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نياوككال بال لشكك وال كك ااالشكك واملاة ككحلاملاهلل ككالا المل ما هكك اوكك اسككال اململ كك امل ككال  ا كك ااا

امللدشكالنياوباقالماإيلا الاالعوناخكل اوريك تالعهي كياوكبال ك لقتامللقك دقاملل كالق   اااااااا

 ش واا ا زاملج  االملالتقال والعيفاكت لحلاسقااالبحثااةتواضعا ههماويناالش وا

ا /ااهللريككااالهكك سواللولو فككحلالف ضكك ااةشككوىا هكك اسككقااالبحككثاااأل ككت   الشكك واملالتقككال وا

ااقااالبحثاو قالناك نا  وتالق ااشوىا ه اس

ملللقالماكقلكال لش واملالتقال واإىلاالع وهاال لشوكحلاالهيبيحلالهحال الاملالصهباملخ  كحلاالعك وهاااا

اللالّملاالع ملهنمالش  اكب امل ههوااووحهحلاالتهبي ااةيالانيالهالدا حل اق بلقريمااهلل   حلاوباالتآك اال

ان  ع م الص مالوجه امللناجيعهها ه  مملخت و مال   اا االعهياالقال والنا  وناسقااالع  اخ 

 لباحثا
 همحمد رجب رميض

  



 د   

 الملخص
تعتبر شبكة األنابيب المعدنية من  همنم مكاننال الشنركة الةيبينة لةوديند االكنةب هتكمن  همميت نا 

في إن ا تزاد مكانع امرافق الشركة بالخدمال الالزمة لةعمةينة اننتايينة كالميناا االانازاله لنإل  فن   

لشننبكة  نند يننىدي إلننز تا ننك يزفنني ها كةنني فنني العمةيننة اننتاييننة ها نند يترتننب عةننز إلنن  هي عطننب با

 ها ا تكادية اا بيفية.  ةهضرار بشري

انظننرال لمننا لنناوظ منن  تعننرك مننإا الشننبكة لمخنناطر التيكننب ااينناد ربكننة فنني ت يننيم المخنناطر اتودينند 

"دراةنننة لمنشييي ل الميدنيييية إدارة وتقيييييخ مخييياآر الت كييي   ييي  امنننإا الرةنننالة  ننندمل  هالاينننال الكشنننكه

 .توةيةية عةز شبكة األنابيب المعدنية الاا عة خارج المكانع االمرافق بالشركة الةيبية لةوديد االكةب"

تودينند العاامننب ا  الدراةننة تيميننع المعةامننال التكننميمية االتشننايةية عةننز شننبكة األنابيننب اتننم خننالب مننإ

اإلن  لاضنع  الميدانينة المتعة نة بالتيكنبهينرا  ال ياةنال التيكنبه كمنا تنم إ الثابتة االمتايرة المىثرة عةنز

 آلية ثابتة يمك  م  خالل ا إدارة ات ييم مخاطر التيكب بشكب ييد.

نننا   بمكننفافة مخنناطر التيكنن لت يننيم اتكنننيك مخنناطر التيكننب عنن  طريننق الدراةننةنتنناف   ا نند تاكننةل

بكة األنابيننب الاا عننة خننارج تطبيننق مننإا المكننفافة عةننز شننتننم بنا مننا ل ننإا الاننرك هوينن  تننم ( 4×4)

نطاق المكانع االمرافق بالشركة الةيبية لةوديد االكةبه ام  خالل ا تم ت ةنيم مةنتايال الخطنر إلنز 

هربعننة مةننتاياله عةننز ضنناف ا تننم تودينند الفتننرة الزمنيننة الالزمننة لة يننام بالكشننك الننداري عةننز األنابيننب 

فنني توديند مخنناطر التيكنب اتفننادي الكثينر منن   بناختالك هنااع ننا اماا ع ناه ابننإل  يمكن  تينننب الربكنة

 المتا عة. ر البشرية ااال تكادية االبيفية الخةاف

ت يننيم  مخنناطر التيكننب عنن  طريننق اةننتخدام مكننفافةبنن دارة ات يننيم  االمتمننامضننرارة الدراةننة  هاكننلا 

 مكفافةلمإا اتطبيق تعميم دراةة إمكانية م ثام   اإل  لةتعامب الة ب االمر  مع اه مخاطر التيكب

 الةيبية لةوديد االكةب.عةز يميع المعدال بالشركة 



 ه   

Abstract 

The metal pipeline network is a major part of the Libyan Iron and Steel 

company(LISCO) infrastructure that provides the basic services, such as 

water and gas, to the factories and the other supportive sectors in the 

company. Therefore, any damage or failure in the pipeline network could 

cause partly or totally disruption in the production process, and consequently 

human,   economic and environmental impacts. 

The network of the metal pipelines in the company experiences corrosion 

risks with misunderstanding of the risk assessment and detection priorities. 

Hence this study " Management and assessment of the risks of corrosion 

in metal structures", was conducted based on analytical study curried on 

the metallic pipelines network outside the factories of the LISCO. 

During this study, the design and operational information of pipeline 

network are collected to determine  all factors affecting the corrosion, also it 

has been conducting field measurements relating to corrosion, to determine 

how to manage and assess the risks of corrosion in a good way. 

A corrosion risk matrix of 4Χ4 is implemented in order to manage and 

evaluate the corrosion risks, The matrix was applied on the pipeline network 

of the LISCO. The study recommended forattention to the management and 

assessment of the risks of corrosion by the use of corrosion risk assessment 

matrix duo to its simplicity and flexibility. The matrix could be used and 

applied on the all equipment in LISCO for the future work. 
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 :مقدمة1.1 
م العديند من  المنشنيل ضنالشركة الةيبية لةوديد االكةب من  هكبنر الشنركال الكنناعية فني ليبيناه ت

اتعتبننر شنننبكة  همكننراتة ة( مكتننار بمدينننن1200المعدنيننة تنتشننر عةنننز ر عننة يارافيننة كبينننرة تبةنن  )

 منن  خطنناط هنابيننب مختةفننة األننناا األنابيننب منن  همننم المنشننيل المعدنيننة بالشننركةه وينن  تتكننا  

 .[1] ااألغراك اتمتد لعدة كيةامترال

ه اإلن  ب دم مإا البو  لدراةة كيفية اضنع آلينة عةمينة لت ينيم مخناطر التيكنب عةنز شنبكة األنابين

 ببنا  مكفافة تضم يميع العاامب المىثرة عةز التيكب ااألضرار الناتية عنه.

لمخاطر التيكب  د يىدي إلز اتخاإ  رارال تةبب كاار   ام  المةةم به إ  هي ت ييم غير كويح

بشرية ها مالية ها بيفية ةيفةه فم  مإا المنطةق تم تكميم مكنفافة مخناطر التيكنبه اتنم تطبينق 

ه اإلن  لتكناي  فكنرة ااضنوة لن دارة المةنفالة التخناإ ال نرار بعمةي لةمكفافة عةز شنبكة األنابين

 لت ةيب م  هضرارما  در انمكا .المناةب لتفادي مخاطر التيكب ها ا

 :مشكلة الدراسة 2.1
شنننبكة األنابينننب الاا عنننة خنننارج المكنننانع االمرافنننق بالشنننركة الةيبينننة لةوديننند االكنننةب تعتبنننر شنننريا  

يمينع المكنانع االمرافنق بالشنركة بكافنة المتطةبنال األةاةنية لةعمةينة اننتايينة  الإي ياإي الوياة

ة مننإا الشننبكة فنني كيفيننة مرا بت ننا االموافظننة عةي ننا منن  مخنناطر تكمنن  إشننكاليا  هكالمينناا االاننازال

 االتا فال المفايفة. لالتيكبه اإل  لتينب االن يارا

انظننرال أل   الشننبكة تمتنند لعنندة كيةننامترال فنني مننناطق يارافيننة إال بيفننال تيكةيننه مختةفننةه كننإل  

مدار لبنفس الفترال الزمنية يةبب ربكة لة بالكشك عةز األنابي عةيه ةي د االماب االا له عمب اا 

ايمكنن  تةخننيص مشننكةة البونن   هكانننل الوايننة مةوننة لاينناد برنننام  ندارة ات يننيم مخنناطر التيكننب

 في:
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بنناختالك هنااع ننا اماا ع ننا  بكيفيننة ت يننيم مخنناطر التيكننب افتننرال الكشننك الننداري عةننز األنابينن "

 ."بالشركة الةيبية لةوديد االكةب ببشبكة األنابي

 راسة: رضية الد 3.1

منننا  عال ننة بنني  مةننتايال الخطننر افتننرال الكشننك الننداري عةننز األنابيننب ابنني  العاامننب المننىثرة 

 عةز التيكب ااألضرار الناتية عنه.

 :أهداف الدراسة 4.1
 لتو يق اآلتي:ت دك مإا الدراةة 

ل المةاممة في اضع خطة ندارة ات ييم مخاطر التيكب ات ةيب األخطار الناتية ع  تيكب المعدا

 المنشيل اال ياكب المعدنية بالشركة الةيبية لةوديد االكةب.ا 

 . االةتفادة المثةز م  عمةيال الكشك االمرا بة دا  إفراط ها تفريط تافيرَا لةي د االماب االا ل

كيفينننة ت ةينننب معننندالل ا  التعرينننك بالمخننناطر التننني تتعنننرك ل نننا المنشنننيل المعدنينننة نتيينننة التيكنننب

 .الوااد 

ل التي يمك  ه  تة م في مرا بة التيكب ازيادة االمتمام بكيفية إدارة ات ييم مخناطر ت ديم التاكيا

 التيكب بالشركة الةيبية لةوديد االكةب.

 :أهمية الدراسة 5.1
فكنننب إنةننا  معنننرك  فنني كثينننر منن  ميننناالل الوينناة مامنننال  إدارة ات يننيم مخننناطر التيكننب دارال  تةعننب

امنننا  العدينند منن  األةننباب التنني  ها غيننر مباشننر لمخنناطر التيكننب ةنناا  كننا  إلنن  بشننكب مباشننر

فننني مخننناطر مواالنننة النننتوكم ااضنننع برننننام  ها خطنننة لتننندفعنا لدراةنننة إدارة ت ينننيم مخننناطر التيكنننب 

 ام  مإا ألةباب: در المةتطا   االود م  آثارما الضارةالتيكب ات ييم ا االتنبى بعاا ب ا 

 :أسباب اقتصادية
ينننند لمخنننناطر التيكننننب اوةنننناب معنننندالل التيكننننب اتكنننننيك المعنننندال إ  اندارة اليينننندة االت يننننيم الي
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االمنشننيل وةننب دريننة التيكننب باةننتخدام البرمييننال االت نيننال الوديثننة يمكنن  منن  التنبننى االتا ننع 

تعانز من ا الكثير م  المنشيل الكناعية اما توتايه م  ا  التي تتعرك ل ا المشاكبا  بالمخاطر

 .األبراجا  الالخزانا  الاازا  خطاط هنابيب المياا

 تكاليك ضخمة  نعافي والة غياب المرا بة االت ييم الكويح ةاك تتكبد المكا

 اباندارة االت ييم الييد لمخاطر التيكب يمك  تفادي التكاليك الناتية ع  التيكب االتي تشمب:

ل التكنناليك المباشننرة مثننب تةننك المعنندال االمنشننيل اهنظمننة الومايننة منن  التيكننب كننالطال  االمثبطننا

 اتكاليك الفوص االمرا بة. الم بطيةاالوماية 

ت ةيننننب كفننننا ة المعنننندال ها ا  تكنننناليك غيننننر مباشننننرة مثننننب ن ننننص اننتنننناج نتييننننة التا فننننال المفايفننننة

 .إل  نتيية تراكم ناات  التيكبا  الخطاط

 :أسباب أمنية
لكناار  التني يمك  باندارة االت ينيم الييند لمخناطر التيكنب تفنادي العديند من  األخطنار االمشناكب اا

يةننبب ا التيكننب لةننناس ا نند تف نندمم الوينناة ف نننا  العدينند منن  الوننااد  التنني كننا  ةننبب ا ةننا  اندارة 

مثنننب ونننااد  انفينننار األنابينننب اتةنننربال الاننناز نتيينننة تيكنننب  اعننندم الت ينننيم الييننند لمخننناطر التيكنننب

فبااةنننطة  ه(2.1اان ينننار المنشنننيل اةننن اط األفنننراد كمنننا بالشنننكب ) ه(1.1األنابينننب كمنننا بالشنننكب )

بمخنناطر التيكننب اتينننب  التنبننىاندارة اليينندة االت يننيم الكننويح المبننني عةننز هةننس عةميننة يمكنن  

 التخطيط الييد لةكشك عةز التيكب ه  ضرار البشريةه مإا بانضافة إلزالكثير م  المخاطر ااأل

 ال التي تةتخدماالخزانال االمعد األنابيببناات  التيكب في  التةا يود م  خطر  مخاطرات ييم 

 في تكنيع اتي يز األطعمة االمشرابال.
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 الت ك  يهدد سالمة األ راد( 2.1شك ) ت ك  األنابيب( 1.1)شك  

 :أسباب بيئية
بالتيكنننب بشنننكب مباشنننر عننن  طرينننق نننناات  التيكنننب ها بشنننكب غينننر مباشنننر عننن  طرينننق  تتننن ثر البيفنننة

الخزانننال المدفاننة فنني األرك اان يارمننا بشننكب األضنرار التنني يةننبب ا التيكننب مثنب تيكننب األنابيننب ا 

 مفايئ مما يىدي إلز تةاي  لةبيفة اتةرب مااد ةامة إلز البيفة المويطة.

 حدود الدراسة: 6.1
 إدارة ات ييم مخاطر التيكب في المنشيل المعدنية. الحد الموضوع :

 .االكةب بالشركة الةيبية لةوديد شبكة األنابيبوالة دراةية عةز  الحد المكان :

 .2015-2014خالب ةنة الحد الزمان :

 منهجية البحث: 7.1
عننند إيننرا  مننإا البونن  تننم إتبننا  المننن   الاكننفي التوةيةنني اإلنن  أل  مننإا المننن   يعتبننر مظةننة ااةننعة 

الفرعيننة مثننب دراةننال الونناالل االمةنناوال الميدانيننة  ااألةنناليبامرنننة  نند تتضننم  عننددا منن  المنننام  

توديند خكنافص الظنامرة ااكنك طبيعت نا اناعينة  هةناس  الاكنفي ي نام عةنز المنن  ه  إإ هاغيرمنا

ظنامرة  هامشنكةة  هةنبابإل  م  ياانب تدار واب  إلزااتيامات ا اما  اهةباب االعال ة بي  متايرات ا 

ايعتبننر بعننك البنناوثي  بننا  المننن   الاكننفي يشننمب  همعينننة االتعننرك عةننز و ي ت ننا فنني ارك الاا ننع

  عمةيننة الاكننك االتوةيننب لةظنناامر باةننتثنا  المن ينني  التنناريخي االتيريبنني ألخننر ه األكافننة المنننام  
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ايعتمنند المننن   الاكننفي عةننز  هالبوننا  العةميننة هننناا تكنناد تكننا  مةنن لة مشننتركة امايننادة فنني كافننة 

كمنننا  هبننني  المتاينننرال الماينننادةاتوديننند الظنننراك االعال ننال  (منننا مننا كننناف  هيتفةننير الاضنننع ال نننافم )

التوةيننب االننربط االتفةننير ل ننإا  إلننزمننن   الاكننفي ميننرد يمننع بيانننال اكننفية ونناب الظننامرة يتعنند  ال

 .[2] البيانال اتكنيف ا ا ياة ا ااةتخالص النتاف  من ا

 .امإا البو  يتكا  م  يزفي  يز  نظري ايز  عمةي 

تم فيه ا يكب مياب إدارة ات ييم مخاطر التفيه اةتعراك الدراةال ااألبوا  في  تم: الجزء النظري

لننننز االةننننتفادة منننن  الننننربط بنننني  مخنننناطر التيكننننب ااندارة االتنبننننى بالمخنننناطر  بننننب ا اع ننننا إضننننافة إ

التيكننب وتننز يننتم تاكننيب فكننرة البونن   بنن دارة ات يننيم مخنناطراالت ننارير الخاكننة  الننداريال االكتننب

 اكيفية تطبي  ا ااالةتفادة من ا.

انننال الميدانيننة اهخننإ ال ياةننال الما عيننة اكننإل  يتمثننب فنني تيميننع المعةامننال االبي :الجييزء اليمليي 

الم ننابالل اتيميننع الخبننرة المتكانننة منن  العننامةي  فنني مينناب المرا بننة االومايننة منن  التيكننب اةننيتم 

توةيب اتكنيك النتاف  افق األةاليب انوكافية ابرنام  مكفافة مخاطر التيكنب لةاكناب إلنز 

  ه عةز ماضا  الدراةة.نظام إدارة امرا بة لمخاطر التيكب يمك  تطبي

 :هيكلية الدراسة 8.1
 تمل ميكةة موتاياته كما يةي: يب الاكاب لتو يق مدك مإا البو هم  

 .نطار العام لةدراةةاتم فيه عرك  الفص  األو :

 :يةياتوتا  عةز  فكةي  كما )الدراسة النظرية( 

معدنينننة )هةنننبابهه هنااعنننهه يتننننااب منننإا الفكنننب التعرينننك بالتيكنننب فننني المنشنننيل ال الفصييي  الثيييان :

 مخاطراه تكاليفهه طرق  مرا بته االوماية منه(.
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إدارة المخناطر اهةناليب توةينب المخناطر االتنبنى  في مإا الفكب تم تعريك مفاميم الفص  الثالث:

 اهمميت ا. نظمة إدارة ات ييم مخاطر التيكبب ا  بب ا اع ا كما تم التعرك أل

 :يةيثال  فكاب كما  اتوتا  عةز)الدراسة اليملية( 

يتعةق التعرينننك بمكنننفافة ت ينننيم مخننناطر التيكنننب اتطبي  نننا عةنننز شنننبكة األنابينننب(): الفصييي  الرابيييع

كمننا يشننمب التعريننك بشننبكة  مكننفافة ت يننيم مخنناطر التيكننب اعمننب طري ننة تكننميم بنناليز  العمةنني

االزيارال الميدانينة  الاا عة خارج نطاق المكانع االمرافق بالشركة الةيبية لةوديد االكةب األنابيب

 اتيميع البيانال اتطبيق المكفافة عةز شبكة األنابيب ماضا  البو . ياالت ييم الما ع

)النتناف  االمالوظنال( يتننااب منإا الفكنب منا شنة النتناف  المتوكنب عةي نا بعند  :الفص  الخامس

 .اتكنيف ا توةيب النتاف  ثمام   األنابيبعةز شبكة  بمخاطر التيكتطبيق مكفافة ت ييم 

)االةنننتنتايال االتاكنننيال( تنننم فينننه عنننرك االةنننتنتايال التننني تاكنننةل إلي نننا  الفصييي  السيييادس:

 الدراةة االتاكيال الم تروة بالخكاص.

 الدراسال السابقة: 9.1
ف نالننن  العديننند مننن  الدراةنننال الةننناب ة  بميننناب عةنننام التيكنننب بكافنننة فراع نننا المتزايننند لالمتمنننامنظنننرال 

   االتي من ا:المتعة ة ب إا الماضا 

Steve Hodges، Application of Risk Based Corrosion Management to 

Ageing Libyan Assets  .[3]  

نا شل الدراةة تطبيق إدارة مخاطر التيكب عةز األنابيب االمنشيل المعدنية بشركة فيبا لةعمةينال 

االتاكنننب إلنننز اضنننع برميينننال  ندارة التيكنننب الكامنننب اةنننتراتيييةتشنننمب الدراةنننة تنفينننإ ا  البترالينننة

نشنننا   اعننندة  ندارة ت ينننيم مخننناطر التيكنننبه اتوديننند مااعيننند التفتننني  امرايعنننة البياننننال االتفتننني  اا 

ابعد التطبينق  بيانال كما  دمل الار ة بعك الياانب االتوديال الرفيةية في تنفيإ مإا البرنام .

ف  عةنننز المننند  الطاينننب باةنننتخدام الدراةنننة إلنننز هننننه لتو يننق هفضنننب النتنننا الو ةنني لةبنننرام  خةكنننل
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ندارة ات ينننيم مخننناطر التيكنننب  اةنننتراتيييةيينننب اضنننع  بخطنننيط االيدالنننة لةتفتننني  عةنننز التيكنننالت

 باةتخدام البرمييال اتيميع البيانال اتوةية ا.

Hodges, Adaptable Corrosion Risk Assessment Methodology for Oil 

&Gas Asset Integrity Management  .[4]  

 هدخةننلعةننز اليمننع بنني  الت يننيم الكمنني االننناعي لت يننيم مخنناطر التيكننب ف نند مننإا الدراةننة  اعتمنندل

ي خنإ فني  بوين الشنراط البيفينةه ا  الخبرة ال ندةية لت ييم مخاطر التيكب بالنظر لةعاامنب التشنايةية

لضاط االمياا بما في إل  المااد ادرية الورارة اا العاامب المتعة ة بمخاطر التيكب االعتبار يميع

 .االااز اطرق التشايب

ام لت يننيم مخننناطر التيكننب اةننتنادا إلنننز التفتنني  ايمننع البياننننال تطننناير نظنن إلننزاتاكننةل الدراةننة 

 االت كداإكرل ب نه ينباي الت كيد عةز ه  كةما زاد عدد اد ة البيانال الميمعة زادل درية الي ي  

 :بب خبرا  امختكي  ام  ميزات االبيانال في ا م    إدخابامي طري ة عةمية يتطةب 

 ترتيب يميع البيانال إال الكةة / المتاوة الةتعراض ا ات ييم ا بة الة.

 .االوتمالية لةخطر اتكنيفهت ييم 

 .تمك  م  مرايعة ال رارال مع تاير معطيال التفتي  طري ة

 .طري ة  ابةة لةتطبيق اتمك  م  يدالة التفتي  االمرا بة

T. de Lange, Corrosion and Integrity Management Strategy for Ageing 

Pipelines  .[5]  

اال ندك  دراةنيةه ليمك  تطبي  ا عةز عدة واال إدارة المخاطر التي مإا الار ة من ييالدرةل 

لمنند  طايننب  الن ننافي مننا اضننع خطننة فعالننة لمرا بننة التكنناليك اضننما  ةننالمة خطنناط األنابيننب

تطبي ه عةنز عندد من   ييم امرا بة معدالل التيكب اتم برنام  لتابشكب فعاب ا د اضعل الدراةة 

هنننه يمكنن  فوننص هي معنندالل لتزاينند انمننا التيكننب بننالنظر  امنن  نتنناف  الدراةننةه طنناط األنابيننبخ

 لةمنونيال ااتيامات ا بشكب ة ب ابةيط خالب ةناال الم ارنة.
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ا  ةنننالمة األكننناب بعنننك األداال فننني الممارةنننة الوالينننة لضنننم اتاكنننةل منننإا الدراةنننة لاكنننك

ا نند تبنني  ه  إيننرا  ت يننيم د يننق لةت دينندال االمخنناطر التنني تننىثر  هاخطنناط األنابيننب فنني المةننت بب

عةز خط هنابيب يمك  اضع ا في برنام  لت ييم اضع ا افق معدب التيكب بوين  تتخنإ إينرا ال 

كةفننة المناةننبة فعنناب منن  وينن  ت ةيننب الت  ننب اتكننا  نتييننة مننإا العمةيننة هةنناسا افيننة لتخفيننك العاا

اوفننظ الةننالمة االتركيننز عةننز كننوة البيانننال المدخةننة لضننما  كننوة النتييننة ام ارنننة البيانننال 

 الو ةية بالبيانال النظرية.

S E Fewell, Integrity and corrosion management of petrochemical plant 

utility boilers  .[6]  

 لةبتراكيمااينالعةنز مكننع  TWIمن   بنب شنركة  تنم إعندادما اتنفينإما تودد مإا الار ة من يية

لةمةناعدة فني اضنع خطنة  (RBIوي  تم اةتخدام من يينة ت ينيم الخطنر اعتمنادا عةنز التفتني  )

اطب ل عةنز الاالينال البخارينة اتنم اضنع خطنة إدارة  لةبتراكيماايالمكنع  المخاطر فيندارة 

اتكك الار ة توةيب الفشب في الااليال الةالمة لةااليال التي تتيااز هعمارما الود التكميمي 

لةااليال االمرافق العامنة اتطناير برننام  هةناليب  النماإييةااألنابيب ا د تم توديد آليال التيكب 

 التفتي  ع  بعد باةتخدام التيارال الداامية. 

مننرتبط عنند يمننإا الطري ننة  النتنناف  المتوكننب عةي ننا منن  خننالب مكنندا ية اتاكننةل الدراةننة إلننز ه 

تم تركيب كاميرا الفينديا لةةنماح بنالفوص   تاف  الكشك البكري لمعرفة التش  ال الداخةية وينب

البكري التي يتعني  ال ينام بنه فني نفنس الا نل منع التفتني  بطري نة التينارال الداامينة اتنم تطبي  نا 

اعةيننه تننم تودينند  هتننم تودينند األمنناك  المتضننررة االتنني تشننكب خطننر بوينن بنينناح عةننز الااليننال 

 .اةتبدال ايزا  المراد كيانت ا ها ألا
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Stephen Maxwell، Sea Water and Phase Pipelines  .[7]  

( فني شنبكال األنابينب MICتعرك مإا الدراةة لموة عامة ع  إدارة امرا بة التيكنب الميكرابني)

نابيننب المعرضننة لةنشننناط األالمختةفننة اينننا   كيفيننة ف ننم كامنننب لتنن ثير البيفننة المويطننة عةنننز خننط 

التخفينك من  األضنراره  اةنتراتيييةا  الميكرابيالايي االمنشيل العةكرية البورية فني كيفينة التنبنى

اتنفيننإ الضنناابط االتنندابير فنني اندارة المتكامةننة لمرا بننة التيكننب فنني هنابيننب مينناا البوننر االنننفط منن  

 .((MICالمخاطر اهضرار التيكب النات  ع التخفيك م   اةتراتيييةخالب تطبيق 

( ندارة ا يننناس التخفينننك مننن  التيكنننب CMSةل الدراةنننة إلنننز تطننناير نظنننام ندارة التيكنننب )اتاكننن

خطناط  فني بعنك لةتنبنىالالناعينة  تنم تطبينق الطري نةكما بهه  االتنبى ( ا ياةهMIC)الميكرابي

 األنابيب بالو اب النفطية.

Dr Kirsten Oliver Effective Corrosion Management for Upstream Oil 

and Gas  .[8]  

مننإا الار ننة نا شننل هداال إدارة التيكننب التنني يمكنن  ه  تكننا  يننز ا ال يتيننزه فنني ممارةننال اندارة 

الواليننة اتتماشننز مننع إيننرا ال الشننركال اعمةيات ننا الياميننة لمةنناعدة الم ندةنني  فنني عمةيننة إدارة 

مةيننة م مننة ينندال عبينننل الدراةننة ه  إدارة التيكننب ا  التيكننب اتمكنني  المشنناةي  لف ننم والننة معنندات مه

فالواينة إلننز نظنام إدارة التيكنب بنظننام اةنتبا ي مناةننب  هخاكنة عنند اينناد معندال امرافنق  ديمننة

لكنننب  ابنننالرغم مننن  ه  هيمكننن  اضنننعه اتنفينننإا افنننق انينننرا ال التشنننايةية الوالينننة اال يكنننب انداري

 م اةنتنادال منش ة متطةبال خاكنة ب ناه ةنيكا  مننا  نظنام مكنمم خكيكنال ندارة الفونص االت يني

ا د وددل مإا الدراةنة ميماعنة هإلز الاضع ال افم ابطري ة منظمةه "م اس ااود يناةب اليميع"

 م  الثاابل ييب إتباع ا عند ال يام ب دارة التيكب.
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Gerhardus H. Koch, Corrosion Cost and Preventive Strategies in the 

United States  .[9]  

التيكنننب اطنننرق المكافونننة االخننندماله اتوديننند األثنننر اال تكنننادي الدراةنننة شنننمةل توديننند تكةفنننة 

لةتيكب ات ييم العاافق التي تواب دا  التنفيإ الفعاب لةر ابنة عةنز التيكنب ااضنع اةنتراتيييال 

نتناف  الدراةنة تظ نر ه  ميمنا  التكناليك المباشنرة الم ندرة ه تنفيإ التاكيال اتافير التكناليك

٪ مننن  3.1مةينننار داالره امنننإا يمثنننب  276متوننندة منننا منننإمب الةنننناية لةتيكنننب فننني الاالينننال ال

إيمننالي النننات  الموةنني لةااليننال المتونندة ايكشننك الت ريننر هنننه بااةننطة مرا بننة التيكننب ااتخنناإ 

 .انيرا ال الا افية  يمك  ه  تن إ مةيارال الداالرال ةنايال 

 به هذه الدراسة عن غيرها: لوما تميز  مختصر الدراسال السابقة
ات ييم مخاطر التيكنب ينز  من  نظنام اندارة الشنامةة التني يينب االمتمنام ب نا من  خنالب إدارة 

ايتطةننب تنفيننإ هي نظننام فعنناب ندارة  هتنفيننإ امرايعننة ةياةننال الفوننص االمرا بننة عةننز التيكننب

مخنناطر التيكننب المرايعننة االتونندي  باةننتمرار لتوةنني  اتطنناير نظننم التفتنني  االمرا بننة عةننز 

يكا  منا  نظام  اي افعاب ندارة التيكب )مثب مكفافة مخناطر  مةوة أل فالواية  هالتيكب

ةتبا ية االتيكب(ايعتبر ما المىشر الرفيةي الإي يمك  م  خالله إيرا  هي تعديب ها كيانة 

اتفننادي االن يننارال ااألعطنناب المفايفننة االتنني دافمننا تكننا   نطالننة عمننر المعنندال ها المنشننيل

ابتطننار النتنناف   االتاكنننيال منن  خنننالب  ها ا تكننادية ها بيفينننةهل ننا عاا ننب اهضنننرار بشننرية 

التركيز في يميع هنوا  العالم عةز  دالدراةال الةاب ة يتبي  لنا يةيال ابكب اضاح م دار تزاي

االمتمنام الشنديد فني مونااالل الةنيطرة االنتوكم عةنز مخناطر التيكنب وين  ظ نرل اباةنتمرار 

ات ييم مخاطر التيكب ا د تطارل مإا الدراةال االبوا  برام  اخطط تفيد في إدارة امرا بة 

تدريييال وتز هكبح عةم إدارة ات ييم مخاطر التيكب يتداخب مع كثير م  العةام األخر  مثنب 

 العةام البيفة اعةام ت نيال المعةامال اغيرما.
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ة تمننل االةننتفادة منن  الدراةننال الةنناب ة فنني معظننم خطنناال الدراةننة ابتنندا  منن  تودينند مشننكة

الدراةننة االمننن   المناةننب الننإي تننم اةننتخدامه االتاكننب إلننز األةنناليب انوكننافية المالفمننة  

ف نند تننم االةننتفادة من ننا بكننارة كبيننرة فنني تودينند األةاةننيال االمعننايير  لتوةيننب نتنناف  الدراةننةه

 كما  تم االةتعانة ب ا في األدبيال اانطار النظري لةدراةة. العةمية لتنفيإ البو  عمةياله

اتتميننز مننإا الدراةننة عنن  الدراةننال الةنناب ة كان ننا األالننز منن  ناع ننا التنني ت ننتم بتكنننيك  -

يمينننز منننإا  كنننإل  منننا مخننناطر التيكنننب عةنننز شنننبكة األنابينننب بالشنننركة الةيبينننة لةوديننند االكنننةبه

الدراةنننة ب ن نننا ااب دراةنننة اضنننعل خطنننة بطري نننة عةمينننة لفتنننرال الكشنننك النننداري عةنننز شنننبكة 

ية لةوديد االكةب. اإل  بنا  عةنز دراةنة ات ينيم العاامنب المنىثرة عةنز األنابيب بالشركة الةيب

التيكننب ااألضننرار المتا عننة منننه بطري ننة لننم يننتم تناال ننا منن   بننب داخننب الشننركة الةيبيننة لةودينند 

 االكةب.



 

 الفصل الثاني
 اإلطار النظري للدراسة

 الت ك     المنش ل الميدنية  
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 مقدمة 1.2

وينن  ه   الكننناعيهيل المعدنيننة منن  المشنناكب األةاةننية التنني تاايننه الت نندم يعتبننر التيكننب فنني المنشنن 

من نا مناما كناير الوينم كالمةنمار  ههغةب المعدال ااننشنا ال فني المكنانع مكنناعة من  المعند 

اباختالك هويام  اهشكاب مإا المعدال االبيفة المويطة يختةك ه ما كبير الويم كالخزانال امن ا ما

 .تختةك األخطار ااألضرار الناتية عنه ثمام   هنا  امعدب التيكب

ايشكب التيكب امضارا اهةاليب الوماية منه مشكةه مندةية مكةفةه ام  المتا ع ه  تنزداد هممينة منإا 

بنند لنننا منن  معرفننة   المشننكةة مننع التطننار الةننريع االمةننتمر الواكننب فنني الكننناعال ال ندةننيةه لننإل  ال

 .[10وتز يمكننا إدارة ات ييم مخاطرا بشكب ييد ] هة منهمف ام التيكب اهةبابه اطرق الوماي

 (Corrosion) تيريف الت ك  2.2
يونند  لةفةنز ها الةننبيكة من  وينن  المظ ننر ها األدا   يها كةننز( النإ ييعنرك التيكننب ب ننه التةننك )يزفن

افةةه يود  بي  الفةز ها الةبيكة مع األياا  المويطة به ةاا  كانل غازية ها ة يبةبب التفاعب الإ

ا تةنننك المعننناد  نتيينننة  تفاعنننب هب ننننه  تننندمار ( Metal Corrosion) كمنننا يعنننرك التيكنننب المعننندني

 ة المويطة. فكيميافي بي  ةطح المعد  االبي

ها كاابننب وديديننة فنني  ةالخراةنناني نند تكننا  المعنناد  المننااد اننشننافية مثننب ودينند التةننةيح فنني المنشننيل 

االنننداافر االلكترانينننة  األةننننا د الفنينننة مثنننب ةنننباف  تكننننيع اليةنننار المعة نننة ها هن نننا  ننند تكنننا  المننناا

 المطباعة م  النواس. 

مننزي  منن  هكاةننيد اميدراكةننيدال الوديننده نننات  عنن   امننا الودينند مثنناب نمنناإيي لةتيكننب كننداايعتبنر  

( التيكنننننب) األاكةنننننيي  االمنننننا ه ابايننننناد اةنننننط ماكنننننب لنننننإل ا التفاعنننننب بننننني   إرال ةنننننطح الوديننننند 

(Corrosion )البةز ع   يختةك(wear)   االنإي يعنني تندمار ها تةنك المعند  الننات  عن  االوتكنا
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الميكننانيكي مثننب الكشننط  فالمنتيننال األاليننة منن  البةننز منني يزيفننال معدنيننة فنني ونني  المنتيننال منن  

 .[11التيكب مي هكناك كيميافية غير معدنية كةبة اا متوةةة ]

 :امي وداثه عةي ا يةتند التي ةاةيالاأل معرفة عةينا يتايب التيكبه ودا  كيفية لمعرفة

 .ال طب المايب )المكعد(

 .ال طب الةالب )الم بط(

 .الاةط الماكب

 .هدناا آلية ودا  التيكب(1.2انبي  في الشكب )

 

 ( آلية حدول الت ك 1.2شك  )
الننز  لمعرفننة الوالننة الطبيعيننة لةودينند اكيفيننة ونندا  التيكننب فيننه عنن  غيننرا منن  المعنناد  بةنن الة نعنناد

مكانال مإا المعد  ه وي  هنه خةيط م  خام الوديند االكربنا  بنةنب متفااتنة اتنزداد كنالبة الوديند 

ات ب وةب مإا النةبة نتيية اختالط ات ثر مإا المكانال ببعض اه إإ في منإا الوالنة يتنافر المعند  

ةننمز كربينند الودينند بوننالتي  ممننا مننادة الودينند نفةنن ا الخالكننة ثننم مننادة الودينند مننع الكربننا  امنني مننا ت

(Fe 3c الناتية م  تفاعب الوديد مع الكربا ه ايتاز  كربيد الوديد مإا بشكب شنرافح ميكراةنكابية )

د ي ننة ينندا بننداخب معنند  الودينند ها مكانننال هخننر ه اتتمننايز مكانننال مننإا المننادة وةننب تيننانس كميننة 

 هواء ة ماءقآر 
O2.3H3O2Feصدأ الحديد 

 مصيد )تفاع  أكسدة( مهبآ )تفاع  اختزا (
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لالةنتعماب فني هي  الويتهالكربيد ب نا لكني توندد مند  كنالبة الودينده امن  ثنم توديند مااكنفاته اكن

منشنن  وينن  يننتم تةننخينه ها تبرينندا وةننب الوايننة لةةننيطرة عةننز نةننبة الكربننا  في نناه امنني التنني تونندد 

خااص الوديد الميكانيكية االتشايةية ادرية الكنالبةه ايىخنإ فني االعتبنار م اامنة منإا المنادة لةتيكنب 

 عند الدراةة االالية لةمنش .

خااص الكثير م  م  المعاد  ايودد مميزات ا امااكفات ا ةاا  كانل  ل إا الةبب يدخب الكربا  في

ةباف  وديد ف ط ها خةيط مم  مااد مضافة إلز خام الوديد فتكا  امنا متيانةنة ها غينر متيانةنة ه 

 وتز تكتةب الكالبة المطةابة لةتشايب كيفما يراد ب ا. 

 كيفية ودا  التيكب في خطاط ن ب اتازيع المياا: 

االوتكا  المباشر  المااد المومالة باألنابيب في شبكال التازيع اودا  الطا ة الناتية ع عند ضخ 

ك ربافينة كامةنة تمنر ه يتالد في مإا الاةط هبخرة مافية اتيار ك راكيميافي اتود  دارة هثنا  التشايب

 :بثالثة مراوب

 Anode  : األنودأوالا 
فينننه عمةينننة التوننناب الكيمينننافي النننز هياننننال ةنننالبة  ا منننا الينننز  البنننارز مننن  المعننند  النننإي يتيكنننب اتنننتم

 :   يتر  آثارا مختةفة تكا  النتيية ه امإا الف د م  االيانال positively charged ionsامايبة 

Fe                         Fe2+ + 2℮-   

ا  الوديد امي التي تةبب خةارة في االلكترانال أل  اي   Oxidationتةمز مإا العمةية االكةدة  

يتونناب إلننز والننة الننإابا ه امننا االلكترانننا  االثننني  االخننرا  يتونناال  إلننز كننةب المننادة نفةنن ا بنندا  

 خةارةه ف إا الف د م  االيانال يكا  المىثر الفاعب في بداية عمةية التيكب. 

 Cathodeثانيا : الكاثود  
الكيميننافي    3 عمةيننة التفاعننبمننا اليننز  الظننامر منن  المعنند  الايننر متيكننبيي لكنننه طننرك رفيةنني فنني 

ه أل  االلكتراننننال المتب ينننة مننن  انونننالب الوديننند خنننالب وركنننة االنننناد بنننداخب المعننند  المةنننبب لةتيكنننب
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اباتينناا الكنناثاد تعمننب عمةيننة اختننزاب مباشننرة فنني اينناد المينناا المكانننه بفعننب األبخننرة المافيننة االرطابننة 

تفاعب ةةبي عةز مكانال المعد  بوين  يكنا   المويطة . مإا االةت ال  الفعةي لاللكترانال يود 

 الت ثير فعاال في األةطح الخاريية ايكبح عرضة لةتيكب كما ما ظامر :

 2H +    +    2 ℮   -                         2 H2 

  : ياد غاز االكةيي  يةر  عمةية اختزاب بالشكب التاليا  في والةا      

O2   +   4H +   +   4℮-                          2H2O 

ه امننا الننإي يوتنناي عةننز نةننب متفااتننة منن  شننبكال األنابيننب مكنننعة منن  الودينند ا طالمننا ه  غالبيننة

إرال الودينند االكربننا  ه فنن   اينناد مننإا الننإرال فنني والننة توةننب بةننبب ظننراك متفااتننة منن  الوننرارة 

خطنناط يتكننا  لنندينا عنكننري  االرطابننة االطا ننة الناتيننة هثنننا  التشننايب اضننخ المننااد المومالننة فنني ال

ه فيكنا  ننات  التفاعنب مازعنا Fe 3cاةاةيي  مما الوديد في والة تفك  مع الكربا  ثم كربيد الوديند 

ه لننننإا تكننننا   ابةيتننننه لةننننإابا  فنننني المننننا  ااالنوننننالب فنننني اينننناد ة افيننننا منننن  خننننالب إرال المعنننند  نفةننننهت

 .ي  ناتية ع  الضاط ادرية الورارةاالكةي

    الح    الماء: وجود االمثالثا
يةاعد اياد همالح متعددة بنةب متفااتة مإابة في الما  بوي  يكا  االكةنيي  منإا الوالنة مختةنك 

ه ل مختةفننة  منن  المننا  الكننالح لةشننربعنننه فنني الونناالل العاديننة  ايظ ننر إلنن  منن  خننالب تننإاق عينننا

بونر . الناتينة من  توةينه ميناا ال ه ااألن نار االيننابيع االبنر  االمينااالمياا اليافيةه امياا األمطنار مثب

 :   يظ ر إل  عند تفاعب اآلناد

Fe                                Fe++ + 2e-  
 : ا كإل  تفاعب الكاثاد

O2 + 2H2O +4℮                      4OH-  
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  عنندما يوند  إابنا  ثناني هكةنيد الكربنا  فني المنا  مكاننا ومنك الكربانين  يزيند من  وماضنة المنا

PHزينادة نةننبة اينا  ال ينندرايي  فني الاةننط المعنرك لةتيكننب خاكنة الودينند النإي يوتنناي عةننز إ ه  

توند   Low strength steelنةبة عالية من  الكربنا  ها منا يةنمز بالوديند إي الم اامنة الضنعيفة 

بثار ها  راح امإا ال راح تظ ر في خطاط األنابيب بةنبب ايناد الضنااط الكافينة في نا منع ظنراك 

تالنند الطا ننة الناتيننة عنن  االوتكننا  بنني  المننااد المومالننة ااألةننطح الداخةيننة لخطنناط االنابيننب اونناب 

الفااكنب االتاكننيالل اهمنناك  اتكنناب ال طننع ببعضنن ا الننبعك مثننب االكنناا  االموننابس عةننز اخننتالك 

 هنااع ا ه اعند تثبيت ا بمختةك الطرق االاةافب المةتخدمة في التثبيل.

 ت ك  للميادن ؟ وه  يمكن منع الت ك  أخ تقليله  قآ؟لماذا يحدث ال 3.2
لةتيكننب فنني الظننراك البيفيننة الطبيعيننة ألن ننا  الننإمب االبالتنني  ف ننط تعتبننر مضننادةالمعنناد  النبيةننة مثننب  

إال ه  معظنم المعناد  فني  هتايد هكال ن ية في الطبيعة اتعتبر خامةة اال تتفاعب منع البيفنة المويطنة

هي ه  الفةنز )  الكبريتيندال التي عادة ما تكا  هكاةيد معدنية ها كرباننال هاتايد كخامال ا  الطبيعة

ثم يتم تن ية ااةنتخالص الفةنزال من  خامات نا اإلن  ب خضناع ا بنال اة  ه(ميفة هيا  مايب زيكا  عة

 هكنالل بعمةيال اختزاب بالورارة االك ربا ه بوي  يكا  في اضع مثار يخنالك طبيعتنه المايناد عةي نا 

اياد رطابة ها غازال ها هي ضاط عةينه اإلن   الببيعةه فعندما تتاح هي فركه لةفةز م  خفي الط

ف ننه هكاَله المةت رة التي كا  عةي ا  األيانيةلكي ينت ب م  الاضع الإري الفةزي الاير مةت ر لةوالة 

يتونناب إلنني ايتننر  الوالننة الإريننة الفةزيننة الايننر مةننت رة ا  ال يتفاعننب مننع هي منن  الاةننط الموننيط بننه فننار 

التيكننب اتعتمنند  اتننه ه ايونند   ميفننة هكةننيد ها هي مركبننال هخننر  زالوالننة األيانيننة المةننت رة ةنناا  عةنن

  ( 1.2)عةز اضع المعد  في الةةةةة الك راكيميافية كما ما ماضح باليداب
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 [12( السلسلة الكهروكيميائية للميادن ]1.2جدو )
 Name رمز الينصر v) )القياس جهد القآب  الينصر

 K POTASSIUM 2.92- الباتاةيام

 Na NATRIUM 2.714- الكاديام

 Mg MAGNESIUM 2.363- ماغنةيام

 Al ALUMINUM 21.66- هلمانيام

 Zn ZINC 0.763- زن 

 Cr CHROMIUM 0.744- كرام

 Fe IRON 0.440- وديد

 Cd CADMMIUM 0.403- كادميام

 Co COBALT 0.277- الكابالل
 Ni NICKEL 0.250- نيكب

 Sn TIN 0.136-  كدير

 Pb LEAD 0.126- ركاص

 H HYDROGEN 0.000 ميدرايي 

 Cu CUPPER 0.337+ نواس

 Hg MERCURY 0.788+ زفبق

 Ag SILVER 0.799+ فضة

 Pd PLLADIUM 0.987+ بالديام

 Pt PLATINUM 1.200+ بالتي 

 Au GOLD 81.49+ إمب

 أنواع الت ك  الميدن  4.2
ه ايمكنن  تكنننيك هننناا  التيكننب ه اإلنن  وةننب تااينند المعنند  منفكننب ها فنني ةننباف  نننااهدة لةتيكننب عنن

 ب ربعة طرق:

 .عمةية التيكب)تيكب كيميافي اتيكب ك راكيميافي( ميكانيكيةوةب 

 :التيكب الكيميافي -1

عبننارة عنن  تخريننب ةننطح المعنند  عننند تالمةننه مننع عنكننر كيميننافي دا  ه  يرافننق إلنن  ظ ننار تيننار  

 .عد ي في المك رباف



  20 

 : التيكب الك راكيميافي -2
عبنننارة عننن  تخرينننب ةنننطح المعننند  عنننند تالمةنننه منننع عنكنننر كيمينننافي منننع ظ نننار تينننار ك ربنننافي فننني 

 . المعد 

االاةنط الموننيط   المعند  اينتةخص ينامر التيكنب الك راكيمينافي فني هننه نتيينة لةتن ثير المتبنادب بني  

ار تينار ك ربنافي فعنند تالمنس المعند  منع المنا  وي  يود  تخرينب لةمعند  منع ظ ن ه ما ()طي  به

التننني ا  المةننت طب فنن   الننإرال الةننطوية لةمعنند  تتزوننزح مننن  مكان ننا بتنن ثير  نناة و ننب يزيفننال المننا 

 .م ا الكاير تتاةاب في يةم المعد بمةاعدة وي

المعد   رالالمعالية بالما   د يكا  كبيرال بوي  هنه يود  ضعفال بي  إ يةمز عادةل  مإا الت ثير الإي

فار ا  يوكب عةز إمكانية ال راب إلز الاةط الةافب Fe+2 هيا  المعد ا  همع إلكترانات ا الخاريية

ينننت ال  ا  بالتننالي يتوننرر إلكترانننا  عةننز ةننطح المعنند ا  تتعامننب معننها  مرابننه توننيط بننه إرال المعنند 

اعنننب منننع الوديننند مننن  يعننناد ليتف النننإيا  ¯OH إلنننز الةنننافب فيتعنننادب األاكةنننيي  االمنننا  ايننننت  بالتنننالي

  .يديد

 .كب رطب(يوةب طبيعة اةط التيكب)تيكب ياك ات

( كتيكنب الوديند Liquid( امنا النإي يوند  فني اةنط ةنافب )Wet Corrosionالتيكنب الرطنب )-1

 في الما  ها الومك.

( امننا منا يوند  فنني غيناب الةنافب ها عننند درينة ونرارة هعةننز Dry Corrosionالتيكنب اليناك )-2

ك بخار الةافب. االاةط اآلكب في مإا الوالة عبارة عن  األبخنرة االانازال. امنا منرتبط م  درية تكث

 ما تيكب الوديد بااةطة غازال األفرا . مإا النا امثاب  دافمال بدريال الورارة العالية.

 .وةب مظ ر الفةز)تيكب متيانس اتيكب ماضعي(

 راةكابي(.وةب ال درة عةز رىية التيكب)تيكب ماكراةكابي اتيكب ميك
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 ي تي: ابالعمام م  هش ر كار التيكب ما

 :(Uniform corrosionالتيكب المنتظم )

منتظمننة عةننز كامننب ةننطح المعنند  مثنناب عةننز إلنن  كننده ا  يننتم بةننرعة تيكننب ااونندةا امننا التيكننب العننام 

منتظمنة ا  كفيوة وديدية متراكة لفترة زمنية طايةة في اةنط رطنب وين  يالونظ ظ نار طب نة ر ي نة

 .طح الكفيوةتاطي ة

 :(Pitting corrosionالتيكب الن ري )

التيكنننب بنننالن ر منننا عبنننارة عننن  مينننام ماضنننعي ةنننريع ينشننن  عننن  تكننناي  تياينننك داخنننب المعننند  الاينننر 

معرك لةتيكب مما يىد  إلز اكاب الثخانة فني بعنك المنناطق إلنز الكنفر اينىد  لوندا  الث ناب 

 هنننناا  عديننندة مننن  يوننند  منننإا الننننا  دافمنننال فنننالعديننندة نتيينننة تعنننرك المعننند  ألاةننناط هكالنننة شنننديدة اي

(STAINLESS STEEL). 

تاطننز بطب ننة منن   يتظ ننر في ننا ظننامرة الخمنناب ها التنن يالمعنناد  التنن يايونند  التيكننب بننالن ر عننادة فنن

األكةننيد وينن  يونند  ب ننا خنند  ينننت  عننننه مةنناوة آناديننة كننايرة اتكننا  المةنناوة الكاثاديننة كبينننرة 

 تيكب الةطح .ايكا  تيار التيكب عالي يىد  ل

 :(Crevice corrosion) يالتيكب الفيا 

اما تيكب ماضعي يود  عند اياد اةط راكد موفز لةتيكب في مةافال كايرة بي  المعد  اةنطح 

 آخر.

 :(Galvanic corrosionالتيكب اليةفاني  )

 هودب النا  م  التيكب عند تالمس ها اتكاب معدني  مختةفي  فز الي د الك ربز ه  يشك مإا يود 

 . الك راكيميافيةيمك  معرفة إل  بدراةة الةةةةة ا  اآلخر منط ة كاثادا  المعدني  منط ة آناد

 (Intergranular corrosion) الوبيبيالتيكب 
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امننا تيكننب ماضننعي يونند  عةننز طنناب الوبيبننال المكانننة لةتركيبننة الإريننة لةمعنند  وينن  ه  الوبيبننال 

تونل األكنناك  اينندرج عةنز الخنااص الميكانيكينة لةمعند  ايىثر مإا النا  بشنكب كبينر نفة ا لتتيكب

 .[31] نا  م  التيكب (37)المإكار هعالا 

 مخاآر الت ك  وتكاليفه 5.2
الظاامر الطبيعينة األخنر  مثنب النزالزب االفيضنانال   ع التيكب ظامرة طبيعية مدامة ال ت ب خطارت ا 

لخزانننال االمكننانع االيةننار ااألي ننزة اغيرمننا اا  ااألعاكننير اغيرمننا فالتيكننب يمكنن  ه  يتةننك األنابيننب

امننع الت نندم االتطننار  كمننا يمكنن  ه  تننىدي هضننرار التيكننب عةننز مخنناطر ت نندد وينناة البشننر اةننالمت مه

 الكناعي هكبح م  الضراري األخإ في الوةبا  مخاطر التيكب.

 فيما يةي:ايمك   تةخيص مخاطر التيكب 

 البشريةمخاآر الت ك   1.5.2
ا ت كننير فنني ت يننيم مخنناطر التيكننب ه إممننابي هالبشننر فربمننا  ةكبيننرة عةننز ةننالمة اويننا لةتيكننب مخنناطر

في كثير م  األويا  يىدي وكاب تيكب في يز  معدني يدا ف اخيمةكاار  بشرية اهمنية  إلزيىدي 

نشنناب الورافننق اتنندمير  ةنن اط الطننافرال ها غننرق الةننف  ها ها ةنن اط منشنن  كامننب ها ركنناير ان يننا

مننا إ  هي تيكننب فنني ماضننع معنني  فنني هنبنناب ها خننزا  يومننب مننااد ةننامة ها خان ننة  نند ك هالممتةكننال

اكنننم مننن  كننناار  بشنننرية وننندثل كنننا  ةنننبب ا  هيننىدي إلنننز هضنننرار كبينننرة اف ننندا  ويننناة كثينننر مننن  البشنننر

 الرفيةي عدم اياد إدارة ات ييم لمخاطر التيكب. 

 االقتصاديةمخاآر الت ك   2.5.2
 اة المباشننرة لةتيكننب فنني الااليننال المتونندة األمريكيننة  منن  التيكننب المعنندني اونندامنننا  دراةننة تفينند بنن   التكةفنن

منن  النننات  الموةنني انيمننالي األمريكنني ( ٪3.1)امننإا يمثننب  همةيننار داالر عةننز هةنناس ةننناي (276)ينننامز

تكنناليك الومايننة االا ايننة منن  التيكننب  ويننل إكننرل الدراةننة  التكنناليك المرتبطننة بننإل ه  بانضننافة إلننزمننإا 

ا ندر الت رينر ه  إيمنالي التكناليك  هاكإل  تكةفة خدمال مرا بة التيكنبه البون  االتطناير االتعةنيم االتندريب
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 وين  ه  همن  الننات  الموةني انيمنالي األمريكني (٪1.38 )$ مةيناره ها (121)المباشرة إال الكةة بةن  

 [9٪( ايعز  إلز الطال  العضاي.]88.3اليز  األكبر م  مإا التكةفة )

 هالتكاليك الكبيرة التي يةبب ا التيكب  د تكا  تكاليك مباشنرة مثنب تكةفنة الكنيانة االتا نك لةمكنانع ا

 .التكاليك غير المباشرة مثب تكةفة العمالة ااندارة االتدريب إلز إضافةتكةفة ةعر ال طعة المةتبدلة 

إينرا ال ا افينة لةوند من   طنال االإ  طرق الوماية المتعددة مثب الوماية الم بطية لألنابيب المدفانة 

التكةفننننة الناتيننننة عنننن  تعننننايك  ه بانضننننافة إلننننز إلنننن التيكننننب تنننندخب ضننننم  كةفننننة التشننننايب االكننننيانة

لةث نة فني   مليس مإا فوةب بب يترتنب عةنز منإا ف ندان هالمةت ةكي  المتضرري  ع  معدات م المتيكةة

 االمبيعال. يىثر ةةبال عةز األرباح اشراف ا مممإا المعداله ام  ثم تينب 

 :مخاآر الت ك  البيئية .2.53
ينت  هويانال م  التيكب مااد ضنارة بالبيفنة اتتندرج درينة خطارت نا ات ثيرمنا عةنز البيفنة بناختالك نناات  

التعامب مع المنااد الخطنرة كالانازال الةنامةه المنااد ال ابةنة التيكب ااختالك الاةط المايادة فيه فمثالل 

االواامك المركزة مثب: وامك الكبريل االنيترايي  يتطةب اةنتعماب منااد  لالشتعابه المااد المشعة

توناب  فنيتةنبب نناات  التيكنب هوياننال تالاةنط النإي تةنتعمب فينه ف ند  معدنية ال تتيكب بدرية كبيرة في

افي منإا الميناب مننا  العديند من  اعتبنارال الةنالمة الكنوية مثنب مضرة. مااد غير مضرة إلز مااد 

 .تيكب األنابيب ها خزانال المياا لشرب بةببتةا  ما  ا

ايمكنن  ال نناب ه  هي تةننا  فنني البيفننة المويطننة ةنناا  كانننل تربننة ها مننا  ها منناا   ةنناك يننىثر ةننةبا 

بشنننكب مباشنننر  ها غينننر مباشنننر عةنننز الكافننننال الوينننة الماينننادة عةنننز ةنننطح األرك ممنننا  ننند يةنننبب 

 اختالب في التااز  الطبيعي لألرك.
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 [14من الت ك ]آرق الحماية  6.2
 اةتخدام هود مشاكب التيكب ع  طريق لالت ني لتافير وةاب فعالة م  وي  التكةفة  ي كد ب ا ال دك 

عةز هممية مإا يعتمد ا  خيارال منفردة ها ميتمعةهمإا الاتةتخدم  همكافوة التيكبلالخيارال المناةبة 

رار منننننا يكننننا  منننن  ضننننم  عمننننب اما ننننع المعنننندة بانضننننافة إلننننز التكنننناليك المترتبننننة عةننننز إلنننن   اال نننن

 المختكي  في مياب مكافوة التيكب.

ه كمننننا فنننني ايمكنننن  تةخننننيص الطننننرق االخيننننارال التنننني يمكنننن  اةننننتخدام ا لمكافوننننة التيكننننب فنننني اآلتنننني

 :(2.2اليداب)

 ( الآرق والخيارال الت  يمكن استخدامها لمكا حة الت ك 2.2جدو )
 الوظيفة خيار الحماية ر.خ

–ار نا  المادة المناةبة اخكافك ا اتشمب عمةية اختيار المادة )م اامة المادة لةتيكباختي اختيار المواد 1
 .االتكةفة( - تافر المادة - العمر االفتراضي –الاز   - ال اة

 الآالء والتغليف 2

الانننننالك اليننننناي م ننننناام لةمنننننا  ها م ننننناام لةك ربنننننا  ها م ننننناام ها الخننننناريي: طنننننال  بونننننري 
 .لةكدمال...الخ

 .طال  م اام لةضاطه ام اامة األوماك...الخالداخةي: 
مكانيةتافر الطال ه  عاامب رفيةية مي: التكةفةه التطبيق عةز الةطحه االتفتي ه االعمر  اا 

 لةتوةب/درية الورارة. م اامته المتا ع.
مكانية تطبيق الطال ه إعادةخيارال الكيانة: إمكانية   الكيانة. اا 

الميالجة  3
 الكيمائية

لمننع  هالمننع وندال التيكنب  األنابينبعن  منااد تو ن  داخنب  ةلمثبطنال امني عبنار اةتخدام ا
 .ترةب ناات  التيكب

 الحماية الكاثودية 4
االخزانننال  ااألنابينب لاالمعندالمكافونة التيكنب اتطبنق عةننز ال ياكنب  ةك نر اكيميافيننامني طري نة 

بننناألناد   ممنننا الوماينننة مدفاننننة فننني التربنننة ايايننند من نننا ناعنننا هاالتننني تكنننا  مامنننارة فننني ةنننافب 
 .الوماية بالتيار المةةط االمضوز ه

التحكخ    البيئة  5
 األكةيي .يب تركيز ةات  PHال يدراييني ب األستايير مةتا  الرطابة اتعدي المحيآة

التحكخ     6
 درية الورارة –إعادة ضبط العمةيال المةتخدمة مثب معدب التدفق  اليملية

يتينننب التيكننب  ننندر انمكننا  بتفننادي تكننا  خالينننا  بوينن ينند لةشننكب االاضنننعية التكننميم الي التصميخ 7
 تةبب االوتكا  هايةفانية ها زاايا تيمع الرطابة 
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 آرق  حص ومراقبة الت ك  7.2
يمك  اتباع ا  لمرا بنة  -Non Destructive testing -( NDTيايد عدة اختبارال غير إتالفية )

ر من  طري نة لننفس ثاةتخدام اك هاالتيكب اةتخدام الطري ة المناةبة مرا ب ا كما يمك  لمفت   هالتيكب

 ام  مإا الطرق ما يةي: المعدة المراد فوك ا

 :(Visual Inspectionالفحص البصري )
 همنناك  ةالمعنندة امالوظنن هايننتم تتبننع ال يكننب  ه بوينن الفواكننال اهةننر  هةنن بيعتبننر مننإا النننا  منن  

يوتنناج   إال هنننهمنندا الفوننص م ننم اشننافع  ه ابننالرغم منن  ه اقشنن  هات شننر  هاالتيكننب باينناد تةننربال 

يمكنن  بااةننطته كشننك التيكننب  ا انننه المننكه د ي ننة لدريننة اويننم التيكننب نتنناف اال يعطنني ه لم ننارة اخبننرة

 الاير مرفي.

 :(Acoustic Emissionالصوت  ) االنبياث
 ال.التكد  االتيكب بتوةيب نتاف  الك هماك يتم الطرق عةز المعد  اتوديد 

 :(Dye Penetrant Testالصبغة النا دة) اختبار
ه اةننتخدام كننباال ةننافةة ل ننا ال نندرة  عةننز يننيننتم فا  هNDTطننرق االختبننارال الايننر إتالفيننه هونند منناا 

التنني ال يمكنن   تتاةاننب فنني الشنن اق االفينناال الكتشنناف ا العينناب الةننطوية   بوينن هاختننراق المةننامال

المننااد إال األةننطح الوبيبيننة ها  داكننالح ليميننع المننااد مننا عننمننإا االختبننار . العي  الميننردةبننرىيت ننا 

ها  رهةيلةةطح اضعية  يي هفايتم ه لةةاافب الخاكية الشعرية عةزالمةامية أل  مإا االختبار  افم 

 .هف ي

 :(Magnetic Particle Testingاختبار الجسيمال الممغنآة )
ه يةننننتخدم المينننناب الماناطيةننننني NDT منننننا اختبننننار غيننننر اتالفننننني اختبننننار اليةننننيمال الماناطيةننننية

مننإا االختبننار  .ال ريننب منن  الةننطح هاالكتشنناك الشنن اق االمةننامال االفينناال فنني التاةاننب الةننطوي 

 .اكةيد الوديد الممانطة لتوديد ماضع العيابهباة يةيمال م  يةتخدم بدال م  الك

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D8%A9_%D8%B4%D8%B9%D8%B1%D9%8A%D8%A9
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 :(Ultrasonic Testing وق الصوتية )  اختبار الموجال
يعتبنر من  همنم الت نينال المطب نة الختبنار ةنماكة ا  يتم فينه فونص العيناب الةنطوية االداخةينة لةمعند 

 . المااد االكشك ع  العياب المادية العمي ة

 :(Radiography)التصوير اإلشياع   
كنس إ هشنعةباةنتخدام  م  الطرق األخر  المةتخدمة لركند العيناب العمي نة مني التكناير انشنعاعي 

اوةننب منإا الطري ننةه يخنرج انشننعا  من   طعنة االختبننار عةنز ه  يننتم الت ناط النتنناف   ه يامنا هشنعة ها

 ظ يرا. اتظ ر هية عياب في المادة عةز الفيةم عند ت عةز فيةم م  اليانب األخر(

 :(Thermographyالتصوير الحراري )
اي نام برةنم المعنند   يتوةنس الطا نة الوراريننة المةنماة باألشنعة تونل الومننرا  اينتم عن  طرينق ي نناز 

فالن طة الضعيفة في المعد  تكا  هعةز ورارة م  المناطق المويطة ب ناه ه اف ال لتاير دريال الورارة

 .لإا ف ن ا تظ ر هخك عةز الرةم الوراري

 :[15] إدارة الت ك  8.2
 يمك  ال اب ب   هي نظام ي تم ب دارة التيكب ييب ه  يشتمب عةز المراوب التالية:

يمع البيانال العمةينة عةنز ةنبيب المثناب درينال الونرارة االضنااط اتركيبنة الةناافب خنالب كنب عمةينة 

 .عادية ها طارفة

 النظر في ت ييم مخاطر ةالمة خط األنابيب م  هيب:

 .يد األخطار الرفيةيةتود

 .توديد انيرا ال المتعة ة بعاا ب التيكب

 .توديد مةتا  م باب م  المخاطر

 مخاطر التيكب بما في إل :لإيرا  ت ييم 

 .وةاب معدالل التيكب الداخةي االخاريي
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 .تكاي  نظام ندارة التيكب

 .اختيار المااد المناةبة

 .توديد طرق مكافوة التيكب

 .را بة التيكب االماا عهةاليب م اختيار

 اتاثي  ا.معينة لتةييب البيانال  اةتراتييية إتبا 

 [15] :توةيب البيانال ااالةتفادة من ا نعادة الت ييم

 اانينرا الفكةمنا كاننل المعةامنال ه الن ناط الةناب ةمند  د نة افعالينة  امرا بة التيكب عةز إدارةتعتمد 

كمننا تينندر انشننارة إلننز ه  إدارة التيكننب  ب د ي ننة اكننويوة.رة امرا بننة التيكننادإكانننل د ي ننة اكننويوة 

يينب ه  تااكننب  ألن نا هاالتكناميم الت ةيةننيةهي منن  بداينة اضنع الخنرافط  هبداينة هي مشنرا  منع تبنده

 باألخطار ات ديرما بشكب ةةيم. ىيمك  التنب لكيخطاة بخطاة  اننشا مراوب 



 

 الفصل الثالث
مفاهيم إدارة المخاطر
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 :مقدمة 1.3
منننع بداينننة ال نننر  التاةنننع عشنننر بننند  ظ نننار إدارال متخككنننة فننني المنشنننيل الكنننناعية اظيفت نننا إدارة 

ات ييم المخاطر اإل  لوماية العامةي  االمعدال ايميع الممتةكال بالمنشاة الكناعية م  هي هخطنار 

ع ظ نار ت دد همن ا اةالمت اه ابعد إل  اةتمرل اتطارل األةاليب العةمينة لمااي نة ا لمخناطره امن

الثننارة الكننناعية اتزاينند الطةننب عةننز األينندي العامةننة المدربننة اارتفننا  تكنناليك إنشننا  المكننانع اشننرا  

المعننداله ازداد امتمننام الشننركال االمكننانع بنن دارة ات يننيم المخنناطر لمنع ننا ها ت ةية نناه كمننا تننم اضننع 

 ألفراد االممتةكال.ال ااني  االتشريعال التي تنظم اتودد الطرق االاةافب الالزمة لوماية ا

ا د بدهل الدراةة المنظمة لتوةيب المخاطر بعد الوريق الإي ود  في مركبة الفضا  األمريكية هبالا 

اُهاد  بوياة ثالثة م  رااد الفضا  ا ند كاننل اكالنة الفضنا  ناةنا  بنب منإا الوناد   1967في يناير 

م تشننكةل ميفننة 1969يننه .فنني هبريننب تعتمنند عةننز خبننرة الم ندةنني  العمةيننة لضننما  اليننادة االننتوكم ف

تعمب عةز إيياد معايير  ياةية لةةالمة هثنا  روالل الفضا  بوي  يكا  معامنب األمنا  في نا بنةنبة 

%ه انينننند ه  المتعننننامةي  مننننع 1% اهال تزينننند نةننننبة مخنننناطر المننننال ها يننننرح رااد الفضننننا  عنننن  95

ع ننا عةننز هن ننا معننايير تكننك دريننة المخنناطر يعتبننرا  مننإا األر ننام و ننافق مطة ننة اال يننتم التعامننب م

المخنناطر ااوتماالت ننا. ااآل  اضننعل اكالننة ناةننا بننرام  التوةيننب الكمنني لةمخنناطر لنندعم األمننا  هثنننا  

 [.16مراوب تكميم اتنفيإ روالل الفضا ]

م ركنننزل عةنننز عننندة  1957افنننز  طنننا  الطا نننة النااينننةه  نننرب ن اينننة الخمةنننينال ظ نننرل دراةنننة ةننننة 

ميب من  مركنز تيمنع ةنكاني النم  30عا  النااي م  مفاعب يعمب عةز بعد ةيناريامال لتةرب انش

يةننتطع وةنناب اوتمنناب مننإا التةننرب انشننعاعي فنني إلنن  الا ننل  الكنن  تتننابع إدخنناب توةننينال عةننز 

تكميم المفاعالل النااية لت ةيب اوتمناب وندا  كارثنة التةنرب انشنعاعيه اكاننل الرغبنة فني معرفنة 

ةننينال عةننز المفنناعالل الناايننة منني التنني هدل فنني الن ايننة إلننز ظ ننار مننا كننم ام نندار تنن ثير مننإا التو
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يعرك اآل  "التوةيب االوتمالي لةمخاطر" اكا  هاب تطبيق ل إا الطري ة بااةنطة ميفنة األمنا  الننااي 

 [.16( ]Nuclear Regulatory Commission) م بااةطة 1975انشرل ةنة 

    إدارة المخاآر مفاهيخ عامة 2.3
 ف الخآرتيري -

( 73ISO/ IEC Guide)انتافيننه الونند  تو ننق اوتمنناب منن  مركننب مننزي  ب نننه الخطننر تعريننك يمكنن 

اعمةينال فن   اوتمالينة  ها هكثنرمن  المعطينال  اثنني فالخطر ما اكك لوالة ها فعب نات  ع  تو نق عندد 

 .[17تو ق مإا المعطيال تكا  غير معرافه كما إ  تو ق مإا المعطيال غير مرغاب فيه ]

 Risk Assessmentتقييخ المخاآر:  

وينننم اآلثنننار  ضنننرر ات ينننيمإوننندا   زينننىدي الخطنننر إلننن ه اوتمننناب   مننندمننننظم لت ينننيم  يعةمننن هةنننةاب

 الوداد الم بالة.  إلزااضع االوتياطال لت ةية ا  عةيه المترتبة

 Risk Controlالسيآرة على المخاآر:

 الوداد الم بالة. إلزب اآلثار الضارة عمةية ت ييم درية الخطارة ااضع االوتياطال لت ةي مي

 Risk Managementإدارة المخاآر:
امنني انيننرا ال التنني تتبع ننا  هألي مىةةننة االةننتراتيييةإدارة المخنناطر منني يننز  هةاةنني فنني اندارة 

المىةةال بشكب مننظم لمااي نة األخطنار المكناوبة ألنشنطت اه ب ندك تو ينق المزاينا المةنتدامة من  

 .[18] ظة كب األنشطةكب نشاط ام  موف

 هندارت ننا اةننتراتيييالإدارة المخنناطر منني عمةيننة  ينناس ات يننيم لةمخنناطر اتطنناير فنن   بشننكب عننام ا  

المخنناطر اتينب ننا ات ةيننب آثارمننا الةننةبية ا بنناب بعننك ها كننب  تفننادي مننإا االةننتراتيييالتتضننم  مننإا 

الاينناله بوينن  ه  المخنناطر إال فنني والننة إدارة المخنناطر المثاليننةه تتبننع عمةيننة إعطننا  األ هتبعات ننا

الخةنننافر الكبينننرة ااوتمالينننة وننندا  عالينننة تعنننال  هاال بينمنننا المخننناطر إال الخةنننافر األ نننب ااوتمالينننة 

عمةيا  د تكا  مإا العمةية كعبة يداه كما ه  الماازنة ما بني  المخناطر  هودا  ه ب تعال  فيما بعد
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المخاطر إال االوتمالية ال ةيةة االخةافر العالية  د يتم إال االوتمالية العالية االخةافر ال ةيةة م ابب 

لإل  ييب األخإ في االعتبار إ  إدارة المخاطر ال تعني منع ا اع ا دافما الك   هتالي ا بشكب ةي 

كةما  تمكنل اندارة م  ت ةيب المخاطر ها تبعات ا  در انمكا  يمكننا ال اب با  إدارة المخاطر تعمب 

 بشكب ييد.

 :تحديد المخاآر 3.3
توتنناج المنظمننة إلننز معرفننة مننا منني المخنناطر التنني تااي  نناه   هيننب إدارة المخنناطر بشننكب كننويح منن 

فن ي مىةةنة ها منظمنة ها  ات ييم ا. فتوديد المخاطر ما الخطاة األالنز فني إدارة المخناطر لةمنظمنة

ه من  توديند المخناطر شركة كناعية عندما تريد ه  تىةس لنظام ييد انايح في إدارة المخناطر البند

الك  كب مىةةة ها شركة كناعية ت ام بتوديند  اال تايد اةيةة ااودة لتوديد المخاطر في المىةةة

مخاطرمننا بالطري ننة التنني ترامننا ها افننق المعننايير التنني تضننع ا مةننب ال ابنناختالك المعننايير االتاي ننال 

 ك  نناة المخنناطر الموتمةننةهتختةننك المخنناطر الموتمةننة كننإل  افننق معننايير اهمننداك كننب مىةةننة تختةنن

 .الك  هغةب ا ت ام عةز هةاس مروةتي 

 تحديد المخاآر األولية المرحلة األولى:
خاكة عندما تكا  منظمة ها مىةةنة يديندةه  بوي  ت ام المنظمة بتوديد مخاطرما بطري ة مبدفية  

العامنة التني  مشنرا  يديند ها داخنب المنظمنة. فيينب الونرص عةنز توديند المخناطر ها ربما نشاط ها

ةتىثر عةز همداك العمب ألنه  د تختةك اآلثنار الموتمةنة فيمنا يتعةنق ب منداك مختةفنة نتيينة لوندا  

بعك األخطار لإل  ينباي تناخي الونإر االد نة عنند توديند المخناطر األالينة لتيننب منا يمكن  تينبنه 

 .م  األخطار الموتمةة

 تحديد المخاآر المستجدة المرحلة الثانية:
المخاطر  بشكب مةتمر يعتبر همر ضنراري لتوديند المخناطر اليديندة التني لنم تنشن  فني ا نل  توديد 

ألننننه مننننا  العديننند مننن   هةنننابقه االتاينننرال فننني المخننناطر ال افمنننةه ها المخننناطر التننني كاننننل ماينننادة
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توديننند   لنننإلالمخننناطر ال يمكننن  توديننندما بشنننكب مةنننبق بنننب تظ نننر منننإا المخننناطر منننع منننرار النننزم  

 .ا يكا  بشكب داري امتيدد وةب المةتيدالالمخاطر دافم

بشنكب  مرتبطنةيمكن  ت ييم نا بشنكب فنردي امةنت ب ألن نا تكنا   ام  المةةم به ه  بعنك المخناطر ال

غينر مباشنر بونندا  مخناطر هخنر  لننإل   ينتم معامةت نا عةننز هةناس  ميماعنة مخنناطر ها  هامباشنر 

منن  الم ننم عنندم الخةننط بنني  تيميننع هثننار ا  هاألخننرت دينندال ال ننا هثننار متراكبننة امترتننب بعضنن ا عةننز 

 المخاطر مع المخاطر نفة ا.

ابكننفة ه  المخنناطر تختةننك منن  منشنناة إلننز هخننر  كمننا  نند تختةننك المخنناطر فنني المنشنناة الااونندة منن  

مكا  إلنز آخنر امن  ما نع عمنب معني  إلنز ما نع آخنر بنب  ند تختةنك فني نفنس الما نع من  زمن  إلنز 

الزمنننا  االمكنننا   لنننإل   اخنننتالكاامنننب كثينننرة اتختةنننك وةنننب المخننناطر مرتبطنننة بع ه زمننن  آخنننر هي 

تنطبننق ا  ها المنظمننة ه  تكننا   ننادرة عةننز تودينند ففننال المخنناطر التنني  نند تنشنن  المنشنناةيتايننب عةننز 

 .[19عةز عمة ا ]

 ميها:  والتيام المخاآرأساليب تحلي  4.3
دارة المخنناطر عبننارة عنن  العمةيننة التنني تمكنن  منن  معرفننة المخننا طر اتوةيننب تةنن  المخنناطر إ  توةيننب اا 

باةنتخدام الطري ننة المناةننبة امن  ثننم اضننع الوننب المناةنب الننإي يزيننب إلنن  الخطنر ها ي ةننب منن  آثننارا. 

ن ا  المشرا  م  منظار التكةفة االا ل المااكنفاله  ابشكب آخر ف ي العمةية التي تزيد م  نياح اا 

 ب  ب ما يمك  م  مشاكب.

كافيننة يمكنن  لنننا ت ننديرما إوكنافيا ألنننه ال يمكنن  ه  يكننا  منننا  إ  المخناطر التنني تاينند عن ننا بياننال 

مشراعا  متشاب ا . افي الاالنب التعامنب منع المخناطر فني المشناريع يختةنك من  اضنع آلخنر وين  

دارة  ايننناد بياننننال كافينننة لألخنننإ ب نننا لةت ننندم االمعرفنننة الفعةينننة لةمخننناطر.  ننند تطنننارل عمةينننة توةينننب اا 

آللنني لةتوةيننبه امنننا  عنندة هةنناليب اطننرق يمكنن  منن  خالل ننا ت يننيم المخنناطر اتننم اةننتخدام الواةننب ا
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اتوةيب المخاطر من ا طرق كمية امن ا طرق ناعيةه ام  الممك  ه  نةتخدم فني نفنس الا نل طنرق 

 كمية اناعية مع بعك اإل  اعتمادال عةز ناعية المخاطر  اةاك نتطرق ألكثر الطرق شياعال.

  What – If  إذا–تحلي  ماذا 
ما هةةاب العكك الإمني المةنتخدم لتوديند كينك يتن ثر األدا  المتا نع بنالتايرال  (إإا -ماإا)ب توةي

النتنناف  توةيننب ام ارنننة عنندة ةننيناريامال مختةفننة ل. مننإا األةننةاب يةننتخدم عننادة عننند فنني االفتراضننا

ل االتا عنال يةتخدم هةةاب البو  العةمي منع الت نديرا اغالبال ما هالمتايرة ااالوتماالل تبعا لةظراك

 العمةية بوي  يتم اةتكشاك الةيناريامال المختةفة ااتخاإ  رارال لةاكاب ألفضب النتاف .

اتخناإ  نرارال هفضنب اهكثنر اةنتنارة من  خنالب ف طمن   يمكنن  ال همفيند من  عندة ننااوي األةةابامإا 

ايمكننن  ه  راراتننن التنبنننى بنتيينننة مننن  هيضنننا  بنننب يمكنننن تايينننر االفتراضنننال امرا بنننة ها ت ننندير النتننناف ه 

 المختةفة. ااألنظمة األنشطةفي يميع  األةةاباةتخدام مإا 

تةننتخدم منننإا الطري نننة فنني المنشننن ة الكنننناعية لتوةيننب المخننناطر غينننر المع نندة االتننني يمكننن  ه  توننند  

هنباب نتيينة التيكنب عن  طرينق تايينه  ان يارنتيية خطا ماه مثال يمك  ه  يوةب فريق العمب تبعال 

  ا:عدة هةفةة من

 ماإا لا ه  االن يار ود  ااألنباب ممةا  بالااز؟

 اماإا لا ود  االن يار ااألنباب فارغ؟ امكإا. 

ا يمكنن  لفريننق العمننب توةيننب هةننباب انتنناف  التا ننك المفننايئ لألنبننابه امننا منني اةننافب الومايننة  بننب 

ب توديند خطنر ا ا  هية وااد  خةنافر. كمنب يمكن  اةنتخدام منإا الطري نة منع المخناطر الطبيعينة مثن

ونندا  زلننزاب معنني  ف نننه يمكنن  تكننار كافننة االوتمنناالل الناتيننة عنن  ونندا  الزلننزاب ادريتننه االنتنناف  

المتا عة عنه اكيفية مااي ته اتخفيك هثاراه اإل  بتاطية منإا الياننب بمناإا لنا وند  الزلنزاب بدرينة 
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التنني يكننيب ا الزلننزاب كننإا عةننز م ينناس ريختننر امنناإا لننا زادل الدريننة اانخفننك ويننم المنط ننة التنني 

 اتوديد اةافب الوماية الالزمة  بب ا ا  هي وااد  ها خةافر متا عة.

 Checklist قائمة الفحص ب.

المىةةننننة تتبننننع معننننايير امااكننننفال كننننويوة ام ارنت ننننا بالمعننننايير  ه امنننني عبننننارة عنننن  الت كنننند منننن  

االتكناب من  خنالب ب ةن الة بةنب انتشنارال اتعتبر مإا الطري ة م  هكثر الطرق ه االمااكفال ال ياةية

امنا  العديند من   هاالة الة في المشاركة في اةتخدام المعةامال م  خالب  ااعد البيانال الواةبال

 ااعنند البيانننال المتننافرة بشننكب تينناريه كمننا إ  منننا  العدينند منن   نناافم التنند يق التنني تتالنند ها تتكننا  

مني عبنارة   اافم التد يق في شكة ا األةاةنيه  ايمك  ال اب  هموةيال لشركال معينة التطبي ال معينة

همنا فني شنكة ا المعني ه ف ني  هفي المنشن ة ها المكننع ةاب ال لتوديد األخطار الموتمةة ع   اافم معدة

األخطننار التنني ونندثل فنني هننناا  معينننة منن  المنشننيل ها المكننانع اكننا  منن  الممكنن  ندارة فنني إلنن  

 الا ل ه  تتفاداما ها ت ةب م  ت ثيرما.

 Hazard and Operability (HAZOP تحلي  الخآر وقابلية التشغي  )ج.

اتعنني دراةنال المخناطر  (Hazard and Operability( مني اختكنار لكةمتني )HAZOPكةمنة )

م.اتعنننند منننن  هفضننننب الطننننرق 1970ا ابةيننننة التشننننايبه ابنننندا  اةننننتخدام مننننإا الطري ننننة فنننني بدايننننة عننننام 

في العمةيال المع دة التي تايد في ا مخاطر عندة وين  ه  المةتخدمة في توةيب المخاطره اتةتخدم 

اةتخدام مإا الطري ة يةاعد عةز تاطية يميع المخاطر الموتمةة االاكاب إلز نتاف  مادفنة امعرفنة 

 ن اط الضعك الموتمةة.

اما يميز مإا الطري ة مي هن ا طري ة كارمة اد ي ة لةتةاىالل االت ارير اتنىدي مرايعنة متةن ة لنإل  

 تبر عند الكثير م  موةةي المخاطر من يال مرغابال فيه تع
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برنام  مازاب مايه لةةالمة لتوديد المشاكب التشنايةية اتتعةنق بتوديند هنمناط الفشنب المباشنرة االاينر 

امنا الفونص المننظم لعمةينة مخططنة ل نا ها ه مباشنرة االمب منة االنتناف  المتعة نة بانكنابال االافينال

ات ييم المشاكب التي  د تمثب مخاطر لألشخاص االمعدال بوي   يتم التوكم مايادة م  هيب توديد 

في مخناطر التشنايب امعاليت نا من  وين  ت ينيم المشناكب التني يمكن  ه  تشنكب خطنر عةنز األفنراد ها 

المعدال ها البيفة االفرضية األةاةنية فني منإا األةنةاب منا ه  الظنراك الطبيعينة االعادينة مني آمننة 

 ف ط عندما يكا  منا  انوراك ع  الظراك العادية. اتود  المخاطر

 Failure Mode and Effect Analysis (FMEA تحلي  نمآ وتأثير الفش  )د.
يعد ااودال م  هاافب األداال المن يية المةتخدمة م  هيب توةيب انخفاق. طّارل مإا األداة م   بب 

لمشنناكب التنني يمكنن  ه  تنشنن  منن  التكنننيع م ندةنني الاثا يننة فنني خمةننينيال ال ننر  العشننري  لدراةننة ا

الخننناطئ فننني الميننناب العةنننكريه عنننادة منننا يةنننتخدم توةينننب نمنننط اآثنننار انخفننناق كخطننناة هالنننز لدراةنننة 

ماثا يننة نظننام منناه يتضننم  إلنن  مرايعننة مننا همكنن  منن  مكانننال اتشننكيالل انظننم دانيننة لتودينند نمننط 

ةننز ونندة اتةننيب النتنناف  فنني كنننوافك انخفنناق اهةننبابه ات ثيراتننه. تيننري مننإا العمةيننة لكننب مكننا  ع

 [.18] مخككة لإل ه لنوكب بالن اية عةز توةيب لةيادة

ايةنننتخدم لتوديننند األمننناك  الموتمةنننة لوننندا  العطنننب ها الفشنننب فننني المعننندة ها هثننننا  عمةينننة التشنننايبه  

فالمشنننناب ها األنظمننننة كالممننننا يمكنننن  ه  يةننننبب الفشننننب بشننننكب فننننردي ها مشننننتر ه بوينننن  يننننتم تودينننند 

لمةننبب لةفشننب اتودينند تنن ثيرا عةننز بنننا ي العناكننره امنن  تننم تودينند الماضننع الوننرجه اينننتم العنكننر ا

 التوكم فيه امعاليته لتفادي الخطر المةبب لةواد .

 Fault tree analysisتحلي  شجرة األخآاء ه.
تةمز طري ة التوةيب االةتنتاييه اتةتخدم بشنكب كبينر اااةنع النطناق فني توةينب المخناطر اياضنح 

ل ننا التةةةننب المنط نني لألونندا  المىديننة لا ننا  مننإا الخطننا ه ايةننمح مننإا األةننةاب لة ننافمي  منن  خال
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بتوةيب المخاطر برىية األودا  بطرق متعددة تاضح هي  يمك  ه  ين طع التةةةب المنط ي ابالتالي 

 معرفة مكم  الخةبه كما يةمح ما األةةاب باضع وةابال الوتماالل ا ا  الوااد .

ا  المعنندال ااألخطنن هعطننابلتودينند المخنناطر الموتمةننة اإلنن  بتودينند ميماعننة  إتباعننه  نني مننن   يننتمف

ه امنني عن نا بشنيرة المنطنق رمنفكننةة ايعبناينتم ت ةنيم ا إلنز هينزا   البشنرية التني يننت  عن نا وننااد 

 يبنندهعبننارة عنن  رةننم شننيرة ت ننر  األخطننا  منن  ناويننة اليةننار بدايننة لونندا  الخطننره اا   كننا  الننبعك 

رة م  هعةز إلز هةفب وي  يةمز ودا  الخطن  منا الوند  األعةنزه ابالتنالي ف ننه يمكن  برةم الشي

العمننب منط يننال منن   اليةننار إلننز اليمنني  ها منن  األعةننز إلننز األةننفب فنني رةننم األونندا  المتعننددة التنني 

تىدي إلز الود  األعةزه ام  ثم يتم إدخاب األر ام ات دير معدب تكرار الوند  األعةنزه اعنند ن طنة 

مع توديد االوتمالية لا ا  كنب خطنا   هباابال "ا / ها"لت ا  فرعي  م  الشيرة يطةق عةيه مكطةح ا

 ام  تم توديد اةتنتاج المخاطر الموتمةة. الموتمةة  األخطا م  

 Risk Matrixرالمخاآ ةمصفو و.
م هةاةنا لتوديند تعتبنر مكنفافة المخناطر ااوندة من  هكثنر الطنرق ااةنعة النطناق لت ينيم المخناطره امني تةنتخد

وينننم المخننناطر اال تعطننني طري نننة لةنننتوكم في نننا بال ننندر الكنننافيه ف ننني ترتينننب يمينننع األوننندا  الموتمةنننة اف نننا 

 بوين  تكننك (CONSEQUENCES( اشندة النتيينة المتا عنة )LIKELIHOOD) الوتمالية وندات ا

ر ام  تم يتم التعامب مةتايال الخطر كمكفافة  بنا ل عةز العال ة بي  دريال االوتماب ادريال الت ثي

 5×5ها  4×4ها  3×3منننننع األخطنننننار األعةنننننز درينننننة ها األكثنننننر هممينننننة ايمكننننن  ه  تكنننننا  المكنننننفافة 

 (.1.3ها....الخ. كما ما بالشكب )
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 (LIKELIHOODاحتمالية الحدوث ) 

 عال  متوسآ منخفض
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 مةتا  خطر عالي   ةعالي
مةتا  خطر   متاةطة

 متاةط
 

مةتا  خطر  منخفضة
 منخفك

  

 3×3( مصفو ة مخاآر 1.3شك  )

بعد ه  تتم عمةية التعرك عةز المخاطر ات ييم ا ف   يميع الت نيال المةتخدمة لةتعامب مع ا ت ع - 

 :ضم  ااودة ها هكثر م  هربع ميماعال رفيةية

لنشاطال التي تىدي إلز ودا  خطر ما. امثاب عةز إل  ال ينام ب ي ناك التينب: اتعني إي اك ا .1

منننت ه ها نشنناط إا مخنناطر فعةيننه كبيننرةه مثنناب لننا كننا  منننا  هونند المكننانع الننه فننر  التا فننال 

ايةننبب خةننافر كبيننرة ياميننال فيننتم العمننب عةننز إغننالق الفننر  ه ايننتم الةيننا  إلننز مننإا الت نيننة عننندما 

   المنت  هعةز م  العافد.تكا  الخةافر المت تية م

الن ننب: وينن  يننتم فنني مننإا الوالننة العمننب عةننز ن ننب هثننر المخنناطرة إلننز ي ننة ها طننرك آخننر امثنناب  .2

عةي ا الت مي  ها ن ب الم مة لطنرك ثالن  ي نام بتنفينإ الم منة ه اينتم الةينا  إلنز منإا الاةنيةة فني 

منخفضننة كثينرال مثنناب الةيننا  وناب كننا  األثننر فني ونناب ا ننا  الوناد  مرتفننع ينندال الكن  االوتماليننة 

إلننز التنن مي  ضنند هخطننار الوريننق ايكننا  إلنن  فنني ونناب ه  اوتماليننة ونندا  وريننق  ةيةننة ينندال "لننم 

 يةبق ه  ودثل" ها ا ا  زلزاب لك  في واب تو ق مإا الخطر فةتكا  اآلثار عالية يدال .

بينة تضنم  العمنب الت ةيص: اي كند فني منإا الوالنة العمنب عةنز إدارة الخطنر باضنع إينرا ال ر ا .3

 عةز خفك كب م  اوتمالية الودا  انتيية الخطر في واب ا اعه.
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ال باب: هي  باب المخاطرة كما مي م  دا  اضع هي إيرا  اإل  يكا  في واب ا ا  المخاطرة  .4

 ف   األثر منخفك يدال ااوتمالية الودا  منخفضة.

 إدارة وتقييخ مخاآر الت ك  5.3
 ااختيننارطر التيكننب مننا تكنننيك  المعنندال الثابتننة اف ننال لمخنناطر التيكننب ت يننيم مخنناا  الاننرك منن  إدارة

النتوكم  هاخنالب تايينر التكنميمه  إل  يتم  م  ا  هالطرق المناةبة لتفادي المخاطر ها التخفيك من ا

مخنناطر التيكننب بننالتخفيك منن  شنندت ا  منن  خننالب اةننتخدام هونند اةننافب الومايننة منن  التيكننب مثننب  فنني

اتنتم إدارة مخناطر التيكنب من  خنالب تفعينب  هالمثبطال الكيميافية لوماية الكاثاديةهالطال  االتاةيكه ا

لننإل  ينبانني ه  يكننا  ليميننع الشننركال االمىةةننال الكننناعية  هدار مرا بننة التيكننب ابرنننام  التفتنني 

المعندة ها  ها اننةنا مع مخاطر التيكب التي ت ندد   تتعامبيمةة م  الةياةال ااالةتراتيييال التي 

 :البيفة ابشكب عام ينباي ه  يكا  ت ييم مخاطر التيكب ألي معدة عةز هةاس الن اط التالية

 .ت ديد التيكب الداخةي

 .ت ديد التيكب الخاريي

 .الةالمة / ت ديد الخطر

 .الت ديد البيفي

 .[20الت ديد التشايةي ]

يننة إدارة المخنناطر فنني هي منظمننة المبننادا العامننة لتكننميم اتنفيننإ عمة ISO 31000ياضننح المعيننار 

هدنناا العال نة بني   2.3ايمك  تطبيق مإا المعيار عةز إدارة مخاطر التيكبه ايبي  الشكب التخطيطي 

اهةةاب إدارة مخاطر التيكب وي  يةخص الشكب هةةاب إدارة  التيكب عةز هةاس  ISO31000مبده 

الت ييم مرارال بمراونب الفونص اتكننيك  المخاطر في خمةة  خطاال عمةية ابتدا ل م  مروةة ما  بب
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الخطنننر امروةنننة الت ينننيم المفكنننب اثنننم مروةنننة الكنننيانة اانكنننالح اانت نننا ل  بمروةنننة إدارة دارة الويننناة  

 كاآلتي: ISO 31000اإل  اةتنادال لكتيب المبادا التايي ية ال ياةية 

�           

    �             

�          

�          

�          

            

       )1(          �    

       )2(        �           

       )3(   �           

       )4(               

              

                 

 

 [21وأسلوب إدارة مخاآر الت ك ] ISO31000( اليالقة بين مبدأ 2.3شك  )

ه ةنةاب ندارة التيكننب عةننز هةناس المخنناطر فنني خمةنة  خطنناال عمةيننةه( هعننالا 2.3ياضنح الشننكب )

  :كاآلتيامي 

 :قب  التقييخ ( ما1الخآوة )
فننني منننإا الخطننناة ينننتم يمنننع المعةامنننال التاريخينننة اتوديننند الت ديننندال اعاا نننب الفشنننب المتا عنننة بةنننبب 

د األةباب الموتمةة لتةك الطال ه عدم فعالية الوماية الكاثادية. امرايعنة البياننال التيكبه  مثب تودي

الخاكنننة بالوماينننة مننن  التيكنننب )ةنننيالل طنننال ه ا نننرا ال الوماينننة الكاثادينننةه النننخ( كمنننا ينننتم توديننند 

المخنناطر الموتمةننة ايشننمب الت يننيم  لمكننفافةاألةننةاب المناةننب ندارة مننإا المخنناطره ااضننع تكننار 

 .في االعتبار ايىخإاالمعدة االبيفة  اننةا الموتمةة عةز  العاا ب

 .بيفية هامالية  هاةاا  كانل كوية  لةمخاطر ها الشركةمف ام المىةةة 

 .الود المةماح به م  المخاطر داخب المىةةة ها الشركة

 .الةاافح اال ااني  االمةتندال الداخةية لةمىةةة ها الشركة

 .....الخ(األرك)مدفانة في التربةه مامارة في الميااه فاق ظراك التشايب ااضع المعدة 
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 ا.ودابنا  عةيه يتم اضع تكار المخاطر الموتمةة لكب منط ة عةز 

 الفحص وتصنيف المخاآر (2الخآوة )
الفونص  إينرا ينتم  عةز ضا   المعةامنال االبياننال االمعنايير التني تنم تيميع نا فني الخطناة الةناب ةه

كر االاننرك منن  مننإا الخطنناة مننا اةننتكماب ت يننيم إالةننالفة النن  هال الايننر مدامننة ب ونند طننرق االختبننارا

ليميع الواالل االت كيد عةز النتاف  المتا عة المتوكب عةي ا في الخطناة الةناب ة  لتوديند األالاينال  

اتكننا   هاتودينند مةننتا  الخطننر االشنندة لةخطننر لالوتماليننةايننتم إنشننا  مكننفافة ت يننيم المخنناطر اف ننا 

...الخه اتنرتبط مةنتايال 7×7ه 6×6ه 5×5المكفافة وةب ظراك المىةةة اا الشركةه هي  دهبعا

مةننتا  ايكننا  لننا  كننب  المخنناطر الناتيننة عنن  مكننفافة مننع مةننتايال مختةفننة منن   بنناب المخنناطره

م بالة اتتطةب امتماما فاريا  رمخاطر غيلمةتا  مخاطر امي  األومرمعي  بةا  مميز مثال الةا  

ت ينيم لتوديند مننا إإا  نعنادةمخناطر متاةنطة غالبنا توتناج  إلنزيعة االةنا  األكنفر يرمنز امعالينة ةنر 

تمثنب مخناطر م بالنة ا  كا  ينباي إدراج تدابير هخر  االةا  األخضر يرمنز إلنز المخناطر المنخفضنة

 االتي ال تتطةب اتخاإ مزيد م  انيرا ال.

 ( التقييخ المفص 3الخآوة )
ودينند مةننتااا افننق  الخطنناة الةنناب ة تيننر  عمةيننال الفوننص االتفتنني  ابنننا  عةننز تكنننيك الخطننر ات

عنالي تنم المةنتا  بوي  يتم البد  في التعامب منع المنناطق إال مةنتا  خطنر  هبشكب مفكب اد يق

اال نندك منن  مننإا الخطنناة مننا الوكنناب عةننز مزينند منن  المعةامننال المتعم ننة ونناب  هالننإي يةيننه امكننإا

ت كنند منن  مةننتايال المخنناطر االمتابعننة المناةننبة ل ننا االفننارق الم ننم الماا ننع المعرضننة لةخطننره اإلنن  لة

ه  منإا الخطناة إلزامينة  من  اي نة  نظنر إدارة المخناطر بوين   بي  مإا الخطاة االخطاة الةناب ة منا

اتةننتند  هيننتم هخنند ال ننرا ال اال ياةننال منن  الما ننع  االت كنند منن  مةننتا  المخنناطر المركننادة اتعنندية ا

 ينننناس   كمننننا إ  االختبننننارال المفكننننةة تشننننمبه المخنننناطر لةمىةةننننة ها الشننننركةعةننننز متطةبننننال  بنننناب 

 هاتكةنيره ها معدالل الف د في ةم  اليندار لةيةنم المعندني المنراد  ياةنه امالوظنة ظ نار تشن  ال 
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كما يتم  يناس مةنتا  افعالينة منظامنال الوماينة من  التيكنب )عةنز ةنبيب المثنابه  تةك طب ة الطال ه

امثبطنننال التيكنننب(ه االعاامنننب البيفينننة مثنننب درينننة الونننرارةه نةنننبة الرطابنننةه ادرينننة  الوماينننة الكاثادينننة

 بشكب مفكب في الفكب الةابق. االختبارا د تم ةرد طرق ه الوماضةه اتركيز الكةاريد

 الصيانة واإلصالح (4)الخآوة 
بنا ل عةز   ه اإلتبعا لدرية الضرر م   التيكب لمناطق التي توتاج معاليال معينةع  ا يتم الكشك

ينننتم التعامنننب منننع يمينننع بويننن    هالنتنناف  االمعةامنننال المفكنننةة المتوكنننب عةي نننا فننني الخطنناة الةننناب ة

منن   تبنندهاتشننمب مننإا الخطنناة ميماعننة منن  انيننرا ال  هخفننك المخنناطراإلنن  ل همةننتايال المخنناطر

د الطننرق الالزمننة االكننيانة اانكننالح اربمننا االةننتبدابه إلننز زيننادة الر ابننة اتودينن الكيمافيننةالمعاليننة 

منن  منظنننار  هيه منن  العنننالج مننا خفننك اوتمننناب الفشننب اال نندك هلتينننب ونندا  المخنناطر مةنننت بال

يننتم إلنن  باختيننار  همكننفافة المخنناطر خفننك مةننتا  المخنناطر مننثال منن  الةننا  األومننر الننز األكننفر

 النةنننبيةتننندابير ا افينننة ضننند التيكنننب تعتمننند عةنننز الظنننراك التشنننايةية لةمىةةنننة ها الشنننركةه االتكننناليك 

ا ند تنم التطنرق لطنرق الوماينة  ها امالينال لةمعدةه اما إلنز إلن  من  عاامنب منىثرة فنين االفتراضيالعمر ا 

 م  التيكب في الفكب الةابق.

 إدارة دورة الحياة (5)الخآوة  
بتعننرك  تبننده وينن  إدارة المخنناطر لعمةيننة  الوينناة دارةهدننناا تفاكننيب كيفيننة إعننادة ( 3.3ايبنني  الشننكب)

لمتا ع ااألضنرار التني ةيةنبب ا امن  خنالب المرا بنة االمتابعنة يمكن  تكننيك الخطنر اتوديند الخطر ا

 اختبنارالمةتااا ع  طريق معرفة تفاكيب األضنرار المتا عنة ابعند تكننيك الخطنر  البند من  إينرا  

د ت كيند عةنز اينا  بمثابنةل ياةنال افواكنال ميدانينة االتني تعتبنر  هويانناتفكيةية د ي ة االتي توتناج 

ينننرا  الم ارننننال ثنننالخطننر انةنننبة ودا  ه امننن  خنننالب النتننناف  المتوكنننب عةي نننا ينننتم تبنننادب المعةامنننال اا 

لتودينند عمةينننة الكنننيانة اانكننالح عننن  طرينننق تودينند األةنننةاب األمثنننب  لتفننادي هي خطنننر متا نننع ها 

االخننراج ب  ننب هضننرار ممكنننة ابعنند إلنن  امنن  خننالب المتابعننة  انمكننا تخفيننك الضننرر المتا ننع  نندر 
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 (Monitoringالمراقبة   )

 (Communicationتباد  الميلومال )

 

 تصنيف الخآر

 

 االختبارال التفصيلية
 (Detailed examination) 

 

 الصيانة واإلصالح
Remediation and 

Repair)) 

 

 تيريف الخآر
Risk Identification)) 

 باةنتمرارتظ ر هخطار هخنر  لنم تكن  فني الوةنبا  امنرة هخنر  ينتم تعرينك الخطنر اليديند امرا بتنه ة

 م تكنيفه امكإا تعيد دارة الوياة نفة ا مرة هخر .ثاتوديد تبعاته اهضرارا ام  

المتبعننة لتودينند المخنناطر مننع مالوظننة تينندد  االةننتراتييية توننددمن ييننة  إتبننا اعةننز ضننا  إلنن  يننتم 

 اتبادب المعةامال بشكب مةتمر. المرا بةمتا عة باةتمرار االإي يةتةزم ال األخطار

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ISO 31000إدارة دورة حياة على أساس  (5)الخآوة( 3.3شك )



 

 الفصل الرابع
 اإلطار العملي للدراسة

 مصفو ة مخاآر الت ك  تصميخو  التيريف بشبكة األنابيب
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 مقدمة: 1.4
المتبع عند إيرا  منإا البون  امنا المنن   الاكنفي التوةيةني ف ند تنم يمنع بياننال اكنفية وناب  بنا  عةز المن  

الظننننامرة ماضننننا  البونننن  امنننني مخنننناطر التيكننننب امواالننننة التشننننخيص االتوةيننننب االننننربط االتفةننننير ل ننننإا البيانننننال 

لنتاف  من نا االتعنرك عةنز اتكنيف ا ا ياة ا ابيا  ناعية العال ة بي  متايرات ا اهةباب ا ااتيامات ا ااةتخالص ا

بوينن  يننتم التعننرك عةننز  .و ي ت نا فنني ارك الاا ننعه ثننم الاكنناب إلننز تعميمننال بشنن   إدارة ات يننيم مخنناطر التيكننب

الاا نننع المايننناد االتنبنننى بمنننا ةنننيود  مةنننت بال مننن  خنننالب تكنننميم مكنننفافة لت ينننيم مخننناطر التيكنننب اتنننربط منننإا 

من  تنم تطبينق منإا المكنفافة عةنز ه ا ر المتا نع ه  تننت   عننهية األضراالمكفافة بي  درية معامب التيكب ادر 

شننبكة  األنابيننب الاا عننة خننارج نطنناق المكننانع بالشننركة الةيبيننة لةودينند االكننةب بوينن  نننتمك  منن  تودينند مةننتا  

الخطننر اتودينند الفتننرة الزمنيننة المطةابننة نعننادة الكشننك الننداري عةننز مننإا المعنندال كمننا تمكننننا منن  اضننع خطننة 

ييم مخاطر التيكنب عةنز فتنرال زمنينة متفااتنة اتتناةنب منع مةنتا  الخطنر النإي تنم توديندا عن  طرينق ندارة ات 

 المكفافة.

 بالشركة الليبية للحديد والصلب األنابيبالتيريف بشبكة  2.4

 األنابيب الاا عة خارج نطاق المكانع  شريا  الوياة بالشركة الةيبية لةوديد االكةب امي تمثب ينز تعتبر شبكة 

ودينند االكننةب ةكبيننر منن  البنيننة التوتيننة لةشننركة وينن  تننزاد المكننانع االمرافننق اكافننة الاونندال بالشننركة الةيبيننة ل

تختةننك فننني  األ طننار ااألطننااب كمنناالمختةفننة  األنابيننباتضننم مننإا الشننبكة عنندد كبيننر منن   .بمختةننك اوتيايات ننا

إلننز نابيننب المعدنيننة  ايمكنن  ت ةننيم الشننبكة مااكننفات ا بنننا  عةننز اخننتالك اةننتخداماته ان كنند باألنابيننب منننا األ

توننل األرك اتةننمز الشننبكة   رفيةننيي  ممننا شننبكة هنابيننب فنناق األرك  اتةننمز الشننبكة ال اافيننة اهخننر   يننزفيي

 .األرضية
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 شبكة األنابيب الهوائية: 1.2.4

 
 ( شبكة األنابيب الهوائية1.4شك )

 األنابيبكيةامترال اتضم مإا الشبكة عدد كبير م  بطاب يفاق عشرال ال األركامي شبكة عمال ة تمتد فاق 

كمننا مننا مبنني  بالشننكب كمننا تختةننك فنني مااكننفات ا بنننا  عةننز اخننتالك اةننتخدامات ا  ااألطننااب األ طننارالمختةفننة 

 :( هعالا1.4)

 .(N.Gهنابيب الااز الطبيعي)

 .(C.Sهنابيب البخار )

 .(C.Aهنابيب ال اا  المضااط )

 (.OX)هنابيب األكةيي 

 (.NI)ابيب النيترايي هن

 (.AG)هنابيب األريا 

 .(P.W) هنابيب مياا الشرب

كننا  لننا  الطب ننة األخيننرة لننا  مميننز كمننا مننا طب ننال طننال  بوينن  ي 3كننب األنابيننب المننإكارة هعننالا ماةفننة بعنندد 

 المادة المومالة باألنباب بميرد النظر.( اإل  لةتعرك عةز 2.4ماضح بالشكب )
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 ن المستخدمة بالشركة الليبية للحديد والصلب لتمييزاألنابيب( يبين األلوا2.4شك )
 شبكة األنابيب األرضية: .2.4.2

 
 ( شبكة األنابيب األرضية3.4شك )
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( 3.4كمننا مننا مبنني  بالشننكب) لمدفانننة فنني التربننة توننل األركامنني عبننارة عنن  ميماعننة منن  شننبكال األنابيننب ا

 يثةني إ د كنعل م  مادة الوديد الكرباني اماةفنة بمنادة البنالي مإا األنابيب مختةفة األبعاد ااألغراك ا  هعالاه

م  التيكب الداخةي  ينتم ضنخ مثبطنال التيكنب فني بعضن ا همنا ومايت نا من  التيكنب الخناريي  الوماية مإا الشبكة

بطري نة  التيكنبف د كممل منظامة وماية كاثادية لومايت ا م  التيكب الخاريي كممل منظامتي  لةوماينة من  

 .BS/DIN ااالنيةيزيةالتيار اف ال لةمااكفال األلمانية  و  

 اتضم مإا الشبكة األنابيب اآلتية:

 .متر مربع 27600 (ICWS) ر المباشر المزادةهنابيب مياا التبريد غي

 .متر مربع 22700  (ICWR) الرايعة هنابيب مياا التبريد غير المباشر

 .متر مربع 25400 (DCWS) الكةب االدرفةة هنابيب مياا التبريد المباشر المزادة لمكانع

 .متر مربع 25300 (DCWR) هنابيب مياا التبريد المباشر الرايعة لمكانع الكةب االدرفةة

 :متر مربع 4200 (DCWS)االختزابهنابيب مياا التبريد المباشر المزادة لمكانع 

 .متر مربع 4500 (DCWR) االختزابهنابيب مياا التبريد المباشر الرايعة لمكانع 

 .متر مربع PW) )8300مياا الشرب  هنابيب

 .متر مربع 7800(EW)هنابيب مياا انطفا 

 .متر مربع 5700 (NG)هنابيب الااز الطبيعي 

 .متر مربع 100 (CA) هنابيب ال اا  المضااط

 .متر مربع 2100 (TSWM)هنابيب المياا التعايضية 

 .ر مربعمت 25000 (TSWL)هنابيب مياا الري االبةتنة 

 .متر مربع 158,700انيمالي 

 يتم اةتخدام عدة طرق:  م  التيكب الوماية مإا الشبكة
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 تعتننرك مننااد ب ن ننا المثبطنناله اتعننرك يننتم ضننخ مثبطننال التيكننب فنني بعضنن ا لةومايننة منن  التيكننب الننداخةي أوالا:

 ب:التيكمثبطال م   هناا  ايايد عدة  ا ( المةببة لةتيكبههي ها إلكترا ) الشونال تدفق

( إ  التثبننيط المكننعدي مننا الطري ننة الشننافعة االتنني ت ةننب منن  ت كةنند Anodic Inhibitorsمثبطننال مكننعدية ) 

( هي تمنع تفاعب األكةدة االمثبطنال المكنعدية Anodic processتثبيط العمةية المكعدية ) مما يعني المعد 

بعك المركبال العضاية الموتاية عةز هال الكربانهالفاةفال  هعبارة ع  همالح غير عضاية مثب: الكرامال 

 .النيترايي  االكبريل

 تثبننيطالم ننبط هي  عننند الوادثننة االختننزاب تفنناعالل تعتننرك هيي ا( Cathodic inhibitorsمثبطننال م بطيننة )

 غنةنياماالم همنالح مثنب معدنينة همالح ع  عبارة( االمثبطال الم بطية Cathodic process) الم بطية العمةية

 . االنيكب  كيار االخ

 .(معا العمةيتي  تثبطمي ا ه(االمكعديةالم بطية  مثبطال إال الطبيعة المزداية )

بالشننركة الةيبيننة لةودينند االكننةب ب ةننما  تياريننة اتتكننا  تةنن  المثبطننال منن  عنندة  عننادة مننا يننتم تارينند المثبطننال

التننن ثيرال الكنننوية االبيفينننة عناكنننر مختةفنننة ابنةنننب متفااتنننة اتيننندر انشنننارة إلنننز هننننه ينننتم األخنننإ فننني االعتبنننار 

 لةعناكر المركبة لةمثبطال.

ومايت ننا منن  التيكننب الخنناريي ف نند كننممل منظامننة ومايننة كاثاديننة لومايت ننا منن  التيكننب الخنناريي بطري ننة ثانيننَا: ل

امنننإا المنظامنننة تتكنننا  مننن  موطتننني ه كنننممل  هBS/DINااالنيةيزينننةو ننن  التينننار اف نننال لةمااكنننفال األلمانينننة 

منإا  ه( هننادال بكنب موطنة10همبير اإل  عن  طرينق عندد)20فالل اتيار  25المنظامة بي د  الموطتي  لو  

متنره كمنا يايند  5متر االمةنافة بني  كنب هنناد اهخنر  1.5مدفانة عةز عمق  ألنادال م  نا  الوديد الةةيكانيا

منإا المنظامنة تنم ل يناس ي ند الوماينة عنند الموطنةه المتابعنة عمنب بكب موطنة إلكتنراد مريعني من  ننا  الزنن  

 .ي هماك  مختةفة عةز طاب األنابيب( ن طة  ياس لفوص تيار اي د الوماية ف87تركيب عدد)

كمنننا ينننتم وماينننة كنننب شنننبكال األنابينننب بنننالطال  االتاةينننك ايتكنننا  الطنننال  عنننادة مننن  ثالثنننة طب نننال مننن  الطنننال  

 ي .يثةإالكناعي االتاةيك يكا  بمااد عازلة اعادة ما تةتخدم مادة البالي 
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 (4×4) مخاآر الت ك  تصميخ مصفو ة 3.4
إدارة ات يننيم مخنناطر ( مخطننط فكننرة عمننب المنظامننة التنني تننم تكننميم اه  بوينن  تةنناعد فنني 4.4ياضننح الشننكب )

التيكب بشكب كويح ع  طريق اضع خطة لةكشك الداري االمتابعة االمرا بة بشكب مةتمر لت ةيب الخةافر  در 

 .انمكا 

 درية الت ثير × لية الودا اوتما درية الخطر=: ز هةاستم تكميم المكفافة عة

 .الضرر الإي يةببه التيكب)درية الت ثير(×ودا  التيكب)معامب التيكب( اوتمالية درية خطر التيكب=

 .الضرر الإي يةببه التيكب)درية الت ثير(×ودا  التيكب)معامب التيكب( اوتمالية درية خطر التيكب=
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 من تصميخ الباحث  كرة عم  المنظومة ( مخآآ4.4شك  رقخ )
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 آريقة عم  المصفو ة 4.4
 الدخو  للمصفو ة 1.4.4

فنني البدايننة يننتم إدخنناب هةننم المةننتخدم كةمننة المننرار الخاكننة بننه االننإي يننتم تودينندمما مةننب ال لتمكنني  

 كما مبي  بالشكب هدناا.ةتخدام المنظامة ااألشخاص المخالي  ب

 
 صفو ة( بداية الدخو  للم5.4شك )

 إدخا  البيانال اليامة 2.4.4
 اآلتي: ر م المعدة يتم إدخاله افق  ه يتم إدخاب البيانال العامة المطةابة عةز المعدة مع مالوظة 

xx-xxx-xxxx-xxxx 
 .ما ع المعدة-هةم المادة المومالة-هةم المعدة-ر م اليز 

 مي ( يتم إدخاب االةم م  اليةار إلز الي6.4اكما ما مبي  بالشكب)

)م.ك( وةنب تكننيك  TSمنثال هي  ما ع المعدة ايتكا  م  خانتي  اي كند بنه مكنا  تاايند المعندة

 .الشركة الةيبية لةوديد االكةب
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 GASب ننم امننا ماينناد داخننب المعنندة مننثال هةننم المننادة المومالننة ايتكننا  منن  ثالثننة خانننال اي كنند

  تىخننإ هاب ثالثننة وننراك فنني متعننارك عةيننه عةننز ه اختكننارمينناا التبرينند المباشننر ها هي  DCWها

 .مإا العدد االختكارواب تيااز 

 PIPE, TANK  م  هربعة خانال اي كد به هةم المعدة مثال ا نا  المعدة ايتك

ر م اليز  يتكا  م  هربع خانال اي كد به ر م اليز  المراد ت ييمه وي  يمك  ت ةيم هي معندة كبينرة 

 ودا.لعدة هيزا  اي يم كب يز  عةز 

 
 ( إدخا  البيانال اليامة6.4شك )

 ميام  الت ك : تقييخ 3.4.4
يعبر ع  مد   اة ها ةرعة التيكب داخةيا ها خارييا التوديد معامب التيكب تنم وكنر  معامب التيكب:

ل لكنننب عامنننب مننن  العاامنننب اترتيب نننا ايمينننع العاامنننب المنننىثرة عةنننز التيكنننب  كمنننا تنننم اضنننع هربنننع خينننار 

اإل   لتوديد  اة العامب في زيادة التيكنب  يمكن   4إلز  1مب م  تكاعديال  بوي  تكنك درية العا

 رة عةز التيكب إلز عاامب ثابتة اعاامب متايرة كما يةي:ثبكفة عامة ه  ن ةم العاامب المى 
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 اليوام  الثابتة مع الزمن: أوالا 

ةنب منرة ااوندة درية معامة ا مع النزم  امنإا العاامنب تو هاان كد ب ا العاامب التي ال تتاير  يمت ا 

ت ييم لةخطر عةز المعدة اال نوتناج نعنادة اوتةناب ا منرة هخنر   إال فني والنة تنم  هاب إيرا ف ط عند 

اظيفت ننا ايمكنن  وكننرما فنني ثالثننة عاامننب  هاإعننادة التكننميم ها إيننرا  تعننديب فنني مااكننفال المعنندة 

 مويطة.امي نا  المادة المكنا  من ا المعدة انا  المادة المومالة االبيفة ال

 :(الكهروكيميائيةتصنف حسب ترتيبها    السلسلة  (نوع المادة المصنوع منها الميدة

ل ننا منن  األكثننر  الطبيعنني الك ربننافيترتيننب المعنناد  المختةفننة طب ننال لةي نند  يمنن الك راكيميافيننةالةةةننةة 

بنالرغم من  ا  ترتيب المعاد  طب ال " لمند  م اامت نا لةتيكنب فنز ظنراك معيننة يإلز األ ب ها م ةالبيه

ثابنننل اال يتاينننر منننع النننزم  إال ه  لنننه الننندار الكبينننر فننني توديننند  ننننا  اةنننرعة التيكنننب  منننإا العامنننبه  

الوننناد  ها المتا نننع وداتنننه ةننناا ل التيكنننب النننداخةي ها التيكنننب الخننناريي بننننا ل عةنننز تفاعةنننه لنننإل  فننن   

م اامننة لةتيكننب ثننم تتنندرج منن   ( االتنني تعننني ه  المننادة1) دريننة ت خننإالمعنناد  النبيةننة االم اامننة لةتيكننب 

م اختينار هوند منإا ت( امن  ثنم ين4هعةز م اامة لةتيكب وتز تكنب إلنز األ نب م اامنة امني درينة ر نم )

 .الن اط م  الم يم

 (V≥+0.8م اامة لةتيكب )

 ( V≥0< +0.8تتيكب ببط  )

 (V≥-0.4< 0متاةطة التيكب  )

 (V <-0.4شديدة التيكب )

 :(والضغآ ودرجة الحرارة  PHوجين ر الهيد الرقخسب نوع المادة المحمولة )تصنف ح

كبينر ل نا تن ثير  ادرية الضاط ادرية الونرارة ةمادة داخب المعدةالر م ال يدراييني لم  المةةم به ه  

عةز التيكب م  المياا العإبة امإا  ت ثيرالتيكب خاكة الداخةي  فمثال األوماك اال ةايال ه ا   عةز

ونندا   التنن ثير عةننزاالننإي مننا العامننب الرفيةنني فنني تودينند  نناة  (PHاييني )يعتمنند عةننز الننر م ال ينندر 
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ايوةنب بمعادلنة رياضنية اعنادة يكتنب النر م ال يندراييني  ايودد درينة وماضنة ا ةاينة المنادة التيكب

وةنب وماضنة  14لنز إ 1اتترااح  يمته من   لةمادة في كتيب المااكفال الكب مادة ر م ميدراييني

 .ا ما ماضح هدنااكم ها  ةاية المادة

ال يمنة الرياضنّية التني ينتّم اوتةناب ا من  خنالب معادلنة  النر م ال يندراييني منا انظريال يمك  ال اب بن  

لاغاريتمّية امي الم يناس االمىّشنر عةنز ومضنية المناّدة ها  اعندّيت اه االمعادلنة ت نام باوتةناب ال يمنة 

بةننالب لاغنناريتم )لألةنناس  اي نناسPH   بننالرمز ايرمننز لننهال ينندرايي ه  الةننالبة لةاغنناريتم تركيننز هيننا 

 [+H3O ] لا -=  PH( تركيز هيا  ال يدرايي  10

 PH <7لةمااد الومضية تكا   يمة 

 PH = 7لةمااد المتعادلة تكا   يمة 

 PH < 7لةمااد ال اعدية تكا   يمة 

 
 .( يبين تدرج الرقخ الهيدروجين  للمواد7.4الشك  رقخ )

خنالب منإا البون   لوماضنة ها ال ةاينة لةمنادة ا ند تنممتخككة في  يناس درينة ااعمةيال منا  هي زة 

( لتوديننند  يمنننة األس ال يننندراييني لةمنننااد داخنننب األنابينننب اياضنننح PH METERاةنننتخدام ي ننناز)

( هوننند ال ياةنننال العمةينننة لتوديننند  يمنننة األس ال يننندراييني لمنننا  الشنننرب المايننناد داخنننب 8.4الشنننكب )

 .هنابيب مياا الشرب
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 ه عند إجراء االختبارال الموقيية( جهاز قياس األس الهيدروجين  الذي تخ استخدام8.4)  شك

يكمننن  الخطنننر الو ي ننني بازديننناد ةنننرعة كمنننا إ  درينننة الضننناط االتننندفق تنننىثر عةنننز وننندا  التيكنننبه ويننن  

د ىدي إلنننز زيننننادة االوتكننننا  االننننتالمس بننننني  المعنننند  االمننننااتنننن مابنننندار لتنننني اليرينننا  نتيينننننة زيننننادة الضنننناط ا

 .[23التيكب ع  طريق إزالة الطب نة التي تومي األنباب م  الداخب ] في ودا  ةببالمومالة مما ي

عنننندما تزيننند درينننة الونننرارة ينننزداد معننندب التفاعنننب كمنننا إ  زينننادة درينننة الونننرارة تزيننند مننن  ةنننرعة التيكنننب 

 .الواد  بي  المادة ااةط التيكب لإل  يزداد معدب التيكب

 ةاب ة يتم توديد نا  المادة المومالة افق اآلتي:عةز المعطيال ال  ل ابنا

 .مادة متعادلة

 .كاله ببط آمادة 

 .كالة بدرية متاةطةآمادة 

 .بشدة كالهآمادة 

 :البيئة المحيآة

اتاغب األمالح اكنإل  ما نع  الورارة االرطابة اتافر األكةيي الظراك البيفية المويطة بالمعدة مثب 
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المياا اكإل  األياا  المويطة بالمعندة االتني  ند  مامارة في ها ي التربةة التي  د تكا  مدفانة فالمعد

الل دن ية ها كناعية ها بورية كب مإا العاامب تىثر بشكب كبير عةز زيادة ها ت ةيب مع هياا تكا  

ننا   اختينارنا  مادة األنبناب ها المعندة كمنا يعتمند عةي نا  اختيارعةز هةاة ا غالبال يتم  التيكبه لإل 

طري نننة الوماينننة مننن  التيكنننب اعةنننز ضنننا  منننإا العاامنننب ميتمعنننة ينننتم تكننننيك البيفنننة المويطنننة اف نننا ا 

 :اآلتيةايتم توديد درية البيفة المويطة افق الخيارال  الداليةلةتكنيفال 

 .بيفة غير مىثرة عةز التيكب

 .بيفة ضعيفة الت ثير عةز التيكب

 .بيفة متاةطة الت ثير عةز التيكب

 . ثير عةز التيكببيفة شديدة الت

 اليوام  المتغيرة مع الزمن: ثانياا 

ان كد ب ا يميع العاامب المىثرة عةز معامب التيكنب اتتاينر بشنكب مةنتمر هي تتن ثر  يمت نا ادريت نا 

ننا إعنادة ت ينيم الخطنر بتاير الزم  اوةنب المعطينال الو ةينة النإل  نوتناج نعنادة اوتةناب ا كةمنا هرد

اامنننب امننني عمنننر المعننندة اتننناريخ المعننندة ااالختبنننارال الما عينننة ادرينننة اتشنننمب هربعنننة ع عةنننز المعننندة

 الوماية.

 :)((LT عند التصميخ اال تراض عمر الميدة )تصنف حسب عمرها بالنسبة لليمر 

لتب نز المعندة فني العمنب دا  وندا   ةلةمعدة ب نه المدة الزمنية الموةناب االفتراضيمنا ن كد بالعمر 

الظنراك الطبيعينة ا ند تنم تكننيك المعندال وةنب م ارننة عمنر المعندة هعطاب بةبب التيكب في ظب 

 االفتراضي.الفعةي بالعمر 

 .(LT ≤ 25%) يديدة

 .(LT> 25%≤50%متاةطة العمر)

 .( LT>50≤75% ديمة لود ما )%
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 .( LT> %75) ديمة يدال 

 :سنوال( 3تاريخ الميدة )تصنف حسب األضرار المفاجئة الناتجة عن الت ك  خال  أخر 

ب خنال لالتني وندث األعطنابامإا يتطةب اياد  اعدة بياننال توتناي عةنز معةامنال كافينة عةنز عندد 

 (1(المعنندة يدينندة ف نننا نختننار ر ننم  لآخننر ثننال  ةننناال اتكنننك وةننب النندريال هدننناا مننثال إإا كاننن

 .تاريخ المعدةامكإا كةما زاد عدد األعطاب زاد مةتا  درية 

 .ةناال 3يايد هضرار مفايفة خالب آخر ال

 .2≥ةناال 3عدد األضرار المفايفة خالب آخر 

 .3ةناال = 3عدد األضرار المفايفة خالب آخر 

 .3ةناال <  3عدد األضرار المفايفة خالب آخر 

مع مالوظة ب نه تم تكميم المنظامنة لتونتفظ بالبياننال المدخةنة لتكناي   اعندة بياننال لةمعندة ايمكن  

 الريا  إلي ا.

الصييبغة –نتييائج الكشييف الميييدان  وتشييم  الفحييص البصييري  ييية )تصيينف حسييباالختبييارال الموقي
 :الفقد    السمك...( – األشية -النا دة

عةينننه لتوديننند معامنننب التيكنننب اينننتم اختينننار درينننة  االعتمنننادمنننإا العامنننب يعتبنننر همنننم اه نننا  عامنننب ينننتم 

ابالطري نة التني يونددما االختبارال الما عية بنا  عةز النتناف  المتوكنب عةي نا عنند الكشنك المينداني 

ر من  طري نة عنند الكشنك عةنز نفنس المعندة النإل  دافمنا ثنا د ينتم اةنتعماب اك هالشخص المتخكص

كمننا  هالما عيننة االختبنارالينتم النظننر إلنز النتييننة الن افينة لةكشننك ها الت ريننر اعةي نا يننتم توديند دريننة 

 ه اعةز النوا التالي:(2المةوق ر م )في 
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 .باليين المجردةار الآالء يمكن مالحظتها ( بيض أضر 9.4) شك 

 
 ( جهاز قياس سمك الآالء الذي تخ استخدامه عند إجراء االختبارال الموقيية.10.4) شك 
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 ( جهاز قياس سمك الميدن الذي تخ استخدامه عند إجراء االختبارال الموقيية11.4) شك 

 
 يةلتحديد شقوق الت ك  السآح ( الصبغة النا دة12.4) شك 
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 .المعدة ال يايد ب ا هضرار تيكب تإكر

 .المعدة يايد ب ا هضرار ةطوية يمك  معاليت ا بة الة

 .المعدة يايد ب ا هضرار متاةطة يمك  معاليت ا بكعابة

 .المعدة يايد ب ا هضرار كبيرة اعمي ة

 درجة الحماية المتو رة )تصنف حسب وجود و يالية الحماية من الت ك ( 

مايننة منن  التيكننب المطب ننة عةننز األنبنناب ها المعنندال منن  وينن  ال نناة االفعاليننة مننثالل تختةننك دريننال الو

اياد الطال  االتاةيك االمثبطال الكيميافية االوماية الم بطية الفعالة تعني اياد وماية كافية اكةمنا 

ادة اغينر  ةل هناا  الوماية م  التيكب ةاا  الكيميافية ها الك ربينة ها كاننل هوند هنناا  الوماينة ماين

 فعالنننة ها مت الكنننة منننع منننرار النننزم  يعنننني ه  درينننة الوماينننة ت نننب نةنننبيال ا ننند ال تايننند وماينننة هكننناله

 ( هود طرق وماية األنابيب خارييال.13.4) اياضح الشكب

 
 ( أحد أنابيب التبريد المحمية خارجياا بتغليفها بمادة البول  إيثلين13.4شك )

الومايننة  إممننابعننند  ريننة الومايننة االتنني يمكنن  ه  تتايننر ةننةبال اوةننب الومايننة المايننادة يننتم تودينند د

 ه اكما يةي:المايادة ها إييابال عند توةي  ها تطاير الوماية عةز المعدة

 .تايد وماية كامةة افعالة بدرية كبيرة
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 .وماية متاةطة

 .ةضوماية منخف

 .تايد وماية فعالة ال

المتوسييآ الحسيياب   يسيياوي والييذيب التيكننب اعةننز ضننا  يميننع العاامننب الةنناب ة يننتم اوتةنناب معامنن

 .كبرأللدرجال السابقة أو درجة االختبارال الموقيية أيهما 

nxxxلميماعنننة  نننيم  ايعنننرك المتاةنننط الوةنننابي ,..., م ةنننامال عةنننز عنننددما  منننا ميمنننا  منننإا ال نننيم 21

 ايعطز بالعال ة التالية:  xايرمز لإل  بالرمز 
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 :7   حالتنا هذه تساوي   nحيث 

افنني والننة ه   يمننة معامننب  4إلننز 1بنني   امنن  الينندير بالننإكر ه   يمننة معامننب التيكننب دافمننال تتننرااح مننا

ت رب لةعدد األكبر اإل  زيادة في تينب  اةط الوةابي كانل عدد كةري ف ن االتيكب الناتية م  المت

 ند تكميم المكفافة.تم اضعه ع المخاطر امإا ما

 4فيكا  معامب التيكب =  4ف ن ا ت رب إلز  3.2مثاب لا كانل  يمة المتاةط الوةابي =

 درجة التأثير: تقييخ4.4.4
 .الضرر المتا ع عند ودا  التيكب درية الت ثير:

من   بنب متخككني  فني هاب منرة  ثير ثابتنة وين  ينتم اوتةناب ا لكن  معندةه  درينة التن  اعتباريمك  

تننم إيننرا  تعننديالل فنني التكننميم  المتا عننة فنني كننب مننرة إال فنني والننة نوتنناج وةنناب األضننرار ط االف نن

إلننز  تنن ثير ها دريننة األضننرار المتا عننةب ضننافة مالوننق هخننر  مرتبطننة بالمعنندة ايمكنن  ت ةننيم دريننة ال

 ثالثة ه ةام كما يةي:
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 :األضرار البشرية المتوقية

في هماك  عمة مه بوين  العماب  هار التيكب لةماظفي  ب ا ما دراةة ماإا يمك  ه  يةبب ضر  ن كد

 .تدابير الةالمة لةةيطرة عةز الواد  يمك  معرفة

 ند تننىدي ها دافمنة  إكنابالتتندرج فني خطارت ننا من   إكنابالمننا  بعنك ونااد  العمنب ينننت  عن نا 

 بةيطة..الخ. هاإلز إكابال تكا  متاةطة  الافاة إلز

الب بشكب  اناني بت ييم المخاطر في مكا  العمنب وتنز يتةننز نشير منا إلز ه  كاوب العمب مطا 

اضننع خطننة لمكافوننة مننإا المخنناطر ونناب وننداث ا امننإا رةننالة مامننة البنند منن  العمننب عةننز تاكننية ا 

 .لةيميع

اتعتبننننر عمةيننننة ت يننننيم المخنننناطر عمةيننننة ةنننن ةة التطبيننننق ففنننني المنشننننفال الكننننايرة ال نوتنننناج لشننننخص 

اضننننعنا فنننني  طةننننب اينننناد خبيننننر همنننن  اةننننالمةه الننننإل تت يمتخكننننص عكننننس المنشننننفال الكبيننننرة التنننن

 .امي االةالمة األم عةز ضا  ت رير خبير  إوداماالمكفافة هربع خيارال يمك  اختيار 

 .ال تايد هضرار بشرية متا عة تإكر

 .يتا ع ودا  هضرار بشرية بةيطة

 .يتا ع ودا  هضرار بشرية متاةطة

 .يتا ع ودا  هضرار بشرية كبيرة

 :القتصادية المتوقيةاألضرار ا
ها  Variable  Costالتكنناليك المتايننرة يننة ها الزيننادة فنني التكنناليك ةنناا  اي كنند ب ننا الخةننافر المال

ا ند تنم ت ةنيم درينة األضنرار إلنز هربعنة ه ةنام منإا الت ةنيمال نةنبيا ه Fixed Costالتكاليك الثابتة 

دريننة فمننثال  نند تكنننك خةننافر ب يمننة بوينن  كننب مكنننع ها شننركة ه  تونندد الوننداد النندنيا االعةيننا لكننب 

هلك دينار فني مكننع معني  ب ن نا هضنرار ال تنإكر بينمنا تكننك نفنس منإا الخةنافر فني مكننع هخنر 

لنإل   االمالينة لكنب مكننعب ن ا خةافر كبيرة اإلن  باألخنإ فني االعتبنار يمينع المعطينال اال تكنادية 
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م ينتم اختينار هوند ثنكنادي امن  يتايب عةز الشنخص المتخكنص ه  يوندد بد نة درينة الضنرر اال ت

 الخيارال اآلتية:

 .ال تايد هضرار ا تكادية متا عة تإكر

 .يتا ع ودا  هضرار ا تكادية بةيطة

 .يتا ع ودا  هضرار ا تكادية متاةطة

 .يتا ع ودا  هضرار ا تكادية كبيرة

 :األضرار البيئية المتوقية

ةمنني لةتةننا  البيفننيه اهيننا كننا  التعريننك فنن   اختةننك عةمننا  البيفننة فنني تعريننك د يننق امونندد لةمف ننام الع

النظنننام  المف نننام العةمننني لةتةنننا  البيفننني منننرتبط بالدرينننة األالنننز بالنظنننام انيكالنننايي )يعنننني مكنننطةح

وي  ه  النظام البيفي  د يختنب عنند . العناكر الفيزيافية االبيالايية الميتمعة في البيفة( انيكالايي

نننا نينند ه  التةننا  البيفنني يعمننب عةننز إضننافة عنكننر غيننر ه امنن  مهونندال تايننر كمنني ها ننناعي فينن

ماينناد فنني النظننام البيفنني ها انننه يزينند ها ي ةننب اينناد هونند عناكننرا بشننكب يننىدي إلننز عنندم اةننتطاعة 

 .[22النظام البيفي عةز  باب مإا األمر الإي يىدي إلز هودا  خةب في مإا النظام ]

 :دريال في مإا المكفافة إلز هربعة التةا تم ت ةيم دريال  –ماليته ألممية التةا  اش نظرال 

 عدم اياد تةا . 

مكنوابا  -التةا  الم باب: اما درية التةنا  التني ال يتن ثر ب نا تنااز  النظنام انيكالنايي اال يكنا  

 ب ي هخطار ها مشاكب بيفية رفيةية

عنند  الونند التةننا  الخطننر: امننا دريننة مت دمننة منن  دريننال التةننا  وينن  ه  كميننة اناعيننة المةاثننال تت

انيكالايي الورج االإي يبده معه التن ثير الةنةبي عةنز العناكنر البيفينة الطبيعينة االبشنرية.  اتتطةنب 

 .مإا المروةة إيرا ال ةريعة لةود م  الت ثيرال الةةبية
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التةا  المدمر: يمثنب التةنا  المندمر المروةنة التني ين نار في نا النظنام البيفني ايكنبح غينر  نادر عةنز 

 را الختالك مةتا  االتزا  بشكب يإري.العطا  نظ

 المكفافة.التالية م  خيارال الهود  اختيارابنا ل عةز إل  يتم 

 .عدم اياد تةا  بيفي متا ع

 .يتا ع ودا  تةا  بيفي م باب

 .يتا ع ودا  تةا  بيفي خطر

 .يتا ع ودا  تةا  بيفي مدمر

دريننة التنن ثير تةننااي هكبننر  يمننة منن    اتكننا  التنن ثيراعةننز ضننا  العاامننب الةنناب ة يننتم اوتةنناب دريننة 

 .الن اط الةاب ة

 األدنننزمنني الدريننة  1وينن  الدريننة  4ا 1بنني   كننإل  منننا ه  دريننة التنن ثير دافمننا تتننرااح مننا انالوننظ

 األضنرارمن  درينال  األعةنزف ني الدرينة  4تإكر هما الدرينة  هضرار ال هااتعني عدم اياد هضرار 

 .بيفية هاا تكادية  هابشرية  األضراراا  كانل مإا كبيرة ة هضرارالمتا عة اتعني اياد 

منننا ماضنننع فننني الشنننكب  ارال المكنننفافة ينننتم إينننرا  الت ينننيم اكمننناابنننناَ  عةنننز منننا تنننم اختينننارا مننن  خيننن

(14.4:) 
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 ( خيارال المصفو ة14.4) شك 
 درجة الخآر: تقييخ5.4.4

 :الخطر م  المعادلة درية بعد الضاط عةز هي انة إيرا  الت ييم ت ام المنظامة باوتةاب

 .( هدناا15.4اتظ ر نتيية الت ييم كما بالشكب) هدرية الخطر = معامب التيكب * درية الت ثير

 
 ( نتيجة التقييخ15.4) شك 
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عةز ضا  المعطيال الةاب ة اطب ال ل يمة معامب التيكب ادرية الت ثير يكا  النات  عدد معني  يتنرااح 

   درينة التن ثير ل نا نفنس ال نيمهف ( اكإل  4( اهعةز درية مي )1ه ب درية لمعامب التيكب مي ) م 

 درية الخطر. تمثب( امإا ال يمة 16ا) (1بي  ) عماما واكب ضرب ال يمتي  يترااح ما

دريننة التنن ثير تةننااي  ل( اكاننن3دريننة معامننب التيكننب تةننااي) لكانننمننثالل اكمننا مننا ماضننح هعننالا إإا 

ه امننإا ال يمننة تعبننر عنن  دريننة الخطننر امن ننا نةننتنت  ه  (9( فنن   نننات  واكننب ضننرب ما يةننااي )3)

اتخنناإ انيننرا ال الالزمننة لت ةيننب نةننبة الخطننر اتطبيننق يعننني هنننه ييننب مةننتا  الخطننر متاةننطه امننإا 

مإا انيرا ال ضم  ا ل موندده يتطةنب المرا بنة المةنتمرة لتطبينق منإا انينرا ال االكشنك النداري 

يكننب ت ابة ننا  يمننة لدريننة التنن ثير االنننات  يكننا  دريننة الخطننر ةننناي. امكننإا افننق كننب  يمننة لمعامننب الت

 امن ا نودد مةتا  الخطر.

 تحديد  ترال الكشف الدوري:
هوننند هكنننعب األةنننفةة التننني تااينننه إدارة ات ينننيم مخننناطر التيكنننب منننا متنننز يينننب إعنننادة الكشنننك عةنننز 

ألنابينب اعتمنادا األنباب؟ اعةز ضا  إيابة مإا الةىاب يتم اضع خطة لةكشنك النداري عةنز يمينع ا

االينندير بالننإكر ه  عمةيننة عةننز مةننتا  الخطننر اإلنن  باةننتخدام معةامننال عمةيننال التفتنني  الةنناب ةه 

لكنن  ييننب ه  تودينند فتننرال الكشننك الننداري عمةيننة نةننبيه اتختةننك وةننب ظننراك اطبيعننة المكنننعه 

 تكةفة عدم التفتي .مإا التكةفة مع  م ارنةيىخإ في الم ام األابه عامب ي يم تكةفة عمةية التفتي  ا 

 ( دريال امةتايال الخطر افترال الكشك الداري.1.4ياضح اليداب )

 

  



67 

 ( درجال ومستويال الخآر و ترة الكشف الدوري1.4جدو  )
 التوصيال اللون الخآرمستوى  الخآر جةدر 

 هخضر اليايد خطر 1,2
ال يتطةنننب اتخنننناإ هي إينننرا  االكشننننك الننننداري 

 ثالثة ةناالمرة كب 

 هكفر ر بةيطخط 3,4
يمك  اتخاإ إيرا ال إضافيةه يتطةب المرا بة 

رة عةنز نةننبة المةنتمرة لةت كند منن  إتمنام الةننيط
 كب نكك ةناي الخطر االكشك الداري

 برت الي خطر متاةط 6,8,9

يينننب اتخننناإ انينننرا ال الالزمنننة لت ةينننب نةنننبة 
الخطننر اتطبيننق مننإا انيننرا ال ضننم  ا ننل 

ة لتطبيننق مننإا مونندده يتطةننب المرا بننة المةننتمر 
 ش ريانيرا ال االكشك الداري 

 هومر خطر عالي 12,16

إزالنننننة  ارة اتخننننناإ إينننننرا  فنننناري لت ةينننننب هاضننننر 
عنننننادة النظننننر فننننني مكننننندر  نةننننبة الخطنننننارةه اا 
الخطننر ااتخنناإ ال ننرار بشنن   التاييننر المطةنناب 

 هةباعيها تا ك العمب االكشك الداري 

 

  



 

 الفصل اخلامس
النتائج والمالحظات
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 دمةمق 1.5
بعند تكنميم المكننفافة افنق المعنايير الداليننة التني توندد  ياةننال اهر نام معيننة تتعةننق بالتيكنب الننداخةي 

منن  خننالب المشنناارال مننع بعننك كننإل   توننددا اليمعيننة العالميننة لم ندةنني التيكننبه ااف ننال لمنن االخنناريي

الوماية من  ب ة بالم تمي  االمتخككي  في مياالمختكي  كالل في مياب عمةه وي  تمل االةتعان

التيكننب بالشنننركة الةيبينننة لةوديننند االكنننةبه ابعننند إينننرا  وكنننر مينننداني افونننص لنننبعك مااضنننع شنننبكة 

األنابيب ال اافية ااألرضية لةا اك عةنز المعنايير التني تنم اختيارمنا لت ينيم مةنتا  الخطنر بعندما  مننا 

 بتطبيق عمةي عةز المكفافة.

 النتائج2.5
( 100عننندد ) عةنننزلةمةننناممة فننني إدارة ات ينننيم المخننناطر  كنننبمننن  خنننالب تطبينننق مكنننفافة مخننناطر التي

بالشنننركة الةيبينننة لةوديننند االكنننةب اإلننن  مننن  خنننالب المعةامنننال المعدنينننة  شنننبكة األنابينننبماضنننع مننن  

التنني هيريننل عةنز شننبكة األنابيننب ماضننا  اال ياةننال الما عينة  االختبننارالالمتنافرة اكننإل  منن  خنالب 

تننم الوكنناب عةننز نتنناف  تبنني  دريننال الخطننر اتونندد  -(2وننق)االمة (1هنظننر المةوننق ر ننم )-الدراةننة 

يمكنننن  ه  اعةنننز ضنننا  إلنننن  تنننم توديننند فتننننرال الكشنننك النننداري  -(3انظنننر المةونننق ر ننننم)-مةنننتاياته 

 :اآلتيةنةتخةص النتاف  

االننإي يمثننب معامننب تيكننب منننخفك ادريننة تنن ثير  (1) بعنند تكنننيك ن نناط الخطننارة منن  الونند األدنننز

 :ايد اآلتي ( االإي يمثب معامب تيكب عالي ادرية ت ثير عالية16) منخفضة إلز الود األعةز

( مةتايال خطر التيكنب لشنبكة األنابينب بالشنركة الةيبينة 2.5( االشكب )1.5كما ما ماضح بالشكب )

%( االنننإي يتاينننب 74لةوديننند االكنننةب تركنننزل هغةب نننا فننني درينننال مةنننتا  الخطنننر البةنننيط بنةنننبة )

خطننر ال يننإكر بنةننبة   توننل نطا ننه مننرة كننب ةننتة هشنن ره يةيننه مةننتا الاا عننة  األنابيننبالكشننك عةننز 

  ةنننااله اكننا  منن  الخطننر يتطةننب الكشننك عةننز المعنندة مننرة ااونندة كننب ثننال  %( امننإا المةننتا 20)
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%( االننإي يتطةننب الكشننك عةننز المعنندال الاا عننة توننل نطا ننه مننرة 5بنةننبة ) مةننتا  الخطننر متاةننط

%( امنإا المةنتا  1األخطنار فني مةنتا  خطنر عنالي بنةنبة )ااودة ش رياله اهوياننا  ةيةنة يندال كاننل 

 مرة ااودة هةباعيال. األنابيبيتطةب الكشك عةز 

 كالنةآهغةب المااد المكنع من ا األنابيب مااد  ابةة لةتيكب اهغةب المااد المومالة ب ا مااد  ه  اوي 

إال ه  درينة  فتراضنياال% من  العمنر 50ابنالرغم من  ه  هغةنب العمنر لألنابينب تينااز  بشكب بةنيط

من  ما نع ي وني  ه  البيفنة المويطنة مختةفنة افن هكانل في المةتا  الم بابفي هغةب الن اط الوماية 

ضننرار معظننم االختبننارال الميدانيننة اينناد هضننرار بةننيطة عننالاة عةننز إلنن  فنن   األ هظ ننرل إلننز آخننره

 عال ما.  مةتايال خطر التيكب كانل منخفضة نا  ف المفايفة كانل منخفضة لإل 

 

 مستويال الخآر يوضح( 1.5) شك 
 

 مستويات الخطر

 خطر اليذكر

 خطر بسيط

 خطر متوسط

 خطر عالي
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 ( يوضح  ترال الكشف الدوري2.5) شك 
 لالمالحظا 3.5

 كاآلتي:االوظنا ه  هغةب دريال الت ثير المتا عة كانل 

اال تكنادية ف ند األضنرار بةنيطة همنا هضنرار  إلنز تإكر ال هضراراالبشرية م   األضرارترااول اغةب 

ار ه  الشركة كناعية تةعز لةربح فا  هي تا ك ها ت خير في اننتناج النكيب األكبر اباعتب هخإل

 تةنال م بناب اننادرال  إلنزيعتبر بمثابة نا اس خطر هما انضرار البيفية فترااول م  عدم ايناد تةنال 

 .منا  تةال بيفي خطر  ما كا

اتعننديالل مثننب  كمنا الوظنننا منن  خننالب الزيننارال الما عيننة  ينام بعننك اندارال ااأل ةننام إيننرا  كننيانة

هعمناب الطنال  اتايينر التكناميم اناعينة المعند  عةننز بعنك األنابينب دا  الرينا  ل ةنم الوماينة منن  

التخطننيط لةكشننك الننداري بةننبب تايننر مةننتايال الخطننر نتييننة لتيكننب األمننر الننإي يزينند منن  كننعابة ا

 لتاير المعطيال.

فس الماضع م  األنابيب  د تتاينر من  مةتايال الخطر لننشارة إليه االتنبه عةيه ما ه  مما ييب ا

مةننتا  ه ننب إلننز مةننتا  هعةننز االعكننس كننويح فمننثالل مااضننع األنابيننب إال المةننتا  خطننر عننالي 

 فترات الكشف

 سنوات 3كل 

 أشهر 6كل 

 شهريا  

 أسبوعيا  
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االتي يةتةزم الكشك عةي ا هةباعيال مني فني الاالنب مروةنة مى تنة اموندادة ينتم الكشنك في نا هةنباعيال 

ةناك تتاينر إلنز كشنك هطناب فتنرة زمنينة م ثنبشكب داري ف ط إلز وني  إينرا  الكنيانة الالزمنة امن  

 اإل  بعد معالية هايه ال كار الإي يعاني منه إل  الما ع ها األنباب.

  



 

 لفصل السادسا
  االستنتاجات والتوصيات
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 مقدمة 1.6
 االةننتنتايال ةننرديمكنن  لةودينند االكننةب  ةبالشننركة الةبيبنن ببعنند تطبيننق المكننفافة عةننز شننبكة األنابينن

 عةز النوا التالي:م  خالب البو   إلي االتاكب التي تم االتاكيال 

 االستنتاجال 2.6
 :م  خالب البو  مي إلي ااالةتنتايال التي تم التاكب  ةرديمك  

امننا   هاالةيطرة عةنز األخطنار في ضما  ةالمة األفراد االمعدال إدارة التيكب ل ا دار رفيةي: أوالا 

 ب التيكنب ااألضنرار الناتينة عننه من  ي نة هخنر .عال ة اطيدة بي  مةتايال الخطر م  ي نة اعاامن

امكفافة المخاطر التي تم بنا ما تةنامم إلنز وند منا فني إدارة ات ينيم مخناطر التيكنب كمنا تةناعد فني 

 .اضع الخطط لةكشك الداري عةز األنابيب 

 :اآلتيعةز شبكة األنابيب افق  خطارة التيكبيمك  تكنيك دريال : ثانياا 

 %( خطر عالي.1%(خطر متاةطه)5%( خطر بةيطه)74%( خطر ال يإكره)20)

ياينند خطننر يننإكر  اتعننني مةننتا  الخطننر ال (3)دريننة خطارت ننا ه ننب منن   كانننلمينناا الهغةننب هنابيننب 

 .ةناال (3)طبيعية ايتم الكشك عةي ا داريال كب  ت ااتعتبر وال

 (4( ها )3  )بنني مننا كانننل دريننة خطارت ننا هنااع نناهغةننب األنابيننب المدفانننة توننل األرك بمختةننك 

 ةتة هش ر.ايتم الكشك الداري مرة كب  د خطر بةيط اال تتطةب إيرا  عايباتعني ياي

درينننة اال تايننند عةي نننا وماينننة كافينننه كاننننل  % 75 االفتراضنننيعمرمنننا  تيننناازتننني هغةنننب األنابينننب ال

اينتم الكشنك النداري منرة  امتمنامتتطةنب ا  اتعنني مةنتا  خطنر متاةنط (9ها ) (8( ها )6) خطارت ا

 .ااودة ش ريال 

( االتنني تعننني 9كانننل دريننة خطارت ننا هعةننز منن  ) منن  ماا ننع هنابيننب الانناز الطبيعنني ما ننع ااونندعنندد 

 هةباعيال.ايتم الكشك الداري  اتتطةب إيرا  عايب يايد مةتا  خطر عالي
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 ها ال يننإكرهي مةننتا  خطننر  األاب االثننانيكننزل فنني المةننتايي  تر  األخطننار هغةننبه   كمننا نةننتنت 

ال  امننإابنن ناا  مختةفننة منن  الومايننة  موميننة األنابيننبهغةننب  ايريننع إلنن  إلننز ه  بةننيطخطننر مةننتا  

فنني هي فتننرة منن  الفتننرال  نند  هإنننيعننني عنندم اينناد مخنناطر بننب ييننب االمتمننام بكافننة المةننتايال وينن  

ا يعتمند عةنز اةنت رارية إخطنر امن هعةنزدرينة ها مةنتا   إلنزمةنتا  ا نب  هاينت ب الخطر من  درينة 

الرفيةني من   ال ندكبوين  يكنا  المتابعنة االمرا بنة الدارينة لتيكنب من  عدمنه االنإي منردا إلنز معامب ا

 .االممتةكال األرااحمةتا  لةوفاظ عةز  هدنز األخطار إلزالمرا بة االكشك ما تخفيك درية 

 التوصيال 3.6
 :باآلتيم  خالب النتاف  ااالةتنتايال المتوكب عةي ا م  خالب البو  ناكي 

تشنننخيص مكنننفافة المخننناطر ل عننن  طرينننق اةنننتخدامبننن دارة ات ينننيم مخننناطر التيكنننب  االمتمنننامضنننرارة 

 .خطار ات ثيرات ا الناتية الموتمةة اإل  لةتعامب الة ب االمر  مع األالمكادر االعاامب الرفيةية ل

 يإكر امنرة ااوندة في مةتا  خطر ال عيتم الكشك مرة ااودة كب ثالثة ةناال عةز األنابيب التي ت 

عةنز األنابينب التني ت نع فني  اشن ريال عةنز األنابينب التني ت نع فني مةنتا  خطنر بةنيط كب ةنتة هشن ر 

 مةتا  خطر متاةط امرة هةباعيا عةز األنابيب التي ت ع في مةتا  خطر عالي.

ندارال بالشننركة الةيبيننة لةودينند االكننةب مننع  ةننم اضننرارة اينناد تنةننيق مباشننر بنني  يميننع األ ةننام ا 

تيكنب اإلنن  عنند إينرا  هي كننيانة ها تعنديب متعةنق بالوماينة منن  التيكنب أل  إلن  يننىثر الوماينة من  ال

 خر عةز إدارة ات ييم مخاطر التيكب بالكارة الفعةية الكويوة.يبشكب ها ب

نظنام مكنفافة مخناطر التيكنب  يتبن م  خالب التفتي  االمرا بة عةز التيكبا  يطتوةي  اةافب التخط

 المعايير الدالية.  المرا بة عةز التيكب افق هوداضع خطط لةتفتي  ا م ثام  

التنبى بدرية الخطر  بب ا اعنه ادارما في  إدارة ات ييم مخاطر التيكبالعامةي  ب ممية  تدريب اتاعية

 .م  تفادي العديد م  الخةافر البشرية االمادية هاما يترتب عةي
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 ةناال.ثال  اإل  كب لمةتيدال التيكب بوةب ا ات ثيرالافق عاامب  ال يام بتودي  المكفافة

 التوصيال لدراسال مستقبلية 4.6
ةناا  المعدنينة ها الخرةنانية دراةة إمكانية تطبيق نظام مكفافة مخاطر التيكب عةز يمينع المعندال 

 .بالشركة الةيبية لةوديد االكةب

 إمكانية اضع خارطة يارافية لةمخاطر بالشركة الةيبية لةوديد االكةب.دراةة 
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 .2014 -العدد األاب -ميةة يامعة دمشق لةعةام ال ندةية الميةد الثالثا ه "الداخةي ألنابيب النفط

 



 

املالحق



 

 ( مدخالل المنظومة1ملحق رقخ )ال

رقخ 
 الموقع

 يةدرجال األضرار المتوق درجال ميام  الت ك 
درجة 
المادة 
المصنية 
 منها الميدة

درجة نوع 
المادة 
 المحمولة

درجة البيئة 
 المحيآة

درجة 
عمر 
 الميدة

درجة تاريخ 
 الميدة

درجة 
الحماية 
 المتو رة

درجة 
االختبارال 
 الموقيية

درجة 
األضرار 
 البشرية

درجة 
األضرار 
 االقتصادية

درجة 
األضرار 
 البيئية

1 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
2 3 1 1 2 2 2 3 2 1 1 
3 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
4 3 1 1 1 1 1 1 1 2 1 
5 3 1 1 2 2 1 1 1 3 2 
6 3 1 1 2 2 1 1 1 3 1 
7 3 1 1 2 3 1 1 2 3 2 
8 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
9 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 
10 3 1 1 2 3 1 2 1 2 1 
11 3 1 1 2 1 1 2 1 3 1 
12 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
13 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
14 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 
15 3 1 1 2 2 1 1 1 2 1 
16 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
17 3 1 1 2 2 2 4 2 3 1 
18 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
19 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
20 3 1 1 2 2 1 2 1 2 1 
21 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
22 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
23 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
24 3 1 1 2 1 1 2 1 2 1 
25 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 
26 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 
27 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
28 3 1 1 2 1 2 2 1 2 1 
29 3 1 1 2 2 2 2 1 2 1 
30 3 1 1 2 3 2 2 1 2 1 
31 3 1 1 3 3 2 2 1 2 1 
32 3 1 1 3 4 2 2 1 2 1 
33 3 1 1 3 4 2 2 1 2 1 
34 3 1 1 3 4 2 2 1 2 1 
35 3 1 1 3 4 2 1 1 2 1 
36 3 1 1 3 4 2 1 1 2 1 
37 3 1 1 3 4 2 1 1 2 1 
38 3 1 1 3 4 2 1 1 2 1 
39 3 1 1 3 4 21 1 1 2 1 
40 3 1 1 3 4 1 1 1 2 1 
41 3 1 1 3 4 1 1 1 2 1 



 

رقخ 
 الموقع

 يةدرجال األضرار المتوق درجال ميام  الت ك 
درجة 
المادة 
المصنية 
 منها الميدة

درجة نوع 
المادة 
 المحمولة

درجة البيئة 
 المحيآة

درجة 
عمر 
 الميدة

درجة تاريخ 
 الميدة

درجة 
الحماية 
 المتو رة

درجة 
االختبارال 
 الموقيية

درجة 
األضرار 
 البشرية

درجة 
األضرار 
 االقتصادية

درجة 
األضرار 
 البيئية

42 3 1 1 3 4 1 1 1 2 1 
43 3 1 1 3 4 1 1 1 2 1 
44 3 1 1 3 4 1 1 1 2 1 
45 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 
46 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 
47 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 
48 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 
49 3 1 1 3 2 1 2 1 2 1 
50 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
51 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
52 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
53 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
54 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
55 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
56 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
57 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
58 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
59 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
60 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
61 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
62 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
63 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
64 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
65 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
66 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
67 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
68 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
69 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
70 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
71 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
72 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
73 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
74 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
75 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
76 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
77 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
78 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
79 3 2 2 3 2 1 2 1 2 1 
80 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 
81 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 
82 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 
83 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 
84 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 



 

رقخ 
 الموقع

 يةدرجال األضرار المتوق درجال ميام  الت ك 
درجة 
المادة 
المصنية 
 منها الميدة

درجة نوع 
المادة 
 المحمولة

درجة البيئة 
 المحيآة

درجة 
عمر 
 الميدة

درجة تاريخ 
 الميدة

درجة 
الحماية 
 المتو رة

درجة 
االختبارال 
 الموقيية

درجة 
األضرار 
 البشرية

درجة 
األضرار 
 االقتصادية

درجة 
األضرار 
 البيئية

85 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 
86 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 
87 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 
88 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 
89 3 2 2 3 1 1 2 1 1 1 
90 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
91 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
92 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
93 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
94 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
95 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
96 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
97 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
98 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
99 3 2 2 4 1 1 1 1 1 1 
100 3 2 2 4 4 3 3 1 1 1 

 

  



 

 (2) الملحق رقخ
 عينال من نتائج االختبارال الموقيية

 نتائج الكشف على األنابيب الهوائية بالشركة الليبية للحديد والصلب

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي

 *   F 001 F 002 
بخط الااز الطبيعي عند 

 اكالل الةوام
الك ربا  
 االتوةية

 

 *   F 002 F 003 
بخط الااز الطبيعي عند 

 اكالل الةوام
  

 *   F 003 F 004 
بخط الااز الطبيعي عند 

 اكالل الةوام
هعةز 
 الطريق

 

 *   F 004 F 005 
بخط الااز الطبيعي عند 

   اكالل الةوام

 *   F 005 F 006 

بخط الااز الطبيعي عند 
اكالل الةوام + خط فرعي 

 كاير لمياا الشرب
  

 *   F 006 F 007 

بخط الااز الطبيعي عند 
اكالل الةوام + ت ال  في 

 طب ة الطال 
  

*    F 007 F 008 يإكر  ال شي   

*    F 008 F 009  يإكر  شيال   

*    F 009 F 010 يإكر  ال شي   

 *   F 010 F 011 
بخط الااز الطبيعي عند 

 اكالل الةوام
  

 *   F 011 F 012 
بخط الااز الطبيعي عند 

 اكالل الةوام
  

 *   F 158 F 159  يايد تيكب ةطوي بخط  



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
 النيترايي 

 *   F 159 F 160 
يايد تيكب ةطوي بخط 

 النيترايي 
  

 *   F 160 F 161 
يايد تيكب ةطوي بخط 

 النيترايي 
  

 *   F 161 F 162 
يايد تيكب ةطوي بخط 

 النيترايي 
  

*    F 162 F 163 ال شي  يإكر   

*    F 163 F 164 ال شي  يإكر   

  *  F 164 F 165 يايد تيكب بخط الااز الطبيعي   

   * F 165 F 166 41.33  يايد تيكب بخط الااز الطبيعي% 

*    F 166 F 167 ال شي  يإكر   

*    F 167 F 168 ال شي  يإكر   

 *   F 168 F 169 
خط تاإية الاالية يوتاج إلز 

 طال 
  

*    F 169 F 170 ال شي  يإكر   

*    F 170 F 171 ال شي  يإكر   

*    F 171 F 172 ال شي  يإكر   

 *   F 172 F 173 خط تاإية الاالية   

 *   F 173 F 174 
يايد تيكب بخط النيترايي  
   في عدة ن اط في األنباب

 *   F 174 F 175 
يايد تيكب بخط النيترايي  
 في عدة ن اط في األنباب

  

  *  F 175 F 176   يايد تيكب بخط النيترايي  



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
 + اخط الااز الطبيعي

*    F 171 F 172 ال شي  يإكر   

 *   F 172 F 173 إية الااليةخط تا   

 *   F 173 F 174 
يايد تيكب بخط النيترايي  
 في عدة ن اط في األنباب

  

 *   F 174 F 175 
يايد تيكب بخط النيترايي  
   في عدة ن اط في األنباب

  *  F 175 F 176 
يايد تيكب بخط النيترايي  
 + اخط الااز الطبيعي

  

*    F 176 F 177 ال شي  يإكر   

*    F 177 F 178 ال شي  يإكر   

*    F 178 F 179 ال شي  يإكر   

 *   F 179 F 180 
يايد تيكب بخط الااز 

   الطبيعي عند اكالل الةوام

*    F 180 F 181 ال شي  يإكر   

*    F 181 F 182 المركزية ال شي  يإكر  

 *   182F F 183 
يايد تيكب بةيط بخط الااز 

 الطبيعي
  

*    F 183 F 184 ال شي  يإكر   

 *   F 184 F 185 

يايد تيكب بخط الااز 
الطبيعي الكاير + تيكب 
بخط ال اا  المضااط عند 

 اكالل الةوام.

  

 *   F 185 F 186  يايد تيكب بخط الااز  



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
 الطبيعي

 *   F 186 F 187 
يايد تيكب بخط األكةيي  

 اخط الااز الطبيعي
  

    F 187 F 188 
خط األكةيي  يايد تيكب ب

   اخط الااز الطبيعي

    F 188 F 189 
يايد تيكب بخط األكةيي  

 اخط الااز الطبيعي
  

    F 189 F 190 
يايد تيكب بخط األكةيي  

 اخط الااز الطبيعي
  

    F 190 F 191 
يايد تيكب بخط األكةيي  

   اخط الااز الطبيعي

*    F 191 F 192 ال شي  يإكر   

 *   F 192 F 193 

يايد اث ر كدمة آلية في 
برج الوامب لألنابيب هعةز 
 الطريق يوتاج إلز كيانة

 رب 
 ال رطاةية

 

*    F 193 F 194 ال شي  يإكر   

 *   F 194 F 195 
يايد تيكب بخط الااز 

 الطبيعي
  المركزية

 *   F 195 F 196 
يايد تيكب بخط الااز 

 الطبيعي
  

 *   F 196 F 197 

بخط الااز يايد تيكب 
الطبيعي + تيكب ةطوي 
 بخط ال اا  المضااط

  

 *   F 197 F 198 

يايد تيكب بخط الااز 
الطبيعي + تيكب ةطوي 
 بخط ال اا  المضااط

  



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي

*    F 198 F 199 ال شي  يإكر 
م ابب 
  ال رطاةية

 *   F 199 F 200 

يايد تيكب بخط الااز 
الطبيعي + تيكب ةطوي 

 بخط األكةيي 

م ابب 
   رطاةيةال

 *   F 200 F 201 

يايد تيكب بخط الااز 
الطبيعي + تيكب ةطوي 

 بخط األكةيي 

م ابب 
  ال رطاةية

 *   F 201 F 202 

يايد تيكب بخط الااز 
الطبيعي + تيكب بخط ال اا  

 المضااط
  

*    F 202 F 203 ال شي  يإكر   

*    F 203 F 204 ال شي  يإكر   

 *   F 204 F 205 
د تيكب بخط الااز ياي

 الطبيعي
المخاز  
 الرفيةية

 

 *   F 205 F 206 
يايد تيكب بخط الااز 

 الطبيعي
  

 *   F 206 F 207 
يايد تيكب بخط الااز 
   الطبيعي + خط النيترايي 

 *   F 207 F 208 
يايد تيكب بخط الااز 

 الطبيعي ةطوي
  

 *   F 208 F 209 
يايد تيكب بخط الااز 

 ويالطبيعي ةط
  الك ربافية

*    F 222 F 223 ال شي  يإكر   

 *   F 223 F 224 
ن ري بةيط بخط الااز 

 الطبيعي
  



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي

*    F 224 F 225 ال شي  يإكر 
هعةز 
طريق 
 فرعي

 

 *   F 225 F 226 
يايد تيكب باكالل الةوم 
   ألنباب ال اا  المضااط

*    F 226 F 227 ال شي  يإكر   

*    F 227 F 228 ال شي  يإكر   

*    F 228 F 229 ال شي  يإكر   

*    F 229 F 230 ال شي  يإكر   

 *   F 230 F 231  يايد تيكب ب نباب النيترايي   

 *   F 231 F 232  يايد تيكب ب نباب النيترايي   

 *   F 232 F 233 

يايد تيكب ب نباب النيترايي   
الكاير + اخط الااز الطبيعي 

 الويمالمتاةط 
  

 *   F 233 F 234 
يايد تيكب ب نباب النيترايي   عب 
   طاب المةافة ايوتاج إلز طال 

 *   F 234 F 235 
يايد تيكب ب نباب النيترايي   عب 
   طاب المةافة ايوتاج إلز طال 

 *   F 235 F 236 
يايد تيكب ب نباب النيترايي   

 الكاير
  

*    F 236 F 237 
لمضااط انباب ال اا  ا

 يوتاج لةطال 
  

 *   F 237 F 238 
يايد تيكب ب نباب النيترايي   

   الكاير

*    F 238 F 239 ال شي  يإكر   



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي

 *   F 239 F 240 
يايد تيكب بخط الااز 
   الطبيعي المتاةط الويم

*    F 240 F 241 ال شي  يإكر   

 *   F 241 F 242 
يايد تيكب بخط الااز 

 ط الويمالطبيعي المتاة
  

*    F 242 F 243 ال شي  يإكر   

 *   F 243 F 244  يايد تيكب ب نباب النيترايي   

*    F 244 F 245 ال شي  يإكر   

*    F 245 F 246 ال شي  يإكر   

 *   F 246 F 247 
يايد تيكب بخط الااز 
   الطبيعي المتاةط الويم

*    F 247 F 248 ال شي  يإكر   

 *   F 248 F 249 

يايد تيكب ب نباب النيترايي   
الكاير + اخط الااز 

 الطبيعي المتاةط
  

 *   F 249 F 250 
يايد تيكب بخط الااز 
   الطبيعي المتاةط الويم

*    F 250 F 251 ال شي  يإكر   

*    F 251 F 252 ال شي  يإكر   

*    F 252 F 253 ال شي  يإكر   

 *   F 253 F 254 
ت كب ب نباب الااز  يايد

 الطبيعي الماإي لةارشة
  الك ربافية

*    F 254 F 255 ال شي  يإكر   

*    F 255 F 256 ال شي  يإكر   



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
*    F 256 F 257  الك ربافية  

*    F 257 F 258 (5 ال شي  يإكر )متر 
الماإية 
 لةارشة

 

*    F 258 F 259 (5 ال شي  يإكر )متر 
 الفرعية
 

 

 *  * F 259 F260 

متر ( تيكب باكالل  5)
الةوام النيترايي  بةيط + 
الااز الطبيعي  بةيط + 
 كبير في ال اا  المضااط

 
 
 

 

 *   F 260 F 261 
تيكب بخط مياا الشرب 

 الكاير
 فرعي
 داخب

 

*    F 261 F 262 ال يايد تيكب 
لمكنع 
  اليير

    F 262 F 263    

 *   F 260 F 261 
اا الشرب تيكب بخط مي

 الكاير
 فرعي
 داخب

 

*    F 261 F 262 ال يايد تيكب 
لمكنع 
  اليير

    F 262 F 263    

 *   F 263 F 264 
متر ت ريبال( بخط ما   10)

الشرب + ال اا  المضااط 
 + الااز الطبيعي

  

  *  F 264 F 265 (6  تيكب باكةة )متر
 األنابيب لااز األكةيي 

شبكة 
 األنابيب

 

   * F 265 F 266   33.33 يايد تيكب بخط النيترايي% 



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
كبير + بخط األكةيي  

 بةيط

   * F 266 F 267 
يايد تيكب بخط النيترايي  
 + بخط األكةيي  بةيط

بيانب 
إدارة 
T.S10 

28.33% 

   * F 267 F 268  35  يايد ت كب ب نباب النيترايي% 

 *   F 268 F 269 
يايد ت كب ب نباب النيترايي  

   الااز الطبيعي +

 *   F 269 F 270  يايد ت كب ب نباب النيترايي   

*    F 270 F 271 ال شي  يإكر   

  *  F 271 F 272 

يايد تيكب بخط الااز 
الطبيعي + النيترايي   
بةبب تةرب بخط بخار 

 الما  العةاي

  

 *   F 272 F 273 
يايد ت كب ب نباب الااز 

 الطبيعي
  

 *   F 272 F 273 
يايد ت كب ب نباب الااز 

 الطبيعي
  

  *  F 273 F 274  ت كب ااضح بخط النيترايي T.S10  

*    F 274 F 275 ال شي  يإكر   

  *  F 275 F 276 
تيكب ااضح بخط الااز 

   الطبيعي

 *   F 276 F 277 
يايد ت كب بةيط ب نباب 

   الااز الطبيعي

*    F 277 F 278 ال شي  يإكر   



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
*    F 278 F 279 ال شي  يإكر   

*    F 279 F 280 ال شي  يإكر   

*    F 280 F 281 ال شي  يإكر   

*    F 281 F 282 ال شي  يإكر   

 *   F 282 F 283 
يايد ت كب بةيط ب نباب 

   النيترايي 

*    F 283 F 284 ال شي  يإكر   

 *   F 284 F 285 

يايد ت كب ب نباب الااز 
بيعي + خط ال اا  الط

 المضااط
  

   * F 285 F 286 
يايد ت كب كبير ب نباب 

   الااز الطبيعي

   * F 286 F 287 
يايد ت كب كبير ب نباب 

   الااز الطبيعي

  *  F 287 F 288 
يايد ت كب ب نباب الااز 
 الطبيعي + خط النيترايي 

المياا 
T.S10 

 

    F 288 F 289    

 *   F 289 F 290  يايد تيكب ب نباب النيترايي   

 *   F 290 F 291 يايد تيكب ب نباب الااز الطبيعي   

*    F 291 F 292 ال شي  يإكر   

*    F 292 F 293 ال شي  يإكر   

*    F 293 F 294 ال شي  يإكر   

 *   F 294 F 295 
يايد تيكب ب نباب الااز 

   الطبيعي المتاةط



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
*    F 295 F 296 شي  يإكر ال   

 *   F 296 F 297 
يايد تيكب ب نباب مياا 

 الشرب العةاي
  

 *   F 297 F 298 
تيكب ب نباب مياا الشرب  + 

 خط الااز الطبيعي
  

 *   F 298 F 299  يايد تيكب ب نباب النيترايي   

 *   F 299 F 300 
يايد تيكب ب نباب مياا 

 الشرب
  

 *   F 300 F 301 
نباب مياا يايد تيكب ب 

 الشرب العةاي
  

*    F 301 F 302 الشي  يإكر   

   * F 302 F 303 
يايد ت كب ب نباب الااز 

 الطبيعي )متضرر(
 37.33% 

   * F 303 F 304 
يايد ت كب ب نباب الااز 
 %66.66  الطبيعي  )متضرر(

*    F 304 F 305 الشي يإكر   

 *   F 305 F 306 

يايد تيكب بةيط باكةة 
الةوام ألنباب مياا الشرب 

 العةاي
  

*    F 306 F 307 ال شي  يإكر   

 *   F 307 F 308 

ت كب باكةة الةوام ألنباب 
الااز الطبيعي  + تيكب 
 ب نباب مياا التكنيع

  

 *   F 308 F 309 
تيكب ب نباب بالمياا  الماإي 

 لمكنع اليير
كنع 
 اليير

 



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي

  *  F 309 F 310 
ة ضخ تيكب ااضح بمنظام
   بخار الما 

    F 310 F 311 
األنابيب ماطاة كةيال باليير 

   اال يمك  معاينت ا

    F 311 F 312 
األنابيب ماطاة كةيال باليير 

 اال يمك  معاينت ا
  

    F 312 F 313 
األنابيب ماطاة كةيال باليير 

 اال يمك  معاينت ا
  

    F 313 F 314 
ر األنابيب ماطاة كةيال باليي
   اال يمك  معاينت ا

 *   F 314 F 315 
تةرب بخار ما نت  عنه 

 تيكب في األعمدة
  

*    F 315 F 316 ال شي  يإكر   

*    F 316 F 317 ال شي  يإكر   

*    F 317 F 318 ال شي  يإكر   

*    F 318 F 319 ال شي  يإكر T.S 6  

*    F 319 F 320 ال شي  يإكر   

*    F 320 F 321 ال شي  يإكر   

*    F 321 F 322 ال شي  يإكر   

*    F 322 F 323 ال شي  يإكر T.S 6  

*    F 323 F 324 ال شي  يإكر   

 *   F 324 F 325 

تيكب بةيط بخط النيترايي  
الكاير بال رب م  اكةة 

 الةوام
  



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي

 *   F 325 F 326 

تيكب بةيط بخط النيترايي  
كةة الكاير بال رب م  ا 

 الةوام
  

*    F 326 F 327 ال يايد تيكب   

 *   F 327 F 328  تيكب  بخط األكةيي   

 *  * F 328 F 329 

تيكب بةيط بخط األكةيي  
+ تيكب كبير بخط المياا 
 العةاي  )الكناعية(

 45.71% 

 *   F 329 F 330 

تيكب بخط الااز الطبيعي 
لةمكنع + تيكب ب نباب مياا 

 لةمكنع الشرب الماإي
  

*    F 330 F 331 الشي يإكر   

 *   F 331 F 332 

تيكب بخط النيترايي  االااز  
الطبيعي بال رب م  اكالل  

 الةوام
  

 *   F 332 F 333 
تيكب ةطوي  بخط الااز 

 الطبيعي
  

*    F 333 F 334 ال شي  يإكر   

 *   F 334 F 335 

تيكب بخط النيترايي  عند 
+ خط الااز اكالل الةوام 

 الطبيعي يوتاج إلي طال 
  

 *   F 335 F 336 
تيكب بخط النيترايي  عند 

 اكالل الةوام
  

*    F 336 F 337 ال شي  يإكر   

   * F 337 F 338  تيكب بخط النيترايي  عند  



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
 اكالل الةوام

*    F 338 F 339    

 *   F 339 F 340 

تيكب بخط النيترايي  عند 
م  + ايوتاج اكالل الةوا

 الز طال 
  

*    F 340 F 341 ال شي  يإكر   

*    F 341 F 342 ال شي  يإكر   

*    F 342 F 343 ال شي  يإكر   

 *   F 343 F 344 

تيكب بةيط بخط الااز 
الطبيعي الكاير ةطوي 

 عند اكالل الةوام
  

 *   F 344 F 345 

تيكب بخط الااز الطبيعي 
الل االنيترايي   عند اك

 الةوام
  

 *   F 345 F 346 تيكب بخط المياا العةاي 
لةمناابة   

  العامة

 *   F 346 F 347 تيكب بخط المياا العةاي   

*    F 347 F 348 ال شي  يإكر   

   * F 348 F 349 

يايد ضرر  كبير باألنابيب 
م  هثار ال كك الكاراخي 

 إثنا  ورب التورير
  لةطالية

 *   F 349 F 350 
يايد تيكب بخط الااز 

 الطبيعي
  

 * *  F 350 
F  

351 
بةيط بالنيترايي +  يايد 
 تيكب بخط الااز الطبيعي

  



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
 *   F 351 F 352 نيترايي  + غاز طبيعي   

 *   F 352 F 353 
غاز طبيعي  + مياا الشرب 

 + نيترايي 
  

 *   F 353 F 354  نيترايي   

*    F 354 F 355 ال شي  يإكر   

 *   F 355 F 356 
المياا العةاي + الااز 

 الطبيعي
  

 *   F 356 F 357 
األكةيي  + المياا العةاي  

   + الااز الطبيعي

*    F 357 F 358 ال شي  يإكر   

*    F 358 F 359 ال شي  يإكر   

*    F 359 F 360 ال شي  يإكر   

*    F 360 F 361 ال شي  يإكر   

*    F 361 F 362 ال شي  يإكر   

*    F 362 F 363 ال شي  يإكر   

*    F 363 F 364 ال شي  يإكر   

*    F 364 F 365 ال شي  يإكر   

 *   F 365 F 366  نيترايي   

   * F 366 F 367 

يايد ضرر  كبير باألنابيب 
م  هثار ال كك الكاراخي 

 إثنا  ورب التورير
  

*    F 367 F 368 إكرال شي  ي   

*    F 368 F 369 ال شي  يإكر   



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي
*    F 369 F 370 ال شي  يإكر   

*    F 370 F 371 ال شي  يإكر   

*    F 371 F 372 ال شي  يإكر   

*    F 372 F 373 ال شي  يإكر   

*    F 373 F 374 ال شي  يإكر   

*    F 374 F 375 ال شي  يإكر   

*    F 375 F 376 إكرال شي  ي   

 *   F 376 F 377 
يايد ت كب بةيط ب نباب 

   الااز الطبيعي

*    F 377 F 378 ال شي  يإكر   

*    F 378 F 379 ال شي  يإكر   

*    F 379 F 380 ال شي  يإكر   

*    F 380 F 381 ال شي  يإكر   

*    F 381 F 382 ال شي  يإكر   

 *   F 382 F 383 
 نباب يايد ت كب بةيط ب
 النيترايي 

  

*    F 383 F 384 ال شي  يإكر   

 *   F 384 F 385 

يايد ت كب ب نباب الااز 
الطبيعي  + خط ال اا  

 المضااط
  

   * F 385 F 386 
يايد ضرر كبير م  اتار 

 ال كك الكاراخي
  

   * F 386 F 387 
يايد ت كب كبير ب نباب 

   الااز الطبيعي



 

 حدود المكان حجخ الت ك  الموجود
 ةالمشكلة الموجود

تحديد 
 المكان

الفاقد من 
سمك 
إلى  من اليمود كبير متوسآ بسيآ اليوجد دنالمي

 ودمالي

  *  F 387 F 388 
يد ت كب ب نباب الااز يا 

 الطبيعي  + خط النيترايي 

خزا  
المياا 
T.S10 

 

    F 388 F 389    

 *   F 389 F 390  يايد تيكب ب نباب النيترايي   

 *   F 390 F 391 
يايد تيكب ب نباب الااز 

   الطبيعي

*    F 391 F 392 ال شي  يإكر   

*    F 392 F 393 ال شي  يإكر   

*    F 393 F 394 ال شي  يإكر   

 *   F 394 F 395 
يايد تيكب ب نباب الااز 

   الطبيعي المتاةط

*    F 395 F 396 ال شي  يإكر   

 *   F 396 F 397 
يايد تيكب ب نباب مياا 

 الشرب العةاي
  

 *   F 397 F 398 
تيكب ب نباب مياا الشرب + 

   خط الااز الطبيعي

 *   F 398 F 399 يكب ب نباب النيترايي يايد ت   

 *   F 399 F 400 
يايد تيكب ب نباب مياا 

 الشرب
  

 *   F 400 F 401 
يايد تيكب ب نباب مياا 

   الشرب العةاي

 

 

  



 

 (3ملحق رقخ )ال
 النتائج المتحص  عليها من خال  تآبيق مصفو ة المخاآر

 درجة ومستوى الخآر  رقخ الميدة ر.خ
1 17-N.G-Pipe-F001 بةيط( امةتا  الخطر 4الخطر) درية 
2 17-N.G-Pipe-F008 ( امةتا  6درية الخطر )الخطر متاةط 
3 17-N.G-Pipe-F026 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
4 17-N.G-Pipe-F032 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
5 17-N.G-Pipe-F046 ( امةتا  6درية الخطر )الخطر متاةط 
6 17-N.G-Pipe-F040 ( امةتا  6درية الخطر )الخطر متاةط 
7 17-N.G-Pipe-F045 ( امةتا  6درية الخطر )الخطر متاةط 
8 17-N.G-Pipe-F050 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
9 17-N.G-Pipe-F054 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
10 17-N.G-Pipe-F060 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
11 17-N.G-Pipe-F065 ( امةتا  6درية الخطر )الخطر متاةط 
12 17-N.G-Pipe-F070 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
13 17-N.G-Pipe-F075 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
14 17-N.G-Pipe-F080 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
15 17-N.G-Pipe-F085 ( امةتا 4درية الخطر ) الخطر بةيط 
16 17-N.G-Pipe-F090 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
17 17-N.G-Pipe-F095 ( امةتا  12درية الخطر ) عاليالخطر 
18 17-N.G-Pipe-F100 ( امةتا  3درية الخطر ) بةيطالخطر 
19 17-N.I-Pipe-F200 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
20 17-N.I-Pipe-F210 الخطر بةيط( امةتا  4لخطر )درية ا 
21 17-N. I -Pipe-F015 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
22 17- N. I -Pipe-F220 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
23 17- N. I -Pipe-F225 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
24 17- N. I -Pipe-F230 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
25 17- N. I -Pipe-F235 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
26 17- N. I -Pipe-F240 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
27 17- N. I -Pipe-F245 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
28 17- N. I -Pipe-F250 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
29 17- N. I -Pipe-F255 الخطر بةيط( امةتا  4لخطر )درية ا 
30 17- N. I -Pipe-F260 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 



 

 درجة ومستوى الخآر  رقخ الميدة ر.خ
31 17- N. I -Pipe-F265 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
32 17- N. I -Pipe-F270 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
33 17- A.G -Pipe-F280 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
34 17- A.G -Pipe-F285 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
35 17-N.G-Pipe-F290 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
36 17- A.G -Pipe-F0295 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
37 17- A.G -Pipe-F0300 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
38 17- A.G -Pipe-F305  الخطر بةيط( امةتا  4)درية الخطر 
39 17-A.G-Pipe-F3010 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
40 17-O.X-Pipe-F315 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
41 17- O.X -Pipe-F320 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
42 17- O.X -Pipe-F325 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
43 17- O.X -Pipe-F0330 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
44 17- O.X -Pipe-F335 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
45 17- O.X -Pipe-F340 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
46 17- O.X -Pipe-F345 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
47 17- O.X -Pipe-F350 ( امةتا 4درية الخطر ) الخطر بةيط 
48 17- O.X -Pipe-355 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
49 17- O.X -Pipe-F360 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
50 17-DCW-Pipe-A032 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
51 17-DCW-Pipe-A040 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
52 17-DCW-Pipe-A065 الخطر بةيط( امةتا  4الخطر ) درية 
53 17-DCW-Pipe-B002 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
54 17-DCW-Pipe-B010 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
55 17-DCW-Pipe-B060 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
56 17-DCW-Pipe-B070 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
57 17-DCW-Pipe-C010 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
58 17-DCW-Pipe-C015 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
59 17-DCW-Pipe-C020 ( امةتا  4درية الخطر ) بةيطالخطر 
60 17-DCW-Pipe-C025 ( امةتا  3درية الخطر ) بةيطالخطر 
61 17-DCW-Pipe-D005 ( امةتا  3درية الخطر ) يطبةالخطر 
62 17-DCW-Pipe-D015 ( امةتا  4درية الخطر ) بةيطالخطر 
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63 17-DCW-Pipe-D020 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
64 17-DCW-Pipe-D025 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
65 17-DCW-Pipe-E005 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
66 17-DCW-Pipe-E010 ( ا 4درية الخطر )  الخطر بةيطمةتا 
67 17-DCW-Pipe-E017 ( امةتا  3درية الخطر ) بةيطالخطر 
68 17-DCW-Pipe-E022 ( امةتا  3درية الخطر ) بةيطالخطر 
69 17-DCW-Pipe-E030 ( امةتا  3درية الخطر ) بةيطالخطر 
70 17-E.W-Pipe-2201 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
71 17-E.W-Pipe-2205  الخطر بةيط( امةتا  4ية الخطر )در 
72 17-E.W-Pipe-2210 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
73 17-E.W-Pipe-2212 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
74 17-E.W-Pipe-2222 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
75 17-E.W-Pipe-2230 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
76 17-E.W-Pipe-2235 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
77 17-E.W-Pipe-2240 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
78 17-E.W-Pipe-2250 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
79 17-E.W-Pipe-2260 ( امةتا  4درية الخطر )الخطر بةيط 
80 17-C.A-Pipe-1805 ( امةتا  الخطر2درية الخطر  ) ال يإكر 

81 17-C.A-Pipe-1810 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

82 17-C.A-Pipe-8002 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

83 17-C.A-Pipe-1010 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

84 17-C.A-Pipe-1201 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

85 17-C.A-Pipe-1220 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

86 17-C.A-Pipe-1503 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

87 17-C.A-Pipe-1507 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

88 17-C.A-Pipe-2604 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

89 17-C.A-Pipe-2608 ( ام2درية الخطر  ) ال يإكرةتا  الخطر 

90 17-P.W-Pipe-1901 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

91 17-P.W-Pipe-1902 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

92 17-P.W-Pipe-1920 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

93 17-P.W-Pipe-2001 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

94 17-P.W-Pipe-2010 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 
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95 17-P.W-Pipe-1601 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

96 17-P.W-Pipe-1610 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

97 17-P.W-Pipe-4002 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

98 17-P.W-Pipe-4010 ال يإكر(  امةتا  الخطر 2طر )درية الخ 

99 17-P.W-Pipe-7001 ( امةتا  الخطر 2درية الخطر  )ال يإكر 

100 17-P.W-Pipe-8001 ( امةتا  الخطر بةيط3درية الخطر  ) 

 
 


