
MINAR 

 

This article has been scanned by iThenticat No plagiarism detected 
Copyright © Published byMinar Journal, www.minarjournal.com 

             Rimar Academy, Fatih, Istanbul, 34093 Turkey  

 

International Journal of Applied Sciences and Technology  

ISSN: 2717-8234 

Article type: Research Article                                 

 

 

 

 

Received: 20/06/2022 Accepted: 09/07/2022 Published: 01/09/2022 

 

ASSESSMENT AND MANAGEMENT OF THE RISKS OF CORROSION IN METALLIC PIPELINES 

 

Mohamed RMAIDA 1 

Libyan Iron and Steel Company, Iraq 

 

Abstract 

The Libyan Iron and Steel Company (LISCO), like other major industrial companies, has a 

huge metallic pipelines network. This metal pipeline network is a major part of (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      " 

Assessment and management of the risks of corrosion in metallic pipelines ", 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 

for attention 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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المعدنية  األنابيب عىل التآكل مخاطر إدارة و  تقييم  

كة األنابيب شبكة عىل تحليلية "دراسة  والصلب" للحديد  الليبية  بالشر

 

 رميضه رجب محمد 

 

   الملخص: 

ر كةررمكوناتررأهمرررمنررالمعدنيةرراألنابيبررشبكةررتعتب  رررأهميتهاررر،تكمنرروالصلبررللحديدرررالليبيةررالشر  
ررومرافقررمصانعرتزودرررإنهارررف 

كة ررتوقفرإىلريؤديرقدرربالشبكةرعطلرأيررفإنرلذلكروالغازات،ركالمياهرراإلنتاجيةرللعمليةررالالزمةربالخدماترالشر  
رررأوررجزئ  ركل 

ر  
تبرر،وقدرراإلنتاجيةرالعمليةرف  ارررذلكررعلريبر يةرأض  رر.بيئيةراورراقتصاديةرأورربشر

ر
 
رررربكةرووجودرررالتآكلررلمخاطررررالشبكةررهذهررتعرضررمنررلوحظررلمارررونظرا  

ررقدمتررالكشف،ررأولوياترروتحديدرررالمخاطررررتقييمررف 
كةرراألنابيبررشبكةررعلررتحليليةرر"دراسةررالمعدنيةرراألنابيبررعلررالتآكلررمخاطررإدارةرروررر"تقييمررالرسالةررهذه رللحديدرررالليبيةرربالشر

ر."والصلب

ةررالثابتةررالعواملرروتحديدررراألنابيبررشبكةررعلرروالتشغيليةررالتصميميةررالمعلوماترررتجميعررالدراسةررهذهررخاللررتم رروالمتغبر
رروتقييمإدارةررررخاللهارررمنرريمكنررثابتةررآليةررلوضعرروذلكرربالتآكل،ررالمتعلقةررالميدانيةررالقياساتررإجراءررتمرركمارررالتآكل،ررعلررالمؤثرة
ر.جيدربشكلرالتآكلرمخاطرر

ررلهذاررربناءهارررتمررر(4×4)ررنوعررالتآكلررمخاطررررمصفوفةررطريقررعنررالتآكلررمخاطرررروتصنيفررلتقييمررالدراسةررنتائجررتوصلترروقدر
كةررروالمرافقررالمصانعررنطاقررخارجرررالواقعةرراألنابيبررشبكةررعلررالمصفوفةررهذهررتطبيقررتمرر،حيثررالغرض رللحديدرررالليبيةرربالشر

ةرررتحديدرررتمرررضوئهارررعلرررمستويات،ررأربعةرررإىلرررالخطررررمستوياترررتقسيمررتمرررخاللهارررومنرروالصلب، ررللقيامررالالزمةرررالزمنيةرررالفبر
رررالربكةرررتجنبررريمكنررروبذلكرررومواقعها،ررأنواعهارررباختالفرراألنابيبررعلررالدوريرربالكشف  

رروتفاديرررالتآكلررمخاطررررتحديدرررف 
ر يةرالخسائرررمنرالكثبر رر.المتوقعةروالبيئيةرواالقتصاديةررالبشر

ورةررالدراسةرروأوصت رروذلكرررالتآكل،ررمخاطررررتقييمررمصفوفةرراستخدامررطريقررعنررالتآكلررمخاطرررروتقييمإدارةرربرراالهتمامررض 
كةرررالمعداتررجميعرررعلررالمصفوفةررهذهرررتطبيقررتعميمررإمكانيةرردراسةررثمرررومنررمعهاررروالمرنرررالسهلررللتعامل رللحديدرررالليبيةرربالشر
ر.روالصلب

اررررالمخاطر،ررتصنيفررالتآكل،ررمعامل  : المفتاحية   الكلمات ،رردرجةررالمخاطر،ررمصفوفةررالخطر،رردرجةرررالتآكل،ررأض  ررالتأثبر

ر.رالدوريرالكشف

 
 المقدمة 

رليبيا،رت  
كاترالصناعيةرف  رالشر كةرالليبيةرللحديدروالصلبرمنرأكب  رعلررمرالعديدرمنررضرالشر المنشآترالمعدنيةرتنتشر

ةرتبلغر) كة،رحيثرر1200رقعةرجغرافيةركببر رشبكةراألنابيبرمنرأهمرالمنشآترالمعدنيةربالشر (رهكتارربمدينةرمرصاته،روتعتب 

ات ر.ر[1]رتتكونرمنرخطوطرأنابيبرمختلفةراألنواعرواألغراضروتمتدرلعدةركيلومبر

مخاطررالتآكلرعلرشبكةراألنابيب،روذلكرببناءرمصفوفةرررقدمرهذارالبحثرلدراسةركيفيةروضعرآليةرعلميةرلتقييم

اررالناتجةرعنه.ر رتضمرجميعرالعواملرالمؤثرةرعلرالتآكلرواألض 

يةرأورماليةرر رصحيحرلمخاطررالتآكلرقدريؤديرإىلراتخاذرقراراترتسببركوارثربشر ومنرالمسلمربهرإنرأيرتقييمرغبر

رللمصفوفةرعلرشبكةراألنابيبررأوربيئيةرسيئة،رفمنرهذارالمنطلقرتمرتصميمرمصفوفةرر مخاطررالتآكل،روتمرتطبيقرعمل 

ارهارر الهوائية،روذلكرلتكوينرفكرةرواضحةرلإلدارةرالمسئولةرالتخاذرالقراررالمناسبرلتفاديرمخاطررالتآكلرأورالتقليلرمنرأض 

رقدرراإلمكان.ر

ر

ر
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 مشكلة الدراسة:  -2

علرر الدورير الكشفر اتر وفبر التآكلر مخاطرر تقييمر األنابيبرركيفيةر بشبكةر ومواقعهار أنواعهار باختالفر األنابيبر

كةرالليبيةرللحديدروالصلب.ر ربالشر

ر

 أهداف الدراسة:  -3

المنشآتر ✓ المعداتر تآكلر الناتجةرعنر التآكلروتقليلراألخطارر روضعرخطةرإلدارةروتقييمرمخاطرر  
المساهمةرف 

كةرالليبيةرللحديدروالصلب.ر روالهياكلرالمعدنيةربالشر

رللجهدروالمالروالوقت.رراالستفادةرالمث ✓
َ
ا رلرمنرعملياترالكشفروالمراقبةردونرإفراطرأورتفريطرتوفبر

رتتعرضرلهارالمنشآترالمعدنيةرنتيجةرالتآكلروكيفيةرتقليلرمعدالترالحوادث.ر ✓  
رالتعريفربالمخاطررالتر

إدارةروتقييمرر ✓ التآكلروزيادةراالهتمامربكيفيةر رومراقبةر  
أنرتسهمرف  يمكنر ر  

التر التوصياتر التآكلرتقديمر مخاطرر

كةرالليبيةرللحديدروالصلب.ر  بالشر

 

 أهمية الدراسة:  -4

ةرنتيجةرالتآكل • رمباشر ةروالغبر ررتجنبرالتكاليفرالمباشر  
 أهميةراقتصاديةرتكمنرف 

يةرنتيجةررالتآكل • رتجنبرالحوادثروالكوارثرالبشر  
 أهميةرأمنيةرتكمنرف 

ربسببرالتآكلرأوررنواتجرالتآكلر •  
رتجنبرالتلوثرالبيت   

 أهميةربيئيةرتكمنرف 

 

 حدود الدراسة:  -5

•  : رالمنشآترالمعدنية.رالحد الموضوعي  
رإدارةروتقييمرمخاطررالتآكلرف 

•  : ي
كةرالليبيةرللحديدروالصلبرالحد المكان   . حالةردراسيةرعلرشبكةراألنابيبربالشر

•  : ي
 2021-ر2019خاللرسنةالحد الزمان 

 

كة الليبية للحديد والصلب األنابيبالتعريف بشبكة -6  الهوائية بالشر

ر

 ( شبكة األنابيب الهوائية 1شكل)

ر

رمنراألنابيبرر اتروتضمرهذهرالشبكةرعددركببر اترالكيلومبر رشبكةرعمالقةرتمتدرفوقراألرضربطولريفوقرعشر وه 

رمواصفاتهاربناءرعلراختالفراستخداماتها  
ربالشكلر)رررالمختلفةراألقطاررواألطوالركمارتختلفرف   : (رأعاله1كمارهورمبير 

( ر(.رN.Gأنابيبرالغازرالطبيع 

 (.رC.Sأنابيبرالبخارر)
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 (.رC.Aيبرالهواءرالمضغوطر)أناب

(  (.رOXأنابيبراألكسجير 

( وجير 
 (.رNIأنابيبرالنيبر

 (.رAGأنابيبراألرجون)

بر) ر.ر(P.Wأنابيبرمياهرالشر

 

 ( 4×4تصميم مصفوفة مخاطر التآكل )-7

رر روالخارج   رتحددرقياساتروأرقامرمعينةرتتعلقربالتآكلرالداخل   
رالدوليةرالتر رتمرتصميمرالمصفوفةروفقرالمعايبر

 
وفقا

روشكلتارجمعيةررررSSPCورجمعيةرالطالءاترالواقية)رررر(،NACEلمارتحددهرالجمعيةرالعالميةرللتآكلر)
 
(ررواللتانراندمجتارمؤخرا

ر.رررAMPP)واحدةرتعرفربجمعيةرحمايةرالموادررواألداءر)

ريمكنرأنرتساهمرر(رر1يوضحرالشكلررقمر)  
ررلمساعدةررمخططرفكرةرعملرالمصفوفةرلتقييمروإدارةرمخاطررالتآكلرالتر  

ف 

رلفهمرحالةرمعداتهم،روحيث" رالمشغلير  رعمليةرإدارةرالتآكلروتمكير   
رف  رخاصةررأنرإدارةرالتآكلررالمهندسير 

 
عمليةرمهمةرجدا

وفقرر وتنفيذهر وضعهر يمكنر مناسبر ر  
استبافر بنظامر التآكلر إدارةر نظامر إىلر فالحاجةر قديمة،ر ومرافقر معداتر وجودر عندر

كلراإلداري،روبالرغمرمنرأنرلكلرمنشأةرمتطلباترخاصةربها،رسيكونرهناكرنظامرمصممرراإلجراءاترالتشغيليةرالحاليةروالهي

الجميع" يناسبر القائمروبطريقةرمنظمة،ر"مقاسرواحدر الوضعر رإىلر
 
الفحصروالتقييمراستنادا رإلدارةر

 
وقدر.رر[2]ررخصيصا

رتمررحددترهذهرالدراسةرمجموعةرمنرالثوابتريجبرإتباعهارعندرالقيامربإدارةرر  
التآكل.رمخططرفكرةرعملرالمنظومةرالتر

رإدارةروتقييمرمخاطررالتآكلربشكلرصحيحرعنرطريقروضعرخطةرللكشفرالدوريروالمتابعةرر  
تصميمها،ربحيثرتساهمرف 

ر روالمراقبةربشكلرمستمررلتقليلرالخسائررقدرراإلمكان.روذلكروفقرالمعايبر

رتمرتصميمرالمصفوفةرعلرأساس:ردرجةرالخطر=راحتماليةرالح ردوثر×ردرجةرالتأثبر

(.ر] ررالذيريسببهرالتآكل)درجةرالتأثبر ر[ر3درجةرخطررالتآكل=راحتماليةرحدوثرالتآكل)معاملرالتآكل(×الرص 
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ر

 ( مخطط فكرة عمل المصفوفة من تصميم م. محمد رميضه 2شكل رقم )

ر

 طريقة عمل المصفوفة-8

 إدخال البيانات العامة  -8-1

:ر  
ريتمرإدخالرالبياناترالعامةرالمطلوبةرعلرالمعدةرمعرمالحظةرأنررقمرالمعدةريتمرإدخالهروفقراآلئر
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xx-xxx-xxxx-xxxxر

رموقعرالمعدة.ر-أسمرالمادةرالمحمولة-أسمرالمعدة-رقمرالجزء

ربالشكل) ر(ريتمرإدخالرالرقمرمنراليساررإىلراليمير ر2وكمارهورمبير 

رويق - )م.ف(رحسبرتصنيفررررTSصدربهرمكانرتواجدرالمعدةرمثالرأيررموقعرالمعدةرويتكونرمنرخانتير 

كةرالليبيةرللحديدروالصلب.ر رالشر

مثال - المعدةر داخلر موجودر اهور بهمر ويقصدر خاناتر ثالثةر منر ويتكونر المحمولةر المادةر ررGASأسمر

رحالرتجاوزراررDCWأو  
رأورأيراختصاررمتعارفرعليهرعلرأنرتؤخذرأولرثالثةرحروفرف  يدرالمباشر الختصارررمياهرالتب 

رهذارالعدد.ر

رTANK،رPIPEنوعرالمعدةرويتكونرمنرأربعةرخاناترويقصدربهرأسمرالمعدةرمثالر -

رقمرالجزءريتكونرمنرأرب  عرخاناترويقصدربهررقمرالجزءرالمرادرتقييمهرحيثريمكنرتقسيمرأيرمعدةرر -

ةرلعدةرأجزاءرويقيمركلرجزءرعلرحدا.ر ركببر

ر

 ( إدخال البيانات العامة3شكل)

 تقييم معامل التآكل:  -8-2

رعنرمدىرقوةرأورشعةرالتآكلرداخليارأورخارجيارولتحديدرمعاملرالتآكلرتمرحرصرجميعرالعواملر معاملرالتآكل:ريعب 

رربحيثرتصنفردرجةرالعاملرمنر
 
رر1المؤثرةرعلرالتآكلرركمارتمروضعرأرب  عرخياراترلكلرعاملرمنرالعواملروترتيبهارتصاعديا

رزيادةرالتآكلرريمكنربصفةرعامةرأنرنقسمرالعواملرالمؤثرةرعلرالتآكلرإىلرعواملرثابتةرروذلكررلتحديدرقوةرررر4إىلرر  
العاملرف 

:ر ةركماريل  روعواملرمتغبر

: العوامل الثابتة مع الزمن
ً
 أوال

رقيمتهارأوردرجةرمعاملهارمعرالزمنروهذهرالعواملرتحسبرمرةرواحدةرفقطرعندر رالرتتغبر  
ونقصدربهارالعواملرالتر

رحالةرتمرإعادةرالتصميمرأورإجراءرتعديلررإجراءرأولرت  
قييمرللخطررعلرالمعدةروالرنحتاجرإلعادةراحتسابهارمرةرأخرىررإالرف 

رنوعرالمادةرالمصنوعرمنهارالمعدةرونوعرالمادةرالمحمولةرر رثالثةرعواملروه   
رمواصفاترالمعدةرأوروظيفتهارويمكنرحرصهارف   

ف 

روالبيئةرالمحيطة.ر
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ي السلسلة الكهروكيميائية(:  (لمعدة نوع المادة المصنوع منها ا ✓
 
 تصنف حسب ترتيبها ف

رتحديدررنوع  
رف  رمعرالزمنرإالرأنرلهرالدوررالكببر وشعةرالتآكلرالحادثرأورالمتوقعرحدوتهرررهذارالعاملرثابتروالريتغبر

ربناًءرعلرتفاعلهرلذلكرفأنرالمعادنرالنبيلةروالمقاومةرللتآكلرتأخذردرجةر) رأورالتآكلرالخارج   رر1سواًءرالتآكلرالداخل   
(روالتر

ردرجةررقمر) رتصلرإىلراألقلرمقاومةروه  رأنرالمادةرمقاومةرللتآكلرثمرتتدرجرمنرأعلرمقاومةرللتآكلرحتر  
 (.ر4تعت 

ي  ✓
 والضغط ودرجة الحرارة....الخ(:   PHنوع المادة المحمولة )تصنف حسب الرقم الهيدروجين 

رللمادةرداخلرالمعدةرودرجةرالضغطرودرجةرالحرارةروشعةرالتدفقركلهارعواملررر  
منرالمسلمربهرأنرالرقمرالهيدروجيت 

رعلرالتآكلرر ركببر رلهارتأثبر

ر

ي  الرقم قياس جهاز  (3شكل)
 الموقعية  االختبارات إجراء عند  استخدامه تم  الذي  الهيدروجين 

ر

هارعلرالتآكلر.ر روبناًءرعلرالمعطياترالسابقةريتمرتحديدرنوعرالمادةرالمحمولةرمنرحيثرتأثبر

 البيئة المحيطة:  ✓

روتوغلراألمالحروكذلكرموقعرالمعدةرر الظروفرالبيئيةرالمحيطةربالمعدةرمثلرالحرارةروالرطوبةروتوفرراألكسجير 

رقدرر  
رقدرتكونرأجواءرنقيةرأورصناعيةرالتر  

رالمياهروكذلكراألجواءرالمحيطةربالمعدةروالتر  
بةرأورمغمورةرف  رالبر  

تكونرمدفونةرف 

رعلرزيادةرأورتقليلرمعدالترالتآكل.روعلرضوءرهذهرالعواملريتمرتحديدردرجةرر أوربحريةركلرهذهرالعواملرتؤثرربشكلركببر

رزيادةرمعدالترالتآكلرإىلر)(رللبيئةرا1الظروفرالبيئيةروتبدءرمنررقمر)  
رف  رزيادةرمعدالترر4ألقلرتأثبر  

رف  رتأثبر
(رللبيئةراألكبر

 التآكل.ر

ة مع الزمن : العوامل المتغير
ً
 ثانيا

رالزمنر ربشكلرمستمررأيرتتأثررقيمتهارودرجتهاربتغبر ونقصدربهارجميعرالعواملرالمؤثرةرعلرمعاملرالتآكلروتتغبر

إلعادةراحتسابهاركلمارأردنارإعادةرتقييمرالخطررعلرالمعدةروتشملرأربعةرعواملرروحسبرالمعطياترالحقليةرولذلكرنحتاجرر

رعمررالمعدةروتاري    خرالمعدةرواالختباراترالموقعيةرودرجةرالحماية.ر روه 

ي عند التصميم  ✓
اض   : )( (LTعمر المعدة )تصنف حسب عمرها بالنسبة للعمر االفير

رللمعدةربأنهرر  
اض  رالعملردونرحدوثرأعطالربسببرهنارنقصدربالعمرراالفبر  

رالمعدةرف  المدةرالزمنيةرالمحسوبةرلتبقر

.روتصنفر  
اض  ربالعمرراالفبر رظلرالظروفرالطبيعيةروقدرتمرتصنيفرالمعداترحسبرمقارنةرعمررالمعدةرالفعل   

التآكلرف 

:ر4(رإىلر)1منر)  
 (روفقراآلئر

 (.رLT ≤ 25%جديدةر)

 (.رLT> 25%≤50%متوسطةرالعمر)

 (.ررLT>50≤75%قديمةرلحدرمار)%

ر)
 
 (.ررLT>ر%75قديمةرجدا
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ار المفاجئة الناتجة عن التآكل خالل أخر ✓  سنوات(:  3تاري    خ المعدة )تصنف حسب األض 

رحدثترخاللرآخررثالثر  
وهذاريتطلبروجودرقاعدةربياناترتحتويرعلرمعلوماتركافيةرعلرعددراألعطالرالتر

ر(روكلمارزادرعددراألعطالرزادرمستوىردرجةرتاري    خرالمعدة.ر4(رإىلر)ر1سنواتروتصنفرحسبرالدرجاترأدناهررمنر)

اررمفاجئةرخاللرآخر رسنوات.رر3الريوجدرأض 

اررالمفاجئةرخاللرآخ ر.ر2سنوات≥ر3ررعددراألض 

اررالمفاجئةرخاللرآخرر ر.ر3سنواتر=ر3عددراألض 

اررالمفاجئةرخاللرآخرر  .ر3سنواتر<رر3عددراألض 

ي وتشمل الفحص البرصي   ✓
 -الصبغة النافدة–االختبارات الموقعية )تصنف حسب نتائج الكشف الميدان 

ي السمك...(:  –األشعة 
 
 الفقد ف

رأهمروأقوىرعاملريتمراالعتم ادرعليهرلتحديدرمعاملرالتآكلرويتمراختيارردرجةراالختباراترالموقعيةرهذارالعاملريعتب 

ريحددهارالشخصرالمتخصص،روقدريتمراستعمالرر  
روبالطريقةرالتر  

بناءرعلرالنتائجرالمتحصلرعليهارعندرالكشفرالميدائ 

رمنرطريقةرعندرالكشفرعلرنفسرالمعدةرولذلكردائماريتمرالنظررإىلرالنتيجةرالنهائيةرللكشفرر أورالتقريرروعليهاريتمراكبر

:ر4(رإىلر)1تحديدردرجةراالختباراترالموقعيةرمنر) ر(روفقرالتاىل 

اررتآكلرتذكر.ر  المعدةرالريوجدربهارأض 

اررسطحيةريمكنرمعالجتهاربسهولة.ر  المعدةريوجدربهارأض 

اررمتوسطةريمكنرمعالجتهاربصعوبة.ر  المعدةريوجدربهارأض 

ةروعميقة.ر ارركببر رالمعدةريوجدربهارأض 

ر

ر

ار  بعض ( 4) شكل  المجردة.  بالعير    مالحظتها  يمكن الطالء  أض 

 

 الموقعية.  االختبارات   إجراء عند   استخدامه  تم  الذي  الطالء سمك قياس جهاز  ( 5) شكل

ر
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ر

 الموقعية  االختبارات   إجراء عند   استخدامه  تم  الذي  المعدن سمك قياس جهاز  ( 6) شكل

ر

ر

 السطحية التآكل   شقوق لتحديد  النافدة الصبغة ( 7) شكل

 

 درجة الحماية المتوفرة )تصنف حسب وجود وفعالية الحماية من التآكل(  

روجودرالطالءرر
ً
تختلفردرجاترالحمايةرمنرالتآكلرالمطبقةرعلراألنبوبرأورالمعداترمنرحيثرالقوةروالفعاليةرمثال

روجودرحمايةرك  
افيةروكلمارقلترأنواعرالحمايةرمنرالتآكلرروالتغليفروالمثبطاترالكيميائيةروالحمايةرالمهبطيةرالفعالةرتعت 

أنردرجةرر ر  
يعت  الزمنر أورمتهالكةرمعرمرورر رفعالةر الحمايةرموجودةروغبر أنواعر أوركانترأحدر الكهربيةر أور الكيميائيةر سواءر

روقدرالرتوجدرحمايةرأصال.،رر
 
رالحمايةرتقلرنسبيا

ريمكنرأنرتتغ  
رعندرإهمالرالحمايةرالموجودةرأورروحسبرالحمايةرالموجودةريتمرتحديدردرجةرالحمايةروالتر

 
رسلبا بر

رأورتطويررالحمايةرعلرالمعدة،رروتصنفرمنر) رعندرتحسير 
 
::ر4(رإىلر)1إيجابا ر(روفقرالتاىل 

ة.ر  توجدرحمايةركاملةروفعالةربدرجةركببر

 حمايةرمتوسطة.ر

 حمايةرمنخفضة.ر

 الرتوجدرحمايةرفعالة.ر

التآكلرر - يتمراحتسابرمعاملر السابقةر العواملر النهايةرعلرضوءرجميعر ر  
المتوسط  وف  والذي يساوي 

ي للدرجات السابقة أو درجة االختبارات الموقعية أيهما أكي   ر.رالحسان 

رلمجموعةرقيمرر ويعرفرالمتوسطرالحسائ  
nxxx ,..., رعلرعددهارويرمزرلذلكرررر21

 
هورمجموعرهذهرالقيمرمقسوما

رويعىطربالعالقةرالتالية:رررxبالرمزرر

)4.1.........(
...

1

21

1

n

xxx

x
n

x

n

n

i

i

+++
=

= 
= 

رحالتنارهذهرتساويرررnحيثر  
ر:ر7ف 
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رر اوحرماربير 
رتبر
 
رحالةرأنرقيمةرمعاملرررر4إىلرر1ومنرالجديرربالذكررأنرقيمةرمعاملرالتآكلردائما  

التآكلرالناتجةرمنروف 

عندرر تمروضعهر مار المخاطرروهذار تجنبر ر  
ف  زيادةر وذلكر ر األكب  للعددر تقربر فإنهار ركانترعددركشير الحسائ   المتوسطر

رتصميمرالمصفوفة.ر

ر= ر4فيكونرمعاملرالتآكلر=رر4فإنهارتقربرإىلرر3.2مثالرلوركانترقيمةرالمتوسطرالحسائ  

   8-3-  :  تقييم درجة التأثير

:ر ررالمتوقعرعندرحدوثرالتآكل.ردرجةرالتأثبر رالرص 

رأولرمرةرفقطروالرنحتاجر  
رف  رثابتةرحيثريتمراحتسابهارلكنرمعدةرمنرقبلرمتخصصير  يمكنراعتباررأنردرجةرالتأثبر

بالمعدةرر التصميمربإضافةرمالحقرأخرىرمرتبطةر ر  
تعديالترف  تمرإجراءر رحالةر  

ركلرمرةرإالرف   
المتوقعةرف  ارر حسابراألض 

اررالمتوقعةرإىلرثالثةرأقسامر]ويمكنرتقسيمردرجةرالت رأوردرجةراألض  :ر4أثبر ر[كماريل 

ية المتوقعة: - 8-3-1 ار البشر  األض 

رأماكنرعملهم،ربحيثريمكنرمعرفةر  
رأورالعمالرف  ررالتآكلرللموظفير  نقصدربهارهوردراسةرماذاريمكنرأنريسببرض 

رالسالمةرللسيطرةرعلرالحادث.ر رتداببر

رخطورتهارمنرإصاباتردائمةرأورقدرتؤديرإىلرالوفاةرإىلر  
هناكربعضرحوادثرالعملرينتجرعنهارإصاباترتتدرجرف 

رإصاباترتكونرمتوسطةرأوربسيطة..الخ.ر

ةرالرنحتاجرلشخصرمتخصصرعكسرر رالمنشئاترالصغبر  
رعمليةرتقييمرالمخاطررعمليةرسهلةرالتطبيقرفق  وتعتب 

رتتطلبروجودرخ  
ةرالتر رأمنروسالمةالمنشئاترالكببر رالمصفوفةرأرب  عرخياراتريمكنراختياررإحداهار5].ببر  

[رولذلكروضعنارف 

.ر راألمنروالسالمةروه   علرضوءرتقريررخببر

يةرمتوقعةرتذكر.ر ارربشر  الرتوجدرأض 

يةربسيطة.ر ارربشر  يتوقعرحدوثرأض 

يةرمتوسطة.ر ارربشر  يتوقعرحدوثرأض 

ة.ر يةركببر ارربشر  يتوقعرحدوثرأض 

ار االقتصادية المتوقعة: - 8-3-2  األض 

ةرر رالتكاليفرسواءرالتكاليفرالمتغبر  
أورالتكاليفرالثابتةرررVariable  Costويقصدربهارالخسائررالماليةرأورالزيادةرف 

Fixed Cost[،6اررإىلرأربعةرأقسامرهذهرالتقسيماترنسبياربحيثركلرمصنعرأورمرفقريحددرر [روقدرتمرتقسيمردرجةراألض 

اررالرتذكرربينمارتصنفررالحدودرالدنياروال ربأنهارأض  رمصنعرمعير   
 
عليارلكلردرجةرفمثالرقدرتصنفرخسائرربقيمةرألفرديناررف

راالعتباررجميعرالمعطياتراالقتصاديةروالماليةرلكلرر  
ةروذلكرباألخذرف  رمصنعرأخرربأنهارخسائرركببر  

نفسرهذهرالخسائررف 

رراالقتصاديرومنرثمريتمراختياررأحدرالخياراترمصنعرلذلكريتوجبرعلرالشخصرالمتخصصرأنريحددربدقةردرجةرال رص 

 اآلتية:ر

ارراقتصاديةرمتوقعةرتذكر.ر  الرتوجدرأض 

ارراقتصاديةربسيطة.ر  يتوقعرحدوثرأض 

ارراقتصاديةرمتوسطة.ر  يتوقعرحدوثرأض 

ة.ر ارراقتصاديةركببر  يتوقعرحدوثرأض 

ار البيئية المتوقعة: -8.3.3  األض 

رمرتبطرر  
رللتلوثرالبيت  رالعناضرالمفهومرالعلم  رمصطلحرالنظامراإليكولوج    

ر)يعت  بالدرجةراألوىلربالنظامراإليكولوج  

رالبيئة(  
يائيةروالبيولوجيةرالمجتمعةرف  رفيه،.ر.رالفبر  رأورنوع  ركم  رقدريختلرعندرحدوترتغبر  

 حيثرأنرالنظامرالبيت 

رألهميةرالتلوثروشموليتهر
 
رهذهرالمصفوفةرإىلرأربعةردرجات:رر–نظرا  

رتمرتقسيمردرجاترالتلوثرف 

رعدمروجودرتلوث.رر

http://www.ijherjournal.com/


 

MINAR International Journal of Applied Sciences and Technology 

 

366  

 

www.minarjournal.com 

 

روالريكونرر رالريتأثرربهارتوازنرالنظامراإليكولوج    
مصحوباربأيرأخطاررأورررر-التلوثرالمقبول:روهوردرجةرالتلوثرالتر

رمشاكلربيئيةررئيسيةر

ررالتلوثرالخطر:روهوردرجةرمتقدمةرر منردرجاترالتلوثرحيثرأنركميةرونوعيةرالملوثاترتتعدىرالحدراإليكولوج  

ية.رروتتطلبرهذهرالمرحلةرإجراءاترشيعةرللحدر رعلرالعناضرالبيئيةرالطبيعيةروالبشر رالسلت   الحرجروالذيريبدأرمعهرالتأثبر

اترالسلبية.ر رمنرالتأثبر

ف ينهارر ر  
التر المرحلةر المدمرر التلوثر يمثلر المدمر:ر نظراررالتلوثر العطاءر علر قادرر ر غبر ويصبحر ر  

البيت  النظامر يهار

ر[ر7].الختالفرمستوىراالتزانربشكلرجذري.ر

 وبناًءرعلرذلكريتمراختياررأحدرالخياراترالتاليةرمنرالمصفوفة.ر

رمتوقع.ر  
 عدمروجودرتلوثربيت 

رمقبول.ر  
 يتوقعرحدوثرتلوثربيت 

رخطر.ر  
 يتوقعرحدوثرتلوثربيت 

رمدمر.ر  
 يتوقعرحدوثرتلوثربيت 

رقيمةرمنرالنقاطرالسابقة.ر رتساويرأكب  روتكونردرجةرالتأثبر روعلرضوءرالعواملرالسابقةريتمراحتسابردرجةرالتأثبر

رر اوحرماربير 
ردائمارتبر رعدمروجودرررر1حيثرالدرجةرررر4ورر1ونالحظركذلكرهنارأنردرجةرالتأثبر  

روتعت  رالدرجةراألدئ  ه 

اررالرتذكررأمارالدرجةر اررأورأض  رالدرجةراألعر4أض  ةرسواءركانتررفه  ارركببر روجودرأض   
اررالمتوقعةروتعت  لرمنردرجاتراألض 

يةرأوراقتصاديةرأوربيئية.ر ارربشر رهذهراألض 

رالشكلر)  
ر(:ر8وبناَءرعلرمارتمراختيارهرمنرخياراترالمصفوفةريتمرإجراءرالتقييمروكمارهورموضعرف 

ر

 

 المصفوفة  خيارات ( 8) شكل

 

 تقييم درجة الخطر: -9

رأيقونةرإجراءرالتقييمرتقومرالمنظومةرباحتسابردرجةرالخطررمنرالمعادلة:ربعدرالضغطرعلر

،روتظهررنتيجةرالتقييمركماربالشكل) ر(رأدناه.ر9درجةرالخطرر=رمعاملرالتآكلر*ردرجةرالتأثبر
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ر

 التقييم  نتيجة ( 9) شكل

 

ريكونرر رلقيمةرمعاملرالتآكلرودرجةرالتأثبر
 
اوحرمنرأقلردرجةررعلرضوءرالمعطياترالسابقةروطبقا ريبر الناتجرعددرمعير 

ر) ر)1لمعاملرالتآكلره  اوحرر4(روأعلردرجةره  ريبر برالقيمتير  رلهارنفسرالقيم،رعمومارحاصلرض  (روكذلكرفإنردرجةرالتأثبر

ر) ر(روهذهرالقيمةرتمثلردرجةرالخطر.ر16(رو)1ماربير 

روكمارهورموضحرأعالهرإذاركانتردرجةرمعاملرالتآكلرتساوي)
ً
رتساوير)(روكانترر3مثال (رفإنرناتجرحاصلرر3درجةرالتأثبر

ب  هماريساوير) رأنهريجبرر9ض   
رعنردرجةرالخطررومنهارنستنتجرأنرمستوىرالخطررمتوسط،روهذاريعت  (،روهذهرالقيمةرتعب 

اتخاذراإلجراءاترالالزمةرلتقليلرنسبةرالخطرروتطبيقرهذهراإلجراءاترضمنروقترمحدد،ريتطلبرالمراقبةرالمستمرةرلتطبيقرر

روالناتجريكونردرجةررهذهراإلجرر اءاتروالكشفرالدوريرسنوي.روهكذاروفقركلرقيمةرلمعاملرالتآكلرتقابلهارقيمةرلدرجةرالتأثبر

رالخطررومنهارنحددرمستوىرالخطر.ر

ات الكشف الدوري:  -10  تحديد فير

تقسيمرمستوياترالخطررإىلرر تمر ريجبرإعادةرالكشفرعلراألنبوب؟ر يقولرمتر الذير السؤالر أربعةررلإلجابةرعلر

اترالكشفرالدوريرمنراألطولرمدةراىلراألقلرمدةرر رخطورتهارمنرالقلراىلراألعلرخطر،رويتبعرذلكرفبر  
مستوياترتتدرجرف 

تيب ةرالكشفرالدوري(أ)أقلرخطرررعلرالبر ةركشفردوريروكلمارزادرالخطررقلترفبر رطولرفبر

اترالكشفرالدوري.ر1يوضحرالجدولر) ر(ردرجاترومستوياترالخطرروفبر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر
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ة الكشف الدوري 1جدول )  ( درجات ومستويات الخطر وفير

رالتوصياترراللونررالخطرررمستوىرالخطررردرجة

ررخطرراليوجدرر1،2 رأخرص 
ررثالثةررركلررمرةررالدوريررروالكشفررإجراءررأيرراتخاذررريتطلبررالر

رسنواتر

رأصفرربسيطرخطررر3،4

ررالمستمرةرررالمراقبةرريتطلبررإضافية،رررإجراءاتررراتخاذررريمكن

رروالكشفرررالخطررررنسبةررعلررالسيطرةرررإتمامررمنررللتأكدر

رسنويررنصفرركلررالدوري

ررمتوسطرخطررر6،8،9 ربرتقاىل 

ريجبر راتخاذرر راإلجراءاتر رالالزمةر رلتقليلر رنسبةرر ررالخطررر

رريتطلبرررمحدد،رروقتررضمنرراإلجراءاترررهذهررروتطبيق

رالمراقبة رالمستمرةر رلتطبيقر رهذهرر راإلجراءاتر رروالكشفرر

رشهريررالدوري

ررخطررر12،16 رأحمررعاىل 

ورة ررالخطورة،ررنسبةررإزالةررأورررلتقليلرررفوريررإجراءرراتخاذرررض 

ررالنظررروإعادة  
رربشأنرالقراررررواتخاذررالخطرررمصدرررف  ررالتغيبر

ررالدوريرروالكشفرالعملررتوقفرأوررالمطلوبر رأسبوع 

 

 النتائج واالستنتاجات-11

( رعلرعددر
 
المصفوفةرعمليا تطبيقر المصنعةرمنرر100منرخاللر المعدنيةر الصلبرر(رموضعرمنرشبكةراألنابيبر

:ر  
راآلئر كةرالليبيةرللحديدروالصلبرتبير  ربالشر  

رالكربوئ 

روضعر  
رإدارةروتقييمرمخاطررالتآكلركمارساعدترف   

رتمرابتكارهارإىلرحدرمارف   
:رساهمترمصفوفةرالمخاطررالتر

ً
أوال

رمستوياترالخطررمنرجهةروعواملرالتآكلرواألر ارررالخططرللكشفرالدوريرعلراألنابيبروذلكرلوجودرعالقةروطيدةربير  ض 

رالناتجةرعنهرمنرجهةرأخرىر

 :
ً
:  وفق األنابيب شبكة عىل التآكل خطورة درجات  تصنيف  يمكن ثانيا ي

 اآلنر

.ر1%(خطررمتوسط،)5%(رخطرربسيط،)74%(رخطررالريذكر،)20) ر%(رخطررعاىل 

رأيرمستوىرخطررالريذكررأورمستوىرخطرر  
راألولروالثائ  رالمستويير   

بسيطركمارنستنتجرأنرأغلبراألخطاررتركزترف 

رعدمروجودرمخاطرربلريجبراالهتمامر  
ويرجعرذلكرإىلرأنرأغلبراألنابيبرمحميةربأنواعرمختلفةرمنرالحمايةروهذارالريعت 

اترقدرينتقلرالخطررمنردرجةرأورمستوىراقلرإىلردرجةرأورمستوىرأعلرر ةرمنرالفبر رأيرفبر  
بكافةرالمستوياترحيثرإنهرف 

لرمنرعدمهروالذيرمردهرإىلرالمتابعةروالمراقبةرالدوريةربحيثريكونرالهدفررخطرروهذاريعتمدرعلراستقراريهرمعاملرالتآك

رمستوىرللحفاظرعلراألرواحروالممتلكات.ر رمنرالمراقبةروالكشفرهورتخفيضردرجةراألخطاررإىلرأدئ  رالرئيس 

ر

 الخطر   مستويات يوضح  (10) شكل

ر

مستويات الخطر

خطر اليذكر

خطر بسيط

خطر متوسط

خطر عالي
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ر

ات يوضح  (11) شكل  الدوري الكشف  فير

 التوصيات -12

:رمنرخاللر  
رباآلئر رالنتائجرالمتحصلرعليهارمنرخاللرتطبيقرالمصفوفةرنوض 

ورةروجودرر.وذلكرللتعاملرالسهلروالمرنرمعهااستخدامرالمصفوفةرعندروضعرخططرالكشفرالدوريرعلرالتآكلرر - معررض 

كةرالليبيةرللحديدروالصلبرمعرقسمرالحمايةرمنرالتآكلروذلكر رجميعراألقسامرواإلداراتربالشر ربير  عندرإجراءررتنسيقرمباشر

بالصورةرر التآكلر إدارةروتقييمرمخاطرر بآخررعلر أور يؤثرربشكلر التآكلرألنرذلكر بالحمايةرمنر أورتعديلرمتعلقر أيرصيانةر

رالفعليةرالصحيحة.ر

اترالتآكلربحسبرالمستجداتروذلكركلرثالثرسنوات.رر- رالقيامربتحديثرالمصفوفةروفقرعواملروتأثبر

ر

 مستقبلية التوصيات لدراسات  -13

كةرالليبيةر ✓ دراسةرإمكانيةرتطبيقرنظامرمصفوفةرمخاطررالتآكلرعلرجميعرالمعداترسواءرالمعدنيةرأورالخرسانيةربالشر

رللحديدروالصلب.ر

كةرالليبيةرللحديدروالصلب.ر ✓  دراسةرإمكانيةروضعرخارطةرجغرافيةرلمخاطررالتآكلربالشر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

ر

فترات الكشف الدوري

سنوات3كل 

أشهر6كل 

شهريا  

أسبوعيا  
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ر( النتائج المتحصل عليها من خالل تطبيق مصفوفة المخاطر 1الملحق رقم )

 الخطررررومستوىرردرجة المعدةرررقمر ر.م

ربسيطالخطرررومستوىرر(4الخطر)ردرجة N.G-Pipe-F001-17ر1

رمتوسطررالخطررررومستوىرر(6)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F008-17ر2

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F026-17ر3

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F032-17ر4

رمتوسطررالخطررررومستوىرر(6)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F046-17ر5

رمتوسطررالخطررررومستوىرر(6)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F040-17ر6

رمتوسطررالخطررررومستوىرر(6)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F045-17ر7

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F050-17ر8

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F054-17ر9

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F060-17ر10

رمتوسطررالخطررررومستوىرر(6)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F065-17ر11

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F070-17ر12

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F075-17ر13

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F080-17ر14

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F085-17ر15

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F090-17ر16

ررالخطرررومستوىرر(12)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F095-17ر17 رعاىل 

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(3)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F100-17ر18

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.I-Pipe-F200-17ر19

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.I-Pipe-F210-17ر20

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F015-17ر21

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجة N. I -Pipe-F220 -17ر22

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F225 -17ر23

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F230 -17ر24

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F235 -17ر25

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F240 -17ر26

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F245 -17ر27

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F250 -17ر28

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F255 -17ر29

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F260 -17ر30

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F265 -17ر31

 الخطررررومستوىرردرجة المعدةرررقمر ر.م

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN. I -Pipe-F270 -17ر32

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرA.G -Pipe-F280 -17ر33

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرA.G -Pipe-F285 -17ر34

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرN.G-Pipe-F290-17ر35
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ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرA.G -Pipe-F0295 -17ر36

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرA.G -Pipe-F0300 -17ر37

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرA.G -Pipe-F305 -17ر38

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرA.G-Pipe-F3010-17ر39

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجة O.X-Pipe-F315-17ر40

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرO.X -Pipe-F320 -17ر41

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرO.X -Pipe-F325 -17ر42

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرO.X -Pipe-F0330 -17ر43

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرO.X -Pipe-F335 -17ر44

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرO.X -Pipe-F340 -17ر45

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرO.X -Pipe-F345 -17ر46

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرO.X -Pipe-F350 -17ر47

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرO.X -Pipe-355 -17ر48

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرO.X -Pipe-F360 -17ر49

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-A032-17ر50

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-A040-17ر51

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-A065-17ر52

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-B002-17ر53

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-B010-17ر54

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-B060-17ر55

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-B070-17ر56

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-C010-17ر57

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-C015-17ر58

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-C020-17ر59

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(3)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-C025-17ر60

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(3)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-D005-17ر61

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-D015-17ر62

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-D020-17ر63

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-D025-17ر64
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ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-E005-17ر65

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-E010-17ر66

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(3)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-E017-17ر67

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(3)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-E022-17ر68

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(3)ررالخطررردرجةرDCW-Pipe-E030-17ر69

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرE.W-Pipe-2201-17ر70

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجة E.W-Pipe-2205-17ر71

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرE.W-Pipe-2210-17ر72
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ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرE.W-Pipe-2212-17ر73

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرE.W-Pipe-2222-17ر74

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرE.W-Pipe-2230-17ر75

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجة E.W-Pipe-2235-17ر76

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرE.W-Pipe-2240-17ر77

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرE.W-Pipe-2250-17ر78

ربسيطرررالخطررررومستوىرر(4)ررالخطررردرجةرE.W-Pipe-2260-17ر79

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-1805-17ر80

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-1810-17ر81

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-8002-17ر82

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-1010-17ر83

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-1201-17ر84

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-1220-17ر85

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-1503-17ر86

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-1507-17ر87

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-2604-17ر88

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرC.A-Pipe-2608-17ر89

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-1901-17ر90

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-1902-17ر91

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-1920-17ر92

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-2001-17ر93

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-2010-17ر94

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-1601-17ر95

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-1610-17ر96

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-4002-17ر97

 الخطررررومستوىرردرجة المعدةرررقمر ر.م

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-4010-17ر98

 يذكررالررالخطرررومستوىررر(2)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-7001-17ر99

ربسيطررالخطرررومستوىررر(3)ررالخطررردرجةرP.W-Pipe-8001-17ر100
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