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  الشرآة العامة لمصفاة حمص
  مديرية الجودة والسالمة المهنية والبيئة 

  

  

  

  

  

  

  

  

إن الحرائق . تعتبر حرائق الخزانات حاالت معقدة وإطفاؤها يتطلب التخطيط والتنظيم الستخدام المصادر المتوفرة بشكل مناسب

  هي غير عادية من حيث المنطق )  قدم١٥٠أكبر من (الحاصلة في عدة خزانات بآن واحد وحرائق الخزانات ذات القطر الكبير 

ال السيطرة على الحادثة أن يشرف على عناصره وأعمال الرتب األدنى وعمل الدوائر أعم يقود إذ يجب على القائد الذي

المساعدة األخرى والمشغلين وغيرهم و قد تتطلب الحرائق الكبيرة عدة ساعات من أجل التحضير لعمليات اإلخماد والسيطرة و 

لمسبق إذ يجب أن توضع خطة عمل آمنة ومحكمة بينت التجربة أن اإلطفاء اآلمن والناجح لحرائق الخزانات يتطلب التخطيط ا

   .                 للسيطرة على الحريق وإذا لم تعطي هذه الخطة النتائج المرجوة فيجب تغييرها مباشرة 

  
  

  

  

الممكن استخدامها للسيطرة على الحريق وكل نوع من هذه األنواع يتطلب مناورات مختلفة هناك ثالث أنواع من الخطط 

وأشكال مختلفة من العمل واألولويات المختلفة للحصول على سيطرة آمنة على الحادثة دون حدوث أضرار كبيرة أو فقدان 

  : إن أنواع الخطط الممكن استخدامها هي كالتالي.للحياة

دم عندما يكون هناك فرصة ضئيلة لعملية اإلخماد والمنطقة تحتاج إلى إخالء بسبب إمكانية حدوث تستخ  : خطة سلبية  - أ

                                                               .غليان أو ألسباب أخرى

. إلى عملية اإلخالء تستخدم عندما يكون هناك فرصة ضئيلة لعملية اإلخماد ولكن المنطقة ال تحتاج : خطة دفاعية   -  ب

وإذا توفرت اإلمكانيات من .وعلى رجال اإلطفاء البقاء وحصر النار ضمن الخزان وتخفيض الضرر الناتج عن التعرض

  ".أشخاص ومعدات فيجب أن تتغير الخطة إلى خطة هجومية حاال

  سياسة الشركة يف السيطرة على حرائق و تسرب  
    والغازات السامة  املواد النفطية 

  حرائق الخزانات الحاوية على المواد النفطية - " أوال

 اخلطط واملناورات املمكن تطبيقها على كل احلاالت الطارئة املمكنة احلدوث يف اخلزان
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كافية للقيام بعملية اإلخماد بشكل تستخدم عندما اإلمكانيات المتوفرة من أشخاص ومعدات وكميات الفوم  :خطة هجومية   -ج

  .ناجح

  

  

   

  )أصبح جزء من الحل وليس جزء من المشكلة "مفتاح التفكير هوان ( 

التالية واألمثلة . يؤخذ بعين االعتبار التكتيك السلبي عندما تكون عملية إخماد الحريق بالخزان ستعرض حياة األشخاص للخطر 

  :     تعبر عن حاالت يستخدم فيها التكتيك السلبي

  ).اإلمكانيات تشمل األشخاص والمعدات والمواد(ال تتوفر اإلمكانيات الالزمة إلنجاز عملية اإلخماد بشكل تام وآمن  -أ 

  .ال يمكن تطبيق معدالت استعمال الفوم واألزمنة الموصى بها  -ب 

  .انهيار الخزان أو أخطار أخرى على الحياة يطلب مباشرة إخالء المنطقةهناك خطر الفوران أو  -ج 

  
  
  

  

  

ينفذ التكتيك الدفاعي عندما ال يمكن التدخل المباشر للسيطرة على الحادث و يجب اتخاذ العوامل التالية بعـين االعتبـار عنـد    

  :استخدام التكتيك الدفاعي

في معظم الحـاالت يجـب   . ( الصمامات الموجودة في حرم الخزان وصمامات درين السطح :   حالة كل الصمامات -١

 ).إغالق هذه الصمامات للحد من تأثير الحادث 
هذه الحالة تتطلب القيـام بعمـل مباشـر لمنـع     .على الخزانات القريبة أو المجاورة ارتطام اللهب والحمل الحراري  -٢

 .ات إضافية تستخدم تيارات المياه الباردة ونقل محتويات الخزان المحترق إلى خزانات أخرى آمنةاالشتعال في خزان
هذه المعلومات يجـب أن تتـوفر   ,ومستواه في الخزان ومستوى الماء الموجودة في أسفله خصائص المنتج المخـزن   -٣

 .ق الخزاناألزمنة المقدرة النهيار الخزان أو لحدوث حاالت مثل الفوران أو تشق,بسرعة

 .أو عزل الصمامات إمكانية نقل المنتج -٤

 .التنظيم جاهزين لتلبية العون المطلوب ومسئولينوأن يكون المختصين من الدائرة الهندسية  تقديم العون عند الطلب  -٥

أو تأثير جديد ) تسبيب موت أحدهم(المتوفرة بدون التأثير على الحياة  فيما إذا كان باإلمكان احتواء الحادث بالمصادر  -٦

وهذه هي الخطوات الممكن اتخاذها لحفظ االحتراق مسيطر عليه بينما يتم تخفيض المناورات باسـتخدام  . على الملكية 

وصول تعزيزات إضافية طريقة مؤقتة مثل الحماية من التعرضات يمكن أن يتم أثناء االنتظار ل:مثال(عمليات التشغيل 

 )وعند وصول هذه التعزيزات يجب القيام بضربة هجومية إلخماد الحريق

  passive: المناورة السلبية-١

Defensive : التكتيك الدفاعي  -٢
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يشار إلى مثل هذه الحوادث ,ال يبرر بشكل مقبول الخطر المرتبط بالضربة الهجومية فيما إذا كان الهدف من الحادثة  -٧

سارات الجديدة وحماية الممتلكات حتـى  يجب أن تتركز جهود اإلطفاء على منع الخ.  بحوادث محدودة الخطة" أحيانا

 . تتوفر مصادر إضافية

حيـث أن  ,تطبيق فلسفات التحكم بالخسارة األساسية وقبول االحتـراق المسـيطر عليـه    فيما إذا كان من المستحسن  -٨

  .الخسارات منخفضة إلى الحد األدنى مجمعة و)المناطق المتعرضة(التعرضات 

  :لتاليأمثلة على التكتيك الدفاعي تتضمن ا

مامات عـزل  صو,المرشّات المائية,المتضمنة خطوط وحجر الفوم ,  حماية كامل أنظمة إخماد النار الثابتة •

 .التبريد حتى يتم القيام بمحاوالت إلخماد النار أو السيطرة عليها,النار

  :  تبريد مناطق ارتطام اللهب وفق األولويات التالية   •

يتم تبريد المنطقة المتعرضة للهب أو الحرارة فوق مستوى سطح السائل للحفـاظ  :   الخزانات المضغوطة المعرضة للهـب  -أ

عند نقاط ارتطام اللهب يطبق عامل التبريد بأقصـى سـرعة   . على التكامل البنيوي للخزان وتخفيض الضغط الداخلي للوعاء

-BLEVE )  "boiling"من غليـان السـائل     ممكنة لمنع انهيار الوعاء وبالتالي حدوث انفجار ناتج عن التمدد للبخار الناتج

liquid expanding-vapor explosion  ( إن االنفجار الناتج عن البخار المتمدد الناتج من غليان السائل)BLEVE  ( قد

تبريد مناطق ارتطام اللهب المباشر على األوعية والذي يمكـن أن يكـون   .  مرات وقد وثقت هذه الحوادث" ١٠"حدث حوالي 

  .عن لهب من أدوات تنفيس الضغطناتج 

يتم حماية هذه الخزانات بتطبيق مياه التبريد على الخـزان والجـدران فـوق    :  الخزانات ذات الضغط الجوي المتعرضة -ب 

إن حجم النار يكون متناسب مباشرة مـع  . مستوى سطح السائل ومحاولة الحفاظ على الوعاء متكامل لمنع فقدان المنتج بداخله

يعمل السـائل كناقـل   .(تعطى أولويته بديلة لتبريد منطقة ارتطام اللهب فوق مستوى السائل. طح لمحتويات الخزانمساحة الس

  .يجب أن تتضمن الخطة التحضيرية حساب لكميات المياه المطلوبة):للحرارة نحو األسفل

عندما تتعرض الفلنجات الحاوية على براغي ذات عزقات الرتطامـات اللهـب فـإن      :فلنجات خط المنتج  صمامات و -ج

البراغي سوف تتمدد وكذلك سوف تتخرب الجوانات الموجودة وبالتالي يحدث تسرب لمزيد من المنتج مما يزيـد مـن حجـم    

حماية صمامات خط أنابيب المنـتج   المشكلة لذلك فإن تبريد هذه المناطق يجب أن يكون مترافق مع جهود اإلطفاء القائمة يجب

منذ البداية ألنه قد تكون هناك حاجة لتشغيلها أثناء عمليات اإلطفاء وهذا يكون ذو أهمية خاصة إذا تطلب األمر تفريغ الخـزان  

  .من المنتج أو إذا استخدم الحقن تحت السطح لعملية اإلطفاء 

لمنتج مسدودة فإنها سوف تنهار عندما تتعرض الرتطام اللهب أو إلى إذا كانت أنابيب ا :خطوط أنابيب المنتج المتعرضة  -د 

  .وذلك لتخفيض الحرارة وتقليل خطر االنهيار " يحافظ على التدفق من خالل األنابيب إذا كان ذلك ممكنا,أحمال حرارية عالية

  :استخدام المناورات المناسبة من أجل الحماية من حرارة اإلشعاع  •



Policy Of controlling on spill & fire of petroleum products & toxic gases  

 سمير خالدالمهندس  –مدير الجودة والسالمة المهنية والبيئة / وتقديم  إعداد
 

فحقيقة . ليست مستعجلة كما كان يعتقد عمال اإلطفاء في السابق ) بدون ارتطام مباشر للهب (اإلشعاع  منع التعرضات لحرارة

يجب القيـام  ". األمر هو إيقاف تبريد المنطقة المتعرضة لحرارة إشعاع إذا لم ينتج تيار من مياه التبريد على هذه المنطقة بخار

يجب عدم استخدام جـدران  . الحراري على الوعاء أو البنية أو عدم وجوده بهذا االختبار بشكل دوري للتأكد من وجود الحمل

الماء أو ستائر الماء ألنها تضيع الماء وهي غير فعالة إلزالة تأثيرات اإلشعاع الحراري يصب الماء مباشـرة علـى السـطح    

واحد أو اثنين من الخطوط اليدويـة   يستخدم عادة.المطلوب حمايته والحماية من اإلشعاع الحراري ليس ذو أولوية عالية عادة 

  . لتأمين الحماية الكافية

  

  

  

  :تستخدم المناورة الهجومية في الحاالت التالية

 .هناك مصابين بحاجة إلى إنقاذ وعملية اإلنقاذ غير خطرة وقابلة للنجاح  -أ  

بعـين  عند توفر اإلمكانيات الالزمة من أشخاص ومواد ومعدات للقيام بعملية اإلخماد بشكل فعال وآمن ويجب أن تؤخذ   -ب 

  :االعتبار العوامل التالية عند الهجوم على حريق خزان 

 .والمعدات المتوفرة وتطبيق الفوم وفق المعدالت الموصى بها كميات الفوم •
 ).الريح والمطر يحطم تغطية الفوم ويمنع من وصولها إلى تيارات النار(أن تسمح بعملية اإلخماد  حاالت الطقس يجب •
 .التبريد وبحيث أن الكمية العظمى من الماء تصب فوق أكبر مساحة متعرضة ممكنة تطبيق تيارات مياه •

 وقع حدوث االنسكاب فيجب ت)على سبيل المثال حريق في نفط خام (سطح ساخن محترق  عندما يصب الفوم على •
حرم خزان مشابه للحريق الموجود في الخزان فيجب إخماد الحريق في حرم الخـزان قبـل    عندما يوجد حريق في •

 .محاولة إخماد الحريق بالخزان
أو تلـك التـي   ) األصفر(حريق في خزانات متعددة فيجب إعطاء األولوية للحرائق السهلة اإلخماد  عندما يكون هناك •

 ).خزان قابل لالنفجار نتيجة لتمدد السائل بداخله أو نتيجة الفوران (على حياة األشخاص أو األمالك تشكل خطورة 
فإن فعالية طريقة الهجوم يجب أن تخضع للتقييم بحيث يمكن استبدالها إذا كـان هنـاك    أثناء تطبيق وسائل اإلطفـاء  •

 .حاجة لذلك
ام بفحص لمعرفة فيما إذا كانت شدة النار قد خفت أو فيمـا إذا  من زمن تطبيق الفوم يجب القي بعد مرور فترة معقولة •

وفق مـا هـو محـدد    ) صب الفوم(عندما تطبق معدالت تطبيق . تغير لون الدخان وإذا لم يحدث ذلك يغير التكتيك 

 .دقيقة   ٣٠-٢٠فإن تغير لون اللهب يجب أن يتغير ما بين .وكذلك األزمنة المحددة   NFPA-11بالمرجع 
بمادة قابلة للتطاير يعاد ضخ الفوم بشكل دوري حتى يتم تخليص محتويـات  " ن الخزان المتضرر مملوء جزئياإذا كا •

حيث أنه يسبب سطح المعدن الساخن إتالف غطاء الفوم بسرعة وبذلك تتعرض األبخرة المتطايرة لمصـادر  .الخزان 

لمصادر االشتعال الكامنـة   " أن يكون مدركا)  خماد الذي يدير عملية اإل(وعلى قائد الحادثة .إعادة االشتعال الكامنة 

 . والتخلص من الحريق قد يستغرق عدة أيام .الموجودة 

 Offensive":  الهجومي ) المناورة(التكتيك  -٣
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سطح عائم يجب االنتباه إلى عدم تحميل السطح بحمل زائد يؤدي إلى دفعة ليغوص نحو  عند إخماد حرائق في مانعة •

الفوم واستخدام الخطوط اليدوية هـو الطريقـة    لماء واألسفل  في السائل المخزن هذا الحمل الزائد ينتج  عن وزن ا

إن الحرائق التي تحدث في مناطق ذات سطوح صغيرة أكثـر سـهولة   .المفضلة لصب الفوم على مثل هذه الحرائق 

  .باإلخماد من تلك ذات السطوح الكبيرة 

منسكب قابل لاللتهاب فإذا انشق الفـوم  إلى الدخول إلى منطقة حاوية على وقود " على عامل اإلطفاء أن يكون منتبها:تحذير 

كمـا أنـه   .فإن إعادة االشتعال لألبخرة الملتهبة قد تحدث نتيجة وجود أي مصدر لالشتعال وبالتالي يتأذى الشخص الموجود 

  .يجب عدم المشي في غطاء الفوم الذي يغطي الوقود المنسكب 

  

  

  

ودة بين الخزانات والريح فإن تبريد الخزانات المجاورة للخزان المحترق غير ضرورية عادة ما لـم  على المسافة الموج"اعتمادا

إذا كان هناك تسـاؤل حـول   .الدهان) حرق(يكن هناك تالمس مباشر مع اللهب أو أن الحرارة الناتجة عن اإلشعاع كافية لسفع 

جب القيام بفحص دوري لجدران هـذه الخزانـات لمعرفـة    درجة حرارة جدران الخزانات الغير متعرضة مباشرة للهب فإنه ي

درجة حرارتها وذلك بتسليط تيارات رش مائية من مسافة بعيدة فإذا تولد البخار على جدران هذه الخزانات فيجب االسـتمرار  

ى سطح وجدران عندما يكون هناك ضرورة  لتبريد الخزانات فإنه يجب صب المياه عل.بعملية التبريد حتى يتوقف تولد البخار 

وهذا يطبق على الخزانات ذات السطوح المخروطية أما الخزانـات ذات السـطوح   .الخزان وذلك للحصول على أفضل النتائج 

فهنـاك  ,وبما أن حرارة اإلشعاع ال تؤذي الجدران المتالمسة مع السائل المخزن بشدة .العائمة فيصب الماء على الجدران فقط 

  :ن وهما يحددان الحاجة لتبريد الخزانات المجاورة عامالن يجب أن يحفظا بالذه

الحرارة على جدران الخزانات الحاوية على قطفات ذات درجات وميض منخفضة حيـث أن الحـرارة تسـبب     :العامل األول

إن الخزانات المصـنفة  .وهذا البخار قد يشتعل ويسبب انهيار الخزان ,ارتفاع الضغط داخل هذه الخزانات نتيجة تشكل البخار 

جدران ضعيفة وهذا يساعد في الحاالت الطارئة حيـث  تكون ذات درزات لحام لسطح الخزان مع ال ABI-650حسب ستاندرد 

أن السقف ينهار ويحصل تنفيس للضغط داخل الخزان أما في الخزانات ذات السطح العائم فإن البخار يتسـرب مـن المانعـة    

  .الموجودة حول السقف

الحرارة على جدران الخزانات الحاوية على قطفات من سائل قابل لالحتراق قد تسبب في جعل الفراغ البخاري  :العامل الثاني

إن الخطأ الشائع في إطفاء حرائق الخزانات هو اسـتخدام كميـات كبيـرة    .الموجود فوق سطح السائل ضمن مجال االلتهاب 

لى هدر كمية الماء المتوفرة وضغط الماء فقط وإنما سـيؤدي إلـى   هذا لن يؤدي إ,من مياه التبريد على المناطق المتعرضة"جدا

طوفان المجارير مما يزيد من صعوبة إطفاء النار كذلك الخزانات الفارغة أو شبه الفارغة قد تعوم من على أساسـاتها بسـبب   

كـذلك يجـب   . في الخزان  كل هذه العوامل يجب أن تؤخذ بعين االعتبار عند التخطيط المسبق لمكافحة الحريق.وجود المياه 

حماية الخزانات المجاورة
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االنتباه أثناء االستخدام المشترك لتيارات الماء مع تيارات الفوم حيث أن تيارات الماء تقوم بشق غطاء الفوم المتشكل وبالتـالي  

  .  فشل عملية اإلطفاء وتبريد الفوم

  

  

  

هواء /اللهب عند النفاث بهذه الصفة فهذا يدل على أن مزيج بخار وقود إذا كان: أصفر مع دخان أسود –لهب برتقالي  -"١  

  .هذا النوع من اللهب يمكن إخماده باستخدام البودرة الجافة,داخل الخزان هو أعلى من الحد األعظمي لحد االنفجار أو االلتهاب 

ند النفاث بهذه الصفة فهذا يدل على أن مزيج إذا كان اللهب ع:  لونه أحمر إلى أزرق ومفرقع" لهب عديم الدخان تقريبا -"٢  

إن المزيج المغذي للهب والخارج من الخزان عبر صـمام   .هواء داخل الخزان هو مزيج قابل لالنفجار أو االلتهاب/بخار وقود

إذا  .ان تنفيس الضغط الزائد سيؤدي وبسبب السرعة العالية لتدفق هذا المزيج إلى عدم السماح بعودة اللهب إلى داخـل الخـز  

إلى تضرر صمام التنفيس فإن أية محاولة لإلخماد باستخدام البودرة يجب أن تتم بسرعة لتجنب عـودة  )الحريق (أدت الحرارة 

  .اللهب إلى داخل الخزان 

  : إن مثل هذا النوع من الحرائق يتم التعامل معها بإحدى الطريقتين التاليتين

كذلك يمكن .سيؤدي إلى إطفاء النار عندما يغلق صمام تنفيس الضغط اه التبريـد تخفيض الضغط داخل الخزان باستخدام مي  -أ

  .تخفيض الضغط داخل الخزان عن طريق إيقاف الضخ إليه أو سحب المنتج منه 

عندما تدل الحالة على تشكل مزيج قابل لالنفجـار داخـل   . الحفاظ على ضغط موجب داخل الخزان بإدخال الفيول غاز  -ب 

الل لون اللهب يتم حقن الفيول غاز داخل هذا الجو بحيث يتحول المزيج من مزيج قابل لالنفجار إلى مزيج مشبع الخزان من خ

  .وبالتالي يتغير لون اللهب وهنا يمكن إطفاء النار باستخدام البودرة الجافة

  

  

  

وبعد إخماد الحرائـق  .حول الخزانات يمكن استخدام مياه التبريد على المعادن المتعرضةعندما يتم إخماد الحرائق الموجودة 

  :حول الخزانات يجب أن تتم محاولة لعزل مصادر الوقود باستخدام إحدى الطرق التالية

غالق تحت غطاء من رذاذ الماء عندما تكون هناك حاجة لحماية الشخص الذي سـيقوم بـإ   إغالق الصمامات المناسبة  -"١

  .هذه الصمامات 

  الحرائق في نفاثات الخزانات

  )النيران األرضية(إطفاء النار حول الخزانات 



Policy Of controlling on spill & fire of petroleum products & toxic gases  

 سمير خالدالمهندس  –مدير الجودة والسالمة المهنية والبيئة / وتقديم  إعداد
 

الماء من مكان التشقق أو الضرب بدل عن الوقود ولتنفيذ ذلك يجب أن يكون ضغط إزاحة الوقود بالماء بحيث يتسرب   -"٢

يجب االنتباه لتجنب امتالء الخزان بشكل زائـد بحيـث أن   ,الماء أعلى من ضغط السائل الموجود في خط األنابيب أو الخزان 

  .قد ينسكب من األعلىالسائل في الخزان 

إن صمامات حرم الخزان وصمام درين السقف وصمامات درين المياه الموجودة أسفل السائل هي أدوات مهمة فـي عمليـة   

  .العزل ويجب أن تعطى األولوية لكسب السيطرة على هذه الصمامات

حتماليـة لتشـكل مـزيج قابـل     عندما يكون خزان حاوي على منتج ذو درجة وميض عالية متعرض لنيران أرضية فهناك ا

  .لاللتهاب في الخزان هذا المزيج قد يشتعل نتيجة لتالمسه مع المعدن الساخن لجدران الخزان 

هناك إمكانية إلخماد البعض منها إال أن ذلك يجب أن ال يـتم إال بعـد    LPGإن الحرائق الحاصلة في تسرب للفيول غاز أو 

هناك ريح لتبريد المادة المتسربة فإن المادة المتسربة تصبح خطرة إذا تم إخمادها إغالق مصدر التسرب حيث أنه إذا لم يكن 

  .دون قطع مصدر التسرب

إن الحرائق الصغيرة في حرم الخزان يمكن إخمادها باستخدام أجهزة البودرة مع تجنب إعادة تعريض المادة المخمـدة إلـى   

  .رك المادة المخمدةالوميض ثانية وعدم إجبار عناصر اإلطفاء بالمشي ضمن ب

في بعض الحاالت يكون من المفيد شطف المادة إلى مكان آمن تكون فيه عملية اإلخماد أسهل باستخدام الماء في هذه الحالة 

  .إمكانية إعادة االشتعال واردة إذا لم يتم إزالة مصادر االشتعال 

اب لسائل قابل لالحتـراق أو لالشـتعال حيـث أن    إلى مناطق فيها انسك" يجب عدم السماح بدخول أي شخص أبدا:   تحذير 

  وقد يحتجز في المنطقة إذا اشتعلت أبخرة هذه المادة " الخطر على هذا الشخص كبير جدا

إن الطريقة النموذجية إلخماد النيران األرضية الكبيرة هي بصب الفوم عليها وتشكيل غطاء حاجب من الفوم فـوق سـطح   

م أو بتخصيص أكثر ذات درجات الوميض األعلى مـن  /٣٨ْ/ات درجات الوميض األعلى من إن المنتجات ذ. السائل المحترق

  .درجة حرارة الماء المستعمل يمكن إخمادها باستخدام طريقة الرش بالماء 

إن حرارة اإلشعاع الناتجة عن اللهب تسخن سطح هذه المنتجات مسببة تبخر جزء منها وبالتالي تغذية اللهب ببخار المـادة  

إن رذاذ الماء المصبوب يتحول بتأثير اللهب إلى بخار ماء الذي ينتزع الحرارة من اللهب وبالتالي يؤدي إلى تخفيض . زمالال

حجم استخدام الماء مرة ثانية يؤدي إلى تبريد سطح المنتج الساخن إلى ما دون درجة وميضها وعندما يتوقف تبخره تنطفئ 

مع استخدام التبريد بالمـاء     co2من فلنجات يمكن إخمادها باستخدام البودرة أو  الحرائق الحاصلة في مواد راشحة.النار 

  .أو الفوم لمنع إعادة االشتعال 

إن الطريقة المفضلة إلخماد النار في حقول عدة خزانات هو إخماد النار في حقل بعد اآلخر ومن منطقة إلى أخـرى داخـل   

يجب أن تتم السيطرة على كامل الحرائق حول الخزان أو إخمادها وذلك قبل القيام بمحاولة إخماد النار فـي  . الحقل الواحد 

  . الخزان
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 السائل يكون الغاز المتشكل انفجاري  وقابل لاللتهاب بشدة عندما يتبخر - 
% ١.٩- ١.٨م ، حد االنفجار األدنى  ٢٨٧مئوية ، درجة االشتعال الذاتي )   ٧٤- وحتى  ٦٠- (من  درجة الوميض - 

 " حجما% ٨.٥-٨.٤وحد االنفجار األعلى " حجما
بالنسبة للصدمة الميكانيكية ولكنها حساسة بالنسبة لتصريف الكهرباء الساكنة حيث تتجمع الشحنة  غير حساسةالمادة  - 

 .التهييج ويشتعل الغاز بالشحنة الساكنة  أوالساكنة نتيجة التدفق 
أو البودرة الجافة في الحرائق الصغيرة واستخدام الماء على شكل رذاذ  CO2إيقاف التدفق ، استخدام :  طريقة اإلخماد - 

 أو ضباب للحرائق األكبر 
الغاز أثقل من الهواء بقليل لذلك يمكن أن ينتقل إلى مسافات كبيرة وإذا صادف مصدر اشتعال فانه :  إجراءات خاصة - 

خطر " يمكن أن يتجمع في األماكن المغلقة مسبباالنار إلى مصدر التسرب كما أن الغاز " يشتعل على شكل وميض معيدا

االنفجار أو االختناق ، يمكن أن يسبب التسخين إلى ارتفاع الضغط بسرعة داخل األوعية والذي قد يؤدي إلى تشقق هذه 

 .األوعية بشكل انفجاري 
 الدخان ، أول اوكسيد الكربون ، ثاني اوكسيد الكربون :  نواتج االحتراق الخطرة - 
استخدام كفوف من النيوبرن المفضل المعزول لحماية األيدي  ويستخدم لحماية العيون نظارات :  لوقاية الفرديةمعدات ا - 

او كمامة وجهيه ضد المواد الكيميائية وذلك عند التعامل مع المادة وهي بالحالة السائلة ويستخدم لحماية التنفس جهاز 

مع اسطوانة للهروب في حال العمل في األماكن المغلقة حيث  تنفس كامل أو جهاز تنفس موصول مع خط هواء خارجي

ولحماية الجلد يتم ارتداء لباس واقي غير نفوذ يغطي كامل الجسم . هناك إمكانية لوجود نقص أوكسجين بالجو المغلق 

 عند العمل على المنتج بالشكل السائل 
و استخدام معدات غير مصدرة للشرر ، أنظمة التهوية  يجب إزالة مصادر االشتعال:  إجراءات ومعدات التعامل مع المادة - 

يجب أن تكون ضد االنفجار ويجب توفر دوش لغسل العيون وحمام في ارض الموقع للغسيل أثناء التعرض ، استخدام 

 ) .تعبئة أو تفريغ (، الربط و التاريض أثناء نقل المادة " المعدات الكهربائية اآلمنة ذاتيا
ي حال الرشح واالنسكاب يتم إخالء المنطقة والحفاظ عليها معزولة حتى يتم تبديد الغاز، إزالة كل ف:  الرشح واالنسكاب - 

بشكل امن يمكن استخدام الرش بالماء " مصادر االشتعال وتهوية المنطقة وإيقاف الرشح أو التسرب إذا كان ذلك ممكنا

 .لتبديد الغاز 
 
 

 
  

  

   السائل يتحرر غاز قابل لاللتهاب واالنفجار بشدة السائل يتحرر غاز قابل لاللتهاب واالنفجار بشدة السائل يتحرر غاز قابل لاللتهاب واالنفجار بشدة    عندما يتبخرعندما يتبخرعندما يتبخر   ---

   " " " حجماحجماحجما% % % ٩.٥٩.٥٩.٥---١.٨١.٨١.٨م ومجال االنفجار م ومجال االنفجار م ومجال االنفجار    ٤٥٠٤٥٠٤٥٠م ودرجة االشتعال الذاتي م ودرجة االشتعال الذاتي م ودرجة االشتعال الذاتي    ١٠٤١٠٤١٠٤   –––درجة الوميض درجة الوميض درجة الوميض    ---

  تروليةحرائق المواد الب - " ثانيا

nnn---bbbuuutttaaannneee---نظامي البوتاننظامي البوتاننظامي البوتان---١١١

 Liquefied petroleum gas (LPG) الغاز البترولي المسالالغاز البترولي المسالالغاز البترولي المسال  - ٢
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الساكنة  بالشحنةويشتعل الغاز بالنسبة للصدمة الميكانيكية ، تتجمع الشحنة الساكنة بالتدفق او التهييج بالنسبة للصدمة الميكانيكية ، تتجمع الشحنة الساكنة بالتدفق او التهييج بالنسبة للصدمة الميكانيكية ، تتجمع الشحنة الساكنة بالتدفق او التهييج    المادة غير حساسةالمادة غير حساسةالمادة غير حساسة   ---

   .ذات الطاقة الكافية 

   .أو البودرة الجافة  CO2إيقاف التدفق ، استخدام :  طرق إخماد الحريق   ---

قد يكون " انفجارا" إخماد النار دون إيقاف تدفق الغاز ، سيمتزج الغاز مع النار مسببا" من الخطورة جدا:  إجراءات خاصة   ---

من الحريق األصلي ، الغاز أثقل بقليل من الهواء لذلك يمكن أن ينتقل إلى مسافات بعيدة وقد يصادف احد " أكثر تدميرا

خطر االنفجار أو " كن للغاز أن يتجمع في المناطق المغلقة مسببامصادر االشتعال وتعود النار إلى مصدر التسرب ، يم

االختناق ، يمكن أن يسبب  التسخين ارتفاع الضغط داخل األوعية الحاوية على المادة والتي يمكن أن تتشقق بشكل 

   .انفجاري 

    CO2  ،COالدخان ، :  نواتج االحتراق الخطرة   ---

تخدم الكفوف المعزولة المصنوعة من النتريل ولحماية العيون تستخدم لحماية األيدي تس:  معدات الوقاية الفردية   ---

النظارات مع قناع وجهي ضد المواد الكيميائية عند العمل على المنتج وهو بالحالة السائلة ولحماية التنفس يستخدم 

   جهاز تنفس كامل أو كمامة بخرطوم طويل  

ر االشتعال و استخدام معدات غير مصدرة للشرر ، أنظمة التهوية يجب إزالة مصاد:  إجراءات ومعدات التعامل مع المادة   ---

يجب أن تكون ضد االنفجار ويجب توفر دوش لغسل العيون وحمام في ارض الموقع للغسيل أثناء التعرض ، استخدام 

   ) .تعبئة أو تفريغ (، الربط و التاريض أثناء نقل المادة " المعدات الكهربائية اآلمنة ذاتيا

في حال الرشح واالنسكاب يتم إخالء المنطقة والحفاظ عليها معزولة حتى يتم تبديد الغاز، إزالة كل :  نسكابالرشح واال   ---

بشكل امن يمكن استخدام الرش بالماء " مصادر االشتعال وتهوية المنطقة وإيقاف الرشح أو التسرب إذا كان ذلك ممكنا

   .لتبديد الغاز 

  
   

   

 سهلة االشتعال بالتسخين او الشرارة او اللهب  مادة قابلة لاللتهاب - 
 .م  ٧ –، درجة الوميض حوالي " حجما% ٦وحد االلتهاب االعظمي حوالي %  ٠.٩االصغري حوالي  حد االلتهاب - 
 للصدمة الميكانيكية وحساسة لتصريف الكهرباء الساكنة  المادة غير حساسة - 
 أوالبودرة الجافة  أو  CO2إذا اشتعلت مالم يتم إيقاف تدفق المادة إلى مكان الحريق ، يستخدم غاز  يتم إخماد النار ال - 

 .ر الفوم إلخماد الحريق ، تبرد األوعية بكميات كبيرة غامرة من الماء ويستمر ذلك حتى بعد إخماد النا
من الهواء لذلك فهي تنتشر على سطح األرض وتتجمع في المناطق المنخفضة وفي المجارير  أبخرة المادة أثقل - 

والمناطق المغلقة وقد تصل هذه األبخرة إلى مصادر االشتعال لتشتعل على شكل وميض و قد تنفجر األوعية عندما 

 .تتعرض للتسخين 
د الكربون  ، اكاسيد النتروجين ، الهيدركربونات العطرية، ثاني اوكسيد أول اوكسي:  نواتج احتراق المادة الخطرة - 

 الكبريت إذا كانت المادة تحتوي على الكبريت ، غاز كبريت الهيدروجين 
يستخدم كفوف من مادة النتريل او الفيتون لحماية األيدي ونظارات أو قناع وجهي ضد المواد :  معدات الوقاية الفردية - 

ية العيون والوجه أما لحماية التنفس يستخدم جهاز تنفس كامل أو جهاز تنفس بتزود هوائي خارجي أو الكيميائية لحما

 جهاز للهروب في حال العمل باألماكن المغلقة أو العمل على منتج حاوي على الكبريت ، إذا كان جهاز التنفس غير مالئم 
  

   LLLiiiggghhhttt   SSStttrrraaaiiiggghhhttt   RRRuuunnn (((LLLSSSRRR)))نفتا خفيفة ناتجة عن التقطير الجوينفتا خفيفة ناتجة عن التقطير الجوينفتا خفيفة ناتجة عن التقطير الجوي   ---٣٣٣
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لحماية الجسم و األقدام يتم ارتداء االفروالت و إذا تلوث أي لالستخدام فيتم ارتداء كمامة وجهية مزودة بفالتر مختلطة ، 

 .وإذا تم التخلص منها يجب اعتبارها نفاية قابلة لاللتهاب " منها يجب عدم استخدامها إال بعد إزالة التلوث منها كليا
وتستخدم معدات غير  األوعية المفتوحة الحاوية على المادة وذلك لتخفيض إنتاج وتجمع أبخرة المادة يجب تجنب تسخين - 

لدى التعامل مع المادة ويجب ان " مصدرة للشرر ومعدات التهوية ضد االنفجار إضافة إلى المعدات الكهربائية االمنه ذاتيا

 .يكون متوفر حمام موقعي لغسل العيون في حال التعرض
يتم إبعاد األشخاص الغير معنيين وإزالة مصادر التلوث وتهوية المنطقة ومنع دخول المادة  في حال االنسكاب والرشح - 

المنسكبة إلى المجارير أو المجاري المائية أو المناطق المغلقة ، يمكن استخدام فرشة الفوم لتخفيض انبعاث األبخرة ، 

 .لة لالشتعال االمتصاص أو التغطية بالتراب الجاف أو الرمل أو اية مادة غير قاب
  
   
   
 

 سهلة االشتعال بالتسخين او الشرارة او اللهب  مادة قابلة لاللتهاب - 

 " حجما% ٥.٩وحد االلتهاب االعظمي حوالي %  ١.١االصغري حوالي  حد االلتهاب - 

 للصدمة الميكانيكية وحساسة لتصريف الكهرباء الساكنة  المادة غير حساسة - 

او البودرة الجافة او   CO2لم يتم إيقاف تدفق المادة إلى مكان الحريق ، يستخدم غاز  ال يتم إخماد النار إذا اشتعلت ما  - 

 .نار الفوم إلخماد الحريق ، تبرد األوعية بكميات كبيرة غامرة من الماء ويستمر ذلك حتى بعد إخماد ال

أبخرة المادة أثقل من الهواء لذلك فهي تنتشر على سطح األرض وتتجمع في المناطق المنخفضة وفي المجارير  - 

والمناطق المغلقة وقد تصل  هذه األبخرة إلى مصادر االشتعال لتشتعل على شكل وميض، قد تنفجر األوعية عندما 

 .تتعرض للنار 

د الكربون ، اكاسيد النتروجين ، الهيدركربونات العطرية، ثاني اوكسيد الكبريت أول اوكسي:  نواتج احتراق المادة الخطرة - 

 إذا كانت المادة تحتوي على الكبريت ، غاز كبريت الهيدروجين

يستخدم كفوف من مادة النتريل أو الفيتون لحماية األيدي ونظارات أو قناع وجهي ضد المواد :  معدات الوقاية الفردية - 

العيون والوجه أما لحماية التنفس يستخدم جهاز تنفس كامل أو جهاز تنفس بتزود هوائي خارجي او  الكيميائية لحماية

جهاز للهروب في حال العمل باألماكن المغلقة أو العمل على منتج حاوي على الكبريت ، إذا كان جهاز التنفس غير مالئم 

اية الجسم و األقدام يتم ارتداء االفروالت و إذا تلوث أي لالستخدام فيتم ارتداء كمامة وجهيه مزودة بفالتر مختلطة  لحم

 .وإذا تم التخلص منها يجب اعتبارها نفاية قابلة لاللتهاب " منها يجب عدم استخدامها إال بعد إزالة التلوث منها كليا

ستخدم معدات غير األوعية المفتوحة الحاوية على المادة وذلك لتخفيض إنتاج وتجمع أبخرة المادة وت يجب تجنب تسخين - 

لدى التعامل مع المادة ويجب أن " مصدرة للشرر ومعدات التهوية ضد االنفجار إضافة إلى المعدات الكهربائية االمنه ذاتيا

 .يكون متوفر حمام موقعي لغسل العيون في حال التعرض

 HHHeeeaaavvvyyy   SSStttrrraaaiiiggghhhttt RRRuuunnn   نفتا ثقيلة ناتجة عن التقطير الجوينفتا ثقيلة ناتجة عن التقطير الجوينفتا ثقيلة ناتجة عن التقطير الجوي   ---٤٤٤
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يتم إبعاد األشخاص الغير معنيين وإزالة مصادر التلوث وتهوية المنطقة ومنع دخـول المـادة    في حال االنسكاب والرشح - 

المنسكبة إلى المجار ير أو المجاري المائية أو المناطق المغلقة ، يمكن استخدام فرشة الفوم لتخفيض انبعاث األبخـرة ،  

 .بلة لالشتعال االمتصاص أو التغطية بالتراب الجاف أو الرمل أو أية مادة غير قا

  

 
 االشتعال بالتسخين أو الشرر أو اللهب المباشر المادة سهلة - 
 ". حجما% ٥ -% ٠.٧م ، مجال االلتهاب  ٢١٠م ، درجة االشتعال الذاتي ٧٢-م٣٨من  درجة الوميض - 
 .للصدمة لكنها حساسة بالنسبة للشحنة الكهربائية الساكنة المادة غير حساسة - 
، البودرة  CO2بشكل عام ال يتم إخماد النار  مالم يتم إيقاف تدفق المادة إلى مكان الحريق ، يستخدم :  طرق اإلخماد - 

 لك حتى بعد إخماد النار ويستمر ذتبرد األوعية الحاوية على المادة بكميات غامرة من الماء . الجافة ، الفوم إلخماد النار 
التنكات واألحواض و من الهواء لذلك تنتقل على سطح األرض وتتجمع في المناطق المنخفضة مثل  أبخرة المادة أثقل - 

 مصدر اشتعال فتشتعل على شكل وميض واألوعية الحاوية قد تنفجر إذا تعرضت للتسخين  إلىير ، وقد تصل المجار
ة األيدي ارتداء كفوف مصنوعة من النتريل أو البولي اثيلين ، لحماية العيون ارتداء لحماي:  معدات الوقاية الفردية - 

نظارات أمان كيمائية أو قناع وجهي ، لحماية التنفس ارتداء جهاز تنفس وفي حال العمل باألماكن المغلقة أو العمل على 

ة مهني مختص باألمن والسالمة عند منتج حاوي الكبريت يتم ارتداء جهاز تنفس للهروب ، يجب أن تستمع  لنصيح

اختيار جهاز حماية التنفس المناسب ، لحماية الجلد واألقدام عند التالمس مع المادة يتم ارتداء االفروالت المناسبة ويجب 

 .إزالة التلوث من هذه األلبسة عند إعادة استخدامها 
المنطقة من مصادر االشتعال وتهوية المنطقة وإيقاف  في حال الرشح واالنسكاب يتم إبعاد األشخاص الغير معنيين وإخالء - 

بشكل امن ومنع دخول المادة إلى المجارير أو القنوات المائية أو المناطق المغلقة ، امتصاص " الرشح إذا كان ذلك ممكنا

لشرر لنقل او تغطيتها بالتراب الجاف أو الرمل أو أية مواد أخرى غير قابلة لالشتعال واستخدام معدات غير مصدرة ل

  المادة إلى وعاء 

  

  

 االشتعال بالحرارة او الشرارة او اللهب المادة سهلة - 
 "حجما% ٥-٠.٧م ، مجال االلتهاب  ٢١٠مئوية ، درجة االشتعال الذاتي  ٧٢-٣٨من  درجة الوميض - 
 الميكانيكية لكنها حساسة بالنسبة للكهرباء الساكنة المادة غير حساسة للصدمة - 
 CO2بالشكل العام ال يتم إخماد الحريق ما لم يتم إيقاف تدفق المادة إلى مكان الحريق يسـتخدم  :  وسائل إخماد الحريق - 

حتى بعد انتهـاء   أو البودرة الجافة أو الفوم إلخماد النار في المادة ، تبرد األوعية بكميات غامرة من الماء ويستمر ذلك

 .إطفاء الحريق 
تسيير بشكل موازي لسطح األرض وقد تصل إلى احـد مصـادر االشـتعال     أنالهواء لذلك يمكنها  أبخرة المادة أثقل من - 

فتشتعل على شكل ومضة وقد تتجمع هذه األبخرة في األماكن المنخفضة مثل الخزانات و المجارير إلى أخره ، األوعيـة  

 .تعرضت للتسخين  إذامادة قد تنفجر الحاوية على هذه ال
 .أول اوكسيد الكربون ، اكاسيد االزوت ، الهيدروكربونات العطرية:  نواتج االحتراق الخطرة - 

  Kerosene - Fuel oil No. 1 :الكيروسين العادي -٥

 Jet A -1( Aviation turbine(آيروسين الطيران -٦
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ارتداء كفوف من النتريل أو الفيتون ويفضل النيوبرن لحماية األيدي وارتداء نظارات أو قنـاع  :  معدات الوقاية الفردية - 

ة لحماية العيون وجهاز تنفس كامل لحماية التنفس أو جهاز تنفس بتزود هواء من مصـدر  وجهي مقاوم للمواد الكيميائي

خارجي مع اسطوانة للهروب أثناء العمل في األماكن المغلقة أو العمل على منتج حاوي على الكبريت ، إذا كـان جهـاز   

يتم ارتداء افرول لحماية الجلـد عنـد   التنفس غير مناسب لالستخدام يتم استخدام قناع مع فلتر ضد األبخرة العضوية ، 

 .التالمس مع المادة وإذا تلوث هذا االفرول يجب عدم استخدامه ثانية ما لم يتم إزالة التلوث منه 
رذاذ المادة وتستخدم معدات شفط تخلخليه إلزالة األبخرة مـن مكـان تولـدها ، تسـتخدم التهويـة       يجب تجنب تشكيل - 

الميكانيكية في األماكن المغلقة ، يحافظ على األوعية الحاوية على المادة مغلقة والمحافظة على منطقة العمل خالية مـن  

يجب ان تكون ضد االنفجـار واسـتخدام معـدات     معدات التهوية.مصادر االشتعال واستخدام معدات غير مصدرة للشرر

، تاريض معدات التعامل مع المادة، تامين حمام لغسل العيون وغسل الجسم في موقع العمل في حال " كهربائية آمنه ذاتيا

 التعرض 
الرشـح إذا   وإزالة مصادر االشتعال وتهوية المنطقة وإيقاف" يتم إبعاد األشخاص الغير معنيين بعيدا:  االنسكاب والرشح - 

أمكن إجراء ذلك بشكل امن ومنع دخول المادة إلى المجار ير أو المجاري المائية او المناطق المغلقة ، امتصاص المـادة  

أو تغطيتها بالتراب أو الرمل الجاف أو أية مادة أخرى غير قابلة لالشتعال وتستخدم أدوات غير مصدرة للشرر لدى نقـل  

 المادة إلى وعاء 
 
      

  

إلخماد الحريق ويسـتخدم المـاء لتبريـد      CO2يستخدم ضباب الماء ، البودرة الجافة ، الفوم أو:  طرق إخماد الحريق - 

األوعية المتعرضة للنار ، في حال حدوث رشح أو انسكاب ولم يحدث اشتعال يستخدم ضباب الماء لتبديد األبخرة وتامين 

 الحماية للشخص الذي يقوم بمحاولة إيقاف الرشح أو التسرب ، يجب عدم استخدام الماء على شكل تيار مستمر ، 
. يتم استدعاء دائرة اإلطفـاء  " عندما تسخن المادة ، في حال الحريق دائما H2Sقد ينتج غاز :  ق الخطرةنواتج االحترا - 

بالنسبة للحرائق الصغيرة والتي يمكن إطفاؤها باستخدام أجهزة اإلطفاء اليدوية يمكن إطفاؤها من قبل شـخص يعـرف   

ألكبر من ذلك يجب أن يتم إطفاؤها من قبل أشخاص متدربين مخاطر حرائق المواد السائلة القابلة لالشتعال إما الحرائق ا

 من وجود منفذ للهروب في حال الضرورة " على إطفاء الحرائق ، يجب التأكد دائما
إن طبيعة معدات الوقاية الخاصة المطلوبة ستعتمد على حجم الحريق ودرجـة  :  معدات الوقاية الخاصة لعناصر اإلطفاء - 

وية الموجودة ، وموصى به استخدام جهاز تنفس كامل وثياب مقاومة للحريق للسـيطرة علـى   احتواء النار وطبيعة الته

عند إخماد الحرائـق الكبيـرة   " الحرائق في األماكن المغلقة واألماكن الضعيفة التهوية ، واستخدام لباس ضد الحريق كليا

 .الحادثة في هذه المادة 
المنطقة وتجنب استنشاق أبخرة المـادة ويسـتخدم جهـاز التـنفس أو     يتم تهوية  :أو الرشح  ألحادثيفي حال التسرب  - 

الكمامة بتزود هوائي خارجي في حال االنسكابات الكبيرة ، ويتم امتصاص المادة المنسكبة بمادة خاملة مناسـبة ويمنـع   

 .دخولها إلى المجار ير وتجنب تالمسها مع الجلد أو العيون أو الثياب 
ذا المنتج يحتوي على مواد هيدروكربونية قابلة للتطاير والتي يمكن ان تتجمع في أعلى وعاء ه:  عند التعامل مع المادة - 

عندما تسخن هذه المادة لـذلك حمايـة    H2Sالتخزين لذلك فهي تشكل جو قابل لاللتهاب او االنفجار ، وقد يتحرر غاز 

والحفاظ عليها بعيدة عن مصادر الشـرر او  التنفس ضرورية عند التعامل ، وعند التخزين يجب تاريض األوعية الحاوية 

اللهب وأية مصادر اشتعال وحماية األوعية من الكهرباء الساكنة والبرق والضرر الفيزيائي ويجب عدم إجراء عمل حار 

 .كالقص أو اللحام على األوعية التي تخزن فيها المادة ما لم يتم اتخاذ اإلجراءات االمنه كالكسح وغيرها 

 GASOIL, DIESEL AND HEATING : مازوت المحرآات أو التدفئة  -٧
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 : ة الفردية معدات الوقاي  - 
يجب حماية التنفس  إذا كان هناك بخار أو رذاذ المادة أو مطلوب تنظيف االنسكابات الكبيرة أو :  حماية التنفس •

يجب الحفاظ على تركيز المادة في الجو المحـيط  ( الدخول إلى الخزانات أو األوعية أو أية أماكن مغلقة أخرى 

كسجين في جو المكان المفلق أو أية مناطق عمل أخرى  بأي حـال  يجب أال يقل تركيز األو) بأدنى تركيز ممكن

  " .حجما% ١٩.٥من األحوال عن 

يجب ارتداء كفوف من النتريل أو الفيتون لحماية األيدي وارتداء أحذية مقاومة : حماية األيدي والجلد والعيون  •

 .للمواد الكيميائي 
في الخزانات وحجر سفن نقل المادة أو أية مناطق مغلقة  H2Sيمكن أن تتجمع تراكيز خطرة من غاز :  معلومات أخرى  -

أخرى لذلك عند التعامل مع مثل هذه األماكن كفتح صمامات أو كشف أغطية فتحات إلى آخره يجب الوقوف بعكـس اتجـاه   

عند التعرض لتراكيز . ب استنشاق أية غازات أو أبخرة عن الفتحة إذا كان ذلك ممكن وتجن" الريح والحفاظ على الوجه بعيدا

   H2Sاحهزة حماية التنفس غير مستخدمة يجب حمل أجهزة التحذير من غاز  غير معروفة و

      

  

  

هذه المادة قابلة لاللتهاب عندما تسخن لدرجات حرارة عالية ، عندما تسخن األوعية الفارغة قد :  مخاطر الحريق العامة - 

، قد " يتشكل خطر الحريق ، عندما تتعرض هذه المادة إلى حرارة أو لهب فان مخاطر الحريق وانفجار األوعية عالية جدا

ال فتومض وتشتعل ، إذا تعرض خزان او شاحنة أو تنتقل أبخرة هذه المادة إلى مسافة بسيطة حيث وجود مصدر اشتع

 متر في كل االتجاهات  ٨٠٠صهريج إلى اشتعال فيجب حجز المنطقة و اإلخالء لمسافة 

 .قد تشكل األبخرة مزيج منفجر مع الهواء ، حافظ على األوعية بعيدة عن مصدر تسخين أو حريق : مخاطر االنفجار - 

الل تطلق المادة أول اوكسيد الكربون وثاني اوكسيد الكربون و اكاسيد الكبريت و عند االنح:  منتجات االحتراق الخطرة - 

 الهيدروكربونات ذات الوزن الجزيئي المنخفض إضافة الى الغازات السامة 

، وضباب الماء كمواد إلخماد النار في هذه المادة ، يستخدم   CO2تستخدم البودرة الجافة ، الفوم ، :  طريقة اإلطفاء - 

 .لتبريد األوعية المتعرضة للنار أو للحماية الشخصية ، يعتبر الماء غير فعال كمادة إطفاء  الماء

عن " ، تحريك األوعية بعيدا" الوقوف بعكس اتجاه الريح ، إبعاد األشخاص الغير معنيين بعيدا:  تعليمات إلخماد الحريق - 

اإلطفاء يتم من مسافة أعظمية أو تستخدم المدافع ، منطقة الحريق إذا كان باإلمكان تنفيذ ذلك دون التعرض للخطر ، 

االنسحاب مباشرة في حال تنفيس الخزان والنار او تغيير لون حراري للخزان ، على عناصر اإلطفاء ارتداء جهاز تنفس 

مع كمامة وجهيه كاملة ولباس واقي من الحرارة ، يجب تجنب استنشاق أي دخان ونواتج االحتراق ، تبريد األوعية 

بكميات كبيرة من الماء ويستمر هذا العمل حتى بعد إطفاء النار ، السيطرة على المياه المستخدمة ومنع دخولها إلى 

 .دارات المجار ير أو الدرينات أو المناطق المغلقة التحت أرضية وجاري المياه لمنع التلوث 

 .عزل المنطقة ، إبعاد األشخاص الغير معنيين :  إجراءات اإلخالء - 

 .Vacuum Gas Oil (V.G: مادة  المازوت الناتجة عن التخلخل  -٨
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يمتص االنسكاب بمادة خاملة ، تعبئة المادة بعد امتصاصها في أوعية مناسبة من اجل التخلص :  نسكابات الصغيرةاال - 

 .منها 

إزالة مصادر االشتعال ، عزل منطقة الرشح أو االنسكاب مباشرة ، الوقوف بعكس اتجاه الريح :  االنسكابات الكبيرة - 

وخارج المناطق المنخفضة ، إيقاف أو تخفيض التصريف ان أمكن فعل ذلك بشكل امن ، منع دخول المادة إلى الخنادق و 

لة المادة باستخدام مضخات معتمدة غير مسببة المجار ير والمجاري المائية ، احتواء التصريف بواسطة في األرض  إزا

للشرر او معدات شفط ، امتصاص المواد المتبقية بالتراب الجاف أو الرمل أو أية مواد أخرى غير قابلة لالشتعال ، 

 .مطلوب معالجة التربة 

  

  

الناتجة عن الكبريت المنصهر او الغبار الناتج عن الكبريت الصلب يشتعل وقد ينفجر وذلك عن طريق  األبخرة والغازات   - 

  االحتكاك او التالمس مع مصادر اشتعال 

غبار في الهواء حد االنفجار  ٣م/غ ٣٥م ، حد االنفجار األدنى ٢٣٢م ، درجة االشتعال الذاتي  ٢٠٧ درجة الوميض  - 

 .في الهواء غبار  ٣م/غ ١٤٠٠االعظمي 
 للصدمة الميكانيكية وللكهرباء الساكنة  المادة حساسة - 
تبرد األوعية الحاوية . ، لرمل ، التراب ، الرش بالماء او الفوم  CO2يستخدم البودرة الجافة ، :  وسائل اإلطفاء  - 

 .بكميات غامرة من الماء ويستمر ذلك حتى بعد إخماد النار 
غبار الكبريت الموجود بالهواء او الذي يكون بحالة تالمس مع المواد المؤكسدة يعتبر انفجاري ، اللهب :  تعليمات خاصة  - 

 الناتج عن اشتعال المادة صعب الرؤيا في ضوء النهار، يمكن ان يعاد اشتعال النار بعد إطفاؤها   األزرق
 SO2ثاني اوكسيد الكبريت :  نواتج االحتراق الخطرة  - 
ارتداء كفوف حرارية لحماية األيدي ووجه كامل لحماية الوجه والعيون وإذا كان حماية التنفس :  وقاية الفرديةمعدات ال - 

مطلوبة جهاز تنفس صابر أو بمصدر هوائي من الخارج ولحماية الجسم يتم ارتداء بدلة مع بوط مقاومة للحرارة وفي حال 

 ".انية إال بعد أن يتم تنظيفها كلياتلوث البدلة أو البوط بالمادة ال يتم استخدامها ث
يتم إبعاد األشخاص الغير معنيين وإزالة مصادر االشتعال وتهوية المنطقة وعندما يكون االنسكاب :  في الرشح واالنسكاب  - 

على شكل مادة منصهرة يتم احتواء هذه المادة إن أمكن ذلك عن طريق الحواجز ويسمح للمادة المنصهرة بان تتصلب ، 

سكاب الجاف الصغير يمكن نقلة بحرص الى وعاء نظيف وجاف ومغطى أما االنسكابات الكبيرة من المادة الصلبة فيمكن االن

  ". ترطيبها بالماء وتجميعها ليتم التخلص منها الحقا

  

  

  

  

  

  

  

 Sulphur : الكبريت  -٩
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  مئوية ٢٦٠أو الشرارة أو اللهب وذلك عندما تسخن لحوالي  مادة تشتعل بالتسخين  -

 م  ٤٨٥م ودرجة االشتعال الذاتي  ١١٠اكبر من  درجة الوميض  -
 .للصدمة الميكانيكية لكن بخار المادة يمكن أن يكون حساس بالنسبة لتصريف الكهرباء الساكنة  المادة غير حساسة -
لبودرة الجافة أو الفوم أو الرش بالماء ، بخار المادة أثقل من الهـواء لـذلك   أو ا CO2يستخدم :  وسائل إخماد الحريق -

فهي تنتشر على مستوى سطح األرض وقد تصل إلى احد مصادر االشتعال فتشتعل على شكل ومضة ، األوعية الحاوية على 

 .المادة قد تنفجر إذا تعرضت للتسخين 
، اكاسيد النتروجين ، الهيدروكربونات العطريـة ، المركبـات العطريـة     أول اوكسيد الكربون:  نواتج االحتراق الخطرة  -

 .وثاني اوكسيد الكبريت  H2Sالكبريتية ، الفورم الدهيد واالكرولين وغاز 
لحماية األيدي يتم ارتداء كفوف مقاومة للحرارة ولحماية العيون يتم ارتداء قناع وجهي ولحماية :  معدات الوقاية الفردية  -

يتم ارتداء جهاز تنفس كامل أو كمامة مع خرطوم طويل مع اسطوانة للهروب في حال العمل في األمـاكن المغلقـة   التنفس 

ويجب استشارة مسئول امن وسالمة عند اختيار نوع جهاز حماية التنفس وإذا لم يتوفر جهاز التنفس المناسب يمكن كمامة 

وإذا تلوث اللباس واألحذيـة  ) مفضلة(ت المصنوعة من األلياف الطبيعية لحماية الجلد تستخدم االفروال. مع الفالتر المناسبة 

 " .بالمادة فيجب عدم استخدامها ثانية ما لم يتم تنظيفها كليا
أجهزة التخلخل إلزالة أبخرة المادة من مكان تولدها وتستخدم التهوية الميكانيكية في المنـاطق   تستخدم التهوية باستخدام -

تستخدم المعدات الغير مسببة للشرر ومعـدات  . تسخين المادة وذلك لتخفيض تشكل دخان وأبخرة المادة المغلقة ويجب تجنب

لدى التعامل مع المادة وتؤرض المعدات ويجب أن يكون متوفر فـي  " التهوية ضد االنفجار والمعدات الكهربائية اآلمنة ذاتيا

 .م لغسل كامل الجسم عند الضرورة موقع العمل دش لغسل العيون في حال التعرض إضافة إلى حما
يجب إبعاد األشخاص الغير معنيين عن المنطقة وإزالة مصادر االشتعال وتهويـة المنطقـة   :  في حال االنسكاب أو الرشح -

وإيقاف الرشح إذا أمكن القيام بذلك بشكل امن ومنع دخول المادة إلى المجار ير والمجاري المائيـة أو المنـاطق المغلقـة    

ص أو تغطية المنطقة الملوثة بالتراب الجاف أو الرمل أو أية مادة أخرى غير قابلة لالشتعال ويستخدم المعدات الغير وامتصا

 مصدرة للشرر لنقل التراب الملوث إلى وعاء 
  

  

  

  بالتسخين أو الشرار أو اللهب المباشر  تشتعل المادة -

 " حجما% ٥-١م ، مجال االنفجار  ٤٠٠م ودرجة االشتعال الذاتي حوالي  ٦٥اكبر من  درجة الوميض -
 .المادة غير حساسة بالنسبة للصدمة الميكانيكية لكن أبخرة المادة حساسة بالنسبة لتصريف الكهرباء الساكنة  -

  Asphalt PG 58-28 x اإلسفلت-١٠

 Residual fuel oil. No. 6 fuel oil : الفيول أويل  -١١
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  CO2بشكل عام ال يتم إخماد الحريق ما لم يتم إيقاف تسرب المادة إلى مكان الحريق ، يستخدم :  وسائل إخماد الحريق -

أو البودرة الجافة أو الفوم للسيطرة على النار ، تبرد األوعية الحاوية بكميات غامرة من الماء وتستمر عملية التبريد حتـى  

هو ينتشر على مستوى سطح األرض ويتجمع في المناطق المنخفضـة  بعد إخماد النار ، بخار المادة أثقل من الهواء لذلك ف

الو المغلقة ويمكن ان يصل بخار المادة إلى أي مصدر اشتعال ليشتعل على شكل وميض واألوعية الحاوية على المـادة قـد   

 .تنفجر اذا تعرضت للتسخين 
الكبريت إضافة إلى الهيدروكربونات العطرية  ، المركبات العطرية الحاوية على  CO   ،NOx:  نواتج االحتراق الخطرة -

 .األخرى ، غاز كبريت الهيدروجين إضافة إلى ثاني اوكسيد الكبريت 
ارتداء كفوف مناسبة لحماية األيدي ونظارات أو قناع وجهي ضد المواد الكيميائية لحماي العيون :  معدات الوقاية الفردية -

و كمامة بخرطوم طويل وتستخدم االفروالت لحماية الجلـد مـن الـتالمس وإذا    والوجه وجهاز تنفس كامل لحماية التنفس أ

 ".تلوثت األلبسة أو األحذية بالمادة يجب عدم ارتداؤها ثانية قبل تنظيفها كليا
التخلخلية إلزالة أبخرة المادة من أماكن تولدها والتهوية الميكانيكية في األمـاكن المغلقـة ويجـب     تستخدم أجهزة الشفط -

تستخدم المعـدات الغيـر مسـببة    .نب تسخين األوعية المفتوحة الحاوية على المادة لتخفيض إنتاج وتجمع أبخرة المادة تج

تؤرض معدات التعامـل مـع   . لدى التعامل مع المادة " للشرر وأجهزة التهوية ضد االنفجار والمعدات الكهربائية االمنه ذاتيا

 . حمام لغسل كامل الجسم في حال التعرض في ارض الموقع المادة ويجب توفر دش مائي لغسل العيون و
يجب إبعاد األشخاص الغير معنيين عن المنطقة وإزالة مصادر االشـتعال وتهويـة المنطقـة     في حال االنسكاب أو الرشح -

ـ   اطق المغلقـة  وإيقاف الرشح إذا أمكن القيام بذلك بشكل امن ومنع دخول المادة إلى المجار ير والمجاري المائيـة أو المن

وامتصاص أو تغطية المنطقة الملوثة بالتراب الجاف أو الرمل أو أية مادة أخرى غير قابلة لالشتعال ويستخدم المعدات الغير 

  .مصدرة للشرر لنقل التراب الملوث إلى وعاء 
 
  

  

  بالتسخين أو الشرارة أو اللهب  سهل االشتعال -

 "حجما% ٥.٩ -١.١م ، مجال االلتهاب  ٦٦-إلى  ٤٠- درجة الوميض -
 .بالنسبة للصدمة الميكانيكية وحساس بالنسبة لتصريف الشحنة الساكنة  غير حساس -
،   CO2لحريـق يسـتخدم   بشكل عام ال يتم إخماد النار ما لم يتم إيقاف تدفق المادة إلى مكان ا:  وسائل إخماد الحريق -

 .البودرة الجافة أو الفوم إلخماد النار ، تبرد األوعية الحاوية بكميات غامرة من الماء ويستمر ذلك حتى بعد إخماد النار 
غاز المادة سوف ينتشر على ويتجمع في المناطق المنخفضة أو المغلقة وقد يصـل إلـى احـد    / بخار:  إجراءات خاصة -

 .عل على شكل وميض ، األوعية الحاوية قد تنفجر عندما تسخن مصادر االشتعال فيشت
أول أكسيد الكربون ، اكاسـيد النتـروجين ، الهيـدروكربونات العطريـة المتعـددة النـوى و       :  نواتج االحتراق الخطرة -

 .الهيدروكربونات العطرية األخرى ، كبريت الهيدروجين وثاني أكسيد الكبريت من النفط الحامضي 
األيدي ونظارات أو قناع وجهي ضد المواد الكيميائية لحماي العيون والوجه وجهاز تـنفس   ارتداء كفوف مناسبة لحماية -

كامل لحماية التنفس أو كمامة بخرطوم طويل وتستخدم االفروالت لحماية الجلد من التالمس وإذا تلوثت األلبسة أو األحذيـة  

 ".يفها كليابالمادة يجب عدم ارتداؤها ثانية قبل تنظ
التخلخلية إلزالة أبخرة المادة من أماكن تولدها والتهوية الميكانيكية في األمـاكن المغلقـة ويجـب     تستخدم أجهزة الشفط -

تستخدم المعـدات الغيـر مسـببة    .تجنب تسخين األوعية المفتوحة الحاوية على المادة لتخفيض إنتاج وتجمع أبخرة المادة 

  Crude Oil (Sweet or Sour) : النفط الخام  -١٢
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تؤرض معدات التعامـل مـع   . لدى التعامل مع المادة " النفجار والمعدات الكهربائية االمنه ذاتياللشرر وأجهزة التهوية ضد ا

 . المادة ويجب توفر دش مائي لغسل العيون وحمام لغسل كامل الجسم في حال التعرض في ارض الموقع 
يجب إبعاد األشخاص الغير معنيين عن المنطقة وإزالة مصادر االشـتعال وتهويـة المنطقـة     في حال االنسكاب أو الرشح -

وإيقاف الرشح إذا أمكن القيام بذلك بشكل امن ومنع دخول المادة إلى المجار ير والمجاري المائيـة أو المنـاطق المغلقـة    

ة أخرى غير قابلة لالشتعال ويستخدم المعدات الغير وامتصاص أو تغطية المنطقة الملوثة بالتراب الجاف أو الرمل أو أية ماد

 .مصدرة للشرر لنقل التراب الملوث إلى وعاء 
  

هذه المعلومات نظرية وهي إلعطاء فكرة عن المخاطر المحتملة وكيفية التعامل معها لكن في كافة األحـوال لكـل   : مالحظة 

  السيطرة    حادثة ظروفها الخاصة وتبقى الخبرة العملية لها دور فعال في
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في حال ورود متكاثف مع الفيول غاز فان هذا المتكاثف سوف ينسكب على :  ورود متكاثف مع الفيول غاز -١

 إلىاألرض بشكل مشتعل والتصرف السريع الذي يجب القيام به هو العمل على عدم وصول النيران المشتعلة 

يام والبودرة ويجب على المشغلين القمباشرة بصب مادة الفوم الرغوي  إخمادها الريكارات وذلك بحصر النار و

 .بتصريف هذه السوائل والعمل على منع وصولها إلى الحراقات 

في هذه الحالة يستخدم بخار الطوارئ المصمم لمثل هذه الحاالت  لملء  :حدوث ضرب في احد أنابيب الفرن  -٢

جو الفرن بالبخار الذي يعمل على منع وصول األوكسجين إلى المزيج المشتعل  وهذا اإلجراء يجب أن يتم من قبل 

 .المشغلين حسب ماهو موصوف في كتب التشغيل 

  : إلىيجب االنتباه 

الفرن نتيجة إلى جو حرق أي غازات تدخل على انه في حال إيقاف حراقات الفرن يجب أن تبقى الشمعات مشتعلة للعمل   - 

فإذا لم يتم المحافظة على الشمعات مشتعلة ولم يتم القيام بتهوية جو الفرن بالشكل المناسب من عدم إحكام صمامات العزل 

  .خل جو الفرن سوف تشتعل مرة ثانية مسببة انفجار شديد قبل المشغلين فان الغازات المتسربة إلى دا

في حال استخدام البودرة إلخماد حريق المتكاثف أسفل الفرن فان البودرة قد تعمل على منع وصول الهواء إلى الشمعات  - 

  . ي حدوث االنفجار وبالتالي قد تنطفئ هذه الشمعات مما قد يسبب تشكل مزيج منفجر داخل الفرن نتيجة ما ذكر أعاله وبالتال

في حال انطفأ الحراقات و الشمعات يجب القيام بتهوية الفرن من قبل المشغلين مباشرة وذلك بفتح منافذ التهوية على  - 

الحراقات وفتح بوابة المدخنة مع إغالق الصمامات الموجودة على تغذية كل حراق إضافة إلى الصمام الرئيسي الذي يقوم 

وبالغالب يكون هذا الصمام عبارة عن كونترول تحكم وفي هذه الحالة يجب إغالق صمامات  بالوقود بتغذية الخط الرئيسي

   .وفتح صمام النزف  الكنترولالعزل لهذا 

باستخدام األجهزة " عند إعادة تشغيل الفرن يجب التأكد من خلو جو الفرن من وجود أية غازات قابلة لالنفجار أوال - 

  اعي نالموجودة لدى األمن الص

  يجب الحفاظ على فتحات تنفيس الضغط المرتفع بحالة جاهزية  - 

  المعداتحرائق  - "ثالثا

 حرائق األفران



Policy Of controlling on spill & fire of petroleum products & toxic gases  

 سمير خالدالمهندس  –مدير الجودة والسالمة المهنية والبيئة / وتقديم  إعداد
 

  

   

  العمل على تبريد األوعية بكميات غامرة من الماء لمنع االنفجار  - 

  الحريق لفترة كبيرة  إخمادالقيام بإخماد الحريق باستخدام البودرة الجافة مع المحافظة على استمرارية التبريد حتى بعد  - 

  

  المهندس سمير خالد

  مدير الجودة والسالمة المهنية والبيئة
  

 

 حرائق األوعية ذات الضغط العالي


