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المصنع الخاص بك التي يمكن أن تشكل الهيدرات؟مواد في أي هل تتعامل مع 

محتمل آخر من خليط من الماء وبعض المواد هناك خطر . العديد من أخطار المياه في مصانع العمليات2015في أصدار أكتوبر ناقشت نشرة المنارة 

1810في عام وقد وصفت الهيدرات أوال من قبل السير همفري ديفي(. الهيدرات" مشبكة"بشكل أكثر تحديدا، هيدرات الغاز أو )الهيدرات مايعرف بتشكيل 

لمادة األخرى هي عادة ما تكون ا. تعتبر مادة بلورية، صلبة تتكون من الماء ومادة أخرى تشبه الجليدالهيدرات . في محاضرة في الجمعية الملكية في انكلترا

لين، مركب الميثيل، وتشمل بعض األمثلة من المواد التي يمكن أن تشكل هيدرات كبريتيد الهيدروجين، واألسيتي. تكون من السوائلالغاز، ولكن يمكن أيضا أن 

الهيدرات يمكنها سد شكل تتعندما . والكلور، والفينيل الفلورايد وثاني أكسيد الكربون، واإليثيلين والميثان واإليثان والغاز الطبيعي، وغازات البترول األخرى

ضافة إلى باإل. متاعب في العمليات التي من الممكن أن تكون خطرةبدورها تسبب األنابيب، وصالت االالت الدقيقة، والصمامات، والمعدات األخرى التي 

:ثالثة شروطيتطلب ما عادة وجود المواد التي يمكن أن تشكل هيدرات، 

ماء مكثف

 (ضغط الجوييمكن أن تشكل الهيدرات في ال-على سبيل المثال، مركب الميثيل -مدى الضغط يعتمد على المواد، وبعض المواد )من الضغط مايكفي

 (اءدرجة الحرارة يعتمد على المواد والضغط، ويمكن أن تشكل الهيدرات عند درجة حرارة أعلى بكثير من درجة تجمد الم)انخفاض درجة الحرارة

األعمال ط عن طريق النشاانسداد من تشكيل الهيدرات يكون ولذلك إزالة . بمجرد تشكيلها، يمكن للهيدرات أن تكون مستقرة تماما، ويصعب إزالتها

قابلة لالحتراق، الأو سريعة اإلشتعال وتشمل المخاطر المحتملة اإلفراج عن المواد . صحيحتنفذ بالشكل الروتينية أو غير الروتينية التي هي خطرة إذا لم 

نابيب والمعدات قد يكون من الضروري فتح األ. المسببة للتآكل، أو السامة، أو جيوب غير متوقعة من الضغط في األنابيب والمعدات التي سدت بمادة صلبة

واحد من من جانبإذا حاولت إزالة مكونات الهيدرات في خط بواسطة الضغط . إلزالة انسداد الهيدرات، مع كل من المخاطر المرتبطة بفتح معدات العمليات 

اصتدمت في ة المكونات الصلبآثار هذا يمكن أن يسبب تمزق في األنبوب إذا كانت . األنبوبتتحرك بسرعة من خالل و الصلبة قد تتحرر المواد ، اإلنسداد

.مرفقية، أو منحنى آخرأوصلة ،Tوصلة على شكل حرف 

والتي وقعت عندما أفرج عن مركب الميثيل خالل محاوالت إلزالة خط سد   4وصف مجلس الواليات المتحدة للسالمة الكيميائية مؤخرا حادث أدى إلى وفاة 

المركببميثيل هيدرات الماء 

(http://www.csb.gov/dupont-laporte-facility-toxic-chemical-release-/).

لهيدرات، إذا كنت تتعامل مع مواد التي يمكن أن تشكل ا. الهيدراتمن أنك تعرف إذا كان لديك أي مواد في المصنع الخاص بك يمكنها أن تشكل تأكد 

:يجب أن تفهم

 الهيدراتما ظروف الحرارة والضغط التي يمكن أن تؤدي إلى تشكيل

 الهيدراتماهي مميزات التصميم وإجراءات التشغيل التي تشمل المصنع الخاص بك لمنع تشكل

 التعرف على تشكل الهيدرات في حال حدوثهكيفية

 تشكلهاما هي اإلجراءات التي يجب عليك اتباعها إلزالة الهيدرات بأمان في حال

.المخاطر قبل القيام بأي مهمة غير روتينية، مثل تطهير المعدات المسدودةبتقييم تأكد من القيام 

http://www.aiche.org/CCPS/Publications/Beacon/index.aspx

رسائل للعاملين في الصناعة

ماذا تستطيع أن تفعل؟
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