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مقاالت پژوهشی

صنایــع فرآینــدی همانند نفت، گاز و پتروشــیمی اغلــب با مواد 
شــیمیایی پرخطر و واحدهای عملیاتی تحت شــرایط دما و فشار 
باال نظیر رآکتورها و مخازن ذخیره ســروکار دارند، بنابراین احتمال 
وقوع حوادثی از قبیل انفجار، آتش سوزی و نشت مواد سمی در آنها 
وجود دارد.]1[ حوادث این صنایع به خاطر شــرایط حاد فرآیندی، 
مقدار زیاد مواد قابل اشتعال و انفجار، تراکم باالی تجهیزات و افراد 
از منظر خســارت های جانی، اقتصادی، زیست محیطی و آسیب به 
شهرت و آوازه ی شرکت ها می تواند بسیار فاجعه آمیز و متفاوت تر از 
ســایر صنایع باشد.]2[ به همین دلیل سازمان ها به دنبال روش هایی 
هســتند که هزینه های عملیاتی، نگهداری و تعمیرات، بازرســی و 
همچنین هزینه های ناشی از بروز حوادث گوناگون را کاهش دهند.]3[

اخیرا توجه زیادی نســبت به مقوله ی ریسک و روش های مبتنی بر 
ریسک جهت تدوین اســتراتژی های بازرسی، نگهداری و تعمیرات 
و مدیریــت در صنایع فرآینــدی نفت، گاز، پتروشــیمی و صنایع 
نیروگاهی سراسر جهان از جمله ایران شده است. در واقع به اجرای 
سیستم مدیریت بازرســی بر مبنای ریسک در واحدهای فرآیندی 
حســاس مانند پتروشــیمی ها و پاالیشــگاه ها توجه خاصی شده 
است.]4[ به طوری که مطالعات نشــان می دهند که در این صنایع، 

فاکتورهایی که در از دســت دادن سیال )نشــتی( دخیل هستند 
شامل: ازکارافتادگی مکانیکی 41درصد، خطای عملیاتی 2۰درصد، 
آشــفتگی فرآیند ۸درصد، خطای طراحی 4درصد، آتش ســوزی و 
خرابکاری عمدی 3درصد، بالیای طبیعی ۶درصد و موارد ناشناخته 
1۸درصد است، به گونه ای که نشتی های صورت گرفته در این صنایع 
در سیســتم خطوط لولــه 2۸درصد، مخازن 1۵درصــد، رآکتورها 
11درصد، درام ها ۸درصد، پمپ ها و کمپرسورها ۷درصد، مبدل های 
حرارتی ۶درصد، برج ها ۵درصد، هیترها و بویلرها 4درصد و ســایر 
موارد 1۶درصد بوده و خســارات ناشی از این نشتی ها در سه دهه 
بین 1 تا 4میلیارد دالر تخمین زده شــده است.]۵و۶[ این موضوع 
سبب شده اســت که تمایل جدی برای اســتفاده از عامل ریسک 
به عنوان یک معیار برای برنامه ریزی اقدامات نگهداری و تعمیرات و 

همچنین بازرسی ایجاد شود.]۷[ 
بازرسی بر مبنای ریسک )RBI 1( یک روش نوین در مدیریت بازرسی 
است که توســط موسسه ی نفت آمریکا ارائه شده است )API 2( و از 
ریسک به عنوان اساس اولویت بندی و مدیریت برنامه های بازرسی و 
از ارزیابی ریسک به منظور برنامه ریزی، توجیه و تفسیر نتایج حاصل 

از بازرسی آزمایش و پایش استفاده می کند.]۸و۹[ 

بهنام مرادی*، کارشناسی ارشد مدیریت HSE دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی 

توسعه ی نگرش مدیریت مبتنی بر مولفه های ریسک در صنایع نفت و پتروشیمی بستر الزم جهت ارتقا 
و تدوین اســتراتژی های نوین بازرســی و نگهداشت تجهیزات را فراهم آورده است. هدف از این مطالعه، 
پیاده ســازی و کاربرد روش بازرسی بر مبنای ریســک )RBI( در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است. در 
این روش، ریســک بر اســاس دو عامل مســتقل تحت عنوان احتمال وقوع ازکارافتادگی )POF( و پیامد 
وقوع ازکارافتادگی )COF( تعیین می شــود. در این مطالعه ی مــروری کاربردی بدون محدودیت زمانی 
پژوهش های انجام شده در این زمینه جستجو و یافته های آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بررسی 
نتایج مطالعات انجام شده نشان می دهد که به کارگیری این روش در صنایع فرآیندی، مزایای زیادی دارد 
و منجر به ایجاد یک سیســتم یکپارچه به منظور مدیریت دارایی ها و ریســک های ناشی از مکانیزم های 
خرابی می شود. نتایج نشان دادکه با پیاده سازی و اجرای این روش در صنایع ذکر شده، می توان با توجه 
به شــرایط فرآیندی شکســت ها و مکانیزم های خرابی تجهیزات و فرآیند را شناســایی و پس از ارائه ی 
برنامه های بازرســی با فواصل مشخص، در نهایت اقدامات کنترلی را به منظور  پیشگیری از بروز حوادث 

فاجعه بار تدوین کرد. 

پیاده سازی و کاربرد روش بازرسی بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
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 ،API RP - ۵۸1 و  API - ۵۸۰ بر اســاس تعریف ارائه شده در استاندارد
ریســک یک مفهوم ریاضی اســت که از حاصل ضــرب دو مولفه ی 
احتمال وقوع خرابــیPOF(3(  و پیامد وقوع خرابی4 )COF( در یک 
بازه ی زمانی مشــخص به دســت می آید. بنابراین مطالعه ی ریسک 
به منظــور پیشــگیری از زیان هــا و نتایج نامطلــوب وقایع انجام 

می شود.]1۰[
اگرچه ارزیابی ریسک مفهوم جدیدی نیست، اما به کارگیری ریسک 
جهت اولویت بندی بازرســی دستگاه ها و تجهیزات هنوز در ابتدای 
راه قرار دارد.]11[ در این روش بازرســی و منابع، بر دستگاه هایی با 
باالترین احتمال ریســک و پیامدهای وقوع خرابی متمرکز می شود. 
در واقع عملی پیشگیرانه است که از وقوع خرابی ها و ازکارافتادگی 

تجهیزات و فرآیند، ممانعت به عمل می آورد. 
هدف از بازرسی بر مبنای ریســک تمرکز بر قطعات بحرانی است. 
منظور از قطعه ی بحرانی قطعه ای اســت که در معرض بیشــترین 
ریســک قرار دارد. از لحاظ عملی، این تعریف بدین معنا اســت که 
اگر قطعه ای دارای پیامدهای شــدید ناشی از بروز حادثه باشد، ولی 
احتمال وقوع چنین حادثه بسیار ناچیز باشد، لزوما قطعه ی بحرانی 
نیست.]12و13[ مهمترین مســئله در خصوص اثربخشی سیستم 
بازرســی بر مبنای ریسک هم راســتا بودن بدنه ی مدیریتی و فنی 
سازمان با الزامات این سیســتم و اعتقاد داشتن به اجرای واقعی و 
بازرسی بر مبنای ریسک اســت. اجرای صحیح این قبیل پروژه ها، 
حاصل مشــارکت فعاالنه ی پرسنل فنی کارفرما و ارتقا سطح دانش 
تئوری و عملی آنها در راســتای بازرسی مبتنی بر ریسک و حمایت 

مدیران ارشد آنها از این فرآیند است.]14[
یکی دیگر از اهداف روش RBI دســتیابی بــه یک نقطه ی بهینه ی 
برآیند هزینه جهت به حداقل رســیدن آنها اســت. به عبارت دیگر 
پیدا کردن تکرار بازرســی که منجر به حصول حداقل هزینه جهت 
نگهداری یک ســازمان می شــود. در روند اجرای بازرسی ها دو حد 
افراطی مشــهود اســت. یک روند نامطلوب بازرسی اجرای حداقل 
بازرســی ممکن همراه با جایگزینی تجهیزات به هنگام وقوع نشتی 
یا ازکارافتادگی تجهیزات اســت. طی اعمال این گونه بازرســی ها، 
به علت خطرات جانی، محیط زیســتی و هزینه های مالی که در پی 
دارد، غیرقابل پذیرش بودن این روش واضح اســت. از طرف دیگر، 
با روند بازرســی های مکــرر با فراوانی زیاد، هزینه های بازرســی تا 
حد قابل توجهی افزایش می یابــد. از مهمترین مزایای RBI می توان 
به افزایــش ایمنی، افزايش قابليت اســتفاده، كاهــش هزينه های 
بازرســی فنی و خطر ازكارافتادگی، برنامه ریزی دقيق بازرسی فنی 

و تعميرات، کاهش ریســک، افزايش فاصله ی بازرســی هاي فنی و 
تعميرات دوره ای اشــاره کرد.]1۷-1۵[ بنابرایــن با توجه به موارد 
ذکر شــده، هدف از این مطالعه، پیاده سازی و کاربرد روش بازرسی 

بر مبنای ریسک در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی است.

معرفی بازرسی بر مبنای ریسک  
هر واحدی دارای تعداد بســیاری از تجهیزاتی اســت که باید مورد 
بازرســی قرار گیرند و زمان بین این بازرســی ها نباید زیاد طوالنی 
شود. این امر می تواند باعث ایجاد یک چالش بزرگ در صنایع شود. 
سودمندی این چالش می تواند منجر به ایجاد لیستی از اولویت بندی 
تجهیزاتی شــود که باید مورد بازرسی قرار گیرند، شود. بازرسی بر 
مبنای ریسک برای انجام این کار مورد استفاده قرار می گیرد. تمرکز 
اصلی این فرآیند بر روی بازرسی۵، مدیریت یکپارچگی۶، نگهداری و 
تعمیرات۷ و همچنین کاهش پیامدهای ناشی از وقوع ازکارافتادگی 
سیستم است.]1۸[ بر اساس استاندارد API ، RBI - ۵۸۰ با سه روش 

انجام می شود:
کیفی۸            -1
نیمه کمی۹       -2

کمی 1۰  -3

روش کیفی 
این روش نیازمنــد داده های ورودی بر اســاس اطالعات توصیفی 
و با اســتفاده از داوری و تجربه ی مهندســی به عنوان پایه ای برای 
آنالیز احتمال و پیامد ازکارافتادگی اســت. ورودی ها غالبا به صورت 
محدوده هایی از اطالعات به جای اعداد دقیق می باشند و نتایج غالبا 
به صورت کیفی ارائه می شوند )زیاد، متوسط و کم(، همچنین ممکن 

است اعداد نیز به این دسته ها اختصاص داده شود.

روش کمی
آنالیــز کمی ریســک از مدل هــای منطقی برای ترســیم ترکیب 
رویدادهایــی که می تواند منجر به بروز حوادث شــدیدی شــود و 
همچنین مدل های فیزیکی که پیشرفت حوادث و انتقال یک ماده ی 
خطرناک به محیط را ترسیم می کند استفاده می کند. نتایج حاصله 
از این روش عمدتا به صورت اعداد ریســک بیان شــده و این روش 

دقیق ترین و جزئی نگرترین سطح ارزیابی ریسک است.
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روش نیمه کمی
این روش حالتی بینابین دو روش قبل اســت و وقت گیرتر از روش 
کیفی می باشد، زیرا سواالت بیشتری در آن مطرح شده و با جزئیات 
بیشــتری به مطلب می پردازد. در این روش برای احتمال و پیامد، 
مقادیــر عددی تعییــن می کنند که می تواند با توجــه به تجربه و 
اطالعات عمومی درباره  ی ازکارافتادگی ها و قضاوت های مهندسی با 
یک آنالیز عددی به دست آمده باشد. در شکل 1 روش های مختلف 

)RBI( نشان داده شده است.]1۵[

تفــاوت اصلی این روش ها در میزان جزئیات ورودی ها، محاســبات 
و خروجی ها اســت. در روش کیفی، قطعــات باید در محدوده هایی 
طبقه بندی شوند و یا نسبت به یک نقطه ی مرجع طبقه بندی شوند. 
آنالیز کیفی نســبت به آنالیز کمی به یک حد باالتری از مهارت ها، 

قدرت داوری و درک شخص آنالیست احتیاج دارد.]1۵[

دالیل ضرورت و پذیرش برنامه ی بازرسی بر مبنای ریسک
مهم ترین مســئله در پذیرش RBI بهینه سازی هزینه هایی است که بابت 
تعهد به مسائل بهداشــتی، ایمنی و زیست محیطیHSE( 11( باید توسط 
ســازمان پرداخت شود. در صورت عدم تعهد به مسائل ذکرشده، حوادثی 
رخ خواهــد داد که می توانند منجر بــه ایجاد جراحت و حتی مرگ برای 
نیروی انسانی، خسارت به تجهیزات و آسیب به محیط زیست شوند.]11[ 
بر اســاس مطالعه ی انجام شده توســط کاپالن و همکاران، مشخص شد 
که بیشترین آســیب  و خسارات، مربوط به ازکارافتادگی مکانیکی است. 
بازرســی بر مبنای ریسک تاثیر بسزایی بر پیشگیری از این حوادث دارد. 
الزم به ذکر اســت که RBI بر خطای عملیاتی، آشــفتگی ناقص فرآیند و 
خطرات طبیعی اثر کمتری دارد. با این حال می توان با استفاده از فرآیند 
ارزیابی ریسک، اپراتورها را از ریسک های مربوطه آگاه کرد و با استفاده از 
آموزش کارکنان واحد عملیاتی تاثیر مثبت بر خطاهای نام برده، گذاشته 

شود و از وقوع فجایع بزرگ جلوگیری کرد.]2۰[ 

هدف برنامه ی بازرسی بر مبنای ریسک
هــدف از RBI، غربالگری12 واحدهای فرآیندی جهت شناســایی نواحی 
با ریســک باال، تخمین میزان ریســک، اولویت بندی تجهیزات براساس 
ریسک های شناسایی شده، ایجاد یک برنامه ی مناسب بازرسی و مدیریت 

سیستماتیک ریسک خرابی تجهیزات است.]21[ 

عناصر کلیدی در برنامه ی بازرسی بر مبنای ریسک
عناصر کلیدی که باید در یک برنامه ی بازرســی بر مبنای ریسک وجود 

داشته باشند، شامل موارد زیر هستند:
1- سیستم مدیریتی برای نگهداری اسناد 

2- صالحیت پرسنل و نیازهای اطالعاتی
3- روش های مستند به منظور تعیین احتمال وقوع خرابی

4- روش های مستند به منظور تعیین پیامد وقوع خرابی
۵- متدولوژی مســتند برای مدیریت ریسک ها از طریق بازرسی و دیگر 

اقدامات کاهشی]21[  

متدولوژی بازرسی بر مبنای ریسک
بازرسی بر مبنای ریسک )RBI( به عنوان روش یکپارچه ای تعریف می شود 
که از ریســک به عنوان پایه ای برای اولویت بنــدی و مدیریت برنامه های 
بازرســی تجهیزات از طریق ترکیب احتمال وقــوع خرابی و پیامد وقوع 
خرابی اســتفاده می کند.]1۸[ ایــن روش، اقدامات بازرســی را بر روی 
فعالیت های خاصی که یکپارچگی دارائی هــا و ظرفیت تجهیزات فرآیند 
را تهدیــد می کنند، متمرکز می کند. RBI احتمــال وقوع خرابی و پیامد 
وقوع خرابی را به صورت جداگانه محاســبه و از آنها برای تعیین ریســک 

ازکارافتادگی استفاده می کند. 
پس از مقایسه و اولویت بندی ریسک، از آن برای برنامه ریزی بازرسی13 در 
جهت کاهش ریسک موجود استفاده می کند. یک برنامه ی بازرسی شامل 
اولویت بندی سیستم ها و فرآیندهای یک عملیات بر اساس ریسک، تعیین 
مقدار ریســک مرتبط با تجهیزات درون یک سیســتم یا فرآیند بر اساس 
روش های متداول، اولویت بندی تجهیزات بر اساس رتبه ی ریسک و ایجاد 
یک برنامه ی بازرسی مناسب برای رفع ریسک های کلیدی )یک روشی که 
به صورت سیستماتیک، ریسک های مربوط به تجهیزات عملیات یا فرآیند را 
  API - ۵۸۰مدیریت کند( می باشد.]1۹[ انستیتو نفت آمریکا با انتشار سند
و API -۵۸1  به تشــریح روش بازرسی بر مبنای ریسک پرداخت. فرآیند 
RBI نشــان داده  شده در شــکل2 مراحل اجرایی برنامه ریزی بازرسی بر 

مبنای ریسک را  مطابق استانداردAPI - ۵۸۰ ترسیم می کند.]1۵[

فاز اول: جمع آوری داده ها و اطالعات
 هــدف از این مرحله ارائه ی یک مرور کلی از اطالعاتی اســت که ممکن 

]15[ RBI 1  انواع طیف روش های 
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اســت برای ارزیابی مکانیسم های تخریب بالقوه، حالت های خرابی بالقوه، 
 RBI احتماالت و پیامدهای ازکارافتادگی در جهت توســعه ی برنامه های
الزم است، می باشــد. اصلی ترین گروه های اطالعاتی موردنیاز برای انجام 
آنالیز RBI شــامل، اطالعات بازرســی )اطالعاتی که انتظــار می رود در 
نتیجه ی بازرســی ایجاد شــوند(، داده های پیامد )معیارها باید به گونه ای 
تعیین شــوند که انتظارات موردنظر را از آنالیز ریسک کمی نشان دهند( 

و داده های مهندســی/فرآیند )داده های پایه از قبیل دما، فشار و ابعادی 
که توسط  شاخه ی مهندسی و بهره برداری ارائه می شوند( می باشد.]1۸[ 
به طور کلــی داده های موردنیاز برای آنالیز RBI در جدول1 نشــان داده 

شده است. 

]15[)RBI( 2  فرآیند برنامه ی بازرسی مبتنی بر ریسک 

]22[RBI 1   اطالعات موردنیاز برای آنالیز   

نرخ و شدت خرابی هانوع تجهیز     

نوع سیاالتمواد ساختاری

تعداد پرسنلسوابق بازرسی

داده های مربوط به پوشش و عایقتعمیر و جایگزینی

هزینه های جایگزینی وسایلترکیب سیاالت فرآوری شرایط عملیاتی 

هزینه های مربوط به محیط زیستسیستم های ایمنی

-سیستم های نشان دهنده ی مکانیزم 
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فاز دوم:  فرآیند ارزیابی ریسک
این مرحله شامل دو بخش اساسی تعیین احتمال وقوع ازکارافتادگی 

)POF( و تعیین پیامد وقوع ازکارافتادگی )COF( است.

۱- احتمال وقوع ازکارافتادگی
مطابق تعریف ارائه شده در سند API -۵۸1 ، پیامد وقوع ازکارافتادگی، 
احتمال وقوع یــک ازکارافتادگی در تجهیزات یا قطعات که به علت 
یک یا چند مکانیسم تخریب در شرایط عملیاتی خاص رخ می دهد. 
در API RBI محاســبه ی ریسک را می توان به عنوان تابعی از زمان با 
توجه به معادله ی1 تعیین کرد. این معادله، ترکیبی از احتمال وقوع 
خرابی و پیامد وقوع خرابی است که در ادامه شرح داده خواهند شد.
معادله ی )1(:                                                                                             
توجه داشــته باشــید که احتمال وقوع ازکارافتادگی،  تابعی از 
زمان اســت، چون فاکتور خرابی همان طور که در معادله ی2 نشان 
داده شــده است در قطعه به علت کاهش ضخامت، ترک خوردگی یا 

دیگر مکانیسم های خرابی با گذشت زمان افزایش می یابد.
مطابق ســند API RBI ۵۸1 احتمال وقــوع ازکارافتادگی از طریق 

فرمول زیر محاسبه می شود:
معادله ی )2(:                                              
احتمــال وقوع ازکارافتادگی برابر اســت بــا حاصل ضرب فرکانس 
 )Df( 1۵در یک فاکتور خرابی مشــخص )gff( 14عمومی ازکارافتادگی
در فاکتور سیســتم های مدیریتFMS( 1۶(.]23[ مقیاس های احتمال 

وقوع ازکارافتادگی در جدول2 نشان داده شده است.

۲- پیامد وقوع ازکارافتادگی
مطابق تعریف ارائه شــده در ســندAPI -۵۸1 ، پیامد وقوع خرابی، 
نتیجــه ی یک رویــداد ازکارافتادگــی که برای رتبه بندی نســبی 
تجهیزات مورداستفاده قرار می گیرد. از دست رفتن توانایی در مهار 
کردن ســیاالت خطرناک )نشتی( در تجهیزات فرآیندی تحت فشار 
ممکن اســت باعث خرابی تجهیزات اطراف آن، جراحت شــدید به 
کارکنان، افت تولید و اثرات زیســت محیطی نامطلوب شود. پیامد 
می توانــد مرتبط با فاکتورهای ایمنی، زیســت محیطی و اقتصادی 

بیان شود.]23[
 ،C(t( ،فــرض می شــود ارزیابی پیامــد ازکارافتادگی ،API RBI در 
نســبت به زمان ثابت است. بنابراین معادله ی2 را می توان به صورت 
معادالت3 و 4 بازنویسی کرد که بستگی به این دارد که آیا ریسک 

بر مبنای مساحت یا بر مبنای شرایط مالی بیان  شده است.
برای ریسک بر مبنای مساحت: 

معادله ی )3(:                                                                   
در این معادله، CA پیامد بر مبنای مســاحت اســت که برحســب 
واحدهای مساحت بیان می شــود. جدول3 مقادیر عددی مرتبط با 
احتمال و دســته بندی پیامد بر مبنای مساحت ارائه شده در سند 

API -۵۸1  را نشان می دهد.

   2   مقیاس های احتمال وقوع ازکارافتادگی ]18[

طبقه
احتمال شکست ساالنه

توصیف
کیفیکمی

شکست مورد انتظار است2- 10 >1
 در یک جمعیت کوچک*، یک یا چند شکست در سال، مورد انتظار است.1

شکست در آن مکان چندین بار در سال رخ داده است.2

باال2 - 10 -  3 - 210
در یک جمعیت بزرگ**، یک یا چند شکست در سال، مورد انتظار است.1

شکست چند بار در سال در عملیات شرکت رخ داده است.2

متوسط3- 10 -  4- 310
1

چندین شکست ممکن است در طول عمر نصب و راه اندازی یک سیستم، شامل تعداد محدودی 
اجزا، رخ دهد.

شکست در عملیات صنعت رخ داده است.2

پایین5- 10 -  4- 410
1

چندین شکست ممکن است در طول عمر نصب و راه اندازی یک سیستم، شامل تعداد زیادی 
اجزا، رخ دهد.

شکست در عملیات صنعت رخ  داده است.2

ناچیز5- 10 <5
شکست مورد انتظار نیست.1

شکست در صنعت رخ نداده است.2

   یادداشت:       * جمعیت کوچک = 20 تا 50 جزء                                               ** جمعیت بزرگ = بیش از 50 جزء
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برای ریسک بر مبنای مالی:   
                R(t( = Pf (t(.FC                                              :)4( معادله ی
در این معادله، FC پیامد مالی اســت که در شرایط اقتصادی بیان 
می شــود. جدول4 مقادیر عددی مرتبط با احتمال و دســته بندی 
پیامدها بر مبنای مالی ارائه شــده در ســند API -۵۸1  را نشــان 

می دهد.
توجه داشــته باشید که در معادالت3 و 4، ریسک با گذشت زمان 

تغییر می کند و تنها به این دلیل اســت که احتمال خرابی، تابعی 
از زمان است.]24[ چهار دســته ی اصلی پیامدهاي ازکارافتادگی 
تجهیزات که باید ارزیابی شــوند، عبارتند از: پیامدهای بهداشتی، 

ایمنی، زیست محیطی و اقتصادي 1۷.]1۹[ 
در جدول۵ طبقه بندی چهار ســطحی پیامدهای ایمنی، بهداشتی 
و زیست محیطی و در جدول۶ طبقه بندی شش سطحی پیامدهای 

اقتصادی مطابق با استاندارد API -۵۸۰  نشان داده شده است.

API RBI 3   مقادیر عددی مرتبط با احتمال و دسته بندی پیامد بر مبنای مساحت در   

دسته بندی پیامد )2(دسته بندی احتمال )1(

محدوده )ft 2)دستهمحدودهدسته

1D f-total ≤ 2ACA ≤ 100

22 > D f-total ≤ 20B100 > CA ≤ 1000

320 > D f-total ≤ 100C1000 > CA ≤ 3000

4100 > D f-total ≤ 1000D3000 > CA ≤ 10000

5D f-total < 1000ECA < 10000

]39[ API RBI 4   مقادیر عددی مرتبط با احتمال و دسته بندی پیامد بر مبنای مالی در   

دسته بندی پیامد )2(دسته بندی احتمال )1(

محدوده )ft 2)دستهمحدودهدسته

1D f-total ≤ 2AFC ≤ 10.000

22 > D f-total ≤ 20B10.000 > FC ≤ 100.000

320 > D f-total ≤ 100C100.000 > FC ≤ 1.000.000

4100 > D f-total ≤ 1000D1.000.000 > FC ≤ 10.000.000

5100 > D f-total ≤ 1000EFC < 10.000.000

   5   طبقه بندی چهار سطحی پیامدهای ایمنی، سالمت و محیط زیست]19[

پیامد زیست محیطیپیامد بهداشتیپیامد ایمنیدسته

پاسخ شدید خارج از سایت و تالش برای پاک سازیاثرات بهداشتی بلندمدت با احتمال مرگمرگ یا معلولیت دائم بیش از یک نفرباال

پاسخ شدید خارج از سایت، بدون امکان کاهشاثرات بهداشتی بلندمدتمرگ یا معلولیت دائم یک نفرمتوسط رو به باال

زمان ازدست رفته مورد انتظار ناشی از جراحت با بازتوانی کاملمتوسط
اثرات بهداشتی کوتاه مدت با بهبودی کامل مورد انتظار 

است
پاسخ جزئی خارج از سایت، اما ممکن است پاسخ شدید 

در محل داشته باشد

پاسخ جزئی در محلحداقل اثرات بهداشتیتنها آسیب جزئی و بازیابی با کمک های اولیه انتظار می رودپایین
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   6   طبقه بندی شش سطحی پیامدهای اقتصادی ]19[

میزان خسارت اقتصادی )دالر(شرح/ توصیفطبقه

100,000,000 $ >فاجعه بار1

100,000,000 $ <10,000,000 $ >شدید2

10,000,000 $ < 1,000,000 $ >جدی3

1,000,000 $ < 100,000 $ >مهم/ قابل توجه4

100,000 $ < 10,000 $ >کوچک5

10,000 $ <جزئی6

]18[ DNV 19 7   نمونه ی ماتریس ریسک ارائه شده توسط   

EDCBA
COF

POF

5ریسک متوسطریسک زیادریسک زیادریسک زیادریسک زیاد

4ریسک متوسطریسک متوسطریسک زیادریسک زیادریسک زیاد

3ریسک کمریسک متوسطریسک متوسطریسک زیادریسک زیاد

2ریسک کمریسک کمریسک متوسطریسک متوسطریسک زیاد

1ریسک کمریسک کمریسک کمریسک متوسطریسک متوسط

فاز سوم: طبقه بندی ریسک
یکی از خروجی های روش بازرسی بر مبنای ریسک، ماتریس ریسک1۸ 
است. سطح ریسک تجهیزات را می توان در ماتریس ریسک مشاهده 
کرد. در واقع ماتریس ریســک یک راه موثر برای نشــان دادن توزیع 
ریسک برای اجزا مختلف در یک واحد فرآیندی بدون مقادیر عددی 
اســت. هدف از این ماتریس تعیین نواحی بحرانی است که نیازمند 
توجه بیشــتری در بازرسی اســت.]2۵[ یک نمونه ماتریس ریسک 
)محــور عمودی احتمال وقوع ازکارافتادگی و محور افقی پیامد وقوع 
ازکارافتادگی( در جدول۷ نشــان داده شده است. خانه های همرنگ 
ماتریس نشــان دهنده ی ریسک یکسانی هستند. البته تصمیم گیری 
جهت مدیریت ریسک تجهیزاتی که در خانه های همرنگ قرارگرفته اند 

به مولفه ی غالب ریسک نیز بستگی خواهد داشت.]2۶[
همان طور که در جدول۷ مشاهده می شود، ماتریس ریسک، سه سطح 

ریسک را نشان می دهد که شامل:
سبز: ریسک کم 2۰ـ    سطح ریسک قابل قبول است. عموما، اقداماتی نیاز 
است که سطح ریسک در همین ناحیه باقی بماند. معموال این اقدامات 

شامل تمیزکاری، بازرسی های چشمی عمومی )GVI 21( به منظور تایید 
اینکه هیچ گونه تغییری در شرایط تجهیز به وجود نیامده است.

زرد: ریسک متوسط 22ـ   سطح ریسک قابل قبول است. اقداماتی از قبیل 
تست غیرمخرب )NDT 23(، تست های عملکردی و سایر فعالیت های 
پایش وضعیت برای اندازه گیری میزان تخریب انجام شود تا اقدامات 
کنترلی موردنیاز برای پیشــگیری از ورود سطح ریسک به ناحیه ی 

قرمز جلوگیری شود.
قرمز: ریسک زیاد 24 ـ  سطح ریســک قابل قبول نیست. باید اقدامات 
الزم برای کاهش احتمال، پیامد یا هر دو انجام شــود تا ریســک در 

ناحیه ی قابل قبول باشد.]1۸[

فاز چهارم: برنامه ی بازرسی بر اساس ریسک
مبحث برنامه ریزی با اســتفاده از API RBI بر این واقعیت استوار 
اســت که در برخی مواقع، ریسکی که در معادالت1 و 3 تعریف شده 

است به سطح مشخصی از ریسک می رسد.
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قبل یا هنگامی که ریســک به این سطح می رســد، یک بازرسی از 
تجهیزات توصیه می شــود که بر اســاس رتبه بندی مکانیسم های 
خرابی قطعه یا جزئی می باشــد کــه دارای باالترین فاکتور خرابی 
محاســبه شده، باشد. در بازرسی های برنامه ریزی شده با استفاده از 
API RBI یک تاریخ برنامه ریزی شــده به طور معمول به اندازه ی 
کافی دور انتخاب می شود که شامل یک دوره ی  زمانی و یک یا چند 
نگهداری و تعمیرات در آینده باشــد. اگرچه بازرســی از یک قطعه 
لزوما ریسک ذاتی همراه با آن قطعه را کاهش نمی دهد، اما بازرسی، 
حالت خرابی ظروف را مشــخص کرده و باعث کاهش عدم قطعیت 
می شود.]2۷[ در جدول۸ نمونه ی برنامه ی بازرسی ارائه شده توسط 

روش بازرسی نیمه کمی ارائه شده است.]2۸[

فاز پنجم: مدیریت ریسک ها ۲5 با استفاده از برنامه ی بازرسی بر مبنای 
ریسک

در بیشتر مواقع، پس از شناسایی ریسک ها، فرصت های جایگزینی 
دیگری در دسترس هستند تا آنها را کاهش دهند. با این حال، تقریبا 
تمام زیان های تجاری در نتیجه ی عدم درک یا عدم مدیریت ریسک 
هســتند. API RBI، اولین گام به سوی یک برنامه ی مدیریت ریسک 
یکپارچه اســت. در گذشته، ارزیابی ریسک بیشتر به مسائل مربوط 
به ایمنی در سایت متمرکز بوده است. همچنین این روش می تواند 
با تمرکز دادن فعالیت های بازرســی به ســوی تجهیزات فرآیندی 
با باالترین ریســک، برای مدیریت ریســک کلــی در یک کارخانه 
مورداستفاده قرار  گیرد. شکل3 نشــان دهنده ی منحنی هایی است 
که کاهش ریســک قابل انتظار را با افزایــش درجه و تعداد بازرس 
و همچنین مدیریت ریســک با اســتفاده از برنامه ی RBI را نشــان 

می دهد. ]2۷[
منحنی باالیی یک برنامه ی متداول بازرسی را نشان می دهد. با یک 
ســرمایه گذاری اولیه در فعالیت های بازرسی، ریسک با شیب تندی 
افت می کند. وقتی که فعالیت بازرســی بیشــتری انجام می شــود، 
شــیب کاهش ریسک کند می شود. اگر بازرســی اضافه به کار برده 
شــود، حتی ممکن است سطح ریســک باال رود، این مسئله به این 

علت اســت که بازرســی های اضافی به کار برده شده در حالت های 
خاص می تواند باعث زوال بیشــتر شود. به عنوان مثال رطوبت وارده 
به همراه اسیدپلی تیونیک به درون تجهیز و یا صدمه به پوشش های 
محافظ یا ظروف استر شــده با شیشه در اثر بازرسی های اضافی را 
می توان نام برد. این وضعیت به وســیله ی خط چین نشان داده شده 
و در پایان منحنی باالیی مشــخص شده است. منحنی پایین، روند 
کاهشی ریســک را با استفاده از RBI نشــان می دهد. همان گونه 
که در شکل3 نشــان داده شده است، ریسک نمی تواند به تنهایی با 
فعالیت های بازرســی به صفر برســد. از دالیل عمده ی آن می توان 
به موارد خطای انســانی 2۶ ، حوادث خارجی، مانند برخورد یا افتادن 
اشــیا، اثرات ثانویه ناشی از واحدهای مجاور، اثرات ناشی از وسایل 
دیگر در همان واحد، محدودیت های پایه ای روش بازرسی، خطاهای 
طراحی، مکانیزم های ناشــناخته ی خرابــی، بالیای طبیعی و دیگر 
موراد اشــاره کرد. هدف نهایی در تعیین فاصله ی زمانی  بازرســی، 
ایمنی و ســازگاری تجهیزات در حین بهره برداری است. در بازرسی 
بر مبنای ریســک با متمرکز شــدن بــر روی تجهیزاتی با باالترین 
ریسک، ارتباط بهتری بین مکانیزم خرابی 2۷ و تاثیرگذار بودن روش 

بازرسی بر روی مکانیزم مربوطه، برقرار می شود.]2۷و2۹[ 

ریسک ۲8 ارزیابی مجدد  فاز ششم: 
بعد از انجام بازرســی ها گروه بازرســی باید یــک ارزیابی مجدد بر 
اســاس نتایج به دست آمده از این قســمت انجام دهند. در واقع در 
ایــن مرحله باید به دنبــال این بود که آیا اقدامــات اصالحی را که 
بر اســاس نتایج حاصل از بازرســی ها و ارزیابی ریسک انجام شده، 
موثر واقع شده اند یا خیر. با در دسترس قرار گرفتن داده های جدید 
)مانند نتایج بازرســی( و یا هنگامی که تغییر فرآیندی و یا عملیاتی 
انجام می شود، می توان با ارزیابی مجدد برنامه ی RBI دید جدیدی 
نسبت به ریسک ها پیدا کرد. سپس باید طرح های مدیریت ریسک 

به طور مناسب تنظیم شوند.]3۰[

 8    نمونه ی برنامه ی بازرسی 

داخلینوع بازرسی

کاهش ضخامت عمومیمکانیزم خرابی

Bاثربخشی بازرسی

روش های بازرسی
1- بازرسی چشمی

2- اندازه گیری ضخامت نقطه ای

2فواصل بازرسی )سال(

]27[RBI 3  مدیریت ریسک با استفاده از 
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مقاالت پژوهشی

فاز هفتم: گزارش نهایی بازرســی بر مبنای ریسک 
گزارش نهایی RBI نه تنها باید شــامل رتبه بندی ریسک بر اساس 
تقدم و تاخر قســمت های مختلف تجهیزات بوده بلکه شامل یک 
لیست مجزا برای بررسی تقدم در احتمال شکست و نیز یک لیست 
در جهت بررســی تقدم در پیامد حاصل باشــد. این دســته بندی 
به صورت مجزا این امکان را خواهد داد که بر مطالبی که باعث باال 
بردن ریسک کلی می شوند، تمرکز شود و مالحظه شود که ریسک 
کلی بیشــتر در اثر کدام یک از احتمال پیامد می باشــد. فهم این 
مطلب برای کســی که می خواهد تصمیماتی برای کاهش ریسک 

بگیرد الزامی است.]31[

بحث و نتیجه گیری
این مطالعه با هدف پیاده ســازی و کاربرد روش بازرسی بر مبنای 
ریســک در صنایع نفت، گاز و پتروشــیمی انجام شد. امــــروزه 
در دنيــــا در شــركت هاي بــزرگ نفتــــي از روش هاي كيفي 
 )API ۵۸۰ بازرســى بــر مبناى ريســك )مطابق با اســتاندارد
براي ارزيابــــي اوليه ی ريســــك و شناســــايي تجهيزات بــا 
ريســك بــاال اســتفاده كــــرده و ســپس به كمك روش هاي 
بازرســــى بر مبناى ريســك کمــي )مطابق با اســتاندارد ۵۸1 
API(، تجهيزات شناســايي شده با ريســك باال را مورد ارزيابي 
قــــرار مي دهند.]13[ ایمنی، استمرار تولید و کاهش هزینه هاي 
نگهداري و بازرســی، مهمترین دستاوردهاي حاصل از اجراي یک 
اســتراتژي نگهداري و بازرســی بر مبناي ریسک بوده است. علت 
اصلی دسترســی به این مزایا، رسیدن به کمترین میزان پیشروي 
عیوب و وقوع ازکارافتادگی، یعنی تعویق ازکارافتادگی و در نتیجه 

ایمنی بیشتر است.]2۶[ 
در اکثــر واحدهای صنعتی بیش از ۸۰درصد ریســک کل واحد، 
مربوط به تنها 2۰درصد تجهیزات اســت، یعنی از لحاظ عملی با 
تمرکز منابع بر روی تنها 1۰ الی 2۰درصد قطعات، بیشتر ریسک 
واحد حذف خواهد شــد. بنابراین به كارگيري رويكردي كه در آن 
اولويت بندي برنامه هاي بازرســي و تعمير و نگهداري تجهيزات بر 
اســاس ريســك هر يك از آنها باشــد، تا حدود زيــادي به ما در 
مديريت هزينه هاي بازرســی، تعمیــرات و نگهداری کمک خواهد 
کرد و نه تنها منجر به کاهش تعــداد ازکارافتادگی ها و توقف های 
عملیاتــی واحد خواهد شــد، بلکه در منابع مورد اســتفاده نیز تا 
حد زیادی صرفه جویی خواهد شــد]32[ به گونه ای که در یکی از 
مطالعات انجام شده نشان داده شد که با تمرکز منابع )هزینه های 

بازرســی، تعمیرات و نیروی انســانی( بــر روی 1۰ الی 2۰درصد 
تجهیزاتی که دارای سطح ریســک باالیی هستند، می توان تعداد 
تعمیرات اساسی را کاهش و زمان آن را از سال2۰13 به سال2۰1۵ 
بــه تعویق انداخت. این امر موجب صرفه جویی ۶۹میلیون دالر در 
هزینــه ی توقف تولید 2۰روزه ی واحد در هر ســال و 1.۵میلیون 
دالر به طور تقریبی جهت انجام تعمیرات اساسی و بازرسی خواهد 
شــد.]4[ مطالعه ی انجام شده توســط وانگ و همکاران 2۰11 با 
عنوان بازرســی بر مبنای ریسک بر روی تجهیزات واحد پلی اتیلن 
ســبک، نشــان داد که حــدود ۸درصد از تجهیــزات و الین های 
تحت فشار، ۹۰درصد ریســک تجهیزات تحت فشار پلی اتیلن را در 

برمی گیرند.]34[
روش بازرســی بر مبناي ریســک )RBI( مزایاي زیر را در صنایع 

نفت، گاز و پتروشیمی منجر می شود:
1. درك بهتــر از احتمال و پیامد وقوع خرابی که منجر به توانایی 
بهتر براي کنترل و نظارت می شــود. همچنین منجر به پیش بینی 
حــوادث و خرابی ها که باعث ایمنِی دسترســِی قابلیت اطمینان و 

سطح اعتماد بیشتر در واحد مربوطه می شود.
2.  کاربرد این روش باعث می شــود که موارد با ریســک کمتر در 

بازه هاي زمانی طوالنی تري بازرسی شوند.
 Line-On 3. استفاده از روش هاي بازرســی برنامه ریزي شده و
به جاي روش هاي ســنتی  Line-Off باعــث کاهش موثر، توقف 
رایج دســتگاه ها در حین بازرسی، هزینه هاي بازرسی )هزینه هاي 
مســتقیم(، هزینه هاي کاهش تولید )هزینه هاي غیرمســتقیم( و 

کاهش نیروي انسانی موردنیاز براي بازرسی می شود.]3۵و3۶[
از طرفی با اســتفاده از این روش می توان ارزیابی ریســک دقیقی 
از تجهیزات داشــت به گونه ای که در مطالعه ی انجام شده توسط 
ناگروهو و همکاران 2۰1۶ با عنوان بازرســی بر مبنای ریســک بر 
روی تانک ذخیره ی اتمســفری از روش نیمه کمی بازرسی مبتنی 
بر ریســک مطابق با API-۵۸1 اســتفاده شــد. مطابق با نتایج 
آنالیز ریســک RBI، مشخص شد که سطح ریسک تانک ذخیره ی 
اتمســفری در طبقه ی ریسک متوســط قرار دارد.]3۷[ این روش 
همچنین با اطمینــان باالیی مکانیزم های خرابی را شناســایی و 

برنامه ی بازرسی بهینه ای مطابق با آن ارائه می دهد.
مطالعه ی انجام شده توســط نابنام و همکاران 2۰1۶ تحت عنوان 
تجزیه و تحلیل ریســک مخزن تحت فشار دارای خوردگی خارجی 
با اســتفاده از روش RBI بر اســاس API-۵۸1، از روش آنالیز 
نیمه کمی بازرسی بر مبنای ریسک در جهت کاهش سطح ریسک 
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خرابی و بهینه سازی برنامه های بازرسی استفاده شد. 
نتایج آنالیز RBI نشــان داد که مخزن تحت فشــار دارای ســطح 
ریسک متوسط رو به باال در بخش باالیی )Head( و سطح ریسک 

متوسط در بدنه )Shell( است. 
کاربرد RBI برای مخزن تحت فشار در نیروگاه به طور واضح نشان 
داد که این تجهیز دارای حالت متداولی از خرابی تجهیزات از نوع 
کاهش ضخامت عمومی اســت.]3۸[ در کل، بیشــتر استفاده های 
صنعتی RBI مربوط به سیســتم های فرآیندی و پاالیشــگاهی و 
بخش های پتروشــیمی بوده است که به وضوح به تهدیدات مرگ و 
جراحت افراد، خسارت به محیط و زیان های مالی اشاره می کند تا 
ســرمایه را حفظ کند.]3۹[ در نهایت با توجه به تحلیل مطالعات 
نتایج نشــان داد در صورتی که روش بازرســی مبتنی بر ریسک 

به درســتی اجرا شــود، می تواند به عنوان یک ابــزار قدرتمندی 
منجــر به افزایش ایمنی و کاهش هزینه های بازرســی و نگهداری 
تجهیزات فرآیند شود. همچنین این روش اجازه می دهد تا کاهش 
بســامد انتشار را با یک سیاســت مدیریت ریسک مناسب ارزیابی 
کنــد و کمک می کند تا ارزیابی خطر با بهترین شــیوه های مورد 
اســتفاده در صنایع نفت و پتروشــیمی مطابقت داشته باشد. در 
نهایت پیشــنهاد می شــود مدیران و متخصصان صنایع نفت، گاز 
و پتروشــیمی بر اجرا و پیاده ســازی این روش متمرکز شــوند و 
برای اطمینان و تســهیل در راستای اجرایی شدن موثر بازرسی بر 
مبنای ریســک، باید فاکتورهای موفقیت بحرانی )CSF( مربوطه 

شناسایی و توسط مدیران و سهامداران موردتوجه قرار گیرند.
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