مقاالت پژوهشی

پیادهسازی و کاربرد روش بازرسی بر مبنای ریسک در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی

چکیده

توسعهی نگرش مدیریت مبتنی بر مولفههای ریسک در صنایع نفت و پتروشیمی بستر الزم جهت ارتقا
و تدوین اســتراتژیهای نوین بازرســی و نگهداشت تجهیزات را فراهم آورده است .هدف از این مطالعه،
پیادهســازی و کاربرد روش بازرسی بر مبنای ریســک ( )RBIدر صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی است .در
این روش ،ریســک بر اســاس دو عامل مســتقل تحتعنوان احتمال وقوع ازکارافتادگی ( )POFو پیامد
وقوع ازکارافتادگی ( )COFتعیین میشــود .در این مطالعهی مــروری کاربردی بدون محدودیت زمانی
پژوهشهای انجام شده در این زمینه جستجو و یافتههای آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .بررسی
نتایج مطالعات انجامشده نشان میدهد که بهکارگیری این روش در صنایع فرآیندی ،مزایای زیادی دارد
و منجر به ایجاد یک سیســتم یکپارچه بهمنظور مدیریت داراییها و ریســکهای ناشی از مکانیزمهای
خرابی میشود .نتایج نشان دادکه با پیادهسازی و اجرای این روش در صنایع ذکر شده ،میتوان با توجه
به شــرایط فرآیندی شکســتها و مکانیزمهای خرابی تجهیزات و فرآیند را شناســایی و پس از ارائهی
برنامههای بازرســی با فواصل مشخص ،در نهایت اقدامات کنترلی را بهمنظور پیشگیری از بروز حوادث
فاجعه بار تدوین کرد.
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واژگان کلید   ی:
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ازکارافتادگی ،صنایع فرآیندی.

مقدمه

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 ،آتشسوزی 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 خســارتهای جانی ،اقتصادی ،زیستمحیطی و آسیب به
شهرت و آوازهی شرکتها میتواند بسیار فاجعهآمیز و متفاوتتر از
ســایر صنایع باشد ]2[.بههمین دلیل سازمانها بهدنبال روشهایی
هســتند که هزینههای عملیاتی ،نگهداری و تعمیرات ،بازرســی و
همچنین هزینههای ناشی از بروز حوادث گوناگون را کاهش دهند]3[.
اخیرا توجه زیادی نســبت به مقولهی ریسک و روشهای مبتنی بر
ریسک جهت تدوین اســتراتژیهای 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 پتروشــیمیها و پاالیشــگاهها توجه خاصی شده
است ]4[.بهطوریکه مطالعات نشــان میدهند که در این صنایع،
ی عهد 
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فاکتورهایی که در از دســت دادن سیال (نشــتی) دخیل هستند
شامل :ازکارافتادگی مکانیکی ۴۱درصد ،خطای عملیاتی ۲۰درصد،
آشــفتگی فرآیند ۸درصد ،خطای طراحی ۴درصد ،آتشســوزی و
خرابکاری عمدی ۳درصد ،بالیای طبیعی ۶درصد و موارد ناشناخته
۱۸درصد است ،بهگونهای که نشتیهای صورت گرفته در این صنایع
در سیســتم خطوط لولــه ۲۸درصد ،مخازن ۱۵درصــد ،رآکتورها
۱۱درصد ،درامها ۸درصد ،پمپها و کمپرسورها ۷درصد ،مبدلهای
حرارتی ۶درصد ،برجها ۵درصد ،هیترها و بویلرها ۴درصد و ســایر
موارد ۱۶درصد بوده و خســارات ناشی از این نشتیها در سه دهه
بین  ۱تا ۴میلیارد دالر تخمین زدهشــده است۵[.و ]۶این موضوع
سبب شده اســت که تمایل جدی برای اســتفاده از عامل ریسک
بهعنوان یک معیار برای برنامهریزی اقدامات نگهداری و تعمیرات و
همچنین بازرسی ایجاد شود]7[.
بازرسی بر مبنای ریسک ( )RBI1یک روش نوین در مدیریت بازرسی
است که توســط موسسهی نفت آمریکا ارائه شده است ( )API2و از
ریسک بهعنوان اساس اولویتبندی و مدیریت برنامههای بازرسی و
از ارزیابی ریسک بهمنظور برنامهریزی ،توجیه و تفسیر نتایج حاصل
از بازرسی آزمایش و پایش استفاده می کند۸[.و]۹
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بر اســاس تعریف ارائه شده در استاندارد  API-۵۸۰و ،API RP-۵ ۸۱
ریســک یک مفهوم ریاضی اســت که از حاصلضــرب دو مولفهی
احتمال وقوع خرابــی )POF(3و پیامد وقوع خرابی )COF( 4در یک
بازهی زمانی مشــخص بهدســت میآید .بنابراین مطالعهی ریسک
بهمنظــور پیشــگیری از زیانهــا و نتایج نامطلــوب وقایع انجام
میشود]10[.
اگرچه ارزیابی ریسک مفهوم جدیدی نیست ،اما بهکارگیری ریسک
جهت اولویتبندی بازرســی دستگاهها و تجهیزات هنوز در ابتدای
راه قرار دارد ]۱۱[.در این روش بازرســی و منابع ،بر دستگاههایی با
باالترین احتمال ریســک و پیامدهای وقوع خرابی متمرکز میشود.
در واقع عملی پیشگیرانه است که از وقوع خرابیها و ازکارافتادگی
تجهیزات و فرآیند ،ممانعت بهعمل میآورد.
هدف از بازرسی بر مبنای ریســک تمرکز بر قطعات بحرانی است.
منظور از قطعهی بحرانی قطعهای اســت که در معرض بیشــترین
ریســک قرار دارد .از لحاظ عملی ،این تعریف بدین معنا اســت که
اگر قطعهای دارای پیامدهای شــدید ناشی از بروز حادثه باشد ،ولی
احتمال وقوع چنین حادثه بسیار ناچیز باشد ،لزوما قطعهی بحرانی
نیست۱۲[.و ]۱۳مهمترین مســئله در خصوص اثربخشی سیستم
بازرســی بر مبنای ریسک همراســتا بودن بدنهی مدیریتی و فنی
سازمان با الزامات این سیســتم و اعتقاد داشتن به اجرای واقعی و
بازرسی بر مبنای ریسک اســت .اجرای صحیح این قبیل پروژهها،
حاصل مشــارکت فعاالنهی پرسنل فنی کارفرما و ارتقا سطح دانش
تئوری و عملی آنها در راســتای بازرسی مبتنی بر ریسک و حمایت
مدیرانارشد آنها از این فرآیند است]۱۴[.
یکی دیگر از اهداف روش  RBIدســتیابی بــه یک نقطهی بهینهی
برآیند هزینه جهت به حداقل رســیدن آنها اســت .بهعبارت دیگر
پیدا کردن تکرار بازرســی که منجر به حصول حداقل هزینه جهت
نگهداری یک ســازمان میشــود .در روند اجرای بازرسیها 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 اینگونه بازرســیها،
بهعلت خطرات جانی ،محیطزیســتی و هزینههای مالی که در پی
دارد ،غیرقابل پذیرش بودن این روش واضح اســت .از طرف دیگر،
با روند بازرســیهای مکــرر با فراوانی زیاد ،هزینههای بازرســی تا
حد قابلتوجهی افزایش مییابــد .از مهمترین مزایای  RBIمیتوان
به افزایــش ایمنی ،افزايش قابليت اســتفاده ،كاهــش هزينههای
بازرســی فنی و خطر ازكارافتادگی ،برنامهریزی دقيق بازرسی فنی

و تعميرات ،کاهش ریســک ،افزايش فاصلهی بازرســیهاي فنی و
تعميرات دورهای اشــاره کرد ]۱۵-۱۷[.بنابرایــن با توجه به موارد
ذکر شــده ،هدف از این مطالعه ،پیادهسازی 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 بازرســیها نباید زیاد طوالنی
شود .این امر میتواند باعث ایجاد یک چالش بزرگ در صنایع شود.
سودمندی این چالش میتواند منجر به ایجاد لیستی از اولویتبندی
تجهیزاتی شــود که باید مورد بازرسی قرار گیرند ،شود .بازرسی بر
مبنای ریسک برای انجام این کار مورد استفاده قرار میگیرد .تمرکز
اصلی این فرآیند بر روی بازرسی ،5مدیریت یکپارچگی ،6نگهداری و
تعمیرات 7و همچنین کاهش پیامدهای ناشی از وقوع ازکارافتادگی
 API ، RBI-580با سه روش

سیستم است ]18[.بر اساس استاندارد
انجام میشود:
8
 -1کیفی
9
 -2نیمهکمی
10
 -3کمی

روش کیفی

این روش نیازمنــد دادههای ورودی بر اســاس اطالعات توصیفی
و با اســتفاده از داوری و تجربهی مهندســی بهعنوان پایهای برای
آنالیز احتمال و پیامد ازکارافتادگی اســت .ورودیها غالبا بهصورت
محدودههایی از اطالعات بهجای اعداد دقیق میباشند و نتایج غالبا
بهصورت کیفی ارائه میشوند (زیاد ،متوسط و کم) ،همچنین ممکن
است اعداد نیز به این دستهها اختصاص داده شود.

روش کمی

آنالیــز کمی ریســک از مدلهــای منطقی برای ترســیم ترکیب
رویدادهایــی که میتواند منجر به بروز حوادث شــدیدی شــود و
همچنین مدلهای فیزیکی که پیشرفت حوادث و انتقال یک مادهی
خطرناک به محیط را ترسیم میکند استفاده میکند .نتایج حاصله
از این روش عمدتا بهصورت اعداد ریســک بیان شــده و این روش
دقیقترین و جزئینگرترین سطح ارزیابی ریسک است.
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این روش حالتی بینابین دو روش قبل اســت و وقتگیرتر از روش
کیفی میباشد ،زیرا سواالت بیشتری در آن مطرح شده و با جزئیات
بیشــتری به مطلب میپردازد .در این روش برای احتمال و پیامد،
مقادیــر عددی تعییــن میکنند که میتواند با توجــه به تجربه و
اطالعات عمومی دربارهی ازکارافتادگیها و قضاوتهای مهندسی با
یک آنالیز عددی بهدست آمده باشد .در شکل  1روش های مختلف
( )RBIنشان داده شده است]15[.

هــدف از  ،RBIغربالگری 12واحدهای فرآیندی جهت شناســایی نواحی
با ریســک باال ،تخمین میزان ریســک ،اولویتبندی تجهیزات براساس
ریسکهای شناسایی شده ،ایجاد یک برنامهی مناسب بازرسی و مدیریت
سیستماتیک ریسک خرابی تجهیزات است]21[.

 1انواع طیف روشهای ]15[ RBI

تفــاوت اصلی این روشها در میزان جزئیات ورودیها ،محاســبات
و خروجیها اســت .در روش کیفی ،قطعــات باید در محدودههایی
طبقهبندی شوند و یا نسبت به یک نقطهی مرجع طبقهبندی شوند.
آنالیز کیفی نســبت به آنالیز کمی به یک حد باالتری از مهارتها،
قدرت داوری و درک شخص آنالیست احتیاج دارد]15[.
دالیل ضرورت و پذیرش برنامهی بازرسی بر مبنای ریسک

مهمترین مســئله در پذیرش  RBIبهینهسازی هزینههایی است که بابت
تعهد به مسائل بهداشــتی ،ایمنی و زیستمحیطی )HSE( 11باید توسط
ســازمان پرداخت شود .در صورت عدم تعهد به مسائل ذکرشده ،حوادثی
رخ خواهــد داد که میتوانند منجر بــه ایجاد جراحت و حتی مرگ برای
نیروی انسانی ،خسارت به تجهیزات و آسیب به محیطزیست شوند]11[.
بر اســاس مطالعهی 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 بهذکر اســت که  RBIبر خطای عملیاتی ،آشــفتگی ناقص فرآیند و
خطرات طبیعی اثر کمتری دارد .با این حال میتوان با استفاده از فرآیند
ارزیابی ریسک ،اپراتورها را از ریسکهای 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]20[.
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عناصر کلیدی که باید در یک برنامهی بازرســی بر مبنای ریسک وجود
داشته باشند ،شامل موارد زیر هستند:
 -1سیستم مدیریتی برای نگهداری اسناد
 -2صالحیت پرسنل و نیازهای اطالعاتی
 -3روشهای مستند بهمنظور تعیین احتمال وقوع خرابی
 -4روشهای مستند بهمنظور تعیین پیامد وقوع خرابی
 -5متدولوژی مســتند برای مدیریت ریسکها از طریق بازرسی و دیگر
اقدامات کاهشی[]21
متدولوژی بازرسی بر مبنای ریسک

بازرسی بر مبنای ریسک ( )RBIبهعنوان روش یکپارچهای تعریف میشود
که از ریســک بهعنوان پایهای برای اولویتبنــدی و مدیریت برنامههای
بازرســی تجهیزات از طریق ترکیب احتمال وقــوع خرابی و پیامد وقوع
خرابی اســتفاده میکند ]۱۸[.ایــن روش ،اقدامات بازرســی را بر روی
فعالیتهای خاصی که یکپارچگی دارائیهــا و ظرفیت تجهیزات فرآیند
را تهدیــد میکنند ،متمرکز میکند RBI .احتمــال وقوع خرابی و پیامد
وقوع خرابی را بهصورت جداگانه محاســبه و از آنها برای تعیین ریســک
ازکارافتادگی استفاده میکند.
13
پس از مقایسه و اولویتبندی ریسک ،از آن برای برنامهریزی بازرسی در
جهت کاهش ریسک موجود استفاده میکند .یک برنامهی بازرسی شامل
اولویتبندی سیستمها و فرآیندهای یک عملیات بر اساس ریسک ،تعیین
مقدار ریســک مرتبط با تجهیزات درون یک سیســتم یا فرآیند بر اساس
روشهای متداول ،اولویتبندی تجهیزات بر اساس رتبهی ریسک و ایجاد
یک برنامهی بازرسی مناسب برای رفع ریسکهای کلیدی (یک روشی که
بهصورت سیستماتیک ،ریسکهای مربوط به تجهیزات عملیات یا فرآیند را
مدیریت کند) میباشد ]۱۹[.انستیتو نفت آمریکا با انتشار سندAPI-۵۸۰
و  API-۵۸1به تشــریح روش بازرسی بر مبنای ریسک پرداخت .فرآیند
 RBIنشــان دادهشده در شــکل 2مراحل اجرایی برنامهریزی بازرسی بر
مبنای ریسک را مطابق استاندارد API-۵ ۸۰ترسیم میکند]15[.
فاز اول :جمعآوری دادهها و اطالعات

هــدف از این مرحله ارائهی یک مرور کلی از اطالعاتی اســت که ممکن
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 2فرآیند برنامهی بازرسی مبتنی بر ریسک (]15[)RBI

اســت برای ارزیابی مکانیسمهای تخریب بالقوه ،حالتهای خرابی بالقوه،
احتماالت و پیامدهای ازکارافتادگی در جهت توســعهی برنامههای RBI
الزم است ،میباشــد .اصلیترین گروههای اطالعاتی موردنیاز برای انجام
آنالیز  RBIشــامل ،اطالعات بازرســی (اطالعاتی که انتظــار میرود در
نتیجهی بازرســی ایجاد شــوند) ،دادههای پیامد (معیارها باید بهگونهای
تعیین شــوند که انتظارات موردنظر را از آنالیز ریسک کمی نشان دهند)

و دادههای مهندســی/فرآیند (دادههای پایه از قبیل دما ،فشار و ابعادی
که توسط شاخهی مهندسی و بهرهبرداری ارائه میشوند) میباشد]18[.
بهطور کلــی دادههای موردنیاز برای آنالیز  RBIدر جدول ۱نشــان داده
شده است.

 1اطالعات موردنیاز برای آنالیز ]۲۲[RBI
نوع تجهیز

نرخ و شدت خرابیها

مواد ساختاری

نوع سیاالت

سوابق بازرسی

تعداد پرسنل

تعمیر و جایگزینی

دادههای مربوط به پوشش و عایق

ترکیب سیاالت فرآوری شرایط عملیاتی

هزینههای جایگزینی وسایل

سیستمهای ایمنی

هزینههای مربوط به محیطزیست

سیستمهای نشاندهندهی مکانیزم

-
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 2مقیاسهای احتمال وقوع ازکارافتادگی []18
طبقه

احتمال شکست ساالنه

توصیف

1

<10-2

شکست مورد انتظار است

2

10-3 -10-2

باال

3

10-4 -10-3

متوسط

4

10-4 -10-5

پایین

5

>10-5

ناچیز

یادداشت:

* جمعیت کوچک =  20تا  50جزء

فاز دوم :فرآیند ارزیابی ریسک

1

در یک جمعیت کوچک* ،یک یا چند شکست در سال ،مورد انتظار است.

2

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

1

در یک جمعیت بزرگ** ،یک یا چند شکست در سال ،مورد انتظار است.

2

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

1

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

2

شکست در عملیات صنعت رخ داده است.

1

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

2

شکست در عملیات صنعت ر خ داده است.

1

شکست مورد انتظار نیست.

2

شکست در صنعت رخ نداده است.

** جمعیت بزرگ = بیش از  50جزء

وقوع ازکارافتادگی در جدول 2نشان داده شده است.

این مرحله شامل دو بخش اساسی تعیین احتمال وقوع ازکارافتادگی
 -۲پیامد وقوع ازکارافتادگی
( )POFو تعیین پیامد وقوع ازکارافتادگی ( )COFاست.
مطابق تعریف ارائه شــده در ســند ، API-۵۸1پیامد وقوع خرابی،
 -۱احتمال وقوع ازکارافتادگی
نتیجــهی یک رویــداد ازکارافتادگــی که برای رتبهبندی نســبی
مطابق تعریف ارائه شده در سند  ، API-۵۸1پیامد وقوع ازکارافتادگی ،تجهیزات مورداستفاده قرار میگیرد .از دست رفتن توانایی در مهار
احتمال وقوع یــک ازکارافتادگی در تجهیزات یا قطعات که بهعلت کردن ســیاالت خطرناک (نشتی) در تجهیزات فرآیندی تحتفشار
یک یا چند مکانیسم تخریب در شرایط عملیاتی خاص رخ میدهد .ممکن اســت باعث خرابی تجهیزات اطراف آن ،جراحت شــدید به
در  API RBIمحاســبهی ریسک را میتوان بهعنوان تابعی از زمان با کارکنان ،افت تولید و اثرات زیســتمحیطی نامطلوب شود .پیامد
توجه به معادلهی 1تعیین کرد .این معادله ،ترکیبی از احتمال وقوع میتوانــد مرتبط با فاکتورهای ایمنی ،زیســتمحیطی و اقتصادی
خرابی و پیامد وقوع خرابی است که در ادامه شرح داده خواهند شد .بیان شود]23[.
معادلهی (:)1
در  ،API RBIفــرض میشــود ارزیابی پیامــد ازکارافتادگی،C(t( ،
توجه داشــته باشــید که احتمال وقوع ازکارافتادگی،
تابعی از نســبت به زمان ثابت است .بنابراین معادلهی 2را میتوان بهصورت
زمان اســت ،چون فاکتور خرابی همانطور که در معادلهی 2نشان معادالت 3و  4بازنویسی کرد که بستگی به این دارد که آیا ریسک
داده شــده است در قطعه بهعلت کاهش ضخامت ،ترکخوردگی یا بر مبنای مساحت یا بر مبنای شرایط مالی بیان شده است.
دیگر مکانیسمهای خرابی با گذشت زمان افزایش مییابد.
برای ریسک بر مبنای مساحت:
مطابق ســند  API RBI 581احتمال وقــوع ازکارافتادگی از طریق معادلهی (:)3
فرمول زیر محاسبه میشود:
در این معادله CA ،پیامد بر مبنای مســاحت اســت که برحســب
معادلهی (:)۲
واحدهای مساحت بیان میشــود .جدول 3مقادیر عددی مرتبط با
احتمــال وقوع ازکارافتادگی برابر اســت بــا حاصلضرب فرکانس احتمال و دســتهبندی پیامد بر مبنای مساحت ارائه شده در سند
عمومی ازکارافتادگی )gff(14در یک فاکتور خرابی مشــخص API-۵۸1 )Df(15را نشان میدهد.
در فاکتور سیســتمهای مدیریت ]23[.)FMS(16مقیاسهای احتمال
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 3مقادیر عددی مرتبط با احتمال و دستهبندی پیامد بر مبنای مساحت در API RBI
دسته بندی پیامد ()2

دسته بندی احتمال ()1

1

D f-total ≤ 2

A

CA ≤ 100

2

2 < D f-total ≤ 20

B

100 < CA ≤ 1000

3

20 < D f-total ≤ 100

C

1000 < CA ≤ 3000

4

100 < D f-total ≤ 1000

D

3000 < CA ≤ 10000

5

D f-total > 1000

E

CA > 10000
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دسته

محدوده

دسته

محدوده ()ft2

 4مقادیر عددی مرتبط با احتمال و دستهبندی پیامد بر مبنای مالی در ]39[ API RBI
دسته بندی پیامد ()2

دسته بندی احتمال ()1
دسته

محدوده

دسته

محدوده ()ft2

1

D f-total ≤ 2

A

FC ≤ 10.000

2

2 < D f-total ≤ 20

B

10.000 < FC ≤ 100.000

3

20 < D f-total ≤ 100

C

100.000 < FC ≤ 1.000.000

4

100 < D f-total ≤ 1000

D

1.000.000 < FC ≤ 10.000.000

5

100 < D f-total ≤ 1000

E

FC > 10.000.000

برای ریسک بر مبنای مالی:
R(t) = Pf (t).FC
معادلهی (:)4
در این معادله FC ،پیامد مالی اســت که در شرایط اقتصادی بیان
میشــود .جدول 4مقادیر عددی مرتبط با احتمال و دســتهبندی
پیامدها بر مبنای مالی ارائه شــده در ســند  API-۵۸1را نشــان
میدهد.
توجه داشــته باشید که در معادالت 3و  ،4ریسک با گذشت زمان

تغییر میکند و تنها به این دلیل اســت که احتمال خرابی ،تابعی
از زمان است ]24[.چهار دســتهی اصلی پیامدهاي ازکارافتادگی
تجهیزات که باید ارزیابی شــوند ،عبارتند از :پیامدهای بهداشتی،
ایمنی ،زیستمحیطی و اقتصادي]19[.17
در جدول 5طبقهبندی چهار ســطحی پیامدهای ایمنی ،بهداشتی
و زیستمحیطی و در جدول 6طبقهبندی شش سطحی پیامدهای
اقتصادی مطابق با استاندارد  API-۵۸0نشان دادهشده است.

 5طبقهبندی چهار سطحی پیامدهای ایمنی ،سالمت و محیطزیست[]19
دسته

پیامد ایمنی

پیامد بهداشتی

پیامد زیستمحیطی

باال

مرگ یا معلولیت دائم بیش از یک نفر

اثرات بهداشتی بلندمدت با احتمال مرگ

پاسخ شدید خارج از سایت و تالش برای پاکسازی

متوسط رو به باال

مرگ یا معلولیت دائم یک نفر

اثرات بهداشتی بلندمدت

پاسخ شدید خارج از سایت ،بدون امکان کاهش

متوسط

زمان ازدسترفته مورد انتظار ناشی از جراحت با بازتوانی کامل

اثرات بهداشتی کوتاهمدت با بهبودی کامل مورد انتظار
است

پاسخ جزئی خارج از سایت ،اما ممکن است پاسخ شدید
در محل داشته باشد

پایین

تنها آسیب جزئی و بازیابی با کمکهای اولیه انتظار میرود

حداقل اثرات بهداشتی

پاسخ جزئی در محل
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 6طبقهبندی شش سطحی پیامدهای اقتصادی []19
1

فاجعهبار

> $ 100,000,000

2

شدید

> $ 10,000,000< $ 100,000,000

3

جدی

> $ 1,000,000 < $ 10,000,000

4

مهم /قابلتوجه

> $ 100,000 < $ 1,000,000

5

کوچک

> $ 10,000 < $ 100,000

6

جزئی

< $ 10,000

19
 7نمونهی ماتریس ریسک ارائه شده توسط ]18[ DNV
E

D

C

B

A

ریسک زیاد

ریسک زیاد

ریسک زیاد

ریسک زیاد

ریسک متوسط

5

ریسک زیاد

ریسک زیاد

ریسک زیاد

ریسک متوسط

ریسک متوسط

4

ریسک زیاد

ریسک زیاد

ریسک متوسط

ریسک متوسط

ریسک کم

3

ریسک زیاد

ریسک متوسط

ریسک متوسط

ریسک کم

ریسک کم

2

ریسک متوسط

ریسک متوسط

ریسک کم

ریسک کم

ریسک کم

1

فاز سوم :طبقهبندی ریسک

یکی از خروجیهای روش بازرسی بر مبنای ریسک ،ماتریس ریسک
است .سطح ریسک تجهیزات را میتوان 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 ]۲۵[.یک نمونه ماتریس ریسک
(محــور عمودی احتمال وقوع ازکارافتادگی و محور افقی پیامد وقوع
ازکارافتادگی) در جدول 7نشــان داده شده است .خانههای همرنگ
ماتریس نشــاندهندهی ریسک یکسانی هستند .البته تصمیمگیری
جهت مدیریت ریسک تجهیزاتی که در خانههای همرنگ قرارگرفتهاند
به مولفهی غالب ریسک نیز بستگی خواهد داشت]۲6[.
همانطور که در جدول 7مشاهده میشود ،ماتریس ریسک ،سه سطح
ریسک را نشان میدهد که شامل:
م 20ـسطح ریسک قابلقبول است .عموما ،اقداماتی نیاز
سبز :ریسک ک 
است که سطح ریسک در همین ناحیه باقی بماند .معموال این اقدامات
18

54

COF
POF

 )GVI21بهمنظور تایید
شامل تمیزکاری ،بازرسیهای چشمی عمومی ( 
اینکه هیچگونه تغییری در شرایط تجهیز بهوجود نیامده است.
ط 22ـسطح ریسک قابلقبول است .اقداماتی از قبیل
زرد :ریسک متوس 
 ،)NDT23تستهای عملکردی و سایر فعالیتهای
تست غیرمخرب ( 
پایش وضعیت برای اندازهگیری میزان تخریب انجام شود تا اقدامات
کنترلی موردنیاز برای پیشــگیری از ورود سطح ریسک به ناحیهی
قرمز جلوگیری شود.
قرمز :ریسک زیا د 24ـ سطح ریســک قابلقبول نیست .باید اقدامات
الزم برای کاهش احتمال ،پیامد یا هر دو انجام شــود تا ریســک در
ناحیهی قابلقبول باشد]18[.
فاز چهارم :برنامهی بازرسی بر اساس ریسک

مبحث برنامهریزی با اســتفاده از  API RBIبر این واقعیت استوار
اســت که در برخی مواقع ،ریسکی که در معادالت 1و  3تعریف شده
است به سطح مشخصی از ریسک میرسد.
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طبقه

شرح /توصیف

میزان خسارت اقتصادی (دالر)
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 8نمونهی برنامهی بازرسی
نوع بازرسی

داخلی

مکانیزم خرابی

کاهش ضخامت عمومی

اثربخشی بازرسی
روشهای بازرسی

B
 -1بازرسی چشمی
 -2اندازهگیری ضخامت نقطهای

فواصل بازرسی (سال)

2
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قبل یا هنگامیکه ریســک به این سطح میرســد ،یک بازرسی از
تجهیزات توصیه میشــود که بر اســاس رتبهبندی مکانیسمهای
خرابی قطعه یا جزئی میباشــد کــه دارای باالترین فاکتور خرابی
محاســبه شده ،باشد .در بازرسیهای برنامهریزی شده با استفاده از
 API RBIیک تاریخ برنامهریزی شــده بهطور معمول به اندازهی
کافی دور انتخاب میشود که شامل یک دورهیزمانی و یک یا چند
نگهداری و تعمیرات در آینده باشــد .اگرچه بازرســی از یک قطعه
لزوما ریسک ذاتی همراه با آن قطعه را کاهش نمیدهد ،اما بازرسی،
حالت خرابی ظروف را مشــخص کرده و باعث کاهش عدم قطعیت
میشود ]۲7[.در جدول 8نمونهی برنامهی بازرسی ارائه شده توسط
روش بازرسی نیمهکمی ارائه شده است]۲8[.

علت اســت که بازرســیهای اضافی بهکار برده شده در حالتهای
خاص میتواند باعث زوال بیشــتر شود .بهعنوان مثال رطوبت وارده
بههمراه اسیدپلیتیونیک به درون تجهیز و یا صدمه به پوششهای
محافظ یا ظروف استر شــده با شیشه در اثر بازرسیهای اضافی را
میتوان نام برد .این وضعیت بهوســیلهی خطچین نشان داده شده
و در پایان منحنی باالیی مشــخص شده است .منحنی پایین ،روند
کاهشی ریســک را با استفاده از  RBIنشــان میدهد .همانگونه
که در شکل 3نشــان داده شده است ،ریسک نمیتواند بهتنهایی با
فعالیتهای بازرســی به صفر برســد .از دالیل عمدهی آن میتوان
به موارد خطای انســانی ،26حوادث خارجی ،مانند برخورد یا افتادن
اشــیا ،اثرات ثانویه ناشی از واحدهای مجاور ،اثرات ناشی از وسایل
دیگر در همان واحد ،محدودیتهای پایهای روش بازرسی ،خطاهای
طراحی ،مکانیزمهای ناشــناختهی خرابــی ،بالیای طبیعی و دیگر
موراد اشــاره کرد .هدف نهایی در تعیین فاصلهی زمانی بازرســی،
ایمنی و ســازگاری تجهیزات در حین بهرهبرداری است .در بازرسی
بر مبنای ریســک با متمرکز شــدن بــر روی تجهیزاتی با باالترین
ریسک ،ارتباط بهتری بین مکانیزم خرابی 27و تاثیرگذار بودن روش
بازرسی بر روی مکانیزم مربوطه ،برقرار میشود۲۷[.و]۲۹

فاز پنجم :مدیریت ریسکها 25با استفاده از برنامهی بازرسی بر مبنای

ریسک

در بیشتر مواقع ،پس از شناسایی ریسکها ،فرصتهای جایگزینی
دیگری در دسترس هستند تا آنها را کاهش دهند .با اینحال ،تقریبا
تمام زیانهای تجاری در نتیجهی عدم درک یا عدم مدیریت ریسک
هســتند ،API RBI .اولین گام بهسوی یک برنامهی مدیریت ریسک
یکپارچه اســت .در گذشته ،ارزیابی ریسک بیشتر به مسائل مربوط
به ایمنی در سایت متمرکز بوده است .همچنین این روش میتواند
با تمرکز دادن فعالیتهای بازرســی بهســوی تجهیزات فرآیندی
با باالترین ریســک ،برای مدیریت ریســک کلــی در یک کارخانه
مورداستفاده قرارگیرد .شکل 3نشــاندهندهی منحنیهایی است
که کاهش ریســک قابلانتظار را با افزایــش درجه و تعداد بازرس
و همچنین مدیریت ریســک با اســتفاده از برنامهی  RBIرا نشــان
میدهد]۲7[.
منحنی باالیی یک برنامهی متداول بازرسی را نشان میدهد .با یک
ســرمایهگذاری اولیه در فعالیتهای بازرسی ،ریسک با شیب تندی
افت میکند .وقتی که فعالیت بازرســی بیشــتری انجام میشــود،
شــیب کاهش ریسک کند میشود .اگر بازرســی اضافه بهکار برده
شــود ،حتی ممکن است سطح ریســک باال رود ،این مسئله به این

 3مدیریت ریسک با استفاده از ]۲7[RBI

فاز ششم :ارزیابی مجدد ریسک

28

بعد از انجام بازرســیها گروه بازرســی باید یــک ارزیابی مجدد بر
اســاس نتایج بهدست آمده از این قســمت انجام دهند .در واقع در
ایــن مرحله باید بهدنبــال این بود که آیا اقدامــات اصالحی را که
بر اســاس نتایج حاصل از بازرســیها و ارزیابی ریسک انجام شده،
موثر واقعشدهاند یا خیر .با در دسترس قرار گرفتن دادههای جدید
(مانند نتایج بازرســی) و یا هنگامیکه تغییر فرآیندی و یا عملیاتی
انجام میشود ،میتوان با ارزیابی مجدد برنامهی  RBIدید جدیدی
نسبت به ریسکها پیدا کرد .سپس باید طرحهای مدیریت ریسک
بهطور مناسب تنظیم شوند]30[.
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فاز هفتم :گزارش نهایی بازرســی بر مبنای ریسک

بحث و نتیجهگیری

این مطالعه با هدف پیادهســازی و کاربرد روش بازرسی بر مبنای
ریســک در صنایع نفت ،گاز و پتروشــیمی انجام شد .امــــروزه
در دنيــــا در شــركتهاي بــزرگ نفتــــي از روشهاي كيفي
بازرســى بــر مبناى ريســك (مطابق با اســتاندارد )API 580
براي ارزيابــــي اوليهی ريســــك و شناســــايي تجهيزات بــا
ريســك بــاال اســتفاده كــــرده و ســپس به كمك روشهاي
بازرســــى بر مبناى ريســك کمــي (مطابق با اســتاندارد 581
 ،)APIتجهيزات شناســايي شده با ريســك باال را مورد ارزيابي
قــــرار ميدهند ]13[.ایمنی ،استمرار تولید و کاهش هزینههاي
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]۲6[.
در اکثــر واحدهای صنعتی بیش از 80درصد ریســک کل واحد،
مربوط به تنها 20درصد تجهیزات اســت ،یعنی از لحاظ عملی با
تمرکز منابع بر روی تنها  10الی 20درصد قطعات ،بیشتر ریسک
واحد حذف خواهد شــد .بنابراین بهكارگيري رويكردي كه در آن
اولويتبندي برنامههاي بازرســي و تعمير و نگهداري تجهيزات بر
اســاس ريســك هر يك از آنها باشــد ،تا حدود زيــادي به ما در
مديريت هزينههاي بازرســی ،تعمیــرات و نگهداری کمک خواهد
کرد و نهتنها منجر به کاهش تعــداد ازکارافتادگیها و توقفهای
عملیاتــی واحد خواهد شــد ،بلکه در منابع مورد اســتفاده نیز تا
حد زیادی صرفهجویی خواهد شــد[ ]32بهگونهای که در یکی از
مطالعات انجام شده نشان داده شد که با تمرکز منابع (هزینههای
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گزارش نهایی  RBIنهتنها باید شــامل رتبهبندی ریسک بر اساس
تقدم و تاخر قســمتهای 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 دســتهبندی
بهصورت مجزا این امکان را خواهد داد که بر مطالبی که باعث باال
بردن ریسک کلی میشوند ،تمرکز شود و مالحظه شود که ریسک
کلی بیشــتر در اثر کدامیک از احتمال پیامد میباشــد .فهم این
مطلب برای کســی که میخواهد تصمیماتی برای کاهش ریسک
بگیرد الزامی است]31[.

بازرســی ،تعمیرات و نیروی انســانی) بــر روی  10الی 20درصد
تجهیزاتی که دارای سطح ریســک باالیی هستند ،میتوان تعداد
تعمیرات اساسی را کاهش و زمان آن را از سال 2013به سال2015
بــه تعویق انداخت .این امر موجب صرفهجویی 69میلیون دالر در
هزینــهی توقف تولید 20روزهی واحد در هر ســال و 1.5میلیون
دالر بهطور تقریبی جهت انجام تعمیرات اساسی و بازرسی خواهد
شــد ]4[.مطالعهی انجام شده توســط وانگ و همکاران  ۲۰۱۱با
عنوان بازرســی بر مبنای ریسک بر روی تجهیزات واحد پلیاتیلن
ســبک ،نشــان داد که حــدود 8درصد از تجهیــزات و الینهای
تحتفشار90 ،درصد ریســک تجهیزات تحتفشار پلیاتیلن را در
برمیگیرند]34[.
روش بازرســی بر مبناي ریســک ( )RBIمزایاي زیر را در صنایع
نفت ،گاز و پتروشیمی منجر میشود:
 .1درك بهتــر از احتمال و پیامد وقوع خرابی که منجر به توانایی
بهتر براي کنترل و نظارت میشــود .همچنین منجر به پیشبینی
دسترســی قابلیت اطمینان و
ایمنی
حــوادث و خرابیها که باعث
ِ
ِ
سطح اعتماد بیشتر در واحد مربوطه میشود.
 .2کاربرد این روش باعث میشــود که موارد با ریســک کمتر در
بازههاي زمانی طوالنیتري بازرسی شوند.
 .3استفاده از روشهاي بازرســی برنامهریزي شده و Line-On
بهجاي روشهاي ســنتی  Line-Offباعــث کاهش موثر ،توقف
رایج دســتگاهها در حین بازرسی ،هزینههاي بازرسی (هزینههاي
مســتقیم) ،هزینههاي کاهش تولید (هزینههاي غیرمســتقیم) و
کاهش نیروي انسانی موردنیاز براي بازرسی میشود۳۵[.و]۳۶
از طرفی با اســتفاده از این روش میتوان ارزیابی ریســک دقیقی
از تجهیزات داشــت بهگونهای که در مطالعهی انجام شده توسط
ناگروهو و همکاران  ۲۰۱۶با عنوان بازرســی بر مبنای ریســک بر
روی تانک ذخیرهی اتمســفری از روش نیمه کمی بازرسی مبتنی
بر ریســک مطابق با  API-۵۸۱اســتفاده شــد .مطابق با نتایج
آنالیز ریســک  ،RBIمشخص شد که سطح ریسک تانک ذخیرهی
اتمســفری در طبقهی ریسک متوســط قرار دارد ]37[.این روش
همچنین با اطمینــان باالیی مکانیزمهای خرابی را شناســایی و
برنامهی بازرسی بهینهای مطابق با آن ارائه میدهد.
مطالعهی انجام شده توســط نابنام و همکاران  ۲۰۱۶تحتعنوان
تجزیه و تحلیل ریســک مخزن تحتفشار دارای خوردگی خارجی
با اســتفاده از روش  RBIبر اســاس  ،API-۵۸۱از روش آنالیز
نیمه کمی بازرسی بر مبنای ریسک در جهت کاهش سطح ریسک
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 میتواند بهعنوان یک ابــزار قدرتمندی،به درســتی اجرا شــود
منجــر به افزایش ایمنی و کاهش هزینههای بازرســی و نگهداری
 همچنین این روش اجازه میدهد تا کاهش.تجهیزات فرآیند شود
بســامد انتشار را با یک سیاســت مدیریت ریسک مناسب ارزیابی
کنــد و کمک میکند تا ارزیابی خطر با بهترین شــیوههای مورد
 در.اســتفاده در صنایع نفت و پتروشــیمی مطابقت داشته باشد
 گاز،نهایت پیشــنهاد میشــود مدیران و متخصصان صنایع نفت
و پتروشــیمی بر اجرا و پیادهســازی این روش متمرکز شــوند و
برای اطمینان و تســهیل در راستای اجرایی شدن موثر بازرسی بر
) مربوطهCSF(  باید فاکتورهای موفقیت بحرانی،مبنای ریســک
.شناسایی و توسط مدیران و سهامداران موردتوجه قرار گیرند

.خرابی و بهینهسازی برنامههای بازرسی استفاده شد
 نشــان داد که مخزن تحتفشــار دارای ســطحRBI نتایج آنالیز
) و سطح ریسکHead( ریسک متوسط رو به باال در بخش باالیی
.) استShell( متوسط در بدنه
 برای مخزن تحتفشار در نیروگاه بهطور واضح نشانRBI کاربرد
داد که این تجهیز دارای حالت متداولی از خرابی تجهیزات از نوع
 بیشــتر استفادههای،] در کل38[.کاهش ضخامت عمومی اســت
 مربوط به سیســتمهای فرآیندی و پاالیشــگاهی وRBI صنعتی
بخشهای پتروشــیمی بوده است که بهوضوح به تهدیدات مرگ و
 خسارت به محیط و زیانهای مالی اشاره میکند تا،جراحت افراد
] در نهایت با توجه به تحلیل مطالعات39[.ســرمایه را حفظ کند
نتایج نشــان داد در صورتی که روش بازرســی مبتنی بر ریسک
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