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 هاي بتني ريسك در بازرسي سازهيبر مبناكاربرد روش نوين بازرسي
 شركت فوالد خوزستان

2عادلي مهدوي مهدي،2سلحشور جمشيد،1موسويان نرگس

، دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشترگروه مديريت ساخت1
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد شوشتر،گروه مهندسي عمران2

 چكيده

وييها سازهموجوديها سازهعظيم فوالد، اغلبياه مجتمعدر بازرسييا دورهانجام صنعتي هستند

(ضروري استصنعتييها سازهبراي چنين  ) Risk Based Inspection. روش بازرسي بر مبناي ريسك

و RBIيا به اختصار  يبندتياولويك روش نوين در مديريت بازرسي بوده كه جهت تشخيص

و بر اساس باشديممحاسبه شدهيهاسكيرو ارائه برنامه بازرسي بر اساسها سازهط به مربويهاسكير

ييها سازهيروبررايبازرسيهايتوانمندو امكانات،مكرريهايبازرساز اجتناب ضمن توانيمآن

و با تمهيدات پيشگيرانه خطر نسبي ريسك، متمركز باالترسكير با و تعميرات نگهدارييهانهيهزنمود

مبتني بر روش نيمه كمي افزار نرمرا كاهش داد. نتايج بدست آمده در اين تحقيق كه با استفاده از يك

و  كه دهديمعدد ريسك، نشانيبر مبناآنهايبند دستهحاصل شده است با محاسبه ريسك هر سازه

ويگر ختهيربتني ماشينيها سازهتعدادي از و نياز جدي بيلت اين مجتمع فوالد در ضعيت بحراني بوده

و   دارند.يسازبهبه تعمير

 صنعتييها سازهبازرسي بر مبناي ريسك، احتمال وقوع خرابي، پيامد ناشي از خرابي، خوردگي بتن،:يديكلكلمات

1 moosavian_669@yahoo.com 
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 مقدمه

و مربوطيهاسكيريبندتياولوبازرسي بر مبناي ريسك ابزاري مديريتي است كه جهت تشخيص

. در اين تكنيك ابتدا ميزان باشديمهاي محاسبه شده ريسك بر اساسو ارائه برنامه بازرسياه سازهبه 

و با  و پيامد خرابي سازه محاسبه شده و پيامد) ميزان در نظراحتمال (احتمال گرفتن اثر اين دو فاكتور

شدهيبندتيواولهاي مختلف به دست آمده، بخشيهاسكير اندازه بر اساس.ديآيمريسك به دست 

هاي سنتي بازرسي، فاصله . در اين تكنيك، برخالف برنامهگردديمو برنامه بازرسي براي آنها تعريف 

و برنامهدشوينمزماني ثابتي براي بازرسي تعريف  جهت بازرسييا جداگانه. بلكه هر قسمت بازه زماني

و مكرر اجتنايهايبازرساز توانيمدارد. در واقع با اين كار  و در عوض امكانات يهايتوانمندب كرد

 با ريسك باالتر متمركز نمود.يها قسمتبازرسي را بر روي

با وسعت است. اين شركت فعاليت توليدي خود را آغاز نموده 1367كت فوالد خوزستان در سال شر

و در جنوبمركز استان خوزستان كيلومتر مربع، در مجاورت شهر اهواز،3/8 اقع شده است غربي كشور،

و نهايي است:ا كه متشكل  كارخانجات-1ز سه واحد اصلي توليد براي عرضه محصوالت مياني

درها بخشبتني اينيها سازه.بخش فوالد سازي-3كارخانجات احياء مستقيم-2گندله سازي همواره

آبدار امالحيهاآبمعرض تهاجم خوردگي ناشي از  و گراديان، فرسايش ناشي از جريان شديد

و عوامل مخربها تحت تهاجم سازهنيابتن علتنيبدحرارتي باال قرار دارند. يخوردگمتورق شده

و ازيخوردگ تركحجم آنها باعثشيافزاآرماتورها استيضرور. گردديمبتنيدگيپاشهمو

آيدگيدبيآسكهييها سازه در مورد ندهيآياحتماليهابيآسجهت ممانعت از  وستيننها مشهود در ،

و وسعتنييتعنيهمچن كهييها سازه در مورديخراب شرفتيپازيريجلوگيبراويدگيدبيآسعلت

در اين تحقيق از روش گردد.هيتهيا دوره رسيبرنامه بازكيدر آنها مشهود است،يدگيدبيآس

به بتنييها سازهبازرسييها دورهبراي تعريف RBIبازرسي بر مبناي ريسك  استفاده شده است. با توجه

(يها سازهاين كه براي   باشديم) در حال اجرايا دورهيهايبازرسبتني شركت فوالد تعميرات پيشگيرانه

. براي باشديمدر برنامه اين تعميرات قابل توجههايبازرساين روش جهت اصالح برنامهيساز ادهيپ

و با ضرب اجراي اين روش ابتدا ميزان احتمال خرابي  و همچنين پيامد آن براي هر سازه بتني محاسبه شده

و موقعيت آن روي ماتريس ريسك مشخص . موقعيت سازه گردديماين دو عدد ميزان ريسك هر سازه

و نگهداري را بيان باشديمدر ماتريس بيانگر ميزان ريسك آن  .كنديمو اولويت سازه در برنامه تعميرات

 روش تحقيق
بر مبناي ريسكمعرفي رو ش نوين بازرسي

و نتـايج ارزيـابي ريسـك ابعـاد گونـاگوني يافتـه اسـت. كـاربرديريبه كـارگ امروزه محاسبه ريسك

و در بسياري از بـيها حوزهريسك بسيار گسترده شده و غير فنـي . روش بازرسـي بـر روديمـ كـاره فني
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و پتروشـيمي جهـت مـديريت براي پاسخ به نياز صنع90از اوائل دهه RBI مبناي ريسك يا ت نفت، گـاز

و  RBIدر ايـن تحقيـق از روش تجهيزات بر اساس ميزان ريسك آنهـا بسـط يافـت.يبندتياولوريسك

در جهــت پيشــبرد مهــمگــامي توانــديمــكــه خــود شــده اســتهــاي بتنــي اســتفاده بــراي بازرســي ســازه

و نگهداري سازه استراتژي ب هاي تعميرات و همچنين استفاده و زمـان موجـود در مـديريت ها هينه از هزينه

 نگهداري باشد.

به عنوان معتبرترين مرجع در زمينه(API: American Petroleum Institute)انجمن نفت آمريكا

و،: روش كيفيسه روش را ارائه داده است APIريسك در سنديبر مبناارائه برنامه بازرسي روش كمي

اسادر اين تحقيق.نيمه كميروش [ز روش نيمه كمي استفاده شده .]2ت

 بتني شركت فوالد خوزستانيها سازههدف:يها سازهمعرفي

و تعريف دوره اغلب سازهخوزستان در مجتمع فوالد هـاي صـنعتي هاي بازرسي سازه ها صنعتي هستند

و؛دشوارتر است مطمئناً بتيهابيآسزيرا هر سازه شرايط خاص خود را دارد ن متفـاوت اسـت. احتمالي

ممكـن اسـت بـه توليـد كارخانـه شـوديمـ خـارجيدهـسيسـرو زماني كه يك سازه از حالـت همچنين

شويريناپذ جبرانيضررها و هزينه زيادي متوجه مجتمع شودوارد هـاي بتنـي در شـركت فـوالد . سـازهد

و لـرزش ماشـين خوزستان در معرض آسيب و تجهيـزات، هاي مختلفـي از قبيـل ضـربه حملـه مـواد آالت

و خشـك شـدن مـداوم، بارگـذاري نامتعـارف  و خاك، حـرارت زيـاد، تـر  ...وشيميايي موجود در آب

 قرار دارند.

بر مبناي ريسك  مراحل اجراي روش بازرسي
 جمع آوري اطالعات مربوط به سازه

ايها سازهدر حال حاضر پروژه تعميرات پيشگيرانه و بتني در شركت فوالد خوزستان در حال جراست

. باشديمبتني موجوديها سازهكه تاكنون انجام شده اطالعات مورد نيازييهايبازرساز با استفاده

شده از عملياتيبند زمانشامل يك برنامه(PM: Preventive Maintenance)تعميرات پيشگيرانه

ازيزير برنامهنگهداري  به عنوانها سازه. بازرسي دهديمرا مدنظر قرارهايخرابشده است كه پيشگيري

كهآهايبازرس. هدف از انجام اينرديگيمبخشي از تعميرات پيشگيرانه انجام  طوريها سازهن است

بهيدگيدبيآسيعني اتفاق نيفتد؛ي در آنهاكه خراب شوندبررسي  نرسد كه سازه كاربرييا مرحلهآن

و هزينه زيادي براي خرابي   PMناگهاني آن صرف شود. به منظور اجراي خود را از دست بدهد

و ابزار دقيق بندي رقمي طبقه17هاي مختلف شركت فوالد خوزستان تحت كدهاي بخش مكانيك، برق

هاي بتني نيز بر اساس اين كدها انجام سازه PMاند. جهت هماهنگي با كدگذاري مذكور تدوين شده
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كد گرفته است. نظر به اين مي سازهرقمي شامل17كه هر و هاي مختلفي باشد، جهت سهولت شناسايي

و سازه به ذاري شدهگ هاي موجود در آن كد شماره تشخيص، كروكي هر كد ترسيم و مشخصات مربوط

و شرايط محيطي سازه و ساخت و جدول طراحي ها در يك جدول درج گرديده است. اين كروكي

هر(سيستم داخلي فوالد) MISمشخصات، در برنامه  با كد ضميمه شده است. مجري بازرسي دوره به اي

از اين توانيمنيز RBIروش دهد. براي اجراي استفاده از اين اطالعات، بازديدهاي خود را انجام مي

[اطالعات استفاده نمو .]3د

ويهايخرابشناخت انواع و علل آنيهازميمكانمحتمل در سازه

بتني شركت فوالد شود شامل موارد زيريها سازه عوامل محيطي كه ممكن است باعث خرابي

 واكنش-شيسا-ونيكربناسو دهاياس،ها نمك،ها سولفات:خورنده شاملييايميشعوامل:باشديم

سازه بتني ممكن است در معرض يك يا چند عامل قرار گيرد. آرماتورها.يخوردگ-ها دانه سنگييايقل

و در اثريها ازهسعاملي كه موجب آسيبنيتر مهماما  بتني مورد مطالعه شده است خوردگي آرماتورها

 حمله:ددا وجود بتندر فوالديزدگ زنگو خوردگي براي اصلي دليل. دو باشديمآن تخريب بتن 

و فرج تركوجودليدل. اگر به شوديم ناميده كربناسيونكه كربن اكسيددي نفوذو كلريدي و خلل

و سپسشيافزاو لگرديميخوردگباعث كنندبه بتن نفوذها ربناتكايو دهايكلر،در بتن حجم آن

وط بتن شامل نسبت آب به استفاده از مصالح مناسب در مخل. گردديمبتنبيو تخريخوردگ ترك

ازسيمان، استفاده از مواد افزودني، عيار مناسبسيمان كم ،يو طراحبه جاي سيمانها پوزوالن، استفاده

و  بي بتن در اثر عوامل محيطي دارد.مناسب تأثير بسزايي در جلوگيري از خرايگهدارناجرا

)Probability of Structure Failure( تعيين احتمال وقوع خرابي سازه

ويا سازهيها قسمتبحث درباره همه،اولين قدم در دارندريتعمكه احتياج به بازرسي و ثبت آنها

در جدول توسط تيم نگهدارياثر دارند ايي كه بر احتمال شكست سازههمه فاكتوره. باشديمجدول

را10تا1نيبمتفاوتييها ارزش. فاكتورهاي مختلف شوديمثبت  دارند. فاكتوري كه بيشترين تأثير

و نوع خرابي دارد گيرداري سازه است.  چقدر بار بيشتر از بار طراحييعنييرداريگروي تخمين احتمال

 بودهتريبحراندارديكميرداريگكهيا سازهتحمل كند تا اين كه گسيخته شود. توانديمه را يك ساز

 مثال هنگام فروپاشي ستون بار روي عنوان. به دهديمرا به خود اختصاصيباالترسكيرو مقدار

ركه تمام ساختمان تا اين شوديمديگر توزيعيها ستون ي كمي دارند. گيردارها ستونبنابراين؛زديفرو

سن سازه، دفتر مهندسي كه طرح را ارائه ذار است شاملگريتأثسازهيخرابيروكهيگريديفاكتورها

و نامهنيآئو متعهد شده به انجام كار، پيمانكاردهديم و تعدادتيفيكنيهمچنمورد استفاده در طراحي
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هركهيريمقاد. باشديمسازه انجام شده استيرو تا به حالكهييهايبازرس اختصاص داده فاكتوربه

اگر از يك سازه هيچ.رديگقرار راتيتعموينگهدارتيريمدميتياعضامورد موافقتديبا شوديم

دا»جعبه سياه«ساختمان مانند ده باشدبازرسي انجام نش و بايد باالترين مقدار ريسك را به آن .]2[داست

)Consequence Weight( مشخص نمودن پيامد خرابي سازه

بررسي گذارديمروي سازه پس از آن الزم است كه پيامدهاي وقوع خرابي با توجه به تأثيري كه

جواب اين سؤال است كه اگر كل سازه يا قسمتي از آن گسيخته شود چه تأثيرنهيهز فاكتور. شود

وبرهايخرابنياكهاستيريتأثگريديفاكتورهااقتصادي در پي دارد.  يطيمحطيشراپرسنل

.خواهند گذاشت ندهيآيهايخراببرهايخراب تكراركهيريتأثنيهمچن؛گذارديم

و مشخص نمودن ريسك سازه  تعيين موقعيت سازه در ماتريس ريسك

از.ديآيماز ضرب دو عدد به دست آمده در بخش قبل عدد ريسك به دست  در اين تحقيق

و سؤاالته اين مقادير استفاده شده است. با پاسخ به براي محاسب افزار نرميك مطرح شده عدد احتمال

خ و . با توجه به محدوده عدد به دست آمده گروه آن مشخص شدهكنديممحاسبه افزار نرمرابي را پيامد

خواهد بود) (High Riskز داراي ريسك باال قرم. رنگ گردديمسازه در ماتريس ريسك معلومتيموقع

و زرد نشانگرترنييپاگ نارنجي داراي ريسكو رن كميها سازه. رنگ سبز و خطر با ريسك پايين

نشان داده شده است. به طور مثال براي احتمال محدوده عددي مربوط به هر گروه1جدول . در باشديم

ه شود سازه محاسب29و اگر عدد پيامد خرابيرديگيمقرارBسازه در گروه17تا10وقوع خرابي بين 

[باشيم3در گروه (پيامد خرابي).]4د (احتمال وقوعيو عمودهنگامي كه گروه سازه روي محور افقي

و ميزان ريسك سازه مشخص در نتيجهخرابي) ماتريس ريسك به دست آمد موقعيت آن در ماتريس

ر شكل ماتريس ريسك نشان داده شده است. در اين1. در شكل شوديم  يسك پايين سازه داراي

[باشيم .]6د

 ارائه برنامه نگهداري سازه بر پايه ريسك

 تعيينيباخرعقووپيامدولحتماا تركيبييعنكيسرييابارز نتايجازدهستفااباسيزربايها برنامه

بهنددگر مي اين منظور ابتدا بايد وضعيت هر سازه تفسير شود. براي هر سازه با توجه به موقعيت آن روي؛

رنگ زرد:– نسبتاً خراب رنگ نارنجي:–رنگ قرمز: خراب.شوديماتريس ريسك وضعيت سازه بيانم

. خراب: گردديمسبز: سالم. با توجه به وضعيت سازه برنامه تعميرات تعريف رنگ–نسبتاً سالم 

و تعمير سازه ضرو آسيب ميديدگي شديد است شدن، نمايان هاي عميق باشد؛ مثل شكستگي ري

و خوردگي شديد آنهامي نسبتاً خراب: پكيدگي بتن در سطح وسيع.،هاي با عرض زياد ترك، لگردها
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دا آسيب و ولي ترميم ضروري است؛ اي وجود ندارد رد، اما مشكل سازهديدگي وجود مثال شكستگي

و زوايا يا ترك در امتداد ميلگردها. كندگي در گوشه جز نسبتاًسالم: سازه داراي آسيب ها ئي از قبيل هاي

مي ترك و تعمير ندارد. هاي مويي و نيازي به ترميم در برنامه ديدگي وجود ندارد. سالم: آسيب باشد

و نياز به تعميرات فوري دارند.ييها سازهبازرسي اولويت با   است كه داراي وضعيت خراب هستند

و بحث  نتايج
و بيلتيگرتهخيريهانيماشو2هاي بتني كوره شماره ارزيابي سازه  سازيدر سالن فوالد1بلوم

و6سالن فوالدسازي در كه3كوره اصلي كوره پاتيلي وجود دارد كه براي ذوب آهن اسفنجي

يگر ختهيريهانيماش. پس از آن اين مواد مذاب بايد به شونديممحصول واحد احياست به كار برده 

ا يهانيماش.رديگيمنتقال مواد توسط پاتيل انجام انتقال داده شوند تا محصول نهايي به دست آيد.

دو شامليگر ختهير و دو-بلوم-اسلب يك و وهانيماش. محصول اين باشنديمبيلت يك (بلوم شمش

(اسلب) است كه محصوالت نهايي شركت هستند.  و تختال بهيها سازهبيلت) بتني مورد مطالعه مربوط

ب كوره و و ماشين بلوم يكيلشماره دو و2جدولدراست كه عدد 580ها سازه. تعداد اين باشديمت

ها سازه 214وضعيت هر سازه با توجه به ميزان ريسك به دست آمده مشخص شده است. تعداد2شكل

و وضعيت سالمي دارد.  سازه50 داراي وضعيت نسبتاً سالم، سازه 291 تعداد داراي ريسك پايين بوده

و و بايد تعمير شونيها سازه. باشديمخرابزهسا25نسبتاً خراب [خراب وضعيت بحراني دارند .]7و5د

مورد مطالعه در فوالدسازي موارد زير قابليها سازهنتايج به دست آمده از ارزيابي ريسك با توجه به

:برداشت است

و- چها ستونبخش پاتيل اضطراري در ماشين بلوم مبر ماشين بيلت دارايو ديوارهاي اصلي كولينگ

و تعميرات فوري دارند. تعداد  و نياز به بازديد ها بخشموجود در اينيها سازهوضعيت بحراني بوده

.باشدينمداراي وضعيت بحرانييا سازههيچ2. در كوره شماره باشديمسازه 25

و دليل اين موضوع تاريخدباشيمماشين بيلت نسبت به ماشين بلوم بهتريها سازهبه طور كلي وضعيت-

 باشد. توانديمها سازهاينو شركت طراح ساخت

و در قسمت پاتيل اضطراري- بهييها ضربهبلوم به دليل وجود حرارت زياد كه ممكن است پاتيل

و همچنين خطري كه  و يا ديواره وارد نمايد يا در صورتفنداسيون و ايجاد خرابي در قسمتي از سازه

و وضعيت سازه بحراني كل سازه مم  كن است براي افراد به وجود بيايد ميزان ريسك باال رفته

 شده است.

آب- و حرارت بسيار دار امالحدر كولينگ چمبر بيلت به علت وجود عوامل مخربي مانند پاشش زياد

و وضعيت بحراني دارند.ها سازه،باالي مواد مذاب  ريسك بااليي داشته
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و نگهداريها سازهبعد از محاسبه ريسك با توجه به نظر؛تعريف شودها سازهبايد برنامه بازرسي

 به صورت زير تعريف گرديد:ها سازهكارشناسان فعال در شركت فوالد فاصله بازرسي براي هر دسته از 
و وضعيتييها سازه كيسالم است هر سه سال آنها كه در منطقه سبز رنگ بوده، ريسك پاييني دارند

هريها سازه ازديد شوند.ب بار يها سازه بازديد شوند. باركي دو سالمنطقه زرد با وضعيت نسبتاً سالم

هريها سازه منطقه نارنجي با وضعيت نسبتاً خراب هر سال بازديد شوند. منطقه قرمز با وضعيت خراب

 بازديد شوند. باركيشش ماه 

 نتيجه گيري
كه داراي باالترين ريسكييها مكاناست براي شناخت روشي نوينها سازهارزيابي ريسك در

و باشنديم . در ارزيابي با اين سازديمسازه آشكاريبردار بهره. اين روش افق جديدي را در نگهداري

و نمودارها،روش و نقاط با ريسك باال بندي اولويتراهاسكير تواننديممتصديان تنها با مشاهده نتايج

درو پايين را مشخص و جهت كاهش ريسك ازيها محدودهنمايند پرخطر اقدامات الزم را اعم

و تعميراتي به عمل آورند. هرچه دستيابي به اطالعات صحيح،يهاتيفعال يريپذكيتفكپيشگيرانه

و توانمندتري و ميزان دقت باالتر باشد ارزيابي معتبرتر فاكتورهاي توانيمداشت. وجود خواهدجزئيات

و ارتقابيشتري  به مدل ارزيابي پايه اضافه نمود كه اضافه نمودن هر يك از اينءرا جهت بروز رساني

با هاي كارخانهامروزه براي.ديفزايباطالعات اضافي مفيدي را به مدل ارزيابي توانديمفاكتورها  عظيم

و عناصر هاي ساختمانتعدادي از  ناي سازهمختلف درها سازهگهداري، سيستم مديريتي يكپارچه براي

،اي سازه. حلقه بسته يك ارزيابي ريسك باشدميكردن اطالعات گذشته بسيار مهم جمعوطول عمرشان

و ارزيابي دوباره براي نگهداري سازه در يك شرايط خوب تعيين يك برنامه بازرسي، يك برنامه تعمير،

ا و به عنوان يك مطابقت قابل اطمينان با نيازهاي . سيستم مديريتي كنترل كندميعمل جراييكننده است

كه بايد با نيازهاي اجرايي مطابق باشد يا توسعه نگهداريوكيفي كلي براي بازنگري طراحي، ساخت 

و يا  بنابراين نياز به يك پروسه؛ساختمان بسيار مهم است كاربري تغييريك ساختمان يا افزايش بار

.رسدميخطر ضروري به نظر بندي اولويتمديريتي براي ارتقاء جدول 

 مراجع
آن«،ن عباسي،]1[ و مقايسه بررسي مديريت يكپارچگي خطوط لوله به روش بازرسي بر مبناي ريسك

دانشگاه آزاد اسالمي واحد، كارشناسي ارشد مديريت ساخت،»بازرسي متداوليها روشبا ساير 

.190ص، 1388،شوشتر
[2] El-Reedy, M, “Steel-reinforced concrete structures: assessment and repair of 

corrosion”, Gulf of Suez Petroleum Company, Cairo, Egypt, 2008, p. 200.  
.1391،، شركت فوالد خوزستان"بتنييها سازه PMاستاندارد"]3[
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ي عددي مربوط به هر گروه در ماتريس ريسك . محدوده1جدول

CategoryConsequence ScoreCategoryProbability of Structure Failure
A10-4116-6

B17-10227-16

C24-17338-27

D31-24449-38

E40-31560-49

 هاي موجود . وضعيت سازه2جدول

 سالم نسبتاً سالم نسبتاً خراب خراب
وضعيت سازه

 نام ماشين

- - 9 37 كوره يك

2 46 141 67 بلوم

23 4 141 100 بيلت يك

25 50 291 214 تعداد كل

و عدد ريسك مربوط به هر گروه1شكل .. ماتريس ريسك

و خراب. . تعداد سازه2شكل  هاي سالم
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