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 چكيده

 

. است شده پرداخته نفت صنعت در ريسك مبناي بر بازرسی تكنيك از استفاده با انرژي وري بهره ارتقاء بررسی به مقاله اين در
 اولويت و ريسك مديريت  براي پتروشيمی و گاز نفت، صنايع  نياز به پاسخ جهت 09 دهه اوايل از ريسك مبناي بر بازرسی

 از و بوده بازرسی مديريت در نوين روش يك ريسك مبناي بر بازرسی. يافت توسعه ريسك ميزان اساس بر تجهيزات بندي

 روش اين در. نمايد می استفاده پايش و آزمايش بازرسی، از حاصل نتايج تفسير و توجيه ريزي، برنامه منظور به ريسك ارزيابی
 بازرسی روش و زمانی فاصله دستگاه، هر براي بلكه گردد نمی تعريف ثابتی زمانی فاصله بازرسی، سنتی روشهاي خالف بر

 و امكانات توان می مكرر، هاي بازرسی از اجتناب ضمن ريسك، مبناي بر بازرسی از استفاده با.  شود می تعيين مشخصی

 روش از نفتی بزرگ هاي شركت در دنيا در امروزه. نمود متمركز باالتر ريسك با دستگاههايی روي بر را بازرسی توانمنديهاي

 را باال ريسك با تجهيزات ريسك، اوليه ارزيابی براي( API 580 استاندارد با مطابق)  ريسك مبناي بر بازرسی كيفی هاي
 ريسك با تجهيزات( API 581 استاندارد با مطابق) كمی  ريسك مبناي بر بازرسی روش از استفاده با سپس و كرده مشخص

 ريسك مبناي بر بازرسی استقرار اوليه مراحل در سازمانها در كمی روش سازي پياده عمدتا. دهند می قرار ارزيابی مورد را باال

 آن از پس و شود می استفاده كيفی روش از مجموعه يك در   آن استقرار شروع تسهيل براي دليل بدينباشد، می دشوار بسيار
 مبناي بر بازرسی فرايند مقاله اين در. گرفت بهره(  API 581 استاندارد با مطابق) كمی روش از توان می روش توسعه براي

 ترسيم آن ريسك ماتريس و شده بررسی تجهيزات وري بهره ارتقاء جهت نفت صنعت باالدستی بخش در كيفی روش به ريسك

. گرفتند قرار كم، ريسك و متوسط ريسك باال، ريسك ناحيه سه در بخش اين در موجود تجهيزات كه ايگونهبه است، شده

 .بود خواهد اجرا قابل خاصی تعميرات و نگهداري سياست بگيرد، قرار ريسك نواحی از كدام هر در كه تجهيزي هر براي مسلماً
 

 

 تعميرات و نگهداري ريسك، مبناي بر بازرسي وري، بهره ارتقاء واژه هاي کليدي:
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 مقدمه
 و گسترش هم آن دليل. شودمی استفاده آن از وفور به امروز صنعت در كه است هايی مقوله جمله از ريسك مبناي بر بازرسی

 از استفاده به نياز جمعيت، افزون روز افزايش. اوست نيازهاي تامين منظور به بشري روزمره زندگی در صنعت شدن گير همه

 هر دسترس در منابع حاليكه در. كندمی بيشتر و بيشتر لحظه هر را...  و غذايی مواد انرژي، صنعتی، مختلف هاي فرآورده
 كه است امروزي پيشرفته صنايع از استفاده گرو در شك بدون هم نيازها اين به دستيابی گردند، می محدودتر و محدود لحظه

 و توليد فرآيند شدن تر پيچيده. است گرفته قرار توجه مورد فزاينده بصورت صنايع اين از اقتصادي و بهينه استفاده نتيجه در

 كه دارد-می آن بر را صنايع صاحبان محصوالت، رشد به رو تقاضاي نيز و مدرن و پيشرفته امكانات با آالت ماشين از استفاده

 نيزكاهش را محصول شده تمام قيمت راستا اين در و ببرند بهره خود امكانات بيشترين از توليد، جهت در هزينه، حداقل با
 .دهند افزايش نيز را خود توليدي محصوالت كيفيت تر، وسيع بازارهاي به دستيابی جهت همچنين و دهند

 شده تشكيل مكانيكی، و الكتريكی اجزاء از اي مجموعه از زيرا. باشند می عمرمحدود داراي ها دستگاه و بشري مصنوعات تمام

 . دارد وجود سيستم كل حتی يا دستگاه افتادگی كار از نتيجه در و جزء، آن خرابی امكان لحظه هر در كه اند

 حدي يك از را مقدار اين بخواهيم اگر. دارد وجود دستگاه يك براي بهينه مطمئن كاركرد و اطمينان قابليت يك كه دانيم می

 راه. نيستند بصرفه توليد جهت توليدي محصوالت صورت اين در كه شويم متحمل را زيادي بسيار هزينه بايستی ببريم باالتر

 بهره حداكثر موجود، امكانات همين از كه كرد كاري مستمر و دقيق ريزي برنامه يك با ميتوان. دارد وجود هم بهتري هاي حل

 دستگاه در نقصی يا اشكال اگر حال. كنند كار دسترسی قابليت و كارايی حداكثر با ها دستگاه طوريكه به. شود حاصل وري
 . كرد خواهد هدايت تعميرات مفهوم به را ما سوال اين به پاسخ نمود؟ تعطيل كامل بطور را توليد بايد آيا آمد بوجود

 سال اواخر در و خوردند گره هم با تدريجاً تعميرات و نگهداري هايمتدولوژي و ريسك مبناي بر بازرسی 0009 دهه در

  و 2RCM  عالوه به نت و (1RBI)    ريسك مبناي بر بازرسی هايويژگی به زيادي حد تا نسل اين. يافتند عموميت 0999
3CBM [1]داشتند مستقل هايفعاليت و بودند هم از جداي ايمنی و نت 0999 سال تا. شودمی شناخته. 

 به را تجهيز يك بازده و دسترسی قابليت كه است استراتژي يك اجراي فنی، بازرسی و خوردگی مهندسان عمده تالش و هدف

 عمليات كل هزينه و كند ايجاد را محيط با درست و ايمن عمليات يك كند، كنترل را تجهيز يك خرابی و زوال برساند، حداكثر

 و فنی بازرسی بهينه استراتژي طراحی و تجهيز خرابی مطالعه در يافته ساخت رويكرد يك قبول با هدف اين. كند حداقل را
 .آمد خواهد بدست خوردگی مديريت

 بر تمركز از كه طوري. اندشده فرآيند در عمده دگرگونی و شكل تغيير يك دچار فنی بازرسی و خوردگی مديريت هايتكنيك

 در. است كرده پيدا تغيير هاسيستم كارشناسی و RCM ، (CBM) شرايط برحسب نظارت از استفاده به ايدوره اساسی تعميرات
 .اند گرفته قرار توجه مورد بيشتر ريسك، بر مبتنی بازرسی هاياستراتژي اخير سالهاي

 و تنظيم نهايی ريسك براساس فنی بازرسی بنديزمان براي استراتژي يك 0009 سال در( Chen, Toyodaچن و تويودا )

 به و يافت توسعه 0000 سال در  4ASME بوسيله كه RBI و ريسك بر مبتنی تعميرات و نگهداري استراتژي. كردند پيشنهاد

وبر، رينولدز، الر و .  گرفت قرار استفاده مورد  5API وسيله به RBI در پايه منابع و مدارک توسعة براي پايه و اصل يك عنوان
 شركت به متعلق تجهيزات براي RBI سياست توسعه اصول 0001 سال در Aller,Horowitz، (Weber,Reynoldsهورويتز )

 .دادند شكل را شل نفت

 به خاص توجه با را گيري تصميم تئوري كاربرد 0001 سال در Almedia ، (Bohorisبوريس و المديا ) نامهاي به محقق دو
. اند كرده ارائه را است شده رياضی مدل يك به منجر كه تعميرات و نگهداري گيري تصميم در  6MADM تئوري سودمندي

                                                 
1. Risk Based Inspection 
2. Reliable Centered Maintenance 
3. Condition Based Maintenance 
4. American Society of Mechanical Engineering 

5. American Petroleum Institute  
6. Multi Attribute Decision Making 
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 و نگهداري گيري تصميم در را ها معيار مهمترين 7AHP از استفاده با 0001 سال در( Triantaphyllou)تريانتافيلو 

 مدل يك 0001 سال در (Dey,Ogunlana,Gupta,Tabucanonدي، اوگونالنا، گوپتا و تابوكانون ). است كرده ارائه تعميرات
 استفن و نسينم . دادند قرار بررسی و بحث مورد لوله خطوط در را تعميرات و نگهداري ساده ريسك مبناي بر

(Stephen,Nessinm)كردند پيشنهاد را ريسك تحليل كمی مدل يك 0001 سال در. 

 خطوط در خرابی احتمال مدل اين در. است داده شرح لوله خطوط RBI براي ترعمومی مدل يك 0990 سال در(Deyدي )

 كلی دسته 1 در را آنها او كه لوله خطوط شده شناخته عيوب ميان از معيار زير و معيار چندين گرفتن نظر در با انتقال لوله
 ريسك از استفاده به جديد تمايل يك كه كندمی مشخص ها نوشته مرور. است شده محاسبه AHP روش با كرده بندي تقسيم

 نوع بر قبلی مطالعات اكثر گرچه. دارد وجود خوردگی مديريت و فنی بازرسی اقدامات ريزيبرنامه براي معيار يك عنوان به

 دارائيها، انواع همة بتواند كه شده عمومی متدولوژي يك براي نياز كه رسدمی نظر به لذا اندداشته تمركز تجهيز از خاصی
 خطر، تحليل براساس ريسك بر مبتنی فنی بازرسی ماژولهاي و هاتكنيك. دارد وجود بگيرد نظر در را هايشانويژگی از صرفنظر

 0 جدول در كه  اندشده بنديطبقه نت ريزيبرنامه و ريسك پذيرش ،ريسك تخمين احتمال، تخمين نتيجه، و اثر تخمين

 .است شده داده نشان

 
 1 هاماژول براساس ريسك بر مبتني فني بازرسي هاي تكنيك بنديدسته: 1 جدول

 

 ماژول ي مورد استفاده در ادبياتهاها و تكنيكمدل
Maximum Credible Accident Scenario (MCAS) [1,3,4]  

Event Tree Development [6] 

Consequence Estimation Source Models [3,4] 

impact intensity models [3,4]  

toxic gas models [3,4] 

explosions and fires models [3,4]  

Expert opinion [1,  7 ] 

 تحليل خطرات

 برآورد پيامد

Fault Tree Analysis (FTA) [1,3,4,7] 

probabilistic fault tree analysis (PROFAT) [1,3,4,7]  

expert opinion[1,9,8] 

 برآورد احتمال

Fuzzy logic [1]  

risk matrix [11,1]  

simple product of probability of failure and damage loss[1,3,4] 

 برآورد ريسك

Dutch acceptance criteria  

ALARP (As Low As Reasonably Possible)  

USEPA acceptance criteria[1,3,4] 

 پذيرش ريسك

Reverse Fault Analysis [1,3,4]  

Analytical Hierarchy Process (AHP) [2,5,8] 

 ريزي نگهداريبرنامه

 و تعميرات 

 

 نفت صنعت در ريسك مفهوم

 غير خرابی بواسطه كه است محيط و انسان براي خطرات كردن حداقل فنی، بازرسی نوين هاي استراتژي عمده اهداف از يكی

 رويكرد از استفاده استراتژي. باشد مفيد و مؤثر هم هزينه نظر از بايد استراتژي عالوه به. شود ايجادمی تجهيز يك منتظره

 از آمده بدست اطالعات از رويكردي چنين. كنيم پيدا دست اهداف اين به كه كند می حاصل را اطمينان اين ريسك بر مبتنی
 .كندمی استفاده آنها اقتصادي هاي پيامد و اثرات و خرابی مدهاي مطالعه

 ريسك، تحليل رويكرد. است واقعه يك از ناشی اثرات ارزيابی و سازيكمی توصيف، تعيين، براي تكنيك يك ريسك تحليل

 پاسخ زير سؤاالت به كندمی تالش و كرده جمع تحليل، مختلف مراحل در را نتيجه و ها اثرات،پيامد تحليل اطمينان، قابليت

 :دهد

                                                 
7. Analytical Hierarchy Process  
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 ميشود؟ سيستم خرابی به منجر اشكالی چه بروز  -

 آيد؟ می بوجود چگونه اشكال اين -

 دارد؟ احتمالی چه آن رخداد  -

 بود؟ خواهد چه واقعه آن پيامد و نتيجه -

 استفاده مورد خرابی سناريوي براي دوتائی زوجهاي از ايمجموعه شكل به كمی/ كيفی بطور تواندمی ريسك مفهوم، اين در

 :است محاسبه قابل زير صورت به ريسك ، API 580,581 استاندارد در شده ارائه تعريف اساس بر. گيرد قرار

 
 ريسك=  خرابی احتمال×  خرابی از حاصل پيامد          (0) 

 
 واحد بر هزينه مثل. بود خواهد عدد يك نوعاً كمی ريسك ارزيابی يك خروجی. باشد كيفی يا كمّی تواندمی ريسك ارزيابی

 نيازمند ريسك كمی ارزيابی. رود كار به اندشده ريسك ارزيابی كه هاآيتم از سري يك دادن اولويت براي توانندمی اعداد. زمان
 توالی اينكه احتمال تعيين براي اغلب  9تصميم درخت يا  8اِشكال درخت. است نتيجه و احتمال ارزيابی براي داده زيادي مقدار

 ساده ماتريس يك شكل به اغلب نتايج كيفی ريسك ارزيابی در. گيرندمی قرار استفاده مورد داد خواهند قطعی نتيجة وقايع

 يك اگر. است( پيامد)نتيجه دهنده نشان ديگري و احتمال دهنده نشان ماتريس از محور يك كه شوند می داده نشان ريسك

 .است محاسبه قابل ريسك براي نسبی مقدار يك است شده داده نتيجه و احتمال به مقدار

 گرچه.دارد كمّی معنی ماتريس چهارچوب از خارج كه است نسبی عدد يك كيفی ريسك مقدار كه است مهم موضوع اين فهم

 .است بحث و مشاجره قابل اغلب مقادير اين مبناي بر بندياولويت هستند،  ذهنی ريسك مقادير اين اينكه بدليل

 با نواحی در. است عملياتی تجهيزات خرابی كلی ريسك كاهش هدف با شده پيشنهاد ريسك بر مبتنی فنی بازرسی استراتژي
 شده حداقل فعاليت كم ريسك بار نواحی در عوض در. است نياز مورد بازرسی شده متمركز فعاليت يك متوسط، و باال ريسك

 براي ريسك كمی مقادير. يابد كاهش يافته ساخت و توجيه قابل راه يك كمك به فنی بازرسی برنامه هزينه و كار كل حيطه تا

 اقدامات چگونه كه كندمی ارائه را پيشنهادات از ايمجموعه RBI. شودمی استفاده تعميرات و نگهداري و بازرسی بندي اولويت

 مجموعه هر يك در بينیپيش غيرقابل خرابی يك احتمال RBI اجراي. شوند اجرا بندي،زمان و ابزار نوع، شامل پيشگيرانه
 .دهدمی كاهش را نفت صنعت عملياتی

 

 پيشنهادي مدل و تحقيق روش

 از آمده بدست اطالعات از آماري هاي تحليل اساس بر كه بوده بازرسی مديريت در نوين روش يك ريسك مبناي بر بازرسی

 . رود می كار به بازرسی هاي هزينه و برنامه كردن بهينه منظور به عملياتی فرآيند يك در پايش عمليات

 
 :RBI روش از استفاده مزاياي

 ايمنی افزايش -0

  استفاده قابليت افزايش -0

 افتادگی كار از خطر و فنی بازرسی هاي هزينه كاهش -3

 تعميرات و فنی بازرسی دقيق ريزي برنامه -4

 هاي دوره تعميرات و فنی هاي بازرسی فاصله افزايش -1

 API استاندارد در ،(RBI) ريسك مبناي بر بازرسی برنامه ارائه زمينه در مرجع معتبرترين عنوان به( API) آمريكا نفت انجمن

 : است داده ارائه  RBI براي را روش سه  581

                                                 
8. Fault Tree 
9. Decision Tree 
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 تعيين جهت تواند می كه باشد می روش سريعترين و ترين ساده كيفی، روش. كمّی نيمه روش و كمّی روش كيفی، روش 

 شده تشريح RBI كيفی روش مقاله اين در. شود گرفته بكار ديگر روش دو اجراي جهت آنها بندي اولويت و واحدها ريسك
 از نتيجه كارافتادگی، از احتمال از عبارتند كه آن بر موثر فاكتورهاي و سيستم ريسك محاسبه چگونگی منظور بدين. است

 بر واحدها بندي اولويت و ماتريس ترسيم از پس. است شده تشريح ريسك ماتريس ترسيم چگونگی و تبيين و كارافتادگی

 يا كمّی هاي روش جمله از و ريسك كاهش روشهاي و كرده مشحص را واحدها پرخطرترين توان می كه است ريسك اساس

 .   گرفت كار به را RBI كمّی نيمه

 

 کيفي ريسك مبناي بر بازرسي

 به روش اين. باشد می موجود تاريخچه و تجربه از استفاده با توصيفی اطالعات اساس بر كيفی روش در ورودي هاي داده

 بصورت اغلب روش اين در ورودي اطالعات.  باشد می محدوديتهايی داراي بنابراين بوده نيازمند كمتري جزئی اطالعات

 واحد يك از مهمی قسمت يا واحد يك بندي اولويت جهت عموماً روش اين. است دقيق اعداد بجاي ها داده از هايی محدوده
 تعيين براي روش اين ورودي، اطالعات صحت فرض با. رود می بكار كمی روش به ريسك مبناي بر بازرسی مطالعه جهت

 .است دقيقی بسيار روش خرابی وقوع احتمال

 نياز ارزيابی جهت كمتري زمان و جزئيات به كيفی روش در كه تفاوت اين با است كمّی روش همانند ريسك آناليز كيفی روش
 اما نيست ارزش با كمی آناليز اندازه به نتايج اين اگرچه. باشد می برخوردار كمتري دقت از نيز آمده بدست نتايج البته است،

 .باشد می RBI برنامه بندي اولويت اساس

 :اجراست قابل سطح سه در كمی آناليز

 (بزرگ تجهيز 019 از بيش) خام نفت فرآورش واحد مانند عملياتی واحد يك -0

 تجهيز 019 تا 09) خام نفت فرآورش واحد خالء در تقطير بخش مانند عملياتی واحد يك از بخشی يا بزرگ ناحيه يك -0

 (بزرگ

 (بزرگ تجهيز 09 تا 1) پمپها و خوراک كن گرم پيش مبدلهاي شامل اتمسفري هيتر مانند سيستم يك -3

 چند عرض در را پااليشگاهی واحد يك كه شده ارائه فلسفه اين با است شده بيان  API 581 استاندارد در كه RBI كيفی روش

 :داد انجام توان می را كار سه RBI كيفی روش از استفاده با. دهد قرار ارزيابی مورد ساعت

 هاي تكنيك بوسيله بيشتر آناليز فوائد و شده تعيين نياز، مورد آناليز سطح كه منظور بدين سايت، درون واحدهاي آناليز -0

 .گردد آشكار ديگر روشهاي يا كمّی

 .ريسك ماتريس در آنها به مكانی اختصاص و واحدها ريسك بندي رتبه -0

 .است نيازمند بيشتري بازرسی هاي برنامه به كه كارخانه از مناطقی تعيين -3

 محاسبه "كارافتادگی از نتيجه دسته " عنوان به اي دسته و "كارافتادگی از احتمال دسته " عنوان به اي دسته كيفی آناليز در
 .يابد می اختصاص آن به ريسك ماتريس در مكانی و آيد می بدست ريسك ميزان آنها تركيب با و شده

 :است اصلی مرحله سه شامل RBI كيفی آناليز

 تر دقيق آناليز فوايد تعيين و نياز مورد آناليز سطح انتخاب منظور به سايت يك در موجود هاي واحد اوليه ارزيابی -

 ؛(ديگر هاي تكنيك يا و كمی آناليز مانند)

 ريسك؛ ماتريس روي بر آنها موقعيت تعيين و واحدها ريسك ميزان بندي درجه -

 . باشند بازرسی برنامه در بيشتري توجه نيازمند است ممكن كه تر بحرانی نواحی تعيين -

 هاي پيامد براي فاكتوري سپس شده، مشخص است افتادگی كار از وقوع احتمال دهنده نشان كه فاكتوري ابتدا كيفی آناليز در
 و شده تعيين ريسك ماتريس در نظر مورد واحد موقعيت فوق فاكتور دو تركيب با آنگاه شود؛ می مشخص كارافتادگی از وقوع

 انجام ساده اوليه ارزشيابی يك تواند می كاربر RBI كيفی ترآناليز جزئی مراحل انجام از قبل. شود می بندي رتبه واحد ريسك
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 واحد يك براي ريسك بندي تقسيم يك ارائه ، ريسك آناليز كيفی نتيجه. كند تعيين را ها واحد بين نسبی ريسك تا دهد

 .باشدمی( آن عواقب و افتادگی كار از وقوع احتمال) ريسك مولفه دو بندي دسته با عملياتی

 

 افتادگي کار از وقوع احتمال 

 فاكتور شش شامل كه بوده افتادگی كار از وقوع احتمال دسته تعيين مورد در ريسك كيفی آناليز "دستورالعمل" از A بخش

 از وقوع احتمال آنها تركيب از و شده، دهی وزن فاكتور شش اين از يك هر. باشد می بزرگ نشتی يك وقوع احتمال بر گذار اثر

 احتمال بر كه فاكتوري شش. شود می رسم ريسك ماتريس عمودي محور روي بر فاكتور اين. آيد می دست به افتادگی كار
 :از عبارتند موثرند افتادگی كار از وقوع

 .است نمره 01 ماكزيميم داراي تجهيزات فاكتور(: EF)تجهيزات فاكتور •

 .باشد داشته را ارزيابی نمره كل از نمره 09 ماكزيمم تواند می فاكتور اين(: DF)تخريب فاكتور •

 .باشد¬می نمره 01 بازرسی فاكتور براي مقدار ماكزيمم(: IF)بازرسی فاكتور •

 .باشد داشته نمره 01 ماكزيمم تواند می فاكتور اين(: CCF)شرايط فاكتور •

 .باشد داشته نمره 01 ماكزيمم تواند می فاكتور اين(: PF)فرايند فاكتور •

 [09و0. ]باشد داشته نمره 01 ماكزيمم تواند می نيز فاكتور اين(:  MDF) مكانيكی طراحی فاكتور •

 می بدست احتمال دسته 0 جدول اساس بر آيد می بدست فوق مقادير جمع از كه احتمال فاكتورهاي مقادير محاسبه از بعد

 .آيد

 
 احتمال دسته محاسبه جدول: 2 جدول

 دسته احتمال فاکتور احتمال

0- 51  5 

51- 51  5 

51- 51   5 

51- 10  4 

15- 51 1 

 

 افتادگي کار از وقوع پيامدهاي

 از ناشی هاي پيامد فاكتور:شوند¬می محاسبه جداگانه صورت به فاكتور دو افتادگی، كار از وقوع از ناشی پيامدهاي آناليز در

 هاي پيامد از تري باال دسته كه فاكتوري ريسك، كيفی آناليز در. فرايندي سيال بودن سمی از ناشی هاي پيامد وفاكتور تخريب

 اين تعيين براي.شود می گرفته نظر در افتادگی كار از وقوع هاي پيامد نهايی فاكتور عنوان به دهد، ارائه را افتادگی كار از وقوع
 :شود می استفاده زير فاكتور زير هفت از فاكتور

 ( Chemical Factor, CF)شيميايی ماده فاكتور •

 (Quantity Factor, QF)كميت فاكتور  •

 (State Factor, SF)حالت فاكتور  •

 (Auto Ignition Factor, AF)اشتعالی خود فاكتور •

 ( .Pressure Factor, PRF)فشار فاكتور •

 (Credit Factor, CRF) اعتبار فاكتور •

 (Damage Potential Factor, DPF) تخريب پتانسيل فاكتور •

 [09و0. ]شود¬می تعيين پيامد دسته زير جدول اساس بر فوق، فاكتورهاي از هركدام به مربوط اعداد تعيين از پس 
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 خرابي از ناشي پيامد دسته محاسبه: 3 جدول

 دسته پيامد فاکتور پيامد

0- 51  A 

50- 54  B 

51- 41   C 

10- 51  D 

51 < E 

 
 بودن سمي پيامدهاي دسته

 : كند می بيان را واحد يك سميت بالقوه خطرات وميزان شود می مشخص زير فاكتورهاي زير اساس بر فاكتور اين 

 (TFQ)سمی مواد كميت فاكتور •

 (DIF) شدن پخش قابليت فاكتور •

 (CRF)اعتبار فاكتور •

 (PPF) جمعيت فاكتور •

 .آيد می بدست  زير جدول اساس بر سميت به مربوط دسته مربوطه، عدد وتعيين فوق هاي فاكتور تركيب از استفاده با 

 

 (سميت درجه) سالمتي پيامد دسته: 4 جدول

 دسته پيامد فاکتور پيامد

50>  A 

50- 51  B 

50- 51   C 

50- 51  D 

40 < E 

 
 كه اي دسته آنگاه(. بيشترين E و كمترين A) شوند می داده نشان الفبا حروف توسط( خسارت و سميت) ها پيامد دسته 

 دسته.شود می داده نشان ريسك ماتريس افقی محور روي بر افتادگی كار از وقوع پيامد عنوان به است بزرگتري حرف داراي
. شود می استفاده 1×1 ريسك ماتريس روي بر واحد هر موقعيت تعيين براي. گيرد می قرار عمودي محور روي بر هم احتمال

 مورد ريسك سطح دهنده نشان ماتريس روي بر واحد هر موقعيت شود،-می داده نشان ماتريس روي بر نتايج كه هنگامی

 نمونه اين در. است شده داده نشان 0 شكل ريسك ماتريس در( حداقل متوسط، حداكثر،) ريسك بندي دسته. است ارزيابی

 ممكن نمونه، عنوان به. نباشد نيز اندازه هم ها بندي دسته اين است ممكن. هستند يكسان و اندازه هم ها، ريسك بندي دسته
 [09و0. ]باشد داشته احتمال بندي دسته به نسبت بيشتري وزن پيامدها بندي دسته است

 ماتريس در را مطالعه مورد سيستم ريسك جايگاه توان می كارفتادگی از نتيجه دسته و كارافتادگی از احتمال دسته داشتن با 

 روي ها سيستم يا واحدها همه ارزيابی نتايج وقتی .باشد می ناحيه چهار داراي ماتريس اين. نمود مشخص ريسك  1×1
 ارتقاء جهت توان می شد، مشخص ماتريس

 طبقه آمده بدست هاي ريسك اساس بر نفت صنعت در را واحدها ريسك، مبناي بر بازرسی تكنيك رويكرد با انرژي وري بهره 

 براي تواند می ريسك ماتريس نتايج. نمود مشخص را ارزيابی آن فوريت ميزان و بيشتر ارزيابی به نياز عدم يا نياز و نمود بندي

 توجه بيشترين نيازمند فرايند واحد از قسمت كدام كه شود گرفته تصميم و رفته كار به خطرناک بالقوه نواحی كردن مشخص
 كامالً مطالعه يك آيا كه دهد نشان تواند می همچنين ماتريس اين. باشد می ريسك كاهش ديگر هاي روش يا بازرسی نظر از

 .خير يا است مطلوب كمی
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 [9] ريسك ماتريس در ريسك اولويت نمايش براي پيشامد و احتمال بندي دسته بكارگيري:  1 شكل

 
 
. گيرد می صورت مشخص قوانين سري يك اساس بر ريسك ارزيابی ،( Semi Quantitative Approach) كمّی نيمه روش در

 برخوردار كيفی و كمّی روش دو هر مزاياي از حدودي تا و است ريسك مبناي بر بازرسی جهت مناسب روش يك روش، اين

 .ميباشد

 براي را ريسك مقادير توان می آن از استفاده با و بوده كيفی روش از دقيقتر بسيار(  Quantitative Approach) كمّی روش

 وري بهره ارتقاء جهت و موجود اطالعات از استفاده با سپس. كرد محاسبه نيز لوله خط يك از بخشی حتی يا دستگاه هر

 كامپيوتري هاي داده اساس بر كمّی آناليز.  نمود تعيين را نفت صنعت بخش يا واحد يك جامع بازرسی برنامه توان می انرژي،
 و ورودي هاي داده ميزان در كيفی و كمی روش تمايز وجه.  دارد قرار خرابی وقوع احتمال تعيين جهت تاريخچه بر مبتنی

 .باشد می خروجی نتايج دقت و ها داده اين دقت

 واحد يك در توان می كيفی، روش از استفاده با مثال بعنوان. يكديگرند مكمل بلكه نبوده يكديگر از مستقل مذكور روشهاي

 ارزيابی مورد را باال ريسك داراي تجهيزات كمی، روش از استفاده با سپس. نمود مشخص را باال ريسك با تجهيزاتی صنعتی،
 .دهد می نشان را مذكور هاي روش پيوستگی و ارتباط ،0 شكل. داد قرار

 
 ريسك مبناي بر بازرسي مختلف روشهاي پيوستگي و ارتباط: 2 شكل

 كه است اهميت حائز نكته اين به توجه. دهد می نشان را آن ارتباط و ريسك مبناي بر بازرسی انجام كلی طرح ،3 شكل

 و احتمال ارزيابی از قبل. ندارد( كمی نيمه يا كيفی كمی،) ريسك ارزيابی روش به بستگی و بوده عمومی شده رسم فلوچارت

 عملياتی واحد يك در طراحی اين. شود می انجام(Corrosion Loop Design)  خوردگی مدارهاي طراحی خرابی، وقوع پيامد
 تعيين و ريسك ارزيابی خرابی، وقوع پيامد و احتمال تعيين از پس. گيرد می صورت مواد نوع و فشار دما، سيال،  نوع اساس بر

 اساس بر بازرسی برنامه اجراي و تدوين  نهايت در و شده انجام( Criticality risk assessment)دستگاهها وخامت درجه

 .گيرد می صورت( Inspection Plan) ريسك ميزان
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 قبول قابل مقدار يك در ( Risk Management) ريسك كنترل جهت برنامه توسعه و ريسك ارزيابی فرآيند ريسك مديريت

 .باشد می ريسك مديريت از قسمتی فقط  (Mitigation)ريسك كاهش. باشد می

 

 

 
 ريسك مبناي بر بازرسي کلي طرح: 3 شكل

  
 نگهداري و بازرسی هاي برنامه تعيين در ريسك ارزيابی كاربرد

. گردند می تعيين خرابی وقوع پيامد و خرابی وقوع احتمال تركيب يعنی ريسك ارزيابی نتايج از استفاده با بازرسی هاي برنامه

 :گردد می تعيين ذيل موارد ها برنامه اين در

 گردد بازرسی بايد آنچه •

 بازرسی( روش) تكنيك •

 بازرسی وسعت •

 بازرسی زمان •

 هر ابتدا. است ريسك مبناي بر بازرسی كاربردهاي مهمترين از يكی بازرسی، زمانی فاصله و تكنيك بهينه تركيب آوردن بدست

 از استفاده با سپس گرفته قرار ارزيابی مورد خرابی وقوع احتمال كاهش در تأثير نظر نقطه از بازرسی هاي تكنيك از يك

 دستگاه، هر ريسك كردن مشخص با. گردد می تعيين بهينه بازرسی برنامه يك تكنيك، هر هزينه و آمده بدست اطالعات
 يك در ريسك، مبناي بر بازرسی برنامه يك اجراي با. گردد می مشخص دستگاه از قسمت هر براي بازرسی تكنيك مناسبترين

 متمركز روش از استفاده با ريسك مديريت ، 4 شكل در. يابد می كاهش ريسك مقدار بازرسی، هاي فعاليت يكسان مقدار

 .است شده داده نشان معمولی و سنتی هاي برنامه به نسبت ريسك كاهش در آن اثر و RBI بر بازرسی فعاليتهاي كردن

 مختلف هاي بخش در ريسك مبناي بر بازرسی رويكرد با انرژي وري بهره ارتقاء جهت در  RBI هاي بررسی در كه عواملی
 خورنده ميزان و( مايع و گاز) سيال فيزيكی حالت و اشتعال قابليت سيال، نوع شامل داد قرار نظر مد بايست می نفت صنعت

 می قرار نظر مد ريسك ايمنی هاي ارزيابی در نيز سيال سميت و عملياتی فشار دما، مانند ديگر اطالعات. باشد می آن بودن

 .گيرد
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 RBI بر بازرسي فعاليتهاي کردن متمرکز روش از استفاده با ريسك مديريت: 4 شكل

 

 گيرينتيجه

 كيفی هاي روش از ريسك، مبناي بر بازرسی رويكرد با انرژي وري بهره ارتقاء جهت نفتی بزرگ هاي شركت در دنيا در امروزه

 و كرده مشخص را باال ريسك با تجهيزات ريسك، اوليه ارزيابی براي( API 580 استاندارد با مطابق)  ريسك مبناي بر بازرسی
 ارزيابی مورد را باال ريسك با تجهيزات( API 581 استاندارد با مطابق) كمّی  ريسك مبناي بر بازرسی روش از استفاده با سپس

 براي دليل بدين باشد، می دشوار بسيار  RBI استقرار اوليه مراحل در سازمانها در كمّی روش سازي پياده عمدتاً. دهند می قرار

 روش از توان می روش توسعه براي آن از پس و شود می استفاده كيفی روش از مجموعه يك در   RBI استقرار شروع تسهيل

 ارتقاء جهت در كيفی روش به ريسك مبناي بر بازرسی تكنيك مقاله، اين در. گرفت بهره(  API 581 استاندارد با مطابق) كمّی
 ساده روش يك كيفی ريسك مبناي بر بازرسی روش گرديد، ذكر همچنانكه. است شده بررسی نفت صنعت در انرژي وري بهره

 از پس شود می پيشنهاد. اجراست قابل كوتاه زمانی فاصله يك در كه است صنعتی واحدهاي بازرسی براي اطمينان قابل و

 ريسك با ناحيه در پيشگيرانه؛ تعميرات و نگهداري اقدام( سمی مواد محتوي) باال ريسك با نواحی در ريسك، ماتريس تعيين
 و نگهداري از كم و متوسط ريسك با نواحی در و اطمينان قابليت بر مبتنی تعميرات و نگهداري( سمی غير مواد محتوي) باال

 بر بازرسی كاربردهاي مهمترين از يكی بازرسی، زمانی فاصله و تكنيك بهينه تركيب آوردن بدست. برد بهره اصالحی تعميرات

 ارزيابی مورد خرابی وقوع احتمال كاهش در تأثير نظر نقطه از بازرسی هاي تكنيك از يك هر ابتدا. است ريسك مبناي

 و گردد می تعيين بهينه بازرسی برنامه يك تكنيك، هر هزينه و آمده بدست اطالعات از استفاده با سپس گرفته قرار اقتصادي
 از قسمت هر براي بازرسی تكنيك مناسبترين دستگاه، هر ريسك كردن مشخص با. گيرد می قرار مديريت مجدد ارزيابی مورد

 مقدار بازرسی، هاي فعاليت يكسان مقدار يك در ريسك، مبناي بر بازرسی برنامه يك اجراي با. گردد می مشخص دستگاه

 .يابد می كاهش ريسك

 

 
 مراجع و منابع

[0]  N.S. Arunraj, J.Maiti, Risk-based Maintenance-techniques and application, Journal of 

Hazardous Material 142(2007)653-661 Butterworth/Heinemann, Oxford, 1994. 

[0]  M. Bevilacqua, M. Braglia, The analytical hierarchy process applied to Maintenance 

strategy selection, Reliab. Eng. Syst. Saf. 70 (2000) 71–83. 

[3]  F.I. Khan, M. Haddara, Risk-based maintenance (RBM): a quantitative approach for 

maintenance/inspection scheduling and planning, J. Loss Prevent. Process Ind. 16 (2003) 
561–573. 

[4]  F.I. Khan, M. Haddara, Risk-based maintenance of ethylene oxide production 

facilities, J. Hazard.Mater. A 108 (2004) 147–159. 

www.sid.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

 صنعت در ريسك مبناي بر بازرسي تكنيك رويكرد با انرژي وري بهره ارتقاء

 نفت

 کنفرانس بین المللی چهارمین

  رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
 

11 
 

[1]  P.K. Dey, S.O. Ogunlana, S. Naksuksakul, Risk-based maintenance model for offshore 

oil and gas pipelines: a case study, J. Qual. Maint. Eng. 10 (3) (2004) 169–183. 
[6]  K. Fujiyama, S. Nagai, Y. Akikuni, T. Fujiwara, K. Furuya, S. Matsumoto,K. Takagi, T. 

Kawabata, Risk-based inspection and maintenance systems for steam tuRBInes, Int. J. 
Press.Ves. Pip. 81 (10/11) (2004) 825–835. 

[1]  L. Krishnasamy, F.I. Khan, M. Haddara, Development of a risk-based maintenance 

(RBM) strategy for a power-generating plant, J. Loss Prevent.Process Ind. 18 (2005) 69–81. 

[1]  P.K. Dey, A risk-based maintenance model for inspection and maintenance of cross -

country petroleum pipeline, J. Qual. Maint. Eng. 7 (1) (2001)25–41. 
[0]  American Petroleum Institute, Risk-based Inspection, API Recommended practice 

580, Second Edition, November 2009. 

[09]  American Petroleum Institute, Risk-based Inspection Base Resource Document, API 

Publication 581, Second Edition, September 2008. 

www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

