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چکیده
ارزیابی و مدیریت ریسک در صنایع انرژی به ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشییمی در اییرا ب باتوجیه بیه ماهییت

یر

آفرین این صنعت و ارزشهای باالی سرمایهای موجود در آ از اهمیت باالیی بر وردار میباشد .لزوم بیمیه کیرد تمیامی
بخشهای این صنعت در تمامی مراحل سا تب اجراب آزمایش و بهرهبرداری بهشدت احساس مییگیردد .بیمیهگیرا بیرای
صدور بیمهنامهها در حوزه این صنعت باتوجه به ریسک باال و سرمایه زیاد آ هاب نیازمند انجام بررسییهیای کامیل ارزییابی
ریسک پیش از صدور بیمهنامه و تعیین حداکثر میزا

سارات محتمل میباشند .در مقالیه حاضیرب باتوجیه بیه نییاز هیر دو

صنعت بیمه و انرژی به ارزیابی ریسک و بر اساس م العات انجام شدهب روشهای نوین و علمی جهت ارزیابی ریسک ایین
صنایع مورد بررسی قرارگرفته است  .سپس با ارائه م العه موردی تمیامی محاسیتات ارزییابی ریسیک و حیداکثر سیارات
احتمالی بهصورتب کمّی و کیفی محاسته و تحلیل شدهاند.
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-1مقدمه
بشر از ابتدای لقت همواره با

رات بسیاری در مسیر زندگی ویش مواجه بوده و در راسیتای دفیع و ییا کنتیرن ایین

مخاطرات راههای گوناگونی را آزموده است .با پیشرفت جوامع بشری و گسترش صنایع مختلفب میزا

رات تهدید کننیده

از لحاظ جنتههای مختلف مالی و جانی نیز افزایش یافته است .در نتیجه لزوم پیشرفت و گسترش راهکارهای متیارزه بیا ایین
ریسکها و مخاطرات نیز قاعدتاً امری اجتنابناپذیر واهد بود .لیکن متناسب با سرعت پیشرفت صینعتی در ابعیاد مختلیفب
متأسفانه مسائل مرتتط با حوزههای ریسک و ایمنی به هما سرعت رشد نداشته و نتیجه این عدم تناسب بروز سارات میالی
و جانی گسترده صنایع مختلف میباشد که امروزه به کررات شاهد آ هستیم.
در مقاله حاضر به بررسی

رات و ریسکهای موجود در صنایع انرژی به عنوا پرمخاطرهترین بخش صنعت و ارائیه

راهکارهای مدیریت و کنترن ریسک از دیدگاه صنعت بیمه پردا تیه شیده اسیت و در انتهیا بیه بررسیی میوردی یکیی از
بخشهای این صنعت از منظر ارزیابی ریسک بیمهای پردا ته شده است.

 -2تعریف موضوع
 -2-1ریسک و مدیریت آن چیست؟
تعاریف مختلفی برای واژه ریسک ارائه شده است .در یکی از این تعاریف ارائه شدهب ریسک به معنای انحیرا

معییار

در پیشامدهای ممکن است که می تواند در شرایط اص یا موقعیت معین وجیود داشیته باشید دهیادی دسیتتاز و کسیری
دستتازب .)1131در تعریفی دیگر ریسک عتارت است از عدم ق عیت در برو داد اقدامات و روییدادها .ایین عیدم ق عییت
میتواند اشاره به فرصتی مثتت و یا تهدیدی منفی داشته باشد .ریسک را باید در راب ه با ترکیتی از احتمان ر داد چیزی و
اثر ناشی از ر داد آ ارزیابی کرددبابک لعل فامب  .)1131به عتارتی در این تعریف ریسک برابر اسیت بیا حاصیل ضیرب
احتمان وقوع در شدت پیامد.
مدیریت ریسک شامل شناسایی و ارزیابی ریسکها و سپس عکسالعمل مناسب در مقابل آنهاست .بهطیورکلی فرآینید
مدیریت ریسک شامل سه مرحله اساسی زیر است:
 -1شناسایی ریسک
 -2تجزیه و تحلیل و ارزیابی ریسک
یا کاهش ریسک

 -1تصمیم گیری و انجام اقدامات کنترلی جهت حذ
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شناسایی ریسک

ارزیابی ریسک

تصمیم گیری

انتقان ریسک

پذیرش ریسک

اقدامات جهت کنترن ریسک

نمودار ( -)1نمودار مراحل مدیریت ریسک

مدیریت ریسک فرآیند مهمی است که اگر به موقع طی فعالیت یک پروژه یا صنعت آغاز شود میتواند سودمند بیوده و
ابزار قدرتمندی برای شناسایی زود هنگام ضعفها باشد تا تیم میدیریت بتوانید برنامیههیای عملییاتی را جهیت میدیریت
ریسکها سازماندهی کرده و از تتدیل شد آنها بیه مسیألهای بیزر

در آینیده جلیوگیری کنید و بیه ایین ترتییبب پاسی

پیشگیرانه شما نستت به مسائل بالقوه به جای واکنش نستت به مسائل و مشکالت آینده میتوانید صیرفهجیویی در پیون و
زما را به همراه داشته باشد.
مدیریت ریسک یک فرآیند

ی نیستب بلکه عتارت است از ایجاد تعادن میا عناصر به هم تنیدهای که با یکدیگر در

تعامل بوده و برای داشتن یک مدیریت ریسک اثربخش باید با هم در تعادن باشند .بهعالوه ریسکهای معینی را نمیتیوا
جدای از یکدیگر مدیریت کردب چراکه مدیریت یکی از آنها ممکن است بر دیگری تأثیرگذار باشد و یا به عتارتی اقیدامات
مدیریت ریسک فقط ممکن است در صورت کنترن هم زما چند ریسک دارای اثربخشی باشد.
شایا ذکر است مدیریت ریسک امروزه در تمامی صنایع به عنوا مسألهای مهم م رح میشود .میونی ری در راسیتای
جایگاه مدیریت ریسک بیا میکند" :اجرای موفقیتآمیز یک پروژه به شیدت وابسیته بیه اسیتفاده از مشیاورا مهندسیی
مستقل و با تجربیه در کنتیرنب مانیتورینی

و میدیریت ریسیک در چر یه زنیدگی پیروژه مییباشید" ددکتیر محمدرضیا

لواسانیب.)1131
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 -2-2ریسک و مدیریت آن در صنایع انرژی:
بررسی آمار و گذشته حوادث در هر صنعتی همواره راهگشای مسیر آینده آ صنعت واهد بود .آمار نشا میدهد که
تعداد حوادث و سارات ناشی از آنها در بخش صنایع انرژی شامل بخشهای مختلیف صینایع نفیتب گیازب پتروشییمی و
نیروگاهها همواره با شدت و تواتر باالتری همراه بودهاند .صنایع انرژی به ویژه در بخش صنایع نفت و گاز بهعلت حضیور
ترکیتات شیمیایی و اشتعان زا همانند انواع هیدورکربنهای ستک و سنگین را میتوا در زمره صنایع با ریسک بسییار بیاال
دستهبندی نمود .از این رو اهمیت ارزیابی ریسک و مدیریت آ در این صینایع نسیتت بیه سیایر بخیشهیا چنیدین برابیر
میباشد.
بهطورکلی صنایع انرژی را میتوا به دو بخش عمده نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاهها تقسیمبندی کرد .کیه هید
مقاله حاضر تمرکز بر صنایع نفت و گاز و پتروشیمی میباشد .این صنعت در یکی از انواع تقسییمبنیدیهیا بیه دو بخیش
صنایع  onshoreدساحلی) و  offshoreدفراساحلی) تقسیمبندی میشود .مراحیل مختلیف ایین صینعت را مییتیوا بیه
صورت زیر الصه کرد:
 -1مراحل کشف و استخراج نفت و گاز از چاههای ساحلی و فراساحلی
 -2مراحل تجمیع و انتقان نفت و گاز استخراجشده به سمت پاالیشگاههای نفتی و گازی
 -1مراحل جداسازی و تصفیه نفت و گاز در پاالیشگاهها
 -4مراحل انتقان برشهای مفید نفتی و گازی برای تولید مواد مختلف به مجتمعهای پتروشیمی
 -5مراحل توزیع محصوالت در س ح کشور و صادرات
هر یک از این مراحل دارای ریسک های اص ود بوده و نیازمند ارزیابی و مدیریت صحیح در جهت کیاهش مییزا
ریسک میباشند.
ریسک معموالً بهطورکامل ازبین نمیرودب اما الزم است تا به س ح قابل قتولی کاهش یابد .حتی ریسکهای پیایین نییز
باید تحت کنترن باشند تا بتوا از پایین ماند آنها اطمینا حاصل نمود .ریسکهای موجود در یک پروژهب باید در گزارش
مدیریت ریسک عنوا شوند .این گزارش باید حاوی فهرستی از ریسکهای شناسیایی شیدهب طیرحهیای میدیریتی جهیت
کاهش ریسک و ماتریسی از ریسک برای طتقهبندی آ ب به سه دسته باالب متوسط و پایین باشد.
با توجه به پر ریسک بود تمامی بخشهای این صنایع و به علت باال بود حجم سیرمایههیای میالی و انسیانی در ایین
بخشب عمالً امکا رساند ریسک آنها به صفر حتی با رعایت کلیه نکات ایمنی و ارزیابیهای ریسیک جیامع نییز وجیود
نخواهد داشت .لذا لزوم انتقان ریسک به بیمه برای این صنعت به شدت احساس میگردد.
استراتژی انتقانب یعنی موجب شد اینکه بخش دیگری ریسک را قتون کندب معمیوالً بوسییله بسیتن قیرارداد ییا انجیام
اقدامات احتیاطی بیمه کرد ب یک نوع از استراتژیهای انتقان ریسک با استفاده از بستن قرار داد است.
هما طورکه ذکر شد حجم سرمایهها و همچنین میزا ریسک در این بخش از صنعت باال مییباشیدب لیذا شیرکتهیای
بیمهگر با صدور بیمهنامه برای بخشهای مختلف این صنعتب ود را در معرض ریسک باالیی قرار واهند داد .به همیین
دلیل است که استفاده از متدها و روشهای به روز ارزیابی ریسک بیرای آشینایی هرچیه بیشیتر صینعت بیمیه و همچنیین
بیمهگذارا با مخاطرات و ریسکهای موجود بهمنظور بهحداقل رساند این
باالیی بر وردار است.
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 -2-3جایگاه صنعت بیمه در بخش انرژی:
"پروژههای عمرانی و زیربنایی که برای اکتشا ب استخراجب پاالیش و پخش فرآوردههای نفیتب گیاز و نییز پتروشییمی
احداث میشودب تحت عنوا پروژههای انرژی در صنعت بیمه م رح هستند .م العه آمارها در حوزه بیمه در صنایع نفت و
انرژی دنیا این صنعت را بهعنوا حوزهای که تعریف و کاربردهای پیشرفتهای از بیمه را م رح میکندب نشا میدهید .ایین
در حالی است که ارقام و دادههای عملکرد صنعت بیمه در حوزه نفت و انیرژی در کشیورب حیاکی از عیدم تناسیب سیهم
صنایع نفت و انرژی از صنعت بیمه کشور با نقش این بخش در اقتصاد کشور میباشد.
در دهه قتل بیمه مرکزی جمهوری اسالمی ایرا ب  39درصد از ریسک های رشته بیمه نفیت و انیرژی را بیه بیمیه گیرا
اتکایی در ارج از کشور واگذار می کرد؛ اما قتل از اعمان تحریم ها با افزایش توا فنی و مالی دا لیب سهم واگیذاری بیه
ارج به  41درصد در سان  1131کاهش یافته بود و متناسب با افزایش ظرفیت مالی و فنی بازار بیمه با باال رفیتن ظرفییت
نگهداری در شرکتهای بیمهب نتیجتاً ظرفیت نگهداری ریسک بیمه نفت و انرژی در دا ل کشور نیز در یک روند معمیون
رو به افزایش گذاشته بود.
آمارها نشا میدهد در دهه ا یر نزدیک به  44درصد از سارت های اعالم شده در س ح جها و حدود  34درصد از
سارتهای پردا ت شده صنعت جهانی بیمه به صنایع نفتب گاز و پتروشیمی ا تصاص داشته است .فلذا ضروری است
راهکارهای توسعه تعامالت فی ما بین صنعت نفت و بیمه و افزایش ظرفیت و کارآیی بازار بیمه های انرژی در کشیور بیه
عتارتند از تقویت توا تخصصیی صینعت بیمیه در حیوزه

طور جدی مورد توجه قرار گیرد .راهکارهای نیل به این هد

بیمههای انرژیب طراحی سازوکار مناسب جهت س ح بندی پروژههای نفتی از حیث پیچیدگیهای فنییب مییزا ریسیک و
گستردگی و ارائه دمات مشاوره مدیریت ریسک در صنعت بیمه کشور در کنار فروش بیمهنامه به صنایع نفت و انرژی".
دوب سایت بیمه آسیاب بیمههای انرژی)

 -3بررسی انواع متدهای ارزیابی ریسک:
ارزیابی ریسک به منظور شنا ت کامل ریسکهای موجود در یک سیستم و ارائه راهکارهای مناسب بیرای کنتیرن و
کاهش آنها دارای روشها و متدهای متنوع و گوناگونی هست که هر یک از آنها دارای ویژگیهای اص ود میباشید.
انتخاب روش مناسب ارزیابی ریسک با توجه به نوع صنعت یا پروژه و شرایط آ با توجه بیه هیدفی کیه از آ ارزییابی
ریسک مد نظر میباشدب دارای اهمیت باالیی میباشد .به طور کلی مهمترین روشهای ارزیابی ریسک میورد اسیتفاده در
صنایع فرآیندی به شرح زیر میباشد:
-

ارزیابی مقدماتی

-

ارزیابی به روش HAZOP Study

-

ارزیابی به روش What if

-

ارزیابی به روش SHA System Hazard Analysis

ر به روش )Preliminary Hazard Analysis(PHA

-

ارزیابی به روش در ت

-

ارزیابی به روش )Failure Modes & Effect Analysis (FMEA

ا )(Fault Tree analysis - FTA

از میا روشهای ارزیابی ریسک ذکر شدهب دو روش ارزیابی  HAZOPو  FMEAجزو کیاربردی تیرین و بهتیرین
روشها می باشد.
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 -3-1روش ارزیابی ریسک HAZOP Study
دو مفهوم مخاطره د )Hazardو راهتری عملیات د)Operabilityب دو رکن اساسی در نام ایین روش هسیتند کیه هیر
یک وزنه مهمی در محتوای این روش نیز میباشند .تعریف رسمی  HAZOPعتارتست از" بهکارگیری روشی رسیمی و
سیستماتیک بر روی مقاصد طراحی و عملیاتی پروژه موجود و در حیان کیار ییا در فیاز طراحییب بیه منظیور اسیتخراج
انحرافات محتمل از شرایط طراحی و عملیاتی واحد و بررسی و تحلیل عواقب مخاطرات یا شرایط بر هم زننیده شیرایط
عملیاتی م لوب و در صورت نیاز ارائه پیشنهاداتی برای افزایش س ح ایمنی و عملیاتی پروژه".
تکنیک آنالیز مخاطرات و راهتری عملیاتب HAZOPب روشی با سیا یتار مشخص برای تشخیص و ارزییابی ایمنیی
مخیاطرات در واحیدهای فرآیندی است که از تیمی با تخصصهای مختلف مهندسی استفاده می کند و بهعنیوا روشیی
پایه برای شناسایی

رات فرآیندی در طراحی و عملیات واحد صنعتی مورد قتون قرار گرفته است.

در این روش با کمک یک تیم متشکل از رشتههای فنی مختلفب تمامی نقشیههیای  PFDو  P&IDفرآینیدی میورد
تجزیهوتحلیل می گیرد .به منظور افزایش تمرکز بر روی انحرافات احتمالی پارامترهای عملیاتیب سیستم مورد م العیه بیه
زیر سیستم های کوچکتر که اص الحاً گره د )nodeم العاتی وانده میشود تقسیم میگردد .هر گره م العاتی به بخشی
از سیستم اطالق می شود که در آ عالوهبر امکا تعیین پارامترهای عملیاتیب احتمان انحرا
وجود دارد .باید توجه داشت که اثرات انحیرا

پارامترهیای ییاد شیده نییز

در پارامترهیای عملییاتی ممکین اسیت عیالوه بیر گیره میورد م العیهب

سایرگرهها و حتی کل سیستم را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
فلسفه اصلی پشتیتانی کننده روش  HAZOPاین عتارت میباشد که اگر یک فرایند بر اساس اهیدا
عمل کند رویداد

طراحیی یود

رناك در آ رخ نخواهد داد .بهعتارتدیگر اولین و اصلیترین فرضیه در انجام  HAZOPاین اسیت

که فرآیند اصلی طراحی و استانداردهای تجهیزات اعمان شده همگی صحیح می باشیند کیه بیر همیین اسیاس انحرافیات
ممکن از اهدا

اولیه طراحی سیستم مورد بررسی قرار واهد گرفت .بههمییندلییل در میورد کیل سیسیتم و همچنیین

گره های انتخابی ضرورت دارد که اهدا

اصلی از طراحی آنها به دقت تعیین شده و سپس انحرافات احتمالی از اهیدا

یادشده مورد ارزیابی قرار گیرد .این امر دو مزیت عمده زیر را بدنتان واهد داشت:
 -1امکا ارزیابی بخشهای سیستم از دیدگاه طرح عملی میگردد .برای مثان د صورتیکه هد
تحمل  14کیلوگرم فشار بر سانتیمتر مربع قید شده باشد صحیح بود هد

طراحی یک ق عه

فوق مورد بررسیی بیشیتر قیرار گرفتیه و در

صورت شناسایی هر گونه قصورب اقدامات اصالحی در همین مرحله انجام میگیرد.
 -2امکا مقایسه شرایط موجود با اهدا

فوق و درنتیجه شناسایی انحرافات احتمالی عملی میگردد.

پس از طی مراحل فوق در هر از گره های انتخابی باتوجه به نوع فرآیندهاب پارامترهای عملیاتی مختلف مورد بررسیی
قرار گرفته و اثرات آنها بر روی فرآیندها و تجهیزات در شیرایط مختلیف ثتیت میی گیردد .سیپس باتوجیه بیه ارزییابی
انجام شدهب اقدامات اصالحی مورد نظر برای جلوگیری از این اثرات و آسیب ها ارائه می گردد.
انجام یک م العه  HAZOPدر کنار اینکه با شناسایی و ارزیابی ریسکها به ارائه درك بهتر کمک کیرده و در نهاییت
به بهتود عملیات و ارتقاء س ح ایمنی سیستم کمک واهد کرد .با درگیر سا تن افراد به صورت تیمی و جلب مشارکت
آنها در حل مشکالت ود به افزایش روحیه همکاری جمعی در سازما منجر واهد شد.
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 -3-2ارزیابی ریسک به روش :FMEA
روش تجزیه وتحلیل عوامل شکست و آثار آ سابقه  44ساله دارد .استفاده از  FMEAبرای اولین بار در دهیه 1394
در صنایع هوا و فضای آمریکا جهت سا ت سفینه آپولوی  11در ناسای آمریکا مشاهده شده است و پس از آ در دهیه
 1314و  1334برای موسسات اتمی بهکار رفت .ضمن اینکه از سان  1311به بعد برای صنایع ودروسیازی نییز بیهکیار
گرفته شد .از سان  2444تا کنو این روش یکی از پرکاربردترین روشهای ارزیابی ریسک در تمامی صنایع میباشد .در
این روش سه پارامتر مهم زیر مورد بررسی قرار میگیرند:
 Occurrence احتمان وقوع :احتمان یا بهعتارتی دیگر شمارش تعداد شکستها نستت به تعداد انجام فرآیند
 Severity شدت

ر :ارزیابی و سنجش نتیجه شکست دالتته اگر به وقوع بپیوند) .شدتب یک مقیاس ارزییابی

است که جدی بود اثر یک شکست را در صورت ایجاد آ تعریف میکند.
 Detect احتمان کشف :احتمان تشخیص شکست قتل از آ که اثیر وقیوع آ مشیخص شیود .ارزش ییا رتتیه
تشخیص وابسته به جریا کنترن است .تشخیصب توانائی کنترن برای یافتن علت و مکانیزم شکستهاست.
برای ارزیابی به روش  FMEAالزم است تا برای هر یک از ریسکهای موجود در یک پروژه یا کار انهب به هر ییک
از سه پارامتر فوقالذکر یک عدد بین  1تا  14نستت داده شود .اگر درجات این سه عامل را در یکدیگر ضرب کنیم نمیره
اولویت

رپذیری برای هر الگوی شکست بالقوه و آثار آ بدست میآید.
) (RPNنمره اولویت

ر پذیری= دشدت * وقوع * تشخیص)

باتوجه به  RPNهای بهدست آمده برای هر ریسکب اولویتبندی صورت میگیرد .در این روش عدد اولویت ریسک
به سه س ح تقسیمبندی میشود.
 س ح  :1س ح عادی که در آ هر سه فاکتور عدد  RPNدارای عددی کمتر از  9میباشند و یا اینکه عدد RPN

پایین است و نیاز به اقدامات پیشگیرانه احساس نمیشود.
 س ح  :2س ح نیمه بحرانی که در آ حداکثر یک فاکتور از سه فیاکتور عیدد  RPNدارای مقیادیری بیاالتر از 9
است ولی عدد  RPNپایین است .در اینصورت ارایه اقدامات پیشگیرانه ضروری است.
 س ح  :1س ح بحرانی که در آ حداقل دو فاکتور از سه فیاکتور عیدد RPNدارای مقیادیر بیاالتر از  9باشیند و
عدد  RPNنیز باال میباشد .مسلم است که این س ح نیاز به اقدامات پیشگیرانه فوری دارد.

 -3-3ارزیابی ریسک با محاسبه  PMLو  EMLدر صنعت بیمه
هما طورکه در بندهای قتلی مقاله گفته شدب روشهای مختلفی برای ارزیابی ریسک از منظرهای مختلف وجود دارد.
لیکن ازآنجاییکه هد

مقاله حاضر کاربرد روشهای ارزیابی ریسک در بیمه صنایع نفت و انرژی میباشدب لذا در ادامیه

به تشریح استفاده از روشهای ارزیابی ریسک برای محاستات  PMLو  EMLپردا ته شده است.
در تعریف شرکت سویس ری از این دوپارامتر آمده است:
 PMLد )Probable Maximum lossحداکثر سارت در حالی است که آتشسیوزی واقیع شیود و هیی ییک از
سیستمهای اطفاء حریق نتوانند به وظایف ود عمل کنند و آتشسوزی ود به ود با مانع بر ورد نمایید و ییا میوادی
برای سو تن باقی نماند و آتش اموش شود.
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 EMLد )Estimated Maximum lossمورد بیمه در حالت عادی و نرمان ود قرار دارد و کلییه تأسیسیات و سیسیتمهیای
اطفایی در حد مورد انتظار مورد استفاده قرار میگیرند و مؤثر واقع میشوند و شرایط غیرعادی و اتفاقی نیست.
در این روش با استفاده از روشهای ارزیابی ریسک نظیر روش  HAZOPابتدا نقاط
با استفاده از تعریف کالسیک ریسک به صورت حاصلضرب شدت در احتمان وقوع ییک

ر شناسایی میگیردد .سیپس
یر عیدد ریسیک محاسیته

می گردد .برای محاستات این دو پارامترب الزم است تا ارزش سرمایه هر بخش از یک پروژه یا کار انه در دسیترس بیوده
و یا با استفاده از روشهای ارزش گذاری محاسته گردد .با استفاده از عدد ریسیک و داشیتن مییزا سیرمایه هیر بخیشب
ر مشخص شده و محاستات  PMLو  EMLبرای آ بخش انجام میگیرد .سیپس بیا اسیتفاده از

پرریسک ترین زو

تعریف ماتریس ریسک بیمهای براساس ماتریس کنترن پروژهب و داشتن اعداد فوق میتوا محدوده

رپذیری هر پروژه

و یا کار انه و صنعتی را تعیین نمود.

 -4بررسی موردی ارزیابی ریسک یک واحد انرژی در مرحله ساخت و نصب و بهره برداری:
در این بخش از مقاله حاضرب به بررسی و ارزیابی ریسک یکی از پروژههای صنعت انرژی ایرا تحت عنوا کار انه
 NGLپردا ته شده است و در انتهای محاستات  PMLو  EMLاین کار انه براسیاس روش ذکیر شیده در بیاال انجیام
گرفته است.

 -4-1شرح پروژه:
این پروژهب یکی از بزرگترین پروژههای صنعت نفت کشور است که با اجرایی شد آ ب روزانه از سیوزاند بییش از
 544میلیو فوت مکعب گازهای همراه تولیدشده از میادین نفتی غرب کارو شامل یادآورا ب آزادگا ب دار وین و یارا
جلوگیری به عمل واهد آمد.
به طورکلی هد

از اجرای این طرح تتدیل گازهای حاصل از میادین نفتی به محصوالت با ارزش به جیای سیوزاند

می باشد .محصوالت عمده و اصلی تولیدی این کار انه به شرح زیر میباشد:
 -1میعانات گازی
 -2گاز شیرین
 -1گوگرد
گازهای همراه حاصل از فرآورش نفت ام تولیدی این میادین ترش بیوده دحیاوی  H2Sو  )CO2و الزم اسیت کیه
جهت انتقان به کار انه گاز-گاز مایعب نمزدایی و فشار افزایی شوند .در واحد گاز-گاز مایعب گازهای ترشب شیرینسازی
شده و پس از فرآورشب مایعات استحصالید )+C2از طریق ط لوله " 19به طون  114کیلیومتر بیه کار انیه پتروشییمی
منتقل میشوندب همچنین گازهای ستک تولیدی نیز از طریق ط لوله " 19انتقیان گیاز بیه طیون  55کیلیومتر بیه شیتکه
سراسری گاز کشور د )IGATارسان میگردد .همچنین گوگرد گرانون شیده نییز از تولییدات کار انیه واهید بیود کیه
میتواند در صنایع شیمیائی و کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد.
گازهای غنی و ترش که وراك کار انه  NGLمیباشدب از میادین غرب کارو تامین شده و با

وط انتقیان مجیزا

به محل احداث این کار انه منتقل میشوند .در این کار انه واحدهای اصلی فرآیندی و واحدهای جیانتی وجیود دارنید
که در جدون زیر مهمترین آنها آورده شدهاست.
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جدول ( -)1واحدهای اصلی و جانبی فرآیندی کارخانه NGL
واحدهای جانبی

واحدهای اصلی فرایندی
واحد تاسیسات ورودی

واحد تامین آب

واحد تولید هوای فشرده

()Reception Facilities

()Water Treatment Unit

()Air Compression

واحد شیرین سازی

واحد اطفاء حریق

واحد نیتروژ

()Gas Sweetening

()Fire Fighting

()Nitrogen System

واحد تثتیت میعانات گازی

واحد تامین گاز سو ت

سیستم تخلیه

()Condensate Stabilization

()System Fuel Gas

()Relief system

واحد بازیابی میعانات گازی

واحد تامین سو ت مایع

واحد آب ورودی

()Fuel Oil

()Intake Water

()NGL Recovery

واحد جداسازی مرکاپتانها از
مایعات گازی

واحد تامین مواد شیمیائی

()Chemicals

()Polishing Unit

واحد تولید بخار

واحد بازیافت گوگرد
()Sulfur Recovery Unit

()Steam Generator

واحد تقویت فشار گاز

واحد تصفیه پساب

()Compressor Unit

()Waste Water Treatment

با درنظرگرفتن شرایط وراك ورودیب آرایش فرآیندی زیر برای فرآورش گازهای غنی انتخاب شده است.
 -1تأسیسات ورودی د:)Reception Facilities
برای هر یک از

وط انتقان گازهای غنی به کار انهب یک سیستم پوك مجزا در نظر گرفته شده و همچنیین جهیت

عملیات جداسازی میعانات گازی و آبی همراه وراك ورودی بیه کار انیهب از سیسیتم لختیه گییر د)sludge catcher
استفاده میشود.
 -2واحد شیرین سازی د:)Gas Sweetening
گازی که از میادین به سمت کار انه میآیدب ترش میباشد .لذا گاز ترش روجی از تأسیسات ورودی حاوی مقادیر
زیادی گازهای سولفید هیدروژ د )H2Sو دی اکسید کربن د )CO2بوده و الزم است که مقادیر آنها براساس استانداردها
تا میزا مجاز تقلیل داده شود .فرآیند معمون برای جداسازی گازهای سولفید هییدروژ و دی اکسیید کیربن اسیتفاده از
روش جذب با استفاده از حالن جاذب  DEAددی اتانون آمین) میباشد.
 -1واحد تثتیت میعانات گازی د:)Condensate Stabilization
مایعات استحصالی از تأسیسات ورودی به همراه میعانات هیدروکربنی حاصیل از تجهییزات ورودی واحید شییرینسیازیب
وارد واحد تثتیت مایعات گازی شده و پس از تثتیت جهت مرکپتا زدایی در ورودی واحد  polishingبا گیاز -میایع مخلیوط
و سپس توسط ط لوله به کار انه  NF3پتروشیمی بندر امام پمپاژ میگردد .گازهای تولیدی در این واحد نییزب پیس از فشیار
افزایی با گازهای روجی از تأسیسات ورودی مخلوط شده و وارد واحد شیرینسازی میشود.
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 -4واحد بازیابی مایعات گازی د:)NGL Recovery
نوع فرآیندهای انتخابی برای این بخش متنوع بوده و بیشتر تابع محصون تولیدی کار انیه مییباشید .گزینیه انتخیاب
شده برای فرآیند این واحد که در آ بیشترین میزا اتا بازیافت میگرددب عتارت است از استفاده از سیکل پروپا بیرای
نک کرد گاز غنی شیرینشده و سپس عتورگاز از شیر ا تناق د )JT valveو توربو اکسپندر برای مایعسازی گاز غنی
شیرینشده.
گاز و مایع روجی از این بخش به برج تفکیک ارسان شده و محصوالت مورد نیاز در این برج از یک دیگر تفکیک
میگردند .محصوالت روجی از این بخش شامل گاز ستک و گاز -مایع می باشیند .همچنیین بیا توجیه بیه اینکیه گیاز
روجی از واحد شیرین سازی اشتاع از آب میباشدب در زما تقلیل دمای آ احتمیان تشیکیل هییدرات در گیاز وجیود
داشته و لذا در انتخاب فرآیند مایع سازی گازب الزم است تا حذ

آب از سیستم مدنظر قرار گیرد.

از میا فرآیندهای مختلف نمزداییب فرآیند جذب س حی به وسیله بسیترهای جامید  molecular sieveبیرای ایین
کار انه انتخاب شده است .در این فرآیندب گاز در اثر عتور از برج های حاوی بستر جامد با س ح جاذب در تماس قیرار
می گیرند .عتور گاز از دا ل منافذ و مجراهای بسیار ریز بسترهای جامد باعث جذب مایع توسط این جیاذب شیده و در
نیتجه بستر اشتاع میشود.
برای روج آبها جذب شدهب به جاذب حرارت داده میشود .در شرایط دمای بیاالب فشیار بخیار اجیراء جیذب شیده
افزایش می یابدو بر نیروی جاذبه بین بستر و مایع غلته میکندب در این حالت اجزاء جذب شده از بستر جدا و به سیمت
باالی برج حرکت میکنند و بستر جامد عاری از آب میشود و به عتارتی بستر احیا شده و آماده استفاده مجدد میگیردد.
در این واحد همچنین فلزات سنگین از گاز پس از نم زدایی توسط بسترهای جاذب جداسازی میگردد.
 -5واحد جداسازی مرکپتا از مایعات گازی د:)Polishing Unit
در این واحد توسط بسترهای جامدب مرکپتا از مایعات گازی جداسازی میشوند و بسترها توسط گاز داغ احیا میشوند.
 -9واحد بازیافت گوگرد د:)Sulfur Recovery
گاز اسیدی روجی از واحد شیرین سازی در صورت داشتن نستتهای مناسیب و مقیادیر قابیل توجیه از گازهیای
سولفید هیدورژ ب وراك مناستی برای واحد بازیافت گوگرد میباشد .این واحدها تحت لیسانس بیوده و معیرو تیرین
فرآیند برای تتدیل گاز سولفید هیدروژ به گوگرد استفاده از فرآیند  CLAUSمیباشد .در این فرآینیدب قسیمتی از گیاز
سولفید هیدروژ در یک کوره سوزانده میشود .گازهای روجی از این کوره در حضور کاتالیسیت بوکسییت آلومینییوم
در راکتورها واکنش داده و تولید گوگرد مذاب مینماید .محصون فرعی این واحد بخار آب بوده کیه مییتوانید در سیایر
بخشهای فرآیند مورد استفاده قرار گیرد .سپس گوگرد مذاب در فرآیند گرانونسازی به مشخصات مورد نیاز تتدیل شده
و میزا گاز سولفید هیدروژ در آ تقلیل مییابد .همچنین الزم است تا امکانات مورد نیاز برای ذ ییرهسیازی و انتقیان
گوگرد جامد نظیر سولههای ذ یره سازی گرانون و نوار نقالههای انتقان نیز در نظر گرفته شود.
 -1واحد تقویت فشار گاز د:)Compressor Unit
یکی از محصوالت جانتی واحد بازیابی مایعات گازیب گازهای ستک میباشد .این گازهیا پیس از افیزایش فشیار در
واحد تقویت فشار گازب وارد شتکه سراسری انقان گاز یا هما  IGATمیشوند.
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از طرفی دیگرب هما طور که قتالً در واحد تثتیت میعانات گازی ذکر شده بودب گازهای تولیدی در این واحید پیس از
فشار افزایی در واحد تقویت فشار گاز با گازهای روجیی از تأسیسیات ورودی کار انیه مخلیوط شیده و وارد واحید
شیرینسازی میگردند.
 -3واحدهای کمکی د:)Utility Unit
عالوه بر  1واحد اصلی کار انه که در بندهای قتل شرح داده شدب واحدهای جانتی و کمکی زییر نییز جهیت تیأمین
نیازهای کار انه طراحی و اجرا واهد شد:
 واحد تأمین آب د)Water treatment Unit
 واحد اطفاء حریق د)Fire Fighting Unit
 سیستم تخلیه د )Relief systemشامل مشعل سوزاب بسته مایعات دور زیر و گودان سوزا
 واحد تأمین گاز سو ت د)Fuel Gas system
 واحد تأمین سو ت مایع د)Fuel Oil
 واحد تأمین موارد شیمیایی د)Chemicals
 واحد تولید بخار د)Steam Generator
 واحد تصفیه پساب د)Waste Water Treatment
 واحد تولید هوای فشرده ()Air Compressor
 واحد نیتروژ ()Nitrogen system

 -4-2ارزیابی ریسک:
بهطورکلی برای ارزیابی ریسک صنایع فرآیندیب

رات را میتوا به دو دسته عمده و کلی زیر تقسیمبندی کرد.



رات طتیعی دشامل زلزلهب سیلب طوفا ب صاعقه و )...



رات فرآیندی

هر یک از این ریسکها میتواند بهعنوا

ری برای انسا ب محیط زیست و یا سرمایه درنظرگرفته شود .با توجه بیه

اینکه بیمه نامه مدنظر برای پوشش این پروژه بیمهنامیه تمیام

یر نصیب مییباشیدب لیذا تنهیا

یرات از جنتیه مییزا

آسیبرساند به سرمایه ود پروژه و یا اشخاص ثالث مورد ازریابی و بررسی قرار واهد گرفت.
ذکر این نکته ضروری میباشد که بیمهنامه دارای دوره آزمایش و نگه داری نیز بوده و براساس پیما منعقد شده بیین
کارفرما و پیما کار این بخش از پروژه نیز جزو تعهدات پیمانکار میباشد.
الزم به ذکر است براساس اسناد ارائه شده توسط بیمه گذارب و م ابق با میوارد ذکیر شیده در قیرارداد پیمیا ب تمیامی
م العات  HAZOPو  HAZIDپروژه توسط مشاور دارای صالحیت فنی در فاز طراحی پروژه انجام گرفته است و ایین
امر از نقاط بسیار مثتت در ارزیابی ریسک این طرح میباشد .در ارزیابی ریسکی که در ادامه آورده شده استب از دادههیا
و م العات  HAZOPو  HAZIDبیمهگذار استفاده گردید.
الزم به توضیح است که در پروژههای نفتی ریسکهای فرآیندی بیر ریسیکهیای
هستند .بهعتارت دیگر با توجه به شدت

ر و میزا

یرات طتیعیی و سییویل قالیب

رات ممکین در بخیشهیای فراینیدی عمیالً بیا درنظرگیرفتن
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پارامترهای

ر در حوزه فرآیندی سایر بخشها عمالً درنظرگرفته شده است ولیکن توصیههیای ایمنیی و متاحیث فنیی

این دو متحث کامالً از هم مجزا هستند که بیمهگذارا محترم باید به این نکات توجهی ویژه داشته باشند.

 -4-2-1خطرات طبیعی:
در میا

رات و ریسکهای موجود در یک پروژه مهمترین

رات طتیعی را میتوا بهصیورت زییر دسیتهبنیدی

کرده و مورد ارزیابی قرار داد:

الف -زلزله:
کشور ایرا از جمله مناطق لرزه یز جها میباشد .با توجه به پهنه بندی لرزهای ایرا و آییننامه  2344زلزلهب شیهر
محل احداث این پروژه در من قه با

ر نستی متوسط واقع شده است.

بهطورکلی آسیبهایی که وقوع زلزله و یا هرگونه رانشی در زمین میتواند برای این پروژه در کلیه مراحل اجراییی و
عملیاتی داشته باشد به شرح زیر میباشد:
آسیب به سرمایه :در صورت وقوع زمین لرزه با شدت باالی  5ریشترب احتمان آسیبرسید به تجهیزات بلند مرتته از
جمله برجهای جذب و جداسازیب سا تما های موجود در سایت و تجهیزات زیرزمینی وجود دارد .راهکیار پیشیگیری
از این آسیبها طراحی و سا ت و اجرای کلیه سازهها براساس استانداردهای مهندسی موجود میباشد.
ق ع شد جریانات برق و سیستمهای ارتتاطی و کنترلی :در صورت وقوع زلزله با شدت بیاالب احتمیان آسییبدیید
پست برق و در نتیجه ق ع جریا برق در کل واحد وجود واهد داشت .ق ع ناگهانی جریا بیرق مییتوانید منجیر بیه
آسیب به بسیاری از تجهیزات گردد .برای این منظور الزم است تا حتماً برای تجهیزات اصلی و مهم ماننید اتیاق کنتیرنب
سیستم برق اض راری و  UPSطراحی و اجرا گردد و همچنین سازههای این بخش نیز براساس آیییننامیههیای لیرزهای
طراحی گردد.
آزاد شد مواد شیمیایی و احتراق پذیر در محیط :در صورت ایجاد شکست ناشی از زلزله در هیر ییک از تجهییزات
فرآیندی احتمان نشت گازهای سمی و یا گازها و مایعات با قابلیت اشتعان در محیط وجود واهد داشت .باوجود چنین
شرای ی در صورت ایجاد منتع حرارت و یا جرقهب احتمان آتشسوزی و انفجار ابرهیای انفجیاری دور از ذهین نخواهید
بود .استفاده از عایقبندیهیای مناسیب و سیسیتمهیای  Emergency shut downبیرای جلیوگیری از چنیین شیرای ی
ضروری بهنظر میرسد.

ب -سیالب و روان آبهای سطحی:
من قه احداث این کار انه در ناحیه با بارشهای نستتا کم واقع شده است .لیکن در فصون سرد سیان احتمیان وقیوع
بارا های سیل آسا با توجه به آمار و وجود رود انه در اطرا

پروژه و شهر دور از تصور نمیباشد .بهطورکلی

یرات

تجمع آب و سیالب میتواند آسیبهای زیر را ایجاد نماید.
 تجمع آب بر روی سقف مخاز  :این مورد میتواند در طوالنی مدت موجب آسییب بیه سیقف مخیاز گیردد.
لیکن الزم است تا برای آنهای حتما سیستمهای تخلیه آب طراحی و اجرا گردد.
 تجمع آب در س ح زمین :درصورتیکه شیب بندیها و کانالهای تخلیه و ساما دهی آبهای س حی در سیایت
به درستی طراحی و اجرا ن گرددب امکا تجمع آب در س ح زمین و ایجاد آسیب برای تجهییزات بیه وییژه
12
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روی زمین و یا در ارتفاع وجود دارد .از طرفی وجود طوالنی مدت آب در مجاورت تجهیزاتی که اکثرا فلیزی مییباشیدب
وردگی را افزایش داده و عمر مفید تجهیزات را کاهش واهد داد.

میزا

ج -طوفان:
با توجه به مکا سایت در نزدیکی شهر اهوازب احتمان وقوع طوفا شن و ماسه در سان باال میباشید .هیر چنید ایین
طوفا ها دارای قدرت و شدت باالیی نیستندب لیکن گرد و غتار ناشی از آنها میتوانند سیتب ایجیاد ا یتالن در عملکیرد
تجهیزات حساس فرآیندی به ویژه سیستمهای ابزار د قیق و برقیی گردنید .الزم اسیت تیا تمیامی تجهییزات الکترونیکیی
حساس به گرد و غتار در محیطهایی با عایقهایی ایزوله قرار گیرند تا احتمان نفوذ ذرات به آنها کاهش یابد.
در صورت وقوع طوفانهایی با شدت باال احتمان آسیب به تجهیزات بیا ارتفیاع بیاال نظییر بیرجهیای جیذب و دفیعب
برجهای جداسازی و سیستم های فلر وجود واهد داشت .الزم است تا در طراحی تجهیزات با ارتفیاع بلنید نییروی بیاد
بهعنوا عاملی مهم درنظرگرفته شود.

د -صاعقه:
ر اصابت صاعقه به تجهیزات را میتوا از چند جنته مورد بررسی قرار داد.


ود بر ورد صاعقه به تجهیزات بلند و به ویژه تجهیزات پست برق میتواند موجب ایجاد آسیب و حتی ایجاد

آتشسوزی گردد.
 درصورتی که به علتی نشتی اصی از تجهیزی صورت گرفته باشد و تجمع ابرهای انفجیاری در محییط وجیود
داشته باشدب صاعقه همانند جرقه عمل کرده و منجر به انفجار و در نتیجه آتشسوزی واهد شد.
راه حل مقابله یا این پدیده نصب برقگیر مناسب در ارتفاع و همچنین سیستمهیای ارتینی

بیرای تمیامی تجهییزات

اصلی و مهم فرآیندی میباشد.

 -4-2-2خطرات بخش سیویل:
این پروژه در مرحله عملیات سا ت و ساز و سیویل بوده است و هنوز هی یک از واحیدهای آ راه انیدازی نشیده
است .عملیات سیویل در چنین پروژههایی شامل مراحل زیر میباشد:
 آماده سازی و تس یح زمینهای محل قرار گرفتن تجهیزات و سازهها
 عملیات اجرای سازههایی که قرار است تجهیزات فرآیندی و لولهها و ابزار دقیق برروی آنها قرار بگیرد.
 سا ت و اجرای مخاز
 سا ت سا تما های اداری و کنترن و ...
 محوطهسازی و جدون بندی
در اجرای این بخش از عملیات عمدهترین ریسکها و

11

رات را میتوا بهصورت زیر تقسیمبندی کرد.

مجموعه مقاالت بیست و چهارمین همایش ملی بیمه و توسعه

جدول ( -)2ریسکهای مرتبط با مباحث سیویل و خطرات طبیعی
ردیف

عنوان ریسک

احتمال وقوع

شدت

نمره ریسک

1

زلزله

4.1

4.4

4.44

2

تخریب در اثر سیالب

4.5

4.2

4.1

1

طوفا

4.1

4.2

4.42

4

صاعقه

4.5

4.1

4.45

5

سا ت و اجرای مخاز

4.1

4.1

4.41

9

ریزش یکی از بخشهای اجرایی در اثر عدم کیفیت در اجرا

4.1

4.45

4.445

4.1

4.1

4.41

1

سارت به اموان اشخاص ثالث بعلت ورود سیالب ناشی از
فعالیت عمرانی این پروژه

 -4-2-3خطرات فرآیندی
بخش دیگری از ریسکها شامل

رات ناشی از فرآیند میباشد که با توجه به ماهیت پروژه می توا آ

مرتتط با زما شروع به کار و عملیات آزمایش دانست.

یرات را

رات فرآیندی موجود در پروسه تولید و یا سیایر بخیشهیای

کار انه به تفکیک در ادامه آورده شده است:

الف -ریسکهای مواد هیدروکربنی و شیمیایی:
ازآنجاییکه در این کار انه انواع ترکیتات ستک و سنگین هیدروکربنی و شیمیایی در حالتهای مایع و گیازی دنظییر
انواع آمینهاب آلکا هاب LPGب انواع روغنها و  ) ...موجود میباشدب و اصیت این مواد اشتعانپذیری باالیشا استب لذا
یکی از عمدهترین ریسکها موجود را میتوا به

راتی که نشت این مواد در محیط ایجاد میکنند ا تصاص داد.

بهطورکلی براثر عوامل مختلفی نظیر وردگی تجهیزاتب عدم آب بندی ( )SEALمناسب تجهیزاتب بر یورد ضیربه
و پارگی تجهیزاتب

ای انسانی و یا ابزار دقیق امکا نشت میواد هییدروکربنی بیه محییط وجیود واهید داشیت .در

صورت نشت مواد به بیرو چندین حالت قابل پیش آمد است.
 ماده نشت کرده مایع بوده و بر روی زمین جاری شود و در صورت قرار گرفتن در کنار منتع جرقه و یا حرارت
مانند کورهها و یا حتی آتش یک سیگارب امکا آتش سوزی و ایجیاد آسییب بیرای تجهیزاتیی کیه در مسییر نشیتی قیرار
گرفتهاند وجود واهد داشت.
 اگر ماده نشت کرده جزو ترکیتات ستکتر باشد باالفاصله امکا تتدیل شد به بخیار و ایجیاد ابیر انفجیاری را
واهد داشت .در این حالتب درصورتیکه دانسیته تجمع ابرهای بخارات هیدروکربنی باال باشد و به منتیع جرقیه برسیدب
انفجار و در تتع آ آتشسوزی محتمل واهد بود .در این حالت حتی ممکن است آسیب ایجاد شده بهدلیل ایجاد میوج
انفجاری درصد زیادی از تجهیزات را تحت تأثیر ود قرار دهد.
 در مورد تجهیزاتی مانند مخاز که محل تجمع مقادیر بسیار زیادی از این ترکیتات میباشندب درصورتیکه به هر
علتی آتش به مواد درو آنها سرایت کندب امکا

اموش کرد و اطفاء حریق تا زما اتمام ماده سیو تی بسییار سیخت
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می باشد .لذا استفاده از شیرهای ورود و روج مناسب برای مخاز نگهداری همراه با تجهیزات کنترلی دقییق از اهمییت
باالیی بر وردار است .بهعالوه براساس استانداردهای جهانی الزم است تا برای تمامی این مخیاز دمیایع و گیاز) حتمیاً
سیستمهای اطفاء طراحی گردد .اطرا

مخاز باید توسط داکتهایی بتنی از سایر بخیشهیا جیدا گیردد تیا در صیورت

نشتی مواردب به سایر بخشها انتقان نیابد و گستردگی

ر کنترن شود.

ب -خطرات ناشی از برق:
از دیگر ریسکهای عمدهب ریسک موجود در بخش پست برق و تجهیزات مرتتط با آ مییباشید .در صیورت وقیوع
اتصان کوتاه درو شتکه و یا حمله تهاجمی از شتکه انتقان سراسری به پست برق دا لی بر اثر تغییرات ناگهانی ولتاژهاب
عالوه بر آسیبرسید به تجهیزاتی از جمله ترانسفورماتورهاب از هاب موتورهای برق و  ...احتمان آتشسوزی گسیترده
و در مواقعی انفجار نیز وجود واهد داشت .یکی از راههای جلوگیری از وقوع چنین حیوادثی انجیام آنالیزهیای اتصیان
کوتاه در فاز طراحی میباشد.

ج -ریسکهای بخش خطوط لوله:
بخش

وط انتقان  19و  19اینچی از کار انه به ارج از آ نیز دارای ریسکهایی به شرح زیر میباشد.

 درصورتیکه به علتهایی همانند وردگی لولهب ضربههای ناشی از تجهیزاتی مثل تیغه بیل مکانیکی و یا غییرهب
مواد نفتی موجود در این
اطرا

وط لوله به محیط اطرا

نشت پیدا کنندب عالوه بر آسییب ایجادشیده بیرای محییط زیسیت

و آلودگی محیط میتواند منجر به آتشسوزی نیز شود .بنابراین عمدهترین ریسک این بخش برای شخص ثالث و

یا از طر

شخص ثالث میباشد .در این موارد الزم است تا تمامی معارضها و مسیر دقیق

آ شناساییشد ه و تا حد امکا

وط لوله و محیط اطیرا

ط لوله از من قه با کمترین تراکم سکنه و اراضی کشاورزی عتور داده شود.

 همچنین در زما کانان کشی برای نصب این

وط در صورت ایجاد سیالب هزینههای زیادی را در بر واهد

داشت .لذا الزم است تا این عملیات تا حد امکا در فواصلی که دارای بارندگی نمیباشند آغاز و به اتمیام برسیند .و ییا
اینکه متراژ اجرایی و باز کانان محدود به متراژ مشخصی گردد.

د -ریسکهای تجهیزات:
تجهیزات فرآیندی این چنین کار انههایی دارای تنوع و تعداد بسیار باالیی میباشند .دستهبندی کلیی ایین تجهییزات
بهصورت زیر است:
 مخاز تحت فشار و اتمسفریک
 کمپرسورها
 برجهای جدا کننده و جذب و دفع
 راکتورها
 پمپ ها
 بویلرها
 کورهها
 تجهیزات کنترلی و ابزار دقیق
 سیستمهای لوله کشی و تجهیزات وابسته
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 تجهیزات برقی
از میا تجهیزات ذکر شده بعضی از آنها در فشارهای عملیاتی اتمسفریک و بعضی در فشیارهای بیاال کیار مییکننید.
بهطورکلی تجهیزات تحت فشار نظیر بویلر و یا مخاز تحت فشار دارای ریسک باالتری نستت به تجهیزات دیگیری کیه
در فشارهای پایین کار میکنند دارا میباشند .طراحیهای تجهیزات در فشار باال نیز باید براساس استانداردهای مشیخص
شده و اصی صورت گرفته تا احتمان وقوع

ر انفجار ناشی از فشار باال کاهش یابد .استفاده از سیسیتمهیای  Ventو

تخلیه فشار اضافی به ویژه در مخاز ب دارای اهمیت باالیی بوده و الزم است تا این سیستمهیا حتمیاً دارای پشیتیتا نییز
باشند تا درصورتیکه به هر دلیلی مثالً یکی از شیرهای اطمینا عمل نکردب سیستم پشتیتا دوم وارد عمل شیده و فشیار
اضافی را تخلیه نماید.
کمپرسورها تجهیزاتی گرا قیمت و اکثرا دارای برند اص ارجی میباشید .عمیدهتیرین ریسیکی کیه ایین تجهییزات را
تهدید میکندب احتمان شکست در آنها به دلیل رعایت نکرد اصون بهره برداری و دستور العملهای اص آنها میباشد.
براساس تمامی موارد ذکرشده در بندهای باال بهطورکلی برای چنین کار انههایی

رات بخش فرآیندی که میتواند

شامل آتشسوزیب انفجارب شکست ماشینآالت و یا حتی تخریب کلی اموان گرددب باال ارزیابی میگردد.
رعایت کلیه نکات ایمنی ذکر شده در دستورالعملهای  HSEشرکت ملی نفت و قرار داد پیمیا و وجیود ییک تییم
 HSEقوی به همراه تجهیزات اعالم و اطفاء به روز و کار آمد از ضروریات چنین واحدهایی میباشد.
 -4-3محاسبه میزان ریسک بخش فرآیندی PML ،و :EML
ازآنجاییکه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمیب عمدهترین
محاستات برای این بخش از

رات مربوط بیه بخیش فرآینیدی مییباشیدب لیذا در ایین پیروژه

رات مورد بررسی قرار گرفته است .با توجه به بخشهای اصلی و فرعیی فرآینیدی ذکیر شیده در

بندهای قتل و براساس نقشه جانماییب این کار انه به  14زو براساس شکل زیر تقسیمبندی شده است.

شکل ( -)2زونبندی موقعیتهای خطرات فرآیندی در محدوده اجرایی پروژه

سپس باتوجه به موارد ذکرشده در بخش ریسکهای فرآیندی و براساس تعریف کالسیک ریسکب میزا عدد ریسیک
و سارت محتمل و زو بندی

ر براساس میزا سرمایه هر بخشب طتق جدون زیر محاسته گردید:
جدول ( -)3جدول ارزیابی ریسک خطرات فرآیندی
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برآورد میزان خسارت

حاصل جمع

احتمالی برای زون خطر

خسارت و

برآورد ضایعات

برآورد میزان خسارت نمره
احتمالی برای هر

ریسک شدت

احتمال قیمت ها برحسب

زون
Unit Name

بندی

Fire Zone
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براساس جدون فوقب پس از انجام محاستات مشخص گردید باتوجه به حجم سرمایه در هر بخش و براساس نمره
سارت محتمل میباشد .در نتیجه اعداد  PMLو EML

ریسک مربوط به آ زو ناحیه  4دارای ماکزیمم میزا
براساس روابط زیر برای این زو محاسته میشود.

براساس تعاریف  Mباید بین  14تا  45درصد باشد .اگر بیشتر از 54درصد باشد قابل بیمه نمیباشد N.نیز باید کمتیر
از  14درصد باشدب در صورت بیشتر بود بیمه اتکایی پیشنهاد میشود.

براساس تتدیل جدون ریسک مدیریت پروژهب به جدون ریسک بیمهای براساس جداون زیر میزا ریسک ایین پیروژه
قابل محاسته واهد بود.
جدول ( -)6ماتریس ریسک بیمهای

جدول( -)5ماتریس ریسک مدیریت پروژه

احتمان

درصد ریسک بیمه ای
144

19

99

51

45

4.3

34

14

92

55

44

4.1

34

91

94

45

14

14

91

49

14

24

4.1

94

44

24

14

5

4.1

4.3

4.4

4.2

4.1

4.45

شدت

4.5

جدول ( -)7حوزه کیفی ارزیابی ریسک براساس طبقهبندی عددی و ماتریس ریسک

نوع جدون
جدون ریسک
استاندارد
جدون
EML/MPL
مشخصات
ریسک برای

پائین

نرمان

متوسط به
سمت نرمان

متوسط به
سمت

متوسط

پر

پر

ر

ر

پر

ر به

سمت باال

باال

ق عی

%1-%2

%2-%1

%1-%5

%9-%1

%3-%11

%13-%15

%59-%19

4.12

%11-144%

زیر%24

%24-%15

%19-%45

%49-%55

%59-%95

99-%15

%19-%34

31%-33%

1

کمتر از یک

1

2

2.5

1

1.5

4

5

بیمه گر
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باتوجه به عدد  %3به دست آمده از محاستات باال و م ابقت با جدون فوقب این کار انه روی کاغذ دارای ریسیک در
محدوده پایین ارزیابی می گردد .لیکن براساس بررسی اسناد زما بندی پروژه مشخص شده است که مراحیل سیا ت و
احداث این واحد از تاری برنامهریزی شده حدودا  2سان عقبتیر مییباشیدب لیذا باتوجیه بیه تهییه بخیش عمیدهای از
تجهیزات اصلی از سازندگا

ارجی آنهاب احتمان میرود تا زما عملیاتیشد این کار انه و استارت فعالیت آ بیشیتر

آنها از محدوده گارانتی ود ارج شدهباشندو براساس تجربه این اتفاق میتواند میزا ریسیک را تیا حیدود دو مرحلیه
باالتر یعنی بخش متوسط به سمت نرمان برای بیمهگر افزایش دهد.

 -5جمعبندی و نتیجهگیری
لزوم استفاده از روشهای علمی و کمی ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی جهیت ارائیه راهکارهیای
مناسب برای مقابله با ریسک های موجود و همچنین مشخص نمود حداکثر میزا

سارات احتمالی در صیورت وقیوع

حادثهب برای ارائه به بیمهگرا به شدت در این بخش احساس میشود .در نتیجه میتوا جمیعبنیدی راهکارهیا و روش-
های ارائهشده در این مقاله را به ترتیب زیر الصه نمود.
 -1لزوم استفاده از روشهای علمی ارزیابی ریسک در صنایع انرژی
 -2شناسائی روشهای مختلف ارزیابی ریسک برای هر یک از صنایع مذکور متناسب با سا تار فعالیتی آ صنعت
 -1انجام کلیه مراحل ارزیابی شامل شنا تب محاستات کمی و کیفی هر ییک از ریسیکهیا و اثیر آ بیر موقعییت
شناسائی شده و ارائه راهکار جهت کنترن و یا کاهش

رات

 -4با توجه به ریسکهای شناسائی شده و اهمیت ارتتاط آ با زما و کیفیت اجراب الزم است تا برنامه زما بندی اجیرای
پروژه و کیفیت مواد و مصالح مورد استفاده تا مرحله تحویل پروژه به کارفرماب در بیمهنامهها لحاظ گردد.
 -5تمامی تجهیزات ریداریشده برای پروژههای این بخش از صینعت بایید متناسیب بیا  MPSتعرییف شیده در
دستورالعملها ریداری گردد .بهعتارت دیگر این  MPSباید ضمیمه بیمهنامه گردد تیا در مواقیع سیارت متنیای بیین
بیمهگر و بیمهگذار باشد.
 -9درکلیه پروژههای صنعت نفت و گاز و پتروشیمیب کارشناسی ریسیک بایید قتیل از اقیدام بیه ریید بیمیهنامیه
انجامپذیرد و برای ارزیابی ریسک بیمهای این اطالعات کارشناسی ریسک در ا تیار شرکتهای بیمه قرار گیرد.
 -1بهمنظور کاهش میزا ریسکهای بخش فرآیندی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی توصیه میشیود تیا پیس از
طی مراحل طراحی اولیه م العات ارزیابی ریسک فرآیندی توسط کارشناسا حیوزه طراحیی انجیام گرفتیه و گزارشیات
ارزیابی تنظیم گردد و در ا تیار کارشناسا ارزیابی ریسک بیمه قرار گیرد.
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