مجله کنترل

I
S
I
C
E

ISSN 2008-8345

جلد  ،7شماره  ،4زمستان  ،1392صفحه 19-29

طراحي و پیاده سازی برنامهی نگهداری ريسک مبنا برای تعیین طول دوره
بازديد تجهیزات ابزاردقیقي و نگهداری بهینه از آنها در پااليشگاه گاز سرخون

1استاد ،دانشگاه صنعت نفتsalahshoor@put.ac.ir ،
2دانشجوي دکتري مهندسی برق و کامپيوتر ،دانشگاه تهرانfarzad_hr@oexcite.com ،
3مهندس ارشد بازرسی فنی ابزاردقيق شرکت پااليش گاز سرخون و قشمabbasinejad@nigc-sqgc.ir ،

4مسئول تهيه و تدوين تعميرات پيشگيرانهي شرکت پااليش گاز سرخون و قشم
(تاريخ دريافت مقاله  ،1392/8/15تاريخ پذيرش مقاله )1392/11/12

چکیده :بطور کلی هدف از انجام يک برنامه نگهداري افزايش سود و قابليت اطمينان فرآيند توليد بدون کمترين اثرگذاري بر روي سطح
ايمنی افراد و با نظر گرفتن مسائل زيست محيطی می باشد .در همين راستا ،ارزيابی ريسک به عنوان ابزاري کليدي جهت تصميم گيري در مورد
استراتژي نگهداري ،چند سالی است که بسيار مورد توجه مجامع علمی و صنعتی دنيا قرار گرفته است .اصوال اينكه رويكرد نگهداري ريسک مبنا
احتمال خطا و به تبع آن پيامد حاصل از وقوع خطا(پيامدهاي مربوط مالی ،ايمنی و زيست محيطی) را کاهش داده و در کنار آن به مديريت
مجموعه ،در اتخاذ تصميمات صحيح و کم هزينه کمک شايانی می نمايد .مقاله حاضر به مطالعه و چگونگی ايجاد يک برنامه نگهداري ريسک
مبنا در تعدادي از تجهيزات ابزاردقيق نصب شده در شرکت پااليش گاز سرخون و قشم میپردازد .در اين مقاله با طراحی برنامه نگهداري
پيشگيرانه تطبيقی به عنوان برنامه بازرسی و بدست آوردن مقدار بهينه دوره زمانی بازرسی ،نسبت به کاهش ريسک تجهيزات اقدام می شود.

کلمات کلیدی :برنامهي نگهداري ريسک مبنا ،دورهي بازديد و نگهداري بهينه ،تجهيزات ابزاردقيق،تعميرات پيشگيرانه ،پااليشگاه گاز .

Design and Implementation of a Risk Based Maintenance Program
for Determining Optimum Maintenance Intervals for Field
Instruments in Sarkhun Gas Refinery
Abstract: The main goal of performing a maintenance program is increasing of the benefit and
process reliability without any negative effect on personnel safety and environmental concerns. Risk
based maintenance road map reduces fault occurrence probability and as a result reduces effects of
equipment failure happening (economical, environmental effects). This type of risk based planning helps
much in making right and economic decision making. This paper introduces risk based maintenance plan
for selected instruments in Sarkhun and Qeshm gas threatening company. By designing of an adaptive
preventive maintenance strategy as an inspection program and obtaining an optimum checking interval
devices risk will be reduced.
Keywords: Risk Based Maintenance, Optimum maintenance interval, instrument devices,
Preventive maintenance, Gas refinery.
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بكارگيري يک رويكرد ساختار يافته در مطالعه ي خرابی تجهيزات و ايجاد

 -1مقدمه
در دهههاي اخير پيشرفتهاي زيادي در زمينه اتخاذ برنامههاي تعمير

يک برنامه بهينه بازرسی و نگهداري امكان پذير است.

خرابی بوده است ،بدين معنی که پس از توقف پروسه توليد بعلت وقوع

شرايط فرآيندي متفاوت بوده و می تواند از بازديد هتاي دوره اي تتا برنامته

يک عيب در تجهيز ،اقدامات الزم صورت می گرفته است .حال آنكه

هاي نگهداري پيشرفته نظير نگهداري پيشگويانه و نگهداري شترايط مبنتا و

امروزه با بكارگيري برنامههاي نگهداري متنوع ،سعی می گردد حتی

 ...متغير باشد.

االمكان از توقف پروسه توليد جلوگيري شود .اهميت اين مسئله در

بعنوان نمونه ) Chen and Toyoda(1990به ارائه يک استرتژي

پروسههاي حساس و استراتژيک نظير صنايع نفت ،گاز ،پتروشيمی و

زمان بندي براي برنامه نگهداري بر حسب مقدار افزايش ريسک پرداختنتد.

نيروگاهها بيشتر نمايان می شود ) Bertoliniaو همكاران( 2009،

همچنين برنامه نگهداري ريسک مبنا براي تجهيزات ثابت مكانيتک توستط

صنايع پتروشيمی و پااليشگاهها با مقادير زيادي از مواد قابل اشتتعال،

جامعتته مهندستتين مكانيتتک آمريكتتا (American Society of

منفجره و مواد سمی سروکار داشته که اکثر اين مواد در مجتاورت دماهتا و

) Mechanical Engineersدر سال  1991ايجتاد شتد و ايتن برنامته بته

فشارهاي زياد قرار دارند .بديهيست که در اين فرايندها ايجتاد يتک خرابتی

عنتتوان پايتته و استتاس تحقيقتتات انستتتيتو نفتتت آمريكتتا (American

کوچک در يک تجهيز می تواند به يک پيامد غير قابتل تصتور منجرشتود.

) Petroleum Instituteدر متتتورد پتتتروژه هتتتاي بازرستتتی قتتترار

بنابراين نياز به يک محيط ايمن با قابليت اطمينان باال در اين صنايع ضروري

گرفت).(API1995

می نمايد.از طرفی ايجاد يک سطح ايمنی باال و قابليت اطمينتان مناستب در

بررسی مقاالت و کتب منتشر شده نشان می دهتد کته امتروزه تتالش

اين صنايع به داشتن يک برنامه تعمير و نگهداري مناستب بته شتدت وابستته

هاي فراوانی در استفاده از آناليز ريسک در طراحی برنامته هتاي نگهتداري

است (  Allerو همكاران.)1995 ،

در حال انجام است البته اکثر مقاالت منتشر شده در اين حوزه تنهتا بتر روي
مربتوط

يک تجهيز خاص تمرکز کرده اند در حاليكه بته نظتر ميرستد نيتاز بته يتک

بتته تعميتتر و نگهتتداري گتتواهی بتتر پيشتترفت هتتاي وس تيع و کتتارا در اتختتاذ

برنامتته نگهتتداري جتتامع و فراگيتتر بتتراي انتتواع مختلتتف تجهيتتزات و در

استراتژي هاي نوين نگهداري می باشد .پيشرفتهايی که در زمينه برنامه هاي

نظرگرفتن ارتباطات موجود آنها با يكديگر امري کتمان ناپذير باشد .شايان

نگهداري بوجود آمتده استت مرهتون افتزايش تعتداد ،پيچيتدگی ،انتدازه و

ذکر است که در صنايع حساسی مانند انرژي اتمی و صنايع نفت و گاز نيتاز

تنوع پروژه هاي صنعتی متفاوت بوده و ضمنا رشد آگتاهی متخصصتين امتر

به تدوين يک برنامه جامع و کامل بيشتر احساس می شود.

فعاليت هاي صورت گرفته در دو دهه اخير در حوزه مباحت

نسبت به تاثير فراوان برنامه نگهداري بهينته بتر روي محتيط زيستت ،ايمنتی

بر پايه توضيحات فوق ،در مقاله حاضر سعی شده است بته طراحتی و

پرسنل و کيفيت محصوالت ،ختود محرکتی جهتت بروزرستانی روزافتزون

پيتتاده ستتازي ي تک برنامتته نگهتتداري ريستتک مبنتتا بتتراي  6عتتدد تجهي تز

اين حوزه است.

ابزاردقيقی بكار گرفته شده در شرکت پااليش گاز سرخون و قشم پرداخته

بطور کلی خرابی هاي غير منتظره معموال تاثيرات مضري فراوانتی بتر
روي محيط زيست ،ميزان سودهی و حتی سالمت و ايمنتی افتراد شتاغل در
هتتر واحتتد صتتنعتی م تی گذارنتتد .تحقيقتتاتی کتته توستتط Khan and
) Abbasi(1998و ) Kumar(1998انجام شتده رابطته تنگاتنت

بتين

برنامه تعمير و نگهداري و وقوع خرابی هاي ناگهانی را بوضتو نشتان متی

شود .اين تجهيزات عبارتند از:


دو عدد فلو ترنسميتر



يک عدد ترنسميتر درجه حرارت



دو عدد سوئيچ سطح



يک عدد آنااليزر

دهند .همچنتين قابليتت ستود دهتی رابطته اي مستتقيم و نزديتک بتا قابليتت

در اين مقاله با بررسی ريسک و تابع تجمعی خرابی تجهيتزات ،دوره

اطمينان و دسترس پذيري تجهيزات داشته و در کنار آن کيفيت محصوالت

زمانی بهينه شده (متدت زمتانی کته تجهيتز بايستتی قبتل از اتمتام آن متورد

توليدي به شرايط سالمت تجهيز بسيار وابسته است .رقابتت اصتلی در نحتوه

بازديد و نگهداري قرار بگيرد) براي برنامه نگهتداري ريستک مبنتا تعيتين و

مهندسی برنامه نگهداري ،تدوين و بهره برداري از يتک برنامته جتامع بتوده

محاسبه میگردد.

افتزايش دستترس پتذيري و کتارايی تجهيتز گشتته و در

لذا به منظور دستيابی به اين هدف در ابتتدا برنامته نگهتداري ريستک

کنتتار آن بتته کنتتترل نتتر مكانيستتم هتتاي خراب تی بپتتردازدو ضتتمنا ايمن تی و

مبنا معرفی شده و قسمتهاي مختلف آن شر داده می شتود و در قتدم آتتی

استانداردهاي محيط زيستی را فتراهم نمتوده و هزينته توليتد را هتم کتاهش

الگوريتم توسعه ايجاد يک برنامه تعمير و نگهداري ريسک مبنتاي کارآمتد

به نحوي که باع

دهد .بديهی است که دستيابی به تمامی اين اهتداف بطتور همزمتان تنهتا بتا
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واضح است کته روشتهاي متديريت برنامته هتاي نگهتداري بستته بته

طراحی و پياده سازي برنامهي نگهداري ريسک مبنا براي تعيين طول دوره بازديد تجهيزات ابزاردقيقی و نگهداري بهينه از آنها در پااليشگاه گاز سرخون

21

کريم سلحشور ،فرزاد هورفر ،رضا عباسی نژاد ،سيد سعيد عطايی

براي تعدادي از تجهيزات ابزار دقيقی نصب شتده در پااليشتگاه سترخون و
قشم شر داده شده و نتايج حاصل از پياده سازي آن تشريح می گردد.

 -1-2شناسايی حوزه و وسعت سيستم:
بطتتور کلتتی پااليشتتگاه هتتا و صتتنايع پتروش تيمی از تعتتداد زي تادي از
تجهيزات نظير مخازن تحت فشتار ،کمپرستورها ،پمتا هتا ،خطتوط لولته و

 -2روش ايجاد يک برنامه تعمیر و نگهداری
اصتتوال استتتراتژي تعميتتر و نگهتتداري ريستتک مبنتتا ( ) RBMيتتک
نگرش کمی گونه است که بتا استتفاده از آنتاليز قابليتت اطمينتان و بترآورد
ريسک به بيان يک رويه نگهداري تجهيزات بتا کمتترين هزينته و بيشتترين
کارايی ،می پردازد.
بطور کلی روش ايجاد اين نوع برنامه تعميتر و نگهتداري بته  4بختش
اصلی تشكيل می شود که در شكل  1نشان داده شده است.


شناسايي حوزه و وسعت سیستم :در ايتن بختش سيستتم بته زيتر
سيستم هاي قابل مديريت تقسيم می شود کته هتر زيتر سيستتم داراي
تجهيزاتی است که توزيع خرابی آنها مشخص است.



محاسبه ريسک :اين بختش متشتكل استت از شناستايی و محاستبه

توان آن را با توجه به خصوصيات عملكردي هر بختش بته چنتد زيرسيستتم
قابل مديريت تقسيم نمتود .اصتوال ايتن زيرسيستتم هتا بته سته روش ستري،
موازي و ساختارهاي کشيک يا همان  Standbyبه هم متصل شده اند.

 -2-2محاسبه ريسک:
ريسک جزئی جدايی ناپذير در فعاليت هاي توليدي پااليشتگاه هتا و
صنايع پتروشيمی است .حذف کامتل ريستک امتري غيتر ممكتن بتوده امتا
میتوان با اعمال روشهايی مقدار ريسک را تا سطح قابل قبولی کاهش داد.
اين بخش از عمليتات از چنتد بختش تشتكيل شتده استت کته بطتور
منطقی بته هتم متصتل بتوده و در شتكل 2نشتان داده شتده استت .جزئيتات
مربوط به هر بخش در ادامه آورده شده است:

ريسک.


ارزيابي ريسک :اين قسمت به بررسی ريسكهاي قابتل قبتول و غيتر
قابل قبول می پردازد.



نقشه نگهداری :ايتن قستمت بته نحتوه ايجتاد يتک برنامته تعميتر و
نگهداري با در نظر گرفتن فاکتورهاي ريسک می پردازد.

شكل  .2نمايش روند کلی نحوه تخمين ريسک

 -1-2-2تعيين احتمال وقوع خرابی:
شكل  .1شماتيک کلی نحوه اجراي برنامه نگهداري ريسک مبنا

احتمتتال خرابتتی بتتراي هتتر جتتز زيتر سيستتتم ،بتتا روشتتهاي آمتتاري و
اطالعات کافی مربوط به اتفاقات گذشته ي پلنت قابل محاسبه است .از اين
اطالعات براي يافتن توزيع هاي مختلف احتماالتی استفاده می شتود .يكتی
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ريسک مبنا

 ......ساخته شده اند .با در نظر گرفتن کل پلنت به عنوان يک مجموعه  ،می
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از پرکتتاربرترين توزيتتع هتتا بتتراي مدلستتازي احتمتتال خرابتتی تجهيتتز توزيتع

 -2-2-2ايجاد و بسط سناريوي خرابی

 Weibullمی باشد .از داده هاي ذخيره شده حاصل از خرابی هتاي اتفتاق

به توصيف مجموعه پيشامدهايی که سيستم را بته ستوي يتک خرابتی

افتتتاده پيشتين بتتراي شناستتايی پارامترهتتاي تتتابع تجمعتی توزيتع Weibull

سوق می دهد سناريوي خرابی گفته می شود و ممكن استت ناشتی از يتک

استفاده می شود .رابطه  1تابع توزيع تجمعی  Weibullرا نشان ميدهد.

و يا از چندين پيشامد مختلف باشد .انتظار وقوع يتک ستناريوي خرابتی بته

𝑡
𝜂

𝛽) (−

احتمال وقوع خرابی است .اصوال استخراج صحيح ستناريوي خرابتی پايته و

 ηو  βپارامترهاي تابع توزيع تجمعی  Weibullهستند.
يكی از ويژگی هاي اصلی توزيع  Weibullانعطاف پذيري و درجه
آزادي نسبتا زياد آن می باشد که اين قابليت را در آن ايجاد می نمايد که با

اساس آناليز ريسک است و در پايه بيانگر اين است که چه پيشامدي ممكن
است اتفاق بيافتد و براي جلوگيري از آن چه اعمالی می توان انجام داد.

تغيير پارامترهاي آن طيف گسترده اي از توزيع هتاي آمتاري از گوستی تتا
 3-2-2ارزيابی پيامد

نمايی را مدل سازي کند .رابطه کلی اين توزيع بقرار زير است:
()2

با فرض وقوع يک سناريوي خرابتی ارزيتابی پيامتد عبتارت استت از
کميت دهی به پيامد ناشی از اتفاق آن سناريو که معمتوال آن پيامتد در سته
مقوله کليدي جاي می گيرد:

که با تغيير پارامترها می توان به منحنی نمايش داده شتده در شتكل 3
دست يافت:



زيانهاي مالی



خطرات انسانی



مخاطرات زيست محيطی
زيانهاي مالی را مستتقيما بتر حستب ميتزان نقتدينگی از دستت رفتته

مستقيم قابل محاسبه است اما اختصاص هزينه براي پيامد خطترات انستانی و
تهديدات زيست محيطی امري حستاس و پيچيتده استت .نكتته قابتل توجته
اينست که هر تجهيز ممكن است دچار انواع مختلف خرابتی گتردد کته در
نتيجه پيامد هاي متفاوتی را بته دنبتال داشتته و هتر کتدام از ايتن پيامتدها بته
روشی قابل محاستبه هستتند .در ادامته نحتوه محاستبه اجمتالی ايتن پيامتدها
آورده شده است.

 زيانهاي مالیعموما زيانهاي مالی با توجه بته نتوع پيشتامد(انفجار ،آتتش ستوزي،
آزاد شدن مواد سمی و  )...از رابطه هاي متفاوتی بدست می آيند .زيانهتاي
مالی ناشی از وقوع يک سناريوي خرابتی ختاص عبتارت استت از مجمتوع
هزينتته هتتاي تعميتترات و نگهتتداري( )Maintenance Costو زيانهتتاي
شكل .3توزيع  Weibullدر  λثابت و  kمتغير

لذا در مواقعی که به هتر علتتی نظيتر کتم بتودن تعتداد داده هتا بتراي
استخراج تخمين درست توزيع آماري يتک کميتت بتا ابهتام وجتود داشتته
باشد ،استفاده از توزيع  Weibullاين امكان را ايجاد می نمايد کته بمترور
زمان و با افزايش داده هاي آماري ،نهايتا بتوان به جواب قابل قبتولی دستت
يافت.
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توليتتد( .)Production Lossدر صتتنايع پااليشتتگاهی هزينتته تعميتتر و
نگهداري معموال متشكل است از هزينته هتاي ثابتت ) ( Cf($شتامل هزينته
مواد خام و مصرفی ،هزينته آزمايشتات و هزينته تعتويض قطعتات) و هزينته
هاي متغيير )( Cv($نظير هزينه نيتروي انستانی و هزينته کرايته تجهيتزات و
ابزارهاي مورد نياز) .نتيجته اينكته هزينته نگهتداري و تلفتات توليتد توستط
رابطه هاي زير بيان می شوند:
()3

𝑣𝐶 × 𝑇𝐷 𝑀𝐶 = 𝐶𝑓 +

()4

𝐻𝑃𝐿𝑃 × 𝑇𝐷 = 𝐿𝑃
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()1

𝑒 𝐹(𝑡) = 1 −

معنی اتفاق حتمی آن نبوده بلكه بته معنتی وجتود يتک دليتل منطقتی بتراي
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در روابط باال  DTمدت زمان توقف پروسه توليد بر حسب ساعت h

در اين مرحله و با توجته بته توضتيحات ارايته شتده متی تتوان انتدازه

است PLPH .مقدار تلفات توليد در زمتان استت ( Production Loss

ريسک هر تجهيز را توستط رابطته  5بتر طبتق استتاندارد  API580تعيتين

 )Per Hourو برحسب  $/hمی باشد.

نمود.

 خطرات انسانی و تهديدات زيست محيطیانسانی و افراد شاغل در محل می شود و از طرف ديگر بديهيست که وقوع
پيشامدهايی نظير انتشار مواد سمی و يا آتش سوزي نمی تواند روي محيط
زيست بی تاثير باشد .براي اينكه بتوان درک منطقی و قابل محاسبه اي از
اين نوع پيامدها داشت معموال جداولی بر پايه نظر کارشناسان و متخصصين
امر تهيه و تدوين می شود .اين افراد خبره بر مبناي تجربه و در نظر گرفتن
ميزان خسارات به بار آمده ،کميتی مناسب را براي اين پيامد ها در نظر می
گيرند (جدول .)1

الزم به توضيح است که بر طبق استاندارد  API580برنامه تعمير و
نگهداري ريسک مبنا می تواند بصورت کمی ،کيفی و يا نيمه کيفی انجام
پذيرد .نتيجه اين روشها تقريبا يكی بوده اما با روش کيفی سريعتر می
توان به نتيجه رسيد .روش کمی معموال با جزئيات بيشتر و در نتيجه با دقت
بيشتري همراه است .بهر حال در همه اين روشها نياز به تعيين احتمال
وقوع خرابی و پيامدهاي آن براي رسم ماتريس ريسک وجود دارد .بعد از
محاسبه احتمال و پيامد ،ريسک هر تجهيز به ماتريس ريسک اصلی تناظر
داده می شود تا بتوان به يک ديد کلی از ريسک تجهيزات رسيد .در شكل

پیامد

سطح

اندازه

توضیحات

خطرات

جزيی

2–0

بدون تاثير يا کم اثر

شكل مشاهده می گردد محور افقی به نحوي بيان کننده پيامد خرابی بوده

کم

4–3

مصدوميت جزيی و يا بيماري

که از  Aتا  Eشدت آن افزايش می يابد و و محور عمودي نيز احتمال

متوسط

6–5

مصدوميت متوسط و

زياد

8–7

خيلی

10 – 9

انساني

 4ساختار يک ماتريس ريسک تهی نشان داده شده است .همانطور که در

خرابی را بصورت کيفی نمايش می دهد.

بيماري(قابل درمان)
جراحاتی که باع

از کار

افتادگی و بيماري هاي طوالنی
مدت می شود
مرگ

زياد
تهديدات
زيست
محیطي

جزيی

2–0

بدون اثر يا کم اثر

کم

4–3

آلودگی جزيی

متوسط

6–5

آلودگی متوسط که توسط بخش

زياد

8–7

خيلی

10 – 9

شكل  -4ماتريس ريسک

محلی قابل پاکسازي می باشد

زياد

آلودگی عمده اي که نياز به

 -3-2ارزيابی ريسک

توجه بخش هاي منطقه اي دارد.

هدف از ارزيابی ريسک ،مشتخص کتردن ستطح ريستکهتاي قابتل

آلودگی بحرانی که توجهات
ملی را مطلبد.

جدول .1پيامد تهديدات زيست محيطی و خطرات انسانی

قبول و مقايسه ريسکهاي محاسبه شده سيستمها و تجهيزات با ايتن مقتادير
می باشد .در اين مقايسه اگر ستطح ريستک تجهيتز از مقتدار ريستک قابتل
قبول بيشتر باشد جهت کتاهش ريستک سيستتم نيتاز استت تمهيتداتی نظيتر
بتتازنگري برنامتته تعميتتر و نگهتتداري در پتتيش گرفتتته شتتود .در شتتكل ()5
الگوريتم کلی نحوه انجام ارزيابی ريسک نشان داده شده است.
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وقوع يک سناريوي خطا همچنين باع

بروز خطراتی براي نيروهاي

𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑏𝑜𝑟𝑝 𝑒𝑟𝑢𝑙𝑖𝑎𝑓 = 𝑘𝑠𝑖𝑅
𝑒𝑐𝑛𝑒𝑢𝑞𝑒𝑐𝑛𝑜𝑐 𝑒𝑟𝑢𝑙𝑖𝑎𝑓 ×
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 Thomas L.Saatyدر سال  1970مطر گرديتد و تتا زمتان حاضتر نيتز
پژوهشتتگران نستتبت بتته گستتترش و بهبتتود الگتتوريتم آن کوشتتيده انتتد
) Bevilacquaو  AHP .)2000، Bragliaبتته ارائتته يتتک چهتتارچوب
مستدل و فراگير براي ساختار بندي مسئله تصميم گيتري ،کيميتت دهتی بته
عناصر مسئله ،بيان وابستگی اين عناصر به هتدف مستئله و تعيتين جتايگزين
مختلفی از جمله تصميمات دولتتی ،تجتارت ،صتنعت ،ستالمت و آمتوزش
استفاده متی شتود AHP .از سته ستطح اصتلی تشتكيل شتده استت .ستطح
نخست هدف مسئله تصتميم گيتري را بيتان متی کنتد کته در ايتن پتژوهش
عبارت است از تعيين نوع برنامه نگهداري بهينه بتراي هتر ستطح از ريستک
تجهيزات ،مرحله دوم شامل فرضها و قضايا می باشد و مرحله ستوم تعيتين
گزينههاي تصميم گيري و يا همان انواع برنامههاي نگهداري است که بايتد
بهترين آنها براي هر يتک از ستطو ريستک انتختاب شتوند .هتر کتدام از
شكل  .5شماي کلی نحوه ارزيابی ريسک

گزينهها بصورت جفتی در يک ماتريس مقايسه می شتوند .مقتادير عتددي
که براي مقايسه استفاده می شوند طبتق پيشتنهاد  Saatyدر جتدول 2آمتده
است ( .(1988 ،Sattyماتريس مقايسه با روش  Saatyنرمتاليزه متی شتود
تا بتوان اولويت هاي هر انتخاب را مشخص نمود .در آخر بتراي هتر شتاخه
وزنی لحاظ می شود و هر شاخهاي که داراي عدد بزرگتري استت انتختاب

 -4-2تدوين برنامه نگهداري

می شود.

همانطور که در بخش قبل به آن اشاره شد ،براي کاهش ريسک سيستمها و
تجهيزاتی که ريسک آنها باالتر از مقدار قابل قبول ريسک است از يک
برنامه تعمير و نگهداري مناسب استفاده می شود .شايان ذکر است که در

قضاوت

بطور
مساوي

معتدالنه

بطور
زياد

اين راستا ،نوع برنامه نگهداري و دوره زمانی آن نيز بايستی تعيين گردد.
بطور کلی برنامههاي تعمير و نگهداري پرکاربرد در صنايع نفت و گاز
عبارتند از:


نگهداري پيشگيرانه ()Preventive Maintenance



نگهداري شرايط مبنا()Condition based maintenance



نگهداري اصال کننده()Corrective maintenance



برنامه نگهداري با مرکزيت قابليت اطمينان( Reliable centered
)maintenance
با توجه به گزينه هاي فتوق ،بتراي اينكته بتتوان بته يتک نقشته جتامع

وکاربردي در انتخاب موثرترين برنامه تعميتر و نگهتداري دستت يافتت در
تحقيتق حاضتر از آنتاليز( Analytical Hierarchy Process( AHP
استفاده شده است.

ارزش عددی

1

2و3

4و5

بطور
خيلی
زياد
6و7

به
شدت
8و9

جدول  -2روش قضاوت در AHP
شكل  6مدل ارائه شده براي انتخاب برنامه تعمير و نگهداري مناستب
را نشان می دهد .همانطور که قبال بيان شده است مرحلته اول آنتاليز AHP
تعيين هدف بوده که در اينجا انتخاب برنامه نگهداري بهينه براي هر يتک از
سطو ريسک می باشد .مرحلته دوم در نظتر گترفتن معيارهتا خواهتد بتود.
اصوال افرادي که اين معيارها را انتخاب می کنند بايتد ختود را در معترض
قضاوت متخصصين مختلف با ديدگاههاي متفاوت قترار دهنتد و معيارهتاي
آنهارا نيز در نظر بگيرند.

آناليز  AHPيک روش ساختاري براي اتخاذ تصتميمات مناستب در
برنامه ريزي هاي پيچيده است .اين آناليز به برنامه ريزان کمک می کنتد تتا
بهترين تصميم را با توجه به شناخت آنها از مسئله ،اتخاذ نماينتد .ايتن روش
کتته بتتر پايتته علتتم رياضتتيات و علتتم روانشناستتی بتتوده و اولتتين بتتار توستتط
مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 1392
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تجهيز مورد نظر می توان حداکثر احتمال وقوع خرابتی قابتل قبتول را بتراي
اين تجهيز محاسبه نموده و سپس دوره نگهداري بهينه را مشخص نمود.

نهايتا اينكته بتر استاس اطالعتات جمتع آوري شتده از کارشناستان و
متخصصين پااليشگاه و نيز آناليز انجتام گرفتته (  (2004 ،Deyنتوع برنامته
بازرسی که براي هر يک از سطو ريسک بدست آمده بته شتر جتدول3
می باشد:
ناحیه

ناحیه

بحراني

نامطلوب

ناحیه
مدارا
پذير

ناحیه
مطلوب و
قابل
قبول

PM

0.2965

0.2268

0.1587

0.2122

CBM

0.1531

0.2671

0.2654

0.1987

CM

0.2740

0.2542

0.3529

0.3405

0.2841

0.2981

0.2697

0.3258

RCM
جدول  -3رتبه بندي نهايی در انتخاب برنامه نگهداري

همانطور که از جتدول  3بتر متی آيتد بتراي ناحيته ريستک بحرانتی
استراتژي  ،PMناحيته نتامطلوب  ،RCMناحيته متدارا پتذير  CMو بتراي
نواحی مطلوب و قابل قبول  CMپيشنهاد می شود.

شكل  .7نمايش نحوه تدوين يک برنامه نگهداري

 -3مطالعه موردی :تدوين استراتژی تعمیر و
نگهداری برای تجهیزات ابزاردقیقي پااليشگاه

الزم به توضيح است که با توجته بته رويكترد مقالته حاضتر در زمينته
تمرکز بر بروي ناحيه ريسک بحرانی و نظر به نتايج بدستت آمتده از آنتاليز
 ،AHPادامه مطالعات با فرض بكارگيري تعميرات پيشگيرانه تكميل شتده
است .همچنين الزم است به اين نكته نيز اشتاره گتردد کته در حتال حاضتر
رويكرد اصلی تعمير و نگهداري مورد استفاده در پااليشگاه گتاز سترخون،
رويكرد تعميرات پيشگيرانه بوده و اکثرا تجهيزات حساس پااليشگاه تحتت
پوشش اين برنامه تعميراتی قرار دارند لذا خود اين امر نيز مويد انجام ادامته
مطالعات با فرض بكارگيري اين رويكرد تعمير و نگهداري می باشد.
شكل  7نحوه ايجاد يک برنامه تعميتر و نگهتداري را بصتورت يتک
فلوچارت نمايش می دهد .همانگونه که در فلوچارت مربوطه مشتاهده متی
گردد ،از آناليز معكوس درخت خرابی براي محاسبه دوره نگهتداري بهينته
استفاده می گردد .بدين ترتيب که با دانستن سطح ريسک قابل قبتول بتراي
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طی بررسی هاي انجام شده اين نكته بدستت آمتد کته کته تتا بتدين
لحظه ،اين نوع استراتژي تعمير و نگهتداري از طترف بختش هتاي مختلتف
اصوالً در مورد تجهيزات مكانيكی بكار گرفتته متی شتود و متی تتوان ادعتا
نمود که تحقيق حاضر به نوعی به عنوان امكانسنجی استتفاده از ايتن روش
در مورد تجهيزات ابزاردقيق بوده و که جز اولين قتدمهاي برداشتته شتده در
سطح ملی و يا حتی بين المللی می باشد که به اين موضوع پرداخته است.
با توجه به اينكه سيستتم کنتترل و ابزاردقيتق پااليشتگاه هتا و مراکتز
صنعتی را می توان به سيستم مغز و اعصاب بدن آدمی تشبيه نمتود ،صتحت
عملكرد اين سيستم ،جز مهم تترين متواردي استت کته نيتاز استت بمنظتور
اطمينان از بهره بترداري مناستب کتل مجموعته پااليشتگاهی و نيتز افتزايش
قابليت اطمينان همواره در نظر گرفته شود.
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يكی از مراحل اصلی جهت اجرايی سازي روش تعمير و نگهتداري

 -1-3شناسايی حوزه و وسعت سيستم:

ريسک-مبنا  ،انتخاب ابزاردقيق هاي هدف بمنظور می باشد .بديهيست کته

در زمينه حوزه و وسعت سيستم براي هر يک از تجهيتزات ابزاردقيتق

در ايتن انتختتاب نيتاز استتت تجهيزاتتی منتختتب گردنتد کتته داراي بيشتتترين

مورد مطالعه بايد به اين امر توجه داشت که آن تجهيز بر روي چه فرآيندي

اطالعات آماري ثبت شده موجود چه در بخش تاريخچه تعميرات و چه در

نصب شدهاست و ضمنا دقيقا چه نوع مسووليتی از قبيل مستووليت کنتترل و
يتتا مانيتورين ت

بخش اسناد باشند.
داخلتتی و ختتارجی نظيتتر ميتتزان رطوبتتت ،دمتتا ،کيفيتتت ستتيال و ...بتتر روي
تجهيتتزات ابزاردقيقتتی پرداختتته شتتده و نحتتوه اثرگتتذاري هتتر پتتارامتر و
راهكارهاي مناسب جهت کاهش قدرت تخريب بررسی گردند.
.
شايان ذکر استت کته در ادبيتات بحت

تعميتر و نگهتداري ،مفهتوم

"قابليتتت اطمينتتان" بصتتورت احتمتتال ايتتن امتتر کتته يتتک تجهيتتز عملكتترد
صحيحش را تحتت شترايط مشتخص و در يتک بتازه زمتانی ختاص داشتته
باشد ،تعريتف متی گتردد .انجتام پيشتبينی طتول عمتر مفيتد بتا درجتهاي از
اطمينان کامال به تعريف صحيح پارامترهاي مورد استفاده وابسته است .براي

بخشهايی از کل پلنت تحت الشعاع قرار می گيرند .با ايتن نگتاه متی تتوان
حوزه کلی سيستم مربوط به هر تجهيز ابزاردقيقی را مشخص نمود.
 -2-3محاسبهي ريسک:
 تعيين احتمال خطا:با توجه به اطالعات ثبت شده در واحد تعميتر و نگهتداري تجهيتزات
پااليشگاه ،می توان تابع خرابی مربوط به هر تجهيز را مشخص نمود جتدول
4پارامترهاي مربوط به تابع تجمعی خرابی هر تجهيز محاسبه شده با استتفاده
از تكنيک فرايند برازش منحنی را نمايش می دهد.
نام تجهیز

مثال انتخاب مناسب توزيع آماري که رفتار داده ها را بخوبی متدل نمايتد از

پارامتر

پارامتر مقیاس ( ηبر

تابع توزيع

شکل β

حسب ماه)

تجمعي (در
طول يکسال)

درجه بتاالي اهميت ت برختوردار استت .بديهيستت کته اگتر توزيتع مناستبی
انتخاب نگردد ،نتايج بدست آمده قابل اطمينتان نخواهتد بتود .ايتن اطمينتان
که بر موضوعاتی نظير انتدازه داده هتا وابستته استت ،بايتد بته انتدازه کتافی
بزرگ بوده تا بتوان تصميمات غالبا صحيح را بر پايه آن اتخاذ نمتود .تعيتين
نر خراب ی هر تجهيز نيز بايتد بتر پايته يتک جمعيتت آمتاري نستبتا بتزرگ
صورت پذيرد.
بطور کلی به منظور مدلسازي کارا براي قابليت اطمينان تجهيز ،بايتد
مدلی انتخاب شود که براي مجموعه دادهها و محيطی کته داده از آن جمتع

فلو ترنسميتر

2.17

20.77

0.26

ترنسميتردرجه

1.82

17.54

0.39

حرارت
سوئيچ سطح

2.05

20.14

0.29

آنااليزر

3.26

17.54

0.25

جدول  .4اطالعات مربوط به تابع احتمال تجمعی خرابی

آوري می شود ،مناستبتتر باشتد .جمتع آوري داده هتا و بررستی آنهتا ،در
انتخاب مدل و اعتبارسنجی آن ،داراي اهميت بسياري می باشد .با توجته بته
شرايط موجود و کمبود اطالعات مدون در رابطه با تجهيزات تحت بررستی
توزيع  Weibullبعنوان بهترين گزينته متیتوانتد انتختاب گتردد .يكتی از
ويژگیهاي اصلی توزيع  Weibullانعطاف پتذيري و درجته آزادي نستبتا
زياد آن می باشد کته ايتن قابليتت را در آن ايجتاد متی نمايتد کته بتا تغييتر

 ايجاد و بسط سناريوي خطادر اين مرحله براي هر تجهيز محتملترين سناريوي خرابتی از ليستت
کليه خرابی هاي قابل وقوع در نظر گرفتته متی شتود کته هتر کتدام از ايتن
سناريو ها منجر به وقوع پيامد مخصوص به خود خواهند شد.

پارامترهاي آن طيف گسترده اي از توزيع هاي آماري از گوسی تا نمايی را
مدل سازي کند.
با توجه به توضيحات فوق ،نياز است که مراحل زير بهمنظتور توستعه

کليه سناريوهاي ممكن تعميتر و نگهتداري مربتوط بته خرابتی هتاي
محتمل که در اين تحليل در نظر گرفته شده اند عبارتند از:

استراتژي تعمير و نگهداري ريسک-مبنا جهت کاربري در پااليشگاه گاز و

-

کاليبراسيون دورهاي.

بمنظور کاربري بر روي تجهيزات ابزار دقيق صورت پذيرد.

-

بازرسی دورهاي ارتباطات الكتريكی که در آن بايد سفت
بودن آنها بررسی شده و اثري از خوردگی هم در آنها ديده
نشود.

مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 1392

Journal of Control, Vol. 7, No. 4, Winter 2014

Downloaded from joc.kntu.ac.ir at 23:33 +0330 on Monday November 23rd 2020

همچنين در گام بعدي نياز استت کته بته بررستی عوامتل تاثيرگتذار

را بتتر عهتتده دارد کتته در صتتورت وقتتوع خرابتتی آن چتته
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-

بازرسی دورهاي سيم کشیهاي الكتريكی که در آن عالوه بر

پیامد زيانهای

مقدار ريسک (در

نام تجهیز

مالي()$

طول يک سال)

فلو ترنسميتر

1675

438

ترنسميتر درجه

1723

678

بازرسی اتصاالت بمنظور رصد کردن خوردگی در آنها ،عايق
آنها نيز بايد جهت مشاهده اثرات زوال بررسی گردند.
-

بازرسی دوره اي محفظه که بايد تاييد شود که محافظتهاي
الزم در زمينه رطوبت و  sealهاي مربوط به مدار کنترل کافی
بوده و هيچ اثري از ورود رطوبت به محفظه وجود ندارد.

-

بازرسی دورهاي اينكه تمام  sealهاي مربوط به ارتباطات
فرآيندي به خوبی عملكرده و هيچ نشتی ر نمی دهد.

-

بازرسی دورهاي المان اندازه گيري به منظور اطمينان از عدم
آلودگی ،وجود خوردگی  ،زن

زدگی و  ...در آن

و ستتناريوي خرابتتی انتختتابی بتتراي هتتر تجهيتتز بتتا توجتته بتته
محتملترين خطادر جدول  5نشان داده شده است.

سوئيچ سطح

1683

491

آنااليزر

1408

354

جدول  .6پيامد زيانهاي مالی و ريسک هر تجهيز
 -3-3ارزيابی ريسک:
بعد از محاسبه ريسک براي هر تجهيز نوبتت بته ارزيتابی ريستک بتا
توجه به ريسکهاي بدست آمده می رسد.بديهيست جهت ورود به اين امر

نام تجهیز

سناريوی خطا

فلو ترنسميتر

سيم بندي تجهيز دچار خطا شده است

ترنسميتر درجه حرارت

سيم بندي تجهيز دچار خطا شده است.

سوئيچ سطح

تجهيز در تشخيص سطح دچار خطا شده
است.

آنااليزر

تجهيز بطور مطلوب کارايی ندارد.

جدول  .5تجهيزات شرکت پااليش گاز سرخون و قشم و سناريوي
خرابی هر تجهيز(از ذکر تجهيزات مشابه خود داري شده است)

 آناليز پيامدآناليز پيامد براي هر کدام از سناريو هاي هر تجهيز انجام شتده استت.
در اين مورد نظر کارشناسان براي کميت دهی به اين پيامدها متد نظتر قترار
گرفته شده است .بدين صورت که اثر از دسترس ختارج شتدن هتر تجهيتز،
صرفا از جنبه زيان مالی و توقف قسمتهايی از کتل پلنتت کته بته آن تجهيتز

ابتدا میبايست سطح قابل قبول ريسک براي هتر کتدام از تجهيتزات تعيتين
شود.
بتتا توجتته بتته تجربيتتات جمتتع آوري شتتده از کارشناستتان تعميتتر و
نگهداري و کمی سازي اين تجارب در زمينه تامين ريستک قابتل قبتول( بتا
توجه به ميزان پيامد قابل تحمل خرابی و نيز تابع احتمال خرابی) مقدار قابتل
ريسک براي هر تجهيز در جدول  7خالصه شده است.
مقدار قابل قبول ريسک (در

نام تجهیز

طول يک سال)
فلو ترنسميتر

320

ترنسميتر درجه حرارت

650

سوئيچ سطح

408

آنااليزر

312

جدول  .7مقدار قابل قبول ريسک براي هر تجهيز
 -4-3تدوين برنامه نگهداري

وابسته اند ،بررسی می گردند .در همين راستا ميزان توليد پااليشگاه محاسبه

در اين مرحلته بتا مشتخص شتدن ميتزان ريستک فعلتی و نيتز مقتدار

شتتده و بتته تبتتع آن ميتتزان خستتارت ناشتتی از توقتتف قستتمت هتتاي مختلتتف

ريسک قابل قبول براي هتر کتدام از تجهيتزات ،نيتاز استت کته طتول دوره

پااليشگاه بدست آمده و با مشخص شدن پيامد توقف هتر تجهيتز بته همتراه

تعميرات پيشگونه بهينه مجدد تعيين گردد .در همين راستا ابتدا بتا توجته بته

تابع احتمال خرابی آن ،ريسک مورد نظر مطتابق جتدول  6محاستبه خواهتد

مقدار ريسک قابل قبول هر تجهيز بزرگترين مقتدار احتمتالی کته منجتر بته

شد.

بوجود آمدن اين ريسک میشود محاسبه می شتود و ستپس فرکتانس دوره
مجدد ذکر می گردد که در اين پژوهش تنها پيامد زيانهاي متالی متد

نظر قرار گرفته شده است.

مجله کنترل ،جلد  ،7شماره  ،4زمستان 1392

نگهداري متناظر با آن تعيتين متی گتردد .در جتدول  8بتراي هتر کتدام از
تجهيزات روند گفته شده انجام شده است.
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نام تجهیز

تجهيزات ابزاردقيق چندان داراي توجيه اقتصادي نبوده است.

بزرگترين مقدار تناوب دوره نگهداری
قابل قبول تابع

با اين وجود به دليل اهميتی که يک ابزاردقيق(سنسور و يا

(بر حسب ماه)

عملگر) می تواند در يک حلقه کنترلی داشته باشد و خرابی

احتمال خطا

ترنسميتر درجه

0.1752

4.5

واحد و توقف توليد گردد ،لذا در اين مقاله براي اولين بار
درکشور ،بكارگيري تعمير و نگهداري ريسک مبنا بر روي

حرارت

اين ادوات حساس ابزاردقيقی مورد بررسی قرار گرفته و طی

سوئيچ سطح

0.1757

6

آنااليزر

0.2786

9.6

مطالعات و بررسی هاي صورت گرفته ،استفاده از اين
استراتژي کامال توجيه پذير بوده است .ضمنا يكی از
دستاوردهاي تحقيق حاضر ،تدوين استراتژي بدست آوردن
توزيع آماري خرابی ها و در اصل استخراج تابعی است که به

جدول  .8دستور العمل تعمير و نگهداري پيشگيرانه

بهترين شكل ممكن بتواند خرابیهاي رخداده بر روي

 -4نتیجه گیری:

تجهيزات ابزاردقيقی را از لحاظ آماري مدلسازي نمايد .البته

در اين تحقيق نحوه طراحی و پياده سازي برنامهي تعمير و نگهتداري

همانگونه که پيشتر نيز ذکر گرديد ،اولين پيشنياز براي انجام

ريسک مبنا براي تعتدادي از تجهيتزات ابتزار دقيقتی شترکت پتااليش گتاز

هرگونه مدلسازي آماري ،در اختيار داشتن اطالعات کافی و

سرخون و قشم انجام شد .بر ايتن استاس بعتد از معرفتی برنامتهي نگهتداري

در اصل داده هاي ثبت شده و معتبر از خرابی ها و سرويس

ريسک مبنا نسبت به بكار گيري اين روش در شرکت پااليش گاز سرخون

هاي صورت گرفته بر روي هر تجهيز می باشد که با توجه به

و قشم براي افزايش طول عمر تجهيزات هدف و کاهش هزينه و جلتوگيري

ميزان غناي اطالعات می توان به مدلهاي با دقت باالتر دست

از اتفاقات ناگوار اقدام گرديد.

يافت.

در قسمتی از اين مقاله براي اينکه بتوان برنامهي نگهداري مناسب را
براي هر يک از اين تجهيزات کته در نتواحی مختلتف ريستک قترار دارنتد
انتخاب کرد از آناليز  AHPاستفاده شد .اين آناليز نشان داد که بتا در نظتر
گرفتن معيارهاي تعيين شتده توستط کارشتناس پااليشتگاه متی تتوان بتراي
ستتطح ريستتک بحرانتتی از  ،PMستتطح ريستتک نتتامطلوب  ،RCMستتطح
ريسک مدارا پذير  CMو بتراي ستطو ريستک مطلتوب و قابتل قبتول از
 CMاستفاده کرد .با توجه به تمرکز تحقيق حاضر بر روي نتواحی ريستک
بحرانی ،ادامه قدمها با فرض بكارگيري استراتژي  PMبرداشته شد.
بعد از محاسبهي احتمال هر تجهيتز و ستپس بتا در نظتر گترفتن پيامتد
ناشتی از وقتوع ستناريوي خرابتتی کته بتراي ايتن تجهيتزات و بتر طبتق نظتتر
کارشناسان نگهداري معتين شتده بتود ،مقتدار ريستک هتر تجهيتز محاستبه
گرديد .از آنجايیکه ريسک محاسبه شدهي هر تجهيز بيشتر از مقدار مجتاز
ريسک براي آن تجهيزات است لذا می بايست براي هر تجهيز قبل از اينكته
تجهيز دچار خرابی شود ،طول دورهي نگهتداري پيشتگيرانه معتين شتود تتا

تقدير و تشکر
اين طر با حمايت مالی شرکت پتااليش گتاز سترخون و قشتم طتی
پروژهي شمارهي  265963اجرا شده است.
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