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چکیده
مقدمــه :در مخــازن ذخیــره ســازی  LPGمقــدار زیــادی گازهــای قابــل اشــتعال تحــت فشــار نگهــداری
میشــود .رهایــش محتویــات ایــن مخــازن میتوانــد بــه پیامدهایــی ماننــد  BLEVEو انفجارهــای آتشــین
منجــر شــود .بنابرایــن ،شناســایی علــل و پیامدهــا و ســناریوهای حــوادث و تعییــن احتمــال رخــداد آنهــا بــا
اســتفاده از روش پاپیونــی ( )Bowtieکــه از ترکیــب دو روش آنالیــز درخــت خطــا و آنالیــز درخــت رویــداد
حاصــل میشــود امــری ضــروری بــوده و هــدف ایــن مطالعــه میباشــد.
روش کار :در ایــن مطالعــه کــه در ســال  1395انجامشــده اســت خطــرات موجــود در مخــازن  LPGپاالیشــگاه
تهــران بــا روش  FTAشناســایی و پیامدهــای بعــد از رویــداد اصلــی بــا اســتفاده از  ETAپیشبینیشــده و
احتمــاالت هرکــدام محاســبه و بــا اســتفاده از دیاگــرام  Bowtieمســیر حادثــه از فــاز علــل تــا فــاز پیامدهــا
ترســیم و بررســی گردیــد.
یافتههــا :درمجمــوع  21رویــداد و  11بــرش حداقــل همــراه بــا احتمــاالت رخــداد و میــزان اهمیــت
هریــک در ســمت چــپ و  9پیامــد و ســناریو بعــد از رویــداد اصلــی همــراه بــا احتمــاالت هریــک در ســمت
راســت دیاگــرام  Bowtieمشــخص گردیــد .احتمــال وقــوع رویــداد اصلــی (رهایــش  LPGاز مخــزن کــروی)
 3/45×10-2محاســبه شــد.
نتیجهگیــری :همــه عوامــل دخیــل در رخــداد حــوادث و پیامدهــا بهصــورت تصویــری در دیاگــرام Bowtie
نمایــش داده میشــود .بــا توجــه بــه دادهــای بهدســتآمده ،نقــص در سیســتم حفاظــت کاتــد یــک و
ابــزار دقیقهــا ،ســرریز شــدن مخــزن ازجملــه نقصهــای پراهمیــت در مخــزن  LPGمیباشــد .بــه دلیــل
احتمــال بــاالی پیامدهــا ،نیــاز بــه تعبیــه سیســتمهای پیشــگیریکننده یــا کاهنــده پیامدهــا ،ماننــد سیســتم
خنکســازی و سیســتم  Fire stopدر واحــد موردمطالعــه موردنیــاز اســت.

مقدمه
مخــازن ذخیرهســازی یکــی از مهمتریــن قســمتها در صنایــع
فرآینــدی بــوده کــه در آن نفــت ،محصــوالت پتروشــیمی و طیــف
گســتردهای از مــواد شــیمیایی نگهــداری میشــود .ایــن مخــازن
در پاالیشــگاهها حجــم زیــادی از مــواد شــیمیایی قابــل اشــتعال و
خطرنــاک را در برمیگیرنــد کــه همیــن امــر باعــث ایجــاد پتانســیل
خطــرات متعــددی در آنهــا میشــود [ .]1بــروز حادثــه در ایــن
مخــازن ممکــن اســت باعــث تحمیــل خســارتهای مالــی و جانــی و
همچنیــن وقفههــای طوالنیمــدت در تولیــد صنایــع مرتبــط گــردد.
بــا توجــه بــه بررســیهای انجامپذیرفتــه مشــخص شدهاســت کــه

حــوادث متعــددی طــی  50ســال اخیــر در ارتبــاط بــا مخــازن
گاز نفتــی مایــع شــونده ( )LPGرخداده کــه ایــن حــوادث باعــث
کشــته شــدن افــراد و ایجــاد پروندههــای حقوقــی ،کاهــش ارزش
ســهام و ورشکســتگی شــرکتهای متعــددی در ســطح دنیــا شــده
اســت [ .]2ازجملــه مهمتریــن ایــن حــوادث میتــوان بــه حادثــه
 Vishakhapatnamهنــد در ســال  1997و حادثــه انفجــار شــش
مخــزن کــروی در مکزیکوســیتی در ســال  1984و حــوادث مربــوط
بــه مخــازن  LPGدر  Puneهنــد در ســال  2004و بانکــوک تایلنــد
در ســال  1990و اســترالیا در ســال  2001و  Tomahawkآمریــکا
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 1اســتادیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفــهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی
همــدان ،همــدان ،ایــران
 2دانشــیار ،گــروه مهندســی بهداشــت حرفـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه علــوم پزشــکی همــدان،
همــدان ،ایران
 3دانشــجوی کارشناســی ارشــد ،گــروه مهندســی بهداشــت حرف ـهای ،دانشــکده بهداشــت ،دانشــگاه
علــوم پزشــکی همــدان ،همــدان ،ایــران

] [ DOI: 10.21859/johe-03021

دوره  ،3شماره  ،2تابستان 1395

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان 1395

گردیــد.

تصویر  :1نمایش گرفیکی مراحل انجام تحقیق

شناســایی رویدادهــای اصلــی بــا روش  :HAZOPبــا توجــه بــه
وجــود خطــرات مختلــف در واحــد مخــازن  ،LPGتصمیــم گرفتــه
شــد تــا ارزیابــی ریســک اولیـهای جهــت انتخــاب رویدادهــای اصلــی
( )Top eventانجــام گیــرد .جهــت ترســیم و آنالیــز دیاگــرام
 Bowtieابتــدا بایــد درخــت خطــا و درخــت رویــداد ترســیم و
محاســبات مربوطــه انجــام گــردد .روش  Bowtieاز ترکیــب دو
روش آنالیــز درخــت خطــا و آنالیــز درخــت رویــداد ایجــاد میشــود.
درخــت خطــا ( :)FTایــن روش از اســتاندارد 0492-NUREG
منتــج شــده اســت .روش آنالیــز  Fault Treeمدلــی گرافیکــی و
یــک نمــودار منطقــی اســت کــه ترکیــب نواقصــی کــه میتواننــد
منجــر بــه رخــداد رویــداد خــاص موردنظــر کــه (Top Event
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روش کار
پــس از بررسـیهای مقدماتــی صــورت گرفتــه در واحــد موردمطالعــه
الگویــی بهصــورت تصویــر  1جهــت انجــام مراحــل تحقیــق ترســیم
شــد .بررســی واحــد موردمطالعــه و جمــعآوری اطالعاتپایــه:
دادههــا و اطالعــات الزم از طریــق مشــاهدات مســتقیم ،مصاحبــه بــا
کارشناســان ،بررســی اســناد و نقش ـههای عملیاتــی و  ...جم ـعآوری
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در ســال  2008و کــره جنوبــی در ســال  1993اشــاره نمــود [.]7-2
نگرانیهــای عمــدهای در ارتبــاط بــا ذخیرهســازی مــواد خطرنــاک
ماننــد  LPGکــه در صــورت رهاســازی ســریعاً در هــوا منتشــر
میشــوند در صنایــع فراینــدی وجــود دارد و بــه علــت اینکــه از
هــوا ســنگینتر میباشــند بــر روی ســطح زمیــن تجمــع پیداکــرده
و بــا کوچکتریــن جرق ـهای فاجع ـهای عظیــم را بــه بــار میآورنــد
[ .]8در مخــازن ذخیــره ســازی  LPGمقــدار زیــادی گازهــای قابــل
اشــتعال تحتفشــار نگهــداری میشــود .رهایــش محتویــات ایــن
مخــازن میتوانــد بــه پیامدهایــی ماننــد انفجــار بخــار مایــع در
حــال جوشــان ( )BLEVEو انفجارهــای آتشــین و پراکندگــی مــواد
ســمی منجــر شــود [.]9
بــرای کنتــرل آســیبها و صدمــات ناشــی از عوامــل مخاطرهآمیــز
مرتبــط بــا مخــازن ذخیرهســازی  LPGبایــد بــه شــناختی
صحیــح از خطــرات بالقــوه آن دســتیافت .اصــوأل بــرای ارزیابــی
ریســک از تکنیکهــای مختلفــی اســتفاده میشــود کــه انتخــاب
روش مناســب بــا توجــه بــه صنایــع موردبررســی و اهــداف
مطالعــات متفــاوت میباشــد [ .]10از روشهــای ارزیابــی ریســک
مورداســتفاده در صنایــع فراینــدی میتــوان بــه روشهــای What
 ,FMEA, FTA, HAZOP, Dow Index ?ifو  ETAاشــاره
نمــود کــه هرکــدام اهــداف مشــخصی را دنبــال کــرده و ارزیابــی
ریســک را باهــدف خاصــی انجــام میدهنــد [ .]12 ,11 ,2در
مطالعــهای کــه توســط  Tamil Selvanدر مخــازن LPG
انجامشــده اســت ریس ـکهای موجــود در ایــن مخــزن شناســایی و
ســناریوهای حــوادث مشخصشــده و بهصــورت کمــی رتبهبنــدی
شــده اســت و ســپس بــا اســتانداردهای بینالمللــی مقایســه شــده
و نواحــی دارای ســطح خطــر  ALARPمشــخص گردیــده اســت
[ Markowski .]13در مطالعـهای کــه در ســال  2009انجــام داد،
ســه روش  ETAو  FTAو  Bowtieرا بررســی نمــود .وی در
ایــن مطالعــه عنــوان کــرد کــه روشهــای آنالیــز ایمنــی فرایندهــا
از قبیــل  ETAو  FTAمیتوانــد بیشــتر در رویکــرد Bowtie
بــرای ارزیابــی ریســک ســناریوهای حــوادث اســتفاده شــود .ایشــان
در ایــن مطالعــه یــک مخــزن ذخیرهســازی ایــزو بوتــان را آنالیــز
کــرده اســت [.]14
بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال و همچنیــن نبــود ســابقه ارزیابــی
ریســک بــا اســتفاده از روش  Bowtieدر مخــازن ذخیرهســازی
 LPGدر ســطح کشــور ،بــه نظــر میرســد ارزیابــی ریســک و
همچنیــن تعییــن ســناریوهای حــوادث مهــم بهصــورت مصــور و
کمــی بــا اســتفاده از روش  ،Bowtieدر صنایــع فراینــدی کشــور
بهویــژه در قســمت ذخیرهســازی مــوادی همچــون  LPGضرورتــی
ویــژه دارد کــه نیــاز بــه توجــه بیشــتری در ایــن زمینــه میباشــد،
بــر ایــن اســاس هــدف از ایــن مطالعــه ارزیابــی ریســک مخــازن

ذخیرهســازی گاز نفتــی مایــع شــونده ( )LPGدر صنایــع فراینــدی
بــا اســتفاده از تکنیــک  Bowtieمیباشــد .ایــن روش از ســال
 2005بــه بعــد بیشــتر موردتوجــه پژوهشــگران در دنیــا قرارگرفتــه
اســت [.]15

میرزائی علیآبادی و همکاران

کــه در ایــن رابطههــا k ،تعــداد کل رویدادهــای ورودی بــه
دروازه موردنظــر P (E) ،احتمــال وقــوع رویــداد میانــی یــا
رویــداد اصلــی بــا ورودی ( ) ،And
احتمــال وقــوع رویــداد
 ( )،Orاحتمــال رخــداد
میانــی یــا رویــداد اصلــی بــا ورودی ،Or
رویدادهــا در درخــت خطــا Ei،بــرای 3،2،1=kو . ...یکــی از مهــم
تــرن خروجیهــای آنالیــز درخــت خطــا درروش ،Bowtie
محاســبه میــزان اهمیــت ( )Importance measureهــر یــک از
رویدادهــای پایــه و یــا میانــی و برشهــای حداقــل در بــروز رویــداد
اصلــی میباشــد [ .]18جهــت محاســبه میــزان اهمیــت رویدادهــای
پایــه و میانــی از رابطــه  3و میــزان اهمیــت برشهــای حداقــل از
رابطــه  4اســتفاده گردیــد.
) (
= I
رابطه :3:3

):4
رابطه :4

∏=)

(

)

=

کــه در ایــن رابطــه  IMمیــزان اهمیــت بــرش حداقــلP(TE) ،
احتمــال رویــداد اصلــی P(Mi) ،احتمــال بــرش حداقــلP(BEi) ،

یافتهها
درخــت خطــا :بــا توجــه بــه نتایــج  HAZOPدر مخــزن کــروی
حــاوی  ،LPGرهایــش گاز  LPGبهعنــوان رویــداد خــاص
موردنظــر (رویــداد اصلــی) انتخــاب گردیــد و ســپس بخــش درخــت
خطــای مربــوط بــه روش  ،Bowtieمطابــق تصویــر  2در پنلهــای
تخصصــی بــا حضــور متخصصــان ایمنــی و افــراد عملیاتــی مربوطــه

3
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( )) ::2
رابطه 2

∏ ( ) = −1
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نامیــده میشــود) گــردد را مــورد ارزیابــی قــرار میدهــد .ایــن
روش ،روشــی اســتنتاجی یعنــی از کل بــه جــزء اســت کــه در آن از
نمادهــای ریاضیاتــی بولیــن (ماننــد  )AND,ORاســتفاده میشــود
تــا رویــداد اصلــی ( )Top Eventرا بــه رویدادهــای پایــه (Basic
 )Eventمرتبــط کنــد.
درخــت رویــداد ( :)ETبهمنظــور شناســایی و محاســبه ترتیــب
رخــداد ســناریوهای دخیــل در حادثــه بالقــوه ،از روش آنالیــز درخــت
رویــداد اســتفاده گردیــد .هــدف از اســتفاده از ایــن روش ،تعییــن
رخــداد اولیــه و پیامدهــای آن در صــورت عــدم کارکــرد صحیــح
سیســتمهای ایمنــی میباشــد و یــک ابــزار بســیار قدرتمنــد بــرای
شناســایی و ارزیابــی کلیــه مســیرهای پیامدهــای سیســتم کــه
ممکــن اســت بعــد از یــک رخــداد اولیــه اتفــاق بیفتــد میباشــد.
آنالیــز درخــت خطــا ( :)FTAآنالیــز  FTAبــه دو صــورت کمــی
و کیفــی صــورت میپذیــرد .در مــدل کیفــی تنهــا بــه بررســی و
تعیــین برشهــای حداقــل یــا )Minimal Cut Sets(MCSs
پرداختــه میشــود ،یــک مجموعــه برشهــای حداقــل ترکیبــی
از رویدادهــای پایــه اســت کــه بــرای وقــوع رویــداد اصلــی کفایــت
میکنــد ،امــا در مــدل کمــی ،احتمــاالت  Top Eventو برشهــای
حداقــل نیــز محاســبه میگــردد .جهــت کمــی ســازی درخــت
خطــا از دادههــای عمومــی مربــوط بــه منابــع شــماره [ ]17 ,16و
ضمایــم آنهــا و نظــر متخصصیــن ایمنــی اســتفاده گردیــد .جهــت
محاســبهاحتمال رخــداد  TEاز رابطههــای  1و  2اســتفاده گردیــد.
رابطه PAnd (E) = ∏ki=1 P(Ei) :1:1

احتمــال رویدادهــای پایــه مربــوط بــه بــرش حداقــل موردنظــر و
 Iمیــزان اهمیــت رویــداد پایــه بــه روش Vesely,s_Fussell
میباشــد .درروش  FVجهــت محاســبه میــزان اهمیــت هــر یــک
از رویدادهــای پایــه یــا میانــی ،رویــداد موردنظــر را برابــر صفــر در
نظــر میگیرنــد و احتمــال رویــداد اصلــی را محاســبه میکننــد
ســپس از روی رابطــه  3میــزان اهمیــت رویــداد موردنظــر را
محاســبه مینماینــد [ .]19ضمنــاً رتبهبنــدی برشهــای حداقــل
بــا توجــه بــه تعــداد رویدادهــای پایــه هــر بــرش انجامشــده اســت
[ .]20آنالیــز درخــت رویــداد ( :)ETAآنالیــز درخــت رویــداد نیــز
بــه دو صــورت کمــی و کیفــی انجــام میشــود .در آنالیــز کیفــی بــه
تعییــن برشهــای حداقــل (ســناریوها) پرداختــه شــد و در آنالیــز
کمــی احتمــال هــر بــرش نیــز از طریــق رابطــه  5محاســبه گردیــد.
احتمــال شکســت یــا موفقیــت هــر یــک از الیههــای حفاظتــی
بــا توجــه بــه دادههــای عمومــی مربــوط بــه منبــع شــماره [ ]21و
نظــرات متخصصیــن مشــخص گردیــد.
:5
∏
رابطه :5
(
)
( احتمــال رخــداد هریــک
کــه در ایــن رابطــه )
احتمــال
احتمــال رویــداد اصلــی،
از پیامدهــا،
شکســت یــا موفقیــت الیههــای حفاظتــی میباشــد .رســم دیاگــرام
 :Bowtieایــن تکنیــک یــک روش ارزیابــی احتمالــی یکپارچــه
اســت کــه از ترکیــب دو تکنیــک  FTAو  ETAساختهشــده اســت
و ســناریوهای حادثــه را بــر اســاس احتمــال و مســیرهای رخــداد
ارزیابــی میکنــد .ایــن روش باهــدف پیشــگیری ،کنتــرل ،حــذف
یــا کاهــش رویدادهــای نامطلــوب از طریــق توســعه یــک ارتبــاط
منطقــی بیــن دالیــل و پیامدهــای یــک رویــداد نامطلوب مطرحشــده
اســت .درواقــع دیاگــرام  Bowtieبــه مــا نشــان میدهــد کــه
تجهیــزات و افــراد و سیســتمهای ایمنــی در یــک ســناریوی حادثــه
چگونــه عمــل میکننــد و خطاهــا و پیامدهــا چــه ارتباطــی بــا
یکدیگــر دارنــد .زمانــی کــه احتمــال وقــوع هــر ســناریویی ارزیابــی
شــد علتهــا یــا ســناریوهای بحرانــی (مهــم) بهوضــوح آشــکار
میشــوند .بــر اســاس دیاگــرام  Bowtieحادثــه در دو فــاز قبــل
و بعــد از حادثــه بررســی شــد و رویدادهــا و ســناریوهای بحرانــی
مشــخص گردیــد.

مجله مهندسی بهداشت حرفه ای ،دوره  ،3شماره  ،2تابستان 1395

رویدادها

4

BE01

ریختن اشتباه مواد به داخل مخزن ( fillingاز باال)

احتمال رخداد (در یک
سال)
1×10-2

میزان اهمیت
رویداد
1/8×10-6

رتبهبندی اهمیت
رویداد پایه
4

توصیف رویداد

BE02

نقص سلولهای کاتدی

6/3×10

6/24×10

2

BE03

نقص در سیستم انتقال (پوشش خارجی)

6/3×10

6/24×10

2

BE04

عدم تخلیه قبل از نمونهگیری

1×10

1/5×10

1

BE05

معرف با مواد تخلیهشده واکنش نشان میدهد

1×10-1

1/5×10-6

1

BE06

افزایش فشار بیش از ظرفیت PSV

1×10

1/5×10

1

BE07

نقص در کمپرسور

8/1×10

2/89×10

3

BE08

نقص در Surge drum

-1

1×10

2/89×10

1

BE09

نقص در PRV

-2

1×10

2/89×10

5

BE10

نقص در PSV

1×10-2

2/89×10-6

5

BE11

نقص در فن هوایی

2/19×10

2/89×10

7

BE12

نشتی از drain valve

1×10

2/9×10

8

BE13

شکست یا نقص LI

1×10

2/81×10

5

BE14

خطای اپراتور

3×10

8/1×10

6

BE15

حجم ناکافی در مخزن در هنگام بارگیری

1×10-2

2/81×10-1

5

BE16

نقص در TI&PI

8×10

2/24×10

6

TE01

رهایش  LPGاز مخزن کروی

3/45×10

رویداد اصلی

رویداد اصلی

IE01

ترکیدگی مخزن

1/91×10

2/89×10

5

IE02

سرریز شدن مخزن و رهایش از شیر اطمینان
()PRV

3/06×10

8/82×10

2

IE03

سوراخ شدن مخزن به علت خوردگی

3/97×10-3

1/1×10-1

4

IE04

نقص در سیستمهای کاهنده فشار

3/09×10

2/89×10

1

IE05

نشتی از مخزن

4/07×10

1/13×10

3

-2
-2

-1

-1
-2

-3

-4
-2
-3

-3
-2
-6
-2

-2
-3

-1
-1

-6

-6
-6
-6
-6

-6

-3
-1

-2

-1

-3
-1

-3
-1
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ترســیم گردیــد .بعدازاینکــه ترســیم کیفــی درخــت خطــا بــا تمرکــز
بــر رهایــش گاز  LPGبــه اتمــام رســید احتمــال رخــداد رویدادهــای
پایــه استخراجشــده و کمیســازی درخــت خطــا بــا اســتفاده از
ترکیــب دروازههــای منطقــی و روابــط  1و  2انجــام گرفــت .جــدول
 1احتمــال رخــداد رویدادهــای پایــه و احتمــال رخــداد رویدادهــای
میانــی و رویــداد نهایــی (رهایــش  LPGاز مخــزن کــروی) را نشــان
میدهــد.
همچنیــن میــزان اهمیــت هــر یــک رویدادهــای پایــه و میانــی و
برشهــای حداقــل ( )MCSsدر بــروز رویــداد اصلــی بــا اســتفاده
از روابــط  3و  4محاسبهشــده و بــه ترتیــب در جــداول  1و  2آمــده
اســت .درخــت رویــداد :بعــد از ترســیم درخــت خطــا و مشــخص
شــدن رویــداد اصلــی موردنظــر و علتهــای بــه وجــود آورنــده و

محاســبهاحتماالت آن ،بخــش درخــت رویــداد مربــوط بــه روش
 Bowtieنیــز مطابــق تصویــر  3بــا حضــور متخصصــان ایمنــی و
افــراد عملیاتــی ،در دو حالــت رهایــش ناگهانــی و رهایــش تدریجــی
و بــا در نظــر گرفتــن چهــار الیــه حفاظتــی (سیســتمهای ایمنــی)
باهــدف تعییــن ســناریوهای مختلــف حــوادث و توالــی رویدادهــا
بعــد از رویــداد اصلــی ،ترســیم گردیــد .بعدازاینکــه ترســیم کیفــی
درخــت رویــداد انجــام شــد احتمــال شکســت یــا موفقیــت هــر
یــک از الیههــای حفاظتــی تعیینشــده و ســپس بــا اســتفاده از
رابطــه شــماره  5احتمــال هــر یــک از پیامدهــا محاســبه شــد کــه
در جــدول  3نمایــش دادهشــده اســت .ضمنـاً ســناریوهای مختلفــی
کــه منجــر بــه ایــن نتایــج شــده اســت نیــز در ایــن جــدول آورده
شــده اســت.

میرزائی علیآبادی و همکاران
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جدول  :2توصیف برشهای حداقل مربوط به درخت خطا و میزان اهمیت هریک از آنها
شماره برش حداقل
CS1
CS2
CS3
CS4
CS5
CS6
CS7
CS8
CS9
CS10
CS11

توصیف
BE01,BE04,BE05,BE06,BE07
BE01,BE04,BE05,BE06,BE08
BE01,BE04,BE05,BE06,BE09
BE01,BE04,BE05,BE06,BE10
BE01,BE04,BE05,BE06,BE11
BE02,BE03
BE12
BE13
BE14
BE15
BE16

احتمال (در یک
سال)
8/1×10-7
1×10-6
1×10-7
1×10-7
2/19×10-8
3/969×10-3
1×10-4
1×10-2
3×10-3
1×10-2
8×10-3

میزان اهمیت برش
حداقل
2/35×10-5
2/9×10-5
2/9×10-6
2/9×10-6
6/35×10-7
1/15×10-1
2/9×10-3
2/9×10-1
8/7×10-2
2/9×10-1
2/32×10-1

رتبهبندی اهمیت برش
حداقل
3
3
3
3
3
2
1
1
1
1
1

جــدول  :3احتمــال طبقهبندیشــده پیامدهــای نهایــی درخــت رویــداد (حــروف انگلیســی بــه تصویــر  Bحالــت موفقیــت و بــه تصویــر Ḃحالــت
شکســت الیــه حفاظتــی)

شاخههای ایجادکننده پیامد
ABCF
ABCḞ
ABĊDE
ABĊDĖ
ABĊḊ
AḂC
AḂĊDE
AḂĊDĖ
AḂĊḊ

پیامد
 BLEVEو احتمال دمینو در تأسیسات مجاور
 Jet fireو احتمال دمینو در تأسیسات مجاور
VCE
Flash fire
رهایش ایمن
Fire Ball
VCE
Flash fire
رهایش ایمن

احتمال (در یک سال)
1/035×10-3
4/14×10-3
2/93×10-3
1/17×10-2
1/46×10-2
5/17×10-3
2/93×10-3
1/17×10-2
1/46×10-2
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بحث
شناســایی خطــرات یــک وظیفــه ابتدایــی جهــت ارزیابــی خطــرات
اســت .هــر چــه ارزیابیهــا دقیــق و جامــع باشــد و بتوانــد احتمــاالت
خطــرات و ســنا یوهــای بــه وجــود آورنــده حــوادث را بهطــور
تقریب ـاً کامــل بیــان کنــد میتوانــد رهنمودهــای بســیاری را بــرای
مدیــران ارشــد یــک ســازمان مهیــا ســازد .بــا توجــه بــه تصویــر 2
نتایــج مرحلــه ترســیم کیفــی درخــت خطــای دیاگــرام Bowtie
نشــان داد درمجمــوع  21علــل یــا نقــص ( 15رویــداد پایــهای و
 5رویــداد میانــی) در رخــداد رهایــش گاز  LPGدخیــل هســتند.
نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات زیــر موردبررســی و مطابقــت
قــرار گرفــت .در درخــت خطــای ترسیمشــده مربــوط بــه مطالعــه
 Rajakarunakaranو همــکاران در ارتبــاط بارهایــش گاز LPG
از مخــزن یــک کامیــون درمجمــوع  16رویــداد پایــه و  4رویــداد
میانــی [ ]22و در درخــت خطــای ترسیمشــده مربــوط بــه مطالعــه
 RefaulFerdousو همــکاران  6رویــداد پایــه [ ]23و در مطالعــه
مربــوط  Rachid Ouacheو همــکاران نیــز  6رویــداد پایــه و
 2رویــداد میانــی شناساییشــده اســت [ .]24وجــود تجهیــزات
جانبــی مختلــف در هــر یــک از انــواع مخــازن  ،LPGحجــم مخــزن،
گســترش دادن رویدادهــای پایــه ،در نظــر گرفتــن مرزهــای فیزیکــی
مختلــف در انــواع مطالعــات ،تعــداد رخدادهــای غیرمجــاز و ســطح
تمرکــز دالیــل عمــده تفــاوت در تعــداد رویدادهــای پایــه و میانــی
شناساییشــده میتوانــد باشــد .بــا توجــه بــه جــدول  1ســرریز
شــدن مخــزن و رهایــش از شــیر اطمینــان (احتمــال رخــداد:
 ،)3/06×10-2نشــتی از مخــزن (احتمــال رخــداد)4/07×10-3 :
و ترکیدگــی مخــزن (احتمــال رخــداد )3/09×10-7 :بــه ترتیــب
بیشــترین نقــش را در رهایــش گاز  LPGدارا میباشــند .احتمــال
رخــداد رویــداد اصلــی (رهایــش  LPGاز مخــزن کــروی) نیــز
 3/45×10-2محاســبه گردیــد .نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات زیــر
موردبررســی و مطابقــت قــرار گرفــت.
در مطالعـهای کــه آقــای  Rachid Ouacheو همــکاران در ارتبــاط
بــا مخــزن ذخیرهســازی  LPGبــا اســتفاده از روش Bowtie
انجــام داد ،ترکیدگــی مخــزن و ســرریز شــدن مخــزن بــه ترتیــب
بیشــترین تأثیــر را در رخــداد رهایــش گاز  LPGداشــتند و احتمــال

نشــتی از مخــزن در دالیــل وقــوع رویــداد اصلــی در مطالعــه فــوق
میتوانــد بــه بســط نــدادن بیشــتر شــاخه درخــت خطــای دیاگــرام
 Bowtieارتبــاط داشــته باشــد .همچنیــن دلیــل تفــاوت در عــدد
محاسبهشــده بــرای احتمــال وقــوع رویــداد اصلــی نیــز میتوانــد
بــه دلیــل بهتــر بــودن دســتگاههای ایمنــی و احتمــال رخــداد
پاییــن رویدادهــای پایــه در مخزنهــای موردمطالعــه در مطالعــه
فــوق باشــد .بــا توجــه بــه جــدول  2درمجمــوع  11بــرش حداقــل
در شــاخه درخــت خطــای دیاگــرام  Bowtieمحاســبه شــد و میــزان
اهمیــت هریــک از آنهــا محاسبهشــده و رتبهبنــدی گردیــد.
رتبهبنــدی برشهــای حداقــل بــا توجــه بــه تعــداد رویدادهــای
پایــه در هــر بــرش انجــام شــد کــه ایــن نــوع رتبهبنــدی در
مطالعــات مشــابه [ ]20نیــز دیــده میشــود.
بــا توجــه بــه مقایســه نتایــج ایــن مطالعــه بامطالعــه آقــای Nima
 khakzadو همــکاران [ ]20و نیــز مطالعه آقای  DaqingWangو
همــکاران [ ]25میتــوان نتیجهگیــری کــرد کــه تعــداد برشهــای
حداقــل هــر درخــت خطایــی بســتگی بــه تعــداد رویدادهــای پایــه
و نحــوه ورود رویدادهــای پایــه از طریــق دروازههــای «و» و «یــا»
دارد .البتــه نبایــد ازنظــر دور داشــت کــه هــر چــه تعــداد برشهــای
حداقــل در یــک درخــت خطــا زیــاد باشــد سیســتم موردمطالعــه در
بــه وقــوع پیوســتن حادثــه آســیبپذیرتر میباشــد.
میــزان اهمیــت هــر یــک رویدادهــای پایــه و میانــی در جــدول
 1و میــزان اهمیــت برشهــای حداقــل ( )MCSsدر جــدول 2
آمــده اســت کــه در آن رویــداد پایــه  2و )BE03 ,BE02( 3
در بیــن رویدادهــای پایــه و رویــداد میانــی  )IE02( 2در بیــن
رویدادهــای میانــی دارای بیشــترین اهمیــت و بیشــترین تأثیــر در
وقــوع رویــداد رأس را دارا میباشــند و نیــز برشهــای حداقــل  8و
 )CS10,CS8( 10بیشــترین و بــرش حداقــل  )CS5( 5کمتریــن
تأثیــر و اهمیــت را در رخــداد رویــداد اصلــی دارا میباشــند .بــا
توجــه بــه ایــن نتایــج میتــوان گفــت کــه باوجــود عوامــل
مختلــف در اکســایش دیــواره و تجهیــزات جانبــی مخــزن ،توجــه
بــه تعمیــرات و نگهــداری و تســتهای دورهای سیســتم حفاظــت
کاتدیــک توجــه ویــژهای را در واحــد موردمطالعــه میطلبــد و دارای
اولویــت بیشــتری نســبت بــه ســایز تجهیــزات جانبــی میباشــد.
نتیجــه ایــن مطالعــه بامطالعــه زیــر مقایســه گردیــد .در مطالعــه
آقــای  Rachid Ouacheو همــکاران کــه بــا روش Bowtie
انجامشــده اســت درمجمــوع شــش رویــداد پایــه و چهــار بــرش
حداقــل را میتــوان محاســبه نمــود .اینکــه کــدام رویــداد پایــه و
کــدام بــرش حداقــل بیشــترین تأثیــر را در رخــداد رویــداد رأس دارد
نیــز قابلمحاســبه میباشــد و بــرش حداقــل حســاس و مهــم در
مطالعــه فــوق مشــابه بــرش حداقــل حســاس و مهــم ایــن مطالعــه
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دیاگــرام  Bowtieبــا کمــک دادههــا و اطالعــات مربــوط بــه
درخــت خطــا و درخــت رویــداد ترسیمشــده و اطالعــات آن
مــورد تجزیهوتحلیــل قــرار گرفــت .همانگونــه کــه در تصویــر 4
مشــخص میباشــد عوامــل بــه وجــود آورنــده رویــداد اصلــی همــراه
بــا شــاخهها و دروازههــای منطقــی در ســمت چــپ دیاگــرام و
الیههــای حفاظتــی همــراه بــا شکســت یــا موفقیــت ایــن الیههــا
و پیامدهــا در ســمت راســت دیاگــرام  Bowtieقرارگرفتــه اســت.

رخــداد رویــداد اصلــی نیــز  1×10-4محاســبه شــد [ .]23علــت نبــود
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اهمیــت رویدادهــا و برشهــای حداقــل و ســناریوهای مختلــف نیــز
مشــخص شــد کــه میتوانــد در تخصیــص منابــع و امکانــات جهــت
کاهــش رخــداد حــوادث و پیامدهــای آن مــورد بهــره قــرار گیــرد.
از دیگــر مزیتهــای کاربــرد روش  Bowtieدر ارزیابــی ریســک
مخــازن  ،LPGپیشــگیرانه و واکنشــی بــودن و ارائــه راهکارهــای
کنترلــی ،پوشــش دادن تمامــی فرایندهــای مربــوط بــه مخــزن
 ،LPGســاده و قابلاجــرا بــودن ،هزینــه پاییــن اجــرا ،قابلفهــم
بــودن بــرای همــگان ،خروجــی دیاگرامــی و قابلنصــب در فضاهــای
اداری میباشــد .دیاگــرام  Bowtieنشــان داد کــه عوامــل متعــددی
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نتیجهگیری
هــدف از ارزیابــی کمــی ریســک بــه روش  Bowtieمحاســبه ارزش
علــل شــروعکننده و احتمــال پیامدهــای حاصلــه و نیــز تعییــن
ســناریوها شــروعکننده و ادامهدهنــده تــا پیامدهــای حاصلــه
میباشــد .در دیاگــرام  Bowtieمســیر حادثــه از فــاز علــل وقــوع
حادثــه تــا پیامدهــای حــوادث ردیابــی شــد .در ایــن فراینــد میــزان
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میباشــد [ ]23امــا مطلبــی کــه در اینجــا اهمیــت دارد ایــن اســت
کــه کاربــرد میــزان اهمیــت چــه بــرای رویدادهــای پایــه و چــه بــرای
برشهــای حداقــل دو چیــز اســت -1 :تخصیــص بهتــر منابــع بــرای
کنتــرل  -2تعییــن دامنــه آنالیــز هریــک از رویدادهــای پایــه و یــا
برشهــای حداقــل .آنچــه کــه اغلــب بــه هنــگام محاســبه ایــن
اهمیتهــا نتیجهگیــری و اســتنباط میشــود ایــن اســت کــه تنهــا
تعــداد اندکــی از رویدادهــا ،نقــش برجســتهتری در وقــوع رویــداد
رأس دارنــد در بســیاری از مــوارد تنهــا کمتــر از  20درصــد رویدادهــا
در وقــوع بیــش از  90درصــد رویــداد رأس نقــش دارنــد .عــاوه بــر
مشــخص شــدن میــزان اهمیــت رویدادهــا ،از دیگــر نتایــج ســودمند
ایــن محاســبه ،روشــن شــدن وضعیــت تخصیــص منابــع بهمنظــور
تســت ،تعمیــر و نگهــداری ،بازرســی ،کنتــرل کیفیــت و غیــره
میباشــد تــا بدینوســیله بــا بهینهســازی توزیــع منابــع ،هزینههــا
بــه حداقــل برســد و سیســتم بــه وضعیــت بهتــری ســوق داده شــود.
عــاوه بــر تخصیــص منابــع ،از ســنجش میــزان اهمیــت میتــوان
بــرای تعییــن زمانهــای تعمیــر یــا از ســرویس خــارج کــردن
قطعــات بهــره بــرد .آنچــه مســلم اســت قطعـهای کــه ســهم عمــدهای
در وقــوع رویــداد رأس دارد بایســتی در زمــان کمتــری تعمیــر یــا از
ســرویس خــارج گــردد.
بــا توجــه بــه تصویــر  ،3نتایــج مرحلــه کیفــی ترســیم درخــت
رویــداد مربــوط بــه روش  Bowtieنشــان داد کــه درمجمــوع 9
پیامــد در حالتهــای مختلــف شکســت یــا موفقیــت الیههــای
حفاظتــی و توالــی رویدادهــا میتوانــد بــه وجــود آیــد .بعدازاینکــه
ترســیم کیفــی درخــت رویــداد انجــام شــد احتمــال شکســت یــا
موفقیــت هــر یــک از الیههــای حفاظتــی تعیینشــده و احتمــال
هــر یــک از پیامدهــا بــه همــراه ســناریوهای مختلفــی کــه منجــر
بــه ایــن پیامدهــا میشــود محاســبه شــد کــه در جــدول 3
نمایــش دادهشــده اســت .ســناریوی  AḂĊḊدارای بیشــترین
احتمــال و ســناریوی  ABCFدارای کمتریــن احتمــال در بــه وقــوع
پیوســتن پیامــد پیشبینیشــده را دارا اســت .نتایــج ایــن مطالعــه
بــا مطالعــات زیــر موردبررســی و مطابقــت قــرار گرفــت .در مطالعــه
 Rachid Ouacheو همــکاران  10پیامــد و ســناریو در بخــش
درخــت رویــداد روش  Bowtieشناســایی و احتمــاالت رخــداد آنها
محاسبهشــده اســت [ .]13همچنیــن در مطالعــه Tamil Selvan
و همــکاران نیــز  5پیامــد درنتیجــه رهایــش ناگهانــی گاز LPG
شناســایی و محاســبه گردیــده اســت ،همچنیــن ســناریو و پیامــد
مهــم ایــن مطالعــه نیــز رهایــش ایمــن گاز  LPGمحاسبهشــده
اســت [ .]23نتایــج مطالعــات فــوق بــا نتایــج ایــن مطالعــه مشــابه
اســت و تنهــا تفــاوت در احتمــاالت محاسبهشــده بــرای پیامدهــا
میباشــد و ایــن تفــاوت بــه ایــن دلیــل میباشــد کــه احتمــال
رخــداد رویــداد اصلــی و احتمــال شکســت یــا موفقیــت الیههــای

حفاظتــی در مطالعــه فــوق نســبت بــه ایــن مطالعــه متفــاوت اســت.
مطابــق بــا تصویــر  4کــه دیاگــرام  Bowtieرا نمایــش میدهــد دو
نــوع آنالیــز شــامل آنالیــز کمــی و آنالیــز کیفــی دارای پنــج بخــش
اساســی و کاربــردی شــامل خطــرات (تهدیدهــا) ،درخــت خطــا،
رویــداد اصلــی ،درخــت رویــداد ،پیامدهــا بــه همــراه چندیــن بخــش
فرعــی شــامل الیههــای حفاظتــی ،ســناریوهای قبــل و بعــد از
وقــوع حــوادث ،احتمــاالت رخــداد ســناریوها و برشهــای حداقــل،
میــزان اهمیــت ،شناســایی و محاسبهشــده اســت .ایــن اطالعــات
ارزشــمند روش  Bowtieاز ترکیــب دو روش آنالیــز درخــت خطــا
و آنالیــز درخــت رویــداد حاصلشــده اســت .نتایــج ایــن مطالعــه بــا
مطالعــات زیــر بررســی و مطابقــت داده شــد.
 De.Ruijterو همــکاران دو نــوع آنالیــز شــامل آنالیــز کیفــی
(دیاگــرام درخــت خطــا و درخــت رویــداد همــراه بــا الیههــای
حفاظتــی) و آنالیــز کمــی (دیاگــرام درخــت خطــا و درخــت رویــداد
و الیههــای حفاظتــی همــراه بــا محاســبهاحتماالت رویــداد
اصلــی و پیامدهــا) را همــراه بــا ارتبــاط خطاهــا و پیامدهــا بــرای
روش  Bowtieبررســی کردنــد [ .]26همچنیــن Targoutzidis
و همــکاران در مطالعــه خــود روش  Bowtieرا روشــی کــه از
پتانســیل خطــرات شــروع کــرده و در ادامــه بــه رویــداد اصلــی
بســط داده میشــود و ســپس پیامدهــای حادثــه بررســی میشــود
تعریــف کــرده و ســپس در آنالیــز عملــی خــود برشهــای حداقــل
و ســناریوهای حادثــه را تعییــن و احتمــاالت آن همــراه بــا میــزان
اهمیــت هــر یــک از رویدادهــا و برشهــا را محاســبه نمودهانــد
[ .]27نتایــج ایــن مطالعــه بــا مطالعــات فــوق و همچنیــن مطالعــات
[ ]32-28 ,15مشــابه میباشــد.
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میرزائی علیآبادی و همکاران
 احتیــاط در هنــگام،تســتهای ضخامــت ســنجی دیــواره
 کمتــر نمــودن حجــم، کــردنDrain نمونهبــرداری یــا هنــگام
مــواد ذخیرهشــده در داخــل مخــزن و تعمیــرات و نگهــداری ابــزار
 همچنیــن بــا توجــه بهاحتمــال محاسبهشــده بــرای.دقیقهــا
) توجهــات ویــژهای در واحــدLPG رویــداد اصلــی (رهایــش گاز
موردمطالعــه موردنیــاز اســت کــه ازجملــه آنهــا تعبیــه سیســتم
 تســتهای ضخامــت، عایقبنــدی دیــواره،خنکســازی مخــازن
 تعبیــه ســه عــدد پمــپ و کمپرســور،ســنجی بیشــتر و دقیقتــر
و فــن هوایــی (همیشــه یکــی از ایــن تجهیــزات در مســیر باشــد
 وجــود عــدم.)و دو مــورد دیگــر بهعنــوان یــدک نگهــداری شــود
قطعیــت در احتمــاالت ورودی رویدادهــای پایــه ازجملــه معایــب
مطالعــه فــوق بــه شــمار م ـیرود کــه نیــاز بــه انجــام مطالعــه بــه
 عصبــی دارد کــه در آینــده انجــام- شــیوه منطــق فــازی یــا فــازی
.شــود
سپاسگزاری
در پایــان از کارکنــان واحــد ایمنــی پاالیشــگاه نفــت شــهید تندگویان
تهــران بــه ســبب همکاریهــای مفیــدی کــه بــا نویســندگان
.داشــتند نهایــت تقدیــر و تشــکر راداریــم

بهتنهایــی یــا در کنــار هــم در وقــوع رویــداد رأس و پیامدهــای
 ازجملــه مهمتریــن ایــن. میتواننــد دخیــل باشــند،ایجادشــده
 نقــص در،مــوارد میتــوان بــه نقــص در سیســتم حفاظــت کاتدیــک
ابــزار دقیقهــا و ســرریز شــدن مخــزن بــه علــت بیاحتیاطــی را نــام
 اطالعاتــی کــه ایــن ترســیم گرافیکــی بــه مــا میدهــد شــامل.بــرد
 ردیابــی مســیرهای منطقــی منتهــی بــه رویــداد:مــوارد زیــر اســت
 اولویتدهــی، آمــده اســت3  و2 رأس و پیامدهــا کــه در جــدول
بــه رویدادهایــی کــه بیشــترین ســهم را در وقــوع رویــداد رأس
 ابــزار، ابــزار نظارتــی بــر عملکــرد سیســتم،و پیامدهــا دارنــد
 شناســایی نقــاط ضعــف طراحــی و روشهــای اجرایــی،پیشــگیرانه
 همچنیــن، بیــن چهارتــا مخــزنFire stop ماننــد عــدم نصــب
بــرای ارائــه پیشــنهادهایی بــرای کاهــش حــوادث بالقــوه آنالیــز
 بهینهســازی و بــه حداقــل رســاندن مصــرف منابــع بــه ایــن،شــده
 ضمــن اینکــه رویدادهــای پراهمیــت راBowtie شــکل کــه دیاگــرام
.نمایــان میکنــد رویدادهــای قابلاغمــاض را هــم آشــکار میســازد
.رویدادهــای قابلاغمــاض در ایــن مطالعــه بســط داده نشــد
LPG بــا توجــه بــه وجــود خطــرات مختلــف در واحــد مخــازن
مــواردی کــه نیــاز بــه توجــه اساســی دارنــد شــامل مــوارد زیــر
 کمتــر نمــودن فواصــل، سیســتم حفاظــت کاتدیــک:میباشــند
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Abstract
Introduction: Liquefied Petroleum Gas (LPG) storage tanks contain large volumes of
flammable and pressurized gases. Release of these fluids can lead to disastrous accidents
such BLEVE, and fiery explosion. Therefore, identifying the causes, consequences,
probabilities, and scenarios of accidents using Bowtie technique, that is a combination of
Fault Tree Analyses (FTA) and Event Tree Analyses (ETA), is imperative and the purpose
of this study.
Methods: This study was performed in 2016. The hazards of the mentioned study in
Tehran Refinery LPG tanks were identified by Fault Tree Analyses and the consequences
of the top event were predicted by Event Tree Analyses. Probabilities of the events were
calculated and the accident route, from the causes phase to consequences phase, was drawn
by the Bowtie diagram.
Results: In total, 21 events and 11 minimal cut sets with their occurrence probabilities
and importance measure were determined at the left side of the Bowtie diagram. Also,
9 consequences and scenarios of the top event were determined on the right side of the
diagram. The occurrence probability of the top event (LPG release of spherical tanks) was
calculated as 3.45×10-2.
Conclusions: All factors involved in the occurrence of accidents and their consequences
are showed in the Bowtie diagram. According to the obtained data, failure of cathodic
protection systems and instrumentation, and overflow of tanks are important defects
of LPG tanks. Due to the high probability of consequences, preventing systems such as
cooling systems and fire stop systems are required for installation in the studied unit to
reduce the consequences of accidents.

