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 فصلنامه، FMEA  با تکنیک سبالن عسلویهمحیطی پتروشیمی  های ایمنی و زیستبررسی و ارزیابی ریسک  امیرمسعود؛ انصاری، امیرمنصور.. انصاری

 .1401پاییز   ،9-1، ص. 3 ، شماره3ه رهیافتی در مدیریت نفت و گاز، دور

ایجاد خطر هم برای انسان و  ها و تواناییتوجه به گستردگی و حجم فعالیتصنعت پتروشیمی با 

شود. هدف از این پژوهش بررسی محسوب می باالهای با ریسک هم برای محیطزیست جزء صنعت

است.  FMEA با تکنیک ماهشهرمحیطی پتروشیمی  های ایمنی و زیستو ارزیابی ریسک

ماه در مجتمع  6ست که در یک بازه زمانی حدود پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی میدانی ا

پتروشیمی امیرکبیر ماهشهر انجام گرفت. دراین پژوهش ضمن بررسی خطهای تولید محصولها 

نفره از کارشناسان و خبرگان تشکیل شد. سپس به تهیهی لیستی ابتدایی  5، تیمی (اتیلن لی)پ

و در مرحله بعد با استفاده از روش  ها و خطرها در حوزهی محیطزیست اقداماز مهمترین ریسک

زیستی  های محیطح لیست ابتدایی خطرها و ریسکالطوفان فکری و تکنیک دلفی اقدام به اص

نتایج نشان  .زیستی پرداخته شد سنتی به ارزیابی ریسک محیط  FMEA شد و در قالب روش

دن واحد پلی اتیلن دهد که بیشترین عدد اولویت ریسک مربوط به مؤلفه از سرویس خارج شمی

و انتشار حجم زیادی از گازهای هیدروژن و دی اکسید کربن به دلیل هر نوع مشکل فرآیندی 

باشد و پس از آن عملیات فلراسیون با عدد می 490وایجاد آلودگی هوا با عدد اولویت ریسک 

هوا است که ای و آلودگی که حالت بالقوه خرابی آن، انتشار گازهای گلخانه 441اولویت ریسک 

 گیرد.به دلیل احتراق گاز در فلر صورت می
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 مقدمه .1

های تروریستی و ها، نشت مواد سمی، حملههای صنعتی، آتشسوزیها، حادثهطبیعی، بیماری بالیایها و شرایط اضطراری همچون بحران

 [.1] شوندزیست می اجتماعی و اقتصادی و یا تخریب محیط هایاختاللهای مالی، غیره اغلب سبب ضرر و زیان به زندگی یا آسیب، زیان

و  آالیندهیکی از پیامدهای بروز حوادث به خصوص در صنایع فرآیندی نظیر صنایع نفت و پتروشیمی که با طیف وسیعی از مواد شیمیایی 

های محیط زیستی مانند گرم شدن خطرناک سروکار دارند تخریب غیر قابل جبران محیط زیست است. این موضوع در کنار دیگر نگرانی

هایی مانند تروریسم ها، انقراض نسل جانوران و غیره به مهمترین دغدغه جهانی حتی مهمتر از بحث، آلودگی آبه ازنالیزمین، تخریب 

بینی و کاهش خطر وقوع یک تصادف در یک سیستم بدل گشته است. ارزیابی ریسک و ایمنی یک روش سیستماتیک و علمی برای پیش

و تحلیل درخت  ( FTA( ،)FMEA) ،تحلیل درخت خطا HAZOP شامل آنالیزهای کمی و کیفی تعدادی از تکنیک [.2]صنعتی است

این  گذارند کهها یک هدف مشترک را به اشتراک میاین تکنیک این حال، تمام است. بابرای ارزیابی ریسک استفاده شده (ETA) رویداد

به عنوان کم به عنوان قابل قبول  ) ALARP مانند "آستانه"یا معیار  "شده ریسک پذیرفته"است که یک فرآیند یا یک سیستم تحت یک 

کند: تحلیل خطر، تحلیل پیامد، ارزیابی یک تکنیک ارزیابی ریسک سیستماتیک چهار مرحله اصلی را دنبال می [.3] اجرا شود. (عملی

طور جمعی به سمت برآورد ریسک های مختلفی که ممکن است مورد استفاده قرار گیرند، که به احتمال و برآورد ریسک. در هر گام، تکنیک

( ETA) و رویداد آغازین درخت رویداد( FTA) شوند. خطر در نظر گرفتن مهمترین رویداد درخت خطاو اطمینان از سیستم هدایت می

از  النیطو شود که طی یک دورههای شکست دارایی حاصل میاز داده البرای وقوع رویداد اولیه معمو (هاییا فرکانس) احتماالت [.4] است

به عنوان یک ابزار مؤثر برای   FMEAناپذیر هستند،  ها اجتنابهای خطا در بیشتر سیستماز آنجا که حالت .آیندعملیات به دست می

این پروژه  در [.5]کنداطمینان یافتن ازاینکه تهدیدهای بالقوه برای سیستم و خطرهای مرتبط با آن به کمترین حد برسند، عمل می

مورد  FMEA با تکنیک عسلویه سبالنمحیطی پتروشیمی  های ایمنی و زیستی سعی بر آن است که بررسی و ارزیابی ریسکتحقیقات

 .مطالعه و بررسی قرار گیرد

 

 

 

 روش تحقیق .2

انجام گرفت.  هیسبالن عسلو یماه در مجتمع پتروشیم 5حدود  یبازه زمان کیاست که در  یتحلیل -یپژوهش مقطع کیپژوهش حاضر 

ابتدا کل مجتمع   ID&Pو  PFD یها( و با استفاده از نقشهیو پالستیک ییتولید محصول )مواد شیمیا یهاخط یپژوهش با بررس نیدرا

 نفره از کارشناسان و خبرگان شامل دو نفر از واحد 5 یو تحلیل قرار گرفت. در ادامه تیم یمورد بازبین سکیر یابیبه منظور ارز یپتروشیم

HSE  ،سبالن تشکیل شد. سپس  یمجتمع پتروشیم یفن ینفر از واحد بازرس کیو  ندینفر از واحد فرآ کی ،یبردارنفر از واحد بهره کی

مختلف و روش قدم زدن و  یهامربوط به بخش یاز اپراتورها یمستندها، نظرخواه یبررسهمچون چک لیست،  یهابا استفاده از روش

. روش قدم و گفتگو دیگرد ستیو خطرها در حوزه محیط ز هاسکیر نیاز مهمتر ییابتدا یگفتگو کردن در میان مجتمع اقدام به تهیه لیست

 گریتباط با دار یکند و نیز برقرار حیرا تشر ندیفرآ ایانجام کار  نحوهشخص با تجربه که بتواند  کیساده است مرکب از  ندیفرآ کیکردن 

اقدام  یو تکنیک دلف ی. در مرحله بعد با استفاده از روش طوفان فکرشودیرا شامل م شگرینما یهاو سیستم هاانهیها از راداده یابیافراد، باز

 (FMEAآنها ) یوتحلیل خطرها و آنالیز اثرها هیدر قالب روش تجز و دیگرد یستیمحیط ز یهاسکیخطرها و ر ییبه اصالح لیست ابتدا

به هر  یاقدام به امتیازده سک،یر یابیتیم ارز یبه صورت مشخص شده در جدول  تنظیم شد و سپس با استفاده از نظر کارشناسان و اعضا

 شیمنظور افزاصورت گرفته و به یبه نظرخواه وجهتحقیق با ت نی. درادیبا توجه به سه عامل شدت احتمال و کشف گرد هاسکیکدام از ر
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از حاصلضرب سه عدد شدت،  هاسکیهر کدام از ر ینیز برا ( RPN) سکیر تیاستفاده و عدد اولو یهاکالس 10 یهااز شاخص دقت

 به به دست آمد.  جیمحاسبه شد و نتا Excelاحتمال و کشف در محیط 

 1941ر دهه سیستماتیک تحلیل شکست است که ابتدا در اواخ یهااز اولین روش یکی (FMEAو تحلیل حاالت و اثرات شکست ) هیتجز

ش معموال نخستین مرحله رو نی. ادیشوند را مطالعه نما جادیا ینظام یهاکه ممکن است در اثر عملکرد اشتباه سیستم یابداع شد تا مسائل

 اع شد.ابد ییایاست و در واقع در ابتدا نیز توسط مهندسان پا ییایپا یکمطالعه سیستم کیدر 

 

 

 FMEAروش   اتیکل .3
 

آنها است.  یحاالت شکست و اثرات علت معلول ییشناسا یبرا هارسیستمیاجزا، ساختارها و ز یتمام یشامل بررس FMEAروش   

به  یواحد صنعت ایکل سیستم  یرا بر رو یخراب نیگوناگون و نیز اثرات ا لیدر تجهیزات و وسا یمختلف خراب یها، حالت FMEAروش

بروز نقص در تجهیزات است، )مانند باز شدن، بسته شدن، روشن شدن،  یچگونگ انگرینما یخراب ت[. حال6]کندیفهرست م یصورت جدول

مختلف  یهاروش حالت نی[. ا7]شودیبا واکنش سیستم نسبت به نقص تجهیزات مشخص م یخاموش شدن، نشت و...(. اثر حالت خراب

حادثه )چه مستقیم و چه به کمک  کیدر بروز  توانندیم یخراب یهاحالت نیکرده تا مشخص کند که با ا یوسیله را بررس کی یخراب

به عنوان  توانیرا م یانسان یخطا نیاثرا یول شودینم یروش مستقیماً بررس نیاپراتور درا ی[. هرچند که خطا8( مؤثر باشند]گریعوامل د

آنها منجر به  یکه خراب یاز تجهیزات یجامع ستاست که فهر نیروش در ا نیاشکال عمده ا [.9تجهیزات در نظر گرفت ] یاز خراب یحالت

قابلیت اعتماد تجهیزات و در نتیجه بهبود  ادیرا جهت ازد یتحلیل اغلب پیشنهادها نی[. ا10] دیآیبدست نم شوند،یحادثه خاص م کی

 یاز تجهیزات، حالت خراب ارفهرست و یو در عین حال سیستماتیک منبع و مرجع یروش به طور کیف نی. اکندیارائه م ندیکل فرآ یمنیا

نیز نشان داده  دیخاص بوجود آ یخراب نیازا تواندیکه م یاپیامد و حادثه نیفهرست بدتر نی. دراآوردیبوجود م هایخراب نیآنها و اثرات ا

بوجود آمده است،  یصنعتکه در کل واحد  یاصالحات ای یکه در طراح یبا توجه به تغییرات تواندیم یبه آسان FMEAتحلیل  جی. نتاشودیم

 [.11مطابق روز شود ]

 

 یافته ها .4

 

سنتی انجام گرفت، که بنابراین روش پس از بررسی منابع  FMEA زیستی با استفاده از روش وهش ابتدا ارزیابی ریسک محیطژدر این پ

زیستی شناسایی و ثبت شد. پس از  ریسک مهم محیط 50ها با روشهای مختلف تعداد بیش از دادهو مستندات و همچنین گردآوری 

های ،با کمک اعضای تیم اقدام به تکمیل کردن ستون FMEA های شناسایی شده در کاربرگ مخصوص روشهای ریسکواردکردن داده

های خرابی و همچنین کنترل روند فعلی گردید. سپس با استفاده از شاخصهای بالقوه مربوط به حالت خرابی بالقوه، اثرهای خرابی، علت

های توصیفی در رتبه به همراه عبارت 10که هر کدام در ( S) و شدت یا وخامت رخدادها( D) قابلیت کشف یا ردیابی(، O) احتمال وقوع
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های شناسایی شده م ارزیابی ریسک به هر کدام از ریسکشرح داده شده، با استفاده از نظرهای کارشناسان و خبرگان و اعضای تی 1جدول 

 .وارد شد FMEA انتخاب و در کاربرگ 1مقدار عددی متناسب با آنها از جدول 

 ایرتبه 10های شدت، احتمال و کشف شرح شاخص. 1جدول 

 ردیابي یا کشف احتمال وقوع شدت امتیاز

ف یا مصرف البسیار شدید و فاجعه آفرین ات 10

 زیاد منبعبسیار 

احتمال وقوع حادثه یا نقص هر 

 روز یکبار

غیرقابل شناسایي، نبود سیستمهای 

 ردیابي و اپراتور

شدید و مخرب بدون احتمال ترمیم اتالف یا  9

 مصرف زیاد منابع

تا  3وقوع حادثه بسیار محتمل هر 

 روز یکبار 4

به ندرت قابل ردیابي و شناسایي با 

 ر دقیقای و بسیاهای مرحلهآزمایش

تخریب و  /جدی و مضر با احتمال ترمیم کم 8

 اتالف منابع نسبتاً زیاد

احتمال وقوع خرابي یا حادثه در 

 هر هفته

با قابلیت ردیابي کم با استفاده از 

 ای و دقیقآنالیزهای دوره

تخریب و  /خسارت زیاد با هزینه ترمیم زیاد 7

 اتالف منابع

های منظم و قابل ردیابي با روتین وقوع حادثه یا خرابي هر ماه یکبار

 های سادهدورهای به همراه آزمایش

خسارت زیاد اما مخرب بالقوه نیست/ با امکان  6

 یندگي و تخریب منابعآال

احتمال متوسط در وقوع حادثه یا 

 خرابي هر سه ماه یکبار

قابلیت ردیابي و شناسایي خطر با 

 50-50احتمال 

تخریب  /ایمنطقهخسارت متوسط و اثرهای  5

 متوسط و اتالف انرژی و منابع

ماه تا  6وقوع حادثه یا خرابي هر 

 یکسال یکبار

های قابل ردیابي و تشخیص در روتین

 معمولي و عیني

ضرر به نسبت کم/ اتالف زیاد منابع و امکان  4

 های محدودیندگي زیاد در سطحآال

احتمال وقوع حادثه یا خرابي 

 خیلي کم هرسال یکبار

های دیداری و رمآالردیابي به کمک 

 های روزانهشنیداری و روتین

های ندگيآالیضرر کم با اثرهای محلي و  3

 کوتاه مدت و تخریب و اتالف محدود منابع

وقوع حادثه یا خرابي به صورت 

 نادر هر سه سال

احتمال باال در شناسایي و ردیابي به 

 هارمآالکمک 

سال  5احتمال خیلي نادر هر  کوتاه مدتجزئي با اثرهای محلي و  2

 یکبار

در ردیابي و  باالاحتمال خیلي 

تشخیص خطر بدون نیاز به ابزار و 

 هاآزمایش

 به طور کامل قابل ردیابي و مشخص سال یکبار 10احتمال بعید هر  بسیار ناچیز و محلي و قابل چشم پوشي 1

 

نوان عزیستی به  ریسک دارای اهمیت محیط 38ح لیست ابتدایی به کمک اعضای تیم، تعداد الهای مختلف و اصپس از تکمیل ستون

 نشان داده شده، شناسایی و نهایی گردید.  2ای از آن در جدول های اصلی که نمونهریسک

برای آنها  (RPN) یسکمقدار عدد اولویت ر  و شدت یا وخامت رخدادها قابلیت کشف یا ردیابی(، احتمال وقوع)شاخص  3با حاصلضرب 

 .قابل مشاهده است ۲محاسبه شد که نتایج آنها در جدول 
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 در پتروشیمي سبالن زیستي در فرآیند ارزیابي ریسک محیط FMEA ای از کاربرگ تکمیل شده روشنمونه. ۲جدول

 RPN اثر خرابي فعالیت

 140 آلودگي هوا سازی گاز طبیعي در کمپرسور فشرده

 90 آلودگي خاک طبیعي در کمپرسورسازی گاز  فشرده

 90 الودگي خاک هیدروژناسیون و گوگردزدایي از گاز

 126 تحلیل منابع تبدیل گاز طبیعي به گاز سنتز در فرآیند ریفرمینگ

 280 آلودگي خاک تبدیل گاز طبیعي به گاز سنتز در فرآیند ریفرمینگ

 60 الودگي خاک سازی گاز طبیعي در کمپرسور فشرده

 90 آلودگي آب aMDEAتوسط محلول  2CO جذب و دفع

 210 آلودگي هوا aMDEAتوسط محلول  2CO جذب و دفع

نقص در سیستم و  aMDEAتوسط محلول  2CO جذب و دفع

 هااتصال

60 

 28 فرآیند سیستم شستشوی عقب فیلترها

در سرویس نبودن درام  جمع آوری آب پروسس درام

و تخلیه آب پروسس 

 از گازجدا شده 

72 

 112 دورریز کندانس در زمان راه اندازی aMDEA سازی محلولفرایند گرم

 

توانند به طور کامل و روشن معیارهای یک ریسک شناسایی شده گاهی از مواقع نمی 1های توصیفی در جدول به ذکر است که عبارتالزم 

مستند و معتبری برخوردار نیست، بنابراین نظر کارشناس برای اختصاص  علمیای بوده و از جنبه را پوشش و بیان کنند چرا که بیشتر سلیقه

تواند با کارشناسان دیگر تا حدودی متفاوت باشد بنابراین ناگزیر باید نسبت گانه رتبه، به یک ریسک، میهای سهای از شاخصدادن هر رتبه

این نظرها اقدام نمود که دراین پژوهش نیز در برخی موارد که نظرها با  گیری به انتخاب کارشناسان خبره و با سابقه زیاد و نیز میانگین

ای از مشخص است، مجموعه 2ف ناچیز داشتند میانگین نظرها به عنوان رتبه نهایی لحاظ شده است. همانطور که در جدول الیکدیگر اخت

این  های بالقوهخرابی، تأثیرهای هر نوع خرابی یا نقص و دلیلهای بالقوه ها در واحدهای پلی اتیلن مورد بررسی قرار گرفته و حالتفعالیت

های صورت گرفته و مصاحبه و گفتگو با ها و بررسیاین کاربرگ ثبت شده است. همچنین بنابر مشاهده های بعدیها، در ستونخرابی

ها دهد که در بیشتر موارد دستگاهو نشان می های مختلف و برخی از اپراتورها ستون مربوط به کنترل روند فعلی، تکمیل شدهمدیران بخش

اینکه تعیین دقیق تاثیر هر کدام از  کنند. با توجه بههای کاری اقدام میو اپراتورها هر کدام بنابر وظایف تعیین شده توسط دستورالعمل
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زمانی تقریباً بلندمدت دارد، بنابراین دراین  هایزیست نیاز به انجام آزمایش پارامترهای کیفی و نیز دوره ها بر روی محیطها و خرابینقص

بخش آلودگی هوا، آلودگی آب،  5زیست و در  با دید کلی در بخش محیط های سیستمیها و خرابیاین ریسک کاربرگ تاثیرهای بالقوه

دهد که بیشترین نشان مهایی آلودگی خاک، تحلیل منابع وآلودگی صوتی در نظر گرفته شده است. تحلیل و ارزیابی اثرات چنین ریسک

که چنین اثراتی به دلیل حجم زیاد بخارات ناخالص و  1باشد، شکل فراوانی مربوط به آلودگی در بخش هوا و پس از آن در بخش آب می

ی است هایها و یا حتی در زمان از سرویس خارج شدن در چنین سیستمهای آلوده در زمان خرابیپساب باالیگازهای خروجی و نیز میزان 

ها نیز باید تخلیه و دفع شود که در چنین ها و پمپها و گاهی حتی مخزنها و اتصالزیرا در زمان خرابی و یا تعمیرها، کل محتوای لوله

زیست به دلیل تقدم دانستن  رود. نکته قابل تأمل در چنین مواقعی، نادیده انگاشتن مسئله محیطمی باالمواقعی ریسک آلودگی آب به شدت 

 .باشدزیست می های ایمنی، بهداشتی و حتی مالی بر محیطمسئله

 

 هاتوزیع فراواني اثرات بالقوه ریسک. 1شکل 

ها و در نتیجه آن های خرابیدهد که بیشتر دلیلنشان می FMEA های بالقوه خرابیها در ارزیابی ریسک به روشهمچنین تحلیل دلیل

ریسک  39ای که در تحقیق حاضر از تعداد به گونه 3ها میباشند، جدول محدودی از عاملزیستی مربوط به تعداد های محیطریسک

همین طور  .ها استمورد از ریسکها در حالتهای مختلف دارای منشاء یکسانی بوده و ناشی از نقص در سیستم و اتصال 16شناسایی شده 
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ها است، مورد از ریسک 4های فرآیندی، دلیل مورد و نیز بروز مشکل 9ها، منشاء آوری نکردن به موقع شبکهلود نامناسب روغن و جمع

 .پیروی کند ( 20:80یا اصل نسبی (مدیریتی پارتو  تواند از اصل که دراین مورد نیز تا حدودی می 3جدول 

 های شناسایي شده در ارزیابي ریسکهای بالقوه ریسکمهمترین دلیل 3جدول 

 امتیاز علت بالقوه شماره

 16 هانقص در سیستم و اتصال 1

 9 هاآوری نکردن به موقع شبکهلود نامناسب روغن و جمع 2

 4 های فرآیندیبروز مشکل 3

 3 فرآیند احتراق در کوره و خروج از دودکش 4

 2 هاتعویض و تخلیه کاتالیست 5

 1 ونت برج در صورت ارسال نکردن به واحد اتیلن 6

 1 در سرویس نبودن مخزن ذخیرهتخلیه آب پروسس به دلیل  7

 1 دورریز کندانس 8

 1 تخلیه آب آلوده به دلیل در سرویس نبودن مخزن ذخیره 9

 1 ونت کردن از انتهای مسیر 10

 

 Pareto ایتالیایی به نام آید. ابتدا یک اقتصاددانها به وجود میدرصد دلیل 20درصد رخدادها از  80دارد که تقریباً تئوری پارتو بیان می

Vilfredo های برای انواع دیگری از فعالیت 20/80این تئوری  های پایدار و متعادل توسعه داد. بعدهامفهوم بهینگی پارتو را در موقعیت

درصد  80عنوان نمونه  های گوناگون نشان دادند. بههای مشترکی را در فعالیتای که محققان مختلف، تعریفانسانی گزارش گردید. به گونه

[.  همچنین 12به دست آید ]درصد کار  20تواند با ها میدرصد سودمندی 80هاست، درصد از مشتری 20فروش یک محصول مربوط به 

ها مربوط به درصد از ریسک 70که دراین پژوهش نیز طبق محاسبه بیش از  [.13هم مطرح شود ] 30در بربر  2070تواند این قانون می

نیز  عدد اولویت ریسک .نشان داده شده است 2ارد است. نحوه توزیع فراوانی هر کدام از علل بالقوه ریسکها در شکل درصد از مو 30حدود 

این مقادیر برای کل  دست آمده و بررسی و مقایسهبه  و کشف شدت، شاخص احتمال  3گفته شد از حاصلضرب  2بنابر آنچه در جدول 

اتیلن و انتشار  بیشترین عدد اولویت ریسک مربوط به مؤلفه از سرویس خارج شدن واحد پلی دهد کههای شناسایی شده نشان میریسک

باشد می 490اکسید کربن به دلیل هر نوع مشکل فرآیندی وایجاد آلودگی هوا با عدد اولویت ریسک  حجم زیادی از گازهای هیدروژن و دی
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ای و آلودگی هوا است که به حالت بالقوه خرابی آن، انتشار گازهای گلخانهکه  441و پس از آن عملیات فلراسیون با عدد اولویت ریسک 

 .گیرددلیل احتراق گاز در فلر صورت می

 

 های شناسایي شده در ارزیابي ریسکهای بالقوه ریسکمهمترین دلیل. 2شکل 

 

 

 نتیجه گیری .5

 هایابیبیان کنند و ارز یعدد یرا با ارزشها شانیابیدقت ارز توانندینم FMEAتیم  یاعضا ایتصمیم گیران  ،یواقع یدنیا یدر کاربردها

 شودیاستفاده م ندهایفرآ یداریباال بردن قابلیت اطمینان تولید و پا یبرا FMEA. شوندیبیان م یزبان یبه طور معمول بر اساس متغیرها

مانند احتمال، شدت و کشف را ندارد.  سکیر یهاشاخص یبرا ینیاز دارد و قابلیت نشان دادن وزن، اهمیت نسب ریکاربردپذ یهاو به تابع

همانند  دیبا یو پتروشیم ینفت عیبزرگ مانند صنا یهاو سیستم عیصنا ریناپذ ییبه عنوان بخش جدا یستیمحیط ز یو اثرها هاسکیر

نظر که  نیازا ییهابزرگ استفاده از چنین روش عیقرار گیرند. همچنین در صنا تیریموردتوجه و مد یجان یهاسکیو ر یمال یهاسکیر

بسیار مؤثر و  هاسکیر تیریو مد ییدر شناسا تواندیم دهدیقرار م یابیو ارز یرا از نقطه شروع و امکان بالقوه آنها مورد بررس هاسکیر

است به  یمجتمع پتروشیم یهاستمسی ریدر نظر گرفته شده است و مربوط به کل ز یکل صورتشده به  ییشناسا یهاسکیمفید باشد. ر

اثر بالقوه مهم طبق نظر  15که  یحالت خراب 15شده در  ییسیستم شناسا یهاکه پیشتر در تمام بخش ییهاسکیکل ر گرید یعبارت

در نظر گرفته شدند.  یارتبه 10و شاخص شدت  یارتبه 5و کشف  لاحتما یهاقرار گرفت. شاخص یابیمورد ارز گیردیخبرگان را در بر م

 یاز گازها یادیاتیلن و انتشار حجم ز یخارج شدن واحد پل سیمربوط به مؤلفه از سرو سکیر تیعدد اولو نیکه بیشتر دهدینشان م

و پس از آن عملیات  باشدیم 490 سکیر تیهوا با عدد اولو یآلودگ جادیوا یندیاکسید کربن به دلیل هر نوع مشکل فرآ یهیدروژن و د
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هوا است که به دلیل احتراق گاز در فلر  یو آلودگ یاگلخانه یآن، انتشار گازها یکه حالت بالقوه خراب 441 سکیر تیلراسیون با عدد اولوف

 .گیردیصورت م
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