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ارزيابي ريسك محيطزيستي واحد يوتيليتي فازهاي  15و  16منطقه پارسجنوبي با
استفاده از روش EFMEA

سيدعلي جوزي ،1شکوه فربد٭ ،2رضا ارجمندي ،3جعفر نوري

4

 1دانشيارگروه محيط زیست ،دانشكده فنی و مهندسی ،دانشگاه آزاداسالمی واحد تهران شمال
 2دانش آموخته کارشناسی ارشد مدیریت محيطزیست ،دانشكده محيطزیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران
 3استادیار دانشكده محيطزیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران
 4استاد دانشكده محيطزیست و انرژی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقيقات تهران
(تاریخ دریافت1390/11/1 :؛ تاریخ تصویب)1392/3/27 :

چکيده
این تحقيق با هدف شناسایی و ارزیابی ریسکهای محيطزیستی در مرحله ساختمانی واحد یوتيليتی فازهای  15و  16پارسجنوبی به انجام رسيده
است .پس از شناسایی فعاليتها و فرایندها در ساخت واحد یوتيليتی ،ميزان آالیندههای گازی  H2S ,CO ,NOX ,SO2و ذرات معلق در خروجی
دودکش دیزلژنراتورها و ميزان صوت در ایستگاههای مورد نظر ،اندازهگيری شدند .نتایج این تحقيق نشان داده است که غلظت آالیندههای هوا
مانند  COو  NOXدر برخی از ایستگاههای نمونهبرداری شده در مقایسه با مقادیر استاندارد باالتر است .اندازهگيری ميزان صوت در ایستگاههای
نمونهبرداری شده ،همچنين نشان داد که شدت صوت در این ایستگاهها باالتر از حد استاندارد است .جنبههای محيطزیستی با روش «تجزیه و
تحليل حاالت شكست و آثار آن بر محيطزیست  »)1(EFMEAشناسایی و ارزیابی شدند و عدد اولویت ریسک از حاصل ضرب سه مشخصه شدت
در احتمال وقوع در گستره آلودگی یا امكان بازیافت ،محاسبه شد 147 .ریسک محيطزیستی در ساخت واحد یوتيليتی مورد شناسایی قرار گرفت که
 20درصد از جنبهها در سطح ریسک پایين 62 ،درصد از جنبهها در سطح ریسک متوسط و  18درصد از جنبهها در سطح ریسک باال هستند.
باالترین عدد اولویت ریسک 210 ،و مربوط به ذخيرهسازی گاز  H2Sدر فاز  9و  10و پس از آن شرایط اضطراری با عدد اولویت ریسک 160
است .از اقدامهای اصالحی پيشنهادی ،استفاده از سيستم هشدار ،زمان باال رفتن غلظت گاز  H2Sو انجام مانورهای آزمایشی در فعاليت ذخيرهسازی
گاز  H2Sاست .از دیگر اقدامهای اصالحی پيشنهادی برای جلوگيری از اتالف منابع ،بازرسی مداوم از کليه تجهيزات و شناسایی نقاط تلفات مصرف
انرژی و مواد است.

كليد واژهها :ارزیابی ریسک ،واحد یوتيليتی ،عدد اولویت ریسک ،فازهای  15و  16پارسجنوبی ،روش تجزیه و تحليل حاالت شكست و آثار آن
بر محيطزیست

 نویسنده مسئول:

Email: shokooh_farbod@yahoo.com
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سرآغاز
با توجه به پيچيدگی فناوری ساخت و تجهيز صنایع نفت و گاز و
وجود نيروهای عظيم این منابع در کشورمان ،شناخت خطرها
مهمترین مرحله کنترل آن است (جوزی .)1387 ،با عنایت به
اینكه سابقه انجام مطالعات ارزیابی ریسک محيطزیستی در
کشور چندان زیاد نيست ،همچنين باالبودن ریسکها در پروژه
ساخت واحد تأسيسات جانبی (یوتيليتی) فازهای  15و 16
پارسجنوبی ،به اقدامهای اساسی جهت پيشگيری و ممانعت از
آلودگی و تخریب محيطزیست ،نياز است.
ارزیابی ریسک محيطزیست ،فرآیند تحليل کيفی نيروهای خطر
و ضریب بالفعلشدن ریسکهای بالقوه موجود در پروژه،
همچنين حساسيت یا آسيبپذیری محيط پيرامونی است .بر این
اساس ،افزونبر بررسی و تحليل جنبههای مختلف ریسک با
شناخت کامل از محيطزیست منطقه ،ميزان حساسيت
محيطزیست متأثر ،همچنين ارزشهای محيطزیستی منطقه ،در
تجزیه و تحليل ریسک استفاده میشود (.)Muhlbauer, 1999
اجرای طرحهای شناسایی ،طبقهبندی و ارزیابی ریسک به روش
تجزیه و تحليل حاالت شكست و آثار آن بر محيطزیست
( ،)EFMEAاز جمله روشهای مترقی ارزیابی و مدیریت
ریسک در صنعت نفت ،گاز و پتروشيمی است ( Allenet al.,
 .)2009در زمينه ارزیابی ریسک محيطزیست ،بررسیهای
مختلفی در دنيا انجام شده است .پژوهشی با هدف تجزیهوتحليل
اثر محيطزیستی در بخش  Sparkبرقگير که وظيفه آن
شستوشوی ماشين است ،به روش  EFMEAانجام شده است.
در پژوهش مورد نظر توصيه شده است که اقدامهای اصالحی در
راستای توسعه سيستمهای الكترونيک بر اساس باالنس کاربرد
انرژی انجام گيرد ( .)lindahl, 2000مطالعات دیگری در زمينه
تجزیه و تحليل آثار و حالت شكست محيطزیستی در کارخانه
مهمات سازی ارتش رادفورد صورت گرفته است .نتایج نشان
میدهد که روش  EFMEAدر این کارخانه بر اساس آمادهسازی
برای شناسایی اصولی ،پيگيری و ارتباطات ریسکهای
محيطزیستی در سطح فعاليتها توسعه پيدا کرده است
( .)Jenings, 2008تحقيقاتی با هدف اصول و ساختار تجزیه و
تحليل اثر محيطزیستی ،یا  EFMEAانجام گرفته است .نتایج
نشان میدهد که  EFMEAروش کيفی ارزیابی پيامد
محيطزیستی حاصل از توليد است که قصد و هدفش فراهم
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کردن ابزاری برای تسهيل کار شرکتهای توليدی میباشد که
در آن مالحظات محيطزیستی در نظر گرفته میشود ( Jensen
 .)et al., 2001در ایران نيز مطالعاتی در زمينه ارزیابی ریسک
محيطزیستی انجام شده است .از این ميان میتوان به تحقيقاتی
که در زمينه کاربرد روش  FMEAدر شناسایی و ارزیابی
جنبههای محيطزیستی در واحد هيدروکراکر (آیزوماکس)
پاالیشگاه هشتم بندرعباس انجام شده است ،اشاره کرد .در این
پژوهش با هدف ارزیابی ریسک محيطزیستی ،ایمنی و بهداشتی
واحد ،برای شناسایی جنبهها از روش  EFMEAاستفاده شده
است .جنبهها در عملكرد عادی و تعميرات اساسی و در سه
وضعيت عادی ،غيرعادی و اضطراری حاصل از فعاليتها،
شناسایی شدند .نتایج نشان میدهد 10 ،درصد از RPNها
باالتر از درجه مخاطرهپذیری مورد اولویتبندی قرار گرفته که
اقدامهای اصالحی و کنترلی برای آنها تعریف شد (بندرجا،
 .)1389بررسیهای دیگری در واحد توليد شرکت فوالد کاویان
اهواز با هدف ارزیابی ریسک ایمنی و محيطزیستی انجام شده
است .در این پژوهش ،از روش تجزیه و تحليل حاالت شكست و
آثار آن در فرایند توليد محصول ( )PFMEAو محيطزیستی
( )EFMEAاستفاده شده است .نتایج نشان میدهد 66 ،درصد
از RPNهای ریسک ایمنی و  36درصد ریسک محيطزیستی
باالتر از درجه مخاطرهپذیری مورد اولویتبندی قرار گرفته و
اقدامهای اصالحی و کنترلی برای آنها تعریف شده است (فرخی،
.)1388
مواد و روشها
(منطقه مورد مطالعه) موقعيت مکاني واحد يوتيليتي
فازهاي  15و  16پارسجنوبي

ميدان گازی پارسجنوبی که از اکتشافات شرکت ملی نفت ایران
و بزرگترین منبع گازی مستقل جهان است ،روی خط مرزی
مشترک ایران و قطر در خليج فارس و در فاصله  100کيلومتری
ساحل جنوبی ایران قرار دارد .این منطقه در حاشيه خليج فارس و
در  300کيلومتری شرق بندر بوشهر و  570کيلومتری غرب
بندرعباس واقع شده است .فازهای  15و  16پارسجنوبی ،از
مجموعه  26گانه فازهای این ميدان گازی است .پروژه
تأسيسات جانبی فازهای  15و  16پاالیشگاه گاز پارسجنوبی،
بخشی از مجموعه پاالیشگاه گاز در ناحيه عسلویه از توابع بندر
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بوشهر ،است (ميرزا ابراهيم تهرانی .)1386 ،در شكل (،)1
موقعيت فازهای  15و  16پارسجنوبی در منطقه عسلویه و
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نسبت به خليج فارس نشان داده شده است.

فازهاي 15و16

شکل ( :)1تصوير ماهوارهاي موقعيت فازهاي  15و  16در منطقه عسلويه
روشها

هدف از انجام این پژوهش ،ارزیابی ریسکهای محيطزیستی و
کاهش مخاطرات ناشی از آن در واحد یوتيليتی فازهای  15و
 16پارسجنوبی است .بدین منظور با گردآوری اطالعات مورد
نياز و بازدید از واحد موردنظر تكنيک «تجزیه و تحليل حاالت
شكست و آثار آن بر محيطزیست ( »)EFMEAبهعنوان روش
مناسب تعيين شد ،EFMEA .تكنيک ارزیابی ریسک سازمان
یافته و سيستماتيک برای شناسایی خطرهای بالقوه و برآورد

سطح ریسک در راستای مدیریت ریسک و کاهش آن به سطحی
قابل قبول است .به این منظور پس از شناسایی فعاليتها و
فرایندهای ساخت واحد یوتيليتی ،خطرها و عوامل بالقوه
آسيبرسان شناسایی و سپس با توجه به شدت اثر ،احتمال وقوع
و پيامدهای احتمالی مواجهه آن بر انسان ،محيطزیست و
تجهيزات ،کار ارزیابی و طبقهبندی ریسکها انجام شد (حبيبی،
1386؛ جوزی .)1387 ،در نمودار ( )1مراحل انجام مطالعات
ارزیابی ریسک در این تحقيق ارایه شده است.

تعيين محدوده مطالعاتی
بررسی الزامات محيطزیستی مربوط به ایجاد قانون محيطزیستی مربوط به آب ،هوا ،صوت و خاک

جمعآوری اطالعات پایه ،شناسایی و اندازهگيری آالیندههای فاز ساخت (پساب ،موادزاید جامد ،هوا و صوت)
شناسایی جنبههای محيطزیستی ناشی از فعاليتهای ساخت واحد یوتيليتی و طراحی فرمهای EFMEA

ارزیابی ریسک محيطزیستی اوليه ساخت واحد یوتيليتی و محاسبه عدد الویت ریسک ()RPN

ارایه اقدامهای کنترلی و ارزیابی ریسک ثانویه
ارایه برنامههای مدیریت ریسک محيطزیستی برای کنترل ،کاهش ،حذف ،یا انتقال ریسک
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نمودار ( :)1مراحل انجام مطالعات ارزيابي ريسك محيطزيستي ساخت واحد يوتيليتي
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در این تحقيق ،مشخصههای مرتبط باا آلاودگی هاوا مانناد CO

 NOX ,SO2و  H2Sاناادازهگيااری شااد .باارای اناادازهگيااری
مشخصههای فوق ،ابتدا محل دقيق دودکشها بررسی و خروجی
دودکشهای سه دیزلژنراتور در واحد  ،121دیزل ژنراتور واحاد
 125و خروجی دودکش دیازل ژنراتورهاای  komanz2و sub
( station 10مستقر در خارج واحد یوتيليتی) برای نمونهبارداری
تعيين شد .نمونهگياری باا اساتفاده از دساتگاه LANCOM ш
ساخت کشور انگلستان و نمونهبارداری در  6ایساتگاه و در آباان
 ،1389انجام شد .نقاط در خروجی دودکش دیزلژنراتورها برای
نمونهگيری به حالتی انتخاب شاد کاه در طاول مساير مساتقيم
جریان و شرایط نمونهبرداری بهصورت خشاک باشاد .منفاذ نياز
متناسب با قطر پراپ دستگاه ایجاد شد .انادازهگياری جریاان در
دستگاه  LANCOM шبا استفاده از لوله پيتوت صوت گرفت و
با توجه به تغييارات سارعت جریاان در داخال دودکاش ،محال
استقرار پيتوت در حالتی بود که پراپ در معرض مستقيم جریاان
داخل دودکش قرار گرفت .روی پراپهای نموناهبارداری ،فيلتار
محافظ برای جلوگيری از ورود گرد و غبار به داخل دستگاه نصب
شد .در نقاط نمونهگيری فشار استاتيک و دمای گااز خروجای باا
سنسورهای دستگاه اندازه گيری شد که در تصحيح حجام هاوای
نمونه برداری شده ،کااربرد داشات .مشخصاات ایان دساتگاه در
جدول ( )1ارایه شده است.
جدول( :)1مشخصات دستگاه  LANCOM шجهت
سنجش گازها
تفکيك

اندازهگيري
)(ppm

مورد سنجش

%2±
%2±
%2±
%2±
%2±

0 - 2000
0 - 1000
0 - 100
0 - 2000
0 - 200

CO
NO
NO2
SO2
H2S

LANCOM ш

قدرت

محدوده

آاليندههاي

نام دستگاه

برای تعيين غلظت گرد و غباار کلای در هاوای محايط ،از روش
نمونهبرداری گراویمتری استفاده شد .اندازهگيری گارد و غباار باا
اسااتفاده از دسااتگاه پمااه نمونااهبااردار  SKCصااورت گرفاات.
نمونه برداری با فيلتر فایبرگالس از نوع  GF/Aبا قطر  25انجام
شد و بارای کاليبراسايون ،کااليبراتور الكترونيكای  BIOSماورد
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استفاده قرار گرفت .نتایج بهدست آمده با ضاوابط تمااس شاغلی
مربوط به کميته فنی بهداشت حرفهای کشور ) (ITCOHمقایسه
شد .این نمونهبرداری در  4ایستگاه و در آبان  1389باه عمال
آمد.
برای اندازهگيری صوت ،ابتدا محل دقيق ایستگاههای
اندازهگيری بر اساس منابع صوتی ،فاصله ،پریود ،انتشار و
پيوستگی صدا مشخص شد؛ سپس مكآنهای دیزلژنراتورهای
 Sub Station10و  ،komanz1دیزلژنراتور ،غلتک ،سنگفرز
دستی و کمپرسور سندبالست در واحد  ،121کامپكتور و
بيلمكانيكی در واحد  125برای اندازهگيری ميزان صوت
انتخاب شد .اندازهگيری ميزان صوت با دستگاه  CELساخت
کشور انگلستان به عمل آمد .نمونهبرداری در  8ایستگاه و در آذر
 1389انجام رسيد .جهت ميكروفن دستگاه کاليبراتور صدا بدون
هيچگونه زاویهای ،به صورت  Randomو ارتفاع ميكروفون در
فاصله  1/2متر باالتر از سطح زمين ،تنظيم شد .وضعيت
پاسخدهی ميكروفون در حالت  FASTقرار گرفت و برای
افزایش دقت اندازهگيری ،پوشش محافظ روی ميكروفن نصب
شد تا تأثير جریآنهای هوای محيط را برروی ميزان سروصدا
کاهش دهد .کاليبراسيون اکوستيک و کاليبراسيون الكتریک
براساس راهکار انجام گرفت و کاليبراتور مرجع در  114 dBبا
خطای  0±/1 dBکاليبره و ترازسنج صوت نيز روی شبكه
توزین فرکانس  Aتنظيم شد ،سپس نتایج در ایستگاههای مورد
بررسی بهدست آمد .همچنين ميزان مشخصههای پساب خروجی
واحد مورد مطالعه در شهریور  1389مورد سنجش قرار گرفت.
در نهایت ،نتایج حاصل از این اندازهگيریها با استانداردهای
اعالم شده از سوی سازمان حفاظت محيطزیست مقایسه و
سپس براساس استفاده از روش  ،EFMEAفهرستی برای
ارزیابی ضریب تخریب محيطزیستی طراحی شد .این فهرست در
برگيرنده متغيرهایی چون شناسایی فرایند ،حالت خرابی بالقوه
(جنبههای محيطزیستی) ،آثار بالقوه خرابی (پيامدها) ،علل بالقوه
خرابی ،ارزیابی اوليه جنبههای محيطزیستی (شدت ،احتمالوقوع،
گستره آلودگی ،یا امكان بازیافت ،RPN ،سطح ریسک) ،اقدام
کنترلی و ارزیابی ثانویه جنبههای محيطزیستی (شدت،
احتمالوقوع ،گستره آلودگی یا امكان بازیافت ،RPN ،سطح
ریسک) است .طراحی فرمهای  EFMEAبهصورت تلفيقی از
فرمهای تحقيقات رضازاده نياورانی ،تحقيقات  Lindahlدر سال
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 2000در اداره فناوری دانشگاه کالمر سوئد و فرم پيشنهادی
رضایی صورت پذیرفت (رضازاده نياورانی 1383؛ رضایی و
همكاران1384 ،؛ .)Lindahl, M. S, 2000
پس از جمعآوری اطالعات الزم ،ارزیابی ضریب تخریب
محيطزیستی به روش  EFMEAانجام گرفت .برای کاربرد
روش  EFMEAدر مرحله شناسایی جنبههای محيطزیستی ،این
جنبهها به دو گروه تقسيم شدند که عبارتند از:
الف) آن دسته از جنبههای محيطزیستی که باعث انتشار ،یا توليد
انواع آلودگیها ،ضایعات ،پسماندها و فاضالبها در
محيطزیست میشوند.
ب) آن دسته از جنبههای محيطزیستی که سبب کاهش
منابعطبيعی بر اثر استفاده از این منابع میشوند که از آن
جمله میتوان استفاده از انواع سوختهای فسيلی ،استفاده
از آب ،انرژی برق ،هوای فشرده و اکسيژن را نام برد.
بر این اساس RPNمورد نظر از ضرب سه مشخصه رتبه شدت،
احتمالوقوع و گستره آلودگی ،یا امكان بازیافت ،محاسبه شد .در
گروه اول از جنبههای محيطزیستی ،فرمول زیر برای به دست
آوردن ضریب تخریب محيطزیستی مورد استفاده قرار گرفت:

پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،4شماره  ،7بهار و تابستان 1392

قرار گرفت .بدین ترتيب که بيشترین امتيااز عادد  10و کمتارین
امتياز عدد  1را به خود اختصاص دادند (جوزی.)1387،
محاسبه عدد اولويت ريسك

()2()RPN

مقدار  RPNبرای تمامی جنبههای محيطزیستی از حاصلضرب
سه عامل شدت در احتمالوقوع در گستره آلودگی ،یا امكان
بازیافت محاسبه شد .پس از آن ،حد اطمينان یا شاخص ریسک
از طریق محاسبات آماری بهدست آمد .با توجه به شاخص
ریسک ،گروهی از ریسکها قابل اغماض بودند؛ اما برای گروهی
از ریسکها اقدامهای کنترلی پيشنهاد شد.
بهمنظور تعيين حد اطمينان یا شاخص ریسک و حد باال و پایين
ریسک ،ابتدا ميانگين و انحراف معيار RPNها به ترتيب با
استفاده از رابطههای ( 1و  ،)2به دست آمد:
()1

()2

گسترده آلودگي × احتمال وقوع × شدت = ضريب تخريب
محيطزيستي

در گروه دوم از جنبههای محيطزیستی ،از فرمول دیگری که در
ذیل به آن اشاره شده برای محاسبه ضریب تخریب محيطزیستی
استفاده شد :
امکانبازيافت × احتمالوقوع × شدت = ضرريب تخريرب
محيطزيستي

نحوه امتياز دهی به این صورت بود که برای مشخصه «شادت»
اعدادی بين  1تا  10اعطا شد ،بهطوریکه در شدیدترین حالات
امتياز  10و در کمترین حالت امتياز  1باه مشخصاه ماورد نظار
تعلق گرفت .همچنين درمورد ميزان «احتمالوقوع» نيز اعادادی
بين  1تا  10دادهشد .در بيشترین و کمترین حالت احتمالوقاوع
به ترتيب اعداد  10و  1نمرهدهی شد .در ماورد مشخصاههاای
«گستره آلودگی ،یا امكان بازیافت» نياز باازه  1تاا  10مادنظر

با استفاده از ميانگين و انحرافمعيار دادهها ،ميزان پخششدگی
به چه و راست دادهها مورد محاسبه قرار گرفت؛ بدین صورتکه
مقدار ميانگين دادهها ،بهعنوان حد اطمينان یا شاخص ریسک
تعيين شد .مقدار انحرافمعيار نيز به ميانگين دادهها اضافه شد و
ميزان پخششدگی به راست دادهها بهدست آمد .همچنين ،مقدار
انحراف معيار از ميانگين دادهها کم و ميزان پخششدگی به چه
دادهها محاسبه شد .ميزان پخششدگی به راست دادهها
) ،(X+ σحد باالی ریسک و ميزان پخششدگی به چه دادهها
) ،(X- σحد پایين ریسک است .بر این اساس ،رتبهبندی دادهها
صورت گرفت و سطح ریسک محيطزیستی هر یک از فعاليتها
تعيين شد .در ادامه جنبههایی که عدد اولویت ریسکشان باالتر
از درجه مخاطرهپذیری مورد نظر بود ،بهعنوان فعاليتهای
بحرانی که نيازمند اقدامهای اصالحی هستند ،در نظر گرفته
شدند .محاسبات و تجزیه و تحليل دادههای مورد نظر با استفاده
از نرمافزارهای  SPSSو  Excelصورت گرفت.
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يافتهها

نمونهگيری شده در مورد گاز  SO2نشان میدهد که ميزان آن در

بهطورکلی ،آالیندههای توليدی در بخشهای مختلف واحد

حد مجاز میباشد .ميزان گاز  H2Sدر خروجی دیزلژنراتورهای
 )9/6 ppm( sub station10و واحد  3تا ،)16/6 ppm( 121
بيش از حد مجاز آن ( )7/2 ppmاست .ميزان این گاز در واحد
 1تا  ،)5 ppm( 121واحد  2تا  )4/60 ppm( 121و واحد
 )1/40 ppm( 125در حد مجاز و قابل قبول است .ميزان این
گاز در خروجی دیزلژنراتور  6/6 ppm ،komanz2است و

یوتيليتی فازهای  15و  16پارسجنوبی شامل آالیندههای هوا،
گرد و غبار و صوت است .جدول ( ،)2ميزان گازهای خروجی از
دودکش دیزلژنراتورهای مورد نمونهبرداری را نشان میدهد.
ميزان گاز  COدر خروجی دیزلژنراتورهای واحد  1تا  121و 2
تا  121بهترتيب  7/02 gr/kwhو  13است که بيش از حد
استاندارد ( )4 gr/kwhاست .همچنين ميزان گاز  COدر
خروجی دیزل ژنراتورهای واحد  125و  komanz2بهترتيب
 8/04 gr/kwhو  10 gr/kwhاست که بيشتر از ميزان
استاندارد آن است .در خروجی دیزل ژنراتورهای واحد 3 -121
و  sub station10ميزان این گاز در حد استاندارد است .در این
اندازهگيری غلظت گاز  NOxدر ایستگاههای  1تا ،125 ،121
 2تا  121به ترتيب ،11/03 gr/kwh ،10/03 gr/kwh
 9/14 gr/kwhبوده که بيش از حد مجاز ( )7 gr/kwhاست.
در خروجی دودکش دیزل ژنراتورهای  3تا  komanz2 ،121و
 sub station10ميزان غلظت گاز  NOxبه ترتيب gr/kwh

 6/55 gr/kwh ،2/54و  3/18 gr/kwhبود که در حد
متعارف و قابل قبول است .باتوجه به اینکه حد مجاز گاز ،SO2

کمی از حد مجاز ( )7/2ppmکمتر است .دالیل عمده باالبودن
ميزان گازهای خروجی از دودکش دیزلژنراتورها در ایستگاههای
مذکور ،عدم تعمير ،یا تعویض بهموقع قطعات معيوب و عدم
رعایت نسبت هوا به سوخت در ماشينآالت مربوط است.
در جدول ( ،)3اندازهگيری تراکم ذرات معلق در واحد یوتيليتی
فازهای  15و  16پارسجنوبی مشاهده میشود .نتایج حاصل از
اندازهگيری ،در محلهای نمونهبرداری شده نشان میدهد که
ميزان تراکم ذرات معلق در واحد  ،4/9 mg/m3 ،121در واحد
 125و کار با دستگاه بيلمكانيكی  ،3/8 mg/m3در محل Sub
 2/9 mg/m3 ،Station 10و در واحد  125در محل مخازن
 3/7 mg/m3است که در مقایسه با استاندارد آن ()10 mg/m3
کليه موارد نمونهبرداری شده در حد مجاز و استاندارد بودند.

 800 ppmمیباشد ،کليه اندازهگيریها در ایستگاههای
جدول( :)2ميزان گازهاي خروجي از دودكش ديزلژنراتورها
ردیف

محل نمونهبرداری

1

خروجی دودکش دیزلژنراتور واحد  1تا 121

2
3
4
5
6

خروجی دودکش دیزلژنراتور واحد 125
خروجی دودکش دیزلژنراتور komanz2

خروجی دودکش دیزلژنراتور واحد  2تا 121
خروجی دودکش دیزلژنراتور واحد  3تا 121
خروجی دودکش دیزلژنراتور sub station10
حدود مجاز

جدول( :)3ميزان تراكم ذرات معلق
ردیف

محل نمونهبرداری

1
2
3
4

واحد 121
واحد  -125اپراتور بيلمكانيكی
Sub Station10

واحد  -125مخازن
حد مجاز تراکم ذرات معلق

ميزان تراکم ذرات معلق
)(mg/m3

4/9
3/8
2/9
3/7
10

CO

NOx

SO2

H2S

gr/kwh

gr/kwh

ppm

ppm

7/02

10/03

266/70

5/00

8/04
10/00
13/00
1/20
3/30
4/00

11/03
6/55
9/14
2/54
3/18
7/00

260/70
406/60
383/00
388/60
277/50
800/00

1/40
6/60
4/60
16/60
9/60
7/20

جادول ( ،)4نتاایج تجزیااهوتحليال صااوت در  8ایساتگاه واحااد
یوتيليتی نشان میدهد .در دیزلژنراتاور Sub Station10شادت
صوت برابر با  ،92/8 dBدر دیازلژنراتاور واحاد  ،121شادت
صوت اندازه گيری شده  ،97/9 dBميزان سروصادا در عملياات
کار با سنگفرز دستی در واحد  91/2 dB ،121و شدت صاوت
برای دیزل ژنراتور  ،97/8 dB ،komanz1است .شدت صاوت
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اندازه گيری شاده در کمپرساور سندبالسات در واحاد dB ،121

محيطزیست به دریا تخليه میشود .این استانداردها به استناد

 96/5و ميزان سروصدای توليدی در فعاليت کاامپكتور در واحاد
 91/3 dB ،125بوده است .با توجه باه حاد اساتاندارد ميازان
شدت صاوت در شابكه  Aکاه  85 dBاسات ،ميازان صادا در
ایستگاههای مذکور ،بيش از حاد مجااز اسات .شادت صاوت در

ماده  5آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب و با توجه به ماده 3

عمليات کار با بيل مكانيكی در واحاد  125برابار باا 85/6 dB
است که اندکی باالتر از ميزان استاندارد میباشد .در فعاليت کاار
با غلتک در واحد  ،121صوت اندازهگيری شده 82/6 dB ،باود
که در حد مجاز و استاندارد اسات .بيشاترین ميازان سروصادا در
ایستگاه های مورد اندازه گيری ،مربوط به دیزلژنراتور واحد 121
( )97/9 dBو دیزلژنراتاور )97/8 dB( komanz1مایباشاد.
پااس از آن بيشااترین مياازان سروصاادا در فعالياات کمپرسااور
سندبالست در واحد  )96/5 dB( 121دیده شد .دالیال عماده
باال بودن ميزان صوت در ایستگاههاعدم بازرسی و تعمير بهموقاع
قطعات فرسوده ،عدم روغنکاری بهموقع قطعاات و عادم نصاب
ورقهای حفاظ برای کنترل صوت در مسير انتشار آن میباشد.
جدول( :)4تراز صدا در واحد يوتيليتي
رديف

ايستگاه

Leq
)(dB

1
2
3
4
5
6
7
8

دیزلژنراتور ()Sub Station10

92/8
97/9
97/8
82/6
91/2
96/5
91/3
85/6

واحد  ،121دیزلژنراتور
دیزلژنراتور komanz1

واحد  ،121غلتک
واحد  ،121سنگفرز دستی
واحد  ،121کمپرسور سندبالست
واحد  ،125کامپكتور
واحد  ،125بيلمكانيكی

استاندارد
)(dB

85
85
85
85
85
85
85
85

پساب خروجی در فاز ساخت یوتيليتی فازهای  15و 16
پارسجنوبی از نوع انسانی و سامانه جمعآوری آن به روش
سپتيک تانک است .پساب جمعآوری شده در محل تصفيهخانه،
خارج از یوتيليتی تخليه میشود و تحت نظارت و مسئوليت
کارفرمای اصلی است .ميزان مشخصههای ,DO ,BOD
 pH ,CODهدایتالكتریكی ،کليفرمکلی ،کل مواد معلق ،کل
جامدات محلول ،دترجنتها و کدورت در محل تصفيهخانه با
نظارت کارفرما ،بر طبق استانداردهای سازمان حفاظت

همين آیيننامه و با همكاری وزارتخانههای بهداشت ،درمان و
آموزش پزشكی ،نيرو ،صنایع ،معادن و فلزات و کشاورزی توسط
سازمان حفاظت محيطزیست تهيه و تدوین شده است( .سازمان
حفاظت محيطزیست .)1382 ،اما در آخرین مراحل فاز ساخت
(مرحله پيش راهاندازی) ،بنا به نياز در برخی تجهيزات مانند بویلر
و نيتروژن  ،Packageاسيدشویی انجام میگيرد .بنابراین،
جداسازی این پساب از جریان فاضالب انسانی و تصفيه جداگانه
آن ضروری است .پساب حاصل از اسيدشویی ابتدا باید
خنثیسازی شده و  pHآن به حد استاندارد برسد؛ سپس در
جریان تصفيه قرار گرفته و در پایان تخليه شود .روغن ،گریس و
مواد نفتی نيز از آالیندههای آب در این مرحله بهشمار میآید ،اما
با توجه به اینکه یوتيليتی در مرحله ساخت است ،مقدار این مواد
بسيار اندک و در حد استاندارد سازمان حفاطت محيطزیست
است .کليه نمونهبرداریها در این راستا ،مبين این بود که
مشخصههای اندازهگيری شده در حد استاندارد و قابل تخليه به
آبهای سطحی است .جدول ( ،)5مشخصههای اندازهگيری شده
پساب خروجی را در مرحله ساخت یوتيليتی فازهای  15و 16
پارسجنوبی در شهریور  1389نشان میدهد.
با وجه به اینکه واحد یوتيليتی فازهای  15و  16پارسجنوبی،
در مرحله ساخت است؛ پسماندهای حاصل ،از نوع پسماند عادی
(آشپزخانه) و ضایعات کارگاهی (پسماند صنعتی خشک) میباشد.
پسماندهای آشپزخانه با مسئوليت پيمانكار مربوط ،با خودرو
جمعآوری شده و در محلی خارج از واحد یوتيليتی ،بهطور موقت
انبارش شده؛ سپس با نظارت مسئوالن مربوط در منطقه ویژه به
خارج از سایت منتقل میشود .ضایعات کارگاهی شامل چوب،
آهن ،مس ،فلزات دیگر ،چسب ،الستيک و  ...بود و براساس
بررسیهای انجام شده ،این مواد زاید غيرخطرناک است که ابتدا
جداسازی شده و سپس به کارفرمای اصلی ،تحویل داده میشود.
در جدول ( ،)6آمار کل مواد زاید جامد ساخت واحد یوتيليتی در
سال  1389ذکر شده است.
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جدول( :)5مشخصههاي اندازهگيريشده پساب خروجي
مشخصههاي مورد

رديف

اندازهگيري

واحد اندازهگيري

پساب خروجي

µs/cm

1350
7/4
1/57
7/12

()3

معيار پذيرش تخليه به
*

آبهاي سطحي

1
pH
2
()4
BOD
mg/lit
30
3
()5
COD
mg/lit
60
4
تبصره 1
کل جامدات محلول
mg/lit
810
5
کل مواد معلق
mg/lit
40
1
6
چربی و روغن
4/2
mg/lit
10
7
کليفرم کل
1000
460
MPN/100cc
8
کدورت
NTU
50
10
9
1/5
0/4
 10دترجنت
mg/lit
* استانداردهای خروجی فاضالب سازمان حفاظت محيطزیست( 1382 ،به استناد ماده  5آیيننامه جلوگيری از آلودگی آب)
تبصره  -1تخليه با غلظت بيش از ميزان مشخص شده در جدول ،در صورتی مجاز خواهد بود که پساب خروجی ،غلظت
کلراید ،سولفات و مواد محلول ،منبع پذیرنده را در شعاع  200متری بيش از ده درصد افزایش ندهد.
EC

6/8-5/5

جدول ( :)6كل مواد زايد جامد ساخت واحد يوتيليتي

) (X+ σو پخششدگی به چه ) (X- σمقادیر  RPNحول

واحد وزني

مقدار ميانگين مورد محاسبه قرار گرفت و در نتيجه عدد
 114/19بهعنوان حد باالی ریسک و عدد  44/75بهعنوان
حد پایين ریسک در نظر گرفته شد .با توجه به محاسبات آماری

در سال 1389
رديف

پارامتر

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

کاغذ و مقوا
چوب
ضایعات فلزی
شيشه
پالستيک
الستيک
زباله خانگی
روغن و گریس
نخاله ساختمانی
چربی (رستوران)

ارزيابي

ميزان مواد
زايد جامد

1300
980
2100
180
315
480
34390
510
1050
980

کيلوگرم
کيلوگرم
کيلوگرم
کيلوگرم
کيلوگرم
کيلوگرم
کيلوگرم
ليتر
کيلوگرم
کيلوگرم

ريسك()6

ارزیابی ریسک کليه فعاليتهای واحد یوتيليتی فازهای  15و
 16پارسجنوبی با هدف مدیریتی کاهش مخاطرات انجام
پذیرفت .برای این منظور کليه فعاليتها ،فرایندها و تجهيزات در
مرحله ساخت این واحد بررسی و فهرست آنها تهيه شد .با
محاسبه ميانگين RPNها RPN = 79/47 ،بهعنوان حد
اطمينان ،یا شاخص ریسک تعيين شد و سپس با استفاده از
انحرافمعيار دادهها ( ،)34/72ميزان پخششدگی به راست

انجام شده و شرایط سيستم مورد مطالعهRPN ،های پایينتر از
 44/75جنبه غيربارز است و RPNهای بين  44/75تا
 114/19در وضعيت مناسب نيست و نيازمند تجدیدنظر در
اولویت بعدی میباشد .اما RPNهای باالتر از  114/19دارای
جنبه بارز است و باید در اولویت اول بهبود قرار گيرد تا با استفاده
از اقدامهای تعيين شده مقدار شاخص  RPNبرای ماههای بعد به
مقدار پایينتری برسد و وضعيت محيطزیستی واحد در حال
ساخت و تأثير آن بر محيطزیست منطقه به سطح باالتری ارتقا
یابد؛ همچنين آثار آلودگیهای محيطزیستی در مرحله ساخت
کاهش یابد .طبقهبندی ریسکها بهصورت جدول ( )7است.
جدول ( :)7دستهبندي حدود ريسك در EFMEA
رديف
دسته اول
دسته دوم
دسته سوم
L= Low

نوع ريسك
ریسکهای پایين )(L
ریسکهای متوسط )(M
ریسکهای باال )(H

حدود ريسك
44/75 >= RPN
114/9 >= RPN > 44/75
RPN > 114/9

M= Medium

H= High

ارزیابي ریسك محیطزیستي واحد یوتیلیتي فازهای  15و  16منطقه پارسجنوبي با استفاده از روش EFMEA

بنابراین ،برای تعيين سطح ریسک که با استفاده از شاخص
 RPNو انحرافمعيار دادهها انجام گرفت؛ ریسکهای پایينتر از
) ،(X- σ47/44سطح ریسک پایين ،یا  ،Lowریسکهای
باالتر از  ،(X+ σ) 114/19سطح ریسک باال ،یا  Highو
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ریسکهای بيان  44/75تا  114/19سطاح ریسک متوسط،
یا  Mediumدر
نظر گرفته شد .در جدول ( ،)8ارزیابی ریسک اوليه و ثانویه
جنبههای محيطزیستی واحد یوتيليتی فازهای  15و  16که
سطح ریسک باالیی دارند ،مورد بررسی قرار گرفت.

جدول( :)8ارزيابي ريسك جنبههاي محيطزيستي به روش EFMEA
عمليات/
تجهيزات
تسطيح
(گریدر،
غلتک ،لودر)
داربستبندی
بتنریزی
ساخت مخزن
سند بالست
جوشكاری
سنگزنی
برشكاری
کار با جرثقيل

گودبرداری

نصب
استراکچر
کامپكت

راکفيل و
بكفيل
رانندگی و
استفاده از
خودرو
شرایط
اضطراری

جنبه
محيطزیستی

پيامد/اثر

شدت
اثر

ارزیابی جنبه محيطزیستی
عدد اولویت
احتمال گستره
آلودگی ریسک اوليه
وقوع

سطح
ریسک
اوليه

شدت
اثر

ارزیابی جنبه محيطزیستی
عدد اولویت
گستره
احتمال
ریسک ثانویه
آلودگی
وقوع

سطح
ریسک
ثانویه

دود خروجی از
اگزوز
انتشار گرد و
غبار
ایجاد سروصدا
ایجاد سروصدا
دود خروجی از
اگزوز
ایجاد سروصدا
ایجاد سروصدا
ایجاد سروصدا
ایجاد سروصدا
ایجاد سروصدا
ایجاد سروصدا
انتشار گرد و
غبار
دود خروجی از
اگزوز
ایجاد سروصدا

آلودگی هوا

6

6

4

144

H

4

6

2

48

M

آلودگی هوا

6

5

4

120

H

5

5

3

75

M

آلودگی صوتی
آلودگی صوتی

6

6

5
6

4
4

120
144

H
H

4
4

5
6

3
3

60
72

M
M

آلودگی هوا

6

6

4

144

H

4

6

2

48

M

آلودگی صوتی
آلودگی صوتی
آلودگی صوتی
آلودگی صوتی
آلودگی صوتی
آلودگی صوتی

6
6
6
6
6
6

6
6
6
6
6
6

4
4
4
4
4
4

144
144
144
144
144
144

H

H

4
4
4
4
4
4

6
6
6
6
6
6

3
3
3
3
3
3

72
72
72
72
72
72

M

M

آلودگی هوا

6

5

4

120

H

5

5

3

75

M

آلودگی هوا

6

6

4

144

H

4

6

2

48

M

آلودگی صوتی

6

6

4

144

H

4

6

3

72

M

ایجاد سروصدا

آلودگی صوتی

6

6

4

144

H

4

6

3

72

M

ایجاد سروصدا
دود خروجی از
اگزوز کمپرسی
نشت روغن
ایجاد سروصدا
انتشار
گردوغبار
دود خروجی از
اگزوز کمپرسی

آلودگی صوتی

6

6

4

144

H

4

6

3

72

M

آلودگی هوا

6

6

4

144

H

4

6

2

48

M

اتالف منابع
آلودگی صوتی

6
6

5
6

4
4

120
120

H
H

4
4

4
6

2
3

32
72

M
M

آلودگی هوا

6

5

4

120

H

5

5

3

75

M

آلودگی هوا

7

5

4

140

H

5

5

2

50

M

خروج دود و
دیگر آالیندهها
آتشسوزی
طوفان
سيل
زلزله

H
H
H
H

M
M
M
M

آلودگی هوا

6

5

4

120

H

5

5

3

75

M

آلودگی هوا
آلودگی هوا
آلودگی آب
آلودگی آب و
خاک

10
10
10

4
4
4

4
4
4

160
160
160

H
H

7
7
7

4
4
4

3
3
3

84
84
84

M
M

10

3

4

120

H

7

3

3

63

M

H

M
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پژوهشهای محیطزیست ،سال  ،4شماره  ،7بهار و تابستان 1392
ذخيرهسازی
گاز  H2Sدر
فاز  9و 10

انتشار آلودگی
به هوا

آلودگی هوا

7

5

6

210

H

5

5

3

75

M

با توجه به جدول ( ،)8باالترین عدد اولویت ریسک مربوط به

است و بدین مفهوم است که در صورت انتشار آلودگی به هوا،

ذخيرهسازی گاز  H2Sدر فازهای  9و  10است RPN .مربوط

تأثير آالینده بر انسان و محيطزیست ،متوسط است .بنابراین،

به این جنبه محيطزیستی 210 ،ارزیابی شده است که در دسته

اقدامهای اصالحی و کنترلی باید بيشتر صرف کاهش رتبه شدت

ریسکهای باال قرار دارد .رتبه شدت برابر  7است ،یعنی در
صورت انتشار گاز  H2Sاز فازهای  9و  ،10شدتاثر انتشار
آلودگی به هوا ،زیاد ارزیابی شده است .رتبه احتمالوقوع برابر 5
است ،یعنی احتمال انتشار گاز  H2Sاز فازهای  9و  10باال
نيست و بهصورت متوسط ارزیابی شده است .رتبه گسترهآلودگی،

اثر شود تا  RPNاین جنبه محيطزیستی به سطح متوسط یا

 6در نظر گرفته شده است و بدین معناست که در صورت وقوع
حادثه ،دامنه انتشار آلودگی با این گاز در هوا زیاد است .بنابراین،
اقدامهای اصالحی و کنترلی باید بيشتر صرف پایين آوردن رتبه
شدت و کشف علت نشت احتمالی این گاز شود تا عدد اولویت
ریسک این جنبه به سطح متوسط ،یا پایين برسد RPN .مربوط
به شرایط اضطراری مانند آتشسوزی ،طوفان و سيل ،عدد 160
ارزیابی شده است و در دسته ریسکهای باال قرار دارد .رتبه

پایين کاهش یابد.
بحث و نتيجهگيري
طبق نتایج ارزیابی ریسک محيطزیستی به روش ،EFMEA

 147ریسک محيطزیستی شناسایی شد که  29ریسک با
اولویت پایين 91 ،ریسک با اولویت متوسط و  27ریسک با
اولویت باالست و به عبارت دیگر  20درصد از جنبهها در سطح
ریسک پایين 62 ،درصد از جنبهها در سطح ریسک متوسط و
 18درصد از جنبهها در سطح ریسک باال قرار گرفتند .در نمودار
( )2درصد ریسک جنبههای محيطزیستی نشان داده شده است.

احتمالکشف برابر با عدد  4ارزیابی شده و بدین معناست که
احتمالکشف شرایط اضطراری با کنترلهای جاری کمی
باالست .رتبه شدت عدد  10ارزیابی شده است ،یعنی در صورت
وقوع ،شدتاثر انتشار آلودگیهای آب و هوا خطرناک است و
باعث زیان شدید به سالمت انسان و محيطزیست میشود .با
توجه به رتبه احتمالوقوع  ،4احتمالوقوع این شرایط بهصورت
نادر ارزیابی شده است .بنابراین ،اقدامهای اصالحی باید معطوف
به پایين آوردن رتبه شدت شود تا عدد اولویت ریسک این جنبه
محيطزیستی به سطح متوسط یا پایين کاهش یابد .در
فعاليتهای دیگر مانند عمليات تسطيح و بتنریزیRPN ،

مربوط به جنبه محيطزیستی که پيامد آن آلودگی هواست ،عدد
 144ارزیابی شده است که در دسته ریسکهای باال قرار دارد.
رتبه احتمالکشف ،یا گستره آلودگی برابر با عدد  4ارزیابی شده
و بدین مفهوم است که احتمالکشف با کنترلهای جاری
باالست .رتبه احتمالوقوع آن برابر با عدد  6است ،یعنی احتمال
انتشار آلودگی با دود خروجی از اگزوز ماشينآالت مربوط ،متوسط
است .رتبه شدتاثر انتشار آلودگی به هوا ،عدد  6ارزیابی شده

نمودار ( :)2درصد ريسك جنبههاي محيطزيستي

نتایج حاصل از بررسی جنبههای ریسک محيطزیستی فعاليتها
نشان میدهد که پایينترین عدد اولویت ریسک برابر با 28
مربوط به فعاليت اسيدشویی است .همچنين باالترین عدد اولویت
ریسک اوليه برابر با  ،210مربوط به ذخيرهسازی گاز  H2Sدر
فازهای  9و ( 10فاز همجوار فازهای  15و  )16است که برای
آن اقدامهای اصالحی و کنترلی تعریف شد و پس از انجام آنها،
اصالحی به عدد ریسک ثانویه  75تقليل یافت .از جمله
اقدامهایی که در این مورد میتوان انجام داد ،مانورهای آزمایشی
و ارتباط مستمر با واحد  H.S.Eفازهای  9و  10است .آثار

ارزیابي ریسك محیطزیستي واحد یوتیلیتي فازهای  15و  16منطقه پارسجنوبي با استفاده از روش EFMEA

خرابی آالیندههای خروجی از دودکش ،یا اگزوز تجهيزات در
موقع فعاليت و انتشار گرد و غبار در فعاليتهای ساخت واحد
یوتيليتی ،ایجاد آلودگی هواست .از دیگر آثار خرابی که از
فعاليتهای مختلف در ساخت واحد یوتيليتی مشاهده میشود،
آلودگی صوتی است که نيازمند اقدامهای اصالحی است .برای
کاهش اعداد ریسک اوليه و پایينآمدن سطح ریسکهای باال در
این زمينه و زمانهای پایش ،در جدول ( ،)8برای نمونه
اقدامهای اصالحی پيشنهاد شده است .در تحقيقی که توسط
 lindahlدر سال  2000در بخش  Sparkبرقگير انجام شد
) ،(Lindable, 2000با استفاده از روش  ،EFMEAاقدامهای
اصالحی برای توسعه سيستمهای الكترونيک و کاربرد بهينه
انرژی مطرح شد .در پژوهش حاضر نيز با استفاده از همين
تكنيک ( ،)EFMEAاقدامهای اصالحی برای کنترل
آالیندههای هوا ،صوت و مصرف بهينه مواد و انرژی در ساخت
واحد یوتيليتی فازهای  15و  16پارسجنوبی تعریف شد.
همچنين ریسکهای محيطزیستی حاصل از فعاليتها و
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باالتر از درجه مخاطرهپذیری بود که برای هر کدام اقدامهای
اصالحی و کنترلی تعریف شد .فرخی نيز در سال  ،1388در
واحد توليد شرکت فوالد کاویان اهواز با استفاده از تكنيک
 PFMEAو  EFMEAریسکهای ایمنی و محيطزیستی را
شناسایی و ارزیابی کرد .نتایج تحقيق او نشان داد که  66درصد
از RPNهای مربوط به ریسکهای ایمنی و  36درصد از
RPNهای ریسکهای محيطزیستی ،باالتر از درجه
مخاطرهپذیری بوده و برای آنها اقدامهای اصالحی تعریف شد.
در پژوهش حاضر نيز با استفاده از همين تكنيک در ساخت واحد
یوتيليتی فازهای  15و  16پارسجنوبی ،ابتدا ریسکهای
محيطزیستی شناسایی و ارزیابی شد؛ سپس برای  18درصد از
مخاطرات محيطزیستی که در سطح ریسکهای با اولویت باال
بودند ،اقدامهای اصالحی و کنترلی همراه با برنامه پایش
پيشنهادی مطرح شد (فرخی.)1388 ،
پيشنهادها
برقراری برنامه پایش و اندازهگيریهای محيطزیستی و کنترل

تجهيزات در ساخت واحد مورد نظر شناسایی شد .در سال
 2008نيز  ،Jeningsمطالعهای درکارخانه مهماتسازی ارتش
رادفورد انجام داد و به این نتيجه رسيد که با استفاده از روش
 ،EFMEAریسکهای محيطزیستی در فعاليتهای این کارخانه

مرحله ساخت واحد یوتيليتی ایجاد میکند که همواره پيامدهای
محيطزیستی خود را شناسایی و ارزیابی کرده و از طریق اقدام

شناسایی و قابل پيگيری هستند .در مطالعه دیگری که Jensen

اصالحی یا اجرای برنامههای محيطزیستی ،نسبت به کاهش یا

و همكاران در سال  2001انجام دادند ،به این نتيجه رسيدند که
 EFMEAروشی کيفی برای ارزیابی پيامدهای محيطزیستی
است و هدفش فراهم کردن ابزاری برای سهولت در کارهای
توليدی همراه با مالحظات محيطزیستی است .در تحقيق حاضر
نيز که در ساخت واحد یوتيليتی فازهای  15و  16پارسجنوبی
انجام شده است ،این نتيجه بهدست آمد که  EFMEAتكنيک
ارزیابی سازمان یافته برای شناسایی خطرهای بالقوه ،برآورد

موارد مرتبط با جنبههای محيطزیستی مهم ،این توانایی را در

کنترل آنها اقدام کند .وضعيت اضطراری محيطزیست به
شرایطی اطالق میشود که در صورت وقوع و عدم کنترل آن
خطر بروز آلودگی شدید محيطزیستی از طریق انتشار ناگهانی و
گسترده یک ،یا چند آالینده وجود داشته باشد .در این شرایط
میتوان از راهکارهای پيشنهادی مانند آنچه در جدول (،)9
مشاهده میشود ،استفاده کرد.

سطوح ریسک و ارایه روشهای مدیریت ریسک برای کاهش اثر

تشکر و قدرداني

فعاليتهای توسعه بر محيطزیست است ).(Jens et al., 2001

در پایان ،از آقایاان مهنادس مجياد سالجوقی ،مهنادس پيماان

در مطالعه بندرجا سال  ،1389در زمينه استفاده از روش
 EFMEAبرای شناسایی و ارزیابی جنبههای محيطزیستی در
واحد هيدروکراکر پاالیشگاه هشتم بندرعباس ،این نتيجه به
دست آمد که  10درصد از اعداد اولویت ریسک به دست آمده،

عسگرزاده ،مهندس عليرضا قریشی ،مهنادس حساين محمادی،
مهندس رضا شيری ،رامين ریحاانی و همچناين کلياه کارکناان
واحاد مهندسای و  H.S.Eکارگاااه یاوتيليتی فازهااای  15و 16
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فرمودند ،صميمانه تشكر و قدردانی میشود.

ارزیابي ریسك محیطزیستي واحد یوتیلیتي فازهای  15و  16منطقه پارسجنوبي با استفاده از روش EFMEA
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جدول ( :)9اقدامهاي اصالحي ،پارامترها ،تناوب و محل نمونهبرداري پيشنهادي در ساخت واحد يوتيليتي
پيامد/
اثر

عمليات/
تجهيزات

جنبه
محيطزیستی

 تسطيح بتنریزی گودبرداری کامپكت راکفيل و بكفيل رانندگی واستفاده از خودرو

دود خروجی از
اگزوز
ماشينآالت

آلودگی
هوا

 تسطيح گودبرداری -راکفيل وبكفيل

انتشار گرد و
غبار

آلودگی
هوا

 تسطيح داربست بندی ساخت مخازن سندبالست جوشكاری سنگزنی برشكاری باهوا کار با جرثقيل گودبرداری نصب استراکچر کامپكت -راکفيل و بكفيل

ایجاد سروصدا

آلودگی
صوتی

کامپكت

نشت روغن

اتالف
منابع

اقدام اصالحی
 -1تعمير و تعویض به موقع قطعات معيوب
ماشينآالت جهت کنترل انتشار NOX, CO, SO2
 -2اصالح روش احتراق ،تنظيم سوخت و رعایت
نسبت هوا به سوخت در ماشينآالت مربوطه جهت
کنترل انتشار NOX, CO, SO2
 -3کنترل مستمر دما و سوخت
 -4استفاده از سيستمهای کنترل گازهای آالینده در
خروجی دودکش دیزلژنراتورها
 -5استفاده از سيكلون یا فيلترهای الكترواستاتيک در
دیزلژنراتورها
 -6استفاده از دیزلژنراتورهای گازسوز
 -7استفاده از سيستم  wet scrubberدر
دیزلژنراتورها
 -1استفاده از ماسکهای فيلتردار
 -2استفاده از سيستمهای غبارگير در عمليات کاری
مربوطه
 -3کاستن حجم عمليات کاری در روزهای بادی
 -4واگذاری زمين در محدوده عملياتی به پيمانكار
خبره جهت ایجاد فضای سبز مطابق با شرایط آب و
هوایی منطقه ،با سرعت در پيشرفت کار

پارامتر
پایش

تناوب
پایش

محل نمونهبرداری

واحد مسئول

،CO
،SO2
،Nox
،CXHY
،CO2
H2S

 3ماه

 -1دیزلژنراتورها در واحد
،2 -121 ،1 -121 ،125
3 -121
 -2کارگاههای تجهيز و ss10
 -3کليه واحدها هنگام عمليات
کامپكت ،راکفيل و بكفيل
 -4کليه واحدها هنگام کار با
جرثقيل
 -5محل استقرار ماشينآالت
بتنریزی هنگام فعاليت
 -6کليه واحدها هنگام عمليات
تسطيح و گودبرداری

واحد
 H.S.Eبا
همكاری واحد
مهندسی

کل مواد
معلق و
ذرات

 3ماه

 -1کليه واحدها هنگام عمليات
تسطيح ،گودبرداری ،راکفيل و
بكفيل
 -2محل استقرار ماشينآالت
بتنریزی هنگام فعاليت

واحد
 H.S.Eبا
همكاری واحد
مهندسی

 -1توجه به صدای خروجی موقع خرید ماشينآالت
مانند کمپرسور ،دیزلژنراتور و ...
 -2بازرسی و تعميرات به موقع تجهيزات
 -3تعویض قطعات فرسوده یا تغيير جنس قطعات
 -4آموزش رانندگان جرثقيل جهت حمل صحيح
تجهيزات
 -5استفاده از ارابههای کوچک با چرخهای الستيكی
برای حمل بار در مسيرهای کوتاه
 -6نصب ورق حفاظ برای کنترل صوت در مسير
انتشار ،در فاصله  1تا  2متری دیزلژنراتورها،
کامپكتور ،سنگزنی و سندبالست کاری
 -7استفاده از گوشی حفاظتیدرعملياتهای کاری
 -8نصب صدا خفه کن در سيستم ورودی هوای
کمپرسورها و دیزلژنراتورها
 -9استفاده از مواد جاذب صوت نظير جذب کنندههای
غشایی ،اسفنجی و جذب کنندههای فيبری جهت
کنترل صداهای کوبهای در فعاليت ساخت مخازن،
سنگزنی و سندبالست

تراز
صوتی

 3ماه

 -1بازرسی مداوم از کليه تجهيزات
 -2شناسایی تلفات و نقاط عمده مصرف انرژی و مواد
در فعاليتهای مختلف مانند کامپكت
 -3ایجاد سيستم برنامهریزی تعميرات و نگهداری
پيشگيرانه با زمانبندی مشخص

اتالف
منابع و
انرژی

مداوم

 -1دیزلژنراتورهای واحد
،2 -121 ،1 -121 ،125
3 -121
 -2کارگاههای تجهيز و ss10
 -3کليه واحدها هنگام عمليات
جوشكاری ،برشكاری و پایپينگ
 -4کليه واحدها هنگام کار با
جرثقيل
 -5محل استقرار ماشينآالت
بتنریزی ،کار با سنگفرز ،کار با
غلطک ،سندبالست کاری،کار با
دستگاه اکسپند

کليه ماشينآالت و تجهيزات
کاری

واحد
 H.S.Eبا
همكاری واحد
مهندسی

واحد
 H.S.Eبا
همكاری واحد
مهندسی
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ادامه جدول ( :)9اقدامهاي اصالحي ،پارامترها ،تناوب و محل نمونهبرداري پيشنهادي در ساخت واحد يوتيليتي
عمليات/
تجهيزات

جنبه
محيطزیستی

پيامد/
اثر

آتش سوزی

آلودگی
هوا

طوفان

آلودگی
هوا

شرایط اضطراری

ذخيرهسازی گاز
 H2Sدر فازهای
 9و 10

سيل

آلودگی
آب

زلزله

آلودگی
آب و
خاک

انتشار آلودگی
به هوا

آلودگی
هوا

اقدام اصالحی
 -1تدوین دستورالعملهای واکنشی در وضعيتهای
اضطراری
 -2برقراری سيستم هشدار و اخطار
 -3کنترل مداوم تجهيزات برای نشت احتمالی گاز
 -1شناسایی و ارزیابی احتمال وقوع وضعيتهای
اضطراری با توجه به سوابق گذشته
-2بررسی مطالعات زمين شناسی ،هيدرولوژی،
خاکشناسی و فيزیوگرافی منطقه
 -3برقراری سيستم هشدار واخطاریههای به موقع
جوی
 -4ایمنسازی نقاط وقوع بالیای طبيعی
-5ارتقای سطح آموزش عمومی و تخصصی برای
مقابله کاهش آثار بالیای طبيعی
 -6تدوین دستورالعملهای واکنشی در شرایط
اضطراری
 -1شناسایی و ارزیابی احتمال وقوع وضعيت های
اضطراری با توجه به سوابق گذشته
-2بررسی مطالعات زمين شناسی ،هيدرولوژی،
خاکشناسی و فيزیوگرافی منطقه
 -3برقراری سيستم هشدار واخطارهای به موقع جوی
 -4ایمنسازی نقاط وقوع بالیای طبيعی
-5ارتقای سطح آموزش عمومی و تخصصی برای
مقابله کاهش آثار بالیای طبيعی
 -6تدوین دستورالعمل واکنشی در شرایط اضطراری
 -1شناسایی و ارزیابی احتمال وقوع وضعيتهای
اضطراری با توجه به سوابق گذشته
 -2بررسی مطالعات زمين شناسی منطقه
 -3ایمنسازی و مقاومسازی تجهيزات و سازهها
 -4تدوین دستورالعملهای واکنشی در شرایط
اضطراری
 -1انجام مانورهای آزمایشی
-2ارتباط مستمر با واحد  H.S.Eفازهای  9و 10
 -3استفاده از سيستم آالرم در زمان باال رفتن غلظت
گاز H2S

يادداشتها
Effect

and

Mode

1- Environmental Failure
Analysis
2- Risk Priority Number

پارامتر
پایش

تناوب
پایش

شناسایی
نقاط
حادثهخيز

 1ماه

عملياتهای برقكاری،
کابلکشی ،جوشكاری،
رنگکاری و سندبالست

شناسایی
نقاط
حادثهخيز

 3ماه

محل سایت و اطالع از شرایط
جوی

شناسایی
نقاط
حادثهخيز

 3ماه

شناسایی
نقاط
حادثهخيز

 3ماه

نشت یابی
گاز H2S

مداوم

محل نمونهبرداری

واحد مسئول
واحد
 H.S.Eبا
همكاری کليه
واحدها

واحد
 H.S.Eبا
همكاری کليه
واحدها

محل سایت و اطالع از شرایط
جوی

واحد
 H.S.Eبا
همكاری کليه
واحدها

محل سایت و کسب اطالع از
ارگان یا سازمان مربوطه

واحد
 H.S.Eبا
همكاری کليه
واحدها

محل سایت و ارتباط با فازهای
 9و 10

واحد
H.S.E

Electrical Conductivity
Biological Oxygen Demand
Chemical Oxygen Demand
Risk Assessment

3456-
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