بخش اول :چالش ها

 .1قبــل از طراحــی :ابهــام درتعریــف تاسیســات باالدســتی و پاییــن
دســتی
 .2شــروع طراحــی :معیارهــای انتخــاب طــراح ،ضعــف های قــراردادی،
عــدم دسترســی طــراح بــه ســوابق (طراحــی ،بهره بــرداری ،مشــکالت
نــرم افــزار و منابــع و اســتانداردهای بیــن المللی)
 .3ســاخت :کیفیــت نامناســب ســاخت تجهیــزات ،ضعــف در ســاز و
کارهــای نظارتــی ،عــدم تهیــه مســتندات الزم جهــت اســتفاده هــای
آتــی
 .4راهانــدازی و تحویــل :عــدم تحویــل و تحــول مناســب اطالعــات،
تالقــی و یــا گــم شــدن مســئولیت هــا و دادههــا
 .5بهــره بــرداری :عــدم دسترســی بــه داده هــای طراحــی ،مشــکالت
نــرم افزارهــا و منابــع و اســتانداردهای بیــن المللــی ،نــگاه امنیتــی بــه
اطالعــات بــه دلیــل تصــدی و مالکیــت دولــت
 .6بازرســی دورهای و مــوردی :عــدم تعریــف و برنامــه ریــزی صحیــح
بازرســی هــای دوره ای .عــدم توجــه بــه رهنمودهــای بخــش بازرســی
بدلیــل تعهــدات تولیــد و...

بخش دوم :ریشه ها و عوامل

بخــش دولتــی :مالکیــت و تصــدی گــری (بــه ویــژه در بهــره بــرداری)
و تســلط بــر تصمیــم گیریهــای کالن و...
بخــش خصوصــی :ضعــف دانــش فنــی و عــدم وجــود ســاختار نهادینــه
متناسب و....

توضیح ضروری اول:

مطالبــی کــه در ادامــه میآیــد الزام ـاً بــه تمامــی در یــک طــرح یــا
تاسیســات ممکــن اســت بــروز نکــرده یــا ننمایــد .هرچنــد ایــن ارائــه
حســب تجــارب پــروژه هــای متعــدد تنظیــم شــده اســت.
توضیح ضروری دوم:
بــه احتمــال فــراوان کارشناســان ایــن جمــع بــه فراخــور ســمت
ســازمانی و تجربــه حرفــه ای ممکــن اســت بــا بخــش زیــادی از
ایــن چالــش هــا آشــنایی داشــته باشــند .هــدف اصلــی بیــان ایــن
مــوارد هــم صرفــا ً تکــرار دردهــای آشــنای قبلــی نیســت .بنابرایــن از
دوســتان شــرکت کننــده در بحــث درخواســت میشــود عــاوه بــر
بیــان نــکات تکمیلــی کــه ممکــن اســت بهــر دلیلــی از قلــم افتــاده
باشــد ،بــه ویــژه «راهکارهــای پیشــنهادی خــود را در خصــوص مقابلــه
بــا ایــن چالــش هــا بیــان نماینــد .ارائــه پیشــنهادهای کاربــردی جهت
بررســی و اجــرا توســط مســئولین اجرایــی یکــی از اهــداف تاســیس
ایــن گــروه بــوده اســت.
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بخش اول :چالش ها
 .1قبل از طراحی

صرفنظــر از اینکــه اصــوالً بــه دلیــل تفــاوت در تعاریــف اقتصــادی
و بهــره بــرداری از منابــع ،بحــث feasibility studyدر ایــران بــا
بقیــه کشــورها متفــاوت اســت (خــارج از بحــث مــا هــم هســت)،
داده هــای اولیــه ای کــه بــر اســاس آن طــرح تعریــف و بــه مناقصــه
گذاشــته میشــود ناقــص و مبهــم اســت.
تاسیســات بــاال دســتی :طراحــی این تاسیســات (در قســمت خوراک)
بــر پایــه آنالیزهــای حاصــل از عملیــات حفــاری صــورت میگیــرد.
گاهــی مشــاهده میشــود آنالیــز ارائــه شــده فافــد اطالعــات کافــی
بــرای یــک طراحــی صحیــح اســت (مقــدار آب همــراه ،آنالیــز نمــک
هــا .)... ،در پــاره ای اوقــات از اطالعــات قدیمــی اســتفاده میشــود
کــه بــا توجــه بــه احتمــال تغییــر رفتــار مخــزن در طــول زمــان،
الزام ـاً ایــن آنالیــز قابــل اعتمــاد نیســت (دیــده شــده کــه حفــاری
هــای جدیــد حتــی در فاصلــه زمانــی کمتــر از  5ســال تغییــر آنالیــز
را نیــز نشــان داده اســت) .شــبیه ســازی و مــدل کــردن جهــت
اطمینــان ســازی و یــا بدســت آوردن اطالعــات ناموجــود الزامــاً
صحیــح و کارگشــا نیســت ،بخصــوص در مخــازن فاقــد پیشــینه
اســتخراج و بهــره بــرداری و بــه ویــژه دارای آنالیزهــای حســاس
(ماننــد گاز تــرش و ترکیبــات خورنــده).
تاسیســات پاییــن دســتی :طراحــی تاسیســات پاییــن دســتی طبیعتاً
برپایــه آنالیــز محصــول تاسیســات باالدســت آن صــورت میگیــرد.
لیکــن غالب ـاً مشــاهده میشــود ایــن طــرح خــوراک دهنــده خــود
نیــز چیــزی بیــش از یــک ایــده اولیــه نبــوده و حتــی در مرحلــه
طراحــی و ســاخت نیــز نمیباشــد .یــا اینکــه اطالعــات داده شــده
بــه روز نبــوده و مطابــق بــا عملکــرد فعلــی تاسیســات باالدســت

نمیباشــد.
ً
بنابرایــن طراحــی ایــن تاسیســات عمـا بــر پایــه اطالعاتــی صورت
میگیــرد کــه کامـ ً
ا خــام ،فاقد جزئیــات ،پــردازش نشــده و بازنگری
نشــده هســتند .ایــن مســاله ،تاثیــر کاملــی بــر طراحــی فرآینــد،
ابعــاد و حتــی موقعیــت و جانمایــی تاسیســات دارد.
مــوارد متعــددی مشــاهده شــده کــه تغییــر در مفروضــات فــوق،
ســاختار تاسیســات را در حیــن اجــرای طراحــی ،ســاخت و حتــی
بهــره بــرداری تحــت تاثیــر قــرار داده اســت.

 .2انتخاب طراح

یکــی از مهمتریــن چالــش هــا انتخــاب شــرکت مهندســی طــراح
اســت .صرفنظــر از اینکــه ســاختار قــراردادی مناســبی بــرای
مدیریــت پــروژه و کنتــرل کیفیــت طراحــی در قراردادهــا گنجانــده
نمیشــود ،ابزارهــا و راهــکار هــای توافــق و تصریــح شــده نیــز بــه
درســتی بــه کار گرفتــه نمیشــوند .ایــن مســاله در حیــن اجــرای
طراحــی و حتــی پــس از اتمــام آن بــه دلیــل عــدم شــفاف ســازی
مســئولیت طــراح دردســر ســاز میشــود (عــدم ارائــه دفترچــه
هــای محاســباتی ،شــفاف نبــودن مبانــی طراحــی ،و پاســخگو گــو
نبــودن در خصــوص طراحــی انجــام شــده پــس از پایــان قــرارداد
طراحــی ،عــدم ارائــه نســخه اصلــی مــدارک طراحــی) ســایر مــوارد
عبارتنــد از:
اصــرار بــر اســتفاده از طراحــان داخلــی (بــه ویــژه در بخــش طراحی
پایــه) بــدون در نظــر گرفتــن دانــش فنــی طــراح متناســب بــا
تاسیســات موضــوع طراحــی (در ادامــه خواهیــم گفــت کــه شــرکت
هــای طــراح داخلــی عــاوه برمشــکالت ســاختاری ،از یــک مشــکل
خــاص بــه شــدت رنــج میبرنــد.
(عــدم ارزشــیابی مناســب شــرکت هــای طــراح و بهــا دادن بیــش
از حــد بــه قیمــت پیشــنهادی (ایــن مشــکل بصــورت اپیدم ـیدر
انتخــاب پیمانــکار ،شــرکت هــای نظــارت و بازرســی نیــز شــیوع
یافتــه اســت).

 .3چالش های طراحی

 ضعــف هــای عــام در مجموعــه کارفرمــا (دولــت) و طــراح (بخــشخصوصــی) کــه در بخــش دوم بــه آنهــا پرداختــه خواهــد شــد.
 عــدم اســتقرار و اجــرای ســامانه مدیریــت منابــع(مــدارک مهندســی تولیــدی ،بطــور خــاص).
 عــدم اســتقرار و اجــرای مدیریــت صحیــحپــروژه در پیشــبرد طراحــی و بخصــوص
مدیریــت و مستندســازی تغییــرات
 یــک چالــش مهــم :عــدمیکپارچگــی در طراحــی
(طراحــی جزیــره ای).
مکــرر مشــاهده میشــود
کــه برخــی مفروضــات،
الزامــات ،و توافقــات در
حیــن اجــرای طراحــی
توســط یــک یــا تعــدادی
از بخــش لحــاظ شــده و
توســط بخــش یــا بخــش
هــای دیگــر مهندســی
خیــر .بطــور مثــال مهنــدس

متریــال اســتفاده از متریــال مشــخصی را در یــک ســرویس توصیــه
مینمایــد .ایــن توصیــه توســط بخــش پاپینــگ در طراحــی لحــاظ
میشــود و توســط بخــش تجهیــزات یــا ابــزار دقیــق خیــر.
در بیشــتر مــوارد مجموعــه طــراح توســط کارفرمــا یــا مجموعــه MC
از عــدم وحــدت رویــه در طراحــی خــود مطلــع میشــود!
مثــال دیگــر :در حالــی کــه هنــوز طراحــی خطــوط لولــه طــرح انجــام
نشــده و بطــور ویــژه دماهــای طراحــی و عملیاتــی مشــخص نشــده
انــد ،بخــش خــط لولــه شــروع بــه ارســال مدارکــی ماننــد عایــق و
لولــه مینمایــد.
 ســرگردانی میــان طراحــی بــر اســاس معیارهــای دقیــق مهندســییــا طراحــی بــه گونــه ای کــه در شــرایط خــاص و محدودیــت هــای
داخلــی و بیــن المللــی امــکان اجــرای طــرح در ســریعترین زمــان
ممکــن میســر باشــد.

 .4چالش های ساخت و اجرا

 در نظــر نگرفتــن و یــا عــدم اجــرای راهکارهــای مناســب در انتخــابپیمانــکاران ،ســازندگان و پیمانــکاران فرعــی زیــر مجموعــه و نظــارت
صحیــح بــر عملیــات اجرایــی بــه دلیــل تعریــف نشــدن ســکوهای
نظارتــی مناســب.
 یــک نقــص ســاختاری رایــج وابســته بــودن ســازمان نظارتــی(بازرســی فنــی ،کنتــرل کیفــی) بــه واحــد اجــرا اســت .حتــی بــا
اینکــه پــس از تجربیــات نامطلــوب متعــدد قبلــی بخــش نظــارت در
بیشــتر ســازمان هــا دیگــر زیــر مجموعــه مدیریــت اجرایــی نیســت و
بــه مدیــر عالــی مجموعــه پاســخگو میباشــد ،بــاز هــم بــرای عــدم
صــدور و حتــی پــس گرفتــن گــزارش هایــی کــه بیــان کننــده عــدم
تاییــد کیفــی هســتند ،تحــت فشــار قــرار میگیرنــد.
 بــه طریــق مشــابهی و بــا توجــه بــه نحــوه تعریــف اکثــر پــروژههــا در ایــران ،پیمانکارهــا از ابزارهــای غیراخالقــی متعــدد بــرای
تحــت فشــار گذاشــتن بخــش نظــارت و حتــی کل مجموعــه کارفرمــا
اســتفاده میکننــد (اخــال در تســهیالت رفاهــی و)...

 .5راه اندازی و تحویل

یکــی از مهمتریــن بخــش هــای پــروژه کــه متاســفانه در هیاهــوی
شــعارهای سیاســی و فشــار بــرای راه انــدازی هرچــه ســریعتر ،امــکان
رفــع نواقــص حیــن ســاخت پیــش از ورود بــه بهــره بــرداری و از
همــه مهــم تــر ثبــت برخــی اطالعــات اولیــه ضــروری بــرای کنتــرل
و پایــش اینتگریتــی تاسیســات در حیــن ســرویس از بیــن م ـیرود.
دالیل:
 اختــاط مســئولیت هــا و فشــارهای واحــد مجــری و پیمانــکار بــرایراه انــدازی هرچــه ســریعتر و تحویــل تاسیســات بــه بهــره بــردار
 عــدم تحویــل و تحــول مــدارک طراحــی و ســاخت (بــه روز شــده)بــه دالیــل مختلفــی :تولیــد نشــدن از ابتــدا ،مخــدوش بــودن و معتبــر
نبــودن ،اســتفاده ابــزاری جهــت اخــذ تاییــده هــای بعــدی و...
 یــک نکتــه مهــم :تطویــل زمــان اجــرای پــروژه معمــوالً ســببمیشــود شــرایط و مفروضــات اولیــه طراحــی در هنــگام راه انــدازی
و بهــره بــرداری از تاسیســات دســتخوش تغییــرات متعــدد شــده
باشــند .بنابرایــن ،اطمینــان از حســن عملکــرد تاسیســات محــل
ســوال جــدی اســت .همچنیــن محتمــل اســت کــه تجهیــزات نصــب
شــده ،بــه دلیــل نگهــداری  preservationنامناســب دچــار زوال و
آســیب قبــل از بهــره بــرداری شــوند.

 .6مشکالت دوره بهره برداری

 تصــدی گــری دولــت و مشــکالت ناشــی از آن(در یخــش دو توضیــحداده خواهد شــد)
 عــدم وجــود ویــا اجــرای صحیــح دســتورالعمل هــای بهــره بــرداریو نگهــداری  -تعمیــرات
 اســتفاده از خدمــات بخــش خصوصــی بــرای خدمــات بازرســی فنــیحیــن بهــره بهــرداری بــدون ایجــاد یکپارچگــی در ارائــه خدمــات
(معیــار و نحــوه انتخــاب شــرکت و نفــرات ،شــرح خدمــات شــرکت
هــای بازرســی،کیفیت نفــرات ،آمــوزش ،برنامــه ریــزی ،مستندســازی
و حفــظ و نگهــداری و انتقــال اطالعــات بــه شــرکت بعــد)
 عــدم دسترســی ویــا ثبــت ســوابق داده هــای ســاخت ،راه انــداریو بهــره بــرداری
 عــدم آشــنایی و آمــوزش پرســنل (بهــره بــردار و حتــی بازرســیفنــی) بــا مباحــث اینتگریتــی و مدیریــت خوردگــی و عــدم درک
اهمیــت آن
مجموعــه مــوارد فــوق مســیر را بــرای پیــاده ســازی یــک ســامانه
مدیریــت خوردگــی بســیار دشــوار میســازد.

.7چالــش هــای بازرســی دوره ای و تعمیــرات (از جملــه
تعمیــرات اساســی)

بــا توجــه بــه فضــای سیاســی حاکــم بــر تصمیــم گیــری هــای
مدیریتــی در بخــش تولیــد ،اصــوال وقفــه در تولیــد خــط قرمــز
بســیاری از شــرکت هــای بهــره بــردار شــمرده میشــود و در همیــن
راســتا حتــی در صــورت برنامــه ریــزی هــای قبلــی ،انجــام بازرســی
هــای دوره ای تاسیســات بــا محدودیــت هایــی مواجــه اســت .همــه
روش هــای بازرســی الزامــا قابــل انجــام حیــن ســرویس نیســتند و
حتــی ممکــن اســت بــر اســاس شــواهد و نتایــج بازرســی قبلــی بــه
منظــور تعمیــر ویــا بازرســی بیشــتر ،توقــف ســرویس اجتنــاب ناپذیــر
باشــد .گــزارش هــای هشــدار دهنــده بخــش بازرســی فنــی ،گرچــه
ایــن بخــش را در حاشــیه امــن قــرار میدهــد ولــی مانــع از بــروز
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خســارت و تخریــب نخواهــد شــد.
بــر حســب تجربــه ،علیرغــم همــه برنامــه ریــزی هــا و تمهیــدات،
در دوران تعمیــرات اساســی شــرایط بــه گونــه ای کــه یــک بارزســی
جامــع و هدفمنــد صــورت گیــرد پیــش نمــیرود و بطــور مثــال
بــه نــاگاه دســتور بــه برگشــت بــه تولیــد در اســرع وقــت ابــاغ
میشــود.
ضمــن آنکــه چالــش هایــی کــه مابیــن مدیریــت ارشــد (عمدتــا
در بخــش تولیــد) و مجموعــه بازرســی و کنتــرل کیفــی در بخــش
ســاخت و تولیــد بــدان اشــاره شــد ،در اینجــا نیــز مصــداق دارد.

بخش دوم :ریشه ها و عوامل
بخش دولتی:

مهــم تریــن و اصلــی تریــن دلیــل مالکیــت دولــت بــر تاسیســات و
(تقریبـاً) انحصــار کامــل بــر بهــره بــرداری آنهاســت کــه بــا شــرحی
کــه در ادامــه میآیــد ســبب بــروز مشــکالت متعــدد گردیــده
اســت:
 فاقــد ســاختار و ســاز و کار مناســب جهــت مدیریــت اینتگریتــیاســت .ســاختار ســازمانی درخــور و نیــز آمــوزش و ســایر تدابیــر
الزم بــه کار گرفتــه نمیشــود.
 ســبب جدایــی و فاصلــه میــان طــراح و بهــره بــردار شــده اســت(چرخــه دانــش یــک پــروژه کامــل نیســت) .عموم ـاً شــرکت هــای
بــزرگ نفتــی دنیــا تمــام مراحــل از حفــاری تــا طراحــی و ســاخت و
بهــره بــرداری را (تحــت پوشــش) خــود انجــام میدهنــد .بنابرایــن
عــاوه بــر مزایــای دیگــر ،صاحــب بانــک اطالعاتــی غنــی از ســوابق
و طراحــی بــوده و بــه راحتــی میتواننــد نتایــج یــک طراحــی را در
بهــره بــرداری رصــد کــرده و فیدبــک هــای الزم را در پــروژه هــای
بعــدی یــا ادامــه بهــره بــرداری همــان تاسیســات لحــاظ کننــد .در
ایــران ،طــراح از نتایــج طراحــی خــود بــی اطــاع اســت (و بهــره
بــردار نیــز غالبـاً دسترســی بــه داده هــای طراحــی نــدارد).
 عــدم اســتفاده و یــا دسترســی بــه منابــع (انســانی ویــا ســختافــزاری) ،اســتانداردها ،نــرم افزارهــای روز دنیــا بــه دالیــل
مختلــف شــامل محدودیــت هــای بیــن المللــی ویــا خودخواســته
و خودســاخته(.نکته :نتایــج حاصــل از خروجــی نــرم افزارهــای
غیراصلــی قابــل اعتمــاد و ارائــه در محافــل علمیمعتبــر نیســت).
 حتــی بــه رغــم وجــود بســتر مناســب بــرای ایجــاد بانــکاطالعاتــی قــوی و یکپارچــه ،اطالعــات و مســتندات مربــوط بــه یک
طــرح و پــروژه الزامــاً در ایــن ســامانه وارد نمیشــود و بنابرایــن
مســتندات و تجربیــات یــک مجموعــه کــه قانونـاً متعلــق کــه ارگان
مــادر اســت بــه بهانــه هــای گوناگــون در اختیــار ســایر واحدهــای
همــان ارگان قــرار نمیگیــرد.
 شــرایط حاکــم بــر مدیریــت تاسیســات(در هــر مرحلــه ای) کامـاًمتاثــر از مالحظــات سیاســی اســت بــه گونــه ای کــه «تولیــد بــه
هــر قیمــت و در هــر شـ ً
ـرایط رویــه اصلــی اســت .تصمیمــات خلــق
الســاعه و بــدون توجیــه فنــی امــری شــایع اســت.
 مقــررات اداری و اســتخدامی ،ضوابــط و ســایر معیارهــای غیرفنــیرایــج در دســتگاه هــای دولتــی بــرای انتصــاب نفــرات در پســت
هــای حســاس (مثــال :انتصــاب مســئول روابــط عمومــی بــه عنــوان
رئیــس واحــد تعمیــرات!!)
 نــگاه امنیتی-سیاســی بــه رخدادهــا .بــه ویــژه گــزارش واطالعــات مربــوط بــه بــروز حــوادث کــه معمــوالً مخفــی ویــا

تحریــف میشــوند و بــه نــدرت در اختیــار متخصصــان قــرار داده
میشــو ند .
 عــدم اجــرای ممیــزی و بازرســی از عملکــرد مجریــان و دســتگاههــای دولتــی ویــا بــی اثــر بــودن نتایــج حاصــل از آنهــا .بــه ایــن
ترتیــب خســارات چندیــن برابــری ناشــی از زوال هــای آینــده ،دوبــاره
کاری هــا و ...در ســایه تولیــد فعلــی پنهــان میشــود .حتــی در صورت
بــروز حــوادث نیــز مقصــران واقعــی بــه نــدرت بازخواســت میشــوند
چــرا کــه هزینــه هــای حاصلــه بــر درآمدهــای عمومیتحمیــل
میشــود نــه ســهامداران خــاص و مســتقل.
 نتیجــه ای جالــب از یــک تحقیــق دربــاره علــل تطویــل پــروژههــا در ایــران :بیشــتر مجریــان طــرح هــا در ایــران صرف ـاً مهندســان
باتجربــه هســتند نــه «مدیــر پــروژه»!

بخش خصوصی(طراحان داخلی):

ســه مــورد اول ذکــر شــده در مــورد بخــش دولتــی ،در خصــوص
طراحــان داخلــی نیــز مصــداق دارد:
 -عــدم دسترســی بــه اطالعــات بهــره بــرداری و اصــو ٌال درگیــر

نبــودن در ایــن مبحــث :یکــی از مهــم تریــن دالیلــی کــه شــرکت
هــای داخلــی را حداکثــر بــرای طراحــی تفصیلــی صاحــب صالحیــت
میتــوان تشــخیص داد و نــه طراحــی پایــه .بیشــتر آنهــا در طــول
زمــان صرفـاً کپــی کننــده طراحــی شــرکت هــای خارجــی بــوده انــد
بــدون درک و تفســیر صحیــح از ماهیــت طراحــی اصلــی.
 عــدم ســاختار ســازمانی مناســب بــرای تبییــن مدیریــت اینتگریتــی:بــه نظــر میرســد دلیــل عمــده ،احســاس عــدم نیــاز بــه دلیــل عــدم
تقاضــای کارفرماهــای دولتــی بــوده باشــد!
 عــدم دسترســی یــا اســتفاده از منابــع بــه روز :کامـ ًا بــدون شــرح
و مایــه تاســف.
 عــدم نگهــداری صحیــح ســوابق و منابــع :شــاید عجیــب باشــد ولــیعــدم بــه اشــتراک گــذاری ســوابق طراحــی و اصــوالً پروژههــای
گذشــته در بانــک اطالعاتــی و عــدم دسترســی بــه آنهــا کامـ ً
ا شــایع
اســت.
ســاختار آموزشــی بســیار ضعیــف :در برخــی شــرکت هــا صراحتــاً
وجــود نــدارد.

اخیــرا ً اســتقبال گســترده عمومیــت جامعــه
بخصــوص قشــر فرهیختــه از شــبکه هــای
اجتماعــی و باالخــص تلگــرام بهتریــن
فرصــت را بــرای تبــادل اطالعــات و تجربیــات
مهندســین  ،اســاتید و دانشــجویان فراهــم
کــرده اســت  .بســتر تبادلــی کــه هــم اکنون
گــروه هایــی چــون «مدیریــت خوردگــی و
اینتگریتــی» بــرای فعــاالن عرصــه خوردگــی
و حفاظــت ایجــاد کــرده انــد در نــوع
خــود بــی نظیــر بــوده و ســبب گردهمآیــی
کارشناســان و نخبــگان ایــن صنعــت و حــل
بســیاری از ابهامــات و مشــکالت علمــی-
صنعتــی شــده اســت  .حــال کــه نشــریه
«مدیریــت خوردگــی و اینتگریتــی» بعنــوان یکــی از ماحصــل هــای ایــن گردهمآیــی
بــه کوشــش دکترشــهریور و تیــم تحریریــه تهیــه و انتشــار گردیــده ،پورتــال ایــران
مــواد ،پربازدیدتریــن مرجــع اینترنتــی مهندســی مــواد کشــور تــاش خــود را در
حمایــت از ایــن نشــریه علمی-کاربــردی بــکار مــی بنــدد بــه امیــد آنکــه تمامــی
مشــتاقان علــم خوردگــی ازایــن حرکــت علمــی در قالــب نشــریه بهــره منــد گردند.
با آرزوی بهروزی
حسین یعقوبی
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بــا داشــتن منابــع و مراجــع متعــدد و مفصلــی در زمینــه هــای
مختلــف ،فلســفه و حکمــت انتشــار اســتانداردهایی از قبیــل API
 571چیســت؟
کتابهــای خوردگــی معمــوال» از ابتــدا بحــث کوچکــی دربــاره
الکتروشــیمی خوردگــی را بیــان مــی کننــد و ســپس اشــکال و
مکانیــزم هــای مختلــف خوردگــی و....
در حالیکــه API 571مســتقیما وارد بحــث مــی شــود و برخــی
مکانیــزم هــا را توضیــح میدهــد در خصــوص برخــی دیگــر ابــدا
صحبتــی نمــی کنــد ماننــد خوردگــی شــیاری.
بــاز هــم فرامــوش نکنیــم بــه ادعــای خــود  APIیــک نفــر بــا مــدرک
لیســانس (نــه الزامــا» مرتبــط) و فقــط یکســال تجربــه نفــت و گاز
(آنهــم مشــخص نکــرده کجــای ایــن صنعــت) مــی توانــد بــا مطالعــه
ایــن اســتاندارد در امتحــان شــرکت کــرده و در صــورت قبولــی خــود
را متخصــص خوردگــی و متریــال بدانــد!
***
جالبــه تــو دانشــگاه وقتــی بــرای تــز ،اســتانداردهایی مثــل  APIرا در
مراجــع مینویســی مــورد قبــول اســاتید نیســت .میگــن مرجــع بایــد
کتــاب باشــه نــه اســتاندارد.
***
مــن در مــورد امتحــان API 571نمیدونــم امــا در مــورد API 510
شــما بایــد بخشــهایی از مراجــع زیــر را امتحــان بــدی
API 572, API 576, API 577, ASME IX, ASME IIIV,,
ASME V API 580, API 581

یعنی باید تو همه زمینه ها آشنایی داشته باشی.
***
 API 571فقــط خــودش رو امتحــان مــی دی .کال»  APIامتحاناتــش
زیــاد دردسرســاز نیســت .چــون اوال» تســتی اســت .دوم اینکــه

 EXAM PACKموجــوده .یعنــی یــک جورایــی بانــک ســواالتش
لــو رفتــه!
اینجــا موسســه ای هســت بــه اســم  .AICIPامتحانــش تمامــا»
تشــریحی و بعــد هــم عملــی اســت .منابــع متعــدد داخلــی رو بایــد
بخونیــد .نمونــه ســواالتش هــم موجــود نیســت ابــدا» .نــرخ قبولــی
بیــن  20تــا  25درصــد .تنهــا مزیتــش اینــه کــه پایپینــگ و تجهیــزات
رو بــا هــم کوالیفــای میشــی .یعنــی میکــس  510و .570
برای  510ظاهرا» نرخ قبولی رو  50درصده.
 580هم شبیه .571
 581اصال» جزو امتحانات نیست(فع ً
ال)
***
 510و  570و  653از ملزومــات بازرســی اســت امــا  580و 571
الزامــی نیســت.
امتحــان  API 571كارســاده اي نيســت و بســيار ســخت اســت .اگــر
قبــول نداريــد ،امتحــان كنيــد .مــن ســواالت انــرا ديــده ام.
بــه نظــر مــن ايــن اســتاندارد مثــل يــك هندبــوك و يــك مجموعــه
بســيار كامــل مــي مانــد كــه دســته بنــدي بســيار خوبــي از انــواع
مكانيزمهــاي تخريــب كــرده و اطالعــات اوليــه الزم بــراي مطالعــه
يــك مكانيــزم تخريــب را ارايــه ميدهــد .مــن بيــش از  ١٣ســاله اســت
كــه بــا ايــن اســتاندارد كار ميكنــم و مرجــع اصلــي كتــاب تاليفــي من
بــه زبــان فارســي اســت ولــي هنــوز كــه هنــوز اســت بــراي انجــام
كارهــاي روزمــره الزم اســت كــه چنديــن بــار در روز بــه آن مراجعــه
كنــم .اســتانداردي بســيار كاربــردي بــوده و خوانــدن آن بــراي تمــام
مهندســين مــواد ،شــيمي و بازررســي فنــي شــاغل در صنعــت نفــت
توصیــه مــی گــردد.
مــن اكيــدا توصيــه مــی كنــم كــه بــراي داشــتن دانــش اوليــه در
رابطــه بــا هــر مكانيــزم تخريبــي در ابتــدا بــه ايــن اســتاندارد مراجعــه
كنيــد و بعــد اگــر نيــاز بــه جزئيــات بيشــتري داشــتيد كــه در بيــش
از  ٧٠٪مــوارد نيــاز نيســت ،ميتوانيــد بــه مراجعــي كــه در انتهــاي
هــر فصــل آمــده هــم مراجعــه كنيــد

چگونــه میتــوان عمــر ترموکوپــل هــای  skinدر کــوره هــای بــا
ســوخت مــازوت و یــا گازهــای حــاوی  H2Sرا افزایــش داد؟
متریــال ایــن ترموکوپــل هــا عمومــا از فــوالد زنــگ نــزن  446مــی
باشــد کــه مرتبــا دچــار ســوختگی در ناحیــه  bendمــی شــود.
***
بايد از غالفهاي ترموكوپل جنس  SS310استفاده كنيد.
***
از اینکونــل نیــز اســتفاده کردیــم جــواب نــداده اســت.آیا 310بهتــر
اســت؟ بــه نظــر مــی رســد متریــال دارای نیــکل جــواب خوبــی
ندهــد.
بــا توجــه بــه تمرکــز خوردگــی در  bendابتــدا  Rناحیــه لــوپ را از
یــک برابــر قطــر لولــه بــه دو برابــر قطــر لولــه افزایــش دادیــم و آن
ناحیــه را تنــش زدایــی هــم کردیم.عمــر کارکــردی آن نســبت بــه

قبــل باالتــر رفــت امــا هنــوز ایــده آل مــا نیســت!
***
فــوالد  SS310بهتــر اســت چــرا كــه در برابــر  sulfidationناشــي از
گازهــاي  H2Sمقاومتــر اســت .شــما مشــكل سوافيديشــن داريــد و
فوالدهــاي پرکــروم جوابگــو خواهنــد بــود.
***
متریــال هــم کال تــو ایــن محیــط و دمــا  310اســتفاده کــن گرونــه
ولــی عمــر نــوح داره!!
***
مهنــدس مــا هــم تــو شــرکت غالفهــا از  310کار شــده و بــا 12
ســال کارکــرد مشــکلی نداشــته .البتــه دمــای اســکين تــا حــدود 800
درجــه ســانتی گــراد.

معــادل 0 PSL2 API 5L GRADE X70 PSL2 & X8در
اســتاندارد  ASTMچیســت ؟
***
شــما ميتوانيــد از متريــال بــا اســتحكام پاييــن تــر ولــي بــا افزايش
ضخامــت اســتفاده كنيــد A106 .تفــاوت زيــادي بــا  x70دارد و
اقتصــادي نيســت ولــي  A333گريــد  10رو ميشــه اســتفاده كــرد.
***
ک ً
ال ســوال ایشــون از اون ســواالت ســهل و ممتنع هســت .منطبق
کــردن متریــال هــای یــک اســتاندارد بــا اســتاندارد دیگــه کار
راحتــی نیســت .یــک جاهایــی میتونــه شــدنی باشــه مثــل A106
بــه جــای  ، Gr 5Lولــی برعکــس همیــن مــوردی کــه مثــال زدم
یــا خیلــی حالــت هــای دیگــه بررســی الزم داره .شــما خودتــون
جایــی جایگزینــی  P10رو بــه جــای گریــد باالهــای  APIکار
کردیــن یــا مجــوز داشــتین؟
***
بلــه در حقيقــت بايــد ســرويس مشــخص باشــه تــا امــكان
جايگزينــي را بررســي كــرد.
*** لولــه هــای X70 and X80از نــوع فــوالد هــای کــم کربــن
اســتحکام بــاال هســتند کــه ورق آنهــا بــه روش ترمومکانیــکال
تولیــد شــده ،عــاوه بــر ترکیــب شــیمیایی و خــواص مکانیکــی

مثــل درصــد Elongation YS UTSخصوصیــات دیگــری هــم
بایــد داشــته باشــند مثــا تــا جایــی کــه بخاطــر دارم نســبت YS
 per UTSنبایــد از  ۹۰%تجــاوز کنــد .عــاوه بــر ایــن هــا ســاختار
میکروســکوپی ریــز دانــه دارنــد ایــن فــوالد هــا کــه باعــث میشــه
خاصیــت  weldabilityباالیــی داشــته باشــند .اصــوال بــرای لولــه
هــای اســتحکام بــاال) (80000 psiامــکان اســتفاده از فوالدهــای
آلیــاژی نیســت چــون در جوشــکاری دچــار مشــکل میشــوند بنابرایــن
تنهــا راه اســتفاده از فــوالد کــم کربــن کــم آلیــاژ هســت کــه بتــوان
راحــت جوشــکاری کــرد ،بــرای اســتحکام بخشــی از عملیــات
ترمومکانیــکال (نــورد تــوام بــا عملیــات حرارتــی در چندیــن مرحلــه)
اســتفاده میکننــد .بــا توجــه بــه اینهایــی کــه عــرض شــد فکــر نکنــم
معــادل  ASTMبتــوان اســتفاده کــرد ،حداقــل مــن تــا بحــال بــه
ایــن مســئله برخــورد نکــرده ام.
***
ایــن فــوالد هــا از نــوع فوالدهــای  HSLAیــا میکروآلیــاژی هســتند
کــه بــه روش پیرســازی حیــن نــورد تولیــد شــده و معــادل ASTM
ندارنــد.
***
همانگونــه كــه دوســتان فرمودنــد API 5 L X70 & X80معادلــي
در  ASTMندارنــد.
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علــت نصــب کیــت عایــق در ایســتگاههای گاز مشــترکین عمــده کــه
ورودی و خروجــی پلــی اتیلــن اســت چــه مــی باشــد؟
نصــب كيــت عايقــي و يــا  I jدر ورودي و خروجــي ايســتگاه هــاي گاز
اعــم از اندازگيــري و يــا تقليــل فشــار فقــط بحــث حفاظــت كاتديــك
و جلوگيــري از نشــت ولتــاژ دارد .اگــر ورودي و خروجــي ايســتگاهي
 PEاســت نيــاز بــه نصــب هيچكــدام نيســت.
***
متشــکرم فقــط در صحبتهایــی کــه بــا دوســتان دارم در خصــوص
دو مطلــب صحبــت مــی کننــد:
یکــی حفاظــت  tfو دومــی عــدم انتقــال الکتریســیته ناشــی از حرکــت
جریــان گاز در درون لولــه پلــی اتیلــن بــه ایســتگاه
***
 TFبــراي جوشــكاري ايســتگاه بــه ورودي و خروجــي الزم اســت
لكــن در خصــوص انتقــال الكتريســيته ســاكن بــه خــط اگــر ايســتگاه
سيســتم ارتينــگ نداشــته باشــد مفيــد خواهــد بــود البتــه وجــود
ارتينــگ بــراي ايســتگاه هــا الزاميســت.
***
پــس مــی شــود بــا اطمینــان از گســکت اســپیرال اســتفاده کــرد
چــون کیــت هــای عایــق فعلــی کیفیــت الزم را نــدارد؟
***
اگــر ايســتگاه ارتتنــگ دارد و ورودی و خروجــي آن حتمــا  PEاســت
بــا خيــال راحت.
***

همونطــور کــه دوســت گرلمــی گفتتــد تمامــی ایســتگاههای گاز چــه
 MS-TBS-CGSبایــد دارای سیســتم ارتینــگ باشــند  .ورودی و
خروجــی ایســتگاه جهــت جلوگیــری از هدایــت ولتــاژ حفاظــت
کاتــدی بایــد دارای اتصــال عایقــی باشــند  .نصــب کیــت عایقــی در
خیلــی از اســتانها ممنــوع شــده و بجــای اون از  IJاســتفاده میشــه.
***
ضمــن تاییــد فرمایــش دوســتان ،نصــب اتصــال عایقــی صــرف نظــر
از نــوع لولــه حامــل( )carrierبواســطه تمهیــدات الکتریکــی توصیــه
و صــد البتــه الــزام شــده.چرا کــه مانــع ( )barrierمناســبی جهــت
جلوگیــری از هدایــت الکتریســیته ســاکن (کــه در خطــوط پلــی
اتیلنــی امــری رایــج اســت) بــه تاسیســات گازی و زون یــک خطــر.
***
تشــکر از توضیحــات مفیــد شــما کلیــه ایســتگاهها بــه چــاه ارت
وصــل انــد امــکان تخلیــه کوچکتریــن بــار را نــداره؟
***
درســته ولــی دلیلــی نــداره عامــل خطــر رو بــه ســمت ایســتگاه
بکشــیم تــا بخــواد بعــد از عبــور از کلیــه تاسیســات بــه چــاه ارت
برســه تــا بخــواد تخلیــه شــه .البتــه همــه مــا وضعیــت نــا مناســب
چــاه هــای ارت رو مــی دونیــم.

گروه بزرگ مدیریت خوردگی و اینتگریتی در تلگرام

به ما بپیوندیدwww.aim-group.ir :
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تزریــق  ,inhibitorنــم زدایــی و  ...در حقیقــت undesired event
ی رخ میدهــد کــه یــک یــا چنــد  barrierنتواننــد وظیفــه خــود
وقتـ 
را بــه درســتی انجــام بدهنـد .در CTALAابتــداcorrosion threat
ی بــرای هــر قســمت (  )segmentاز خطــوط
ی و خارج ـ 
هــای داخل ـ 
لولــه انتخــاب میشــوند ،نــرخ آنهــا محاســبه شــده ،کارایــی barrier
هــای موجــود آنالیــز و احتمــال undesired corrosion event

ارزیابــی احتمــال وقــوع خوردگــی خطــوط لولــه کــه در شــرکت
 BPبــه آنCorrosion Threat And Likelihood Assessment
یــا اختصــارا  CTALAمیگوینــد در زمــره آنالیزهــای مخاطــرات
فرآینــدی ) (Process Hazard Analysisیــا  PHAقــرار دارد و
در شــرکت  BPجهــت ارزیابــی ریســک خوردگــی خطــوط لولــه
اســتقاده میشــود.
خروجــی فراینــد  CTALAعــدد احتمــال ( Probabilityحســاب میشــود و اقداماتــی کــه بــرای کاهــش ریســک خوردگــی
الزم هســت مشــخص میشــوند .بــه
 )Rankingهســت کــه حاصــل
عــاوه ،خروجــی ایــن فراینــد بــه
جمــع  ۳پارامتــر هســت:
Probability
Ranking
=
عنــوان ورودی ماتریــس ریســک
Corrosion Score (A) + Barrier
بــرای فراینــد Foundation Level
Score (B) + Inspection Score
)(C

عــدد احتمــال وارد ریســک
ماتریکــس میشــود .در ریســک
ماتریکــس ،عــدد ریســک (Risk
)Scoreحســاب میشــود کــه
حاصــل ضــرب Probability
Corrosion
در
Ranking
 Consequenceهســت کــه بــرای
تعییــن فرکانسهــای بازرســی
اســتفاده میشــود.
در واقــع فراینــد  CTALAبــرای خطــوط لولــه مشــابه  RBIبــرای
پایپینــگ و تجهیــزات ثابــت میباشــد بــا ایــن تفــاوت کــه در
 ,CTALAفرآیندهــای تخریــب فقــط از جنبــه احتمــال وقــوع
بررســی میشــوند و بــه  Consequenceپرداختــه نمیشــود.
 Consequenceدر بخــش ریســک ماتریــس مطالعــه میشــود.
دوســتان بــه شــکل زیــر توجــه کننــد ،نمــودار معــروف پاپیونــی
bow-tieکــه بــرای آنالیــز مخاطــرات فرآینــدی  PHAاســتفاده
میشــود:
کاری کــه در  CTALAانجــام میشــود آنالیــز مکانیزمهــای
ی و ممانعــت کنندههــا ( )barriersدر ســمت چــپ نمــودار
خرابــ 
فــوق هســت .بــرای مثــال hazard ،در پلنــت تولیــد ،محصــول آن
واحــد هســت (هیدروکربــن ،گاز یــا آب دریــا ،و غیــره) و Threats
شــامل انــواع خوردگیهــای بالقــوه هســت کــه میتوانــد منجــر بــه
پدیــده خوردگــی بالفعــل شــود و در نهایــت باعــث نشــتی ،انفجــار،
آســیب بــه ســامتی ,ایمنــی و از دســت رفتــن محصــول بشــود
“ .”Undesired Eventsممانعــت کنندههــا ( )barriersابزارهایــی
هســتند کــه خوردگــی را مدیریــت میکننــد مثــل حفاظــت کاتدی،

)(FLRA

Assessment

Risk

اســتفاده میشــود.
بــا توجــه بــه اینکــه هنــگام اجــرای
 CTALAاجــزای مرتبــط بــا
خوردگــی سیســتم مدیریــت فراینــد
در چرخــه بهبــود کارایــی مــد نظــر
قــرار میگیرنــد ،در نتیجــه بــا انجــام
 CTALAشــاهد کاهــش پیوســته
ریســک خوردگــی خواهیــم بــود .بــه
شــکل زیــر توجــه کنیــد:
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credibility should be documented. E.g. CO2 corrosion
is a non-credible threat in a sea-water injection system
because there is no CO2.

 به نظر شما چه کسانی الزم است که،با توجه به تعریف ارائه شده
 عضویت داشته باشند؟CTALA در تیم
 دادههای ورودی از همه دسیپلینهای درگیرCTALA در فرایند
 یکCTALA  تیم ارزیابی. مورد نیاز استasset در بهر برداری از
 با دانش کافی از اجزای خط لوله موردmultidisciplinary تیم
:ن هستند
  شرایط بهره برداری و سابقه کاری آ،بحث
Corrosion/Materials Engineer.
Integrity Management Engineer.
Pipeline Engineer.
Inspection Engineer.
Production Chemist.
Process Engineer.
Operations.
 یک فرایند چند مرحلهای است شاملCTALA ،و اما مراحل اجرا

:این زیر مرحله ها

1 گام

 جمــعآوری و تلفیــق دادههــای مــورد، تعییــن:Data gathering
 ایــن کار توســط مهنــدس خوردگــی.نیــاز جهــت مراحــل بعــدی
، اپرتورهــا، هــاchemist ،مربوطــه بــا همــکاری مهندســین فراینــد
 پیشــنهاد.مهندســین خطــوط لولــه و بازرســان انجــام میگیــرد
 در یــک جلســه بــه نــامCTALA میشــود کــه قبــل از اجــرای
 دادههــای جمــع آوری شــده بررســی شــود تــاGate Review
بــه صحــت و آمــاده بــودن تمــام دادههــای مــورد نیــاز اطمینــان
 صحیــح و موفقیــتCTALA  جهــت انجــام یــک.حاصــل گــردد
 هم:آمیــز بــه اطالعــات دقیــق و جــز بــه جــز خــط لولــه نیــاز اســت
 تمــام.) و هــم اطالعــات بهــره بــرداریas built( اطالعــات طراحــی
 تخریــب مــواد و بــر جلوگیــری از،ی کــه بــر خوردگــی
 پارامترهای ـ
 معمــوالً بــه اطالعــات.آنهــا اثــر دارنــد بایــد در نظــر گرفتــه شــوند
:طراحــی زیــر نیــاز اســت

دوستان آیا میدانند نام دیگر چرخه بهبود مستمر چیست؟ و چه
ی این مفهوم را برای اولین بر در دنیا مطرح نمود؟
 کس
 و توسط پروفسور دمینگ معرفیPlan, Do, Check, Action ،دقیقا
 در واقع.شد بعد از جنگ جهانی دوم در ژاپن خیلی استفاده گردید
.ژاپنی ها اعتقاد دارند کیفیت را از پروفسور دمینگ آموخته اند
:در اینجا چند تعریف ارائه میشود

1) Barrier
A design, construction or operational activity that manages
threats due to corrosion, erosion or environmental
cracking, preventing the threat developing into an event.
2) Event
The occurrence of a particular set of circumstances.
3) Hazard
Condition or practice with the potential to cause harm
to people, the environment, BP’s reputation, assets or
business impact.
4) Likelihood
In common use, this is a qualitative estimate of the
expected probability or frequency of occurrence of
an event. Typically, descriptors are used rather than a
number e.g. ‘very likely’ or ‘likely to occur several times
during the life of the equipment.
5) Probability
Likelihood of occurrence of an event, taking into account
existing measures that are in place. Probability is usually
considered over a fixed period, for example over the
phase of a project or one-year.
6) Risk
A measure of loss/harm to people, the environment,
compliance status, Group reputation, assets or business
performance in terms of the product of probability of an
event occurring and the magnitude of its impact.
7) Safe Material Operating Limits (SMOL)
Established limits for process variables that can affect
the integrity of the equipment if the process operation
deviates from the established limits for a predetermined
amount of time. The SMOLs are material specific.
8) Action Plan
The defined set of objectives and deliverables developed
in response to a defined risk.
9) Threat (Credible)
A credible threat is one that is expected to produce
corrosion, erosion or environmental cracking in a system,
circuit or component. Credible threats are often defined
by BP Engineering Practices, industry standards or by
Subject Matter Experts (SME).
10) Threat (non-Credible)
A non-credible threat is one that is not reasonably expected
to produce corrosion, erosion or environmental cracking
in a system, circuit or component. Non-Credible threats
are usually identified by Subject Matter Experts (SME)
and when identified the justification for determining non-
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* Change in external environment.
* Influence of overhead power cable or DC transit
systems (stray currents).
* Foreign line crossings.
* Combining or splitting of the flow path (e.g. tie-ins,
manifolds)
* Dead legs operational and design.
* H. Change in orientation (e.g., subsea or facility piping/
flow line [horizontal] to riser [vertical].
* Change in mitigation strategy (e.g. upstream or
downstream of chemical injection point, introduction
of a new barrier or a change in the existing barrier)
* Piggable versus non-piggable portion of the pipeline.
* Change in CP system.
* Change in flow rate or operating conditions.
* Foreign company interconnections (e.g., isolation
flange or valve).
* Cased road crossings (e.g., opened or sealed)
* Anchors (e.g., concrete, flange, guided, crossing
weights, riser clamps)
* Offshore riser flex joints.
* Insulating flanges (e.g., gasket and monolithic)
* Changes in pipeline orientation.
* R1. Declines – high velocity may incur erosion.
* R2. Inclines – potential for solids deposition and
erosion in elbows.
* R3. Straight runs pipe – likelihood of channeling in the
six o’clock position, solids deposition and MIC.
* S. Changes in pipeline geometry.
* S1. Elbows – high velocity may incur erosion.
* S2. Expansion loops – potential for erosion in elbows.
* S3. Bends – very high velocity may incur erosion.
: شده استsegment شکل زیر نمونهای از یک خط لوله

 خیلــیCTALA دوســتان عزیــز توجــه دارنــد کــه فراینــد اجــرای
. مــی باشــدRBI مشــابه

۳ گام

 تعییــن مکانیزمهــای تخریــب مرتبــط و:Threat Assessment
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,sreirrab ، فراینــد،اطالعــات الزم در زمینــه بهــره بــرداری
:مانیتورینــگ خوردگــی و بازرســی شــامل مــوارد زیــر هســتند

۲ گام

 تقســیم خــط لولــه بــه تکههــای مشــابه از:Segmentation
. هــای مشــترکbarrier لحــاظ نــوع مکانیــزم خرابــی مــواد و
 انجــام میشــود تحــت عنــوانRBI دقیقــا مشــابه آنچــه در
 دقــت. داریــمsegment pipeline در اینجــاcorrosion loop
 بــه نقشـههای ایزمتریــکsegmentation شــود کــه بــرای تهیــه
 مهنــدس خوردگــی یــا مهنــدس. نیــاز اســتP&ID and PFDو
 او بایــد نقش ـههای،خطــوط لولــه مســول انجــام ایــن کار اســت
 را نشــانsegment  شــده کــه بــه وضــوح هــرmarked-up
 همچنیــن، )PFD تهیــه کنــد (معمــوالً نقشــههای
ّ میدهــد
. را بیــان کنــدsegment علــت انتخــاب هــر

«Segmentation allows similarities and differences
in the mechanisms and mitigation approaches to be
identified and captured, thus avoiding duplication
while ensuring that significant differences are
identified.»
هنگامsegmentation:باید به مورد زیر توجه کرد
* Transition from above to below grade and offshore
* riser splash zone.
* Transition in burial type (e.g., culvert to buried)

محاســبه نــرخ خوردگــی ( unmitigatedیــا susceptibility level

بــرای مکانیزمهــای تــرک خوردگــی) .ایــن کار بــرای هریــک از

* BP Erosion Model,
* BP MIC Model.

در واقــع  BP CO2 Modelهمــان  Cassandraهســت کــه بــه روز
آوری شــده ،بالطبــع مثــل ســایر مدلهــای خوردگــی همچنــان
محافظــه کارانــه هســت ،هــر چنــد اثــر ســولفید هیــدروژن را در
نظــر میگیــرد .مــدل تحــت  Webهســت و مــن نتوانســتم بــه
ن دسترسـی داشــته باشــم ،مثــل ســایر مدلهــا از رابطــه
ســورس آ 
اصلـی  De-Waard Milliamاســتفاده میکنــه بــا ضرایــب خــاص
خــودش.
بــرای آشــنایی بیشــتر جــدول تعیــن نرخهــای خوردگــی داخلــی
را برایتــان بــه اشــتراک میگــذارم:

مکانیزمهــای تعییــن شــده در هــر  segmentانجــام میشــود .نتیجــه
عــدد Corrosion Scoreمیباشــد ( )Aبــا توجــه بــه جــدول زیــر:
مکانیــزم هــای خوردگــی در 500متــر زون بــا بقیــه مناطــق فرقــی
نــدارد البتــه  consequenceمتفــاوت اســت کــه در  FLRAمــد
نظــر قــرار میگیــرد .دقــت بفرماییــد کــه تمــام مکانیزمهــای تــرک
خوردگــی طبــق دســتورالعمل  ,BPبایــد حــد اکثــر  scoreیعن ـی ۳
داشــته باشــند.
مدلهای خوردگی  BPشامل مدلهای زیر هستند:
* BP CO2 Model,
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معیارهــای دمــا ،فشــار جزیــی هیــدروژن ســولفید ،غلظــت کلرایــد و
 pHدر شــرکتهای مختلــف میتوانــد کمــی متفــاوت باشــد ،مــن عالوه
بــر  BPشــخصا بــا ســپکهای  Shellدر ایــن زمینــه هــم آشــنایی دارم.
و جــدول زیــر مکانیزمهــای تخریــب خارجــی CRAهــا را نشــان
میدهــد:

در مــورد مکانیزمهــای خوردگــی خارجـی ،شــرکت  BPدر شــرایط
مختلــف مقادیــری را پیشــنهاد میکنــد ،مثــا نــرخ پایــه خوردگــی
اتمســفری بــرای فــوالد کربنــی در محیــط فــرا ســاحلی در دمــای
 ۰-۲۰درجــه ســانتیگراد  ۰/۲میلیمتــر در ســال هســت کــه به ازای
هــر  ۰۱درجــه ســانتیگراد افزایــش دمــا ۰/۲ ،میلیمتــر در ســال
بایــد بــه آن اضافــه کــرد .یــا مثــا نــرخ خوردگــی فــوالد کربنــی در
آب دریــا را همــواره  ۰/۳میلیمتــر در ســال در نظــر می-گیــرد ،نرخ
خوردگــی در  splash zoneدو برابــر نــرخ خوردگــی اتمســفری
در نظــر گرفتــه میشــود .مثــا ســرعت خوردگــی unmitigated
فــوالد کربنــی در تاپســاید بــا دمــای کاری  ۶۰درجــه ســانتیگراد
معــادل  ۱میلیمتــر در ســال میباشــد.
جــدول زیــر مکانیزمهــای تخریــب داخلــی  CRAهــا را نشــان
میدهــد:

دوســتان توجــه خواهنــد داشــت کــه پارامتــر  Aیــا Corrosion
ی از اجــزای مــورد نیــاز بــرای محاســبه Probability
 Scoreیکــ 
 Rankingهســت .هنــوز دوتــای دیگــر باقـی مانــدهScore Barrier :
و .Score Inspection

گام ۴

 :Barrier Identificationتعییــن  barrierهــای موجــود طراحــی
و بهــره بــرداری اســت بــرای جلوگیــری یــا تقلیــل هــر یــک از
مکانیزمهــای تعییــن شــده در گام  .۳هــر مکانیــزم تخریــب در
حالــت ایــده ال بایــد دارای یــک یــا بیشــتر  barrierباشــد کــه بــه
طــرز موثــری از آن مکانیــزم تخریــب جلوگیــری کنــد .نــرخ خوردگــی
واقع ـی ( )mitigated rateبســتگی بــه درجــه موثــر بــودن barrier
هــا دارد کــه بــه اصطــاح Barrier Effectivenessنامیــده میشــود.
چنــد مثــال از  barrierهــا :انتخــاب مــواد ،تزریــق بــاز دارنــده هــا،
پوشــش و  ,liningاکســیژن زدایــی ،تزریــق  ,biocideحــذف ,H2S
پیــگ رانــی ،حفاظــت کاتــدی (بــرای خوردگــی خارجــی)gas ،
 dehydrationمیباشــند.
بطــور مثــال  barrierهایــی کــه بــرای خوردگــی دی اکســید کربــن
میتواننــد نامبــرده شــوند :طراحــی و انتخــاب مــواد ،الینینــگ و
 ,claddingبــاز دارندهــا ،نــم زدایــی گازهــا .طراحــی و انتخــاب مــواد،
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الینینــگ و  ,claddingاکســیژن زدایــی مکانیکــی (،)deaeration
اکســیژن زدایــی شــیمیایی ( )oxygen scavengingمثــال هایــی از
 barrierهــای موثــر در مــورد سیســتمهای تزریــق آب هســتند .در
مــورد خوردگــی خارجـی  barrierهــای کمتــری وجــود دارد ،معمــوالً
پوشــش و رنــگ ،حفاظــت کاتــدی ،کنتــرل دمــا و انتخــاب مــواد از
اصلیتریــن  barrierهــا میباشــند.
جــدول زیــر نمونــه هایــی از  barrierهــای بــه کار گرفتــه شــده بــا
توجــه بــه مکانیزمهــای تخریــب مرتبــط میباشــند:

ی انجــام میدهنــد .بــرای
هــای تعییــن شــده کارشــان را بــه خوبـ 
تعییــن درجــه موثــر بــودن barrierهــا بــه اطالعــات زیــادی از
جملــه اطالعــات پایــش خوردگــی ،بازرســی ،و دادههــای فراینــدی
نیــاز اســت:
* باز دارنده ها،
*  Biocideهــا :انتخــاب ،ارزیابــی اولیــه ،دادههــای تزریــق روزانه
و ماهانــه ،مانیتورینــگ ســرعت خوردگــی از طریــق کوپنهــا و
پــراب هــا
* مانیتورینــگ فراینــد :انــدازه گیــری نقطــه شــبنمwater ،
 ,cutدمــا ،فشــار ،نــرخ جریــان ،میــزان اکســیژن محلــول ،پایــش
باکتــری هــا ،گازهــای اســیدی محلــول مثــل  H2Sو CO2
* مانیتورینگ حفاظت کاتدی
* نتایج پیگ رانی هوشمند ()ILI
* نتایج بازرسیهای چشمی  CVIو GVI
مخرب
* نتایج بازرسیهای غیر ّ
CVI: Close Visual Inspection (normally less than
)300mm
GVI: General Visual Inspection normally by use of
)ROV (Remotely Operated Vehicle
درجــه موثــر بــودن پوشــش هــا BP :حــاالت زیــر را در نظــر

میگیــرد:
 .1درصــد خرابـی پوشــش ( )coating breakdownزیــر  :۵%در
ایــن حالــت  barrierکامــا ( )۱۰۰%موثــر اســت.
 .2درصــد خرابــی پوشــش ( )coating breakdownبیــن ۵%
تــا  :۲۰%در ایــن حالــت  barrierبــه طــور جزئــی ( )۵۰%موثــر
اســت.
ی پوشــش ( )coating breakdownبیــش از
 .3درصــد خرابــ 
 :۲۰%در ایــن حالــت  barrierاصــا موثــر نیســت (.)0%
درجــه موثــر بــودن حفاظــت کاتــدی BP :حــاالت زیــر را در
مــورد کربــن اســتیل در نظــر میگیــرد:
ی ولــت
 .1در محیــط هــوازی :پتانســیل حفاظــت بیــن  -۸۰۰میلـ 
ی ولــت barrier :کامــا ( )۱۰۰%موثــر اســت .در
تــا ۱۱۰۰-میلـ 
غیــر ایــن صــورت  0%در نظــر گرفتــه میشــود.
ی هــوازی :پتانســیل حفاظــت بیــن  -۹۰۰میلـی
 .2در محیــط بـ 
ی ولــت barrier :کامــا ( )۱۰۰%موثــر
ولــت تــا  -۰۰۱۱میلــ 
اســت .در غیــر ایــن صــورت 0%در نظــر گرفتــه میشــود.

گام 5

 :Barrier Effectivenessدر ایــن مرحلــه موثــر بــودن barrier

هــای تعییــن شــده در مرحلــه  ۴ارزیابــی میشــود .در ایــن مرحلــه
مشــخص میشــود آیــا نیــاز بــه اصــاح یــا ترمیــم  barrierهــا جهــت
رســیدن بــه جلوگیــری موثــر از خوردگــی میباشــد یــا اینکــه barrier
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خروجــی ایــن مرحلــه Barrier Scoreمیباشــد ( )Bبــا توجــه
بــه جــدول زیــر:
نحــوه محاســبه  Barrier Scoreســاده میباشــد .اگــر barrier
موجــود باشــد و کامــا موثــر باشــد score ،معــادل  0در نظــر
ی بــه صــورت جزئــی
گرفتــه میشــود ،اگــر موجــود باشــد ولــ 
خــراب شــده باشــد یــا اطمینــان از کارکــرد آن وجــود نداشــته
باشــد ،score 1 ،اگــر  barrierاصــا موجــود نباشــد score 2در
نظــر گرفتــه میشــود.

گام ۶

تعییــن  :Inspection Scoreدر ایــن مرحلــه بازرســیهای
انجــام شــده روی هــر  segmentدر نظــر گرفتــه میشــود تــا از
ایــن اطمینــان حاصــل شــود کــه هــر گونــه تخریــب بــه وجــود
آمــده در آن  segmentقابــل کشــف بــه وســیله تکنیــک بــه کار
گرفتــه شــده میباشــد.
برای تعیین  scoreبازرسی ( )Cبه جدول زیر توجه شود:

میباشــد کــه  ۱بهتریــن حالــت از نظــر ریســک و  ۸بدتریــن حالــت
میباشــد.
همانطــور کــه در ابتــدا عــرض شــد ،عــدد Score Probability
وارد ریســک ماتریــس میشــود .در ریســک ماتریــس ،عــدد ریســک
حاصــل ضــرب Probability
( )Risk Scoreحســاب میشــود کــه
ِ
 Rankingدر  Corrosion Consequenceهســت کــه بــرای تعییــن
فرکانسهــای بازرســی اســتفاده میشــود.
قبــا عــرض شــد کــه در واقــع میتــوان گفــت  CTALAبــرای
خطــوط لولــه مشــابه  RBIبــرای پایپینــگ و تجهیــزات ثابــت
میباشــد بــا ایــن تفــاوت کــه در  ,CTALAفرآیندهــای تخریــب
فقــط از جنبــه احتمــال وقــوع بررســی میشــوند و بــه Consequence
کاری نداریــم Consequence .در بخــش ریســک ماتریــس مطالعــه
میشــود .تــا ایــن مرحلــه اطالعــات مــورد نیــاز بــرای تهیــه risk
 matrixجهــت اجــرای  FLRAحاصــل گردیــد.
در  CTALAدو مرحلــه دیگــر هــم انجــام میشــود تــا بــه عمــر
باقیمانــده بــرای هــر یــک از  segmentهــا دســت یافــت -۱ :تعییــن
 ,mitigated rateو  -۲تعییــن عمــر باقــی مانــده life remaining

گام ۷

تعییــن  : Mitigated rateدر واقــع بررســی اینکــه بعــد از اعمــال
موفــق  barrierهــا ،احتمــال تخریــب چــه قــدر میباشــد .بــا توجــه
بــه اینکــه در گامهــای قبلـی میــزان درجــه موثــر بــودن  barrierهــا
تعییــن گردیــد ،اکنــون امــکان محاســبه نــرخ خوردگــی mitigated
وجــود دارد .حــاالت زیــر توســط  BPمــد نظــر قــرار میگیــرد:
درجــه موثــر بــودن بــاال :وقت ـی اســت کــه اطمینــان داریــم barrier
هــا در حداقــل ۹۰%از زمــان هــا ،موثــر بــوده انــد:
دوســتان توجــه بفرماینــد  ILIدر پنــج ســال اخیــر باالتریــن
ی  0اگــر هیــچ خراب ـی مهم ـی مشــاهده
 scoreرا میدهنــد یعن ـ 
نشــده باشــد ،اگــر بازرســیهای هدفمنــد (targeted
 )Inspectionدر پنــج ســال اخیــر انجــام شــده باشــند و هیــچ
گونــه خرابــی مهمــی مشــاهده نشــده باشــد  score 1خواهــد
بود.
اگــر بازرس ـیهای انجــام شــده قــادر بــه شناســایی تخریبهــای
مــورد انتظــار نباشــند ،یــا اگــر  ILIدر پنــج ســال اخیــر انجــام
نشــده باشــد  2 scoreو در نهایــت اگــر هیــچ بازرســی انجــام
نشــده باشــد  score 3خواهــد بــود کــه ایــن ضعیفتریــن score
اســت.
اکنــون میتــوان پارامتــر Probability Scoreکــه در شــروع
ن اشــاره شــد را حســاب کــرد ،ایــن پارامتــر در حقیقــت
بــه آ 
خروجــی فراینــد  CTALAمیباشــد و مجمــوع جبــری ۳
پارامتــر زیــر اســت:

Mitigated rate= 0.1 * unmitigated rate

 -۲درجــه موثــر بــودن متوســط :وقت ـی اســت کــه نتــوان اطمینــان
حاصــل کــرد کــه  barrierهــا در حداقــل  ۹۰%از زمانهــا موثــر
ی وجــود دارد کــه بتــوان نتیجــه گیــری
بــوده انــد ولـی شــواهد کافـ 
کــرد کــه در حداقــل  ۷۰%از زمانهــا موثــر بــوده انــد:

Mitigated rate= 0.3 * unmitigated rate

-۳درجــه موثــر بــودن کــم :وقتـی اســت کــه نتــوان اطمینــان حاصــل
کــرد کــه  barrierهــا در بیــش از ۷۰%از زمانهــا موثــر بــوده انــد:

Mitigated rate = unmitigated rate

گام ۸

تعیین عمر باقی مانده هریک از  segmentها:

Probability Ranking = Corrosion Score (A) + Barrier
)Score (B) + Inspection Score (C

 -۱اگــر دادههــای بازرســی بــا کیفیــت بــاال موجــود باشــد ،عمــر باقـ 
ی
مــاده بــر مبنــای بررســی تاریخچــه کاهــش ضخامــت انجــام میگردد.
در حقیقــت اگــر بــه هــر یــک از  scoreهــای داده شــده بــرای  -۲اگــر دادههــای بازرســی موجــود نباشــد ،از mitigated rate
خوردگــی barrier effectiveness ،و بازرســی توجــه کنیــم اســتفاده میشــود ،در ایــن حالــت عمــر باقــی مانــده از تقســیم
خواهیــم دیــد کــه عــدد  probability scoreبیــن  ۱تــا ۸
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ضخامــت باقـی مانــده جــداره بــر  mitigated rateبــه دســت میایــد فراهــم گــردد.
تــا زمــان رســیدن بــه حداقــل ضخامــت مــورد نیــاز ()MAWT
مشــخص شــود .دوســتان دقــت کننــد اگــر  mitigationمٔوثــر نباشــد
در ایــن صــورت  rate mitigatedمســاوی بــا unmitigated rate
خواهــد بــود.
ی کار میکنــم و امیــدوارم بتوانــم یــک روزی یــک نمونــه
آخریــن مرحلــه  CTALAمثــل هــر مطالعــه ریســک دیگــری ،تعیین ســ 
اقدامــات اصالحــی اســت یــا همــان  action planهــا .در ایــن مرحلــه عملــی از اجــرا و پیــاده ســازی  CTALAرا بــرای یکــی از
اقدامــات اصالحــی الزم بــرای کاهــش ریســک خوردگــی مشــخص خطــوط لولــه زیــر دریــای شــمال ارائــه بدهــم تــا تئوریهــای
ی بــا مهنــدس خوردگــی اســت کــه اقدامــات گفتــه شــده ملمــوس تــر بشــود.
میشــود .مســئولیت اصلـ 
اصالحــی الزم بــرای حــذف یــا کاهــش ریســک خوردگــی کــه در مــن بــا شــل هــم تجربــه  RBIبــرای  onshore assetدارم ولــی
نــه خطــوط لولــه .نمیتونــم  CTALAخطــوط لولــه  BPرا بــا
مراحــل قبــل مشــخص شــد را مکتــوب کنــد.
 RBIپایپینــگ و تجهیــزات ثابــت شــل مقایســه کنــم .بــه هــر
برای نگارش اقدامات اصالحی به موارد زیر نیاز است:
حــال هــر کــدام نقــاط قــوت و ضعــف دارنــد.
 -۱بودجه مورد نیاز برای شروع و تکمیل اقامت اصالحی.
 -۲منابــع مــورد نیــاز و مقایســه بــا منابــع موجــود بــرای شــروع و فكر ميكنم اين روش فقط براي تهديد خوردگي هست.
ببینیــد تمــام اینهــا  third party impactاســت کــه در
تکمیــل اقــدام اصالحــی.
 -۳درک صحیــح از ریســک ذاتــی ادامــه دادن بهــره بــرداری بــا  FLRAبررســی میشــود CTALA .فقــط مکانیــزم هــای تخریــب
ی کــه امــکان انجــام اقدمــات اصالحــی خوردگــی و تــرک خوردگــی را در نظــر میگیــرد.
شــرایط موجــود تــا زمانــ 
مطالبــی کــه عــرض شــد خدمــت شــما عزیــزان ،یــک overview
کلــی از فراینــد انجــام Corrosion Threat And Likelihood
 Assessmentبــود کــه شــرکت  PBبــرای خطــوط لولــه انجــام
مــی دهــد .مــن بیــش از  ۳ســال هســت کــه بــرای  BPنــورث

در خصــوص ســامانه اپوکســی ،رنــگ مخــزن الیــه میانــی اعمــال
شــده و از اپوکســی پلــی امیــد اســتفاده شــده اســت 1 .مــاه تــا 2
مــاه از اعمــال رنــگ گذشــته اســت .آیــا بــرای اعمــال رنــگ پلــی
اورتــان نیــاز بــه اعمــال رنــگ تقویتــی الیــه دوم میباشــد؟
***
در ايــن چنيــن مواقــع كــه فاصلــه زمانــي بيــن اعمــال رنــگ
إليــه مبانــي از إليــه نهائــي فاصلــه زيــادي مــي گيــرد اصطالحــا
بايــد در رنــگ إليــه قبلــي (اپوكســي پلــي اميــد) بــه يكــي يــا
هــر دو روش مكانيكــي و شــيميايي احيــا گــردد كــه در شــرايط
هــر منطقــه وابســته بــه نــوع الودگــي احتمالــي ســطح و كيفيــت
پوشــش قبلــي اعمــال شــده بايــد روش احيــا ســطح بــه منظــور
بــاال بــردن حداكثــر چســبندگي انتخــاب و در دســتور كار اجــرا
قــرار داده شــود.
***
حداکثــر اینتــروال (فاصلــه زمانــی بــرای اعمــال رنــگ الیــه بعدی)
بــرای رنــگ هــای اپوکســی پلــی آمیــد تــو برگــه مشــخصات فنــی
شــرکت تولیــد کننــده رنــگ در دمــای خــاص اشــاره شــده اســت
امــا عمومــا در دمــای  52درجــه حداکثــر بیــن  3تــا  5روزه!
در صــورت تحــاوز از ایــن زمــان بایــد از شــرکت تولیــد کننــده
بــرای نحــوه آمــاده ســازی شــیمیایی یــا مکانیکی ســطح اســتعالم
انجــام داد امــا در صورتــی کــه شــرکت رنــگ ســاز در دســترس
نباشــه بهتریــن راه بــا توجــه بــه تجربــه اینــه کــه تمــام ســطح
ســوییپ بالســت شــده و مجــددا بــا همــان رنــگ الیــه میانــی بــه
صــورت  mist coatبــا ضخامــت  30تــا  40میکــرون اعمــال شــود
و ســپس رنــگ الیــه نهایــی اعمــال شــود.
***
دقیقــا صحیــح فرمودیــد .ولــی ســعی کننــد حتمــا پیگیــر نظــر
نهایــی و حضــور نماینــده شــرکت رنگســاز در ایــن مــوارد باشــند.
***
باتوجــه بــه تجربــه ی بنــده ،اعمــال بالســت بــر روی رنــگ
بطــوری کــه قســمتی از رنــگ بــرروی ســطح باقــی بمانــد ،روش
مناســبی نیســت ،زیــرا ذرات گریــت در رنــک نفــوذ میکننــد و در
هنــگام هواگیــری جهــت پــاک کــردن ســطح از گردوخــاک ذرات
گریــت از رنــگ جــدا نمیشــوند ،بهتریــن روش مکانیکــی کاغــذ
ســمباده میباشــد.
***
اســتفاده از روش ســوییپ بالســت بــرای امــاده ســازی ســطوح
رنــگ امیــزی شــده عــاوه بــر اینکــه در کــد هــای اســتانداردی
هــم اشــاره شــده اســت بلکــه تمامــی  Datasheetهــای شــرکت
هــای داخلــی و خارجــی رنــگ هــم ایــن روش را بــرای امــاده

ســازی پیشــنهاد داده انــد بــه طــوری کــه در برخــی رنــگ هــای بــا
جامــد حجمــی بســیار بــاال تنهــا روش امــاده ســازی مکانیکــی مــی
باشــد
***
بــه نظــرم بايــد در فرموالســيون  top coatتغييراتــي ايجــاد كــرد و
از افزودنــي هايــي مثــل  adhesion promoterهــا بــراي افزايــش
چســبندگي بــه اليــه زيريــن اســتفاده كــرد .نــوع پیونــد در باینــدر
هــای اپوکســی عــاوه بــر شــیمیایی و مکانیکــی اتصــال قطبــی هــم
مــی باشــد کــه متفــاوت بــا نــوع بایندرهــای پلــی یورتــان الیــه نهایــی
مــی باشــد .بنابرایــن تغییــرات در ترکیبــات شــیمیایی الیــه نهایــی
نمــی توانــد اینتــروال الیــه هــای پایینــی را تغییــر دهــد.
***
شســتن رنگــي كــه دچــار  ageingشــده فقــط بــراي زدودن آلودگــي
هاســت و تاثيــري در چســبندگي اون نــداره ..تــوي ايــن مقالــه روي
ايــن موضــوع كار كردنــد.

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S0300944009001337

اين قسمتي از نتيجه گيري هست:

Washing epoxy coating with water shows no significant
influence on improvement of adhesion and on protective
properties of a coating system, however this treatment is
nec- essary in working conditions to remove dirt, grease,
mechanical impurities, etc.

***
بهتــر اســت بعــد از شستشــو یــک نمونــه رنــگ امیــزی انجــام دهیــد
اگــر چســبندگی مناســب بــود مــی توانیــد رنــگ امیــزی را انجــام
دهیــد وگــر نــه امــاده ســازی ســطح الزم اســت.
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بــرای انجــام  RBIبایــد تاریــخ نصــب ( )Installationیــا تاریــخ
راه انــدازی ( )Commissioningرا مــاک محاســبه مکانیزمهــای
تخریــب و تعییــن احتمــال ازکارافتادگــی قــرار داد؟
بــه عبــارت دیگــر بــرای تعییــن تاریــخ اولیــن بازرســی ،بایــد مــاک
عمــل تاریــخ نصــب باشــد یــا راه انــدازی؟
***
تاریــخ نصــب .زیــرا تجهیــزات هماننــد حالــت  idleمیتواننــد عمــر
باقــی مانــده شــان کــم شــود.
***
خــوب وقتــی تاریــخ راه انــدازی مثــا دو ســال بعــد از نصــب بــوده و
در ایــن مــدت هیــچ ســیالی درون وســل نبــوده اســت چــه لزومــی
دارد ایــن دو ســال را بــرای محاســبه تاریــخ بازرســی در نظــر بگیریــم؟
***
بستگي به روش راه اندازيتون داره.
اگــه  base surveyانجــام ميديــن و نشــون بديــن كــه هيــچ اتفاقــي
نيفتــاده حــرف شــما درســته.
ولــي در خيلــي مواقــع رطوبــت هــوا و غيــره مــي تونــه باعــث صدمــه
بشه .
***
کلیــه ظــروف و پایپینــگ را در فشــار مثبــت نیتــروژن نگهداریــم کــه
اصــا نــه عملــی اســت و نــه اقتصــادی  .شــرایط محیطی(رطوبــت)
هــم کــه از مــا فرمــان نمــی گیرنــد!
***
بحــث مهمــي اســت چــون ميتوانــد از مرحلــه ســاخت مــد نظــر قــرار
بگيــرد كــه كليــه مســتندات طــرح بــه انضمــام مــدارك ســاخت در
اختيــار تيــم  RBIقــرار بگيــره همچنيــن چنــد مــورد بــه عنــوان
نمونــه ذكــر ميكنــم كــه بســيار در بازرســي بــر مبنــاي ريســك
ميتوانــد تاثيــر گــذار باشــد:
 .1اگــر در ريفورمــر تيــوب هــا قبــل از راه انــدازي تســت هــاي
مربوطــه توســط روش هــاي ادي كارنــت انجــام شــود در ارزيابــي
عمــر پــس از راه انــدازي بــه شــدت كمــك ميكنــد بعلــت ايــن كــه
رونــد رشــد تركــه در اثــر خــزش قابــل رديابــي خواهــد بــود
 .2اگــر تيــوب هــاي مبــدل هــاي حرارتــي قبــل از وارد ســرويس
شــدن تســت ادي كارنــت شــوند و بلــوك كاليبراســيون انهــا همــراه
بــا مبدلهــا بــه كارفرمــا تحويــل شــوند در بازرســي هــاي دوره اي
ارزيابــي دقيقتــري از عمــر تيوبهــا ميتــوان ارايــه كــرد
 .3اگاهــي از ســوابق تعميــرات جوشــها و يــا كيفيــت بازرســي هــا و
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ازمونهــاي غيــر مخــرب و اگاهــي از مســايل هندســي در داخــل
پايــپ مثــل اكســس پنتريشــن و يــا روت انــدركات و غيــره ميتوانــد
يــك نقطــه قابــل تامــل در بازرســي بــر مبنــاي ريســك باشــد.
***
بــه نظــر مــن مهمتــر از ایــن تاریــخ هــا ،تاریــخ انجــام آخریــن
بازرســی هســت کــه در محاســبه احتمــال ازکارافتادگــی موثــره .در
 API 581هــم بــرای محاســبه  damage factorهمــه مکانیزمهــا،
یکــی از ورودی هــا  ageهســت کــه از تاریــخ آخریــن بازرســی
محاســبه میشــود.
***
جواب این سوال به نوع مکانیزم تخریب بر میگردد.
مطابــق بــا  API 581اگــر خوردگــی داخلــی از نــوع Thinning
داشــته باشــیم ،بایــد آخریــن تاریــخ ضخامــت ســنجی را مــاک
محاســبه فاکتــور تخریــب قــرار داد .اگــر ظــرف دارای الینینــگ
باشــد ،بایــد تاریــخ نصــب الینینــگ و یــا آخریــن بازرســی چشــمی
داخلــی مــاک باشــد .اگــر مکانیــزم تــرک خــوردن داخلــی مــد
نظــر باشــد ،آخریــن بازرســی درونــی یــا بیرونــی نــوع A, B, C
(اثــر گــذاری بازرســی) مــاک اســت .اگــر مکانیزمهــای خارجــی و
 CUIمــد نظــر اســت ،عمــر پوشــش از تاریــخ نصــب پوشــش بایــد
در نظــر گرفتــه شــود.

کلمات  ,construction ,manufactureو  fabricationاز نظر
مفهومی چه تفاوتی با هم دارند و معادل فارسی چه کلماتی برای
آنها می توان در نظر گرفت؟
***
و همچنین  erectionو installation
***
از نظر ترجمه شاید هر سه را ساخت معنی کنیم اما تفاوتهایی
دارند:
Fabrication

به تولید و ساخت قطعات گفته میشود که بعدا به هم وصل شده و
یک محصول را تشکیل میدهد.

Construction

به ساخت سازه ها خارج از کارخانه گفته میشود مانند ساخت پل،
راه آهن و ساختمان

Manufacture

به ساخت کاال در کارخانه و توزیع آن گفته میشود.

Erection

یعنی تکمیل ساخت در محل کارخانه

Installation

یعنی نصب آن در محل مورد نظر که مورد استفاده قرار میگیرد.
Commissioning

یعنی تمام آزمایشها را انجام دادن و راه اندازی کردن.
***
در تکمیل حرف دوستان

Commissioning

در لوله گذاری یعنی در سرویس قرار دارن پایپ و

De commissioning

از مدار خارج کردن
***
در مفهوم  erectionمی تواند موقتی بودن هم وجود داشته باشد
مثال اسکافولدینگ را  installنمی گویند  erectionمی گویند.
مفهوم  constructionمی تواند درون صنایعی هم باشد.
***

به نظر می اید بهتر است که  fabricationرا سرهم بندی ترجمه
کنیم،
کلمه  installationنصب
کلمه  commisioningرا راه اندازی
و  precomisioningپیش راه اندازی.
معنای این کلمات چیست؟ ,manufacture ,Erection
 construction؟
شاید  manufactureساخت در کارخانه
و  constructionهم ساخت در محل
برای  erectionهم شاید کلمه برپایی مناسب باشد.

پیــرو گفتگــوی قبلــی در مــورد  certificationدر حــوزه مهندســی
خوردگــی و مــواد ،لطفــا بــه لیســت اعضــای حرفــه ای انجمــن
خوردگــی انگلســتان  Professional Membersکــه در ســال ۲۰۱۵
عضویــت آنهــا پذیرفتــه شــده ،توجــه بفرماییــد .همانطور کــه مالحظه
میکنیــد در ســال گذشــته تعــداد  ۵۲نفــر عضــو شــده انــد و از ایــن
تعــداد  ۳۲نفــر هنــدی ،نیجریــه ای ،پاکســتانی ،آســیایی ،عــرب و
ایرانــی (۴نفــر) هســتند .و ایــن یعنــی  ۶۲درصــد عضــو شــدگان! در
مــورد دارنــدگان گواهینامــه هــای  NACEهــم تقریبــا همیــن حالــت
را داریــم .مهندســین غربــی تمایــل چندانــی بــه certify
شــدن ندارنــد.
***
غربــی هــا تمایلــی بــه  certifyشــدن ندارنــد
چــون نیــازی ندارنــد! بهتریــن ســرتیفیکیت
بــرای آنهــا اول اســم و بعــد لهجــه شــان
اســت! بــه قــول یکــی از دوســتان  :مهاجرین
هیچوقــت انتخــاب اول نیســتند ،حداکثــر
میتواننــد بهتریــن انتخــاب دوم باشــند .یــک
غربــی بــا کوالیفیکیشــن  70درصــد یــک
مهاجــر همیشــه اولویــت دارد.
***
البتــه ایــن کــه فرمودیــد بــرای غربــی هایــی کــه در
کشــورهای خاورمیانــه ،آســیایی و آفریقایــی کار میکننــد خیلــی
صــادق اســت وگرنــه در خــود کشــورهای غربــی معمــوال ایــن تفــاوت
احســاس نمیشــود حداقــل حقــوق و مزایــا یــک نفــر انگلیســی در
کشــور خــودش بــا یــک خارجــی (در همــان ســطح) تفاوتــی نــدارد.
تشــریف بیاریــن در دنیــای غــرب کار کنیــد (البتــه بعــد از رســیدن
قیمــت نفــت خــام بــه یــک عــدد معقــول) خواهیــد دیــد از مزایــای
کامــا برابــر بــا خودشــان بهــره منــد خواهیــد شــد .در مــورد تبعیض،
مــن تــا حــاال برخــورد نکــرده ام ،پارســال از  ۸نفــر مهنــدس ارشــد
خوردگــی در شــرکت مــا ( ۴نفــر انگلیســی و  ۴نفــر خارجــی) قــرار
بــود  ۲نفــر اخــراج کننــد .جالبــه کــه هــر دو نفــر اخراجــی انگلیســی
بودنــد!!! همیــن االن در بریتانیــا از نظــر کلیــه حقــوق اجتماعــی و
انســانی ،هیــچ فرقــی بیــن یــک مهاجــر افغــان کــه بصــورت قانونــی
آمــده و آقــای دیویــد کــه اجــدادش از چندصــد ســال پیــش انگلیســی
بــودن ،نیســت و شــما خــودت هــم ایــن را میدانــی ،مــن و شــما
هــر دو در کشــور عربــی حــوزه خلیــج فــارس کار کــرده آیــم ،یــادت
هســت کــه غربیهــا اول بــودن ،اروپــای شــرقی هــا دوم ،مــا ایرانــی هــا
و مصــری هــا ســوم و بعــدش هندیهــا از نظــر دســتمزد .در دنیــای
غــرب بهیــچ وجــه اینطــور نیســت .مــن فکــر کنــم شــاید آقــای فــرج
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پــور بــه ایــن دلیــل راضــی نیســت از اســترالیا چــون االن در
حــال حاضــر اوضــاع کارهــای مرتبــط بــا نفــت در دنیــا بــه شــدت
خــراب اســت .امیــدوارم اوضــاع اقتصــادی صنایــع نفتــی در دنیــا
و بخصــوص اســترالیا بهتــر شــود.
***
در مورد سرتیفیکیت از دو دید میتوان به آن نگاه کرد؛
از دیــد کارفرمــا؛ در ایــن مــورد تفــاوت فاحشــی بیــن دیــد
کارفرمــای غربــی ( منظــورم اروپایــی بخصــوص انگلیســی ) و
کارفرمــای خــاور میانــه وجــود دارد کــه در اســناد
مناقصــه هــا هــم کامــا مشــهود اســت.
کارفرمــای غربــی از شــما مــدرک نمــی
خواهــد .شــما را بــا توجــه بــه تجاربتــان
ارزیابــی میکنــد .الزامــی بــه داشــتن
ســرتیفیکیت بــرای کار و اجــراي پــروژه
در شــرکتهای غربــی وجــود نــدارد.
خاورمیانــه بــه نظــر مــن بــه علــت عــدم
بــاور بــه داوری مهندســی خــود ،از شــما
ســرتیفیکیت میخواهنــد .همیــن دوســتانی
کــه در لیســت فــوق هســتند ،کــه عضــو
همیــن گــروه هــم هســتند ،از کدامشــان بــرای
کار در انگلیــس ســرتیفیکیت خواســته انــد.
از دیــد مهندســان؛ بــا توجــه بــه قیمــت پاییــن نفت ،مهندســان
خارجــی احســاس میکننــد کــه کــم کــم ،صنعــت نفــت و گاز در
غــرب تعطیــل میشــود و الجــرم بایــد بــه خاورمیانــه برونــد ،و
خاورمیانــه هــم طبعــا بــه تجربــه شــما در غــرب کمتــر از داشــتن
ســرتیفیکیت اهمیــت میدهــد ،و لــذا اخــذ ســرتیفیکیت هــای
رنگارنــگ کــم کــم دارد شــروع میشــود! شــخصی کــه همزمــان بــا
ارائــه اســناد  APIدر ســال  2000تــا کنــون درگیــر  RBIبــوده
اســت و اســناد  APIرا از بــر هســت  ،چــه لزومــی بــه داشــتن
مــدرک  APIدر زمینــه  RBIدارد کــه کارفرمــای پاکســتانی
درخواســت ســرتیفیکیت  API RBI 580میدهــد؟ یعنــی ایــن
کارفرمــای محتــرم از رزومــه شــخص نمیتوانــد تشــخیص دهــد
کــه ایشــان کار کــرده اســت یــا نــه؟!

آینــده اســتفاده از اندهــای  mmoدر ایــران چگونــه خواهــد بــود،
آیــا واقعــا کاربــردی گســترده دارد ،و ســرمایه گــذاری جهــت
تولیــد بازگشــت خواهــد داشــت؟
***
در ایــران چنــد شــرکت در ایــن کار ســرمایه گــزاری کردنــد .از
آنجائیکــه در ایــران کارفرماهــا بــه ســادگی بــه تولیــد ایرانــی
اعتمــاد نمیکنــن (حتــی بــه فــرض کیفیــت اولیــه خــوب) و البتــه
متریالــی مثــل آنــد کــه بایــد در تجربــه هــم کارکــرد خــود را
نشــان دهــد خیلــی اقتصــادی نیســت .کمــا اینکــه اکثــر تولیــد
کننــدگان معتبــر  mmoدر دنیــا محــدود بــه تولیــد آنــد بــرای
حفاظــت کاتــدی نیســتند و در کنــار ســایر محصــوالت آنــد هــم
تولیــد میکننــد.
***
کارفرماهــا خیلــی عالقمنــد هســتند کــه از تولیــدات کشــور
خودشــون اســتفاده کننــد کمــا اینکــه ایــن رو در عمــل هــم
نشــون دادن  .امــا بحــث اینــه کــه کیفیــت خــدب یعنــی چــی ؟
و ایــن مــورد بــا تقلــب و جــا زدن جنــس خــراب چینــی بــه اســم
تولیــد ایرانــی کامــا فــرق داره.
***
بــا حــرف شــما موافقــم کــه برخــی شــرکتهای ایرانــی جنــس بــی
کیفیــت دادنــد و ســابقه رو هــم خــراب کردنــد ولــی جالبــه کــه
هیچــگاه در بلــک لیســت کارفرماهــا قــرار نگرفتــن .بنــده عــرض
کــردم در مــورد آنــد  mmoبــه فــرض کیفیــت اولیــه خــوب
بایســتی تجربــه چندســال کارکــرد هــم نشــون بــده کــه عملکــرد
مــورد انتظــار حاصــل شــده کــه االن در مــورد تولیــدات ایرانــی
ایــن محصــول صــدق نمیکنــد.
***
اعتمــاد بــه توليــدات خارجــي معمــوال بيشــتر هســت .يــك بــار در
توليــد محصولــي تمــام إيرانــي مشــاركت داشــتم .كارفرمــا قبــول
كــرد كمــي  ITPرو ســختگيرانه كنــد و اگــر قبــول شــد محصــول
رو بخــرد .در حيــن تســت هــا متوجــه شــديم كــه برخــي از تســت
هــا هيچــگاه از نمونــه هــاي خارجــي گرفتــه نشــده امــا از نمونــه
داخلــي خواســته شــده .چــون دســتگاهش فقــط در يــك ارگان
خــاص بــوده اســت .اندهــاي  MMOهــم تســت هــاي تشــديد
شــده دارنــد .كمــا اينكــه بــراي صحــت عملكــرد خارجــي هــا ١٠
ســال صبــر نكــردن بلكــه تســت تســريع شــده زدن و ميشــه بــراي
نمونــه داخلــي هــم تســت زد .كجــاي صنعــت بعــد از عملكــرد
 ١٠ســاله يــا  ٢٠ســاله محصولــي رو تــو ونــدور بردنــد كــه بــراي
 MMOهــم انتظــار ميــره .فكــر ميكنــم توليــد اندهــاي MMO

در ايــران جــاي افتخــار داره و نــه منفــي نگــري .حداقــل فــرض رو بــر
صداقــت بگذاريــم نــه دروغ اگــر دروغ بــود اون موقــع تخريــب كنيــم.
***
البتــه کــه تولیــد ایرانــی جــای افتخــار دارد .اگــر شــرکت ایرانــی
تمــام مراحــل کیفــی رو اعمــال کنــد .تســتهای تســریع شــده هــم
هســت البتــه بــه تنهایــی کافــی نیســت .هــر جنــس خارجــی هــم
خــوب نیســت .نمونــه هایــی از تولیــدات واقعــا اروپایــی هــم بــوده
ادنــد کــه بــه آزمایشــگاه فرســتادیم و رد شــدند  .ســوال اول ایــن
بــود کــه اقتصادیســت و ســرمایه بــر میگــرد؟ کــه بنــده در نظــر اول
عــرض کــردم کــه بــه کارفرماهــای ایرانــی بســتگی دارد و همچنیــن
بــه اینکــه محــدود بــه تولیــد آنــد نشــود .اگــر کارفرماهــا حمایــت
کنــن امکانپذیــره.
***
فكــر ميكنــم مــي تونــه ســود ده باشــه امــا واقعــا توليــد در ايــران
كار ســود ده طوالنــي مــدت نيســت بلكــه توزيــع و فــروش تجــارت
بهتريــه
***

بــا عــرض معــذرت يــك نكتــه در مــورد بحــث آندهــاي MMO

ميخواســتم مطــرح كنــم.
اينكــه اگــر مــا در كار خودمــان حرفــه اي عمــل كنيــم و خريــد رو
مطابــق تســت و اســتاندارد انجــام بديــم هيچكــس نميتونــه مــا رو
فريــب بــده.
***
موقعــي كــه از آندهــاي چينــي اســتفاده مــي كرديــد هيچگونــه
تســتي انجــام نميشــد امــا االن همــه تســت هــا مطابــق بــا IGS
انجــام ميشــه.
كارشناســان و بازرســان خبــره نفــت و گاز در جريــان هســتند و
اومــدن بازديــد كــردن.
شما هم اگه عالقمنديد ميتونيد براي بازديد تشريف بياريد.
***
متاســفانه اون آندهــای چینــی هــم توســط شــرکت هــای معتبــر وارد
شــده بــود.
***
مــن كاري بــا انــد چينــي نــدارم چيــزي كــه مشــخصه اينــه كــه االن
ايــن آندهــا در ايــران توليــد ميشــه كيفيتــش هــم قابــل مقايســه بــا
اروپايــي هــا هســت.
اينكه قبال چي وارد شده چي نشده يه چيز ديگس
***
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لطفا خودتان را معرفی کنید و مختصری در مورد سوابق خود توضیح
دهید.
ﺿﻤﻦ ﻋﺮض ﺳﻼم ﺧﺪﻣﺖ ﺟﻨﺎﺑﻌﺎﻟﯽ و ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﺘﺮم.
ﺑﻨﺪه ﺑﯿﺶ از  34ﺳﺎل اﻓﺘﺨﺎر ﺧﺪﻣﺖ در ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان را دارم
اﺑﺘﺪا ﻣﺪت ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ ( ﻗﺮﯾﺐ ﺑﻪ دو ﺳﺎل) در اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻫﺎ ﻓﻌﺎل ﺑﻮده
ﻣﺘﺠﺎوز از ﻫﺸﺖ ﺳﺎل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اداره آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﻣﺮﮐﺰي ﺷﺮﮐﺖ
ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان را ﺑﺮﻋﻬﺪه داﺷﺘﻢ.
ﻣﺪت  13ﺳﺎل در ﮐﺴﻮت ﻫﺎي رﺋﯿﺲ ﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯿﺖ و رﺋﯿﺲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﯾﮏ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪي واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان
ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن ده ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺧﺪﻣﺖ ﻫﻤﮑﺎران
ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻮده و اﮐﻨﻮن در
ﺣﺎل ﮔﺬراﻧﯿﺪن ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻫﺎي آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺘم ﻫﺴﺘﻢ.
 .2آیا با مراکز تحقیقاتی و پژوهشی داخلی و خارجی از جمله
دانشگاه ها در ارتباط هستید؟ در راه برقراری ارتباط با این مراکز با
چه مشکالتی مواجه هستید؟
ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﻼﯾﻖ ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﺎﻫﯿﺖ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﻢ ﻫﻤﻮاره ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ
داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ارﺗﺒﺎط ﻧﺰدﯾﮏ داﺷﺘﻢ  .ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ ،داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان  ،ﺑﺮﺧﯽ از آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه
ﻫﺎي ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ ﺧﻮاه ﻧﺎﺧﻮاه ﻣﺤﻞ رﺟﻮع ﻣﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ
اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﻦ در ﺷﻮراي ﭘﮋوﻫﺶ ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻘﻮﯾﺖ
ﻣﯽ ﺷﻮد ازﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻦ در ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﺎ ﻣﺮاﮐﺰ داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺒﻮد دﯾﺪ
واﻗﻊ ﺑﯿﻨﺎﻧﻪ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ از ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺻﻨﻌﺖ و ﺿﻌﯿﻒ ﺑﻮدن
ﻧﮕﺮش ﮐﺎرﺑﺮدي ﺑﻪ ﻧﮕﺮش ﺗﺌﻮري ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﺳﺖ.
ﻃﯽ ﻣﺪت ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺘﻢ در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﭘﺮوژه ﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﻌﺪدي در ﻗﺎﻟﺐ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺗﻌﺮﯾﻒ و اﺟﺮا ﮐﺮدم ﮐﻪ ﺑﺮرﺳﯽ
ﺧﻮردﮔﯽ داﺧﻠﯽ ﻧﺎﺷﯽ از  Erosionﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ دو
ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻧﺨﺒﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﺟﺮا ﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﻫﺎ
ﺑﻮد ﮐﻪ در زﻣﺎن ﺧﻮد ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز
اﯾﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ.

 .3شــرکت شــما چــه اقداماتــی جهــت بروز رســانی  .6بــه نظــر شــما تشــکیل کارگــروه مدیریــت خوردگــی
دانــش خوردگــی و بازرســی فنــی کارشناســان خــود در شــرکتها تــا چــه حــد توانســته در ارتقــاء دانــش و
فرهنــگ مدیریــت خوردگــی در کشــور موثــر باشــد؟
انجــام میدهد؟

اﻗﺪاﻣﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺑﺮوز رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﺎزرﺳﯿﻦ و
ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن :
در ﺟﻬﺖ ﺑﻪ روز رﺳﺎﻧﯽ داﻧﺶ ﺑﺎزرﺳﯽ ﻓﻨﯽ و ﺧﻮردﮔﯽ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن
ﺷﺮﮐﺖ اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ در ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان ﺻﻮرت
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻟﮑﻦ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺴﺠﻢ و ﻫﻢ راﺳﺘﺎ ﻧﺒﻮده و ﺷﺎﯾﺪ ﺟﻨﺒﻪ
اﻧﻔﻌﺎﻟﯽ و ﻋﮑﺲ اﻟﻌﻤﻞ داﺷﺘﻪ ﺗﺎ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ
اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮﮔﺰاري دوره ﻫﺎ و ﮐﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي آﻣﻮزﺷﯽ اﻧﺠﺎم ﭘﺮوژه ﻫﺎي
ﭘﮋوﻫﺸﯽ ،اﺳﺘﻔﺎده از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺸﺎورﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻓﻌﺎل در ﺳﻤﯿﻨﺎرﻫﺎ
و ﻫﻤﺎﯾﺶ و ﻧﯿﺰ اﻧﺠﺎم ﻓﺮاﺧﻮان ﺗﻬﯿﻪ ﻣﻘﺎﻻت از ﺟﻤﻠﻪ اﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت
ﺑﻮده اﺳﺖ.

 .4نظــر شــما راجــع به مشــکالت و خســارات ناشــی
از خوردگــی در ایران چیســت؟

ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺗﺼﻮر ﺷﻮد ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺧﻮدﺑﺨﻮد ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ
در اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻟﮑﻦ وﺟﻮد ﭼﻨﯿﻦ اﺛﺮاﺗﯽ از ﭼﻨﺪ
ﻣﻨﻈﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮرﺳﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻋمﻼ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺸﺨﺼﯽ را در اﯾﻦ ﺣﻮزه ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻓﺮاد
ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه آن اﯾﺠﺎد ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﮐﺎرﮔﺮوه ﭼﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ و ﭼﻪ ﻧﺨﻮاﻫﺪ اﺻوﻻ ﺑﺎﯾﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ داده و در
اﯾﻦ ﺣﻮزه ﺑﺤﺚ و ﻣﺬاﮐﺮه ﮐﻨﻨﺪ.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر ﺧﺮد ﺟﻤﻌﯽ در ﯾﮏ ﺣﻮزه ﻣﻌﯿﻦ در دوره
ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎوب و ﺑﺮاي ﻣﺪت ﻣﻌﯿﻦ.
ﻣﻘﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوه اﻗﺪام ﻧﻤﻮده ﻣﻨﺘﻈﺮ اﻗﺪاﻣﺎت
وﮔﺰارش آن اﺳﺖ
در ﻣﻮاﻗﻌﯽ وﺟﻮد ﯾﮏ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﺸﮑﯿﻞ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ اي ﺟﻬﺖ
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻋﻀﺎي ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﯾﺎ ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ  ،ﻣﺬاﮐﺮات
،ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ،ﮔﺰارﺷﺎت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت در ﺣﻮزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺧﻮاﻫﺪ
ﺷﺪ.
ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺗﻮان  ،ﺗﺨﺼﺺ
اﯾﻨﮑﻪ ﻣﯿﺰان اﯾﻦ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻘﺪر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد
ً
و ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪي اﻋﻀﺎي ﮐﺎرﮔﺮوه و ﺑﺨﺼﻮص ﻣﺴﺌﻮل وﺗﺴﻬﯿﻞ ﮔﺮ ﮔﺮوه
ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ.
ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در آﻧﻬﺎ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ
ﺷﺪه ﺑﺎ ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر اﻗﺪام ﻧﻨﻤﻮده اﻧﺪ ﺧﻮد ﮔﻮﯾﺎي
اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ.

ﻣﺴﺎﯾﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮردﮔﯽ در اﯾﺮان ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﺎﯾﻞ
و ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺰﻣﻦ و ﺑﻪ دور ازﺗﻮﺟﻪ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ و ﻣﺪﯾﺮان
ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻨﮕﺎه داري در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ و ﻣﻮﺳﺴﺎت
اﯾﺮاﻧﯽ راﯾﺞ ﻧﮕﺮدد و ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻣﺘﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ ﺑﻪ
ﻣﻌﻨﯽ اﺧﺺ آن ﻧﺒﺎﺷﻨﺪ و ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت
ﻣﻼك ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺪﯾﺮان ﻗﺮار ﻧﮕﯿﺮد داﺷﺘﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻗﻮي و ﭘﺎﯾﺪار در
اﻣﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ ﻣﯿﺴﺮ ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد .در ﮐﺸﻮر ﻣﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻣﺴﺎﯾﻞ
روزﻣﺮه اوﻟﻮﯾﺖ دارد ﻧﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺪت و اﺳﺘﺮاﺗﮋﯾﮏ .اﻟﺒﺘﻪ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ
ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮدن داﻧﺶ ﻓﻨﯽ  ،ﺳﻬﻮﻟﺖ ﺗﻌﻮﯾﺾ ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ،ﻣﺴﺎﯾﻞ
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و  ....ﻧﯿﺰ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮدر اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ اﻧﺪ.
ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺖ و ﺳﺎز (ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ) ﻣﺜﺎل ﮔﻮﯾﺎﯾﯽ از اﻣﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﮔﺎﻫﺎ ﻣﯿﺒﯿﻨﯿﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ ﮐﻪ  5ﺳﺎل از اﺣﺪاث آن  .7پیشــنهاد شــما بــه دانشــجویان و مهندســین جــوان
ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ ﺷﻤﺎ ً
ﻧﻤﯽ ﮔﺬرد ﺑﻪ ﮐﻠﯽ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﻪ ﺟﺎي آن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن دﯾﮕﺮي اﺣﺪاث رشــته مهندســی خوردگــی و بازرســی فنــی چیســت؟
ﻣﯽ ﺷﻮد ﻏﺎﻓﻞ از اﯾﻨﮑﻪ در اﯾﻦ ﺗﺨﺮﯾﺐ و ﺑﺎزﺳﺎزي ﭼﻪ ﻣﻘﺪار ارزش اوﻻ ﺑﻨﺪه اﮔﺮ در ﻃﻮل اﯾﻦ ﺳﯽ و ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ داﺷﺘﻪ ام ﺑﺨﺶ
اﻓﺰوده ﻫﺪر داده ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از آن را ﻣﺪﯾﻮن داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و ﻣﻬﻨﺪﺳﺎن ﺟﻮان و روﺷﻨﻔﮑﺮ
 . 5چــه تعریفــی بــرای مدیریــت خوردگــی داریــد و ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻢ ﻣﻦ در اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﻤﮏ را از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن در ﻗﺎﻟﺐ
عناصــر اصلــی آنــرا چــه میدانیــد؟
ﭘﺮوژه و ﮐﺎرآﻣﻮزي ﮔﺮﻓﺘﻢ ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ دﺳﺖ ﻫﻤﮑﺎران رﺳﻤﯽ و ﺷﺎﻏﻞ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﺪه ام
ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎي ﻣﻨﺴﺠﻢ ،
ً
ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و درﺗﻌﺎﻣﻞ ﻫﻢ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي از ﻓﺮﺳﻮدﮔﯽ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮرﯾﮑﻪ ﻋﺮض ﮐﺮدم اوﻟﯿﻦ ﭘﺮوژه ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﮐﺎرﺑﺮدي در ﺣﻮزه
زود ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﮔﺮدﯾﺪه و ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ را ﮐﻨﺘﺮل و ﺧﻮردﮔﯽ را ( ﺧﻮردﮔﯽ داﺧﻠﯽ ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز در ﺳﺎل  ) 1366ﺑﺎ
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽ دﻫﺪ .ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺳﻨﺪ راﻫﺒﺮدي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮐﻤﮏ دو ﺗﻦ از داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﺎﻧﺪم
ﮐﻪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋه ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ وﻗﺖ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﮔﺎز اﯾﺮان ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ ،
ﻧﻔﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﺻﻠﯽ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ ﻋﺒﺎرﺗﺴﺖ از:
ﻣﻨﺘﻬﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮدي ﮐﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺧﺮ ﺧﺪﻣﺘﯽ ﺧﻮد را ﻣﯿﮕﺬراﻧﺪ ﭼﻨﺪ
ﺧﻮاﻫﺶ ﮐﻮﭼﮏ دارم از اﯾﻦ ﻋﺰﯾﺰان دارم :
ﺧﻂ ﻣﺸﯽ ﺧﻮردﮔﯽ
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در واﺣﺪ ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮔﺬراﻧﻨﺪ و در
دوران ﮐﺎرآﻣﻮزي ﺧﻮد را
ً
اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﻫﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ
ﻃﻮل اﯾﻦ ﻣﺪت ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ واﺣﺪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﮐﺎرﻣﺸﺨﺼﯽ را
ارزﯾﺎﺑﯽ رﯾﺴﮏ ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ() CRA
ﺗﻌﺮﯾﻒ  ،اﺟﺮا و ﺑﻪ ﺳﺮاﻧﺠﺎم رﺳﺎﻧﻨﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ
ﭘﺮوژه ﻫﺎي دوران ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ و ﻧﯿﺰ ﻓﻮق ﻟﯿﺴﺎﻧﺲ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻣﺸﺎوره
انجام  RBIﺑﺮاﺳﺎس ﻣﻨﺎﺑﻊ ( )CRA
واﺣﺪﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﭼﻨﺎن اﻧﺘﺨﺎب ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ  Caseﺧﺎﺻﯽ از ﺻﻨﻌﺖ را
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ وﺗﺤﻠﯿﻞ داده ﻫﺎ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻤﻮده و ﺧﺮوﺟﯽ ﭘﺮوژه ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻗﺎﺑﻞ اﺟﺮا ﺑﺎﺷﺪ.
ﮔﺰارش دﻫﯽ
در ﻣﻮﻗﻊ ﺟﺬب ﺑﺎزار ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎي ﻓﮑﺮ ﮐﺮدن ﺑﻪ درآﻣﺪ آن ﺑﻪ ﻋﻼﻗﻪ
اﻧﺪازه ﮔﯿﺮي ﻋﻤﻠﮑﺮد وﭘﺎﯾﺶ آن
ﻣﻨﺪي ﺧﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻣﻤﯿﺰي
ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﻣﺤﻮﻟﻪ اداري را ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ذاﺗﯽ ﺧﻮد ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ اﯾﻦ
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ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻨﻨﺪ .
ﻧﮕﺎﻫﺸﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر  ،اﻧﺠﺎم ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻪ ﮐﺴﺐ در آﻣﺪ ( ﺣﻘﻮق)
ﻣﺪت زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ در اداره ﺻﺮف ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ اﺟﺎزه ﻧﺪﻫﻨﺪ ﺣﺘﯽ دﻗﯿﻘﻪ اي
از آن ﻫﺪر رود در ﻣﻮاردﯾﮑﻪ اﮔﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ آﻧﺎن ارﺟﺎع ﺷﺪ ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﺎﻓﻮق
ﺧﻮد ﮐﺎررا ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﯿﺪ و اﺟﺮا ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ.
ﺗﺮﺟﯿﺤﺎ در دﻫﻪ اول اﺳﺘﺨﺪام  ،از ﮐﺎرﻫﺎي دﻓﺘﺮي و ﺳﺘﺎدي ﭘﺮﻫﯿﺰ
ﻧﻤﻮده و در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻃﺒﻖ ﻓﺮﻣﺎﯾﺶ ﺣﻀﺮت ﻋﻠﯽ (ع) ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻫﺮ ﻓﺮد ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺷﺨﺼﯿﺖ اوﺳﺖ
ﻟﺬا در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﯿﺮي ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺗﺪﺑﯿﺮ  ،ﻣﻨﺎﺳﺒﺘﺮﯾﻦ ﺷﺨﺼﯿﺖ
را از ﺧﻮد اراﺋﻪ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

 .8چــه پیشــنهادی بــرای ارتقــاء کیفیــت گــروه
مدیریــت خوردگــی و اینتگریتــی و نیــز نشــریه
مدیریــت خوردگــی داریــد؟

ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن آﮔﺎﻫﯽ و داﻧﺶ ﺧﻮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺴﺎﯾﻞ ﺧﻮردﮔﯽ
اﻧﺠﺎم ﺑﺎزدﯾﺪﻫﺎي ﻣﯿﺪاﻧﯽ ازﻣﻮاردﯾﮑﻪ در اﺛﺮ ﺧﻮردﮔﯽ دﭼﺎر Shut
 Downﯾﺎ ﺧﺴﺎرت ﺷﺪه اﺳﺖ.
درﯾﺎﻓﺖ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺮﺗﺐ از وﻗﻮع ﺣﻮادث ﯾﺎ ﺑﺮوز ﺧﺴﺎرات ﻧﺎﺷﯽ از
ﺧﻮردﮔﯽ
اﻧﺠﺎم  Bench- Markingاز ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺎرب ﺑﺎ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺧﻮردﮔﯽ ﺷﺮﮐﺖ
ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ
ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻬﺎﯾﯽ و ﺟﺎﻣﻊ ﻫﺮﯾﮏ از ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﺧﻮردﮔﯽ
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ﺣﺎدث ﻣﯿﺸﻮد.
ﺗﺸﮑﯿﻞ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻓﺮﻋﯽ ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ
و ﮐﺎرﮔﺮوه اﯾﻤﻨﯽ و ﺣﻮادث و ﺑﺮرﺳﯽ
ﮔﺰارﺷﺎت اﯾﻦ ﮐﺎرﮔﺮوﻫﻬﺎ در ﺟﻠﺴﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه اﺻﻠﯽ
ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﺑﺎرز ﻧﻤﻮدن ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ و ﻧﯿﺰ ﺣﻮادﺛﯽ ﮐﻪ
در اﺛﺮ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺑﻪ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻫﺎي ﺧﻮردﮔﯽ و ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻓﻨﯽ از ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺗﺎ
ﻧﻬﺎﯾﺘﺎ ﺗﺎ ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﭼﺮﺧﻪ ﺧﺎرج ﺷﺪن
اﺟﺮا و ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري و
ً

ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺑﻪ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ :

ﺗﻮزﯾﻊ در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺻﻠﯽ و ﻓﺮﻋﯽ ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ
ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﺣﻮادث و ﺗﺤﻠﯿﻞ رﯾﺸﻪ اي آﻧﻬﺎ از ﻣﻨﻈﺮ ﺧﻮردﮔﯽ
اﻧﺘﺸﺎر و ﻣﺒﺎدﻟﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ
اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺧﻮردﮔﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻣﺂﺧﺬ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ داﻧﺶ ﺧﻮردﮔﯽ
ﻣﻌﺮﻓﯽ روش ﻫﺎي آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ و ﻣﯿﺪاﻧﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺧﻮردﮔﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ
ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﺧﺪﻣﺎت
ﻃﺮح ﻣﺸﮑﻼت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ
ﻃﺮح ﭘﺮﺳﺶ و اراﺋﻪ ﭘﺎﺳﺦ دﺳﺖ اﻧﺪرﮐﺎران و ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ ﺣﻮزه
ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮردﮔﯽ

تســت ذرات مغناطيســي  MTيــا  MPIهمانطــور كــه از نامــش
پيداســت ،روشــى از تســتهاى غيرمخــرب اســت كــه:
مى توان مواد مغناطيس شونده را مورد آزمايش قرار داد.
عيوب سطحى و تا حدودى زير سطحى رو نمايان مىكند.
كمكى است براى تست چشمى.
تعريــف ســاده ای از ايــن تســت را بــه ايــن ترتيــب میتــوان عنــوان
کــرد :ميــدان مغناطيســي در مــاده القاء ميشــود.
عيــوب در ايــن ميــدان اغتشــاش ايجــاد كــرده و ســبب پديــد
آمــدن  flux leakageمــى شــوند.
ايــن پديــده را مــى تــوان بــا بكارگيــرى ذرات فرومغناطيــس
نمايــان كــرد.
اوليــن مفهــوم ايــن تســت را در زیــر توضيــح ميدهیــم بــه
نــام  Permeabilityبــه معنــى خاصيــت نفــوذ پذيــرى ميــدان
مغناطيســي در مــواد يــا مغناطيــس شــوندگى مــاده اســت:
Permeability can be defined as the relative ease with
)which a material may be magnetised. (µ
)It is defined as the ratio of the flux density (B
produced within a material under the influence of an
)applied field to the applied field strength (H
μ=H/B

بــا اســتناد بــه ايــن خاصيــت فيزيكــى ،مــواد بــه ســه دســته
تقســيم مــى شــوند کــه در زیــر بــا ذکــر مثــال آورده شــده انــد :
Diamagnetic : Permeability slightly below 1, weakly
repelled by magnets.
Examples: Gold, Copper, Water
Paramagnetic : Permeability slightly greater than 1,
weakly attracted by magnets.
Examples: Aluminium, Tungsten
Ferromagnetic : Very high permeability, strongly
attracted by magnets.
Examples: Iron, Cobalt, Nickel

مســلما تنهــا آخريــن دســته قابليــت بازرســى شــدن توســط ايــن
روش رو دارا مــي باشــند.
اطالعاتى درباره خواص فيزيكى ميدان مغناطيسي :
خطوط جریان به شکل زیر (شکل  )1هستند :
نکاتی در مورد خطوط جریان میدان مغناطیسی :

شکل  -1خطوط جریان میدان مغناطیسی

بــه جنــوب در داخــل قطعــه و بالعکــس در خــارج از قطعــه می باشــد.
 تشکیل حلقه های بسته می دهند. همدیگر را قطع نمی کنند. جریــان از مســیری کــه کمتریــن مقاومــت را دارا مــی باشــد عبــورمیکنــد.
ـطح ,چگالــی میــدان
 بــه تعــداد خطــوط مغناطیســی در واحــد سـ ِمغناطیســی گوینــد.
 قــدرت میــدان مغناطیســی بــا چگالــی میــدان مغناطیســی نســبتمســتقیم دارد.
-Electromagnetism:
* A current flows through a conductor and sets up a
magnetic field around it
* Field is at 90o to the direction of the electrical
(شــکل current)2

* خــارج شــدن خطــوط مغناطيســى از قطــب شــمال و وارد شــدن از
قطــب جنــوب (جهــت جريــان)
* همــه خطــوط ميــدان مغناطيســى تشــكيل حلقــه داده و همديگــر

شکل  -2عمود بودن (صفحه اى) ميدان مغناطيسى بر جريان الكتريكى

را قطــع نميكننــد
 -بصــورت قــراردادی جریــان میــدان مغناطیســی از قطــب شــمال * يكپارچگــى ايــن خطــوط (كــه در اثــر وجــود عيــوب در قطعــات،
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ايــن يكپارچگــى دچــار اختــال مــي شــود)
: Hysteresis

Place an un-magnetised piece of ferromagnetic material
within a coil

شکل Residual magnetis - 6
شکل  - 3قانون معروف «دست راست»

شکل  - 4کویل مغناطیسی

شکل Coercive force- 7

مــواد مغناطيــس شــونده بــه دو گــروه عمــده  draHو  tfoSتقســيم
میشــوند :
برای تفهیم بهتر به نمودارهای زیر دقت کنید :

شکل Virgin curve -5
شکل Negative saturation point- 8

29

در زیر به رابطه كربن با توانايى مغناطيسى شدن اشاره ميكیم:
* كربن پايين ،ماده ساده تَر مغناطيسى ميشود
* كربــن بــاال ،مــاده ســخت تَــر مغناطيســى ميشــود و البتــه خاصیــت
مغناطیســی ماندگارتر اســت.
به چند تعريف ميپردازیم:
ميــدان مغناطيســى  :منطقــه ای کــه در آن نیروهــای مغناطیســی
وجــود داشــته باشــد.
شار مغناطيسى  :تعداد خطوط موجود در یک میدان مغناطیسی
چگالى شار مغناطيسى  :شار مغناطیسی در واحد سطح
در شــکل  11نشــت) ( leakجريــان مغناطيســى بــر اثــر عيــوب را بــه
تصويــر كشــيده اســت :
که شاید مهمترين بخش مفهومى اين دوره مى باشد.
شکل Hysteresis - 9

شکل Lines of flux follow the path of least resistance - 11

در ايــن شــکل میبینیــد كــه خطــوط ميــدان مغناطيســى از جايــى
شکل Hard ferromagnetic and Soft-10
عبــور ميكننــد كــه كمتريــن مقاومــت وجــود دارد و هــوا مقاومــت
بيشــترى در مقابــل جريــان مغناطيســى نســبت بــه فلــز دارد.
مــواد فــرو مغناطيــس ســخت ( )Hardبــه آن دســته از مــواد گفتــه به شکل  21دقت کنید :
مــي شــود كــه ميــدان مغناطيســى بــه ســختى در آنهــا القــاء مــى
شــود و در عــوض مغناطيــس پســماند ( )Residual Magnetismميــدان مغناطيســى در انتهــاى عيــوب بــه قــدرى در واحــد ســطح
در آنهــا قويتــر و پايدارتــر اســت.
مــواد فــرو مغناطيــس نــرم(( Softدقيقــا خاصيــت عكــس دارنــد،
زود مغناطيــس شــده و مغناطيــس پســماند آنهــا كــم و غيرپايــدار
اســت.
بــه ايــن مفهــوم كــه اگــر بخواهيــم از تكنيــك Residual
 Magnetismاســتفاده كنيــم ،ايــن تكنيــك بــه روى مــواد Hard
نتايــج بهتــرى ميدهــد.
ايــن تكنيــك بــه ايــن معناســت كــه ابتــدا ميــدان مغناطيســى را
توســط تجهيــزات تســت بــه قطعــه القــاء ميكنيــم ،ســپس بعــد از
قطــع جريــان ذرات مغناطيســى را بــكار بــرده و قطعــه را مــورد
تســت قــرار ميدهيــم.
توضيحــات بيشــترى رو دربــاره دســته بنــدى مــواد ارايــه ميدهیــم
شکل LEAKAGE FIELDS - 12
و مثالهايــى از مــواد ســخت و نــرم مياوریــم.
براى مثال اگر مقدار نفوذپذيرى ميدان مغناطيسى
* بيش از  ١باشد ،ماده پارامگنت است
زيــاد ميشــوند (و چــون همديگــر را قطــع نميكننــد) كــه فلــز بــه
* كمتر از  ،١ماده ديامگنت
حالــت «اشــباع مغناطيســى» مــى رســد)Magnetic Saturation( .
است
فرومگنت
* و بيش از  ،٢٤٠ماده
خطــوط مغناطيســى چــاره اى بجــز عبــور از هــوا ندارنــد و ايــن
مــواد فرومگنــت تنهــا ميتواننــد مــورد تســت  MTقــرار گيرنــد ،و
در اصطــاح بــازار «ب ِگيــر» هســتند.
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پديــده يعنــى Flux Leakageدليــل اصلــى پيــدا كــردن عيــوب در
ســطح فلــزات اســت.
قابليــت ديــد يــك)flux leakage (Visibility of Flux Leakage
كــه بــه عوامــل زيــر بســتگى دارد:
* عمق عيوب  :عمق بيشتر ،مشاهده دقيق تَر
* راســتاى عيــوب  :هــر چــه نزديكتــر بــه حالــت عمــود بــه ميــدان،
مشــاهده دقيــق تَــر
* اندازه عيوب
* ميزان مغناطيس شوندگى ماده
* قــدرت جريــان الكتريكــى مــورد اســتفاده و بــه تبــع آن قــدرت
ميــدان مغناطيســى
* كنتراست
يافته ها را به سه دسته تقسيم مى کنیم :
 .1نشانه هاى مرتبط ،كه بر اثر عيوب در قطعه پديد ميايند
 .2نشــانه هــاى غيــر مرتبــط ،كــه بــر اثــر شــكل هندســى قطعــه
بوجــود مياينــد (مثــل گوشــه هــا ،جــوش مــواد غيــر هــم جنــس)
 .3نشــانه هــاى نادرســت ،كــه بــر اثــر بــكار بــردن روش اشــتباه شــكل
ميگيرنــد (مثــل از بيــن نبــردن ميــدان مغناطيســى قبلــى يــا تميــز
نبــودن ســطح تحــت بازرســى)
جهت عیوب (: )Defect Orientation
اهميــت راســتاى قرارگيــرى عيــوب نســبت بــه ميــدان مغناطيســى
را بررســی میکنیــم .اينكــه چــرا ميبايســت هميشــه در دو راســتاى
عمــود بــر هــم هــر قطعــه رو تســت كــرد( .الــزام اســتانداردى)
راســتاى عيــوب هــر چــه بــا خطــوط جريــان مغناطيســى زاويــه
اى نزديكتــر بــه  ٩٠درجــه شــكل دهنــد indication ،قــوى تــرى
ميسازند(.شــکل هــای  13تــا )16

شکلDefect at 90 degrees to flux indication-13
maximum

شکل Acceptable >30 Degrees to Flux indication : 14
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شکل Weak <30 Degrees to Flux indication -15

پــس در دو جهــت عمــود بــر هــم ميبايســت قطعــات را تســت
كــرد تــا عيــوب مــوازى بــا جريــان در حالــت اول را در حالــت دوم
بشــود پيــدا كــرد.

شکل MPI requires 2 tests at 90o to one another - 16

در ادامــه راجــع بــه تجهيــزات تســت توضيحاتــي ارايــه ميدهیــم و
در مــورد مزایــا و معایــب آنهــا توضیــح خواهیــم داد .
* آهن رباى دايمى :
مزایا  :ارزان ،سبك ،بدون احتياج به برق.
معایــب  :فقــط جريــان مســتقيم ،تضعيــف شــدن ،ميــدان
يكنواخــت ،ســخت جــدا شــدن از قطعــه.
* الكترومگنت يا همان يوك Yoke
مزایــا  :جريانهــاى مســتقيم ،متنــاوب و يكســويه ،قــدرت ميــدان
قابــل تنظيــم ،از بيــن برنــده ميــدان مغناطيســى پســماند
معایب  :احتياج به برق ،خطر برق گرفتگى
در كل مى توان تجهيزات رو به دو دسته كلى تقسيم كرد :
 .1آنهايــى كــه ميــدان مغناطيســى در هســته اى بيــرون از قطعــه
تشــكيل شــده و از درون قطعــه عبــور داده مــى شــود.
 .2آن دســته كــه جريــان بــرق مســتقيم از داخــل قطعــه عبــور
داده شــده و ميــدان مغناطيســى نيــز درون قطعــه توليــد ميشــود.
يــوك هــا از هــر دو جريــان مســتقيم و متنــاوب اســتفاده مــى
كننــد .همچنیــن بــه دلیــل قابــل حمــل بــودن رايــج تريــن
وســيله تســت  MTهســتند.
موضوعــى كــه بايــد در اينجــا بيــان كنــم ،القــاء ميــدان
مغناطيســى خطــى و حلقــوى در مــواد اســت .بــه ايــن روش مــى
تــوان بعنــوان مثــال در (Bench Unitكــه يكــى از تجهيــزات
تســت اســت) دو ميــدان عمــود بــر هــم تشــكيل داد .اگــر جريــان
بــرق از داخــل مــاده عبــور كنــد ،ميــدان مغناطيســى دايــره اى
حــول مــاده شــكل ميگيــرد ،كــه مــى تــوان عيــوب عمــود بــر
ميــدان (در راســتاى جريــان بــرق) را يافت(.شــکل )17

 شناسایی عیوب عمود بر میدان-17 شکل

* Prod
* Threading Bar
* Soft Coil
* Solid Coil

:تجهيزات ديگر شامل

Threading Bar- 21 شکل

 اصــوال بــراى تســت ســطحى وســيعSoft Coil  وProd : نکتــه
.در يــك شــات اســتفاده مــى شــوند

Magnetic Flow- 22 شکل

Maximum sensitivity for defects orientated- 18 شکل
at 90º to
a line drawn between the poles

Coil Magnetisation - 23 شکل

Current Flow - 19 شکل

Rigid Coil - 24 شکل
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PROD METHOD - 20 شکل

انواع جريان ،كاربرد ،مزايا و معايب :
* جريان مستقيم
حساس به عيوب زير سطحى
قابليت دسترسى از طريق باطرى
ثابت ماندن ذرات مغناطيسى
حساسيت كمتر به عيوب سطحى
* جريان متناوب
در دسترس بودن
حساسيت به عيوب سطحى
تكان دادن ذرات مغناطيسى
قابليت از بين بردن مغناطيس پسماند
عدم حساسيت به عيوب زير سطحى
* جريانهــاى يكســويه (كــه بينابيــن ايــن دو جريــان متنــاوب و
مســتقیم قــرار ميگيــرد)
قابليت يافتن عيوب سطحى و زير سطحى
تكان دادن ذرات روى سطح
توجــه کنیــد کــه حركــت (ارتعــاش) ذرات مغناطيســى بــه روى قطعه
بســيار مهــم اســت ،از ايــن جهــت كــه بــه ســمت نشــتى جريــان
مغناطيســى حركــت ميكننــد و شــكل بهتــر و واضــح تــرى از عيــوب
نمايــان مــى كننــد.
: Skin Effect
ايــن خاصيــت چگونگــى حســاس بــودن جريــان متنــاوب بــه عيــوب
ســطحى رو توضيــح ميدهــد .چگالــى جريــان مغناطيســى بشــدت در
ســطح مــاده تحــت تســت بــاال ميــرود.
ايــن خاصيــت جريــان متنــاوب باعــث ميشــود كــه عيــوب ســطحى
بهتــر (كــه مــد نظــر هســتند) پديــدار شــود .يعنــى  flux densityبــا
اســتفاده از جريــان  ACدر روى ســطح بيشــتر اســت .يعنــى ميــدان
قويتــر اســت .يعنــى  indicationبهتــر اســت.

شکل A.C. : Field distribution - 26

شکل AC Field- 28

شکل DC Field - 28

الزامات استانداردى :

Permanent Magnet and DC Electromagnet :
Use the Lift Test

For pole spacing from 75 to 150mm - 18 kg

شکل Direct Current: Field distribution- 25
In order to achieve the same sensitivity to shallow
defects a DC field must be far more powerful than a
corresponding AC field.
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شکلAC ElectromagnetsUse the Lift Test -29

AC Electromagnets
Use the Lift Test
For pole spacing no more than 300mm - 4.5kg

Threading Bar :
Component placed within field and rotated for complete
coverage

Magnetic Flow :
Magnetism passed through sample
Field strength can be assessed using a “flux indicator”.

I=K/(L⁄D×N) NI=K/(L⁄D)
N = Number of turns in coil
K = 32,000 for DC (typical)
22,000 for AC or FWR (typical)
11,000 for HWR (typical)
L/D = Length / Diameter
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PROD METHOD :
Current passed through sample, typically:
5 Amps (rms) per mm of prod spacing
* 7.5 Amps / mm diameter
Or
* Amps / mm perimeter
For L/D = 1.5 or less, one shot only req’d

PROD METHOD :
Current passed through sample, typically:
5 Amps (rms) per mm of prod spacing

Threading Bar :
* R (mm) = I / 15
* R (mm) = I / 56

for General engineering
for aerospace

Rigid Coil Conditions :
- Cross section of test piece <10% of Coil (the fill
)factor
- Test piece must lie against side or bottom
- The test zone is the part of the component which lies
within the coil
- L / D must be between 5 and 20
Flux Indicator :

مطابــق بــا اســتاندردهاى صنعتــى تجهيــزات تســت ميبايســت قبــل از
هــر شــيفت و يــا اســتفاده مجــدد مــورد بررســى قــرار بگيرنــد.
قــدرت ميــدان مغناطيســى تشــكيل شــده بــه روى قطعــه در جهــات
مختلــف توســط ايــن وســيله صحــه گــذارى مــى شــود.
سه نوع متداول:
* ASME Pie Gauge
* Berthold Penetrameter
* Burmah Castrol Strips

شکل ASME V MAGNETIC FLUX INDICATOR - 36

شکل ASME pie gauge - 38

انواع ذرات مغناطيسى ،كاربرد ،معايب و مزايا :
* ذرات مغناطيسى خشك
مشخصه اصلى قابل استفاده به روى قطعات داغ
عيب اصلى چسبيدن به سطح قطعه و عدم لغزيدن
* ذرات تَر (غوطه ور در سيال)
در دو نــوع رنگــى و فلورســنت ،حساســيت باالتــر ،قابليــت
لغزيــدن بــه روى ســطح
علت و روشهاى از بين بردن ميدان مغناطيسى پسماند :
بطــور كلــى اگــر ميــدان مغناطيســى پســماند بــا عملكــرد
وســيله مــورد تســت قــرار گرفتــه تداخــل داشــته باشــد ،قطعــه
ميبايســت  Demagnetizeشــود.اين پروســه بوســيله دســتگاه
 Magnetometerپايــش مــى شــود.
روش : Demagnetize
همانگونــه کــه در شــکل زیــر میبینیــد یــک میــدان مغناطیســی
بــه طــور مــداوم معکــوس و کاهــش مــی یابــد.

شکل Demagnetize- 39

* Aperture type coil reducing AC

شکلASME V MAGNETIC FLUX INDICATOR- 37
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* AC or reversing DC aperture type coil, withdraw
component along the coil axis
* AC electromagnet
* Heating to above the Curie point (about 770C for
)steel

روشهای انجام تست :

* Continues or Residual
* Fluorescent or Visible
* Wet or Dry
?Continuous or Residual
		Continuous Method
& * Detecting media applied immediately prior to
during magnetisation.
* Detecting media used after the applied field has
been removed.
* Requires high retentivity.
* Less sensitive than continuous.
* Useful for components like ball bearings
?Fluorescent or Visible
Fluorescent
Visible
Detecting media dye No special lighting
coated
required
More sensitive
Higher concentration of
particles
Less tiring for
Background paint may be
operators
required
Better for batch
Visible
inspections

توجــه کنیــد کــه همــه عيــوب ســطحى إيجــاد نشــانه ميكننــد،
ولــى همــه نشــانه هــا عيــوب نيســتند.
چگونگــى كنتــرل و پايــش عملكــرد تجهيــزات تســت ،خاصيــت
فيزيكــى ذرات مغناطيســى ،و نــور :
فاصلــه زمانــى بيــن ايــن اقدامــات كنترلــى و شــرايط قبولــى در
اســتانداردها توضيــح داده شــده انــد.
* رنــگ و غوطــه ورى ذرات مغناطيســى بــر أســاس نســبت
درصــد حجمــى ذرات معلــق بــه ســيال انــدازه گيــرى میشــود.
* عملكــرد دســتگاه بوســيله قطعاتــى كــه داراى عيــوب از پيــش
تعييــن شــده مــي باشــند.
* المپ  UVتوسط بازرسى چشمى و نور سنج
دربــاره طيــف و طــول مــوج ذرات فلورنســت و نــور مــاوراء بنفــش
مــى باشــد.
المــپ  UVســه طيــف  A B Cتوليــد ميكنــد كــه بــراى پوســت
و چشــم مضــر ميباشــند.
بــا اســتفاده از فيلتــر تنهــا طيــف  Aبــه ســطح قطعــه مــى رســد
كــه كمتريــن آســيب رســانى را دارد.

مقايسه نور مرئى و فلورسنت :
مســلما روش فلورســنت بســيار حســاس تَــر مــي باشــد ولــى فراهــم
كــردن محيــط تاريــك و نــور فلورنســت از محدوديــت هــاى ايــن
روش اســت.

شکل  - 42مقايسه نور مرعى و فلورسنت

مزایا و معایب:

 روش فلورسنت حساس تر از روش نور مرئى می باشد. خستگی کمتر برای اپراتور نیــازی بــه اســتفاده از رنــگ روشــن بــه روی قطعــه جهــت ایجــادکنتراســت نمــی باشــد.
 خــواص رنــگ فلورســنت در محیــط هــای اســیدی ,قلیایــی و بــاقــرار گرفتــن در معــرض دمــای بــاال یــا نــور ماوراءبنفــش بشــدت
تضعیــف مــی شــود.
 نــور پــس زمینــه در تســت ســطوح زبــر و یــا در حضــور برخــیانــواع روغــن ایجــاد عیــوب نامرتبــط مــی کنــد.
 -به محیط تاریک نیاز می باشد.
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Story Station
The lion and the ant: some lessons for managers and HR
I came across the following fable recently and I found it an interesting way of challenging the roles of the manager
and HR alike in many organizations.
“Every day, a small Ant arrived at work early and starting work immediately, she produced a lot and she was
happy. The boss, a lion, was surprised to see that the ant was working without supervision. He thought if the ant
can produce so much without supervision, wouldn’t she produce more if she had a supervisor!
So the lion recruited a cockroach who had extensive experience as a supervisor and who was famous for writing
excellent reports. The cockroach’s first decision was to set up a clocking in attendance system. He also needed a
secretary to help him write and type his reports. He recruited a spider who managed the archives and monitored
all phone calls.
The Lion was delighted with the cockroach’s report and asked him to produce graphs to describe production rates
and analyze trends so that he could use them for presentations at board meetings. So the cockroach had to buy
a new computer and a laser printer and recruit a fly to manage the IT department. The Ant , who had been once
so productive and relaxed, hated this new plethora of paperwork and meetings which used up most of her time.
The lion came to the conclusion that it was high time to nominate a person in charge of the department where the
ant worked. The position was given to the Cicada whose first decision was to buy a carpet and an ergonomic chair
for his office. The new person in charge, the cicada, also needed a computer and a personal assistant, whom he
had brought from his previous department to help him prepare a work and budget control strategic optimization
plan.
The department where the ant works is now a sad place, where nobody laughs anymore and everybody has
become upset. It was at that time the cicada convinced the boss, the Lion, to start a climatic study of the office
environment. Having reviewed the charges of running the ant’s department, the lion found out that the production
was much less than before so he recruited the Owl, a prestigious and renowned consultant to carry out an audit
and suggest solutions. The Owl spent 3 months in the department and came out with an enormous report, in
several volumes, that concluded that” The Department is overstaffed.”
Guess who the lion fired first?The Ant of course “Because she showed lack of motivation and had a negative
attitude.

تقویم آموزشی گروه مدیریت خوردگی و اینتگریتی در نیمسال اول1395
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پــس از تحریمهــا احتمــاال شــرکتهای بزرگــی بــرای ســرمایه گــذاری
و شــرکت در پــروژه هــای بــزرگ بــه ایــران میآینــد .ســوال اینســت
کــه آیــا نیــاز بــه شــرکتهای خدماتــی خارجــی کوچکتــر ،بخصــوص
خدمــات اینتگریتــی ،بازرســی فنــی و کنتــرل خوردگــی نیز میباشــد؟
در چــه زمینــه هایــی نیــاز بــه شــرکتهای خدماتــی خارجــی میباشــد؟
چــه تخصــص هــا و تجهیزاتــی الزم اســت؟ در چــه زمینــه هایــی
ایــران بــا کمبــود مواجــه اســت؟
***
مطابــق تجربــه محــدود مــن و دســت کــم در حــوزه تولیــد و پاالیــش
گاز نیــاز باالیــی بــه روشــهای  NDTبــا ســرعت بــاال و جهــت
اســکرینینگ نیــاز باالیــی وجــود دارد .بــا توجــه بــه ســالها تحریــم
و دوری از تکنولــوژی روز  ،بســیاری ســایتهای مــا چــه در زمینــه
لولــه هــای کربنــی و حتــی پایــه نیکلهــا مشــکالت قابــل توجهــی
دارنــد .اضافــه کنیــد بــه ایــن مشــکل بحــث تــرک خــوردن را .مــن
بــه شــخصه یکــی دو ســازمان بــزرگ نفتــی مــی شناســم کــه از ایــن
مــوارد در صــورت توجیــه شــدن بــه شــدت اســتقبال مــی کننــد.
***
تــا زمانــي كــه ديــدگاه مديــران صنعــت نفــت توليــد محــور باشــد
نــه اقتصــاد توليــد محــور نيــاز واقعــي بــه ايــن خدمــات كــه تاثيــر
مســتقيم بــر بهــره وري بــر فراينــد توليــد دارد احســاس نمــي شــود.
***
استقبال يعني سرمايه گذاري تخصيص بودجه و منابع مالي.
***
مهــم تریــن چالــش در بکارگیــری شــرکت هــای خارجــی در حــوزه
بازرســی و یکپارچگــی دارایــی ها،فضــای متفــاوت ایــن شــرکت هــا
از اوضــاع نفــت و گاز ایــران اســت .بدیــن معنــی کــه اینجــا شــرایط
خــاص و ویــژه اســت بســیاری از مســتندات وجــود نــدارد و بســیاری
کارهــای پایــه ای نیــاز اســت تــا بتــوان بــه ابتــدای شــرایط حداقلــی
رســید .پــس اهتمــام شــرکت هــای خارجــی مــی بایســت روی
شــناخت ایــن مشــکالت و کمــک بــه رفــع آنهــا باشــد و قــدم هــای
بعــدی در گــرو حــل مشــکالت ابتدایــی اســت.
***
بــه نظــر مــن  ،اتفاقــا جــای کار بســیار زیــادی وجــود دارد .االن
بدلیــل نبــود شــرکت هــای خدمــات دهنــده مختلــف واقعــا فضــای
رقابتــی کــه قطعــا موجــب رشــد میشــود ،وجــود نــدارد.
***
بودجــه اداره بازرســي شــما چنــد درصــد كل بودجــه ســاليانه شــركت
شــما مــي باشــد؟ ايــا بــه نظــر شــما مــي تــوان از خدمــات معتبــر
بيــن المللــي بهــره جســت؟
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***
قطعــا میشــه .بــرای پــروژه هــای کــه مشــغول انجــام مقدماتــش
هســتیم ،بعضــی شــرکتهای داخلــی قيمتهايــي در حــدود
شــرکتهای بیــن المللــی پیشــنهاد داده انــد ،بارزومــه و تیــم بــه
مراتــب ضعیفتــر.
***
براســاس تجربــه مــن تمــام شــركتهاي بــزرگ در ايــن مــوارد
خــود كفــا هســتند و حتــي االمــكان ســعي ميكننــد كــه از منابــع
خودشــان اســتفاده كننــد مگــر اينكــه طــرف ايرانــي نظــر ديگــري
داشــته باشــد.
***
خــود کفــا منظــور چیســت ،یعنــی شــرکتهای طــرف قــرارداد
خودشــان را مــی آورنــد؟ شــرکتی مثــل توتــال کــه خــود
ســرویس مهندســی نمیدهــد؟
***
بلــه .توتــال بــراي بازرســي از  BVاســتفاده ميكنــه يــا بــراي
كارهــاي مهندســي از  Technipيــا  Genesisاســتفاده ميكنــه.
***
البتــه همیشــه اینطــور نیســت .االن تــو نــروژ توتــال از IKM
اســتفاده میکنــه.
***
درسته يا بقيه شر كتهاي مهندسي
***
مثل  Penspenيا J P Kenny
***
بــه نظــر بنــده در مرحلــه ی اول بــه  disciplineانجــام کارهــا در
شــرکت هــای بــزرگ و نیــز تقســیم بنــدی کارهــا بیــن نفــرات
مطابــق بــا تخصــص آنهــا.را یــاد بگیریــم کــه چطــور برنامــه
ریــزی کنیــم تــا پــروژه هــا بــا کمتریــن عیــب و بهینــه تریــن
صــرف هزینــه ،انجــام شــود.
***
بــه نظــر بنــده شــاید مهمتریــن نیــاز کشــور مــا بحــث هــای
مدیریتــی باشــد ،مدیریــت را از غربــی هــا یــاد بگیریــم همــه
چیــز حــل خواهــد شــد.
****
ابتــدا بایســتی ارزش انســان در جوامــع صنعتــی احیــا شــود.تا
زمانــی کــه سیســتم بــرای جــان انســان هــا در مقابلــه بــا حــوادث
ارزش زیــادی قایــل نیســت چــه انتظــاری داریــد؟ آنچــه مــد
نظرشــان اســت فقــط تولیــد اســت و تولیــد.

***
بــه عقیــده مــن کارفرمایــان ایرانــی اهــل ریســک نیســتند و
تمایــل ندارنــد اولیــن شــرکتی باشــند کــه خدمــات جدیــدی
را قبــول مــی کنند.بیشــتر تمایــل دارنــد کــه پــس از اجــرای
آن خدمــات در شــرکتی دیگــر در داخــل کشــور اگــر موفقیــت
آمیــز بــود آن را دنبــال کنند.البتــه ایــن نظــر بنــده اســت و شــاید
دقیــق نباشــد.
***
بــه نظــر مــن دو فــرق عمــده بيــن کشــورهای پیشــرفته بــا ایــران
در زمينــه مهندســي مــواد و خوردگــي و بازرســي فنــي وجــود
دارد؛
نحــوه مديريــت و انتخــاب افــراد الزم بــراي يــك پــروژه و يــا يــك
واحــد صنعتــي بســيار متفــاوت اســت.
در اينجــا ( کانــادا) سيســتم  documentationبســيار بســيار
قــوي وجــود دارد بــه گونــه اي كــه بــا عــوض شــدن كليــه
افــراد تمــام تجربيــات شــركت بصــورت مســتند در سيســتم و
كامپيوتــري و يــا  equipment strategy folderباقــي ميمانــد
و فــرد جديــد خيلــي ســريع ميتوانــد تمــام تاريخچــه و اطالعــات
را پيــدا كنــد و مطالعــه كنــد .دقيقــا بــر عكــس ســرزمين مــادري
مــن.
***
كار فرماهــاي شــركت نفــت مــا چــون خودشــان از نظــر فنــي قوي
نيســتند لــذا نميتواننــد يــك  scope of workخــوب بنويســند
و از پيمانــكار ايرانــي و يــا خارجــي دقيقــا مطابــق آنــرا بخواهنــد.
لــذا نــگاه ميكننــد ببيننــد بقيــه چيــكار كردنــد و ميگوينــد مــا
هــم مثــل آنهــا ميخواهيــم.
***
شــرح خدمــات قــرارداد متاســفانه بســياری از مــوارد موجود اســت
كــه قــرارداد چنــد ميليــون دالري در ايــران منعقــد شــده اســت
كــه شــرح خدمــات ان بســيار مبهــم  ،كلــي و غيرشــفاف اســت.
البتــه در كمــال تاســف بايــد اعتــراف كــرد بخــش مشــاوره و
پيمانــكاري در ايــران نيــز واقعــا بدنبــال شــفاف ســازي در شــرح
خدمــات قراردادهــا نمــي باشــد.
در نهايــت اينگونــه قراردادهــا در عمــل باعــث ايجــاد ديواربلنــد
بــي اعتمــادي بيــن طرفيــن در ايــران شــده اســت.
جهــت فائــق امــدن بــر ايــن مشــكل و تهيــه يــك شــرح خدمــات
مناســب راهــكار عملــي عبــارت خواهــد بــود تنظيــم يــك .RFQ
***
آیــا کاری کــه یــک مهنــدس خوردگــی در ایــران میکنــد بــا کاری
کــه یــک مهنــدس خوردگــی در آجــا انجــام مــی دهــد متفــاوت
اســت؟
***
بــه نطــر مــن نــه فرقــي نــدارد .دقيقــا هماننــد هــم اســت .در
اينجــا دسترســي بــه اطالعــات و آموزشــهاي فنــي و حيــن كار
بســيار راحــت اســت و ايــن باعــث ميشــود كــه تجربــه كســب
شــده در مــدت مثــا ســه ســال اينجــا برابــر ده ســال ايــران شــود.
البتــه ایــن نظــر شــخصي مــن اســت و ممكــن اســت بــا تجربــه
ديگــر دوســتان در بقيــه كشــورها متفــاوت باشــد.
***
سيستم اموزشي منظم و هدفمند

منابع اطالعاتي گسترده
مراكز علمي و تحقيقاتي
سيستم مستندسازي
همــه باعــث مــي شــود انتقــال دانــش و تجربــه از نســلي بــه نســلي
ديگــر باكيفيــت و كميــت همــراه باشــد.
***
در مــورد شــرح خدمــات  Scope of workحــق بــا شــما اســت.
شــرح خدمــات مبهــم اســت ،مثــا میگوینــد مشــاوره در زمینــه فــان
چیــز ،مشــخص نمیکننــد مشــاوره در چــه ســطحی ،بــا چــه کیفیتــی
و بــه مــدت چنــد ســاعت الزم دارنــد! ایــن باعــث میشــود پیمانــکاران
مختلــف تخمیــن هــای مختلــف بزننــد و در نهایــت معمــوال آن کــه
قــرار اســت کمتریــن مشــاوره را بــا پاییــن تریــن کیفیــت بدهــد،
چــون قیمتــش کمتــر اســت ،شانســش از همــه بیشــتر اســت!
مــورد دیگــر ایــن اســت کــه کارفرمــا هــر چــه کــه بــه فکــرش
میرســد( ضــروری یــا غیــر ضــروری) در شــرح کار میگــذارد؛ اگــر
همــه آن چیزهــا الزم اســت کــه قیمــت پــروژه شــما ســر بــه فلــک
میکشــد! آیــا بودجــه اش را داریــد؟
ایــن مســاله باعــث میشــود کــه پیمانکارانــی کــه درک درســتی از کار
دارنــد قیمــت باالیــی میدهنــد و آنهایــی کــه میخواهنــد ســمبل کنند
قیمــت پایینــی میدهنــد .در واقــع گاهــی بــه نوعــی از زیــر زبــان
کارفرمــا ،بودجــه شــان را بیــرون میکشــند و در همــان محــدوده،
قیمــت میدهنــد!
بــا ایــن وصــف چــه انتظــاری میــرود کــه در نهایــت پــروژه موفقــی
از آب در بیایــد!
***
بــه نظــر بنــده اول بايــد موضــوع ســرمايه و ســرمايه داري و مالكيــت
بخــش خصوصــي تعريــف بشــود اگــر اقــاي دكتــر شــهريور اجــازه
بدهنــد دوســتان راجــع بــه ايــن موضــوع پاســخ دهنــد ســپس مســئله
قانــون كار و بحــث ماليــات هــا و مســايل مرتبــط بــا گمــرك و عوارض
هــا و مســله تجــاري ســازي و توســعه مالــي و فاينانــس و رتبــه اعتبــار
سياســي در دنيــا بحــث شــود بعــد متوجــه ميشــويم كــه مــا در كوچه
بــن بســت گيــر كــرده ايــم و بــه صــورت فراســتي راهكارهايــي بــراي
خودمــان ابــداع ميكنيــم نــه بــه صــورت سيســتماتيك.
***
متاســفانه عمــده درآمــد کشــور مــا از منابــع طبیعــی و خصوصــا نفــت
و گاز هســت کــه مالکیــت آنهــا اگــر چــه ملــی اســت ،مدیریــت آنهــا
دولتــی مــی باشــد .از آنجاییکــه مدیــران دولتــی نیــز نفــع شــخصی
در مدیریتشــان نمــی بیننــد چنــدان بــه فکــر بهــره وری سیســتم
خــود نیســتند .از طــرف دیگــر هــم مســایل سیاســی و غیــر فنــی در
اغلــب مــوارد در اولویــت اســت .بــه عنــوان نمونــه مــی تــوان عملکــرد
شــرکت هــای بــزرگ نفتــی دنیــا رو بــا عملکــرد شــرکت ملــی نفــت
ایــران مقایســه کــرد.
***
شــاید مهمتریــن چیــزی کــه مــا نیــاز داریــم از بــاد پیشــرفته وارد
کنیــم ،سیســتم آموزشــی آنهــا باشــد .ایــن سیســتم آموزشــی اســت
کــه بــه مــرور فرهنــگ جامعــه را اصــاح میکنــد و جامعــه را بــه بلــوغ
فرهنگــی میرســاند.
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تاریخچه:
عضــو ارشــد قضائــی رســیدگی بــه پرونــده حادثــه
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گرفتــن
درس
صنایــع
پیشــروان
موفقیــت
دالیــل
یکــی از
 : 1995مقــررات جلوگیــری از آتــش ســوزی و انفجــار و واکنــش
اشــتباهات و شکســتهای گذشــته خــود و دیگــران ( Lessonsاضطــراری ()PFEER
 )Learntاســت .نمونــه بــارز ایــن مطلــب تاریخچــه بوجــود آمــدن  : 1996مقررات طراحی و ساخت تجهیزات فرا ساحل ()DCR
مقــررات مربــوط بــه (اجــزاء بــا حساســیت ایمنــی بــاال) و پایــه  : 1996مقررات ایمنی خطوط لوله ()PSR
گــذاری سیســتم مدیریــت آن اســت.
 : 2000برنامــه کلیــدی شــماره  - ۱راه انــدازی برنامــه بازرســی جهــت
کــه
بــود
شــمال
دریــای
پایپــر آلفــا ســکوی نفتــی واقــع در
کاهــش تعــداد نشــتی هــا بــه میــزان %۵۰تــا ســال ۲۰۰۴
توســط شــرکت اکســیدنتال پترولیــوم مــورد بهرهبــرداری قــرار  : 2003برنامــه کلیــدی شــماره  - ۲بازنگــری مدیریــت حفــاری و
گرفتــه بــود .ســاخت ایــن ســکو در ســال  ۱۹۷۶آغــاز شــد .در لیفتینــگ
ً
ابتــدا از آن بــه عنــوان ســکوی نفتــی اســتفاده میشــد کــه بعــدا  : 2004برنامــه کلیــدی شــماره  - ۳راه انــدازی برنامــه جامــع بازرســی
بــه ســکوی گازی تغییــر داده شــد.
تجهیــزات در جهــت تمرکــز بیشــتر بــر مدیریــت اینتگریتــی
ـک
ـ
ی
ـد،
ـ
تولی
ـه
ـ
عرش
در
گازی
در  ۶ژوئیــه  ،۱۹۸۸نشــت میعانــات
 : 2010برنامــه کلیــدی شــماره  - ۴اجــرای برنامــه بازرســی تجهیــزات
انفجــار و در پــی آن آتــش
بــا عمــر زیــاد در جهــت ارزیابــی
گرفتــن نفــت و گاز ،ایــن
ریســک حاصــل از افزایــش طــول
ســکو را منهــدم کــرده و
عمــر .هــدف از ایــن برنامــه
باعــث کشــته شــدن ۱۶۷
عبــارت اســت از:
در
نفــر شــد .ایــن حادثــه
ی در جهــت نیاز
* افزایــش آگاهـ 
لیســت  10حادثــه بــزرگ
بــه توجــه خــاص بــه تجهیــزات
تاریــخ بشــریت (از نظــر
بــا عمــر زیــاد
مالــی) کــه قابــل پیشــگیری
* ارزیابــی رویکــرد صاحبــان
بــوده قــرار گرفــت.
تجهیــزات در جهــت مدیریــت
حادثــه
و امــا پیــرو ایــن
ریســک
عــاوه بــر تغییراتــی کــه در
* تشــخیص کمبودهــا و ابــاغ
سیســتم مدیریــت ایمنــی
اقدامــات درمانــی
بوجــود آمــد ،سیســتم
* پایــه گــذاری یــک رویکــرد
مدیریــت اینتگریتــی در
مشــتر ک
دریــای شــمال بــه صــورت
 : 2012انتشــار راهنمــای اجــرا و
شکل  -1منهدم شدن پایپر آلفا ،سکوی نفتی واقع در دریای شمال
زیــر تــا بــه امــروز متحــول
مدیریــت ارزیابــی ریســک بــرای
گردیــد.
صنایــع نفــت و گاز فراســاحلی
مســئولیت
انتقــال
: 1991
بریتانیــا.
ایمنــی فراســاحل از دپارتمــان انــرژی بــه  : 2012 Health & Safetyانتشــار راهنمــای اجــرا و مدیریــت و افزایــش طــول عمــر
)Executive (HSE
تجهیــزات بــا عمــر زیــاد در صنایــع نفــت و گاز بریتانیــا.
 : 1992انتشــار و لــزوم اجــرای مقــررات ایمنــی فراســاحل
خالصــه ایــن تحــوالت جهــت مطالعــه بیشــتر در نقشــه زیــر آورده
( )Offshore Safety Actمتمــم ســال 1974
شــده اســت :
 : 1992اجرایی شدن بانک اطالعات نشتی های هیدروکربن
 : 1993انتشــار و لــزوم اجــرای مقــررات ایمنــی تاسیســات
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اولیــن و مهمتریــن دســتاورد پروســه فــوق کــه تحولــی در سیســتم مرتبــط بــه آن.
مدیریــت اینتگریتــی صنعــت نفــت و گاز در انگلســتان و نــروژ و بــه ســوال  : ۱چنــد مثــال دیگــر از  MAHبیاوریــد کــه در تجهیــزات
تبــع آن کشــورهای دیگــر ایجــاد کــرد پایه گــذاری سیســتم « Safetyشــما امــکان پذیرنــد.
 »Caseاســت کــه مبنــای آن شناســائی و کاهــش خطــرات تصادفــات پاسخ:
عمــده ( )Major Accident Hazard - MAHمیباشــد .ایــن ســند  -برخــورد لنگــر کشــتی و یــا اجســام خارجــی بــه خــط لولــه زیــر
ی از آنــرا دریــا و بــه طبــع آن تخریــب خــط لولــه و نشــت ســیال درون
در ســال  ۲۰۰۵بازنگــری شــد کــه در زیــر میتوانیــد نســخه ا 
خــط بــه دریــا.
دانلــود کنیــد.
بــر اســاس ایــن مقــررات صاحــب تجهیــزات ( - )Duty Holderیکـی از مــواردی کــه در دریــای شــمال همــواره در نظــر گرفتــه
میشــود برخــورد هلیکوپتــر بــا
مســئولیت تهیــه و اجــرای ایــن
ســکو اســت.
ســند را دارد .نداشــتن ایــن ســند و
ایــن خطــرات بــه فاکتورهــای
عــدم کســب تاییــد از  HSEپیــش از
مهمــی از قبیــل محــل نصــب
بهرهبــرداری در آبهــای بریتانیــا جــرم
تجهیــز ،مــاده مــورد بهرهبــرداری
بــه حســاب میایــد.
یــا محصــول در حــال تولیــد و
اجــرای ایــن مقررات مســتلزم بــرآورده
غیــره بســتگی دارد.
شــدن نیازمندیهــای زیر اســت:
ارزیابــی  MAHنیــاز بــه اســتفاده
 .1شناســایی خطرات اصلی ()MAH
نظــام منــد از تکنیــک هــای
ارزیابــی ریســک آنهــا و اطمینــان از
مناســب دارد کــه ممکــن اســت
انطبــاق بــا مقــررات قانونــی مرتبــط
کیفــی ،نیمــه کمــی و یــا کمــی
جهــت پائیــن آوردن ریســک تــا حــد
( )QRAباشــد .انتخــاب روش
قابــل قبــول ()ALARP
بایــد متناســب بــا ســطح ریســک
ی از MAH
نمونه ا 
و پیچیدگــی مشــکل باشــد.
(الــف) آتــش ســوزی ،انفجــار و یــا
ی کــه اســتفاده میشــود
هــر روشـ 
انتشــار یــک مــاده خطرنــاک کــه
در نهایــت بایســتی بــه ایــن
منتــج بــه مــرگ یــا آســیب جــدی
پرســش پاســخ دهــد کــه چــه
بــه پنــج یــا بیشــتر از افــراد درگیــر
]
File
:
l30
[(OSCR).pdf
3
شکل
کاری میتــوان انجــام داد کــه
در نصــب و راه انــدازی و یــا فعالیــت
ریســک را پائیــن بیــاورد و در
مرتبــط بــا آن شــود.
(ب) هــر رویــداد مربــوط بــه خســارت عمــده بــه تجهیــز یــا اتصــاالت عیــن حــال ارزش انجــام دادن داشــته باشــد.
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راهنمــای زیــر جهــت انتخــاب روش و اصــول ارزیابــی ریســک
موجــود اســت.

شکل ] File : sheet32006 (QRA).pdf[ - 4
ی مراحــل زیــر را بــرای ارزیابــی ریســک پیشــنهاد
کــه بطــور کلـ 
میکنــد.
در ایــن راهنمــا بــه عنــوان مثــال روشــهای کمـی ،کیفــی و نیمــه
کمـی بــرای شــرایط زیــر پیشــنهاد میشــود.

شکل  -6مدل کمی شناسایی خطر

شکل  - 5مدل ارزیابی ریسک مخاطرات
* سیســتم کمــی ( )QRAبــرای ســکوهای عظیــم در دریــای
ی و ســطح ریســک بــاال هســتند.
شــمال کــه دارای پیچیدگــ 
* سیســتم نیمــه کمــی ( )SQبــرای تجهیــزات بــا پیچیدگــی
و تعــداد پرســنل کمتــر ماننــد تجهیــزات حفــاری یــا ســکوهای
معمــوال بــدون نفــر .البتــه در ایــن حالــت بایســتی از وجــود
روشــهای مطمئــن بــرای جابجایــی و نجــات پرســنل اطمینــان
داشــت.
* سیســتم نیمــه کمــی ( )SQبــرای تجهیــزات بــا پیچیدگــی
و تعــداد پرســنل کمتــر ماننــد تجهیــزات حفــاری یــا ســکوهای
معمــوال بــدون نفــر .البتــه در ایــن حالــت بایســتی از وجــود
روشــهای مطمئــن بــرای جابجایــی و نجــات پرســنل اطمینــان
داشــت.

شکل  - 8مدل نیمه کمی شناسایی خطر
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ی ( )Qدر شــرایطی کــه اســتانداردهای کامــا روشــن
* سیســتم کیفـ 
و یــا بنــچ مــارک از طراحیهــای دیگــر وجــود دارنــد کــه از پائیــن

شکل  - 9مدل کیفی شناسایی خطر
بــودن ریســک بــا توجــه بــه تجربــه در طراحیهــای مشــابه اطمینــان
حاصــل میکنــد.
 .2دومیــن مرحلــه از اجــرای  ,OSCRشناســایی اجــزا بــا حساســیت
بــاالی ایمنــی ( )SCEدر مجموعــه دارائــی ( )Assetهاســت.
پــس از شناســایی خطــرات و حــوادث عمــده ناش ـی از آن ،ارزیابــی
ریســک و بــرآورد عواقــب محتمــل ،نوبــت بــه پیــدا کــردن روشهــای
محتمــل بــرای جلوگیــری از حــوادث و یــا کاهــش اثــرات ناش ـی از

آن اســت.
برای اینکار از مدل پاپیونی ( )bowtieاستفاده میشود.
همانطوریکــه در دیاگــرام فــوق مشــخص اســت بــرای هــر واقعــه
( - eventدر ایــن مــورد نشــتی) یکســری شــرایطی بــرای بــه وقــوع
پیوســتن وجــود دارنــد (مثــا خوردگــی و یــا فشــار باالتــر از حــد
مجــاز) کــه در ســمت چــپ نمــودار ( )initiating eventلیســت
میشــوند .از طــرف دیگــر در صــورت رخــداد واقعــه عواقــب ناشــی
از آن در ســمت راســت لیســت میشــوند ( - consequenceماننــد
انفجــار).
بــرای جلوگیــری از ایجــاد نشــتی (واقعــه) موانعــی میتــوان در
نظــر گرفــت کــه ایــن موانــع ( )barriersمیتواننــد در حیــن طراحــی،
ســاخت و یــا بهرهبــرداری پیــش بین ـی شــوند (عالئــم آبــی رنــگ).
ی کــه عامــل نشــتی ،خوردگــی باشــد،
بطــور مثــال در صورتــ 
انتخــاب صحیــح مــواد ،انتخــاب بازدارندههــا و تهیــه مشــخصات
( )specificationsالزم جهــت خریــد و ســاخت از موانــع پیــش بینـی
شــده در طراحــی هســتند .در حیــن ســاخت میتــوان از روشــهای
اجــرا ،بازرســی حیــن ســاخت نــام بــرد .و در زمــان بهــره بــرداری از
سیســتمهای مدیریــت و پایــش خوردگــی اســتفاده کــرد.
ســری دیگــر موانــع آنهایــی هســتند کــه در صــورت رخــداد نشــتی،
عواقــب آن را حــذف کــرده یــا کاهــش میدهنــد کــه در ســمت راســت
دیاگــرام بــا رنــگ قرمــز مشــخص شــده انــد.
موانــع فــوق از جهــت پائیــن آوردن ریســک بــه دو دســته تقســیم
میشــوند ،آنهایــی کــه  consequenceرا پائیــن میآورنــد ،مثــل
ی بیــن دو
 layoutصحیــح کــه بــا در نظــر گرفتــن فاصلــه کافــ 
تجهیــز از تاثیــر انفجــار یــا آتــش گرفتــن یکـی بــر دیگــری جلوگیری
میکنــد و دیگــری آنهایــی کــه بــر  probabilityتاثیــر میگذارنــد،
مثــل سیســتمهای کنتــرل فرآینــدی (دمــا ،فشــار ،غیــره)
بــر اســاس مــدل پنیــر سوئیســی ( )Swiss Cheeseایــن موانــع کــه
در حقیقــت اجــزا بــا حساســیت بــاال ()Safety Critical Elements
نــام دارنــد بــه عنــوان یــک بــرش پنیــر بــه حســاب میآینــد کــه
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دارای نقایــص و ضعــف هســتند و در صورتیکــه تمام ـی ایــن نقایــص
در کنــار هــم قــرار گیرنــد منجــر بــه رخ دادن حادثــه میشــوند.
 SCEبخشهایی از یک تجهیز یا پلنت هستند که:
* از کار افتــادن آنهــا منجــر بــه رخــداد یــک حادث ـهی عمــده شــود
(ماننــد یــک خــط لولــه یــا یــک مخــزن حــاوی هیدروکربــن ،یــک
مبــدل حرارتــی بــا بخــار آب فشــار بــاال)
* و یــا اینکــه هــدف از وجــود آنهــا جلوگیــری از یــک حادثـهی عمده
یــا محــدود کــردن عواقــب آن اســت .ماننــد شــیرهای اطمینــان،
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تجهیــزات آتــش نشــانی و  .PPEایــن دســته از تجهیــزات در
مقــررات  PFEERکــه در بــاال ذکــر شــد عنــوان شــده انــد.
در حقیقــت هــدف از اجــرای یــک سیســتم مدیریــت اینتگریتــی
اطمینــان از اینســت کــه ســامت تــک تــک موانــع فــوق در طــول
عمــر تجهیــز حفــظ شــود و نواقــص (ســورخهای پنیــر سویســی)
تــا حــد امــکان حــذف و یــا کــم شــوند
ســوال  : ۲چنــد مثــال دیگــر از  SCEهایــی بیاوریــد کــه مرتبــط
بــه جلوگیــری نشــتی در اثــر خوردگــی هســتند.
پاسخ:
در بخــش اول  - :انتخــاب متریــال مناســب  ،اســتفاده ار بازدارنــده
خوردگــی ،مانیتورینــگ خوردگــی (کوپنهــای خوردگــی ،پرابهــای
 ERو  ، )..اجــرای برنامــه هــای بازرســی بــر اســاس مطالعــات
ریســک و مکانیزمهــای تخریــب فعــال و Cathodic Protection

در حقیقــت هــدف از اجــرای یــک سیســتم مدیریــت اینتگریتــی
اطمینــان از اینســت کــه ســامت تــک تــک موانــع فــوق در طــول
عمــر تجهیــز حفــظ شــود و نواقــص (ســورخهای پنیــر سویســی) تــا
حــد امــکان حــذف و یــا کــم شــوند
ســوال  : ۲چنــد مثــال دیگــر از  SCEهایــی بیاوریــد کــه مرتبــط بــه
جلوگیــری نشــتی در اثــر خوردگــی هســتند.
پاسخ:
در بخــش اول  - :انتخــاب متریــال مناســب  ،اســتفاده ار بازدارنــده
خوردگــی ،مانیتورینــگ خوردگــی (کوپنهــای خوردگــی ،پرابهــای ER
و  ، )..اجــرای برنامــه هــای بازرســی بــر اســاس مطالعــات ریســک و
مکانیزمهــای تخریــب فعــال و Cathodic Protection System
بخــش دوم - :بــه منظــور کاهــش اثــرات نشــتی نیــز  :کالیبــره بــودن
و فعــال بــودن ســیتمهای شناســایی مثــل  detectorهــای گاز، H2S،
آتــش ،اطمینــان از عملکــرد ولوهــای  ESDVو....
 .3پــس از شناســایی SCEهــا نوبــت بــه تعریــف اســتانداردهای
اجرایــی ( )performance Standards - PSمیرســد .تهیــه و
اجــرای ایــن ســند بــرای هــر  SCEالزامیســت .در ایــن ســند حداقــل
معیارهــای پذیــرش تنظیــم میشــوند بطوریکــه در آن محــدوده امــکان
از کار افتــادن  SCEوجــود نداشــته باشــد.
در اینجــا از توضیــح بیشــتر در مــورد Performance Standardهــا
خــودداری میکنــم چــرا کــه جنــاب ســتوده منــش در جلســه قبــل
بــه تفصیــل بــه آنهــا پرداختنــد.
در رابطــه بــا ایــن نیازمنــدی DCR ،یــا (Design , Construction
 ), etc. Regulationsمقرراتــی اســت کــه نیازمندیهــای طراحــی تــا
بهــره بــرداری را مشــخص میکنــد و انطبــاق بــا آن الزمــه تحقــق
 OSCRاســت .بــه عنــوان مثــل  DCRبــه صاحــب تجهیــز اجــازه
ی کــه محــدوده فراینــد و شــرایط
بهرهبــرداری را نمیدهــد تــا وقتــ 
ی الزم بــرای عملکــرد ایمــن تجهیــز مشــخص شــده باشــد .در
محیطـ 
ضمــن ســوابق ایــن اطالعــات بایســتی بــروز باشــند.

System

بخــش دوم - :بــه منظــور کاهــش اثــرات نشــتی نیــز  :کالیبــره
بــودن و فعــال بــودن ســیتمهای شناســایی مثــل  detectorهــای
گاز ، H2S،آتــش ،اطمینــان از عملکــرد ولوهــای  ESDVو....
 .3پــس از شناســایی SCEهــا نوبــت بــه تعریــف اســتانداردهای
اجرایــی ( )performance Standards - PSمیرســد .تهیــه
و اجــرای ایــن ســند بــرای هــر  SCEالزامیســت .در ایــن ســند
حداقــل معیارهــای پذیــرش تنظیــم میشــوند بطوریکــه در آن
محــدوده امــکان از کار افتــادن  SCEوجــود نداشــته باشــد.
در اینجــا از توضیــح بیشــتر در مــورد Performance Standard
هــا خــودداری میکنــم چــرا کــه جنــاب ســتوده منــش در
جلســه قبــل بــه تفصیــل بــه آنهــا پرداختنــد.
در رابطــه بــا این نیازمندی DCR ،یــا (Design , Construction
شکل ]File : l85 (DCR).pdf [- 13
 ), etc. Regulationsمقرراتــی اســت کــه نیازمندیهــای طراحــی
تــا بهــره بــرداری را مشــخص میکنــد و انطبــاق بــا آن الزمــه
تحقــق  OSCRاســت .بــه عنــوان مثــل  DCRبــه صاحــب  .4مرحلــه نهائــی تهیــه طــرح مکتــوب بازرســی و آزمــون (Written
ی کــه محــدوده  )Scheme of Examinationsو طــرح تاییــد (verification
تجهیــز اجــازه بهرهبــرداری را نمیدهــد تــا وقت ـ 
ی الزم بــرای عملکــرد ایمــن تجهیــز  )Schemeمیباشــد کــه اجــرای آن بایســتی توســط یــک سیســتم
فراینــد و شــرایط محیطــ 
مشــخص شــده باشــد .در ضمــن ســوابق ایــن اطالعــات بایســتی
بــروز باشــند.
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مهــارت و دانــش آنهــا
 .9نیــاز بــه تعریــف شــاخصهای عملکــرد ( )KPIمناسـبتر
در ســطح مدیریت ارشــد
 .10مدیریــت ارشــد از اطالعــات مدیریــت اینتگریتــی
اســتفاده درســت و کافــی نمیکنــد و بــه تعمیــرات و
نگهــداری اولویــت مــورد نیــاز را نمیدهنــد
 .11درک کافــی از اهمیــت رســیدگی بــه سفارشــات
تعمیــرات و نگهــداری عقــب افتــاده و انبــار شــده وجــود
نــدارد
 .12نتایــج ممیزیهــا و بازنگریهــا بــه درســتی بــه
سیســتم بازخــورد نمیشــوند.
یــک ســوال چالشــی کــه شــاید بتــوان بعــد از پایــان جلســه
ن پرداخــت:
بــه آ 
ســوال  : ۴آیــا در ایــن یافتههــا شــباهتی بــا مدیریــت
اینتگریتــی در ســازمان خــود میبینیــد؟
آخریــن مــا حصــل ایــن واقعــه برنامــه کلیــدی چهــارم اســت
کــه در بخــش  ۱۳مقــررات  OSCRصاحــب تجهیــز را ملــزم
میکنــد کــه بــرای تجهیــزات بــا عمــر زیــاد ،بازنگــری
ی منظــم روی Safety Case
دقیقــی را در فواصــل زمانــ 
انجــام دهــد تــا اینکــه از تغیــرات فرآینــدی از زمــان طراحــی
و شــرایط بهــره بــرداری کــه ممکــن اســت عمــر تجهیــز را
محــدود کنــد مطلــع باشــد.
تنهــا بــر اســاس ایــن بازنگــری هســت کــه صاحــب تجهیــز
میتوانــد طــرح پیشــنهادی بــرای تمدیــد طــول عمــر بدهــد.
در ایــن خصــوص مطلــب را بیشــتر ادامــه نمیدهــم چــون
فکــر میکنــم موضــوع بحــث دکتــر شــهریور در جلســه بعــد
باشــد.
در نهایــت بایســتی بــه گــزارش ســال  ۲۰۱۳در خصــوص
ارزیابــی نــرخ نشــتیها پــس از  ۲۵ســال اجــرای OSCR
و دیگــر مقــررات مرتبــط اشــاره کنــم کــه نشــاندهنده
کاهــش  ۴۸درصــدی نشــتی بیــن ســالهای  ۱۹۹۷تــا ۲۰۱۳
اســت.

نظــارت مســتقل و بــا صالحیــت انجــام شــود تــا اینکــه از پیــروی
اســتانداردهای تعییــن شــده در طــول عمــر تجهیــز اطمینــان
حاصــل شــود.
بازرســی بایســتی توســط شــخص بــا صالحیــت و مســتقل
( )Independent Competent Person ICPانجــام شــود کــه
میتوانــد از داخــل ســازمان باشــد (جهــت انجــام تســت و آزمــون)
ی صحــت
یــا خــارج از ســازمان (جهــت ممیــزی و تاییــد دوره ا 
نتایــج ،تطبیــق بــا روشهــا و اســتاندارد هــا) .ســوابق ایــن بازرســی و
ی از طراحــی اولیــه تــا نصــب،
ممیزیهــا در طــول عمــر تجهیــز یعنـ 
بهرهبــرداری و حتــی خــروج از ســرویس بایســتی حفــظ شــود.
سوال  : ۳اجرای  RBIدر کدام مرحله از الزامات فوق قرار دارد؟
پاســخ  :در واقــع تهیــه یــک طــرح مکتــوب بازرســی و آزمــون خروجی
اصلـی  RBIمیباشــد .البتــه شناســایی MAHهــا و ارزیابــی ریســک
مرتبــط بــه آن هــم از ورودیهــای اصلـی  RBIمیباشــد.
البتــه  RBIبخــش کوچکــی از سیســتم اینتگریتــی فــوق را پوشــش
میدهــد .چــرا کــه فقــط بــه ظــروف تحــت فشــار و نهایتــاً ســازه
محــدود میشــود .در حالیکــه المانهــای فــوق شــامل سیســتم بــرق
و ابــزار دقیــق ،سیســتمهای اکتیــو و پســیو حفاظــت از آتــش و غیــره
میشــود.
مهــم اینســت کــه ارزیابــی ریســک بــه درســتی انجــام شــود و نتایــج
آن بــه  RBIخورانــده شــود
تحــول مهــم دیگــری کــه پــس از فاجعــه پایپــر آلفــا رخ داد راه
انــدازی برنامــه کلیــدی ســوم و تعریــف مدیریــت اینتگریتــی بــه
معن ـی «توانایــی یــک تجهیــز در انجــام عملکــرد مــورد نیــاز خــود
بــه طــور موثــر و کارآمــد و در عیــن حــال حفــظ ســامت ،ایمنــی و
محیــط زیســت» بــود.
ی وضعیــت مدیریــت ریســک توســط
هــدف از اجــرای ایــن طــرح برسـ 
اپراتورهــای مختلــف ،یافتــن کاســتیها در ســامت تجهیــزات،
ضعــف در اجــرای مقــررات و شناســایی عملکردهــای مثبــت بــود.
در ســال  ۲۰۰۷گــزارش  KP3منتشــر شــد کــه شــامل نتایــج
بازرســی حــدود  ۱۰۰واحــد از تجهیــزات فراســاحلی بــود .در ایــن
گــزارش حوزههــای مرتبــط بــا تعمیــرات و نگهــداری برجســته شــده
انــد کــه نیــاز بــه تمرکــز بیشــتر دارد.
مهمترین یافتههای این گزارش عبارتند از:
ی در رویــه سیســتم مدیریــت بیــن اپراتورهای
 .1تفــاوت قابــل توجهـ 
مختلف مشــاهده شــد
 .2در اغلــب مــوارد درک درســتی از وضعیــت پلنــت موجــود نبــود
بدلیــل عــدم نگهــداری مناســب از دســتگاههای ثبــت اطالعــات
ی بــا
 .3سیســتم تعمیــرات و نگهــداری بــه مقــدار قابــل توجهــ 
هزینــه جزئــی قابــل بهبــود اســت .ایــن امــر توســط برنامــه ریــزی
و آمــوزش بهتــر و ایجــاد Performance Standardهــای دقیقتــر
شکل  - 15گزارش سال  ۲۰۱۳در خصوص ارزیابی نرخ
قابــل دستیابیســت
نشتیها پس از  ۲۵سال اجرای OSCR
 .4دســت کــم گرفتــن اهمیــت سیســتمهای یوتیلیتــی و تاثیــر
فرســودگی آنهــا بــر عملکــرد SCEهــا و در نهایــت وقــوع حادثــه ایــن خالصــه ای بــود از مقــررات اینتگریتــی و ایمنــی پس از
 .5عــدم درک درســت و کافــی از  Asset Integrityو  Barriersدر واقــع پایپــر آلفــا و اصــول اولیــه مدیریــت  SCEهــا .ممنــون
ی کــه گذاشــتید.
از توجهتــون و وقتـ 
ســازمان
 .6دست کم گرفتن نقش مقامات فنی (  )Technicalدر سازمان
ی بین
 .7عدم به اشتراک گذاشتن تجربیات مثبت و منف 
 .8ناکافــی بــودن همــکاری بــا موسســات بازبینــی و اســتفاده از
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مثــال  :وزن يــك فيلــر ER-70sبــه قطــر  2.4mmو طــول  1متــر
-1مقدمه
موفقيــت در انجــام كار بــا در نظــر گرفتــن ســود آن ســنجيده و يــك الكتــرود  E-7018بــه قطــر 2.5mmرا محاســبه كنيــد.
مــي شــود و بســتگي بــه توانايــي شــركتها جهــت ارايــه قيمت (طــول الكتــرود  35cmاســت )
For ER-70s :
قابل رقابــت در بــازاردارد.
−3 2
عناصــري كــه روي توزيــع قيمتهــا در پروســهاي مختلــف تاثير
π (2.4 ×10 ) × 7850 ×1
=m
×
=
دارنــد ممكــن اســت تــا حــدودي بــا هــم متفــاوت باشــند ولي 0.036 Kg
4
0.99
مفهــوم اساســي يكــي اســت  .یکــی از مهمتریــن عواملــی کــه
بحــث اقتصــادی جوشــکاری را تحــت تاثیــر قــرار مــی دهــد
For E-7018 :
فیلــر ،الکتــرود مصرفــی ،گاز و لــوازم جانبــی مربــوط بــه
جوشــکاران مــی باشــدWelding – Hand Book .در فصلــي
2
π (2.5 × 10−3 ) × 7850 × 0.35
بــه عنــوان تخميــن هــاي اقتصــادي در جوشــكاري بــه همــه
=m
×
=
0.023Kg
4
0.6
مــوارد پرداختــه اســت .در خصــوص بــراورد فیلــر و الکتــرود
بــرای روش هــای جوشــکاری  GTAWو  SMAWاز نظــر
تجربــی اینجانــب تحقیقــات عملــی در ســال هــای  1384تــا جدول 1بازده برکنی ( )deposition efficiencyتنظیم شده براساس
ســال  1387انجــام داده ام کــه خالصــه آن بــه شــرح ذیــل
AWS-WHB
حضورتــان ایفــاد مــی گــردد.
-2روش های برآورد فیلرو الكترود برای PIPING
 .از آنجــا كــه عمــده كار جوشــكاري در پــروژه هــاي نصــب
صنايــع نفــت و پتروشــيمي و نيروگاههــاي و كارگاههــاي
ســاخت بــا روش  SMAWو  GTAWانجــام مــي شــود  .در
ايــن قســمت بــه بحــث در مــورد بــرآورد فيلــر و الكتــرود بــه
روشــهاي تجربــي و تئــوري پرداختــه مــي شــود .
)1-2محاسبه وزن یک الکترود یا فیلر:
بــراي محاســبه وزن يــك عــدد الكتــرود يــا فيلــر بــا قطــر و
طــول معيــن از فرمــول زيــر اســتفاده مــي شــود .

جدول  :2چگالی فلزات و آلیاژ های مختلف

چگالــی فلزاتــی ماننــد فــوالد کربنــی و آلیــاژی ,فــوالد

π
2
 × d .ρ .l 
ضدزنگ,چــدن آلومنیــم وآلیاژهــای آن و ...در جــدول  2موجــود
4

اســت
m=
η
 TABLE NF-2از ASME II PART Dچگالــي فلــزات غيــر
اهنــي و الياژهــاي انهــا را داده اســت .واحــد عــدد موجــود در
 : mوزن يك فيلر يا الكترد )Kg( .
 :ηضریبــی اســت كــه طبــق جــدول  1بــه دســت مــی آیــد )  TABL NF-2 ) lb/in3اســت .بــراي تبديــل بــه )) kg/m3
 .و بــه طــول الكتــرود یــا فيلــر و روش جوشــكاري بســتگي بايــد در عــدد  24643.7ضــرب شــود.
وزن يــك فيلــر بــا طــول  1mو قطــر 2.4mmدر ايــن روش 36 gr
دارد .
و روزن الكتــرود بــا قطــر  2.5mmو طــول  35cmمعــادل بــا 23gr
 : dقطر فيلر يا الكترود )m( .
بدســت مــي آيــد  .كــه بــا مقــدار موجــود در كارگاههــاي ســاخت و
 :ρچگالي  doRكه درجدول  2موجود است )Kg/m³( .
پــروژه هــاي نصــب يكي اســت.
 : Lطول فيلر يا الكترود)m( .
 ηبــه طــور متوســط بــه روش  WAMSحــدود  0.6و بــراي
روش  GTAWحــدود  0.99در نظــر گرفتــه مــي شــود .

 2-2روش تجربی محاسبه الکترودبرای لوله

پــس از محاســبه وزن يــك فيلــر و يــك الكتــرود  .تعــداد فيلرهــا يا
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جدول :3تعداد الکترود و فیلر های مورد نیاز برای جوشکار لوله ای با
قطر  6اینج و ضخامت  7/11میلیمتر

جدول  :4خالصه فرمول های به دست آمده جهت برآورد فیلر و الکترود

الكتــرود مصــرف شــده جهــت يــك لولــه از جنــس فــوالد کربنــی
بــا ضخامــت  7.11mmو قطــر  »6يادداشــت شــد  .كــه خالصــه
آن در جــدول  3موجــود اســت ( .طــول فیلرهــای مصرفــی یــک
متــر و قطــر آنهــا  2.4mmوطــول الکترودهــا  35cmوقطرشــان
شکل  : 1لبه سازی V-Type
 2.5mmهســتند)
تــوان بــه آن رســید ایــن اســت کــه مقــدار وزن فیلــر یاالکتــرود مصرفــی
بــا افزايــش قطــر لولــه  ،طــول جــوش بيشــتر مــي شــود و بنابراين مربــوط بــه پــاس  1مســتقل از ضخامــت اســت وفقــط بــا قطــر نســبت
بــرای دو لولــه بــا قطــر  D2, D1و ضخامــت یکسان،نســبت وزن مســتقیم دارد.
فيلــر و يــا الكتــرود بــراي آنهــادر تناســب زیــر صــدق مــی کنــد.
روش فــوق بــه صــورت تحقيقاتــي در چنــد پــروزه انجــام شــده اســت
.و بــراي سرجوشــهايي بالبــه ســازي زیــر اعــداد قابــل قبولــی بــه دســت
M 2 L2 πD2 D2
آمــد.
=
=
=
از انجــا كــه در جوشــكاري تنــوع زيــادي در لبــه ســازي و متریــال داريــم
M 1 L1 πD1 D1
الزم بــه تعريــف يــك رابطــه كلــي داريــم و بــا مبنــا قــرار دادن يــك لولــه
بنابرايــن بــا افزايــش يــا كاهــش قطــر لولــه  ،وزن الكتــرود و فيلــر ) 6,THK 7.11mmاینــچ) از جنــس فــوالد كربنــي مقــدار وزن الكتــرود
مصرفــي بــه همــان نســبت تغييــر خواهــد كــرد  .ارتبــاط فيلــر و فيلــر مصرفــي را بــراي هــر فلــز يــا اليــاژي محاســبه كنيــم.
مصرفــي و الكتــرود مصرفــي بــا ضخامــت چيســت ؟ آيــا مــي
تــوان آن را خطــي فــرض كــرد .
اگــر دو لولــه از یــک جنــس بــا قطــر یکســان و ضخامتهــای T1
و  T2مــورد بررســی قــرار گیرنــد داریــم :
) M 2 F (T2
T
=
= K × ( 2 )2
) M 1 F (T1
T1
بــا روش ســعی و خطــا مقــدار  K=1.06بــرای زمانــی کــهT2>T1
و k =0.94وقتــی کــه  T2<T1باشــد.با تلفیــق فرمــول  2و
فرمــول  3بــرای دو لولــه بــا قطرهــای  D1,D2و ضخامتهــای
 T2,T1نســبت  M2/M1را مــی تــوان بــه شــکل زیــر نوشــت.

M2
D
T
= K × ( 2 ) × ( 2 )2
M1
D1
T1

مــي تــوان بــا مبنــا قــرار دادن یــک لولــه  6اینــچ از جنــس فــوالد
کربنــی بــا ضخامــت  mm11.7مقــدار الکتــرود یــا فیلــر مصرفــی
رابــرای هرلولــه ای ازجنــس فــوالد بــا قطــر Dو ضخامــتT
حســاب کــردو فرمــول  4رادر جــدول زیــر خالصــه نمــود .نکتــه
ای کــه هــم بــه شــکل تجربــی و هــم بــا محاســبات ریاضــی مــی
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شــرکت مهندســی پرتــو آزمــون آذر در ســال  1379بــا هــدف تامیــن نیازهــای کیفــی پــروژه هــای صنعتــی کشــور در
زمینــه بازرســی فنــی و آزمــون هــای غیــر مخــرب تاســیس گردیــده و اکنــون پــس از گذشــت شــانزده ســال فعالیــت
مســتمر در چندیــن پــروژه بــزرگ ملــی و بیــن المللــی مشــغول فعالیــت اســت .ایــن شــرکت پــس از اســتقرار
سیســتم مدیریــت کیفیــت  ISO 9001:2008در شــرف اســتقرار سیســتم  ISO/IEC 17020از نظــام تاییــد صالحیــت
موسســه اســتاندارد بــوده و هــم چنیــن موفــق بــه دریافــت گواهینامــه رتبــه  1مهندســین مشــاور بازرســی فنــی از
معاونــت راهبــردی ریاســت جمهــوری گردیــده اســت.
ایــن شــرکت در راســتای تحقــق برنامــه اســتراتژیک خــود بــا هــدف گســترش شــرکت و توســعه آزمــون هــای غیــر
مخــرب بــا اســتفاده از تکنیــک هــای جدیــد موفــق بــه ترویــج  ،توســعه و ارائــه تکنیــک هــای مــدرن شــده اســت.

آرمان

پدیــد آوردن جنبــش عظیــم علمــی  ،عملــی  ،تکنولوژیــک و صادقانــه در راســتای تولیــد و اســقرار تکنولــوژی هــای
پشــتیبانی کننــده کیفیــت و تولیــد کیفــی در راســتای ســوق حرکــت صنعتــی کشــور بــه ســوی تعالــی کیفیتــی

رویکرد

 -1برنامــه ریــزی و توانمنــد ســازی در جهــت اجــرای تســت و بازرســی در صنایــع و پــروژه هــای بــزرگ در داخــل و
خــارج از کشــور
 -2هدایــت و مدیریــت مجموعــه شــرکت بــا بــه کارگیــری سیســتم هــای پیشــرفته مدیریــت و اســتراتژی مناســب
بــرای رســیدن بــه اهــداف و آرمــان هــای تدویــن شــده
 -3توسعه فراگیر شرکت از جهت مسائل اقتصادی ،منابع انسانی و فرآیند ها و توسعه دانش
خدمات و توانایی های شرکت مهندسی پرتو آزمون آذر
 -1انجــام پــروژه هــای مدیریــت خوردگــی ( ، )AIMبازرســی بــر مبنــای ریســک( ، )RBIآمــاده ســازی جهــت ســرویس
دهــی ( )FFSو ارزیابــی عمــر ()Life assessment
 -2دارای مجــوز از ســازمان انــرژی اتمــی ایــران جهــت کمیــت ســنجی  ،آنالیــز مــواد و کار بــا منابــع پرتویــی جهــت
کار بــا بیــش از  05منبــع رادیــو اکتیــو ایکــس  ،ایریدیــوم  ،ســلنیوم ،کبالــت  ،گادولونیــوم  ،شــتاب دهنــده و بیــش از
ده دســتگاه کرالرجهــت تســت پانارومیــک لولــه
 -3خدمــات بازرســی خوردگــی زیــر عایــق ( )CUIخوردگــی داخلــی وخارجــی پایــپ بــه روش هــای رادیومتریــک
بــا اســتفاده از روش  Real time radiographyبــا اســتفاده از منابــع ایکــس و گادولونیــوم و همچنیــن روش پالــس ادی
کارنــت ( )PECبــرای ســایز از کمتــر از یــک اینــچ تــا اقطــار بــزرگ مثــل مخــازن کــروی و غیــره
 -4رادیوگرافــی صنعتــی بــا اســتفاده از دســتگاه شــتاب دهنــده مولــد پرتــو ایکــس  Betatron 7.5 mevتــا ضخامــت 053
میلیمتــر فوالد
(Tube Inspection & Tube cleaning -5بــرای کلیــه مبدلهــای حرارتــی) بــا اســتفاده از جدیــد تریــن تکنولــوژی تمیــز
کاری و تســت بــه روشــهای ادی کارنــت و ریمــوت فیلــد
 -6توانایی ساخت پروبهای ادی کارنت و ریموت فیلد و انجام کالیبراسیون انها
 -7طراحی و ساخت دستگاه کرالرهای مولد پرتو ایکس و گاما (ایریدیوم  192و سلنیوم )75
 -8خدمات فلز شناسی با استفاده از جدیدترین دستگاههای اسپکترومتر  XRF ،و Ferrite scope
 MFL -9مخازن
 -10توانایی انجام پایپ اسکن جهت تشخیص گرفتگی پایپ تا قطر  18اینچ در حال حاضر
 -11توانایی انجام آزمونهای غیر مخرب عمومی و پیشرفته در مگا پروژها
 -12توانایی انجام آزمونهای PHASE ARRAY & TOFD
 -13توانایی انجام  Corrosion Mappingبا استفاده از تکنیک های رادیومتریک و Phase array
 -14تولید نرم افزارهای خاص صنعتی ()Software solution

