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 مشخصات كلي  ،عنوان 
( ، شناسايي و  HAZOP STUDYفرآيند مطالعه، تجزيه و تحليل خطر )بروزآوری مطالعات فني     _1

و تهيه، تدوين  SVA؛ مطالعه تهديدات امنيتي  STUDY HAZID تجزيه و تحليل خطرات موجود

شامل سناريو نويسي , بررسي  (ERP/EAP) ط اضطراریيواکنش در شراسناريوهای مختلف مديريت 

 با قابليت عملياتي و اجرايي PRE INCIDENT PLAN (PIP)سازی و پيامد هر سناريو از طريق مدل

، پذيریتاکيد بر آناليز آسيب وهای مرتبط و موجود )بااخذ تاييد کارفرما( افزارنرمسازی ،بر اساس مدل

سه  یسازمدل، (QRA) سکير يکم يابيارز، امديپ زيآنال، SIL Allocation اي SIL زيآنال مطالعات

در نواحي  ،افزارنرمو ارائه  ArcGIS افزارنرم طيداده در مح گاهيپا جاديا، (3D-Modeling)   یبعد

، HAZOPمطالعات  پااليشگاه که از اين به بعد در اين پروژه به اختصار غيرصنعتيصنعتي و 

HAZID ،SIL ،SVAسازی سه بعدی و ارايه طرح واکنش در ، آناليز پيامد و ارزيابي ريسک، مدل

شرح کار،  دستورالعمل و استانداردها، بر اساسناميده مي شود  شرايط اضطراری در پااليشگاه ششم

 از طريق جذب خدمات مشاور انجام دهد. ها و ساير اسناد پيوستنقشه

شرکت  ششمپااليشگاه  غيرصنعتيانجام پروژه فوق الذکر نواحي صنعتي و محل مورد نظر جهت    

در کل نواحي صنعتي و  SVAو  HAZID فرآيندکه محل مطالعه  مي باشد مجتمع گاز پارس جنوبي

های آن به  NODEو تعداد   HAZOP فرآيندغير صنعتي پااليشگاه بوده و محل دقيق انجام مطالعه 

در شرح کلي خدمات به تفکيک شرح داده شده  ERP/EAPهمراه تعداد و محل دقيق سناريو های 

طر فرآيند مطالعه و تجزيه و تحليل خبروزآوری  انجام خدمات مطالعاتي و .است

(HAZOP,HAZID,SVAو ) های افزارنرمو تدين سناريو های مختلف بر اساس مدلسازی  تهيه

فضای  در  پذيریبا تاکيد بر آناليز آسيب (EAP/ERP) ط اضطراریيواکنش در شرا مديريت مرتبط
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 .پيراموني پااليشگاه مي باشد که قابيلت عملياتي و اجرايي داشته باشد

 مشخص و سيستم موجودمزايا و معايب   پروژه فوقمي بايست پس از انجام مطالعاتي  در اين طرح

و  بررسيايي آينده در طرح توسعهعملي از طرح مطالعاتي فوق فراهم گرديده و امکان استفاده 

 . بيني شودپيش

 مي باشد به شرح ذيل که اجرای آن توسط مشاور الزامي است؛ ياد شده  ایمشاورهلذا خدمات          

 گردآوری اطالعات و شناخت کلي طرح (1

 پااليشگاه ششم غيرصنعتيدر نواحي صنعتي و  SVA و HAZID فرآيندانجام مطالعه  (2

 غيرصنعتينواحي صنعتي و های NODE در  (HAZOPتجزيه و تحليل خطر ) فرآيندمطالعه و انجام  (3

  .مطابق جدول فايل پيوست در شرح کلي خدمات ششمپااليشگاه 

  فرآيند( نهايي مورد انجام در مطالعه  NODEبا توجه به احتمال کم يا زياد شدن تعداد گره های ) 

HAZOP  در پايان قرارداد مشخص مي گردد. %20با تلورانس مثبت يا منفي 

شرايط  واکنش در معتبر/کاربردی )محتمل( منجر به مديريتسناريوی  150تعداد تهيه و تدوين  (4

 PIP PREبه تفکيک هر سناريو و  Consequence Modeling و تحليل پيامد( ERPاضطراری)

INCIDENT PLAN حمالت  ،ی، خطاهای انساني، سوانح طبيعيفرآيند با استفاده از تحليل حوادث

، HAZID(، HAZOPنتايج مطالعات شناسايي تجزيه و تحليل خطر) ای و همچنينسايبری و رايانه

SVA  مطابق جدول فايل پيوست در شرح کلي ششم پااليشگاه  غيرصنعتيدر نواحي صنعتي و

 .خدمات

با توجه به احتمال کم يا زياد شدن تعداد نهايي سناريوهای مديريت واکنش در شرايط اضطراری 

ERP/EAP    در پايان قرارداد مشخص مي گردد. %20با تلورانس مثبت يا منفي 
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 SVAو   HAZIDمشاور مي بايست مکان و زمان اجرای برگزاری جلسات شناسايي خطرات ضمنا     

در حضور کارشناسان کارفرما و  ERP/EAPو تهيه و تدوين سناريو ها  HAZOP فرآيندو مطالعه 

و کليه هزينه های ترانسفر و محل  در پااليشگاه يا هرمکان ديگر مورد تاييد کارفرما برگزار نمايند

افراد شرکت مشاور طول زمان انجام پروژه و زمانهای برگزاری جلسات مشاوره  برعهده اقامت 

 .مشاور مي باشد

ميزان آسيب و تشخيص  شرايط اضطراری واکنش در مديريتسناريو های ارائه شده  تحليل و ارزيابي (5

 .به همراه ارزيابي ريسک به تفکيک هر سناريو مورد تاييد کارفرما هایافزارنرمبا استفاده از  پذيری

ساعته مرتبط با موضوع پروژه مطابق با سرفصل های آموزشي  24دوره آموزشي  5برگزاری  (6

های افزارنرمدوره های آموزشي  ضمنا   وزارت نفت مطابق پيوست ارائه شده در شرح کلي خدمات

های نام برده شده مي باشد و هزينه برگزاری در صورت نياز و دستور مورد استفاده به استثناء دوره

 هده مشاور مي باشد.کارفرما بر ع

 Safety) ايمن عملکرد بررسي( Safety Integrity Level) ايمني يکپارچگي سطح اتمطالعانجام  (7

Instrumented Functionايمن عملکرد در دخيل پارامترهایمشتمل بر  ( تجهيزات ابزار دقيق 

 به منجر که سناريوهايي تعيين، ابزاردقيق سيستم تعيين و طراحي از هدف، دقيق ابزار تجهيزات

 هایاليه اثر، ابزاردقيق صحيح عملکرد عدم از ناشي احتمالي نتايج و تبعات، شوندمي ابزاردقيق عملکرد

 خواهد بود. حفاظتي و ايمني در نظر گرفته شده در کاهش حوادث و خطرات

مطالعات شناسايي پيامدهای ممکن از سناريوهای مختلف نشتي و انفجار مشتمل بر جمع آوری انجام  (8

 و PHASTافزار توسط نرم آناليز پيامد، حتملم یوهايسنار ليتحل و نييتعاطالعات محيطي، 
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 .شناسايي و تعيين سناريوهای پرخطر برای آناليزهای بعدی

 داده و منطقه ييهوا و آب طيشرا فرکانس، یها داده از استفاده با سکير يکمانجام مطالعات ارزيابي  (9

 يبيجداول ترک هيهي، تتيجمع اطالعاتي، اطالعات هواشناسي، مشتمل بر جهان ينشت فرکانس یها

محاسبه و ی، ريپذ تکرار نيتخم، محتمل یوهايسنار ليو تحل نييتعي، و فراوان یداريسرعت باد، پا

 و به ترتيب برآورد تکرارپذيری، آناليز پيامد، محاسبه و ارائه ريسک. سکيارائه ر

به  یسه بعدی محتمل و معتبر در محيط وهايسنار یحاصل از مدلساز جايمناسب نت یسازادهيپ  (10

ابتدا سناريوهای معتبر سايت شناسايي و تعيين ميشوند سپس در محيط  فرآيند. در اين CFDروش 

PDMS بعدی تبديل ميشوند، سپس با روش به مدل  سهCFD پيامدهای پيشرفته مربوطه در دو ،

ای و مقاومت ساختمانها تحليل ميگردد و در نهايت جانمايي آشکار سازهای دث زنجيرهحوزه حوا

 قيحر ضد یپوششها از استفادهو  آب پرده ستميس يطراح و یازس خنک یستمهايس ييکارا، گازی

 تعيين خواهد شد. فعال ريغ یستمهايس و

سازی بومي افزارنرمو ارائه  ArcGIS افزارنرم طيداده در مح گاهيپا جاديانظم دهي به اطالعات و   (11

 Pre incidentی، بعد سه بصورت حادثه محل شينماشده جهت پااليشگاه ششم با قابليتهايي همچون 

plan ،زولهيا محدوده کردن مشخصيي، نويدوم حوادث احتمال کردن مشخصي، نشان آتش اطالعات 

 شيپا، MSDS تيريمد، تيسا منابع اطالعات تيريمد و شينما، چارت حادثه  شينمای، نديفرا کردن

ی در راستای تسهيل در ضرور یها نقشهی، ضرور تماس اطالعات، تيسا طيشرا یا لحظه

 گيری مديريت شرايط اضطراری به تفکيک هر سناريو توسط مشاور.تصميم

های استفاده شده در بند های قرارداد در سطح افزارنرماستقرار و پياده سازی و نصب و آموزش   (12
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 Dow fire & Explosion مانندای عنوان پروژه هفرآيندهای انجام افزارنرمپااليشگاه از جمله 

index  مورد استفاده در مطالعه و انجام  افزارنرموHAZOP  مورد استفاده در مطالعه و  افزارنرمو

و  SVAانجام  مورد استفاده در مطالعه و افزارنرمو (7ورژن  PHA Pro افزارنرم از) HAZIDانجام 

و  PRE INCIDENT PLAN(PIP)و  ERP/EAPمورد استفاده در مطالعه و انجام  افزارنرم

Consequence Modeling و شاخصRC max  و اليه های ايمنيLOPA  های بدون سيستمو

 .(Redundancyجايگزين )

به تفکيک هر سناريو از جمله  مخاطرات سکير يابيارزمشاور موظف است نسبت به انجام  (13

 یرو بر شده محاسبه یسکهاير یبند طبقه انجام و تيسم ،ارانفجــ آتش، داتيتهدمهمترين 

)روش  قابل تحمل سکيپر خطر / ر سکيمحتمل/ ر سکير با توجه به سه سطح شگاهيپاال ساتيتاس

Dow fire & Explosion index در اين گام  (شود  گرفته نظر در مشاور توسط حتما ستيباي م

 اقدام نمايد 

 ،Hot Zone، Warm Zone، Staging Area ینقشه ها تهيه و ارائه گزارش در خصوص (14

 يسکر یدارا يوهایسنار يتمام یبرا Plot plan یو آمبوالنس بر رو ينحرکت ماش مسيرهای

 .پرخطر يسکمحتمل و ر

با استفاده از  MUSTER POINTارائه نتايج حاصل از مطالعه و بررسي نقاط محل تجمع ايمن  (15

 .به صورت هارد کپي رنگي وفايل قابل ويرايش الکترونيکي افزارنرمداده های نتايج تحليل 

 آموزش و استفاده در بندهای قراردادمورد  یها و سخت افزارهاافزارنرماصلي  SOURCEارائه  (16

 .به افراد معرفي شده از طرف کارفرما به پيمانکار آنها
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 مديريتحاصل از سناريو های اقدامات پيشگيرانه و روشهای اجرائي  ،تبيين راهکارها رائه نتايج وا (17

  .PER INCIDET PLAN (PIP) واکنش در شرايط اضطراری

و سناريو های تدوين شده   HAZOP, HAZID, SVA فرآيندحاصل از مطالعه ارائه نتايج  (18

ERP/EAP  قابل ويرايش به صورت هارد کپي و کتابچه رنگي و فايلهای الکترونيکي. 

 مشاور موظف به اولويت بندی اقدام اصالحي بر اساس هزينه و اجرا در پايان پروژه مي باشد (19

مطالعات  ندفرآيمحتوای  عملياتي تضمين گارانتي سه ساله بعد از اتمام پروژه به منظور اجرای (20

 .انجام شده

 اهداف كيفي و كمي طرح -2
 :با انجام اين خدمات مشاورهايي اهداف زير بايد محقق گردد   

های افزارنرمطريق از  های انجام شدهمدل سازی  اجرایو  عنوان پروژه مذکور چگونگي مطالعه ارائه

( HAZOP,HAZID,SVAتحليل خطر )فرآيند مطالعه و تجزيه و  به نقشه های اجرايي که منجر و موجود

با قابليت عملياتي  (ERP/EAP) ط اضطراریيواکنش در شرا مديريتو سناريوهای  طرح تدوين و تهيه و

شرکت ششم پااليشگاه  غيرصنعتيتمامي نواحي صنعتي و  پذيری درتاکيد بر آناليز آسيب وو اجرايي 

 .، مي باشدمجتمع گاز پارس جنوبي

های پيامد ، مدلسازیهارد کپي رنگيکتابچه اسناد فايل الکترونيکي و تهيه  ،هدف نهاييبه طور کلي     

های مورد استفاده قرار گرفته بر روی سيستم های کامپيوتر افزارنرمو نصب طرح شده مسناريوهای 

های آموزشي برگزاری دوره، انتقال دانش فني و افزارهاهای اليه باز و اليه بسته نرمپااليشگاه و ارائه فايل

فرآيند مطالعه و انجام خروجي حاصل از مرتبط با موضوع و غيره که در طول پروژه کارفرما صالح بداند 

ط يواکنش در شرامديريت  احي و تدوين سناريوطر( و HAZOP,HAZID,SVAتجزيه و تحليل خطر )

و ارائه الگوی مطلوب با تاکيد بر رتبط های مافزارنرماستفاده از بر اساس مدلسازی با  (ERP) اضطراری
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مجتمع گاز پارس  شرکت ششمپااليشگاه  غيرصنعتيتمامي نواحي صنعتي و  پذيری درآناليز آسيب

 .مي باشد که قابليت اجرايي و عملياتي داشته باشد جنوبي

همچنين مشاور مي بايست حداقل دو نفر از کارشناسان متخصص جهت استقرار دائمي در طول پيمان به 

کارفرما معرفي و بعد از اخذ تاييديه کارفرما نسبت به استقرار آنها در پااليشگاه اقدام نمايد.  HSEواحد 

های محل اما هزينه گرددتوسط کارفرما مشخص و تحويل ميدر پااليشگاه محل استقرار کارشناسان 

های رفت آمد در طول مدت پيمان در محل اسکان )خوابگاه( و پااليشگاه و هزينهاقامت خوابگاه، تغذيه 

 برعهده مشاور مي باشد.

مشاور ملزم به ارايه ها در عنوان پروژه، ها و سناريوبا توجه به ذکر قابيلت عملياتي و اجرايي طرح ضمنا 

 های مذکورجاری سازی طرحبعد از اتمام پروژه به پااليشگاه به منظور ضمانت سال  3خدمات به مدت 

 مي باشد.

های مدل سازی تاکيد مي گردد مشاور در پايان قرارداد موظف است نسبت به تهيه و ارائه کتابچه و نقشه

ها افزارنرمهای انجام شده توسط باز و اليه بسته مدلسازیشده بصورت هارد کپي رنگي و فايلهای اليه 

  با اخذ تاييديه کارفرما اقدام نمايد.

 توضيحات بيشتر در شرح کلي خدمات ارائه شده است

 کلمات تخصصي طرح عبارتند از:

SVA: SECURITY  VULNRABILITY  ASSESSMENT  
HAZOP: HAZARD  AND OPERABILITY  STUDY 
HAZID: HAZARD  IDENTIFICATION  STUDY  
ERP: EMERGENCY  RESPONSE  PLAN 
EAP: EMERGENCY  ACTION  PLAN 
PIP: PRE INCIDENT PLAN 
SIL: SAFETY INTIGRITY LEVEL 

 



 
 
 
 
 

PHASES 15&16           

  
، HAZOPمطالعات  يو بروزآور يبازنگرخدمات مشاوره اي 

HAZID ،SIL ،SVAسکير يابيو ارز امديپ زي، آنال ،

در  ياضطرار طيطرح واکنش در شرا هيو ارا يسه بعد يمدلساز

 پااليشگاه ششم مجتمع گاز پارس جنوبي
  

 8صفحه:       

 گزارش شناخت
 
 

 
 سازمان كارفرمايي -3

پااليشگاه  مديريتو  HSE ادارهس و ناظر ريششم پااليشگاه  HSE ادارهسازمان کارفرمايي 

 مي باشد. ششم

به عنوان  ICT، حراست و برداری، تعميرات، بهرهمهندسي اداراتهمچنين روسای محترم 

 واحدهای همکار معرفي مي گردند.

کارفرما اين حق را برای خود محفوظ مي دارد که به منظور تضمين گارانتي سه ساله بعد از 

مطالعات انجام شده ضمانت نامه بانکي  فرآيندتوای اتمام پروژه به منظور اجرای عملياتي مح

 .شرکت مشاوره ای انجام دهنده پروژه را به مدت سه سال نزد خود نگهدارد

 هااسناد فني و نقشه -4
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 هاي مربوطها و دستورالعملمهمترين مقررات، بخشنامه ➢
وزارت نفت ، شرکت ملي گاز و دستورالعمل های شرکت مطالعات بر اساس استاندارد های 

مجتمع گاز پارس جنوبي مي باشد . در صورتي که بر حسب نياز يا با توجه به ويرايش 

 استانداردها نياز به ويرايشهای جديد باشد بايد تاييد کارفرما اخذ گردد.

 ششمااليشگاه و مهندسي پ ICTو HSE حراست  اتها و دستورالعمل ادارهمچنين بخشنامه

 الزم االجرا مي باشد.

 

 


