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چکیده
تجهیزات صنعتی دارای پیچیدگی خاص خود بوده که در صورت بیشتر شدن این پیچیدگیها ،احتمال رخداد حوادث عمده در عملیات
فرآیندی بیشتر خواهد شد .از جمله صنایع دارای پیچیدگی ،صنعت نفت بوده که مدیریت ریسک عملیات فرآیندی انبارهای نفت شرکت
پخش فرآوردههای نفتی ایران نقطه ی هدف این مطالعه میباشد .شرکت پخش فرآوردههای نفتی ایران دارای  73منطقه بوده که انبار نفت
شهید بهفر منطقهی اردبیل به عنوان مطالعهی موردی انتخاب شده است .در واقع انجام این مطالعه ،امکان تهیهی یک مدل بومی مدیریت
ریسک عملیات انبارهای نفت کشور را فراهم میآورد .به همین منظور ،روش ریسک بر پایه ی نگهداری برای محاسبهی ریسک مورد استفاده
قرار گرفته است .برای جمع آوری دادهها ،از روش دلفی استفاده شده است .عدد ریسک با استفاده از فاکتورهای بومی سازی شده قابل
محاسبه خواهد بود .امّا این نوع ارزیابی کالسیک ریسک همواره با عدم قطعیتهایی همراه است .عدم قطعیت میتواند ناشی از عدم وجود
اطالعات دقیق و کافی ،نوع ابراز بیان متفاوت افراد از ریسک ها ،نقص در دادهها و خطاهای اندازهگیری و غیره باشد .بهترین و پرکاربردترین
روش برای غلبه بر این عدم قطعیتها ،روش فازی معرفی شده است .در این مطالعه ،روش فازی برای مدل سازی ریسکهای عملیات
فرآیندی به کار گرفته شده است .در نهایت عدد ریسک با استفاده از مدل فازی محاسبه شده است.
کلید واژه :عملیات فرآیندی ،ریسک عملیات ،ریسک بر پایه نگهداری ،ارزیابی کالسیک ریسک ،روش فازی.
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مقدمه

اجرای برنامههایی برای برخورد با آنهاست .جزئیات

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران در سال 8733

مدیریت ریسک در هر انبار نفتی طبق شرایط بحرانی خاص

(8191میالدی تشکیل شده و بیش از  13سال است که در

آنها متفاوت با انبارهای نفت دیگر است [ .]6مدیریت

امر تامین و توزیع فرآوردههای نفتی کشور فعالیت دارد .این

درستی از چنین تسهیالتی نیازمند داشتن اطالعاتی جامع و

شرکت با دارا بودن بیش از  6927نفر پرسنل دائم و حدود

قضاوتی مناسب دربارهی خطرات مربوط به فعالیتهای آن

 83هزار نفر پرسنل غیررسمی و بهرهگیری از امکانات و

تسهیالت میباشد .چنین برنامههایی که آنالیز ایمنی

تأسیسات ،وظیفه مدیریت تأمین و نظارت بر توزیع

فرآیندی ) (PSAنامیده میشوند ،میتوانند تصمیمات مرتبط

روزانه بیش از  923میلیون لیتر انواع فرآوردههای نفتی را در

با انتخاب اندازهگیریهای ایمنی سازمانی و فنی متناسب را

سراسر کشور عهده دار است [ .]8شرکت ملی پخش

اتخاذ نمایند تا این که مدیریت درستی از ریسکهای

فرآوردههای نفتی ایران از لحاظ ساختار سازمانی دارای 1

شناسایی شده را به عمل آورند و معیارهای قبول ریسک را

مدیریت (منابع انسانی ،امور مالی ،بازرگانی ،صادرات و

مانند آن چه در برخی از کشورهای اروپایی مورد نیاز می-

واردات ،برنامه ریزی ،تأمین و توزیع ،سامانهی هوشمند

باشد ،تدوین نمایند [ .]3-6بخش مهمی از سیستم ایمنی این

سوخت ،عملیات ،مهندسی و طرحها و مدیریت احداث

است که خطرات بالقوهی مرتبط با فرآیندها را شناسایی

جایگاههای سی ان جی و  1واحد بالفصل (بهداشت ،ایمنی

کرده و احتمال رخداد و پیامدهای حاصل از این خطرات

و محیط زیست ،امور حقوقی ،بازرسی فنی ،پژوهش و

را ارزشیابی میکنند .مسلماً روش کالسیک مدیریت ایمنی

توسعه ،حراست ،حسابرسی داخلی ،روابط عمومی،

فرآیندی که روی رابطهی بین رویدادها و حوادث عمده

کمیسیون مناقصات ،اداره پیشگیری از عرضه خارج شبکه

تمرکز میکند ،در جلوگیری از رخداد حوادث عمده موفق

و مقابله با قاچاق فرآوردههای نفتی است [ .]9توسعهی

عمل نمیکند [ .]83-1استفاده از ارزیابی ریسک به عنوان

صنایع نفت و پتروشیمی از گذشته تاکنون موجب شمار

جزء یکپارچهای از یک فرآیند تصمیمگیری کلی مدیریت

زیادی از حوادث مربوط به ایمنی ،سالمت و محیط زیست

ریسک ،پایهای علمی را برای شناسایی ریسکهای عملیات

شده است .این حوادث توجه بسیاری از قوانین محلی را به

ایجادکرده است .روشهای بر پایهی ریسک متفاوتی در

خود جلب کرده است [ .]7صنایع پاالیش و پخش

نوشتههای مختلفی گزارش شدهاند که از گسترهی کامالً

فرآوردههای نفتی نقشی اساسی را در اقتصاد دنیا و زندگی-

کیفی تا کامالً کمی را شامل میشوند .مطالعهی مناسبی از

های روزمره ایفا میکند و شمار متنوعی از محصوالت را

ریسک میتواند از بسیاری از این حوادث جلوگیری به

تولید و توزیع میکنند [ .]2امروزه ،هر کسی میداند که

عمل آورد [ .]1-1امروزه ،تعداد  31انبار نفت در کشور ما

نفت قبل از پاالیش و پخش ،یک مادهی آالیندهی بی

در حال کار میباشند .بنابراین با حوادث عمدهی ناشی از

استفاده به شمار میرود .انبارهای نفت ،به دلیل استفاده از

تجهیزات پیچیده دست و پنجه نرم میکنند .به همین دلیل

فناوریهای متفاوت و شمار زیادی از تجهیزاتی که در

داشتن یک چارچوب مدیریت ریسک بومی برای عملیات

قسمت عملیات استفاده میشوند ،پیچیده میباشند [.]5

انبارهای نفت کشور ضروری به نظر میرسد .ریسک در هر

برخی از صنایعی که با خرابیهای ناخواستهای سر و کار

فعالیتی که توسط انسان صورت میگیرد ،همواره وجود

دارند ،از روشهای مختلفی برای مدیریت ریسکها استفاده

داشته و دارد .در واقع استفاده از فنون و تکنیکهای آماری

میکنند .مدیریت ریسک ،فرآیند شناسایی این ریسکها و

و ریاضی برای پیشبینی و ارزیابی ریسک سیستمها دارای
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اهمیت ویژهای میباشد که با این مفهوم ریسک آمیزهای از

کاهش هزینههای عملیات فرآیندی و افزایش ایمنی سیستم

احتمال و شدت وخامت خواهد بود [ .]3مدیریت ریسک،

اشاره کرد .علت استفاده از منطق فازی وجود عدم قطعیتها

در واقع فرآیند شناسایی ریسک و اجرای برنامههایی برای

به دلیل کیفی بودن دادهها میباشد .همین طور نشان داده

نشان دادن آن میباشد .ارزیابی ریسک در واقع بخشی از

شده است که نتایج فازی به واقعیت نزدیکتر خواهند بود.

مدیریت ریسک بوده که دارای تکنیکهای مختلفی می-

در پایان نتایج دو روش ارزیابی کیفی و فازی با هم مقایسه

باشد .در اکثر موارد اطالعات مربوط به پارامترهای سیستم

خواهد شد .به عنوان مطالعهی موردی ،این پژوهش

در روشهای کمی و کیفی ارزیابی ریسک به صورت دقیق

درشرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی انجام میگیرد.

و قطعی وجود ندارد [ .]87-88در چنین شرایطی استفاده از

داشتن دادههای درستی از ریسک مربوط به نگهداری

تئوری آمار و احتماالت برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل

دستگاهها در هر صنعتی از موارد ضروری آن صنعت به

دادهها خیلی مشکل و در مواردی غیرممکن میگردد .منطق

شمار رفته و در صورتی که این کار با تکنولوژیهای نوینی

فازی یکی از ابزارهای موثری است که درشرایط عدم

چون منطق فازی مدلسازی شود ،به طور حتم در بهبود

اطمینان برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل و تصمیمگیری می-

عملکرد آن صنعت تأثیر ویژهای خواهد گذاشت .از مهم-

تواند مورد استفاده قرار گیرد .در واقع منطق فازی به ارزیابی

ترین مزایای این روش یافتن نتایج از دادههای مبهم که به

عملکرد با استفاده از توابع احتمال میپردازد .هدف این

واقعیت نزدیکتر هستند ،میباشد [ .]81با ارائه دادههای

است که ریسک عناصر سیستم به جای اعداد دقیق و قطعی

حاصل از این تحقیق ،هزینههای عملیات ،دوره زمانی انجام

به صورت اعداد فازی مشخص گردد .در روش فازی با

عملیات کاهش خواهد یافت و میتوان عیب تجهیزات را

داشتن دادههای احتمال و شدت ،میتوان به مدلسازی

قبل از وقوع خرابی پیشبینی نموده و در اقتصاد کشور

پرداخت .بر مبنای منطق فازی ،به ورودیهای دقیق نیازی

صرفه جویی کالنی را به عمل آورد .عملیات پیچیده نیازمند

نبوده و اگر کنترلکنندههای بازخورد در سیستمها طوری

دستیابی به سیستمهای پیچیدهای برای اطمینان از سطح

طراحی شوند [ ]85که بتواند دادههای مبهم را دریافت کند،

ایمنی خود در چرخهی عمر میباشند .این عملیات باید به

این دادهها میتوانند به طور ساده در عمل اجرا شوند .در

طرز مناسبی ارائه ،مدلسازی و تجزیه و تحلیل شوند .هدف

این کار سعی بر آن شده است تا نمونهای از کاربرد آن در

اصلی این نوشته ،مدلسازی عملیات فرآیندی در

صنعت نفت بیان شود [ .]86در این پروژه ،ابتدا ساختار

پاالیشگاههای نفت و گاز بوده و اهداف دیگر برای دستیابی

سلسله مراتبی واحدها ،عملیات آنها طراحی میشود سپس

به این هدف در نظر گرفته شدهاند [.]81

با استفاده از روش دلفی ،چک لیست فاکتورهای ریسک و
معیارهای آنها برای هر ریسک با کمک کارشناسان داده-
سازی خواهد شد .دادههای جمعآوری شده در فرمول
ریاضی ریسک مدیریت عملیات جایگذاری میشود تا
عدد ریسک به دست آید [ .]81-83همچنین دادههای به
دست آمده در مدل موجود ،با استفاده از تکنیک فازی نیز
اجرا خواهد شد .از مزایای استفاده از این روش میتوان به

مواد و روشها
این روش تحقیق بر پایه سه مرحله دلفی پایهریزی شده
است .پرسشنامه به وسیله یک صفحه توضیح شامل ساختار
و هدف کلی نظرسنجی و نیز شرایط گمنامی کارشناسان
برای هر بخش مطالعه نشان داده میشود .در پی ساختار
اولین نسخه از چارچوب پیچیدگی پروژه پرسشنامه به
شش بخش خرابی دستگاههای اصلی ،خرابی در سال ،تأثیر
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عملیاتی ( ،8 OIانعطافپذیری عملیاتی ( ،9 OFهزینه تعمیر

گرفته شد ،که  Fفاکتور تکرارپذیری در بازه زمانی معین و

و تأثیر روی ایمنی و محیط زیست

 Cپیامد اندازهگیری خرابیها بوده که از رابطه ( 8محاسبه

و نگهداری

(MC

7

( 2 ISEتقسیم میشود .مورد مطالعه این پروژه واحد عملیات

شد.

شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی اردبیل میباشد.

(1

ارزیابیهای بحرانی در طی چهار هفته با هدف هدایت

در این رابطه  OIفاکتور تاثیر عملیاتی OF،فاکتور قابل

تالشهای تعمیر و نگهداری با توجه به هدف کسب و کار

انعطاف عملیاتی MC ،فاکتور هزینه تعمیر و نگهداریISE ،

جدید انجام شد و جلسات برای سه مرحله فرآیند دلفی

تأثیر بر روی فاکتور ایمنی و محیط زیست میباشد .به

برنامهریزی گردید .در ابتدا یک سری از اظهارات مربوط

عنوان یک نتیجه از طبقهبندی فوق مقدار حداکثر برای یک

به شرایط مورد نیاز فرآیند چرخش به صورت جداگانه و به

ریسک دستگاه  933واحد ریسک بدون بعد بود .با توجه به

صورت ناشناس توسط کارشناسان ثبت شد [ .]93زمان به

تکرارپذیری خرابیها ( Fتیم تصمیمگیری به ایجاد طبقه-

کار گرفته شده برای این آنالیزها شامل جمعآوری دادههای

بندی و مقیاس در جدول ( 8برای رتبهبندی تجهیزات

مورد نیاز از سیستم اطالعاتی تأسیسات و جلسات تیم بود.

مختلف پرداخت .با توجه به این که عوامل مختلف پیامد

تمام توضیحات جمعآوری و به اجزای پنل تحویل داده شد.

( Cکالسبندی و درجهبندی شدند ،زمانی که معیارهای

برای ارزیابی هسته تجهیزات و فعالیت پاالیشگاهها در

کلی برای آنالیز حساسیت تأسیسات ایجاد شد و لیستی از

مقیاس از یک (تجهیزات با اهمیت کمتر /فعالیت به سه

سیستمهای تاسیسات و زیر سیستمها به دست آمد ،دادهها به

(تجهیزات بحرانی /فعالیت که هدف آن ایجاد یک درک

راحتی در آنالیز جمعآوری شده و یک سند به دست آمد.

از صنایع در محیط عملیاتی است به عنوان پایهای برای

حداکثر ریسک تجهیزات (2 × [ 83×2( +9 +1]=933

مراحل بعدی که به طور کامل جنبههای مختلف عملیات

933محاسبه گردید .طبق نظر تیم دلفی ،بحرانیبودن

فرآیندی را پوشش میدهد در نظر گرفته شد .مرحله دوم

تجهیزات مطابق جدول ( 9در سه سطح دستهبندی شد.

طراحی و ثبت سواالت بیشتری با توجه به خرابیهای
اصلی میباشد .در کل پرسشنامه مرحله دوم شامل 98

C=(OI×OF)+MC+ISE

جدول  -8مقیاس و طبقهبندی تکرارپذیری خطر
تکرارپذیری

تعداد خرابی در

شکست ()F

سال

ضعیف

≥2

2

متوسط

7

7

 9و 7باشد .فاکتورهای ریسک مورد نیاز در آنالیزها عبارت

خوب

9

9

از ایمنی کارکنان ،تأثیرات محیط زیستی ،زمان توقف

عالی

≤8

8

اظهار نظر بود [ .]99-98به استناد اظهار نظرات که بیشتر از
طرف هیأت مشاوره بود ،پایه مرحله دوم شکل میگیرد و
شامل سه اظهارنظر میباشد ،یعنی مقدار هزینه تعمیر و نگه-
داری ( MCبدون اینکه تغییر نتیجهای بین جوابهای مرحله

عملیات ،تعمیر و نگهداری و هزینههای مستقیم و غیرمستقیم
آن ،تکرار خرابیها و میانگین زمان تعمیر میباشد [.]2
ارزیابی ریسک برای هر تجهیز به صورت  R=F×Cدر نظر
1- Operational Impact factor
2- Operational flexibility factor
3- Maintenance Cost factor
4 - Impact on Safety and Environment factor

مقدار مدل

مدلسازی مدیریت ریسک عملیات در شرکت ملی پخش....
جدول  -9سطوح بحرانی بودن تجهیزات
سطح بحرانی بودن

98
تمام متغیرهای زمان باال ،متغیرهای زبانی و محدوده آنها به

میزان ریسک

تجهیزات

وسیله کارشناسان انتخاب خواهد شد و با توجه به محدوده
شفاهی به وسیله مارکز تعیین گردید .برای مثال مثلث

R > 833

بحرانی

23 < R < 833

نیمه بحرانی

متغیرهای خوب در  Fقبل از [ ]3/8،35/9،5/5که به  2یعنی

R < 23

غیر بحرانی

حداکثر  Fتقسیم شدهاند.
 Fفراوانی خرابی خروجی فازی و  Cپیامد دستهبندی فازی

پارامترهای

شفاهی تکرارپذیری ( ، Fپیامد ( Cوریسک(R

در مدل فازی تعیین شد.

بوده که غیرفازیسازی به وسیله روش مرکزی بوده و با
استفاده از ماتریس ریسک فازی انجام میگیرد .ریسک

متغیرهای شفاهی از  Fو  Cو مقادیر  Rبرای ایجاد کالس-

فازی کل با  Rتعیین میشود .در آخر ،مقدار شفاهی ریسک

بندی و مقادیر برای تجهیزات مختلف در جدول ( 7تعیین

یا  Rمیتواند به دست آید [ .]5بنابراین پیامد جمع چند آیتم

شده است .اکنون بایستی حدود متغیرهای شفاهی مشخص

تعریف شده میباشد .مقادیر تکرارپذیری ،پیامد و ریسک

شود.

در نرمافزار مطابق شکل( 8به ترتیب  73 ، 9و  79/5می-
جدول -7متغیرهای زبانی نرمال و محدوده آنها

باشد.

مقادیر زبانی :
مقادیر زبانی

تکرار)(F

محدوده عددی

نمادسازی
عالی

E

][ 3 3/95 3/71

خوب

G

][3/81 3/5 3/67

متوسط

A

ناچیز

P

مقادیر زبانی

مقادیر زبانی :
پیامد)(C

[ 3/35 3/11
]3/22
][3/61 8 8
محدوده عددی

خیلی کم

VL

][3 3 3/83 3/77

کم

L

][3/83 3/77 3/5

متوسط

M

][3/77 3/5 3/66

H

][ 3/5 3/63 3/17

VH

][3/63 3/17 8 8

زیاد
خیلی زیاد
مقادیر زبانی

مقادیر زبانی :
ریسک)(R

غیر بحرانی

NC

نیمه بحرانی

SC

بحرانی

C

محدوده عددی
][3 3 3/85 3/95
[ 3/75 3/55
]3/81
][3/5 8 8

شکل  :8نتیجه نظارت بر قواعد در قسمت جعبه ابزار منطق فازی نرمافزار
متلب

خروجی نهایی از سیستم ،میانگین وزنی از تمام خروجی
خطر است [ .]3بنابراین ،مقدار ریسک نهایی  RBMمیتواند
با نتایج کالسیک رابطه ( 9محاسبه شود.
(9
مقدار ریسک

=RBM Output
فازی(FR

همچنین میتواند برای هر واحد
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با استفاده از نتایج فازی و عدد ریسک طبق رابطه (7

جدول  -2آنالیز ریسک تجهیزات انبار نفت شرکت پخش فرآوردههای
نفتی اردبیل

محاسبه شود.
(7

= FROutput

مقدار شاخص ریسک فازی ( FRIنشاندهنده میانگین
تجمع اپراتور برای هر سناریو حادثه است .با توجه به مقاله
تارک [ FRI ]3ممکن است با معادله ( 2به شرح زیر
محاسبه شود:
(2

=FRI

در این رابطه  Nعدد نتیجه K ،فاکتور وزن برای هر نتیجه
فردی R ،محاسبه ریسک فازی برای هر نتیجه خواص
فاکتور وزنی  Kiکه بیانگر اهمیت نسبی این ویژگی است.

یافتهها و بحث
همانطورکه جدول ( 2نشان میدهد ،در میان تجهیزات
موجود در انبار نفت اردبیل ،بازوهای بارگیری دارای
باالترین ریسک میباشد .بنابراین در ارزیابی ریسک بایستی

شکل  :9نمایش سطح مدل فازی ریسک با استفاده از نرمافزار متلب

به این تجهیزات توجه ویژهای شده و در زمان تصمیمگیری

در جدول ( 5میزان فازی ریسک محاسبه شده توسط نرم-

تعمیرات و نگهداری در اولویت قرار گیرند .به هر حال ،این

افزار برای هر تجهیز نشان داده شده است و در جدول (6

اعداد تنها به صورت کالسیک و با فرمول معمولی ریسک

اساس نگهداری ) (RBMکه طبق روش دلفی آماده شده

محاسبه شده و عدم قطعیت در آنها دخیل میباشد .برای

نشان داده شده است.

داشتن نتایجی دقیقتر ،عدد ریسک را با نرمافزار متلب به

جدول  -5مقادیر فازی ریسک برای تجهیزات انبار نفت شرکت پخش

صورت فازی برای هر تجهیز محاسبه کرده و نتایج مقایسه

فرآوردههای نفتی منطقه اردبیل

شد .شکل ( 9نمایشی از سطح مدل فازی ایجاد شده در
نرمافزار متلب را برای ریسک نشان میدهد.

تجهیزات

FF

FC

FR

نتیجه

میتر

8

83

98/81

غیربحرانی

مخزن

8

83

81/13

غیربحرانی

دیزل پمپ آتشنشانی

8

88/5

93/59

غیربحرانی

پمپ بارگیری
(سانتریفیوژی

9

75

839/81

غیربحرانی

پمپ تخلیه (دنده ای

8

87/5

98/32

غیربحرانی

دیزل ژنراتور

8

89

98/71

غیربحرانی

2

85

33

8

89

93

LGTG

8

82/5

98/12

غیربحرانی

تاورهای روشنایی

7

2

79/53

غیربحرانی

بازوی بارگیری
الکتروموتور آتش
نشانی

نیمه
بحرانی
غیربحرانی

تأثیر زیست محیطی جبران ناپذیر

تأثیر شدید

تأثیر محدود

تأثیر بدون منع قانونی

تعطیلی یا shut downناگهانی واحد

تعطیلی یا  shut downجزیی یا مقطعی واحد

ایجاد مشکل در میزان یا کیفیت محصول

هزینه های عملیاتی همراه با ضرر بوده

عدم تأثیر مهم روی عملیات

استفاده مشترک
وجود تجهیز کمکی  Spareبرای تجهیزات فرایندی

وجود تجهیز و عملکرد کمکی به صورت مشترک و امکان

وجود صرفاً عملیات یا دستورالعمل کمکی نه تجهیز کمکی

≥ 533333333ریال

<83333333هزینه <  533333333ریال

≤ 83333333ریال

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

بازوی

عملیاتی

پذیری مشکل

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

روشنایی

83

پمپ بارگیری

محیطی
خرابی یا مشکل

انعطاف

نگهداری

تاثیرات ایمنی و زیست
قابلیت

هزینه تعمیر و

تأثیر قابل توجه بر افراد داخل یا خارج واحد

ردیف

سال

×

9

مخزن

×

پیامد ریسک
تعداد دفعات در

آتشنشانی

(سانتریفیوژی

بارگیری

عدم تأثیر روی افراد ،محیط زیست یا تسهیالت عملیاتی

8

میتر

×

×

تاورهای

×

1

آتش نشانی

1

LGTG

×

الکتروموتور

×

3

×

6

(دنده ای
5

دیزل ژنراتور

×

پمپ تخلیه

×

2

دیزل پمپ

≥8

9

7

≤2
یا نقص

×

7

موارد خرابی
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کاربرد مدل فازی برای عملیات انبارهای نفت میتواند
منجر به اولویتبندی خرابی تجهیزات بر طبق سطح ریسک
 در این مطالعه نیز خرابیهای عملیات انبار نفت.آنها شود
 به نمایش3( اردبیل اولویتبندی شده و نتایج در جدول
 رئیس انبار میتواند طبق ترتیب این.گذاشته شده است
.خرابیها برنامههای عملیاتی را اولویتبندی نماید
 اولویت بندی تجهیزات انبار اردبیل بر طبق سطح ریسک آن-3 جدول

سطح اولویت

میزان

بندی

ریسک

8
9

تجهیزات

ردیف

63

بازوی بارگیری

8

75

پمپ بارگیری
(سانتریفیوژی

9

7

83

میتر

7

2

82/5

LGTG

2

5

87/5

پمپ تخلیه (دنده ای

5

6

89

دیزل ژنراتور

6

6

89

الکتروموتور آتش
نشانی

3

6

89

تاورهای روشنایی

1

3

88/5

دیزل پمپ آتشنشانی

1

1

83

مخزن

83

 نشان میدهد در این انبار بازوهای3( همان طورکه جدول
بارگیری بیشترین نیاز به مدیریت ریسک را داشته و
مخازن از لحاظ تعمیرات در بین سایر تجهیزات در اولویت
.آخر قرار دارند
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