
 

 

  
 

 
  دانشگاه آزاد اسالمي
  واحد تهران جنوب

  دانشكده تحصيالت تكميلي
  
  

  ”M.Sc“نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد پايان
   طراحي فرآيند–مهندسي شيمي 

  
  

  :عنوان
  ارزيابي و ارتقاي قابليت اطمينان و در دسترس بودن يک واحد صنعتي

  
:استاد راهنما

  
  :راستاد مشاو

  
  :نگارش



 

 

  
  فهرست مطالب

  شماره صفحه  عنوان مطالب
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  شماره شكل  عنوان 

  )۱-۳( شكل  نامهمحدوده و مرز مورد بررسي در اين پايان •
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  )۴-۳( شكل  سازي مونت كارلو نوشته شده جهت شبيهفلوچارت برنامه محاسباتي •
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 ارزيابي و ارتقاي قابليت اطمينان و در دسترس بودن يك واحد صنعتي نامهچكيده پايان

  
  چكيده

  
تواند به عنوان تهديدي از كار افتادن يك سيستم توليدي و يا هر جزيي از آن، مي

اگر چه تحقيقات . زيست، كيفيت محصول و سودآوري واحد تلقي گرددبراي ايمني، محيط

اي در زمينه روشهاي ارزيابي قابليت اطمينان و در دسترس بودن سيستمها در دنيا گسترده

ارايه شده است، ولي صنايع نفت، گاز و پتروشيمي ايران تا حد زيادي از اين روشها و 

سازي اتفاقي مونت كارلو جهت بدين منظور، روش شبيه.  هستندبهرهكاربردهاي آنها بي

سازي يابي قابليت اطمينان و در دسترس بودن يك واحد تقويت فشار انتقال گاز پيادهارز

از آنجايي كه طرح جديدي براي آرايش واحدهاي كمپرسور و ساير تجهيزات مربوطه . شد

براي احداث در ايستگاههاي جديد توسط طراحان و سازندگان پيشنهاد گرديده است، لذا 

هر دو  مقايسه آن با طرحهاي موجود آرايش ايستگاه، جهت ارزيابي اين طرح جديد و

اي كه به دست آمد اين نتيجه. سازي گرديدندآرايش با استفاده از روش مونت كارلو شبيه

بود كه طرح آرايش جديد تا حد زيادي به خرابي تجهيزات حساس بوده و همين امر 

بودن اين طرح در دسترس . گرددهاي كوچك ميموجب كاهش ظرفيت آن در خرابي

تواند هشداري براي  درصد كمتر از طرح سنتي و رايج است كه اين امر مي۵جديد، تقريباً 

  .طراحي واحدهاي مشابه با حساسيت باال گردد

  

  

سازي مونت كارلو، قابليت اطمينان؛ در دسترس بودن؛ شبيه: كلمات كليدي

  ايستگاه تقويت فشار گاز، آرايش ايستگاه
  


