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ــی مطرح در ایمنی صنعتی  یکی از موضوعات اصل
ــد. امروزه این موضوع  ــیل )SIL(  می باش بحث س
ــت و برخی از  ــیاری از پروژه ها اس جزء الزامات بس
اساسی ترین مشخصات سامانه ها و ابزارهای ایمنی 
ــود اهمیت این  ــر قرار می دهد. با وج را تحت تأثی
موضوع متأسفانه به دلیل برخی پیچیدگی های این 
بحث، بسیاری از کارشناسان صنعت درک کافی از 
ــته و یا از رویارویی با آن گریزان  این موضوع نداش
ــتند. در این مقاله سعی می شود به زبانی ساده  هس
مبحث سیل تشریح شده و اهداف نهایی مدنظر آن 

برای کارشناسان رشته های مرتبط بیان شود.
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چرا سیل )SIL(؟
ــی از موضوعاتی  ــی یک ــک ایمنی صنعت ــدون ش ب
ــت  ــان و دس ــه از دیرباز مدنظر کارشناس ــت ک اس
ــاخت و   اندرکاران صنعت بوده و همواره طراحی، س
ــت تأثیر  ــای صنعتی را تح ــرداری فرآینده بهره ب
ــت. آشکارا می توان گفت حصول   خود قرار داده اس
ــروزی نتیجه ی همین  ــای الزم صنعتی ام ایمنی ه
ــایل  ــان بوده و وجود ابزارها، وس دیدگاه کارشناس
ــرفته ی کنونی با ضریب ایمنی  و کارخانه های پیش
بسیار باال خروجی همین امر است. اما نکته ی قابل 
ــم گیر  ــت که با وجود تالش های چش توجه آن اس
ــار و فاجعه آمیز  ــان، باز هم حوادث مرگب کارشناس
ــته و در  ــده و همچنان ادامه داش صنعتی قطع نش
ــت. در  ــیاری قابل ذکر اس این زمینه مثال های بس
ــدن فرآیندها، نوع و  ــا بزرگ و پیچیده تر ش واقع ب
ــده و  چگونگی روی دادن حوادث نیز پیچیده تر ش
ــوارتر  امکان جلوگیری از وقوع مجدد آن ها نیز دش
شده است، زیرا به دلیل بزرگی و پیچیدگی، یافتن 
ــخت   تر  ــخت تر و س علت یا علل اصلی هر حادثه س

شده است. 
اما در این میان آن چه نظر کارشناسان ایمنی را 
به خود معطوف داشته آن است که چرا با پیشرفت 
ــی های  ــامانه های ایمنی و با وجود بررس فناوری س
ــامانه ها باز  ــودن این س ــه برای کامل ب ــه جانب  هم
ــوادث را بگیرند، در  ــوع ح ــوی وق ــد جل نمی توانن
ــامانه ها نگهبانی از  حالی که وظیفه ی اصلی این س
فرآیندها جهت جلوگیری از تبعات ناشی از شرایط 
خطرناک می باشد. در واقع آن ها دریافتند که کامل 
ــص فرآیند  ــامانه های ایمنی، خود نق ــتن س  انگاش
ــت و در جهت رفع این نقص  ــازی بوده اس ایمن س
ــرح کردند که در آن  ــیلSIL( 1(  را مط مبحث س
ــدن حلقه های حفاظت ایمنی  ــه دار ش امکان خدش

مورد بحث قرار می گیرد.

حلقه های حفاظت
ــول دوره ی عمر خود  ــی در ط ــروژه ی صنعت هر پ
ــرداری همواره  ــاخت، و بهره ب ــی، س ــامل طراح ش
ــت و با  کاربرد  ــی صنعتی درگیر اس ــا بحث ایمن ب
روش ها و اسلوب های تعریف شده سعی بر آن است 
ــتفاده ی حداکثر از فناوری و تکنیک های  که با اس
ــده  ــینه ش نوین، ایمنی فرآیندهای صنعتی را بیش
ــود. ــه صفر نزدیک ش ــوع حوادث ب ــال وق  و احتم

ــه فعالیت ها در  ــن مجموع ــد مؤثرترین ای بی تردی
ــود که خود  ــاخت خواهد ب ــه ی طراحی و س مرحل
ــت.  مقدمه ای بر فعالیت بلند مدت فرآیند ایمن اس
ــاخت در  ــان طراحی و س ــتا کارشناس در این راس
ــعی  ــه ی اولیه ی کار یک پروژه ی صنعتی س مرحل
ــایی  ــرات موجود در فرآیند را شناس می کنند خط
ــناخته  ــن کار از تکنیک های ش ــرای ای ــرده و ب  ک
 ،HAZID ،HAZOP، LOPAشده ای همچون

1. Safety Integrity Level 

ــن تکنیک ها کل  ــاس ای ــتفاده می کنند. بر اس اس
ــده و  ــته ش ــه اجزای کوچک تری شکس ــد ب فرآین
ــک خطراتی  ــرد این اجزای کوچ ــی عملک با بررس
ــایی  ــا پدید آیند شناس ــت در آن ه ــه ممکن اس  ک
می شوند. طبیعی است که با شناسایی این خطرات، 
راه های مقابله با آن ها نیز بررسی شده و حلقه های 

حفاظتی الزم برای این خطرات تعبیه می گردد.
ــامل مؤلفه های مختلفی  حلقه های حفاظت ش
ــای اجرایی،  ــرد و روش ه ــدارک عملک ــه م از جمل
الزم،  ــای  آموزش ه ــی،  ایمن ــتورالعمل های  دس
ــد  ــر تمهی ــه مهم ت ــاری، و از هم ــای اجب مجوزه
ــودکار و  ــل کننده ی خ ــزات عم ــایل و تجهی وس
ــته ی  ــی دقیق تر، هس ــا بیان ــد. ب ــا مانع می باش ی
ــاس ابزارها  ــر اس ــت، ب ــای حفاظ ــی حلقه ه اصل
ــق ــه آن ابزاردقی ــه ب ــود ک ــا می ش ــایلی بن  و وس

می گویند، و از آن جایی که این ابزار و وسایل نقش 
اصلی حفاظت را بر عهده دارند بطور خاص مد نظر 
کارشناسان قرار گرفته و با جداسازی بررسی سایر 
مؤلفه ها در موضوعات جداگانه، حلقه های حفاظت 
ــر ابزاردقیق2 ــت مبتنی ب ــه حلقه های حفاظ  را ک

ــام ویژه قرار  ــوند مورد اهتم ــده می ش )SIF( نامی
ــادگی از  ــز برای س ــازه دهید ما نی ــد. اج می دهن
ــود را معطوف به  ــه بعد توجه خ ــن جای بحث ب  ای
  )SIF( ــر ابزاردقیق ــی ب ــای حفاظت مبتن حلقه ه
ــا را حلقه های  ــه آن ه ــه صورت خالص ــم و ب نمایی

حفاظت بنامیم.
ــه جزء اصلی  یک حلقه ی حفاظت معموالً از س
ــه جزء به  ــت که وظایف این س ــده اس تشکیل ش

ترتیب عبارتند از:
ــازی خطر، که با استفاده از وسایل  1. آشکارس
اندازه گیری و تشخیص که همان حسگرها هستند 

انجام می شود. 
2. پردازش شرایط و تصمیم گیری مناسب برای 
خنثی سازی خطر که با بهره گیری از پردازشگرهای 
 Logic Solver قوی و با ضریب اطمینان باال به نام

صورت می گیرد.
ــای الزم برای خاموش  3. فعال کردن عملگره

2. Safety Instrumented Function 

ــتفاده از  ــه این کار با اس ــاط بحران زا ک کردن نق
ــیرها، موتورها، دریچه های تخلیه،  وسایلی نظیر ش

و ... که به نام المان نهایی مشورند انجام می شود.
ــف  مختل ــای  حلقه ه ــازی  پیاده س ــرای  ب
ــا  ــامانه ی ــق از س ــر ابزاردقی ــی ب ــت مبتن حفاظ
ــود که  ــتفاده می ش ــامانه هایی با قابلیت باال اس س
ــر ابزاردقیق3 ــامانه های ایمنی مبتنی ب  به آن ها س

ــا  ــامانه ها ب ــن س ای ــوالً  ــد. معم )SIS(  می گوین
ــه دارای ضریب  ــای ایمنی ک ــتفاده از PLCه اس
ــتند و قادر به استفاده از  ــیار باال هس اطمینان بس
تکنیک های مختلف کشف و جبران خطا می باشند 
ــت  ــوارد در صنع ــی م ــوند. در برخ ــاخته می ش س
ــع اضطراری ــامانه های قط ــامانه ها، س ــن س  به ای

ــای  فرآینده و  ــع  صنای در  ــد.  می گوین  4)ESD(
ــاس که حتی بر فعالیت های عملکردی  بسیار حس
ــک می کنند  ــر نرم افزار ش ــی ب ــامانه های مبتن س
ــر ابزاردقیق )SIS( را  ــامانه های ایمنی مبتنی ب س
ــخت افزاری ــه صورت کاماًل مبتنی بر پردازش س  ب

)رله های حفاظتی( بنا می کنند. 

3. Safety Instrumented System 
4. Emergency Shut Down 

سیل)SIL( سنجش یکپارچه لطمات
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مثالی از حلقه های حفاظت
ــک فرآیند آن  ــی خطرات ی ــرض کنید در بررس ف
ــم و اکنون  ــیم کرده ای ــزای مختلف تقس ــه اج را ب
ــوان یک جزء ــن فرآیند به عن ــازن ای ــی از مخ  یک

ــت و متوجه شده ایم که دما و فشار دو  مد نظر ماس
ــر تأثیرگذار در فعالیت این مخزن بوده و اگر  پارامت
ــاال روند باعث ایجاد  ــن دو پارامتر به هر دلیلی ب ای
ــد. در این جا ما بطور مشخص  خطراتی خواهند ش
ــه حلقه ی  ــی نیازمندیم ک ــه ی حفاظت به دو حلق
ــرده )از طریق  ــکار ک ــاک را آش ــای خطرن اول دم
ــاس  ــمیتر دما( و براس ــوییچ حرارتی و یا ترانس  س
ــخیص، فعالیت مخزن  ــری روی این تش تصمیم گی
ــیر  ــتن ش ــف کند )برای مثال از طریق بس را متوق
ورودی( و حلقه ی دوم نیز فشار خطرناک را آشکار 
ــمیتر  ــار و یا ترانس ــوییچ فش می کند )از طریق س
ــار( و در این جا نیز  براساس تشخیص، فعالیت  فش
ــال از طریق  ــد )برای مث ــزن را متوقف می کن مخ
ــیر ورودی(. نکته ای که بطور ضمنی در  ــتن ش بس
این مثال با آن مواجه شدیم آن است که حلقه های 
ــمت ها در هم  ــت در برخی قس ــف ممکن اس مختل
ــوند )در این مثال ممکن است برای توقف  تنیده ش
ــر دو حلقه ی حفاظتی از یک  ــت مخزن در ه فعالی
ــیر استفاده شود(. نکته ی مهمی که در عمل رخ   ش
می دهد آن است که معموالً بر روی چنین مخزنی 
ــود دارد و در  ــه ی کنترل وج ــا چند( حلق ــک )ی ی
نزدیکی های نقاط خطرناک دما و فشار، هشدارهای 
ــت عملیات جبرانی به اپراتور می دهد و  الزم را جه
در نهایت در صورت شکست تمام عملیات جبرانی 
و رسیدن فشار یا دما به نقاط خطرناک، حلقه های 
حفاظت ذکر شده وارد عمل شده و فعالیت مخزن 

را متوقف می کنند.
ــی حلقه های حفاظت  ــته ی اصل دیدیم که هس
ــده است و با عمل بموقع  براساس ابزاردقیق بنا ش
ــورد نظر ما از  ــتگاه م این حلقه ها، فرآیند و یا دس

ــد زیادی مصون  ــی آینده تا ح ــیب های احتمال آس
خواهد ماند. اما تجربه نشان داده است که ابزارهای 
ــه  ــتفاده در حلقه های حفاظت نیز همیش مورد اس
ــتند و در اثر خطا، شکست و یا  قابل اطمینان نیس
ــی، در برخی مواقع عملیات  عوامل تأثیرگذار جانب
ــا و بموقع انجام نمی دهند و مانع  حفاظت را در ج
ــارات شدید نمی شوند.  حوادث جبران ناپذیر و خس
ــت که از ابزاردقیق  نتیجه گیری اولیه اکثر ما آن اس
ــای پایین تر و یا با  ــا احتمال خط ــران قیمت تر ب گ
ــای( حفاظتی  ــتری ابزاردقیق )حلقه ه ــداد بیش تع
ــن نتیجه گیری منطقی  ــم. اگرچه ای ــتفاده کنی اس
ــیاری مواقع عملی نیست. برای  ــت ولی در بس اس
ــری برای  ــن نتیجه گی ــم از ای ــا نمی توانی ــال م مث
ــتفاده کنیم؛ زیرا در  ــای حفاظتی اس تمام حلقه ه
ــده بحدی  ــی صرف ش ــه ی ایمن ــورت هزین آن ص
ــردار نخواهد  ــودی عاید بهره ب ــد که س باال می باش
ــیم که از  ــته باش ــد )فرض کنید فرآیندی داش  ش
ــال و یا حتی باالتر  ــای حفاظتی با قیمت ط حلقه ه
ــود حاصل نهایی  ــرده، در حالی که س ــتفاده ک اس
ــد!(. به عبارتی دیگر هیچ حد  مانند تولید آجر باش
ــاال( ابزاردقیق  ــخصی بر کیفیت عالی )قیمت ب مش

مورد نیاز نمی توان تعریف کرد.
ــه ی دیگر آن که گاهی به دالیل فنی )مثل  نکت
ــود فضا یا نوع روش اندازه گیری و یا ...( امکان  کمب
ــتفاده از نتیجه گیری باال نمی باشد و در صورت  اس
ــتگاه  ــت فرآیند یا دس ــن امر الزم اس ــرار بر ای اص
ــاخته شود  مجدداً و با آرایش جدیدی طراحی و س
ــت. با این وصف   که هزینه ی آن نیز معموالً باال اس
ــای حفاظتی را طالیی در  نمی توان همه ی حلقه ه

نظر گرفت! 
ــته باشید که عملکرد  از طرف دیگر توجه داش
نامناسب حتی یک حلقه ی حفاظتی می تواند منجر 
ــان ها را  ــالمت انس ــود که جان و س به حوادثی ش

ــیار با ارزش تر از سودهای مادی  تهدید کند، که بس
بوده و قابل محاسبه نمی باشد. پس چه باید کرد؟ 

در پاسخ به این پرسش بحث SIL و یا به تعبیر 
ــی از  ــیل( ناش ــنجش یکپارچه ی لطمات )س ما س
خدشه دار شدن حلقه های حفاظت مطرح می شود. 
ــای SIF یک به یک  ــن بحث کلیه ی حلقه ه در ای
مورد بررسی قرار گرفته و آثار خسارت بار ناشی از 
ــه در عملکرد هر یک از اجزای حلقه مطالعه  خدش

و محاسبه می شود.

روش اجرای سیل
ــان با تجربه ی  ــیل نیاز به کارشناس برای اجرای س
ــیاری  ــده و در نظر گرفتن ظرایف بس ــوزش دی  آم
ــنایی کلی با آن  ــد، اما در این جا جهت آش می باش
ــاهده شکل 2  ــود. )مش ــاره می ش  به چند نکته اش

می تواند به دریافت بهتر این نکات کمک کند.(
ــش از این هم دیدیم برای  1. همان طور که پی
ــم حلقه ی حفاظت  ــخیص دهی آن که بتوانیم تش
ــد نیازمند  ــه حد اثرگذار می باش ــورد بحث، تا چ م
ــا بتوانیم کیفیت  ــتیم ت ــطوح ایمنی هس تعریف س
ــاز را انتخاب کنیم. در بحث    ــه( ابزار مورد نی )هزین
SIL سطوح ایمنی الزم را از صفر تا چهار به صورت 
ــطح یک  ــف می کنند که در آن س ــزه تعری کوانتی
)SIL-1( کمترین ریسک و دارای ایمنی به نسبت 
ــترین  ــطح چهار )SIL-4( دارای بیش مطلوب و س
ــا باالترین کیفیت  ــزات ب ــک و نیازمند تجهی ریس
ممکن می باشند. سطح صفر )SIL-0(  سطح ایمن 
ــل توجه بوده و  ــک قاب مطلوب و تقریباً بدون ریس
ــته ای و  ــطح چهار معموالً برای نیروگاه های هس س
فضاپیماها تعریف می شود. سایر فرآیندها و به ویژه 
ــیمیایی  ــیمی و ش فرآیندهای نفت و گاز و پتروش

دارای سطوح ایمنی بین 1 تا 3 می باشند.

سیل )SIL( یعنی
 سنجش یکپارچه ی لطمات
ناشی از خدشه دار شدن 

حلقه های حفاظت

سیل)SIL( سنجش یکپارچه لطمات
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شکل2. اجرای سیل

2. هنگامی که خسارت ناشی از بروز خدشه در 
ــتفاده بررسی می شود خسارت  ابزاردقیق مورد اس
ــان، محیط زیست، سرمایه )شامل  ــه بعد انس در س
ــین آالت و توقف تولید( به صورت جداگانه مد  ماش
ــد و با توجه به احتمال روی دادن  نظر قرار می باش
ــارت در هر یک از ابعاد  ــدت خس ــارت و یا ش خس
تعریف شده، یک سطح ایمنی برای هر بعد به دست 
ــک از حاصلضرب  ــاره می شود که ریس می آید. اش
ــت  ــدت خطر به دس ــوع در بزرگی ش ــال وق احتم
ــر ماتریس های  ــا در نظر گرفتن این ام ــد و ب می آی
ــبه ی سطح ایمنی تعریف  مختلف الزم برای محاس
ــارج از محدوده ی این  ــوند که توضیح آن خ می ش
ــاره می شود از بعد  ــت. فقط برای مثال اش مقاله اس
ــانی احتمال بسیار بسیار پایین فوت یک انسان  انس
ــان با احتمال معمولی  و یا جراحت جزیی یک انس
 ،)SIL-1( می تواند حلقه ی ما را سطح پایین ایمنی
ــرای نفرات زیاد و  ــیار باالی جراحت ب احتمال بس
ــطح میانی  ــوت فرد یا افراد با احتمال معمولی س ف
ــارت جانی  ایمنی )SIL-2( ، و احتمال باالی خس
ــدید برای افراد زیاد می تواند حلقه ی  و جراحتی ش
حفاظتی ما را سطح باالی ایمنی )SIL-3( معرفی 

کند. 
ــطح ایمنی الزم به دست آمده ناشی  3. سه س
از محاسبه ی خدشه در ابزاردقیق در سه بعد اشاره 
ــده و بزرگ ترین این سه سطح به  شده فهرست ش
ــرای آن حلقه تعریف  ــی الزم ب ــطح ایمن  عنوان س
ــود. در واقع کلمه ی یکپارچه در عبارت سیل  می ش
ــت که کلیه ی خسارات  ــاره به همین امر اس نیز اش
سه بعد به صورت یکپارچه مورد بررسی قرار گرفته 
ــطح ایمنی مجموعه ی آن ها به عنوان  و باالترین س
برچسب لطمات یکپارچه ی حلقه استفاده می شود.

ــی الزم هر حلقه،  ــطح ایمن 4. بعد از تعیین س
ــب با آن حلقه انتخاب می شود. در  ابزاردقیق مناس
واقع سازندگان ابزاردقیق پس از عبور از آزمون های 
ــاس احتمال وقوع خدشه در  ــخت بر اس مختلف س
آن ابزاردقیق به هنگام عملکرد الزم، مجوز دریافت 
 )SIL-1 ~ SIL-3 ( برچسب مناسب سطح ایمنی

را دریافت می کنند.
ــطح ایمنی  ــدارک ابزاردقیق با س ــس از ت 5. پ
ــه در کل حلقه ی حفاظت  ــب، احتمال خدش مناس
ــود و در صورت رسیدن به احتمال  ــبه می ش محاس
مورد نظر، ایمنی حلقه تأیید می شود، و در غیر این 
صورت با استفاده از روش های جبرانی و یا تعویض 
ــا دوباره جهت حصول ایمنی الزم برای حلقه  ابزاره

ــود که احتمال خطای  ــود. اشاره می ش اقدام می ش
ــوان SIL-1 ، بین 2-10 و     ــه عن ــن 1-10و 2-10ب بی
ــن 3-10    و  4-10 به  ــه عنوان SIL-2 ، بی 3-10   ب

  SIL-4 بین 4-10 و 5-10 به عنوان ، SIL-3 عنوان
تأیید می شود.

ــطوح ایمنی مورد نیاز برای  ــس از تایید س 6. پ
ــتند سازی الزم صورت گرفته  کلیه ی حلقه ها، مس
ــتفاده از گزارشات  و در طی طول عمر فرآیند با اس
ــی نیاز به  و تحلیل های فنی الزم چرخه های بررس
ارتقای سامانه ی ایمنی و بهبود حلقه های حفاظت 

مطالعه می شود.

نتیجه گیری
با استفاده از بحث SIL حلقه های حفاظت متناسب 
ــاس محاسبه ی ریسک  ــطح ایمنی الزم بر اس با س
ــه ی ابزاردقیق مهیا می شوند و در  ــی از خدش ناش
ــن پرداختن هزینه ی باالی الزم برای حلقه های  عی
بحرانی، حلقه های کم اهمیت براحتی شناخته شده 
ــای معمولی در هزینه ی  ــتفاده از حفاظت ه و با اس
ــود بدون آن  ــی کل فرآیند صرفه جویی می ش ایمن
که متحمل خسارات قابل توجه باشیم و این یعنی 

ایمنی بهینه برای فرآیند!

منابع: 
ــته های رایج سامانه های  ــاس دانس این مقاله بر اس
ــتانداردهای مرتبط ) از جمله   ایمنی و محتوای اس
ــده  ــته ش IEC-61508  و IEC-61511  ( نوش

است.

سیل)SIL( سنجش یکپارچه لطمات


