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چکیده
روش تجزیه وتحلیل حاالت شکست و اثرات آن یکی از شناختهشدهترین تکنیکهای ایمنی سیستم است كه بهصورت
سیستماتیک به شناسایی شکستهای سیستمها ،زیرسیستمها و اجزای آن در فرایندها میپردازد .هدف این مطالعه ،ارزیابی
ریسکهای بالقوه موجود در واحد الکترونیک یکی از نیروگاههای سیکل تركیبی ،با استفاده از تکنیک  FMEAمیباشد .جهت
انجام این مطالعه ،ا بتدا تیمی از كارشناسان و سرپرستان باتجربه تشکیل شد و خطرات بالقوه واحد الکترونیک شناسایی گردید .در
مرحله بعد پارامترهای احتمال وقوع  ،شدت اثر و قابلیت شناسایی خطر تعیین و نمره اولویت خطر پذیری برای كلیه خطرات
شناسایی شده ،محاسبه شد .نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد تعداد خطرات بالقوه شناسایی شده در این واحد 33 ،مورد بوده كه
از این تعداد % 66 ،موارد در سطح باال (غیرقابل قبول) و  %32در سطح متوسط و پایین می باشند .باالترین نمره ریسک از بین این
خطرات ،به برقگرفتگی در هنگام تعویض زغالهای ژنراتور و همچنین در اثر برقدارشدن اتفاقی سیمهای رهاشده در محوطه
واحد الکترونیک با  RPNمعادل  333تعلق گرفت .باتوجه به باالبودن نمره ریسک برقگرفتگی در این واحد ،انجام اقدامات كنترلی
فنی مهندسی و مدیریتی به منظور كاهش حوادث ناشی از آن امری ضروری و بایسته بوده و میتواند بهمنظور دستیابی به نتایج
مطلوب و كاهش ریسک به سطوح قابل قبول حائز اهمیت باشد.
واژگانکلیدی :ارزیابی ریسک ،نیروگاه ،تکنیک  ،FMEAایمنی ،نظام بیمه
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 .1مقدمه
براساس گزارش سازمان بینالمللی كار ) (ILOساالنه  2میلیون حادثه شغلی منجر به فوت و  266میلیون حادثه غیر
منجر به فوت رخ میدهد كه پیامد اقتصادی ناشی از آنها به دلیل غیبت و پرداخت غرامت به كاركنان حادثهدیده معادل 4
درصد تولید ناخالص ملی میباشد ( .)1در ایران برابر گزارشات رسمی سازمان پزشکی قانونی در سال  1533 ،1333نفر بر
اثر حوادث كار در كشور جان خود را از دست دادند .بر این اساس سال  33در مقایسه با  13سال گذشته بیشترین آمار
مرگ ناشی از حوادث كار را به خود اختصاص میدهد .این رقم در مقایسه با سال  16/6 ،63درصد افزایش یافته است (.)2
برای تصمیم گیری در مورد اقدامات كنترلی و حفاظت كاركنان در برابر خطرات موجود ،الزم است ریسکهای ایمنی
فرایند بهطور اختصاصی مورد ارزیابی قرار گیرد ( .)3ارزیابی ریسک باعث تعیین سطوح ریسک فرآیندهای مختلف
میگردد .همچنین ما را قادر به اتخاذ تصمیمگیری های مناسب برای انجام اقدامات مورد نیاز برای محافظت افراد مینماید
( .)4بدون انجام ارزیابی ریسک ،ممکن است زمان و منابع صرف خطرات كم اهمیتترشده و از مخاطرات مهم و قابل
توجه غفلت گردد (.)3
در سالهای اخیر روشها و شاخص های متعددی بمنظور شناسایی خطر و تعیین میزان ریسک توأم با عملیات واحدها،
فرایندها و كارخانجات طراحی و توسعه یافته كه با استفاده از آنها طبقه بندی یا تجزیه و تحلیل مقایسهای ریسکها ممکن
گردیده است ( .)5از بین روشهای موجود ،روش تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات آن ( )FMEAروشی است كه
اخیرأ بهطور گستردهای بمنظور بررسی پتانسیل نقصها در محصوالت ،فرآیندها ،طراحی ها و سرویسهای مختلف مورد
استفاده قرار گرفته است ( .)6این روش اجزاء سیستم را تجزیهوتحلیل كرده و شرایط اجزاء را به شرایط سیستم ارتباط
می دهد و نقص اجزاء را بمنظور تعیین اثر آن بر روی سیستم پیگیری میكند ( .)3هدف  FMEAتعیین علتهای ایجاد
نقص در سیستمها و ارائه راهکارهایی برای كاهش و یا حذف نقصهای شناساییشده در جهت افزایش قابلیت اطمینان
فرآیند میباشد ( .)6در این مورد ،ابراهیمزاده و همکاران ،خطرات بالقوه پاالیشگاه شیراز را با روش تجزیه و تحلیل حاالت
خطر و اثرات آن ( )FMEAارزیابی و مهمترین ریسکها را شناسایی و اولویت بندی كردند ( .)3جوزی و همکارانش نیز به
منظور شناسایی و ارزیابی ریسک مخاطرات ناشی از خطوط انتقال برق ولتاژ باال در مناطق مسکونی از روش تجزیه و
تحلیل حاالت خطر و اثرات آن ( )FMEAاستفاده كردند (.)13
نیروگاههای سیکل تركیبی از جمله نیروگاههایی هستند كه نقش مهمی را در تولید نیرو ایفا مینمایند .درحالحاضر
استفاده از این نیروگاه ها به علت تولید انرژی با حداقل مصرف سوخت مورد توجه قرار گرفته است .بنابراین توسعه
استراتژیهای بهمنظور بهینهسازی این سیستمها مورد نیاز میباشد ( .)12 ,11یکی از قسمتهای مخاطرهآمیز در نیروگاهها،
وا حدهای برق و الکترونیک هستند كه باتوجه به ریسک باالی خطر برق گرفتگی در این واحد ،ارزیابی ریسک و شناسایی
موارد مربوطه اهمیت خاص و ویژهای دارد .به این منظور ،مطالعه حاضر با هدف ارزیابی خطرات بالقوه موجود در واحد
الکترونیک یک نیروگاه سیکل تركیبی با استفاده از تکنیک ارزیابی ریسک ) )FMEAانجام گردید.

 .2روش بررسی
این مطالعه موردی در یکی از نیروگاههای سیکل تركیبی در سال  32انجام گردید .در مرحله اول و پس از بررسی
میدانی در واحدهای گوناگون نیروگاه باتوجه به حساسیت هر واحد ،وضعیت ظاهری و میزان حوادث رخ داده ثبتشده در
شركت ،واحد الکترونیک این نیروگاه بهعنوان اولین و مهمترین قسمت شناسایی و بهمنظور ارزیابی و تجزیهوتحلیل
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خطرات مورد بررسی قرار گرفت .به این منظور از روش تجزیهوتحلیل حاالت شکست و اثرات آن ( )FMEAاستفاده شد.
این روش اجزاء سیستم را تجزیه و تحلیل كرده و شرایط اجزاء را به شرایط سیستم ارتباط میدهد و نقص اجزاء را
بهمنظور تعیین اثر آن بر روی سیستم پیگیری میكند .در این روش برای ثبت داده های حاصل از تجزیهوتحلیل از كاربرگ
خاصی استفاده میشود ( .)3هدف  FMEAتعیین علتهای ایجاد نقص در سیستمها و ارائه راهکارهایی برای كاهش و یا
حذف نقصهای شناسایی شده در جهت افزایش قابلیت اطمینان فرایند میباشد ( .)6در مرحله اول برای بررسی مناسب و
شناسایی حداكثر خطرات اقدام به تشکیل یک گروه كاری متشکل از سرپرست واحد مورد بررسی ،مسئول ایمنی و
بهداشت نیروگاه ،مسؤول تعمیر و نگهداری و دو نفر از متخصصین ایمنی و بهداشت در زمینه ارزیابی ریسک گردید .سپس
باتوجه به حوادث و شبه حوادث ثبت شده در گذشته ،اظهارات كاركنان واحد و آیین نامه ها و دستورالعملهای موجود در
زمینه مشاغل مختلف این واحد ،خطرات بالقوه موجود شناسایی و در كاربرگ مخصوص روش  FMEAثبت گردید .در
مرحله بعد پارامترهای احتمال وقوع ( ،)Oشدت اثر ( )Sو قابلیت شناسایی خطر ( )Dبا استفاده از جداول ارائهشده برای
روش ( FMEAجدول  ) 1محاسبه و ثبت شد و پس از ورود آنها به نرم افزار  ،Excel 2333از تعامل این سه پارامتر در
فرمول نهایی نمره اولویت خطر پذیری ( )RPNبرای كلیه خطرات شناساییشده محاسبه شد ( .)13پس از تعیین RPN

برای ریسک های موجود ،قضاوت نهایی برای تمایز میان سطوح ریسک به این صورت انجام پذیرفت كه ریسکهایی كه
دارای  RPN 70بودند ،ریسکهای با سطوح ریسک پایین ،ریسکهایی كه در محدوده

 07RPN 140بودند،

ریسکهای با سطوح ریسک متوسط و ریسکهایی كه دارای  RPN>143بودند ،ریسکهای با سطوح ریسک باال و غیر
قابل قبول منظور گردیدند (.)14
جدول ( -)1تعیین قابلیت کشف و احتمال وقوع خطر و شدت خطر باتوجه به روش )11( FMEA
احتمال وقوع خطر

)(O

قابلیت کشف و شناسايی

)(D

شدت خطر

))S

ناچیز

1

حتمی

1

هیچ

1

بسیار پایین

2

بسیار محتمل

2

تقریباً هیچ

2

پایین

3

محتمل

3

به شدت پایین

3

گهگاه

4

بیش از میانگین

4

بسیار پایین

4

Now and then

1

متوسط

1

پایین

1

بهطور منظم

6

پایین

6

متوسط

6

بسیار منظم

7

بسیار پایین

7

زیاد

7

اغلب

8

غیر محتمل

8

خیلی زیاد

8

اغلب اوقات

9

بسیار غیر محتمل

9

به شدت باال

9

Extremely often

11

Excluded

11

بسیار خطرناک

11

 .3يافتههای تحقیق
در این مطالعه تعداد خطرات بالقوه شناساییشده در این واحد  33مورد میباشد كه در جدول 2آورده شده است .از این
تعداد %66 ،موارد در سطح غیرقابل قبول و  %32در سطح متوسط و پایین قرار گرفت (شکل  .)1از بین این خطرات،
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باالترین نمره ریسک به برقگرفتگی در هنگام تعویض زغالهای ژنراتور و برقگرفتگی در اثر برق دار شدن اتفاقی سیمهای
رها شده در محوطه واحد مورد بررسی با  RPNمعادل  333تعلق گرفت.
همچنین كمترین عدد اولویت ریسک به احتمال بروز عوارض تنفسی در اثر ورود ذرات ریز سلیکاژن به چشم و
مجاری تنفسی در حین تعویض سلیکاژن ترانسها در زمان تعمیر و نگهداری ترانسها ،با  RPNمعادل  36تعلق گرفت.
جدول ( -)2خطرات بالقوه شناسايیشده در واحد الکترونیک سیکل ترکیبی به همراه پارامترهای شدت ،احتمال وقوع و
قابلیت شناسايی و  RPNمربوط به هر کدام از خطرات

احتمال بروز صدمات جسمی در حین تعمیرات در اثر انجام عملیات تعمیراتی بر
روی خطوط برقدار
احتمال بروز صدمات جسمی در اثر القاء انرژی الکتریکی از خطوط برقدار به
خطوط بی برق در هنگام تعمیر خطوط انتقال برق

شدت

تجهیزات كه به صورت رها شده در محوطه تجهیزات وجود داشته

احتمال وقوع

احتمال مرگ یا سوختگی افراد در اثر برقدار شدن اتفاقی سیمها و كابلهای

قابلیت کشف

تأسیسات در حین تعمیر تجهیزات الکتریکی

RPN

احتمال شکستگی انگشتان دست در اثر گیر كردن دست بین پره های فن تجهیزات و

نتیجه

ريسکهای شناسايی شده ،علت و پیامدهای آن در واحد مورد بررسی

3

4

6

166

ریسک باال

13

5

6

333

ریسک باال

3

5

6

213

ریسک باال

6

5

5

233

ریسک باال

احتمال بروز آسیب جانی و خسارات در اثر انفجار ناشی از تجمع گاز در درون
باطریها و انفجار باطریها به علت بسته بودن درب باطری در حین شارژ و دشارژ در

6

4

6

132

ریسک باال

زمان تعمیر و نگهداری باطریها
احتمال بروز بیماریهای تنفسی و چشمی در اثر امکان ورود ذرات به داخل چشم و
دستگاه تنفسی در هنگام تمیز كاری تابلوهای برق
احتمال مرگ یا بروز صدمات جسمی در اثر برق گرفتگی افراد در حین كار در
سوئیچ گیر  ،هنگام تعمیر و نگهداری پانلها ،باس بارها و بریکرها
احتمال گیر كردن انگشتان دست و شکسته شدن آنها در اثر وصل بریکر هنگام
دشارژ فنر بریکر
احتمال برق گرفتگی در اثر تماس دست با قسمت برقدار بریکر  ،هنگام تعمیر و
نگهداری بریکرها
احتمال برق گرفتگی در اثر برخورد ابزار با قسمتهای برقدار یا قطع اتصاالت مربوطه
به بریکرها و پانلها در حین تمیز كاری پانلها و بریکرها
احتمال برق گرفتگی در اثر تماس اعضاء بدن با شینهای برقدار در حین تعمیر و
نگهداری پانلها و باس بارها و عدم نصب طاقهای حفاظتی

4

6

4

126

ریسک متوسط

13

4

4

163

ریسک باال

4

4

6

36

ریسک متوسط

13

4

4

163

ریسک باال

13

4

4

163

ریسک باال

13

4

4

163

ریسک باال

احتمال بروز صدمات جسمی یا بروز خسارت به تجهیزات در اثر تماس پرسنل یا
حیوانات با قسمتهای برقدار تابلوهای نصب شده در محوطة عمومی به علت باز
بودن درب  ،هنگام تعمیر و نگهداری پانلها  ،باس بارها و بریکرها

4

6

2

6

32

ریسک متوسط
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احتمال مرگ و برق گرفتگی و بروز صدمات جسمی در اثر اتصال فاز بدنة تجهیزات
و تماس پرسنل با تجهیزات برقدار حین تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی

13

4

5

233

ریسک باال

احتمال مرگ یا بروز صدمات جسمی در اثر برق گرفتگی پرسنل به علت تماس ابزار
با قسمتهای برقدار تجهیزات در حین انجام فعالیتهای تعمیرات و معیوب بودن  ،حین

13

4

5

233

ریسک باال

تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی
احتمال بروز صدمات جسمی در اثر برخورد اشیاء و قطعات به علت عدم نصب
درپوش سینی كابلها  ،حین تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی
احتمال بریدگی دست در اثر شکسته شدن المپهای سوخته در دست هنگام
تعویض آنها  ،حین تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی

6

5

3

123

ریسک متوسط

4

4

4

64

ریسک پایین

احتمال خسارت به تجهیزات و سوختگی افراد در اثر نفوذ آب به درون تجهیزات
الکتریکی نصب شده در محوطة عمومی و یا جاهائیکه احتمال ریزش آب وجود
داشته و نهایتاً باعث اتصال كوتاه و یا برق دار شدن بدنة فلزی تجهیزات و برق

3

4

3

136

ریسک متوسط

گرفتگی پرسنل شود
احتمال برق گرفتگی در اثر از بین رفتن عایق كابلهای الکتریکی و تماس قسمت
هادی كابل با كاندوئیتها و نهایتاً تماس پرسنل با كاندئیت های برقدار
احتمال سوختگی و خسارت مالی در اثر بروز انفجار در صورتیکه در مناطق حاوی
گازهای قابل انفجار از تجهیزات الکتریک ضد جرقه استفاده نشده باشد

3

4

4

144

ریسک باال

13

4

6

243

ریسک باال

احتمال سوختگی افراد و احتمال خسارت به تجهیزات در اثر اصابت ساعقه به
ساختمانها و تأسیسات و مخازن و القای انرژی الکتریکی با ولتاژ باال به علت قطع

3

4

6

216

ریسک باال

بودن اتصال ارت برق گیرها به شبکه ،حین تعمیر و نگهداری تجهیزات الکتریکی
احتمال بروز عوارض پوستی در اثر تماس پوست بدن با روغن در هنگام تصفیه
فیزیکی روغن ترانس در زمان تعمیر و نگهداری ترانسها
احتمال بروز صدمات جسمی در اثر تماس اعضاء بدن با قسمتهای برق دار ترانس
هنگام كار بر روی ترانسها در زمان تعمیر و نگهداری ترانسها
احتمال بروز صدمات جسمی در اثر سقوط پرسنل از روی بوشینگ در حین تمیز
كاری در زمان تعمیر و نگهداری ترانسها
احتمال بروز صدمات جسمی در اثر سقوط پرسنل از روی كنسرواتور در حین انجام
عملیات تعمیراتی بر روی كنسرواتور در زمان تعمیر و نگهداری ترانسها
احتمال بروز عوارض تنفسی در اثر ورود ذرات ریز سلیکاژن به چشم و مجاری
تنفسی در حین تعویض سلیکاژن ترانسها در زمان تعمیر و نگهداری ترانسها

6

3

2

64

ریسک متوسط

13

4

6

243

ریسک باال

6

4

4

126

ریسک متوسط

6

5

4

163

ریسک باال

4

3

3

36

ریسک پایین

احتمال بروز صدمات جسمی در اثر تماس دست با قسمتهای برقدار كارت ارت
فیوز در حین باز كردن این قطعه و بی برق نمودن خطوط یا ترانسها در حین تعمیر

3

3

5

135

ریسک متوسط

و نگهداری خطوط انتقال انرژی الکتریکی
احتمال بروز صدمات جسمی در اثر تماس با قسمت برقدار مربوط به زغالهای اكسایتر
ژنراتور در هنگام تعویض و یا تنظیم این زغالها در حین تعمیر و نگهداری ژنراتور
احتمال بروز صدمات جسمی در اثر سقوط پرسنل در هنگام تعویض المپهای
روشنایی دودكش و المپهای خطر
5

3

4

5

163

ریسک باال

6

4

4

126

ریسک متوسط
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احتمال بروز صدمات جسمی در اثر تماس با قسمتهای برقدار المپهای روشنایی
سیار به علت استفاده از المپها و سرپیچهای غیر ایمن در زمان تعمیر و نگهداری

6

4

3

36

ریسک متوسط

سیستمهای روشنایی
احتمال بروز صدمات جسمی در اثر ریزش آب بر روی ترمینالهای برقدار و اتصال
فاز به بدنه و برق گرفتگی پرسنل به علت عدم نصب درپوش ترمینالهای تیرهای

13

6

4

243

ریسک باال

چراغ برق در حین تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی الکتریکی
احتمال بروز صدمات جسمی در اثر سقوط پرسنل از روی داربست در حین تعویض
المپهای روشنایی سالنهای مرتفع در حین تعمیر و نگهداری سیستمهای روشنایی الکتریکی

13

6

4

243

ریسک باال

احتمال بروز صدمات جسمی در اثر نقص عضو و ایجاد خسارات در اثر امکان
سقوط الکتروموتور بر روی زمین و پای افراد در حین جابجایی الکتروموتور فنهای

6

6

4

132

ریسک باال

تعویض توربین هال در حین تعمیر و نگهداری فنهای سقفی سالن توربین
احتمال فوت یا نقص عضو افراد در اثر سقوط افراد در حین كار بر روی كرینهای
سقفی به علت عدم دقت الزم در هنگام تعمیر و نگهداری كربن
احتمال بروز بیماریهای تنفسی در اثر تصاعد بخارات روغن و ورود آن به دستگاه
تنفسی در حین داغ كردن بیرینگ الکتروموتورها در حین تعمیرات الکتروموتورها
احتمال مرگ یا نقص عضو افراد در اثر برق گرفتگی در هنگام تعویض زغالهای ژنراتور

13

6

4

243

ریسک باال

6

6

4

144

ریسک باال

13

5

6

333

ریسک باال

احتمال بروز صدمات جسمی در اثر بریده شدن سیم بکسلها  ،زنجیرها  ،بستهای
نگهدارندة سبد باالبر به علت انجام بازدیدهای دوره ای در حین استفاده از باالبر

4

6

6

132

ریسک باال

جهت تعویض المپهای سوخته
احتمال بروز صدمات جانی و مالی در اثر عدم رعایت دستورالعملهای ایمنی اعالم شده
از جانب شركت سازنده در حین استفاده از باالبر جهت تعویض المپهای سوخته

3

4

6

166

ریسک باال

شکل ( -)1فراوانی ريسکهای شناسايی شده در واحد الکترونیک نیروگاه سیکل ترکیبی در سه گروه ريسک باال ،متوسط و
پايین
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 .4بحث و نتیجهگیری
این مطالعه با هدف بررسی و ارزیابی ریسک های بالقوه واحد الکترونیک یکی از نیروگاههای سیکل تركیبی و با استفاده
از تکنیک  FMEAانجام پذیرفت .نتایج حاصل از بررسی این واحد نشان از قرارگیری  ٪66از ریسکهای شناسایی شده
در سطح غیر قابل قبول و  ٪32در سطح متوسط و پایین می باشد كه این امر نشان دهنده نامناسب بودن وضعیت ایمنی در
واحد مورد بررسی میباشد .این مطالعه نشان داد كه با استفاده از روش  FMEAمیتوان ریسکهای موجود را به نحو
مطلوبی شناسایی ،تجزیهوتحلیل و رتبهبندی نمود و باتوجه به بررسیهای انجام پذیرفته میتوان با ارائه راهکارهای مناسب
در جهت كاهش ریسکهای غیرقابل قبول و رساندن آنها به سطح قابل قبول گام برداشت .این نتایج منطبق با سایر مطالعاتی
است كه توسط دیگر محققین و توسط روش  FMEAانجام پذیرفته است .از جمله ،در تحقیقی كه توسط  Bonnabryو
همکاران با هدف طراحی روش آنالیز خطر برای ارزشیابی اثر كامپیوتری كردن اطالعات مربوط به بیماران برای اثر بخشی
باالتر در ایمنی بیماران انجام پذیرفت ،از روش  FMEAبهمنظور آنالیز خطرات استفاده گردید و نتیجهگیری شد كه استفاده
همزمان از روش  FMEAو ورود اطالعات مختلف مربوط به بیماران بهصورت كامپیوتری میتواند باعث افزایش قابلیت
سیستم در مراكز مراقبتهای درمانی گردیده و باعث افزایش ایمنی بیماران گردد ( .)16همچنین در مطالعه مداخله ای كه
توسط حسینی و همکاران انجام گردید ،مشخص شد كه روش  FMEAاین امکان را فراهم میكند كه علل مختلف دارای
پتانسیل ایجاد حادثه در فازهای مختلف عملیاتی شناسایی شود و براساس آن میتوان اقدامات كنترلی مناسب را برای
كاهش خطرات از سطوح غیر قابل قبول به سطوح قابل قبول طراحی و اجرا نمود (.)13
نتایج مطالعه حاضر نشان داد كه باالترین نمره ریسک مربوط به برقگرفتگی در هنگام تعویض زغالهای ژنراتور و
برقگرفتگی در اثر آسیب اتفاقی به سیم های رهاشده در محوطه واحد مورد بررسی می باشد .همچنین كمترین عدد اولویت
ریسک به احتمال بروز عوارض تنفسی در اثر ورود ذرات ریز سلیکاژن به چشم و مجاری تنفسی در حین تعویض
سلیکاژن ترانسها در زمان تعمیر و نگهداری ترانسها مربوط می باشد .این نتایج نشان از رتبه بندی مناسب خطرات
موجود در واحد مورد بررسی می باشد .این نتایج با یافته های مطالعه شفیعی زاده بافقی و همکاران همخوانی دارد .در آن
مطالعه كه در پروژه احداث كارخانه فوالد بافق انجام شد ،مشخص گردید كه استفاده از روش  FMEAمیتواند مشاغل
مختلف را از نظر میزان خطرشان اولویتبندی نماید و با اینکار میتوان مشاغلی با ریسک باالتر را در اولویت اقدامات
كنترلی قرار داد ( .)16بهطوركلی همانگونه كه مشخص است بیشترین خطرات شناساییشده مربوط به برق گرفتگی در
وظایف مختلف واحد الکترونیک نیروگاه و همچنین سقوط از ارتفاع در هنگام تعویض و یا تعمیر تجهیزات میباشد.
درنتیجه انجام اقداماتی به منظور جلوگیری از برق گرفتگی و سقوط از ارتفاع در مشاغل و وظایف مورد بررسی میتواند
باعث كاهش در ریسکهای موجود گردد .برای این منظور میتوان راهکارهای زیر جهت كنترل خطرات مربوط به برق
گرفتگی در واحد مورد بررسی استفاده نمود:
 -1حفاظ گذاری ،محصورسازی و جانمایی مناسب تجهیزات الکتریکی (استقرار در خارج از دسترس) به منظور كاهش
تماس پرسنل با تجهیزات و وسایل برقی؛
 -2استفاده از اتصاالت مناسب در مدارهای برقدار و بازرسی روزانه آنها؛
 -3استفاده از زیر پایی عایق در هنگام كار با تجهیزات برقی؛
 -4عایقسازی (ایزوالسیون) بخشهای برقدار تجهیزات الکتریکی از اجزایی كه افراد میتوانند با آنها تماس داشته باشند؛
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 -5استفاده از فیوز و سوئیچهای مناسب جهت قطع برق در صورت ایجاد اضافه بار در مدار الکتریکی تجهیزات؛
 -6همبندكردن ( )Bondingیا زمین كردن ( )Groundingكلیه تجهیزات بهمنظور هم پتانسیل كردن كلیه اجسام هادی؛
 -3استفاده از تجهیزات قطع كننده جریان در صورت نشتی برق در تجهیزات موجود؛
 -6آموزش اصول كار در ارتفاع برای پرسنل تعمیرات و نگهداری بهمنظور پیشگیری از سقوط در هنگام كار در ارتفاع؛
 -3استفاده از كمربند ایمنی توسط پرسنل تعمیر و نگهداری در هنگام كار در ارتفاع (.)3
درنهایت و باتوجه به نتایج این روش ارزیابی میتوان بیان داشت چنانچه ارزیابی ریسک فرآیندها با استفاده از روشهای
ارزیابی به انجام رسیده و سپس حقبیمه صنایع براساس میزان ریسک اندازهگیری شده موجود در فرآیند تنظیم گردد،
میتوان انتظار داشت كه كارفرمایان دقت بیشتری در رعایت مسایل ایمنی و بهداشتی داشته و ازسویدیگر صنعت بیمه هم
با بهرهوری بیشتر فعالیت نماید.

 .1تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خود الزم می دانند كه از كلیه كاركنان نیروگاه سیکل تركیبی مورد مطالعه و همچنین كلیه عزیزانی كه
در زمینه اجرایی این پروژه تالشهای فراوانی نمودند تقدیر و تشکر نمایند.
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