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چکیده
گاز طبیعی ،به علت وفور نسبی ،سهولت استفاده ،آلودگی زیست محیطی كمتر و قیمت ارزانتر نسببت ببه بنب ین در اولویبت
قرار گرفته ،تا جاییكه گازسوز كردن اتومبیلها و ایجاد جایگاههای عرضه آن با سرعت باالیی در حال اف ایش است .ایبن مطالعبه
با هدف شناسایی و تعیین انحرافات عملیاتی ،ارزیابی ریسک و همچنین پیشنهاد راهکارهبای كنترلبی در كمپرسبور گباز یکبی از
ایستگاههای  CNGشهر قم در سال  1333انجام شد .در این مطالعبه تویبیفی -مقطعبی ،ببهمنظبور ارزیبابی ریسبک ،از تکنیبک
 HAZOPاستفاده شد .جمع آوری اطالعات از طریق مشاهده مسبتقیم فرآینبد و اجب ای كمپرسبور گباز ،م باحبه ببا كاركنبان و
متخ

ین ،تهیه  ،PFDs ،P&IDsمرور دستورالعملهای عملیاتی ،سوابق حوادث و شبه حوادث و سایر اطالعبات فنبی انجبام و

در تیم مطالعه طی جلسات متعدد تحلیل شد .هفت انحراف عملیاتی شناسایی شده در عملکرد كمپرسور مورد استفاده در جایگباه
سوخترسانی گاز فشرده شده شامل عدم جریان و جریان كمتر ،فشار بیشتر و فشبار كمتبر ،وجبود تركیبباتی ببه ایبر از گباز در
كمپرسور ،جریان معکوس و دمای بیشتر بود %41/34 .از ریسکهبا در محبدوده قاببل قببول و  %55/66در محبدوده قاببل قببول
مشروط قرارگرفتند .بیشترین می انهای ریسک  2D ،2E ،3Dو  3Cو كمترین میب ان براببر  4Eتعیبین گردیبد .ریسبک عملیباتی
كمپرسور گاز در جایگاه سوخت مورد بررسی در وضعیت قابل قبول است .استفاده از روش ه وپ در آنالی ریسک جایگباههبای
سوخترسانی  CNGتوییه میگردد .تدوین دستورالعملهای عملیاتی ،آموزش پرسنل ،اجرای برنامههای نگهداری و تعمیبرات و
همچنین كالیبراسیون منظم اب ار دقیق میتواند در پیشگیری از بروز حوادث در ایستگاهها نقش بهس ایی داشته باشد .ببدون تردیبد
اتکای ینایع بیمهای بر نتایج روشهای ارزیابی ریسک میتواند منجر به بهرهوری باالتر ینایع بیمهای شود.
واژگانکلیدی :ارزیابی ریسک ،تکنیک مطالعه عملیات و خطر ،كمپرسور گاز ،جایگاه  ،CNGینعت بیمه
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 .1مقدمه
كاهش ذخایر و باال رفتن قیمت جهانی مح والت نفتی از سویی و بروز آلودگیهای شدید زیست محیطی از سوی
دیگر سبب شده است تا كشورهای جهان توجه ویژهای نسبت به جایگ ین ساختن منابع سوختی فعلی داشته باشند .كشور
ما نی به علت مواجه بودن با مسائل اقت ادی و جهانی و به دلیل برخورداری از دومین منابع عظیم گاز طبیعی در جهان ،به
كارگیری و استفاده از گاز طبیعی را در دستور كار خود قرار داده است.
وجود گاز طبیعی در ایستگاههای  ، CNGقابلیت نشت ،احتراق و انفجار گاز و همچنین ن دیکی ایستگاههای سوخت
رسانی به منازل مسکونی باعث شده تا عملکرد این جایگاهها از حساسیت باالیی برخوردار باشد ] .[1،2عدم وجود جایگاه-
های استاندارد سوخترسانی سی ان جی در كشور ،قرار گرفتن كشورمان برروی كمربند زل له و احتمال وقوع زل له كه
نشت در ایستگاههای سوخت رسانی  CNGرا به دنبال خواهد داشت ،مستعمل شدن تجهی ات و در نهایت كاهش قابلیت
اطمینان ایستگاههای سوخت رسانی به دلیل باال رفتن عمر استفاده از آنها و در نهایت پایین بودن سطح آگاهی عموم مردم
نسبت به مسائل ایمنی در استفاده از جایگاههای سوخت ،همگی سبب میشود كه مسئله نقص ایمنی و خطر انفجار در
جایگاههای سوخترسانی  CNGاز اهمیت بیشتری برخوردار شود .این موضوعات ضرورت مطالعه و ارزیابی ریسک در
جایگاههای سوخترسانی  CNGرا دو چندان مینماید.
روش مطالعه عملیات و خطر() )Hazard Operability Study (HAZOPیک روش شناسایی مخاطرات فرآیندی
و عملیاتی می باشد كه از طریق كشف پیامدهای تمامی حاالت انحراف پارامترهای عملیاتی از شرایط طراحی شده ،اقدام به
ارزیابی مخاطرات مینماید .امروزه تکنیک مطالعه عملیات و خطر یا ه وپ بطور ف ایندهای در ینایع فرآیندی به عنوان
اب ار كشف نواقص ایمنی ] . [3-6و شناسایی مخاطرات فرایندهای شیمیایی مورد استفاده قرار میگیرد ] .[11-7در این
روش به منظور شناسایی مخاطرات سیستم از واژههای راهنمای كلیدی و فلودیاگرامهای سیستم استفاده میشود و با
تقسیمبندی سیستم به اج ای كوچک تر ،پارامترهای عملیاتی نظیر فشار ،دما ،جریان و ویسکوزیته مورد بررسی قرار گرفته و
پیامدهای حایل از انحراف پارامترها ارزیابی و در نهایت اقدامات كنترلی پیشنهاد میگردد ] .[12تجهی ات عمده یک
ایستگاه سوخترسانی  CNGشامل سامانه تامین توان ،سامانه سنجش گاز ،مخازن ذخیرهسازی گاز فشرده ،سامانه توزیع-
كننده (دیسپنسر) و كمپرسور تشکیل شده است .به منظور كاهش رطوبت موجود در گاز طبیعی از خشک كن یا درایر
استفاده میشود .مخازن توسط كمپرسور با فشاری باالتر از فشار مخ ن خودرو (باالتر از  222بار) پر میشوند .وظیفه انتقال
سوخت از كمپرسور یا مخازن ذخیره به مخ ن خودرو را نی سامانه توزیعكننده انجام میدهد.كمپرسور قلب ایستگاه CNG

است و وظیفه فشرده كردن گاز طبیعی تا فشار  252بار را برعهده دارد .كمپرسورهای مورد استفاده در ایستگاههای ،CNG
عمدتاً از نوع سیلندر پیستونی (رفت و برگشتی) هستند كه با استفاده از انرژی تولید شده توسط موتورهای الکتریکی یا
موتورهای گازسوز ،گاز طبیعی موجود در خطوط لوله و یا مخازن پرفشار فشرده كرده و جهت سوختگیری در ايستگاه-

هاي  ،CNGآماده مینمایند.
بهطوركلی اج ای یک كمپرسور پیستونی شامل كارتر ،سیلندرها ،پیستون ،رینگهای پیستون ،واسطه (كریسکف) ،میل
لنگ ،چرخ طیّار ،كاسه نمد ،سوپاپهای مکش و رانش كمپرسور ،سوپاپ محافظ ،سامانه روان كاری ،بای پاس (میان بر)
و سامانه خنکكننده میباشد.
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این مطالعه با هدف شناسایی و ارزیابی مخاطرات عملیاتی در یک كمپرسور گاز كه بهطور مشترک در تمامی ایستگاه-
های سوخترسانی  CNGمورد استفاده قرار میگیرد و به من له حیاتیترین بخش در جایگاههای سوخترسانی CNG

میباشد ،انجام پذیرفت.

 .2روش بررسی
این مطالعه توییفی مقطعی در سال 1333در یکی از جایگاههای سوخترسانی  CNGشهر قم انجام شد .مطالعه
ه وپ ،فرآیندی سازمان یافته و ساختارمند بوده و به تج یه و تحلیل خطرات یک سیستم از فاز طراحی تا فاز عملیاتی می-
پردازد ] .[12از آنجاییكه عملیات متراكم كردن گاز در جایگاههای سوخت رسانی  CNGیک فرآیند شیمیایی است كه در
آن پارامترهای عملیاتی متعددی دخیل می باشند ،از روش ه وپ فرآیندی استفاده شد .به این منظور ابتدا از طریق بازدید از
جایگاه و مشاهده مستقیم فرآیند و شناخت كامل و دقیق اج ای سیستم كمپرسور ،م احبه با كاركنان و متخ

ین ،تهیه

 ،PFDs2 ،P&IDs1مرور دستورالعملهای عملیاتی و سایر اطالعات فنی و همچنین مطالعات كتابخانهای پیرامون فرآیند
فشردهسازی گاز ،جمع آوری اطالعات مورد نیاز یورت پذیرفت .تشکیل تیم ه وپ متشکل از تیم ارزیابیكننده و
كارشناسان جایگاههای سوخت  CNGاز دیگر مراحل اجرایی مطالعه بود .در اجرای این روش از برگه كار ه وپ استفاده
شد .این برگه شامل  7ستون شامل ردیف ،انحراف ،علت بروز انحراف ،پیامد بروز انحراف ،ریسک ،اولویتبندی ریسک و
راهکارهای پیشنهادی جهت كنترل انحرافات احتمالی بود .نوع انحرافات (پارامترعملیاتی با درنظر گرفتن یک كلمه راهنما)3
] ،[12علت بروز انحرافات و همچنین پیامد بروز انحرافات در جلسات تیم ه وپ تعیین گردید .به این منظور ابتدا فرآیند
متراكم كردن گاز در كمپرسور جهت متمرك شدن برروی انحرافات احتمالی (مشخص كردن گرهها )4به قسمتهای
كوچکتری بخشبندی گردید .در تعیین گرههای مطالعاتی از  P&IDكمپرسور  Horizontalكه در شکل شماره  1ارائه شده
است ،استفاده شد .پس از تعیین نوع انحراف احتمالی ،تمامی حاالت انحراف ممکن بررسی و اثرات و پیامدهای حایل از
انحراف پارامترهای عملیاتی تعیین گردید .ریسک از دو پارامتر شدت خطر و احتمال وقوع خطر تشکیل شده است .شدت
و احتمال وقوع خطر به ترتیب باتوجه به جداول شماره  1و 2كه برگرفته از استاندارد  [12 ] MIL-STD-882Bمیباشند،
و همچنین اولویتبندی ریسک باتوجه به جدول شماره  ،3در جلسات متعدد تیم كارشناسی ه وپ تعیین گردید .از
آنجاییكه سوابق و تجربیات تیم كارشناسی ،نقش موثری در شناسایی انحرافات احتمالی و برآورد ریسک دارد ،در این
مطالعه از افراد با تجربهی كاری مرتبط و باالی پنج سال استفاده شد .رتبههای شدت و احتمال وقوع خطر باتوجه به
اطالعات در دسترس و پیامدهای احتمالی مخاطرات و سوابق حوادث و شبه حوادث مشابه در نظر گرفته شد؛ پس از تعیین
و اولویتبندی ریسک پیشنهاداتی جهت كنترل انحرافات ارائه گردید.

)1. Piping and Instrumentation Diagram (P&ID
)2. Process Flow Diagram (PFD
3. Guide Word +Parameter
4. Node
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جدول ( -)1شدت خطر منطبق بر استاندارد MIL-STD-882B
رديف

توصیف

طبقه

تعريف

1

فاجعه بار

1

مرگ یا از كار افتادن سیستم

2

بحرانی

2

جراحت ،بیماری شغلی یا یدمه ی شدید به سیستم

3

مرزی

3

جراحت ،بیماری شغلی یا یدمه ی خفیف به سیستم

4

ج ئی

4

جراحت ،بیماری شغلی یا یدمه ی كمتر از حد خفیف به سیستم

جدول ( -)2احتمال وقوع خطر منطبق بر استانداردMIL-STD-882B
رديف

توصیف

طبقه

تعريف حادثه

1

مکرر

A

وقوع مکرر آن محتمل است.

2

محتمل

B

در طول عمر سیستم چندین بار رخ خواهد داد.

3

گاه به گاه

C

گاهی اوقات وقوع آن در طول عمر سیستم محتمل است.

4

بعید

D

وقوع آن ایر محتمل است ولی ممکن است در طول عمر سیستم رخ می دهد.

5

ایر محتمل

E

بسیار ایر محتمل است ،می توان فرض كرد كه خطر رخ نخواهد داد.

جدول ( -)3ماتريس ارزيابی و قضاوت ريسک
شدت خطر

فاجعه بار

بحرانی

مرزی

جزئی

احتمال وقوع

()1

()2

()3

()4

مکرر)(A

1A

2A

3A

4A

محتمل)(B

1B

2B

3B

4B

گاه به گاه)(C

1C

2C

3C

4C

خیلی كم)(D

1D

2D

3D

4D

ایرمحتمل)(E

1E

2E

3E

4E

ایر قابلقبول
نامطلوب
قابلقبول با تجدید نظر
قابلقبول بدون تجدید نظر

 .3يافتههای تحقیق
در بررسی یورتگرفته مجموعاً هفت انحراف عملیاتی شامل عدم جریان 1گاز ،جریان كمتر 2گاز ،فشار كمتر 3گاز،
فشار بیشتر 4گاز ،وجود مواد 5در گاز ،جریان معکوس 6و دمای بیش از حد 7شناسایی شد .نمونهای از برگه كار تکمیل شده
ه وپ مربوط به فشار بیشتر در جدول شماره  4ارائه گردیده است.

1. No Flow
2. Less Flow
3. Less Pressure
4. More Pressure
5. As well as
6. Reverse Flow
7. More Temperature
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جدول ( -)4نمونه برگه کار (تکمیل شده) HAZOP
رديف

انحراف

علت بروز انحراف
نقص در سیستم
خنکكننده
خرابی رگوالتور و
فشارسنج كمپرسور

More Pressure

فشار بیشتر

4

خرابی سوپاپ
محافظ

پیامد حاصل از انحراف

ريسک

اف ایش فشار بهدلیل اف ایش دما

3D

ريسک

جهت کنترل انحرافات

قابلقبول با

آموزش پرسنل  /تدوین و

تجدیدنظر

اجرای دقیق برنامه نت

اف ایش فشار در خروجی پمپ و
آسیب به لوله های انتقال دهنده و

4C

قابلقبول

اف ایش احتمال انفجار

آسیب به لوله های انتقال دهنده و

كالیبراسیون /آموزش پرسنل /
تدوین و اجرای دقیق برنامه نت
آموزش پرسنل  /تدوین و

اف ایش فشار در خروجی پمپ و
4C

قابلقبول

اف ایش احتمال انفجار

اجرای دقیق برنامه نت /استفاده
از شیرهای فشار شکن Relief
valve

انتخاب یحیح و متناسب

متناسب نبودن
 Benderباسای

الويت بندی

راهکارهای پیشنهادی

اف ایش فشار در ات االت

4E

قابلقبول

ات االت با فشار ورودی و
خروجی

Tube
اف ایش دما

اف ایش فشار

4E

قابلقبول

ایجاد سایبان بر روی كمپرسور

شکل ( P&ID -)1کمپرسور  Horizontalدارای مخزن بازيافت Blow Down
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در انحراف مربوط به "عدم جریان گاز" ،عللی همچون خرابی سیستمهای خنکكننده هوا و مبدلهای حرارتی گاز ،خرابی
سوپاپ محافظ ،متناسب نبودن تابلوی برق با ظرفیت كمپرسور ،متناسب نبودن توان موتور با كمپرسور و اختالل در حركت میل
لنگ از مهمترین دالیل بروز انحراف بودند كه در بسیاری از موارد منجر به از كارافتادن و خرابی كمپرسور میگردند.
در خ وص انحراف مربوط به "جریان كمتر گاز" دالیلی همچون نقص در شیر تخلیه كمپرسور ،نقص در سامانه
روان رسانی ،وجود نشتی در ات االت كمپرسور ،انسداد فیلتر و درست عمل نکردن درایر از علل بروز انحراف تعیین
گردیدند كه می تواند شامل پیامدهایی نظیر افت فشار گاز خروجی از كمپرسور ،ساییدگی قطعات كمپرسور و اختالل در
عملکرد موتور ،اف ایش احتمال احتراق و انفجار و همچنین كاهش كارایی كمپرسور باشد.
در بررسی علل بروز انحراف "فشار كمتر" ،نقص در سیستم خنکكننده ،نقص در شیر ت فیه و مکش ،خراب شدن
رگوالتور ،نقص در سیستم روان رسانی ،خرابی كاسه نمدهای كمپرسور و نقص در قطعات داخلی كمپرسور به دلیل پایان
یافتن عمر مفید آنها از مهمترین دالیل شناسایی شدند كه میتوانند تبعاتی نظیر كاهش كارایی كمپرسور ،افت فشار و
اف ایش ایطکاک بین قطعات داخلی موتور به دنبال داشته باشند.
در انحراف مربوط به "فشار بیشتر" دالیلی همچون اف ایش دما و نقص در سیستم خنکكننده ،خرابی رگوالتور و
فشارسنج كمپرسور ،خرابی سوپاپ محافظ و متناسب نبودن  Benderبا سای لوله تعیین گردید كه میتواند پیامدهایی نظیر
اف ایش فشار خروجی كمپرسور و در نتیجه آسیب به لولههای انتقال دهنده ،اف ایش فشار در ات االت و احتمال انقجار را به
دنبال داشته باشد.
بروز انحراف "وجود تركیباتی به ایر از گاز" در كمپرسور میتواند به علت نقص در سامانه روانرسانی موتور (كارتر)
اتفاق بیافتد كه پیامد آن مخلوط شدن گاز و روان و آسیب به قطعات میباشد.
"جریان معکوس گاز" از دیگر انحرافات احتمالی شناسایی شده است كه میتواند به دلیل اشتباه در بستن شیر تخلیه
سیلندر در هنگام تعمیرات بوقوع بپیوندد كه پیامد آن ممکن است انفجار لولهها و كمپرسور باشد .استفاده از شیرهای كنترل
به منظور عبور یکطرفه گاز میتواند در پیشگیری از بروز این انحراف موثر واقع گردد.
در انحراف دمای بیش از حد ،عللی همچون خرابی سامانه خنکكننده ،خرابی و نقص در سامانه روانرسانی و اف ایش
دور موتور به دلیل اف ایش جریان برق ،شناسایی گردید كه بروز این انحراف میتواند با اف ایش فشار در فرآیند متراكم
سازی گاز ،اختالل ایجاد نماید.
از جمله توییههای كنترلی ارائه شده ،طراحی و استفاده از كاشفهای گاز در اطراف كمپرسور ،انجام آزمونهای
ایرمخرب ،آموزش به پرسنل در خ وص اهمیت وظایف و پیامدهای سهلانگاری و بیاحتیاطی در انجام وظایف محوله،
تدوین و نظارت بر اجرای دقیق و منظم برنامه نگهداری و تعمیرات (نت) ،كالیبراسیون منظم تجهی ات ابراز دقیق و پایش و
تحلیل منظم دادههای حایل از ابراز دقیق بود.

 .4بحث و نتیجهگیری
باتوجه به نتایج بررسیهای به عمل آمده ،همانطوركه ذكر شد هفت انحراف عملیاتی شناساییشده در عملکرد
كمپرسورهای مورد استفاده در جایگاههای سوخت رسانی گاز فشرده شامل عدم جریان و جریان كمتر ،فشار بیشتر ،فشار
كمتر ،وجود تركیباتی به ایر از گاز در كمپرسور ،جریان معکوس و دمای بیشتر بود .بیست و نه علت در بروز این هفت
انحراف عملیاتی شناسایی گردید .منطبق بر انتظار ،با توجه به طراحیهای دقیق امروزی ،كمپرسورهای مورد استفاده در
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جایگاههای سوخترسانی گاز فشرده ،در تمامی ریسک ها در محدوده قابلقبول بودند؛ بر این مبنا  %41/34از ریسکهای
شناسایی شده در محدوده قابلقبول و  %55/66از ریسکها در محدوده قابلقبول با تجدیدنظر قرار گرفته است .همچنین
كمترین ریسک با می ان  4Eمربوط به خرابی سوپاپ محافظ ،نشتی در ات االت كمپرسور ،متناسب نبودن  Benderبا سای
لوله ،اف ایش دما ،نقص در سامانه روانرسانی (كارتر) و اف ایش دور موتور به دلیل اف ایش جریان برق بود.
بدری و همکارانش در مطالعه ی خود در ایستگاههای سوخترسانی  CNGمهمترین سناریوهای پیشبینی شده را
مربوط به خطر نشت گاز و انفجار ارزیابی كردند ] [1كه این مسئله نی در نتایج حایله از این مطالعه به عنوان بیشترین
پیامد مورد ارزیابی قرار گرفته است .علت بسیاری از انحرافات احتمالی شناسایی شده ،مربوط به ضعف در سیستم نگهداری
و تعمیرات ،عدم رعایت دستورالعملهای عملیاتی در جایگاههای سوخترسانی و خطاهای اپراتور میباشد .در بررسی
حوادث در ینایع مختلف مشخص میگردد كه خطاهای انسانی یکی از مهمترین علل وقوع حوادث می باشند كه هم در
عملکرد مستقیم كاركنان و هم در طراحیها امکان بروز دارند ] [13-15توجه به خطاهای انسانی كاركنان جایگاههای
سوخترسانی  CNGیک اقدام مهم مدیریتی در ارتباط با كنترل ریسک در جایگاههای سوخت میباشد ]. [16همچنین در
مطالعات متعددی ،ارتباط ن دیکی بین نحوه عملکرد سیستم نگهداری و تعمیرات تجهی ات و بروز حوادث ب رگ نشان داده
شده است ].[17-13
بهطور كلی روشهای نگهداری و تعمیرات تجهی ات را میتوان به چهار بخش عمده تقسیم نمود .این چهار بخش
شامل روش عکسالعملی یا ایالحی ،روش مبتنی بر زمان یا دورهای ،روش مبتنی بر وضعیت پیشبینانه و در نهایت
نگهداری و تعمیرات بازدارنده میباشند .استفاده از روشهای نگهداری و تعمیرات بازدارنده و مبتنی بر پایش وضعیت ،به
عنوان كارآمدترین روش به منظور ارتقای ایمنی و كاهش ه ینه و همچنین ارتقای كیفیت و بهره وری توییه میگردد .بر
این مبنا و همانطور كه در توییه های ارائه شده در قسمت راهکارهای پیشنهادی جهت كنترل انحرافات در برگه كار
 HAZOPذكر شده است ،بیشترین اقدامات كنترلی مربوط به رعایت و اجرای برنامههای نگهداری و تعمیرات تجهی ات به
یورت منظم میباشد؛ چراكه با اجرای دقیق برنامههای نگهداری و تعمیرات ،قبل از بروز خرابیها به نواقص احتمالی پی
برده شده و رفع عیب یورت میپذیرد.
به یورت كلی در توییه های كنترلی ،بر آموزش ،بازرسی و نگهداری و تعمیرات تجهی ات به عنوان عنایر موثر در
كاهش می ان مخاطرات تاكید شده است .تاكنون در مطالعات متعددی به تاثیر آموزش بر ارتقای فرهنگ ایمنی و همچنین
تدوین و اجرای برنامه های بازرسی و نگهداری و تعمیرات در كاهش مخاطرات اشاره شده است ] .[22-21همچنین با
عنایت به اهمیت آگاهی از پارامترهای عملیاتی در فرآیند فشردهسازی گاز ،كالیبراسیون دقیق تجهی ات و اب ار دقیق از
اهمیت بس ایی برخوردار بوده و میتواند از بروز انحرافات احتمالی جلوگیری نماید.
ایجاد نظامی مؤثر به منظور كنترل یحت و دقت پارامترهای وسایل اندازهگیری كه منجر به تطابق اندازهگیریهای انجام شده
با استانداردهای جهانی میشود ،امری ضروری است .اگرچه كالیبره كردن تجهی ات در ابتدای به كارگیری آنها و در لحظه ساخت
پر اهمیت است ،اما ح ول اطمینان از كاربرد دستگاههای كالیبره در مدت فعالیت آن دستگاه ،نکتهای است كه باعث ایجاد اعتماد
به نتیجه اندازهگیری شده و عالوهبر كاهش زمان تشخیص ،سبب كاهش ه ینه های واقعی میگردد ].[22
براساس بررسی انجامشده ،استفاده از روش آنالی ریسک  HAZOPدر بررسی انحرافات در كمپرسور جایگاههای
سوخترسانی  CNGموثر میباشد .به نظر میرسد با وجود استفاده از تجهی ات پیشرفته و كاهش ریسک ناشی از نقص
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تجهی ات ،بروز خطاهای انسانی و عدم توجه به بازرسیهای دورهای و همچنین نگهداری پیشگیرانه ،محتمل باشد .بر این
مبنا آموزش پرسنل جایگاه های گاز و همچنین ایجاد سامانه مدیریت خطر و ارزیابی ریسک از جمله اقدامات الزم و
ضروری تلقی می شود .همچنین استفاده از تکنیک تج یه و تحلیل حاالت نقص و اثرات آن ( ،)FMEAبرای شناسایی و
آگاهی از علتهای نقص و خرابیهای احتمالی در دستگاه كمپرسور میتواند نتایج تکمیلی را ارائه نماید .البته در اجرای
تکنیک  FMEAفقدان اطالعات ثبت شده در ارتباط با خرابیها و نرخهای نقص در تعیین می ان ریسک یکی از چالش های
پیش روست كه با بهبود مستندسازی میتوان بر آن البه نموده و در جلوگیری از بروز حوادث در جایگاههای گازرسانی
گامی جدی برداشت .در نهایت و با توجه به نتایج این روش ارزیابی می توان بیان داشت چنانچه ارزیابی ریسک فرآیندها
با استفاده از روشهای ارزیابی به انجام رسیده و سپس حق بیمه ینایع بر اساس می ان ریسک اندازه گیری شده موجود در
فرآیند تنظیم گردد ،می توان انتظار داشت كه كارفرمایان دقت بیشتری در رعایت مسایل ایمنی و بهداشتی داشته و از سوی
دیگر ینعت بیمه هم با بهره وری بیشتر فعالیت نماید.

 .5تشکر و قدردانی
نویسندگان مقاله بر خود الزم میدانند كه از كلیه كاركنان آن معاونت و همچنین كلیهی كاركنان و مدیران شركت ملی
پخش و پاالیش فرآوردههای نفتی تشکر و قدردانی میگردد.
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