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  چكيده
صيانت از سرمايه ها و دارايي ها به كار مي رود تا از قطعات، تجهيزات و  نگهداري و تعميرات مجموعه اي از فعاليت هاي مختلف است كه به منظور حفظ و بقاي

. هدف از اين خرابي دستگاه ها و وقفه در فرايند توليد و يا روند بهره برداري از تجهيزات مربوط مي گردد، پيشگيري الزم به عمل آيد بروز حوادثي كه منجر به

به ريشه يابي خطرات موجود   (FTA) ا استفاده از روش تحليل درخت خطاباشدب مطالعه ارزيابي ريسك براي نصب داربست در داخل راكتور مي

باشد  رويداد هاي اساسي  در ساختار درخت خطاي اين رويداد دشوار و با عدم قطعيت همراه مي اينكه احتمال دقيق به توجه با پرداخته شده است.

  ،از روش منطق و اعداد فازي استفاده شده است. نهايي رويداد وقوع احتمال نرخ رسيدن به نهايت در و اساسي رويدادهاي احتمال محاسبه منظور به

شازند شروع شده  (ره) مراحل منطق فازي نيز همانند تكنيك تحليل سلسله مراتبي با انتخاب تيمي متشكل از كارشناسان پااليشگاه امام خميني 

بست در داخل راكتور) از فرمول توصيه شده توسط انيساوا استفاده شده است. است كه براي برآورد احتمال رويداد نهايي(نقص در مراحل نصب دار

بندي و بحراني ترين آنها مشخص شده است. نتايج نشان مي دهد  رده (MCS) وسلي، مجموعه هاي برشي حداقل- سپس با استفاده از رابطه فاسل

  ن دهنده سطح ريسك بااليي را براي نفرات نشان مي دهد.باشد كه اين ميزان نشا درصد مي38احتمال رويداد نهايي در اين تحقيق 

  (MCS) منطق و اعداد فازي، مجموعه هاي برشي حداقل، (FTA) ارزيابي ريسك، تحليل درخت خطا ،نگهداري و تعميرات كلمات كليدي:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  مقدمه - 1
 ياز شركت ها يكياراك)  شگاهي(ره) شازند (پاال ينيامام خم شگاهيپاال
كه  باشد يم رانيا ينفت يو پخش فرآورده ها شيپاال يشركت مل يعفر

 تيبا ظرف 1372در سال  رانيا يتك واحد شگاهيپاال نيبه عنوان بزرگتر
و  تيظرف شيطرح افزا .ديگرد يهزار بشكه در روز راه انداز 150 ياسم

 بي(ره) شازند را تصو ينيامام خم شگاهيپاال يفرآورده ها تيفيبهبود ك
هزار  170از  شگاهيپاال ديتول تيطرح ظرف نيا يند. با اجرايغ نماو ابال

 نياست. همچن افتهي شيهزار بشكه در روز افزا 250بشكه در روز به 
نفت  ديدر روز در ازاء كاهش تول تريل ونيليم 16 زانيبه م نيبنز ديتول

  .است افتهي شيكوره افزا
و  ينگهدار يها روش ديبا شگاه،يپاال اتيوادامه ح تيموفق براي 

 ستمياصالح شده و در روند انجام امور بهبودي حاصل گردد. س راتيتعم
 ميسازمان به طور مستق يبر بودجه و سودده راتيهاي نگهداري و تعم

در  راتينگهداري و تعم حيصح زييعدم برنامه ر يگذارند، ول يم ريتاث
 قيتحق نيا يهدف اصل .گردد يم زاتيكاهش عمر تجه بسازمان، سب

از جمله نصب  راتيو تعم ينگهدار يندهايدر فرا سكير تيريمد
انجام  تي. اهمتور هنگام تعميرات اساسي مي باشدداربست در داخل راك

، هم در خصوص  راتينگهداري و تعم يندهايدر فرا سكير تيريمد
 لينگهداري وتعميرات كارا و اثربخش و هم به دل يها يانتخاب استراتژ

با هدف كاهش  يراتيتعم يندهايابل وقوع در فراق يها سكيكاهش ر
  .)1392و همكاران،  ي(ربان باشد يم ستميس يها نهيهز
 يها كياستفاده از تكن قيتحق نيا يمد نظر محقق در اجرا كرديرو

 ميحل مساله ، تصم سك،ير تيريو مد نانياطم تيمختلف حوزه قابل
 يطراحجهت  ازيمورد ن يها كيتكن ريو سا ارهيچند مع يريگ

 يم ينيامام خم شگاهيخاص پاال يها يازمنديمتناسب با ن يمتدولوژ
سك ها ، ير ييجهت شناسا يدلف يريگ ميتصم كيتكن نيب نيباشد. از ا

 يها و سكير يابيدرخت خطا با هدف استفاده در فاز ارز ليتحل كيتكن
 نيمختلف در ا يها تميآ يبند تيجهت اولو ارهيچندمع يريگ ميتصم
  رد استفاده قرار خواهند گرفت.مو قيتحق
  تكنيك تحليل سلسله مراتبي- 2

يكي از مسائل تصميم سازي مديران،چگونگي انتخاب كردن يك گزينه از 
ميان چند گزينه موجود است.كه مي بايست با توجه به معيارهايي كه براي 

فرايند تحليل  1980انتخاب مطرح است اين كار صورت پذيرد. در سال
توسط ال ساعتي براي حل همچين مسائلي مطرح شد كه  سلسله مراتبي

تئوري اين روش به اين  صورت است كه براي هر كدام از گزينه ها يك 
امتياز به دست مي آوريم و گزينه ها بر حسب امتيازي كه به كسب كرده اند 

  .)1392رتبه بندي مي شوند  (سپهوند و عارف نژاد،
قكاري ، داربست بندي ، نقليه و ترابري در اين تحقيق از بين واحد هاي عاي 

با استفاده از اين  ، .و ساختماني مي خواهيم پر ريسك ترين را انتخاب كنيم
داراي بيشترين ريسك مي  واحد داربست بنديتكنيك مشخص مي شود كه 

  باشد.

  ساختار درخت خطا- 3
 توان برايمي آن از كه است ارزشيابي تكنيك يك خطا درخت تحليل

 .كرد شده، استفاده بينيپيش خطرناك رخداد يك مختلف علل تعيين

 و ناخواسته اين وضعيت بروز سبب توانندمي كه هاييراه همه سپس
 تمامي مند،نظام به صورت سپس .شودمي جستجو شوند نامطلوب

 است، درخت شبيه كه به پائين باال ساختار يك در را خرابي داليل

 وقوع احتمال محاسبه براي ساختاراين  از نهايت در و كرده مرتب

  .)1393(ميرزا و همكاران، شوداستفاده مي  نهايي رويداد

  ارزيابي درخت خطا-4
 يا صورت كيفيبه هم و  كمي صورت به هم ميتواند خطا درخت تحليل

 )1396و همكاران،  انيمي(عظشود انجام نظري

  تحليل كيفي-4-1
انجام  14حداقل يبرش مجموعه محاسبه منظور به كيفي تحليل

 16اساسي رويدادهاي از تركيبي ، 15 برشي مجموعه يك .شود مي
(جوزي و همكاران، شوند مي نهايي رويداد وقوع به منجر كه است

احتمالي  راه يك نمايانگر حداقل برشي هايمجموعه از يك هر.)1393
 دادن رويدادهايي رخ با كه ترتيب است. بدين نهايي رويداد وقوع براي

 .آمد خواهد به وجود نهايي رويداد دارد قرار حداقل برش يك در هك

 هايراه از يك اهميت هر ارزيابي ها آن تحليل و تجزيه بنابراين

 .)1393(جوزي و همكاران،  است اصلي رويداد بروز احتمالي

  تحليل كمي-4-2
 رويداد نهايي وقوع احتمال محاسبه براي خطا درخت كمي تحليل در

در اين  بايد باشد. معلوم اساسي رويدادهاي از يك هر وقوع مالاحت بايد
مرحله مشخص كرد كه آيا براي تمامي رويدادهاي پايه اطالعات 

 )1( باشد يا خير. اگر موجود باشد با استفاده از فرمول موجود مي
  )1389عطائي، ;1393(ميرزا وهمكاران ، شناسايي مي شوند.احتماالت 

  

    )1 (                    

                                    
  PFاحتمال شكست :  

  : نرخ خرابي جزء
tدر معرض قرار گرفتن جزء ن: زما  

  شود. غير اينصورت بر طبق مراحل فازي براي ادامه كار استفاده ميدر 
وان تمي اساسي، رويدادهاي از يك هر وقوع احتمال بودن معلوم با

 با نهايي رويداد وقوع احتمال.آورد دستبه را نهايي رويداد احتمال

 1394 اميدواري، و كالسنگياني(. .آيدمي دستبه ) 2رابطه( از استفاده

  )1393 همكاران، و ميرزا ؛



  

  
 

  Pاحتمال وقوع رويداد نهايي :  
 Pi:  احتمال وقوع رويداد هاي اساسي  

n  : اساسي  تعداد رويدادهاي  

نصب داربست در داخل راكتور به  ريسك ارزيابي - 5
  فازي خطاي درخت تحليل روش
 زماني كار اين البته .است كمي ارزيابي روش يك خطا درخت تحليل

 شكست احتمال و نرخ در مورد كافي اطالعات ارزياب كه شودمي انجام

 هايمدل از يكي خطا درخت و تحليل تجزيه .باشد داشته تجهيزات

 عدم دليل به اوقات گاهي .رودمي به شمار مخاطرات ارزيابي مطلوب

 وقوع احتمال يا اجزا از شكست ميزان برآورد دقيق كافي، اطالعات

 در دقت عدم علت به اين، بر عالوه .است ناخواسته دشوار رويدادهاي

 قطعيت عدم داراي نيز كلي نتيجه ، (BE) رويداد اساسي اطالعات

 با آن تركيب و فازي رويكرد شرايطي، چنين از براي جلوگيري .است

تا  برد كار به خطا درخت تحليل روش با توانمي را نظر كارشناسان
 .دهد كاهش را اساسي رويدادهاي در داده وجود عدم و ابهام

Lavasani et al., 2014)  ؛(Renjith et al., 2010  
 به امفازي اقد خطاي درخت تحليل روش از استفاده با تحقيق اين در

انجام ريسك فعاليت نصب داربست در داخل راكتور  احتمال تعيين
  .است شده ارائه 1ل شك در تحقيق اين اجراي مراحل گرديده است.

 
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

    
 
  

 : مراحل اجراي تحقيق1شكل 

در مراحـل   هشـد  انجام هايبررسي و مطالعات اساس بر تحقيق اين در
 نصب داربست در داخل راكتور،رويداد هاي اساسي مشخص گرديـده  

    .است شده داده نشان رويدادها اين ليست 1جدول كه در
: رويدادهاي مياني و رويدادهاي اساسي نقص داربست 1جدول 

  نصب شده در داخل راكتور

  
كـه   اسـت  شده رسم مربوطه خطاي درخت ،1  جدول نتايج به با توجه

شـد   سيسـتم   شكسـت  نرخ محاسبات براي اصلي پايه خطا درخت ناي
 ).2(شكل 

 
 : نمودار درخت خطا 2شكل 

 انتخاب كارشناسان

 تعيين وزن كارشناسان

 رسيدن به اجماع كارشناسان

 رده بندي برش هاي حداقل

استفاده از روش تحليل درخت خطا جهت ارزيابي
  ريسك واحد انتخاب شده

 تجزيه وتحليل كمي درخت خطا به روش منطق فازي

 تعيين احتمال رويدادهاي پاياني

 تعيين احتمال رويداد نهايي

 واحد مخاطرات  شناسايي

)٢(



  و تعيين وزن آنها كارشناسان انتخاب -5-1
نفر مي باشد شامل  5تعداد خبرگان استفاده شده در اين تحقيق 

رئيس واحد ، رئيس ايمني ، سرپرست و ناظر  داربست بندي ، 
ي و كارشناس ايمني داربست مي باشد.با توجه كارشناس داربست بند

 مشخص از بعد مده است.آ 2به مشخصات كارشناسان كه در جدول 

 تعيين ها آن قبل، وزن مرحله در كارشناسان ارزيابي معيارهاي شدن

 شده كسب نمرات تقسيم مجموع از كارشناس هر نهايي وزن نمره .شد

 كارشناسان كليه طتوس شده نمرات كسب مجموع بر تقسيم وي توسط

 بر كارشناس هر وزن نمره .است آمده دستمطالعه به در كنندهشركت

 داده نشان  3جدول در قبل، مرحله در شده معيارهاي تعيين اساس

  ).2000(تنگ ، است شده
: مشخصات مربوط به كارشناسان  شركت كننده در 2جدول

  نظرسنجي

 
  

  : نمرات وزني كارشناسان انتخاب شده3جدول

 
  

  كمي سازي نظرات كارشناسان -5-2
در  ها آن نظرات وزن تعيين يا كارشناسان نظرات سازيكمي براي

 .شده است استفاده زباني متغيرهاي از اساسي، رويدادهاي خصوص

 و متوسط زياد كم، كم، خيلي شامل رفته كار به زباني متغير پنج
خيلي زياد، زياد،  صورتبه خالصه طوربه كه هستند زياد خيلي

 عدد از بخش اين كردن فازي است. برايكم و كم  متوسط، خيلي

 دامنه كننده بيان 3شكل كه است شده استفاده ايفازي ذوزنقه

  . است تحقيق اين در رفته كار به زباني فازي متغيرهاي
.  

  
  : متغير هاي زباني مورد استفاده كارشناسان3شكل 

)Renjith et al., 2010(  
  
و  24چن توسط شده ارائه روش از استفاده با كارشناسان نظرات
 2011 سال در همكارانش و لواساني ، 1992سال  در 25هوانگ

 وزن  درآمد كمي صورتبه همكارانش، و رنجيت همچنين و 2014و

 آن براي هايي فرم كارشناسان نظرات از استفاده براي.شد تعيين ها آن

 به بسته بود شده خواسته كارشناسان از فرم اين در شد كه ارسال ها

امتياز  پارامترها از يك هر اهميت ميزان به و خويش نظر شخصي
 اختصاص دهند ها آن به را زياد خيلي و زياد متوسط، كم، كم، خيلي

 در نظر آنان سازيكمي در كه كارشناسان زباني متغيرهاي كه وزن

 داده نشان 4جدول  در است، شده استفاده اساسي رويداد هر با رابطه

  .Renjith et al., 2010)؛  (Lavasani et al., 2014 است
  تعريف بازه هاي كيفي بصورت زباني :4جدول 

)| Lavasani et al., 2014(  

  

 كارشناسان نظر اجماع -5-3

هاي جهت تعيين احتمال رويدادهاي اوليه، امكان وقوع فازي مجموعه
نظرات خبرگان در پرسش نامه ها  برشي مينيمال كه از طريق اجماع



 كارشناس هر وزن نمره كارشناسان، نظر اجماع براي بدست آمده است

 انجام 3رابطه طبق كار اين .است شده ضرب او زباني نمره متغيرهاي در

  )Renjith et al., 2010 (است شده

  
 :رابطه اين در كه

 : Aij پاياني رويداد هر با رابطه در زباني متغير i كارشناس توسطj   
 : Wj كارشناس وزن j  
 : m پاياني رويدادهاي تعداد 

: n كارشناسان   تعداد  
 : Miپاياني رويداد هر با رابطه در كارشناسان نظر اجماع فازي عدد  

  نشان داده شده است. 5نتايج حاصل از محاسبات در جدول 
  

اد عدد فازي اجماع نظر كارشناسان در رابطه با هر رويد :5جدول 
  پاياني

  

 كردن فازي غير -5-4

 در محيط گيريتصميم براي مهمي روش فازي اعداد كردن فازي غير

 كردن غير فازي براي گرانيگاه مركز روش تحقيق اين در .است فازي

 كردن فازي غير (Lavasani et al., 2011, 2014) .است شده انتخاب

 به )4( فرمول از استفاده با A~= (a1,a2,a3,a4)ايذوزنقه فازي عدد

  .آيدمي دست
  

  
  

 اساسي، معادل رويداد هر با رابطه در قبل مرحله از آمده دستبه عدد

 با مرحله در اين .است "امكاني" صورتبه هنوز و بوده كارشناسان نظر

 اعداد اين اي،فرمول ذوزنقه و )3(رابطه گرانيگاه مركز مدل از استفاده

 .(Lavasani et al., 2011, 2014) .است شده فازي غير

 احتمال به امكان فرمول تبديل از استفاده 5-5

 از .باشدامكاني مي صورتبه هنوز كردن، فازي غير مرحله از حاصل عدد

 دسـت بـه  بايد عـدد  بنابراين پذيرد؛مي احتمال خطا درخت كه آنجايي

 ايـن  بـه  .شـود  احتمـالي تبـديل   به امكاني حالت از قبل مرحله از آمده

 اسـتفاده  )6و 5انيسـاوا(فرمول   توسـط  شـده  ارائه هايفرمول از ور،منظ

  .). Renjith et al., 2010 ؛ ؛ (Lavasani et al., 2014 است شده

  
 امكاني عدد CFPو  اساسي رويداد هر احتمال نرخFP رابطه اين در كه

 محاسـبات  نتـايج  6جدول  در  .است كردن فازي غير مرحله از حاصل

بـراي احتمـال نقـص در مراحـل      اساسـي  رويداد ) هرFPاحتمال ( نرخ
  نصب داربست در داخل راكتور نشان داده شده است.

  : نتايج حاصل از غير فازي كردن نظر كارشناسان6جدول

  
  نهايي رويدادهاي احتمال تعيين -5-6

 مشخص كردن همچنين و اساسي رويدادهاي احتمال نرخ تعيين از بعد

 آمـده،  بـه دسـت   اطالعات بانك كمك به و حداقل برشي هايمجموعه

) 7) و (3) ، (2روابـط (  كمـك  بـه   ) Tنهـايي(   رويـداد  احتمـال  نـرخ 
 .اسـت  داده نشـان  7 جـدول  در ايـن محاسـبه   نتـايج  كه شد محاسبه

Lavasani et al., 2014) ؛ ؛ Renjith et al., 2010 .(  
  

  
T: نهايي رويداد احتمال نرخ  

MCS1: لاو حداقل برشي مجموعه  
: MCS2 دوم حداقل برشي مجموعه  
: MCSn برشي حداقل مجموعه n] 20، 19ام.[  

  

( a1 ,  a2 ,  a3 ,  a4 ) )٣(

)۴(

)٧(



نرخ احتمال رويداد نهايي براي نقص داربست نصب شـده در   :7جدول
  داخل راكتور

  
با توجه به محاسبات انجام شده در اين مرحله، نـرخ  احتمـال نقـص و    

ات خطا در مراحـل نصـب داربسـت در داخـل راكتـور در زمـان تعميـر       
  .درصد مي باشد 38اساسي پااليشگاه حدود 

  
 تعيين اهميت و رده بندي مجموعه هاي برشي حداقل-5-7

 آمده براي دستبه مقدار اساس بر و نهايي رويداد نرخ محاسبه از بعد

- مجموعه ميزان اهميت )8 وسلي (رابطه فاسل فرمول از استفاده با آن،

 حداقل برشي هايهاين مجموع و مشخص (MCS) حداقل برشي هاي

ميزان اهميت .است شده ارائه 8جدول  در آن نتايج ندكها هشد بنديرده
  .نشان داده شده است 4در شكل مجموعه هاي برشي 

(Lavasani et al., 2011, Lavasani et al., 2014)  

  
  حداقل برشي مجموعه هاي بندي رده و ميزان اهميت : تعيين8جدول

  
 

 
 اهميت مجموعه هاي برشي حداقل نمودار ميزان :4شكل

تحليل ميزان اهميت رويدادهاي اساسي در مقدار  - 6
  احتمال نهايي

بحراني ترين مجموعه هاي برشي شود كه  مشاهده مي 4در شكل
حداقل درخطرات مربوط به  نصب داربست در داخل راكتور به ترتيب 

،عدم عبارتند از سهل انگاري و تعجيل در كار،كمبود تجهيزات ايمني
مشاهده  9در جدول  باشد. آموزش كافي وعدم نوسازي تجهيزات مي

رخ مهمترين مجموعه هاي برشي احتمال مي شود در صورت حذف 
  .درصد مي شود 17اصلي حدود   رويداددادن 

  حذف همزمان  مهمترين مجموعه هاي برشي :9جدول 

  
آسيب به  درصد نيز مي تواند باعث بروز ايجاد حادثه و 17احتمال وقوع 
بنابراين الزم است كه با يك برنامه ريزي دقيق و جامع نفرات گردد 

تمامي موارد نقص بررسي شود و اقدام به حذف و يا كاهش تمامي 
MCS   ها شود به گونه اي كه هنگام بستن داربست در داخل راكتور

  احتمال رخداد حادثه ناچيز گردد.
  ها پيشنهادات جهت كنترل ريسك-7

 بحراني هاي ريسك كاهش و كنترل منظور به الزمت پيشنهادا

رابطه با خطرات نصب داربست در داخل راكتور به  در شده تعيين
  صورت زير مي باشد.

باالبردن سطح فرهنگ ايمني مسئولين و مديران جهت مقدم -
  بودن ايمني نسبت به  پيشرفت كار

  نباشند   ساعت كاري مناسب به طوري كه اپراتور ها خسته-
  اي از تجهيزات ايمني و حفاظت فردي  بازرسي دوره -
داشتن برنامه مشخص جهت خريد تجهيزات ايمني و حفاظت  -

  فردي استاندارد و متناسب با نوع فعاليت ها 
برگزاري دوره آموزشي تجهيزات حفاظت فردي جهت آشنايي  -

پرسنل با تجهزات ايمني مربوط به كار خود و مقايسه با تجهيزات 
  ي موجود و در صورت نياز اعالم نياز سنجي و خريد ايمن

هاي دوره اي  وجود رويه ها و برنامه هاي مشخص جهت آموزش-
  براي پرسنل 

برگزاري دوره آموزشي پرميت(مجوز انجام كار) براي نفرات -
  مربوطه 

عدم استفاده از افراد آموزش نديده و با تجربه در فعاليت ها  -
  دي در داخل راكتوربخصوص فعاليت داربست بن

  وجود رويه و برنامه مشخص جهت نوسازي متريال داربست بندي  -



وجود برنامه مشخص جهت نياز سنجي متريال جديد جهت ايمن  -
سازي بيشتري داربست (به عنوان مثال خريد نردبان حفاظ دار به 
جاي پله آنتني،خريد قرنيز براي سكوي داربست جهت جلوگيري از 

  ...) سقوط ابزار و
اي از انبار متريال داربست بندي جهت تشخيص  بازرسي دوره -

  متريال فرسوده و كنار گذاشتن آنها 
  وجود رويه ها و دستورالعمل ها براي بررسي و نظارت -
استفاده از كارشناسان باتجربه و آموزش ديده جهت نظارت در  -

  كليه مراحل نصب داربست
ربرداري قبل از شروع به كار اطمينان از سالم بودن تجهيزات با-

  توسط ريگر
انجام بازرسي هاي هفته اي و ماهيانه از انبار نگهداري متريال -

  داربست بندي
وجود برنامه مشخص جهت خريد ماشين آالت جديد و از رده -

  خارج كردن تجهيزات فرسوده و كاركرده
اي مشخص جهت نيازسنجي وسايل ارتباطي مورد  وجود برنامه-

  راي داربست بند ها در تعميرات اساسي پااليشگاهنياز  ب
  سيم هاي مناسب و كافي جهت ارتباط بين نفرات  استفاده از بي-
اطمينان از شرايط مناسب روحي و رواني ، ذهني و جسمي -

  اپراتورها جهت جلوگيري از بروز حادثه و خطا
  

  بحث و نتيجه گيري- 8
ر مراحل نصب در اين تحقيق مشاهده گرديد كه نقص و خطا د

داربست ريشه در عوامل انساني دارد. عواملي چون سهل انگاري و 
تعجيل در كار،عدم آموزش كافي به نفرات،عدم نظارت و بررسي، 
تعمير و نگهداري نامناسب ، خريد تجهيزات نامناسب ،عدم پيگيري 

باشند كه نقش  جهت نوسازي تجهيزات و ...  جزء عوامل انساني مي
تمال رويداد نهايي و ايجاد حادثه دارند. وجود هريك بسزايي در اح

از عوامل انساني فوق مي تواند براي سيستم خطرناك و حادثه 
آفرين باشد .بنابراين يك سيستمي كه ايمن باشد،خطرات بالقوه 

كند و سعي در  محيط كار از جمله عوامل انساني را شناسايي مي
   كاهش و يا حذف آن دارد.

انساني كه به آن اشاره گرديد عواملي مكانيكي و  عالوه بر عوامل
تواند بسيار با اهميت باشد اطمينان از سالم بودن  تداركاتي نيز مي

آالت همچنين وجود برنامه مشخص جهت  تجهيزات و ماشين
تشخيص و تعويض تجهيزات باربرداري فرسوده و جايگزين كردن 

تواند تا حد  ميآنها با ماشين آالت و تجهيزات جديد و پيشرفته 
زيادي ريسك هاي مربوط به عوامل مكانيكي را حذف ويا كاهش 
دهد. وجود تجهيزات ايمني از قبيل گاز سنج(جهت پايش آالينده 
هاي درون راكتور) ،دماسنج ليزري (جهت اندازه گيري دماي داخل 
راكتور براي كار داربست بندي)،باد سنج( جهت اندازه گيري سرعت 

برداري)، چراغ قوه ، وسايل ارتباطي مناسب و... مي باد هنگام بار
  .تواند نقش تعيين كننده اي  در كاهش ريسك خطرات داشته باشد

بنابراين با داشتن برنامه هاي منظم و اقدامات كنترلي مناسب ( كه 
ها و خطاهاي  توان ريسك )ميشددر قسمت پيشنهادات به آن اشاره 
حذف وكنترل كرد و در نتيجه موجود در اين فعاليت را شناسايي،

ميزان احتمال  وقوع رويداد نهايي را كاهش داد و از وقوع خطرات و 
  خسارت هاي جاني و مالي جلوگيري به عمل آورد.
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