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چكيده
زمينه و هدف  :در این مقاله شناسایی و تجزیه تحلیل ریسک در واحد تولید و احیای کارخانه آلومینیوو الهدودی دنودرس اه دوه رو
تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات آن در فرآیند تولید محصول ده انجا رسید.
روش بررسی  :پس از دررسی پیشینه و موروری دور اددیوات تحقیوت بدوت دررسوی ریسوکهای محیطزیسویی ناشوی از ایون کارخانوه
مصاح ههایی دا کارکنان کارخانه صورت گرفت و فدرسیی از سوامل احیهالی مولد ریسک پوس از تکهیول کاردر هوا و دررسوی مسویندات
سامانه مدیریت یکپارچه کارخانه موسو ده  IMSمشخص گردید .دا تکهیل پرسشنامههای دسیه از  05پرسنل شاغل در محیط مدمتورین
منادع مولد ریسک در واحد تحت دررسی تعیین شد .پس از شناسایی فعالیتها و فرآیندهای مخیلف کارخانه سوامول دوالقوه آسوی رسوان
شناسایی و داتوبه ده احیهال وقوع و شدت اثر آنها در انسان تجدیزات و سرمایه ط قهدندی شدند.
يافته ها :از مقایسه اسداد اولویت ریسک محاس ه شده در واحد تحت مطالعه کارخانه نییجه شد که اولویت ریسک در فعالیوتهوای سوایت
الکیریکی دا نهره  261در رت ه اول و پس از آن فعالیتهای دازکردن دیرینگ چرخهوا داالدرهوای مکوانیکی برثقیول پونو تون و سیسویم
 Earthingدا نهرات  215 215 211و  251در رت ههای دو تا پنجم قرار دارند .ههچنین فعالیتهای ریسک مردوط ده سیون آنودگیر و
آچار دا امییاز  21کهیرین سدد اولویت ریسک را دارا هسیند.
نتيجه گيری :در ندایت نیایو این مطالعه نشان داد شرایط نس یاً ایهن در واحد تولید و احیای کارخانه آلومینیو الهددی درقرار میداشد.
واژههای کليدی :واحد تولید و احیای کارخانه آلومینیو ارزیادی ریسک تجزیه و تحلیل حاالت شکست و اثرات آن سدد اولویت ریسک.
 -2دانشیار گروه محیط زیست دانشکده سلو پایه دانشگاه آزاد اسالمی واحد شاهرود شاهرود ایران(* .مسوول مکات ات)
 -1اسیاد گروه محیط زیست دانشکده فنی مدندسی دانشگاه آزاداسالمی واحد تدران شهال تدران ایران.
 -3دانش آموخیه کارشناسی ارشد رشیه مدیریت محیط زیست دانشگاه آزاداسالمی واحد دندرس اه دندرس اه ایران.
 -1دانشجوی دکیرای آب و هواشناسی کشاورزی دانشکده بغرافیا و سلو محیطی دانشگاه حکیم س زواری س زوار ایران.
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Abstract
Background and Objective: In this paper, identification and risk analysis in the production and
revitalization unit of Al-Mahdi aluminum factory Bandar Abbas has been accomplished by analyzing
the failure modes and its effects on the production process of the product.
Method: After reviewing the background and reviewing the research literature for environmental risk
assessment, the factory interviews were conducted with the factory staff and a list of possible risk
factors was identified after completing the worksheets and examining the documentation of the
integrated plant management system called IMS. By completing closed questionnaires, 50 employees
in the field were identified as the most important risk-generating resources in the unit under study.
After identification of various plant activities and processes, potential sources of damage were
identified and classified according to the probability of occurrence and severity of their effects on
human, equipment and energy.
Results: Comparison of the number of risk priority numbers calculated in the unit under study of the
factory concluded that the priority of risk in electrical insulating activities with score of 162 in the first
and then wheelbase opening activities, mechanical lifters, five tons cranes and Earthing system with
scores 144, 140,140and 108 are second to fifth steps. Also, the risks associated with the endginner and
wrench column are rated at 14 with the lowest risk perceptibility.
Conclusion: the results of this study showed that relatively safe conditions are in the production and
revitalization unit of the Al -Mahdi aluminum factory.
Keywords: Production and Revitalization Unit of Aluminum Factory, Risk Evaluation, Failure Mode
& Effect Analysis, Risk Priority Number.
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زمينه و هدف
دا پیشرفت فناوری و افزایش کواردرد ماشوینآالت رونود تولیود

سلل و اثرات مرت ط دوا آن را شناسوایی و امییوازدهی کنود (.)0

ریسک و احیهال دوروز حووادد در محیطهوای صونعیی فزونوی

تجزیه و تحلیل اثرات و حاالت شکست ده دلیل در نظر گورفین

یافیه است ( .)2درگذشیه پس از وقوع حوادد و دوروز خسوارات

احیهال شناسایی ریسک از دقت و درسیی دیشویری نسو ت دوه

ب رانناپذیر اقدا ده دررسی سلل حوادد میشد و نقوایص یوک

مدل سنیی ارزیادی ریسک درخوردار میداشد (.)6

سیسیم یا فرآیند تعیین میگردید اما امروزه دهدلیل وبود انواع

در زمینه ارزیادی ریسک مطالعههای مخیلفوی در دنیوا و ایوران

مخیلف رو های ارزیادی ریسک ق ل از وقوع نیز میتوان نقاط

انجا شده است .مطالعهای در زمینه تجزیوه و تحلیول اثورات و

حادثهزا و دحرانی را مشخص کرد و نس ت ده پیشگیری از وقووع

حالت شکست محیطزیسیی در کارخانه مدهوات سوازی ارتوش

حوادد و کنیرل آنها اقدا نهود ( .)1ارزیادی ریسک یک رو

رادفورد صورت گرفیوه اسوت .نیوایو نشوان مویدهود کوه رو

سازمانیافیه و سیسیهاتیک درای شناسوایی خطورات و دورآورد

 FMEAدر این کارخانه دراساه آمادهسوازی دورای شناسوایی

ریسک درای رت هدندی تصهیهات بدت کاهش ریسک ده یوک

اصولی پیگیری و ارت اط ریسوکهوای محیطزیسویی در سوطح

سطح قادول ق وول اسوت ( .)3ارزیوادی ریسوک دارای میودهای

فعالیتها توسعه پیدا کرده است ( .)7در ارزیادی ریسوک دخوش

مخیلف دا طیفی از رو های کیفی تا کهی قادل انجا است .در

شیرینسازی واحد تصفیه گاز پاالیش گاز سودل و ههکواران دوا

روند ارزیادی ریسک ده سوی کهی کردن آن نیایو ددیری ددست

کهک رو

FMEAخطرات مدم فرآینود و نقوص قطعوههوا و

میآید .دا ارزیادی ده رو های کهی میتوان کانونهوا و ریسوک

ابزای مواد داقی مانوده مدوم دخوش و وقووع نقوص و تجزیوه و

فاکیورهای موبود را شناسایی نهود و دا اتخاذ تدادیر پیشگیرانه

تحلیل اثر آن را مورد شناسایی قرار دادنود .در ایون تحقیوت 61

و کنیرلی نسو ت دوه حوذ یوا کنیورل آنهوا اقودا کورد (.)1

مورد خطر شناسایی و ریسک آنان درآورد شد .که در این میوان

مدیریت ریسک موثر شامل چدوار فرآینود شناسوایی ارزیوادی

دیشترین ریسک محاس ه شده مردوط ده کاهش میوزان دربوه

پاسخ و دررسی و نظارت دور ریسوک مویداشود .هود از ایون

حرارت گاز ق ل از واحد تصفیه و نقص سیسیمهای خنککننده

فرآیندها ده حداقل رساندن اثرات ریسکها روی اهدا پروژه دا

دی اتانول آمین دوده است ( .)1بوزی و ههکواران ( )2333دوه

حذ یا تسدیم آنها است ( .)1در این مقاله شناسایی و تجزیه

شناسایی و ارزیادی ریسک مخاطرات ناشی از خطوط انیقال درق

تحلیوول ریسووک در واحوود تولیوود و احیووای کارخانووه آلومینیووو
الهددی دندرس اه ده رو

ولیاژ داال در مناطت مسکونی دا اسیفاده از رو

تجزیه و تحلیول

تجزیه و تحلیل حواالت شکسوت و

حاالت شکست و اثرات آن پرداخیند .این تحقیت در شدر اهوواز

اثرات آن در فرآیند تولید محصول بدت حفظ سالمیی شاغلین

انجا گرفیه است .ادیدا فرآیند انیقال دورق و تجدیوزات موورد

و پیهانکاران در این کارخانه ده انجا رسویده اسوت .ایون رو

اسیفاده در آن شناسایی و حاالت خرادی و شکست تجدیزات که

دهسنوان یک رو

نظا مند دارای کاردردهای دسیاری میداشد.

منجر ده وقوع ریسک در منطقه موی شوود تعیوین گردیود .در

در اسیانداردهای

ادامه ده کهک نر افزار  SPSSسطح ریسک محاسو ه و مووارد

شاید تاکنون دهدلیل الزا اسیفاده از این رو

مدیریت کیفیت صونایع خودروسوازی از بهلوه QS 9000

شناسایی شوده دراسواه آن اولویوت دنودی و تجزیوه و تحلیول

VDA 6.1و  ISO/TS 16949اسیفاده از این شیوه دیشیر

شدند .دیشیر مقادیر  RPNددست آمده مردوط ده ریسوکهوای

در این حوزه رایوو دووده اسوت ( .)3تجزیوه و تحلیول حواالت

ددداشیی دوده و کلیه ریسک های این گروه در شرایط اضطراری

تحلیلوی -کهوی ارزیوادی ریسوک

قرار دارند( .)3میر محهدی و ههکاران ( )2330ارزیوادی سوامول

است که میکوشد توا حود مهکون خطورات دوالقوه موبوود در

خطر را ده رو

 FMEAدر کارخانه تولید تجدیزات مداره ده

محدودهای که در آن ارزیادی ریسک انجا میشوود و ههچنوین

انجا رساندند .در این تحقیت  21ایسیگاه کواری ههوراه دوا 00

شکست و اثرات آن یک رو
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رضائيان و همكاران

تجزیه وتحلیل حاالت شکست و اثورات :ایون رو

دورای

شاغل ارزیادی شده و حاالت شکسوت اثورات شکسوت و سلول

رو

شکست خطاها محاس ه شدهاند .سپس سدد اولویتدندی ریسک

اولین دار در ارتش آمریکا مورد اسیفاده قرار گرفیوه اسوت (.)3

هر ایسیگاه کاری محاس ه و سطوح دحران آن تعیین شده است.

اسوویانداردهای نظووامی  Mil-p-1629دووا سنوووان (رو

آنووالیز

در اثر اقدامات کنیرلی نشان داده شد که دا وبود شدت اثر داال

سی

سطح دحران میوسط می داشد(.)25

انیشار یافت .در قال این اسیاندارد خطاها یا اشکاالت پیشآمده

روش بررسی

ده لحوا تأثیرگوذاری آنهوا در هود غوایی و میوزان ایهنوی

رو

خ رگان :در این مطالعه پس از دررسی پیشینه و مروری در

تأثیرات مردوطه و میزان اههیت آن) در ندم نوام ر 2313

دارای تنووع

پرسنل /تجدیزات ط قهدندی میشووند .ایون رو

اددیات تحقیت بدت دررسی ریسکهای محیطزیسیی ناشوی از

زیادی است که ازبهله میداولترین انواع آن میتوان ده تجزیه

این کارخانه مصاح ههایی دا کارکنان کارخانه صوورت گرفوت و

و تحلیووول حووواالت شکسوووت و آثوووارآن درمرحلوووه طراحوووی

فدرسوویی از سواموول احیهووالی مولوود ریسووک پووس از تکهیوول

( )DFMEAتجزیووه وتحلیوول حوواالت شکسووت و آثووار آن در

کاردر ها و دررسی مسیندات سامانه مدیریت یکپارچه کارخانه

سهلکرد سیسیم ( )SFMEAو تجزیه و تحلیل حاالت شکست

موسووو دووه  IMSمشووخص گردیوود .ههچنووین دووا تکهیوول

و آثار آن در فرآیند تولیود محصوول ( (PFMEAاشواره کورد.

پرسشنامههای دسیه از پرسنل شاغل در محیط مدمترین منوادع

درتحقیت حاضر از رو

تجزیه و تحلیل حاالت شکسوت و آثوار

مولد ریسک در واحد تحت دررسی تکهیل شد .بامعه آماری در

آن در فرآینوود تولیوود محصووول ددوورهگیووری شوود .درایوون رو

این پژوهش کارشناسان و مدیران کارخانه دودنود .دوا توبوه دوه

هیچگونه اتکایی دوه نحووه طراحوی محصوول نهویشوود و سوه

تعووداد زیوواد افووراد دوورای تعیووین تعووداد نهونووه الز از رو

پیشفرض کلیدی در دسیورکار قرار میگیرد -2 :دسیگاه قال

نهونهگیری تصادفی ساده اسیفاده شد .ده این منظور ادیدا تعداد

و تجدیزات تولیدی مرت ط درهنگا تنظویم اولیوه سوالم دووده

پرسشنامه دهسنوان پیشآزمون تکهیل گردید .سپس دا احیساب

اسویاندارد تولیود مویشوود-1.اپراتوور

ضری

اطهینان  35و خطای  3درصد تعداد نهونههای الز دوا

اسیفاده از رادطه "کوکران" دهصورت زیر محاس ه شد (:)22
()2

=48/0249≈49

t2 s2 (90)2 (0/231)2

s2
0/03

که در این رادطه :واریانس=  s2خطای مطالعه درحس

=n
درصد=

 dو ضری اطهینان=  tمیداشد.
ددینمنظور پرسشنامهای مرک

از  13سوال تنظیم و دوین 05

نفر توزیع و تکهیل شد .تعدادی از پرسشنامهها پس از مطالعه و
دررسی دقیت دهدلیل مخدو

دودن حذ شد و درندایت تعداد

 10سدد پرسشنامه بدت تحلیل ندائی نیایو مورد اسیفاده قورار
گرفت .دراساه یافیهها کار شناسایی و ط قوهدنودی واحودهای
دووالقوه آسووی رسووان کارخانووه انجووا و ارزیووادی ریسووک در
پرحادثووهترین واحوود کارخانووه (واحوود تولیوود و احیووا ) صووورت
پذیرفت .دوا توبوه دوه شورایط کارخانوه و پیشوینه ایون دسوت
مطالعات از رو

تجزیه و تحلیل حواالت شکسوت و اثورات آن

دهمنظور ارزیادی اسیفاده شد.

محصول منط ت دوا رو

دسیگاه از دانش و مدارت کافی درخورداراسوت– 3 .موواد اولیوه
اسوویفاده شووده ازکیفیووت الز درخورداراسووت ( 1و .)3مراحوول
مخیلف ابرای این رو

مطادت شکل  2است .در زمینه ارزیادی

ریسک در واحد تولید و احیای کارخانه آلومینیو الهددی (سو)
تا پیش از ابرای این تحقیت مطالعهای دوه ایون رو
نرسیده دود لیکن مطالعات مشاددی دوهرو
داخل کشور در قال

دوهانجوا

موورد اسویناد در

پروژههای تحقیقاتی در مراکوزی ههچوون

شرکت ملی نفت ایران شرکت ملی سدامی پیروشیهی ایوران و
درخی دیگر از واحودهای صونعیی دولیوی و وادسویه دوه دخوش
خصوصی ده انجا رسیده است .ههچنین در قال

پایاننامهها و

رسالههای دانشوجویی نیوز مطالعواتی دوا تکیوه دور رو
اسیفاده ده انجا رسیده یا درحین انجوا اسوت .رو

موورد
تجزیوه و

تحلیل حاالت شکست و اثرات آن در فرآیند تولید محصوول در
فراسوی مرزهای کشور داالخص در بوامع توسعهیافیه از اواخور
دهه  2335ده این سو مورد توبه دوده است.
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بهع آوری اطالسات مردوط ده فرآیند
تعیین ریسک ها

تصحیح داده ها

دررسی اثرات هر ریسک
یافین نرخ وخامت ریسک

تعیین سلل هر ریسک
چک کردن فرآیندهای کنیرلی
یافین نرخ احیهال وقوع ریسک
یافین نرخ احیهال کشف ریسک
محاس ه سدداولویت ریسک

آیا اصالح نیاز است؟

اقدامات اصالحی پیشندادی
تعیین مسئولیت و وظایف
گزار

FMEA

تعیین فرآیند مطادت دااقدا اصالحی

تصحیح داده ها

شكل  -1مراحل مختلف اجرای ارزيابی ريسک به روش تجزيه وتحليل حاالت شكست و اثرات آن در فرآيند توليد
محصول()PFMEA
Figure 1- Different steps to implement risk assessment by analyzing the failure modes and its effects in the
)production process (PFMEA

دراین تحقیت اطالسات پایه مورد نیاز شامل:

 مشخصات ویژه و اخیصاصی تجدیزات که دعضاً توسوط تویم

 نقشه سیسیمها

مطالعاتی یاکارفرموا (کارخانوه آلومینیوو الهدودی) تودوین یوا

 نقشه فرآیند و تجدیزات

تولیدگردید.

 دیاگرا های بریان فرآیند

دا توبه ده مطالعات انجا شده در واحد تولید و احیا که ازایون

 دسیورالعهلهای سهلیاتی

پووس واحوود تحووت مطالعووه نامیووده موویشووود تهووا تجدیووزات

 بانهایی تجدیزات

خطرآفوورین شناسووایی شوود و در بوودول مشخصووات ریسووک و

 گزارشات آنالیز خطر یا سایر گزارشات ایهنی

محاس ه سدد اولویت ریسک در واحد تولیود و احیوای کارخانوه

 نییجهی تحقیقات حوادد و رویدادهای رخ داده در سیسیم

تنظیم گردید .نحوه تکهیل فر های یادشده دهشرح ذیول انجوا

 اصووول مقووررات و قوووانین داخلووی کارخانووه و قوووانین و

پذیرفت :ادیدا وظایف و فعالیت هر کدا از تجدیزات شورح داده

اسیانداردهای ملی و دینالهللی مرت ط

شد .پس ازآن خطرات مرت ط دا هریوک از تجدیوزات مشوخص

 چارتهای سازمانی و شرح وظایف افراد

گردید .درادامه تها سوامل مووثر در ایجواد خطورات شناسوایی

 پارامیرهای سهلیاتی موبود در سیسیم

شده اثرات بانی و مالی ناشی از وقووع خطورات دور پرسونل و
دسوویگاهها تعیووین و کنیرلهووایی کووه در بدووت شناسووایی و
پیشگیری این حاالت در واحد در حال ابراست مشخص گردید.
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در مرحله دعد پس از تعیین مدمترین ریسکها مودل تجزیوه و

گا هفیم :محاس ه  RPNدرای هر حالت شکست

تحلیوول حوواالت شکسووت و اثوورات آن ابوورا و در هوور معیووار

گا هشیم :تعیین حد اطهینان و سطح ریسک

اولویتدندی ریسکها دا این رو

گا ندم :ارائه اقدا کنیرلوی بدوت حوذ یوا کواهش حالوت

مشخص گردید .مرحلوههوای

دهگانه انجا این فرآیند در ادامه ذکر شده است:

شکست دالقوه دارای خطرپذیری داال

گا اول :شناخت تجدیزات سهلکرد آنها و فرآیند کارخانه

گا دهم :محاس ه مجودد  RPNناشوی از حوذ و یوا کواهش

گا دو  :ایجاد طوفان فکری درای شناسوایی حالوت شکسوت

حالت شکست (ارزیادی ثانویه ریسک)

دالقوه

درندایت داتوبه ده اطالسات ددسوت آموده امییوازدهی دراسواه

گا سو  :نوشین اثر دالقوه حالت شکست

فاکیورهای ذیل صوورت پوذیرفت :تعیوین شودت ریسوک ()S

گا چدار  :تعیین دربه شدت درای هر اثر

تعیین احیهال وقوع ریسک ( )Oو یوافین نورخ احیهوال کشوف

گا پنجم :تعیین دربه وقوع درای هر حالت شکست

ریسک ( .)Dمعیارهایی که بدت امییوازدهی  O Sو  Dموورد

گا ششم :تعیین دربه گسیره آلودگی یا امکان دازیافت

اسیفاده قرار گرفت در بداول (2 1و (3ارایه شده است ( 0و.)3

جدول -1رتبه بندی شدت اثرات ( )Sقابل پيش بينی
)Table 1 - Ranking predictable impact severity (S

رتبه

شدت اثر

25

خطرناک – ددون هشدار

3

خطرناک – دا هشدار

1

خیلی زیاد

7

زیاد

6

میوسط

0

کم

1

خیلی کم

3

اثرات بزئی

1

خیلی بزئی

2

هیچ

جدول-2رتبه بندی احتمال وقوع ريسک ()O
)Table 2- Ranking prediction risk (O

احتمال رخداد ريسک

رتبه بندی

دسیار داال :خطر تقری اً ابیناب ناپذیر است

25

دسیار داال :خطر تقری اً ابیناب ناپذیر است

3

داال  :خطرهای تکراری

1

داال  :خطرهای تکراری

7

میوسط  :خطرهای موردی

6

میوسط  :خطرهای موردی

0

میوسط  :خطرهای موردی

1

پایین  :خطرهای نس یاً نادر

3

پایین  :خطرهای نس یاً نادر

1

دعید  :خطر غیرمحیهل است

2
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جدول -3نرخ احتمال کشف ()D
)Table 3- Rate discovery (D

معيار  :احتمال کشف ريسک

رتبه بندی

هیچ کنیرلی وبود ندارد و یا در صورت وبود قادر ده کشف خطر دالقوه نیست.

25

احیهال خیلی ناچیزی دارد که دا کنیرلهای موبود خطر ردیادی و آشکار شود.

3

احیهال ناچیزی دارد که دا کنیرلهای موبود خطر ردیادی و آشکار شود.

1

احیهال خیلی کهی دارد که دا کنیرل-های موبود خطر ردیادی و آشکار شود.

7

احیهال کهی دارد که دا کنیرلهای موبود خطر ردیادی و آشکار شود.

6

در نیهی از موارد محیهل است که دا کنیرل موبود خطر دالقوه ردیادی و آشکار شود.

0

احیهال نس یاً زیادی وبود دارد که دا کنیرل موبود خطر دالقوه ردیادی و آشکار شود.

1

احیهال زیادی وبود دارد که دا کنیرل موبود خطر دالقوه ردیادی و آشکار شود.

3

احیهال خیلی زیادی وبود دارد که دا کنیرل موبود خطر دالقوه ردیادی و آشکار شود.

1

تقری ا ده طور حیم دا کنیرلهای موبود خطر دالقوه ردیادی و آشکار میشود.

2

دهمنظورتعیین شاخصهای ایهنی پیامدهای ناشی از ریسک در

تولید و احیا و نیوز تهوامی سوامانههوا قطعوات دوبوود آورنوده

بدول دا درنظر گرفین شدت حوادد در ضری تکورار حووادد

تجدیزات و اثرات ناشی از حاالت شکست در این دسیه تعریف و

مرت ط سدد اولویت ریسک ط ت فرموول محاسو ه شود .درایون

تجزیه و تحلیل گردیود (منظوور از حواالت شکسوت تجدیوزات

رادطه  Sده مثاده شدت ریسک  Oاحیهوال وقووع ریسوک و D

خرادیهای محیهل درای دسیگاهها وتجدیزات مخیلف است).

نرخ احیهال کشف هر ریسک می داشد (1و.)6

ب  -نیروی انسانی :دررسی خطاها و اشی اهات انسانی و اثراتوی

()1

RPN= D× O × S

که این خطاها در واحد داس

میگردند در ایون گوروه دررسوی

يافته ها

شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت .دربدول  1مشخصوات

در واحوود تولیوود و احیووای مجیهووع آلومینیووو الهدوودی کووار

ریسک کنیرلهوای بواری در بدوت پیشوگیری یوا شناسوایی

پیادهسازی تکنیک مورداسیفاده و تفکیوک موواردی کوه داسو

حوواالت شکسووت محاسوو ه سوودد اولویووت ریسووک ( )RPNو

خلت ریسک در واحد مذکور گردیوده در قالو

دو دسویه ذیول

انجا گرفت:
الف – تجدیزات :حاالت شکست کلیه تجدیزات موبود در واحد

اطالسات مردوط ده هر دسیگاه در واحد صونعیی تحوت دررسوی
ارائه شده است:
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جدول -4ارزيابی ريسک و عدد اولويت ريسک در واحد توليد و احيای کارخانه المهدی (عج) بندرعباس
Table 4 - Risk assessment and risk priority number in Bandar Abbas Almahdi (AS) factory production
and pevitalization unit
کنترلهیییییای
تجهيزات

وظايف/فعاليتها

حالت
شكست

علل موثر در

اثرات ناشیی از

جاری در جهت

ايجاد حالت

وقییوع حالییت

پيشییريری يییا

شكست

شناسايی حالت

شكست

S

O

D

RPN

شكست
جییانی -ضوورده

سیون شاول

درداشین آندهای رها
شده داخل دیگ

دریدن دسیه
بک
هیدرولیکی

اسهال فشار دیش از
اندازه توسط نیروی
هیدرولیکی

داالدر

بادجایی اپراتور

پاره شدن سیم
دوکسل

در اثر قطع نکردن
کنیاکیور قدرت

برثقیل 0
تن

زاویه دادن ده
کروسی ل و دلند
کردن دارهای زیر 0
تن

پاره شدن سیم
دوکسل

در اثر دلند کردن
دار دیش از اندازه یا
سهل نکردن لیهیت
سوئیچ ها

داال درهای
مکانیکی

داال دردن پرسنل

پاره شدن
شیلنگ های
هیدرولیک

فشار دیش از اندازه
سیسیم هیدرولیک

کهپرسور

تولید هوای فشرده

دریدن پیچ
های پایه
کهپرسور

ارتعاشات مکانیکی

سیون
آندگیر و
آچار

داز و دسیه کردن پیچ
کلهپ

دریدن دسیه
بک
هیدرولیکی

اسهال فشار دیش از
اندازه توسط نیروی
هیدرولیکی

زدن دووه اپراتووور
دیگها در هنگا
سهلیات
مییالی -ضوورده
خوردن ده سیون
و داگت شاول
جییانی -صوودمه
دیوودن اپراتووور و
اطرافیان
مییالی -آسووی
دیووودن سووویون
داالدر

دازدید دررسوی و
چووووک کووووردن
سیسوووووووووویم
هیووووووودرولیک،

7

1

1

11

دازدیووود از پوووین
بک هیدرولیکی
دازدیوود و دررسووی
از لیهیت سووئیچ
( حوود سوونو ) و
خصوصاٌ کنیاکیور
قدرت

6

1

2

11

جییانی -آسووی
دیووودن اپراتوووور
اطرا دیگ
مییالی -ایجوواد
خسارت هووک 0
توووون و سوووویم
دوکسل
جییانی -سووقوط
پرسنل
مالی -خسوارت
دسیگاه

دازدیوود و دررسووی
حووودهای دووواال و
پوووایین  0تووون و
دازدیوود از سوویم
دوکسل
دازدیوود و دررسووی
شووویلنگ هوووا و
سیسوووووووووویم
هیووووودرولیک و
تست فشار

7

25

0

7

1

1

215

215

جییانی -افیووادن
کهپرسور
مالی -خسوارت
دووه دیووگ هووا و
کهپرسور
جییانی -ضوورده
زدن دووه اپراتووور
دیگ ها
مییالی -ضوورده
خوردن ده سیون

سنجش گشویاور
پیچ ها

دازدید و دررسی و
چووووک کووووردن
سیسوووووووووویم
هیدرولیک

25

7

1

2

3

1

65

21
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جانی -خطر درق

بلوگیری از حرکت
بریان درق

شکسیه شدن
سایت

تنش های درشی و
لدیدگی ناشی از
نیروهای درشی و
ارتعاشات مکانیکی

برثقیل 35
تن

دلند کردن تا ظرفیت
 35تن

پاره شدن سیم
دوکسل سهل
نکردن ترمز
دریدن درا

دازدید نکردن از
میزان ترک پیچ ها
رگالژ نکردن ترمزها
و دازدید از لنت
های آن سد
روانکاری سیم
دوکسل

داز کردن
دیرینگ
چرخدا

انیقال و توزیع
نیروهای ناشی از
وزن کرین ده چرخ

شکسیه شدن
دیرینگ در اثر
تنش های
مکانیکی

ضرده خوردن
دیرینگ و ارتعاشات
مکانیکی که داس
شکسیه شدن آن
می شود

Earthing

انیقال بریان
الکیریسییه ده سطح
زمین ده صورت
خازنی

سیون دریکر

شکسین قشر محکم
اطرا آند بدت
تعویض

سایتهای
الکیریکی

گرفیگی
مالی -سووخین
دردهووووووووووای
الکیرونیکووووی و
سیسووویم هوووای
PLC
سووقوط هوووک (
قالب برثقیول )
و پاشوووش موووواد
مووذاب دووا دمووای
 755دربوووووه و
سوخیگی

تست سایت هوا از
لحا مقاوموت و
سووود شکسووویه
شدن آندا

دازید و دازرسی
از موارد فوق

3

25

6

1

3

3

261

65

جییانی -سووقوط
دیرینگ از ارتفاع
مییالی -صوودمه
دیدن دیرینوگ و
چرخ

مدوووار مناسووو
پولی کش و چرخ

6

1

3

211

جییانی -تجهووع

پاره شدن کادل
ها ،ن سین
غلیک
Earthing

تعهیراتی که داس
پاره شدن کادلها
می شود

بریووووووووووووان
الکیریسووییه دووه
صورت خازنی در
کووورین و دووورق
گرفیگی
مییالی -صوودمه

تسووت سیسوویم
ارتینگ از لحوا
سالم دودن کادول
ها و کل سیسیم

3

6

1

251

دیدن کادل هوا و
دردهووووووووووای
الکیرونیکی
جییانی -ضوورده
دریدن دسیه
بک
هیدرولیکی

اسهال فشار دیش از
اندازه توسط نیروی
هیدرولیکی

زدن دووه اپراتووور
دیووووگ هووووا در
هنگا سهلیات
مییالی -ضوورده

دازدید و دررسی و
چووووک کووووردن
سیسوووووووووویم
هیدرولیک

7

0

1

75

خوردن ده سیون

چنانکه در بدول ( )1مالحظوه مویشوود فعالیوتهوای سوایت

شکسیه شدن سایتها و دورقگرفیگوی مویگوردد .در دوازکردن

الکیریکووی دووازکردن دیرینووگ چوورخهووا داالدرهووای مکووانیکی

دیرینگ چرخها سلت اساسی ایجاد حواالت شکسوت ارتعاشوات

برثقیوول پوونو توون و سیسوویم  Earthingدووانهرات211 261

مکانیکی ضردهخوردن دیرینگ و در نییجه شکسیه شودن آن و

215 215و 251وابد دیشیرین نهرات اولویت ریسک میداشد.

بلوگیری از انیقال و توزیع نیروهای ناشی از وزن کرین ده چرخ

سلووت وقوووع چن وین پیاموودهایی در سووایت الکیریکووی ناشووی از

می شوود .در موورد داالدرهوای مکوانیکی فشوار دویش از انودازه

ارتعاشات مکانیکی و نیروهای درشی است که داسو لدیودگی و

سیسیم هیدرولیک داس پاره شودن شویلنگهوای هیودرولیک
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میشود که موب تخلیه سریع بک و افیادن ده سوهت پوایین

در این تحقیت ده ضرورت مدیریت اولویتهای ریسک میوسط و

میگردد .در برثقیل پنو تن دلند کردن دار دویش از انودازه یوا

حیی کم ده ویژه ریسکهای کوچک (دا سودد اولویوت ریسوک

پوارهشودن سویم دوکسول

کم) و ههچنین ش ه حوادد که معهوالً ازسوی سازمان کماثر و

میگردد .در سیسیم  Earthingدرصورت دیاحییاطی پرسونل

قادل اغهاض پنداشیه میشوند ولی درصوورت نادیوده انگاشویه

تعهیرات و پارهشدن کادلها امکان درقگرفیگی پرسونل شواغل

شدن میتوانند منجر ده وقوع حوادد مخورب و دعضواً غیرقادول

در این سامانه محیهل است .در مورد تهامی تجدیزات مدمترین

دازگشت درکل سازمان شوند پرداخیه شد .مقایسه اسداد اولویت

سامل در وقوع ریسکها دیتوبدی پرسنل و سد پایش مسویهر

ریسک مردوط ده تجدیزات واحد تولید و احیا نشان میدهد که

میداشد .سلت داالدودن سدد اولویت ریسک در تجدیوزات تحوت

کهیرین سدداولویت ریسک مردوط ده سیون آنودگیر و آچوار دوا

دررسی ده تفکیک س ارتنداز :در مورد سایت الکیریکی برثقیول

امییاز21میداشد.

پنو تن دازکردن دیرینگ چورخهوا و سیسویم  Earthingدواال

ههانطورکه پیشتر تاکید گردید در این تحقیت اسوداد نزدیوک

دودن شدت اثر آنها از نظر زیانهای مالی وخسارتهای نسو یا

ده اولویت داال نیز ده سنوان اولویتهای میوسوط بدوت کنیورل

شدید دوه دسویگاههوا و اخویالل در فراینود تولیود و ههچنوین

دیشیر اثرات سو مورد توبه قرار گرفیند .در ندایت درخصووص

آسی های بسهی ده پرسنل مردوط میداشد .درههین حال در

ریسکهای دا احیهال رخداد داال که دارای سدد اولویوت پوایین

داالدر مکانیکی داتوبه ده داالدودن میزان شدت اثر احیهال وقوع

دودند ده سنوان اولویتهای پایین توبه گردید .دراسواه اسوداد

داال و درنییجه سدد اولویت ریسک زیاد شایسیه است ده منظور

اولویووت ریسووک ددسووت آمووده (بوودول  )1ریسووکهووایی کووه

پیشگیری از وقوع ریسک و پیشدینوی تهدیودات الز توبوه

میدایست مورد توبه دیشیری قرار گرفیه و اقدامات اصوالحی و

خاص ده آن معطو شود .ازاینرو ده منظور کاهش ریسکهوای

پیشگیرانه درروی آنها میهرکز گردند در بوداول ذیول میوذکر

درروی افراد و تجدیوزات مویدایود دوه

شده است .در بدول  0تجدیزات دا سدد اولویت ریسوک RPN

سهل نکردن لیهیت سوئیچها داسو

موبود مدیریت مناس

گونهای اسهال گردد که اقدامات اصالحی و پیشوگیرانه مناسو

داالتر از  255و دربدول ( ) 6تجدیزات دا اولویت ریسک RPN

درای هر فعالیت ده درسیی تعریف و ابورا شوود .ایون اقودامات

پایینتر از  255ده مثاده اولویوتهوای رسویدگی کوم ذکرشوده

میداید دراساه رت هدندی اولویوتهوای ریسوک دواالتر بدوت

اسووت .دسوویاری از ایوون تجدیووزات هرچنوود از نظوور مقووداری

آنالیز و تخصیص منادع (دا هد دد ود) تعیین شود.

سدداولویت ریسک محاس ه شده کهوی دارنود لویکن دوه دلیول
شدت یا احیهال وقوع داال ضرورتاً ملز ده مراق ه توصیه شدهاند.

جدول -4تجهيزات باعدداولويت ريسک باالتر از  100درواحد تحت بررسی
Table 5 - equipments with a priority number of risk above 100 in the unit under review

تجهيز

واحد

RPN

عايقهای الكتريكی

احياء

162

بازکردن بيرينگ چرخها

احياء

144

باالبرهای مكانيكی

احياء

140

جرثقيل  4تن

احياء

140

سيستم ارتينگ

احياء

104
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جدول -6تجهيزات باعدداولويت ريسک پايين تر از  100در واحدتحت بررسی
Table 6- Equipments with a priority number of risk below 100 in the unit under review

تجهيز

واحد

RPN

ستون بريكر

احياء

40

جرثقيل  30تن

احياء

60

کمپرسور

احياء

60

ستون شاول

احياء

24

باالبر

احياء

24

ستون آندگير و آچار

احياء

14

بحث و نتيجه گيری
هد از انجا این تحقیت شناسایی بن هها و پیامدهای میاثر از

دود .سایتهای الکیریکی دیشیرین سدداولویت ریسک مردوط دوه

فعالیووت واحوود تولیوود و احیووای کارخانووه آلومینیووو الهدوودی

دخش احیا را ده خود اخیصواص میدهود از اینورو مویدایود از

دندرس اه ده منظورشناسایی خطورات ارزیوادی و تعیوین سودد

شیلدهای حرارتی مقاو بدت ایجاد حائل دین حرارت کادلهوا

اولویت ریسک تجدیزات آن دوده که ضهن دررسی بامع دقیت

اسیفاده شود از دمپرهای ضدارتعا

در مسیر س ور سوینیهای

و ریشهای انواع حوادد وضعیت ایهنی کارخانه را نیوز ارزیوادی

کادل اسیفاده گردد و تست منظم سایتها از نظر مقاومت و سد

تجزیوه وتحلیول حواالت

شکسیه شدن آنداده انجا رسود .ههچنوین نیوایو ایون مطالعوه

کند .ددین منظور دوا اسویفاده از رو

شکست و اثورات آن در فرآینود تولیود محصوول ()PFMEA

نشان داد شرایط نس یاً ایهن در واحد تولیود و احیوای کارخانوه

چارچوب مورد نظر پیشنداد گردید .تجزیوه و تحلیول اثورات و

آلومینیو الهددی درقرارمیداشد .در طی زمان انجا این تحقیت

حاالت شکست ده سنوان یکی از مفیودترین ادزارهوای ارزیوادی

در واحد تولید و احیای کارخانه کواهش نسو ی حووادد ناشوی

ریسک درای کاهش پیانسیل شکسوت در سیسویم فرآینودها

ازکار را داشیه است.

طرح ها و خدمات است و در گسیره وسویعی از صونایع موورد

در مقایسه دا سایر پژوهشها سدل و ههکواران ( )2335نیوز دوه

اسیفاده قرارگرفیه است .بدت محاسو ه سودد اولویوت ریسوک

این نکیه اشاره میکنند که مدیریت ریسک دایود توسوط تیهوی

 255ده سنوان سدد شاخص (م نوا) درنظور گرفیوه شود .دودین

میشکل از افراد دا تخصصهای مخیلف انجا شود .این نکیه در

تجدیزات دا اولویت ریسک پوایینتراز  255دوه اصوالح و

بریان تحقیت مزدور دسیار قادل لهس دود و در بدت رفوع ایون

پایش نیوازی نداشویه یوا در زموان حاضوردر اولویوت دواال قورار

مشکل از مشاوره مدندسین شیهی مکانیک و الکیرونیک که در

نگرفیند .در ههین حال تجدیزات دا اولویت ریسک داالتر از 255

ددرهدورداری از کارخانوه موورد مطالعوه تجردوه زیوادی داشویند

می داید در کوتاهترین زمان مهکن تحت اقدامات اصالحی قورار

اسیفاده گردید .بوزی و ههکاران ( )2333دیان کردند ارزیوادی

گرفیه و ط ت اقدامات پایش مسیهر نس ت ده اصالح فرآینودها

ریسک زیست محیطی یک ادزار مدم در مدیریت محیط زیست

تجدیز یا تعهیرآنها اقدا نهود .فعالیوتهوای سوایت الکیریکوی

ده منظور کاهش مخاطرات پروژه ها و دسییادی ده توسعه پایدار

دازکردن دیرینگ چرخها داالدرهای مکانیکی برثقیل پنو تن و

ده شهار می رود .تجزیه و تحلیل حواالت شکسوت و اثورات آن

سیسیم  Earthingط ت نیایو حاصله داالترین اولویت و سیون

دعنوان یک ادزار دوه منظوور شناسوایی اسوت .میور محهودی و

آندگیر و آچار دا امییاز21کهیرین اولویت و نهره ریسوک را دارا

ههکاران ( )2330نیز دیان کردند که دیشیرین فراوانی حوادد

ترتی
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در صونایع دیوده مویشوود .دوا شناسوایی ریسوک فاکیورهوای
ایجادکننده حوادد ناشی از کار می توان از وقوع آن پیشگیری
کرد .هد از انجا مطالعه حاضر نیز ارزیادی ریسک فاکیورهای
دروز حوادد و اولویت دندی دحران خطرات شناسایی شده درای
پیشگیری از وقوع آن درای شاغلین دوده و این نییجه دوه دسوت
آموود کووه  FMEAیووک تکنیووک ارزیووادی سووازمانیافیووه دوورای
شناسایی خطرات دالقوه درآورد سطوح ریسک و ارایه رو های
مدیریت ریسک درای کاهش اثر میداشد و این رو

یک رو

کیفی درای ارزیادی است و هدفش فوراهم کوردن ادوزاری دورای
سدولت در کارهای تولیدی میداشود )1551( Jennings .دوه
این نییجه رسید که دا اسیفاده از رو

 FMEAریسوکهوای

محیطزیسیی در فعالیوتهوای ایون کارخانوه شناسوایی و قادول
پیگیووری هسوویند .در ایوون پووژوهش نیووز دووا اسوویفاده از رو
 FMEAریسک ها شناسایی و سوپس اولویوت دنودی گردیود.
ههچنین دا شناسایی این ریسک ها و رت ه آندوا حووادد فوردی
کارخانه ده میزان قادل توبدی کاهش یافت .لذا این مدل (دا در
نظر گرفین وضعیت موبود ایهنی) موی توانود دوه میخصصوین
ایهنی صنایع بدت شناسایی ریسک ها شناسوایی سلول ریشوه
ای ریسک ها و ارائه ادزارهای دقیت کنیرل ریسوک هوا کهوک
نهاید.
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