
    

 در واحد آيزوماكس  PHEAشناسايي و تجزيه و تحليل خطاهاي انساني به روش 
 يكي از شرکتهای پااليش نفت کشور

    جبرائيل نسل سراجی جواد عدل، مهدی جهانگيری و
 گروه بهداشت حرفه اي ، دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

  چكيده 
در  حوادث درصد   ٩٠الي  ٦٠طبق بررسيهاي صورت گرفته 

. خطاها و اشتباهات انساني  به وقوع مي پيوندند  مستقيم  نتيجه 

يكي از شركتهاي دراين پژوهش  كه در واحد آيزوماكس 

وظيفه    ٢٥جام شد ، پس از بررسي پااليش نفت كشور ان

شغلي موجود كه از طريق  مصاحبه و مشاوره با سرپرستان و 

رخ داده انجام شد ، كاركنان واحد و همچنين بررسي حوادث 

وظيفه شغلي به عنوان وظايف شغلي حساس و بحراني  ١٠

سپس هر كدام از . نسبت به بروز خطاهاي انساني  انتخاب شدند

اين ده وظيفه شغلي با استفاده از روش تجزيه و تحليل وظايف 

 H.T.A (Hierarchical Task Analysis)شغلي سلسله مراتبي 

  .مورد آناليز قرار گرفت 

در مرحله بعد انواع خطاهاي انساني قابل پيش بيني در هريك 

     فوق با استفاده از روش وظايف شغلياز 

PHEA(Predictive Human Error Analysis)   شناسايي شده

  عالوه بر تعيين نوع خطا . و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت 

خطاي عملكردي ، خطاي مربوط به بازديد ، خطاي در حين (

ازيابي اطالعات ، خطاي انتخاب بين گزينه هاي مختلف ، ب

 تعيين  و  ، توصيف آن) خطاي توالي و خطاي تبادل اطالعات 
 

 
 

 برايهاي كنترلي  پيامد ناشي از خطا بر روي سيستم ، راه

پيشگيري از بروز خطا و كاهش پيامدهاي آن  در برگه هاي 

  .ارائه شد  PHEAكار 

 ١٦١جمعا  PHEAبرگه هاي كار طبق اطالعات حاصل از   

كه از اين ،وظيفه شغلي مورد بحث شناسايي شد ١٠خطا در 

،  ١٠٨سهم هر يك از خطاهاي فوق الذكر به ترتيب با  ،تعداد

از جمله خطاهاي شناسايي شده . برابر بود  ٨،  ٥، ٤، ٢٤،  ١٢

كه احتمال وقوع آنها با توجه به حوادث اتفاق افتاده در واحد 

باشد مي توان به عدم انجام وظيفه شغلي ، انجام وظيفه باال مي 

  .كرد اشاره...   شغلي بر خالف ترتيب مقرر و 

در نهايت به منظور پيشگيري از  وقوع هركدام از خطاهاي  

راهكارهاي  ٬شناسايي شده  و كاهش پيامدهاي ناشي از آنها

كنترلي مناسب به ويژه در مورد  تغييرات سخت افزاري در 

ي تجهيزات نظير برچسب گذاري تجهيزات، رنگ طراح

آميزي متفاوت پمپ ها يا كليدهاي خاموش و روشن كردن 

آنها ، نصب محفظه هاي آكوستيك براي تلفن هاي موجود در 

  .شدارائه ... سايت و 
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ABSTRACT  
According to industrial accident’s 
investigation 60 to 90% of all accidents have 
directly been caused by human error. In this 
study , which has been done in the Isomax 

unit of an oil refinery , totally 25 existing 
occupational tasks were  reviewed by aid of 
the results produced from interviewing the 
workers , discussing with supervisors & line 
managers and considering all the past 



    

accident’s reports .From all 25 , 10 tasks 
were selected as susceptible and critical to 
human error occurrences .All selected tasks 
were analyzed by Hierarchal Task Analysis.. 
In the second stage , PHEA( Predictive 
Human Error Analysis) technique was used 
for predicting and extraction of human errors 
in the selected tasks . 
Apart from determination of identified 
error’s type (action, checking , retrieval , 
selection, sequence and communication 
error), description of errors , the 
consequences of their occurrence and proper 
solutions for prevention and recovering from 
errors were developed and entered into 
PHEA worksheet . 
The performed PHEA technique was 
identified totally 161 errors in all 10 tasks 

.The type of identified errors were different 
and their number were, according to the 
sequence written in the pervious paragraph , 
108 , 12 , 24 , 4 , 5 , and 8 respectively. 
some important of these errors which have 
had , according to the accidents occurring 
the past , high frequencies were : the task 
was not done , too much done , too early or 
too late was done , has been done in different 
sequence  and … . 
Finally for preventing and recovering from 
the identified errors some proper solutions, 
particularly in the area of hardware change 
in equipment design , have been proposed : 
labeling of equipments , making the colure 
pumps or switches  different with each other 
, installing acoustic telephone booths in the 
site  and … . 

 

  مقدمه 
مطالعات انجام شده در زمينه حوادث صنعتی نشان داده است 

که خطای انسانی مهمترين و اصلی ترين نقش را در بروز 

طبق تعريف، خطای انسانی عبارتست از هرگونه . حوادث دارد 

انحراف انسان از وظايف شغلی مشخص شده که از حد قابل 

لی که روی گر هر عميبه عبارت د. ستم فراتر رود يقبول س

کارايي سيستم يا عملکرد انسان اثر بالقوه نامطلوب داشته باشد 

به عنوان خطای انسانی در نظر گرفته شده و می تواند سبب 

  ]  .  ۱[بروز حادثه شود

درصد حوادث در  ۹۰الی  ۶۰طبق بررسی های صورت گرفته  

نتيجه مستقيم خطاها و اشتباهات انسانی به وقوع می پيوندند     

در چند دهه اخير نيز بروز حوادث ناگوار و فاجعه آوری ]. ۲[

( ، تری مايل آيلند ) انگليس ‐ ۱۹۷۶(چون فليکس بورو 

 ‐ ۱۹۸۶( ، چرنوبيل ) هند  ‐ ۱۹۸۴( ، بوپال ) آمريکا ‐ ۱۹۷۹

که  علی  ه است و مطالعه علل وقوع آنها نشان داد) روسيه 

تکنولوژی  رغم پيشرفت های قابل توجه در زمينه به کارگيری

های پيشرفته و استفاده از اتوماسيون در صنايع و فرايندهای 

صنعتی ، باز هم در برخی از وظايف شغلی نقش  انسان آنقدر 

 حساس  و 
 
 

  بحرانی است که بروز يک اشتباه و خطای انسانی ساده  در  آن 

يک شير فلکه،    به موقع  مثل فراموشی در بستن يا باز کردن

  ].۳[بروز يک حادثه ناگوار و تاسف آور شود  می تواند سبب

نشان داده است كه  وقوع خطاهای  از طرف ديگر بررسيها

انسانی در نتيجه ترکيبی از عوامل مختلف نظير عوامل شخصی 

، روش انجام كار، عوامل مديريتی و سازمانی ، پيچيدگی 

 آموزشنحوه شرايط محيطی ، طراحی تجهيزات و دستگاهها ، 

های کاری و  نظارت ، وجود يا عدم وجود دستورالعمل ، افراد

نمی توان تنها يک عامل را به عنوان عامل  رخ می دهند  و... 

اصلی وقوع خطاهای انسانی و پيامدهای ناشی از آن معرفی 

  .]۴[ کرد

شناسايی و تجزيه و تحليل خطاهای  ، با توجه به موارد فوق

بخش  بحرانی، در وظايف شغلی حساس و مخصوصا  انسانی 

مهمي از برنامه شناسايي خطرات  و ارزيابي ريسك به منظور 

  .پيشگيري از حوادث را تشكيل مي دهد



    

هدف شناسايی و تجزيه و تحليل خطاهای  در پژوهش حاضر  

يکی از شرکتهای  واحد آيزوماكس در  قابل پيش بيني انسانی

اي پااليش نفت کشور  و ارائه راهکارهای کنترلی مناسب بر

پيامدهای ناشی از آنها      كاهش خطاها و از بروز پيشگيری 

  .شد با مي

  شرح
اين مطالعه از نوع توصيفی ، تحليلی بوده و انجام آن شامل 

  :مراحل زير است 

 
  شناسايي وظايف شغلي حساس و بحراني ) الف 

در ابتدا كليه وظايف شغلي افراد در واحد آيزوماكس مورد  

پس از  مصاحبه و مشاوره با سرپرستان و  بررسي قرار گرفت و

كاركنان  و همچنين بررسي حوادث  رخ داده در واحد ، از 

 ) وظيفه شغلي  ۲۵(بين كليه وظايف شغلي موجود در واحد 

وظيفه شغلي  زير به عنوان وظايف شغلي حساس و آسيب  ١٠

: مطالعه انتخاب شدند برايپذير نسبت به خطاهاي انساني 

، نمونه گيری از محصوالت نفتی برای  O.O١ه وظايف روزان

ارسال به آزمايشگاه ، فرايند صدور پروانه کار ، راه اندازی ، 

بستن و تعويض پمپ های خوراک واحد  ، راه اندازی کوره 

ها ، پايش عملکرد تجهيزات ، بستن اضطراری واحد ، بستن و 

ستونی راه اندازی کمپرسورها ، بستن و راه اندازی پمپ های پي

  .واحد و ديگر واحد ها  كاركنان، تبادل اطالعات بين 

 
   (T.A) ۲تجزيه و تحليل وظايف شغلی)  ب

مطالعه و آناليز کليه  ، منظور از تجزيه و تحليل وظايف شغلی

مراحل و فعاليتهايی است که جهت رسيدن به هدف اصلی يک 

از تجزيه و تحليل وظايف ].۵[انجام می شود  وظيفه شغلي

به اطالعاتی مثل تقسيم کار بين انسان و ي  براي دستيابي شغل

ماشين ، نيازهای آموزشی و شناسايی خطاهای انسانی استفاده 

به عبارت ديگر تجزيه و تحليل وظايف شغلی . مي شود 

                                                
۱ Outside Operator  
۲ Task Analysis 

عبارتست از ارائه تصوير جزء به جزء فعاليتهای اپراتور در يک 

ان از عملکرد سيستم و تجزيه و تحليل آنها به منظور اطمين

   ].۶[صحيح اپراتور در اجرای وظايفی که به عهده دارد

روشهای مختلفی وجود دارد ، يکی از اين  T.Aبرای انجام 

شناسايی خطاهای انسانی مورد استفاده براي   روشها که بيشتر

به صورت  روش تجزيه و تحليل وظايف شغلی ،قرار می گيرد 

کليه وظايف شغلی در  است که در آن (H.T.A) سلسله مراتبی

 تقسيميک فرايند سلسله مراتبی به مجموعه ای از  زير وظايف 

  ].۷و  ۶[ارائه می شوند H.T.Aشده و در قالب  جدول 

انتخاب  حساس و بحرانيکليه وظايف شغلی  پژوهشدر اين 

مورد تجزيه و تحليل گرفت و برای جمع  H.T.Aبا روش   شده

روش مشاهده فرايند، آوری اطالعات مورد نياز آن از 

 مستندات موجودمصاحبه با افراد  و بررسی دستورالعمل ها و 

  .استفاده شد
  

  پيش بينی و تجزيه و تحليل خطاهای انسانی) ج
پس از تعيين وظايف شغلی حساس و آسيب پذير از نظر  

 و تجزيه و تحليل  آنها ،  با استفاده از روش ي خطاهای انسان

PHEA ۳  نسانی در هر يک از وظايف شغلی کليه خطاهای ا

شناسايی و پيش بينی شده و پس از تعيين ماهيت خطاها و تاثير 

آنها بر روی سيستم ، راهکارهای کنترلی مناسب براي 

  .کاهش پيامد های ناشی از آنها ارائه شد از بروز و پيشگيری  

 ١٩٩٤و در سال  ٤امبريتوسط  ۱٩٩٠در سال   PHEAروش 

به منظور پيش (CCPS)٥فرايندهاي شيميايي توسط مركز ايمني 

بينی و تجزيه و تحليل خطاهای انسانی در وظايف شغلی ارائه 

در اين روش خطاهای انسانی برای هر يک از وظايف  . شد

شغلی به کمک ِيک سری کلمات راهنما پيش بينی و در قالب 

ارائه و سپس برای هر يک از   PHEAجدولی به نام برگة کار

نسانی پيش بينی شده ، راهکارهای کنترلی الزم براي خطاهای ا

                                                
۳ Predictive Human Error Analysis 
۴ -Embrey 
۵ Center  for Chemical Process Safety 



    

كاربرد اين . ]١٠و٨،٩[ پيشگيری از بروز خطاها ارائه می شود

روش در صنايع شيميايي و فعاليتهاي تعميراتي بوده و مهمترين 

راحتي : مزاياي حاصل از به كارگيري آن عبارت است از 

 ، مبتني بودن استفاده ، سيستماتيك بودن آن ، درجه اعتبار باال

        آن بر روش تجزيه و تحليل وظايف شغلي سلسله مراتبي

H.T.A  و پيش بيني خطاها و تعيين پيامدهاي ناشي از آنها     

]٩[.  

مديريتی و سازمانی موثر در  ،   در اين روش از عوامل شخصی 

بروز خطاها صرف نظر شده و بيشتر نقص در دستورالعمل های 

و تاثير  موزش ، نظارت و طراحی تجهيزاتآنحوه  کاری ، 

  .مورد بحث قرار مي گيرد آنها در بروز خطاها 

راه  شغلی هنتايج حاصل از تجزيه و تحليل وظيف ١در نمودار 

نشان داده  اندازي كوره هاي خوراك راكتورها به عنوان نمونه

 که  در اين نمودار مشاهده می شود ، يهمانطور. شده است

مرحله اصلي است و  هركدام  ٥ورد بحث شامل م  وظيفه شغلي

تري تشكيل شده اند كه در  يياز اين مراحل نيز از مراحل جز

نهايت به هدف اصلي وظيفه شغلي كه  همان راه اندازي كوره 

  .است منجر مي شود

وظيفه شغلي راه اندازي در مورد  PHEA نتيجه اجراي روش 

 ١در جدول  ) هبه عنوان نمون( كوره هاي خوراك راكتورها

در اين جدول عالوه بر تعيين نوع خطا و  . نشان داده شده است

توصيف آن ، پيامد ناشی از خطا و همچنين راهکارهای کنترلی 

وقوع هر يک از خطاهای شناسايی شده  ازالزم براي پيشگيری 

نوع خطا در اين جدول به صورت كد  .ارائه شده است ،

اين كدها در  و) جدول ٣ستون ( گذاري شده مشخص است 

كه خطاهاي انساني را در شش گروه طبقه بندي كرده  ٢جدول 

شرح انواع خطاهاي شناسايي شده   .]٩[است ارائه شده است 

  :عبارتست از ١در جدول 

  ١خطاهای عملکردی) الف

                                                
۱ Action Errors 

و يا انجام وظيفه شغلي  (A3)فراموشي در انجام وظيفه شغلي ‐ ۱

عدم انجام وظيفه شغلي و يا  كه نتيجه آنها (A8)به طور ناقص 

انجام نيمه تمام وظيفه شغلي بوده و همين عامل سبب بروز 

 حادثه مي شود به عنوان مثال اگر اپراتور در انجام وظيفه شغلي
بازرسي از محفظه احتراق از نظر عدم وجود مواد و اجسام قابل 

مرتكب اين خطا شود  پيامد ) ۱از نمودار  ۱‐ ۱مرحله ( اشتعال 

محفظه احتراق   افزايش ناگهاني درجه حرارت در مي تواند آن 

 .باشد

 :از موعد مقرر  (A2)يا زودتر (A1)انجام وظيفه شغلي ديرتر‐ ۲

چنانچه وظيفه شغلي در زمان مقرر خود انجام نگيرد منجر به  

حادثه خواهد شد به عنوان مثال در مورد وظيفه شغلي  روشن 

) ۱از نمودار  ۵‐ ۲حلهمر(کردن مشعلها به صورت  تک تک 

كمي به اگر روشن کردن مشعلها پس از باز کردن شير گاز 

سبب  )انجام وظيفه شغلي ديرتر از حد معمول ( تاخير افتد 

 در نتيجه باعث وقوع انفجار در زمان تجمع گاز در محفظه و 

  .نزديک کردن شعله دستی به مشعل خواهد شد

  : از حد مورد نياز (A7)يا كمتر (A6)انجام وظيفه شغلي بيشتر‐ ۳

به عنوان مثال در . اين خطا نيز از اهميت زيادي برخوردار است 

مشخص کردن تجهيزات حفاظتی مورد نياز مورد وظيفه شغلي  

اگر تجهيزات حفاظتی به ميزان  انجام کار در پروانه کار براي

کمتر از حد مورد نياز در پروانه کار ثبت شوند ، تجهيزات 

نبوده و در نتيجه  ٬ب با خطرات پيش بينی شدهحفاظتی متناس

از   .تعمير کار وجود دارد كاركناناحتمال صدمه و آسيب به 

تجهيزات حفاظتی به ميزان بيشتر از حد  طرف ديگر چنانچه

تعمير کار  كاركنانمورد نياز در پروانه کار ثبت شوند ، اعتماد 

دست  نسبت به توصيه های حفاظتی موجود در پروانه کار از

رفته و در نتيجه در مواقعی که استفاده از تجهيزات حفاظتی 

ممكن است فرد تعمير كار از آنها  واقعا ضروری هستند 

  ] .١٠[استفاده نکند

در جداول  ٬مطرح شد ١غير از آندسته خطاهايي كه در جدول 

PHEA  خطاهاي ديگري نيز  ٬وظيفه شغلي ٩مربوط به

  :شناسايي شدند كه عبارتند



    

  : هاي در حين بازيابي اطالعاتخطا 

خطاهايي كه به هنگام يافتن آنچه بايد بر روي آن كار انجام 

 اطالعات يا وجود اطالعات غلط و  وجود  عدم  شود ، به دليل
 
 

  .يا تفسير نادرست اطالعات موجود رخ مي دهند 

  :خطاهاي مربوط به انتخاب

ناسب خطاهايي كه به علت فقدان برچسب يا رنگ آميزي نام

در شناسايي و انتخاب تجهيزات براي كار كردن رخ مي دهند 

  .و مي تواند منجر به حادثه شود 

مهمترين اين خطاها عبارتند : خطاهاي مربوط به تبادل اطالعات

كه  (I2)و تبادل ناقص اطالعات  (I1)از  عدم تبادل اطالعات 

تبادل نامفهوم و عدم درک صحيح و واضح پيامدهايي چون 

  .را  در پي خواهد داشت  عات ارسالیاطال

  
 بحث و نتيجه گيری 
وظيفــه شــغلي   ١٠در مــورد   PHEAنتــايج اجــراي تكنيــك    

حســاس انتخــابي نشــان داد كــه تعــداد كــل خطاهــاي انســاني    

خطا ي  ١٠٨خطا مي باشد كه از اين تعداد  ١٦١شناسايي شده ، 

خطـاي خطاهـاي در حـين     ٢٤خطـاي بازديـد ،    ١٢عملكردي ، 

خطـا   ٨و  ١خطاي توالي ٥خطاي انتخابي ،  ٤يابي اطالعات ، باز

از كل خطاهاي شناسايي شده . مربوط به تبادل اطالعات بودند 

آنهايي كـه بـا توجـه بـه حـوادث اتفـاق افتـاده در واحـد داراي         

مي توان بـه نمونـه هـاي زيـر اشـاره       ،احتمال وقوع بااليي بودند

 :كرد

نجـام وظيفـه شـغلي ديرتـر از     خطاي عدم انجام وظيفه شغلي ، ا 

موعد مقرر ، انجام وظيفه شغلي بـه طـور نـاقص ، فراموشـي در     

انجام وظيفه شغلي و انجام وظايف شـغلي بـر خـالف ترتيـب و     

  . توالي مقرر

مشخص شده است عالوه  PHEAهمانطور كه در برگه كار  

بر  نوع خطا ، توصيف خطا و كاهش پيامدهاي ناشي از خطا ، 

                                                
۱ Sequence Errors 

حت عنوان  راهكار كنترلي در نظر گرفته شده تا ستوني هم ت

پيامد  وپيشنهاد هايي  به منظور پيشگيري از وقوع خطا كاهش 

اصول كلي در ارائه راهكارهاي .  شودناشي از خطا ارائه 

  :كنترلي با توجه به منابع مختلف به ترتيب زير است

رکنان در فرايند كا موثر و مداوم به نحوی که  آموزش ‐ ۱

برنامه ريزی آموزشی با مشارکت  وش دخالت داده شوند آموز

  (H.T.A)وظايف شغلی  مطابق با تجزيه و تحليلآنها و 

صورت گيرد، يکی از راهکارهای مهم در پيشگيری و کاهش 

در دو مطالعه ای که در جهت بررسی .خطاهای انسانی است 

حوادث صنعتی در کارخانجات شيميايی انجام شده ، ضعف 

 ٤١و ٣٤ش و کمبود علم و دانش اپراتور ها به ترتيب در آموز

 ]١٣[ درصد علل حوادث صنعتی را به خود اختصاص داده اند

ی را به عنوان  ينيز در طبقه بندی خود  چنين خطاها راسموسن 

در . ]١٤[خطاهای مبتنی بر مهارت  به شمار آورده است  

حد مورد مطالعه حاضر به دليل آنكه برنامه هاي آموزشي در وا

مطالعه مشخص نبود و در مورد اجراي آنها ارزيابي هايي كه 

نشان دهنده تاثير آموزش در افزايش مهارت و كارايي باشد 

وجود نداشت ، امكان ارائه پيشنهادات دقيق در مورد برنامه 

خطاهای انساني، البته در مورد برخي از .آموزشي ميسر نبود 

. ي كنترلي مهم  مطرح شدآموزش  به عنوان يكي از راهكارها

اگرچه در مورد برخی از خطاهای انسانی نظير فراموشی در 

آموزش چندان موثر ) ۲در جدول  C5يا  A3خطای (انجام کار 

  .نمی باشد

  :ها  دستورالعمل ‐ ۲

خطاهای مربوط به وجود نقص در دستورالعملهای کاری در 

ر درصد  و د ٢٤برخی از مطالعات مربوط به حوادث صنعتی 

درصد علت کل حوادث  را به خود اختصاص  ١١برخی ديگر 

  .]١٣[می دهد 

در طبقه بندی راسموسن  خطاهای مبتنی بر  قاعده و قانون  

استفاده ناقص يا وجود نقص در  ، مربوط به عدم استفاده

بسياري از خطاهاي انساني شناسايي  .]١٤[دستورالعمل می باشد 

ناشي از نقص در  نيز   PHEAشده در برگه هاي كار 



    

كه . ها و عدم پذيرش آنها از سوي كاركنان بودند دستورالعمل

 می بايست با اقداماتی از قبيل دخالت دادن کارکنان در تدوين 
 
 

ها ، اصالح و بازنگری آنها مطابق با  تغييرات  دستورالعمل

در ، ۱(SOP)واحد و متناسب با استانداردهاي کار ايمن 

 چهارچوبا ، اعمال تغييراتی در دسترس قرار دادن آنه

نوشتاری ونحوه ارائه آنها و همچنين آموزش نحوه استفاده و 

فرهنگ استفاده از دستورالعمل را در  ٬کاربرد آنها به کارکنان

بين آنها گسترش داد تا ضمن پذيرش آنها از  سوی کارکنان ، 

از بروز خطاهای انسانی ناشی از به کارگيری روشها و اعمال 

  .ی نادرست پيشگيری شود کار

  تغييرات سخت افزاری در طراحی تجهيزات ‐ ٣

به  خطاهای انسانی از بروز  موثرترين راه برای پيشگيری 

کارگيری نکات الزم در طراحی تجهيزات و تغييرات سخت 

ها می بايست طوری  سيستم به عبارتی، . افزاری مي باشد

نداشته باشد   طراحی شوند که امکان وقوع خطا در آنها وجود

و در صورت بروز خطا اوال خطا فورا تشخيص داده شود و 

در بررسيهای مختلفی . ثانيا پيامد آن بر سيستم به حداقل برسد

که در زمينه حوادث به عمل آمده ، خطاهای ناشی از نقص در 

درصد علل بروز حوادث را به  ٤١تا  ٣٢طراحی تجهيزات ، 

  . ]١٣[خود اختصاص داده است  

   كه امكان مشاهده دقيق سايت و بررسي جائي لذا از آن  

مورد برخی از خطاهای  وجود داشت ، در P&IDنقشه هاي 

توصيه های  مناسبي در مورد تغييرات سخت شناسايی شده، 

از جمله .افزاری و تغيير در طراحی تجهيزات واحد ارائه شد 

رنگ   و اين پيشنهاد ها مي توان به برچسب گذاری تجهيزات

  كردن   خاموش  روشن و  آميزی متفاوت پمپ ها و كليد هاي

 برای پيشگيری و کاهش خطاهای مربوط به انتخاب بين( آنها
 
 
 

                                                
۱    Safe Operation Practice 

 
 
 
 
 

 و   محيط  در زمينه   صدای  کاهش   ،)  مختلف  گزينه های

هاي مناسب تر و بيشتر و نصب محفظه هاي استفاده از بلندگو

برای پيشگيری و کاهش ( تلفن های مناسب  آكوستيك براي 

و  زنگ خطرو نصب  )خطاهای مربوط به تبادل اطالعات

جلب توجه افراد به بروز  برخی وسايل هشدار دهنده  به منظور

ناگفته نماند همه اين پيشنهاد ها در واحد مورد . كردخطا اشاره 

  . مطالعه تازگي داشت و قبال در نظر گرفته نشده بود

  : نظارت ‐ ۴

ه کليه اقدامات کنترلی  نظير انجام مراحل کاری بديهي است ك

برای ....  طبق دستوالعمل ، تدوين و اجرای مقررات ايمنی و 

اينکه موثر واقع شوند و در واقع  مطابق برنامه ريزی های انجام 

به همين  .موثر و کافی دارند شده اجراشوند ، نياز به نظارت

ايی شده  در برگه خاطر در مورد تعداد زيادی از خطاهای شناس

نظارت به عنوان توصيه اي مهم مورد توجه  PHEAهای کار 

  . قرار گرفت 

به طور   PHEAبه کارگيری  روش  در پايان الزم به ذكر است 

خطاهای انسانی را  ،  خيلی ساده و به دور از محاسبات پيچيده 

که بروز خطاهای (در وظايف شغلی بسيار حساس و بحرانی 

 )ها می تواند منجر به پيامدهای ناگواری گرددانسانی در آن

 قرار داده و امكان ارائه  شناسايی و تجزيه و تحليل مورد

بروز آنها را فراهم  راهکارهای کنترلی الزم برای پيشگيری از 

بخش مهمي از برنامه   لذا شناسايي خطاهاي انساني. مي سازد

در  شناسايي خطرات را به خود اختصاص داده و مي بايست

 .برنامه ارزيابي ريسك در صنايع به كار گرفته شود
 
 
 
 
 
 



    

 
 
 

 
 

  در مورد وظيفه شغلي راه اندازي كوره هاي راكتور PHEAبرگه كار  - ١جدول 

 توصيف خطا پيامد ناشي از خطا راهكار كنترلي
نوع 

 وظيفه شغلي *خطا

ف
 ردي

آموزش اپراتور در مورد اهميت  ‐١

 موضوع

  HOنظارت و بررسی ‐٢

تهيه چک ليست مخصوص راه اندازی ‐٣

کوره تا بدينوسيله هيچ مرحله ای از مراحل 

راه اندازی کوره  از جا نيفتد و هر مرحله 

ای که انجام می شود در اين چک ليست با 

  .ذکر زمان انجام ثبت و امضاء شود

افزايش ناگهانی درجه حرارت 

 در کوره

 

 

بازرسی محفظه احتراق از نظر 

د و اجسام قابل عدم وجود موا

. اشتعال انجام نمی شود  

A3/
A8 

بازرسی محفظه احتراق 

از نظر عدم وجود مواد 

  و اجسام قابل اشتعال

 )١‐١(  

١‐ 

در صورتيکه شـير اصـلی گـاز    

باز باشد ، باز بـودن شـير ورود   

گاز به مشعلها سـبب مـی شـود    

جريان گاز به محفظـه احتـراق   

راه يافتــه و در آنجــا متــراکم    

نتيجــه بــه محــض    شــود و در

نزديک شدن شعله دستی برای 

روشن کردن ، مشـعل محفظـه   

.احتراق منفجر شود   

 

بازديد از شيرهاي ورود 

سوخت به مشعلها جهت 

حصول اطمينان از بسته بودن 

آنها فراموش مي شود يا اين 

كار به طور ناقص انجام مي 

  .شود

C4/
C5 

صول اطمينـان از بسـته   ح

بــودن شــير هــای ورود   

  ه مشعلهاسوخت ب

)٣‐١(  

٢‐ 

در صورت لزوم اپراتور می بايست برای 

تهويه کامل کوره از دمنده های هوا 

.استفاده کند  

عدم وجود هوای کافی برای 

سوخت گاز در زمان روشن 

کردن مشعلها و در نتيجه 

ناقص سوختن گاز احتمال 

 خفگی وجود دارد

باز کردن دريچه های تنظيم 

ور هوا و دمپر دودکش ها به ط

.کامل صورت نمی گيرد  

A8  باز کردن کليه دريچه

 Air)های تنظيم هوا 

Register )  و دمپر

 Stackدودکشها 
Damper)(  

)١‐٤(  

٣‐ 
نوشتن موقعيت باز و بسته بودن دمپر 

دودکشها تا اپراتور در تشخيص موقعيت 

  .باز يا بسته بودن دمپر دچار خطا نشود

دريچه های تنظيم هوا و دمپر 

ها به جای اينکه باز دودکش 

  .شوند بيشتر بسته می شوند

A9 

  استفاده از چک ليست راه اندازی کوره  ‐١

کاليبراسيون منظم دستگاههای سنجش  ‐٢

  گاز 

آموزش اپراتور درباره نحوه کار صحيح ‐٣

  با دستگاه

احتمال وجود گازهای قابل 

  احتراق در محقظه احتراق

آزمايش گاز اصال و يا به طور 

  .انجام نمی شود کامل

A3/
A8 

آزمايش گاز در محفظه 

احتراق و اطمينان از 

 ‐٤  )١‐٩(عدم وجود گاز 

 
  .مراجعه شود  ۲به جدول شماره  *

  
  
 
 
 



    

 
 
 
  

 خطاهای شناسايی شده در وظايف شغلی مورد بحث  مطابق با طبقه بندی  -٢جدول 
  PHEAخطاهای انسانی در روش 

  تعداد خطای شناسايی شده  مفهوم مت اختصاريعال*  نوع خطا

 خطاهای عملکردی
Action  Error)(  

A1  عمل مورد نظر خيلی دير انجام می شود.  ١٩ 
A2 عمل مورد نظر خيلی زود انجام می شود.  ٣ 
A3 انجام عمل مورد نظر فراموش می شود.  ٤٩ 
A4 عمل مورد نظر خيلی سريع انجام می شود.  ١ 
A5  ی شود آهسته انجام معمل مورد نظر خيلی.  ٥ 
A6  انجام می شود  عمل مورد نظر بيشتر از حد.  ١٠ 
A7  انجام می شود  عمل مورد نظر کمتر از حد.  ٥ 
A8 انجام می شود  عمل مورد نظر به طور ناقص.  ١٢ 
A9   انجام می شود  عمل مورد نظر در جهت غلط.  ٢ 

A10  می شود عمل صحيح روی يک گزينه غلط انجام.  ٢ 

  خطاهای مربوط به بازديد
Checking  Error)(  

C1 بازديد خيلی دير انجام می شود.  ‐ 
C2 بازديد خيلی زود انجام می شود.  ٢ 
C3 بازديد بر روی يک گزينه غلط انجام می شود ‐ 
C4 بازديد به طور ناقص انجام می شود.  ٥ 
C5 بازديد فراموش  می شود.  ٥ 

خطاهاي در حين بازيابي 
 اطالعات

(Retrieval Error)  

R1 
 

.نمی آيند  اطالعات مورد نياز به دست  ١١ 

R2  اطالعات مورد نياز غلط به دست می آيند.  ‐ 
R3  اطالعات مورد نياز به طور ناقص به دست می آيند.  ١٣ 
R4 اطالعات به دست آمده به طور غلط تفسير می شوند.  ‐ 

های مربوط به تبادل خطا
  اطالعات

( Information 
Communication   

Error)  

I1 تبادل اطالعات صورت نمی گيرد.  ٤ 
I2 اطالعات غلط تبادل می شوند.  ‐ 
I3 ٤ .می گيرد تبادل اطالعات به طور ناقص صورت 

خطاهای مربوط به انتخاب گزينه 
  های مختلف

Selection)  
( Error 

Sel1  انتخاب بين گزينه های مختلف فراموش می شود.  ١ 
Sel2 گزينه مورد نظر به اشتباه انتخاب می شود.  

٣ 

 خطاهای توالی
Sequence Error)( 

Seq1 
 

.عمل مورد نظر در يک توالی نادرست انجام می شود  ٥ 

Seq2 عمل مورد نظر دوباره تکرار می شود.  ‐ 
*A: Action Errors, C: Checking Errors , R: Retrieval Errors , I: Information communication 
Errors  S: Selection Errors 
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