مقاالت پژوهشی

حساس مؤثر بر تولید و کاهش زمانهای
بهبود روشهای تعمیر و نگهداری تجهیزات
ِ
توقف تولید با استفاده از روش RCFA
توگاز زاگرسجنوبی هادی قرهبیگی و مجتبی لیاقت (مشاورین صنعتی)
یوسفعلی زارعی* ،شرکت بهرهبرداری نف 

چکیده

یکی از الزامات اس��تمرار تولید گاز در ش��رکت بهرهبرداری تابعه ش��رکت ملی نفت ایران ،ریشهیابی علل
کاهش توقف تولید و رفع چالشهای موجود در این زمینه اس��ت که یکی از این موارد اش��کاالت ناش��ی از
تابلوکنترلهای س��رچاهی بوده و رفع اش��کال از آنها ،از اهمیت باالیی برخوردار میباشد .یکی از روشهای
کارا و مؤثر دراین زمینه ،مباحث  RCAمیباشد که مبتنی بر آن میتوان به خوبی علت خرابی را ریشه یابی
ک��رد که از اه��داف این تحقیق بهش��مار میرود .روش تحقیق بدینترتیب بوده اس��ت که بعد از بررس��ی
پیش��ینه تحقیقهای انجامش��ده ،طبق روش اجرایی مصوب وزارت نفت ،مراحل ریش��هیابی خرابی تجهیز
(تابلوکنترلهای س��رچاهی) بهصورت گامبهگام به اجرا درآمد .در این راس��تا تیم تحلیل  RCAمتشکل از
کارشناس��ان خبره منطقه تشکیل گردید .این تیم با جمع آوری داده های مورد نیاز ،فرایند تجزیه و تحلیل
پژوهش را آغاز کرده و از طریق روش درخت منطقی و با رویکرد ،PROACTعلت های فیزیکی ،انس��انی و
خرابی تجهیز مشخص
پنهانی مسأله را کشف کردند .پس از اعتبارسنجی فرضیه ها ،در نهایت علل ریشهای
ِ
ی خرابی
گردید .تیم تحلیل ،در مرحله پایانی به ارائه راهکار و اولویتبندی راهکارها پرداخته است .ریشهیاب 
تجهیز ،باعث صرفهجویی در امکانات و هزینه های سازمان میشود و همچنین تولید گاز را که از حساسیت
ویژه ای برخوردار است ،با مشکالت کمتری مواجه میکند.
مقدمه

( 1RCAآناليز علل ريش��ه ای) ،فرایند ساختاريافته ای است که بهمنظور
معلول��ی وقوع خرابی يا حوادث ناخوش��ايند در
شناس��ايی روابط علت و
ِ
س��ازمان با هدف جلوگيری از تکرار خرابی و يا کاهش پيامدهای مرتبط
با آن انجام میشود.
با توجه ب��ه عوامل متعدد اثرگذار ،ماهيت پيچي��ده و ظرافت های خاص
موج��ود در فراینده��ای کاری صناي��ع ،الزم اس��ت اقدام��ات الزم جهت
جلوگيری از تکرار بس��ياری از حوادث ناخوش��ايند مبتنی بر بررسی های
دقيق ،فنی و کارشناسی ،با بهره گيری از روشی استاندارد ،کارا و تخصصی
ص��ورت پذی��رد .يکی از روش ه��ای اس��تاندارد و معتبر در اي��ن زمينه،
بهره گيری از روش تحليل علل ريشه ای است.
امروزه روش های آناليز علل ريش��ه ای به جزئ��ی جدايی ناپذير در صنايع
گوناگونی چون صنايع هوا و فضا ،هس��ته ای ،نفت وگاز ،تأسيس��ات ،برق
و مخاب��رات ،صنايع معدني و غيره تبدیل ش��ده بهطوریکه تصور کارکرد
صنايع پيشرو بدون بهره گيری از تکنيک های RCAممکن نیس��ت[.]1
تحلیل RCAبه ما کمک خواهـد کرد که بتوانیم بهخوبـی به ریش��ه های
پنهان مس��ئله بپردازیم ،اما الزم است سازوکار صحیحی را در پیاده سازی
این روش بهکار گیریم.
ب��ا توجه به مطال��ب فوق میتوان مش��کل اصلی تحقی��ق حاضر را عدم
* نويسند   هي عهد 
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پیاده سازی صحیح  RCAو انتخاب روش و تکنیک مناسب ،بیان کرد .با
توگاز ،میتوان
مراجعه به س��وابق خرابی تجهیزات حیات��ی در صنعت نف 
تجهی��زات زیادی جهت تحلی��ل  RCAانتخاب نمود .در تحقیق پیش رو،
تجهیزی حیاتی جهت مطالعه انتخاب شده است ،تا خرابی آن ریشه یابی
ش��ود .با پیادهس��ازی صحیح این روش و ارائه راهکار مناس��ب ،میتوان
توگاز
مش��ابه با فرایندهای تحلیل را در دیگر تجهیزات حیاتی صنعت نف 
عملیاتی کرد.
 -1معرفی تجهیز مورد مطالعه

م��ورد مطالع��ه گاز م��ورد نیاز یکی از پاالیش��گاههای ایران اس��ت که از
حساس��یت خاصی برخ��وردار ب��وده بهطوریکه در صورت قطع ش��دن
تولید گاز ،تمامی فرایندهای پاالیش��گاه دچار اختالل میشود و تجهیزات
متع��ددی در برق��راری این زنجی��ره تولید موثرند .هرچ��ه این تجهیزات
به بخشهای تولید باالدس��تی نزدیکتر باشد ،حساس��یت باالتری را در
تأمین ش��رایط تولید ایمن و پایدار خواهد داشت .لذا تجهیز انتخابشده
جهت تحلیل ریش��ه ای ،تابلوکنترلهای س��رچاهی می باشد .این تجهیز
نقش حیاتی در تسهیالت س��رچاهی شرکت دارد .کلیه چاه های منطقه،
دارای ش��یرهای ایمنی سرچاهی می باش��ند که تجهیز فوق ،وظیفه باز و

ی علمی اکتشاف و تولید نفت و گاز| شماره ی 169
ماهنامه 

عنوان"س��ند راهنمـــاي تجزيـه و تحليـل علل ریش��های (DOE-NE-

بسته-کردن این ش��یرها را بر عهده دارد .در صورت بهخطرافتادن ایمنی
چاه ها ،این تجهیز بهطور اتوماتیک تولید گاز را قطع و از حوادث احتمالی  ")92-1004-STDبه شرح زیر استفاده خواهیم نمود:
دليل اصلي بررس��ي و گزارشدهي علل حوادث ،كس��ـب توانمنـدي در
غیر قابل جبران جلوگیری می کند.
مشکل اصلی این است که در برخی مواقع هیچ گونه شرایط ناایمنی وجود ندارد شناس��ـايي اقدامات اصالحي الزم ،براي پيشگيري از وقوع مجدد حوادث
و درص��ورت به وجودآمدن خطایی در مدارات
داخلی تابلوکنترل ،این تجهیز ،و در نتيج��ه ،حفاظـت از س��ـالمت و ايمني جامع��ه ،كارگران و محيط
ِ
از س��رویس خارج شده ،باعث قطع ش��دن تولید گاز میگردد .لذا تحلیلهای زيست میباشد[.]2
 RCAبه شناسایی منابع خطای اصلی و فرعی بسیار کمک مینماید.
تجربه در صنعت نشان ميدهد كه هر رویداد نامطلوب بهطور ميانگين 10
تا  14روابط علت و معلولي خواهـد داش��ـت كه در الگوي خاصي بهصف
 -2اهمیت و ضرورت تحقیق
شدهاند تا آن حادثه رخ دهد .اين موضوع ،توهم رايج مبتني براينكه يك
در صنعت نفتوگاز کش��ور ،با خرابی ها و حوادث بسیاری روبهرو هستیم .خطا باعث نتيجه نامطلوب نهايي ميشـود را برطـرف مـيكنـد[.]3
یکی از وظایف خطیر مدیران ارشد این صنعت ،حفظ و صیانت از سرمایه تمامي رویدادها و نتایج نامطلوب ،ريش��ه در حوزههاي فيزيكي ،انساني و
ملی کش��ور اس��ت .در این راس��تا نگاه عمقی و ریش��ه ای به خرابی ها و پنهان خواهند داشت.
حوادث ،دارای ضرورت بسیاری می باشد.
ريش��ههاي فيزيكي :معموالً خيلي زود و پس از خطاهاي ناشي از حضـور
تحلی��ل  RCAبه ما کمک خواهد کرد که بتوانیم به خوبی به ریش��ه های يـا عـدمحضـور يافـت ميش��وند .اين ريشهها ،اولين نتايج فيزيكي ناشي
پنهان مس��ئله بپردازیم ،اما بایستی ساز و کار صحیحی را در پیاده سازی از خطاي تصميمگيري انس��ـان اس��ـت .ريش��ـههاي فيزيك��ي ،ماهيتي
این روش به کار گیریم.
ملموس دارند.
در جه��ت اس��تمرار تولی��د گاز در هر ش��رکت بهره برداری نف��توگاز با ريشههاي انساني :اين ريشهها ،خطاهاي تصميمگيري هسـتند و شـامل
عوام��ل متعددی از کاهش یا توقف تولید مواجه هس��تیم .بههمین دلیل ،اقـدامات يـا انفعـاالتي هس��تند كه ريشههاي فيزيكي را آشكار ميكنند.
یابی
خرابی تجهیز مرتبط با تولید گاز (تابلوکنترل های سرچاهی) ریشههای انسانی ،خطاهـاي مربوط به حضور يا عدمحضور انسان هستند.
ِ
ریش��ه ِ
بسیار مهم است .با استفاده از روش کارا و مؤثر در مبحث  RCAمیتوان ريشههاي پنهان :اين ريشهها ،سيستمهاي سـازماني هسـتند كـه دچـار
به خوب��ی علل خرابی را ریش��ه یابی کرد .ریش��ه یابی خرابی تجهیز ،باعث نقـص شـدهانـد .ايـن سيس��تمها ،سيستمهاي پشتيباني (يعني رويهها،
افزای��ش قابلیت اطمینان می ش��ود و تولید گاز را ب��ا مخاطرات کمتری آموزش ،سيستمهاي تش��ويقي ،عادات خريد و غيره) هستند كه معموالً
روبهرو می سازد.
ب��راي كمك به ني��روي كار در اتخ��اذ تصميمات بهتر ايجاد ميش��ـوند.
 -3اهداف تحقیق

ريشـههاي پنهان ،منظو ِر بيانشدهي فرایند تصميمگيري انسان است.

شناسایی روشها و مدلهای موجود در تحلیل علل ریشهایخرابی
انتخـ��اب روش و مدل منـاس��ب جهـت ریش��هیابــ 
ی خـرابی تجهـیز رابرت نلمز در س��ال  ،2003در مقالهایبا عنوان " آنالیز علل ریشهای،
مورد مطالعه
نه آنچه ش��ما فکر میکنید" به یک��ی از قویترین روشهای آنالیز خرابی
پیادهس��ـازی روش و م��دل انتخـاب��ی جهت تجهیـز م��ورد مطالعـه و ماشینآالت ( )RCAبهصورت تئوریک پرداخته است .نویسنده این مقاله
ریشهیابی علل خرابی
در مس��یر پژوه��ش خود با معرف��ی تئوری دومینو ،علل وق��وع خرابی را
ارائه راهکـ��ار مؤثر جهت کاهش خرابـیه��ای تجهیـز مورد مطالعه و بررسی کرده و آن را در چهار دسته علل فیزیکی ،علل انسانی ،علل پنهان
کاهش زمانهای توقف تولید
و علل اصلی تجزیه و تحلیل میکند.
نتیجه تحقیق فوق این است که علل اصلی وقوع خرابیها در الیه چهارم
 -4مروری بر ادبیات تحقیق
(عل��ل اصلی) مخفی میمانند و در اکثر مواقع مهندس��ان نت از الیه اول
جوامع فني ،نهادهاي نظارتي و ش��ـركتهـاي بـزرگ ،برای واژه  ،RCAنیز فراتر نمیروند[.]4
تعـاري��ف خـ��اص خودش��ان را دارند ،اما بهن��درت ميت��وان دو تعريف ج��ان اریک وین��م 4و همکاران در س��ال  ،2015در مقال��های ،از تحلیل
ياف��ت كه با هم يكس��ان باش��ـند .بـهدليـل نداش��ـتن تعريفـي مرجع ،علل ریشهایدر بررسی نش��تیها در تأسیسات نفتی فراساحلی استفاده
2
ما از تعاريف ارائه ش��ده توس��ط راهنمــاي گروه ان��رژي ( )DOEتحت کردهاند .در این تحقیق ،تمام علل ریش��هاینش��تیها ارائه ش��ده و تمام
 -5مروری بر پیشینه تحقیق
3
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نش��تیهای گزارش شده بین سالهای  2008تا  2014مورد مطالعه قرار
گرفته است[.]5
5
مک آنتونی هریسون و همکاران در سال  2015در مقالهای ،تحلیل علل
ریش��هایرا درخرابی پرههای توربین بادی ب��هکار بردند .در این تحقیق
روشهای مختلفی اعم از معاینه چش��می ،میکروسکوپی استریو ،آزمون
متالوگرافیک انجام شده است ،اما بر اساس تحلیل شیمیایی و آزمونهای
سختی هیچ شواهدی در خرابی مواد پرهها مشاهده نشد.
نتیجه تحقیق فوق حاکی از آن است که با تحلیل اطالعات بهدست آمده
از روشهای مختلف ،چندین حفره در لبهی پرهها که در آنها کلر هست،
وجود دارد .ترکهایی که موجب خرابی ش��دند از این حفرهها در قسمت
نازکتر پرهها ناش��ی ش��ده بودند .حضور کلر و سیلیکون در این حفرهها
نشان داد که حفرهها بهعلت فرسایش یا خوردگی شکل گرفتهاند و منجر
به خرابی پرهها توسط خوردگی ناشی از خستگی شدند[.]6
اسپنس��ر اسکولنیک 6و همکاران در سال  ،2015در مقالهای با استفاده از
تحلیل علل ریش��هایخرابی س��عی در رفع خطاهای عملیاتی در تفکیک
چاهه��ای عمی��ق بهخص��وص در خلیج مکزی��ک در مناطق فراس��احلی
داش��تند .روش بهکار گرفته شده در این تحقیق به این شکل بود که آنها
توس��ط تیم تحلیل یک آنالیز دقیق از مس��ائلی ک��ه منجر به خرابیهای
س��یمانکاری میش��د را انجام دادند .این تحلیل توسط تیمی متشکل از
کارمندان مهندسی و عملیات در مدتزمان سه ماه انجام شد .تیم تحلیل
ش��اخصهای کلیدی مورد نیاز برای تحلیل را شناس��ایی کردند و ابزاری
را برای پایش ،ردیابی و تنظیم عملیات بر اس��اس تغییرات این شاخصها
توسعه دادند.
نتیج��ه تحقیق فوق نش��اندهنده این بود که با انتق��ال این دانش به تیم
حفاری ،تیم تحلیل موفق ش��د بهصورت موفقیتآمیز به تفکیک ناحیهای
صحیح دست پیدا کند[.]7
سید مجتبی حسنیان در سال  ،1393در مقالهایبا عنوان "کاربرد آنالیز  -6شکاف تحقیقاتی
علل ریشهای ( )RCAدر تحلیل حوادث و سوانح حملونقلی" به مبحث با بررس��ی مقاالت زیادی در حوزه  RCAو ب��ا مطالعه موردی در صنایع
مختلف میتوان به نتایج زیر رسید:
ﻗﻄﻊ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﻲ ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﮔﺎز
ش��کافی که در بخشی از پژوهشهای انجام شده ،دیده میشود این است
که سازوکار مشخصی در انتخاب روش و رویکرد  RCAوجود ندارد .جهت
از ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻛﻨﺘﺮل
پر کردن شکاف فوق ،در بخش بعدی به این مسئله خواهیم پرداخت .در
بخش دیگری از مقاالت و پژوهشهای فوق ،خأل اصلی ،ارائه راهکار عملی
 Faultدر ﻣﺪارات داﺧﻠﻲ و از ﺳﺮوﻳﺲ
اﺷﺘﺒﺎﻫﺎت ﻓﺮدي اﭘﺮاﺗﻮر در ﻫﻨﮕﺎم ﻛﺎر ﺑﺎ
اس��ت که بت��وان یکی از روشهای  RCAرا در بخ��ش تعمیر و نگهداری
ﺧﺎرج ﺷﺪن اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ
ﺗﺠﻬﻴﺰ و از ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﺎرج ﺷﺪن دﺳﺘﻲ
تجهیزات صنع��ت نفتوگاز(مطالعه موردی :ش��رکت نف��توگاز زاگرس
جنوبی) ،پیادهسازی کرد .جهت پر کردن شکاف فوق در تحقیق پیشرو،
ﺗﺤﻘﻴﻖ[
ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎ
اﻓﺘﺎده ]
اﺗﻔﺎق
روﻳﺪاد
دوﻓﺮﺿﻴﻪ ﺑﺮاي
ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺷﻜﻞ ) :(1درﺧﺖ 1ﻣﻨﻄﻘﻲ
های
ي[ یافته
افتاده
اتفاق
رویداد
ب��رای
دوفرضیه
درنظرگرفتن
درﻧﻈﺮ با
درخ��تﺑﺎ منطقی
پس از انتخاب روش و مدل مناس��ب ،به پیادهس��ازی مدل و ارائه راهکار
تحقیق]
وﺣﺎﻟﺖ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در واﻗﻊ ﻓﺮﺿﻴﻪ و اﺛﺒﺎت ﻧﺸﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﭼﻮن ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰ ﺗﻌﻤﻴﺮاﺗﻲ ،اﻳﻦ دوﺣﺎﻟﺖ
اﻧﺪ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﻮد .ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎزوﻛﺎري ﺑﺮاي اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدد.
آنالیز علل ریش��هایدر تحلیل س��وانح حملونقلی پرداخته است .در این
پژوه��ش با توجه به آمار باالی س��وانح در ردهه��ای مختلف حملونقلی،
ضمن ارائه روش ش��رح س��انحه ،به معرفی روشهای مناسب تحلیل علل
ریشهایسانحه پرداخته شده است.
تحلیل
نتایج تحقیق فوق نش��ان میدهد که اس��تفاده از ای��ن روشهای
ِ
علل ریش��هایو پیداکردن دالیل واقعی بُروز سانحه سبب میشود بتوان
ب��ا برنامهریزی مناس��ب جهت حذف این عوامل اق��دام نمود و نرخ وقوع
سانحه را کاهش داد .پنج روش ابتدایی مطرحشده دراین مقاله ،روشهای
معمول و کاربردی آنالیز دالیل س��وانح در دنیاس��ت و سه روش آخر نیز
روشهای مورد استفاده در سازمان انرژی آمریکا میباشد[.]8
ع��ادل دلفی در س��ال  ،1395در مقال��هایبا عنوان "تحلیل و بررس��ی
ریشهایعوامل خرابیهای یکی از تجهیزات بحرانی(کریستاالیزر) سازمان
با اس��تفاده از روش و ابزارهای  "RCFAبه پیادهس��ازی روش��ی مناسب
جهت آنالیز علل ریش��هایدر تجهیز مورد مطالعه (کریستاالیزر) شرکت
پتروشیمی پرداخته است .در این پژوهش سعی شده است که ریشه اصلی
خرابیهای بالفعل تجهیز مورد تحقیق ،از روش  RCFAو با ش��اخصهای
 KPIمورد بررسی و تحلیل قرار گیرد و در نهایت ،با محاسبه فاصله زمانی
جس��تجوی شکست ،قابلیت اطمینان و دسترسی تجهیز نیز افزایش یابد.
نتایج حاصل از تحقیق فوق به شکل زیر است:
اص�لاح بازهی زمانی بررس��ی تجهیز ،کاهش زمانه��ای انتظار تجهیز از
طری��ق آموزشهای الزم به جه��ت باالبردن مه��ارت و چابکی نیروهای
انس��انی ،کاه��ش زمان تعمی��ر تجهی��ز و هزینهه��ای تعمیراتی ،کاهش
آلودگیهای زیستمحیطی و حاملهای انرژی با تشخیص خرابی و اصالح
آنها ،بررسی تأثیر خطای انسانی بر روی کیفیت و هزینه اجرای نگهداری
و تعمیرات[.]9

 .7ﻓﺮﺿﻴﻪﺳﺎزي و اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ54
ﺠﺎ ﺣﻘﺎﻳﻖ ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺑﺮاي اداﻣﻪ ﻣﺴﻴﺮ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪﺳﺎزي ﺑﭙﺮدازﻳﻢ و ﺑﺮاي ﻫﺮﻛﺪام از
ﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﻣﺮاﺣﻞ ﻗﺒﻞ ذﻛﺮ ﺷﺪ ،ﺳﺆال»اﻳﻦ روﻳﺪاد ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺗﻔﺎق ﺑﻴﻔﺘﺪ« ﻣﻄﺮح ﺷﻮد.
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خواهیم پرداخت.
تحقیق پیشرو با تحقیقات پیش��ین
الزم به ذکر اس��ت ،دیگر تفاوتی که
ِ
دارد ،مطالعه موردی آن میباش��د ،که با رویداده��ا و عوامل علّ ِی خاصی
روبهرو هستیم که تحقیق را در نوع خود منحصربهفرد میسازد.
با توجه به توضیحات فوق ش��کافهای تحقیقاتی را میتوان انتخاب روش
و رویکرد مناس��ب و ارائه راهکار بعد از پیادهس��ازی روش  RCAبر روی
تجهیز خاص (تجهیز مورد مطالعه) بیان کرد.
 -7روش تحقیق

در این قس��مت ابتدا روش مناس��ب جهت تحلیل ،شناس��ایی میگردد.
سپس ،نحوه پیادهس��ازی و در نهایت ،ارائه راهکار الزم مورد بررسی قرار
میگیرد.
 -1-7بررسی و شناسایی روشهای مختلف RCA

ب��ا توجه به تع��دد و تنوع روشهای مختلف  ،RCAبح��ث در این رابطه
خیلی وس��یع اس��ت .در این بخش قصد داریم تنها م��روری بر مهمترین
روشهای  RCAداش��ته باشیم .آش��نایی با روشهای گوناگون  RCAبه
ما کمک خواهد کرد تا روش مناسبی جهت تحلیل انتخاب شود[.]10
آنالیز تغییر
ایـن شـیوه بـه شناسـایی و آنالیـز سیسـتماتیک هـر تغییـر میپـردازد
کـه ممکـن اس��ـت در بـروز مشـکل بـه وجـودآمـده مؤثـر بـوده باشـد.
اگـ��ر تغییـر ،عامـ��ل بـه وجـودآمـدن مش��ـکل و در نتیجـه پیامدهـای
مرتبـط بـه آن باش��ـد ،ایـن ابـزار بررس��ـی میکنـ��د کـه چـه چیـزی
نس��ـبت بـه موقعیت هـای قبلـی تغییـر کـرده اس��ـت و اثـر تغییـر بـر
رویداد مـوردنظـر چـه بـوده اس��ـت .همانطـ��ور کـه از نـام ایـن آنالیـز
مش��ـخص اس��ـت ،انحـراف از وضعیـت مطلـوب و صحیـح را بررس��ـی
میکنـد .بنابرایـن ،بـرای امـکان بهره گیـری مناسـب از ایـن ابـزار ،الزم
اسـت دو چیـز مشـخص باشـند :وضعیت مطلوب و وضعیت منحرف شده
از مطل��وب .از طریـق مقایس��ـه ایـن دو وضعیـت میت��وان تغییـرات را
مش��ـاهده نمـود ،آنـگاه هـر تغییـر بـهعنـوان گزینـه احتمالـی رویـداد
مـورد بررسـی قـرار میگیـرد.
آنالیز موانع
آنالیـز موانـع بـر پایـه ایـن مفهـوم در علـم "شناس��ـایی خطـر" اسـتوار
اسـت کـه ممکـن اسـت بـهواسـطه وجـود خطراتـی محتمـل ،بـه یـک
هـدف (پرس��ـنل ،تجهیـزات یـا محیـط) آسـیب وارد شـود ،بـههمیـن
دلیـل بایـد ایـن اهـ��داف را از آن خطـرات احتمالـی محافظـت نمـود.
موانـ��ع (فیزیکـ��ی و س��ـازمانی) بـهمنظـور محافظـ��ت از یـک هـدف

مش��ـخص در محـ��دوده مجـاز تعییـن ش��ـده ،اس��ـتفاده میش��ـوند.
اس��ـتفاده از موانـع صـرفنظـر از وجـود خطـرات اسـت .موانـع معمـوالً
درون سیس��ـتم ها طراحـی ش��ـده یـ��ا درون فعالیت هـای مش��ـخص
برنامه ریـزی شـده اند تـا از افـراد ،تجهیـزات و محیـط محافظـت کننـد.
هـدف از آنالیـز موانـع ،شناسـایی موانـع از بیـن رفتـه یـا منحـرف شـده
از وضعیـت مناس��ـب اس��ـت .ایـن آنالیـز همچنیـن میتوانـد موانعـی
کـه بـهخوبـ��ی عمـل کـرده و از وقـوع حـ��وادث ممانعـت کرده انـد را
مشـخص کنـد.
نمودار رویداد و عوامل سببی
ایـن نمـودار بـا طـرح پرسـشهای "چـه چیـزی؟ چگونـه؟ چـرا؟" آغـاز
میشـود و بـا تمرکـز بـر آنهـا ،در طـول بررسـی علـل ریشـه ای ،ادامـه
یافتـه و بهروز میش��ـود .ایـن کار از طریق بهتصویر کشـیدن مسـائل و
سـببهای آنها انجام میشـود .این ابزار کمک میکند چیزی که دانسـته
میش��ـود و آن چیزی که دانس��ـتن آن ضروری اس��ـت ب��ا یک ترتیـب
تاریخـی مش��ـخص شـوند .بنابرایـن مس��ـیر تحقیـق بیشـتر را همـوار
میکنـد .در ایـن ش��ـیوه،یـک "رویـداد" بـه عنـوان یـک علـت کنشـی
یـا اتفـاق در یـک نقطـه زمانـی نسـبت به مسـئله مورد بررسـی تعریف
در ﺟﺪول 3-ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ درﺟﻪ اﻃﻤﻴﻨﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪﺷﺪه ﺑﺮاي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺻﻔﺮ اﺳﺖ .ﭘﺲ ﻓﺮﺿﻴﻪ
زنجیـره
ﺷﺪنکـه
اس��ـت
"شـرایط"،از علتی
منظور از
همچنین
ﺑﻪ م
اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ«
بـرﺑﻪﻃﻮر
ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﺳﺮوﻳﺲ ﺧﺎرج
ﻓﺮﺿﻴﻪ دﻳﮕﺮ ﻳﻌﻨﻲ »
ﺑﻪ ﺳﺮاغ
ش��ـود.ﻣﻲﺷﻮد .ﻟﺬا
یﻛﺎﻣﻞ رد
ﻃﻮر
گذارد.اداﻣﻪ ﻣﻲدﻫﻴﻢ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪﺷﺪه در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ،
ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﺳﺎزي را ﺑﻪ
وقـوعروﻧﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪ
ﻣﻲروﻳﻢ.
تأثیـرمی
رویدادهـا
ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪي ﻣﻄﺮح ﻣﻲﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻲﭘﺮدازﻳﻢ.
آنالیز علت و معلول
هـدف از ایـن روش ،شناس��ـایی علـل ریشـهاییـک حادثـه یـا رویـداد
 .7-4-9ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ رﻳﺸﻪاي
از
کار
ایـن
هاس��ـت.
ل
معلو
و
علـت
میـ��ان
روابـط
از طریـ��ق بررس��ـی
در اﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺎﻳﺪ اﺑﺘﺪا ﺑﻪدﻧﺒﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﻲﺷﻮد ،ﺑﺎﺷﻴﻢ .ﺳﭙﺲ ،ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺴﺎﻧﻲ و در
اي .پیوس��ـته پرس��ـش "چـه معلولـی اتفـاق افتـاده اسـت؟
تکـرار
طریـق
ﻋﻮاﻣﻞ رﻳﺸﻪ
ﻧﻬﺎﻳﺖ،
آغـازﻠﻪ ﻛﻪ
ﭘﻨﻬﺎن ﻣﺴﺌ
ﻋﻠﻞ
ﺑﻪ
،
ﻧﻬﺎﻳﺖ
در
ﺗﺎ
دﻫﺪ
اداﻣﻪ
را
ﺳﻨﺠﻲ
اﻋﺘﺒﺎر
و
ﺳﺎزي
ﻓﺮﺿﻴﻪ
روﻧﺪ
آﻧﻘﺪر
ﺪ
ﺑﺎﻳ
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﻴﻢ
و چـرا؟" انجـام میش��ـود .بـرای اجـرای ایـن روش بایـد از انتهـا
در واﻗﻊ ﻫﻤﺎن ﻋﻠﻞ رﻳﺸﻪاي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،دﺳﺖ ﻳﺎﺑﺪ .ﺷﻜﻞ ،2-روﻧﺪ ﻓﺮﺿﻴﻪﺳﺎزي در ﺳﻄﻮح ﺑﻌﺪ )ﺳﻄﺢ ﺳﻮم( را
نمـود.دﻫﺪ.بنابـرایـن بایـ��د آخریـن خرابـی یـا اتفـاق نامطلـوب را در نظـر
ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
گرفـ��ت و بـه ترتیـب در طـ��ول زمـان بـه عقـب بازگش��ـت تـا علـت
ریشـهایرا کشـف نمـود.
ایـن روشـی درخـتی اس��ـت بـرای تحقیـق و بررسـی جزئیـات روابـط
علـ��ت و معلولـ��ی از طریـق ایجـاد تصویـری مجـ��ازی از همـه راههای

 2درخت منطقی بهروزرسانیشده با تشکیل سطح سومي [یافتههای تحقیق]

ﺷﻜﻞ ) :(2درﺧﺖ ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪروزرﺳﺎﻧﻲﺷﺪه ﺑﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ] ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ[
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ایـ��ن روش یـک فرایند مرحلـه بـه مرحلـه اس��ـت کـ��ه از طریـق آن،
تمـام حالتهـای خرابـی ممکـن و اثـرات مربـوط بـه آنهـا شناس��ـایی
میش��ـوند .در ای��ن آنالیـ��ز میتوان خرابیه��ا را بـر اس��ـاس اثـرات و
پیامدهـ��ای مرتبـ��ط ،فرکانـ��س وقـوع و س��ـادگی شناس��ـایی آنهـا،
اولویتبنـدی نمـود .ایـن کار باعـث میش��ـود تعـدادی از خرابیهایـی
کـه از اهمیـت کمتـری برخوردارنـد ،از فهرسـت خرابیهایـی کـه نیـاز
اسـت بـه صـورت سیسـتمی مدیریـت شـوند ،خـارج شـوند.
آنالیز پارتو
یـک رویکـرد آمـاری در حـل مس��ـئله اس��ـت کـه بـا اس��ـتفاده از یک
پایـگاه داده از مس��ـائل و مشکالت ،مـواردی از عوامـل سـببی از پیـش
تعییـن ش��ـده کـه در سیس��ـتم موردنظر اتفـاق افتاده انـد را شناسـایی
میکنـد .ایـن روش بـر پایـه اصـل پارتـو اسـتوار اسـت کـه بـه قاعـده
 20-80نیـ��ز معـروف میباش��د .از ایـن آنالیـز بـا ایـن نیـت اس��ـتفاده
میش��ـود کـه منابـع را بـرای رایج تریـن و مهمتریـن عوامـل اختصـاص
داد .با وجود اینکـه این آنالیز در بسـیاری از مـوارد بـهدرسـتی اسـتفاده
نمیش��ـود ،میتوان از پارتـو در تعییـن اینکه آنالیـز علـل ریشـهایرا از
کجـا بایـد شـروع نمـود ،اسـتفاده کرد.

ممکـ��ن ،کـ��ه میتواننـد ش��ـرایط نامطلوب مورد بررس��ـی را به وجود
بیاورن��د .بهکمک ای��ن روش میتوان مدلی برای بازس��ـازی رویـداد بـه
فـ��رم دیاگـرام تحلیل��ی درخـت منطقی ایجاد نم��ود .ایـن درخت تمام
مکانیزمهای احتمالـی خرابـی را بـه تصویـرمیکش��ـد ،آنـگاه از طریـق
تحقیـ��ق علمـی بـه تأییـدیـا تکذیـ��ب مکانیزمهامیپـردازد تـا زمانـی
کـ��ه مکانیـزم اولیـه خرابـی تعریـف و تعییـن ش��ـود .ایـن روش بـرای
رویدادهـای مرتبـط بـا تجهیـزات توصیـه میشـود.
روش  5چرا
ایـن ش��ـیوه یـک تکنیـک مبتنـی بـر طـرح پرسـش اسـت کـه علـت
و معلوله��ای زمینـهاییـک مس��ـئله خـاص را مـورد جس��ـتجو قـرار
میدهـد و هـدف نهایـی آن ،پیـدا نمـودن علـل ریشـهاییـک خرابـی
یا رویداد اس��ـت .روال کاری ایـن روش ،طرح  5بـار پرس��ـش متوالـی
"چـرا؟" اس��ـت .س��پـس یـک علـت ریش��ـهای یافت میش��ود .در این
روش مجموعـ��هایاز جمالت بـا عبـارت "بنابرایـن" حاصـل میش��ـود.
تحقیـق کننـده بایـد طـرح پرسـش را تـا جایـی ادامـه بدهـد کـه پـس
از آن از محـدوده بررس��ـی خـارج ش��ـود یـا مشـخص شـود کـه اصالح
خرابـ��ی خـارج از محـدوده کنتـرل یـا مـدنظر س��ـازمان اس��ـت .بایـد
دانس��ـت علیرغـم اینکـه برخـی از فرایندهـای آنالیـز علـل ریش��ـهای
بـر تعـداد معیـن پرس��ـشها تأکیـد دارنـد ،ایـن روش ،تکـرار پرسـش  -2-7مقایسه روشهای آنالیز علل ریشهای
"چـرا؟" را تـا زمـان کشـف علـت ریشـهای ،حتـی بیـش از  5بـار مجـاز بهمنظـور مقایس��ـه روشهـا و ابزارهـای آنالیـز علـل ریش��ـهای ،دو منبـع
مهم بـ��رای مقایس��ـه وجود دارد؛ منبـع اول ،س��ـند رس��ـمی س��ـازمان
میدانـد.
بینالمللـی انـرژی اتمـی بـرای بررس��ـی وآنالیـز علـل ریش��ـهایاس��ـت.
آنالیز حاالت و آثار خرابی
 1مقایسه روشهای آنالیز علل ریشهایمبتنی بر معیارهای دینالگانو []10
معیارهای مقایسه
روش RCA
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تعریف
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تعریف علل تعیین مسیری از علتها فراهمکردن تشریح جلوگیری از تکرار سهولت پیگیری
شواهد و مستندات وقوع با اعمال راهحلها
گزارش
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بلی

محدود

خیر

خیر

خیر

خیر
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بلی

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر
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بلی

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر
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 5چرا

روش

بلی

خیر

بلی

خیر

خیر

خیر

2

پارتو

ابزار

بلی

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر

1

داستانگویی

روش

محدود

خیر

خیر

خیر

خیر

خیر
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روش

بلی

بلی

بلی

خیر

بلی

خیر

4

حاالت و علل خرابی ابزار

بلی

خیر

محدود

خیر

محدود

خیر
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منبـع دوم،کتـاب آقـای دیـنالگانـو دربـاره علـل ریشـهایاسـت .جدول-
 ،1مقایسه روشهای  RCAرا با استفاده از معیار دینالگانو ،نشان میدهد.
 -3-7انتخاب متدولوژی تحقیق

ب��ا مطالعه جداولی که روشهای مختلف  RCAرا مقایس��ه کرده اس��ت،
میتوان استنتاج کرد که روش درخت منطقی ،روش بسیار مناسبی جهت
خرابی تجهیز مورد مطالعه ماست و تمامی خواستههای
علل ریشهای
آنالیز ِ
ِ
م��ا در تحقیق را فراهم میکند .از جمله دالیل انتخاب این روش ،میتوان
گرافیکی مش��خص از روابط علت و معلول اشاره کرد که جهت
به ترس��یم
ِ
تحلیلهای پیچیده همچون تحلیل خرابی پیشرو (مطالعه موردی) اشاره
کرد .همچنین نمره باالی این روش در جدول "دینالگانو" ما را به استفاده
از آن ترغی��ب میکند .تمامی مطالب فوق با چند نفر از کارشناس��ان فنی
ش��رکت ،به اشتراک گذاشته ش��د و همگی روش درخت منطقی را جهت
تجهی��ز مورد مطالعه انتخ��اب کردند .با مطالعه موارد
موفق پیاده س��ازیِ
ِ
مدل ( ،PROACTدر پیش��ینه تحقیقاتی مؤسسه )RCI 7میتوان دریافت
ک��رد که ابزار کلیدی در این مدل ،درخت منطقی اس��ت .در واقع رویکرد
متناسب با روش درخت منطقی ،رویکرد  PROACTمیباشد[.]3
بنابراین در این تحقیق ،روش انتخاب شده برای تحلیل  RCAمتدولوژی
درخت منطقی با رویکرد  PROACTمیباشد.
هدف از حل مس��ائل  RCAبا رویکرد  ،PROACTکش��ف علل ریشهای
رویدادهایی اس��ت که تکرارپذیر میباش��ند .در ای��ن رویکرد بهدنبال آن
هس��تیم تا علل ریش��هایاین رخدادها را یافته و از تکرار آنها جلوگیری
کنیم .برای این منظور یک تیم ،تشکیل داده و موارد زیر را دنبال میکنیم:
الف) انتخاب یک تیم تجزیه و تحلیل (تیم )RCA
ب) نوشتن یک تعریف مختصر از مشکل
ج) جمعآوری دادهها
د) شناس��ایی تاریخچه حاالت خرابی و ارتباط آنها با عملکرد نگهداری و
تعمیرات و پارامترهای عملیاتی
ه) آنالیز و تجزیه و تحلیل مش��کالت با اس��تفاده از درخت منطقی خطا.
درخت منطقی خطا را تا آنجا دنبال میکنیم تا تمامی ریش��ههای خرابی
مشخص شود.
و) ارائه راهکار و توجیه اقدامات جهت از بینبردن علل ریشهای.
نتیج��ه این تجزیه و تحلی��ل بهطورکلی عبارت اس��ت از :ایجاد تغییرات
در روش س��نتی نگهداری و تعمیرات تجهی��زات و ارتقاء برنامه تعمیرات
پیش��گیرانه و ی��ا تغییر در س��اختار تجهیزات و یا رون��د فرایندها ،جهت
جلوگیری از تکرار خرابی.
درخت منطقي  PROACTيك ابزار اختصاصي است كه بهطور ويژه براي

اس��تفاده در  RCAطراحـي شـده است .درخت منطقي حالت خاصي از
روابط علت و معلولي اس��ت كه از الگ��وي ترتيبي خاصي براي علتيـابي
ايجاد يك خروجي نامطلوب اس��تفاده مينمايد .اين روابط علت و معلولي
بر اس��اس شواهد ،مدارك و مستندات محكمي استوار شدهاند كه درست
در نقطه مقابل ش��ايعات و صحبتهاي بيپايه و اساس قرار دارند .دادهها
به فرایند تحليل ،ارزش و اعتبار ميبخش��ند؛ نه كارشناس��ي كه در اتاق
جلس��ه با صداي بلنـد بـه صـحبت مش��ـغول اس��ت .قدرت اين ابزار به
قدري است كه ميتوان به آن حتي در محاكم قضايي نيز استناد نمود[.]3
م��دل  PROACTیک مدل خبرهمحور میباش��د ،یعن��ی در واقع اعتبار
نتایج این مدل ،به نظ ِر تخصصی کارشناس��ان بستگی دارد و اگر بهخوبی
پیادهسازی و اجرا شود ،نتایج موفقی در سازمان خواهدداشت.
 -4-7پیادهسازی متدولوژی RCA

پ��س از انتخاب روش متناس��ب ب��ا تجهیز مورد مطالع��ه ،باید مرحله به
مرحله ،آنالیز علل ریشهای ،پیادهسازی شود .بدینمنظور از روش اجرایی
مصوب وزارت نفت استفاده مینماییم [.]11
ارسال "گزارش عدم تطابق خرابی" توسط کمیته RCA
پس از تکمیل و
ِ
منطقه ،باید بررسیهای الزم صورت گیرد.
 -1-4-7ورودی فرایند

با توجه به تنوع مدلهای مختلف از تابلوکنترل س��رچاهی ،باید بررس��ی
شود که خرابیهای کدام تجهیز ،بیشتر تکرار میشود تا محدوده مطالعات
م��ا کوچکتر ش��ود .در پایان تحلیل میتوان نتای��ج را برای همه مدلها
تعمیم داد .بهطور کلی ،عدم تطابق به س��ه روش بررس��ی دورهایسوابق
تعمیرات ،ارزیابی ش��اخصهای کلیدی عملکرد و گزارش مس��تقیم عدم
تطابق ،گزارش ش��ده و وارد فرایند تحلیل میش��ود .در این بخـش ،بعد
از بررس��ــی دورهایسوابـق تعمیـرات و از طـریق روش ارزیابی ریسک،
ورودی فرایند را انتخـاب میکنیم[.]13،12
درجدول 2-عدد تقریبی  RPNبرای تمام تابلوکنترلها محاسبه گردیده
اس��ت .بنابراین خراب��ی مربوط به "تابلوکنترلهای ف��از  2چاههای گازی
 2محاسبه عدد  RPNبرای هر کدام از مدلهای تابلوکنترل
[یافتههای تحقیق]
ردیف

عنوان خرابی

تشخیص احتمال وقوع شدت )RPN (S*O*D

1

تابلوکنترلهای فاز  1چاههای گازی منطقه

6

 2یا 3

6

 72تا 108

2

تابلوکنترلهای فاز 2چاههای گازی
منطقه

6

 5یا 6

6

 180تا 216

3

تابلوکنترلهای چاههای جدید منطقه

6

 2یا 3

6

 72تا 108
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منطقه" (بهدلیل داش��تن عدد RPN 8باالتر) بهعنوان اولویت اول جهت
تحلیل علل ریشهای انتخاب شد.
جهت هرکدام ازمدلهای تابلوکنترل بر اس��اس سوابق خرابی تجهیزات،
دردوره زمانی یکس��اله (س��ال  ،)96عدد MTBF8محاس��به میشود که
عدد احتمال وقوع بر اس��اس آن بهدست میآید .عدد تشخیص و شدت،
بر اس��اس توافق صورت گرفته توس��ط اعضای کمیته  RCAو بر اس��اس
دستورالعمل ،امتیازدهی میشوند.
بنابراین خرابی مربوط ب��ه "تابلوکنترلهای فاز  2چاههای گازی منطقه"
(بهدلیل داشتن عدد  RPNباالتر) بهعنوان اولویت اول جهت تحلیل علل
ریشهای انتخاب شد.

مربوط به تجهیز ،بازرسی در محل تجهیز ،بررسی سوابق خرابی تجهیز و...
 -6-4-7انتخاب رویداد

رويداد ،يكي از مهمترين اجزاي درخت منطقي اس��ت ،زيرا سطوح بعدي
يا به عبارتي مراحل باقیمانده فرایندتحليل ،براس��اس آن شكل ميگيرد.
رویداد اولين خانهاي اس��ت كه در درخت منطقي ترس��يم ميش��ود .اين
خانه حتماً بايد بر اس��اس يك حقيقت 10تش��كيل ش��ود نه بر اساس يك
واقعه فرضي.
بعد از بحث و بررسی در تیم  RCAدر نهایت "قطع شدن ناگهانی فرایند
تولید گاز" به عنوان رویداد انتخاب شد .چون در انتخاب رویداد ،بهدنبال
اثرات و حالت منفی یک خرابی هس��تیم نه خود خرابی .بهعبارتی ،خرابی
تجهیز در حالت عادی ،انگیزهایبرای آنالیز علل ریشهایایجاد نمیکند،
 -2-4-7تعیین اعضای هیئت تحلیل علل ریشهای 
در مرحله بعدی باید اعضای هیأت تحلیل  RCAتعیین شوند .این هیأت بلکه اثرات و حاالت ناش��ی از خـرابی آن که در واقع ،قطـعش��دن فرایند
متش��کل از کارشناسان خبره منطقه است .کارش��ناس اداره بهرهبرداری ،تولید گاز است ،ما را متقاعد به انجام  RCAمیکند.
رئیس اداره بهرهبرداری ،کارشناس واحد ابزاردقیق ،رئیس اداره ابزاردقیق
 -7-4-7ترسیم نمودار شماتیک
و ...از جمله این اعضاء هستند.
درتیم  ،RCAدر رابطه با حاالت مربوط به رویداد فوق بحث و تبادلنظر
گردید .اساسيترين س��ؤالي كه در ارتباط با اين حالتها مطرح میباشد
 -3-4-7تعریف مسئله
مهمترین مرحله از آنالیز علل ریش��های،تعریف مسئله است .عدم تطابق آن اس��ت که متوجه ش��ویم «رويداد چگونه و به چه طريقي درگذش��ته
رویدادهش��ده "قطع موقتی تولید گاز"میباش��د .اعضای هیأت تحلیل با رخداده است» .براساس مشاهدات نیروهای گشت اداره بهرهبرداری ،حالت
تش��کیل جلسه و توافق بر "چیس��تی عدم تطابق" در نهایت مسئله را به مربوط به رویداد فوق "،از سرویس خارج شدن تابلوکنترل" تشخیص داده
میشود .اکنون جهت تشكيل سطح دوم ،حالتهايي را شرح ميدهيم كه
اینگونه تعریف نمودند:
دلیل ریش��هایعلت خرابی تابلوکنترل چاههای فاز  2که منجر به اخالل با اس��تناد به آنها میتوان «ازس��رویس خارج شدن تابلوکنترل» را توجیه
موقتی در روند تولید گاز میش��ود ،چیس��ت؟ خراب شدن تابلوکنترل در کرد .با تش��کیل جلسه RCAو تبادل نظر در این خصوص ،دو حـالت به
عدم تطاب��ق رویداده تحت عنوان اثر اولی��ه ( )Primary Effectنامیده عنوان علت در سطح بعـدی مطـرح شد ،که در شکل 1-نشان داده شده
میش��ود ،که ب��ا پیداکردن اثرات بعدی ،در نهایت علت یا علل ریش��های است .معلول درواقع ،از سرویس خارج شدن تابلوکنترل میباشد.
دوحالت مطرحشده فرضیه و اثبات نشده هستند .چون برای هر تجهیز
برای عدم تطابق رویدادهشده ،کشف میشود.
تعمیراتی ،این دوحالت میتواند در نظر گرفتهش��ود .پس باید سازوکاری
 -4-4-7تحلیل علت و معلولی و بررسی شواهد
برای اعتبارسنجی فرضیه مشخص گردد.
در ای��ن مرحله ،با توجه ب��ه روش انتخابش��ده (روش درخت منطقی)،
تجزی��ه و تحلیل توس��ط تی��م تحلیل آغاز میش��ود .باید ب��ا جمعآوری  -8-4-7فرضیهسازی و اعتبارسنجی فرضیهها
اطالع��ات و دادههای مورد نیاز ،فرایند تحلیل��ی را برای خرابی موردنظر دراینجا حقایق پایان پذیرفته است و برای ادامه مسیر باید به فرضیهسازی
انجام داده و در نهایت با پیدا کردن علت یا علل ریش��هایدر جهت رفع بپردازی��م و برای هرک��دام از حقیقتهایی که در مراحل قبل ذکر ش��د،
س��ؤال«اين رويداد چگونه ميتوانسته اتفاق بيفتد» مطرح شود .پرسیدن
مشکل برآییم.]3[ 9
سؤال به اين سبك ،ذهن را به سمت پاسخهايي سوق ميدهد كه احتمال
 -5-4-7جمعآوری داده
يافتن واقعيت از ميان آنها بيش��تر اس��ت .براس��اس پاس��خي كه به اين
دادهه��ای موردنی��از از طرق مختلف جمعآوری میش��وند ک��ه عبارتند از :س��ؤال خواهيم داد ،به سراغ دادههايي كه از طریق رویکرد P5جمعآوري
مصاحبه با افرادی که مرتبط با فرضیه مطرح ش��ده میباشند ،نقشههای فنی كردي��م رفته و با اس��تفاده از آنها ،فرضيات را تأييد ي��ا رد خواهيم كرد.
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فرضيهاي كه درس��تي آن با استناد به دادههاي معتبر تأييد شدهاست ،به
يك حقيقت تبديل ميگردد .برای هر فرضیهی مطرح ش��ده توس��ط تیم
 ،RCAباید مطابق جدول ،3-گزارش اعتبارس��نجی جهت اطمینان از رد
یا تأیید فرضیه صادر شود .با استناد به دادههای جمعآوری شده میتوان
یک فرضیه را رد یا تأیید نمود.
ب��ه منظور ارزيابي ميزان اعتبار تس��ت و دقت نتيجه ،از مقياس��ي به نام
درجه اطمينان استفاده میکنیم.
مق��دار اين مقياس عددي بين  0تا  5درجه اس��ت .اگ��ر درجه اطمينان
فرضيهاي را  0در نظر بگيريم ،بيترديد و با اطمينان  %100ميتوان گفت
كه براس��اس دادههاي جمعآوري ش��ده ،فرضيه صحيح نيست .برعكس،
درجه اطمينان  5بدين معناس��ت كه بر اساس دادههاي جمعآوري شده
و تستهاي انجامشده با اطمینان %100ميتوان گفت كه فرضيه صحيح
است .اعداد بين  0تا  5در واقع اعداد خاكستري هستند و زماني استفاده
ميشوند كه با اطمينان كامل نميتوان در رابطه با صحت فرضيه صحبت
ك��رد .هر چه عدد درج��ه اطمينان به  5نزديكتر باش��د ،اطمينان ما به
صحت فرضيه بيشتر خواهدشد.
در جدول 3-مشاهده میشود که درجه اطمینان در نظر گرفتهشده برای
فرضی��ه صفر اس��ت .پس فرضیه بهطور کامل رد میش��ود .لذا به س��راغ
فرضیه دیگر یعنی «از س��رویس خارج ش��دن تجهی��ز بهطور اتوماتیک»
میرویم .روند فرضیهسازی را بههمین ترتیب ادامه میدهیم ،یعنی برای
فرضیه تأییدشده در هر مرحله ،فرضیههای جدیدی مطرح میکنیم و به
اعتبارسنجی آنها میپردازیم.

علت ریشهای :1فشارنیروهای بهرهبرداری برای تعمیر سریعترتجهیزکه
ناشی از شرایط حساس تولید است.
علت ریشهای  :2پیچیدهبودن ساختار مدار الجیک
علت ریشهای  :3محدودیت در خرید قطعات یدکی
دراین مرحله ،یافتن علل ریش��هایخرابی به پایان میرس��د ،چون دیگر
هیچکدام از فرضیهها قابل شکس��تن به فرضیههای کوچکتر نمیباشد .با
یافتن علل ریش��هایخرابی تجهیز و اعتبارسنجی آنها ،کار تیم تحلیل در
بخش تجزیه و تحلیل به پایان میرسد.
 -10-4-7ارائه راهکار

پس از یافتن علل ریش��های ،تیم تحلیل بایستی به شناسایی راهکارهای
مؤثر و تعیین بهترین راهکار در خصوص علل ریشهایخرابی ،بپردازد.
ارائه راهکار برای علت ریشهای شماره1
بهدلیل شرایط خاصی که امروزه در صنعت نفتوگاز وجود دارد و سیاست
وزارت نف��ت مبنی بر تولید حداکثری گاز ،واح��د بهرهبرداری و مدیریت
ارشد سازمان برای تسریع در آمادهکردن شرایط تجهیز در مدار تولید به
مجموعه فشار میآورند .با توجه به اهمیت این دستگاه در فرایند واحد و
فشارهای وارده توسط مدیران ،نیروهای اجرائی درحین کار دچار استرس
و عدمدقت میگردند .بنابراین "فشار نیروهای بهرهبرداری به جهت تعمیر
س��ریعتر تجهیز" را میتوان یکی از دالیل ریش��هایب��روز خرابی تجهیز
قلم��داد کرد ک��ه باید برای آن راهکارهای مناس��بی اتخـ��اذ نمود .برای
کاستـن از این فشـار ،باید بهدنبـال کاهش زمـان تعمیر تجهیز باشیم.
یکی از ش��اخصهایی که در جهت شناسایی علل بهطول انجامیدن زمان
 -9-4-7فرایند یافتن علل ریشهای
تعمیر تجهیز ،مورداس��تفاده قرار میگیرد ،ش��اخص M.D.T 12میباشد.
ﻫﺮ ﻓﺮﺿﻴﻪاي ﻛﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮد ،داراي ﻋﻠﻞ ﺑﻪوﺟﻮدآورﻧﺪهاي ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در واﻗﻊ ،ﺳﻄﻮح ﺑﻌﺪي ﻧﻤﻮدار را
اﺳﺖ.
ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ
ﻻﺟﻴﻚ"
دادهﺑﺨﺶ
ﺧﺮاﺑﻲ در
ﻓﺮﺿﻴﻪي "
ﺳﻮم ﻧﻤﻮدار،
دﻫﺪ .در
ﺷﺪهو 8
هایﺗﺄﻳﻴﺪ7،5
ردیف
اس��ت،
ش��ده
نش��ان
جدول ،4
ﺳﻄﺢدر
طور که
ﻣﻲن
در ای��ن مرحله بای��د ابتدا بهدنب��ال عوامل فیزیکی که منج��ر به خرابی ﻧﺸﺎنهما
ﭘﺲ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮاي آن ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎﻳﻲ را ﻣﻄﺮح ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ در ﺷﻜﻞ 3-ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻳﺪ ﺳﺎﻳﺮ
میشود ،باشیم .سپس ،عوامل انسانی و در نهایت ،عوامل ریشهای.
مبنای
بوده و
تجهیز
تعمیر
صرف
خالص
ﻧﻤﻮدار رابه زما
مربوط
ﻣﻄﺮح ﻛﺮد.1
ﻓﺮﺿﻴﻪاي
ﺑﺮاي آﻧﻬﺎ
جهت ﻧﺘﻮان
ش��ده ﻛﻪ دﻳﮕﺮ
ﻋﻠﻠﻲ ﺑﺮﺳﻴﻢ
ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﻪ
های ﺗﺎ در
ﺗﺸﻜﻴﻞندﻫﻴﻢ،
ﺳﻄﻮح
تیم تحلیل باید آنقدر روند فرضیهس��ازی و اعتبارس��نجی را ادامه دهد تا
در نهایت ،به علل پنهان مس��ئله که در واقع همان علل ریشهایهستند،
دس��ت یابد .شکل ،2-روند فرضیهسازی در س��طوح بعد (سطح سوم) را
نشان میدهد.
هر فرضیهایکه تأیید میش��ود ،دارای علل بهوجودآورندهایمیباش��د
ﺷﻜﻞ ) :(3ﺳﻪ ﻋﺎﻣﻞ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮاي ﻓﺮﺿﻴﻪي ﺗﺄﻳﻴﺪﺷﺪه در ﺳﻄﺢ ﺳﻮم ] ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ[
 3سه عامل در نظر گرفته شده توسط تیم تحلیل برای فرضیهی تأییدشده در سطح
که در واقع ،س��طوح بعدی نمودار را نشان میدهد .در سطح سوم نمودار،
ﺗﻮﺳﻂهای
ﺷﺪه[یافته
سوم
تحقیق]ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻋﻠﻞ رﻳﺸﻪاي ﻳﺎﻓﺘﻪ
فرضیهی "خرابی در بخش الجیک" توس��ط تیم تحلیل تأیید شده است.
 ﻋﻠﺖ رﻳﺸﻪاي  :1ﻓﺸﺎرﻧﻴﺮوﻫﺎي ﺑﻬﺮهﺑﺮداري ﺑﺮاي ﺗﻌﻤﻴﺮ ﺳﺮﻳﻊﺗﺮﺗﺠﻬﻴﺰﻛﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﺴﺎس ﺗﻮﻟﻴﺪ
اﺳﺖ.
پس باید برای آن فرضیههایی را مطرح کنیم که در ش��کل 3-نشان داده
 3اعتبارسنجی فرضیه[]3
 ﻋﻠﺖ رﻳﺸﻪاي  :2ﭘﻴﭽﻴﺪهﺑﻮدن ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺪار ﻻﺟﻴﻚ
ش��ده است .به همین ترتیب باید سایر سطوح نمودار را تشکیل دهیم ،تا
 ﻋﻠﺖ رﻳﺸﻪاي  :3ﻣﺤﺪودﻳﺖ در ﺧﺮﻳﺪ ﻗﻄﻌﺎت ﻳﺪﻛﻲ
اطمینان
تکمیل
مسئول
اعتبارسنجی
ﺷﻜﺴﺘﻦ
درجهﻗﺎﺑﻞ
نتیجهاز ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎ
دﻳﮕﺮ ﻫﻴﭻﻛﺪام
تاریخﭼﻮن
ﻣﻲرﺳﺪ،
ﺧﺮاﺑﻲ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن
روشرﻳﺸﻪاي
فرضیه ،ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ
در نهایت به عللی برسیم که دیگر نتوان برای آنها فرضیهایمطرح کرد .11دراﻳﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ
آﻧﻬﺎ ،ﻛﺎر ﺗﻴﻢ 0ﺗﺤﻠﻴﻞ در
اﻋﺘﺒﺎرﺳﻨﺠﻲ
اي ﺧﺮاﺑﻲ ﺗﺠﻬﻴﺰ
ﻋﻠﻞ رﻳﺸﻪ
ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺎ
ﻛﻮﭼﻚﺗﺮ ﻧﻤﻲ
ﺑﻪ ﻓﺮﺿﻴﻪﻫﺎي
عملكرد
 96/11/15و عدم نقش
زارعی
ﻳﺎﻓﺘﻦابزار
کارشناس
مصاحبه با
اشتباهات
اپراتور در خرابی
علل ریشهاییافتهشده توسط تیم تحلیل عبارتند از:
رﺳﺪ.مدارک
بررسی
ﺑﺨﺶ ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﻪدقیق
ﭘﺎﻳﺎنو ﻣﻲ
فردی اپراتور
نصبشده بر روی تجهیز

پیشآمده

 .7-4-10اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر

ﭘﺲ از ﻳﺎﻓﺘﻦ ﻋﻠﻞ رﻳﺸﻪاي ،ﺗﻴﻢ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺆﺛﺮ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ راﻫﻜﺎر در
ﺧﺼﻮص ﻋﻠﻞ رﻳﺸﻪاي ﺧﺮاﺑﻲ ،ﺑﭙﺮدازد.


اراﺋﻪ راﻫﻜﺎر ﺑﺮاي ﻋﻠﺖ رﻳﺸﻪاي ﺷﻤﺎره 1

ﺑﻪدﻟﻴﻞ ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ اﻣﺮوزه در ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖوﮔﺎز وﺟﻮد دارد و ﺳﻴﺎﺳﺖ وزارت ﻧﻔﺖ ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ
ﺣﺪاﻛﺜﺮي ﮔﺎز ،واﺣﺪ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ارﺷﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮاي ﺗﺴﺮﻳﻊ در آﻣﺎدهﻛﺮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺗﺠﻬﻴﺰ در ﻣﺪار
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شاخص MTTR 13میباشد و س��ایر موارد ذکرشده بهعنوان زمان انتظار مشکل میباشد.
جهت شروع و یا پایان تعمیر و راهاندازی مجدد تولید ،مطرح میباشد.
راه��کار دوم ،بهبود س��اختار تجهی��ز در بخش الجیک میباش��د .چون
از جمله اقدامات انجامش��ده در سازمان به جهت کاهش مدتزمان توقف بیشترین خرابی تجهیز مربوط به بخش الجیک میباشد ،پس بهتر است
تجهیز ،عبارتند از:
این بخش بهصورت کارشناس��ی ش��ده بهبود یابد .الزم بهذکر است طرح
کاهش زمان دسترس��ی به لوازم یدک��ی و ابزارهای موردنیاز از انبار(در اولیه بهبود ساختار مدار الجیک مدتها پیش توسط یکی از کارشناسان
زمان خرابی تجهیز)
ابزار دقیق به کمیته فنی منطقه پیش��نهاد شده و در این طرح توجیهات
ب��اال بردن مهارت پرس��نل اجرائی در کار از طریق آم��وزش (در زمان کام ً
ال فنی آورده شده است.
خرابی تجهیز)
باال بردن روحیه کار تیمی در نیروهای اجرائی (در زمان خرابی تجهیز)
ارائه راهکار برای علت ریشهای شماره3
خرابی بیش��تر تجهیز میش��ود و تیم
نص��ب کارت عیبیاب بر روی تجهیز به جهت کاهش زمان عیبیابی و آخری��ن عل��ت پنهانی که منجر به
ِ
تعیین محل خرابی با توجه به آیتم  3جدول (در زمان خرابی تجهیز)
تحلیل از طریق درخت منطقی بدان رس��ید ،نبود قطعات یدکی مناسب
اصالح بازده زمانی تعمیرات پیشگیرانهی تجهیز (در زمان فعالیت تجهیز) یا وجود قطعات بی کیفیت اس��ت .همه نیروهای تعمیراتی به این مسئله
اذع��ان دارند که علیرغم زم��ان زیادی که ب��ر روی تعمیر تجهیز صرف
ارائه راهکار برای علت ریشهای شماره2
میش��ود ،بازدهی الزم در نگهداشت تعمیر وجود ندارد و در فاصله کمی،
یک��ی از علل پنهانی که منجر به خرابی تجهیز میش��ود و تیم تحلیل از تجهیز دوباره خراب میش��ود .یکی از دالیل ،میتواند استفاده از قطعات
طریق درخت منطقی بدان رس��ید ،پیچیده بودن س��اختار مدار الجیک یدکی نامناس��ب و یا استفاده از قطعات مش��ابه با قطعات اصلی باشد که
تجهیز اس��ت .تمامی کارشناسان ابزار دقیق معتقد بودند که ساختار مدار کارایی الزم را ندارند.
الجی��ک مربوط به این تجهیز دارای پیچیدگیهای بس��یار زیادی بوده و در مصاحب��ه ب��ا مأم��ور خرید ،مش��خص گردی��د ،دو علت باع��ث ایجاد
عیبیابی و تعمیر تجهیز به س��ادگی انجام نمیش��ود .این مس��ئله باعث محدودی��ت در خرید قطعات مورد نیا ِز تجهیز میش��ود؛ اول اینکه چون
میشود زمان بس��یار بیشتری صرف تعمیر تجهیز شود .همچنین قابلیت تجهیز و وس��ایل موردنیاز برای تعمیر آن ،در داخل کشور تولید نمیشود
اطمینان تجهیز کمترش��ود ،چ��ون بهطور قطعی نمیتوان مش��کل این بای��د به موارد مش��ابه داخلی اکتفا کرد .دوم اینکه ش��رکت هر س��اله با
ِ
بخش را مرتفع نمود.
محدودیت
محدودیت بودجه مواجه اس��ت و قطعات با قیمت باالتر دارای
به جهت مقابله با علت فوق ،تیم تحلیل به دو راهکار دست یافتند:
خرید زیادی هستند.
راه��کار اول ،تعویض تجهیز با تجهی ِز بهروزتر و کارآمدتر میباش��د .چون به جهت مقابله با علت فوق ،تیم تحلیل به دو راهکار دست یافتند :راهکار
تکنولوژی تجهیز مربوط به تقریباً  50س��ال پیش اس��ت ،هم عمر مفید اول ،از طریق اداره تدارکات و کاالی منطقه با ش��رکتهایی که بهصورت
دس��تگاه به نوعی تمام شده اس��ت و هم عیبیابی سیستمهای قدیمیتر واسطه ،قطعات با کیفیت خارجی را تهیه میکنند ،مذاکره شود که از این
طریق محدویت در خرید قطعات رفع میش��ود .همچنین توجیهات فنی
 4موارد تأثیرگذار بر روی شاخص [ MDTیافتههای تحقیق]
ِ
و هزینهایالزم برای ش��رکت آورده ش��ود تا مسئلهی محدودیت بودجه،
شرح فعالیت
ردیف
 Mean Down Timeمشکلساز نشود.
 1اعالم خرابی تجهیز توسط واحد بهرهبرداری به اداره تعمیرات Mean Wait Time
راهکار دوم ،مذاکره و مکاتبه با س��ایر شرکتهای تابعهی وزارت نفت که
Mean Wait Time
صدور مجوز کار و مراجعه تعمیرکار به موقعیت دستگاه
2
مش��ابه با این تجهیز را در بخش بهرهبرداری گاز خود دارند ،میباشد که
Mean Wait Time
بررسی ،عیبیابی و تعیین محل خرابی دستگاه
3
از طریق آنها قطعات یدکی مورد نیاز تهیه شود.
 4دریافت ابزار مورد نیاز از انبار مجتمع جهت دیساسمبل کردن تجهیز Mean Wait Time
الزم بهذکر اس��ت که ممکن است در انبا ِر سایر شرکتهای تابعه شرکت
Repair Time
دیساسمبل کردن تجهیز جهت دسترسی به محل خرابی دستگاه
5
 6دریافت متریال از انبار مجتمع جهت تعویض قطعات معیوب دستگاه Mean Wait Time
نفت که تجهیزی مش��ابه با تجهیز مورد مطالعه را دارند ،قطعاتی موجود
Repair Time
انجام عملیات تعمیر و تعویض قطعات معیوب دستگاه
7
باش��د که خریداری ش��ده و مورد نیازشان نباش��د .بنابراین از طریق این
Repair Time
انجام عملیات اسمبل کردن تجهیز بعد از اتمام تعمیر
8
شرکتها میتوان بخشی از محدودیتها را برطرف نمود.
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در این بخش ،بهطور خالصه به نتایجی اشاره میکنیم که در طول فرایند
تحقیق بهدنبال آنها بودیم و همچنین نتایج بهبودهایی که در ش��رکت و
در رابطه با تجهیز اتفاق خواهد افتاد ،عبارتند از:
انتخ��اب روش و رویکرد مناس��ب  RCAو اج��رای مرحله به مرحله آن
جهت آنالیز علل ریشهایخرابی تجهیز
ی علل خرابی
بهبود عملکرد استخراج گاز از طریق ریشهیاب 
افزایش تولید گاز استخراجشده با در نظر گرفتن تمهیدات خاص
کاهش  MTTRو افزایش  MTBFتجهیز
کاهش هزینههای تعمیراتی تجهیز
کاهش فشار نیروی بهرهبردار به سبب تعمیر تجهیز
کاهش استرس در نیروهای تعمیراتی ،با توجه به کاهش حجم کارهای
تعمیراتی بر روی تجهیز مورد بحث سازمان
ب��ه س��ایر محققان پیش��نهاد میگردد ک��ه تحلیل علل ریش��های ،برای
ان��واع خرابی تجهیزات و همچنین انواع رخدادها و پیش��امدهای ناگهانی

بهکارگی��ری گردد ،ت��ا از وقوع مجدد آنها تا حد زیادی جلوگیری ش��ود.
روش درخت منطقی با رویکرد  PROACTروشی بسیار مؤثر و جامع و
کامل میباشد که میتوان از تجربهی مشابه اجرا شده در این پروژه برای
سایر تحقیقها استفاده نمود .با این وجود روشهای بسیار متنوع دیگری
در تحلیل  RCAوجود دارد که میتوان با مراجعه به آنها در تحقیق خود
بهره کافی را برد.
همچنین پیش��نهاد میگردد ،تحلیل  RCAرا تا مرحله پیادهسازی راهکار
و ارزیاب��ی آن پیش ببرند تا از تأثیر نتای��ج اجرای راهکارها بهصورت کام ً
ال
دقیق بهرهمند شوند(.تحقیق حاضر تا مرحله ارائه راهکار پیش رفته است).
به شرکت مورد مطالعه پیشنهاد میشود ،روش اجرایی  RCAدر مناطق
کاری شرکت ،بیش از پیش نهادینه گردد تا ضمن آشنایی و آموزش همه
کارکنان با فرایندهای  ،RCAدر جهت حذف و یا کاهش علل ریش��های
خرابیها اقدام ش��ود .همچنین پیش��نهاد میشود ،کمیته فنی  RCAدر
همه مناطق ش��رکت نفت وگاز زاگرس جنوبی تش��کیل شود تا در مواقع
بروز خرابیها و حوادث سنگین ،تحلیل ریشهایعلل انجام شود.
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