مراحل و ابزارهای الزم برای پیادهسازی اثربخش  PFMEAدر سازمانهای تولیدی
محمد باغبانی * | سلیمان ایرانزاده** | مجید باقرزاده خواجه

***

تاریخ دریافت مقاله:

مراحل و ابزارهای الزم برای پیادهسازی اثربخش PFMEAدر سازمانهای تولیدی

چکیده
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تجزیه و تحلیل حاالت خرابی و آثار آنها در فرایند ( )PFMEAدر سازمانهای تولیدی است .مراحل

تاریخ پذیرش مقاله:

هدف از این تحقیق ،تبیین و تشریح مراحل ،ابزارها و اقدامات الزم برای پیادهسازی اثربخش تکنیک
پیادهسازی اثربخش  PFMEAشامل :ایجاد ائتالف راهنما و تیم پروژه ،تعیین وضعیت تولید قبل از
مداخالت بهعنوان پیشآزمون ،استخراج نقشه فرایندهای تولید ،شناسایی خطاهای فرایند و تعیین
عدد اولویت خطا ( ،)RPNتعیین خطاهای با اولویت باال جهت حذف یا کاهش آثار آنها با ماتریس
شدت-وقوع و جدول رتبهبندی ریسک ،تکمیل کاربرگهای  PFMEAبرای خطاهای با اولویت باال،
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* دانشــجوی دکتــری ،گــروه آموزشــی

مدیریــت صنعتــی ،دانشــکده مدیریــت و
حســابداری ،دانشــگاه آزاد اســامی واحــد
تبریــز ،تبریــز ،ایــران.

** دانشــیار ،گــروه آموزشــی مدیریــت

ترسیم تحلیل درخت خطا ،شناسایی دالیل و منشأ ایجاد خطاها ،ارائه راهکارهای حذف خطاها و

صنعتی،دانشــکده مدیریــت و حســابداری،

میزان اثربخشی اقدامات انجام شده است.

ایــران.

یا کاهش آثار آنها ،پیادهسازی راهکارها و در نهایت بهدست آوردن میزان پس آزمون جهت تعیین

دانشــگاه آزاد اســامی واحــد تبریــز ،تبریــز،
*** اســتادیار ،گــروه آموزشــی مدیریــت،

دانشــکده مدیریــت و حســابداری ،دانشــگاه
آزاد اســامی واحــد تبریــز ،تبریــز ،ایــران.

واژگان کلیدی:
 ،PFMEAنقشه فرایندها،RPN ،
جدول
شدت-وقوع،
ماتریس
رتبهبندی ریسک ،تحلیل درخت خطا
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 .1مقدمه

از جمله مشکالت اصلی سازمانهای صنعتی میتوان به

نرخ باالی زمانهای بیکاری و توقفهای بلندمدت و متعدد
ماشینآالت و تجهیزات و نیز تأخیرهای مختلف در فرایندهای
تولید و عملیات ،بروز خطاهای بزرگ و دردسرساز و  ...اشاره

نمود .در واقع اغلب مشکالت سازمانهای تولیدی ناشی از وقوع
اشتباه و خطاهای با ریسک و آثار باال در فرایندهای مرتبط به

تولید و عملیات است .تحقیقات گذشته نشان داده است که
کاهش یا حذف حاالت و آثار خطا در ماشینآالت و تجهیزات

و افزایش سطح دسترسی ،سطح کیفیت و سطح عملکرد آنها
موجب ارتقای کمی و کیفی تولید محصوالت و ارائه خدمات

سازمانهای مختلف خواهد شد [ .]13برای کاهش حاالت
خطا و کاهش تأثیر آنها معموالً از ابزار تجزیه و تحلیل حاالت

خرابی و آثار آنها ( )FMEAاستفاده میشود [.]7

برای اینکه انواع خطاها و آثار آنها در بخشهای مختلف یک
سازمان تولیدی یا خدماتی مورد مطالعه قرار گیرد ،از انواع

متفاوتی از تکنیک  1FMEAاستفاده میشود ،یکی از انواع

این ابزارها تجزیه و تحلیل حاالت خطا و اثرات ناشی آن در

فرایند ( ) PFMEAاست .متخصصان و محققان سازمانی در
2

قالب مراحل و تکنیکهای این ابزار حاالت مختلف شکست و
آثار آن را در فرایند ،مورد بررسی و مطالعه قرار داده و با توجه

به سه شاخص مهم شدت خطا ،احتمال وقوع خطا و احتمال

کشف خطا ،اولویتبندی خطاها در فرایند و راهکارهای مناسب

و عملی جهت کاهش خطرات بالقوه را مشخص میکنند.

همچنین برای افزایش قابلیت اطمینان فرایند و کاهش سطح
خطرات بالقوه فرایند از طریق پیادهسازی راهکارها ،موجبات

ارتقای شاخصهای ارزیابی فرایند در جنبههای مختلف
کارایی ،اثربخشی ،سودآوری و بهرهوری را فراهم میسازند.
1. Failure Mode and Effect Analysis
2. Process Failure Mode and Effect Analysis

در این تحقیق مراحل و تکنیکهای الزم بهعنوان پیشنیازها

سيستم و ارتباط متقابل آنها را تأمين کند .گرچه در بیشتر

تولیدی تشریح میشود.

نمايش سطح صفر فرايندها معرفي ميکنند و سطوح بعدي را
با مث ً
ال  IDEF1 ، IDEF2و غيره نشان مي دهند ،اما استاندارد

و الزمههای پیادهسازی اثربخش  PFMEAدر سازمانهای

منابع مرتبط با تهيه مدل فرايندها IDEF0 ،را ابزاري براي

 2مراحل پیادهسازی اثربخش PFMEA

مربوط براي اعداد مختلف پسوند ،کاربردهاي متفاوتي را

ابتدا تیمی تحت عنوان تیم پیادهسازی  PFMEAشامل کلیه

براساس متن اين استاندارد ،با استفاده از  ،IDEF0ميتوان

1-2

تشکیل کارگروه پیادهسازی PFMEA

مسئولین واحدها و بخشهای درگیر در فعالیتهای مرتبط

تولیدی ،فرایند کامل تولید بهطور جامع مورد مطالعه و تجزیه

و تحلیل قرار میگیرد.

 2-2استخراج نقشه فرایندهای تولید و
مستندسازی آنها

براي ساخت مدلهاي کارکردي ،از  IDEF1براي ساخت

مدلهاي اطالعاتي و از  IDEF2براي ساخت مدل پويا استفاده

ميشود .شمارههاي پسوند به اين سه شماره محدود نميشوند

و تا حدود  18سطح (در برخی موارد  14سطح) ادامه پيدا

ميکنند .در حال حاضر ،از  IDEF0بيشتر براي ساخت مدل

فرايند را مجموعهاي از فعاليتها ميدانند كه يك يا چند

ارتباطات فرايندها بهطور کلي استفاده ميشود .شکل زير،

را بهوجود ميآورند كه براي مشتري داراي ارزش است [.]12

اين مدل تا پايينترين سطوح بايد به همين نحو تکرار شود.

درونداد (ورودي) را گرفته و يك يا چند برونداد (خروجي)
مستندسازی فرایندها عبارت است از یک روش رسمی برقراری

ارتباط میان ذینفعان مختلف که بارزترین کارکردهای آن
اقدامات و الزمه اقدامات بهبود است [ .]5یکی از ابزارهایی که

در این مرحله میتوان استفاده کرد ،استاندارد  4IDEF0است.
IDEF0

يا “تعريف يکپارچه کارکردها” که بهصورت

“ ”Integration Definition language 0نيز نشان داده

بهعبارت ديگر ،در اين استاندارد ،در ترسيم هر سطح از فرايند،

بچهاي شبيه به مادر ،با شکل و شمايل و مشخصات مشابه،
متولد ميشود .در داخل کادر اين مدل (البته بهصورت پنهان
و جزو مشخصات) ،معموالً مواردي چون هدف از ايجاد مدل و

نمودار و يا تعاريف ،نکات و ديدگاههاي حاکم بر آن نيز توضيح
داده ميشود (همان).

اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ،آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻫﺪاﯾﺖﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ

ميشود ،استانداردي است که در سال  1981به درخواست

نيروي هوايي ارتش آمريکا به عنوان يک استاندارد و متدولوژي

عمومي براي تهيه مدلهاي يکنواخت و تعريفشده از چگونگي

نمايش ارتباط بين فعاليتها ،کارکردها و وظايف ،فرايندها و

عمليات مختلف موردنياز يک سيستم يا بنگاه و چگونگي

پردازش اطالعات آنها ،ايجاد شده و به تصويب نهادهاي
ذيربط آن کشور رسيده است.

بهکارگيري استاندارد  IDEF0در ساخت مدلهاي فرايندي

در سطوح مختلف ،ميتواند در حصول اطمينان از پيشبيني

نيازمنديهاي هر يک از سطوح فرايند يا کارکردها و توجه
پيشاپيش به ارتباط بين فرايندهاي اساسي و فرايندهاي فرعي،

ارتباط متقابل بين فعاليتهاي يک فرايند و امثال آن بسيار
مفيد باشد و نگرش کالن و جامع به مجموعه فرايندهاي يک

ﺧﺮوﺟﯽﻫﺎ

وروديﻫﺎ

ﻓﺮاﯾﻨﺪ X
ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ اﺑﺰارﻫﺎي
ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﻧﯿﺮوي
اﻧﺴﺎﻧﯽ

شکل :1مدل عمومي IDEF0

هنگام کار با نرمافزار  IDEF0و ترسيم مدلها و نقشههاي

فرايندي اگر در هر سطحي از ترسيم مدل ،باکس (مستطيل)

نشاندهنده فرايند ،داراي سايه باشد ،بدين معني است که اين

فرايند داراي يکسري فرايندها يا فعاليتهاي فرعي است که با

کليک بر روي آن و استفاده از فلش باز کردن جزئيات ميتوان
5

زير فرايندها /زيرفعاليتهاي آن را مشاهده کرد و برعکس اگر
3. Process Owner
4. Integration Definition for Function Modeling
5. Open Decomposition

19
مراحل و ابزارهای الزم برای پیادهسازی اثربخش PFMEAدر سازمانهای تولیدی

انتقال مقاصد میان آنها ،ثبات و یکپارچگی ،یکنواختی

مدل عمومي  IDEF0در سطح صفر را نشان ميدهد .ساختار
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مدلي سلسله مراتبي از نمودارها ،نوشتهها و تعاريف ايجاد کرد
که اطالعات آنها متقاب ً
ال به هم ارجاع داده شوند .از IDEF0
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به فرایندهای تولیدی کارخانه و با مشارکت صاحب 3فرایندها

پيشبيني کرده است[.]1

در ردههاي پايين و زيرفرايندها باشيم ميتوان با کليک بر روي

نقشه فرایندها پیادهروی 8در طول مراحل و فعالیتهای فرایند

بين فرايندها) به ردهها و فرايندهاي باالتر رفت و بدين وسيله

پیادهروی باید یادداشتبرداری الزم صورت پذیرد .باید از رفتن

فلش بازکردن والدين( 6اشاره به همان رابطه مادر فرزندي

کليه فعاليتها و فرايندهاي هر سازماني را بهصورت يکپارچه

به راه میان بر پرهیز کرد تا مراحل مهم فراموش نشود [.]17

ماهيت سلسلهمراتبي  IDEF0به سيستم اجازه ميدهد تا

آمده است:

و منسجم و در قالب نقشههاي سازماني 7ترسيم و تهيه نمود.

مراحل و ابزارهای الزم برای پیادهسازی اثربخش PFMEAدر سازمانهای تولیدی

است .تمامی مراحل فرایند باید به نوبت دنبال شود و در طول

بهسادگي جزئيات بيشتري را استخراج کرده و تا حد الزم براي

در شکل

( )2تولید قند کردستان با استفاده از منطق IDEF0

انجام تصميمگيري مفيد واقع شود .بهترین روش برای ایجاد

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397
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شکل  :2مدل  IDEFفرایند تولید قند در کارخانه قند کردستان
 2-3محاسبه اثربخشی کلی تجهیزات بهعنوان
پیش آزمون

اثربخشی کلی تجهیزات ( )OEEبهعنوان یک ابزار سنجش

عملکرد با کمترین محاسبات ،وضعیت موجود تولید را نشان
میدهد[ .]21کاربرد عام این ابزار در صنایع تولیدی است]3[.

این ابزار به ارزیابی ضررها و اقدامات اصالحی برای کاهش

آنها کمک میکند .اثربخشی کلی تجهیزات از سه مؤلفه نرخ
دسترسی ( ،)9Aنرخ عملکرد ( )10PRو نرخ کیفیت ()11QR

تشکیل شده است[ .]22شکل ( )3نحوه محاسبه  OEEرا در

سازمانهای تولیدی نشان میدهد:

ﮐﻞ زﻣﺎن )(A
ﺧﺮاﺑﯽ و ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت

ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ
)(Availability

زﻣﺎن در دﺳﺘﺮس)(B
زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ )(C
ﺗﻮﻗﻒ ﮐﻮﺗﺎه و ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻋﺖ

ﻋﻤﻠﮑﺮد
)(Performance

ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ)(D
ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ )(E

ﺿﺎﯾﻌﺎت و دوﺑﺎره ﮐﺎرﯾﻬﺎ
)(1

B D F
∗ ∗
A C E

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﺎﻟﻢ)(F

ﮐﯿﻔﯿﺖ
)(Quality

= OEE

شکل  :3نحو محاسبه  OEEدر سازمانهای تولیدی
10. Performance Rate
11. Quality Rate

6. Open Parent
7. Organizational Map
8. Walking
9. Availability

بهعنوان مثال اگر دادههای تولید در یک شیفت کارخانهای بهصورت زیر باشد:
جدول  :1مثالی از نحوه محاسبه OEE
زﻣﺎن ﺗﻮﻗﻔﺎت ﮐﻮﺗﺎه در ﻫﺮ ﺷﯿﻔﺖ:
از ﮐﺎراﻓﺘﺎدﮔﯽ ﻣﺎﺷﯿﻦ اﻻت:

)25دﻗﯿﻘﻪ(

ﻣﺪت ﺷﯿﻔﺖ:

)20دﻗﯿﻘﻪ(

ﻧﺮخ اﯾﺪه آل ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻫﺮ ﺳﺎﻋﺖ:
ﮐﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ:

) 40ﻣﺤﺼﻮل(
) 200ﻣﺤﺼﻮل(

) 480دﻗﯿﻘﻪ(

زﻣﺎن ﺻﺒﺤﺎﻧﻪ در ﻫﺮ ﺷﯿﻔﺖ:

)  30دﻗﯿﻘﻪ(

ﺗﻮﻟﯿﺪ در ﻫﺮ دﻗﯿﻘﻪ:

)  1ﻣﺤﺼﻮل(

ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﻌﯿﻮب و ﺑﺮﮔﺸﺘﯽ در ﯾﮏ ﺷﯿﻔﺖ 10) :ﻣﺤﺼﻮل(
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎي OEE
480-25-30=425

زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﺷﺪه:
زﻣﺎن ﺗﻮﻟﯿﺪ واﻗﻌﯽ:
ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﻟﻢ ﻫﺮ ﺷﯿﻔﺖ:
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ OEE
ﺳﻄﺢ دﺳﺘﺮﺳﯽ
ﺳﻄﺢ ﻋﻤﻠﮑﺮد:
ﺳﻄﺢ ﮐﯿﻔﯿﺖ:

405/425=%95,3
200/((405/60)*40)=%74,7
190/200=%95

میزان  OEEبرابر خواهد بود با95.3% × 74.7% × 95%= 67.4% :

 4-2استخراج خطاهای فرایند بر مبنای منطق
PFMEA

 5-2تهیه کاربرگ  PFMEAبرای خطاها

بعد از تعیین تمامی خطاهای بالقوه در فرایند تولید و آثار باید

مشخص شود FMEA .یکی از اولین تکنیکهای نظاممند برای

است ،چنان که مشاهده میشود ،در این کاربرگ مشخصات

بیشینه نمودن رضایت مشتریان بهوسیله حذف یا کاهش مشکالت

فرایند بعدی ،ورودیها و خروجیهای فرایند بهعنوان اطالعات

این تکنیک بستگی به نوع آن دارد ،در بیشتر متون مرتبط FMEA

خطاهای بالقوه و آثار وقوع خطا در کیفیت و کمی تولید و نیز

تحلیل خطاست [ .]24بهطور کلی میتوان گفت این ابزار روشی برای
بالقوه یا شناخته شده است[ .]26هدف ،روششناسی و دیگر جزئیات
در قالب چهار نوع Service FMEA, Process FMEA, Design

 FMEA, System FMEAتقسیمبندی شده است .الزم
به ذکر است این چهار نوع در مواردی با همدیگر ارتباط و

تاحدودی همپوشانی دارند [.]9

تکنیک  PFMEAبرای تحلیل و ارزیابی شکستهای بالقوه
در فرایند تولید و مونتاژ کاربرد دارد[ .]16&6,26این ابزار
اثر شکستها را شناسایی و اقدام الزم برای حذف یا کاهش

شکستها را تعیین میکند .دلیل استفاده از  PFMEAبهبود
مستمر محصول و فرایند برای افزایش رضایت مشتری است.

 PFMEAبههمراه دیگر ابزارهای کیفیت ،اقدامات و فلسفه

پیشگیری مشکالت و بهبود مستمر که از عوامل کلیدی
مدیریت کیفیت جامع هستند را پشتیبانی میکند [.]14

نمایید .در شکل زیر نمونهای از کاربرگهای  PFMEAآمده
کامل فرایند از جمله نام فرایند موجود ،عنوان فرایند قبلی ،نام
اصلی فرایند آمده است ،در ادامه برای هر زیر فعالیت فرایند،

اثرات آن روی سالمت و ایمنی نیروی انسانی ،بهصورت مکتوب

و تشریحی خواهد آمد.
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بعد از مستندسازی و شناخت کامل فرایند تولید باید خطاهای بالقوه

جهت مستندسازی آنها را در کاربرگ های ویژه  PFMEAوارد

موجود در فرایند در قالب کار تیمی و بر طبق تکنیک FMEA
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شکل  :4نمونه ای از کاربرگ PFMEA

 6-2تعیین عدد اولویت خطاها ()12RPN

()2

عدد اولویت ریسک ( )RPNدر قالب حاصل ضرب سه مؤلفه

RPN=S×O×D

بهطور کلی نحوه تعیین درجهبندی سه شاخص کمی شدت،

شدت خطا ( ،)13Sاحتمال وقوع خطا ( )14Oو احتمال کشف

احتمال وقوع و احتمال کشف بهصورت جدول ( )2است[.]26

خطا ( )15Dمشخص میکنیم [ .]19چون در این تکنیک

درجهبندی هر کدام از سه مؤلفه مذکور براساس اعدادی بین
جدول :2نحوه تعیین درجهبندی سه شاخص کمی شدت ،احتمال وقوع و احتمال کشف خطا
ﺷﺪت

اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع

درﺟﻪ

ﻣﯿﺰان ﺷﺪت

1

ﻫﯿﭻ

ﺑﺪون اﺛﺮ

2

ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ

اﺛﺮ ﺧﯿﻠﯽ ﺟﺰﺋﯽ دارد

 1از
150,000

3

اﺛﺮات ﺟﺰﺋﯽ

اﺛﺮ ﺟﺰﺋﯽ ﺑﺮ ﺟﺎ ﻣﯽﮔﺬارد ﻣﺜﻞ ﺧﺮاش
دﺳﺖ دﺳﺖ ﺑﻬﻨﮕﺎم ﺗﺮاﺷﮑﺎري

1از 15,000

4

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

5

ﮐﻢ

6

ﻣﺘﻮﺳﻂ

7

ﺑﺎﻻ

ﺧﻄﺎ

سال هشتم -شماره  - 2پیاپی  - 29پاییز 1397

تا  1000شود ،به عبارت دیگر:

میزان اولویت هر کدام از حاالت خطا در  FMEAرا با محاسبه
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 1تا  10است RPN .محاسبه شده نیز میتواند عددی بین 1

اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﻒ

آﺛﺎر ﺧﻄﺎ

ﻧﺮخ اﺣﺘﻤﺎل
ﺧﻄﺮ

اﺣﺘﻤﺎل رﺧﺪاد
ﺧﻄﺮ

ﻣﯿﺰان ﮐﺸﻒ

اﺣﺘﻤﺎل ﮐﺸﻒ ﺧﻄﺎ

 1از
1,500,000

ﺑﻌﯿﺪ – ﺧﻄﺮ
ﻧﺎﻣﺤﺘﻤﻞ اﺳﺖ

ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﺣﺘﻤﯽ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺣﺘﻤﯽ اﺳﺖ

ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

ﺑﺎﻻ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ.

وﺧﺎﻣﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ وﻟﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﻓﺮاد
آن را اﺣﺴﺎس ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺸﺖ ﺟﺰﺋﯽ ﮔﺎز
وﺧﺎﻣﺖ ﮐﻢ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮب دﯾﺪﮔﯽ
ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻔﯿﻒ ﻏﺬاﯾﯽ

وﺧﺎﻣﺖ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺿﺮب دﯾﺪﮔﯽ
،ﻣﺴﻤﻮﻣﯿﺖ ﺧﻔﯿﻒ ﻏﺬاﯾﯽ
وﺧﺎﻣﺖ زﯾﺎد اﺳﺖ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ آﺗﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ
ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺳﻮﺧﺘﮕﯽ ﺑﺪن

 1از 2000
 1از 400
 1از 80
 1از 20

8

ﺧﯿﻠﯽ ﺑﺎﻻ

وﺧﺎﻣﺖ ﺟﺒﺮان ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ -ﻋﺪم ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ
اﻧﺠﺎم وﻇﯿﻔﻪ اﺻﻠﯽ از دﺳﺖ دادن ﯾﮏ ﻋﻀﻮ
ﺑﺪن

1از 8

9

ﺧﻄﺮﻧﺎك ﺑﺎ
ﻫﺸﺪار

وﺧﺎﻣﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ اﻣﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫﺸﺪار
اﺳﺖ

 1از 2

10

ﺧﻄﺮﻧﺎك
ﺑﺪون ﻫﺸﺪار

وﺧﺎﻣﺖ ﺗﺎﺳﻒ ﺑﺎر اﺳﺖ ﻣﺜﻞ ﺧﻄﺮ ﻣﺮگ ،
ﺗﺨﺮﯾﺐ ﮐﺎﻣﻞ

 1از 1

ﮐﻢ  -ﺧﻄﺮﻫﺎي
ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻧﺎدر

ﻣﺘﻮﺳﻂ –
ﺧﻄﺮﻫﺎي
ﻣﻮردي

زﯾﺎد  -ﺧﻄﺮﻫﺎي
ﺗﮑﺮاري

ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎد-
ﺧﻄﺮ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ
اﺟﺘﻨﺎب ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ
اﺳﺖ.

ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد
ﻣﺘﻮﺳﻂ
ﮐﻢ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ ﻧﺴﺒﺘﺎً زﯾﺎد اﺳﺖ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ.
ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ ﮐﻢ اﺳﺖ.

ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ ﺧﯿﻠﯽ ﮐﻢ اﺳﺖ.

ﻧﺎﭼﯿﺰ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

ﺧﯿﻠﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ اﺳﺖ.

ﻣﻄﻠﻘﺎً ﮐﻢ

ﻣﮑﺎﻧﯿﺴﻢ ﮐﺸﻒ و ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎي
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﮐﺸﻒ ﻧﯿﺴﺖ
12. Risk Priority Number
13. Severity
14. Likelihood of Occurrence
15. Detection

بهعنوان مثال برای برخی از زیر فرایندهای تولید قند شکسته میتوان خطاها و میزان پارامترهای آنها را بهصورت زیر محاسبه نمود:
جدول  :3خطاهای موجود در فرایندهای تولید قند و منشا آنها
زﯾﺮ ﻓﺮآﯾﻨﺪ

ﺑﺮﯾﮑﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از 57

F2

3

6

6

108

ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ

F3

2

7

2

28

زﯾﺎد ﺑﻮدن ﺣﺠﻢ ﺷﺮﺑﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد

F4

2

6

3

36

ﺣﺠﻢ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺷﯿﺮآﻫﮏ در
دﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن

ﮐﻢ ﺑﻮدن ﺷﯿﺮآﻫﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه

F5

2

5

2

20

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺷﯿﺮآﻫﮏ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در
دﯾﻔﯿﮑﺎﺳﯿﻮن) PHو ﺻﺎف
ﺑﻮدن(

ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻨﺘﺮﻟﯽ/ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ

ﺷﺮﺑﺖ ﺑﺮﯾﮑﺲ  57ﺗﺎ 60
ﺣﻞ ﮐﻦ ﺷﮑﺮ
ﺣﺠﻢ ﺷﺮﺑﺖ

ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﺷﯿﺮآﻫﮏ
آﻫﮏ زﻧﯽ ﺑﻪ
ﺷﺮﺑﺖ

ﺑﻮﻣﻪ ﺣﺪود  12ﺗﺎ 15

ﻧﺒﻮدن ﺑﻮﻣﻪ در ﻣﺤﺪوده  12ﺗﺎ 15

F7

1

7

3

21

ﻗﻠﯿﺎﯾﯿﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﺮﺑﺖ

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ در  PHﻣﺮﺣﻠﻪ اﺷﺒﺎع )ﺳﺎﺗﺮاﺳﯿﻮن(
ﮐﻤﺒﻮد ﮔﺎز ﮔﺮﺑﻨﯿﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه در دﯾﮓ ﻫﺎي

F8

2

2

7

28

F9

4

7

4

112

اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ ﮐﻢ ﺑﻪ ﺷﺮﺑﺖ

F10

5

7

3

105

اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ زﯾﺎد ﺑﻪ ﺷﺮﺑﺖ

F11

4

8

3

96

 PHﺑﺎﻻﺗﺮ از 8,6

F12

3

9

5

135

 PHﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از 8,3

F13

6

10

3

180

F14

6

8

3

144

2

9

5

90

8

2

80

2

80
135
216

ﺣﺠﻢ ﮔﺎز ﮐﺮﺑﻨﯿﮏ ﻣﻮردﻧﯿﺎز

ﺗﻮﻟﯿﺪ
ﮔﺎزﮐﺮﺑﻨﯿﮏ

ﮔﺎزرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮﺑﺖ

ﺳﺎﺗﺮاﺳﯿﻮن

ﮐﻨﺘﺮل  PHﺑﯿﻦ  8,3ﺗﺎ 8,6

ﺻﺎف ﮐﺮدن
ﺗﻮﺳﻂ
ﮔﺮاﻧﺪﭘﻮﻧﺪ

ﮐﻨﺘﺮل رﻧﮓ ﺷﺮﺑﺖ

زﻻل ﻧﺸﺪن ﺷﺮﺑﺖ

ﮐﻨﺘﺮل ﺑﺮﯾﮑﺲ ﺷﺮﺑﺖ ﺑﯿﻦ 49
ﺗﺎ 51

ﺑﺮﯾﮑﺲ ﺑﺎﻻﺗﺮ از 51

F15

ﺑﺮﯾﮑﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺗﺮ از 49

F16

5

ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺮس

زﻻل ﺳﺎزي دوﺑﺎره ﺷﺮﺑﺖ و
اﺳﺘﺨﺮاج CACO3

ﺻﺤﯿﺢ ﻋﻤﻞ ﻧﮑﺮدن ﻓﯿﻠﺘﺮ ﭘﺮس و وﺟﻮد
 CACO3ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز در ﺧﺮوﺟﯽ

F17

4

10

رﻧﮕﺒﺮي ﺷﺮب

ﮔﺮﻓﺘﻦ رﻧﮓ ﺷﺮﺑﺖ ﺗﻮﺳﻂ
رزﯾﻦ ﻫﺎي آﻧﯿﻮﻧﯽ

رﻧﮓ ﺑﺮي ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ رزﯾﻦ

F18

5

9

3

ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﺨﺎر

اﯾﺠﺎد ﺑﺨﺎر ﺑﺮاي ﭘﺨﺖ ﺷﺮﺑﺖ

ﺑﺨﺎر اﯾﺠﺎد ﺷﺪه ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷﺪ.

F19

9

8

3

 7-2تعیین خطاهای اولویتدار

معموالً در بسیاری از تحقیقهای گذشته برای تعیین خطاهای
با اولویت باالتر معموالً از اصل پارتو ( )20/80استفاده میشود،
در خصوص نمره اولویت خطاها با استفاده از اصل پارتو

میتوان گفت مجموع  20درصد امتیاز خطاهای با نمره ریسک

باال منجر به  80درصد مشکالت و زیانها در فرایند تولید
میشوند .برخی از محققان معتقدند که استفاده از پارتو برای
اولویتگذاری  ، RPNکاربرد نادرستی از مفهوم آنالیز پارتو
است [.]2

چون  RPNحاصل ضرب سه درجهبندی است ،شرایط متفاوت
میتواند منجر به  RPNیکسان و برابر شود ،برای مثال هنگامی

که  RPNعدد  100میشود که شدت  ،10احتمال وقوع  2و

احتمال کشف  5باشد ،همچنین اگر شدت  ،1احتمال وقوع

 10و احتمال کشف 10و یا شدت  ،4احتمال وقوع  5و احتمال
کشف  5باشد ،درحالیکه تخصیص وزن یکسان به سه خطای
متفاوت مذکور مناسب نیست! لذا دو ابزار زیر برای تعیین

خطاهای اولویتدار پیشنهاد میشود.

 1-7-2ماتریس شدت /وقوع

16

ماتریس شدت /وقوع راههای دیگر یا روشهای جایگزین در

زمینه استفاده از مقیاسهای رتبهبندی برای اولویتبندی
مشکالت بالقوه فراهم میکند .در این ماتریس معیار وقوع
عمودی و معیار شدت خطا بهصورت محور افقی است .هر

نقطهای روی ماتریس نشان دهنده میزان درجه وقوع و شدت

خطاست .تیم تحلیل میتواند در ماتریس محدودههایی را
16. Occurrence/Severity Matrix

23
مراحل و ابزارهای الزم برای پیادهسازی اثربخش PFMEAدر سازمانهای تولیدی

ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺷﯿﺮآﻫﮏ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه
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ﮐﺪ
ﺧﻄﺎ

ﺷﺪت
ﺧﻄﺎ

اﺣﺘﻤﺎل
وﻗﻮع
ﺧﻄﺎ

اﺣﺘﻤﺎل
ﮐﺸﻒ
ﺧﻄﺎ

RPN

برای تعریف اولویتهای باال ،متوسط و پایین تعریف کند .در
شکل ( )5نمودار ماتریس آمده است ،معموالً برای اولویت باال

مراحل و ابزارهای الزم برای پیادهسازی اثربخش PFMEAدر سازمانهای تولیدی

رنگ قرمز ،اولویت متوسط رنگ زرد و اولویت پایین رنگ سبز

انتخاب میشود[.]8

شکل  :5ماتریس شدت-وقوع
برای اعداد اولویت خطاهای موجود در جدول ( )3در صفحه قبلی ،ماتریس شدت -وقوع به صورت زیر خواهد شد:
F13

,+

F17
F18

4

F15 F12

3

F11 F16 F14

F19

F10

F9

F2

F4

1

F5

0

اﺣﺘﻤﺎل وﻗﻮع

24
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/
.
-

F8

,

F6
,+

4

3

2

1

0

/

.

-

,

ﺷﺪت ﺧﻄﺎ

شکل :6ماتریس شدت-وقوع برای خطاهای فرایند تولید قند
ضروری است[ .]23در شکل زیر نمونه ای از جدول رتبهبندی

مطابق مثال فوق خطاهای:
F1-F9-F10-F11-F16-F14-F19-F15-F12-F18-F17-F13

جزو خطاهای با اولویت باال ،خطای  F8با اولویت پایین و سایر

ریسک آمده است.

خطاها در گروه خطاهای با اولویت متوسط قرار گرفته اند.

 2-7-2جدول رتبهبندی ریسک

17

در این جدول لزوم اقدام اصالحی با توجه به ترکیب اعداد
شدت ،وقوع و احتمال کشف خطا مشخص میشود .شدت

خطا در این ابزار بهصورت افقی و احتمال وقوع بهصورت

عمودی خواهد آمد .اعداد و عالئم داخل جدول نشان دهنده
این است که چه موقع اقدام اصالحی الزم و چه موقع غیر
17. Risk Ranking Tables

ﺷﺪت

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

C

C

N

N

N

N

N

N

N

N

1

C

C

8

10

N

N

N

N

N
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N

N

N

N
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C

C

4
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5

6
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N

N

N

4

C

C

3

3

4

5

6

10

N

N

5

C

C

2

3

3

4

5

7

N

N

6

C

C

2

2

3

3

4

6

10

N

7

C

C

2

2

2

3

4

5

8

N

8

C

C

1

2

2

3

3

5

7

N

9

C

C

1

1

2

2

3

4

6

N

10

وﻗﻮع

شرح جدول=N( :اقدام اصالحی الزم نیست؛  =Cاقدام اصالحی

باتوجه به منطق جدول رتبهبندی ریسک جاگذاری شده اند:

الزم است؛ در سایر خانهها که اعداد وجود دارد؛ اگر مقدار
احتمال کشف خطا بزرگتر یا مساوی عدد مذکور بود؛ اقدام
10

8

9

7

6

5

4

3

2

1

ﺷﺪت

وﻗﻮع
1

F6

2

F8

25

3

F19

F14

F10
F16

F11

F18

F12

F13

F5

5

F2

F4

6

F1

F3

F7

7
8

F15

9
10

F17

شکل  :8ماتریس شدت -وقوع برای خطاهای فرایند تولید قند
باتوجه به اعداد جدول ( )3اولویت خطاها در شکل ( )8نشان

درخت خطا ( )FTAبرای تحلیل باال به پایین مناسبتر است،

 F16و  F17چون مقدار عدد کشف خطای آنها کمتر از معیار

استفاده از  FTAآن را کامل و تقویت نمود و دالیل و حاالت

داده شده است ،چنان که در شکل فوق آمده خطاهای F2-F3-

مشخص شده است ،در گروه خطاهای با اولویت متوسط قرار
نمی گیرند .ضمناً اولویت خطای با کد  19باالتر از سایر خطاها
است.

لذا اگر  FMEAبهصورت ابزار پایین به باال باشد میتواند با

خطاهای بیشتری با عالئم سطح باال شناسایی نمود .تجزيه

و تحليل درخت خطا ممكن است بهدنبال اجراي يك برنامه
تحلیل ایمنی فرایند18يا  FMEAصورت گيرد هر چند كه

 8-2استخراج درخت تحلیل خطا ( )FTAبرای
خطاهای اولویتدار

نميشود .این ابزار روشی استقرایی است که با توجه به دالیل

اصلی خطا را در سیستم شناسایی کند ،درحالیکه تحلیل

سیستم پیچیده است[.]4

چون  FMEAیک ابزار پایین به باالست ،تنها میتواند حاالت

هيچكدام از آنها پيشنيازي براي اجراي  FTAمحسوب
حادثهها ایجاد میشود و هدف از آن تحلیل اثر خطا در یک
18. Process Hazard Analysis

مراحل و ابزارهای الزم برای پیادهسازی اثربخش PFMEAدر سازمانهای تولیدی
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شکل  :7مثالی از جدول رتبهبندی ریسک

درخت تحلیل خطا ابزاری برای تحلیل ،نمایش بصری و

است[ .]10بهعبارت دیگر برای ترسیم ارتباط بین اتفاقات

FTA

لذا استفاده از  FTAتا حدودی از کاستیهای  FMEAمیکاهد.

ارزیابی مسیرهای خطا در سیستم است ،لذا مکانیزمی برای

ارزیابی اثربخش سطح ریسک سیستم است[ .]11اگر

بهطور مناسب بهکار گرفته شود ،در کنار  FMEAدر تشخیص

روشهای شناخت اتفاقات ناگوار در رأس مؤثر خواهد بود[.]15
مراحل و ابزارهای الزم برای پیادهسازی اثربخش PFMEAدر سازمانهای تولیدی

تکنیک  FTAرا میتوان خیلی ساده بهعنوان یک روش تحلیلی

26

مانند خطاهای زیرسیستمها و دالیل خطاها کاربرد دارد[.]20

میتوان گفت تحلیل درخت خطا متشکل از کلیه علل منطقی
است که میتوانند هریک به تنهایی یا مجموعاً منجر به یک
حادثه نهایی شوند[ .]2شناسههای درخت خطا ،گیتهایی

20

در نظر گرفت که در آن وضعیت نامطلوبی از سیستم (معموالً

هستند که منطق جاری در درخت را مشخص میکنند .گیتها

شده و سیستم در زمینه محیطی و عملیاتی خود تحلیل میشود

باالدست (خروجی گیت) را مشخص میکنند[ .]18در جدول

وضعیتی که از نقطهنظر ایمنی بحرانی تلقی میشود) مشخص
تا تمامی راههای واقعی که منجر به بروز این رویداد نامطلوب

(رویداد رأس )19میشوند ،کشف شود[ .]18درخت تحلیل خطا

برای پیشبینی اتفاقات مختلف در حالت بروز خطاهای متنوع

ارتباط منطقی بین رویدادهای پایین دست (ورودی گیت) و

( )4نمادهایی که در برای ترسیم  FTAبهکار میرود بههمراه
شرح آنها آمده است.

جدول  :4رویدادها و نمادهای مورد استفاده در درخت تحلیل خطا
ﺷﺮح روﯾﺪاد

ﻧﻤﺎد روﯾﺪاد

روﯾﺪاد ﭘﺎﯾﻪ :ﯾﮏ ﺧﻄﺎي آﻏﺎزﯾﻦ ﭘﺎﯾﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺎزي ﺑﻪ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ آن ﻧﯿﺴﺖ.
روﯾﺪاد ﺑﺴﻂ ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ :روﯾﺪادي ﮐﻪ ﺑﻪدﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت و ﯾﺎ ﺑﺪﻟﯿﻞ ﻧﺎرﺳﺎ ﺑﻮدن ﭘﯿﺎﻣﺪﻫﺎ ﺑﺴﻂ داده ﻧﻤﯽﺷﻮد.
روﯾﺪاد ﺷﺮﻃﯽ :ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص ﯾﺎ ﻣﺤﺪودﯾﺖﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ ﮔﯿﺖ ﻣﻨﻄﻘﯽ اﻋﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد
روﯾﺪاد ﺧﺎﻧﻪ :روﯾﺪادي ﮐﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽرود در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدي ،ﺣﺘﻤﺎً اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻔﺘﺪ.
) ANDو ﻣﻨﻄﻘﯽ( :ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ وﻗﺘﯽ رخ ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎي ورودي ﻫﻤﺰﻣﺎن اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﻨﺪ.
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) ORﯾﺎ ﻣﻨﻄﻘﯽ( :ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ وﻗﺘﯽ رخ ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎي ورودي رخ ﺑﺪﻫﺪ.
) COMBINATIONﺗﺮﮐﯿﺐ( :ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻗﺘﺪ ﮐﻪ  nﺗﺎ از ﺧﻄﺎﻫﺎي ورودي رخ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
) PRIORITY ANDو ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ( :ﺧﻄﺎﻫﺎي ﺧﺮوﺟﯽ وﻗﺘﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺧﻄﺎﻫﺎي ورودي ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺧﺎﺻﯽ رخ ﺑﺪﻫﻨﺪ.
) EXCLUSIVE ORﯾﺎ اﻧﺤﺼﺎري( :ﺧﻄﺎي ﺧﺮوﺟﯽ وﻗﺘﯽ روي ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ دﻗﯿﻘﺎً ﯾﮑﯽ از ﺧﻄﺎﻫﺎي ورودي رخ ﺑﺪﻫﺪ.
) TRANSFER INاﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ(  :ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺨﺸﯽ از درﺧﺖ ﺧﻄﺎ ﺑﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎد  TRANSFER OUTﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ ).ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
اﻧﺘﻘﺎل ﺑﻪ ﺻﻔﺤﻪ دﯾﮕﺮ(
) TRANSFER OUTاﻧﺘﻘﺎل از( :ﻧﺸﺎندﻫﻨﺪه اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از درﺧﺖ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﻪ ﻧﻤﺎد  TRANSFER INﻣﺸﺎﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﺘﺼﻞ ﺷﻮد.

در شکل ( )9نمونهای از درخت تحلیل خطا در فرایند تولید قند از شکر خام آمده است:

شکل  :9درخت خطا برای خطای “عدم همخوانی سرعت دورانی و زمان سانتریفیوژ با محصول فرایند ریفاینری” در فرایند تولید قند از شکر خام
19. Top Event
20. Gates

 9-2استخراج راهکارهای حذف خطاها یا کاهش
آثار آنها
پس از اولویتبندی خطاهای فرایند تولید و استخراج درخت
تحلیل خطا در قالب کار تیمی ،راهکارهای مناسب برای کاهش
یا حذف خطاهای موجود در فرایندها پیشنهاد و پس از تأیید

نهایی در کاربرگ  PFMEAدرج خواهد شد.

 10-2پیادهسازی راهکارهای پیشنهادشده در
فرایند تولید

افراد مختلف برای تصمیمگیری و یا اقدام مشخص میشود.

مسئول ( )Rکسی است که انجام فعالیت را برعهده خواهد

داشت .مقام تصمیمگیرنده ( )Aکسی است که مسئولیت
نهایی تصمیم یا فعالیت را بر عهده دارد ،مشاور ( )Cفردی

متخصص است که باید قبل از تصمیمگیری یا اقدام نهایی با

او مشاوره صورت پذیرد و فرد مطلع یا آگاه ( )Iکسی است که
بعد از اقدام یا تصمیم او را مطلع میسازند[ .]25در شکل ()10
مثالی از ماتریس مسئولیت آمده است:

ﺷﺮح ﺧﻄﺎ :ﻋﺪم ﻫﻤﺨﻮاﻧﯽ ﺳﺮﻋﺖ دوراﻧﯽ و زﻣﺎن ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮل ﻓﺮآﯾﻨﺪ رﯾﻔﺎﯾﻨﺮي
اﻗﺪام

اﻗﺪاﻣﺎت ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺣﺬف ﺧﻄﺎ

1

اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﺪاد ﺑﺎزرﺳﯽ ﻫﺎي دورهاي

3

آﻣﭙﺮﮔﯿﺮي ﺑﻪﺻﻮرت ﺷﯿﻔﺘﯽ و ﻣﻨﻈﻢ

2

6

ﻣﺪﯾﺮ ﻋﺎﻣﻞ

ﻣﺪﯾﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ

I

ﻣﺴﺌﻮل ﮐﻨﺘﺮل
ﮐﯿﻔﯿﺖ

A

R

I

A

R

I

A

C

R

I

A

C

R

I

A

I

R

ﺗﻐﯿﯿﺮ روش ﺑﺎزدﯾﺪ از ﺣﺎﻟﺖ ﺻﺪاﺳﻨﺠﯽ

4
5

ﻣﺸﺎﻏﻞ

ﺑﺎزرﺳﯽ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﯿﻮژ

ﺗﺴﺖ و راهاﻧﺪازي ﺑﻌﺪ از ﻫﺮ ﺗﻌﻤﯿﺮ دورهاي و اﺗﻔﺎﻗﯽ

آﻣﻮزش ﺗﺨﺼﺼﯽ ﺑﻬﺮهﺑﺮداري دﺳﺘﮕﺎه ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ اﭘﺮاﺗﻮرﻫﺎي ﻣﺮﺗﺒﻂ

C

ﻣﺴﺌﻮل
ﻧﺖ

R

شکل :10نمونهای از ماتریس مسئولیت

پس از پیادهسازی راهکارهای پیشنهادی باید نسبت به میزان
تأثیر و اثربخشی اقدامات و مداخالت انجام شده در فرایند

تولید بررسی الزم صورت پذیرد ،میتوان میزان  RPNخطاهای
فرایند تولید را بعد از مداخالت تعیین نمود ،آنها را با میزان

 RPNقبل از مداخالت مقایسه نمود و درصورت کاهش عدد
اولویت خطاها ،نتیجه گرفت مداخالت انجام شده اثربخش
بوده است .اما چون پارامترهای شدت خطا ،احتمال وقوع خطا

و احتمال کشف خطا بهوسیله کارکنان و تیم پروژه تعیین
میشود و بهصورت واژههای زبانی است ،پیشنهاد میشود

میزان  OEEکه نتیجه محاسبات دقیق وضعیت خط تولید
است ،بهعنوان پس آزمون محاسبه شود و نتیجه آن با پیش

آزمون مورد مقایسه قرار گیرد و درصورت رشد  OEEاثربخشی

مداخالت را استنتاج نمود.

 3نتیجهگیری

با توجه به مراحل مختلف و یافتههای تحقیق میتوان موارد

الف :استخراج نقشه فرایندها و درخت تحلیل خطا موجب بهتر

شدن دیدگاه و نگرش فرایندی و در نتیجه درک فراگیر کلیه

فرایندها و فعالیتها در راستای پیادهسازی  PFMEAخواهد

شد .بهعبارت دیگر میتوان گفت استخراج مدل شماتیک
فرایندها با یکی از تکنیکهای مدلسازی (مانند ،)IDEF0

یکی از الزمههای پیادهسازی و اجرای  PFMEAاست.

ب :انجام دقیق مراحل مختلف پیادهسازی  PFMEAدر
قالب کار تیمی موجب ایجاد تفاهم و همصدایی در ارائه و

اجرای راهکارهای پیشنهادی جهت کاهش یا حذف خطاهای
فرایندهای سازمانی میشود.

پ :دو ابزار ماتریس شدت /وقوع و جدول رتبهبندی ریسک

خروجی قابل استنادتری از اولویتبندی خطاها را نسبت به

اصل پارتو ارائه میدهند.

ت :استخراج درخت تحلیل خطا برای هرکدام از خطاهای

اولویتدار منجر به شناخت کامل عوامل و منشاهای ایجاد
خطاهای بالقوه در فرایند تولید میشود و در نتیجه ارائه

راهکارهای اجرایی و مناسب برای کاهش یا حذف خطاهای
21. Responsibility, Accountability, Consulted, Informed
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 11-2تعیین اثربخشی مداخالت انجام شده از طریق
پس آزمون

زیر را بهعنوان نتایج تحقیق ذکر نمود:
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خطاهای بالقوه در فرایند تولید بهتر است در ماتریس واگذاری

فصلنامه علمی -ترویجی مدیریت استاندارد و کیفیت

راهکارهای پیشنهادی تیم پروژه برای حذف یا کاهش آثار

مسئولیت ( )21RACIثبت شود .در این ماتریس مسئولیتهای

ary ). Quality Risk Management –Understanding and
Control the Risk in Pharmaceutical Manufacturing
Industry. International Journal of Pharmaceutical Science Invention, Volume 4(Issue 1), PP.29-41.
9. Cândeaa, G., Kifor, S., & Constantinescu, C. (2014).

. تسهیل میشود،بالقوه

 بهعنوان پیش آزمون و پس آزمونOEE  محاسبه میزان:ث

،بهدلیل اینکه نیازمند محاسبات دقیق دادههای تولیدی است
بهتر از هر ابزار دیگری میزان اثربخشی مداخالت انجام شده
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