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I.ВЪВЕДЕНИЕ
Съвременният високотехнологичен свят е свидетел на нарушаване
на установени технологични режими със сериозни икономически и социални
последствия поради факта, че всяка система съдържа параметри, чиято
целенасочена или непреднамерена промяна може да предизвика
нерегулярност, засягаща цялостната й дейност. Нарушенията във
функционирането на макар и един елемент на системата могат да
предизвикват инциденти, катастрофи, технологични, социални и
икономически сривове. Вероятността това да се случи е различна и зависи от
достатъчно брой фактори, някои от които могат да играят превантивна или
стабилизираща роля, други могат да подсилят ефекта на грешката. Важен
фактор за реализиране на вероятното нарушение е човекът, като част от
работната среда. Неговото участие чрез професионални, личностни и
поведенчески характеристики може да определи системата като повече или
по-малко надеждна. В технологичните системи потенциалните опасности за
реализиране на рискова ситуация се носят от основните елементи –
техногенни, технологични и човешки фактор, както и от редица външни
елементи, обуславящи тяхното цялостно функциониране, в които също
присъства човешкият фактор, например организационни, управленски и др.
Следователно човекът и евентуалната човешка грешка в редица случаи имат
доминираща роля за реализиране на риск.
В технологичната сред, рискът е присъщ и неговото изследване,
оценка и анализ е неотменна част от управлението на системите
Актуалност на проблема
Нарастване броя
на рисковите ситуации в резултат на
усложнени технологични фактори или човешки грешки, което налага
изследване, анализ и оценка за изграждане на системи за превантивност.
Технологиите и услугите се развиват изключително бързо.
Технологичните процеси и режими, икономическите и финансови параметри
стават все по-сложни и взаимносвързани. Усложнената производствена среда
определя рискови зони, което налага изучаване на всеки рисков фактор, за да
може да се определи неговото влияние върху общите процеси - както
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технологични, така и управленски. Човешкото действие не може да бъде
игнорирано, независимо от високата автоматизираност на процесите и
привидно все по-малката ангажираност на пряко човешко участие. Човекът
се разглежда като част от работната среда и се превръща в част от процеса на
нейното планиране и технологично проектиране, изпълнение и преки
оперативни дейности.
Статистическите данни сочат като основна причина на до 90% от
всички злополуки, станали на работното място в последните няколко
десетилетия - човешката грешка. Това налага процесът на изследване на
човешката грешка и човешката надеждност да се задълбочи и да се свърже с
икономическите параметри и ефективност. Именно свързването на
човешката грешка с икономическите резултати от дейността на системите
може да оправдае или отрече усилията и инвестициите, които се полагат за
минимизиране на риска от човешка грешка т.е. за превенция.
Обикновено анализаторите обръщат внимание на техногенния риск
и отделят много малко внимание на човешката грешка в производствената
среда. От друга страна съставлявайки основната част от технологичния риск
в реализирането на конкретна критична ситуация, човешките грешки се
дължат не толкова на некомпетентност, лоша мотивация или небрежност, а
по-скоро са резултат от цялостната работна ситуация, в която важно място
заемат професионалната и личностната характеристики на човека.
Недостатъчното внимание към човешката надеждност поставя в риск
сигурността на технологичните системи и не позволява да се намери
връзката с икономическото измерение на този параметър, за да се оцени
необходимостта от превантивните дейности, които биха повишили
човешката надеждност и минимизирали вероятността от възникване на
грешка.
Именно това налага промяна на модела на изследване, т.е. при
анализа и оценката на технологичния риск, да се разглежда не само
производствената среда, но да се оценя и анализира поведението на хората,
работещи в средата, да се анализират и оценят рисковете от човешки грешки,
с което се цели минимизиране на риска и превантивност на управлението.
Актуалността на изследването на технологичния риск и риска от
човешка грешка е свързва от една страна с намаляване на икономическите и
технологичните загуби, от друга със създаването на безопасни и
здравословни условия на труд и спасяването на човешки животи.
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Изследователската теза на дисертационната работа: Създаване на
интегриран модел за изследване и анализ на риска в технологични
системи и оценка на човешката грешка за повишаване на човешката
надеждност.
Предмет на изследването
Предмет на изследването в дисертационния труд е технологичният
риск- вероятността от реазлизиране на събитие с критичен характер и
човешката надеждност, като елемент на риска от човешка грешка –
приноса, който изпълнението на задачите от всеки човек, работещ в
конкретната ситуация има към реализирането на рискова ситуация,
особено важни в контекста на нарастващата сложност на взаимодействието
човек - машина - технология и определящи мерките за превантивност в
работата на системите.
Обект на изследването
Обекти на изследване са три конкретни системи – две технологични
системи от областта на химическата промишленост и една от областта на
сервиз и доставка на техника, а именно: инсталация за хидрообезсерване
на бензин, цех за производство на стъкло и стъклени изделия и фирма за
внос и дистрибуция на селскостопанско оборудване. Изследванията в тези
системи са осъществени с оглед да се намерят общи параметри, на които
да се подчини един интегриран модел на анализ и оценка на
технологичния риск и човешката надеждност за предотвратяване на риска
от човешка грешка.
Цел и задачи на дисертационния труд
Целта на дисертационния труд е да изследва, оцени и анализира
риска в технологични системи и създаде модел за оценка на човешката
надеждност като инструмент за управлението на риска от човешка
грешка.
За постигането на целта на дисертационния труд е необходимо
решаването на следните научноизследователски задачи:
1. Оценка и анализ на риска на конкретни технологични системи
чрез използване на различни методи и създаване на интегриран модел,
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включващ човешкия фактор като втори, надграждащ етап в оценката
на технологичния риск.;
2. Създаване на Методика за оценка на риска, основана на
концепцията за мястото на човека във всяка система, проследяваща
връзката човек - технологична система - околна среда;.
3. Разработване на интегрален показател на риска за количествена
оценка на човешката надеждност, въз основа на приоритетни базови
фактори;
4.Анализ на организационните и икономически аспекти на
човешката надеждност и човешката грешка от гледна точка на
перспективите за превенция на риска;
II. EКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ
1. Изследвани обекти
Обекти на настоящия дисертационен труд и обекти на изследване са
три системи с различни технологични и икономически показатели Инсталация за хидрообезсерване на бензин-ХОБ 1, Фирма за производство
на стъкло и стъклени изделия “ИНХОМ ООД”, гр. Белослав и фирма за
доставка и сервиз на селскостопанска техника “ОПТИКОМ ООД”, гр.
Стара Загора.
1.1 Общи сведения за инсталация „ХОБ 1”
Инсталация “ХОБ-1”е въведена в експлоатация през 2010 година с
първоначална производителност 140 000 т/г. Инсталацията има за цел да се
постигне дълбоко хидрообезсерване на бензин от инстанция С - 300 на
каталитичен крекинг-(ККр).
1.2.Общи сведения за фирма „ИНХОМ”- ООД, гр. Белослав
Фирма "ИНХОМ" е създадена през 1997 и развива технологията за
производство на Белославско стъкло от 1893г. Работи се на непрекъснат
технологичен режим, без почивни дни. Продуктовата листа включва около
400 броя изделия, произвеждани в една пещ за автоматично производство
на стъклени флакони до 150 мл. и 3 пещи за ръчно духана стъклария,
безцветно и цветно стъкло.
1.3 Общи сведения за фирма ОПТИКОМ ООД –гр. Стара Загора
Оптиком ООД е създадена през 1991 год. като дружество с
ограничена отговорност със 100% частен капитал. Предмета на дейност на
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фирмата е внос, търговия, гаранционно и извън гаранционно поддържане и
сервиз на селскостопанска техника в страната и резервни части за тях.
2 Приложени методи на изследването
Основните методи, приложени в изследването са: Метода МОЗАР;
Метод на дървото на грешките (отказите); Метод “Анализ на елементите
на неизпълнение на задачите ФМЕА-(FMEA)” и получаване на
Приоритетно рисково число - ПРЧ; Метод за Оценка на личностната
характеристика по пет факторния модел на личността; Полуколичествен
метод за оценка на риска от основни опасности и Метод “Линейна
комбинация на частните критерии”.
РЕЗУЛТАТИ И АНАЛИЗИ
1. Анализ на технологичния риск по метода МОЗАР
В дисертационният труд по метода МОЗАР са изследвани две от
избраните системи, а именно: Инсталация за хидрообезсерване на бензин
(ХОБ-1) и Цех за производство на стъкло и стъклени изделия. Ще бъдат
представени резултатите от анализа на риска по метода МОЗАР за
инсталация за хидрообезсерване на бензин ХОБ-1 .
1.1.Установяване на подсистемите в инсталация ХОБ-1.
В инсталация „ХОБ 1” технологичната схема е разпределена в
четири производствени звена наречени блокове. Това са: Блок 1Селективно хидриране, Блок 2- Хидрообезсерване, Блок 3- Стабилизация
и Блок 4- Резервоарен парк.
Инсталацията е декомпозирана в седем подсистеми, които са
подробно изследвани, като резултатите са представени в таблици за всяка
подсистема. В таблици 1-3 са посочени данните за Подсистема 3, която се
състои от следните компоненти:
Подсистема 3
Разделителна колона С-1101; Въздушни хладник кондензатори А1101; СепараторV-1102;Хладник Е 1104;Помпи за оросяване Р-1102 А/В;
Помпи за извеждане на лекия крекинг бензин Р-1103 А/В; Ребойлери Е1105 А/В;
Подсистема 3 е свързана пряко с изследваното чрез Дърво на
грешките нежелано събитие: Взрив на разделителна колона С-1101.
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1.2. Установяване на източника на опасност:
Таблица 1-Установяване на източника на опасност за Подсистема 3
Вид опасност
Източник на опасност
Установяване на нежелано
събитие
А1-апарат под
Взрив,разкъсване
Изхвърляне на пари и
налягане
течност,летящи парчета
А2-корозия
Пукнатини,срутване на
Изхвърляне на пари и
носеща колона ,
течност, летящи парчета
А3-вентили,
Отказ на вентил, пропуск Изхвърляне на пари и
фланцеви
на уплътнение,
течност
съединения
токсичност, пожар
А4- арматури,
Блокиране на клапан,
Задиране при движение
връзки, помпи
пропуск на уплътнение
/шум/
А6-разрушаване на
Механична повреда
Счупване
носеща колона,
А9-помпи, движещи Въртящи се механизми
Счупване на
се флуиди
образуване на тапа
тръбопровод в резултат
натягаща стените
налягане вътре в него
В1 -реакция на
Токсичност
Натравяне, канцерогенен
съдържимото
ефект
В2-смесване с
Взривоопасна смес
Взрив,пожар,изхвърляне
въздух
Мирис
на летящи парчета
В3-пари на крекинг Взивоопасна смес,
Пожар, натравяне,
бензин
канцерогенен ефект
В4-пари на
Токсичност
Дразнене за дихателна ссероводород
ма, загазоване Натравяне
С1- ел. проводници, Ел.ток,късо съединение,
Смърт от токов удар,
ел. двигатели на
Източник на запалване
ел.искра,пожар
помпи
D1-реакция с
Лоши връзки, незатегна- Образуване на
въздуха
ти арматури лоша под
взривоопасна смес
дръжка на оборудването
/помпите/
G1-неспазване на
Създаване на условия за
Реализиране на
инструкциите
възникване на откази
критични събития, вкл.
(неизпълнения)
Взрив на разделителна
колона
G2-атентат
Съзнателно
Пожар, взрив,
предизвикани откази
разрушаване
Н5-Наводнение
Природна стихия
Разрушаване на техн.с-ма
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1.3. Установяване на мрежата на опасните потоци.
Таблица 2-Установяване на мрежата на опасните потоци за Подсистема 3
Първопричина
Източници на
на
опасни потоци
произшествието

Влияние на
специфичната
среда

Външни:
Свързани със
-ток;
съда:
-хидравл.удари; -разрушаване на
-лоши връзки; носеща колона;
-корозия;
-разкъсване на
-експлозия;
тръбопровод;
-летящи
-счупване на
парчета;
въртящи мех.
-късо
части;
съединение;
-изтичане през
-статично ел-во; пукнатини;
-неспазване на -мех. повреди в
инструкциите; оборудването,свъ
-опасности от рзани със
активното
съдържимото;
обкръжение.
-загазоване;
-токсичност;
Вътрешни:
-образуване на
-свръхналягане пожаро и взриво
-температура опасна смес.
-реакция с
въздуха

-метеоусловия;
-температура;
-мълнии;
-земетресение;
-лошо водене
на
технологичния
процес;
-атентат;

Опасни
потоци

Въздействие
върху спец.
среда

Материя:
-газ;
-течност;

-разпръскване
на газ,
течност;
-пожар;
Енергия:
-взрив;
-кинетична /летящи
-летящи
парчета/;
парчета;
-налягане; -натравяне;
-топлинно -смърт от
излъчване; ел.ток
Информация:
-шум;
-вибрации;
-мирис;
-теч;
-топлина

1.4. Идентификация на опасностите в нормално и деградирало
състояние. Опасностите могат да бъдат механични, химични, електрически,
причинени от пожар или свързани с околната среда и др. Те са оценени полу
количествен метод и са характеризирани с рангово число.
За всяка подсистема са съставени списъци на всички източници на
опасност при нормално функциониране или повреда. В качеството на

9

хипотеза е допуснато, че няма биологична опасност и няма вероятност от
вирусно или бактериално замърсяване. По същият начин са елиминиране и
всички възможности за йонизирано облъчване. Опасностите в нормално и в
деградирало състояние на подсистема 3 са представени в таблица 3.
Таблица 3-Сканиране на опасностите за Подсистема 3
Опасност
А1

Нормална Деградирала
дейност
дейност
Х

Х

А2

Х

А3

Х

А4

Х

А6

Х

А9

Х

В1

Коментар
Апарат под налягане
Корозия или външно въздействие на
елементи под механично напрежение
Действие с движещи се елементи
Затваряне и отваряне на арматури,
зафланцване или разфланцване на
тръбопроводи
Счупване или пропадане на
тръбопроводи, поради разрушаване
на подпори.
Въртящи се механизми
образуване на тапа натягаща стените
Токсичност, натравяне

В2

Х

Образуване на взривоопасна смес
между парите на бензина и въздуха
при разлив на бензин.

В3

Х

Загазоване на района с ВВ

В4

Х

Загазоване със сероводород,
отравяне

С1

Х

Работа на помпи

D1

Х

Взривоопасна смес

G1

Х

Съзнателни действия на неспазване
на инструкциите

G2

Х

Х

Атентат

Н5

Х

Х

Наводнение
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1.5 Определяне на елементите на риска: Тежест (Т) и Вероятност
(В). Изследвайки подсистема 3 разглеждаме:
Тежест (Т)
Тежест от пета степен Т5;
- взрив на разделителна колона С 1101, което води до изхвърляне на
големи количества горещ бензин, загазоване с големи количества
сероводород, - ударна вълна в случай на взрив.
Тежест от четвърта степен Т4;
- разрушаване на тръбопровод, торцево уплътнение на помпи;
- течове на съдове и помпи;
Всичко това води до изхвърляне на газове и течности, но в по-малки
количества.
Тежест от трета степен Т3;
-електрически проблеми в помпите, частичен пожар;
- падане на човек от инсталацията при взимане на проба.
Тежест от втора степен Т2;
- наводнение- приема се че инсталацията е подготвена за такъв вид
интервенция, защото е вдигнат постамент и има отводнителни шахти и
канализации между апаратите;
Тежест от първа степен Т1;
- шумът който се създава от помпите и от течащите флуиди;
- миризма на сероводород, бензин и богат амин (МДЕА);
Най-тежките инциденти са с тежест 4 или 5,защото последиците
акцентират върху токсичността на H2S разлива на горещ бензин. и взрив
Вероятност (В)
Вероятност В0- невероятни събития;
- внезапно разрушаване на колона или емкост причинено от вътрешно
свръх налягане, тъй като те са изчислени така, че да издържат колебания в
налягането;
- пожар, причинен от статично електричество вследствие на пропуск
на продукта;
- поражение от гръмотевица инсталацията е заземена и има мрежа от
гръмоотводи.
Вероятност В1 – изключително редки:
- пробив в колона в резултат на корозия;
- блокиране на клапаните поради заледяване;
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- пожар предизвикан от съседни инсталации;
- удар върху колона или емкост предизвикващ разрушаването им;
- неработещ КИП или датчици.
Вероятност В2- редки събития:
- течове във вентилите поради заледяване;
-разрушаване на тръбопроводи причинено от вътрешно свръх
налягане, падане на колона, емкост или тръбопровод поради корозия на
подставките;
- разрушаване на топлообменник поради свръх налягане.
Вероятност В3- възможни, но не много чести събития:
- износване на торцеви уплътнения;
- течове от вентилите поради лошо уплътнение, поддръжка;
- течове от фланци и други съединителни части;
- електрическа авария;
- шум, мирис;
Не са представени събития, които се случват често
1.6. Таблица тежест вероятност:
Таблица 4-Връзка Тежест-Вероятност за Подсистема 3
Установяване на събитието
Тежест /
Източник на опасност
Вероятност
1.Скъсване на апарат
Взрив, летящи парчета
Т5/В2
под налягане
2.Срутване от корозия
Загазоване, взривоопасна смес
Т4/В3
на носеща подпора
3.Блокиране на вентил
Повишаване на налягането, теч
Т4/В2
4.Пропуск на уплътнение Разпръскване на пари и течност
Т4/В3
5.Блокиране на клапан
Повишаване на налягането,
Т4/В3
6.Изтичане от пукнатини Загазоване с нефтопродукт,
Т4/В3
сероводород
7.Счупване на въртящи
Задиране, шум
Т2/В3
се механизми
8.Реакция с въздухаПожар,взрив,летящи парчета
Т5/В2
взривоопасна смес
9.Електрически ток
Поражения от ел.ток
Т3/В3
10.Източник на запалване Пожар, взрив, летящи парчета
Т5/В2
11.Неспазване на
Разпръскване на пари, течност,
Т4/В3
инструкциите
летящи парчета
Т5/В2
12.Влияние на
Късо съединение в помпите,
активното обкръжение
пожар, взрив, летящи парчета
Т5/В2
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Както се вижда от приложената таблица всички критични събития са с
висока тежест и средна, или ниска вероятност.
1.7.Мрежа „Тежест-Вероятност”
В тази мрежа са свързани зависимостите тежест/ вероятност при
възникване на аварийна ситуация. За подсистема 3 тази мрежа е показана в
таблица 6.
Таблица 5 - Мрежа “Тежест - Вероятност” за Подсистема 3,
B4
B3
B2
B1
B0
B
T

T0

T1

T2

T3

T4

T5

От направения анализ се вижда, че нежелателните събития за
подсистема 3 попадат над разделителната линия, т.е. рискът те да се
случат е неприемлив, или висок.
1.8. Определяне на нежелано събитие - Взрив на разделителна
колона С 1101;
1.9. Дърво на отказите за избраното нежелано събитие
Дървото на отказите е представено на -Фигура 1 Разработени са 36
технологични и функционални бариери (В), предотвратяващи случването
на междинните и първоначалните събития водещи до връхното нежелано
събитие.
След направената оценка и анализ на риска по метода МОЗАР на инсталация
ХОБ-1 е установено е, че изследваните нежелани събития са с висока тежест
и средна и ниска вероятност, което ги поставя в неприемливата зона на
високо рисковите събития. В определянето на главното нежелано събитие е
обърнато внимание на факта, че човешкият фактор играе ключова роля.
Методът обаче позволява само констатиране на наличието на човешка
грешка без да предлага модел за нейното точно определяне,
идентифициране, оценка, анализ и управление. Това изисква прилагането на
допълнителни мерки за оценка и анализ на човешката грешка, което особено
важно за такъв тип технологични системи. Установено е, че съществува
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необходимост от разработване на нова детайлизирана Методика с участието
на елементи за отчитане на риска от човешка грешка.

Фигура 1:Дърво на отказите за сценарий Взрив на колона С 1101 за инсталация
ХОБ-1
2. Разработване на Методика за изследване на човешката грешка и
надеждност в оценката на технологичния риск
Разработената Методика за изследване на човешката грешка и
надеждност в оценката на теологичния риск съдържа пет стъпки
1 стъпка: Идентифициране на основните опасности в
технологичната система
Идентифицирането на основните опасности в технологичната система
насочва вниманието към тези опасности, които формират толерантността на
средата към човешки грешки и определят реакцията и поведението на човека
в общата система. Когато средата е агресивна опасностите в нея са с висока
степен на тежест и вероятност. Важно е да се отбележи, че опасностите могат
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да повлияят на човека и да променят поведението му, в резултат на което
могат да се породят грешки, които при нормално функциониране и анализ на
системите не биха получили предпоставка за проява.
За анализ на риска за реализиране на конкретната опасност се използва
полуколичественият метод във вид на 5х5 матрица на риска от типа "тежест
вероятност". С нейна помощ се определя рангово число, което поставя риска
от реализиране на изследваната опасност в четири нива - висок, сериозен,
приемлив и нисък риск
Тежестта на опасността, представена в Таблица 6 се преценява
съобразно:
1. вида на обектите, подлежащи на защита от опасността: хора,
имущество, работна и околна среда;
2. тежестта на възможните наранявания или уврежданията на здравето
- незначителни, сериозни, опасни, фатални;
Тежест(Т) Тежест на възможните вреди върху здравето, в резултат
на реализирането на опасността
Таблица 6- Тежест на възможните вреди върху здравето
1
Фатален изход или трайно инвалидизиране
2
Увреждане, водещо до дълготрайна временна неработоспособност

4

Увреждане, водещо до умерено продължителна временна
неработоспособност
Увреждане, водещо до кратковременна неработоспособност

5

Увреждане без временна неработоспособност

3

Вероятност (В) Вероятност да бъдат нанесени възможни вреди
върху здравето, в резултат на реализирането на опасността, представена в
таблица 7
Таблица 7- Вероятност да бъдат нанесени възможни вреди върху здравето
А
Случва се често
Б
Известно е, че се случва,”случвало се е”
В
Може да се случи ,”чувал съм, че се е случвало”
Г

Малко вероятно е да се случи

Д

Много малко вероятно да се случи

В резултат на комбинацията между тежест и вероятност се определя
ранговото число. Неговите стойности могат да попаднат в четири цифрови
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диапазона, които показват степента на риск за изследваната опасност, която
числото описва по следния начин
Рангово число
1-Висок риск (голяма вероятност и сериозни вредни последици).
2-15- Сериозен риск
16-25-Приемлив риск
25- Нисък риск
2 стъпка: Идентифициране на технологичните процедури с
потенциален риск и критични последствия- т. нар критични събития;
Това са събитията, с висок рисков потенциал. Определят се на база на
опасностите, с които са свързани, степен на важност за технологичния
процес, комплексност. Във всяка система има „тесни места” , при които
проявлението на опасностите е с по-висока вероятност, но и с по-голяма
тежест. За улесняване на управлението на системите е важно да се определят
именно тези с последващи критични събития, защото е ясно, че те могат да
доведат до по-сериозни инциденти. Този етап е важен именно от гледна
точка на критичността и определяне на зоните на критичност, за да се обърне
внимание към тях. определят се асоциативно като се
анализира
технологичният риск.
3 стъпка: Идентифициране на човешката грешка и различните й
проявления в конкретното производство, които водят до реализиране на
критични събития- събития с критични последствия
Това е най-важният и най-различаващ се етап от използваните за
оценка на технологичните рискове методи. За целите на дисертационния
труд като човешка грешка се описват физическите действия, които могат
да доведат до реализирането на аварии от различен мащаб. Нашето
предложение за методика се концентрира около участието на човешкия
фактор в критични процеси, детайлизирани в конкретни събития. Считаме,
че именно по този начин човешката грешка може да се свърже с
изследваната система конкретно и целенасочено. Тя става ясно
забележима, тъй като се установява до реализирането на какъв вид авария
/инцидент би довела.
Събитията с критични последствия се обобщават (групират) в
процеси с критични последствия, като те се определят чрез интегративно
асоцииране с резултатите от изследването на технологичния риск по
метода МОЗАР. За изследваните инсталации, ключовите процеси се
дезинтегрират на събития с критични последствия, представени за
инсталация ХОБ-1 и за цех за стъкло и стъкло производство в Таблица 8.
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За всяко критично събитие в Таблиците е определена причината за
неговото т.нар. неизпълнение / отказ, или причината то да се случи, ефекта от
това неизпълнение, като са предложени действия за минимизиране на
вероятността да възникне такова. Това детайлизиране на критичните
процеси, чрез дезинтегрирането им на критични събития ще ни позволи да
получим приоритетно рисково число, което в случая показва
чувствителността на процеса към човешки грешки.
Таблица 8. Процеси с критични последствия за ХОБ-1 и цех за
производство на стъкло и стъклени изделия
№
Процес с
критични
Събития с критични последствия
последствия
Исталация за хидрообезсерване на бензин- ХОБ-1.
1

Селективно
хидриране

Не работещи суровинни филтри F1101 A/B
Неправилно регулиране- недостатъчно
подаване на водород и изпускане на
въглеводороди на факел
Бензинът не се подава към реактор R1101
Бензинът не е подгрят до нужната
температура от 160 до 190оС.
В реактор R-1101 постъпва суровина с
по-висока от процесната температура
Не правилно отделено количество на
лека бензинова фракция LCN
Нарушена циркулация през куба на
колоната С-1101, където става
разделянето на леката бензинова
фракция
Неправилно функциониращи помпи
Р-1101, Р-1102, Р-1103
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№

Процес с
критични
последствия

Събития с критични последствия

Цех за производство на стъкло и стъклени изделия
Топене на
шихта във
ванна пещ

1

Превишаване
на
необходимата
температура от 14000C в топилна зона
Достигане на критично ниско ниво на
стопеното стъкло във ванната пещ.
Загазоване, с изгорели димни газове и
окиси, образувани при топенето на
шихтата
Изтичане на гореща стъкломаса
Взрив при загряване на пещта

Работа на Газ
инсталацията
2.

Угасяне на една от осемте горелки
Авария на главна захранваща тръба
Не достигане на работно налягане -0,3 и
0,8 атм
Повреда на предпазно изпускателен
клапан
Повреда на спирателни вентили

4 стъпка: Оценка на човешката надеждност на база на Анализ на
елементите на неизпълнение на задачите и получаване на Приоритетно
рисково число, получено на база на вероятността да възникне събитие с
критично последствие, вероятността то да бъде регистрирано и тежестта на
последиците.
5 стъпка: Предлагане на действия за минимизиране на вероятността
да възникне неизпълнение. За тези събитията с критични последствия, в
които човешката надеждност има критично значение, а именно
високорисковите събития с приоритетно рисково число ПРЧ>125 се предлагат
допълнителни процедури за повишаване на вниманието към човешкият фактор
в тях.

18

3. Използване на приоритетното рисково число в оценката на
технологичния риск
В тази част на анализа е дискутиран технологичният риск, определен за
изследваните системи от гледна точка на приоритетните рискови числа,
определени по метода ФМЕА Получените в резултат на Анализа на елементите
на неизпълнение на задачите –ФМЕА (FMEA - Failure Mode and Effect Analysis)
Приоритетните рискови числа -ПРЧ могат да се използват при процеса на
оценка на цялостния технологичен риск за различни промишлени звена – в
случая инсталация ХОБ-1 и цех за стъкло производство. Като инструмент за
оценка и анализ на риска, в изследваните инсталации те са много важни защото
водят до получаването на ясни резултати - изводи, а именно: критичните
неизпълнения, причинени от човешки грешки и в двете изследвани
технологични звена са с висок риск.
За да бъдат по-точно тълкуван термина «висок риск», в контекста на
изследваната човешка надеждност е направено графично представяне на ПРЧ,
за което се използва компютърен продукт на фирмата ReliaSoft, при което се
показва графичната зависимост на показателите Тежест и Вероятност, наречена
«Матрица» . Матриците «Тежест/ Вероятност» за двете изследвани предприятия
са представени на Фигура 2 и Фигура 3
Фигура 2. Матрица Вероятност/ Тежест за инсталация ХОБ-1
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Фигура 3. Матрица Вероятност/ Тежест за фирма „Инхом” ООД

При сравняване на ПРЧ за двете инсталации се вижда, че изследваните
производства са с висока степен на риск – повечето стойности на ПРЧ са над
125. Тъй като приоритетното рисково число - ПРЧ обаче се получава в
резултат на произведението на три показателя- Вероятност (О), Тежест (S) и
Установяване на събитието (D), при анализа на различни критични за
различни промишлени звена събития може да се получат близки или подобни
ПРЧ . Например, ПРЧ = 200 може да се получи , когато S = 20 , О = 1 и D =
10 ; когато S = 2, О = 5 и D = 2 ;, или когато S = 4 , О = 10 и D = 5. Понякога
не е подходящо да се даде еднаква значимост на трите показателя, които
съставят ПРЧ. Така например за Инхом ООД, критичните събития свързани с
изпускането на газ от горелките са с най-висока степен на тежест (S = 9 и S =
10). Това е така, защото те могат да доведат до взрив. При оценка и анализ на
риска, това е било забелязано и с цел сигурност за контрол на този процес са
назначени хора (огняр и технолог), която автоматично поставя тези критични
събития в графата- ниска степен на вероятност (О=2 и О=3). За инсталацията
за хидрообезсерване на бензин ХОБ-1 пък, тежестта на вероятните критични
събития, заради токсичността на химическите реагенти пак е висока (S = 7 и
S = 8), но не максимална, заради факта, че тези събития биха се установили
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на време (заради органолептичните свойства на продуктите и реагентите).
Следователно, ако оценката на технологичния риск, или мястото на
човешката надеждност в него се извършва само на база на ПРЧ, анализът
няма да бъде пълен и достатъчно точен. За да избегнем това използваме
представените на Фигура 2 и 3 Матрици „Тежест/ Вероятност”, защото те
създават допълнителна или алтернативна възможност за тълкуване на
резултатите, с цел даване на приоритет на потенциални проблеми, в случая
проблеми, причинени в резултат на човешка грешка.. Тази матрица показва
вертикално, мащаба на вероятността (О) да настъпи дадено събитие и
хоризонтално, мащаба на неговата тежест (S). Отбелязаните знаци по схемата
представляват потенциални причини за неизпълнение и те са сложени на
мястото, където показателите тежест и вероятност за възникване се пресичат.
Чрез така представената схема може лесно да се прецени кои събитияпричини за неизпълнение са приоритетни за предприятието и кои не, като в
случая за разгледани само тези, в които има ясно изразен човешки фактор, за
да бъде оценена и човешката надеждност. На представените схеми,
приоритетните причини тези на които е необходимо да бъде обърнато
специално внимание са идентифицирани с червен триъгълник, средните
приоритетни причини са идентифицирани с жълт кръг и ниските
приоритетни причини са идентифицирани с зелен триъгълник.
От направената оценка на човешката надеждност следва, че и двете
изследвани технологични звена имат висока степен на чувствителност към
човешки грешки, които могат да доведат до реализирането на критични
събития.
4. Оценка на човешката надеждност чрез определяне на
личностните характеристики на работещи в технологични позиции
С цел оценка на човешката надеждност на работещите в «Оптиком»
ЕАД се изследва личностната характеристика на 17 работещи във фирмата
заемащи следните работни позиции: Ръководител направление «Трактори»,
Сервизен инженер; Сервизен механик; Общ работник сервиз, Началник
склад, Помощник склад резервни части, Продавач консултант, Общ работник
рез. части, Ръководител транспортна дейност. Всички тези хора имат
различен стаж (от 1 до 17 години) на работното си място. След попълване на
тест анкетата, разработена на база на пет факторния анализ на личността,
изпъкват петте определящи поведението качества, които имат и основна роля
в оформянето на личностната характеристика. По-долу са представени
резултатите за двама от анкетираните, единият- на ръководна позиция –
Ръководител направление “Трактори”, а другият на силно изпълнителска
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позиция “ Общ работник “Резервни части”. Резултатите са представени в
Таблици 9 и 10.
Таблица 9:Оценка на личността на Ръководител “Трактори”
Фактор
Анализ, %
Значение

65 %

Отворен към нови
преживявания, чрез които
да черпи знания

95%

Много добре организиран
човек, на когото може да
се разчита

Интелект/(O)

Добросъвестност
(C)
Екстровертност
(E)
Способност да
разбира
(А)

44%

Социален, обича да е сред
хора
Не е нито прощаващ, нито
пък се дразни, или обижда
лесно

9%

Вероятно ще остане
спокоен и в много
напрегната ситуация

70%

Невротизъм (N)

Въз основа на обработката на резултатите,получени за на този човек и
позицията, която той изпълнява, може да се каже, че това е балансиран човек,
който от една страна приема много сериозно своите задължения, организиран
е и поддържа ред в документацията си, като с това възпрепятства и
създаването на хаос , около себе си. Няма дълъг професионален опит, но е
отворен да се учи, не бърза да съди никого и не страни от своите колеги.
Тези показатели описват един много добър ръководител, който е
спокоен и ще има трезва оценка дори и в условия на риск, в случай на нужда
лесно би предал нареждане или заповед по начин, който гарантира нейното
изпълнение, без протести или негативна нагласа, която в последствие да
реализира криза. Той зачита мнението на околните, но държи и на своето,
което е добре за ръководителя, който трябва да има стабилна и непоклатима
позиция, особено в извънредна ситуация, която предполага отговорни
решения.
Таблица 10 :Оценка на личността на “Общ работник “Резервни части”
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Фактор

Анализ, %

Анализ
Много консервативен, не обича нищо
ново

Интелект/(O)
1%

Организиран човек, на когото може да
се разчита

/Добросъвестност (C)
79%
Екстровертност (E)

Нито социален, нито резервиран

42 %
Способност да разбира
(А)
57%

Не е нито прощаващ, нито пък се
дразни, или обижда лесно

Невротизъм (N)

Нито спокоен, нито напрегнат
43%

Анализът на резултатите на този човек и позицията, която той
изпълнява са, че това е човек, който извършва своите задължения без много
емоция и без да влага излишни сили, консервативен, не обича промените и не
е адаптивен, което не би било добре, ако той беше ръководител, но като
изпълнител му дава стабилност и хората могат да разчитат на него за
работата, която върши, дистанциран.
Посочените два примера са само част от работещите във фирма
«Оптиком». Работата, която се извършва в изследваното й звенонаправление «Трактори» се върши от екип- хора, които работят заедно в
добра координация, взаимодействие и насочване на личната емоционална
интелигентност към изграждане на групова. Качествата, които са най-важни
за тази група от хора са определени след обработване на резултатите от
анкетите, като отговорите на всеки въпрос са кодирани с числов код,
представен в Таблица 11.
Таблица 11. Числов код за обработка на резултати от анкета
Отговор
100 %съм по–скоро
и съм и не по-скоро
100% не
съгласен
съм
съм
не
съм съм
съгласен
съгласен
съгласен
съгласен
Числов
код

2

1,75

1,5

1,25

1
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Анализирайки кодираните по този начин отговори, са отделени найважните за работещите в направление “Трактори” седемнадесет човека
съждения и съответно личностни характеристики, подредени по важност в
Таблица 12.
Таблица 12-Най- важните личностни характеристики на механици
(самооценка)

Важност
Най- висока
Най- висока
Доста висока
Доста висока

Определям себе си като/качество:
Човек, който е емоционално стабилен, не може да бъде
изкаран от равновесие/ устойчивост
Човек, на който като цяло може лесно да му се има
доверие/доверие
Човек, който помага на околните и не е егоист /отзивчивост
Човек, който върши задълбочено работата си
аналитичност

Средно висока Човек който продължава да работи, докато не завърши
задачата и Човек, който обича да работи в екип/екипност
Средно висока Човек, който прави всичко ефективно (с каквото се захвани
докарва до успешен край) /успешност
Висока
Човек, който върши всичко с ентусиазъм /ентосиазираност
Човек, който е пълен с енергия и Човек, който е прям в
Висока
отношенията с другите /енергичност
Не толкова
Човек, който не е напрегнат, или стресиран, реагира добре
висока
на напрежение /сигурност
Човек, който е любознателен и Човек, който остава спокоен
Не толкова
висока
в напрегнати ситуации /спокойствие
От приложените данни се вижда, че най-важните личностни
характеристики за операторите са тези, които описват участието им като
съществена част от групата и описват способността им да изпълняват
работните си задължения. След анализ на личностната характеристика по пет
факторния модел на личността това са: На първо място, най-важната
характеристика за всички оператори е способността им да вършат
задълбочено работата си, следват по важност емоционалната стабилност и
доверието, което за изследвания екип е трето по важност. Интересен е
резултата с почти най-ниска степен на важност, която поставя
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“любознателният” работник в еднаква по важност позиция с този, който
остава спокоен в напрегнати ситуации. Тези резултати показват, екип, който
изпълнява задълженията си без напрежение и стрес, но и без необходимост
да развива знанията си, да се усъвършенства и учи. Това говори за работни
задължения, които са по-скоро рутинни и изискват по-скоро физическа,
отколкото умствена енергия. Тази среда ще предполага малка вероятност на
възникване на грешки по невнимание, тъй като процесите, не са сложни, но
висока вероятност на грешки тип заблуждения, които се получават при липса
на информация и изискват допълнително обучение.
Приложената методика за оценка на личностната характеристика дава
възможност да бъдат определени тези личностни черти, които от една страна
характеризират всеки оператор/ работещ като индивидуална личност, а от
друга страна, работник или част от работещ екип. Описан се общия профил
на екипа, като се определят най-важните за него личностни качества на
операторите и се направи връзка между тях и задълженията на екипа.
Според изследваните две групи работещи с различни по сложност и
отговорност задължения по приложения метод се установи, че профилът на
екипа, работещ в рафинерията отговаря на по-високата степен на сложност
на извършваните процеси с по–професионално насочени личностни
характеристики като: отговорност, екипност, надеждност. Важността на
доверието и способността да може да се разчита на работника е
доказателство за потвърдените в практиката на работата в рафинерията
отговорности по взимане на решения, ръководене на високо рисков процес и
т.н. В профилът на екипа зает с дейности по поправката, поддръжката и
сервиза на селскостопанските машини изпъкват личностни характеристики
като: емоционална устойчивост, отзивчивост, безкористност. Това доказва
по-скоро физически ориентираните действия на изследваната група с пониско ниво на отговорности и с по-ниско ниво на риск.
5.Разработване на математически модел за определяне на
интегрален показател на риска и оценка на човешката надеждност.
Оценката на човешката надеждност в настоящата научна разработка
представяме като начин да се предвиди какъв е потенциала на даден човек, в
контекста на конкретно работно място, за извършване на действия, които
биха могли да доведат до реализирането на критични ситуации или риск. В
този смисъл бяха избрани и най-важните пет базови фактора, които влияят
върху проявяването на този потенциал, т.е не само начина по който човека би
реагирал на конкретно действие, или операция, но и вътрешните му причини
– нагласа, характер, или „предисторията” на тези действия. Най-важното ни
постижение в тази област е интегралния показател на риска, чиято
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количествената оценка е и обективна възможност за сравняване на човешката
надеждност на няколко човека в различни ситуации - работни задължения.
Оценката на човешката надеждност (HR) се определя въз основа на
интегралния показател на риска Rint (Rint  [0, 1]) по следната формула:
HR = 1 - Rint
От формулата се вижда, че колкото е по-нисък интегралният показател
на риска, толкова по- висока е оценката човешката надеждност.
За изчисляването на интегрален показател на риска (Rint), свързан с
човешката надеждност е създаден математически модел. Този модел се
основава на метода Линейна комбинация на частните критерии (ЛКЧК) и на
йерархичен модел от базови и съставящи ги рискови фактори. Изграждането
на модел за изчисляване на Rint е реализирано чрез прилагане на следния
алгоритъм:
5.1.Определяне на базовите рискови фактори
По експертен път от целия набор рискови фактори е определено
множество от пет базови рискови фактори ri (i=1,…,M), (М=5), които са найзначими за получаване на комплексна оценка на риска, свързана с човешката
надеждност. В случая са избрани пет, но допълнително може да се добавят и
други фактори, като се отчита спецификата на дейността.
5.2. Определяне на относителната важност (теглата) на факторите
За всеки базов фактор ri е определена степента на неговата относителна
M

важност (тегло) wi

(  wi  1) - таблица 13.
i 1

Таблица 13. Тегла на базовите фактори
Базови фактори ri
r1 – Професионална характеристика (ПХ)
r2 – Личностна характеристика (ЛХ)
r3 – Среда (С)
r4– Физическо състояние (ФС)
r5 – Поведение (П)

Тегло
w1
w2
w3
w4
w5

За определяне на теглата на факторите може да се използват
различни методи на експертни оценки (непосредствена оценка, ранжиране,
сравнение по двойки), както и методът анализ на йерархията (AHP). Когато
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факторите са ранжирани в реда на намаляване на тяхната значимост,
значимостта на i-ия фактор wi може да бъде определена по правилото на
Фишберн:

wi 

2( M  i  1) .
( M  1)M

Прилагаме правилото на Фишберн за определяне на теглата на
базовите фактори поради неговото лесно приложение и едновременно с това
възможността на включване на експертно мнение от експерта по риска, който
ранжира по значимост петте избрани фактора. При нас тази подредба се
получи в резултат на проведените изследвания в трите стопански обекта,
предполагащи различни по характер работни задължение, среда,
физикохимични параметри
5.3.Определяне на подмножеството на съставящите фактори
По експертен път за базовите фактори ri, които съдържат подчинени
фактори, е определено подмножество от съставящи ги фактори (S - фактори).
В нашия случай факторите са качествени признаци.
За всеки S - фактор се определя неговото тегло pi спрямо базовия
фактор (сумата на теглата на всички S - фактори на даден базов фактор e
единица). Текущите значения на S – факторите (представени в Таблица 14), се
получават в резултат на измервания експертни оценки за очакваното им
значение или се определят въз основа на резултатите, получени от използване
на съответни модели.
Таблица 14. Значения и тегла на S - факторите
S - фактори на базов
Текущи значения
Тегло
фактор ri
на S - факторите
s1

x1

p1

s2

x2

p2

...

...

...

sN

xN

pN

5.4. Нормализиране на текущите значения на S - факторите.
Методът линейната комбинация на частните критерии, изисква да
бъдат нормализирани текущите значения преди неговото прилагане.
Проблемът за нормализацията възниква поради обстоятелството, че като
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правило значенията на рисковите фактори се задават в различни мерни
единици и в различен мащаб на измерване. Това прави невъзможно тяхното
непосредствено обобщаване. Поради тази причина извършваме операцията
нормиране., а именно привеждане на непосредствено задаваните значения на
факторите към единен мащаб и без размерен вид. Нормиране или
нормализация може да се извърши по различни начини. В настоящия модел
се прилага методът на замяна на абсолютните значения на факторите с
относителни значения в интервала [0, 1] чрез следната формула:

xi 01 

xi  xmin .
xmax  x min

В случаите, когато факторите са качествени признаци, които нямат
количествена оценка, както в случая се задават числови значения,
съответстващи на качествените нива (много ниско, ниско, средно, високо,
много високо), които също се преобразуват в интервала [0, 1].
Преобразуването на качествените нива или техните количествени оценки в
нормиран вид е извършено по следния начин – таблица 15:
Таблица 15. Нормирани стойности на качествените нива на факторите
Качествено ниво на фактора
Нормирани стойности
Много ниско
[0-0,20)
Ниско
[0,20-0,37)
Средно
[0,37-0,63)
Високо
[0,63-0,80)
Много високо
[0,80-1,00]
5.5.Изчисляване на агрегираната стойност на всеки базов
фактор
Агрегираната стойност

Ai

N

на всеки базов фактор ri , съдържащ

съставящи фактори (S - фактори) изчисляваме по следната формула:
N

Ai   pk xk 01 .
N

k 1

където:
N – брой на S - факторите (k = 1,…,N) за съответния базов фактор ri ,
pk – теглото на k - тия S - фактор в обобщаването,
xk01 – нормирано значение на на k - тия S - фактор.
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Получава се таблица със значенията и теглата на базовите фактори – таблица 16.
Таблица 16. Значения и тегла на базовите фактори
Агрегирани или
текущи значения
Базови фактори ri
Тегло
на базовите
фактори
r1 – Професионална характеристика ПХ)

A1

N

r2 – Личностна характеристика (ЛХ)

A2

N

r3 – Среда (С)

A3

N

r4 – Физическо състояние (ФС)

A4

N

r5 – Поведение (П)

A5

N

w1
w2
w3
w4
w5

5.6. Изчисляване на интегралния показател на риска Rint по
следната формула:
M



Rint   wi  A Ni

.

i 1

където:
wi – относителната важност (теглото) на базовия фактор
(показател) ri;

w

i

N
 1 ; Ai

- агрегирана (текуща) стойност на i-тия базов

фактор ri;
ri – базов фактор (показател), участващ в определянето на
оценката на риска;
М – брой на базовите фактори на изследваната проблемна
ситуация.
Моделът може да бъде изграден от произволен брой нива на
йерархията, като за всеки S-фактор също може да се използва набор от
определящи го подчинени фактори с техните текущи значения и тегла.
Получаването на агрегираните стойности на факторите въз основа на
значенията на съответните им под фактори се извършва по аналогичен начин.
Важно е да се посочи, че изискване на модела е всички рискови
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фактори и подчинените им фактори да се изменят в една и съща посока, като
по-високата им стойност означава по-високо ниво на риск, както и да няма
корелация между факторите от съответното ниво.
5.7.Изпълняване на процедура за лингвистично разпознаване
на нивото на Rint – таблица 17.
Таблица 17. Качествени нива на Rint
Стойност на Rint
Качествено ниво на Rint
[0-0,20)
Много ниско
[0,20-0,37)
Ниско
[0,37-0,63)
Средно
[0,63-0,80)
Високо
[0,80-1,00]
Много високо
5.8.Оценка на човешката надеждност в зависимост от Rint таблица 18
Таблица 18. Оценка на човешката надеждност в зависимост от Rint
Стойност на Rint
Стойност на
Оценка на човешката
човешката надеждност
надеждност
[0-0,20)
(0,80-1,00]
Много висока
[0,20-0,37)
(0,63-0,80]
Висока
[0,37-0,63)
(0,37-0,63]
Средна
[0,63-0,80)
(0,20-0,37]
Ниска
[0,80-1,00]
[0-0,20]
Много ниска
Оценката на човешката надеждност може да бъде представена в
интервала [0-10], за да бъде улеснено нейното интерпретиране и използване.
За целта е необходимо получената оценка да бъде умножена по десет, както е
показано в разпределението по-долу:
Стойност на Rint

Стойност на
човешката надеждност
(HR)
[0-0,20)
(8,00-10,00]
[0,20-0,37)
(6,30-8,00]
[0,37-0,63)
(3,70-6,30]
[0,63-0,80)
(2,00-3,70]
[0,80-1,00]
[0-2,00]
5.9.Базови фактори

Оценка на човешката
надеждност
Много висока
Висока
Средна
Ниска
Много ниска
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В разработения от нас модел оценката на човешката надеждност се
определя от значението на получения интегрален показател на риска въз
основа на пет базови фактора. Те са определени след проведеното от нас
изследване на работещите в изследваните три различни стопански обекта.
Това са факторите, които с най- голяма тежест влияят върху формирането на
човешката надеждност:
5.9.1 Фактор 1 (r1 )- Професионална характеристика, или как
оператора е обучен да изпълнява своите задължения и как неговата
професионална компетенция и опит, влияе на изпълнението на неговите
преки задължения. Този фактор има три съставящи под фактора - опит,
квалификация и умения. Този фактор е качествено представен. За да може да
участва в количественото пресмятане на интегралния показател на риска,
качествените нива са превръщат в количествени стойности по следния начин
- Таблица 19
Таблица 19-Фактор (r1 )- Професионална характеристика
Качествено ниво
Тълкуване
Стойности на r1
на r1
Много нисък риск Пет или повече години на
[0-0,20)
квалификация,
Пет години на обучение,
Пет, или повече години опит,
Преминати обучителни курсове
Пет или повече години на
Нисък риск
[0,20-0,37)
квалификация,
Пет години на обучение,
Пет години опит.
Обучение поне три години,
Среден риск
[0,37-0,63)
Опит поне три години;
Няма преминали обучителни
курсове
Курс, свързан с работата
Висок риск
[0,63-0,80)
Няма квалификация
Няма опит
Няма квалификация
Много висок риск
[0,80-1,00]
Няма опит
Няма умения
Няма преминало обучение
5.9.2 Фактор 2 (r2 )- Личностна характеристика, която формира
способността на всеки работещ да бъде част от работният екип. За
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определяне на съставящите фактори e използван пет факторния модел на
личността създаден от Оливър Джон. Като имаме пред вид, че ниските
стойности значат минимален риск, а високите максимален, то стойностите на
петте съставни фактора, се движат по следния начин (Таблица 20):
Таблица 20. Фактор 2 (r2 )- Личностна характеристика
Съставен
МиниМаксиОбяснение
фактор
мална
мална
ст-ст/
ст-ст/
Малък
Голям
риск
риск
Невротизъм
0
100
Високите показатели на невротизма
говорят за нестабилен, високорисков
човек
Риск от
0
100
Високите стойности са показател за
екстровертност
открит и лесен за работа човек
Риск от
0
100
Високите стойности показват високо
откритост,
адаптивни хора, които се справят със
иновативност
задачите си
Риск от намиране 0
100
Високите стойности показват човек,
на решение,
който е диалогичен и лесно намира
съгласие
общ език
Риск от
0
100
Добросъвестните хора имат високо
добросъвестност
ниво на мотивация
5.9.3. Фактор 3 (r3)-Среда . Това е фактор, описващ показателите на
средата, които в най-голяма степен влияят върху изпълнението на работните
задължения на всеки работещ, реализирането, или предотвратяването на
критични ситуации. Този фактор има четири съставящи го фактора, които
целят да опишат влиянието на всички външни фактори зависещи от
организацията на работното място и управлението на работните задължения,
които влияят върху изпълнение на работните задължения и реализирането на
кризи. Това са:
Ергономичност показател за степента на пригоденост на работното
място към работните задължения; Организация на работа- как се управлява
работния процес, каква е йерархията за взимане на решение, което може да
реализира, или предотврати критична ситуация, Климат –физикохимични
показатели на средата, които описват степента на агресивност, с която тя влияе
върху изпълнение на задълженията на работещия- соленост, температура, шум,
мирис, вибрации; Контрол как работещият отчита своята дейност, отговаря ли
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пред някой, има ли лице, което да провери неговите решения или действия.
Този фактор има качествено описание, което превръщаме в количествено по
следния начин (Таблица 21);
Таблица 21. Фактор 3 (r3)-Среда
Качествено
Обяснение
Количествена
ниво на r3
стойност r3
Много
Високо ниво на ергономичност на работното
[0-0,20)
нисък риск място, Ефективна организация на работа
Не агресивна работна среда (климат);
Високо ниво на контрол;
Нисък
Високо ниво на ергономичност на работното
[0,20-0,37)
риск
място, Ефективна организация на работа
Средна или не агресивна работна среда
(климат); Високо или средно ниво на контрол;
Среден
Добро ниво на ергономичност на работното
[0,37-0,63)
риск
място, Добра организация на работа
Средна агресивна работна среда (климат);
Средно ниво на контрол
Висок риск Ниско ниво на ергономичност на работното
[0,63-0,80)
място, Някаква организация на работа,
Средна или агресивна работна среда (климат);
Средно или ниско ниво на контрол
Много
Ниско ниво на ергономичност на работното
[0,80-1,00]
висок риск място, Лоша организация на работа, Средна
или агресивна работна среда Няма контрол
5.9.4. Фактор 4 (r4)-Физическо състояние- Това е фактор, описващ
физическото и психическото здраве на работещия. Стойностите на съставните
фактори са движат по начина описан в Таблица 22.
Таблица 22. Фактор 4 (r4)-Физическо състояние
Количествена стойност Качествено ниво на r4
Обяснение
[0-0,20)
Много нисък риск
Отлично физическо с-е
Отлично психично с-е
[0,20-0,37)
Нисък риск
Мн. добро физическо с-е
Много добро психично с-е
[0,37-0,63)
Среден риск
Средно физическо с-е
Средно психично с-е
[0,63-0,80)
Висок риск
Не добро физическо с-е
Средно психично с-е
[0,80-1]
Много висок риск
Лошо физическо с-е
Средно психично с-е

33

5.9.5. Фактор 5 (r5)-Поведение—Този фактор е съставен от два
под фактора употреба на алкохол и употреба на стимуланти. Стойността на
съставящите фактори се определя от експерта, като се използват стойности
на принципа, колкото по-близко до 0, толкова по-нисък риск. Стойностите се
движат в диапазона 0-минимална стойност, 10-максимална стойност;
Графичното представяне на модела (фиг. 4) придава нагледност и
яснота на нивата и връзките между факторите:
Базови фактори

Съставящи/ подчинени
фактори

Фигура 4. Графичен вид на модел за интегрална оценка на риска
5.10.Практическо приложение
Създаденият модел е приложен за над 50 работещи в изследваните
стопански обекта, предполагащи различни по характер работни задължение,
среда и физикохимични параметри - в областта на нефтопреработването,
стъкло производството и поддръжка и продажба на селскостопанска техника.
Базовите фактори са пет. Съставящите фактори са с почти равни тегла, като
при фактор „Работна среда”, под фактора „Ергономичност е с по-голямо
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тегло-0,3, а при фактора „Професионални характеристика”, под фактора
„Квалификация” е с по-голямо тегло. Тук ще бъдат представени резултатите
един от тях, работещ в рафинерия, като целта е неговият личностен и
професионален профил да бъде оценен, чрез модела на човешката
надеждност.
Постановка:Инсталация за обработка на нефтени продукти,
пусната в действие през 2013 година за производство на горива по
европейски екологични стандарти. Ниски нива на мирис и вибрации. Средно
ниво на шум. Не агресивна среда. Работата изисква физическа здравина,
защото включва катерене на височина 5 метра. Изпълнението на
задълженията на оператора се проверяват от старши оператор, ръководител
инсталация, началник производство, главен инженер.
Постановка на случай 1: Оператор на 54 години. Има тридесет и
една години стаж в рафинерията, завършил е техникум по химия, няма
допълнителни квалификации и курсове, но обширни умения заради
дългогодишния си стаж в рафинерията като оператор на три различни
инсталации.
Разпределението на стойности по фактори (Таблица 23):
Таблица 23-Разпределение на стойности по фактори за Случай 1
Базови фактори

Подчинени фактори

Наименование

Количествена оценка на фактора

Тегло

Текуща
стойност

Минимално
значение на
фактора

Max значение
на фактора

Обяснение

Нормирана
стойност

Работна среда
Ергономия
Организация на работата
Климат
Контрол

0.3
0.25
0.25
0.2
1

0.2
0.2
0.3
0.4

0
0
0
0

1
1
1
1

Нисък риск, нова инсталация
Четири нива на контрол след оператора
Нисък риск от околната среда
Нужда от контрол, заради суровината
Агрегирана стойност на базовия фактор

Физическо състояние

0.5

0.2

0

1

Не в отлично физическо състояние, заради
възрастта

0.2

Психическо състояние

0.5
1

0.4

0

1

В отлично психическо с-е
Агрегирана стойност на базовия фактор

0.4
0.3

Употреба на алкохол
Употреба на стимуланти

0.5
0.5
1

10
50

0
0

100
100

Рядко употребява алкохол
Сериозен пушач
Агрегирана стойност на базовия фактор

0.1
0.5
0.3

Риск от откритост
Риск от добросъвестност
Риск от екстровертност
Невротизъм
Риск от съгласие

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
1

10
20
20
10
80

0
0
0
0
0

100
100
100
100
100

Открит към околните
Много добросъвестен
Екстровертен
Спокоен и тих
Не се съгласява лесно с околните
Агрегирана стойност на базовия фактор

0.1
0.2
0.2
0.1
0.8
0.28

Квалификация
Опит
Умения

0.4
0.3
0.3
1

0.4
0.1
0.1

0
0
0

1
1
1

Полу-висше образование по специалността
Богат практически опит
Богати практически умения
Агрегирана стойност на базовия фактор

0.4
0.1
0.1
0.22

0.2
0.2
0.3
0.4
0.27

Физическо
състояние

Поведение

Личностна
характерситика

Професионална
характеристика
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Интегрална оценка на риска (Табл. 24)
Таблица 24-Интегрална оценка на риска за Случай 1

Графичното представяне на факторите

Професионална
характеристика

0.07

Личностна
характеристика

0.07

0.05

Среда
Физическо
състояние
Поведение
0.00

0.04

0.02
0.02

0.04

0.06

0.08

Фигура 5. Графично представяне на факторите на случай 1

Разпознаване на нивото на интегралния показател на риска
Ниво

Много ниско

Ниско
0,26

Средно

Високо

Много високо

36

5.11. Оценка на човешката надеждност (HR)
HR=1 - Rint
HR=1 - 0,26
HR= 0,74
От направената оценка на човешката надеждност, чрез създадения
модел на интегрален показател на риска се вижда, че от всичките пет базови
фактора, най-сериозно влияние върху цялостната оценка имат факторите:
личностна характеристика и професионална характеристика (фиг.5).
Изследваният оператор има всички личностни качества, да изпълнява своите
професионално задължения по най-добрия възможен начин, тъй като той е
открит, добросъвестен и екстровертен. Другият базов фактор със сериозно
изражение върху оценката на човешката надеждност е професионалната
характеристика. Независимо от това, че изследвания оператор е завършил
само техникум, т.е. за този съставен на базовия фактор 1- Професионална
характеристика, той има стойност 0,4 (Таблица 23), което означава среден
риск, останалите стойности на съставните фактори са високи, тъй като
неговият сериозен практически опит и големият му стаж в рафинерията са
оценени със стойности на много нисък риск и съответно, повишават неговата
професионална характеристика, а от там и цялостната му човешка
надеждност
Получената стойност на човешката надеждност на изследвания
оператор -0,26 и оценка на човешката надеждност 0,74 на изследвания
оператор, го поставят в областта, ниска към много ниска степен на риск,
което означава, че този оператор е човек със ниска степен на риск от
допускане на грешки и съответно е много надежден работник.
5.12. Верифициране
Създаденият математически модел е приложен за оценка на
човешката надеждност на над петдесет работещи в три различни по своите
параметри технологични обекта. Обратната връзка, която имаме с някой от
изследваните оператори, показва, че моделът е точен и може да бъде
използван за превенция на човешките грешки, контрол и минимизиране на
риска, чрез възможността, която той дава, “слабите” страни на работещият да
бъдат ясно откроени и да се вземат съответните мерки за тяхното
доразвиване или усъвършенстване на време, т.е. с по-малко инвестиции.
Независимо, че както ще стане ясно, по-долу в много от изследваните случаи
анкетираните работници се страхуват да споделят информация, касаеща
аварии и инциденти, въз основа на проучването ни и на приложения
математически модел, ние можем направим паралел между високото ниво на
човешката надеждност и по- малкия брой критични ситуации в
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производството.
Ако създаденият от нас модел се прилага в дейността на едно
предприятие редовно, например на всеки шест месеца, това би бил един
много полезен показател за развитието на работещите, средата и
производството като цяло и би дало доста ясна обратна връзка за
значимостта на оценката човешката надеждност, която може да доведе до
риск от различен мащаб.
6. Организационни и икономически аспекти на човешката
надеждност
6.1.Човешкият фактор чрез човешката грешка и човешката
надеждност в организационната система на управление
Човешката надеждност е пряко свързана с риска от човешка
грешка, която е част от управлението на риска като цяло и има измерими
последици за цялостната организация на работа, състояние и ефективност на
икономическите дейности в една система. Логично изведената обратно
пропорционална зависимост между човешката надеждност (ЧН) и човешката
грешка (ЧГ), както и човешкия фактор (ЧФ), прави влиянието на ЧН върху
икономическите параметри на организацията сериозно значимо.
Технологичните системи са силно уязвими от ЧГ, независимо от сериозните
процеси на автоматизиране, предпазни блокиращи механизми и стремеж да
се елиминира човешкото участие и сведе до минимум риска от човешка
грешка. (Фиг. 5)

Фигура 5.Схема за ролята на
Човешката грешка в
технологичните системи
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За да се установи как се проявява ЧФ в реална ситуация,
свързана с икономическа дейност е разработена анкета и е проведено
проучване сред работещи в изследваните от нас производства /компании/.
Анкетираните отделят внимание на факторите на ЧН, свързани с
организационни,
професионални,
личностни
и
поведенчески
характеристики. Предприемат мерки за позитивна промяна, които имат
инвестиционен характер, но приравнен към организационните параметри
на работа. Сериозно внимание се отделя на възможностите за
минимизиране на рисковете чрез осъществяване на определени
организационни методи на работа, свързани с повишаване качеството на
ЧФ, които се свеждат до:
 Обща и професионална подготовка
 Професионална квалификация – внимание при наемането на
работа и периодично организиране на обучение за повишаване
на компетенциите при реализацията в трудовия процес
 Агресивност на средата – стремеж за
намаляване
и
провеждане на тим билдинг
 Стрес на работното място – мерки за намаляване
 Техника на безопасност - инструктажи и обучения по техника
на безопасност
 Спазване на технологичен режим - завишен контрол по
отношение на технологична дисциплина
 Оценки за пригодност - периодични тестове
 Поведение на оперативния състав - завишен контрол
 Организация на работа - допълнителни организационни мерки
за подобряване сменността, режим на почивки, отпуски
Използват се и общоприети норми, особено в областта на
човешкото поведение – тютюнопушене, употреба на алкохол, употреба на
наркотични вещества, повишена агресивност, неспокойство и т.н. Това са
качества, които трудно се проследяват при наемане на определен човек на
работа, но през изпитателния срок се проявяват и е възможна реакция на
мениджъра, което е показано по-надолу в изследването. Без да го
определят като оценка на човешката надеждност, компаниите практикуват
елементи, които са свързани с нея и с риска от човешка грешка.
Проведените от нас анкетни проучвания и интервюта с хора, работещи в
технологичните системи показват, че се отдава различно значение на
ролята на ЧФ и ЧН за развитието им. Различията се определят от
различните типове организации и технологични процеси. Според
анкетираните, изследваните системи попадат в категорията малко до
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средно опасни, 50% от анкетираните споделят, че реализиране на риск
може да се случи в резултат на ЧГ, останалите се разпределят към
технологиите /16%/ и продуктите /34/, както е показано на Фиг. 6
Фигура 6. Разпределение на причините за възникване на
нежелано събитие

прод

34

техн

50

ЧФ
16

Високото ниво на дължащите се на ЧФ нежелани събития в
технологичните системи предпоставя необходимостта
компаниите да
отделят сериозни ресурси за подобряване на капацитета на ЧФ да посреща и
реагира на съществуващи опасности, независимо от декларираните малки
вероятности на реализацията им.
Нежелано събитие е възниквало рядко /50%/, много рядко /25%/, не е
възниквало /25%/ в изследваните технологични системи. По отношение на
вероятността да се случи нежелано събитие, становищата се разпределят
както е показано в графиката на Фиг.7:
Фигура.7. Темп за реализиране на нежелано събитие
10

5

невъзм
мн малка

25
60

малка
вероятно

Споделя се мнението, че всяка технологична система е „потърпевша” от
ЧГ в целия процесуален период – от създаването й – до функционалното й
експлоатиране, т.е. ЧГ е вероятна при проектирането, при изработването на
машините, при монтирането и при експлоатацията.
В случаите на реализиране на нежелано събитие, последствията са
различни. Не са наблюдавани фатални последствия, а щетите, нанесени на
системите се разпределят между трудови злополуки, щети на техниката и
материални щети, представени във Фиг.8
Фигура 8. Видове щети /последствия/ в случай на реализиране на
нежелано събитие
11

техн

21

злопол
68
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матер

Резултатите от проучването, проведено в трите изследвани
технологични системи дава възможност за коментар на ролята на факторите на
човешката надеждност върху работата на системите. Всички организационни
мероприятия държат на фокус вероятността от включване на ЧФ в нежелано
събитие, което ни насочи да направим изследване по отношение на
личностните и емоционални характеристики на ЧФ, които са част от човешката
надеждност и са от значение за мениджърите.
Проведените интервюта с мениджъри на различни нива в
производствата дават ясен сигнал за ролята, която се отрежда на ЧФ във всички
етапи на организация на работа на структурите - наемане на работа, период на
изпитание и реализацията на трудовия процес.
6.2. Оценка на влиянието на факторите на ЧН върху
ефективността на работа на системите и ползите от превенция на риска от
ЧГ
Разходите, които се извършват за подобряване на надеждността на
системата в т.ч. на ЧН, в нито една от изследваните компании не се каркулират
отделно, което прави сложна икономическата оценка именно на тази част от
риска. Ето защо ние се ориентирахме към изследване на модели на работа на
технологична система в различни хипотетични варианти, свързано или не с
въвеждане на превантивни мерки за подобряване на човешкия фактор
/инвестиции в превенция/.
Двете линии на поведение на управление на една технологична
система – с превенция и без превенция на риска от човешка грешка, са
свързани с различни организационни модели и с различни икономически
параметри.
За да оценим ролята на инвестициите в ЧН разглеждаме хипотетично
двете линии на работа на системата. Използваме следните означения:
Р-риск; Т-тежест; В-вероятност; Е-експозиция
Модел „ТС0” Системата работи при следната хипотеза:
 външни рискови фактори - съществуващи, организацията е рутинна,
анализът на ЧН и риска от ЧГ в съответствие с плана за ЗБУТ е рутинно
осъществен, няма препоръки за допълнителни мерки за усъвършенстване ,
системата функционира, ОБЩ ВЪНШЕН РИСК
 вътрешни фактори – съществуващи, организацията е рутинна,
анализът на ЧН и риска от ЧГ според плана за ЗБУТ е рутинно осъществен,
няма препоръки за допълнителни мерки за усъвършенстване, системата
функционира, ОБЩ ВЪТРЕШЕН РИСК
 системата работи с нормална функционалност
Модел „ТС1” Системата работи при следната хипотеза
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 външни рискови фактори - оценка и анализ на ЧН и риска от ЧГ,
план за минимизиране на риска с предприети допълнителни мерки за
отстраняване на опасности, системата функционира с постепенно подобряващи
се характеристики в условията на контролиран ОСТАТЪЧЕН ВЪНШЕН РИСК,
 Вътрешни фактори – оценка, анализ на ЧН и риска от ЧГ,
минимизиране на риска от ЧГ, системата работи в условията на контролиран
ОСТАТЪЧЕН ВЪТРЕШЕН РИСК
 Системата работи с подобрена функционалност
Ако ограничим разглежданията само около участието на човешкия
фактор и свържем функционирането на системата с човешката надеждност,
могат да се направят систематизации с включване на следните фактори на
човешката надеждност:
 f 1 - подобрява се работната среда /организационен/
 f 2- осъществява се подготовка и квалификация на персонала за
вземане на решения в различни технологични специфични ситуации
/професионални характеристики/,
 f 3 - създават се условия за намаляване на агресивността на средата
и стреса/ психологични характеристики/,
 f 4 - регулярност на смените /организационни характеристики/ ,
 f 5 – ограничения върху поведението на хората до приемливо за
системата ниво /поведенчески характеристики/
6.2.1.Модел „ТС0” - няма намеса за подобряване на факторите на
ЧН, /системата е нормално функционираща/
Рискът на системата в този модел се определя от
N
Р(0) = Σ (Т0 x В0 x Е0) i
i=1
(1)
където N– брой на опасностите /фактори на ЧН/
Разходите за поддържане на функционалността /F0/ на ТС0 са в
нормални граници S(F0)
S(F0) = S(тех) + S(орган) + S(възн)
(2)
В случай на инцидент, разходите се променят:
S(F01) = S(тех) + S(орган) + S(възн) + Z(0) + S(посл0)
(3)
където : Z(0) – загуби от инцидента, S(посл0) – средства за ликвидиране на
последствията
6.2.2. Модел „ТС1” – в резултат на оценката и анализа на риска от
ЧГ /външни и вътрешни рискове/ участието на ЧФ в технологичния процес
се контролира чрез промяна на факторите на ЧН /превенция/ , в резултат на
което се елиминират възможните за елиминиране опасности /минимизиране
на риска/, т.е. системата е превантирана чрез допълнителна финансова
инвестиция
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Хипотеза: без рисково функциониране на системата
Разходите за поддържане на тази функционалност /F1/ са в граници S(F1) n
S(F1) = S(тех) + S(орган) + S(възн) + Σ(Sfi), i=1
(5)
Където n е брой на функционалностите, за които организацията е вложила
допълнителен ресурс
Разходите между ТС0 и ТС1 се изразява в компонента n, Σ(Sfi) i=1

Хипотеза : Риск в ТС1
Р(1) = Σ (Т1 x В1 x Е1) i
i=1
(6)
където n – брой на опасностите /факторите/
Разходите за поддържането на тази функционалност, при
i=1
S(F10) = S(тех) + S(орган) + S(възн) + Σ(Sfi) + Z(10) + S(посл10)(7)
Формално финансова полза от превенцията в ТС1 има само в
случай, че S(F10) ≤ S(F0), т.е.
Σ(Sfi) + Z(1) + S(посл1) < Z(0) + S(посл0), i=1
(8)
За да се оцени характера на това неравенство обаче отново трябва
да се разгледат няколко възможности, поради вероятностния характер на
риска.
1. W1 = W0 ; Е0=Е1; G0=G1
Т.е. Р(1) = Р(0)
1.Ако се приеме допускането, че в превентираната система
проявлението на риска също е възможно със същата вероятност и мащаб на
последствията, то разликата между двата модела остава само в компонента
n
Σ(Sfi)
i=1
В такъв случай, дори за непредубедения изследовател е ясно, че от
финансова гледна точка превенцията излишно е утежнила поддържането на
системата и е довела до неоправдани разходи. Позитивен резултат може да
се отчете, единствено, ако в резултат на подобрените фактори, системата е
работила по-ефективно и е довела до формиране на повече приходи от
дейност, които да компенсират инвестиционния разход за превенция. За тази
цел са необходими емпирични данни, които да дадат конкретния резултат и
ефект.
2.Т1 < Т0 ; В1<В0; Е1<Е0
Приемаме допускането , че в превентираната система
проявлението на риска е с по-ниска вероятност и по-нисък мащаб на
последствията.
Това допускане е логично, поради осъществените мерки за
подобряване на факторите на ЧН , които се отразяват на общата надеждност
на системата. В този случай са налице следните съотношения
Р(1)< Р(0) и S(посл1) < S(посл0)
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Освен това, трябва да се обърне внимание и на други
икономически параметри, проявяващи се в модела ТС1, който работи с
подобрена функционалност в сравнение с ТС0 в резултат на :
 повишена производителност
 повишена обща надеждност
 подобрена обща сигурност
 контролиран остатъчен риск
В сила е следното неравенство: n Σ(Sfi) + S(посл1) < S(посл0)
i=1
Имайки предвид подобрените фактори на ЧН на технологичната
система и следователно на общата надеждност на системата, неравенството
може да бъде променено до: N
Σ(Sfi) + S(посл1) << S(посл0), i=1
Т.е. в превентираната система разходите, инвестираните
в
превенцията разходи ще бъдат възвърнати.
3.Т1 >Т0 ; В1>В0; Е1>Е0
Този случай е лишен от сериозна логика, но поради вероятностния
характер на риска, не може да бъде изключен от възможностите.
Разходите в случая ще се подчинят на неравенството
n
Σ(Sfi) + S(посл1) > S(посл0),
i=1
Безспорно е, че този случай, в зависимост от нивото на риска,
може напълно да се обезсмисли инвестицията в превенция.
Визуализация на опростения модел на сравнение между
функционирането на двете хипотетични системи може да се види на схемата,
представена на Фиг.6, в която са разположени и рисковете и разходите и
загубите в случай на инцидент.

Фигура 6. Хипотетични системи ТС (0) и ТС (1)
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Ако разходите по подобряването /превенцията/ на системата или
нейни части, както и повишаване на качеството на човешкия ресурс чрез
подобряване на професионалните, регуриране на личностните и нормиране
на поведенческите характерисики, се калкулират отделно, то със сигурност
анализът на системите може да бъде реален. Освен това, при отделно
калкулирани разходи ще бъде ясно какви са разходите за ликвидиране на
последствията от евентуални рискове при базова ипри превентирана система,
с което да се потвърди логичното очакване, че превентираната система е понадеждна. Това ни насочи кам извеждане на препоръка за въвеждане на
икономически сметки на оценката на риска , в т. ч на човешката надеждност,
подобно на икономическите светки на околна среда. С това би се създала
възможност за реална оценка на превенцията и нейното влияние върху
ефективността на системите и организациите. Тази препоръка има ясно
ориентиран управленски характер.
1. ИЗВОДИ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
1.Изготвена е оценка на технологичния риск на технологични системи
по метода МОЗАР - инсталация за хидрообезсерване на бензин ХОБ-1 в
Лукойл Нефтохим и цех за производство на стъкло в „Инхом” ООД.
Установено е, че системите попадат в зоната на неприемлив риск, което
налага предприемане на мерки за подобрения за минимизиране на риска.
Високите нива на риск се определят от висока тежест на ефекта на
нежеланите събития (четвърта и пета) и средна степен на вероятността на
тяхното реализиране (трета);
2.Установено е съвпадение на резултатите от оценката на
технологичния риск по методите МОЗАР и ФМЕА за изследваните
технологични системи и чрез асоциативно интегриран анализ е установена
еднотипност на рисковите нива на техногенната и процесната част на
технологичните системи (събития, попадащи в зоната на неприемлив риск в
мрежата „Тежест-Вероятност” и с приоритетно рисково число,
характеризиращо предимно „висок” риск), както и връзката им с човешката
надеждност, определяща риска от човешка грешка.
3.Разработена е Методика за оценка на човешката надеждност от пет
стъпки, фокусирана върху мястото на човека в технологичната система,
която включва: определяне на критичните събития в изследваните
технологични системи (инсталация ХОБ-1 и цех за производство на стъкло),
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причините и ефектите от тях, конкретните проявления на човешка грешка и
действията за минимизиране на вероятността от възникването й
4. По метода на петфакторният анализ на личността са изследвани 47
работещи в Лукойл Нефтохим и Оптиком ООД. Установено е ясно различие
в детерминирането на участващите в двете групи към определени фактори на
емоционалната интелигентност, свързана с нивото на отговорност и
професионалните задължения, изпълнявани в организациите. За операторите
от Лукойл Нефтохим личности характеристики са - отговорност, екипност,
надеждност, а за механиците от Оптиком ООД- емоционална устойчивост,
доверие, отзивчивост, които следва да се включват в в управленските
индикатори за оценка на персонала.
5.Определени са приоритетните рискови числа за осемнадесет
критичните събития в технологичните системи ХОБ-1 и цех за производство
на стъкло, които варират между стойности за ПРЧ от 96 до 280. Високите
стойности за повечето от тях (>125) ги определят като критични събития с
висок риск, с висока чувствителност към човешката грешка и към тях следва
да се прилагат специални мерки.
6. Създаден е математически модел за оценка на човешката
надеждност в технологични, системи чрез интегрален показател на риска,
получен по метода Линейна комбинация на частните критерии (ЛКЧК) и на
йерархичен модел от пет базови и съставящи ги рискови фактори, свързани
със средата и организацията на работа, с професионалните, личностни,
поведенчески и физически характеристики на ЧФ. Моделът позволява
достигане на числова стойност за ЧН, има универсален характер и е
приложим за други системи;
7. Разработена е Система за съвместимост на нивата на факторите на
ЧН и нормите за организационна и икономическа ефективност за определяне
тежестта и ползата на превенцията на ЧН при функционирането но
технологичните системи. Предложено е въвеждането на икономически
сметки за оценка на риска, вкл. човешката надеждност за определяне
влиянието на превенцията върху икономическата ефективност на системите
и организациите.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В резултат на изследването са установени нивата на риск на различни
технологични системи като е показана приложимостта на Метод МОЗАР за
анализ и оценка на риска в инсталация ХОБ-1на Лукойл Нефтохим и цех за
стъкло производство от фирма Инхом ООД и са определени събитията с
критични последствия, които са от съществено значение за поведението на
човека в работната среда в ролята му на обект и субект на потенциални
опасности. Нивата на риск в системите са определени от гледна точка на
опасности в ракурса процес - събитие. Има съвпадение на нивата на риска,
което позволи по-лесно асоциативно определяне на зони с критични
последствия, за които е много важно да се определят човешките грешки.
Човешката грешка в настоящия труд е разгледана като
самостоятелен
елемент, дефиниран, оценен и управляван ефективно, като част от цялостния
процес за анализ и контрол на риска.
Предложената Методика за оценката на човешката грешка, състояща
се от 5 стъпки позволява:
 Да се фокусира вниманието върху опасности с висока и средна
степен на риск нетолерантни към човешка грешка;
 Да бъдат класифицирани събитията в изследваните процеси като
„критични” на базата на приоритетно рисково число, доказващо нивото на
риска – в случая на двете технологични системи – високо ниво на риска;
 Да бъде предвидена човешката грешка във всички нейни проявления
за конкретната технологична система;
 Да бъдат предложени действия за управлението на човешката
грешка;
Детайлно разгледаните опасности в производствената и работна среда
ни дадоха възможност да поставим човека едновременно в ролята на техен
обект и субект, от чието поведение зависи изхода на критичните събития,
както и човешката надеждност. Изведената формула за определяне на
човешката надеждност позволява унифициране на този подход за различни
системи и процеси, не единствено за тези, които ние сме изследвали и
използвали за извода.
За изследваните в този дисертационен труд критични събития,
човешката грешка не е единствената причина, но е една от съществените,
включително технически и организационни пропуски, които биха довели до
реализиране на аварии от различен мащаб. Нито един от работещите във
всяка една технологична, икономическа, сервизна или организационна
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структура не е застрахован от грешки, независимо от това неговите знания,
умения, компетентности и квалификация, или от това каква е мотивацията
му за ефективно и правилно участие в технологичния процес. В изследваните
случаи беше доказано, че производствата са с висока степен на риск, т.е. тези
грешки имат много сериозни последствия и вероятността да се случат те е в
границите средна висока.
От представените данни за практическото влияние на факторите на ЧН
върху работата на икономически субекти, могат да се направят и следните
заключения:
 ЧН е важен фактор за сигурността и устойчивостта на работа на
икономическите структури и част от организационните и финансови ресурси
са насочени към нейното подобряване, което представлява инвестиция за
превенция на ЧГ
 Личностните характеристики и поведенческите модели на
работещите са значим фактор, на който се отделя сериозно внимание в
компаниите, за подобряване на комуникативността, намаляване на стреса и
агресивността на средата.
 Фирмите нямат разработени модели за оценка на ЧН, както и за
оценка на стойността на инвестициите, които се въвеждат за превенция на
риска от ЧГ, което е обект на препоръка за подобряване на управлението на
изследваните системи.
 Налице е необходимост от разработване на стратегии и планове
за повишаване на професионалната пригодност на служителите с цел
превенция на ЧГ , което също е обект на препоръка за подобряване на
управлението на системите.
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