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Several sewage treatment plants are currently
operational in Iran for supplying health conditions,
better life of people, keeping the environment clean,
and retrieval waste water and nutrient materials from
collected sewage of houses and industrial units. In
sewage treatment plants there are several potential
health, safety and environment dangers (HSE
dangers) which can cause occupational incident for
personnel and through effluent wastewater which
can cause soil and farmlands pollution and spread
contagious disease. In this paper we recognized
health, safety and environmental risks in first
module of City of Urmia sewage plant and analyzed
them by FMEA risk assessment method. Totally 29
HSE risks were identified from which 15 risks had
high Risk Priority Number (RPN). This study
proposed controlling and correctional proceeding for
each of these risks. Chlorine gas leakage from
disinfection unit of plant and environmental
pollution (air and soil) due to the transfer of effluent
from the wastewater treatment plant through the
open channel to Urmia Lake have the highest RPN
for which correctional and controlling approaches
are proposed to prevent risks in plant.

Keywords: FMEA, Risk assessment, Treatment
plant processes, Urmia sewage treatment plant.

در حالحاار تصفرشخااشها باااف ساعند در کطح کشرر را هنف تأسرن
شرشیط رينششاي ريار ررش زانگي سردمن پاک ا شدششان سحرطزیس رازیاري
بااافن شحنشث ظرفش رازیاب ف سرشد سغذ رش شز باااف جمع ر
 در تصفرشخااشها باااف.شنه شز سسازل شحنها صسعاي رشعينه دشران
زیس سحرطي
جسبشها ساعند رالقرهن خطرشت شیمسي رينشش حربشش
جرد دشران کش رر ز هریش شز جها پراسنها شیمسين رينششاي زیس سحرطي
ااسطلرري رش شز جملش رر ز حرشدث شغلي ررش پرکسل خر ج پساف کاسا
شررع
تصفرشاشنه کش راعث لردگي خاک لردگي زسرنها کشا رز
 در سقالش حاار جسبشها خطر.شارشع ررمار ها شگرردشر رره سيشرد
زیس سحرطي تصفرشخااش باااف شر سرش در
شیمسين رينشش حربشش
برشیسنها سخالف باز یش تصفرش بااافن شساکائي را شکافاده شز ر ش
زیش تحلرل شرزیاري ریسش سشخص، اسب رش تFMEA شرزیاري ریسش
 جسبش خطر29 مرع، شز س. امردج خطرشت را ریسشها راال شقنشم شنه شک
 جسبش در رده ریسشها15 زیس سحرطي شساکائي شنهن
شیمسين رينشش
ررش هرکنشمن ر شها کسارلي شقنشسات شصاحي سساکب
راال قرشر گرب
 شز سراج ریسشها را.ررش حذف یا کاهش ریسش رر ز خطرشت پرشسياد شن
شنت راالن ریسش لردگي زیس سحرطي (هرش خاک) ااشي شز شااقال پساف
خر جي تصفرشخااش شز طریق کااال ر راز رش دریاچش شر سرش ریسش اش گاز
کلر شک کش در شین سقالش شقنشسات شصاحي کسارلي سساکب ررش سقارلش
.جلرگرر شز رر ز ریسش پرشسياد شن
 تصفرشخااش باااف شير شر سرشن شرزیاري ریسشن برشیسنها:کلمات کليدي
.FMEA

ثار جن

زیش تحلرل عرشسل ش س،تصفرش باااف شر سرشن ت

پاالیش سرشد جاسن سایع حاصل شز شین جنشکاز ررش کاهش
هرچش ررشار الیسنهها لي رش ررعينه دشرد .شین کار شس اج دبع
ايایي شجزش تثبر شنه باااف رش رن ج شی،اد شثر کرء در
سحرطزیس برشهم سي رد .در سطالعات ش لرشن جمعر تح
پرشش تصفرشخااش رش ررش کال شبق ( )1400یش سرلررج افر
پرشررسي شنه شک  .تصفرشخااش باااف شر سرش در پسج سن ل
هریش رشظربر سعادل  200000افر طرشحي شنه
سسا
شک  .سن لها 2 1ن تصفرش باااف رش رشر ش برشیسن رررالک
شا،ام سيدهسن در حال ريرهرردشر هساسن سن ل  3را ر ش
 SPRدر حال شحنشث شک  .ش لها  2 1تصریر هرشیي
شماترش سن ل  1تصفرش خااش رش اشاج سيدهن.
تصفرشخااش باااف ظرفش جنش کردج رخش جاسن شز سایع
پاالیش سرشد جاسن سایع حاصل شز شین جنشکاز ررش کاهش
هرچش ررشار الیسنهها لي رش ررعينه دشرد .شین کار شس اج دبع
ايایي شجزش تثبر شنه باااف رش رن ج شی،اد شثر کرء در
سحرطزیس برشهم سي رد .در سطالعات ش لرشن جمعر تح
پرشش تصفرشخااش رش ررش کال شبق ( )1400یش سرلررج افر
پرشررسي شنه شک  .تصفرشخااش باااف شر سرش در پسج سن ل
هریش رشظربر سعادل  200000افر طرشحي شنه
سسا
شک  .سن لها 2 1ن تصفرش باااف رش رشر ش برشیسن رررالک
شا،ام سيدهسن در حال ريرهرردشر هساسن سن ل  3را ر ش
 SPRدر حال شحنشث شک .
در ر ش رررالک شکسرژج سررد اراز سر ر شرگاارسمها ترکط
هرشدهها عمقي تاسرن شنه بسفر ارار ژج باااف را رشانساج
ريار حذف سيشرد .سشخصش شین کرسام ر ش خاص هرشدهي
زا،رر سعلق را زا،ررهها پاان لي ارکاا ر شک  .درشین تحقرق
شرزیاري ریسش خطرشت سن ل یش تصفرشخااش باااف شر سرش سررد
سطالعش قرشر گرباش شک (سعر بياران .)1390

 -1مقدمه
شرزشمسن
ترکعش صسایع پرشرب بسا ر در کسار ثار سثب
کرفر
خرد همرشره را ثار پراسنهایي اظرر شبزشیش کمر
لردگيها سحرط کار زانگين حرشدث ررمار ها ااشي شز
کار سرشجش ررده شک کش ررش شز پرش زانگي شاساجها رش یژه
کارکساج صسایع رش سررد تينین سيدهن (شاا ين  .)1393شز جملش
شین صسایع سيترشج رش تصفرشخااشها باااف ششاره امرد .در
حالحاار تصفرشخااشها باااف ساعند در کطح کشرر را
هنف تأسرن شرشیط رينششاي ريار ررش زانگي سردمن پاک
رازیاري باااف شحنشث شنه ظرفش
ا شدششان سحرطزیس
رازیاب ف سرشد سغذ رش شز باااف جمع ر شنه شز سسازل
در
شحنها صسعاي رشعينه دشران .قرع ش س
تصفرشخااشها باااف پراسنها ااسطلرري رش همچرج خر ج
زسرنها
پسافها کاسا تصفرش اشنه رش سحرطها شير
کشا رز رش رشدابال خرشهن دشش کش سيترشان در کطح جاسعش
رحرشجها جن همچرج شررع ررماریيا شگرر رش شی،اد اماین
(تارش ن .)1393شز شینر شرزیاري ریسش خطرشت تصفرشخااشها
زیس سحرطي شز شهمر
باااف شز جسبشها شیمسين رينشش
راالئي ررخرردشر شک .
 -2معرفی تصفيهخانه فاضالب اروميه و فرایندهاي مختلف
مدول مورد مطالعه
تصفرشخااش باااف شر سرش در س،ا ر جاده ریحاج راد شر سرش در
شرتفاع تقریبي  1330سار شز کطح دریا زشد شحنشث شنه شک .
تصفرشخااش باااف ظرفش جنش کردج رخش جاسن شز سایع

شکل  -1تصویر هوائی تصفيهخانه فاضالب
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شکل  -2شماتيک کلی مدول  1تصفيهخانه فاضالب اروميه

ثار ج کارقش طرالاي دشرد .شکافاده شز
تحلرل عرشسل ش س
 FMEAررش ش لرن رار در دهش  1960در صسایع هرش بضا
سری ا ررش کاخ کفرسش پرلر  11پس شز ج در دهشها
 1980 1970ررش سرکسات شتمي رشکار رب  .شز کال  1977رش
رعن ررش صسایع خردر کاز ارز رشکار گرباش شن .شز کال 2000
تاکسرج شین ر ش ی ي شز پرکاررردترین ر شها شرزیاري ریسش
در تماسي صسایع شک .
 FMEAیش ت سرش سيسنکي شک کش رشسسظرر سشخص
کردج حذف خطاهان سش ات ششاباهات کرسام برشیسن ترلرن
رشکار ررده سيشرد FMEA .در شرزیاري ریسش سيکرشن تا حن
سم ن خطرشت رالقره سرجرد در سحن دهش کش در ج شرزیاري
ریسش شا،ام سيشرد همچسرن علل شثرشت سرتبط را ج رش
شساکایي رتبشرسن کسن FMEA .یش ر ش شکاقرشیي ررده
(رکرنج شز جزء رش کل) کش ررش سطالعش کرساماترش اقصها
شجزش یش کرسام شثرشت شحامالي جها رشکار سير د .رشکمش
شین ر ش سيترشج خطاها رش ریششیاري شز رر ز جها جلرگرر
امرد (طاهریاجن .)1393
ت سرش  FMEAدشرش کاررردها رسرار ررده ساساکب را
کاررردها ساسرعن FMEAها سخالفي هم جرد دشردن شز
جملش  FMEAسرررط رش سحرطزیس (( )1EFMEAعزیز ن
 .)1396رشطرر کلي شهنشف یش سطالعش  FMEAعبارتسن شز:

شحنها برشیسنها سخالف سررد شکافاده در سن ل 1
تصفرشخااش باااف شر سرش عبارتسن شز :شغالگرر س اار ي دهااش
درش ن شانشزهگرر جریاج (پارشال بلرم)ن دشاشگرر ن کر لرج
کاکرفایر (دشاششر )ن شیسا اه پمپاژن باین شک رینن رلرئرها
هرشدهي شحن رررلرژی ين الگرجها برشیسن رررالکن زسایش اه
بااافن گسنزدشیي رسارها ل،ن خشش کن .الزم رش کر شک
کش پساف تصفرشخااش باااف شر سرش ررش شحرا دریاچش شر سرش
رشکار سير د در حالحاار شز طریق اير رش دریاچش شر سرش
سيریزد .لي رشدلرل رر ز سش ات زیس سحرطي ر د پساف
شيرکها صسعاين شین شرک اسب رش شجرش خط شااقال ررش
هنشی پساف رش دریاچش شر سرش شقنشم کرده شک .
 -3روش تحقيق
شرزیاري ریسش یشر ش کازساج یاباش کساماترش ررش
شساکائي خطرشت رر رد ریسش ررش رتبشرسن جها کاهش
ریسش رش یش کطح قارلقبرل شک  .ر شها ساعند ررش
شرزیاري ریسش جرد دشرد شز جملشFMEA :ن William HAZAN
 Fineششاره امرد کش هریش دشرش سزشیا سعایبي هساسن .یش
ر ش کردسسن شرزیاري ریسش عا هرر کاده رردجن ساساکب را
ساهر بعالر هان بر یسنهان برهسگ کایر یژگيها کازساج
سررد اظر شک  .ر ش  FMEAی ي شز ر شها ت،ررش شنه
رسرار سفرن ررش شساکایين طبقشرسن ن ت،زیش تحلرل خطاها
شرزیاري سخاطرشت ریسشها ااشي شز ج شک  .ر ش ت،زیش
نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب



25

شساکایي حاالت اقص سيم کش قارلر شطمرساجن قارلر
رشطرر کلي شیمسي
دکارکين ا ينشش پذیر
کرسام رش تح تأثرر قرشر سيدهسن؛
سال چهارم ،شماره  ،1بهار 1398

 تعررن شثرشت حاالت سخالف اقص شجزش یش کرسام
رر ر کارکردها سخالف هماج کرسام.
در شین تحقرق ر ش شرزیاري ریسش  FMEAررش ت،زیش
شز ر ش EFMEA
تحلرل شرزیاري خطرشت شیمسي رينشش
ررش ت،زیش تحلرل شرزیاري خطرشت زیس سحرطي شکافاده
شنه شک .
در  FMEAکش سرارع سيم رش راین در اظر گرب :
 شحامال قرع :2شحامال یا رشعبارت دی ر شمارش تعنشدش س ها اسب رش تعنشد شا،ام بر یسن؛
 شنت خطر :3شرزیاري کس،ش اار،ش ش س (شلباش شگر رش قرعرپرران) .شنتن یش سقراا شرزیاري شک کش جن رردج شثر یش
ش س رش در صررت شی،اد ج تعریف سيکسن.
 تشخرص :4شحامال تشخرص ش س قبل شز جکش شثر قرع جسشخص شرد .شرزش یا رتبش تشخرص شرساش رش جریاج کسارل
س اارزم
شک  .تشخرصن ترشاائي کسارل ررش یابان عل
ش س ها شک .
را ترجش رش شطاعاتي کش شز بر یسن یا سحصرل جرد دشردن
خطر ررشکاا کش عاسل سذکرر درجشرسن سيشرد .شین
طبقشرسن شز  1تا ( 10پایرن رش راال) شک کش سقادیر جها را ترجش

رش جن لها  1تا  3رشدک سي ین .شگر درجات شین کش عاسل در
ی نی ر ارف شرد عند ش لری ریسش  RPNحاصل سيشرد
(رشرطش ( ))1کش عند ررن  1تا  1000خرشهن ررد .ج دکاش شز
خطرشتي کش دشرش امره  RPNراالتر هساسنن راین عل ج
رشکرع رررکي کسارل شران.
()1

𝑛𝑜𝑖𝑡𝑐𝑒𝑡𝑒𝐷 × 𝑒𝑐𝑛𝑎𝑟𝑢𝑐𝑐𝑂 × 𝑦𝑡𝑖𝑟𝑒𝑣𝑒𝑆 = 𝑁𝑃𝑅

رشطرر کلي در ر ش  FMEAهرچ ر ش  RPNسبسایي جرد
انشرد کش رارشج دشدهها رش را ج سقایسش کطرح ریسش رش تعررن
کرد .رشهمرن دلرل در شین تحقرقن رشسسظرر تعررن کطح ریسش
ت،زیش تحلرل دشدهها شز ر شها سار ررش تعررن شاخص
ریسش شز سراا رن RPNها شکافاده کپس را شکافاده شز شین
شاخص سعرار حن راال پایرن ریسشها سشخص شن .در شین
پژ هش ررش شساکائي ریسشها شیمسين رينشش
زیس سحرطي پراسنها هریش شز جها اسب رش طرح سسئلشن
رررکي یژگيها طرحن شساخ اعر شیمسي رينشش
زیس سحرطي سرجرد شز طریق رازدینها ساعند سصاحبش را
کارشساکاج بسي تصفرشخااش بااافن شقنشم شنه شک .

جدول  -1شدت خطر
شرح

شدت اثر

رتبه

خاس تاکفرارن سثل خطر سرگن تخریب کاسل

خطرااک ن رن ج هشنشر

10

خطرااک ن را هشنشر

9

خاس جبرشجااپذیر شک ن عنم ترشاایي شا،ام ظرفش شصلين شز دک دشدج یش عضر رنج

خرلي زیاد

8

خاس زیادن همااسن تش گربان ت،يرزشتن کرخا ي رنج

زیاد

7

خاس کم شک ن سااسن ارف دینگين سسمرسر خفرف ذشیي

سارکط

6

خاس خرلي کمن سااسن ارف دینگين سسمرسر خفرف ذشیي

کم

5

خرلي کم

4

شثرشت جزئي

3

شثر خرلي جزئي دشرد

خرلي جزئي

2

رن ج شثر

هرچ

1

خاس تاکفرارن شسا همرشه را هشنشر شک

خاس خرلي کم شک

لي ررشار شبرشد ج رش شحساا سيکسسن

شثر جزئي ررجا سيگذشردن سثل خرشش دک هس ام ترشش ار

جدول  -2احتمال کشف خطر
معيار :احتمال کشف خطر
هرچ کسارلي جرد انشرد یا درصررت جرد قادر رش کشف خطر رالقره ارس
شحامال خرلي ااچرز دشرد کش را کسارلها سرجردن خطر ردیاري
شحامال ااچرز دشرد کش را کسارلها سرجردن خطر ردیاري

ش ار شرد
ش ار شرد

شحامالي خرلي کمي دشرد کش را کسارلها سرجردن خطر ردیاري
شحامال کمي دشرد کش را کسارلها سرجردن خطر ردیاري

ش ار شرد

ش ار شرد

قابليت کشف

رتبه

سطلقاً هرچ

10

خرلي ااچرز

9

ااچرز

8

خرلي کم

7

کم

6

در ارمي شز سرشرد سحامل شک کش را کسارل سرجردن خطر رالقره ردیاري

ش ار شرد

سارکط

5

جرد دشرد کش را کسارل سرجردن خطر رالقره ردیاري

ش ار شرد

اسبااً زیاد

4

زیاد

3

خرلي زیاد

2

تقریباً حامي

1

شحامال اسبااً زیاد
شحامال زیاد

جرد دشرد کش را کسارل سرجردن خطر رالقره ردیاري

شحامال خرلي زیاد جرد دشرد کش را کسارل سرجردن خطر رالقره ردیاري
تقریباً رشطرر حام را کسارلها سرجرد خطر رالقره ردیاري
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جدول  -3احتمال وقوع
نرخ هاي احتمالی خطر

رتبه

معيار :احتمال رخداد خطر
رسرار زیادن خطر تقریبا شجاساف ااپذیر شک

 1در  2یا ررش شز ج
 1در 3

10
9

زیادن خطرها ت رشر

 1در 8
 1در 20

8
7

سارکطن خطرها سررد

 1در 80
 1در 400
 1در 2000

6
5
4

 1در 15000
 1در 1500000

3
2

کمار شز  1در 15000
000

1

کمن خطرها اسبااً اادر

رعرنن خطر ااسحامل شک

سيشران؛
ف -جسبشها زیس سحرطي کش راعث کاهش یا شتاف سسارع
طبرعي یا شارژ در شثر شکافاده شز جها سيشران.
رر شین شکاا ررش سحاکبش اریب تخریب زیس سحرطي گر ه
ش ل شز جسبش هان شز حاصل ارف شنت در شحامال قرع در گساره
لردگي سطارق جن لها  4تا  8شکافاده شن.

هماجطرر کش قبا ارز ششاره شنن ررش شساکائي جسبشها
زیس سحرطي شز ر ش  EFMEAشکافاده سيشرد .رشسسظرر کارررد
شینر ش هریش شز جسبشها شساکائي شنه رش د گر ه تقسرم
سيشران (عزیز ن :)1396
شلف -جسبشها زیس سحرطي کش راعث شااشار یا ترلرن شارشع
باااف در سحرطزیس
لردگيهان اایعاتن پسماانها

جدول  -4حدود  RPNایمنی و بهداشت
نوع ریسک

حدود RPN

ریسش پایرن ()L

> 89

ریسش راال ()H

≥ 89
جدول  -5رتبهبندي شدت اثر (عزیزي)1396 ،
احتمال وقوع

امتياز

رخنشد رسرار زیاد حامي

5

رخنشد سعمرل

4

رخنشد سحامل سارکط

3

رخنشد کم سقنشر

2

رخنشد ررسم ن رعرن

1

جدول  -6رتبهبندي احتمال وقوع (عزیزي)1396 ،
شدت

تعریف شدت

امتياز

ترلرن الیسنه
انشرد  /رن ج شثر

هرچ

1

ترلرن جزئي الیسنه/شثر جزئي رر سحرطزیس

جزئي

2

ترلرن کم الیسنه  /شثر کم رر سحرطزیس

کم

3

ترلرن خرلي زیاد الیسنه  /شثر خرلي زیاد رر سحرطزیس

زیاد

4

ترلرن شنین الیسنه  /شثر ررقارل جبرشج رر سحرطزیس

شنین  /باجعش برین

5
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جدول  -7رتبهبندي گستره آلودگی (عزیزي)1396 ،
امتياز

گستره آلودگی

5

سسطقشش
سحن ده سساقرم طرح

4

در کطح تصفرشخااش

3

در کطح شحن

2
1

در کطح شیسا اه کار
جدول  -8حدود  RPNزیستمحيطی
نوع ریسک

حدود RPN

ریسش پایرن ()L

< 37

ریسش راال ()H

≥ 37

قرشر دششاسن .ررش ج دکاش شز ریسشهایي کش در کطح راال قرشر
دشرانن الزم شک شقنشسات کسارلي شصاحي شرشئش شجرش شنه
رنین ترترب عند ش لری ریسش ( )RPNکاهش پرنش کسن.
را ترجش رش ااایج شرزیاري جن ل  9راالترین عند ریسش شیمسي
رينشش ( )RPN=250سرررط رش اش گاز کلر شز کرلسنرها
کلر شحن گسنزدشئي تصفرشخااش شک کش درصررت عنم شکافاده شز
ت،يرزشت حفاظ برد سخصرص گاز کلر انششان گاهي الزم
سرزش کابي شپرشتررها ررش شطفا اشاين سس،ر رش سرگ
شپرشتررها شبرشد در سعرض اش گاز کلر خرشهن شن.

 -4نتایج
طبق ااایج رشدک سنه شز ر ش  FMEAحن د  21جسبش شیمسي
 7جسبش زیس سحرطي سطارق جن لها  10 9در
رينشش
سن ل  1تصفرشخااش باااف شر سرش شساکائي شن .شز جسبشها
شیمسي رينشش ن  10جسبش در کطح پایرن  11جسبش در کطح
راال قرشر دششاسن .رشعبارت دی ر  %48شز جسبشها در کطح ریسش
پایرن  %52در کطح ریسش راال قرشردشران .شز جسبشها
زیس سحرطي ارز  7جسبش شساکایي شن کش  3جسبش در کطح راال

جدول  -9شناسائی خطرات و آناليز ریسک هاي ایمنی و بهداشت تصفيه خانه فاضالب اروميه به روش FMEA
نام واحد  /نوع
فعاليت

ارزیابی ریسک هاي موجود
خطر

شحن شغال رر :
گریسکار
تسظرم کرم
ررکسلها

کقرط دشخل
کااال

شحن شغال رر :
تعمرر شااش
شغال رر

کقرط شااش
شغال رر ر
شبرشد هس ام
جرش ار
شااش

شحن شغال رر :
ارشر اقالش

گرر کردج
دک شبرشد
ررن ارشر اقالش
پایش ثار
ج

شحن دشاشگرر

کقرط در
کااال رش عمق
 6سار

اثر خطر

ش سا ي شعضا
رنج

ش سا ي شعضا
رنج

ش سا ي/جرشح

خف ي
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علت خطر
عنم جرد ت رشگاه
جای اه سساکب
ررش شا،ام بعالر
عنم شکافاده شز
لرشزم حفاظ برد

شدت

احتمال

کشف

خطر

وقوع

خطر

8

رد کردج شااش
شباادج ج هس ام
جرش ار

8

کيلشا ار شپرشترر
خاسرش ابردج
دکا اه

6

ررخررد پل دشاشر ف
را شپرترر هس ام
چارکشي لرلشها
هرشده رشدلرل عنم
جرد جای اه
سساکب ررش شا،ام
بعالر

10

28

5

5

5

7

1

3

1

1

RPN

45

120

35

70

سطح

اقدامات کنترلی پيشنهادي

ریسک

L

H

L

H

سرزش شپرشترر شکافاده شز
شرزشرها کم ي لرشزم حفاظ
برد

سرزش شپرشترر شکافاده شز
شرزشرها کم ي لرشزم حفاظ
برد

سرزش شپرشترر

سرزش شپرشترر شکافاده شز
کمررسن هاراس
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شحن دشاشگرر

کقرط در
کااال رش عمق
 6سار

ربع شاسنشد
کرلر رج کاکرفایر
پمپها دشاشگرر

ررینگي را
شجسام ررانه

ررینگي

شحن دشاشگرر:
ررر ج کشرنج
پمپها

کقرط شز
شرتفاع

ش سا ي

کقرط پمپ

ش سا ي شعضا
رنج

ش سا ي شعضا
رنج

شیسا اه پمپاژ :شا،ام
کر یسها
د رهش
سرگ

ررق گربا ي

شحن باین شک رین:
چارکشي
کلمپها
ا ينشرانه لرلشها
تعریض رشرط
شک رین

کقرط شز
شرتفاع  2سار

ش سا ي

شحن باین شک رین:
تعمرر گررر س

کقرط
گررر س ر
شبرشد هس ام
تعمرر

ش سا ي عضر

شحن شک رشررها
(الگرجها ) حذف
بسفر شک رشررها
ل،نر ف ل،ن
ررگشاي :تعمرر یا
تعریض پمپها
شحن الگرجها
هرشدهين شا،ام
تعمررشت ر
شرلسگها
هرشدهي
دیفررزرها

شحن گسنزدشئين
کلرزاي گاز

ررخررد پل دشاشر ف
را شپرترر هس ام
چارکشي لرلشها
هرشده رشدلرل عنم
جرد جای اه
سساکب ررش شا،ام
بعالر

10

ررینگي ررکرلش
شغالها ررانه
سااسن ترغشن شرشش
کراگها
ررمارکاااي

4

کار در شرتفاع عنم
جرد جای اه
سساکب ررش کار

6

هس ام خارج امردج
پمپ را زا،رر
رشدلرل پارگي
زا،رر یا رد کردج
قاف

8

شتصال رناش گرر
کردج کارل ررق
شصلي زدگي کارل
ررق گربا ي شز
سرلشها  /کرم
ررکسل

10

شس اج شا،ام
تعمررشت سساکب
ارس

6

7

8

5

4

5

5

1

5

2

3

3

2

70

160

60

96

150

60

H

H

L

H

H

L

س اج شا،ام
تعمررشت سساکب
ارس

8

4

5

160

H

کقرط شک رشرر
ر شبرشد

سرگ

شش ال جرثقرل یا
خطا شپرشترر سرقع
خارج کردج پ رج

10

5

3

150

H

کقرط در
الگرج رش عمق
 5سار

خف ي سرگ

شا،ام تعمرر ر
قایق شژگراي ج
شباادج شپرشترر
دشخل الگرج

10

کقرط در ف
شکاخر
هرشدهي

خف ي

شا،ام تعمرر ر
قایق شژگراي ج
شباادج شپرشترر
دشخل الگرج

10

اش گاز کلر

سرگ

اش گاز کلر شز
رناش کرلسنر گاز
کلر یا اش شز
شرر کلر کرلسنر

10
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5

5

5

2

2

5

100

100

250

H

H

H

سرزش شپرشترر شکافاده شز
کمررسن هاراس

شکافاده شز دکا شها شیمسي

شکافاده شز کمررسن شیمسي اردراج
سساکب

کسارل کالم رردج زا،رر قاف
جرثقرل

کسارل کالم رردج کارلها قبل شز
شا،ام کار

کاخ جای اه سساکب ررش شا،ام
تعمررشت

کاخ جای اه سساکب ررش شا،ام
تعمررشت

سرزش شپرشترر کسارل کالم
رردج جرثقرل
حضرر یش افر رشعسرشج ا،ات
ریق شکافاده شز قایق ا،ات در
سحل

حضرر یش افر رش عسرشج ا،ات
ریق شکافاده شز قایق ا،ات در
سحل

شطمرساج شز کالم رردج
تس
کسسررها تشخرص گاز کلر
الرم جن تيرش لرشزم حفاظ
برد سخصرص گاز کلرن شبزشیش
سيارت سرزش پرکسل ررش
شطفا اش گاز کلرن کر یسها
ساده رشکار امردج
د رهش
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دکا اه شک رشرر در صررت لز م
شبزشیش ظربر ج
الیر ري
حراچشها
دشاشگررها

تماا پرکاي
را باااف
رشسنت چسن
کاع

شرااء رش
ررمار ها عفراي

شا،ام کر یسها
د رهش شیسا اه
پمپاژ

قرشر گربان
شپرشتررها در
سعرض
رخارشت
باااف

شرااء رش
ررمار ها عفراي

شحن باین شک رین
-جرش ار درشم

شحن پرا
هرنر لر ي
شحن شک رشررها
(الگرجها ) حذف
بسفر شک رشررها
ل،ن ر ف ل،ن
ررگشاين تعمرر یا
تعریض پمپها
شحن الگرجها
هرشدهين شا،ام
تعمررشت ر
شرلسگها
هرشدهي
دیفررزرها

قرشر گربان در
سعرض د د
جرش ار
شکارل
رخارشت
باااف
تماا را
باااف
رخارشت ج

ریزش
باااف ر
شپرشتررها

قرشر گربان دشخل
حراچش باااف

5

شا،ام تعمررشت

5

رشدلرل قرشر گربان
شپرشترر در دشخل
درشم ررش
جرش ار

سسمرسر

شراا رش
ررمار ها عفراي

کرب کارج
بقرشت شپرشترر

در ااایج شرزیاري جن ل  10راالترین عند ریسش
زیس سحرطي ( )RPN=80هم سرررط رش لردگي زیس سحرطي
ااشي شز ر د باااف تصفرش اشنه رش کااال خاکي شااقال پساف
خر جي تصفرشخااش باااف شک کش راعث خارج شنج
الیسنهها پساف شز شکااانشردها زیس سحرطي ()BOD, COD
لردگي هرش خاک خرشهن شن .شین شسر عا هرر خطرشت

42

1

7

8

35

1

7

5

رلسن کردج شجسام
کس رن (دیفررزر
رشهمرشه شرلسگ 5
سار )

1

7

5

شا،ام تعمررشت

1

7

6

شراا رش ررماریيا
عفراي

دیسش کمر

7

35

35

1

8

35

64

1

L

L

L

L

L

شکسرساکررج شپرشتررها در ررشرر
کزشز
ررمار ها شز جملش هپاتر

شکسرساکررج شپرشتررها در ررشرر
کزشز
ررمار ها شز جملش هپاتر

شکافاده شز ساکش س،يزرش کپسرل
شکسرژج

شکسرساکررج شپرشتررها در ررشرر
کزشز
ررماریيا شز جملش هپاتر

شکسرساکررج شپرشتررها در ررشرر
کزشز
ررمار ها شز جملش هپاتر

شکافاده شز جرثقرل

L

سساقرمي کش ررش رينشش سردم دشرد رش ااایج دی ر هم شز
رر ااخرشایسن ترلرن حشرشت سر
قبرل شی،اد سساظر زش
سس،ر سيشرد (عزیز ن .)1396
ش لها  4 3ااایج شرزیاري ریسش شیمسي رينشش
زیس سحرطي ررش هر ریسش رش رش تف رش عند ش لری ریسش
اشاج سيدهسن.

جدول  -10شناسائی خطرات و تحليل ریسکهاي زیستمحيطی تصفيهخانه فاضالب اروميه بهروش FMEA
ارزیابی ریسک هاي موجود
اقدامات کنترلی

نوع فعاليت

خطر

اثر خطر

علت خطر

کلرزاي

اش گاز کلر

لردگي هرش

رر ز اش شز
رناش  /شرر
کرلسنرن اش شز
لرلشها تزریق
گاز کلر رشدلرل
پرکرنگي لرلشها
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30

شدت

احتمال

گستره

خطر

وقوع

آلودگی

5

3

5

RPN

75

سطح

پيشنهادي

ریسک

H

شکافاده شز عایم
هشنشر دهسنه صرتي
در سحرط تزریق
ا ينشر کپسرلها
گازن شبزشیش سيارت
سرزش پرکسل ررش
شطفا اش گاز کلرن
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تيرش ت،يرزشت
حفاظ برد
سخصرص گاز کلرن
کپسرلها شکسرژج را
ظربر سساکبن
شبزشیش ظربر
دکا اه شک رشرر
سرجرد خارج
امردج ج شز سحل
ا ينشر کپسرلها
گاز کلر

کرسام پمپاژ ل،ن ررگشاي رش
دشخل الگرجها

ت،مع ل،ن در
الگرجها
هرشدهي
قسم
تشاشرسي ل،ن

راال ربان رار لي
پساف خارج
شنج شز
سعرارها
زیس سحرطي

اقص بسي
پمپها

کرسام پمپاژ ل،ن سازشد رش
دشخل رسارها ل،ن
خششکن

ت،مع ل،ن در
الگرجها
هرشدهي
قسم
تشاشرسي ل،ن

راال ربان رار لي
پساف خارج
شنج شز
سعرارها
زیس سحرطي

اقص بسي
پمپها

2

شغال رر

پر کرریز
شنج کااال/
ر د باااف
رش سحرط

لردگي سحرط

گربا ي
شغال رر

3

شیسا اه پمپاژ

شااشار رر
ااسطبرع

لردگي هرش

خرشري پمپها
ت،مع باااف
خام در شیسا اه
پمپاژ

4

بعالر شحنها سخالف
تصفرشخااش

ترلرن سرشد
زشئن حرن
عملرات شحن
ها سخالف

لردگي خاک در
صررت دبن رر
شصرلي

ترلرن سرشئن زشئن
در شحنها
سخالف

3

خط شااقال پساف خر جي
تصفرش خااش

ر د باااف
تصفرش اشنه
رش کااال
خاکي شااقال
پساف تصفرش
خااش باااف
شزکایر سسارع

شبزشیش سرزشج
الیسنگي پساف
تخطي
پارشسارها کرفي
( BOD,
)COD, TSS
شز شکااانشردها
زیس سحرطي

شااقال پساف شز
طریق کااال
خاکي شحامال
کرریز پساف
تصفرش اشنه
شيرکها
صسعاي یا
ر کااها س،ا ر
شی،اد رر
ااسطبرع ( لردگي
هرش) خاک

4

شحن هرشدهي الگرجها
(رلرئرها هرش)

ريهرشز
شنج
سحاریات
الگرج هرشده

شااشار رر
ااسطبرع راال
ربان رار لي
پساف خارج
شنج پارشسارها
کرفي شز
سعرارها زیس
سحرطي

اقص بسي
رلرئرها
هرشدهي
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 -5جمعبندي و نتيجهگيري

 -7مراجع

در شین سقالش رشسسظرر شساکائي شرزیاري ریسشها شیمسي
رينشش زیس سحرطي سن ل یش تصفرشخااش باااف شر سرش شز
ت سرش  FMEAشکافاده شن .شزجملش سزشیا ر ش شرزیاري
 FMEAسيترشج رشسرشرد یل ششاره امرد ( عزیز ن :)1396
 ت سرش  FMEAرشعسرشج یشر ش پرش رر شز خطرشتشک ؛
 شین ت سرش ررش کلرش صسایع رشخصرص صسایع برشیسنسساکب شک ؛
 شین ت سرش شررهش سطمئن ررش پرشررسي سش اتتشخرص سرثرترین کمهزیسشترین رشهحل پرش ررشاش شک .
ررش شرزیاري ریسش را ر ش سذکررن امن سصاحبش را پرکسل
کارشساکاج شسا رش برشیسن تصفرش بااافن شقنشم رش شساکائي
بعالر ها برشیسنها سخالف تصفرش باااف جسبشها خطر
زیس سحرطي
شن .در س،مرع  27جسبش شیمسي رينشش
شساکائي را شکافاده شز ر ش  FMEAسررد شرزیاري قرشرگرب .
پس شز شرزیاري ریسشن ریسشها را شنت راال سشخص اسب
رش ش لری رسن جها شرشئش شقنشسات شصاحي کسارلي سساکب
شقنشم شن.
ااایج شرزیاري اشاج دشد راالترین عند ریسش شیمسي رينشش
سرررط رش اش گاز کلر شحن گسنزدشیي تصفرشخااش باااف شر سرش
شک کش در شین سقالش شقنشسات شصاحي کسارلي سساکب شز جملش
کاهش تعنشد کرلسنرها پر ا ينشر تعنشد سررد اراز در شحنن
زسایش شطمرساج شز کالم رردج کسسررها تشخرص گاز کلر
الرم جن تيرش لرشزم حفاظ برد سخصرص گاز کلرن شبزشیش
سيارت سرزش پرکسل ررش شطفا اش گاز کلرن کر یسها
ساده رشکار امردج دکا اه شک رشرر درصررت لز م
د رهش
شبزشیش ظربر ج ررش سقارلش جلرگرر شز رر ز ریسش پرشسياد
شنه کش تعنشد شز جها شا،ام شنه شک .
راالترین عند ریسش زیس سحرطي ارز سرررط رش لردگي
زیس سحرطي (هرش خاک) ااشي شز شااقال پساف خر جي
شین شسر
تصفرشخااش شز طریق کااال ر راز رش دریاچش شر سرش شک
رشدلرل شحامال کرریز پساف تصفرش اشنه شيرک صسعاي
باااف ر کااها س،ا ر رش کااال سذکرر تس کش در حالحاار
شرک اسب رش شجرش خط شااقال شقنشم امرده شک .

تارشن م.ن رنلي را شاين ش.ن عس ریاجن م.ن ر زريااين ع.ن ()1393ن
"تن ین شل رریامي ررش تحلرل سنیری ریسش تصفرشخااش
باااف"ن تحقرقات سسارع ف شیرشجن )3(10ن .65-53
شاا ي را رکادن م.ن شحمن سقنمن م.ن ریاحي خرمن م.ن ()1393ن
"شرزیاري سنیری ریسشها زیس سحرطين شیمسي
رينششاي تصفرشخااشها ف شهرشز"ن ش لرن همایش سلي
سحرطزیس ن دشاش اه پرام اررن  1خردشدن شصفياج.
طاهریاجن م.ن ريرشسين م.ن سرشد اژشدن ص.ن ()1393ن "شرزیاري
شطمرساجپذیر تصفرشخااش باااف را شکافاده شز االرز درخ
خطا"ن تحقرقات سسارع ف شیرشجن )2(10ن .11-1
عزیز ن .ن پررخبازن ح.ر.ن جرشامرد ن ا.ن ()1396ن "شرزیاري
سنیری ریسش زیس سحرطي تصفرشخااش باااف شير را
کارررد ر ش "FMEAن کرسرن کسفرشاس کاالاش ررن شلمللي
عمرشجن سعمار شيرکاز ن شررشز.
سعر بياران ش.ن راائين ح.ن قادر ن ا.ج.ن عصم کاعالرن ا.م.ن
()1390ن "سعربي رررالک ر شي کارش در تصفرش باااف را
ا اهي رر تصفرش باااف شير شر سرش"ن ش لرن کسفرشاس سلي
عمرشج ترکعشن تيرشج.

 -6پینوشتها
1- Environmental Failure Mode and Effect Analysis
2- Occurrence
3- Severity
4- Detect
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