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:تهران جنوب فاضالب آشنایی با تصفیه خانه 

بزرگترین تصفیه خانه خاورمیانهتصفیه خانه فاضالب جنوب تهران •

، اتوبان شهید آوینی مجاور روستای عمادآور شهرری : مکان جغرافیایی •

مترمکعب در ثانیه 2/5با ظرفیت طراحی مجموعه مدول ۸بخشی از فاضالب تهران در تصفیه : هدف از احداث •

.مدول در حال بهره برداری است 6در حال حاضر . نفر می باشد 2100000بوده و جمعیت تحت پوشش آن 

.  واقع شده است1020الی 10۳5هکتار و باشیبی از شمال به جنوب ، از تراز 110تصفیه خانه به مساحت زمین •

اری زمینهای فرآیند تصفیه فاضالب از نوع لجن فعال همراه با حذف نیتروژن است و پساب تصفیه شده آبینوع •

.در تصفیه خانه جنوب در حال فعالیت می باشدتجهیز ۸000حدوداً . کشاورزی دشت ورامین را تامین خواهد کرد 
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بلوئر



:دیفیوزر دیسکی 
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بلوئر هوا را به سمت دیفیوزر ها می دمد
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RCAقداماانجاموخرابیآوردندهبوجودایریشهعللکردنپیدامنظوربهکهاستاقداماتی

.گیردمیصورتتکرارازجلوگیریمنظوربهعللآناصالحی



فازهای عملیاتی 

RCA

بهره وران نگهداری و ” شرکت مهندسین مشاور 
”تعمیرات وارنا 

ارزیابی میزان اثربخشی

برنامه ریزی و اجرای راهکارها

تعیین راهکارهای اصالحی و پیشگیرانه

اجرای آنالیز و تعیین علل وقوع خرابی

انتخاب روش مناسب جهت تحلیل

جمع آوری شواهد

تشکیل تیم تحلیل خرابی

انتخاب خرابی جهت تعریف مساله و تحلیل فاز 

1

فاز 

2

فاز 

3

فاز 

4

انتخاب خرابی

آنالیز خرابی

اجرای راهکارها

ارزیابی نتایج
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انتخاب خرابی

6و 5بلوئرهای هوادهی مدول : تجهیز بحرانی  
(  در ساعت مترمکعب12500ظرفیت هر بلوئر ) دستگاه 10،  تعداد K240-150/R400:  بلوئرهای تصفیه خانه جنوب مدل 

چرا بلوئر ؟

.شد پیمانکار و در خارج از مجموعه انجام می تمامی تعمیرات بلوئر توسط ➢

.باال بود زمان انجام تعمیرات و برگشتن تجهیز به شرایط اولیه را ➢

پیچیدگی باالی این تجهیز ➢

آنبودن تعمیرات تخصصی ➢

(تنظیم فاصله بین روتور و کیسینگ ها )حساسیت باالی برخی از تعمیرات ➢

انتخاب تجهیز بحرانی و ساختار آن

سوابق خرابی ها



”بهره وران نگهداری و تعمیرات وارنا ” شرکت مهندسین مشاور 

فاز 

1
انتخاب خرابی

انتخاب تجهیز بحرانی و ساختار آن

سوابق خرابی ها

اجزای اصلی بلوئر

تجهیزات 

اندازه گیری و

ابزار دقیق

تسمه و پولی الکتروموتور کمپرسور اگزوز خروجی فیلتر ورودی
یون فن ونتیالس

هوای گرم

محفظه 

اکوستیک

www.ipamc.org
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انتخاب خرابی
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:سوابق خرابی و وضعیت موجود 

نتافزارنرمدرمنسجمومکتوبسوابقفقدان➢

.استشدهتهرانفاضالبشرکتتحویل96سالدر6و5مدول➢

.Aبلوئرهای➢ E. F. JوHباشندمیسرویسازخارج"پولیشکستگیوکردنجامپوسته،باروتوربرخورد"دلیلبه.

.Bبلوئرهای➢ GوFبلوئر)"بیرینگایراد"آنهابودندارمشکلعلتبهکهباشندمیشدهتعمیربلوئرهایجملهازF

جزءبلوئرهااین.شوندمیدادهآنهابهاستراحتساعت6کارکردساعت12هرازایبه(استکردهجامآنبیرینگهای

.شوندمیتلقیبکارآمادهبلوئرهای

.استتهنگرفصورتآنهارویبرتعمیراتیهیچگونهتاکنونکههستندبکارآمادهبلوئرهایجزءهمDوCبلوئرهای➢

حالهربهولینشودتولیدتوقفموجببلوئرهاتوقفکهرودمیانتظار،رزروازبرخورداریوبلوئرهاتعددبهتوجهبا➢

.دهدمیکاهشراتولیدنرخ
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:رخداده در چند سال اخیر ( و علل ) خرابیها  

گازیاهوارساندنعدم•
نامناسبظرفیت•
حدازبیشفرسودگی•
حدازبیششدنگرم•
ارتعاش•
حدازبیشنیرویمصرف•
موتورتریپ•
موتورباالیدمای•
گازیاهواباالیدمای•
متقاطععملکرد•
صداوسرافزایش•
موتوربرزیادبار•
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:ISO14224خرابیهای بلوئرها در استاندارد 

BLOWER & FAN عدم رساندن هوا يا گاز

BLOWER & FAN ظرفيت نامناسب

BLOWER & FAN فرسودگي بيش از حد

BLOWER & FAN گرم شدن بيش از حد

BLOWER & FAN ارتعاش

BLOWER & FAN مصرف نيروي بيش از حد

BLOWER & FAN تريپ موتور

BLOWER & FAN دماي باالي موتور

BLOWER & FAN دماي باالي هوا يا گاز

BLOWER & FAN عملکرد متقاطع

BLOWER & FAN افزايش سر و صدا

BLOWER & FAN بار زياد بر موتور

BLOWER & FAN ديگر خرابي ها

BLOWER & FAN خرابي هاي ناشناخته



فازهای عملیاتی 

RCA

بهره وران نگهداری و تعمیرات وارنا ” شرکت مهندسین مشاور 
”

فاز 

1
انتخاب خرابی

ابیتشکیل تیم تحلیل خر

BELBINانتخاب تیم از نگاه 
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فاز 

2
ابیتشکیل تیم تحلیل خرآنالیز خرابی

محل کارسمت سازمانیعنوان در کار گروهنام و نام خانوادگیردیف

تصفیه خانه جنوبمدیر اجرایی نت شرکترئیس کار گروه اجراییکوروش جودکی1

تصفیه خانه جنوب6و 5کارشناس مکانیک مدول دبیر کار گروهمحسن نوری2

تصفیه خانه جنوبسرپرست فنی مکانیکعضو کار گروهمسعود سعادتی3

تصفیه خانه جنوبPMمسئول عضو کار گروهنرمین آقا مجیدی4

تصفیه خانه جنوبسرپرست فنی برقعضو کار گروهشیرزاد کیانی5

تصفیه خانه جنوبCMMSمسئول عضو کار گروهحمید آذرنگ6

تصفیه خانه جنوبCMMSکارشناس عضو کار گروهسید اسماعیل اسماعیلی7

تصفیه خانه شهرک غربPMمسئول عضو کار گروهمحبوبه ابراهیمی8

تصفیه خانه اکباتانPMمسئول عضو کار گروهسیدمحمد حسینی9

کمیته راهبری

کمیته اجرایی

دبیر کمیته اجرایی



وRCAگردش کاری 

نقش مشاور در پروژه
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آنالیز خرابی
کار گروه اجراییRCAآموزش کارگاهی  
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آنالیز خرابی
جمع آوری شواهد
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فاز 
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آنالیز خرابی
انتخاب روش تحلیل مناسب

.Cause Mappingروش /  الکتروپمپ های لجن کش :تصفیه خانه اکباتان 

.الکتروگیربکس هوادهی سطحی/  روش نلمز :تصفیه خانه شهرک غرب

.6و 5هوادهی مدول بلوئرهای /  استخوان ماهی  روش ایشیکاوا یا :تصفیه خانه جنوب 
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فاز 
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آنالیز خرابی
انتخاب روش تحلیل مناسب

چرا روش استخوان ماهی ؟

.حل کنندگان مساله را به بررسی تمامی اجزای مساله قبل از تصمیم گیری تشویق می کند✓

به نمایش روابط بین علل و اهمیت نسبی آن علل کمک می کند✓

.به شروع فرایند خالق کمک می کند زیرا توجه فرد یا افراد را معطوف به مساله می سازد✓

.به شروع یک توالی منطقی برای حل مساله کمک می کند✓

(کل نگری)نند ، کل مسأله را ببی(محدود نگری)به افراد کمک می کند تا به جای تأکید بر بخش کوچکی از مسأله ✓

.ندروشی رابرای کاهش حیطه مساله به دست می دهد و به جای مسائل پیچیده، مسائل ساده تر را حل می ک✓

.به افراد کمک می کند به جای این شاخه و آن شاخه پریدن، روی مساله واقعی تمرکز کنند✓
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آنالیز خرابی
انتخاب روش تحلیل مناسب

:خرابیهایی که باید مورد تحلیل قرار می گرفت 

جام شدن بیرینگ ها❖

شکستن پولی❖

بدنهبرخورد روتور به ❖

باالتر از حد مجازارتعاش ❖

دما باالتر از حد مجازافزایش ❖

صدا باالتر از حد مجاز افزایش ❖

موتوریفالتهای ❖
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آنالیز خرابی اجرای آنالیز و تحلیل علل وقوع خرابی
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آنالیز خرابی

اولویت بندی نمودن خرابی ها

4M(سوم ) علل فرعی (دوم ) علل فرعی علل اصلی خرابی
وزن

ضريب پراکندگیانحراف معيارميانگين 123456

روشها و فرآيندها

ایجاد رسوب در دیفیوزرگرفتگی دی فیوزر

ل نفوذ امالح موجود در فاضالب بدلی

خاموشی بلوئرها
3212432.501.00.38

ع عبور گردو غبار از فیلتر و تجم

گردوغبار بر زیر دی فیوزر
3332433.000.60.19

مدول در موارد خاص بدلیل 2افزایش فشار بدلیل اختالط جریان بلوئرهای 

VFDفقدان 
3333232.830.40.13

وجود رطوبت هوا داخل خط لولهگرفتگی خط لوله هوای بلوئر
که هم DRAINعدم تخلیه به موقع 

اکنون دستی است
2222322.170.40.17

مدار که بصورت دستی باز و بسته می شوند برای در)نیمه باز بودن ولوها 

(قرار دادن چند بلوئر از دو مدول به طور هم زمان
VFD3333333.000.00.00فقدان 

1122422.001.00.50باالبودن سطح روغن
2131422.171.10.49برداشتن دربهای اتاقک بلوئرها

انتخابب اوليه/ طراحی 

1253443.171.30.42مناسب نبودن سیستم خنک کاری داخل اتاقک برای خود بلوئرها

2544443.830.90.23هابلوئرها بدلیل نصب نامناسب محل فنقرارگیری باال بودن دمای محیط 

باال بودن دمای هوای ورودی به علت عدم امکان تأمین هوا با دمای مناسب 

(مکش هوا از داخل اتاقک است ) دستگاه 
2533443.501.00.27

نيروی انسانی

2344343.330.70.22فراموشی در روشن کردن به موقع فن اتاقک بلوئرها
3124342.831.10.38مهارت ناکافی پرسنل 
3223342.830.70.24آموزش ناکافی پرسنل 

گرفتگی خط لوله در زمان نصب و یا تعمیرات
در مسیر لوله با ... جاگذاشتن ابزار و 

خطای انسانی
2123332.330.70.32

ماشين

1142121.831.10.58آسیب دیدگی یا فرسودگی روتورها

گرفتگی دی فیوزر
نقوذ لجن به دیفیوزر

2332222.330.50.20پارگی ممبران
2332222.330.50.20شکستن کانکشن دی فیوزر

1131211.500.80.51قطع برق بدلیل خاموشی یا تعمیرات
3331432.830.90.32گرفتگی فیلترهای هوا

2133432.670.90.35گرفتگی خط لوله و مسیر مکش بلوئر

3322332.670.50.18زیاد بودن فاصله بین کیسینگ و روتور به علت فیلرکاری نامناسب

شرايط محيطی محل نصب
4354343.830.70.18عدم عایق بندی لوله های انتقال هوا(در فصول گرم سال)باالبودن دمای هوای محیط 

4243343.330.70.22نداشتن سیستم خنک کاری بلوئر روم

2.730.80.28کل
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آنالیز خرابی

ارایه راهکار اصالحی و پیشگیرانه 

باال بودن دمای

هوای خروجی

روشها و فرآیندها

می شوند که بصورت دستی باز و بسته)نیمه باز بودن ولوها 

برای در مدار قرار دادن چند بلوئر از دو مدول به طور هم 

(زمان
جه به برای تنظیم میزان بازبودن شیرها باتو VFDنصب -1

بلوئرها  عملکرد 

وستات و اتاقک بلوئر استفاده از ترماتوماتیک نمودن فن -2

(                                                                                                                            طبق اطالعات سازنده)درجه سانتی گراد 20تنظیم برای دمای 

اتاقک محل( وینتیالسیون و دما ) تصحیح تهویه -33

هااستقرار بلوئر  انتخاب اولیه/ طراحی 

خود مناسب نبودن سیستم خنک کاری داخل اتاقک برای

بلوئرها

ل نصب بلوئرها بدلیقرارگیری باال بودن دمای محیط 

نامناسب محل فن ها

ا باال بودن دمای هوای ورودی به علت عدم امکان تأمین هو

(مکش هوا از داخل اتاقک است) با دمای مناسب دستگاه 

فراموشی در روشن کردن به موقع فن اتاقک بلوئرهانیروی انسانی

شرایط محیطی محل نصب
نداشتن سیستم خنک کاری بلوئر روم

(در فصول گرم سال)باالبودن دمای هوای محیط 
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آنالیز خرابی

ارایه راهکار اصالحی و پیشگیرانه 

بهبود مستمر
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