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روز پژوهش فرصتی است برای بیان ضرورتهای وجود واحدهای توسعه و نوآوری در هر سازمان پیشرو و مترقی تا بتوان هم
لزوم بالندگی این واحدها را از نظر گذراند و هم نگاهی به نقش کارکردی این ساختار در آیندهنگری سازمانی داشت.
در هر سازمان بزرگی واحدهای عملیاتی همواره با سؤاالت و چالشهایی روبهرو هستند که خودشان لزوماً قادر به پاسخگویی
به آن نیستند .در این سازمانها واحد توسعه و نوآوری با نگاهی به آیندهپژوهی و ارائه برنامههای راهحل محور برای پاسخگویی این
سؤاالت و چالشها در تالش هستند .همچنین بررسی عمقی مسائل روز سازمان و پرداختن به آینده و استقبال زودهنگام از
چالشهای محتمل با نگاه تیزبین و دارای مهارت پیشبینی ،از کارکردهای دیگر این واحد است.
با پررنگتر شدن نقش خیریهها به عنوان یکی از ارکان کلیدی و اعضای تأثیرگذار جامعه مدنی در مرتفع ساختن مشکالت و
معضالت اجتماعی ،موضوع کارآمدی ،تخصص و بهروز بودن این نهادها به یکی از ضروریات حیاتشان تبدیل شده است .به دیگر
سخن امروز مؤسسات خیریه برای داشتن عملکردی در سطح جهانی نیازمند حرکت قدم به قدم منطبق با تغییرات جامعه و تمامی
ذیربطان خود هستند .عالوه بر آنکه ضرورت ایجاب میکند تا برای مسائل جاری و روزانه درون سازمانی در جستجوی جوابهایی
مناسب و مترقی باشند ،میبایست تصویری بر مبنای نوآوری و پژوهش ترسیم کرد تا هوشمندانه و با بهرهمندی بیشتر از فرصتها
کنش و واکنشهای سازمان در آینده را پیشبینی کرد.
واحد توسعه و نوآوری محک نیز در راستای همین اهداف فعالیت خود را از ابتدای سال  89آغاز کرده است و ایجاد شبکه
گستردهای از ارتباط و تعامل با جوامع علمی و دانشگاهی ملی و بینالمللی را نیز در زمره رویکردهای اساسی خود قرار داده است.
اتخاذ این رویکرد در آیندهای میان مدت ،این واحد را به سطحی از عملکرد خواهد رساند که در برابر سؤاالت و ابهامات برخواسته از
برنامه استراتژیک پنجم محک ( )5045-5041پاسخگو باشد .تعامل با گروههایی از متخصصان ،افراد صاحب فکر و پیشگام باعث
میشود که نهادهای جامعه بتوانند برای مسائل و چالشهایی که هر روز شکلی جدید پیدا میکنند ،واقعیترین و مناسبترین
راهحل را بیابند .در واقع این همان غایتی است که مؤسسه محک از توسعه روشهای تحقیق و نوآوری جستجو میکند.
این واحد در آغاز فعالیتهای خود با همکاری پژوهشگران دانشگاهی در یک تحقیق بینالمللی با هدایت انجمن بینالمللی
سرطان کودک ( ،)SIOPمشارکت داشت .این طرح تحقیقاتی با هدف مطالعه تجربیات کودکان مبتال به سرطان و خانواده ایشان
در  54کشور با درآمد کم و متوسط در سراسر جهان انجام شد .محک از نتایج این تحقیق در تعیین شاخصهای عملکردی واحد
خدمات حمایتی و یکپارچهسازی ارائه خدمات حمایتی به تمام کودکان مبتال به سرطان در سراسر کشورمان در قالب برنامه
استراتژیک چهارم بهره خواهد برد .این پژوهش و کاربردی کردن نتایج آن در سازمان ،نمونهای از اقدامات این واحد در راستای
شبکهسازی با متخصصان داخلی و بینالمللی است که ضمن اخذ دستاوردهایی نظیر کسب تجارب و به اشتراکگذاری و بهرهبردن
از دانش توانست ظرفیتهای جدید تعاملی با جامعه دانشگاهی داخلی ،سازمانها و پژوهشگران بینالمللی را برای محک به همراه
آورد.
نـگاهی به تاریخچه فعالیت محک و مسیر طی شده نشان میدهد که این سازمان به عنوان یک مؤسسه مردمنهاد پیشرو،
همواره تالشهای مکرری را برای ایجاد ساختار و سیستمهای خود انجام داده که به دلیل جدید بودن موضوع و شیوه فعالیتهای
این سازمان در ایران و عدم وجود مدلهایی برای طراحی سیستمی یک سازمان ،همواره خود برای ساخت آن تالش کرده است و
در پی رفع چالش ،پاسخگویی به نیاز و متناسب کردن آن با شرایط بومی بوده است .لذا یافتن راهحل مبتنی بر ظرفیتهای داخلی
ضمن تعامل گسترده با مراجع معتبر ملی و بینالمللی بنیادیترین موضوع در فلسفه وجودی این واحد و در پیوند با مسیر پیموده
شده محک تاکنون است.
امیدواریم با تمرکز بر توسعه و تحقیق ،زمینه ارتقای دانش ،بینش و عملکرد مؤسسه خیریه محک برای ارائه باالترین سطح
خدمات به کودکان مبتال به سرطان و خانواده آنها در سراسر سرزمینمان فراهم شود.

صبا کامکار
مدیر توسعه و نوآوری مؤسسه خیریه محک
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چکـیده
امروزه بسیاری به دلیل مشکالتی از قبیل معلولیت ،نابینایی ،برخی نارسایی های عصبی و  ...توان جابجایی بدون کمک
دیگران با تکیه بر توان بدنی خود را ندارند .این پروژه در ارتباط با طراحی وسیلهای با عنوان تنابر تعریف شده است.تنابر
نام وسیلهای است که به منظور کمک به بیماران هدف و به ویژه معلوالنی که در جابجایی مشکل دارند ،تعریف شده
است .مهم ترین معیارهای مرتبط با طراحی این وسیله که رعایت آنها به طرح اعتبار میبخشند .عبارتند از :ایمنی طرح،
کاربردی بودن آن ،سبک بودن دستگاه ،هزینه ساخت و نهایتأ زیبایی ظاهری .در این پروژه طراحی مکانیزم اولیه ،علل
انتخاب آن به عنوان مکانیزم هدف ،مباحثی چون پایداری و تحلیل تنش ،سیستم باالبر و در انتها سیستم چرخش مورد
بررسی قرار گرفته است که هر کدام فصلی را به خود اختصاص داده اند .به طور خالصه با تکیه بر معیارهای طراحی و
مطالعه بر روی طرحهای مشابه و انجام محاسبات دستی یک مکانیزم چهار میلهای به عنوان مکانیزم پایه انتخاب شده
است که از جنس آلومینیوم بوده و عکس های مربوطه به مکانیزم و ابعاد دقیق تر در متن گنجانده شده اند.

واژگـان کلـیدی :تنابر ،مکانیزم  1میله ای ،نقاط دقت ،پایداری ،سیستم باالبرنده ،سیستم چرخش

 -1دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی سیستم های انرژی ،دانشگاه صنعتی شریف ،ایران ،تهران،
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 -1مقدمه
طراحی مکانیزم تنابر عنوان مساله ای است که اولین بار توسط مرکز ملی توانبخشی مطرح شد.
هدف از طراحی تنابر کمک به افراد ناتوان در جهت جابجایی آسان تر تحت شرایط ذکر شده در ادامه می باشد.جابجایی از
ویلچر به مکان های زیر و برعکس شامل تخت خواب،سرویس بهداشتی،صندلی ماشین،مبلمان و موقعیت های مشابه.البته الزم
بذکر است که موارد فوق شاید بطور کامل پوشش داده نشوند اما سعی شده است طراحی نقاط دقتی را دربرگیرد که در ادامه به آنها
اشاره شده است.اساس طراحی بر دو نوع تحلیل استوار شده است  :تحلیل استاتیک و تحلیل دینامیک.
در تحلیل استاتیک هدف بررسی میزان تنش ها در مقاطع می باشد و در تحلیل دینامیک بحث تعادل در حین حرکت و
مکانیزم های بکار رفته مورد بررسی قرار می گیرد .امید میرود این طرح بتواند گامی مثبت در بهبود شرایط برای افراد هدف بردارد.
مهمترین گام های طراحی:
 -3ارایه مدل دوبعدی و انجام محاسبات دستی
 -4ارایه پیش طرح اولیه
 -1ارایه مدل سه بعدی در نرم افزار و نقشه های ساده از طرح
 -7ارایه نقاط دقت و ابعاد اولیه

-2وسایل مشابه مورد استفاده در این زمینه
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-3پیش طرح اولیه
با توجه به فرآیندی که شخص مورد نظر از هنگام نشستن تا ایستادن طی میکند ،میتوان با فرضیات زیر یک مکانیزم چهار
میله ای را برای جابجایی آن پیشنهاد داد :
الف -فرض اول آن است که فرد مورد نظر عمال نمیتواند از پای خود استفاده کند و هم چنین جهت پایداری بیشتر این
قسمت از بدن یعنی از زانو به پایین باید مقید شود و حرکت نکند .بنابراین این عضو را به عنوان زمین در نظر میگیریم.
ب -با توجه به بخش اول ،با درنظر گرفتن قسمت های زیر میتوان با تقریب خوبی کل بدن یا مکانیزم جابجاکننده آن را یک
مکانیزم چهار میله ای در نظر گرفت.

شکل  -1مکانیزم  4میله ای بدن

 -4ارایه نقاط دقت
برای این که این مکانیزم چهار میلهای بتواند شخص معلول را همانند یک انسان سالم بلند کند الزم است مسیر تقریبی
سینهبند و کمربند (مکان های اتصال مکانیزم به بدن) مسیری کامال شبیه مسیر بلندشدن توسط یک انسان سالم را بپیماید .بدین
1 Slide sheet
2 Transfer belt
3 Transfer board
4 Air assisted transfer-device
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منظور با تهیه فیلمی از برخاستن یک انسان عادی و تهیه چهار عکس در حین فرآیند بلند شدن سعی در تهیه  1نقطه دقت برای
نقاط اتصال کمربند و سینه بند شده است تا به وسیله آن ها ابعاد مکانیزم به گونهای حاصل شود تا مکانیزم مورد نظر شبیهترین
مسیر را نسبت به مسیری که توسط یک انسان عادی طی می شود ،بپیماید .محل تکیه گاه های این مکانیزم از قبل با توجه به
ابعاد یک انسان و هم چنین مالحظات طراحی ،بر روی پایه تنابر مشخص شده است.
پس ازآن مکانیزم مورد نظر را در نرم افزار متلب شبیه سازی نموده و مسیرهای طی شده توسط سینه بند و کمربند و عبور از
نقاط دقت مورد بررسی قرار داده شد .تصویر زیر نمایشی از شبیه سازی طرح فوق در متلب می باشد.

شکل  -2مسیر طی شده توسط مفاصل مربوط به کمر بند و سینه بند

جدول  -1ابعاد لینک های مکانیزم
L4

L3

L2

طول

947

397

077

اندازه(میلی متر)

-5طراحی پایه تنابر
همان طور که پیش از این بیان شد برای تحقق هدف این پروژه از مجموعه ای جهت بلند کردن و چرخیدن و نشستن شخص
معلول استفاده می شود .این مجموعه بر روی یک پایه قرار دارد که در طراحی این پایه از یک سری فرضیات با توجه به ساختار
بدن انسان و ابعاد صندلی های چرخدار و مسائل مربوط به زیبایی و کاهش هزینه استفاده شده است .تعدادی از این موارد در ذیل
آورده شده اند:
 )4عرض این پایه که در نقشه آن نیز کامال مشخص می باشد با توجه به عرض ویلچر های استاندارد و راحتی استفاده
شخص معلول در نظر گرفته شده است .
 )7قسمت ایستاده پایه نسبت به کف آن حدود  5درجه به سمت بیرون زاویه دارد که این عمل جهت کمک به تعادل پایه
انجام گرفته است .
 )3محل تکیه گاه های  O1و  O2با توجه به محدوده کاربری دست یک انسان عادی و راحتی استفاده از مکانیزم تنابر و هم
چنین ارتفاع این تکیه گاهها با توجه به ابعاد پا یک انسان عادی و در محدوده بین زانو تا لگن تعیین شده است .
 )1فاصله بین تکیه گاه زانو بندها نیز با توجه به فاصله پاهای یک انسان عادی و سهولت استفاده و کمترین زحمت برای فرد
معلول درنظر گرفته شده است.
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بدین ترتیب ابعاد اولیه مکانیزم چهار میلهای براساس عکس های تهیه شده به دست آورده شد که مابقی تحلیل ها براساس
آن انجام خواهد شد .ابعاد مکانیزم در جدول زیر آمده است:

شکل  -3پایه تنابر
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-6وزن قسمتهای مختلف بدن برای طراحی مکانیزم
در این بخش وزن قسمت های مختلف بدن که در طراحی مکانیزم تنابر باید درنظر گرفته شوند را محاسبه کنیم که درصد هر
بخش از قسمت های بدن از منابع مربوطه آورده شده است.پیش از محاسبه باید وزنی را به عنوان وزن فرد در نظر بگیریم که آن
را به طور کل  97کیلوگرم در نظر گرفته شده است .هم چنین به عنوان ضریب اطمینان عدد  4.5را در وزن موردنظر ضرب نمودهو
بدین ترتیب وزن فرد  477کیلو گرم در نظر گرفته شده است.
4
درصد وزنی بخش های مختلف بدن به قرار زیر هستند(در پاورقی توضیحات مربوطه آمده است) :
WL4 = 2× (4.612 + 1.431) + 0.6 = 12.7 %
WL5 = 2× 10 + 1.7 = 21.7 %
WL6 = 10.97 + 5.27 + 26.39 = 46.9 %
WL7 = 7.92 + 2× (2.64 + 1.531 + 0.612) = 18.7 %

بدین ترتیب وزن قسمت های مختلف بدست می آید:
WL4 = (120×12.7%)/2 = 7.62 Kg
WL5 = (120×21.7%)/2 = 13.02 Kg
WL6 = (120×46.9%)/2 = 28.14 Kg
WL7 = (120×18.7%)/2 = 11.22 Kg

-1-6یافتن وزن بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک
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الگوریتم ژنتیک ) (GAیک تکنیک بهینه سازی مبتنی بر جستجو است که بر اساس اصول ژنتیک و انتخاب طبیعی کار
میکند .برای یافتن وزن بهینه با استفاده از الگوریتم ژنتیک الزم است متغیر های تصمیم گیری ،تابع هدف و قیود مسئله مشخص
بشوند .متغیر های تصمیم گیری عالوه بر سه قسمت تشکیلدهنده وزن دستگاه ،سه نیروی عمودی تکیهگاه چرخها نیز میباشند.
برای برقرار بودن تعادل دستگاه در همه لحظات ،الزم است گشتاور نیرویهای موجود در این دستگاه در همه لحظات حول نقطه
 Aعددی مثبت و حول نقطه  Bعددی منفی باشد که همان قیود در این بهینه سازی می باشند .همانطور که مشاهده می شود
قید اول بیانگر تعادل نیرویی در راستای عمود بر زمین و قید دوم و سوم بیانگر گشتاور حول نقاط  Aو  Bدر حین جداشدن بیمار از
صندلی چرخدار میباشد .گشتاور نیروها حول نقاط  Aو  Bدر زمان ایستادن بیمار نیز به صورت مشابه نوشته شده و جز قیود
بهینهسازی می باشد.
1) ∑ 𝐹у = 0

𝑁₁ + 𝑁₂ − 𝐵₁ − 𝐵₂ − 𝐵₃ − 𝑚₁ − 𝑚₂ − 𝑚₃ − 𝑚₄ = 0

𝜃2 = 𝜃ᴍₐₓ :
𝜃 cos

𝐿2
2

𝑔 + 𝐵2

𝐿3
2

2) ∑ 𝑀в
𝐿
𝑔→ 𝑁1 𝐿 + 𝑁3 𝐿1 −𝐵1 𝑔 1 − 𝑚1 𝑔𝐿4 − B₃

cos 𝜃₃ + 𝐿´₄ cos(𝜋 − 𝜃₄) −

𝐿´₃
2

2

( 𝑔cos(𝜋 − 𝜃₂)) − 𝑚₃

)𝜃 cos(𝜋 − 𝜃₄) − 𝐿₂ cos

+m₁𝑔(𝐿₁ − 𝐿₄) + 𝐵₃𝑔(𝐿₁ − 𝐿₃) + +𝐵₂𝑔 (𝐿₁ +

𝐿₁
2

𝐿´₄
2

𝐿´₄
2

−𝑚₂𝑔 (𝐿₃ +

( 𝑔𝐿₂ cos 𝜃) − 𝑚₄
3) ∑ 𝑀ₐ

𝑔→ −𝑁₁(𝐿₁ − 𝐿) − 𝑁₂ 𝐿₁ + 𝐵₁

)))cos(𝜋 − 𝜃₂

𝐿´₄
2

cos 𝜃)+𝑚2𝑔 (𝐿₁ − (𝐿₃ +

𝐿₂
2

-7بررسی پایداری
در ابتدا به بررسی نیروهای ناشی از شتاب مکانیزم حین حرکت پرداخته شد و با محاسبه مقدار آن ،نقش این نیرو ها در بررسی
تعادل این وسیله مشخص خواهد شد .پس از آن پایداری طرح موردنظر را توسط دیاگرام آزاد نیرو ها و هم چنین توسط نرم افزار
 Solidworksدر بخش  Solidwork motionمورد بررسی قرار گرفت.
1.WL4: Shank and foot
WL5: Thigh
WL6: Thorax and Shoulders and Abdominopelvic
WL7: Head and neck and Arm and Forearm and Hand

4

با استفاده از معادالت سینماتیکی برای مکانیزم  1میلهای سرعت و شتاب تمامی میلهها محاسبه شد و مشاهده می شود که
مقادیر نیرو های وارده به این دستگاه ناشی از حرکت مکانیزم که حاصل ضرب جرم میلهها (که با توجه به محاسبات فوق وزن
شخص نیز در وزن میلهها آمده است) در شتاب آنها می باشد بسیار کوچک بوده و قابل صرفه نظر میباشد به گونهای بزرگترین
نیروی وارده از طرف مکانیزم حدود  47نیوتون بوده که در عدم تعادل و واژگونی دستگاه تاثیر ناچیزی خواهد داشت .علت کم بودن
مقادیر این نیرو ها ،سرعت کم و آهسته برخاستن و بلندشدن و بدون شتاب بودن میله سوم به عنوان عامل حرکت مکانیزم میباشد
که موجب شده است مقادیر شتابهای لحظهای سایر میله ها بسیار ناچیز باشند .سپس به بررسی پایداری طرح با استفاده از دیاگرام
آزاد نیروها می پردازیم.

با توجه به قسمت قبل دریافتیم که نیرو های ناشی از شتاب میله های مکانیزم ناشی از حرکت آن ،به اندازه ای کم هستند که
تاثیری بر عدم تعادل دستگاه نمیتوانند داشته باشند .در نتیجه در دوحالت می تواند واژگونی رخ دهد.
هنگام جدا شدن بیمار از صندلی چرخدار که اگر دستگاه تعادل کافی نداشته باشد میتواند موجب واژگونی کل دستگاه به
سمت عقب بشود .هنگام برخاستن بیمار و رسیدن آن به جلوی دستگاه که درصورت عدم تعادل دستگاه ،میتواند موجب واژگونی
وسیله به سمت جلو بشود.
با توجه به دیاگرام آزاد فوق ،می توان روابط تعادل نیروها در راستای عمود بر زمین و گشتاور حول نقاط  Aو  Bدر حین
جداشدن بیمار از صندلی چرخ دار و در زمان ایستادن بیمار را نوشت که روابط فوق را در قسمت بهینه سازی بیان نمودیم و با توجه
به آن ها تعادل دستگاه فوق را بررسی نمود.
هم چنین با استفاده از نرم افزار  Solidworksدر بخش  Solidwork motionبررسی شده و تصاویری از نتایج آن در
شکل زیر آمده است.

شکل -5بررسی عدم واژگونی طرح تنابر
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شکل -4دیاگرام آزاد نیروهای وارد بر دستگاه جدید

شکل  -6نمودار جا به جایی چرخ های جلو در راستای عمود بر
زمین

همان طور که مشاهده می شود طرح فوق دارای پایداری الزم در حین انجام فرایند جا به جایی می باشد و تحت هیچ صورتی
دستگاه واژگون نمی شود.
5

-8سیستم باال برنده
در کنار بررسی پایداری دستگاه طراحی شده طراحی سیستم محرک مکانیزم  1میلهای جهت برخاستن و نشستن بیمار ضروری
است .بدین منظور از یک موتور الکتریکی و گیربکس برای بلند شدن و نشستن بیمار استفاده می شود .مزیت استفاده از موتور و
گیربکس در این است ک ه در صورت عدم تعادل بیمار حین فرایند برخاستن و نشستن ،مکانیزم در همان حالت متوقف شده و بیمار
واژگون نمی شود .با توجه به شکل زیر سیستم محرک این مکانیزم بر روی میله شماره ی  3اعمال می شود و باید گشتاور اعمالی
به این عضو بتواند مکانیزم چهار میله ای را بلندکند.این گشتاور باید بتواند بر وزن قسمت های مختلف بدن و هم چنین وزن
خود مکانیزم در هر لحظه غلبه کند.با توجه به اینکه شتاب زاویه ای میله شماره  9صفر است معادالت مربوط به هر
میله را نوشته و گشتاور را به دست می آوریم .البته الزم به ذکر است در هر لحظه یک گشتاور به دست می آید و هدف
محاسبه ی گشتاور حداکثر جهت انتخاب موتور الکتریکی می باشد.
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شکل - 7مکانیزم چهار میله ای

باتوجه به شکل فوق  1مفصل موجود است و هریک دارای دو نیروی مجهول است که با گشتاوری که باید محاسبه شود ،در
مجموع  8مجهول موجود می باشد.طبق اصول استاتیک حاکم بر مساله برای هر میله دو معادله نیرویی و یک معادله گشتاوری
میتوان نوشت که بدین ترتیب با داشتن  8معادله و 8مجهول،تمامی مجهوالت یعنی  Axو  Ayو  Bxو  Byو  Cxو  Cyو  Dxو
 Dyو  Mدر هر لحظه محاسبه می شوند .مقدار گشتاور بیشینه برای به حرکت درآوردن مکانیزم برابر با  745557نیوتون میلی متر
محاسبه شد .پس از شبیه سازی مدل دستگاه در نرم افزار  ، SolidWorksمقدار گشتاور موتور برای به حرکت در آوردن این
مکانیزم در هر لحظه توسط نرم افزار محاسبه شد که نمودار آن در شکل زیر آمده است.

شکل-8نمودار گشتاور موتور بر حسب زمان

-9بررسی مقاومت اجزا تنابر
مقاومت میله های مکانیزم به مقدار قابل توجهی به هندسه سطح وابسته است .اوال طبق مدل ارایه شده که باید
مقاومت آن را بسنجیم شعاع تمامی لینک ها  65میلی متر است ،هم چنین سطح مقطع دایروی در نظر گرفته شده
است تا هم برای ساخت راحت تر باشد و هم تنش بصورت همگون در سطح آن پخش شود و تمرکز تنش ایجاد نشود .پر
واضح است هرچه سطح مقطع لینکها افزایش یابد مقاومت لینکها در برابر شکست افزایش مییابد که طبیعتا حجم
مواد استفاده شده و هزینه نیز به مراتب افزایش مییابد .در طراحی ما لینک ها هم تحت تنش ناشی از خمش و هم
تنش ناشی از برش و هم نیروی محوری قرار میگیرند که نحوه محاسبه آنها در بخش قبل ذکر شد .باتوجه به این که
ابعاد میله ها بیش از  55میلی متر میباشد؛ آنها بلند درنظرگرفته شده و اثر غالب در خرابی ناشی از تنش تحت

2

خمش است .با در نظر گرفتن اصول حاکم بر مقاومت مصالح و ضریب اطمینان طراحی مقاومت مقطع میله های
مربوطه مورد بررسی قرار گرفت و برای محاسبات از معیار ترسکا استفاده شده است.

-11سیستم چرخش
در این پروژه با انتخاب چرخ ها که قابلیت تغییر مسیر حرکت را دارند و در زیر پایه قرار داده شده اند می توان به راحتی این
وسیله را در جهت دلخواه چرخاند و دستگاه را در موقعیت مناسب برای نشستن قرار داد.

هدف از این پروژه و پروژه های مشابه ،ساخت وسیله ای برای جا به جایی آسان تر بیماران دارای ضایعه نخاعی می باشد.
مکانیزم  1میله ای طراحی شده با عنوان تنابر حدود  09کیلوگرم وزن دارد و می تواند بیماری با وزن  97کیلوگرم با ضریب
اطمینان  4.5را برای جا به جایی های مختلف یاری برساند .مکانیزم دارای طراحی ساده ای است و این یک مزیت برای آن به
شمار می آید.هم چنین هزینه ساخت کمی هم برای مواد به کار رفته تخمین زده می شود.با بررسی پایداری مکانیزم پیشنهاد شده
،وجود زانوبند و دو عدد کمربند در بخش تحتانی و سینه بند ایمنی بیمار تا حدود خوبی تامین می شود .از ایرادات وارد بر آن می
توان به سنگین بودن تنابر در جابجایی اشاره کرد .برای عملکرد بهتر این دستگاه پیشنهاد می شود؛ سیستم چرخشی جدا از چرخش
چرخ های تعبیه شده زیر دستگاه در نظر گرفته شود تا بیمار به طور کل از استفاده از کمک شخص دیگر بی نیاز شود .هم چنین
کنترلی کردن این وسیله این امکان را به بیمار می دهد که فرایندهای جا به جایی نظیر چرخش و بلندشدن را به سهولت بیشتری
انجام دهد .در نهایت امید می رود با انجام چنین پروژه هایی گامی در جهت آسایش و راحتی افراد دارای این ضایعه برداشته شود.
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شناسايی و اولويتبنديعواملموثر بر مديريت زنجیره تامین سبز در
صنعت بانکداري(مطالعه موردي :بانک سپه)

مسعود

پیردستان1

تاریخ دریافت89/60/22 :
تاریخ پذیرش89/60/28 :
کد مقاله35358 :

چکـیده
توسعه دانش و توانایی بشر برای افزایش بهره برداری از محیط و منابع آن و از نگاهی دیگر نگرانی به پایان رسیدن منابع
طبیعی و برهم خوردن تعادل فرایندهای حیاتی کره زمین ،پژوهشگران را بیشتر از گذشته متوجه محیط زیست و
فاکتورهای اثرگذار و اثرپذیر آن کرده است .صنعت بانکداری نقش بسیارمهمی در رشد و توسعه اقتصادی و حفاظت از
منابع پایه و کاهش آثار مخرب زیست محیطی دارد .ازاین رو مدیریت زنجیره تامین سبز از دغدغه های مهم صنعت
بانکداری و بانک سپه شده است و شناسایی عوامل موثر بر سبز سازی مدیریت زنجیره تامین ضروریست .در این پژوهش،
عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز بر اساس پژوهش های گذشته دسته بندی و در شش بعد بر اساس نظر
کارشناسان مشغول در بانک سپه ارزیابی و با استفاده از روش تاپسیس اولویت بندی شده است .نتایج بررسی حاکی از این
است که از عوامل شناسایی شده عواملی چون :ترویج فرهنگ سبز ،آالیندگی آب ،خاک و هوا  ،رعایت استانداردهای الزم،
بازیافت پسماندها و ضایعات ،مدیریت کیفیت جامع محیطی ،آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحیح انرژی ،ایجاد
سیستمهای کنترلی و نظارتی ،فراهم سازی محیطی ،حمایت از زنجیره تأمین سبز توسط مدیران ارشد ،بررسی تحلیلی
تمام مراحل عملیات فرآیند تولیدی ،استفاده از فناوریهای جدید ،وجود ضوابط و در آخر بررسی تحلیلی مداوم وضعیت
کاری اتوماسیون و ماشین های اداری اثر بیشتری بر مدیریت زنجیره تامین سبز درصنعت بانکداری ایران و بانک سپه
دارد.
واژگـان کلـیدی :مدیریت سبز ،زنجیره تامین سبز ،فرهنگ سبز ،بانک سپه ،تاپسیس.

 -8مدرس دانشگاه ،عضو باشگاه دانشپژوهان جوان و نخبگان دانشگاه آزاد ،دانشجوی دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد
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زنجیره تامین برای بقا در بازارهای پویا و متغیر نیازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالش های محیطی فائق آید.
چنین ابزاری یک زنجیره تامین سبزمی باشد .از این رو با هدف تدوین مدل زنجیره تامین سبز ،تحقیق حاضر صورت گرفته است.
بینشی که این مدل به مدیران ارائه می کند میتواند به آنها در برنامه ریزی استراتژیک برای ارتقاء زنجیره تامین به یک زنجیره
تامین سبز کمک کند.
امروزه سازمان هایی می توانند به درستی نقش خود را ایفا کنند که به مسئولیت های اجتماعی مانند حفظ محیط زیست توجه
داشته و آن را در اولویت قرار داده باشند .در هزاره فعلی تعریف اخالق توجه به محیط زیست است و از طرفی استقرار نظام مدیریت
محیط زیستی موجب کاهش هزینه ها می شود و نوعی تولید ثروت است و از آنجایی سواد مالی باعث افزایش ثروت و پویایی
اقتصادی می شود لذا اقدامات زیست محیطی و آموزه های سواد مالی به هم گره خورده و استقرار و پویایی مسئولیت های
اجتماعی را به همراه خواهند داشت[ .] 1امروزه تضمین توسعه پایدار هر کشور منوط به حفظ و استفاده بهینه از منابع محدود و غیر
قابل جایگزین در آن کشور شده است و اقدامات گوناگونی برای مواجهه با این مسئله توسط دولت ها انجام گرفته است که از جمله
آنها اعمال قوانین و اصول سبز مانند استفاده از مواد خام سازگار با محیط زیست در مراکز تولیدی و صنعتی ،کاهش استفاده از منابع
انرژی فسیلی و نفتی ،بازیابی کاغذها و استفاده مجدد ضایعات بر سازمان ها است[.]2
سازمان های دارای زنجیره تامین سبز با در نظر گرفتن توسعه پایدار ،توانایی مشاهده جهان به صورت واقعی و هدفمند را دارند
و برای بهبود ردپای اکولوژیک سازمان ،و در حالت کلی "محیط زیست جهانی" اقداماتی انجام می دهند[ .]3مدیریت زنجیره تامین
سبز امروزه ؛ به عنوان یک نوآوری مهم به سازمانها در توسعه استراتژیهایی برای رسیدن به اهداف مشترک سود و بازار با
کاهش خطرات زیست محیطی و باال بردن راندمان زیست محیطی خود کمک می کند[ .]4زنجیره تامین برای بقا در بازارهای پویا
و متغیر نیازمند ابزاری است که بتواند با کمک آن بر چالشهای محیطی فائق آید .در بسیاری از کشورهای در حال توسعه،
چالشهای زیست محیطی ایجاد شده به واسطه انرژی های تجدید ناپذیر ،ضایعات تولید شده توسط بشر ،انتشار سموم آالینده هوا
و کمبود آب همگی از مساله های مهم و پیچیدهای هستند که نیازمند توجه ویژه هستند .قوانین زیست محیطی سختگیرانه ،نیاز
فوری برای پایداری و فشارهای بازار از یک طرف شرکت ها را وادار می سازد تا از پایداری عملیات خود اطمینان حاصل کنند[.]5

 -2مباني نظري پژوهش
 -1-2زنجیره تأمین سبز
مدیریت زنجیره تامین سبز یکی از ایده های نوآورانه است که به توسعه عملکرد زیست محیطی در صنایع توجه میکند.
مدیریت زنجیره تامین سبز یک رویکرد برای بهبود عملکرد فرایند و محصوالت با توجه به الزامات زیست محیطی است .اجرای
موثر مدیریت زنجیره تامین سبز در یک سازمان نقش مهمی در بدست آوردن و حفظ مزیت رقابتی است[.]0
مدیریت زنجیره تامین سبز یک روش مدرن جهت بهبود اقتصادی و اکولوژیکی در طول بهبود پارامترهای عملکردی نیز
میباشد .این روش کمک می کند که محصول با مصرف کمتر مواد و انرژی تولید شود .مدیریت زنجیره تأمین سبز به طور قطع به
پایداری کمک میکند .محققان مختلف شاخص های متعددی را برای سنجش سبز بودن زنجیره تامین بیان کرده اندکه با وجود
تعدد ،همگرایی قانع کننده ای دارند که در این پژوهش عبارتند از:
-1مدیریت زیست محیطی داخلی :هدف مدیریت زنجیره تامین سبز توسعه همکاری های زیست محیطی ،اجتماعی و بهبود
عملکرد اقتصا دی با تاکید بر انتقاالت سبز در چرخه عمر محصول و خدمات می باشد و این در حالی است که به طور همزمان هم
مصرف منابع را به حداقل رسانده و هم اثرات زیست محیطی را کاهش می دهد[.]0
-2تولید و خدمات سبز :تولید و ارائه خدمات با استفاده از فناوری هایی که آلودگی را محدود یا حذف میکنند و اثرات محیطی
سودمندی دارند[.]9
-3طراحی زیست محیطی :به عنوان عاملی اساسی در بهبود وضعیت فعلی سازمان ها در یک زنجیره تامین سبز به شمار
می رود و به معنی به حداقل رساندن اثرات زیست محیطی محصول و خدمات از طریق بهبود طراحی است .این فرایند نیازمند
همکاری متقابل درون سازمان و همچنین همکاری با شرکای تجاری در سراسر زنجیره تامین است[.]8
-4خرید سبز :سازمان ها با رعایت قوانین زیست محیطی درهنگام تامین خدمات و خرید میتوانند خصوصیاتی را برای زنجیره
تامین خود در نظر بگیرند که الزامات زیست محیطی نیز در آن ها رعایت شده باشد[.]9
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 -5بازاریابی سبز :بازاریابی سبز ،نوعی فعالیت اقتصادی است که در آن بر لزوم صحت وسالمت خدمات و محصوالت و تطابق
آن با معیارهای زیست محیطی ،تأکید می شود.فعالیتی که درصدد است؛ سطح آگاهی و دانش زیست محیطی آحاد جامعه را ارتقاء
بخشیده و نگاه رایج آنان به محیط پیرامونشان را به درستی تغییر دهد[.]8
الفت و همکاران تحقیقی با عنوان شناسایی اقدامات الزم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت خودروسازی
ایران انجام دادند .با مطالعه ادبیات موضوعی ،عواملی از قبیل مدیریت زیست محیطی داخلی سازمان ،طراحی برای محیط زیست،
بهبود عملکرد زیست محیطی در حوزه فرآیند تولید ،مدیریت منابع غیرتولیدی ،مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی ،مدیریت
ضایعات ،آموزش و پژوهش و فرهنگ سازی ،مدیریت زیست محیطی بیرونی سازمان ،همکاری های زیست محیطی با ذینفعان،
بهبود عملکرد زیست محیطی در حوزه فروش و خدمات پس از فروش ،و افزایش ایمنی خودرو و بهبود عملکرد موتورخودرو را به
عنوان اقدامات الزم جهت دستیابی به مدیریت زنجیره تامین سبز معرفی نمودند .سپس با روش تاپسیس فازی اقدامات شناسایی
شده را اولویت بندی نمودند .نتایج تحقیق نشان داد که اقدامات طراحی برای محیط زیست ،همکاری های زیست محیطی با ذی
نفعان و مدیریت ضایعات به ترتیب رتبه اول تا سوم را کسب نمودند[.]16
حسینی و همکاران تحقیقی را با عنوان شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر زنجیره تامین سبز با رویکرد تحلیل مسیر در
شرکت های تولید کننده مواد شیمیایی و شوینده شهرستان شیراز انجام دادند .نتایج تحقیق نشان میدهد که محرکهای داخلی(
ریسک کاال ،ارایه خدمات ،فرهنگ سازی و تعهد مدیریت) بر فعالیت های عملیاتی مدیریت زنجیره تامین سبز تاثیر مستقیم ندارند؛
اما محرکهای خارجی(عوامل قانونی ،جامعه ،رقابت )بر آن تاثیر مستقیم و مثبت دارند  .البته الزم به ذکر است که با مطالعه ادبیات
تحقیق مشخص می گردد که محرک های داخلی تاثیر غیرمستقیم بر فعالیتهای عملیاتی مدیریت سبز دارند[.]11
حیات داودی و همکاران پژوهشی را با عنوان شناسایی و سنجش روابط ما بین مولفه های زنجیره تامین سبز در شرکت
پتروشیمی مبین عسلویه انجام دادند  .با مطالعه ادبیات موضوعی و مصاحبه با متخصصان ،شاخص های طراحی زیست محیطی،
قوانین و مقررات ،مشتریان ،و مالی به عنوان مولفه های زنجیره تامین سبزشناسایی نمودند .نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که
مولفه های طراحی زیست محیطی و مشتریان نسبت به قوانین و مقررات و مالی مهم تر می باشند[.]12
امیدوارو همکاران تحقیقی را با عنوان رتبه بندی موانع مدیریت زنجیره تامین سبز با استفاده از روش دیمتل(مطالعه شرکت
پارس خودرو) انجام دادند ،بیان می دارند که مدیریت زنجیره تامین سبز ،یکپارچه کننده مدیریت زنجیره تامین با الزامات زیست
محیطی در تمام مراحل طراحی محصول ،انتخاب و تامین مواد اولیه ،تولید و ساخت ،فرآیندهای توزیع و انتقال ،تحویل به مشتری
و باالخره پس از مصرف ،مدیریت بازیافت و مصرف مجدد برای بیشینه کردن میزان بهره وری مصرف انرژی و منابع همراه با
بهبود عملکرد کل زنجیره تامین می باشد؛ لذا در گام اول ،به بررسی موانع اجرای این شیوه ها پرداخته شد و نهایتاً ،موانع نهایی با
نظر خبرگان امر در این زمینه انتخاب شد .پس از نهایی شدن این موانع ،در گام دوم از روش دیمتل برای تجزیه و تحلیل و
رتبهبندی موانع علی و معلومی استفاده شد .در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل علی و معلولی دیمتل ،موانع عدم وجود رویکرد
فعاالنه و داوطلبانه سازمان و تامین کنندگان در خصوص رعایت استانداردهای زیست محیطی و مسئولیت اجتماعی و عدم
توانمندی تامین کنندگان برای اخذ استاندارد ایزو  ، 14001مهم ترین تاثیر را در عدم اجرای شیوه های مدیریت زنجیره تامین سبز
دارند[.]13
رائوا ظهار می دارد که سبز کردن صنعت به طور عمده به سبز کردن تولید بستگی دارد ،زیرا آالینده ها به طور عمده در حین
مراحل تولید کاال و خدمات ایجاد می شونند .کاربرد تولید سبز بیشتر به خالقیت و تکنیک های ابداعی وابسته است تا سرمایه
گذاری سنگین در فناوری سازگار با محیط زیست و این امر نیازمند همکاری نزدیک با کارکنان و تأمین کنندگان است .چهار
چارچوب رایج برای کاربرد تولید سبز وجود دارد که عبارت اند از[:]14
 تولید پاکتر :تولید پاکتر کاربرد پیوسته یک راه کار محیطی بازدارنده قابل کاربرد برای محصوالت ،فرآیند ها و خدمات استو به علت ها ی آلودگی توجه می کند  .هدف این دیدگاه ،جلوگیری از آلودگی در منابع اولیه تولید است.
 کارایی محیطی :هدف این دیدگاه ،نگه داری و محافظت منابع است  .این دیدگاه می کوشد تا کاال ها و خدمات را بااستفاده بهینه از ورودی های مرحله تولید ،تولید کند و از این طریق ضایعات را حداقل سازد و آلودگی را کنترل کند.
تولید ناب :این مفهوم مشابه مفهوم قبل ،تالش دارد تا فعالیت های بدون ارزش افزوده را حداقل کند ،استفاده از منابع راکاهش دهد و از این طریق کارایی را افزایش دهد.
ژو و همکاران در مطالعهای دیگر به دلیل افزایش فشارها به مدیران برای ارتقای هم زمان مالحظات زیست محیطی و
عملکرد اقتصادی در صنعت خودروی چین ،اجرایی کردن مدیریت زنجیره تأمین سبز را مورد بررسی قرار دادند .برخی از عواملی که
به سازمان ها برای پذیرش و اجرای مدیریت زنجیره تأمین سبز فشار می آورند ،عبارت اند از :فشار مصرف کنندگان ،کمبود منابع،
راه کارهای سبز رقبا ،رسالت محیطی سازمان و قوانین و مقررات ملی و بین المللی .آنها  22مؤلفه را برای ارزیابی مدیریت زنجیره
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تأمین سبز در برخی صنایع چین نظیر الکترونیک ،پتروشیمی و خودرو شناسایی کردند .آن ها این معیارها را در پنج گروه شامل
مدیریت محیطی داخلی ،خرید سبز ،همکاری با مشتر ی ،بازیافت و طراحی محیطی طبقه بندی کردند[.]15
سو و هو به ارزیابی رویکردهای عمده در عملیاتی کردن مدیریت زنجیره تأمین سبز پرداختند  .آن ها  20رویکرد را شناسایی
کرده و از طریق تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی ،رویکردها را اولویت بندی کردند  .سه اولویت نخست به دست آمده در این
تحقیق عبارت اند از :بنا نهادن یک پایگاه داده محیطی برای محصوالت ،حمایت مدیریت عالی و ارزیابی محیطی تأمین کنندگان
[.]10
هوانگ بحث خرید سبز را مطرح کرد ،به این صورت که در فرآیند تولید و عرضه محصوالت ،مقادیر زیادی از مواد اولیه،
ملزومات اداری و  ...الزم است  .برای اینکه شرکت ها بتوانند محصوالت سبز تولید نمایند ،باید از مواد و محصوالتی استفاده کنند
که با معیار های زیست محیطی سازگار باشد .لذا سازمان ها در مذاکره با تأمین کنندگان شان) به منظور حفظ سهم بازار یا حتی
گاهی تنها برای بقا ( باید به موضوعات محیطی توجه کنند  .برخی از دالیل روی آوردن شرکتها به خرید سبز پاسخ به عالقه
مصرف کنندگان به محصوالت سازگار با محیط زیست ،تمایز قائل شدن بین محصوالت شرکت و رقبا وصرفه جویی در هزینه ها
می باشد .اغلب شرکت ها اصولی را برای سازگاری بیشتر با محیط زیست مدنظر قرار می دهند که برخی از این اصول عبارت اند از
تهیه فهرستی از مواد شیمیایی که نباید به کار برده شود ،تهیه فهرستی از محصوالت مورد قبول ،همکاری نزدیک با تأمین
کنندگان برای افزایش عملکرد محیطی و در نظر گرفتن ویژگی های چندگانه محیطی هنگام تصمیم گیری در مورد خرید[.]10
ایپ و همکاران رویکرد جامعی را برای مدلسازی و ارزیابی عملکرد زنجیره تأمین ارائه دادند .آن ها برای این ارزیابی شش
معیار قابلیت اطمینان محصول ،رضایت کارکنان ،رضایت مشتری ،تحویل به موقع ،رشد سودآوری و کارایی را مدنظر قرار
دادند[.]19
کوتزاب و همکاران  34شاخص زنجیره تأمین سبز در حوزه خرده فروشی را شناسایی ،کردند و این شاخص ها را در هشت
طبقه سیستمهای مدیریت محیطی ،استفاده از انرژی ،توجه به ورودی ها ،محصول ،بسته بندی ،حمل ونقل ،مصرف و ضایعات
جای دادند[.]18
الرج و تامسن ،شاخص های مدیریت زنجیره تأمین سبز را شناسایی کردند و تحت پنج مؤلفه قابلیت های مدیریت تأمین سبز،
خرید سبز ،تعهد محیطی ،ارزیابی محیطی تأمین کنندگان و همکاری با تأمین کنندگان ارائه دادند[.]26
کوای و همکاران ،تحقیقی با عنوان شناسایی و تعیین بهبوددهنده های عملکرد مدیریت زنجیره تامین سبز در کشور چین
انجام دادند .نتایج تحقیق نشان می دهد که شاخص هایی مانند سازگاری با محیط ،حمایت سازمانی ،منابع انسانی با کیفیت و
شایسته ،فشار از جانب مشتریان ،فشارهای قانونی ،حمایت دولت جهت ارتقا ی عملکرد محیطی و اقتصادی سازمان ها بسیار موثر
و از اهمیت باالتری برخوردار می باشند[.]21
وو و همکاران تحقیقی با عنوان شناسایی عوامل حیاتی در مدیریت زنجیره تامین سبز با رویکرد دیمتل انجام دادند .این
پژوهشگران با مطالعه و بررسی ادبیات تحقیق ،تعداد چهار عامل اصلی شامل مدیریت تامین کننده ،بازیافت کاال ،دخالت سازمانی،
و مدیریت چرخه عمر محصول و بیست شاخص فرعی را شناسایی نمودند .نتایج نشان میدهد که در مقایسه با ابعاد دیگر،
عاملهای مدیریت تامین کننده و دخالت سازمانی مهم تر می باشند .و شاخص های حمایت مدیریت عالی سازمان ،اتخاذ سیاست
زیست محیطی ،طراحی سبز ،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان سبز ،خرید سبز ،برآوردن احتیاجات محیطی از طریق استفاده مواد
سازگار با محیط زیست نسبت به سایر شاخص های فرعی شناسایی شده در این تحقیق جهت مدیریت زنجیره تامین سبز موثرتر و
حیاتی تر می باشند[.]22

 -2-2مؤلفه هاي زنجیره تامین سبز
محققان مختلف شاخص های متعددی را برای مدیریت زنجیره تامین سبز بیان کرده اند که با وجود تعدد ،همگرایی قانع
کنندهای دارند و در این پژوهش عبارتند از:
-4خرید سبز
-1مدیریت زیست محیطی
 -5بازاریابی سبز
-2تولید وخدمات سبز
 -0بازیافت سبز
-3طراحی زیست محیطی

 -3چارچوبمفهوميپژوهش
در این پژوهش عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز از پژوهش های ارائه شده و این عوامل بر اساس ساختار کیوی و
کامپن هود [ ]23در قالب شاخص و ابعاد سبزسازی در شش بعد ساختاردهی شده است .در شکل یک چارچوب استخراج شده ارائه
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شده است در این ساختار عوامل موثر منجر به ایجاد خروجیهای که معادل ابعاد است میشود و موثربودن آنها مستلزم برآوردسازی
ابعاد سبز سازی است.
سطح مفهوم :عوامل موثر مدیریت زنجیره تامین سبز
سطح ابعاد :مدیریت زیست محیطی  ،تولیدو خدمات سبز ،طراحی زیست محیطی ،خرید سبز ،بازاریابی سبز ،بازیافت سبز
سطح شاخص:
 -1وجود ضوابط الزم برای کاهش مصرف مواد اولیه.
-2استفاده از فناوری های جدید
 -3آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحیح انرژی.
 -4رعایت استانداردهای الزم
 -5بررسی تحلیلی مداوم وضعیت کاری ماشین آالت
 -0بررسی تحلیلی تمام مراحل عملیات فرآیند تولیدی.
 -0بازیافت پسماندها و ضایعات

-9آالیندگی آب ،خاک و هوا
 -8مدیریت کیفیت جامع محیطی
 -16فراهم سازی محیطی در زمینه مسائل زیست محیطی.
 -11حمایت از زنجیره تأمین سبز توسط مدیران ارشد
 -12ترویج فرهنگ سبز
 -13ایجاد سیستم های کنترلی و نظارتی

 -4روش پژوهش
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هدف اصلی از این پژوهش ،تعیین عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز و اولویت بندی آنها در صنعت بانکداری ایران و
بخصوص در بانک سپه است تا با توجه به اولویت بندی مشخص شده اهمیت و فوریت توجه به آنها به منظور مدیریت زنجیره
تامین سبز مد نظر قرار گیرد .بدین منظور ابتدا عوامل دخیل در مدیریت زنجیره تامین سبز از مبانی نظری موضوع ،گردآوری شده،
آنگاه این عوامل که نتیجه پژوهش ها و مطالعات انجام شده در سطح جهان است ،دسته بندی شده است .در نتیجه ،لیست
منسجمی از عوامل و عناصر موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز استخراج شده است .در مرحله بعدی با توجه به پژوهش های
صورت گرفته در خصوص مدیریت زنجیره تامین سبز  ،ابعاد آن در شش بعد طبقه بندی شدند .سپس با استفاده از پرسشنامه ،نظر
متخصصان در این زمینه با درنظرگرفتن اثر هر عامل بر ابعاد مدیریت زنجیره تامین سبز ،سنجیده شد و با استفاده از آزمون
میانگین ،معنی داری عوامل از منظر متخصصان سنجیده شده است .سپس با توجه به ارزیابی صورت گرفته و با بهره گیری از
روش تاپسیس ،عوامل اولویت بندی شده است که گام های اصلی پژوهش در شکل دو ارائه شده است .در پرسشنامه 58 ،عامل در
شش بعد مدیریت زنجیره تامین سبز در قالب  13پرسش از صفر تا  566به صورت ماتریسی امتیازدهی شده است .در ضمن این
پژوهش از نوع پیمایشی بوده و از نظر جمع آوری اطالعات از نوع پژوهش مقطعی است؛ و بر اساس هدفی که دارد ،از نوع پژوهش
کاربردی است.

-5فرضیه هايپژوهش
فرضیه های این پژوهش شامل سیزده فرضیه است که در هر فرضیه موثر بودن عوامل سیزده گانه ارائه شده در قسمت سطح
شاخص بر مدیریت زنجیره تامین سبز در صنعت بانکداری ایران مورد سنجش قرار میگیرد.

-6جامعه و نمونه آماري
جامعه آماری در این پژوهش شامل 136نفر از متخصصان ،مدیران وکاشناسان بانک سپه است .که پرسشنامه ها با توجه به
دسترسی افراد به ایمیل از طریق ایمیل ،توزیع شده است و این افراد اثر 13عامل استخراج شده را بر شش بعد مدیریت زنجیره
تامین سبز ارزیابی نموده اند.

-7پرسشنامه ،روایي و پایایي
پرسشنامه این پژوهش به صورت ماتریسی تهیه شده است و عوامل موثر بر مدیریت زنجیره تامین سبز بر ابعاد ششگانه سبز
سازی سنجیده می شود به نحوی که میزان تأثیر هر یک از عوامل بر هر یک از ابعاد به صورت مجزا از صفر تا صد ارزیابی شده
است و اعتبارسنجی پرسشنامه نیز مطابق ذیل سنجیده می شود.
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به منظور روایی سنجی ابزار سنجش ،پرسشنامه اولیه در اختیار یک تیم هفت نفره کارشناسان خبره بانک سپه قرار گرفته و به
صورت حضوری با این افراد مال قات کرده و اهداف پژوهش و اهمیت آن را توضیح دادیم و با توجه به بازخوردها و نظرات ارائه
شده ،پرسشنامه اولیه اصالح و نهایی شد.
به منظور بررسی پایایی ابزار سنجش نیز از آلفای کرونباخ استفاده شده است .پایایی ابعاد این پرسشنامه بر اساس روش آلفای
کرونباخ با استفاده از نرم افزار SPSSبررسی شده است که مقداری بین 63938و  63980را نشان می دهد و بیانگر پایایی باالی ابزار
سنجش است.

 -8روشهاي تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش از آزمون میانگین tبرای بررسی معنی دار بودن اثر عوامل بر مدیریت زنجیره تامین سبز استفاده شده است و
سطح اطمینان معنی داری  85درصد است .محاسبات مذکور نیز از طریق نرم افزار SPSSصورت گرفته است .سپس با توجه به
توانایی و کاربرد گسترده روش تاپسیس از این روش برای اولویت بندی نظرات استفاده شده است.

-1-8تاپسیس
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در روش تاپسیس عالوه بر در نظر گرفتن فاصله یک گزینه  Aاز نقطه ایده آل ،فاصله آن از نقطه ایده آل منفی هم در نظر
گرفته می شود .بدان معنی که گزینه انتخابی باید داری کمترین فاصله از راه حل ایده آل بوده و درعین حال دارای دورترین فاصله
از راه حل ایده آل منفی باشد .حل مسائل با این روش مستلزم طی کردن شش گام ذیل است:
گام اول :تبدیل ماتریس تصمیم گیری موجود به یک ماتریس »بی مقیاس شده « برای بی مقیاس سازی ،از نرم اقلیدسی و
از فرمول ذیل استفاده می شود:

گام دوم :ایجاد ماتریس »بی مقیاس«با مفروض بودن بردار  Wبه عنوان ورودی به الگوریتم مطابق ذیل:

گام سوم :تعیین راه حل ایده آل مثبت و راه حل ایده آل منفی که به صورت زیر تعریف می شوند:

گام چهارم :به دست آوردن میزان فاصله ی هر گزینه تا ایده آل های مثبت و منفی:
برای محاسبه فاصله می توان از فاصله اقلیدسی یا متعامد استفاده نمود.
فاصله اقلیدسی هر گزینه تا ایده آل مثبت و فاصله هر گزینه تا ایده آل منفی ،بر اساس فرمول های زیر حساب می شود.

گام پنجم :تعیین ضرایب نزدیکی یک گزینه به راه حل ایده آل:
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گام ششم :رتبه بندی گزینه ها :هر گزینه ای که  CLآن بزرگتر باشد ،بهتر است[.]24
-9تحلیل داده ها و يافتههای پژوهش
با استفاده از آزمون میانگین به بررسی معنی داری فرضیه های پژوهش پرداخته شده است .برای سنجش معنی داری فرضیهها
از متوسط امتیاز هر یک از عوامل نسبت به ابعاد شش گانه استفاده شده است .جدول چهار جزئیات مربوط به میزان معنی داری
عوامل از منظر متخصصان وکارشناسان است .عواملی که مقدار معنی داری آن ها کمتر از  6365باشد مورد قبول است و در غیر
اینصورت فرضیه رد می شود[ .]25با توجه به نتایج حاصل شده ،کلیه عوامل بجز عامل شماره  0مورد تأیید است و از  13عامل
شناسایی شده ،اثر 12عامل بر مدیریت زنجیره تامین سبزدر صنعت بانکداری معنی دار است.
جدول -1بررسی فرضیه های پژوهش
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نتایج حاصل از تلخیص داده های پرسشنامه در جدول  2ارائه شده است .همان طور که در جدول  1مشخص شده متوسط اثر
هر عامل بر ابعاد مرتبط ارائه شده است.
جدول -2نتايج حاصل از ارزيابی عوامل مؤثر بر اساس ابعاد مديريت زنجیره تامین سبز

با استفاده از روش مجموع موزون خطی وزن هر یک از ابعاد مطابق ماتریس ذیل محاسبه گردیده است.

سپس با استفاده ازرایطه زیر
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ماتریس امتیازدهی نرمال شده است که نتایج آن در جدول 3ارائه شده است.
جدول -3ماتريس نرمال شده اثر عوامل مؤثر بر ابعاد مديريت زنجیره تامین سبز
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و سپس ماتریس نرمال شده در بردار اوزان ضرب شده است و با مشخص کردن راه حل ایده آل مثبت و ایده آل منفی برای
هر شاخص خروجی ،فاصله نتایج هر یک از عوامل تا ایده آل مثبت و ایده آل منفی به دست می آید که مقادیر 𝑖 𝑑−و  𝑑𝑖+محاسبه
شده برای هر یک از عوامل در جدول  4ارائه شده است.
جدول -4مقادير 𝒊 𝒅−و 𝒊 𝒅+محاسبه شده برای هر يک از عوامل موثر

اکنون بعد از محاسبه فاصله هر یک از عوامل با ایده آل مثبت و ایده آل منفی ضریب 𝑖∗𝐿𝐶 نیز بر اساس نتایج جدول 4
محاسبه و در جدول  5ارائه شده است و بر اساس مقادیر به دست آمده اولویت بندی شده است.
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جدول -5ضريب 𝒊∗𝑳𝑪 محاسبه شده برای هر يک از عوامل و اولويت بندی آن ها
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همان طور که در جدول 5مشخص شده است ترویج فرهنگ سبز با ضریب  6309بیش ترین اثر را بر مدیریت زنجیره تامین
سبز درصنعت بانکداری دارد .سازمان های مشابه می توانند با بهره گیری از اولویت بندی ارائه شده نسبت به مدیریت زنجیره تامین
سبز گام بردارند .در اولویتهای بعدی آالیندگی آب ،خاک و هوا ،رعایت استانداردهای الزم ،بازیافت پسماندها و ضایعات ،مدیریت
کیفیت جامع محیطی ،آموزش و ارائه الگوهای مصرف صحیح انرژی ،ایجاد سیستمهای کنترلی و نظارتی ،فراهم سازی محیطی،
حمایت از زنجیره تأمین سبز توسط مدیران ارشد ،بررسی تحلیلی تمام مراحل عملیات فرآیند تولیدی ،استفاده از فناوری های جدید،
وجود ضوابط و در آخر بررسی تحلیلی مداوم وضعیت کاری اتوماسیون و ماشین آالت می باشند .صنعت بانکداری می بایست با
حمایت از کارگروهی و پر رنگ کردن اثر آن در زنجیره تامین خود و همچنین پرداختن به مقوله مدیریت سبز از طریق ایجاد
احساس نیاز به سبز سازی سازمان ،فرایند مدیریت زنجیره تامین سبز را پیاده سازی نمایند.
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تعیین تراوایی با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی در یکی از میادین
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چکـیده
خواص پتروفیزیکی سنگ مخزن از عوامل مهم و تاثیرگذار در مدیریت و صیانت از مخازن هیدروکربوری به شمار میرود.
از بین خواص پتروفیزیکی ،مطالعه تراوایی به دلیل این که عامل انتقال جریان در مخزن است ،نقش کلیدی در مدلسازی
مخازن و برداشت اقتصادی از منابع هیدروکربن دارد .بدلیل این که تروایی تنها در چاههای دارای مغزه وجود دارد لذا از
روشهای مختلفی همچون روش واحدهای جریانی و نمودارهای چاه پیمایی برای تعیین آن در چاههای مختلف استفاده
میشود .یک واحد جریانی بخشی از مخزن است که به طور عمودی و جانبی ،پیوستگی و ویژگیهای پتروفیزیکی و زمین
شناسی تأثیرگذار بر جریان سیال در آن واحد ثابت است .در این مطالعه که بر روی یکی از میادین گازی ایران انجام شده
است ،با استفاده از مفهوم واحدهای جریانی تعداد  0واحد جریانی با روش های آنالیز هیستوگرام ،نمودار احتمال نرمال و
نمودار بر حسب تخلخل نرماالیز شده مقادیر تراوایی تخمیین زده شد و مقدار اختالف بین تراوایی مغزه و تراوایی حاصل
از واحدهای جریانی  1/90درصد با ضریب همبستگی  6/818محاسبه شده است .لذا استفاده از مفهوم واحدهای جریانی
دقت باالیی در تخمین تراوایی ارائه می دهد.

واژگـان کلـیدی :واحدهای جریانی ،تخمین تراوایی ،میدان گازی

 -9کارشناس ارشد مهندسی نفت ،مخازن هیدروکربوری ،دانشگاه شیراز
 -6استادیار بخش علوم زمین ،دانشگاه شیراز ،آدرس پست الكترونیك نویسنده رابط
karimiantorghabehamir@gmail.com

 -9استادیار بخش مهندسی نفت ،دانشگاه شیراز
 -4شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی
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بررسی و تعیین خواص پتروفیزیکی ،نقش مهمی را در فرایند تولید ،ازدیاد برداشت و مشخصه سازی مخازن هیدروکربوری
دارد .افزایش اطالعات راجع به مخزن ،دید و دانش جهت برنامه ریزی توسعه میدان و تولید بهینه از آن را افزایش می دهد .تراوایی
یکی از فاکتورهای مهم در مشخصه سازی مخزن است .این خاصیت به عنوان توانایی سنگ جهت عبور سیال تعریف میشود که
از طریق مغزه و چاهآزمایی بدست می آید .چون معموال از تمام چاه ها مغزه گیری نمیشود ،اکثر چاه ها فاقد اطالعات تراوایی
هستند .بنابراین استفاده از روش هایی که هم صرفه اقتصادی داشته باشند و همچنین در کمترین زمان تعیین شوند ،ضروری
است( .)Behnoud far P, 2017, Tadayoni M, 2012استفاده از واحدهای جریانی جهت طبقه بندی و توصیف گونه سنگ
براساس خواص پتروفیزیکی نظیر تخلخل و تراوایی است( .)Abbaszadeh, 1996;Amaefule, 1993یکی از روشهای
تخمین تراوایی ،استفاده از مفهوم واحدهای جریانی است .تعیین واحدهای جریانی ابزاری مهم جهت تمرکز سریع یک مدل
پتروفیزیکی از مخزن است که در مطالعات زیادی مورد توجه قرار گرفته اندIzadi M, 2013. Borhani, T. N. G, 2011. (.
 .) Elnaggar O, 2017یک واحد جریانی ،قسمتی از مخزن است که به طور جانبی و قائم پیوسته بوده و خصوصیات الیه بندی،
تخلخل و تراوایی مشابه دارند .واحدهای جریانی به شاخص منطقه جریان وابسته است که این شاخص تابعی از شاخص کیفیت
مخزن است .شاخص کیفیت مخزن و شاخص منطقه جریان به خواص پتروفیزیکی مغزه نظیر تخلخل و تراوایی داللت می کنند.
روشهای مختلفی نظیر نمودار شاخص کیفیت مخزن بر حسب تخلخل نرماالیز شده ،روش نمودار هیستوگرام و نمودار احتمال
نرمال از جمله روش های تعیین واحدهای جریانی به شمار میروند(.)Dehghan Abnavi.A, 2018, Abdulelah, H.2018
در این مطالعه با استفاده از داده های مغزه واحدهای جریانی تعیین میشود سپس با استفاده از واحدهای جریانی به تخمین پرداخته
میشود .از نتایج این تخمین تراوایی می توان جهت تخمین تراوایی در چاه های فاقد مغزه استفاده کرد.

 -2روش مطالعه
کیفیت یک مخزن هیدروکربنی با مفهوم واحدهای جریانی که بیانگر میزان ظرفیت ذخیره و حرکت سیال است ،قابل مشخصه
سازی است .ذخیره سازی جریان تابعی از تخلخل و حرکت سیال تابعی از تراوایی مخزن است .تخلخل و تراوایی دو عامل مهم
برای ارزیابی و توصیف خصوصیات مخزن به شمار میروند .تخلخل و تراوایی ،از مهمترین خصوصیات مخازن هیدروکربوری هستند
که به طور مستقیم بر تولید هیدروکربن تأثیر می گذارد .دسته بندی سنگ مخزن یکی از مراحل مهم در شبیه سازی است .با توجه
به رفتار متفاوت سنگ ها در حضور سیاالت مختلف ،لذا دسته بندی سنگ ها بسیار مهم و حائز اهمیت است .کوزنی و کارمن براى
یک محیط متخلخل ،معادله  1را بین تخلخل و تراوایی ارائه نمودند(:)Kozeny,1927
)(1

1

]

∅ 3

𝑒∅𝐾 = [(1−

2 𝐹 𝜏2 𝑆 2
)𝑒
𝑠
𝑣𝑔

در این رابطه  Kتراوایی و برحسب میكرومترمربع) τ ،(μmعامل پیچاپیچی محیط متخلخل φe ،تخلخل
عامل شكل و Sgvمساحت سطح در واحد حجم دانه است.
روش های متفاوتی وجود دارند که از مفهوم شاخص منطقه جریانی برای تعیین واحدهای جریانی استفاده میکنند،
روش هیستوگرام ،روش آنالیز احتمال نرمال ،روش مجموعه مربعات خطا ،روش گونه های سنگی ناپیوسته .9روشهای
شاخص منطقه جریانی به سه دسته اصلی تقسیمبندی میشوند(.)Abbaszadeh. 1996
-9روش نمودار الگ-الگ شاخص کیفیت مخزن بر حسب تخلخل نرماالیز شده :در این روش تمام نقاطی که روی
خط مستقیم با شیب واحد قرار میگیرند ،دارای خواص گلوگاهی یكسانی میباشند و یك واحد جریانی را تشكیل
میدهند .نقاط روی خطوط موازی دیگر ،واحدهای جریانی دیگر را نشان میدهند .استفاده از این روش ساده است ولی
نمیتواند با دقت باال نقاط و واحدهای جریانی را از هم جدا کند .رابطه شاخص کیفیت مخزن به صورت زیر است.
مؤثرFS،

)(0

𝐾

√𝑅𝑄𝐼 = 0.0314

𝑒𝜑

در این رابطه تراوایی برحسب میلی دارسی است .رابطه تخلخل نرمال شده به صورت زیر است:
)(3

𝑒φ
𝑒1−φ

= φZ

1 DRT
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و در نهایت با حذف پارامترهای اندازهگیری میکروسکوپی و پارامترهای کوزنی-کارمن ،یک متغیر به نام شاخص منطقهای
جریان به دست میآید که تابعی از شاخص کیفیت مخزن و تخلخل نرمال شده است.
)(4

RQI
φZ

=

1

√FS τSvgr

= FZI

با لگاریتم گیری از دو طرف خواهیم داشت:
)(6

)Log (RQI) = Log(φZ ) + Log(FZI

 -3نتایج
برای بررسی واحدهای جریانی ابتدا با استفاده از تمام اطالعات مغزه ،نمودار نیمه لگاریتمی تخلخل -تراوایی را
رسم میکنیم .اگر در این نمودار پراکندگی زیادی بین دادهها مشاهده شد ،برای برسی تراوایی و برسی تغییرات آن،
نمیتوان فقط از دادههای تخلخل استفاده کرد .مقدار پایین ضریب همبستگی ،نشاندهنده وجود چند گونه سنگ با
خواص پتروفیزیكی متفاوت است .نمودار تخلخل برحسب تراوایی مخازن ماسهسنگی دارای پیوستگی بیشتر است و
تقریباً نقاط روی خط  44درجه قرار میگیرند درحالیکه در مخازن کربناته نقاط پراکندگی باالیی دارند.
میزان انطباق دادههای تخلخل و تراوایی این میدان با توجه به ضریب همبستگی 2/4244 ،تشخیص داده است.
مقدار پایین ضریب همبستگی ،نشاندهنده وجود چندگونه سنگ با خواص پتروفیزیكی متفاوت است .شكل 9
نشاندهنده این موضوع است.
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درواقع در مقیاس لگاریتمی شاخص کیفیت مخزن بر حسب تخلخل نرماالیز شده ،نمونههایی که دارای شاخص منطقهای
جریان مشابه باشند روی یک خط مستقیم با شیب یک قرار گرفته و نمونههایی با شاخص منطقهای جریان متفاوت ،روی دیگر
خطوط موازی با شیب یک قرار میگیرند .نمونههایی که روی یک خط قرار میگیرند ،دارای ویژگیهای گلوگاهی مشابه هستند و
یک واحد جریانی منحصربهفرد را نشان میدهند( .)Amaefule, 1993درواقع هر خط نماینده یک واحد جریانی بوده و خط
 PHIZ=1را در نقطهای قطع میکند که این تقاطع ،مقادیر میانگین شاخص منطقهای جریان برای هر واحد جریانی است .با
مشخص شدن تعداد واحدهای جریانی و تعیین روابط بین تخلخل و تراوایی برای هر الیه و شاخص منطقهای جریان میانگین،
میتوان تراوایی را محاسبه کرد .این تخمین بیشتر در چاههای فاقد مغزه کاربرد دارد و با اطالعات نمودارهای پتروفیزیکی که
برخالف دادههای مغزه در تمام چاهها وجود دارند ،میتوان تراوایی را تخمین زد .روشهای مختلفی برای تخمین تراوایی وجود دارد
ازجمله ،روش منطق فازی ،شبکه عصبی و تعیین شاخص منطقه جریانی .در این مطالعه با استفاده از روش واحدهای جریانی به
تخمین تراوایی دریکی از چاههای این میدان پرداختهشده و درنهایت با نتایج حاصل از مغزه مقایسه شده است .با استفاده از مفهوم
واحدهای جریانی تعداد  0واحد جریانی تشخیص دادهشده که هر واحد جریانی ،یک مقدار میانگین شاخص منطقه جریانی دارد.
-0روش آنالیز هیستوگرام :با رسم هیستوگرام لگاریتم شاخص منطقه جریانی تعداد واحدهای جریانی تعیین میشود .هر توزیع
نرمال یک واحد جریانی را نشان میدهد.
-3روش نمودار احتمال نرمال :با استفاده از رسم نمودار احتمال لگاریتم شاخص منطقه جریانی میتوان تعداد واحدهای جریانی
را مشخص کرد .این روش از بین دو روش باال کارایی و دقت باالتری دارد.

شکل -1نمودار لگاریتم تراوایی برحسب تخلخل
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شکل -2واحد های جریانی تعیین شده با استفاده از روش نمودار هیستوگرام ،نمودار احتمال نرمال و نمودار شاخص
کیفیت مخزن بر حسب تخلخل نرماالیز شده

در ادامه با استفاده از سه روش ذکر شده ،واحدهای جریانی در میدان تعیین می شوند .طبق این روش ها مشخص
میشود این میدان دارای شش واحد جریانی است .پس از تعیین شش واحد جریانی با استفاده از مقادیر میانگین
شاخص منطقه جریانی که از روش نمودار شاخص کیفیت مخزن بدست آمده است ،تراوایی تخمین زده میشود .مقادیر
میانگین بهصورت جدول  9است.
جدول-1مقادیر میانگین شاخص ناحیه جریانی به تفکیک هر واحد جریانی
واحد های جریانی
مقدار میانگین شاخص منطقه جریانی
1
6/0809
0
6/468
3
6/008
4
1/0064
6
1/8199
0
6/8016

بر اساس مقادیر شاخص منطقه جریانی رابطه محاسبه تراوایی بهصورت زیر است(:).Abbaszadeh,1996
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()2

∅𝑒 3
)
(1−∅𝑒 )2

( ∗ 𝐾 = 1014 ∗ (𝐹𝑍𝐼𝑀𝑒𝑎𝑛 )2

برای سنجش دقت تراوایی محاسبهشده ،از مفهوم میانگین خطای نسبی استفاده شده است که میزان خطا9/19 ،
درصد به دست آمد .همچنین با توجه به  ،Error! Reference source not found.ضریب همبستگی باالیی بین
تخلخل محاسبه شده و تخلخل مغزه مشاهده میشود بهطوریکه ضریب همبستگی  19درصد را نشان میدهد .مقدار
باالی ضریب همبستگی نشاندهنده دقت و ارتباط باالی مقادیر تراوایی محاسبهشده است .رابطه میانگین خطای نسبی
بهصورت رابطه  7بیان میشود.
() 7

)𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑒𝑚𝑟𝑒𝑝 𝑑𝑒𝑡𝑎𝑙𝑢𝑐𝑙𝑎𝑐(𝑐𝑜𝑟𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑚𝑒𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦−
]
𝑦𝑡𝑖𝑙𝑖𝑏𝑎𝑒𝑚𝑟𝑒𝑝 𝑒𝑟𝑜𝑐

1

[𝐴𝑅𝐸 = 𝑛 ∑𝑛𝑘=1

نتیجهگیری
تراوایی از مهم ترین خواص پتروفیزیکی مخزن است که نقش مهمی در تولید دارد .تراوایی تابعی از نحوه ارتباط و اندازه
گلوگاه منافذ در سنگ مخزن است .به دلیل اینکه سیال باید از منافذ سنگ مخزن عبور کند ،لذا میزان تراوایی معیار بسیار مهمی
در بررسی رفتـار تولیـد از مخـزن و تعیـین روشهای بهینـﺔ ازدیاد برداشت محسوب میشود .تخمین صحیح تراوایی یک ضرورت
مهم در توسعه و مشخصه سازی مؤثر مخازن هیدروکربنی بشمار میرود .تراوایی مخزن تحت تأثیر عوامل و پارامترهای مختلفی
نظیر تخلخل ،نحوه پراکندگی کانیهای سنگ و ...است .بنابراین یکی از روش هایی که با طبقه بندی خواص پتروفیزیکی مختلف
الیه را در دسته های مجزایی قرار می دهد ،واحدهای جریانی است .در این مطالعه با استفاده از روش های نمودار شاخص کیفیت
مخزن بر حسب تخلخل نرماالیز شده ،روش نمودار هیستوگرام و نمودار احتمال نرمال تعداد شش واحد جریانی در این میدان تعیین
شد .سپس با استفاده از این واحدهای جریانی ،تراوایی تخمین زده شد .در انتها برای اعتبارسنجی نتایج با استفاده از مفهوم میانگین
خطای نسبی میزان خطا برابر  1/90درصد محاسبه شد که پایین بودن خطا نشان دهنده دقت باالی این روش است.
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شکل -1رابطه بین تراوایی محاسبهشده و تراوایی مغزه
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بهینهسازی فرایند تولید گوگرد از گازهای اسیدی با روش کالوس در
پاالیشگاه گازی با استفاده از نرم افزار Aspen HYSYS
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چکـیده
در این پژوهش ،شبیهسازی فرآیند کالوس با خوراکدهی مستقیم در یکی از فازهای پاالیشگاه گازی عسلویه انجام شد.
با استفاده از نرمافزار شبیهسازی  Aspen HYSYSمدلسازی سینتیکی واکنشهای انجام شده در دو بخش کوره و
راکتورهای کاتالیستی اجرا و نتایج حاصل از آن با دادههای تجربی مقایسه گردید .نتایج حاصل ،نشان دهنده دقت قابل
قبول شبیهساز به منظور پیشبینی محصوالت خروجی از کوره و راکتورهای کاتالیستی است ،به طوری که خطای نسبی
جریان خروجی از کوره حدود  8/9درصد و برای راکتورهای کاتالیستی اول و دوم به ترتیب  8/96و  8/91درصد میباشد.
به منظور دستیابی به درصد بازیابی بیشتر گوگرد در واحد موجود ،بهینهسازی پارامترهای مهم فرآیندی انجام شد .در این
بهینهسازی پنج متغیر مستقل شامل (دمای خوراک ورودی ،میزان هوای ورودی و میزان سوخت ورودی به کوره ،دمای
ورودی به راکتور کاتالیستی اول و دوم) و چهار متغیر محدود کننده شامل (نقاط شبنم در جریانهای ورودی و خروجی
برای راکتور کاتالیستی اول و دوم) در نظر گرفته شد .با توجه به آنالیز حساسیت انجام شده نتایج بهینهسازی قابل
پیشبینی بود و میزان بازیابی موثر گوگرد در کوره و راکتورهای کاتالیستی اول و دوم به ترتیب  1/91 ،9/16و 1/19
درصد افزایش یافت .در پایان ،میزان بازیابی کلی در این فرآیند نیز حدود  6درصد افزایش یافت.

واژگـان کلـیدی :بازیابی گوگرد ،فرآیند کالوس ،نرم افزار  ،Aspen HYSYSکوره ،راکتور کاتالیستی.

 -8دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی شیمی گرایش مهندسی فرآیند ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد
تهران شمال ،تهران ،ایران)Yalda.ahm@gmail.com( .
 -5عضو هیات علمی ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران
 -9عضو هیات علمی ،گروه مهندسی شیمی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهران شمال ،تهران ،ایران.
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 -1مقدمه
گاز حاصل از منابع و صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی شامل مقادیری از کربن دیاکسید ( )CO2و هیدروژن سولفید ()H2S
است که به آن گاز ترش میگویند H2S .مادهای بسیار سمی و خورنده است و در هنگام سوختن ،گاز گوگرد دی اکسید ()SO2
تولید میکند که خود نیز یکی از آالیندههای مهم به شمار میرود؛ بنابراین تبدیل  H2Sبه گوگرد و بازیابی گوگرد موجود در گاز
ترش یک فرآیند بسیار مهم است؛ زیرا میتوان یک ماده سمی و خورنده را تبدیل به یک ماده قابل فروش و با ارزش (گوگرد) کرد.
در همین راستا روشهای مختلفی جهت بازیابی گوگرد موجود در گاز طبیعی پیشنهاد شده است که به طور کلی شامل روشهای
واکنش مجدد مایع ،استفاده از دستگاه جداکننده گوگرد ( ،)Sulfur Scavengersاکسیداسیون مستقیم و اکسیداسیون جزئی
( H2Sکالوس) میباشد .استفاده از روش مناسب به منظور بازیابی گوگرد به دو پارامتر اصلی که عبارتند از :میزان گوگرد تولیدی و
کسر مولی  H2Sدر گاز خوراک به واحد بازیابی بستگی دارد .در شکل  9-9خالصهای از محدودهی عملکرد هر یک از روشهای
نام برده آورده شده است .باید این نکته را یادآور شد که این مرزها به صورت تقریبی بوده و در بعضی شرایط ممکن است که
تصمیمی بر خالف این محدودهبندی گرفته شود .از دیگر پارامترهای مهم که میتوانند روی انتخاب روش مناسب تاثیر بگذارند،
مقدار درصد هیدروژن سولفید آزاد شده در جو (از خروجی مشعل) و درصد بازیابی گوگرد است .امروزه در ایران و به طور کلی در
خاورمیانه با توجه به حجم باالی  H2Sورودی به واحدها عموما از روش کالوس استفاده میشود.
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شکل  -1-1محدوده عملکرد روش های مختلف بازیابی گوگرد

از مهمترین واحدهای موجود در صنایع پاالیشگاهی ،واحد بازیابی گوگرد از جریان گاز اسیدی است .در سطح دنیا تالش-های
وسیعی جهت افزایش بازده این فرآیند و کاهش هزینههای سرمایهگذاری انجام شده است .نرمافزارهای شبیهساز به کارشناسان
مهندسی فرآیند کمک بسیار بزرگی میکند؛ زیرا این نرمافزارها امکان بررسی اثرات تمامی پارامترها را در شرایط خاص منطقه بر
روی جریانهای خروجی فراهم و با اندازهگیری مقادیر مهم جریانهای خروجی ،یک حالت بهینه را برای انجام فرآیند معرفی
میکنند .همچنین میتوان با مطرح کردن فرضیههایی پیرامون تغییر تجهیزات به منظور بهبود شرایط فرآیند یا حذف قسمتهای
اضافی فرآیند و اعمال آنها در نرمافزارهای شبیهساز هزینــههای مــربــوط به سرمـایهگــذاری را بهینـه کرد؛ بنابراین در
شرایط امروزی وجود نرمافزارهای شبیهساز جهت گسترش فرآیندهای بزرگ الزم و ضروری است .در این میان ،نرمافزارهای
ویژهای جهت شبیهسازی فرآیند بازیابی گوگرد وجود دارد .با توجه به این که استفاده از این نرمافزارها هزینه زیادی را میطلبد و یا
به دلیل مسائلی از قبیل تحریم قابل دستیابی نیستند؛ بنابراین شبیه سازی باید متناسب با امکانات موجود انجام شود .لذا با توجه به
شرایط موجود ،شبیهسازی و مدلسازی این فرآیند تنها با استفاده از شبیهسازهای عمومی نظیر Aspen HYSYS :یا با استفاده از
کد نویسی انجام میشود.

 -2فرآیند کالوس
این فرآیند توسط کارل فریدریش کالوس در سال  9001به منظور تولید گوگرد عنصری از طریق اکسیداسیون جزئی هیدروژن
سولفید در حضور کاتالیست بوکسیت در یک راکتور تک مرحلهای ابداع شد .محصوالت این واکنش شامل گوگرد عنصری و آب
است .کالوس با توجه به گرمادهی بسیار زیاد واکنش و کنترل دشوار دمای محیط واکنش ،با انجام واکنش در محیط آزاد ،حرارت
تولید شده را مستقیم به محیط اطراف منتقل کرد .وی با استفاده از این روش به بازده حدود  08تا  18درصدی برای تولید گوگرد
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عنصری رسید .از سال  9110تاکنون نیز پیوسته تغییراتی از جمله بیشترکردن تعداد بسترهای کاتالیستی و یا استفاده از
کاتالیستهای متفاوت به منظور افزایش بازده باالتر انجام گرفته است .در نتیجهی این کارها امروزه به ندرت از فرآیندهای کالوس
با یک بستر کاتالیستی استفاده میشود و با توجه به پارامترهای اقتصادی و قوانین زیست محیطی هر منطقه از فرآیندهای کالوس
با دو ،سه یا حتی چهار راکتور کاتالیستی به منظور بازیابی هر چه بیشتر گوگرد استفاده میشود که این راکتورها به ترتیب از دمای
باال به دمای پایین کار میکنند.
میزان بازده در فرآیند کالوس با یک بستر کاتالیستی بسته به شرایط مختلف بین  17تا  18درصد متغیر است ،این در حالی
است که با استفاده از دو ،سه یا چهار راکتور کاتالیستی میتوان به ترتیب به مقدار بازدهی  17-10 ،18-12و  11درصد رسید .در
حال حاضر پیکربندیهای مختلفی از فرآیند کالوس در دسترس است که تفاوت عمدهی این پیکربندیها مربوط به تفاوت در
نحوهی ورود خوراک (گاز اسیدی) به این واحدها است .ویژگیهای مختلف گاز اسیدی از جمله تفاوت در ترکیب درصد H2S
موجود در گاز ،وجود مقادیر متفاوت کربن دیاکسید و ترکیبات هیدروکربنی موجود در گاز طبیعی و وجود آمونیاک در گاز اسیدی
نیز همگی عواملی هستند که سبب میشود خوراک به روشهای مختلفی وارد فرآیند شده و تحت مسیر متفاوتی قرار گیرد.
جدول  9-9روشهای مختلف ورود خوراک به کوره را بر حسب درصد  H2Sموجود در گاز نشان میدهد .با توجه به این که
منابع گازی خاورمیانه به ویژه منابع گازی ایران از نوع شور و دارای درصد باالیی از گوگرد هستند ،بیشتر واحدهای بازیابی گوگرد
موجود بر اساس فرآیند کالوس اصالح شده با پیکربندی عبور مستقیم خوارک میباشند .در این نوع پیکربندی تمامی گاز اسیدی از
درون کورهی واکنشی و جوشآور عبور میکند و معموال مقدار قابل توجهی گوگرد عنصری در کوره تولید میشود.

 -1-2اصول فرآیند کالوس
اساس کار این روش شامل دو بخش اصلی است.
-9بخش حرارتی (کوره) :در این بخش ،یک سوم از  H2Sموجود در گاز به همراه تمامی هیدروکربنهای موجود و سایر
ترکیبات قابل احتراق در جریان گاز در درون کورهی حرارتی سوزانده میشوند که از این طریق گرمای قابل مالحظهای آزاد
میشود.
-6بخش کاتالیستی :در این بخش H2S ،باقی مانده با گوگرد دیاکسید تولید شده در کوره واکنش میدهد.
برای رسیدن به سطح بازیابی گوگرد بیشتر از  18درصد ،بخش احتراق یا حرارتی ،به وسیلهی یک یا چند مرحلـه واکنش
کاتالیستــی دنبال میشـود به این ترتیب که گوگرد تشکیل شده در بخش احتراقی ،مایع شده و از جریان گاز فرآیندی جدا گردیده
و گاز فرآیندی وارد دیگر مراحل کاتالیستی میشود.
شکل  6-9فلوشیت یک فرآیند بازیابی گوگرد کالوس را در سه مرحله نشان میدهد .گازهای خروجی از آخرین کندانسور و
مرحلهی جداسازی ممکن است به مراحل فرآیندی بیشتری نیاز داشته باشد .این نیاز به وسیلهی قوانین زیست محیطی آن منطقه
مشخص میشود .به طور کلی این بخش از فرآیند به عوامل متعددی نظیر :اندازهی طرح بازیابی گوگرد H2S ،موجود در خوراک و
محل جغرافیایی طرح بستگی دارد.
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جدول -1-1پیکربندیهای مناسب واحد بازیابی گوگرد متناسب با درصد  H2Sموجود در گاز اسیدی
در گاز اسیدیH2Sدرصد مولی
پیکربندی مناسب
عبور مستقیم
بین  78تا  988درصد(گاز غنی)
جریان تقسیم شونده
بین  68تا  78درصد (گاز ضعیف)
جریان تقسیم شده همراه با پیش گرم کردن خوراک
بین  98تا  68درصد
بازگشت مستقیم گوگرد
کمتر از  98درصد
اکسیداسیون مستقیم
کمتر از  7درصد
NH3عبور مستقیم همراه با یکی از روشهای سوزاندن
NH3بین  78تا  988درصد به همراه
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شکل  -2-1نمایی از فرآیند کالوس سه مرحلهای با خوراکدهی مستقیم
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امروزه با توجه به اعمال قوانین زیست محیطی سخت گیرانه ،استفاده از یک واحد کالوس به تنهایی نمیتواند پاسخگوی
میزان بازده مورد نظر جهت حذف گوگرد از جریان گازی باشد .از این رو در بیشتر واحدهای بازیابی گوگرد پس از واحدهای
کالوس ،عملیاتهایی را به منظور حذف هر چه بیشتر گوگرد از جریان گازی از طریق تماس گاز با محلول آمین در واحدهای گاز
دنباله انجام می دهند .برای این منظور الزم است که پیش از انجام هر گونه عملیاتی روی گاز دنباله ،تمامی  SO2موجود در گاز در
یک راکتور کاتالیستی هیدروژناسیون به  H2Sتبدیل شود؛ زیرا حضور  SO2در برج جذب میتواند باعث از بین رفتن جاذب (آمین)
شود .آن گاه جریان گاز به منظور خنکسازی با آب وارد یک برج  Quenchمیشود و در ادامه جریان گاز وارد یک برج جذب
آمینی شده تا  H2Sبه وسیلهی یک آمین انتخابپذیر جذب شود .در پایان نیز آمین غلیظ به منظور احیاء وارد برج دفع شده و گاز
خروجی از باالی برج دفع به ورودی فرآیند کالوس بازگردانی میشود .در شکل  1-9نمایی از فرآیند تصفیهی گاز دنباله آورده شده
است .با استفاده از این روش میتوان به  11/1درصد تبدیل در بازیابی گوگرد از جریان گازی رسید.

شکل  -3-1نمایی از فرآیند تصفیه گاز دنباله

 -3مدلسازی فرآیند
 -1-3مدلسازی کوره
 -1-1-3مدلسازی تجربی
پژوهشهای متعددی توسط محققان در راستای پیشبینی توزیع و غلظت گازهای خروجی از کوره کالوس انجام شده است.
آنها سعی داشتند از روشهای تجربی بر مبنای واحدهای ساخته شدهی موجود عمل کنند و به این ترتیب غلظت خروجی گازها از
کوره کالوس را مستقل از پارامترهای دما و زمان به دست آورند .از روشهایی که برای نزدیک کردن نتایج مدل تعادلی با دادههای
تجربی به کار می رود این است که به تعدادی از واکنشها این اجازه داده شود که در دمایی کمتر از دمای شعله رخ دهند .به این
دما ،دمای قطع کردن جریان گفته میشود که به کمک مطابقت دادن دادههای واحد تعیین میشود .برای بررسی این موضوع الزم
است دمای واکنشها در سرعت اثر داده شود .برای اولین بار در پژوهشی در سال  9118اثر دما بر رفتار سینتیکی یک واکنش
سنجیده شد و برای آن مدل سینتیکی ارائه شد .در واقع بیان شد که کاهش دما به رشد واکنش رفت بین  H2و  S2برای تولید
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 H2Sکمک میکند؛ در صورتی که افزایش دما به افزایش سرعت واکنش برگشت کمک میکند .این رخداد مقدمهای برای بررسی
سینتیکی رفتار واکنشها در یک زمان ماندگاری کوتاه  8/7تا  6ثانیه درون کوره شد.

 -2-1-3مدلسازی سینتیکی

1
𝑆
2 2

𝐻2 𝑆 ↔ 𝐻2 +

بر اساس محاسبات ترمودینامیکی در شرایط کوره ،اغلب گوگرد تولید شده به شکل  S2بوده و در دمای  088 °Cاین مقدار
برابر با  10درصد میباشد .با توجه به این که هم زمان  H2Sدر واکنشهای موازی و رقیب درگیر است؛ بنابراین معموال دو طرف
واکنش به صورت تعادلی پیشرفت میکند و باید به صورت آزمایشگاهی نسبت تعادل مشخص شود .در مورد واکنش ترکیب همگن
 H2Sو ( SO2واکنش کالوس) تاکنون دادهها و اطالعات تجربی کمی منتشر شده است .این واکنش بخش دیگری از  S2خروجی
از کوره را تولید میکند ،اما در راکتورهای کاتالیستی به مراتب نقش پر رنگتری ایفا میکند و به صورت کاتالیستی اجرا میشود.
معادلهی ( )6-9این واکنش را بیان میکند.
3
𝑂 𝑆 + 2𝐻2
2 2

↔ 2𝐻2 𝑆 + 𝑆𝑂2
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شرایط پیچیده ی کوره و زمان ماندگاری بسیار کم گازها در آن باعث شده است که بر خالف دمای باالی کوره نتوان
واکنش های دورن آن را تعادلی فرض کرد و حتی در صورت درستی فرض تعادل ،نیاز به تعیین غلظت اجزاء ،دما و فشار باعث شد
که محققان به فکر ارائهی مدلهای دقیقتر و در عین حال منطقیتر باشند تا بتوان رفتار پدیدهها را در آن توجیه کرد و بر اساس
آنها طراحی انجام داد.
پارامترهایی نظیر :زمان واکنش ،دما ،فشار و مقدار اولیهی اجزاء در خوراک عواملی هستند که تاثیر بسیاری در واکنش گازی
درون کوره دارند و این در حالی است که در مثال های پیشین هیچ کدام از این موارد مد نظر قرار نگرفته بود .عالوه بر واکنشهای
اصلی گوگرد ،چندین واکنش دیگر با حضور گوگرد و هیدروکربنهایی که همراه گاز اسیدی وارد کوره میشوند اتفاق میافتد و
همگی در تولید گاز خروجی از کوره کالوس نقش تعیین کنندهای دارند.
برای شبیهسازی یک راکتور الزم است ابتدا مجموعهای از شرایط بررسی شود و با توجه به مسائلی که وجود دارد ،فرضیههایی
تدوین شده سپس مدلسازی انجام شود .مهمترین بخش یک مدلسازی ،تعیین واکنشهای کلیدی و استفاده از یک سینتیک
معتبر برای مدلسازی هر واکنش و توصیف رقابت میان واکنشها است .برای این منظور ابتدا باید مجموعه واکنشهایی که در
کوره اتفاق میافتد را در نظر گرفت .از مهمترین واکنشهایی که در کورهی کالوس اتفاق میافتد تجزیه و تشکیل مجدد H2S
است .اهمیت این واکنش از آن جهت است که بخشی از گوگرد و اغلب هیدروژن تولید شده در کوره ناشی از پیشرفت آن است.
این واکنش ،واکنشی تعادلی است که معادلهی آن به صورت معادلهی ( )9-9میباشد.

 -3-1-3مدلسازی راکتور کاتالیستی
بخش کاتالیستی واحد کالوس به منظور افزایش تمایل ترمودینامیکی و سوق دادن تعادل به سمت بازیابی بیشتر گوگرد از گاز
اسیدی ایجاد شد و نسبت به کوره و واکنش اکسیداسیون مستقیم دارای دما و مصرف انرژی کمتری است .در واقع تبدیل هیدروژن
سولفید به گوگرد در کوره از نظر ترمودینامیکی حدود  17درصد است .این عدد مربوط به پیکربندی عبور مستقیم است و درصورت
استفاده از پیکربندی جریان تقسیم شونده این عدد بسیار کمتر میشود .برای دستیابی به درصد تبدیلهای باالتر الزم است که
واکنشها در دماهای پایینتر ادامه پیدا کند .در دماهای پایینتر ،واکنش از نظر ترمودینامیکی تمایل بیشتری به پیشرفت دارد.
وجود بسترهای کاتالیستی و دمای پایین (بین  911تا  )188 °Cدر راکتورها مقدمات پیشرفت سریع واکنش را فراهم میکند.
همچنین این شرایط سبب میشود که واکنش بین هیدروژن سولفید و دیاکسید کربن تا باالتر از  10درصد هم پیشرفت کند .این
میزان پیشرفت در طول کل فرآیند به دست نمی آید بلکه بین مراحل مختلف واکنش گرمایی و کاتالیستی و بین راکتورهای مختلف
تقسیم می شود .در واقع کوره بیشترین نقش را در تبدیل بر عهده دارد و راکتور کاتالیستی به ترتیب از ابتدا تا انتها سهم کمتری در
میزان تبدیل پیدا میکند.
در دمای کوره نمیتوان بیش از  18درصد گوگرد را از  H2Sبازیابی کرد؛ بنابراین پس از جداسازی گوگرد مایع شده ،مخلوط
گازی حاوی باقیمانده ی گاز اسیدی وارد راکتور کاتالیستی با دمای کمتر شده و با توجه به دمای بسترهای پیاپی هر بار درصدی از
گوگرد خود را تبدیل میکند .راکتورهای کاتالیستی عایق هستند و شرایط عملیاتی آنها آدیاباتیک است و از ابتدا تا انتهای طول
بستر دما تغییر میکند .محدودهی این نوسان دما به دلیل کاهش شدت واکنشها از راکتور اول تا راکتور سوم هر بار کمتر میشود.
با توجه به این که در بررسی واحد بازیابی گوگرد ،مقدار گوگرد مایع شده مبنا قرار نمیگیرد ،بلکه مقدار گوگرد بازیابی شده کلی و
درصد  SO2خارج شده به جو مهم است؛ لذا همواره حداکثر تالش برای بازیابی بیشترین گوگرد در کمترین حجم و هزینه انجام
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میشود و این راهی جز تقسیم مراحل بازیابی و میعان گوگرد در میان راکتورها ندارد .دو روش عمده و اصلی که برای مدلسازی
راکتورهای کاتالیستی فرآیند کالوس به کار میرود ،مدل تعادلی و مدل سینتیکی است.
-1مدل تعادلی (کمینه کردن انرژی آزاد گیبس)
در مدل کمینه کردن انرژی آزاد گیبس در راکتورهای کاتالیستی ،خوراک ورودی به راکتور متفاوت از کوره بوده و دمای
کمتری برای اجرای فرآیند الزم است؛ زیرا کمینه کردن انرژی آزاد گیبس فقط تابع دما ،فشار عملیاتی ،نوع و غلظت اجزاء است و
وجود کاتالیست تأثیری بر نتایج ندارد و این عوامل فرآیندی است که بر نتیجهی عملکرد راکتورهای کاتالیستی اثر دارد .از میان
راکتورهای کاتالیستی راکتور اول به دلیل نقش پر رنگ در هیدرولیز کردن  CS2و  COSدارای دمای باالتر و درصد تبدیل
باالتری در واکنش کالوس است درحالی که سایر راکتورها در دماهای پایینتر و درصد تبدیل باالتر ،کمتر عمل میکنند.
بر اساس مدل سازی تعادلی ،امکان محاسبه و تعیین پروفایل غلظت اجزاء با پروفایل دما در طول راکتور امکانپذیر نیست؛ زیرا
این روش ،روشی ترمودینامیکی بوده و ترمودینامیک فقط مرزهای واکنش را در نظر میگیرد و امکان تعیین سرعت در آن وجود
ندارد .از طرفی در اغلب نرمافزارهای تجاری پس از تعیین غلظت اجزاء و دما در خروجی ،فاصلهی ورودی تا خروجی بستر
کاتالیستی را به قسمتهای یکسانی تقسیم کرده و پروفایل غلظت و دما را خطی فرض میکنند که این کار خود با خطای بسیاری
در دما و غلظت اجزاء در میانهی بستر کاتالیستی همراه است.
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 -2مدل سازی سینتیکی
روش دیگری که برای مدلسازی راکتور کاتالیستی استفاده میشود ،مدلسازی سینتیکی است .برخالف راکتورهای گازی
وجود دانههای کاتالیست در راکتورهای کاتالیستی باعث شده است که مجموعهی فرضیهها و شرایط پیچیدهتری به منظور بررسی
حضور نفوذ محوری در نظر گرفته شود .برای این منظور الزم است ابتدا راکتور را مدلسازی کرد (شکل .)1-9

شکل  .4-1مدل شماتیک راکتور لولهای پرشده.

در صورتی که موازنهی جرم برای راکتور نوشته شود ،با فرض ثابت بودن سرعت ظاهری سیال ( )uدر سطح مقطع ثابت ()AC
مربوط به راکتور ،دبی مولی جریان از دو بخش جریان تودهای و جریان نفوذی تشکیل شده است (معادلهی .)1-9
𝑗𝐶𝑑
𝑧𝑑

𝑎𝐷 𝐶𝐴 𝑢 = 𝑖𝐹

که در آن بخش اول معادله مربوط جریان تودهای و بخش دوم با وجود ضریب نفوذ محوری ( )Daمربوط به جریان نفوذی
طبق قانون اول انتقال جرم فیک است.
پس از اکسیداسیون جزئی هیدروژن سولفید در کوره کالوس ،مخلوط گازی خروجی از کوره با عبور از کندانسور و میعان
گوگرد عنصری تولید شده در کوره و تنظیم دما وارد راکتور کاتالیستی مرحلهی اول میشود .در این مرحله به دلیل میعان گوگرد و
افزایش نیروی رانش و تمایل ترمودینامیکی برای میعان گوگرد بیشتر و رساندن دما به حدود  188 °Cبرای تأمین انرژی
فعال سازی مورد نیاز برای انجام واکنش شرایط بسیار مناسبی برای ادامه تبدیل هیدروژن سولفید به گوگرد وجود دارد .با این تفاوت
که در راکتورهای کاتالیستی واکنش میان هیدروژن سولفید و دیاکسید گوگرد است که نقش اصلی را ایفا میکند و با عنوان
واکنش کالوس شناخته میشود.

 -4شبیهسازی و بهینهسازی فرآیند
 -1-4شبیهسازی
در این بخش به ارائه نتایج شبیهسازی واحد بازیابی گوگرد یکی از مجتمعهای گازی پارس جنوبی خواهیم پرداخت .واحد مورد
نظر شامل یک کوره کالوس با خوراک دهی مستقیم و دو راکتور کاتالیستی است .نمودار فرآیندی این واحد در شکل  9-6آورده
شده است .این شبیهسازی با استفاده از نرمافزار  Aspen HYSYS V10انجام شد.
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شکل  -1-2نمودار فرآیندی واحد بازیابی گوگرد.

در این شبیهسازی از ) Sulsim (Sulfur Recoveryبه عنوان  Fluid Packageاستفاده شده است .به منظور باالتر بردن
دمای کوره در این واحد از مقداری سوخت همراه با گاز اسیدی ورودی استفاده میشود؛ بنابراین الزم است که در شبیهسازی عالوه
بر جریان گاز اسیدی ( )989و همچنین جریان هوا ( ،)981جریانی از سوخت ( )102 fuelنیز به عنوان خوراک کوره در نظر گرفته
شود .در جدول  9-6خالصهای از مشخصات خوراک ورودی به کوره آورده شده است.

8

8

8

Vapor Fraction

43

833

43/2

)Temperature (°C

2/2

3/2

3/1

)Mole Fractions (%

)Mole Fractions (%

)Mole Fractions (%

8/34

3

91/8

)Pressure(brag
Components
CO2

9/22

3

22/53

H2S

3

2/52

2/28

H2O

3

83/28

3

O2

3

29/89

3

N2

13/28

3

3

Methane

2/29

3

3

Ethane

5819

3/32

3

3

Propane

833

833

833

Total
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(102) Fuel
2/22

جدول  -1-2مشخصات جریان گاز ورودی به کوره.
Parameter
(101) Sour Gas
(104) Air
482/38
232/35
)Total Flow(kmol/h
82913
82392
)Total Flow (kg/h

جریان گاز اسیدی و سوخت همراه پس از تزریق به کوره با اکسیژن واکنش داده و در نتیجه آن حدود چهار پنجم هیدروژن
سولفید موجود در جریان مصرف میشود .در جدول  6-6خالصهای از عملکرد کوره آورده شده است.
جدول  -2-2پارامتر های عملیاتی مهم در خروجی کوره (.)101-H-101
891/8

)Sulfur conversion (kmol/h

23/21

)Sulfur conversion efficiency (%

21/29

)H2S reacted (%

8343

)Outlet temperature (°C

جریان گاز اسیدی پس از واکنش در کوره ،وارد یک مبدل حرارتی میشود تا ضمن تولید مقداری انرژی ،گوگرد عنصری تولید
شده در طی فرآیند را به صورت مایع خارج کند ( .)999جریان گاز خروجی از مبدل به منظور رسیدن به درصد بازیابی بیشتر وارد
راکتور کاتالیستی اول ( )980-R-989شده و پس از انجام واکنش در راکتور به منظور جداسازی گوگرد تولید شده وارد کندانسور
( )980-E-986میشود .جریان خروجی از کندانسور به منظور رسیدن به دمای باالتر از نقطه شبنم ،پیش از وارد شدن به راکتور
کاتالیستی دوم توسط یک مبدل ( )980-E-981تا دمای  687 °Cپیشگرم شده و سپس وارد راکتور کاتالیستی دوم (-R-986
 )980میشود .جریان گاز پس از خروج از راکتور کاتالیستی دوم به منظور جداسازی گوگرد عنصری تولید شده در هنگام واکنش
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کاتالیستی ،وارد کندانسور میشود و جریان گاز ( )998از گوگرد عنصری ( )991جدا میشود .جریان گاز خروجی از کندانسور به
منظور تصفیهی بیشتر به واحد تصفیهی گاز دنباله فرستاده میشود .در جدول  1-6نتایج حاصل از شبیهسازی واحد آورده شده
است.
جدول  -3-2خالصه ای از نتایج شبیه سازی واحد.
Stream110
)(unit outlet

Stream 109
)(reactor 102 outlet

Stream 106
)(reactor 101 outlet

Stream 1
)(furnace outlet

918
8/11
111

661
8/11
111

190
8/11
111/0

9818
8/12
9861

)Molar Flow (kgmol/h

6/776 e + 881

6/216 e + 881

6/011 e + 881

1/677 e + 881

)Mass Flow (kgmol/h

8/9187
8/1116
8/8828
8/8881
8/8868
8/8890
8
8/8827
8/8991
8/1617
9

8/9211
8/1177
8/8828
8/8881
8/8868
8/8890
8/8812
8/8821
8/8990
8/1661
9

8/9220
8/1212
8/8911
8/8882
8/8869
8/8819
8/8991
8/8821
8/8992
8/1861
9

8/9119
8/1161
8/8109
8/8818
8/8871
8/8602
8/8221
8/8819
8/8996
8/6789
9

)Temperature (°C
)Pressure (bar

Composition
CO2
N2
H2S
COS
CS2
SO2
S – Vapor
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CO
H2
H2O
Total

- 2-4آنالیز حساسیت
به منظور بررسی رفتار فرآیند در مقابل تغییر پارامترهای موثر در آن ،انجام آنالیز حساسیت برای پارامترهای مهم صورت
پذیرفت .در جدول  1-6پارامترهای مورد بررسی به همراه بازهی تغییرات هر یک نشان داده شده است.
جدول  -4-2مجموعه پارامترهای موثر در کوره.

پارامتر
دبی هوای ورودی ()kmol/h
دبی گاز سوختنی ()kmol/h
دمای مخلوط گاز ورودی به کوره ()°C
دمای ورودی به راکتور کاتالیستی اول ()°C

بازهی تغییر
 788تا 088
صفر تا 18
 98تا 688
 698تا 608

مقدار پایه
282/16
1/27
11/1
678

-1-2-4اثر هوای اضافی
برای تعیین اثر هوای اضافی به کورهی کالوس ،مقدار هوای اضافی از مقدار اولیهی مورد استفاده در واحد که به نسبت
استوکیومتری برای سوزاندن تمامی هیدروکربنهای موجود در گاز اسیدی و سوخت ،یک سوم از هیدروژن سولفید افزوده شده است
تا  9/7برابر این حد ( 78درصد اضافی) با فرض ثابت بودن سایر پارامترها تغییر داده شود .با هر تغییر مدل اجرا شده و نتایج حاصل
از دمای خروجی از کوره ،غلظت اجزای خروجی از کوره ،میزان بازیابی گوگرد ،درصدهای تبدیل ،مقدار دوده خارجی و نسبت H2S
به  SO2در خروجی ثبت شدند.

 -2-2-4اثر تغییر دبی گاز سوختنی ورودی
به منظور افزایش پایداری شعله ،گاز سوختنی وارد کوره میشود .برای بررسی اثر گاز ،مقدار دبی ورودی آن به کوره از صفر تا
 18 kmol/hبا ثابت بودن سایر پارامترها تغییر داده شد.
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 -3-2-4دمای خوراک ورودی به کوره
تمامی اجزای ورودی به کوره (هوا ،گاز اسیدی و گاز سوختنی) در یک دما وارد کوره نمیشوند ،اما با مخلوط کردن آنها باهم
به یک دمای میانگین خواهیم رسید که در شبیهسازی کوره تحت عنوان دمای خوراک مورد استفاده قرار میگیرد .این دما را
میتوان به صورت انتزاعی (با فرض تغییر دمای محیط و یا پیشگرم کردن یکی از جریانها) تغییر داد تا اثر پیش گرم کردن را
بررسی کرد.

-4-2-4دمای ورودی به راکتورهای کاتالیستی
با توجه به گرماده بودن واکنشهای موجود در راکتورهای کاتالیستی ،هر چه دمای راکتور پایینتر باشد ،واکنش تولید گوگرد
بیشتر پیش میرود و از این رو درصد تبدیل کلی فرآیند افزایش مییابد .از طرفی با توجه به امکان تولید اسیدهای گوگردی مایع
در راکتورهای کاتالیستی الزم است که دمای خوراک راکتورهای کاتالیستی را تا حد معینی پیشگرم کرد .در این جا با تغییر دمای
ورودی به راکتورهای اول و دوم اثر این پارامتر بر کل فرآیند بررسی شد.

 -5-2-4اثر مقدار هوای ورودی به کوره
شکل  6-6تغییرات دمای خروجی از کوره کالوس را بر حسب تغییر در مقدار هوای ورودی به کوره نشان میدهد .بر این
اساس ،اضافه کردن اکسیژن بیش از حد با دمای خروجی از راکتور رابطهی مستقیم دارد .از دیدگاه انرژی ،این افزایش دما به معنی
پتانسیل بیشتر برای تولید بخار میباشد ،اما از نظر فرآیندی نیز الزم است اثر این افزایش دما را بررسی کرد.

 -6-2-4بررسی اثر مقدار سوخت تزریقی به کوره
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شکل  -2-2اثر مقدار هوای ورودی به کوره بر روی دمای خروجی از آن

شکل  1-6اثر سوخت تزریقی بر دما را نشان میدهد .بر طبق شکل ،تغییر در دبی سوخت ورودی به کوره در بیشترین حالت
حدود  98 °Cدمای خروجی را باال میبرد و تاثیر ناچیزی بر دمای خروجی از کوره دارد.

شکل  .3-2اثر تغییر در سوخت ورودی به کوره بر روی دمای خروجی

 -7-2-4اثر دمای خوراک ورودی به کوره
بر اساس شکل  1-6مشخص است که دمای ورودی خوراک به کوره دارای یک رابطهی خطی و مستقیم با دمای خروجی از
آن است .هر چه خوراک با دمای باالتری وارد شود ،در دمای باالتری هم خارج میشود.
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شکل  -4-2اثر دمای خوراک ورودی به دمای خروجی از کوره

-8-2-4اثر دمای خوراک ورودی بر راکتورها
این عامل در راکتور اول با توجه به این که واکنشها به مقدار بیشتری صورت میگیرند و نقش مهمتری را در هیدرولیز COS

سال چهارم ،شماره ( 4پیاپی ،)52 :پاییز 8931

و  CS2دارد ،اهمیتی دو چندان پیدا میکند .به طور کلی ،با توجه به گرماده بودن واکنش تبدیل  H2Sبه گوگرد در راکتورهای
کاتالیستی ،هر چه دمای ورودی به راکتور کمتر باشد برای پیشرفت واکنش بهتر خواهد بود .از طرفی محدودیتهایی مانند سرعت
انجام واکنش و یا نقطه شبنم گوگرد که باعث افت شدید بازدهی راکتور میشود از مواردی هستند که برای انتخاب دمای مناسب
ورودی به راکتور باید مد نظر قرار گیرند .پارامترهایی از قبیل :درصد تبدیل هیدروژن سولفید در هر راکتور ،نسبت  H2Sبه  SO2در
خروجی راکتورها ،درصد تبدیل  COSو  CS2در واکنش هیدرولیز راکتورها ،انتخابپذیری گوگرد نسبت به  COSو  CS2در
راکتور اول و درصد کل بازیابی گوگرد در انتهای بخش کاتالیستی فرآیند کالوس مورد بررسی قرار گرفته است.

شکل  -5-2اثر تغییر در دمای ورودی به راکتورهای کاتالیستی بر الف) دمای خروجی ب) .Dew Point Margin
مطابق شکل  7-6همان طور که انتظار میرفت ،افزایش دمای ورودی به هر دو راکتور باعث افزایش دما و افزایش Dew

 Point Marginدر خروجی از راکتورها میشود .روند تغییر دما در این مورد برای هر دو راکتور تقریبا خطی است.

-5بهینهسازی فرآیند
پس از بررسی پارامترهای مهم در عملکرد کورهی کالوس و راکتورهای کاتالیستی با استفاده از آنالیز حساسیت ،مشخص شد
که اثر این پارامترها در عملکرد فرآیند کالوس قابل توجه است و میتوان نسبت به بهینه کردن آنها اقدام نمود؛ بنابراین هدف
یافتن بازهی مشخص و مقداری مناسب برای این پارامترها است تا پاسخهای مورد سنجش و کلیدی در عملکرد فرآیند بهینه شود
و بتوان فرآیندهای کالوس با ظرفیتهای جدید و کارایی باالتر را به صورت مستقل طراحی کرد.
بهینه کردن پارامترهای موثر از قبیل شرایط عملیاتی با هدف طراحی یک واحد جدید با خوراک یکسان (مانند اغلب فازهای
پارس جنوبی) با توان بازیابی گوگرد بیشتر و یا بهبود عملکرد واحد موجود با تغییراتی جزئی انجام میشود .برای این منظور ،با
استفاده از امکانات موجود در نرمافزار  Aspen HYSYS V10به بهینهسازی پارامترهای دمای خوراک ورودی به کوره ،میزان
هوای ورودی به کوره ،میزان سوخت ورودی به کوره ،دمای ورودی به راکتور کاتالیستی اول و دوم پرداخته شد .در جدول 7-6
فهرستی از پارامترهای مورد استفاده و بازهی تغییر هر یک آورده شده است.
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جدول  -5-2پارامترهای بهینهسازی شده به همراه بازهی تغییرات مربوطه.

بازهی تغییرات
پارامتر
 28تا 978
دمای خوراک ورودی به کوره ()°C
 128تا 188
میزان هوای ورودی به کوره ()kmol/h
 8/8889تا 68
میزان سوخت ورودی به کوره ()kmol/h
 698تا 628
دمای ورودی به راکتور کاتالیستی اول ()°C
 998تا 698
دمای ورودی به راکتور کاتالیستی دوم ()°C
در این بهینهسازی Dew Point Margin ،در ورودی و خروجی راکتورهای کاتالیستی به ترتیب با مقدار  68و  96°Cبه
عنوان متغیر محدود کننده و میزان تولید گوگرد در کل فرآیند به عنوان تابع هدف در نظر گرفته شد.

 -6بررسی و تحلیل نتایج
در این بخش به مقایسهی نتایج به دست آمده از نرم افزار برای سه جریان خروجی از کوره ،از راکتور کاتالیستی اول و از راکتور
کاتالیستی دوم با دادههای الیسنسور پرداخته شده است .در جدول  9-1مقایسهی جریان خروجی از کندانسور پس از کوره (-989
 )980-Eمیان دادههای حاصل از شبیهسازی و دادههای ارائه شده توسط الیسنسور مشاهده میشود.
جدول  -1-3مقایسه میان نتایج حاصل از شبیهسازی با دادههای الیسنسور برای جریان خروجی از کوره

8
8

8/71
678

8/71
678

)Pressure (bar
)Temperature (°C

)Flow rate(kmol/h

)Flow rate(kmol/h

Components

979/91
111/71
11/00
1/17
7/71
61/16
7/11
99/82
672/1
1/61
128/1

916/92
111/99
12/62
91/17
9/91
18/96
98/17
99/11
628/1
1/89
126/87

CO2

2/1
8/99
1/0
21
771
6/2
16/9
1/7
9/1
0/2
8/9

N2
H2S
COS
CS2
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)Error (%

Simulation
Waste heat exchanger
)outlet (105

Data
Waste heat exchanger
)outlet (105

Parameter

SO2
CO
H2
H2O
Sn
Total

نتایج حاکی از آن است که در بیشتر موارد دادههای به دست آمده تطابق خوبی با دادههای موجود دارند ،تنها در مورد CS2

اختالف بسیار زیاد است که با توجه به مقدار ناچیز آن در جریان ،خطای زیادی در محاسبات کل وارد نمیشود .در مورد  COو
 COSنیز خطای به وجود آمده احتماال ناشی از مشخص نبودن سینتیک مناسب برای واکنشهای این مواد است .در جدول 6-1
میتوان مقایسهی جریان خورجی از راکتور کاتالیستی اول (جریان  )982را مشاهده کرد:
جدول  -2-3مقایسهی جریان خروجی از راکتور کاتالیستی اول میان نتایج حاصل از شبیهسازی و دادههای موجود
)Error (%

Simulation
)108-R-101 outlet (106

Data
)108-R-101 outlet (106

Parameter

8
8

8/11
190

8/11
169/9

)Pressure (bar
)Temperature (°C

)Flow rate (kmol/h

)Flow rate (kmol/h

Components

92

)Error (%

Simulation

Data

6
8/99
6/7
71
9811
0/9
16/9
1/7
8/82
9/7
8/96

970/18
111/71
91/86
8/71
6/81
0/7929
7/11
99/82
601/71
96/19
111/9

977/92
111/99
90/77
9/12
8/90
1/61
98/17
99/11
601/11
96/96
178/19

Parameter
CO2
N2
H2S
COS
CS2
SO2
CO
H2
H2O
Sn
Total

نتایج حاصل از شبیهسازی این راکتور نیز عموما نزدیک به دادههای موجود است ،تنها همان مواردی که برای کورهی کالوس
ذکر شد در این جا نیز تاثیر گذارند .جدول  1-1مقایسه میان نتایج حاصل از شبیهسازی و دادههای موجود را برای جریان خروجی از
راکتور کاتالیستی دوم نشان میدهد.
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جدول -3-3مقایسه جریان خروجی از راکتور کاتالیستی دوم میان نتایج حاصل از شبیهسازی و دادههای موجود.
)Error (%

Simulation
)108-R-102 outlet (109

Data
)108-R-102 outlet (109

Parameter

8
8

8/11
661

8/11
662/1

)Pressure (bar
)Temperature (°C

)Flow rate(kmol/h

)Flow rate(kmol/h

Components

970/11
111/71
7/16
8/16
9/01
9/21
7/11
99/82
188/07
1/16
111/1

977/92
111/99
1/26
9/12
8/90
6/19
98/17
99/11
189/22
1/11
111/21

CO2

6/18
8/99
61/08
21
1788
6/11
16/9
1/71
8/62
8/61
8/91

N2
H2S
COS
CS2
SO2
CO
H2
H2O
Sn
Total

 -1-6نتایج حاصل از بهینه سازی
در بهینه سازی این فرآیند ،پنج متغیر مستقل به همراه چهار متغیر محدود کننده (مقادیر مربوط به  Dew Point Marginدر
ورودی و خروجی راکتورهای کاتالیستی اول و دوم) در نظر گرفته شده است .در جدول  1-1نتایج حاصل از بهینهسازی متغیرهای
مستقل قابل مشاهده است.
جدول  -4-3نتایج حاصل از بهینهسازی فرآیند

متغیر مستقل
دمای خوراک ورودی به کوره ()°C
میزان هوای ورودی به کوره ()kmol/h
92

بازهی تغییرات
 28تا 978
 128تا 188

مقدار اولیه
11/1
282/1

مقدار بهینه
77/71
776/62

بازهی تغییرات
 8/8889تا 68
 698تا 628
 998تا 698

متغیر مستقل
میزان سوخت ورودی به کوره ()kmol/h
دمای ورودی به راکتور کاتالیستی اول ()°C
دمای ورودی به راکتور کاتالیستی دوم ()°C

مقدار اولیه
1/2
678
687

مقدار بهینه
8/89
616/6
979/1

برای انتخاب بازه ی دمای خوراک ورودی به کوره با توجه به این که خوراک کوره از سه بخش گاز اسیدی ،هوا و سوخت
همراه تشکیل شده است؛ بنابراین برای محاسبهی دمای خوراک ورودی به کوره از میانگین وزنی دمای این سه خوراک استفاده
شده است .میزان هوای ورودی به کوره در بازهی بین  8تا حدود  988درصد هوای اضافی در نظر گرفته شده و میزان سوخت
ورودی به کوره نیز از  8/8889تا حدود  6/7برابر مقدار اولیه تغییر داده شده است.
نتایج حاصل از بهینهسازی با توجه به آنچه در آنالیز حساسیت پارامترها گفته شد ،نتایجی قابل پیشبینی بود .در طی
بهینه سازی فرآیند ،دمای خوراک ورودی به کوره با توجه به اثری که بر ترکیب گازها داشت ،کاهش یافت و به مقدار 77/71 °C
رسید .مقدار هوای ورودی به کوره که اثر آن به طور کامل در بحث آنالیز حساسیت بررسی شد با کاهش حدود  77 kmol/hبه
مقدار  776/62 kmol/hرسید .سوخت ورودی به کوره با توجه به اثرات نامطلوبی که در فرآیندهای بعدی میگذاشت به مقدار
زیادی حذف شد و به  8/89 kmol/hکاهش یافت که عمال مقدار ناچیزی است .دمای راکتورهای کاتالیستی نیز با توجه به
گرماده بودن واکنشها تا حد ممکن پایین آورده شد.

مقدار بهینه

مقدار کمینه مجاز ()°C

متغیر محدود کننده

68
78/12
11/60
96

68
68
96
96

Inlet Dew Point Margin 108-R-101
Inlet Dew Point Margin 108-R-102
Outlet Dew Point Margin 108-R-101
Outlet Dew Point Margin 108-R-102

انتخاب مقدار مجاز برای متغیرهای محدود کننده ،مسئلهای کلیدی در بهینهسازی فرآیند است .با توجه به امکان تشکیل
گوگرد مایع در راکتورهای کاتالیستی ،کمترین مقدار مجاز برای  Dew Point Marginدر ورودی و خروجی از راکتورها به ترتیب
برابر با  68و  96 °Cانتخاب شده اس ت .البته این نکته قابل ذکر است که این مقادیر با استفاده از قواعد کلی و با توجه به
اطالعات تجربی پیشین انتخاب شده و انتخاب دمای دقیق نیازمند اطالعات زیادی از هر یک از تجهیزات است .نتایج حاصل به
خوبی این موضوع را نشان میدهند که هر چه دمای راکتورهای کاتالیستی کمتر باشد عملکرد بهتری خواهند داشت .این مسئله در
انتخاب کمترین دمای ممکن برای راکتورها به عنوان دمای بهینه قابل رویت است .جدول  2-1عملکرد فرآیند را برای حاالت قبل
و بعد از بهینهسازی نشان میدهد.
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جدول  .5-3نتایج حاصل از متغیرهای محدود کننده در بهینهسازی

جدول  -6-3مقایسهی عملکرد کوره ( )101-H-101قبل و بعد از بهینهسازی.
Pre Optimization

Past Optimization

910/9
71/10
10/21
9818

919/1
29/6
17/89
101/1

Parameter
)Sulfur Conversion (kgmol/h
)Sulfur Conversion Efficiency (%
)H2S reacted (%
)Outlet Temperature (°C

همان طور که در جدول  2-1قابل مشاهده است ،با وجود کاهش درصد تبدیل  H2Sدر کوره ،مقدار درصد تبدیل برای کل
مقدار گوگرد موجود در گاز اسیدی افزایش یافته است .به عبارت دیگر میتوان گفت که در مقایسه با قبل از بهینهسازی ،مقدار
 CS2و  COSکمتری در کوره تولید میشود و کسر بیشتری از  H2Sمصرفی در کوره صرف تولید گوگرد عنصری میشود .این
امر آثار بسیار مطلوبی بر روی عملکرد راکتورهای کاتالیستی خواهد گذاشت.
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مقایسه عملکرد راکتور کاتالیستی اول قبل و بعد از بهینهسازی-7-3 جدول
Parameter
Sulfur Conversion (%)
Sulfur Conversion efficiency (%)
Inlet Sulfur Dew Point Margin (°C)
Outlet Sulfur Dew Point Margin (°C)
COS hydrolysis (%)
CS2 hydrolysis (%)
H2S reacted (%)
COS + CS2 + H2S at outlet (ppmmol)

Past Optimization

Pre Optimization

21/16
17/96
68
11/60
17/11
71/21
11/17
+ 881e9/169

26/11
27/10
11/01
21/01
02/11
21/99
26/89
+ 881e6/620

 مقدار، واکنش داده شده بسیار باالتر رفته است و در نتیجهCOS  وH2S  مقدار، پس از بهینهسازی1-1 با توجه به جدول
. در خروجی از راکتور کاتالیستی اول به طور چشمگیری کاهش مییابدH2S  وCS2 ،COS مجموع گازهای
Parameter

Past Optimization

Pre Optimization

Sulfur Conversion (%)

92/70
11/11
78/12
96
11/10
2/91
11/91
1111

68/20
21/62
18/11
99/11
18/81
1/17
18/11
0179

Sulfur Conversion efficiency (%)
Inlet Sulfur Dew Point Margin (°C)
Outlet Sulfur Dew Point Margin (°C)
COS hydrolysis (%)
CS2 hydrolysis (%)
H2S reacted (%)
COS + CS2 + H2S at outlet (ppmmol)
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 مقایسه عملکرد راکتور کاتالیستی دوم قبل و بعد از بهینهسازی-1-3 جدول

 مقدار مجموع،0-1  با توجه به جدول.در راکتور کاتالیستی دوم نیز نتایج بهینهسازی مشابه با راکتور کاتالیستی اول است
 در خروجی از راکتور کاتالیستی دوم پس از بهینهسازی تقریبا به نصف کاهش پیدا کرده است که اینH2S  وCS2 ،COS گازهای
.امر برای مراحل بعدی بسیار ارزشمند خواهد بود
) از واحد قبل و بعد از بهینهسازی110 مقایسهی جریان خروجی (جریان-9-3 جدول
Parameter
Temperature (°C)
Pressure (bar)
Molar flow (kgmol/h)
Mass flow (kg/mol)

Past Optimization

Pre Optimization

918
8/11
021/2
+ 881e6/121

918
8/11
118
+ 881e6/776

8/9089
8/1211
8/8811
8/8889
8
8/8868
8/8816
8/8991
8/1617

8/9181
8/1118
8/8826
8/8881
8/8868
8/8890
8/8821
8/8991
8/1617

Mole fraction
CO2
N2
H2S
COS
CS2
SO2
CO
H2
H2O
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در جریان خروجی نیز مقادیر  H2Sو  COSو  CS2کاهش یافتهاند .در نتیجه این بهینهسازی ،مقدار کل بازیابی گوگرد حدود
 9/11درصد (معادل  1/62 kmol/hگوگرد) بهبود یافت و همراه با استفادهی کمتر از مقدار هوا و سوخت در کوره به مقدار 11/17
درصد رسید.

نتیجه گیری
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در این پژوهش ،گاز اسیدی حاوی  77درصد ( H2Sبر مبنای مرطوب) که از باالی برج دفع واحد تصفیهی گاز طبیعی به
روش جذب به کمک محلول آلکانول آمین (واحد جذب شیمیایی) خارج شده است ،وارد واحد بازیابی گوگرد فاز  91و  90پارس
جنوبی میشود .الزم است به کمک فرآیند کالوس ،گوگرد موجود در این جریان گازی به فاز جامد رفته تا امکان کنترل آلودگی
ناشی از آن در جو فراهم شود و هم بتوان از گوگرد تولید شده در سایر صنایع استفاده نمود .پس از شرح کامل فرآیند کالوس،
شبیهسازی این فرآیند با استفاده از نرمافزار  Aspen HYSYSانجام شد .سپس به منظور بررسی اثر پارامترهای مهم در فرآیند،
آنالیز حساسیت انجام و نتایج آن به تفصیل مورد بحث واقع شد .پس از تعیین میزان اثر پارامترهای مهم بر پاسخهای کلیدی در هر
تجهیز ،این پارامترها با هدف افزایش کارایی فرآیند ،با استفاده از نرمافزار بهینهسازی شدند .بهینهسازی فرآیند صرفا با تغییر در
شرایط عملیاتی انجام شد و در آن هیچ گونه تغییری در ابعاد تجهیزات یا مقادیر کاتالیست مورد استفاده در نظر گرفته نشد؛ زیرا
هدف از انجام این بهینهسازی ،افزایش بازدهی بازیابی گوگرد در واحد مورد بررسی بوده است.
به طور کلی میزان مطابقت نتایج حاصل از شبیهسازی با نتایج تجربی واحد در خروجی از کورهی کالوس و خروجی از
راکتورهای کاتالیستی در حد قابل قبولی است و میزان خطای نسبی به جز در موارد  COSو  CS2در حد معقولی مشاهده شد .دو
جزء مذکور به دلیل کافی نبودن دقت در مدل سینتیکی تولید آنها در کوره با خطای بیشتری همراه بودند ،اما این خطا در مورد
واکنش هیدرولیز آنها در راکتورهای کاتالیستی به مراتب کمتر بود .خطای نسبی دبی مولی برای خروجی کوره حدود  8/9درصد و
در خروجی راکتورهای کاتالیستی حدود  8/91درصد میباشد که نشان میدهد نتایج حاصل از شبیهسازی با دادههای موجود
مطابقت دارد.
بهینهسازی این واحد با هدف بیشتر نمودن میزان بازیابی گوگرد در طی فرآیند بدون نیاز به تغییر در ساختار کلی تجهیزات و
تنها با بهینه کردن شرایط عملیاتی انجام شد .برای این منظور ،پنج متغیر دمای خوراک ورودی به کوره ،میزان هوای ورودی به
کوره ،میزان سوخت ورودی به کوره ،دمای ورودی به راکتور کاتالیستی اول و دوم به عنوان متغیرهای مستقل و Dew Point
 Marginدر جریانهای ورودی و خروجی از راکتورهای کاتالیستی اول و دوم به عنوان متغیرهای محدود کننده در نظر گرفته
شدند .نتایج حاصل از بهینهسازی بیانگر نیاز به کاهش حداکثری سوخت همراه ،کاهش میزان هوای ورودی به کوره و کاهش
دمای راکتورهای کاتالیستی است .انجام این تغییرات در شرایط عملیاتی ضمن افزایش میزان تولید گوگرد از  H2Sنسبت به
 COSو  CS2باعث افزایش حدود  6درصدی (برابر با  )kmol/h 26/4میزان بازیابی گوگرد کل واحد میشود ،در نتیجه بازدهی
کل واحد به  11/17درصد میرسد.
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