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 راهــکاری بــرای بهبــود راندمــان بویلــر بازیــاب حرارتــی تــک فشــاره 

در شــرایط بهره بــرداری بــا آب ورودی اشــباع از اکســیژن

توســــعه و بهبــــود در طراحــــی بویلرهــــای پکیــــج و صنعتــی 

ســــاخت شــــرکت مپنابویلــــر از دیــــدگاه طراحــــی پایــــه

بررســــی تاثیــــر Recirculation Gas Flue بــر عملکرد بویلرهــای 

صنعتــــی و نیروگاهی

)VALVES MANUAL( آشنایی با شیرآالت دستی

 تحلیل تنش و ارزیابی استحکام پایه بویلرهای پکیج صنعتی

کاربرد اتوماسیون در تعمیرات بویلرهای نیروگاهی

معرفی و کاربرد انواع پمپ  در صنایع

بررسی فنی پوشش نانو Rust Converter یا مبدل زنگ آهن

فروش و بازاریابی B2B سنتی در حال منسوخ شدن است

تحوالت و دستاوردهای مپنابویلر در حوزه فروش و بازار

ارزیابــی و رتبــه بنــدی مولفــه هــای اصلــی رضایــت منــدی از نظــام 

پیشــنهادها و ارائــه راهکارهــای بهبــود

مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین                                                 
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 راھکاری برای بھبود راندمان بویلر بازیاب حرارتی تک فشاره 
در شرایط بھره برداری با آب ورودی اشباع از اکسیژن

 توســعه و بھبــود در طراحــی بویلرھــای پکیــج و صنعتی
ســاخت شــرکت مپنابویلــر از دیــدگاه طراحــی پایــه

 بررســی تاثیــر                                                         بــر عملکرد
بویلرھــای صنعتــی و نیروگاھی

 تحلیل تنش و ارزیابی استحکام پایه بویلرھای پکیج صنعتی

کاربرد اتوماسیون در تعمیرات بویلرھای نیروگاھی

معرفی و کاربرد انواع پمپ  در صنایع

بررسی فنی پوشش نانو                                       یا مبدل زنگ آھن

��آشنایی با شیرآالت دستی�������������

Recirculation Gas Flue  

 Rust Converter
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چکيده:

در ایــن مقالــه بــه بررســی راهــکاری پرداخته می شــود 

کــه راندمــان بویلر بازیــاب حرارتی را در شــرایط کارکرد 

ــا آب ورودی اشــباع از اکســیژن افزایــش می دهــد.  ب

اکســیژن از جملــه عواملــی اســت کــه حضــور بیــش 

ــه  ــر ب ــی منج ــیکل های حرارت ــدازه آن در آب س از ان

خوردگــی ســطوح داخلــی می شــود از اینــرو ورود 

ــاب  ــر بازی ــه بویل ــیژن ب ــباع از اکس ــتقیم آب اش مس

حرارتــی توصیــه نمی شــود، در چنیــن شــرایطی 

ــا  ــود ت ــوازدا وارد می ش ــه ه ــتقیما ب ــوال آب مس معم

بافاصلــه پــس از ورود هوازدایــی شــده و پــس از آن 

ــی  ــن شــرایط ســطوح داخل وارد ســیکل شــود. در ای

بویلــر از خوردگــی اشــاره شــده مصــون خواهنــد ماند، 

ــی عــدم  ــه معن ــه هــوازدا ب ــا ورود مســتقیم آب ب ام

ــر  ــارت دیگ ــه عب ــن و ب ــطوح پیش گرم ک ــکان از س ام

کاهــش بازیابــی حــرارت و راندمــان بویلــر اســت کــه 

ــتفاده  ــد، اس ــیکل می انجام ــان س ــش راندم ــه کاه ب

ــرای  ــع آب داغ ب ــه از مناب ــی ک ــدل حرارت ــک مب از ی

ــتفاده  ــوازدا اس ــه ه ــردن آب ورودی ب ــرم ک ــش گ پی

می کنــد راهــکاری اســت کــه ضمــن حفاظــت از 

ــر، راندمــان ســیکل را افزایــش  ســطوح حرارتــی بویل

می دهــد.

کلمات کلیدی

آب ورودی بویلــر، اکســیژن محلــول، هوازدایــی، راندمــان، 

ــی ــدل حرارت مب

1. مقدمه

ــدود  ــاوی ح ــور ح ــی از کندانس ــادی آب دریافت ــرایط ع در ش

در  اکســیژن  مقــدار  ایــن  اســت،  اکســیژن   20~10  ppb

ــت  ــرش اس ــل پذی ــبتا قاب ــن نس ــا پایی ــی دم ــطوح حرارت س

بنابرایــن آب کندانــس، وارد ســطح حرارتــی پیش گرم کــن 

)CPH( می شــود و پــس از افزایــش دمــا وارد هــوازدای 

ــه  ــوازدا ب ــل ه ــرایط آب در داخ ــن ش ــود، در ای ــر می ش بویل

شــرایط اشــباع می رســد و بــا کاهــش حالیــت گازهــا فراینــد 

ــر  ــی بویل ــطوح حرارت ــی س ــد و الباق ــی روی می ده هوازدای

پاییــن دســت هــوازدا از خوردگــی ناشــی از اکســیژن مصــون 

می ماننــد.

در شــرایطی کــه آب تحویلــی بــه بویلــر بازیــاب حرارتــی مقدار 

قابــل توجهــی اکســیژن محلــول داشــته باشــد امــکان ورود آن 

بــه ســطوح حرارتــی پیش گرم کــن بــه دلیــل افزایــش ریســک 

ــال مــورد  ــدارد از ســوی دیگــر تغییــر متری خوردگــی وجــود ن

ــرای افزایــش در  ــی پیش گرم کــن ب اســتفاده در ســطوح حرارت

برابــر خوردگــی، گزینــه ی اقتصــادی مناســبی نیســت.

در تصویــر زیــر نمــای ســاده ای از ورود آب کندانــس بــا مقــدار 

اکســیژن مجــاز بــه ســطح حرارتــی CPH یــک بویلــر بازیــاب 

نمایــش داده شــده اســت:

شکل 1: ورود آب با میزان اکسیژن مجاز به سطوح حرارتی پیش 

گرمکن و سپس هوازدا

بهادر عشقی موحد

راهکاری برای بهبود راندمان بویلر بازیاب حرارتی تک فشاره در راهکاری برای بهبود راندمان بویلر بازیاب حرارتی تک فشاره در 

شرایط بهره برداری با آب ورودی اشباع از اکسیژنشرایط بهره برداری با آب ورودی اشباع از اکسیژن

شکل 2. ورود مستقیم آب اشباع از اکسیژن به هوازدا

شکل 3. چیدمان جدید ارائه شده برای شرایطی که آب ورودی از 

اکسیژن اشباع است

آب دریافتــی معمــوال دمــای پایینــی دارد بنابرایــن ســطح حرارتــی پیــش گرمکــن بــا جــذب انــرژی دود عبــوری دمــای آب را بــه 

نزدیکــی دمــای اشــباع در فشــار هــوازدا می رســاند، فشــار هــوازدا بســته بــه اینکــه یــک ســطح فشــاری مســتقل باشــد یــا بــا درام 

کــم فشــار بویلــر ادغــام شــده باشــد متفــاوت اســت امــا می تــوان گفــت در هــر حــال بــه منظــور ایجــاد امــکان دفــع گازهــای 

جداشــده حداقــل 2 بارمطلــق خواهــد بــود، بنابرایــن در ایــن شــرایط آب ورودی توســط پیــش گرمکــن تــا نزدیکــی دمــای 120 

ــرم می شــود. درجــه سلســیوس گ

در شــرایطی کــه بــه دلیــل میــزان اکســیژن زیــاد امــکان ورود آن بــه پیــش گرمکــن وجــود نــدارد چیدمــان بویلــر بــه شــکل زیــر 

خواهــد بــود:

در ایــن شــرایط دود خروجــی از ســطح حرارتــی کــم فشــار هــم چنــان دمــای باالیــی دارد کــه از طریــق دودکــش بــه بیــرون تخلیــه 

می شــود، بــه عبــارت دیگــر عــدم اســتفاده از انــرژی دود منجــر بــه کاهــش راندمــان بویلــر می شــود، از ســویی دیگــر بــه منظــور 

تامیــن بخــار بــرای هوازدایــی آب ســرد ورودی، بخــار بیشــتری مــورد نیــاز اســت کــه بایســتی بــا افزایــش ســطح حرارتــی اواپراتــور 

جبــران شــود و بــا از منبــع دیگــری ماننــد درام پرفشــار بخــار کمکــی pegging دریافــت کنــد.

2. استفاده از مبدل حرارتی

بــا توجــه بــه توضیحــات ارائــه شــده بهتریــن راه حــل گزینــه ایســت کــه بتوانــد آب ورودی بــه هــوازدا را گــرم کنــد و در عیــن حــال 

منجــر بــه بازیابــی حرارتــی بیشــتر و کاهــش دمــای دود خروجــی از دودکــش شــود.

در تصویــر زیــر نمــای ســاده ای از چیدمــان یــک بویلــر بازیــاب حرارتــی نمونــه نمایــش داده شــده اســت کــه در آن آب داغ خروجــی 

از هــوازدا و مخــزن ذخیــره بــه عنــوان منبــع داغ مبــدل مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت از ســوی دیگــر بــا جابجایــی بخشــی از 

ســطوح حرارتــی فشــار بــاال و جانمایــی آن هــا در انتهــای بویلــر انــرژی دود خروجــی همچنــان مــورد اســتفاده قــرار گرفتــه اســت 

کــه منجــر بــه کاهــش دمــای دود خروجــی از دودکــش و افزایــش راندمــان می شــود:
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همانطــور کــه در شــکل 3 نمایــش داده شــده اســت آب ورودی از مبــدل حرارتــی عبــور کــرده و ســپس وارد هــوازدا می شــود 

ــا دمــای پاییــن تــری وارد ســطوح حرارتــی  ــد و ب ــور می کن از ســوی دیگــر آب خروجــی از هــوازدا از ســمت دیگــر مبــدل عب

ــود. ــار می ش پرفش

کاهــش دمــا در ســمت داغ مبــدل تــا جایــی انجــام می شــود کــه دمــای آب ورودی بــه ســطوح حرارتــی اکونومایــزر پرفشــار، 

ــه ذکــر اســت ورود آب  ــدل حرارتــی طراحــی می شــود، الزم ب ــر ایــن اســاس مب بیشــتر از دمــای نقطــه شــبنم آب باشــد و ب

ــذا ســطوح حرارتــی  ــد فل ــه اکونومایــزر پرفشــار از لحــاظ جــذب حــرارت شــرایط بهتــری را ایجــاد می کن ــا دمــای کــم تــر ب ب

ــک  ــر کم ــان بویل ــود راندم ــه بهب ــد و ب ــا می کنن ــی ایف ــذب حرارت ــری در ج ــش موثرت ــده نق ــا ش ــار جابج ــزر پرفش اکونومای

می کننــد.

نــوع مبــدل حرارتــی مــورد اســتفاده بــه شــرایط مختلفــی بســتگی دارد کــه از آن جملــه فشــار و دمــای طراحــی اســت، امــا بــه 

طــور کلــی مبــدل صفحــه ای گزینــه ی مناســبی بــه نظــر می رســد کــه عــاوه بــر ضریــب انتقــال حــرارت بــاال، حجــم کوچکتــری 

ــوان در فشــارهای  ــوال نمی ت ــد و معم ــت فشــار طراحــی دارن ــوال محدودی ــا مبدل هــای صفحــه ای معم ــد، ام را اشــغال می کن

طراحــی بیشــتر از 20 بــار از آن هــا اســتفاده نمــود از ایــن رو در شــرایطی کــه فشــار طراحــی سیســتم باالتــر بــرود اســتفاده از 

مبــدل حرارتــی پوســته لولــه جایگزیــن مناســبی خواهــد بــود.

3. پروژه نمونه

ــرای  ــدل حرارتــی نمایــش می دهــد کــه ب ــدون اســتفاده از مب ــا و ب ــه را ب ــروژه نمون ــر اطاعــات عملکــردی یــک پ جــدول زی

ــد: ــز اســتفاده می کن ــی نی ــن بخــار از احــراق اضاف تامی

جدول 1. اطاعات یک پروژه نمونه

با مبدل حرارتی بدون مبدل حرارتی

35 35 C
 دمــای آب تحویلــی بــه

بویلــر

88 35 C
بــه ورودی  آب   دمــای 

زدا هــوا

102 132 C
از خروجــی  دود   دمــای 

دودکــش

67 120 C
بــه ورودی  آب   دمــای 

پرفشــار اکونومایــزر 

92 87 %
بازیــاب بویلــر   راندمــان 

حرارتــی

86/3 86/3 Kg/s بخار پرفشار تولیدی

64 77 MW احتراق اضافی

 همانطــور کــه مشــاهده می شــود افزایــش راندمــان بویلــر و کاهــش میــزان احتــراق اضافــی بــرای دســتیابی بــه بخــار مــورد 

نیــاز قابــل توجــه اســت.

4. نتيجه گيری و جمع بندی

ــاس  ــر اس ــوازدا ب ــه ه ــای آب ورودی ب ــش دم ــرای افزای ــی ب ــدل حرارت ــتفاده از مب ــد اس ــان می ده ــج نش ــه نتای ــور ک همانط

چیدمــان جدیــد ارائــه شــده، عــاوه بــر افزایــش راندمــان بویلــر میــزان اســتفاده از احتــراق اضافــی را حــدود 20 درصــد کاهــش 

می دهــد کــه ایــن موضــوع ســوخت مصرفــی نیــروگاه را در طــول ســال بــه طــرز چشــمگیری کاهــش می دهــد کــه در مقایســه 

بــا هزینــه ی انجــام شــده بــرای تامیــن مبــدل حرارتــی عــدد قابــل ماحظــه ای اســت.

بنابرایــن در شــرایطی کــه آب تحویلــی بــه بویلــر اشــباع از اکســیژن باشــد اســتفاده از مبــدل حرارتــی بــه منظــور افزایــش دمــای 

آب ورودی گزینــه ی مناســبی اســت.
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در  بهبــود  و  در توســعه  بهبــود  و  توســعه 
بویلرهــای  بویلرهــای طراحــی  طراحــی 
ــاخت  ــج و صنعتی س ــاخت پکی ــج و صنعتی س پکی
از  مپنابویلــر  از شــرکت  مپنابویلــر  شــرکت 
ــه ــی پای ــدگاه طراح ــهدی ــی پای ــدگاه طراح دی

محمدحسین بسنجیده

اسماعیل خسروبیگی

چكيده: 

ــکاری  ــج کار را از هم ــر در حــوزه بویلرهــای پکی ــا بویل مپن

ــا  ــن بویلره ــوژی ای ــام در تکنول ــب ن ــرکتهای صاح ــا ش ب

ــر،  ــیمی فج ــای پتروش ــروژه ه ــورت joint venture )پ بص

ــی ) 15و 16(( آغــاز نمــود  ــارس جنوب ــد و فازهــای پ دماون

و در ادامــه بــا اتــکا بــه دانــش فنــی داخلــی و بــا توجــه 

ــای  ــروژه ه ــان )پ ــاوت کارفرمای ــای متف ــه نیازمندی ه ب

ــا  ــاوت ب ــی متف ــار تحویل ــت بخ ــار و ظرفی ــا، فش ــا دم ب

ــن  ــا ای ــرح ب ــاف ط ــزوم انعط ــوع( و ل ــوخت های متن س

نیازمنــدی هــا در قــدم اول بــه بومی ســازی ایــن دانــش و 

ــود آن پرداخــت. ــه توســعه و بهب ســپس ب

در ادامــه ســیر تحولــی و توســعه اجــزای مختلــف طراحــی 

ــه  ــران از جنب ــا مک ــگان ت ــروژه کن ــج از پ ــای پکی بویلره

ــا ایــن تغییــرات  ــه، آورد شــده اســت. طبیعت طراحــی پای

منجــر بــه تغییــر و چالش هــای متعــددی در ســایر 

ــج  ــای پکی ــد بویلره ــد تولی ــر در فرآین ــای درگی بخش ه

)طراحــی، ســاخت، نصــب و راه انــدازی( می شــود، کــه در 

ــد. ــی می باش ــرح و بررس ــل ط ــود قاب ــای خ ج

واژه  های كليدی:

ــار،  ــزر، درام آب و بخ ــوپرهیتر، اکونومای ــوره، س ــر، ک بویل

ــوب ــک تی ــزر، بن ــدر و رای فی

1. مقدمه

ــا  ــر ب ــه در آن بویل ــد، ک ــی می باش ــارس جنوب ــروژه 15 و 16 پ ــاس پ ــر براس ــط مپنابویل ــده توس ــی ش ــای طراح ــاخت بویلره زیرس

ــا  ــار می باشــد. در ادامــه ب ــی 274 درجــه ســانتی گــراد و 44 ب ــا دمــا و فشــار تحویل ظرفیــت 160 تــن بخــار تولیــدی در ســاعت ب

بومــی ســازی طراحــی و ســاخت بویلرهــای پکیــج پروژه هــای فازهــای 13، 14، 20و 21 نیــز تقریبــا مشــابه بــا فازهــای 15 و 16 اجــرا 

ــی انجــام شــد، نیازهــای  ــارس جنوب ــه آنچــه در فازهــای پ ــه مشــتری ها نســبت ب ــی ک ــروژه های ــه پ ــا ورود ب ــرور ب ــه م شــد. ب

متفاوت تــری داشــتند چالش هــای جدیــدی بــرای مجموعــه مپنابویلــر در بخش هــای مختلــف ایجــاد شــد، کــه در ادامــه بــه آنچــه 

در بخــش طراحــی و خصوصــًا در بخــش طراحــی پایــه پیــش آمــد، پرداختــه خواهــد شــد.

نیازمندی هــای مشــتریان بویلرهــای بــا ظرفیــت، فشــار و دمــای متفــاوت، ســوخت های خــاص و نیــز جانمایــی متفــاوت تجهیــزات 
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ــای  ــه پروژه ه ــبت ب ــر نس ــای اخی ــا در پروژه ه ــی از تفاوت ه ــه برخ ــوان ب ــه می ت ــد، ک ــامل می ش ــر را ش ــورد نظ درLayout م

پــارس جنوبــی در ادامــه اشــاره نمــود:

- پروژه کنگان؛ دمای بخار تحویلی )420درجه سانتیگراد(

- پروژه رازی ؛ دمای بخار تحویلی )375 درجه سانتیگراد(

- پروژه NGL3100؛ظرفیت، فشار و دمای بخار تحویلی )75 تن بخار با فشار 10 بار گیج و دمای 204 درجه سانتیگراد(

- پروژه اصفهان؛ ظرفیت و دمای بخار تحویلی )200 تن بخار با دمای 430 درجه سانتیگراد(

- پروژه مکران؛ ظرفیت و دمای بخار تحویلی )180 تن بخار با دمای 430 درجه سانتیگراد(

لــذا در ابتــدا تصمیــم بــر حفــظ چارچــوب و چیدمــان بویلرهــای پــارس جنوبــی تــا حــد ممکــن و انجــام اصاحــات بــرروی آن 

گرفتــه شــد، امــا بــه مــرور در پروژه هایــی ماننــد اصفهــان و خــارک ســاختار بویلــر نیــز بطــور عمــده تغییــر نمود،کــه در ادامــه بــه 

آن پرداختــه خواهــد شــد.

2.توسعه و بهبود بر روی طرح بویلرهای پکیج

2.1. کوره

کــوره اولیــن بخشــی اســت کــه متناســب بــا شــرایط پــروژه دســتخوش تغییــر می گــردد، لــذا بنابــر ظرفیــت هــر بویلــر کوره هایــی 

بــا یــک )خــارک(، دو )NGL3100(، ســه )کنــگان، رازی، مکــران( و چهــار مشــعل )اصفهــان( طراحــی و اجــرا شــد. اطاعــات طراحــی 

کــوره بــر اســاس معیارهــای ســایزینگ و نیــز اطاعــات عملکــردی ســازندگان صاحــب نــام ایــن تجهیــز اســتخراج و مــورد اســتفاده 

ــرار گرفت. ق

حــذف آجرنســوز کــف بویلــر: همــگام بــا آخریــن تکنولوژی هــای موجــود در دنیــا، در پــروژه خــارک مپنــا بویلــر اقــدام بــه حــذف 

آجرنســوز کــف کــوره بــرای بویلرهــای بــا ســوخت گازی نمــود و شــیب کــف و ســقف کــوره بــرای جلوگیــری ســوختگی لوله هــا و 

پدیده هــای ارتعاشــی افزایــش یافــت، ایــن تغییــر منجــر بــه افزایــش ســطح مفیــد انتقــال حــرارت کــوره و کاهــش وزن بویلــر 

می شــود. 

حــذف جــرم و آجــر نســوز دیــوار مشــعل بویلــر: بمنظــور ارتقــاء ســطح انتقــال حــرارت در کــوره و حــذف جــرم و آجــر نســوز در 

دیــوار مشــعل بویلــر تصمیــم بــر خــم کاری لوله هــا و ایجــاد دهانــه بــرای نصــب مشــعل بــا اســتفاده از تیوبهــا اطــراف مشــعل 

گرفتــه شــد، بدیــن ترتیــب آجــرکاری حــذف و مابــه ازاء آن بــه ســطح مفیــد و انتقــال حــرارت کــوره افــزوده شــد. الزم بــه ذکــر 

ــار مشــعل در دو طبقــه( کــه امــکان جانمایــی فضایــی و  ــروژه خــارک )تــک مشــعل( و اصفهــان )چه ــم در پ اســت ایــن تصمی

خمــکاری لوله هــا وجــود دارد انجــام گرفــت ) در پروژه هــای بــا ســه مشــعل بــه علــت محدودیت هــای فضایــی بــا طــرح فعلــی 

امــکان حــذف جــرم و آجرنســوز دیــوار مشــعل وجــود نــدارد(.

)50Thr110.5-Barg°520-C()75Thr10.0-Barg°204-C()180Thr46.0-Barg°430-C(

شکل 4:پروژه اصفهانشکل 1:پروژه خارک NGL3100 شکل 3:پروژه مکرانشکل 2:پروژه

)200Thr44.0-Barg°430-C(

2.2. سوپرهیتر

ــا هدرهــای عمــودی و افقــی  ــر می باشــد و عمومــًا از دو طــرح ســوپرهیتر ب ســوپرهیتر یکــی از نقــاط کلیــدی در طراحــی بویل

در بویلرهــای صنعتــی D-type اســتفاده می شــود. ســوپرهیتر بــا هــدر عمــودی بــرای دبــی بخــار بــاال و جــذب حرارتــی کــم، و 

ــوان در  ــد می ت ــرد. هرچن ــرار می گی ــاال مــورد اســتفاده ق ــی نســبتًا ب ــاد و جــذب حرارت ــا زی ــرای دبی هــای کــم ت هــدر افقــی ب

ســوپرهیترهای عمــودی بــا افزایــش تعــداد لــوپ بــه افزایــش میــزان جــذب کمــک نمــود ولــی در حــال حاضــر ایــن طــرح در 

مپنابویلــر تجربــه نشــده اســت.

از پــروژه کنــگان بــه علــت باالتــر بــودن دمــای بخــار تحویلــی طــرح ســوپرهیتر بــه چیدمــان هــدر افقــی تغییــر یافــت کــه عمــا 

تجربــه جدیــدی در مپنابویلــر بــود و از طراحــی پایــه، مکانیــک فشــاری و غیرفشــاری، پایپینــگ، ســاخت، حمــل ونصــب را بــا 

چالشــی جدیــد مواجــه نمــود )در ادامــه طــرح ســوپرهیتر بــا هــدر افقــی و عمــودی آورده شــده اســت(.

ســوپرهیتر افقــی بــه علــت پیچیدگــی ســاختاری، نــوع و موقعیــت ســاپورتها نیازمنــد بررســی و مطالعــه تحلیــل تنــش بــود کــه 

توســط بخــش R&T طــی پــروژه کنــگان، رازی، اصفهــان و ... انجــام گرفــت.

ــی در  ــی بخــار تحویل ــه محــدوده دمای ــواع ســوپرهیتر کلی ــا ایجــاد زیرســاخت طراحــی و ســاخت ان ب

ــد. ــن می باش ــل تامی ــج قاب ــر پکی ــای بویل پروژه

شکل 5 : سوپرهیتر با هدر عمودی

شکل 6 : سوپرهیتر با هدر افقی

)Tsat°10+C to °520C(
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Bank Tube  .2.3 

بخشــی از اتصــال درام آب و بخــار بــه یکدیگــر از طریــق دســته لولــه هایــی بــه نــام بنــک تیــوب انجــام می شــود، در طرح هــای 

پــارس جنوبــی بنــک تیوب هــا دو اینچــی بــا ضخامــت 3.2 میلیمتــر، گام طولــی 100 میلیمتــر و عرضــی 115 میلیمتــر می باشــد، 

ــذا جهــت  ــل اســتفاده اســت، ل ــز قاب ــر نی براســاس تجربیــات اجــرا شــده در پروژه هــای مختلــف ضخامــت تیــوب 2.9 میلیمت

کاهــش وزن بویلــر تصمیــم بــر اســتفاده از تیوبهــای دو اینچــی بــا ضخامــت 2.9 میلیمتــر گرفتــه شــد.

ضمنــا جهــت کاهــش ضخامــت درام در پروژه هــای مختلــف در صــورت امــکان تصمیــم بــه افزایــش گام طولــی تیوب هــا گرفتــه 

شــد)پروژه مکــران، گام طولی=112میلیمتــر(، عــاوه بــر کاهــش وزن دارم هــا، بــا کمتــر شــدن تعــداد ردیــف بنــک تیوب هــا وزن 

کلــی بویلــر را کاهــش می دهــد.

2.4.  اکونومایزر

اگــر بخواهیــم نامگــذاری اکونومایزرهــا مختلــف را براســاس مســیر دود عبــور از آن انجــام دهیــم، طراحــی از نــوع اکــو بــا دود 

عمــودی از بــاال بــه پاییــن می باشــد، ایــن طــرح در پروژه هــای مختلــف اعــم از پــارس جنوبــی)15-16، 13، 14 و 20-21(، کنــگان، 

رازی، NGL3100 و مکــران اســتفاده شــد. 

امــا در پــروژه اصفهــان در قالــب مهندســی ارزش جهــت ســاده تر کــردن هندســه و کاهــش حجــم داکــت دود، از مســیر افقــی 

دود درون اکونومایــزر اســتفاده شــد. در پــروژه خــارک نیــز بــه علــت بــزرگ بــودن اکونومایــزر نســبت بــه ابعــاد بویلــر طرحــی 

مشــابه بــا طــرح پــروژه اصفهــان بکارگرفتــه شــد.

ــذا در قالــب پروژه هــای مختلــف دو نــوع اکونومایــزر مختلــف مــورد ارزیابــی قــرار گرفتــه و چالش هــای هــر یــک بررســی و  ل

تجربــه آن در مپنابویلــر نهادینــه شــد.

ــکاری  ــاخت و خم ــای س ــزر محدودیت ه ــای اکونومای ــت تیوب ه ــن ضخام ــزر: در تعیی ــای اکونومای ــت تیوب ه ــش ضخام کاه

ــل  ــر حداق ــعاع 114 میلیمت ــا ش ــچ ب ــر 2 این ــا قط ــوب ب ــکاری تی ــرای خم ــود، ب ــوب می ش ــده محس ــن کنن ــل تعیی ــا عام لوله ه

ضخامــت بایــد 4.5 میلیمتــر باشــد. در پــروژه مکــران هرچنــد الگــوی کلــی اکونومایــزر رعایــت شــده اســت امــا بــرای کاهــش 

ــد،  ــش می یاب ــر افزای ــه 200 میلیمت ــم ب ــعاع خ ــر و ش ــه staggered تغیی ــش inline ب ــا از آرای ــان تیوب ه ــت چیدم ضخام

ــال حــرارت( ضخامــت  ــاء ضریــب انتق ــان و ارتق ــت اصــاح الگــوی جری ــه عل ــال حــرارت )ب ــا کاهــش ســطح انتق همزمــان ب

ــد. ــش می یاب ــر کاه ــا 3 میلیمت ــا ت تیوب ه

شکل 7:پروژه کنگان، رازی، NGL3100، مکران 

شکل 8:چیدمان اکونومایزر پروژه اصفهان

شکل 9:چیدمان اکونومایزر پروژه خارک
شکل 10- چیدمان رایزر دیوار جلویی و فیدر دیواره عقبی 

بویلر رازی

شــکل 11- چیدمــان رایــزر دیــوار جلویــی و فیــدر دیــواره 

NGL3100 ــر ــی بویل عقب
ــدر  ــی و فی ــوار جلوی ــزر دی ــان رای ــکل 12- چیدم ش

ــان ــر اصفه ــی بویل ــواره عقب دی

2.6. درام اینترنال

طراحــی درام اینترنال هــا بطــور کامــل طــی پروژه هــای مختلــف دچــار تغییــر و تحــول شــد و در نهایــت در پــروژه مکــران بــه بلــوغ 

مــورد نظــر رســید. در طراحــی مرســوم از Cyclone + Chevron جهــت جداســازی آب و بخــار قبــل از خــروج بخــار از درام اســتفاده 

می شــود، ایــن تجهیــزات راندمــان جداســازی باالیــی دارنــد، امــا بــه علــت افــت فشــار باالیــی کــه در مســیر آب و بخــار ایجــاد 

ــیون  ــیر سیرکوالس ــه در مس ــرا ک ــد چ ــتفاده نمی باش ــل اس ــروژه NGL3100(، قاب ــر )پ ــن بویل ــار کاری پایی ــرایط فش ــد در ش می کنن

ــود. در  ــرداری ش ــن بهره ب ــوره در حی ــوب ک ــی از تی ــوختگی برخ ــه س ــر ب ــد منج ــد و می توان ــاد می کن ــال ایج ــر اخت ــی بویل طبیع

پــروژه NGL3100 از Channel Separator بــه جــای Cyclone اســتفاده شــد، کــه افــت فشــار بــه مراتــب کمتــری ایجــاد می کنــد. 

در ادامــه پیشــنهادی جهــت حــذف Cyclone در بویلرهــای پکیــج ارائــه شــد، امــا بــه علــت حساســیت موضــوع تــا پیــش از پــروژه 

 Cyclone  ــر حــدف ــم ب ــد تصمی ــر یافته هــای طراحی هــای جدی ــروژه خــارک بناب ــا در پ ــی نشــد، ام ــن رابطــه اقدام خــارک در ای

ــا در نظــر گرفتــن ماحظــات ســایزینگ آن طراحــی شــد بوطریکــه در بهــره بــرداری  گرفتــه شــوند و طراحــی کانــال آب و بخــار ب

 Mist extractor از Chevron dryer بویلــر اختالــی رخ ندهــد. در ادامــه بــرای باالتــر بــردن ضریــب جداســازی آب و بخــار بــه جــای

اســتفاده شــد، کــه از عملکــرد آن در پروژه هــای HRSG اطمینــان کافــی وجــود داشــت.

از آنجاکــه فرآیندهــای صنایــع نیروگاهــی، پتروشــیمی، پاالیشــگاهی، شــیمیایی و غذایــی از تنــوع باالیــی برخوردار اســت و سفارشــات 
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شکل 13- چیدمان درام اینترنال کنگان و رازی 

)Cyclone Separator + Chevron Drier(

 NGL3100 شکل 14- چیدمان درام اینترنال

)Channel Separator + Mist Extractor(

شکل 15- چیدمان درام اینترنال اصفهان 

)Cyclone Separator + Mist Extractor(

شکل 16- چیدمان درام اینترنال خارک 

)Baffle Plate+ Mist Extractor(

ــازار الزم  ــه نیازمندی هــای ب ــی جهــت پاســخگویی ب ــری باالی ــف می شــود، انعطــاف پذی ــج تعری ــه بویلرهــای پکی متنوعــی درزمین

اســت، لــذا بــا مــواردی کــه در بــاال بــه آنهــا اشــاره شــد شــرایطی در بخــش طراحــی پایــه ایجــاد گردیــده تــا بــه طیــف وســیعی از 

ــازار پاســخ داده شــود. نیازمندی هــای ب

فهرست مراجع

]1[- اطاعات و تجربیات پروژه های پکیج پارس جنوبی فازهای 13، 14، 20 و 21.

]2[- اطاعات و تجربیات پروژه های پکیج کنگان تا مکران

ANSYS )المان محدود( و CFD )مپنابویلر در تحلیلهای )حجم محدود R&T 3[- یافته های بخش[
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ــر عملکرد  ــر عملکرد  ب بررســی تاثیــر بررســی تاثیــر FlueFlue  GasGas  RecirculationRecirculation ب
ــی و نیروگاهی ــای صنعت ــی و نیروگاهیبویلره ــای صنعت بویلره

محمدحسین بسنجیده اسماعیل خسروبیگی
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ــنتی و  ــور س ــه ط ــر FGR(، ب ــور مختص ــه ط ــا ب ــتی ) Flue Gas Recirculation ی ــان دود برگش ــتفاده از جری اس

بــه عنــوان بخشــی از طراحــی Thermal بویلرهــای Conventional نیروگاهــی، موضــوع تــازه ای نیســت، امــا بــا 

ســخت گیرانه تــر شــدن اســتانداردهای محیــط زیســتی درســطح دنیــا، اســتفاده از FGR بــرای اهــداف محیــط 

زیســتی و کنتــرل NOx  موضوعــی جدیدتــر اســت که عــاوه بــر بویلرهــای Conventional نیروگاهــی، در بویلرهای 

پکیــج صنعتــی )بــا ظرفیــت تولیــد بخــار پایین تــر( نیــز رو بــه افزایــش می باشــد. ایــن فراینــد بــا وجــود اثــرات 

ــد  ــا فراین ــه ب ــر آن در مقایس ــای کمت ــه هزینه ه ــش NOx )و البت ــی Thermal و کاه ــه طراح ــت در دو جنب مثب

هــای SCR و یــا SNCR(، هماننــد هــر فراینــد اضافــی دیگــر، موجــب افزایــش Capital Cost پــروژه و همچنیــن 

Operating Cost واحــد شــده و البتــه بــه پیچیدگــی فراینــد نیزخواهــد افــزود. بنابرایــن بــرای اســتفاده از FGR در 

 NOx بویلرهــای کوچــک تــر )پکیــج صنعتــی(، همــواره بایســتی بــا احتیــاط عمــل شــده و حــد مجــاز آالیندگــی

بــه عنــوان مهم تریــن فاکتــور پیــش از هرگونــه تصمیم گیــری مــورد توجــه قــرار گیــرد.  

چكیده

مقدمه:

ــی  ــان دود خروج ــی از جری ــت بخش ــای برگش ــه معن ــر FGR ب ــور مختص ــه ط ــا ب ــد Flue Gas Recirculation و ی فراین

از بویلــر بــه داخــل کــوره می باشــد کــه عمدتــا در بویلرهــای Conventional نیروگاهــی و بــا فراوانــی کمتــر در 

ــرد.  ــرار می گی ــتفاده ق ــورد اس ــی م ــج صنعت ــای پکی بویلره

Head مــورد نیــاز بــرای تزریــق دود از بخــش کــم فشــار 

 Gas ــط ــوره(، توس ــارتر )ک ــش پرفش ــه بخ ــت ب ــن دس پایی

Recirculation Fan )بــه اختصــار، G.R.Fan(، تامیــن خواهــد 

شــد. کنتــرل فلــو و یــا ایزوالســیون احتمالــی مســیر دود 

ــر  ــکل زی ــود. در ش ــام می ش ــر انج ــط دمپ ــز توس ــتی نی برگش

ــرای  ــی( ب ــگ آب ــه رن ــی و Recirculation دود )ب ــیر اصل مس

ــی  ــب GA کل ــازند در قال ــی ش ــر Conventional نیروگاه بویل

ــت.  ــده اس ــان داده ش ــر نش بویل

لــزوم اســتفاده از FGR ، از دو منظــر کلــی قابــل بررســی بــوده 

شکل 1- بویلر Conventional نیروگاهی شازند

)بــه شــرح زیــر( کــه در ایــن مقالــه شــرح مختصــری بــرای هــر مــورد آمــده اســت:

1- تاثیرات حرارتی )قابل استفاده در بویلرهای Conventional نیروگاهی(

2- تاثیرات زیست محیطی )قابل استفاده در بویلرهای Conventional نیروگاهی و بویلرهای پکیج صنعتی( 

تاثیرات حرارتی:

ــام  ــاال انج ــت ب ــرای ظرفی ــر ب ــی بویل ــه طراح ــت ک ــن اس ــزرگ ای ــی ب ــای Conventional نیروگاه ــکات بویلره ــی از مش  یک

می شــود. بــه عنــوان مثــال در پــروژه شــازند، ظرفیــت Main Steam و RH Steam بــه ترتیــب و مــی باشــد 

(، ایــن بویلرهــا بایســتی بتواننــد در لودهــای پاییــن و تــا محــدوده 25%  نیــز در شــرایط  )بــرای اســتفاده درتوربیــن 

پایــدار بــه تولیــد بخــار بــا دمــای مــورد نظــر ادامــه دهنــد، در حالــی کــه بــا کاهــش لــود بــه دلیــل اینکــه فریــم بویلــر بــرای 

 Convection ظرفیــت خیلــی باالتــر طراحــی شــده، ســرعت دود بــه شــدت کاهــش یافتــه و متعاقبــا ضرایــب انتقــال حــرارت

ــادی خواهــد  ــت بســیار زی ــز اف ــا( نی ــا و اکونومایزره ــن ســوپرهیترها، ری هیتره ــرار گرفت داخــل Convective Pass )محــل ق

داشــت، تــا جایــی کــه عمــا حتــی بــا بســتن اســپری آب نیــز نمی تــوان بــه دمــای بخــار مــورد نظــر در خروجــی ســوپرهیتر 

 )FGR( ــه افزایــش راندمــان حرارتــی در ایــن ناحیــه، معمــوال از جریــان دود برگشــتی ــه منظــور کمــک ب و ری هیتــر رســید. ب

ــان  ــک جری ــه صــورت ی ــای نســبتا پاییــن ب ــا دم ــر ب ــه بخشــی از دود خروجــی بویل ــن صــورت ک ــه ای اســتفاده می شــود. ب

برگشــتی بــه داخــل کــوره برگشــت داده شــده و بــا محصــوالت احتــراق )بــا دمــای خیلــی باالتــر( مخلــوط مــی شــود. ایــن 

فراینــد باعــث افزایــش فلــوی دود داخــل کــوره و کاهــش دمــای متوســط آن خواهــد شــد. بــا توجــه بــه اینکــه در داخــل کــوره 

مکانیســم انتقــال حــرارت Radiation غالــب بــوده، جــذب حــرارت داخــل کــوره و همچنیــن دمــای دود خروجــی از آن )ورودی 

بــه Convective Pass( نیــز کاهــش مــی یابــد، امــا درعــوض در منطقــه Convective Pass بــه دلیــل اینکــه مکانیســم انتقــال 

حــرارت Convection غالــب اســت، بــا افزایــش فلــو و در نتیجــه ســرعت دود، ضریــب انتقــال حــرارت Convection ایــن ناحیــه 

ــد.  ــل توجهــی افزایــش می یاب ــه شــکل قاب ب

طراحــی فلــوی Recirculation بــه گونــه ای انجــام می شــود کــه در کلیــه لودهــا بتوانیــم بــه دمــای بخــار مــورد نظــر برســیم. در 

بویلرهــای دوگانــه ســوز بــا توجــه بــه اینکــه احتــراق ســوخت Oil تشعشــعی تــر از ســوخت گازی اســت، دمــای دود خروجــی از 

کــوره )ورودی بــه Convective Pass( در مقایســه بــا حالــت گاز ســوز کمتــر می باشــد. بــه عبــارت دیگــر نیــرو محرکــه انتقــال 

حــرارت در حالــت Oil ســوز در مقایســه بــا حالــت گاز ســوز همــواره کمتــر و بــه همیــن دلیــل احتمــال نرســیدن بــه دمــای مــورد 

نظــر بخــار بیشــتر مــی شــود. بــه همیــن دلیــل در لودهــای مشــابه، فلــوی FGR در حالــت Oil ســوز همــواره از حالــت گازســوز 

بیشــتر اســت. بــه عنــوان مثــال در پــروژه شــازند، محــدوده فلــوی FGR مابیــن لودهــای ماکزیمــم و مینیمــم گاز ســوز بــه ترتیــب 

از 3% الــی 40% و در حالــت Oil ســوز از 8% الــی 50% متغیــر اســت  )مطابــق مــدارک طراحــی پــروژه(.

ــی  ــار خروج ــای بخ ــه دم ــی و در نتیج ــای حرارت ــذب کویل ه ــتی، ج ــوی دود  برگش ــش فل ــا افزای ــاال، ب ــات ب ــق توضیح مطاب

ســوپرهیترها )Main Steam( و همچنیــن خروجــی ری هیترهــا)RH Steam(  افزایــش می یابــد. بــا کاهــش فلــوی دود 

ــن  ــد. بنابرای ــش می یاب ــمت کاه ــر دو قس ــی در ه ــار خروج ــای بخ ــه دم ــی و در نتیج ــای حرارت ــذب کویل ه ــز ج ــتی نی برگش

می تــوان از فلــوی دود برگشــتی بــه عنــوان یــک ابــزار کنتــرل دمــای بخــار نیــز اســتفاده کــرد )دقیقــا مشــابه آب اســپری(، ایــن 

ابــزار بــه طــور گســترده بــرای کنتــرل دمــای  RH Steamدر بویلرهــای Conventional نیروگاهــی مــورد اســتفاده قــرار می گیــرد، 

ــرل می شــود. ــا آب اســپری کنت ــای Main Steam ب ــه دم ــی ک در حال
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فراینــد کنتــرل دمــای بخــار بــه ایــن صــورت اســت کــه بــا توجــه بــه طراحــی انجــام شــده، فلــوی FGR بــه انــدازه ای درنظــر 

ــر  ــپری ب ــخصی از آب اس ــدار مش ــا مق ــای Main Steam ب ــپری و دم ــدون آب اس ــای RH Steam ب ــه دم ــود ک ــه می ش گرفت

ــورد  ــه Set Point م ــبت ب ــای RH Steam نس ــل دم ــر دلی ــه ه ــه ب ــی ک ــوند. درصورت ــم ش ــر تنظی ــورد نظ روی Set Point م

نظــر افزایــش و یــا کاهــش یابــد، بــه ترتیــب بــا کاهــش و یــا افزایــش فلــوی FGR بــه Set Point مــورد نظــر برگشــت داده 

می شــود. در اثــر کاهــش و یــا افزایــش فلــوی FGR، دمــایMain Steam نیــز متعاقبــا )مشــابه دمــای RH Steam( کاهــش و 

یــا افزایــش یافتــه و ممکــن اســت از تنظیــم خــارج شــود، ایــن دمــا در نهایــت و پــس از تنظیــم دمــای RH Steam بــه کمــک 

آب اســپری تنظیــم خواهــد شــد. 

 RH Steam نیروگاهــی معمــوال یــک ســری دی ســوپرهیتر بــرای تنظیــم دمــای Conventional الزم بــه ذکــر اســت در بویلرهــای

درشــرایط Emergency درنظــر گرفتــه می شــود کــه بــا توجــه بــه توضیحــات بــاال فلــوی نرمــال آن صفــر اســت، در حالــی کــه 

تعــداد بیشــتری دی ســوپرهیتر بــرای تنظیــم دمــای Main Steam همــواره در مــدار اســت.

بــه عنــوان نکتــه آخــر درخصــوص اثــرات حرارتــی، بایــد توجــه داشــت هرچنــد فراینــد FGR بــرای کمــک بــه افزایــش دمــای 

ــد احتــراق و  ــا درنظــر گرفتــن فراین ــه ویــژه در Part Loads( یــک فراینــد کامــا مفیــد و مطلــوب مــی باشــد، امــا ب بخــار )ب

ــان  ــی راندم ــوره و Convective Pass موجــب کاهــش جزی ــه ک ــر آن در ناحی ــد تاثی ــر FGR، براین ــای شــعله دراث کاهــش دم

حرارتــی بویلــر خواهــد شــد کــه البتــه اهمیــت چندانــی نــدارد.

مسائل زیست محیطی: 

اســتفاده از FGR و افزایــش درصــد آن بــه دلیــل دمــای نســبتا پاییــن دود برگشــتی )در مقایســه بــا محصــوالت احتــراق داخــل 

ــوالت  ــا محص ــاط ب ــی از اخت ــل mixing ناش ــه دلی ــن ب ــوره و همچنی ــل ک ــای دود داخ ــط دم ــش متوس ــب کاه ــوره( موج ک

احتــراق، موجــب کاهــش نقــاط داغ در بخش هــای مختلــف و بــه خصــوص در ناحیــه شــعله خواهــد شــد کــه مجموعــا بــه 

دلیــل کاهــش دمــا، تولیــد NOx حرارتــی کــوره نیــز کاهــش مــی یابــد. تاثیــر FGR بــر NOx حرارتــی در شــکل زیــر بــرای دو 

( نشــان داده شــده اســت. حالــت مختلــف دمــای هــوای احتــراق )دمــای محیــط و همچنیــن 

 دمــای هــوای احتــراق: همــان گونــه کــه در منحنــی بــاال نشــان داده شــده، دمــای هــوای احتــراق ورودی بــه کــوره نیــز در 

ــه همــراه افزایــش دمــای جزیــی  ــا دمــای محیــط )ب ــر اســت. در بویلرهــای پکیــج صنعتــی معمــوال هــوا ب تولیــد NOx موث

شــکل 2- تاثیــر FGR و دمــای هــوای احتــراق 

NOx بــر تولیــد

500°F

ــه منظــور  ــا در بویلرهــای Conventional نیروگاهــی ب ــرد، ام ــرار مــی گی ــورد اســتفاده ق ــراق م ــرای احت ناشــی از F.D.Fan( ب

افزایــش راندمــان بویلــر، از پیشــگرمکن هــوای احتــراق اســتفاده مــی شــود کــه ایــن موضــوع افزایــش تولیــد NOx را درپــی 

ــران تاثیــر منفــی فــوق نیــاز بــه افزایــش درصــد  FGRوجــود خواهــد داشــت. خواهــد داشــت. بــرای جب

هــوای اضافــه: درحــال حاضــر بســیاری از شــرکت هــای بویلرســاز بــا هــدف کاهــش CO احتــراق، بــه جــای اســتفاده از محــدوده 

ســنتی Excess Air احتــراق )5% ~ 10% در Design Case(، از نســبت هــای باالتــر بــه میــزان 15% ~ 20% اســتفاده مــی کننــد تــا 

شــانس احتــراق ناقــص و متعاقبــا تولیــد CO بــه جــای CO2 بــه حداقــل برســد.

افزایــش هــوای اضافــه بــر روی تولیــد NOx اثــر دوگانــه ای دارد، بدیــن صــورت کــه از طرفــی بــه دلیــل کاهــش دمــای احتــراق، 

ــیژن و  ــد NOx )اکس ــای تولی ــده ه ــش دهن ــت واکن ــش غلظ ــا افزای ــر ب ــرف دیگ ــده و از ط ــد NOx ش ــش تولی ــب کاه موج

نیتــروژن(، تولیــد NOx را افزایــش مــی دهــد. براینــد تاثیــرات فــوق بــه گونــه ای اســت کــه در محــدوده هــوای اضافــی متــداول 

بــرای بویلــر )Excess Air > 20%(، تاثیــر دوم غالــب بــوده و بــا افزایــش هــوای اضافــه، تولیــد NOx نیــز همــواره افزایــش مــی 

یابــد )مطابــق نمــودار زیــر(. ایــن موضــوع بــه معنــای نیــاز بیشــتر بــه FGR بــا هــدف تعدیــل اثــر هــوای اضافــه بــر افزایــش 

توایــد NOx اســت.

NOx شکل 3- تاثیر مقدار هوای اضافه بر تولید

نیتــروژن و اکســیژن ســوخت: ســوخت هــای مایــع معمــوال حــاوی مقادیــری اکســیژن و نیتــروژن بــه صــورت پیونــد شــیمیایی 

 O2 و N2 ــای ــا پیونده ــه ب ــروژن در مقایس ــیژن و نیت ــی اکس ــای هیدروکربن ــرژی پیونده ــتند. ان ــود هس ــای خ ــا مولکول ه ب

موجــود در هــوا بــه طــور قابــل ماحظــه ای پاییــن تــر اســت.

NOx شکل 4- تاثیر دمای شعله بر تولید
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هــوا بــه طــور قابــل ماحظــه ای پاییــن تــر اســت. درنتیجــه احتمــال شکســتن ایــن پیوندهــا در دماهــای پاییــن تــر شــعله 

)کــه در آن مولکول هــای N2 و O2 موجــود در هــوا همچنــان پایــدار هســتند( بیشــتر اســت، ایــن مســاله موجــب افزایــش 

ــان دود برگشــتی یکــی از  ــد رادیکال هــای آزاد N وO و در نتیجــه افزایــش تولیــد NOx خواهــد شــد و اســتفاده از جری تولی

ــرای محــدود کــردن آن اســت. گزینه هــای مناســب ب

ــر )پیشــگرم شــدن هــوای احتــراق، هــوای اضافــه، دمــای  در ایــن قســمت برخــی از فرایندهــا و آیتــم هــای متــداول بویل

ــا توجــه  شــعله و N و O موجــود درســوخت( بــه عنــوان عوامــل افزاینــده تولیــد NOx بــه طــور مختصــر بررســی گردیــد. ب

بــه ســخت گیرانه تــر شــدن اســتانداردهای زیســت محیطــی در ســال هــای اخیــر )بــه ویــژه در ســطح جهانــی(، نیــاز بــه 

ــی و  ــج صنعت ــای پکی ــر ه ــتفاده از FGR در بویل ــود. اس ــاس می ش ــش احس ــش از پی ــر بی ــده آن در بویل ــای کاهن فراینده

 )SNCR و SCR نیروگاهــی بــه عنــوان یکــی از روش هــای کــم هزینــه تــر )درمقایســه بــا فرایندهــای گــران تــر Conventional

ــا  ــر ســاز، ب ــه و در حــال حاضــر بســیاری از شــرکت های بویل ــرار گرفت بیــش از پیــش مــورد توجــه شــرکت های بویلرســاز ق

ــد و در  ــد FGR در محــدود 0 ~ 30% اســتفاده مــی کنن ــی از فراین ــج صنعت ــرای بویلرهــای پکی ــی ب هــدف کاهــش NOx حت

صــورت ســخت گیرانــه بــودن اســتانداردهای محیــط زیســتی، اســتفاده از FGR همــواره از بهتریــن پیشــنهادات اســت.

فهرست مراجع:

]1[ – اطاعات و تجربیات شخصی درخصوص بویلرهای Conventional نیروگاهی و پکیج صنعتی

]2[ – مدارک طراحی بویلرهای Conventional  شازند                         ، شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا 

[3] – V.Ganapathy , “Steam Generators and Waste Heat Boilers for Process and Plant”

  )325 × 2 MW(

آشنایی با شیرآالت دستیآشنایی با شیرآالت دستی
))MANUAL VALVESMANUAL VALVES((

مقدمه

شــیرآالت صنعتــی یکــی از مهم تریــن ابــزارآالت و تجهیــزات مــورد اســتفاده در صنایــع گوناگــون می باشــند. انــواع مختلفــی 

از شــیرآالت صنعتــی وجــود دارد کــه هــر کــدام  از آن هــا کاربردهــا و ویژگی هــای مخصــوص بــه خــود را دارنــد. شــیرآالت 

صنعتــی بــرای کنتــرل فشــار و جریــان ســیاالت در یــک سیســتم بــکار می رونــد.

دسته بندی شیرآالت صنعتی

شیرآالت صنعتی با توجه به نوع عملکردی که دارند به انواع زیر تقسیم بندی می شوند:

)on/off( شیرهای قطع و وصل کننده جریان

شیرهای کنترل کننده و تنظیم کننده

شیرهای یک طرفه

گاهی اوقات شیرآالت ایمنی و شیرهای اطمینان نیز در دسته بندی شیرآالت صنعتی قرار می گیرند.

انواع شیرآالت دستی

شــیرآالت دســتی در مدل هــا و انــواع گوناگونــی تولیــد می شــوند کــه هریــک کاربــرد مخصــوص بــه خــود را دارنــد. در ادامــه 

پرکاربردتریــن شــیرهای دســتی را بــه شــما معرفــی می کنیــم.

)Ball Valve( شیرهای توپی

)Globe Valve( شیرهای کروی

مسعود استادنیامحمد قاسمی مهدی کرم آبیان
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)Gate Valve( شیرهای کشویی

)Check Valve( شیرهای یک طرفه

)Needle Valve( شیرهای سوزنی

)Plug Valve( شیرهای مخروطی

)Butterfly Valve( شیرهای پروانه ای

ــیر  ــر مس ــان، تغیی ــردن جری ــل ک ــع و وص ــیال، قط ــار س ــردن فش ــا آزاد ک ــرل و ی ــرای کنت ــی ب ــیرهای صنعت ــول ش به طورمعم

ــد. ــرار می گیرن ــتفاده ق ــان مورداس ــرل جری ــم و کنت ــیال و تنظی ــان س ــت جری ــگیری از برگش ــیاالت، پیش س

اجزای اصلی تشکیل دهنده شیرآالت صنعتی عبارت اند از:

 Body بدنه

Bonnet درپوش و کاهک

Trim تریم

Actuator عملگر

Packing پکینگ یا طناب های آب بند

)BODY( بدنه

ــزای  ــد، اج ــز می گوین ــته )SHELL( نی ــه آن پوس ــه ب ــا Body ک ــه ی بدن

ــب  ــر قال ــارت بهت ــه عب ــی شــیر را در درون خــود جــای می دهــد. ب داخل

ــرار  ــب ق ــن قال ــیر درون ای ــزای ش ــر اج ــه دیگ ــد ک ــیر می باش ــی ش کل

ــد، ــی باش ــل م ــرح ذی ــه ش ــه ب ــرای بدن ــول ب ــال معم ــد. متری می گیرن

کربن استیل:

آلیاژی:

استینلس استیل:   

)BONNET( درپوش

پوشــاننده بدنــه شــیر می باشــد و دومیــن قســمت مهــم در شــیر می باشــد کــه بعــد از بدنــه درتحمــل فشــار نقــش دارد بدنــه 

ــی  ــه دو دســته ی کل ــف طراحــی و موجــود می باشــد .در پــوش شــیرآالت ب ــف و در مدل هــای مختل ــواع مختل شــیر بصــورت ان

 PSB ــوش ــود. از درپ ــیم می ش تقس BOLTED BONNET و 

ــر اســتفاده می شــود. ــرای شــیرآالت کاس فشــاری 900# و باالت ب

)TRIM( تریم

ــد.  ــرار می گیرن ــتقیم ق ــاس مس ــل در تم ــیال عام ــا س ــواًل ب ــند و معم ــته باش ــتقیم داش ــش مس ــدی، نق ــه در آب بن ــی ک قطعات

A-105 A216.WCB/WCC

 A182.F304/304H/F-53A312.TP-304A995.CE8MN

PRESSURE SEAL BONNET)NON-BONNET-WELDEDBONNET(

 A182.F11/F22/F-91A217.WC6/WC9/C12A

اصطاحــًا تریــم نامیــده می شــوند.بصورت عمــده تریــم شــامل دیســک ، ســیت و اســتم مــی باشــد . عملکــرد شــیر بطــور عمــده 

ــه کار  ــات ب ــن قطع ــرای ای ــد ب ــه به طــور اســتاندارد می توانن ــی ک ــردد .متریال های ــوع دیســک و ســیت آن مشــخص می گ از ن

بــرده شــوند در جــداول اســتاندار آورده شــده اند. عمــده ی شــیرآالت صنایــع نیروگاهــی جهــت جلوگیــری از ســایش، 

دارای پوشــش Stellite بــر روی ســیت و دیســک خــود مــی باشــند.

معرفی پرکاربردترین شیرآالت صنعتی

برخی از پرکاربردترین شیرآالت صنعتی شامل موارد زیر است:

GATE VALVE شير دروازه ای 

عمــل اصلــی ایــن شــیر در حقیقــت قطــع کامــل و یــا ایجــاد ارتبــاط بیــن دو جریــان ســیال می باشــد. ایــن بــدان معناســت 

کــه ایــن نــوع شــیرها یــا بایســتی کامــا بســته و یــا کامــا بــاز باشــند و در واقــع بصــورت نیمــه بــاز نمی تــوان از آنهــا اســتفاده 

کــرد. زیــرا بــا اینــکار در شــیر لــرزش ایجــاد شــده و خوردگــی دیســک و نشــیمنگاه را بــه همــراه دارد. بدیــن ترتیــب عمــر بهــره 

بــرداری آن بــه شــدت کاهــش خواهــد یافــت.  عملکــرد ایــن شــیر بــه صــورت حرکــت عمــودی دیســک در مســیر جریــان بــوده 

و جریــان را قطــع و یــا برقــرار می کنــد. 

طبقه بندی شیرهای دروازه ای

ایــن شــیر در نمونه هــا و اندازه هــای مختلــف تولیــد مــی گــردد، مکانیــزم آنهــا یکســان مــی باشــد و بــا توجــه بــه مدل هــای 

مختلــف  و نیازمندی هــای بیشــتر بــر اســاس نظــر شــرکت ســازنده تفــاوت جزئــی از نظــر ســاختمانی دارنــد. اســتاندارد  

یکــی از مهمتریــن اســتانداردهایی اســت کــه بــرای شــیرهای دروازهــای فــوالدی از انــدازه NPS ۱ تــا انــدازه NPS ۲۴ کاربــرد دارد. 

همچنیــن اســتاندارد ASME B ۱۶/۳۴ شــیرهای دروازه ای کاس ۱۵۰ تــا کاس ۲۵۰۰ را در بــر می گیــرد. 

شیرهای دروازه ای بر اساس ساقه و نوع دیسک، در هر کدام به انواع مختلف تقسیم بندی می شوند. 

 انواع شیر های صنعتی دروازه ای براساس ساقه )محور(

شیرهای دروازه ای بر اساس ساقه به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

)Rising Stem Gate Valve( شیر دروازه ای ساقه متحرک

)Non-Rising Stem Gate Valve( شیر دروازه ای ساقه ثابت

)Sliding Stem Gate Valve( شیر دروازه ای ساقه گوشواره ای

الــف. شــیر دروازه ای ســاقه متحــرک: در ایــن نــوع شــیرها بــا چرخانــدن فلکــه دســتی، ســاقه و کشــو بــا هــم حرکــت نمــوده 

و آن دو بــاال و پاییــن می رونــد، ســاقه ایــن نــوع شــیرها در قســمت مجــاور فلکــه پیــچ شــده و قســمت پیــچ شــده در بــوش 

ســاقه قــرار گرفتــه بــه طــوری کــه پیچ هــای بــوش درگیــر هــم می باشــند. انتهــای ســاقه بــا کشــوی شــیر نیــز یکپارچــه شــده 

بــه طــوری کــه هنــگام گــردش فلکــه کشــوی شــیر همــراه ســاقه بــه طــرف بــاال یــا پاییــن حرکــت می کنــد و در نتیجــه موقعــی 

کــه شــیر در حالــت کامــا بــاز باشــد ســاقه بــه انــدازه طــول کشــو از فلکــه دســتی باالتــر و بیــرون قــرار می گیــرد.

ــا ســاقه شــیر  ب. شــیر دروازه ای ســاقه ثابــت: ســاقه ایــن نــوع شــیرها در قســمت انتهایــی پیــچ شــده و فلکــه دســتی آن ب

ــا یــک عــدد فلنــج  ــد ب ــور می کن ــی کــه از داخــل کاهــک عب ــا قســمتی از ســاقه در محل یکپارچــه ســاخته شــده اســت. ضمن

ــز  ــاال و پاییــن حرکــت نمایــد. هنگامــی کــه فلکــه دســتی می گــردد ســاقه نی ــه ب ــد ب پوشــانیده شــده کــه در نتیجــه نمی توان

ــگام  ــا پیــچ کشــو، هن ــری پیــچ ســاقه ب ــر درگی ــز از داخــل پیــچ شــده در اث ــت اینکــه کشــو )دیســک( نی ــه عل می چرخــد و ب

حرکــت ســاقه، کشــو کار مهــره را انجــام داده و بــر حســب گــردش ســاقه بــاال یــا پاییــن مــی رود و در نتیجــه شــیر بــاز یــا بســته 

می شــود. بــه ایــن نــوع شــیرهای دروازه ای در اصطــاح و بــه اختصــار، NRS می گوینــد. در ایــن نــوع شــیرها بــه علــت اینکــه 

قســمت پیچــدار بــا مــواد داخــل شــیر تمــاس دارد در معــرض حملــه اثــرات شــیمیایی زنــگ زدگــی و رســوبات قــرار می گیرنــد. 

API-600

API-600
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لــذا آنهــا را روی جریــان ســیاالتی کــه جنبــه خورندگــی دارنــد قــرار نمی دهنــد. ضمنــًا بــه علــت اینکــه قســمت پیــچ دار ســاقه 

داخــل دنــده شــیر قــرار دارد ضربــه نخواهــد دیــد.

ج. شــیر دروازه ای ســاقه گوشــواره  ای: عملکــرد ســاقه ایــن نــوع شــیر بصــورت خطــی بــوده و در مســیر مســتقیم بــه ســمت بــاال 

و پاییــن حرکــت می کنــد. ایــن عملیــات بــا اســتفاده از اهرمــی کــه جایگزیــن دســته گــردان شــده اســت، انجــام می پذیــرد. 

ــاز و بســته شــدن  ــه ب ــاز ب ــده ای نمی باشــد. ایــن ســاقه بیشــتر در جاهایــی کــه نی ســاقه در ایــن نــوع شــیر دارای هیــچ دن

ــرد مفیــد دارد. ســریع خــط می باشــد کارب

 انواع شیر های صنعتی دروازه ای براساس نوع دیسک

شیرهای دروازه ای بر اساس نوع دیسک به پنج دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

)Parallel Disk Gate Valve( شیر دروازه ای دیسک موازی

)Wedge Disk Gate Valve( شیر دروازه ای دیسک گوه ای

)Knife Disk Gate Valve( شیر دروازه ای دیسک تیغه ای یا چاقویی

الــف. شــیر دروازه ای دیســک مــوازی: ایــن نمونــه از شــیرهای دروازه ای دارای دو صفحــه مــوازی در اطــراف دیســک می باشــند 

کــه بــه صــورت دروازه ای بیــن دو ســیت رینــگ مــوازی حرکــت می کننــد. در برخــی از انــواع ایــن نــوع شــیر می تــوان کلیــه 

مکانیزم هــای موجــود در شــیرهای توپــی از نــوع بــاز و بســته را بــکار بــرد. بــه همیــن دلیــل می تــوان از آن در خطــوط انتقــال 

نفــت و گاز اســتفاده نمــود. ایــن نــوع شــیر در دو نــوع تــک دیســک مــوازی )Single Disk Parallel( و دو دیســک مــوازی 

ــود. ــد می ش )Double Disk Parallel( تولی

از مزایــای شــیر دروازه ای بــا دیســک مــوازی می تــوان بــه گشــتاور نســبتا پاییــن آن اشــاره نمــود، ولــی قیمــت آن نســبت بــه 

نــوع گوهــای باالتــر و تعمیــر آن ســخت تــر می باشــد. بــرای افزایــش عمــر کارکــرد ایــن نــوع شــیر، ســطح آنــرا پــس از ســنگ 

زنــی، ســخت کاری می کننــد کــه ایــن عمــل بــا پوشــش دهــی مــوادی ماننــد نیــکل، کــروم، کادمیــم، و کربیــد تنگســتن صــورت 

می گیــرد بــه طــوری کــه پــس از انجــام ایــن عمــل ســطح دیســک هماننــد یــک آینــه می گــردد. 

ب. شــیر دروازه ای دیســک گــوه ای: در ایــن نــوع شــیر دروازه ای، دیســک یــا عضــو مســدود کننــده گوهــای شــکل اســت و بــاز 

کــردن شــیر راحــت تــر از حالــت دیســک مــوازی می باشــد. مقــدار تنــش وارده بــه دیســک در حالــت گوهــای کمتــر می باشــد 

ولــی بــه دلیــل اینکــه هنــگام بــاز بــودن شــیر، جریــان بــه قســمت بــاال راه می یابــد، افــت فشــار در ایــن حالــت بیشــتر اســت 

و جریــان متاطــم تــر می شــود. در ایــن نــوع شــیرها از دو نــوع نشــیمنگاه مــورب و یــک دیســک مــورب اســتفاده می گــردد. 

شــیرهای دروازه ای کــه بــا ایــن نــوع دیســک ســاخته می شــوند بســیار فــراوان می باشــند و بــا توجــه بــه آب بنــدی مناســب، 

قیمــت کمتــر و نشــیمنگاه فلــزی، کاربــرد فراوانــی در شــبکه مایعــات مختلــف دارنــد.

بــه طــور کلــی ســاخت و یــا تعمیــر ایــن نــوع شــیر بســیار آســان تــر از انــواع شــیرهای دیگــر می باشــد، دیســک گــوه ای بــه 

دو دســته ســاده و دو تکــه تقســیم می شــود. شــیر دروازه ای گــوه ای بــا توجــه بــه کاربردهــای فراوانــی کــه دارد، دارای تنــوع 

ــد: ــی می گردن ــه معرف ــه در ادام ــوع دیســک می باشــد ک ــی در ن متفاوت

ــچ  ــر و مســاوی 2 این ــرای اندازه هــای کوچــک ت ــه صــورت صلــب می باشــد. معمــوال ب Solid Wedge : دارای یــک دیســک ب

بکارمــی رود.

ــودن  ــر ب ــاف پذی ــر انعط ــد. در اث ــوازی می باش ــیمنگاه های م ــا نش ــک ب ــد دروازه ای دو دیس ــرح آن مانن  Split Wedge  : ش

گشــتاور حاصلــه بــاز و بســته شــدن شــیر را تقلیــل می دهــد، همچنیــن امتیــاز ویــژه ایــن شــیر آن اســت کــه در شــرایط فشــار 

و حــرارت بــاال کاربــرد فراوانــی دارد.

Flexible Wedge : ایــن نــوع شــیر دارای یــک دیســک بــه صــورت انعطــاف پذیــر می باشــد و معمــوال بــرای اندازه هــای بــزرگ 

تــر از 2 اینــچ بکارمــی رود

 پ. شــیر دروازه ای دیســک تیغــه ای یــا چاقویــی: در نــوع چاقویــی عضــو مســدود کننــده دارای لبه هــای تیــزی اســت تــا 

چنانچــه ذراتــی در نشــیمنگاه قــرار گرفتــه باشــند، آنهــا را قطــع نماینــد و آب بنــدی بــه صــورت بهتــری انجــام گیــرد. بــا توجه 

بــه ســادگی ســاختمان ایــن شــیر، تعمیــر و تعویــض قطعــات آن راحــت تــر و کــم هزینــه تــر از بقیــه شــیرها می باشــد. 

GLOBE VALVE شير کروی

در شــیر کــروی، عضــو مســدود کننــده جریــان بصــورت عمــود بــه طــرف نشــیمنگاه حرکــت می کنــد. در ایــن شــیر، جریــان از 

یــک مســیر مســتقیم عبــور نمی کنــد و ســاختمان داخلــی آن طــوری طراحــی شــده اســت کــه مایــع از نقطــه ورود بــه شــیر 

تــا خــروج از آن، ۱۸۰ درجــه تغییــر جهــت می دهــد. ایــن امــر ســبب می شــود کــه افــت فشــار قابــل توجهــی ایجــاد گــردد 

ــف  ــا دو چرخــش ۹۰ درجــه مخال ــان در ایــن شــیر تقریب ــذا شــیر کــروی یــک شــیر فشــار شــکن می باشــد. حرکــت جری ل

ــد.  ــم می باش ه
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طبقه بندی شیر های کروی

شــیرهای کــروی بــر اســاس طــرح بدنــه و نــوع دیســک، در هــر کــدام بــه انــواع مختلــف تقســیم بنــدی می شــوند کــه در ادامــه 

ــد.  ــر می گردن ذک

 انواع شیر های صنعتی کروی بر اساس طرح بدنه

شیر های کروی بر اساس طرح بدنه به سه دسته زیر تقسیم بندی می شوند:

)Z – Body Globe Valve( شیر کروی با طرح بدنه اصلی

)Y – Body Globe Valve( شیر کروی با طرح بدنه زاویه ای

)Angle Body Globe Valve( شیر کروی با طرح بدنه قائم

الــف. شــیر کــروی بــا طــرح بدنــه اصلــی: در ایــن نــوع، ســیال بــرای عبــور از شــیر در مرحلــه اول بایــد ۹۰ درجــه تغییــر مســیر 

بــه ســمت بــاال بدهــد و ســپس در مرحلــه دوم بایــد ۹۰ درجــه دیگــر تغییــر مســیر بــه ســمت پاییــن داشــته باشــد. بــا توجــه 

بــه مقاومــت بــاالی شــیر در برابــر جریــان ســیال، شــکل ظاهــری ســاده و قیمــت پاییــن نســبت بــه بقیــه شــیرهای کــروی بــه 

ــوان یکــی از پرمصــرف تریــن شــیرهای کــروی می باشــد. عن

ب. شــیر کــروی بــا طــرح بدنــه زاویــه ای: طــرح بدنــه زاویــه ای بــرای تنظیــم جریان هایــی کــه شــیر بایــد در بازهــای طوالنــی 

بــاز بمانــد اســتفاده می شــود. ایــن طــرح دارای بیشــترین ضریــب جریــان و پاییــن تریــن افــت فشــار در میــان شــیرهای کــروی 

می باشــد و بهتریــن نــوع بدنــه را بــرای از بیــن بــردن افــت فشــار ذاتــی در شــیرهای کــروی دارد. بــا توجــه بــه اینکــه زاویــه 

بیــن نشــیمنگاه و محــور خــط ۴۵ درجــه می باشــد می تــوان از ایــن شــیر در خطــوط تخلیــه اســتفاده نمــود.

ج. شــیر کــروی بــا طــرح بدنــه قائــم: در ایــن طــرح، ورودی و خروجــی بدنــه شــیر نســبت بــه هــم زاویــه ۹۰ درجــه دارنــد. در ایــن 

حالــت فشــار بــه پاییــن دیســک اعمــال می شــود کــه ایــن امــر ســبب افزایــش کارایــی شــیر، حافظــت از آب بندهــا، و کاهــش 

مقــدار ســایش روی نشــیمنگاه و ســطوح دیســک می شــود. ایــن شــیر بــرای ســامانه های بــا دمــای پاییــن مناســب اســت.

ســاختار شــیرهای کــروی به گونــه ای طراحــی شــده اســت کــه مایعــات از نقطــه ورود بــه شــیر تــا خــروج از آن ۱۸۰ درجــه تغییــر 

مســیر می دهنــد. ایــن شــیرها ظاهــری کامــًا کــروی دارنــد و همیــن ســاختمان کــروی اســت کــه باعــث تغییــر جهــت مایعــات 

در شــیرآالت کــروی می شــود. یکــی از مهم تریــن ویژگی هــای شــیرهای کــروی ایــن اســت کــه نیــازی نیســت به صــورت کامــل 

بــاز باشــند و اگــر در حالــت نیمه بــاز قــرار بگیرنــد فرســوده نمی شــوند.

Check Valve شير یک طرفه

در ایــن نــوع شــیرهای صنعتــی ، جریــان ســیال فقــط می توانــد از یــک طــرف وارد شــیر شــود و جهــت بازگشــت ســیال توســط 

قطعــه بنــد آور مســدود می گــردد. ایــن شــیرها جــزو شــیرهای خــودکار محســوب می شــوند و بــاز و بســته شــدن آنهــا توســط 

نیــروی ســیال و یــا نیــروی جاذبــه فراهــم می گــردد و اپراتــور در کنتــرل آنهــا هیــچ نقشــی نــدارد.

بطــور کلــی تمــام شــیرهای یــک طرفــه بــرای عبــور جریــان مایــع یــا گاز از یــک طــرف و جلوگیــری از جریــان آن در ســمت عکــس 

طراحــی شــده اند. بــا توجــه بــه اینکــه نیــروی گرانــش نقــش عمــده ای در عملکــرد ایــن شــیرها دارد، محــل نصــب شــیر بایــد 

بــا دقــت انتخــاب گــردد. انتخــاب نادرســت می توانــد باعــث لــرزش و شکســتن زبانــه  شــیر گــردد. معمــوال جهــت نصــب شــیر 

توســط پیکانــی بــر روی بدنــه شــیر نشــان داده شــده اســت کــه می بایســت بــا جهــت جریــان یکســان باشــد. جلوگیــری کــردن 

از برگشــت ســیال در شــیرهای یــک طرفــه بــه منظــور محافظــت از تجهیــزات مکانیکــی و فراینــد برقــرار می گــردد. بطــور کلــی 

شــیرهای یــک طرفــه بایــد بــه گونــه ای باشــند کــه:

به هنگام بسته شدن شیر، افزایش فشار ناگهانی و ضربه قوچ ایجاد نشود.

عضو مسدود کننده دچار حرکات نوسانی سریع نشود.

دسته بندی شیرهای صنعتی یک طرفه

ــیم  ــته تقس ــد دس ــه چن ــدن ب ــته ش ــرعت بس ــد آور، و س ــت بن ــرد، حرک ــاختار، عملک ــوع س ــاس ن ــه براس ــک طرف ــیرهای ی ش

می شــوند:

)Swing Check Valve( شیر یک طرفه لوالیی یا گردان

)Tiling Check Valve( شیر یک طرفه االکلنگی

)Lift Check Valve( یک طرفه باال رونده یا آسانسوری

)Ball Check Valve( شیر یک طرفه توپی

)Piston Check Valve( شیر یک طرفه میله متحرک
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)Wafer Type/ Dual Plate Check Valve( شیر یک طرفه ویفری

 BUTTERFLY VALVE شير پروانه ای

ســاختمان شــیر پروانــه ای از یــک بدنــه معمولــی و یــک صفحــه مــدور کــه تقریبــا در وســط قــرار دارد تشــکیل شــده اســت. از 

ــاز اســتفاده نمــود. ایــن  ایــن شــیر می تــوان بــرای قطــع و وصــل کامــل جریــان و همچنیــن تنظیــم جریــان بصــورت نیمــه ب

ــا  ــه ۱۵ ت ــا هنگامــی ک ــان از خــود نشــان می دهــد ام ــور جری ــر عب ــری در براب ــاز باشــد مقاومــت کمت ــا ب ــر کام ــوع شــیر اگ ن

۷۰ درجــه بــاز باشــد از عملکــرد خوبــی بــرای تنظیــم شــدت جریــان 

ــت  ــن اس ــات ممک ــان مایع ــم جری ــت. در تنظی ــوردار اس برخ

پدیــده کاویتاســون رخ بدهــد. از شــیرهای پروانــه ای می تــوان 

بــر روی خطــوط انتقــال گاز و مایــع در فشــارهای کــم، انتقــال 

ــاء  ــامانه های خ ــی، و س ــای دوغاب ــودر، جریان ه گل و الی، پ

اســتفاده کــرد امــا بکارگیــری آنهــا در فشــارهای خیلــی بــاال بــه 

ــازن  ــیرها در مخ ــن ش ــود. از ای ــه نمی ش ــتی توصی ــل نش دلی

ــه  ــت ب ــود و قابلی ــتفاده می ش ــار اس ــت فش ــای تح و برج ه

ــان و  ــل زم ــان ســیال در حداق ــر رســاندن ســرعت جری حداکث

ــزرگ  ــای ب ــوال در اندازه ه ــند. معم ــیر را دارا می باش ــت ش حرک

از ایــن شــیرها اســتفاده می شــود و عمومــا دارای فعــال کننــده 

الکتریکــی، پنوماتیکــی یــا هیدرولیکــی می باشــند و در صــورت 

اســتفاده از نیــروی دســت از چرخدنــده کمــک می گیرنــد. 

ــچ موجــود  ــه ۲۴ این ــایز اســمی لول ــا س ــه ای ت شــیرهای پروان

ــرای انتقــال حجــم زیــاد ســیال مناســب هســتند.  می باشــند و ب

 Lug می باشــند، کــه نــوع Lug Type و Wafer Type و Flange Type شــیرهای پروانــه ای از نظــر نــوع اتصــال بــه ســه صــورت

Type دارای آویزه هایــی اطــراف شــیر اســت کــه مخصــوص خطــوط Fire Water کــه همیشــه تحــت فشــار هســتند می باشــد.

 انواع شیر های صنعتی پروانه ای

 شیر های پروانه ای به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

شیر پروانه ای متحدالمرکز

شیر پروانه ای خارج از مرکز

الــف. شــیر پروانــه ای متحدالمرکــز: در ایــن نــوع شــیر، محــور تقــارن بنــد آور و ســاقه شــیر بــر یکدیگــر منطبــق هســتند، از ایــن 

رو دیســک، جریــان ســیال را بــه دو بخــش تقســیم می کنــد و خــود در وســط و مــوازی بــا خــط جریــان قــرار می گیــرد. ایــن 

نــوع شــیر بــرای خطــوط کــم فشــار بــکار گرفتــه می شــود لــذا در ســاخت اجــزای آن از مــواد نــرم نظیــر نئوپریــن، هایپالــون، 

ــد می شــود. ــون و ســایر مــواد مشــابه اســتفاده می شــود و معمــوال در کاس ۱۵۰ و ۳۰۰ تولی تفل

ب. شــیر پروانــه ای خــارج از مرکــز: در ایــن نــوع شــیر، محــور حرکــت بنــد آور و ســاقه شــیر، خــارج از مرکــز دیســک قــرار دارد. 

ایــن شــیر بــرای خطــوط فشــار و دمــای بــاال طراحــی شــده اســت لــذا در ســاخت اجــزای شــیر از مــواد فلــزی اســتفاده می شــود. 

از آنجــا کــه تمــاس و اصطــکاک میــان فلــز و فلــز هنگامــی کــه شــیر در حــال بــاز و یــا بســته شــدن اســت، فرســایش زیــادی در 

پــی خواهــد داشــت، محــور حرکــت بنــد آور و ســاقه را خــارج از مرکــز قــرار می دهنــد تــا عــاوه بــر محــدود شــدن اصطــکاک 

و ســایش میــان بنــد آور و نشــیمنگاه، آب بنــدی مطلوبــی نیــز بدســت می آیــد.

Ball valve شیر توپی

ایــن شــیر دارای دریچــه ای توپــی شــکل بــا یــک ســوراخ درونــی می باشــد کــه در یــک قســمت کــروی شــکل قــرار گرفتــه اســت 

ــان  ــل جری ــرای قطــع و وصــل کام ــن شــیر ب ــردد. ای ــا بســته شــدن مســیر ســیال می گ ــاز ی ــث ب ــردش باع ــخ دور گ ــا ری و ب

مناســب اســت و اســتفاده از آن بصــورت نیمــه بــاز بعلــت ایجــاد جریــان آشــفته در مســیر توصیــه نمی شــود هــر چنــد گاهــی 

از آن بصــورت نیمــه بــاز نیــز اســتفاده می شــود کــه ایــن عامــل بــه ســرعت ســیال بســتگی دارد. اگــر دســته شــیر کــه بــه توپــی 

شــیر وصــل اســت مســاوی خــط باشــد شــیر بــاز اســت و ســیال جریــان دارد، و اگــر دســته شــیر در زاویــه ســمت راســت محــور 

باشــد. شــیر بســته اســت.

شــیرهای توپــی از نظــر نــوع گــوی معمــوال در دو نــوع ســوراخ کامــل )Full Bore( و ســوراخ کاهنــده )Reduced Bore( ســاخته 

می شــوند. در نــوع ســوراخ کامــل، قطــر ســوراخ توپــی بــا قطــر لولــه ای کــه شــیر بــه آن وصــل شــده اســت برابــر می باشــد لــذا 

هنگامــی کــه شــیر بــاز اســت ســیال عبــوری در یــک خــط مســتقیم بــا قطــر یکســان و بــدون برخــورد بــا مانعــی از درون شــیر 

عبــور می کنــد کــه بــه ایــن حالــت در اصطــاح Full Bore می گوینــد. ایــن عامــل باعــث می شــود کــه افــت فشــار در جریــان 

بســیار کــم باشــد بطــور کلــی هــر نــوع شــیری کــه پــس از بــاز شــدن یــک مقطــع کامــا بــاز در اختیــار ســیال قــرار دهــد از نــوع 

ســوراخ کامــل بــه حســاب می آیــد نظیــر شــیر مخروطــی، در نــوع ســوراخ کاهنــده حالــت ارفیــس وجــود دارد کــه ایــن مــدل 

بــه V-Port معــروف اســت.
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شــیرهای توپــی از نظــر نــوع بدنــه بــه دو دســته شــامل بدنــه یــک تکــه )One Piece( و بدنــه چنــد تکــه )Split Body( تقســیم 

می شــوند. ایــن شــیرها می تواننــد بصــورت دو راهــه، ســه راهــه و یــا چنــد جهتــه باشــند کــه از آنهــا بــرای تغییــر مســیر ســیال 

در جهــات مختلــف اســتفاده می شــود. 

شــیر توپــی اســتفاده گســترده ای در صنعــت دارد و عمومــًا بــرای کنتــرل ســیاالت گاز و هــوا و روغــن اســتفاده می شــود. همچنیــن 

ایــن شــیرها در اندازه هــای کوچــک و فشــارهای ضعیــف در لولــه کشــی گاز منــازل و بــرای آب گــرم و ســرد مــورد اســتفاده قــرار 

ــه  ــگام انتخــاب شــیر ب ــد. از مهمتریــن قســمت های ایــن شــیرهای صنعتــی نشــیمنگاه آنهــا می باشــد کــه بایــد در هن می گیرن

آن توجــه شــود. مــواد تشــکیل دهنــده نشــیمنگاه عمدتــا از جنــس تفلــون )PTFE(، نایلــون، پلیمرهــای فلوئــور دار، و یــا ترکیبــی 

از ایــن مــواد می باشــد کــه می بایســت دقــت شــود بــا ســیال عبــوری از داخــل شــیر تناســب داشــته باشــند. همچنیــن بدلیــل 

ــد. از  ــراه دارن ــه هم ــاال را ب ــت اســتفاده از شــیر در دماهــای ب ــت کشســان می باشــند، محدودی ــواد دارای خاصی ــن م ــه ای اینک

ــوان در محــدوده دمــای 200 درجــه ســانتیگراد  ــور دار می ت ــا پلیمرهــای فلوئ ــون و ی ــا نشــیمنگاه تفل شــیرهای ســاخته شــده ب

اســتفاده کــرد امــا بــرای دماهــای باالتــر بایــد از نشــیمنگاه های گرافیتــی اســتفاه کــرد. الزم بــه ذکــر اســت کــه نشــیمنگاه های 

 Trunnion Mounted Ball فلــزی نیــز تولیــد شــده انــد کــه مخصــوص دماهــای بــاال می باشــند و نوعــی شــیر توپــی بــه نــام

Valve ســاخته شــده اســت کــه تــا دمــای ۶۰۰ درجــه ســانتیگراد کار می کنــد.

شــیرهای توپــی بــا انتهــای فلنجــی و جوشــی از ســایز اســمی ۱/۲ تــا ۲۰ اینــچ و شــیرهای توپــی بــا انتهــای رزوه ای و ســوکتی 

از ســایز اســمی ۱/۴ تــا ۲ اینــچ بــر طبــق اســتاندارد API 608 در کاس کاری ۱۵۰ و ۳۰۰ و ۶۰۰ و ۸۰۰ موجــود می باشــند. الزم بــه 

ذکــر اســت کــه بــه دســته گرداننــده یــا هنــدل شــیر توپــی در اصطــاح Wrench Sleeve می گوینــد. ایــن شــیر در بــازار بــه شــیر 

یــک ضــرب معــروف اســت.

Plug valve شیر سماوری

ایــن شــیر دارای دیســکی بــه شــکل اســتوانه مخروطــی بــا یــک ســوراخ مخروطــی درونــی می باشــد کــه بــه آن پــاگ می گوینــد. 

بــه ایــن شــیر در زبــان انگلیســی Cock Valve و در زبــان آمریکایــی Plug Valve می گوینــد. شــیر مخروطــی در اصــل بــرای قطــع 

ــز اســتفاده کــرد. ایــن شــیر از نــوع ســوراخ  ــاز نی و وصــل کامــل جریــان مناســب اســت امــا می تــوان از آن بصــورت نیمــه ب

کامــل بــوده و دســته آن بــا یــک چهــارم گــردش شــیر را بــاز و بســته می کنــد.

در ایــن شــیر ســطح اصطــکاک بیــن پــاگ و بدنــه، زیــاد اســت بنابرایــن کار بــاز نمــودن و بســتن شــیر بــه ویــژه شــیرهای بــزرگ 

ــه  ــت انبســاط پــاگ، شــیر ب ــاال بعل ــن در درجــه حرارت هــای ب ــد مشــکل می باشــد. همچنی ــاد کار می کن کــه تحــت فشــار زی

ســختی بــاز و بســته می شــود. بــرای کــم کــردن اصطــکاک از روان کننــده اســتفاده می شــود، بــه همیــن خاطــر بــر روی پــاگ 

دو شــیار کمربنــدی، یکــی در بــاال و دیگــری در پاییــن تراشــیده شــده اســت کــه ایــن دو شــیار توســط شــیارهای عمــودی بــه 

هــم وصــل شــده انــد. ســوراخی بــر روی بدنــه شــیر تعبیــه شــده اســت کــه بــه شــیارهای روی پــاگ ارتبــاط دارد و توســط آن 

گریــس بــه درون شــیر و اطــراف پــاگ تزریــق می شــود و بدیــن ترتیــب اصطــکاک بیــن پــاگ و بدنــه شــیر کاهــش می یابــد. 

ــده و ســیاالت  ــن شــیر مناســب ســیاالت خورن ــرد. ای ــرای ســیاالت آب، روغــن، و گاز اســتفاده ک ــوان ب از شــیر مخروطــی می ت

ــاال می باشــد. دارای غلظــت ب

Needle valve شیر سوزنی

شــیر ســوزنی یــک شــیر بــا ابعــاد کوچــک اســت کــه بــرای تنظیــم و کنتــرل دقیــق جریــان ســیاالت گازی و مایعــات در لوله هــای 

ــرار  ــی شــهر ق ــه در انتهــای ســاقه اصل ــن قســمت ایــن شــیر، ســوزن آن می باشــد ک ــا قطــر کــم اســتفاده می شــود. مهمتری ب

ــد. رزوه هــای  ــل می نماین ــک دیســک عم ــد ی ــن ســوزن همانن ــه اســت و ای گرفت

ریــز روی دســته باعــث می شــود کــه حرکــت ســوزن شــیر بــه ازای چرخــش دســته 

کــم شــود و در نتیجــه دقــت عمــل شــیر در کنتــرل جریــان زیــاد می شــود.

قطــر شــیرهای ســوزنی معمــوال از ۲ اینــچ باالتــر نمــی رود و در مکان هایــی مــورد 

ــر  ــد نظ ــیال م ــان س ــق جری ــیار دقی ــم بس ــه تنظی ــد ک ــرار می گیرن ــتفاده ق اس

می باشــد. نظیــر هنگامــی کــه نیــاز بــه ترکیــب دقیــق یــک ســیال بــا ســیال دیگــر 

باشــد، هنگامــی کــه نســبت ترکیــب دو ســیال مهــم باشــد، و هنگامــی کــه میــزان 

جریــان عبــوری مهــم باشــد، بــه کار بــردن ایــن شــیر در مواقعــی کــه لزجــت ســیال 

ــن شــیرها آســیب  ــا ســیال چســبنده اســت مناســب نمی باشــد. ای ــوده ی ــاال ب ب

پذیــری زیــادی در برابــر جریــان ناگهانــی و ازدیــاد فشــار دارنــد، بنابرایــن تاطــم 

جریــان را بایــد قبــل از رســیدن بــه ایــن شــیر کنتــرل نمــود. شــیر ســوزنی و شــیر 

کــروی از نظــر ســاختار بدنــی بــه یکدیگــر شــباهت دارنــد ولــی در نــوع دیســک 

ــه زاویــه دار تولیــد  ــه مســتقیم و بدن ــواع بدن ــه در ان ــر اســاس طــرح بدن ــد. شــیرهای ســوزنی ب ــا هــم دارن تفــاوت خاصــی ب

ــج می باشــد. ــز و برن ــگ، برن ــوالد ضــد زن ــا از ف ــس بیشــتر آنه می شــوند و جن

Floating Ball Valve -شناوری Ball Valve Trunnion Ball Valve -ترونین Ball Valve Oval Ball Valve
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تحلیل تنش و ارزیابی استحکام پایه بویلر های پکیج صنعتیتحلیل تنش و ارزیابی استحکام پایه بویلر های پکیج صنعتی
محمد حسن لطافتی

حمید شوشتر

خشایار واعظی
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مقدمه:

بــرای ســاپورتینگ درام بویلرهــا و مخــازن تحــت فشــار در صنایــع مختلــف، بطــور معمــول از طــرح پایــه اســتانداردی شــامل 

یــک ورق وب1، یــک ورق فلنــج2 ، یــک ورق زیریــن3 و چندیــن ورق تقویــت کننــده4  مطابــق شــکل 1 اســتفاده می شــود کــه در 

دو نقطــه در امتــداد طولــی مخــزن قــرار گرفتــه و وزن مخــزن و کلیــه محتویــات و متعلقــات آن و نیــز ســایر بارهــای وارده در 

شــرایط مختلــف کارکــرد آن را تحمــل می کننــد. بــرای مقیــد کــردن ایــن پایه هــا بــر روی فونداســیون معمــواًل بــه ایــن صــورت 

عمــل می شــود کــه یــک پایــه کامــًا مهــار شــده و بــا اتصــال پیچــی یــا جوشــی محکــم می شــود و پایــه دیگــر در راســتای 

محــور درام آزاد می باشــد تــا اثــرات تغییــر حجــم ناشــی از انبســاط دمایــی مخــزن بصــورت آزادانــه بــروز نمــوده و کمتریــن 

تاثیــر را بــر روی مجموعــه مخــزن داشــته باشــد.

ــر  ــرکت های معتب ــی، ش ــج صنعت ــای پکی ــه بویلره ــار آن در مجموع ــاپورتینگ درام آب5  و مه ــوص س ــال در خص ــن ح در عی

ــک  ــورت ی ــه ص ــه ب ــد ک ــتفاده می کنن ــری اس ــرح دیگ ــه ط ــوق، از نمون ــه ف ــرح پای ــتفاده از ط ــای اس ــواَل به ج ــاز معم بویلرس

پیکربنــدی مشــبک شــامل چندیــن ورق وب و تقویــت کننــده متقاطــع می¬باشــد. شــکل 2 بــه عنــوان نمونــه چنــد نمــا از ایــن 

ــر نیــز بــرای درام بویلرهــای پکیــج از ایــن طــرح اســتفاده  ــا بویل طــرح را نمایــش می دهــد. شــایان ذکــر اســت شــرکت مپن

می نمایــد.

5- Water Drum

شکل 1. شماتیک طرح پایه استاندارد مورد استفاده برای 

ساپورتینگ درام بویلرها و مخازن تحت فشار

شکل 2. نمونه پایه درام بویلرهای پکیج صنعتی

ــی  ــی و ارزیاب ــدف بررس ــا ه ــج D-Type ب ــر پکی ــه بویل ــک نمون ــش درام آب ی ــل تن ــازی و تحلی ــه شبیه س ــزارش، ب ــن گ در ای

 ABAQUS ــل المــان محــدود ــزار تحلی ــرم اف ــا اســتفاده از ن ــر آن ب ــواع ترکیــب بارهــای وارد ب اســتحکام پایه هــا در تحمــل ان

پرداختــه شــده اســت. بــرای ایــن منظــور، در گام اول از طــرح فعلــی  شــرکت مپنــا بویلــر )شــکل 2( بــرای مــدل ســازی پایه هــا 

ــه در درام بویلرهــای  ــک وب )شــکل 1( ک ــپ پایه هــای اســتاندارد ت ــا تی ــی آن هــا ب اســتفاده شــده و ســپس امــکان جایگزین

ــه اســت.  ــرار گرفت ــورد بررســی ق ــز اســتفاده می شــود، م HRSG نی

روش تحلیل:

بــه منظــور بررســی یکپارچگــی ســازه در تحمــل مجموعــه شــرایط بارگــذاری وارد بــر آن و اطمینــان از مقاومــت و اســتحکام آن 

در مقابــل وقــوع انــواع مودهــای آســیب و تخریــب احتمالــی، الزم اســت از یــک روش تحلیــل اســتاندارد بــرای ارزیابــی نتایــج 

تحلیــل تنــش اســتفاده شــود. 

کــد بویلرهــا و مخــازن تحــت فشــار انجمــن مهندســان مکانیــک امریــکا ASME BPVC(6(  در دیویــژن دوم از بخــش هشــتم7  

خــود کــه بــه قواعــد و الزامــات مــورد نیــاز جهــت انتخــاب مــواد، طراحــی، ســاخت، بازرســی و تســت مخــازن تحــت فشــار 

( بــا عنــوان الزامــات طراحــی بــر  و اجــزای متصــل بــه آن هــا تــا ســقف  اختصــاص دارد، در زیربخــش پنجــم )

اســاس تحلیــل DBA(8( ، روش هــای اســتانداردی را بــه منظــور ارزیابــی ســازه در برابــر مودهــای مختلــف تخریــب، بــا اســتفاده 

از نتایــج تحلیــل تنــش، ارائــه نمــوده اســت. 

الزامــات طراحــی بــر مبنــای تحلیــل )DBA( در ایــن کــد، مبتنــی بــر محافظــت از ســازه در برابــر 4 مــود تخریــب زیــر می باشــد 

کــه نیــاز اســت تــا اســتحکام ســازه در برابــر هــر یــک از ایــن مودهــای تخریــب بــه تفکیــک مــورد ارزیابــی قــرار گیــرد:

Plastic Collapse 1- مود تخریب

Local Failure 2- مود تخریب

Buckling 3- مود تخریب

 Cyclic Loading 4- مودهای تخریب ناشی از

در خصــوص پایــه درام بویلرهــای پکیــج صنعتــی، فقــط ســه مــود تخریــب اول نیازمنــد بررســی خواهنــد بــود و بــا توجــه بــه 

اینکــه بــر روی ایــن ســازه بارگــذاری Cyclic وجــود نــدارد، مطابــق الزامــات کــد مذکــور، نیــازی بــه بررســی مــود تخریــب شــماره 

4 نمی باشــد.

6-ASME Boiler and Pressure Vessel Code
7-Section VIII, Division II
8-Design by Analysis
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بــرای انجــام ارزیابــی در هــر یــک از مودهــای تخریــب فــوق، امــکان اســتفاده از ســه روش مختلــف تحلیــل االســتیک9 ، تحلیــل 

بــار حــدی10  و تحلیــل االســتیک - پاســتیک11  وجــود دارد.

ــایی12 ،  ــش غش ــه بخ ــه س ــش ب ــدی تن ــه بن ــتیک، طبق ــش االس ــل تن ــک تحلی ــام ی ــر انج ــی ب ــتیک مبتن ــل االس روش تحلی

خمشــی13  و پیــک14  و محــدود کــردن هــر یــک از ایــن ســه تنــش بــه مقادیــر مجــاز معیــن می باشــد، بــه صورتــی کــه بــه 

ــب رخ نخواهــد داد.  ــه تخری ــردد ک ــان حاصــل گ ــه ای اطمین شــکل محافظــه کاران

روش بــار حــدی مبتنــی بــر تعییــن حــد پاییــن بــار قابــل تحمــل ســازه بــا فــرض رفتــار االســتیک- پاســتیک ایــده آل و بــدون 

در نظــر گرفتــن اثــرات غیــر خطــی هندســی )تغییــر شــکل هــای بــزرگ( و بــا اعمــال ضرایــب افزاینــده بــه ترکیــب بارهــای وارد 

بــر ســازه می باشــد، بــه گونــه ای کــه از شــروع تغییــر شــکل پاســتیک بــه صــورت گســترده در ســازه جلوگیــری شــود.

روش تحلیــل االســتیک - پاســتیک مبتنــی بــر انجــام تحلیــل االســتو پاســتیک بــا اســتفاده از نمــودار تنش-کرنــش واقعــی 

مــاده و  لحــاظ کــردن اثــرات غیــر خطــی هندســی و بــا اعمــال ضرایــب افزاینــده بــه ترکیــب بارهــای وارد بــر ســازه جهــت 

ــاده می باشــد. ــار م ــر ظرفیــت تحمــل ب ــری از حداکث ــره گی به

ــه  ــازی مقایس ــدار مج ــا مق ــا ب ــش ه ــزان تن ــتیک( می ــاف روش االس ــتیک )برخ ــتیک - پاس ــدی و االس ــای بارح در روش ه

ــد.  ــد ش ــتفاده خواه ــددی اس ــل ع ــدن ح ــرا ش ــاخص همگ ــاده از ش ــب م ــی تخری ــرای ارزیاب ــه ب ــوند، بلک نمی ش

بــر مبنــای تاکیــدات مکــرر کــد ASME، از آنجایــی کــه تفســیر نتایــج تحلیــل بــا اســتفاده از روش االســتیک بــرای قطعاتــی بــا 

ــه  ــوارد ـ از جمل ــی در برخــی م ــر می باشــد و حت ــاالی کارب ــارت ب ــد دانــش و مه ــده نیازمن ــذاری پیچی هندســه و شــرایط بارگ

گســترش ناحیــه پاســتیک بــه بیــش از 5 درصــد ضخامــت قطعــه ـ ممکــن اســت نتایــج غیــر محافظــه کارانــه ای بدســت 

ــتیک -  ــای االس ــتفاده از روش ه ــرایط اس ــن ش ــود. در ای ــه نمی ش ــواردی توصی ــن م ــن روش در چنی ــتفاده از ای ــد، اس بده

پاســتیک و بــار حــدی توصیــه شــده اســت.

 

مدل سازی درام آب بویلر پکیج با طرح فعلی پایه های شرکت مپنا بویلر:

بــرای انجــام شبیه ســازی، تحلیــل تنــش و ارزیابــی اســتحکام ســازه بــر مبنــای معیارهــای گفتــه شــده نیــاز بــه انجــام مراحــل 

ــد: ــر می باش زی

- مدل سازی هندسی

- تعریف خواص مواد

- تعریف شرایط مرزی و تکیه گاهی

- اعمال بارگذاری )مکانیکی و حرارتی(

مدل سازی هندسی:

ــازی  ــورت پوسته15مدل س ــه ص ــود ب ــی موج ــه های مهندس ــق نقش ــای آن طب ــراه پایه ه ــه هم ــر ب ــی درام آب بویل ــرح کل ط

ــد. ــش می ده ــف آن را نمای ــزای مختل ــت اج ــا ضخام ــراه ب ــده هم ــازی ش ــه مدل س ــه پای ــک نمون ــکل 3 ی ــد. ش گردی

خواص مواد:

ــت.  ــده اس ــتفاده ش ــز از  اس ــا نی ــرای پایه ه ــوده و ب ب ــته درام  ــس پوس ــای ورودی، جن ــق داده ه مطاب

9- Elastic
10- Limit Load
11-Elastic Plastic
12-Membrane
13-Bending
14-Peak
15- Shell

SA-70-516SA-283-B

 Table -1A ASME Sec II Part D )Metric( 

در دمــای محیــط و نیــز  خــواص موردنیــاز در تحلیــل تنــش بــرای ایــن مــواد از کــد

دمــای متناظــر بــا شــرایط کاری بویلــر اســتخراج گردیــد کــه در جــدول 1 ارائــه شــده اســت:

شکل 3. ضخامت بخش های مختلف پایه درام

Material SA-516-70 SA-283-B

Temperature 

)◌C(
21 340 21 60

E )MPa( 202213 180200 202213 200130

7750 7750 7750 7750

0.3 0.3 0.3 0.3

483 483 345 345

274.16 195.4 195.4 177.2

60.4 47.44 60.4 59.44

10-6 10-6 10-610-611.50 11.50 11.8413.52

بــرای بــه دســت آوردن منحنــی تنش-کرنــش واقعــی مــواد نیــاز بــه محاســباتی اســت کــه الزم اســت بــر مبنــای روابــط ارائــه 

ــواد  ــی م ــش واقع ــودار تنش-کرن ــن محاســبات، نم ــا انجــام ای ــد                                        اســتفاده شــود. ب شــده در ک

ــد. ــه دســت می آی ــق شــکل 4 ب مطاب

ASME Sec VIII Div.2  Part3

شکل 4. نمودار تنش-کرنش 

واقعی مواد

 Table -1A ASME Sec II Part D )Metric( 
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شرایط مرزی:

شـرایط مـرزی درام در انطبـاق بـا شـرایط واقعـی نصـب آن در نظر گرفته شـده اسـت، به صورتی کـه ورق زیرین یک پایـه از آن در 

هـر سـه جهـت مقید شـده و پایه دیگـر نیز فقط در راسـتای محـور طولی درام آزاد می باشـد.

بارگذاری:

بارهـای وارده بـه مـدل المـان محـدود شـامل فشـار داخلـی، وزن کل مجموعه بویلـر پکیج، بـاد، زلزله و انبسـاط حرارتی ناشـی از 

کـد  اختـاف دمـا در مجموعـه سـازه می باشـد کـه الزم اسـت بـر اسـاس ترکیب بارهـای تعریف شـده مطابـق 

 بـه سـازه وارد شـود. در ابتـدا بـه معرفـی انـواع بارهـا پرداختـه شـده و در ادامـه ترکیـب بارهـای 

مختلـف موردنظـر کد شـرح داده خواهد شـد.

وزن: ایـن نـوع بـار در نـرم افـزار مـی بایسـت بـه صورتـی در نظر گرفته شـود که اثـر وزن کل سـازه بویلـر پکیج بـر روی درام را   -

لحـاظ نمایـد. جـرم کل مجموعـه بویلـر پکیـج 282 تن می باشـد.

زلزلـه: ایـن نـوع بـار در سـه جهت اصلی مختصـات و برابر با ضریبـی از وزن کل مجموعه در نظر گرفته شـده اسـت. این ضرایب   -

بر اسـاس محاسـبات ارائه شـده در اسـتانداردهای مرسـوم سـازه¬ای در سـه راسـتا به صورت زیر می باشد:

راستای قائم: 0/147

راستای محور درام: 0/224

راستای عرضی: 0/224

-  بـاد: نیـروی بـاد وارد بـر مجموعـه بویلـر پکیـج بـه صورت یک بار گسـترده فشـاری بـا مقدار معادل محاسـبه شـده بر اسـاس 

سـطح موثـر سـازه در برابـر بـاد در نظر گرفته شـده اسـت.

فشار داخلی: ناشی از فشار آب درون درام می باشد که برابر 5/55 مگاپاسکال گزارش شده است.  -

انبسـاط حرارتـی: بـرای در نظـر گرفتن اثـرات بارهای حرارتـی، تغییرات دمایـی از دمای محیط تا شـرایط متناظر بـا دمای کاری   -

سـازه بـه مـدل اعمـال گردیـد، بـه صورتـی که دمـای پایـه و درام از دمای اولیـه 21 درجه بـه ترتیب تـا 60 و 340 درجه سـانتی گراد 

می یابد.  افزایـش 

 همانطـور کـه قبـا اشـاره شـد، به منظـور اعمال بارگـذاری به مدل الزم اسـت حالت هـای ترکیبی از انـواع بارهای معرفی شـده در 

در تحلیـل های جداگانه به سـازه وارد شـود. ایـن ترکیب بارها در جدول  کـد  فـوق مطابـق 

2 خاصـه شـده انـد و پارامترهـای مورد اسـتفاده در آن هـا در بخش های مرتبـط از کد مذکور معرفـی گردیده اند.

 ASME Section VIII Div2

 ASME Section VIII Div2

 Table 3-5

 Table 3-5

Load Case Criteria

1

Design conditions
 )Global criteria(

2

3

4

5
Design conditions
 )Local criteria(

6 Test conditions
  )Global criteria(

معیار پذیرش:

معیــار پذیــرش نتایــج تحلیــل در هــر یــک از ترکیــب بارهــای جــدول 2 مطابــق کــد Part 2.ASME Sec VIII Div 5، همگــرا 

شــدن حــل عــددی )پایــان یافتــن تحلیــل بــه صــورت موفقیــت آمیــز( می باشــد. همــان طــور کــه قبــًا اشــاره شــد در ارزیابــی 

بــا اســتفاده از روش تحلیــل االســتیک – پاســتیک، ارضــا شــدن همیــن معیــار بــرای پذیــرش نتایــج کافــی اســت و شــرط 

دیگــری بــر روی مقادیــر خروجــی تنــش یــا کرنــش وجــود نــدارد. صرفــًا در خصــوص کیــس بارگــذاری شــماره 5 از جــدول 2 

نیــاز اســت تــا معیــار زیــر نیــز در تمامــی نقــاط مــدل ارضــا گــردد:

 ɛ L  ،کرنش شـکل دهی  وابسـته به جنس و روش سـاخت مـاده ɛ Cf  ،کرنـش پاسـتیک معـادل در هـر نقطـه از مـدل  ɛpeq کـه

مقـدار حـدی کرنش سـه محوره هسـتند و سـایر پارامترهـای موجود در رابطـه بـاال از Table 5-7 کـد  

می شوند. اسـتخراج 

ذکـر ایـن نکتـه ضروری اسـت که طبـق پاراگـراف  PW -15 کـدASME Sec I ، در خصوص خطوط جوشـکاری مربـوط به اتصاالت 

و ملحقـات درام کـه تسـت غیـر مخـرب بـر روی آنهـا انجـام نمی شـود، نیـاز اسـت تـا میـزان تنش مجـاز جوش توسـط ضریب 

کاهنـده ای بـا عنـوان Joint Efficiency اصـاح گـردد و یـا میزان بار اعمال شـده به مدل به نسـبت عکس ایـن ضریب افزایش 

یابـد. بـا توجـه بـه اطاعـات به دسـت آمده از بخـش تولید، تسـت غیرمخرب برای جـوش پایه ها )بـه غیر از جـوش اتصال پایه 

، الزم اسـت تنـش مجاز جـوش با ضرب  بـه پوسـته( انجـام نمی شـود. لـذا مطابـق جـداول ارائـه شـده در

یـک ضریـب کیفیـت جـوش بـه مقـدار 0/49 کاهش داده شـود و یـا بطور معـادل، انـدازه بارهای وارد بر سـازه به نسـبت عکس 

ایـن ضریـب افزایـش داده شـود. در تحلیـل های انجام شـده در این مطالعه از رویکرد دوم اسـتفاده شـده اسـت.

مش بندی مدل:

 Shell-S4R شـکل 5 مش ریـزی انجـام شـده بـرای پایـه هـای درام بویلـر را نمایـش می دهـد. در تحلیـل ایـن مـدل از المانهـای

اسـتفاده شـده اسـت و بـرای تحلیـل هـای انجـام شـده پروسـه Mesh Verification  بـه دقـت انجام گردیده اسـت.

شکل 5. مش ریزی درام و پایه های بویلر پکیج

 ASME Section VIII Div2

ASME Sec I PW15
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Plastic Collapse ارزیابی مود تخریب

ــر روی ســازه را نشــان می دهــد. هــدف از  ــذاری ب ــف بارگ ــل حالت هــای مختل ــده از تحلی ــش بدســت آم ــور تن شــکل 6 کانت

ارائــه ایــن شــکل-ها، مشــاهده نواحــی بحرانــی مــدل در هــر یــک از ترکیــب بارهــای تحلیــل شــده می باشــد، وگرنــه همانطــور 

کــه قبــًا اشــاره شــد مطابــق کــد ASME مقــدار عــددی تنــش بــه عنــوان معیــار پذیرش/عــدم پذیــرش مــورد نظــر نبــوده و 

صــرف همگــرا شــدن حــل در هــر ترکیــب بارگــذاری، معیــار پذیــرش تحلیــل در آن حالــت بارگــذاری خواهــد بــود.

Local 1

Local 2

Local 3

Local 4

Local 5

Local 6

شکل 6. نتایج تحلیل تنش بویلر پکیج در ترکیب بارگذاری مختلف

 Plastic بــا توجــه بــه همگــرا شــدن تحلیــل در تمامــی ترکیــب بارهــای فــوق، مجموعــه درام آب و پایــه هــای آن از نظــر معیــار 

collapse از کفایــت الزم و کافــی برخــوردار خواهــد بود.

Local Failure ارزیابی مود تخریب

همانطــور کــه قبــا بیــان شــد، بــرای حالــت بارگــذاری 5 الزم اســت تــا شــرط میــدان کرنشــی معــادل بــرای تمامــی نقــاط مــدل 

نیــز چــک شــود. بــا بــردن کل معادلــه دوم بــه ســمت چــپ نامســاوی، می بایســت کانتــوری تشــکیل شــود کــه مقــدار آن 

در تمــام نقــاط مــدل عــددی منفــی باشــد. شــکل 7 نشــان دهنــده برقــرار بــودن ایــن معیــار می باشــد و بنابرایــن ریســکی از 

نظــر ایــن مــود تخریــب نیــز بــرای ســازه وجــود نــدارد.

شکل 7. کانتور معیار موضعی مربوط به 

حالت بارگذاری 5

Buckling ارزیابی مود تخریب

ــه صــورت فشــاری  ــه ای باشــد کــه میــدان تنــش ایجــاد شــده در بخشــی از آن ب ــه گون ــر ســازه ب چنانچــه بارگــذاری وارد ب

باشــد، ریســک آن وجــود دارد کــه قبــل از رســیدن تنــش بــه حــد تحمــل مــاده، نــوع دیگــری از تخریــب بــه صــورت ناپایــداری 

االســتیک رخ دهــد. از ایــن نــوع تخریــب بــه کمانــش یــاد می شــود.

بــرای شبیه ســازی کمانــش، کل مجموعــه تحــت نیــروی وزن و اثــرات زلزلــه بــه صــورت یــک شــتاب اینرســی بــه تفکیــک ســه 

راســتای مختصــات قــرار گرفتــه اســت. ضرایــب زلزلــه بحرانــی متناظــر بــا ســه راســتای اصلــی مختصــات بدســت آمــده از 

تحلیــل در جــدول زیــر نشــان داده شــده اند. ســتون اول از ســمت چــپ ضرایــب واقعــی اعمــال شــده بــه مجموعــه در ترکیــب 

بارگــذاری 4 )جــدول 2( می باشــد و ســتون دوم ضریــب زلزلــه بحرانــی بدســت آمــده از تحلیــل کمانــش را نشــان می دهــد. 

همانطــور کــه مشــاهده می شــود ضرایــب بحرانــی بســیار باالتــر از مقادیــر واقعــی وارد بــر ســازه اســت  و بنابرایــن ریســک 

وقــوع کمانــش وجــود نخواهــد داشــت.
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Actual Load Coefficient FEM Maximum Load Coefficient Status

F_X 0.224 316.58 ok

F_X 0.224 415.318 ok

F_X 0.112 280.940 ok

جدول 3. نتایج تحلیل کمانش

امکان سنجی استفاده از پایه های تیپ HRSG برای بویلر پکیج:

همانطــور کــه قبــا ذکــر شــد یکــی از اهــداف ایــن گــزارش، امــکان ســنجی اســتفاده از تیــپ مرســوم پایــه هــای مخــازن تحــت 

ــذا در ایــن بخــش،  ــوده اســت. ل ــر پکیــج ب ــرای درام آب بویل ــز اســتفاده می گــردد( ب فشــار )کــه در درام بویلرهــای HRSG نی

ــا  ــال ب ــن ح ــان و در عی ــرزی یکس ــرایط م ــذاری و ش ــواد، بارگ ــواص م ــت ورق، خ ــا ضخام ــابه ب ــه درام مش ــا هندس ــی ب مدل

اســتفاده از طــرح پایه هــای تیــپ درام HRSG مــورد تحلیــل قــرار گرفــت. مطابــق شــکل 8 مجموعــه پایه هــای چــپ و راســت 

کامــا یکســان هســتند و از یــک وب بــرای هــر کــدام اســتفاده شــده اســت.

HRSG شکل 8. درام بویلر پکیج با پایه های تیپ
HRSG شکل 9. مش ریزی درام بویلر پکیج با طرح پایه

HRSG شکل 9. مش ریزی درام بویلر پکیج با طرح پایه

:HRSG نتایج  تحلیل تنش بویلر پکیج با پایه های طرح

در ایــن طــرح، ضخامــت ورق هــای مــورد اســتفاده بــرای کلیــه ورق هــای پایــه درام  برابــر 30 میلی متــر )هماننــد طــرح بویلــر 

پکیــج( در نظــر گرفتــه شــده اســت.

بــا توجــه بــه نتایــج تحلیــل تنــش انجــام شــده مطابــق رویــه کــد ASME کــه در بخــش هــای قبلــی بــه آن پرداختــه شــد، 

ــور کرنــش  ــرای تحمــل ترکیــب بارهــای وارده برخــوردار نمی باشــد. شــکل 10 کانت ــه هــا از اســتحکام کافــی ب ایــن طــرح پای

پاســتیک معــادل مــاده را در لحظــه ناپایــداری حــل )متناظــر بــا 23 درصــد بــار ماکزیمــم ناشــی از زلزلــه( نمایــش می دهــد 

کــه بــه دلیــل گســتره ناحیــه پاســتیک در سرتاســر عــرض پایــه مقاومــت پایــه در ایــن نقطــه دچــار واماندگــی شــده اســت.

نتیجه بدست آمده دالیل استفاده از سه ورق وب را در طرح فعلی پایه های درام شرکت مپنا بویلر روشن می نماید.

شــکل 10. کانتــور کرنــش پاســتیک حالــت بارگــذاری 4 بــرای بویلــر 

ــر ــه HRSG و ضخامــت 30 میلی مت ــا طــرح پای ــج ب پکی

ــدار  ــود، مق ــک ورق وب اســتفاده نم ــا ی ــا تنه ــا ب ــوان از طــرح مرســوم پایه ه ــا می ت ــه آی ــی اینک ــرای ارزیاب ــه ب در ادام

ضخامــت ورق هــای موجــود در پایــه تــا حــدی افزایــش داده شــد کــه حــل عــددی بــا موفقیــت بــه انجــام برســد. نتایــج 

تحلیــل نشــان داد کــه نیــاز اســت ضخامــت کلیــه ورق¬هــای پایــه حداقــل تــا ضخامــت 60 میلیمتــر افزایــش یابــد، کــه 

ایــن میــزان ضخامــت بــه لحــاظ فنــی متعــارف و قابــل قبــول بــه نظــر نمی رســد. همانطــور کــه در شــکل نشــان داده 

شــده، بــه ازای ضخامــت 60 میلیمتــری ورق¬هــا، گســتره ناحیــه پاســتیک در پایــه بســیار محــدود شــده کــه امــکان 

همگــرا شــدن تحلیــل را فراهــم نمــوده اســت.
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شــکل16. کانتــور کرنــش پاســتیک حالــت بارگــذاری 4 

بــرای بویلــر پکیــج بــا طــرح پایــه HRSG و ضخامــت 

60 میلی متــر

جمع بندی و ارائه نتایج:

بــا توجــه بــه نتایــج بدســت آمــده از تحلیــل هــای انجــام شــده، مــوارد ذیــل بــه عنــوان جمــع بنــدی ایــن پژوهــش ارائــه 

می¬گــردد:

ــا تعــداد ورق وب افزایــش یافتــه و ابعــاد بزرگتــر نســبت بــه طــرح  ــر ب ــا بویل - کارایــی طــرح ویــژه پایــه درام شــرکت مپن

مرســوم بــرای درام آب بویلرهــای پکیــج صنعتــی مشــخص گردیــد. ایــن طــرح بــه خوبــی توانایــی تحمــل ترکیــب بارهــای 

وارده را نشــان داد.

ــج  ــرای درام آب بویلرهــای پکی ــه درام HRSG( ب ــه هــا در مخــازن تحــت فشــار )تیــپ پای - اســتفاده از طــرح مرســوم پای

صنعتــی بــه دلیــل وزن بــاالی ســازه و هندســه خــاص آن¬هــا، بــدون افزایــش نامتعــارف ضخامــت  ورق هــای پایــه امــکان 

ــردد. ــه نمی گ ــن طــرح توصی ــت اســتفاده از ای ــن جه ــر نمی باشــد و از ای پذی

- کارایــی رویکــرد طراحــی بــر مبنــای تحلیــل )DBA( بــه عنــوان یــک رویکــرد قابــل اطمینــان در ارزیابــی اســتحکام ســازه هــا 

بــه شــکل مســتدل و مســتند اثبــات گردیــد. بــه طــور خــاص مزایــای ایــن رویکــرد در مقایســه بــا رویکــرد کاســیک ارزیابــی 

بــر مبنــای مقادیــر نقطــه ای تنــش )Point Wise Method( و چالش¬هــای گوناگــون آن از جملــه چالــش همگرایــی مقــدار 

تنــش و وابســتگی آن بــه ســایز مــش، عــدم همبســتگی مقــدار نقطــه ای تنــش بــا مکانیــزم هــای تخریــب و ... قابــل توجــه 

می-باشد.

ــه  ــر تهی ــا بویل ــه شــرکت مپن ــژه ای مخصــوص تیــپ پای ــه منظــور افزایــش ســرعت طراحــی، مــدل المــان محــدود وی - ب

ــت  ــرعت و دق ــًا س ــد و نتیجت ــذاری می باش ــدل و بارگ ــاف در م ــف دارای انعط ــای مختل ــروژه ه ــور پ ــه فراخ ــه ب ــد ک گردی

ــد. ــا می بخش ــی را ارتق طراح

کاربرد اتوماسیون در تعمیرات بویلرهای نیروگاهیکاربرد اتوماسیون در تعمیرات بویلرهای نیروگاهی

مقدمه:

وظیفــه بویلــر، تولیــد بخــار از طریــق جــذب حــرارت می باشــد. 

ایــن پروســه بــا اســتفاده از ســطوح حرارتــی و تبــادل حــرارت 

در آنهــا انجــام می گیــرد. اغلــب بدلیــل هندســه ســطوح 

حرارتــی و ماهیــت دو فــازی ســیال جــاذب حــرارت، خوردگــی 

پدیــده ای شــایع در ســطوح مذکــور بــوده کــه باعــث تخریــب 

و توقــف عملکــرد بویلــر خواهــد شــد. 

ــل  ــی بدلی ــای نیروگاه ــی در بویلره ــطوح حرارت ــان س چیدم

محدودیــت فضــا و همچنیــن رویکــرد افزایــش راندمــان جــذب 

ــت  ــوارد جه ــوده و در بســیاری از م ــم ب حــرارت، بســیار متراک

ــای  ــادی از تیوب ه ــداد زی ــا تع ــت ت ــطوح الزم اس ــر س تعمی

بتــوان عملیــات تعمیــرات  ســالم بــرش داده شــوند تــا 

تیوب هــای معیــوب را انجــام داد. 

نمونــه ای از عملیــات مرســوم تعمیراتــی در شــکل زیــر نشــان 

داده شــده اســت:

در بســیاری از مــوارد، اوپراتورهــای ســایت بــا اســتفاده از یــک 

ــه  ــد. جوشــکاری وصل ــر می نماین ــه محــل نشــتی را تعمی وصل

راه حــل اصولــی نبــوده و ماننــد مســکن عمــل می نمایــد.

ــوب  ــک تی ــی از ی ــرات اساس ــت تعمی ــدی جه ــای بع  در فازه

واســط اســتفاده می شــود. تیــوب در قســمت نشــت آب بــرش 

ــا یــک تیــوب خمــدار جدیــد جایگزیــن می شــود.  خــورده و ب

در بســیاری از مــوارد، اوپراتورهــای ســایت بــا اســتفاده از یــک 

ــه  ــد. جوشــکاری وصل ــر می نماین ــه محــل نشــتی را تعمی وصل

راه حــل اصولــی نبــوده و ماننــد مســکن عمــل می نمایــد.

ــوب  ــک تی ــی از ی ــرات اساس ــت تعمی ــدی جه ــای بع  در فازه

واســط اســتفاده می شــود. تیــوب در قســمت نشــت آب بــرش 

ــا یــک تیــوب خمــدار جدیــد جایگزیــن می شــود.  خــورده و ب

شکل 2

علی معدنیعلی نوروزیحسینعلی جوادی



  ١٤
ن ٠١

ستا
تاب

      
      

ه ٧
مار

ش

5051

امروزه با استفاده از یک واسط، عملیات تعمیرات تسهیل یافته و جوش نفوذی به جوش فیلت تغییر می یابد:

شکل 3

دالیل استفاده از اتوماسیون در پروسه تعمیرات بویلر:

- عدم دسترسی به تیوبهای معیوب که بعضًا در میان تعداد انبوهی تیوب سالم قرار گرفته اند

- عدم امکان حصول جوش با کیفیت بدلیل عدم دسترسی )بعضًا استفاده از آیینه(

- زمان بسیار زیاد عملیات و کار اوپراتوری سخت و طاقت فرسا

حوزه های اتوماسیون پروسه تعمیرات بویلر:

- ایجاد دسترسی به کلیه ردیفها در یک هدر

- استفاده از دستگاه فرز پرتابل جهت ایجاد خزینه مجدد روی هدر

- استفاده از روش های اتوماتیک جوشکاری

دسترسی به کلیه ردیف ها در یک هدر:

از آنجاییکــه تراکــم تیوب هــا در بســیاری از محصــوالت مرتبــط بــا حیطــه بویلــر، زیــاد می باشــد، یکــی از معضــات تعمیــرات 

ــدر  ــمت ه ــک س ــی از ی ــاد دسترس ــزار ایج ــه اب ــر نمون ــکل زی ــد. ش ــوب می باش ــای معی ــه تیوب ه ــی ب ــاد دسترس ــر ایج بویل

ــر را دارا می باشــد.  ــرد ب ــه گ ــف از جمل ــت نصــب ابزارهــای مختل ــه قابلی می باشــد ک

شکل 4

ابــزار بوســیله کلمــپ تســمه ای بــه هدر متصــل شــده و مطابق 

شــکل راســت توســط یــک ابــزار گردبــر یــک دریچــه دسترســی 

ــاژوالر  ــت م ــزار حال ــد. اب ــاد می نمای ــدر ایج ــاز ه ــمت ب در س

ــردد و  ــب می گ ــز روی آن نص ــوب نی ــرش تی ــد ب ــته و ه داش

ــی هــدر از ســمت داخــل  ــخ زن ــوب و پ ــت برشــکاری تی قابلی

می باشــد.

 ایجاد خزینه مجدد روی هدر:

پــس از برشــکاری تیــوب معیــوب، بایــد خزینــه تیــوب قبلــی 

ــده اســت، خــارج  و قســمتی از تیــوب کــه در هــدر باقــی مان

ــان  ــوب را نش ــورده معی ــرش خ ــوب ب ــر تی ــکل زی ــود. ش ش

ــده در  ــوب باقیمان ــد تی ــکاری بای ــس از برش ــه پ ــد ک می ده

ــردد.  ــاد گ ــد ایج ــه جدی ــده و خزین ــارج ش ــدر خ ه

شکل 5

ــد.  ــام می باش ــل انج ــرد، قاب ــرار می گی ــدر ق ــی روی ه ــه دسترس ــاد دریچ ــرای ایج ــه ب ــاژوالر ک ــد م ــیله ه ــات بوس ــن عملی ای

عملیــات بــراده بــرداری و حــذف پــای جــوش تیــوب قبلــی و خــارج نمــودن تیــوب بــه جامانــده قبلــی در یــک پروســه انجــام 

ــد. ــرداری می نمای ــراده ب ــز ب ــارج از مرک ــورت خ ــزار بص ــت اب ــر اس ــرد. الزم بذک می گی

روش های اتوماسیون جوش:

پــس از بــرش تیــوب معیــوب و ایجــاد خزینــه مجــدد روی هــدر، نیــاز بــه جــوش stub tube بعنــوان جایگزیــن تیــوب قبلــی 

ــرد.  ــی انجــام پذی ــا بصــورت ترکیب ــرون ی ــد از داخــل، بی ــوب واســط می توان ــن هــدر و تی ــور بی می باشــد. جــوش مذک

• جوشکاری تیوب از داخل هدر

در ایــن روش یــک هــد جــوش از دریچــه ایجــاد شــده روی هــدر، وارد شــده و پــس از قرارگیــری در موقعیــت مناســب، جوشــکاری 

پــاس ریشــه را از داخــل انجــام می دهــد. 
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شکل 7

ــورچ روی دریچــه ایجــاد شــده نصــب شــده و  قســمت محــرک ت

تــورچ بســته بــه موقعیــت تیوب هــا در داخــل آنهــا قــرار می گیــرد. 

در روش جوشــکاری از داخــل، بدلیــل محدودیــت فضــا بهتــر اســت 

از روش fusion بــدون فیلــر اســتفاده شــود. 

شکل 8

• جوشکاری تیوب از بیرون

ــوش  ــط ج ــی توس ــدی اصل ــه آب بن از آنجاییک

پــاس ریشــه انجــام می گیــرد و پــاس نمــا 

صرفــا جهــت افزایــش اســتحکام اســت، الزامــات 

ــود  ــور وج ــوش مذک ــن دو روش ج ــی بی متفاوت

ــت.  ــد داش شکل 9خواه

شکل 10

ــوب  ــر تی ــوده و تعمی ــی آن ب ــمت میان ــوب از قس ــتی تی ــوارد نش ــی از م در برخ

نشــدنی اســت لــذا تنهــا راه بهــره بــرداری از تجهیــز، کــور نمــودن تیــوب معیــوب 

ــح داده شــده شــامل ایجــاد دریچــه  ــق مراحــل توضی ــی باشــد. روش کار مطاب م

دسترســی و جــوش یــک در پــوش از داخــل تیــوب هماننــد شــکل زیــر مــی باشــد.

منابع

1- ASME PCC2-

2- Combined Cycle Journal, Second Quarter 2006, HRSG User Group, New Tools for Tube Repair,
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سیدصابر امینی

بخش دوم

معرفی و کاربرد انواع پمپ در صنایع

:) Dynamic pumps ( 2-پمپ های جنبشی

ــر افــزودن انــرژی جنبشــی   اســاس کار پمپ هــای جنبشــی ب

ــا  ــرعت ی ــب س ــرژی در قال ــن ان ــه ای ــت ک ــات اس ــه مایع ب

حرکــت دادن بــه مایــع از طریــق پروانــه پمــپ انجــام 

می شــود کــه مقــداری از انــرژی جنبشــی اعمــال شــده توســط 

پمــپ در مجــرای خروجــی پمــپ بــر اســاس ســاختمان آن بــه 

انــرژی فشــاری و بقیــه بصــورت انــرژی جنبشــی از پمــپ خارج 

می شــود. در ایــن پمپ هــا  ابتــدا بوســیله یــک محــرک 

ــر  ــک عامــل دیگ ــا ی ــرژی و ی ــر ان ــک ســیال پ ــره، ی ــد پ مانن

ســرعت ســیال افزایــش می یابــد. پــس از آن ســرعت ایجــاد 

ــود. ــل می ش ــار تبدی ــه فش ــب ب ــای مناس ــده در دیفیوزره ش

ایجـاد  دینامیکـی  پمپ هـای  کـه   )  Head  ( هـدی  معمـواًل 

می کننـد نسـبت بـه پمپ هـای جابجایـی مثبـت کمتر اسـت. 

بـر خـاف پمپ هـای جابجایـی مثبـت در ایـن پمپ هـا  بـا 

دانسـیته  و  ویسـکوزیته  تغییـر  ماننـد  پمپـاژ  شـرایط  تغییـر 

سـیال و تغییـر head مـورد نیـاز، جریان سـیال تغییـر می کند. 

ویژگـی مثبـت پمپ هـای دینامیکـی ایـن اسـت کـه می توانند 

جریان هـای باالتـری تولیـد کننـد و جریان تولید شـده توسـط 

آنهـا بـه شـکل پیوسـته می باشـد. پمپ هـای گریـز از مرکـز ) 

Centrifugal pumps ( و محـوری دو نـوع مهـم از پمپ هـای 

دینامیکـی هسـتند.

:) Centrifugal pumps ( 2-1-پمپ های گریز از مرکز

 در پمپ هــای گریــز از مرکــز، از طریــق بیــرون رانــدن مایــع بــا 

اســتفاده از نیــروی گریــز از مرکــز عملیــات پمپــاژ مایــع انجــام 

ــود  ــوع خ ــن ن ــاده تری ــا  در س ــوع پمپ ه ــن ن ــود. ای می ش

ــه  ــک محفظ ــه در ی ــتند ک ــه Impeller هس ــک پروان دارای ی
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حلزونــی شــکل ) Volute casing ( بــه کمــک یــک ماشــین محــرک می چرخنــد.

ــه   ــمه پروان ــپ وارد چش ــازل ورودی پم ــق ن ــور و از طری ــت مح ــیال در جه س

)Impeller eye( شــده و بوســیله حرکــت دورانــی پروانــه ســرعت زیــادی پیــدا 

مــی کنــد، در امتــداد شــعاع بــه حاشــیه نــوک پــره هــا مــی رســد و بــه کمــک 

نیــروی گریــز از مرکــز بــا ســرعت مماســی زیــادی از لبــه پــره هــا جــدا شــده و 

وارد محفظــه مــی شــود بــه علــت خــاء حاصــل از پرتــاب شــدن ســیال از نــوک 

پروانــه ذرات قبلــی جــای ذرات خــارج شــده را مــی گیرنــد و بــا تکــرار ایــن عمــل 

یــک جریــان یکنواختــی بــه پمــپ وارد و پــس از دریافــت انــرژی از آن خــارج مــی شــود. فاصلــه بیــن چشــمه پروانــه و بدنــه 

پمــپ بــه وســیله رینــگ هــای فرسایشــی کــه یکــی از آنهــا روی پروانــه و دیگــری روی بدنــه نصــب شــده اســت و بــا فاصلــه 

بســیار کمــی نســبت بــه هــم قــرار گرفتــه انــد آب بنــدی مــی شــود و از برگشــت جریــان مایــع فشــار بــاال بــه قســمت چشــمه 

پروانــه ممانعــت مــی شــود. ظرفیــت یــا فلــوی ایــن نــوع پمــپ هــا بــه مقــدار فشــار یــا Head آنهــا بســتگی دارد.

ـــه آن را از  ـــه محفظ ـــد همیش ـــا بای ـــپ ه ـــن پم ـــن ای ـــکار انداخت ـــرای ب ب

ـــی  ـــه را خال ـــوس در محفظ ـــوای محب ـــوده و ه ـــر نم ـــاژ پ ـــورد پمپ ـــع م مای

ـــورت ورود  ـــد. در ص ـــی نامن ـــری ) Priming ( م ـــل را آبگی ـــن عم ـــود. ای نم

ـــودن  ـــم ب ـــودن آن ) ک ـــبک ب ـــت س ـــپ بعل ـــه پم ـــارات ( ب ـــا بخ ـــوا ) ی ه

جـــرم حجمـــی ( پروانـــه پمـــپ قـــادر بـــه پرتـــاب کـــردن آن بطـــرف 

ـــرم  ـــا ج ـــتقیم ب ـــبت مس ـــز نس ـــز از مرک ـــروي گری ـــرا نی ـــت، زی ـــرون نیس بی

ـــز از  ـــروي گری ـــای آب ( نی ـــوا بج ـــرم ) ه ـــدن ج ـــم ش ـــا ک ـــت ب ـــت اس ـــپ ثاب ـــرعت پم ـــون س ـــرعت دارد و چ ـــوان دوم س و ت

ـــه خـــارج شـــدن  ـــادر ب ـــا بخـــارات ق ـــًا هـــوا ی ـــی شـــود و نتیجت ـــع م ـــر از مای ـــه روي هـــوا، کمت ـــال شـــده توســـط پروان ـــز اعم مرک

ـــپ  ـــل پم ـــل گازی در داخ ـــت قف ـــک حال ـــوند و ی ـــس ش ـــه حب ـــره پروان ـــه پ ـــود روی لب ـــی ش ـــث م ـــد و باع ـــی باش ـــه نم از پروان

ـــه  ـــبت ب ـــده نس ـــه ش ـــر گرفت ـــیرهای در نظ ـــق مس ـــدازی از طری ـــل از راه ان ـــًا قب ـــد حتم ـــل بای ـــن دلی ـــه همی ـــد ب ـــود آی بوج

ـــردد. ـــدام گ ـــری اق هواگی

ـــد بوســـیله  ـــا محـــور دارن ـــی ب ـــی هـــاي بســـیار کم ـــه لق ـــی ک ـــوش هـــاي داخل ـــگ هـــای فرسایشـــی و ب ـــر اســـت رین شـــایان ذک

ـــری  ـــه در صـــورت هواگی ـــرد ( ک ـــی گی ـــرار م ـــا ق ـــن آنه ـــع بی ـــازك مای ـــه ن ـــک الی ـــی شـــوند ) ی ـــکاری م ـــپ روان ـــع داخـــل پم مای

ـــدم  ـــث ع ـــد باع ـــی توان ـــری م ـــدم هواگی ـــه ع ـــر اینک ـــود و از آن مهمت ـــی ش ـــا م ـــریع آنه ـــایش س ـــث س ـــپ باع ـــدن پم نش

ـــیل ها  ـــکال س ـــتی مکانی ـــًا نش ـــطوح و نهایت ـــن س ـــع بی ـــر مای ـــا و تبخی ـــردن آنه ـــک کار ک ـــدي و خش ـــطوح آبن ـــکاري س روان

ـــه  ـــزرگ ک ـــه ای ب ـــد مرحل ـــای چن ـــپ ه ـــراي پم ـــري بخصـــوص ب ـــات هواگی ـــه عملی ـــن اســـت ک ـــر ای ـــد ب ـــه اکی ـــذا توصی شـــود ل

ـــد ) بخصـــوص  ـــور کن ـــا عب ـــن آنه ـــد از بی ـــی توان ـــی نم ـــد و ســـیال براحت ـــم دارن ـــی ک ـــاي داخل ـــس ه ـــا کلیرن ـــه ب ـــدادی پروان تع

ـــود. ـــام ش ـــب انج ـــان مناس ـــی و دادن زم ـــه آرام ـــد ب ـــد ( بای ـــی کنن ـــپ م ـــنگین پم ـــا س ـــکوز ی ـــات ویس ـــه مایع ـــی ک ـــپ های پم

ـــذاب، آب و  ـــزات م ـــات، فل ـــی و لبنی ـــیمیایی، غذای ـــع ش ـــت و در صنای ـــترده اس ـــیار گس ـــز بس ـــز از مرک ـــای گری ـــپ ه ـــرد پم کارب

ـــد. ـــی رون ـــه کار م ـــاختمانی ب ـــات س ـــیمی و تاسیس ـــت و پتروش ـــد، نف ـــواد زای ـــع م ـــاب، دف فاض

ـــًا  ـــا و نهایت ـــره ه ـــر پ ـــع در زی ـــات مای ـــاد اغتشاش ـــث ایج ـــه باع ـــش پروان ـــت چرخ ـــدن جه ـــوس ش ـــا معک ـــپ ه ـــن پم در ای

ـــی  ـــا را در پ ـــره پروانه ه ـــدن مه ـــاز ش ـــن ب ـــد و همچنی ـــد ش ـــپ خواه ـــی پم ـــدن بازده ـــم ش ـــو و ک ـــش فل ـــه کاه ـــر ب منج

ـــور  ـــت دور موت ـــاز جه ـــای ف ـــا بســـته شـــدن ســـیم ه ـــا جابج ـــاز ب ـــای ســـه ف ـــه در موتوره ـــه اینک ـــه ب ـــا توج ـــد داشـــت. ب خواه

ـــود. ـــک ش ـــور چ ـــت دور الکتروموت ـــپ جه ـــردن پم ـــل ک ـــل از کوپ ـــت قب ـــروری اس ـــذا ض ـــد ل ـــی کن ـــر م تغیی

ـــز  ـــوع گری ـــا از ن ـــتفاده در دنی ـــورد اس ـــای م ـــر پمپ ه ـــروزه اکث ـــز، ام ـــز از مرک ـــای گری ـــوب پمپ ه ـــای مطل ـــی ه ـــت ویژگ بعل

ـــند.  ـــی باش ـــز م از مرک

ـــاس  ـــن اس ـــر همی ـــوده و ب ـــر نم ـــدت تغیی ـــه ش ـــتم ب ـــود در سیس ـــت موج ـــرات مقاوم ـــل تغیی ـــا در مقاب ـــپ ه ـــن پم ـــی ای دب

ـــای  ـــپ ه ـــت ( پم ـــی ) ظرفی ـــه دب ـــال آنک ـــود. ح ـــرل نم ـــتم کنت ـــت در سیس ـــر مقاوم ـــا تغیی ـــت آن را ب ـــوان ظرفی ـــی ت م

ـــر  ـــتم تغیی ـــت در سیس ـــر مقاوم ـــا تغیی ـــوان ب ـــی ت ـــت آن را نم ـــه ظرفی ـــد ک ـــر چن ـــوده و ه ـــت ب ـــًا ثاب ـــت تقریب ـــی مثب جابجای

ـــًا  ـــت تقریب ـــا ظرفی ـــاژ ب ـــتم پمپ ـــد، سیس ـــه الزم باش ـــواردی ک ـــا در م ـــد ت ـــی ده ـــازه م ـــوق اج ـــی ف ـــوض ویژگ ـــی در ع داد، ول

ـــد. ـــی نکن ـــر چندان ـــپ تغیی ـــی پم ـــتم، دب ـــود در سیس ـــرایط موج ـــر ش ـــا تغیی ـــرده و ب ـــت کار ک ثاب

ـــده ای  ـــین پیچی ـــی ماش ـــر هیدرولیک ـــاده و از نظ ـــینی س ـــی ماش ـــر مکانیک ـــوان از نظ ـــی ت ـــز را م ـــز از مرک ـــای گری ـــپ ه پم

ـــا و  ـــده، یاطاقانه ـــد کنن ـــتم آب بن ـــد، سیس ـــی چرخ ـــته م ـــل پوس ـــه در داخ ـــه، ک ـــر پروان ـــی نظی ـــمت های ـــه از قس ـــت ک دانس

ـــت. ـــده اس ـــکیل ش ـــافت ) Shaft ( تش ش

ـــی  ـــاختار فیزیک ـــاس س ـــر اس ـــا ب ـــپ ه ـــدی پم ـــه بن ـــا ISO، طبق ـــد HI، API، و ی ـــی مانن ـــف جهان ـــای مختل ـــتاندارد ه در اس

ـــا اســـتانداردهایی  ـــی دارد و ی ـــار جهان ـــه اعتب ـــن اســـتاندارد هـــا ک ـــواع پمـــپ، از ای ـــرای ســـاخت ان ـــوده و ســـازندگان، ب پمـــپ ب

ـــد. ـــی نماین ـــتفاده م ـــد اس ـــی کنن ـــی م ـــود طراح ـــه خ ک

ـــت مصـــارف ســـنگین  ـــت و گاز و پاالیشـــگاهی جه ـــع نف ـــانتریفیوژ صنای ـــای س ـــپ ه ـــه مخصـــوص پم ـــتاندارد  ک در اس

ـــت.  ـــده اس ـــی ش ـــپ معرف ـــوع پم ـــد، 18 ن ـــی باش م

در این استاندارد سه گروه پمپ به شرح زیر معرفی می گردد:

) OH6 تا OH1 از ( OH سری – ) Overhung ( پمپ های پروانه آویزان یا یک سر آویخته  •

) BB5 تا BB1 از ( BB سری – ) Between Bearing ( پمپ های بین یاتاقانی  •

) VS7 تا VS1 از ( VS سری – ) Vertically Suspended ( پمپ های عمودی معلق  •

ـــه در قســـمت  ـــده مـــی شـــوند، پروان ـــه در اصطـــاح End suction نامی ـــن پمـــپ هـــا ک پمـــپ هـــای ســـری OH: در ای  .1-1-2

ـــعاعی و  ـــای ش ـــان ه ـــط یاتاق ـــر دار توس ـــر گی ـــک س ـــر ی ـــک تی ـــورت ی ـــه ص ـــفت ب ـــرد و ش ـــی گی ـــرار م ـــفت ق ـــی ش انتهای

ـــایر  ـــا س ـــه ب ـــتند و در مقایس ـــه ای هس ـــک مرحل ـــوع ت ـــته از ن ـــن دس ـــای ای ـــپ ه ـــی پم ـــود. تمام ـــی ش ـــار م ـــوری مه مح

ـــی شـــود. ـــه م ـــک از آن هـــا پرداخت ـــح هری ـــه توضی ـــه ب ـــری برخـــوردار هســـتند. در ادام ـــت هـــای پاییـــن ت ـــا از ظرفی پمـــپ ه

ـــی  ـــه ای و افق ـــک مرحل ـــند، ت ـــی باش ـــاهده م ـــل مش ـــر قاب ـــکل زی ـــه در ش ـــور ک ـــته، همانط ـــن دس ـــای ای ـــپ ه ـــپ OH1: پم پم

ـــه  ـــوند ک ـــی ش ـــل م ـــه base plate  متص ـــه ب ـــمت پای ـــد و از قس ـــی باش ـــر م ـــاف پذی ـــوع انعط ـــا از ن ـــگ آنه ـــتند. کوپلین هس

ـــن  ، ای ـــتاندارد    ـــق اس ـــی باشـــد. مطاب ـــای OH2 م ـــپ ه ـــا پم ـــا ب ـــز آن ه ـــه تمای ـــری، نقط ـــر ظاه ـــن موضـــوع از نظ ای

ـــش از  ـــای بی ـــن دماه ـــاال و همچنی ـــی ب ـــای خروج ـــار ه ـــذاری، در فش ـــاپورت گ ـــی و س ـــوع طراح ـــه ن ـــه ب ـــا توج ـــا ب ـــپ ه پم

ـــتند. ـــه هس ـــرد مواج ـــت کارب ـــا محدودی ـــه، ب ـــه بدن ـــاال ب ـــی ب ـــای حرارت ـــش ه ـــال تن ـــل اعم ـــه دلی  ب

OH1 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

API 610
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ـــرد  ـــًا کارب ـــیمیایی، عموم ـــیمیایی و پتروش ـــواد ش ـــز، م ـــدازه ای تمی ـــا ان ـــز و ت ـــای تمی ـــال آب ه ـــی، اننتق ـــارف عموم ـــرد: مص کارب

ـــر ـــد 130 مت ـــدود ه ـــا ح ت

ـــی (.  ـــه ای و افق ـــک مرحل ـــتند ) ت ـــای OH1 هس ـــپ ه ـــبیه پم ـــیار ش ـــری بس ـــر ظاه ـــای OH2 از نظ ـــپ ه ـــپ OH2: پم پم

ـــکل  ـــق ش ـــای OH2، مطاب ـــپ ه ـــه پم ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــت. ب ـــر اس ـــاف پذی ـــوع انعط ـــور از ن ـــه الکتروموت ـــا ب ـــگ آن ه کوپلین

ـــی  ـــه درجـــه آزادی نســـبتًا خوب ـــا توجـــه ب ـــن موضـــوع ب ـــه base plate متصـــل هســـتند. ای ـــر از مرکزشـــان )Center line( ب زی

ـــرای  ـــاال را ب ـــای ب ـــار ه ـــاال و فش ـــای ب ـــرد در دماه ـــت کارک ـــد، قابلی ـــی ده ـــرار م ـــپ ق ـــار پم ـــاط در اختی ـــور انبس ـــه منظ ـــه ب ک

ـــاژ  ـــور پمپ ـــه منظ ، ب ـــتاندارد   ـــده در اس ـــی ش ـــای معرف ـــپ ه ـــن پم ـــب تری ـــی از مناس ـــم آورده و یک ـــا فراه آن ه

ـــی رود. ـــمار م ـــه ش ـــیمیایی ب ـــنگین و ش ـــیاالت س س

OH2 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

API 610

ـــز،  ـــیاالت تمی ـــواع س ـــیاالت داغ، ان ـــاژ س ـــیمی، پمپ ـــش و پتروش ـــت، گاز، پاالی ـــع نف ـــدی در صنای ـــرویس های فراین ـــرد: س کارب

ـــر ـــد 200 مت ـــا ه ـــرد ت ـــًا کارب عموم

ـــگ  ـــتند و کوپلین ـــودی هس ـــه ای و عم ـــک مرحل ـــده، ت ـــش درآم ـــه نمای ـــر ب ـــکل زی ـــه در ش ـــا ک ـــن پمپ ه ـــپ OH3: ای پم

ـــوری  ـــه ای، مح ـــودن زاوی ـــتا ب ـــم راس ـــر ه ـــدودی غی ـــزان مح ـــه می ـــت ک ـــر اس ـــاف پذی ـــوع انعط ـــور از ن ـــه الکتروموت ـــا ب آن ه

ـــاذب  ـــدودی ج ـــا ح ـــد و ت ـــل می کن ـــزات تحم ـــایر تجهی ـــور و س ـــه الکتروموت ـــی ب ـــش اضاف ـــال تن ـــدون اعم ـــعاعی را ب و ش

ـــل  ـــان )Bearing Housing( متص ـــه یاتاق ـــک محفظ ـــا از ی ـــن پمپ ه ـــتند. ای ـــدا هس ـــر و ص ـــده س ـــش دهن ـــاش و کاه ارتع

ـــای  ـــذب باره ـــور ج ـــه منظ ـــه ب ـــده ک ـــکیل ش ـــده( تش ـــش در آم ـــه نمای ـــی ب ـــگ آب ـــا رن ـــر ب ـــکل زی ـــپ )در ش ـــه پم ـــه بدن ب

ـــود. ـــه می ش ـــه کار گرفت ـــپ ب ـــزات پم ـــایر تجهی ـــور و س ـــه الکتروموت ـــعاعی وارده ب ـــوری و ش مح

OH3 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

ـــا  ـــای ب ـــم، کاربرده ـــی ک ـــب افق ـــای نص ـــا فض ـــی ب ـــدی، مصارف ـــرویس های فراین ـــا، س ـــروگاه ه ـــا، نی ـــیمی ه ـــرد: پتروش کارب

ـــاحلی ـــکوهای فراس ـــتیرانی، س ـــش (، کش ـــتر مک ـــوان بوس ـــه عن ـــن ) ب NPSH پایی

پمـــپ OH4: ایـــن پمپ هـــا هماننـــد پمپ هـــای OH3 تـــک مرحلـــه ای و عمـــودی هســـتند، امـــا کوپلینـــگ آن هـــا بـــه 

ـــودن  ـــتا ب ـــر همراس ـــزان غی ـــن می ـــی کوچکتری ـــود حت ـــث می ش ـــوع باع ـــن موض ـــه ای ـــوده ک ـــب ب ـــوع صل ـــور از ن ـــرو موت الکت

محورهـــا و نیـــز ارتعاشـــات و شـــوک های مکانیکـــی، تنـــش خیلـــی زیـــادی را بـــه هـــر دو شـــفت و الکتروموتـــور منتقـــل 

ـــی  ـــور کل ـــه ط ـــود و ب ـــار می ش ـــور مه ـــای درون موت ـــط یاتاقان ه ـــا توس ـــن پمپ ه ـــعاعی در ای ـــوری و ش ـــای مح ـــد. نیروه کن

اســـتفاده از ایـــن پمپ هـــا در صنایـــع نفـــت و گاز، بـــه دلیـــل شـــرایط عملکـــردی، بـــا محدودیت هـــای زیـــادی مواجـــه 

ـــت.  اس

OH4 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

ـــیون آب  ـــم، سیرکوالس ـــب ک ـــای نص ـــا فض ـــتی ها ب ـــاختمان، کش ـــات س ـــدی، تاسیس ـــر فراین ـــی و غی ـــارف عموم ـــرد: مص کارب

ـــر  ـــدود 80 مت ـــد ح ـــا ه ـــرد ت ـــًا کارب ـــرم، عموم گ

پمـــپ OH5: پمپ هـــا هماننـــد پمپ هـــای OH3 وOH4  تـــک مرحلـــه ای و عمـــودی هســـتند. پروانـــه بـــر روی شـــفت 

ـــه  ـــه پروان ـــتقیمًا ب ـــطه، مس ـــگ واس ـــدون کوپلین ـــور ب ـــا، دور الکتروموت ـــپ ه ـــایر پم ـــاف س ـــر خ ـــت و ب ـــوار اس ـــور س الکتروموت

و در نتیجـــه ســـیال منتقـــل می شـــود. در ایـــن پمپ هـــا نیـــز هماننـــد OH4، تمامـــی بـــار شـــفت از طریـــق یاتاقان هـــای 

موجـــود در موتـــور کنتـــرل می شـــود و بـــه همیـــن جهـــت اســـتفاده آن هـــا در صنعـــت نفـــت و گاز بـــا محدودیت هایـــی 

ـــت. روبروس

OH5  شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ
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 کاربرد این پمپ ها تقریبًا مشابه با پمپ های OH4 است.

ـــل  ـــس متص ـــور گیربک ـــه مح ـــر ب ـــاف پذی ـــک انعط ـــک کوپلین ـــق ی ـــور از طری ـــور الکتروموت ـــا مح ـــن پمپ ه ـــپ OH6: در ای پم

ـــک  ـــا ی ـــن پمپ ه ـــه در ای ـــه کار رفت ـــس ب ـــرد. گیربک ـــرار می گی ـــس ق ـــور گیربک ـــر روی مح ـــپ ب ـــن پم ـــه ای ـــود و پروان می ش

ـــه  ـــن رو ب ـــد. از ای ـــش می ده ـــمگیری افزای ـــزان چش ـــه می ـــه را ب ـــردش پروان ـــرعت گ ـــه س ـــد ک ـــده می باش ـــس افزاین گیربک

ـــه  ـــد کلی ـــا همانن ـــن پمپ ه ـــود. ای ـــه می ش ـــاال )High Speed( گفت ـــرعت ب ـــپ س ـــاح، پم ـــا در اصط ـــته از پمپ ه ـــن دس ای

ـــودی  ـــی و عم ـــورت افق ـــر دو ص ـــه ه ـــد ب ـــا می توان ـــرد آن ه ـــه کارب ـــته ب ـــت و بس ـــه ای اس ـــک مرحل ـــته ت ـــن دس ـــای ای پمپ ه

ـــرد.  ـــرار گی ـــتم ق در سیس

OH6 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

کاربرد: کاربردهایی با فشار باال و دبی بسیار پایین، صنایع پتروشیمیایی

 End( ــرد ــورت می پذیـ ــفت صـ ــای شـ ــه مکـــش از انتهـ ــای OH کـ ــاف پمپ هـ ــر خـ ــری BB: بـ ــای سـ پمپ هـ  .2-1-2

Suction(، پمپ هـــای BB در اصـــاح split case یـــا پوســـته چنـــد تکـــه نامیـــده می شـــوند و در آن هـــا پروانـــه پمـــپ 

ـــی  ـــتند، همگ ـــه ای هس ـــد مرحل ـــا چن ـــن پمپ ه ـــده ای ـــرد. عم ـــرار می گی ـــپ ق ـــفت پم ـــز ش ـــان و در مرک ـــن دو یاتاق در بی

ـــک  ـــا، کم ـــپ ه ـــوع پم ـــن ن ـــی ای ـــارن در طراح ـــود تق ـــت و وج ـــد گرف ـــرار خواهن ـــاژ ق ـــتم پمپ ـــی در سیس ـــورت افق ـــه ص ب

ـــوع  ـــن موض ـــد. ای ـــا می کن ـــه یاتاقان ه ـــفت و در نتیج ـــه ش ـــده ب ـــوری وارد ش ـــروی مح ـــس نی ـــش و باالن ـــمگیری در کاه چش

ـــه  ـــه ب ـــت. در ادام ـــم آورده اس ـــیاالت فراه ـــال س ـــت النتق ـــاال را جه ـــیار ب ـــای بس ـــار ها و ظرفیت ه ـــه فش ـــتیابی ب ـــکان دس ام

توضیـــح تفصیلـــی هـــر یـــک از پمپ هـــای ایـــن دســـته پرداختـــه خواهـــد شـــد.

پمـــپ BB1: بـــا توجـــه بـــه اینکـــه بیشـــترین ظرفیـــت انتقـــال ســـیال در بیـــن تمامـــی پمپ هـــای  موجـــود را 

دارا می باشـــد، یکـــی از پـــر کاربردتریـــن پمپ هـــای مـــورد اســـتفاده در صنایـــع بـــه شـــمار مـــی رود. ایـــن پمپ هـــا بـــه 

ـــورت دو  ـــه ص ـــا ب ـــه در آن ه ـــه دو مکش ـــتفاده از پروان ـــد و اس ـــرار می گیرن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــه ای م ـــا دو مرحل ـــک و ی ـــورت ت ص

ـــوری  ـــروی مح ـــش نی ـــه ای در کاه ـــل ماحظ ـــر قاب ـــود، تاثی ـــوار می ش ـــفت س ـــر روی ش ـــت ب ـــه پش ـــت ب ـــارن پش ـــه متق پروان

ـــا در  ـــن پمپ ه ـــته ای ـــت. پوس ـــد داش ـــپ خواه ـــی پم ـــرد هیدرولیک ـــود عملک ـــن بهب ـــا و همچنی ـــفت و یاتاقان ه ـــر روی ش ب

ـــده  ـــدا کنن ـــج ج ـــه فلن ـــر صفح ـــکل زی ـــق ش ـــه مطاب ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــن بدی ـــود و ای ـــده می ش ـــاح axially Split  نامی اصط

پوســـته و صفحـــه ای کـــه شـــفت بـــر روی آن قـــرار می گیـــرد، در یـــک راســـتا هســـتند. از مزایـــای ایـــن نـــوع طراحـــی، 

ـــد. ـــا می باش ـــداری آن ه ـــرات و نگه ـــل تعمی ـــرات دوره ای و عم ـــام تعمی ـــت انج ـــزات جه ـــه تجهی ـــه کلی ـــان ب ـــی آس دسترس

 API 610 

BB1 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

کاربرد: انتقال آب، پکیج های آتشنشانی، سرویس های غیرفرایندی

ـــته  ـــا پوس ـــردد، ام ـــه می گ ـــی و عرض ـــه طراح ـــا دو مرحل ـــک ی ـــورت ت ـــه ص ـــد BB1، ب ـــپ، همانن ـــوع پم ـــن ن ـــپ BB2: ای پم

آن هـــا بـــه صـــورتRadially Split  می باشـــد کـــه در آن صفحـــه جـــدا کننـــده فلنج هـــای پوســـته عمـــود بـــر صفحـــه ای 

ـــر  ـــا ب ـــن پمپ ه ـــیمنگاه ای ـــذاری و نش ـــاپورت گ ـــل س ـــن مح ـــرد. همچنی ـــرار می گی ـــر روی آن ق ـــفت ب ـــور ش ـــه مح ـــت ک اس

ـــن  ـــب تری ـــا مناس ـــوع پمپ ه ـــن ن ـــی، ای ـــوع طراح ـــه ن ـــه ب ـــا توج ـــد. ب ـــپ می باش ـــزی پم ـــط مرک ـــز از خ روی Base plate نی

ـــد. ـــاب می آی ـــه حس ـــیمی ب ـــگاه و پتروش ـــی در پاالیش ـــیاالت پروسس ـــال س ـــت انتق ـــپ جه ـــواع پم ان

ـــاژ  ـــیمی، پمپ ـــش و پتروش ـــت، گاز، پاالی ـــع نف ـــدی در صنای ـــرویس های فراین ـــازی، س ـــی، دارو س ـــواد غذای ـــرآوری م ـــرد: ف  کارب

BB2 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

ـــار ـــار 40 ب ـــا فش ـــدودًا ت ـــاال و ح ـــای ب ـــا دم ـــیاالت ب س

ـــور  ـــه منظ ـــه ای و axially Split و ب ـــد مرحل ـــورت چن ـــه ص ـــود ب ـــه می ش ـــر ماحظ ـــکل زی ـــه در ش ـــور ک ـــپ BB3: همانط پم

ـــا  ـــن پمپ ه ـــارن ای ـــًا متق ـــی کام ـــل طراح ـــه دلی ـــوند. ب ـــد می ش ـــی و تولی ـــاد طراح ـــیار زی ـــی بس ـــار های خروج ـــاد فش ایج

ـــپ  ـــن پم ـــوری در ای ـــروی مح ـــاال، نی ـــیار ب ـــار های بس ـــرد در فش ـــم کارک ـــیال، علیرغ ـــرای س ـــده ب ـــه ش ـــیر تعبی ـــن مس و همچنی

ـــوع  ـــن ن ـــب تری ـــته مناس ـــن دس ـــردد. ای ـــا می گ ـــر یاتاقان ه ـــش عم ـــث افزای ـــوع باع ـــن موض ـــه ای ـــده ک ـــس ش ـــًا باالن کام

ـــیار  ـــار های بس ـــا فش ـــود ت ـــص موج ـــد ناخال ـــه ذرات جام ـــاری از هرگون ـــبک و ع ـــیاالت س ـــال س ـــور انتق ـــه منظ ـــا ب پمپ ه

ــند. ــاد می باشـ زیـ

BB3 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

ـــاال  ـــی ب ـــا دب ـــیاالت ب ـــاژ س ـــت و گاز، پمپ ـــع نف ـــی در صنای ـــای نفت ـــا آب و فرآورده ه ـــت و ی ـــال نف ـــوط انتق ـــرد: خط  کارب

ـــر ـــه آب بویل ـــار، تغذی ـــار 100 ب ـــا فش و ت

ـــل  ـــیال در داخ ـــت س ـــت حرک ـــتند و جه ـــای Radially split ،BB3  هس ـــاف پمپ ه ـــر خ ـــای BB4 ب ـــپ BB4: پمپ ه پم

ـــوری  ـــروی مح ـــن رو نی ـــد. از ای ـــر می باش ـــمت دیگ ـــه س ـــو ب ـــک س ـــم و از ی ـــًا منظ ـــاف BB3، کام ـــر خ ـــا ب ـــن پمپ ه ای

ـــر  ـــکل زی ـــه در ش ـــده ک ـــادل کنن ـــک متع ـــک دیس ـــط ی ـــرو توس ـــن نی ـــه ای ـــرد ک ـــد ک ـــفت وارد خواهن ـــه ش ـــادی را ب زی

ــی  ــای دمایـ ــه BB3، در طیف هـ ــبت بـ ــا نسـ ــن پمپ هـ ــوت ایـ ــه قـ ــد. نقطـ ــل می یابـ ــود، تقلیـ نمایـــش داده می شـ

بســـیار بـــاال می باشـــد کـــه بهتریـــن عملکـــرد را در بیـــن پمپ هـــا چنـــد مرحلـــه ای از خـــود نشـــان می دهـــد.

BB4 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ
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کاربرد: انتقال آب، سرویس های غیر فرآیندی، سیاالت تمیز، تغذیه آب بویلر

ـــای  ـــرار داد. پمپ ه ـــه ق ـــورد مقایس ـــای BB4 و BB3 م ـــا پمپ ه ـــف ب ـــاظ مختل ـــوان از لح ـــا را می ت ـــن پمپ ه ـــپ BB5: ای پم

ـــی  ـــورت Radially split طراح ـــه ص ـــاف BB3  ب ـــر خ ـــد BB4 و ب ـــتند. همانن ـــه ای هس ـــد مرحل ـــد BB3  و BB4 چن BB5 همانن

دو الیـــه یـــا در اصطـــاح Barrel type هســـتند.  می شـــوند. پوســـته ایـــن پمپ هـــا بـــر خـــاف ســـایر پمپ هـــای

ـــه  ـــوری ب ـــروی مح ـــزان نی ـــن می ـــه کمتری ـــت ک ـــه ای اس ـــه گون ـــا ب ـــیال در آن ه ـــت س ـــیر حرک ـــای BB3، مس ـــد پمپ ه همانن

ـــه  ـــه دو مکشـــه شـــده و ســـیال خروجـــی از پروان ـــه ســـیال از وســـط پوســـته وارد پروان ـــن صـــورت ک ـــه ای شـــفت وارد شـــود و ب

ـــته دوم وارد  ـــق پوس ـــمت، از طری ـــل آن س ـــی مراح ـــذر از تمام ـــس از گ ـــرده و پ ـــت ک ـــپ حرک ـــمت پم ـــک س ـــه ی ـــه ب دو مکش

ـــی  ـــمت خروج ـــت از قس ـــرد و در نهای ـــرار می گی ـــار ق ـــت فش ـــه تح ـــن مرحل ـــا آخری ـــد و ت ـــد ش ـــپ خواه ـــر پم ـــمت دیگ س

پمـــپ خـــارج می شـــود. از مزیـــت پمپ هـــای BB5 نســـبت بـــه پمپ هـــای BB3، می تـــوان بـــه قابلیـــت بـــاالی نفـــوذ 

ـــال  ـــه احتم ـــر ک ـــبک ت ـــیاالت س ـــال س ـــرای انتق ـــن رو ب ـــرد. از ای ـــاره ک ـــتم اش ـــارج از سیس ـــه خ ـــت آن ب ـــیال و نش ـــری س ناپذی

ـــت. ـــد داش ـــپ BB3 خواهن ـــه پم ـــبت ب ـــتری نس ـــبی بیش ـــای نس ـــت، مزای ـــتر اس ـــپ بیش ـــارج از پم ـــه خ ـــا ب ـــت آن ه نش

 API 610

 API 610

BB5 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

ــاد،  ــا زیـ ــم تـ ــای کـ ــز از دبی هـ ــیاالت تمیـ ــاژ سـ ــت و گاز، پمپـ ــگاه های نفـ ــدی در پاالیشـ ــرویس های فرآینـ ــرد: سـ کاربـ

ســـرویس های بـــا فشـــار خروجـــی بیـــش از 100 بـــار، تغذیـــه آب بویلـــر، تزریـــق آب بـــه چاه هـــای نفـــت

پمپ هـــای ســـری VS: در ایـــن نـــوع پمپ هـــا بـــا توجـــه بـــه اینکـــه پروانـــه پمـــپ در حوضچـــه بـــاال دســـتی   .3-1-2

ـــن  ـــن رو، ای ـــد. از ای ـــش می یاب ـــیون کاه ـــده کاویتاس ـــوع پدی ـــال وق ـــش و احتم ـــدار NPSHa افزای ـــی رود، مق ـــرو م ـــپ ف پم

 ، ـــش ـــای کفک ـــه پمپ ه ـــند. در کلی ـــق می باش ـــیال از عم ـــال س ـــت انتق ـــوع جه ـــن ن ـــب تری ـــا مناس ـــته از پمپ ه دس

ـــد.  ـــل می کن ـــاع منتق ـــه ارتف ـــرار دارد را ب ـــیال ق ـــل س ـــه داخ ـــه ای را ک ـــرد و پروان ـــرار می گی ـــیال ق ـــارج از س ـــور در خ الکتروموت

ـــوزر  ـــوع دیفی ـــته آن از ن ـــد. پوس ـــته  )Single Casing( می باش ـــک پوس ـــر ت ـــکل زی ـــق ش ـــپ، مطاب ـــوع پم ـــن ن ـــپ VS1: ای پم

می باشـــد کـــه بـــا پره هـــای شـــعاعی محصـــور شـــده اســـت. تعـــداد مراحـــل پمـــپ بســـته بـــه نـــوع کاربـــرد، تـــک یـــا 

ــا از طریـــق ســـتون مربـــوط بـــه خـــود پمـــپ انجـــام می گیـــرد.  چنـــد مرحلـــه ای می باشـــد و خروجـــی ایـــن پمپ هـ

ـــروی  ـــش نی ـــه کاه ـــایانی ب ـــک ش ـــد، کم ـــاره ش ـــه آن اش ـــر ب ـــش ت ـــه پی ـــور ک ـــان ط ـــا هم ـــن پمپ ه ـــوزر در ای ـــتفاده از دیفی اس

شـــعاعی در پمـــپ و در نتیجـــه یاتاقان هـــا خواهـــد داشـــت.

VS1 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

 کاربـــرد: انتقـــال آب، آب دریـــا، آب کولینـــگ نیروگاه هـــا و پاالیشـــگاه هـــا، صنایـــع فـــوالد، مصـــارف عمومـــی، پکیج هـــای 

ـــانی آتشنش

ـــته از  ـــپ، پوس ـــن پم ـــه در ای ـــت ک ـــده اس ـــه ش ـــه کار گرفت ـــته ب ـــوع پوس ـــا در ن ـــا VS1 تنه ـــپ ب ـــن پم ـــاوت ای ـــپ VS2: تف پم

ـــرد  ـــدوده کارب ـــپ و مح ـــرد پم ـــده در عملک ـــرات عم ـــاد تغیی ـــث ایج ـــوع باع ـــن موض ـــع ای ـــه تب ـــه ب ـــد ک ـــوع Volute می باش ن

ـــل آب  ـــای حام ـــانی و پمپ ه ـــش نش ـــای آت ـــاحلی، پمپ ه ـــرا س ـــع ف ـــًا در صنای ـــا عمدت ـــوع پمپ ه ـــن ن ـــد. ای ـــد ش آن خواه

ـــد. ـــرار می گیرن ـــتفاده ق ـــورد اس ـــور م ـــه وف ـــا ب دری

VS2 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

ـــپ  ـــتون پم ـــق س ـــیال از طری ـــی س ـــوع قبل ـــد دو ن ـــوده و همانن ـــوری ب ـــوع مح ـــه از ن ـــا پروان ـــوع پمپ ه ـــن ن ـــپ VS3: در ای پم

ـــورت  ـــاز ص ـــی ب ـــا خروج ـــا ب ـــن پمپ ه ـــدازی ای ـــد، راه ان ـــاره ش ـــل اش ـــای قب ـــه در بخش ه ـــق آنچ ـــردد. مطاب ـــارج می گ خ

می گیـــرد.

VS3 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

کاربرد: دبی های باال، فشار کم، انتقال آب و زه آب، کاربرد تا حدود هد 15 متر

ـــرد،  ـــرار می گی ـــتفاده ق ـــورد اس ـــر م ـــق ت ـــای عمی ـــیال از حوضچه ه ـــاژ س ـــور پمپ ـــه منظ ـــه ب ـــا ک ـــوع پمپ ه ـــن ن ـــپ VS4: ای پم

از یـــک شـــفت بلنـــد کـــه توســـط یـــک یـــا چنـــد فلنـــج تقویـــت می شـــود، تشـــکیل می شـــود. در ایـــن نـــوع پمپ هـــا 

ـــیال  ـــروج س ـــت خ ـــپ جه ـــی پم ـــتون اصل ـــر از س ـــه غی ـــزا ب ـــط مج ـــه راب ـــک لول ـــای VS2 ،VS1  و VS3، ی ـــاف پمپ ه ـــر خ ب

ـــود. ـــت می ش ـــاال هدای ـــمت ب ـــه س ـــق ب ـــیال از عم ـــه، س ـــن لول ـــق ای ـــه از طری ـــت ک ـــده اس ـــه ش تعبی
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VS4 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

ـــدوده  ـــای در مح ـــا دبی ه ـــیال ت ـــال س ـــیمی، انتق ـــش و پتروش ـــت، گاز، پاالی ـــع نف ـــدی در صنای ـــرویس های فرآین ـــرد: س کارب

ـــوخت و  ـــل و س ـــازن گازوئی ـــوده، مخ ـــدازه ای آل ـــا ان ـــطحی و ت ـــای س ـــاران، آبه ـــال آب ب ـــاعت، انتق ـــر س ـــب ب ـــر مکع 500 مت

ـــر آن نظای

ـــه  ـــفت ب ـــای VS5 ش ـــه در پمپ ه ـــاوت ک ـــن تف ـــا ای ـــای VS4 دارد؛ ب ـــه پمپ ه ـــادی ب ـــباهت زی ـــپ ش ـــن پم ـــپ VS5: ای پم

ـــا  ـــوع پمپ ه ـــن ن ـــد. ای ـــج می باش ـــد فلن ـــاف VS4، فاق ـــت و برخ ـــر اس ـــول آن کوتاهت ـــوده، ط ـــر ب ـــر درگی ـــک س ـــورت ی ص

بـــه منظـــور انتقـــال ســـیاالت از عمق هـــای کمتـــر مـــورد اســـتفاده قـــرار می گیـــرد. ایـــن پمپ هـــا بـــرای انتقـــال ســـیاالت 

ـــوان  ـــه عن ـــت، ب ـــول نیس ـــل قب ـــیال قاب ـــت س ـــه نش ـــی ک ـــد و در جاهای ـــی دارن ـــی خوب ـــول کارای ـــد نامحل ـــاوی ذرات جام ح

یکـــی از مناســـب تریـــن گزینه هـــا انتخـــاب می شـــوند.

VS5 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

ـــوالد،  ـــع ف ـــی، صنای ـــواد معدن ـــرآوری م ـــع ف ـــاینده، صنای ـــیاالت س ـــر، س ـــق 2 مت ـــا عم ـــوده ت ـــیال آل ـــا س ـــامپ های ب ـــرد: س کارب

ـــس م

ــا از  ــن پمپ هـ ــه ایـ ــاوت کـ ــن تفـ ــا ایـ ــد؛ بـ ــای VS1 می باشـ ــابه پمپ هـ ــای VS6، مشـ ــاختمان پمپ هـ ــپ VS6: سـ پمـ

ــن  ــد. ایـ ــرار می گیرنـ ــاع قـ ــک ارتفـ ــیال در یـ ــروج سـ ــل ورود و خـ ــای محـ ــند و فلنج هـ ــوع Double casing  می باشـ نـ

نـــوع پمپ هـــا بـــه دلیـــل نـــوع خـــاص طرحـــی، مناســـب تریـــن نـــوع پمپ هـــای عمـــودی بـــرای حالت هایـــی اســـت 

ـــن  ـــت تری ـــران قیم ـــزء گ ـــه ج ـــر هزین ـــه از نظ ـــا ک ـــوع پمپ ه ـــن ن ـــاب ای ـــد. انتخ ـــم می باش ـــیار ک ـــپ بس ـــه NPSHa پم ک

ـــی  ـــرد هیدرولیک ـــود عملک ـــیون و بهب ـــده کاویتاس ـــری از پدی ـــه جلوگی ـــایانی ب ـــک ش ـــوند، کم ـــوب می ش ـــی محس ـــای افق پمپ ه

ـــت. ـــد داش ـــپ خواه پم

ـــپس  ـــه س ـــل آن ریخت ـــه داخ ـــه ورودی ب ـــق لول ـــیال از طری ـــه س ـــوده ک ـــزی ب ـــک فل ـــا چاه ـــک barrel ی ـــپ دارای ی ـــن پم ای

ـــود.  ـــال داده می ش ـــارج انتق ـــه خ ـــور ب ـــتای مح ـــپ در راس ـــط پم توس

VS6 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

ـــیاالت  ـــن و س ـــا NPSHa پایی ـــرویس های ب ـــیمی، س ـــش و پتروش ـــت، گاز، پاالی ـــع نف ـــدی در صنای ـــرویس های فرآین ـــرد: س کارب

ـــوند. ـــاب می ش ـــپ انتخ ـــوع پم ـــن ن ـــواًل از ای ـــز معم ـــی نی ـــیت نیروگاه ـــای کندانس داغ، پمپ ه

پمـــپ VS7: ایـــن پمپ هـــا بـــه صـــورت عمـــودی و حلزونـــی می باشـــند. پوســـته ایـــن پمپ هـــا بـــه صـــورت دوگانـــه یـــا 

دوتایـــی )Double Casing( اســـت. ایـــن پمپ هـــا هماننـــد پمپ هـــای Volute casing ،VS2 هســـتند و ماننـــد پمپ هـــای 

ـــد. ـــش دارن ـــزن مک ـــک مخ VS6 ی

VS7 شماتیک و تصویر یک نمونه از پمپ

 کاربرد: مانند پمپ های VS6 در جایی هست که NPSHa پایین باشد مورد استفاده قرار می گیرند.
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بررسی فنی پوشش نانو Rust Converter یا مبدل 

زنگ آهن

مقدمه:

حفاظــت و پیشــگیری از خوردگــی در تمــام بخش هــای صنعــت از اهمیــت اساســی برخــوردار اســت، زیــرا آســیب  ناشــی 

از خوردگــی منجــر بــه هزینه هــای ثانویــه باالیــی خواهــد شــد .در صنعــت تقاضــای زیــادی بــرای متوقــف کــردن و یــا کنــد 

کــردن فرآینــد خوردگــی بــه ویــژه در کارخانه هــای صنعتــی وجــود دارد.

 )VOC ــررات ــد مق ــی ) مانن ــررات قانون ــه واســطه مق ــز ب ــش آگاهــی زیســت محیطــی مشــتریان و نی ــه افزای ــا توجــه ب ب

تمایــل بــه اســتفاده از پوشــش های پایــه آب در دنیــا در حــال گســترش اســت. بــا ایــن حــال تولیــد پوشــش های آبــی بــا 

محافظــت خــوب در برابــر خوردگــی بــه عنــوان یــک چالــش اساســی در صنعــت پوشــش و شــرکت های رنــگ ســاز شــناخنه 

می شــود.

ــدون  ــه نحــوه آمــاده ســازی ســطح بســتگی دارد. ســطح صــاف و ب ــادی ب ــزان زی ــه می کارایــی پوشــش های ضــد زنــگ ب

زنــگ، خشــک و بــدون چربــی یــک بســتر مناســب بــرای محافظــت طوالنــی مــدت در برابــر خوردگــی اســت. 

عــاوه بــر ایــن، هزینــه باســت و آمــاده ســازی ســطح معمــوال ســهم عمــده ای را در فرآینــد رنــگ آمیــزی تجهیــزات ایفــا 

ــا روش هــای معمــول از قبیــل اســید  ــری ب ــز قطعــات حساســی وجــود دارد کــه امــکان زنگب ــد.. در برخــی صنایــع نی می کن

شــویی و سندباســت درمــورد آن هــا میســر نیســت.

بررسی فنی:

ــز واکنــش داده  ــا زنــگ آهــن موجــود در ســطح فل ــدل زنــگ، پوششــی اســت کــه ب ــا مب ــو rust converter ی پوشــش نان

ــوع پوشــش  ــن ن ــی آورد. ای ــل م ــه عم ــده محافظــت ب ــل خورن ــر عوام ــه از ســطح در براب ــد ک ــد می کن و کمپلکســی را تولی

مســتقیما روی ســطح دارای زنــگ بــه کار رفتــه تــا اکســید آهــن موجــود روی ســطح را بــه یــک الیــه شــیمیایی محافــظ و 

ــد.  مقــاوم تبدیــل نمای

نسیم فرهمندنژاد

شکل 1: استفاده از پوشش مبدل زنگ روی سطح دارای اکسید آهن
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شکل 2: استفاده از برس سیمی جهت زدودن زنگ 

مبدل های زنگ تجاری عمومًا پایه آب بوده و حاوی دو ماده فعال اصلی هستند: تانیک اسید و یک حال آلی.

تانیــک اســید از نظــر شــیمیایی اکســیدهای آهــن مایــل بــه قرمــز را بــه تانــات آهــن مایــل بــه آبــی- ســیاه تبدیــل می کنــد 

کــه مــاده ای پایدارتــر اســت.

دومیــن مــاده فعــال، یــک حــال آلــی ماننــد 2- بوتوکســی اتانــول ) اتیلــن گلیکــول مونوبوتیــل اتــر( اســت کــه بــه عنــوان 

یــک عامــل مرطــوب کننــده عمــل می کنــد و الیــه آغازگــر محافــظ را در ارتبــاط بــا امولســیون پلیمــری آلــی ایجــاد می نمایــد.

 pH برخــی از مبدل هــای زنــگ ممکــن اســت حــاوی اســیدهای اضافــی جهــت تســریع واکنش هــای شــیمیایی بــا کاهــش

محلــول باشــند. یــک مثــال معمــول اســید فســفریک اســت کــه عــاوه بــر ایــن مقــداری اکســید آهــن را بــه یــک الیــه بــی 

اثــر از فســفات آهــن تبدیــل می کنــد.

ــل  ــه چســبنده تبدی ــک الی ــه ی ــا اکســید آهــن، آن  را ب ــش ب ــق برهــم کن ــوع پوشــش از طری ــن ن ــات موجــود در ای ترکیب

ــد. ــت می نمای ــطح را محافظ ــدی، س ــای بع ــوده و از خوردگی ه ــاوم ب ــت مق ــه رطوب ــبت ب ــه نس ــد ک می کن

 اســتفاده از مبــدل زنــگ آهــن ضمــن جلوگیــری از رشــد خوردگــی، بــا تبدیــل زنــگ بــه یــک الیــه رنــگ و ایجــاد الیــه ضــد 

آب باعــث مقاومــت چنــد برابــری فلــز در برابــر خوردگــی شــده و می تــوان گفــت اعمــال آن، اولیــن قــدم در حفاظــت طوالنــی 

مــدت از ســطوح فلــزی بــا بازدهــی بــاال و هزینــه مطلــوب می باشــد. ایــن مبــدل، پوششــی اســت کــه بــر روی ســطوح زنــگ 

اعمــال شــده و بــا ایجــاد یــک پوشــش جدیــد، ضمــن اســتفاده از زنــگ آهــن بــه عنــوان عضــوی از ســاختار جدیــد، مانــع 

ــگ زدن می شــود. پیشــرفت زن

ایــن نــوع پوشــش هــا عمومــٌا پایــه آب بــوده و بــرای رقیــق کــردن آن از آب بــه عنــوان حــال اســتفاده می گــردد. لــذا از 

لحــاظ محیــط زیســت، دوســتدار محیــط زیســت محســوب می شــود.

ــه انجــام باســت نمــی باشــد.  ــز دارای زنــگ بــوده، نیــازی ب جهــت اعمــال ایــن نــوع پوشــش، در صورتــی کــه ســطح فل

جهــت آمــاده ســازی ایــن ســطوح می بایســت ابتــدا زنگ هــای سســت و تاول هــای بــزرگ بــا اســتفاده از بــرس ســیمی و 

یــا ســنگ فــرز از روی ســطح زدوده شــده و ســپس ســطح بــا اســتفاده از آب و مــواد چربــی زدا چربیگیــری شــود ) بــه دلیــل 

پایــه آب بــودن ایــن پوشــش چربیگیــری ســطح از الزامــات محســوب می گــردد(. 

جهــت ســطوح بــدون زنــگ آهــن، انجــام باســت بــرای ایجــاد زبــری و در نتیجــه آن چســبندگی پوشــش بــه ســطح الزامــی 

می باشــد. میــزان زبــری ســطح نبایــد خیلــی زیــاد باشــد زیــرا بــه دلیــل پایــه آب بــودن در صورتــی کــه ایــن پوشــش بــه 

صــورت تــک الیــه مــورد اســتفاده قــرار گیــرد  زبــری بــاال باعــث زنــگ زدگــی بیشــتر ســطح می شــود. لــذا بــرای ایــن پوشــش 

ایجــاد زبــری بــا انجــام باســت جزئــی کفایــت می کنــد.

ایــن پوشــش می توانــد بــه عنــوان تــک الیــه و یــا در سیســتم چنــد الیــه بــه عنــوان پرایمــر مــورد اســتفاده قــرار گیــرد. بــا 

وجــود پایــه آب بــودن ، پــس از اعمــال بــه عنــوان پرایمــر محدودیتــی در اعمــال الیه هــای بعــدی پایــه حالــی وجــود نــدارد. 

ولــی معمــواًل بــه صــورت دو الیــه بــه ضخامــت متوســط 80-70 میکــرون روی ســطح اعمــال شــده کــه ، الیــه اول می بایســت 

جهــت نفــوذ در خلــل و فــرج ســطح بــه صــورت رقیقتــر و الیــه دوم بــه صــورت غلیظتــر اعمــال گــردد. 

ــا رطوبــت تشــکیل شــده در  ــه دلیــل دفــع آب و ی ــز ب ــه آب گری ــز می باشــد کــه نمون ــز نی ــه آب گری ایــن پوشــش دارای نمون

ــی آن دارد.  ــه معمول ــه نمون ســطح، خاصیــت ضدخوردگــی باالتــری نســبت ب

اجــرای آن توســط قلــم مــو بــرای ســطوح کوچــک و رول جهــت ســطوح بزرگتــر امــکان پذیــر اســت. از اســپری ) هــوا یــا بــدون 

هــوا( نیــز می تــوان  بــرای پاشــش آن روی ســطح اســتفاده کــرد . قبــل از اعمــال ، بــه دلیــل تــه نشــینی ذرات نانــو می بایســت 

ایــن پوشــش بــه خوبــی میکــس شــده و ســپس از صافــی عبــور داده شــود.

شکل 3: اعمال مبدل زنگ آهن با استفاده از قلم مو

ایــن نــوع پوشــش بــه دلیــل وجــود ذرات نانــو عمومــًا بــه رنــگ قهــوه ای ســوخته مایــل بــه مشــکی تولیــد شــده ولــی امــکان 

تهیــه رنگ هــای ســبز،قرمز و آبــی را نیــز دارد.

مقایسه مبدل زنگ آهن و زنگ زدا:

ــه حــل مشــکل زنــگ  ــف ب ــا روش هــای مختل ــد ب ــاوت هســتند کــه می توانن ــدل زنــگ آهــن و زنــگ زدا دو محصــول متف مب

زدگــی کمــک کننــد. بســیاری از مــردم در مــورد تفــاوت هــا و اینکــه کــدام محصــول بهتریــن و یــا مناســب تریــن راه حــل بــرای 

مشــکل پیــش روی آن هاســت ســردرگم هســتند. 

بــه طــور کلــی مبــدل زنــگ یــک مــاده شــیمیایی اســت کــه اکســیدهای آهــن کــه باعــث زنــگ زدگــی می شــود را بــه یــک 

ــز اجــازه می دهــد تــا دوبــاره  مانــع شــیمیایی محافــظ تبدیــل می کنــد. مانــع محافــظ بــه عنــوان آســتر عمــل کــرده و بــه فل

رنــگ آمیــزی شــود. مبــدل زنــگ معمــوال روی ســطوح آهــن، فــوالد و آلومینیومــی اســتفاده می شــود کــه نمــی تــوان آن هــا را 

بــه طــور کامــل بــه فلــز بــدون زنــگ تبدیــل کــرد.

اســتفاده از مبــدل زنــگ آهــن، ســاده بــوده و بســته بــه انتخــاب روش اعمــال می تــوان از مــوارد و انــواع مبــدل زنــگ آهــن  

زیــر اســتفاده کــرد:

1- اسپری مبدل زنگ برای پوشش سریع سطوح

2- آئروسل مبدل زنگ برای ایجاد یک الیه  نهایی یکنواخت که سریع مناطق وسیع را پوشش می دهد.

3- مایع مبدل زنگ برای اعمال نازک با استفاده از برس یا قلم مو

نبایــد قطعــات را در مبــدل زنــگ آهــن غوطــه ور نمــود. اعمــال مبــدل زنــگ آهــن بــه صــورت یــک الیــه ضخیــم روی ســطح 

اشــتباهی رایــج بــوده کــه رونــد خشــک شــدن را کنــد می نمایــد. 

پیــش از اعمــال، بایــد از تمیــز بــودن ســطح و عــدم وجــود چربــی، روغــن و کثیفــی روی ســطح اطمینــان حاصــل نمــود تــا مبدل 

زنــگ بتوانــد بــه طــور موثــر روی ســطح عمــل نمایــد. زنــگ زدگی هــای سســت و رنــگ قدیمــی موجــود روی ســطح نیــز شــامل 
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ایــن مــوارد می باشــد. بــرای برطــرف کــردن آن می تــوان از بــرس ســیمی اســتفاده نمــود.

نحوه اعمال مبدل زنگ آهن:

ــام ســطح  ــه تم ــان حاصــل نماییــد ک ــد می بایســت اطمین ــال می کنی ــگ را مســتقیما روی ســطح اعم ــدل زن ــه مب هنگامــی ک

حتــی گوشــه هــا و لبــه هــا بــه طــور کامــل پوشــیده شــده اســت.

پــس از اعمــال آن روی ســطح بــه مــدت 15 دقیقــه بایــد صبــر کــرد تــا از تغییــر رنــگ زنــگ موجــود روی ســطح و در نتیجــه 

کارکــرد مبــدل زنــگ مطمئــن شــد. اگــر تغییــر رنــگ حاصــل نشــد پــس از 30 دقیقــه دوبــاره مبــدل زنــگ را روی ســطح اعمــال 

ــا فواصــل 15 دقیقــه اعمــال شــود. از  نماییــد. اگــر از اســپری مبــدل زنــگ اســتفاده شــده ، می بایســت 2 یــا 3 الیــه ســبک ب

ــازک پرهیــز گــردد. پــس از حداقــل 3 ســاعت، می تــوان الیه هــای بعــدی را از  اعمــال الیه هــای ضخیــم بــه جــای الیه هــای ن

جملــه رنــگ پایــه آب  و یــا رنــگ روغــن روی ســطح اعمــال نمــود.

از آنجــا کــه تمــام انــواع مبــدل زنــگ ذکــر شــده در بــاال، زنــگ را بــه یــک ترکیــب پایــدار تبدیــل می کننــد ایــن اطمینــان را 

ایجــاد می کنــد کــه هــر ســطحی کــه اســتفاده شــده آمــاده رنــگ آمیــزی اســت تــا جدیــد و نــو بــه نظــر برســد.

مزایای مبدل زنگ:

استفاده از مبدل زنگ آهن آسان بوده و نیاز به انجام باست نمی باشد.  •

مبــدل زنــگ مانعــی قــوی در برابــر بخــار آب و اکســیژن ایجــاد می کنــد، بــه ایــن معنــی کــه احتمــال بازگشــت زنــگ در ان   •

کمتــر اســت. همچنیــن در برابــر مــواد شــیمیایی و اســپری نمــک مقــاوم اســت کــه آن را بــرای محافظــت در برابــر عناصــر عالــی 

می کنــد.

از سطح در برابر رشد باکتری ها محافظت کرده و محافظت طوالنی مدت را فراهم می نماید.  •

مبدل زنگ آهن به سرعت عمل کرده و کارآمد است.  •

معایب مبدل زنگ:

مبــدل زنــگ راه حــل دائمــی ارائــه نمــی دهــد. می توانــد از طریــق ایجــاد یــک مانــع شــیمیایی بــه جلوگیــری از زنــگ زدگــی   •

کمــک کنــد، امــا مشــکل جلوگیــری از تشــکیل مجــدد زنــگ را بــه طــور کامــل حــل نمــی کنــد.

مبــدل زنــگ، تمــام زنــگ موجــود روی ســطح فلــز را از بیــن نمــی بــرد. فقــط یــک ترکیــب پایــدار و آمــاده بــرای رنــگ آمیــزی   •

ــد. مجــدد ایجــاد می نمای

زنگ زدا چیست؟

زنگ زدا برخاف مبدل، زنگ زدگی را از سطح جدا می کند. از انواع زنگ زدای زیرمی توان استفاده کرد.

ژل زنگ زدا برای سطوح عمومی   •

مایع زنگ زدا برای استفاده با برس   •

اسپری زنگ زدا برای پوشش یکنواخت  •

زنگ زدا به طور شیمیایی با زنگ واکنش د اده تا فلز را به سطح بدون زنگ و آماده رنگ آمیزی تبدیل نماید.

چگونه از زنگ زدا استفاده کنیم؟

زنــگ زدا را بایــد مســتقیما روی ناحیــه آســیب دیــده بــا اســتفاده از یــک بــرس ســیمی اعمــال نمــود و حــدودا هــر 5 دقیقــه 

یکبــار ایــن کار را ادامــه داد تــا محلــول فعــال بمانــد.

نکتــه مهــم ایــن اســت کــه نبایــد اجــازه بدهیــد کــه ســطح زنــگ خشــک شــود. در صــورت نیــاز می تــوان از مقــدار بیشــتری از 

زنــگ زدا اســتفاده نمــود. زنــگ کــم کــم شــروع بــه تبدیــل شــدن بــه رنــگ خاکســتری تیــره مایــل بــه ســیاه می کنــد. جهــت 

اجــزای کوچــک می تــوان از فرآینــد غوطــه وری اســتفاده نمــود.

مقایسه مبدل زنگ آهن و زنگ زدا:

• تفــاوت اصلــی بیــن مبــدل زنــگ آهــن و زنــگ زدا در ایــن اســت کــه یکــی باعــث جداشــدن زنــگ از ســطح می شــود در حالــی 

کــه دیگــری زنــگ را بــه یــک ترکیــب پایــدار تبدیــل می کنــد.

• از بین بردن زنگ زدگی فرآیندی بسیار طوالنی است که به زمان و حوصله ی بیشتری نیاز دارد. 

• زدودن زنــگ نیــاز بــه تــاش زیــادی دارد. از آنجاکــه ایــن فرآینــد بــه صــورت دســتی انجــام می شــود لــذا دشــوارتر از مبــدل 

زنــگ اســت.

نتیجه گیری:

بــه دلیــل عــدم نیــاز بــه باســت ســطوح زنــگ زده، مبــدل زنــگ جهــت تعمیــرات بــه خصــوص در مــواردی کــه محدودیــت 

دسترســی و یــا بحــث ایمنــی و زیســت محیطــی جهــت امــر باســت وجــود دارد می توانــد در زمــره  بهتریــن گزینــه هــا باشــد. 

از جملــه تعمیــرات خطــوط گاز، ســکوهای نفتــی ، تجهیــزات نصــب شــده در ارتفــاع، ریل هــای آهنــی و یــا بازســازی مــکان هــا 

ی تاریخــی

ــی  ــه راحت ــوان از آن ب ــان مواجــه هســتیم می ت ــت زم ــا محدودی ــه ب ــواردی ک ــرده و در م ــل ک ــگ آهــن ســریع عم ــدل زن مب

اســتفاده نمــود.

شکل 4: مشکات باست در ارتفاع

فهرست منابع:

Standards Australia AN/NZ2312:2002, “Guide to the protection of structural steel against atmospheric corrosion by the use 

of protective coatings”  

Rust Conversion Mechanism )http://corrosion-doctors.org/MetalCoatings/rust-converter.htm(

SchwegmannNet.de: Corrosion Protection of Metallic Surfaces

NCPTT- Material Research Program Begins Rust Converter Study
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فروش و بازاریابی B2B سنتی در حال منسوخ شدن است

تحوالت و دستاوردھای مپنابویلر در حوزه فروش و بازار
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فروش و بازاریابی B2B سنتی

در حال منسوخ شدن است

اکثــر تیم هــای فــروش و بازاریابــی B2B معمــواًل بــه صــورت 

ــا  ــی، ب ــای بازاریاب ــد. تیم  ه ــل می کنن ــی عم ــا خط ــریالی« ی »س

ــرده و  ــرار ک ــاط برق ــان ارتب ــل مسیرخریدش ــوه در اوای ــداران بالق خری

ــد.  ــا می  کنن ــاده و مهی ــروش آم ــرات ف ــا نف ــاط ب ــرای ارتب ــا را ب آن  ه

ــی«  ــرایط بازاریاب ــد ش ــوان »واج ــه عن ــرنخ ها ب ــن س ــه ای ــی ک هنگام

ــد  ــده می گیرن ــر عه ــئولیت را ب ــروش مس ــرات ف ــدند، نف ــن ش تعیی

ــال  ــازی دنب ــا مج ــوری ی ــات حض ــق تعام ــرنخ ها را از طری ــن س و ای

می کننــد. در میانــه ایــن راه لحظــه ای وجــود دارد کــه واحــد بازاریابــی 

کار را بــه واحــد فــروش و تعامــل آنایــن بــا مشــتری جــای خــود را بــه 

ــد. ــتری می ده ــا مش ــوری ب ــل حض تعام

حتــی در »رویکردهــای بازاریابــی مبتنــی بــر حســاب کاربــری1« 

پیشــرفته  تر، ایــن رویکــرد خطــی عمدتــًا بــدون چالــش باقــی مانــده، 

ــور  ــه ط ــا ب ــود. ی ــام می  ش ــروش انج ــپس ف ــی و س ــدا بازاریاب ابت

ــات  ــه، تعام ــی مشــخص و در ادام ــات دیجیتال ــدا تعام ــر، ابت دقیق  ت

هدفمنــد بــا فروشــنده انجــام می  شــود. همچنیــن در مدل  هــای 

ــرفت  ــر پیش ــی«، ب ــروش و بازاریاب ــام ف ــجم  تر »ادغ ــر و منس به  روزت

معامــات در حــد امــکان به  صــورت »یکپارچــه«، و حــذف »اصطــکاک« 

ــا  ــی انگیزه ه ــات حت ــی اوق ــا، و گاه ــا، داده ه ــردن معیاره ــراز ک و ت

ــرای  ــر ب ــن ام ــت. ای ــده اس ــز ش ــی تمرک ــاختارهای گزارش ده و س

اطمینــان از کارآمــدی حداکثــری انتقــال تعامــات دیجیتــال بــه فــروش 

انســانی می  باشــد.

 B2B ظهور خرید دیجیتال در بازارهای

ــه  ــی، ب ــورت دیجیتال ــه ص ــد B2B ب ــر، خری ــال  های اخی ــه درس اگرچ

طــور چشــمگیری بــه یــک رفتــار خریــد غالــب  تبدیــل شــده اســت و 

بســیاری از مدل  هــای تجــاری را نــه تنهــا کهنــه بلکــه تقریبــا منســوخ 

کــرده اســت.

1-account-based marketing approaches

امیر صراف

ــزات و  ــد تجهی ــر در خری ــک نظرســنجی از 750 مشــتری B2B درگی ــا ی ــروس کرون ــری وی ــر 2 پیــش از همه گی موسســه گارتن

»راه حل هــای« پیچیــده )بــرای سازمانشــان( را انجــام داد. مشــتریان گــزارش کردنــد کــه تنهــا 17 درصــد از کل زمــان خریــد 

ــد  ــای خری ــتر فعالیت ه ــوض، بیش ــد. در ع ــده می کنن ــروش تامین کنن ــای ف ــا تیم ه ــتقیم ب ــل مس ــرف تعام ــود را ص خ

آن هــا شــامل یادگیــری مســتقل آنایــن )27%(، یادگیــری مســتقل آفایــن )18%( و ایجــاد اجمــاع بیــن طیــف گســترده ای از 

ذینفعــان داخلــی و شــرکای خارجــی )بــه ترتیــب 22% و 11%( بــوده اســت.

ــه صــورت  ــا )چــه ب ــا تامین   کننده ه ــل ب ــه تعام ــد اختصــاص داده شــده ب ــت خری ــن 17 درصــد از فعالی ــن حــال، همی باای

ــه  ــا هم ــل ب ــه تعام ــد ب ــت خری ــان اختصــاص داده شــده از فعالی ــده زم حضــوری و چــه به   صــورت مجــازی( نشــان دهن

ــده  ــر ســه تامین کنن ــن، اگ ــده به   صــورت جــدا. بنابرای ــر تامین   کنن ــه ه ــه صــورت یکجــا را نشــان داده و ن ــدگان ب تامین کنن

بــرای یــک پــروژه بــا هــم رقابــت کننــد، بــا فــرض تقســیم مســاوی زمــان تخصیــص داده شــده مشــتری بــرای هرکــدام از 

ــا مشــتری می   رســد )شــاید 5% یــا  ــرای تعامــل مســتقیم ب تامین   کننــدگان، بــه هــر تیــم فــروش فرصــت بســیار کوچکــی ب

6%. از کل زمــان خریــد اگــر خــوش شــانس باشــند.(.

ــن پنجــره بســیار کوچــک تعامــل  ــروش، ای ــران ف ــرای بســیاری از رهب ب

مســتقیم نشــان دهنده بزرگ تریــن چالشــی اســت کــه امــروزه 

تیم هــای فــروش آن هــا بــا آن روبــرو هســتند، یعنــی کمبــود کلــی 

دسترســی و در نتیجــه کمبــود فرصــت بــرای تأثیــر محســوس بر 

مذاکــرات خریــد و ترغیــب کــردن ترجیــح مشــتری بــه ســمت 

پیشــنهاد منحصــر بــه فــرد شــرکت خودشــان.

همانطــور کــه یکــی از مدیــران فــروش می گویــد: »مــا فرصــت 

بســیار کمــی داریــم کــه واقعــًا بــر رفتــار خریــد مشــتری تأثیــر 

ــروزی  ــال B2B ام ــد نرم ــر، مســیر خری ــان دیگ ــه بی ــم. ب بگذاری

ــور  ــدرت مان ــده ق ــروش تامین کنن ــای ف ــود تیم ه ــث می ش باع

و فضــای بســیار محــدودی بــرای فــروش واقعــی داشــته باشــند.

خرید چندکانالی

در عــوض، خریــداران B2B امــروزی بــرای پشــتیبانی از پیشــرفت 

در کل مســیر خریــد خــود، بــه شــدت بــه اطاعــات دیجیتالــی 

 B2B متکــی هســتند. در یک نظرســنجی از بیــش از 1000 خریــدار

ــدگان  کــه در خریدهــای پیچیــده شــرکت داشــتند، پاســخ دهن

ــژه وب  ــه وی ــال - ب ــای دیجیت ــه از کانال   ه ــد ک ــزارش کردن گ

ــا  ــابه ب ــا مش ــزان تقریب ــه می ــده – ب ــن کنن ــود تامی ــایت خ س

ــد.  ــتفاده می   کنن ــدگان اس ــروش تامین   کنن ــدگان ف ــای نماین کانال   ه

ایــن اســتفاده به   منظــور جمــع آوری اطاعــات الزم بــرای تکمیــل 

ــاب  ــت   ها و انتخ ــاد درخواس ــل، ایج ــکات، کاوش راه ح ــایی مش ــد شناس ــد مانن ــف خری ــل مختل ــیعی از مراح ــف وس طی

تامین   کننــدگان می   باشــد. در نهایــت، مشــتریان باتوجــه بــه جایــی کــه اطاعــات الزم بــرای پیشــبرد بررســی خریــد را پیــدا 

ــده اند. ــناس ش ــادی ناش ــد زی ــا ح ــد، ت می کنن

ــه  ــود ک ــخص می ش ــتند، مش ــتری« هس ــه مش ــی ب ــی دسترس ــال »بازیاب ــه دنب ــه ب ــروش ک ــران ف ــرای رهب ــر، ب ــن نظ از ای

ــال  ــه دنب ــا ب ــوض، آنه ــد. در ع ــان نبوده   ان ــه خودش ــنده ب ــی فروش ــان دسترس ــًا خواه ــز واقع ــه اول هرگ ــتریان در وهل مش

گفتگوهــای فــروش بودنــد. نــه بــه خاطــر خــود مکالمــه، بلکــه بــه عنــوان وســیله ای عملــی بــرای بــه دســت آوردن اطاعــات 
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الزم بــرای تکمیــل مجموعــه خاصــی از نیازهــای خریــد. اکنــون کــه بســیاری از ایــن اطاعــات بــه صــورت آنایــن در دســترس 

هســتند، تیم هــای فــروش دیگــر تنهــا کانــال بــرای مشــتریان نیســتند، بلکــه تنهــا یکــی از کانال   هــای موجــود بــرای مشــتریان 

هســتند. و مشــتریان بســیاری از نفــرات فــروش را در وضعیــت تقــا بــرای بدســت آوردن زمــان و فرصــت ماقــات حضــوری 

ــد. ــرار می   دهن جهــت تعامــات فــروش ق

بــا ایــن حــال، علیرغــم تــاش تــک تــک فروشــندگان بــرای در ارتبــاط مانــدن بــا مشــتریان، رهبــران ســازمانی از رفتــار خریــد 

ــداران  ــه خری ــد یافــت: کمــک ب ــده خواهن ــرای موفقیــت تجــاری آین ــم ب ــال مشــتریان، یــک درس بســیار مه ناشــناس کان

B2B امــروزی بــرای خریــد، یــک چالــش فــروش نیســت، بلکــه تقریبــًا یــک چالــش اطاعاتــی )یــا به   نوعــی، یــک فرصــت 

ــه  ــی ک ــق کانال   های ــژه از طری ــه وی ــوری و ب ــور ف ــه ط ــه و ب ــن وج ــه بهتری ــه ب ــی ک ــد. تامین   کنندگان ــی( می   باش اطاعات

مشــتریان ترجیــح می   دهنــد، اطاعــات مــورد نیــاز مشــتریان را در اختیارشــان قــرار دهنــد در موقعیــت بســیار بهتــری بــرای 

ــه ســرعت در حــال تحــول می   باشــند، هســتند. ــه ب ــی ک ــت تجــاری در چشــم انداز تجــاری دیجیتال ایجــاد موفقی

ترجیح برای تجربه    خرید بدون حضور نیروی فروش

وقتـی از بسـیاری از خریـداران B2B تجهیـزات و پروژه   هـای مهندسـی پیچیـده پرسـیده می شـود، ترجیـح زیـادی بـرای تجربـه 

خریـد بـدون تعامـل با نماینـدگان فروش وجود دارد. در یک نظرسـنجی از نزدیک بـه 1000 خریدار B2B، 43% از پاسـخ دهندگان 

مـورد نظـر موافـق بودنـد کـه آنهـا یـک تجربه خریـد بـدون تکـرار را ترجیـح می دهنـد. زمانی کـه فقط نسـل   های جدیـد را در 

نظـر بگیریـم، 29% از ایـن طیـف ترجیـح دادنـد راه حل هـا را بـدون دخالـت نماینـدگان خریـداری کننـد، در حالـی کـه بـه طور 

قابـل توجهـی بیـش از نیمـی از نسـل   ها قدیمی   تـر) 54%(، همین احساسـات را ابـراز کردند. مشـخصا هم تجربیـات عملی و هم 

شـواهد مبتنـی بـر داده هـا نشـان دهنده یـک تغییر نسـلی بالقوه چشـمگیر در ترجیحـات تعامات مشـتری در طول پنـج تا ده 

سـال آینده می   باشـد.

ــیر  ــن تفس ــال، ای ــن ح ــا ای ــت. ب ــک اس ــروش« نزدی ــرگ ف ــه »م ــت ک ــه گرف ــوان نتیج ــی، می ت ــورت افراط ــع، به   ص در واق

ــای  ــیاری از راه حل ه ــه بس ــد ک ــتدالل می کنن ــاری اس ــران تج ــرف، رهب ــک ط ــد. از ی ــر می رس ــه نظ ــی ب ــا غیرواقع از داده ه

ــه  ــد، و ب ــروری می کن ــانی را ض ــات انس ــه تعام ــد ک ــارکتی دارن ــازی مش ــخصی از سفارشی س ــطح مش ــه س ــاز ب ــده نی پیچی

طــور موثــر نفــرات فــروش را »نیــروی ضــروری« در خریــد B2B می ســازد. بــه طــور همزمــان، اکثــر افــراد بــه همــان انــدازه 

موافــق هســتند کــه تجــارب خریــد B2B کنونــی بــه انــدازه کافــی مســتحکم، ظریــف یــا پیشــرفته نیســتند تــا از مشــتریانی 

ــد. ــد، حمایــت کنن ــد را پیــش ببرن ــا پروســه خری ــد خودشــان تمام ــح می دهن ــه ترجی ک

ــده  ــدون مشــارکت نماین ــده را ب ــد راه حل هــای پیچی ــل کــه مشــتریان امــروزی نمی توانن ــن دلی ــه ای ــن حــال، فقــط ب ــا ای ب

فــروش بخرنــد، بــه ایــن معنــی نیســت کــه در صــورت امــکان، ترجیــح نمی دهنــد ایــن کار را انجــام دهنــد. از ایــن نظــر، 

ــورد نحــوه  ــدگان و مشــتریان در م ــزان عــدم هماهنگــی عرضه کنن ــن داده هــا بســیار چشــمگیر اســت، می ــورد ای آنچــه درم

ــه بیــان ســاده، تامیــن کننــدگان فــروش خــود را آن طــور کــه بســیاری از مشــتریان ترجیــح می دهنــد  تعامــل آنهاســت. ب

خریــد کننــد انجــام نمی   دهنــد . و ایــن »شــکاف ترجیحــی« تأمین کننــدگان را به طــور فزاینــده ای در معــرض خطــر پــر شــدن 

ایــن شــکاف بــه روش هــای جدیــد و خاقانــه توســط رقبــا یــا تــازه   واردان قــرار می دهــد.

موتور تجاری »یکپارچه«3 

تغییر رفتارهای خرید چقدر با ساختار سازمانی ارتباط دارد؟ به صورت تمام و کمال!

درحالیکــه زمانــی بــود کــه یــک پروکســی نســبتا دقیــق بــرای رفتــار خریــد اصولــی پاســخگو بــود، امــا امــروزه موتــور تجــاری 

ــداران B2B امــروزی  ــا نیازهــا و نحــوه خریــد خری ــه طــور خطرناکــی ب ــده ای منســوخ شــده و ب ــه طــرز ناامیدکنن ســریالی ب

همــگام نیســت. در مســیر خریــد B2B امــروزی، هیــچ انتقــال مجزایــی از دیجیتــال بــه حضــوری )از بازاریابــی بــه فــروش( 

3-The «Unified» Commercial Engine

ــی  ــد، بلکــه از نظــر ترجیحــات دیجیتال ــده می گیرن ــار، کانال هــا را نادی ــا از نظــر رفت ــه تنه ــداران امــروزی ن ــدارد. خری وجــود ن

نیــز غالــب هســتند.

ــا راه حل هــا را کشــف  ــروش باشــند ت ــرات ف ــا نف ــاط ب ــال ارتب ــه دنب ــه ب ــل معامل در نتیجــه، مشــتریان ممکــن اســت در اوای

کننــد، امــا بــرای ایجــاد الزامــات بــه دیجیتــال بازگردنــد. بعــدًا، وقتــی ذینفعــان بیشــتری درگیــر می شــوند، ممکــن اســت بــه 

طــور کلــی مســئله اولیــه خــود را مجــددًا بررســی و احتمــااًل حتــی در تصمیمــات اولیــه خــود تجدیــد نظــر و آنهــا را بــه ارزیابــی 

مجــدد یــا حتــی بازنگــری راه حل هــای بالقــوه ســوق دهــد. تمــام ایــن مراحــل میتوانــد باحضــور و یــا بــدون حضــور تیم   هــای 

فــروش باشــد.

در چنیــن دنیایــی، صرفــًا »همســو کــردن4 « فــروش بــا بازاریابــی بــرای اطمینــان از انتقــال یکپارچــه در زمــان »پیشــرفت« یــک 

معاملــه در امتــداد یــک پروســه خریــد خطــی، یــک راه حــل بســیار ناکافــی بــرای یــک واقعیــت کامــًا جدیــد در پروســه خریــد 

اســت.

 SMART ــرکت ــروش در ش ــابق ف ــس س ــوک5 ، رئی ــا پیپچ ــه جن ــه گفت ــت؟ ب ــته چیس ــی گذش ــه خط ــن پروس ــا جایگزی ام

Technologies، پاســخ »بازســازی سیســتم فــروش از ابتــدا« می   باشــد.

SMART Technologies بررسی تجربه

SMART Technologies مســتقر در کلگــری، کانــادا، ارائــه دهنــده راه حل هــای ســخت افــزاری و نــرم افــزاری بــرای مدرســان 

در سراســر جهــان اســت.

نزدیــک بــه دو ســال پیــش، در حالــی کــه جهــان بــه ســمت یــک بیمــاری همــه گیــر جهانــی پیــش می رفــت، رهبــران تجــاری 

ــا  ــری جن ــه رهب ــم SMART ب ــال، تی ــن ح ــا ای ــد. ب ــش گرفتن ــای انقباضــی را در پی ــاق برنامه ه ــن اتف ــار ای ــر آث ــه ب ــرای غلب ب

پیپچــوک، رئیــس فــروش و جــف لــو، رئیــس بازاریابــی، روشــی کامــًا متفــاوت را انتخــاب کردنــد. جــف و جنــا بــا مشــاهده 

تغییــرات مشــابه در خریــداران B2B خــود، بــه شــدت از عــدم همســویی فزاینــده بیــن نحــوه فــروش و نحــوه خریــد مشــتریان 

خــود آگاه بودنــد. نتیجــه نــه تنهــا فرصت هــای از دســت رفتــه بــرای ایجــاد تعامــل و رشــد بــا مشــتریان فعلــی و بالقــوه بــود، 

بلکــه تاش هــای تکــراری پرهزینــه و ناکارآمــد پیرامــون پیام رســانی، تجزیــه و تحلیــل و حتــی فنــاوری مســتقر در شــیوه   های 

ســنتی فــروش و بازاریابــی بــود کــه دیگــر معنــای منطقــی نداشــت.

ــی و فــروش« عملکردهــای تجــاری  ــا درک محدودیت هــای »برنامه هــای همسوســازی بازاریاب ــی ب ــروش و بازاریاب ــم ف ــن تی ای

خــود، فــروش ســنتی، بازاریابــی، موفقیــت و خدمــات را بــه طــور کامــل برچیــد و آنهــا را بــه چیــزی کــه ایــن شــرکت »موتــور 

ــی ســازمان  ــه براســاس پروســه   های داخل ــرد. برخــاف شــیوه   های ســنتی ک ــدی ک ــد، پیکربن تجــاری متحــد « UCE(6( می نام

مــدل می   شــوند، سیســتم UCE از مدلینــگ دقیــق مســیر خریــد مشــتریان در طیفــی از کارهــای قابــل پیــش بینــی   ای کــه بایــد 

به   عنــوان بخشــی از پروســه خریــد تکنولوژی   هــای آموزشــی مــورد نیــاز اســت، ســاخته شــده اســت.

در ادامــه ابتــکار فــوق، ایــن تیــم پنــج مرحلــه رایــج در پروســه خریــد )یادگیــری، خریــد، ســفارش/نصب، انطبــاق، پشــتیبانی( را 

شناســایی کــرد و یــک تیــم داخلــی را ایجــاد کــرد کــه بــه طــور خــاص بــرای پشــتیبانی از هــر یــک از ایــن مراحــل مســتقر شــده 

بــود و تقریبــًا هــر یــک از اعضــای قدیمــی بازاریابــی، فــروش و ســرویس و را مجــددًا ســازماندهی کــرد. در نتیجــه. در مجمــوع، 

بیــش از 250 نفــر از اعضــای تیــم بــه عنــوان بخشــی از ایــن فرآینــد، شــغل جدیــدی دریافــت کردنــد.

عــاوه بــر ایــن، ایــن شــرکت ســه مرکــز تعالــی ایجــاد کــرد، جایــی کــه آنهــا تاش هــای تکــراری را در سراســر مرزهــای عملکــرد 

ــه  ــرای تجرب ــری ب ــتری، و دیگ ــی مش ــش و موقعیت یاب ــرای بین ــری ب ــل، دیگ ــه و تحلی ــا و تجزی ــرای داده ه ــی ب ــنتی، یک س

خاقانــه و دیجیتالــی تلفیــق کردنــد.

4-aligning
5-Jenna Pipchuk
6-UCE )Unified Commercial Engine(
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ــه  ــی ک ــرد، جای ــف مســتقر ک ــی مختل ــان خــود را در گروه   هــای مشــابه در مکان   هــای جغرافیای ــم کارکن ــن تی ــت، ای در نهای

هــر گــروه شــامل اعضایــی اســت کــه از هــر یــک از پنــج مراخــل خریــد مربوطــه پشــتیبانی می کننــد. بنابرایــن، بــه عنــوان 

مثــال، گــروه بــرای جنــوب شــرقی ایــاالت متحــده، از ترکیبــی از افــرادی تشــکیل شــده اســت کــه وظیفــه دارنــد از طیــف 

وســیعی از نیازهــای مشــتری از یادگیــری تــا پشــتیبانی در تمــام کانال هــای دیجیتــال و حضــوری مرتبــط پشــتیبانی کننــد.

ایــن گروه   هــا توســط داشــبورد کامــًا جدیــد UCE مدیریــت می شــوند کــه شــامل طیــف وســیعی از معیارهــای فعالیت   هــای 

بازاریابــی ســنتی، فــروش و ســرویس اســت. رهبــر هــر گــروه وظیفــه دارد بــه تیــم کمــک کنــد تــا اطمینــان حاصــل کنــد کــه 

شــرکت SMART بــه خریــداران در آن جغرافیــا، هــر گونــه حمایتــی را کــه ممکــن اســت نیــاز داشــته باشــند، از طریــق هــر 

کانالــی کــه تمایــل داشــته باشــند، در هــر زمــان و بــرای هــرکاری ارائــه می دهــد.

نتایــج ایــن تــاش چشــمگیر بــوده اســت. در 18 مــاه، حجــم ســرنخ   ها 50% افزایــش یافتــه اســت، پذیــرش ســرنخ   ها %35 

ــی 48% می رســد. تمــام ایــن اتفاقــات  ــه عــدد باورنکردن ــه ســال ب ــر، رشــد ســال ب ــه اســت، و از همــه مهمت افزایــش یافت

در دوره یــک بیمــاری همــه گیــر جهانــی اتفــاق می   افتــد. در همیــن حــال، جنــا و جــف امــروز خــود را بــه عنــوان »رئیــس 

ســابق فــروش« و »رئیــس ســابق بازاریابــی« معرفــی می کننــد، زیــرا بــه قــول آنهــا دیگــر فــروش و بازاریابــی ندارنــد. آنهــا 

موتــور تجــاری یکپارچــه دارنــد.

مطمئنــًا ایــن یــک مســیر بســیار چالــش برانگیــز اســت، امــا داســتان شــرکت SMART نمونــه ای خارق العــاده از نوعــی تغییــر 

فراگیــر اســت کــه احتمــااًل در بیشــتر ســازمان ها بــرای غلبــه بــر نزدیک بینــی عملکــردی و تــراز کــردن مجــدد موتــور تجــاری 

دنیــای قدیــم بــا دنیــای کامــًا جدیــد خریــد B2B ضــروری اســت. 

آینــده دنیــای فــروش و بازاریابــی B2B چــه خواهــد بــود؟ بنظــر می   رســد پایــان فــروش و بازاریابــی B2B نزدیــک اســت. 

بــه دنیــای جدیــد پشــتیبانی از خریــد B2B خــوش آمدیــد!

Harvard Business Review :منبع

درباره نویسنده: 

برنت آدامسون7 ، معاون پژوهشی شرکت گارتنر کینت8  

او یــک معــاون برجســته، مشــاور، در زمینــه فــروش، خدمــات مشــتریان و بازاریابــی اســت. کار آقــای آدامســون طیــف 

گســترده ای از چالش هــای تجــاری از جملــه رفتــار خریــد مشــتری، عملکــرد فــروش، عملیــات خدمــات مشــتریان، برتــری 

بازاریابــی، اســتراتژی تجــاری، بازاریابــی محتــوا، تجربــه و درک مشــتری/مصرف کننــده، مدیریــت فــروش، شــخصی ســازی، 

رهبــری و مربیگــری را در بهــره   وری ســازمانی در تعامــات حضــوری و دیجیتالــی بــا مشــتریان دربــر میگیــرد. او بــه دلیــل 

عاقــه اش بــه موضــوع اختــاالت بهــره   وری شــهرت دارد. او یــک ســخنران و تســهیل   گر شناخته   شــده بــا 30 ســال تجربــه 

 The Challenger Customer بــه عنــوان محقــق، معلــم و مربــی حرفــه ای اســت. او همچنیــن یکــی از نویســندگان کتــاب

و کتــاب پرفــروش The Challenger Sale اســت. عــاوه بــر ایــن، او یکــی از همــکاران همیشــگی هــاروارد بیزینــس ریویــو 

میباشــد و همچنیــن بــرای طیــف گســترده ای از نشــریات تجــاری، از جملــه فوربــس، بلومبــرگ بیزینــس ویــک، و ســلینگ 

پــاور نوشــته اســت.

ــرای  ــوان الگوهــای تثبیــت شــده ای را ب ــی در مــورد UCE: ایــن مــدل بســیار جدیــد می   باشــد و نمیت توضیحــات تکمیل

آن بــه نمایــش گذاشــت. امــا شــاید تصویــر زیــر بتوانــد تفــاوت نــگاه مــدل ســنتی )کــه بخش   هــای مختلــف فــروش و 

بازاریابــی را بــه صــورت ســلول   های مجــزا درنظــر میگرفــت( را بــا مــدل UCE بــه نمایــش بگــذارد.

7-Brent Adamson
8- Gartner Keynote
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ر شد مپنا بویلر برنده مناقصه BOO تولید آب شرب دیِّ

ــده مناقصــه  ــا برن ــزات مپن ــر و تجهی شــرکت مهندســی و ســاخت بویل

ــر اســتان بوشــهر شــد. ــه دی ــد آب شــرب در منطق BOO تولی

ــزار شــد در اواخــر ســال  ــای بوشــهر برگ ــه توســط آبف ــن مناقصــه ک ای

ــروع و در  ــه ش ــر در مناقص ــرکت های حاض ــی ش ــش ارزیاب ــا پی 1400 ب

ادامــه بــا انتخــاب شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا 

ــه  ــه مناقص ــد، وارد مرحل ــورد تایی ــرکت های م ــی از ش ــوان یک ــه عن ب

قیمــت گردیــد.

گفتنــی اســت در ایــن مرحلــه نیــز مپنابویلــر بــا ارائــه بهتریــن پیشــنهاد 

ــتان  ــاب اس ــرکت آب و فاض ــرف ش ــه از ط ــده مناقص ــوان برن ــه عن ب

ــت  ــاه دریاف ــرداد م ــل م ــه آن را در اوای ــی شــده و اباغی بوشــهر معرف

نمــود. مشــخصات کلــی پــروژه بــه شــرح زیــر اســت:

ــب در  ــر مکع ــرب: 3000 مت ــد آب ش ــن تولی ــط تضمی ــت متوس ظرفی

ــبانه روز ش

SWRO :روش تولید آب شرب

طول دوران بهره برداری تجاری: 15 سال

شــایان ذکــر اســت اجــرای حــدود 10 كيلومتــر خــط انتقــال بــرق و حــدود 5/5 کیلومتــر خــط انتقــال آب بــه همــراه ايســتگاه 

ــروژه می باشــد. ــن پ ــز در محــدوده ای ــاژ نی پمپ

)BOO )Build-Own-Operateقراردادهای  شامل »ساخت، تملک و بهره برداری« از پروژه تا پایان قرارداد می باشند.

تحوالت و دستاوردهای مپنابویلر در تحوالت و دستاوردهای مپنابویلر در 

حوزه فروش و توسعه بازارحوزه فروش و توسعه بازار

اخذ رتبه سه  بهره برداری نمک زدایی از شرکت مهندسی آب و فاضالب 

کشور

ــه اخــذ  ــق ب ــا موف ــزات مپن ــر و تجهی شــرکت مهندســی و ســاخت بویل

ــاب  ــی آب و فاض ــرکت مهندس ــی از ش ــرداری نمک زدای ــه 3 بهره ب رتب

کشــور شــد. بــا اخــذ ایــن رتبــه، شــرکت مپنابویلــر قــادر خواهــد بــود تــا 

ــه  در بســیاری از فرصت هــای مشــارکت در بخــش شیرین ســازی آب، ک

از ســوی ســازمان آب و فاضــاب کشــور و زیرمجموعــه هــای آن ابــاغ 

می شــود، بــدون نیــاز بــه همــکاری بــا شــریک تجــاری حضــور یابــد کــه از جملــه مزایــای آن می تــوان بــه ارتقــای جایــگاه 

برنــد و نیــز افزایــش ســودآوری بــرای شــرکت مپنــا بویلــر اشــاره نمــود.

جدیدترین رتبه مپنابویلر در گزارش 6 ماهه اول مک کوی

ــال  ــه اول س ــش ماه ــا در ش ــزات مپن ــر و تجهی ــاخت بویل ــی و س ــرکت مهندس ش

میــادی 2022 بــا ســاخت تعــداد 10 دســتگاه بویلــر، رتبــه ســوم بزرگتریــن ســازندگان 

صاحــب تکنولــوژی جهــان را در آخریــن رتبه بنــدی نشــریه بیــن المللــی مک کــوی 

کســب نمــوده اســت.

شــایان ذکــر اســت کــه شــرکت های نوتراریکســون و میتسوبیشــی رده هــای اول و 

دوم را در ایــن رتبه بنــدی بــه خــود اختصــاص داده انــد.

شرکت مپنابویلر عضویت انجمن آهن و فوالد ایران را دریافت کرد

در راســتای تحقــق اهــداف مــدون شــرکت مپنــا بویلــر مبنــی بــر عضویــت در انجمن هــای علمــی، فنــی و تخصصــی مرتبــط 

بــا حوزه هــای تخصصــی و فراینــدی، شــرکت مپنابویلــر از تاریــخ 1 مــرداد 1401 بــه 

عضویــت حقوقــی انجمــن آهــن و فــوالد ایــران درآمــده اســت.

برخــی از مهمتریــن فعالیت هــای ایــن انجمــن مــی تــوان بــه عناویــن زیــر اشــاره 

نمــود:

ارائۀ مشاورۀ راهبردی به مراکز تصمیم گیری کان مملکت 

ایجاد و توسعۀ بانک اطاعاتی و آماری صنایع آهن و فوالد ایران

برگزاری همایش ها، سمینارها و نمایشگاه های سالیانۀ ملی و بین المللی

انتشــار فصلنامــه پیــام فــوالد، مجلــه بین المللــی انجمــن آهــن و دو مجلــه علمــی- 

پژوهشــی مشــترک بــا دو دانشــگاه ه معتبــر کشــور
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ارزیابی و رتبه بندی مولفه های اصلی رضایت مندی از نظام 
پیشنهادها و ارائه راهکارهای بهبود 

)مطالعه موردی: شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات مپنا(
رضا پورجهانی 

حمیدرضا پایگاه
ارزیابــی و رتبــه بنــدی مولفــه هــای اصلــی رضایت مندی 

از نظــام پیشــنهادها و ارائه راهکارهــای بهبود
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چکیده

بــا گذشــت بیــش از 11 ســال از اســتقرار نظــام پیشــنهادها در شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا، لــزوم انجــام 

یــک تحقیــق در خصــوص ســنجش رضایــت کارکنــان از ایــن نظــام و شناســایی نقــاط قــوت و نقــاط قابــل بهبــود آن بیــش از 

ــنهادها  ــام پیش ــدی از نظ ــی رضایت من ــای اصل ــدی مولفه ه ــی و رتبه بن ــق، ارزیاب ــن تحقی ــدف ای ــد. ه ــاس می ش ــش احس پی

ــه  ــر ب ــق حاض ــد. تحقي ــرکت می باش ــام در ش ــن نظ ــای ای ــی و ارتق ــش اثربخش ــتای افزای ــود در راس ــای بهب ــه راهکاره و ارائ

لحــاظ روش، يــك تحقيــق توصیفی-پیمایشــی و بــه لحــاظ هــدف در زمــره تحقیقــات کاربــردی قــرار می گیــرد. ابــزار تحقیــق، 

پرسشــنامه محقــق ســاخته شــامل 13 مولفــه و 42 ســئوال بســته در طیــف لیکــرت )1 تــا 5( و 2 ســئوال بــاز و جامعــه آمــاری 

کلیــه کارکنــان شــرکت مپنابویلــر بــوده اســت. داده هــای تحقیــق بــا اســتفاده از نــرم افــزار SPSS و روش هــای آمــار توصیفــی 

و آزمــون فریدمــن تحلیــل گردیــد. یافته هــای پژوهــش حاکــی از آن بــود میــزان رضایــت کل از نظــام پیشــنهادها 3.43 از 5 

بــوده و مولفه هــای »عملکــرد دبیرخانــه و کمیتــه عالــی پیشــنهادها«، »اطــاع رســانی و آگاهــی بخشــی« و »تعهــد و حمایــت 

ــزار«  ــرم اف ــد نظــام پیشــنهادها« و »زیرســاخت ها و ن ــوزش«، »فراین ــان و مولفه هــای »آم ــت کارکن ــران« بیشــترین رضای مدی

کمتریــن رضایــت کارکنــان را در برداشــته اســت. بــر اســاس نتایــج تحقیــق اقــدام بــه ارائــه راهکارهــای بهبــود جهــت بالندگــی 

هــر چــه بیشــتر ایــن نظــام در شــرکت گردیــد. 

کلمات كليدي

 نظام پیشنهادها، بهبود مستمر، رضایت مندی، نظرسنجی، آزمون فریدمن

Evaluation and ranking of the main components of satisfaction with the suggestion system and providing improvement 

solutions )Case study: Mapna Boiler& Equipment Engineering& Manufacturing Co.(

Abstract

More than 11 years after the establishment of the suggestion system in Mapna Boiler Company, the need for a study to 

measure employee satisfaction with this system and identify its strengths and improvements was felt more than ever. 

The purpose of this study is to evaluate and rank the main components of satisfaction with the suggestion system and 

provide improvement solutions in order to increase the effectiveness and promotion of this system in the company. 

The present research is a descriptive-survey research in terms of method and applied research in terms of purpose. 

The research instrument was a researcher-made questionnaire consisting of 13 components and 42 closed questions 

in the Likert scale )1 to 5( and 2 open-ended questions and the statistical population of all Mapna Boiler employees. 

Research data were analyzed using SPSS software and descriptive statistics and Friedman test. Findings showed 

that the overall satisfaction with the suggestion system was 3.43 out of 5 and the components of «Performance of the 

Secretariat and the Suggestion Committee», «Awareness» and «Commitment and Support of Managers» were the 

highest staff satisfaction and components «Training», «Suggestion System Process» and «Infrastructure and Software» 

have the lowest staff satisfaction. Based on the results of the research, improvement solutions were proposed to make 

this system as effective as possible in the company.

Keywords
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- مقدمه 

شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا، شــرکتی اســت توانمنــد کــه در زمینــه طراحــی، تامیــن، ســاخت، نصــب و 

راه انــدازی انــواع بویلرهــای بازیافــت حرارتــی/ تولیــد همزمــان بــرق و حــرارت )CHP، واترتیــوب )پکیــج/ صنعتــی/ نیروگاهــی( 

و تجهیــزات جانبــی مرتبــط در بخش هــای نیــرو، نفــت و گاز، پتروشــیمی، آب و ســایر صنایــع در بازارهــای داخلــی و خارجــی 

بصــورت EP و EPC فعالیــت می کنــد. ایــن شــرکت دانــش بنیــان صنعتــی، بــر اســاس اعتقــاد بــه مســئولیت های اجتماعــی، 

اقــدام بــه ارزش آفرینــی بــرای کلیــه ذینفعــان نمــوده و پاســخگویی اجتماعــی، پویایــی اقتصــادی و پایــداری زیســت محیطی 

را ســرلوحه فعالیت هــای خــود در جهــت توســعه پایــدار قــرار داده اســت و در راســتای منافــع ملــی گام برمــی دارد. 

پــس از راه انــدازی فراینــد نظــام پیشــنهادها در ســال 88، ایــن فراینــد در شــرکت مپنــا بویلــر فــراز و فــرود زیــادی را پشــت 

ســر گذاشــته اســت. کارکنــان شــرکت مپنــا بویلــر در طــی ایــن ســال ها توانســته اند بیــش از 24،000 پیشــنهاد کیفــی و کمــی 

ــش  ــب و کار و کاه ــای کس ــتمر فراینده ــود مس ــرکت و بهب ــداف ش ــبرد اه ــزایی در پیش ــش بس ــوده و نق ــت نم ــمند ثب ارزش

هزینه هــا ایفــا نماینــد، از جملــه دســتیابی بــه عــدد 260 میلیــارد ریــال صرفــه اقتصــادی حاصــل از اجــرای پیشــنهادهای کمــی 

ــا 1400.  ــال های 96 ت ــن س بی

بنابرایــن ضــرورت ارزیابــی وضعیــت فعلــی ایــن نظــام در مولفه هــای مختلــف و در نتیجــه میــزان رضایــت کارکنــان از فراینــد 

نظــام پیشــنهادها در شــرکت بیــش از پیــش احســاس شــد. روشــن اســت کــه در ایــن تحقیــق نقــاط قــوت و نقــاط قابــل بهبــود 

ــا  ــن مولفه ه ــه ای ــدم توجــه ب ــن راســتا ضــروری می باشــد. ع ــز در ای ــود نی ــه راهکارهــای بهب ــن سیســتم مشــخص و ارائ ای

باعــث می شــود نظــام پیشــنهادها نتوانــد بــه اهــداف تعییــن شــده خــود رســیده و تاثیــر مثبتــی میــان کارکنــان داشــته باشــد. 

ــود  ــه راهکارهــای بهب ــدی از نظــام پیشــنهادها و ارائ ــی رضایت من ــدی مولفه هــای اصل ــی و رتبه بن ــق، ارزیاب ــن تحقی هــدف ای

در راســتای افزایــش اثربخشــی و ارتقــای ایــن فراینــد در شــرکت می باشــد. 

سئواالت تحقیق نیز از قرار ذیل می باشند:

1( میزان رضایت کارکنان از نظام پیشنهادها در شرکت مپنا بویلر به چه میزان می باشد؟

2( کدام مولفه ها نقاط قوت و کدام مولفه ها نقاط قابل بهبود این نظام می باشند؟

3( آیا بین مولفه های اصلی رضایت مندی از نظام پیشنهادها از نظر رتبه بندی اختاف معناداری وجود دارد؟

2- پیشینه پژوهش

1-2- پیشینه نظری

امــروزه توجــه بــه مقولــه بهبــود در هــر ســازمانی بســیار اهمیــت دارد، بــه چنــد دلیــل: مواجهــه موفقیــت آمیــز بــا رقابــت، 

دســتیابی بــه نتایــج مناســب اقتصــادی، توســعه پروژه هــای جدیــد و حتــی حصــول اطمینــان از شــرایط کاری و ایمنــی بهتــر 

ــاری بــودن  ــر اجب در محــل کار. بعــاوه، سیســتم های مدیریتــی توصیــه شــده توســط ســازمان های بیــن المللــی اســتاندارد ب

ــد دارد. ــره تاکی ــزات و غی ــود مســتمر فرایندهــا، فعالیت هــا، تجهی بهب

مفهــوم بهبــود مســتمر برگرفتــه از کلمــه ژاپنــی )Kaizen( می باشــد کــه در همــه ابعــاد یــک کســب و کار کاربــرد دارد. ماســاکی 

ایمــای نظریــه پــرداز ســازمان و مشــاور مدیریــت از ژاپــن کــه بدلیــل دســتاوردهایش در حــوزه کیفیــت مشــهور اســت، کایــزن 

را کلیــد موفقیــت ژاپــن در رقابــت می دانــد ]14,15[.

Suggest در لغــت بــه معنــی اظهــار عقیــده و پیشــنهاد کــردن آمــده اســت و Suggestion System بــه معنــی نظام پیشــنهادها 

در مباحــث مدیریــت مشــارکتی بــکار رفتــه اســت. ایــن نظــام، پذیــرای صاحبــان اندیشــه های ســازنده بــدون در نظــر گرفتــن 

شــغل و مقــام آنهاســت ]1[

انگیــزش بــرای بهبــود مســتمر در درک مشــترک از اهــداف ســازمان و رهبــری متعهدانــه نهفتــه اســت ]16[. مدیریــت ســازمان 

باالتریــن مســئولیت را در پشــتیبانی از تغییــر، ســرمایه گــذاری در توســعه و درگیــر نمــودن کارکنــان دارد. بــا در نظــر گرفتــن 
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ــردد  ــاوت اســت، الزم اســت سیســتمی کارآمــد طراحــی گ ــر متف ــردی دیگ ــه ف ــردی ب ــع انســانی از ف ــزش در مناب ــه انگی اینک

ــان و اهــداف ســازمان را پوشــش دهــد. نظــام پیشــنهادها جــز ناگسســتنی از اســتراتژی کایــزن  تــا همزمــان نیازهــای کارکن

ــز دارد ]17[. ــه کار خــود تمرک ــان ب ــر افزایــش دلبســتگی کارکن ــوده و ب ــد محــور ب ــه کارمن می باشــد ک

بهبــود مســتمر در یــک ســازمان بــدون تعهــد مدیریــت ممکــن نیســت. بــرای موفقیــت نظــام پیشــنهادها نیــز، مهمتریــن عنصــر 

تعهــد مدیریــت اســت. تصمیمــات مثبــت توســط رهبــران از طریــق گزارشــاتی اخــذ می گــردد کــه نظــام پیشــنهادها را در آن 

دخیــل کــرده انــد. بررســی ادبیــات تحقیــق ارزش بالقــوه ایده هــای کارکنــان جهــت بهبــود در عملکــرد کلــی ســازمان را نشــان 

می دهــد. انــدرو ای مارکــس می گویــد: »قــدرت ایــده، قویتریــن نیــروی انســانی در جهــان اســت« ]18[ و ایــن دلیلــی اســت کــه 

مدیــران در سراســر دنیــا خــود را ملــزم بــه ایجــاد یــک سیســتم پیشــنهادها بــرای ایجــاد بهبــود مســتمر نمــوده انــد.

ــه  ــن و ب ــادی در ژاپ ــا بطــور گســترده و رســمی از ســال 1950 می ــردد ام ــر می گ ــه ســال 1721 ب پیدایــش نظــام پیشــنهادها ب

ــه  ــرار گرفت ــکا مــورد اســتفاده ق ــد آمری ــد در کشــورهایی مانن ــی دوم بصــورت نظام من تدریــج و خصوصــا بعــد از جنــگ جهان

اســت. ایــن نظــام از ســال 1366 و پــس از بازدیــد گروهــی از متخصصــان ســازمان گســترش و نوســازی صنایــع از ژاپــن، در 

ایــران آغــاز بــکار نمــوده و از ابتــدای ســال 1367 بصــورت آزمایشــی در 4 شــرکت صنعتــی و بــزرگ کشــور مســتقر گردیــد ]7[.

ــر  ــتم ب ــن سیس ــد.  ای ــكار می رون ــازمان ب ــر س ــد تفك ــاركت در فراین ــه مش ــان ب ــویق كاركن ــرای  تش ــنهاد ب ــتم های  پیش سیس

خــاف فرایندهــای  غیررســمی ، یــك سیســتم رســمی  اســت كــه درصــدد تصحیــح خطاهــا و  ایجــاد فرصتــی  بــرای  ســنجش 

ســطح مشــاركت كاركنــان اســت. یــك سیســتم موفــق پیشــنهاد بایــد از تفكــرات و  ایده هــای خاقانــه كاركنــان بــرای  بهبــود 

فرایندهــای  كاری ســازمانی  و ارتقــا كیفیــت محصــول ســود ببــرد. انجــام  ایــن كار بــه  ایــن صــورت اســت كــه ابتــدا از آگاهــی  

كارمنــد نســبت بــه فراینــد اطمینــان حاصــل كــرده و پــس از حمایــت مدیریــت از سیســتم و ارائــه پیشــنهادها، پاداش هــای  

ــراد داده می شــود]8[. ــه اف در خــور و مناســبی ب

الگــوی جهانــی بــرای فراینــد مدیریــت ایده هــا بطــور قطــع شــرکت تویوتــا می باشــد کــه بیــن ســال های 1951 تــا 1991 بیــش 

از 20 میلیــون ایــده را ثبــت نمــوده اســت. ایــن اتفاقــی نیســت کــه ایــن شــرکت یکــی از مطــرح تریــن شــرکت های تولیدکننــده 

دنیــا شــده اســت و سیســتم مدیریــت ایــده تویوتــا نیــز نقــش تعییــن کننــده ای در ایــن موفقیــت داشــته اســت. پیشــرفت در 

شــمار ایده هــای ثبــت شــده ایــن شــرکت بدیــن صــورت می باشــد: 789 پیشــنهاد ثبــت شــده در ســال 1951، نــرخ مشــارکت: 

8 درصــد، نــرخ پذیــرش: 23 درصــد. 88،607 پیشــنهاد ثبــت شــده در ســال 1971، نــرخ مشــارکت: 67 درصــد، نــرخ پذیــرش: 

74 درصــد و 2،648،710 پیشــنهاد ثبــت شــده در ســال 1986، نــرخ مشــارکت: 95 درصــد، نــرخ پذیــرش: 96 درصــد. هیــچ چیــز 

شانســی نبــوده و موفقیــت تویوتــا امــروزه مرهــون اهمیــت دادن بــه ایــده و پیشــنهادهای کارکنــان خــود می باشــد ]19[.

ــتم های  ــی از سیس ــازی یک ــاده س ــر از پی ــتند، ناگزی ــج هس ــن نتای ــه چنی ــتیابی ب ــال دس ــازمان ها بدنب ــر س ــال اگ ــر ح در ه

مدیریتــی پویــا و ســازنده کــه نقــش مهمــی در توســعه منابــع انســانی و در نتیجــه توســعه کشــور کــه همــان اســتقرار فراینــد 

ــتند. ــد، هس ــنهادها می باش ــام پیش نظ

 2-2- پیشینه تجربی

ــری،  ــل رهب ــم«، 5 عام ــای ق ــت نظــام پیشــنهادها در شــرکت آبف ــدی موفقی ــل کلی ــوان »بررســی عوام ــا عن ــق ]10[  ب در تحقی

انگیــزش، فراینــد، آمــوزش و فرهنــگ ســازی بعنــوان عوامــل تعییــن کننــده در موفقیــت و در نتیجــه رضایــت کارکنــان از نظــام 

پیشــنهادها شناســایی شــده انــد. 

ــزان  ــود آن«، می ــت بهب ــی جه ــه راهکارهای ــزان اثربخشــی نظــام پیشــنهادها و ارائ ــه و می ــوان »مطالع ــا عن ــق ]11[  ب در تحقی

کارایــی و اثربخشــی نظــام پیشــنهادها در پســت های فــوق توزیــع آذربایجــان شــرقی در حــد بــاال و قابــل قبولــی بــوده و برخــی 

مولفه هــای فرعــی ماننــد اجــرای بــه موقــع پیشــنهادها و تبلیغــات، بعنــوان نقــاط ضعــف شناســایی شــده اســت. 

در تحقیــق ]12[ بــا عنــوان »ارزیابــی میــزان اثربخشــی نظــام پیشــنهادات در شــرکت آب و فاضــاب روســتایی اســتان خراســان 

شــمالی«، عملکــرد نظــام پیشــنهادهای شــرکت تــا حــدودی متوســط ارزیابــی شــده اســت. 

در تحقیــق ]13[ بــا عنــوان »شناســایی و رتبــه بنــدی عوامــل موثــر بــر میــزان مشــارکت کارکنــان در نظــام پیشــنهادها در شــرکت 

توزیــع بــرق اســتان مرکــزی«، مولفه هــای عوامــل اجرایــی، انتظــارات، عوامــل کارکنــان، عوامــل مدیریتــی و ســاختار ســازمانی- 

فرهنگــی بــه ترتیــب از اولویــت بیشــتری برخــوردار بــوده انــد. 

ــن )1392(«،  ــكی  قزوی ــوم پزش ــگاه عل ــنهادها در دانش ــی ش ــام پ ــرای  نظ ــر اج ــر ب ــل مؤث ــوان »عوام ــا عن ــق ]9[ ب در تحقی

عواملــی همچــون وجــود عدالــت در ســازمان، احســاس وفــاداری، تعهــد و بــاور مدیــران می توانــد منجــر بــه افزایــش ارائــه 

ــردد. ــان گ ــد از ســوی کارکن پیشــنهادهای مفی

در تحقیــق ]20[ بــا عنــوان “Critical success factors for employee suggestion schemes: A literature review”، بــا 

مــرور ادبیــات تحقیــق ایــن حــوزه، مولفه هــای پــاداش، حمایــت ســازمانی، ســادگی و کارا بــودن، بازخــور، تبلیغــات، ارتباطــات 

و ... بعنــوان عوامــل حیاتــی موفقیــت )CSF( نظــام پیشــنهادها نــام بــرده شــده انــد.

 3- روش شناسی پژوهش

از اصطــاح روش تحقیــق معانــی خــاص و متمایــزی در متــون علمــی اســتنباط می شــود کــه یکــی از تعاریــف جامــع بصــورت 

ــد: ــر می باش زی

ــرای  بررســی واقعیت هــا،  ــه ب ــان( و نظــام یافت ــل اطمین ــر )قاب ــزار و راه هــای  معتب ــد، اب ــه ای  از قواع ــق مجموع روش تحقی

ــه راه حــل مشــکات اســت ]2[. کشــف مجهــوالت و دســتیابی ب

مرجــع ]3[ تحقيــق را بــه عنــوان يــك مطالعــه منظــم و ســازمان يافتــه، مبتنــی بــر داده هــا، انتقــادی و علمــی در زمينــه خاصــی 

ــه گام،  ــری يــك روش گام ب ــد تعريــف كــرده اســت. تحقيــق علمــی مشــكل گشــايی و پيگي ــد پاســخ آن بدســت آي كــه باي

منطقــی، منظــم و دقيــق بــرای شناســايی مشــكات، گــردآوری داده هــا، تجزيــه و تحليــل داده هــا و اســتنتاج های معتبــر از 

آنهاســت. 

1-3- روش تحقیق

هــر تحقیــق، تاشــی سیســتماتیک و روشــمند بــه منظــور دســت یافتــن بــه پاســخ یــک پرســش یــا راه حلــی بــرای  یــک 

مســاله اســت، کــه بــر ایــن اســاس تحقیقــات صــورت گرفتــه را بــر اســاس هــدف از انجــام تحقیــق می تــوان طبقــه بنــدی  

نمــود. 

طبقــه بنــدی دیگــر بــرای تحقیقــات انجــام گرفتــه، بــر حســب روش انجــام تحقیــق می باشــد. یــک تحقیــق را از نظــر شــیوه 

گــردآوری اطاعــات نیــز بــه دو دســته: 1. تحقیــق توصیفــی )غیرآزمایشــی(، 2. تحقیــق آزمایشــی تقســیم می   کننــد. تحقیــق 

توصیفــی شــامل مجموعــه روش هایــی اســت کــه هــدف آنهــا توصیــف کــردن شــرایط یــا پدیده هــای مــورد بررســی اســت. 

اجــرای تحقیــق توصیفــی می توانــد صرفــا بــرای شــناخت بیشــتر شــرایط موجــود یــا یــاری دادن بــه فرآینــد تصمیم گیــری 

باشــد. تحقیــق توصیفــی را می تــوان بــه دســته های زیــر تقســیم کــرد: تحقیــق پیمایشــی؛ اقــدام تحقیقــی؛ بررســی مــوردی؛ 

ــق همبســتگی   ]43[. ــدادی و تحقی ــق پس روی تحقی

ــردی قــرار  ــه لحــاظ هــدف در زمــره تحقیقــات کارب ــه لحــاظ روش، یــك تحقیــق توصیفــی - پیمایشــی و ب تحقیــق حاضــر ب

می گیــرد.

2-3- جامعه آماری و نمونه تحقیق

ــاره آنهــا  »جامعــه آمــاری« بــه كل گــروه افــراد، وقایــع، یــا چیزهایــی اشــاره دارد كــه محقــق مــی خواهــد بــه تحقیــق درب

ــه از اعضــای جامعــه   ــر برخــی از اعضــا ك ــه« مجموعــه كوچكــی از جامعــه آمــاری اســت مشــتمل ب ــروه نمون ــردازد. و »گ بپ

آمــاری انتخــاب شــده انــد. در واقــع، گــروه نمونــه یــك مجموعــه فرعــی از جامعــه اســت كــه بــا مطالعــه آن محقــق قــادر 

ــم دهــد  ]3[. ــه كل جامعــه آمــاری تعمی اســت نتیجــه را ب



  ١٤
ن ٠١

ستا
تاب

      
      

ه ٧
مار

ش

8889

جامعــه آمــاری تحقیــق کلیــه کارکنــان شــرکت مهندســی و ســاخت بویلــر و تجهیــزات مپنــا در زمــان انجــام تحقیــق )آذرمــاه 

1399( برابــر بــا 1065 نفــر بــوده اســت. بــا توجــه بــه دســترس بــودن جامعــه آمــاری و اینکــه ایــن نظرســنجی بــرای کارکنــان 

ســتادی از طریــق پرتــال ســازمانی انجــام پذیرفــت و کلیــه کارکنــان ســتادی امــکان شــرکت در نظرســنجی را داشــته انــد از 

روش نمونــه گیــری کل شــمار اســتفاده گردیــد. بــرای کارکان رده کارگــری و فاقــد دسترســی بــه پرتــال ســازمان نیــز نظرســنجی 

بصــورت کاغــذی انجــام پذیرفــت. 

3-3- روش و ابزار جمع آوری داده ها

به منظور دستیابی به نتایج موردنظر و انجام شایسته روش تحقیق از روش های  زیر بهره گرفته شد:

مطالعــات کتابخانــه ای : جهــت تدویــن مبانــی، تعاریــف و مفاهیــم نظــری  از منابــع کتابخانــه ای  اســتفاده شــد کــه مهمتریــن 

و مفیدتریــن منبــع موتورهــای  جســتجو در اینترنــت، بانک هــا و منابــع اطاعاتــی بــوده اســت.

تحقیقــات میدانــی: بــه منظــور جمــع آوری  اطاعــات موردنظــر و ســنجش مولفه هــای  تحقیــق، از پرسشــنامه اســتفاده شــده 

 . ست ا

4-3- تشریح پرسشنامه تحقیق

ــزار ســنجش یکــی از مراحــل مهــم انجــام تحقیــق اســت. در اینجــا رعایــت اصــول کلــی طراحــی پرسشــنامه حائــز  تهیــه اب

اهمیــت اســت. در پرسشــنامه ســواالت هــر چنــد متغیــر بایــد جداگانــه در نظــر گرفتــه شــوند. ســواالت طیــف گونــه و مســتقیم 

و نیــز ســواالت زمینــه ای  یــا خصیصــه ای  بایــد مشــخص شــوند. بــر حســب نــوع ســواالت، گزینه هــا یــا پاســخ های  بســته 

و بــاز مشــخص شــوند. ترتیــب ســواالت بــا دقــت بررســی شــود. مقدمــه اعتمادبرانگیــز و نیــز گویــا تهیــه شــود. 

اطاعــات موردنیــاز از طریــق پرسشــنامه محقــق ســاخته گــردآوری شــده اســت. جهــت طراحــی پرسشــنامه از ادبیــات تحقیــق 

مرتبــط، پرسشــنامه های داخلــی و خارجــی مشــابه ]21[ و همچنیــن نظــر خبــرگان )کمیتــه عالــی نظــام پیشــنهادها و کمیتــه 

نظرســنجی شــرکت( اســتفاده گردیــد. پرسشــنامه اســتفاده شــده دارای دو بخــش شــامل اطاعــات جمعیــت شــناختی و بخــش 

دوم شــامل 13 مولفــه و 42 ســئوال بســته بــا طیــف امتیازدهــی لیکــرت )از کامــا مخالــف تــا کامــا موافــق بــا ضرایــب 1 تــا 

ــن 2  ــدارد، می باشــد. همچنی ــورد ن ــده اطاعــی در آن م ــه پاســخ دهن ــرای ســئواالتی ک ــدارم« ب ــه »نظــری ن 5( بعــاوه گزین

ســئوال بــاز نیــز در پرسشــنامه گنجانــده شــده اســت. در جــدول زیــر ارتبــاط بیــن ســواالت و مولفه هــا لحــاظ شــده اســت.

تعداد سئواالت مولفه ردیف

2 تعهد و حمایت مدیران 1

4 حمایت سازمانی 2

4 پاداش ها 3

3 زیرساخت ها و نرم افزار 4

3 فرایند نظام پیشنهادها 5

2 آموزش 6

 5 اطاع رسانی و آگاهی بخشی 7

7 عملکرد کمیته های تخصصی 8

جدول 1. ارتباط سؤاالت با مولفه های تحقیق

تعداد سؤاالت مولفه ردیف

4 اثربخشی نظام پیشنهادها 9

2 بهبود سطح مشارکت و کار تیمی 10

2 مکانیزم های انتخاب برترین ها 11

3 عملکرد دبیرخانه و کمیته عالی پیشنهادها 12

1 رضایت کلی از سیستم 13

 2 سؤاالت باز 14

5-3- آزمون های ابزار

1-5-3- روایی پرسشنامه

مفهـوم اعتبـار )روایـی ( بـه ایـن سـوال پاسـخ می  دهد كه ابـزار اندازه گیـری  تا چه حـد خصیصه موردنظـر را می  سـنجد ]4[. به 

عبـارت دیگـر مفهـوم روایـی بـه این سـوال پاسـخ می دهد که پرسشـنامه  طراحی شـده تا چـه حد می توانـد موضوعـات و اهداف 

مـورد نظـر را مـورد ارزیابـی و آزمـون قـرار  دهـد. تاییـد روایـی پرسشـنامه می توانـد از طریـق نخبـگان و صاحب نظـران موضوع 

تحقیـق، مـورد تاییـد قـرار گیـرد و یا پرسشـنامه  ای باشـد که اسـتاندارد و عمومی بـوده و در تحقیقـات مختلف مورد اسـتفاده قرار 

می گیرنـد. البتـه دربـاره  پرسشـنامه های عمومـی و در دسـترس بایـد بـه ایـن نکته توجه داشـت که مفاهیـم و سـؤاالت موجود در 

پرسشـنامه بـر اسـاس تحقیـق و پژوهش مـا تا حد امـکان بازتعریف شـود. 

بــرای ســنجش روایــی پرسشــنامه مــورد اســتفاده در ایــن تحقیــق از نظــر خبــرگان دانشــگاهی عــاوه بــر نظــر خبــرگان ســازمانی 

اســتفاده شــد کــه روایــی محتوایــی و صــوری آن تاییــد گردیــد.

2-5-3- پایایی پرسشنامه

ــی،  ــردد. پایای ــج حاصــل از آن آزمــون تعییــن می گ ــه نتای ــاد ب ــه بوســیله آن، درجــه اعتم ــی آزمــون، مقیاســی اســت ک پایای

کیفیــت، ثبــات و اعتبــاری اســت کــه ابــزار یــا روش جمــع آوری داده هــا در طــول زمــان را نشــان می دهــد. بــرای بدســت آوردن 

ضریــب پایایــی روش هــای مختلفــی وجــود دارد کــه مهمتریــن آنهــا عبارتســت از: تکــرار آزمــون، معــادل ســازی، دو نیــم ســازی، 

کودز-ریچاردســون، آلفــای کرونبــاخ ]4[.

در ایــن تحقیــق از روش آلفــای کرونبــاخ اســتفاده شــده اســت کــه ایــن روش بــرای محاســبه هماهنگــی درونــی پرسشــنامه یــا 

ــای  ــاد آلف ــت اعتم ــب قابلی ــه ضری ــی رود. دامن ــکار م ــد، ب ــری می نماین ــدازه گی ــی را ان ــای مختلف ــه خصیصه ه ــی ک آزمون های

ــای  ــا هدف ه ــون ب ــرای آزم ــد. ب ــل می باش ــاط کام ــی ارتب ــه معن ــا 1+ ب ــاط ت ــود ارتب ــدم وج ــی ع ــه معن ــر، ب ــاخ از صف کرونب

پژوهشــی، حصــول پایایــی باالتــر از 0.6 کافــی و مناســب اســت. 

بــرای تمامــی مولفه هــای پرسشــنامه کــه شــامل چنــد ســؤال می باشــند بطــور جداگانــه آزمــون پایایــی انجــام شــد کــه پایایــی 

تمامــی مولفه هــا باالتــر از 0.743 بدســت آمــد. بطــور مثــال بــرای »مولفــه تعهــد و حمایــت مدیــران« شــامل 2 ســؤال پایایــی 

برابــر بــا 0.77 و بــرای مولفــه »عملکــرد کمیته هــای تخصصــی« شــامل 7 ســؤال پایایــی برابــر بــا 0.933 می باشــد. پایایــی کل 

پرسشــنامه نیــز برابــر بــا 0.983 بدســت آمــده کــه مبیــن قابلیــت اعتمــاد بســیار بــاالی ابــزار ســنجش اســت.
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جدول 2. نتیجه آزمون آلفا کرونباخ

Cronbachs Alpha N of Item
.983 42

6-3- روش های تجزیه و تحلیل داده ها

پــس از جمــع آوری داده هــا، توصیــف داده هــای جمعیــت شــناختی بــا نــرم افــزار Qlik View و تحلیــل پرسشــنامه بــا نــرم افــزار 

SPSS انجــام گردیــد. روش آمــاری تحلیــل نیــز آزمــون فریدمــن )Friedman Test( می   باشــد.

4- یافته های پژوهش

داده هــا شــامل ارقــام و مشــخصاتی هســتند کــه بــرای معنــی دار کــردن بایــد از روش هــای آمــاری یــا غیرآمــاری بــه منظــور 

دســتیابی بــه هــدف تحقیــق اســتفاده کــرد. پیونــد دادن موضــوع تحقیــق بــه رشــته  ای از اطاعــات موجــود مســتلزم اندیشــه ای 

خــاق اســت. معمــوال موضوعــی بــه ذهــن محقــق خطــور می   کنــد کــه یافتــن منابــع داده ای موجــود بــرای بررســی آن مســتلزم 

ــب  ــردن مطال ــت اســت. طــرح دســتچین ک ــز مســتلزم خاقی ــا نی ــم داده ه ــش و تنظی ــق اســت، آرای ــی محق ــت ذهن خاقی

خــاص، کدگــذاری داده هــا، اســتخراج داده هــا از میــان کدهــا همگــی مســتلزم خاقیــت هســتند. نقــد و بررســی نیــز در تحلیــل 

داده هــای موجــود حائــز اهمیــت بیشــتری اســت. تحلیــل داده هــای موجــود غالبــا مســتلزم اعمــال و هنجارهــای علمــی اســت 

 .]6[

در ايــن بخــش داده هــای حاصــل از پژوهــش بــا توجــه بــه ســؤال های تحقيــق پــردازش می  شــوند. ایــن فراینــد در دو مرحلــه 

ــرد: ــام می   گی انج

الــف( توصيــف داده هــای تحقيــق: داده هــای عمــده تحقيــق بصــورت جــداول و نمودارهــای آمــاری )رده، واحــد( نشــان داده 

می شــود.

ب( تجزيــه و تحليــل اســتنباطی داده هــا: در ايــن بخــش ســئواالت تحقيــق بــا بكارگيــري آزمون هــای مناســب آمــاری )آزمــون 

فریدمــن( مــورد بررســی قــرار می   گیرنــد.

1-4- تحلیل جمعیت شناختی تحقیق

پــس از انجــام نظرســنجی، تعــداد پرسشــنامه های تکمیــل شــده 655 عــدد بــوده اســت، بنابرایــن نــرخ پاســخ و مشــارکت 61/6 

درصــد می   باشــد.

 نمودار 3. درصد مشارکت رده های شغلینمودار 2. درصد مشارکت واحدهانمودار 1. درصد مشارکت کل

2-4- تحلیل استنباطی تحقیق

1-2-4- آزمون فریدمن

آزمــون فریدمــن یکــی از آزمون هــای آمــاری اســت کــه بــرای مقایســه چنــد گــروه کاربــرد دارد و از نظــر میانگیــن رتبه هــای 

ــد  ــن آزمــون بای ــاس در ای ــه؟ مقی ــا ن ــد از یــک جامعــه باشــند ی ــا ایــن گروه هــا می توانن ــد کــه آی ــوم می کن گروه هــا را معل

 F ــای ــه ای بج ــای رتب ــوال در مقیاس ه ــت و معم ــون F اس ــری آزم ــر پارامت ــر غی ــون متناظ ــن آزم ــد. ای ــه ای باش ــل رتب حداق

ــای  ــه در مقیاس ه ــد ک ــته باش ــود داش ــا وج ــی واریانس ه ــد همگن ــون F بای ــود. در آزم ــین آن می ش ــی رود و جانش ــکار م ب

رتبــه ای کمتــر رعایــت می شــود. آزمــون فریدمــن بــرای تجزیــه واریانــس دو طرفــه )بــرای داده هــای غیــر پارامتــری( بــه روش 

ــرد دارد.  ــف کارب ــای مختل ــدی گروه ه ــن رتبه بن ــه میانگی ــرای مقایس ــز ب ــی رود و نی ــکار م ــدی ب رتبه بن

آزمــون فریدمــن یــک آزمــون ناپارامتــری، معــادل آنالیــز واریانــس بــا اندازه هــای تکــراری )درون گروهــی اســت( کــه از آن 

بــرای مقایســه میانگیــن رتبه هــا در بیــن k متغیــر )گــروه( اســتفاده می   کنیــم. ایــن متغیرهــا از لحــاظ آمــاری بــه هــم وابســته 

هســتند. زیــرا انــدازه هایــی هســتند کــه توســط هــر نمونــه تکــرار شــده انــد. تفــاوت آنالیــز واریانــس بــا اندازه هــای تکــراری 

)درون گروهــی( بــا آزمــون فریدمــن در ایــن اســت کــه در آنالیــز واریانــس شــما از هــر نمونــه یــک متغیــر را بصــورت تکــراری 

ــد  ــه چن ــازی را ب ــد. در صورتــی کــه در آزمــون فریدمــن هــر یــک از نمونه هــا امتی ــدازه گیــری می   کنی ــف ان در حــاالت مختل

ــد  ــه ان ــد. در هــر دوی ایــن آزمون هــا متغیرهــا، توســط نمونه هــا مقــدار گرفت ــا ...( اختصــاص می   دهن ــرد ی گــروه )شــی، ف

ــی در آزمــون  ــه اندازه هــا تکــراری هســتند ول ــز واریانــس، در یــک نمون ــه مــورد اختــاف ایــن اســت کــه در آنالی ــی نکت ول

فریدمــن انــدازه هــا، امتیــازات داده شــده توســط یــک نمونــه اســت. در آزمــون فریدمــن فــرض H0 مبتنــی بــر یکســان بــودن 

میانگیــن رتبه هــا در بیــن گــروه هاســت. رد شــدن فــرض صفــر بــه ایــن معنــی اســت کــه در بیــن گروه هــا حداقــل دو گــروه 

بــا هــم اختــاف معنــاداری دارنــد.

در ابتدا همانطور که از جدول ذیل مشاهده می شود مولفه ها را از نظر بزرگی میانگین مرتب نموده ایم. 

انحراف معیارمیانگینمولفهردیف

3/70/98عملکرد دبیرخانه و کمیته عالی پیشنهادها1

3/60/96اطاع رسانی و آگاهی بخشی2

3/541تعهد و حمایت مدیران3

3/510/98بهبود سطح مشارکت و کار تیمی4

3/490/87اثربخشی نظام پیشنهادها5

3/480/94حمایت سازمانی6

3/470/94مکانیزم های انتخاب برترین ها7

پاداش ها8  3/41/1

3/390/98رضایت کلی از سیستم9

3/360/92عملکرد کمیته های تخصصی10

3/331/05زیرساخت ها و نرم افزار11

3/141فرایند نظام پیشنهادها12

3/031/1آموزش13

3/431/15رضایت کل از نظام پیشنهادها )کل سؤاالت(

جدول 3. نتایج رضایت از مولفه ها
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همچنین رضایت کل از نظام پیشنهادها به تفکیک رده های سازمانی بصورت جدول ذیل می   باشد.

جدول 4. رضایت کل از نظام پیشنهادها به تفکیک رده سازمانی

جدول 5. رضایت کل از نظام پیشنهادها به تفکیک واحد

جدول 6. رتبه میانگین مولفه ها

میانگینردهردیف

4/2معاون و مدیر امور1

4مدیر2

3/7کارشناس3

3/65رییس، سرپرست و مسئول4

3/64کاردان و تکنسین5

2/85کارمند و کارگر6

میانگینواحد

HSE 3/95مدیریت

3/9معاونت فروش و توسعه بازار

3/35مدیریت خدمات و پشتیبانی

3/05معاونت تولید

ــاال و 2  ــل می   باشــد. )2 واحــد ب ــق جــدول ذی ــز مطاب ــک واحدهــای ســازمان نی ــه تفکی ــت کل از نظــام پیشــنهادها ب رضای

واحــد پاییــن(

ــدول دوم  ــا و در ج ــن مولفه ه ــه میانگی ــت، رتب ــدول نخس ــد. در ج ــدول می   باش ــامل دو ج ــن ش ــون فریدم ــی آزم خروج

ــود.  ــه می   ش ــی ارائ ــذور خ ــاره مج ــاری و آم ــخصات آم مش

ــت را از  ــترین رضای ــخگویان بیش ــد پاس ــان می ده ــدی نش ــه رتبه بن ــا، نتیج ــن مولفه ه ــه میانگی ــدول رتب ــا ج ــق ب مطاب

مولفه هــای »عملکــرد دبیرخانــه و کمیتــه عالــی پیشــنهادها« و »اطــاع رســانی و آگاهــی بخشــی« و کمتریــن رضایــت را از 

ــته اند. ــوزش« داش ــنهادها« و »آم ــام پیش ــد نظ ــای »فراین مولفه ه

میانگینمولفهردیف

8/59عملکرد دبیرخانه و کمیته عالی پیشنهادها1

8/04اطاع رسانی و آگاهی بخشی2

7/69تعهد و حمایت مدیران3

7/49بهبود سطح مشارکت و کار تیمی4

7/34اثربخشی نظام پیشنهادها5

7/28حمایت سازمانی6

7/29مکانیزم های انتخاب برترین ها7

پاداش ها8  7

6/8رضایت کلی از سیستم9

6/5عملکرد کمیته های تخصصی10

6/47زیرساخت ها و نرم افزار11

5/54فرایند نظام پیشنهادها12

5/06آموزش13

ــن  ــج ای ــد نتای ــت بای ــر نخس ــداول دیگ ــیر ج ــل از تفس ــه قب ــت ک ــن اس ــون فریدم ــدول آزم ــن ج ــدی مهم تری ــدول بع ج

جــدول را ارزیابــی کــرد و در صــورت معنــی دار بــودن آزمــون فریدمــن، بــه تفســیر نتایــج جــداول توصیفــی و میانگیــن رتبــه 

بپردازیــم. ایــن جــدول معنــی داری آمــاری را نشــان می دهــد. مقــدار مجــذور خــی بدســت آمــده برابــر بــا 448/098 اســت کــه 

(. معنــی دار بــودن آزمــون فریدمــن نشــان از رد شــدن فــرض H0 دارد کــه  در ســطح خطــای کمتــر از 0/05 قــرار دارد )

بدیــن معناســت رتبه بنــدی رضایــت از مولفه هــای نظــام پیشــنهادها از نظــر کارکنــان شــرکت مپنابویلــر بامعناســت و کارکنــان 

ــر  ــا یکدیگ ــا ب ــه مولفه ه ــت و رتب ــه اهمی ــان داد ک ــون نش ــن آزم ــن ای ــد. بنابرای ــا دارن ــی از این مولفه ه ــدی متفاوت رتبه بن

، df=12، 448/098= مجــذور خــی(. متفــاوت اســت )

P<0.05

P<0.05

جدول 7. نتیجه آزمون فریدمن

Test Statisticsa

N 555

chi-Square 444.098

df 12

Asymp.sig. 000.

A. Friedman Test

5- نتیجه گیری و پیشنهادها

همانگونــه کــه در بخــش یافته هــا مشــخص گردیــد، در پاســخ بــه ســئوال اول تحقیــق، میــزان رضایــت کل کارکنــان از نظــام 

ــا 3/43 از 5 بدســت آمــد. همچنیــن پــس از اجــرای آزمــون فریدمــن و در پاســخ  ــر ب ــر براب پیشــنهادها در شــرکت مپنابویل

بــه ســئواالت دوم و ســوم تحقیــق، مولفه هــای »عملکــرد دبیرخانــه و کمیتــه عالــی پیشــنهادها«، »اطــاع رســانی و آگاهــی 

ــد نظــام پیشــنهادها«  ــان و مولفه هــای »آمــوزش«، »فراین ــران« بیشــترین رضایــت کارکن بخشــی« و »تعهــد و حمایــت مدی

و »زیرســاخت ها و نــرم افــزار« کمتریــن رضایــت کارکنــان را در برداشــته انــد و ایــن آزمــون نشــان داد کــه اهمیــت و رتبــه 

ــاوت اســت. ــا یکدیگــر متف مولفه هــا ب

ــه  ــه ب ــود ک ــنهادها ب ــام پیش ــود نظ ــعه و بهب ــل در توس ــن عام ــدی مهمتری ــت بن ــنامه، اولوی ــاز پرسش ــئواالت ب ــی از س یک

ترتیــب »مشــروعیت و صاحیــت بررســی کننــدگان پیشــنهاد«، »پاداش هــای مناســب و بــه موقــع«، »پاســخگویی ســریع بــه 

ــرم افــزار نظــام پیشــنهادها« بدســت آمــده اســت. پیشــنهادها« و »کاربــری مناســب و ن

ــق]10[، 5 عامــل  ــدان اشــاره شــده، در تحقی ــی ب ــا در بخــش پیشــینه تجرب ــه قب ــات مشــابه ک ــا تحقیق ــام مقایســه ب در مق

رهبــری، انگیــزش، فراینــد، آمــوزش و فرهنــگ ســازی بعنــوان عوامــل تعییــن کننــده در موفقیــت و در نتیجــه رضایــت کارکنــان 

از نظــام پیشــنهادها شناســایی شــده انــد. در تحقیــق ]13[، مولفه هــای عوامــل اجرایــی، انتظــارات، عوامــل کارکنــان، عوامــل 

مدیریتــی و ســاختار ســازمانی- فرهنگــی بــه ترتیــب از اولویــت بیشــتری برخــوردار بــوده انــد. در تحقیــق]9[، عواملــی همچــون 

وجــود عدالــت در ســازمان، احســاس وفــاداری، تعهــد و بــاور مدیــران می   توانــد منجــر بــه افزایــش ارائــه پیشــنهادهای مفیــد 

از ســوی کارکنــان گــردد. 

در پایــان بــا توجــه بــه نتایــج حاصلــه و همچنیــن تحلیــل تــم ســئواالت بــاز و نظــرات همــکاران، طــی جلســات همفکــری 
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ــود تعریــف و اجرایــی  ــد برنامه هــای بهب ــزان رضایــت را داشــته ان ــرای 5 مولفــه ای کــه کمتریــن می ــا جــدول 8 ب ــق ب مطاب

گردیــد. 

جدول 8. برنامه های بهبود

برنامه بهبود مولفه

* تهیه محتوا و اجرای آموزش فرایند و نرم افزار نظام پیشنهادها )مجازی(

* برگزاری دوره های خاقیت و نوآوری 

روش های  خصوص  در  بهتر  درک  جهت  به  اینفوگرافی  محتوای  تولید   *

ایده یابی 

آموزش

* آگاه سازی همکاران از فرایند ثبت پیشنهاد تا پرداخت پاداش )در قالب 

آموزش(

به  توجه  با  انجام  دست  )در  پیشنهادها  نظام  اجرایی  روش  بازنگری   *

بازخورهای دریافت شده و نتایج نظرسنجی(

کارشناسی،  برترین ها،  )انتخاب  اینفوگرافی  فایل های  انتشار  و  طراحی    *

مکانیزم بررسی، تعاریف پیشنهاد و ...(

فرایند نظام پیشنهادها

* تغییر نرم افزار نظام پیشنهادها )با قابلیت های بیشتر و بروزتر با توجه به 

نیازهای این سیستم و کارکنان(
زیرساخت ها و نرم افزار

یکپارچه  و  در خصوص همگن  کمیته های تخصصی  با  برگزاری جلسات   *

سازی هر چه بیشتر نحوه تصمیم گیری در خصوص پیشنهادهای وارده و 

تعریف اقدام بهبود )اصاح عناوین پاسخ، ایجاد زیرساختی به منظور دعوت 

از پیشنهاددهندگان، الزام ارائه پاسخ متقاعدکننده و شفاف و ...(

* تقویت و تداوم ممیزی از کمیته های تخصصی بررسی پیشنهاد و اطاع 

رسانی نتایج به کارکنان

* تقویت نظارت و بازنگری در اعضای برخی از کمیته های بررسی کننده در 

صورت نیاز بر اساس عملکرد و میزان مشارکت

عملکرد کمیته های تخصصی

* افزایش پاداش پیشنهادهای کیفی و کمی و تاثیر آن در سیستم ارتقای 

افقی )در قالب دستورالعمل محاسبه صرفه اقتصادی و پاداش پیشنهادهای 

کمی(

قالب  )در  همکاران  برای  پیشنهاد  پاداش  تعیین  فرایند  سازی  شفاف   *

آموزش(

کتابچه  قالب  در  کمیته ها  برتر  پیشنهادهای  معرفی  مکانیزم  بهبود   *

پیشنهادهای برتر 

پاداش ها
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مقدمه ای بر مدیریت زنجیره تامین                                                  

سـازمان ها در خـا نیسـتند. هـدف اصلـی هر سـازمانی، اعم از شـرکت های بـزرگ، نهادهای دولتـی یا کسـب و کارهای کوچک 

بـرآورده سـازی خواسـته های مشـتریان و سـهامدارانش می باشـد، لـذا نیازمنـد مواد، تجهیـزات، تسـهیات و تامیـن کنندگانی 

سـت کـه حفـظ بقاء خـود را از طریـق آنها و عملکردشـان تضمیـن نماید. 

عملکـرد یـک سـازمان به شـدت توسـط مدیریت، سـاختار و عناصـر زنجیره تامین آن سـازمان تحـت تاثیر قرار می گیـرد. تامین 

کننـدگان یـک بنـگاه اقتصـادی نیز یکـی از مهمترین عناصر تشـکیل دهنده زنجیره تامین سـازمان می باشـند.

از آنجایـی کـه رمـز بقـای سـازمان های امـروزی در درک و شـناخت نیازهای مشـتری و پاسـخگویی سـریع به این نیازهـا نهفته 

اسـت، یـک زنجیـره تامیـن موفـق را می توان شـامل تمامـی فعالیتهای مرتبط بـا جریان مبادلـه کاال و خدمـات، از مرحله تامین 

مـواد اولیـه تـا تولیـد و ارسـال محصول بـرای مصرف کننـده نهایی 

دانسـت. ایـن نقـل و انتقاالت عاوه بـر جریان مواد، شـامل جریان 

مالـی و جریـان اطاعات نیز می شـود.

در طول بیسـت سال گذشـته زنجیره های تامین میان تولیدکنندگان 

و خرده فروشـان بیش از پیش از هم تاثیر می پذیرند. در بسـیاری از 

صنایـع، خرده فروشـی موجب افزایش سفارشـات بـه تولیدکنندگان 

شـده اسـت. تولیدکنندگانـی کـه دارای زنجیـره تامیـن دقیـق و بـه 

موقـع هسـتند می توانند بـا فروش محصوالت خود سـهم بیشـتری 

از بـازار را کسـب کنند. بـا افزایش این همکاری هـا، تامین اطاعات 

بـه موقـع از طـرف شـرکای زنجیـره تامین به شـرکت ها ایـن امکان 

رضا عراقی

داده شـد تـا از ابـزار تحلیلی پیشـرفته برای بهبود بیشـتر نتایج اسـتفاده کنند.

از سـوی دیگـر بـا گسـترش جهانـی شـدن بازارهـا، تنهـا راه ادامه بقـای سـازمانها افزایـش رقابت پذیری و کسـب و حفـظ مزیت 

رقابتـی پایـدار می باشـد. امـروزه رقابـت بیـن شـرکت های منفـرد، جـای خـود را بـه رقابـت بیـن زنجیره هـای تامیـن داده اسـت 

و یکـی از راه هایـی کـه می تـوان بوسـیله آن  رقابـت پذیـری زنجیـره تامیـن را ارتقـا داد، همسـویی اسـتراتژی زنجیـره تامیـن با 

اسـتراتژی کسـب و کار شـرکت می باشـد.

تاریخچه مدیریت زنجیره تامین

برای بررسی سیرتکاملی زنجیره تامین ، ویژگی های بازار در دهه های گذشته را مرور میکنیم: 

ویژگی های بازار در دهه های 60 و 70 میادی:

• ثبات نسبی در تولید

• تغییرات خطی و قابل پیش بینی تقاضای مشتریان 

• امکان پیش بینی آینده از روندهای رایج بازار

• امکان حضور تولیدکنندگان با توانمندیهای مختلف در بازار

• رقابت بسیار کم تا متوسط میان سازمان ها آن هم به صورت سطح بندی شده )کوچک با کوچک - بزرگ با بزرگ(

• رقابت برسر کسب سود آوری به عنوان تنها دغدغه اصلی تولیدکنندگان 

• تمرکز بر افزایش کارایی

درایـن دوران سـازمان ها صرفـا بـرای افزایش تـوان رقابت پذیری خـود تاش می کردنـد تا با استانداردسـازی و بهبـود فرایندهای 

داخلـی، محصولـی بـا کیفیـت باالتـر و هزینه کمتر تولیـد کنند. تفکر غالـب در آن زمان طراحی قـوی و تولید منسـجم و فزاینده به 

عنـوان یـک عامـل رقابتـی در دسـتیابی بـه خواسـته های بازار و کسـب سـهم بیشـتری از بازار بـود. لذا کسـب و کارهـا همه توان 

خـود را بـر افزایـش کارایی متمرکـز می کردند. 

ویژگی های بازار در دهه80 میادی:

• افزایش تنوع در الگوهای مورد انتظار مشتریان

• افزایش انعطاف پذیری در خط تولید

• توسعه محصوالت بر اساس نیازها و عایق مشتریان

ویژگی های بازار در دهه90 میادی:

در دهـه90 مدیـران کسـب و کارهـا دریافتنـد کـه جهت کسـب مزیت های رقابتـی و جلب رضایت مشـتریان عاوه بـر رویکردهای 

جـاری در دهه هـای گذشـته ، تامیـن کننـدگان نیـز بایـد بتوانند موادی بـا بهترین کیفیـت و کمتریـن هزینه تولید کننـد. همچنین 

توزیـع کننـدگان نیـز بایـد قـادر باشـند بـا سیاسـت های بـازار ارتبـاط نزدیکـی برقـرار کننـد. این نگـرش آغـازی برای شـکل گیری 

رویکـرد زنجیـره تامین بود. 

از مهمترین ویژگی های این دهه می توان به موارد زیر اشاره کرد: 

• ثبات و تکرارپذیری پایین در خواسته های مشتریان

• تغییرات غیر قابل پیش بینی و غیر خطی

• غیر ممکن بودن پیش بینی آینده

• اشباع بودن بازار

• رقابت سنگین و بدون حیطه بندی )کوچک با بزرگ( 

بـا چنیـن نگرشـی مفاهیـم زنجیـره تامیـن و به تبـع آن مدیریت زنجیـره تامین پـا به عرصه وجـود نهادند و سـازمان ها بـا ایجاد 

ایـن تحـوالت در صـدد یک برنامـه ریزی منسـجم برای مدیریـت این زنجيـره برآمدند.
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 )SCM( مدیریت زنجیره تامین

تسلط بر مدیریت جریان کاال از مبدا تا مقصد

مدیریـت زنجیـره تامیـن عبـارت اسـت از فراینـد یکپارچه سـازی فعالیت هـای زنجیره تامیـن و نیـز جریان های اطاعاتـی مرتبط 

بـا آن از طریـق بهبـود و هماهنـگ سـازی فعالیت هـا در زنجیـره تامین تولیـد و عرضه محصول. مدیریـت زنجیره تامیـن با تاکید 

بـر افزایـش انعطـاف پذیـری و انطبـاق پذیـری کسـب و کارها بـا تغییـرات صنعت و بـازار و نیز تاکیـد مضاعف بر کسـب قابلیت 

واکنـش سـریع و موثـر بـه ایـن تغییـرات از عوامل اصلی بقـای کسـب و کارها به شـمار می رود. 

در اصـل زنجیـره تامیـن )Supply Chain(  شـبکه ای از فرایندهـا ، تامیـن کنندگان، تولید کننـدگان، توزیع کنندگان و فروشـندگان 

اسـت کـه به شـکلی منسـجم در راسـتای افزایش سـطح رضایتمندی مشـتریان باهـم در تعامل و همکاری هسـتند.

مدیریـت زنجیـره تامیـن )Supply Chain Management( نیـز سـازوکاری بـرای ایجاد هماهنگـی در تولید، سـطح موجودی ها، 

مـکان یابـی، حمـل و نقـل و جابجایـی کاال میـان اعضای یک زنجیـره تامین با هدف دسـتیابی بـه بهترین ترکیب بـرای موفقیت 

در بازار اسـت.

در تعریفـی دیگـر می توانیـم بگوییـم مدیریـت زنجیـره تامین مجموعـه ای از فرآیندها بـرای ایجـاد یکپارچگی موثـر و کارآمد بین 

عناصـر زنجیـره تامیـن بـه منظـور بـه حداقـل رسـاندن هزینه هـای سیسـتم و تحقق اهداف سـازمان اسـت به شـکلی کـه کاال به 

تعـداد درسـت و در زمـان مناسـب تولیـد و بـه دسـت مصرف کننده نهایی رسـیده و سـود شـرکت در ایـن میان تضمیـن گردد.

اطاعـات بـه موقـع و دقیـق زنجیـره تامیـن بـه تولیدکننـدگان ایـن امـکان را می  دهد تـا فقط محصـول قابـل فـروش را تولید و 

عرضـه نمـوده و حجـم فعالیت هـای اضافـی را کاهـش دهند. این امـر هزینه تولیـد، حمل و نقل، بیمـه و ذخیره سـازی کاالهایی 

کـه قابـل فـروش نیسـتند را به شـدت کاهـش می  دهد. 

عوامل موثر بر زنجیره تامین

• اشتراک گذاری اطاعات میان سازمان و تامین کنندگان

• همسویی و هماهنگی اهداف سازمان و تامین کنندگان

• شکل گیری اعتماد متقابل میان سازمان و تامین کنندگان

• مشارکت سازمان و تامین کنندگان در طراحی زنجیره تامین

زنجیره تامین گسترده

زنجیـره تامیـن گسـترده شـامل کلیه شـرکت هایی اسـت کـه در تولید یک کاال مشـارکت دارند. ایـن بدان معنی اسـت که زنجیره 

تامیـن گسـترده شـامل تامیـن کننـدگاِن تامیـن کننـدگان و همچنین مشـتریاِن مشـتریان شـما می  باشـد. هنگامی که شـرکت ها 

بـا مشـکات زنجیـره تامیـن روبـرو می شـوند، اقـدام اولیـه با خبر شـدن از وضعیـت تامین کننـدگان اصلی اسـت. به زبـان دیگر 

سـازمان  هایـی کـه زنجیـره تامین گسـترده را زیـر نظر دارند، ایـن امکان را خواهد داشـت که هنـگام بروز مشـکل از طریق تامین 

کننـده اصلـی پیگیـر و پاسـخ گـو باشـند. بـه عنوان مثـال اگر یـک کاه بیس بـال محبوب از سـازنده در دسـترس نباشـد، واکنش 

طبیعـی مدیـر فروشـگاه تمـاس با سـازنده اسـت. با این حـال اگر خرده  فـروش زنجیـره تامین گسـترده را کنترل کنـد، می داند که 

تولیـد کننـده در تولیـد بـا قطعـه ای از کاال دچار مشـکل شـده اسـت. اگر قطعـه به سـرعت در اختیار تولیـد کننده قـرار نمی گیرند، 

خـرده فـروش وقـت دارد تا بـه دنبال تامیـن کننده دیگری باشـد.

حوزه های اصلی زنجیره تامین

زنجیـره تامیـن شـبکه ای فعالیـت ها، امکانـات و گزینه های توزیع اسـت که وظیفـه تهیه مـواد، تبدیل مواد به محصـوالت میانی 

و نهایـی و توزیـع این محصوالت بین مشـتریان را بـر عهده دارد.

تعریـف مختصـر و جامعـی کـه می تـوان از مدیریت زنجیره تامیـن ارائه داد عبارت سـت از: زنجیره ای متشـکل از تمامی فعالیتهای 

مربـوط بـه جریـان و تبدیـل کاالهـا از مـاده خام تـا تحویل محصـول به مصـرف کننده نهایـی و نیز جریانهـای اطاعاتـی مرتبط ، 

ایـن زنجیره از اجزای زیر تشـکیل شـده اسـت:

• زنجیره تامین باالدستی

• زنجیره تامین داخلی

• زنجیره تامین پایین دست

زنجیـره تامیـن باالدسـتی: شـامل تامیـن کنندگان اولیـه )مونتاژ کننده یا سـازنده( ، فعالیتهای اصلی این قسـمت خریـد مواد اولیه 

و حمـل اسـت. چنانچـه تامیـن کننـدگان اولیه خود نیـز دارای تامیـن کنندگانی جهـت تامین اقام مرتبط با نیاز ما داشـته باشـند 

، ایـن تامیـن کنندگان نیـز در این زنجیره قـرار می گیرند.

زنجیـره تامیـن داخلـی: شـامل همـه فعالیت های انجام شـده توسـط سـازمان جهـت تبدیل مـواد یا داده هـای اولیه تامین شـده 

توسـط تامیـن کننـدگان بـه خروجی هاسـت. ایـن زنجیـره از زمانی کـه مواد وارد سـازمان می شـود تـا زمانی که محصـول نهایی 

بـرای توزیـع بـه خارج سـازمان حرکـت می کند برقـرار اسـت. فعالیتهـای اصلی این بخش شـامل حمل مـواد، مدیریـت موجودی 

ها، سـاخت و کنتـرل کیفیت محصوالت اسـت.

زنجیـره تامیـن پاییـن دسـتی: شـامل همـه فرایندهـای درگیـر در توزیـع و تحویـل محصـوالت به مشـتریان نهایی اسـت )شـبکه 

پخـش، خـرده فروشـان و عمده فروشـان(

زنجیـره تامیـن در همـه شـکلها و اندازه هـا و بـا انـواع پیچیدگی ها وجـود دارد. به عناون مثـال زنجيره تامین یک ماشـین صنعتی 

می توانـد شـامل، هـزاران تامیـن کننـده و کارگاه سـاخت و مونتاژ، انبارها، فروشـندگان تجاری مسـتقیم، عمده فروشـان ، واسـطه 

هـا، مشـتریان و وظایـف پشـتیبانی از قبیـل طراحی و مهندسـی، بانک ها و شـرکتهای نقل و انتقال و... اسـت.

فرآیندها و رویکردهای اصلی مدیریت زنجیره تامین

مدیریت زنجیره تامین دارای رویکرد اصلی می باشد:

• مدیریت اطاعات

نقـش و اهمیـت داده هـا، گردش مناسـب اطاعـات و همچنین انتقـال صحیح آنها باعث اثر بخشـی و هماهنگی بیشـتر مدیریت 

فرایندهـای زنجیـره تامیـن می شـود. بـه عنـوان مثـال، در زنجیره تامیـن مواد غذایـی جریان دو طرفـه اطاعات میـان بخش های 

مختلـف زنجیـره، میـزان تقاضـا و همچنین مشـکات زنجیـره را به خوبی مشـخص می کند. مدیـران زنجیره تامین بـه این داده ها 

بـرای تصمیـم گیـری مناسـب در مـورد اینکـه چه چیزهایـی را به عنـوان مواد اولیـه بخرند، چه محصولـی تولید کننـد و چه کاالیی 

را بـه مشـتری تحویل دهند، نیـاز دارند.

• مدیریت لجستیک

لجسـتیک بخـش فیزیکـی زنجیـره تامین را شـامل می شـود. ایـن بخش کلیـه فعالیت های زنجیـره را از تهیـه مواد اولیـه تا تولید 

محصـول نهایـی )کلیـه فعالیت هـای حمـل و نقل، زمان بنـدی تولید، انبـار داری و…( در بـر می گیرد.

• مدیریت روابط

مدیریـت روابـط شـاید مهمتریـن بخش زنجیره تامین اسـت و تاثیر شـگرفی بـر همه زمینه هـای زنجیره تامین و همچنین سـطح 

عملکـردی آن  دارد. مهمتریـن عامـل بـرای مدیریـت موفق زنجیـره تامین، ارتباط مطمئن میان شـرکای سـازمان اسـت به گونه ای 

کـه شـرکا نسـبت بـه توانمندی هـا و قابلیت هـای یکدیگر آگاهـی و اعتماد متقابل داشـته باشـند. ناگفته پیداسـت که بسـیاری از 

شکسـت های زنجیـره تامین معلـول انتقال ضعیـف انتظـارات ذینفعان در زنجیره می باشـد.

هـدف مدیریـت زنجیـره تامیـن بهبـود عملکـرد زنجیـره تامیـن اسـت. از آنجایـی کـه اطاعـات به موقـع و دقیـق زنجیـره تامین 
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بـه تولیدکننـدگان ایـن امـکان را می دهـد تـا فقـط محصول قابل فـروش را تولید و ارسـال کنند، سـازمانها توسـط سیسـتم  های 

زنجیـره تامیـن فعالیت هـای اضافـی خـود را کاهـش می دهنـد و ایـن امـر هزینـه تولیـد، حمـل و نقـل، بیمـه و ذخیره سـازی 

کاالیـی را کـه قابـل فـروش نیسـت را بـه شـدت کاهـش می  دهد.

شش فرآیند اصلی این مدیریت عبارتند از:

1. برنامه ریزی

2. منبع یابی 

3. تولید

4. توزیع کاال

5. پشتیبانی

6. ارزیابی نهایی

منابـع  تمامـی  بایـد  سـازمان  ها  برنامه ریـزی: 

مـورد نیـاز خـود را در راسـتای تامیـن تقاضای 

کننـد.  مدیریـت  و  برنامه ریـزی  مشـتریان 

آن هـا همچنیـن بایـد زنجیـره تامیـن خـود را 

طراحـی و سـپس تعییـن کننـد کـه از کـدام 

معیارهـا اسـتفاده خواهنـد کـرد تـا اطمینـان 

حاصل شـود کـه زنجیره تامینـی کارا و موثر در 

سـازمان اسـتقرار یافتـه اسـت.

منبـع یابـی: منظـور از منابـع، تامیـن کنندگانی هسـتند که سـازمان ها بـرای تهیـه کاال و خدمات مورد نیـاز مشتریانشـان با آنها 

همـکاری می  کننـد. پـس از عقـد قرارداد، مدیـران زنجیره تامیـن از فرایندهـای مختلفی برای نظـارت و مدیریت روابـط میان دو 

طـرف بهـره می  برنـد. فرایندهـای اصلی این بخش شـامل سـفارش، دریافـت، مدیریت موجـودی کاال و تایید مجـوز پرداخت ها 

به تامیـن کننده می  باشـد.

تولیـد: در ایـن مرحلـه فعالیـت هایـی نظیـر پذیـرش مـواد اولیـه، طراحی محصـوالت، تولیـد، آزمایشـات کیفی، بسـته بندی و 

حمـل بـرای تحویـل محصول به مشـتریان اجرا می شـوند. بیشـتر شـرکت ها کیفیـت، میـزان تولید و بهـره  وری کارگـران را مورد 

ارزیابـی قـرار می  دهنـد تـا اطمینـان حاصـل کننـد کـه محصوالتـی مطابـق بـا اسـتانداردهای مـورد قبـول بـازار تولیـد می کنند. 

بنابرایـن ایـن مرحلـه بـه عنـوان متمرکزتریـن واحد ارزیابـی زنجیـره تامیـن در نظر گرفته می شـود.

توزیـع کاال: ایـن بخـش شـامل مراحـل دریافـت سـفارش از مشـتری، تعیین زمـان تحویـل، ارسـال کاال، تنظیم صورتحسـاب و 

دریافـت هزینـه از مشـتری می باشـد. سـازمانهای مختلفی برای ایـن مراحل بـا یکدیگر همـکاری می کنند بنابراین مرحله ارسـال 

و توزیـع بـا عنوان لجسـتیک نیز شـناخته می شـود. بسـیاری از سـازمان ها به منظـور کاهش هزینه هـا و افزایش بهـره وری خود 

بخش هایـی از فراینـد توزیـع و تحویـل کاال را بـه سـازمان های متخصـص در ایـن زمینه واگـذار می کنند.

پشـتیبانی: تامیـن کننده به یک شـبکه پشـتیبانی پاسـخگو و انعطاف پذیر بـرای بازگرداندن محصـوالت معیوب، مازاد یا ناخواسـته 

نیـاز دارد. اگـر محصـول معیـوب باشـد، مـورد نظـر مشـتری نباشـد و یا مازاد سـفارش تحویل شـده باشـد، بایـد برای بررسـی به 

انبـار برگردانـده شـود. اینجاسـت کـه شـرکت ها بایـد به درخواسـت مشـتریان و توزیع کنندگان پاسـخ دهنـد و به شـکایات آن ها 

رسـیدگی کنند. 

ارزیابـی نهایـی: کارایـی بیشـتر زنجیره تامین مسـتلزم نظارت بـر اطاعات و اطمینـان از انطباق آن بـا تمامی الزامات تدوین شـده 

اسـت. فرایندهـای ایـن مرحلـه شـامل امـور مالـی، منابع آن سـانی، فنـاوری اطاعـات، مدیریـت نمونـه کارها، طراحـی محصول، 

فـروش و تضمیـن کیفیت می باشـد.

7 اصل مدیریت زنجیره تامین

به طور کلی می توانیم برای مدیریت زنجیره تامین 7 اصل زیر را معرفی کنیم:

• اصل اول: تقسیم بندی مشتریان بر اساس نیاز آن  ها

• اصل دوم: سفارشی سازی شبکه لجستیک طبق نیاز مشتریان

• اصل سوم: بررسی و ارزیابی سیگنال های بازار و تنظیم میزان تقاضا برای تخصیص اصولی و بهینه منابع

• اصل چهارم: ایجاد دسترسی آسان مشتری به محصول برای سرعت بخشیدن به فرایند فروش

• اصل پنجم: مدیریت موثر منابع به منظور کاهش هزینه خرید مواد اولیه و خدمات

• اصل ششم: توسعه زنجیره تامین با استفاده از تکنولوژی روز، برای پشتیبانی از سطوح مختلف

• اصل هفتم: بررسی و ارزیابی کانال های عرضه برای اثر بخشی فرایند مورد نظر و کسب موفقیت

فرایند تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین

تصمیم گیری در مدیریت زنجیره تامین دارای ۳ مرحله اصلی می باشد که عبارتند از:

مرحلـه اول، طراحـی اسـتراتژی زنجیـره تامیـن: تصیم گیری درباره چگونگی ایجاد یک سـاختار منسـجم و منطبق با اسـتراتژی های 

سـازمان و همچنیـن مشـخص کردن ترکیب هـا و فرایندهایی کـه در هر مرحله مورد نیاز می باشـد.

مرحله دوم، برنامه ریزی زنجیره تامین:

اتخـاذ تصمیمـات و سیاسـت های عملیاتـی در نحـوه فعالیتهـای سـازمان های موجـود در زنجیره بـدون ایجاد تغییـر در تصمیمات 

اسـتراتژی اتخاذ شـده در گام قبل.

مرحله سوم، عملیات زنجیره تامین: 

تصمیـم گیـری و اتخـاذ اقداماتـی جهـت پاسـخگویی هـر چه بهتر بـه سفارشـات و نیازهـای خاص مشـتریان که معمـوال بصورت 

روزانـه یـا هفتگـی مـورد بررسـی و تصمیم گیـری قـرار می گیرد.




