
 

 

ات ) ز  (Datasheetرسفصل دوره طرایح و سایزینگ تجهی 

ح زیر یم  Line Sizingبرریس فشار و دمای طرایح و جلسه اول:   باشد: که به رسر

 MAWP( و Design(، فشار طرایح )Operatingبرریس تفاوت فشار های عملیاتی )

ات مانند ظروف، برج ن ن فشار طرایح تجهی  سور براساس مشخصه طرایح برریس نحوه تعی  ها، پمپ و کمیر

کت   NIOEC – SP – 0050و  Totalشر

 Centrifugalهای در پمپ Shut Off Pressureبرریس مفهوم 

سورها Settle Outبرریس فشار   مربوط به کمیر

 برریس مفهوم فشار استاتیک

 TEMA 10/13 Ruleبرریس 

 و ...  Blocked Outlet ،Control Valve Failure ،Fireمانند  Overpressureآشناتی با مفاهیم 

ن فشار طرایح   Storage Tankبرریس نحوه تعیی 

ن موارد زیر:  ات با در نظر گرفیی ن ن دمای طرایح تجهی   تعیی 

Ambient Temperature 

Criteria 

Depressuring (Minimum Design Metal Temperature (MDMT)) 

 Depressuringآشناتی اولیه با مفهوم 

 برریس مفهوم دمای طرایح مینیمم و دمای طرایح ماکزیمم

 مجاز )
ی

 (Corrosion Allowanceبرریس مفاهیم مرتبط با خوردگ

یال ظروف و   Pipeبرریس تاثی  دمای طرایح بر انتخاب میی



 

 

 Nominal Pipe Size (NPS)آشناتی با مفهوم 

 Scheduleآشناتی با مفهوم 

ان شعت و افت فشار  ن  های مختلفمجاز در خطوط لوله در شویسآشناتی با می 

 خطوط تک فازی مایع  Line Sizingبرریس 

 خطوط تک فازی بخار Line Sizingبرریس 

 خطوط دوفازی Line Sizingبرریس 

 Excelو  HYSYSدر نرم افزار  Line Sizingانجام محاسبات 

ح زیر یم  باشد: جلسه دوم: انجام محاسبات هیدرولییک پمپ که به رسر

 ( ن فشار ورودی به پمپ  Detailو  Basicدر مرحله  (Suction Pressureبرریس تئوری نحوه تعیی 

 یک پروژه

 ( ن فشار خرویحی پمپ  Detailو  Basic( در مرحله Discharge Pressureبرریس تئوری نحوه تعیی 

 یک پروژه

  ن  Differential Pressureبرریس نحوه تعیی 

  برریس مفهومHead  آن و نحوه محاسبه 

  برریس نحوه محاسبهShut Off Pressure  یفیوژ براساس  و ...  NIOEC ،Totalپمپ های سانیی

  آشناتی باCurve های مربوط به پمپCentrifugal  وReciprocating 

  ن ن ارتفاع پمپ از سطح زمی   برریس نحوه تعیی 

  برریس مفهومHydraulic Power  و نحوه محاسبه آن 

  برریس مفهومBHP  و نحوه محاسبه آن 

 های موجود در پاالیشگاه به صورت حل عددی و انجام محاسبات هیدرولییک ییک از پمپ

ن با استفاده از   Excelهمچنی 

  برریس اطالعات موجود درDatasheet  یک پمپ 



 

 

  برریس عملکردControl Valve هاخرویحی پمپ 

  محاسبه افت فشارControl Valve ها در حاالت خرویحی از پمپMinimum ،Normal  و

Maximum 

 دوفازی Separatorسایزینگ : و چهارم سومجلسه 

  آشناتی با عملکرد ظروف افقی و عمودی 

  ات ن  بودن این تجهی 
ن عمودی یا افقی  برریس نحوه تعیی 

  ن قطر  و افقی  های عمودی Separatorبرریس تئوری نحوه تعیی 

  برریس سطوح مختلف مایع در داخلSeparator و افقی  های عمودی 

  ن ارتفاع  های عمودی و افقی  Separatorبرریس تئوری نحوه تعیی 

  سایزینگ یکSeparator های ایران به صورت تئوریعمودی و افقی موجود در ییک از پاالیشگاه 

  سایزینگSeparator  عمودی و افقی با استفاده ازExcel 

  آشناتی با متود سایزینگSeparator   کت های مختلف نظی  و ...  Total ،IPS ،NIOEC ،JGCشر

  برریس اطالعات موجود درDatasheet  یکSeparator  

 ن سایز و تعداد نازل  : Separatorهای زیر برای یک آشناتی با نحوه تعیی 

 Manway 

 Handhole 

 Utility Connection 

 Steam Out 

 Drain 

 Vent 

  آشناتی باNozzle Identification 

  آشناتی با مفهومHead Flange و موارد استفاده آن  

  آشناتی با مفاهیمLethal, Toxic, Flammable, Combustible  ... و  

  ن  مربوط به ظروف Headبرریس نحوه تعیی 

   ن در اختیار دانشجویان اکسل شیت و مقاالت مربوط به سایزینگ جداکننده های سه فازی نی 

 گرایم قرار خواهد گرفت. 



 

 

 

 های تقطی  سینز دارسایزینگ برج: پنجمه جلس

  :آشناتی با مفاهیم مرتبط با برج تقطی  مانند 

 Flooding 

 Weeping 

 Downcomer 

 Calm Area 

 Active Area 

 Tray Passes 

 Types of Tray: Sieve, Bubble, Valve 

 ن قطر برج  های تقطی  به سه روش: برریس تئوری نحوه تعیی 

 C – Factor 

 Nomograph 

 Detailed 

   ن ارتفاع برج تقطی  برریس تئوری نحوه تعیی 

 های تقطی  ساز برای سایزینگ برجافزار شبیهآشناتی با اطالعات مورد نیاز از نرم 

  برریس اطالعات موجود درDatasheet   یک برج تقطی 

 های ایران سایزینگ یک برج تقطی  در ییک از پاالیشگاه 

و سایزینگ آن با  (Shell & Tube Heat Exchangersو لوله ) مبدل های پوسته تئوری: ششمجلسه 

 TEMA استاندارد بر اساس HTRIاستفاده از نرم افزار 

  آشناتی با مفاهیمFront Head, Shell, Rear Head 

  آشناتی با انواعTEMA Type  های مختلف در قسمتShell ها و کاربرد و موارد استفاده از آن

 E, F, G, H, J12, J21, K, Xمانند: 

  آشنایی با انواعFront Head  های موجود درTEMA ها مانند: و موارد کاربرد آنA, B, C, N 

  آشنایی با انواعRear Head  های مختلف موجود درTEMA  :مانندL, M, C, N 

  آشنایی با نحوه عملکرد، موارد استفاده و تفاوت ریبویلرهایKettle  وThermosyphon 



 

 

  بررسیFloating Head ها های مختلف و موارد کاربرد آن 

  بررسیU Bundle ها ها و موارد کاربرد آن 

  آَشنایی با صفحهProcess افزار نرمHTRI 

  بررسی تفاوتAllowable Pressure Drop and Calculated Pressure Drop 

  بررسیFouling Factor 

  بررسیHeat Curve  و نحوه تهیه آن در نرم افزارHYSYS  و همچنین نحوهImport  اطالعات

Heat Curve  ازHYSYS  بهHTRI 

 های مختلف تعیین سیال در نرم افزار بررسی روشHTRI 

  برریس موارد زیر در صفحهTube : 

 Tube Type 

 Tube Internal 

 Tube OD 

 Wall Thickness 

 Tube Pitch 

 Tube Layout 

 Tube Pass 

 Tube Length 

 Tube Count 

 Tube Material 

  برریس اطالعات مورد نیاز در صفحهTube Layout 

  برریس اطالعات زیر در صفحهBaffle : 

 Baffle Type: Segmental, Double, NTIW, etc.  

 Baffle Cut Orientation 

 Cross Pass 

 Baffle Cut 

 Baffle Spacing 

 Inlet Spacing 

 Outlet Spacing 



 

 

  برریس صفحهNozzle ن اطالعات  و نحوه تعیی 

  برریسNozzle Location 

  برریس صفحهImpingement 

  برریسImpingement Rod & Impingement Plate 

 های برریس تفاوتRating, Simulation & Design 

  برریس مفاهیم مرتبط باTemperature Approach 

  برریس مفاهیم مرتبط باTemperature Cross  وPinch Point 

  ن تعداد  های شی و موازی Shellبرریس نحوه تعیی 

  حل یک مثال صنعتی و برریس نحوهOptimum نمودن طرایح یک مبدل پوسته و لوله 

  ن  انتقال حرارت Controlling Sideنحوه تعیی 

  برریس مفهومOverdesign 

  برریس انواعFlow Fraction ها ها و نحوه تنظیم آن 

 ان افت فشار و ترم برریس نازل ن  ρv2ها به لحاظ می 

  برریس مینیمم و ماکزیمم شعت مجاز و نحوه تنطیم آن 

  برریس مفهومVibration  و نحوه رفع مشکالت مرتبط باVibration  

  برریسDatasheet های مربوط به مبدلShell & Tube 

( و سایزینگ آن با استفاده از Air Cooled Heat Exchangedکولرهای هوایی ) تئوری: هفتمجلسه 

 API 661 بر اساس استاندارد HTRIنرم افزار 

  برریس انواعAir Cooler  های مورد استفاده مانندInduced  وForced ها و موارد کاربرد آن 

  برریس یک مثال صنعتی برایAir Cooler  ها در نرم افزارHTRI 

  برریس صفحهProcess  در نرم افزارHTRI 

  برریسHeat Curve  و نحوه تهیه آن در نرم افزارHYSYS  ن نحوه اطالعات  Importو همچنی 

Heat Curve  ازHYSYS  بهHTRI 

 ن سیال در نرم افزار برریس روش  HTRIهای مختلف تعیی 

  برریس اطالعات زیر در صفحهTube : 



 

 

 Tube Type 

 Tube Internals 

 Wall Thickness 

 Tube OD 

 Tube Pitch  

 High Fin Tube 

 Low Fin Tube 

 Fin Density 

 Fin Height 

 Fin Thickness 

  برریس انواعBundle Type : 

 Rows 

 Side by Side 

 Equal Count 

 Rows with Defined Passes  

  ن  Number of Tube Rows / Tube Passesنحوه تعیی 

  ن  Tube in odd/even rowsنحوه تعیی 

  برریسClearance 

  ن  Bundle Widthبرریس نحوه تعیی 

  برریسTube Layout 

  برریسTube Length 

  برریس صفحهBundle Layout 

  برریس تعداد فن مورد نیاز و سایر موارد مرتبط با آن 

  برریسFan Ring Type 

 های مریوز به برریس تفاوتAir Cooled Heat Exchanger  وNatural Draft 

  
ن
ن آن Bankو  Bundle ،Bayمعرف  ها و نحوه تعیی 

  ان ن  ها و اثر آن در طرایح Fanمورد نیاز برای  Powerبرریس می 



 

 

  ن سایز نازل ورودی و خرویحی  برریس نحوه تعیی 

  برریس انواعHeader Box 

 های برریس سیستمPulley ،HTD  وGear Box 

  برریس موارد مرتبط باCondensation 

  برریسForce Phase Separation 

  برریسShear & Gravity Control 

  برریسDatasheet  مرتبط باAir Cooler ها 

 Storage Tankجلسه هشتم: سایزینگ 

 ها مانند: های ذخیره سازی و موارد کاربرد آنبررسی انواع تانک 

 Fixed Roof Tank 

 Internal Floating Roof 

 External Floating Roof 

 Pressurize Tank 

 های ذخیره سازی بررسی تئوری نحوه محاسبه قطر تانک 

  های ذخیره سازیتانکبررسی تئوری نحوه محاسبه ارتفاع 

  بررسی یک مثال صنعتی و سایزینگ تانک ذخیره سازی 

 تماس با مجتمع فنی فالت قارهراه های 

 ۵آدرس دفتر مرکزی: ابتدای خیابان کارگر شمالی، نرسیده به چهارراه نصرت،کوچه رشیدی نسب، پالک 
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