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 (Datasheetسرفصل دوره طراحی و سایزینگ تجهیزات )

 باشد: که به شرح زیر می Line Sizingجلسه اول: بررسی فشار و دمای طراحی و 

 ( بررسی تفاوت فشار های عملیاتیOperating( فشار طراحی ،)Design و )MAWP 

 ها، پمپ و کمپرسور براساس مشخصه بررسی نحوه تعین فشار طراحی تجهیزات مانند ظروف، برج

 NIOEC – SP – 0050و  Totalطراحی شرکت 

  بررسی مفهومShut Off Pressure های در پمپCentrifugal 

  بررسی فشارSettle Out مربوط به کمپرسورها 

 بررسی مفهوم فشار استاتیک 

  بررسیTEMA 10/13 Rule 

  آشنایی با مفاهیمOverpressure  مانندBlocked Outlet ،Control Valve Failure ،Fire ... و 

  بررسی نحوه تعیین فشار طراحیStorage Tank 

  با در نظر گرفتن موارد زیر: تعیین دمای طراحی تجهیزات 

 Ambient Temperature 

 Criteria 

 Depressuring (Minimum Design Metal Temperature (MDMT)) 

  آشنایی اولیه با مفهومDepressuring 

 بررسی مفهوم دمای طراحی مینیمم و دمای طراحی ماکزیمم 



 ( بررسی مفاهیم مرتبط با خوردگی مجازCorrosion Allowance) 

  بررسی تاثیر دمای طراحی بر انتخاب متریال ظروف وPipe 

  آشنایی با مفهومNominal Pipe Size (NPS) 

  آشنایی با مفهومSchedule 

 های مختلفآشنایی با میزان سرعت و افت فشار مجاز در خطوط لوله در سرویس 

  بررسیLine Sizing  خطوط تک فازی مایع 

  بررسیLine Sizing ارخطوط تک فازی بخ 

  بررسیLine Sizing خطوط دوفازی 

  انجام محاسباتLine Sizing  در نرم افزارHYSYS  وExcel 

 باشد: جلسه دوم: انجام محاسبات هیدرولیکی پمپ که به شرح زیر می

 ( بررسی تئوری نحوه تعیین فشار ورودی به پمپSuction Pressure در مرحله )Basic  وDetail  یک

 پروژه

  بررسی تئوری( نحوه تعیین فشار خروجی پمپDischarge Pressure در مرحله )Basic  وDetail 

 یک پروژه

  بررسی نحوه تعیینDifferential Pressure 

  بررسی مفهومHead  و نحوه محاسبه آن 

  بررسی نحوه محاسبهShut Off Pressure  پمپ های سانتریفیوژ براساسNIOEC ،Total  ... و 

  آشنایی باCurve های ط به پمپمربوCentrifugal  وReciprocating 

 بررسی نحوه تعیین ارتفاع پمپ از سطح زمین 

  بررسی مفهومHydraulic Power  و نحوه محاسبه آن 

  بررسی مفهومBHP  و نحوه محاسبه آن 



 های موجود در پاالیشگاه به صورت حل عددی و همچنین انجام محاسبات هیدرولیکی یکی از پمپ

 Excelبا استفاده از 

  بررسی اطالعات موجود درDatasheet  یک پمپ 

  بررسی عملکردControl Valve هاخروجی پمپ 

  محاسبه افت فشارControl Valve ها در حاالت خروجی از پمپMinimum ،Normal  وMaximum 

 دوفازی Separatorجلسه سوم و چهارم: سایزینگ 

  آشنایی با عملکرد ظروف افقی و عمودی 

  بررسی نحوه تعیین عمودی یا افقی بودن این تجهیزات 

  بررسی تئوری نحوه تعیین قطرSeparator های عمودی و افقی 

  بررسی سطوح مختلف مایع در داخلSeparator های عمودی و افقی 

  بررسی تئوری نحوه تعیین ارتفاعSeparator عمودی و افقی های 

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

  سایزینگSeparator  عمودی و افقی با استفاده ازExcel 

  آشنایی با متود سایزینگSeparator  شرکت های مختلف نظیرTotal ،IPS ،NIOEC ،JGC  ... و 

  بررسی اطالعات موجود درDatasheet  یکSeparator  

 های زیر برای یک آشنایی با نحوه تعیین سایز و تعداد نازلSeparator : 

 Manway 

 Handhole 

 Utility Connection 

 Steam Out 

 Drain 

 Vent 



  آشنایی باNozzle Identification 

  آشنایی با مفهومHead Flange و موارد استفاده آن  

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

  بررسی نحوه تعیینHead مربوط به ظروف 

  اکسل شیت و مقاالت مربوط به سایزینگ جداکننده های سه فازی نیز در اختیار دانشجویان گرامی

 قرار خواهد گرفت. 

 

 های تقطیر سینی دارجلسه پنجم: سایزینگ برج

  مانند: آشنایی با مفاهیم مرتبط با برج تقطیر 

 Flooding 

 Weeping 

 Downcomer 

 Calm Area 

 Active Area 

 Tray Passes 

 Types of Tray: Sieve, Bubble, Valve 

 های تقطیر به سه روش: بررسی تئوری نحوه تعیین قطر برج 

 C – Factor 

 Nomograph 

 Detailed 

 بررسی تئوری نحوه تعیین ارتفاع برج تقطیر 

  های تقطیرساز برای سایزینگ برجافزار شبیهاز نرمآشنایی با اطالعات مورد نیاز 



  بررسی اطالعات موجود درDatasheet یک برج تقطیر 

 های ایران سایزینگ یک برج تقطیر در یکی از پاالیشگاه 

( و سایزینگ آن با Shell & Tube Heat Exchangersجلسه ششم: تئوری مبدل های پوسته و لوله )
 TEMAاستاندارد  بر اساس HTRIاستفاده از نرم افزار 

  آشنایی با مفاهیمFront Head, Shell, Rear Head 

  آشنایی با انواعTEMA Type  های مختلف در قسمتShell ها مانند: و کاربرد و موارد استفاده از آن

E, F, G, H, J12, J21, K, X 

  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 ا هها و موارد کاربرد آن 

  َآشنایی 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  اطالعاتHeat 

Curve  ازHYSYS  بهHTRI 

 تعیین سیال در نرم افزار های مختلف بررسی روشHTRI 

  بررسی موارد زیر در صفحهTube : 

 Tube Type 

 Tube Internal 

 Tube OD 



 Wall Thickness 

 Tube Pitch 

 Tube Layout 

 Tube Pass 

 Tube Length 

 Tube Count 

 Tube Material 

  بررسی اطالعات مورد نیاز در صفحهTube Layout 

  بررسی اطالعات زیر در صفحهBaffle : 

 Baffle Type: Segmental, Double, NTIW, etc.  

 Baffle Cut Orientation 

 Cross Pass 

 Baffle Cut 

 Baffle Spacing 

 Inlet Spacing 

 Outlet Spacing 

  بررسی صفحهNozzle و نحوه تعیین اطالعات 

  بررسیNozzle Location 

  بررسی صفحهImpingement 

  بررسیImpingement Rod & Impingement Plate 

 های بررسی تفاوتRating, Simulation & Design 

  بررسی مفاهیم مرتبط باTemperature Approach 

  بررسی مفاهیم مرتبط باTemperature Cross  وPinch Point 



  بررسی نحوه تعیین تعدادShell های سری و موازی 

  حل یک مثال صنعتی و بررسی نحوهOptimum ولهنمودن طراحی یک مبدل پوسته و ل 

  نحوه تعیینControlling Side انتقال حرارت 

  بررسی مفهومOverdesign 

  بررسی انواعFlow Fraction ها ها و نحوه تنظیم آن 

 ها به لحاظ میزان افت فشار و ترم بررسی نازلρv2 

  بررسی مینیمم و ماکزیمم سرعت مجاز و نحوه تنطیم آن 

  بررسی مفهومVibration  و نحوه رفع مشکالت مرتبط باVibration  

  بررسیDatasheet های مربوط به مبدلShell & Tube 

( و سایزینگ آن با استفاده از نرم Air Cooled Heat Exchangedجلسه هفتم: تئوری کولرهای هوایی )
 API 661بر اساس استاندارد  HTRIافزار 

  بررسی انواعAir Cooler ند های مورد استفاده مانInduced  وForced ها و موارد کاربرد آن 

  بررسی یک مثال صنعتی برایAir Cooler  ها در نرم افزارHTRI 

  بررسی صفحهProcess  در نرم افزارHTRI 

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

Curve  ازHYSYS  بهHTRI 

 های مختلف تعیین سیال در نرم افزار بررسی روشHTRI 

  بررسی 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 

  بررسی انواعBundle Type : 

 Rows 

 Side by Side 

 Equal Count 

 Rows with Defined Passes  

  نحوه تعیینNumber of Tube Rows / Tube Passes 

  نحوه تعیینTube in odd/even rows 

  بررسیClearance 

  بررسی نحوه تعیینBundle Width 

  بررسیTube Layout 

  بررسیTube Length 

  بررسی صفحهBundle Layout 

 ا آن بررسی تعداد فن مورد نیاز و سایر موارد مرتبط ب 

  بررسیFan Ring Type 

 های مریوز به بررسی تفاوتAir Cooled Heat Exchanger  وNatural Draft 

  معرفیBundle ،Bay  وBank ها و نحوه تعیین آن 

  بررسی میزانPower  مورد نیاز برایFan ها و اثر آن در طراحی 



 بررسی نحوه تعیین سایز نازل ورودی و خروجی 

  بررسی انواعHeader Box 

 های بررسی سیستمPulley ،HTD  وGear Box 

  بررسی موارد مرتبط باCondensation 

  بررسیForce Phase Separation 

  بررسیShear & Gravity Control 

  بررسیDatasheet  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 سازیبررسی تئوری نحوه محاسبه ارتفاع تانک 

  بررسی یک مثال صنعتی و سایزینگ تانک ذخیره سازی 

 

  

 

 اینجا کلیک کنید PID-PFD طراحی اصول آموزش دوره های جهت مشاهده سرفصل

https://dl.falatghareh.com/cources/204-PFD-PID/PFD-PID.pdf


 ASPEN HYSYS سرفصل های دوره آموزش شبیه سازی فرآیند با نرم افزار

 

 نحوه کار با محيط SBM یا همان Simulation Base Manager 

 نحوه بیان Components 

 معرفی انواع حالت های مدل ترموديناميكي و عملکرد آنها 

 معرفی نحوه تعريف Fluid Packageو عملکرد آن 

 آشنایی با نحوه تعريف Hypothetical در هایسیس و عملکرد آنها 

 آشنايي با محيط شبيه سازي در هایسیس 

 آشنايي با تولبار اصلي در نرم افزار هایسیس 

 آشنايي با تولبار اختصاصي Process Flow Diagram 

 حل مثال های کاربردی و نحوه کار با عملگرهاي منطقي(Set, Adjust, Recycle) 

 آماده کردن انواع Report ها از شبیه سازی و تهيه دیتا شیت 

 آشنایی با بهينه سازي در نرم افزار (Optimization) 

 نحوه استفاده از Case Study یسدر هایس 

 واكنش ها و راكتورهاي مختلف اعم از آشنایی با انواع: CSTR, PFR, Gibbs, Conversion, 
Equilibrium, etc. 

 آشنایی با نحوه محاسبه Pressure Lost در خطوط لوله 

 آشنایی و معرفی قسمت Attachment كه از زیر مجموعه های: Pipe Sizing, Phase envelope, 
Boiling Point Curves, Hydrate Formation تشکیل شده است. 

 بررسي Heat Exchanger های از نوع LNG و Air Cooler  به همراه توضيحات مربوط به مبدل
 پوسته و لوله



 آشنایی با نحوه تعريف Process Equipment ها در نرم افزار هایسیس 

 آشنایی با نحوه اتصال Equipment ها به يكديگر درهایسیس 

  عريفآشنایی با نحوه تStream در نرم افزار هایسیس 

 )نحوه شبيه سازي و حل مثال های کاربردی از تجهیزات دوار )توربین، پمپ، کمپرسور 

  نحوه شبيه سازي و حل مثال های کاربردی از تجهيزات حرارتی و برودتی ) هیترها، کولرها و مبدل
 های حرارتی(

 نحوه شبيه سازي و حل مثال کاربردی از Separator دو فازي، سه فازي و های Tank 

 معرفی انواع برج تقطير و Condenser 

 آشنایی با شبيه سازي و حل مثال کاربردی از Distillation Tower 

 معرفی تجهيز مجازي Component Splitter 

 آشنایی با تقطيرهاي واكنشي (Reactive Distillation) 

 معرفی برج هاي Liquid – Liquid Extractor به همراه Absorber ها 

 انجام مثال صنعتي TEG Dehydration به همراه بررسی محيط Sub Flowsheet 

 معرفی کامل انواع واحدهای فرآیندی Oil Refinery و Configuration های آنها 

 آشنایی با نحوه تعریف برش نفت خام توسط Hysys در محیط Oil Environment 

 سیمولیشن برج تقطیر اتمسفریک Crude Oil (CDU) 

 آشنایی با شبيه سازي و حل مثال کاربردی از Distillation Tower 

 آشنایی با نحوه محاسبه تعداد سيني هاي برج تقطير، سيني Feed  و سایر مشخصات برج تقطير
 Shortcut Distillation با کمک گرفتن از

 

 

https://falatghareh.com/product/process-simulation-training-course-with-aspen-hysys-software/
https://falatghareh.com/product/process-simulation-training-course-with-aspen-hysys-software/

