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:شير وسيله اي است جهت مهار جريان و فشار سياالت و وظايف اصلي آن عبارتند از  

قطع و وصل كامل جريان مايعات و گازها -  

تنظيم عبور مقدار مورد نياز مايعات و گازها -  

جلوگيري از بازگشت مايعات و گازهاي عبور كرده -  

نظيم و كنترل مقدار و فشار مايعاتت -  

كنترل و ايمن نگه داشتن دستگاه هاي تحت فشار-  

:انواع مختلف شيرها  

:شيرهاي صنعتي از نظر نوع كاركرد به سه دسته تقسيم بندي مي شوند  

.  1شيرهاي دستي كه با نيروي انساني كار مي كنند -1  

. 2اي كنترل شونده كار مي كنندشيرهاي خودكاري كه با نيروي هوا، مايعات و گازه -2  

.  3شيرهاي خودكاري كه با نيروي برق كار مي كنند -3  

:همچنين از نظر شكل ظاهري مي توان آنها به صورت زير تقسيم بندي نمود  

  4شيرهاي سوزني -1

  5شيرهاي سماوري -2 

  6شيرهاي كروي -3 

  7شيرهاي كشويي -4

  8شيرهاي ديافراگمي -5

  9فهشيرهاي يكطر - 6

  10شيرهاي پروانه اي -7 

  11شير اطمينان -8

  12شيرهاي خودكار -9

                                                           
1
 Manual Valves 

2
 Control Valves 

3
 Solenoid Valves 

4
 Needle Valves 

5
 Plug Or Cock Valves 

6
 Globe Valves 

7
 Gate Valves 

8
 Diaphragm Valves 

9
 Non Return or Check Valves 

10
 Butterfly Valves 

11
 Safety Valves 

12
 Control Valves 
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13شيرهايي كه محرك آنها الكترو موتور مي باشند -10
 

. 14شيرهايي كه محرك آنها سولنوييد مي باشد -11  

:عوامل زير در انتخاب نوع شير مهم مي باشند   

نقشه لوله كشي -1  

نوع كاري كه شير بايد انجام دهد -2  

م شير و اندازه لولهحج -3  

درجه حرارت و فشار -4  

مواد سازنده شير -5  

 Actuating Unit 6- سيستم بكار اندازي شير و سيستم محركه شير  

 

   :شير كشويي

از اين نوع شير بيشتر در جاهايي كه بخواهند جريان سيال را بطور كامل باز و بسته نمايند استفاده مي كنند و از خصوصيات اصلي 

هنگامي كه شير به طور .بودن افت فشار در طول آن است و به همين دليل در سر راه لوله هاي طويل از آن اسفاده مي شود آن كم

كامل باز است كشو يا بند آور كامال به باال هدايت شده و از مسير جريان سيال خارج شده و هيچگونه مقاومتي در مقابل جريان 

حالت بسته درآيد به پايين ترين محل خود هدايت شده و در نتيجه سيال به علت تغيير مسير و  ولي هنگامي كه شير به.عبوري ندارد

اين نوع شيرها از دو قسمت ساقه و كشو تشكيل شده اند و بعلت آنكه ميزان باز و .تصادم با كشو ايجاد تالطم و افت فشار مي نمايد

ع يا گاز،از ساير شيرها مشكل تر است، لذا از اين نوع شير فقط براي باز بسته كردن شير متناسب با دور ساقه نيست،تنظيم دقيق ماي

:در زير شكلي از يك شير كشويي نشان داده شده است.و بسته كردن كامل استفاده مي شود  
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  Electric Motor Operated Valves 

14
 Solenoid Valves 
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:شير كروي  

ن داخل آن طوري است كه مايع از نقطه ورودي اين شير اسم خود را از شكل ظاهري بدنه خود كه كروي شكل است گرفته، ساختما

ساختمان دريچه و نشيمنگاه آن طوري است كه به مجرد برقرار شدن جريان . درجه تغيير جهت مي دهد 180به شير تا خروج از آن 

بودن را داراست،  تماس آنها با هم قطع مي شود، بنابراين باز نبودن كامل شير كروي اشكاالتي را كه شير كشويي در حالت نيمه باز

ضمنا متناسب بون تعداد دور دسته شير با حجم مجراي خروجي .لذا مي توان از آن جهت تنظيم و كنترل جريان استفاده كرد.ندارد

:برخي از مشخصات اين نوع شير ها را در زير مرور مي كنيم.مايع، كار تنظيم مقدار جريان را با دست آسان مي سازد  

.خالف شير كشويي تغيير مي كندجهت جريان سيال بر -1  

.تغيير جهت جريان سيال ايجاد تالطم مي نمايد -2  

.تالطم افت فشار را افزايش مي دهد -3  

.اين شير فشار بيشتري نسبت به شير كشويي ايجاد مي كند -4  

.در اين نوع شير فرسودگي مربوط به اصطكاك از شيرهاي كشويي كمتر است -5  

.ي كه شير بايد براي مدت زيادي بايد نيمه باز باشد قابل استفاده استشير كروي براي مواقع - 6  

.ع شير اغلب از نيكل يا فوالد زنگ نزن استجنس اين نو -7  
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:شير سوزني    

با اين نوع شير مي . ظ طرز كار جزو شيرهاي كروي استاين شير اسم خود را از شكل ديسك و نشيمنگاه خود گرفته است و از لحا

اين نوع شير از لحاظ ساختماني بسيار ظريف بوده .توان كنترل دقيق جريان سيال را خصوصا در لوله هاي باريك و ظريف برقرار نمود

، همچنين در كاربراتورها و مي رود و تقريبا كوچك است و بعلت دارا بودن مكانيسم مورد اعتماد در عمليات حساس و دقيق بكار 

.آزمايشگاه هاي نفت و پتروشيمي و وسايل ابزار دقيق بسيار پركاربرد است  

 

: شير مخروطي  

وقتي شير كامال باز باشد .اين نوع شير تكامل يافته شير سماوري است كه براي قطع و وصل كامل جريان مورد استفاده قرار مي گيرد

نع در مجرايي به اندازه لوله متصل به آن حركت مي كند، لذا افت فشار كم و در حد شير كشويي در خط مستقيم بدون برخورد با ما

بين دريچه و بدنه زياد است و كار باز كردن و بستن شير حصوصا در شير هاي با سايز بزرگتر  كدر اين نوع شير سطح اصطكا.است

:اين نوع شير را به همراه برش جانبي آنها مشاهده مي كنيم در زير دو نمونه از.كه تحت فشار زياد كار مي كنند مشكل است  
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دور مي توان آن را باز يا بسته كرد، همچنين بايد دقت كرد كه اين نوع  4/1يكي از خصوصيات خوب اين شير آنست كه مي توان با 

رستي كار مي كند و در صورت تجاوز دما از حد مجاز بعلت انبساط دريچه، شير به سختي باز يا شير در درجه حرارت مناسبي بد

.بسته مي شود  

: شير گلوله اي  

در صورت باز بودن شير، مواد در خط .با ربع دور گردش باز يا بسته مي شود.از اين نوع شير براي قطع و وصل كامل استفاده مي شود

اين نوع شيرها روان و نذم بوده و با گشتاور . ع در مجرايي به اندازه لوله اي متصل به آن حركت مي كندمستقيم بدون برخورد با مان

كم كار مي كنند كه اين خود در مواقعي كه از دور كنترل مي شوند امتياز اين نوع شيرها محسوب مي شوند و در دجه هاي مختلف 

:ن شيرها عبارتند ازانواع اي. حرارت و با فشارهاي مختلف كار مي كنند  

  15گلوله اي شناور -1

  16گلوله اي سوار شده روي محور گردنده -2

:در زير تصاويري از اين نوع شير ها را مي بينيم.درجه سانتيگراد نيز كار مي كند 600كه مورد اخير تا   

 

: شير يكطرفه  

بدين ين نوع شيرها اطرز كار . براي جلوگيري از بازگشت موادي كه به مقصد فرستاده مي شوند استفاده مي گرددشيرها ين نوع ااز 

صورت است كه شار دريچه شير را بلند مي كند و باعث عبور سيال مي شود و تا زماني كه فشار زير دريچه بيشتر از شار روي آن 

اگر به هر علتي  فشار زير دريچه كمتر از فشار روي آن شود، وزن خود دريچه . گاز ادامه مي يابدباشد شير باز مي ماند و عبور مايع يا 

اشكال مختلف اين شير در زير . و موادي كه قصد بازگشتن دارند باعث بسته شدن شير شده و از بازگشت مواد جلوگيري مي كند

:نشان داده شده است  

                                                           
15

 Floating Ball 

16
 Trunnion Mounted Ball 
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: شير پروانه اي  

ساختمان . يكي از ساده ترين شيرهايي كه كاربرد صنعتي آن در واحدهاي نفت وپتروشيمي متداول است، شير صنعتي پروانه اي است

اي در  اين صفحه حول ميله. از يك بدنه معمولي و يك صفحه مدور كه تقريبا در وسط قرار دارد تشكيل شده استين نوع شيرها ا

محرك ممكن است دستي يا بوسيله فشار .درجه مي چرخد و بوسيله اهرمي به قسمت حركت دهنده شير وصل مي باشد 90حدود 

ين نوع اويژگي خاص .در واحدهايي كه فشار آنها در حين كار كم باشد بسيار متداول استين نوع شيرها ا دكاربر.هوا و يا برق باشد

ت حركت سيال در حداقل زمان و حركت شير مي باشد، خصوصا در مورد كنترل فشار سياالت در به حداكثر رساندن سرعشيرها 

در زير شكلهاي مربوط به اين نوع شير ها را . مخازن يا برج هاي تحت فشار و در انتقال حجم زياد سيال مورد استفاده قرار مي گيرند

:مشاهده مي كنيم  

 
 

 

:ين نوع شيرها اداليل شهرت   

آساني كاربرد -1  

نداشتن قطعات لغزنده و كشويي -2  

كاهش افت فشار -3  

قابليت كنترل -4  

ارزاني و سبك بون -5  
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عدم تركيب جنس تشكيل دهنده شير با مواد عبوري - 6  

 

:   شيرهاي موتوري  

ين نوع شيرها اهمين دليل براي باز و بسته كردن آنها از نيروي برق استفاده مي شود، اين نوع شيرها اصوال بسيار بزرگ هستند و به 

با كمك نيروي انساني امكان پذير نباشد از ين نوع شيرها ادر مواقعي كه باز و بسته كردن .بيشتر از خانواده شيرهاي پروانه اي هستند

.نيروي الكترو موتور و يا هواي فشرده استفاده مي شود  

 

: رهاي اطمينانشي  

كمپرسورها، ديگهاي بخار، توربين ها، ظروف و ساير تاسيسات تحت فشار كه محتوي گاز مايع هستند اغلب كارشان طوري است كه با 

بعضي اوقات ممكن است دستگاه هاي كنترل كننده دچار مشكل شوند و بدرستي . فشار باال رونده ولي تحت كنترل مواجه مي باشند

اعث باال رفتن بيش از حد مجاز فشار دستگاه ها مي شود، در اين حالت براي جلوگيري از بروز هرگونه حادثه از عمل نكنند و ب

شيرهاي ايمني روي اين دسته تجهيزات استفاده مي شود كه در صورت باال رفتن فشار بيش از حد مجاز اين شيرها بطور خودكار 

انواع اين نوع شيرها عبارتند .ز محتوي دستگاه فشار آن را تا حد مجاز پايين مي آوردعمل كرده و با باز شده و خارج ساختن مفداري ا

:از  

17صب بروي منابع و ظروف محتوي گازقابل ن -1
 

18ب بروي منابع و ظروف محتوي مايعقابل نص -2
 

19منابع و ظروف محتوي گاز و مايع قابل نصب بروي -3
 

:مده استدر زير تصاويري از اين نوع شير به نمايش درآ  

 

: شيرهاي خودكار  
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 Safety Valve 

18
 Relief Valve 

19
 Safety & Relief Valve 
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اصوال .در انواع مختلفي ساخته شده اند ولي در حالت كلي از سه بخش ساقه شير، توپي و نشيمنگاه تشكيل شده اند ين نوع شيرها ا

. يستم كنترل نصب مي شوندشيرهاي كنترل خودكار در يك مدار بسته سيستم كنترل در واحدهاي صنعتي به عنوان آخرين عضو س

:تصويري از شير خودكار را در در زير مشاهده مي كنيم  

 

:بطور كلي شيرهاي خودكار را مي توان به صورت زير دسته بندي نمود  

 

:شيرهاي بادي) 1  

فشردگي فنر كه فشار كار شير . پايين قرار گيرد در قسمت باالي خود شامل ديفراگمي قابل ارتجاع و فنري كه ممكن است در باال يا

.را تعيين مي كند بوسيله پيچي كه در قسمت باالي فنر قرار دارد تنظيم مي شود  

 

:شيرهاي الكتريكي) 2  

:اين نوع شيرها نيز به نوبه خود به دو بخش تقسيم مي شوند  

مي   ر مواردي كه به قدرتهاي كم نياز باشد استفاده كه در شكل زير نمايي از آنها مشاهده مي شود د: شيرهاي سلنوييد -1

.شوند  

حركت دادن ساقه شير . از اين نوع شيرها در قدرتهاي زياد براي كنترل دبي زياد گاز يا مايع استفاده مي شوند: شيرهاي موتوري -2

:ينيمبوسيله يك موتور كه به ساقه شير متصل است امكانپذير مي شود كه نمونه اي از آن را مي ب  

 

:در حالت كلي تعداد زيادي از شيرهاي خودكار برحسب مورد استفاده ساخته شده اند كه در زير نمونه هايي از آنها را مي بينيم  
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: شيرهاي مخصوص آتش نشاني  

است كه به سه دسته كلي  20ر آتش نشاني زمانيبه منظور مبارزه با آتش استفاده مي شود و پركاربردترين آنها شيها از اين نوع شير

:تقسيم بندي مي شوند  

1-Srew down Hydrant 

.در پياده روها و خيابانها نصب مي شود كه قسمت خروجي به لوله آتش نشاني وصل مي شود  

2- Sluice Valve Type 

.ميابد قسمت ورودي آن به منبع اصلي و قسمت خروجي آن به لوله الستيكي آتش نشاني اتصال  

3- Pillar Hydrant 

.شير زميني كه توسط يك ميله ثابت يا لوله ايستاده به لوله آتش نشاني وصل مي شود  

 

: شيرهاي باز و بسته شونده از راه دور  

همچنين هنگامي كه جريان سيال به در موقعي كه حداقل افت فشار مورد نياز باشد مورد استفاده قرار مي گيرند، ين نوع شيرها ااز 

                                                           
20

 Ground Hydrant 
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عنوان قدرت واسطه روي شير عمل نمي كند مورد استفاده قرار مي گيرد و چون پيستون اصلي بصورت دقيق كنترل شده و طرح 

اين شيرها بصورت خودكار از راه دور بوسيله نيروي برق و حالت .درجه طراحي شده افت فشار فوق العاده كم است 45بدنه بصورت 

.روليكي كار مي كنند و پس از قطع انرژي برق بصورت طبيعي نيز باز و بسته مي گردندهيد  
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:بخش دوم  
 

 

 

 

 

 توربين

Turbine 
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پمپي ين توربين دستگاهي است كه از سيال انرژي مي گيرد و آن را بوسيله محوري منتقل مي سازد اما معموال گفته مي شود تورب

!كار مي كند است كه معكوس  

:ها به شرح زير استين تقسيم بندي كلي انواع تورب  

 

:هاي هيدروليكين تورب - 1  

، به حركت درآوردن ژنراتورها در نيروگاه هاي توليد برق، به كمك نيروي )هيدرو(ها با توجه به نام آنهاين كاربرد ساده اين نوع تورب

ه محور ژنراتور وصل مي شود براي هردوي آنها از يك سري ياتاقان استفاده مي از آنجا كه محور توربين معموال بطور ثابت ب.آب است

.هستندين گردد كه اين ياتاقانها يكي از اجزاي اصلي يك تورب  

 

:بخارين تورب -2  

ه انرژي ، بخار گرم با فشاري بيش از فشار اتمسفر در يك نازل منبسط شده و در نتيجه قسمتي از انرژي حرارتي آن بيندر اين تورب

.سنتيكي تبديل مي شود و بر اساس اصل ضربه اي يا واكنشي باعث تبديل آن به انرژي مكانيكي مي گردد  

:گازي ين تورب - 3  

و اگرچه خيلي جوان است اما در صنعت و باالخص در صنعت پتروشيمي بدليل  مي باشدين گازي جديدترين نوع توربين تورب

:بدين شرح استين امتياز اين نوع تورب.يلي زياد مورد استفاده قرار مي گيردامتيازات زيادي كه دارد به تعداد خ  

استفاده از گاز به عنوان انرژي  -  

در مواقع فقدان گاز) گازوييل(سوخت مايعاستفاده از  -  
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:بخش سوم  
 

 

 

 جداكننده 

Separator 
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گاز خام ورودي به .كه به حالتهاي گاز، مايع و جامد وجود دارند از يكديگر جدا شوندجدا سازي عملي است كه طي آن مخلوط مواد 

تهاي خاص قرار گيرد توسط دستگاههايي بنام جدا اپااليشگاه معموال شامل گاز، نفت و جامدات مي باشد و قبل از آنكه تحت عملي

:د دارددر حالت كلي سه نوع جداكننده وجو. كننده ها از يكديگر جدا مي شوند  

جداكننده كروي -3جداكننده افقي                -2جداكننده عمودي                -1  

 

: 21جداكننده عمودي - 1  

اين نوع جداكننده يك ظرف استوانه اي فوالدي است كه محور اصلي آن نسبت به زمين عمود است، معموال قطر اين نوع جداكننده 

در اين نوع جداكننده گاز مرطوب از نيمه . مي رسد و ممكن است از اين مقادير نيز فراتر رود فوت 24فوت و ارتفاع آن به  7ها به 

فوقاني جدا كننده بطور مايل وارد و تحت اين زاويه گاز حركت گريز از مركز پيدا كرده و عمل تفكيك صورت مي پذيرد بر اساس 

، از قسمت فوقاني )آب و نفت و مواد جامد(با خشك يا بدون ذرات حركت ذرات مايع در قسمت پايين جداكننده ته نشين و گاز تقري

.خارج مي شود  

 

:22جدا كننده افقي -2  

گاز از .در كارخانه تصويه گاز معموال از اين نوع جداكننده بيشتر استفاده مي شود و براي جدا كردن حجم هاي زياد گاز كاربرد دارد

ده و پس از جاگذاشتن ناخالصي ها يعني نفت، آب و مواد جامد از لوله ديگر متصل به يكي از دو لوله متصل به جداكننده وارد آن ش
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 Vertical Separator 

22
 Horizontal Separator 

www.mahammarket.com فروشگاه اینترنتی مهام مارکت

http://www.mahammarket.com


16                       � �� �����ات ������ه�                                                                                                      	����� ��
    

 

 

South Pars Gas Field Development (Phases 9 & 10)                                                                               by: P.Hasanzadeh 

گاز ورودي يه جداكننده براثر فضاي دروني زياد و طول مسير زياد حركت سيال، سرعتش كاهش يافته و بر .جداكننده خارج مي شود

اين نجداكننده ها .شده و در ته جداكننده انباشته مي شونداثر همين افت در مقدار سرعت حركت، مواد ناخالص بر اثر نيروي ثقل جدا

.از لحاظ ظاهري به يك مخزني و دومخزني تقسيم مي شوند  

 

: 23جداكننده هاي كروي      

وت ف10معموال قطر داخلي آنها . اين جداكننده كروي شكل بوده و از يك مخزن كه روي يك پايه نصب شده است تشكيل شده است

از اين نوع جداكننده ها بيشتر براي جدا سازي حجم . وت مكعب هم مي رسدفميليون  100حجم آنها نيز معموال تا  يا بيشتر است و

.هاي زياد گاز از حجم هاي بي اندازه كوچك مايع بكار مي رود  

                                                           
23

 Spherical Separator    
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:بخش چهارم  
 

 

 

 

 پمپ 

Pump 
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.اراي محرك الكتريكي است و در واحدهاي فرآيندي بطور وسيع كاربرد داردشكل زير يك پمپ افقي را نشان مي دهد كه د  

 

شفت پروانه توسط يك كاسه نمد . پروانه درون پوسته پمپ مايع را به درون پمپ كشيده و آن را با سرعت زياد به خارج مي فرستد

قطرات نشتي در خالل پوسته در . ري كندآب بندي شده تا از نشت سيال پمپ در جايي كه شفت از پوسته خارج مي شود جلوگي

محور پمپ توسط يك اتصال كوپلينگ به محور محرك كه درون يك پوسته محافظ قرار . مجراي تخليه كاسه نمد جمع مي شوند

: شكل و اندازه پمپ ها به موارد زير بستي دارد.دارد متصل مي شود  

برون ده، فشار دما، ارتفاع واقعي رانش مورد نياز، محدوديت هاي  جنس سيالي كه مي بايست پمپ شود، ويسكوزيته سيال، ظرفيت

 فيزيكي

 

:انواع پمپ ها  

 

:24پمپ هاي گريز از مركز - 1  

بدليل داشتن قابليت انعطاف پذيري در برابر جريان، فشار و دما اكثر پمپ هاي مورد استفاده در صنعت از نوع گريز از مركز 

.يله موتورهاي الكتريكي يا توربينهاي بخار تامين مي شوندنيروي محركه آنها معموال بوس.هستند  

:25پمپ هاي جابجايي مثبت يا رفت و برگشتي پيستوني -2  

ن مايع هاي لزج، تزريق مواد شيميايي يا افزودني درون يك سيستم يا پمپ كردن مقاديري كه داداين پمپ ها معموال براي انتقال 

.كوچك هستند به كار مي روند براي پمپ هاي گريز از مركز بيش از حد  

:26پمپ هاي چرخشي - 3  

پمپ هاي گردشي توسط . اين پمپ ها معموال براي مايع هاي لزجي كه فاقد ذرات جامد سخت و ساينده هستند استفاده مي شوند

يك جريان ماليم  چرخ دنده ها، پروانه ها و بادامكها مايع را به درون پوسته مي كشند، سپس مايع برخالف پمپ هاي پيستوني با

                                                           
24

 Centrifugal Pump 

25
 Displacement Or Reciprocating Positive Pumps 

26
 Rotary Pumps 
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ردشي قابليت آنها در بيرون گيك مزيت پمپ هاي .اين پمپ ها بدون شيرهاي مكش و تخليه مشخص مي شوند. تخليه مي شود

.فرستادن حجم ثابت سيال با فشار تخليه متغير است  

:مي دهد شكل زير انواع طرح هاي مختلف اين نوع پمپ ها را نشان   
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:خش پنجمب  

 

 

 كمپرسور

Compressor 
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ده مي هوا در اكثر موارد فشر. ماشينهايي هستند كه فشار گاز را با كاهش حجم آن به صورت مكانيكي افزايش مي دهندكمپرسورها 

ي توان بصورت خالصه وار را مكمپرسورها انواع . نيتروژن و اكسيژن نيز همراه آن فشرده مي شوند: شود، ولي گازهاي طبيعي مانند

:بدين شرح دسته بندي نمود  

 

:ي جداشدني افقيكمپرسورها - 1  

و يا ترتيب قرار گرفتن  كمپرسوري جداشدني افقي از نوع يك مرحله اي و يا چند مرحله اي بستگي به طراحي كمپرسورها انتخاب 

در حاليكه .مي شود        اال و يا در كنار در نظر گرفته روي زمين نصب شود، جهت گيري نازل به سمت ب كمپرسوراگر .نازل ها دارد

.در ارتفاع نصب شود، جهت گيري نازل به سمت پايين خواهد بود كمپرسوراگر   

 

:ي جداشدني عموديكمپرسورها  -2  

اين نوع طرح .يدرا در حالتهاي جهت گيري نازل به سمت باال و پايين مي توان د كمپرسورهادر شكل زير چگونگي كاربرد اين نوع 

در موارد كاربردي همانند واكنشهاي سريع شيميايي، تبديل و دوباره فشرده كردن گاز، سرويسهاي فرآيندي، تبريد و خنك  كمپرسور

.مورد استفاده قرار مي گيرد... كاري و   

 

:ي گريز از مركزكمپرسورها - 3  

:ي رفت و برگشتيكمپرسورها - 4  
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:بخش ششم  

 

 

     رارتي مبدل هاي ح

Heater Exchangers 
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مبدل هاي حرارتي مانند پمپ ها و مخازن بطور وسيع در اكثر واحدهاي فرآيندي كاربرد دارند، چراكه كنترل حرارت به عنوان بخش  

مثال (بصورت تبادل حرارت  ويا) مثال در يك كوره(مهمي از عمليات كارخانه به حساب مي آيد و مي تواند به صورت كاربرد مستقيم

شكل زير كاربردهاي متداول مبدل هاي حرارتي را به صورت دياگرام جريان فرآيند .انجام شود) در يك مبدل لوله اي يا پوسته اي

:نمايش مي دهد، قسمت هاي مختلف اين دياگرام عبارتست از  

 

مسفر ويا محيط هاي قال حرارت آن به آب خنك كننده، اتخنك كننده تعبيه شده، گاز جاري در فرآيند را با انت :خنك كننده* 

.ديگر، خنك مي كند  

.مبدل ها، حرارت را ميان جريان هواي گرم و جريان هواي سرد، تبادل مي كنند: مبدل*   

حرارتي،  سيال جمع آوري شده در ته برج ها، را با استفاده از بخار روغن و يا يك جريان داغ به عنوان واسطه: ديگ بخار مضاعف* 

.تبخير مي كند  

.جريان جاري در فرآيند را با استفاده از چگالش بخار حرارت مي دهد :هيتر*   

.بخار را بوسيله انتقال حرارت از آن به آب سرد، هواي اتمسفر و يا هر محيط واسطه ديگر، تقطير مي كند: كندانسور*   

.اهاي بسيار پايين سرد مي كندجريان فرآيند را بوسيله تبخير ماده يخچالي تا دم: چيلر*   
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:انواع مبدل ها  

:27مبدل هاي لوله اي پوسته اي  

در اين نوع . اين مبدل ها مخازن استوانه اي شكل بلند از جنس فوالد هستند كه شامل مجموعه اي از مجراهاي موازي مي باشند

تيوب ها به جريان درمي آيد و به اين صورت تبادل مبدل ها، سيال در داخل پوسته مبدل جريان ياته و سيال ديگري نيز در داخل 

ها را مي توان طوري طراحي نمود كه جريانها مختلف از 28در انتهاي مبدل، سرپوش . حرارتي مورد نظر ميان دو سيال انجام مي گيرد

را به اين  29عدادي بافلمجراهاي مبدل عبور كنند، همچنيني اگر بخواهيم چند جريان مختلف از سمت پوسته عبور كنند، مي توان ت

:شكل هاي زير نمونه اي از اين نوع مبدل را نشان مي دهند.منظور به موازات تيوب هاي مبدل نصب نمود  

                                                           
27

 Shell  & Tube Exchanger 

28
 Head 

29
 Baffle 
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:    30مبدل هاي صفحه اي  

شامل اين مبدل ها از قسمت هايي . اين نوع مبدل ها، معموال در كاربردهايي كه دما و فشار پايين است مورد استفاده قرار ميگيرند

داخل مبدل ميان صفحات .پوششهاي انتهايي، ميله حامل، نازلهاي وروردي  و خروجي، ورقه ها و واشرهاي الستيكي تشكيل مي شوند

حات قرار گرفته، توزيع جريان سيال را ففواصلي جهت عبور سيال وجود دارد و واشر الستيكي نيز در كانال هاي اطراف و پيرامون ص

هاي هر صفحه نيز مسير ورود و خروج جهت سيال گرم و سرد وجود دارد كه وقتي صفحات كنار هم قرار در گوشه .حفظ مي كنند

:شكل زير نمونه اي از اين نوع مبدل را نشان مي دهد. مي گيرند تشكيل چهار مسير از ميان مجموع صفحات را مي دهند  

 

                                                           
30

 Plate Exchanger 

www.mahammarket.com فروشگاه اینترنتی مهام مارکت

http://www.mahammarket.com


27                       � �� �����ات ������ه�                                                                                                      	����� ��
    

 

 

South Pars Gas Field Development (Phases 9 & 10)                                                                               by: P.Hasanzadeh 

:31مبدل هاي حرارتي حلزوني  

 شاملاين مبدل ها .دهاي شيميايي استفاده شده و داراي ساختاري دايره اي شكل مي باشنداين مبدل هاي حرارتي، معموال در واح

دو نوار دراز از ورقه مي شوند كه به شكل يك زوج مجراي مارپيچي هم مركز به هم پيچيده شده اند و لبه هاي ديگر اين مجرا بسته 

هاي مبدل كه در هر طرف مجموعه مارپيچي قرار ميگيرند  پوشش. هستند، لذا سيال از كانال هاي بسته و ممتد عبور مي كند

شكل زير نمونه اي از اين نوع مبدل را نشان مي .جداشدني هستند و مي توان با برداشتن آنها به ورقه حلزوني دسترسي پيدا نمود

:دهد  

 

:32مبدل هاي جفت لوله اي  

ستفاده قرار مي گيرد كه حرارت يكي از دو سيال تفاوت بيشتري نيز معروف است، زماني مورد ا 33پره-اين مبدل كه بنام مبدل لوله

نسبت به جريان حرارت ديگيري داشته باشد، در چنيني حالتي اضافه كردن تعدادي پره به لوله داخلي، مقاومت سيال در برابر جريان 

دو لوله داراي يك خم برگشتي مي مبدل جفت لوله از يك لوله درورن لوله ديگر تشكيل شده كه هر . حرارت را از بين مي برد

.لوله دالي از پره پر شده و لوله خارجي بصورت يك پوسته عمل مي كند.باشند  
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 Spiral Heat Exchanger 

32
 Double Pipe Exchanger 

33
 Fin-Tube 
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:34مبدل هاي خنك شونده بوسيله هوا  

. اين نوع مبدل ها كامال با ساير مبدل ها متفاوت هستند، از اين جهت كه در اين نوع مبدل ها ماده خنك كننده بجاي مايع هوا است

نطور كه در شكل ديده مي شود، يك واحد ايركولر شامل قسمتهايي از قبيل مجموعه لوله و پره همراه با يك قوطي سرپوش، به هما

.هر انتها متصل مي شود كه بوسيله يك سازه يا بدنه فوالدي بصورت افقي ساپورت مي شود  

 

:جهت گيري نازل ها در مبدل  

در اكثر طرح بندي هاي مبدل هاي حرارتي مي تواند روي شكل لوله بندي تاثير داشته  جهت گيري نازل ها و مكان قرارگيري آنها

باشد، لذا تصميم گيري طراح مبني بر تغيير مكان استقرار نازلهاي مبدل در اغلب موارد مي تواند طرح هاي مرتب تر و در عين حال 

:ز قرار گيري محل نازل ها را نشان مي دهدنمونه هايي ا صفحه بعدشكل . كم هزينه تر را به دنبال داشته باشد  
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 Air Cooler Exchanger 
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:بخش هفتم  

 

 خشك كن
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:اين وسيله به منظور رطوبت زدايي در مواد جامد كاربرد دارد و آنها را مي توان بصورت زير تقسيم بندي نمود  

:خشك كن ثابت - 1  

در فرآيند ناپيوسته مقداري جسم جامدتر در مجاور .ته و يا بصورت پيوسته انجام مي شودعمليات خشك كردن يا بصورت ناپيوس

در فرآيند مداوم جسم تر و همينطور جريان گاز از داخل .جريان هوا قرار مي گيرد و اين جريان هوا باعث تبخير آب جسم تر مي شود

.در دستگاه داده مي شوددستگاهي عبور مي كنند و زمان اقامت كافي به آن، جهت خشك شدن   

:يوستهپهاي ناخشك كن  -2  

.بدليل هزينه باال معموال در مقياسهاي كوچك استفاده مي شوند  

:هاي مستقيمخشك كن  - 3  

 هاي سيني دار كه بعضي اوقاتخشك كن .ها به مقدار زياد به طبيعت مواد خشك شونده بستگي داردخشك كن ساختمان اين 

از جمله مواد خميري .ته مي شوند براي خشك كردن جامداتي كه بايستي روي سيني نگهداشته شوندكابيني يا قفسه اي نيز گف

جود دارند كه شامل يك كابين با تعدادي سيني است ها وخشك كن نوعي از اين .يا جامدات مشابه استفاده مي شوند) كيك فيلتر(

بعد از بارگذاري كابين بسته مي شود و هواي گرم شده بين سيني ها جريان ميابد تا رطوبت .كه قابل خارج كردن از آن مي باشند

.موجود در جسم را تبخير كند  

:هاي غيرمستقيمخشك كن  - 4  

هاي سيني دار خشك كن تحت خال اشاره داشت كه اين دستگاه ها نيز مشابه هاي قفسه اي خشك كن از اين نمونه مي توان به 

را نگه خشك كن مستقيم ساخته مي شوند با اين تفاوت كه از درهاي دردزگيري شده استفاده مي شود تا بتواند خال ايجاد شده در 

.دارد  

:هاي انجماديخشك كن  -5  

، خشك خشك كن اد غذايي يا دارويي، مي توانند با كمك اين نوع از جمله مو موادي كه حتي تا دماي متوسط نمي توانند گرم شوند

در معرض هواي خيلي سرد قرارگرفته و منجمد مي شود و سپس در اتاق خال قرار گرفته و رطوبت خارج شده توسط  ،ماده تر.شوند

.چمچ خال يا اجكتور به بيرون هدايت مي شود  
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:هاي مداومخشك كن  - 6  

ن ها با توجه به حجم محصول نسبتا كوچك، با ديگر دستگاههاي موجود در فرآيند شيميايي تطابق بيشتري داشته و اين خشك ك

محصول بدست آمده داراي رطوبت يكنواخت تري است و هزينه به ازاي واحد .نياز به ذخيره و انبار كردن قبل از خشك كردن ندارند

.يا ساختار آن به شرايط ماده خشك شونده بستگي داردخشك كن اپيوسته نوع هاي نخشك كن شبيه .وزن محصول نسبتا كم است  

 

:هاي تونليخشك كن  - 7  

ها داراي تونل نسبتا درازي مي باشند كه سيني هاي محتوي مواد خشك شونده روي واگنهايي قرارداده شده و از آن خشك كن اين 

براي دماهاي نسبتا .قدار مورد نظر برسدالني باشد تا رطوبت به مطو زمان اقامت در خشك كن بايد به حد مناسب.عبور مي كنند

پايين معموال از هواي گرم شده توسط بخار استفاده مي شود و در دماي باالتر و مخصوصا زماني كه نياز نيست محصول تميز باشد، از 

.اده مي شودفاق استرگازهاي احت  

:هاي بشكه ايخشك كن -8  

هاي بشكه اي معروف خشك كن لجني و خميرها مي توانند روي خشك كنهاي غير مستقيمي كه به مواد سيال همچون محلولهاي 

بشكه از داخل توسط بخار گرم شده و قسمتي از آن در حوضچه مواد خشك شونده غوطه ور مي .هستند، به رطوبت مورد نظر برسند

اين فيلم خشك شده و از طرف ديگر توسط كاردكي  چرخش بشكه باعث بوجود آمدن فيلمي از مواد شده و در چرخش كامل،.باشد

.تراشيده مي شود  

 

 

:هاي پاششيخشك كن -9  

دستگاهي كه اين عمل را انجام مي دهد .محلولها، لجنها و خميرها مي توانند با پاشيده شدن به داخل جرياني از گاز داغ خشك شوند

:را مي بينيمخشك كن ع در شكل زير نمونه اي از اين نو.به خشك كن پاششي معروف است  
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:هاي بستر سيالخشك كن  - 10  

ها خشك كن مشخصه اين . جامدهاي گرانولي توسط جرياني از هواي داغ بصورت سيال درآمده و آب خود را از  دست مي دهند

.جريان تقاطعي گاز خشك كننده و جريان جامد مي باشد  

 

:هاي نيوماتيكخشك كن  -11  

كافي زياد شود تا بستر مواد جامد از حالت سيال به حركت درآيد، باعث خروج مواد از باال به بستر شده و  اگر سرعت گاز به اندازه

.مواد جامد همراه جريان گاز به حركت در خواهند آمد كه اساس اين نوع خشك كن ها را تشكيل مي دهد  
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:بخش هشتم  
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عموما درام ها مخازن فوالدي سيلندر شكلي هستند كه در محل فرآيند به عنوان ظرف واسطه، سيال را از تجهيزات تقطير كننده و 

همين طور درام ها سيال را از مدار جريان بخار جمع آوري كرده و آن را به قسمت هاي ديگر فرآيند .كندانسور تحويل مي گيرند

توليد بخار و ذخيره  ،درام ها مي توان به انبارش شيميايي مواداز استفاده .پمپ انتقال مي دهندتفاده ار جهت استفاده هاي ديگر با اس

.آب تغذيه بويلر نام برد  

 

:انواع درام ها  

اجزاي داخلي درام ها نسبت به برج هاي تقطير پيچيدي بسيار . درام ها معموال به دو دسته عمودي و افقي تقسيم بندي مي شوند

شكلهاي زير دو نمونه از درام ها را .محدود مي شوند... ي داشته و به اجزايي شامل شكننده هاي گرداب، لوله كشي هاي توزيع و كمتر

.در حالتهاي مختلف نشان مي دهند  

 

 

:موقعيت قرارگيري درام ها  

مي     ا بصورت تنها و مستقل عملدرام ها به عنوان يك واحد فرآيندي در مجاور يك دستگاه مربوط ديگر قرار مي گيرند و ي

هنگامي كه در ميان يك سري دستگاه از قبيل پمپ، برج و كندانسور قرار مي ). مانند درام هاي جمع آوري كننده آب كندانس(كنند

در  شكل زير محل قرارگيري درام ها را. گيرد بايد طور جاسازي شود كه اتصاالت واسطه به سادگي و با كمترين هزينه نصب شوند

.يك كارخانه مواد شيميايي سرپوشيده نشان مي دهد  
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:بخش نهم.  
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برج ها كه گاه ستون ناميده مي شوند، از اصلي ترين وسايل در هر نوع فرآيندي محسوب مي شوند، برج ها درواقع مخازن فوالدي 

.مورد استفاده قرار مي گيرند... خام و توليد موادي نظير بنزين، گاز، روغن و قير و استوانه اي شكلي هستند كه به منظور تقطير مواد   

 

:انواع برج ها  

براي . نام گذاري برج ها براساس واحدي كه در آن قرار مي گيرند و كاري كه مي بايست در آن واحد انجام دهند صورت مي پذيرد

براي جداكردن و يا به عبارتي پوست كردن ماده سبك از اعماق برج اصلي همانطور كه از نامش پيداست  35مثال يك برج پوست كن

خال جهت تقطير مواد خام باقيمانده در ته /اين نوع برجها معموال در يك واحد خام.مورد استفاده قرار مي گيرد 36بوده وبا يك برج خال

.ي دهدشكل زير دو نمونه اين برج ها را نشان م.برج تحت شار خال استفاده مي شوند  
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 Vacuum Tower 
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:بخش دهم  

 

 

)بويلر(ديگ بخار  

Boiler   
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بويلر دستگاهي است كه براي انتقال حرارت آزاد شده توسط احتراق سوخت، به آب و براي توليد آب داغ، بخار خشك، بخار اشباع يا 

در ادامه به .يمي ها با مصارف مختلف استفاده مي شودها معموال در صنايع حرارتي و پتروشيلر از بو.بخار داغ استفاده مي شود

:رها و توضيحاتي هرچند كوتاه در مورد آنها مي پردازيميلتقسيم بندي انواع بو  

 

:تقسيم بندي براساس ظرفيت  

 

:هاي لوله اييلربو - 1  

كديگر متصل شده اند با قطرهاي نسبتا كوچك ساخته مي شوند كه توسط لوله هايي به ي) درامها(ها از ظروفييلراين بو

ها به اين شكل است كه آبي كه بخار آن يلرسيكل چرخش آب در اين نوع بو. بطوريكه مي توانند در فشارهاي باال نيز كار كنند

مي گذرد عبور كرده و به درام آب يلر از طريق ناودانهايي كه از قسمت سر بو يلرجدا شده، از درام بخار واقع در قسمت باالي بو

وجود دارد كه سيكل آب از درام آب به درام يلر قطعاتي بنام رايزر در قسمت داغ بو.هدايت مي شوديلر قسمت پايين بو واقع در

بدين صورت كه حبابهاي بخار درباالي اين قطعه تشكيل شده كه موجب مكش آب به درون لوله ها مي .بخار را تامين مي كند

ل بخار از آن، مجددا سيكل فئق را طي مي كند و بخار از درام بخار جداشده و شوند و آب پس ار رسيدن به درام بخار و تشكي

.خارج مي شوديلر از بو  

:هاي پوسته اييلر بو -2  

آب در داخل پوسته استوانه اي قرار ميگيرد و كوره، جاييكه احتراق در آنجا اتفاق مي افتد و همچنين لولهاي حامل گازهاي 

قطر لوله هاي حامل گاز بروي راندمان و اندازه . مي گذرند در داخل پوسته واقع شده اند حاصل از احتراق كه از ميان آب

بنابراين ترجيح داده مي شود كه در اكثر مواقع از تعداد زيادي لوله با قطر كم استفاده شود تا .تاثير گذار استيلر فيزيكي بو

.باال بمانديلر راندمان بو  

:هاي قطاعييلر بو - 3  

تعداد قطاع هاي آن با توجه به ظرفيت مورد .ها براي آب داغ با فشار پايين سيستمهاي مركزي استفاده مي شوندلرياين نوع بو

.نياز ممكن است كه تغيير كنند  

 

:تقسيم بندي براساس تيپ و شكل  

:هاي دو پاسهيلربو - 1  

، سوپر هيترهاي دماي باال در پاس اول و ها داراي كوره دو گذره بوده و سطوح انتقال حرارت، نظير لوله هاي آبييلراين بو

.سوپرهيترهاي دماي پايين و دي هيترها و اكونومايزر در پاس دوم خواهند بود  
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:هاي برجييلربو -2  

پر هيترها، دي سوپرهيترها و اكونومايزر، همگي در يك وبرجي تمام تجهيزات انتقال حرارت، نظير ديواره هاي آبي، سيلر در بو

.م از پايين به باال نصب مي شوندپاس و پشت سره  

:هاي جعبه اييلربو- 3  

هاي بزرگ فوالدي از اين نوع مي باشند، تمام تجهيزات انتقال حرارتي درون ساختماني يلرها كه معموال بويلردر اين نوع بو

.شبيه يك جعبه، سازماندهي شده اند  
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:ولهتقسيم بندي از نظر محتواي ل  

 

:هاي لوله آتشينيلربو - 1  

) آب(لرهايي هستند كه آتش و گاز حاصل از احتراق از درون لوله هايي جريان ميابند و باعث جوشش سيال انرژي گيرنده يبو

.در خارج محيط لوله مي گردند  

:هاي لوله آبييلر بو -2  

رند و محصوالت احتراق در بيرون لوله ها حركت مي درون لوله ها جريان دا) آب(هايي مي باشند كه سيال انرژي يرنده يلربو

.كنند  

 

 

 

:تقسيم بندي از نظر سيركوالسيون سيال عامل  

 

:هاي با سيكل طبيعييلربو - 1  

ها نيروي ايجاد شده جهت چرخش سيال عامل، از اختالف دانسيته اين سيال، قبل از انتقال حرارت و بعد از يلردر اين نوع بو

.شود انتقال حرارت حاصل مي  

:هايي با سيكل اجبارييلربو -2  

پس در اين نوع سيركوالسيون محدوديت فشار براي سيال .ها عامل حركت سيال، مولدهاي خارجي خواهند بوديلردر اين نوع بو

.ها مولد حركت سيال مي تواند يك پمپ باشديلردر اين نوع بو. منتفي مي شود  

 

:تصري از هركدام از آنهاها به همراه شرح مخيلراجزاي تشكيل دهنده بو  

 

:كوره يا اتاق احتراق - 1  

محفظه اي است كه احتراق سوخت درآن صورت مي گيرد و حرارت حاصل از سوختن در دو مرحله به آب داخل ديگ مي 

بصورت هدايت از طريق فلز لوله ها - 2بصورت تششع در فضاي كوره و يا بوسيله جابجايي گازهاي داغ  -1رسد،   

:ها يا درام هااستوانه  -2  

.استوانه ها منبع ذخيره براي رساندن آب به لوله هاي ديواره كوره و هدرها مي باشد  

www.mahammarket.com فروشگاه اینترنتی مهام مارکت

http://www.mahammarket.com


43                       � �� �����ات ������ه�                                                                                                      	����� ��
    

 

 

South Pars Gas Field Development (Phases 9 & 10)                                                                               by: P.Hasanzadeh 

 

:سوپر هيترها - 3  

يگ بخار را مجددا توسط گازهاي حاصله از احتراق كوره گرم دبراي استفاده از انرژي بخار در نيروگاه ها، بخار اشباع شده در 

پر يك سو.را بخار فوق اشباع           مي نامندر يا سوپرهيت ناميده مي شود و بخار حاصل اين عمل، داغ كردن بخا. مي كنند

.هيتر شامل هدرهاي ورودي و خروجي مي باشد كه توسط لوله هايي با قطر كم بهم متصل هستند  

:دي سوپر هيترها - 4  

با توجه به اين موضوع در عمل، .اردبخار حاصل از ديگهاي بخار معموال جهت استفاده در نوربينهاي بخار كاربرد د

سوپرهيترهايي مي سازند كه براي درجه حرارت باالتر از درجه حرارت مورد لزوم و براي تمام شرايط بار توربين ، مقاومت 

دي وسيله اي بنام    در مواقع پايين آمدن با توربين مي بايست درجه حرارت بخار نيز پايين آيد، بدين منظور از .داشته باشند

.سوپر هيتر استفاده مي كنند و معموال آن را ميان سوپر هيتر اوليه و ثانويه قرار مي دهند  

:ر هيترها -5  

قسمتي از ديگ بخار است كه بخار در قسمت فشار باالي توربين پس از آنكه حرارت خود را از دست داد به اين قسمت هدايت 

ي رود تا به درجه حرارت اوليه اش برسد كه مجددا در توربين قابل استفاده مي شود و در رهيتر اين بخار، درجه حرارتش باال م

.گردد  

:اكونومايزرها - 6  

پس از اينكه گازهاي كوره قسمتي از حرارت خود را به لوله هاي آب سوپرهيترها مي دهند هنوز داراي مقدار قابل توجهي 

از دودكش خارج شوند از نظر اقتصادي مقرون به صرفه نبوده و اگر اين حرارت همراه گازها و بدون استفاده .حرارت مي باشند

اكونومايزر جز اساسي يك .كننداين حرارت باقيمانده استفاده مي  راندمان پايين مي آيد، لذا با استفتده از يك اكونومايزر از

ه آب خروجي از كندانسور است كه آن را مي توان به عنوان هيتر تغذيه، به حساب آورد كه آخرين مرحله اي است ك يلربو

.توربين در آن گرم مي شود و سپس وارد ديگ بخار مي گردد  

:گرم كن هوا يا ژونگسترم - 7  

گرمكنها بعد از اكونومايزرها در مسير گازهاي حاصل از احتراق بطرف دودكش قرار مي گيرند و قسمتي از حرارت باقيمانده در 

.تغذيه هواي كوره به جهت احتراق سوخت مورد استفاده قرار مي گيرداين گازها را جذب مي كنند، اين حرارت جهت   
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:رگالتورهاي آب تغذيه -8  

 يلرهاي با فشار زياد احتياج به كنترل اتوماتيك و سريع براي تنظيم آب تغذيه ورودي دارند، با كمك رگالتورها كار بويلر بو

ايين باشد لوله ها بيش از حد داغ مي گردند و خراب مي چنانچه سطح آب در لوله هاي ديگ بخار چ. ايمن تر خواهد بود

.شوند، درحاليكه سطح آب درام باال باشد مقداري آب همراه با بخار وارد توربين شده و باعث خرابي پره هاي توربين مي شود  

):فن ها(دستگاه هاي جريان هوا -9  

:ها، فن ها به منظورهاي زير استفاده مي شونديلردر بو  

اي كشش اجباري يا برقراري جريان هواي اجباريبادبزنه -  

بادبزنهاي مكش هوا يا خروج گازهاي كوره -  

بادبزنهاي هواي ثانويه -  

بادبزنهاي هواي اوليه يا اگزوز -  

:دمپرها - 10  

.از اين قطعه براي كنترل هواي ورودي به كوره استفاده مي شود  
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:بخش يازدهم  

 

 

 دمنده و فن

Blower & Fan  
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دستگاه هايي هستند كه جهت به جريان انداختن هوا در صنايع يا به منظور تعويض هواي فضاي بسته مورد استفاده قرار مي  نهات

:گيرند و انواع آنها به شرح زير است  

:فن ها  

:فن هاي سانتريوفوژ - 1  

درجه تغيير جهت مي دهد، در اين پنكه ها نيروي گريز از  90در اين فن ها جريان بصورت شعاعي است و هوا ضمن عبور از پنكه 

:اين پنكه ها به سه دسته تقسيم بندي مي شوند.مركز عامل اصلي جريان هوا مي باشد  

پنكه با تيغه مستقيم - 3پنكه با تيغه محدب           - 2پنكه با تيغه مقعر          -1  

 

 

:پنكه هاي پروانه اي با جريان محوري -2  

از اين پنكه ها براي انتقال مقادير . ن فن ها از يك پروانه با چند تيغه تشكيل شده است كه در مركز به الكتروموتور متصل شده استاي

.زياد هوا مورد استفاده قرار مي گيرند  
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:پنكه هاي تركيبي - 3  

فن در داخل استوانه اي قرار دارد و ورودي آن به  اين نوع.در اين نوع از خواص هر دو نوع سانتريوفوژي و پروانه اي استاده مي شود

.شكل مخروط ناقص مي باشد و در قسمت تخليه تيغه هاي هدايت كننده اي قراردارند  

 

 

:دمنده ها  

مي  قراربراي تقليل سروصداي آنها آنها غالبا در حصارهاي ضخيم آگوستيكي . دمنده ها منبع اصلي ايجاد صدا در نيروگاه ها هستند

:انواع مختلف دمنده به شرح زير هستند. و يا در ورودي دمنده ها با جريان اجباري از صدا خفه كن استفاده مي كنند دهند  

 

:دمنده هاي اوليه - 1  

.اين دمنده ها هواي الزم براي خشك كردن و انتقال ذغال پودر شده به كوره يا سيلوهاي ذخيره را تامين مي كنند  

:جدد گازدمنده هاي گردش دهنده م -2  

اين دمنده ها گاز را از نقاط مختلف جمع آوري مي كنند و آن را دوباره وارد قسمت تحتاني كوره مي كنند و اين كار را به عنوان 

.م كنترل دماي بخار انجام مي دهندبخشي از سيست  

:دمنده هاي برج خنك كننده - 3  

اين دمنده ها از نوع جريان اجباري هستند كه در .مين مي شوددر برج هاي خنك كننده جريان هوا به كمك يك يا چند دمنده تا

.پايين برج قرار مي گيرند و هوا را وارد برج مي كنند  
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:را مشاهده مي كنيمو نوعي فن قسمتهاي مختلف يك دمنده  زيرهاي در شكل   
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:بخش دوازدهم  

 

 

 اصطالحات پركاربرد

AbbreviationAbbreviationAbbreviationAbbreviation 
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Abbreviation Description توضيحات 

A/G Above Ground لوله گذاري روي زمين 

AFC Approved For Construction تاييد شده براي اجرا 

AFD Approved For Design تاييد شده براي طراحي 

  

BCD Bid Closed Date  روزپايان مناقصه 

BCF Billion Cubic Feet ن متر مكعبميليو 

BM,BOM Bill Of Material ليست مواد 

BOQ Bill Of Quantity ليست مقدار 

  

C&E Cause and Effect علت و معلول 

C&F Cargo & Freight 
هزينه هاي بسته بندي و + بهاي كاال در مبدا 

 حمل تا مقصد برعهده فروشنده است

CBE(A) Commercial Bid Evaluation پيشنهادات ارايه شده در مناقصه ارزيابي مالي 

CCTV Closed Circuit TV تلويزيون مدار بسته 

CENTRI. Centrifugal پمپ سانتريوفوژ 

CIP Carriage & Insurance Paid to كرايه حمل و بيمه پرداخت شده تا مقصد 

COMP. Compressor كمپرسور 

COMPAS Compressor Maintenance Prediction 
ش بيني تعميرات و نگهداري سيستم پي

 كمپرسور

COMSITE Field Material Control System سيستم كنترل مواد در سايت 

CP Catch Up Plan برنامه اصالحي 

CPC Common Procurement Center مركز تداركات مشترك 

CPM Critical Path Method روش مسير بحراني 

CPR Cost Performance Report  عملكرد هزينه گزارش 

CPT Carriage Paid To كرايه حمل پرداخت شده تا مقصد 

CW Cooling Water خنك كننده)پكيج(برج 

  

DAF Delivered At Frontier تحويل در مرز 

DCC Document Control Center مركز كنترل اسناد 

DCS Distributed Control System 
كل سيستمي كه (سيستم كنترل توزيع شده 

 )سايت را تحت كنترل دارد

DCT Document Control Team تيم كنترل اسناد 

DDP Delivered Duty Paid تحويل كاال با عوارض پرداخت شده مقصد 

DDU Delivered Duty Unpaid تحويل كاال با عوارض پرداخت نشده در مقصد 

DEQ Delivered Ex Quay تحويل كاال در اسكله 

DES Delivered Ex Ship تحويل  كاال از كشتي 
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Duct Duct كانال آب،كولر يا هر سيستم تهويه 

DWG Drawing نقشه 

  

EIA Environmental Impact Assessment   

EIED Energy Industries Engineering & Design  نام يكي از شركتهاي تابعOIEC 

EOR Exporter Of Record نماينده سرمايه گذاريها 

EPC Engineering,Procurment,Construction مهندسي، تداركات، اجرا 

ESD Emergency Shut-Down System سيستم از كاراندازي اضطراري 

ESDV Emergency Shut-Down Valve شير از كاراندازي اضطراري 

EXW EX Works محل تعيين شده(تحويل كاال در محل كار( 

  

F&G Fire & Gas Detection System سيستم كشف و اعالن گاز و آتش 

FA For Approval براي تاييد 

FAC First Aid Case جعبه كمكهاي اوليه 

FAS Free Alongside Ship ـحويل در كنار كشتي 

FCA Free Carrier تحويل به حمل كننده 

FCN Field Change Notice 
برگه تاييد تغييرات در نقشه هاي مهندسي 

 )FSQدر جواب (

FDCC Field Document Control Center مركز كنترل اسناد در سايت 

FDN Foundation پي 

FEED  Front End Engineering Design طراحي و مهندسي از انتها به ابتدا 

FOB Free On Board تحويل كاال روي عرشه 

FSD Full Scale Development توسعه با نهايت توان 

FSP Full Scale Production توليد با نهايت توان 

FSP Flare Support Platform سكوي پشتيبان مشعل در دريا 

FSQ Field Site Query 
درخواست تغيير در نقشه هاي مهندسي از 

 كارفرما

F.W Field Welding جوشكاري در محل كار 

  

G/T Gas Turbine توربين گازي 

GOV Gas Operated Valve ازشير عملياتي گ 

  

HDPE High Density Polyethylene پلي اتيلن با چگالي باال 

H/EX Heat Exchanger مبدل حرارتي 

HSE Health Safety & Environment 
ايمني و (سالمت، ايمني و محيط زيست 

 )بهداشت

HVAC Heat and Ventilation Air Conditioning سيستم تهويه مطبوع 

  

I/O Input/Output دي و خروجيورو 
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ICN Internal Change Notice اعالميه تغييرات داخلي 

IOEC Iranian Offshore Eng. & Cons. Company  نام يكي از شركتهاي تابعOIEC 

ITB Invitation To Bid دعوت به مناقصه 

ITR Instrument Terminal Room اتاق فني ابزار دقيق 

  

JSA Job Safety Analyses  ايمني كارتحليل 

  

KOM Kick Off Meeting 

شامل بررسي، نقشه (اولين جلسه با پيمانكار

،نكات QC/QA،رويه هاي AFCهاي 

HSE تحويل چارت سازماني،درصدهاي وزني،

كه در حقيقت ) و برنامه تجهيز نيروي انساني

 .تاريخ شروع به كار پيمانكار است

  

LGE&C LG Engineering & Construction Crop. جي- شركت فني مهتدسي ال 

LTI Lost Time Injuries 

جراحتهايي كه منجر به از دست فتن زمان مي 

 شود

L/O Layout چيدمان 

LOI Letter Of Intent 

و  Vendor Selectionاولين مكاتبه بعد از 

تقريبا چيزي شبيه به قولنامه ( POقبل از 

 )جهت خريد

  

MBOM Manufacturing Bill Of Material ليست مواد مورد نياز توليد 

MCC Motor Control Center مركز كنترل موتور 

MOV Motor Operated Valve شيري كه با موتور برقي كار مي كند 

MOM Minutes Of Meeting صورتجلسه 

M/H Man/Hour ساعت/نفر 

MR Material Requisition خريد(درخواست مواد( 

MTO Material Take-Off 

زمانيكه طراحي به (تفكيك و تخمين مواد

پايان رسيده است و بر اساس طرح، مواد مورد 

 )نياز تخمين زده مي شوند

  

NDT(E) None Destructive Test آزمايش غير مخرب 

NIOC National Iranian Oil Company شركت ملي نفت ايران 

  

OBS Organization Breakdown Structure ساختار شكست سازمان 

OIEC Oil Industries Eng. & Cons. شركت مهندسي و ساختمان صنايع نفت 

OS&D Overage,Shortage and Damage 

در مورد مواد بكار مي (مازاد،كمبود،صدمه 

 )رود
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P/O Purchase Order دستور خريد 

PDMS Plant Design Management System نامهسيستم مديريت طراحي بر 

PFD Process Flow Diagram دياگرام جريان فرآيند 

P&ID Piping & Instrument Diagram 

دياگرامي است كه (دياگرام لوله و ابزار دقيق 

به صورت شماتيك وضعيت هر تجهيز يا واحد 

 )فرآيندي را با جزييات نشان مي دهد

PMS Progress Measurement System فتسيستم اندازه گيري پيشر 

PPE Personal Protection Equipment تجهيزات محافظت شخصي 

PQP Project Quality Plan برنامه كيفيت پروژه 

PQR Procedure Qualification Record رويه جوشكاري با كيفيت 

PSR Procurement Status Report گزارش وضعيت تداركات 

PWHT Post Weld Heat Treatment 

سنسور حرارتي + المنت ( ي تنش گيري موضع

بدور موضع مورد نظر، سپس حرارت تا ميزان 

 )كاستن حرارت با سيكل دلخواه >=دلخواه

  

R/O Reverse Osmosis System سيستم تصويه آب اسمزي 

RECI. Reciprocating داراي حركت رفت و برگشتي 

REQ. Requisition درخواست 

REV. Revision بازبيني 

  

SLD Single Line Diagram دياگرام خط مفرد 

Spec. Specification تشخيص 

SPP Process Data Sheet برگه داده هاي فرآيندي 

SS-1 Substation-1 ساختمان فرعي توزيع برق 

Stack Stack دودكش 

STR. Structure ساختار 

S.W Shop Welding جوشكاري در كارگاه 

  

TBE(A) Technical Bid Evaluation مشخصات فني مناقصه 

TCF Trillion Cubic Feet ميليارد متر مكعب 

TPA Third Party Authorities 

افراد يا شركتهاي فرعي داراي صالحيت كه 

عمليات بازرسي و صدور گواهينامه را به عهده 

 .دارند

TQ. Technical Query درخواست فني 

  

U/G Under Ground زير زميني 

UFD Utility Flow Diagram دياگرام جريان خدمات 

  

V/Inline Vertical Inline لوله هاي عمودي 
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V/P Vendor Print 
مشخصات تجهيزات ساخته شده توسط 

 سازنده

VO Variation Order تغيير در قرارداد 

VOR Variation Order Request درخواست تغيير در قرارداد يا 

V/Sump Vertical Sump 
چاه هاي فاضالب دست ساز (مخزن عمودي 

 )زيرزميني

  

WPS Welding Procedure Scope رويه جوشكاري 

WWT Waste Water Treatment تصويه فاضالب 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 

:معرفي منابع جهت مطالعه بيشتر  

 

:فارسي  

مهندسي شيمي، تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي، تاليف بيژن قنواتيكتاب آشنايي با  -1  

و واحدهاي فرآيندي، تاليف مهندس عليرضا قندچي  Piping كتاب كليات طراحي  - 2  

 

 

English: 

1- CONTROL VALVE HANDBOOK,(Third Edition) By: FISHER CONTROLS INTERNATIONAL 

2- Internet 
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