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  :)Process Flow Diagram( تعریف دیاگرام فرایند جریان

  
  احمد آسیابان: گرد آوري و ترجمھ

 Pipingطراحی دانشجوی 
  دکتر علیرضا قندچی: استاد 

  
  :کند یند جریان موارد زیر را تشریح میاساسا دیاگرام فرا

کھ  اعمال مرتبط کھ در یک فرایند روی می دھد از ترتیب و توالی ھمھ یایش شماتیکنم)الف
  .باشد می برای تحلیل مورد نیازاطالعات ھمھ شامل 

بھ محصوالت مشخصی تبدیل  افتد تا مواد خام نمایش فرایندی وقایعی کھ برای مواد اتفاق می)ب
  .شود

تغییر نموده عمدا خواص فیزیکی و یا شیمیائیش  کھ ماده شی یا افتد و یک عملیاتی کھ اتفاق می)ج
ره سازی آماده عملیات دیگر ،انتقال ،بازرسی و ذخییک است از شی دیگر جدا شده یا برای 

  .شود می
  

  : PFDھدف 
  :باشد موارد زیر می PFDبھ طور کلی ھدف 

  :کارخانھطراحی  مبنا و اساس)الف 
PFD  جریانھای اصلی نرخ  ،محصوالت ،کارخانھ را با تاکید بر مواد خاممبنا و اساس طراحی

  .دھد نشان میو شرایط کاری 
  :گستره و حیطھ فرایند)ب

PFD نماید د را مشخص میگستره و حیطھ فراین.  
  :آرایش تجھیزات )ج

PFD  حلقھ ھای کنترلی اصلی را ،خطوط فرایند و بھ صورت گرافیکی آرایش تجھیزات اصلی
  .دھد  نشان می

  :تاسیسات مورد نیاز) د
PFD  دھد  می شود را نشان ر فرایند استفاده میدبھ طور مستمر تاسیساتی کھ.  

  
  :PFDمحتویات 

PFD  شود محدود نمی موارد بھ ھمینفقط اشد ولی مھای زیر بیتآبایستی شامل:  
  ،تایسسات و شرایط کاری الزم برای باالنس جرمی و حرارتی ھمھ خطوط فرایند )1
  .شوند استفاده می battery limitsمستمر در بھ طور کھ و نوع آنھا تاسیسات  خطوط) 2
   .یابند یزات آرایش میدیاگرام ھای تجھیزات کھ بر طبق جریان فرایند و شماره تجھ3
  ی کنترلی و موارد مشابھ ھیزات کنترلی ساده مرتبط با والوھاتج)4
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  آنالیزورھای اصلی فرایند)5
  شرایط کاری حول تجھیزات اصلی)6
  ھمھ تجھیزات انتقال حرارت نرخ حرارت)7
  یرهنرخ جریان، فشار و دمای کاری و غتغییر شرایط فرایندی در خطوط فرایند جریان مانند )8
  ھمھ شرایط کاری متناوب )9

  جدول موازنھ مواد)10
  

  :شود مگر در موارد ویژه داده نمی نشان PFDموارد زیر بھ صورت کلی در 
گیرند و ھمچنین  خطوط فرعی فرایند کھ معموال در عملکرد نرمال مورد استفاده قرار نمی)1

  ...والوھای بلوکی و شیرھای اطمینان و تجھیزات فرعی مانند 
  ارتفاع تجھیزات)2
  ھمھ تجھیزات یدکی )3
کنند  ،کمپرسورھا و غیره کھ بھ صورت سری یا موازی کار می،پمپھاتجھیزات انتقال حرارت )4

  .بھ صورت یک واحد نشان داده شوند بایستی
  ،صافیھا و دستھ بندی آنھا بھ خطوط سرد و گرمorifice plates ،اطالعات پایپینگ مانند سایز )5
  .مرتبط نیستند دقیقی کھ بھ کنترل اتوماتیک  ابزارآالت)6
  )باشند قابل تعیین نمی PFDبھ خاطر اینکھ در مرحلھ تھیھ ( Tripابزارآالت سیستم )7
ماشینھای دوار بجز در مواردی کھ برای خط کنترل شرایط فرایند مھم ) گرداننده(محرک )8

  .باشند  می
 یداخلقسمت .،طول و حجم،ارتفاع ر داخلیھرگونھ اطالعات ابعادی روی تجھیزات مانند قط)9

  .تجھیزات بایستی در صورتی نشان داده شود کھ برای فھم عملکرد تجھیزات مورد نیاز باشد 
  
  
  
  
  

  :PFDدستورالعمل کلی نقشھ کشی 
  :مقیاس  - 1

PFD اگرچھ اندازه آنھا بایستی با نقشھ ھای تجھیزات سازگار باشد.شوند  ھا با مقیاس رسم نمی.  
  :ھت جریان ج - 2

  .ھا بایستی مطابق با فرایند جریان از چپ بھ راست ترسیم گردند  PFDبھ عنوان یک قانون 
  :خطوط فرایند و تاسیسات در حالت کلی - 3

  ھ وسیلھ خطوط ضخیم برجستھ شود بجریان اصلی فرایند بایستی.  
  ا خارج در جاھائیکھ بھ تجھیزات اصلی وارد و یا از آنھخطوط تاسیسات بایستی فقط

  .شود نشان داده شود  می
 د طوط لولھ نباید با شماره مشخص شوخ.  
 ابزارآالت دقیق سیستمھای کنترل دستی یا اتوماتیک ،پاسھا ،بایھا ،درینھا ونت،والوھا،

  .حذف شوند   PFDبایستی از ... مھای الکتریکی و ت،سیس
  بایستی جھت جریان برای ھرکدام از خطوط مشخص شود.  
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  : انواع خطوط
خطوط لوپ برای ابزارآالت دقیق باید یھ صورت زیر ترسیم و ،خطوط تاسیسات خطوط فرایند 

  :شوند 
  mm 0.8=ضخامت خطوط اصلی فرایند)1
  mm 0.5=و خطوط تاسیسات  فرایند فرعی ضخامت خطوط )2
  mm 0.3=ضخامت خطوط ابزار دقیق )3

  
 
  
  
  
  

  :تقاطع خطوط 
در ھمھ موارد خط افقی بھ صورت پیوستھ رسم  د بایستیکنن گر تقاطع میوقتی دو خط با ھمدی

  .الت دقیق اعمال شود آاین مورد نبایستی برای خطوط لوپ ابزار.شود 
  شوند  وقتی دو خط اصلی فرایند متقاطع می)الف

  
  کند  میوقتی یک خط اصلی با یک خط فرعی فرایند یا خط تاسیسات تقاطع )ب

  
  کند  پ یک ابزاردقیق تقاطع میوقتی یک خط اصلی با یک خط لو )ج
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  خطوط فرایند)الف 

  ...و یا نقشھ شماره... از آیتم شماره

  
 ...و یا نقشھ شماره... بھ سمت آیتم شماره

  
  .اشاره شود  ھا شماره نقشھبایستی حتما بھ یا چند صفحھ مجزا تشکیل شده باشد  2از  PFDوقتی 

  خطوط تاسیسات)ب
  . باالی خطوط تاسیسات آورده شود  زت بایستی در پرانتنام سیاال

  .باشد  IPS-E-PR-308نام این سیاالت بایستی مانند کلمات مخفف تعریف شده در 

  

  
  

  :جھت جریان 
اصوال ھمھ خطوط جریان بایستی بھ وسیلھ .جھت جریان باید بھ وسیلھ پیکان مشخص شود 

گوشھ ھای خطوط مشخص  و در،در نقاط اتصال پیکانھای قرار گرفتھ در ورودی تجھیزات 
گیرد محدود  ورد استفاده قرارمیمتعداد پیکانھایی کھ برای مشخص نمودن یک خط فرایند .شوند
بھ صورت پیکانھا استفاده بیش از حد ازبھ ھرحال بایستی مراقب باشیم کھ نقشھ را با .باشد  نمی

 .نامناسب در نیاوریم 

  
  

  : PFDتقسیم 
قسمتھایی تقسیم صورت ھ دو یا چند صفحھ تقسیم شود باید در بایستی ب PFDدر مواردی کھ یک 

  .باشد و ھر قسمت باید در یک صفحھ مجزا ترسیم شود  کھ از دیدگاه فرایندی آسانتر میگیرد 
 PFDیک مسیر بایستی در  وجود دارد یکسان جریان فرایندمواردی کھ دو یا چند مسیر  در

  .د آورده شده و مابقی حذف شو
  

  :خط مبنا 
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آیتمھای بھ ھر حال م شود اما خطوط مبنا نبایستی ترسی PFDدر بھ عنوان یک قانون 
  )قرار بگیرند(باید تا حد امکان در یک سطح یکسان تنظیم شوندتجھیزات  )مشابھ(یکسان

  
  :عنوان 

  .آورده شود PFDعنوان بایستی در بلوک عنوان در گوشھ سمت راست و پایین 
  

  : فھرست عالئم یا اختصارات
  .باید در نقشھ ھای شماتیک مجزا آورده شود  فھرست عالئم یا اختصارات

  
  :سایز

  (mm × 841 mm 594)باشد  می A1بھ صورت نرمال   PFDسایز 
  
  
  

  :شناسایی و شماره گذاری تجھیزات 
از حرف تشکیل شده است مشخص  ھر آیتم از تجھیزات بایستی بھ وسیلھ یک برچسب شماره کھ

و ترجیحا در  صفحھدر قسمت باالیی و یا پایینی  بایستی PFDدر تجھیزات  شماره و نام. شود
بھ ھر حال بستھ بھ فضا شماره یا نام را .آورده شود  فضای نزدیک بھ خط مرکزی تجھیز

  .توان حذف نمود  می
  

  :تجھیزات یدکی نصب شده 
  .مشخص شوند  Bیا  Aتجھیزات یدکی نصب شده مانند پمپھا باید بھ وسیلھ یک پسوند مانند 

  
  :تجھیزات )گرداننده(محرک 

تجھیزات بایستی دارای عالمت مشخصھ یکسانی با تجھیز بھ حرکت درآمده )گرداننده(محرک 
  .باشد 

  :ابزاردقیق 
  .بھ آنھا تعلق بگیرد  PFDالزم نیست کھ یک شماره مشخصھ در 

  
  :توصیف تجھیزات 

  :سمبل تجھیزات و شرایط کاری 
انون سمبلھای پایپینگ و تجھیزات کھ بھ فرآیندھای بخصوصی مرتبط بھ عنوان یک ق)الف 

سمبلھای . شده اند نشان داده 1- 18تا  1-1این سمبلھا در اشکال .بایستی یکی باشند باشند  می
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مرتبط بھ دیگر تجھیزات کھ در این استاندارد مشخص نشده اند بایستی در طول پروژه و با تایید 
  .شرکت مشخص گردند 

استفاده شوند تا شرایط  2 اد اعشاری بایستی در داخل سمبلھای نشان داده شده در شکلاعد)ب
  .را نشان دھند  کاری

در مواردی کھ .بھ نقطھ مورد نظر نزدیک باشد ی باید تا حد امکان موقعیت سمبل شرایط کار)ج
اره بھ پیدا نمودن جای خالی برای این سمبلھا مشکل باشد بایستی از یک خط کمکی برای اش

  .سمبل استفاده نمود 
  :حداقل اطالعات مورد نیاز برای تجھیزات 

  
  :جریانھای مخصوص 

  شماره جریان بایستی بھ وسیلھ اعداد اعشاری مشخص شود. 
 نام سیال 
 نرخ جریان کلی 
 مولکولی در صورت نیاز)وزن(یا جرم / چگالی و 
 دما و فشار کاری در صورت نیاز 
  مبدلھای حرارتی:  
 اسایی و نام سرویسشماره شن 
 میزان حرارت منتقل شده 
 دمای کاری ورودی و خروجی در سمت لولھ 

  
  :راکتورھا

 شماره شناسایی و نام سرویس 
 دمای کاری ورودی و خروجی 
 یا خروجی/فشار کاری ورودی و 

  
  :برجھا
 شماره شناسایی و نام سرویس 
  شمارهTray دما و فشار کاری برای ھا،Trayو ھمچنین برای  ھای باالیی و پایینی

Trayھای ویژه 
 Trayاره گذازی شوند مھا بایستی از پایین بھ باال ش.  

  
  :دارام ھا
 شماره شناسایی و نام سرویس 
  دمای کاری 
  فشار کاری 
  :پمپھا
 شماره شناسایی و نام سرویس 
 نرمال ظرفیت کاری و اختالف فشار 

  :کمپرسورھا و دمنده ھا
 شماره شناسایی و نام سرویس 
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 اری نرمال و اختالف فشارظرفیت ک 

  
  :اژکتورھا

 شماره شناسایی و نام سرویس 
 فشار کاری ورودی و خروجی سیستم اژکتور 

  
  :تانکھا
 شماره شناسایی و نام سرویس 
  دمای کاری 
  فشار کاری  

  :تشریح ابزارآالت دقیق 
  . باشد گیری و والوھای کنترلی می ،وسایل اندازه،ابزارآالت دقیق منظور از ابزارآالت 

  
  :ابزاراالت دقیق

  :سمبلھای ابزارآالت دقیق 
  .گیری متصل شود  باشد کھ بایستی بھ خط در نقطھ اندازه ای می سمبل یک ابزار دقیق دایره)الف
باشد  چین کھ نشانگر فرمان کنترلی می یک خط نقطھ،باشد  وقتی کھ ابزاردقیق یک کنترلر می)ب

  .باید بھ ابزاردقیق متصل شود 
برای آالرم بایستی حذف شود  Aبرای نمایشگرھا و  I،)ھا ثبت کننده(برای رکوردرھا Rعالئم )ج

  برای کنترل Cسمبل عملیاتی بجز 
شوند و ابزارآالتی  نبایستی ھیچگونھ تفاوتی بین ابرازآالت دقیقی کھ بھ صورت محلی نصب می

  . وجود داشتھ باشدشوند  کھ روی پانل اصلی ابزارآالت دقیق نصب می
  سمبلھای عملیاتی کنترلی 

  :روند  سمبلھای زیر داخل دایره نمایشگرابزاردقیق بھ کار می
  کنترل جریان:FC   
  کنترل نسبت جریان:FRC   
  کنترل سطح:LC   
 کنترل فشار:PC   
 کنترل اختالف فشار:PDC   
  کنترل دما:TC   
  کنترل اختالف دما:TDC   
  کنترل سرعت:SC   
  وزن(کنترل جرم:(MC   
 شاریکنترل آب:  
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ھا زاردقیق ب،دایره ادھد  مقدار مطلوب یک یا چند کنترلر دیگر را تغییر میوقتی یک کنترلر 
  .بایستی بھ وسیلھ یک خط نقطھ چین بھ ھم متصل شود 

 
 

  کنترل مرکب:  
شوند تا یک یا چند کنترل  می در مواردی کھ اعمال کنترلی دو یا چند کنترلر با یکدیگر ترکیب

بھ وسیلھ خط نقطھ چین  ھای ابزاردقیق نشان دھنده کنترلرھا  دایرهبایستی  ،نند والو را تحریک ک
  .بھ دایره ابزار دقیق وسیلھ کنترلی متصل شوند 

  
  :گیری  وسایل اندازه

وسیلھ اندازه گیری مانند اندازه گیری  ،دایره نشانگر ابزار دقیق و خط جریانمتصل کننده خط 
  .دھد را نشان می... گیری نرخ جریان و ،اندازه ری فشارگی،اندازه دما

  .باشد  نیازی بھ نشان دادن والوھای مرتبط با وسیلھ نمی:اندازه گیری نرخ جریان 

  
  

  :گیری سطح  اندازه
 .باشد  نمی....اختالف مکان و ،نیازی بھ نمایش مشخصات نوع ابزار مانند شناور توپی

 .ل شد یا خارجی بودن آن قابرای ادوات از نظر نوع داخلی ینبایستی تفاوتی 
 .باشد  احتیاجی بھ نمایش والوھای مرتبط با وسیلھ نمی

 
  

  ...،دما و گیری  فشار  اندازه
 .گیری قائل شد  نوع اندازهنبایست ھیچ  تمایزی راجع بھ 
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 .باشد  احتیاجی بھ نمایش والوھای مرتبط با وسیلھ نمی
  

  : کنترل والوھا 
  

 محرك:  
بھ یک خط نقطھ چین کھ نشان نیم دایره بایستی باشد کھ  نیم دایره می یک Actuatorسمبل یک 

 .باشد متصل باشد  دھنده فرمان کنترلی می
یا ،نوع موتور الکتریکی از نوع دیافراگمی  Actuatorنبایستی ھیچ گونھ تمایزی در مورد اینکھ 

  .ل شد یباشد قا می... نوع سیلندر روغنی و 
  

  والوھای کنترلی:  
  :شوند کنند بھ صورت زیر نشان داده می یمکھ بھ وسیلھ ابزارآالت دقیق کار ی کنترلی والوھا

  
  
  
  

  :جدول باالنس مواد
  :محتویات جدول باالنس مواد 

نشان داده شده است بایستی حداقل شامل  1یک جدول باالنس مواد کھ بھ صورت نمونھ در جدول 
  :اطالعات زیر باشد 

  ترکیب ،نرخ جریان ،نام جریان ن شماره جریا:اطالعات جریان، 
 فشار و دمای کاری:شرایط کاری 
  رمی نسبی و ،دانسیتھ جمولکولی) وزن(جرم :خواص فیزیکی پایھ... 
 در صورت نیاز... ،ویسکوزیتھ و دانسیتھ :اطالعات مرتبط با محاسبات ھیدرولیکی 

  
  :مشخص کردن جدول باالنس مواد

  :کات زیر دقت شود در تھیھ جدول باالنس مواد باید بھ ن
 

 موقعیت جدول:  
  .وارد شود  PFD،جدول موازنھ مواد باید در بخش پایینی بھ عنوان یک قانون 

 
 تعداد ارقام اعداد و مشخص نمودن کمیتھای کوچک:  

اجزا  Traceدر مواردی کھ . نشان داده شوند  %0.01ھ عنوان یک قانون درصدھا بایستی تا ب
  .باید استفاده شود  PPMه مانند مورد توجھ باشد واحدھای ویژ

موارد زیر قبل از تھیھ این .نشان داده شده است  1یک نمونھ از جدول موازنھ مواد در جدول 
  :جدول بایستی مورد توجھ قرار بگیرد 
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برای جریان سیال و  bbl / sd (stream day)یا /و m3/hنرخ جریان کلی بھ صورت )الف
Nm3/h د شو برای گازھا استفاده می.  

یا نقطھ ذوب ھر جز غالبا نزدیک ھر جز در جدول /یا نقطھ جوش و/مولکولی و) وزن(جرم )ب
  .شود  وارد می1
  
  
  
  

  جدول موازنھ مواد -1جدول
STREAM No.   101  102  
Fluid name  
Components  mol/h or mol%  

or  
mass/h or mass%  

Spec.  
MW  
and/or BP  
and/or MP  

A  
B  
C  
D  
E  
Total flow rate (mol/h)  
Total flow rate (mass/h), in (kg/h)  
Total flow rate (volume/h), in (m3/h)  
For liquids at operating conditions, and in (Nm3/h) for gases  
Operating pressure, in kPa (ga) or bar (ga)  
Operating temperature, in (°C)  
Molecular mass (weight), in (kg)  
Relative mass density (specific gravity) at standard conditions, dimensionless  
Mass density at operating conditions, in (kg/m3)  
Others  
Remarks  

  
  :صفحات باالنس جرمی و گرمایی 

توجھ الزم باید بھ ،ر جداول باالنس جرمی ھنگام تھیھ صفحات باالنس جرمی و گرمایی عالوه ب
  .شود ب PFDاعداد جریان 
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  :کشی و تجھیزات سمبلھای لولھ
  

  :سمبلھای خطوط لولھ 

 سمبلھای خطوط لولھ)الف( - 1-1شکل 
  :توجھ 

بھ عنوان یک قانون اعداد جریان بایستی بھ وسیلھ اعداد اعشاری باالی خطوط افقی یا سمت 
  .داده شود ودی راست خطوط عم

  
  :سمبلھای خطوط لولھ در پایپینگ

 

  
  در پایپینگ سمبلھای خطوط لولھ)الف( - 1-1شکل 

  باشد پیکانھا نشانگر جھت جریان سیال می:1نکتھ 
اختصارات پایپینگ مورد بھ منظور شناخت نمایش گرافیکی اجزا پایپینگ بایستی  :2نکتھ 

  ).IPS-E-PR- 230. (استفاده قرار بگیرد 
  
  
  
  
  

  توابع تلھ پایپینگ سمبل
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  سمبلھای توابع تلھ پایپینگ:  1- 2شکل 

  
  :پایپینگ عمومی تجھیزات  سمبل

  

  
 سمبل تجھیزات عمومی پایپینگ: 1- 3شکل 

  :حرارتی پوستھ و لولھ  مبدل سمبل
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  سمبل مبدل حرارتی پوستھ و لولھ: 1-4لشک

  
  :نکتھ 

 . شودبین پوستھ و لولھ تمایز ایجاد بایستی 
 .ھت جریان سیال گرم کننده بایستی بھ سمت پایین باشد ج

  .کننده بایستی بھ سمت باال باشد جھت جریان سیال سرد 
  

 :لولھ  مبدل حرارتی دو ھایسمبل

 
 

DOUBLE-PIPE HEAT EXCHANGER 

 
  سمبلھای مبدل حرارتی دو لولھ: 1- 5شکل 

  
  
  
  
  
  

  :کمک گرمکن  سمبل
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 سمبل کمک گرمکن: 1- 6شکل 

  :وجھت
بھ ترتیب بایستی با لولھ سمت پوستھ و سمت ،اما خطوط نشانگر جھت خطوط اختیاری است

  .تالقی کنند  45°و 90°ھمدیگر در 
 

  : Air Finنک کننده ھای سمبل خ
  

  
کنترل دور )ب،بدون کنترل اتوماتیک)الف- Air Finسمبل خنک کننده : 1- 7شکل 

  کنترل لوور)ج،ای پروانھ
  

  :توجھ
فاکتورھای مختلف انتخاب شود مھندس فرایند  با در نظر گرفتنی کنترلھای دمایی وقتی بایست

 .نشان خواھد داد  PFDانواع کنترل را در 
 .اجباری و القایی وجود ندارد  Air Finخنک کننده ھای ھیچ گونھ تفاوتی بین 

  
 :سمبل خنک کننده جعبھ ای
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  سمبل خنک کننده جعبھ ای: 1- 8شکل 

  
  :کوره  سمبل

  

 
 سمبل کوره:1- 9شکل 

  
  
  
  

  :سمبل پمپھا 

  
 پمپ رفت و برگشتی)،بپمپ سانتربفوژ)الف- سمبل پمپھا:1-10شکل 

  :نکتھ 
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  ای و دو مرحلھ ای وجود ندارد مرحلھیک پمپ ھیچ گونھ تفاوتی بین. 
 باشد  احتیاجی بھ نشان دادن محرک پمپھا نمی. 
  منبسط کننده و دمندهسمبل کمپرسور،: 

 
 1-11شکل 

 : نکتھ ھا
  وجود ندارد بودن ھیچ گونھ تفاوتی بین یک و دو مرحلھ ای. 
 باشد  احتیاج بھ نشان دادن کولر داخلی نمی. 
 باشد  بھ طور نرمال احتیاج بھ نشان دادن محرک نمی. 
  کنترل ) سرعت(در مواردی کھ فشار گاز فرایند و یا نرخ جریان بھ وسیلھ یک محرک

 .باشد  میالزم کنترل  محرک و سیستم نشان دادنشود 
  
  
  

 :سمبل برجھا 
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  سمبل برجھا: 1-12شکل 

a) Tray Column b) Swaged Column c) Packed Column d) Rotating Disc 
Contractor  

  
  :نکات 
  احتیاج بھ نشان دادنSkirt باشد  ساپورتھا نمیھا و. 
 عدادشان بھ آسانی سینی ھا باید بھ صورت گرافیکی و بھ صورتی نشان داده شوند کھ ا

باشد  واقعی بایستی فقط در بخشھایی کھ از دیدگاه فرایندی مھم می داعدا.مشخص باشد 
 .وارد شوند 

 ویژه مانند سینیھای  سینیھایdraw off ، یا /خطوط فرایند وکھ سینیھای تغذیھ و آنھایی
 . ابزارآالت دقیق را مشخص می کنند باید نشان داده شوند

 Packed bed نی قابل و بھ صورتی کھ اعداد آنھا بھ آسا یستی بھ صورت مصورھا با
 .د تعیین باشد نشان داده شو

 Demister pad  بایستی بھ صورت مصور نشان داده شود ھا. 
 اجزا داخلی مانند ن نشان دادdistributor  دودکش ھا،نازلھای آب پاش ،ھا ،

یاز نمی باشد مگر در موارد ن...و ،شکننده ھای ورتکس ،صفحات تقسیم کننده سیکلونھا
 ویژه 
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  نوع سینی مانند والونیازی بھ نشان دادن ، bubble cap ،sieve ، grid نمی باشد ... و. 
  
  

 :سمبل درامھا 

  
  عمودی)افقی،ب)الف- سمبل درامھا:1-13شکل 

  :نکات 
  احتیاج بھ نشان دادنSkirtباشد  ھا و ساپورتھا نمی. 
 Demister pad  ت مصور نشان داده شود بایستی بھ صورھا. 
  نشان دادن اجزا داخلی مانندdistributor دودکش ھا،نازلھای آب پاش ،ھا ،

نیاز نمی باشد مگر در موارد ...و ،شکننده ھای ورتکس ،صفحات تقسیم کننده سیکلونھا
 ویژه 

  
  :سمبل راکتور 

  
 سمبل راکتور: 1-14شکل 

  :نکات 
 ن داده شوند ھمھ جریانھای فرایندی بایستی باید نشا. 
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 catalyst bed  ھا بایستی بھ صورت مصور و بھ صورتی کھ اعداد آنھا بھ آسانی قابل
 .تعیین باشد نشان داده شوند 

  نشان دادن اجزا داخلی مانندdistributorھای سیال نیاز نمی باشد  
  

 ):افشانک(سمبل اژکتور

  
  سمبل اژکتور: 1-15شکل 

  :نکتھ 
  .چند مرحلھ ای وجود ندارد بین تک مرحلھ ای و تفاوتی 

  
 :سمبل تانکھا 

      
  سمبل تانکھا:1-16شکل 

 .باشد  نیازی بھ نشان دادن سیستم خال شکن و کاھش فشار  نمی:نکتھ 
  
  
  
  

  :سمبل دیگر تجھیزات 
  :سمبل تانکھای ذخیره اتمسفریک 
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 سمبل تانکھای ذخیره اتمسفریک:1-17شکل 

 

 
  شاریسمبل مخازن ذخیره ف: 1-18شکل 

 :سمبل شرایط کاری 
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  سمبل شرایط کاری:2شکل 

  .اعداد اعشاری بایستی داخل سمبلھا وارد شوند :نکتھ


