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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الوقدهت 

 

 أمامفسح المجال  إلىالرسم الصناعً فً تخصص الصناعات البتروكٌمٌاوٌة  سعىٌ     

ووحدات التشغٌل والوحدات  لألجهزة والقٌاساتالبٌانات والمواصفات  لالطالب لفهم ك

اعتماد القواعد واستٌعابها عن طرٌق المستخدمة فً المصانع البتروكٌمٌاوٌة الصناعٌة 

 الرسومات الفنٌة المتكاملة . إعدادٌفها فً ظفً الرسم الهندسً وتو األساسٌة

(  8ٌحتوي كتاب الرسم الصناعً للمرحلة الثانٌة تخصص صناعات بتروكٌمٌاوٌة على ) 

مناسبا للرسم الهندسً الذي ٌجب ان ٌتعلمه الطالب  إطارامنها تمثل  األولىفصول , الثالثة 

 األربعةالرسم الصناعً التخصصً الذي تحتوٌه الفصول  إلىٌنطلق منها  أساسٌةكقاعدة 

خطوة حدٌثة  ٌُعدالفصل الثامن فقد اختص بالرسم المعان بالحاسوب الذي  أما.  األخرى

برامج  عن طرٌق لصناعًطالب فً مجال الرسم الهندسً واال قابلٌاتعلى طرٌق تطوٌر 

 . متخصصة

ان إنجاز الطالب للتمارٌن والمسائل الواردة فً الكتاب سٌمكنه من التعرف على مسارات 

رفع قدرته فً قراءة المخططات المعدة من  فضالً عنالعملٌات الصناعٌة البتروكٌمٌاوٌة , 

 قبل المصممٌن .

جل تطوٌر الطبعات أمن  مالحظاتهم وآرائهمس الكتاب إبداء نامل من إخواننا القائمٌن بتدرٌ

 الالحقة ..وهللا ولً التوفٌق .

 المؤلفون

 م 4153 –ه 5341

 

 



 

 5 مراجعة عامة الفصل االول

 6 مقٌاس الرسم 2-1

 7 أنواع الخطوط 3-1

 8 بعادوضع األ 4-1

 04 رسم المساقط المتعددة من المنظور الفصل الثانً

 05 توزٌع المساقط على ورقة الرسم  2-2

 07 استنتاج المسقط الثالث 3-2

 08 مساقط المشغوالت التً تحتوي على مجار 4-2

 92 رسم القطاعات الفصل الثالث

 95 القطاع 2-3

 95 المستوى القاطع 3-3

 96 أنواع القطاعات 4-3

 99 األجزاء التً التقطع 5-3

 25 البتروكٌمٌاوٌة  جهزة شائعة االستعمال فً الصناعاتالعالمٌة لألالرموز  الفصل الرابع

 26 المرشحاتأنواع  2-4

 29 رموز المفاعالت  3-4

 29 رموز المبادالت الحرارٌة 4-4

 41 رموز الخزانات 5-4

 40 براجرموز األ 6-4

 40 رموز الصمامات 7-4

 49 رموز المراجل واألفران 8-4

 42 والتوربٌاترموز الضواغط  9-4

 44 رموز أبراج التبرٌد 10-4

 44 رموز المضخات 11-4

 45 والتحكم رموز أجهزة القٌاس 12-4

 49 الصناعٌة رسم المخططات الفصل الخامس

 51 مخطط الجرٌان 1-5

 51 المخطط الصندوقً 2-5

 51 مخطط الجرٌان للعملٌات الصناعٌة 3-5

 59 الدقٌقةمخطط األنابٌب واألجهزة  4-5

 56 مخطط التقطٌر الجوي للنفط الخام 5-5

 60 مخطط توزٌع الوحدات و االجهزة فً مصانع المواد البتروكٌمٌاوٌة 6-5

 64 سٌر العملٌات فً وحدة إنتاج األمونٌا الفصل السادس

 65 وحدة معالجة الغازات 2-6

 67 وحدة إنتاج األصباغ 3-6

 68 وحدة انتاج حامض الخلٌك 4-6

 69 وحدة انتاج المٌثانول 5-6

 71 (     PVCوحدة انتاج بولً فنٌل كلوراٌد ) 6-6

 70 وحدة انتاج الفٌنول فورمالدٌهاٌد 7-6

 79 وحدة إنتاج البولً ستاٌرٌن 8-6

 79 وحدة انتاج البولً بروبلٌن 9-6

 72 اعمدة التقطٌر 10-6

 74 اعمدة االمتصاص 11-6

 75 الخلط و المزج 12-6

 76 مخطط سٌر العملٌات فً الصناعات البتروكٌمٌاوٌة 13-6

 79 مخطط وحدة إنتاج الٌورٌا الفصل السابع

 81 مخطط وحدة بلمرة االثٌلٌن بوجود مجفف )طرٌقة هوكست( 2-7

 89 مخطط وحدة انتاج مطاط البٌوتادائٌن لبلمرة المحلول )طرٌقة فٌلٌبس( 3-7

 84 الهٌدروجٌنً بطرٌقة المرحلة الواحدةمخطط وحدة التكسٌر  4-7

 85 مخطط وحدة انتاج كلورٌد االثٌل  5-7

 88 مخطط مبسط لوحدة إنتاج كلورٌد االثٌل من المٌثان واألثٌلٌن والكلور 6-7

 91 الرسم المعان بالحاسوب )االوتوكاد( 7-7

 99 التعرف على واجهة البرنامج الفصل الثامن

 92 والتعدٌل )ثنائً االبعاد(أوامر الرسم  2-8

 94 شرٌط االبعاد 3-8

 

 الصفحة المحتويات التسلسل 

 



 الرسم الصناعي        الصف الثاني/ الصناعات البتروكيمياوية        مراجعة ألساسيات الرسم الهندسي -الفصل االول 

 

 

 
5 

 الفصل االول

 مراجعة ألسبسيبت الرسم الهندسي

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 : األهداف

 :أن  بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ٌكون الطالب قادرا على

 ٌستذكر األساسٌات المتبعة فً الرسم الصناعً. .1

 .الرسم وكٌفٌة استخدامهٌتعرف على مقٌاس  .2

 واستخداماتها.ٌتعرف على أنواع الخطوط  .3

 لرسم.لٌضٌف األبعاد و النصوص  .4
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 تمهٌد1-1 

االشكال  تعلمت فً السنة الماضٌة بعض العملٌات األساسٌة فً الرسم الهندسً ابتداًء من رسم قد    

 الرئٌسة.هندسٌة المنتظمة إلى طرٌقة تمثٌل األجسام برسم المساقط ال

من المفٌد فً هذه المرحلة مراجعة ما نجده ضرورٌا  للمتعلم من ممارسة قد تكون سرٌعة لٌستعٌد و

مهاراته فً استخدام األدوات وتنفٌذ بعض التمارٌن التً تنشط ذاكرته فً استخراج المساقط الرئٌسة من 

 واألنظمة القٌاسٌة فً الرسم الهندسً. على وفق المواصفاتالمنظور 

 مقٌاس الرسم 1 – 2

أو  ا  على لوحات رسم ذات أبعاد محددة مما ٌستوجب أحٌانا تكبٌر حققتنفٌذ الرسومات ٌت الن  

مساحة الورقة مما ٌتطلب استخدام مقٌاس رسم  تالئمحتى تصغٌر األبعاد الحقٌقٌة لألشكال المرسومة 

مناسب والذي ٌمثل النسبة بٌن البعد فً الرسم إلى البعد الحقٌقً. وقد ٌكون مقٌاس الرسم تكبٌراً أو 

: 2كمقٌاس للتصغٌر وٌكون  2:  1تقرأ النسبة من الٌمٌن إلى الٌسار  فعلى سبٌل المثالتصغٌراً أو كامالً 

للوحة أي من الٌسار إلى الٌمٌن )وهً األكثر شٌوعا(  اإلنكلٌزٌةحالة القراءة باللغة للتكبٌر وفً  ا  مقٌاس 1

فق على والرسم بالقٌاسات المحسوبة  حققوٌت 1 : 2والتكبٌر  2 : 1( فٌكون التصغٌر 1 - 1الشكل )

 . تثبت األبعاد الحقٌقٌة على الرسم فً حٌنالمقٌاس المعطى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التكبٌر والتصغٌر والكامل مقٌاس الرسم 1- 1الشكل 
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 أنواع الخطوط  1 - 3

أي رسم هندسً ٌتكون من مجموعة من الخطوط تحدد شكل الجسم المرسوم بكامل تفصٌالته  وٌوجد    

 (.1 - 1لكل خط من هذه الخطوط داللة اصطالحٌة معٌنة فً الرسم وكما موضحة فً الجدول )

 أنواع خطوط الرسم 1 – 1جدول 

 ٌوجد أربعة أنواع من الخطوط وعلى النحو اآلتً : 

 .خط ٌدوي حر.                 4. خط من شرط ونقطة.    3. خط متقطع    2. خط كامل )متصل(.      1
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 بعاداألوضع  1 – 4

 : اآلتٌة ةالعناصر األساسٌ باستخدام األبعاد توضع

 .المالحظات-5الرموز     -4البعد       قٌمة -3خطوط االمتداد         -2خطوط األبعاد     -1

 

 

 

 

 

 

 بعادخطوط األ  2  - 1الشكل 

 

 

 

 

 خطوط االمتداد  1  - 3الشكل 

 

 

 

 

 الرموز والمالحظات  1  - 4الشكل 

(قيمة البعد ) 

 خطوط االمتداد

 خطوط  االبعاد

2 Holes -10 DIA 
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 األبعاد وضع قائطر  1-4-1

 .ومقداره إلى اتجاه البعد ٌؤشران بسهمٌن محددان طرفاه مستمر رفٌع خطهو  لبعد خطا .1

 وٌكون منتظم بشكل السهم ٌرسم.   اً ممتلئ وٌكون مستقٌمان وطرفاه مدبب رأس اذ السهم ٌكون .2

 الرسم لمقٌاس تبعا الٌتغٌر و الرسم فً المستعمل الخط لسمك تبعا الواحد الرسم فً اً ثابت قٌاسه

 .البعد طول أو

األخرى    األبعاد خطوط وأما  mm6 عن الرسم لخط األقرب البعد لخط المسافة تقل أال ٌجب .3

 .بعضها عن mm 4 عن التقل مسافة على تقع أن فٌجب لألول الموازٌة

 . قدر اإلمكانبعضها  مع االمتداد خطوط تتقاطع ال أن ٌجب .4

 .قدر اإلمكانالجسم  خطوط مع االمتداد خطوط تقاطع تجنب .5

 .قدر اإلمكان المخفٌة الخطوط على األبعاد ضع و تجنب .6

توضع  ال وقدر اإلمكان  المنتصف وفً البعد خط فوق بالملٌمترات رقما تكتب الرموز و األرقام .7

 .الرقم جنب القٌاس وحدة

 .الٌمٌن من لٌتسنى قراءتها الجانبٌة األبعاد توضع .8

 الحقٌقً الشكل ٌبٌن الذي المسقط فً القطر نصف مقدار بإعطاء الدائرٌة األقواس أبعاد تعطى .9

 . للقوس

 .الوضوح فً زٌادة ذلك أدى إذا إال المسقط داخل األبعاد تضع ال .11

 .أخرى  أبعاد من تستنتج التً أو ضرورة لها لٌست التً تلك تضع ال و األبعاد تكرر ال .11

 .الرسم فً أخرى خطوط أٌة أو األبعاد بخطوط األرقام تتقاطع ال .12
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 األبعادق وضع ائطر1  - 5 الشكل 

 الهندسٌة. األشكالعلى  األبعادٌوضح الصواب والخطأ فً وضع ( 2 - 1والجدول )

 1  - 2الجدول 

 الخطأ الصواب

 خارج الرسم األبعادوضع جمٌع 

 

 

 

 

 

 

 داخل الرسم األبعادوضع 

 

 قدر اإلمكانعلى جمٌع المساقط األبعادتوزع 

 

 

 

 المساقطعلى  األبعادعدم توزٌع 
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 على خطوط  الجسم المتصلة  األبعاد وضع

 

 على خطوط  الجسم المخفٌة األبعاد وضع

 

 أفقًكتابة المالحظات المتعلقة بالرسومات بشكل 

 

 آخر كتابة المالحظات بشكل

 

 األضالععلى  األبعادوضع 

 

 

 بالصورة الخطأ األضالععلى  األبعادوضع 
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 مركز الدائرة وضع أبعاد

 

 

 
 بٌن مركزي دائرتٌن وضع أبعاد

 

 

 

 أبعاد الزواٌاوضع 
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 أسئلة الفصل االول

 

الخاطئة بالشكل ثم اكتب االبعاد  1:1بمقٌاس رسم ( 1 - 9()1-8)(7 - 1()1 - 6)رسم االشكال ا: 1س

 الصحٌح.

 

 

 

 

 

 

 

 1 - 7الشكل                                                   1 - 6الشكل              

 

 

 

 

 

 

 

 1 - 9الشكل                                            1 - 8الشكل               
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 الفصل الثبني

 رسم المسبقط المتعددة من المنظور                          

 

 

 

 

 االهداف :

 :أن بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ٌكون الطالب قادرا على

 . على ورقة الرسم وتوزٌعهاٌستذكر تخطٌط المساقط  .1

 . وفق التعلٌماتعلى بعاد للرسم ألٌضع ا .2

 المسقط الثالث. ٌستنتج .3

 . قط المشغوالت التً تحوي على مجار  ٌرسم مسا .4
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 تمهٌد  2 - 1

نواع الخطوط أساسٌة فً الرسم الهندسً و الصناعً من ألتعلمنا فً السنة الماضٌة بعض العملٌات ا    

من المفٌد فً هذه المرحلة مراجعة ما نجده ضرورٌا للمتعلم وبعاد و العملٌات الهندسٌة ألوطرٌقة وضع ا

المسقط  مساقط الثالثرسم الذلك سوف نتناول  فضالً عنالمسقط الثالث لٌستعٌد مهارته فً استنتاج 

)ثقوب مستطٌلة او دائرٌة او  لألشكال التً تحوي على مجار  فقً ألمامً والمسقط الجانبً والمسقط ااأل

 .مربعة(

 توزٌع المساقط على ورقة الرسم 2 - 2

 وراق رسم بمقاسات مختلفة ولكن الشائع استخدامها فً الرسم هً تلك المعتمدة من قبل أتوجد      

(  (1 - 2حسب الجدول )ب( وAمنظمة المواصفات القٌاسٌة)االٌزو( وتحمل الرمز 

 الرسم الصناعًوراق أقٌاسات  1 - 2جدول 

)mm) بعادهاأ  التسلسل رمز الورقة 

1189x841 A0 1 

841x594 A1 2 

594x420 A2 3 

420x279 A3 4 

297x210 A4 5 

 

 الورقة أبعادتً ٌوضح و الشكل اآل

 

 بعاد ورقة الرسمأ 1 - 2الشكل 
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 المسافات البٌنٌةاالرتفاع من المنظور المعطى و تحسب مر نجد الطول والعرض وألفً بداٌة ا     

بٌن المسقطٌن (وكذلك المسافة الرأسٌة Xمش حٌث تكون )االهومامً والجانبً وألفقٌة بٌن المسقطٌن األا

المستطٌل الذي ستتكون المساقط الثالثة فً داخله والذي ٌحوي  ٌُحددثم (Y)الهوامش فقً وألمامً واألا

 .(2 - 2ى المساقط كما فً الشكل )على المساحات التً تحدد االطارات الخارجٌة الحاوٌة عل

 

 توزٌع المساقط على لوحة الرسم 2-2الشكل 

مامً =طول المسقط ألن )طول المسقط اوهو :إ ولىأللى ما تعلمناه فً المرحلة اإشارة إلوٌمكن ا

وٌمكن حساب قٌمة المسافات بٌن  (فقًأل( وكذلك )عرض المسقط الجانبً =عرض المسقط افقًألا

 :تٌةآلاحسب المعادالت بالمساقط 

Y=(195- ( الجانبًعرض المسقط )+ (المسقط االمامً طول )) ÷3 

X= (297- ( االفقًمامً +عرض المسقط ألالمسقط ا ارتفاع )) ÷3 
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حٌان)الطرٌقة الزاوٌة الزوجٌة ألفقً فً بعض األشارة الى انه ٌمكن وضع المسقط اإلوكذلك ٌمكن ا     

رباك إلى إألنها تودي الطرٌقة هذهعن وقد اسُتغنً .المسقط الجانبًمامً وألعلى من المسقطٌن األثة( الثا

 .عدم الفهمالرسم و عملٌة فً

 الثالثة ( ٌبٌن رسما مجسما مع مساقطه3 - 2)أدناه الشكل  : 1 - 2مثال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 - 2الشكل 

 استنتاج المسقط الثالث 2-3

وهذا إن فهم العالقة بٌن المساقط الثالثة تساعد فً استنتاج المسقط الثالث من مسقطٌن معلومٌن    

 تً:آلوسرعة عالٌٌن كما موضح فً المثال ا ةعلى قراءة المساقط بدق المهارةاالستنتاج ٌزٌد من 

 . المطلوب استنتاج المسقط الجانبً .          لجسم( المسقطٌن األمامً واألفقً 4- 2الشكل )ٌبٌن : 2-2 مثال

 خطوات العمل : 

 وفق القٌاسات المعطاة. على نرسم المسقطٌن المعلومٌن  -1

( عن ٌمٌن المسقط األمامً ونمد خطوط إسقاط من   20 -40) mmنترك مسافة مناسبة ولتكن  -2

ألزرق ( لتتقاطع مع له ونمدها باتجاه المسقط الجانبً) اللون ا األفقٌةكل سطح من األسطح 
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طة خط ابوس فقًألالوضع امن اآلتٌة من المسقط األفقً والمدارة  عمودٌةخطوط اإلسقاط ال

 ) اللون األخضر ( . Aوالمار خالل النقطة  °45التدوٌر المائل بزاوٌة 

المسقط الجانبً  بإبراز الحافات الظاهرة والمخفٌة ونوزع األبعاد على المساقط وبذلك نرسم  -3

 ( . 4 -2نحصل على المساقط الثالثة  كما فً شكل ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المساقط الثالثة 4 - 2شكل 

 قط المشغوالت التً تحوي على مجار  مسا 2-4

استنتاج المسقط الثالث المفقود )قد ٌكون وتعلمنا فً الفقرات السابقة توزٌع المساقط على ورقة الرسم     

أن سوف نتناول مساآلاوفقً( ألو المسقط اأالمسقط الجانبً  ي قط المشغوالت التً تحوي على مجار 

 او دائرٌة  ةاو مستطٌل ةمربع بأشكالثقوب قد تكون الثقوب 

خرٌن ونعبر آلظهورها فً احدى المساقط بشكلها الحقٌقً تختفً فً المسقطٌن ا فً حال يان المجار

mm(0.5 )ما ٌقارب خط و  خطوط مقطعة ٌفصل بٌن طوط المخفٌة هً خطعنها بخطوط مخفٌة والخ

 .(5 - 2كما موضح فً الشكل)

 اتجاه االسقاط
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 مساقط الثقوب الدائرٌة 5 - 2الشكل

 1:1فٌه ثقب دائري وقد رسمت المساقط الثالثة بمقٌاس رسم مجسم ( 6 - 2الشكل )ٌبٌن : 3-2مثال 

 

 6 - 2شكل ال
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 أسئلة الفصل الثبني

 

 .1:1لجسم  المطلوب رسم المساقط الثالث وبمقٌاس رسم   اً شكال اآلتٌة تمثل منظورألا :1س

 

 

 

 

 

 

 

 7 - 2شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 8 - 2شكل ال
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 10 - 2شكل ال                                            9 - 2شكل ال               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 - 2شكل ال                                          11 - 2شكل ال               
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 ) فً حالة عدم تحدٌد القٌاس ٌأخذ من الشكل(.تٌةآلفً األشكال استنتج المسقط الجانبً ا: 4س

 

 

   

 

 

 

 

 

 14 - 2شكل ال                                              13 – 2شكل ال               

 

 15 -  2لشكلفً افقً ألستنتج المسقط اا: 5س

 

 

 

 

 

 

 

 15 - 2شكل ال
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 الفصل الثبلث

 رسم القطبعبت

 

 

 

 

  

 هداف :ألا

 :أن  بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ٌكون الطالب قادرا على

 . همٌتة فً الرسوم الهندسٌة و الصناعٌةأٌعرف معنى القطاع )المقطع(و -1

 . المختلفة للقطع األنواعٌمٌز  -2

 . ٌرسم خطوط القطع وخطوط  التهشٌر -3

 .القطع المطلوب إلظهار التفاصٌل الداخلٌة مسقط والٌرسم   -4
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 تمهٌد  3-1

 إظهاردون من فً الفصل السابق على طرٌقة تمثٌل المنظور الذي ٌوضح الشكل الخارجً للجسم  ناتعرف

ا بتمثٌلها بخطوط توضٌحهالتجاوٌف بشكل واضح والتً ٌمكن مخفٌة مثل الثقوب و أوٌل داخلٌة أي تفاص

عند رسم االشكال المعقدة التً تحوي على تفاصٌل مثل أصبح من الضروري مخفٌة )متقطعة(.لذلك 

لتوضٌح التً ٌصعب تخٌلها بالمساقط قطع الجسم بمستوي قطع وهمً االجزاء المتراكبة الثقوب و 

فً المساقط بخطوط مخفٌة ٌعبر عنه وي على تجوٌف تٌح(1 - 3) الحظ الشكل ه.الداخلٌة ل التفاصٌل

لتً المساقط ا أما.المخفٌة البسٌطة  األجزاءتستعمل الخطوط المتقطعة لتوضٌح إذ )خطوط متقطعة( 

نها تصبح صعبة الفهم ولمعالجة هذه الحالة توجد طرٌقة إمتشابكة فتحوي على خطوط مخفٌة كثٌرة و

 .الطرٌقة بالمسقط المقطوع هذهظاهرة فً رسم المساقط وتسمى الجزاء غٌر أللتمثٌل ا

 

 

 الثبلث هٌوضح الجسم ومساقط 1 - 3الشكل
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 اعالقط 2 – 3

مساقط للمناظٌر بأنهالجسم بمستوٌات معٌنة تشبه المنشار فً عمله أو تعرف اعملٌة قص القطع :     

للجسم بعد القطع التخٌلً للجسم وٌعتمد على مكان خط القطع  ةتوضح االجزاء الداخلٌ ةالمقطوع

  . ومستوى القطع للمنظور

 

 المستوي القاطع 3 - 3

 هً :المستوي القاطع  غراضأ   ن  إ

قلل الخطوط ت  معرفة التفاصٌل الداخلٌة لؤلجسام حتى تصبح واضحة عند قراءة الرسومات و .1

 المخفٌة فى المسقط الواحد.

 المختفٌة.إظهار االجزاء  .2

 االستغناء عن الحاجة إلى مزٌد من المساقط لتوضٌح جسم معٌن . .3

ٌتركها المنشار على السطح ٌعبر  التًثار آلولسهولة التخٌل نتصور أن القطع حدث من سبلح منشار  وا

 .المنشار ولذلك ٌظهر بدون تهشٌر وعلى ذلك فتجوٌف الثقب ال ٌحتك بسبلح ٌرشتهعنها بخطوط 

 . ( لها Frontأمامً)  رأسًاسطوانة رأسٌة قائمة مفرغة ) مثقوبة ( المراد عمل قطاع : 1 - 3مثال 

 .ب( -2 - 3بمستوي رأسً فً الشكل) قطعست  أ( عبارة عن اسطوانة  -2-3كل )لحل المثال الحظ الش

 

 

 

 

 

 )جـ (                                         ( ب )                                              ( أ)  

 محور التماثل منقطاع أمامى و ةاسطوانة مجوف  2- 3شكل 

 ما فً الشكل ـــب( وٌصبح ك -2-3الخلفً من الشكل )النصف  فً ونهشر األمامًٌهمل النصف 

 .(ـج - 2 -3)
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واحد للمساقط الثبلثة فق  باتجاه أل  ا خط على 45°بزاوٌة المقطوعة بخطوط خفٌفة مائلةالماكن ا تهشرو

( ٌوضح 3 - 3الشكل ) . خرآلل مخالف باتجاهللجسم . وإذا مر القاطع بجسمٌن مختلفٌن ٌهشر كل جسم 

 45°بزاوٌة  ةلمعدن  المقطوع بخطوط مائلارسم  ٌإذالزجاج خطوط التهشٌر بالنسبة للمعادن و انواع

 .ولكن متقطعة 45°رسم اٌضا بخطوط مائلة بزاوٌة ٌاما الزجاج ف ةومتصل

 

 انواع خطوط التهشٌر  3 - 3الشكل 

 (Types of Sectionsأنواع القطاعات ) 4 -3

 (Full Sectionقطاع كامل ) 1 - 4 - 3

ان المسقط المقطوع الناتج من امرار مستوي القطع خبلل كل الجسم ٌسمى بالقطاع الكامل وٌمكن ان  

ٌمر المستوي القاطع فً .( اقط الثبلث )االمامً والجانبً واألفقًٌكون المقطع  الكامل فً أي من المس

موضع شك فٌجب  االشكال المتناظرة عادة خبلل منتصف الجسم  اما اذا كان موقع مستوي القطع فً

موقع مستوي القطع خط متسلسل رفٌع ذو نهاٌتٌن سمٌكتٌن   وٌحدد.تحدٌد ذلك فً احد المساقط المناسبة 

( ٌمثل قطاع كامل 4 - 3والشكل)  CCاو    BBاو  AA  وٌكتب على القاطع حرفٌن لتمٌزه مثل 

 األمامً .للمسقط 
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 االمامًللمسقط  ٌمثل القطع الكامل 4 -3 شكل

 Half Sectionصف قطاع ن2 - 4 - 3

عند قطع ربع الجسم ورسم الباقً نحصل على مسقط نصف مقطوع وٌسمى اٌضا بالمقطع النصفً     

التفاصٌل الخارجٌة للجسم فً رسم واحد ونصفه فضبل  عن ٌوضح المسقط المقطوع االجزاء الداخلٌة  إذ

 . (5-3بٌنهما خط المركز كما فً الشكل)ٌفصل قطاع و من دون خطوط متقطعة ونصفهط مسق

 

 

 

 

 نصف قطاع 5 - 3شكل

 Offset Section متعرجقطاع    3 - 4 - 3

ٌمر فً مواضع لٌست فبه لرسم القطاعات المختلفة للشكل نفسه بازاحة خط القطع بشكل مواز   ستعان  ٌ     

واقعة فً مستوي واحد وال ٌمكن توضٌحها العلى استقامة واحدة والغرض منه توضٌح التجاوٌف غٌر 

 .مامً ألللمسقط ا ا  متعرج ا  ٌبٌن مقطع (6 - 3)برسم مقطع واحد ٌمر خبلل الجسم الشكل 
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 متعرج  للمسقط االمامًقطاع   6  - 3 شكل

 (Revolved Sectionالقطاع المدار ) 4- 4 - 3

لتوضٌح المقطع عند موضع معٌن برسم خط مركز عند موضع القطع نفسه على المسقط  سم  رٌ     

القطاعات كما موضح فً ي رسم المساقط وأ.لتفادي التكرارالمطلوب وٌرسم القطاع حول هذا الخط 

 .(7-3الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 

 القطاع المدار 7 - 3الشكل  

 Partial Sectionالقطاع الجزئً   5 - 4 - 3

خطوط  هوترسم بداخل هبرسم خط متموج مغلق ٌحدد جزءا ٌراد توضٌحنفسه على المسقط  ٌ رسم     

 . (8 - 3موضح فً الشكل )التهشٌر كما 

 

 القطاع الجزئً 8 - 3الشكل                               

3. Thread form

4. Nominal size

5. Pitch

1. Tap drill size

2. Drill depth

6. Thread depth

8.50 Drill, 20 Deep,

M10 Tapped, 15 Deep

DIMENSIONING  THREADED  HOLE

Use local note to

specify
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 Removed sectionالمزال  لقطاعا  6 - 4 - 3

ٌن موضع القطع ولكن بخط قطع عمودي على الجزء المراد قطعه ثم رسم القطع فً ٌبتع ٌ رسم      

ٌمكن رسم القطاع بمقٌاس رسم مختلف عن الجزء المراد توضٌحه كما و او جانبه نفسه اتجاه المسقط 

 . (9 - 3فً الشكل)

 

 

 

 

 

 

 

 

 القطاع المزال 9 - 3الشكل

 االجزاء التً ال تقطع 5 - 3

دناه باألسهم ٌوضح المنطقة التً فً أ( الموضح AAاتجاه القطاع فالقاطع )القاطع  ٌشٌر دائما إلى   

 (11 - 3سوف ٌجري بها القطع .شكل )

 

 

  

 

 ) أ (                             )   ب  (                                                             

 واالشكال التً التقطع اتجاه القطع ورمزه11-3شكل 

ستخدم االحرف العربٌة بدال من تشارة الى القطع باالسهم فقط وقد إلحٌان األوٌجوز فً بعض ا

 . االنكلٌزٌة لئلشارة الى مكان القطع

 

A 

A A A 
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 التً التقطع   لؤلجزاء األولىالحالة  -1

 ً الشكلــــلمحور العصب ) فى أحد المستطٌلٌن ( المثلث ال ٌهشر .كما ف ٌااذا مر القاطع مواز    

 . ب( -11 - 3أ(والشكل ) -11 - 3) 

 الحالة الثانٌة -2

على محور العصب ) مر القاطع فى المثلث ( ولكن بعد عمل حدود تهشٌر  ٌاإذا مر القاطع عمود 

حسب إتجاه بمن المسقطٌن  ى  أعلى ونهاٌته  بللعصب . وذلك بإسقاط نقطة تقاطع القاطع مع بداٌة العص

 . ب( - 11-3أ( والشكل) - 11-3السهم .كما فً الشكل)

 

 

 

 

 

 ( ب)                                                (أ )                             

 االجزاء التً ال تقطع 11 - 3الشكل                                  

 (12 - 3فً الشكل ) AA( عند   Frontفى الشكل الموضح  المطلوب قطاع رأسى )   :2 - 3مثال 

 

 

 

 

 

 

 12-3الشكل 
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 الحل :

سوف نقسم ا ( ٌعنى ذلك انن  Front)  نفسه ًمع إتجاه المسقط الرأس AA الحظ أن إتجاه القاطع 

  نصفٌن وٌحذف القسم االمامى وٌترك القسم االخر كما موضح فً الشكل علىٌاالمام المنظورللمسقط

 . ب( -13-3( و الشكل )أ -3-13)

 

 

 

 

 

 

 ( ب)                                                           ( أ)                       

 ٌوضح القطع الرأسً 13-3الشكل                                   
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 أسئلة الفصل الثبلث

 

تٌة بمقٌاس رسم مناسب )تؤخذ آلرسم اللوحات اا(16 - 3)، (15 - 3)، (14 - 3) االشكال فً :1س

 . المطلوب أمام كل لوحةٌنها على الرسم( مع االخذ بنظر االعتبار ٌاالبعاد من الرسم فً حالة عدم تع

 أعد رسم المسقطٌن واستخرج المقطع الجانبً. - أ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 14 - 3الشكل 
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 أعد رسم المسقطٌن واستخرج المسقط الجانبً والمقطع االفقً. - ب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15 - 3الشكل 

 .لمقطع الجانبًوا االفقًأعد رسم المسقطٌن واستخرج المسقط  -جـ 

 

 

 

 

 

 

 

 16 - 3الشكل 
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 تً :                                                          آل، المطلوب رسم ا ا  هندسٌ ا  ٌبٌن منظور( 17 - 3: الشكل )2س

 .فقًأل  امسقط ال -3     جانبًالمقطع ال -2رأسً  المسقط ال -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 - 3الشكل 

 :                                                           اآلتً، المطلوب رسم منظورا  هندسٌا  ٌبٌن ( 18 - 3الشكل ):  3س

 المسقط االفقً. -3الجانبً      سقطالم -2الرأسً  مقطع ال -1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18  -3الشكل   
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 الفصل الرابع

 البتروكيميبويت لألجهسة شبئعت االستعمبل في الصنبعبث تالرمىز العبلمي

 

 

 

  

 

 

 االهداف :

 :أن بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ٌكون الطالب قادرا على

ٌّزٌ .1  رموز العملٌات الصناعٌة. م

 .تحتوٌها التً والمعلومات الصناعٌة العملٌات مخططات ٌستعمل .2

 .الصناعٌة العملٌات مخططات فً المستعملة الرموز ٌرسم .3
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 تمهٌد1  -    4

الناقلة  الخطوط بٌنها تصل صناعٌة ومعدات أجهزة على للداللة المخططات الرموزفً تستعمل         

على  ثابتة رموز على اتفق وقد البتروكٌمٌاوٌة المواد تصنٌع فً المستخدمة والصناعٌة ةللمواد األولٌ

 تكون لكًISO(International Organization For Standardization) العالمً النظام وفق

 استعمال إلى اللجوء دونمن  موحد وبشكل والفنً والمنفذ المصمم عن كافة،فضلا  للمعنٌٌن مفهومة

 ،المبخرات ،الغلٌات ،الضاغطات ،كالمضخات المطلوبة الهندسٌة الحالة عن للتعبٌر المختلفة اللغات

فً   لبعض المعدات الصناعٌة.ا رموز ٌبٌن(4 -1) الخ،الشكل.... التحكم ،وصمامات التبرٌد ،أبراج

 هذا الفصل سنتناول اهم االجهزة المستخدمة فً المصانع البتروكٌمٌاوٌة .

 

 الصناعٌة المعدات لبعض رموز 4 – 1الشكل 

  Types of filtersنواع المرشحات أ 4 - 2 

 طةاسابو( الغازات أو السوائل) من الموائع الصلبة المواد لفصل ستخدمت فٌزٌائٌة عملٌة هو الترشٌح

 العملٌات بعض لوصف أٌضا الترشٌح وٌستخدم  .السوائل تمر أن ٌمكن فقط طرٌقها  عن وسٌلة

 إزالة فٌها ٌتحقق التً الصحً الصرف مٌاه ومعالجة المٌاه معالجة مجال فً والسٌما ، البٌولوجٌة

الترشٌح المستخدمة فً  أجهزةالرموز العالمٌة لبعض أدناه  وفً فٌها المرغوب غٌر المكونات

 الصناعات البتروكٌمٌاوٌة .
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 رموزبعض المرشحات   4 - 2الشكل                                          

بعض المرشحات البسٌطة والتً تستخدم فً العملٌات الصناعٌة  أ( -  4 - 2) الشكلبٌن ٌو

 . لٌتعرف الطالب علٌها وعلى رسمهاالبتروكٌمٌاوٌة 
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 أ 4-2-الشكل 

 

 

 

 ب  ٌبٌن مرشحات الهواء المضغوط التلقائً واالتوماتٌكً - 4 - 2الشكل 

 . جـ(الترشٌح بالضغط باستخدام قماش الترشٌح -4  - 2) ٌبٌن الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جـ   -  4  - 2الشكل  
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 (Reactors Symbolsرموز المفاعلت ) 4 - 3

 أوأوعٌة حاوٌات شكل على تكون التً للمفاعلت القٌاسٌة الرموز من بعضاا ( 3 - 4)  الشكل ٌبٌن

 Semi) الدفعة نصف ،مفاعلت( Batch) الدفعة مفاعلت على المفاعلت ،وتصّنف األنابٌب متعددة

batch )المستمرة المفاعلت أو (Continuous) إنجاز هو المفاعلت استعمال من والغرض الرئٌس 

 منتجات بالمواصفات المطلوبة . على الحصول أجل من األمثل بالشكل الكٌماوٌة التفاعلت

 

 .المفاعلت رموز4  - 3 الشكل

 Heat Exchangers Symbolsرموز المبادالت الحرارٌة  4 - 4

 منهما لكل مائعٌن بٌن الحرارٌة الطاقة لنقل تستعمل التً الصناعٌة المعدات من الحرارٌة المبادالت

 Conductive) والحمل بالتوصٌل الحراري التبادل بمبدأ ،تعملاإلنتاجٌة  العملٌة فً محدد استعمال

and Convective)مخططات فً المستخدمة األنواع لمختلف القٌاسٌة الرموز( 4 - 4) الشكل ٌبٌن ،و 

 الحراري،فالسهم التبادل عملٌة نوع إلى الرموز بعض فً األسهم اتجاهٌشٌر ،و الصناعٌة العملٌات

 .التسخٌن على ٌدلف النازل السهم أما التبرٌد على ٌدل الصاعد
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 .الحرارٌة المبادالت رموز4  - 4الشكل

 (Storages Symbolsرموز الخزانات )  4 - 5

تستعمل الخزانات فً المعامل لتجهٌز المواد األولٌة وخزن المنتج وتختلف رموز الخزانات تبعاا لنوع    

أنواع الرموز القٌاسٌة للخزانات المستعملة فً مخططات عملٌات ( 4 - 5) استعمالها، وٌبٌن الشكل

 .التدفق

 

 رموز الحاوٌات المستعملة فً الخزن  4 - 5الشكل                           
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 ( Distillation Columns Symbols) )التقطٌر أبراج) األبراجرموز  4 - 6 

 هذه غلٌان درجات فً االختلف إلى باالستناد لخلٌط المختلفة المكّونات فصل عملٌة التقطٌر

 Plate) الصفائح ذات التقطٌر أعمدة:  األول ،النوعأعمدة التقطٌر وهناك نوعان رئٌسان من، المكونات

Typeوالنوع الثانً: أعمدة التقطٌر ذات الحشوة ) (Packed Type)،رموز( 6 - 4) الشكل وٌوضح 

 .التقطٌر أبراج

 

 .رموزأبراجالتقطٌر6  - 4الشكل

 (ValvesSymbolsرموز الصمامات ) 4 - 7

 ،وٌبٌن الصناعٌة العملٌات فً األنابٌب عبر المنقولة المواد تدفق على للسٌطرة الصمامات تستعمل

( Globe) والكروٌة( Gate Valves) البوابة مثل ذات للصمامات المختلفة (األنواع4 - 7) الشكل

 ،أو الهواء ،قوة كهربائً ٌدوٌاا،محرك)  الرموز بواسطة تشغٌلها طرٌقة عن التعبٌر ،وطرٌقة وغٌرها

 (. الهٌدرولٌكٌة بالقوى
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 .الصمامات رموز4  - 7 الشكل

 ( Furnaces and Boilers Symbols) واألفرانرموز المراجل 4 - 8  

 عن ،فضلا  المتدفقة المادة فٌها تدخل التً والفتحات والغلٌّة للفرن القٌاسٌة الرموز( 4 - 8)  الشكل ٌبٌن

ٌّر أن ٌمكن المصمم أن ،علماا  بالرموز الخلط تمثٌل  .الفعلٌة األجهزة تصمٌم حسبب الشكل من ٌغ
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ٌّة الفرن رموز 4 – 8الشكل  ،والخلط ،الغل

 ( Compressors& Turbines Symbols) تالتوربٌنا ورموز الضواغط  4 - 9

 من ٌزٌد مما( الجوي كالهواء)  الغازات ضغط رفع على تعمل الكهربائٌة بالطاقة تعمل صناعٌة معدات

 فً محدد تطبٌق إلى الطاقة تلك لتحرٌر المضغوط بالهواء تعمل منظومة إلى بكمٌات ضخه ،ثم طاقته

 Positive or Dynamic الحركٌة أو الموجبة اإلزاحة بمبدأ ،وتعمل الصناعٌة العملٌات

Displacement، المضخة رمز من أكبر عادة الضاغط رمز وٌكون  (Pump) ًالضواغط ،وف 

 قبل المائع ضغط على ٌدل الٌمٌن إلى الٌسار من الرمز ٌٌقتط ،فإن المراحل متعددة المركزٌة الطاردة

 الحرارة درجة وذ المائع ٌتمدد إذ المعاكس اإلجراء ٌصور والذي التوربٌن مع ٌقارن عندما ،هذا تحرٌره

 ٌتبٌن للرموز الحدٌثة التطبٌقات ،وفً دورانٌة حركة إلى وتحوٌلها الطاقة لتحرٌر فٌه العالٌٌن والضغط

 المختلفة األنواع ( 4-9) الشكل وٌبٌن ، الخلط أو الضاغط مع أو المضخة مع المحرك رمز ربط

 .للضواغط

 

 

 

 

 

 

 .الضواغط رموز4 - 9 الشكل
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 (Cooling Towers Symbolsرموز أبراج التبرٌد ) 4  - 10

(  الحرارٌة المبادالت كوظٌفة) الحرارٌة الطاقة لنقل اإلنتاجٌة الخطوط فً تستخدم صناعٌة معداتهً 

 ،إذ التبرٌد أبراج من مختلفة ألنواع القٌاسٌة الرموز( 4 - 10) الشكل ٌبٌن ، التبخٌر مبدأ باستعمالها

 نقطة إلى الحار الماء ٌعود ،بعدها التشغٌل وحدات إلى مّ ث   ومن البرج قاع خارج المبّرد المنتج ٌتدّفق

 فً الحاصلة التبرٌد عملٌةل المختلفة المكّونات كلّ  الٌوضح الرمز ،لكن الملًء فتحة فوق مكان فً محددة

 .البرج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .التبرٌد أبراج رموز  - 410الشكل

 Pumps Symbolsرموز المضخات 4  -11 

 فً عمودٌة عادة المضخات رموز أخرى، وتكون إلىالسوائل من معدة  لنقلتستعمل المضخات 

 .للمضخات األساسٌة الرموز( 4  -11) الشكل ،وٌبٌن الصناعٌة العملٌات مخططات

 

 

 



 الرسم الصناعي           الصف الثاني/ الصناعات البتروكيمياوية               الرموز العالمية لالجهزة -الفصل الرابع 

 

 

 
45 

 

 

 

 

 

 

 .المضخات رموز4 -11 الشكل

  Measuring and Control Devices Symbolsرموز أجهزة القٌاس والتحكم 4  - 12

 االستشعار و القٌاس أجهزة رموز من بعضاا  الصناعٌة للعملٌات التفصٌلٌة المخططات تتضمن

 الحروف) أداته و القٌاس لنوع مختصرات داخلها تكتب دائرة شكل على تكون ،والتً والسٌطرة

 .علٌها الدالة الحروف ومعانً األجهزة لتلك القٌاسٌة الرموز( 4  - 12) الشكل وٌبٌن ،(األولى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الصناعٌة االجراءات و القٌاس أجهزة رموز4 - 12 الشكل
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من جداول الرموز اعله لٌتسنى للطالب رسمها  اختٌارها( ٌبٌن بعض الرموز التً تم 4 - 13والشكل)

 االطلع على المجامٌع المختلفة من الرموز بعد

 

 

 

 

 

 

 

 4 - 13الشكل 

 توضح كٌفٌة وضع الرموز فً مخططات بعض العملٌات الصناعٌة بشكل هندسً. اآلتٌةوالمخططات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رموز بعض المعدات فً وحدة صناعٌة 4 - 14الشكل 
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 وحدة تقطٌر تجزٌئً  4 - 15الشكل
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 أسئلت الفصل الرابع 

 

 ذي ،صمام كروي ،صمام بابً صمام  -: اآلتٌة الصمامات رموز مناسب رسم بمقٌاس ارسم :1س

 .طرق ثلثة صمام تنفٌس، صمام ، حاجز

 عن ٌدار مركزي ضاغط مركزي ضاغط -: اآلتٌة الضواغط رموز مناسب رسم بمقٌاس ارسم :2س

 .عمودٌة مضخة ، تفرٌغ ،مضخة مركزٌة ،مضخة ترددي ضاغط ، لولبٌدوار ،ضاغط توربٌن طرٌق

 ،(منافذ أربعة) حراري مبادل -: اآلتٌة الحرارٌة المبادالت رموز مناسب رسم بمقٌاس ارسم :3س

 .مزدوج أنبوبً مبادل مكثف، مسخن،

 صفائحً، تقطٌر برج خلط، ،مفاعل ،غلٌّة فرن -: اآلتٌة الرموز مناسب رسم بمقٌاس ارسم :4س

 . خارجً عائم سقف ذي خزان دائري، خزان علوٌة، بفتحة خزان

 درجة منظم الحرارة، درجة مؤشر -: اآلتٌة القٌاس أجهزة رموز مناسب رسم بمقٌاس ارسم :5س

 .الضغط تنظٌم مؤشر ، ضغط منظم مستوى، منبه مستوى، مؤشر الحرارة،

 مرشحات الهواء المضغوط بنوعٌه التلقائً و -بمقٌاس رسم مناسب: اآلتٌةارسم رموز المرشحات  :6س

 . مرشح غازات  مرشح حزام للسائل  مرشح الكربون المنشط،  االتوماتٌكً

 . ئًٌجزتال التقطٌر عملٌة ٌصف بالرموز مخططاا  مناسب رسم بمقٌاس ارسم :7س

 .مسخن وحدة تنقٌة الهواء من المسحوق الرذاذارسم بمقٌاس رسم مناسب المجفف  :8س
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 الفصل الخبمس

 رسم المخططبت الصنبعية

 

 

 

 األثٌلٌن - مجمع البتروكٌمٌاوٌات فً البصرة وحدة األٌثان

 االهداف :

 :أن بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ٌكون الطالب قادرا على    

 أنواع المخططات المستخدمة فً تصمٌم وتشغٌل الوحدات الصناعٌة. ٌعرف -1

 مٌز بٌن مخطط وآخر.وٌالمخططات  ٌقرأ -2

 رسم المخطط الصندوقً ألي عملٌة صناعٌة من معلومات أولٌة.ٌ -3

 مٌز بٌن األجهزة والمعدات الموجودة ومعنى األرقام والحروف والرموز ٌمخطط الجرٌان و ٌقرأ -4

 على المخطط.
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 تمهٌد 5-1

هذه المخططات  وتعد  . وعرضها مخططات العملٌات الصناعٌة تهٌأةٌغطً هذا الفصل عملٌة 

وكٌفٌة ربط  تتوضح كٌفٌة ترتٌب المعدات التً اختٌر إذطرٌق فً تصمٌم العملٌات الصناعٌة  خارطة

درجات الحرارة والضغط  فضالً عن األجهزة بخطوط جرٌان موضح علٌها معدالت الجرٌان والتراكٌب 

 ) الظروف التشغٌلٌة ( لكل خط. 

لغة مشتركة لكل المعنٌن  وتعد  تستخدم المخططات من قبل مجموعة متخصصة من المهندسٌن والفنٌٌن 

. وترسم اعتمادا على حسابات التوازن للمادة والطاقة. وانشائها وتشغٌلها فً تصمٌم العملٌات الصناعٌة

 لرسم هذه المخططات. مهٌأةاسوبٌة ن برامج حافر اآلوتتو

 Process Flow Diagrams   الجرٌان مخطط 2 - 5 

تصمٌم العملٌات الصناعٌة عبارة عن كلمات وأرقام ورسوم. وٌفكر المهندس بشكل طبٌعً  

لجة مشكلة سٌبدأ بمخطط صندوقً ٌمثل اله. وألجل مع الصوربالمخططات والرسوم، والتً هً بمثابة 

تتابع العملٌة الصناعٌة وٌوضح خطوط الجرٌان الداخلة والخارجة بكمٌاتها وتركٌبها والظروف التشغٌلٌة 

تمثل األجهزة  إذلكل خط. مثل هذه المخططات تتطور الى مخططات جرٌان والتً هً أكثر تفصٌال 

األداء المتوقع لها. وألجل التوضٌح واجابة العاملٌن علٌها برموزها الهندسٌة وتسلسل العملٌة الصناعٌة و

أنواع من المخططات ستصبح  مجموعةوتخمٌن التكالٌف والمشترٌات والتصنٌع واالدامة واالدارة فان 

 ثالثة أنواع رئٌسة منها الحقا.ستوصف وتوضح ضرورٌة. 

تقنٌة مما ٌجعل معرفته بالرموز وٌأتً دور الفنً فً القٌام بتحوٌل هذه التخطٌطات الى مخططات 

واألشكال والتأشٌرات ضرورٌة وجزءاالٌتجزأ من تدرٌبه لٌترجم بدقة األفكار التصمٌمٌة التً ٌحولها له 

 .اآلتٌةالفقرات  فًشرح هذه المخططات ورسوماتها ستالمهندس. و

Block Diagram (BD)   الصندوقً المخطط 3 - 5

أبسط المخططات التً تستخدم فً توضٌح العملٌة الصناعٌة. كل المخطط الصندوقً من  ٌعد       

فً المراحل  صندوق ٌمثل جهازا واحد أو مرحلة صناعٌة متكاملة. تكون هذه المخططات مفٌدة

 ل رئٌسة. ـا الى مراحــاعٌة المعقدة بتقسٌمهــات الصنـــتستخدم فً توضٌح العملٌٌة وـــالتصمٌمٌة األول

ن استخدام هذا النوع من المخططات فً التقارٌر والكتب المنهجٌة للتوضٌح فقط، أما من الممك           

ٌمكن توضٌح معدالت الجرٌان وتركٌز المواد على هذا المخطط واستخدامها الهندسً فمحدود جدا. 

فرة قلٌلة. وأٌضا ٌمكن وضعها فً جداول منفصلة ابجانب خطوط الجرٌان عندما تكون المعلومات المتو

 نب المخطط. بجا
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 (DMCمخطط صندوقً لعملٌة انتاج ثنائً مثٌل كاربونٌت ) 1 - 5الشكل 

 (1 - 5)الشكل مفاتٌح 

 Reaction Section مقطع التفاعل

 Preliminary Separation Section مقطع الفصل األولً

 Methanol Separation Section مقطع فصل المٌثانول

 DMC Purification Section كاربونٌتمقطع تنقٌة ثنائً مثٌل 

 Light gas recycle خط ارجاع الغاز الخفٌف

 off gas فٌهمرغوب الالغاز الفائض غٌر 

 waste water ماء التصرٌف

 formal  CH3-O-CH2-O-CH3 ثنائً مٌثواوكسً مٌثان

 DMC ثنائً مثٌل كاربونٌت

 CO أول اوكسٌد الكاربون

 O2 اوكسجٌن

 N2 نتروجٌن
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 Process Flow Diagram(  PFDمخطط الجرٌان للعملٌات الصناعٌة ) 4 – 5

حسب الرموز بترسم األجهزة  إذ معلومات موسعة للعملٌة الصناعٌة الجرٌان مخطط ٌتضمن 

هذه الرموز  إذ تعد  فً الفصل الرابع  ح  وض  المتفق علٌها عالمٌا ولكل جهاز، أو معدة، رمز خاص وكما 

 المشتركة بٌن كل المعنٌن فً المصنع أو الوحدة االنتاجٌة.اللغة 

, أجهزة التقطٌر ,ٌوضح المخطط جمٌع األجهزة المستخدمة فً العملٌة الصناعٌة مثل المفاعالت      

الربط  ٌكونالكابسات...الخ. و , المضخات ,األفران ,المبادالت الحرارٌة ,الخزانات ,أجهزة االمتصاص

مستقٌمة تنتهً بأسهم نظامٌة تبٌن اتجاه الجرٌان وتكون هذه الخطوط ذات سمك  بٌن األجهزة بخطوط

 ثابت.

مراحل العملٌة االنتاجٌة بدءا بموازنة المادة كل ٌستخدم فً إذ من أهم المخططات   PFDـال ٌٌعد     

والطاقة وتصمٌم األجهزة والمعدات وتصنٌعها وتثبٌتها فً الموقع ثم التشغٌل التجرٌبً والنهائً وفً 

وكذلك فً البحوث لتحسٌن أداء األجهزة أو الوحدة  العاملٌن الفنٌٌنعملٌات التوقف القسري وفً تدرٌب 

 االنتاجٌة.

 رٌان مما ٌأتً:ٌتألف مخطط الج

جمٌع األجهزة والمعدات المستخدمة فً العملٌة االنتاجٌة موضحة برموزها وأسمائها واألرقام  -1

 التعرٌفٌة لها.

 ومعدالت جرٌانها ودرجات الحرارة والضغط. اواتجاهاتهخطوط الجرٌان الرئٌسة والراجعة  -2

 خرى.ألخطوط األنابٌب وربطها مع األنظمة ا -3

 السٌطرة على كل جهاز وتوضح بالرموز المعتمدة عالمٌا.أجهزة  -4

 ٌتضمنها هذا المخطط وهً: وهناك بعض التفاصٌل التً ال

 قٌاسات األنابٌب ونوعها. -1

 صمامات العزل والغلق وصمامات األمان. -2

 خطوط الجرٌان الثانوٌة. -3

 اجٌة.وسائل تثبٌت األجهزة ) األعمال المدنٌة( فً موقع الوحدة األنت -4
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درجات الحرارة والضغط على كل خط جرٌان عندما  عن فضالً وٌمكن كتابة معدالت الجرٌان والتراكٌز 

 (.2 - 5تكون العملٌات الصناعٌة مؤلفة من عدد بسٌط من األجهزة الشكل )

 

 

 

 

 

 

 

 ساعة( - مخطط جرٌان لعملٌة انتاج بولٌمر) ألكمٌات جمٌعها مقاسة بوحدات باوند 2 - 5ألشكل 

 ( 2 – 5)  الشكلمفاتٌح 

 Reactor 1 R1 مفاعل بلمرة

 Heat Exchanger 1 H1 مبادل حراري للتسخٌن

 Vacuum Filter 1 F1 مرشح فراغً

 .Catalyst Cat عامل مساعد

 Cooling Water CW ماء تبرٌد

 Monomer AN مونٌمر

 Demineralized DM Water من األمالح ماء خال

  Steam بخار ماء للتسخٌن

  Polymer بولٌمر

  From Storage من الخزان

  To Dryer الى مجفف

 From Catalyst Preparation Prep من تحضٌر العامل المساعد

 

ٌخلط جزء واحد من  إذبولٌمر من مونٌمر او انتاج  وحدة تحضٌر( 2 - 5)وٌوضح الشكل       

( Jacketedالمونٌمر مع خمسة أجزاء ماء وعامل مساعد وترسل الى مفاعل بلمرة محاط بتبرٌد )

تحدث عملٌة البلمرة ثم ترسل نواتج التفاعل الى مرشح فراغً  إذزالة الحرارة الناتجة من التفاعل إل

 ات خاصة ومن ثم ٌعبأ.لفصل البولٌمر عن المواد االخرى. بعد فصل البولٌمر ٌجفف فً مجفف
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( فانها توضح مخططات جرٌان النتاج ثنائً مثٌل كاربونٌت الذي وضحنا 4 - 5( و )3 - 5األشكال ) 

هذه المخططات معقدة لكثرة األجهزة المستخدمة وتنوعها لذلك تم رسم  د  مخططه الصندوقً مسبقا وتع

 نوعةالجزء الخاص بالتفاعل منفصال عن جزء الفصل. ونرى بوضوح استخدام مفاعل وأجهزة تقطٌر مت

 لذلك من الضروري جدا اعطاء أرقام وحروف لألجهزة المكررة والمتشابهة فً األداء.

 اعل فً وحدة انتاج ثنائً مثٌل كاربونٌتالجزء الخاص بالتف 3 - 5الشكل 

 (3 - 5مفتاح الشكل )

 E Exchanger مبادل حراري

 R Reactor مفاعل

 P Pump مضخة

 hps High pressure steam بخار ضغط عالً

 FIC Flow control سٌطرة الجرٌان

 V Vessel سائل-خزان فصل غاز

 C CompressorAir هواء ضاغطة

 lps Low pressure steam بخار ضغط واطً

 T Tower عمود او برج

 Temperature  درجة الحرارة

 

 

CO 
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 الجزء الخاص بالفصل لعملٌة انتاج ثنائً مثٌل كاربونٌت 4-5الشكل 

 (4 - 5مفتاح الشكل)

مزٌج مٌثانول مع الفورمال وهو مزٌج اٌزوتروبً. ٌعرف المزٌج 

 االٌزتروبً بأن مواده تصل

التوازن فً درجة حرارة وضغط معٌنٌن والٌمكن فصل مكوناته حالة 

 آنذاك وهً ظاهرة طبٌعٌة

ٌ  ت  تم تعٌق عملٌة الفصل اال اذا  خرى أمادة  أ ضٌفتالضغط او  ٌرغ

 لكسر األٌزوتروب

Methanol/Formal 

Azeotrope 

 Waste Water مٌاه تصرٌف

 DMC ثنائً مثٌل كاربونٌت

 Methanol الكحول المثٌلً

مادة كٌمٌاوٌة ناتجة من التفاعل واسمها ثنائً مٌثوكسً مٌثان 

CH3OCH2OCH3 

Formal 

 



 الرسم الصناعي        الصف الثاني/ الصناعات البتروكيمياوية          رسم المخططات الصناعية -الفصل الخامس 

 

 

 
56 

وٌتضح مما سبق أن كمٌة المعلومات المطلوب تأشٌرها على المخطط كبٌرة وتعتمد على خبرة المجامٌع 

معلومات أساسٌة ومعلومات اختٌارٌة.  ،قسمٌن  الىالتصمٌمٌة. لذلك من الممكن أن تقسم هذه المعلومات 

 المعلومات األساسٌة مهمة جدا وٌجب أن تؤشر على المخطط وهً :

 تراكٌز المواد لكل خط وٌمكن أن تكون: -1

 معدل الجرٌان لكل مادة موجودة فً الخط وتكون وحداتها )كغم/ساعة( وهً األفضل. أو 

 معٌن.النسبة الوزنٌة لكل مادة موجودة فً خط الجرٌان ال 

 معدل الجرٌان الكلً لذلك الخط بوحدة )كغم/ساعة( . -2

 ( .℃درجة حرارة خط الجرٌان وٌفضل أن تكون ) -3

 الضغط التشغٌلً لذلك الخط بوحدة )جو( أو كٌلو باسكال . -4

 أما المعلومات االختٌارٌة تكون:

 النسبة المولٌة للمواد . -1

 (. 2( ومعدل اللزوجة )ملً نٌوتن ثا/م 3معدل الكثافة )كغم/مالخواص الفٌزٌاوٌة لخط الجرٌان مثل  -2

ثالث، مثل بخار ماء  علىعنوان خط الجرٌان وٌفضل أن ٌكون مختصرا بكلمة واحدة وال تزٌد  -3

 محمص، أو ماء غالٌات.

 (P&IDمخطط األنابٌب واألجهزة الدقٌقة ) 5 - 5

 

وهً نوع من المخططات المعتمدة كوثٌقة أساسٌة فً انشاء الوحدة الصناعٌة. وتستخدم كدلٌل فً        

تستخدم كمصدر مهم فً والفنٌٌناستخدامها فً تدرٌب  فضال عنالتشغٌل األولً والتشغٌل االعتٌادي 

على سبٌل ومنها اجراءات السالمة المهنٌة. وهً تحوي معلومات غٌر موجودة فً المخططات االخرى 

األنابٌب  عن  فضالً موقع الصمامات وأنواعها  ونوعها أجهزة السٌطرة والقٌاسجمٌع المثال نوع 

 وأحجامها وأنواعها والمواد المصنوعة منها.

 

 

 

Piping and Instrumentation 

Diagram   
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 لذلك ٌجب ان ٌحتوي هذا النوع من المخططات على ما ٌأتً :

توفر فهما جٌدا  ى  حت   ٌطرةامات وأجهزة القٌاس والسرسوم واضحة ومختصرة لكل األجهزة والصم -1

 للعملٌة الصناعٌة لكل المعنٌٌن بها.

 معلومات كافٌة تساعد فً تحلٌل أخطار العمل وتؤمن الحماٌة الالزمة من األخطاء المحتملة. -2

 معلومات تساعد فً تطوٌر العمل واجراءات الصٌانة. -3

بشكل مأمون والتخطٌط له ٌمكن دراسة التطوٌر للعملٌة الصناعٌة فتعتمد كسجل لما هو موجود فعال  -4

 وفعال. 

ٌجب السٌطرة  إذلهذا النوع من المخططات لوحدة صناعٌة  اً مبسط ( ٌوضح مثاالً 5 - 5الشكل )     

على معدل الجرٌان والحرارة والضغط لهذه العملٌة االنتاجٌة الستخدام فرن ومفاعالت وتكون درجات 

 الحرارة عالٌة وكذلك الضغط.

التعرف المسبق على الرموز المستخدمة فً السٌطرة وأنواع الصمامات فً الفصل  خالل ومن     

 سهولة.الرابع من هذا الكتاب، ٌمكن قراءة المخطط ب

علٌه جمٌع التفاصٌل من  ا  لعملٌة صناعٌة تكمٌلٌة موضح P&ID( فٌمثل مخطط 6 - 5أما الشكل )    

 أجهزة سٌطرة وأجهزة قٌاس وقٌاسات األنابٌب المستخدمة.

ثالثة  ى معدل الجرٌان لجهاز فصل مزٌج ذي( ٌوضح كٌفٌة السٌطرة عل7 - 5الشكل )     

ن الرسم اهمٌة السٌطرة على مستوى السائل لكل طبقة وكذلك سائل( وٌتضح م-سائل-أطوار)بخار

 السٌطرة على الضغط لفصل األبخرة. 
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 مخطط األنابٌب وأجهزة السٌطرة  5-5شكل ال

 (5 - 5مفتاح الشكل )

  Feed Tank خزان التغذٌة

 Valves V-1 صمامات

 Flow Controller FC مسٌطر الجرٌان

 Flow Transmitter FT مرسل الجرٌان

 Pressure Valve VP صمام ضغط

 Flow Control Valve FCV صمام سٌطرة الجرٌان

 Fired Heater F-105 فرن

 Tank Tk خزان

 Pump P-11 مضخة

 Level Transmitter LT مرسل مستوى السائل

 Level Controller LC مسٌطر مستوى السائل

 Temperature Transmitter TT مرسل درجة الحرارة

 Temperature Controller TC مسٌطر درجة الحرارة

 Temperature Element TE مقوم درجة الحرارة

 Reactor Rx مفاعل

 Blower B المنفاخ

 Drum D اسطوانة او خزان

 Cooling Tower CT برج تبرٌد
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 وحدة مبسطة لمخطط األنابٌب وأجهزة السٌطرة  6 - 5شكل 

 (6 - 5الشكل )مفتاح 

 P From Transfer Pump من مضخة ناقلة

 IAS Instrument Air Supply مجهز هواء األجهزة الدقٌقة

 FV Flow Valve صمام جرٌان

 FT Flow Transmitter مرسل اشارة للجرٌان

 M Mixer خالط

 S Sampling Point نقطة اختبار لنموذج

 R To Reactor الى المفاعل
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 ثالثة أطوار زة السٌطرة على جهاز فصل لمزٌج ذيأجه  7-5الشكل 

 (7 - 5مفتاح الشكل )

 Phase Inlet 3  أطوار ةمدخل مزٌج ذو ثالث

 LC Level Controller مسٌطر مستوى السائل

 LT Level Transmitter مرسل اشارة مستوى السائل

 Water Outlet  خروج الماء

 LV Level Valve صمام مستوى السائل

 Vortex Breaker  كاسر الدوامات

 Weir  سد مانع

 Demister Pad  لتقاط القطرات الصغٌرةحشوة ال

 PC Pressure Controller مسٌطر الضغط

 PV Pressure Valve صمام الضغط

 PT Pressure Transmitter مرسل اشارة الضغط

 Vapor Outlet  خروج األبخرة

 Oil Outlet  خروج الزٌت
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 مخطط التقطٌر الجوي للنفط الخام  6 - 5

 

 ترومعملٌة التقطٌر الجوي للنفط الخام الخطوة األساسٌة االولى فً المصافً النفطٌة والتً  ُتعد       

(. 8-5الحصول على مشتقات نفطٌة )قطفات( ذات مدٌات غلٌان مختلفة وكما هو موضح فً الشكل )

 وٌعتمد تصمٌم عمود التقطٌر الجوي على الطاقة االنتاجٌة للقطفات ونوعٌة النفط الخام.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نواتج عمود التقطٌر الجوي للنفط الخام مع مدٌات درجات الغلٌان لكل قطفة 8 -5الشكل

 (8 - 5مفتاح الشكل )

 butane and lighter products غازات ابترول المسٌلةالبٌوتان والمركبات الخفٌفة وٌسمى

المواد المضافة للنفثا وتسمى النفثا الخفٌفة فً بعض 

 المصادر

gasoline blending 

components 

 Naphtha النفثا وتسمى فً بعض المصادرالنفثا الثقٌلة

 kerosene, jet fuel النفط األبٌضوقود الطائراتالكٌروسٌن او 

 distillate(diesel, heating oil) زٌوت التدفئة( و المقطر)وقود الدٌزل

 heavy gas oil زٌت الغاز الثقٌل

 residual fuel oil مخلفات زٌت الوقود

 low and high boiling points درجات الغلٌان الواطئة والعالٌة

 

Atmospheric  Distillation  Column for Crude 

Oil 
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 لهذه العملٌة.  PFD( ٌوضح مخطط الجرٌان 9 – 5الشكل ) و

 

 

 المخطط االنسٌابً لوحدة التقطٌر الجوي للنفط الخام  9- 5الشكل 
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 أسئلة الفصل الخبمس

 

 أنواع المخططات واشرح باٌجاز كل نوع منها. اذكر:  1س

 ستعانة بمخطط الجرٌاناال ٌمكنكالنتاج بولٌمر من مونٌمر.  اً صندوقٌاً : ارسم مخطط 2س

 استخدامتها.   و لوحدة التقطٌر الجوي للنفط الخام موضحا علٌه القطفات مخططاً صندوقٌاً : ارسم  3س

 لوحدة انتاج ثنائً مثٌل كاربونٌت. مخططاً صندوقٌاً : ارسم  4س

 : ارسم مخطط الجرٌان لوحدة انتاج البنزٌن من التولوٌن. 5س

 لجزء التفاعل النتاج ثنائً مثٌل كاربونٌت.: ارسم مخطط الجرٌان  6س

 : ارسم مخطط جرٌان لجزء الفصل لوحدة انتاج ثنائً مثٌل كاربونٌت. 7س

: إلنتاج الصابون من الدهون، تؤخذ الدهون مع العامل المساعد وترسل الى جهاز خلط  وتسخن،  8س

تتحول الدهون الى فة الغلٌان  ٌضاف الماء بدرجات حرارة قرٌبة من درجإذ وٌرسل الخلٌط الى مفاعل 

حوامض شحمٌة تؤخذ من أعلى المفاعل والكلٌسٌرٌن الخام مع الماء من األسفل. الحوامض الشحمٌة 

ترسل الى جهاز معادلة الحامضٌة وذلك باضافة هٌدروكسٌد الصودٌوم وتتحول الحوامض الشحمٌة الى 

ائحة ثم الى خزان الضافة المواد المالئة والعطور أمالح الصودٌوم ثم الى وحدة التنقٌة الزالة اللون والر

الى وحدة التعبئة. أما الناتج السفلً من المفاعل  م  واللون ثم ٌرسل الى جهاز التجفٌف والقولبة ومن ث  

والذي ٌحوي على الكلٌسٌرٌن ٌرسل الى مبخرات الزالة الماء ونحصل على  الكلٌسٌرٌن الخام. ارسم 

 ومخطط جرٌان لهذه الوحدة األنتاجٌة.                                 مخططاً صندوقٌاً 
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 انلصم انغبدط

 يخطظ رٕصٚغ انٕحذاد ٔ االخٓضح كٙ يصبَغ انًٕاد انجزشٔكًٛٛبٔٚخ      

 

 

 

 

:الْذافا  

دساعخ انلصم ٚكٌٕ انطبنت قبدسا ػهٗ اٌ: إَٓبءثؼذ   

.األعبعٛخثؼض انًٕاد انجزشٔكًٛٛبٔٚخ  إلَزبجانًخططبد  انشيٕص انًغزخذيخ كٙ رُلٛزٚلٓى   -1  

ٔ انًؼذاد. نألخٓضحثبعزخذاو انشيٕص انؼبنًٛخ  اإلَزبخٛخانًخططبد  ٚشعى -2  

.انزقطٛش االيزصبص االعزخالص ٔ انًضج ثأخٓضحٚشعى انًخططبد انخبصخ  -3  

.مخططات العملٌات التصنٌعٌة  الخاصة بالمصانع البتروكٌمٌاوٌة  ٌقرأ – 4  
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 تمهٌد 1 - 6

 األمورمن  األولٌةوالوسطٌة والنهائٌةالمواد البتروكٌمٌاوٌة  إلنتاجمخططات العملٌات الصناعٌة  د  عت      

تتابع وحدات و أوالٌتعلم رسمها الطالب لتمكنه من فهم طبٌعة العملٌة الصناعٌة  ٌجب ان  المهمة التً

 للعملٌات الصناعٌة.بضرورة انجاز عملٌة الرسم بفهم دقٌق على ذلك نوصً  وبناء  التشغٌل ثانٌا. 

 إنتاجاألمونٌاسٌر العملٌات فً وحدة  2 - 6

بوش و هً طرٌقة تصنٌع -هابر ةبطرٌق إنتاجاألمونٌاٌوضحان ( 2 - 6( والشكل )1 - 6) الشكل   

 .مباشرة من الهٌدروجٌن و النٌتروجٌن  األمونٌا

التفاعالت  إلجراءالضغط العالً   ق الصناعٌة التً ٌستخدم فٌهاائولى الطرأطرٌقة هابر من  د  عت     

و درجة  ع الهٌدروجٌن مباشرة تحت ضغط عال  الكٌمٌائٌة ، ففً هذه الطرٌقة ٌتم تفاعل النٌتروجٌن م

مراحل بدءا  من مرحلة إنتاج الهٌدروجٌن مرورا   عبر مجموعةعملٌة إنتاج األمونٌا  وتمرحرارة عالٌة. 

كسٌد اوربون المصاحبة ثم فصل غاز ثانً ابتنقٌة خلٌط الهٌدروجٌن والنٌتروجٌن من الماء وأكاسٌد الك

تفاعل محفز بالعامل  عن طرٌقبتحوٌل خلٌط الهٌدروجٌن والنٌتروجٌن الى أمونٌا  إنتهاء  ربون االك

بالمصنع فً إنتاج الٌورٌا المحببة  ة% من األمونٌا المنتج99المساعد عند ظروف محددة. وتستخدم 

 وٌسوق فائض األمونٌا بالسوق المحلٌة.

 :يٕاصلبد األيَٕٛب انغبئهخ انًُزدخ

 ٔصَب %99.8 االيَٕٛب

 ٔصَب%0.2 انًبء

 خضء كٙ انًهٌٕٛ 5 انضٚذ

 

 

 إلَزبخبأليَٕٛبثٕػ  -يخطظ طشٚقخ ْبثش 1 – 6شكم 
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( 1 - 6 )الشكل مفتاح   

1 Reactor 6 مفاعل Steam بخار ماء 

2 Catalyst 7 عامل مساعد Production انتاج 

3 Compressor 8 ضاغط غازات Synthesis 
mixture 

 خلٌط تخلٌق

4 Heater نخمس  9 Boiler مرجل 

5 Air 11 هواء Waste heat  فائضةحرارة  

 

 

ثٕػ -ثطشٚقخ ْبثش إلَزبخبأليَٕٛبيخطظ يجغظ  2 – 6شكم   

  

( 2 - 6)  شكلمفتاح ال  

1 Reactors 6 مفاعالت Liquid سائل 

2 Reforming 7 تشكٌل Purge gas غاز تنفٌس 

3 Shift زاحةإ  8 Ammonia 
Synthesis 

 تخلٌق امونٌا

4 Removal زالةإ  9 Membrane unit وحدة اغشٌة 

5 Recovered H2 11 هٌدروجٌن معاد Natural gas ًغاز طبٌع 
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 وحدة معالجة الغازات 3 - 6

 طرائقمجموعةالكاربون وهناك  أوكسٌدغاز ثانً منها كثٌرةملوثات الغازات النفطٌة تحتوي على      

مركباتاألمٌن  ق الكٌمٌاوٌة التً تعتمد على حدوث تفاعالت كٌمٌاوٌة بٌن محالٌلائلمعالجتها واهمها الطر

وت عاد الكاربون فً الغاز السائل فً برج االمتصاص  أوكسٌدوغاز ثانً  ) وهً مركبات عضوٌة (

الوحدة التشغٌلٌةمن  تتألف.محالٌلهذهال الكاربون الممتص من أوكسٌدغاز ثانً  األمٌنبإزالةفعالٌة محلول 

 رئٌسٌن: أٌنجز

 . برج النزع. 1 

 . برج االمتصاص.2

الكاربون عن غاز التكوٌن بطرٌقة  أوكسٌدٌوضح مخطط عزل غاز ثانً  (3- 6) والشكل       

الكاربون بطرٌقة  أوكسٌدفٌوضح مخطط تقنٌة عزل غاز ثانً (4 - 6)الشكل أما االمتصاص الفٌزٌاوي

 .االمتصاص الكٌمٌاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انكبسثٌٕ ػٍ ؿبص انزكٍٕٚ ثطشٚقخ االيزصبص انلٛضٚبٔ٘ أٔكغٛذػضل ؿبص ثبَٙ 3 - 6شكم 
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 انكبسثٌٕ ثطشٚقخ االيزصبص انكًٛٛبٔ٘ أٔكغٛذرقُٛخ ػضل ؿبص ثبَٙ  يخطظ 4 – 6شكم 

 األصباغ إنتاجوحدة  4 - 6

تبعا  لعملٌات صناعٌة متماثلة. تتكون الخطوات األساسٌة لهذه العملٌات  األصباغت نتج جمٌع أنواع       

مخطط سٌر ٌوضح  ( 5 - 6) والشكل التخفٌف.-4تدرٌج األلوان.  -3الغربلة.  -2الطحن. -1من : 

 النتاج االصباغ و البوٌات. ة نموذجٌةالعملٌات فً وحد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 خإلَزبخبألصجبؽًَٕرخٛ حيخطظ عٛش انؼًهٛبد كٙ ٔحذ5 - 6شكم  
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 (5 - 6) يلزبذ انشكم

 Solvents 1 يزٚجبد Thinning tank 9 ضاٌ رخلٛقخ

 Driers 2 يدللبد Conveyer belt 11 حضاو َبقم

 Labelling يبكُخ ٔضغ انؼاليخ

machine 

 Additives 3 يضبكبد 11

 Filling يبكُخ رؼجئخ

machine 

 Plasticizers 4 يهذَبد 12

 Binder 5 يبدح يبعكخ Packaging 13 رـهٛق

 Pigment 6 صجـخ Storage 14 خضٌ

 Feed hoper 7 قًغ رـزٚخ Screens 15 ؿشاثٛم

 Weight tank 8 خضاٌ ٔصٌ   

 

 وحدة انتاج حامض الخلٌك 5 - 6

ٌضخ  إذالصناعً تعتمد على كربنة  المٌثانول باستخدام الرودٌوم كعامل مساعد  اإلنتاجطرٌقة ان        

التفاعل  c199°جو ودرجة حرارة  39مفاعل ٌعمل بضغط  إلىالكاربون  أوكسٌدالمٌثانول مع اول 

فصل  لأأعمدةترسإلبرد خلٌط التفاعل بملفات تبرٌد. المواد الخارجة من المفاعل ٌ  باعث للحرارة ولذلك 

 ها. الشكلفٌالمرغوب  و تقطٌر لزٌادة نقاوة المٌثانول عن طرٌق فصل الغازات و المواد الثقٌلة غٌر

 .حامض الخلٌك إنتاجٌمثل مخطط ( 6- 6 ) 

 

 حبيض انخهٛك إَزبجيخطظ  6–6شكم 
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 وحدة انتاج المٌثانول6  - 6

   الشكل ) 6 - 7( ٌوضح الطرٌقة الصناعٌة إلنتاج المٌثانول من تفاعل المٌثان )من الغاز الطبٌعً( مع 

 ثانً أوكسٌد الكاربون. إذ ٌكون االنتاج بحسب المراحل اآلتٌة: 

لكلور.مرحلة تنقٌة الغاز الطبٌعً من مركبات الكبرٌت وا-1  

.للغاز الطبٌعً) التعدٌل( مرحلة التشكٌل الكٌمٌاوي-2  

بمفاعل إنتاج المٌثانول.نتاج المٌثانول الخام إلالتفاعل مرحلة-3  

.حسب المواصفات العالمٌةبمرحلة التقطٌر وتنقٌة المٌثانول الخام والوصول به إلى المنتج النهائً -4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انًٛثبَٕل يٍ انـبص انطجٛؼٙ  جاَزبيخطظ 7 - 6شكم

)HE: Heat exchanger) = ٘يجبدل حشاس C: Cooler =  يجشد  

(6 - 6) شكميلزبذ ان  

1 Cooler 6 يجشد Drying 

Column 

 ػًٕد ردلٛق

2 Reactor 7 يلبػم Off gas ؿبص خبسج انؼًهٛخ االَزبخٛخ 

3 Secondary 

reactor 

ؿغم ٔػبء Scrubber 8 يلبػم ثبَٕ٘  

4 Flash tank 9 خضاٌ كصم Flair يذخُخ 

5 Catalyst rich 

stream 

recycled 

خظ عشٚبٌ 

يذٔس ؿُٙ 

ثبنؼبيم 

 انًغبػذ

10 “Heavies” 

removal 

column 

 ػًٕد اصانخ انًبدح انثقٛهخ
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 (    PVC) اٌدبولً فنٌل كلوروحدة انتاج  7 – 6

أن نوعٌة المنتج تكون جٌدة اذ ٌسهل تشكٌله .Suspensionطرٌقة المعلق  بPVCٌصنع ال      

عملٌة الفصل  فً  تنجزوتحوٌله الى رقائق إلى جانب سهولة التحكم بعملٌة البلمرة . فً هذه العملٌة 

 (8 - 6 ) وٌوضح الشكلالوسط المائً والذي به ٌنتشر كلورٌد الفنٌل السائل وبوجود منظم للعوالق . 

 .بطرٌقة المعلق PVC مصنع إنتاج

 

 ٍٛ ثطشٚقخ انًؼهق.هيخطظ اَزبج  انجٕنٙ كُٛم كهٕسٔاٚث 8 - 6شكم 

 (8 - 6 ) شكميلزبذ ان

 Fresh VCM 1 يًَٕش كُٛم اندذٚذ Dryer 8 يدلق

 VCM gas خضاٌ اثخشح انًًَٕش Additives 9 يضبكبد

holder 

2 

اعزشخبع انًًَٕش  Centrifuge 11 طبسد يشكض٘

 ؿٛش انًزلبػم

Recovery 

VCM 

3 

 Reactor 4 يلبػم Effluent 11 خشٔج

خضاٌ انزدًٛغ  PVC PVC product 12يُزح  

 ٔانزلشٚؾ

Blowdown 

tank 

5 

 Sripping ػًٕد انُضع   

column 

6 

 Slurry tank 7 خضاٌ انًؼهق   
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 انتاج الفٌنول فورمالدٌهاٌد وحدة  8 -6

( وقد استخدمت Bakeliteعلٌها اسم باكٌالٌت ) وٌطلقفورمالدٌهاٌد تعد من اقدم اللدائن  -لدائن الفٌنول

 (9 - 6)الشكل مختلفة .  بأشكالوت نتجعلى نطاق واسع فً الصناعات الكهربائٌة و صناعة السٌارات 

 فورمالدهاٌد. -الفٌنول إنتاجمخطط وحدة ٌوضح 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كٕسيبنذْبٚذ -انلُٕٛل إَزبجيخطظ ٔحذح  9 – 6شكم 

 رٌنٌالبولً ستا إنتاجوحدة  9 - 6

ا فً إنتاج البولً ستاٌرٌن.من تعّد عملٌات بلمرة المعلق      (19 - 6) الشكلوأكثر العملٌات شٌوع 

 البولً ستاٌرٌن. إنتاجٌوضح مخطط 

 

 

 

 

 

 

 انجٕنٙ عزبٚشٍٚ. إَزبجيخطظ 11 - 6شكم 
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 وحدة انتاج البولً بروبلٌن10 - 6

ان مصانع إنتاج البولً بروبلٌن تشبه إلى حد كبٌر مصانع إنتاج البولأإثٌلٌن عالً الكثافة، بل إنه      

ن مصانع إبواسطة بروبلٌن عالً النقاوة.  تكونٌمكن استخدام المصانع نفسها فً اإلنتاج. التغذٌة هنا 

 إنتاج البولً بروبلٌن مزودة بوحدات إضافٌة إلزالة البولً بروبلٌن منخفض الوزن الجزٌئً 

 البولً بروبلٌن. إنتاجٌمثل مخطط سٌر العملٌات فً وحدة ( 11 - 6 ) والشكل 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انجٕنٙ ثشٔثهٍٛ. إَزبجيخطظ 11-6شكم 

 

( 11- 6 ) شكميلزبذ ان  

1 Reactors 6 يلبػالد Liquid عبئم 

2 Reforming 7 رشكٛم Purge gas ؿبص رُلٛظ 

3 Shift 8 اصاحخ Ammonia 

Synthesis 

 رخهٛق ايَٕٛب

4 Removal 9 اصانخ Membrane unit ٔحذح اؿشٛخ 

5 Recovered H2 11 ْٛذسٔخٍٛ يؼبد Natural gas ٙؿبص طجٛؼ 
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 اعمدة التقطٌر  11 - 6

ثؼض اػزًبدا ػهٗ اخزالف ػٍ ثؼضٓب  ٛبٔٚخيٕاد كًٛرقُٛخ ْذكٓب كصم  ْٕ (distillation)انزقطٛش     

كُحصم ػهٗ يبدح ؿُٛخ ثبنًشكت انخلٛق )دسخخ ؿهٛبٌ ٔاطئخ( يٍ اػهٗ ػًٕد انزقطٛش. ايب  دسخخ ؿهٛبَٓب

 انلصم ػًهٛبد يؼظى ركٌٕم )دسخخ ؿهٛبٌ ػبنٛخ(.يٍ اعلم انؼًٕد كُحصم ػهٗ يبدح ؿُٛخ ثبنًشكت انثقٛ

 قًخ ركٌٕ إر حشاس٘ رذسج رأثٛش رحذ ٚؼًم كهّ انجشج       اٌ. ٔاػًذح اثشاج رغًٗ ػًٕدٚخ اخٓضح كٙ

ًٚثم ( 12-6 ) انشكم . دسخخ اػهٗ ْٕ انجشج قبع حشاسح دسخخ ركٌٕ كٙ حٍٛ حشاسح دسخخ اقم انجشج

( 13-6)ايب انشكم. ((Batch distillationنًُظٕيخ رقطٛش يزكبيهخ رؼًم ثُظبو انٕخجخ  ب  يجغط ب  يخطط

 كًٛثم اعهٕة ػًم يشحهخ )صُٛٛخ( انزقطٛش داخم انؼًٕد. 

 

 ػًٕد رقطٛش يغ يهحقبر12ّ - 6شكم 

 

 

 

 ( 12 - 6يلزبذ انشكم) 

 Reflux drum 1 ٔػبء نهشاخغ Column 6 ػًٕد

 Receivers  2 أػٛخ اعزالو Overhead product  7 يُزح اػهٗ انجشج

 Distillate 3 يقطش Reboiler 8 ؿالٚخ

يشحهخ رقطٛش  Reflux 9 ساخغ نهجشج

 )صُٛٛخ( 

Tray 4 

 Downcomer 5 انًدشٖ انُبصل Condenser 11 يكثق

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9_%D9%83%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%82%D8%B7%D8%A9_%D8%BA%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%86
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 يشحهخ رقطٛش )صُٛٛخ رقطٛش(  13 - 6شكم  

 

 اعمدة االمتصاص 12 - 6

ٌعنً عادة امتصاص الغاز.  وهوالعملٌات االساسٌة فً المصانع الكٌمٌاوٌة.  واحد من  االمتصاص    

 ا  على تماس مع السائل المذٌب المختار لٌمتص نوع(البخار فً هذه العملٌة ٌكون مزٌج الغازات )أوو

أو أكثر من مكونات المزٌج الغازي. والغاٌة هً إما استرجاع مركب من المزٌج الغازي أو  ا  واحد

ٌ متص  (gas scrubbing) بغسل الغاز تخلٌص المزٌج من الشوائب. وتسمى العملٌة األخٌرة حالما 

( 14 - 6) الشكل. السائل الطور من ا  الغاز فً السائل، ٌكون فً حالة منحلة تماما  وبالتالً ٌكون جزء

 ( 13 - 6 )يلزبذ انشكم

 Liquid 1 عبئم Bubble cup 6 كأط انلقبػخ

نٕذ انًدشٖ 

 انُبصل

Downcomer panel 7 ثخبس Vapor  2 

انًغبحخ انلؼبنخ 

 نهصُٛٛخ

Active tray area 8 عٛبج انصلٛحخ Weir 3 

يشحهخ رقطٛش    

 )صُٛٛخ( 

Tray 4 

 Downcomer 5 انًدشٖ انُبصل   
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فً عملٌة (. وLطة محلول سائل )ا( بوسGمخطط نموذجً لبرج امتصاص غاز )ٌوضح 

ٌ متص فً المذٌب السائل، أو أن المركب  أالامتصاصالغاز، إما  تحدث تغٌرات للمركب الغازي عندما 

 االولى فً الحالةفالممتص )المذاب( سٌصبح مشتركا  بتفاعل كٌمٌائً مع المذٌب فً الطور السائل. 

 باالمتصاص الكٌمٌاوي ، وفً الحالة الثانٌة تسمى العملٌة للغاز فٌزٌاويال تسمى العملٌة باالمتصاص

 للغاز.

 

( اندٓخ انًُٛٗ يٍ L( ثٕاعطخ يحهٕل عبئم )Gيخطظ ًَٕرخٙ نجشج ايزصبص ؿبص ) 14 - 6شكم 

 داخم انجشج انشكم رجٍٛ إَاع انحشٕاد انًغزخذيخ

 الخلط والمزج  13 – 6

مكونات معا وتقلبٌها او  مجموعةكلمة المزج تعنً الخلط والعكس صحٌح وكالهما تعنً وضع     

المتعارف علٌه ان المزج تستخدم للمواد السائلة  ومنفً النهاٌة ا  واحد ا  مزجها او خلطها معا لتعطً مكون

عمود  ك بواسطةحر  ٌ  . تجري عملٌة المزج فً اوعٌة مغلقة مزودة بقالب الصلبةوالخلط تستخدم للمواد 

 .ٌمثل خالط نموذجً( 15 - 6 ) مرتبط بمحرك كهربائً. الشكل رقم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط نموذجً لوعاء مزج سوائل 15 - 6شكل  
 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=YVOFFKAgH21aCM&tbnid=VSZeNhM_SYdQqM:&ved=0CAUQjRw&url=http://ocwus.us.es/arquitectura-e-ingenieria/operaciones-basicas/contenidos1/tema12/pagina_01.htm&ei=_amxU_7kHaeL7AaNuYDwBQ&bvm=bv.69837884,d.ZWU&psig=AFQjCNH5f7eL9gZtay5qd2Ed8TYw8xQQoA&ust=1404238412280848
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(15-6 )يلزبذ انشكم  

1 Air hole 7 كزحخ دخٕل انٕٓاء Raw material )يبدِ أنّٛ )خبو 

2 Inlet 8 دخٕل Light يصجبذ 

3 Outlet 9 خشٔج Level meter ٖٕيقٛبط يغز 

4 Man Entrance  كزحخ دخٕل سخم

 انصٛبَخ

10 Thermometer يقٛبط دسخخ حشاسح 

5 Stirring arm 11 رساع انزقهٛت Back flow انزذكق انشاخغ 

6 Distilled water يبء يقطش    

 

 

 فً مزج السوائل  ةالقالبات المستخدم أنواعبعض (  16- 6ٌوضح الشكل) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انواع القالبات المستخدمة فً مزج السوائل                                                              16 - 6شكل 

 خالط توربٌنً سداسً  -خالط بوابً ج -خالط توربٌنً رباعً ب -)أ

 خالط توربٌنً مائل الشفرة سداسً( -د 
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 أعئهخ انلصم انغبدط

 

 مخططات تكتب باللغة العربٌة.المسمٌات  لك مالحظة:

 ( مستخدما رموز 2 - 6بوش )الشكل  -: اعد رسم مخطط جرٌان وحدة انتاج االمونٌا بطرٌقة هابر 1س

 المعدات الواردة فً الفصل الرابع لٌكون اكثر تفصٌال.         

 (  2:  1( بمقٌاس ) 6 - 6: ارسم مخطط الجرٌان لعملٌة انتاج حامض الخلٌك فً الشكل ) 2س

 مستخدما الرموز المكافئة لالجهزة و الموجودة فً الفصل الرابع. 

 ( لرسم مخطط الجرٌان لعملٌة انتاج المٌثانول. 2:  1: استخدم مقٌاس رسم  ) 3س

 (، المطلوب الغاء العمود و الغالٌة واستبدالهما بعمود التقطٌر الجزئ12ً - 6: انظر الى الشكل)   4س

 الغاء المسمٌات ،(  2:  1( اي رسم شكل واحد بمقٌاس رسم ) 14 - 6التقطٌر بالشكل )وفرن 

 من المخطط ووضعها فً مفتاح موحد للمخطط مع ترقٌم االجهزة. 

 ( مستخدما رموز 4 - 6: اعد رسم برج االمتصاص و برج التنشٌط و جهاز الترشٌح فً الشكل ) 5س

 رابع.مكافئة للمعدات واالجهزة من الفصل ال

 : بمقٌاس رسم مناسب ارسم المخطط الصندوقً لعملٌة انتاج االصباغ. 6س

 ( لرسم 1:  1: اختر رموز اجهزة و معدات مكافئة من الفصل الرابع و استخدم مقٌاس رسم ) 7س

 من الفٌنول.  بولً فنٌل كلورواثٌلٌنمخطط الجرٌان لعملٌة انتاج ال

 ل ــــتقطٌر فً برج تقطٌر رٌادي )شبه صناعً(. ارسم تفاصٌ( ٌمثل مرحلة  13 - 6: الشكل )  8س

 ( . 1:  1صٌنٌة التقطٌر بمقٌاس رسم ) 

 ( مع تغٌٌر نوع القالب الى توربٌنً 2:  1( مرسوم بمقٌاس رسم )  16 - 6: ارسم الشكل )  9س

 رباعً.   

 الى توربٌنً سداسً فًمع ابدال نوع القالب (  2:  1بمقٌاس رسم )(  9 - 6ارسم الشكل ):  10س

 الغاء مسمٌات المعدات من الشكل ووضعها فً مفتاح للشكل.،  (3( و )1)المفاعلٌن   
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 الفصل السببع

ةــــبت البتروكيميبويـــالصنبع مخططبت سير العمليبت في   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :األهداف

 ن :أقادرا على ٌكون الطالبمن دراسة هذا الفصل  بعد االنتهاء

 البتروكٌمٌاوٌة األتٌة : الوحدات الصناعٌة ٌرسم  -أوال

 الٌورٌا. إنتاجوحدة  -1

 وحدة بلمرة األثٌلٌن. -2

 مطاط البٌوتادٌٌن. إنتاجوحدة  -3

 وحدة التكسٌر الهٌدروجٌنً. -4

 .كلورٌد األثٌلٌن إنتاجوحدة  -5

 .ٌقرأ المخططات الخاصة بالعملٌات التصنٌعٌة البتروكٌمٌاوٌة -ثانٌا  
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 تمهٌد 1 - 7

او المعامل  اإلنتاجان تدرٌب الطالب على رسم المخططات الخاصة بالوحدات الصناعٌة او خطوط      

ٌ   بإنتاجالمتخصصة  القدرة فضال  عن تتابع العملٌات الصناعٌة والتشغٌلٌة  ًف همسالمواد البتروكٌمٌاوٌة 

والمعدات والتً تشكل  لألجهزةعلى قراءة المخططات المعدة من قبل المصممٌن والشركات المصنعة 

 اإلنتاج.مجموعها خطوط 

بعض المواد البتروكٌمٌاوٌة الوسٌطة او النهائٌة  إنتاجالتركٌز على وحدات  كانفً هذا الفصل     

 والمهمة من حٌث االستخدام البشري والصناعً .

 مخطط وحدة انتاج الٌورٌا 2 - 7

أسمدة كٌمٌاوٌة  هاعد  الزراعٌة ب المجاالت( من المنتجات المهمة فً NH2CONH2الٌورٌا ) د  عت       

فً صناعة الفورمالدٌهاٌد. تنتج استخدامها  عن فضال   غنٌة بالنتروجٌن وتستخدم كذلك فً تغذٌة الماشٌة

فً مفاعل، عالٌٌن الكاربون تحت ضغط  ودرجة حرارة  أوكسٌدالٌورٌا من تفاعل األمونٌا مع غاز ثانً 

لحصول على بخار الماء. المفاعل الثانً ٌعمل امنها  فاد  ستٌ  و ٌكون التفاعل باعثا شدٌدا للحرارة والتً 

 إلى. ٌجب أن تنقى الٌورٌا فً ثالث مراحل تحت ضغوط مختلفة وترسل الغازات متوسطتحت ضغط 

مبخر آخر للحصول على ٌورٌا بتركٌز  إلىالناتج  ٌدخلالمفاعل األول.  إلىترجعجهاز امتصاص ومن ثم 

( ٌبٌن 1-7وحدة التعبئة. الشكل ) إلىتجفف وترسل إذ مجفف رذاذي  إلىوٌرسل المحلول المرّكز  %99

 المخطط الصندوقً لهذه العملٌة الصناعٌة.

 

 

 

 

 

 

 

 الٌورٌا إنتاجالمخطط الصندوقً لعملٌة  1–7الشكل 
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 (1 - 7مفتاح الشكل )

 أوكسٌدغاز ثانً  Evaporation التبخٌر
 الكاربون

CO2 

 NH3 غاز األمونٌا Vapor Condensation تكثٌف األبخرة

 Carbamate تكثٌف الكاربامات Absorption االمتصاص
Condensation 

عملٌة 
 االسترداد

Recovery مفاعل الٌورٌا Urea Reaction 

المعالجة 
 النهائٌة

Final Processing  عملٌة امتصاص
 الغازات

Scrubbing 

 Stripping عملٌة االنتزاع Water Treatment تنقٌة الماء

تكوٌن 
 الحبٌبات

Prilling or Granulating تصنٌع Synthesis 

 -Decomposition استعادة المواد األولٌة Urea الٌورٌا
Recovery 

تنقٌة الماء 
 الصناعً

Process Water 
Treatment 

-Separation عملٌات الفصل
Rectification 

 Concentration زٌادة التركٌز Treated Water الماء المعالج

رح ـــــة مع الشـــلوحدة إنتاج الٌورٌا وٌمكن متابعة العملٌ PFD( ٌمثل مخطط الجرٌان 2 - 7الشكل )

 ووظائفها .الموضح سابقا وعلى الطالب متابعة األجهزة 

 

 مخطط الجرٌان لوحدة انتاج الٌورٌا 2 - 7الشكل 
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 مخططوحدة بلمرة األثٌلٌن بوجود مجفف )طرٌقة هوكست(  3 - 7

ومن المنتجات البتروكٌمٌاوٌة  ةاهم البولٌمرات السلعٌ أصنافهوأنواعهبمختلف  أثٌلٌنعد البولً ٌ      

ٌتمٌز بلدونته و وسهولة تصنٌعه و انخفاض كلفته نسبٌا  أثٌلٌنانتشار البولً  أسبابانتشارا. ومن  األكثر

 –الكثافة  واطئ) رئٌسة من البولً اثٌلٌن أصنافةمقاومته للكٌمٌاوٌات. على النطاق التجاري توجد ثالث

 .واطئ الكثافة الخطً ( –عالً الكثافة 

 األثٌلٌننتاج البولً اثٌلٌن عالً الكثافة.  وٌتضح من الشكل ان ( ٌوضح طرٌقة هوكست إل3 - 7الشكل )

 إلىالعامل المساعد ثم ٌنقل الناتج  ٌضاف إذمفاعل البلمرة إلىمع الهكسان الحلقً )كمذٌب( ٌضافان 

للتقطٌع وبعد ذلك مر الناتج للتجفٌفثمٌالبول وٌرسلٌرشح لفصل المذٌب ثم وعاء فصل العامل المساعد 

 للتعبئة. 

 (2 - 7مفتاح الشكل )

 Liquid NH3 امونٌا سائلة

 Multi stage NH3 pump مضخة متعددة المراحل لضخ األمونٌا

 CO2 Compressor كابسة غاز ثانً اوكسٌد الكاربون

 Urea Synthesis Tower جو 181و ºc185مفاعل تصنٌع األمونٌا

 Recycle Pump مضخة السوائل الراجعة

 Distillation Tower برج تقطٌر

 Steam بخار

 Stream Heater سخان للمواد الخارجة من جانب العمود

 Flash Drum جهز الفصل الومضً

 Aqueous Urea %80 % محلول الٌورٌا المائ81ً

 Vacuum ضغط فراغً

 Vacuum Evaporator مبخر فراغً

 Molten Tank %99خزان تمٌٌع الٌورٌا 

 Air هواء

 Conveyor حزام ناقل

 Prilling Tower برج تكوٌن الحبٌبات
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 بوجود مجفف األثٌلٌنمخطط بلمرة  3 - 7الشكل 

 (3 - 7)مفتاح الشكل 

Slurry of 

polymer and 

solvent with 

catalyst 

مستحلب البولمر 

مع المذٌب والعامل 

 المساعد

Metal Alkyl ًالكٌل معدن 

Filtration ترشٌح Hydrocarbon solvent  مذٌب

 هٌدروكاربونً

Purified slurry  منقىبولٌمر Polymerization Reactor ةمفاعل البلمر 

Drying تجفٌف Vent gas   غاز عادم 

Extrusion بثق 

 

Catalyst deactivator  مثبط العامل

 المساعد  

Molding 

powder 

 Catalyst Decomposition مسحوق قولبة

Vessel 

خزان تفكك 

العامل 

 المساعد 
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 بلمرة المحلول )طرٌقة فٌلٌبس( بطرٌقة مطاط البٌوتاداٌٌن إنتاجمخطط وحدة  4 - 7

إما من  وٌكونبٌوتاداٌٌن ٌعّد أولٌفٌن ثنائً، وهو المكون الرئٌس للمطاط الصناعً،  - 3، 1مركب    

ٌ بلمرأو من األثٌلٌن أو البٌوتان. صناعة البٌوتاداٌٌن من األثٌلٌن هً األكثر اقتصادٌا  ًالكحول األثٌل  إذ 

للحصول على  . نزع الهٌدروجٌن من البٌوتانٌ  عملٌة نزع الهٌدروجٌن أو  تأتًلٌن إلى بٌوتٌلٌن ثم األثٌ

البٌوتاداٌٌن النقً الجاف مع مذٌب وعامل مساعد الى  بإدخال اإلنتاجتتلخص طرٌقة  البٌوتاداٌٌن

 أكسدةمفاعل ثالث ٌضاف الٌه مانع  إلىمربوطة على التوالً(  ثم ٌنقل الناتج  2مفاعالت البلمرة )عدد 

نسبة التحول المطلوبة وٌغسل الناتج بالمٌثانول لفصل البٌوتاداٌٌن غٌر المتحول مع العامل  إلكمال

مطاط البٌوتاداٌٌن  إلنتاجا   مبسط ا  ( ٌوضح مخطط4 - 7المساعد وٌجفف المطاط بعد ذلك. الشكل )

وعاء  مبادالت حرارٌة خزان تجمٌع ،اإلنهاء مفاعل ، بطرٌقة فٌلبٌس. وٌظهر الشكل مفاعالت البلمرة 

 مجفف.  و مرشح،تسخٌن بالبخار المباشر أعمدة ،استعادة المذٌب

 

 مطاط البٌوتاداٌٌن. إنتاجمخطط مبسط لوحدة  4 - 7الشكل 

 

 

http://www.google.iq/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=FzgYgNYdrvh2XM&tbnid=CZjApJs05iG1KM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cpmaindia.com/pbr_about.php&ei=-DQGU_bIDMrDtAa5g4DoDA&bvm=bv.61725948,d.Yms&psig=AFQjCNFE2F9WOf9k_zwNaVsDq1diJyCgZQ&ust=1393002052961926
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 (4 - 7مفتاح الشكل )

Dryer مجفف storage وعاء خزن 

Filter مرشح Anti-oxidant  مانع اكسدة 

solvent مذٌب Polymerization 

Reactor  

 مفاعل البلمرة

steam بخار ماء Finishing reactor   مفاعل انهاء 

Stripping 

operation 

فصل 

 بالبخار

Inhibitor  مثبط العامل

 المساعد  

Solvent 

recovery 

استعادة 

 المذٌب

Catalyst 

 

 العامل المساعد 

water ماء Modifier محسن 

Heat 

exchanger 

مبادل 

 حراري

Catalyst residue  بقاٌا العامل

 المساعد

 

 مخطط وحدة التكسٌر الهٌدروجٌنً بطرٌقة المرحلة الواحدة 5 - 7

تجري تحت تأثٌر الحرارة والضغط وبوجود  اوٌةت النفطٌة الثقٌلة عملٌة كٌمٌعملٌة تكسٌر المشتقا   

عملٌة التكسٌر من  عد  ت  سالسل أصغر. و إلىالطوٌلة  الهٌدروكربونٌةعامل مساعد حٌث تتكسر السالسل 

مشتقات خفٌفة ذات مردود  إلىالعملٌات التكرٌرٌة الهامة لتحوٌل المخلفات النفطٌة ذات القٌمة المنخفضة 

 مرتفع.اقتصادي 

التكسٌر الهٌدروجٌنً بطرٌقة المرحلة الواحدة  ، هذه العملٌة بطرٌقتٌن رئٌستٌن إجراءمن الممكن      

 ا  واحد ا  مساعد هً األبسط وتستخدم عامال   األولىوالتكسٌر الهٌدروجٌنً بطرٌقة المرحلتٌن. الطرٌقة 

 ( ٌبٌن مخطط الجرٌان لهذه الوحدة.5 - 7مفاعلٌن الواحد تلو اآلخر. الشكل ) أوا  واحد ومفاعال  
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 مخطط الجرٌان لوحدة التكسٌر بالهٌدروجٌن بطرٌقة المرحلة الواحدة. 5 –7الشكل 

 (5 - 7مفتاح الشكل )

 Makeup Hydrogen الهٌدروجٌن المضاف

 Fresh Feed مغذي نقً

 Single Stage Reactor مفاعل المرحلة الواحدة

 Hydrotreating Reactor (R-1) مفاعل المعاملة بالهٌدروجٌن

 Hydrocracking Reactor (R-2) الهٌدروجٌنًمفاعل التكسٌر 

 Recycle H2 الهٌدروجٌن الراجع

 Recycled Bottoms النواتج السفلٌة الراجعة

 Single Stage Product نواتج المرحلة الواحدة

 Separators اجهزة فصل

 High and Low Pressure ضغط عالً وواطًء

 Fractionator جهاز التجزئة

 Product Gas الناتجالغاز 

 Light Naphtha النفثا الخفٌفة

 Heavy Naphtha النفثا الثقٌلة

 Jet Fuel/Kerosene وقود الطائرات/الكٌروسٌن

 Diesel الدٌزل

 Fuel oil زٌت الوقود

 FCC Feed مغذي وحدة التكسٌرالمسٌل

 FCC(Fluid Catalytic Cracking) التكسٌر المسٌل بوجود عامل مساعد

 Ethylene Feed خط تغذٌة وحدة انتاج األثٌلٌن

 Lube Oil Base المادة األساسٌة لزٌوت التزٌٌت
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مخطط الجرٌان مع الصمامات وأنواعهاومن الممكن اختبار معلومات الطالب حول ٌمثل ( 6 - 7الشكل )

 الصمامات وأنواعها والتً سبق وأن درسها فً الفصل الرابع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 مخطط أجهزة السٌطرة لوحدة التكسٌر الهٌدروجٌنً بطرٌقة المرحلة الواحدة. 6 - 7الشكل 

 (6 - 7مفتاح الشكل )

 Automatic recilculation(1 صمام اعادة تدوٌر اوتوماتٌكً VGO زٌت الغاز الفراغً

 Flow control valve (2 صمام سٌطرة على الجرٌان Reactor مفاعل

 Diverter valve (3 تحوٌل صمام H2 Recycle هٌدروجٌن مدور

 High pressure isolation (4 صمام عزل للضغط العالً Condenser مكثف

valve 

جهاز امتصاص 
األمٌن عالً 
 الضغط

HP Amine 

Absorber 
 صمام سٌطرة متعدد المراحل

 لتقلٌل الضغط

5) Multi-stage pressure 

letdown control valve 

سٌطرة على مستوى صمام  RGC كابسة هٌدروجٌن
 السائل

6) Level control valve 

صمام قفصً للسٌطرة على  Flare شعلة
 الهبوط

7) Letdown control valve-

cage 

جهاز فصل 
 الهٌدروجٌن
 عالً الضغط

HHPS  صمام سٌطرة للحفاظ على
 الضغط

8) Pressure surge control 

valve 

جهاز فصل عالً 
 الضغط

CHPS  صمام سٌطرة شكلY 9) Y-Globe control valve 

جهاز فصل المٌاه 
 الحامضٌة

Sour water 

flash drum 
 Lift Plug isolation (10 صمام العزل برفع السدادة

Valve 

 Line blind system (11 منظومة الغلق الخطٌة Fractionator جهاز تجزئة
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 كلورٌد االثٌل وحدةإنتاجمخطط  6 - 7

 وكلورة األثٌلٌنهدرجة طرٌقة  1 - 6 - 7 

طبقة التفاعل فً مفاعل ذي  كونق المفضلة وٌائمن الطر ت عد   كلورتهو هدرجة األثٌلٌنطرٌقة ان      

تمر الغازات )كلورٌد الهٌدروجٌن واألثٌلٌن( فً درجة حرارة وضغط  إذثابتة من العامل المساعد 

وترسل الغازات الخارجة من المفاعل الى مكثف ثم الى جهاز  91. نسبة تحول األثٌلٌن تكون %عالٌٌن

جهاز تقطٌر لفصل  إلىجهاز انتزاع كلورٌد الهٌدروجٌن وبعدها  إلىفصل الغازات غٌر المتكثفة ثم 

 ( ٌوضح مخطط الجرٌان لهذه العملٌة.7– 7كلورٌد األثٌل عن المواد األخرى. الشكل )

 

 

 

 

 

 

 ٌد الهٌدروجٌنرمن األثٌلٌن وكلو كلورٌد األثٌل إنتاجمخطط جرٌان وحدة  7 - 7الشكل 

 (7 - 7مفتاح الشكل )

 Catalyst عامل مساعد

 HCl كلورٌد الهٌدروجٌن

 Ethylene غاز األثٌلٌن

 Reactor مفاعل

 Purge ازالة المواد الغٌر مرغوب بها

 Crude EtCl كلوٌد األثٌل الخام

 Vent الغازات الفائضةمنفذ 

 HCl Stripper برج انتزاع كلورٌد الهٌدروجٌن واعادته الى المفاعل

 EtCl Fractionator برج تقطٌر كلورٌد األثٌل

 EtCl كلورٌد األثٌل

 Waste المواد السائلة المتبقٌة
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 اإلٌثانولكلورٌد األثٌل من  إنتاج طرٌقة 2 – 6 - 7

فً درجة حرارة مرتفعة نسبٌا  اإلٌثانولفً هذه العملٌة ٌتفاعل غاز كلورٌد الهٌدروجٌن مع بخار        

نوعٌة ممتازة  وإنتاجالعالٌة  اإلنتاجٌةبوجود عامل مساعد مثل كلورٌد الزنك. من محاسن هذه الطرٌقة 

ء الحامضً المتكون مكثف للتخلص من الما إلىمن كلورٌد األثٌل. تمرر الغازات الناتجة من المفاعل 

لة غازٌة وٌمرر على االمفاعل. ٌبقى كلورٌد األثٌل فً ح إلىفً المفاعل وٌرجع قسم من هذا الماء 

تغسل هذه الغازات بالماء ثم بمحلول هٌدروكسٌد إذ أجهزة غسل متعددة للتخلص من الحوامض العالقة 

الحالة  إلىمكثف لتحولٌه  إلىلمنقى الصودٌوم ثم بحامض الكبرٌتٌك للمعادلة وبعد ذلك ٌؤخذ الغاز ا

 .اإلنتاجٌة( ٌوضح مخطط الجرٌان لهذه العملٌة 8 - 7السائلة ثم ٌخزن فً خزانات. الشكل )

 

 

 

 

 

 

 لنوانتاج كلورٌد األثٌل من االٌثاوحدة مخطط جرٌان  8 – 7شكل ال

 

 

 

 

 

 

 

 

 (8 - 7مفتاح الشكل )

 HCl غاز كلورٌد الهٌدروجٌن

 EtOH كحول األٌثانول

 Condenser مكثف

 Water Scrubber برج غسل الغازات بالماء

 Caustic Scrubber برج غسل الغازات بالصودا الكاوٌة

 Sulfuric Acid Scrubbers ابراج غسل الغازات بحامض الكبرٌتٌك

 To Product Storage الى خزانات المنتج
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 ٌثان واألثٌلٌن والكلورااللوحدة انتاج كلورٌد األثٌل من  مخطط مبسط 7 - 7

المفاعل األول تجري فٌه عملٌة كلورة االٌثان بوجود األثٌلٌن  ،ستخدم مفاعلٌنٌ  فً هذه الطرٌقة 

مفاعل ثانً ٌحوي على عامل مساعد   إلىف ِصلتوٌكون التفاعل فً الطور الغازي. ترسل الغازات التً 

كلورٌد األثٌل الذي ٌخلط مع كلورٌد  إلنتاج فً هذا المفاعل عملٌة هدرجة األثٌلٌن وكلورته جرىت  و

أبراج المعالجة للتخلص من كلورٌد الهٌدروجٌن الفائض  إلىاألثٌل الناتج من المفاعل األول وٌرسل 

للظروف التشغٌلٌة  ا  مبسط ( ٌوضح شكال  9-7ومعادلة النواتج وكذلك للتخلص من الرطوبة. الشكل )

لهذه  ا  صندوقٌ ا  ( ٌوضح مخطط11-7للتفاعل مع نسبة التحول ونقاوة المواد األولٌة والنواتج. الشكل )

 الطرٌقة ومرحلة المعالجة تكون مشابهة كما فً الطرق األخرى. 

 

 

 

 

 مخطط مبسط إلنتاج كلورٌد األثٌل 9 - 7الشكل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 كلورٌد األثٌل من االٌثان واألثٌلٌن والكلور. إلنتاجمخطط صندوقً  11–7الشكل 

 

وحدة معالجة 

 كلورٌد األثٌل

جهاز فصل 

سائل -غاز   

 غازات فائضة للمعالجة

األثٌلكلورٌد   

 اثيلين

 ايثان

 كلور

مفاعل 

 انبوبي

غازات األثيلين +كلوريد الهيدروجين 

 +ايثان

جهاز فصل 

 غاز سائل

ل ـــمفاع

ذو عامل 

 مساعد

 مكثف مكثف

 كلوريد األثيل

كلوريد األثيل 

 للخزن 

جهاز 

فصل غاز 

 سائل

الغازات الفائضة 

 للمعالجة

وحدة 

معالجة 

كلوريد 

 األثيل
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 أسئلة الفصل السببع

 

 االسئلة ٌكتب باللغة العربٌة.داخل اي مخطط مطلوب فً التعرٌف والترمٌز مالحظة:

 ( . 1:  1بمقٌاس رسم )  لوحدة إنتاج الٌورٌا PFDمخطط الجرٌان  ارسم: 1س

مستخدما رموز أجهزة من   2:  1مرسوم بمقٌاس  مخطط بلمرة االثٌلٌن بوجود مجففارسم :  2س

 .( 3 - 7) الفصل الرابع مكافئة لما مذكور فً الشكل

 ألجهزةال. استبدل ك( 1:  1) مطاط البٌوتاداٌٌن مرسوم بمقٌاس  إنتاجلوحدة  ا  مخطط ارسم:  3س

 .الموجودة فً الشكل برموز اجهزة مكافئة من الفصل الرابع 

( 5 - 7 )مخطط الجرٌان لوحدة التكسٌر بالهٌدروجٌن بطرٌقة المرحلة الواحدة فً الشكلارسم :  4س

 . ( 2:  1بمقٌاس ) 

 : ارسم المخطط الصندوقً لعملٌة التكسٌر الهٌدروجٌنً. 5س

( ٌوضح مخطط جرٌان وحدة إنتاج كلورٌد األثٌل من األثٌلٌن وكلورٌد الهٌدروجٌن 7 - 7الشكل ):  6س

مستعٌنا برموز معدات من الفصل الرابع مكافئة للموجودة فً الشكل  ( 2:  1اعد رسم الشكل بمقٌاس ) 

(7 - 7). 

 .األٌثانولمخطط الصندوقً إلنتاج كلورٌد األثٌل من : ارسم ال 7س

 : بمقٌاس رسم مناسب ارسم المخطط الصندوقً لعملٌة إنتاج كلورٌد األثٌل من األٌثان واألثٌلٌن. 8س

جهزة من الفصل أمع إمكانٌة استخدام رموز (  2: 1 ) مرسوم بمقٌاس رسم( 9 - 7)الشكل ارسم :9س

 الشكل موضوع السؤال.الرابع مكافئة لما موجود فً 

من صندوقً إلى مخطط ( 11 - 7 ): استعن برموز المعدات فً الفصل الرابع لتحوٌل الشكل 11س

 كلورٌد األثٌل من االٌثان واألثٌلٌن والكلور.الجرٌان لعملٌة إنتاج 
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 الفصل الثامه

      Computer Aided Drafting )األوتوكاد( بالحاسوبالرسم المعان     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االهداف :

 بعد االنتهاء من دراسة هذا الفصل ٌكون الطالب قادرا على:

 البرنامجالتعرف على واجهة  .1

 التعرف على أوامر الرسم والتعدٌل )ثنائً االبعاد( .2

 التعرف على شرٌط االبعاد .3

 تنفٌذ تمارٌن رسم باستخدام برنامج االتوكاد.  .4
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 تمهٌد 1 - 8

( وأحد  أهم  Auto Desk)من إصدارات شركة أوتودسك  AutoCADامج أوتوكادنٌعد بر

الوٌندوز بمختلف اصداراته ،وبزٌادة استخدام الحاسبات برامج الرسم الصناعً المتوافقة مع تطبٌقات 

فً مجاالت الرسم الصناعً كان البد من أن ٌلم الطالب بقواعد الرسم المعان بالحاسوب لغرض زٌادة 

الدقة فً الرسم المنجز، وامكانٌة اجراء التعدٌالت على الرسوم بسهولة ، وتوافـر الوقت بصورة 

بسهولة وٌسر، فضالً  كثٌرة والخزن ، إمكانٌة الرسم باأللوان ولطبقاتملحوظة ،سهولة الحمل والنقل 

عن إمكانٌات كثٌرة وعدٌدة منها ان برنامج األوتوكاد ٌقوم بعمل جمٌع األشكال ثنائٌة البعد وثالثٌة البعد، 

ٌع فضالً عن المقاطع المتعددة من األشكال ثنائٌة البعد و ثالثٌة البعد،التضلٌل ،أي بصٌغة أخرى جم

عملٌات الرسم الهندسً وبجمٌع التفاصٌل لذلك ننصح أي طالب صناعً بضرورة االهتمام بتعلم برنامج 

 االتوكاد وزٌادة عدد ساعات التدرٌب العملً له للوصول إلى المهارة العملٌة المناسبة فً التطبٌق. 

 التعرف على واجهة البرنامج 8 - 2

 لٌعٌد الى ذاكرتك ما قد نسٌت منها.نعرض لك هذه الواجهة وتسمٌات محتوٌاتها 

 

 .2Dواجهة البرنامج للرسم ثنائً األبعاد  8-1الشكل

 شرٌط العنوان
Title Bar 

 شرٌط القوائم
Menu Bar 

 شرٌط أدوات قٌاسً
Standard tool Bar 

 شرٌط أدوات الخصائص
Properties tool Bar 

 شرٌط أدوات التعدٌل
Modifying Tool Bar 

 مؤشر الفأرة
Cursor crosshair 

أدوات الرسمشرٌط   
Drawing tool Bar 

 سطر االوامر
Command line 

 شرٌط الحالة

Status bar 
 نظام االحداثٌات

Coordinate system 
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 )ثنائً االبعاد( والتعدٌل أوامر الرسم 8 - 3

           

           

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 أوامر الرسم والتعدٌل 8 - 2الشكل 

( وفً هذا الفصل 8 - 2الشكل )سبق وان تعرفت على أوامر الرسم والتعدٌل مع تفصٌالتها كما فً 

 منها :  اً نستذكر بعض

 أوامر الرسم  - 1 - 83

 (:Arcأمر رسم قوس )-1

ئق منها أما بقٌة الطرائق اهناك إحدى عشرة طرٌقة لرسم األقواس وسوف نتعرف على خمس طر    

 فسوف تكتشفها بنفسك فً أثناء ممارستك للتمارٌن وهً كاآلتً :

 : وف تظهر القائمة المنسدلة اآلتٌةس           Arcاختر                Drawنشط القائمة 

 

 

(Erase) 

(Copy) 

(Mirror) 

(Explode) 

(Fillet) 

(Chamfer) 

(Break) 

(Extend) 

(Trim) 

(Lengthen) 

(Stretch) 

(Scale) 

(Offset) 

(Array) 

(Move) 

(Rotate) 

(Line) 

(Construction Line) 

(Multi-Line) 

(Multiline Text) 

(Region) 

(Hatch) 

(Point) 

(Make Block) 

(Insert Block) 

(Ellipse) 

(Spline) 

(Circle) 

(Polyline) 

(Polygon) 

(Rectangle) 

(Arc) 
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 طرق رسم االقواس 8  - 3الشكل 

 مالحظات عند رسم االقواس:

 ( .1رسم القوس فً عكس اتجاه عقارب الساعة ما عدا الطرٌقة رقم )ٌ .1

( متشابهة ولكن 4والطرٌقة )( 2حسب ترتٌب القٌم المعلومة  فمثال الطرٌقة )بٌجب رسم القوس  .2

 تسلسل الترتٌب ٌختلف .

دون الحاجة إلى إدخال   Object Snapغالباً تحدد نقاط البداٌة والنهاٌة والمركز من قائمة  .3

 النقاط من لوحة المفاتٌح.

 (4 - 8: رسم قوس بمعلومٌة ثالث نقاط فقط ، شكل )81مثال 

 Arcarcنقر على األمر ا .1

 Specify start point of arc or [Center]:0,0أدخل النقطة االولى أمام الرسالة اآلتٌة .2

  Specify second point of arc أدخل النقطة الثانٌة                               اآلتٌةأمام الرسالة  .3

or [Center/End]:50,30 

 Specify end point of arc:60,25أدخل النقطة الثالثة  اآلتٌةأمام الرسالة  .4

 

 

 

 

 رسم قوس بمعلومٌة ثالث نقاط فقط 8  - 4الشكل 
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: رسم نصف دائرة قطرها ٌقع على الضلع الصغٌر لمستطٌل معلوم بمعلومٌة النقاط ) البداٌة 2 - 8مثال 

 (.5 - 8النهاٌة(، شكل ) والمركز  و

 اختر           Arcاختر               Drawنشط القائمة  .1

 (.1النقطة ) ،التقط بمؤشر الفأرة  .2

 (.2النقطة ) ،التقط بمؤشر الفأرة وسط الخط  .3

 (3النقطة ) ،التقط بالفأرة نهاٌة الخط  .4

 

 

 

 

 النهاٌة( ،المركز  ،) البداٌة  رسم قوس بمعلومٌة نقطة 8-5الشكل 

 

 المركز(،  ،والنهاٌة  ،: رسم قوس نصف دائرة على ضلع مستطٌل بمعلومٌة نقطة )البداٌة 3 - 8مثال 

 (.6 - 8شكل )            

 اختر           Arcاختر               Drawنشط القائمة  .1

 (.1التقط بمؤشر الفأرة , النقطة ) .2

 (.2التقط بالفأرة نهاٌة الخط , النقطة ) .3

 Enterثم اضغط  ،( وهً نصف قط القوس 25أدخل القٌمة ) .4

 (8-6سوف ٌبدو رسمك كما فً الشكل )

 

 

 

 

 

 المركز(. ،والنهاٌة  ،رسم قوس بمعلومٌة نقطة )البداٌة  8-6الشكل 
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 (:Ellipseأمر رسم الشكل البٌضوي ) 2-

 

 

 

 

 

 رسم البٌضوي 8  - 7الشكل 

وٌمكن تفعٌل االمر كما اسلفنا من أي من المسارات  وٌستخدم هذا االمر لرسم الشكل البٌضوي 

 اآلتٌة:

 .  Ellipse            Draw   نختار إذ شرٌط االوامر المنسدلة  .1

 نختار الرمز إذ شرٌط أدوات الرسم  .2

 .  Elكتابة أختصار االمر فً شرٌط االوامر وهو  .3

 لرسم الشكل البٌضوي: مجموعة طرائقهنالك 

 للداللة على المركز. Cثم ادخال الحرف  Ellipseادخال االمر  .1

 تحدٌد المركز .2

 ( Major Diameterاعطاء احداثً ٌمثل نهاٌة القطر الكبٌر) .3

 ( Minor Diameterتحدٌد احداثً نهاٌة القطر الصغٌر ) .4

 : ارسم الشكل االتً :4 - 8مثال 

 

 

 

 8 - 8الشكل 

 

 



 الرسم الصناعً           الصف الثانً/ الصناعات البتروكٌمٌاوٌة               الرسم المعان بالحاسوب -الفصل الثامن 

 

 

 
98 

Command: _ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:c 

Specify center of ellipse: 0,0 

Specify endpoint of axis: 30,0 

Specify distance to other axis or [Rotation]:0,10 

 : ارسم الشكل اآلتً:5 - 8مثال

 

 

 

 

 

 8 -  9الشكل 

Command :_ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:c 

Specify center of ellipse:20,0 

Specify endpoint of axis: 20,0 

Specify distance to other axis or [Rotation]:@6<90 

Command :_ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:c 

Specify center of ellipse: 0,20 

Specify endpoint of axis: 0,20 

Specify distance to other axis or [Rotation]:@6<0 

Command :_ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:c 

Specify center of ellipse: -20,0 

Specify endpoint of axis: -20,0 

Specify distance to other axis or [Rotation]:@6<90 

Command :_ellipse 

Specify axis endpoint of ellipse or [Arc/Center]:c 

Specify center of ellipse: 0,-20 

Specify endpoint of axis: 0,-20 

Specify distance to other axis or [Rotation]:@6<0 

Command:_circle 

Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr(tan tan radius)]:0,0 

Specify radius of circle or [Diameter] : 40 
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 (:Modifyأوامر التعدٌل ) 8-3-2

 الرسومات الموجودة فً شاشة الرسم .تستخدم هذه االوامر من أجل التعدٌل على 

 Offsetمر أ -1

 

 

 

 

 

 ارسم العناصر المراد تكرارها الموضحة بالخطوط الزرقاء. -1
 Offset قم بتنشٌط األمر -2

 

 

 

 

 (  بٌن العنصر االصلى و المراد التكرار distanceبمجرد تنشٌط األمر ٌسأل عن المسافة ) -3
 

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <10.0000>:2        

 2نكتب رقم 

 ،  قم بالنقر علٌه لٌتحول الى خطوط منقطة هثم ٌسأل عن العنصر المراد تكرار – 4

Select object to offset or [exit/Undo] <Exit>: 

 بالماوس داخل الشكل أو خارجه( من الداخل أوالخارج ، حدد Sideٌسأل عن االتجاه ) -5

Specify point on Side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 

 إلنهاء األمر.  Esc  اضغط  على  -6
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 Trimاالمر 2- 

بمسح  Eraseفبٌنما ٌقوم  Erase ٌستخدم هذا االمر فً القطع وٌجب ان نفرق بٌنه وبٌن أمر   

 لمسح جزء من الخط .ٌستخدم  Trimمر االخط فأن 

 

 

 

 

 

 

 مرغوب فٌها و الخارجة عن الشكل.القم بازالة الخطوط غٌر  آلتًفى الشكل ا: 6 - 8مثال 

 

 

 

 

 

 الحل

  Trimنشط االمر  -1
 

 

 

 Enterاإلدخالثم اضغط زرنصر الذي الترٌد إزالته )الحد القاطع(الع راخت -2
 ر العنصر الذي ترٌد ازالته )المقطوع(اخت -3
 للخروج من االمر Esc لى زر ع أضغط -4
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 Extendأمر الرسم  -3

نقطة  هذه العناصر عند تمدٌدها ٌجب أن تشكل وان لنستخدم هذا األمر لتمدٌد العناصرواألطوا     

شكل نقطة تقاطع وهمٌة مع ا تترٌد أن تمددهالتٌالخطوط الخط او كون ٌبمعنى آخر ٌجب أن  تقاطع

 . آخر خط

ألن  فهذا أمر مستحٌل وترٌد أن تمددهما أحدهما إلى اآلخر انمتوازٌ انلدٌك خطفمثال إذا كان    

 إذا ٌجب أن تكون هنالك نقطة تقاطع وهمٌة فً البداٌة حتى ٌتحقق أمر الخطوط المتوازٌة ال تلتقً

 التمدٌد

 فقط ... وال ٌستخدم للسطوح والمضلعات المغلقة ٌستخدم هذا األمر للخطوط    -

ٌستخدم هذا ا ألمر فً ثنائً األبعاد وثالثً األبعاد أٌضا على شرط أن تكونالخطوط التً ترٌد  -

 نفسه  لمستوياتمدٌدها موجودة فً 

 : آلتًالحصول على هذا االمر كا وٌمكن

 Extendثم اختر منها  Modifyافتح قائمة  -
 الشكل.فً كما موضح  آلتًنختار الرمز ا Modifyأو من شرٌط  -

 

 الخطوات :

 1رقم  (8-10الشكل )فً قم برسم العنصر كما  -

 

 

 

 

 8 - 10شكل 

 

 و ذلك بالنقر علٌهما   A   &  Bثم حدد على العنصر   Extendقم باختٌار االداة  -

 ENTERاضغط على مفتاح اإلدخال  -

 2رقم  (8-10)الشكل فً ٌظهر كما  Aلٌمتد وٌقطع العنصر  Bاضغط على العنصر  -
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  Scale :األمر4-

وأردنا تغٌٌر   500فلو فرضنا أن لدٌنا قطعة مستقٌمة بطول أو حجمه  تغٌر مقٌاس عنصر معٌن       

نختار   Modifyفنختار هذا األمر وللحصول على هذا االمر من شرٌط 250 طولها لتصبح النصف أي 

Scale   

 
 الخطوات:

 (.1)( رقم 8-11)الشكل رقم فً قم برسم العناصر المراد تغٌر مقٌاس الرسم لهاكما  -
 Enterثم انقر   Scaleقم بالنقر على األٌقونة المعبرة عن  -
 0.5اختٌار النقطة االولى ثم كتابة النسبة ولٌكن مثال   ٌحصل -
 ( .2)( رقم 8-11)الشكل رقم ٌتحول الرسم الى  -

 
 
 
 
 
 

 
 8 – 11شكل 

 (:Mirrorانعكاس ) االمر -5

 :ة ألي رسم  ولعمل ذلك نتبع ما ٌأتًٌقوم هذا االمر بعمل صورة عكسٌ

 . نشط االمر 1

 Enterختر العنصر الذي ترٌد عمل تناظر له ثم اضغطا. 2

 . حدد النقطة االولى لخط التناظر ثم حدد النقطة الثانٌة لخط التناظر 3

 ( للموافقة على المسح.Yأو اكتب ) Enter. هل ترٌد مسح الشكل االصلً أم ال ؟ أضغط 4

 (.8 - 12: ارسم نظٌر الشكل المثلث الموضح فً الشكل )7 - 8مثال 

 Mirror. نشط االمر 1

 (Select objects(ختر المثلث عندما تظهر الرسالة التالٌةا. 2

 (.8  - 13، كما فً الشكل ) )سوف ٌبدو المثلث منقطاً )نشطاً 

 8  - 12الشكل   نهاء االختٌار.إل Enterضغط ا. 3

 (148نظر الشكل )ا, ثم تناظر عندما تبدو الرسالة اآلتٌة. حدد النقطة األولى لخط ال4

Specify first point of mirror line 

 (8  - 15نظر الشكل )ا, ثم تناظر عندما تبدو الرسالة اآلتٌة.  حدد النقطة الثانٌة لخط ال5

Specify second point of mirror line 
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االولى النقطة 

لخط التناظر 

ـ محددة ب

Osnap 

 الشكل األصلً

 النظٌر

 ثانٌةالالنقطة 

لخط التناظر 

ـ محددة ب

Osnap 

 :ٌُجاُب على السؤال اآلتًحتى سوف ٌختفً النظٌر 

 (16  - 8)الشكل نظر.اEnterأدناه بـ ضغط فً ترٌد مسح الشكل االصلً أم ال,أجب الرسالة أ

Delete source objects? [Yes/No]<N> 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 شرٌط االبعاد 4-8

 الرسومات،واألوامر هً:بعاد على من الخٌارات التً تتٌح وضع األ مجموعةٌتضمن شرٌط األبعاد 

ذلك عن طرٌق النقر  كون: ٌستعمل فً قٌاس األبعاد األفقٌة والرأسٌة وٌ Linearالبعد الخطً  .1

 على بداٌة الخط والنقر على نهاٌتِه.

: ٌستعمل فً قٌاس األبعاد المائلة والرأسٌة واألفقٌة عن طرٌق النقر  Alignedالبعد الموازي   .2

 فً بداٌة الخط ونهاٌة الخط . 

 .Y ، X: ٌستعمل فً قٌاس بعد النقطة عن نقطة األصل  فً مستوي  Ordinateالبعد المرتب  .3

: ٌستعمل لقٌاس نصف القطر وذلك عن طرٌق أخذ األمر والنقر  Radiusالبعد نصف القطري  .4

 لى الدائرة لقٌاس نصف قطرها .ع

: ٌستعمل لقٌاس نصف القطر أٌضاً ولكن ٌعطى  Joggedالبعد نصف القطري بشكل متعرج  .5

 .Zشكل خط البعد ٌمكن التحكم فٌه على شكل حرف 

خذ األمر والنقر على أ: ٌستعمل لقٌاس قطر الدائرة عن طرٌق  Diameterالبعد القطري  .6

 المكان المطلوب.الدائرة وتثبٌت البعد فً 

 8  - 14الشكل  8 - 13الشكل 

 8  - 16الشكل  8 - 15الشكل 
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: ٌستعمل لقٌاس الزاوٌة المحصورة بٌن ضلعٌن عن طرٌق النقر على  Angularالبعد الزاوي  .7

 األمر ثم النقر على الخط األول والنقر على الخط الثانً وتثبٌت مقاس الزاوٌة بالمؤشر .

ٌه : لقٌاس جمٌع المقاسات بسرعة ومرة واحدة، وٌوجد ف Quick Dimensionالبعد السرٌع  .8

والذي ٌقوم بالقٌاس بحٌث المقاسات ال تكون  Staggeredاختٌارات، منها االختٌار  مجموعة

لقٌاس المحاور أو الخطوط بحٌث تبدأ المقاسات من نقطة  Baselineعلى خط واحد، واختٌار 

 ٌمكن عن طرٌقه تحدٌد نقطة ٌبدأ القٌاس منها. Datum Pointواحدة، واختٌار 

Specify dimension line position, 

orContinuous/Staggered/Baseline/Ordinate/Radius/Diameter/datumPoint/Edit/se

Ttings 

: للتأكد من اإلعدادات االفتراضٌة للبرنامج ومدى  Dimension style أدوات وضع األبعاد .9

لوب مطابقتها لنظام وضع األبعاد المتبع فً الرسم للتوافق مع طبٌعة اللوحة، فلكل تخصص أس

فً وضع األبعاد، فاللوحة المٌكانٌكٌة تختلف عن اللوحة االلكترونٌة فً طبٌعة األرقام والرموز 

 ذلك عن طرٌق النقر على األٌقونة الموجودة فً شرٌط االدوات. وٌجرىوحجمها، 

: ٌستعمل لوضع نقطة إرشادٌة فً اللوحة ونقوم بكتابة األمر فً شرٌط  blipmodeاألمر  .11

)ٌفٌد أٌضاً عند ، REولمسح هذه النقاط من على الشاشة نقوم بكتابة األمر  onر األوامر ونختا

 offوجود تجاعٌد فً األشكال مثل الدائرة تكون غٌر المنتظمة( أو بكتابة األمر نفسه ونختار 

.Command:blipmode 

Enter mode [ON/OFF] <ON>:OFF 

 عملٌة  تمارٌن5-8 

ضاغط محوري كما فً 2Dباستعمال أوامر الرسم والتعدٌل فً برنامج األوتوكاد  ارسم: 1تمرٌن 

 (.8-17الشكل )

 

 
 

 8-17شكل
 
 

LINE Specify first point: 0,0 

Specify next point or [Undo]: @200,0 

Specify next point or [Undo]: @0,100 

Specify next point or [Close/Undo]: @-200,0 

Specify next point or [Close/Undo]: c 

 

 

نقوم برسم مستطٌل بطول  lineباستخدام االمر . 1

 وحدة 122وحدة وعرض  022
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Command: _offset 

Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 

 

 

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <Through>: 20 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: e 

 

Command: l 

LINE Specify first point: 

Specify next point or [Undo]: 

Specify next point or [Undo]: *Cancel* 

 

Command: 

Command: _.erase 1 found 

 

Command: _trim 

Current settings: Projection=UCS, Edge=None 

Select cutting edges ... 

Select objects or <select all>: Specify opposite corner: 3 found 

Select objects: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: *Cancel* 

 

 

 

 

 

 

 

 8  - 18شكل

 

نقوم  offsetباستخدام االمر . 0

بعمل خطوط موازٌة للمستطٌل 

من االعلى واالسفل 

 وحدة(. 02وللداخل)بمقدار 

 lineباستخدام االمر . 3

نصل بٌن اطراف الخطوط 

فً الشكل للحصول على 

 خطوط مائلة. 

 eraseباستخدام االمر . 4

نقوم بمسح الخطوط 

 الزائدة

  trimباستخدام االمر . 5

نقوم بمسح الخطوط 

 الزائدة

ووضع االبعاد على الرسم، لنحصل على الشكل ثم نقوم بطرٌقة الرسم الحر برسم االنبوب الداخل والخارج الى الضاغط . 6

(18-8.) 
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مبادل حراري احادي االتجاه  2Dباستعمال أوامر الرسم والتعدٌل فً برنامج األوتوكاد  ارسم: 2تمرٌن 

 (. 8  - 19كما فً الشكل )

 

 

 8  - 19شكل

Command: l 

LINE Specify first point: 0,0 

Specify next point or [Undo]: 0 

Specify next point or [Undo]: @0,30 

Specify next point or [Close/Undo]: @-100,0 

Specify next point or [Close/Undo]: c 

 

Command: _offset 

Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <2.0000>: 10 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 

 

Command: _offset 

Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <10.0000>: 5 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit>: 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: 

 

 

Command: _trim 

Current settings: Projection=UCS, Edge=None 

Select cutting edges ... 

Select objects or <select all>: Specify opposite corner: 8 found 

Select objects: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

نقوم برسم مستطٌل  lineباستخدام االمر . 1

 وحدة 32وحدة وعرض  122بطول 

 offsetباستخدام االمر . 0

نقوم بعمل خطوط موازٌة 

للمستطٌل من الٌمٌن 

 12والٌسار وللداخل )بمقدار 

 وحدات(.

ومن االعلى واالسفل 

 وحدات(. 5وللداخل )بمقدار 

  trimباستخدام االمر . 3

نقوم بمسح الخطوط 

 الزائدة
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[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: 

 

 

 
 
 

 

 

 

 8  - 20شكل

(    كما  Tankحاوٌة خزن) 2Dباستعمال أوامر الرسم والتعدٌل فً برنامج األوتوكاد  ارسم: 3تمرٌن 

 (.8-21فً الشكل )

 

 

 

 

 8  - 21شكل
 

Command: l 

LINE Specify first point: 0,0 

Specify next point or [Undo]: @50,0 

Specify next point or [Undo]: @0,100 

Specify next point or [Close/Undo]: @-50,0 

Specify next point or [Close/Undo]: c 

 

Command: _offset 

Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <20.0000>: 5 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:> 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit:> 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:> 

ثم نقوم بطرٌقة الرسم الحر برسم االنبوب الداخل والخارج الى المبادل الحراري ووضع االبعاد على الرسم، لنحصل . 4

 (8-21على الشكل )

نقوم برسم مستطٌل  lineباستخدام االمر . 1

 وحدة 122وحدة وعرض  52بطول 

نقوم  offsetباستخدام االمر . 0

بعمل خطوط موازٌة للمستطٌل 

من الٌمٌن والٌسار ومن االسفل 

 وحدات(. 5وللداخل ) بمقدار 
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Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit:> 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:> 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit:> 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:> 

 

 

 

Command: _offset 

Current settings: Erase source=No  Layer=Source  OFFSETGAPTYPE=0 

Specify offset distance or [Through/Erase/Layer] <5.0000>: 25 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:> 

Specify point on side to offset or [Exit/Multiple/Undo] <Exit:> 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit>: _u 

Select object to offset or [Exit/Undo] <Exit:> 

 

Command: _circle Specify center point for circle or [3P/2P/Ttr (tan tan 

radius:]) 

Specify radius of circle or [Diameter] <20.0000>: 20 

 

Command: _trim 

Current settings: Projection=UCS, Edge=None 

Select cutting edges ... 9 found 

Select object to trim or shift-select to extend or 

[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 8  - 22الشكل 

نقوم  offsetباستخدام االمر . 3

بعمل بتحدٌد خط المركز وٌبعد 

وحدة من الٌمٌن او  05بمقدار 

 الٌسار. 

 
باستخدام امر رسم . 4

circle  نقوم برسم

دائرة من خط المركز 

 وحدة. 02صف قطر بن

 

  trimباستخدام االمر . 5

نقوم بمسح الخطوط 

 الزائدة

 (.8-22ثم نقوم بوضع االبعاد على الرسم، لنحصل على الشكل ). 6


