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 ترجمینمقدمه م

کشی بهـره مـی بـرده     هاي لوله ها پیش بشر جهت جابجایی سیاالت از لوله و سیستم از قرن

فوالد و به تبع آن گسترش استفاده از نفت است. با شروع انقالب صنعتی و گسترش استفاده از 

کشـی هـر   هاي لولـه   ، نیاز به ساماندهی و ایجاد استاندارد سیستمو ساخت کارخانجات تولیدي

 چه بیشتر احساس شد.  

از انتشـارات   Roy A. Parisherتـالیف   Pipe Drafting and Designکتاب حاضر ترجمه کتاب 

منتشر شد که با اسـتقبال   1995باشد. اولین نسخه از این کتاب در سال  می ELSEVIERمعروف 

آخرین نسـخه از  . کتاب در دست، ترجمه سوم آن نیز منتشر گردیددوم و خوانندگان، ویرایش 

 .باشد این کتاب ارزشمند می

  اجـزاي سیسـتم  بصـورت گـام بـه گـام      در ابتدابندي کتاب به شکلی تنظیم گشته که  فصل

ها و نقشه هـاي صـنعتی    و تجهیزات فرآیندي توضیح داده شده و سپس انواع دیاگرام کشی لوله

هاي متنوعی است که بـه   نقشه ها و . سرتاسر کتاب مملو از مثالگیرد میمورد بررسی دقیق قرار 

هاي  هاي انتهایی، روش همچنین در فصلکند.  خواننده براي درك هرچه بیشتر مطالب کمک می

   ها و اشکال بسیاري همراه است. ذکر شده که با مثال CADافزار  ترسیم نقشه به کمک نرم

من هموطنـان  عزیز قرار بگیـرد. در ضـ   خوانندگانبتواند مورد توجه  ترجمهامید است این 

نظرات و پیشنهادات ارزنده خـود را بـا    Info@noavarpub.comتوانند از طریق رایانامه  عزیز می

 در میان بگذارند.   مترجمین

 

 با تشکر 

ی شایستهبو مجت ابوذر ملکیان 
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 1فصل 

 مقدمه، کاربرد و روند کلی

 کشی   لولهطراحی 

هـاي مـورد نیـاز و یـا حمـل       و محـل کشی عبارت است از ایجاد ارتباط بین تجهیزات  لوله

و بعضـا  شـیمی  ن یسیسات صنعتی، مهندسأت در طراحیسیاالت در جهت تأمین اهداف فرآیند. 

کننـد.   ریـزي مـی   را پایـه  مشخصـات پـروژه   را ایجاد کـرده و  1هاي جریان فرآیند نقشهمکانیک 

ـ کن نتـرل مـی  را تهیـه و فرآینـد را ک   2هاي لوله کشـی و ابـزار دقیـق    مهندسین مکانیک نقشه  د.ن

 سـتفاده افروشندگان تجهیزات  از اطالعات ارائه شده توسط مهندسین وکشی  هاي نقشه تکنسین

ات بایـد انتظـارات   سـ سیأت جانماییطراحی و کنند.  تجهیزات تأسیسات را جانمایی میو نموده 

ات ، مشخصـ المللـی  داخلـی و بـین  و با کدهاي ایمنی، اسـتانداردهاي   را برآورده نموده مشتري

   .مطابقت داشته باشد اندازي مشتري، بودجه و تاریخ راه

تـوان   بطـور مثـال مـی    .هاي مختلـف صـنعتی و غیرصـنعتی کـاربرد دارد     کشی در زمینه لوله

واحدهاي پتروشیمی، پاالیشگاه، واحـدهاي نیروگـاهی و اتمـی، کارخانجـات مـواد شـیمیایی،       

د، لولـه کشـی عمرانـی سـاختمانی و     خانـه آب، صـنایع دریـایی، انتقـال مـوا      واحدهاي تصفیه

  .را نام بردتأسیسات و... 

مراحل مختلف انجام یک پروژه شامل سـه فعالیـت اساسـی مهندسـی، تـأمین تجهیـزات و       

مهندسـی شـامل     کننـد. بخـش   بیان مـی  E.P.C 3به اختصار به صورت  باشد که آن را ساخت می

باشـد. از   ی، مکانیک، ابزار دقیق و برق میکش هاي فرآیند، عمران، سازه، لوله کارکنانی از قسمت

گیرد که از سـه بخـش اصـلی زیـر      می کشی بیشترین نفرات را در بر ها، بخش لوله بین این گروه

 شود: تشکیل می

                                                           
١. Process Flow Diagram 
٢. Piping & Instrumenation Diagram 
٣. Engineering Procurement Construction 



، طرحي  نقشه / ۶ جز بر پايپينگ (شناخت   كشي) مرجع كا
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 1کشی گروه مهندسی اقالم لوله

 2کشی گروه طراحی لوله

کشی گاه و تحلیل تنش لوله گروه طراحی تکیه
3 

 

 کشی   لولهطراحان مرتبط با کارفرمایان 

ها همکاري داشته باشند در زیـر   توانند با آن می کشی یی که مهندسین لولهها برخی از شرکت

 آورده شده است:

 هاي مهندسی شرکت

فـاز   ن،کارفرمایـا بسـیاري از   .کارخانه را به عهـده دارنـد  طراحی یک  ،ي مهندسیها شرکت

 .سپارند می دیگريکت شررا به  و نصب به یک شرکت و فاز ساخت را طراحی یک پروژه

 عامل هاي شرکت

هـا را بـه    پـروژه ریز پیگیـري و  را رصد کـرده سیسات أت مرهعملیات روز ،هاي عامل شرکت

 .عهده دارند

 هاي مهندسی معماري   شرکت

هـا   خـراش  هاي تجاري و آسمان برج ي در زمینههاي مهندسی معماري  شرکتانتقال تجارب 

 شود که عبارتند از: هاي ساختی می کشی منتج به تهیه نقشه لولهبه طراحان 

 PFDهاي  نقشه

 plot planهاي  نقشه

 4هاي جانمایی تجهیزات نقشه

 5لوله کشی ي آرایشها هنقش

   Isometric هاي نقشه

 متریـال، کنتـرل  ، خرید يها به بخش ارتقاء برايرا کارکنان  ،کشی لولهآشنایی با اصطالحات 

آمـاده  هـا   گاه ، تحلیل تنش لوله و تکیهمدیریت پروژههزینه،  رآوردمورد نیاز، بتهیه لیست اقالم 

 .زداس می

 هاي ساختمانی  شرکت

کشـی   با نظارت مهندس طراح لوله ،شود ها آماده می که در این شرکت LAY OUTهاي  نقشه

د شـود.  یجـا اتغییراتـی  آن  ممکن است در تمهیداتانجام شده و در هنگام اجرا به دلیل برخی 

                                                           
١. Piping Material Engineering 
٢. Piping Design Engineering 
٣. Piping Supporting & Stress Analysis 
۴. Equipment location drawings 
۵. Piping arrangement drawings 



ند كلي /    بر   : مقدمه، كا  ۷فصل 
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هـا بـا همـاهنگی     ها و دیوارها و فونداسـیون  هاي بتنی و فلزي، جاده ها و سازه طراحی کلیه ابنیه

شود. نتایج گروه مهندسی سـیویل کـه بـراي     ها انجام می بخش مهندسی پایپینگ در این شرکت

 کشی مهم است عبارتند از: گروه طراحی لوله

 هاي توپوگرافی نقشه

 برداري از سایت نقشه

 هاي فونداسیون شهنق

 شده هاي آسفالت ها و ناحیه جاده

 اندازي و راه نصب هاي شرکت

بـه عهـده بخـش سـاخت      1هـاي پـیش سـاخت    تأمین متریال و لوله مورد نیاز و تهیه نقشـه 

 باشد. می

 مورد نیاز طراحهاي  توانایی

توجـه بـه    با(هاي قراردادن تجهیزات  طراح در ابتدا باید دانش و تجربه کافی در مورد محل

را داشته باشد. طراح باید مطابق با جداول و استانداردهاي نگهداري و محافظت  )محل کارخانه

طراحی را  -از تجهیزات، معیارهاي ایمنی، قابلیت ساخت، مقرون به صرفه بودن و قابلیت اجرا

و ناسـب  ، برقراري ارتبـاط م ها براي بهبود مهارت تالشصداقت، قابل اعتماد بودن، انجام دهد. 

 ان مؤثر باشد.  اي طراح موفقیت حرفهتواند در  مینگرش مثبت 

برخـی   شـد و هنـوز هـم در    هاي لوله کشی که در گذشته به صورت دستی تهیـه مـی   نقشه

شود، به تدریج با پیشرفت تکنولـوژي منسـوخ شـده و امـروزه ایـن       دیده می  تأسیسات قدیمی

 گردند.   می وطه تهیهها به کمک کامپیوتر و نرم افزارهاي مرب نقشه

                                                           
١. Spool drawing 
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 2فصل 

 هاي فوالدي لوله

  تاریخچه

هـا بـه محـل سـکونتش، از منـابع طبیعـی در        بشر در گذشته جهت انتقـال آب از رودخانـه  

ر مصـر باسـتان   کـرد. د  هـاي توخـالی درختـان اسـتفاده مـی      دسترس، احتماالً گیاه بامبو و کنده

جـنس  از و توسـط یونانیـان و رومیـان    ي هاي فلز رس ساخته شد. اولین لوله هایی از خاك لوله

. گرچـه  ندهاي آهنی ساخته شد لوله، با اختراع باروتبه مرور زمان و سرب و برنز ساخته شد. 

امکان هاي تفنگ با استحکام باالتر را  شد، اما ساخت لوله از باروت در ساخت آهن استفاده نمی

   تخصصی تبدیل شده است. ساخت لوله و تیوپ به یک شاخه بسیار هساخت. امروز پذیر

 

 جنس لوله 

گـردد کـه از آن    اي شکل اطالق می استوانه لوله به یک جسم توخالی ودر یک مفهوم کلی، 

هـا   شود. برخی از مـوادي کـه لولـه از آن    اي به نقطه دیگر استفاده می جهت انتقال سیال از نقطه

ک، آلومینیوم، چدن، فوالدهـاي  شود عبارتند از بتن، شیشه، سرب، برنج، مس، پالستی ساخته می

فوالدهاي آلیاژي. با توجه به گستردگی این مواد، انتخاب یـک مـاده مناسـب تنهـا بـا       و کربنی

دمـا،  عبارتنـد از  معیارهاي انتخـاب جـنس لولـه    پذیر است.  توجه به شرایط کاربردي آن امکان

کربنی(کـربن اسـتیل)   -دهاي فوال در این فصل بیشتر به لولهفشار و مقاومت در برابر خوردگی. 

 باشند، توجه شده است.   می کشی ترین ماده بکار رفته در صنعت لوله که متداول

 
 تولیدهاي  روش

دیـواره، مقاومـت در    هایی چون اسـتحکام، ضـخامت   هاي فوالدي را با توجه به ویژگی لوله

در اینجـا   .ندسـاز  هاي مختلف می روشو به کمک ر هاي دما و فشا و محدودیت برابر خوردگی

و جـوش مـارپیچی توضـیح داده     تولید یعنی بدون درز، جـوش لـب بـه لـب    سه روش اصلی 



 ۹ها /  پيوست  
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 خواهد شد:

 :لوله بدون درز

نشــان  1-2همانگونــه کــه در شــکل 

یـک  به کمک ها  داده شده است این لوله

از طریق سوراخ کردن یـک میلـه   و سنبه 

که (توپر فوالدي نزدیک به حالت مذاب 

 د.نگرد می تولید، )شود می شمش نامیده
 

 درز هاي بدون سایز کردن لوله 1ـ 2شکل 

 :لوله با جوش لب به لب

با عبور دادن یک ورق فوالد گـرم از  

هـایی کـه ورق را بـه     میان شکل دهنـده 

شکل یک دایره توخالی درخواهنـد آورد  

و فشـردن دو انتهـاي ورق بـه یکــدیگر،    

  .گردد یک اتصال جوشی ایجاد می
 با جوش لب به لب  دهی لوله شکل 2ـ 2شکل 

 :لوله با جوش مارپیچ

لوله با جوش مارپیچ از طریـق  

چرخاندن نوارهاي فلـز بـه شـکل    

مـــارپیچی و ســـپس جوشـــکاري 

هــا بــه  هــایی کــه در آن لبــه محــل

یکــدیگر پیوســته و یــک درز را   

گـردد.   مـی  دهنـد، ایجـاد   شکل می

هـا، بـه علـت     کاربرد این نوع لولـه 

ها، محدود بـه   هاي نازك آن یوارهد

کشی بـا فشـارهاي    هاي لوله سیستم

باشــد. ایــن روش از دو  پــایین مــی

ــري   ــر از رواج کمتــ روش دیگــ

 برخوردار است.

 
 با جوش مارپیچ  دهی لوله شکل 3ـ 2شکل 

 

 

 

 هاي تولید شده با سه روش باال شکل نهایی لوله 4ـ 2شکل 

باشد. براي مثال لوله با جـوش لـب    مزایا و معایبی میهر یک از سه روش تولید لوله داراي 

توانـد   شود که داراي ضخامت دیواره یکنواختی بوده و مـی  به لب، از ورق نورد شده ساخته می

 دهی و جوشکاري مورد بازرسی قرار گیرد. این روش به ویژه زمانی که به  قبل از شکل


