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همه ما با این موضوع که سالم رساندن سیاالت )چه مایع و چه گاز( توسط  
اگر شما هم به  .  لوله کشی صنعتی به مقصد اهمیت زیادی دارد، موافقیم

یادگیری در زمینه لوله کشی صنعتی عالقه مندید، در ادامه این مقاله با ما  
لوله کشی صنعتی، انواع، کاربرد و اجزاء در این مقاله شما با  .  همراه باشید

 .آشنا خواهید شد تشکیل دهنده آن

 لوله کشی چیست؟ 

رای انتقال سیال از یک نقطه به یک نقطه دیگر از لوله کشی استفاده می  ب
 .کنیم. برای مثال انتقال آب مصرفی منازل

نوع    لوله کشی انواع مختلفی دارد. به زبان ساده، فاصله بین مبداء و مقصد،
 .لوله کشی را مشخص می کند

 انواع لوله کشی 

 (Piping) گ  وله کشی صنعتی یا پایپین ل

این  .  یکی از زیر شاخه های لوله کشی، لوله کشی صنعتی یا پایپینگ است
 .نوع لوله کشی مناسب کارخانه ها، نیروگاه ها، پاالیشگاه ها و ... است
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انتقا  خط  یا  پاالیشگاهی  بین  کشی   ل  لوله 
(Pipeline) 

از این .  وع دیگر لوله کشی، لوله کشی بین پاالیشگاهی یا پایپ الین استن
 .نوع لوله کشی برای انتقال سیاالت در مسافت های طوالنی استفاه می شود
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 (Plumbing) ی  لوله کشی تاسیسات

یا  تاسیساتی  لوله کشی  کنیم،  اشاره می  آن  به  لوله کشی که  نوع  آخرین 
شی ساختمان ها و فضاهای کوچک از این دست لوله لوله ک.  پالمبینگ است

 .کشی هستند
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 لوله کشی صنعتی یا پایپینگ 

توان گفت لوله کشی صنعتی به دلیل استفاده در صنعت نفت، گاز و    ی م
 (Piping) لوله کشی صنعتی .  پتروشیمی پرکاربرد ترین نوع لوله کشی است

 .رندتفاوت بسیاری دا (Pipeline) و لوله کشی خط انتقال

 
کنیم بررسی می  با هم  را  باال  تفاوت، عکس  این  بهتر  درک  با  .  برای  ابتدا 

آشنا می شویم. منظور از منطقه جغرافیایی، یک  (Area) مفهوم یک منطقه
 .فضای محدود است مثال یک پاالیشگاه

نوع .  هر کدام یک منطقه جغرافیایی مجزا از هم هستند B و A پس ناحیه
یا  ) B پاالیشگاه  و  (Aی  یا همان منطقه جغرفیای )A ه  پاالیشگالوله کشی در  

حاال  .  ز نوع پایپینگ یا لوله کشی صنعتی استا  (Bهمان منطقه جغرافیایی
اگر بخواهیم بین این دو نقطه لوله کشی داشته باشیم، از نوع لوله کشی  

 .خط انتقال یا همان پایپ الین است

ال سیال در حجم زیاد داخل کارخانه،  لوله کشی صنعتی یا پایپینگ برای انتق
فقط با توجه به کلمات استفاده شده .  پاالیشگاه و نیروگاه استفاده می شود
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از محل های کاربرد لوله کشی صنعتی، متوجه اهمیت و در بعضی موارد  
باید بدانیم که یک نشتی کوچک داخل .  خطرناک بودن مسئله می شویم

.  ارد و ممکن است فاجعه به بار بیاوردنیروگاه عواقب بسیار گسترده ای د
 .پس محاسبات پیچیده و دقیق و علم گسترده ای نیاز دارد

تیم نماتک در ادامه به معرفی سیستم لوله کشی صنعتی و اجزاء تشکیل  
 .دهنده آن می پردازد

 اجزا تشکیل دهنده یک سیستم پایپینگ 

امه با هم به یستم پایپینگ از قسمت های مختلفی تشکیل شده که در ادس
 .معرفی آن ها می پردازیم

 (Pipe) لوله جز اساسی سیستم لوله کشی صنعتی 
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متری تولید   12یا    6لوله یک استوانه تو خالی است که به صورت شاخه های  
. می شود و نقش اصلی انتقال سیال در سیستم لوله کشی را بر عهده دارد

جزء سیستم لوله کشی صنعتی  می توان گفت لوله اصلی ترین و ساده ترین  
 .خود دارای انواع و تقسیم بندی های مختلف می باشد است که

فاکتور اصلی معرفی می شود که در ادامه به آنها اشاره شده   7یک لوله با  
 .است

 (Type) ه نوع لول •
 (Size) ه سایز لول •
 (Material) ه جنس لول •
 (Dimensional standard) ی استاندارد ابعاد •
 (Thickness) ت ضخام •
 (Pipe end) ه آرایش انتهای لول •
 (Length) ه طول لول •
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 (Fitting) ی  اتصاالت در یک لوله کشی صنعت

 
اتصاالت اجزایی هستند که برای وصل کردن دو تجهیز به یکدیگر، استفاده 

تصور کنید در سیستم پایپینگ خود به شرایطی بر می خورید که .  می شوند
نیاز داریم که سیستم لوله کشی    وصل شود یایک لوله باید به یک تجهیز  

درست در این زمان است که یک اتصال به . تغییر مسیر یا تغییر قطر بدهد
 .کمک شما می آید

دسته کلی تقسیم   4به طور کلی اتصاالت را بر اساس کاربرد می توانیم به  
 .در زیر این تقسیم بندی را با هم میبینیم کنیم که

 (Changing direction) ت تغییر جه •



 

8 www.namatek.com 

 (Changing diameter) ر تغییر قط •
 (Pipe to pipe) ه اتصال بین دو لول  •
 (Making branch) ز انشعاب سا •

 (Flange) ج  فلن 

 
فلنج، عضو اصلی دیگر سیستم لوله کشی صنعتی است که می خواهیم با 

برای درک اهمیت فلنج بد نیست به این نکته اشاره شود که  .  آن آشنا شویم
کندکالس   می  مشخص  را  پایپینگ  سیستم  کل  کالس  هر  .  فلنج،  یعنی 

ها  فلنج  شود.  می  آغاز  فلنج  یک  از  پایپینگ  سیستم  یک  در  تغییری 
سطح آن برای اتصال به فلنج    عضوهایی با سطح مقطع دایره ای هستند که

 .یا عضو بعدی سوراخ کاری شده

ن سوراخ ها  به عنوان یک متخصص پایپینگ الزم است بدانیم که تعداد ای
بین فلنج و اتصال بعدی، به منظور آب بندی از .  باشد  4باید مضرب عدد  

فلنج ها انواع و دسته بندی های .  استفاده می شود (gasket) واشر آب بند
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دسته زیر تقسیم می    3فلنج ها به   (Face) از نظر صورت .  متنوعی دارند
 .شوند

 (Raised face) ر لبه دا •
 (Flat face) ت تخ •
 (Ring type joint) ی رینگ •

پیچ از  صنعتی  کشی  لوله  سیستم  در  بعدی  قطعه  به  فلنج  اتصال   برای 
(Bolt)  ستفاده می شودا. 

 
 .دسته زیر تقسیم می شوند 2پیچ های فلنج ها، به 
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 (Stud bolt) پیچ دو سر مهره •
 (Machine bolt) پیچ یک سر مهره •

استان نام گذاری پیچ ها  و  که  انتخاب  دارد  را  به خود  داردهای مخصوص 
 .حتما در مقاالت بعدی به آنها می پردازیم

 (Valve) ت  یرآال ش

 
. شیرها آخرین عضوی از سیستم لوله کشی هستند که با آنها آشنا می شویم

با باز  . وظیفه اصلی شیرها کنترل جریال سیال داخل سیستم پایپینگ است
. و بسته کردن شیر اجازه وصل یا قطع شدن جریان داخل لوله را می دهیم

 .قسمت تقسیم کرد 3یک شیر را می توان به 

 (Body) ه بدن •
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 (Trim)د بخشی که در مقابل جریان قرار می گیر •
 (Bonnet) ش درپو •

با است  بهتر  دارند،  ای  گسترده  بسیار  طیف  شیرها  که  آنجایی   از 
دسته زیر تقسیم   7تقسیم بندی آنها آشنا شویم. شیرآالت به طور کلی به  

 .می شوند

 (Gate valve) ی شیر دروازه ا .1
 (Globe valve) ی شیر دایره ا .2
 (Rotary valve) د ربع گرشیر  .3
 (Check valve) ه شیر یک طرف .4
 (Safety and Relief valve) ن شیر ایمنی و اطمینا .5
 ( Diaphragm valve) ی شیر دیافراگم  .6
 (Needle valve) ی شیر سوزن .7

در این مقاله با لوله کشی صنعتی و اجزاء تشکیل دهنده آن آشنا شدیم. 
به آنها اشاره شد، مباحث   پایپینگ کهالزم به ذکر است که عضوهای سیستم  

یک از این اعضا شرایط و استانداردهای متنوعی دارند هر.  گسترده ای دارند
  .که به عنوان یک متخصص پایپینگ الزم است به آنها تسلط داشته باشیم

ریز   به  ریز  پایپینگ  سیستم  یک  دهنده  تشکیل  اجزای  بعدی  مقاالت  در 
 .بررسی و معرفی خواهند شد


