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  پيشگفتار

هاي نويني را فرا روي بشر گـشوده و مـا را بـا طيـف                  علم شناخت مواد امروزه دروازه     ةهاي چشمگير در زمين    پيشرفت
فـرد   نحصر بـه  هاي م  اي از مواد و آلياژهاي مختلف آشنا نموده است كه هر يك از آنها داراي خواص و قابليت                  گسترده
هـاي نفـت و گـاز،        ي از جمله پااليشگاه   فرايندصنايع  . باشند از صنعت مناسب مي   اي    كارگيري در شاخه    به رايببوده و   
 وسـيعي از مـواد مهندسـي در         ةبهره نبوده و گستر    نيز از اين پيشرفت بي    ... هاي برق، كارخانجات پتروشيمي و       نيروگاه

شود كه انتخاب و گزينش آنهـا بـسته          كار گرفته مي   كشي اين صنايع به    لولههاي   ساخت تجهيزات، شيرآالت و سيستم    
لذا با توجـه    . باشد ي حاكم از جمله دما، فشار و نوع سيال و همچنين مالحظات اقتصادي، متفاوت مي              فرايندبه شرايط   

بـرداري،   ي سـاخت و بهـره     هـا  گذار بر شرايط اقتصادي و هزينه      تأثيري و پارامترهاي متعدد     فرايندبه تنوع زياد شرايط     
ي بـدل گـشته و      فراينـد هـاي     مهندسي پـروژه    و هاي طراحي  ترين بخش  امروزه مبحث انتخاب جنس به يكي از مهم       

مهندسين مشاور با استخدام متخصصين ورزيده در اين زمينه، يكايك اجزاء پروژه را مورد بررسـي دقيـق قـرار داده و                      
هـاي   هـاي حيـاتي پـروژه     عنوان شريان   نيز به  (Piping)كشي   هاي لوله  ستمسي. گزينند مي جنس مناسب را براي آن بر     

هـاي   در شـركت  . ودشـ هاي مناسب براي هر بخش از آن انتخاب          دقت مورد توجه قرار گرفته و جنس        به بايدي  فرايند
ر قالب يـك     قرار گرفته و نتايج آن د      (Piping)كشي    بخش مهندسي لوله   ة اين وظيفه بر عهد    مهندسي مشاور معموالً  

لـذا  ، ودشـ   به پـروژه ارائـه مـي   Piping Material Specification  (PMS)مدرك پر اهميت مهندسي تحت عنوان
كشي با مبحـث انتخـاب جـنس، انـواع آلياژهـاي مـورد اسـتفاده در صـنعت                 هاي لوله  آشنايي مهندسين طراح سيستم   

 . باشد ار حائز اهميت ميبسيكشي و كدها و استانداردهاي مورد استناد در اين زمينه  لوله

 1374هـاي نفـت، گـاز، پتروشـيمي و نيروگـاهي از سـال              طراحـي پـروژه    ة فعاليت در زمينـ    ةبا سابق اينجانب  
هاي معتبـر و شـناخته        تحت ليسانس شركت   و متعددي كه عمدتاً   هاي معظم     در پروژه  خورشيدي تا كنون، شخصاً   

 و  (Piping)كشي   هاي لوله  راحي و اجرا گشته است، با مبحث انتخاب جنس براي سيستم           اروپايي در كشور ط    ةشد
هـاي   هاي آموزشي متعددي را براي كارشناسان شـاغل در شـركت            درگير بوده و همچنين دوره     PMS مدرك   ةتهي

ه همـواره   و از اين رهگذر تجربيات مفيدي نصيب اينجانب گـشته اسـت كـ             ام   مهندسي در اين زمينه برگزار نموده     
حـضور در شـركت مهندسـي       . ام فرصتي براي گردآوري، تدوين و انتشار آنهـا بـراي اسـتفاده عمـوم بـوده               مترصد  

 و حمايـت و     “رئـيس هيئـت مـديره و مـدير امـور مهندسـي            ”عنـوان     خورشيدي به  1386 از سال    “پتروپاالمحور”
 فرصت مورد نيـاز را در اختيـار اينجانـب           هاي گوناگون مهندسي،   پشتيباني اين شركت از تحقيق و توسعه در زمينه        

  .باشد  ميحصل آن نگارش و انتشار كتاب حاضرقرار داد كه ما
، از  “پتروپـاالمحور ” شـركت مهندسـي      ةدر اينجا ضمن تشكر و قدرداني از ساير اعضاء محتـرم هيئـت مـدير              

گونـه   بهره نگذاشته و هـر      بي ارزش خويش   اين كتاب استدعا دارم اينجانب را از معلومات ذي         ةخوانندگان فرهيخت 
 بنـده در ميـان       بـا  f.saraei@gmail.com خود را از طريـق آدرس ايميـل          ةنظرات اصالحي و پيشنهادات سازند    

  .هاي آتي كتاب مورد توجه واقع شده و موجبات افزايش غناي علمي آن را فراهم آورد گذارند تا در ويرايش

 ه



و  

گيـري از خـدمات فنـي شـركت          همچنين از كارفرمايان و مهندسين مشاور محترم كه قصد همكاري و بهـره            
گردد، ضمن بازديـد از      هاي خود را دارند دعوت مي       طراحي پايه و تفصيلي پروژه     ة در زمين  “پتروپاالمحور”مهندسي  

 وب سـايت  “تمـاس بـا مـا   ”، از طريق بخـش   www.petropalamehvar.comوب سايت اين شركت به آدرس       
مذكور پيشنهادات كاري خود را به مديران شركت عرضه نموده و يا در ساعات اداري با تلفن آتليه طراحي شـركت          

  . تماس حاصل فرمايند09363877575 و يا شماره همراه 021-22685046 ة به شمار“پتروپاالمحور”مهندسي 
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