
 

 

 

  )2(پروژه آموزشي طراحي اجزاء 

 (Piping)سيستم لوله كشي يك تحليل تنش در 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
  
 

  : استاد

 فــســور مــحــمــد رضــا اســالمــيوپــر
 

  : دانشجو

 ـاد ســـرايـــيــرشــفـ

كه آشنايي من با شاخه تخصصي طراحي  فسور محمد رضا اسالميوپر آقايتاد ارجمندم جناب درودها و احترامات به اسبا تقديم واالترين 
  .و ورودم به اين صنعت مرهون زحمات و آموزش هاي آن بزرگوار ميباشد (Piping)سيستم هاي لوله كشي صنعتي 



 

 

  
  :مقدمه 

را با يكي از بهترين اساتيد اين رشته ) 1(ترم قبل درس طراحي اجزاء . در دانشكده فني دانشگاه آزاد اسالمي واحد جنوب تهران بودم 72-73در حال گذراندن سال تحصيلي 
ان انتخاب واحد ترم جديد هم اصرار داشتم درس طراحي با توجه به خاطره بسيار خوب به جا مانده از تدريس ايشان ، در زم. پاس كرده بودم دكتر ساسان محمديجناب آقاي 

پس از پرس و جويي مختصر و مشورت با دانشجويان سال . ولي با كمال تاسف ديدم درس مذكور در اين ترم توسط ايشان ارائه نمي شود. را با همين استاد بردارم) 2(اجزاء 
 صنعتي         در آن زمان ايشان استاد تمام وقت دانشگاه. را انتخاب كردم دكتر محمد رضا اسالميكالس آقاي  ، دباالتر از بين اساتيد محترمي كه اين درس را ارائه مي كردن

بودند  علت انتخابم اين بود كه ضمن مشورت با دوستاني كه قبال اين درس را با ايشان گذرانده. امير كبير بودند كه به عنوان استاد مدعو در دانشكده ما هم تدريس مي كردند
با وجود اينكه همين دوستان ضمنا متذكر شده بودند كه لذا . مي باشندمهندسي مكانيك و صاحب عنوان پروفسور در اين رشته رشته  در متوجه شدم نامبرده از اساتيد بنام

دل را به دريا زده و ترجيح دادم به هر نحوي كه هست محضر  ، دشواري از دانشجويان خود ميگيرند پايان ترم امتحاناتپروژه هاي ميان ترم و ايشان كمي سختگير بوده و 
  .ايشان را تجربه نمايم
كالس شدند و همگي به ايشان راس ساعت مقرر وارد . فسور را از نزديك ببينموبود و من دل توي دلم نبود كه پر) 2(اولين جلسه درس طراحي اجزاء . ترم تحصيلي آغاز شد

مردي ميان سال با موهاي جو گندمي و چهره اي مصمم و در عين حال مهربان كه شلوار طوسي رنگ و كتي چهارخانه و بسيار شيك و . استيماز جاي خود برخو احترام وي
ع شود اما استاد انتظار داشتيم كه كالس خيلي خشك و جدي شرو. همه با نظر تحسين به وي مينگريستند و منتظر بودند تا استاد درس خود را آغاز كند. مرتب بر تن داشت

به اين ترتيب يخ كالس آب شد و ! باب سخن را گشود  )كه در آن سال ها خيلي گل كرده بود تلويزيوني برنامه اي(در ابتدا با يك شوخي در مورد كاله قرمزي و پسر خاله 
  .صميميتي زودهنگام ميان دانشجويان و استاد شكل گرفت

گزينه . دو گزينه را براي تدريس مطرح كردند و به راي گيري گذاشتندتوضيحاتي در خصوص نحوه تدريس ، سر فصل ها و كتب مرجع ، معرفي اجمالي خود و بيان ايشان پس از 
با  بود و ديگري حذف برخي از اين سرفصل ها و جايگزين نمودن آن» شيگلي«طبق كتاب مرجع ) 2(اول پيگيري سرفصل هاي كالسيك تعريف شده براي درس طراحي اجزاء 

 ما را بر آن داشت كه همگيفراگيري مطالب جديد ،  كنجكاوي در خصوص و دانشجويي ، اقتضاي جواني. مشخص بود خب نتيجه راي گيري تقريبا!  Pipingمبحث جديدي بنام 
بله اين نخستين بار بود كه كلمه طراحي لوله كشي . مورد شخص من ، موجب تعيين مسير زندگي و آينده كاري ام شد گزينه اي كه حداقل در. دهيمبه اتفاق به گزينه دوم راي 

  .را ميشنيدم و شايد در آن موقع هرگز تصور نميكردم كه سال هاي متمادي ميبايست در اين زمينه كار و ممارست نمايم Pipingصنعتي يا همان 
، كاربردهاي آن در صنعت و كدها و استانداردهاي مورد نياز آن آشنا نمودند و براي اينكه  Pipingفسور ما را با اصول اوليه طراحي ومتعدد ، پر به هر حال در خالل كالس هاي

بودند و نمره اين پروژه بخشي از نمره  به درك بهتري در اين زمينه دست يابيم ، يك پروژه ميان ترم نيز براي ما تعريف كردند كه همه دانشجويان موظف به كار كردن بر روي آن
 جهيزات و مقايسه آن باو محاسبه نيروها و گشتاورهاي وارد بر نازل تل تنش در يك سيستم لوله كشي اين پروژه آموزشي عبارت بود از تحلي .كل پايان ترم را تشكيل ميداد

  . اطمينان از قرار گرفتن آنها در محدوده هاي مجاز طراحيجهت حصول  ، نيروها و گشتاورهاي مجاز تعريف شده از طرف سازنده تجهيز
  



 

 

  
فسور اسالمي بر روي من نهاده و مرا به غايت نسبت به اين بخش از علم مكانيك              وبراي اخذ نمره بلكه به خاطر تاثير شگرفي كه روش تدريس پرفقط من در آن زمان نه 

  عالقه ام به حدي بود كه برگه هاي مخصوص كادر دار تهيه كرده بودم و نتايج. با جديت و عالقه فراوان روي اين پروژه كار ميكردمعالقمند ساخته بود ، ) Pipingيعني طراحي (
قرار بر  .قديم نمودمخدمت استاد تمحاسبات خود را در آنها پاكنويس ميكردم و در نهايت كار صحافي و طراحي جلد پروژه را نيز خود شخصا انجام داده و پروژه تكميل شده را 

بنده هم در يك بعد از . مراجعه كنيم دانشكده مكانيك دانشگاه صنعتي امير كبيراين بود كه پس از دو هفته براي اطالع از نتيجه كار و نمره پروژه خود به دفتر استاد واقع در 
از پروژه ام مرا مورد تفقد قرار دادند و البته نقاط ضعف و اشتباهاتي را كه در محاسبات  فسور ضمن تمجيدوظهر بسيار گرم اواسط خرداد ماه به دفتر ايشان مراجعه كردم و پر

را در ذيل پروژه بنده مرقوم فرموده بودند كه تا به امروز اين » بسيار خوب«فسور با دست خط خود عبارت وشده بود و پر 67از  63نمره من . خود داشتم به من گوشزد نمودند
  .وحي گرانبها در كتابخانه شخصي خود محفوظ داشته و به داشتن آن افتخار ميكنمدستخط را همچون ل
براي » پتروپاالمحور«سال از آن تاريخ ميگذرد ، بر آن شدم تا متن اين پروژه را در قالب يك فايل الكترونيكي و از طريق وب سايت شركت مهندسي  17اكنون كه قريب به 

  .دانشجويان رشته مكانيك منتشر نمايمين جوان و استفاده مهندس
، استفاده از روش هاي دستي و ) …و  Caesar II  ،Pipeplusمانند (با توجه به فرا گير شدن نرم افزارهاي محاسباتي در زمينه تحليل تنش سيستم هاي لوله كشي  البته

كماكان  اما واقعيت اين است كه با وجود همه اين پيشرفت ها! جوان خنده دار به نظر برسد  شايد براي مهندسين ، محاسبات طوالني مشابه آنچه كه در اين پروژه انجام شده
ني طراحي ، فرمول ها و مهندسين طراح موفق كساني هستند كه تجربه به دست گرفتن قلم را داشته و عالوه بر تسلط به استفاده از نرم افزارهاي محاسباتي ، به مبا

  .ل نموده و طرحي بهينه ارائه نمايندداشته باشند تا بتوانند به خوبي خروجي هاي نرم افزار را تحلي كامل اين نرم افزارها نيز اشرافاستانداردهاي نهفته در پس 
 ينجانببا ا f.saraei@petropalamehvar.com:  يميلآدرس ا يقخود را از طر يشنهادات، انتقادات و پ ينظرات اصالح يمنما ياز خوانندگان محترم درخواست مدر پايان 

  .گذارند ياندر م
  

  فــرشــاد ســرايــي                                                                                                                                                                                                                                        
  1390تير ماه                                                                                                                                                                                                                                                  

  
  

www.petropalamehvar.com 
  


























































































































































































































