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 عدم بواسطه طراح مهندسين که بود نهفته این در امر علت. کردند می

 های هزینه به نسبت واقعی لمس اجرا، و خرید های فرآیند با شدن درگير

 در ها پروژه ارجاع زمان مرور به اما. نداشتند خود پيشنهادی طرح از ناشی

 این. گرفت قرار کارفرمایان کار دستور در (EPC) مانند جدید های قالب

 خرید امر در طراحی متولی دستگاه نمودن درگير واسطه به تمهيد

 از هايی مجموعه چنين مدیران که شد موجب پروژه ساخت و ملزومات

 طراحی ای گونه به را پروژه باشند داشته انتظار خود طراح مهندسين

 آن در ضروری غير های هزینه کاهش جهت اقتصادی مالحظات که نمایند

 معنای به هيچوجه به اقتصادی مالحظات رعایت البته. باشد گشته لحاظ

 معنای به کالم، یک در و مهندسی استاندارهای و کدها مقررات، از عدول

 که است طراح مهندس هنر این بلکه باشد نمی محصول کيفيت از عدول

  .گردد پروژه های هزینه مورد بی افزایش از مانع کيفيت، رعایت ضمن

 کمک موضوع این از محترم خوانندگان درک به ساده مثال یک ذکر شاید

 مشاهده (Piping) کشی لوله های پروژه برخی در شخصا اینجانب:  نماید

 یک از گی تجربه بی واسطه به طراح درجه، ٩٠ زانوی یک از پس ام نموده

 صافی یا شير از قبل فلنج به اتصال جهت (Piece of Pipe) لوله قطعه

 و غيرضروری فاصله کاهش با ميشد که  آن حال. است نموده استفاده

 این که داد جوش فلنج به را درجه ٩٠ زانوی مستقيمًا لوله، قطعه حذف

 پروژه هزینه کاهش لذا و شده لوله جوشکاری سر یک کاهش موجب امر

 جوشکاری سر یک قيمت اول نظر در شاید. داشت خواهد دنبال به را

 با عظيم پروژه یک منظر از وقتی اما نباشد ای مالحظه قابل رقم اضافی

 هزینه ميزان کنيم، نگاه موضوع به مواردی چنين تعدد و باال های لوله سایز

 پروژه یک. شد خواهد مشهود بيشتر آن اهميت و شده جويی صرفه

 شامل را خط ٢۵٠٠ حدود در چيزی معموًال متوسط ابعاد با صنعتی

 هر که( بگيریم نظر در اینچ ١٢ را لوله خطوط سایز متوسط اگر. شود می
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 کنيم فرض چنين و) دارد جوشکاری پاس دو به نياز حداقل آن جوش سر

 ميزان شود، انجام لوله خط یکصد هر در مورد یک تنها فوق اصالح که

 با که باشد می قطر-اینچ ٧٢٠ معادل پروژه جوشکاری در جوئی صرفه

 معادل لوله قطر-اینچ هر مخرب غير تست و جوشکاری قيمت احتساب

 بر بالغ عددی اضافی های هزینه کاهش ميزان مجموع در ریال هزار ٢٠٠

 حقوق که کنيد توجه موضوع این به اگر حال. بود خواهد ریال ميليون١۴۴

 در سال ٨ تا ۶ حدود کار سابقه با کشی لوله طراح مهندس یک ماهانه

 ريال ميليون ١٢ حدود در رقمی ایرانی مشاور مهندس های شرکت

 اصالح مورد یک با تنها تواند می زبده طراح یک که دید خواهيد باشد، می

 و نموده تامين کامل طور به را خود سال یک حقوق فوق شکل به طراحی

 و مواردی چنين تعداد عمل در است بدیهی. نماید کمک پروژه صندوق به

 به و بود خواهد شده ذکر مثال از بيشتر بسيار جويی صرفه ميزان نتيجه در

 ميزان و پروژه یک در صحيح و دقيق مهندسی اهميت بيانگر ساده طور

 و کارفرمایان توسط بايد که باشد می اجرا و خرید فازهای در آن تاثيرات

  .گيرد قرار نظر مد پروژه محترم مدیران

 و فنی های نيازمندی با تضاد در نبايد وجه هيچ به جويی صرفه این البته

 تخليه خط نصب چنانچه مثال، طور به. باشد معمول استانداردهای رعایت

 باشد شده توصيه مربوطه P&ID نقشه در شير فلنج از پيش (Drain) مایع

 را شير فلنج و درجه ٩٠ زانوی بين ساپورت نصب تنش آناليز گزارش یا و

 (Piece of Pipe) لوله قطعه یک از استفاده که است بدیهي بداند، الزامی

 از (Design to Cost) اقتصادی طراحی استناد به توان نمی و بوده اجباری

  .نمود خودداری آن نصب

 کش لوله طراح مهندس گفت؛ توان می موضوع بندی جمع عنوان به 

)Piping (کاهش و فنی الزامات رعایت مقوله دو هر به همواره بايد 
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 و فنی نظر از که نماید ارائه طرحی و داشته نظر ضروری غير های هزینه

 و توانائی چنين به یابی دست که است بدیهی. باشد بهينه اقتصادی

 تجربيات افزایش با و داشته تجربه کسب و ممارست به نياز مهارتی

 به اقتصادی و فنی مالحظات و گشته بهينه وی طرح مهندس، یک عملی

 .گشت خواهد لحاظ آن در توامان صورت
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