
وجود  ما  زندگى  در  گاز  و  نفت  که  مادامى   
کاراى  و  ایمن  جابه جایى  نیازمند  ما  دارند، 
شده  داده  نشان  و  هستیم  فرآورده ها  این 
ایمن ترین  انتقال،  لوله  خطوط  که  است 
روش براى انجام این کارند. از آن جایى که 
و  نفت  مانند  پرخطرى  مواد  از  باالیى  حجم 
ممکن  راه  تنها  شوند،  جابه جا  بایستى  گاز 
لوله  خطوط  طریق  از  کار  این  انجام  براى 
باعث  لوله  خطوط  شبکه  توسعه  مى باشد. 
افزایش منافع اقتصادى و فرصت هاى شغلى 

و سرمایه گذارى در این حوزه خواهد شد.
ایالت  در   1858 سال  در  اینکه  از  بعد 
سریع  خیلى  شد،  کشف  نفت  پنسیلوانیا، 
استفاده جدیدى از لوله و خطوط لوله پدیدار 
شد. اولین خط لوله نفت، به طول 2,5 مایل 
گردید.  نصب  سال 1863  در  اینچ  قطر 2  و 
این خط لوله در روز 800 بشکه نفت خام را 
انتقال مى داد. نخستین خط لوله نفت در ایران 
احداث  از  پس  و  خورشیدى  سال 1289  در 
پاالیشگاه آبادان با ظرفیت 120 هزار تن در 
مخازن  که  لوله  خط  این  شد.  احداث  سال 
آبادان  پاالیشگاه  به  را  سلیمان  مسجد  نفت 
اتصال مى داد، در سال 1290 خورشیدى به 
شده  نصب  تلمبه هاى  و  رسید  بهره بردارى 
قدرت حمل  مى کرد.  کار  آب  با بخار  آن  در 
روزانه این تلمبه ها 40 هزار بشکه و حداکثر 
فشار تولیدى آن 800 پوند بر اینچ مربع بود. 
قطر این خط لوله یکسان نبود و در برخى از 
نقاط 6 و در برخى دیگر 4 اینچ بود. دومین 
خط لوله نیز در همین مسیر با قطر 12 اینچ 

کشیده شد.

وجود  به  توجه  با  ایران،  عزیزمان  درکشور 
گستره  همچنین  و  گاز  و  نفت  عظیم  ذخایر 
خطوط  منشعب  شبکه  وجود  اقلیمى،  پهناور 
لوله (در حدود 14 هزار کیلومتر خطوط لوله 
نفت و فرآورده هاى نفتى و 36 هزار خطوط 
لوله انتقال گاز) در سراسرکشور، جهت انتقال 
و توزیع انرژى اهمیتى دوچندان دارد. با توجه 
نیازهاى آتى کشور در توسعه شبکه سراسرى 
خطوط لوله و همچنین با توجه به این که این 
نگهدارى  به  نیاز  لوله،  خط  از  وسیع  حجم 
دارد  اقتصادى  و  ایمن  پایدار،  بهره بردارى  و 
به  مفید  علمى  منابع  کمبود  به  توجه  با  و  
زبان فارسى در این حیطه، اثر حاضر مى تواند 
بخشى از نیازهاى کارشناسان در این حوزه ها 
را پوشش دهد. در این کتاب مباحث مربوط 
انتقال  لوله  خطوط  طراحى  و  هیدرولیک  به 
شده  ارائه  فازى  تک  حالت  در  مایعات 
است  شده  سعى  کتاب  این  تألیف  در  است. 
مفاهیم به صورت ساده و کاربردى و با ذکر 
مى تواند  اثر  این  شود.  بیان  متعدد  مثال هاى 
به عنوان مرجع کاربردى و محاسباتى براى 
صنعت  در  شاغل  مهندسان  و  کارشناسان 
صنایع  و  آب  انتقال  پتروشیمى،  گاز،  نفت، 
فرآیندى مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به 
گسترده اى  مبحث  لوله  خط  مهندسى  اینکه 
است که عناوین بسیارى را پوشش مى دهد، 
مؤلف در حال نگارش جلد دوم این اثر است 
که شامل مباحثى در حوزه ساخت، بازرسى، 

بهره بردارى و تعمیرات مى باشد.
کتاب حاضر در 10 فصل تدوین شده است. 
در فصل اول این کتاب، استانداردهاى رایج 

در حوزه خطوط لوله و سیستم هاى لوله کشى 
معرفى شده است. در فصل دوم، مشخصات 
در  مختصرى  و  جریانى  لوله هاى  جنس  و 
مورد روش هاى تولید آن ها بحث شده است. 
در فصل سوم کتاب ویژگى هاى مایعات که 
قبیل  از  هستند  موثر  هیدرولیکى  آنالیز  در 
توضیح  غیره  و  بخار  فشار  لزجت،  چگالى، 
تحت  که  چهارم  فصل  در  است.  شده  داده 
عنوان آنالیز لوله ارائه شده، تعریف ماکزیمم 
فشار کارى خط لوله یا فشار طراحى و رابطه 
بارلو و مبحث اختالط در خط لوله در حالت 
انتقال مجموعه اى فرآورده ها و روابط تجربى 
محاسبه طول اختالط بیان شده است. اصول 
هیدرولیکى خطوط لوله قبل از شروع دوران 
این  با  ولى  بودند،  شده  کشف  گاز  و  نفت 
و  تعمیر  در  درگیر  افراد  و  سازندگان  حال 
نگهدارى خطوط لوله امروزى همواره نیاز به 
بهبودهاى  از  بسیارى  دارند.  فن آورى  بهبود 
حاصل  خطا  و  سعى  صورت  به  مهندسى 
گردیده اند. در سال هاى نخست قرن بیستم، 
علمى  تحقیقات  با  تجربى  آزمایش هاى 
همگام شدند. امروزه علم هیدرولیک خطوط 
و  آزمایش  تئورى،  از  حاصل  نتایج  از  لوله 
تجربه بهره مى برد. آگاهى از مفاهیم گرادیان 
هیدرولیکى و پروفیل مسیر خط، که در فصل 
توضیح  کامل  صورت  به  کتاب  این  پنجم 
داده شده، بسیار اساسى و الزامى بوده و این 
مفاهیم اساس طراحى خطوط لوله است. در 
با  لوله  خط  هیدرولیکى  مباحث  فصل  این 
جریان،  سرعت  قبیل  از  مفاهیمى  و  تعاریف 
عدد رینولدز، فشار(هد) و افت فشار در جریان 

مقدمه
محمدهادى غفارى؛ سرپرست نوبتکارى اجراى برنامه فرآورده با 11 سال سابقه فعالیت در شرکت هاى مختلف در سال 
1395 در دانشگاه شهید چمران اهواز از رساله خود با عنوان تشخیص هوشمند ناباالنسى در روتورها با استفاده از 
داده هاى ارتعاشى دفاع و مدرك کارشناسى ارشد مهندسى مکانیک را از این دانشگاه دریافت نمود. از وى مقاله هاى 
مختلفى در این حوزه منتشر شده و تدریس نرم افزار اتوکد، تجزیه و تحلیل پروفیل مسیر خطوط لوله شیراز و اهواز از 
سوابق آموزشى اوست. کتاب خطوط لوله انتقال مایعات: مرجع مهندسى و محاسباتى، تازه ترین اثر غفارى است که 

توسط انتشارات طراح در قطع وزیرى در 10  فصل و 242 صفحه در سال 1397 به چاپ رسید.

«خطوط لوله انتقال مایعات: 
«mمرجع مهند( و محاسبا
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است.  شده  ارائه  لوله  خطوط  در  مایعات 
همچنین در این فصل گرادیان هیدرولیکى 
و پروفیل مسیر با تئورى مربوطه و با یک 
است.  شده  بیان  خوبى  به  کاربردى  مثال 
در فصل ششم نشان داده شده که چگونه 
مى توان مقدار فشار مورد نیاز در مبدأ خط 
لوله براى انتقال ایمن مایع در خط لوله تا 
فشار خواسته شده در مقصد را محاسبه کرد. 
اصطکاکى،  افت  بر  عالوه  تحلیل  این  در 
در  نیاز  مورد  فشار  و  خط  ارتفاعى  پروفیل 
مقصد نیز در نظر گرفته مى شود. همچنین 
در این فصل، مقدار اسب بخار، توان مورد 
مورد  پمپاژ  ایستگاه هاى  تعداد  و  پمپ  نیاز 
از  مشخص  حجم  یک  انتقال  براى  نیاز 
در  هفتم  فصل  در  مى شود.  بررسى  مایع 
در  مرکز  از  گریز  پمپ هاى  کاربرد  مورد 
انواع  اگرچه  مى شود.  بحث  لوله  خطوط 
پمپ هاى  قبیل  از  پمپ ها  از  دیگرى 

گاهى  هم  پیستونى  پمپ هاى  و  دورانى 
به کار برده مى شود. اما امروزه بیشتر 
از  گریز  پمپ هاى  با  لوله،  خطوط 

مرحله اى  چند  و  مرحله اى  یک  مرکز 
در  فصل  این  در  مى شود.  بهره بردارى 

گریز  پمپ هاى  پایه اى  مباحث  مورد 

اصالح  و  آن ها  مشخصه عملکرد  مرکز،  از 
عملکردشان با تغییر سرعت پروانه و کاهش 
در  تشابه  قوانین  مى شود.  بررسى  قطر 
پمپ هاى گریز از مرکز، اهمیت هد مکش 
خالص پمپ(NPSH) و چگونگى محاسبه 
مایعات  پمپاژ  زمان  در  نیاز،  مورد  توان 
مختلف، معرفى مى شود. همچنین تصحیح 
عملکرد پمپ براى مایعات با لزجت باال، با 
استفاده از چارت موسسه هیدرولیک توضیح 
مى شود  داده  نشان  ادامه  در  مى شود.  داده 
که چگونه مشخصه هاى دو یا تعداد بیشترى 
را  موازى  یا  سرى  ترکیب  حالت  در  پمپ 
کار  نقطه  چگونه  و  کرد  مشخص  مى توان 

با  را  لوله  خط  یک  براى 
هد  منحنى  از  استفاده 

سیستم تخمین زد.
هشتـــم،  فصــــل  در 

پارامتــــرهاى مـــوثر در 

و  پمپ ها  به  مربوط  که  پمپاژ  ایستگاه هاى 
هیدرولیک خطوط لوله است، بررسى خواهد 
پمپاژ  ایستگاه هاى  بهینه  موقعیت  داشت. 
خواهد  مرور  هیدرولیکى  باالنس  براساس 
مکش  سمت  دو  در  را  فشار  تغییرات  شد. 
و تخلیه پمپ و چگونگى این کنترل فشار 
با شیر کنترل در پایین دست جریان توضیح 
داده خواهد شد. مقدار خفگى فشار پمپ که 
منحنى  و  پمپ  هد  بین  تطابق  عدم  ناشى 
در  و  شد  خواهد  تحلیل  است،  سیستم  هد 
ادامه، استفاده از پمپ هاى دور متغیر براى 
تحت  پمپاژ  مصرفى  توان  در  صرفه جویى 
خواهد  مرور  بهره بردارى،  مختلف  شرایط 
بین  اقتصادى  مقایسه  یک  همچنین  شد. 
تنظیم فشار خروجى با پمپ هاى دور متغیر 

و کنترل ولو انجام خواهد شد.
 در فصل نهم، پروسه طراحى خط لوله با 
و  نیاز  مورد  پایه اى(دبى  اطالعات  حداقل 
نقاط ابتدایى و انتهایى) توضیح داده مى شود. 
با در نظر گرفتن محدودیت هاي وقوع پدیده 
آن  طراحی  از  قبل  لوله  خط  یک  در  سرج 
می توان میزان تعمیرات بعدي مورد نیاز در 
خط لوله را کاهش یا به نقاط خاصی انتقال 
طراحی  هنگام  در  است  الزم  بنابراین  داد. 
یک خط لوله، وقوع پدیده سرج در آن مورد 
بررسی قرار گرفته و وسایل مورد نیاز براي 
درستی  به  لوله  خط  در  سرج  اثر  کاهش 
انتخاب شود.  لذا در فصل دهم به بررسى 
پدیده سرج در خط لوله، عوامل ایجاد این 
پدیده و روش هاى کنترل آن پرداخته شده 

است. 
در انتهاى کتاب پیوست هایى قرار داده شده 
انجام  در  بتوانند  عزیز  خوانندگان  تا  است 

محاسبات خود از آن کمک بگیرند.
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