
 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 

 (۱قسمت  -)متریال پایپینگ جلسه اول:

 Caesarو   PDMSمقدمه ای بر پایپینگ و نرم افزارهای  ➢

 هندبوک ها و ...(  –و مراجع )کدها و استاندارد ها  عمعرفی مناب ➢

 Navisو نحوه مشاهده فایل های   Navis Workمعرفی نرم افزار  ➢

 Navisمختصر توضیح درباره نحوه کار کردن با نرم افزار  ➢

 navis workو تفاوت آن با  Pdmsمعرفی نرم افزار  ➢

 لزوم یادگیری کدها و استانداردها ➢

 هندبوک مک گروهیل TCمعرفی هندبوک  ➢

 Piping Guideمعرفی کتاب  ➢

 (۲قسمت  -)متریال پایپینگ جلسه دوم:

 بر اهمیت یادگیری لوله، اتصاالت و نشت بندها تاکید ➢

 بیان تفاوت کدها و استانداردها ➢

 ( …,ASME, ASTM, APIسازمان هایی که متولی تدوین کد ها و استانداردها هستند )  ➢

 به عنوان مهمترین کد پایپینگی ASME B31.3معرفی  ➢

 بیان مواردی که داخل کدها ذکر شده اند ➢

 ASME B31.3در کد  Testingو  Examinationبیان تفاوت  ➢

  ASMEمعرفی تمامی کدهای پایپینگی   ➢

 ASME B31.1کد  Scopeبیان  ➢

 ASME B31.3کد  Scopeبیان  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 ASME B31.4کد  Scopeبیان  ➢

 ASME B31.8کد  Scopeبیان  ➢

 تعریف استاندارد و مواردی که داخل استاندارد ها ذکر میشود ➢

 table 326.1از طریق   B31.3کد  ۴معرفی تمامی استاندارد های اقالم پایپینگ بر اساس فصل  ➢

 ASME B16.5معرفی استاندارد  ➢

 ASME B16.9معرفی استاندارد  ➢

 ASME B16.47معرفی استاندارد  ➢

 ASME B16.11معرفی استاندارد  ➢

 ASME B16.10معرفی استاندارد  ➢

 معرفی استاندارد شیرآالت ➢

 wroughtو  Forgeمعرفی روش های ساخت قطعات نظیر  ➢

 Plumbingو  Piping  ،Pipe Lineبیان تفاوت بین  ➢

 AWWAو  MSSبررسی استانداردهای پر کاربرد  ➢

 برای گسکت ها  ASME B16.21 و   ASME B16.20معرفی استاندارد  ➢

 هندبوک   تعریف ➢

 و بررسی فصول کاربردی آن TCمعرفی هندبوک  ➢

 Mcgraw-Hillمعرفی هندبوک کاربردی  ➢

 (۳قسمت  -)متریال پایپینگ :سومجلسه 

 ها بیان  پارامترهای معرفی لوله ➢

 برای طول لوله ها DRL و SRLطول لوله ها و معرفی اصطالحات  ➢

 (ASME B36.10 , ASME B36.19)بیان استاندارد ساخت لوله ها  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 انتهای کونیک شده( –انتهای صاف  –انواع انتهای لوله ها )رزوه ای  ➢

 درلوله ها BBE-BSE-BLE-BOE-PBE-PLE-PSE-POE-TBE-TLE-TSE-TOEاصطالحات  معرفی ➢

 معرفی روش ساکتی جهت اتصال به لوله هایی که انتهای آنها صاف است. ➢

 جهت اتصال به لوله هایی که انتهای آنها پخ دارد. Butt Weldمعرفی روش  ➢

 لوله هایی که انتهای آنها رزوه دارد.معرفی روش رزوه ای  جهت اتصال به  ➢

  ASME B31.3معرفی زاویه پخ در کد  ➢

 ASME B1.20.1  :معرفی استاندارد رزوه لوله ها ➢

 (ERW,FBW,DSAW,Seamless,FBW)معرفی روش های تولید لوله های فوالدی   ➢

 SMLSجهت ساخت لوله های  Extrusionمعرفی روش  ➢

 فیتینگ های جوشیمعرفی اصطالح درز مخفی در لوله ها و  ➢

 ( Longitudinal , Helicalبیان انواع لوله های جوشی از نظر شکل ظاهری )  ➢

 و تعاریف Scopeدر بیان  ASME B31.3معرفی فصل اول کد  ➢

 جهت ساخت لوله های جوشی با درز جوشی مستقیم UO-Pipeمعرفی روش  ➢

 Liningآشنایی مختصر با پوشش لوله ها و آشنایی با اصطالح  ➢

  ASME B36.10 از استاندارد Table 2-1   انواع سایزهای لوله های فوالدی بر اساس معرفی ➢

 ASME B36.10بررسی فهرست استاندارد  ➢

 ODو بیان ارتباط سایز های نامی با  DNو  NPSبیان اصطالحات کاربردی  ➢

 کردن سایز نامی لوله یا فیتینگ های مورد نظر مان از طریق اندازه گیری با متر انجام مثال های متنوع جهت پیدا ➢

 DNو  NPSبیان نحوه ارتباط بین  ➢

 ASME B36.19و   ASME B36.10نحوه بیان ضخامت لوله ها بر اساس  ➢

 و انواع آن Schآشنایی با اصطالح  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 Std, XS, XXS, XH, XXH ,Heavy Wall, Light Wall آشنایی با اصطالحات ➢

 XXSو  XSبیان ارتباط بین  ➢

 لوله ها و فیتینگ ها  Schنحوه پیدا کردن انجام مثال های عملی از   ➢

 (۴قسمت  -)متریال پایپینگ :چهارمجلسه 

 XXSو  Std, XSو  Schارتباط بین  ➢

 API 5Lآشنایی با انواع ضخامت های لوله های با جنس  ➢

 هایی که مجاز به رزوه کردن آنها نیستیم Schمعرفی  ➢

 نحوه محاسبه جرم لوله ها ➢

 جهت آشنایی بیشتر با سایز و ضخامت لوله ها  Caesarبیان نحوه معرفی سایز و ضخامت لوله ها در  نرم افزار  ➢

 و مشاهده سایز و ضخامت لوله ها داخل آن Pipe dataنحوه کار با نرم افزار  ➢

 APIو  ASTMس استاندراد بیان جنس لوله ها بر اسا ➢

 CS,AS,SSآشنایی با دسته بندی های اصلی متریال های فوالدی  ➢

 لوله های فوالدی  جهت معرفی جنس های پر کاربرد ASME B31.3از  Aمعرفی پیوست  ➢

 و نحوه نامگذاری انها  ASTMدسته بندی متریال ها بر اساس  ➢

 A53, A106, API 5l, A312, A672, A333, A671آشنایی با متریال های پر کاربرد ساخت لوله ها نظیر  ➢

 Forging  :A105, A182, A181, A350آشنایی با متریال های پر کاربرد جهت  ➢

 Wrought  :A234, A403, A420آشنایی با متریال های پر کاربرد جهت  ➢

  ,Casting  :A216, A381آشنایی با متریال های پر کاربرد جهت  ➢

 A193, A194, A320ربرد پیچ و مهره: آشنایی با متریال های پر کا ➢

 A283, A285, A515, A516آشنایی با متریال های پر کاربرد ورق:  ➢

 های پر کاربرد متریال های پر کاربرد  Gradeمعرفی  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 (۵قسمت  -)متریال پایپینگ جلسه پنجم:

 و آشنایی بیشتر با مشخصات متریال ها ASME B31.3از کد  Table A-1معرفی  ➢

 UNS Noمعرفی  ➢

 Min Temperatureمعرفی ستون  ➢

 ASTM A106بررسی نمونه ای استاندارد  ➢

 های پر کاربرد آن Gradeو آشنایی با  ASTM A106از  Table 1بررسی  ➢

 A106های مختلف  Gradeو آشنایی با خواص مکانیکی  ASTM A106از  Table 2بررسی  ➢

 A106و آشنایی با تلرانس قطر خارجی لوله با جنس  ASTM A106از  Table 3بررسی  ➢

 A106بررسی تلرانس ضخامت  ➢

 A106بررسی تلرانس جرم لوله  ➢

 Key to Steelمعرفی و نحوه کار با نرم افزار  ➢

مربوط به جنس )استاندارد روسی، استاندارد چینی، استاندارد ژاپنی و  APIو  ASTMبررسی استاندارد های غیر از  ➢

)... 

 کلید فوالد در نرم افزار Advanced Searchو  Regular Searchینه بررسی گز ➢

 در نزم افزار کلید فوالد Cross Reference Tableبررسی گزینه  ➢

 در نرم افزار کلید فوالد Mechanical Propertiesبررسی گزینه  ➢

 NACE  ،Normalizedاشاره به متریال های  ➢

  نمونهبه صورت کربن استیل نحوه معرفی یک لوله  ➢

 نحوه محاسبه مقدار جرم یک مثال نمونه ➢

 نحوه معرفی یک لوله کربن استیل به صورت نمونه  ➢

 مثال از بازرسی حین خرید لوله  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 بررسی چند سوال کاربردی از کتاب بانک سواالت پایپینگ ➢

 (۶قسمت  -)متریال پایپینگ جلسه ششم:

 انواع روش های اتصال لوله های فوالدی ➢

 )جوشی لب به لب ( Butt Weldبررسی مزایا و معایب روش اتصال  ➢

 Socket Weldبررسی مزایا و معایب روش اتصال  ➢

 بررسی مزایا و معایب روش اتصال رزوه ای ➢

 بررسی مزایا و معایب روش اتصال فلنجی ➢

 جوشکاری و اصطالح پاس جوشکاری  Gapاشاره به  ➢

 در اتصاالت ساکتی Expansion Gapاشاره به میزان  ➢

 نحوه فیتاپ کردن لوله به فیتینگ ساکتی توسط فیترها ➢

 بیان کاربرد فیتینگ ها ➢

 بررسی انواع فیتینگ ها به صورت کارگاهی ➢

 ، انواع ، استاندارد و نحوه بیان  BWمعرفی زانویی  ➢

 نحوه تهیه زانویی با زوایای دلخواه ➢

 و کاربرد آنها (LR, SR, 3D)انواع زانویی ها از نظر شعاع چرخش  ➢

 بررسی نحوه نمایش و مشخصات زانویی در نقشه آیزومتریک ➢

 در نقشه آیزومتریک لولهبررسی نحوه نمایش و مشخصات  ➢

 نحوه محاسبه سنتر زانویی و اهمیت محاسبه آن ➢

 بررسی کاربرد زانویی در جذب انبساط سیستم های پایپینگ و افزایش انعظاف پذیری ➢

 جهت نمایش نحوه جذب انبساط توسط زانویی  Caesarمثال عملی و کاربردی در نرم افزار  ➢

 ها و انواع آنها Returnکاربرد  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 )زانویی تبدیلی( Reducing Elbowمعرفی  ➢

 و نحوه معرفی آنها در نقشه های آیزومتریک ها و کاربرد آنها Reducerبررسی انواع  ➢

 B.O.P El (Bottom Of Pipe Elevation)و  Top Flatو  Bottom Flatمعرفی اصطالحات  ➢

 (Miter Bend)معرفی زانویی های دست ساز  ➢

 معرفی  سه راهی و انواع انها ➢

 بررسی اصطالح ناف سه راهی ➢

 یا چهار راهی  Crossمعرفی  ➢

 )سه راهی مورب (  Lateralمعرفی  ➢

 یا درپوش  capمعرفی  ➢

  Weldoletمعرفی  ➢

 ASME B16.9بررسی استاندارد  ➢

 BWمروری بر جنس های پر کاربرد جهت ساخت فیتینگ های  ➢

 جهت مشاهده ابعاد زانویی و سنتر آن ASME B16.9استاندارد  table 1بررسی  ➢

 درجه ۴۵نحوه محاسبه سنتر زانویی  ➢

 استاندارد )ابعاد و اندازه زانویی تبدیلی( table 2بررسی  ➢

 ها( returnاستاندارد )ابعاد و اندازه  table 3بررسی  ➢

 استاندارد )ابعاد و اندازه زانویی شعاع کوتاه( table 4بررسی  ➢

 ASME B16.9های استاندارد  tableبررسی مابقی  ➢

 بررسی زاویه پخ فیتینگ ها و تلرانس ضخامت ➢

 BWبررسی تلرانس ابعادی فیتینگ های  ➢

 مشاهده انیمیشن اتصال ولدولت روی هدر اصلی و توضیحات مربوطه ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 ها  Oletبررسی کارگاهی  ➢

 Elbolet ،Sweepolet  ،Latrolet  ، Nipoletها  و بررسی تمامی انواع آنها نظیر  oletنحوه نامگذاری  ➢

 Nipoflangeخاص با نام  oletمعرفی یک  ➢

 (۷قسمت  -)متریال پایپینگ جلسه هفتم:

 ها داخل آن oletو بررسی انواع  TCهندبوک  ۴بررسی فصل  ➢

 روی زانویی به صورت کارگاهی Elboletبررسی محل  قرار گیری  ➢

 MSS-SP 97ها جهت خرید و معرفی استاندارد  Oletنحوه بیان سایز  ➢

 معرفی فلنج ها و کاربرد انها ➢

 Weld Neck flangeمعرفی مهمترین فلنج پایپینگ با نام  ➢

 (RF,FF,RTJ) فلنج ها به صورت کارگاهی faceمعرفی انواع  ➢

 F.O.Fبررسی اصطالح  ➢

 یک فلنج گردن جوشی در نقشه های آیزومتریکبررسی نحوه بیان  ➢

 تعریف انواع کالس ها و ریتینگ های فلنج ها ➢

 در فلنج ها Raised faceمزیت استفاده از  ➢

 و نحوه اتصال آن به لوله  Slip on Flangeمعرفی  ➢

 و کاربرد ان در پروژه reducing flangeمعرفی  ➢

 expander flangeمعرفی  ➢

 و کاربرد آن Lap Joint Flangeمعرفی  ➢

 و کاربرد ان  Blind Flangeمعرفی  ➢

 ASME B16.5ستاندارد ابررسی  ➢

 ها material Groupجهت معرفی  ASME B16.5از استاندارد  Table 1Aبررسی  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 Material Group 1.1مربوط به  ASME B16.5از  Table 2-1.1بررسی  ➢

 نحوه تعیین کالس فلنج ➢

 فلنج های فوالدی faceاستاندارد جهت مشاهده میزان   Figure 6بررسی  ➢

 ASME B16.5استاندارد  Table 8بررسی  ➢

 های مورد نیاز فلنج ها Stud Boltجهت تعیین تعداد و ابعاد  ASME B16.5از استاندارد  Table 7بررسی  ➢

 Stud Boltها و  Machine Boltبیان تفاوت بین  ➢

 ها  باید بیرون بزند. Stud Boltره در حین بستن تعیین تعداد مجاز رزوه هایی که از مه ➢

 جهت مشاهده حداق میزان درگری بین رزوه های پیچ و مهره  ASME B31.3از  33۵.2.3بررسی پاراگراف  ➢

جهت تعیین حداکثر تعداد مجاز استفاده از گسکت بین سطوح دو  ASME B31.3از  33۵.2.۴بررسی پاراگراف  ➢

 فلنج

 ی و رزوه ایهای ساکت Fittingبررسی  ➢

 ASME B16.11استاندارد  های  tableتمامی   بررسی ➢

 نحوه تعیین کالس فیتینگ های ساکتی و رزوه ای با توجه به ضخامت لوله ➢

 بررسی سایز هایی که فیتینگ های ساکتی و رزوه ای تولید میشوند ➢

 درپوش، پالگ و کاربرد آنهامعرفی فیتینگ هایی نظیر زانویی چپقی، بوشن، نیم بوشن، سه راهی ، زانویی،  ➢

 بیان تفاوت بین کپ و پالگ و بررسی انواع پالگ ها ➢

 معرفی انواع رو پیچ تو پیچ و کاربرد آن ➢

 جهت بیان صحیح سایز های سه راهی و چهار راهی ASME B16.11استاندارد  Figure 1بررسی  ➢

 معرفی مغزی ، انواع و کاربرد آن ➢

 Reducerو تفاوت آن با  Swage Nippleمعرفی  ➢

 معرفی مهره ماسوره  و کاربرد آن ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 و معرفی قسمت های مختلف و اجزای آن Spiral woundمعرفی گسکت  ➢

 Ring jointمعرفی انواع رینگ های مورد استفاده در فلنج های  ➢

 ASME B16.20بررسی انواه رینگ های مورد استفاده در صنایع با استفاده از  ➢

 ها از طریق استاندارد Spiral Woundمربوط به  Color Codingبررسی  ➢

 (۸قسمت  -)متریال پایپینگ جلسه هشتم:

 بررسی تشخیص شیراالت از روی شکل ظاهری ➢

 انواع وظایف شیرآالتآشنایی با  ➢

 توضیح دسته بندی شیراالت از نظر عملگر ➢

 Gate  کاربرد شیرهای دروازه ای ➢

 Globeکاربرد شیرهای کروی  ➢

 آنهاکاربرد شیرهای ربع گرد و انواع  ➢

 معرفی شیرهای دیافراگمی و کاربرد آنها ➢

 معرفی شیرهای یک طرفه و کاربرد آنها ➢

 آشنایی با اجزای شیراالت ➢

 )فلنجی، ویفری، الگ تایپ، رزوه ای، ساکتی ، جوشی( انواع بدنه شیرآالت ➢

 معرفی انواع بند آورها از نظر شکل ➢

 از نظر حرکت و نوع رزوه  Stemآشنایی با انواع  ➢

 در ساقه شیرآالت RS, NRS, OS, ISآشنایی با اصطالحات  ➢

 از نظر اتصال به بدنه Bonnetآشنایی با انواع  ➢

 در رابطه با بونت BBآشنایی با اصطالح  ➢

 معرفی یوک و کاربرد آن ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 در شیرآالت (Actuator)آشنایی با انواع عملگر  ➢

 (۹قسمت  -)متریال پایپینگجلسه نهم: 

 معرفی نشیمنگاه ➢

 (Globe)آشنایی با شکل داخلی شیر کروی  ➢

 باالرونده در شیر های دروازه ای با شیر های کروی Stemتفاوت  ➢

 تشخیص جهت حرکت صحیح سیال داخل شیر کروی ➢

 Bi Directionalو   Uni Directionalآشنایی با اصطالحات  ➢

 در حین تعمیرات Re Packingو کاربرد آن در تست شیراالت و اجرای عملیات  Back Seatمعرفی  ➢

 معرفی پکینگ جهت آب بندی  ➢

 و گلند فلنج در شیر آالت Glandآشنایی با قطعات  ➢

 Packing Boxمعرفی  ➢

 TCهندبوک مرور اجزای شیرآالت بر اساس  ➢

 در شیرآالت Trimآشنایی با اصطالح  ➢

 آشنایی با نحوه بیان یک شیر دروازه ای و بیان جنس بدنه و جنس تریم ➢

 جهت بررسی تریم متریال شیرهای دروازه ای API 600از  Table 8بررسی  ➢

 Stelliteو  HFآشنایی با اصطالحات  ➢

 (۱۰قسمت  -)متریال پایپینگجلسه دهم: 

 مروری بر جلسات قبل ➢

 Swing Check Valveآشنایی با  ➢

 PNبا  ASMEمعادل سازی ریتینگ های  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 در شیرآالت Name Plateآشنایی با  ➢

 Tilting Disc Check Valveآشنایی با  ➢

 Ball Check Valveآشنایی با  ➢

 piston Check valveآشنایی با  ➢

 Dual plateهای  Check valveآشنایی با  ➢

 استادارد شیر های یک طرفه API 594بررسی استاندارد  ➢

 در شیر های یک طرفه Bو  Aبررسی تایپ های  ➢

 از بابت تعیین حد اقل ضخامت بنده شیر با توجه به ریتینگ  API 594از استاندارد  Table 1بررسی  ➢

 از بابت تعیین طول شیراالت ASME B16.10بررسی استاندارد  ➢

 ASME B16.10بررسی میزان تلرانس طول شیراالت بر اساس استاندارد  ➢

 (۱۱قسمت  -)متریال پایپینگجلسه یازدهم: 

 بررسی شیرهای پروانه ای، کاربرد و انواع آنها ➢

 از نظر انواع و کاربرد  (Ball Valve)رسی شیرهای توپی بر ➢

 در شیرآالت Reduce Boreو   Full Boreآشنایی با اصطالح  ➢

 Ballدر شیرهای  Side Entryو  Top Entryآشنایی با اصطالحات  ➢

 Ballدر شیرهای  Floating Typeو  Trunnion Typeآشنایی با اصطالحات  ➢

 زیر شیراالتی که جرم باالیی دارندتاکید بر استفاده از ساپورت در  ➢

 در شیرهای فورج ۸۰۰آشنایی با کالس  ➢

 و فشار مقایسه جنس های پر کاربرد فورج جهت ساخت شیراالت بر اساس تحمل دما ➢

 و فشار بر اساس تحمل دما فیتینگ هامقایسه جنس های پر کاربرد فورج جهت ساخت  ➢

 بررسی انیمیشن مربوط به شیرهای فورج ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

➢  

 (۱۲قسمت  -)متریال پایپینگدهم: جلسه دواز

 آشنایی با شیرهای سه راهه و چهار راهه و انواع پورت های آنها ➢

 (Weir Type, Straight Type)آشنایی با انواع شیرهای دیافراگمی  ➢

 Pinch valveآشنایی با  ➢

 Squeeze Valveآشنایی با  ➢

 (Needle Valve)آشنایی با شیرآالت سوزنی  ➢

 شیرهای اطمینان و نحوه عمل کردن آنآشنایی با انواع  ➢

 PSVدر شیر   Pop Actionآشنایی با اصطالح  ➢

 Valve Selection Guideآشنایی با  ➢

)سیال تست، زمان تست، روش تست، میزان نشتی مجاز، فشار  API 598استاندارد  قسمت های کاربردی بررسی ➢

 تست و ... (

 API 598و الزامات آن بر اساس استاندارد  Shell testآشنایی با  ➢

 API 598و الزامات آن بر اساس استاندارد  Leak Testآشنایی با  ➢

 API 598و الزامات آن بر اساس استاندارد  Back Seat testآشنایی با  ➢

 DBB (Double Block & Bleed Ring)معرفی  ➢

 قسمت اول( – و مدارک پایپینگ جلسه سیزدهم: )نقشه خوانی

 مقدمه ➢

 آشنایی با دیسیپلین های دپارتمان پایپینگ و ارتباط آنها با یکدیگر ➢

 Specificationتعریف  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 MTOآشنایی با اصطالح  ➢

 

 قسمت دوم( –جلسه چهاردهم: )نقشه خوانی و مدارک پایپینگ 

 PMSمعرفی مدرک  ➢

 توضیح درباره فازهای طراحی پروژه ➢

 ها Piping Classتوضیح درباره  ➢

 پاالیشگاه بندرعباس PMS بررسی نمونه ای ➢

 ها Piping Classتوضیح درباره نحوه نامگذاری  ➢

 Line Noآشنایی با اطالعات  درج شده داخل  ➢

 ها Piping Classدر  Branch tableآشنایی با  ➢

 Jack Boltتوضیح درباره لزوم استفده از  ➢

 یک شرکت معدنی PMSبررسی نمونه ای  ➢

 Same as Pipeمفهوم اصطالح  ➢

 Pipe to Pipeو توضیح درباره انواع انشعابات  ASME B31.3از  ۵بررسی فصل  ➢

 IPSموجود در  PMSبررسی نمونه ای  ➢

 قسمت سوم( –جلسه پانزدهم: )نقشه خوانی و مدارک پایپینگ 

 PIDتوضیح درباره مدرک  ➢

 PIDتوضیح درباره وظایف کارشناس پایپینگ در قبال  ➢

 (1و نحوه طراحی سیستم پایپینگ مربوط به آن )مثال  PIDبررسی نمونه ای یک  ➢

 (2و نحوه طراحی سیستم پایپینگ مربوط به آن )مثال  PIDبررسی نمونه ای یک  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 (3و نحوه طراحی سیستم پایپینگ مربوط به آن )مثال  PIDبررسی نمونه ای یک  ➢

 (۴و نحوه طراحی سیستم پایپینگ مربوط به آن )مثال  PIDبررسی نمونه ای یک  ➢

 و ارتباط آنها با یکدیگر BFD, PFD, UFD,PIDتوضیح درباره  ➢

 توضیح درباره سیاالت یوتیلیتی ➢

 در نقشه ها Title Blockمعرفی قسمت  ➢

 نمایش داده میشوند. PIDبررسی مواردی که داخل نقشه های  ➢

 HHLL,HLL,LLL,LLLLآشنایی با اصطالحات  ➢

 PIDبررسی نمونه ای نحوه کنترل با ابزار دقیق در  ➢

 PIDهای موجود در  Noteبررسی نمونه ای با  ➢

 PIDآشنایی با سیمبل نمایش شیرآالت در  ➢

  PMSو  PIDمثال از ارتباط بین  ➢

 Plot Planو  PIDمثال از ارباط بین  ➢

 Assembly Drawing Specificationو  PIDمثال از ارتباط بین  ➢

 انشعاب گیری را تشخیص دهیم؟ Orientationمیتوانیم  PIDآیا از روی  ➢

 PIDبررسی نمونه ای از طراحی کنترل ست داخل  ➢

 PIDبیان چند نکته مهم در حین طراحی از روی  ➢

 ها و کاربرد آنها Expansion Jointمعرفی  ➢

 توجه به طراحی با انعطاف پذیری مناسب ➢

 اشاره به نحوه محاسبه دایا اینچ  ➢

 در ورودی پمپ Top Flatتوضیح درباره علت استفاده از ردیوسر  ➢

 و طراحی آن PIDتوضیح نمونه ای از درین شاسی پمپ موجود در  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 Hazope Studyتوضیح درباره  ➢

 Dyke Wallتوضیح درباره  ➢

 Line Listتوضیح درباره مدرک  ➢

 در ورودی پمپ Positive Pocketتوضیح درباره عدم استفاده از  ➢

 ها و نحوه جانمایی  Orifice Flangeتوضیح درباره  ➢

 با طراحی پایپینگ PIDلزوم انطباق  ➢

 (چهارمقسمت  –: )نقشه خوانی و مدارک پایپینگ شانزدهمجلسه 

 Plot Planآشنایی با  ➢

 مواردی که داخل نقشه های پالت پلن باید نمایش داده شوند ➢

 Key Planآشنایی با قسمت  ➢

 Plot Planیزات داخل همثال از نحوه نمایش تج ➢

 Equipment Listآشنایی با جدول  ➢

 HPP, FGL, FRLمعرفی اصطالحات  ➢

 True Northو   Plant Northآشنایی با اصطالح  ➢

 Bench Markمعرفی  ➢

 Unit Plot Planو  Overall Plot Planبررسی نمونه ای  ➢

 Road Bridgeو   Match Lineمعرفی اصطالح  ➢

 در پالت پلن Flareجانمایی  ➢

 باد غالب منطقه جهت جانمایی بهینهلزوم توجه به جهت وزش  ➢

 قسمت پنجم( –: )نقشه خوانی و مدارک پایپینگ هفدهمجلسه 



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 معرفی نقشه های آیزومتریک ➢

 توضیحی بر توانایی هایی که در رابطه با نقشه های آیزومتریک میبایست بلد باشیم ➢

 لزوم توانایی در ترسیم دستی نقشه های آیزومتریک ➢

 لزوم توانایی جوینت گذاری  ➢

 لزوم توانایی اسپول بندی نقشه های آیزومتریک ➢

 Welding Daily Reportلزوم تهیه  ➢

 Joint Historyلزوم تهیه  ➢

 اصول ترسیم دستی نقشه های آیزومتریک  ➢

 انجام مثال کارگاهی  ➢

 نحوه ترسیم خطوط افقی و عمودی در نقشه های آیزومتریک ➢

 Offsetنحوه ترسیم خطوط دارای  ➢

 ها در نقشه های آِزومتریک Offsetمعرفی انواع  ➢

 قسمت ششم( –جلسه هجدهم: )نقشه خوانی و مدارک پایپینگ 

 PDMSدر سیستم پایپینگ در  Horizontal Offsetمثال از  ➢

 PDMSدر سیستم پایپینگ در  Vertical Offsetمثال از  ➢

 PDMSدر سیستم پایپینگ در  Compound Offsetمثال از  ➢

 دیگری از ترسیم نقشه آیزومتریک به صورت دستی به همراه ساپورت گذاریمثال  ➢

 As Builtتوضیح از نحوه تهیه نقشه های  ➢

 PDMSآشنایی با نقشه آیزومتریک خروجی از نرم افزار  ➢

 در نقشه های آیزومتریک BOMآشنایی با جدول  ➢

 نقشه های آیزومتریک BOMپایپینگ با  MTOارتباط  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 Item Codeتوضیح در رابطه با  ➢

 توضیح در رابطه با نحوه نمایش قطعات در نقشه های آیزومتریک ➢

 نحوه چک کردن نکات کلیدی در حین چک کردن نقشه های آیزومتریک ➢

 PDMSنقشه آیزومتریک از طریق  BOMیک المان در لیست  MTOنحوه خاموش کردن  ➢

 رد پایپ ساپورتبررسی ساپورت تگ های موجود در نقشه های آیزومتریک از روی استاندا ➢

 نحوه آدرس دهی شیت های نقشه ➢

 های موجود در نقشه های آیزومتریک Noteبررسی  ➢

 توضیح درباره ابر ریویژن و لزوم استفاده از آن ➢

 در نقشه ها HOLDمعرفی اصطالح  ➢

 مورد کلیدی( ۸مواردی که در چک کردن نقشه های آیزومتریک میبایست رعایت شود. )  ➢

 Material Balanceتوضیح درباره  ➢

 نحوه محاسبه و درج مقادیر خام لوله در نقشه های آیزومتریک ➢

 (هفتمقسمت  –: )نقشه خوانی و مدارک پایپینگ نوزدهمجلسه 

 بیان مقدمات جوینت گذاری نقشه های آیزومتریک ➢

 Pdmsجوینت گذاری بنقشه آیزومتریک از طریق نرم افزار  ➢

 (1جوینت گذاری نقشه آیزومتریک ) مثال شماره  ➢

 نحوه محاسبه دایا اینچ یک نقشه نمونه آیزومتریک ➢

 تعیین میزان متوسط دایا اینچی که هر جوشکار میتواند روزانه اجرا کند. ➢

 توضیح درباره مقیاس نداشتن نقشه های آیزومتریک ➢

 (1اسپول بندی نقشه آیزومتریک ) مثال شماره  ➢

 تعریف اسپول و لزوم اسپول بندی ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 ها را باید در سایت اجرا کنیم آشنایی با اینکه کدام سرجوش ➢

 FW, FFWآشنایی با اصطالحات  ➢

 در نقشه های آیزومتریک FFW و  FWآشنایی با نحوه نمایش سرجوش های  ➢

 قسمت هشتم( –جلسه بیستم: )نقشه خوانی و مدارک پایپینگ 

 مورد ( 9)  بیان دستورالعمل های سرجوش گذاری ➢

 (1) مثال شماره  گذاری شده و بررسی اسپول های آنهابررسی یک نمونه نقشه آیزومتریک جوینت  ➢

 (2بررسی یک نمونه نقشه آیزومتریک جوینت گذاری شده و بررسی اسپول های آنها ) مثال شماره  ➢

 Pipe to Pipeآشنایی با نحوه نمایش جوینت های مربوط به انشعابات  ➢

 (2) مثال شماره  و محاسبه دایا اینچ نقشه ول بندی  نقشه آیزومتریکپجوینت گذاری و اس ➢

 Single Lineتمرینی در جهت تشخیص سیستم پایپینگ از روی نقشه  ➢

 (3بررسی یک نمونه نقشه آیزومتریک ) مثال شماره  ➢

 (۴بررسی یک نمونه نقشه آیزومتریک ) مثال شماره  ➢

 (۵بررسی یک نمونه نقشه آیزومتریک ) مثال شماره  ➢

 Fit Up Daily Report آشنایی با نحوه تهیه ➢

 Welding Daily Reportآشنایی با نحوه تهیه  ➢

 Welding Daily reportمثال عملی از نحوه تهیه  ➢

 Fit Up Daily reportمثال عملی از نحوه تهیه  ➢

 قسمت نهم( –)نقشه خوانی و مدارک پایپینگ جلسه بیست و یکم: 

 نحوه تعیین صورت وضعیت پایپینگ ➢

 Claimآشنایی با مفهوم  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 ها در نقشه  Sectionو آشنایی با  و لزوم استفاده از آنها  Piping Planمعرفی نقشه های  ➢

 Piping Planبیان قسمت های مهم در نقشه های  ➢

 Piping layoutتوانایی ترسیم نقشه آیزومتریک از روی نقشه های  ➢

 Nozzle Orientationآشنایی با نقشه های  ➢

 با آیزومتریک توانایی تطبیق نقشه های پلن - ➢

 بررسی یک نمونه نقشه جانمایی اسلیپرها ➢

 قسمت اول( –: )اصول طراحی پایپینگ دومجلسه بیست و 

 IPSمعرفی اجمالی استاندارد  ➢

 IPSمعرفی  قسمت های مرتبط با  پایپینگ و پایپ الین از استاندارد  ➢

 IPSاز  e-gn-000بررسی فایل  ➢

 IPSمعرفی استاندارد های مربوط به نقشه های  ➢

 ( Pipe Line) اصول اجرایی  IPS-C-PI-140معرفی استاندارد  ➢

 ( Piping) اصول اجرایی سیستم های    IPS-C-PI-240معرفی استاندارد  ➢

 ( Pipe Line) اصول جوشکاری   IPS-C-PI-270معرفی استاندارد  ➢

 ( Piping) اصول جوشکاری سیستم های    IPS-C-PI-290معرفی استاندارد  ➢

 ( Piping) اصول هیدروتست سیستم های   IPS-C-PI-350دارد معرفی استان ➢

 ( Pipe Line) اصول هیدروتست خطوط    IPS-C-PI-370معرفی استاندارد  ➢

 ) استاندارد تمیزکاری داخل لوله ها( IPS-C-PI-410معرفی استاندارد  ➢

 ( Pipe Line) اصول طراحی  IPS-E-PI-140معرفی استاندارد  ➢

 ( Piping) اصول طراحی سیستم های    IPS-E-PI-240معرفی استاندارد  ➢

 ( Piping) اصول انعطاف پذیری سیستم های    IPS-E-PI-200معرفی استاندارد  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 ( IPSموجود داخل  PMS)  IPS-E-PI-221معرفی استاندارد  ➢

 IPS-G-PI-280  (General Standard for Pipe Support)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-100 (Piping and Instrument Abbreviations  )معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-101 (Symbols of Valves and Fittings)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-102 (Typical Unit Arrangement & Piperack Layout)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-103 (Piping Spacing)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-106 (Valves & Fittings Dimension)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-112 (Typical Piping Arrangement for Pumps & Steam Turbine)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-122 (Control Valve Piping Manifolds)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-123 (Relief Valve Installation and Relief System)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-125 (Steam Trap & Drip Pot Piping Arrangement)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-126 (Steam Tracing Details Piping 4” & Smaller)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-127 (Steam jacket Detail)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-129 (Miter Bends)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-D-PI-130 (Pipe supports)اندارد معرفی است ➢

 IPS-D-PI-143  (Pipe Line Right of Way)معرفی استاندارد  ➢

 IPS-E-PI-240بررسی استاندارد  ➢

 Shall, Should, Will, Mayمعرفی اصطالحات  ➢

 IPS-E-PI-240استاندارد  Scopeبررسی  ➢

 بررسی مراحل طراحی و مدارکی که در هر مرحله میبایست تولید شود ➢

 IPS-E-PR-190معرفی استاندارد  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 IPS-E-PR-230معرفی استاندارد  ➢

 IPS-E-PR-308معرفی استاندارد  ➢

 بیان حداقل عرض راه های دسترسی به همراه بررسی مثال های کاربردی ➢

 بیان حداقل ارتفاع سقف برای راه های دسترسی به همراه بررسی مثال های کاربردی ➢

 پوسته و لولهمحل نصب بهینه مبدل های حرارتی  ➢

 IPSبررسی لزوم عدم استفاده از خم طبق   ➢

 بررسی لزوم استفاده از زانویی های دست ساز ➢

 درجه ۴۵و  9۰جهت ساخت زانویی های دست ساز   IPS-D-PI-129بررسی استاندارد  ➢

 قسمت دوم( –: )اصول طراحی پایپینگ سومجلسه بیست و 

 تعیین جهت دسته شیرها با مثال های متعدد ➢

 درباره عدم قرار دادن رو به پایین ساقه شیر توضیح ➢

 الزامات مورد نیاز جهت قراردادن شیرها روی سیستم پایپینگ ➢

 بیان ارتفاع مجاز قرار گیری شیرآالت ➢

 الزامات قرار دادن زنجیر جهت باز و بسته کردن شیرهای در ارتفاع ➢

 الزامات طراحی پایپینگ نزدیک شیر کنترل ➢

 شیر یک طرفه روی سیستم پایپینگ الزامات موقعیت قرار دادن ➢

 IPS-D-PI-123الزامات طراحی پایپینگ شیرهای اطمینان و بررسی  ➢

 قسمت سوم( –جلسه بیست و چهارم: )اصول طراحی پایپینگ 

 جهت مشاهده انواع حالت های طراحی پایپینگ کنترل ست IPS-D-PI-122بررسی استاندارد  ➢

 ستآشنایی با محل قرار گیری درین در کنترل  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 تعیین فاصله مناسب از باالی کنترل ولو تا لوله بای پس جهت دسترسی تعمیرات ➢

 SO Flangeبررسی نحوه اتصال لوله به  ➢

 IPSهای فلنج ها بر اساس  Faceتعیین محل استفاده از انواع  ➢

 الزامات استفاده از اتصاالت رزوه ای  ➢

 الزامات استفاده از اتصاالت ساکتی ➢

 انشعابات Orientationتوضیح درباره  ➢

 نحوه اندازه گیری مقدار جریان توسط اوریفیس فلنج ➢

 IPS-D-IN-102الزامات طراحی سیستم پایپینگ وقتی به اوریفیس فلنج میرسیم و بررسی  ➢

 جهت قرار گیری انشعابات اوریفیس فلنج با توجه به سیال داخل خط ➢

 و ترتیب قرارگیری خطوط یوتیلیتی از دید ناظرتوضیح درباره انشعابات خطوط یوتیلینتی و بررسی نمونه  ➢

 لزوم جانمایی مناسب دوش های اضطراری و چشم شوی ➢

 توضیح درباره مسیر متعادل کننده فشار  ➢

 IPS-D-PI-126جهت گرم نگه داشتن سیال داخل لوله و بررسی  Steam Tracingمعرفی  ➢

 جهت گرم نگه داشتن سیال داخل لوله  Electrical Tracingمعرفی  ➢

 IPS-D-PI-127جهت گرم نگه داشتن سیال داخل لوله و بررسی  Pipe Jacketمعرفی  ➢

 بیان کاربرد فلنج کاهنده در سیستم های جکت ➢

 روی پایپینگ ورودی مکش پمپ  Positive Pocketلزوم اجتناب از قرار دادن  ➢

 محل استفاده از پایپ رک و اسلیپر ➢

 طراحی سیستم پایپینگ و چیدمان آنها روی پایپ رکالزامات  ➢

 IPS-D-PI-102مجاز لوله ها بر اساس  Spanبررسی  ➢

 تعیین نحوه محاسبه فاصله قرار گیری لوله ها نسبت به یکدیگر ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 قسمت چهارم( –جلسه بیست و پنجم: )اصول طراحی پایپینگ 

 دوار میبایست قرار گیردتوضیح درباره نوع ساپورتی که در قبل و بعد از نازل تجیزات  ➢

 نوع ساپورت گذاری و طراحی پایپینگ وقتی که تانک دارای نشست باشد. ➢

 جهت تعیین نوع و ضخامت عایق IPS-E-TP-700معرفی استاندارد  ➢

 جهت رنگ آمیزی خطوط IPS-C-P-102و  IPS-E-TP-100معرفی استانداردهای  ➢

 الزامات طراحی سیستم پایپینگ زیر زمینی ➢

 ی که در نقشه های لوله کشی زیر زمینی میبایست نمایش داده شودبررسی موارد ➢

 تعیین فواصل مجاز لوله های زیر زمینی از سایر تاسیسات  ➢

 (پنجمقسمت  –: )اصول طراحی پایپینگ ششمجلسه بیست و 

 و محدوده آنها Off siteو  On siteبررسی اصطالحات  ➢

 ها Plot Planبررسی انواع  ➢

 پایپینگ با استفاده از مدل سه بعدی یا طراحی روی کاغذلزوم طراحی چیدمان  ➢

 بررسی مدارکی که همزمان با طراحی چیدمان پایپینگ میبایست تهیه شوند ➢

 تعیین حداقل سایز لوله ای که میتواند روی پایپ رک یا اسلیپر قرار گیرد ➢

 بررسی برخی الزامات انشعابات مربوط به خطوط یوتیلیتی ➢

 مجاز لوله ها در حین طراحی BOPتعیین  ➢

 ها به عنوان ابزاری جهت تخلیه بخار کم=ندانس شده از سیستم بخار Driplegآشنایی با  ➢

 به همراه مثال های عملی و کاربردی Columnالزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢

 Reactorو  Vesselالزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢

 به همراه مثال های عملی و کاربردی  Horizontal Vesselالزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 به همراه مثال های عملی و کاربردی  Storage Tankالزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢

 High Pressure Storage Vesselالزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢

 ردیبه همراه مثال های عملی و کارب Heat Exchangerالزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢

 قسمت ششم( –جلسه بیست و هفتم: )اصول طراحی پایپینگ 

 به همراه مثال های عملی و کاربردی پمپٰ الزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢

 IPS-D-PI-112 (Typical Piping Arrangement for Pumps & Steam Turbine)بررسی استاندارد  ➢

 های عملی و کاربردیکمپرسور به همراه مثال ٰ الزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢

 توربین به همراه مثال های عملی و کاربردیٰ الزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢

 الزامات طراحی پایپینگ اطراف هیتر به همراه مثال های عملی و کاربردی ➢

 به همراه مثال های عملی و کاربردی Air Coolerالزامات طراحی پایپینگ اطراف  ➢

 ربین به همراه مثال های عملی و کاربردیالزامات طراحی پایپینگ اطراف تو ➢

 Loading Armمعرفی  ➢

 امات طراحی پایپینگ اطراف چاه هازال ➢

 تعیین حداقل فاصله بین انشعاب و شیرآالت ➢

 عینکی نزدیک شیرهای ویفریالزامات قرار گیری  ➢

 الزامات قرار گیری خطوط یوتیلیتی روی پلت فورم ➢

 پایپینگ(جلسه بیست و هشتم: )اصول اجرایی 

 IPS-C-PI-240معرفی و بررسی استاندارد  ➢

 بیان تلرانس مجاز فیتاپ ➢

 فاصله مجاز جوش های محیطی از یکدیگر ➢



 

 

  اصول پایپینگسیالبس دوره 

 ) کدها و استاندارد ها، متریال، نقشه خوانی، طراحی، اجرا (  

 نحوه قرار گیری درزجوش طولی لوله ها نسبت به یکدیگر ➢

 IPS-C-PI-350آشنایی با هیدروتست  و الزامات آن بر اساس استاندارد  ➢

 ساپورت گذاری سیستم های پایپینگ(جلسه بیست و نهم: )آشنایی با اصول 

 weight Spanآشنایی با  ➢

 روی خطوط عمودی و افقی Guide Spanآشنایی با  ➢

 لزوم استفاده از لوپ های انبساطی ➢
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