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 فصل اول
 یمینفت، گاز و پتروش یدوار در پلنت ها زاتیتجه تیاهم 
 دوار زاتیتجه یبند میتقس 
 یکینامید یپمپ ها انواع 
 وژیفیسانتر یدو مکشه در پمپ ها پروانه 
 یرفت و برگشت های پمپ – ییجابجا یپمپ ها انواع 
 یافراگمید-برگشتی و رفت – ییجابجا یپمپ ها انواع 
 اسکرو – یخشچر های پمپ –مثبت  ییجابجا یپمپ ها انواع 
 یدندانه خارج ای دنده – یچرخش های پمپ –مثبت  ییجابجا یپمپ ها انواع 
 لوب های پمپ – یچرخش های پمپ –مثبت  ییجابجا یپمپ ها انواع 
 استانداردها یمعرف 
 API STANDARD 610 
 API STANDARD 611 
 API STANDARD 612 
 API STANDARD 613 
 API STANDARD 616 
 API STANDARD 671 
 API STANDARD 674 
 API STANDARD 675 
 API STANDARD 676 
 API STANDARD 677 
 API STANDARD 682 
 API STANDARD 685 
 API STANDARD 686 
 مراجع یمعرف 
 کتاب Know and Undertsrand Centrifugal Pumps 
 کتاب Practical Centrifugal Pumps 
 نوشته مهندس اصغر اسکندرلو وژیفیسانتر یپمپ ها کتاب 
 استاندارد یمحدوده پوشش ده تیاهم یبررس یمثال برا چند (Scope) 
 وژیفیسانتر ینشت بند در پمپ ها یها ستمیعدم وجود س ای وجود 
 یسیمغناط نگکولی –نشت بند  یها ستمیس انواع 
 و محاسبات مربوط به آن ها یو خنک کار  ینقاط روانکار  ییشناسا 
 کیهرمت های پمپ –نشت بند  یها ستمیس انواع 



 

 فصل دوم
 مفهوم 
 آن ها انیو روابط م یا هیسرعت زاو ،یسرعت خط 
  لیپتانس یانرژ 
  یجنبش یانرژ 
  عیاز ستون ما یناش یانرژ 
 کیآکادم روش 
 طول معادل( یمهندس روش( 
 ییچرا 
 کطرفهی ریش 
 لیتبد بیضرا 
 معادل ستهیاالست مدول 
 یژوکوسفک رابطه 
 یمورد مطالعات یبررس 
 کاهش اثرات مخرب یها راه 
 یکیمکان ندمانرا 
 یکیدرولیه راندمان 
 یحجم راندمان 
 پمپ یکل راندمان   



 

 فصل سوم
 تعریف 
 تقسیم بندی انواع کاویتاسیون 
 راه حل های تشخیص 
 راه های پیشگیری 
 هد خالص مثبت در دهانه مکش (NSPH) 
 هد خالص مثبت در دهانه مکش در دسترس (NSPH-A) 
 ش در دسترسهد خالص مثبت در دهانه مک شیافزا یراهکارها (NSPH-A)   
 ازیکاهش هد خالص مثبت در دهانه مکش موردن یراهکارها (NPSH-R)  

  



 

 فصل چهارم
 یتشابه هندس 
 یکینماتیس تشابه 
 و هد یپروانه بر دب یقطر چشمه پروانه، پهنا ،یو کاهش قطر خارج شیافزا ریتاث 
 یدب عدد 
 هد عدد 
 توان عدد 
 عدد توان یاصل کاربرد 
 یبا حداکثر دباعداد  نیا روابط 
 باشد؟ یم یز یمخصوص فقط تابع چه چ سرعت 
 ست؟یسرعت مخصوص چ کای 
 سرعت مخصوص یواحدها لیتبد بیضر 
 سرعت مخصوص فیتعر 
 راندمان از نمودار  خواندنSabini-Fraser 
 نمودار استفاده کرد؟ یراندمان به جا یتوان از فرمول ها یم یچه بازه ا در 
 کالیدر راندمان مکان یراندمان حجم سرعت مخصوص بر حاصل ضرب ریتاث 
 و پروانه دو مکشه یطبقات یمخصوص در پمپ ها سرعت 
 باشد یم یز یکننده چه چ نییمخصوص تع سرعت 
 سرعت میتنظ 
 (یدور دوران شیکردن پمپ، افزا یطبقات ،یندیفرا یاصالح سرعت مخصوص )اصالح دب یها راه 
 پمپ ازیآوردن تعداد طبقات مورد ن بدست 
 گراف Sabini-Fraser 
 و سرعت مخصوص مکش پمپ یدفعات خراب انیارتباط م گراف 
 گراف Lobanoff-Ross 
 مخصوص در دهانه مکش سرعت 
 محاسبه سرعت مخصوص در دهانه مکش یچند مورد مطالعات یبررس 

  



 

 فصل پنجم
 پره یمثلث سرعت و طراح 
 هد پمپ جادیو ا یانحنا پروانه پمپ بر فلو ده ریتاث 
 پره یه طراحکنند نیتع موارد Foreward و  Backward 
 آن بیضرا ریهد اولر و روند بدست آوردن مقاد رابطه 
 عملکرد و نقاط مهم آن یها یمنحن 
 داخل پروانه پمپ الیفشار س راتیتغ یاضیر معادله 
 ها و نقاط یمنحن انواع 
 نقطه Shut-off ای Churning Point 
 نقطه تلورانس  Shut-off  
 نقطه مجاز تلورانس انسیوار  Shut-off 
 نقطه یسازنده برا یها تست  Shut-off 
 ذکر شود یدر برگه مشخصات فن دیکه حتما با یاطالعات 
 استاندارد  API610 
 وستهیپ انیحداقل جر نقطه (MCSF)  
 حداقل یها یدب (Minimum Flow)   
 حداقل یها یدب انواع 
 رددا یشتر یحداقل مقدار ب یها یاکثر موارد کدام نوع از دب در 
 در عملکرد پمپ یدار یعالمت بروز ناپا نیاول 
 ارتعاش پمپ یکردن باال نییتع نحوه 
 وستهیپ انیمقدار حداقل جر نییتع نیقوان (MCSF) سرعت مخصوص لهیبوس 
 تر از نییپا یاز کارکرد پمپ در نقطه ا یر یجلوگ یراهکارها MCSF  
 روش  RO 
 زمیمکان  RO 
 مجهز به وژیفیکنارگذر پمپ سانتر ریمس  RO  
 مقدار مقاومت محاسبه  RO 
 بیو معا ایمزا  RO 
 روش  FT 
 زمیمکان  FT 
 بیو معا ایمزا  FT 
 روش  ARV 
 زمیمکان  ARV 
 بیو معا ایمزا  ARV 



 

 م؟یدار اجیفلو احت ممینیم ریموقع به مس چه 
 پروژه طیشرا یانتخاب روش مطلوب برا نحوه 

 
 یحرارت داریو پا وستهیپ انیجر حداقل 
 شود؟ یمنتقل م اتاقانیپمپ به پوسته و محفظه  یانرژ  یچه موارد در 
 یحرارت داریو پا وستهیپ انیمقدار حداقل جر محاسبه 
 کرد؟ یر یشگیابتدا از آن ها پ دیو با ندیآ یکدام نوع از مشکالت ابتدا به وجود م معموال 
 محاسبه Temperature Rise و  Shut-off Power 
 اتیفرض 
 نقطه  BEP  
 کدام نقطه است؟ پمپ براساس یطراح 
 نهینقاط کارکرد و نققاط به مفهوم 
 پمپ یابیارز نقطه  (Rated Point) 
 گراف  Lobanoff-Ross 
 پمپ در کدام سمت نقطه یکار  طیاست شرا بهتر BEP در نمودار H-Q باشد؟ 
 نمودار ینقاط گفته شده بر رو یر یقرارگ محل  Flow Rate – Head 
 کرد؟نخواهد  رییپمپ تغ یچه زمان دب در 
 کارکرد مجاز هیناح 
 یحیکارکرد ترج هیناح 
 کرده است انیپمپ که سازنده ب یحیکارکرد مجاز و ترج ینواح یصحت سنج روش 
 API 610 و  ISO 5199 انتخاب هر کدام لیو دال 
 در یارتعاش حد  API 610 
 بستر تست تیصلب تیفیک 
 ییایگون هیپا  (Rear Bearing Support) 
 از سازنده ییایگون هیطر استفاده کردن پاپمپ بخا تیمقبول طیشرا 
 عمل  throttling 
 یتست استخراج منحن نحوه H-Q) یهد برحسب دب( 
 که در جلسات یاز موارد یبرخ hazard operatability  report شود یمطرح م 
 یمنحن P-Q یتوان جذب شده توسط شفت بر حسب دب 
 یچه موقع منحن در P-Q شود؟ یم یصعود دایاک 
 الکتروموتور یاسبه توان جذبمح نحوه 
 پمپ یکل راندمان 
 یمنحن η-Q یپمپ برحسب دب یبازده کل 
 راندمان ثابت یها گراف 



 

 یمنحن NPSH-Q یهدخالص مثبت در دهانه مکش برحسب دب 
 یمنحن یبا چه رفتار  ،یمنحن NPSH3% است؟ 
 یمنحن رفتار NPSH3%-Q شود؟ دهیسنج دیبا یا یدر چه دب 
 یسنج صحت NPSHR رد؟یگ یانجام م یا یدب در چه 
 م؟یرا شاهد هست ونیتاسیقطعا کاو ییها یچه دب در 
 و مراحل تست ندیفرا  NPSHR 
 تست یاصل مالک  NPSH3 
 فیتعر BEP در استاندارد  API 
 یبند جمع 
 نقطه  Shut-off 
 وستهیپ داریپا انیجر حداقل  (MCSF) 
 وستهیپ ییدما انیجر حداقل  (MCTF) 
 نقطه  Normal 
 نقطه  BEP 
 نقطه  Rated 
 انیجر  Run-out  
 یحیترج یعملکرد هیناح  (POR) 
 مجاز یعملکرد هیناح  (AOR) 
 نمودار یبر رو ینقاط و نواح شینما  Heed/Vibration-Q 
 مورد نظر یتخته و توسعه نواح ینمودار بررو دنیکش 
 نمودار یبر رو ینقاط و نواح شینما  H-Q 
 براساس نمودار نمودار و انتخاب یو نکات طراح حاتیتوض 
 

  



 

 فصل ششم
 پروانه 
 عملکرد پروانه 
 هد پروانه 
 تفاوت Propeller و Impeller 
 ساختار پروانه یبررس 
 ای لفافه Shroud و نحوه اتصال آن به پروانه 
 ساخت پروانه یها روش 
  پروانه یطراح یو محاسبات مقاومت مصالح یتئور 
 مخرب انجام شده ریغ یتست ها یگر  ختهیر بیضر نییتع 
 حداکثر قطر مجاز پروانه محاسبات 
 پروانه ها یبند کالس 
 شفت 
 و مالحظات نکات 
 قطر شفت محاسبه 
 شفت نیآست 
 پوسته 
 یها پمپ Single/Double Volute و موارد استفاده آن ها صیو نحوه تشخ 
 یطبقات یها پمپ 
 یر یبه هواگ ازیو عدم ن یر یبه هواگ ازین یها پوسته 
 و موارد استفاده هرکدام( یو عمود یبا برش افق پوسته )پوسته یکیمکان ساختار 
 مکش و رانش یو گشتاور مجاز وارد بر نازل ها روین حداکثر 
 اضافه کردن بار به نازل ها خطرات 
 مرجع مورد استفاده در نیکارتز مختصات API 610 
 یفشار -ییدما یها کالس 
 ها و انواع آن ها فلنج 
 یشیها سا نگیر 
 یشیها سا نگیر فیوظا 
 یشیها سا نگیر عانوا 
 یشیها سا نگیر یلق زانیو حداکثر م حداقل 
 یشیها سا نگیر یسخت زانیم 
 دهنده پمپ لیتشک یاجزا یکل مرور 
 Vortex Breaker 
 ها، انواع و مشخصات آن ها اتاقانی 
 بندها نشت 
 نشت بندها انواع 



 

 ها نگیپک (Packing Seal) 
 ینشت Packingها 
 نشت بندها انواع 
 یآب بند نحوه 
 نشت بندها اتقطع 
 نگیو موارد استفاده از پک لیدال 
 در مورد یینها نکات Packingها 
 شفت نیآست 
 متحرک قهی 
 متحرک صفحه 
 صفحه متحرک شیآزما 
 فنر 
 گلند 
 ثابت صفحه 
 O-Rings 
 آن شیها و آزما لیس کالیمکان یده پوشش 
 گریکدیها نسبت به  لیس کالیمکان یر یو نحوه قرار گ دمانیچ 
 Deive collor 
 Pumping Rings و جهت چرخش آن 
 یکیمکان یها لیس 
 لیفشار محفظه س محاسبه 
 آلفا بیضر 
 یو خروج یورود لیس محفظه 
 باالنس خط 
 ها لیدر محفظه س ونیتاسیکاو جادیعدم ا یالزم برا شرط 
 لیمحفظه س یدما 
 به محفظه الیس یورود یدما 
 یعدم استفاده از مبدل حرارت ای استفاده 
 ها لیمحفظه س یبند طبقه 
 استاندارد ASME B73.1 , ASME B73.2 
 استاندارد API 682 
 رزونانس تست 
 گرید یطیچه شرا در API 682 ست؟یجوابگو ن 
 یکیمکان یها لیس یکیدرولیه باالنس 
 مطلوب لیس کی طیشرا 
 Balance Ratio آن ریو مقاد 
 نگیفالش یها پالن 
 ست؟یچ نگیاستفاده از هر پالن قالش علل 



 

 ها کامنت گذاشت؟ سنسوریال یتوان برا یم ایآ 
 کرد؟ نهیرا به سنسوریتوان طرح ال یم چگونه 
 موقع استفاده از چه Tempereture Indicator است؟ ازیمورد ن 
 Tempereture Indicatorگردد؟ یدر کجا استفاده م 
 ست؟یها چ کلونیکار س اصول 
  کنند؟ یم لتریرا ف یها ذرات با چه ابعاد یتور 
 کنند؟ یم لتریرا ف یبعادها ذرات با چه ا یصاف 
 توان از یچه مواقع م در Clean Liquid استفاده کرد؟ 
 مدار پمپ نظر دهد یتواند در طراح یم سنسوریکه ال یموارد 
 به محفظه پمپ یورود الیس فیوظا 
 به محفظه پمپ یورود الیس ییو ملزومات دما طیشرا 

 
 مختلف یها دمانیچبا  ییو دوتا یتک یکیمکان یها لیدر س نگیفالش یها پالن 
 یکیمکان یها لیشده در س دیحرارت تول زانینمودار م یبررس 
 نگیفالش یپالن ها یبند کالس 
 یکیمکان یها لیس یدر ورود سیفیاستفاده از ار طیشرا 
 از استفاده Tempatrature indicator و محل نصب آن 
 از استفاده Flow Gage 
 یعمود یکلونیاز جداساز س استفاده 
 یعمود یلکونیمورد محاسبه جداساز سدر  ینکات 
 نگیفالش انیجر ریدر مس یاز صاف استفاده 
 گردند تیرعا دیاز استاندارد حتما با یکه جدا یمالحظات 
 Barrier & Buffer System 
 53مختلف پلن  یها حالت 
 کرد؟ دیتست عملکرد چه با یآماده نباشد برا لیس کالیپالن مکان اگر 
 چک شوند 82لن در پ دیکه با ییپارامترها 
 هیثانو لیبا فشار س هیاول لیفشار س رابطه 
 است ازیمورد ن بانیپشت الیس ینشت بند یکه برا الیاز س یمشخصات 
 هوا خنک یاستفاده از مبدل ها بیو معا ایمزا 
 آن ها بیو معا ایو مزا وبیو چه موقع از تو میکن یچه موقع از لوله استفاده م ،یلوله کش یقسمت ها در 
 کیزمتریا یاقالم و نقش ها ستیل 
 به کار رفته در نگیفالش جیرا یپالن ها یبند میتقس مرور API 682  نگاه کیدر 
 ها اتاقانی یبند دسته 
 ها اتاقانی یاصل ساختار 
 Sleeve Bearing 
 Tilting Pad 
 اتاقانی Anti Friction  یکینامید درویه اتاقانیو 
 ست؟یچ کشنیفر یآنت یها اتاقانی تفاوت 



 

 ها اتاقانی یبند دسته 
 ها اتاقانی یاصل ساختار 
 Sleeve Bearing 
 Tilting Pad 
 اتاقانی Anti Friction  یکینامید درویه اتاقانیو 
 ست؟یچ کشنیفر یآنت یها اتاقانی تفاوت 
 شوند؟ یچه استفاده م یها برا نگیکوپل 
 ست؟یشود چ یها وارد م نگیکه از شفت به کوپل ییها روین 
 ساختار آن ها ها و نگیکوپل انواع 
 شود؟ یاستفاده م یدر چه موارد نگیهر نوع کوپل از 
 ست؟یچ ریانعطاف پذ یها نگیکوپل انواع 
 یهم محور  نا(Missed Alignment) همان ایو راه برطرف کردن آن  ست؟یچ Align ست؟یکردن چ 
 یناهم محور  انواع 
 HUB ست؟یچ 
 م؟یاز سازنده درمطالبه کن دیرا با یما چه اطالعات گریاصطالح دبه  ایدهد و  یرا به ما م یچه اطالعات نگیکوپل سازنده 
 اریو مع اسیمق Alignment ست؟یچ 
 استاندارد به کدام Alignment کند؟ یها اشاره م نگیکوپل 
 و نصب Align (پ یها چگونه است؟ )کل نگیکردن کوپل 
 Spacer ؟چیست 
 چقدر است؟ یدندانه ا یها نگیکوپل یروغن کار  بازه 
 ندارند؟ یبه روغن کار  ازین یدر چه موارد یدندانه ا یها نگیکوپل 
 یفنر  یها نگیکوپل بیو معا ایمزا 
 شود؟ یاستفاده م یفنر  یها نگیاز کوپل چرا 
 شوند؟ یم میبه چند نوع تقس یالیمتر ریانعطاف پذ یها نگیکوپل 
 شود؟ یاستفاده م ییدر چه نوع پمپ ها شتریب نگیکوپل رابر 
 وجود دارد؟ ییمختلف استاندارد چه تفاوت ها یها شنیکند؟ در اد یاشاره م نگیحافظ کوپلاستاندارد به م کدام 
 چند نوع هستند؟ نگیمحافظ کوپل یها ورق 
 باشد؟ یکننده ضخامت ورق م نییتع یمورد چه 
 ساکن جمع شود؟ تهیسیالکتر دینبا نگ،یدر محافظ کوپل دینبا چرا 
 م؟یاستفاده کن میتوانیم ییها الیساکن جمع نشود، از چه متر تهیسیالکتر نگیدر محافظ کوپل نکهیا یبرا 
 ست؟یچ نگیو انتخاب محافظ کوپل یطراح یپارامترها 
 یرا بر طبق چه استاندارد نکاریا م؟یبه مشکل برنخور یتا در بازرس میتوجه داشته باش یدر قسمت طراح دیرا حتما با ینتیپو چه 

 رد؟یگ یصورت م
 Base Plate 
 Skid Plate 
 Mounting Plate 
 شود؟ یدر استاندارد به چه عنوان شناخته م ست؟یچ نیشاه 
 استفاده از لیچه دل به Base Plate دارد؟ تیاستاندارد مز یها 



 

 استاندارد در API 610 شده است؟ دیتاک یز یبه به چه چ 
 ها گروت 
 ست؟یگروت ها چ انواع 
 یز یر گروت 
 و یز یگروت ر یها حفره Vent قطر آن ها نییو تع 
 مپپ VS4  



 

 فصل هفتم
 تست و نحوه کارکرد آن ها یانواع مدارها 
 استاندارد API و دیگو یتست عملکرد چه م یشده را یدار یاستفاده از قطعات خر نهیدر زم 

 دهد؟ یم شنهادیرا پ یچه تست
 موتورها در تست عملکرد الکترو 
 شود؟ یانجام م یز یچه چ تیعملکرد با محور تست 
 کردن تراز شدت صوت چک 
 محفظه یکردن دما کچ 
 آغاز انجام تست عملکرد نقظه 
 است ازیتست عملکرد موردن یکه برا ییها دستگاه 
 اتصال دستگاه ارتعاش سنج نحوه 
 مقدار  حداقلMax Allowable Flow 
 پمپ  یتعداد اگرIdentical م؟یریهمه پمپ ها تست عملکرد بگ یبرا دیبا ایآ میداشت 
 یتست عملکرد پمپ ها استاندراد Identical اشاره دارد؟ یر یو به چه مقاد ستیچ 
 م؟یده یرا انجام م یگر یبا تست عملکرد چه تست د همزمان 
 پاور چقدر است؟ تلرانس 
 شود؟ یانجام م کپارچهیچه مواقع تست  در 
 شوند یآزموده م کالیکه در تست مکان یموارد 
 تست  یمبناNPSH 
 تست Stand Study 
 تست  مدارNPSH 
 نگیتست باالنس هدف 
 باالنس جرم است؟ یبرا نگیتست باالنس ایآ 
 صلب یروتور ها نگیباالنس تست 
 ریانعظاف پذ یروتورها نگیباالنس تست 
 استاندارد ISO 1940 
 یچند مورد مطالعات یبررس 
 ییدهایچه گر یبرا (GRADESتست باالنس )نخواهد بود؟ ریتکرار پذ نگی 
 یو محدوده مجاز ناباالنس فرمول 
 تست ندارد؟ درویبه ه ازین اتاقانیه محفظ یچه موارد در  



 

 فصل هشتم
 استاندارد API 610 
 بازآب خنک کننده ستمیس 
 Flow Indicator 
 آب بسته خنک کننده ستمیس تیمز 
 پلن A رداریگ کسری یپمپ ها یبرا 
 پلن M رداریگ کسری یپمپ ها یبرا 
 پلن K رداریگ کسری یپمپ ها یبرا 
 Atomised کردن 
 یدوران یها تیمحدود 
 ستمیس بیها و معا تیزم …. 
 یروانکار  یها یبند دسته 
 روغن حمام 
 یروانکار  یها ستمیمدار س شرح 
  به کمک مه روغن یروانکار 
 ستمیکردن س نانیاطم قابل 
 PSPستمیدرون س یها 
 نرمال تیظرف 
 یکار  تیظرف 
 ماند زمان 
 API 614 
 Spacer Pumps 
 کولرها انواع 
 مرجع کولرها یاستانداردها 
 Straight Tube 
 Tube Side و Shell Side 
 U Tube 
 یبند کالس U tubeها 
 Tema R 
 Tema B 
 Tema C 
 Air Coolerها 
 یبند کالس Air Coolerها 



 

 نوع از کدام Air Coolerدارد؟ تیها ارجح 
 Multiple Plate 
 یبرا یشنهادیپ یها الیمتر Coolerها 
 Filterها 
 Beta ratio & efficiency 
 Beta Stability 
 ماژول VTMS ای VMS ای MMS 
 نگیتوریمان روند 
 کنترل روند 
 ییجابجا یسنسورها (Displacement Sensor) 
 شود یاستفاده م ییجابجا یموقع از سنسورها چه 
 شود یاستفاده م ییجابجا یسنسورها زمیمکان 
 ییجابجا یسنسورها یو خروج یورود 
 ییجابجا یفرکانس سنسورها یکار  بازده 
 شتاب سنج یسنسورها (Accelerator Sensor) 
 شتاب سنج یسنسورها یو خروج یورود 
 سرعت سنج یسنسورها (Velocity Sensor) 
 سرعت سنج یفرکانس سنسورها یکار  بازده 
 نگیاسیال یخطا شیارتعاشات نما شیپا میتنظ 
 دما یسنسورها 
 یدار یخر نکات MMS 
 دیبا یچه مواقع در MMS د؟یخر  



 

 فصل نهم
 پمپ ها در یکالس بند API 
 داستاندر نکات API در مورد پمپها 
 پمپ OH1 
 تصال پمپ نوع OH1 
 پمپ یها تیمحدود OH1 
 اتصال پمپ نحوه OH1 یبه شاس 
 پمپ OH2 
 تصال پمپ نوع OH2 
 پمپ یها تیمحدود OH2 
 اتصال پمپ نحوه OH2 یبه شاس 
 یپمپ ها سهیمقا OH1 و OH2 
 تصال پمپ نوع OH1 
 پمپ یها تیمحدود OH1 
 اتصال پمپ نحوه OH1 و OH2 
 یپمپ ها یها یژگیموارد و و یظاهر  یبررس OH ریتصو یاز رو 
 یو خروج ینازل ورود جهت 
 یاتصال ساپورت ها به شاس نحوه 
 چرا؟ چ؟یپ ایاتصال جوش بهتر است  ایآ یاتصال ساپورت به شاس در 
 در ییایگون هیاز پا استفاده OH2 
 رفتیپذپمپ را از سازنده  یبر رو ییایگون هیتوان قراردادن پا یکه م یطیشرا 
 یها پمپ Vertical-in-line 
 یو مشترکات پمپ ها تفاوت OH1 و OH2 و OH3 
 استفاده از پمپ لیدال OH3 
 پمپ ها در استاندارد پوسته API 
 یاسم گذار  لیدل “in-line” نوع پمپ ها نیا یبرا 
 استاندارد در API چه نوع Coupledشود؟ یداده م حیترج ی 
 یپمپ ها مشخصات OH4 و OH5 
 یمپ هاپ بیمعا OH5 
 پمپ OH6 
 پمپ یکار  یدورها OH6 
 تست Shut-off پمپ OH6 
 پمپ تیمحدود OH6 



 

 استفاده از پمپ طیشرا OH6 
 پمپ کاربرد OH6 
 استفاده پمپ موارد OH6 در صنعت 
 پمپ ایمزا OH6 
 Inducer در پمپ OH6 
 استفاده از تیمحدود Inducer  در استفاده از پمپ ها 
 یپمپ ها یدور دوران محدوده High Speed 
 پمپ یدنده برا جعبه OH6 
 پمپ انواع OH6 
 در پمپ یروانکار  ستمیس OH6 
 پمپ یبیکار تقر محدوده OH6 
 یمقاله مربوط به پمپ ها حیتشر OH6 و پمپ Pitotube 
 پمپ سهیمقا OH6 و پمپ Pitotube مختلف یها و هدها یدر دب 
 پمپ یوندورها OH6 
 پمپ یها وندور Pitotube 
 پمپ یبند جمع OH6 به منظور انتخاب 
 یپمپ ها یبند کالس Between Bearingها 
 یها پمپ book pulll out 
 یطبقه و دو طبقه بودن پمپ ها تک BB1 و BB2 
 پمپ BB1 
 پمپ یها نازل BB1 
 NPSH پمپ BB1 
 پمپ ساپورت BB1 
 پمپ BB2 
 ساکشن پمپ نازل BB2 
 پمپ یها تیمحدود BB2 
 پمپ BB3 
 پمپ BB4 
 بندها در پمپ نشت BB4 
 پمپ ینازل ها یر یقرارگ لمح BB4 
 پمپ BB5 
 پمپ بیمعا BB5 
 پمپ سختار BB5 
 ساخت پمپ نحوه BB5 



 

 پمپ یکار  محدوده BB5 
 یدر مورد پمپ ها یها نتیپو جنرال OH و BB در استاندارد API 
 یپمپ ها یبند طبقه Vertically Suspended 
 پمپ VS1 
 پمپ VS2 
 پمپ VS3 
 که از نوع ییها پمپ VS  شوند یو گاز استفاده مدر صنعت نفت 
 نازل ساکشن از سطح مخزن فاصله 
 پمپ VS4 
 پمپ یبندها نشت VS4 
  پمپ یروانکار VS4 
 پمپ VS5 
 پمپ سهیمقا VS4 و پمپ VS5 
 پمپ یبندها نشت VS5 
  پمپ یروانکار VS5 
 Mounting Flange 
 پمپ VS6 
 استاندارد یمشخصات پمپ ها یبند جمع API 
 طول شفت نیتخم 
 یدور دورانطول شفت و  رابطه 
 استاندارد NIOEC 
 طول شفت نیتخم 
 یعمود یاستفاده از پمپ ها مشکالت 
 یدور دوران نییغالف و تع میتنظ 

 
  



 

 فصل دهم
 ها الیمربوط به متر یاستانداردها 
 Alloy 20 (Carpenter 20 
 چدن (Cast Iron) 
 آن ها لیها و تحل الیساختار متر یکروسکوپیم یکردن نما یبرررس 
 وار کردن چدنچک کش خ نحوه 
 لیاست کربن 
 اژیکم آل فوالد 
 زنگ نزن فوالد 
 (ک یتیفر/کیتی)آستن یضد زنگ داپلکس فوالد 
 یتیفر فوالد 
 یتیآستن فوالد 
 یتیمارتنز فوالد 
 Stress Corrosion Cracking (SCC)  
 Sulfide Stress Cracking (SSC) 
 یسخت  (Hardness) 
 یچدن پوسته 
 لیکربن است پوسته 
 درصد12روم ک یاژ یآل پوسته 
 347، 321، 316، 304، 303، 302 یدهایدر گر یتیفوالد زنگ نزن آستن پوسته 
 بدنیعنصر مول یو دارا 316 دیدر گر یتیفوالد زنگ نزن آستن پوسته 
 دوبلکس پوسته 
 سوپر دوپلکس پوسته 
 ها الیانواع متر یکل یو دسته بند یبند جمع 
 مواد در پمپ ها یخوردگ انواع 
 الیترم یسخت یها اریمع 
 یخوردگ دیتشد رابطه H2S یسطح یسخت شیو افزا 
 کلر یخوردگ 
 کردن مرزدانه مسلح 
 کلر در آن یو خوردگ تیفر فاز  



 

 فصل یازدهم
 دور کارکرد مناسب ییقطر بزرگ و قطر کوچک و شناسا نیفاصله ب 
 پمپ ها یگذار  تگ 
 خورده دادن نحوه 
 کردن الکترو موتور زیسا 
 قطر پروانه محاسبه 
 گریمعادالت د لهیبوس یر خارجقط محاسبه 
 نازل مکش و رانش پمپ زیسا نییتع 
 کالس پمپ براساس استادارد انتخاب API 610 
 انتخاب شده الیکالس متر ینیبازب 
 استاندارد طیدر شرا یکیموتور الکتر ینام توان 
 نگیمدل کوپل نییتع یپارامترها نییتع 
 لیس کالیمکان نگیپالن فالش انتخاب 
 یکالس بند پمپ براساس نوع API 610 
 کردن پمپ ها یدوم: نحوه طبقات یموردمطالعات 
 قطر پروانه محاسبه 
 نازل مکش و رانش پمپ نییتع 
 کالس پمپ براساس انتخاب 
 انتخاب شده الیکالس متر ینیبازب 
 استاندارد طیدر شرا یکیموتور الکتر ینام توان 
 نگیمدل کوپل نییتع یپارامترها نییتع 
 لیس کالیمکان گنیپالن فالش انتاخب 
 یپمپ براساس کالس بند نوع API610  



 

 فصل دوازدهم
 شیرایمربوط به و تیتاشید API610 یپمپ ها یبرا OH 
 Doc. NO. رود یکه در آن بکار م یو عالئم 
 Revision NO. 
 Cover Page 
 تیتاشید یها لدیکردن ف کامل 
 Rev. Page 
 مثلث Revision 
 پر کرد دیاکه ب ییلدهایو مربع در ف رهیدا عالئم 
 API-610 Datasheet 
 تیتاشید گرید میضما 
 تیش تایبه د یکردن مدارک مهیکه در ضم ینکات 
 روشن وخاموش شدن پمپ تعداد 
 یکارکرد مواز  مالحظات 
 یکار  الیس نوع 
 پمپ یکار  طیشرا 
 الیس اطالعات 
 Remark ها 
 Site and Utility Data 
 Motor Driver 
 Materials 
 Performance 
 Construction 
 انواع پمپ ها تیتاشید 
 Masses 
 Surface Preparation and Paint 
 Heating and Cooling 
 Instrumentation 
 Spare Parts 
 Other Purchaser Requirements 
 طیشرا Tortional Analysis در API610 
 Piping and Appurtenances 
 Inspection and testing 



 

 مدرک Inspection and test Plan 
 از 14جدول  مرور API 
 تست یاستپ ها مرور 
 Pressure vessel design code perferces 
 Welding and Repairs 
 materia inspection 
 Seal Specification 
 Seal Material 
 Mechanical Seal Data 
 Seal Chamber Data 
 Pump Data 
 Fluid Data 
 Accessories 
 انجام عهده  Tubbing and Piping 
 Remark ها 

  



 

 فصل سیزدهم
 دهم شیرایدر فرمت و تیتاشینمونه د لیتکم API 610 یعالئم به کار رفته و قسمت ها حاتیبه همراه توض 

 دهنده آن لیتشک
 ازدهمی شیرایدر فرمت و تیتاشینمونه د مرور API 610 دهم شیرایآن با و یتفاوت ها انیو ب 

  



 

 فصل چهاردم 
 یبرگه مشخصات فن هیته یاستاندارد مبنا 
 یمختلف برگه مشخصات فن یهاخشب 
 سازندگان شنهاداتیپ یفن یابینحوه ارز 
 یمتن برگه مشخصات فن حیتوض 
 آن ها لیمدارک و دال نیمدارک در صورت تضاد ب تیاولو نییتع 
 Scope 
 Normative Refrences 
 Terms and Defenition 
 Basic Design 
 Drivers 
 Couplings and Gards 
 Service Factorها نگیلکوپ یها 
 Base Plate 
 Instrumentation 
 Piping and Appeurtenances 
 Inspection, Testing, and Preparation for Shipment 
 Specific Pump Types 
 Vendor’s Data 
 مشخصات  یها برگهIPS  وNIOEC 

  



 

 فصل پانزدهم 
 برگه استعالم کاال یمحتوا

Item and Quantities 
Applicable Code and Standards 

Scope 
Spare Parts 

 هاSpare Part یبرا ازیمورد ن موارد
Vendor data Requirements 

 صحبت در مورد انحرافات زمان
Design Notes 

Attachements 
Standards and Deviations 

  



 

  شانزدهمفصل 
 چطور TCL م؟یکن هیته 
 اتیادب TCL 
  برگه استعالم کاال تیفیو ک تیکم نیباالنس ب یبرقرار 
 هر فاز ازیمورد ن یهر پروژه و رفرنس ها یفاز ها حیتشر 
 یآماده ساز  یمدارک برا کدام TCL  است؟ یضرور 
 کی چگونه TCL م؟یقالب درخور آماده کن کیدر  میرا آماده کن 
 یها ژنیویقابل قبول د تعداد TCL 
 Clarification meeting 
 ویاکت انیب حالت 
 سر  جنرال یها تمیآ حیتشر( یG) 
 هم سنگ کردن یها راه commissioning spare part ها 
 در مانکاریپ فیوظا  TCL 
 فاز TBE 
 یسر  ندیفرا یها تمیآ حیتشر  (P) 
 یسر  یکیمکان یها تمیآ حیتشر  (M) 
 بدست آوردن جرم پمپ نحوه 
 مدرک PMS 
 تحمل نوسانات ولتاژ توسط موتور زانیم 
 یسر  یکیالکتر یها تمیآ حیتشر  (E) 
 یها تمیآ حیتشر Instrument  کیمرور  یسر TCL نمونه 
 مرحله نیورود به ا یبرا ازین شیو مدارک پ یفن یشفاف ساز  فیتعر 
 یفن هیدییبرگه تا ای یفن یشفاف ساز  برگه 
 دهییاخذ تا ایانحرافات  ستیطرح ل ،یطرح پرسش، درخواست شفاف ساز  یبرا یسیدر زبان انگل جیجمالت را یالگو 

 یفن
 هیدر ته دهایو نبا دهایبا Technical Clarification Letter 
 ساختار هیته آموزش TCL مرتبط یها نیسپلیآن براساس د یو دسته بند 
 سازندگان یفن شنهاداتیموجود در پ صینقا حیو تشر هیرو در ته شیپ یها چالش 
 هیدر ته نیشیپ اتیآموخته و تجرب یدرس ها نییتب TCL 
 نمونه مرور TCL مختلف  یها نیپلیسیمباحث طرح شده در د ینکات مهم و چالش ها یتمام حیشده و تشر هیته

  وژیفیسانتر یمرتبط با پمپ ها یمهندس
 

  



 

  هفدهمفصل 
 تشریح روش آغاز فرآیند ارزیابی پیشنهادات فنی سازندگان 
 مبنای ارزیابی پیشنهادات فنی سازندگان 
 تبیین اهمیت نقش TCL و ضرورت جمع بندی تمام نکات در TCL جهت ارزیابی فنی صحیح 
 مرور نمونه TBE  تهیه شده در یکی از پروژه های فعال در صنعت نفت به همراه توضیح و تبیین کامل مفاد

 مورد نیاز در فرایند ارزیابی فنی
 


