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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش جمعي از همكاران  " اصغر اسكندرلومهندس  ايقآ جناب"كتابي كه در دست داريد با همت 

  انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود ميارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب ر

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 
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 مولف مقدمه
  

کار در زمینه  وصف ناشدنی به شورکه براي اولین بار با چه شود روزي را هیچ وقت از خاطرم پاك نمی

مهندسی ورود کردم! به واقع روزهاي تکرار نشدنی هست که اگر خودت را با عالقه در مسیر درست 

یادگیري قرار دادي و البته رنجهایش که بسیار هم هست به جان خریدي می بینی که خداوند حمایت 

یان تر ساخته و پس از گذشت سالها از زندگی حرفه اي نه تنها خسته نیستی بلکه همیشگی اش را نما

  از خودت و تالشی که صرف کردي! نیلبخند بر لب داري و رضایت درو

تقریباً بیشتر صاحبنظران تجهیزات دوار بر این باورند که درك و شناخت عملکرد و اجزاي پمپ ها 

ود به دنیاي زیباي ماشینري است و بدون آن مهندسان مشغول باالخص پمپ هاي سانتریفیوژ دروازه ور

در این حوزه همواره احساس کمبود معلومات دارند و به دنبال گم شده خود می گردند! از طرف دیگر 

ماهیت پمپ ها و در رأس آن پمپ هاي سانتریفیوژ به ظاهر ساده اما در باطن پیچیده است به گونه اي 

به زحمت حتی براي متخصصین و طراحان حرفه اي آن نیز ده درباره آن که منابع خارجی نوشته ش

قابل استفاده و گاهی حتی قابل درك است! این شرایط نوعی سردرگمی را به همراه می آورد که نتیجه 

  آن متاسفانه جز دلسرد شدن نیست!! 

داخل  صنعت در خارج ومندي از اساتید این نه عالم مطلق هستی و بهرهبا استعانت از درگاه یگاپس 

تا مفاهیم و محاسبات پیچیده به کار رفته در کتب گوناگون را با تجریه سال ها تصمیم گرفتم  ،کشور

آموزش نوین تجهیزات را در راه فعالیت و تدریس در این حوزه تلفیق نموده و چراغی هر چند کوچک 

آن با ارائه نقطه نظرات ارزشمند شما عزیزان در رضایت حاصل از  بدون تردید. روشن کنمماشینري 

  خود سهیم خواهید شد.

اما در وصف این کتاب باید بگویم که مشتمل بر یازده فصل است و شامل دانش، اطالعات و معلوماتی 

است که مهندسان ماشینري در مقوله شناخت پمپ ها تا انتخاب و تست پمپ هاي سانتریفیوژ باید 

انتقال اطالعات چیدمان فصول با دقت خاصی انجام شده به گونه اي که بدانند. در راستاي افزایش بازده 
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امیدوارم پس از مطالعه هر کدام به این نتیجه برسید که این مطالب همان زمانی آموزش داده شده که 

باید می شده! یکی از این سنت شکنی ها، نوشتار فصل تست و بازرسی بالفاصله بعد از شناخت رفتار 

شنایی با اجزاي پمپ است که به درك عمیق عملیاتی از مباحث فصول پیشین آن هیدرولیکی و آ

  کمک شایانی می کند. 

یا تجربیات رایج میان بهره برداران و یا کتاب ، نقل قول از استانداردهمچنین این کتاب را صرفاً با 

 ها آناگرچه از  ه ام،نکردپایه ریزي متخصصین تعمیرات در صنعت نیروگاه , پاالیشگاه و یا پتروشیمی 

آن مگر نوشته نشده بندهاي این کتاب  یعنی گاهی براي بیان مجدد برخی مفاهیم استفاده شده است.

و تجربه بر ها استفاده کردم (یا دیگران استفاده کرده اند و من تلمذ کردم!)  آنصنعت از در  اًشخص که

  درستی و کاربردي بودن آن ها صحه گذاشته است.

یا مهندسانی است که با تکیه بر دانش  بر عهده مهندس پشتیبانی فنی نهایی نید کهفراموش نک

-بهره ، راه اندازي،  نصب ،، انتخاب، تستو تجربیات صنعتی خود تجهیز دواري را طراحی آکادمیک

چه کاري درست است و چه کاري  دهد کهنماید. یعنی ایشان تشخیص میبرداري و یا تعمیر می

نادرست و مسئولیتش را هم باید بپذیرد و در این راه البته نباید از شرایط حاکم بر پروژه و محیط کار 

 هر گونه اشکالی در فرآیند طراحی، ساخت، تست، زیرا تاثیر بپذیرد.ه گاهی مطلوب نیست،ک

ن حالت صدمات مالی و زیست محیطی سنگین تواند در بهتری برداري و تعمیرات تجهیزات دوار می بهره

را براي پرسنل ن حالت صدمات جانبی جبران ناپذیري بر واحد عملیاتی و تجهیزات پیرامون و در بدتری

 .شاهد بودیم!) بسیارنمونه اش را در سال هاي گذشته متاسفانه ( مشغول در سایت به وجود آورد

 1برداري و فواصل تعمیراتی بهره ند ساخت، تست،توان فرآی ب صحیح میهمچنین با طراحی و انتخا

و کاهش عنوان شده، افزایش عمر دستگاه تا عالوه بر جلوگیري از حوادث  کردتجهیزات دوار را بهینه 

ینه تعمیرات و فرسایش قطعات را شاهد هز (برق، بخار، گاز)، شامل مصارف انرژي 2هاي طول عمر هزینه

  باشیم.

                                                             
1 . Mean Time Between Failure(M.T.B.E.) 
2 . Life Cycle Cost(L.C.C.) 
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اد اخالقم تقدیم کنم که دانشمند و یگانه استزانه، فر به مادر مهربان،تاب را این کخواهم  اول میاما 

    تنها ،تو شمع وجودش ره جستم و می جویم. امیدوارم توانسته باشم با این اقدامپر همواره و پیوسته در

  ! دهمذره اي از زحمات بی دریغش را پاسخ 

و براي  کشور و متخصصین این مرز و بوم را داشتدوم به روح بزرگ پدرم که همواره آرزوي بالندگی 

آن بسیار تالش کرد. نتیجه آن مجاهدت ها را نیروهاي تحت فرمانش در نیروي هوایی ارتش میهنم 

  بسیار برایم واگویه کرده اند (روحش شاد!).

ان را از سالمتی یکایک ایش قدردانی نموده واز تمام اساتید گرانقدرم در صنعت و دانشگاه  و اما بعد،

  .بالمن افتخاري است که همواره بدان میایشایکایک شاگردي درگاه خداوند متعال خواستارم. 

و پر از لطف خود به  ارزشمند بازخورد هايبا ارسال که  عزیزي و مخاطبان انهمکارتمام  بهو در پایان 

  .ابراز می نمایمنهایت تشکر خود را در ادامه این مسیر بخشیدند  را انرژي مضاعفی بنده

و  قدراساتید گران ،از همه همکاران، صاحب نظران ،است خداوندیی که کامل بودن تنها شایسته جا آناز 

 خود هاي ارزشمند پیشنهادات و راهنمایی نظرات،ارسال با تا  شود درخواست می دانش پژوهان محترم

و شبکه تلگرام با شناسه   A.ESKANDARLU@GMAIL.COMاز طریق پست الکترونیکی به آدرس 

@ARKA1331یاري در بازنگري هاي آتی، این مجموعه  تر بیشبار نمودن هر چه ، بنده را در پر

  فرمایند.

یک  ،و عالقه مندان به این صنعت پویا و هیجان انگیزپژوهان میدوارم این کتاب براي تمام دانشا 

با عشق و عالقه سیالبی ما می خواهم تا ت بزرگ و از همه شفرصت کوچک باشد براي ایجاد تغییرا

  نعی نتواند سد راه موفقیتتان شود.بسازید که هیچ ما

       دوستدار شما                                                                                                   

  اصغر اسکندرلو                                                                                                    

     01/11/96  ، تهران
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