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:شرکت اخیر پروژه های  

 

 

 

 (Gear Pump Ingersoll Rand م  دند  ا   و ن     ک رس  )

 (Oil Free Compressor) م  د استف د  د  دستگ   اکسیژن س ز کم رس   بدون  و ن

 (Air Coolerمبدل حرا تی ه ا خنک )
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 (Automatic Drain Valve) شیر تخلیه ات م تیک

 

 (Load Acceptance Limiterل د لیمیتر )

 

 (Belowsبیل ز )

 (Exit Coneفلنچ ت  بین )

 (Bearing Sleeve)ب بیت  یز  ی ت ق ن   دند  ا   و ن     م  تعمیر 
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 کارفرما: شرکت نفت فالت قاره 

شررو ا اسررا  تع  ع ه نت  وتو  ه     اسرراد  ا اد    عوب اسررا  تع  ع ه   هوانه اعم    هتو  ین شررع ب  ک ر       

سا  تعه ی هوانه   الکاعنکه است رک   عث    ان شدت  ه   اععژی         ی رک اد نت یلک گعفان  س  کشو ا ا

سا  تع تز نق  ه  ک خزن   سا  تع ه ی هوانه  ک  ع  ر    ه ،شو  ا تع   تع،  یمت پ نینه،  دن پ نینرندا  زان ی ا

 سهولت    تعمیع   عگهدا ی استا

شعرت            س خت  ساون  سا  تع هوای تو  ین  ا شعرت  اعش  طعک    SS800،  دل  Ingersoll-Randا ستا  ا

توسط   شدا اعم  ی ه تست  عای ا لین     انن  حصول پعر   ع   ا  هندسه  عکوس رع          94ثمین    س ل  

ش ن  ا  رک انن  حصول توان    -خو  شعرت   همچنین توسط ر  فع   )شعرت عدت فالت    ا      نطقک ال ان(، ع

عسرر ت  ک  مموعک  شررداسرر خاکاسررا  تعه ی   عملکع   ا  لیل  ه و  ف  عنت  ا  مموعک  التعی  ا عسرر ت  ک 

م    طع ت   اعاخ ه  هاعنن  اعن ل  عای پعا )         ف  عنت   ت فوق     ع  ا سررر خت ت اک   ک ( Vaneال    انن  ر   ف

  حصول استا 

 ی  خالف:فش  ه جد ل  شخص ت فنه  سمت  وتو  هوانه    

میزان فشار 
(Bar) 

 شدهمنتقلگشتاور 

(Nm) 
 بیشترین سرعت

RPM 

 بیشترین توان

(kw) 
 میزان جریان هوا

(L/s) 

6.2 230 2700 34 519 

8.3 278 2800 43 590 

10.3 339 3200 56 802 
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  شدهاستفادههای تست پره

ه     پعاانن شعرت  اعش  طعک ثمین    توجک  ک اهمیت   الی عملکع       

   جنس ف  عنت     التعنن   جک  ه نه  ط  قهوانه    س خت  پعا وتو 

 تولید رند رک عا نج ه ی    عمع  سی     الریدیت  مکن سعه رع ا است پعا

ی ف  عنت   ی س خت اهواد   پعاییع ا ع    ا  عای پعاتست  طو ت  تغ

 س خت شعرت  ک شعح دنع  ش هدا شدا همچنین    عموعک پعا

 ون جذب رطوبت آزم

 سیلک تعاد ی   یق )     ت ه  ا ادا    ح لت ر  الً خشت  ک دن پعا     

پع اد آه  ک ه  ر  الً  اخل ظعف گیعی شد   سپس پعاگع (  اعدادا 02/0

   شدعد رک پس اد س عت غوطک 240     ک  دت س عت    نت 72 دت 

 گیعی شداه  اعداداه ،      ا  دن آنرع ن سطح آنخشت

 

 

 وریساعت غوطه 72آزمون                                                      

 وریساعت غوطه 240آزمون 

  دن ا ادانه عوب پعا   نف

 )گع (

  دن عه نه

 )گع (

 جذه  طو ت  صد 

 % 8/1 98/43 18/43 ف  عنت 1

 % 30 9/54 04/42 عموعک  وجو   اخله 2

 % 88/0 48/43 10/43 شدا توسط شعرتس خاک 1عموعک  3

  ی

 ف

 دن ا ادانه  عوب پعا

 )گع (

  دن عه نه

 )گع (

 جذه  طو ت  صد 

 % 8/1 96/43 18/43 ف  عنت 1

 % 8/25 92/52 04/42 عموعک  وجو   اخله 2

 % 58/0 35/43 10/43 شدا توسط شعرتس خاک 1عموعک  3

 % 42/1 66/42 33/42 شدا توسط شعرتس خاک 2عموعک  4

د   ال  ک پ نین  ک تعتیب ا شدا رک ه ی تستپعا

شعرت  اعش  2پعا شم  ا -ی س خت اهوادپعا

شعرت  اعش  طعک ثمین  1پعا شم  ا  - طعک ثمین

 هساندا   پعا ف  عنت
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 % 6/1 9/42 33/42 شدا توسط شعرتس خاک 2عموعک  4
 

 رطوبت: براثرتغییر ابعاد 

 صو ت دنع است:ه     ح ل ا ل  ک ع   تم  ه پعاا   

 (mmضخ  ت) (mmععض) (mmطول)

6/151 38 80/5  

 صو ت دنع تغییع رع :ه   کس عت ا ع   پعا 240  ی  ک  دت س اد غوطکپ   

  (mmضخ  ت) (mmععض ) ( mmطول ) عوب پعا   نف

 88/5 65/38 14/152 ف  عنت 1

 26/6 92/52 61/155 عموعک  وجو   اخله 2

شدا توسط س خاک 1عموعک  3

 شعرت

75/152 12/38 82/5 

شدا توسط س خاک 2عموعک  4

 شعرت

03/152 35/38 82/5 

 

عنن عمع   ر  انه   شد رک    س خت انن شعرت  ا ای  یشا 1    پعا شم  ا   توجک  ک عا نج   ال اعاظ    ه      

 شدا استاه  اساد  ا عیز اد انن عوب  پعا ی هوانه وتو ه 

 عملکرد در شرایط مختلفتست 

س خاک         سا  تع ه ی  ست اد نت      تم  ه ا ست  عا  گعفتا    انن ت شدا پس اد رناعل ریدیت    وعا ژ  و   ت

      ا  اشت اساد  ا شدا 10لیاعی هوا رک    لیت تحمل فش    1500 خزن 

 عدا خع جه    اد خع جه  خزن توسررط نت شرریلن   ک  سررمت     ی اسررا  تع هوا تز نق شررد         ع  

 ث ت شدا    سنجد نت اساد  ا ا
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 ه     جد ل دنع آ   ا شدا است:تست عا نج

 رد  مموعک   نف
 6 یشاعنن        فش   

    

(RPM) 

 8 یشاعنن        فش   

    

(RPM) 

 10 یشاعنن        فش   

    

 (RPM) 
1 DGS-940-1 852 1806 2776 

2 DGS-940-2 848 1811 2640 

3 DGS-940-3 824 1779 2598 

4 DGS-940-4 866 1544 2770 

5 DGS-940-5 843 1652 2621 

6 DGS-940-6 847 1765 2833 

7 DGS-940-7 856 1585 2731 
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( ساخت Ingersoll- Rand) مقایسه استارترهای شرکت دانش قطعه ثمین با نمونه فابریک

 کشور آمریکا:

 Ingersoll- Rand نوع آزمون   نف
دانش قطعه 

 ثمین

 2000ت    0د  ن  سیدن اد      1

RPM 
 ث عیک 11 ث عیک 14

  یشاعنن        فش   2

90 psi 

2300 
RPM 

2700 
RPM 

  یشاعنن        فش   3

110 psi 
2800 
RPM 

3200 
RPM 

 

 

 

 

 اسا  تع مموعک عم ی اعدم  ی 
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 قسمت واسط استارتر:

یدک  سمت  ظ   ی گیع کس است تشکیل شدا استا ا ااسا  تع اد     سمت  وتو  هوانه    سمت  اسط رک      

مت  وتو   ک  سمت رالچ استا س اسط ر هش سععت خع جه   افزانش توان آن   همچنین اعاق ل عیع  اد  

شو     عیع ی گعنز اد  عرز پس اد  سیدن     رالچ رک    اعاه نه شدت خع جه  سمت  اسط  وعا ژ  ه

 شو ا رند   اسا  تع اد  دا  خ  ج  هع   یقک، ا ت  ط اسا  تع   رمپعسو   ا  طع  ه      2000رمپعسو   ک حد   

  وا   سمت  وتو  هوانه آن حس س     یق استا اجزای  سمت  اسط ش  ل  اعدادا ک سمت  اسط اسا  تع عیز 

 دنع است:

 

ریسین  گیع کس:   ت انن  مموعک  سی    -1

 وتو  هوانه   خع جه   عدا ع   الست   ف صلک 

ین تأ یلک انن  طعک  س ک سمت  اسط   عدا ع 

 شو ا ه

 

 

 

 

 

 اسط:  ک علت       ال   توان   الی   عدا ع  -2

پع فیل  عدا   ند   عدا ع توسط انن  شدا ناقل

  ا ای ص فه سطح     ت  سی     النه   شدا
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 ا ط: نکه اد  طع ت  سی   حس س  شدت -3

انن  مموعک شدت  ا ط است رک نت سع آن 

سع آن  ک   نت  عدا ع یلک هزا  خ    ک  س ک

عد   هعگوعک طعک رالچ  اصل خواهد شدا 

یع م د غتط  ق سخاه     طعک ف  عنت   لنگه 

   عث عد  ر  انه  مموعک خواهد شدا 

 طعک     اخل رشو  تولید  انن  : وش  ععمه -4

ی د  ا اد  و  عشو    انن شعرت  طع ت هعم

 لیل  ا   عمو ا استا  ک خعندا ی     SKFشعرت

 یزان دن  ی   غن ه      دعک انن  وش جو  تخلخل 

نج   غن تد  ک     حین    ان شدت  شو جذه  ه

صدای شدت ه شو      عث حعرت   ان   ه آدا  

  شو ا  ه

 طعک، عقش  طعک  اسط انن  طعک فلنچ تو  ین:  -5    

 آنرند،   ا ع    ین اسا  تع    دعک تو  ین  ا اند   ه

همچنین جهت اتص ل   ست  ک  دعک تو  ین   

 ی  سی   حس س استا ندآه

 

 



 

 

 کاری توربین سوالرپمپ اصلی روغن

 www.daneshgheteyesamin.ir                 دانش قطعه ثمینشرکت فنی مهندسی 

    dgs-co@istt.ir                                                293-9933-0443فکس:       293-9933-0442تلفن:  

 کارخانه برق گچساران(و گاز گچساران ) کارفرما: شرکت نفت

کار   PSI 150و در فشار  RPM 2000 با توجه به شرح کار اعالم شده از سوی کارفرما پمپ روغن با دور    

 دهد.انتقال می  LIT/Min 746 با دبی  (گراد استدرجه سانتی 08دمای که دارای حداکثر ) روغن را کند ومی

 ها مشکل اصلی پمپ خراب شدن  بیرینگپس از دمونتاژ کامل قطعه ها و تمیز کاری و بررسی تک تک قطعه   

های پمپ تشخیص داده شد. همچنین به علت کارکردن پمپ با بیرینگ های خراب شده تعدادی از صفحه های 

دچار خرابی و اشکال شده اند. پس از بررسی صفحه های سایشی و اهمیت آنها در عدم افت  (Liner) سایشی

 ها و صفحه های سایشی معیوب تعویض شدند.فشار پمپ بیرینگ

 VMM (Video Measuring Machine) از دستگاه ادهبا استف( Housing)های پینیون و محفظه دنده همچنین   

 ها سالم بودند. نداشت و دنده وجود اسکن شد و پروفیل دنده مشکلی

 

 پمپ روغن تعمیرشده

 

 

 



 

 

 کاری توربین سوالرپمپ اصلی روغن

 www.daneshgheteyesamin.ir                 دانش قطعه ثمینشرکت فنی مهندسی 

    dgs-co@istt.ir                                                293-9933-0443فکس:       293-9933-0442تلفن:  

 

 به ترتیب از راست: صفحه سنگ زده شده ، قطعه ساخته شده، قطعه فابریک

  

 نمای انفجاری مربوط به مونتاژ پمپ روغن

 
 

 

 



 

 

  (Automatic Drain Valve)شیر تخلیه اتوماتیک توربین راستون
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 کارفرما: شرکت نفت فالت قاره

درین ولو محفظه احتراق، به طور خودکار از تجمع     

سوخت مایع در محفظه احتراق و پوشش استاتور کمپرسور 

کند. جلوگیری میزمانی که موتور متوقف شده است 

سوخت انباشته شده در زمان توقف موتور باعث اشتعال در 

شوند که منجر به شتاب کنترل نشده اندازی میحین چرخه راه

شود. قابل ذکر است که تحت و سرعت به شدت باال می

 د.شونشرایط عادی مایعات از درین ولو به بیرون جاری نمی

موتور در توقف  اندازی زمانی کهدر اوایل چرخه راه

باشد، مسیر درین ولو به اتمسفر باز است. در این وضعیت می

هر نشتی تصادفی سوخت به محفظه احتراق یا پوشش استاتور 

 کمپرسور گذری آزاد برای تخلیه از موتور دارد.

بیلوز اعمال  اندازی، فشار هوایی که از خروجی روتور کمپرسور به بیرون بر روی طرف دیگردر حین چرخه راه     

طور یابد. بهطوریکه فشار خروجی/ سرعت روتور افزایش میشود، بهشود، بیلوز را منبسط کرده و به تدریج شیر بسته میمی

 دهد که ولو به وضعیتمشابه زمانیکه موتور خاموش است، کاهش تصاعدی فشار خروجی/ سرعت کمپرسور اجازه می

 باز برگردد.

 

 

 

 درین ولو و لیست قطعات آننمای برش خورده 
 

 

 

 

 درین ولوهای مونتاژ شده



 

 

  (Automatic Drain Valve)شیر تخلیه اتوماتیک توربین راستون
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گردد. این مجموعه به علت وجود بیلوز برنجی که دارای خاصیت نفری بسیار دقیقی است مجموعه خاصی تلقی می     

 این شرکت برای اولین بار در ایران توانسته است بیلوز های برنجی و کل مجموعه را طراحی کرده و بسازد.

باال با استفاده از لحیم کاری و تست آن برای نبود هرگونه نشتی که باعث اختالل در عملکرد اتصال فلنج پایین و دری      

 06دهد از جنس فوالد زنگ نزن باسختی شود. همچنین بال فوالدی که عمل باز و بسته کردن را انجام میدرین ولو می

 باشد. راکول می

 

 بیلوز اسمبلی های ساخته شده

طور که در شکل نشان داده شده است متوجه شدیم که نمونه بیلوز انهم     

از دوالیه فنر تشکیل شده است که در یافتن تکنولوژی ساخت این قطعات 

 کمک بسیار زیادی به ما کرد.

                                                          

 

 

 

 VMMاندازگیری ورق بیلوز با استفاده از دستگاه  دهمقطع بیلوز برش خور



 

 

  (Automatic Drain Valve)شیر تخلیه اتوماتیک توربین راستون
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 تست عملکرد نهایی درین ولو در خط توربین راستون

 

 جابجایی برروی بیلوز -تست نیرو     



 

 

  (Load acceptance limiter)توربین راستون لود لیمیتر
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 کارفرما: شرکت نفت فالت قاره

لود لیمیتر  TA.1750های راستون مدل در توربین     

فشار سروو را متناسب با جریان هوا از موتور به 

 ند.کگاورنر در حین افزایش سریع بار تنظیم می

 ی خروجیبار ناگهانی، فشار هوادر حین پذیرش       

از کمپرسووور افزایش خواهد یافو و بیزوز را فشوورد  

سروو بار می کند، تا از طریق میزه و فنر  بر روی ولو 

شود که موجب می شته  سمو پایین گذا شود ولو به 

با  نه ولو  یا ها در م که پورت  مانی تا ز ند  حرکو ک

 رهای منبع سوووروو در بدنه شووویر ارتباا بر راپورت

شووود که رو ن سووروو در فشووار کنند. این باعث می

شووود در باال به ولو سووروو وارد شووود که موجب می

سروو برابر  شاری گاورنر  حدی باال رود که نیروی ف

 با نیروی فشاری روی بیزوز شود.
 

ار حساسیو بسیاین مجموعه به صورت دائم در حین کارکرد توربین در حال تنظیم بار ورودی  اسو و از      

ونه اصزی ها تحقیق بر روی نم ترین  سمو های آن نیز بیزوز اسمبزی اسو که پس از ماباالیی برخوردار اسو. مهم

  و در نهایو پس از طراحی، بیزوز ساخته شد.

 

 د مقطع بیزوز برش خور بیزوز اسمبزی



 

 

  (Load acceptance limiter)توربین راستون لود لیمیتر
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  طعات حساس در این مجموعه شامل موارد زیر اسو:

Regulating Valve Body: 

که به وسیزه  Regulating Valve شود و با حرکوورودی وخروجی رو ن به این  طعه وصل میلوله های    

  کند.کند جریان رو ن راکنترل میفشار باد پشو بیزوز حرکو می

Regulating Valve: 

 .دهدبسته کردن شیر را انجام می کند و عمل باز وحرکو می Regulating Valve Bodyاین  طعه داخل  طعه    

 .می باشد GGG50چدن داکتیل  این  طعهجنس 

 فنر:

برگرداندن بیزوز به حالو عادی پس از برداشتن فشار باد برروی آن و همچنین  در این مجموعه وظایف فنر شامل   

باشد. در یکی از فنرها به عزو استاندارد نبودن  طر مفتول ابعاد فنر به می Regulating Valveتنظیم حرکو 

 صورت جزیی تغییر داد  شد تا خاصیو فنری فنرهای ساخته شد  د یقاً مطابق با نمونه اصزی باشد.

 نمای انفجاری  طعات لودلیمیتر                                        



 

 

 (linear actuator)اکچویتور خطی 
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 هوا، از واندت می انرژی این )انرژی تبدیل با که است مکانیکی دستگاهی( خطی اکچویتور) خطی عملگر یک

 مستقیم خط راستای در حرکتی الکتریکی، موتور یک از دورانی حرکت کمک به و( باشد سیاالت یا و الکتریسیته

 .شودیم استفاده نیز نیرو اعمال برایاکچویتورها  از. کند می ایجاد

 :کیلوگرم نیرو 10000 حداکثر نیروی دینامیکی  

  :میلی متر 6000حداکثر کورس جابجایی 

 :میلی متر بر ثانیه  1600حداکثر سرعت خطی 

  :میکرومتر   10دقت جابجایی 

  عریف حرکت براساس نیرو یا جابجایی با سرعت قابل تنظیم، تنرم افزار پیشرفته با قابلیت های: کنترل

 های غیر تناوبیهای حرکتی اعم از سینوسی ، مربعی ، مثلثی و ترکیبی یا موجانواع موج

  :ها، ربات استوارت مولد موج آب قابل برنامه ریزی، بارگذاری دینامیکی روی سازهموارد استفاده

های سازی مکانیزم های حرکتی، ایجاد حرکتکرد و دوام، شبیه)هگزاپاد(، میز لرزاننده، تست عمل

 خطی و دورانی خیلی دقیق در ماشین آالت 

 

 

 

 

 

 

 :اسب بخار و کورس نیم متر 1اکچویتر خطی با موتور 

 کارفرما: شرکت آذر طیف سپاهان

باشد. این شرکت می 0011فاز و با توان یک اسب بخار و با سرعت  3برای اکچویتر  شدهاستفادهموتور موتور: 

 از برند معتبر چینی در مجموعه خود استفاده کرده است.

حلزونی بسیار رایج  هاییربکسگاکچویتر ها باید به حالت خود قفل باشند و به همین علت استفاده از  گیربکس:

 باشد..می

ز جنس ا،  دوراهه شدهاستفادهیت پیچ درنهاای، های فراوان در مورد پیچ ذوزنقهیبررسپس از  پیچ حلزونی:

 باشد. متر میمیلی 01 و با گام 1.6582 فوالد



 

 

 (linear actuator)اکچویتور خطی 
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هد. اما دیاورد، خود شفت فقط حرکت دورانی انجام میدرمکه موتور شفت را به حرکت یوقت: مهره برنجی

ند کیمو با همان گام و قطر روی آن بسته شده است. شروع  داردقرار قسمت دنده شده شفت  ای که رویمهره

به  دوشاخهله یوسبهیله لوله استیل متصل به آن و سپس وسبهبه حرکت به سمت جلو و یا عقب که این حرکت 

 شود.یمدریچه منتقل 

مر ه باشد و عشده است تا در طول حرکت حداقل سایش را داشتیهتهجنس مهره برای عدم سایش زیاد از برنج 

 طوالنی داشته باشد.

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شدهساختهقطعات قشه ن
 

 صورت دمونتاژشده در حالت مونتاژ و بهساخته یمجموعه



 

 

 کوپلینگ بوستر پمپ
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 کارفرما: شرکت نفت فالت قاره 

 شامل قطعات:

 کوپلینگ باالیی نیمه               

 کوپلینگ              پایینی نیمه 

 رینگ 

 کوچک کشویی خار 

   استیل پیچ 

 

    

)به جهت  استوانه کامل نبوده خود قطعه اصلی نیز نیمدو عدد نیم استوانه است و اینکه  با توجه به شکل قطعه که  

استوانه  صورتبهشد که گرده خام ها( تصمیم گرفتهها با سفت کردن پیچآوردن کوپلینگ بر روی شفتفشار 

 تراشکاری شود و پس از اتمام مراحل تراشکاری با برش دقیق وایر کات نصف شود.

با توجه به تست سختی سنجی بر روی نمونه اصلی مشخص شد که عملیات حرارتی کونچ و تمپر بر روی      

با عملیات حرارتی  HB 240و گرده خام نیز در کارگاه عملیات حرارتی معتبر تا سختی  انجام شده است کوپلینگ

 ساعت وایرکات دستگاه روی بر و فرزکاری اولیه سوراخ ها تراش از پس قطعه کاری شد.کونچ و تمپر سخت

 .برروی آن انجام گرفت مترمیلی 5/0 ضخامت با برش و شد

 



 

 

 (Flexible Coupling)کوپلینگ الستیکی 
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 بهره برداری نفت و گاز آغاجاریکارفرما: شرکت 

 طراحی کوپلینگ 

 طراحی قالب برای الستیک کوپلینگ 

   جنس الستیکNBR    60با سختی Shore 

 

                         

 



 

 

 توربینقطعات 
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 :کارفرما: شرکت نفت فالت قاره

 :پمپ اصلی روغن به همراه قطعه میانی تفلونی (Coupling) ساخت کوپلینگ 

 .دنشواین قطعات حرکت دورانی موتور را به شفت پمپ انتقال داده و منجر به چرخش شفت و پروانه می

 

 مربوط به ژنراتور: Oil Catcherساخت 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 توربینقطعات 
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 ساخت سیل مربوط به ژنراتور:

عملیات وایر کات و برش گردی پس از  برای اینکه    

ها و سیل ها به هم نخورد و نشتی نداشته باشیم ابتدا قطعه

ومینیومی انجام شد و آلتراش کاری خشن برروی گرده 

پس از برش با واتر جت قطعه ها برروی یک فیکسچر 

بسته شد که پس از تراش نهایی دوعدد نیم دایره کامل 

ش علت اینکه تن عملیات برش واتر جت به به وجود آید.

کند و قطعه را از گرد بودن پسماند قطعه را آزاد می

 .کند نباید آخرین مرحله ساخت باشدخارج می

 

  فیلتر روغن: Spacerساخت 

 .ددنه را دارای خالی بین فیلتر و باین قطعه مربوط به فیلتر های هوای توربین میباشد که وظیفه پردکردن فض



 

 

 بوشینگ 
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 کارفرما: شرکت نفت و گاز آغاجاری

ها جزئی از ساختمان تجهیزات پست نظیر  بوشینگ

 وی،فشارق ترانسفورماتورها و رآکتورها، کلیدهای

باشند که قابلیت  جریان ولتاژ می ترانسفورماتورهای

هادی از میان یک دیواره یا محفظه  عبور یک یا چند

 .دآورنبه هادی، عایق باشد را فراهم می که نسبت

 جهت رزین جنس از مخروطی پالگین بوشینگ

 ور وطهغ کننده توزیع یترانسفورماتورها در استفاده

 از خروجی ترمینال در که. باشد می روغن در

 کابل ایمن ارتباط جهت پالگین های سرکابل

تمام همچنین قابل استفاده در  شودمی استفاده

که از اتصاالت کابل جدا کننده  ی استمناطق

 .سیلیکون استفاده می کنند

تفلونی شامل یک پوسته فلزی و یک پوشش  بوشینگ 

 پوشش زمانی که  ، ( است.PTFEپلیمری بسیار نازک )

 زیفل پوسته رود، می بین از عملیات خالل در تفلونی

رروی ب بوشی فلزقسمت  قرارگیری این شود، نمایان می

 آسیبد توانمی اثراتی میشود که ایجاد باعث فلزی  شفت

   .جدی به سیستم وارد کند



 

 

 توربین هایپیچ و مهره
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 کارفرما: شرکت نفت فالت قاره 

 جنس ،آورندتوربین به علت شرایط حرارتی و دمای  باال دوام نمی Hot sectionه در ناحی یپیچ های معمول

 .استدرجه  066 تا دمایدارای مقاومت حرارتی باال  MO40 (1.7225)فوالد های ساخته شده پیچ و مهره

 لیست قطعات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 مراحل ساخت:

 آنالیز متریال فابریک (1

 تهیه گرده خام  (2

  هاگردهتست التراسونیک بر روی  (3

 تراشکاری (4

 فورج (5

 تراشکاری مرحله دوم  (0

 رزوه زنی (7

 ( HB 298سختی) عملیات حرارتی (8

  ک اکسایداعمال پوشش بل (9

 

  و سختی بر روی پیچ، مهره و واشر تست  جنسپس از ساخت تمامی قطعات عالوه بر اعالم آنالیز

                             شد. انجامدرجه  066عملکردی در دمای 

 HEX BOLT 1/2 UNF  LENGTH: 1 ¾ 

 HEX BOLT 1/2  UNF    LENGTH: 2 ¾ 

 HEX BOLT 5/8  UNF   LENGTH: 2 ¼  

 HEX NUT1/2  UNF 

 HEX NUT3/8  UNF 

 HEX NUT 5/8  UNF 

 SPRING WASHER 1/2 

 SPRING WASHER 3/8 

 SPRING WASHER 5/8 



 

 

 خنک کن هایهپر
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 شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری: کارفرما

 مشخصات:

 موتور خنک کنپره های صاف و انحنا دار 

 نیومیجنس: آلوم

 

  
 

 

 

 

 



 

 

 پاکت استم کلرنس
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 شرکت بهره برداری نفت و گاز آغاجاری  کارفرما:

 مشخصات:

 جنس: استیل 

 روش ساخت : ماشین کاری، سنگ زنی، فرز کاری

 

 

 

 



 

 

 کارخانه سیگار خط تولید قطعات یدکی
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 اصفهانکارفرما: شرکت دخانیات 

 

 پیستون پیشران دستگاه رل سیگار

 

 میله ویبراتور نخ سیگار

 



 

 

 مواد معدنی و گارنت
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 :های اصلی فعالیت در زمینه گارنت حوزه

  ساخت ماشین آالت معدنی از قبیل سرندهای گرد، سنگ شکن غلتکی صاف و دندانه دا، موتور ارتعاشی

 (vibration Mill)  پایه دار و فلنچ دار، آسیاب ارتعاشی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  تولید پودر ساینده گارنت جهت استفاده در واترجت، سندبالست و تصفیه آب )تامین گارنت سبز از معدن

 قم( از معدن کرمان و گارنت قرمز

 

 

 

 

 

 



 

 

 مواد معدنی و گارنت
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 انواع گارنت:

 آنتراسیت

Type 0.8-1.6 (mm) E.S 0.9 – 1.00(d10mm) 

Carbon App. 85.0% 

Moisture  App. 2.0% 

Ash  App. 3.5-7.0%  

Volatile matter App. 3.5-7.0% 

Acid Solubility App. 0.5%(19% hydrochloric acid to AWWA B 100-1) 

Bulk Density App. 750 kg/m3 

Density 1.4-1.45 g/cm3 

Grain Porosity < 10% 

Uniformity 
Coefficient 

< 1.4 

 

 𝐂𝐚𝟑𝐅𝐞𝟐(𝐒𝐢𝐎𝟒)𝟑𝐀𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐞گارنت قرمز از نوع آندرادیت 

53.01% SiO2 

2.78% Al2O3 

5.35% Fe2O3 

22.96% CaO 

0.09% Na2O 

0.83% MgO 

0.1% TiO2 

14.6% L.O.I 

 :و سایر گارنت ها از قبیل

 Fe3Al2(SiO4)3Almandineآلماندین 

 Ca3Al2(SiO4)3Grossularگروسوالر

 Mg3FeSi(SiO4)3majoriteمجوریت

 و...

 



 

 

 مواد معدنی و گارنت
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 :دانه بندی

Typical Gradation 

Mesh size #8 #8/12 #12 #20/40 #36 #30/40 #50 #60 #80 

Mesh Size Millimeters          

#6 3.35 0 0 0       

#7 2.800 3 1 1       

#8 2.360 37 17 7       

#10 2.000 54 61 40       

#12 1.700 5  31       

#14 1.400 1 3 18       

#16 1.180 0 1 2       

#18 1.000 0 0 1  1     

#20 0.850    0 8     

#25 0.710    1 43 0    

#30 0.600    20 23 2 0   

#35 0.500    71 20 23 1   

#40 0.425    8 4 38 1 0  

#45 0.355    1 1 33 51 23 0 

#50 0.300    0 0 3 31 53 6 

#60 0.250      1 12 17 31 

#70 0.212      0 3 5 41 

#80 0.180       1 1 16 

#100 0.150       0 0 5 

#120 0.125        0 0 

Bulk Density(kg/m3) 2242 2242 2242 2178 2178 2082 2082 2018 2018 

Effective Size(mm) 2.04 1.85 1.54 0.5 0.53 0.37 0.29 0.27 0.19 

Uniformity Coefficient 1.17 1.21 1.35 1.12 1.4 1.26 1.29 1.25 1.30 

Specific 
Gravity(Kg/m3) 

3300-3750(Material meets AWWA standard B100-96) 

 کاربردهای گارنت

 سندبالست 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مواد معدنی و گارنت
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 فیلتراسیون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اترجتو 
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