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 فصل اول 
 PV Eliteتشریح مقدمه ای در مورد طراحی مخازن تحت فشار با نرم افزار  •
 مرتبط به این دوره آموزشی  سؤاالتتشریح پاسخ به  •
 را نصب کنیم؟ PV Eliteچگونه نرم افزار  •
 دوره آموزشی شرکت کنند؟ چه کسانی باید در این  •
 ها را تهیه کنیم؟ Referenceاز کجا  •
 خود را از مدرس بپرسیم؟ سؤاالتچگونه  •
 چه الزاماتی برای شرکت در این دوره ی آموزشی الزم است؟ •
برگزار می شود در  مؤسساتکه در سایر  آموزشیفرق این دوره ی آموزشی با دوره  •

 چیست؟ 
 دوره آموزشی را به ما معرفی می کنید؟چه کتب مرجع مفید مرتبط با این  •
به ما   PV Eliteبه عنوان کتاب کمک آموزشی مرتبط با نرم افزار   چه کتاب هایی را •

 معرفی می کنید؟
 را آموزش می دهید؟  PV Eliteکدام ورژن نرم افزار  •
 در این دوره آموزشی استفاده می شود؟ ASME Section 8از کدام نسخه از  •
در این دوره آموزشی صحبتی می  کدهاو سایر   ASME Section 8 Div.2آیا در مورد  •

 شود؟
 استفاده کنیم؟ PV Eliteاز ورژن های قدیمی تر نرم افزار   توانیممیآیا  •
 کدام یک از نرم افزار های مرتبط به این دوره از بقیه بهتر هستند؟  •
 اگر زبان انگلیسی ما ضعیف بود در این دوره شرکت کنیم؟ •
 استفاده کنیم؟  Unlicensedهستیم از نرم افزار های  آیا ما مجاز •
 آیا باید این دوره آموزشی را به ترتیب ببینیم؟ •
 مباحث اصلی را در این دوره پیدا و جدا کنیم و بررسی بکنم؟  توانیممیآیا  •
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 آیا در مورد مبحث مخازن تحت فشار این نرم افزار به تنهایی کافی است؟ •
موجود در مورد مبحث مخازن   استانداردهایافزار ها و سایر آیا در مورد سایر نرم  •

 تحت فشار توضیح می دهید؟ 
 آیا بعد از گذراندن این دوره آموزشی به ما مدرک آموزشی داده می شود؟ •
 ، آموزش داده می شود تشریح خالصه ای از مطالبی که در این دوره •
 هدف نهایی ما از این دوره آموزشی چیست؟  •
 ی از مطالبی که در این دوره آموزشی به شما آموزش داده خواهد شد معرفی خالصه ا •
 تشریح نحوه انتخاب یک استاندارد و نرم افزار مناسب برای طراحی مخازن  •
 Specificationتشریح مبحث  •
 Standardبا  Specificationمقایسه  •
 رژن مناسب استاندارد و نرم افزار ومعرفی نحوه انتخاب نسخه مناسب  •
 در پروژه  Freeze Timeفهوم معرفی م •
 تحت فشار  مخازنی که الزم برای طراحی آنالیزهایمعرفی انواع  •
 معرفی آنالیز استاتیکی •
 معرفی آنالیز دینامیکی •
دینامیکی در یک مخزن تحت فشار را با استفاده از آنالیز  بار هایآیا ممکن است  •

 استاتیکی تجزیه و تحلیل کنیم؟
 معرفی مبحث آنالیز خستگی •
استفاده می کنیم و در آن هیچ الزامی درباره  ASME sec.8 div.1وقتی ما از استاندارد  •

 ، آیا می شود از آنالیز خستگی صرفه نظر کرد؟ ناشی از خستگی وجود ندارد ی بار های
را از  استاندارد خود دیبا  ،ناشی از خستگی داشته باشیم اگر ما در طراحی خود بار های •

ASME sec.8 div.1  بهdiv.2 تغییر بدهیم؟ 
، وقتی که در  استفاده کنیم ASME sec.8 div.1آیا ما مجاز هستیم از استاندارد  •

 طراحی ما بارگذاری های نوسانی وجود دارد؟
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 ASME sec.8 div.1در استاندارد  U_2(g)تشریح معنا و مفهوم پاراگراف  •
 طراحی مخازن الزم در  آنالیزهایمعرفی انواع  •
 تعیین کننده در تحلیل شکستگی  پارامترهایمعرفی  •
 که می توان در مبحث آنالیز استاتیکی از آن ها استفاده کرد افزارهاییمعرفی نرم  •
 که می توان در مبحث آنالیز دینامیکی از آن ها استفاده کرد افزارهاییمعرفی نرم  •
 Pressureبرای مخازن تحت فشار ) معرفی نرم افزار و استاندارد مناسب در قدم اول •

Vessels ) 
 Pressureمعرفی نرم افزار و استاندارد مناسب در قدم دوم برای مخازن تحت فشار ) •

Vessels ) 
 ( Tank Design)معرفی نرم افزار و استاندارد مناسب برای طراحی مخازن  •
 ( Heat Exchangersمعرفی نرم افزار و استاندارد مناسب برای مبدل های حرارتی ) •
 طراحی استانداردهایو  کدهاتشریح مبحث  •
 کدها معرفی مفهوم  •
 معرفی مفهوم استاندارد ها •
 معرفی انواع تجهیزات فشار  •
 تعریف مخزن تحت فشار  •
 )لوله کشی( Pipingتعریف  •
 تعریف لوازم جانبی ایمنی •
 تعریف لوازم جانبی تحت فشار  •
 معرفی طبقه بندی تجهیزات فشار  •
 Functionندی مخازن تحت فشار از نظر معرفی طبقه ب •
 معرفی طبقه بندی مخازن تحت فشار از نظر شکل •
 Positionمعرفی طبقه بندی مخازن تحت فشار از نظر  •
 Locationمعرفی طبقه بندی مخازن تحت فشار از نظر  •
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 statusمعرفی طبقه بندی مخازن تحت فشار از نظر  •
 (ASME)تشریح انواع بخش های  ASME BPVC Series Scopeتشریح مبحث  •
 ASME Sec.8 Div.2با  ASME Sec.8 Div.1معرفی تفاوت های استاندارد  •
 در مورد حد فشار  Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 Design Marginدر مورد  Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد تئوری شکست Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد تنش های مورد بررسی  Div.2با  Div.1وت معرفی تفا •
 مورد استفاده آنالیزهایدر مورد  Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد حد فشار  Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد تحلیل خستگی Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد آنالیز تنش های تجربی Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد آزمایش ضربه  Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 NEDدر مورد  Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد ' Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد مهر و نشانه گذاری Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد هیدرو تست  Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد تنش مجاز  Div.2با  Div.1تفاوت  معرفی •
 در مورد ضخامت  Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد هزینه متریال  Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد مهندسان پروژه و هزینه های مرتبط به آن ها Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 در مورد کار کاغذی Div.2با  Div.1معرفی تفاوت  •
 نکته اساسی در استاندارد ها 5معرفی  •
 تشریح سه نوع تئوری شکست •
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در قالب یک  Von Misesمعرفی ماکزیمم تنش نرمال و ماکزیمم تنش برشی و تئوری  •
 مثال

 کرنش -روی نمودار تنش ASME Sec.8تشریح حد مجاز تنش در استاندارد  •
 ASME Sec.2معرفی ساختار  •
 ASME Sec.2استاندارد  Dتشریح پارت  •
 ASME Sec.2استاندارد  Dدر پارت  APPENDIX 1معرفی مختصر  •
 تشریح موضوع میکس نکردن استاندارد ها •
های متفاوتی که از  و جواباز مخاطب در مورد ماکزیمم تنش مجاز  سؤالارائه یک  •

 می آید به دستطریق سه تئوری 
)مشخص کردن محدوده های  ASME Sec.8 Div.1در  Scope U-1تشریح مبحث  •

 ( ASME Sec.8 Div.1حی بر اساس استاندارد طرا
 ASME Sec.1 Div.1عرفی محدوده مقدار فشار در طراحی بر اساس م •
 ASME Sec.1 Div.1سایز( در طراحی بر اساس ضخامت ) معرفی محدوده مقدار  •
 ASME Sec.1 div.1معرفی یک دیاگرام درباره ی شرایط استفاده از  •
شود  استفاده  ASME sec.8 div.1اید در کنار ی که باستانداردهایو  کدهاتشریح  •

 ( U3جدول ) 
 های کمکی  Specificationمعرفی انواع  •
 General Specification for PVمعرفی  •
 Specification for allowable Nozzle Codesمعرفی  •
 Material Specificationمعرفی  •
 Specification for Non Destructive Examinationمعرفی مختصر  •
 specification for PV cleaningمعرفی مختصر  •
 دانست ASMEمعرفی عباراتی که باید معنا و مفهوم دقیق آن ها را برای مطالعه  •
 Shall مفهوم ومعرفی معنا  •
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 Should مفهوم ومعرفی معنا  •
 May  مفهوم ومعرفی معنا  •
 Must  مفهوم ومعرفی معنا  •
 Have To/Ought To  مفهوم ومعرفی معنا  •
 is to/are to/ was to/ were to مفهوم ومعرفی معنا  •
 معرفی مفهوم عباراتی که ممکن است در سایر استاندارد ها با آن مواجه شوید •
 Shall Normally /Shall Basicallyمعرفی مفهوم عبارت  •
 و مفهوم آن  ASMEدر  is notارائه یک مثال از وجود عبارت  •
 ؟ چیستها  Code Caseمفهوم  •
 Mondator and Non Mondatorمعرفی مفهوم  •
 ASMEجدید  یها  Errataو  Addendaها و  Editionمعرفی بازه های زمانی آمدن  •
و علت   ASMEو نوع جواب دادن های   ASMEاز  سؤاالتمعرفی نحوه ی پرسیدن  •

 سؤاالت به برخی  ASMEجواب ندادن 
 ( Design Pressureمعرفی مفهوم فشار طراحی ) •
 آوردن فشار طراحی  به دستمعرفی نحوه ی  •
 ( MAWPآوردن ماکزیمم فشار کاری ) به دستمعرفی نحوه  •
 ( MAWPمفهوم ماکزیمم فشار کاری ) •
 (MAPآوردن ماکزیمم فشار ) به دستنحوه ی  •
 آوردن دمای طراحی  به دستتشریح نحوه  •
 ASME Minimum Request Thicknessمعرفی مفهوم  •
 Erosion-Corrosionمعرفی مفهوم  •
 معرفی اثرات خوردگی در طراحی  •
 ارائه یک مثال از نحوه محاسبه میزان خوردگی در طراحی  •
 Design Lifeمعرفی مفهوم  •
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 Service Lifeمعرفی مفهوم  •
 اهمیت دارد؟ Service Lifeو  Design Lifeدانستن فرق بین   چرا •
 سیستم شوند ( در)خرابی Failuresمعرفی عاملی که می توانند باعث  •
 چگونه متریال می تواند باعث خرابی تجهیزات شود؟  •
 ( می تواند باعث خرابی تجهیزات شود؟Designچگونه طراحی ) •
 ( می تواند باعث خرابی تجهیزات شود؟Fabricationچگونه ساخت ) •
 ( می تواند باعث خرابی تجهیزات شود؟Inspectionچگونه بازرسی ) •
 تجهیزات در خرابی تجهیزات  Service تشریح نقش •
 معرفی مفهوم مرز کیوانسی •
باید در طراحی در نظر گرفته  ()خرابی Failuresمعرفی شرایطی که برای جلوگیری از  •

 شود
 Pressure Vesselگذار در طراحی   تأثیرمعرفی شاخص های  •
 گذار در انتخاب متریال تأثیر  ایمعیارهتشریح  •
 ( UG-22گذار در طراحی )جدول  تأثیر تشریح انواع بار های •
در خصوص طراحی درونی ساختار ها    ASMEتشریح روش های پیشنهادی خوب  •

(NONMANDATORY APPENDEX D ) 
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 فصل دوم 
 St-Metricمعرفی واحد های سیستم اندازه گیری  •
 Imperialمعرفی واحد های سیستم اندازه گیری  •
 واحد کردن معرفی نحوه ی تبدیل  •
 ارائه چهار مثال از نحوه ی تبدیل واحد کردن  •
 در مورد تبدیل واحد کردن  Home Workارائه یک  •
 که در مورد تبدیل واحد کردن است  ASMEدر  Appendix GGمعرفی  •
 بیس نازلتشریح انواع سیستم های موجود در انتخاب دیتا •
 List Dialogبه وسیله فرمان  PV Eliteمعرفی نحوه تغییر واحد نازل ها در نرم افزار  •
 PV Eliteمعرفی نحوه ی انتخاب واحد برای سایر پارامتر ها در نرم افزار  •
 معرفی نحوه انتخاب کد طراحی  •
 Units Conversionمعرفی ابزار  •
 الزم است PV Eliteر معرفی چند عبارت مخفف که دانستن آن برای آموزش نرم افزا •
 PV Eliteارائه یک مثال از نحوه مدل کردن یک تجهیز )ژنراتور بخار( در نرم افزار  •
 آشنایی با محیط نرم افزار  •
 Element Descriptionمعرفی نحوه نام گذاری برای المان ها از طریق  •
 در نرم افزار  Elementsمعرفی المان های اصلی موجود در قسمت  •
 Select Materialتخاب متریال از طریق فرمان  معرفی نحوه ان •
 معرفی پنجره ی مربوط به اطالعات متریال مورد نظر  •
 تجهیز مورد نظر  دیتاهای کردن Setتشریح نحوه  •
 propagate Element Diameterمعرفی فرمان  •
 معرفی نحوه دسترسی سریع به یک فرمان در نرم افزار •
 ها در نرم افزار آیکن معرفی نحوه تنظیم نمایش دادن  •
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 Analyzeمعرفی نحوه تحلیل تجهیز مورد نظر به وسیله ی فرمان  •
 جهت نمایش تحلیل )گزارش( داده شده توسط نرم افزار  Report Listمعرفی فرمان  •
 داده توسط نرم افزار تشریح گزارش )تحلیل( •
 دن آب در المانجهت پر کر Liquid Inputمعرفی فرمان  •
احد های در نظر گرفته شده در آن  ومعرفی یک نکته در مورد نحوه محاسبات نرم افزار  •

 محاسبات 
کردن اطالعات از یک المان به سایر المان ها از طریق فرمان  Shareمعرفی نحوه  •

Share Information 
 د نظر جهت اضافه کردن یک المان به تجهیز مور Insert Elementمعرفی فرمان  •
 Delete Elementمعرفی فرمان  •
 کردن المان ها Selectدر  page downو  page upمعرفی کاربرد کلید  •
 Renumber the Nodesمعرفی فرمان  •
 یک متریال را در نرم افزار تغییر بدهیم؟دیتابیس چگونه  •
 معرفی نحوه تنظیم سیو خودکار نرم افزار در بازه های زمانی دل خواه •
 Inputمعرفی فرمان  •
 Create/Review Unitsمعرفی نحوه ی ساخت یک واحد جدید به وسیله ی فرمان  •
 وجود دارد Unitsها که در قسمت  Uncodeمعرفی  •
 PV Eliteتشریح چند توصیه مهم در مورد استفاده از نرم افزار  •
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 فصل سوم 
 PV Eliteهای در نرم افزار  Sellمعرفی انواع  •
 PV Elite در نرم افزار ها Headمعرفی انواع  •
 PV Eliteها در نرم افزار  Nodeمعرفی  •
 PV Eliteارائه نکاتی در مورد المان ها در نرم افزار  •
 متر  4.5با ارتفاع بیشتر از  Shellمعرفی یک نکته در مورد المان های  •
فشار خارجی در المان ها به صورت مجزا در المان ها دیده  PV Eliteآیا در نرم افزار  •

 می شود؟ 
 را برحسب قطر داخلی یا قطر خارجی قرار دهیم؟ PV Eliteاساس طراحی در نرم افزار  •
 PV Elite)ضخامت( طراحی در نرم افزار Thicknessتشریح نکاتی در مورد  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Nominal Thicknessارائه نکاتی در مورد  •
 Mill Toleranceدر مورد  ASMEمعرفی توضیحاتی از  •
 Straight Flange Headدر مورد پارامتر  ASMEتشریح توضیحاتی از   •
 PV Eliteدر نرم افزار  Internal Pressureتشریح توضیحاتی در مورد  •
 Bednarاز کتاب  Combination of Design Loadsارائه جدول  •
 برای تجهیزات تحت فشار   Mitsubishiارائه یک مثال از طراحی شرکت  •
 Mosesاز کتاب  Design Combinationارائه جدل  •
 PV Eliteدر نرم افزار  External Pressureمعرفی توضیحاتی در مورد  •
 ( Pabsمعرفی مفهوم فشار مطلق ) •
 ( Pgمعرفی مفهوم فشار نسبی ) •
 (Pgارائه فرمول فشار نسبی ) •
 ( Pvacمفهوم فشار وکیوم )معرفی  •
 ( Pvacارائه فرمول فشار وکیوم ) •
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 Differential Pressureمعرفی مفهوم  •
 Differential Pressureارائه فرمول  •
 آوردن فشار فول وکیوم به دستارائه جدولی از فشار اتمسفر بر حسب ارتفاع و نحوه  •
 آوردن فشار نهایی در تجهیز در شرایط مختلف به دستمعرفی روش  •
وقتی فشار داخلی و خارجی را در نرم افزار وارد   PV Eliteرفی روش تحلیل نرم افزار مع •

 می کنیم
تشریح یک مثال از نحوه پیدا کردن فشار داخلی و فشار خارجی در یک مخزن تحت   •

 فشار در شرایط مختلف
 PV Eliteکردن دما برای فشار داخلی و فشار خارجی در نرم افزار  Set تشریح •
حاتی در مورد دما داخلی و خارجی یک مخزن تحت فشار و اختالف دمایی توضی ارائه •

 که می توانند داشته باشند
و هم چنین   PV Eliteتشریح نحوه ویرایش مخزن تحت فشار مدل شده در نرم افزار  •

 مربوطه باید رعایت کنیم پارامترهایالزاماتی که موقع وارد کردن مقادیر 
 PV Eliteارائه توضیحات مختصری در مورد گزارش تحلیلی نرم افزار  •
فشار داخلی از   تحت Cylindrical Sellفرمول های الزم برای محاسبه ضخامت   ارائه •

ASME 
تحت فشار داخلی از   Hemisphericalفرمول های الزم برای محاسبه ضخامت   ارائه •

ASME 
تحت فشار   Semi-Elliptical Headفرمول های الزم برای محاسبه ضخامت   ارائه •

 ASMEداخلی از 
تحت فشار داخلی   Torispherical Headفرمول های الزم برای محاسبه ضخامت   ارائه •

 ASMEاز 
 و توضیحات مربوط به آن  Headارائه یک مثال حل شده از محاسبه ضخامت  •
 ها  Headدر مورد طراحی  ASMEپرسیده شده از  سؤاالتتشریح  •
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 ASMEاز  UG-32(d)تشریح پاراگراف  •
 Mossاز  Ed4-pp38تشریح پاراگراف   •
 ASMEاز  Appendix 1-Note 88تشریح  •
 ها  Shellتشریح الزامات مربوط به  •
 ها  Headتشریح مبحث مزایا و معایب  •
 )ایمنی( Safely and Reliabilityها تز نظر  Headمقایسه انواع  •
 )اقتصادی( Economicها تز نظر  Headاع مقایسه انو •
 Application and functionها تز نظر  Headمقایسه انواع  •
 )ساخت(   Fabricationها تز نظر  Headمقایسه انواع  •
 Materialها تز نظر  Headمقایسه انواع  •
 ها در کجا استفاده می شود؟  Flat Headاز  •
  Allocated Areaَها تز نظر  Headمقایسه انواع  •
 ها  Headارائه توضیحات مختصری در مورد نقش استاندارد ها در انتخاب  •
 زن و حجم وها از نظر ضخامت  Headتشریح مقایسه بین  •
از نظر مقدار تنش در نقاط   F&D Headو   Semi-Elliptical Headتشریح مقایسه بین  •

 مختلف
 ها  Headمعرفی سایر  •
 ها  Headتشریح مراحل ساخت   •
 ها  Headدر ساخت  Cutting to Sizeله ی تشریح مرح  •
 ها Headدر ساخت  Dishing or Pressingتشریح مرحله ی  •
 (Speresمعرفی انواع کره ها بر حسب ساخت ) •
 ها Headدر ساخت  Flangingمعرفی مرحله ی  •
 Forming Strainsکه مربوط به معادله هایی برای محاسبه  UG-79-1معرفی جدول  •
 ASMEاز  UG-79-1یک مثال حل شده مربوط به جدول  ارائه •
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 ها Headدر ساخت  Inspection and NDEمعرفی مرحله ی  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Flat Headمعرفی نحوه مدل سازی  •
 نرم افزار  Helpمعرفی نحوه باز کردن  •
 ها  Flatدر مدل سازی  Welded Flat Heat Attachment Sketchمعرفی گزینه  •
 ها  Flatدر مدل سازی  Attachment Faceه معرفی گزین •
هایی که  Flat Headبه منظور طراحی  Non-Circular Small Diameterمعرفی گزینه  •

 به شکل دایره نیستند 
 Flat Head Thicknessمعرفی گزینه  •
 Elip Element Orientationمعرفی فرمان  •
 ها است Flat Headکه مرتبط با  ASME UG34معرفی فرمول های موجود در  •
 PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی مربوطه در نرم افزار  •
 ( Conical Headمخروطی ) هدهایمعرفی نحوه مدل سازی  •
 ( Conicalمخروطی ) هدهایپیوسته به  اتصاالتمعرفی الزامات  •
 مخروطی  هدهایای مهم در مورد نحوه وارد کردن زاویه برای ارائه توصیه  •
 Is Concentricمعرفی گزینه  •
 Conical Headمنظور طراحی  به ASME UG-32(f) & App1-5معرفی پاراگراف  •
 ASMEاز  Table 1.5.1معرفی  •
و   Conical Headمنظور طراحی  به ASME UG-32(g) & App1-5معرفی پاراگراف  •

Tori conical Head 
 Critical Error and Warningمعرفی مفهوم خطای   •
 PVدر نرم افزار  Conical Section Coneمروری بر گزارش محاسباتی مربوط به تب  •

Elite 
 تشریح دلیل وجود رینگ در سیلندر  •
 Stiffening Ringمعرفی فرمان  •
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 Stiffening Ringمعرفی تنظیمات مربوط به   •
 Shell Sectionمعرفی فرمان  •
 Force Arl & Ars Calculationینه معرفی گز  •
 تشریح نحوه مدل سازی دو تجهیز در قالب یک تمرین  •
 گذار در تحمل قطعه در برابر فشار های داخلی تأثیر پارامترهایمعرفی  •
 گذار در تحمل قطعه در برابر فشار های خارجی تأثیر پارامترهایمعرفی  •
 بار ها و فشار های خارجی ، تحت تشریح مدل سازی یک نمونه مخزن تحت فشار •
 معرفی نحوه ی اضافه کردن رینگ های تقویتی به تجهیز •
 PV Eliteدر نرم افزار  SLENمعرفی مفهوم  •
 PV Eliteدر نرم افزار  SLENمعرفی نحوه محاسبه  •
آیا می توانیم رینگی که برای فشار داخلی داریم را برای فشار خارجی هم استفاده   •

 کنیم؟
 Line of supportدر بخش  Both Ends a line of supportمعرفی مفهوم گزینه  •

options 
 External Pressureدر بخش  PV Eliteنرم افزار  هایگزارش تشریح  •
در  2007از سال  Elliptical Headو   Torispherical Headمعرفی الزامی که برای   •

ASME  اضافه شده است 
 Figure Gمعرفی  •
 Figure Gمعرفی نحوه کار کردن با  •
 Figure CS-1معرفی  •
 Figure CS-1معرفی نحوه کار کردن با  •
 به منظور محاسبه ضخامت برای فشار خارجی  ASME UG-28تشریح پاراگراف  •
 Note: Per UG-28(g)تشریح  •
 Lap jointو  Butt:  جوش معرفی دو نوع •
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 بیان کرده است Stiffen Ringsدر مورد  ASMEمهمی که  مباحثتشریح  •
تلقی  Line of Supportرا طراحی کنیم تا به عنوان یک  Stiffen Ringچگونه باید  •

 شود؟
 ها است Stiffen Ringکه درباره نحوه اتصال  ASME UG(C)معرفی پاراگراف  •
 جوش داد؟ Shellرینگ را به  آیا می توان تنها یک طرف •
، چه زمانی مناسب است که از لحیم کاری استفاده در مورد نحوه اتصال رینگ به مخزن •

 کنیم؟
طراحی   Stiffen Ringاز اجزاء مخازن تحت فشار می توانیم  یکدر کدام  ASMEطبق  •

 کنیم؟
 Appendix 1-8تشریح  •
 مربوطه PV Eliteنرم افزار  هایگزارش مروری بر  •
 ح مبحث جوش رینگ ها تشری  •
 Strength of Attachment Weldsمعرفی نحوه محاسبه  •
 Weld Legمعرفی نحوه محاسبه  •
 Ring Attachment Styleمعرفی  •
 در رابطه ی با مبحث طراحی جوش رینگ  PV Eliteنرم افزار  هایگزارش مروری بر  •
 Axial Compressive Lode, Bearing, Bendingتشریح مبحث تنش مجاز برای  •
 در مورد مباحث گفته شده و حل آن Exampleارائه یک  •
 به طور کامل Joint Efficiencyتشریح مفهوم   •
 در جوش وجود داشته باشد   تواندمیمعرفی انواع عیب هایی که  •
 معرفی تفاوت تنش در سطح جوشکاری شده با سطح مقطع بدون جوش )معمولی(  •
 Joint Efficiencyمعرفی فرمول مفهومی  •
 )مکان جوشکاری(  ASMEشریح دسته بندی اتصال های جوش داده شده در ت •
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ها جزء کدام دسته بندی   Spiral Weldدر دسته بندی اتصال های جوش داده شده در  •
 هستند؟ ASMEدر 

 )روش جوشکاری(  ASMEتشریح انواع جوش در  •
 تشریح مبحث انتخاب ضریب بازدهی برای جوش  •
 type3و  Type2و  Type1مجاز برای  Joint Efficiencyنحوه محاسبه ماکزیمم  •
 در انتخاب نوع جوش مؤثر پارامترهایمعرفی  •
 Joint Efficiencyدر مورد  ASME-UW پارامترهایمبحث تفسیر  •
  Joint Efficiencyکه برای تعیین ماکزیمم  ASME UW-12معرفی جدول موجود در  •

 مجاز برای اتصاالت جوشکاری می باشد
 Joint Efficiencyتعیین کننده در  پارامترهایمعرفی  •
 ASME UWمعرفی درجه های رادیوگرافی مطابق با پاراگراف های  •
 ASMEمطابق با پاراگراف های  Spot Radiographyتشریح مبحث  •
 ASMEمطابق با پاراگراف های  Full Radiographyتشریح مبحث  •
گفته شده درباره ی   به عنوان جمع بندی از مطالب Ref.Magyesyارائه جدولی از  •

Joint Efficiency and Welds 
 Circumferential Seamو  Longitudinal Seam Efficiencyتشریح گزینه های  •

Efficiency  در نرم افزارPV Elite 
 ASMEدر  Ligamentتشریح مبحث  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Compute Ligament Efficiencyمعرفی گزینه  •
 ASMEدر  Lethal Servicesتشریح مبحث  •
 شده است ذکر ASME UW-2که در پاراگراف  Lethal Substancesارائه تعریف  •
 Lethal Substancesدر مورد  Ref.Megyesyارائه جدولی از  •
 صحبت شده است Lethal servicesکه در آن در مورد  ASMEارائه پاراگراف هایی از   •
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صحبت شده  Lethal servicesکه در آن در مورد  ASMEهایی از  Code caseارائه  •
 است
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 فصل چهارم
 معرفی دالیل انجام تست های فشاری  •
 و پنوماتیک به صورت جامع  هیدرو استاتیکتشریح مزایا و معایب تست های  •
 هیدرو استاتیکدر مورد تست های  ASME UGتشریح پاراگراف  •
و  هیدرو استاتیکدر مورد تست های  PV Eliteمعرفی نحوه محاسبات نرم افزار  •

 پنوماتیک 
 و پنوماتیک  هیدرو استاتیکارائه نکاتی در مورد تست های  •
و پنوماتیک از ویرایش   هیدرو استاتیکدرباره ی تست های  Noteتشریح تعدادی  •

 Mossچهارم کتاب 
 در مورد هیدرو تست  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Design Constraintsمعرفی پنجره ی  •
 هیدرو تست در بخش  PV Eliteنرم افزار  Helpتشریح مختصر  •
 معرفی فاصله مجازی که شخص باید قرار بگیرد تا در تست پنوماتیک ایمن بماند •
 در مورد تست های هیدرو استاتیک و پنوماتیک اییویدیوهنمایش  •
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 فصل پنجم 
 ها  Reference Lineکردن  Setنحوه  •
 Datum Line Optionsمعرفی گزینه  •
 الزم برای مدل سازی نازل ها دیتاهایتشریح  •
  Shellبه روی  Angled or Lateralو  Hillsideتشریح مدل سازی نازل های شعاعی و  •

 Headو 
 Hillside Nozzleمعرفی تفاوت های نازل های شعاعی با  •
 Shellبه روی  Hillsideتشریح نحوه ی مدل سازی نازل های  •
 Shellمعرفی نحوه ی مدل سازی نازل های شعاعی به روی  •
 Shellروی  کی Lateralمعرفی نحوه ی مدل سازی نازل های  •
 Headبه روی  Hillsideتشریح نحوه ی مدل سازی نازل های شعاعی و  •
 نازل ها رو دارند؟ Elevation & Orientation مسئولیتهایی  Departmentچه  •
 بگذارند؟ تأثیر Nozzle Orientationکه ممکن است در  پارامترهایتشریح  •
 Nozzle Projectionتشریح مبحث  •
 Nozzle Projectionدر رابطه با مبحث  Megyesyارائه دو جدول از  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Nozzle Projectionتشریح مبحث  •
 PV Elite، مدل سازی نازل در نرم افزار تشریح چند نمونه •
 به منظور مدل سازی نازل  PV Eliteدر نرم افزار  Nozzle inputمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر مبحث مدل سازی نازل در نرم افزار  Orientationمعرفی نحوه تنظیم  •
 مربوط به نازل  Split Sheetش های مختلف برای باز کردن پنجره معرفی رو •
، مدل کنیم به طوری که از نظر ارتفاعی یکسان باشند Headاگر بخواهیم دو نازل در  •

 چگونه باید اقدام کنیم؟
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در مبحث مدل سازی نازل  Outside Projection & Inside Projectionمعرفی مفهوم  •
 PV Eliteدر نرم افزار 

 رفی نحوه مشاهده لیست تمامی نازل های مدل شده مع •
 تشریح آیتم هایی که در طراحی نازل باید در نظر گرفته شود •
 می دهد  PV Elite، نرم افزار معرفی پیغام های خطایی که در هنگام طراحی نازل •
 هایی که باید در طراحی نازل در نظر گرفت  Loadمعرفی انواع  •
 ASMEمطابق با پاراگراف  Nozzle Neck Thicknessتشریح طراحی  •
 ASME UG-16(b)معرفی پاراگراف  •
 در مبحث طراحی نازل Scheduleمعرفی مفهوم  •
)تقویت سوراخ هایی که به وسیله نازل ایجاد  Reinforcing of Nozzle Holeمعرفی  •

 شده است(
 برای تقویت سوراخ های ایجاد شده به وسیله نازل  Methodعرفی دو م •
  پدهای)تشریح متد و پروسیجر محاسبات  Area Replacement Methodتشریح  •

 ( ASME UG-37تقویتی()
 Area Replacementشریح فلسفه روش ت •
بر اساس مطالب گفته شده )رفع   PV Eliteتشریح طراحی چند نمونه نازل در نرم افزار  •

 ابهام نازل هایی که مدل شده بود(
 nozzleدر پنجره  Nozzle Attachmentمعرفی مختصر گزینه های موجود در قسمت  •

Input   در نرم افزارPV Elite 
 در هنگام طراحی نازل   Aavو  Arمعرفی مقدار اختالف مناسب بین  •
 Nozzleدر پنجره  Pad or Hub Propertiesموجود در قسمت  پارامترهایمعرفی  •

Input   در نرم افزارPV Elite 
 Nozzleدر پنجره  Additional Weld Dataموجود در قسمت  امترهایپارمعرفی  •

Input   در نرم افزارPV Elite 
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 ؟قرار می دهیم ODرا روی  Dia.Basisدر هنگام طراحی نازل چه زمانی  •
 باید در چه محدوده ای باشد؟  Pad Diameterمقدار  معموالا در هنگام طراحی نازل   •
 و کاربرد آن  Limit [Diameter | Thickness]معرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Detail Listingمعرفی فرمان  •
 Nozzle Inputدر پنجره  Manway/Acs Opeمعرفی گزینه  •
 در رابطه با نازل ها PV Eliteفزار مروری بر گزارش محاسباتی نرم ا •
 Nozzle Inputدر پنجره  Nozzle Attachmentمعرفی شش گزینه موجود در قسمت  •

 PV Eliteدر نرم افزار 
 Nozzle Attachmentمعرفی انواع تیب های  •
 Nozzle Attachmentتشریح مزایا و معایب انواع تیب های  •
 حاتی در مورد این مثالنمایش دو تیپ تجهیز به عنوان مثال و توضی •
 ها Openingتشریح نکاتی در مورد برخی  •
 PV Eliteدر نرم افزار   FVC Catalogueمعرفی گزینه  •
 FVCمعرفی و تشریح مزایا   •
 مربوطه  کاتالوگها مطابق با  FVCارائه توضیحاتی در مورد  •
 ها FVCمعرفی ویژگی های مشترک بین  •
 ها  FVCبرای  Optionalمعرفی ویژگی های  •
 Nozzle Attachmentمرتبط با مبحث  ASMEتشریح مختصر پاراگراف های  •
 در مبحث طراحی جوش  PV Eliteمروری بر نرم افزار  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Nozzle Inputدر پنجره   Weld Designationمعرفی گزینه  •
 Vent Holeتعریف  •
 Telltale Holeتعریف  •
 است Vent Holeکه در رابطه با  ASME UG-37تشریح پاراگراف  •
 Vent Holeارائه نکاتی در مورد مبحث  •
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 است Telltale Holeکه در رابطه با  ASME UG-25, UG46تشریح پاراگراف  •
 و تشریح نکاتی در مورد آن CorrView Couponمعرفی  •
 Telltale Holeتشریح نکاتی در مورد  •
است که به طور   Drilled Holesرای که در رابطه با قوانینی ب  Appendix 30معرفی  •

 کامل دیواره ی مخزن را سوراخ نمی کنند 
 Flangeمعرفی مبحث طراحی  •
 ASMEمرتبط با فلنج در  استانداردهایو  کدهامعرفی  •
 مرتبط با فلنج  AWWA  استانداردهایمعرفی  •
 که مرتبط با فلنج ها است ASME B16.5معرفی استاندارد  •
 ه بندی می شوند؟ فلنج ها بر چه اساسی طبق •
 معرفی عواملی که ممکن است نوع فلنج انتخابی ما را محدود کنند •
 Flange Facingمعرفی انواع  •
 Flat Faceمعرفی کاربرد فلنج   •
 ها Flat Faceتشریح نکاتی در مورد  •
 Raised Face(R.F.)معرفی کامل  •
 Ring Type Joint(R.T.J.)کاربرد  •
 Ring Type Joint(R.T.J.)ارائه نکاتی در مورد  •
 Tongue and Groove (T&G)معرفی  •
 Male and Female(M&F)معرفی  •
 Lap Joint Flangeمعرفی  •
 Flange Facingدر رابطه با  Megyesyارائه نکاتی از کتاب  •
 Flange Endingمعرفی انواع  •
 Slip on Flangeتشریح کامل  •
 Slip on Flangeدر رابطه با  ASME B31.3تشریح الزاماتی موجود در  •
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 وجود دارد؟  Slip on Flangeبرای  Vent Holeالزامی برای ایجاد  ASMEآیا در  •
 است  Slip On Flangeکه مرتبط با  ASME UW-21تشریح پاراگراف  •
 Weld Neck Flangeتشریح کامل  •
 Threaded Flangeتشریح کامل  •
 است Threadedکه مرتبط با اتصاالت  ASME UG-43تشریح پاراگراف  •
 Blind Flangeمعرفی  •
 Socket Weld Flangeمعرفی  •
 Socket Weld Flangeدر رابطه با  ASME B31.1ارائه پاراگراف  •
 Lap Joint Flangeمعرفی  •
 Long Weld Neck Flangeتشریح کامل  •
 Special Flangeمعرفی مختصر  •
 Sight Glassمعرفی مختصر  •
 Sight Glassدر رابطه با  ASME UG-36ف ارائه پاراگرا •
 Sight Glassبرای  DIN 28121معرفی استاندارد  •
 در مبحث فلنج ها PV Eliteمروری بر نرم افزار  •
 Flange Classو  Flange Gradeمعرفی گزینه  •
 Flange Materialمعرفی گزینه  •
 Flange Typeمعرفی گزینه  •
 Flange Areaمعرفی گزینه  •
 Tapped Hole Area Lossمعرفی گزینه  •
 Large Openingتشریح مبحث  •
 ها در مخازن تحت فشار است Openingکه مرتبط با   ASME UG-36تشریح پاراگراف  •
 ها  Openingدر رابطه با   Mossارائه یک دیاگرام از کتاب  •
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 PV Eliteنرم افزار  حذف شده ولی در  ASME)که از  Appendix 1-10تشریح مختصر  •
 وجود دارد(

 PV Eliteنرم افزار  حذف شده ولی در ASME)که از  Appendix 1-9تشریح مختصر  •
 وجود دارد(

در   Load Caseدر تب  Nozzle Design Optionتشریح تنظیمات موجود در قسمت  •
 PV Eliteنرم افزار 

 PV Eliteمعرفی نحوه ی تعیین تیپ فشار وارده بر نازل در نرم افزار  •
 PV Eliteدر نرم افزار  MAWP+Static Head to Elementار معرفی فش •
 PV Eliteدر نرم افزار  MAWP+Static Head to Nozzleمعرفی فشار  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Design P +Static Headمعرفی فشار  •
 PVدر نرم افزار  Overall MAWP+Static Head (Governing Element)معرفی فشار  •

Elite 
 Mossو ارائه خالصه از این اپندیکس از کتاب  ASME Appendix 1-7تشریح  •
)متد دوم برای تقویت سوراخ  Pressure Area Method (Appendix 1-7)تشریح  •

 ایجاد شده توسط نازل(
 Small Openingعرفی م •
 بکنیم؟  را حسابرا تقویت بکنیم و مساحت مورد نظر  Openingآیا باید هر  •
ها محاسبات  Small Nozzleبرای اینکه برای  PV Eliteظیم نرم افزار معرفی نحوه تن •

 مربوطه را انجام دهد
 ASMEپرسیده شده و جواب های  ASMEکه در مورد مبحث مربوطه از  سؤاالتیارائه  •
 PV Eliteها در نرم افزار  Small Nozzleتشریح طراحی  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Nozzle Inputدر پنجره  Just Likeمعرفی گزینه  •
  Nozzle Inputبرای این که محاسبات را در پنجره   PV Eliteمعرفی تنظیم نرم افزار   •

 ها انجام دهد Small Nozzleبرای 
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 ها Small Nozzleدر مورد مبحث  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •
 PV Eliteها در نرم افزار  Large Nozzleتشریح طراحی  •
 No cak: Input Anomaly or Inadequate thicknessم پیغام خطای مفهو •
 ها  Large Openingدر مورد مبحث  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •
 A nozzle Reinforcement is governing the MAWP ofمعرفی مفهوم هشدار  •

this Vessel  و روش حل آن 
 PWHT was required for at least 1 Nozzle/pad in thisمعرفی مفهوم هشدار  •

vessel و روش حل آن 
 معرفی پیغام خطا در مورد تداخل حدود نازل و روش حل آن  •
 Use App 1-10 instead of UG-37 & ASME Large Nozzleمعرفی تفاوت گزینه  •

calk option:Use 1-10 
 Appendix 1-9 & 1-10معرفی مختصر شرایط استفاده از  •
 Welding Nozzlesطراحی  معرفی مبحث •
 پذیر بودن یا نبودن آن ها Loadمعرفی تقسیم بندی نازل ها از نظر  •
 تشریح مختصر لود هایی که سر نازل وارد می شود •
 و محدودیت های آن   WRC 107/537/297تشریح مبحث آنالیز   •
 Weld Research Council (WRC)ارائه توضیحات مختصر در مورد  •
 WRC 107معرفی  •
 WRC 537معرفی  •
 WRC 297معرفی  •
 WRC 107 & 297تشریح تفاوت های بین  •
  Elliptical & Torispherical & Conical هدهایرا برای  WRC 107آیا می توان  •

 استفاده کرد؟
 WRCتحلیل بار نازل ها با استفاده از بولتن  •



 

 

www.namatek.com 
 27 

 WRC 107ارائه توضیحات مختصر در مورد  •
 PV Eliteدر نرم افزار  WRCستفاده از آنالیز وارد بر نازل با ا تحلیل بار های •
 PV Eliteدر نرم افزار  Nozzle Analysisدر پنجره  Calculation Methodمعرفی گزینه  •
در نرم افزار   Nozzle Analysisدر پنجره   Load Convention Systemمعرفی گزینه  •

PV Elite 
ها در پنجره   Loadدیر برای وارد کردن مقا Excelمعرفی نحوه ی استفاده از فایل  •

Nozzle Analysis 
های   Loadدر مورد مبحث تحلیل  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •

 وارده
 PVدر نرم افزار  Nozzle Analysisدر پنجره  Include Pressure Thrustمعرفی گزینه  •

Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Use Division 2 Stress Indicesمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Use Division 2 Stress Indicesچه زمانی باید از گزینه  •

 استفاده کنیم؟ 
 PV Eliteدر نرم افزار  Nozzle Analysisدر پنجره  Use kn and kbمعرفی گزینه  •
 WRC 360تشریح مختصر آنالیز  •
در نرم  Nozzle Analysisدر پنجره  Occasional Pressure Differenceمعرفی گزینه  •

 PV Eliteافزار 
 WRCدر مورد مبحث آنالیز  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Nozzle Load Applied at and of Nozzleمعرفی گزینه  •
 تشریح پروسیجر محاسبات مربوط به خستگی نازل •
 برای محاسبه تحلیل خستگی نازل PV Eliteمعرفی نحوه تنظیم نرم افزار  •
و تحلیل خستگی نازل مدل   PV Eliteتشریح یک نمونه مدل سازی نازل در نرم افزار  •

 شده



 

 

www.namatek.com 
 28 

در ارتباط با نازل و تحلیل  PV Eliteدر نرم افزار  Shell Fatigue Curveمعرفی گزینه  •
 خستگی آن

 در مورد تحلیل خستگی نازل PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی  •
 ASMEصحبتی با هنر جویان در مورد ارتباط برقرار کردن با مطالب  •
 Reinforcement of Multipleکه در مورد مبحث  ASME UG-42تشریح پاراگراف  •

Openings 
تشریح مختصر نحوه اتصال یک نازل به بدنه یک رآکتور هسته ای وقتی ضخامت   •

 مقایسه با ضخامت بدنه خیلی کم است نازل در 
 Pipingمشترک برای مخزن تحت فشار و سیستم های  Materialارائه جدولی از  •
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 فصل ششم
 Mandatory Appendix 2در مورد  ارائه توضیح مختصری  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Body Flangeتشریح نحوه اضافه کردن  •
 PV Eliteفزار در نرم ا ANSI/Bolted Flangeمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Per Form Flange Calculationمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Flange Designتشریح آیتم های موجود در پنجره  •
 Seating Forceتعریف  •
 Gasket Factor yتعریف  •
 Gasket Factor mتعریف  •
 Gasket Factor mارائه یک نکته مهم در مورد  •
 چیست؟  y=0, m=0مفهوم  •
 Gasketارائه فرمول به منظور محاسبه ضخامت  •
 ارائه دو شرط که باید در طراحی فلنج در نظر بگیریم •
 Body Flangeمرتبط با طراحی  ASMEتفسیر پاراگراف های  •
در پنجره طراحی فلنج در نرم   Use Full Bolt Loading Calc(Sa*Ab)معرفی گزینه  •

 PV Eliteافزار 
 ها  Boltارائه توضیحاتی در مورد فاصله و تعداد  •
 ASME App 2:2-14مطابق با  Flange Rigidityتوضیح مختصر در مورد  •
 Body Flangeمرتبط با مبحث  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی  •
در  ASME App.2مطابق با  Flange Rigidityنحوه اضافه کردن محاسبات تنش ها و  •

 ، در قسمت مربوط به طراحی فلنج PV Elite هایگزارش 
 Body Flangeدر مبحث طراحی  Externalارائه توضیحاتی در مورد فشار  •
 تشریح مبحث انتخاب متریال مناسب برای گسکت ها •
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 معرفی سه گروه گسکت ها •
 Non-metallicسکت های معرفی گ •
 Semi-metallicمعرفی گسکت های  •
 که در مورد مبحث متریال گسکت ها است ASME B 16.20معرفی مختصر  •
 Spiral Wound Gasketمعرفی  •
 metallicمعرفی گسکت های  •
 ارائه یک پروسیجر برای انتخاب گسکت ها )به عنوان مثال(  •
 معرفی کتابی بسیار مفید در زمینه گسکت ها •
 یل نشتی فلنج هاتحل •
وارده   Externalی نیروهاکه در ارتباط با فلنج ها و  ASME UG-44 bمعرفی پاراگراف  •

 بر آن ها است
 Code Case 2901معرفی  •
 Flange Leakage Analysis/ANSI Flange Pressure Reductionتشریح مبحث  •

Option 
 Kellogg Equivalent Pressure Methodمعرفی  •
 PVP Methodمعرفی  •
• 50% Method معرفی 
 DNV Methodمعرفی  •
 Strength Calculationمعرفی مختصر  •
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 فصل هفتم 
 دینامیکی را آنالیز بکنیم؟  چرا باید بار های •
 مهم نیست؟  Supportingبرای سیستم های   ی لیخ ،چرا وزن و فشار •
 Seismic Loadگذار در مبحث  تأثیر پارامترهایتشریح فرضیات و  •
در نرم افزار  Design Constrainدر قسمت  Use Higher Long Stressمعرفی گزینه  •

PV Elite 
 زلزله  معرفی سه متد مدل سازی بار های •
 Equivalent Lateral Force (ELF)ارائه نکاتی در مورد  •
 Response Spectrum Analysisارائه نکاتی در مورد  •
 Time History Analysisارائه نکاتی در مورد  •
 ارائه تعریف مختصری از آنالیز استاتیکی •
 ارائه تعریف مختصری از آنالیز دینامیکی  •
 تشریح توضیحاتی در مورد پریود ارتعاشات/فرکانس ارتعاشات  •
 ها برای آنالیز زلزله Vesselتشریح دسته بندی  •
 Equivalent Static Methodتشریح  •
برای چه سیستم هایی و چه تجهیزاتی استفاده  معموالا  Response Spectrumآنالیز  •

 می شود؟ 
 معرفی روش مشترک )رایج( تحلیل زلزله  •
 Design Response Spectrum (ASCE Method)تشریح  •
 است Importance Factorsکه در مورد  Table 1-5-2معرفی  •
 است  Risk Categoryکه در مورد  Table 1-5-1معرفی  •
که در مورد ضریب های لرزه ای برای اجزاء مکانیکی و الکتریکی   Table 13-6-1معرفی  •

 است
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 PV Eliteدر نرم افزار  ASCEمعرفی نحوه استفاده از متد  •
 PV Eliteافزار  نرمدر  percent Seismic for Hydrotestمعرفی گزینه  •
 PV Eliteافزار  نرمدر  Component Elevation ratio z/hمعرفی گزینه  •
 PV Eliteافزار  نرمدر  Consider Vertical Accelerationمعرفی گزینه  •
 PV Eliteافزار  نرمدر  Force Factorمعرفی گزینه  •
 PV Eliteافزار  نرمدر  Minimum Acceleration Multiplierمعرفی گزینه  •
 Seismic Analysisدر مورد مبحث  PV Eliteافزار مروری بر گزارش محاسباتی نرم  •

(ASCE Method) 
 ASCE Method & Modal Response Spectrum Analysisمعرفی تفاوت  •
 Modal Response Spectrum Analysisمتد تشریح  •
در نرم افزار   Modal Response Spectrum Analysisمعرفی نحوه استفاده از متد  •

PV Elite 
 PV Eliteافزار  نرمدر  Response Spectrum Nameمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Combination Methodتشریح سه حالت موجود در گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Zero Period Accelerationمعرفی گزینه  •
 Seismic Analysis (Modal Responseدر مورد مبحث   PV Eliteمروری بر نرم افزار  •

Spectrum Analysis) 
 Include Missing Mass Componentsمعرفی گزینه  •
 معرفی دو دیدگاه در هنگام مدل سازی تجهیزات •
 Allowable Stress Design (ASD)تشریح مختصر دیدگاه  •
 Load and Resistant Factor Design (LRFD)تشریح مختصر دیدگاه  •
 در مورد مبحث طراحی حد تنش ها Bednarاز کتاب  Table 2-1ارائه  •
و ارائه   Lode Combinationدر مورد مبحث طراحی  Mossاز کتاب  Table 1-1ارائه  •

 توضیحات پیرامون آن 
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برای تجهیزاتی که به صورت عمودی مدل شدند در نرم افزار   Load Categoriesمعرفی  •
PV Elite 

 PVدر گزارش محاسباتی نرم افزار  Stress Due to Combined Loadمروری بر تب  •
Elite 

 Wind Loadگذار در مبحث   تأثیر پارامترهایتشریح مختصر فرضیات و  •
 Wind Forceمعرفی فرمول  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Wind Diameter Multiplierمعرفی پارامتر  •
 Wind Diameter Multiplier=0و  Wind Diameter Multiplier=1مفهوم  •
 Wind Loadتشریح پروسیجر محاسبات برای  •
 Wind Loadدر مورد مبحث  PV Eliteمروری گزارش محاسباتی نرم افزار  •
 Exposure Categoriesتشریح  •
 Rigid and Flexible Vesselبرای  Gast Factorآوردن  به دستمعرفی نحوه  •
 Wind Loadدر مبحث  qzآوردن پارامتر  به دستمعرفی نحوه  •
 Kdو  Kzتی در مورد پارامتر ارائه توضیحا •
 Kztارائه توضیحاتی در مورد پارامتر  •
 Kfارائه توضیحاتی در مورد پارامتر  •
در نرم افزار   Special Effective Wind Diameterتشریح گزینه های موجود در پنجره  •

PV Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Basic Wind Speedمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Site Elevation above Sea Levelمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Terrain Surface Roughnessمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Beta Operating/Empty/Fullمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Wind Designدر گزینه  User Definedحالت  معرفی •
 PV Eliteدر نرم افزار  Wind Dataپنجره  Lh, X, Hپارامتر  معرفی •



 

 

www.namatek.com 
 34 

 Wind Loadدر مورد مبحث   PV Eliteمروری بر نرم افزار  •
 Vortex Shedding Analysisتشریح مبحث  •
 Critical Velocityتعریف  •
 Static Deflectionتعریف  •
 Dynamic Deflection فیتعر  •
قسمت در   Allowable Tower Deflectionارائه توضیحاتی در مورد گزینه  •

Tools/Set Configuration Parameter  در نرم افزارPV Elite 
-Windکمتر در معرض مباحث  Stackنسبت به   Pressure Vessel معموالا چرا  •

induced Vibration  هست؟ 
 Vortex Sheddingتکنیکال برای ارزیابی  متدهایمعرفی  •
 Vortex Sheddingبه منظور انجام آنالیز  PV Eliteمعرفی نحوه تنظیم نرم افزار  •
 Dynamic Windتشریح چهار روش سرانگشتی برای ارزیابی  •
 Critical Wind Velocityارائه فرمول  •
 3و  2و  1 مدهایارائه فرمول فرکانس برای  •
 Ovalling (fo) ارائه فرمول فرکانس •
 Zorilla Method (Vibration Analysis Criteria)تشریح  •
 Old NBC Methodتشریح  •
 ASME STS-1تشریح متد  •
 Damping Factorتشریح  •
 & Wind Vibrationدر مورد مبحث  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •

Wind Deflection 
 Fatigue Analysis of Vortex Sheddingتوضیحاتی در مورد نحوه ی محاسبه  ارائه •
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 فصل هشتم 
 PVدر نرم افزار  Skirtو  Lugو  Legو  Saddleمعرفی نحوه ایجاد و حذف ساپورت  •

Elite 
 معرفی انواع ساپورت های رایج  •
 در مورد مبحث ساپورت ها  ASME Sec.8تشریح الزامات  •
 Saddleتشریح نکات در مورد ساپورت  •
 در یک مخزن افقی طراحی کرد؟ Saddleآیا می توان بیش از دو ساپورت  •
 Legنکات در مورد ساپورت  تشریح •
 Lug/Bracketتشریح نکات در مورد ساپورت  •
 Skirtتشریح نکات در مورد ساپورت  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Saddleموجود در هنگام مدل سازی ساپورت  پارامترهایتشریح  •
 Saddleمعرفی اجزاء تشکیل دهنده ساپورت  •
در نرم افزار  Saddleبا ساپورت تشریح مدل سازی یک نمونه مخزن تحت فشار همراه  •

PV Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  3Dدر قسمت  Show Wall Thicknessمعرفی فرمان  •
 PVدر نرم افزار   Pressure Vesselبه  Stiffening Ringمعرفی نحوه اضافه کردن  •

Elite 
 PVدر نرم افزار  Pressure Vesselبه  Saddle Supportمعرفی نحوه اضافه کردن  •

Elite 
به نرم افزار در هنگام اضافه کردن   Excelمعرفی نحوه اضافه کردن دیتا از فایل  •

 Pressure Vesselبه  Saddleساپورت 
 PV Eliteدر نرم افزار  Distance from "From" Nodeو  Select Saddleمعرفی گزینه  •
 PV Eliteر در نرم افزا Saddle Widthو  Dimension aمعرفی گزینه  •
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 PV Eliteدر نرم افزار  Wear Plate Widthمعرفی گزینه  •
 Wear Plate Widthتشریح نکاتی در مورد  •
در نرم افزار  Wear Plate Contact Angleو  Saddle Contact Angleمعرفی گزینه  •

PV Elite 
 Dimension aارائه نکاتی در مورد  •
 PV Eliteم افزار در نر Dimension Eو  Dimension Bمعرفی گزینه  •
 PV Eliteکاک( در نرم افزار طص )ضریب ا Friction Coefficient Muمعرفی گزینه  •
در   Perform Anchor Bolt Calculationو  Perform Saddle Checkمعرفی گزینه  •

 PV Eliteنرم افزار 
در نرم  Tangent to Tangent Distanceو  Height of Section Ringمعرفی گزینه  •

 PV Elite افزار
 PV Eliteدر نرم افزار  Number of Ribsارائه فرمولی در ارتباط با گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Base Plate Thicknessو  Base plate Lengthمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Web Thicknessو  Rib Thicknessمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Web Locationو  Heigh of Web at Centerمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Edge Distanceو   Num of Bolts in Tensionمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Bolt Corrosion Allowanceمعرفی گزینه  •
  Saddleارائه نکاتی برای مواقعی که سیستم متقارن نیست و یا بیش از دو ساپورت  •

 دارد
 Zick Methodبر اساس  Saddleتشریح مبحث طراحی ساپورت  •
در  Saddleتشریح محاسبه انواع تنش هایی که در هنگام اضافه کردن ساپورت  •

 سیستم به وجود می آید
معرفی سه ناحیه مهم در سیستم که باید تنش ها در آن ناحیه ها مورد بررسی قرار   •

 بگیرد
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 PV Eliteدر نرم افزار  Is This Saddle Welded to the Shellمعرفی گزینه  •
 PVدر نرم افزار  Saddle کدر پنجره تنظیمات مربوط ی Same As Firstمعرفی گزینه  •

Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار   Liquid Dialogدر پنجره  Fill Elementمعرفی گزینه  •
 Saddle Supportدر مورد مبحث طراحی  PV Eliteمروری بر نرم افزار  •
، محاسبات آنالیز مخزن افقی در شرایط در گزارش محاسباتی نرم افزار برای اینکه •

 بیاد چه باید بکنیم؟ هیدرو تست
 برای کاهش تنش در مخزن و ساپورت راهکارهاییتشریح مبحث  •
در مبحث طراحی  Longitudinal Stressدر جهت کاهش  راهکارهاییتشریح  •

Saddle Support 
 خیلی تعیین کننده و مهم می شوند؟ Longitudinal Stressچه زمانی  •
 Saddle Supportدر مبحث طراحی  Shear Stressتشریح نکاتی در مورد  •
در مبحث طراحی   Circumferential Bending Stressتشریح نکاتی در مورد  •

Saddle Support 
در مبحث طراحی   circumferential Compressive Stressمعرفی نکاتی در مورد  •

Saddle Support 
 Saddle Supportی برای تعیین محل متدهایارائه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Moment Factor Ftrارائه توضیحاتی در مورد پارامتر  •
های  Loadبا توجه به  Saddle Supportتشریح توضیحات تکمیلی در مورد طراحی  •

 وارد بر آن 
 Saddleتشریح طراحی اجزاء ساپورت  •
 Webمعرفی روابط مورد استفاده در طراحی  •
 Base plateارائه نکاتی در مورد طراحی  •
 Ribمعرفی روابط مورد استفاده در طراحی  •
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 PV Eliteدر نرم افزار  x, y zو ممان ها در راستا  نیروهامعرفی نحوه وارد کردن  •
و   Saddle Supportدر مبحث  PV Eliteمروری بر پروسیجر محاسبات گزارش نرم افزار  •

Horizontal Vessel 
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 فصل نهم
 PV Eliteدر نرم افزار  Lug Supportتشریح مدل سازی  •
 Lugدر هنگام طراحی  Warning and Errorsهایی که در تب  پیغامتشریح مفهوم  •

Support   در نرم افزارPV Elite می دهد  رخ 
 Lug Supportتشریح روابط مورد استفاده در طراحی  •
باشد   Gussetکه دارای تنها یک  Lug Supportیک  PV Eliteآیا می توان در نرم افزار  •

 مدل سازی کرد؟
 Lug Supportدر مورد مبحث طراحی  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •

 و تشریح توضیحاتی پیرامون آن 
 Lugدر مبحث طراحی  Gusset Plateبرای کاهش تنش محوری  راهکارهاییمعرفی  •

Support 
 Bottomبرای کاهش پارامتر بتا که باعث کاهش تنش خمشی در  راهکارهاییمعرفی  •

plate  در مبحث طراحیLug Support می شود 
 Lug Supportتشریح چندین نکته در مورد مبحث طراحی   •
 ها بهتر است؟  Lugگر انواع نسبت به دی Ring Supportچرا  •
 باید در نظر گرفت  Leg Supportمعرفی آیتم هایی که برای طراحی  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Leg Supportتشریح مدل سازی  •
 Computeو گزینه ی  Leg Centerline Diameterارائه توضیحاتی در مورد پارامتر  •

Centerline Diameter  در نرم افزارPV Elite  در مبحث طراحیLeg Support 
 Support Leg Columnمبحث تئوری های مرتبط به طراحی  •
 Support Leg Columnتشریح نکاتی در مورد طراحی  •
 نیروی باد و زلزله به کدام نقطه تجهیز اثر می گذارد؟ •
 Support Leg Columnمعرفی روابط مورد استفاده در طراحی  •
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 اهمیت بیشتری دارند؟ نیروها ها کدام Boltها و  Legدر طراحی  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Effective Leg Length Lمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Are the Legs Cross Bracedمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Effective end Condition Kمعرفی نحوه محاسبه پارامتر  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Occasional Load Factorمعرفی گزینه  •
و مربوط به  Seismic Dataدر پنجره  Apply Allowable per 1612.3.2معرفی گزینه  •

 PV Eliteدر نرم افزار  UBC1997استاندارد 
و   Leg Supportمربوط به مبحث  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •

 تشریح توضیحاتی پیرامون آن
در گزارش محاسباتی نرم افزار   AISC Unity Cheekر مورد پارامتر تشریح توضیحاتی د •

PV Elite 
مربوط به طراحی  PV Eliteدر نرم افزار  Are the Legs Cross Bracedمعرفی گزینه  •

Leg Support 
در نرم افزار   Are the Legs Cross Bracedمعرفی مزایا و معایب استفاده از گزینه  •

PV Elite ی مربوط به طراحLeg Support 
 PV Eliteنرم افزار  Helpیک نکته در مورد   ارائه •
 Cross Bracedو بدون  Cross Bracedبا  PV Eliteتشریح تفاوت گزارش نرم افزار  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Employ Directional Cheek for W and C typeتشریح گزینه  •

 Leg Supportمرتبط با مبحث 
 Stress in the Vessel Shell at Supportمبحث  •
 Stress in the Vessel Shell at Supportبرای محاسبه  Bednarمعرفی متد  •
 Stress in theدر مورد مبحث  PV Elite مروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار •

Vessel Shell at Support  متد(WRC 107 ) 
 Leg Baseplate and Boltمبحث طراحی  •
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 Leg Baseplate and Boltده در طراحی تشریح روابط مورد استفا •
 Leg Supportمبحث سایز جوش در  •
 Leg-to-Sell Weld Sizeتشریح روابط مورد استفاده در محاسبه  •
 Leg-to-Baseplate Weld Sizeمعرفی روابط مورد استفاده در محاسبه  •
 باید تحلیل شوند Skirtمعرفی آیتم هایی که در هنگام تحلیل ساپورت  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Skirtی مدل سازی ساپورت  تشریح نحوه •
 PV Eliteدر نرم افزار  Skirt Diameter as Baseمعرفی پارامتر  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Perform Basering Analysisمعرفی پارامتر  •
 Skirtوارد شده به ساپورت  تشریح بار های •
 شود انجام می Skirt لیتحلمعرفی مراحلی که الزم است برای  •
 Skirt (Step.1)تشریح محاسبات مربوط به تنش در بدنه  •
کتاب موس در مورد محاسبات مربوط به تنش   4و  3عرفی تفاوت موجود در ادیشن م •

 Skirtدر بدنه ساپورت 
 Opening of Skirtو  Headو  Baseدر  Skirtمعرفی نحوه محاسبه ضخامت  •
و ... به  Top Plateها و  Gussetمحاسبه تنش های محلی ناشی از  متدهایتشریح  •

 Skirtروی 
 ( Step.2) معرفی محاسبات نیروی بولت ها و سایز بولت •
و متد محاسبات در  Baseringتشریح نحوه ی مشخص کردن آپشن های طراحی  •

 PV Elite (Step.3 )در نرم افزار  Skirtمبحث طراحی 
در نرم افزار  Base Design Optionدر گزینه  Designرا توصیه می شود از حالت  چ •

PV Elite 
 fc (Step.4 )برای تعیین  Brn.8 & Youngمعرفی متد  •
 استفاده می شود  Kشریح مراحلی که برای تعیین پارامتر ت •
 Neutral Axis Shiftedارائه یک مثال از متد   •
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 استفاده کرد PV Eliteدر نرم افزار  Skirtساپورت تشریح تیپ هایی که می توان برای  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Basering Design Dataموجود در پنجره  پارامترهایمعرفی  •
 را چطور باید فهمید؟  PV Eliteدر نرم افزار  Bolt Shear Allowableمقدار  •
 PV Eliteدر نرم افزار   %applied to Bolt Area*Bolt Stressمعرفی پارامتر  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Use AISC Design Methodمعرفی گزینه  •
-Use 2/3 Yield for Basering / Top Plate Allowable Per AISC F3معرفی گزینه  •

 PV Eliteدر نرم افزار  1
 Use 75% Yield for Basering / Top Plate Allowable Per AISCمعرفی گزینه  •

F2-1  در نرم افزارPV Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Use 1/3 Increase per AISC A5.2معرفی گزینه  •
 Use Higher Longبا گزینه  Use 1/3 Increase per AISC A5.2 نهیگز تفاوت  •

Stress  در نرم افزارPV Elite چیست؟ 
 PVدر نرم افزار  Use Allowable Weld Stress per AISC Table J2.5معرفی گزینه  •

Elite 
 Use the Skirt Stress to determine the concrete stress for theی گزینه معرف •

simplified method  در نرم افزارPV Elite 
 determine the Basering design bolt Load accounting forمعرفی گزینه   •

Load case Factors   در نرم افزارPV Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Use EIL Specمعرفی گزینه  •
 Skirtدر مبحث طراحی ساپورت  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •

 تشریح توضیحاتی پیرامون آن
 PV Eliteدر نرم افزار  Neutral Shifted Axis (Brn.& Young Analysis)معرفی متد  •
 Neutral Shifted Axis (Brn.& Young Analysisتشریح روابط مورد استفاده در متد  •

 PV Eliteدر نرم افزار 
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و  Skirtدر مبحث طراحی ساپورت  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •
 Neutral Shifted Axis (Brn.& Young Analysisتحت متد 

در مبحث طراحی ساپورت  Neutral Shifted Axis (ADM Analysis)معرفی متد  •
Skirt  در نرم افزارPV Elite 

در مبحث طراحی ساپورت  PV Eliteمختصر بر گزارش محاسباتی نرم افزار  مروری •
Skirt  تحت متدNeutral Shifted Axis (ADM Analysis) 

در مبحث سایز جوش و تشریح   PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •
 توضیحاتی پیرامون آن 

 Skirtتشریح راهکار کاهش تنش های القا شده در مخزن و  •
 کدام نوع ساپورت را تحلیل می کند؟ Stacks/Ptaresدر مبحث  PV Eliteرم افزار ن •
تحلیل  PV Eliteدر نرم افزار  Stacks/Ptaresچگونه انواع ساپورت ها را در مبحث  •

 کنیم؟
 PV Eliteدر نرم افزار  Add a Clipمعرفی فرمان  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Skirtدر  Openingتشریح نحوه ی ایجاد  •
 چند تیکه دارند  Skirtدر مخازنی که  Openingمعرفی راهکاری برای ایجاد  •
 Skirtهای ایجاد شده در  Openingی مرتبط به کدهاتشریح استاندارد ها و  •
در   Warning: ratio exceds2-see En13445 161276aتشریح توضیحاتی پیرامون  •

 PV Eliteنرم افزار 
• Opening  های ایجاد شده درSkirt ر حالت افقی یا عمودی باشد؟د 
های ایجاد شده در  Openingدر مبحث  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •

Skirt 
 Skirtتشریح نکاتی مهم در مورد ساپورت  •
 باید چه مقدار باشد؟ Skirtحداقل ضخامت  •
 Hot Boxمعرفی  •
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 Bananaمعرفی اثر  •
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 فصل دهم
 Shipping Analysisتشریح مقدمه ای بر مبحث  •
 حائز اهمیت است؟  Transportationچرا مبحث  •
 تشریح چندین نکته در مورد مبحث نقل و انتقال مخازن  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Shipping Saddleتشریح مدل سازی  •
 PV Eliteنرم افزار  Toolsدر قسمت  Flip Model Orientationمعرفی گزینه  •
در حالتی که   PV Eliteدر نرم افزار  Seismic Dataموجود در پنجره  پارامترهایفی معر •

 باشد G Loading، کد طراحی زلزله
 PV Eliteدر نرم افزار  Use New Method Weight for Saddle Calcsمعرفی گزینه  •
 Shipping Saddleمعرفی دو حالت طراحی  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Shippingی حالت برا Shipping Saddleمعرفی شرایط طراحی   •
در   Hydrostatic(Shop test)برای حالت  Shipping Saddleمعرفی شرایط طراحی   •

 PV Eliteنرم افزار 
 Number of Intermediate Supports to be Used Duringمعرفی کاربرد گزینه ی  •

the Hydrotest  در نرم افزارPV Elite 
 از کتاب موس Tension Bands on Saddleده در مبحث ارائه روابط مورد استفا •
 Nozzle Orientationمعرفی نکاتی پیرامون  •
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 فصل یازدهم 
 PV Eliteدر نرم افزار  Pressure Vesselبرای  Liningتشریح نحوه مدل کردن  •
 Liningتشریح الزامات مرتبط به  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Pressure Vesselتشریح نحوه عایق کردن  •
 تشریح نکاتی در مورد عایق کردن مخزن  •
 PV Eliteمعرفی مزایا و معایب عایق درونی در نرم افزار  •
 PV Eliteمروری بر نحوه ی اضافه کردن سیال در مخزن در نرم افزار  •
 اثر اضافه شدن سیال در مخزن در کجا دیده می شود؟  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Packing Inputمعرفی  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Tray Inputمعرفی فرمان  •
 PV Eliteدر نرم افزار  weight/Piping Inputمعرفی فرمان  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Force/Moment Inputتشریح فرمان   •
 PVدر نرم افزار  Force/Momentو فرمان  weight/Pipingمعرفی تفاوت بین فرمان  •

Elite 
در نرم   Force/Moment Combination Methodعرفی دو متد موجود در قسمت م •

 PV Eliteافزار 
 PV Eliteمعرفی نحوه وارد کردن ممان در مخازن افقی در نرم افزار  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Platformتشریح نحوه ی مدل کردن  •
ی خواهیم خود نرم معرفی چهار متد برای محاسبه ی ناحیه باد پلتفرم برای زمانی که م •

 افزار این ناحیه را محاسبه کند
 Ladder Platformتشریح نکاتی در مورد طراحی  •
 Ladder Platformتشریح یک مسئله حل شده در مورد طراحی  •
 PV Eliteروی مخزن در نرم افزار  Clipتشریح نحوه مدل کردن  •
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 PV Eliteتشریح نحوه اضافه کردن وزن های متفرقه به مخزن در نرم افزار  •
 برای محاسبه وزن های متفرقه Mossمعرفی یک توصیه از کتاب  •
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 فصل دوازدهم
 PV Eliteدر نرم افزار  Jacketed Vesselتشریح نکاتی در مورد طراحی مخازن  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Jacketed Vesselتشریح نحوه مدل سازی مخازن   •
مرتبط به  PV Eliteو گزارش محاسباتی نرم افزار  ASMEمروری بر پاراگراف های  •

 Jacketed Vesselطراحی 
 PV Eliteدر نرم افزار  Half Pipe Jacketتشریح مدل سازی  •
 Half Pipe Jacketمعرفی روابط مورد استفاده در طراحی ضخامت  •
 استفاده کنیم؟ App-EE-1چه زمانی می توان از  •
و  Half Pipe Jacketدر مورد مبحث  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •

 تشریح توضیحاتی پیرامون آن
 Half Pipeو  Stiffening Ringتشریح توضیحاتی در رابطه با تداخل  •
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 فصل سیزدهم
 معرفی دسته بندی مخازن تحت فشار مستطیلی •
 PV Eliteدر نرم افزار   تشریح نحوه مدل سازی مخازن تحت فشار مستطیلی •
 PV Eliteدر نرم افزار  Figure Number for Type of Vesselمعرفی گزینه  •
در مورد مدل سازی مخازن تحت فشار   PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •

 مستطیلی
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 فصل چهاردهم
 PV Eliteمعرفی انواع مبدل حرارتی در نرم افزار  •
 PV Eliteر نرم افزار شیت د تیوبمعرفی انواع  •
 PV Eliteتشریح نحوه مدل سازی مبدل حرارتی در نرم افزار  •
در نرم افزار   Tubesheet Type and Design Codeمعرفی آیتم های موجود در تب  •

PV Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Tubesheet Propertiesمعرفی آیتم های موجود در تب  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Tube Dataمعرفی آیتم های موجود در تب  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Load Casesمعرفی آیتم های موجود در تب  •
 PV Eliteدر نرم افزار   Expansion Jointمعرفی آیتم های موجود در تب  •
 در مبحث مبدل حرارتی  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •
 Expansion Jointمعرفی نکاتی در مورد  •
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 فصل پانزدهم
 Lifting Deviceتشریح مقدمه ای بر  •
 PVجهت مدل سازی در حالت افقی و عمودی در نرم افزار  lifting lugمعرفی دو نوع  •

Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Occasional Load Factorمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Impact Factorمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Additional Normal Force (Fn)معرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Sling Angle from Horizontalمعرفی گزینه  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Number of Lugs in Groupمعرفی گزینه  •
 PV Eliteنرم افزار  در Lifting Supportتشریح نحوه مدل سازی  •
 Lifting Lugsتشریح آنالیز  •
 Lifting Lugدر  Failure مدهایتشریح  •
 Lugمعرفی روابط مورد استفاده برای محاسبه تنش در  •
 تشریح حل یک مسئله از کتاب ِمِگیسی  •
 Liftingآوردن ضخامت در مبحث  به دستمعرفی مقادیر تنش های مجاز به جهت  •

Lug 
و تشریح  Lifting Lugsدر مبحث  PV Eliteی نرم افزار مروری بر گزارش محاسبات •

 توضیحاتی پیرامون نحوه محاسبات 
 PV Eliteنرم افزار  Code Calcدر محیط  Trunnionتشریح نحوه مدل سازی  •
 Trunnionمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار در مبحث  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Tailing Lugsتشریح نحوه مدل سازی  •
 Tailing Lugدر مبحث طراحی  PV Eliteدر نرم افزار  Lug Hightمعرفی گزینه  •
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در مبحث طراحی  PV Eliteدر نرم افزار  Dist.from Skirt to Holeمعرفی گزینه  •
Tailing Lug 

 Tailing Lugsدر مبحث  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •
 PV Eliteدر نرم افزار   Riggingیز تشریح نحوه آنال •
 PV Eliteدر نرم افزار  Rigging Resultsمعرفی فرمان  •

  



 

 

www.namatek.com 
 53 

 فصل شانزدهم
 معرفی مواردی که باید تحلیل کمی مهندسی انجام شود •
 FFS (API 579)تشریح پروسیجر   •
 Groove Like Flowو  Pitting، ، خوردگی جزئیمعرفی چند نمونه خوردگی کلی •
 Remaining Strength Factor(RSF)معرفی  •
 Pitting)مدل کردن خوردگی و  PV Eliteدر نرم افزار   Defectتشریح نحوه مدل سازی  •

 در مخزن( 
)در مبحث مدل  Defectدر مبحث  PV Eliteمروری بر گزارش محاسباتی نرم افزار  •

 ( API-579در مخزن() Pittingکردن خوردگی و 
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 فصل هفدهم 
 PV Eliteدر نرم افزار  Load Caseمروری بر معرفی تب  •
در تب   Vary Compressive Allowable for Internal/External Casesمعرفی آیتم  •

Load Case  در نرم افزارPV Elite 
در نرم   Load Caseدر تب  Corrode Case Components WE, WF, CWمعرفی آیتم  •

 PV Eliteافزار 
 Loadدر تب  Show Only Factored Loads in the Vessel Summaryمعرفی آیتم  •

Case  در نرم افزارPV Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Load Caseدر تب  Consider MAPncمعرفی آیتم  •
در نرم  Load Caseدر تب  Consider External Loads for Nozzle Trمعرفی آیتم  •

 PV Eliteافزار 
 PVدر نرم افزار  Load Caseدر تب  Design Pads Reinforce Openingمعرفی آیتم  •

Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Design Constraintsمعرفی تب  •
 PVدر نرم افزار   Projection from Bottomو  Projection from Topمعرفی آیتم  •

Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Projection from Bottom Opeمعرفی آیتم  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Min.Dis Metal (CET) Temperatureمعرفی آیتم  •
 PV Eliteدر نرم افزار  No UG-20(f) Exemptionsمعرفی آیتم  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Flange Distance to Topمعرفی آیتم  •
 User definedو  User defined MAPncو  User defined MAWPمعرفی سه آیتم  •

Hedro.Press  در نرم افزارPV Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Additional Ope.Static Pressآیتم  معرفی •
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 PV Eliteدر نرم افزار  Is this a Heat Exchangeمعرفی آیتم  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Corroded Hydrotestمعرفی آیتم  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Hyd.Allowable is to%20 Yieldمعرفی آیتم  •
 PV Eliteدر نرم افزار  ASME Steel Stackمعرفی آیتم  •
 Designدر تب   Design Modificationمعرفی آیتم های موجود در قسمت  •

Constraint  در نرم افزارPV Elite 
 عددهابرای رند کردن  PV Eliteمعرفی نحوه ی تنظیم نرم افزار  •
 Configurationموجود در پنجره  پارامترهایمعرفی  •
در نرم افزار   Increase Blind Flange Thickness for Reinforcementمعرفی آیتم  •

PV Elite 
 Disregard Bolt Space Correction Factor for ASME Flangeمعرفی آیتم  •

Design  در نرم افزارPV Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار   Use Eigen Solverمعرفی آیتم  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Use per-99 Addenda (ASME8-1 Only)معرفی آیتم  •
 Use Nominal Head Thickness When Computing Longitudinalمعرفی آیتم  •

Stress  در نرم افزارPV Elite 
در نرم افزار  Use Bolt Load Instead of Bolt Area Times Bolt Stressمعرفی آیتم  •

PV Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Use ASME Code Case 2286معرفی آیتم  •
 PVدر نرم افزار  For ASME 8-1 Compute K in Corroded Conditionمعرفی آیتم  •

Elite 
 PV Eliteدر نرم افزار  Compute Increased Nozzle Thicknessمعرفی آیتم  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Compute and Print Areas for Small Nozzleمعرفی آیتم  •
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در نرم افزار  Nozzle Opening MWAP is not Restricted by the Shellمعرفی آیتم  •
PV Elite 

 MDMTتشریح توضیحاتی پیرامون  •
 معرفی نحوه تنظیم نرم افزار برای انجام سیو اتوماتیک •
 Templateتشریح ایجاد کردن یک  •
 PV Eliteدر نرم افزار  List Dialog Boxمعرفی فرمان  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Crat Databaseمعرفی فرمان  •
به وسیله فرمان   PV Eliteرفی نحوه ویرایش و اضافه کردن متریال در نرم افزار مع •

Edit/Add Material PV Elite 
به  Auto Cadبه نرم افزار  PV Eliteمعرفی نحوه انتقال فایل پروژه مربوطه از نرم افزار  •

 Export to DXF Fileوسیله ی فرمان 
 PDFو  Wordبه فرمت  PV Eliteمعرفی نحوه تبدیل گزارش های محاسباتی نرم افزار  •
 PV Eliteنرم افزار  3Dمعرفی آیتم های موجود در تب  •
 و کاربرد آن  Write Foundation 3D Fileمعرفی فرمان  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Code Calcتشریح محیط  •
 PV Eliteنرم افزار معرفی نحوه تغییر رنگ تجهیزات مدل شده در  •
 PV Eliteمعرفی نحوه جا به جایی تجهیزات مدل شده روی مخزن در نرم افزار  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Lock the Current Input Fileمعرفی فرمان  •
 PV Eliteدر نرم افزار  Error Checkمعرفی فرمان  •
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 فصل هجدهم
 رعایت کنیم  Design By Rulesمعرفی الزامات که باید در بحث  •
 رعایت کنیم Design By Analysisمعرفی الزامات که باید در بحث  •
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 فصل نوزدهم 
 Pressure Vesselتشریح نکاتی در مورد مدارک فنی مورد نیاز برای  •
 معرفی انواع مدارک فنی •
 Pre-Construction در فاز Pressure Vesselتشریح انواع مدارک فنی  •
 Constructionدر فاز  Pressure Vesselتشریح انواع مدارک فنی  •
 Post Constructionدر فاز  Pressure Vesselتشریح انواع مدارک فنی  •
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 فصل بیستم
 PV Elite 2019تشریح نحوه نصب نرم افزار  •
 PV Elite 2018تشریح نحوه نصب نرم افزار  •
 


