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 فصل اول 
 مبدل کدامند؟ یطراح یانواع نرم افزار ها •
 ست؟ یچ یحرارت  یاز طراح منظور •
 ست؟یچ یکیمکان یاز طراح منظور •
 ست؟ یمبدل چ ینرم افزار  یطراح یاصل اهداف •
 HTRIنرم افزار  یها تیقابل یبررس •
 HTRIبا نرم افزار  ییآشنا •
 HTRIموجود در نرم افزار  یماژول ها یبررس •
 HTRIنرم افزار در  یطراح کیران کردن  نحوه •
 HTRIدر نرم افزار  یساز  هیو شب Ratingو   یمراحل طراح یبررس •
 HTRIپوسته و لوله در  یل هابدم یو طراح یساز  هیشب •
 ست؟یچ HTRIدر نرم افزار  XISTماژول  کاربرد •
 ست؟ یمبدل چ یاز طراح هدف •
 مبدل کدامند؟ و هرکدام در کجا کاربرد دارند؟ یطراح ینرم افزار ها انواع •
 ؟ کنندمیو روابط کار  استانداردهابر اساس کدام  یطراح یاز نرم افزارها هرکدام •
 در نرم افزارها  TEMA استاندارد کاربرد •
 در نرم افزارها  ASME SEC VIII DIV 1,2 استاندارد کاربرد •
 لمبد یمراحل مربوط به طراح یبررس •
 ست؟یمبدل چ یحرارت  یاز طراح منظور •
 ست؟یمبدل چ یکیمکان یاز طراح منظور •
 در مبدل ها  نهیهز  زیمطالعات مربوط به مواد و آنال یبررس •
 یو راه انداز  مطالعات مربوط به ساخت و تست یبررس •
 مربوط به مبدل ها کدامند؟  ینقشه ها انواع •
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 Setting planنقشه  کاربرد •
 Sectional planنقشه  کاربرد •
 BOM-MTOنقشه  کاربرد •
 NDT MAPنقشه  کاربرد •
 ست؟یمبدل چ یکیمکان یمربوط به طراح یافزار ها نرم •
 ست؟ یچ یدر طراح transferاز  منظور •
 ست؟ یچ dboماژول  کاربرد •
 مبدل وجود دارد؟ یی انتقال حرارت جابجا بی افت فشار مبدل و ضر  نیب یا بطهرا چه •
 ست؟ یچ dirtyو  cleanانتقال حرارت در حالت  بیاز ضر  منظور •
 ست؟یدر مبدل چ ohtcاز   منظور •
 ASPEN EDRو  HTRI یمراحل انجام محاسبات در نرم افزار ها سهیمقا •
 در صنعت  یمبدل حرارت کی  یمراحل طراح یبررس •
 مبدل ی در طراح over designکاربرد فاکتور  یرسرب •
 ست؟ یمبدل چ یطراح یها در نرم افزار  یطراح کیخوب بودن  اریمع •
 آن  ریو تفس یمبدل حرارت  کی تیتاشید یبررس •
 هامبدل یطراح یبرا ییندفرآ یداده ها ریتفس •
 ی در طراح endorsementاز  منظور •
 ی حرارت یمبدل ها یطراح تمیالگور  •
 در مبدل پوسته و لوله کدامند؟  الیس قرارگیریمحل  یارهایمع •
 design, rating, simulation میمفاه یبررس •
 مبدل کدامند؟ یدر طراح endorsement معیارهای •
 ست؟یمبدل چ ینرم افزار  یدر طراح major warningاز   منظور •
 کدامند؟  یحرارت یدر مبدل ها یحرارت یمقاومت ها انواع •
 ؟ گذاردمیبر سطح انتقال حرارت  تأثیریچه  fouling یفاکتورها •
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 شود؟  ینتخاب مچگونه ا  fouling فاکتور •
 HTRIبا نرم افزار  یساز  هیشب یمتدولوژ  یبررس •
 ست؟یمبدل چ یدر طراح Case study کاربرد •
 مبدل کدامند؟ یها در طراح major warning انواع •
 مبدل  یدر طراح flow pattern کاربرد •
 HTRIها در نرم افزار  warningها و برطرف کردن خطا  نحوه •
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 صل دوم ف
 TEMA Sheet کی تی ساختار و تمپل یبررس •
 HTRIساختار نرم افزار  یبررس •
 ست؟ یمبدل چ Designاز  هدف •
 ست؟ یمبدل چ Ratingاز  هدف •
 HTRIدر نرم افزار  Designمود  یبررس •
 HTRIنرم افزار در  Ratingمود  یبررس •
 شود؟ یده م استفادار  بیش یاز مبدل ها یزمان چه •
 ؟گیردمیصورت  معیارهایگرم و سرد بر اساس چه  الیمحل س انتخاب •
 شود؟  یاستفاده م یسر  کی پارالل و  کیاز مدل  یزمان چه •
 مبدل چقدر است؟  یساز  هیشب یاطالعات الزم برا حداقل •
 HTRIها در نرم افزار  unit رییتغ نحوه •
 HTRIدر نرم افزار   یاطالعات طراح واردکردن نحوه •
 ها در مبدل چقدر است؟  وبیت یتعداد پاس ها برا نیشتر یب معموالا  •
 ست؟یچ انگریب Pitch پارامتر •
 شود؟  یاعمال م یچه موارد یبر رو over design فاکتور •
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 فصل سوم 
 HTRIدر نرم افزار  یمثال صنعت کیحل  یبررس •
 مبدل کدامند؟ یطراح یمهم برا یفاکتورها انواع •
 fixed tube sheetل بدم یطراح مسئله کی یبررس •
 محاسبه شود؟  دیبا پارامترهاییمبدل چه  یطراح فرآیند در •
 دارند؟ یبر طراح تأثیریکدامند و چه  یطراح یارهایمع •
 TEMA sheetبا استفاده از  یخواندن اطالعات طراح نحوه •
 یسرد و گرم در طراح الیمشخص کردن س نحوه •
 م؟ یار ز دفا رییکه در مبدل تغ دیفهم  توانمی یزمان چه •
 مبدل دارد؟ یحرارت یبر طراح تأثیریچه  یطراح یدما •
 تعداد پاس ها همواره چقدر است؟ Eپوسته نوع  یبرا •
 چقدر است؟ معموالا لوله  یبرا یخوردگ فاکتور •
 کدامند؟ تی ش وبیبه ت وبیاتصال ت یروش ها انواع •
  یبا وزن مبدل در طراح یچه تفاوت یحرارت یمبدل محاسبه شده در طراح وزن •

 دارد؟  یکیمکان
 ست؟ یچ HTRIانجام محاسبات در نرم افزار  بیترت •
 شود؟ یافت فشار مجاز در مبدل از کدام مدرک استفاده م واردکردن یبرا •
 است؟  ییتابع چه پارامترها وبیت کی ضخامت •
 شود؟ یچقدر در نظر گرفته م معموالا  یساز  ه یها در شب وبیت طول •
 شود؟  یده مل استفادر مبد وبیت یاز چه الگوها یزمان چه •
 مناسب تر است؟  وبیت یکدام الگو  فیکث الیس کی یابر •
 مناسب تر است؟  وبیت یکدام الگو زیتم الیس کی یبرا •
 الزم است؟  یمحاسبات مربوط به نوع بافل در نرم افزار چه اطالعات یبرا •
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 شود؟ یاز کدام نوع بافل استفاده م یزمان چه •
 شود؟  یده ماستفا یاز بافل با کات افق یزمان چه •
 شود؟ ی استفاده م یاز بافل با کات عمود یچه زمان  •
ها نسبت به هم از چه   انی جهت جر  ازنظردر صنعت  مورداستفاده یمبدل ها معموالا  •

 هستند؟ ینوع
 در نظر گرفته شود؟ دیبافل با یبرا ییچه پارامترها یمود طراح در •
 ؟گیردمیصورت  یبر چه اساس Pass partition انتخاب •
 ست؟ یمتقارن چاز مبدل  ورمنظ •
 پروژه در نرم افزار  کیران کردن  نحوه •
  نیا شودمی یمنف  over design بیدر هنگام ران کردن نرم افزار مقدار ضر  یوقت •

 ست؟یچ انگریموضوع ب
 شده یدر مبدل طراح هاتیوب آرایش یبررس •
 ست؟یچ OTLاز  منظور •
 شود؟ یاستفاده م impingement plateاز  چرا •
 ست؟ یچ setting planاز  منظور •
 HTRIدر نرم افزار  case study یبررس •
 ست؟ یچ HTRIمبدل در نرم افزار  یساز  نهیاز به منظور •
 HTRIمبدل در نرم افزار  Rating نحوه •
 انجام داد؟ توانمی یچه اقدامات  Over designکاهش فاکتور  یبرا •
 یطراح یپارامترها یاثر قطر پوسته، بر رو یبررس •
 ی طراح  یهرکدام بر فاکتورها تأثیر مختلف لوله ها و  یلگوهااع اانو یبررس •
 HTRIدر نرم افزار  ،یدر طراح ت یمحدود جادیا نحوه •
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 چهارم صلف
 مبدل کدامند؟  ی حرارت یطراح یالزم برا یها یانواع خروج •
 HTRI مختلف در نرم افزار یو رسم نمودارها پورتیگرفتن ر  نحوه •
 دارد؟  یو چه کاربرد ستیچ EMTD فاکتور •
 کدامند؟ و نحوه محاسبه هرکدام Over Design یفاکتورها انواع •
 ست؟ یمبدل چ یدر طراح grossاز سطح   منظور •
 ست؟یمبدل چ  یدر طراح effectiveاز سطح  منظور •
 ست؟ یچ Cross Passاز  منظور •
 ست؟ یچ thermal resistanceاز  منظور •
 ست؟ یدر مبدل چ windowو  crossاز سرعت  منظور •
 دارد؟ یطراح یبرا هاییمحدودیت و چه  ستیچ flow fraction کاربرد •
 داد؟ شیافزا  یرا در طراح  B Stream توانمی چگونه •
 دارد؟ B Streamبر  تأثیریبافل ها چه  فاصله •
 دارد؟  B Streamبر  تأثیریبافل ها چه  یکات رو مقدار •
 HRTIبا نرم افزار  یطراح در یینها  جینتا یبررس •
 شود؟  یانتقال حرارت استفاده م بی محاسبه ضر  یبرا یروش چه از HTRIنرم افزار  در •
 کدامند؟ HTRIگزارش کردن وزن مبدل در نرم افزار  یروش ها انواع •
 ها کمتر است؟   وبیت یها از طول واقع وبیت مؤثرطول  چرا •
 ست؟ یچ  Clearanceاز  منظور •
 ست؟ یچ Mean metal temperature یاز دما منظور •
 ؟گیردمی صورت  ییدر چه دما معموالا  expansion joint محاسبات •
 چک بشود؟ د یبا حتماا  ییمبدل و ران کردن نرم افزار چه پارامترها یاز طراح پس •
 کیآکادم یکارها یبرا HTRIگرفتن و رسم نمودار در نرم افزار  پورتیر  نحوه •
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 با اکسل HTRIکردن  نکیل نحوه •
 مختلف یها  لیفا صورتبه HTRIگرفتن از  یخروج حوهن •
 اتوکد گرفت؟ یانجام شده خروج  یاز طراح توانمی چگونه •
 مبدل در نرم افزار یگراف ها  یبررس نحوه •
 گرم و سرد در مبدل ی ها الیس یکیز یخواص ف راتیی تغ یبررس •
 HTRIدر نرم افزار  یو سه بعد  یدو بعد یانواع نرم افزار ها رسم •
 HTRIدر  flow regime map لیرسم و تحل نحوه •
 ست؟ ی چ HTRIدر  یاحاز طر گرفتن dboاز  منظور •
 یکیمکان یطراح یبا نرم افزارها HTRIنرم افزار  نکیل نحوه •
 ASPEN EDRبا  HTRIکردن  نکیل نحوه •
 ASPEN EDRدر نرم افزار  نهیمحاسبات هز  یبررس •
 است؟ ییتمام شده مبدل تابع چه پارامترها متیق •
 د؟یایم به دستتمام شده مبدل چگونه   نهیهز  هیاول نیتخم •
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 نجم فصل پ
 BEUمبدل پوسته لوله  کی یطراح •
 TEMA Sheetاز  یطراح  یالزم برا یتاهایاستخراج کردن د  نحوه •
 ست؟ یمبدل چ کیاندازه نازل در  رییتغ لیدل •
 ست؟ یکردن چ endorseاز  منظور •
  دینرم افزار وجود ندارد، چگونه با یبه مبدل در بانک اطالعات یورود الیس زیآنال یوقت •

 ؟را انجام داد یطراح
 ست؟ یچ  heat curveاز  منظور •
 HTRIنازل در نرم افزار  نگیز یسا یبررس •
 ست؟ یچ HTRIنازل در نرم افزار  نگیز یسا یمبان •
 HTRI افزاردر نرم  BEUمربوط به مبدل  یاطالعات خروج  یبررس •
 ست؟یقدم اول چ HTRIشده در نرم افزار  یاطالع از مشکالت مبدل طراح یبرا •
 شود؟  یهده مر نرم افزار مشاهشدار ارتعاش د یزمان چه •
 ؟مؤثرندمبدل  آکوستیکدر ارتعاش و  یعوامل چه •
 دارد؟ آکوستیکبا  یارتعاش چه تفاوت مسئله •
 بر عملکرد مبدل دارد؟  تأثیریچه  آکوستیکو   ارتعاش •
 ؟گیردمی صورت  یدر نرم افزار چه اقدامات آکوستیکرفع هشدار  یبرا •
 یاستفاده م یطراح یبرا یاز چه روش د،ینما به دست یدر مد طراح نهیمبدل به یوقت •

 شود؟
 ست؟ یچ No Tube in Windowبافل  کاربرد •
 ست؟ یچ offset arrangementاز   منظور •
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 فصل ششم
 HTRIدر نرم افزار  AESمبدل  کی یطراح •
 شود؟ یاستفاده م Float یاز نرم افزار ها یزمان چه •
 است؟ شتر یل بمبد ینقشه ها اتییتعداد و جز  Float یمبدل ها یبرا چرا •
 ست؟ یچ temperature meetاز  منظور •
 ست؟ یچ temperature crossاز  منظور •
 ست؟ یچ temperature approachاز  منظور •
 ست؟ یچ temperature approach یمعمول و نرمال برا مقدار •
 شود؟ یاستخراج م یاز چه مراجع معموالا  fouling بی ضرا •
 HTRIنرم افزار   help یبررس •
 HTRIموجود در نرم افزار  یکینامیترمود یها جیپک یبررس •
 HTRIنرم افزار  یک ینامیترمود یها جیماده با توجه به پک کینحوه محاسبه خواص   •
 HTRIدر  Heat Curve دیتول نحوه •
 HTRIدر نرم افزار  AESهندسه مبدل  یطراح یبررس •
 انجام داد؟ توانمی یصفحه برخورد از مبدل چه اقدامات  حذف یبرا •
 AESمربوط به مبدل  یشه هاگرفتن نق یو خروج یبررس •
 ؟کندمی  جادیا یدر طراح یراتییباشد چه تغ فیکث الیکه س یصورت در •
 ست؟یبودن مبدل چ under sizeاز   منظور •
 ست؟یبودن مبدل چ over sizeاز   منظور •
 HTRIنرم افزار  در VMG thermo جیپک کاربرد •
 HRTIدر نرم افزار  Heat Curve دیتول نحوه •
 شود؟  یاستفاده م Between row یاز بافل ها یزمان چه •
 AESمبدل  Rating یبررس •
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 بر عملکرد مبدل دارد؟ تأثیریکات بافل چه  مقدار •
 چقدر است؟  حدوداا صفحه برخورد  ابعاد •
 پوسته لوله هایمبدلمحاسبه کات بافل در  یسرانگشت نیقوان یبررس •
 دارد؟  در مبدل ال یبر سرعت س تأثیریچه  Free Area وجود •
 مبدل دارد؟  over designبر  تأثیریپاس ها چه  تعداد •
 شود  یبررس دیبا ییمبدل چه فاکتورها یطراح در •
 ؟کنیممی Redesignشده را  یمبدل طراح  یزمان چه •
 ست؟ یمبدل چ یدر طراح case studyاز  منظور •
 شود؟ یکار انجام م نیو چگونه ا ستیکردن مبدل چ optimizeاز   منظور •
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 فصل هفتم 
 فاز  رییبا تغ fixed tube sheetمبدل  کی  Ratingو  یساز  هیشب •
 داشت  میمبدل خواه یدر روند طراح یر ییچه تغ میفاز داشته باش رییتغ یوقت •
 فاز در صنعت  رییبا تغ یمبدل ها نیچند مورد از مهم تر  یبررس •
 HTRIدر نرم افزار  AELنوع مبدل  کی  یطراح یبررس •
 ست؟ یچ Ratingاز  منظور •
 م؟یکن جادیرا خودمان ا الیس  Heat Curveخودمان  توانیممی یانزم چه •
 باشد؟ ی م ی به چه شکل معموالا صفحه برخورد  یبرا  •
استفاده  دیبا ییفاز دارند چه نوع بافل ها رییکه در سمت پوسته تغ ییمبدل ها یبرا •

 شود؟
 و برطرف کردن آن  یمتداول در طراح یها error یبررس •
 استفاده کرد؟ دیبا یکینامیموداز کدام مدل تر یزمان چه •
 خواهد داشت؟ یو خروج یورود  یبر اندازه نازل ها تأثیریچه  الیفاز س رییتغ •
 فاز رییتغ یدارا یارتعاش در مبدل ها یبررس •
 وجود دارد؟  ییارتعاش بعد از ساخت مبدل چه راهکارها مسئلهبرطرف کردن  یبرا •
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 ل هشتم صف
 HTRIبه نرم افزار  سی سیهانرم افزار  طینحوه انتقال مبدل از مح •
 HTRIبه  سیسیاز ها لیمتداول هنگام انتقال فا یها ERROR یبررس •
 انجام شود؟  دینوع مبدل چگونه با انتخاب •
 ست؟ یچ pinchاز مبدل  منظور •
  یدر روند طراح یبافل ها ممکن است چه مشکالت نیمناسب نبودن فاصله ب صورت در •

 کند؟  جادیا
 ست؟ یمبدل چ کی یاحکردن طر optimizeاز   منظور •
 HTRIدر نرم افزار   یطراح یساز  نهینحوه به یبررس •
 مبدل یآن بر طراح تأثیرها د  وبیت یمختلف برا یها آرایش سهیمقا •
 دارد؟  یبر طراح تأثیریو چه  ستی چ B stream فاکتور •
 ؟تأثیرگذارند B streamبر  ییفاکتورها چه •
 بر افت فشار مبدل مؤثرعوامل  یبررس •
 ها به اتوکد  وبیت آرایشال انتق نحوه •
 در اتوکد  تیش وبیت tie rodقرار دادن  نحوه •
 در اتوکد تیش وبیت seal stripقرار دادن  نحوه •
 HTRIها در نرم افزار  وبیت آرایش رییتغ نحوه •
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 مفصل نه
 شگاه یپاال کی ریمبدل ق rating یبررس •
 نآ لیو تحل ریمبدل ق  کی دیتاشیت یبررس •
 ؟کندمی  جادیرا ا یراتییچه تغ فرآینددر  ریق وجود •
 مبدل دارد؟  Ratingبر  تأثیریمبدل چه  نقشه •
 هستند؟ مؤثربر ضخامت مبدل  یعوامل چه •
 ANSI B16.5استاندارد  یبررس •
 ست؟ یچ cross passاز  منظور •
 دارد؟  یبر طراح تأثیریچه  external pressure ای  یخارج فشار •
 افتد؟  یاتفاق م  یمچاله شدن مخزن چه زمان دهیپد •
 مبدل دارد؟ یبر روند طراح تأثیریچه  seal rod وجود •
 م؟یبه صفحه برخورد دار  ازیکه ن میبر  یم یپ یزمان چه •
 مبدل  Rating یکات بافل بر رو تأثیر یبررس •
 نوع مبدل ساخته شده در صنعت کی یابی بیع •
 ست؟یمبدل چ  یدر طراح تیحساس زیاز آنال منظور •
 HTRIدر نرم افزار  یر و س یدو مبدل مواز  یطراح نحوه •
 م؟ یاز دو مبدل استفاده کن دیبا یزمان چه •
 مبدل یساز  هیشب یبررس •
 ست؟یمبدل چ یساز  هیاز شب دفه •
 چقدر است؟  معموالا  یساز  هیدر شب Over design فاکتور •
 HTRIمبدل در نرم افزار  یساز  هیشب یبررس •
 مبدل یساز  هیبر شب Foulingاثر فاکتور   یبررس •
 Ratingو  یساز  هیتفاوت شب یبررس •
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 صل دهمف
 ی آن بر روند طراح تأثیرمبدل و  یدر طراح heat curve یبررس •
 مبدل یدر طراح heat curve دیتول نحوه •
 فاز  رییبا تغ یمبدل صنعت کی یطراح •
 بر عملکرد مبدل دارد؟ تأثیریچه  temperature cross دهیپد وقوع •
 داد؟ صیتشخ توانمی را  temperature cross دهیپد چگونه •
 مبدل دارد؟  یبر روند طراح تأثیریچه   یسطح کشش •
 مبدل یحل انتگرال یبررس •
 TEMA Sheet یابی بیع نحوه •
 مبدل ساخته شده در صنعت  کی یابی بیع نحوه •
 بر عملکرد مبدل دارند؟ تأثیریها چه  وبیت آرایش •
 است؟  تأثیرگذار یوبیت آرایشباال چه نوع  Foulingبا  الیس کی یبرا •
 مبدل کی وبیبرطرف کردن ع یمختلف برا یر انواع بافل هااث یبررس •
 مبدل یدر طراح heat curve تیاهم یبررس •
 ؟کندمی جاد یا یرا در طراح ییگاز چه چالش ها وجود •
  جادیا فرآینددر کل  یباشد، چه مشکالت  شتریافت فشار مبدل از افت فشار مجاز ب اگر •

 شود؟  یم
 ود؟ ش یاستفاده م rod baffleاز  یزمان چه •
 بر انواع بافل ها یمرور  •
 ست؟ یمبدل چ یانتخاب بافل ها در طراح اریمع •
 ست؟ یچ wet H2Sاز  منظور •
 مبدل دارد؟ یبر طراح تأثیریچه  CO2و  H2S وجود •
 ؟گیردمی صورت   ییارهاینوع مبدل بر اساس چه مع انتخاب •
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 نوع مبدل صیتشخ یبرا یسرانگشت نیقوان یبررس •
 ست؟ یچ Stabilized condensateاز  منظور •
 ؟ گیردمیقرار  مورداستفاده شتریفاز کدام نوع از بافل ها ب رییتغ  یدارا یمبدل ها یبرا •
 Ratingبه مود  یانتقال اطالعات طراح نحوه •
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 فصل یازدهم 
 ی حرارت یمبدل ها یکیمکان یطراح یبررس •
 ی حرارت یمبدل ها یو حرارت یکیمکان یطراح یبرا ASPEN EDRنرم افزار  یبررس •
 ؟کندمیاستفاده  یطراح یبرا  یاز چه معادالت ASPEN EDR یار هاافز نرم •
 HTRIو  ASPEN EDR ینرم افزار ها یطراح یمبنا سهیمقا •
 ASPEN EDRنرم افزار  طیبا مح ییآشنا •
 ASPEN EDRمبدل در نرم افزار  یطراح •
 EDRنرم افزار  HELP یو بررس ییآشنا •
 شود؟ ینجام ما ییبر چه مبنا  EDRدر نرم افزار  یطراح محاسبات •
 مبدل  یکیمکان یطراح استانداردهای یبررس •
 EDRدر نرم افزار  BODY FLANGE یطراح •
 مبدل  یکیمکان یفلنج ها در طراح نگیز ی و سا یطراح •
 EDRدر نرم افزار  تیش وب یبه ت وبینحوه اتصال ت یبررس •
 ست؟ یچ  Clad کاربرد •
 دارد؟  یو چه کاربرد ستیچ Mean metal temperature پارامتر •
 EDRمحاسبات مربوط به ضخامت مبدل در  یبررس •
 EDRنازل ها در نرم افزار  نگیز یسا •
 نرم افزار یبه بانک اطالعات دیو اضافه کردن مواد جد نحوه انتخاب یبررس •
 مختلف مبدل یدر قسمت ها مورداستفادهمواد  یموجود برا یکالس ها انواع •
 EDRها در نرم افزار  warning یبررس •
 ضخامت بافل  و محاسبه نگیز یاو س یحطرا  •
 یکیمکان یطراح یبرا هاآنمبدل و استفاده از  یطراح ینقشه ها یبررس •
 ست؟ یکردن چ Taperاز   منظور •
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 مبدل  یکیمکان یبر طراح یدما و فشار طراح تأثیر یبررس •
 EDRدر نرم افزار  یکیمکان  یمحاسبه ضخامت در طراح تمیالگور  یبررس •
 یکیمکان یاز طراح حاصل یانواع نقشه ها  یبررس •
 در نرم افزار اتوکد یطراح یکردن نقشه ها import نحوه •
 و کاور مبدل تی ش وبینقشه ت لیتحل •
 و متعلقات آن تیش  تیوب یطراح یبررس •
 ست؟یاستردل چ دمانیاز چ منظور •
 گسکت ها و انواع آن یبررس •
 ست؟ یچ  spare partاز  منظور •
 weld lineنقشه  یبررس •
 مبدل کدامند؟ یط به جوشکار مربو  ینقشه ها انواع •
 مبدل متیق برآورد یبررس •
 مهم است اریمبدل بس برآورد چرا •
 EDRمبدل در نرم افزار  متیمحاسبه ق نحوه •
 نرم افزار جیمبدل با استفاده از نتا متیق نیتخم نحوه •
 ASPEN EDRمبدل با نرم افزار  کی  یحرارت یطراح •
 شود؟ یانجام م یچه معادالتبا  EDRمبدل انجام شده در نرم افزار  یطراح •
 EDRفاز در  ریی فاز و بدون تغ رییبا تغ یمبدل ها یبا مراحل طراح ییآشنا  •
 EDRدر نرم افزار  over designفاکتور   واردکردن نحوه •
 EDRدر نرم افزار  الیخواص س واردکردن نحوه •
 مهم است اریبس یکشش سطح واردکردن یزمان چه •
 زار هندسه مبدل در نرم اف یطراح •
 و کاور مبدل پوسته یطراح •
 EDRمبدل در نرم افزار  یو بافل ها وبیت یطراح •
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 شود؟ یاضافه م یطراحساپورت در  وبیت یزمان چه •
 شود؟  یها در مبدل چگونه محاسبه م وبیپاس ت تعداد •
 یها در مبدل در روند طراح  وبیت آرایش انواع •
 مبدل الیب متر انتخا یبرا EDRبا انواع کدها در نرم افزار  ییآشنا •
 باهم دارند؟  یچه تفاوت EDR جیبا نتا HTRIدر  یطراح جینتا •
 EDRدر نرم افزار  یطراح جینتا یبررس •
 Geometry limits کاربرد •
 ی مبدل خروج یگزارش طراح یبررس •
 EDRدر نرم افزار  Rating یبررس •
 خاص یژگیو کیمبدل با   کی Ratingو  یطراح •
 باهم متفاوت اند EDRو  HTRIر محاسبه شده د یافت فشارها چرا •
 ی کیمکان یبه طراح  EDRمبدل در  یحرارت یطراح انتقال •

  



 

 

www.namatek.com 
 21 

 وازدهمفصل د
 HTRIبا استفاده از نرم افزار  لریوبی ر  یطراح •
 لر ی بویر  کی TEMA sheet یبررس •
 BKU یمبدل حرارت کی ی قطر کتل برا محاسبه •
متفاوت   یو خروج یرودو یاندازه نازل ها م،یفاز دار  رییکه تغ ییدر مبدل ها چرا •

 است؟
 شود؟  یاستفاده م فونیترموس یاز مبدل ها یزمان چه •
 ست؟ یچ Pool Boilingاز   منظور •
 شود؟  یاستفاده م زاتی در کدام تجه لریبویکتل ر  از •
 ست؟ ی چ carry over دهیپد •
 دارد؟ ت یاهم اریارتفاع کتل بس حی صح یطراح چرا •
 ست؟یچ  full support کاربرد •
 BKU یمبدل ها یطراح یبرا HTRIفزار  نرم ا help یبررس •
 ر ی نسبت به برج تقط تیمشخص کردن موقع نحوه •
 مهم است؟ BKUمبدل  یبرا Heat curveموجود بودن  چرا •
 BKU یمبدل ها Rating یبررس •
 BKU یمبدل ها  یبر طراح over designفاکتور  تأثیر یبررس •
 ها  لریبویمحاسبه قطر ر  تمیالگور  •
 HTRIدر  pool boiling یساز  مدل •
 EDRدر نرم افزار  BKU یمبدل ها یکیمکان یطراح •
 EDRو   HTRIنرم افزار  یباگ ها یبررس •


