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 فصل اول 
 هاآن و اجزا و قطعات  هامبدل انواعبا  آشنایی •
 ؟ اندکدمپوسته لوله  هایمبدلانواع  •
 پوسته لوله هایمبدلبا اجزا و قطعات  آشنایی •
 ؟اندکدمبر تعیین نوع مبدل  مؤثرعوامل  •
 ؟اندکدم هامبدلمهم در طراحی  پارامترهای •
 چیست؟ هامبدل Process Activity منظور از •
 مبدل بیانگر چیست؟ Thermal طراحی •
 طراحی هیدرولیکی مبدل بیانگر چیست؟ •
 بر انتخاب نوع آن دارد؟ تأثیریجانمایی تجهیز مبدل چه  •
 دارد؟ تأثیریچه  utility در انتخاب نوع مبدل •
 مکانیکی مبدل، هدف محاسبه چیست؟ در طراحی  •
 ؟شودمیاز چه منابعی استفاده  Date Gathering در مرحله •
 چیست؟  Cutting Plan منظور از •
 ؟اندکدمتجهیزات جانبی، اجزا و قطعات مبدل  •
 در مبدل چیست؟  Front/Rear کاربرد بخش •
 پوسته لوله  هایمبدلدر طراحی  TEMA کاربرد استاندارد •
 ؟ اندکدم  Tube Bundle اجزا و قطعات •
 ؟ اندکدم طراحی حرارتی مبدل  افزارهاینرم  •
 ؟اندکدمطراحی مکانیکی مبدل  افزارهاینرم  •
 چیست؟  Body Flange کاربرد •
 چیست؟  Gasket کاربرد •
 ؟اندکدم Tube Sheet به Tube اتصال هایروش انواع  •
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 ؟اندکدمها  Tube در مورداستفاده هایآرایش انواع  •
 چیست؟  Grith Flange کاربرد •
 کاربرد بافل چیست؟  •
 ؟ اندکدمانواع بافل ها  •
 ؟ شوندمی هاتیوببافل ها چگونه باعث جلوگیری از ارتعاش  •
 ؟کنندمی کدام نوع بافل ها از ارتعاش جلوگیری  •
 چیست؟  Tube Sheet تفاوت بافل با •
 چیست؟ Tube Sheet شباهت بافل با •
 در بافل ها بیانگر چیست؟ BCR فاکتور •
 در بافل ها بیانگر چیست؟ BSR فاکتور •
 و افت فشار مبدل چگونه است؟ BCR رابطه •
 چیست؟  Support Tube Plate کاربرد •
 در مبدل چیست؟  هالوله دالیل ارتعاش  •
 چیست؟  Spacer کاربرد قطعه •
 در مبدل چیست؟ tie-Rod کاربرد •
 بیانگر چیست؟  clearance پارامتر •
 ؟کنیممیفاده است Impingement چه زمانی از قطعه •
 در صنعت  مورداستفاده هایمبدلبررسی انواع  •
 چه کاربردی دارد؟ Agitated Vessel تجهیز •
 چیست؟  هامبدلاساس کارکرد تمامی  •
 ؟اندکدمبر اساس فاز سیال فرایند  هامبدلانواع  •
 ست؟هامبدلمربوط به کدام  هامبدلبیشترین مشکالت موجود در  •
 ؟ اندکدم بر اساس ساختار  هامبدلانواع  •
 در تجهیزات انتقال حرارت چیست؟  Extended Surface منظور از •
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 ؟ اندکدمجریان سیاالت  آرایشبر اساس  هامبدلانواع  •
 TEMA پوسته لوله بر اساس استاندارد هایمبدلبررسی اجزا و قطعات  •
 ؟اندکدم بر اساس نحوه ساخت  هامبدلانواع  •
 باندل چیست؟ منظور از تیوب  •
 ؟ شودمیاستفاده  Mechanical Cleaning چه زمانی از •
 ؟شودمیاستفاده  Chemical Cleaning چه زمانی از •
 ؟گیردمی پوسته لوله در کدام سمت قرار  هایمبدلدر  Clean سیال •
 ؟کنندمیچگونه عمل  Floating Head هایمبدل •
 ؟اندکدم TEMA بر اساس استاندارد هامبدلانواع  •
 ؟ شودمیاستفاده  TEMA چه زمانی از کدام نوع مبدل در استاندارد •
 بیانگر چیست؟  Temp Cross پدیده •
 ؟ شودمیبرای ریبویلرهای ترموسیفون از کدام نوع قطعات استفاده  •
 ؟ شودمیبرای ریبویلرهای کتل از کدام نوع قطعات استفاده  •
 ؟ نداکدمانواع بافل ها  •
 ؟ شودمیچه زمانی از کدام نوع بافل استفاده  •
 ؟ شودمیاستفاده  No Tube In Window چه زمانی از بافل •
 هوایی کولرهای هایمبدلبررسی ساختار  •
 Plate & Frame هایمبدلبررسی ساختار  •
 ؟اندکدم Plate & Frame هایمبدلمزایا و معایب  •
 استفاده کرد؟ Plate & Frame از مبدل توانمی آیا Dirty برای یک سیال •
 چیست؟ هامبدلهدف از طراحی حرارتی  •
 ؟شودمیدر چه صنایعی استفاده  TEMA A مبدل  •
 ؟شودمیدر چه صنایعی استفاده  TEMA B مبدل •
 ؟شودمیدر چه صنایعی استفاده  TEMA C مبدل •
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 ؟ کنیممیاز مبدل پوسته لوله استفاده  چرا •
 لوله چقدر است؟ پوستهدامنه دمایی و فشاری مبدل  •
 ؟شودمیپوسته لوله استفاده  هایمبدلچه زمانی از کات بافل عمودی در  •
 چیست؟  tube Layout منظور از •
 چیست؟  pitch فاصله •
 بیانگر چیست؟  هاتیوب OD به  pitch نسبت فاصله •
از کدام نوع  Dirty یک مهندس طراح برای طراحی یک مبدل برای یک سیال عنوانبه •

 ؟کنیدمیتیوب استفاده  آرایش
 چیست؟  TEMA پوسته لوله طبق استاندارد هایمبدلبرای  head انواع •
و هرکدام در چه فرایندی کاربرد  اندکدمپوسته لوله  هایمبدلدر  هایپوستهانواع  •

 دارد؟
 و هرکدام در چه فرایندی کاربرد دارد؟  اندکدمپوسته لوله  هایمبدلها در  Rear انواع •
 ؟کندمیرا حذف  Expansion Joint کدام مبدل پدیده •
 چیست؟  Split Backing Ring کاربرد •
 هوایی کولرهایبا مبانی طراحی  آشنایی •
 است؟ تراقتصادی هاپروژهی خهوایی در بر کولرهایچرا استفاده از  •
 هوایی دارد؟  کولرهایبر طراحی  تأثیریچه  آفتابیدمای روز  •
 ؟گیردمی ی صورت افزارهاینرمهوایی با چه  کولرهایطراحی  •
 هوایی چقدر است؟ کولرهایحد مجاز افت فشار در  •
 ؟ اندکدمهوایی  کولرهایاجزا و قطعات  •
 چیست؟  Uniformity منظور از •
 هوایی چیست؟  کولرهایدر  Pass Partition کاربرد •
 هوایی چیست؟ کولرهایبا تیوب شیت در  هاتیوبانواع اتصال  •
 هوایی چیست؟  کولرهایهای انتقال حرارت در مکانیزم •
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 ؟ اندکدمهوایی بر اساس موقعیت فن  کولرهایچهار نوع اصلی  •
 ؟کنندمینوع افقی چگونه عمل  کولرهای •
 ؟کنندمیچگونه عمل   نوع عمودی کولرهای •
 ؟ کنندمیچگونه عمل  A نوع کولرهای •
 ؟ کنندمیچگونه عمل  V نوع کولرهای •
 ؟کنندمیچگونه عمل  Force Draft کولرهای •
 ؟کنندمی چگونه عمل  Induced Draft کولرهای •
 ؟ اندکدم هاتیوبانواع  •
 ؟شودمیاستفاده  Seamless یهاتیوبچه زمانی از  •
 ؟ شودمیاستفاده  Finned Type یهاتیوبچه زمانی از  •
 چیست؟  Support Plate کاربرد •
 هوایی و مبانی طراحی آن  کولرهایبررسی ساختار  •
 ؟ اندکدم  کولرهااصلی در طراحی  فاکتورهای •
 هوایی  کولرهایبررسی اجزا و قطعات  •
 چیست؟ Induce و Force کولرهایمزایا و معایب   •
 هوایی  کولرهایحی اصطالحات فنی در طرا  •
 ؟اندکدم  forced draft و induced هایمبدلمزایا و معایب  •
 استفاده شود؟ Steam Coil کولر هوایی باید از هایمبدل چرا پس از  •
 هوایی چیست؟ کولرهایاستاندارد طراحی  •
 هوایی چیست؟  کولرهایدر  مورداستفادههای  fin انواع •
 بیانگر چیست؟  FPI پارامتر •
 به چه عواملی بستگی دارد؟ Fin انتخاب نوع •
 هوایی کولرهای بندیسرهمبررسی نحوه  •
 ای لولهدو  هایمبدلبا مبانی طراحی  آشنایی •
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 شود میاستفاده  ایلولهدو  هایمبدل چرا از  •
 پوسته لوله  هایمبدلبا  ایلولهدو  هایمبدلمقایسه  •
 ایلولهدو  هایمبدلبا اجرا و قطعات  آشنایی •
 ؟ اندکدم ایلولهدو  هایمبدلانواع  •
 شودمیاستفاده  افزارنرماز کدام  ایلولهدو  هایمبدل سازیشبیهبرای  •
 چیست؟  pipe و tube تفاوت بین •
 ؟شودمیچه زمانی از تیوب و چه زمانی از پایپ استفاده  ایلولهدو  هایمبدلدر  •
 ؟شودمیاستفاده  multi tube هایمبدلچه زمانی از  •
 ؟شودمیاستفاده  hair pin هایمبدلچه زمانی از  •
 هاکورهبا مبانی طراحی  آشنایی •
 ؟ شودمیچه زمانی از هیتر و کوره استفاده  •
 ؟ شودمیانرژی هیتر ها از چه منابعی استفاده  تأمینبرای  •
 ؟ اندکدمانواع هیتر ها  •
 های انتقال حرارت در هیتر ها چیست؟ مکانیزم •
 ؟شودمیاستفاده  هاکوره در   غیرمستقیماز شیوه حرارت دهی  معموالا چرا  •
 بررسی شماتیک تجهیز کوره •
 چیست؟ Economizer کاربرد •
 و کاربرد هرکدام چیست؟  اندکدماجزای مختلف یک کروه  •
 چیست؟  Burner تجهیزات و ادوات جانبی مربوط به •
 ؟کنندمیچگونه عمل  Dual fuel یهاکوره •
 پوسته لوله  هایمبدلمبانی طراحی  •
 ؟شودمیانتخاب نوع مبدل پوسته لوله چگونه انجام  •
 ؟اندکدمپوسته لوله  هامبدلانواع  •
 شوند میی شناخته پارامترهایپوسته لوله با چه  هایمبدل TEMA بر اساس استاندارد •
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 حرارتی به چه اطالعاتی نیاز داریم های مبدلبرای طراحی  •
 حرارتی پوسته لوله چیست؟ هایمبدلدما و فشاری  هایمحدودیت  •
 پوسته لوله چیست؟  هایمبدلقوانین سرانگشتی برای طراحی و انتخاب  •
 بر انتخاب نوع آن دارد؟ تأثیریخوردگی در مبدل چه  •
 چیست؟  Fouling منظور از •
 مبدل چیست؟ تمیزکاریمنظور از  •
 حرارتی چیست؟  هایمبدل تمیزکاری هایروش  •
 طراحی حرارتی مبدل چیست؟منظور از  •
 در خوردگی در مبدل چیست؟ مؤثر پارامترهای •
 چیست؟  Corrosion Allowance منظور از •
 چیست؟  MAWP منظور از •
 منظور از روش مکانیکی تمیز کردن مبدل چیست؟  •
 ؟ اندکدم شیمیایی تمیز کردن مبدل  هایروش  •
 ؟ چیست Removeable Cover منظور از •
 Fixed Tube Sheet  پوسته لوله هایمبدلبررسی اجزا و قطعات  •
 چیست؟  Expansion Joint منظور از •
 چیست؟  Buckling منظور از •
 چیست؟  Expansion joint استاندارد مربوط به طراحی •
 U type هایمبدلمعرفی اجزا و قطعات   •
 شکل چیست؟  U هایمبدلمنظور از شعاع خم در  •
 ؟شودمیتمیز در کدام سمت مبدل فرستاده  شکل سیال U هایمبدلدر  •
 چیست؟  Pool Boiling منظور از •
 چیست؟  BKU هایمبدلکاربرد  ترینمهم •
 کتل چیست؟  هایمبدلکاربرد سدبند در  •
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 فصل دوم 
 پوسته لوله  هایمبدلمبانی طراحی  •
 ؟شودمیانتخاب نوع مبدل پوسته لوله چگونه انجام  •
 ؟اندکدمپوسته لوله  هامبدلانواع  •
 شوند میی شناخته پارامترهایپوسته لوله با چه  هایمبدل TEMA بر اساس استاندارد •
 حرارتی به چه اطالعاتی نیاز داریم های مبدلبرای طراحی  •
 حرارتی پوسته لوله چیست؟ هایمبدلدما و فشاری  هایمحدودیت  •
 ه لوله چیست؟ پوست هایمبدلقوانین سرانگشتی برای طراحی و انتخاب  •
 بر انتخاب نوع آن دارد؟ تأثیریخوردگی در مبدل چه  •
 چیست؟  Fouling منظور از •
 مبدل چیست؟ تمیزکاریمنظور از  •
 حرارتی چیست؟  هایمبدل تمیزکاری هایروش  •
 منظور از طراحی حرارتی مبدل چیست؟ •
 در خوردگی در مبدل چیست؟ مؤثر پارامترهای •
 چیست؟  Corrosion Allowance منظور از •
 چیست؟  MAWP منظور از •
 منظور از روش مکانیکی تمیز کردن مبدل چیست؟  •
 ؟ اندکدم شیمیایی تمیز کردن مبدل  هایروش  •
 ؟ چیست Removable Cover منظور از •
 Fixed Tube Sheet  پوسته لوله هایمبدلبررسی اجزا و قطعات  •
 چیست؟  Expansion Joint منظور از •
 چیست؟  Buckling منظور از •
 چیست؟  Expansion joint استاندارد مربوط به طراحی •
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 U type هایمبدلمعرفی اجزا و قطعات   •
 شکل چیست؟  U هایمبدلمنظور از شعاع خم در  •
 ؟شودمیشکل سیال تمیز در کدام سمت مبدل فرستاده  U هایمبدلدر  •
 ت؟ چیس Pool Boiling منظور از •
 چیست؟  BKU هایمبدلکاربرد  ترینمهم •
 کتل چیست؟  هایمبدلکاربرد سدبند در  •
 ؟اندکدم  TEMA طبق استاندارد Float Head هایمبدلانواع  •
 ؟شودمیاستفاده  Float Head هایمبدلچه زمانی از  •
 Fix کدام قسمت مبدل بیشترین تفاوت را نسبت به نوع Float Head هایمبدلدر  •

Tube Sheet و U type دارد؟ 
 ؟اندکدم  Float Head هایمبدل اجزا و قطعات  •
کار  ه باید چ Float Head هایمبدلدر  Mechanical Cleaning برای انجام فرایند •

 کرد؟ 
 چیست؟  Float Head هایمبدل در  S,T,W,P نوع هایمبدل تفاوت  •
 بهتر است؟ Float Head هایمبدلاز نظر ساخت استفاده از کدام نوع از  •
 دارند؟ U و Fixed هزینه بیشتری نسبت به نوع Float Head هایمبدلچرا  •
 حرارتی چیست؟  هایمبدلدر   Free Area مفهوم •
 کدام نوع مبدل پوسته لوله عملکرد بهتری دارد؟ Free Area از نظر مقدار •
 چیست؟  Seal Strip کاربرد •
 منظور از تست هیدرواستاتیکی مبدل چیست؟  •
 چه کاربردی دارد؟  Test Ring قطعه •
 بیانگر چیست؟  OTL پارامتر •
 Tube Bundle با اجزا و قطعات آشنایی •
 ؟ اندکدمحرارتی پوسته لوله  هایمبدلها در  Cover انواع •
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از لوله و چه زمانی از ورق استفاده   لولهمبدل پوسته  Channel چه زمانی برای ساختن  •
 ؟شودمی

 ؟ شودمیاستفاده  Bolted چه زمانی از کاور •
 دارند؟ Bolted کاور نوع TEMA در استاندارد هامبدلکدام نوع  •
 ؟ شودمیاستفاده  Welded چه زمانی از کاور •
 دارند؟  Welded کاور نوع TEMA در استاندارد هامبدلکدام نوع  •
 ؟اندکدمپوسته لوله  هایمبدل ساخت ها در  Head انواع •
 ی بستگی دارد؟پارامترهایبه چه  Head انتخاب نوع •
 ؟ شودمیاستفاده  Special چه زمانی از کاور •
 ؟ اندکدمپوسته لوله  هایمبدل بر انتخاب نوع کاور در  مؤثرعوامل  •
 با اجزا قطعات پوسته آشنایی •
 ؟ اندکدم  TEMA ها در استاندارد Shell انواع •
 ؟اندکدمپوسته لوله  هایمبدلنوع پوسته در  پرکاربردترین •
 E بررسی ساختار پوسته نوع •
 F بررسی ساختار پوسته نوع •
 چیست؟  Shroud Connection منظور از •
 ؟شودمینوع پوسته پیشنهاد  مکدا Temp Cross برای حل مشکل •
 G,H,X بررسی ساختار پوسته نوع •
 J بررسی ساختار پوسته نوع •
 K بررسی ساختار نوع •
 بررسی اجزا و قطعات تیوب باندل  •
 کاربرد بافل عرضی چیست؟  •
 بافل طولی چیست؟  کاربرد •
 حرارتی  هایمبدلدر طراحی  مؤثر پارامترهای •
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 چیست؟  هامبدلالگوریتم طراحی  •
 چیست؟  هامبدلقدم اول برای طراحی حرارتی  •
 گیردمیی صورت افزارهاینرم طراحی حرارتی با چه  •
 نتایج طراحی حرارتی مبدل چیست؟  •
 ؟شودمیطراحی حرارتی به چند بخش تقسیم  •
 گیردمیی صورت افزارهاینرمطراحی مکانیکی با چه  •
 هدف از طراحی مکانیکی مبدل چیست؟ •
 ؟ اندکدم حرارتی  هایمبدل هاینقشهانواع  •
 ؟دشومیچیست و در کدام مرحله از طراحی مبدل تولید  GA کاربرد نقشه •
چیست و در کدام مرحله از طراحی مبدل تولید   Sectional Drawing کاربرد نقشه •

 ؟شودمی
چیست و در کدام مرحله از طراحی مبدل تولید  Tube Sheet Layout کاربرد نقشه •

 ؟شودمی
 ؟ شودمیو در کدام مرحله از طراحی مبدل تولید  ستیچ Piping Detail کاربرد نقشه •
 چیست؟  Material List کاربرد •
 چیست؟  Cutting Plan کاربرد نقشه •
 رود میچیست و به کدام قسمت  Cutting Plan خروجی نقشه •
 چیست؟  NDT Map کاربرد نقشه •
 چیست و چه کاربردی دارد؟ NDT Map خروجی نقشه •
 ؟ چیست Loading Calculation منظور از •
 چیست؟  هاسایت مبدل در  اندازیراه مراحل  •
 ؟شودمیطراحی حرارتی بر چه اساسی انجام  •
 ؟شودمیانجام  استانداردهاییطراحی مکانیکی بر اساس چه  •
 چند بخش دارد و کاربرد هر بخش نیست؟ TEMA استاندارد •
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 چیست؟  Thermal Guarantee منظور از •
 چیست؟  Hydraulic Guarantee منظور از •
 چیست؟  TEMA Sheet کاربرد •
 بررسی اثر قطعات در طراحی مبدل  •
 دارد؟ تأثیریجهت جریان در طراحی حرارتی مبدل چه  •
 الگوریتم محاسبه ضرایب انتقال حرارت چیست؟  •
 بر طراحی مبدل دارد؟ تأثیریپارامتر ضریب رسوب چه  •
 ؟آیدمی به دستحرارتی چگونه  هایمبدلدر طراحی  Fouling عدد •
 چیست؟ هاتیوبموجود برای حدس زدن اندازه  هایمحدودیت  •
 Tube Specification بررسی •
 رابطه ضخامت سیال با وزن مبدل چیست؟  •
 در طراحی مبدل چیست؟  هاتیوبحدس اولیه برای اندازه  •
 ؟ اندکدم هاتیوبموجود در سیستم  حرارتی هایمقاومت انواع  •
 چیست؟  Pitch منظور از •
 چیست؟ Gap منظور از •
 اتصال تیوب به تیوب شیت چیست؟  هایروش انواع  •
 ؟شود میتیوب به تیوب شیت استفاده  اتصالچه زمانی از کدام نوع  •
 منظور از سیال سمی در صنایع نفت و گاز چیست؟  •
 چیست؟  هاتیوبمنظور از چیدمان  •
 ؟اندکدمحرارتی   هایمبدلدر  هاتیوبانواع چیدمان  •
 بیانگر چیست؟  OTL پارامتر •
 ؟شودمیتیوب استفاده  آرایشچه زمانی از کدام نوع  •
 با افت فشار مبدل چیست؟  هالولهرابطه گام بین  •
 بر افت فشار مبدل دارد؟ تأثیریرسوب زا بودن سیال چه  •
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 بر اساس مقدار ضریب انتقال حرارتی  هاتیوب  آرایشمقایسه  •
 ؟شودمیلوله استفاده  آرایشنوع از کدام  Dirty برای سیال •
 ؟شودمیاز لوله بجای تیوب استفاده  هامبدلچه زمانی در  •
 تفاوت لوله و تیوب چیست؟  •
 های مبدل  Pass گذر های مبدل یا تعداد مسئلهبررسی  •
 منظور از گذر سیال چیست  •
 چیست؟  Pass Partition کاربرد •
 ؟شودمیتعداد گذر های سمت تیوب چگونه مشخص  •
 ؟ شودمیچگونه مشخص  Shell تعداد گذر های سمت •
 بر انتقال حرارت در مبدل دارد؟  تأثیریچه  Pass Partition وجود •
 ؟شودمیچگونه به مبدل متصل  Pass Partition قطعه •
 ؟اندکدم Pass Partition مربوط به هایآرایش انواع  •
 Pass Partition شماتیک انواعبررسی  •
 ؟شودمیچگونه انجام  Pass Partition نحوه انتخاب •
 ها چگونه است؟ Pass Partition وضعیت U Type هایمبدلدر  •
ها   Pass Partition بر تعداد تأثیریها در مبدل چه  Pass فرد یا زوج بودن تعداد  •

 دارد؟
 های مختلف چگونه است؟ Pass Partition الگوی جریانی در حالت استفاده از •
 چیست؟  Pass Partition کاربرد گسکت در •
 Pass Partition در Quadrant آرایشبررسی  •
 ؟شودمیبر چه اساسی انتخاب  Pass Partition ضخامت •
 ؟شودمیچگونه محاسبه  Pass Partition برای اتصال Groove اندازه •
 چیست؟ و ضخامت گسکت باهم  Pass Partition رابطه ضخامت •
 Sell در سمت Pass بررسی تعداد •
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 در مبدل دارد؟ Pass بر تعداد تأثیریچه  Sell نوع •
 حرارتی پوسته و لوله هایمبدلبررسی و ماهیت استفاده از بافل ها در  •
 گذارد می تأثیربافل بر کدام سمت مبدل  •
 اندکدمطراحی در بافل ها  فاکتورهای •
 گیردمیصورت  انتخاب نوع بافل بر اساس چه استانداردی •
 دلیلی استفاده از بافل چیست؟  •
 الگوی حرکت سیال در سمت پوسته در مبدل بدون بافل چگونه است؟  •
 الگوی حرکت سیال در سمت پوسته در مبدل با بافل چگونه است؟  •
 پوسته لوله چیست؟  هایمبدلمزایای وجود بافل در  •
 ؟ یابدمیچرا در مبدل بافل دار ضریب انتقال حرارت افزایش  •
 دارد؟ هاآنچه اثراتی بر  هالولهبرخورد سیال به  •
 ست؟ ا پوسته لوله چند تا هایمبدلحداقل تعداد بافل در   •
 ؟ شودمیبرای محاسبه ضخامت بافل از کدام استاندارد استفاده  •
 ضخامت بافل به چه عواملی بستگی دارد؟ •
 ؟ اندکدمانواع بافل ها  •
 چیست؟  Cross Sectional Baffle منظور از •
 منظور از بافل عمودی چیست؟  •
 منظور از بافل افقی چیست؟  •
 چه کاربردی دارند؟  Full Circle بافل های •
 ؟ کندمیچیست؟ و چگونه عمل  Single segmental بافل •
 ؟کندمیچیست؟ و چگونه عمل  Double segmental بافل •
 ؟ کندمیچیست؟ و چگونه عمل  Triple segmental بافل •
 ؟شودمیاستفاده  NTIW چه زمانی از بافل های •
 چیست؟  Rod Baffle کاربرد بافل •
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 ؟شودمیچیست و چه زمانی استفاده  EM بافل •
 چیست؟  EMBD Baffle کاربرد •
 ؟شود میاستفاده  Helica Baffle چه زمانی از •
 چیست؟  Baffle Cut منظور از •
 قطر داخلی پوسته و بافل چگونه است؟رابطه بین  •
 چیست؟  Clearance منظور از •
 چیست؟  Baffle Cut Ratio منظور از •
 در هرکدام از نوع بافل ها چقدر است؟ BCR فاکتور •
 پوسته لوله  هایمبدلمعرفی و مشخصات طراحی بافل های در  •
 در تیوب شیت چیست؟  OTL منظور از •
 چگونه است؟ Horizontal Cut بافل •
 چگونه است؟  Vertical Cut بافل •
 در بافل ها چقدر است؟  BCR بیشترین مقدار •
 بافل با افت فشار مبدل چگونه است؟ BCR رابطه •
 اگر مبدل در سمت پوسته تغییر فاز داشته باشد کدام بافل مناسب است؟ •
 چیست؟  Inlet Spacing فاصله •
 چیست؟  Baffle Spacing فاصله •
 چیست؟  Fixed Spacing منظور از •
 چیست؟  Variable Spacing منظور از •
 چیست؟  Span منظور از فاصله •
 چیست؟  Baffle Spacing با Span رابطه •
 چقدر است؟  Baffle Spacing کمترین مقدار •
 چیست؟  Axial Nozzle منظور از •
 ؟شوندمیناز های روی پوسته مبدل بر چه اساسی طراحی  •
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 بر طراحی مبدل خواهیم دید؟ تأثیریاگر فاصله بین دو بافل زیا د شود چه  •
 پوسته به چه عواملی بستگی دارد؟ هاینازل  آرایش •
 سمت تیوب به چه عواملی بستگی دارد؟  هاینازل  آرایش •
 چیست؟  Tie Rod & Spacer کاربرد •
 چیست؟ Baffle Notch منظور از •
 ؟آیدمی به وجود Stagnation Point چه زمانی در مبدل •
 ست؟ا در مبدل چند تا Tie Rod حداقل تعداد •
 ؟ شودمیچگونه به تیوب شیت متصل  Tie Rod قطعه •
 ؟ شودمیبافل متصل  نیآخر چگونه به  Tie Rod قطعه •
 ست؟ ا چند تا هامبدلدر  Spacer حداقل تعداد •
 ؟اندکدم در مبدل  Clearance انواع لقی ها و یا •
 حدس اول برای طراحی بافل ها در طراحی حرارتی چیست؟  •
 مقایسه افت فشار بافل ها •
 کاربرد صفحه برخورد چیست؟  •
 صفحه برخورد جز قطعات کدام قسمت مبدل است؟ •
 گیردمی در کدام موضوع قرار  Impingement Plate صفحه برخورد یا •
مبدل  Free Area بر تأثیریچه  Impingement Plate صفحه برخورد یا قرارگیری •

 دارد؟
 چقدر است؟  معموالا  Impingement Plate ضخامت صفحه برخورد یا •
 ؟شودمیصفحه برخورد از چه جنسی ساخته  •
 ی مبدل دارد؟ هاتیوببر  تأثیراتیوجود دبی زیاد سیال در سمت پوسته چه  •
 چیست؟ وجود یا عدم وجود صفحه برخورد در مبدل تابع  •
 ؟ شودمیسرعت سیال ورودی به مبدل چگونه محاسبه  •
 فاصله صفحه برخورد با نازل ورودی چقدر است؟  •
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 چیست؟  Slottef I.P کاربرد •
 چیست؟ Seal Strip منظور از •
 در مبدل چیست؟  Free Area دالیل ایجاد •
 وجود دارد؟  راهکارهاییتوسط صفحه برخورد چه  ایجادشده Free Area برای حذف •
 چیست؟  Nozzle Dome کاربرد •
 چیست؟  Jacket Plate کاربرد •
 چیست؟  Annular Plate منظور از •
 ؟ شودمیاستفاده  Distributor از Free Area برای حذف هامبدلچه زمانی در  •
 در تیوب گذاری چیست؟  Full Layout منظور از •
 OTL بررسی پارامتر •
 ؟اندکدم Tube Sheet Layout موارد موجود در نقشه •
 چیست؟  Lifting Eye Bolt کاربرد قطعه •
 چیست؟  Pulling Eye Bolt کاربرد قطعه •
 یا درپوش چیست؟  Plug کاربرد قطعه •
 چیست؟  Ensea افزارنرم  •
 به چه مواردی بستگی دارد؟ Clearance فاکتور •
 کردن تیوب چیست؟  Plug منظور از •
 ؟ شودمی Under Size چه زمانی مبدل •
 کرد؟ Plug توانمیرا  هاتیوبحداکثر چه تعداد از  •
 به چه عواملی بستگی دارد؟ Over Design فاکتور •
 ؟شودمی ی انجام پارامترهایروی چه  Over Design فاکتور •
 Seal Strip یا هاتسمه بررسی  •
 چیست؟  Seal Strip کاربرد تسمه یا •
 چقدر است؟  معموالا  هاتسمه ضخامت  •
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 کدام قسمت مبدل است؟ محل نصب تسمه در  •
 چیست؟  Seal Rod کاربرد •
 ؟ شودمیدر کدام قسمت مبدل نصب  Seal Rod قطعه •
 چیست؟  Flow Fraction منظور از •
 پوسته و لوله هایمبدلانتقال حرارت در  هایروشمتدولوژی طراحی و   •
 حرارتی چگونه است؟  هایمبدلالگوریتم طراحی  •
 ؟اندکدم شودمیانجام  شدهساخته هایمبدلهایی که بر روی انواع تست •
 ؟اندکدمحرارتی پوسته لوله  های مبدلهای انتقال حرارت در انواع مکانیزم •
 وجود دارد؟  هامبدلمکانیزم تشعشع برای کدام دسته از  •
 ؟ اندکدمپوسته لوله  هایمبدلحرارتی در  هایمقاومت انواع  •
 ؟شودمی پارامترهاکدام طراحی حرارتی مبدل شامل  •
 ؟شودمی پارامترهاطراحی هیدرولیکی مبدل شامل کدام  •
 بر اساس کدام معادالت است؟  ASPEN EDR افزارنرم روابط طراحی در  •
 چگونه است؟ EDR افزارنرم الگوریتم طراحی در  •
 بر اساس کدام معادالت است؟ HTRI افزارنرم روابط طراحی در  •
 چگونه است؟  HTRI افزارنرم الگوریتم طراحی در  •
 مبدل چیست؟ Design منظور از •
 مبدل چیست؟  Rating منظور از •
 ملزومات طراحی حرارتی مبدل پوسته لوله چیست؟ •
 ؟گذاردمیافت فشار مبدل چگونه در طراحی آن اثر  •
 ؟ گذاردمیسرعت سیال در مبدل چگونه بر طراحی آن اثر  •
 چیست؟  Plot Criteria منظور از •
 ؟اندکدمبر اساس فاز سیال  هادلمبانواع  •
 ؟کندمیتغییر فاز در مبدل چه تغییری در روابط حرارتی آن ایجاد  •
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 ؟ شودمیچیست و چه زمانی از آن استفاده  HEAT Curve کاربرد •
 برای طراحی مبدل TEMA Sheet بررسی یک •
 ؟اندکدماطالعات فرایندی الزم برای طراحی مبدل  •
 کشش سطحی سیال در طراحی اهمیت دارد؟  هامبدلدر کدام  •
 ؟اندکدم انواع معادالت ترمودینامیکی مطرح در صنعت نفت و گاز  •
 ؟ شودمیاستفاده  PR,SRK چه زمانی از مدل •
 ؟ شودمیاستفاده  NRTL, Unifac, Uniqac چه زمانی از مدل •
 ؟شودمییبات ترش از کدام نوع معادالت ترمودینامیکی استفاده برای ترک •
 مبدل چیست؟ Duty منظور از •
 حرارتی  هایمبدل سازیشبیه و  Rating طراحی هایروش  •
 در طراحی مبدل هدف محاسبه کدام پارامتر است؟ •
 چیست؟  Green Field منظور از پروژه •
 چیست؟  Brown Field منظور از پروژه •
 ؟اندکدممعلومات موجود در طراحی مبدل  •
 ؟ اندکدم مجهوالت موجود در طراحی مبدل  •
 ؟شودمیضریب رسوب برای مبدل چگونه محاسبه  •
 در طراحی چیست؟  Endorsement منظور از •
 چیست؟  Design Life منظور از •
 چند سال است؟  معموالا  Design Life حرارتی  هایمبدلبرای  •
 طراحی مبدل Rating بررسی •
 چیست؟  Rating هدف نهایی در •
 ؟ شودمیاستفاده  Rating چه زمانی از •
 چیست؟  Expansion Project منظور از •
 ؟اندکدم مبدل  Rating معلومات موجود در •
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 ؟اندکدم مبدل  Rating مجهوالت موجود در •
 مبدل چیست؟ Rating در  Case Study کاربرد •
 حرارتی  هایمبدل Simulation بررسی •
 ؟اندکدممبدل  سازیشبیهمعلومات و مجهوالت در  •
 مبدل چیست؟ سازیشبیههدف طراح از  •
 مبدل چیست؟ سازیشبیههدف طراح از  •
 پوسته لوله هایمبدلافت فشار در  مسئلهبررسی  •
 ؟شودمیمنظور از حد مجاز افت فشار چیست و چگونه مشخص  •
 حد مجاز افت فشار برای مایع گاز چقدر است؟  معمولمقدار  •
 ی است؟ پارامترهایافت فشار مبدل تابع چه  •
 بر افت فشار مبدل دارد؟ تأثیرینوع پوسته چه  •
 ؟شود میبرای محاسبه افت فشار سمت تیوب از چه روابطی استفاده  •
 ؟شودمیبرای محاسبه افت فشار سمت پوسته از چه روابطی استفاده  •
 ؟ شودمیث افزایش افت فشار در مبدل چه عواملی باع •
 بر افت فشار در مبدل دارد؟ تأثیریسرعت سیال چه  •
 افت فشار در مبدل در کدام ناحیه است؟ نیشتر یب •
 پوسته لوله  هایمبدلبررسی ارتعاش در  •
 میفتد؟ اتفاقارتعاش در مبدل چه زمانی  مسئله •
 با ارتعاش چیست؟  Acoustic مسئلهتفاوت  •
 ارتعاش چیست؟های مکانیزم •
 ارتعاش چیست؟  مسئلهحل  راهکارهای •
 ارتعاش چه مضراتی برای مبدل دارد؟ مسئله •
 سه اثر مهم ارتعاش در مبدل پوسته لوله چیست؟  •
 بیشترین احتمال وجود ارتعاش در کدام قسمت مبدل است؟ •
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 چیست؟  هاتیوبمنظور از خستگی  •
 چیست؟  Fatigue نیروهایمنظور از  •
 ؟ اندکدمدر مبدل دالیل ایجاد ارتعاش  •
 ارتعاش چیست؟  مسئلهبردن  از بین راهکارهای •
 چیست؟  Vortex Sheading منظور از •
 چیست؟  Turbulent Buffeting منظور از •
 چیست؟  Fluid Elastic Whirling منظور از •
 چیست؟ Eddy Fluid Activity منظور از •
 گیردمیمحاسبات مربوط به ارتعاش چگونه صورت  •
 چیست؟ هاتیوبمنظور از فرکانس طبیعی  •
 ؟اندکدمارتعاش در مبدل  مسئلهدر  موردبررسیانواع نواحی  •
 پس از مواجهه با ارتعاش در طراحی باید چه اقداماتی انجام دهد؟  •
 ارتعاش چیست؟  مسئلهسرعت بحرانی در بررسی  •
 چیست؟  Woke پدیده •
 ارتعاش  مسئلهحل    راهکارهای بررسی •
 تشخیص ارتعاش چیست؟  هایروش  •
 ارتعاش چیست؟  Fluctuation منظور از •
 ؟ شودمی ارتعاش  مسئلهاعمال چه تغییراتی در طراحی حرارتی موجب برطرف شدن  •
 ؟ شودمیاستفاده  Change Baffle Design ارتعاش از مسئلهحل  یچه زمانی برا •
 پوسته لوله  هایمبدلاکوستیک در  مسئلهبررسی  •
 ید؟آمی به وجوداکوستیک در مبدل  مسئلهچه زمانی  •
 واحد ارزیابی پدیده اکوستیک چیست؟ •
 هستند؟ مؤثرچه عواملی بر وجود پدیده اکوستیک  •
 عدد ماخ چیست و چه کاربردی دارد؟  •
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 اکوستیک چیست؟ مسئلهحل  راهکارهای •
 منظور از پدیده رزونانس چیست؟  •
 و ارتعاش چیست؟ رابطه بین اکوستیک  •
 بر وزن و سطح مبدل دارد؟  تأثیریدر مبدل پوسته لوله چه  هاتیوبتغییر گام بین  •
 ؟ گیردمیدر مدام نواحی از ارتعاش صورت  هاتیوب دیدگیآسیب بیشترین احتمال  •
 و اثر آن بر روی طراحی  هامبدلرسوب در داخل  مسئلهبررسی  •
 ؟شودمیاثرات رسوب در مبدل به چه صورتی ظاهر  •
 دارد؟  Fouling کاهش دما در سیاالت رسوب زا چه اثری بر فاکتور •
 شدن به چه معنی است؟ Plug پدیده •
 ؟افتدمیهیدرات شدن در مبدل چه زمانی اتفاق  •
 ؟ گیردمیبرای جلوگیری از تشکیل هیدرات چه اقداماتی صورت  •
 مبدل دارند؟  برخوردگی تأثیرینقاط سکون در مبدل چه  •
 ید؟آمی به وجود Biological مبدل مشکالتچه زمانی در  •
 بر سطح انتقال حرارت مبدل دارد؟ تأثیریوجود ضریب رسوب چه  •
 ؟ شودمیاستفاده  Chemical Injection چه زمانی قبل از مبدل از •
 ؟شودمی سیال رسوب زا از نظر کمی به چه صورتی مشخص  •
 ماهیت سیال گرم و سرد و محل قرار گرفتن سیال در مبدل  •
 ؟گیردمیتخاب محل سیال گرم و سرد چگونه صورت ان •
 ؟شودمیچرا سیال گرم از باالی مبدل وارد  •
 ؟ شودمیچه زمانی از جریان هم سو و چه زمانی از جریان نا همسو در مبدل استفاده  •
 ؟ اندکدمسیال در مبدل  قرارگیریملزومات مربوط به محل  •
 ؟گیرندمی  در کدام سمت مبدل قرار  معموالا سیال فشار باال  •
 ؟گیردمیدر کدام سمت مبدل قرار  معموالا سیال خورنده  •
 سیال با سرعت باال در کدام سمت مبدل باید قرار گیرد؟  •
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 ؟گیردمیدر کدام سمت مبدل قرار  معموالا سیال با ویسکوزیته باال  •
 تفاوت خوردگی با ساییدگی چیست؟  •
 ؟شودمیچه زمانی مبدل دچار ساییدگی  •
 بیشترین مقدار سرعت برای سیاالت در مبدل برای جلوگیری از ساییدگی چقدر است؟  •
 هامبدل بررسی انیمیشن نحوه اسمبل کردن  •
 Fixed Tube Sheet هایمبدلبررسی نحوه اسمبل کردن  •
 Fixed Tube Sheet هایمبدل در  Expansion Joint مسئلهبرسی  •
 U type هایمبدلنحوه اسمبل کردن بررسی  •
 چیست؟  U type هایمبدلدر  Full Support Baffle کاربرد •
 هامبدلبررسی انیمیشن انواع   •
 ها مبدلبررسی ملزومات مکانیکی  •
 بر اساس ساختار  هامبدلانواع  •
 حرارتی  هایمبدل طراحی  کدهای •
 چیست؟  HEI کاربرد استاندارد •
 ASME مختلف استاندارد هایبخش بررسی  •
 ASME بررسی انتخاب مواد برای ساخت مبدل طبق استاندارد •
 منظور از تنش مجاز چیست؟ •
 هامبدلدر  گیریرسوببررسی انواع  •
 هامبدلدر  Rusting بررسی •
 ؟ آیدمی به وجوددر مبدل  Chemical reaction Fouling چه زمانی •
 ؟آیدمی ودبه وجدر مبدل  Biological Fouling چه زمانی •
 ؟آیدمی به وجوددر مبدل  Freezing Fouling چه زمانی •
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 فصل سوم 
 هامبدلبررسی تعمیرات و نگهداری  •
 کردن در تعمیرات و نگهداری مبدل چیست؟ Punch منظور از •
 حرارتی  هایمبدلانواع الگوی جریان ها در  •
 در صنعت  هاآن و کاربرد  ایلولهدو  هایمبدلبررسی   •
 ایصفحه  هایمبدلبررسی اجزا و قطعات  •
 Spiral H.Ex و نحوه عملکرد کاربردهابررسی  •
 هامبدلثابت و جاری در  هایهزینه بررسی  •
 نآبررسی انیمیشن نحوه بیرون کشیدن باندل از مبدل برای تمیز کردن  •
 از نماهای مختلف Fixed Tube Sheet هایمبدل General Assembly بررسی نقشه  •
 هامبدلملزومات تعمیرات نگهداری بررسی  •
 Fixed Tube Sheet هایمبدل اندازیراه مراحل نصب و  •
 هامبدلبررسی مراحل هیدروتست  •
 ؟اندکدم هامبدلی معیوب در هاتیوب از دور خارج کردن  هایراهانواع  •
 چیست؟  هامبدلکردن در  Handover منظور از •
 هامبدلدر تعمیرات و نگهداری  Final House Keeping بررسی •
 Fixed Tube Sheet هایمبدلبررسی تعمیرات نگهداری  •
 Float Head هایمبدلبررسی تعمیرات نگهداری  •
 از نماهای مختلف Float Head هایمبدل General Assembly بررسی نقشه •
 Float Head هایمبدل اندازیراه مراحل نصب و  •
 Bundle Puller بررسی نحوه عملکرد •
 Float Head هایمبدلبررسی هیدروتست  •
 چیست؟  test Ring کاربرد •
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 U type هایمبدلبررسی تعمیرات نگهداری  •
 چیست؟  Safety Plan منظور از •
 U type هایمبدلبررسی هیدروتست در  •
 چیست؟  Road Map کاربرد •
 چیست؟ Shipping Style منظور از •
 تعمیرات نگهداری در مبدل چیست؟ سه بخش اصلی  •
 ؟شودمی ReBundle چه زمانی مبدل •
 حرارتی  هایمبدلموجود در  هاینقشهانواع  •
 حرارتی  هایمبدلدر  خوانینقشهملزومات  •
 ؟شودمیمربوط به مبدل مشخص  هاینقشهی در پارامترهایچه  •
 ؟شودمیمنظور از عملیات حرارتی در مبدل چیست؟ و چه زمانی استفاده  •
 چه اطالعاتی در درون نقشه مبدل باید داده شود؟ •
 مربوط به مبدل وجود دارد چیست؟ هاینقشهکه در  هاییوزنانواع  •
 در مبدل چیست؟  General Note کاربرد •
 پوسته لوله هایمبدلدر  GA بررسی جامع نقشه •
 چیست؟  Bracket کاربرد •
 چیست؟ Saddle کاربرد •
 ؟ شودمیافقی فاصله گذاشته  هایمبدلو تیوب شیت ها در  هاتیوبچرا بین  •
 افقی در فاصله تیوب و تیوب شیت دارند  هایمبدل عمودی چه تفاوتی با  هایمبدل •
 بررسی نقشه جامع تیوب شیت یک مبدل پوسته لوله  •


