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 :ت فراينديزايتجه افزارهاي آموزشينرم
 

 

 (2)فولدرتوربين هاي بخارعنوان نرم افزار: 

 مقدمه-1

 ين بخارتورب کلسي-2

 ساختمان و اجزاي سيکل توربين بخار

 بویلر-3

 توربين بخار

 محفظه بخار-4

 پوسته-5

6- Governor Valve & Governor System 

 شيرفشار شکن یا شير قطع کننده اصلی-7

 روتور-8

 پره هاي توربين-9

 یاتاقان ها -11

 اجزاي آب بندي توربين-11

 نازل هاي استخراج بخار بين مراحل-12

 خروجی توربين-13

14-Insulation and Jacketing 

15- Turning Gear 

 کردن و کندانسورهاسيستم خنک  -16

 پمپ تغذیه بویلر-17

 ژنراتور -18

 سامانه هاي یا سيستم ها

 سيستم روغن کاري و هيدروليک -19

 کندانسور و سيستم گردش آب -21

 سيستم هواي فشرده -21

 سيستم آب بندي گلند-22

 کنترل-23

24- Instrument and Control Panel 

25- Alarms and Shutdown 

26- Main and Reheat Steam System 
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 (3)فولدرهاي گازتوربينعنوان نرم افزار: 

 مقدمه-1

 اصول و مبانی عملکرد -2

 ساختمان و اجزا

 (Air Intake) ورودي هوا -3            

 اجزاي داخلی              

 کمپرسور-4                         

 تراق محفظه اح -5                         

 توربين -6                         

 اگزوز -7              

 سامانه ها یا سيستم ها

 اندازي اوليهسيستم راه-8

 رسانیسيستم سوخت -9

 سيستم کنترل و حفاظت-11

 کاريسيستم روغن-11

 سيستم شستشوي کمپرسور-12

 سيستم کوپلينگ-13

 بهره برداري

 يبازرسی هاي قبل از راه انداز-14

 راه اندازي -15

 بارگذاري -16

 از سرویس خارج کردن-17
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 (4)فولدرتی شيرهاي صنععنوان نرم افزار: 

 مقدمه -1

 اجزای اصلی

 بدنه-2

 بندآور-3

 ساقه-4

 درپوش-5

 نشيمن گاه-6

 یوک-7

 محرک ها-8

 جنس-9

 ير دروازه ايش-11

 شير کروي-11

 شير سماوري-12

 شير توپی-13

 شير پروانه اي-14

 شير دیافراگمی-15

 شير یک طرفه-16

 شير اطمينان و ایمنی-17

 محرک ها-18

 منحنی واکنش شير-19

 هاي مهم پدیده

 ضربه قوچ-21

 کاویتاسيون، فلشينگ، خفگی-21

 نکات مهم حين ارسال شير براي تعميرات و نصب مجدد-22

 ایمنی و نکات مهم حين بهره برداري-23
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 (5)فولدرهاي بخارتلهعنوان نرم افزار:

 کليات-1

 هاي بخارانواع تله -2

 تله هاي مکانيکی

 تيکیترموستا-هاي شناوريتله -3             

 تله بخار شناوري آزاد-4             

 تله بخار سطل وارونه-5             

 تله هاي ترموستاتيکی

 متالتله بخار بی-6             

 (balanced pressure)تله بخار فشار تعادلی-7             

 تله بخار انبساط مایع-8            

 هاي ترمودیناميکی یا دیسکیتله -9

 عيوب تشخيص

 مقدمه-11

 (visual testing)روش چشمی-11

 روش حرارتی-12

 دستگاهاي تشخيص عيوب-13

 مشکالت معمول در تله هاي بخار

 (نشتی بخار )عبور بخار زنده از تله-14

 انجماد-15

 اندازه نامناسب-16

 هواگرفتگی-17

 (water hammer) ضربه چکش-18

 آلودگی-19

 فقدان شرایط راه اندازي-21

 دااد توسط بخارانس-21

 تعمير و نگهداري-22
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 (6)فولدرکمپرسورهاعنوان نرم افزار: 

 مقدمه-1

 مبانی علمی-2

 کمپرسورهاي رفت و برگشتی

 کليات-3

 و برگشتیروش هاي کنترل ظرفيت در کمپرسورهاي رفت -4          

 کمپرسورهاي سانتریفوژ

 کليات-5          

 انواع کمپرسورهاي سانتریفوژ-6          

 روش هاي کنترل در کمپرسورهاي سانتریفوژ-7          

 سرج          

 کليات-8                      

 کنترل سرج-9                       

 کمپرسورهاي پيچشی

 کليات-11           

 نواع کمپرسورهاي پيچشیا-11           

 کنترل ظرفيت در کمپرسورهاي پيچشی-12           

 ساختمان و اجزا

 تجهيزات مشترک           

 یاتاقان-13                     

 خنک کن هاي ميانی و انتهایی -14                     

 ابزارهاي کنترلی-15                     

 تاسيسات روغن کاري-16               

 دمپرهاي ارتعاش -17                

 صدا خفه کن و اتاقک صدا-18                

 سایر اجزا-19                

 سانتریفيوژ         

 دیفيوزر-21    

 دیافراگم-21    

 آب بند-22    

 پروانه-23    

 اسيو-24    

 درام تنظيم کننده-25    

 ضربه گير دیسک-26    

 پره هاي هادي ورودي-27    

 شفت-28    
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 پيچشی        

 مارپيچه-29     

 رفت و برگشتی             

 محفظه ميل لنگ- 31    

 پکينگ-31      

 سوپاپ-32      

 رینگ-33      

 سيلندر-34      

 کراس هد-35      

 ميل لنگ-36      

 شاتون-37      

 پيستون-38      

 ميل پيستون-39      

 چرخ طيار-41      

 وضعيت اضطراري-41

 راه اندازي

 مقدمات راه اندازي-42         

 راه اندازيمراحل -43         

 عمليات پس از راه اندازي-44        

 از سرویس خارج کردن -45

 چک و ثبت متغيرها -46

 تعميرات جزئی-47

 نکات ایمنی-48
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 (7)فولدرتجهيزات برقیعنوان نرم افزار: 

 مقدمه-1

 برق مبانی

 توليد انرژي الکتریکی-2

 انتقال انرژي الکتریکی-3

 توزیع انرژي الکتریکی-4

 ها و اسناد برقنقشه-5

 کابل ها

 هاانواع کابل-6

 هاسرکابل-7

 هامفصل-8

 کليدها

 اصول اوليه کليدها-9

 انواع کليدهاي فشار ضعيف-11

 انواع کليدهاي فشارقوي-33

 بهره برداري از کليدها             

12- Rack in و Rack out کردن کليدها 

 هابررسی وضعيت اینترالک-13

 چک کردن کليد در حالت تست -14

  ریست کردن کليدها-15

 Substation آشنایی با-16

 فيوزها--17

31-Busbar 

 ترانسفورماتورها

 کليات ترانسفورماتورها-30

 ترانسفورماتورهاي قدرت-02

 هاي جریانترانس-03

 ژترانس ولتا-00

 اتوترانس-03

 ترانس روشنایی-00

 ررکتيفای-25

 هاباتري-26

 اینورتر-27

28-UPS 

 تجهيزات حفاظتی 
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 مقدمه -29          

 هاانواع رله-31

 حفاظت تجهيزات مختلف-31

 دستگاههاي اندازه گيري

 مترولت-32

 آمپرمتر-33

 متراهم-34

 مترمولتی-35

 متروات-36

37- Cosفی متر 

 مترفرکانس-38

 ميگر -39

 سنکرونسکوپ-41

 گيريقرائت صحيح تجهيزات اندازه-41

 گيريکاليبراسيون تجهيزات اندازه-42

 سيستم زمين-43

 الکتروموتور-44

 برداري و ایمنینکات بهره-45

 خطرات برق گرفتگی-46
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 (8)فولدرابزار دقيقعنوان نرم افزار: 

 گيري و کنترلضرورت اندازه-1

 هاي کنترلیاجزاء سيستم -2

 گيرهاانواع اندازه -3

 گيري جریان سيالاندازه 

 کليات

 اندازه گيرهاي حجمی

 Positive Displacement فلومترهاي جابجایی مثبت یا -5                        

 فلومترهاي توربينی -6                        

 اندازه گيرهاي فشاري               

 هااریفيس -7

 ونتوري -8

 فلومتر نازل -9

  annubar لوله پيتوت یا -11

 اندازه گيرهاي مساحت متغير               

 روتامتر -11

 Weirs فلومترهاي سد یا -12

 Magnetic Flow meter ميدان الکترومغناطيسی یا گيرهاياندازه -13              

 Ultrasonic Flow meter گيرهاي امواج صوتی یااندازه-14

 Flow meter vortex shedding گيرهاي فرکانس گردابی یااندازه -15

 Thermal mass Flow Meter گيرهاي انتقال گرما یااندازه -16

 گيرهاي شتاب کوریوليساندازه -17

 گيري دمااندازه

 مقدمه-18 

 گيري برپایه فشاراندازه-19

 ايدماسنجهاي انبساط مایع یا شيشه -21

 متالدماسنجهاي بی-21

 ترموکوپل-22

23- RTD (Resistor temperature detector) 
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 ترميستور-24             

 پيرومترها-25             

 گيري ارتفاع سطح مایعاتاندازه

 مقدمه-26

 ه از شناوراستفاد -27

 Displacer گيري ارتفاع سطح با استفاده از اندازه -28

 گير رسانا سنجیاندازه -29

 چنگالهاي مرتعش یا دیاپازون -31

 bubbler گيراندازه -31

 گيرهاي فشار هيدرواستاتيکیاندازه -32

 گيرهاي اولتراسونيکاندازه -33

 گيرهاي خازنیاندازه -34

 دستگاههاي راداري -35

 رادیواکتيو -36

 گيري فشاراندازه 

 مقدمه

 لوله بوردون -38

39- Bellows یا فانوسی 

 دیافراگم -41

 Strain Gauge سنج یاکرنش -41

 خازنی -42

 پتانسيومتریک -43

 پيزو الکتریک -44

 مغناطيسی -45

 پيرانی-46

 ترموکوپل-47
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 (9)فولدرکوره هاي حرارتیعنوان نرم افزار: 

 کليات-1

 چگونگی عملکرد-2

 مبانی علمی

 انتقال حرارت-3

 احتراق -4

 بازیافت انرژي-5

 اجزاي اصلی کوره

 چهارچوب اصلی کورهبدنه یا -6

 هاسطوح بازتابنده یا عایق-7

 هامشعل-8

 رجيسترهاي هوا-9

 هاي حرارتیکویل-11

 اکونومایزر-11

 گرم کن هواپيش-12

 دودکش-13

 دمپر دودکش-14

 Soot blower دمنده دوده یا-15

 دمنده-16

17- Header Box 

 هادریچه-18

 هاپایه-19

 پلهها، سکوها و راهنردبان-21

 يستم کنترلس-21

 ایمنی-22
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 (11)فولدراجکتورهاعنوان نرم افزار: 
 مقدمه-1

 اساس عملکرد-2

 ساختار اجکتور-3
 ع اجکتورانوا           

 انواع اجکتورها از نظر سيال محرک-4                  

 

 انواع اجکتور از نظرکاربرد                  
 ایجاد خالء  -5                  

 سيفون و ادکتور-6

7-  ventilator و Gas scrubber 

 اختالط سياالت -8

 افزایش فشار -9
 آرایش اجکتورها-11
 ل در عملکرد اجکتورعوامل ایجاد اختال-11
 data sheet انتخاب اجکتور و نحوة پر کردن-12
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 (11)فولدردر آنها یصرفه جوی يو روش ها یصنعت يفن هاعنوان نرم افزار: 
 مقدمه-1

 آشنایی با فن ها -0
 اجزاي فن

 محرک-3
 پره هاي فن-4
 کانالهاي هوا-5
 شاتر-6
 توري محافظ فن-7

 انواع فن
 فن هاي محوري         

 کليات فن هاي محوري-8
 فن هاي پروانه اي -9

 لوله اي –فن هاي محوري -11
 پره اي -فن هاي محوري-11

 فن هاي سانتریفوژ        
 کليات-12
 فن هاي فوروارد-13
 فن هاي بک وارد -14
 فن هاي ایرفویل -15
 فن هاي شعاعی-16
 فن هاي رادیال تيپ-17

 اساس عملکرد -18

 قوانين افينيتی فن ها -19

 منحنی هاي عملکرد-21

 ابزار کنترل جریان-21

 نحوه محاسبه ميزان مصرف انرژي -22

 فن هاي چندگانه -23

 روشهاي کاهش انرژي در فن ها-24

 انتخاب فن مناسب-25

 انتخاب موتور مناسب -26

 طراحی مناسب مجراهاي عبور هوا-27

 VSDیا  کنترلرهاي سرعت -28

 تنظيم جریان هواي فن  -29

 ی هوا نشت -31

 کاهش مقاومت سيستم -31

 تعميرات و نگهداري -32
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 (12)فولدرهاي بخاردیگعنوان نرم افزار: 

 کليات -1

 انواع بویلر

 بویلرهاي فایر تيوب -2

 بویلرهاي واترتيوب -3

 دسته بندي هاي دیگر -4

 نحوه عملکرد      

 کليات -5

 سيستم جریان آب و بخار -6

 سيستم حفظ کيفيت آب بویلر -7

 سيستم احتراق -8

 زهاي حاصل از احتراقمسير گا -9

 اجزا      

 تجهيزات مرتبط با جریان آب و بخار

 مخزن هواگيري -11

 پمپ تغذیه -11

 گرمکن اوليه یا اکونومایزر -12

 مخزن بخار -13

 لوله هاي آب بویلر -14

 سوپرهيترها -15

 ري هيترها -16

17- Tset Pipe 
18- Blow Down 

 سایر تجهيزات مرتبط با جریان آب و بخار -19

 احتراقاحتراق و مسير تجهيزات مرتبط با      

 محفظه احتراق -21

 بخش جابجایی -21

 دودکش -22

 مشعل -23

 فن هاي مکنده، دمنده و ترکيبی -24

 پيش گرمکن هوا -25

 دمنده هاي دوده -26

 سایر تجهيزات مرتبط با محفظه احتراق -27

 تجهيزات مرتبط با سوخت -28

 سایر تجهيزات -29

 کنترل    
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 مقدمه -31

 کنترل ارتفاع مایعات در مخزن بخار -31

 کنترل فشار در هدر بخار -32

 پرهيتکنترل دماي سو -33

 کنترل مقدار جریان هوا -34

 Blow Downحفظ کيفيت آب و کنترل  -35

 راه اندازي -36

 چک و ثبت متغيرها -37

 SHUT DOWNشرایط اضطراري و عوامل 

 Shut Downعوامل  -38

 شرایط اضطراري -39

 تعميرات   

 تحویل دادن به تعميرات -41

 تحویل گرفتن از تعميرات -41
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 (13)فولدرمخازن ذخيرهعنوان نرم افزار: 

 کليات-1

 انواع مخزن

 مخازن درباز-2             

 مخازن با سقف ثابت-3             

 مخازن با سقف شناور-4             

 مخازن کروي-5             

 مخازن سرد-6             

             7-Gas Holder 

 اجزاي مخزن

 اجزاي مشترک در همه مخازن             

 هاي مخزندیواره-8

 هاورودي و خروجی-9

 کننده آبخارج-11

 مجراي خروج نشتی-11

 مجراي تخليه سرریز-12

 مجراي تخليه سقف-13

 شيرهاي اطمينان-14

 زاردقيق و کنترلیتجهيزات اب-15

 هاي اتصال به زمينکابل-16

 هاي حرارتیکویل-17

 مجاري تزریق نيتروژن-18

 سيستم حفاظت کاتدي-19

 هاي عبورآدمدریچه-21

 گيريهاي نمونهدریچه-21

 سنجیهاي عمقدریچه-22

 هاي برودتی و حرارتیعایق-23

 حصار و پلکان-24

 هاي آتشرینگ-25

 تجهيزات تزریق فوم-26

 نشانیمانيتورهاي آتش-27

 هاي تخليه اضطراريحوضچه-28

 يوننسفوندا-29

31-Breather  

 اجزاي مشترک در مخازن سقف ثابت           
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 سقف ثابت-31

 همزن-32

 یا ونت مجاري اتصال به اتمسفر-33

 هاي سقف ثابتنگهدارنده-34

 اجزاي مشترک در مخازن سقف شناور         

 
 سقف شناور-35

 هاي سقف شناورپایه-36

 ابزارهاي ضدچرخش سقف شناور-37

  بنديآبسيستم-38
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