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آموزش خصوصی تمامی دروس دانشگاهی در تمامی مقاطع

به نام خدا
دانشگاه آزاد سمنان ،دانشکده مهندسی مکانیک

رشته:

نام و نام خانوادگی:

مدت امتحان 021 :دقیقه

امتحان درس تجهیزات حرارتی برودتی
تاریخ0932/01/01 :

 -1هر یک از انواع توربوماشینهای زیر چگونه سبب افزایش فشار سیال میشوند؟ توضیح دهید که در کدام قسمتها افزایش فشار به
صورت استاتیکی و در کدام قسمتها به صورت دینامیکی است .الف) پمپ سانتریفیوژ ب) کمپرسور رفت و برگشتی .ج)کمپرسور
حلزونی.
 -2پمپ چیست و نمودار درختی تقسیم بندی کلی پمپها را ترسیم نمایید.
 -3شفت پمپ سانتریفیوژ تحت تاثیر چه عوامل مخربی قرار دارد؟
 -4در آب بندی به روش مکانیکال سیل امکان نشتی از چه محلهایی وجود دارد؟
 -5تفاوت بین آب بندی های  Packingو مکانیکال سیل چیست؟
 -6انواع یاتاقانها در پمپ سانتریفیوژ و وظیفهی هر یک را بیان نمایید.
 -7وظیفه ی کوپلینگها را ذکر نموده و انواع آنها را نام ببرید.
 -8کاربرد مهم پمپ های دنده ای در چه مواردی است؟
 -9روشهای یکنواخت کردن دبی در پمپ های پالنجری چیست؟
 -11کمپرسور چیست و نمودار درختی تقسیم بندی کلی کمپرسورها را ترسیم نمایید.
 -11خنک کن میانی یا اینترکولر به چه منظوری مورد استفاده قرار میگیرد؟
 -12راندمان کمپرسورهای پیچشی برای گازهای حاوی ذرات پلیمری یا قیری چه تغییری میکند؟
 -13موج  surgeچیست و عوارض ناشی از آن را ذکر نمایید.
 -14کاویتاسیون چیست و راههای غلبه بر آن را ذکر نمایید.
 -15ضربه ی قوچ چیست و چگونه می توان بر آن غلبه کرد؟
 -16اگر در یک سیکل تبرید تراکمی ،ناگهان جهت دور موتور کمپرسور عوض شود ،به طوری که جای دهانههای مکش و تخلیه با هم
عوض گردد ،چه اتفاقی رخ خواهد داد؟
 -17چرا لوله های ورودی به پمپها و کمپرسورها را عایق می کنند؟
موفق باشید

جهت دریافت پاسخ این نمونه سوال و سایر نمونه سواالت دانشگاهی به سایت
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مراجعه نمایید.

