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)ارسالی کاربران(  98سپهر سال   انی پارس شی شرکت پاال  یآزمون استخدام  یمیش  یمهندستخصصی  سواالت

: ادمهیک  یسواالت یمیش  یمهندس 

شهیم  ادیهم ز ینتروپآبشه  ادیال حجم ز دهی ک گفته بود گاز ا یاون  -1

انجام بشه  ی هستگآواکنش ب  دی با ریذبود واکنش برگشت پ  هک گفت یاون -2

ابعاد برج  هب شدی نداره م یبستگ یچ هب hetpک گفته بود  یاون -3

37.5  شدی م خاستیرو م لری بویر یفلش ک بار حرارت ری برج تقط یاون -4

ادیسرعت گاز هم ز ادیز عی ارتفاع ما شدیبشه م ادیک گفته بود بازده برج ز یاون -5

کنه  سیسطح تمام پرکن ها رو خ تونهیکم نم عی پر شده چون ما شدیم ست یکم کدوم برج مناسب ن عی ک گفته بود برا ما یاون -6

از دماست  یثابت تعادل تابع صعود  ریدر واکنش گرماگ دش یک گفته بود ثابت تعادل م یاون -7

در  هکم بشه ک یثابت زمان شهیباشه باعث م کمتر  h یچون هرچ h  شهیکم باشه م دیک گفته بود در ترموکوپل کدوم با یاون -8

رو نشون بده  تیواقع هب یکترینزد یترموکوپل دما  شهیکل باعث م

داره یلظت بستگغگرمازاست و ب دما و  شدی ک گفته بود تبلور م یاون -9

کم باشه البته شک دارم  تهیسکوزیو  دیبا شهیک گفته بود جذب م یاون -10

. ک البته سوال مشکل داشت در سوال گفته بود بر حسب  3 شد ی جواب م دروژنی و ه ن ژینفوذ اکس بیک گفته بود ضر یاون -11

ها نبود  نهیزجواب در گ یبرحسب سانت .3  شدی بر حسب متر م ومدیجواب ک ب دست م یول متریسانت

البته شک دارم  میفاز دار رییدر مبدل تغ شد یباشه فکر کنم م c=0ک گفته بود در مبدل  یاون -12

متر 11 شدیبود م Npshک در مورد  یاون -13

بود   یالبته سوال دو قسمت 6دوم ک گفته بود  نهیگز شدیهست و توان رو خاسته بود م  .8 نیک گفته بود بازده تورب یاون -14

س ین ادمیسوال  قیدق

توان همزن طبق رابطه   شدیجواب م یول  ستین ادمی قیصورت سوالش دق ست یک گفته بود داخل همزن کدوم مهم ن یاون -15

داره ک هر سه درست بود فقط   ی هم بستگ تهیسکوزیداره ب و ی هم بستگ ی اختالف چگال هداره ب یسرعت حد ب قطر بستگ

جواب  شهی توان همزن م

ست یحساس ن زینسبت ب نو  ریقسمت مشتق گ pidدر کنترل   شدیک گفته بود کدوم نادرسته درس کنترل م یاون -16

اد یب وجود نم یرییتع  شدی م میکن ضراکتور ها رو عو یواکنش درجه اول داده بود گفته بود جا ی راکتور اون ک  -17

در عمل جدب دارد  ییباال رشیپد  یجامد مصرف شد یم  ریمعادله داده بود درس تقط ی ک  یاون -18

دما در قسمت عمده خشک کن ثابت هست  شدمی …  خشک کن کیک گفته بود در  یاون -19




