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ایران برگزار می نمایدانجمن خأل
علوم و فناوري خألآموزشعمومیوبرنامه جامع

ترمودینامیک و مکانیک سیاالت،آشنایی با برخی مفاهیم پایه فیزیک. 1
و معرفی پارامترهاي مشخصه خألتعریف خأل. 2
پدید می آیندو پدیده هاي فیزیکی که تحت خأل معرفی شرایط. 3
معرفی برخی کاربردهاي خأل. 4
آشنا یی با اجزاي یک سیستم خأل. 5
هاي ویژه و نکات خاص)(آشنایی با ساختار، عملکرد، تواناییهاي خألپمپ. 6

(تلمبه اي)پمپ پیستونی.6-1
پمپ جت آبی.   6-2
پمپ دیافراگمی.   6-3
)پمپ جذبی (بررسی مواد جاذب مختلف و آرایش هاي بکارگیري.   6-4
اي و برخی مرحلههاي تک و دوتیغه اي) (بررسی مدلاي (پمپ روتاري پره.   6-5

تجهیزات جانبی)
جانبی)تجهیزاتبرخیوايمرحلهدووتکهايمدل(بررسیپیستونیروتاريپمپ.   6-6
Screwپمپ .   6-7
Rootsپمپ .   6-8
پمپ دیفیوژن (بررسی و تحلیل پمپ و برخی تجهیزات جانبی آن).   6-9
گوناگون (در انواع ساختاري مختلف و سیستم هاي ملکوالرپمپ توربو . 6-10

تعلیق روتور)
و سیکل بسته)یپمپ کرایوژنیک (بررسی انواع مخزن.6-11
پمپ تصعیدي.6-12
پمپ یونی.6-13
ها و شیوه انتخاب)تري ها و کاستیبررسی بر(ي مختلف پمپ هامقایسه . 6-14
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چگونگی انتخاب پمپ ها. 7
انتخاب نوع پمپمعیارهاي.7-1
تحلیل فرآیند تخلیه در گستره هاي مختلف فشاري.7-2
محاسبات مربوط به تعیین سرعت تخلیه و انتخاب پمپ.7-3
یه و ....وشیوه انتخاب پمپ هاي اولیه، ثان.7-4
در شرایط مختلفتخلیه محفظه خأل.7-5

لید گاز از توند بدون گازهاي تراکم پذیر، منشأ(فرآیتخلیه ساده .1- 7-5
)درون یا بیرون محفظه

تخلیه فرآیندهایی با حضور گازهاي تراکم پذیر.2- 7-5
اي است که طی انجام آن گاز فرآیند به گونهتخلیه در شرایطی که .3- 7-5

گاز از بیرون محفظه به درون جریان دارد.از شاريیا تولید می شود،

تحلیل هدایت مسیر. 8
ت آن در شارش هاي مختلف تعریف هدایت و محاسبا.8-1
ها، شیرها تلهها، متشکل از پمپمحاسبات کلی هدایت در یک سیستم خأل.8-2

و اتصاالت
برخی نکات ویژه.8-3

اتصاالت خأل. 9
اتصاالت جدا شدنی.9-1
اتصاالت جدا نشدنی.9-2
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فشارسنج ها. 10
هاي مکانیکی فشارسنج.10-1

(Bourdon)فشارسنج بوردون.10-1-1

فشارسنج پرده اي (دیافراگمی ).10-1-2
Spin rotor gaugeفشارسنج . 10-1-3

فشارسنج هاي هیدروستاتیکی10-2
شکلUفشارسنج .10-2-1
Vacustatانواع معمولی و)McLeod(فشارسنج مک لود.10-2-2

فشارسنج هاي الکتریکی.10-3
فشارسنج هاي برپایه هدایت گرمایی.10-3-1

فشارسنج ترموکوپل.10-3-1-1
فشارسنج پیرانی.10-3-1-2
مقایسه دو فشارسنج پیرانی و ترموکوپل.10-3-1-3

فشارسنج هاي بر پایه یونیزاسیون.10-3-2
فشارسنج یونی با کاتد گرم.10-3-2-1
فشارسنج یونی با کاتد سرد.10-3-2-2
مقایسه دو فشارسنج یونی با کاتد گرم و کاتد سرد.10-3-2-3

فشارسنج خازنی.10-3-3
پیزوفشارسنج. 10-3-4

برخی نکات ویژه (فشارسنج هاي ترکیبی، کالیبراسیون، مفهوم . 10-3-5
فشارسنج اکتیو و غیر اکتیو و ...)
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)Vacuum feedthroughsانواع رابط هاي خأل (. 11

راتی و ...)رابط هاي الکتریکی خأل (جریان، ولتاژ، جریان باال، ولتاژ باال، مخاب.11-1
رابط هاي مکانیکی خأل (چرخشی، طولی، دورانی، ترکیبی)، با ساختارهاي .11-2

فروفلوئید)مختلف (آب بندي محوري، مجهز به آکاردئونی فلزي،
رابط هاي انتقال سیال.11-3
رابط هاي ترکیبی (الکتریکی، مکانیکی، انتقال سیال).11-4

شیرهاي خأل. 12
توصیف مکانیزم هاي حرکتی و آب بندي در شیرهاي خأل.12-1
مستقیم)شیرهاي صفحه اي (عمودي و.12-2
توپیشیرهاي. 12-3
شیرهاي دیافراگمی.12-4
ايشیرهاي پروانه.12-5
ايشیرهاي دروازه. 12-6
Swingشیرهاي .12-7

شیرهاي سوزنی. 12-8
روپنوماتیک، الکترومگنتیک، موتوریزه)مکانیزم راه اندازي شیرها (دستی، الکت.12-9

سخت افزارها و مواد مورد استفاده در خأل. 13
فلزها.13-1
غیر فلزها.13-2

الستیک ها.13-2-1
پالستیک ها.13-2-2
شیشه.13-2-3
سرامیک ها.13-2-4
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نشت و نشت یابی. 14
تعریف مفهوم نشت و واحدهاي اندازه گیري آن.14-1
و نشت کاذب و چگونگی تمایز آنهامفهوم نشت واقعی.14-2
اندازه گیري آهنگ نشت.14-3
روش هاي نشت یابی. 14-4

تست حباب.14-4-1
نشت یابی به کمک فشارسنج هاي هدایت گرمایی.14-4-2
نشت یابی به کمک نشت یاب هاي هالوژنی.14-4-3
نشت یابی به کمک نشت یاب هاي هلیومی مجهز به .14-4-4

رمیاسپکترومتر ج
تکنیک هاي نشت یابی.14-4-5



: تهران، خیابان کریم خان زندنشانی
خیابان شهید دکتر حسن عضدي 

، ساختمان دانشگاه 76پالك 
226بایی، طبقه دوم، اتاق طعالمه طبا

پایگاه اینترنتی:
irwww.vsi.

پست الکترونیکی:
info@vsi.ir

مجموع ساعات ارائه برنامه جامع آموزش علوم و فناوري خأل بطور تقریبی:1نکته
ساعت است که هر دو هفته یکبار برگزار خواهد شد. 80

مدرس این دوره مهندس فرهاد معصومیان می باشد.:2نکته 
علوم پایه و مهندسی در مقطع کارشناسی و یا کلیه دانشجویان رشته هاي: 3نکته 

باالتر که دروس پایه فیزیک و ریاضی را گذرانده اند، می توانند در دوره ها 
شرکت نمایند.

نفر می باشد.50حداکثر تعداد شرکت کنندگان در دوره جامع: 4نکته
هدف از اجراي این دوره، آموزش مفهومی علوم و فنآوري خأل بصورت :5نکته 

عملی براي عالقمندان، –محور و با تکیه بر فراگیري نظري –کاربرد 
پژوهشگران و صنعتگرانی است که یا مایل به یادگیري جامع این حوزه علمی 
بوده، یا کاربر سیستم هاي کاربردي خأل هستند و یا مایل هستند تا در آینده 

به فعالیت در این شاخه بپردازند.
ه و برگزاري آزمون، در صورت موفقیت گواهینامۀ معتبر از پس از پایان دور:6نکته 

.سوي انجمن خأل به شرکت کنندگان اعطا خواهد شد
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