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 بسمه تعالی

 دانشکده علوم پزشکی ساوه

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی 

 (Course Plan)  طرح درس

کارگاه های تاسیسات شهری )موتور تلمبه ها و لوله کشی آب و فاضالب(  :موضوع درس  

1:شماره جلسه  23 :کد درس  

دانشکده پرستاری و مامائی  :محل برگزاری سمقدمه و ارائه سر فصل در :وع جلسهموض   

جلسه17:تعداد جلسات  

دقیقه 50الی  40 زمان هر جلسه:  

کارشناسی پیوسته مهندسی رشته و مقطع تحصیلی:

 بهداشت محیط

  مکانیک سیاالت  :یا هم نیاز پیشنیاز  واحد 2عملی -: نوع درس

: مهندسی بهداشت محیطگروه آموزشی : دکتر حسین آذرپیرامدرس   

 می باشد. و اسکای روم بصورت الکترونیکی )مجازی( و استفاده کردن از سامانه نوید : تدریسشیوه 

انواع موتور پمپ ها و نحوه کاربرد آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

آنها در تاسیسات آب و فاضالب، بهره برداری صحیح و نگهداری 

آوری مناسب از تاسیسات مربوط به انتقال و توزیع آب و جمع 

 فاضالب و واحدهای تصفیه متداول آب و فاضالب

 و امتحان میان ترمحل تکالیف  نحوه ارزشیابی دانشجو:

 . پایان ترم

از آنجا که داشجویان رشته بهداشت محیط با طراحی سیستم های انتقال و توزیع آب و جمع آوری فاضالب  اختصاصی:اهداف 

اغلب جزء الینفک در این سیستم می باشد لذا در این درس دانشجویان با کاربرد موتور آشنا می شوند و کابرد موتور تلمبه ها 

تلمبه ها در این تاسیسات آشنا می شوند. شناخت انواع پمپ ها، مشخصه های آنها نحوه انتخاب پمپ مناسب و اجزاء پمپ ها و 

  بوطه آشنا می شوند. مرمناسب از تاسیسات  بهره برداری، راه اندازی صحیح و نگهداری ،ایستگاه های پمپاژ و مدیریت
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( ریاضی کابردی برای بهره بردارن تصفیه خانه فاضالب انتشارات دیباگران 1378یغمائیان کامیار و خانی محمد رضا ) .11

 تهران 

 ( آبرسانی و تاسیسات بهداشتی و روستایی، ناشر مترجم. 1360بی رایت فورست )مولف( پازوش هرمز و همکاران )مترجم( ) .12

ی تاسیسات شهری )موتور تلمبه ها و لوله کشی آب و فاضالب(کارگاه هاجدول زمان بندی برنامه درسی   

شماره  موضوع جلسه  مدرس 

 جلسه 

 1 انواع روشهای حفاری، )حفاری دورانی و ضربه ای در چاه های آب( دکتر آذرپیرا

تجهیزات و بهره برداری از چاهها محاسبه میزان آبدهی و هد هیدرولیکی چاهها، نکات ایمنی  دکتر آذرپیرا

 اهمیت پمپ در تاسیسات آب و فاضالبدر چاهها و رفع عیوب مرتبط به چاه، 

2 

توربوپمپها، پمپهای محیطی، پمپهای خاص )مکش زا، انواع پمپها در تاسیسات آب و فاضالب،  دکتر آذرپیرا

 ، قوچ آبی، الکترومغناطیس(کشش گازی

3 

پمپ های جابجایی، پمپ رفت و آمدی )پیستونی، پالنجر، دیافراگمی(، پمپهای دوار )گردشی(  دکتر آذرپیرا

 با یک چرخ یا چند چرخ 

4 

مشخصه های انواع پمپها، بکارگیری پمپها بصورت سری و موازی، انتخاب انواع پمپ مناسب د  دکتر آذرپیرا

 در تاسیسات آب 

5 

مشخصه های انواع پمپها، بکارگیری پمپ ها بصورت سری و موازی، انتخاب انواع پمپ مناسب  دکتر آذرپیرا

 سات آبدر تاسی

6 

تاسیسات فاضالب، رفع عیوب و سیستم های ایمنی پمپ، رفع انتخاب انواع پمپ مناسب در  دکتر آذرپیرا

 مشکالت مرتیط با پمپها در توزیع آب و جمع آوری فاضالب

7 

توربوپمپها )سانتیرفیوژ(، ساختمان توربوپمپ، منحنی مشخصه های توبوپمپ، منحنی ارتفاع،  دکتر آذرپیرا

 منحنی قدرت، منحنی راندمان و منحنی کاویتاسیون، 
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ر آذرپیرا دکت منحنی های مشخصه و دور پمپ، منحنی های مشخصه و قطر چرخ، انتخاب توربو پمپ مناسب  

 برای پمپاژهای مختلف و واحدهای فیزیکی تصفیه خانه آب و فاضالب

9 

 
 دکتر آذرپیرا 

 10 تعیین راندمان مناسب توبوپمپ، راه اندازی، بهره برداری و مشکالت 

ضربه قوچ، تعاریف و عوامل ایجاد ضربه قوچ، چگونگی ایجاد پدیده ضربه قوچ در خط رانش  دکتر آذرپیرا 

 پمپ، جدائی ستون آب، عوامل موثر در شدت پدیده ضربه قوچ، اقدامات حفاظتی 

11 

انواع مشخصات ایستگاه های پمپاژ، محاسبه و طراحی لوله مکش آب، تجهیزات الزم ایستگاه  دکتر آذرپیرا 

 اژهای پمپ

12 

راه اندازی، بهره برداری و مشکالت، مدیریت تاسیسات آب و فاضالب و واحدهای مختلف  دکتر آذرپیرا 

 )اشغالگیری، دانه گیر، ته نشینی، انعقاد، صاف سازی، ذخیره . گندزدایی(

13 

توزیع آب پایش روزانه سیستم های تصفیه خانه آب و فاضالب، رفع مشکالت مرتبط با خطوط  دکتر آذرپیرا 

 و جمع آوری فاضالب فاضالب

14 

تامین آب در ساختمان ها، انواع سیستم های آب سرد و گرم، لوله کشی فاضالب در ساختمان  دکتر آذرپیرا

 و طراحی آن

15 

انواع لوله ها و اتصاالت در آبرسانی و لوله کشی فاضالب ساختمان )لوله های فوالدی گالوانیزه،  دکتر آذرپیرا 

الوانیزه، چدن معمولی، چدن داکتیل، بتی، آزبست، فایبرگالس )جی آر پی(، آزبست، آهنی گ

 پالستیکی، سوپرپایپ، استیل در سایزهای مختلف

16 

مشکالت بهره برداری و نگهداری در لوله کشی ساختمان، شناسایی، شناخت و نحوه کاربرد انواع  دکتر آذرپیرا

 لوله های آب و فاضالب جدید 
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