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  کاربرد موتورتلمبه در تاسیسات آب و فاضالبنام درس : 
  14-16شنبه سه  تاریخ برگزاري :  96-97تحصیلی  دومنیمسال  طول دوره :

  دانشکده بهداشت محل برگزاري :  )7735043(کد درس :  واحد نظري 2 تعداد واحد :
  مکانیک سیاالت پیش نیاز :  دکتر یوسف دادبان گروه مدرسین :
  E.mail: dr.udadban@goums.ac.ir  14-16، چهارشنبه  14-16 یکشنبه روزهاي تماس: 

   پیوستهکارشناسی  -بهداشت محیط رشته و مقطع تحصیلی فراگیران:
  

  ف کلی :اهدا
  هاي و تلمبه ها و و نحوه کاربرد آنها در تاسیسات آب و فاضالبپمپشنا نمودن دانشجویان با انواع موتورآ .1
  

  : در راستاي هر هدف کلی، به اهداف رفتاري زیر دست یابند اهداف اختصاصی : دانشجویان پس از طی دوره باید
 محاسبات هیدرولیکی طراحی خطور انتقال آب و فاضالب را بداندکلیات  1-1
 با اجزاء پمپها و کارکرد آنها آشنا باشد 1-2
 شناسایی و طبقه بندي و کاربرد انواع پمپ هاي آب و فاضالب را بداند 1-3
  روش طراحی انواع سیستم هاي پمپاژ را تشریح کند  1-4
  طراحی انواع سیستم هاي پمپاژ سطحی و مستغرق را بداند  1-5
  طراحی و انتخاب پمپ و ایستگاه پمپاژ را بداند 1-6

  فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
  

  مدرس  عناوین  ساعت  تاریخ  ردیف
  دکتر دادبان   همیت آن در تاسیسات آب و فاضالب ، انواع پمپ ها ، تعریف پمپ و ا  16-14    17/11/96  1
  دکتر دادبان  مشخصات اصلی تلمبه هاشناسایی پمپها و   16-14    24/11/96  2
  دکتر دادبان  محاسبات هیدرولیکی خطوط پمپاژ  16-14    02/12/96  3

اربرد آنها ، طبقه بندي کلمبه ها از نظر محاسن و معایب و مقایسه انواع ت  16-14    08/12/96  4
  پمپهاي پیستونی

  دکتر دادبان

  دکتر دادبان  حل مسائلو  لمبه هاي و منحنی مشخصات آنها ت  16-14    15/12/96  5

6  22/12/96    16-14  
نحوه محاسبه ظرفیت تلمبه هاي مختلف پیستونی ، دورانی ، بشقابی ، 

طرح مسئله  حل مسائل در کالس جمع بندي .چند طبقه توربینی 
   دانشجویان تکلیف برايبعنوان 

  دکتر دادبان

حل  انتخاب تلمبه مطلوب ، طرح تلمبه خانه ها و تلمبه ها ، جمع بندي  16-14 21/01/97  7
  دانشجویان تکلیف برايطرح مسئله بعنوان  مسائل در کالس

  دکتر دادبان

8  28/01/97 16-14  
اویناسیون و پمپها ، ضربه قوچ و نحوه محاسبه آنها ، محاسبه توان الزم 

تکلیف طرح مسئله بعنوان  حل مسائل در کالس براي پمپاژ ، جمع بندي
  دانشجویانبراي 

  دکتر دادبان

تجهیزات پمپ ، صافی و شیریک طرفه لوله مکش و اتصاالت آن تا پمپ   16-14 04/02/97  9
  تکلیف طرح مسئله بعنوان  ، شیر آشویی لوله رانش و جمع بندي

 دکتر دادبان

 دکتر دادبان  اي سرعت مخصوص و روابط حاکم بر پمپ هاي طبقه  16-14 11/02/97  10

 دکتر دادبان NPSHمحاسبه ارتفاع مکش و   16-14 18/02/97  11

 دکتر دادبان  تلفیق پمپ ها بصورت سري و موازي  16-14 24/02/97  12

 دکتر دادبان موتورهاي محرك پمپها ، جمع بندي و رفع اشکال  16-14 31/02/97  13
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  حل مسائل در کالس
 دکتر دادبان  ایستگاه پمپاژ و موارد فنی طراحیشناسایی   16-14 01/03/97  14

 دکتر دادبان  طراحی خط انتقال پمپاژ مستغرق و انجام پروژه  16-14 08/03/97  15

 دکتر دادبان  طراحی خط انتقال پمپاژ سطحی و انجام پروژه  16-14 22/03/97  16

 دکتر دادبان  دانشجویان تکلیفبعنوان  طراحی ایستگاه پمپاژ طرح مسئله  16-14 29/03/97  17

      آزمون  16-14  13/04/97  18

  مسائل مربوطه پاسخ و حل و از وسایل کمک آموزشی دیتا پروژکتور، پرسش سخنرانی، استفاده روش تدریس : 

  همراه تلفن از استفاده عدم، آوردن ماشین حساب مهندسی، تکالیف انجام غیاب، و حضور سیاست ها و قوانین کالس :
  انجام تکالیف و پروژه هاي مهندسی  : و تکالیف دانشجو ایفظو

  :در نمره پایانی آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو
  درصد.70:  تشریحی صورت به ترم پایان امتحان  - درصد20: پرژه درسی- درصد، 10:   کالس در مساله حل و کوئیز
    10- 12ساعت  ، 11/04/97 م :ترپایان اریخ امتحانات در طول ترم و ت

  منابع اصلی : منابع مطالعه 
١-Water Pumps and Pumping Systems: James.BRishel.Mc Graw hill 
٢-Michael A.M,..Water Well and pump engineering Mc Graw Hill Publhshering  

  :منابع فارسی
 دکتر سید احمد نور بخش،پمپ و پمپاژ،انتشارات دانشگاه تهران -1
   فرزاد عبدلی،پمپ هاي سانتریفوژریا،ساختمان انتخاب و کاربردشان،انتشارات حسینیان -2
  


