
 بسوِ تعبلی

 داًشگبُ علَم پسشکی کرهبًشبُ

 داًشکذُ بْذاشت

 گرٍُ آهَزشی هٌْذسی بْذاشت هحیط

 طرح درض

 کارترد هَتَر تلوثِ ّا در تاسیسات آب ٍ فاضالب: نام درس

 1اد ٍاحذ )یا سْن استاد از ٍاحذ(: تؼذ کارضٌاسی هٌْذسی تْذاضت هحیظترم پٌجن هقغغ: 

 ًَع درض: ًظری جلسِ( 8ساػت ) 17هذت زهاى ارائِ درض: 

 98-99ًیوسال : اٍل         11-11ضٌثِ           ساػت:هاى ارائِ درض:            رٍز: سِ ز

 رسن فٌی ٍ ًقطِ کطی، سیستن ّای اًتقال ٍ تَزیغ آب، سیستن ّای جوغ آٍری فاضالب ٍ آتْای سغحی پیطٌیاز: 

 دکتر َّضیار حسیٌی هدرس:

 هدف کلی درس:
  فاضالب ٍ آب تاسیسات در آًْا کارترد ًحَُ ٍ ّا پوپ هَتَر اًَاع تا داًطجَیاى آضٌایی

 

 اهداف ویژه :
 در پایاى ایي دٍرُ اًتظار هی رٍد فراگیر تا هفاّین زیر آضٌایی ٍ ضٌاخت پیذا ًوایذ:

 پیراهَى پوپ ّا ٍ عثقِ تٌذیارائِ سرفصل درض، هفاّین ٍ اصالحات  -1

 ٍیصگیْای کارتردی ٍ فٌی پوپ ّا   -1

 ّیذرٍلیک ٍ افت فطار در سیستن پوپاش -3

4- NPSH کاٍیتاسیَى ٍ 

 ضرتِ آب -5

 قَاًیي تطاتِ، ػولکرد پوپ ٍ اتصاالت سری ٍ هَازی -6

 هٌحٌی ّای هطخصِ پوپ ٍ سیستن -7

 ٍ ایستگاُ پوپاش اًتخاب پوپ -8
 

 بٌذی طبقِ ٍ ّب پوپ پیراهَى اصالحبت ٍ هفبّین درض، سرفصل ارائِ جلسه اول:

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. پوپ ٍ پوپاش در تاسیسات آب ٍ فاضالباصغالحات ٍ تؼاریف  -1

 عثقِ تٌذی هَتَر تلوثِ ّا را از لحاػ ػلوی ٍ عراحی  تیاى ًوایذ. -1

 را تیاى ًوایذ. ساختواى اصلی پوپ -3

 را تیاى ًوایذ. هطخصات پوپ ّای تا جاتجایی هثثت ٍ دیٌاهیک -4

 

 ّب پوپ فٌی ٍ کبربردی ٍیصگیْبی جلسه دوم:

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. اًَاع پرٍاًِ ّای پوپ ّا تا ٍتصگیْا ٍ کارترد آًْا -1

 ّذ ٍ ظرفیت پوپ را تیاى ًوایذ. -1

 را تیاى ًوایذ. سرػت ٍیصُ در پوپ -3

 را تیاى ًوایذ. تارکل هکص، ارتفاع پوپاش ٍ ارتفاع کل پوپاش -4

 

 پوپبش سیستن در فشبر افت ٍ ّیذرٍلیک وم:سجلسه 

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:



 را تیاى ًوایذ. اًَاع افت در سیستن ّای پوپاش -1

 را تیاى ًوایذ. اًَاع جریاى، افت ًاضی از اصغکاک، افت ًاضی از اتصاالت ٍ ضیرّا -1

 را تیاى ًوایذ. کارترد هؼادالت ّیسى ٍیلیاهس، دارسی ٍ هٌیٌگ -3

 را تیاى ًوایذ. ًَع جریاى ٍ ًحَُ هحاسثِ ضریة اصغکاک رٍش ّای هحاسثِ -4

 

 کبٍیتبسیَى ٍ NPSH جلسه چهارم:

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ.اًَاع فطار خالص هثثت هکص  -1

 را تیاى ًوایذ. ضرایظ ایجاد خَردگی در پوپ ّا ٍ اتصاالت -1

 را تیاى ًوایذ. راّکارّای کاّص ٍ کٌترل کاٍیتاسیَى -3

 

 آة ضربِ پنجن: جلسه

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. ػَاهل ایجاد کٌٌذُ ضرتِ -1

 را تیاى ًوایذ. تاسیسات ٍ سیستن پوپاش در تراتر ضرتِ آب از هحافظتًحَُ  -1

 .را تیاى ًوایذ. دیٌاهیک ضرتِ آب -3

 

 هَازی ٍ سری اتصبالت ٍ پوپ عولکرد تشببِ، قَاًیي جلسه ششن:

 تاضذ:داًطجَ تایستی قادر 

 را تیاى ًوایذ. قَاًیي تطاتِ پیراهَى قذرت، دتی ٍ ارتفاع -1

 را تیاى ًوایذ. ٍ دتیNPSHهٌحٌی ّای هطخصِ ارتفاع،  -1

 را تیاى ًوایذ. ٍیصگیْای اتصال سری ٍ هَازی پوپ ّا -3

 را تیاى ًوایذ. تغییرات دتی ٍ ارتفاع در حیي اتصال سری ٍ هَازی پوپ ّا -4

 

 سیستن ٍ پوپ هشخصِ ّبی هٌحٌی جلسه هفتن:

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. سیستن ٍ پوپ هطخصِ ّای هٌحٌی -1

 را تیاى ًوایذ.رسن هٌحٌی ّای هطخصِ سیستن پوپاش ًحَُ  -1

 

 پوپبش ایستگبُ ٍ پوپ اًتخبة جلسه هشتن:

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را تیاى ًوایذ. ًقغِ کار پوپ -1

 تیاى ًوایذ. را ًقغِ عراحی پوپ -1

 را تیاى ًوایذ. ارتفاع استاتیکی، دیٌاهیک ٍ کل را جْت اًتخاب پوپ -3

 تخص ّای اصلی ایستگاُ پوپاش را تیاى ًوایذ. -4

 ًحَُ عراحی ایستگاُ پوپاش را تیاى ًوایذ. -5

 ًکاتی پیراهَى تْرُ ترداری ٍ ًگْذاری از پوپ ّا را تیاى ًوایذ. -6

 

  جلسه نهن:

 داًطجَ تایستی قادر تاضذ:

 را حل ًوایذ.کارترد هَتَر تلوثِ ّا در تاسیسات آب ٍ فاضالب پرسص ّا ٍ هسائل هرتَط تِ  -1



 

 روش تدریس )آهوزش(:
 سخٌراًی  -1

 سخٌراًی تا پاٍرپَیٌت -1

 وظایف و تکالیف دانشجو:
 حضَر تِ هَقغ در جلسات -1

 ضرکت در تحث ّای هرتَعِ -1

 اًجام پرٍشُ ٍ تکلیف درسی -3

 ارائِ پرٍشُ -4

 دانشجو:نحوه ارزیابی 
 %81اهتحاى کتثی  -1

 %11ارائِ ضفاّی  -1

 %11فؼالیت کالسی  -3

 

 

 تاریخ سْن ًورُ از کل )%( رٍش آزهَى 

 ًْنجلسِ  71 کتثی پایاى ترم

  11 سخٌراًی ارائِ ضفاّی

پرسص ٍ پاسخ ٍ حضَر در  فؼالیت کالسی

 کالض

11  

 

 

 هنابع آهوزشی:
 

 
 

 داًشکذُ: EDOًبم ٍ اهضبی هذرض:               ًبم ٍ اهضبی هذیرگرٍُ:                       ًبم ٍ اهضبی هسئَل 

 

                                      تبریخ ارسبل:                     تبریخ تحَیل:                       تبریخ ارسبل:                  

 


