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شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه
 هیدرولیک و سیاالت

نام آزمایشگاه: هیدرولیک و سیاالت
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پیشگفتار:

آزمایشــگاه هیدرولیــک بــه مســاحت حــدود 100 متــر مربــع در طبقــه همکف ســاختمان 
اصلــی مجتمــع قــرار گرفتــه اســت. ایــن آزمایشــگاه در ســال 1389 بــا ســرمایه گــذاری 
ســازمان آب و بــرق تجهیــز گردیــد. هــدف از تجهیز ایــن آزمایشــگاه افزایــش توانمندی 
دانشــجویان و همــکاری بــا پژوهشــگران حوضــه آب و انجــام پژوهــش هــای کاربردی 
بــوده اســت. تاکنــون ده هــا پایــان نامــه دانشــجویی در مقاطــع تحصیالت کارشناســی 

ارشــد و دکتــری در ایــن آزمایشــگاه انجــام شــده اســت. 
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

موارد کاربرد:
OTT C2 یک دستـگاه برای اندازه گیری دبی است. برای آب های کم 

عمـق در رودخانه های کوچـک ، کانال ها ، آزمایشـگاه  ها و مـدل های 
رودخانه مناسب است. این دستگاه برای اندازه گیری  سرعت جریان 
از 0.025 تا 5 متـر در ثانیه قابل اعتـماد است و خـود را ثابـت کرده 
است برای اندازه گیری بوسیله میـله های 9 میلی متـر یا 20 میلی متر 

در دسترس است.

C2 :مدل دستگاه

SMALL CURRENT METER نام دستگاه: میکرومولینه
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موارد کاربرد:
مولینه ابزاری است که برای اندازه گیری سرعت آب استفاده می شود. 

این ابزار سرعت آب را از طریق برقراری رابطه ای با تعداد دور 
اندازه گیری شده در یک فاصله زمانی مشخص نشان می دهد.

دو نوع متداول مولینه عبارتند از:
)cup type(1- نوع فنجانی و یا دارای محور عمودی بر جهت جریان آب

)propeller type(2- نوع پره ای و یا آ- اوت و یا محور افقی

نام دستگاه: مولینه
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

موارد کاربرد:
آنالیز جریان سایل بر اساس تکنیک اندازه گیری سرعت ذرات 

معلق در سیال.

laser PIV system-H41 :مدل دستگاه

laser PIV system نام دستگاه: 

https://www.kwphc.ir
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Sediment Transport channel نام دستگاه: 

موارد کاربرد:
در ایــن کانــال جابجایی ذرات رســوب معمــوالً در اثــر ترکیب گرانش 
ــی ســیال حــاوی رســوب صــورت  ــا جابجای ــر رســوب و ی وارد ب
ــا و  ــوب در کانال ه ــال رس ــوزش انتق ــرای آم ــن ب ــرد. همچنی می گی

ــود. ــی ش ــتفاده م ــا اس رودخانه ه

Herstell-Nr
Fabrication No           204710
Spannung
Voltage                            230V
Frequenz
Frequency                   50HZ
Nennaufnahme
Nominal power           0.65 KW

مشخصات فنی دستگاه:
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

موارد کاربرد:
این دستگاه برای مشاهده عملی ومطالعه تجربی جریان در 

الیه های نفوذ پذیر خاک )در زیر زمین( طراحی شده است.

Drainage and Seepage Tank نام دستگاه: 

Herstell-Nr
Fabrication No           204613
Spannung
Voltage                            230V
Frequenz
Frequency                   50HZ
Nennaufnahme
Nominal power           0.1 KW

مشخصات فنی دستگاه:
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موارد کاربرد:
   بررسی تأثیر بارندگی با مدت زمان متفاوت بر نشت و زهکشی

  بررسی الگوی نشت جریان
  بررسی رفتار جریان رودخانه ها ، موانع موجود در بستر 

رودخانه ، انتقال رسوب در رودخانه ها

Herstell-Nr
Fabrication No           204614
Spannung
Voltage                            230V
Frequenz
Frequency                   50HZ
Nennaufnahme
Nominal power           0.6 KW

Basic Hydrology System نام دستگاه: 

مشخصات فنی دستگاه:
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

موارد کاربرد:
   شرایط جریان در سیستم های لوله ای با استفاده از آزمایش 

انجام می شود
   نشان دادن ضربه قوچ در لوله ها
   تعیین سرعت انتشار موج در آب

مشخصات فنی دستگاه:
Herstell-Nr
Fabrication No           204707
Spannung
Voltage                            230V
Frequenz
Frequency                   50HZ
Nennaufnahme
Nominal power           0.1 KW

Water Hammer and pipe Surge :نام دستگاه
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Osborne Reynolds Dernonstrator نام دستگاه: 

موارد کاربرد:
  بررسی جریان المینار

  بررسی منطقه بینابین جریان
  بررسی جریان آشفته

  تعیین عدد بحرانی رینولدز

مدل دستگاه: 
Herstell-Nr
Fabrication No          204610           
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

Cavitation Dernonstrator  :نام دستگاه

موارد کاربرد: 
  بررسی عملکرد یک نازل ونتوری

  بررسی فشار به عنوان تابعی از سرعت جریان 
  بررسی فرآیندهای کاویتاسیون با سرعت و فشارهای مختلف

مدل دستگاه: 
Herstell-Nr
Fabrication No           204611
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Bernoullis Principle Demonstrator نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
   تبدیل انرژی در جریان لوله واگرا / همگرا 

  ضبط  فشار در نازل ونتوری 
  تهیه منحنی سرعت در نازل ونتوری 

  تعیین ضریب جریان 
  تشخیص اثرات اصطکاک

مدل دستگاه: 
Herstell-Nr
Fabrication No           204609
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

Widerstandsbeiwerte Drag Coefficients نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
   بررسی اثر پارامترهای زیر بر سرعت سقوط ذره:

  قطر ذره
   چگالی ذره

  چگالی سیال
  ویسکوزیته سیال

مدل دستگاه: 
Herstell-Nr
Fabrication No           204735
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Impeller Vortex Apparatus نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
  مشاهده گرداب های مختلف

  بررسی گرداب های آزاد و اجباری
  مشاهده و بررسی پروفیل های سطح

  تعیین سرعت

مدل دستگاه: 
Herstell-Nr
Fabrication No           204737
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

موارد کاربرد:
   برای جداسازی مواد جامد از سیستم تعلیق در مخزن رسوب

  تعیین نرخ بار هیدرولیکی
  بررسی تأثیر پارامترهای زیر در فرآیند جداسازی:

- غلظت مواد جامد
- نرخ جریان

Herstell-Nrمشخصات فنی دستگاه:
Fabrication No           204709
Spannung
Voltage                            230V
Frequenz
Frequency                   50HZ
Nennaufnahme
Nominal power           0.2 KW

Separation in Sedimentation Tank نام دستگاه: 
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Fluid Friction Apparatus نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
  بررسی افت فشار در لوله ها، عناصر لوله و اتصاالت 

  بررسی تاثیر سرعت جریان بر افت فشار 
  تعیین ضرایب مقاومت 

  آشنایی با اشیاء مختلف اندازه گیری برای تعیین سرعت جریان: 
- نازل ونتوری

- متر اندازه گیری جریان صفحه و اندازه گیری نازل

مدل دستگاه: 
Herstell-Nr
Fabrication No           204736
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

موارد کاربرد:
  تأمین آب واحدهای آزمایشی مکانیک سیال

  اندازه گیری سرعت جریان حجمی برای سرعت بزرگ و کوچک 

مشخصات فنی دستگاه:
Herstell-Nr
Fabrication No           204706
Spannung
Voltage                            230V
Frequenz
Frequency                   50HZ
Nennaufnahme
Nominal power           0.55 KW

Basic Hydraulics Bench نام دستگاه: 
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Demonstration Pelton Turbine  :نام دستگاه

موارد کاربرد: 
  طراحی و عملکرد توربین

  تعیین گشتاور ، قدرت و راندمان

مدل دستگاه: 
Herstell-Nr
Fabrication No           204612
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

Hydrostatic Pressure Apparatus نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
    توزیع فشار در امتداد یک منطقه موثر در مایع در حالت سکون

  محاسبه فشار جانبی فشار هیدرواستاتیک 
  تعیین مرکز فشار و مرکز ثقل

  محاسبه نیروی فشاری 

مدل دستگاه: 
Herstell-Nr
Fabrication No           204903



شناسنامه تجهیزات آزمایشگاه هیدرولیک و سیاالت

21

HM 115 Hydrostatics نام دستگاه: 

بررسی تنش های سطحی
تعیین مرکز فشار

بررسی قانون بویل 
آشنایی با روش های مختلف 

اندازه گیری فشار

مدل دستگاه: 
Herstell-Nr
Fabrication No         204708
Spannung
Voltage 230V

Frequenz
Frequency                   50HZ
Nennaufnahme
Nominal power           0.25 KW

مطالعه شناوری بر روی اجسام مختلف
بررسی چگالی مایعات

بررسی فشار هیدرواستاتیک، قانون 
پاسکال 

مطالعه مؤلفه فشار استاتیک و پویا در 
سیال در جریان

موارد کاربرد: 



22

مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

Instrument Carriage نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
ایــن وســیله بــه عنــوان حامــل ابزارهــای دقیــق بــر روی فلــوم 
در نظــر گرفتــه شــده اســت و از یــک قــاب تشــکیل شــده اســت 
کــه در آن می تــوان ابــزار را ثابــت کــرد. ایــن قــاب را می تــوان 
بــر روی غلتک هــا در طــول کل فلوئــوم آزمایشــی جابجــا کــرد. 
بــا عبــور از جریــان ، قــاب می توانــد در امتــداد ریــل هــا بــه هــر 

ــود. ــیده ش موقعیتی کش

مدل دستگاه: 
HM 161.59
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Level Gauge نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
دانستن عمق تخلیه و عمق جریان برای بسیاری از آزمایشات در 
جریان کانـال باز مهم است. عمق تخلیه را می تـوان با استفاده از 

سطح سنج اندازه گیری کرد.

مدل دستگاه: 
HM 162.52 Level gauge 
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

Basic portable pressure meter نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
فشار سنج قابل حمل قادر به اندازه گیری فشار آب یا هوا از

mBar)0-1500mmHg(2000-0 است.

مدل دستگاه: 
H8-12: Portable Pressure Meter - Perrytech Educational
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Pitot Static Tube with digital Display نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
HM 162 برای اندازه گیری سرعت جریان در فلوم آزمایشی

استفاده می شود و فشار استاتیک و فشار کل را در هر نقطه از 
جریان اندازه گیری می کند.

مدل دستگاه: 
HM 162.50 Pitotstatic tube 
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مجتمع عالی آموزشی وپژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

نام دستگاه: 

موارد کاربرد: 
جهت آزمایشات هیدرولیک و رسوب

مشخصات فلوم:
طول 10 متر

عرض 30 سانتی متر 
ارتفاع 45 سانتی متر

مدل فلوم: 
162 HM

Flume 30cm
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نام دستگاه:

موارد کاربرد: 
جهت آزمایشات هیدرولیک و رسوب

مشخصات فلوم:
طول 7/5 متر

عرض 140 سانتی متر 
ارتفاع 50 سانتی متر

Flume 140cm



فهرست کاتالوگ های کارگاه های آزمایشگاه های مجتمع
 عالی آموزشی و پژوهشی صنعت آب و برق خوزستان

آزمایشگاه هیدرولیک

آزمایشگاه شیمی 

آزمایشگاه مکانیک خاک و مقاومت مصالح

کارگاه نقشه برداری 

کارگاه برق والکترونیک

کارگاه پمپ

HSE کارگاه


