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شرکت 
اورشی سپاَان يمحیط

  گردیذُ اًتخاب صَرتی بِ دٍرُ هحتَای
  شرکت علوی اطالعات افسایش ضوي کِ

  ٍ کارآیی افسایش باعث ، دٍرُ در کٌٌذگاى
. هیگردد آًْا عولی هْارت

  هسائل با کٌٌذگاى شرکت ، دٍرُ ایي طی در
  ٍ ّا بَیلر بِ هربَط اقتصادی ٍ فٌی

  علَم با ٍ گردیذُ آشٌا کي خٌک برجْای
. هیشًَذ آشٌا دًیا رٍز

  صٌایع در آهذُ بذست تجربیات از بخشی
  هٌتقل حاضریي بِ دٍرُ ایي در ًیس دیگر

  هیگردد
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شرکت 
اورشی سپاَان يمحیط

: ديرٌ اساتیذ

 خثزٍ هتخصصیي ّ کارػٌاطاى اس دّرٍ ایي اطاتیذ کلیَ

 دارای ، آب ػیوی سهیٌَ در طالِا کَ تاػٌذ هی صٌعت

 گزفتَ تز دّرٍ ایي در ػذٍ عٌْاى هطالة ّ تْدٍ تجزتَ

 ُای پایَ اطاص تز کَ هیثاػذ هتخصصیي ایي تجزتیات اس

  . هیگزدد ارائَ ّ تٌظین دًیا رّس علوی

: مخاطبیه

 ّ هتخصصیي ، کارػٌاطاى عوْها کَ دّرٍ ایي هخاطثیي
 ػاهل) Utility جاًثی تاطیظات تخغ در ػاغل اپزاتْرُای

 دیگز ّ RO دطتگاُِای ، کي خٌک تزجِای ، تْیلز ّادذُای

 تْاًایی دارای دّرٍ ایي ًوْدٍ طی اس پض ، هیثاػٌذ (تجِیشات

: ػذ خْاٌُذ سیز ُای

 ّادذُای در آب ػیوی پایَ علْم تا آػٌایی Utility
 راُِای ّ رطْب ّ خْردگی ایجاد عْاهل تا آػٌایی 

آى اس جلْگیزی
 دطتگاُِای راُثزی ّ عولکزد تا آػٌایی RO
 ّادذُای در اطتفادٍ هْرد ػیویایی هْاد خْاؽ تا آػٌایی  

Utility
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سرفصل مًضًعا ت

روز اول

موضوع ساعت

آشٌایی با هحتَای دٍرُ 8:05–8:00

اصَل کلی در شیوی آب  10:00–8:05

استراحت 10:15–10:00

فیلتراسیَى/ ًقش پیش تصفیِ درشیوی آب  12:00–10:15

ًاّار 13:00–12:00

(اداهِ)فیلتراسیَى/ ًقش پیش تصفیِ درشیوی آب  14:00–13:00

آب  دراسوس هعکَس شیوی 15:00–14:00

استراحت 15:15–15:00

(رسَب ٍ خَردگی) شیوی آب بَیلر  18:00–15:15

شرکت 
اورشی سپاَان يمحیط
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سرفصل مًضًعا ت

روزدوم

موضوع ساعت

اداهِ -(رسَب ٍ خَردگی) شیوی آب بَیلر  9:00–8:00

برجْای خٌک کي 10:00–9:00

استراحت 10:15–10:00

(رسَب ٍ خَردگی) شیوی آب برجْای خٌک کي  12:00–10:15

ًاّار 13:00–12:00

هیکرٍبیَلَشی ٍ بیَفیلن در برجْای خٌک کي 15:00–13:00

استراحت 15:15–15:00
-هیکرٍبیَلَشی ٍ بیَفیلن در برجْای خٌک کي

(اداهِ)
18:00–15:15

شرکت 
اورشی سپاَان يمحیط
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سرفصل مًضًعا ت

روزسوم

موضوع ساعت

رٍشْای هحاسباتی در شیوی آب  10:00–8:00

استراحت 10:15–10:00

اداهِ -رٍشْای هحاسباتی در شیوی آب  11:00–10:15
با رٍشْای تسریق هَاد شیویایی ٍ  آشٌایی

تجْیسات هربَطِ
12:00–11:00

ًاّار 13:00–12:00

آشٌایی با آزهایشات شیوی آب 14:45–13:00

استراحت 15:00–14:45

آشٌایی با اصَل ایوٌی در شیوی آب 17:00–15:00

شرکت 
اورشی سپاَان يمحیط
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شرکت 
اورشی سپاَان يمحیط

:محتًای ديرٌ 
اصًل کلی در شیمی آب 

 ّ آب ػیوی کلی اصْل تا داضزیي هثذث ایي در

 جولَ اس ، ّرطْب خْردگی ایجاد در هْثز فاکتْرُای
 یًِْای تاثیز ّ طختی ، قلیائیت ، PH فاکتْرُای

 تؼکیل اس جلْگیزی رّػِای ّ آب در دیگزهْجْد
. هیؼًْذ آػٌا صٌعتی تجِیشات در خْردگی ّ رطْب

فیلتراسیًن/ وقش پیش تصفیٍ درشیمی آب 
 اس آب تصفیَ فیشیکی ّ ػیویایی ُای فزآیٌذ تا آػٌایی

 قزار تزرطی هْرد قظوت ایي در فیلتزاطیْى جولَ

 هْاد ّ ُا گیز طختی عولکزد هْرد در . هیگیزد

 صذثت آب تصفیَ پیغ در اطتفادٍ هْرد ػیویایی

 در اطتفادٍ هْرد ػیویایی هْاد تا داضزیي ّ  هیؼْد
. ػًْذ هی آػٌا تخار دیگِای

(رسًب ي خًردگی) شیمی آب بًیلر 
 تْیلز در آهذٍ پذیذ هؼکالت تا تخغ ایي در داضزیي

 دیگِای در هؼکالت ایجاد علت . ػًْذ هی آػٌا ُا

  ، فلشات ػکظتگی ، رطْب ، خْردگی جولَ اس تخار

 تزرطی هْرد آًِا رفع رّػِای ّ غیزٍ ّ کزدى کف

 در اطتفادٍ هْرد ػیویایی هْاد تا آػٌایی . هیگیزد قزار

 کَ اطت هْاردی دیگز جولَ اس ( تْیلز ) تخار دیگِای

. هیؼْد گذاػتَ تذث تَ دّرٍ ایي در

(رسًب ي خًردگی) شیمی آب برجُای خىک که 
 در آب ػیوی کلی اصْل تا داضزیي هثذث ایي در

 فاکتْرُای تا آػٌایی . هیؼًْذ آػٌا کي خٌک تزجِای

  خٌک تزجِای در رطْب ّ خْردگی ایجاد در هْثز

 رطْب ّ خْردگی دذف ُای رّع ّ راُِا ، کي

 هْرد ػیویایی هْاد تا آػٌایی ، کي خٌک تزجِای

  هطزح هثادث دیگز اس کي خٌک درتزجِای اطتفادٍ
  . تاػذ هی تخغ ایي در ػذٍ

میکريبیًلًشی ي بیًفیلم در برجُای خىک که
 در هیکزّارگاًیشهِا ّجْد اس ًاػی هؼکالت تا آػٌایی

 ّ کپک ، قارچ ، جلثک جولَ اس کي خٌک تزجِای آب

 اس جلْگیزی رّػِای تا آػٌایی . تیواریشا تاکتزیِای

  خٌک تزجِای در تاکتزی ّ هیکزّارگاًیشم  تؼکیل
 تزجِای در Biofilm دذف ّ جلْگیزی رّع ، کي

. کي خٌک

ريشُای محاسباتی در شیمی آب
 در ػاغل اپزاتْرُای ّ هتخصصیي ، کارػٌاطاى

  هزتْط هذاطثات اًجام ًذٍْ تا تایذ Utility ّادذُای

 ایجاد اس جلْگیزی ضوي تا تاػٌذ آػٌا آب ػیوی تَ

 کي خٌک تزجِای ّ ُا تْیلز در خْردگی ّ رطْب

 ػیویایی هْاد صذیخ ّ دقیق هیشاى هذاطثَ اهکاى

 ایي تا تخغ ایي در . تاػٌذ داػتَ را آب تَ تشریقی

  آػٌا هذاطثات تا کارتزدی تصْرت ّ ػذٍ آػٌا هْارد
. هیگزدًذ
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شرکت 
اورشی سپاَان يمحیط

:محتًای ديرٌ 
آشىایی با ريشُای تسریق مًاد شیمیایی ي تجُیسات 

مربًطٍ
 دطتگاُِا ّ تشریق هذل ، ػیویایی هْاد تشریق رّع

 هًْیتْریٌگ ًذٍْ ّ تشریق تَ هزتْط تجِیشات ّ

 ایي در کَ اطت هثادثی جولَ اس ، ػیویایی هْاد تاثیز
. هیگیزد قزار تزرطی ّ تذث هْرد تخغ

آشىایی با آزمایشات شیمی آب
 تخار دیگ در اطتفادٍ هْرد آب ّضعیت تزرطی جِت

 ُوچٌیي ّ RO دطتگاُِای ّ کي، خٌک تزجِای ّ

 آسهایؼاتی تا السهظت ، رطْب ّ تزخْردگی آى تاثیز

 در داضزیي . پذیزد صْرت آب تزرّی هزتة تطْر
. هیؼًْذ آػٌا آسهایؼات ایي تا تخغ ایي

شیمی آب  دراسمس معکًس
  اس هعکْص اطوش طیظتوِای ایٌکَ تَ تْجَ تا

  هثاػذ طختی دذف ّ آب تصفیَ طیظتوِای جذیذتزیي

 در آب ػیوی تاثیز ّ کارکزد اصْل تا آػٌایی تٌاتزایي
  هِن تظیار RO دطتگاٍ هوثزاًِای در رطْب ایجاد

 در اطتفادٍ هْرد ػیویایی هْاد تا آػٌایی . هیثاػذ
 کٌٌذٍ تویش ّ اطکاالًت آًتی تعٌْاى کَ RO دطتگاُِا

 هْرد هثذث ایي در ، هیؼْد اطتفادٍ  آًِا اس هوثزاى
. هیگیزد قزار تزرطی

آشىایی با اصًل ایمىی در شیمی آب
 کٌتزل درٌُگام Utility ّادذ در ػاغل کارکٌاى

 ػیویایی هْاد تا کار ُوچٌیي ّ آب ػیویایی ّضعیت

 ّ ایوٌی اصْل اس یکظزی تا السهظت ، هصزفی

 ّ الوللی تیي اطتاًذاردُای ّ قْاًیي جشء کَ تِذاػتی

 هقْلَ ایي تَ تخغ ایي در . تاػٌذ آػٌا ، تاػذ هی ایزاى
. هیؼْد پزداختَ
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