
-22843154: ، ساختمان آکادمی کاشانه . تلفن 22آدرس : سیدخندان ، خیابان ارسباران، کوچه پرستو ، پالك 
22842963  

WWW.KAASHAANEH.IR 

 سیستم ها و روش هاي تصفیه آب براي کارخانجات صنایع غذایی

 سرفصل ها                                    ساعت 16مدت دوره: 
1. 

 آب یک نگاه کلی

منابع آب
 ناخالص هاي آب .2

لزوم تصفیه آب .3

اثرات زیان بخش ناخالصی هاي آب  .4

 رابطه بین سختی و خوردگی .5

6. 

 تعاریف و اصول کلی در تصفیه آب

بیان غلظت ناخالصی ها با واحدهاي دیگر
 pHقدرت اسیدي و قلیاییت آب  .7
انواع تصفیه  .8
 روش هاي کلی تصفیه آب .9

10. 

 مصرف آب در صنایع غذایی

 آلودگیهاي ناشی از مصرف آب در فرآیندهاي صنعتی
 مزایاي حاصل از کاهش مصرف آب .11
 ایکلینگبازچرخش یا ریس .12
 انواع مصارف آب در صنایع غذایی .13
 انواع سیستم هاي خنک سازي .14
15. 

 اي تعویض یونیرزین ه

 تاریخچه رزین هاي تعویض یونی
شیمی رزین ها .16
تعادل یون ها در حضور رزین ها .17
انواع رزین هاي تعویض یونی .18
 نشتی ناخالصی ها از رزین ها .19
یطرز کار دستگاههاي تعویض یون .20
بستر رزین .21
احیاي رزین .22
 محاسبه حجم رزین .23
استفاده از چند نوع فیلتر رزین .24
استفاده از دو نوع رزین در یک فیلتر  .25
دستگاه تعویض یونی مختلط  .26
سیستم هاي تهویه آب مطلوب .27
رزین هاي تعویض یونی خالص .28
آلودگی هاي رزین .29
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ه واحد تعویض یونیتصفیه مقدماتی آب قبل از ورود ب .30
عیب یابی واحدهاي تعویض یونی .31
32. 

کاربرد تکنولوژي غشاها در تصفیه 
 آب

 اساس کار اسمز معکوس
تکنولوژي اسمز معکوس .33
دبی جریانهاي عبوري از غشا .34
 غشاي اسمز معکوس .35
عمر غشا .36
اقتصاد اسمز معکوس .37
انرژي موردنیاز .38
کاربرد اسمز معکوس در تصفیه آب .39
طراحی سیستم اسمز معکوس .40
41. 

کاهش روش سختی آب به روش 
 آهک زنی

 سختی آب
واکنش هاي شیمیایی .42
آنالیز آب پس از آهک زنی .43
آنالیزآب پس از آهک و سودازنی .44
محاسبه مقدار آهک الزم .45
بهبود راندمان آهک زنی .46
رمگسودازنی  -آهک/آهک .47

توزیع سیلیکا در بخار و آب تغذیه بویلر حذف سیلیس  .48

حذف سیلیکا .49

عوامل مهم در حذف سیلیکا .50

51. 

 کلرزنی 

انواع ضدعفونی کننده ها 
مکانیزم کار .52
فاکتورهاي موثر در عملکرد .53
سینتیک ضدعفونی کننده ها .54
اسید هیومیک .55
تري هالومتان ها .56
نده هاي مهمآشنایی با ضدعفونی کن .57
58. 

 تصفیه آب خنک کننده

سیستم خنک کننده یکبار مصرف
سیستم خنک کننده گردشی باز .59
سیستم آب خنک کننده گردشی بسته .60
مشکالت سیستم هاي آب خنک کننده .61
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کنترل کیفیت آب خنک کننده .62
تفسیر نتایج عملکرد سیستم آب خنک کننده .63
م آبهاي خنک کنندهمواد شیمیایی مصرفی در سیست .64
مقایسه روشهاي پیشرفته تصفیه   .65

آب

هزینه تصفیه 
کیفیت آب تصفیه شده  .66
کیفیت آب ورودي .67
موارد کاربرد .68
69. 

مکانیسم رسوب گذاري و خوردگی 
 در آب

 مکانیسم رسوبگذاري
 چسبندگی رسوب .70
تأثیر عوامل هیدرودینامیکی .71
تأثیر عوامل دیگر .72
بینی تشکیل رسوبروشهاي پیش  .73
74. PH بحرانی
حذف رسوب .75
خورندگی آب .76
عوامل موثر در خورندگی آب .77
خوردگی میکروبیولوژیکی .78
 کاربرد نانوفوتوکاتالیست ها در تصفیه آب  .79


