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   آب و فاضالب خوزستانشرکت  92سال تحقیقاتی  يها تیاولو

  

  

  قیتحقعنوان   ردیف

  )تجهیزات درون چاه شهرهاي شوش و شوشترتجهیزات درون چاه شهرهاي شوش و شوشتر  --  ييموردموردمطالعه مطالعه ((  بررسی علل خوردگی شیمیایی و مکانیکی تجهیزاتبررسی علل خوردگی شیمیایی و مکانیکی تجهیزات   .1

  آنآن  تتییررییمدمد  ييبرابرا  ییاتاتییعملعمل  ييراهکارهاراهکارها  ارائهارائه  وو  رامهرمزرامهرمز  شهرشهر  ییننییرزمرزمییزز  آبآب  منابعمنابع  ييگذارگذار  رسوبرسوب  اایی  ییخورندگخورندگ  عواملعوامل  ییبررسبررس   .2

  آلی و فلزات سنگینآلی و فلزات سنگین  ييهاها  ندهندهییآالآالطبیعی در حذف طبیعی در حذف   ييهاها  جاذبجاذببررسی کارایی بررسی کارایی    .3

4.   
مصارف مجاز وفق چارچوب استانداردها در سطح مصارف مجاز وفق چارچوب استانداردها در سطح   ييبرابرا) ) آب شور و پسابآب شور و پساب((منابع آب غیر متعارف منابع آب غیر متعارف   للییتبدتبد  امکانامکان  ییابابییارزارزو و   ییبررسبررس

  استاناستان

  ))ههاندیمشک، شوش و ایذاندیمشک، شوش و ایذ  ييهاها  چاهچاه  لوتلوتییپاپا((از منابع آب شرب از منابع آب شرب   ییییزدازدا  تراتتراتیینن  ييبرابرا  ننیینونو  ييهاها  ييفناورفناوراز از   ييررییگگبهره بهره   ییسنجسنج  امکانامکان   .5

  انرژي در شرکت آبفا خوزستانانرژي در شرکت آبفا خوزستان  ييهاها  نهنهییهزهز  کاهشکاهش  ییییاجرااجرا  ––  ییقاتقاتییتحقتحقطرح طرح    .6

      ((CCAAPPSS))  ییاستانداردهاي جهاناستانداردهاي جهانآب و فاضالب استان خوزستان با استفاده از آب و فاضالب استان خوزستان با استفاده از   ييهاها  خانهخانه  ههییتصفتصفعملکرد عملکرد   ييسازساز  نهنهییبهبه   .7

8.   
  لوتلوتییااپپ((فاضالب فاضالب   ههییتصفتصف  ندندییفرآفرآدر در   آلگ هاآلگ ها  ررییتکثتکث  ييبرابرا  ععییصناصنااز از   ییخروجخروجگاز گاز   کربنکربن  ددییاکساکس  ييدداز از   ييررییگگبهره بهره   امکانامکان  ییبررسبررس

  ))ههنموننمون

    ییییکاراکاراو و   عملکردعملکرد  ييارتقاارتقا  ييراهکارهاراهکارهاخانه آبادان و ارائه خانه آبادان و ارائه   ههییتصفتصفدر در   ییغشائغشائموجود سامانه موجود سامانه   تتییوضعوضع  ییابابییارزارز   .9

10.   
  مناطقمناطق  دردر  فاضالبفاضالب  خانهخانه  ههییتصفتصف  ییطراحطراح  ییمبانمبان  ههییتهته  ييراستاراستا  دردر((  شوشترشوشتر  فاضالبفاضالب  خانهخانه  ههییتصفتصف  ییککیینتنتییسس  ييپارامترهاپارامترها  استخراجاستخراج

  ))ررییگرمسگرمس

11.   
خطرات و اتفاقات خطرات و اتفاقات   گونهگونه  ننییاااصالح و کاهش اصالح و کاهش   ييهاها  روشروشتوزیع آب و خطوط انتقال آب و توزیع آب و خطوط انتقال آب و   ييهاها  شبکهشبکهبررسی علل مؤثر در اتفاقات بررسی علل مؤثر در اتفاقات 

  ))ننپوشش شرکت آبفا خوزستاپوشش شرکت آبفا خوزستا  طالعه موردي شبکه و خطوط انتقال آب تحتطالعه موردي شبکه و خطوط انتقال آب تحتمم((

  ))ههدن محدودیت جنس لولدن محدودیت جنس لولبب((اینچ به باال اینچ به باال   0.50.5داراي جریان از قطر داراي جریان از قطر   ييهاها  لولهلولهساخت دستگاه مسیریاب ساخت دستگاه مسیریاب    .12

  ))ييطالعه موردطالعه موردمم((شناسایی الگوهاي پدافند غیرعامل و اجراي آن در بخش آب و فاضالب شناسایی الگوهاي پدافند غیرعامل و اجراي آن در بخش آب و فاضالب    .13

14.   
امام و امام و   ررفاضالب شهرهاي بندفاضالب شهرهاي بند  ييهاها  ستگاهستگاهییااتجهیزات تجهیزات   --  ييموردموردطالعه طالعه مم((  تتبررسی علل خوردگی شیمیایی و مکانیکی تجهیزابررسی علل خوردگی شیمیایی و مکانیکی تجهیزا

  ))ررماهشهماهشه


