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ها، کیفیت و دقت عملکرد تجهیزات ابزار دقیق ازجمله فلومترها، فشارسنج

اين دلیل که مالک های آب و فاضالب بهها، شیرآالت و ... در شرکتسنجارتفاع

های توزيع آب و دهنده اطالعات از وضعیت تاسیسات و شبکهگیری و ارائهاندازه

گیری کارشناسان و مديران نقش آوری فاضالب هستند و در تصمیمهای جمعشبکه

های آب و فاضالب برخوردار تای دارند از اهمیت بااليی برای کلیه شرککنندهتعیین

گیری و کنترل آب تولیدی، فشار گونه تجهیزات تنها وسايل اندازههستند. زيرا اين

های آب های توزيع آب و تولیدکننده ساير اطالعات مورد نیاز در کلیه شرکتشبکه

و فاضالب در سراسر جهان هستند که نقش مهمی در اتخاذ تصمیمات مناسب 

همواره يکی از اهداف  بنابراين بايد .توانند داشته باشنديتی میکارشناسی و مدير

تجهیزات ابزار دقیق مقاوم تهیه و خريد بر عالوه هاهای مسئولین شرکتو سیاست

صورت در اين باشد.، بررسی صحت عملکرد تجهیزات در طول زمان با دقت باال و

تصمیمات گیری شده و اندازها دقت مناسب ب اطالعات موردنیاز مرتبط با تاسیسات

نحوی که اين اطالعات اتخاذ شده براساس اطالعات درست و مورد اعتماد است. به

دلیل وجود انواع از طرفی به. های فنی و مالی دارای اهمیت هستنددر کلیه جنبه

های مختلف در بازار و ها و دقتهای تجهیزات ابزار دقیق با قابلیتو اقسام مدل

ها انواع تجهیزات ابزار دقیق با کیفیت و توجه به توان مالی شرکت همچنین با

اند. از طرف های آب و فاضالب مورد استفاده قرار گرفتههای متفاوت در شرکتدقت

برداری مناسب از تجهیزات باعث ايجاد مشکالت ديگر فقدان فرايند نگهداری و بهره

گونه تجهیزات داری و استفاده از اينبرهای آب و فاضالب در بهرهفراوان برای شرکت

های آب و فاضالب توجهی به شرکتو همچنین باعث وارد آمدن خسارات مالی قابل

دلیل اهمیت موضوع، خريد تجهیزات ابزار دقیق با کیفیت مناسب بنابراين بهاند. شده

چنین بررسی صحت عملکرد تجهیزات ابزار دقیق براساس يک فرايند مشخص و هم

از عملکرد مناسب  طمینانمنظور حصول اشده در دوره های زمانی معین  بهنصب 

دست آمده، تجهیزات ضروری است. در اين مقاله با توجه به قوانین مربوطه و تجربیات به

برداری بهینه و کارهای رفع مشکالت برای خريد، بهرهترين راهمشکالت و مناسب

های آب و فاضالب ارائه شده است.نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت

های آب و فاضالب، تاسیسات شرکت برداری،بهرهابزار دقیق، تجهیزات کلمات کلیدی: 

شبکه توزيع آب، تاسیسات فاضالب، آب بدون درآمد.

The quality and precision of the operation of instruments, 

such as flowmeters, pressure gauges, altimeters, and 

valves are of decisive importance for all water and 

wastewater companies (WWCs), since they are the basis 

for measuring and providing data on the status of the 

water and wastewater installations and networks and thus 

play an important role in the decisions made by experts 

and managers. Such instruments are the only means of 

measuring and controlling the production of water, the 

pressure of water distribution networks and the 

production of other data required by all the WWCs. 

Therefore, one of the main goals and policies of the WWC 

officials is to procure and purchase of instrumentation 

with high precision, as well as verification of the correct 

operation of the instruments over time. If such goals are 

set and met, the information required for the installation 

is accurately measured and the decisions taken are based 

on the correct data. A specific process is therefore 

required for purchase of instruments with a proper quality 

as well as for periodical examination of the accuracy of 

the instruments installed, to ensure the proper operation. 

In this paper, based on experiments, the problems and the 

most appropriate solution to the problems of purchase, 

optimal operation and maintenance of instruments in the 

water and wastewater companies are presented. 

Keywords: Instrumentation equipment, Non-Revenue 

Water, Sewage installations Water and wastewater 

companies, Water distribution network facilities, 

Utilization. 
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 مقدمه  -1

 

ها و های تجهیزات ابزار دقیق با قابلیتوجود انواع و اقسام مدل

در بازار و همچنین با توجه به توان مالی های مختلف دقت

های متفاوت ها، انواع تجهیزات ابزار دقیق با کیفیت و دقتشرکت

اند که باعث های آب و فاضالب مورد استفاده قرار گرفتهدر شرکت

های آب و فاضالب در ايجاد مشکالت فراوان برای شرکت

د )قرمزی، انگونه تجهیزات شدهبرداری و استفاده از اينبهره

(. از طرفی تجهیزات ابزار دقیق در هر مقطع زمانی دارای 1395

( کامال سالم بوده و دارای خطای در 1يکی از شرايط زير هستند: 

( به ظاهر سالم بوده اما 3( خراب است؛ 2بازه استاندارد است؛ 

 عمال دارای خطای غیر استاندارد است. 

ب بوده و اصوال گونه که مشخص است حالت اول مطلوهمان 

مربوط به تجهیزات جديد است. در حالت دوم، تجهیزات ابزار 

گیرد. اما دلیل خراب بودن در دستور کار تعويض قرار میدقیق به

حالت سوم که قاعدتا مربوط به تجهیزات ابزار دقیق فرسوده است 

ظاهر سالم بودن عملکرد، دارای خطای غیراستاندارد رغم بهعلی

مقاله با بررسی تعدادی از کنتورهای فرسوده تاثیر  است. در اين

گونه کنتورها بر میزان هدررفت ظاهری و آب بدون عملکرد اين

 شود.های آب و فاضالب را بررسی و تحلیل میدرآمد در شرکت

 

برداری و نگهداری تجهیزات ابزار مشکالت خرید، بهره -2

 های آب و فاضالب دقیق در شرکت

 

برداری تجهیزات ابزار دقیق در مشکالت خريد و بهرهترين مهم

 های آب و فاضالب عبارتند از:شرکت

 

 مشکالت مربوط به کمیته فنی  -2-1

های آب و عدم وجود کمیته فنی خريد تجهیزات در شرکت -

فاضالب در کلیه سطوح معامالت )معامالت کوچک، متوسط و 

 مناقصه(؛

 فنی؛ کامل نبودن نفرات متخصص کمیته  -

عدم تشکیل منظم جلسات کمیته فنی خريد تجهیزات در  -

 های آب و فاضالب در کلیه سطوح معامالت. شرکت

 

 مشکالت مربوط به مشخصات فنی تجهیزات -2-2

 عدم هماهنگی با کمیته فنی در خريد برخی از تجهیزات؛ -

 عدم وجود مشخصات فنی استاندارد برای تجهیزات ابزار دقیق؛ -

های آب و تهیه مشخصات فنی تجهیزات توسط شرکتعدم  -

 فاضالب؛ 

های آب و تهیه مشخصات فنی ناقص تجهیزات توسط شرکت -4

 فاضالب.

برداری و نگهداری تجهیزات ابزار مشکالت بهره -2-3

 دقیق 

داليل مختلف در طول سال که عمال خرابی متعدد تجهیزات به -

 سازد؛غیرممکن می برداری و استفاده از تجهیزات رابهره

  عدم وجود تجهیزات محافظ برقی مناسب و با کیفیت؛ -

دلیل عدم کارايی مناسب استاباليزها )تثبیت کننده ولتاژ( به -

 عدم وجود سیستم ارت؛

 سال؛ 5فرسودگی تجهیزات ابزار دقیق با عمر باالی  -

 خرابی قابل توجه ديتاالگر تجهیزات ابزار دقیق؛ -

  ارت دقیق بر نصب تجهیزات ابزار دقیق؛عدم انجام نظ -

 های فروشندهها توسط شرکتباال بودن زمان تعمیرات دستگاه -

داليل مختلف از جمله نداشتن نماينده در شهر محل نصب به

نامه معتبر از فروشنده و نداشتن تجهیزات يا عدم اخذ ضمانت

 موقع؛انگیزه الزم در ارائه خدمات و پشتیبان به

 های فروشنده؛ موقع توسط شرکتپشتیبانی مناسب و بهعدم  -

وجود ايرادات اساسی در ديتاالگرهای تجهیزات )وجود مشکل  -

  برداری از اطالعات ذخیره شده(؛در تخلیه اطالعات و بهره

تعمیر ديتاالگرها منوط به بازشدن نمايشگر و ارسال دستگاه به  -

ست. لذا خرابی متعدد شرکت سازنده و صرف زمان و هزينه باال ا

برداری از دستگاه را مختل ديتاالگر در طول سال عمال بهره

  نمايد؛می

های فروشنده برای افزار مناسب توسط شرکتعدم ارائه نرم -

  برداری از اطالعات تجهیزات؛بهره

برداری از تجهیزات ابزار افزارهای مختلف بهرهوجود انواع نرم -

 وشنده؛های فردقیق توسط شرکت

  عدم امکان پايش اطالعات تجهیزات ابزار دقیق قديمی. -
 

برداری و کارهای عملی رفع مشکالت خرید، بهرهراه -3

های آب و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت

 فاضالب 

 

با  تشکیل کمیته فنی خرید تجهیزات ابزار دقیق -3-1

 اعضای کامل و متخصص

مناسب و استفاده از تجربیات  منظور اتخاذ تصمیماتبه 

های الزم، تشکیل کارشناسان و همچنین استفاده از تخصص

کمیته فنی برای تهیه مشخصات فنی تجهیزات ضروری است. 

چنین بايد توسط مديرعامل شرکت برای کلیه اعضا ابالغ هم

 عضويت در کمیته فنی صادر شود.  

 

بزار های خرید تجهیزات اارجاع کلیه درخواست -3-2

 دقیق به کمیته فنی

برداری مناسب منظور اطمینان از انجام فرايند خريد و بهرهبه
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های خريد تجهیزات به کمیته از تجهیزات بايد کلیه درخواست

 فنی رای بررسی ارسال شود.

برگزاری جلسات کمیته فنی خرید تجهیزات در  -3-3

کلیه سطوح معامالت 

صورت خريد تجهیزات بهعموما جلسات کمیته فنی برای 

دلیل شود. لذا بهبرگزاری مناقصه و در معامالت بزرگ تشکیل می

های افزايش سقف ريالی انجام معامالت متوسط و کوچک در سال

شود کمیته فنی برای خريد تجهیزات در اخیر، پیشنهاد می

های معامالت متوسط و کوچک تشکیل شده و کلیه درخواست

دقیق به کمیته فنی ارجاع شود.خريد تجهیزات ابزار 

تهیه مشخصات فنی کامل تجهیزات ابزار دقیق  -3-4

توسط کمیته فنی

عموما مشخصات فنی تجهیزات ابزار دقیق برای خريد 

دلیل شود. لذا بهصورت برگزاری مناقصه تهیه میتجهیزات به

های افزايش سقف ريالی انجام معامالت متوسط و کوچک در سال

اخیر، ضروری است کمیته فنی برای خريد تجهیزات در معامالت 

متوسط و کوچک تشکیل و مشخصات فنی کامل تجهیزات تهیه 

شود. 

هماهنگی کامل با دفتر انفورماتیك و فناوری  -3-5

اطالعات در خصوص حصول اطمینان از بسترسازی امنیت 

د شده اطالعات در زمینه نگهداری و انتقال اطالعات تولی

توسط تجهیزات

های اخیر با توجه به گسترش استفاده از بسترهای در سال

های تحت وب، موضوع امنیت انتقال اطالعات و استفاده از سرويس

اطالعات بسیار با اهمیت است. بنابراين ضروری است در هنگام 

تهیه مشخصات فنی تجهیزات نظر کارشناسان دفتر انفورماتیک و 

اخذ و در مشخصات فنی درج شود. همچنین فناوری اطالعات 

پس از خريداری تجهیزات کارشناسان فناوری اطالعات بايد 

افزارهای مربوط به تجهیزات را با بسترهای تبادل اطالعات و نرم

افزاری افزاری و سختتوجه به استانداردهای ذيربط از لحاظ نرم

نیت )سرور محل ذخیره اطالعات( بررسی و شرايط ايمنی و ام

صورت استفاده از تجهیزات و تبادل اطالعات را تائید نمايند. در اين

اطالعات مجاز است. 

های بازرس برای بررسی کیفیت استفاده از شرکت -3-6

اولیه تجهیزات خریداری شده

های آب و بر استفاده از کارشناسان خبره در شرکتعالوه 

بررسی عملکرد بردن کیفیت و دقت منظور باالفاضالب و به

های تجهیزات خريداری شده و قبل از ارسال تجهیزات به شرکت

شود شرايط و دقت عملکرد تجهیزات آب و فاضالب توصیه می

مطابق با مشخصات فنی تهیه شده در طول مراحل ساخت و 

صالح بررسی و تائیديه فنی سازی توسط شرکت بازرس ذیآماده

کاتبات الزم از شرکت بازرس ها با نصب برچسب و انجام مدستگاه

 دريافت شود.

برداری، های نصب و بهرهدستورالعمل دریافت -3-7

نگهداری و ایمنی به زبان فارسی از فروشنده

برداری و نگهداری از تجهیزات کارهای مناسب بهرهيکی از راه

های مربوطه به زبان فارسی از دريافت و بررسی دستورالعمل

ها در هنگام آموزش است. اين دستورالعملفروشندگان تجهیزات 

خصوص در هنگام نظارت بر نصب تجهیزات، برداری و بهنحوه بهره

توجهی دارند.کاربرد قابل

انعقاد قرارداد خرید و نصب تجهیزات با فروشنده  -3-8

در سطوح معامالت متوسط و بزرگ 

منظور اطمینان از نحوه صحیح نصب و انجام گارانتی به

تجهیزات توسط فروشنده، ضروری است با فروشنده قرارداد خريد 

حاضر برای معامالت بزرگ، و نصب منعقد شود. البته در حال

شود. اما در خصوص معامالت متوسط قرارداد قرارداد مبادله می

دلیل افزايش سقف ريالی انجام معامالت شود. لذا بهمنعقد نمی

رارداد با فروشنده در سطح های اخیر، انعقاد قمتوسط در سال

معامالت متوسط نیز ضروری است.

 5تا  3میزان ها حداقل بهدریافت گارانتی دستگاه -3-9

نامه انجام تعهدات از فروشنده در سال و دریافت ضمانت

کلیه خریدها و سطوح معامالت

برداری کارهای بهرهترين راهترين و اجرايیيکی از مناسب

مدت ابزار دقیق اخذ گارانتی از فروشنده به مناسب از تجهیزات

کند دستگاه نصب کار تضمین میسال است. اين راه 5تا  3حداقل 

های اولیه با توجه به پشتیبانی رايگان آن شده حداقل در سال

برداری قرار گیرد. همچنین ضمانت توسط فروشنده در مدار بهره

مان گارانتی اجرايی ارائه خدمات مناسب توسط فروشنده در ز

نامه انجام تعهدات و گارانتی تجهیزات، انعقاد قرارداد و اخذ ضمانت

نامه در معامالت بزرگ در است. البته انعقاد قرارداد و اخذ ضمانت

شود. اما در های آب و فاضالب انجام میحاضر در شرکتحال

شود شود. لذا توصیه اکید میمعامالت متوسط و کوچک انجام نمی

در معامالت متوسط، خريد با انعقاد قرارداد و يا با اخذ حداقل 

مبلغ مورد معامله انجام  %20میزان حداقل نامه بانکی بهضمانت

تعهدات و گارانتی براساس مشخصات فنی انجام شود. اين اقدام 

نیازمند اصالح فرايند خريد در حوزه معاونت مالی و پشتیبانی 

است.
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نصب تجهیزات مطابق با انجام نظارت دقیق بر  -3-10

 های مربوطهمشخصات فنی و دستورالعمل

برداری مناسب از تجهیزات ابزار در راستای اطمینان از بهره 

دقیق انجام نظارت بر نحوه نصب تجهیزات براساس مشخصات 

های برداری و دستورالعملهای نصب و بهرهفنی، دستورالعمل

ستفاده از تجهیزات، ايمنی ضروری است. يکی از مشکالت عمده ا

 نبود نظارت کافی در هنگام نصب تجهیزات است.

 

برداری و نگهداری از تجهیزات ارائه آموزش بهره -3-11

ابزار دقیق توسط فروشنده به نمایندگان خریدار براساس 

 های مربوطه دستورالعمل

برداری و نگهداری از تجهیزات توسط ارائه آموزش نحوه بهره

ينده يا نمايندگان خريدار ضروری بوده و بايد در فروشنده به نما

های آموزشی تئوری و عملی رايگان ها و کارگاهقالب کالس

های ارائه شده انجام شود. درج ارائه موارد براساس دستورالعمل

 آموزشی در مشخصات فنی ضروری است.

 

برداری و نگهداری از بینی فرآیند بهرهپیش -3-12

امانی یا توسط بخش خصوصی با انعقاد صورت تجهیزات )به

 قرارداد(

توجه فعلی استفاده و يکی از مشکالت اساسی و قابل

های آب و برداری از تجهیزات ابزار دقیق در اکثر شرکتبهره

فاضالب عدم وجود فرايند نگهداری از تجهیزات است. اين موضوع 

هیزات را  اطمینان از تجروز و قابلعمال امکان استفاده مناسب، به

برداری داليل مختلف از مدار بهرهفراهم نکرده و اکثر تجهیزات به

برداری مناسب و کار بهرههمین دلیل تنها راهخارج هستند. به

خصوص پذير برای استفاده از تجهیزات ابزار دقیق و بهامکان

تجهیزات ايرانی، ايجاد فرايند نگهداری از تجهیزات است. اين 

های آب و فاضالب ند توسط نیروهای شرکتتوافرايند می

)درصورت داشتن تخصص الزم و داشتن مهارت کافی(، توسط 

های آب صورت ترکیبی از نیروهای شرکتبخش خصوصی و  يا به

و فاضالب و نیروهای بخش خصوصی انجام شود. نحوه انتخاب 

نیرو برای نگهداری از تجهیزات، بستگی به تخصصی بودن 

نگهداری و اهمیت تجهیزات ابزار دقیق دارد. همچنین استفاده از 

نیروهای بخش خصوصی بايد در قالب قراردادهای ساالنه نگهداری 

 نجام شود. و پشتیبانی تجهیزات ابزار دقیق ا

  

لیست بازدید ماهانه از تجهیزات و تهیه چك -3-13

  هادستگاه

يکی از اقدامات موثر که باعث مستندسازی و کنترل فرايند 

لیست بازديدهای ماهانه شود، تهیه چکنگهداری از تجهیزات می

لیست بازديدهای ماهانه توسط از تجهیزات است. استفاده از چک

نیروهای بخش خصوصی الزامی است. نیروهای داخلی يا 

های صورت ماهانه در سیستمهای تهیه شده بايد بهلیستچک

نحوی که گزارشات کنترلی توسط افزای مربوطه ثبت شود. بهنرم

کارشناسان بررسی و براساس آن، اقدامات الزم در راستای 

 برداری مناسب از تجهیزات انجام شود. انجام اين اقدام با توجهبهره

به ذکر جزئیات برای کلیه تجهیزات ضروری بوده و حتی شامل 

متری و اسکادا نیز های تلهتجهیزات کنترل شده توسط سیستم

 شود. می

 

معرفی نماینده مقیم برای نگهداری و انجام بازدید  -3-14

  ها توسط فروشندهماهانه از دستگاه

در صورت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و استفاده از 

نیروهای بخش خصوصی برای نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق، 

بايد نیرو يا نیروهای بخش خصوصی در شهر مرکزی  استان مقیم 

باشند. يکی از معضالت و مشکالت فعلی در خصوص نگهداری 

های موقع خدمات پشتیبانی توسط شرکتتجهیزات، عدم ارائه به

آن عدم حضور فروشنده تجهیزات است. يکی از داليل اصلی 

نماينده شرکت فروشنده در محل ارائه خدمات است. لذا پیشنهاد 

صورت اکید در کلیه مشخصات فنی خريد تجهیزات شود بهمی

موقع منظور نصب و ارائه بهبه" ابزار دقیق جمله زير قید شود:

ها، فروشنده موظف است خدمات گارانتی و پشتیبانی دستگاه

يخ اعالم برنده، نسبت به معرفی نماينده حداکثر يک ماه پس از تار

صورت کتبی( مقیم در شهر مرکزی استان و مورد تائید کارفرما )به

 . "اقدام نمايد

 

دریافت اطالعات تجهیزات ابزار دقیق از طریق  -3-15

 متریسیستم تله

شود قبل از خريد تجهیزات ابزار دقیق، سیستم پیشنهاد می

تجهیزات بررسی و درصورت وجود متری شهر محل نصب تله

متری در جلسه کمیته متری از مدير يا کارشناس تلهسیستم تله

نحوی که مشخصات فنی تجهیزات بايد عمل آيد. بهفنی دعوت به

ای تهیه شود که پس از خريد، قابلیت اتصال به سیستم گونهبه

ی کارمتری را داشته باشد و از خريد تجهیزات اضافی و موازیتله

 دهد.نمودار جريان مراحل فوق را نشان می 1اجتناب شود. شکل 

 

 های تعمیر و نگهداری تجهیزاتهزینه -4

 

تنها وسايل گونه که اشاره شد تجهیزات ابزار دقیق همان

های توزيع آب و گیری و کنترل آب تولیدی، فشار شبکهاندازه

های آب و تولیدکننده ساير اطالعات مورد نیاز در کلیه شرکت

فاضالب در سراسر جهان هستند که نقش مهمی در اتخاذ 

توانند داشته باشند. تصمیمات مناسب کارشناسی و مديريتی می



1398، بهار 1ال چهارم، شماره س       56  نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب      

برداری مناسب از از طرف ديگر فقدان فرايند نگهداری و بهره

های آب و تجهیزات باعث ايجاد مشکالت فراوان برای شرکت

گونه تجهیزات و همچنین اينبرداری و استفاده از فاضالب در بهره

های آب و توجهی به شرکتباعث وارد آمدن خسارات مالی قابل

عنوان نمونه هزينه تعمیرات تجهیزات ابزار اند. بهفاضالب شده

دقیق در شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان در سال 

ماهه اول سال  10ريال و در  238/944/534/17، مبلغ 1396

ريال است. بنابراين درصورت  958/561/389/15، مبلغ 1397

بر در اختیار رعايت دستورالعمل ارائه شده در اين مقاله، عالوه

موقع داشتن ابزار دقیق مناسب که نتیجه آن داشتن اطالعات به

های تعمیر تجهیزات را به حداقل توان هزينهو دقیق است، می

در ادامه نمونه هايی از نصب نامناسب و کیفیت ممکن کاهش داد. 

   .دشوارائه می 5تا  1های شکلدر نامناسب تجهیزات ابزار دقیق 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 های آب و فاضالبنگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در شرکتبرداری و کارهای عملی رفع مشکالت خرید، بهرهنمودار جریان راه -1شکل 

با اعضای کامل و متخصص تشکیل کمیته فنی خريد تجهیزات ابزار دقیق

 پايان

شروع

خريد تجهیزات ابزار دقیق به کمیته فنیهای ارجاع کلیه درخواست

برگزاری جلسات کمیته فنی خريد تجهیزات در کلیه سطوح معامالت

تهیه مشخصات فنی کامل تجهیزات ابزار دقیق توسط کمیته فنی

در زمینه درخصوص حصول اطمینان از بسترسازی امنیت اطالعات و فناوری اطالعات  انفورماتیک  دفترهماهنگی کامل با 

نگهداری و انتقال اطالعات تولید شده توسط تجهیزات

بررسی کیفیت اولیه تجهیزات خريداری شده برایهای بازرس استفاده از شرکت

زبان فارسی از فروشندههای ايمنی بهبرداری، نگهداری و دستورالعملهای نصب و بهرهدريافت دستورالعمل

ب تجهیزات با فروشنده در سطوح معامالت متوسط و بزرگخريد و نصانعقاد قرارداد 

از فروشنده در کلیه  و گارانتی نامه انجام تعهداتسال و دريافت ضمانت 5تا  3میزان ه ها حداقل بگارانتی دستگاهدريافت 

و سطوح معامالت خريدها

های مربوطهو دستورالعمل انجام نظارت دقیق بر نصب تجهیزات مطابق با مشخصات فنی

برداری و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق توسط فروشنده به نمايندگان خريدار ارائه آموزش بهره

قرارداد( صورت امانی يا توسط بخش خصوصی با انعقاد)به ازتجهیزات ونگهداری برداریبینی فرآيند بهرهپیش

هادستگاهتجهیزات و تهیه چک لیست بازديد ماهانه از 

ها توسط فروشندهاز دستگاه ماهانه بازديد برای نگهداری و انجاممعرفی نماينده مقیم 

متریدريافت اطالعات تجهیزات ابزار دقیق از طريق سیستم تله



 
 1398، بهار 1ال چهارم، شماره س                                                     57                                         نشریه علوم و مهندسی آب و فاضالب       

 
  ورودی شهرک فرهنگیان شهر همدان( DMAعدم نصب صحیح کابل نمایشگر دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی )فلومتر  -2شکل 

 

 
  ساخت منهول نامناسب فلومتر الکترومغناطیسی )منهول بدون دال است( -2شکل 

 

 
 اسب سنسور و نحوه نامناسب نصب سنسور فلومتر الکترومغناطیسی کیفیت نامن -3شکل 
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 گر فشارشکن و برق شهری   های ارتباطی تابلوی دستگاه کنترلنصب غیر ایمن و بدون محافظ کابل -4شکل 

 

 
 عدم نگهداری مناسب از سنسور فلومتر الکترومغناطیسی     -5شکل 

 

 های تعمیر و نگهداری تجهیزاتهزینه -4

 

تنها وسايل د تجهیزات ابزار دقیق شگونه که اشاره همان

های توزيع آب و گیری و کنترل آب تولیدی، فشار شبکهاندازه

و  های آبتولیدکننده ساير اطالعات مورد نیاز در کلیه شرکت

در سراسر جهان هستند که نقش مهمی در اتخاذ  ضالبفا

توانند داشته باشند. تصمیمات مناسب کارشناسی و مديريتی می

برداری مناسب از از طرف ديگر فقدان فرايند نگهداری و بهره

های آب و تجهیزات باعث ايجاد مشکالت فراوان برای شرکت

ت و همچنین گونه تجهیزابرداری و استفاده از اينفاضالب در بهره

های آب و توجهی به شرکتباعث وارد آمدن خسارات مالی قابل

عنوان نمونه هزينه تعمیرات تجهیزات ابزار هاند. بفاضالب شده

دقیق در شرکت آب و فاضالب شهری استان همدان در سال 

ماهه اول سال  10ريال و در  238/944/534/17، مبلغ 1396

صورت است. بنابراين در ريال 958/561/389/15، مبلغ 1397

بر در اختیار رعايت دستورالعمل ارائه شده در اين مقاله، عالوه

موقع هداشتن ابزار دقیق مناسب که نتیجه آن داشتن اطالعات ب

های تعمیر تجهیزات را به حداقل توان هزينه، میاستو دقیق 

 ممکن کاهش داد.      

 

  گیرینتیجه -5

 
دقیق خريداری شده و مورد استفاده در بیشتر اکثر تجهیزات ابزار  -

داليل مختلف خراب بوده و عمال ههای آب و فاضالب بشرکت

. از داليل اصلی آن وجود یستپذير نبرداری از اين تجهیزات امکانبهره

برداری از تجهیزات، وجود قوانین نقص در فرايند خريد، نصب و بهره

های آب و فاضالب شرکت محدودکننده و عدم استراتژی مناسب در

اطمینان از برداری مناسب و قابلمنظور خريد و بهرهه. لذا باست

توجه های مالی قابلتجهیزات ابزار دقیق و جلوگیری از ضرر و زيان

برداری از تجهیزات، ضروری است فرايند بهینه امکان بهرهمربوط به عدم

هیزات ابزار دقیق در برداری و نگهداری از تجو کامل خريد، نصب، بهره

های آب و فاضالب شهری و روستايی ضمن رعايت قوانین شرکت

د. در اين مقاله با توجه به قوانین مربوطه و شومربوطه ايجاد و اجرا 

شهری استان همدان  و فاضالب دست آمده در شرکت آبهیات ببتجر

ترين توجهی بوده، مشکالت و مناسبکه دارای نتايج مفید و قابل
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برداری مناسب و نگهداری از خريد، بهره برایکارهای رفع مشکالت هرا

 های آب و فاضالب ارائه شده است.تجهیزات ابزار دقیق در شرکت

برداری دقت برخی از تجهیزات ابزار دقیق پس از چند سال بهره -

ند اما دارای دقت یستخود را از دست داده و هرچند هنوز خراب ن

اکثرا دارای  ،دلیل فرسودگی قطعات مکانیزمهمناسبی نبوده و ب

های نظر زيانهای آب و فاضالب از اينو شرکت بودهدقت کافی ن

های آب و از طرفی در اکثر شرکت شوند.بسیاری متحمل می

فاضالب به اين موضوع کمتر توجه شده و بیشتر در خصوص 

ا بد. لذا شوتعويض تجهیزات ابزار دقیق خراب سرمايه گذاری می

تولیدکننده اطالعات موردنیاز  تجهیزات ابزار دقیقکه توجه به اين

ظاهری دارای  هدررفتلحاظ درآمدی و و از  بودهگیری تصمیم

بنابراين  ،ندهستهای آب و فاضالب اهمیت بااليی برای شرکت

 تجهیزاتها و تحقیقات مربوطه در راستای انتخاب انجام بررسی

ند بررسی عملکرد و نگهداری و مقاوم و ايجاد فراي مناسب

 .استهای آب و فاضالب مهم و ضروری برای شرکت تجهیزات

 

 مراجع -6

 

استفاده از سیستم قرائت از راه دور در "(، 1395رضايی، م.، )

گیری جريان سومین همايش ملی اندازه، "مديريت منابع آب
 ، تهران.سیاالت در صنايع نفت، گاز، پااليش، پتروشیمی و آب

گیری بر مديريت های اندازهتاثیر سیستم"(، 1395قرمزی، ن.، )

سومین همايش ملی ، "عرضه و تقاضا و توسعه پايدار
گیری جريان سیاالت در صنايع نفت، گاز، پااليش، اندازه

 ، تهران.پتروشیمی و آب

و  بدون درآمد آب کياستراتژ یزيربرنامه"(، 1385مبینی، ع.، )

دفتر مديريت مصرف و کاهش آب  ، کارگاه"آن هایشاخص

 بدون درآمد شرکت مهندسی آب و فاضالب کشور، تهران.




