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 خالصه
كيفيت و دقت عملکرد تجهيزات ابزار دقيق از جمله فلومترها، فشار سنج ها، ارتفاع سنج ها، شيرآالت و ... در شركت های 

اطالعات از وضعيت تاسيسات و شبکه های توزيع آب و آب و فاضالب به اين دليل كه مالک اندازه گيری و ارائه دهنده 

شبکه های جمع آوری فاضالب می باشند و در تصميم گيری كارشناسان و مديران نقش تعيين كننده ای دارند از اهميت 

ل بااليی برای كليه شركت های آب و فاضالب برخوردار می باشد زيرا اين گونه تجهيزات تنها وسايل اندازه گيری و كنتر

آب توليدی، فشار شبکه های توزيع آب و توليد كننده ساير  اطالعات مورد نياز  در كليه شركت های آبفا در سراسر جهان 

همواره يکی از  بايد لذا .هستند كه نقش مهمی در اتخاذ تصميمات مناسب كارشناسی و مديريتی می توانند داشته باشند

، بررسی صحت با دقت باال تجهيزات ابزار دقيق مقاوم و تهيه و خريد ه بر عالو ها های مسئولين  شركت اهداف و سياست

ا دقت مناسب اندازه گيری شده ب اطالعات مورد نياز مرتبط با تاسيساتباشد. در اينصورت عملکرد تجهيزات در طول زمان 

عات در كليه جنبه های فنی تصميمات اتخاذ شده بر اساس اطالعات درست و مورد اعتماد می باشد. بنحوی كه اين اطالو 

بدليل وجود انواع و اقسام مدل های تجهيزات ابزار دقيق با قابليت ها و دقت های  از طرفی. و مالی دارای اهميت می باشند

مختلف در بازار و همچنين با توجه به توان مالی شركت ها انواع تجهيزات ابزار دقيق با كيفيت و دقت های متفاوت در 

و فاضالب مورد استفاده قرار گرفته اند. از طرف ديگر فقدان فرايند  نگهداری و بهره برداری مناسب از  شركت های آب

تجهيزات باعث ايجاد مشکالت فراوان برای شركت های آب و فاضالب در بهره برداری و استفاده از اينگونه تجهيزات و 

ی آب و فاضالب شده اند. بنابراين بدليل اهميت همچنين باعث وارد آمدن خسارات مالی قابل توجهی به شركت ها

موضوع، خريد تجهيزات ابزار دقيق با كيفيت مناسب بر اساس يک فرايند مشخص و همچنين بررسی صحت عملکرد 

از عملکرد مناسب تجهيزات ضروری می  طمينانبمنظور حصول ا معين تجهيزات ابزار دقيق نصب شده در دوره های زمانی 

باشد. در اين مقاله با توجه به قوانين مربوطه و تجرييات بدست آمده، مشکالت و مناسبترين راه كارهای رفع مشکالت 

 و نگهداری از تجهيزات ابزار دقيق در شركت های آب و فاضالب ارائه شده است. بهينهجهت خريد، بهره برداری 
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اضالب،تاسیسات شبکه توزیع فشرکت هاي آب و  بهره برداري،ابزار دقیق، یزات تجه  کلمات کلیدی:

 آب،تاسیسات فاضالب، آب بدون درآمد، هدر رفت ظاهري 
 

 مقدمه  -1

 
وجود انواع و اقسام مدل های تجهيزات ابزار دقيق با قابليت ها و دقت های مختلف در بازار و همچنين با توجه به توان مالی شرركت 

انواع تجهيزات ابزار دقيق با كيفيت و دقت های متفاوت در شركت های آب و فاضالب مورد استفاده قرار گرفته اند كره باعرث ها، 

 ايجاد مشکالت فراوان برای شركت های آب و فاضالب در بهره برداری و استفاده از اينگونه تجهيزات شده اند.

 رای يکی از شرايط زير می باشند.از طرفی تجهيزات ابزار دقيق در هر مقطع زمانی دا

 كامال سالم بوده و دارای خطای در رنج استاندارد می باشد -1

 خراب می باشد -2

 به ظاهر سالم بوده اما عمال دارای خطای غير استاندارد می باشد -3

حالت دوم تجهيرزات ابرزار همانگونه كه مشخص می باشد حالت اول مطلوب بوده و اصوال مربوط به تجهيزات جديد می باشد. در 

دقيق بدليل خراب بودن در دستور كار تعويض قرار می گيرد. اما حالت سوم كه قاعدتا مربوط به تجهيزات ابزار دقيرق فرسروده مری 

باشد عليرغم به ظاهر سالم بودن عملکرد، دارای خطای غيرر اسرتاندارد مری باشرد. در ايرن مقالره برا بررسری تعردادی از كنتورهرای 

هرای آب و  ه سعی شده است تاثير عملکرد اينگونه كنتورها بر ميرزان هردر رفرت ظراهری و  آب بردون درآمرد در شرركتفرسود

 فاضالب را تحليل نمايد

 مشکالت خرید، بهره برداری و نگهداری تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های آب و فاضالب -1
 در شركت های آب و فاضالب عبارتند از : مهمترين مشکالت خريد و بهره برداری تجهيزات ابزار دقيق 

  مشکالت مربوط به کمیته فنی -1-1
عدم وجود كميته فنی خريد تجهيزات در شركت های آب و فاضالب در كليه سطوح معامالت )معرامالت كوکرک، متوسرط و -1

 مناقصه(

 كامل نبودن نفرات متخصص كميته فنی -2

 هيزات در شركت های آب و فاضالب در كليه سطوح معامالت عدم تشکيل منظم جلسات كميته فنی خريد تج-3

 مشکالت مربوط به مشخصات فنی تجهیزات -1-2

 عدم هماهنگی با كميته فنی در خريد برخی از تجهيزات-1

 عدم وجود مشخصات فنی استاندارد برای تجهيزات ابزار دقيق-2

 عدم تهيه مشخصات فنی تجهيزات توسط شركت های آب و فاضالب -3

 تهيه مشخصات فنی ناقص تجهيزات توسط شركت های آب و فاضالب-4

 

 



 
 

 

 مشکالت بهره برداری و نگهداری تجهیزات ابزار دقیق  -1-3

 سازد كه عمال بهره برداری و استفاده از تجهيزات را غير ممکن میبداليل مختلف در طول سال  تجهيزاتخرابی متعدد  -1

  ب و با كيفيتعدم وجود تجهيزات محافظ برقی مناس -2

 بدليل عدم وجود سيستم ارت)تثبيت كننده ولتاژ( عدم كارايی مناسب استاباليز ها  -3

 سال 5با عمر باالی  تجهيزات ابزار دقيقفرسودگی -4

 تجهيزات ابزار دقيقخرابی قابل توجه ديتا الگر -5

  عدم انجام نظارت دقيق بر نصب تجهيزات ابزار دقيق-6

برداليل مختلرف از جملره نداشرتن نماينرده در شرهر محرل  عميرات دستگاه ها توسط شركت های فروشندهباال بودن زمان ت -7

 نصب تجهيزات يا عدم اخذ ضمانت نامه معتبر از فروشنده و نداشتن انگيزه الزم در ارائه خدمات و پشتيبان بموقع

 عدم پشتيبانی مناسب و بموقع توسط شركت های فروشنده  -8

)وجود مشرکل در تخليره اطالعرات و بهرره بررداری از اطالعرات ذخيرره  تجهيزاتوجود ايرادات اساسی در ديتا الگرهای  -9

  شده(

تعمير ديتا الگرها منوط به باز شدن نمايشگر و ارسال دستگاه به شركت سازنده و صرف زمان و هزينه باال مری باشرد. لرذا  -10

  مال بهره برداری از دستگاه را مختل می نمايد.خرابی متعدد ديتا الگر در طول سال ع

  تجهيزاتعدم ارائه نرم افزار مناسب توسط شركت های فروشنده جهت بهره برداری از اطالعات  -11

 مختلف بهره برداری از تجهيزات ابزار دقيق توسط شركت های فروشنده هایوجود انواع نرم افزار -12

  قديمی تجهيزات ابزار دقيقعدم امکان مونيتورينگ اطالعات  -13

 

راه کارهای عملی رفع مشکالت خرید،  بهره برداری و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت های -2

 آب و فاضالب

 

 با اعضاء کامل و متخصص تشکیل کمیته فنی خرید تجهیزات ابزار دقیق -2-1

بمنظور اتخاذ تصميمات مناسب و استفاده از تجربيات كارشناسان و همچنين استفاده از تخصص های الزم، تشکيل كميتره فنری 

جهت تهيه مشخصات فنی تجهيزات ضروری می باشرد. همچنرين بايرد توسرط مردير عامرل شرركت بررای كليره اع را  ابرال  

 ع ويت در كميته فنی صادر گردد.  

 واست های خرید تجهیزات ابزار دقیق به کمیته فنیارجاع کلیه درخ-2-2

بمنظور اطمينان از انجام فرايند خريد و بهره برداری مناسب از تجهيزات بايد كليه درخواست هرای خريرد تجهيرزات بره كميتره 

 فنی جهت بررسی ارسال گردد.
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 برگزاری جلسات کمیته فنی خرید تجهیزات در کلیه سطوح معامالت -2-3

لسات كميته فنی برای خريد تجهيزات بصرورت برگرزاری مناقصره و در معرامالت برزری تشرکيل مری گرردد. لرذا بردليل عموما ج

رای خريرد تجهيرزات در برافزايش سقف ريالی انجام معامالت متوسط و كوکک در سال های اخير، پيشنهاد می گردد كميتره فنری 

 خريد تجهيزات ابزار دقيق بايد به كميته فنی ارجاع گردد.كليه درخواست های  ومعامالت متوسط و كوکک تشکيل گردد 

  تهیه مشخصات فنی کامل تجهیزات ابزار دقیق توسط کمیته فنی-2-4

عموما مشخصات فنی تجهيزات ابزار دقيق برای خريد تجهيزات بصورت برگزاری مناقصه تهيه می گردد. لذا بدليل افرزايش سرقف 

در سال های اخير، ضروری است كميته فنی برای خريد تجهيرزات در معرامالت متوسرط و  ريالی انجام معامالت متوسط و كوکک

 كوکک تشکيل و مشخصات فنی كامل تجهيزات تهيه گردد.  

در خصوص حصول اطمینان از بستر سازی امنیت و فناوری اطالعات  انفورماتیک  دفترهماهنگی کامل با -2-5

 عات تویید شده توسط تجهیزاتدر زمینه نگهداری و انتقال اطالاطالعات 

در سال های اخير با توجه به گسترش استفاده از بسترهای انتقال اطالعرات و اسرتفاده از سررويا هرای تحرت وب، موضروع امنيرت 

اطالعات بسيار با اهميت می باشد. بنابراين ضروری است در هنگام تهيه مشخصات فنی تجهيزات نظر كارشناسان دفتر انفورماتيرک 

فناوری اطالعات اخذ و در مشخصات فنی درج گردد. همچنين پا از خريداری تجهيرزات كارشناسران فنراوری اطالعرات بايرد و 

نررم افرزاری و سرخت  ظبسترهای تبادل اطالعات و نرم افزار های مربوط به تجهيرزات را برا توجره بره اسرتانداردهای ذيرربط از لحرا

افزاری )سرور محل ذخيره اطالعات( بررسی و شرايط ايمنی و امنيت اطالعات را تائيد نمايند. در اين صورت استفاده از تجهيرزات 

 و تبادل اطالعات مجاز می باشد. 

 استفاده از شرکت های بازرس جهت بررسی کیفیت اوییه تجهیزات خریداری شده-2-6

كارشناسان خبره در شركت های آب و فاضالب و بمنظور باال بردن كيفيت و دقت بررسری عملکررد تجهيرزات  عالوه بر استفاده از

خريداری شده و قبل از ارسال تجهيزات به شركت های آب و فاضالب توصيه می گردد شرايط و دقت عملکررد تجهيرزات مطرابق 

شركت بارزس ذيصالح بررسی و تائيده فنی دستگاه هرا برا  با مشخصات فنی تهيه شده در طول مراحل ساخت و آماده سازی توسط

 نصب برکسب و انجام مکاتبات الزم از شركت بازرس دريافت گردد.

دریافت دستورایعمل های نصب و بهره برداری، دستورایعمل های نگهداری و دستورایعمل های ایمنیی -2-7

 به زبان فارسی از فروشنده

داری و نگهداری از تجهيزات دريافت و بررسری دسرتورالعمل هرای مربوطره بره زبران فارسری از يکی از راه كارهای مناسب بهره بر

فروشندگان تجهيزات می باشد. اين دستورالعمل ها در هنگام آموزش نحوه بهره برداری و بخصرو  در هنگرام نظرارت برر نصرب 

 تجهيزات كاربرد قابل توجهی دارند.

 ت با فروشنده در سطوح معامالت متوسط و بزرگ خرید و نصب تجهیزاانعقاد قرارداد -2-8

بمنظور اطمينان از نحوه صحيح نصب و انجام گارانتی تجهيزات توسط فروشنده، ضروری است با فروشنده قررارداد خريرد و نصرب 

اد منعقرد منعقد گردد. البته در حال حاضر برای معامالت بزری قرارداد مبادله می گردد. اما در خصرو  معرامالت متوسرط قررارد

نمی گردد. لذا بدليل افزايش سقف ريالی انجام معامالت متوسط در سال های اخير ، انعقاد قرارداد با فروشرنده در سرطح معرامالت 

 متوسط نيز ضروری می باشد.



 
 

 

سال و دریافت ضمانت نامیه انجیات تعهیدات از  5تا  3ها حداقل بمیزان  گارانتی دستگاهدریافت -2-9

 و سطوح معامالت ریدهافروشنده در کلیه خ

يکی از مناسبترين و اجرايی ترين راهکار بهره برداری مناسب از تجهيزات ابزار دقيق اخذ گارانتی از فروشرنده بمردت حرداقل 

سال می باشد. اين راهکار ت مين می نمايد دستگاه نصب شده حداقل در سال های اوليه با توجه به پشتيبانی رايگران آن  5تا  3

نده در مدار بهره برداری قرار گيرد. همچنرين ضرمانت اجرايری ارائره خردمات مناسرب توسرط فروشرنده در زمران توسط فروش

گارانتی تجهيزات، انعقاد قرارداد و اخذ ضمانت نامه انجام تعهدات و گارانتی می باشد. البته انعقاد قرارداد و اخذ ضمانت نامره 

فاضالب انجام می گردد. اما در معرامالت متوسرط و كوکرک انجرام  در معاالت بزری در حال حاضر در شركت های آب و

نمی گردد. لذا توصيه اكيد می گردد حداقل در معامالت متوسط خريد با انعقاد قرارداد و يا با اخذ ضمانت نامه برانکی بميرزان 

ايرن اقردام نيازمنرد اصرالح  درصد مبلغ مورد معامله انجام تعهدات و گارانتی بر اساس مشخصات فنی انجرام گرردد. 20حداقل 

 فرايند خريد در حوزه معاونت مالی و پشتيبانی می باشد.

 و دستورایعمل های مربوطه انجات نظارت دقیق بر نصب تجهیزات مطابق با مشخصات فنی-2-10

اس مشخصات در راستای اطمينان از بهره برداری مناسب از تجهيزات ابزار دقيق انجام نظارت بر نحوه نصب تجهيزات بر اس

فنی، دستورالعمل های نصب و بهره برداری و دستورالعمل های ايمنی ضروری می باشد. يکی از مشکالت عمده استفاده از 

 تجهيزات نبود نظارت كافی در هنگام نصب تجهيزات می باشد.

ارائه آموزش بهره برداری و نگهداری از تجهیزات ابزار دقیق توسیط فروشینده بیه نماینیدگان -2-11

 خریدار بر اساس دستورایعمل های مربوطه 
ارائه آموزش نحوه بهره برداری و نگهداری از تجهيزات توسط فروشنده به نماينده يا نمايندگان خريدار ضرروری بروده و بايرد 

های آموزشی تئوری و عملی رايگان بر اساس دسرتورالعمل هرای ارائره شرده انجرام گرردد. درج  در قالب كالس ها و كارگاه

 ارائه موارد آموزشی در مشخصات فنی ضروری می باشد.

)بصورت امانی یا توسط بخش خصوصی بیا  پیش بینی فرآیند بهره برداری و نگهداری از تجهیزات-2-12

 انعقاد قرارداد (

قابل توجه فعلی استفاده و بهره برداری از تجهيزات ابزار دقيق در اكثر شركت های آب و فاضالب يکی از مشکالت اساسی و 

عدم وجود فرايند نگهداری از تجهيزات می باشد. اين موضوع عمال امکان استفاده مناسب، بروز و قابرل اطمينران از تجهيرزات 

برداری خارج می باشند. بهمين دليل تنهرا راهکرار بهرره بررداری را  فراهم نکرده و اكثر تجهيزات بداليل مختلف از مدار بهره 

مناسب و امکان پذير جهت استفاده از تجهيزات ابزار دقيق و بخصو  تجهيزات ايرانی، ايجراد فراينرد نگهرداری از تجهيرزات 

هرارت كرافی(، می باشد. اين فرايند می تواند توسط نيروهای شركت های آبفرا )در صرورت داشرتن تخصرص الزم و داشرتن م

توسط بخش خصوصی و  يا بصورت تركيبی از نيروهای شركت های آبفا و نيروهرای بخرش خصوصری انجرام گرردد . نحروه 

انتخاب نيرو جهت نگهداری از تجهيزات، بستگی به تخصصی بودن نگهداری و اهميرت تجهيرزات ابرزار دقيرق دارد. همچنرين 

 رارداد های ساالنه نگهداری و پشتيبانی تجهيزات ابزار دقيق انجام گردد.  استفاده از نيروهای بخش خصوصی بايد در قالب ق
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  دستگاه هاتجهیزات و تهیه چک ییست بازدید ماهیانه از  -2-13

يکی از اقدامات موثر كه باعث مستند سازی و كنترل فرايند نگهداری از تجهيزات می گردد، تهيه کک ليست بازديدهای ماهانه از 

تجهيزات می باشد. استفاده از کک ليست بازديد های ماهانه توسط نيروهای داخلی يا نيروهای بخش خصوصی الزامری مری باشرد. 

ماهانه در سيستم های نرم افزای مربوطه ثبت گردد بنحروی كره گزارشرات كنترلری توسرط  کک ليست های تهيه شده بايد بصورت

كارشناسان بررسی و بر اساس آن اقدامات الزم در راستای بهره برداری مناسب از تجهيزات انجام گردد. انجام ايرن اقردام برا توجره 

كه توسط سيسرتم هرای تلره مترری و اسرکادا كنتررل مری به ذكر جزئيات برای كليه تجهيزات ضروری بوده و حتی شامل تجهيزاتی 

 شوند می گردد. 

  از دستگاه ها توسط فروشنده ماهانه بازدید نگهداری و انجات معرفی نماینده مقیم جهت -2-14

در صورت انعقاد قرارداد با بخش خصوصی و استفاده از نيروهای بخش خصوصی جهت نگهداری از تجهيزات ابزار دقيق، بايد 

و يا نيروهای بخش خصوصی در شهر مركزی  استان مقيم باشند. يکی از مع الت و مشکالت فعلی در خصو  نگهداری نير

تجهيزات عدم ارائه بموقع خدمات پشتيبانی توسط شركت های فروشنده تجهيزات می باشد. يکی از داليل اصلی آن عدم ح ور 

 لذا پيشنهاد می گردد به صورت اكيد در كليه مشخصات فنی خريدنماينده شركت فروشنده در محل ارائه خدمات می باشد. 
بمنظور نصب و ارائه بموقع خدمات گارانتی و پشتیبانی دستگاه ها،  " تجهيزات ابزار دقيق جمله زير قيد گردد.

فروشنده موظف است حداکثر یك ماه پس از تاریخ اعالم برنده، نسبت به معرفی نماینده مقیم در شهر 

  "تان و مورد تائید کارفرما ) بصورت کتبی( اقدام نمایدمرکزي اس

 دریافت اطالعات تجهیزات ابزار دقیق از طریق سیستم تله متری-2-15

پيشنهاد می گردد قبل از خريد تجهيزات ابزار دقيق، سيستم تله متری شهر محل نصب تجهيزات بررسی و در صورت وجود سيسرتم 

تله متری از مدير يا كارشناس تله متری در جلسه كميته فنی دعوت بعمل آيد. بنحوی كه مشخصات فنی تجهيرزات  بايرد بگونره ای 

صال به سيستم تله متری را داشته باشد و از خريرد تجهيرزات اضرافی و مروازی كراری اجتنراب تهيه گردد كه پا از خريد قابليت ات

 گردد. 

 

راه کارهاي عملی رفع مشکالت خرید،  بهره برداري و نگهداري از تجهیزات ابزار دقیق در شرکت هاي  -(1فلوچارت )

 آب و فاضالب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 با اعضاء کامل و متخصص دقیقتشکیل کمیته فنی خرید تجهیزات ابزار 

 شروع

 ارجاع کلیه درخواست هاي خرید تجهیزات ابزار دقیق به کمیته فنی

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 برگزاري جلسات کمیته فنی خرید تجهیزات در کلیه سطوح معامالت

 

 تهیه مشخصات فنی کامل تجهیزات ابزار دقیق توسط کمیته فنی

 

در خصوص حصول اطمینان از بستر سازي و فناوري اطالعات  انفورماتیك  دفترهماهنگی کامل با 

 در زمینه نگهداري و انتقال اطالعات تولید شده توسط تجهیزاتامنیت اطالعات 

 

 استفاده از شرکت هاي بازرس جهت بررسی کیفیت اولیه تجهیزات خریداري شده

 

ي، دستورالعمل هاي نگهداري و دستورالعمل هاي دریافت دستورالعمل هاي نصب و بهره بردار

 ایمنی به زبان فارسی از فروشنده

 

 خرید و نصب تجهیزات با فروشنده در سطوح معامالت متوسط و بزرگانعقاد قرارداد 

 

و  سال و دریافت ضمانت نامه انجام تعهدات 5تا  3ها حداقل بمیزان  گارانتی دستگاهدریافت 

 و سطوح معامالت از فروشنده در کلیه خریدها گارانتی

 

 و دستورالعمل هاي مربوطه انجام نظارت دقیق بر نصب تجهیزات مطابق با مشخصات فنی

ندگان خریدار ارائه آموزش بهره برداري و نگهداري از تجهیزات ابزار دقیق توسط فروشنده به نمای

 بر اساس دستورالعمل هاي مربوطه

 

)بصورت امانی یا توسط بخش خصوصی با پیش بینی فرآیند بهره برداري و نگهداري از تجهیزات

 انعقاد قرارداد (
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 .در شکل های زير نمونه هايی از نصب نامناسب و كيفيت نامناسب تجهيزات ابزار دقيق ارائه می گردد

 

 
 

ورودي شهرک فرهنگیان شهر  DMA: عدم نصب صحیح کابل نمایشگر دستگاه فلومتر الکترومغناطیسی )فلومتر  1شکل 

 همدان(

 پايان

 دستگاه هاتجهیزات و تهیه چك لیست بازدید ماهیانه از 

 

 از دستگاه ها توسط فروشنده ماهانه بازدید نگهداري و انجام معرفی نماینده مقیم جهت

 

 دریافت اطالعات تجهیزات ابزار دقیق از طریق سیستم تله متري

 



 
 

 

 
 

 : ساخت منهول نامناسب فلومتر الکترومغناطیسی )منهول بدون دال می باشد( 2شکل 

 

 
 

 نصب سنسور فلومتر الکترومغناطیسی  نامناسب : کیفیت نامناسب سنسور و نحوه 3شکل 
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    و برق شهري کنترل گر فشار شکن نصب غیر ایمن و محافضت نشده کابل هاي ارتباطی تابلو دستگاه:  4شکل 

 

 

 
 

  عدم نگهداري مناسب از سنسور فلومتر الکترومغناطیسی   :  5شکل 

 



 
 

 

 نتیجه -3

 
اكثر تجهيزات ابزار دقيق خريداری شده و مورد استفاده در بيشتر شركت های آب و فاضالب بداليل مختلف خراب بوده و  -1

پذير نمی باشد. از داليل اصلی آن وجود نقص در فرايند خريد، نصب و بهره برداری از  عمال بهره برداری از اين تجهيزات امکان

تجهيزات، وجود قوانين محدود كننده و عدم استراتژی مناسب در شركت های آب و فاضالب می باشد. لذا بمنظور خريد و بهره 

عدم امکان بهره  مربوط به و زيان های مالی قابل توجه برداری مناسب و قابل اطمينان از تجهيزات ابزار دقيق و جلوگيری از ضرور

فرايند بهينه و كامل خريد، نصب، بهره برداری و نگهداری از تجهيزات ابزار دقيق در شركت ، ضروری است برداری از تجهيزات

جه به قوانين مربوطه و . در اين مقاله با توايجاد و اجرا  گردد عايت قوانين مربوطهضمن ر های آب و فاضالب شهری و روستايی

تجرييات بدست آمده در شركت آبفای شهری استان همدان كه دارای نتايج مفيد و قابل توجهی بوده است، مشکالت و مناسبترين 

سب و نگهداری از تجهيزات ابزار دقيق در شركت های آب و فاضالب ناراه كارهای رفع مشکالت جهت خريد، بهره برداری م

 ارائه شده است.

تجهيزات ابزار دقيق پا از کند سال بهره برداری دقت خود را از دست داده و هرکنرد هنروز خرراب نمری باشرند امرا  برخی از  -2 

دارای دقت مناسبی نبوده و بدليل فرسودگی قطعات مکانيزم اكثرا دارای دقت كافی نمی باشرند و شرركت هرای آب و فاضرالب از 

ی در اكثر شركت های آب و فاضالب به اين موضوع كمتر توجه شرده و بيشرتر اين نظر زيان های بسياری متحمل می شوند. از طرف

توليرد كننرده  تجهيرزات ابرزار دقيرقبا توجه به اينکه در خصو  تعويض تجهيزات ابزار دقيق خراب سرمايه گذاری می نمايند. لذا 

هرای آب و  يرت برااليی بررای شرركتلحاظ درآمردی و پررت ظراهری دارای اهماطالعات مورد نياز تصميم گيری می باشند و از 

و مقاوم و ايجاد فراينرد بررسری  مناسب تجهيزاتها و تحقيقات مربوطه در راستای انتخاب  فاضالب می باشد. بنابراين انجام بررسی

 .های آب و فاضالب مهم و ضروری می باشد برای شركت عملکرد و نگهداری تجهيزات
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