تا تَجِ تِ خطاّاي ًاشي اص طشاحي ،تَليذ ،ششايط ماستشد ٍ ّ ...ش ٍسيلِ اًذاصُگيشي اص دقت هعيٌي تشخَسداس است ،لزا تَليذ
استاًذاسد يل ٍسيلِ اًذاصُگيشي تِ هعٌاي اسائِ آى تا حذاقل خطاّاي هجاص اشاسُ شذُ دس استاًذاسد هيتاشذ .

دس ساتطِ تا مٌتَسّاي آب ًيض استاًذاسدّاي هتعذدي تَسط ساصهاًْاي هعتثش جْاًي ًظيش ساصهاى تييالوللي استاًذاسد )، (ISO
جاهعِ اقتصادي اسٍپا ) ٍ(EECاًجوي اهَس آب آهشينا )(AWWAهٌتشش گشديذُ است .

استاًذاسد  4411اٍليي استاًذاسد ايشاًي هشتَط تِ مٌتَسّاي آب سشد آشاهيذًي است ،مِ تَسط هؤسسِ استاًذاسد ٍ تحقيقات
صٌعتي ايشاى دس سال  4431تذٍيي ٍ آخشيي تغييشات آى تش پايِ استاًذاسد ISO 4064دس سال  4431تَسط هؤسسِ ياد شذُ تِ
تصَية سسيذُ است .استاًذاسد هزمَس حاٍي تخشّاي اصلي صيش هيتاشذ :

: ISO4064/Iشاهل هشخصات فٌي مٌتَسّاي آب سشد هناًيني
: ISO4064/IIالضاهات ٍ دستَسالعولْاي هشتَط تِ ًصة مٌتَسّاي آب سشد هناًيني
ً: ISO 4064/IIIحَُ تست مٌتَسّاي آب سشد هناًيني ٍ تجْيضات هَسد ًياص
دس استاًذاسدّاي  ISO 4064/Iمٌتَسّا تش اساس دقت عولنشد دس چْاس مالس  A ,B ,C ,Dمالستٌذي هيشًَذ ،مِ دس ايي
تقسينتٌذيمالس  Aاص موتشيي دقت ماسي تشخَسداس است .الصم تِ رمش است دس هحذٍدُ جشياًْاي صياد توام مٌتَسّا تِ طَس
ينساى عول هيمٌٌذ .
دس ضوي استاًذاسد  ISO 10385هشتَط تِ مٌتَسّاي آب گشم تَدُ ٍ دس ايي استاًذاسد ًيض مٌتَسّا اص ًظش دقت ماسيدس چْاس
مالس  A ,B ,C ,Dقشاس هيگيشًذ .
دقت ّش مٌتَس تَسط دستگاُ تست استاًذاسد تا سسن هٌحٌي هشخصِ يا هٌحٌي دقت تعييي هيگشدد .

دس شنل فَق:هحَس افقي ،دتي يا هقذاس جشياى هيتاشذ مِ حاصل تقسين حجن آب عثَسي تش صهاى است=Q( ) .مِ تش حسة هتش
هنعة تش ساعت ،ليتش تش دقيقِ ٍ يا ٍاحذّايهشاتِ تياى هيشَد.
هحَس عوَدي خطاّاي مٌتَس سا تشحسة دسصذ ًشاى هيدّذ ٍ تا استفادُ اص ساتطِ صيش تذست هيآيذ:

دس ساتطِ سٍتشٍ  VCحجن ٍاقعيآب عثَسي ٍ  Viحجن
آب عثَسي ًشاى دادُ شذُ تَسط مٌتَس هيتاشذ.
تِ هٌظَس تعييي هٌحٌي هشخصِ يا هٌحٌي دقت
دس چٌذ دتي هشخص ،هقذاس هعيٌي آب اص مٌتَس
عثَس دادُ شذُ ٍ دس ّش دتي هيضاى خطاي ماسمشد
مٌتَس تا استفادُ اص فشهَل فَق هحاسثِ هيشَد .اص سٍي ايي هٌحٌي ،عالٍُ تش تعييي مالس مٌتَس ،هيتَاى ششايط عوَهي
عولنشد آى سا ًيض تعييي ًوَدً .قاط هْن هٌحٌي فَق مِ جضء هشخصات فٌيمٌتَسّاي هناًيني آب سشد ًيض هحسَب هيشَد،
عثاستٌذ اص :
دتي ششٍع :هقذاس دتي است مِ دس آى مٌتَس ششٍع تِ ماس هيًوايذ .ايي هقذاس دس مٌتَسّاي سشعتي تِ هيضاى اصطناك قطعات
هتحشك مٌتَس ٍ دس مٌتَسّاي حجوي تِ شناف فشاس آب اص تيي جضء تشخيصدٌّذُ ٍ هحفظِ ماسي تستگي داسد.

