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  شرکت آبفار فارس آب مشترکین خانگی سازی شدهکنتور بهینه 

 

  محسن روستاپور

 mohsenroostapor@gmail.com ،وری شرکت آبفار فارسکارشناس گروه تحقیقات و بهره

 

 چکیده
 بررسی شد. مزایا های آب و فاضالب شهری و روستاییموجود در سطح شرکت های آببه کنتورای دستیابی تخصصی و حرفه این طرح با هدف

ب ستکاری و تقلدهای دسترسی که منجر بهگیری و خطاهای تأثیرگذار در روند محاسبه آب بها و راههایی مانند اندازهو معایب هر کنتور در حوزه

 تیهای اقتصاد مقاومرفه اقتصادی در جهت تحقق دستاوردتمام شده کنتور با رویکرد ص بهاءشوند، تجزیه و تحلیل شد. در ساختار کنتور می

های بزرگ و امالک تجاری کوچک در قبیل روستاهای اقماری اطراف شهر در امالک کوچک از استاندارد کنتورهایجهت نصب بررسی شد. 

 افزایش طول عمر و نیز کاهش خطاهای ناشی از عدم یا کاهش محاسبه آب مصرفی  صورت گرفت. کنتوردر اندازه  سازیکوچک ،مقیاس روستایی

 طراحی و ساخت های آب و فاضالب مورد پژوهش،عایت صرفه و صالح مشترکین و شرکتاقتصادی و مدیریتی با ر ،های فنیسایر خواستگاهو 

 .مشاهده گردید درصد 2تا حداکثر  0زم بین ال هایشنامی پس از انجام آزمایدر دبی  های ساخته شدهدقت کنتور .قرار گرفته است

 
           دیسکوپلینگ. مکانیزم، اندازی،دبی راه کنتور سینگل جت، کنتور مولتی جت،: های کلیدیواژه

 

 مقدمه -1
 

فنی،و نیز فراهم سازی بستر با هدف ارتقاء سطح کیفی کنتور های آب مشترکین و لحاظ استاندارد ها و شاخصه های 

های اقتصادی الزم در جهت کاهش بار مالی وارده به شرکت که سبب افزایش روند تعویض و جایگزینی کنتور های خراب 

و نامناسب می گردد،طرح پژوهشی طراحی و ساخت کنتور بهینه سازی شده آب در شرکت آب و فاضالب روستایی 

ت.در این طرح که با هدف شناخت عمومی و تخصصی کنتور های آب و دستیابی شکل گرف 39استان فارس از اسفندماه 

به نمونه ای که با حد اقل نواقص و معایب،و نیز داشتن حد اکثر قابلیت ها و مزایای اقتصادی و فنی پاسخگوی 

عنوان  دانی بهخواستگاههای شرکت باشد شکل گرفت.در این راستا انجام بررسی های ساختاری و لمس نتایج واقعی و می

اصلی ترین ابزار پژوهشی تا نیل به حصول نتایج مطلوب به عنوان دستور کار فنی مد نظر قرار گرفت که اجرای سیستم 

تست ،اندازه گیری،جمع آوری نتایج ومشاهده کارکرد ها در چهار پروژه مربوط به دو شهرستان بزرگ شیراز و مرودشت 

 مصداق عمل می باشد.

از عموم کنتور های اندازه گیری در بافت روستاها از سنوات گذشته تا  شکیل ماتریس ارزیابیتهیه و تپس از 

کنون،پروژه های تحقیقاتی صورت گرفته و مدل های ارزیابی شده در خصوص رفتار و عملکرد کنتور ها،با توجه به کثرت 

بررسی نقاط ضعف و قوت هر کنتور اهداف و ضمن  ،بر اساس بارم بندی مشخصه ها و نتایج تهیه ، تعددو تنوع موجود،

گزینه اصلی بودند ترسیم و به  72عملیاتی در طراحی و ساخت کنتور ها تبیین گردید.اولویت های طرح که مشتمل بر 

 :شرح ذیل ترسیم گردیدند
 

ضریب تاثیر  -9تاثیر پذیری از کیفیت آب، -2شرایط و نحوه نصب، -9دقت اندازه گیری، -2تناسب دمایی با محیط،-7

 -70دبی راه اندازی، -3عمق نصب و یخ زدگی، -8راندمان قرائت، -1شرایط نگهداری، -6پذیری از دستکاری و تقلب،
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 (-2وجدول-7)جدولقابلیت ارتقاء. -72طول عمر مفید، -77بهای تمام شده،

سپس اهداف الزم در جهت طراحی  کنتور مورد نظر به شرح ذیل تهیه و جهت گیری های فنی ومدیریتی مشخص 

 شدند:

 درجه سانتیگراد.  90امکان و قابلیت کارکرد مطلوب و مناسب در برابر سرمای شدید و گرمای بیش از  -7

   .760اندازه گیری در کالس آر  داشتن دقت وحساسیت عملکرد-2

 کاهش تاثیر پذیری و افزایش میزان خطای اندازه گیری در اثر نا همترازی در زمان نصب.-9

 عدم جام شدگی و از کار افتادن کنتور در اثر عبور ذرات معلق و امالح.-2

 کاهش خطای قرائت کنتور بدالیلی از جمله بخار گرفتگی،تغییر رنگ بر اثر آفتاب،و...و همچنین افزایش شفافیت -9

 صفحه و مقاومت در برابر ضربه های مکانیکی.

   .طول عمر مناسب با کارکرد دقیق و رعایت شاخصه های استاندارد-6

 .جلوگیری از ایجاد دستکاری و تقلبفراهم ساختن شرایط فنی،ساختاری و فیزیکی در جهت  -1

 .کاهش میزان دبی راه اندازی کنتور در جهت محاسبه آب به حساب نیامده-8

کاهش بهای تمام شده کنتور به جهت افزایش توان خرید توسط شرکت و پیمانکاران و همچنین استقبال مشترکین -3

 و سهولت تعویض و جایگزینی کنتور های معیوب و فرسوده،و نیز کاهش بهای تمام شده بسته انشعاب .

تمالی با توجه به شرایط متنوع سهولت در عیب یابی و تشخیص خطا به جهت مهندسی معکوس و رافع نواقص اح-70

 آب و هوایی،فرهنگی،و... در روستاهای استان.

 .برگشت به سیستم توسط کارخانه سازندهکاهش هزینه بازیابی مجدد و -77

امکان ارتقاء و اعمال تغییرات ساختاری و فنی با توجه به تغییر شرایط منطقه ای و جوی.)مکانیزم ضد یخ،کاهش -72

 (دبی استارت و....

توجه ویژه به سایر خطاهای پنهان و اثر گذار اندازه گیری مانند دیسکوپلینگ و از بین بردن زمینه ایجاد آنها در -79

 کنتور ها.

 عدم امکان تعمیر و بازسازی توسط کارگاه های زیر پله ای و نیز خرید کنتور از فروشنده های بازاری.-72

 استفاده از مکانیزم های با کیفیت،خاص و درجه یک بجای نمونه های بی کیفیت وارداتی توسط اغلب تولید -79

 کنندگان و کارگاه های زیر پله ای. 

 

 مواد و روش ها-2
 

برسی و تحلیل عملکرد کنتور ها نیازمند رجوع به منابع داخلی و خارجی بوده و استفاده از انالیز های فنی،علمی و 

یاتی جز الینفک این مقوله محسوب می گردد،لذا بدلیل عدم وجود منابع اشاره ،اساس تحقیق پس از مطالعه عمل

 بر اساس :کنتور ها 

 شیوه و نوع مکانیزم اندازه گیری -7
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 سایز کاری یا محل استفاده -2

 دقت عملکرد-9

 چگونگی تماس قطعات با آب-2

 مجرای آب ورودی-9

 محور توربین-6

های مربوطه و محاسباتی شرکت های تولید کننده داخلی استخراج گردید و پس از انجام نشست های  از کاتالوگ

متعدد فنی و علمی با کارشناسان فنی این شرکت ها شامل آبفر،فراسنج نیرو،نیک تراز یزد،آب بان و روشن متراب 

وت،معایب،و.....مورد تحلیل و مطالب عملیاتی و تجربی شامل ساخت،تولید قطعات،تست های فنی،نقاط ضعف و ق

 (-2،جدول-7)جدولبررسی قرار گرفت.

 
 .ر در شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارساارزیابی کنتور ها بر اساس قابلیت ها و کارکرد های مورد انتظ -1جدول
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 .نمونه گزینه های ارزیابی و بارم بندی کنتور ها -2جدول 

 
 

سایر کنتور ها با بدنه های ساخته شده از پلیمر ،پلی آمید و استنلس استیل  مورد ممیزی قرار همچنین اطالعات 

گرفت.با توجه به اهمیت اطالع از وضعیت کنتور های با تکنولوژی باالتر و جدید در حوزه آسیا و اروپا کنتور هایی 

 دسی معکوس قرار گرفتند.مانند فلودییس،ترکیبی،آلتراسونیک،هلیکس و...نیز مورد ارزیابی و مهن

پس از طی این مراحل اقدامات عملی جهت بررسی کارکرد های کنتور های سینگل جت،مولتی جت و پیستونی از 

کارخانه های مختلف با روش نصب و استخراج نتایج میدانی در چهار پروژه مربوط به شهرستانهای شیراز و مرودشت 

م شد و پارامتر هایی مانند دقت،امکان دستکاری و تقلب،مقاومت در ماه بصورت مداوم  انجا 1طی مدت قریب به 

برابر امالح و ذرات عبوری،دبی راه اندازی و اسمی،امکان بروز رسانی و ارتقا ساختار،بهاءی تمام شده،شفافیت صفحه 

 (.-6وجدول -9،جدول-2وجدول-9،استاندارد سازی،و....بطور کامل ارزیابی گردیدند)جدول

 

 

 
 

 

 



 نب و فاضالب ایراآ دومین کنگره علوم و مهندسی

همایش ملی عرضه و تقاضای آب شرب و بهداشتیدومین و   

 دانشگاه صنعتی اصفهان

 7931آبان ماه  22الی  22

 

1 

 

 

 .نمونه تست کنتور ها بصورت همزمان در پروژه پر مصرف شهرستان شیراز واقع در روستای سلطان آباد -3جدول

 
 

 نمونه دوم از تست همزمان کنتور ها در شهرستان شیراز واقع در روستای خاتونک.-4جدول
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 شهرستان مرودشت.گلو در روستای مره نمونه اول از تست کنتور ها در مرحله دوم واقع در -5جدول 

 
 

 نمونه دوم تست کنتور ها در مرحله دوم واقع در روستای تل زرد شهرستان مرودشت.-6جدول

 
 

در نهایت پس از جمع بندی نتایج و انجام تحلیل های الزم بر پایه امکان ایجاد تغییرات سازنده و بهینه سازی 

ه تست از ساخت مدل جدید نیز طی سه مرحلپارامتر های مورد ارزیابی،ساختار جدید تدوین و تهیه گردید.پس 

انجام و پس از مقایسه با عملکرد سایر کنتور ها  بر روی کنتور ها OIMLهای الزم و استاندارد بر اساس استاندارد 

 .(-8وجدول -1)جدول که قبال نام آنها ذکر گردید،نتایج مورد انتظار استخراج گردیدند
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و معادل سازی عملکرد کنتور های بهینه سازی شده با کنتور های منصوبه سال 1337مقایسه مدت مشابه تابستان  -7جدول 

 قلید فارس.گذشته در شهرستان ا

 
 

و معادل سازی عملکرد کنتور های بهینه سازی شده با کنتور های منصوبه سال 1337مقایسه مدت مشابه تابستان  -8جدول

 گذشته در شهرستان رستم فارس.

 
 

 نتایج-3

 
 پس از طراحی و ساخت کنتور و انجام تست های آزمایشگاهی که طی سه مرحله و پس از رفع نواقص فیزیکی طی دو

 به عمل آمد ،اهداف پیش بینی شده و نتایج حاصله به شرح ذیل حاصل گردیدند: 36ماه در زمستان 

درجه سانتیگراد قابلیت کارکرد مناسب داشته  10پیش بینی می شود کنتور های بهینه سازی شده تا دمای حدود  -7

کانیزم داخلی متناسب با دمای قابل باشند که طی هماهنگی به عمل آمده در صورت نیاز بعدی می بایست متریال م

تاریخ قرائت جدیدتاریخ نصب شماره اشتراک نام و نام خانوادگی ردیف

تاریخ قرائت مشابه 

ابتدای دوره در 

سال قبل

تاریخ قرائت 

مشابه انتهای دوره 

در سال قبل

توضیحات
تعداد روز مصرف 

کنتور جدید

تعداد روز مصرف 

کنتور قبلی

مصرف  کنتور 

جدید طی روز های 

مشخص شده

مصرف مشابه 

سال قبل در دو 

ماه

مصرف مدل 

سازی شده کنتور 

جدید

تفاوت مصرف 

کنتور جدید با 

کنتور قبلی

1811215649329قرائت شده1416755297/04/2997/05/1696/02/3096/06/19باقر سامی1

18112180112112قرائت شده1417072797/04/2997/05/1696/02/3096/06/19صفر نوروزی منش2

1811212627513قرائت شده1416758397/04/2997/05/1696/02/3096/06/19عباسقلی غالمی3

216516365014قرائت شده1417277297/04/2297/05/1296/04/2696/06/29محمد عطایی4

25621704242قرائت شده1416499897/04/2097/05/1496/03/0996/05/09خدا مراد مرادی5

2060383411480قرائت شده1417249497/04/2297/05/1196/03/1596/05/13رسول مسعودی6

13-1562167966قرائت شده1416449697/05/1097/05/2596/05/1796/07/18اسماعیل پیروز بخت7

136014466519قرائت شده1416873997/05/1097/05/2396/05/0796/07/06علی عسکر افرا نژاد8

148645146321616295سر جمع

92/04% تغییرات مقایسه ای مصرف درکنتور های بهینه سازی شده 

مقایسه عملکرد کنتور اهی بهینه سازی شده  ردمقایسه با ساری کنتور اهی منصوهب رد شهرستان اقلید

اطالعات مشترکین تعویض کنتور خراب

نکته: مصارف آب محاسبه شده در این شهرستان در ماههای مرداد و مهر سال 96 تقریبا یکسان می باشد.

تاریخ نصب شماره اشتراک نام و نام خانوادگی ردیف

تاریخ قرائت مشابه 

ابتدای دوره در سال 

قبل

تاریخ قرائت 

مشابه انتهای 

دوره در سال قبل

توضیحات

تعداد روز 

مصرف کنتور 

جدید

تعداد روز 

مصرف کنتور 

قبلی

مصرف  کنتور 

جدید طی روز 

های مشخص 

مصرف مشابه 

سال قبل در دو 

ماه

مصرف مدل 

سازی شده کنتور 

جدید

تفاوت مصرف 

کنتور جدید با 

کنتور قبلی

25672932قرائت شده3576091197/03/2596/02/1496/04/19علی جمعه  خادمیان 1
78

46

32532043قرائت شده3576084497/03/1896/02/2896/04/19برزین نیکنام 2
33

-10

67610151عدم حضور3576096794/04/2196/02/1396/04/27علی محمد حسینی 3
127

-24

776102قرائت شده3576100297/04/2096/02/1396/04/27محمود کرمی 4
109

107

7762035کنتور خراب کد 3586236997/04/2096/02/1396/04/278محممود کرمی 5
217

182

6561034قرائت شده3576380097/04/0796/02/1996/04/13علی محمد محمدیان 6
93

59

1674352کنتور خراب کد 3576376597/04/1596/02/1996/04/318حسن سلیمانی 7
162

160

16672872قرائت شده3577247694/04/0896/02/1996/04/24محمد رحیم کاظمی 8
117

45

5073813قرائت شده3576856097/04/0296/03/1096/05/21محمد قائدی 9
12

-1

1262081310قرائت شده3586211297/03/1996/01/0196/07/22عباس انصاری 10
21

11

527326100قرائت شده3576858697/03/3196/03/1096/05/21رضا زارعی 11
37

-64

3438992094941,005511سر جمع
103/51% تغییرات مقایسه ای مصرف درکنتور های بهینه سازی شده 

مقایسه عملکرد کنتور اهی بهینه سازی شده  ردمقایسه با ساری کنتور اهی منصوهب رد شهرستان رستم

اطالعات مشترکین تعویض کنتور خراب

نکته: مصارف آب محاسبه شده در ماه های مرداد و مهر 96 در این شهرستان تقریبا یکسان می باشد.
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 تحمل طراحی و ساخته شود.

درصد مثبت مشاهده گردید که کامال  2تا حد اکثر  0دقت کنتور در دبی نامی پس از انجام آزمایشات الزم بین  -2

 (-3)جدولمناسب می باشد.

 

 بهینه سازی شده در مقایسه با سایرین.درجه عمودی کنتور  45نتایج تست دقت،دبی راه اندازی،تست انحراف زاویه -3جدول

 
 

در خصوص تغییر زاویه نصب در راستای محور عمودی یا عرضی،پس از انجام آزمایش مربوطه مشخص شد دقت  -9

 (-3)جدولکنتور بیش از یک درصد خطای اندازه گیری نخواهد داشت.

ام شدن در اثر عبور ذرات معلق منتفی شده با توجه به ساختار مولتی جت در مکانیزم اندازه گیری کنتور،بحث ج -2

 (-7)شکل است.
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 تست مقاومت کنتور در برابر جام شدن با آب گل آلود-1شکل

 
 

میلی متر یا پلی کربنات با گرید  9با توجه به اینکه صفحه نشان دهنده می تواند از جنس شیشه با ضخامت  -9

کنتورکامال مناسب می باشد و لذا تغییر رنگ در اثر جنس پالستیک یا طلق مخصوص باشد،لذا شفافیت درزمان قرائت 

رید با گ صفحه اتفاق نمی افتد.همچنین مقاومت در اثر ضربه مکانیکی به صفحه در صورتیکه از نوع پلی کربنات

ی در الستیکاستفاده گردد تقریبا غیر ممکن می باشد.همچنین ایزوالسیون مناسب با استفاده از واشر های  مخصوص

زیر طوق کنتور جهت ورود ذرات معلق و گرد غبار از بیرون به داخل کنتور و نیز محاسبه دقیق قالب مکانیزم داخلی 

 بویژه چرخ دنده ها مانع از ورود بخار به صفحه نمایشگر کنتور خواهد شد.

مکانیزم اندازه گیری به لحاظ  با توجه به استفاده از جنس برنج مرغوب در ساخت بدنه و همچنین کیفیت باالی -6

سال تقریبا بدون تغییرات محسوس  2تا  9مواد استفاده شده کامال مرغوب،انتظار میرود دقت کارکرد در طول مدت 

 (-2)شکل باقی بماند.

 

 .ی اخذ شده از مرکز پژوهش رازیو تاییدیه ها گواهینامه ها-2شکل 

 
 

در برابراستفاده از سوزن داغ ،بدنه یکدست برنجی و صفحه  جلوگیری از تقلب و دستکاری در کنتورجهت  -1

نشاندهنده از جنس شیشه یا پلی کربنات پیش بینی شده است.همچنین مکانیزم اندازه گیری نیمه خشک با گیربکس 
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مستقیم جهت حفاظت در برابر میدان مغناطیسی خارجی)آهنربا(،برداشتن پیچ تنظیم کنتور جهت جلوگیری از فرو 

شی خارجی و آسیب رساندن به پروانه و کاسه تزریق کنتور از دیگر تمهیدات پیش بینی شده در کنتور های بردن 

 (-9)شکل بهینه سازی شده می باشد.

 

 قطعات داخلی و بدنه کنتور بهینه سازی شده شرکت آبفار استان فارس.-3شکل 

 
 

با توجه به انجام محاسبات مناسب در راه اندازی کنتور بهینه سازی شده،مشخص شد دبی استارت یا دبی راه  -8 

 (-3)جدوللیتر درساعت می باشد. 9اندازی کنتور پس از انجام آزمایشات برابر 

ابعاد مکانیزم گرم و همچنین کاهش  269گرم به حدود  7000با توجه به کاهش وزن برنج بدنه کنتور از حدود -3

بدون درصد کنتور های مشابه در بازار) 90اندازه گیری و نیز قالب یکدست کنتور ،بهای تمام شده کنتور تقریبا معادل 

 کنتور بهینه سازی شده( می باشد. داشتن برخی قابلیت های خاص

ی نو بجای فرسوده به با توجه به هماهنگی انجام شده با تولید کننده مربوطه،عالوه بر تحویل کنتور ها -70

خریداران،آمادگی کامل جهت مهندسی معکوس کنتور های آسیب دیده و ارائه نظرات کارشناسی مکتوب و میسر 

 فراهم گردیده است.  

در صورت نیاز به رفع عیب کنتور و بازسازی مجدد کنتور ،اقدامات فنی استاندارد از جمله ساخت و یا بهسازی  -77

 کانیزم مشابه توسط تولید کننده به سهولت و با هزینه های متعارف امکان پذیر خواهد بود.مجدد بدنه و تعویض م

با توجه به ساختار اندازه گیری غیر مغناطیسی و گیربکس مستقیم پس از عبور آب از کنتور،امکان حادث شدن   -72

 خطای دیسکوپلینگ صفر خواهد بود.
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ولید کننده و همچنین قرارداد انحصاری واگذاری مکانیزم توسط شرکت با توجه به طراحی قالب انحصاری توسط ت -79

نینگو واتر میتر کشور چین با تولید کننده داخلی،در صورت انجام فرایند تجاری سازی، امکان بازسازی در کارگاه های 

 (-9)شکل خواهد بود.به سادگی ممکن نزیر پله ای و سایر سودجویان 

حی و ساخت مکانیزم کنتور توسط معتبر ترین شرکت تولید کنتور در کشور چین به نام همانطور که اشاره شد طرا-72

درصد  80شرکت نینگو واتر میتر انجام شده است که به لحاظ فنی و کیفی حائز مناسب ترین شرایط می باشد.)حدود 

 مشتریان شرکت مذکور عموما کشور های اروپایی می باشند(

فنی و بهداشتی انجام  و پس از نصب نمونه های تولید شده در برخی انشعابات جدید و قدیمی در نهایت اخذ تاییدیه های 

در دو شهرستان اقلید و رستم ، نتایج مشاهده شده در تعدادی از کنتور های تعویضی در تابستان سال جاری و مقایسه 

 رشد مصرف مشاهده می گردد .در صد 700با مدت مشابه سال قبل به لحاظ ممیزی مصرف و معادل سازی ،حدود 

 (-8وجدول -1)جدول 

 

 قدردانی-4

 

مشاور محترم مدیر عامل شرکت آب و فاضالب شهرستان شیراز در امور مشترکین و درآمد جناب آقای مهندس آزادی، 

رییس محترم اداره خدمات مشترکین و درآمد شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس جناب آقای مهندس 

ی مهندس موسوی اصل،مدیر محترم رمضانی،قائم مقام محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس جناب آقا

 مد شرکت آب و فاضالب شهرستان شیراز جناب آقای مهندس حیدری. درآ

 

 جعامر-5
 

 به یک و نیم سال واین دستاورد بطور کامل حاصل تالش کارشناسی در شرکت آب و فاضالب روستایی استان فارس طی قریب 

استفاده از تجربیات کارشناسان بدنه فنی شرکت آبفار فارس و نیز کلیه شرکت های سازنده کنتور آب در داخل کشور بویژه شرکت 

روشن متراب تهران می باشد که معادل این نمونه از تحقیقات که بصورت میدانی،عملیاتی ،تجربی،خالقانه و علمی می باشد تا کنون 

عملیاتی از جداول و دستاورد های –همچنین سایر موارد منتج به اخذ نتایج تئوریک و نیز میدانی یر مشاهده نشده است.توسط حق

 زیر اخذ گردیده اند:

 جداول ارزیابی کنتور ها .-7

 انجام تست عبور آب و گل آلود و گل و الی از کنتور.-2

 ضالب شیراز و نیز شرکت روشن متراب تهران.انجام تست های نهایی و آزمایشگاهی در شرکت آب و فا -9

 نتایج حاصل از نصب همزمان کنتور ها در شهرستانهای شیراز و مرودشت. -2

 بررسی عملکرد کنتور های بهینه سازی شده نسبت به کنتور های منصوبه در شهرستان استهبان مربوط به سال قبل. -9

 ور های بهینه سازی شده.نقشه های تهیه شده از ساختار داخلی و بدنه کنت-6

 انجام تست های نهایی و استخراج ارقام و اعداد در کارخانه روشن متراب تهران.-1

 گواهینامه های اخذ شده توسط شرکت تولید کننده از مرکز پژوهش رازی تهران.-8
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Abstract 
The project aims to provide specialized and professional water meters at the level of municipal and rural 

water and wastewater companies, the advantages and disadvantages of each in areas such as 

measurement, errors affecting the process of calculating water prices, access routes leading to The 

manipulation and deception of the control structure are based on the cost-effective meter approach 

to achieve the strengths of the economy, minimization for standard installation in small properties, 

such as the villages of the surrounding large cities and small commercial properties on the rural 

scale, increased Lifespan, as well as reducing the errors caused by the lack or reduction of 

calculation of water consumption and other technical points of view, Economical and managerial 

with the observance of cost effective and well-liked subscribers and water and wastewater 

companies investigated, designed and constructed. 

 
Also, other items resulted in obtaining theoretical results as well as field-activities of the following tables 

and achievements:  

1- Tables of assessment of the meters.  

2. Performing the test of passage of mud and mud and mud from Meter.  

3- Performing final and laboratory tests at Shiraz Water and Wastewater Company, as well as Roshan 

Trans-Tehran Company.  

4- Results of simultaneous installation of meters in Shiraz and Marvdasht city. 

 5- Review The performance of optimized meters relative to the nominal meters in the city of Estahban 

related to the previous year.  

6-Maps prepared from the internal structure and body of the optimized meters.  

7 - Final tests and extraction Figures and Numbers at the Transparent Factory in Tehran.  

8 - Certificates obtained by the manufacturer from Tehran Razi Research Center.  

 

Multi jet meter, single jet flow meter, startup debi, mechanism, Discoupling Keywords: 


