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Liquid flow measurement in open channels by weirs and flumes. Triangular profile weirs

Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts au moyen de déversoirs et de canaux
jaugeurs. Déversoirs á profil triangulaire

Durchflubmessung von Flüssigkeiten in offenen Gerinnen mit Messwehren und Messrinnen. Wehre mit
dreieckigem Querschnitt #CN

Tato norma obsahuje ISO 4360:1984.

Národní předmluva

Citované normy

ISO 748 - dosud nezavedena

ISO 772 - dosud nezavedena

ISO 4373 - dosud nezavedena

ISO 5168 - dosud nezavedena

 

Obdobné mezinárodní a zahraniční normy

 

NF X10-312   Mesure de débit des liquides dans les canaux découverts au moyen de déversoirs et de
canaux jaugeurs - Déversoirs á profil triangulaire. (Měření průtoku kapalin v otevřených korytech
pomocí měrných přelivů a žlabů. Přelivy trojúhelníkového průřezu, 1986, idt ISO 4360)

 

BS 3680:Part 4B  Measurement of liquid flow in open channels. Weirs and flumes. Triangular profile
weirs. (Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Přelivy a žlaby. Přelivy trojúhelníkového



průřezu, 1986, idt ISO 4360)

 

Vypracování normy

Zpracovatel: PANORM Praha, Ing. Vítězslav Pavlík, IČO 44288191

Technická normalizační komise: TNK 29 Měření průtoku kapalin v otevřených korytech

Pracovník Českého normalizačního institutu: Ing. Miroslav Pospíšil
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MĚŘENÍ PRŮTOKU KAPALIN V OTEVŘENÝCH ISO 4360
KORYTECH POMOCÍ MĚRNÝCH PŘELIVŮ A ŽLABŮ. Druhé vydání
PŘELIVY TROJÚHELNÍKOVÉHO PRŮŘEZU 1984-12-15

 

MDT 532.572:532.532

 

Deskriptory: liquid flow, open channel flow, weirs, flow measurement, error analysis.

 

Předmluva

 

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) je celosvětovou federací národních normalizačních
organizací (členů ISO). Na mezinárodních normách pracují technické komise ISO. Každý člen ISO,
který se zajímá o předmět, pro který byla vytvořena technická komise, má právo být v této komisi
zastoupen. Práce se zúčastňují i mezinárodní organizace, vládní i nevládní, s nimiž ISO navázalo
pracovní styk.

 

Návrhy mezinárodních norem přijaté technickými komisemi se rozesílají členským organizacím k
hlasování, předtím než jsou přijaty radou ISO jako mezinárodní normy. Publikace návrhu jako
mezinárodní normy vyžaduje podporu alespoň 75 % hlasujících členů.



 

Mezinárodní normu ISO 4360 připravila technická komise ISO/TC 113 Měření průtoku kapalin v
otevřených korytech.

 

Mezinárodní norma ISO 4360 byla poprvé publikována v roce 1979. Toto druhé vydání je technickou
revizí vydání prvního, které ruší a nahrazuje.

 

1  Předmět normy

 

Tato mezinárodní norma specifikuje metody měření průtoku vody v otevřených korytech při
ustáleném proudění pomocí měrných přelivů trojúhelníkového průřezu. Normu je možno použít pro
nezatopené proudění závisející pouze na úrovni hladiny horní vody a pro zatopené proudění závisející
na úrovni hladiny jak horní, tak i dolní vody.

 

-- Vynechaný text --


