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استفاده ایمن از ماسک
میدانید که استفاده از ماسک نقش مهمی در پیشگیری از انتشار ویروس کرونا دارد .اگرچه رعایت بهداشت شخصی مانند شستوشو یا ضدعفونی کردن
دستها ،همچنین رعایت فاصله  2متری البته به شرط داشتن ماسک ،از کارهای ضروری این روزها بهشمار میرود.
در این شماره مجری روش استفاده از ماسکهای پزشکی و پارچهای را ببینید که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است.
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یکی دو ماه دیگر سالروز تولد یک موجود ذرهبینی است که علیرغم
کوچکی اندازهاش ،قدرتمندترین سیستمهای اقتصادی و حتی
سیاسی دنیا را به لرزه انداخته است.
این موجود کوچک که برخی آنرا شوخی ،دروغ ،بیوتروریسم و
منحوس نامیدند همان ویروس کرونا  19است که همچنان در جهان
میتازد و قربانی میگیرد .اگرچه فقیر و غنی برایش فرق ندارند؛ اما
ناگفته پیداست که مردم عادی بیشترین قربانیانش بودهاند؛ چه از نظر
سختی معیشت و چه از نظر دسترسی به امکانات بهداشتی و درمانی.
شاید اگر تا سال گذشته جهان به قبل و بعد از جنگ دوم جهانی
تقسیم میشد ،اکنون اما جهان به پیش و پس از کرونا شناخته
میشود؛ پیدا شدن سر و کله کرونا سبب واکنشهای شتابزدهای هم
شد از خوشحالی طرفداران محیط زیست گرفته که امیدوار بودند با
کاهش تزریق کربن حاصل از صنعت هوایی و صنایع آلوده کننده به
جو زمین ،روند گرمایش زمین کند شود؛ در حالی که امروز با حجم
وسیع زبالههای پزشکی از ماسک و دستکش و  ...روبهرو هستند؛ تا
سیاستمدارانی که پس از کتمان وجود این بیماری در روزهای اول٫
امروز از همه ابزارها استفاده میکنند تا در مسابقه تولید و عرضه
واکسن آن به جهان ،اولین باشند.
بر اساس واقعیتهای تاریخی ،جامعه انسانی بارها و بارها با همهگیری
بیماریها مواجه شده است .طاعون ،وبا ،آنفلوآنزای اسپانیایی ،ابوال،
سارس و  ...در دورانهای مختلف میلونها نفر را کشتهاند ،اما تفاوت
مهم کووید  19با بقیه ،ظهور آن در زمان نفوذ زیاد شبکههای اجتماعی
در بین مردم تا دورافتادهترین نقاط کشورهاست که دسترسی به
اطالعات را ممکن ساخته است اگرچه دربین حجم انبوه اطالعات،
اخبار نادرست و مغشوش هم دست بهدست میشود.
شاید پیشبینی جهان پس از کرونا چندان ساده نباشد ،اما میتوان
گفت سازمانهایی آیندهنگر ،انعطافپذیر ،مجهز به دانش روز و چابک
خواهند توانست که جایگاه خود را در دوران جدید حفظ کنند و
همچنان به پیش بروند و ما بهعنوان آحاد مردم مسئولیت بزرگی
داریم؛ حفظ روحیه و امید به آینده و رعایت مبانی بهداشتی اعالم
شده برای حفظ جان خود و دیگر افراد جامعه برای امروز و کسب
دانش و آگاهی برای جهان پس از کرونا...

اخبار

کتاب فنی سوپردرین

در دسترس عالقمندان
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در نمایـشگاه تاسـیسات  98نسخه پیـش انتشـار
کتاب فنی سوپردرین مفاهیم ،مبانی و طراحی سیستم
فاضالب و ونت ،رونمایی و نسخههای محدودی از آن
برای دریافت نظر کارشناسان در اختیار اساتید دانشگاه
و صاحبنظران تاسیسات مکانیکی قرار گرفت.
با توجه به آنکه طراحی سیستم فاضالبی ساختمانها و
تمرکز بر شناخت و تحلیل چگونگی عملکرد شبکه فاضالبی
و پیشبینی مشکالت آتی ،در کنار اجرای مقررات و
دستورالعملهای ملی از اهمیت زیادی برخوردار است ،برنامه
تولید این کتاب در دستور کار سوپرپایپ قرار گرفت.
بهوجود آمدن شرایط کنونی زندگی انسانها مانند تراکم
جمعیت شهرها و افزایش ساختمانهای بلند مرتبه ،لزوم
توجه و بازبینی وضعیت بهداشتی ساختمانها که شبکه
فاضالب اساسیترین آنهاست را بسیار مهمتر از گذشته
کرده است.
در فصل سوم سایزینگ سیستم فاضالب و ونت ،به دو روش
برای مثال شیوع بیماری سارس در مجتمع آموی گاردن
مقررات ملی ساختمان و استاندارد اروپایی EN-12056-2
هنگکنگ در سال  2003به دلیل بروز سیفوناژ و خشکی
توضیح داده شده و در فصل چهارم نرمافزارهای طراحی فاضالب
تله آببند ،نشان داد که در این حوزه دانشی عمیق و تکنولوژی
از جمله  superpipe CADو  REVITمعرفی شده است.
روزآمد مورد نیاز است تا از تکرار آن در آینده جلوگیری شود.
مطالب فصل پنجم نیز درباره صدا و آتش و استانداردهای
همچنانکه در دوران همهگیری کرونا ،شیرهای سوپرونت
مربوطه است.
بهعنوان راهحلی اساسی برای جلوگیری از
از ویژگیهای منحصربهفرد این کتاب،
انتشار ویروس کووید 19از طریق شبکه
برای اولینبار
یک کتاب فنی به زبان فارسی وجود تکنولوژی واقعیت افزوده است.
فاضالبی معرفی شد.
خوانندگان میتوانند با ورود به سایت
فصل
پنج
در
سوپردرین
کتاب فنی
با تکنولوژی AR
درباره مفاهیم ،مبانی و طراحی سیستم برای دیدن تصاویر به صورت فیلم  superdrain.irو نصب برنامه مورد نیاز
روی گوشی همراه یا تبلت ،برخی تصاویر
فاضالب و ونت تنظیم شده است .در آغاز
منتشر شده است
کتاب را بهصورت فیلم ببینند.
این کتاب تاریخچهای از توسعه سیستم
کتاب فنی سوپردرین مفاهیم ،مبانی
فاضالب و ونت از زمان ملکه ویکتوریا
و طراحی سیستم فاضالب و ونت ،به
مطرح و انواع روشهای سیستم لولهکشی
شماره ثبت کتابخانه ملی  5973280در  152صفحه
ونت و فاضالب از قبیل سیستم دولولهای ،سیستم تک لولهای
و چاپ چهار رنگ منتشر شده است.
و سیستم هیبریدی معرفی میشود .مطالب فصل اول کتاب
برای اطالعات بیشتر و تهیه کتاب میتوانید با
درباره مفاهیم فاضالب ماهیت دوفازی فاضالب (آب و هوا)،
تلفن  021-82118تماس بگیرید.
نحوه حرکت فاضالب و رسیدن به سرعت حدی و همچنین
مشتریان سوپرپایپ هم میتوانند کتاب را به صورت
انتشار امواج فشار منفی و فشار مثبت در سیستم فاضالب است.
رایگان از نمایندگان شرکت دریافت کنند.
در فصل دوم به اصول و مبانی طراحی سیستم فاضالب و ونت
خرید کتاب از سایتهای انتشارات شباهنگ و فیدیبو
پرداخته شده و دو نوع سیستم پسیو (لولهکشی متداول ونت) و
امکانپذیر است.
اکتیو (استفاده از سوپرونت) برای هوارسانی به فاضالب معرفی
شده است.

تکمیل دانش و تولید با کیفیت
سازمان منطقه آزاد قشم ،همزمان با روز صنعت و معدن با اهدای لوح سپاس از
سوپرپایپ تقدیر کرد.
با توجه به شیوع بیماری کرونا ،امسال همایشی برگزار نشد اما در لوح سپاس ارسالی،
ضمن تبریک روز ملی صنعت و معدن ،از تالشهای مدیران و کارکنان سوپرپایپ
قدردانی شده است.

نظارت بر فاضالب ،برای تشخیص زودهنگام انتشار کرونا

به راحتی میتوانیم بگوییم که آیا چیزی در فاضالب هست،
یا نه ،ولی ما میخواستیم دقت بیشتری در تستها داشته
باشیم تا کارمان از نظر اپیدمی شناسی ،که مساله مرگ و
زندگی را تعیین میکند ،موثر باشد.
او در ادامه توضیح داد که در حال حاضر ،حدود هفت تا ده روز
طول میکشد تا ابتالی یک فرد به این بیماری مشخص شود،
اما با کمک تست فاضالب ،میتوان دستکم یک هفته زودتر
گفت که آیا کسی در یک ناحیه مبتال هست ،یا نه.
* توسعه – فصلنامه سندیکای شرکتهای تاسیساتی و صنعتی ایران

پینوشت :با شیوع بیماری سارس در مجتمع مسکونی
آمویگاردن هنگکنگ ،در زمان اپیدمی سارس در سال
 2003مشخص شد که ویروس این بیماری که از خانواده
کروناست ،بهدلیل بروز سیفوناژ و از بین رفتن تله ّآببند،
از طریق شبکه فاضالبی به واحدهای مسکونی منتقل
شده است .استفاده از شیرهای سوپرونت شرکت استودور
انگلستان شریک تجاری سوپرپایپ با هوارسانی بهموقع
به شبکه فاضالبی از بروز این اشکال و انتشار بیماری
جلوگیری میکند.
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بهگزارش بخش علمی بیبیسی ،تست کرونا از طریق شبکه
فاضالب ،میتواند جهش در میزان ابتال به این ویروس را تا ده
روز زودتر از تستهای موجود پزشکی شناسایی کند.
براساس این گزارش ،کارشناسان مرکز بومشناسی و
آبشناسی بریتانیا مشغول کار برای تهیه یک تست استاندارد
برای شمارش ویروس کرونای موجود در نمونههای شبکه
فاضالب هستند.
دکتر اندروسینگر محقق ارشد این مطالعه ،میگوید :هرچه
زودتر نشانههای آلودگی پیدا شوند ،اقدام میتواند زودتر
انجام شود و این ،یعنی زندگی در بحران کنونی خیلی قابل
تحملتر خواهد شد.
یادآور میشود که در مراحل نخست همهگیری کووید،19-
تحقیقات نشان دادهاند که افراد آلوده به ویروس کرونا،
آن را از طریق مدفوع دفع میکنند .همین شناخت باعث
توجه پژوهشگران به اپیدمیشناسی از طریق فاضالب شد و
شبکهای از آنان از دانشگاههای مختلف ،از جمله نیوکاسل،
بانگور و ادینبورو برای نمونهبرداری از آب ورودی به مراکز
تصفیه فاضالب با شرکتهای آب و فاضالب به همکاری
پرداختند.
دکتر سینگر در این رابطه میگوید با نمونهبرداری از
بخشهای مختلف شبکه فاضالب ،میتوانیم شیوع بیماری
را در یک ناحیه کوچک جغرافیایی ردیابی کنیم .این امر
به مقامهای بهداشت عمومی امکان میدهد تا به سرعت در
بخشهایی که در معرض بیشترین خطر گسترش آلودگی
هستند ،مداخله کنند .به همین دلیل ،محققان اکنون تالش
دارند تا راهی برای اندازهگیری مرتب میزان آلودگی در
سراسر شبکه تصفیه فاضالب پیدا کنند.
پروفسور دیوید گراهام از دانشگاه نیوکاسل نیز که در توسعه
این پژوهش شرکت دارد ،میگوید :با اثر انگشت ژنتیکی،
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مسابقات ملی مهارت 99
بر اساس برنامه اعالم شده سازمان فنی  -حرفهای کشور ،مسابقات ملی مهارت سال  1399که ثبت
نام رشتههای مختلف آن در شهریور پایان یافت ،در ماههای آبان و آذر در استانهای مختلف کشور
برگزار خواهد شد .این رقابتها بر اساس استاندارد مسابقات جهانی مهارت در  22ساعت و در  3یا 4
روز انجام میشود .نفرات برتر هر رشته برای حضور در دور بعدی مسابقات بینالمللی که در صورت
برگزاری در سال  2021و در چین خواهد بود ،در  3مرحله اردوی آمادهسازی شرکت میکنند
تا با دریافت آموزشهای تخصصی بتوانند به نتایج خوبی دست یابند.
Worldskills
نخستين دوره مسابقات مهارت فني ازسال  1350تا  1357برگزار شد .پس از عضويت
 I.R.IRANمجدد ايران در سازمان بينالمللي آموزشهاي حرفهاي ،سازمان آموزش فني و حرفهاي به
عنوان متولي آموزشهاي حرفهاي و به منظور ارتقای سطح مهارتي جوانان ،از سال 1379
برگزاري مسابقات ملي مهارت را بهصورت ساالنه آغاز کرد .اين مسابقات در سه مرحله شهرستاني ،استاني و ملي برگزار
می شود و در مرحله ملي از استانها در هر رشته يك نفر (در صورت كسب حد نصاب) ميتواند در مسابقات شركت کند.
یادآور میشود در سال  ،2017نیما حسینپور از ایران برنده جایزه برنز لولهکشی در مسابقات جهانی مهارت شد.

نتایج کسب شده تیم های ایرانی در مسابقات بین المللی مهارت

تعداد شرکت کنندگان در مسابقات ملی مهارت از 1379

سرپرست جدید آموزش فنی و حرفهای استان تهران معرفی شد
نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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پوراندخت نیرومند در حکمی از سوی علی اوسط هاشمی معاون وزیر و رییس سازمان
آموزش فنی و حرفهای کشور به عنوان سرپرست جدید آموزش فنی و حرفهای استان
تهران منصوب شد.
از وظایف سرپرست آموزش فنی و حرفهای استان تهران عالوه بر کارهای ستادی،
هماهنگی با مراکز تابعه ،آموزشگاه های آزاد و نیز ارتباط موثر با استاندار و اعضای
شورای مهارت استان برای توانمندسازی نیروی انسانی مورد نیاز بازار کار است.
پوراندخت نیرومند دارای مدرک تحصیلی دكتراي تخصصي مديريت تكنولوژي دانشگاه
عالمه طباطبايي است و پیش از این معاونت آموزش ،مدیریت کل امور مهارتهای
پیشرفته ،معاونت دفتر روابط و همكاريهاي علمي و تخصصي سازمان آموزش فني و
حرفهاي كشور را بر عهده داشته است.
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حمایت از جایزه معمار
چرا؟
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چهاردهم شهریورماه چهارسال از فقدان زندهیاد مهندس
حشمتاله منصف پدر صنعت تاسیسات ایران گذشت.
حشمتاله منصف که از صاحبنظران صنعت تاسیسات
بود ،در سخنرانی خود در مراسم جایزه معمار سال 1383
بهعنوان یکی از داوران این جایزه گفت :معماری و تاسیسات
هدف مشترکی دارند و هر دو به دنبال آن هستندکه فضای
مناسبی برای سکونت ،اقامت یا کار انسان ایجاد کنند.
برای مثال مسایلی همچون نور طبیعی و مصنوعی ،رطوبت
هوا ،تهویه طبیعی و مصنوعی ،ایمنی در برابر آتش و دود،
زمین لرزه ،باد ،تنوره در ساختمانهای بلند ،صرفهجویی در
مصرف انرژی ،اقلیم و ناهنجاری صوتی هم در تاسیسات و
هم در معماری باید مورد توجه قرار گیرند.
به همین دلیل من معتقدم معماری و تاسیسات به هم
پیوسته است و نمیتوان از هم جدایشان کرد.
او میگفت :الزم است همگان تفاوت بین تجهیزات و تکنولوژی
با خود تاسیسات را درک کنند چون در واقع تاسیسات هم
یک نوع طراحی است و از معماری جدا نیست.
حاصل بیش از  50سال تجربه و کار زندهیاد منصف در
بخشهای پژوهشی و اجرایی دولتی و خصوصی مانند تهیه،
تالیف و ترجمه دهها جلد کتاب ،طراحی تاسیسات مکانیکی
پروژههای بزرگ و مشارکت در تدوین مبحثهای چهارده و
شانزده مقررات ملی ساختمان کشور ،آثاری ارزشمند هستند
که یاد او را همواره زنده نگاه خواهند داشت.

در سال  1379جایزهای برای معرفی برترین طراحیهای
معماری کشور بههمت زندهیاد سهیال بسکی مدیر مسئول
مجله معمار پا به عرصه وجود گذاشت که در طول این
سالها ،بهعنوان معتبرترین رویداد معماری کشور به حیات
خود ادامه داده است؛ اعتباری که منشا آن ،استقالل این
جایزه و توجه به هویت و بالندگی معماری کشور و نیز
معرفی استعدادهای خالق و جوان معماری ایران به جامعه
معماری داخلی و خارجی است.
سوپرپایپ با شعار تاسیسات خوب ،الزمه معماری خوب
است ،از سال  1381در کنار جایزه معمار ایستاده است؛ چرا
که اعتقاد دارد یکی از مهمترین اجزای یک ساختمان پایدار
و جلوگیری از کلنگی شدن زود هنگام آن ،تاسیسات خوب
است که در کنار طراحی معماری خوب و ساخت خوب آن
میتواند آسایش برای زندگی انسان و حفظ محیط زیست را
توامان تامین کند.
در آستانه برگزاری بیستمین جایزه معمار پرسشی را با
شما خواننده گرامی مطرح میکنیم؛ تاسیسات خوب چه
نقشی در ساخت و ساز پایدار دارد؟ پاسخهای خود را به
 09358211800تلگرام یا واتساپ کنید تا در شماره بعد
مجری آنرا منتشر کنیم.
گزارش کامل برگزاری مراسم بیستمین دوره جایزه معمار
را در شماره  53مجری خواهید دید.
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سوپرپایپ یکی از مجریان مجاز قدیمی خود را از دست داد
با تاسف فراوان در آخرین ساعتهای چاپ نشریه از درگذشت یکی از
قدیمیترین مجریانمجاز سوپرپایپ ،شادروان جعفر زارعزاده مهریزی
باخبر شدیم.
زندهیاد زارعزاده همکاری خود با سوپرپایپ را از سال 1380همزمان
با راهاندازی شبکه مجریانمجاز آغاز کرد .اخالق نیک ،مشتریمداری
و تعهد به اجرای درست همیشه سرلوحه کار او بود .بههمین دلیل به
پاس د ه سال همکاری مسئوالنه در سال  1390موفق به دریافت لوح
تقدیر این شرکت شد.
سوپرپایپ درگذشت این همکار قدیمی را تسلیت میگوید و برای
همه بازماندگان صبر آرزوی شکیبایی و سالمتی دارد.

با همکاران
متاسفانه با خبر شدیم آقای سیاوش قلیزاده مجری مجاز
اردبیل در غم از داستدادن پدر سوگوارند.
این مصیبت را به ایشان تسلیت میگوییم و برای بازماندگان
صبر آرزو میکنیم.

متاسفانه با خبر شـدیم آقای موسی احمد کمالی مجریمجاز تبریز
در غم از دستدادن همسرشان سوگوارند.
ضمن عرض تسلیت این مصیبت ،برای همکار گرامی آقای کمالی
وسایر بازماندگان ،شکیبایی و سالمتی آرزومندیم.

متاسفانه باخبر شدیم آقای مسعود یوسفی مجریمجاز قزوین سوگوار درگذشت خواهرشان هستند.
این مصیبت را به ایشان تسلیت میگوییم و برای آن تازهدرگذشته آرامش و برای بازماندگان صبر آرزو میکنیم.

مجریان حافظان بهداشت جامعه
نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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اینروزها که بهدلیل همهگیری بیماری کرونا درباره حافظان سالمت زیاد میشنویم و
میگوییم ،هیچ فکر کردهاید که لولهکشها از زمانهای قدیم حافظ بهداشت و در نتیجه
سالمت مردم بودهاند و بدون کار آنها زندگی انسانها بهکلی مختل میشود؟
فرزندان شما چهقدر از اهمیت کارتان آگاه هستند و به آن افتخار میکنند؟ دوستان شما
شناختی از کار مهم شما دارند؟ مشتریانتان چهطور؟ میدانند که اجرای درست شما
عملکرد سیستم تاسیساتی ساختمان آنها را تضمین کرده است؟
پوستری که میبینید در دهه  20میالدی یعنی  100سال پیش به افتخار لولهکشها
در آمریکا چاپ شدهاست و کنایه از دوران رکود اقتصادی آمریکا دارد و میگوید:
"پیش به سوی گشایش در جامعه"
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کمک مالی ویلو به بیمارستانی در روسیه
در شرایطی که ویروس کرونا همه دنیا را درگیر کرده است ،همبستگی در جامعه
از هر زمان دیگری اهمیت بیشتری دارد.
به همین خاطر WILO RUSبه عنوان یکی از شرکتهای پیشرو در صنعت
که در لیست شرکتهای استراتژیک روسیه قرار دارد برای دستیابی به تجهیزات
پزشکی فوری مورد نیاز ،به یک بیمارستان در نوگینسک شهری در نزدیکی
مسکو کمک مالی میکند.
ویلو شریک تجاری سوپریایپ یک شرکت بینالمللی است که دفتر مرکزی
آن در دورتموند آلمان واقع شده و در حدود  8000کارمند در سراسر جهان
برای آن کار میکنند.
الیور هرمس مدیرعامل  Wiloدر مورد تعهد این شرکت در روسیه گفت:
"ما بیش از  20سال است که با موفقیت در روسیه فعال بودهایم .در سال  2016یک سایت تولیدی را در نوگینسک افتتاح کردیم
که امروز بیش از  250نفر در آن مشغول به کار هستند .به همین دلیل به عنوان یک شرکت با مسئولیت اجتماعی تصمیم گرفتیم
به بیمارستان مرکزی نوگینسک کمک کنیم .این پروژه ارتباط بین همبستگی منطقهای و همکاری فرا ملی را نشان میدهد.
همچنین دالندورفر و مدیر کل  Wilo RUSگفت" :ما افتخار داریم كه برای تامین تجهیزات مهم پزشکی و مشاركت در اقدامات
مشترك با هدف مقابله با  COVID-19سهم مشخصی داشته باشیم .به همین مناسبت میخواهیم از کارکنان متعهدمان در روسیه ،
قزاقستان و بالروس که در این ایام سخت در کار خود تالش میکنند ،صمیمانه قدردانی کنیم .با اراده این همکاران است که زیر ساختهای
مهم با محصوالت و راهحلهای ویلو ایجاد میشود".

استودور خطر ابتال به بیماری ساکنان  برج هنگ کنگ را از بین برد

یوپونور اسناد سال  2019را منتشر کرد
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مطابق گزارش منتشر شده توسط یوپونور این شرکت که
در  85کشور جهان  3800کارمند دارد موفق شده در سال
 2019مبلغ  1.1میلیارد یورو از محصوالت خود را به فروش
برساند .یوپونور شریک تجاری آلمانی سوپرپایپ است که مخترع
و بزرگترین تولیدکننده لولههای غیرفلزی در جهان است.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

شرکت استودور در دو بلوک برج  41طبقه «پاکتین»
هنگکنگ محصوالت سوپرونت  Pو سوپرونت  100را
نصب کرد تا بدین ترتیب فشار مثبت و منفی را در
سیستم فاضالب این برج حذف کند .با نصب این محصوالت،
مشکل بوی بد و انتقال ویروس از سیستم فاضالب به 1025
واحد مسکونی از بین رفت .محصول سوپرونت  Pکه در ایران
توسط سوپرپایپ عرضه میشود ،تنها راهحل شناخته شده
جهان برای دفع فشار مثبت است که در ساختمانهای باالی
 8طبقه بهکار میرود .همچنین سوپرونت  100روی لولههای
عمودی فاضالب نصب میشود و به کمک آن میتوان بدون
نصب عصایی در پشت بام ،هوای مورد نیاز استکها را تامین
کرد.

پربازدیدهای تلگرام
حلقه ضد آتش
حلقه ضد آتش سوردرین در هنگام آتشسوزی با ذوب شدن
و بستن مقطع لوله ،از انتشار آتش ،دود و گازهای سمی
از طریق لولههای فاضالب و خفگی ناشی از تنفس گازهای
سمی ،جلوگیری میکند تا ساکنان و نیروهای امدادی فرصت
کافی برای عملیات نجات داشته باشند .فیلم معرفی این
محصول همچنان یکی از پربازدیدهای تلگرام مجری است.

طراحی کلکتور مکش پمپها
هنگامی که قرار است چندین پمپ بهصورت همزمان از یک
خط کلکتور (منیفولد) مکش نمایند ،باید طراحی مناسبی
برای این خط در نظر گرفته شود تا کارکرد پمپها تاثیر
منفی روی مکش هم نداشته باشند.
استاندارد  HI 9.8پیشنهاداتی در این خصوص ارائه کرده است:
 -1انشعابهای ایجاد شده روی کلکتور نباید روبروی هم
واقع شده باشند.
 -2سرعت سیال در کلکتور نباید بیش از 2.4متر بر ثانیه باشد.
-3بینکلکتورتافلنجمکشپمپدرهرانشعابحداقلبایدفاصلهای
برابر با پنج برابر قطر آن انشعاب وجود داشته باشد .فاصله بین
انشعابات با توجه به قطرها مطابق با شکل بهدست میآید.
نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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تخمین هد تولیدی پروانه پمپ
مقدار هد تولیدی پروانه پمپ بستگی به سرعت چرخش،
قطر خروجی و دیگر پارامترهای هندسی آن دارد.
از آنجا که موتورهای الکتریکی در ایران عموما در دور تقریبی
 2900و  1450دور بر دقیقه کار میکنند ،میتوان برای پمپهای
متعارف صنعتی (جریان شعاعی) هد پروانه در نقطه بهترین راندمان
را از روی قطر خارجی پروانه تخمین زد.
ی است قطر پروانه بر
برای تخمین هد پروانه در دور  1450کاف 
حسب سانتیمتر را به توان  2رسانده و در  3%ضرب کرد.
در دور  2900نیز  ،قطر پروانه بر حسب سانتیمتر به توان 2
رسیده و در  12%ضرب میشود.
به عنوان مثال انتظار داریم پمپ با قطر پروانه  20سانتیمتر
در دور  1450هد تقریبی  12متر و در دور  2900دارای هد
تقریبی  48متر باشد.

سوپرپایپ کالسیک
سوپرپایپ کالسیک اتصاالت با حلقه استیل و اورینگ اروپایی
و آبکاری قلع با همان کیفیت مورد انتظار از سوپرپایپ با
قیمتی اقتصادیتر در دسترس همگان قرار دارد و برای انواع
لوله های  5الیه قابل استفاده است.
فیلم معرفی این محصول در تلگرام مجری با استقبال زیادی
همراه است.
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پربازدیدهای اینستاگرام

* بست سوکت سوپردرین
اين بست ويژهی سيستم فاضالبي سوپردرين و برای نصب بر
روي اتصاالت ،خصوصا در خطوط آب باران است .بست سوكت
به راحتي بر روي اتصال نصب شده و با نصب بست سوكت،
اتصاالت تا  2بار فشار )حدودا  20متر ستون آب( مقاوم
خواهند شد.
 قابلیت نصب بسیار ساده و راحت در هر زمان اطمینان بیشتر از تحمل فشار اتصاالت قابلیت نصب بر روی لولههای خروجی سپتیک تانک که دارایپمپ ،تا  2بار فشار هستند
 -قابلیت نصب بر روی خطوط آب باران تا  2بار فشار
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* مجتمع تجاری فرهنگی و تفریحی کوروش
مجتمع تجاری فرهنگی و تفریحی کوروش در غرب تهران یکی از
مراکز تفریحی و دیدنی پایتخت است.
این مجتمع با زیربنای  107000مترمربع مشتمل بر  600واحد
تجاری 12 ،سالن سینما و آمفیتئاتر ،مجموعه رستورانها و کافی
شاپ ،در  7طبقه و پارکینگ با ظرفیت  1600خودرو و شهربازی در
بزرگراه شهید ستاری واقع شده است .مجتمع کوروش به سیستم
لولهکشی سوپرپایپ مجهز است.

* نصب سرویس بهداشتی ،حتی اگر لوله فاضالب
نزدیک نباشد!
تاکنون اگر میخواستید که محل لوازم بهداشتی را در خانه،
و یا محل کار خود تغییر دهید ،و یا اضافه کنید .نهتنها
سخت ،بلکه گاهی غیرممکن بود! بهخصوص در صورت قابل
دسترس نبودن لوله تخلیه فاضالب .سوپردرین الکترو ،نیاز به
لولهکشی تخلیه برای نصب لوازم بهداشتی ،در ساختمانهای
آماده و یا ساختمانهای در حال بازسازی را برطرف میکند.
شما در هر جایی از ساختمان خود که مایل باشید ،میتوانید
با کمترین تخریب و بدون نیاز به لولهکشی اضافی فاضالب،
لوازم بهداشتی حمام و آشپزخانه مثل توالت ،روشویی ،دوش،
سینک و ...را نصب کنید .البته همانگونه که از سوپرپایپ
انتظار دارید؛ ضروریترین ویژگی سوپردرینالکترو نیز مانند
سایر محصوالت سوپرپایپ ،بهجز مزیتهای راحتی ،ایمنی
و سرعت ،پایبندی به کیفیت است .سوپردرین الکترو با  2تا
 5اتصال ورودی ،به شما این امکان را میدهد تا تقریبا هر جا
که بخواهید با کمترین عملیات ساختمانی ،یک حمام ،توالت،
یا آشپزخانه اضافه کنید .و چون برخالف سیستمهای معمول،
دفع فاضالب به صورت ثقلی نیست ،این امکان حتی شامل
محلهایی میشود که لولهکشی به شبکه فاضالب ساختمان
به دالیلی غیرعملی یا خیلی سخت است .سوپردرین الکترو
دارای موتور پرسرعت ،با تیغههایی است که فاضالب سنگین
را شکسته و خرد و امکان انتقال آن از طریق لولههای سایز
پایین تا تخلیه در لولهی اصلی فاضالب ،که ممکن است  30تا
 100متر دورتر یا  3تا  7متر باالتر قرار داشته باشد را فراهم
میکند .برای آشنایی با مدل های مختلف سوپردرین الکترو
از سایت  www.superdrain.irبازدیدکنید.
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معرفی محصول

رابط پرسی مهرهدار
رابط پرسی مهرهدار یکی از اتصاالت کاربردی سوپرپایپ
است که به تازگی تولید داخلی برخی از سایزهای آن شروع
شده و مورد توجه مجریان قرار گرفته است .برای آشنایی
بیشتر با مشخصات و کاربرد این اتصال با ما همراه باشید.

* رابط پرسی مهرهدار چیست و چه کاربردی دارد؟
رابط پرسی مهرهدار برای ارتباط لولههای سوپرپایپ با
سیستم فلزی (سوپرپایپ یا غیره) استفاده میشود.
از نکات قابل توجه این اتصال این است که به صورت کامال
بازشو طراحی شده و هر زمان که نیاز به تعویض یا سرویس
بخشی از تاسیسات وجود داشته باشد میتوان با بازکردن
مهره ،سیستم مورد نظر را جدا کرد .جدا کردن سیستم
بهطور معمول برای تعویض یا سرویس اجزای تاسیساتی
کاربرد دارد .برای مثال در موتورخانه شیرها یا کلکتورهایی
وجود دارد که ممکن است پس از مدتی به سرویس و تعمیرات
نیاز پیدا کنند .اگر لولههای سوپرپایپ با رابط پرسی مهرهدار به
این اجزای تاسیساتی وصل شده باشند ،جدا کردن کلکتورها و
شیرها به راحتی امکان پذیر است.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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همان مفهوم مورد نظر مقررات ملی ساختمان است .اگرچه
مهرهماسوره شباهتهایی با رابط پرسی مهرهدار دارد اما
تفاوتهای مشخصی نیز در کاربرد دارد که در ادامه میخوانید.
*تفاوتهای کاربردی رابط پرسی مهرهدار با مهرهماسوره

استفاده از مهرهماسوره برای مواقعی است که در آینده نیاز به
بازکردن سیستم برای تعمیر یا تعویض وجود نداشته یاشد؛
چون هنگام استفاده از مهرهماسوره ،ماسوره وارد اتصال
بعدی میشود و در عمل جداکردن سیستم بسیار سخت
* اجزای رابط پرسی مهرهدار
و در مواردی غیرممکن خواهد شد.
اما با استفاده از رابط پرسی مهرهدار
طراحی بازشو ،آببند شدن کامل،
یک طرف رابط پرسی مهرهدار به
بهراحتی میتوانید با بازکردن مهره و
صورت پرسی با کد رنگ است و
امکان حرکت یک سانتیمتری مهره،
تکنولوژی  RTSو روکش قلع
لوله سوپرپایپ در سایزهای مشخص
سیستمها را از هم جدا کنید.
اقالم
از
یکی
به
را
دار
ه
مهر
پرسی
رابط
میتواند وارد آن شده و با دستگاه
توجه به این نکته هم ضروری است
پرس یوپونور یا روتنبرگر پرس شود.
که مهرهماسوره برای ارتباط لوله
مورد اطمینان مجریان تبدیل کرده است
طرف دیگر این اتصال دارای یک
سوپرپایپ به رزوههای سوپرپایپ
مهره هرزگرد در سایزهای مختلف
(مثل کلکتور آبرسانی یا مغزی
مهره
داخل
که
مخصوص
است که به کمک یک حلقه تفلونی
سوپریایپ) ،طراحی شده اما رابط پرسی مهرهدار را میتوانید
است آببندی را کامل میکند.
به همه رزوههای فلزی (سوپرپایپ و غیره) ببندید.
* مقررات ملی ساختمان چه میگوید؟

شماره 1399/52

در صفحه  60مبحث  16مقررات ملی ساختمان (تاسیسات
بهداشتی) آمده است" :اتصال لوله آب به مخازن ذخیره،
شیرهای فشارشکن ،آب گرمکن ،دستگاههای تصفیه آب و
موارد مشابه ،باید از نوع اتصال بازشو (مانند مهرهماسوره
یا فلنج) باشد تا امکان جداکردن آن وجود داشته باشد".
اگرچه در این متن از مهرهماسوره نام برده شده اما به
نظر میرسد رابط پرسی مهرهدار با خصوصیت بازشوندگی

* دارای حلقهی آببندی از جنس تفلون بدون نیاز به
آببندکننده
یکی از مشکالت بزرگ در ساختمانها نشتی اتصاالتی است
که با حلقه پالستیکی آببند میشوند و یکی از مزیتهای
مهم رابط پرسی مهرهدار استفاده از حلق ه آببندی تفلون
به جای حلقه پلی اتیلن است .این حلق ه تفلونی عالوه بر
آببندی کامل و مقاومت باال در آب داغ ،طول عمر بسیار
باالیی دارد.

همچنین با وجود این حلقهی تفلونی ،دیگر برای آببندی
رابط پرسی مهرهدار به سیستم فلزی دیگر ،به استفاده از
مکملهای آببندی مانند نوار تفلون و یا هر آببندکنندهی
دیگری نیاز ندارید.
* سایزهای رابط پرسی مهرهدار
رابط پرسی مهرهدار سوپرپایپ در سایزهای مختلفی وجود
دارد که دو سایز 16*1/2و 20*1/2در داخل تولید میشود
و سایر موارد از شرکت یوپونور آلمان (شریک تجاری آلمانی
سوپرپایپ و مخترع لولههای پنجالیه) تامین میشود.
ﺳﺎﯾﺰ

ﺷﻤﺎره ﻓﻨﯽ

مرحلهی اجرای سیستم لولهکشی کردهاست .با توجه به
تکنولوژی باالیی که در اتصال رابط پرسی مهرهدار و نیز
همه اتصاالت سیستم لولهکشی سوپرپایپ  2+به کار رفته،
کالیبرکردن حذف شده است .این یعنی خطای انسانی
کاهش یافته و اجرای لولهکشی سریعتر شده است.
* مجهز به روکش قلع
مطابق مقررات ملی ساختمان بندهای"16-3-4-4-ت-4
و 14-10-3-4-پ" اتصاالت لولهکشی ترموپالستیک برای
استفاده در سیستمهای آبرسانی سرد و گرم مصرفی و
سیستمهای گرمایشی باید از جنس برنجی و فوالدی با
روکش قلع یا آبکروم باشد .رابط پرسی مهرهدار مثل همه
اتصاالت سیستمهای لولهکشی سوپرپایپ اعم از "سوپرپایپ
" ،"2+مهره و ماسورهای" و "اتصاالت کالسیک" مجهز به
آبکاری قلع هستند.

16x1/2

952520-I

1537x3/4

1015274

20x1/2

954520-I

20x3/4

954530-I

25x191

1015297

32x1/2

956550-I

40x1/2

1046937

* رابط پرسی مهرهدار در اتصاالت کالسیک مجهز به
حلقه اروپایی

50x2

1046939

رابط پرسی مهرهدار به غیر از اتصاالت دوپالس در نوع
کالسیک هم موجود است .در اتصاالت کالسیک که
بهصورت اقتصادیتر از  2+تولید میشود ،بهجای حلقهِ
پرس آلومینیومی از حلقه استیل استفاده شدهاست .اتصاالت
کالسیک سوپرپایپ با باالترین استانداردهای داخلی با حلقه
و اورینگ اروپایی عرضه میشود .اما نیاز به کالیبر دارد.

* سایر مشخصات عمومی رابط پرسی مهرهدار
مجهز به تکنولوژی RTSو کد رنگ

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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بدون نیاز به کالیبرکردن رابط پرسی مهرهدار مانند همه
اتصاالت سوپرپایپ  2+و اتصاالت مهرهماسورهای مجهز به
تکنولوژی  RTSو کد رنگ است .این تکنولوژی با کاهش
خطای انسانی امکان وجود خطا در لولهکشی را به حداقل
میرساند .وجود "کد رنگ" باعث تشخیص سریع و درست
سایزهای لوله ،اتصال و فک دستگاه پرس میشود .با وجود
تکنولوژی ( RTSایمنی تست فشار) در صورت عدم پرس
یک اتصال ،با ورود کمترین فشار آب به داخل سیستم
لولهکشی ،اتصال شروع به نشتی خواهد کرد و اتصالی که
پرس نشده است مشخص میشود .همچنین اجرای درست
کالیبرکردن مستلزم استفاده از ابزار استاندارد کالیبراتور،
برش درست لوله و روش درست اجرای کالیبر است .این
موارد ،کالیبرکردن را تبدیل به مشکلترین و زمانبرترین

در این اتصال واشر آببندی بهجای پلیاتیلن
از جنس تفلون است .واشر تفلون عمر طوالنی
دارد و عالوه بر آببندی بهتر اتصال ،مقاومت
آن را در برابر آب داغ و فشار افزایش میدهد.

فنی و آموزشی

سوپرفیکس

انعطافپذیری

+

از خصوصیات منحصر به فرد سوپرفیکس تعداد اقالم
محدود اما دارای انعطاف زیاد برای همه مصارف بست و
ساپورت ساختمانها است.

خالقیت در اجرا

با توجه به راحتی و سادگی استفاده از سیستم نصب
تاسیسات سوپرفیکس ،همکاران و مجریان ما در
سراسر کشور ،با کمی خالقیت و انتخاب روشهای
اجرایی هوشمندانه ،تجربههای موفقی در استفاده
از این سیستم داشتهاند که همانند شمارههای قبلی
نمونههایی را با شما به اشتراک میگذاریم.

جاوید عسگری
مجری استان کرمان

استفاده از سوپرفیکس U
و صفحات نصب برای اجرای
لولههای عمودی و فاضالب

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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ساپورت لولههای افقی
سوپرپایپ توسط سوپرفیکس
تخت

خالقیت مجری در اجرای
ساپورت زیرسقفی با استفاده
از سوپرفیکس  Uو صفحههای
نصب افقی

حبیب حدادیان
مجری مجاز
استان زنجان

خالقیت مجری در مهار لولههای
آبرسانی و فاضالب سینک یا
روشویی در صورت عدم وجود
دیوار یا تیغه

مهار لولههای دودکش مجهز به
عایق توسط روشی خالقانه با
استفاده تلفیقی از
سوپرفیکس تخت و U

اجرای لوله های عمودی

فاضالب توسط سوپرفیکس U

و صفحات نصب افقی
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ساطعی
مجری مجاز
استان تهران

قابلیت انعطافپذیری
سوپرفیکس نصب هر دستگاهی
در هر شرایطی را فراهم میکند

مهار خالقانهی ویدیو
پروژکتور در سقف

آماده سازی پایه نصب
با قابلیت خمکاری
سوپرفیکس توسط
خم کن سوپرفیکس

سجاد عشقی حساس
مجری مجاز
استان تهران
اجرای سوپرفیکسU
با پیچ متری برای مهار لولههای
زیرسقفی

سوراخهای متعددموجود
بر روی سوپرفیکسU
امکان رگالژ بستهای مختلف را
فراهم میسازد

با سری سازی ساپورتها
سرعت اجرای ساپورت به
مراتب بیشتر خواهد شد

خالقیت مجری در طراحی
دستک باکمترین هزینه و
کمترین فضای ممکن برای
ساپورت لولههای عمودی تاسیساتی

مهارلولههای عمودی
هواکش با استفاده از
قابلیتهای پروفیلهای
مختلف سوپرفیکس

اجرای ساپورت لوله های
فاضالب با استفاده از پروفیل های
سوپرفیکس درحاالت مختلف

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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کاویتاسیون در پمپها
کاویتاسیون یا آنگونه که به فارسی ترجمه شده است" ،حبابزایی" یا "حفرهزایی" ،یکی از مهمترین عوارض ایجاد شده در
پمپهاست که عالوه بر ایجاد لرزش در بدنه پمپ و خوردگی در پروانه باعث کاهش قابل توجه هد و دبی پمپ میشود.
دلیل ایجاد کاویتاسیون کاهش بیش از حد فشار در ورودی پروانه و تبخیر بخشی از سیال در این ناحیه و سپس ترکیدن حبابهای
بهوجود آمده است .باید در نظر داشت که گاهی بهدلیل اطالعات ناکافی بسیاری از ایرادهای پمپ به کاویتاسیون نسبت داده
میشود در صورتی که انتظار نمیرود اگر پمپ به درستی انتخاب شده باشد و تغییری در شرایط مدار رخ نداده باشد کاویتاسیون
اتفاق بیفتد.

ورود آب به دهانه پمپ و چرخش شدید و ناگهانی آن در
ابتدای کانال پروانه که با تالطم و اغتشاش زیاد همراه است،
باعث کاهش شدید و یکباره فشار در چشم پروانه میشود .این
افت ممکن است آنقدر زیاد باشد که فشار آب از فشار بخار
آن نیز کمتر شود و حبابهای بخار داخل سیال شکل بگیرد.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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افت فشار در چشم پروانه
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این حبابها همراه با جریان آب به داخل کانال پروانه کشیده
شده و با عملکرد پروانه ،فشار آن افزایش مییابد تا آنجا
که فشار مایع اطراف آنها باعث ترکیدن حبابها میشود.
ترکیدن این حباب ها ذرات سیال اطراف آنها را با سرعت
زیاد به اطراف پراکنده میکند که برخورد آنها به دیوارههای
پروانه باعث خوردگی سطح داخلی میشود .ترکیدن این
حبابها با صدا نیز همراه است به گونه ای که از داخل
حلزونی پمپ صدایی شبیه به برخورد مداوم سنگریزهها به
پروانه شنیده میشود.

مقدار آسیبدیدگی برای همه پروانهها یکسان نیست و به
جنس آن بستگی دارد .چدن از جمله ضعیفترین و فوالد از
مقاومترین مواد مورد استفاده در برابر کاویتاسیون است .به
این ترتیب در صورتی که پمپ مدتی در شرایط کاویتاسیون
کار کرده اما پروانه آن فوالدی است ،به احتمال زیاد آثار آسیب
روی پروانه قابل مشاهده نیست .اما در مورد پروانههای چدنی در
قسمت داخلی قوس پره آثار کاویتاسیون به چشم خواهد خورد.

* مهمترین توصیهها برای رفع مشکل کاویتاسیون در پمپهای آبرسانی عبارتند از:
* کم کردن آبدهی پمپ با استفاده از شیر خروجی
* نصب پمپ در ارتفاع پایینتر
* افزایش ارتفاع سطح سیال در مخزن مکش
* کاهش تلفات در لوله مکش با افزایش قطر یا کاهش طول و کم کردن اتصاالت و تلفات آنها
* کم کردن دمای سیال

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

یکی از منحنیهای مورد استفاده هنگام انتخاب پمپ منحنی
کاویتاسیون یا به اصطالح ( NPSHهد مکش خالص مثبت)
است که برای بررسی شرایط پمپ از نظر احتمال ایجاد
کاویتاسیون مورد استفاده قرار میگیرد .مقادیری که در این
منحنی میبینید ،نشاندهنده آن است که آب در ورودی به
پروانه دچار چه مقدار افت فشار میشود .مثال :اگر NPSH
یک پمپ در کاتالوگ  4متر اعالم شده باشد بدین معنی
است که آب پس از ورود به چشم پروانه دچار  0.4بار (4
متر) افت فشار موضعی میشود .طراح مدار باید محاسبه
کند که با توجه به دمای آب آیا این مقدار تلفات باعث ایجاد
حباب خواهد شد یا نه.
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عوامل موثر بر کاویتاسیون در پمپهای سیرکوالتور
در پمپهای سیرکوالتور نیز همانند پمپهای مدار باز احتمال رخ دادن کاویتاسیون ناشی از کم بودن فشار در مکش پمپ وجود
دارد .بهعالوه در مدار گرمایش به علت دمای باالی آب مقداری هوا بهصورت حبابهای ریز همراه آب در حرکت هستند که این
امر خود به ایجاد کاویتاسیون کمک میکند.
پنج دلیل ایجاد کاویتاسیون در شکل زیر نشان داده شده است.

با توجه به شکل باال:
 -1در شرایطی که در مدار گرمایش ،دمای آب باالتر از حد معمول باشد ،احتمال تشکیل حباب در مکش پمپ بیشتر میشود.
عالوه بر آن بخشی از هوای محلول در آب بهصورت حبابهای غیرمحلول در میآید که خود شرایط کاویتاسیون را تشدید میکند.
 -2ایراد دیگر که ممکن است هنگام نصب تجهیزات اتفاق بیفتد آن است منبع انبساط به خروجی پمپ متصل شده باشد.
همانگونه که در شماره پیشین توضیح داده شد این امر سبب میشود هد پمپ بهجای آن که صرف افزایش فشار در خروجی پمپ
شود ،فشار در مکش پمپ را کم کند که تاثیر مستقیمی بر حبابزایی در ورودی پروانه خواهد داشت.
نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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 -3همانگونه که افزایش فشار منبع انبساط باعث باال رفتن فشار در تمامی اجزای مدار میشود ،کم بودن فشار این منبع نیز دلیلی
بر کم شدن فشار ورودی به پمپ و ایجاد کاویتاسیون خواهد بود.
 -4برای خارج کردن هوای محلول و غیرمحلول در مدار گرمایش  ،الزم است از تجهیزات مناسب استفاده شود .بهعنوان مثال
ایرسپراتور در خروجی دیگ (قبل از پمپ) به بهترین شکلی حبابهای میکرونی هوا را تخلیه میکند که این امر خود کمک شایانی
به جلوگیری از کاویتاسیون میکند.
 -5وجود اتصاالتی نظیر شیر یا زانویی در فاصله کم قبل از پمپ باعث تالطم جریان و کاهش مضاعف فشار در ورودی پروانه
میشود که شرایط را برای ایجاد حباب مساعد میکند.

شماره 1399/52

پمپهای ویلو در ساختمان بانک مرکزی ایرلند
در صورتی که بهخاطر دمای باال یا فشار کم سیال در مکش
پمپ احتمال ایجاد کاویتاسیون وجود دارد ،نصب یک
فشارسنج ترکیبی (اندازه گیری فشار مثبت و منفی) در
ورودی پمپ الزامی است.

بانک مرکزی جمهوری ایرلند از سال  2017به ساختمانی
جدید و مدرن در مجاورت رود "لیفِی" در شهر دوبلین منتقل
شده است .این ساختمان "دوستدار طبیعت" گواهی معتبر
( BREEAMارزشیابی ساختمان از دیدگاه محیطزیست) را
دریافت کرده که یک نمونه از الزامات آن استفاده از موتورهای
با راندمان  IE4در تجهیزات الکتریکی بوده است.

در پمپهای آبرسانی ،با توجه به افزایش احتمال کاویتاسیون
و نیز مشکالت ناشی از هواگیری که منجر به خشک کار
کردن پمپ میشود ،نصب پمپ باالتر از سطح آب در منبع
مکش مجاز نیست.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

یکی از مهمترین مشکالتی که ممکن است در سر راه مکش
پمپها اتفاق بیفتد و منجر به کاویتاسیون شود ،گرفتگی
صافی است .بنابراین تمیز کردن صافی بخشی از عملیات
جاری در حفظ و نگهداری است.

همه پمپها و بوستر پمپهای تامین آب مصرفی و سیستم
سرمایش و گرمایش این مجموعه از برند ویلو است .پمپهای
مدار بسته شامل سیرکوالتور هوشمند سری  GIGAاست
که کنترل الکترونیکی دارد و از موتور  ECبهره میبرند و
مصرف انرژی در آنها بسیار کاهش یافته است .عالوه بر
آن سیرکوالتورهای بزرگتر سری  IL-Eکه دارای اینورتر
یکپارچه با موتور هستند و مقدار دبی و فشار تولیدی پمپ
را بصورت دائم تحت کنترل دارند .عالوه بر آن از پمپهای
عمودی استیل  Helixدر ساخت بوستر پمپهای هوشمند
و دور متغیر سری  SiBoost Smart3استفاده شده است.
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آشنایی با
مقررات ملی ساختمان
قسمت سی و هشتم

مبحث شانزدهم  -ویرایش 96
تاسیسات بهداشتی ()32

همانطور که اطالع دارید از شمارههای گذشته ،بررسی تغییرات آخرین ویرایش مبحث  16مقررات ملی ساختمان را آغاز کردیم
و در این شماره نیز به بررسی چند تغییر از مجموعه تغییرات این مبحث می پردازیم.
اولین تغییری که در این شماره به آن می پردازیم مربوط می شود به مقاومت مصالح پالستیکی لولهکشی فاضالب در برابر شعلهور شدن آتش.
طبق آنچه در ویرایش جدید بیان شده است ،در سیستم لولهکشی فاضالب اگر از لولههای پلیمری استفاده کنیم و این لولهها
در کف دفن نشوند؛ مثل لولههای قائم فاضالب که در داکتها اجرا میشوند و یا در زیر سقف کاذب بصورت افقی قرار میگیرند،
باید از جنسی انتخاب شوند که در برابر آتش و آتشسوزی مقاوم باشند .استانداردهای مورد استناد در مقررات ملی در اینباره ،
استاندارد ملی  ،ISIRI 8299اروپایی  EN 13501و استاندارد  DIN 4102است.
لولهها اگر از دو استاندارد اول برای این موضوع تاییدیه تطابق میگیرند باید در کالس  B-s1-d0و یا باالتر از آن باشند و اگر از
استاندارد  DIN 4102استفاده میکنند باید در کالس  B1و یا باالتر باشند.
مصالح پالستیکی لوله کشی فاضالب که به صورت غیر مدفون در تراز باالتر از کف پایینترین طبقه ساختمان نصب میشوند،
باید در برابر شعلهور شدن مقاوم باشند .واکنش این مصالح در برابر آتش باید برابر یا بهتر از کالس  B-s1-d0در مطابقت با
استاندارد ملی  ISIRI 8299یا استاندارد اروپایی  EN 13501و یا بهتر از کالس  B1در مطابقت با استاندارد  DIN4102باشد.
ویرایش 1396
می دانید که سیستم فاضالبی سوپردرین )HT)Vدارای رده  B1از استاندارد  DIN 4102است و به دلیل دیرسوز بودن از انتقال
آتش جلوگیری میکند و در صورت حذف شعله ،خود به خود خاموش میشود .یادآور میشود که لولههای موسوم به سایلنت فاقد
این قابلیت هستند.

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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تغییر بعدی مربوط به لوله پالستیکی تکالیه است .در چاپ جدید مربوط به سال  ،1396در جدول مربوط به لولههای پالستیکی
تکالیه که برای سیستم لولهکشی آب سرد و گرم مصرفی ساختمان مجاز هستند ،لولههای پلیپروپیلن  PPاز قسمت مربوط به
لولههای مورد استفاده در آب گرم مصرفی حذف شده و فقط برای توزیع آب سرد مصرفی مورد تایید قرار گرفته است.

همانطور که در جدول زیر مربوط به ویرایش  1396دیده میشود ،ستون مربوط به لولههای  PPاز جدول لولههای آب و سرد و
گرم حذف شده است و فقط در جدول مربوط به آب سرد مصرفی میتوان از آنها استفاده کرد.
جدول " 3-4-3-16ب" ( -)1لوله های پالستیکی تک الیه مورد استفاده در توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی

استاندارد

جنس لوله

پلی اتیلن دمای باال پلی وینیل کلراید
کلردار شده PVC-C
PE-RT

پلی اتیلن مشبک
PEX

ISIRI

13205

 5تا 12753-1

13251-1~5

BS

7291/5556

-----

-----

DIN

16892/16893

16833/16834

-----

ASTM

F876/F877

F2769

D2846/F441/F442

CSA

B137.5

-----

B137.6

ISO

15875/4065

-----

15877

جدول " 3-4-3-16ب" ( -)2لوله های پالستیکی تک الیه مورد استفاده در توزیع آب سرد مصرفی

استاندارد

پلی اتیلن مشبک

جنس لوله

PEX

پلی اتیلن دمای باال پلی وینیل کلراید
کلردار شده PVC-C
PE-RT

پلی پروپیلن
PP

ISIRI

13205

 5تا 12753-1

13251-1~5

6314-1,2

BS

7291/5556

-----

-----

-----

DIN

16892/16893

16833/16834

-----

8077/8078

ASTM

F876/F877

F2769

D2846/F441/F442

F2389

CSA

B137.5

-----

B137.6

B137.11

ISO

15875/4065

-----

15877

15874

ویرایش 1396
جدول شماره (" )3-4-4-16ب" ( -)1لوله های غیر فلزی تک الیه مورد استفاده در توزیع آب سرد و آب گرم مصرفی

پلی اتیلن مشبک

پلی اتیلن دمای باال

PEX

PE-RT

ISIRI

13205

 5تا 12753-1

6314-1,2

BS

7291/5556

-----

-----

DIN

16892/16893

16833/16834

8077/8078

ANSI/ASTM

F876/F877

F2623/F2769

F2389

CAN/CSA

B137.5

-----

B137.11

DVGW

W542

W542

W542

ISO

15875/4065

استاندارد

جنس لوله

پلیپروپیلن

PP

ویرایش 1391
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در شماره بعد به موضوع فاصله انتهای لوله هواکش اجرا شده در پشت بام ،از در ،پنجره ،دهانه ورود هوا یا هر نوع بازشوی دیگر
به فضای داخل ساختمان خواهیم پرداخت.
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15874

اجرای درست و نادرست
آبرسانی

اجرای درست

فرشاد گلهبان
مجری مجاز ارومیه

بررسی مسیر لولهکشی و پیش بینی نحوه اجرا از نکات ضروری اجرای آبرسانی است.
مسیرهای عبور لوله بایستی از وجود نخالههای بنایی پاکسازی و به این نکته توجه شود که
لوله از هرجایی اجازه عبور ندارد .مثل ممنوع بودن عبور لوله از داخل دودکش یا اینکه اگر
لوله بخواهد از دیوار عبور کند ،استفاده از غالف الزامی است .همانطور که در تصویر مشاهده
میکنید محل نصب اجزای تاسیساتی توسط مجری بررسی و لولهکشی با حسن سلیقه اجرا
شده است .به این نکته نیز توجه شود که تا حد ممکن لولهها از روی هم عبور نکنند و فاصله
بین آنها رعایت شود .استفاده از بست برای محکمکردن لوله از دیگر نکات اجرای خوب
بهشمار میرود .سوپرپایپ دارای بستهای روکشدار سایز  16تا  200میلیمتر و بستهای
پالستیکی روکار سایز  16تا  32است.
این تصویر گویای یک اجرای نادرست است .عدم بررسی پیش نیازها و مسیر لوله کشی منجر
به این شده که عالوه بر عدم نصب بست مناسب ،اعوجاج لولهها و چسبیدن لولهها به چشم
بخورد .همچنین زمانی که بخواهند دیوار را اجرا کنند احتمال آسیبدیدن لولهها وجود دارد.

اجرای نادرست

فاضالبی

اجرای درست

گروه اجرایی آبشار
تهران

اجرای نادرست

گرمایش کفی

اجرای درست

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات

محمد سهرابی
مجری مجاز تهران
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اجرای نادرست

برای رعایت شیب و محکم کردن لولههای فاضالب باید از بستها به روش درست استفاده
کنید .در اجرای سیستم فاضالبی سوپردرین بر حسب شرایط اجرایی از دو نوع بست دوپایه
بدون روکش یا تک پایه روکشدار استفاده میشود .هر کدام از این بستها میتواند با توجه به
میزان سفتشدن پیچهای آن به عنوان بست راهنما یا ثابت مورد استفاده قرار گیرد .در بست
ثابت که پشت سوکت نصب میشود ،پیچهای تنظیم بهطور کامل سفت میشوند؛ اما در بست
راهنما که با توجه به سایز لوله در فاصلههای معین نصب میشود ،پیچها بعد از انجام تست
یک یا دو دنده باز میشوند تا حرکت لوله در داخل سوکت که ناشی از انبساط و انقباض است،
امکانپذیر باشد .همانطور که در شکل میبینید ،محل و فاصله بستها درست اجرا شده است.
همچنین الزم است بدانیم که روی سیفون باید سه عدد بست اجرا شود :روی شترگلویی،
علمک و خروجی سیفون .
نصب بست بر روی سوکت مجاز نیست چون باعت تغییر شکل سطح مقطع سوکت شده و در
نتیجه سیستم لولهکشی فاضالب از آب بندی خارج خواهد شد .اگر در جایی ضرورت پیدا
کرد که روی سوکت نصب اجرا شود (این حالت زمانی است که دو یا چند اتصال پشت سر هم
قرار گیرد) میتوان از بست سوکت سوپردرین استفاده کرد .بست سوکت میتواند سیستم را تا
فشار  20متر ستون آب ( 2بار)مقاوم کند

نصب درز انبساط یکی از الزامات اجرای گرمایشکفی سوپرپایپ است .درز انبساط باید در
محلهایی که در نقشه طراحی سوپرپایپ مشخص شده اجرا شود .یادآوری می کنیم که
در مکانهایی که لوله با درز انبساط تقاطع دارد ،الزم است لوله با خرطومی پوشانده شود.
یکی دیگر از الزامات گرمایشکفی ،اجرای عایقکناری است .در واقع اولین مرحله در اجرای
سیستم گرمایشکفی سوپرپایپ نصب عایقهای کناری در مجاورت همهی دیوارها و اطراف
ستونهاست.در شکل مشخص است که عایق کناری در مجاورت دیوار اجرا شده اما چون
مطابق استاندارد با نایلون حبابدار متاالیز پوشانده شده دیده نمیشود.
همانطور که در تصویر میبینید عایق کناری در مجاورت دیوار سمت راست اجرا نشده و در کنار
دیوار روبرو با اینکه اجرا شده اما ورق حبابدار متاالیز روی آن را بهطور کامل نپوشانده است.
همچنین در قسمت وسط مدارها ،فاصله بین لولهها بیشتر از حد استاندارد است.

یک تجربه

ساپورت مناسب ،الزمه اجرای سیستم لولهکشی فاضالبی

چندی پیش مهندس پروژهای با شرکت سوپرپایپ تماس گرفت و عنوان کرد برای تست سیستم فاضالبی سوپردرین
به مشکل خوردهایم .او میگفت با آنکه در مقررات ملی مبحث  16برای تست سیستم پوشفیت ،فشار  3متر ستون
آب هم مجاز است اما مالک پروژه خواست با فشار  6متر ستون آب این پروژه تست شود ،متاسفانه زیر فشار آب،
اتصاالت از هم خارج میشود و نمیتوانیم تست کنیم  .لطفا به ما کمک کنید.
کارشناس شرکت سوپرپایپ قرار بازدید با ایشان گذاشت و به پروژه
مراجعه کرد و با توجه به وسعت پروژه از مهندس خواست قسمتهای
مختلف و نحوه لولهکشی فاضالب را بازدید کند.
اشکال کار بدون بررسی از نزدیک سیستم لوله و اتصاالت فاضالبی
معلوم بود؛ استفاده از ساپورت نامناسب!
ساپورت نامناسب باعث شده بود سیستم فاضالبی نتواند فشار آب
مرحله تست را تحمل کند و اتصاالت از هم خارج میشدند.

حتی با فشار  6سانتیمتر ستون آب هم وجود نداشت چه برسد
به  6متر ستون آب! از دیگر اشکاالت این پروژه ،انتخاب مسیر
نادرست برای لولهکشی فاضالب بود .مطابق قاعده فنی باید مسیر
لولهکشی فاضالب تا حد امکان مستقیم و بدون پیچ و خم باشد اما
در این لولهکشی بیش از حد استاندارد زانویی اجرا شده بود و مسیر
لولهکشی نادرست بود .این اشکال در کنار ساپورت نامناسب باعث
مشکالت شده بود.

* اهمیت ساپورت در چیست؟
ساپورت ،نگهدارنده سیستم فاضالبی پوشفیت و به نوعی تکیهگاه
برای لوله و اتصاالت و بستهای آن است .اگر ساپورت ،ساپورت
مناسبی نباشد ،نمیتواند بست و همچنین لوله و اتصاالت را در
جای خود محکم نگه دارد و بدینترتیب با فشار ستون آب تست،
اجزای فاضالبی از هم جدا میشوند.
سیستمهای ساپورت چند دستهاند؟
ت وجود دارد :سنتی و مدرن
* دو دسته ساپور 
ساپورتهای سنتی که به نبشیکشی هم معروف است از گذشته
در پروژهها استفاده میشد اما به دلیل مشکالت زیاد مثل نیاز به
جوشکاری ،سختی اجرا ،عدم انعطافپذیری در اجرا ،نیاز به ضدزنگ و
...جای خود را به ساپورت مدرن داده است.
برای ساپورت مدرن از سیستم بست و ساپورت سوپرفیکس
استفاده میشود که مثال خوبی برای ساپورت مدرن است .در
سوپرفیکس ،مشکالت نبشیکشی وجود ندارد و در بعضی پروژهها
مثل همین پروژه که دارای سقف عرشه فوالدی بود تنها روش قابل
اطمینان برای ساپورت کشی است.

* راهحل مناسب
کارشناس سوپرپایپ برای نشان دادن ناکارآمدی ساپورت استفاده
شده ،روی چارپایه رفت و با دست سیستم ساپورت و لولهکشی
زیر سقف را تکان داد .سیستم به راحتی تکان میخورد .به همین
دلیل از مهندسان و مجریان پروژه خواست که ساپورتکشی را
تقویت کنند .آنها پس از تقویت ساپورت ،موفق شدند با فشار 6
متر ستون آب تست بگیرند.
* اشکاالت دیگر اجرای این پروژه
متاسفانه با بررسی بیشتر مشخص شد
اجرای این پروژه اشکاالت دیگری هم دارد
که می تواند باعث بروز مشکالت دیگری
مثلنشتیهنگامتستکردنشود.
لولهها با ابزار نامناسب برش خورده
وکونیک هم نشده بودند .به علت انبارش
نامناسب حلقههای آببندی نیز کثیف
بود و گچ و سایر نخالههای بنایی روی
آن به چشم میخورد .پس از مشخص
شدن اشکاالت ،مجریان پروژه در دوره
آموزش شرکت سوپرپایپ شرکت
کردند و با اجرای استاندارد سیستم فاضالبی سوپردرین آشنا شدند.
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* چرا ساپورت این پروژه نتوانسته بود تست را پاس کند؟
برای این پروژه از ساپورت سنتی نبشی و آن هم به صورت ناقص
و ناکارآمد استفاده شده بود .یعنی به جای آنکه نبشیها به
سقف محکم شوند و تکیهگاه مناسبی برای بستها و رادها (پیچ
متری) باشند ،نبشیها بهصورت نمایشی فقط زیر سقف قرار گرفته
بودند و پیچهای متری ،نبشی را نگه داشته بودند .با این روش
ساپورتکشی مشخص بود که امکان تست کردن

قبل از اصالح

بعد از اصالح
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استفاده ایمن از ماسک
میدانید که استفاده از ماسک نقش مهمی در پیشگیری از انتشار ویروس کرونا دارد .اگرچه رعایت بهداشت شخصی مانند
شستوشو یا ضدعفونی کردن دستها ،همچنین رعایت فاصله  2متری البته به شرط داشتن ماسک ،از کارهای ضروری این روزها
بهشمار میرود.
در این شماره مجری روش استفاده از ماسکهای پزشکی و پارچهای را ببینید که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است.

دستهای خود را بشویید

دستهای خود را بشویید

دوباره دستهای خود را بشویید

به یاد داشته باشید
ماسک به تنهایی از بیماری جلوگیری نمیکند
فاصله دومتری با دیگران را حفظ کنید و دستهای خود را به طور مرتب و کامل بشویید.

کافه مجری

بعد از دو سال از مغازه همسایه خداحافظی کردم و با دو نفر
استادکار شروع به کارآموزی کردم .نزد آنها کار با لولههای
فلزی ،پنجالیهها ،اجرای موتورخانه و سایر موارد را کامل
آموختم .اما هنوز سوپرپایپ را نمیشناختم.
* با سوپرپایپ چگونه آشنا شدید؟

گفتگو با

وحید فرهنگی...

وحید فرهنگی یکی از مجریانمجاز تبریز است که از
سال  1390بهطور رسمی همکاری خود را با سوپرپایپ
شروع کرده است .مصاحبه این شماره کافه مجری را
به گفتگو با ایشان اختصاص دادیم .با ما همراه باشید.
* کمی از خودتان بگویید...
من وحید فرهنگی هستم که در سال  1360در شهر تبریز
به دنیا آمدم.
نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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* چگونه وارد حوزه تاسیسات شدید؟
اواخر دبیرستان بودم که تصمیم گرفتم هم کار کنم و هم
درس بخوانم .برای همین به مغازه همسایهمان که فروشنده
لولههای تک الیه بود میرفتم و در آنجا بود که با دنیای
تاسیسات آشنا شدم .سالهای  77 - 78با ایشان مشغول
بودم اما اجرا نمیکردم و فقط در فروش فعالیت میکردم .یادم
هست که پدرم میگفت اگر مزه پول را بچشی ممکن است
ادامه تحصیل ندهی .و همینطور هم شد.
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* شما مجری موتورخانه هم هستید ،اجرای آن را چگونه
یاد گرفتید؟

من در سال 79با لولههای پنجالیه آشنا شدم و اجرا کردم
اما سوپرپایپ را سال  85شروع کردم .جریان آشنایی من و
سوپرپایپ این بود که یک پروژه لوکس در تبریز کار میکردم
که مهندس تکسخن مهندس آن پروژه بود .ایشان برای این
ساختمان لوله سوپرپایپ خریده بود و من باید اجرا میکردم.
الزم است بگویم که آوازه سوپرپایپ را پیشتر شنیده بودم
چون با اداره آب و فاضالب کار میکردم و جناب آقای کرامتی
 نماینده سوپرپایپ  -لولههای  LTبه آب و فاضالب میدادند.خالصه وقتی گرمایشکفی مهندس تکسخن را اجرا کردم
شخص آقای کرامتی تشریف آورد و کار را از نزدیک دید.
با دیدن کیفیت اجرا به من پیشنهاد داد مسیر اخذ کارت
مجریمجاز را طی کنم.
من هم به تهران رفتم و در کالسهای آموزشی سوپرپایپ
شرکت کردم و باالخره بعد از طی مراحل مورد نیاز ،کارت
مجریمجاز گرفتم.
در همینجا الزم میدانم از آقای کرامتی تشکر کنم چون مرا
با شرکت سوپرپایپ و همکاران عزیز آشنا کرد.
* خودتان هم اجرا میکنید یا فقط بر کار اکیپ نظارت
دارید؟
تا پارسال خودم اجرا میکردم اما االن بخاطر دیسک کمر و
عمل جراحی که داشتم نمیتوانم دست به آچار شوم و فقط
روی اکیپ نظارت دارم.
* از اکیپتان بگویید...
ما در مجموع  10نفر هستیم که آموزش الزم را به افراد
اکیپ دادهام .بعضی افراد در اکیپ من هستند که  15سال
است با من کار میکنند.

همیشه به بچهها میگویم درکار ما  50%کیفیت اجرا و 50%
کیفیت لوله است .بنابراین وقتی کار میکنید سعی کنید چنان
با کیفیت کار کنید که از اجرا لذت ببرید .بعضی وقتها بچهها
میگویند روی لولهکشی پوشیده میشود چرا اینقدر حساسی
ولی من پاسخ میدهم همه چیز پول نیست .باید جوری کار
کنیم که از زیبایی لولهکشی لذت ببریم.
* از نظر کیفیت اجرا چه نمرهای به خودتان میدهید؟
نمره را مردم به من میدهند .تا حاال سه کارفرما از من
خواستهند که اجرای همکاران را جمعآوری و خودم از نو
برایشان اجرا کنم .در مراغه پروژهای داشتم که مردم میآمدند
و مثل نمایشگاه تماشا میکردند و میگفتند اگر اجرا این است
پس آن چیزی که پارسال برای من اجرا شده چیست؟ ما
نگرانیم که نشتی بدهد .حتی بعضی از فنیها آمدند و گفتند
این موتورخانهای که با رایزرسیستم
سوپرپایپ اجرا کردید اولین
موتورخانهای است که یک قطره آب
هم نشتی ندارد.
* با کدام یک از محصوالت
سوپرپایپ کار کردهاید؟
با همه محصوالت کار کردهام .جالب
است بدانید % 80پروژههایم را با
سوپرفیکس کار میکنم .اما اگر یکی
از محصوالت مورد عالقهام را بخواهم
نام ببرم رایزرسیستم سوپرپایپ است.
به نظر من رایزرسیستم انقالبی در
اجرای آسان و آببندی سایز باالست .فقط افسوس که شرایط
اقتصادی به گونهای شده که همه مردم نمیتوانند از آن
استفاده کنند.
* اگر بخواهید دو پروژه شاخص که اجرا کردهاید را نام
ببرید کدام را میگویید؟

* از اینهمه کار خاطرهای هم دارید؟
در سال  1394یک پروژه شاخص در نزدیکی کاخ نیاوران
تهران انجام میشد که چون مهندس آن تبریزی بود از من
خواسته شد گرمایشکفی آن را انجام دهم.

* نقطه قوت سوپرپایپ را در
چه میدانید؟
کیفیت و نوآوری و بهروزبودن
اطالعات از نقاط قوت سوپرپایپ
است .خیلیها از وظیفه ونت و
سیفون بیاطالع هستند ،حتی
خود من هم قبل از آشنایی با
سوپرپایپ نمیدانستم وظیفه ونت
بهطور دقیق چیست .اما اکنون
میدانم .دانش و آگاهی درباره
محصوالت نوآورانه تاسیسات را مدیون سوپرپایپ هستم.
جالب است بدانید پیش از آشنایی با سوپرپایپ ،با برندهای
دیگر گرمایشکفی اجرا میکردم و مشتریان از داغی کف
ساختمان گالیه میکردند .بعد که سوپرپایپ را شناختم
فهمیدم گرمایشکفی بدون سیستم کنترل بهدرد نمیخورد.
در مجموع از روز اول شروع همکاری با سوپرپایپ ،همه پروژهها
را سوپرپایپ کار کردم و به لوله دیگری دست نزدم؛ شاید این
رویکرد گاهی ضرر مالی داشته چون کارهای دیگر را قبول
نکردهام ،اما از سوی دیگر ،جلب اعتماد صاحبان پروژهایی که
از کیفیت محصول و اجرا راضی هستند ،چندین برابر به من
سود رسانده است .برای مجموعه سوپرپایپ و همه همکاران
آن آرزوی موفقیت بیشتر دارم.
* ما هم از شما تشکر میکنیم و بهخاطر وقتی که به نشریه
مجری دادید سپاسگزاریم
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پروژه  320واحدی جهاد خانه سازی و برج میرداماد که 23
طبقه است در کنار تعدادی بانک از پروژههای شاخص من
است که در آن از سبد محصوالت سوپرپایپ استفاده کردهام.

درباره این پروژه همین را بگویم که کاخ نیاوران در کنار
این پروژه به چشم نمیآمد .زمانی که وارد این پروژه شدم و
اجرای پوشفیت را دیدم (سوپردرین نبود) اشکاالتی در ونت
آن دیدم و تذکر دادم .زمانی که خواستم گرمایشکفی را اجرا
کنم ،مهندسان دیگر پروژه به مهندسی که من را آورده بود
گفته بودند مگر در تهران مجری کم داریم که شما از تبریز
مجری آوردهاید؟ ایشان پاسخ داده بود که بعد از پایان کار
میتوانید قضاوت کنید.
هنگام اجرا ،به یک پروژه دیگر در خیابان بخارست معرفی
شدم و در آنجا هم شروع به اجرا کردم .در پروژه بخارست
یکی ازمهندسان بسیار سرشناس که مهندس الله پارک تبریز
هم بود ،آمد و پس از بازدید از طبقه اول گفت "با همین مقدار
اجرا ،معلوم است که در کار خودت تخصص داری ".با چنین
تاییدی ،مهندسی که مرا از تبریز آورده بود دستی به پشتم زد
و گفت" :تو مرا سربلند کردی ،خدا سربلندت کند ".این دعا
برای من از میلیاردها تومان پول
بیشتر ارزش داشت.
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در جهان لوله کشی

ایمنی لولهکشی در شرایط کرونا
با اتحادیه لولهکشهای هند  IPAآشنا شوید
در دهه  1990هندوستان شاهد توسعه شگفت انگیزی در صنعت ساختمان بود که با ساخت
و ساز پروژه های بزرگ در سرتاسر این کشور همراه شد.
همه کسب و کارهای مرتبط با فعالیتهای ساختمانی مانند معماران ،مهندسان ،وکال،
صاحبان دفاتر امالک ،مدیران پروژهها ،سازندهها و  ...به این نتیجه رسیدند که باید یک
نهاد ملی بهوجود آید تا همگان به دانش مرتبط با صنعت تاسیسات مکانیکی از آشنایی با
تکنولوژی روز جهان برای تولید لوله تا طراحی لولهکشی و اجرای لولهکشی درست دسترسی
پیدا کنند .بههمین دلیل اتحادیه لوله کشی هند )Indian Plumbing Association) IPA
در سال  1993تشکیل شد.
در طول سالهایی که از تاسیس این اتحادیه میگذرد ،اعضا به صورت انفرادی و گروههای
کاری به آن میپیوندند تا برای پیشبرد اهداف تعیین شده که بهنفع سالمت و بهداشت
جامعه است ،تالش کنند.
امروز  IPAدر سراسر هند  23نمایندگی دارد و هزاران عضو آن در قالب کمیتههای اجرایی
و گروههای داوطلب ،برای تحقق این شعار مهم همکاری میکنند؛
لولهکشی بهتر برای زندگی بهتر...

نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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هدف از تدوین این راهنما ،معرفی روشهای ضروری برای انجام کار لولهکشی با درنظرگرفتن
خطر کرونا در مکانهای مختلف است .با آنکه در حال حاضر ،کرونا یک خطر بزرگ برای
جامعه است ،اما ایمنی کار با خطوط برق ،گاز و فاضالب بر اساس دستورالعملهای ایمنی
کار باید همیشه در نظر گرفته شود.
فراموش نکنیم که همهگیری سارس در سال  2003از هنگ کنگ شروع شد و یکی از
راههای انتشار ویروس آن ،خشکی سیفونهای دستشویی بود .با توجه به بدتر بودن اوضاع
نسبت به زمان بیماری سارس ،مراقب باشید که سیستمهای لولهکشی میتوانند زمینه ساز
مشکالت دیگری برای سالمتی ما و اضافه شدن بار مراکز درمانی شوند.
بر اساس گزارشها ،احتمال پخش شدن ویروس کرونا هنگام کار روی سیستمهای بهداشتی
و فاضالبی به خاطر امکان وجود ویروس در ذرات معلق در هوا وجود دارد؛ به همین دلیل
باید همه احتیاطهای الزم انجام شود.
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رعایت نکتههای بهداشتی شخصی
* از ماسک ،شیلد یا عینکهای مخصوص و دستکش استفاده کنید.
* از ضدعفونی کننده دست مناسب استفاده کنید.
* فاصله اجتماعی را رعایت کنید( .دستکم  2متر)
* از دست زدن به بینی ،دهان و چشمانتان خودداری کنید.
* قبل از غذاخوردن ،دستتان را بشویید یا ضدعفونی کنید.
ی فلزی برای نوشیدن آب به همراه داشته باشید و هر موقع که نیاز بود ،آنها را پر کنید.
* بطر 
از ظرف شکستنی استفاده نکنید.
پاکسازی محیط
* سطوح را ضدعفونی کنید.
* همه سطوحی که دست زده میشوند را ضدعفونی کنید ،نه فقط آنهایی که تازه به آنها
دست زده شده است.
* پیش از ضدعفونی کردن سطوح ،گرد و خاکآنها تمیز کنید.
* پس از ضدعفونی سطوح صبر کنید تا خشک شوند.
پیشگیری از آلودگی مجدد
* ترتیب ضدعفونی کردن سطوح باید از تمیزترین نقطه به کثیفترین نقطه باشد .برای مثال،
توالتها همیشه جزو آخرین نقاط هستند.
* ترتیب ضدعفونی کردن سطوح از نظر ارتفاع باید از زیاد به کم باشد که هرگونه گرد و خاک
حاوی آلودگی ،در نقطه باالتر از بین برود و به سطوح پایینتر منتقل نشود.
* مناطق کم ارتفاع را پس از انجام کارهای دیگر مثل تخلیه سطل زباله ضد عفونی کنید که
گرد و خاک آلوده دوباره به سطوح منتقل نشوند.
* در ساختمان های بلند ،مطمئن شوید که سیستمهای ونت درست کار میکنند تا از پدپده
فشار منفی و سیفوناژ جلوگیری شود.
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پاکسازی تجهیزات
* همه منابع ذخیره آب را تمیزکنید .در صورتیکه امکانپذیر نیست با قرصهای کلر این کار را
انجام دهید.
* اجازه ندهید که آب بیش از  15دقیقه در لولهها راکد بماند.
* منابع سختیگیر آب را تمیز کنید.
* پمپها ،دمندهها و شیرها را تمیز کنید .اگر الزم است اجزا را باز و بهصورت درست تمیز و
روغنکاری کنید.
* سیستم تخلیه اتاق پمپ و موتورخانه را راهاندازی کنید تا هوای آلوده خارج شود.
* مواد شیمیایی موجود را بررسی و موادی که مورد نیاز نیست را خارج کنید.
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تخلیه آب ساختمان های بزرگ که مدت طوالنی راکد بوده است
در لولهها
راکد بودن آب در لولههای سیستمهای گرمایشی و سرمایشی ساختمان و بقیه سیستم های
آبی احتمال کشیده شدن آب آلوده به چرخه آب موجود در لولههای ساختمان را ایجاد میکند.
در تجهیزات موتورخانه
راکد بودن آب در تجهیزات موتورخانه میتواند باعث رشد باکتریهای بیماری زا و سرایت
آنها شود.
وسایل مختلف
راهاندازی وسایلی مثل یخچال و آب سردکن که یک مخزن آب کوچک دارند ،باید با دقت انجام
شود؛ چون احتمال رشد باکتریها و ویروسها در این وسایل زیاد است.
لوازم نصب شدنی
لوازمی مثل شیرآب ،دستگاه بخور ،فواره ،شیرهای مخلوط ترموستاتیک ،سر دوشی ،میله دوش
باید برداشته ،تمیز و یا جایگزین شوند .رشد باکتری و انباشت فلزات سنگین در این قطعات
زیاد اتفاق میافتد .شیرهای مخلوط ترموستاتیک حمام و شیرفلکه به عنوان عوامل اصلی رشد
بیماری لژیونال شناخته شدهاند.
جنس لوله
به جنس لولهها توجه کنید .بخصوص اگر در یک ساختمان از جنسهای مختلف لوله استفاده
شده باشد .این تنوع جنس بر کیفیت آب و در نتیجه سالمت مردم تاثیر میگذارد.
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اقدامات نهایی
* درهای توالت ،پنجره ها و دریچهها را دستکم  30دقیقه باز نگه دارید.
* توالت ها را یکبار تخلیه کنید تا آب استفاده نشده از سیستم لوله کشی خارج شود.
* به توالت ،ضدعفونی اضافه کنید و بعد از 30دقیقه آب را تخلیه کنید.
* آبسردکن ،فریزر و یخچال را خالی و آن ها را به طور مناسب تمیز کنید .در آن ها آب تازه
بریزید و عملکرد را بررسی کنید.
* برای بررسی گرفتگی لوله ،خودتان اقدام به بازکردن محفظهها و دریچهها و رفع گرفتگی
نکنید .بهتر است به جای آن روشهایی مثل استفاده از آب فشار قوی ،هوای فشرده یا
روشهای مطمئن دیگر را بهکار بگیرید.
* مطمئن شوید اجزای جلوگیری از جریان معکوس در لولهکشی آب و فاضالب نصب شده است.
* مطمئن شوید همه سیفونها آب دارند.
* شیرهای قدیمی که با دست باز و بسته میشود را با شیرهای چشمی جایگزین کنید.
* به کارکنان و ساکنان آموزش دهید که هنگام زدن دکمه فالش توالت فرنگی ،حتما درب
توالت بسته باشد و پس از کشیدن سیفون توالت دستها را بشویند.
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دانستنیها

* شرکتی که همه سرمایه آن در زمان تاسیس فقط توسط
موسسان تامین شده است ،شرکت سهامی خاص نامیده میشود.

مشـاوره حقوقی

ثبت شرکت

ثبت شرکت فرآیندی است که طی آن اشخاص حقیقی یا
حقوقی قراردادی را بین خود امضا میکنند که این قرارداد تعامل
این اشخاص با یکدیگر یا با اشخاص ثالت  -خارج شرکت  -را
روشن میکند.
همه اشخاص حقیقی و حقوقی برای دستیابی به سود
و منفعت میتوانند تواناییهای خود را از سرمایه گرفته تا
تخصص و ارتباطات ،در کنار هم قرار دهند که جمع شدن
این تواناییها باید با قراردادی بین این اشخاص صورت پذیرد.
شرکت نوع خاصی از این قراردادهاست که بسته به نوع آن
مثل شرکت بامسئولیت محدود ،سهامی عام ،سهامی خاص
و  .....چارچوب و تعریف خاصی از ارتباطات بین شرکاء و
سهامداران ،همچنین بین شرکا و اشخاص ثالث (خارج از
شرکت) را بیان میکند.
شخص حقوقی و حقیقی

شرکت تضامنی شرکتی است که با اسم مخصوص برای
امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل
میشود؛ یعنی اگر دارایی شرکت برای تامین مالی قروض
کافی نباشد ،هریک از شرکاء مسئول پرداخت همه قروض
شرکت است .هر قراری که بین شرکا برخالف این ترتیب داده
شده باشد در مقابل اشخاص ثالث باطل است.
شرکت تعاونی تولید و مصرف شرکت تعاونی تولید شرکتی
است که بین عدهای از صاحبان حرفههای مختلف تشکیل
میشود و شرکا حرفههای خود را برای تولید و فروش اشیاء یا
اجناس به کار میبرند.
ثبت شرکت چه فایدهای دارد؟
*جلب اطمینان اشخاص طرف همکاری برای قراردادها و
معاملههای مهم
*امکان شرکت در مناقصه و مزایده و قراردادهای دولتی
*اخذ و اعطاء نمایندگی رسمی
*دریافت مجوزها ،امتیازات یا وام از سازمان ها و نهادها
*تقسیم مسئولیت بین شرکا
در پایان اگر تصمیم به ثبت شرکت گرفتهاید ،باید آن را از
جنبههای مختلف بررسی کنید و در اینباره الزم است از یک
مشاور حقوقی کمک بگیرید.

انواع شرکتها
شرکت سهامی شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده
و مسئولیت هر صاحب سهم محدود به مبلغ اسمی سهام اوست.
ن قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق
* شرکتی که موسسان آ 
فروش سهام به مردم تامین میکنند ،شرکت سهامی عام
نامیده میشوند.

برای طرح پرسشهای حقوقی خود
به کانال  @mojriplusپیام بدهید
یا به  82118@superpipe.irایمیل بزنید.
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* شخص حقیقی یعنی فرد زنده ،دارای یک شخصیت حقیقی
و یک سری خصوصیات ویژه خودش مانند نام ,نام خانوادگی,
تاریخ تولد ,کد ملی ,شماره شناسنامه و .....است و با فوت
فرد ،بهپایان میرسد.
* شخص حقوقی یعنی شرکتی که پس از طی مراحل قانونی
به ثبت میرسد و با انحالل شخصیت آن به پایان میرسد.
شخص حقوقی دارای یک سری خصوصیات ویژه مانند نام،
تاریخ ثبت ,شماره ثبت ,کد شناسایی ,کد اقتصادی ,موضوع
فعالیت و .....است که با آن شناخته میشود.

شرکت با مسئولیت محدود شرکتی است که بین دو یا چند
نفر برای کارهای تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکا بدون
آنکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد،
فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات
آن هستند .یعنی در شرکت مسئولیت محدود ،شرکا بیشتر از
میزان سرمایه خود مسئولیتی نخواهند داشت.
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محیط زیست

تا پیش از آتشسوزیهای گسترده اخیر در جنگلهای زاگرس ،درباره خطرهایی که یکی از با ارزشترین سرمایههای
ایران را تهدید میکرد ،چیزهای زیادی میشنیدیم .خطرهایی مانند قطع بیرویه درختان که همه جنگلهای ایران
را تهدید میکند .اما شوربختانه آتشی که به عمد یا سهلانگاری بهجان این گنج کهنسال افتاد عالوه بر از بین بردن
هکتارها جنگل بلوط و گونههای دیگر گیاهی این منطقه ،باعث آسیبدیدگی و مرگ چند تن از هموطنان ما نیز شد
که برای مهار آتش به طور داوطلب به منطقه رفته بودند .باید بپذیریم که بخش مهمی از آسیب به جنگلها بهدست
خود ما اتفاق میافتد .بنابراین شاید آگاهی از ویژگیهایی که باعث شده به بلوط لقب گنج کهنسال داده شود ،تکانهای
در دل و ذهن ما بهوجود بیاورد که بهوقت حضور در کنار درختان بلوط یا هر درخت دیگر ،بهیاد این کالم بیفتیم که
"شکستن شاخه درختان ،مانند شکستن بال مالئک است" .چه رسد به آتش زدن یا قطع آنها...
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ارزش مادی اکولوژیکی هر درخت بلوط
برآورد ارزش مادی اکولوژیکی هر درخت بلوط  ۵۰تا ۱۰۰
ساله حدود  ۲۰۰هزار دالر است  .یعنی با مرگ هر درخت
بلوط ،کشور ما سرمایهای میلیاردی را از دست میدهدFAO .
یا سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد تخمین زده است
که مساحت کل جنگل های ایران  ۱۲میلیون هکتار است که
از این مقدار حدود  ۵۵درصد مخصوص گونههای مختلف
بلوط است .بلوط بخش اساسی از نواحی روستایی غرب کشور
را به صورت درخت و درختچه پوشش میدهد .ارتفاع درختان
بلوط در این منطقه از کشور ،گاهی به  ۵۰متر و قطر تنه آنها
گاهی به  ۳متر میرسد .اگر بدانیم که هر درخت بلوط تولید
میوه را از  ۲۰سالگی شروع میکند و تا  30سال میتواند
هرسال  ۲۰۰۰میوه بدهد اما از هر  ۱۰۰۰۰میوه تنها یک دانه
بلوط میتواند به درخت تبدیل شود ،شاید آنوقت به ارزش آن
بیشتر پی میبریم.

دوست انسان
بلوط یکی از درختان بومی ایران است که بهگفته مهندس
مظفر افشار  -پدر بلوط ایران  ،-آب دوست نیست و تنها در
سه سال اول نیاز به مراقبت دارد؛ این درخت از مقاومت باالیی
برخوردار است و نیاز به کود و سم پاشی ندارد .گونه شاه بلوط
آن میتواند تا  45متر و بومی استان لرستان میتواند  18متر
رشد کند و عمر آن گاهی به  2000سال هم میرسد .مهندس
افشار با اشاره به قحطی سال  1320میگوید" :بلوط درخت
مقدسی است .زمانی که قحطی سراسر کشور را گرفته بود ،این
درخت بلوط بود که جان انسانها را نجات میداد؛ مردم با آرد
درست کردن از میوه آن ،نان می پختند" .
در دنیا بیش از  ۶۰۰گونه درخت بلوط وجود دارد که بهدلیل
آفتها و عوامل دیگری مانند قطع درختان حدود  ۷۸گونه از
این درختان در فهرست گیاهان در معرض خطر انقراض قرار
گرفتهاند .بیشتر مراقب این گنجینه گرانبها باشیم

همهگیری بیماری COVID-19متاسفانه سبب افزایش استفاده بسیار زیاد از ماسک ،دستکش و تجهیزات محافظ یکبار مصرف
شده است و دیدن چنین منظرههای ناخوشایندی از چشماندازهای عادی روزانه ما شده است.
برنامه محیط زیست سازمان ملل  UNEPهشدار میدهد که اگر افزایش زیاد زبالههای پزشکی و پالستیکهای یکبار مصرف و
دفع درستشان بهدرستی مدیریت نشود ،پراکنده شدن آنها در سطح شهرها و طبیعت یا دفن و سوزاندن غیرقابل کنترل آنها
منجر به تولید مواد آلوده و سمی و در نتیجه ایجاد آلودگی و بیماری خواهد شد.
در کشور ما ،خوشبختانه شهرداری تبریز امکان ویژهای را خوشبختانه برای همشهریان در نظر گرفته است تا چنانچه از
بیماران کرونایی در خانه پرستاری میکنند ،بتوانند برای تحویل جداگانه پسماندهای آلوده با شماره  137تماس بگیرند.
امیدواریم شهرداری تبریز درباره از بین بردن این پسماندها بهروش ایمن هم برنامه ایمنی داشته باشد تا از بازگشت
آلودگی به چرخه زیستی جلوگیری شود .ما هم مسئولیت خود را بهیاد داشته باشیم؛ دستکش و ماسک را در کوچه،
خیابان و طبیعت رها نکنیم.

فرم اشتراک

اشتراک مجری
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فلزی که الکتریسیته را عبور میدهد
-3ناسالم -با امن میآید
-4مهرهای در شطرنج-آزاد -قاتل امامحسین (ع)
-5تلگرام یا واتساپ را با این واژه فارسی معرفی میکنند-
ششمین حرف انگلیسی
-6جمع رکن-مرکز مازندران
-7حرف انتخاب-خالقیت -متضاد یقین
-8از اقوام لحاف -چیز به عربی-خدای جاهالن
-9بخشی از سیستم نگهدارنده لولههای سوپردرین -روز
نیست
-10دارنده-با آرزو میآید
-11دارای عطر خوش-روش و مرام-دوست صمیمی
-12سیستم ایمنی تست فشار که اتصاالت سوپرپایپ به آن
مجهز است-بزرگترین غده بدن که خون را تصفیه میکند

حل جدول مجری شماره 51
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نشريه سوپرپايپ براي مجريان تاسيسات
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• مرکز فوق مدرن لجستیک یوپونور
• روز جهانی لولهکشی
• نمایشگاه ISH 2015
• تاریخچه پمپ

• زندگی پایدار
• محصوالتجدیدسوپرپایپ
• جایزه معمار

• سیرکوالتورهای هوشمندYonos MAXO

• سوپرفیکس و مجریان

• سوپرپایپ کَد ،اولین نرمافزار تاسیساتی
• سمینار تخصصی پمپ در تاسیسات ساختمانی
• سوپرپایپ در نمایشگاه بینالمللی صنعت تاسیسات
• برندگان جایزه معمار 94

• سوپرپایپ « شرکت برتر» در صنعت تاسیسات
• یوپونور اسپانسر کمپین جهانی ساختمان سبز
• آشنایی با پمپهای ساختمانی
• آقای آب هند برنده جایزه آب استکهلم

• تالش ما برای باالتر رفتن است
گفت و گو با مهندس یوسفی مدیر عامل سوپرپایپ
• قرعهکشی بنز  E200جایزه بزرگ سوپرپایپ
• خدمات مهندسی حتی پس از فروش
گفت و گو با برنده جایزه بزرگ سوپرپایپ
• بیست خاطره ۲۰مجری
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برای مشاهده و دریافت شمارههای پیشین مجری،
کدپاسخ سریع روبرو را اسکن کنید.
• ویلو قویترین برند صنعتی آلمان
• سمینار تخصصی سوپرپایپ در اصفهان
• سمینار آموزشی استودور در دوبی
• فراخوان جایزه معمار 95
• روز بدون پالستیک
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شماره 1399/52

ساختمان بورس – تهران

سیستم لولهکشی سوپرپایپ 2+به همراه رایزر سیستم

ﮐﻢ ﺻﺪاﺗﺮ ،ﻣﺪرج
ﺗﻨﻮﻉ ﺩﺭ ﻟﻮﻟﻪ ﻭ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﻃﻮل ،ﻗﻄﺮ ،زاوﯾﻪ و ﻧﻮع
ﻣﻘﺎوم در ﺑﺮاﺑﺮ آب داغ و ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ

ﺑﺮاي ﻫﻮارﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ در ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺎﺿﻼﺑﯽ

و ﺟـﻠﻮﮔﯿﺮي از ﭘﺪﯾﺪه ﺳﯿﻔﻮﻧﺎژ،
اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻮ ،آﻟﻮدﮔﯽ و ﺑﯿﻤﺎري

داراي اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﮔﻮاﻫﯽ ﻧﺎﻣﻪ ﻓﻨﯽ

ﻣﺮﮐـﺰ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن و ﻣﺴﮑﻦ

و
رده B1اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ آﺗﺶ ﺳﻮزي

@mojriplus

superpipe.ir

82118@superpipe.ir

www.superpipe.ir

