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محیط  زیست و انرژی

مصرف بیش از اندازه سوخت های فسیلی برای تولید انرژی و 
فعالیت بیش از حد کارخانه ها و نیروگاه ها یکی از مهم ترین دالیل 
گرم شدن کره زمین در سال های اخیر بوده است. به دنبال گرم تر 
شدن زمین و تغییرات آب و هوایی، یک تهدید واقعی برای ادامه 
زندگی به وجود آمده است؛ به همین دلیل کشورهای زیادی برنامه  
جدی خود را برای کاهش مصرف انرژی اجرا می کنند و برخی 
از آن ها به موفقیت های بزرگی هم رسیده اند. به گفته مسئوالن، 
متاسفانه در کشور ما مصرف  انرژی 3 برابر کشورهای همسایه ای 
مانند ترکیه است و ادامه این وضعیت عالوه بر تحمیل هزینه 
بیش تر به خانواده ها، به زودی ما را نیازمند واردات انرژی خواهد 

کرد.
با توجه به آن که بخش مهمی از مصرف انرژی مربوط به مصارف 
خانگی است، به کار بردن روش های زیر می تواند درکاهش مصرف 

انرژی موثر باشد.

در خانه يا محل کار

• به برچسب انرژی در خرید وسایل خانه مانند یخچال، ماشین 
  لباسشویی، جاروبرقی، کولر و ... اهمیت دهید. 

• هر چند شرایط آسایش افراد متفاوت است اما به طور معمول، 
  تنظیم دمای محیط بر روی  20 درجه در تابستان و زمستان 

  شرایط مطلوبی برای انسان فراهم می کند.

• در تابستان برای کولرهای آبی و گازی در ارتفاع مناسب سایبان
  نصب کنید.

• در زمستان دمای داخل خانه را متعادل نگه دارید تا مجبور به 
   باز کردن پنجره برای خنک کردن محیط نشوید.

• مانیتورها و تلویزیون های جدید ال ای دی از مانیتورهای
 ال سی دی مصرف کم تری دارند.

صرفه جویی
در مصرف انرژی

• در صورت عدم استفاده از دستگاه های برقی، دو شاخه آن ها را 
   از پریز درآورید. 

• در صورت عدم شارژ موبایل و لپ تاپ، دوشاخه شارژر را از 
   پریز برق جدا کنید.

• روشنایی را با المپ های کم مصرف استاندارد بدون اشعه 
   فرا بنفش تامین کنید. خاموش کردن المپ های اضافی رفتار

   درستی است که نباید فراموش شود.

• استفاده از پنجره های دوجداره از هدر رفت انرژی جلوگیری
  می کند. 

• اگر از پمپ برای پمپاژ آب مصرفی استفاده می کنید. انتخاب
  پمپ های با بازدهی باال و دور متغیر در کاهش مصرف انرژی

  بسیار موثر است.

کامپيوتر و صرفه جويی در مصرف انرژی

Screensaver دستگاه را در حالت  • به جای استفاده از 
  Display Off  قرار دهید.

• میزان روشنایی یا Brightness صفحه نمایش را به کم ترین
  شدت مورد نیاز برسانید.

• اگر کارتان به پایان نرسیده و نمی خواهید دستگاه را خاموش 
 Standby یا Sleep به جای  Hibernate کنید، از حالت  
  استفاده کنید. زیرا کامپیوتر در حالت Hibernation وضعیت

  کنونی خود را ذخیره، خود را به طور کامل خاموش می کند و 
  باعث کاهش مصرف انرژی می شود.

• برای ورود کامپیوتر به حالت Hibernate زمان کم تری را
   تنظیم کنید.



نشریه سوپرپایپ 
برای مجریان تاسیسات
شماره 43 - پاییز و زمستان 1396
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با یاد علی دوراندیش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر هنری و اجرایی
معصومه فروغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحه آرایی و طراح جلد
هدی نجفی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همكاران این شماره
) به ترتیب حروف الفبا(

مهرنوش اسالمیه
مجتبی پیرو
حمید پیکانی
رضا پیکانی
روح ا... ترابی
 نیکو شعبانی
علی کاشفی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نقل مطالب با درج نام ماخذ و اطالع به 
سوپرپایپ مجاز است
www.superpipe.ir/mojri
تهران صندوق پستی: 4191 - 15875
این نشریه رایگان و از طریق نمایندگی های 
سوپرپایپ در سراسر کشور قابل تهیه است

در خط مشی سیستم جامع کیفیت سوپرپایپ آمده است: 
اهمیت  آینده  نسل های  و  یکدیگر  و خوشبختی  رفاه  برای  ما   ''
قایل هستیم. ما در راستای حفظ محیط زیست بر اساس پیروی 
و  برنامه ریزی  با  بین المللی،  و  ملی  قانونی  الزامات  و  تعهدات  از 
و  آلودگی  کاهش  و  پیشگیری  جهت  در  مداوم  و  منظم  اقدام 
پیامدهای محیط زیستی، استفاده بهینه از منابع انرژی و طبیعی 
و مدیریت پسماند از طریق افزایش سطح دانش و فرهنگ محیط 

زیستی گام بر می داریم.''

در ماه های اخیر حوادثی اتفاق افتاد که نشان می دهد ضرورت پایدار سازی 
شرایط زندگی در کشور، نیازی اساسی است که باید با برنامه ریزی های 
کارشناسی شده کوتاه و بلندمدت، نسبت به اجرای جدی و فوری آن 

اقدام کرد.

با  پایدار  ساز  و  ساخت  که  داد  نشان  کرمانشاه  زلزله  دلخراش  حادثه  
استفاده از تکنولوژی ساخت و مصالح استاندارد، همچنین نظارت جدی، 

ضرورت حفظ جان انسان ها و زندگی پایدار است.
آلودگی هوا، کمبود آب و مصرف بی رویه انرژی نیز از مشکالتی هستند 
که زندگی پایدار را  تهدید می کنند و حل آن ها فقط با برنامه ریزی کالن، 
اقدام فوری و جلب مشارکت عمومی از طریق فرهنگ سازی و تشویق 

مردم ممکن است.  

کم تر  که  است  مواردی   از  کشور  در  انرژی  بی رویه  مصرف  هرچند 
توجه عمومی را جلب کرده  است؛ اما بر اساس هشدارهای مسئوالن و 
کارشناسان، اگر اقدام جدی و موثر در این باره صورت نگیرد، تا 1404 

ایران به یکی از واردکنندگان انرژی تبدیل خواهد شد.

در این شماره به موضوع کاهش مصرف انرژی، تجربه کشور های مختلف 
با  سوپرپایپ  توسط  مصرف  کم  هوشمند  پمپ  عرضه  و  زمینه  این  در 

قابلیت تا 80% صرفه جویی در مصرف انرژی، پرداخته ایم.

زندگی پایدار

تو را می سپارم به دامان دریا...
از دست دادن30 تن از دریانوردان ایرانی در حادثه 
دلخراش نفتکش سانچی، غم بزرگی برای مردم ایران 
آرزو  داغدار شکیبایی  خانواده های  همه  برای  است. 

می کنیم.
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اخبار

بهینه  مصرف  پایدار،  ساختمان  ملی  همایش  سومین  در 
انرژی که در روزهای 20 و 21 آذر 96 در مرکز تحقیقات 
از  نفر   60 از  بیش  شد،  برگزار  شهرسازی  و  مسکن  راه، 
مهندسان و کارشناسان حوزه ساختمان، تاسیسات و انرژی 
مصرف  ''کنترل  موضوع  با  سوپرپایپ  آموزشی  کارگاه  در 

انرژی در پمپ های تاسیساتی'' شرکت کردند.
مهم ترین  و  تاسیساتی  پمپ های  ساختار  کارگاه،  این  در 
راهکارهای کاهش مصرف انرژی پمپ ها شامل سیستم های 
دور متغیر، بهینه سازی و باالنس خطوط لوله، انتخاب درست 

و تنظیم نقطه کارکرد پمپ ها مورد بررسی قرار گرفت. 
با  ویلو  هوشمند  سیرکوالتورهای  جدید  نسل  همچنین 
قابلیت کاهش مصرف انرژی تا80%، همراه با الگوی مورد 

رده بندی مصرف انرژی در پمپ   
در کارگاه آموزش پمپ سوپرپایپ

استفاده توسط ویلو برای رده بندی مصرف انرژی پمپ های 
)شاخص  آبرسانی  پمپ های   ،)EEI )شاخص  سیرکوالتور 
شرکت  به   )IE )شاخص  الکتریکی  موتورهای  و   )MEI

کنندگان معرفی شدند.
از  یکی  سوپرپایپ،  تجاری  شریک  آلمان؛  ویلوی  شرکت 
بزرگ ترین و قدیمی ترین تولید کنندگان پمپ و سیستم های 
پمپاژ است که بیش 15000 مدل پمپ را تولید می کند و در 
50 کشور جهان حضور مستقیم دارد. با توجه به محدودیت 
استراتژی خود  ویلو  و آب،  انرژی  مانند  منابع تجدیدناپذیر 
را براساس تولید پمپ های با مصرف کم و کارایی زیاد قرار 
محصوالت  جدیدترین  از  یکی  دلیل  به همین  است.  داده 
سوپرپایپ که با توجه به لزوم صرفه جویی در مصرف انرژی 
برای اولین بار در ایران عرضه شده است، پمپ  سیرکوالتور 
تا  کاهش  با  ویلو   Yonos Maxo سری  هوشمند  خطی 

80% مصرف انرژی است. 

مربوط   16 مکانیکی،  تاسیسات  به  مربوط   14 مباحث 
به تاسیسات بهداشتی در مقررات ملی ساختمان، مورد 
بازنگری و ویرایش قرار گرفت و به ترتیب در تاریخ های 

96/10/01، 96/07/01 در سراسر کشور ابالغ شد. 

قبلی  ویرایش  انقضای  زمان  می دانید  که  همان طور 
آن   تا  و  است  جدید  ویرایش  ابالغ  از  بعد  سال  دو 
هستند.  استناد  قابل  و  معتبر  آن ها  دوی  هر  زمان 
و جدید   قبلی  ویرایش های  تفاوت های  از  آگاهی  برای 
آدرس  به  مجری  تلگرام  کانال  ملی،  مقررات  مباحث 

ببینید. را   @mojriplus

مقررات ملی ساختمان

1

کتاب طراحی سیستم تقویت فشار آب ساختمان از سری 
کتاب های فنی سوپرپایپ منتشر شد.

این کتاب 84 صفحه ای، در اندازه رحلی و چاپ چهار رنگ 
چاپ شده است و قابل استفاده به عنوان راهنما برای کسانی 
است که با طراحی بوستر پمپ های آب رسانی و آتش نشانی 
ساختمان سر و کار دارند. پیش از این کتاب اصول عملکرد 
پمپ ها منتشر شد که تا کنون به چاپ پنجم نیز رسیده 
سوپرپایپ  نمایندگی های  از  کتاب ها  این  دریافت  است. 
تلگرام   شماره  به  درخواست  ارسال  یا  کشور  سراسر  در 

09358211800  امکان پذیر است.

منتشر شد

  طراحى سيستم
تقويت فشار آب ساختمان
(بوستر پمپ هاى آبرسانى و آتش نشانى)

نى
ب ف

كتا

ویرایش جدید مباحث 14 و16
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کرمانشاه در کنار تو هستیم

صدور  و  سوپرپایپ  پسرانه  فنی  هنرستان  پیگیری  با 
دانش آموزان  تاسیسات،  رشته  راه اندازی  مجوز 
تاسیسات  رشته  در  آینده  سال  از  می توانند  قشمی 
این  بپردازند.  فنی  مهارت های  و  دانش  کسب  به  نیز 
و  اجتماعی  مسئولیت  انجام  قالب  در  که  هنرستان 

رشته تاسیسات در هنرستان فنی پسرانه سوپرپایپ  قشم راه اندازی می شود 
و  فنی  مهارت های  و  دانش  سطح  ارتقای  انگیزه  با 
سال  از  شد،  ساخته  قشم  جوانان  اشتغال  افزایش 
در  آن  آموزان  دانش  و  رسید  بهره برداری  به   1392
درس  ساختمان  و  مکانیک  حسابداری،  رشته های 

نند.  ا می خو

با وقوع زلزله در استان کرمانشاه که باعث آسیب های فراوان 
به مردم این نواحی شد، سوپرپایپ با ارسال چادر، پتو، لباس 
گرم، خرما، چراغ قوه و وسایل بهداشتی به یاری هموطنان 
در  سوپرپایپ  کمک های  محموله  شتافت.  خود  زلزله زده 
استان  در  نمایندگی سوپرپایپ  با همکاری  زلزله زده  مناطق 
کرمانشاه و در روستاهای گل، تپانی، کوییک، دشت ذهاب و 

کوییک صیفوری توزیع شد.
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در مسابقات جهانی مهارت ابوظبی
نیما حسین پور برنده مدال 

برنز رشته لوله کشی شد
چهل وچهارمین دوره مسابقات جهانی مهارت در روزهای 22 
تا 27 مهرماه در ابوظبی امارات برگزار شد و 1300 شرکت 
متفاوت  رشته   51 در  را  خود  مهارت های  توانستند  کننده 
لوله کشی،  مکانیکی،  از  عمومی  و  مهندسی  فنی،  متنوع  و 
باغبانی،  تا  گرفته  نجاری  و  کامپیوتر  اطالعات،  تکنولوژی 
آشپزی، طراحی مد، جواهرسازی و ... به بوته آزمایش بگذارند.

تیم ملی مهارت ایران نیز با 28 شرکت کننده در این مسابقات 
حضور پیدا کرد و نیما حسین پور توانست در رشته لوله کشی 

مدال برنز را به دست آورد.

 

و  همکاری  تقویت  هدف  با  مهارت  جهانی  مسابقات 
پیشرفت میان صنایع، دولت ها، سازمان ها و نهادها برگزار 
می شود و توسعه نوآوری و تبادل دانش را دنبال می کند.

مهارت،  دوره مسابقات جهانی  و چهارمین  پایان چهل  در 
و   ایستاد  نخست  رتبه  در  طال  مدال   15 کسب  با  چین 
سوم  و  دوم  جایگاه   در  ترتیب  به  سوییس  و  کره جنوبی 

گرفتند. قرار 

نیما حسین پور- برنده مدال برنز رشته لوله کشی

مستقل  سازمان  یک  مهارت  جهانی  سازمان  هرچند 
این  در  متاسفانه  است،  سیاسی  وابستگی های  بدون  و 
دوره برای تیم های ایرانی مشکالتی به وجود آمد و چهار 
تاسیسات  و   CNC فرز  و  تراش  تولید،  و  ساخت  تیم 

رقابت ها محروم شدند. این  از  الکتریکی 
و  ملی  مسابقات  امور  معاونت  سرپرست  راز  غالمرضا 

بین المللی سازمان آموزش فنی و حرفه ای می گوید:
'' هنرآموزان ما هشت ماه را در اردوهای آموزشی گذارنده 
بودند و در سطح باالیی قرار داشتند. با آن که موضوع تحریم 
در ماه های پایانی به ما اعالم شد، ما به سرعت مذاکرات و 
مکاتبات الزم را انجام دادیم و توانستیم تیم کنترل صنعتی 
از  دیگر  تیم  چهار  متاسفانه  اما  بازگرداندیم؛  تحریم  از  را 

شرکت در مسابقات محروم شدند.'' 
مسابقات جهانی مهارت هر دو سال یک بار برگزار می شود 
و کشورهای روسیه و چین در سال های 2019 و 2021 

میزبانان بعدی آن خواهند بود.
به گفته غالمرضا راز این دو کشور قول داده اند که از پیش 

آمدن چنین وضعی برای همه کشورها جلوگیری کنند.

گفت وگوی مجری با آقای نیما حسین پور برنده مدال 
برنز رشته لوله کشی این دوره مسابقات جهانی مهارت 

را در شماره بعدی بخوانید.
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از محصوالت سوپرپایپ استفاده 
لوله کشی در مسابقات جهانی 

از30  شرکت کننده   30 گرمایش،  و  لوله کشی  بخش  در 
کشور جهان با استفاده از محصوالت سوپرپایپ، به رقابت با 
این  برای  سوپرپایپ  محصوالت  انتخاب  پرداختند.  یکدیگر 
انگستان  مسابقات توسط کمیته فنی مربوطه که در کشور 

مستقر است، انجام شده بود. 
حضور در این رویداد معتبر جهانی، یک بار دیگر  نشان دهنده 

کیفیت مورد پذیرش جهانی محصوالت سوپرپایپ است. 
کانال  از  بخش،  این  مسابقات  اخبار  که  می شود  یادآور 

تلگرام مجری+ پخش می شد.

در طول برگزاری مسابقات، بیش از 100 هزار نفر در مرکز 
نمایشگاه های ابوظبی شاهد رقابت شرکت کنندگان بودند 

و از نمایشگاه های جانبی آن بازدید کردند.

BIG 5 نمایشگاه

نمایشگاه بین المللی BIG 5 که یکی از مهم ترین نمایشگاه های 
صنعت ساختمان خاورمیانه است، امسال نیز به روال دوره های 

گذشته از 26 تا 29 نوامبر در دبی برگزار شد.
از 60 کشور  از 2600 شرکت  امسال بیش    BIG  5  در 
اساس  بر  نمایشگاه  این  مسئوالن  داشتند.  حضور  جهان 
به  بازدیدکنندگان  از  تمایل%20  اظهار  و  نظرسنجی ها 
محصوالت انرژی پاک، تصمیم گرفتند که برای نخستین 
بار بخش انرژی خورشیدی را نیز به نمایشگاه اضافه کنند.

حضور   BIG  5 نمایشگاه  در  نیز  امسال  سوپرپایپ 
آشنایی  به  موفق  زیادی  بازدیدکنندگان  و  داشت 

با محصوالت این شرکت شدند.
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گزارش تصویری نمایشگاه های تهران
حضور سوپرپایپ 20 ساله در دو نمایشگاه صنعت ساختمان و صنعت تاسیسات تهران در سال 1396، از حال و هوای 
متفاوتی برخوردار بود. در کنار معرفی دستاوردهای همه این سال ها، سوپرپایپ مانند همیشه در سالن اختصاصی 
ویژه 20 سالگی،  برنامه های  با  بازدید کنندگان،  و  میهمانان  از  پذیرایی  نمایشگاهی، ضمن  بزرگ ترین غرفه  و  خود 

محصوالت جدیدی را نیز رونمایی کرد. 

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات تهران - آبان 1396

هفدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان تهران- مرداد 1396
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9 H سوپرونت سریI سوپروالو سری

Yonos MAXO پمپ هوشمند کم مصرف

محصوالت جدید سوپرپایپ

بازار  به  ویلو  کم مصرف  هوشمند  پمپ  ایران  در  بار  اولین  برای 
  YONOS MAXO تاسیسات معرفی شد. پمپ سیرکوالتور خطی
با قابلیت %80 کاهش مصرف راه حل مناسبی برای صرفه جویی در 
مصرف انرژی در کشور ماست، برخی ویژگی های این پمپ عبارتند از؛

• مصرف بسیار پایین انرژی
• تنظیم آسان عملکرد پمپ

• دارای نمایشگر LED برای نمایش هد پمپ و دور موتور
• قابلیت کنترل اتوماتیک و دستی

• کارکرد بی صدا
• نصب و راه اندازی سریع، آسان و ایمن

این پمپ برای کاربردهای زیر مناسب است؛
• انواع سیستم های گرمایشی با آب گرم

• سیستم های تهویه مطبوع
• مدارهای بسته سرمایشی

• سیستم های سیرکوالسیون صنعتی

برابر خشک کار کردن است.  این پمپ محافظت در  ویژگی مهم 
کم صدا بودن و اشغال فضای بسیار کم نیز مزیت های مهم دیگر 
این پمپ است. Wilo - PB به طور خالصه دارای این ویژگی هاست؛

• بدون نیاز به منبع دیافراگمی، سوییچ فشار و ست کنترل
• خاموش شدن پمپ بوسیله فلوسوییچ در صورت قطع آب

• اشغال فضای کم به دلیل نصب خطی و حذف اقالم جانبی
• صدای کار بسیار پایین پمپ

• صرفه جویی در هزینه و زمان نصب
• خاموش و روشن شدن پمپ به صورت اتوماتیک یا دستی

• دارای پوسته مقاوم به خوردگی با پوشش کاتافورتیک
این پمپ در خارج از واحد مسکونی، در ورودی واحد مسکونی و 
از شیرهای بهداشتی )مثل ماشین لباسشویی( قابل  از یکی  قبل 

نصب است.

روش  تنها  و  سوپرپایپ  جدید  راه حل   H سری  سوپرونت 
اصالح ونت ناکارآمد

با  است،  ناکارآمد  و  معمولی  ونت  سیستم  دارای  ساختمان  اگر 
استفاده از سوپرونت سری H می توانید بدون تخریب و بازسازی، 
سوپرونت  ویژگی های  کنید.  برطرف  را  سیستم   ظرفیت  کمبود 

سری H را می توان چنین خالصه کرد؛  
• مشکل بوی ناشی از تخلیه سیفون را برطرف می کند.

• باعث افزایش سرعت تخلیه و حل مشکل کندی سرعت تخلیه می شود.

• صدای قل قل هنگام تخلیه ناشی از هوای ناکافی را حل می کند.
• به راحتی جایگزین سیفون زیر روشویی موجود می شود.
• نصب آن آسان است و به مهارت فنی خاص نیاز ندارد.

• دارای ظاهر زیباست و در دو مدل متناسب با نوع روشویی عرضه می شود.
• ضمانت مادام العمر دارد. 

سوکت یا پریز آب!
این شیر جدید و متفاوت سوپرپایپ نقش سوکت یا پریز را برای آب 
دارد. با سوپروالو سری I سیستم آب رسانی همیشه در حالت آماده 
به کار قرار دارد، زمان برای تغذیه، هواگیری و تخلیه تلف نمی شود و

را  آب  جریان  جدید،  وسیله  یک  نصب  برای  نیستید  مجبور  شما 
قطع کنید. این شیر برای حالت انتظار )مثل احتمال نیاز به ورودی 
آب برای یخچال در آینده(، برای تغییر مصرف کننده )مثل جابه جا 
کردن ورودی آب کولر و شیلنگ شست و شو(، برای فضاهای عمومی 
شهری یا مشاعات ساختمان و همچنین به عنوان یک شیر مستقل 

مانند شیر پیسوار کاربرد دارد.
ویژگی های سوپروالو سری I را می توان چنین خالصه کرد؛

• دارای رابط در سایز های '' 8/ 3 ،'' 2/ 1 و'' 4/ 3 برای کاربردهای
  مختلف است.

• سوپروالو I مانند سیستم لوله کشی سوپرپایپ + 2 قابلیت تست
  تحت فشار bar 15 به مدت 2 ساعت را دارد.

• مکانیزم داخلی سوپروالو سری I تا فشار 700 بار مورد آزمون قرار
   گرفته است.

•  قابلیت تحمل دمای 5 تا 90 درجه سانتی گراد را دارد.
•  زیبا - با دورپوش کروم، کوچک و کم حجم و دارای درپوش محافظ است.

•  نصب آن آسان و سریع است.

Wilo-PBپمپ خطی تقویت فشار خانگی

در دو نمایشگاه صنعت ساختمان و صنعت تاسیسات، از محصوالت جدید سوپرپایپ رونمایی شد. برای آشنایی 
بیش تر می توانید از سایت www.superpipe.ir بازدید یا بروشورهای این محصوالت را از طریق دفتر هماهنگی 
آدرس  به  نیز  تلگرام مجری  ادمین  یادآور می شود  کنید.  دریافت  در سراسر کشور  نمایندگان سوپرپایپ  یا 

mojriadmin @ پاسخ گوی پرسش های شما در این زمینه است. 
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معرفی برگزیدگان هفدهمین دوره جایزه معمار روز پنجشنبه 
20 مهرماه در سالن قلم کتابخانه ملی برگزار شد. این مراسم که 
برای  نخستین بار به ابتکار سوپرپایپ  و از طریق اینترنت پخش 
می شد، این امکان را برای بسیاری از عالقمندان در سراسر کشور 

فراهم کرد که آن را به طور مستقیم تماشا کنند. 
در آغاز این مراسم و پس از معرفی فینالیست ها و پروژه های 
آنان، به مناسبت 20 سالگی و حمایت شانزده از جایزه معمار، از 
سوپرپایپ قدردانی و لوح سپاس به مهندس یوسفی مدیرعامل 

اهدا شد.                                              

جایزه معمار
پخش اینترنتی مراسم جایزه معمار برای نخستین بار

 مهندس یوسفی در سخنان خود به 20 سال فعالیت نوآورانه و 
تاثیرگذاری سوپرپایپ بر صنعت تاسیسات و ساختمان اشاره کرد 
و جایزه معمار و استمرار در برگزاری آن را یکی از تاثیرگذارترین 
یادآور  همچنین  او  دانست.  کشور  معماری  حوزه  رویدادهای 
شد که شانزده سال حمایت سوپرپایپ از جایزه معمار در قالب 
مسئولیت اجتماعی و برای کمک به ساخت و ساز پایدار در کشور 

انجام شده  است.
با  می توانید   memar-award.com سایت  به  مراجعه  با 

جزییات بیش تری از مراسم و پروژه های برگزیده آشنا شوید.

مراسم معمار 96 برای نخستین بار از طریق 
اینترنت به طور زنده پخش شد.
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برندگان تک واحدی

برندگان گروه بازسازی

برندگان گروه عمومی

برندگان گروه مسکونی-آپارتمانی

رتبه سوم
دفتر دیگر، علیرضا تغابنی، دوگانه صفادشت

رتبه سوم مشترک
مسیح فضیله، ساختمان 

مسکونی خانه کوچک، اصفهان

رتبه سوم مشترک
دفتر معماری پیرامون، بهروز شهبازی با 

همکاری مهران قرائتی، آپارتمان مسکونی 
ملک، اصفهان

رتبه سوم
دفتر معماری موسوی و همکاران ، سید 

جلیل موسوی، بازسازی نمایندگی کاشی 
تبریز، همدان

رتبه سوم مشترک
دفتر معماری آن، مهراد حبیبی،  روزبه قائم 

مقامی، کیوب کالب، تهران

رتبه سوم مشترک
دفتر فرایند منطقی در طراحی 
معماری، احسان حسینی، الهام 
گرامی زاده نائینی، پروژه ته باغ 

رستوران محمد، اصفهان

رتبه اول
طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، 

ویالی چشم چران، مینو دشت

رتبه اول
شهر،  رویداد،  فضا،  طراحی  گروه 
الهه  معین الدینی،  مینا  محمد عرب، 
خواب  مسکونی  مجموعه  حاج دایی، 

آرام، اصفهان

رتبه اول
مجید زمانی، محدثه یونسی، علی غرقی، آشپزخانه آبان، 

تهران

رتبه اول
]فضای چهارم[، سام  مشاور هسته طراحی  مهندسان 

طهرانچی، باغ کتاب تهران

رتبه دوم مشترک
دفتر معماری 51-35، حمید عباسلو، 
ویالی  راد،  ادیبان  ندا  یاقوتی،  عباس 

ونوش، مازندران

رتبه دوم مشترک
مهندسان مشاور نگین شهر آینده، علی 

نقوی نمینی، آپارتمان 111، البرز

رتبه دوم
طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا 
گالری  سجادیان،  روشنک  قدوسی، 

نبشی، تهران

رتبه دوم
طراحان و بناکنندگان زاو، محمدرضا قدوسی، گلناز 

بهرامی، فاطمه رضایی فخرآستانه، حضور در هرمز

رتبه دوم مشترک
دفتر معماری ساو، امین فراهانی، 
ساختمان مسکونی خیابان منظریه، 

تهران

رتبه دوم مشترک
سعید میرمحمد صادقی، الدن زارعی

ویالی شماره سی، البرز

برگزیدگان هفدهمین جایزه معمار
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ویلو برنده جایزه ملی محیط زیستی 
آلمان

شرکت ویلو - شریک تجاری سوپرپایپ و عرضه کننده پمپ های 
ملی  برنده جایزه  روزهای سال 2017  آخرین  در   - هوشمند 
محیط زیستی آلمان شد و در بین سه شرکت برتر در این حوزه 

قرار گرفت.
یک  توسط  جایزه  این  دریافت کنندگان  صالحیت  بررسی 
هیات داوری معتبر که تحت حمایت و نظارت رییس جمهور 
توسط  آن  دریافت  و  می شود  انجام  می کند  فعالیت  آلمان 
ویلو نشان دهنده رویکرد این شرکت در تولید محصوالتی با 

بازدهی زیاد است. 
جایزه  Sustainability - پایداری- چیست؟

این جایزه یک جایزه ملی در آلمان است و برای عملکرد باال در 
حوزه پایداری محیط زیستی و در زمینه تجارت و تحقیقات اعطا 

می شود.
مفهوم پایداری یکی از مفاهیم مطرح در اقتصاد و کسب و کار 
دنیای امروز است و به پدیده هایی اشاره دارد که با ادامه ی روند 

حیات و اکوسیستم ها در ستیز قرار ندارند.
جایزه پایداری بزرگ ترین جایزه اروپایی در نوع خود است که 
شامل پنج حوزه می شود. در مراسم امسال جایزه پایداری که 
دهمین دوره خود را پشت سر گذاشت، 800 کاندیدا و 2000 

مهمان حضور داشتند.
الیور هرمس مدیرعامل ویلو پس از دریافت این جایزه گفت: 
پایداری  از  می کند  ایجاب  ویلو  شرکت  آینده  به  رو  مدیریت 
اقتصاد، محیط زیست و  تعادلی بین  بتوانیم  تا  مراقبت کنیم 
مسایل اجتماعی به وجود آوریم. ما این احساس را به عنوان تعهد 
و مسئولیت مان قبول داریم. وی ادامه داد: امروز نصف مردم جهان 
در مناطق شهری زندگی می کنند و ما به عنوان پیشگام در حوزه 
دیجیتال صنعت پمپ در حال توسعه پمپ  های ویلو با بازدهی 
و هوشمندی باال هستیم تا بتوانیم نیازهای جامعه را برطرف 
کنیم. ویلو در مسابقه پایداری امسال، با حریفان قدرتمندی مثل 

Deutsch Telecom - شرکت مخابرات آلمان- رقابت کرد.
گفتنی است ویلو در سال 2001 اولین پمپ با بازدهی باال 
ادامه روند نوآوری توانست در  با  در جهان را اختراع کرد و 
سال 2017 پمپ Stratos  اولین پمپ هوشمند را به جهان 

معرفی کند. 

Plus X یوپونور برنده جایزه معتبر
الیه  پنج  لوله  مخترع  و  سوپرپایپ  تجاری  شریک  یوپونور 
تلفیقی، برنده جایزه معتبر و جهانی Plus X برای ترموستات 

دیواری Smartix شد. 
جایزه معتبر Plus X مهمترین جایزه جهانی نو آوری در حوزه 
تکنولوژی،  ورزش و سبک زندگی است که هر سال به بهترین  
برندها تعلق می گیرد. هیات داوران این مسابقه از روزنامه نگاران 
متخصص و مستقل و همچنین شخصیت های برجسته جهانی در 

25 حوزه ساختمانی تشکیل شده است.
برای  را  جایزه  این  که   Smartix بی سیم  دیواری  ترموستات 
یوپونور به ارمغان آورد، یک ترموستات دیواری با طراحی زیبا 
و تکنولوژی پیشرفته است که به طور پیوسته مدارهای سرمایش 
و گرمایش را رصد می کند و از آنجا که با سنسورهای دقیق و 
حساس دمای هوا و حتی تشعشع گرمایی را اندازه گیری می کند، 

قابلیت 20% صرفه جویی در مصرف انرژی دارد.
این ترموستات دارای یک صفحه دیجیتال بزرگ است و در دو 

رنگ سیاه و سفید ارایه شده است.
پیتر توس رییس بخش راه حل های ساختمانی یوپونور در اروپا، 
هنگام دریافت این جایزه گفت: ما خیلی خوشحال هستیم چون 
دریافت این جایزه دوباره کیفیت ترموستات یوپونور را تایید کرد.

گفتنی است ترموستات یوپونور تنها محصول در حوزه گرمایش و 
تهویه مطبوع است که جایزه  2018 را از آن خود کرده است. در 
سال 2016 پمپ ویلو مدل  Yonos برنده این جایزه شده بود.
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سوپرونتP )تنها محصول جهان برای از بین بردن فشار مثبت( و 
فیلتر سوپردرین است.

و  سینک  زیر  در  نصب  برای   H  سوپرونت به تازگی  همچنین 
روشویی نیز به بازار عرضه شده است.

پارک حیوانات دورسیال بهترین باغ  وحش کوچک در انگلیس 
است که برای کودکان 2 تا 10 سال ساخته شده است.

کیفیت جذب  مرکز سنجش  توسط  هر  سال  باغ  وحش  این 
بازدید کننده مورد بررسی قرار می گیرد و امسال برای دهمین 

سال متوالی از این موسسه جایزه گرفته است. 
بر اساس برنامه توسعه این باغ وحش قرار بود پناهگاهی برای  
تعدادی شتر ساخته شود؛ اما مشکل از جایی به وجود آمد که 
مکان در نظر گرفته شده روی یک منبع 45،000 لیتری فاضالب 
درمی   آمد.  پناهگاه  داخل  درست  آن،  ونت  لوله  و  داشت  قرار 
بنابراین بوی بدی در فضا پیچیده می شد که شاید برای شترها 
اشکالی ایجاد نمی  کرد اما برای بازدیدکنندگان ناخوشایند بود؛ 
- شریک  استودور  از شرکت  باغ وحش  مسئوالن  برای همین 
تجاری سوپرپایپ و ارایه کننده سوپرونت - کمک خواستند و 
استودور نیز فیلتر سوپردرین را برای لوله های ونت نصب و مساله 

را حل کرد.
البته این اولین باری نبود که این باغ  وحش برای حل مشکل از 

استودور کمک می خواست.
کریستین اسمیت مدیرعامل باغ وحش می گوید: سال 2014 در 
حال ساخت باغ  وحش بودیم و متوجه شدیم لوله ونت فاضالب 
توالت ها درست در جایی قرار دارد که می خواستیم یک کافه 
بسازیم. این بود که با کمک استودور و نصب فیلترسوپردرین، 

مشکل را حل کردیم.

فیلتر سوپردرین چیست؟
فیلترسوپردرین یک راه حل عملی برای حذف بوهای بد است. 
این فیلتر به عنوان یک ونت دو طرفه عمل می کند، مانع از خروج 
بوی فاضالب می شود و مقداری هوا را نیز به داخل سیستم تزریق 
می کند. این فیلتر دارای یک کربن فعال است که باید هر دو سال 

یک بار تعویض شود.
نصب فیلتر سوپردرین به صورت افقی و عمودی قابل اجراست و 
به تخصص خاصی نیاز ندارد. اگرچه فیلترسوپردرین بو را حذف 
می کند اما گازها را به فضا انتقال می دهد؛ پس دقت کنید که 
در محیط های بسته نصب نشود زیرا تراکم گاز در فضای بسته 

ممکن است ایجاد خطر کند.
همچنین بعد از نصب فیلتر سوپردرین توصیه می شود کالهک 
اشعه  از  سوپردرین  فیلتر  تا  شود  نصب  نیز  آن  آلومینیومی 

خورشید، پرندگان و حیوانات و تغییرات دمایی محافظت شود.
اکنون پارک حیوانات دورسیال در چند محل از فیلتر سوپردرین 
استفاده کرده و امیدوار است که سال آینده نیز جایزه کیفیت 

جذب بازدیدکننده را از آن خود کند.
گفتنی است شرکت سوپرپایپ ارایه کننده محصوالت استودور از 
جمله سوپرونت های 50 و 100 )برای از بین بردن فشار منفی(، 

پارک حیوانات انگلیس، باز هم 
مشتری محصوالت استودور شد

برندگان مسابقه جایزه بزرگ 
روتنبرگر مشخص شدند

از برگزیدگان جایزه بزرگ روتنبرگر - شریک تجاری سوپرپایپ 
و بزرگترین تولید کننده ابزار نصب تاسیسات جهان -  در محل 
شرکت روتنبرگر با حضور همه شرکت کنندگان در این مسابقه، 

تقدیر شد.
در مسابقه جایزه بزرگ روتنبرگر که شهریور امسال به پایان 
رسید، هشت مرد جوان در رشته لوله کشی و گرمایشی به رقابت 

پرداختند که در نهایت کریستین نواگ مقام اول را کسب کرد.
معیارهای کسب عنوان در این مسابقه دقت اندازه گیری، توانایی 
فنی،  سرعت عمل و تمیزی و پاکیزگی اعالم شده بود و ارزیابی 
توسط هیات داوری متشکل از روتنبرگر و نهادهای فنی حرفه ای 

آلمان صورت گرفت.
این مسابقه 3000، 2000 و 1000  تا سوم  اول  برگزیدگان 
یورو دریافت کردند و به مدرسه فنی که نفر اول از آنجا اعزام 
شده بود نیز یک کیف ابزار روتنبرگر به قیمت 400 یورو تعلق 
گرفت. دکتر هاین عضو هیات مدیره روتنبرگر با اشاره به رقابت 
جوانمردانه و حرفه ای شرکت کنندگان گفت: شرکت کنندگان 
در طول مسابقه به یکدیگر کمک می کردند؛ این باعث خوشحالی  

است چون نشان می دهد که روحیه تیمی باالیی وجود دارد.
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و هیدروالکتریک تامین شد. در همین رابطه، پاتریک گریچن 
انرژی  انقالب  طرح  اعضای  از   -  Patrick Graichen  -
اگورا - Agora Energiewende، در مصاحبه ای با وبسایت 
رینیو اِکونومی گفت: در روز سی ام ماه آوریل 2017، بیش تر 

نیروگاه های زغال  سنگ آلمان تعطیل بودند.
او گفت: تصمیم گیری مسئوالن کشور آلمان در مورد مصرف 
روزانه  استفاده  و  است  جدی  بسیار  برگشت پذیر  انرژی های 
عادی  کامال  آلمان  برای  سال 2030  تا  آن ها  از  درصدی   85
خواهد بود. همچنین بر اساس برنامه ریزی های این کشور تا آن 
زمان، استفاده از موتورهای احتراقی ممنوع می شود. چشم انداز 
تعیین شده برای سال 2050 هم کاهش انتشار گازهای گلخانه ای 
آلمان تا 20 درصد میزان اندازه گیری شده در سال 1996 است.

آلمان در حال حاضر بزرگ ترین بازار تولید انرژی های پاک در 
اروپا را دارد و به دنبال آن است که بتواند تا سال 2022 بیش از 
80% از کل انرژی مورد نیاز خود را از این راه تامین کند. در قدم 
بعدی، هدف آلمان تکیه صد در صد بر منابع برگشت پذیر انرژی 

تا سال 2050 است.

آلمان رکورد شکست
رسیدن به هدف سال  2020  در نیمه نخست 2017 
برنامه ریزی کشور آلمان برای تامین 35% از انرژی مصرفی با  
انرژی های برگشت پذیر تا سال 2020، در نیمه نخست 2017 
محقق شد و این کشور توانست بیش از 37%  انرژی مورد نیاز 

خود را از طریق انرژی های برگشت پذیر تامین کند.
انرژی  منابع  روی  بر  فراوانی  سرمایه گذاری های  آلمان  کشور 
برگشت پذیر )Renewable Energy( انجام داده است و اکنون 
موفق به شکستن رکورد بیش ترین میزان مصرف این نوع انرژی  

شده است.
منظور از انرژی های برگشت پذیر آن دسته از انرژی  است که از 
منابع طبیعی مانند باد، خورشید، امواج اقیانوس و یا از گرمای 
درون زمین تامین می شوند و می توان با استفاده از آن ها برق 

تولید کرد.
فسیلی،  سوخت های  به  وابستگی  کاهش  برای  آلمان 
محیط  برای  دیگر  زیان آور  انرژی  منابع  و  اتمی  نیروگاه های 
زیست، سیاست جدی در پیش گرفته است؛ به طوری  که در 
سی ام ماه آوریل گذشته، 85% از نیاز روزانه کشور از منابع 
انرژی برگشت پذیر مانند انرژی خورشیدی، نیروگاه های بادی 

تیم 8 نفره قایقرانی آلمان در مسابقات جهانی که 8 مهرماه 
امسال در شهر ساراسوتا در ایاالت متحده آمریکا برگزار شد، با 
حمایت ویلو - شریک تجاری سوپرپایپ و تولیدکننده پمپ های 
هوشمند - مقام اول را کسب کرد. مسابقه نهایی بین 6 تیم 
نیوزیلند،  رومانی،  آمریکا،  هلند،  ایتالیا و آلمان برگزار شد که تیم 
آلمان موفق شد با زمان 5دقیقه و 26 ثانیه از خط پایان عبور 
کند. در این مسابقات تیم های امریکا و ایتالیا به ترتیب دوم و سوم 
شدند. یادآور می شود که تیم ملی آلمان در سال گذشته مقام 

دوم را به دست آورده بود.

قهرمانی تیم ملی آلمان در مسابقات 
جهانی قایقرانی با حمایت ویلو
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فورد،  مارتین  قول  از   ،DailyMail انگلیسی  روزنامه 
نویسنده آمریکایی هشدار داد که انسان ها نباید از انقالب 
هوش مصنوعی و ظهور ربات ها خوشحال باشند؛ چون در 
آینده نزدیک بسیاری از شغل های انسانی توسط ربات ها 
ربوده می شود و انسان قادر به رقابت با آن ها  نخواهد بود. 
زمینه  در  پرفروش  کتاب های  نویسنده  که  فورد  مارتین 
که  کرد  منتشر  آن  از  پس  را  هشدار  این  ربات هاست، 
انگلستان گفت که ظهور  تام واتسون، رهبر حزب کارگر 
اتفاقات خوبی برای انگلیسی ها  ربات ها می تواند منجر به 
شود چرا که مخلوقات هوش مصنوعی می توانند کارهای 

خسته کننده و معمولی را انجام بدهند. 
زندگی  بر  تکنولوژی  تاثیرات  درباره  بود:  گفته  واتسون 
انسان، تغییرات ناشی از آن و دنیای تسخیر شده به وسیله 
است.  شده  نوشته  زیادی  چیزهای  هوشمند،  ربات های 
برای  شدن  آماده  حال  در  می کنیم  حس  اوقات  گاهی 
جهانی هستیم که در آن به جای تالش و کوشش سخت 
همه  اتوماسیون  و  الگوریتم  مصنوعی،  هوش  انسان ها، 
به نظر  می دهند.  شکل  را  ما  اقتصاد  و  جامعه  جنبه های 
اما  برسد  نظر  به  ترسناکی  چشم انداز  این  شاید  واتسون 
ماشین های  به  می تواند  انسان  نیست.  ترسیدن  به  نیازی 
و  کارهای خسته کننده  تا  دهد  اجازه  یکم  و  بیست  قرن 
معمولی را برایش انجام دهند. نکته جالب آن که  مارتین 
شغلی  آینده  تهدید  و  فناوری  کتاب  نویسنده  فورد 
پیش بینی می کند شغل هایی مانند لوله کشی و بر ق کاری 
که نیاز به مهارت  فراوان و هماهنگی چشم و دست دارند؛ 
به  قادر  مصنوعی  هوش  که  هستند  شغل هایی  جمله  از 
تصاحب آن ها نیست. همچنین ربات ها نمی توانند پرستار 
با مراقبت  انسان ها باشند چون احساس همدردی همراه 

الزمه شغل پرستاری است.

لوله کشی و برق کاری 

تبدیل زباله به انرژی گرمایی 
استفاده  انرژی  تولید  برای  سوئد  در  زباله ها  از  درصد   99
می شوند و تنها یک درصد از آن ها دفن می شود. این کشور در 
بازیافت زباله تا حدی پیشرفت کرده که کارخانه های بازیافت، 
برای ادامه حیات خود، مجبور به واردات زباله از کشورهای 
را  دیگر شده اند. سوئد در سال 1975 میالدی 38 درصد 
بازیافت می کرد اما این میزان طی دهه های گذشته افزایش 
یافته است و اکنون به 99 درصد رسیده که شامل بازیافت 
کاغذ روزنامه های باطله، شیشه و پالستیک است. باقی مانده 
مواد غذایی هم که بخش زیادی از زباله را تشکیل می دهد، به 

عنوان کود و سوخت مورد استفاده قرار می گیرد. 

سرمایه گذاری عظیم  اسپانیا در 
انرژی تجدیدپذیر

در  بزرگ ترین سرمایه گذاران  از  یکی  نیز  اسپانیا  آلمان،  به جز 
زمینه استفاده از انرژی های پاک به خصوص انرژی باد است. این 
کشور در سال 2013 توانست از انرژی بادی به عنوان منبع اصلی 
تولید برق استفاده کند. برپایه جدیدترین آمارهای منتشر شده از 
شبکه انرژی های پاک در اسپانیا، میزان گازهای گلخانه ای در این 
کشور طی سال گذشته میالدی بیش از 23 درصد کاهش یافته 
و میزان استفاده از انرژی بادی و همچنین نیروگاه های برق آبی به 
طرز چشمگیری افزایش یافته است. سرمایه گذاری در انرژی های 
پاک و تجدید  پذیر می تواند سهم بسیار موثری در کاهش گازهای 

گلخانه ای و نجات کره زمین از خطر گرم شدن داشته باشد.
به گفته سازمان ملل متحد برای نجات آینده جهان از خطر 
باید در زمینه  تغییرات آب و هوایی، سرمایه گذاری بیش تری 
انجام شود. گزارش  پذیر  انرژی های پاک و تجدید  از  استفاده 
جدیدی که توسط گروهی از محققان و به سفارش سازمان ملل 
متحد منتشر شد، نشان می دهد سرمایه گذاری های موجود در 

این زمینه ناکافی است و باید حداقل سه برابر شود. 
برای  موثر  و  جدی  قدم های  اگر  می کند  تصریح  گزارش  این 
میالدی   2030 سال  تا  انرژی  جدید  منابع  کردن  جایگزین 
برداشته نشود، متوسط دمای کره زمین 2 درجه سانتیگراد دیگر 

گرم تر خواهد شد.

آخرین شغل هایی که توسط هوش مصنوعی 
تصاحب می شوند
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از مجریان   مجاز  به مناسبت بیست سالگی سوپرپایپ تعدادی 
آذربایجان شرقی به قله سبالن صعود کردند.

در این صعود که در تاریخ  96/5/13 انجام شد،  مجریان مجاز 
آقایان ایرج نورسته، حسن نورسته و ابراهیم آزموده به اتفاق 
آقای رحیم کرامتی نماینده ی سوپرپایپ در آذربایجان شرقی 
موفق شدند پس از دو روز خود را به قله سبالن برسانند. سبالن 
یا ساواالن، با ارتفاع 4811 متر در استان اردبیل واقع شده و 
سومین قله بلند ایران پس از دماوند و علم کوه  است. گفتنی 
افتتاح سوپرپایپ  اینکه بیستمین سال  بر  امسال عالوه  است 
را پشت سر می گذاریم،  دهمین سالی هم هست که مجریان 

آذربایجان شرقی به شبکه مجریان مجاز پیوسته اند.

صعود مجریان آذربابجان شرقی به 
سبالن

از راست به چپ: ایرج نورسته، رحیم کرامتی، حسن نورسته و ابراهیم آزموده

سمینار آموزش نصب انشعابات آب برای مجریان شرکت 
آب و فاضالب کاشان در تاریخ 96/9/23 در محل سالن 

کنفرانس این شرکت برگزار شد.
در این سمینار که 25 نفر از مجریان کاشان و شهرهای 
اطراف حضور داشتند مجریان ضمن آشنایی با نکات فنی 
نصب انشعابات آب،  با محصوالت و سیستم های شرکت 

سوپرپایپ و اجرای آن آشنا شدند.

لوله ی اصلی  از  انشعابات آب  مجموعه سیستم نصب 
به کنتور آب ختم  و  بیرون ساختمان شروع  در  آب 
و  سوپرپایپ  لوله های  از  مسیر  این  در  می شود. 
می شود  استفاده  سوپرپایپ  مهره ماسوره ای  اتصاالت 
تعدادی  و  کاشان  فاضالب  و  آب  تاکنون شرکت  که 
را  سیستم  این  از  هزار  چندین  دیگر  استان های  از 

کرده اند. نصب 
استفاده از سیستم نصب انشعابات سوپرپایپ به دلیل 
کیفیت باالی لوله و اتصاالت باعث کاهش خطرات و 

حوادث  کار و بعد از آن شده است.

سمینار آموزش نصب انشعابات 
آب برگزار شد

در این کارگاه آموزشی که 40 نفر از مجریان مجاز تهران 
جدید  محصول  دو  داشتند،  حضور  آن  در  البرز  استان  و 
تقویت فشار خطی Wilo-PB و پمپ  سیرکوالتور  پمپ 
کم مصرف هوشمند Yonos MAXO معرفی و عملکرد و 

چگونگی نصب و اجرای این پمپ ها آموزش داده شد. 

 Yonos MAXO مقایسه میزان مصرف انرژی پمپ کم مصرف
که تا 80% مصرف انرژی را کم می کند، با سایر پمپ های 
سیرکوالتور استاندارد همچنین نصب و اجرای آسان این 
از  است،  شده  عرضه  ایران  در  بار  اولین  برای  که  پمپ 

نکته های قابل توجه شرکت کنندگان در این کارگاه بود.
سوپرپایپ همواره ارتقای دانش فنی مجریان را در دستور 
کار دارد؛ به همین دلیل در کنار برگزاری کارگاه های آموزش 
منظم  به طور  مجاز خود  برای مجریان  محصوالت جدید، 

جلسات بازآموزی و دیدارهای مناسبتی را برگزار می کند.

کارگاه آموزشی
آشنایی با پمپ های جدید برای مجریان 

مجاز تهران و البرز
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تلگرام مجریبا همکاران
کانال تلگرام مجری mojriplus @ اکنون بیش از 1500 
عضو دارد. درمیان صدها مطلب آموزشی فنی، تکنولوژی، 
معرفی محصول و دانستنی ها که از شنبه تا چهارشنبه هر 
استقبال  با  برخی  می شود،  داده  قرار  کانال  این  در  هفته 
بیش تری روبه رو شده اند؛ در این جا  تعدادی از مطالب پر 
بازدید صفحه تلگرام مجری در یکی دو ماه گذشته را ببینید.

ارتباط  طریق  از  را  خود  پرسش های  می توانید  شما 
شماره  به  پیامک  یا  تلگرام   @mojriadmin با 
کانال  در  را  پاسخ  و  بگذارید  درمیان   021-82118

کنید. مشاهده  مجری+ 

چرا گاهی اوقات پمپ آبرسانی مدام خاموش و روشن می شود؟
این اتفاق معموال وقتی می افتد که از یک سوئیچ فشار )اتومات مکانیکی( برای 
خاموش و روشن کردن پمپ استفاده شود. جهت بررسی این موضوع، این 
موارد را چک کنید: منبع دیافراگمی بعد از پمپ سالم بوده و الستیک داخلی 
آن سوراخ نشده باشد. فشار هوای داخل منبع دیافراگمی )منبع بدون آب( 
باید تقریبا 0.2 بار کم تر از فشار روشن شدن پمپ باشد. اختالف فشار بین 

روشن و خاموش شدن پمپ حداقل 1.5 بار باشد.
مثال: در یک ساختمان 3 طبقه، فشار روشن و خاموش شدن پمپ را به 
ترتیب روی 2.5 و 4 بار تنظیم می کنیم. در این حالت منبع دیافراگمی باید 

2.3 بار فشار داشته باشد.

پرسش و پاسخ
در ساختمان های بلند مرتبه، با توجه به سرعت جریان فاضالب در لوله قائم 
یک ساختمان مثال 40 طبقه و حدود 120متر ارتفاع، آیا نصب سرعت گیر 

پیشنهاد می شود؟
پاسخ: فاضالب پس از  طی کردن 5 متر به صورت عمودی، به سرعت حد 

می رسد و پس از آن، سرعتش افزایش نمی یابد. لذا سرعت گیر الزم نداریم.

مجری پالس
با پیوستن به صفحه نشریه مجری در گوگل پالس، از 
جدیدترین اخبار و نکات فنی مورد نیازتان آگاه شوید، 

پرسش های  فنی خود را مطرح کنید و پاسخ بگیرید.
راه های دسترسی به مجری پالس

http://gplus.to/mojri آدرس •
• لینک مجری پالس در سایت سوپرپایپ

• جستجوی کلمه ی مجری پالس در گوگل

شادباش
مدرک  دریافت  به  موفق  تهران  مجاز  مجری   بهلولی  هوشنگ  آقای 
این  برودت شدند.  و  گرایش حرارت  در  تاسیسات  رشته  کارشناسی 
هوشنگ  آقای  آن که  جالب  می گوییم.  تبریک  ایشان  به  را  موفقیت 
ترم  یک  شدند  موفق  اما  بودند  همکالسی  فرزندشان  با  بهلولی 

زودترفارغ التحصیل شوند.

آرزوی سالمتی
اجرای  هنگام  زاهدان  مجری مجاز  آبیز  حسین  آقای  متاسفانه 
تاسیسات از ناحیه پا دچار آسیب شده اند. آرزو می کنیم هرچه زودتر 

بهبود پیدا کنند.
باز هم از شما می خواهیم که توصیه های ایمنی را جدی بگیرید.

آرزوی سالمتی
آنژیوی قلب داشته اند.  آقای رحمان خدارحمی عمل  با خبر شدیم 

برای ایشان آرزوی سالمتی داریم.

زیارت قبول
عتبات  زیارت  از  به تازگی  قم  مجری مجاز  سلمان نژاد  ناجی  آقای 
عالیات بازگشته  اند. برای ایشان آرزوی قبولی طاعات و عبادات داریم.

@mojriplus
#فنی_پمپ

@mojriplus
#فنی_عمومی_تاسیسات

مجری عزیز
شما می دانید اگر به هوارسانی و اجرای ونت در شاخه های افقی فاضالب نیاز 
باشد، نباید لوله ونت و فاضالب هر دو در یک راستا اجرا شوند. مثال می توانید 
از قسمت باالی فاضالب ونت را به آن وصل کنید. این لوله حداقل باید 45 
درجه نسبت به سطح افق بچرخد تا آبی که از لوله فاضالب تخلیه می شود 
وارد لوله ونت نشود. در اینصورت هوا براحتی از قسمت باالی لوله و از طریق 

شبکه ونت به سیفون ها می رسد و از تخلیه سد آبی آنها جلوگیری می کند.
این مطلب در مقررات بدین صورت آمد است:''زاویه اتصال هواکش خشک به 

لوله فاضالب نباید کوچک تر از 45  درجه نسبت به سطح افق باشد.''   

@mojriplus
#فنی_عمومی_تاسیسات



فنی آموزشی

 

Yonos  MAXO سیرکوالتورهای هوشمند

در سال های اخیر با معرفی نسل جدید موتورهای الکتریکی )EC(، سیرکوالتورهای 
مورد استفاده در سیستم های تاسیساتی پیشرفت قابل مالحظه ای در بهبود 
راندمان را تجربه کرده اند. عالوه بر آن سیستم الکترونیکی مورد استفاده در این 
موتورها، امکان کنترل عملکرد پمپ را نیز به وجود آورده است. قابلیت کنترل 
و تغییر دور موتورها باعث کاهش مصرف انرژی، کاهش صدا در لوله ها و حذف 

ضربه آب شده است.

در موتورهای معمول جریان متناوب یا AC  از برهم کنش دو 
میدان مغناطیسی روتور و استاتور، گشتاور الزم برای چرخش 
روتور ایجاد می شود. تولید میدان مغناطیسی روتور از طریق 
القای مغناطیسی استاتور صورت می گیرد. به این دلیل گاهی 
موتورهای  در  می نامند.  القایی  موتورهای  را  موتورها  این 
جریان مستقیم یا DC میدان مغناطیسی استاتور ثابت است 
تغییر می کند  روتور  مغناطیسی  میدان  به کمک جاروبک  و 
پمپ های  مورد  در  پذیرد.  صورت  روتور  دایمی  چرخش  تا 
توان  که  ساختمان  تاسیسات  در  استفاده  مورد  سیرکوالتور 
مصرفی پایینی دارند، استفاده از موتورهای AC باعث پایین 
 DC بودن چشمگیر راندمان شده است. هر چند که موتورهای
نیز با آن که بهترین انتخاب برای کنترل دور هستند، به دلیل 
نیاز زیاد به تعمیر و نگهداری راه حل مناسبی نیستند. نسل 

80% کاهش مصرف انرژی نسبت به سیرکوالتورهای استاندارد

این  با  است   DC موتورهای  به  شبیه   EC موتورهای  جدید 
جاروبک  عمل  در  و  بوده  دایم  مغناطیس  روتور  که  تفاوت 
حذف شده و برای چرخش میدان مغناطیس استاتور از یک 

سیستم کنترل الکترونیکی استفاده شده است.
 

دنیا،  همه  در  بلکه  ایران  در  فقط  نه  که  داده  نشان  تجربه 
تاسیساتی  سیستم های  برای  شده  انتخاب  سیرکوالتورهای 
در بیش تر موارد بزرگ تر از اندازه است که هم باعث افزایش 
مصرف انرژی و هم زیاد شدن ارتعاشات، کاهش عمر کاری، 
افزایش صدای آب در لوله ها و ... می شود. سیرکوالتورهای 
بسیار  فشار  و  دبی  در  تا  دارند  را  قابلیت  این  هوشمند 
پایین تر از ظرفیت خود کارکنند؛ بدون آن که راندمان آن ها 

کم تر شود.

)%
ر )

تو
مو

ن 
دما

ران

EC موتور

AC موتور سه فاز

AC موتور تک فاز

توان خروجی )وات(
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هوشمند    سیرکوالتور  بین  مقایسه ای  نمونه  عنوان  به 
رد ندا استا سیرکوالتور  و   Yonos MAXO  25 /0.5 -10

TOP-S 25-7  انجام می دهیم. در صورتی که دبی و هد طراحی 
سیرکوالتور به ترتیب برابر m3/h 6 و m 3 باشد، توان مصرفی 
پمپ هوشمند Yonos با موتور EC برابر با 100 وات و در پمپ 

استاندارد با موتور AC برابر 190 وات است. 
که  است  آن  هوشمند  سیرکوالتورهای  مهم  مزیت  دیگر 
می توان سرعت چرخش و هد تولیدی پمپ را کنترل کرد. 
از آن جا که در بیش تر روزهای سال پمپ در دبی پایین تر 
از دبی طراحی خود کار می  کند، درعمل مقدار هد تولیدی 
پمپ بیش تر از مقدار مورد نیاز خواهد بود. تجربه نشان داده 
بیش از 70%  زمان ها، دبی مورد نیاز سیستم تاسیسات فقط 
50% دبی طراحی )یا کم تر( است. یعنی در نمونه قبل، در 
به  نیاز  است،  روشن  سیرکوالتور  پمپ  که  روزهایی  بیش تر 
دبی کم تر از  m3/h 3 وجود دارد. از آن جا که به طور معمول 
اپراتور دست به تغییر دور موتور نمی زند، عمال در اغلب اوقات 
هد تولیدی پمپ 6 متر یا بیش تر خواهد بود که ممکن است 
باعث افزایش سرعت آب در برخی رادیاتورها و ایجاد صدای 

مزاحم شود. 
اما در پمپ های هوشمند به کمک کاهش دور موتور می توان 
مقدار هد پمپ را در همه مقادیر دبی ثابت نگه داشت )مود 
کنترلی      (. به این ترتیب در دبی m3/h 3 و کم تر از آن 
مقدار هد برابر 3 متر باقی خواهد ماند. مقایسه مقدار توان 
مصرفی سیرکوالتور هوشمند و استاندارد در این دبی جالب 
توان  مقدار  دبی  کاهش  با  استاندارد  پمپ  در  است؛  توجه 
)تقریبا  پیدا کرد  به 170 وات کاهش  از 190 وات  مصرفی 
10%(، اما در پمپ هوشمند توان مصرفی از 100 وات به 45 

وات رسید )55% کاهش(. 

در برخی از کاربردها مثل گرمایش با رادیاتور، بهتر است در 
شرایطی که مقدار دبی مورد نیاز سیستم کم تر از مقدار طراحی 
است، هد تولیدی پمپ هم کم تر از هد طراحی باشد. بدین 
منظور در پمپ های Yonos روش کنترلی دیگری وجود دارد 
)مود  می دهد  کاهش  باری  کم  شرایط  در  را  هد  مقدار  که 
کنترلی       (. در مثال گفته شده در صورت استفاده از این 
کم تر  به  و  یافت  کاهش خواهد  باز هم  توان مصرفی  روش 
از 35 وات می رسد. به این ترتیب در مقایسه با سیرکوالتور 
استاندارد که در همین شرایط 170 وات توان الزم داشت، 

مصرف انرژی 80%  کم تر شده است. 

∆P-V

∆P-C

≈190W 
≈170W 

≈100W 

≈45W 

≈90W 

≈35W 
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Yonos MAXO  نصب سیرکوالتور هوشمند

باید   Yonos MAXO سیرکوالتور  پمپ های  نصب  برای 
کارایی  بهترین  تا  شود  رعایت  کامل  به طور  نصب  راهنمای 
منبع  فشار  که  حالتی  در  را  پمپ  آید.  به دست  پمپ  از 
انبساط در مکش آن وجود دارد نصب کنید. جهت نصب این 
سیرکوالتورها باید به گونه ای باشد که شفت به صورت افقی 
قرار گیرد، به عبارت دیگر موتور در قسمت باال یا پایین قرار 

نگرفته باشد.

در صورت نیاز به تغییر موقعیت اتصال کابل برق، می توانید با 
بازکردن پیچ های اتصال موتور و پمپ، پوسته موتور و بخش 

کنترل الکترونیکی را بچرخانید. 

یکی از مزیت های سیرکوالتور هوشمند سادگی تنظیمات آن 
است. پس از نصب و راه اندازی این پمپ، باید مقدار هد مورد 
نیاز را به وسیله دگمه تنظیم هد تعیین کنید. با چرخش دگمه 
به سمت راست، در مود کنترلی فشار ثابت)        ( مقدار 
هد نشان داده شده روی نمایشگر شروع به افزایش می کند. 
در این شرایط در صورتی که هد روی مقدار 3.5 تنظیم شود، 
در همه حال از پیک مصرف تا دبی صفر، مقدار هد تغییری 
مود  به سمت چپ،  نخواهد کرد. در صورت چرخش دگمه 
فشار متغیر)          ( فعال می شود. در این حالت اگر هد روی 
3.5 تنظیم شده باشد، با کم شدن مقدار نیاز سیستم به دبی، 
پمپ به صورت اتوماتیک مقدار هد را کاهش می دهد به طوری 
که در دبی صفر مقدار هد به نصف تنظیم اولیه یعنی 1.75 
اعداد  تنظیم هد  باالی دگمه  در قسمت  متر خواهد رسید. 
تنظیم هد  است. در صورتی که دگمه  تا سه درج شده  یک 
مقابل این اعداد قرار داده شود، پمپ هوشمند به صورت دور 
ثابت و شبیه پمپ های استاندارد سه سرعته کار خواهد کرد.

∆P-C

∆P-V
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پایان جنگ جهانی دوم و شروع جنگ سرد، حضور  از  پس 
نظامی امریکا در آلمان بسیار پررنگ شد؛ به طوری که اکنون 
کشور حضور  این  در  امریکایی  سرباز  هزار  پنجاه  به  نزدیک 
شهر  نزدیکی  در   Baumholder نظامی  پایگاه  دارند. 
با  که  است  امریکایی  سرباز   14000 میزبان  کایزرسالترن 
خانواده های خود در آن ساکن هستند و با جمعیت کلی بیش 
از 50 هزار نفر یکی از بزرگ ترین جوامع آمریکایی خارج از 

این کشور را تشکیل داده اند. 

جایگزینی  روی  مطالعاتی  انرژی،  مصرف  کاهش  هدف  با 
مدل های  با  مجموعه  این  در  موجود  گرمایشی  پمپ های 
هوشمند ویلو انجام گرفت و نتایج نشان داد این جایگزینی 
پمپ ها  این  برق  هزینه  در  درصدی   90 کاهش  به  منجر 
خواهد شد. به این ترتیب طبق برنامه زمان بندی جایگزینی 
جدید  سیرکوالتورهای  با  استاندارد  پمپ   2400 همه 
بر کاهش  ترتیب عالوه  این  به  انجام گرفت.  ویلو    Stratos
 CO2 انتشار  انرژی،  ساعت  کیلووات  میلیون   1.5 ساالنه 
فوق العاده  ارقام  است.  یافته  کاهش  تن   750 میزان  به  نیز 
کاهش مصرف انرژی باعث شد این طرح جایزه محیط زیستی 
آلمان  "sustainable Rhineland-Palatinate" سال 2010 

را از آن خود کند. 

باید- نبایدها 
           در پمپ

قبل از نصب پمپ اطمینان یابید که این پمپ برای 
شرایط محیطی مورد نظر مناسب است. 

در زمان نصب سیرکوالتور باید از واشر سالم با سایز 
مناسب استفاده کنید.

جهت حرکت آب که به صورت فلش روی بدنه پمپ 
درج شده را کنترل کنید تا با مسیر حرکت آب در 

لوله ها مطابقت داشته باشد.

پمپ های ویلو در پایگاه های 
نظامی امریکا درآلمان
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خالقیت در اجرا  
از  نوآورانه  تاسیسات سوپرفیکس مجموعه ای  نصب  سیستم 
اقالم مورد نیاز برای اجرای بست و ساپورت به روش پیش 
نصب  که  این  برای  منعطف  و  ساده  راهی  است.  ساخته 

تاسیسات سریع تر، دقیق تر و ایمن تر امکان پذیر شود.
محور اصلی سوپرفیکس از سه پروفیل تخت، U و M  تشکیل 
مجموعه  و  مهره  پیچ،  از  مجموعه ای  همراه  به  که  می شود 
قابلیت  این  دوپایه(  و  روکش دار  )شامل  بست  ها  از  کاملی 
ساختمان  های  ساپورت  و  بست  نیازهای  همه ی  که  دارد  را 
را به سادگی  یا برقی  از تاسیسات مکانیکی و  اعم  مسکونی 

برآورده سازد.

)نبشی کشی(  سنتی  روش های  با  سیستم  این  جایگزینی 
امکان رگالژ، اصالح، طول عمر و اطمینان بیش تر و درنهایت 
سادگی و انعطاف را در اختیار مجری و پروژه قرار خواهد داد.

با توجه به راحتی و سادگی استفاده از سیستم نصب تاسیسات 
سوپرفیکس، همکاران و مجریان ما در سراسر کشور با کمی 
خالقیت و انتخاب روش های اجرایی هوشمندانه، تجربه های 
ادامه  در  که  داشته اند  سیستم  این  از  استفاده  در  موفقی 

نمونه هایی از این اجراهای موفق را می بینید.

آقای علی قهرمانی
مجری مجاز گیالن

آقای وحید حیدری صحنه
مجری مجاز تهران

M سوپرفیکس U سوپرفیکس تختسوپرفیکس

قطعات سوپرفیکس انواع پروفیل سوپرفیكس

انعطاف پذیریسوپرفیکس

+

استفاده خالقانه از سوپرفیکس در انتقال لوله ها

خالقیت در اجرای پمپ و تجهیزات بهره گیری از سوپرفیکس M برای لوله های فلزی
موتورخانه

استفاده از سوپرفیکس U جهت فیکس کردن کانال های تاسیساتی

انتقال لوله های فن کویل با استفاده ازسیستم سوپرفیکسخالقیت جهت مهار نقاط بحرانی
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آقای رسول خالقی قشالق
مجری مجاز آذربایجان شرقی

آقای وحید مساله
مجری مجاز اصفهان

آقای عادل محمدی مطلق
مجری گیالن

خالقیت مجری در اجرای همزمان ساپورت
لوله ها و کانال های تاسیساتی

خالقیت در مهار لوله های فاضالب هنگام اجرا درکف

اجرای خالقانه و مهار لوله های اجرا شده در کف 
توسط سوپرفیکس تخت

نصب جعبه کلکتورها بر روی سوپرفیکس به صورت 
فیکس و تراز

استفاده خالقانه از سوپرفیکس برای آماده سازی
نصب جعبه کلکتور در حین اجرای عملیات ساختمانی 

خالقیت در اجرای ساپورت والهنگزیبایی در اجرا و اشغال فضای کم

استفاده از سوپرفیکس در لوله های
عمودی فاضالب

چیدمان لوله های تاسیساتی در کم ترین
فضای داکت 
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باید  اتصاالت  و  لوله  است.  اجرای درست  اتصاالت سوپردرین شروع یک  و  لوله  انبارش درست 
به صورت منظم و در فضای مناسب نگهداری شود. بیش ترین ارتفاعی که می توان لوله ها را روی 
لوله های  لوله ها، سوکت  اثر وزن  بر  هم قرار داد 1.5 متر است، در غیر این صورت ممکن است 
زیرین از حالت دایره ای خارج شود. همچنین انبارش باید در سطحی صاف و بدون پستی   و بلندی 
صورت گیرد و برای جلوگیری از لغزش بایدلوله ها را از دو طرف مهار کرد. مسقف بودن فضای 
انبار به منظور پیشگیری از تابش مستقیم آفتاب، نکته مهم دیگری است که باید در انبارش مورد 

توجه قرار گیرد. 
لوله های سوپردرین با هدف سهولت شناسایی سایز لوله و نوع سوکت لوله با بسته بندی و برچسب کد 
رنگ عرضه می شود. این برچسب ها با سه مشخصه: عدد سایز لوله، کد رنگ سایز لوله و همچنین تصویر 
شماتیک نوع سوکت، امکان تشخیص محتویات بسته را بدون رجوع به مشخصات چاپی محصول میسر 

ساخته و از این جهت جابجایی و انبارش محصول را در هر مکان فیزیکی سهولت می بخشد.
اجرای نادرست

در این تصویر لوله ها بدون هیچ نظم خاصی روی هم قرار گرفته اند. در این حالت ممکن است 
سوکت ها از حالت دایره ای خارج شوند و مجری هنگام نصب و یا تست با مشکل برخورد کند. 
همچنین انبارش لوله ها به صورت مستقیم روی خاک باعث می شود حلقه های آب بندی کثیف 
شود و این مساله هم تست سیستم را دچار اختالل کند. با این روش نادرست انبارش، دسترسی 

به لوله و اتصاالت مورد نظر نیز بسیار مشکل خواهد شد.

سوپرفیكس

فاضالبی

گرمایش کفی

یکی از مزایای مهم و کاربردی سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس این است که در هر پروژه ای 
با هر نوع دیوار و سقف می توان به راحتی و با حذف جوشکاری، ساپورت کشی را انجام داد. امکان 
تغییر شیب  لوله ها با باز و بست کردن مهره ها از دیگر تمایزات سوپرفیکس است. سوپرفیکس چون 
آبکاری شده است به ضدزنگ نیاز ندارد و همه اینها باعث می شود اجرای سیستم بست و ساپورت 

با سوپرفیکس سریع و راحت شود.
در این تصویر، سوپرفیکس تخت با ابزار خم کن - که تنها ابزار مورد نیاز سوپرفیکس است- به 
برای  می توان  است.  نصب شده  بوده  الزم  که  همان جاهایی  در  فقط  و  درآمده  نیاز  مورد  شکل 

محکم کردن سوپرفیکس به سقف از رول پالک، انکربولت یا رول بولت هم استفاده کرد. 
اجرای نادرست

در این تصویر از سیستم سنتی یعنی نبشی کشی برای بست و ساپورت استفاده شده است. نبشی 
انعطاف اجرایی ندارد و کار مجری را خیلی سخت می کند. در این تصویر نبشی ها ضدزنگ هم 
نخورده و زنگ زده  اند. آثار ناشی از جوشکاری روی لوله ها نیز به چشم می خورد و ممکن است 
لوله ها آسیب دیده باشند. هنگامی که از نبشی کشی برای اجرای ساپورت استفاده می شود، اجرای 
نبشی کشی  بسیار سخت خواهد شد چون سیستم  آن  تغییرات الزم در  و  لوله ها  درست شیب  

معموال با جوشکاری در جای خود محکم و صلب می شود. 

اجرای نادرست

اجرای درست 

اجرای درست

اجرای درست
بعد از اجرای گرمایش کفی نوبت بتن ریزی روی لوله هاست و نظارت مجری در این مرحله ضروری 

است.برای ساختن یک متر مکعب بتن گرمایش کفی باید اجزای زیر با هم مخلوط شود: 

در این تصویر بتن گرمایش کفی ترک  خورده است. این اشکال ممکن است به علت آب نخوردن 
کافی بتن، ضخامت نامناسب آن و یا نسبت نادرست اجزای بتن باشد. بتن، انباره اصلی گرما در 
سیستم گرمایش کفی است؛ بنابراین باید دقت کنید که مرحله بتن ریزی، به صورت کامال درست 

اجرا شود. همان طور که گفته شد، نظارت مجری در این مرحله الزامی است.

ماسه دوبار شسته شده با دانه بندی )10-0(  1800 کیلوگرم
سیمان 300 کیلوگرم
آب 150 تا 180 لیتر 
افزودنی بتن 3/6 لیتر

افزودنی بتن را می توان همراه با آب به بتن اضافه کرد یا آن را به بتن آماده افزود. افزودنی 
بتن را به هیچ وجه به سیمان خشک اضافه نکنید. نکته مهم این است که ضخامت بتن از روی 
نایلون حباب دار متاالیز باید بین 5 تا 7 سانتی متر باشد و بعد از بتن ریزی به مدت 10 روز به 
بتن آب داده شود. همچنین در زمان بتن ریزی باید مدارها زیر فشار 6 بار و گیج فشار نیز نصب 
باشد تا اگر لوله ها آسیب دید مجری باخبر شود. توجه کنید که بتن ریزی در دمای پایین تر از 

5+ درجه سانتیگراد ممنوع است. 
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در  اگرچه  که  کرد  یادآوری  مجری  به  سوپرپایپ  کارشناس 
مهره ماسوره های جدید سوپرپایپ، عملیات کالیبرکردن لوله 
حذف شده و حدود 30% به سرعت اجرا افزوده شده اما الزم 
است سایر مراحل به دقت انجام شود. او  طریقه درست اجرای 

مهره  ماسوره را برای مجری توضیح داد.

روز بعد مجری با سوپرپایپ تماس گرفت و خبر داد که توانسته 
است اتصاالت مهره ماسوره ای را اجرا کند و تست را تحویل 
کالیبرکردن،  عملیات  حذف  با  چون  بود  خوشحال  او  دهد. 

اجرای او زودتر از موعد مقرر به پایان رسیده بود.

اجرای اتصاالت مهره ماسوره ای راحت تر و سریع تر از گذشته

1- ابتدا باید لوله را به صورت درست برش بزنید و مهره را روی 
لوله قرار دهید.

باید بدانید چه قدر الزم است  لوله  2- برای جازدن ماسوره در 
ماسوره وارد لوله شود. برای این کار ماسوره را کنار لوله بگذارید و 
لوله را عالمت گذاری کنید. آنگاه ماسوره را آب یا مایع روان کننده 
سوپردرین بزنید و وارد لوله کنید به طوری که پخ ماسوره روی لبه 

لوله قرار گیرد.
3- ماسوره را در اتصال جا بزنید. برای جازدن ماسوره در اتصال، 
اتصال  وارد  هم راستا  به صورت  و  بزنید  آب  را  ماسوره  دوباره 
کنید. وقتی ماسوره به طور کامل در جای خود نشست، مهره 
را با دست حدود نیم دور بچرخانید و سپس آچارکشی و آن 

را سفت کنید.

یک تجربه

در همان روز کارشناس فنی سوپرپایپ به پروژه مراجعه کرد 
و همراه با مجری موضوع را بررسی کرد.

هیچگونه  کیفیت  نظر  از  سوپرپایپ  مهره ماسوره ای  اتصاالت 
تفاوتی با اتصاالت پرسی سوپرپایپ ندارد و جالب است بدانید 
به تازگی اتصاالت مهره ماسوره ای سوپرپایپ نیز مانند اتصاالت 
به  مجری  خطای  و  شده  مجهز   RTS تکنولوژی  به  پرسی 

کم ترین میزان رسیده است.
تکنولوژی RTS یعنی اگر مهره ماسوره به صورت درست اجرا و 
لوله پرس نشود، با کمترین فشار تست شروع به چکه می کند 

و مجری متوجه خطای اجرا می شود.
همچنین اتصاالت مهره ماسوره ای مطابق آخرین استانداردهای 
اتصاالت  پیش تر،  بهداشتی ترند.  و  دارند  قلع  آبکاری  آلمان 

آبکاری نیکل داشتند.
بنابراین برای کارشناس سوپرپایپ خیلی عجیب بود که چرا 
تست  عملیات  مهره ماسوره ای  اتصاالت  با  نمی تواند  مجری 

فشار را  انجام دهد.
کارشناس سوپرپایپ از مجری خواست یک اتصال را اجرا کند 

تا موارد نادرست مشخص شوند.

نادرست های اجرا

اتصاالت  از  پروژه  لوله کشی  برای  گفت  و  گرفت  تماس  سوپرپایپ  با  مجریان  از  یکی  پیش  مدتی 
مهره ماسوره ای )رزوه ای( استفاده کرده ام اما هنگام تست فشار، لوله از اتصال رزوه ای جدا می شود 

و نمی توانم تست را تحویل دهم.
بعضی مهره ماسوره ها را هم نمی توانم به روزه اتصال بعدی ببندم. نمی دانم اشکال از کجاست، لطفا 

یک کارشناس بیاید و مساله را بررسی کند.

به خاطر بی نظمی در انبارش مهره ماسوره ها، ماسوره و مهره از 
دو مهره ماسوره با سایزهای مختلف به اشتباه داخل هم قرار 
گرفته بودند و مجری بدون توجه به این نکته سعی می کرد 
مهره ماسوره را به اتصال بعدی ببندد. به همین دلیل مجری 
نمی توانست این کار را انجام دهد. پس ازانتخاب ماسوره و مهره 
با سایز درست و جاگذاری  درست آن ها، مشکل مجری حل شد 

و به راحتی توانست مهره ماسوره را ببندد.
مجری یک خطای بزرگ داشت؛ او باید ابتدا ماسوره را وارد 
اتصال بعدی می کرد و سپس آچارکشی مهره را انجام می داد؛ اما 
متاسفانه بدون وارد کردن ماسوره به اتصال، مهره را روی رزوه 
اتصال قرار می داد و سعی می کرد با سفت کردن مهره، ماسوره 

را به اتصال بعدی وارد کند.

روش نصب درست اتصاالت مهره ماسوره  ای
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آشنایی با مقررات ملی ساختمان 

مبحث شانزدهم -  ویرایش 92
تاسیسات بهداشتی ) 25 (

ساختمان،  ملی  مقررات   16 مبحث  توضیحات  ادامه  در 
چنانچه در شماره پیشین خواندید، درخصوص ''لوله قائم 
مشترک فاضالب و هواکش''توضیحاتی داده شد. در این 
شماره و در ادامه مطالب قبلی، به بحث و بررسی سیستم 
هواکش مداری به عنوان یکی دیگر از روش های لوله کشی 

تهویه فاضالب خواهیم پرداخت.

فاضالب،  لوله کشی  شبکه  هر  در  می دانید  همان طورکه 
به منظور تعدیل فشار داخل لوله و جلوگیری از تخلیه سد 
باید  آلوده،  گاز های  خروج  همچنین  و  سیفون  داخل  آبی 

اجرا شود. لوله کشی هواکش )ونت( 
که  دارد  وجود  متعددی  روش های  ونت  اجرای  برای 
بهترین نوع آن این است که به ازای هر مصرف کننده یک 
این روش در اصطالح  به  بگیریم که  نظر  انشعاب ونت در 
مجریان  موارد  از  برخی  در  می شود.  گفته  ونت  فول 
صرفه جویی  به منظور  یا  و  اجرایی  محدودیت های  به علت 
فول  سیستم  برای  جایگزینی  روش  به دنبال  هزینه ها،  در 
لوله کشی  تا عالوه  بر حفظ کارآمدی سیستم  ونت هستند 

نیز صرفه جویی کنند.  هواکش، در وقت و هزینه ها 

یکی از این روش ها، سیستم هواکش مداری است که  می توان 
با رعایت نکاتی که در ادامه گفته خواهد شد، از کارآمد بودن 

آن اطمینان حاصل کرد.

1- برای یک مجموعه از لوازم بهداشتی)حداکثر 8 عدد( و با 
در نظر گرفتن موضوع بند 2، می توان از لوله هواکش )ونت( 
به عنوان  فاضالب،  افقی  هر شاخه  بهداشتی  وسیله  دورترین 

هواکش مداری این مجموعه استفاده کرد. )شکل 1(

2- به منظور کاهش آشفتگی جریان فاضالب در شاخه افقی، 
اتصال وسایل بهداشتی به این لوله باید به صورت افقی باشد. 
در این صورت الزم است همه مصرف کننده ها مانند توالت، 

کفشور، زیردوشی و وان روی کف قرار بگیرند.

پس اگر در بین مصرف کننده ها روشویی وجود داشته باشد، 
لوله   آن ها  برای  باید  و  کرد  استفاده  روش  این  از  نمی توان 

هواکش مستقل در نظر بگیریم. )شکل2(. 

را  مصرف کننده ها  فاضالب  که  اصلی  افقی  شاخه  قطر   -3
تغییر  بدون  باید  در طول مسیر همواره  جمع آوری می کند، 

و ثابت باشد.

قسمت سی ام

شکل شماره 2شکل شماره 1
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4- همانطور که در تصویر 1 و 2 دیده می شود، در زمان استفاده 
از این دو روش، تنها مجاز به اتصال 3 توالت به شاخه افقی 
بطور همزمان هستیم. چون اگر تعداد بیش تری توالت داشته 
باشیم درصورت تخلیه همزمان فاضالب و احتمال پرشدگی 
خط لوله و َآَشفتگی جریان در خط افقی اصلی، هوارسانی به 
اما اگر  فاضالب مختل شده و ونت به خوبی عمل نمی کند. 
مجبور به انجام این کار شدید، برای رفع این پدیده نیز باید 
این  با  )تصویر شماره 3(  نمایید.  استفاده  از هواکش کمکی 
کار ، از هردو جهت امکان هوارسانی به سیفون ها را خواهیم 

داشت.

استفاده  در  باشید  کرده  توجه   2 و   1 شکل  به  اگر  حال 
به شاخه  توالت  3 عدد  اتصال  به  مجاز  تنها  این روش،  از 
توالت  بیش  تری  تعداد  اگر  چون  هستیم!  فاضالب  افقی 
داشته باشیم به دلیل تخلیه آنی فاضالب آن ها و آشفتگی 
و  می شود  مختل  هوارسانی  اصلی،  افقی  خط  در  جریان 
نیز  مشکل  این  رفع  برای  که  نمی کند  عمل  به خوبی  ونت 
باید از هواکش کمکی استفاده شود )شکل3(. بنابراین اگر 
انشعاب لوله هواکش کمکی را  بعد از اولین مصرف کننده 
به شاخه افقی فاضالب وصل کنیم، از هر دو جهت امکان 

شکل شماره 3

شکل شماره 4

براساس مقررات ملی ساختمان و با توجه به شکل شماره 4،  برای 
تعیین قطر آن بخش از شاخه افقی فاضالب که در گروه 2 قرار 
گرفته است بایستی DFU  همه لوازم بهداشتی گروه یک و دو را  

در نظر بگیریم.
 در شماره   بعد همچنان با ادامه مطالب مربوط به لوله کشی ونت 

در کنار شما خواهیم بود.

را خواهیم داشت. به سیفون ها  هوارسانی 

مداری  هواکش  لوله  شیب  موضوع  دیگر،  مهم  نکته   -5
که  قسمتی  در  لوله  این  برای  مجاز  شیب  حداکثر  است. 
زیر سقف کاذب اجرا می شود، 8 درصد و  به سمت محل 

افقی فاضالب است. اتصال به شاخه 
6-  همچنین برای  تعیین قطر لوله هواکش مداری باید مقدار 
حجم تخلیه فاضالب ) DFU ( کل مجموعه لوازم بهداشتی 
که این هواکش برای آن ها در نظر گرفته شده است را در نظر 
بگیرید، که به طور معمول به دلیل وجود توالت، این قطر باید 

حداقل 110 میلیمتری و یا باالتر و البته بدون تغییر باشد. 
7- قطر اسمی شاخه افقی فاضالب که به عنوان هواکش تر 
نیز عمل می کند باید بر اساس کل DFU های لوازم بهداشتی 
که هواکش مداری برای آن ها درنظرگرفته شده است، تعیین 
شود. با توجه به غیرقابل تغییر بودن این قطر بر اساس بند 3،  

از ابتدا باید قطر را  بر این اساس تنظیم کنید.
نکته: اگر بر روی یک شاخه فاضالبی تعداد مصرف کننده ها 
بیش از 8 عدد باشد، باید مصرف کننده ها را به دو یا چند 
هرگروه   برای  سپس  کنید؛  تقسیم  عدد   8 از  کمتر  گروه 

به صورت جداگانه هواکش مداری در نظر بگیرید.)شکل 4(



ایمنی
و بهداشت

همیشه آماده باشید ...   

با شروع زلزله با توجه به موقعیت ...  

تجهیزات آتش نشانی را آماده 
کنید

اگر از خواب پریدید، حرکت 
نکنید و با یک بالش، از سرتان 

محافظت کنید 

تا پایان لرزه صبر کنید
و سپس بیرون بروید 

تا اعالم وضعیت عادی به خانه 
برنگردید

در زمان پس لرزه دوباره پناه 
گرفتن را اجرا کنید 

از ساختمان های آسیب دیده 
دور شوید

کوله نجات را بردارید و محل 
را ترک کنید. هرگز از آسانسور 

استفاده نکنید 

در زیر یک میز محکم پناه پایه میز را محکم نگه دارید
بگیرید

روی زانو و آهسته حرکت کنید

مطمئن شوید که در خروجی 
باز است و گیر نمی کند

از پنجره و اشیای سنگین دور فوری آتش را خاموش کنید 
شوید

لوازم سنگین که احتمال سقوط 
دارند را فیکس کنید 

کوله نجات را آماده کنیدراه های خروج را شناسایی کنید

پس از زلزله ... 

1 2 3 4

زلزله
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مجریکافه

وقت شناسی،  به روز بودن اطالعات فنی، تسلط به کار 
را  آن  ابزار؛ سیدحمید سالم زاده  از  استفاده درست  و 

باعث موفقیت هر مجری می داند. 

مجری  این  با  مصاحبه  به  را  شماره  این  مجری  کافه  
قدیمی اختصاص دادیم. با ما همراه باشید.

بگویید. از خودتان  لطفا کمی 
شهرستان  در   1354 متولد  سالم زاده  حمید  سید  من 

هستم. عجب شیر 

چطور شد که وارد حرفه تاسیسات شدید؟
راه آهن  و جوشکار  لوله کش  پدرم  بودم  نوجوان  که  زمانی 
کارهای خدمات  برای  خانه  کنار  مغازه کوچک  و یک  بود 
عباس زاده  مناف  آقای  با  روزها  آن  داشت.  دم دستی  فنی 
که هم سن و سال بودیم و همسایه، به مغازه پدر می رفتیم 
و با همان ابزارهایی که آن جا بود، مشغول می شدیم و ...

هم  مناف  شد.  شروع  آنجا  از  تاسیسات  به  من  عالقه   و 
است. امروز مجری مجاز سوپرپایپ 

به تهران آمدید؟ چه زمانی 
آمدم  تهران  به  بیشتر  پیشرفت  برای  که  بود   1372 سال 
مشغول  بود،  گاز  لوله کش  که  خویشاوندان  از  یکی  با  و 
کردم  کار  تهران  و  کرج  در  ایشان  با  دو سال  به کار شدم. 
به  مرا  مدتی  از  ایشان پس  گرفتم.  یاد  را  گاز  لوله کشی  و 
آقای سهرابی که اولین مجری مجاز سوپرپایپ ایران است، 
و  تاسیسات  دفتر  زمان  آن  در  سهرابی  آقای  کرد.  معرفی 
گازرسانی داشتند. خالصه سال 74 با ایشان شروع به کار 
کردم. به لوله کشی گاز تسلط داشتم اما تاسیسات حرارتی 
نزد  را هم کم کم  آن  اما  نبودم   وارد  را خیلی  بهداشتی  و 
آقای سهرابی یاد گرفتم. کار با فردی باتجربه و ماهر مثل 

ایشان، چیزهای زیادی به من آموخت.
البته این را هم بگویم که آن چند سالی که گاز کار می کردم 
پایه فنی مرا قوی کرد و در زمینه برآورد و سایزینگ لوله و 

همچنین جوش گرد لوله استاد شدم.

آشنا شدید؟ با سوپرپایپ چه طور 
یکی  با  سهرابی  آقای  روز  یک  که  بود   77 سال  آخرهای 
اتصاالتی  و  لوله  و گفتند  آمدند  پروژه  از دوستان شان سر 
آمده که نه می پوسد و نه زنگ می زند. آلمانی است و چند 
نمونه آورده ایم تا تو هم ببینی و نظرت را بگویی. من هم 
آن  از  گرفت.  را  خیلی چشمم  و  دیدم  را  اتصاالت  و  لوله 
زمان  آن  در  آشنا شدم.  اتصاالت سوپرپایپ  و  لوله  با  روز 
از نوع مهره ماسوره ای بود و کم کم در پروژه های  اتصاالت 

استفاده کردم. از سوپرپایپ  بازسازی 
حدود یکی دو سال بعد اتصاالت پرسی آمد اما مشکلی که 
خیلی  من  برای  پرس  دستگاه  قیمت  که  بود  این  داشتم 
زیاد بود. برای همین دستگاه پرس را از شرکت سوپرپایپ 
یک  سهرابی  آقای  کمک  با  مدتی  از  پس  می کردم.  اجاره 
دستگاه پرس به قیمت 940،000 تومان خریدیم که برای 

بود. باالیی  ما قیمت 

خالصه کم کم پروژه های بزرگ تر گرفتم؛ از 5 و 6 واحدی 
شروع شد تا به پروژه های 54 واحدی رسید.

است؟ مجریان  مجاز چگونه  سایر  با  همکاری تان 
از  آن ها هم  از دوستان که  نفر  با چند  است.  بسیار خوب 
ارتباط  هستند،  تاسیسات  و  سوپرپایپ  تجربه  با  مجریان 
کاری دارم و اگر هر کدام از ما در در زمینه اطالعات، ابزار 
یا وقت نیاز به کمک داشته باشیم، به هم کمک می کنیم.

برای شما اهمیت دارد؟ رضایت مشتری چقدر 
داشتن مشتری راضی شرط مهمی است که کار مجری را 
ادامه دار می کند. برای آن که بتوانیم رضایت  بازار کار   در 
و  دهیم  انجام  درست  را  کار  باید  کنیم  کسب  را  مشتری 

باشیم.  باید ویژگی هایی داشته  انجام کار درست،  برای 

مثل؟
تسلط  و  مهارت  به روز،  اطالعات  وقت شناسی،  من  به نظر 
منصفانه،  دستمزد  و  ابزار  از  درست  استفاده  به کار، 
درست  را  کارش  که  است  خوب  مجری  یک  ویژگی های 

می دهد. انجام 

از 6 - 5 واحد تا 54 واحد



ت
سا

سی
 تا

ان
ری

مج
ي 

برا
پ 

پای
پر

سو
یه 

شر
ن

13
96

/ 4
3 

ره
ما

ش

31

چه می خواهید؟ گفت: برای نصب سینی های برق و نصب 
پروژکتورها نیاز داریم. گفتم با این عجله ای که شما برای 
انجام کار دارید و فرصت زیادی هم تا زمان تحویل نمانده 
کنید  استفاده  کار  برای  سنتی  روش  این  از  بخواهید  اگر 
مطمئن باشید نمی توانید پروژه را در زمان درست تحویل 
دهید. مهندس پرسید پس چه کنیم؟ گفتم: از سوپرفیکس 
گفتم  و  زدم  زنگ  سهرابی  آقای  به  فوری  کنید.  استفاده 
U سوپرفیکس  شاخه  یک  تخت،  سوپرفیکس  شاخه  یک 

و چند تا از سری  هایش را به آدرس پروژه بفرستند، پول 
از  پس  پروژه  ناظر  مهندس  می  دهم.  خودم  هم  را  پیک 
اما به شرط آن که نحوه  دیدن سوپرفیکس آن را تایید کرد 
اجرای سوپرفیکس را به اکیپ برق کار آموزش دهم و هر 
حضور  کارگاه  در  برخورد،  مشکلی  به  اکیپ  آن  که  زمان 
کردم.خالصه  شروع  را  آموزش  و  پذیرفتم  من  کنم.  پیدا 
این پروژه را با سوپرفیکس برایشان انجام دادم و چند روز 
تومان   3،000،000 و  شد  تمام  کار  مقرر  زمان  از  زودتر 

پاداش گرفتم. هم 

بخواهید  که  هست  حرفی  اگر  بود،   جالبی  خاطره 
بفرمایید. باشد  مصاحبه  این  پایان بخش 

از  و  گذاشتید  که  وقتی  خاطر  به  ممنونم  شما  از 
این  با  محصوالتی  که  می کنم  تشکر  هم  سوپرپایپ 
با  نیز  مجریان  امیدوارم  می کند.  ارایه  بازار  به  کیفیت 
فنی شان  دانش  سوپرپایپ  شرکت  آموزش های  به  توجه 
رضایت  که  باشد  چنان  کار  نتیجه  و  ببرند  باالتر  را 

باشد. داشته  پی  در  را  مشتری 

و شما موفق بوده اید؟
پروژه،  پایان  با  می کنم  کار  که  پروژه  هایی   %99 در  بله! 
و  رفت  و  و دوستی  نمی شود  تمام  با مشتریان  ارتباط من 

پیدا می کنیم. آمد هم 

از ابزار گفتید، ابزار مورد نیاز کارتان را دارید؟
اول  روز  همان  از  می  کنم!  فکر  هم  نیازم  از  فراتر  ابزار  به 
از  یکی  که  دارم  دستگاه  دو  حاال  و  داشتم  پرس  دستگاه 
آن ها نزدیک 20 سال دارد؛ اما به قدری تمیز نگه  داشته ام 
روزی  است  ممکن  می کند.  تعجب  می بیند  کسی  هر  که 

تقدیم کنم!  به موزه سوپرپایپ  آن را 
همچنین  و  روتنبرگر  ابزارهای  از  بسیاری  آن  کنار  در 
کرگیر هم دارم. یک تراز لیزری   هم دارم که شیب را نشان 
می کنم.  استفاده  سوپردرین  لوله  کشی  برای  و  می دهد 

همچنین در نظر دارم یک دوربین حرارتی هم بخرم.

دوربین حرارتی برای چه؟
یکی از پروژه ها را که می خواستم شروع کنم کارفرما گفت 
را  دوم  نصفه  اما  می دهم  کار  اول  همین  را  پولت  نصف 
ایشان  از  کند.  تایید  را  کار  خواهرم  که  می دهم  زمانی 
تایید  مرا  کار  معیاری  چه  پایه ی  بر  خواهرتان  پرسیدم 
خواهد کرد؟ ایشان گفت خواهر من دکترای معماری دارد 
و  دوربین می آید  آن  با  که  دارد  دوربین خاص هم  و یک 
هم جا را بررسی می کند، اگر کار شما را از نظر عایق کاری 
و عدم اتالف انرژی تایید کرد کار تو از نظر من هم تایید 

است.
مکان های  در  عایق کاری  کردم،  تمام  را  لوله کشی  خالصه 
انجام دادم و کارفرما  به بهترین شکل ممکن  نیاز را  مورد 

روی کار را پوشاند.
روز موعود فرا رسید. خواهر کارفرما آمد، دوربین را روشن 
کرد و لوله ها را که زیر سنگ و سرامیک بود و داخلش آب 
جریان داشت بررسی کرد. من برای اولین بار این دوربین 
را می دیدم. خیلی کنجکاو شده بودم؛ خودم پشت سرشان 
داشتم. کامل  توجه  دوربین  مانیتور  به  و  می کردم  حرکت 
سرانجام از هیچ جا نتوانستند ایراد بگیرند و عایقکاری من 
دوربین  یک  گرفتم  تصمیم  که  بود  روز  آن  از  شد.  تایید 

حرارتی بخرم تا خودم هم در کارها استفاده کنم.

کار کرده اید؟ تابحال  با کدام محصوالت سوپرپایپ 
در  دارم.  خاطره  سوپرفیکس  با  اما  محصوالت.  همه ی  با 
در  معروفی  ورزشی  بزرگ  فروشگاه  که  بزرگ  پروژه  یک 
کامیون  یک  دیدم  که  بودم  کار  به  مشغول  است،  تهران 
خبردار  شستم  که  من  شد.  پروژه  وارد  قوطی  و  نبشی 
به  را  خودم  سریع  آمده  کامیون  این  چه  برای  بود  شده 
برای  را  نبشی ها  این  پرسیدم  و  رساندم  پروژه  مهندس 



گام  2: گزینه های گوناگون پیدا کنید.
پس از مشخص کردن مساله، تا جایی که ممکن است، تعداد 

زیادی راه حل جایگزین کشف کنید.

دانستنی ها

مهارت تصمیم گیری به ما کمک می کند تا با اطالعات 
خود،  بینانه  واقع  اهداف  به  توجه  با  کافی  آگاهی  و 
و  کنیم  انتخاب  را  بهترین  راه حل های مختلف  بین  از 

بپذیریم. پیامدهایش  را هم 

روزمره  زندگی  برای  زیادی  تصمیم های  روز  هر  ما 
چه  مترو،  یا  برویم  اتوبوس  با  این که  می گیریم؛  خود 
کوچکی  تصمیم های  این ها   ... و  بخوریم  بپوشیم، چه 
که  هرچند  دارند؛  محدودی  اثرگذاری  که  هستند 
اما  هستند.  توجه  و  اهمیت  شایسته  خود  به اندازه 
نگران  می آید،  به میان  بزرگ  تصمیم های  پای  وقتی 

اشتباه کنیم. نکند  می شویم که 

می توان  موثر  تصمیم گیری  راهکارهای  از  استفاده  با 
بر تردیدها غلبه کرد و میزان خطا را کاهش داد.

تصمیم گیری
در شماره های پیشین خواندید که براساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، مهارت های زندگی اصول دهگانه ای دارد.  

در این شماره به مهارت تصمیم گیری می پردازیم.

مهارت های دهگانه زندگی
قسمت ششم

کمی از روند تصمیم گیری فاصله بگیرید و به ذهن خود 
استراحت دهید.

را  تایی  با ذهن هشیار فهرست کوچک 5  بعد  صبح روز 
بررسی کنید. گزینه ای را انتخاب کنید که احساس بهتری 

در شما به وجود می آورد.
تصمیم تان را با یک دوست مورد اعتماد و با تجربه درمیان 

بگذارید. سپس برای اقدام آماده شوید.
یک بار دیگر برای اطمینان از اجرایی بودن تصمیم نهایی، 
اطمینان  آن  بودن  اجرایی  به  اگر  و  کنید  ارزیابی  آن را 
دیگر  شده  بررسی  گزینه   4 هنوز  نشوید؛  نگران  ندارید، 

روی میز دارید.
تصمیم گیری  روش  از  استفاده  می دهند  نشان  بررسی ها 
موثر، تعداد تصمیم های درست را افزایش می دهد و شما 
می توانید برای انتخاب های گوناگون خود تردیدها را کنار 

بزنید و یک تصمیم حساب شده بگیرید.
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گام 4: بهترین تصمیم را بگیرید.
قبلی،  مرحله های  انجام  مبنای  بر  که  است  آن  زمان  اکنون 

تصمیم نهایی را انتخاب کنید.

یک فهرست کوتاه درست کنید. گزینه های ضعیف و غیر 
واقعی را حذف کنید. سعی کنید فقط 5 گزینه نگه دارید.

ریسک های احتمالی را مشخص کنید.
انتخاب هر گزینه  خودتان را تجسم کنید که در صورت 

چه وضعیتی پیدا خواهید کرد.
تاثیر انتخاب آن گزینه بر موقعیت فعلی را در طول یک 

سال آینده تجسم کنید.
پیش بینی کنید که در آن شرایط چه احساسی خواهید 

داشت؟

گام 3: گزینه ها ی خود را ارزیابی کنید.
بگیرید  بررسی کنید؛ زمان آن است که تصمیم  را  گزینه ها 

کدام از آن ها را ترجیح می دهید.

مثل عکس روی دیوار، خودتان را از موقعیت بیرون بکشید 
نگاه  باعث می شود  کار  این  نگاه کنید؛  به آن  بیرون  از  و 

منطقی تری به مساله داشته باشید.
درباره موضوع 5 سوال از خودتان بپرسید؛ طوری که با هر 

جواب بتوانید یک ''چرا''ی دیگر مطرح کنید.
می بینید که پس از هر ''چرا'' پاسخ ها عمیق تر می شوند.

گام 1: مساله را مشخص کنید.
پیش از هر چیز نیاز داریم که درک درستی از صورت مساله 

پیدا کنیم و بفهمیم که موضوع چرا مهم است.

چرا بعضی وقت ها تصمیم گرفتن کار سختی است؟
می کند.  هم  سخت تر  را  تصمیم گیری  زیاد  گزینه های  وجود 
تحقیقات نشان داده اند که وقتی انتخاب های محدود داریم، 
از تصمیم گیری نهایی خود خوشحال تریم نسبت به وقتی که 

تعداد زیادی گزینه برای انتخاب داشته باشیم.
منصرف  تصمیم گیری  از  را  ما  کردن  اشتباه  از  ترس 

می کند.
احتمال  موثر،  تصمیم گیری  گام های  از  استفاده  با  بنابراین 

خطا را تا 50% کاهش دهیم.

به نظرتان  که  گزینه ای  هر  کنید،  قضاوت  آن که  بدون 
می رسد را بنویسید. در این مرحله از ایده های به درد نخور 
هم چشم پوشی نکنید؛ آن ها را هم بنویسید. شاید به کار 

بیایند.
از دیگران مشورت بگیرید. همیشه چند فکر بهتر از یک 
به نظرشان  راه حل هایی  دیگران  است  ممکن  است.  فکر 

برسد که شما به تنهایی نتوانید آن ها را پیدا کنید.
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محیط  زیست و انرژی

تولید  برای  فسیلی  سوخت های  اندازه  از  بیش  مصرف 
انرژی و فعالیت بیش از حد کارخانه ها و نیروگاه ها یکی 
از مهم ترین دالیل گرم شدن کره زمین در سال های اخیر 
بوده است. به دنبال گرم تر شدن زمین و تغییرات آب و 
هوایی، یک تهدید واقعی برای ادامه زندگی به وجود آمده 
است؛ به همین دلیل کشورهای زیادی برنامه  جدی خود را 
برای کاهش مصرف انرژی اجرا می کنند و برخی از آن ها 
به موفقیت های بزرگی هم رسیده اند. به گفته مسئوالن، 
برابر کشورهای  انرژی 3  متاسفانه در کشور ما مصرف  
همسایه ای مانند ترکیه است و ادامه این وضعیت عالوه بر 
تحمیل هزینه بیش تر به خانواده ها، به زودی ما را نیازمند 

واردات انرژی خواهد کرد.
با توجه به آن که بخش مهمی از مصرف انرژی مربوط به مصارف 
خانگی است، به کار بردن روش های زیر می تواند درکاهش مصرف 

انرژی موثر باشد.

در خانه یا محل کار

• به برچسب انرژی در خرید وسایل خانه مانند یخچال، ماشین 
  لباسشویی، جاروبرقی، کولر و ... اهمیت دهید. 

• هر چند شرایط آسایش افراد متفاوت است اما به طور معمول، 
  تنظیم دمای محیط بر روی  20 درجه در تابستان و زمستان 

  شرایط مطلوبی برای انسان فراهم می کند.

• در تابستان برای کولرهای آبی و گازی در ارتفاع مناسب سایبان
  نصب کنید.

• در زمستان دمای داخل خانه را متعادل نگه دارید تا مجبور به 
   باز کردن پنجره برای خنک کردن محیط نشوید.

• مانیتورها و تلویزیون های جدید ال ای دی از مانیتورهای
 ال سی دی مصرف کم تری دارند.

صرفه جویی
در مصرف انرژی

• در صورت عدم استفاده از دستگاه های برقی، دو شاخه آن ها را 
   از پریز درآورید. 

• در صورت عدم شارژ موبایل و لپ تاپ، دوشاخه شارژر را از 
   پریز برق جدا کنید.

• روشنایی را با المپ های کم مصرف استاندارد بدون اشعه 
   فرا بنفش تامین کنید. خاموش کردن المپ های اضافی رفتار

   درستی است که نباید فراموش شود.

• استفاده از پنجره های دوجداره از هدر رفت انرژی جلوگیری
  می کند. 

• اگر از پمپ برای پمپاژ آب مصرفی استفاده می کنید. انتخاب
  پمپ های با بازدهی باال و دور متغیر در کاهش مصرف انرژی

  بسیار موثر است.

کامپیوتر و صرفه جویی در مصرف انرژی

Screensaver دستگاه را در حالت  • به جای استفاده از 
  Display Off  قرار دهید.

• میزان روشنایی یا Brightness صفحه نمایش را به کم ترین
  شدت مورد نیاز برسانید.

• اگر کارتان به پایان نرسیده و نمی خواهید دستگاه را خاموش 
 Standby یا Sleep به جای  Hibernate کنید، از حالت  
  استفاده کنید. زیرا کامپیوتر در حالت Hibernation وضعیت

  کنونی خود را ذخیره، خود را به طور کامل خاموش می کند و 
  باعث کاهش مصرف انرژی می شود.

• برای ورود کامپیوتر به حالت Hibernate زمان کم تری را
   تنظیم کنید.
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نِه،  که عنقا را بلند است آشیانه«- به فارسی موشواره می گویند
2- کامپیوتر- درخت معروف به آزادگی

انسان ها  زندگی  روی  غیرطبیعی  اثرات  که  زمین  طبیعی  رفتار   -3
می گذارد- نرم افزار گرافیکی که با آن می توان از کاه کوه ساخت!

ندارد...  از گاو می ترسم، چون عقل  : »من  نقل شده  ابن سینا  از   -4
هم دارد«- دارایی معنوی انسان ها که حفظ آن از حفظ کعبه واجب تر 

است- جنس ماده نیست
5- تازه شدن- ابزاری برای خم کردن لوله سوپرپایپ

6- روییدن- گلی خوش بو و سفید که در بهار می آید و روی شانه دیوار 
خودنمایی می کند

7- چوب به انگلیسی- بچه لوس- قسمتی از لوله و اتصاالت سوپردرین 
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سوپردرین از نظر طول بدون در نظرگرفتن آن فروخته می شود
8- پمپ در قدیم- آب جامد- فاش
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به کنعان  آید  باز  »... گم گشته  امر گفتن- حرف مفعولی-  فعل   -10

غم مخور«
به  تهران  ولی عصر  که خیابان  اجسام- درختی  11- مسیر- سنگینی 

آن معروف بود
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صورت علمی عرضه می کند- عدم قبولی

  

باال به پایین
1-عامل مبارزه با بیماری ها- روتنبرگر بی انتها

2- دروغ به ترکی- الابالی و بی قید
3- در آن سالها که برف می آمد بازی بچه ها بود- ترس

4- نهنگ- نمایش- شهری در استان کرمان که زلزله مهیبی را تجربه 
کرده است

5- تثبیت کردن- فلزی که بعضی ظروف با آن ساخته می شدند
6- روستا- حبوبات-صلح کردن

7- شکوه- نشان دادن چیزی که آن نیستی- نوک کوتاه شده
8- آنکه حق را بطور کامل بگیرد-حیوان زحمتکش

9- صورت- نام سوره ای در قرآن به معنی مردم- ابزاری در لوله کشی 
سوپرپایپ برای بریدن لوله

10- معموال دیوار... دارد- فرستاده- خودرویی بزرگتر از سواری
11- تو عربی- جایی پر از کوه

جایگزینی  و  می کند  عرضه  سوپرپایپ  که  هوا  طرفه  یک  شیر   -12
کارآمدتر از لوله ونت است- جمع نیست

عمودی افقی
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123456789101112

راکپیاپرپوس1

یراکشلدماب2

تبماملالز3

تیلمساسنه4

رایزامملاپ5

بسدسدنمرنه6

یننادسیو7

تیفیکرومر8

رتوسونیسا9

بسارگوناز10

سکافمرجرج11

تنزسالپی رجم12



باغ کتاب / تهران
برنده رتبه اول ساختمان های عمومی جایزه معمار96

سیستم لوله کشی سوپرپایپ+2




