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 The International سازی  استاندارد  جهانی  سازمان  الزام  اساس  بر 
Organization for Standardization یا ISO  شرکت های دریافت کننده 
گواهی نامه ISO9001 – 2008  که هرسال بر اساس این استاندارد بازرسی 
و ممیزی می شدند، از این پس ملزم به رعایت نسخه 2015 این استاندارد 
به  هم  بندهای جدیدی  و  است  و سخت گیرانه تر  دقیق تر  بسیار  که  هستند 

آن اضافه شده است.
ازجمله بندهای جدید این استاندارد مدیریت دانش در سازمان هاست که هدف 
آن انطباق محصول یا  خدمات درجهت رضایت مشتری است. به زبان ساده تر 
سازمان هایی که دانش مرتبط با کار خود را شناسایی می کنند، آن را به وجود 
شود،  اثربخش  تا  می گذارند  اشتراک  به  به عالوه  و  می کنند  اجرا  و  می آورند 

سازمان هایی سرآمد هستند که در جهت رضایت مشتری گام بر می دارند. 

21 سال پیش سوپرپایپ در منطقه آزاد قشم با هدف تحول در صنعت تاسیسات 
پا به عرصه وجود گذاشت و نخستین شرکتی بود که گواهی نامه سیستم تضمین 
کیفیت ISO9001 را در مناطق آزاد دریافت کرد. فعالیت سوپرپایپ از همان آغاز 
بر اساس شناسایی دانش دست اول تولید لوله پنج  الیه و دریافت آن از مخترع 
این محصول یعنی یوپونور آلمان شکل گرفت. به اعتقاد سوپرپایپ برای آشنایی 
جامعه با این محصول مدرن و مزیت های آن باید انتقال و به اشتراک گذاشتن 
این دانش جدید صورت می گرفت و چنین بود که با صرف انرژی و هزینه بسیار، 
جزوه های آموزشی تدوین و کارگاه ها و سمینارهای آموزشی در سراسر کشور 
برگزار شد و هزاران نفر آموزش دیدند؛ هزاران نفری که با استفاده از دانش روز 

تاسیسات مکانیکی ساختمان، می توانند در تحول این صنعت اثربخش باشند.

امروز سوپرپایپ بیش از هر چیز دیگر یک نهاد مرجع برای ارایه راه حل برای 
تاسیسات  بازار  در  نوآورانه  سیستم های  ارایه  طریق  از  تاسیساتی  مشکالت 
مکانیکی کشور است. همگان می دانند اصل اساسی این شرکت پیش و پس 
از عرضه هر سیستم تاسیساتی، کسب دانش مرتبط، به روزآوری و در اختیار 
گذاشتن آن برای افزایش آگاهی است. این آگاهی به انتخاب، استفاده درست از 
محصوالت و سیستم ها و در نتیجه رضایت مشتریان می انجامد که بزرگ ترین 
سرمایه در21 سال کار بی وقفه و تالش رو به توسعه هرچه بیش تر سوپرپایپ 

است.

نشریه سوپرپایپ 
برای مجریان تاسیسات
شماره 44 - بهار 1397
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
فاطمه علیزاده
زهرا فیروزآبادی

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

مدیریت دانش به نفع 
رضایت مشتری

بازگشت همه به سوی اوست...
شادروان  درگذشت  از  بسیار  تاسف  با 
بنیان گذار الری  معصومی  سیدحبیب اهلل 

شرکت پلیران اتصال مطلع شدیم. 
مجله مجری ضمن آرزوی شکیبایی برای خاندان 
گران قدر معصومی الری، این ضایعه را به همه 
جامعه  و  اتصال  پلیران  کارکنان  بازماندگان، 

صنعت کشور تسلیت می گوید.



اخبار

از  ملی  افتخار  ملی،  تولید  جشنواره  دوره  پانزدهمین 
و  شد  برگزار  ایران  تجارت  و  معدن  صنعت،  خانه  سوی 
این  تندیس  و  تقدیر  لوح  بار  ششمین  برای  سوپرپایپ 
وضعیت  که  می دانند  همگان  کرد.  دریافت  را  جشنواره 
صنعت  و  تولید  فعاالن  برای  را  دشواری  شرایط  موجود 
همواره  که  است  داده  نشان  سوپرپایپ  و  آورده  به وجود 
بر  با کیفیت منطبق  تولید کاالی  بر  تعهد خود مبنی  به 

است.  بوده  پایبند  جهانی  استانداردهای 

افتخار  ملی،  تولید  جشنواره  پانزدهمین  برگزارکنندگان 
تولید  رونق  راه های  از  یکی  خود  پایانی  بیانیه   در  ملی 
و  ایران  به  خارجی  کاالهای  قاچاق  با  مبارزه  را  ملی 
عرضه  و  کشور  خارج  به  ایرانی  کیفیت  فاقد  کاالهای 
خواستار  و  دانسته اند  زیرپله ای  و  مجوز  فاقد  کاالهای 
ایجاد  برای  غیرنفتی  صادرات  توسعه  مسیر  هموارسازی 

ایرانی شده اند. برای کاالی  بازارهای جدید 

برای ششمین بار برگزیده 
جشنواره تولید ملی، افتخار ملی 

سیستم گرمایش چمن سوپرپایپ 
در ورزشگاه آزادی - زمین چمن شماره2

چمن  زمین   در  سوپرپایپ  لوله  متر   55000 اجرای  با 
شماره 2 آزادی، محل تمرین تیم های فوتبال تهرانی به 

سیستم گرمایش چمن سوپرپایپ مجهز شد.

مترمربع،   17000 تقریبی  مساحت  با  چمن  زمین  این 
جایگاه  ظرفیت  و  دارد،  قرار  المپیک  هتل  شمال  در 
گرمایش چمن  اجرای  است.  نفر   1000 آن  تماشاگران 

این زمین در طول مدت 45 روز انجام شد.

سوپرپایپ پیش از این اجرای گرمایش کفی زمین 
ورزشگاه  آزادی،  نفری  هزار  صد  استادیوم  چمن 
نفری   15000 استادیوم  و  اصفهان  جهان  نقش 
به عالوه در سالن های  و  انجام داده  نیز   را  همدان 
مختلف مجموعه ورزشی آزادی از سایر محصوالت 
هم  آب رسانی  لوله کشی  مانند سیستم  سوپرپایپ 

استفاده شده است.
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ساختمان  صنعت  توسعه  برترین های  نمایشگاه  نخستین 
و  12هزار  به وسعت  فضایی  در  اردیبهشت   14 تا   11 از 
و  شد  برگزار  مال  ایران  اصلی  سالن  سه  در  مترمربع   700
و  مدعوین  بازدید  مورد  نمایشگاه،  این  در  سوپرپایپ  غرفه 
قرار  ورزشی  و  فرهنگی  اقتصادی،  دولتی،  شخصیت های 

گرفت. 
به گزارش دنیای اقتصاد، علی مطیع جهان،  معاون پشتیبانی 
نمایشگاه  اجرایی  مدیر  و  ایران  تعاون  اتاق  برنامه ریزی  و 
برترین های توسعه  صنعت ساختمان با اشاره به وظیفه اتاق 
تعاون در برگزاری نمایشگاه های تخصصی گفت: اتاق تعاون 
ایران به عنوان پارلمان بخش تعاون و نهاد عمومی غیردولتی 
با همکاری مجموعه بازار بزرگ ایران این نمایشگاه تخصصی 
برگزار  توسعه صنعت ساختمان  برترین های  برای معرفی  را 

کرده است.
یادآور می شود ایران مال که اکنون در آخرین مراحل 
جهان  خرید  مراکز  بزرگ ترین  از  یکی  است،  ساخت 
سیستم های  از  آن  تاسیسات  در  که  می رود  به شمار 
گرمایش کفی، سیستم آبرسانی سوپرپایپ +2 و سیستم 

فاضالبی سوپردرین استفاده شده است.

دستورالعمل  یک  ابالغ  با  شهرسازی  و  راه  وزیر 
و  زمینه  که  را  اموری  همزمان  پذیرش  اجرایی، 
در  متعارض  منافع  قبول  یا  و  نمایندگی  موجبات 
ارایه خدمات مهندسی ساختمان را فراهم می آورد، 
دستورالعمل  این  یک  بند  در  کرد.  اعالم  ممنوع 

اجرایی آمده است؛

حرفه ای  اخالق  رعایت  اداری،  سالمت  ارتقای  جهت  در 
آیین نامه   12۳ ماده  استناد  به  و حفظ حقوق شهروندی 
کنترل ساختمان مصوب  و  مهندسی  نظام  قانون  اجرایی 
سال 1۳75 و نظر به بند 5 ماده 2 مکرر آیین نامه مذکور 
اشخاص  کلیه  می دارد  مقرر  که   1۳۹4 سال  اصالحی 
تکفل  از  باید  ساختمان  مهندسی  خدمات  ارایه  در 
قبول  یا  نمایندگی  موجبات  و  زمینه  که  اموری  همزمان 
کلیه  نمایند،  اجتناب  می آورد  فراهم  را  متعارض  منافع 
دارندگان پروانه اشتغال به کار در هر رشته اعم از اصلی 

برترین های توسعه صنعت ساختمان 
در ایران مال

اشتغال همزمان مهندسان در سازمان های دولتی و نظام  مهندسی 
ممنوع شد

یا مرتبط و در هر پایه که همزمان تحت هر عنوان در 
این  پیوست  جدول  در  نامبرده  نهادهای  و  دستگاه ها 
کشوری  خدمات  مدیریت  قانون  مطابق  دستورالعمل 
هرگونه رابطه استخدامی دارند و یا محل خدمت آنان 
استخدامی  رابطه  که  زمانی  تا  دستگاه هاست  این  در 
از پروانه اشتغال به کار در هیچ  نباید  آنان پابرجاست 
و  خود  پروانه  ظهر  در  مندرج  صالحیت های  از  یک 

استفاده کنند. از آن  ناشی  امتیازهای 

از  مانع  آن ها  در  خدمت  که  دولتی  دستگاه های 
از: نامبرده می شود، عبارتند  ارائه خدمات 

وزارت  نیرو،  وزارت  شهرسازی،  و  راه  وزارت 
اسالمی،  انقالب  مسکن  بنیاد  شهرداری ها،  نفت، 
و  اسناد  ثبت  سازمان  روستا،  و  شهر  شورای 
امالک کشور، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد 

اقتصادی ویژه  و  تجاری- صنعتی 
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حضور  با  امسال  لوله کشی  جهانی  روز  مراسم  ششمین 
مجریان تهران و البرز، با بازدید از هنرستان فنی و حرفه ای 
می گذرد،  آن  ساخت  از  سال   80 که  فلسطین  آزادی 
عملی  و  تئوری  آموزشی  کارگاه  بازدید  این  در  شروع شد. 
مسئوالن  استقبال  مورد  که  شد  برگزار  هنرجویان  برای 
آمادگی  اعالم  قرار گرفت.  و مجریان  هنرستان، هنرجویان 
مجریان برای ارائه کمک های فنی به هنرستان فنی آزادی 

از نکته های قابل توجه این بازدید بود.

ضیافت ناهار و پس از آن حضور در مجموعه ''حس خوب زندگی'' 

به مناسبت روز جهانی لوله کشی
سوپرپایپ میزبان مجریان استان تهران و البرز 

و بازدید از محصوالت سوپرپایپ به کار برده  شده شامل سیستم 
مراسم  این  بعدی  بخش  آن،  در  سوپرپایپ+2  آبرسانی 
یادآوری  هدف  با  لوله کشی،  جهانی  روز  گرامی داشت  بود. 
بهداشت  و  سالمت  بهبود  در  صنعت  این  نقش  ترویج  و 
همبستگی  طریق  از  زیست،  محیط  از  حفاظت  و  عمومی 
فعاالن لوله کشی و صنعت تاسیسات جهان، انجام می شود 
ایجاد  برای  گوناگون  مناسبت های  به  همواره  سوپرپایپ  و 
درک بهتری از نقش انکارناپذیر مجریان در حفظ سالمت، 
تالش  زندگی،  و  کار  محیط  در  انسان ها  ایمنی  و  آسایش 

می کند.



ت
سا

سی
 تا

ان
ری

مج
ي 

برا
پ 

پای
پر

سو
یه 

شر
ن

13
97

/ 4
4 

ره
ما

ش

7

سمینار تخصصی طراحی و نظارت پمپ های سیستم های 
تاسیساتی با حضور بیش از صد نفر از مهندسان مکانیک 
و جمعی از شخصیت های دانشگاهی در اسفند ماه و در 
البرز  استان  مهندسی  نظام  سازمان  همایش های  سالن 
برگزار شد، در این سمینار ضمن تشریح تکنولوژی های 
مربوط  محاسبات  ویلو،  پمپ های  در  رفته  به کار  نوین 
استفاده  با  هوشمند  سیرکوالتور  پمپ های  انتخاب  به 
شایع  ایرادهای  سوپرپایپ،  پمپ  انتخاب  نرم افزار  از 
برای  آن ها  کردن  برطرف  روش  و  پمپ ها  عملکرد  در 

حاضران تشریح شد. 

برنامه ریزی کاهش مصرف  برای  نیاز کشور  به  توجه  با 
 Yonos MAXO پمپ  هوشمند سری  عملکرد  انرژی، 
برای  است،  شده  عرضه  کشور  در  بار  اولین  برای  که 
همچنین  سمینار  این  در  شد.  تشریح  شرکت کنندگان 
برای  سوپرپایپ  جدید  محصول  که   PB خانگی  پمپ 
خشک  از  جلوگیری  قابلیت  با  کوچک تر  واحدهای 
به  است،  بیش تر  ایمنی  و  دوام  نتیجه  در  و  کارکردن 

حاضران معرفی شد.

با همکاری نظام مهندسی البرز

 

البرز  استان  و  تهران  از مجریان مجاز سوپرپایپ در  نفر   ۳0
دو  با  و  یافتند  حضور  ویلو  پمپ های  آموزش  کارگاه  در 
محصول جدید شامل پمپ تقویت فشار خطی Wilo-PB و 
پمپ  سیرکوالتور کم مصرف هوشمند Yonos MAXO آشنا 
شدند. چگونگی انتخاب و موارد استفاده از این پمپ ها، نحوه 
جانبی  تجهیزات  و  نصب  چگونگی  داخلی،  اجزای  عملکرد 

آن ها، سرفصل های این کارگاه آموزشی را تشکیل می داد.
 Yonos مصرف  کم  پمپ  انرژی  مصرف  میزان  مقایسه 
MAXO که تا 80% مصرف انرژی را کاهش می دهد، با دیگر 
که  بود  بخش هایی  از  نیز  استاندارد  سیرکوالتور  پمپ های 
آموزش،  دوره های  برگزاری  قرار گرفت.  توجه مجریان  مورد 
که  مجریان  برای  تنها  نه  تخصصی  سمینارهای  و  بازآموزی 
فعالیت هایی  جمله  از  پیمانکاران  مشاوران،  مهندسان،  برای 
از طریق  تا  انجام می دهد  منظم  به طور  است که سوپرپایپ 
انتقال دانش فنی محصوالت عرضه شده،  برای ارتقای دانش 

تاسیساتی کشور گام بردارد.

مجریان مجاز سوپرپایپ
در کارگاه آموزش پمپ های ویلو سمینار تخصصی طراحی و نظارت پمپ های 

سیستم های تاسیساتی برگزار شد
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بیست و یکمین دوره جام جهانی فوتبال از 24 خرداد 
تا 24 تیر 1۳۹7 با حضور ۳2 تیم از سراسر جهان در 

کشور روسیه برگزار می شود.
 2010 دسامبر   2 تاریخ  در  مسابقات  این  امتیاز  حق 
تاریخ  در  جهانی  جام  اولین  این  و  شد  اهدا  روسیه  به 
مسابقه   64 برگزار می شود.  اروپای شرقی  در  که  است 
این  شهر   11 و  ورزشگاه   12 در   2018 جهانی  جام 
کشور برگزار و دیدار نهایی نیز در تاریخ 24 تیرماه، در 

ورزشگاه لوژنیکی شهر مسکو برگزار خواهد شد.
جهانی  جام  در  ایران  ملی  تیم  می دانید  که  همان طور 
B در کنار تیم های پرتغال، اسپانیا و مراکش  در گروه 
شرح   این  به  را  دشواری  بازی های  و  است  گرفته  قرار 

در پیش خواهد داشت؛

جهانی  جام  میزبانی  آوردن  دست  به  برای  ژاپنی ها 
مسابقات  آن  در  که  کرده اند  ارائه  طرحی   2022 فوتبال 
استادیوم های  در  هولوگرافیک  صورت  به  جهانی  جام 
هولوگرام  می شود.  داده  نمایش  دیگر  کشورهای 
لیزر  نور  شعاع  ترکیب  از  که  است  سه بعدی  تصویری 
ژاپنی ها  می شود.  ایجاد  منسجم  نوری  منابع  سایر  یا 
در  بودجه  دالر  میلیارد   6 پروژه،  این  عملی کردن  برای 
با  استادیوم  در  بازی  هر  که  است  قرار  و  گرفته اند  نظر 

بازی های ایران
در جام جهانی 2018

جام جهانی 2022
در استادیوم شهر شما

همزمان  به صورت  و  HD ضبط  فیلم برداری  دوربین   200
به 400 ورزشگاه در دیگر نقاط جهان ارسال  شود. این به 
آن معنی است که شما می توانید در یک استادیوم فوتبال 
در کشور بنشینید و همزمان فینال جام جهانی با بازیکنان 

آن را در وسط زمین فوتبال مقابل خود بینید.
می شود  سبب  طرح  این  اجرایی شدن  می گویند  ژاپنی ها 
که تماشاگران مسابقات جام جهانی فوتبال در استادیوم ها 

ده ها برابر شود.
 

جمعه 25 خرداد 1397 ورزشگاه سن پترزبورگ
ایران - مراکش

چهارشنبه 30 خرداد 1397  ورزشگاه کازان
ایران - اسپانیا

دوشنبه 4 تیر 1397  ورزشگاه  سارانسک 
ایران - پرتغال

این پنجمین دوره  حضور ایران در مسابقات جام جهانی 
 1۹87 جام  در  بار  نخستین  ما  کشور  ملی  تیم  است. 
آرژانتین و پس از آن در مسابقات 1۹۹8 فرانسه، 2006 

آلمان و 2014 برزیل حضور یافت.
برای تیم ملی فوتبال کشورمان پیروزی و افتخار آرزو می کنیم.
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حمایت یوپونور               از پروژه 
تحقیقاتی در مناطق زلزله زده نپال

ویلو اعداد کلیدی خود در سال 
2017 را اعالم کرد

یک تیم پنج نفره متشکل از دانشجویان دکترای دانشگاه آلتو 
در فنالند پروژه تحقیقاتی 5 ماهه ای را درمناطق آسیب دیده 
کاتماندوی  دهکده  در  ریشتری سال 2015  زلزله 7.۹  دراثر 
مخترع  و  سوپرپایپ  تجاری  یوپونور'' شریک  با حمایت  نپال 

لوله های 5 الیه'' شروع کردند. 
هدف این تحقیق شناخت روش های موفقیت آمیزی است که 
مردم منطقه با استفاده از آن ها آموخته ها و تجربه های خود را 
بدل  و  رد  زندگی شان،  پایدارمنطقه  بازسازی  درباره چگونگی 
می کنند و نتایج این تحقیق می تواند در هر جای دیگر جهان 
مورد استفاده قرار گیرد. تامین آب قابل آشامیدن که امروز یکی 

از چالش های مهم زیستی در بسیاری از نقاط جهان به شمار 
می رود، دلیل مهم حضور یوپونور در این پروژه است. الیا اوو 
" دسترسی به آب سالم،  برند یوپونور می گوید:  مدیر توسعه 
اصلی ترین تعهد ماست و ما می خواهیم از طریق حمایت از این 
پروژه  در فعالیت هایی مشارکت کنیم که آب آشامیدنی را در 
مناطقی از جهان به ویژه در دسترس کسانی قرار می دهد که از 

بالیای طبیعی آسیب دیده اند و به کمک نیاز دارند."

از  یکی  و  تجاری سوپرپایپ  - شریک  ویلو  اعالم  به  بنا 
این  خالص  فروش  پمپ ،  تولید کننده های  بزرگ ترین 
شرکت در سال 2017 با 7.4% رشد نسبت به سال پیش 

از آن، به رقم 1424.8 میلیون یورو رسید.
سرمایه گذاری  این شرکت آلمانی در سال گذشته، 124.8 
بخش  در  آن  از  یورو  میلیون  که 6۳.6  بود  یورو  میلیون 
تحقیق و توسعه هزینه شد. شرکت ویلو با 7726 کارمند، 
برای  هوشمند  پمپ های  عرضه  در  پیشرو  شرکت های  از 

صرفه جویی در مصرف انرژی در جهان است.

دفتر مرکزی ویلو - دورتموند آلمان

 60 در  جمعیت  نفر   120 با  فلدهایم  کوچک  روستای 
سرزمین  می توان  را  برلین،  غربی  جنوب  کیلومتری 
انرژی های پاک نامید. 100 % انرژی این روستا از منابع 
این  از  درصد  یک  تنها  اما  می شود.  تامین  تجدیدپذیر 
و  می رسد  آن  ساکنان  مصرف  به  روستا  این  در  انرژی، 
بقیه آن برای شهرها و روستاهای دیگر در آلمان مصرف 
محلی  کارآفرین  یک  میالدی   1۹۹5 سال  در  می شود. 
اولین توربین های بادی در فلدهایم را ساخت. امروز روستا 
دارای 55 توربین بادی، 284 پنل خورشیدی و زیست گاز 

روستای فلدهایم در آلمان
سرزمین انرژی های پاک

است. اکنون فلدهایم هم از تولید برق کسب درآمد می کند و 
هم از رفت و آمد گردشگرانی که برای بازدید از این روستای 

پاک به آن جا می آیند.
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بزرگ  شهرهای  تمیزترین  از  یکی  اتریش؛  پایتخت  وین 
و  دریافت  را  خانگی  زباله  بازیافت  جایزه  بارها  که  اروپاست 
کرده  مدیریت  موفقیت،  با  را  شهری  مختلف  آلودگی های 
است. تاسیسات گرمایشی- برقی شهر، نمادی از این موفقیت 
و همچنین یک اثر هنری شهری است که می تواند برای هر 

شهر دیگری در جهان، الگو باشد.
وین  در  شهری  گرمایش  و  برق  تاسیسات   1۹6۹ سال  در 
این  به بهره برداری رسید. کار  ساخته شد و در سال 1۹71 
محل  در  خانگی  زباله های  بازیافت  و  جمع آوری  تاسیسات، 
بود. در سال 1۹87 بیش از 70 درصد از کل این تاسیسات 
در آتش سوزی سوخت اما شهردار وین به جای ساخت پارک 
بازسازی کرد؛ زیرا تاسیسات  یا مجتمع تجاری، دوباره آن را 
گرمایش مرکزی شهر در همان  محلی قرار داشت که در واقع 
نتیجه  در  می آمد.  حساب  به  وین  اداری  و  مسکونی  مرکز 

زباله ها در همان محل تولید، سوزانده می شدند.
 Friedensreich توسط  تاسیسات  این  بازسازی 
انجام  زیست  فعال محیط  معمار مشهور   Hundertwasser
در  اکنون  که  درآمد  کار  از  زیبا  قدری  به  کار  نتیجه  و  شد 
یک  به  ''شپیتال''  وین،  تاریخی  و  هنری  آثار  از  پر  شهر 
است.  شده  تبدیل  توریست ها  عالقه  مورد  گردشگری  مرکز 
گوی  و  بزرگ  برج  کنار  در  آن  جالب  و  رنگارنگ  دیوارهای 
طالیی درخشان باالی آن، نمادی زیبا از مدیریت شهری وین 
است که شب ها با نورپردازی خود جلوه خاصی به این شهر 

می بخشد.
مختلف  رنگ های  با  سطل هایی  وین  شهر  جای  همه  در 
برای تفکیک انواع زباله وجود دارد که برای هر کدام کاربرد 
مشخص و مسیر بازیافت جداگانه ای در نظر گرفته شده است 
تا زباله های تر را می توان در  از ظروف آشپزخانه  و هر چیز 
آن ها ریخت. پس از مرحله جمع آوری زباله ها، کارخانه عجیب 
را  کارش  است،  زباله  کامیون   250 میزبان  روزانه  که  شهر 
آغاز می کند. زباله های جمع و فشرده شده در انبار، به کوره 
ابتدایی منتقل می شوند. در این کوره، گازهایی با دمای 850 
درجه سانتیگراد، زباله ها را می سوزانند و در نخستین مرحله، 
مایعات گداخته شده از زباله ها جدا و به چرخه دیگری منتقل 
می شود. گازهای حاصل از این سوختن با دمای باالی خود، 
آب را در لوله های اطراف بخار کرده و به دمای 400 درجه 
سانتیگراد و فشار 40 بار می رساند که این بخار با این دما و 
ویژگی، برای تولید برق در توربین ها و انتقال گرما به خانه های 

شهر روانه سیستم تولید انرژی می شود. 
تا  شده  انجام  لوله کشی  کیلومتر   1200 وین،  شهر  زیر  در 
ساختمان های شهر  و  خانه ها  دو سوم  به  گرمایشی  سیستم 

وین؛ 
بهشت محیط زیست،

جهنم زباله ها

منتقل شود. از سال 2012 یک واحد تازه به زباله سوزی شپیتال 
اضافه شده است که ساختمان ها را در تابستان خنک می کند. 
این واحد در حال حاضر به همه ساختمان های بیمارستانی، 
اداری و ساختمان های بزرگ تجاری، انرژی سرمایشی منتقل 
 15000 زباله سوزی،  سرمایشی  بخش  فعلی  توان  می کند. 
مگاوات است که با آن از تولید ساالنه 1447 تن دی اکسید 

کربن جلوگیری می شود.
پایتخت اتریش در مجموع 4 زباله سوز مانند ''شپیتال'' دارد 
از آن  و  را می سوزاند  زباله شهری  که ساالنه ۹00 هزار تن 
یک و نیم میلیون مگاوات برق تولید می کند. کارخانه بازیافت 
ساالنه 40 هزار مگاوات ساعت برق، 470 هزار مگاوات ساعت 
انرژی برای گرمایش خانگی، 6 هزار تن آهن بازیافتی و 60 
هزار تن دوده و آجر فشرده تولید می کند. همه این محصوالت 
گرم  یک  حتی  و  می شود  تامین  آب  یا  هوا  آلودگی  بدون 
آلودگی از این تاسیسات وارد رود دانوب که  درست از کنار 

این کارخانه عبور می کند، نمی شود.

آموزش های  کنار  در  دقیق  و  منظم  این سیستم  بر  تکیه  با 
کامل شهروندان، شهر وین در سال 2010 از سوی اتحادیه 
اروپا موفق به دریافت جایزه مدیریت پایدار در حوزه محیط 
زیست برای تفکیک زباله از مبدا و تولید انرژی از زباله شد. 
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پربیننده های 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 
از مطالب پر  این جا تعدادی  بیش تری روبه رو شده اند؛ در 
بازدید صفحه تلگرام مجری در یکی دو ماه گذشته را ببینید.

با  ارتباط  طریق  از  را  خود  پرسش های  می توانید  شما 
mojriadmin@ تلگرام یا پیامک به شماره 021-82118 

درمیان بگذارید و پاسخ را در کانال مجری+ مشاهده کنید.
نصب صافی در مسیر پمپ

صافی ها بخشی جدایی ناپذیر از سیستم های گرمایش و سرمایش هستند که 
از ورود ذرات و ناخالصی ها به داخل پمپ ها جلوگیری می کنند. 

در پمپ های سیرکوالتور گلندلس که با چرخش آب در داخل موتور خنک 
می شوند، وجود این صافی ها اهمیت بیش تری دارد.

بسیار مهم است که نصب صافی باید به گونه ای باشد که ذرات خارجی داخل 
آن رسوب کند و پس از مدتی بتوان آن را تمیز کرد. 

درصورت نصب فشارسنج قبل و بعد از صافی می توان زمان مناسب برای 
تمیز کردن صافی )هنگام افزایش اختالف فشار بین دو گیج( را تشخیص داد.

برای تمیز کردن صافی باید قبل و بعد از آن شیر فلکه وجود داشته باشد.

تغییرات مبحث 16 )جدول 16-3-4-4 بند ت-4 ویرایش جدید(:
حذف روکش نیکل

طبق آن چه در ویرایش جدید بیان شده است، فیتینگ هایی که در لوله کشی 
پلی اتیلن 5 الیه )PE-RT/AL/PE-RT( نوع 1 و 2 به کار می روند باید از 
جنس برنجی، فوالدی با روکش قلع یا آب کروم و یا پالستیکی باشند. یعنی 

دیگر استفاده از روکش نیکل مجاز نیست.
می دانید که سوپرپایپ از سال 1۳85، در تولید اتصاالت سوپرپایپ +2، از 

آبکاری قلع به عنوان روکش اتصاالت استفاده می کند.  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

@mojriplus
#فنی_پمپ

@mojriplus
#تغییرات_ مبحث_16

ایجاد هوا در سیستم لوله کشی گرمایشی آبی در موتورخانه 
پیش  تر در مورد شیر هواگیری دستی و اتوماتیک گفتیم که در باالترین نقاط 
لوله کشی مانند انتهای رایزرها بایستی از شیر هواگیر دستی یا اتوماتیک 

استفاده شود.
اما دلیل استفاده از دستگاه های هواگیر در موتورخانه چیست؟

می دانیم قابلیت انحالل هوا در دمای باال و فشار پایین کاهش می یابد. در 
نتیجه هرچه فشار کم تر و دما بیش تر باشد، هوا از آب جدا شده و به صورت 
حباب در آب ظاهر می  شود و این نقطه دقیقا در خروجی دیگ و قبل از 

ورود به پمپ است.
بنابراین مناسب است از دستگاه های هوازدا و ایرونت برای خارج کردن هوای 

سیستم در این نقاط استفاده شود.
   

@mojriplus
#فنی_عمومی_تاسیسات

عرض تسلیت
متاسفانه با خبر شدیم آقای شهرام حدادی مجری  مجاز اراک در غم 
از دست دادن برادر خود سوگوارند. این مصیبت را به ایشان تسلیت 

می گوییم و برای تازه  درگذشته رحمت  الهی آرزومندیم.

مهندس پویا هرندی زاده مدیرعامل گروه  با خبر شدیم  متاسفانه 
اجرایی اسکوجم عموی گرامی خود را از دست داده اند. این مصیبت را 

به ایشان و همه بازماندگان تسلیت می گوییم.

اردبیل  مجاز  مجری   اسماعیلی  حاج  قادر  آقای  جناب  متاسفانه 
پدرخانم خود را از دست  داده اند. ضمن عرض تسلیت خدمت ایشان و 

خانواده گرامی، برای همه بازماندگان صبر آرزو می کنیم.

قدم نورسیده مبارک
به  تهران  آقای وحید حیدری صحنه مجری مجاز  با خبر شدیم 
جمع پدران پیوسته اند. قدم نورسیده را تبریک می گوییم و برای نوزاد 

از راه  رسیده آینده ای درخشان آرزو می کنیم.

آرزوی سالمتی
آقای علیرضا ساطعی مجری  مجاز تهران دچار مصدومیت از ناحیه 
پا شده اند. آرزو می کنیم هرچه سریع تر بهبودی حاصل شود و این 

مجری  مجاز قدیمی هر چه زودتر به دنیای کار و فعالیت برگردند.

یک  خراسان  مجاز  مجری  دریاییان  حبیب  آقای  شدیم  خبر  با 
عارضه قلبی را از سرگذرانده اند که خوشبختانه در حال حاضر کسالت 
رفع شده است. برای این همکار قدیمی  آرزوی سالمتی کامل داریم.



معرفی
محصول

سوپروالو I یا پریزآب!
شیری که مثل پریز است!

پریز واژه ای آشنا در صنعت برق است؛ یک منبع برق 
به صورت آماده به کار که هر وقت الزم باشد، دو شاخه 
را  به آن وصل می کنیم و گاهی نیز به صورت همزمان 

برای چند وسیله از آن برق می گیریم. 
آیا فکر کرده اید که چنین وسیله ای در صنعت تاسیسات 

باشد؟ مفید  چه قدر  می تواند  آبرسانی  سیستم  و 
آب! برداشت  برای  پریز  وجود  یعنی 

کنید؛ توجه  مثال  ها  این  به 
که  آب  شیر  یک  به جای  لباسشویی  ماشین  پشت  در   *
آب  برای  پریز  یک  می شود،  وصل  آن  به  دستگاه  شیلنگ 
سرد یا یک پریز برای آب گرم یا دو پریز برای آب سرد و 
از  گرم روی دیوار وجود داشته باشدکه هر وقت خواستیم 
هرکدام استفاده کنیم و در صورت عدم نیاز از آن پریز برای 

برداشت آب وسیله دیگری استفاده کنیم.
بنابراین؛

شیر آب پشت دستگاه و فاصله غیر قابل استفاده دستگاه از 
دیوار به خاطر وجود آن حذف می شود.

فضای کوچک  در  به خصوص  که  به شیر  مهره  اتصال  کار 
آسان هم نیست، حذف می شود.

دستگاه  نصب  یا  جابه جایی  برای  که  نیست  نیازی  دیگر 
از  پس  که  شود  جدا  آب  شیر  از  دستگاه  شیلنگ  جدید، 
چند سال به دلیل رسوب گرفتگی، کار سختی است و آب 
بندکردن شیلنگ دستگاه جدید هم به آن، به سادگی انجام 

نمی شود.

باز و بسته کردن شیرهای آب که پس از چند سال به دلیل 
رسوب گرفتگی به سختی قابل انجام است.

وجود اتصال ها و شیر فلکه های متعدد و نازیبا که در صورت 
استفاده مشترک از شیر آب، نصب آن ها الزم است.

به طور  تراس  آب  شیر  ماندن  باز  به دلیل  آب  رفت  هدر 
غیر عمدی و یا به دلیل بازی کودکان

پس از پایان کار می توان به راحتی شیلنگ را از پریز جدا 
کرد.

نادرست  مصرف  هرگونه  برای  آشامیدنی  آب  استفاده  از 
مانند شستن اتوموبیل،  باز ماندن، چکه کردن شیر آب و 

در نتیجه هدر رفت آب جلوگیری می شود.

الزم  شیرآب،  نصب  و  تست  درپوش  برداشت  برای  دیگر 
نیست آب ساختمان قطع شود. کافیست استفاده کنندگان 
مجاز، رابط مخصوص که نقش دوشاخه برق دارد را در پریز 
آب قرار دهند. شما می دانید که درپوش تست، همان طور 

که از اسم آن پیداست، کاربرد دراز مدت ندارد.

آشپزخانه  جای  هر  در  آب  برداشت  به  یخچال  دسترسی 
همیشه ممکن و آسان خواهد بود و اگر یخچال، ورودی آب  
نداشته باشد، پریز نصب شده ممکن است روزی به کار آید.

* در آشپزخانه می توان چند پریز آب برای مصرف کننده های 
مختلف نصب کرد که یکی از آن ها یخچال است.

بنابراین؛

* نصب یک یا دو پریز آب در پشت بام یا تراس به جای شیر 
آب، هم زیباتر است و هم آب کولر و کاربردهای دیگر را جدا 

می کند؛ در ضمن این مشکالت احتمالی نیز حل می شوند؛

مشاع  فضاهای  دیگر  یا  پارکینگ  در  آب  پریز  نصب   *
ساختمان ها، به استفاده کنندگان امکان می دهد که در زمان 
برای  بتوانند  مخصوص،  رابط  دارای  شیلنگ  اتصال  با  نیاز 

استفاده مجاز، آب برداشت کنند. 
بنابراین؛

آسان تر  بسیار  پیسوار  به جای شیر  آب  پریز  از  استفاده   *
و  سینک  پیسوار  شیلنگ های  آ ن که  به خصوص  است؛ 
اجرایی  محدودیت های  به دلیل  معمول  به طور  روشویی 
و  بهره برداری  زمان  در  و  هستند  دوپهنی  و  پیچش  دارای 
عدم  یا  آب  فشار  کاهش  قبیل  از  مشکالتی  تعمیرات،  یا 

آب بندی شیرهای پیسوار به وجود می آورند.

اداری  پریز آب در فضاهای مختلف ساختمان های  * نصب 
به جای درپوش تست،  یا چند سال ساخت،  تازه   و تجاری 
مشکل برداشت آب در صورت استقرار ساکنان، جابه جایی 

یا تغییر کاربری ها را حل می کند. 
بنابراین؛

این  همه  برای  جدیدی  راه حل  سوپرپایپ  آیا 
مشکالت دارد؟

سوپر والو I با کاربردهای گوناگون، عضو جدید خانواده 
قابلیت  با  که  است   ،  D و   T، S سوپروالو های سری 
چرخش ۳60 درجه، در زاویه اتصال محدودیت ندارد و 
پس از اتصال مانند یک پریز در سیستم آبرسانی مورد 
استفاده قرار می گیرد و امکان برداشت آب را به آسانی 

برای شما ممکن می کند. 
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از سوپروالو I  چگونه استفاده کنیم؟

رابط مصرف کننده با اندکی فشار در 
شیر سوپروالوI قرار می گیرد و جریان 

آب برقرار می شود.

برای قطع آب ضامن شیر را به عقب رانده 
و مصرف کننده از آن جدا می شود.

  I قطعات سوپروالو

گیج فشار سوپرپایپ  

برای کسب اطالعات بیش تر می توانید با سوپرپایپ اینترناشنال 
یا نمایندگی های آن در سراسر کشور تماس بگیرید.

•

•

  سوپر والو I چه ویژگی ها و مزیت هایی دارد؟

•

•

•

•
•

•

•

•

انواع   1/2 خروجی  به  اتصال  قابل   I سوپروالو  شیر 
با ساده ترین روش و در  است و   لوله کشی   سیستم های 
بیش ترین  به  سریع  و  آسان  دسترسی  زمان،  کوتاه ترین 

جریان آب را امکان پذیر می سازد . 
در صورتی که بخواهید مصرف کننده را از سوپروالو I جدا 

کنید،  به ابزار یا  قطع جریان آب نیاز ندارید. 
به صرفه جویی در مصرف آب کمک می کند.

با استفاده از سوپر والو سری I سیستم همیشه تحت فشار 
قرار دارد و برای تغذیه، هواگیری و تخلیه سیستم، وقت 

شما تلف نمی شود.
این شیر برای کاربردهای مختلف، دارای رابط  با سایز های 

متنوع ''۳/8 ، ''1/2 و ''۳/4  است.
سوپروالو I همانند سیستم لوله کشی سوپرپایپ+2 قابلیت 
و  دارد  را  ساعت   2 مدت  به   15  bar فشار  تحت  تست، 

دمای بین 5  تا ۹0 درجه سانتی گراد را تحمل می کند.
مکانیزم داخلی آن تا فشار 700 بار مورد آزمون قرار گرفته 

است.
در زاویه اتصال و قابلیت چرخش به اطراف پس از اتصال، 

محدودیتی ندارد.
ظاهر زیبایی دارد که با وجود آبکاری کروم دورپوش آن، 

زیباتر هم شده است.
•

•

•
•

•

سوپروالو I  برای کاربردهای زیر قابل استفاده است؛

در سرویس های بهداشتی برای اتصال شیلنگ  پیسوار
ماشین  گرم  و  سرد  آب  شیرهای  انتظار  حالت  برای 

لباسشویی، ظرفشویی، یخچال و ...
در فضاهای عمومی و مشاعات ساختمان برای مدیریت و 

جلوگیری از استفاده غیرمجاز آب
به عنوان یک شیر مستقل به عنوان  پیسوار 

در فضاهایی که نیاز به کنترل دوره ای فشار دارند  ؛ مانند 
موتورخانه و یا کنترل فشار خطوط لوله کشی )با استفاده از 

گیج فشار سوپروالو(

شیر سوپروالو I روی خروجی 1/2 
توپیچ نصب می شود.

1

رابط را به مصرف کننده مورد نظر 
متصل می کنیم.

2

34

شیر

رابط

صافی

دورپوش

درپوش محافظ



فنی آموزشی

• انتشار گازهای گلخانه ای 20% کاهش یابد.
• بهره وری انرژی 20% افزایش یابد.

• سهم انرژی تجدیدپذیر 20% افزایش یابد.

از سطح  سال 2020  تا  انرژی  مصرف  مقدار  ترتیب  این  به 
مصرف سال 2007 به مقدار 12% کم تر خواهد شد که این 
رقم به معنی ۳40 میلیارد کیلووات ساعت صرفه جویی است. 

مروری بر مقررات مربوط به راندمان 
پمپ ها در اتحادیه اروپا -  بخش اول 

بهره وری انرژی یکی از مهم ترین اصول در طراحی ساختمان 
اروپاست.  اتحادیه  در  از جمله  و  نقاط جهان  از  بسیاری  در 
در  انرژی  تقاضای  از  درصد  است؛ 40  روشن  امر  این  دلیل 
اتحادیه اروپا مربوط به ساختمان هاست که نیمی از آن مربوط 
گسترش  به  منجر  امر  این  است.  تجاری  ساختمان های  به 
روزافزون ''ساختمان های سبز'' شده که یکی از معیارهای مهم 
آن ها بهره وری انرژی است. بنابراین کشورهای عضو اتحادیه 
برای  سخت گیرانه ای  الزامات  گذشته،  سال   چند  در  اروپا 
 Energy Related( انرژی  با  مرتبط  از محصوالت  استفاده 

Products( با نام اختصاری ErP به وجود آورده ا ند. 

این الزامات شامل پمپ ها، موتورها و سیرکوالتورهای سیستم 
الزامات  این  با  و فقط محصوالتی که  تهویه مطبوع می شود 
مطابقت دارند، مجاز به درج نشان      و فروش در اتحادیه 
فنی  مشخصات  کنار  در   ErPنشان وجود  هستند.  اروپا 
پمپ های تولیدی ویلو بیان گر رعایت الزامات بهره وری انرژی 

در آن محصول است.

هدف از طرح مقررات ErP، آن است که مصرف بی رویه انرژی 
به طور  یابد.  اثرات منفی زیست محیطی آن کاهش  و دیگر 
دست   20-20-20 هدف  به  میالدی   2020 سال  تا  خاص 

پیدا نمایند.
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 الزامات در خصوص سیرکوالتورها
سیرکوالتورهای بدون آب بند )گلندلس( از جمله تجهیزاتی 
گرمایش  سیستم  در  را  انرژی  بیش ترین  که  هستند 
ناشی می شود  از آن جا  امر  این  ساختمان مصرف می کنند. 
که سیرکوالتورهای استاندارد )غیر هوشمند( بدون توجه به 
مقدار گرمای مورد نیاز به صورت دائم کار می کنند. ''شاخص 
راندمان انرژی'' یا Energy Efficiency Index یا EEI، برای 
تعریف  وات   2500 از  کوچک تر  سیرکوالتورهای  رده بندی 

شده است.

 از آن جا که سیرکوالتورها بیش تر در دبی هایی کم تر از دبی 
طراحی کار می کنند، مبنای تعیین EEI برای هر پمپ، مقدار 
 %100 تا   %25 از  مختلف  دبی های  در  پمپ  مصرفی  انرژی 
باشد،  بهتر  سیرکوالتور  راندمان  چه  هر  است.  طراحی  دبی 
پایین تر  آن  انرژی  نتیجه شاخص  در  و  انرژی  مقدار مصرف 

خواهد بود. 

در  عرضه شده  سیرکوالتورهای  اروپا،  اتحادیه  الزام  به  بنا 
دارای  باید   201۳ سال  ابتدای  از  اتحادیه  این  کشورهای 
ابتدای سال 2015 همه  از  و  از 0.27  کم تر  انرژی  شاخص 
سیرکوالتورها )شامل سیرکوالتور پکیج ها( باید دارای شاخص 

راندمان کم تر از 0.2۳ باشند. 

الزامات در خصوص راندمان هیدرولیکی 
پمپ ها

  Minimum Efficiency Index راندمان''  ''شاخص حداقل 
مقدار  سنجش  برای  بی بُعد  پارامتری   ،MEI اختصار  به  یا 
راندمان هیدرولیکی پمپ است که توسط اتحادیه اروپا برای 
این  به  می شود.  برده  به کار  آب  پمپ های  راندمان  مقایسه 
ترتیب در صورتی که پمپ راندمان هیدرولیکی )MEI( باال و 
موتور کوپل شده با آن هم راندمان )IE( باالیی داشته باشد، 

بیش ترین بهره وری در انرژی حاصل شده است.

شاخص  MEI در پمپ های زیر مورد استفاده قرار می گیرد:
)BL پمپ های با مکش از انتها دارای کوپلینگ )مانند سری •

• پمپ های با مکش از انتها با شفت یکپارچه  
)IPL  پمپ های خطی گلنددار )مانند سری•

)MVI پمپ های عمودی طبقاتی ) مانند سری •
• پمپ های درون چاهی طبقاتی شناور در سایزهای 4 و 6 اینچ 

راندمان  مقدار  باید  پمپ،  یک    MEI مقدار  محاسبه  برای 
پمپ در شرایط بهترین راندمان و همین طور دبی های کم تر 
 ErP قرار گیرد. مقررات  از آن در فرمول مربوطه  و بیش تر 
حداقل قابل قبول MEI این پمپ ها را از سال 201۳ برابر 0.1 
و از سال 2015 برابر 0.4 اعالم کرده  است. مقدار نهایی مورد 
قبول برای بهینه شدن این پمپ ها رسیدن به MEI=0.7  در 
آینده  است. برخی از پمپ های ویلو مانند Helix V در حال 

حاضر نیز دارای MEI باالتر از 0.7 هستند.
ایران همه  نظر داشت که در حال حاضر در کشور  در  باید 
مدل های  استفاده)حتی  مورد  غیرهوشمند  سیرکوالتورهای 
اروپایی(، در بهترین حالت دارای شاخص EEI نزدیک به 0.6 

هستند که معادل کالس C در برچسب انرژی است.
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الزامات ErP در خصوص موتورهای 
الکتریکی

موتور  کمک  به  ساختمان  در  استفاده  مورد  پمپ های 
الکتریکی کوپل شده با آن به حرکت در می آیند. راندمان در 
موتورهای الکتریکی به صورت نسبت توان مکانیکی خروجی 

از آن ها به توان الکتریکی ورودی تعریف می شود.

استاندارد IEC 60034-30-1  راندمان موتورهای الکتریکی  
تک فاز و سه فاز با دور ثابت 1000 تا ۳000 دور بر دقیقه 

را به چهار گروه از IE1 تا IE4 تقسیم بندی کرده است.

بر اساس الزامات ErP  از سال 2011 به بعد حداقل کالس 
  IE2 راندمان برای موتورهای بزرگ تر از 0.75 کیلووات برابر
است. از سال 2015 برای موتورهای بزرگ تر از 7.5 کیلووات 
از 0.75 کیلووات  بزرگ تر  موتورهای  برای  از سال 2017  و 

مقایسه این کالس ها نشان می دهد که برای یک موتور یک 
مقدار  دقیقه،  بر  دور   2۹00 دور  با  کیلووات(   0.75( اسب 
 ،%72.1 از:  است  عبارت  ترتیب  به   IE4 تا   IE1 از  راندمان 

77.4%، 80.7% و %8۳.5.
از:  نیز عبارت است  برای یک موتور 22 کیلووات  اعداد  این 

8۹.۹%، ۹1.۳%، ۹2.7% و %۹4. 
جدول زیر مقایسه کاملی از راندمان در کالس های مختلف را 

نشان می دهد.

•

•

•

•

کالس IE1: کالس استاندارد نامیده می شود و پایین ترین 
مقدار راندمان را دارد.

نام   )High Efficiency( باال IE2 : کالس راندمان  کالس 
دارد.

 )Premium Efficiency( کالس راندمان عالی :IE3کالس
نام دارد.

 Super Premium( کالس راندمان بسیار عالی :IE4کالس
مقدار  باالترین  حاضر  حال  در  و  دارد  نام   )Efficiency

راندمان در موتورهای تجاری است.

باید از موتورهای IE3 یا IE2 همراه با کنترل سرعت استفاده 
شود.

 DPL40/120-1.5/2 بررسی پالک پمپ سیرکوالتور دوقلو 
که با موتور 1.5 کیلووات کوپل شده نشان می دهد که موتور 
دارای کالس راندمان IE3  است که راندمان موتور در حالت 
این پمپ  با 84.2%  است. پالک مشخصات  برابر  بار کامل 
هیدرولیکی،  راندمان  مورد  در  که  می دهد  نشان  همچنین 

الزامات ErP رعایت شده و  MEI آن بیش از 0.4است.

• این مطلب در شماره بعد با ذکر چند مثال ادامه خواهد یافت.
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باید- نبایدها 
           در پمپ

برای آن که پمپ بتواند با راندمان مناسب کار کند 
باید آب ورودی به پمپ آرام و به دور از اغتشاش 

باشد.

نباید  پمپ  ورودی،  آب  جریان  شدن  آرام  برای 
اتصاالت مغشوش  یا دیگر  بسیار نزدیک به زانویی 

کننده جریان نصب کرد. 

هنگام مکش از مخزن بهتر است بین پمپ و مخزن 
به اندازه ده برابر قطر لوله فاصله وجود داشته باشد.

باعث  اتصاالت متعدد در مسیر ورودی آب،  وجود 
اختالل در مکش پمپ می شود. 

پمپ های ویلو در موزه فوتبال آلمان
تیم ملی آلمان تاریخچه ای پرافتخار در جهان فوتبال دارد؛ 
چهار بار قهرمانی و چهار بار نایب قهرمانی در جام جهانی، 
ملت های  جام  در  قهرمانی  نایب  بار  سه  و  قهرمانی  بار  سه 
جام های  همه  به  که  است  اروپایی  کشور  تنها  آلمان  اروپا. 

جهانی که اجازه حضور داشته راه یافته  است.
این  فوتبال  فدراسیون  آلمان،   2006 جهانی  جام  از  پس 
برگزاری  درآمدهای  از  بخشی  گرفت،  تصمیم  کشور 
این  در  فوتبال  مدرن  موزه  یک  تاسیس  برای  را  جام  این 
 15 از  بیش  بین  از  دورتموند  دهد. شهر  اختصاص  کشور  
شهر کاندیدای تاسیس موزه رای آورد و طرح معماری این 
ساختمان در سال 2011 طی یک رقابت بین المللی، انتخاب 
شد وکار ساخت و ساز در سال 2012 آغاز شد. موزه فوتبال 

آلمان پس از سه سال در اکتبر 2015 افتتاح شد.

افتخارات فوتبال این کشور،  سالن های متعدد برای نمایش 
زمین  یک  چندرسانه ای،  نمایشگرهای  از  زیادی  تعداد 
و  استراحت  برای  مکانی  نیز  و  زیرزمین  در  فوتبال کوچک 
پذیرایی، بخش های مختلف این ساختمان مدرن را تشکیل 
سیستم  توسط  آن  تاسیسات  بخش های  همه  و  می دهند 

مدیریت ساختمان )BMS( کنترل می شود.
این مجموعه  و گرمایش  چرخش آب در سیستم سرمایش 
توسط 21 عدد از پمپ های سیرکوالتور هوشمند ویلو سری 
 BMS انجام می شود. سیستم DN65 با قطر دهانه Stratos
عملکرد  و  پایش  را  پمپ ها  وضعیت  مستمر  به صورت  نیز 
نیز  و  خارج  و  داخل  محیط  دمای  مبنای  بر  را  پمپ ها 

ساعت های مختلف شبانه روز تنظیم می کند. 
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خالقیت در اجرا  
سوپرفیکس

 انعطاف پذیری

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

نمونه هایی را در اینجا با شما به اشتراک می گذاریم.

از خصوصیات منحصر به فرد سوپرفیکس تعداد اقالم محدود 
مسکونی  ساختمان های  ساپورت  و  بست  مصارف  همه  برای 

است.

ساپورت تجهیزات تاسیساتی با 
توجه به میزان تحمل وزن باالی 

سوپرفیکس

اجرای زیبا و چشم نواز تاسیسات با سیستم 
بست و ساپورت سوپرفیکس در زیر سقف 

شهرام حدادی
مجری مجاز استان مرکزی

همه تجهیزات و لوله کشی موتورخانه 
توسط پروفیل های سوپرفیکس به سازه 

فیکس و ساپورت شده اند.

فیکس کردن فن سانتریفیوژ با استفاده از 
انعطاف پذیری سوپرفیکس

اجرای لوله های تاسیساتی به بهترین 
نحو و در کم ترین ارتفاع ممکن از سقف 

توسط قابلیت های سوپرفیکس

وحید فرهنگی
مجری مجاز استان
 آذربایجان شرقی

انعطاف سوپرفیکس، استفاده 
از آن را در هر شرایطی امکان 

پذیر می کند. 
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استفاده از پروفیل تخت برای مهار 
سینی برق

ساپورت سوپرفیکس برای همه سیستم های 
تاسیساتی از قبیل آب و فاضالب، سیستم 

های گرمایشی و سرمایشی و تجهیزات 
الکتریکی و ... قابل استفاده است.

خالقیت در اجرای داکت تاسیساتی با هزینه 
کم و باسرعت و اطمینان

اجرای ساپورت انواع لوله های تاسیساتی با 
سوپرفیکس با توجه به میزان باالی تحمل 

وزن سوپرفیکس

خالقیت در اجرای وال هنگ و تجهیزات تاسیساتی خاص

عرض 5 سانتی متری سوپرفیکس می تواند با باال پایین بستن بست ها طول 
ساپورت مورد نیاز را کوتاه تر کند.

کمی خالقیت با سوپرفیکس همه 
نیازهای ساپورت را مرتفع می کند.

جعبه های تاسیساتی به راحتی با پروفیل های 
سوپرفیکس قابل نصب است. 

ساپورت  پمپ های ویلو توسط بست و 
ساپورت سوپرفیکس 

میرزایی دلبری
مجری مجاز استان تهران

علی جهاندیده
مجری مجاز استان فارس

حجت دهدشتی
مجری مجاز استان کرمان
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توجه به زمان درست اجرا،  یکی از نکات مهمی است که مجریان باید به آن توجه 
کنند. مطابق دستورالعمل های فنی الزم است لوله کشی سوپرپایپ بعد از تیغه چینی 

و بعد از سیستم فاضالب انجام شود تا به لوله ها آسیب نرسد.
در این تصویر عالوه بر آن که اجرا در زمان درست انجام شده، درپوش های تست نیز 
در جای خود نصب شده اند تا از ورود اجسام خارجی به سیستم جلوگیری شده و 
انتقال آب با مشکل مواجه نشود. این درپوش ها باید تا زمان نصب شیرآالت همچنان 

در جای خود محکم باشد.

در این تصویر لوله کشی سوپرپایپ قبل از تیغه چینی انجام شده که مورد تایید نیست. با این وضعیت 
ممکن است هنگام تیغه چینی به لوله ها آسیب برسد. همچنین بعید است که عوامل کارگاه بعدا 

صفحه نصب را روی دیوار محکم کنند.
همچنین لوله ای که به زانو  سه راهی وارد شده دارای خم مناسب نیست. مطابق اصول فنی اگر لوله با 
دست خم شود باید شعاع خم حداقل 5 برابر قطر خارجی لوله باشد که برای لوله سایز 16 برابر 80 

میلیمتر است. شعاع خم در صورت استفاده از فنر به 4 برابر قطر لوله کاهش پیدا می کند.

مطابق مبحث16 مقررات ملی ساختمان، آخرین و پایین ترین شاخه فاضالب که 
به لوله قائم متصل می شود، در ساختمان  های تا ۳ طبقه باید  45 سانتی متر باالتر 
از زانویی پایین لوله قائم باشد. در ساختمان های بین ۳ تا 5 طبقه این فاصله 75 

سانتی متر و در ساختمان های بلندتر از 5 طبقه باید برابر ارتفاع یک طبقه باشد.

در این تصویر که مربوط به یک ساختمان بلندتر از 5 طبقه است، لوله فاضالب طبقه اول به لوله 
اصلی عمودی فاضالب و در فاصله کمتر از یک طبقه از زانویی پایین لوله وصل شده که مورد تایید 
نیست. این نکته نیز مهم است که مطابق مقررات ملی ساختمان در فاصله زانویی پایین لوله قائم و 

تا 10 برابر قطر لوله بعد از آن نباید هیچ شاخه افقی به لوله افقی فاضالب وصل شود.

باز  از روی مدارها  قبول است. سرشیربرقی ها  بکنید غیرقابل  را  نظر که فکرش  از هر  اجرا  این 
شده اند و مشخص نیست کدام سرشیربرقی مربوط به کدام مدار است. با این وضعیت، مدارها بدون 

هیچ کنترلی  و به طور کامل باز است و ترموستات های روی دیوار نیز از سیستم خارج  هستند.
به علت عدم نصب ترمینال ویژه، سیم ها به صورت غیر ایمن داخل جعبه کلکتور قرار گرفته اند که 

حتی خطر برق گرفتگی را نیز ممکن است به دنبال داشته باشد.
با توجه به آن که مشخص نیست آب رفت و برگشت به صورت درست وارد کلکتور می شود یا نه، 
اجرا،  این کیفیت  با  بنابراین  باالنسینگ شیرهای دستی هم مشخص نیست؛  همچنین درستی 

کارکرد نادرست سیستم دور از انتظار نیست. 

به صورت  آن  سیم های  و  سرشیربرقی ها  است  مشخص  تصویر  در  که  همان طور 
منظم و ایمن در محل خود نصب شده اند. یکی از اقالمی که باعث می شود نصب 
فنی  با شماره   R10 ترمینال ویژه  پذیرد،   به صورت درست  صورت  سرشیربرقی ها 
سیم های  ارتباط  برای  خاصی  ترمینال های  محصول،   این  در  است.   581060-I
سرشیربرقی و سیم های ترموستات نصب شده و همچنین کلیدی هم روی آن است 
تا برق کل سیستم قطع یا وصل شود. در این اجرا روی لوله ها نام مدار مشخص شده 
تا سرشیربرقی روی مدار خودش نصب شود. این نکته هم باید در نظر  گرفته شود 
که آب ورودی به کلکتور باید به کلکتوری که شیرباالنسینگ دارد وارد و آب خروجی 
از کلکتور باالیی که سرشیربرقی دارد خارج شود. باالنسینگ مدارها توسط شیرهای 
پایینی و به صورت دستی انجام می شود؛ یعنی شیر هر مدار باید به اندازه مشخص 

شده  توسط طراح سیستم، باز باشد.

فاضالبی

آبرسانی

گرمایش کفی

اجرای نادرست

اجرای نادرست

اجرای نادرست

اجرای درست 

اجرای درست

اجرای درست

گروه اجرایی
آبشار

آقای حبیب دریاییان

آقای کوروش ذوالفقاری

لوله قائم فاضالب

دوعدد زانوی 45 درجه

پایین ترین شاخه افقی متصل به لوله قائم 
فاضالب قبل از تغییر امتداد لوله قائم
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سرد وصل شده باشد و قبل از هر چیز باید مطمئن شویم این 
اتفاق افتاده است.

سپس از مجری خواست سقف یکی از سرویس ها که با تایل 
پوشیده شده بود را بردارد. پس از برداشتن سقف، به بررسی 
لوله ها متوجه  با دنبال کردن  لوله های زیر سقف پرداختند و 
شدند که لوله برگشت آب گرم که از شیر آب گرم منشعب 
شده بود در سقف کاذب به جای اینکه به لوله اصلی برگشت 
اصلی آب سرد وصل  لوله  به  اشتباه  به  آب گرم وصل شود 

شده است.
توجه  با  و  شد  دست به کار  مجری  اشکال،  شدن  مشخص  با 
سریع و راحت بودن کار با لوله های سوپرپایپ، اصالح  الزم 

را انجام داد.

این اشکال چرا به وجود آمده بود؟
شما  پرسید:  مجری  از  کارشناس  رسید،  پایان  به  کار  وقتی 
دارای تجربه خوبی در تاسیسات هستید؛ پس چرا این اشکال 

در پروژه تان به وجود آمده است؟ مجری پاسخ داد:
و  شد  متوقف  دالیلی  به  که  بود  رسیده  نیمه  به  کار  این 
متاسفانه کارفرمای وقت بدون اطالع من از یک مجری دیگر 
خواست تا کار را ادامه دهد. آن مجری هم که تجربه کافی 
نداشت چنین اشتباهی کرده بود. امروز به این جا آمدم تا در 
رفع مشکل کمک کنم چون رضایت مشتری برای من اهمیت 
تایید  را  نیز صحبت های مجری  دارد. مشتری  زیادی  خیلی 

کرد.

با سوپرپایپ تماس گرفت و  برای تشکر  بعد مشتری  مدتی 
گفت: دوباره میزبان همان میهمان فنی بودیم. او رفع اشکال 

را تایید و سرعت رسیدگی و حل مشکل را تحسین کرد!

آب گرم از شیر آب گرم، آب نیمه گرم از شیر آب سرد!
یک تجربه

او  گرفت.  تماس  سوپرپایپ  شرکت  با  مشتریان  از  یکی  پیش  چندی 
کردن  باز  با  دارند؛  بزرگی  مشکل  ساختمان  شان  در  که  داشت  شکایت 
بر  عالوه  می گفت:  او  می شود!  جاری  شیر  از  ولرم  آب  سرد،  آب  شیر 
آن که آسایش ما مختل شده اتالف انرژی نیز وجود دارد؛ چون آب گرم 
در جایی استفاده می شود که نیازی به آن نیست. این مشتری درخواست 

داشت موضوع بررسی و مشکل حل شود.

او  از  و  گذاشت  بازدید  قرار  مشتری  با  سوپرپایپ  کارشناس 
خواست تا هنگام بازدید، مجری پروژه نیز حضور داشته باشد 

تا با کمک ایشان بتوانند اشکال را پیدا کنند.
بررسی اولیه نشان می داد که حق با مشتری است و یک جای 

کار ایراد دارد.
مطابق اصول فنی باید شیر سمت راست مربوط به آب سرد 
و شیر سمت چپ مربوط به آب گرم باشد. این کار به درستی 
انجام شده بود اما وقتی شیر سمت راست باز می شد، به جای 

آب سرد، آب نیم گرم جاری می شد!
مشتری می گفت: ما مدتی است در این پروژه ساکن هستیم 
می کردیم  فکر  و  بودیم  نشده  اشکال  این  متوجه  ابتدا  در  و 
طبیعی است. اما یکی از بستگان که او هم فنی است می گوید 

در اجرای لوله کشی این آپارتمان اشکالی وجود دارد.

ریشه یابی 
بود ریشه های احتمالی اشکال مورد  اقدامی الزم  از هر  قبل 
لوله های  که  بود  این  احتماالت  از  یکی  گیرد.  قرار  بررسی 
فنی  اصول  مطابق  چسبیده اند.  همدیگر  به  گرم  و  سرد  آب 
ساختمان، باید لوله های سرد و گرم از هم فاصله داشته باشند 

تا باعث انتقال حرارت به هم و اتالف انرژی نشوند.
لوله های  همه  که  گفت  سوپرپایپ  کارشناس  به  مجری  اما 
ساختمان از هم فاصله دارند. او برای ثابت کردن حرف خود، 
را  مجری  نیز صحبت  کارفرما  داد.  نشان  را  اجرا  عکس های 

تایید کرد.

اشتباهی که گاهی پیش می آید
پروژه ها  برخی  در  که  داد  توضیح  مشتری  برای  کارشناس 
و  گرم  آب  راست  سمت  شیر  از  که  دارد  وجود  اشکال  این 
از شیر سمت چپ آب سرد جاری می شود که اشتباه است. 
این اشکال زمانی که شیلنگ پیسوار وجود دارد، کمی  رفع 
راحت است چون از زیر روشویی یا سینک می توان شیلنگ ها 
را جابه جا کرد؛ اما اگر برای دوش یا توالت این اتفاق افتاده 

باشد، به راحتی قابل اصالح نیست.

اشکال این پروژه چه بود؟
کارشناس گفت اما برای این پروژه با توجه به اینکه لوله های 
سرد و گرم از هم فاصله دارند، فقط ممکن است یک اتفاق 
افتاده باشد و آن این است که برگشت آب گرم به لوله آب 

برگشت گرم

برگشت آب گرم

آب گرم

آب سرد
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آشنایی با مقررات ملی ساختمان 

مبحث شانزدهم -  ویرایش 96
تاسیسات بهداشتی )26( 

دو خم قائم لوله فاضالب و جزییات 
هواکش های آن

ساختمان،  ملی  مقررات   16 مبحث  توضیحات  ادامه  در 
''هواکش  درخصوص  خواندید،  پیشین  شماره  در  چنانچه 
و  بحث  به  شماره،  این  در  شد.  داده  توضیحاتی  مداری'' 
خم  فاضالب- دو  لوله  دوخم  ''هواکش  مورد  در  بررسی 

پرداخت. خواهیم  قائم'' 
همان طور که می دانید اگر بنا به عللی نظیر محدودیت های 
قائم  لوله ی  امتداد  تغییر  به  مجبور  معماری  یا  سازه ای 
فاضالب شویم، لوله قائم باید یک مسیر افقی را تا رسیدن 
به نقطه خروج طی کند، که در اصطالح به این روش اجرا 
باشد.  افقی  یا  قائم  است  دو خم می گویند. دو خم ممکن 
شود،  انجام  کوتاهی  فاصله  در  قائم  لوله  امتداد  تغییر  اگر 
فاصله  در  تغییر  این  اگر  اما  قائم می گویند.  آن دو خم  به 
افقی زیادی انجام شود به آن دو خم افقی گفته می شود. 

در این شماره فقط به بررسی دو خم قائم می پردازیم.

فاضالب  مسیرحرکت  در  که  تغییراتی  بعلت  دو خم  هر  در 
بود؛ را شاهد خواهیم  اتفاقاتی  ایجاد می شود، 

افقی،  بخش  در  فاضالب  سرعت  نسبی  کاهش  به علت   -1
در  که  می شود  ایجاد  خم  دو  باالی  در  فشاری  افزایش 

به آن فشار معکوس می گویند.  اصطالح 

دو  پایین  قائم  لوله  در  جریان  ادامه  با  دیگر  طرف  از   -2
پیامد  که  بود  خواهیم  تخلیه  سرعت  افزایش  شاهد  خم، 
مکش  پدیده  ایجاد  و  جریان  پشت  در  فشار  کاهش  آن 
منطقه  این  به  نزدیک  سیفون های  تخلیه  یا  سیفونی 

است. )سیفوناژ(  

این  راه حل هایی،  پیش بینی  با  باید  مقررات  طبق  بنابراین 
سیفون های  هوابند  آب  شکستن  از  تا  کرد  محدود  را  اثر 

قبل و بعد از دو خم جلوگیری شود. 

لوله کشی  متداول  سیستم  از  استفاده  اول  راه حل   •
به قسمت  که  فاضالب  افقی  اگر شاخه های  است.  هواکش 
باالی دو خم متصل می شوند، 5 طبقه یا بیش تر باشد، باید 
داشته  هواکش  دو خم،  از  پایین تر  و  باالتر  قائم  لوله های 
دو خم  برای  هواکش  نصب  که  زیر  موارد  در  مگر  باشند. 

ضرورت ندارد:

 60 محدوده  در  انشعابی  هیچ  قائم،  خم  دو  در  اگر   -
سانتی متری باال و پایین دو خم وجود نداشته باشد، دو خم 

 )1 نیاز ندارد. )شکل  به هواکش جداگانه 

قسمت سی ویکم

)شکل1( 
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• راه حل دوم استفاده از سیستم فاضالبی سوپردرینv با 
قابلیت نصب سوپرونت بر روی آن است. 

بردن  بین  از  برای   100 اجرای سوپرونت  با  این روش  در 
برای   p سوپرونت  و  دو خم  پایین  قسمت  در  منفی  فشار 
از بین بردن فشار مثبت گذرا در قسمت باالی دو خم کار 
لوله کشی متداول  راحت می شود و محدودیت های اجرایی 
شماره  در  می رود.  بین  از  هواکش  لوله  نصب  برای  ونت 
دوخم  هواکش های  به  مربوط  نکته  های  بر  عالوه  بعدی 

افقی، در این مورد نیز بیش تر توضیح خواهیم داد. 

)شکل1( 

)شکل2( 

)شکل۳( 

- چنانچه در این محدوده 60 سانتی متری انشعاب داشته 
طبقه   5 از  کم تر  خم  دو  باالی  طبقات  تعداد  اما  باشیم، 
باشد، باز هم دو خم نیاز به هواکش ندارد. )شکل 2- الف( 
 5 از  بیشتر  دوخم  باالی  طبقات  تعداد  که  صورتی  در  اما 

طبقه باشد دو خم به هواکش نیاز دارد. )شکل 2- ب(. 
در هنگام اجرا دقت شود که هواکش قسمت پایین دو خم 
فاضالب  افقی  شاخه  باالترین  و  دو خم  زانوی  بین  باید 

متصل به آن و یا به امتداد لوله قائم پایین دو خم )مطابق 
شکل 2- ب( اتصال یابد.

خم   دو  و  فاضالب  قائم  لوله  انتخاب  در  اگر  همچنین   -
کنیم،  استفاده  معمول  حد  از  بزرگ تر  لوله های  از  آن 
به  دو خم  اصلی(،  افقی  لوله  سایزینگ  روش  از  )استفاده 

ندارد. )شکل۳( نیاز  هواکش جداگانه 



ایمنی
و بهداشت

مراقب خود باشید
کوچک ترین نشانه حمله قلبی را جدی بگیرید 

اگر هر یک از این نشانه ها را بیش از 5 دقیقه احساس کردید، از جای خود حتی به اندازه چند قدم، 
حرکت نکنید و فوری با اورژانس تماس بگیرید. ممکن است هریک از این نشانه ها به صورت رفت و برگشت ادامه 

داشته باشند.
هر یک دقیقه هم مهم است. درمان به سرعت و تا پیش از یک ساعت باید انجام شود.

سرگیجه، سبکی سر
 یا از حال رفتن

عرق سرد یا حالت تهوع

تنگی نفس

درد در ناحیه شکم

اضطراب شدید بدون دلیل

درد در یک یا هر دو دست، 
پشت کمر، گردن، فک

 خستگی غیرعادی  و بدون دلیل

غذای سالم بخورید

سیگار نکشید

مصرف مواد قندی 
را کم کنید

ورزش کنید
استرس خود را 

کاهش دهید

برای جلوگیری از 
بیماری قلبی

!

!
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مجریکافه

در سربازی هم فن لوله کشی به کارتان آمد؟
بله، آنجا هم کار فنی می کردم تا کم کم به دوران انقالب 57 
خوردیم و بقیه سربازی ام بخشیده شد. وقتی در سال1۳70 
مدارک  و  یادگرفتم  را  گاز  لوله کشی  آمد،  کرج  به  گاز 

فنی حرفه ای اش را هم گرفتم و یک شرکت ثبت کردم. 

چگونه با سوپرپایپ آشنا شدید؟
یادم می آید حدود سال 1۳76 بودکه در یک ساختمان 20 
مهندس  روز  یک  بودم.  به کار  مشغول  نیاوران  در  واحدی 
معینی  که مهندس آن ساختمان بود به من گفت یک لوله ای 
آمده که 5 الیه و آلمانی است. این لوله 100 سال ضمانت 
دارد و شرکت گفته اگر آسیب ببیند 100 هزار مارک خسارت 
می دهیم. یک کیف ابزار هم می دهند. بیا با این لوله کار کن. 
من ابتدا قبول نکردم اما در پروژه بعدی ام که در فردیس کرج 

بود، سوپرپایپ را اجرا کردم.

بنابراین شما از اولین مجریانی هستید که در آن منطقه 
سوپرپایپ را اجرا کرده اید؟

فکر می کنم همین طور باشد. یک پروژه2000 متری بود که با 
لوله سوپرپایپ و اتصاالت مهره  ماسوره ای اجرا کردم و دیدم 

مهندس هوشنگ بهلولی یکی از مجریان قدیمی سوپرپایپ است که نزدیک به نیم قرن سابقه لوله کشی دارد. 
او معتقد است مجریان باید به دانش روز مسلط باشند، به همین خاطر نرم افزارهای مرتبط با شغلش را آموخته 

و به تازگی هم در رشته مهندسی تاسیسات فارغ التحصیل شده است.
کافه مجری این شماره میزبان هوشنگ بهلولی، مجری قدیمی و پرتالش است؛ با ما همراه باشید.

آقای بهلولی بفرمایید کی و کجا متولد شدید؟
من  در سال 1۳۳7 به دنیا آمدم. پدر و مادرم اصالت اردبیلی 
دارند؛ اما من در تهران متولد شدم و در حال حاضر ساکن 

فردیس کرج هستم. 

از چگونگی ورود به حرفه تاسیسات بگویید؟
از کالس دوم راهنمایی وارد حرفه لوله کشی شدم و حدود 47 

سال است که در این رشته کار می کنم.

از کالس دوم راهنمایی؟ چقدر زود!
بله،  به کالس دوم راهنمایی که رسیدم دیدم  به کار بیش از 
تحصیل عالقه دارم  بنابراین از پدرم خواستم تا مرا به سر کار 
بفرستد. ابتدا وارد شغل منبت کاری شدم اما یک هفته بیشتر 
دوام نیاوردم. چون آن را دوست نداشتم. سپس خیلی اتفاقی 
پدرم مرا به یکی از دوستان تاسیسات کار  خود  معرفی کرد 

و من در مغازه او مشغول به کارآموزی شدم. 

کارکردن در آن سن و سال سخت نبود؟
چرا! اما عالقه داشتم و زورم هم زیاد بود! ورزش می کردم و 
به خاطر همین می توانستم به راحتی لوله های 2 و ۳ اینچ را 
حدیده کنم. می دانید که آن زمان فقط لوله های فلزی بود و 

کارکردن با آن سختی های خاص خودش را داشت.
فارس  استان  در  مدتی  مثال  می رفتم  هم  شهرستان ها  به 
مشغول به کار شدم و همه ی اینها باعث شد تجربه ام بیشتر 

شود تا آن که وقت سربازی   فرا رسید.

از لوله کشی تا مهندسی تاسیسات 
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نبیند. لوله ها مثل ابر بهار گریه می کردند. از نمایندگی لوله 
انداختند.  من  را گردن  تقصیر  و  کارفرما جمع شدند  تیم  و 
من هم به آن ها گفتم ثابت می  کنم که اشکال از اجرای من 

نیست.
برای اثبات حرفم روی یکی از دیوارها دو مدل لوله اجرا کردم. 
یکی سوپردرین و یکی همان لوله خودشان و دو سیستم را 
تست کردم. همه دیدند که سیستم سوپردرین آخ نگفت اما 

سیستم آنها دوباره نشتی پیدا کرد.
سرانجام یک پیشنهاد دادم و گفتم اگر بخواهید مساله حل 
شود باید همه حلقه  های آب بندی این لوله با حلقه آب بندی 

سوپردرین جایگزین شود.
تحویل  موفقیت  با  را  تست  و  کردم  تعویض  را  همه حلقه  ها 
دادم. در آن پروژه ثابت کردم سوپردرین بهترین است اما این 
را هم بگویم که از نظر مالی ضرر زیادی کردم چون کارفرما 

بخش زیادی از پولم را نداد.  

                 
بخواهید  که  هست  حرفی  اگر  بود،   جالبی  خاطره 

پایان بخش این مصاحبه باشد بفرمایید.
در کنار همه مزیت های سوپرپایپ، یکی از ویژگی های خیلی 
مهم جلسات آموزشی آن است که برای ما برگزار می شود. من 

در این کالس ها بسیار آموختم و از سوپرپایپ سپاس گزارم.

ما هم برای شما آرزوی موفقیت و پیشرفت بیش تر داریم.

تبریک برای این سخت کوشی و تالش! پس شما یکی از 
مجریان تحصیل کرده سوپرپایپ هستید؟

از لطف شما ممنونم. هنوز هم اگر از برگزاری کالس و دوره 
باخبر شوم، در آن شرکت می کنم.  با کارم  آموزشی مرتبط 
 Carrier و HVAC تاکنون موفق شده ام در دوره  نرم افزارهای

شرکت کنم.

با کدام محصوالت سوپرپایپ تابه حال کار کرده اید؟
یک  سوپردرین  اجرای  از  اما  کرده ام  کار  محصوالت  همه  با 

خاطره جالب دارم.
یک پروژه 40 واحدی در خیابان برزیل بود که من به عنوان 
مجری انتخاب شدم. از من استعالم کردند که برای سیستم 
فاضالبی چه لوله ای اجرا شود و من سوپردرین را معرفی کردم. 
ترکیه ای  پوش فیت  لوله  یک  و  نشد  موافقت  دلیل  به هر  اما 
آوردند و گفتند این را باید اجرا کنی. من هم برخالف میل 

باطنی مجبور به اجرای آن شدم.
بد  روز  به تست کردم؛ چشمتان  اجرا،  شروع  پایان  از  پس 

کار خیلی سریع و راحت انجام شد.

به نظرتان کار با سوپرپایپ چه مزیت هایی دارد؟
به نظر من یکی از مهم ترین مزیت های آن حفاظت از منابع 
چون  است؛  تاسیسات  و  ساختمان  در صنعت  سرزمین  این 
لوله سوپرپایپ را با خیال راحت اجرا می کنم و می دانم که 

حاال  حاالها کار می کند و خراب نمی شود.

شنیده ایم به ادامه تحصیل هم پرداخته  اید؟
بله، از همان زمانی که در کالس دوم راهنمایی ترک تحصیل 
کردم همیشه آرزوی ادامه تحصیل ته دلم مانده بود. تا آن که 
از آن هم  بعد  و دیپلم گرفتم.  را کردم  کار  سرانجام همین 
آزاد در سال  از دانشگاه  را  تاسیسات-تهویه مطبوع  کاردانی 
1۳۹4 گرفتم. خدا را شکر باز هم پیش رفتم و موفق شدم. 
تاسیسات  تکنولوژی  مهندسی  رشته  در   1۳۹6 مهرماه  در 

حرارتی و برودتی  مدرک کارشناسی گرفتم.
شاید برای تان جالب باشد که در مقطع کارشناسی با پسرم 

همکالس بودم و موفق شدم زودتر از او واحدها را بگذرانم!

هوشنگ بهلولی و پسران - علیرضا، حمیدرضا و محمدرضا



دانستنی ها

که  است  مهارت  نوعی  تصمیم گیری  و  مساله  حل 
نشان  تحقیقات  کرد.  تمرین  و  آموخت  می توان 
قوی تری  مساله  حل  مهارت  فرد  چه  هر  می دهند 
داشته باشد ،به همان اندازه در زندگی خود موفق تر و 
مساله  درگیر  چنان  اوقات  گاهی   . بود  خواهد  سالم تر 
نظر  در  آن  برای  راه حلی  نمی توانیم  که  می شویم 
که  می کند  کمک  مساله  حل  مهارت  بگیریم. 

اداره کنید. را  مشکالت دشوار 

در پایان یادآوری این نکته الزم است که گاهی در زندگی 
احساس  و  می شویم  روبه رو  پیچیده  بسیار  مسائلی  با 
چنین  در  نداریم.  را  آن ها  و حل  مقابله  توان  که  می کنیم 
استفاده  با  و  کنیم  حفظ  را  خود  خونسردی  باید  شرایطی 
از تکنیک های مهارت کنترل استرس، توان خود را بازیابی 

کنیم و برای حل مساله گام برداریم.

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

در این شماره به مهارت حل مساله می پردازیم.

مهارت های دهگانه زندگی
قسمت هفتم

•

•

•

•

•

•

•

•

•

را  خود  برداشت  افراد  بیش تر  چون  بشناسید  را  مساله 
روی  واقعی  به طور  که  آن چه  نه  می دانند  موضوع  اصل 
آورید.  به دست  دقیق تری  اطالعات  باید  پس  است.  داده 
کجا؟ چه زمانی؟ چرا؟ چگونه؟ پرسش هایی هستند که به 

شناخت دقیق مساله کمک می کنند.

مشکالت پیچیده را به چند مشکل فرعی مرتبط تقسیم و 
آن ها را تعریف و اولویت بندی کنید.

اولویت بندی ها، بیش تر به اهمیت مشکل توجه کنید  در 
نه فوریت آن. گاهی حل مشکل مهم تر، چندان ضروری 
می افتد.  تعویق  به  آن   به  رسیدگی  و  نمی رسد  به نظر 
پایان دوره  امتحان  از  بگیرید که  نظر  را در  دانش آموزی 
با وجود اهمیت آن، فقط به خاطر آن که چند ماه دیگر 
زمان دارد، غافل می شود. اما در شب امتحان، به دنبال راه 
حل فوری می گردد. مدیریت چنین وضعیتی به دلیل عدم 

برنامه ریزی بسیار پیچیده و سخت خواهد بود.

درک تان از مشکل را با نظر خواهی از دیگران مورد بازبینی 
قرار دهید.

زیاد. گاهی فرد  نه  و  نه کم  ببینید؛  را  واقعی خود  نقش 

نکته کلیدی 
مشکل را به عنوان یک چالش ساده در نظر بگیرید؛ نه یک 
فاجعه مصیبت بار. پس تصور کنید مشکل مربوط به دوست 

شماست نه خودتان؛ 
سپس برای حل مساله؛

به قدری تحت استرس و فشار ناشی از ایجاد مشکل است 
و  می کند  دیگران  توبیخ  و  سرزنش  به  شروع  فوری  که 
برعکس  گاهی  نمی داند.  خود  متوجه  را  مسئولیتی  هیچ 
را  فرد چنان احساس گناه می کند که مسئولیت دیگران 

نمی بیند و فقط خود را مقصر می داند. 

که  آن ها  سپس  کنید.  تهیه  راه حل ها  همه  از  فهرستی 
احمقانه یا غیر ممکن به نظر می رسند را فوری خط بزنید. 
با استفاده از راه حل های باقیمانده، پیامدهای کوتاه مدت 
و بلند مدت هر انتخاب را تصور کنید. کدامیک امکان پذیر 

است؟ کدامیک اجرایی تر است؟ 

سه راه حل را به ترتیب اولویت، انتخاب کنید.

مراحل اجرای راه حل انتخاب شده را مرور و برای اجرای 
دارید؟   نیازهایی  چه  اجرا  برای  کنید.  برنامه ریزی  آن 

شاخص های موفقیت آن را نیز تعیین کنید.

به طور  مساله  آیا  کنید.  ارزیابی  را  شده  اجرا  راه حل 
رضایت بخش حل شده است؟ پاسخ آری به معنای پایان 
فرآیند حل مساله است و پاسخ نه به معنای اجرای را ه حل 

دوم است.
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محیط  زیست و انرژی

زمین را در آغوش بگیریم
زباله های  با  آلودگی  "به  است.  شده  نام گذاری  زمین،  مادر  یا  و  پاک  زمین  روز  نام  به  اردیبهشت   2 با  برابر  آوریل   22
زباله های  با  زیست  محیط  آلودگی  فراگیر  معضل  به  که  است  زمین  جهانی  روز  امسال  شعار  دهید"  پایان  پالستیکی 
آن  پس  از  باید  و  ماست  همه  وظیفه  می کنیم  زندگی  آن  روی  که  خاکی  کره  از  مراقبت کردن  می کند.  اشاره  پالستیکی 
برآییم. سبز زندگی کردن کار سختی نیست و با رعایت نکاتی ساده اما کاربردی، می توانیم زمین را از آسیب های دنیای 

امروز دور کنیم. 

بیاموزید و آگاهی دهید
هرقدر که سطح دانش خود را درباره اهمیت منابع طبیعی باالتر ببرید، به همان میزان 

می توانید به دیگران هم در این باره آگاهی دهید.

در فعالیت های زیست محیطی
 داوطلب شوید

انجام کارهای عجیب و  به  نیازی 
غیر معقول نیست. از جمع کردن 
گردش ها،  در  محلی  زباله های 

شروع کنید.

زباله کم تری تولید 
کنید

زباله های تان را تفکیک 
کنید. کاالهایی بخرید 

که پسماند کم تری دارند 
یا قابل بازیافت هستند. 

از این راه، به حفظ 
منابع طبیعی و کاهش 

محل های دفن زباله 
کمک می کنید.

دوچرخه سواری کنید
برای رفت و آمد از دوچرخه 

استفاده کنید؛ هم ورزش می کنید 
و هم درکاهش ترافیک و آلودگی 
ناشی از سوخت های فسیلی موثر 

خواهید بود.

غذاهای دریایی بخورید
غذاهای دریایی به اصطالح غذاهای پایدار هستند، 

به این معنی که در تهیه آن ها  از شکل گیری و 
پرورش، چرخه تجاری در بازار و روش پخت و پز 
تا تبدیل شدن به بشقاب غذایی، منابع طبیعی از 
بین نمی روند و در عین حال برای سالمت ما نیز 

مفید هستند.

به پالستیک نه بگویید
هنگام خرید از کیسه های پارچه ای 

یا قابل بازیافت استفاده کنید. 
کیسه های پالستیکی تا 500 سال 

در زمین ما باقی می مانند.

المپ های خانه  را عوض کنید
 SMD یا LED عمرالمپ های کم مصرف
چندین برابر المپ های معمولی است و 

مصرف انرژی آن ها بسیار کم تر. هنگام ترک 
اتاق لطفا چراغ ها را خاموش کنید!

درخت بکارید
درختان منابع تولید اکسیژن 

هستند؛ به حاصلخیزی خاک کمک 
و از تغییرات آب و هوایی نامتعارف 

جلوگیری می کنند.

زندگی خود را سم زدایی کنید
از مواد شیمیایی غیر سمی استفاده کنید. 

شوینده ها، کودهای شیمیایی و مواد 
مصرفی خود را بازبینی کنید. همه این 
آالینده ها وارد زمین می شوند و در یک 
چرخه غیرمستقیم، دوباره به شکل مواد 

غذایی به زندگی ما برمی گردند.

مصرف آب را مدیریت کنید
هرقدر آب کم تری مصرف کنید، فاضالب 

کم تری به دریاها و سفره های آب 
زیرزمینی منتقل می کنید.
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