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نشریه سوپرپایپ 
برای مجریان تاسیسات
شماره 39 - بهار و تابستان 1395
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مدیر هنری
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
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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 و روتنبرگر در سراسر کشور قابل تهیه است
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در 20 خرداد امسال به 19 سالگی رسیدیم.
با درستی  از روز نخست می دانستیم که ساختار فردا 
می خواستیم  می گیرد.  شکل  امروز  عملکرد  و  تصمیم  
گرفتیم؛  پیش  در  را  کیفیت  راه  پس  باشیم؛  متفاوت 
حفظ و ارتقای کیفیت حتی در شرایط سخت تحریم، 
و  فنی  دانش  با  تولید  تا  گرفته  اولیه  مواد  تهیه  از 
تحمل  که  بود  راهی  در  نهادن  گام  آلمان،  تکنولوژی 
سختی و هزینه زیادی می طلبید؛ اما نتیجه امروز آن 
حضور  تضمین  و  سوپرپایپ  مشتریان  اعتماد  جلب 

پایدار در بازار ایران و منطقه است. 

به جای فروش محصول، »سیستم های تاسیساتی« ارایه 
آبرسانی  سیستم  بر  عالوه  سوپرپایپ  امروزه  کردیم. 
سیستم   ،Vسوپردرین فاضالبی  سیستم  سوپرپایپ+2، 
سوپرفیکس،  تاسیسات  نصب  سیستم  و  گرمایش کفی 
این  به مشتری عرضه می کند. سود  نیز  را  انواع پمپ 
اجزای  کامل  و  درست  انتخاب  مشتری  برای  روش 

سیستم و کاهش هزینه است.

انجام  کنار  در  توسعه ای  برنامه های  مداوم  پیشبرد 
مسئولیت های اجتماعی نیز از ارکان ساختاری هستند 
که  در این 19 سال، بدون وقفه  گسترش یافته است.

در 20 خرداد سال آینده 20 ساله خواهیم شد. هرچند 
بسیارغرورآفرین  سال ها  این  در  افتخارات کسب شده 
است، اما هنوز راه درازی را در پیش داریم. راهی که 
برای برندهای قدرتمند تنها یک جهت دارد و آن تداوم 

حرکت است. 



اخبار

ویلو قوی ترین برند صنعتی آلمان شد
الیور هرمس مدیر عامل ویلو هنگام دریافت جایزه قوی ترین 
برند صنعتی آلمانی در سال 2016 گفت: »140 سال است 
که محصوالت و راه حل های ویلو با معیار آسان کردن زندگی 
ارایه  آن ها  نیازهای  سریع  و  جانبه  همه  تشخیص  و  مردم 
برند  یک  رقابتی  مزیت  و  تاثیرگذاری  قدرت،  ما  شده اند. 
قوی را می شناسیم و در ویلو هر روز چنین فضایی را تجربه 

می کنیم«.
ما  برای  جایزه  این  دریافت  گفت: » هرچند  همچنین  او 
غرورآفرین است زیرا افتخاری  است که آن را در ازای سال های 
طوالنی کار و تالش  برای تقویت برند خود به دست آورده ایم، 
اما رسیدن به این جایگاه را هنوز برای خود کافی نمی دانیم.«

یادآور می شود که سوپرپایپ با توجه به کاستی های موجود و 
ضرورت ارتقای دانش فنی در حوزه ی پمپ، همزمان با اخذ 
نمایندگی شرکت ویلو، برنامه ی آموزش و تهیه منابع علمی 
را در دستور کارخود قرار داد که برگزاری سمینار تخصصی 
چاپ  و  پمپ  عملکرد  اصول  کتاب  چاپ  و  ترجمه  پمپ، 
نخستین راهنمای نصب و عملکرد پمپ به زبان فارسی از آن 
انتقال  تا در کنارعرضه ی محصول، زمینه های  جمله هستند 

دانش فنی مرتبط نیز به سرعت فراهم شود.

سرمایه  گذاری 35 میلیون در رده ماشین آالت و مهندسی سال 2016
یورویی ویلو در روسیه

در راستای استراتژی گسترش حضور جهانی ویلو، خط 
مدودوف  دیمیتری  حضور  با  شرکت  این  جدید  تولید 
مسکو  شهر  نوگینسک  ناحیه  در  روسیه  نخست وزیر 

پایتخت روسیه افتتاح شد.

اولیورهرمس مدیر عامل ویلو در مراسم گشایش شانزدهمین 
کارخانه ویلو در جهان گفت:» این سرمایه گذاری بزرگ 
از یک سو برند ویلو را در بازار روسیه تقویت می کند و 
از سوی دیگر باعث افزایش قدرت برند ساخت روسیه 

می شود.«
اقتصادهای  و  قاره ها  ویلو در همه  ادامه داد: »اکنون  او 
به  باید  تعادل  ایجاد  برای  اما  دارد  حضور  جهان  مهم 
ویلو  عامل  مدیر  کنیم.«  توجه  خود  منطقه ای  توسعه 
با بیان اهمیت حضور در بازارهای نوظهور جهان اضافه 
کرد: »ما در بازارهای نوظهوری مانند چین، کره جنوبی، 
به  را تقویت کرده ایم و  برزیل حضورمان  هند، ترکیه و 
سهم  خود،  مدت  بلند  سیاست  از  مهمی  بخش  عنوان 
بزرگی از سرمایه گذاری سه سال اخیر را به بازار روسیه 

اختصاص داده ایم.« 
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یادآور می شود که از سال 1992 و حضور ویلو در  در روسیه، 
با موفقیت  پروژه  از 24000  بیش  این شرکت در  پمپ های 
نصب شده است. طراحی کارخانه جدید ویلو در فضای 5.5 
هکتاری در سپتامبر 2013 به تصویب رسید و در پاییز 2014 
کار  ساخت و ساز آن شروع شد. اکنون پس از کم تر از دو 
ویلو در  تولید پمپ های مدرن، هوشمند و کم مصرف  سال 

روسیه شروع شده است.
از  بیش  دارای  انبار،  و  تولید  فضای  بر  عالوه  روسیه  ویلوی 

6000 مترمربع ساختمان اداری است. 

سمینار تخصصی سوپرپایپ
در اصفهان 

در  علمی  جدید  یافته های   « با  آشنایی  سمینار 
ساختمان«  مکانیکی  تاسیسات  صنعت  ارتقای 
از سلسله سمینارهای تخصصی سوپرپایپ در روز 12 

خرداد ماه 1395 در هتل عباسی اصفهان برگزار شد.

اعضای            از  نفر   130 به  نزدیک  سمینار  این  در 
پروژه های  دست اندرکاران  و  مشاوران  نظام مهندسی، 
آشنایی  ضمن  و  یافتند  حضور  استان  ساختمانی 
توسط  که  مکانیکی  تاسیسات  نوین  سیستم های  با 
و  ویژگی ها  جریان  در  می شود،  عرضه  سوپرپایپ 
تفاوت های سیستم فاضالبی سوپردرینV به عنوان یک 
تحول نوآورانه در سیستم فاضالبی برای ساختمان های 

کوچک یا بلند مرتبه قرار گرفتند.

لوله های  واکنش  مقایسه ی  و  فاضالبی  سیستم  ایمنی 
مهم  بسیار  از مبحث های  آتش سوزی  برابر  در  مختلف 
درباره ی  همچنین  بود.  سمینار  این  در  شده  مطرح 
حلقه ی  آتش سوپر درین که در افزایش مقاومت سیستم 
فاضالبی در برابر نفوذ دود و گازهای سمی در هنگام 
ساکنان  تخلیه ی  برای  فرصت  ایجاد  و  آتش سوزی 
تنها  عنوان  به  الکترو  سوپر درین  و  است  موثر  بسیار 
راه حل مناسب تعبیه ی سرویس بهداشتی در بازسازی 

ساختمان، برای شرکت کنندگان توضیح داده شد.

راه حل  یک  سوپرفیکس،  ساپورت  و  بست  سیستم 
ساده، سریع و منعطف سوپرپایپ برای نصب تاسیسات 
بین المللی  جشنواره  برتر  محصول  عنوان  دارنده ی  و 
تحقیق و توسعه ایران و سیزدهمین نمایشگاه صنعت 
بررسی  و  بحث  مورد  سمینار  این  در  نیز  ساختمان 

قرار گرفت.
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حضور دست اندرکاران صنعت 
ساختمان و تاسیسات در سمینار 

آموزشی استودور در دوبی
گروهی از کارشناسان و دست اندرکاران صنعت ساختمان 
و تاسیسات در سمینار آموزشی شرکت استودور؛ شریک 

تجاری سوپرپایپ، در دوبی حضور یافتند.
در این سمینار کارشناسان شرکت استودور ضمن معرفی 
محصوالت و خدمات متنوع این شرکت، عملکرد سیستم 
هوادهی متفاوت سوپرونت و سوپرونت P و مزیت های آن را 

توضیح دادند.
شاخص      پروژه  هـای  از  همچنین  سـوپرپایپ  میهمانان 
این  با  که  ابوظبی  در   Ferrari Park و   Nation Towers

سیستم تجهیز شده اند، بازدید کردند.
سوپرپایپ  و  استودور  دیگر  پروژه های  از  برخی  با  آن ها 

تفریحی  پارک  )بزرگ ترین   IMG تفریحی  پارک  جمله  از 
  Formula 1 سرپوشیده جهان(، فرودگاه جدید ابوظبی و هتل

نیز آشنا شدند.
یادآور می شود که Ferrari World یکی از سه پروژه شاخص 
در جهان است که به دلیل طراحی بسیار خاص معماری، 
و  طراحی  آن  برای  بسته  کامل  به طور  ونت  سیستم  باید 
اجرا می شد و این فقط استودور بود که می توانست طراحی 
پیچیده، تکنولوژی منحصر به فرد و نظارت بر اجرای آن را 
پروژه  به  مجری   35 شماره  خبری  کند.گزارش  تامین 

Ferrari World اختصاص داشت. دشوار 

حضور در دفتر خاورمیانه ی شرکت آلمانی ویلو دیگر شریک 
تجاری سوپرپایپ و از بزرگ ترین تولید کنندگان پمپ در 
جهان، یکی دیگر از برنامه های پیش بینی شده ی این سفر 
بود که میهمانان سوپرپایپ را از نزدیک با تنوع محصوالت 

کم مصرف و پربازده این شرکت 140 ساله نیزآشنا کرد.

روز جهانی لوله کشی
بار  یک  اسفند گذشته،  در  لوله کشی  روز جهانی  مناسبت  به 
دیگر سوپرپایپ میزبان مجریان بود. در این مراسم مجریان از 
از  گوشه ای  با  و  کردند  دیدن  مجموعه سعدآباد  در  آب  موزه 
تالش پیشینیان این سرزمین برای استحصال و انتقال آب آشنا 
شدند. بازدید از کاخ سبز، کاخ ملت و ضیافت ناهار نیز از دیگر 
برنامه های این روز بود. سوپرپایپ چهارسال متوالی است که روز 

جهانی لوله کشی را در ایران برگزار می  کند. 
ارج  برای  که  است  جهانی  یک حرکت  لوله کشی  جهانی  روز 
در  تاثیرگذار  حرفه  یک  به عنوان  لوله کشی  حرفه  به  نهادن 

سالمت جامعه گرامی داشته می شود. 

روز صنعت و معدن 
برتر  صنعتگر  عنوان  به  بار  سومین  برای  سوپرپایپ 

منطقه آزاد قشم شناخته شد.
به مناسبت روز ملی صنعت، معدن و تجارت مراسمی در سالن 
همایش های مرکز رشد قشم با حضور مدیرعامل سازمان منطقه 
آزاد، مدیران صنایع و ادارات قشم برگزار و از صنعتگران برتر 
منطقه آزاد قشم تقدیر شد. سوپرپایپ با دریافت لوح سپاس و 
تندیس ویژه این مراسم نیز یک بار دیگر به عنوان صنعتگر برتر 

معرفی شد.
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فـراخوان جایزه معـمار 95

حضور در نمایشگاه ها

مجله معمار فراخوان 
شرکت در شانزدهمین 
را  معمار  جایزه  دوره 
منتشر کرد. این جایزه 
که از سال 13۸0 به 
طراحی های  برترین 
تعلق  ایران  معماری 
به عنوان  گرفته است، 
مهم  رویداد  یک 
توجه  مورد  معماری 
صاحب نظران ایرانی و 
حوزه   این  بین المللی 
پشتیبانی  دارد.  قرار 

سوپرپایپ از جایزه معمار در راستای مسئولیت اجتماعی و کمک 
به ساخت و ساز پایدار است که تاسیسات از اجزای مهم آن است.
www.memar-award.com برای اطالعات بیش تر به سایت

مراجعه فرمایید.

نمایشگاهی همراه  ترافیک  با  بهار 1395،  نیمه ی  روزهای 
تا ۸ خرداد سه نمایشگاه تخصصی  اردیبهشت  از 2۸  بود. 
ساختمان در رشت - 2۸ تا 31 اردیبهشت، ارومیه - 4 تا 
برگزار شد و کارشناسان و  تا ۸ خرداد  7 و شهرکرد - 4 

مایع روان کننده سوپردرین 
درتیوب های جدید 

عرضه ی تیوب های جدید مایع روان کننده ی سوپردرین با درج 
لوگوی سوپردرین و نوشته ی فارسی آغاز شد. تیوب های جدید 
اوستندورف حاوی مایع روان کننده ساخت  مانند تیوب های 
آلمان است و تنها  تغییر در آن ها، درج لوگوی سوپردرین و 
اضافه شدن نوشته فارسی است. شماره های فنی و قیمت این 
محصول نیز تغییر نکرده است.یادآور می شود عرضه ی تیوب های 

قدیم )با لوگوی اوستندورف( فعال ادامه خواهد داشت. 

راه حل های سوپرپایپ  با  بیش تر  آشنایی  برای  عالقمندان 
غرفه های  ساختمان،  مکانیکی  تاسیسات  صنعت  برای 

سوپرپایپ را مورد بازدید قرار دادند. 

نمایشگاه ساختمان برگزار می شود
برخالف اعالم قبلی مدیرکل دفتر امور ترویج تجارت، مبنی 
نمایشگاهی،  تقویم  از  ساختمان  نمایشگاه  خارج شدن  بر 
و  شد.  خواهد  برگزار  امسال  ماه  مرداد  در  نمایشگاه  این 
سوپرپایپ چون سال های گذشته در سالن A 35 پذیرای 

بازدیدکنندگان خواهد بود.



ت
سا

سی
 تا

ان
ری

مج
ي 

برا
پ 

پای
پر

سو
یه 

شر
ن

13
95

/3
9 

ره
ما

ش

8

طول پیچ M8 ،  7 سانتی متر شد

برچسب هشدار محل نصب شیر 
سوپرونت50 

تمدید شد 
همان طور که می دانید سیستم نصب تاسیسات سوپرفیکس، 
نصب  روش های  انواع  برای  که  است  اقالم  از  مجموعه ای 
می رود.  به کار  ساختمان ها  در  تاسیساتی  سیستم های 
سوپرفیکس در عین سادگی بسیار کارآمد است.  این سیستم 
نیاز  بدون  مهره  و  پیچ  با  که  است  شده  طراحی  گونه ای  به 
و  ساخته  نظر،  مورد  طرح  طبق  بر  جوش کاری  عملیات  به 
نصب می شود و در صورت نیاز به اصالح و یا ایجاد تغییرات 
با تعداد  امکان را فراهم می سازد. سوپرفیکس  این  به راحتی 
کمی قطعه،  همه ی محدودیت  های فعلی در طراحی و اجرای 
بست و ساپورت را برطرف می کند و نیازهای یک ساختمان در 
محدوده تحمل وزنی اعالم شده، برای نصب تاسیسات را برآورده 
می سازد. بنابراین در راستای اجرای راحت تر سوپرفیکس پیچ 
با شماره فنی F183104-I جایگزین پیچ  M8 7 سانتی متری 

M8 6 سانتی متری با شماره فنی F183103-I شده است.
یادآور می شود که مهم ترین محل استفاده از این پیچ، اتصال 
پروفیل سوپرفیکس U به صفحات نصب )افقی و عمودی( و پایه 
دیواری، مطابق شکل های زیر است. راحتی و سرعت در بستن 
و محکم کردن واشر فنری و مهره M8 از مزایای افزایش طول 

این پیچ است. 

سیستم  در  سوپرونت  جانمایی  طراحی  به  توجه  با 
فاضالبی سوپردرین V بر طبق اصول فنی، نصب آن  در 
محل تعیین شده طبق نقشه الزامی است، بنابراین برای 
جلوگیری از جابه جایی آن توسط افراد غیرمتخصص، از 
این پس به همراه بسته بندی سوپرونت های 50 به ازای 
نصب  برچسب هشدار محل  عدد  یک  سوپرونت  هر 
را  آن  مجری  تا  شد  خواهد  ارایه  سوپرونت50  شیر 

برروی سه راه محل نصب سوپرونت الصاق کند.

 Vگواهی نامه مرکز تحقیقات مسکن برای لوله های سوپردرین
ساخت استندورف آلمان، برای یک سال دیگر تمدید شد. 
 ،Vاین پنجمین دوره ای است که لوله  پوش فیت سوپردرین

تاییدیه مرکز تحقیقات مسکن را دریافت می کند.
و  ارتقای کیفیت  با هدف  مرکز  این  فنی  گواهی نامه های 
افزایش قابلیت های علمی در محصوالت مرتبط به حوزه 
ساخت و ساز، پس از بررسی  و آزمایش های دقیق، صادر 
می شود. عالوه بر لوله های پوش فیت سوپردرین V، سیستم 
لوله کشی سوپرپایپ +2 نیز نخستین و قدیمی ترین دارنده 

گواهی نامه فنی مرکز تحقیقات مسکن است. 
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تا سال 2021 دوبی به شهر پایدار 
تبدیل می شود 

به ساختمان  هایی که رتبه برنز در گواهی نامه ساختمان های  
سبز را نداشته باشند، اجازه بهره برداری داده نمی شود.

حسین نصر لوتا مدیرکل شهرداری دوبی با اعالم این خبر 
سیستم رتبه بندی ساخت و ساز سبز  السعفات را معرفی 
کرد که پیاده سازی آن می تواند تا 34% مصرف انرژی را 

کم کند.
تدوین  در سال 2014  که  السعفات  رتبه بندی  سیستم 
به  تبدیل شدن  برای  دوبی  برنامه  از  بخشی  است،  شده 
شهر پایدار تا سال 2021 است و همه ساختمان ها را در 
چهار گروه پالتینیوم، طال، نقره و برنز رتبه بندی می کند.

 %90 از  بیش  دوبی،  شهرداری  گزارش  اساس  بر 
شده اند،  ساخته   2001 سال  از  بعد  که  ساختمان هایی 
دارای شرایط برنز این گواهینامه هستند و دریافت رتبه 
ساخته  پس  این  از  که  ساختمان هایی  همه  برای  برنز 

می شوند، اجباری است. 
این مقام دولتی اضافه کرد: » هرچند در حال حاضر کسب 

درخت برای زمین، زمین برای زندگی
شعار روز جهانی محیط زیست 2016

و  آگاهی  افزایش  برای  به عنوان روز زمین، روزی  آوریل   22
در  که  است  زمین  کره ی  زیست  محیط  به  نسبت  قدردانی 
سال 1969 به وسیله سازمان ملل متحد در اجالس یونسکو به 
جهانیان معرفی شد. در بسیاری از کشورها این روز آغاز هفته 
زمین است. در این هفته برنامه های آموزشی و ترویجی حفظ 
گوناگون  روش های  با  مردم  تا  می شود  اجرا  زیست  محیط 

جلوگیری از آلودگی زمین آشنا شوند.
با توجه به اهمیت وجود درختان برای پاکسازی و کمک به 
ادامه زندگی در کره زمین، شعار درخت برای زمین و زمین 
برای زندگی به عنوان برنامه ی کاری در سال 2016 انتخاب 

شده است.
به عنوان روز زمین  ماه  اردیبهشت  نیز روز دوم  ما  در کشور 
زیست  محیط  از  حفاظت  سازمان  و  است  شده  اعالم  پاک 
انجام  این باره  در  را  فعالیت هایی  نهاد،  مردم  تشکل های  و 

می دهند.

انجمن  موسس  اعضای  از  سوپرپایپ  که  می شود  یادآور 
رویکرد  با  محصوالتی  و  است  انرژی  مصرف  بهینه سازی 
گرمایش کفی  سیستم  مانند  انرژی  مصرف  در  صرفه جویی 
به  این شرکت  به وسیله ی  بار  اولین  برای  که  می کند  عرضه 

تا  انرژی  مصرف  در  و  شد  معرفی  کشور  تاسیسات  صنعت 
به آن که کاهش مصرف  با توجه  40% صرفه جویی می کند. 
کاهش  با  مستقیمی  نسبت  فسیلی  سوخت های  و  انر ژی 
زمین(  دمای  افزایش  در  یک  شماره  )متهم  کربنی  گازهای 
انبارهای  و  دفاتر  کارخانه،  در  سوپرپایپ   فعالیت های  دارد، 
می گیرد.  ایزو 14000 صورت  استاندارد  بر  منطبق  شرکت، 
مستمر  بازرسی  و  کنترل  آب،  و  برق  کاغذ،  مصرف  کاهش 
کارخانه،  در  تولید  روند  بودن  آالینده  غیر  از  اطمینان  برای 
از  اتومبیل های شرکت،  از موقع  معاینه فنی پیش  و  کنترل 
کارهایی هستند که برای جلوگیری از آسیب به محیط زیست 
انجام می شوند. همچنین در زمینه فرهنگ سازی عمومی برای 
یک بار  پالستیک های  کاهش  و  آب  مصرف  در  صرفه جویی 
مصرف، تا کنون کارهای زیادی انجام شده که مورد توجه و 

استقبال مردم قرار گرفته  است.

مانند  ذینفعان  همه  اما  است،  اختیاری  باالتر  رتبه های 
می کنیم  تشویق  را  ساختمان ها  مالکان  و  سرمایه گذاران 
که با کسب رتبه های باالتر برای حفظ محیط زیست تالش 

کنند و از امتیازات آن بهره مند شوند.« 

* نام این گواهی نامه اشاره به سعف )برگ خرما( دارد که در روش سنتی عایق 
کردن خانه های عربی از آن استفاده می شد. 
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روز بدون پالستیک 
است  گرفته  نام  نایلکس  بدون  جهانی  روز  ماه،  تیر   21 روز 
را کاهش  نایلکس یک بار مصرف  و  تولید پالستیک  تا شاید 
دهد. محصولی که سود آن خیلی کم تر از ضررهایش است و 
امروز در کنار دیگر عوامل آلوده کننده، سرعت تخریب محیط 
زیست را افزایش داده است. به همین دلیل در سراسر جهان، 
حرکت هایی جدی برای ممنوعیت و یا محدود کردن استفاده 

از آن به وجود آمده است.

در کشور ما نیز از سال 1391 روز 21 تیرماه، روز بدون نایلکس 
با شعار هر روز یک کیسه پالستیکی کم تر نام گذاری شد. 
در این روز گروه های محیط زیستی در نشست های آموزشی 
و ترویجی مردم را نسبت به ضرر و خطرهای استفاده از این 

گونه محصوالت، آگاه می کنند.
سوپرپایپ هم در راستای مسئولیت اجتماعی خود، هرسال 
خرید        کیسه های  عمومی  توزیع  با  پالستیک،  بدون  روز  در 

با دوام، در این حرکت محیط زیستی مشارکت می کند.
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تلگرام مجریبا همکاران

تسلیت

تبریک

انتصاب

تقدیر

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

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

از زمان راه اندازی کانال تلگرام مجری تا کنون بیش از صدها 
مطلب آموزشی مرتبط  با دستاوردهای فنی و نکات نصب 
در  شده است.  بارگذاری  کانال  این  مخاطبان  برای  اجرا  و 
این کانال که محتوای آن در روزهای شنبه تا چهارشنبه 
به روز رسانی می شود، خبرهای مربوط به دنیای تاسیسات و 
سوپرپایپ را هم می بینید. هدف این کانال به روز نگاه داشتن 
مفید  کانال  این  اگر هنوز عضو  است.  اطالعات مخاطبان 
نیستید می توانید از سه  مسیر زیر عضو شوید و آن را به 

دوستان خود نیز پیشنهاد دهید ؛
1 - در سایت سوپرپایپ www.superpipe.ir/mojri گزینه 

عضویت را انتخاب کنید.
2- در مرورگر خود این آدرس را وارد کنید؛

 telegram.me/mojri plus 
@ mojri plus تلگرام خود عبارت search 3 - در قسمت

را وارد کنید.

آقای روح اله مرادی مجری زنجان صاحب  فرزند پسری 
به اسم رهام شده اند. قدم این نورسیده را به آقای مرادی و 

خانواده محترم شان تبریک می گوییم.

از  تهران  مجاز  مجری  پورعباسی،  علیرضا  مهندس 
سوی مدیرعامل برج میالد به سمت مشاور فنی برج میالد 
منصوب شدند. این موفقیت را به آقای پورعباسی تبریک 

می گوییم.

هیات امنای درمانگاه مرحوم کالنتری شهرستان خرمدره، 
از آقای سعید نوحی،  مجری  مجاز این شهرستان و اکیپ  
ایشان به   خاطر اجرای درست تقدیر کردند. این موفقیت 
تبریک  محترم شان  همکاران  و  نوحی  سعید  آقای  به  را 

می گوییم.

متاسفانه باخبر شدیم بیژن و سعید سلطانی از مجریان 
برادرشان  دادن  دست  از  غم  در  کرمانشاه  قدیمی  مجاز 
سوگوارند. این مصیبت را به خاندان محترم سلطانی تسلیت 

می گوییم.



فنی آموزشی

 موجود روی
 پالک پمپ های
سیرکوالتور

نیاز  مورد  فـنی  اطالعـات  مهـم ترین  پمپ ها،  سازندگان 
درج  پمپ،  روی  مشخصات  پالک  روی  را  مصرف کنندگان 
می کنند. در مورد پمپ های گلندلس ویلو این پالک در پشت 
موتور قرار گرفته است و مطابق شکل نشان داده شده، حاوی 

این اطالعات است:

1- جهت چرخش: عالوه بر پوسته، جهت چرخش روی پالک 
پمپ نیز نشان داده می شود. در موتورهای تک فاز همیشه جهت 

چرخش پمپ یکسان است و قابلیت تغییر ندارد.

2- مقدار توان و آمپر مصرفی در سرعت های مختلف: این گونه 
پمپ ها به طور معمول در سه دور چرخشی مختلف کار می کنند. 
هر چه دورکاری کم تر باشد، مصرف انرژی نیز پایین تر است. در 
تصویر پمپ سیرکوالتور می بینید که در دور حداکثر مقدار توان و

آمپر پمپ به ترتیب 390 وات و 1.9 آمپر است، اما در دور حداقل 
این مقدارها به 335 وات و 1.72 آمپر می رسد. برای دسترسی به 
اطالعات کامل تر مانند مقدار هد و دبی در دورهای مختلف باید 

از کاتالوگ پمپ استفاده کنید.

3- کالس فشار: نشان دهنده بیش ترین فشاری است که پوسته 
پمپ قابلیت تحمل آن را دارد. PN10 به معنای قابلیت تحمل 

فشار 10 بار است.

4- مشخصات برق ورودی: الزم است پیش از اتصال موتور به 
شبکه برق سراسری این اطالعات کنترل شود. اعداد  1 و 230 
نشان داده شده روی پالک، نشان می دهد که موتور این پمپ از 
نوع تک فاز است و با برق 230 ولت کار می کند. فرکانس کاری 

موتور نیز 50 هرتز است.

5-کالس حفاظت یا IP: به طور معمول یک عدد دورقمی است؛ 
رقم نخست نشان دهنده میزان مقاومت موتور در برابر نفوذ ذرات 
جامد و رقم دوم مقاومت در برابر نفوذ آب است. IPX4 که در 
شکل نشان داده شده، بدین معنی است که مقاومت در برابر 
ذرات جامد )چون مهم نیست( اعالم نشده و با X مشخص شده، 
اما مقاومت در برابر نفوذ آب با کالس 4 برابر است. به هنگام تست 
موتور در این کالس، آب به مدت 5 دقیقه با فشار کم تر از یک بار 

و دبی 10 لیتر بر دقیقه روی موتور پخش می شود.

6- کالس عایق بندی سیم پیچ موتور: با حروف F ، B یا H نشان 
داده می شود. در صورتی که در شرایط خاص، پمپ  بیش از حد 
معمول از موتور آمپر جذب کند، داغ شدن سیم پیچ موتور به وجود 
می آید که باعث کاهش قابل مالحظه عمر موتور و حتی سوختن 
آن می شود. سوختن موتور به معنی از بین رفتن عایق سیم پیچ 
 H موتور است. بهترین کالس عایق بندی برای سیم پیچ، کالس
است که در آن تا دمای 1۸0 درجه در سیم پیچ تحمل می شود. 
در پمپ هایی که بزرگ تر از اندازه الزم انتخاب می شود، مشکل 

اطالعات
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جذب آمپر اضافی از موتور وجود دارد؛ بنابراین کالس عایق بندی 
مناسب دست کم می تواند از سوختن موتور جلوگیری کند.

7- کشور سازنده: نشان می دهد که پمپ در کارخانه کدام کشور 
تولید شده است. در تصویر نشان داده شده، کشور آلمان و کارخانه 
دورتموند به عنوان سازنده این پمپ معرفی شده است. غیر از 
سیرکوالتور مدل Star-RS که در فرانسه تولید می شود، همه 

سیرکوالتورهای کوچک و بزرگ ویلو در آلمان تولید می شوند.

۸- مدل: نشان دهنده نام و شماره شناسایی پمپ است. در تصویر 
TOP-S نام پمپ، 30 قطر نامی اتصال و 10 نشان دهنده بیش ترین 

مقدار هد تولیدی پمپ )در دبی صفر( بر حسب متر است.

9- شماره فنی: برای ردیابی محصول نوشته می شود.

10- تاریخ تولید: بر حسب سال و هفته است و در کنار سریال 
ساخت نوشته می شود. 14w42 نشان می دهد که پمپ در هفته 

42 در سال 2014 تولید شده است.

11- سمبل موارد مصرف: بر حسب کاربردهای مختلف پمپ، 
سمبل های متفاوتی تعریف شده است که در مدارک فنی پمپ ها 
دیده می شود. در تصویر، سمبل »سیستم گرمایش« را بر روی 

پالک مشخصات می بینید.
12- بارکد دوبعدی: برای دسترسی به شماره سریال و ردیابی 

محصول درج می شود.

13- بیش ترین دمای سیال: مربوط به بیش ترین دمایی است 
که پمپ می تواند با آن کار کند بدون آن که مشکلی برای موتور، 
بیرینگ یا دیگر قطعات به وجود آید که برای این پمپ 130 

درجه سانتیگراد است.
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با توجه به آن که مدت زمان کارکرد پمپ های سیرکوالتور در 
ساختمان ها و مصرف انرژی آن ها زیاد است، این دسته از پمپ ها 
در شمار تجهیزاتی قرار گرفتند که اتحادیه اروپا مقرراتی برای 

تولید و استفاده از آن ها تصویب کرد که مقررات ErP  نام دارد.

 EEI منظور  این  برای  استفاده  مورد  انرژی«  راندمان  »شاخص 
است. این شاخص بر مبنای مقدار مصرف برق سیرکوالتورها در 
دبی های مختلف تعیین می شود. هرچه راندمان سیرکوالتور بهتر 
باشد، مقدار مصرف انرژی و در نتیجه شاخص انرژی آن پایین تر 
خواهد بود. بنا بر الزام اتحادیه اروپا، همه سیرکوالتورهای عرضه 
شده در کشورهای این اتحادیه از آغاز سال 2013 باید شاخص 

انرژی کم تر از 0.27 معادل کالس انرژی+A داشته باشند.

)شامل  سیرکوالتورها  همه   2015 سال  آغاز  از  همچنین 
سیرکوالتور پکیج ها( باید دارای شاخص راندمان کم تر از 0.23 
باشند. مطابق شکل زیر آمار تولید سیرکوالتورها در سال 2009 
نشان می دهد که در آن زمان بیش تر آن ها از نوع دور ثابت یا 
 EEI چند سرعته بوده اند که مصرف باال و فاصله زیادی با مقادیر

درخواستی داشته اند.

موثرترین روش برای رسیدن به اهداف مشخص شده استفاده 
از سیرکوالتورهای هوشمند با موتورهای دور متغیر بوده است 
که در آن ها دور چرخش موتور بسته به نیاز ساختمان به آب 
گرم تغییر می کند. به این ترتیب در شرایطی که هوا زیاد سرد 
نیست یا در طول شب، دور موتور پایین می آید و مصرف برق 
سیرکوالتورها به شدت کم می شود. با روش های کنترلی مختلفی 
که در این سیرکوالتورها می توان به کار برد، مصرف انرژی در آن ها 
حال  در   ErP مقررات  به  توجه  با  تا ۸0% قابل کاهش است. 
از  اروپا  اتحادیه  در  عرضه شده  همه سیرکوالتورهای  حاضر 

نوع هوشمند هستند. 

ویلو به عنوان برندی پیشرو در تولید پمپ های تاسیساتی، از 
سیرکوالتور            پمپ های  زمینه  در  مختلفی  طرح های  دیرباز 
کم مصرف عرضه کرده است. این شرکت مدل Stratos-ECO را 
به عنوان نخستین پمپ از نسل جدید سیرکوالتورهای هوشمند 
عنوان  به  که  کرد  عرضه  بازار  به   2001 سال  در  کم مصرف، 
معیاری برای تعیین شاخص انرژی سیرکوالتورها مورد استفاده 

قرار گرفت. 

 شاخص
 راندمان انرژی
 درپمپ های
سیرکوالتور

توان هیدرولیکی)وات(

)EE
I( 

ژی
 انر

ص
اخ

ش
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باید- نبایدها 
           در پمپ

•  در شروع فصل سرما که 
روشن  گرمایشی  سیستم 
پمپ  است  بهتر  می شود، 
پایین  دور  در  سیرکوالتور 
به کار انداخته شود تا مقدار 
مصرف برق آن کم تر باشد. با 
سردتر شدن هوا و در صورت 
لزوم می توان دور سیرکوالتور 

را افزایش داد.

•  در صورتی که فشار ورودی 
پمپ بسیار پایین باشد، پمپ 
دچار کاویتاسیون می شود و 
افزایش  پمپ  نویز  و  لرزش 
می یابد؛ در این حالت مقدار 
دبی آن کم است. برای رفع 
این اشکال باید فشار آب در 

ورودی پمپ افزایش یابد.

زیادی  آمپر  پمپ  اگر   •
مصرف می کند، ممکن است 
نیاز  از  بزرگ تر  آن  اندازه 
این  در  باشد.  شده  انتخاب 
آوردن  پایین  با  باید  حالت 
دور موتور یا کمی بستن شیر 
تعویض پمپ،  یا  و  خروجی 

مشکل را حل کنید.

همیشه  پمپ  است  بهتر   •
نصب  انبساط  منبع  از  بعد 
شود تا فشار منبع همیشه در 
ورودی پمپ اعمال شود. این 
امر باعث تثبیت فشار ورودی 

پمپ می شود.

تولید انرژی یکی از مهم ترین نیازهای زندگی و الزامات پیشرفت 
در جوامع صنعتی است که نیاز به آن هر روز افزایش می یابد. 
کشور هند به عنوان یکی از کشورهای پرجمعیت و قدرت های 
نوظهور اقتصادی دنیا، بخش زیادی از انرژی الکتریسیته مصرفی 
خود را از طریق نیروگاه های حرارتی با سوخت ذغال سنگ تامین 
می کند.  در چنین نیروگاه هایی مقدار زیادی آب برای خنک کاری 
مورد استفاده قرار می گیرد که به استفاده از پمپ های بزرگ با 
دبی بسیار زیاد منجر می شود. پمپ های توربینی عمودی ویلو 
در تعداد زیادی از نیروگاه های این کشور کار می کنند. به عنوان 
مثال نیروگاه آنپارا با ظرفیت 1200 مگاوات تولید برق، از پنج 
پمپ عمودی برای خنک کاری استفاده می کند که هر کدام، دبی 
35000 متر مکعب در ساعت و توان مصرفی 3400 کیلو وات 
دارد. راندمان این پمپ ها ۸۸% است که باعث به حداقل رسیدن 
تلفات و افزایش صرفه جویی در مصرف انرژی شده است. برخی 
دیگر از نیروگاه های هند که از پمپ های مشابه استفاده می کنند 

را در جدول زیر می بینید:

پمپ های عمودی عظیم ویلو
در نیروگاه های هندوستان 

 

 دبی هر پمپتعداد پمپ هانام نیروگاه
)m3/h(

توان هر پمپ
)kW( 

Kalisindh6246002900

Raghunathpur۸236002160

Lanco Babanth5375003900

NPCIL-Kakrapar۸375003900
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فاضالبی

آبرسانی

گرمایش کفی

در این اجرای درست، سرویس تمیز و برای لوله کشی آماده شده است، اثری 
از نخاله های ساختمانی و ابزار بنایی نیست. پشت صفحات نصب سیمانکاری 
و  منظم  اجرا  است.  شده  فیکس  رولپالک  پیچ  با  تراز  به صورت  و صفحات 
خم ها اصولی است. درپوش های تست در محل خود بسته شده اند. برای کاهش 
احتمال آسیب دیدن لوله ها، مسیر اجرا از کنار دیوار انتخاب و بین لوله ها با تکه 

لوله فاصله ایجاد شده است.

در این سرویس پشت سوکت ها و همچنین روی شترگلویی سیفون  بست  اجرا 
شده است. در سیستم سوپردرین باید پشت همه سوکت ها و در فواصل معین 
روی لوله ها )که این فواصل در جداول دستورالعمل نصب و اجرای سوپردرین 
آمده( بست اجرا شود. به طور تقریبی الزم است عالوه بر پشت سوکت  ها، در 
لوله های افقی در هر 10 برابر قطر لوله بست اجرا شود. در این اجرا از بست های 
با  روکش EPDM استفاده شده است. این بست ها صدا را جذب و از انتقال آن به 
سازه جلوگیری می کند. بست های روکش دار از سایز 16 تا 160 موجود است. این را 
هم به یاد داشته باشید که مطابق استانداردهای آلمان، اجرای بست با روکش PVC نرم موجب تحلیل رفتن 
لوله های پلی پروپیلن )مثل سوپردرین( می شود و به همین دلیل اجرای آن ممنوع است. سه راهی محل 

نصب سوپرونت هم که در تصویر روی خط اصلی مشخص است در جای خود با بست محکم شده است.

اجرای نادرست
لوله کشی این سرویس با انشعاب سرویس مجاور به صورت سری اجرا شده است. در این اجرا که با 
لوله سایز 16میلیمتر انجام شده، ممکن است دو شیر برداشت آب از دو سرویس به صورت همزمان 
باز و در نتیجه جریان آب با افت فشار مواجه شود. از دیگر اشکاالت این اجرا می توان به حرکت 
افقی لوله روی دیوار اشاره کرد. حرکت افقی لوله روی دیوار باعث می شود هنگام کاشی کاری، 
مالت، پشت کاشی را پر نکند، همچنین احتمال سوراخ شدن لوله هنگام نصب لوازم بهداشتی، 
آینه یا سایز تجهیزات افزایش یابد. محکم نکردن صفحات نصب یکی دیگر از اشکاالتی است که 
هنگام نصب شیرآالت دردسرساز می شود. همچنین وجود ابزار بنایی داخل سرویس ممکن است 
به لوله ها آسیب برساند. و آخرین نادرستی در این اجرا ، بستن لوله به دیوار با سیم آرماتور بندی 
است که باعث آسیب دیدگی جدار خارجی لوله می شود. برای این کار می توان از بست کمربندی 

پالستیکی موجود در اقالم سیستم بست و ساپورت سوپرفیکس استفاده کرد. 

اجرای نادرست
و  سوکت  پشت  اجرا  این  در  است.  سوپردرین  اجرای  قسمت های  مهم ترین  از  یکی  بست کاری 
همچنین در فواصل معین روی لوله بست اجرا نشده است. همچنین لوله و اتصاالت نیز در یک 
یابد  افزایش  نشتی سیستم  احتمال  باعث می شوند که  عوامل  این  نشده اند. همه ی  اجرا  امتداد 
ملی  مقررات   16 مبحث  مطابق  شود.  روبه رو  مشکل  با  فاضالبی  سیستم  تست  برای  مجری  و 
ساختمان، تست سیستم فاضالبی سوپردرینv فشار 3 متر ستون آب و زمان 15 دقیقه است. در 

این مدت نباید هیچگونه نشتی در سیستم مشاهده شود.

اجرای نادرست
مجری فاصله ی لوله ها در مدار گرمایش کفی را رعایت نکرده است. بدین ترتیب پس از روشن شدن سیستم، 
تعادل حرارتی در کف وجود نخواهد داشت. اگر در این اجرا از بست ریلی استفاده می شد و مجری با دقت و 
حوصله کار می کرد این مساله به وجود نمی آمد. از دیگر اشکاالت این اجرا باال آمدن بعضی از خم ها است که 
ممکن است هنگام بتن ریزی ایجاد اشکال کند و باعث افزایش ضخامت بتن شود. مشخص است که مجری 
هنگام بازکردن کویل لوله مهارت کافی نداشته است. در این مدار یک اتصال هم در طول مسیر اجرا شده 
که الزم است روی آن با عایق خرطومی پوشانده شود.  وجود سنگ نما و دستگاه برش سنگ و همچنین 

نخاله های ساختمانی روی مدارها نیز به شدت لوله ها را آسیب پذیر کرده است.

اجرای درست آقای سعادت بابایی، مجری  مجاز مشهد

اجرای درست آقای سیدجواد سیدیزدی، مجری مجاز رفسنجان

اجرای درست آقای سیدرضا مرتضوی نسب، مجری مجاز کاشان

در این اجرا آرایش مدارها منظم و فاصله گذاری لوله ها به درستی رعایت شده 
است. در کنار دیوارهای خارجی پنج مسیر به فاصله ده سانتی متر مطابق با 
اصول گرمایش کفی اجرا شده است. نایلون حباب دار متاالیز تا روی دیوار باال 

آمده و  از بست خاردار و بست ریلی به شکل مناسبی استفاده شده است.
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همیشه پای یک ابزار در میان است!
قبل از اینکه مجری شروع به پرس کاری کند بخشی از علت 
ریشه ای اشکال مشخص شد! دستگاه پرس و فک های مورد 

استفاده ایشان از نوع غیر استاندارد و تاییدنشده بود.
برای پرس کردن اتصاالت الزم است دستگاه پرسی استفاده شود 
که نیروی 32کیلونیوتن را به صورت ثابت و محوری ایجاد کند. 
بررسی هایی که انجام شده نشان می دهد تنها دستگاه هایی که 
قادر به تامین چنین نیروی ثابت و محوری هستند دستگاه  های 
دستگاه های  از  بعضی  می باشند. حتی  روتنبرگر  یا  و  یوپونور 
بازار که بررسی شده نشان می دهد قادر به  پرس معروف در 
تامین نیروی 32کیلونیوتن نیستند و این نیرو را به صورت ثابت 
و محوری نمی تواند ایجاد نمایند. شرکت یوپونور قبال هشدار 
داده بود استفاده از این مدل دستگاه های متفرقه عالوه بر پرس 
نادرست ممکن است باعث شکسته شدن فک  های پرس و پرتاب 
اجزای ریز آن و احتماال ایجاد آسیب در صورت و چشم مجری 
می شود. شرح این دستگاهی که این مجری برای پرس کردن 
استفاده می کرد از همان نوع تاییدنشده بود که حتی پس از 
انجام پرس، به صورت اتوماتیک قطع خودکار نداشت و مجری 
نمی دانست چه زمانی انگشتش را از روی ماشه بردارد. اما در 
دستگاه های تاییدشده مثل یوپونور و یا روتنبرگر پس از اینکه 
اتوماتیک قطع   به صورت  کامل می شود دستگاه  پرس  سیکل 

می کند حتی اگر انگشت مجری همچنان روی ماشه باشد!
این را هم بگوییم که حتی دستگاه های تایید شده را هم باید 
سوپرپایپ  شرکت  به  بررسی  و  سرویس  برای  مدتی  از  پس 
ارسال نمود. دستگاه های پرس یوپونور هر سال یکبار یا پس از 
10،000 پرس و دستگاه های مدل رومکس روتنبرگر هر سال 
یکبار یا پس از 20،000 پرس الزم است برای سرویس ساالنه 

به سوپرپایپ ارسال شود.

نگهداری دستگاه پرس
ابزار هم مثل هر چیز دیگری نیاز به نگهداری درست دارد. این 
اصل برای ابزاری که دارای سیستم  های الکتریکی یا الکترونیکی 
هستند بیشتر صادق است. مثال دستگاه پرس برقی یا شارژی 
در  به  هیچ عنوان  و  شود  محافظت  خاک  و  گرد  از  حتما  باید 
هر  از  بعد  همچنین  نگیرد.  قرار  خاک  روی  کارگاه  محیط 

40پرس الزم است به دستگاه 15دقیقه استراحت داده شود. 

یک تجربه
ابزار خوب،  الزمه ی اجرای خوب

فک دستگاه پرس
قرار  بررسی  مورد  هم  پروژه  این  مجری  پرس  دستگاه  فک 
عمر  ابزاری  هر  داشت.  ایراد  هم  آن  متاسفانه  که  گرفت 
کارکردی دارد که به طور معمول برای فک های پرس حدود 
سه سال است. فک مورد استفاده این پروژه به علت کارکرد 
بسیار زیاد از حالت طبیعی خارج شده بود و لبه های آن در 
یک راستا نبود و روی هم قرار نمی گرفت. همچنین لبه های 
آن دارای پریدگی و  دهانه داخلی آن کثیف بود و چیزهایی 

مثل گچ و سیمان داخل آن بود.
همیشه در کالس های آموزش به مجریان گفته می شود که 
اجزای  پرس  فک  دهانه  داخل  اگر  دارید.  نگه  تمیز  را  ابزار 
از  را  الزم  نیروی  نمی تواند  فک  باشد  چسبیده  اضافه ای 
دستگاه پرس به حلقه اتصال منتقل کند و در نتیجه عملیات 

پرس به درستی انجام نخواهد شد.

سایر ابزار
در اجرای لوله کشی عالوه بر دستگاه پرس، ابزار دیگری نیز 
برای سایزهای 40  لوله، کالیبراتور  بریدن  برای  مثل قیچی 

به باال، فنر و ... نیز استفاده می شود.
و  باشد  پریدگی  بدون  و  سالم  تیغه های  دارای  باید  قیچی 
همچنین تیغه های آن دقیقا مقابل هم باشد. کالیبراتور باید 
قابلیت پخ زدن کامل را داشته باشد و فنرها نیز باید دارای 
حلقه های سالم باشد تا هنگام استفاده از آن به الیه داخلی یا 

بیرونی لوله آسیب نرساند.
مجریان این پروژه برای بازآموزی به شرکت سوپرپایپ دعوت 
ابزار متفرقه استفاده نکنند.  از  شدند و از آنان خواسته شد 
و  درست  اجرای  روش های  دیگر  یکبار  بازآموزی  در کالس 
با  و  شد  داده  توضیح  برایشان  اتصاالت  صحیح  پرس  کردن 
ابزارهای شرکت سوپرپایپ که از شریک تجاری آلمانی یعنی 

شرکت روتنبرگر تهیه می شود بیش تر آشنا شدند.

مدتی پیش یکی از مشتریان با شرکت سوپرپایپ تماس گرفت و درخواست بازدید از نحوه ی 
پرس  کاری اتصاالت در پروژه اش را داشت. مشتری می گفت مهندس ناظر پروژه پرس اتصاالت 
شما  از  دلیل  به همین  دارد.  وجود  پرس کاری  در  اشکاالتی  متوجه شده  و  کرده  بررسی  را 
می خواهیم این مورد را از نزدیک بررسی کنید. پس از آنکه کارشناس فنی شرکت سوپرپایپ 
به پروژه مراجعه کرد متوجه شد متاسفانه بعضی از اتصاالت به درستی پرس نشده اند. یعنی 
روی بعضی از حلقه اتصاالت پلیسه های بزرگی وجود داشت و در بعضی دیگر از اتصاالت خط 
پرس به درستی دیده نمی شد. مشخص شد که یک جای کار ایراد دارد. از مجری خواسته شد 
به صورت نمونه یک اتصال را در حضور کارشناس فنی پرس کند تا مشخص شود آیا ایشان 

آموزش کافی در این زمینه ندیده یا اشکال مربوط به چیز دیگری است.
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انواع  تعریف  به  پیش  شماره ی  در 
پرداختیم.  هواکش  لوله های  مختلف 
چند  اتصال  نحوه ی  به  شماره  این  در 
نکته های  و  به یکدیگر  لوله ی هواکش 
اجرایی انتهای لوله هواکش بر روی بام 

می پردازیم: 

اتصال چند لوله هواکش در باالترین طبقه
را  فاضالب  قائم  لوله ی  هواکش  یا  هواکش  قائم  لوله ی  چند 
ساختمان،  از  خروج  از  پیش  و  طبقه  باالترین  در  می توانیم 
بام   نقطه ی  یک  از  و  متصل  هم  به  افقي  لوله ی  یک  توسط 
به سمت هوای آزاد خارج کنیم. در این حالت برای محاسبه ی 
قطر اسمی لولـه ی افقـي، کـه این لولـه های قـائم هواکش را 

به هم متصل مي کند، به ترتیب زیر عمل می کنیم:

1- مجموع D.F.U. لـوازم بهداشـتي هایی کـه بـه لوله هاي 
قائم فاضالب متصل شده اند را  از جدول شماره 1 حساب 

می کنیم.
2- طول لوله ی هواکش را از پایین ترین نقطه، تا دهانه ی 

خروجی لوله هواکش)عصایی( را اندازه گیري می کنیم.
3- با توجه به مجموع و بیش ترین طول، مطابق جدول 3، 
سایز لوله افقی جمع کننده ی هواکش در باالترین طبقه 

را محاسبه می کنیم.

نکته: درصورتی که مقدار D.F.U در جدول شماره 1 نباشد 
اما قطر لوله ی تخلیه یا سیفون مصرف کننده معلوم باشد، از 

جدول شماره 2 آن ها را محاسبه می کنیم.
نصب  روکار  پلیمری  لوله های  اگر  یادآور می شویم  همچنین 
می شوند؛ نباید در معرض تابش مستقیم نور آفتاب قرار گیرند.

آشنایی با مقررات ملی ساختمان 
قسمت بیست و ششم 

مبحث شانزدهم 
تاسیسات بهداشتی)21) 

جدول شماره 1

جدول شماره 2
مقدار D.F.U برای لوازم بهداشتی برحسب قطر نامی سیفون

قطر اسمی سیفون توالت ایرانی و توالت غربی برابر دهانه خروجی توالت می باشد )حداقل 4 اینچ(
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انتهای لوله خروجی هواکش)ونت)

1- انتهای لوله هواکش در نقطه خروج  از بام، باید دست کم 
30 سانتي متر از کف نهایی بام، باالتر باشد تا هنگام بارش 
شدید باران و درصورت گرفتگی کف شور های بام، از ورود 
آب های سطحی به داخل لوله ی هواکش و گرفتگی آن ها 
مناطق  در  ارتفاع  این  اساس  برهمین  شود،  جلوگیری 
سردسیر باید با توجـه بـه بیش ترین ارتفاع بارش برف روی 

بام، افزایش یابد.
2- اگر از بام براي سکونت، اقامت یا کار استفاده شود، انتهای 
لولـه ی هـواکش باید دست کم تا 2/2 متر از کف نهایی بام 
باالتر رود، تا هنگام خروج بوی نامطبوع فاضالب از خروجی 
لوله هواکش بام، مزاحمتی برای افراد ایجاد نکند.به خاطر 
دارید ماکسی فیلتر سوپردرین راه حل مناسبی برای حذف  

بو در خروجی لوله های هواکش بام است.
3- در نقاط سردسیر قطر اسمی لوله ی هواکش که از بام 
عبور می کند، از ۸0 میلي متـر )3 اینچ( یا 75 سوپردرین 
در  خـارج  هواي  دماي  که  صورتي  در  باشد.  کم تر  نباید 
زمـستان کم تـر از 1۸-  درجه سانتیگراد باشد، قسمتی 
قـرار  بیرون  هواي سرد  معرض  در  که  هواکش  لوله ی  از 
دارد، باید با عایق گرمایي یا گرمکن برقي در برابر یخ زدن 
حفاظت شود. می دانیم که سیستم سوپردرین v با نصب 
سوپرونت ها، امکان کاهش تعداد لوله های عبوری از بام را 
ایجاد کرده است؛ بنابراین مشکالت اجرایی کم تری در پی 

خواهد داشت.
4- تغییر اندازه ی قطر اسمي لوله ی هواکش، در عبور از بام 
یا باالتر از آن ممنوع است و هر تغییـر اندازه در قطر لوله 

باید دست کم در 30 سانتیمتري زیر بام انجام گیرد. 
که  گیرد  قرار  محلي  در  باید  هواکش  لوله ی  5- انتهای 
داخـل  بـه  آن  دهانـه ی  از  فاضالب  خروجي  گازهاي 
از  بو  انتقال  راه های  نکند.  پیدا  نفوذ  ساختمان  فضاهاي 
پشت بام، کولرهای آبی یا دستگاه های تهویه  مطبوع است 
ضروری  موضوع  این  یادآوری  می شوند.  نصب  بام  در  که 
افقی  شاخه های  روی   50 سوپرونت  نصب  با  که  است 
فاضالب و سوپرونت 100 روی لوله های قائم فاضالب تعداد 
این هواکش ها و خروج بوی فاضالب در پشت بام به مراتب 

کم تر می شود.
از هر درب،  لوله ی هواکش  فاصله ی عمودی خروجی  -6
پنجـره بازشـو یـا دهانـه ی ورود هواي ساختمان )کولر، 
هواساز و ...(  باید دست کم 60 سانتی متر و فاصله ی افقی، 
دست کم 3 متر باشد تا بوی نامطبوع فاضالب وارد فضای 

ساختمان نشود.
دهانه ی انتهاي لوله ی هواکش روي بام باید به سمت  -7
باال باشد و انتهاي لوله ی هواکش روي بام، یا دیوار خارجي 
ساختمان، باید بـا تـوري مقـاوم در برابـر زنگ زدن و ورود 

حشرات محفاظت شود.

جدول شماره 3

انتهاي لوله ی هواکش نباید در داخل شافت یا دودکش  -۸
ساختمان رها شود. از شافت ها یـا دودکش هاي ساختمان 
نباید به عنوان هواکش شبکه ی لوله کشي فاضالب بهداشتي 

سـاختمان استفاده شود!
در شماره ی آینده درباره ی جزییات اتصال لوله ی هواکش 

به فاضالب و شیب بندی آن توضیح خواهیم داد.



ایمنی
و بهداشت

 زمانش همین حاالست!

عادت های خوب را جایگزین عادت های بد کنید

با دوچرخه یا پیاده سر کار رفتن با ماشین سر کار رفتن

فست فود و غذاهای چرب خوردن

تلویزیون تماشا کردن

غذای سالم خوردن

شنا کردن

چاق نشوید!
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1

دریافت و مصرف کالری را متعادل کنید

غذا و نوشیدنی فعالیت بدنی
دریافتمصرف

2

123

وزن تان را کنترل کنید 3

از چاقی جلوگیری کنیم

جهان روز به روز چاق تر شده  است چگونه بفهمم که چاق هستم؟
2100 میلیون نفر

850 میلیون نفر

1980

2014

تعداد افراد دارای اضافه وزن یا چاقی مفرط

با این فرمول BMI  یا شاخص توده 
بدنی خود را اندازه بگیرید: 

جلویش را نگیرید، می کشد!
7 بیماری شایع که از چاقی ناشی می شوند

آرتریت، سرطان، نازایی، بیماری قلبی، کمر درد، دیابت، سکته مغزی

کمبود وزنمتناسباضافه وزنچاقیچاقی مفرط
کم تر از 18/5 18/5-24/9 25-29/9 30-39/9 40 و باالتر

وزن )کیلوگرم)
قد به توان 2 )متر)
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مجریکافه

مهدی ابراهیم خانی یکی از مجریان سوپرپایپ در استان زنجان است که دوست دارد روزی 
برسد که تاسیسات جایگاه واقعی  خودش را در صنعت تاسیسات پیدا کند. کافه مجری این 

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

چه شد که در دنیای تاسیسات مشغول شدید؟

انواع  و  بود  زنجان  تاسیساتی های  قدیمی ترین  از  یکی  پدرم 
لوله  های فاضالبی و آبرسانی را اجرا می کرد. من هم از همان 
و  استاد  فرزندی،   و  پدر  عالم  در  و  بودم  پدر  همراه  کودکی 

شاگردی را هم تجربه کردم.
شاید باور کردنش برای تان سخت باشد اما جالب است بدانید 
آن قدر به کار تاسیسات عالقمند شده بودم که اولین اجرای 

تاسیسات را در سن 9 سالگی انجام دادم!

9 سالگی؟! چه طور؟!
یک  روز صبح در مغازه پدرم بودم اما ایشان در مغازه حضور 
نداشتند. ناگهان یک مشتری به مغازه آمد و گفت می خواهم 
هم  من  کنم.  نصب  آب  برداشت  شیر  یک  خانه  حیاط  برای 
با اعتماد به نفس خاصی گفتم خودم این کار را برای تان انجام 
می دهم! ابزار لوله کشی مثل جغجغه،  لوله بر و آچار را داخل 
کیسه ای گذاشتم و به  همراه مشتری به منزل شان رفتم. آن جا 
از داخل دستشویی یک سه راه زدم و داخل  و  مشغول شدم 
یادم هست در آن زمان دستمزد  را نصب کردم.  حیاط شیر 
خوبی هم گرفتم. در آن سال که حدود 25 سال پیش بود 120 
تومان پول جنس و 110 تومان پول اجرا شد که گرفتم و بعد 

به پدرم تحویل دادم.

واکنش پدرتان چه بود؟
تشر حسابی  و  توپ  یک  موضوع خبردار شد،  از  وقتی  پدرم 
نثارم کرد؛ اما وقتی مشتری از کیفیت کارم برایش تعریف کرد، 
عصبانیتش فروکش کرد. از آن  دستمزد 110 تومانی،  حدود 
10 تومان را به خودم داد.  من هم آن روز با چند نفر از دوستانم 

رفتیم و بستنی خوردیم!

از چه زمانی مستقل شدید؟
سال 13۸1 یک مغازه اجاره کردم و از پدر مستقل شدم. دیپلم 
هم  تاسیسات  رشته  در  می خواستم  اما  داشتم  نقشه برداری 
مدرک فنی داشته باشم. به همین خاطر تعدادی از درس های 
رشته تاسیسات را امتحان دادم و توانستم دیپلم تاسیسات را 

هم بگیرم. در کنار آن به  فنی حرفه ای هم رفتم و در رشته های 
لوله کشی و تعمیرات آبگرمکن مدرک درجه یک و دو گرفتم.

آشنایی تان با سوپرپایپ چگونه شکل گرفت؟
سال ۸3 بود که مهندس اکرمی )نماینده سوپرپایپ در زنجان( 
به مغازه ام آمدند و باب آشنایی با سوپرپایپ را باز کردند. بعد 
که با سوپرپایپ و کیفیت آن بیش تر آشنا شدم و دیدم کار 
با سوپرپایپ چه قدر سریع و ساده است به آن دل بستم و تا 
این لحظه که مجری مجاز سوپرپایپ هستم از این محصوالت 

استفاده می کنم.

معروف است که شما یکی از عالقمندان به ابزار روتنبرگر 
هم هستید.

بله همین طور است. همان طور که سوپرپایپ گفته است ابزار 
خوب الزمه اجرای خوب است. 

من به تکنولوژی در اجرا اعتقاد دارم و ابزار روتنبرگر یکی از 
مظاهر تکنولوژی در حوزه ابزار است. من مجموعه کاملی از ابزار 
روتنبرگر مثل دستگاه تست، قیچی لوله بر، کرگیر، جدیدترین 

دوربین بازرسی لوله و تعداد دیگری ابزار دارم.
حتی برای اکیپ اجرا پیچ گوشتی شارژی هم خریده ام تا زمانی 
که زیر سقف دارند سوپردرین اجرا می کنند برای بستن پیچ 
روی  بیش تر  تمرکزشان  و  نکنند  صرف  زیادی  انرژی  بست 

شیب بندی و اجرای درست لوله کشی باشد.
برند موبایلم را هم از نوعی انتخاب کرده ام که نرم افزار اتوکد را 
خیلی سریع باز می کند و می توانم نقشه ها را به صورت فوری 

بررسی کنم. باالخره دنیا دنیای تکنولوژی است دیگر.

ظاهرا سایت اینترنتی هم دارید؟
بله یک وبالگ دارم که عکس های اجرا را گذاشته ام و سایتی 
هم دارم که در این هفته طراحی اش به پایان می رسد و برای 

همه قابل دسترس خواهد بود.

مانده  خاطرتان  در  هنوز  آن  اجرای  که  بوده  پروژه ای 
باشد؟

اجرا  زیادی  درشت  و  ریز  پروژه های  سال ها  این  طول  در 
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کردم که مهم ترین آن اجرای آبرسانی سوپرپایپ و فاضالبی 
سوپردرین مرقد امام بود. تعدادی از مهندسان پروژه مرقد امام 
کار مرا در زنجان دیده بودند و از من خواستند این پروژه را 
اجرا کنم. حدود 60 چشمه توالت بود که با لوله های سوپردرین 
واحدی   196 پروژه  یک  همچنین  کردم.  اجرا  سوپرپایپ  و 
با کرگیر  را  در زنجان اجرا کردم که همه سوراخ  کاری هایش 
روتنبرگر انجام دادم. به این ترتیب تخریب بتن به وجود نیامد و 

یک اجرای بسیار فنی و شکیل تحویل دادم.

پس اکیپ اجرا هم دارید؟
اکیپ  این  زیادی می کنم که  دارم و تالش  بزرگی  اکیپ  بله 
چیز  به  و حواسشان  کنند  فکر  کارشان  به  فقط  اجرا  هنگام 
پرداخت  کار  قانون  مطابق  را  نشود. حقوق شان  پرت  دیگری 
سفر  به  خودم  هزینه  با  را  آن ها  مرتبه  یک  سالی  و  می کنم 
هم  زنجان  تاسیسات  اتحادیه  در  می فرستم.  مشهد  زیارتی 
خیلی تالش کردم تا بتوانیم کاری کنیم نگاه جامعه به قشر 
تاسیساتی نگاه درستی باشد. بخشی از این تغییر نگاه، دست 
خود ما تاسیساتی هاست. تا حدودی هم موفق شده ام اما هنوز 
به تالش خود ادامه می دهم. شاید برای شما جالب باشد که 
در سال 1393 بنده اسپانسر جشن روز کارگر در زنجان بودم.

و حرف آخر؟
از دل برآید الجرم بر دل نشیند. من  از قدیم گفته اند آنچه 
فکر می کنم تفکر و محصوالت سوپرپایپ از دل برآمده به خاطر 
همچنین  می کنند.  قبول   آن را  مشتریان  که  است  همین 
که  است  این  هم  آن  دارم  تاسیسات  صنعت  برای  آرزو  یک 
ما تاسیساتی ها بتوانیم خیلی منسجم باشیم و کارفرما ارزش 

تاسیسات در ساختمان را بداند.

نشریه مجری نیز برای شما و همه تاسیساتی ها آرزوی 
موفقیت بیش تر دارد.

مهارت های ده گانه زندگی 
خودآگاهی

در شماره پیش خواندید، بر اساس تعریف سازمان 
بهداشت جهانی مهارت های زندگی اصول ده گانه ای 

دارد که خود                      آگاهی یکی از آن هاست. 

خودآگاهی چرا مهم است؟
تغییر  ایجاد  برای  می تواند  خود،  شناخت  با  انسان  
عدم  نتیجه  کند.  تالش  خواسته هایش  به  رسیدن  و 

و  اطرافیان  محیط،  برابر  در  تسلیم  خود  شناخت 
او تعیین  برای  پذیرش ساختارهایی است که دیگران 
می کنند. چنین شخصیتی  بسیار شکننده، بی ثبات و 

ناموفق است.

چگونه خودآگاهی را افزایش دهیم؟
چند راهکار برای افزایش خودآگاهی پیشنهاد می شود؛

آگاهی از ویژگی های جسمانی خود
داشتن تصویری واقع بینانه از خود، یکی از عوامل مؤثر 
ظاهری  ویژگی های  دارای  انسان   است.  خودآگاهی  در 
مثبت و منفی است. می توان با شناسایی آن دسته از 
بهبود آن ها تالش  برای  قابل تغییر،  ویژگی های منفی 
کنیم و با توجه به ویژگی های مثبت در ظاهر،  احساس 

رضایت بیش تری به دست آوریم. 

آگاهی از نقاط قوت و ضعف خود
شناسایی نقاط قوتی مانند استعداد، توانمندی ، مهارت، 
افزایش  به  به دست آمده،  موفقیت های  و  پیشرفت ها 
اعتماد به نفس و خودباوری کمک می کند و زمینه ساز 
موفقیت های بیش تر می شود. از سوی دیگر برخی افراد 
روبرو  توانایی  می کنند چون  انکار  را  نقاط ضعف خود 
شدن با آن ها را ندارند،  برای موفقیت بیش تر، آگاهی از 
نقاط ضعف و تالش برای برطرف کردن آن ها کاری مهم 

و ضروری است.

آگاهی از افکار خود
می خورم«    شکست  » دوباره  توانم«،  نمی  »من  گفتن 
»فایده ندارد« و... ناشی از افکار منفی است. الزم است با 
آگاهی از افکار منفی و کنترل آن ها،  به گفتگوهای درونی 
مثبت روی آوریم تا اثر بی نظیر آن ها را روی احساسات و 

رفتار خود ببینیم. 

آگاهی از اهداف خود
اگر کسی نداند که چه می خواهد، چگونه می تواند برای 
رسیدن به آن تصمیم بگیرد و برنامه ریزی کند؟ از سوی 
با  نامتناسب  و  بینانه  واقع  تعیین هدف های غیر  دیگر 
شرایط فرد نه تنها محقق نمی شوندکه فرد را با احساس 
شکست و ناامیدی هم روبرو می سازند. بنابراین آگاهی 
از هدف های واقع بینانه کوتاه مدت، میان مدت یا بلند 
مدت خود و برنامه ریزی برای رسیدن به آن ها، یکی از 

ارکان مهم افزایش خود اگاهی است. 

ادامه دارد...



آیا صاحب بنگاه دارای مجوز از اتحادیه است؟

اگر  یا  است  مشاع  نفر  چند  بین  معامله  مورد  ملک  اگر 
دیگری  از  وکالت  به  کسی  و  هستند  نفر  چند  خریداران 

معامله می کند، آیا دارای وکالت رسمی هستند یا نه. 

صاحب بنگاه باید امضای طرف معامله را تایید کند.

میزان حق الزحمه بنگاه در قولنامه یا مبایعه نامه آورده شود 
و این که آن را دریافت کرده یا تحت چه شرایطی دریافت 

خواهد کرد.

صرف نوشتن معامله و قرارداد در اوراق چاپی و آرم دار بنگاه 
دلیل بر رسمی بودن معامله نیست.

هرگونه قلم خوردگی، حاشیه نویسی و پشت نویسی در سند 
قید شود.

اگر اسناد تجاری مانند چک، سفته و سایر نوشته بهادار نزد 
بنگاه دار به امانت گذاشته شده است، در قرارداد آورده شود و 
قید شود که تحت چه شرایطی و چه زمانی این اسناد به چه 

شخص یا اشخاصی باید تحویل داده شود.

می شود  گذاشته  امانت  به  بنگاه  صاحب  نزد  که  اسنادی 
به طورکامل در قرارداد تعریف شود.

قید شود که قرارداد در چند نسخه تنظیم شده است.

باید دو نفر فرد قابل اعتماد از سوی طرفین زیر قرارداد را به 
عنوان گواه امضا کنند.

از امضای سند بدون حضور طرف دیگر و قبل از احراز سمت 
و هویت او خودداری شود.

بررسی شود که آیا ملک یا ساختمان در مالکیت فروشنده 
قرار دارد یا این که در رهن بانک یا شخص دیگری است.

از چک هایی که به صورت چک مسافرتی یا چک حساب 
جاری رد و بدل می شود، کپی گرفته شود.

دانستنی ها

آیا استفاده از 
آسانسور آداب دارد؟

معامله ملک در بنگاه

این روزها رفت و آمد در بیش تر ساختمان های اداری 
نقلیه ی  وسیله ی  یک  که  آسانسور  با  مسکونی  یا 
رعایت  لزوم  به  توجه  با  می شود.  انجام  است،  عمومی 
خوب  عمومی،  نقلیه ی  ازهروسیله ی  استفاده  آداب 
را  نکته هایی  آسانسور،  از  درست  استفاده  برای  است 

با هم مرور کنیم؛
طبقه،   در  کامل  توقف  از  پیش  آسانسور  در  کشیدن 

باعث خرابی قفل در می شود. 

فشار دادن مکرر دگمه ی آسانسور باعث زودتر رسیدن 
آن نمی شود. 

ادب حکم می کند که هنگام ورود به  آسانسور اجازه 
دهیم کسی که جلو تر است، زود تر دگمه طبقه مورد 
نظر خود را بزند. در سوار و پیاده شدن، رعایت حال 

معلوالن، سالمندان، خانم ها و کودکان ضروری است. 

بهتر است هر کس در زمان ورود، دگمه ی طبقه ی مورد 
نظر را  بزند. مسافری که کنار دگمه ها ایستاده است، 

مسئول این کار نیست.

راه  از  دوان  دوان   کسی  اگر  درب  شدن  بسته  هنگام 
 رسید، اخالق حکم می کند که دگمه ی باز شدن درب 
را بزنیم تا او هم بتواند سوار شود.  در صورت همراه 
داشتن بار بهتر است وارد کابین پر از مسافر نشویم و 

منتظر کابین خالی بمانیم.

کابین را برای رسیدن همراهان خود متوقف نگاه نداریم.

مانند  رفت وآمد  پر  ساختمان های  آسانسـورهای 
بیمارستان ها، به طور معمول  پر از مسافر هستند. در این 
موقعیت بهتر است همه ی مسافران روبه در بایستند. اگر 
پشت کردن به هم را نشانه ی بی ادبی می دانیم، الزم است 

فاصله ی مناسب را با فرد روبه رو حفظ کنیم.

حرف زدن با تلفن همراه، ایجاد سر و صدای زیاد مانند  
سرفه های شدید، در وسایل نقلیه ی عمومی از جمله 

آسانسور درست نیست. 

این  به  بفروشید  یا  بخرید  را  ملکی  می خواهید  اگر 
نکته ها توجه کنید:
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محیط  زیست و انرژی

با قاتالن نرم و نازک زندگی نکنید!
تا به حال فکر کرده اید که کیسه های نرم و نازک پالستیکی یک بار مصرف که گاهی چند تا بیش تر از آن ها را با اصرار از 

مغازه دار محل درخواست می کنید، چه موجودات وحشتناکی هستند؟
 این کیسه ها درظاهر زود پاره و غیرقابل استفاده می شوند اما به این راحتی ها از بین نمی روند و بین 400 تا ۸00 سال 

طول می کشد که در طبیعت تجزیه شوند.
همین طور ظرف های یک بار مصرف پالستیکی که به علت خاصیت تجزیه ناپذیری و داشتن مواد با پایه نفتی، نه تنها صدها 
سال در خاک باقی می مانند و مواد شیمیایی آن ها کم کم از طریق خاک دوباره وارد زنجیره غذایی انسان می شود؛ که 
استفاده از آن ها برای مواد غذایی گرم، باعث بروز خطرهای جبران ناپذیر برای سالمت انسان می شود. پس اگر لیوان آب 
یک بار مصرف پالستیکی در دست دارید، روی زمین بگذارید و روش زندگی خود را تغییر دهید و با قاتالن نرم و نازک 

زندگی نکنید!

همیشه کیف خرید با دوام خود را 
همراه داشته باشیم

کاالهای پرمصرف خود را از برندهایی 
انتخاب کنیم که در بسته بندی 

غیرپالستیک یا قابل بازیافت عرضه 
می شوند

 از ظرف یک بار مصرف پالستیکی 
استفاده نکنیم

تا جایی که ممکن است مواد بهداشتی 
با بسته بندی غیر پالستیکی بخریم

خرید بطری آب پالستیکی را فقط به 
موارد خیلی خیلی ضروری محدود 

کنیم

زباله ی پالستیکی را تفکیک کنیم و به 
مراکز  بازیافت تحویل دهیم
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10- استعاره برای زیر قول زدن- جمع هدیه

11- حرف ندا - اظهار رضایت - حسد
12- جوانمردی - حرف انگلیسی
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