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کسانی  درباره  زیادی  داستان های  تردید  بدون 
زیاد  بسیار  با تالش  که  دیده اید  یا  خوانده، شنیده 
باورنکردنی  و  بزرگ  پیروزی های  به  توانسته اند 

دست یابند. 

که  می دهد  نشان  افراد  این  سرگذشت  بررسی 
و هموار  آسان  تنها  همیشه  نه  آن ها  برای  شرایط 
نبوده که گاهی با پیچیدگی و دشواری بسیاری نیز 
داشته اند؛  مشترک  نقطه  یک  اما  بوده است.  همراه 
آن  در  و  نگاه داشته اند  روشن  را  امیدشان  چراغ 

روشنایی راه خود را یافته و پیش رفته اند.

امکانات  با کم ترین  ما در 21 سال پیش  زمانی که 
را  تولید صنعتی  قشم چرخ  آزاد  منطقه  در  موجود 
به راه  انداختیم؛ می دانستیم راهی پر از دست انداز در 
پیش داریم اما راه ما با امید روشن بود؛ امید رسیدن 

به یک هدف بزرگ؛ نام آور کردن کاالی ایرانی. 

ما  وظیفه  اما  است  شده  محقق  هدف  این  اکنون 
همه  بر  عالوه  باید  چون  گذشته است  از  سنگین تر 
آن چه که جامعه از ما انتظار دارد، از سرمایه بزرگی 
نیز  به دست آورده ایم  طوالنی  سال های  این  در  که 
نام  مشتریان  اعتماد  سرمایه ای که  کنیم.  حفاظت 
که  است  سوپرپایپ  دستاورد  مهم ترین  و  دارد 
به بهای صداقت با مشتری و کوتاه نیامدن از کیفیت 
محصوالت در همه شرایط از آسان تا سخت، کسب 

شده است.

نشریه سوپرپایپ 
برای مجریان تاسیسات
شماره 45 - تابستان 1397
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با یاد علی دوراندیش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معصومه فروغ
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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

دیما



اخبار

سال  در  آلمان   SKZ شرکت  مراقبتی  ممیزی  اولین 
محل  در  شرکت  این  کارشناس  توسط  میالدی،   2018

شد. انجام  سوپرپایپ  کارخانه 
 در این ممیزی بخش های مختلف کارخانه مانند خطوط 
بازدید  مورد  انبارها  و  آزمایشگاه  کیفیت،  کنترل  تولید، 
همه  تطبیق  گذشته،  سال های  همانند  و  گرفتند  قرار 
شرکت  کیفی  و  فنی  الزامات  با  کارخانه  فعالیت های 
معتبرترین  از  یکی  آلمان   SKZ تایید شد. شرکت   SKZ
که  است  آموزشی  و  تحقیقاتی  آزمایشگاهی،  شرکت های 
پالستیک  صنعت  با  مرتبط  موسسه  بزرگ ترین  به عنوان 
در  سال،  از60  بیش  سابقه ای  با  و  آلمان  در  پلیمر  و 

می کند. فعالیت  کیفی  ممیزی  و  مشاوره  ارائه  زمینه 
 HR3.12 سوپرپایپ در سال 2010 موفق به دریافت تاییدیه
از شرکت SKZ آلمان برای تطابق لوله سوپرپایپ +2 با کاربرد 

سیستم های  لوله کشی  در 
آلمانی  گرمایشی شد. شرکت 
SKZ هرسال دو بار به ممیزی 
و نمونه برداری از خطوط تولید 
اقدام می کند تا از انطباق لوله 
استانداردهایش  با  سوپرپایپ 

اطمینان یابد.

فنی  گواهینامه  شد  موفق  بار  دومین  برای  سوپرپایپ 
این گواهینامه  را دریافت کند. تمدید   ETA اروپا  اتحادیه 
تولید  استانداردهای  و  تکنولوژی ساخت  اولیه،  مواد  فنی، 
این  بر کیفیت  تایید می کند و  را  لوله پنج الیه سوپرپایپ 
سیستم و تطابق آن با استانداردهای اروپا صحه می گذارد. 
انعکاس  این دستاورد که در رسانه های مختلف هم  کسب 
برای  سوپرپایپ  تعهد  انجام  دیگر  بار  داشت،  وسیعی 
نشان  را  بین المللی  استانداردهای  رعایت  و  کیفیت  حفظ 
می دهد که تنها راه پایدار ورود به بازارهای جهانی است.

بازرسی کیفیت توسطSKZ آلمان
  

افتخار دیگری برای صنعت ایران
تمدید ETA برای  سوپرپایپ +2

هجدهمین جایزه معمار با حمایت سوپرپایپ
معماری  برترین طراحان  از سال 1380  که  معمار  جایزه 
ساختمان های کشور را معرفی می کند، امسال نیز توسط 
برگزار  ایران  و کناف  با حمایت سوپرپایپ  و  مجله معمار 
می شود. این دوره با معرفی برندگان در 12 مهرماه به کار 

خود پایان می دهد.
بر اساس فراخوان مجله معمار، پس از ارسال طرح های اجرا 
شده در چهار گروه عمومی، بازسازی، مسکونی تک واحدی 
و آپارتمانی به دفتر این مجله در روزهای 4 و 5 شهریور، 
مرحله نخست داوری در روزهای 10 و 11 شهریور و مرحله 
پایانی در روزهای 7 و 8 مهرماه توسط هیات داوران انجام 

خواهد شد.
داوری این دوره جایزه را  مهرداد ایروانیان، رضا علی آبادی، 
محمد رضا قدوسی و شامیل محمدزاده از ایران و زدنیک 

فرانک از جمهوری چک برعهده دارند. 

سوپرپایپ  به ابتکار  گذشته  سال  در  معمار  جایزه  مراسم 
برای اولین بار به صورت اینترنتی پخش شد و هزاران نفر 
در سراسر کشور آن را به طور زنده تماشا کردند. امسال نیز 
سوپرپایپ پخش زنده این مراسم را در دستور کار خود دارد.

 www.memar-award.com برای آگاهی از جزییات بیش تر
را ببینید.
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دو راهنمای نصب به زبان فارسی برای عرضه همراه 
شد. منتشر  ویلو  پمپ های 

• نکات کلیدی در نصب و راه اندازی پمپ های خانگی )دور 
ثابت( که موارد ضروری برای نصب و راه اندازی پمپ های 
 Hiperi، Initial مدل های  ویلو،  خانگی  آب  فشار  افزایش 

Jet، MHI و MHIL را توضیح می دهد.
پمپ   ،Yonos MAXO عملکرد  و  نصب  راهنمای   •

ویلو  هوشمند 
یادآور می شود سوپرپایپ برای ارتقای دانش فنی مهندسان 
و  فنی  کتاب های  چاپ  و  ترجمه  تاسیسات،  مجریان  و 
جزوه های آموزشی در حوزه پمپ را در دستور کار خود قرار 
داده است و پمپ ویلو تنها پمپ موجود در بازار است که با 

راهنمای فارسی عرضه می شود.

چاپ راهنمای نصب پمپ های ویلو
به زبان فارسی

اعتراض به مشکالت کمرشکن 
صاحبان صنایع

کارگاه های آموزشی سوپرپایپ

صنعت  صنفی  انجمن  دبیر  طباطبایی،  مجتبی  مهندس 
تاسیسات با ارسال نامه  ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، 
افزایش  پی  در  تولیدکنندگان  مشکالت  برشمردن  با 
و  تصمیم  اتخاذ  خواستار  آن،  عواقب  و  ارز  نرخ  ناگهانی 
این وضعیت بحرانی شد. با  برای رویارویی  اقدامات عاجل 

در دومین کنفرانس بین المللی ''نقش مهندسی مکانیک 
با همکاری سازمان نظام  در ساخت و ساز شهری'' که 
مهندسی  نظام  سازمان  و  کشور  ساختمان  مهندسی 
دو  در  کارشناسان سوپرپایپ  برگزار شد،  تهران  استان 
برای  سوپرپایپ  راه حل های  جداگانه  آموزشی  کارگاه 
تشریح  شرکت کنندگان  برای  را  تاسیساتی  مشکالت 

کردند.
تاسیساتی  سیستم های  در  حرفه ای  طراحی  اهمیت 
درست  کارکرد  برای  فاضالبی،  و  گرمایشی  آبرسانی، 
این سیستم ها، موضوع کارگاهی بود که در آن سیستم 
گرمایش کفی سوپرپایپ و مزیت های آن در تامین دمای 
 CAD آسایش و کاهش مصرف انرژی تشریح و سوپرپایپ
محاسبات  طراحی،  برای  نرم افزار حرفه ای  تنها  به عنوان 

الزم، برآورد دقیق اقالم و تهیه نقشه معرفی شد.
تقویت  و  سیرکوالتور  پمپ های  انتخاب  و  محاسبات 
فشار آب، آشنایی با نرم افزار انتخاب پمپ ویلو و معرفی 
ویلو،  شرکت  نوین  تکنولوژی های  به  مجهز  پمپ های 

موضوع کارگاه دیگر سوپرپایپ در این کنفرانس بود.

امسال نیز به مناسبت 21 تیرماه، سوپرپایپ با تولید بروشور 
محیط زیستی و ساک خرید پارچه ای و توزیع رایگان آن ها 
توجه مردم را به موضوع مهم آلودگی زمین با مواد پالستیکی 

یک بار مصرف جلب کرد.
با توجه به استفاده زیاد از کیسه های پالستیکی در ایران و 
به  پیش  سال ها  از  طبیعت،  به  مواد  این  فراوان  آسیب های 
سوی  از  تیرماه   21 روز  محیط زیست،  طرفداران  پیشنهاد 
نام گرفته است  پالستیک  کیسه  بدون  روز  تهران،  شهرداری 
و اقدام سوپرپایپ در این باره، با انگیزه مشارکت در فرهنگ 
سازی برای حفظ محیط زیست و در راستای انجام مسئولیت 

اجتماعی شرکت، صورت می گیرد.
بروشورهای محیط زیستی سوپرپایپ  و  پارچه ای  ساک های 
همزمان با دفتر هماهنگی و عوامل فروش در تهران، در قشم 
مراقبش  نیست  مصرف  یک بار  ''زمین  شعار  با  نیز  مشهد  و 
باشیم'' به رایگان توزیع شد و مورد استقبال مردم قرار گرفت.

زمین یک بار مصرف نیست، 
مراقبش باشیم

در دومین کنفرانس بین المللی 
نقش مهندسی مکانیک در ساخت و ساز شهری

نامه دبیر انجمن صنفی صنعت تاسیسات
به وزیر صنعت، معدن و تجارت
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• آقای مهندس یوسفی شما ماموریت خود را توسعه 
کرده اید.  اعالم  تاسیسات  صنعت  در  تحول  ایجاد  و 

این توسعه و تحول چیست؟ نقش سوپرپایپ در 

نیازهای صنعت تاسیسات  به  با توجه  در 21 سال گذشته 
برای  دنیا  روز  تکنولوژی  و  دانش  از  ساختمان،  مکانیکی 
راه حل هایی  کردیم.  استفاده  سیستمی  راه حل های  ارائه 
تاسیسات  صنعت  در  استانداردها  رفتن  باال  باعث  که 
از سیستم هایی که  مثال هر کدام  برای  مکانیکی شده اند؛ 
لوله کشی  ساپورت سوپرفیکس،  و  بست  از  کرده ایم  عرضه 
سوپرپایپ،  گرمایش کفی  آبرسانی+2،  سوپردرین،  فاضالبی 
در  ویلو،  پمپ های  و  روتنبرگر  تاسیسات  نصب  ابزار  تا 
فعالیت های  مجموعه  تاثیرگذارند.  استاندارد  ارتقای  این 
انتقال  و  محصول  عرضه  از  سال ها،  این  در  سوپرپایپ 
را  ما  متفاوت،  خدمات  تا  آموزش  طریق  از  فنی  دانش 
کرده ایم  پیش بینی  خودمان  برای  که  ماموریتی  مسیر  در 

برده  است. تاسیسات، پیش  یعنی تحول در صنعت 

دریافت  نخست  سال های  همان  از  سوپرپایپ   •
خود  برنامه  در  را  بین المللی  و  ملی  گواهی نامه های 

داشته است؟ چرا؟ 
جدا  مشتری  منافع  از  را  خود  منافع  ما  به آن که  توجه  با 
است؛  کیفیت  ما،  اصلی  تعهدات  از  یکی  نمی دانیم، 
به همین دلیل به طور مستمر کیفیت محصوالت خود را در 
قرار می دهیم.  بین المللی  و  معرض آزمون های سخت ملی 

مصاحبه سازه نیوز با مهندس مهرداد یوسفی 
مدیرعامل شرکت سوپرپایپ به مناسبت 

  ETA تمدید گواهی نامه فنی اتحادیه اروپا

نهادهای  از  معتبر  جایزه های  و  گواهی نامه ها  دریافت 
بر کیفیت محصوالت  تاییدی است  داخلی و خارجی، مهر 
یعنی  مشتریان  اعتماد  که  سوپرپایپ  متفاوت  خدمات  و 

بزرگ ترین سرمایه را برای ما به ارمغان آورده است. 

شرکت های  که  خاصی  مقررات  و  قوانین  شرایط،   •
برای  کنند  رعایت  باید  گواهی نامه  دریافت  متقاضی 

نبود؟ شرکت سوپرپایپ دشوار 
فعالیت  نشدنی  جدا  اجزای  از  کیفیت  آن که  به  توجه  با 
دریافت  برای  آن ها  رعایت  که  الزاماتی  از  ماست، 
ضروری است،  خارجی  و  داخلی  معتبر  نامه های  گواهی 
شرایط  است،  نگرانی  باعث  آن چه  نداریم.  نگرانی  هیچ 
غافلگیرکننده ای ست که گاه و بیگاه پیش می آید و انرژی 
جدید  وضعیت  با  تا  می شود  صرف  ما  از  زیادی  هزینه  و 
سناریوهای  همیشه  سوپرپایپ  هرچند  کنیم.  پیدا  انطباق 
اما  دارد،  بحرانی  شرایط  با  شدن  روبه رو  برای  گوناگونی 
مدیریت  به  باید  زیادی  مالی  و  انسانی  منابع  که  می دانید 
باید  طبیعی  به طور  که  دهیم  اختصاص  بحرانی  شرایط 

برنامه  های توسعه ما شود. اجرای  صرف 

اعتماد  بر  تاثیری  چه  تاییدیه ها  این گونه  دریافت   •
مشتریان و در نتیجه کسب و کار شما می گذارد؟

اکنون مشتریان ما می دانند که در ایران، کاالیی با کیفیت 
دارند  اعتماد  ما  به  آن ها  می خرند.  سوپرپایپ  از  اروپایی 
چون می دانند ماشین آالت، دانش فنی و لیسانس تولید را 
تامین  هستند،  جهان  برتر  صنعت  صاحب  که  آلمانی ها  از 
معتبرترین  مثل  ما  استفاده  مورد  اولیه  مواد  و  کرده ایم 
تولیدکنندگان جهانی این صنعت، از به روزترین مواد اولیه 
بین المللی،  معتبر  گواهی نامه های  دریافت  است.  اروپایی 
کنار  در  سوپرپایپ  محصوالت  برتر  کیفیت  نشان دهنده 

است. جهانی  برندهای 

بودن  آماده  و در صورت   ETA به دریافت  توجه  با   •
مختلف  کشورهای  به  صادرات  امکان  آیا  شرایط، 

برای شما وجود دارد؟
نگاه  ماست.  مهم  برنامه های  از  بازارهای خارجی  به  توجه 
و هدف سوپرپایپ همیشه این بوده و هست که یک برند 
تاییدیه های  و  گواهی نامه ها  دریافت  باشد.  بین المللی 
سوپرپایپ  محصوالت  که  می دهد  نشان  بین المللی،  معتبر 
از نظر کیفی با محصوالت تراز اول جهانی رقابت می کند. 
کنون  تا  خارجی  پیمانکاران  و  مهندسان  دلیل  به همین 
محصوالت سوپرپایپ را برای پروژه های مهم و بزرگی که 
کرده اند.  انتخاب  است،  شده  اجرا  منطقه  کشورهای  در 
امکان  ما  برای  شرایط،  بودن  فراهم  صورت  در  بنابراین 
برندی  چون  دارد  وجود  جهانی  بازارهای  در  حضور 

هستیم. شده  شناخته 

کیفیت جهانی
کاالی ایرانی
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• اگر مایل هستید درباره برنامه های آینده سوپرپایپ 
توضیح دهید.

شعار ما باز هم باالتر است. انتخاب این شعار نشان می دهد 
برای  و  نیستیم  قانع  و  وابسته  کنونی خود  به وضعیت  که 
فراتر رفتن تالش می کنیم. برنامه های توسعه ای زیادی در 
کرد.  خواهیم  رونمایی  مناسب  زمان  در  که  داریم  دست 
اشتغال  ایجاد  به  توجه  با  تولید  رشد  به آن که  توجه  با 
اقتصادی هر کشوری است،  مولد، شاخص مهمی در رشد 
به ویژه  تولیدی  فعالیت های  پیشبرد  برای  امیدوارم شرایط 
آسان تر  کشور  در  ما  همکاران  همه  برای  صنعتی  تولید 

شود.

بار دیگر  در روز ملی صنعت و معدن،  سوپرپایپ یک 
آورد.  به دست  را  قشم  آزاد  منطقه  برتر   عنوان صنعتگر 
 95  ،94  ،92 سال های  در  هم  این  از  پیش  سوپرپایپ 
و 96، به  عنوان صنعتگر برتر منطقه آزاد قشم برگزیده 
شده بود. شرکت های فعال در منطقه آزاد قشم بر اساس 
پنج شاخص صادرات، بهره وری، اشتغال، سرمایه گذاری، 
قرار  ارزیابی  مورد  فناوری  انتقال  و  توسعه  و  تحقیق 
می گیرند و در نهایت با کسب بهترین عملکرد، انتخاب 

و معرفی می شوند.

فصل ''پمپ های  سیرکوالتور'' برای کالس دوازدهم رشته 
تاسیسات در کتاب درسی این رشته برای سال تحصیلی 

98-97  به چاپ رسید.
در  حضور  با  سوپرپایپ  کارشناسان  مناسبت  به همین 
برگزیده  دبیران  از  نفر  برای80  که  آموزشی  سمینار 
هنرستان های سراسر کشور برگزار شد، ساختار و عملکرد 
پمپ های سیرکوالتور را در دو بخش تئوری و عملی برای 

آنان تشریح کردند.
پیش از این دفتر تالیف کتاب های درسی فنی، حرفه ای 
و کاردانش، برای مشارکت در تهیه مطالب آموزشی فصل 
از  تاسیسات  رشته  درسی  کتاب  در  پمپ ها  تعمیرات 

سوپرپایپ دعوت کرده بود. 
بر  عالوه  امسال،  درسی  کتاب  در  شده  ارایه  مطالب 
تعمیرات پمپ های سیرکوالتور، معرفی پمپ های جدید 
شامل پمپ های سیرکوالتور گلندلس، دوقلو و پمپ های 

هوشمند را نیز در برگرفته است.

برای پنجمین بار صنعتگر برتر

آموزش پمپ در کتاب درسی 
هنرستان های فنی، حرفه ای و کاردانش

 CAD آموزش نرم افزار سوپرپایپ
 CAD  با برگزاری دوره آموزشی جامع نرم افزار سوپرپایپ
برآورد  و  محاسبه  طراحی،  حرفه ای  نرم افزار  تنها  این   ،
سیستم های تاسیساتی سوپرپایپ به نمایندگان سوپرپایپ 

در سراسر کشور آموزش داده شد.
با  که  است  نرم افزاری  بسته  یک   CAD  سوپرپایپ
خروجی  نقشه  تهیه  تا  طراحی  کار  آن،  از  استفاده 
سیستم های  فاضالبی،  سیستم  آبرسانی،  سیستم 
برآورد  و  حرارتی  بار  محاسبه  همچنین  گرمایشی، 

قیمت را با دقت زیاد می توان انجام داد.
این نرم افزار به سفارش سوپرپایپ که تنها دارنده این 
شرکت های  معتبرترین  از  یکی  در  است،  فنی  دانش 
سیستم های  و  محصوالت  اساس  بر  و  تولید  اروپایی 
فارسی  به  توجه  با  است.  بومی سازی شده  سوپرپایپ 
هوایی  و  آب  اطالعات  دادن  قرار  و  نرم افزار  بودن 
ایران،  ساختمان  بازار  در  موجود  مصالح  و  شهرها 
امکان پذیر  به سادگی  کاربران  برای  آن  از  استفاده 
عرضه  بازار  به  نزدیک  آینده  در  نرم افزار  این  است. 

خواهد شد.
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شرکت ویلو - شریک تجاری سوپرپایپ و عرضه  کننده 
پروژه  اجرای  از  پس  کرد  اعالم   - هوشمند  پمپ های 
شده  آغاز  سال2017  از  که  هوشمند  کارخانه  ساخت 
است، ساختمان جدید ویلو را هم برای سال 2020 افتتاح 

خواهد کرد.
الیور هرمس مدیرعامل ویلو با اعالم این خبر در حضور 80 نفر 
از تجار، سیاستمداران،  دانشمندان و اهالی فرهنگ آلمان گفت: 
ایجاد  با  آینده در شهر دورتموند  ''خوشحالیم است که دفتر 

500 فرصت شغلی جدید افتتاح خواهد شد.
با  و  مترمربع در 7 طبقه  با مساحت 12000  این ساختمان 
ارتفاع 30 متر ساخته خواهد شد. در کنار این ساختمان،  پروژه 
کارخانه هوشمند قرار دارد که در زمینی به مساحت 194000 
مترمربع در حال ساخت است. کارخانه هوشمند در سال 2019 

و دفتر جدید ویلو در سال 2020 افتتاح خواهد شد.''

2022 جشن 150 سالگی 
با توجه به تبدیل دورتموند به قطب فناوری دیجیتالی کشور 
الزام خود برای پیشبرد برنامه های علمی و  آلمان، Wilo نیز 
این  فیزیکی  توسعه  برنامه  بزرگ ترین  همچنین  تکنولوژیک، 

شرکت 146 ساله را اعالم کرد.
در سال 1872، دورتموند به عنوان مرکز صنعت معدن، آهن 
و فوالد شناخته می شد. در آن سال کاسپار لودویگ اوپلندر 
بنیان گذار ویلو، کارگاهی در مرکز دورتموند به راه انداخت که 
در آغاز قرن بیستم، تبدیل به ساختمانی بزرگ تر شد تا آن که 

                 چشم انداز2020

سرانجام ویلو به محل کنونی دفتر مرکزی خود در این شهر 
صنعتی نقل مکان کرد.

ویلو در حالی برای جشن 150 سالگی خود در سال 2022 
در  ساختار جدید  پی ریزی  با  آن  مقدمات  که  می شود  آماده 
سایت 20 هکتاری این شرکت شروع شده است توسعه ای که 
بیش از گذشته  ویلو را به عنوان یکی از پیشگامان برتر در تامین 
پمپ و سیستم های پمپاژ با بیش از 7600 کارمند در سراسر 

جهان معرفی می کند.

این بزرگ ترین پروژه توسعه فیزیکی در طول تاریخ شرکت است 
و شامل چهار ساختمان اصلی در یک طرح به اندازه تقریبی 26 
زمین فوتبال می شود. زمین مورد نیاز از ساختمان های بدون 
استفاده باقی مانده از دهه 60 میالدی تامین شده و در ساخت آن 
اصول ساخت و ساز پایدار و کارآمد بیش از گذشته رعایت خواهد 
شد. برای مثال آب باران از تاسیسات فضای باز و از سطح بیش 
از 70000 متر مربع سقف ساختمان ها، در کانال های ذخیره 
آب باران جمع آوری و نگه داری می شود تا برای سیستم آبیاری، 
سرمایش یا تغذیه نهر آبی که در جنوب ساختمان هاست استفاده 
شود. برای سطح سقف ها نیز پوشش گیاهی در نظر گرفته شده تا 
عالوه بر ایجاد و حفظ فضای طبیعی و زیبا، به عنوان عایق از هدر 
رفت انرژی جلوگیری شود. بازیابی گرما، هم افزایی هوشمندانه و 
نظارت و مدیریت جامع انرژی، در واقع بخشی از مفهوم پایداری 
شرکت ویلو است. در این طرح برای تامین و توزیع برق، سرمایش 

و گرمایش، سیستم های کارآمد پیش بینی شده است.
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غیرفلزی  لوله های  کننده  تولید  بزرگ ترین  یوپونور  شرکت 
در جهان و مخترع لوله  پنج الیه و شریک تجاری سوپرپایپ، 
امسال 100 ساله شد. تاریخچه این شرکت از زمانی که یک 
کارگاه نجاری بود تا کنون که یک تولیدکننده صنعتی در زمینه 
تاسیسات شهری و ساختمانی است و همچنین عرضه کننده 
تکنولوژی های صرفه جویی در مصرف آب و یکی از صنایع فعال 
در حوزه بهداشت آب است، به خوبی نشان می دهد که درک 
نیازهای مردم در هر دوره همراه با کار و تالش نوآورانه برای رفع 

آن ها از مهم ترین عوامل ماندگاری یک برند است.

100 سال شگفت انگیز

Aukusti Asko-Avinius یک کارگاه 
نجاری در شهر الهتی فنالند به راه انداخت.

یک شرکت جدید به نام 
Upo Oy تاسیس شد که 

محصوالت آهنی و لوازم 
خانگی می ساخت.

با تولید لوله های آهنی، لوله های 
فاضالبی به گروه محصوالت 

Upo اضافه شد.

نخستین کارخانه تولید 
لوله پالستیکی تاسیس 

شد. 

برای نخستین بار در جهان 
شرکت Wirsbo در سوئد، 

تولید لوله PEX را با 
کاربرد لوله کشی و گرمایش 

آغاز کرد.

نخستین کارخانه تولید لوله 
پالستیکی تاسیس شد.

آغاز فعالیت Uponor در 
حوزه بهداشت آب 

سایت جدید کارخانه در 
مینه سوتا - آمریکا راه اندازی 

شد.

Uponor در حوزه بازرسی آب 
و تکنولوژی های صرفه جویی 

در مصرف آب فعالیت خود را 
آغاز کرد.

برند تجاری uponor برای همه 
فعالیت های تجاری انتخاب شد.

پس از ادغام با Asko  - شرکت 
مادر - گروه Uponor به وجود 

آمد.

1918

1938

1948

1965

1972

2018

 Oy Uponor Ab شرکت
به وجود آمد

1982

2016

2016

2017

Uponor با خرید شرکت آلمانی 
یونیکور، یکی از رهبران بازار لوله 

چند الیه شد.

1997

نخستین لوله  پلیمری چند الیه با 
جوش اورلپ اختراع شد و به نام 

شرکت به ثبت رسید.

1990

2006

2000

نخستین اتصال پرسی برای 
لوله های چند الیه عرضه شد.

1993

عرضه سیستم 
نوآورانه و 

منحصربه فرد اتصال 
سریع و آسان

1994
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محصول سوپرونت H شرکت استودور - شریک تجاری 
در   - سوپرونت  شیرهای  عرضه کننده  و  سوپرپایپ 

قطارهای پرسرعت کره  جنوبی نصب شد.
نهایی  سرعت  با   KTX-sancheon پرسرعت  قطار 
کرد  به کار  شروع  حالی  در  ساعت،  در  کیلومتر   305
که در طراحی و ساخت آن راحتی و آسایش مسافران 
از  زیست  محیط  حفظ  و  ایمنی  سرعت،   کنار  در 

اولویت  های مهم بوده است.
سرعت  به  می تواند  دقیقه   5 عرض  در  که  قطار  این 
استاندارد  بهداشتی  سرویس های  دارای  برسد،  نهایی 
است و برای حفظ تله آب هوابند سیفون، از محصول 

سوپرونت H شرکت استودور استفاده شده است.
است که  و سوپرونت  از سیفون  ترکیبی   H سوپرونت 
با نصب آن زیر روشویی احتمال خروج بو یا گازهای 
سمی از سیستم فاضالب به محیط صفر می شود. این 
محصول سال گذشته توسط شرکت سوپرپایپ به بازار 

تاسیسات ایران عرضه شد.
لوله های  گذشته،  سال های  در  که  است  گفتنی 
ایران نیز  اتوبوس های هیبریدی  سوپرپایپ در قطار و 

نصب شده است.

مشارکت استودور برای
تامین آسایش مسافران قطار

یوپونور- شریک تجاری سوپرپایپ و بزرگ ترین تولیدکننده 
مبلغ  است  گرفته  تصمیم   - جهان  غیرفلزی  لوله های 
بر روی مطالعه و عرضه محصول هوشمند  یورو  10میلیون 

Phyn سرمایه گذاری کند.
لوله  خط  روی  که  است  آب  هوشمند  مانیتور  یک   Phyn
یا  شیرها  از  یکی  هنگامی که  می شود.  نصب  آب  اصلی 
به  دستگاه  این  کند،  نشتی  به  شروع  ساختمان  لوله های 
و  می دهد  خبر  مالک  به  همراه  تلفن  گوشی  توسط  مالک 
به  منجر  تا  می بندد  را  آب  اصلی  شیر  اتوماتیک  به صورت 

خرابی و اتالف منابع نشود.
توسط  فقط  و  آمریکاست  دالر   850 محصول  این  قیمت 

مجریان مجاز یوپونور نصب می شود.

مدیرعامل  بوندشتام  سباستیان 
یوپونور اینفرا در آغازسرمقاله این 
''شرکت ها  است:  نوشته  نشریه 
برای توسعه و بزرگ شدن نه تنها 
به چشم انداز و استراتژی رسیدن 
نیاز  شجاعت  به  که  هدف ها،  به 
دارند تا بتوانند برای توسعه خود 

در آینده سرمایه گذاری کنند.''
 100 تاریخچه  مرور  ضمن  او 
این  رویکرد  به  یوپونور  ساله 

با  سازگار  و  زیاد  عمر  طول  با  محصوالتی  ارایه  در  شرکت 
محیط  زیست اشاره می کند و می نویسد: ''توجه به پایداری 
حفظ  آن  مهم ترین  که  دارد  وسیعی  دامنه  زیست  محیط 
از  استفاده  و  مستمر  آزمایش های  با  ما  است.  آب  خلوص 
لوله های  بودن  ازبهداشتی  بین المللی،  کارشناسان  همکاری 

تولیدی خود  در سیستم های آبرسانی مطمئن هستیم.''

اولین شماره نشریه یوپونور برای 
تاسیسات شهری منتشر شد

سرمایه گذاری یوپونور برای 
سیستم های هوشمند آب
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سوئد کشور کوچکی در شمال اروپا است که جمعیتی در حدود 
10 میلیون نفر دارد. این کشور یکی از پیشگامان جهان در امر 
حفاظت از محیط زیست است و سایر کشورها می توانند درس های 
بسیاری از سوئد بیاموزند، بخصوص درس هایی از تجربیات این 
سرزمین اروپایی در ارتباط با مدیریت دفع زباله خانگی و تولید 

انرژی از آن. 
این کشور توانسته از آسیبی که زباله به محیط زیست زده بکاهد 
و از آن برق تولید کند. در سال 1975 یعنی بیش از چهل سال 
قبل، تقریبا 38 درصد زباله های خانگی سوئد بازیافت می شد. 
این رقم بر اساس گزارش های رسمی، امروز به 99 درصد رسیده 
و ایستگاه های تفکیک زباله تقریبا در فاصله 300 متری همه 
مناطق مسکونی، در دسترس است. اولین زباله سوز این کشور 
در 115 سال قبل )تقریبا یک سال قبل از مرگ مظفرالدین 
شاه و انقالب مشروطه( راه اندازی شد. امروز این کشور 32 پایگاه 
از زباله های خانگی و یا  با استفاده  زباله سوز دارد که در آن ها 
صنعتی و با کم ترین میزان تولید آلودگی هوا و محیط زیست، 
برق تولید می شود. در سال های اخیر ظرفیت تولید برق از زباله در 
کشور سوئد از حجم زباله آن کشور فراتر رفته، در نتیجه مجبور 
شده اند زباله وارد کنند. در سال گذشته، دو میلیون و 300 هزار 
تن زباله به برق تبدیل شد که یک میلیون و 300 هزار تن آن 
وارداتی بود. این حجم از زباله را کشورهای انگلیس، ایرلند و نروژ، 
به جای دفن کردن در زمین، به سوئد صادر کردند و بابت آن 
هزینه حمل و دستمزد نیز پرداخت کردند. زباله سوزهای سوئد از 
هر سه تن زباله می توانند به اندازه یک تن نفت، انرژی به دست 
آورند. زباله ها پس از سوزانده شدن، در حدود 85 درصد از وزن 

اولیه خود را از دست می دهند. 
سپس عناصری مانند فلزات و سرامیک از میان خاکستر مواد 
سوخته شده جدا و درصد ناچیزی از باقی مانده زباله که عاری از 
هرگونه شیرابه و میکروب و ویروس است، راهی مراکز دفن زباله 
می شود. با توجه به قوانین تصویب شده در اروپا برای کاهش دفن 
زباله، پیش بینی می شود تولید برق از زباله در آینده نزدیک به 
یکی از اصلی ترین شیوه های بازیافت زباله تبدیل شود. در حال 
تولید  و  زائد جامد  مواد  برای مدیریت  حاضر روش سوئدی ها 

انرژی از آن موفق ترین روش شناخته شده در اروپا است.
KWC ماهنامه                                                                

شرکت کلگیت سازنده خمیردندان، با همکاری مایکل فلپس 
المپیک، یک کمپین  برنده 28 مدال  و  قهرمان شنای جهان 
تبلیغاتی به منظور آموزش صرفه جویی در مصرف آب، راه اندازی 
کرده و نامش را یک قطره هم حسابه! گذاشتند. آن ها در این 
کمپین تبلیغ می کنند که صرفه جویی آب باید از خانه شروع 

شود. مایکل فلپس می گوید:
''برای من به عنوان یک شناگر، آب بزرگ ترین و مهم ترین 
بخش زندگی  است. یکی از دغدغه های امروز من که به آن 
افتخار می کنم این است که در این کمپین مشارکت دارم 
و به جهان آموزش می دهم که ما نیاز داریم در مصرف آب 
صرفه جویی کنیم. پیام کمپین یک قطره هم حسابه! بسیار 

ساده است؛ شیر آب را هنگام مسواک زدن ببند.

لیتر   15 بگذارید،  باز  زدن  مسواک  موقع  را  آب  شیر  اگر 
که معادل 64 لیوان آب قابل شرب است را هدر می دهید. 
این آمار برای من شو ک آور بود. من فهمیدم این یک کار 
تاثیر  زدن،  مسواک  هنگام  آب  شیر  بستن  یعنی  کوچک 
شما  در  کار  این  انجام  داشت.  خواهد  جهان  در  زیادی 
هنگامی  می کند. پس  ایجاد  همدلی  و  مشارکت  یک حس 
را  آب  شیر  می زنید  مسواک  و  ایستاده اید  آینه  جلوی  که 
می تواند  کس  هر  که  است  کاری  ساده ترین  این  ببندید. 

انجام دهد.''

مایکل فلپس، به عنوان یک پدر، به نسل آینده فکر می کند 
و می گوید: ''در جهان از هر 10 نفر یک نفر به آب آشامیدنی 
آب  قطره  هر  به  هم  با  بیاییم  پس  ندارد.  دسترسی  تمیز 
احترام بگذاریم. این کارهای ساده را باید از سن کودکی به 
فرزندان مان آموزش دهیم و توجه آ ن ها را به محیط زیست 
کردن  جمع  مانند  ساده ای  نکته های  آموزش  کنیم.  جلب 
هم  و  است  مفرح  هم  انرژی،  و  آب  در  جویی  صرفه  زباله، 
به بچه ها می آموزد که تا آخر عمر به محیط زیست اهمیت 
مردم  همه  به  را  این  که  می دانم  خود  وظیفه  من  بدهند. 

جهان آموزش دهم.''

یک قطره هم حسابه!درسی که از سوئد باید آموخت

با بستن شیر 
آب موقع 

مسواک زدن،

15 لیتر آب 
صرفه جویی کن!
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بنیان گذار Carbon Engineering می گوید: تکنولوژی ما 
می تواند با استفاده از هوا، آب و انرژی تجدیدپذیر، تبدیل 
بدین شکل  کند.  پذیر  امکان  را  بنزین  به  اکسیدکربن  دی 
هیدروژن  با  را  آن  گرفته،  هوا  از  را  اکسید کردن  دی  که 

ترکیب کرده و سوخت هواپیما تولید می کند.
هوا  تصفیه   برای  تجهیزاتی  چنین  از  استفاده  او  گفته   به 
ببرد  بین  از  را  اکسیدکربن  دی  تن  یک  ساالنه  می تواند 
است.  سال  در  ماشین  هزار   250 آلودگی  معادل  که 
تنها  به منتقدان که معتقدند  پاسخ  مدافعان دیواره فن در 
است،  طبیعی  زیستگاه های  از  استفاده  هوا  پاکسازی  راه 
می گویند این تاسیسات صنعتی تصفیه  هوا می تواند در هر 
زیستگاه های  مانند  که  نیست  نیازی  و  شود  تعبیه  مکانی 
برای آن در نظر  از سکنه  طبیعی جایی مخصوص و خالی 

گرفته شود.
در  گیتس  بیل  مشارکت  که  دارند  انتظار  کارشناسان 

سرمایه گذاری در این پروژه، اجرای آن را تضمین کند.

پژوهشگران اعالم کرده اند که ایده  دیواره فن می تواند راه حل 
با این روش،  مناسبی برای تصفیه هوا باشد آن ها می گویند 
جدا کردن یک تن دی اکسیدکربن از اتمسفر تنها 94 تا 232 
دالر هزینه  دارد که از مدل های دیگر بسیار ارزان تر است؛ در 
حالی که سیستم های تصفیه  هوای کنونی به ازای جدا کردن 
هر تن دی اکسید کربن، دست کم 600 دالر هزینه می برند. 
همچنین این راه روند تبدیل دی اکسیدکربن به بنزین را به 

آسانی امکان پذیر می کند.

که   Carbon Engineering کانادایی  شرکت  کارشناسان 
که  شده اند  موفق  می کنند،  فعالیت  هوا  تصفیه   زمینه   در 
تاسیسات صنعتی بزرگی متشکل از فن های بزرگ بسازند و 
بدین شکل دی اکسیدکربن را از هوا جدا کنند. این شرکت 
در حال حاضر 40 کارمند و چندین سرمایه گذار خصوصی 
کیث  دیوید  است.  گیتس  بیل  آن ها  از  یکی  که  دارد 

تصفیه هوا و تولید بنزین از 
دی اکسید کربن

دانشمندان دانشگاه بریتیش کلمبیا موفق به ساخت توالت 
از قارچ استفاده شده است و  بدون آبی شدند که در آن 

می تواند در مناطقی با شرایط اضطراری استفاده شود.

توالت »مای کامیونیتی« که جایزه بهترین طراحی زیستی 
برای  که  است  قابل حمل  توالت  کیت  یک  است  برده  را 
توالت  این  در  است.  شده  ساخته  پناهندگان  کمپ های 
قارچی  محصول  نوعی   - میسلیوم  مخزن  از  حمل  قابل 
- استفاده شده است که فضوالت انسانی را به کامپوزیت 

تبدیل می کند.

ساخت یک توالت که به آب 
ندارد نیاز 

یک  در  توالت  این  نصب  برای  نیاز  مورد  ابزارهای  همه 
که  به گونه ای ست  آن  و طراحی  است  گرفته  کیت جای 
برای  ماه  یک  تا  و  بگیرد  جا  پناهندگان  چادرهای  در 

خانواده ای شش نفره قابل استفاده باشد.
می کند.  جدا  هم  از  را  جامد  و  مایع  مواد  توالت  این 
برده  به کار  از  ادرار  بوی  برای رفع  آنزیمی  کپسول های 
شده و فضوالت هم با خاک اره پوشانده می شود. پس از 
یک ماه و پر شدن مخزن، می توان این دستگاه را به طور 
به  آن  تبدیل  روند  قارچی  هاگ های  تا  کرد  دفن  کامل 

کامپوزیت را شروع کنند.
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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.
چرا با باز کردن شیر، پمپ آبرسانی روشن نمی شود؟

یکی از ایراداتی که در پمپ های آبرسانی دور ثابت گزارش می شود آن است 
که با باز کردن شیر در طبقات باالیی، پمپ آبرسانی روشن نمی شود. به این 
ترتیب ساکنان این طبقه باید منتظر بمانند که در طبقه ای دیگر یک شیر 
باز شود تا پمپ روشن شود!این مشکل معموال زمانی اتفاق می افتد که پمپ 
به همراه ست کنترل نصب شده است. اساس کار ست کنترل بدین گونه 
است که حتما باید حداقلی از جریان آب از آن عبور کند تا روشن شود. 

در طبقات باال ممکن است با باز شدن شیر این 
حداقل جریان تامین نشده و در نتیجه پمپ هم 
روشن نشود. برای رفع این مشکل می توان در 
خروجی پمپ و قبل از ست کنترل از یک منبع 
دیافراگمی کوچک استفاده کرد. به این ترتیب با 
باز شدن شیر طبقات باال، فشار منبع دیافراگمی 
از  را  برای روشن شدن پمپ  جریان کافی آب 

ست کنترل عبور خواهد داد.

کنترل فشارآب پشت شیرهای مصرف
همان طور که می دانیم ماکزیمم فشار پشت شیرها طبق مقررات ملی 4 بار در نظر 

گرفته شده است که به وسیله شیر فشارشکن قابل کنترل است.
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که اگر شیری بتواند فشارهای باالتری را 

تحمل کند، آیا بازهم باید فشار آب، پشت شیرهای مصرف را کنترل کنیم؟ 
)آب گرم  انرژی  و  از دالیل آن صرفه جویی در مصرف آب  یکی  بله چرا؟  پاسخ: 
مصرفی(  است؛  به طوری که طبق نمودار زیر به ازای  افزایش 1.5 بار فشار پشت شیر 
)یعنی رسیدن به 5.5 بار( با فرض این که یک شیر 10 دقیقه باز باشد، حدود 190 
لیتر آب خارج می شود در حالی که کل مصرف آب در 10 دقیقه در شرایط نرمال 

کم تر از 150 لیتر است! یعنی 38 لیتر مصرف 
بیشتر در 10 دقیقه! و این درحالی است که 
افزایش تلفات ناشی از نشت آب و سر و صدای 

زیاد و پاشش آب را اصال در نظر نگرفته ایم.

یک  در  فاضالب  قائم  لوله های  نصب  جهت  سوپرفیکس  کاربرد  اجرایی  نمونه 
داکت تاسیساتی!

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
# فنی_مهندسی_تاسیسات

خالقیت در اجرای سوپرفیکس

@mojriplus
#فنی_اجرا_سوپرفیکس

عرض تسلیت
• متاسفانه با خبر شدیم شرکت اسکوجم )گروه اجرایی سوپرپایپ( 
آن  همکاران  از  یکی  هدایت  امید  مهندس  دادن  دست  از  غم  در 
مجموعه سوگوارند. این ضایعه را به جناب آقای مهندس امیر هدایت 
و سایر همکاران گروه اجرایی اسکوجم تسلیت می گوییم و برای کلیه 

بازماندگان صبر آرزو می کنیم.

مجری مجاز  خدارحمی  رحمن  آقای  شدیم  مطلع  تاسف  کمال  با   •
عارضه  اثر  بر  بودند  از سال 1385 مجری مجاز سوپرپایپ  تهران که 
قلبی به رحمت خدا رفته   اند. برای عزیزتازه درگذشته آرزوی غفران 

الهی و برای بازماندگان صبر آرزو می کنیم.

• متاسفانه با خبر شدیم آقای مجید شمس درخشان مجری مجاز الهیجان 
در غم از دست دادن پدر و خواهر خود سوگوارند. این مصیبت را به ایشان 

تسلیت می گوییم و برای تازه  درگذشتگان رحمت  الهی آرزومندیم.

• متاسفانه با خبر شدیم آقای سیدمهدی جمالی مجری مجاز زنجان 
به  تسلیت  عرض  ضمن  سوگوارند.  خود  پدر  دست دادن  از  غم  در 

مجری گرامی،  برای همه ی بازماندگان صبر آرزو می کنیم.

شادباش
• با خبر شدیم آقای مهدی ابراهیم خانی صاحب فرزند پسری شده اند. 

قدم نورسیده را به خانواده محترم ابراهیم خانی تبریک می گوییم.

برنامه   در  زنجان  سوپرپایپ  مجری مجاز  ابراهیم خانی  مهدی  آقای   •
زنده  تلویزیونی استانی به نام ''گجه لر'' به عنوان کارآفرین برتر استان 
حضور یافت و به بیان دستاوردها و تجربیات  خود پرداخت. این مجری 
موفق در حال حاضر دارای 45 نفر اکیپ آموزش دیده تاسیساتی است 
و تاکنون موفق شد ه  400 مجری آموزش دیده را به جامعه تاسیسات 
کافه  پرتالش  مجری  این  با  بیشتر  آشنایی  کند.برای  معرفی  کشور 

 مجری شماره بعد را از دست ندهید.



معرفی
محصول

مهاربند پیچ متری سوپرفیکس
مهاربند پیچ متری سوپرفیکس به عنوان یک محصول چند منظوره، عضو جدید خانواده سوپرفیکس است. 

مهم ترین کاربرد این قطعه زمانی است که به مهارکردن حرکات پاندولی لوله ها در مسیرهای افقی، عمودی و 
یا تجهیزات تاسیساتی)مانند فن کویل و داکت اسپیلت و ...(  نیاز باشد. این محصول با توجه به شرایط اجرایی 
''پدافند غیر عامل'' مندرج در مبٍحث 21 کتاب مقررات ملی ساختمان پاسخ دهد.  می تواند به نیازهای بخش 

موارد مربوط به زلزله در ویرایش های اخیر این کتاب مورد توجه قرار گرفته است.

این محصول از دو بخش تشکیل شده است شامل:
• بخش ثابت برای اتصال به سازه

با  استوانه قالویز شده در مرکز  • بخش متحرک شامل یک 
امکان حرکت و چرخش از زاویه صفر تا 180 درجه است. این 
قابلیت امکان اجرای بادبند برای هر مسیر، در هر حالتی و با 
هر زاویه ای از صفر تا 180 درجه با استفاده از پیچ متری را 

ایجاد می کند. 
این قطعه بسیار راحت و سریع نصب می شود و در عین حال 
به  توجه  با  ساپورت  و  بست  اجرای  از  ناشی  محدودیت  های 
زاویه قرارگیری لوله ها و تجهیزات تاسیساتی نسبت به سازه 

را نیز از بین خواهد برد.
اجرای سریع، انعطاف پذیری، نیاز به فضای کم جهت نصب، 
این  ویژگی های  از  بودن  منظوره  چند  و  باال  ایمنی  ضریب 

محصول می باشد.
با   M10 و   M8 سایز  دو  در  محصول  این  که  است  گفتنی 
روکش گالوانیزه و یا اکسترا )با آبکاری کرومات( عرضه شده 

است.

تعداد بسته در هر کارتنتعداد در هر بستهواحدشرح محصولشماره فنیردیف

1F171010-IM8 - 208عددمهاربند پیچ متری سوپرفیکس

2F172010-IM10 -208عددمهاربند پیچ متری سوپرفیکس

بخش متحرک

بخش ثابت
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خالقیت در اجرا  
سوپرفیکس

 انعطاف پذیری

+

ناصر محبی
مجری مجاز استان تهران

مهدی ابراهیم خانی
مجری مجاز استان زنجان

فرخ شریفی
مجری مجاز استان تهران

سوپرفیکس تخت با اجرای هنرمندانه 
لوله کشی سوپرپایپ   

اجرای داکت جهت دودکش ها
  U بوسیله سوپرفیکس

اجرای باسلیقه لوله های فلزی در مهار لوله های فلزی با سوپرفیکس      
قطرهای مختلف توسط سوپرفیکس      

امکان مهار لوله های متنوع در ترازهای مختلف
''با سوپرفیکس محدودیت ها به حداقل می رسد''  

بهینه سازی فضای داکت تاسیساتی 
توسط قابلیت های سوپرفیکس     

اجرای خالقانه پایه جهت سشوار صنعتی 
     U با تلفیق سوپرفیکس تخت و

نصب فن  کویل توسط سوپرفیکس U با 
امکان تعمیر و نگه داری آسان در زمان لزوم    

با اجرای سوپرفیکس میزان فضای مورد نیاز 
داکت تاسیسات به حداقل ممکن خواهد رسید. 

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

نمونه هایی را در اینجا با شما به اشتراک می گذاریم.
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بهینه سازی مصرف انرژی
در پمپ های تاسیساتی

اتحادیه  توسط  الزامات وضع شده  قبل مهم ترین  در شماره 
اروپا برای بهینه کردن طراحی الکتروپمپ های مورد استفاده 
الزامات  این  رعایت  گرفت.  قرار  بررسی  مورد  ساختمان  در 
زیر  محصوالت  روی   CE نشان  درج  الزمه   )ErP )مقررات 

می باشد:
• سیرکوالتورهای گلندلس

• برخی از پمپ های دارای موتور مجزا
الکتریکی  • موتورهای 

به  نیاز  از سال،  ماه های طوالنی  در  مناطق سردسیر که  در 
چرخش آب گرم در سیستم گرمایش وجود دارد، پمپ های 
به شمار  برقی  از جمله پرمصرف ترین تجهیزات  سیرکوالتور 
می روند. نسل جدید سیرکوالتورهای هوشمند و بدون آب بند 
)گلندلس(، مجهز به موتورهای کم مصرف EC و یک سیستم 
را  موتور  چرخش  دور  لزوم  مواقع  در  تا  می باشند  کنترلی 

غنی بودن ایران از منابع سوخت های فسیلی باعث توسعه فراوان نیروگاه های گازی شده به طوری که سرانه تولید انرژی 
برق در ایران رشد چشمگیری داشته است. بدین ترتیب در سال های اخیر صادرات برق به کشورهای همسایه با رقمی 
نزدیک به یک میلیارد دالر در سال از منابع ارزی باثبات دولت بوده است. با این حال در داخل کشور، فرهنگ نادرست 
پیک  شرایط  در  شده  باعث  الکتریکی  تجهیزات  برای  بهره وری  قانونی  الزامات  وجود  عدم  و  خانگی  بخش  در  استفاده 
مصرف، تولید برق کفاف مصارف داخلی را هم نداشته و مشکالت خاموشی گریبان گیر جامعه شود. استفاده از تجربیات 
تنهایی  به  از جمله سیستم های پمپاژ )که  برق در کاربری های مختلف  برای مدیریت مصرف  قوانین کشورهای موفق  و 

بیش از 20% کل برق تولیدی در جهان رامصرف می کند( راه حلی منطقی برای حل این مشکل است.

با سیرکوالتورهای  مقایسه  در  ترتیب  این  به  کاهش دهند. 
دور ثابت و بدون کنترل، مقدار مصرف انرژی را بیش از 80 

درصد کاهش داده اند.
 Stiftung به عنوان مثال، طبق برآوردهای تخصصی موسسه 
Warentest در کشور آلمان از آن جا که بسیاری از مصارف 
انرژی )از جمله روشنایی( بهینه شده اند و نیز با توجه به آب و 
هوای سرد این کشور، پمپ های سیرکوالتور سیستم گرمایش 
بیشترین میزان مصرف انرژی را به خود اختصاص داده بودند. در 
این شرایط استفاده از پمپ سیرکوالتور هوشمند ویلو که عالوه 
بر راندمان باال، سرعت چرخش را با توجه به مصرف ساختمان 
از  را بیش  انرژی پمپ سیرکوالسیون  تنظیم می کند، مصرف 
90%  کاهش داده است. نمودار زیر متوسط مصرف سالیانه برق در 
تجهیزات خانگی آلمان را با احتساب قیمت 0.19 یورو به ازای هر 

کیلووات ساعت نشان می دهد.

تلویزیون

ماشین لباسشویی

ماشین ظرفشویی

ماشین خشک کن لباس

روشنایی

یخچال

فریزر

اجاق برقی

پمپ قدیمی در سیستم گرمایش
انرژی مصرفی ساالنه kwh/yearهزینه ساالنه انرژی
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در  طبقه   4 ساختمان  یک  در  گرمایش  سیستم  موتورخانه 
منطقه ای سردسیر که مجموعا 8 واحد در آن ساکن هستند، 
حداکثر هد و دبی مورد نیاز پمپ سیرکوالتور به ترتیب 3.5 

متر و 7.5 مترمکعب در ساعت فرض شده است.
استفاده از یک پمپ بدون کنترل و دور ثابت باعث مصرف 
استفاده  با  بود؛ حال آن که  توان در حد 500 وات خواهد 
از سیرکوالتور هوشمند، توان مصرفی بین 20 تا 140 وات 
هوا  که  روزهایی  به  مربوط  وات   20 بود.  خواهد  تغییر  در 
به حداکثر ظرفیت  نیست و 140 وات مربوط  چندان سرد 

در سردترین روزهای سال می باشد.
 به این ترتیب در صورتی که پمپ ها شش ماه از سال روشن 
انرژی  کاهش  قابلیت  ساعت  کیلووات  تقریبا1750  باشند، 

مصرف وجود دارد. 

نصب  با  ساالنه  صرفه جویی  یک:  مثال 
سیرکوالتور هوشمند در سیستم گرمایش یک 

ساختمان 8 واحدی

مثال دو: صرفه جویی انرژی پمپ برج خنک کن 
یک ساختمان هفت طبقه در سه ماه تابستان

در یک ساختمان 7 طبقه، پمپ برج خنک کن مربوط به چیلر 
 IPL 50/155-4/2 مدل  از  تبرید،  تن  با ظرفیت 60  تراکمی 
انتخاب شده است. رعایت الزامات ErP منجر به داشتن راندمانی 
باالتر از 78% شده است و موتور مورد استفاده نیز کالس کارایی 
IE3 را داراست که به معنای راندمانی باالتر از 88% می باشد. 
مقدار توان مصرفی این پمپ در نقطه کاری برابر با 4.4 کیلووات 
می باشد. با فرض آن که به جای استفاده از کالس کارایی IE3 از 
موتور استاندارد IE1 استفاده شده بود، مقدار راندمان 5% کمتر، 
 MEI یعنی 83% می شد. همچنین با فرض آن که پایین بودن
پمپ باعث 10% کاهش راندمان پمپ شود، مقدار توان جذبی 
برابر2/ 5 کیلووات می شود. به این ترتیب در پمپ IPL ویلو مقدار 
توان مصرفی 0.8 کیلووات کم تر شده است که در طول سه ماه 
تابستان معادل 1750 کیلووات ساعت کاهش مصرف خواهد بود. 

با فرض 200 تومان به ازای هر کیلو وات ساعت،
معادل 350 هزار تومان

معادل مصرف ساالنه 3 عدد یخچال
)150 وات و 11 ساعت شبانه روز(

معادل مصرف ساالنه 14 عدد ماشین لباسشویی
)2000 وات و 10 دقیقه در شبانه روز(

معادل 6 ماه مصرف برق
یک خانواده معمول ایرانی

معادل مصرف ساالنه 160 عدد المپ شمعی 5 وات
)6 ساعت در روز( 

صرفه جویی
1750 کیلو وات ساعت
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معادل یابی پمپ های هوشمند
و پمپ های استاندارد

یکی از مزیت های پمپ سیرکوالتور کم مصرف و هوشمند 
سری Yonos-MAXO ویلو نسبت به مدل های استاندارد، 
آن است که می توان از این پمپ در محدوده وسیعی از هد 
و دبی استفاده کرد؛ بدون آن که مقدار راندمان آن کاهشی 
برای مثال همان طور که در جدول  باشد.  چشمگیر داشته 
زیر می بینید، تقریبا به جای همه سیرکوالتورهای سایز 25 
که مقدار هد کم تر از 10 متر دارند، می توان از پمپ ویلو 

مدل Yonos-MAXO 25/0.5-10 استفاده کرد. 

پمپ  محاسبات،  در  اشتباه  سبب  به  اگر  ترتیب  به این 
تعویض  به  باشد،  انتخاب شده  نیاز  مورد  اندازه  از  بزرگ تر 

بیش تر  هوا  نسبی  بودن  گرم  خاطر  به  که  هم  زمانی  در 
گرمایش  مدارهای  یا  رادیاتورها  مانند  گرمایشی  مسیرهای 
کفی توسط ساکنان یا به صورت اتوماتیک بسته شده است، 
شاهد صدای زیاد در بقیه مدارها نخواهیم بود؛ چون سیستم 
کنترلی پمپ به صورت اتوماتیک با کم کردن سرعت موتور، 

دبی را کاهش می دهد. 
همچنین در سیستم هایی که ممکن است در آینده نیاز به 
در  را  سیرکوالتور  پمپ  نخست  می توان  شود،  بیش تر  دبی 
سیستم،  نیاز  افزایش  با  و  داد  قرار  استفاده  مورد  کم  دور 
از  استفاده  که  این  از  نگرانی  بدون  برد  باال  را  موتور  دور 
کاهش  یا  پمپ  به  آسیب  باعث  متفاوت  دبی های  در  پمپ 

عمر آن شود.

توان مصرفی پمپ  
)W( سه سرعته

توان مصرفی پمپ  
)W( هوشمند

 )m( هد  )m3/h( دبی مدل پمپ سه سرعته مدل پمپ هوشمند

360 190 4 8 TOP-S 25/10

Yonos-MAXO 
25/0.5-10

186 97 4 5 TOP-S 25/7

197 77 3 5 TOP-RL 25/7.5

150 76 5 3.1 Star-RS 25/8

135 64 4 3.3 Star-RS 25/7

84 40 3 2.5 Star-RS 25/6

50 23 2 2 Star-RS 25/4

42 13 1 1.7 Star-RS 25/2

پمپ یا بستن شیر جلوی پمپ نیازی نیست و به سادگی با 
کمک دکمه تنظیم که روی پمپ وجود دارد، مقدار هد و 

دبی تولیدی کاهش پیدا می کند. 

هر پمپ هوشمند می تواند جایگزین مدل های مختلف با ظرفیت های متفاوت شود.
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باید- نبایدها 
           در پمپ

فراموش نکنید هوشمند بودن پمپ های سیرکوالتور 
جبران  را  سیستم  نبودن  باالنس  مشکل  نمی تواند 
کند. برای توزیع متناسب آب بین همه مدارها باید 

نخست سیستم را  باالنس کنید.

که  کنید  دقت  پمپ های سیرکوالتور  نصب  هنگام 
موتور  داخل  از  میعانات  خروج  برای  موجود  شیار 

باید به طورکامل باز بماند.

لوله  باید به همراه دو عدد گسکت روی خط  پمپ 
نصب شود. باید دقت کنید فلش موجود روی پوسته 

پمپ در راستای جریان قرار داشته باشد.

پمپ های کم مصرف ویلو در ساختمان 
مرکزی سازمان  توسعه شهری

و محیط زیست آلمان

نوین  قوانین  و  سیاست ها  تدوین  در  پیشرو  کشوری  آلمان 
با هدف  قوانین  این  برای رشد و توسعه متوازن شهرهاست. 
جلوگیری از رشد ناموزون شهرها و استفاده از تکنولوژی های 
نو و توجه به محیط زیست در توسعه آن ها ایجاد می شوند. 
دفتر مرکزی سازمان "توسعه شهری و محیط زیست" در شهر 
هامبورگ آمیزه ای از هنر معماری و فناوری آلمان است که در 
زمینی به مساحت 6 هکتار ساخته شده و بیش از 1500 نفر 
پرسنل این سازمان را در خود جای داده است. عالوه بر ظاهر 
سخت گیرانه ترین  رعایت  باشکوه،  ساختمان  این  چشم نواز 
استانداردهای زیست محیطی، این ساختمان را از نظر مصرف 
انرژی در شمار پروژه های شاخص در کشور آلمان قرار داده 
و  طراحی  زمینه  در  آلمانی  ممتاز  برند  به عنوان  ویلو  است. 
پمپ های  همه  کننده  تامین  باال  راندمان  با  پمپ های  تولید 

مورد استفاده در این مجموعه است. 

استفاده از انرژی  زمین  گرمایی منبع اصلی گرمایش ساختمان 
ترمواکتیو  سقف های  کمک  به  اتاق ها  دمای  تنظیم  و  است 
مصرف  کاهش  هدف  با  همچنین  می گیرد.  انجام  ساختمان 
آب، سیستمی برای جمع آوری و فیلتر کردن باران وجود دارد 
که آب حاصل را برای برخی نیازها از جمله سیفون توالت ها، 
مورد استفاده قرار می دهد. در این پروژه پمپ های سیرکوالتور 
هوشمند ویلو که در سیستم گرمایش و سرمایش به کار رفته اند، 
مصرف انرژی را بهینه می کنند و بوستر پمپ های ویلو نصب 
شده برای تامین آب هم عالوه بر  ثابت نگه داشتن فشار آب، در 

کاهش مصرف انرژی نقش دارند.
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پرس اتصاالت سوپرپایپ باید با دستگاه پرس و فک مورد تایید )یوپونور یا روتنبرگر( انجام 
شود و انجام پرس  با دستگاهی غیر از یوپونور یا روتنبرگر مجاز نیست. 

ثابت  کیلونیوتن   32 ثابت  نیروی  واردکردن  با  سوپرپایپ  تایید  مورد  پرس  دستگاه های 
و محوری باعث آب بندی کامل اتصال می شوند. نکته دیگر که در پرس کاری باید به آن 
دقت شود، قرارگیری درست فک پرس روی حلقه آلومینیومی اتصال است. فک های پرس 
باید روی شیارهای حلقه  این لبه ها  سوپرپایپ دارای لبه هایی در دهانه خود هستند که 
به  کار  این  اگر  می شود.  پرس  یک پارچه  صورت  به  آلومینیوم  حلقه  بنشیند،  آلومینیوم 
درستی انجام شود، کد رنگ اتصال نیز جدا می شود. گفتنی است قبل از پرس کاری باید از 

روزنه دید اتصال، لوله دیده شود تا از جا رفتن لوله تا انتهای اتصال مطمئن شویم.  

برای نصب سوپرونت 50 باید یک سه راهی به عنوان محل نصب سوپرونت مطابق با نقشه ای 
که سوپرپایپ طراحی کرده است، در محل مناسب اجرا شود. سپس روی نافی سه راهی 
یک تکه لوله ده سانتی متری سوکت دار سایز 50  اجرا و سه راهی با بست به صورت عمودی 
فیکس شود. حال باید قطعه آکاردئونی سوپرونت را کنار گذاشته و سوپرونت را روی سوکت 
نصب کنید. بهتر است برچسب هشدار روی سه راهی چسبانده شود تا سوپرونت توسط افراد 

غیرمتخصص از حالت عمود خارج نشود. سوپرونت فقط در حالت عمودی کار می کند. 

در این اجرا، تکه لوله ده سانتی متری و بست نافی روی سه راهی اجرا نشده است. همچنین 
از سیم مفتول برای محکم کردن سوپرونت استفاده شده که نیازی نیست و ممکن است 
انجام  از  باید توجه داشته باشید که نصب سوپرونت بعد  باعث آسیب به سوپرونت شود. 
تست شبکه فاضالب انجام می شود. بنابراین بعد از درپوش کردن سه راهی و انجام تست، 

درپوش از روی نافی سه راهی باز و سوپرونت در محل خود نصب می شود.
در این اجرای نادرست سوپرونت از حالت عمودی خارج شده که باعث عدم عملکرد درست 

سیستم خواهد شد. 

روی پالک موتور پمپ، دو عالمت به شکل ستاره و مثلث مربوط به ولتاژ مورد استفاده در 
پروژه وجود دارد که نشان می دهد اگر سه رشته سیم برق سه فاز را بخواهیم به موتور پمپ 
وصل کنیم روش درست کدام است. همان طور که در تصویر زیر از پالک پمپ مشخص 
است، در کشورهایی که برق سه فاز دارای ولتاژ 220 ولت است باید سیم ها را به روش 
مثلث و اگر ولتاژ 400 ولت باشد )مشابه برق سه فاز در ایران(، باید سیم ها را به روش ستاره 
وصل کنیم. در حالت ستاره یک طرف ترمینال با پل به هم وصل می شود و به طرف دیگر 

ترمینال سه رشته سیم فازهای ورودی بسته می شود.

در این اجرای نادرست با این که روی پالک پمپ روش ستاره نوشته شده بوده اما مجری 
به اشتباه به حالت مثلث سیم ها را وصل کرده است. در روش مثلث باید خانه  های روبروی 
ترمینال را دو به دو  به هم پل کنیم و سه رشته سیم فازها را نیز به هر کدام ها از خانه های 

یک طرف ترمینال ببندیم.
با اجرای نادرست زیر، موتور هنگام کارکردن داغ می کند و پس از مدتی می سوزد.

گفتنی است اگر ستاره مثلث پمپ هم درست وصل شده باشد، باید جهت چرخش پمپ با 
توجه به عالمتی که روی آن حک شده بررسی شود تا از درست بودن آن مطمئن شویم. 
اگر جهت چرخش درست نباشد، فشار نهایی پمپ ایجاد نمی شود و به اجزای داخل پمپ 
آسیب می رسد. برای درست کردن جهت چرخش پمپ دو عدد از سیم های فاز ورودی را 

جابه جا کنید.

پرس اتصاالت سوپرپایپ با دستگاه یا فک متفرقه باعث آسیب دیدن حلقه پرس می شود و 
آب بندی اتصال را با اشکال مواجه می سازد. همان طور که در تصویر می بینید به دلیل پرس کردن 
اتصال با دستگاه و فک متفرقه، حلقه آلومینیوم دچار لهیدگی شده و اتصال آسیب جدی دیده 
است. با توجه به آن که دستگاه های پرس دستی متفرقه )غیر از یوپونور( قادر به تامین نیروی 
مورد نیاز نیستند، استفاده از آن ها باعث می شود که اتصاالت در آینده دچار نشتی شود. یکی از 
ویژگی های دستگاه پرس دستی یوپونور این است که اگر برای پرس کاری نیروی کافی توسط 

دست به دستگاه وارد نشود دسته دستگاه قفل می شود و مجری متوجه اشکال خواهد شد.

فاضالبی

آبرسانی

پمپ ویلو

اجرای نادرست

اجرای نادرست

اجرای نادرست

اجرای درست 

اجرای درست

اجرای درست

افشار دالنپور،
 مجری آذربایجان غربی

بهزاد فاروقی،
مجری تهران

مناف عباس زاده، 
مجری تهران
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مغزی یا مغزی رابط؟ مساله این است!
یک تجربه

چندی پیش یکی از مجریان با شرکت سوپرپایپ تماس گرفت و گفت برای وصل کردن لوله های سوپرپایپ به فن کویل، 
او  از محل وصل نشتی دارد و نمی تواند سیستم را آب بند کند.  اما  اینچ سوپرپایپ استفاده کرده   از مغزی سایز3/4 

بسیار نگران بود و به کمک فوری نیاز داشت.

موضوع  بررسی  برای  بعد  ساعتی  سوپرپایپ  فنی  کارشناس 
به پروژه مراجعه کرد و از مجری خواست مشکل را بیش تر 

توضیح دهد.
مهره ماسوره ای  اتصاالت  از  پروژه  این  در  گفت:  مجری 
سوپرپایپ استفاده کردم و مثل همیشه راضی بودم. به نظر 
که  دارد  مزایایی  ماسوره ای  مهره  اتصاالت  از  استفاده  من 
می توان به تعداد کم قطعات )حالت مدوالر(، عدم نیاز به ابزار 
از  کرد.  اشاره  نگهداری  و  تعمیر  برای  مناسب بودن  و  خاص 
زمانی که اتصاالت مهره  ماسوره  ای به تکنولوژی RTS مجهز 
شده کار ما آسان ترشده چون دیگر به کالیبرکردن لوله نیازی 

نیست و اجرا سریع تر انجام می شود.

درصد  کاهش  به  مجری  نظر  تایید  با  سوپرپایپ  کارشناس 
شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  لوله  کالیبر  عدم  از  ناشی  اشکاالت 
فراموش نکنید که در حال حاضر فقط دو سایز 1/2 و 3/4 
مجهز به تکنولوژی RTS هستند و نیاز به کالیبرکردن لوله 

نیست اما در سایز 1 اینچ باید لوله را کالیبرکنید.
مجری گفت: در اتصاالت جدید چون تعداد رزوه ها کاهش پیدا 
مهره ماسوره  آچارکشی  برای  صرف  شده  انرژی  میزان  کرده 

کاهش یافته و از این نظر هم راحت تریم. 

اشکال  از خوبی سیستم گفتید پس  کارشناس پرسید: شما 
در چیست؟!

مجری جواب داد: مغزی های سایز3/4 اینچ که برای ارتباط 
لوله سوپرپایپ به فن  کویل استفاده کردیم را نمی توانم آب بند 
کنم. البته خوبی اتصاالت RTS این است که همین اول در 
فرآیند تست کردن متوجه اشکال شده ام و می توانم آن را رفع 
کنم. اگر بعد از تحویل به کارفرما این اشکال پیش می آمد، 

خیلی بد می شد.
کارشناس شرکت با دیدن محل اجرا متوجه خطا شد؛ مجری 
از مغزی استفاده کرده بود. در حالی که او باید از مغزی رابط 

استفاده می  کرد.

تفاوت مغزی با مغزی رابط چیست؟
از مغزي فقط براي وصل کردن لوله هاي سوپرپایپ به یکدیگر 
)وصله کردن( در سایزهاي 16 تا 32 استفاده مي شود؛ اما اگر 
شیرهاي  یا  و  فلزي  اتصاالت  به  را  سوپریایپ  لوله  بخواهیم 

ورودي و قطع کن ببندیم باید از مغزي رابط استفاده کنیم. 
دو طرف مغزی از نظر ضخامت و تعداد رزوه   ها برای وصل کردن 

به مهره ماسوره سوپرپایپ طراحی شده است؛ در صورتی که 
در مغزی رابط یک طرف مشابه مغزی برای وصل کردن به 
مهره ماسوره و طرف دیگر که دارای رزوه  های بیش تر و آجدار 
است، برای وصل کردن به اتصاالت فلزی، یا شیرهاي ورودي 

و قطع کن مناسب است 
همچنین در مغزی رابط که به R هم معروف است، رزوه های 
آجدار، حالت مخروطی و طول بیش تری دارد تا همچنان که 
در اتصال فلزی یا شیر به جلو می رود، آب بندی بهتر شود. در 
ضمن برای استحکام و آب بندی کامل تر، ضخامت این طرف 

بیش از طرف دیگر طراحی شده است.

مجری با دریافت این اطالعات از کارشناس شرکت، درخواست 
مغزی رابط را به شرکت ارسال کرد و روز بعد با خوشحالی 
خبر داد که توانسته است سیستم را به صورت آب بند با فشار 

تست 15 بار در زمان 2 ساعت به کارفرما دهد.

مغزی

بستهبندیسایز)اینچ(شمارهفنی
770051-R-I1/2 20 عدد 
 770052-R-I3/4 20 عدد 
 770053-R-I1 20 عدد 

بستهبندیسایز)اینچ(شمارهفنی

  770051-I1/2 20 عدد 
  770052-I3/4 20 عدد 
770053-I1 20 عدد 

مغزی رابط
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آشنایی با مقررات ملی ساختمان 

مبحث شانزدهم -  ویرایش 96
تاسیسات بهداشتی )27( 

دو خم افقی لوله فاضالب و جزییات 
هواکش های آن

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

افقی خواهیم پرداخت. قائم فاضالب - دو خم 
اگر  باشد.  افقی  یا  قائم  است  ممکن  خم  دو  یادآوری: 
به  شود  انجام  کوتاهی  فاصله  در  قائم  لوله  امتداد  تغییر 
آن دو خم قائم و  اگر این تغییر در فاصله افقی زیادی 

انجام شود، به آن دو خم افقی گفته می شود.

قسمت سی ودوم

برای  موجود  راه حل های  بررسی  به  پیش  شماره  در 
باال  سیفو ن های  هوابند  آب   -  تله  از شکستن  محافظت 
سیفونی  مکش  و  مثبت  فشار  اثر  در  دو خم  پایین  و 
استفاده  با  یا  می توانیم  که  دادیم  توضیح  و  پرداختیم 
از  با استفاده  یا  لوله کشی هواکش و  از سیستم متداول 
v با قابلیت نصب شیر های  سیستم فاضالبی سوپردرین 
این شماره  این پدیده جلوگیری کنیم. در  از  سوپرونت 
خواهیم  دوخم  افقی،  بر  تمرکز  با  شده  گفته  موارد  به 

پرداخت.

راه حل اول: استفاده از سیستم متداول لوله کشی هواکش
مهم است بدانیم در صورتی که تعداد طبقات باالی دوخم 
پایین،  و  باال  قسمت  در  دو خم  باشد،  بیش تر  یا  طبقه   5
اما در شرایطی می توانیم هواکش ها  دارد.  نیاز  به هواکش 

نکنیم: اجرا  را 
شرایط؟ کدام 

وقتی که قطر لوله های قائم باال و پایین و قسمت افقی دو 
خم را بزرگ تر از حد معمول انتخاب کنیم.

به  مربوط  نکته های  ابتدا  باید  موضوع  روشن شدن  برای 
سایزینگ)طراحی( برای قسمت دو خم را یادآور شویم:

افقی  قسمت  سایزینگ  افقی،  دوخم  در  کلی  حالت  در 
)جدول  فاضالب  اصلی  افقی  لوله  مبنای  بر  باید  دوخم 

پ-3-3-2 در مبحث 16 مقررات ملی(  انجام شود. 
مبنای  بر  باید  دوخم  باالی  قائم  لوله  سایزینگ  همچنین 
 16 مبحث  در  پ-1-3-3  )جدول  فاضالب  قائم  لوله 
باید  نیز  دوخم  پایین  قائم  لوله  شود.  انجام  ملی(  مقررات 
روش  این  با  شود.  اندازه گذاری  دوخم  افقی  قسمت  برابر 
قائم  لوله  و  افقی  قسمت  سایز  است  ممکن  سایزینگ، 
پایین دوخم بزرگ تر از سایز لوله قائم باالی دوخم باشد. 

در این حالت دوخم به هواکش نیاز دارد. )شکل1- الف(

)جدول پ-2-3-3( )جدول پ-1-3-3(
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شکل 1

حال اگر لوله های قائم باال و پایین و قسمت افقی دو خم، 
لوازم  تعداد  آن  برای  نیاز  مورد  قطر  از  بزرگ تر  سایز  یک 
بهداشتی درنظر گرفته شوند، دو خم به هواکش نیاز ندارد. 

)شکل1- ب(

راه حل دوم: استفاده از سیستم فاضالبی سوپردرین 
قابلیت نصب شیرهای سوپرونت با   V

هواکش های  جایگزین   P و   100 سوپرونت  روش  این  در 
فشار  بین بردن  از  برای  می  شوند.  دوخم  باالی  و  پایین 
روی  یا  زانویی  روی   100 سوپرونت  دو خم،  از  بعد  منفی 
لوله قائم بعد از دو خم نصب می شود. در هنگام نصب باید 
دقت شود که سوپرونت 100 می تواند تا یک متر زیر سطح 

قرار گیرد. )شکل2( باالترین مصرف کننده  سرریز 

باالی  در  مثبت  فشار  امواج  میراکردن  برای  همچنین 
P به صورت عمودی یا افقی )با توجه به  دو خم سوپرونت 
 1/5 حداکثر  فاصله  در  و  داکت(  فضای  و  کارگاه  شرایط 

متر از زانویی باالی دو خم نصب می شود. )شکل2(

در این روش: 
برای  ونت  متداول  لوله کشی  اجرایی  محدودیت های   •

از بین می رود.  نصب لوله هواکش 
تعداد  افزایش  با  فاضالبی  شبکه  کارایی  عدم  احتمال   •

منتفی می شود. باالی دوخم،  طبقات 
آمده  بوجود  هوای  فشار  تغییرات  به  توجه  با  همچنین   •
در  که  گذرا  مثبت  فشار  سبب  )به  فاضالبی،  شبکه  درون 
مقررات ملی به آن اشاره نشده است( ممکن است با اجرای 
در  مرتفع،  ساختمان های  در  هواکش  متداول  لوله کشی 

شکل 2

باالی  سیفون های  آب  تخلیه  شاهد  پرمصرف  زمان های 
دو خم به علت فشار مثبت گذرا و سیفون های پایین دوخم 
سوپرونت  نصب  مزایای  از  باشیم.  سیفونی  مکش  به علت 
سیستم  در  فشار  افزایش  یا  کاهش  به  واکنش  سرعت 
سیستم  از  سریع تر  فشاری  تعدیل  نتیجه  در  و  فاضالب 

است. هواکش  لوله کشی  متداول 



ایمنی
و بهداشت

گرمازدگی
 

گروه های آسیب پذیردلیل گرمازدگی

نشانه ها

نوشیدنی های مفید در رفع گرمازدگی

راه های پیشگیری

کمک های اولیه

• گرمای هوا
• رطوبت زیاد

• از دست دادن آب و   
   نمک بدن

• کودکان
• سالمندان

• مبتالیان به بیماری های قلبی
   عروقی و دیابت

• پوست داغ، خشک و قرمز
• تنفس سریع

• گشادی مردمک چشم
• تحریک پذیری

• دمای بدن باالی 40 درجه بدون عرق کردن
• ضعف و بی حالی

• تهوع، سردرد، سرگیجه
• نبض ضعیف

• افت فشار خون
• گرفتگی عضالت

• انتقال مصدوم به جای خنک
 ORS نوشاندن محلول •

)یک قاشق چای خوری نمک + 8 قاشق چای خوری 
شکر در یک لیتر آب(

• قراردادن حوله مرطوب روی پیشانی و عضالت 
منقبض شده

• ماساژ عضالت منقبض شده
• در صورت لزوم مراجعه به درمانگاه

• شربت سکنجبین با تخم شربتی
• دوغ

• شربت خاکشیر و آبلیمو

•  استراحت در جای خنک با تهویه مناسب
• استفاده از کولر خودرو

• قرار نگرفتن در فضای باز در معرض نور خورشید
• نوشیدن مایعات به اندازه کافی

• خودداری از ورزش و فعالیت سنگین در جای گرم
• پوشیدن لباس نخی، به رنگ روشن

بر خالف این گفته قدیمی ها ''سالی که نکوست از بهارش پیداست'' 
پس از اردیبهشت پر بارانی که گذشت، تیر و مرداد بسیار گرمی را 
تجربه کردیم. هرچند این گرما بیش تر کشورهای جهان از انگلستان 
تا یونان، شمال اروپا، آمریکا و ژاپن را تحت تاثیر قرار داده  اما در 
با  طبیعت  امیدواریم  هرچند  بود.  نیز  برق  و  آب  کمبود  با  ما  کشور 
ما مهربان تر شود و گرما روبه کاهش بگذارد، اما خوب است درباره 

گرمازدگی و راه های پیش گیری و درمان آن بیش تر بدانیم.
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مجریکافه

حاج حسین زارع یکی از مجریان قدیمی و شناخته شده سوپرپایپ در کرج است که پروژه  های کوچک و بزرگ 
فراوانی از جمله بلندترین برج کرج و تعدادی بیمارستان را به محصوالت سوپرپایپ مجهز کرده است. 

کافه مجری این شماره را با ما همراه باشید تا با این مجری پرتالش بیشتر آشنا شوید.

آقای زارع بفرمایید اهل کجا هستید؟
روستاهای  از  یکی  در   1347 متولد  زارع  حسین  من 
شهرستان تفت استان یزد هستم. در حال حاضر ساکن کرج 

هستم و بیش ترین فعالیتم نیز در همین شهرستان است. 

چگونه وارد حرفه تاسیسات شدید؟
بودم؛   تفت  بنادکوک  روستای  در  راهنمایی  سوم  کالس  تا 
آمدم  کرج  به  بدهم  تحصیل  ادامه  داشتم  دوست  چون  اما 

برادرم بزرگ ترم ساکن این شهر بود.
درکرج هم درس می خواندم و هم با یکی از همشهریان یزدی 
که در حرفه تاسیسات بود، شروع به کار کردم. می دانیدکه 
در آن زمان فقط لوله  فلزی وجود داشت و چقدر کارکردن 
با آن طاقت فرسا بود؛ اما من با همان وضعیت مثل هزاران 

لوله کش دیگر کار کردم و تجربه اندوختم.

چه کارهایی انجام می دادید؟
چنان  جوشکاری  در  می کردم.  جوشکاری  و  لوله کشی 
جالب  افتادم!  پیش  هم  استادم  از  که  بودم  کرده  پیشرفت 
است بدانید یک مدتی که در کرج مشغول شدم همشهری مان 
نزد  روزی که  معرفی کرد.  به دوستش  کارآموزی  برای  مرا 
اتصال  برای جوشکاری یک  ایشان  استاد جدید رفتم دیدم 
که در کنج دیوار قرارگرفته بود به مشکل برخورده و هر کار 
را  است  دیوار  اتصال که مجاور  آن طرف  نمی تواند  می کند 
جوش دهد. وقتی برای ناهار رفت، خودم دست به کار شدم 
اتصال  به  ذوب شده  الکترود  استکان  یک  به اندازه  دیدم  و 

اجرای پدر،  نظارت پسر

جوش  یک  و  کردم  پاک  را  اتصال  خالصه  است!  چسبیده 
عالی زدم. وقتی استاد آمد و کار من را دید، اول دعوایم کرد 
اما وقتی نتیجه کار را دید گفت تو که به کارآموزی نیازی 

نداری چرا اینجا آمدی؟!

فقط در کرج کار می کردید؟
استادم  با  مثال  برای  می رفتم.  هم  دیگر  شهرهای  به  نه! 
لوله  با  را  زنجان  اصلی  میدان  پنج  آب نماهای  لوله کشی 

گالوانیزه اجرا کردیم.

درس را ادامه ندادید؟
چرا تا دیپلم ادامه دادم و پس از آن به فنی حرفه ای رفتم و 
چندین مدرک با درجه های مختلف در لوله کشی و گازکشی 

گرفتم.

از آشنایی با سوپرپایپ بگویید.
پس از لوله های فلزی، لوله های سبز و سفید آمدند؛ اما همه 
نداشتند  کاربرد  شوفاژ  برای  مثال  داشتند.  مشکالتی  آن ها 
بوی  و  طعم  در  چون  نبودند  مناسب  هم  آبرسانی  برای  و 
این  که  می گشتم  لوله ای  به دنبال  می گذاشتند.  تاثیر  آب 
آمده  سوپرپایپ  شنیدم  آنکه  تا  باشد؛  نداشته  را  مشکالت 

است.
با اجرای این لوله جدید توسط آقای عبدوسی که از مجریان 
قدیمی سوپرپایپ است، آشنا شدم. برای یکی از پروژه های 
لوله  سوپرپایپ  نماینده  از  کرج  عظیمیه  در  واحدی   4
عبدوسی  آقای  نبودم،  آشنا  آن  اجرای  با  چون  اما  خریدم 
اعزام شد. آنجا بود که دیدم  از طرف نمایندگی  برای اجرا 

چه لوله خوبی است!

اجرا مهره  ماسوره ای بود ؟
به فاصله  بود.  نیامده  پرسی  اتصاالت  هنوز  زمان  آن  در  بله 
مشکل  کردیم.  اجرا  بازسازی  پروژه  یک  آن،  از  بعد  کمی 
ساختمان این بود که لوله های تک الیه  قبلی، درز باز کرده 
جایگزین  سوپرپایپ  با  را  لوله ها  همه  داشت.  نشتی  و  بود 

کردم. هنوز که هنوز است مشتری راضی است.

با اتصاالت پرسی چه زمانی آشنا شدید؟
خبردار  تا  می کردیم  اجرا  پروژه  ما  و  می رفت  پیش  زمان 
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شدیم اتصاالت پرسی سوپرپایپ هم آمده است. اول دستگاه 
پرس نداشتیم و اجاره می کردیم اما حاال دو تا دستگاه پرس 

یوپونور دارم.

شنیده ایم پروژه های مهمی در کرج اجرا کرده اید؟
بله،  یکی از قدیمی ترین پروژه هایم موسسه تحقیقات صنعت 
)مرکز تحقیقات مهندسی جهاد( بود که لوله کشی سوپرپایپ 
کردم. در آنجا همه کار انجام می شد از طراحی کولر پراید 

گرفته تا پروژه های پیچیده تر!
شهری  خدمات  مراکز  و  بیمارستان  زیادی  تعداد  همچنین 
به  می توانم  ببرم  نام  بخواهم  اگر  که  کرده ام  اجرا  را  کرج 
اشاره  کرج  بقیه اهلل  دیالیز  بیمارستان  و  کسری  بیمارستان 

کنم.

االن در حال اجرای چه پروژه  ای هستید؟
بلندترین  برج  این  هستم.  کرج  مهراد  برج  اجرای  حال  در 
در  فاضالبی سوپردرین  لوله های  آن  در  که  است  کرج  برج 
حال اجرا است. در این پروژه حدود 30 نفر از همکاران من 

مشغول هستند.

مجهز به سوپرونت است؟
این پروژه نه اما برای پروژه بعدی در نظر دارم از سوپرونت 
استفاده کنم. پروژه بعدی از نظر سازه ای شکل هرمی دارد 
لوله کشی ونت سنتی وجود ندارد. به همین  امکان اجرای  و 
با  از راه حل های شرکت سوپرپایپ استفاده کنم.  باید  دلیل 
خدا  امید  به  تا  کرده ام  صحبت  سوپرپایپ  فنی  مهندسان 

پروژه با سوپرونت تجهیز شود.

به نظرتان کار با سوپرپایپ چه مزیت هایی دارد؟
به نظر من یکی از مهم ترین مزیت های آن حفاظت از منابع 
راحت  با خیال  را  لوله سوپرپایپ  است؛ چون  این سرزمین 

اجرا می کنم و می دانم که حاال حاالها کار می کند و خراب 
نمی شود.

از کار با محصوالت سوپرپایپ خاطره ای هم دارید؟
را کار می کردم یک  بیمارستان کسری کرج  بله،  زمانی که 
بازسازی  شد  قرار  که  بود  کنارش  هم  طبقه   6 ساختمان 
این  رادیاتور  لوله های  کنم.  اجرا  را  لوله کشی  من  و  بشود 
 - یا  86  یخبندان شد- 85  ساختمان در همان سالی که 
و  مهندسان  را سوپرپایپ کردم که  و من همه  بود  ترکیده 

کارفرما بسیار راضی بودند.
که  را هم  باران  آب  و  فاضالب  لوله های  که  کردم  پیشنهاد 
فلزی بود، سوپردرین شود اما نپذیرفتند. می گفتند نمی تواند 
تست را پاس کند. جالب است بدانید آب باران را سوپردرین 
تا بست هم زدم. بدون آنکه بست سوکت  کردم و یکی دو 
که  رضایتی  دادم.  تحویل  و  کردم  تست  را  آب باران  بزنم، 
در سیمای مهندسان و کارفرما در آن لحظه دیدم، یکی از 

بهترین خاطرات من است.

روی کارهایی که اجرا می کنید نظارت هم دارید؟
بله من اجرا می کنم و پسرم نظارت می کند! پسرم ترم آخر 
مهندسی مکانیک است و به همراه دو نفر دیگر از مهندسان 
ما روی کارها نظارت می کنند تا اجرایی درجه یک تحویل 

مشتری دهیم.

رابطه تان با دنیای مجازی چه طور است؟
کانال  همیشگی  مشتری  آن که  بر  عالوه  خوب!  خیلی 
گروه  مثل  دیگر  گروه های  هستم،  سوپرپایپ  مجری پالس 
پیگیری  هم  را  سوپرپایپ  مجری  مجاز  تقی خانی  آقای 

می کنم.

در پایان اگر مطلب دیگری هست، بفرمایید.
از سوپرپایپ بسیار ممنونم که محصوالت جهانی را در کشور 
ما عرضه می کند و امیدوارم همچنان این مسیر دشوار را با 

قدرت ادامه دهد و برایش آرزوی موفقیت دارم.

ما هم برای شما موفقیت   و سربلندی آرزو می کنیم.



دانستنیها

استرس یا فشار روانی امروزه یکی از بزرگ ترین مشکالت در 
همه جای جهان و به خصوص برای افرادی چون ماست که با 
انواع نگرانی های اقتصادی و اجتماعی دست به گریبان هستیم.

استرس داراي دو منبع اصلي است:
1- درونی که به ویژگی های ژنتیک، شخصیتی و تجربه های 

زندگی بستگی دارند.

2- بیرونی که مربوط می شوند به رخدادهای ناراحت کننده 
عزیزان،  فوت  یا  بیماری  مالی،  یا  خانوادگی  مشکالت  مانند 
زندگی در شهرهای پر سر و صدا و شلوغ، و حتی رخدادهایی 
تغییر  زندگی،  تغییر محل  مانند  نمی رسند  به نظر  ناگوار  که 

شغل، ورود به مقطع تحصیلی باالتر، تغییر دوستان و ...

استرس
در شماره های پیشین خواندید که بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی، مهارت های زندگی اصول ده گانه ای دارد. 

در این شماره به مهارت کنترل استرس میپردازیم.

مهارت های دهگانه زندگی
قسمت هشتم

نشانه های استرس
افزایش  چشم،  مردمک  گشاد شدن  جسمي:  نشانه های 
سفت شدن  و  انقباض  خون،  فشار  افزایش  قلب،  ضربان 
ماهیچه ها، سرد شدن دست و پا، افزایش تعریق، کاهش حس 

درد، مور مور شدن پوست، ترشح هورمون آدرنالین
تحریک پذیري،  رفتاری:  و  روانی  فکري،  نشانه های 
تصمیم گیری،  و  تمرکز  در  اشکال  پرخاش گري،  بي قراري، 

مشکل خواب، دلهره و احساس ترس 
زندگی  عادی  روند  در  می تواند  استرس  آن که  به  توجه  با 
اختالل ایجاد  کند، کارشناسان برای پیشگیری و کنترل آن 

راه هایی را پیشنهاد می کنند.

پیشگیری
• داشتن هدف مشخص، دست یافتني و قابل پیگیری در  

  زندگی
• برنامه ریزی و تنظیم وقت

• پرهیز از کمال گرایی که انجام کارها را کند می کند و 
  برعکس آن شتابزدگی که باعث اشتباه می شود. 

• یادداشت کردن کارهای روزانه
• آمادگی برای تغییرات

• ورزش روزانه
• خود را تشویق کردن و به خود جایزه دادن در صورت انجام

  کار پیش بینی شده

• داشتن یک سرگرمی در زندگی مانند سفر، فعالیت هنری
  یا فعالیت های داوطلبانه

کنترل استرس
• چند دقیقه در جایی راحت بنشینید و چشمان تان را ببندید. 
خود را در مکانی که دوست دارید تصور کنید؛ ساحل دریا، 
یک کلبه جنگلی یا دامنه مرتفع کوه با چشم اندازی بی انتها. 
هر چه قدر بهتر و بیش تر بتوانید فضای مورد عالقه را در ذهن 
خود تصور کنید بدن و سیستم عصبی شما بیش تراحساس 

راحتی می کند.
• غذا را با آرامش و بدون عجله بخورید. بنشینید و دست کم 
را  بو و مزه غذا  بگذارید. سعی کنید  تا 15 دقیقه وقت   10
بار بجوید. آرامش در غذا  لقمه را چندین  درک کنید و هر 

خوردن، حالتی از آرامش را به مغز انتقال می دهد.
• یک واژه، یک عبارت یا یک دعای آرامش بخش را با خود 

تکرار کنید. 
• سعی کنید اتفاق های خوب زندگی تان را  به یاد آورید. الزم 
یا حرکت  تغییر  بگردید؛ هر  بزرگ  رویدادهای  نیست دنبال 
مثبت در زندگی یک گام به پیش است که یادآوری آن انرژی 

مثبتی برای کاستن از فشارها، به وجود می آورد.
هوا  سینه  حجم  همه  با  دهید.  انجام  عمیق  بازدم  و  دم   •
را به درون بکشید. سپس با فشار ماهیچه های شکمی به طور 
کامل آن را خارج کنید. مغز و سیستم عصبی از دریافت حجم 
هورمون های  و  می کند  خوب  احساس  اکسیژن  از  بیش تری 

مورد نیاز بدن برای کسب آرامش ترشح می شود.
را در  پیاده روی  به  نقلیه، عادت  از وسیله  به جای استفاده   •

خود به وجود آورید.
• به طور کلی خود را از عوامل استرس زا دور نگه دارید.
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محیطزیستوانرژی

پالستیک کم تر ، زمین پایدار
چیز  هر  خریدن  برای  که  نیستید  آن هایی  از  شما  می دانیم 
وقتی  یا  می گیرند،  فروشنده  از  پالستیکی  کیسه  یک  کوچکی 
بشقاب،  از  پر  را  ساک شان  می روند،  پیک نیک  و  دریا  کوه،  به 
لیوان، قاشق و سفره یک بار مصرف می کنند و کسی باید پشت 
سرشان راه بیفتد و زباله های پالستیکی را از طبیعت جمع کند.  

است معلوم 
که شما تا به حال از خطر استفاده بی رویه از مواد یک بار مصرف برای 
سالمتی خود و آیندگان آگاه شده اید و برای جلوگیری از آن کارهایی 
ما  زندگی  تو  آن قدرمشکل  بگویید:''  آن که  بدون  داده اید؛  انجام  هم 

هست که این یکی ... ''. 
نکند  خدا 

از آن هایی باشید که بعد از نوش جان کردن شربت، چای و غذای نذری 

8 راه برای کاهش مصرف پالستیک

با دفن زباله تر در 
باغچه یا گلدان بزرگ 

خاک مرغوب تولید 
کنید.

دارند  انتظار  و  می اندازند  باشد،  جایی  هر  را  مصرف  یک بار  ظرف های 
که رفتگر محل زیر لب غر نزند و فقط وظیفه اش را انجام دهد. 

می دانید شما 
روی  زندگی  کنندگان  تهدید  بزرگ ترین  از  یکی  مصرف ها  یک بار  که 
استرالیا،  ایتالیا،  چین،  انگلستان،  مانند  کشورها  برخی  هستند.  زمین 
شهر  چند  و  آفریقایی  کشور  چند  و  بنگالدش  بوتان،  فرانسه،   هند، 
ایرلند،  در  و  کرده اند  ممنوع  را  پالستیکی  کیسه  از  استفاده  آمریکا، 

ایالت آمریکا بابت آن مالیات می گیرند. آلمان، بلژیک و چند 
می دانید  بهتر  شما 

که  داریم  نقش  زمین  بیش تر  آلودگی  از  جلوگیری  در  ما  تک تک 
پس  است؛  زندگی مان  از  مصرف ها  یک بار  کردن  کم  آن  ساده ترین 
با  پارچه ای  از همین حاال که یک کیسه  را عملی کنید؛  تصمیم خود 
دوام هدیه گرفته اید، آن را همیشه همراه داشته باشید و هنگام خرید 

نه! کیسه پالستیکی الزم نیست! بگویید:  به فروشنده 

فرم اشتراک
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1- اولین تولیدکننده لوله پنج الیه در ایران- الفبای موسیقی
2- تولید کننده پمپ های هوشمند آلمانی که سوپرپایپ نماینده آن است-

کسی که نفرینش در حق دیگران عملی شود
3- با ارزش ترین سکه طال در ایران

محصول  آمریکا  حماسی  فیلم های  باشکوه ترین  از  رهرو-یکی  جمع   -4
1959 که در سال2016 بازسازی شد.
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6- بررسی انجام دادن یک کار- بعد به عربی
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8- جایی پنهان برای مصون ماندن از بمباران 

9- پسوندی در فارسی- شیت بدون سر
10- ترس- واحد سطح به اندازه 100متر مربع - آسمان عربی

11- حرف ربط برای انتخاب - دقت و ریزبینی
12- قطعه بسیار کاربردی در سوپردرین که جایگزین سیم در لوله کشی 

سنتی شده است-کسی که بدون کارکردن از کسی پول درخواست  کند
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سیستم های  برای  فارسی  زبان  به  سوپرپایپ  برآورد  نرم افزار   -1
آبرسانی، فاضالبی و گرمایش کفی

به  و  شکیبانی  خسرو  بازی  با  شصت  دهه  معروف  فیلم  او-   -2
کارگردانی داریوش مهرجویی- در حمام یافت می شود

رضاشاه  زمان  در  که  قطار  عبور  برای  مازندران  در  معروف  پل   -3
ساخته شد - بیماری معروف تابستان

4- چهره - جمع مکسر نهر
5- جای نشیمن خانه - برتر از گوهر آمد پدید

6- پول کاغذی- مایه حیات - درپوش تاسیساتی
7- باالی پیراهن-گل نشکفته - برای صاف کردن لباس بکار می رود

8- به مرحله بعد از برجام می گویند - شهر برعکس
9- کشوری در همسایگی عربستان و ایران که مدتی است در جنگ 

است- بی حساب کتاب و بی برنامه
10- تربیت... را چون گردکان بر گنبد است - بازی قدیم کودکان که 

با تعدادی سنگ انجام می شد
11- در شاهنامه پسر هوشنگ است - بزرگی
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