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نشریه سوپرپایپ 
برای مجریان تاسیسات
شماره 47 - زمستان 1397
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
با یاد علی دوراندیش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مدیر هنری و اجرایی
معصومه فروغ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صفحه آرایی و اجرای جلد
هدی نجفی
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

همكاران این شماره
) به ترتیب حروف الفبا(

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

ردون خاهن زخان و بهار یک رنگ است

ز خویش خیمه ربون زن 

بهار را ردیاب
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 ،TOPEX سال  برتر  شرکت های  ملی  جایزه  مراسم  در 
برتر صنعت  به عنوان شرکت  بار  برای سومین  سوپرپایپ 
تعاون،  توسعه  بانک  شد.  معرفی   97 سال  تاسیسات 
شرکت  صادرات،  بانک  ایران،   بیمه  غدیر،  پتروشیمی 
شیراز،   اقتصادی  ویژه  منطقه  شستا،  سرمایه گذاری 
پتروشیمی فن آوران ، پتروشیمی مروارید، ایران دلکو، پترو 
صنعت گامرون،  پارس خزر و شیمی دارو  از برگزیدگان 

تاپکس 97 هستند.

به مناسبت 11 دسامبر روز جهانی کوهستان، گروهی از مجریان 
تهرانی به  دعوت سوپرپایپ روزی را به کوه پیمایی پرداختند و 
برای کمک به پاکیزگی کوهستان، در بازگشت مسیر خود را 
پاکسازی کردند. می دانید که در فرهنگ کوهنوردی این شعار 
وجود دارد: '' در کوهستان جز رد پا چیزی باقی نگذاریم.''  
چون  دارند؛  زیادی  اهمیت  زیست  محیط  حفظ  در  کوه ها 
سرچشمه همه رودهای بزرگ و منشا نیمی از آب های شیرین 
و  گیاهی  زیاد  گونه های  زیستگاه  همچنین  هستند.  جهان 
بین المللی  اعالم سال  دنبال  به  به شمار می روند.  نیز  جانوری 
کوه ها در سال 2002 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 
پنجاه و هفتمین جلسه خود در ژانویه 2003 روز 11 دسامبر 
)20 آذر( را به عنوان روز جهانی کوهستان تعیین کرد و هر 
سال با تعیین یک موضوع، از کشورهای کوهستانی و اعضای 
خود دعوت می کند تا با اجرای آیین هایی مانند گرد همایی و 
اجرای برنامه های کوهنوردی در بزرگداشت این روز و تاکید هر 
چه بیش تر بر اهمیت و نقش کوهستان و توجه به جلوگیری از 

تخریب و آلودگی آن بکوشند.

ایران، سیستم  ملی  تایید صالحیت  مرکز  بازرس  با حضور 
استاندارد  براساس  کارخانه  آزمایشگاه  کیفیت  مدیریت 
و  گرفت  قرار  تایید  مورد  دوباره   ISO/IEC 17025
گواهی نامه تایید صالحیت برای یک سال دیگر تمدید شد.

بسیار  اهمیت  از  سوپرپایپ  کارخانه  در  آزمایشگاه  واحد 
کنترل  از  تولید   مراحل  همه  زیرا  است؛  برخوردار  زیادی 
مواد اولیه گرفته تا کنترل مراحل تولید لوله های پنج الیه 
زیاد  و حرارت  فشار  برابر  در  لوله ها  مقاومت  آزمون های  و 

در این واحد انجام می شود.

مشهد  گلشن  آرمیتاژ  طبقه   32 تجاری   - اداری  برج 
به  مجهز  کشور  شرق  شمال  ساختمان  مرتفع ترین 
و   V سوپردرین  و  سوپرپایپ +2  آبرسانی  سیستم های 
برای  سوپرپایپ  فرد  به  منحصر  )راه حل   P سوپرونت 
پروژه های  مرتبه( شده است. حضور در  بلند  ساختمان های 
به  مهندسی  جامعه  اعتماد  نشان دهنده  کشور  شاخص 
سیستم ها و محصوالت سوپرپایپ است که بزرگ ترین سرمایه 

21 سال فعالیت این شرکت به شمار می رود. 
در این ساختمان بیش از 600 عدد سوپرونت 50 و 12 

عدد سوپرونت PAPA استفاده شده است.

سومین تندیس شرکت های برتر 
ایران - تاپکس 

روز جهانی کوهستان در سوپرپایپ

آزمایشگاه کارخانه سوپرپایپ در 
گروه بهترین آزمایشگاه های آزمون 

کیفیت

سیستم آبرسانی سوپرپایپ +2 
و سوپر درین V  در مرتفع ترین 

ساختمان شمال شرق کشور
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جمعی از مسئوالن و کارشناسان وزارت آموزش و پرورش از 
دفتر مرکزی و کارخانه سوپرپایپ بازدید کردند.

آموزش های  دفتر  کل  مدیر  سیدمحسن حسینی مقدم  دکتر 
فنی و حرفه ای وزارت آموزش و پرورش و مهندس محمدعلی 
از مسئوالن و  نفر  اتفاق 50  به  اداره کل  این  علی نژاد معاون 
روز  کشور  سراسر  حرفه ای  و  فنی  آموزش های  کارشناسان 

یکشنبه 12 اسفند از کارخانه سوپرپایپ بازدید کردند.
این میهمانان که برای شرکت در همایش سراسری کارشناسان 
مسئول فنی و حرفه ای و هنرستان های سراسر کشور در استان 
هرمزگان حضور داشتند، از پرسرعت ترین خط تولید لوله های 
از  تولید  روند  با  و  کردند  بازدید  اروپا  از  خارج  در  الیه  پنج 
مواد اولیه تا آزمایشگاه تضمین کیفیت و نحوه بسته بندی و 
انبارش محصول آشنا شدند. در ادامه این دیدار آقای یونسی 
مدیر هنرستان سوپرپایپ در قشم نیز گزارشی از فعالیت های 
همیشگی  پشتیبانی  و  همراهی  از  و  ارائه  هنرستان  آموزشی 

سوپرپایپ تقدیر کرد.
سال هاست که همکاری با آموزش و پرورش و مراکز فنی و 
حرفه ای در راستای مسئولیت اجتماعی سوپرپایپ و در زمینه  
ارتقای سطح علمی و فنی نیروهای آماده فعالیت در صنعت 

تاسیسات، انجام می شود.

بازدید مدیر کل دفتر آموزش های 
فنی و حرفه ای وزارت آموزش

به گزارش سایت نظام مهندسی ساختمان یکی از بارزترین و پرورش از کارخانه سوپرپایپ  در قشم
توسط  ساختمان  اجرای  تعهد  پذیرش  انتظامی  تخلفات 

ناظر همان ساختمان است.
بر اساس  ماده 25 آیین نامه اجراي ماده 33 قانون نظام 
مجري  نمی تواند  ناظر   '' ساختمان،  کنترل  و  مهندسي 
لیکن  باشد؛  نظارت  تحت  ساختمان  از  بخشي  یا  تمام 
است.  بالمانع  ساختمان  طراح  توسط  ساختمان  نظارت 
مالك  با  مالي  رابطه  هیچگونه  نمی تواند  ناظر  همچنین 
ایجاد نماید و یا به نحوي عمل نماید که داراي منافعي 

در پروژه گردد.''
عنایت  ''با  کرد  اعالم  دیگر  اطالعیه ای  در  سازمان  این 
تاسیسات  مهندسان  به کار  اشتغال  پروانه  در  اینکه  به 
درج  آتش نشانی  نظارت  صالحیت  ساختمان،  مکانیکی 
نگردیده و در حق الزحمه شرح خدمات مهندسی ایشان، 
تعریف  نشانی  آتش  نظارت  الزحمه  به حق  مربوط  مبلغ 
نشده است و از طرف دیگر طبق روال موجود سازمان، 
طراحی و اجرای کارهای آتش نشانی توسط شرکت های 
مورد تائید سازمان آتش نشانی انجام و نظارت آن بعهده 
سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی می باشد، لذا این 
خدمات  شرح  مشمول  آسانسور،  تائیدیه  مشابه  امر 

مهندسان تاسیسات مکانیکی نیست.''

اطالعیه سازمان نظام مهندسی 
ساختمان  

افزایش  با  تهران  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان 
تعرفه خدمات مهندسی به میزان 25 درصد نسبت به تعرفه 

سال 1396 موافقت کرد.
ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رییس  طاهری  مهندس 
استان تهران با قدردانی از وزیر راه و شهرسازی برای مساعدت 
در تحقق یکی از درخواست های مهم جامعه مهندسی مبنی 
بر واقعی شدن تعرفه خدمات مهندسی بر اساس تورم عمومی 
کشور، از تالش های هیات رییسه این سازمان و اعضای هیات 
مدیره دوره هشتم نظام مهندسی تهران برای حل مشکالت 
مهندسان و اجرای کامل مقررات ملی ساختمان در ساخت 
و سازها خبر داد و ابراز امیدواری کرد که دغدغه های دیگر 

جامعه مهندسی نیز به نحو مقتضی حل و فصل شود.
رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران خاطر نشان کرد 
استان تهران اولین استان کشور است که پس از دستور وزیر 
مهندسی  خدمات  تعرفه  افزایش  به  نسبت  شهرسازی  و  راه 

ساختمان اقدام کرده است.

افزایش 25درصدی تعرفه خدمات 
مهندسی
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بعد از یک سال تالش و پیگیری، دفتر جدید ویلو در دوبی 
این دفتر که در منطقه آزاد  افتتاح شد. در مراسم گشایش 
پیتر  جمله  از  سرشناسی  افراد  است  شده  واقع  جبل علی 
رئیس منطقه  المعلم  و محمد  امارات  در  آلمان  فیشر سفیر 
جبل علی حضور داشتند. این دفتر جدید با مساحت 8000 
مترمربع، دارای فضای نمایشگاهی، آموزشی و اداری است و 
از نظر استاندارد بهینه سازی مصرف انرژی و طراحی محیطی 
یا  LEED درجه ممتاز یا GOLD دارد. ویلو اولین دفتر این 

شرکت در دوبی را در سال 2008 افتتاح کرد.

نمایشگاه تاسیسات و تهویه مطبوع ISH  فرانکفورت یکی 
بر  تمرکز  با  که  است  جهان  در  پیشرو  نمایشگاه های  از 
ایده ها و تکنولوژی های مدرن برای مدیریت آب و انرژی 

در ساختمان ها هر سال در کشور آلمان برگزار می شود.
و  انرژی  آب،  اصلی  موضوع  با  نیز  امسال  نمایشگاه 
برگزار می شود و  تا 24 اسفند ماه  تاریخ 20  از  زندگی 
شرکت کنندگان با حضور در این رویداد مهم محصوالت 
تاسیسات  زمینه  در  را  خود  مبتکرانه  سیستم های  و 
بهداشتی، انرژی پایدار، کاهش مصرف آب، تهویه مطبوع 

و ساختمان های هوشمند، به نمایش می گذارند. 

شی مینگده سفیر جمهوری خلق چین در آلمان، در یک 
برنامه دو ساعته از شرکت ویلو در دورتموند بازدید کرد. 
اولیور هرمس مدیرعامل ویلو در این بازدید گفت: ''حضور 
ویلو از سال1995 در چین آغاز شد و ما اکنون دو سایت 
تولیدی و 16 دفتر فروش در این کشور داریم.'' او اضافه 
کرد:''چین یک اقتصاد قوی منطقه ای برای ماست و بازار 
این  نیز در  باالیی دارد.'' سفیر چین  پتانسیل  داخلی آن 
آینده  راه حل های  و  تکنولوژیک  رهبری  تحسین  با  دیدار 
برای  را  چین  در  آلمانی  شرکت  این  حضور  ویلو،  محور 

منافع دو کشور مهم ارزیابی کرد.

افتتاح دفتر جدید ویلو در دوبی

آب، انرژی، زندگی
در نمایشگاه  ISH  فرانکفورت 

سوپرونت در اتحادیه اروپا2019

بازدید سفیر چین در آلمان از 
شرکت ویلو

 Berlaymont Building ساختمان مرکزی کمیسیون اروپا
در شهر بروکسل کشور بلژیک به سیستم سوپرونت مجهز شد. 
در بازسازی این ساختمان که سمبل اتحادیه اروپا نیز هست  

بیش از 1000 عدد سوپرونت 50 و 100 نصب شده است.
یادآور می شود سوپرونت دارای همه استانداردهای جهانی است و 
در بسیاری از پروژه های مرجع جهانی مانند برج ها، استادیوم های 

ورزشی و فرودگاه ها از آن استفاده می شود.
در ایران نیز پروژه های بسیاری توسط شرکت سوپرپایپ به این 

محصول نوآورانه مجهز شده اند.
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المپیک  در  نیاز  مورد  برق  که  کردند  اعالم  ژاپن  مقامات 
2020 توکیو تنها با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر تامین 

می شود.
که  کرد  اعالم  ژاپن  پارالمپیک  و  المپیک  ملی  کمیته 
را  مسابقات  برای  نیاز  مورد  برق  همه  تا  است  تالش  در 

وضعیت  بررسی  نیوز،  تاسیسات  خبری  پایگاه  گزارش  به 
سالمت قلب یک نفر همواره به ابزارهایی نیازمند بوده است 

که قلب بیمار را زیر نظر بگیرند.
این ابزارها به بدن بیمار متصل می شوند و اطالعات حاصل از 

آن ها با متخصص مربوط به اشتراک گذاشته می شود.
هرچند امروزه بسیاری از دستگاه ها مانند دستگاه فشار خون 
در بیش تر خانه ها وجود دارد اما شاید استفاده از آن ها برای 

همه افراد راحت نباشد.
فناوری  مؤسسه  از  تحقیقاتی  تیم  یک  راستا  این  در 
“راچستر”)Rochester( آمریکا یک توالت فرنگی ساخته است 

تامین برق المپیك 2020 توکیو 
فقط از انرژی های تجدیدپذیر

بررسی وضعیت قلب با توالت فرنگی 

این  از  تا  کند  تامین  تجدیدپذیر  انرژی های  به وسیله 
انجام  انتشار گازهای گلخانه ای کاری  طریق برای کاهش 
این  شود. همچنین 99 درصد کاالهای مورد استفاده در 

مسابقات قابل بازیافت خواهند بود.
به نظر می رسد عالوه بر استادیوم ها، برق مورد نیاز محل 
بین المللی  و مرکز پخش  اسکان ورزشکاران، خبرنگاران  

نیز به وسیله انرژی های تجدیدپذیر تامین شود.
رویداد  چنین  نیاز  مورد  برق  تامین  منتقدان  هرچند 
بزرگی را تنها به وسیله انرژی های تجدیدپذیر تا حدودی 
با  اعالم کرده اند که  ژاپنی  غیر ممکن می دانند، مقامات 
و همچنین  مختلف  از شرکت های  انرژی  نوع  این  خرید 
نصب پنل های خورشیدی به تعداد مورد نیاز به این هدف 

دست پیدا خواهند کرد.

که می تواند پارامترهای مهم قلبی عروقی افراد را اندازه گیری کند.
بهداشتی  سرویس  از  استفاده  نیازمند  انسانی  هر  چون 
است بنابراین داشتن این توالت در خانه هرکسی می تواند 
قلبی وی  را دهد که وضعیت  اطمینان  این  به صاحب آن 

می شود. بررسی  منظم  به طور 
اکسیژن  اکسیژن،  میزان  و  فشار  جدید  فرنگی  توالت  این 
 QRS خون، ضربان قلب، تغییرات ضربان قلب و طول موج

اندازه گیری می کند. قلب را 
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پیدایش جشن  آغاز  ایران،  اسطوره ای  افسانه ای -   روایت های 
نسبت  ایران  پیشدادی  پادشاه  به جمشید، چهارمین  را  نوروز 
اشاره  جمشید  به  ایرانیان  کتاب  کهن ترین  اوستا،  در  داده اند. 
شده است. در این روایت؛ جمشید به فرمان اهورامزدا به جنگ با 
اهریمن که باعث خشکسالی، قحطی و نابودی خیر و برکت شده 
بود، پرداخت و پیروز شد. با نابودی اهریمن بار دیگر شادمانی و 
خرمی و خیر و برکت به زمین برگشت. هر درختی که خشک 
نوین«  »روز  یا  »نوروز«  را  روز  آن  مردم  و  بود سبز شد  شده 
خواندند و همگی به فرخندگی چنین روزی در تشتی جو کاشتند 

و این رسم برای ایرانیان جاودانه شد. 
برخی گفته اند جمشید که به زبان فارسی جم و به زبان عربی 
»منوشخ« نامیده می شد در جهان سیر می کرد، هنگامی که به 
آذربایجان رسید، با تاج و تختی مرصع بر بلندای نقطه ای در 
مشرق جای گرفت و روشنایی آن تاج و تخت در هنگام طلوع 
خورشید مردمان را خیره کرد و آن روز را روز نو خواندند و جشن 
گرفتند و لفظ »شید« که در پهلوی به معنای شعاع است بر نام 
وی افزودند و پادشاه را جمشید نامیدند و رسم نوروز جاودانه و 

پایدار شد.
به جمشید بر گوهر افشاندند    مران روز را روز نو خواندند
سر سال نو هرمز فرودین       بر آسوده از رنج روی زمین

آیینی کهن در دل نوزایی طبیعت

اول  در  پاک  درگذشتگان  فروهرهای  که  است  آمده  اوستا  در 
فروردین برای احوالپرسی از اقوام خود به زمین می آیند و با دیدن 
مسرت و شادمانی بازماندگان از اهورامزدا برای آنان طلب خیر و 
رحمت می کنند. بازماندگان نیز پیش از آمدن فروهرها به نظافت 
و خانه تکانی منزل پرداخته و آماده پذیرایی از آنان می شوند و 

کلمه فروردین یعنی ماهی که متعلق به فروهران است.

ثبت جهانی نوروز
جشن بهاره یا همان نوروز از مهم ترین جشن های نه تنها ایران 
ازبکستان،  افغانستان،  آذربایجان،  ترکمنستان،  کشورهای  که 
استان های  و  ترکمنستان  قزاقستان،  قرقیزستان،  تاجیکستان، 
غربی چین و همچنین کردهای ترکیه، عراق و سوریه، و تاتارها 
و بشکیرها در جنوب روسیه است. این جشن در سال 2010 
از طرف یونسکو به ثبت جهانی رسید.  هرچند نوروز در همه 
کشورهایی که آن را جشن می گیرند در مفهوم کلی مشترک 
است اما در هریک با سنت های خاص هر منطقه برگزار می شود. 
این آیین زیبا که ریشه در اعتدال و زنده شدن طبیعت دارد،  زبان 
و فرهنگ مشترک میلیون ها نفری است که در طول هزاران سال 

شادی و امید به  آینده را حفظ کرده اند. 

نوروز

حوزه جشن نوروز در جهان
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پربیننده های تلگرام مجریبا همکاران
معرفی  تکنولوژی،  فنی،  آموزشی  مطلب  صدها  درمیان 
محصول و دانستنی ها که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته 
در کانال تلگرام مجری قرار داده می شود، برخی با استقبال 
پر  از مطالب  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.

اینرسی حرارتی
اینرسی حرارتی، قابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره 
انرژی، باز پس دادن آن و نحوه تاثیرگذاری بر تغییرات دما، بار گرمایی و 

سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان است.
خوب است بدانیم در یک سیستم گرمایش کفی، مالتی که در کف بر روی 
لوله ها ریخته می شود، اینرسی جرمی سیستم را افزایش داده که نتیجه آن 

گرم ماندن طوالنی سیستم درصورت قطع انرژی است.

نکات اجرایی دوخم 
همانطور که قبال گفتیم اگر دو خم افقی باشد یعنی زاویه خط افق فاضالب 
با محور قائم بزرگتر از 45 درجه باشد، نیاز است که به نکته زیر در زمان 
اجرا توجه شود. زمانیکه فاضالب در حال حرکت به سمت پایین است، در 
لوله افقی دو خم جایی که حرکت آب از قائم به افقی تبدیل می شود، کاهش 
سرعت فاضالب در این قسمت، موجب ایجاد فشار معکوس) فشار مثبت 
به سمت باال ( شده که این مسئله در ساختمانهای بلند مرتبه)بیش از 5 
طبقه در باالی دو خم( مشکالتی را در شبکه ایجاد می کند که نتیجه آن از 
بین رفتن تله آبی در سیفون های باالی دو خم است. برای جلوگیری از بروز 
این پدیده، الزم است لوله کشی ونت برای این قسمت اجرا گردد. راه دیگر 

استفاده  از سوپرونت P در باالی دو خم می باشد.

آبرسانی سرویس های بهداشتی سری یا موازی ؟
همانطور که می دانید سیستم آبرسانی سوپرپایپ +2 به چند صورت سری ، 

موازی ، سری-موازی و لوپ قابل استفاده و اجرا می باشد . 
خوب است بدانیم از جمله مزایای روش سری نسبت به روش موازی:

1-کاهش قیمت به علت عدم استفاده از سه راهی در یک سرویس بهداشتی 
)استفاده از زانو سه راهه، اجرای سه راهی را در سرویس حذف می کند(. 

2-بهداشت بیشتر به علت عدم رکود آب داخل لوله ها : تحقیقات اخیر 
دانشمندان نشان می دهد رکود آب در لوله ها می تواند باعث رشد و انتشار 
باکتری های مضر گردد و از آنجاییکه رکود آب در حالت سری بسیار کمتر 
از حالت موازی است، این روش می تواند مشکالت بهداشتی ناشی از رکود 

آب را کاهش دهد.

@mojriplus

آرزوی سالمتی
با خبر شدیم آرش حیاتی مجری مجاز تهران کسالت سنگ 

کلیه داشته اند. برای این مجری عزیز آرزوی سالمتی داریم.

شادباش
شهرکرد  در  سوپرپایپ  مجاز  مجری  احمدی  سیدعبداهلل 
موفق شدند در مقطع کاردانی رشته تاسیسات فارغ التحصیل 

شوند. این موفقیت را به ایشان تبریك می گوییم.

عرض تسلیت
از قدیمی ترین  آقای محمد سهرابی  با خبر شدیم  متاسفانه 
برادرشان  دست دادن  از  غم  در  سوپرپایپ  مجاز  مجریان 
سوگوارند. این مصیبت را به ایشان تسلیت می گوییم و برای 

همه بازماندگان صبر آرزو می کنیم.

زیارت قبول
ابراهیم نوری و شهرام حدادی از مجریان فعال استان مرکزی 
شده اند.  مشرف  )ع(  رضا  امام  زیارت  به  خانواده  همراه  به 

آرزوی قبولی زیارت برای این همکاران عزیز داریم.

@mojriplus

@mojriplus



13
97

/ 4
7 

ره
ما

ش

10

ت
سا

سي
 تا

ان
ري

مج
ي 

برا
پ 

پاي
پر

سو
يه 

شر
ن

خالقیت در اجرا  
سوپرفیکس

 انعطاف پذیری

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

نمونه هایی را با شما به اشتراک می گذاریم.

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

ساختمان های مسکونی است.

نصب تمامی تجهیزات موتورخانه با 
استفاده از انواع پروفیل سوپرفیکس 

ترکیب انواع پروفیل های سوپرفیکس 
تمامی نیازهای ساپورت را فراهم می سازد. 

سوپرفیکس مجموعه ای از  انواع 
پروفیل هاو بست ها است که در شکل 

باال برای ساپورت کلکتور گالوانیزه مورد 
استفاده قرار گرفته است.

محمدحسین گلچین دوست 
 مجری مجاز استان قزوین

ابوالفضل گلچین دوست 
 مجری مجاز استان قزوین

سری سازی بست و ساپورت در کوتاه ترین 
زمان و ساده ترین شکل توسط سوپرفیکس 

تخت

طراحی منحصر به فرد سوپرفیکس 
تخت این امکان را فراهم می کند که با 

کم ترین طول ساپورت بیش ترین کارایی 
را داشته باشیم 

خالقیت در اجرای ساپورت دو منظوره؛
عبور لوله های سیستم فن کویل از باالی 

ساپورت و لوله کشی آبرسانی از پایین 
ساپورت  

مهندس محمدرضا معارفی
مجری مجاز استان تهران
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سوپرفیکس تخت با استفاده از خم کن 
سوپرفیکس به راحتی امکان سری سازی 

ساپورت ها را در کوتاه ترین زمان ممکن 
فراهم می کند.

سوپرفیکس امکان اجرای خطوط متعدد 
در کمترین فضا و به زیباترین شکل را 

فراهم می کند.

اجرای سوپرفیکس تخت برای اجرای 
لوله های روکار فلزی در موتورخانه

خالقیت مجری برای استفاده از 
سوپرفیکس U ، جهت لوله های سنگین تر

نصب ساپورت به همراه بست  به صورت 
پیش ساخته در سقف بتنی بدون نیاز به 

جوشکاری

نصب لوله های سوپرپایپ به همراه بست 
های روکش با استفاده از سوپرفیکس تخت 

در کم ترین ارتفاع از سقف کاذب با امکان 
تنظیم شیب

رامین مولوی- مجری مجاز 
استان چهارمحال و بختیاری

مهدی پورهمتی
مجری مجاز استان کرمان

زمانی که هنوز سفت کاری ساختمان به 
اتمام نرسیده است، سوپرفیکس می تواند 

در اجرای استاندارد لوله کشی کمک 
شایانی کند.  

سوپرفیکس تخت با سوراخ های متعدد 
امکان فیکس و تراز کردن لوله ها و صفحات 

نصب را در هر شرایطی مهیا می کند.
 

بهترین گزینه برای نصب استاندارد صفحات 
در درای وال ها و دیوارهای کاذب است. 

 

حبیب دریاییان
مجری مجاز  استان خراسان 

رضوی
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نگهداری و پایش    
وضعیت پمپ ها

 )maintenance( ''مهم ترین هدف از ''نگهداری
پمپاژ  سیستم  اطمینان''  افزایش''قابلیت  پمپ ها 
کارکرد  است.  ناگهانی  خرابی های  از  پیشگیری  و 
به  آن که  بر  عالوه  پمپ،  اطمینان  قابل  و  بهینه 
نوع  انتخاب  به  است،  مربوط  آن  ساخت  کیفیت 
پمپ و چگونگی نصب آن بستگی دارد که در هر 
نیز ضروری است.           نگهداری درست  و  راهبری  دو 

فنی آموزشی

از  مختلفی  سطوح  سیستم،  حساسیت  به  بسته 
پمپ  وضعیت  چشمی  کنترل  از  وضعیت،  پایش 
گرفته تا مونیتورینگ دائم پارامترهای حساس انجام 
می شود. انجام نشدن نگهداری و پایش وضعیت به 
تا مرحله خرابی است که در  معنی کارکرد پمپ 
صورت عدم وجود پمپ رزرو، منجر به توقف کار 

سیستم تا انجام تعمیرات یا تعویض می شود. 
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کنترل ظاهری
برای  کارکرد  هنگام  در  معین  زمانی  فاصله های  در  پمپ ها 
لوله،  خط  و  پمپ  آب بند  از  نشتی  احتمالی  موارد  یافتن 
مورد  یا گرفتگی صافی،  غیرعادی  لرزش  اضافی،  سروصدای 
بازرسی قرار می گیرند. هر چه تجربه شخص و سابقه کار او با 

این دستگاه بیش تر باشد، بازرسی دقیق تر خواهد بود. 

پایش فشار و آبدهی پمپ
اصلی ترین معیار برای کنترل عملکرد پمپ اندازه گیری مقدار 
اندازه گیری  برای  است.  تولیدی  )هد(  فشار  و  )دبی(  آبدهی 
دبی نیاز به فلومتر دارید که ممکن است در دسترس نباشد؛ 
اما استفاده از فشارسنج برای محاسبه هد پمپ به سادگی و با 
دقت کافی قابل انجام است. بنابراین الزم است به هنگام نصب 
پمپ از یک فشارسنج مناسب در خروجی پمپ و در صورت 
به کمک  کنید.  استفاده  پمپ  مکش  در  فشارسنج  یک  نیاز 
کنترل فشار و دبی پمپ و مقایسه آن با منحنی مشخصه یا 
اطالعات روی پالک مشخصات، می توان تحلیل کرد که برخی 
از عیب ها )مثل کاهش دبی( به خاطر ایراد در عملکرد پمپ 

است یا تغییری در خط لوله و سیستم اتفاق افتاده است.

پایش ارتعاشات
و  وضعیت  پایش  در  ابزار  کاربردی ترین  و  مهم ترین 
آنالیز  و  کنترل  پمپ ها،   جمله  از  دوار  تجهیزات  عیب یابی 
جمله  از  پمپ  مکانیکی  مختلف  عیب های  است.  ارتعاشات 
ناهم راستایی شفت پمپ و موتور، باالنس نبودن روتور، ایراد 

در بیرینگ ها، خم شدن شفت و بعضی ایرادهای هیدرولیکی 
با  ارتعاشات  آنالیز  به کمک  می توان  را  کاویتاسیون  مانند 
به  سادگی  می تواند  اپراتور  کرد.  ردیابی  پذیرش  قابل  دقت 
مقدار ارتعاشات را ثبت و در صورت رسیدن به حد هشدار، 
پمپ را خاموش کند، اما تحلیل نتایج و تشخیص ایراد نیاز 

به دانش فنی برای آنالیز داده های ارتعاشی دارد.
  

پایش دما
و  پمپ  وضعیت  پایش  برای  می تواند  که  دیگری  مهم  ابزار 
موتور استفاده شود، کنترل دمای بیرینگ ها است. عیب های 
مختلف بیرینگ ها از جمله اشکال در نصب یا نامناسب بودن 
روی  بار  افزایش  که  مکانیکی  ایرادهای  همچنین  روان کار، 
بیرینگ ها  باال رفتن دمای  باعث  به دنبال دارد،  را  بیرینگ ها 
موتورهای  در  استاتور  پیچ  سیم  دمای  اندازه گیری  می شود. 
الکتریکی نیز می تواند روشی برای حفاظت موتور در برابر بار 

اضافی باشد.

عیوب الکتریکی
الکتریکی  موتورهای  در  که  الکتریکی  پارامتر  معمول ترین 
است.  آمپر  حسب  بر  عبوری  جریان  مقدار  می شود،  پایش 
عیب های  از  بسیاری  می توان  آمپر  اندازه گیری  کمک  به 
کنترل  را  موتور  و  پمپ  در  مکانیکی  ایرادهای  و  الکتریکی 
کرد. به این ترتیب در تابلو فرمان موتور،  کنترل و محافظت 
جریان )بی متال، کلید حرارتی، رله کنترل بار و ...( از اجزای 

اصلی به شمار می روند.   

هد و دبی پمپ

دما و ارتعاش بیرینگ ها
مقدار روانکار

هم راستایی شفت ها

آمپر موتور 
دمای موتور

وضعیت بیرینگ ها
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کمپرسور باد: برای وقتی 
که تنظیم فشار باد منبع 

انبساط یا منبع دیافراگمی 
الزم است.

آمپرمتر: می توان از یک مولتی متر 
یا آمپرمتر کلمپی استفاده کرد که 

اندازه گیری جریان الکتریکی به 
سادگی و بدون تماس را امکان پذیر 

می سازد.
ترمومتر لیزری یا دوربین ترموویژن: به 
کمک این وسیله دمای محفظه بیرینگ ها 

یا پوسته موتور قابل اندازه گیری است.

فلومتر پرتابل: به طور معمول از نوع 
اولتراسونیک است و با قرار دادن پراب آن 
روی سطح بیرونی لوله مقدار دبی عبوری 

از داخل لوله را اندازه گیری می کند.

ارتعاش سنج: می تواند از مدل قلمی 
به صورت ساده و تنها نشان دهنده 

ارتعاشات باشد یا از نوع پیشرفته با قابلیت 
ثبت اطالعات و آنالیز داده ها.

گیج فشار آب در رده های 
مختلف برای کنترل مقدار 

فشار پمپ در مکش و دهش: 
گیج های با صفحه نمایش 
بزرگ که داخل آن پر از 

روغن است، دقت باالتری 
دارند. به طور معمول روی 
فلنج پمپ ها مکانی برای 

نصب گیج فشار تعبیه شده 
است.

گیج فشار هوا: برای کنترل 
مقدار فشار منبع انبساط یا 

منبع دیافراگمی
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پرسنل مسئول پایش دوره ای پمپ ها 
به چه تجهیزاتی نیاز دارند؟
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باید- نبایدها 
           در پمپ

فشار هوا در منبع دیافراگمی پمپ باید 10% کم تر 
یک  در  مثال  برای  باشد.  پمپ  استارت  فشار  از 
بار   4 تا   2 فشار  بین  پمپ  که  ساختمان 3 طبقه 
کار می کند، فشار هوا در منبع دیافراگمی در حالت 

بدون آب باید در حد 1.8 بار باشد.

ممکن  کارکرد  هنگام  که  پمپ هایی  مورد  در 
برسد  از صفر  کم تر  به  آن ها  در  فشار مکش  است 
از  باید  بگیرد،  قرار  کاویتاسون  معرض  در  پمپ  و 
فشارسنجی استفاده کنید که مقادیر منفی فشار را 

نیز نمایش دهد. 

در صورت استفاده از فلومتر پرتابل، پراب آن باید در 
قسمتی از لوله قرار گیرد که به اندازه کافی از دیگر 
فاصله داشته   ... و  زانویی، شیرآالت  نظیر  اتصاالت 
باشد. مقدار الزم برای این فاصله در  راهنمای نصب 

فلومتر گفته شده است.

در  پمپ ها  عملکرد  آنالین  پایش 
ایستگاه های قطار اتریش 

راه آهن فدرال اتریش با در اختیار داشتن 5000 ساختمان و 
بیش از 1000 ایستگاه قطار یکی از بزرگ ترین صاحبان امالک 
در این کشور به شمار می رود. بیش از 760 نفر نیروی متخصص 
به صورت 24 ساعته عملکرد ایستگاه ها را زیر نظر دارند. کنترل 
از  سیستم دفع فاضالب در این مجموعه به صورت آنالین و 
ایستگاه مرکزی Praterstern در شمال وین صورت می گیرد. 
سال  در  کامل  به طور  آن ها  کنترل  شبکه  و  پمپ ها  نوسازی 

2008 توسط ویلو انجام شد. 

در این پروژه بزرگ استفاده از پمپ های EMUport که مجهز 
همیشگی  مشکل  هستند  جامد  مواد  جداسازی  سیستم  به 
انسداد پروانه در پمپ های فاضالبی را رفع کرده اند. عالوه بر آن 
نگهداری پمپ ها با سیستم WiloCare صورت گرفته که شامل 

دو سری فعالیت می شود؛
عملکرد  تنظیم  پمپ ها، ضمن  آنالین  پایش وضعیت  الف - 
پمپ ها در بهترین نقطه کاری، در صورت افزایش هر کدام از 
پارامترها )مثال آمپر موتور( هشدار یا فرمان الزم اعالم شده و از 

ایجاد آسیب به پمپ جلوگیری می شود.
ب - سرویس و بازدیدهای منظم و دوره ای از سیستم پمپاژ 
توسط تیم آموزش دیده ویلو برای اطمینان از سالمت فیزیکی 
تجهیزات. مجموعه این موارد عالوه بر کاهش50% هزینه ها، 
بهبود عملکرد و افزایش قابلیت اطمینان را در این مجموعه 

بزرگ و حساس به همراه داشته است.
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مسیرهای  و  مناسب  باید  لوله کشی  اجرای  از  پیش  کارگاه  شرایط  می دانید،  که  همان طور 
لوله کشی تمیز و بدون نخاله باشند. در این تصویر مجری خالق سوپرپایپ، بستر مناسبی را 
برای اجرای لوله ها روی کف ایجاد و لوله ها را با آرایش مناسبی اجرا کرده است.  مجری برای این 
کار از بست های ریلی گرمایش کفی استفاده کرده که باعث شده، اجرا خیلی مرتب انجام شود. 
همچنین خم های مناسبی در طول لوله ها  اجرا شده است، برای خم کاری، لوله ها فنرهای رو و 
توی سوپرپایپ ابزار مناسبی است. زمانی که از فنر برای خم کردن لوله استفاده می کنید، شعاع 
خم باید چهار برابر قطر خارجی لوله و اگرخواستید لوله را با دست خم کنید، شعاع خم باید پنج 

برابر قطر خارجی لوله باشد.

لوله کشی هیچ آرایش و نظم مشخصی ندارد و لوله ها از روی هم عبور کرده اند که باعث می شود 
مالت خور کف زیاد شود. مجری باید پیش از اجرا، مسیرهای لوله کشی را مشخص کند تا لوله ها 
از روی هم عبور نکنند. با نگاه دقیق تر به تصویر، می بینیم در بعضی قسمت ها، لوله ها با سیم 
ضخیم به یکدیگر محکم شده اند، بستن سیم ضخیم روی لوله باعث می شود جدار خارجی 
لوله آسیب ببیند. در این موارد مجری باید از بست کمربندی پالستیکی سوپرفیکس استفاده 
کند. وجود لوله های برق در تصویر نشان می دهد کارگاه از لحاظ زمانی، برای اجرای لوله کشی 
مناسب نبوده و اکیپ های مختلفی همزمان در کارگاه مشغول به کار بوده اند. پیش از اجرا، باید 

حتی المقدور از تردد سایر عوامل کارگاه  جلوگیری شود تا آسیبی به لوله ها نرسد.

این اجرا اشکال های زیادی دارد. اولین اشکال، زاویه ونت توالت ایرانی است. زاویه سه راهی 
ونت نسبت به افق، کم تر از 45 درجه است. بنابراین زمانی که سیفون توالت ایرانی کشیده 
می شود، ممکن است فاضالب به داخل ونت سرریز  شود که در نتیجه باعث می شود ونت 
ساپورت کشی  و  بست کاری  اجرا،  این  اشکال های  دیگر  از  باشد.  نداشته  درست  عملکرد 
نامناسب لوله های فاضالب است. تعداد بست ها کافی نیست و محل بست ها نیز نامناسب 

است. این نوع اجرا بدون تردید در زمان تست مشکالت مختلفی را به وجود می آورد.

در این تصویر چند نکته ی درست اجرایی وجود دارد. اولین نکته، اجرای درزهای انبساط است. 
محل درزهای انبساط در نقشه   به صورت خط چین مشخص شده است و مجری باید مطابق با 
نقشه درزها را اجرا کند. همان طور که در شماره ی قبلی نشریه مجری گفتیم، لوله هایی که از 
زیر درز انبساط عبور می کنند باید با خرطومی پوشانده شوند. دومین نکته، رعایت فاصله ی بین 
لوله ها است. طبق طراحی سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ،  ممکن است در یک فضا، فاصله بین 
لوله ها 30 سانتی متر و در فضای دیگر این فاصله 10 سانتی متر باشد، مجری باید مطابق با نقشه، 
لوله ها را اجرا کند. از بست ریلی و بست خاردار گرمایش کفی هم به شکل مطلوبی در این اجرا 
استفاده شده و آرایش مدارها و خم ها خوب است و در مجموع شاهد یک اجرای درست هستیم. 

تصویر به اندازه ی کافی گویای یک اجرای نادرست است. قرار گرفتن سنگ و بشکه و تخته 
روی مدارها، آرایش مدارها را تغییر داده است. شاید جایی از لوله ها هم سوراخ شده باشد. وجود 
ابزار و نخاله های بنایی به مدارها آسیب می زند و نباید روی مدارها قرار گیرند. باید بدانیم که از 
زمان شروع به کار اجرای گرمایش کفی، یعنی از زمان اجرای عایق کناری تا ریخته شدن مالت 
گرمایش کفی روی مدارها، هیچ یک از عوامل کارگاه نباید روی مدارهای گرمایش کفی رفت  و 
آمد کنند. همچنین هنگام بتن ریزی گرمایش کفی باید مدارها زیر فشار تست باشند تا سوراخ 

شدن احتمالی لوله، پیش از سفت شدن بتن مشخص و رفع شود.

بر اساس راهنمای نصب و اجرای سیستم فاضالبی سوپردرین، همچنین مبحث 16 مقررات ملی 
ساختمان، ونت وسیله بهداشتی باید با زاویه حداقل 45 درجه نسبت به افق اجرا شود. در این 
تصویر سه راهی که بعد از سیفون توالت ایرانی اجرا شده، زاویه  45 درجه نسبت به تراز افق دارد. 
بنابراین چون نافی سه راه نسبت به افق زاویه 45 درجه دارد، فاضالب وارد لوله ونت نمی شود. 

از دیگر نکات؛
یك - استفاده از سیفون موفه دار سوپردرین برای توالت ایرانی است. این سیفون به مجری کمک 
می کند تا طول علمک سیفون را بنا به نیاز پروژه انتخاب کند. سیفون های موفه دار سوپردرین در 

سایزهای 50، 75 و 110 هستند.
دو- سوپرفیکس U است که مجری برای ساپورت کشی سیفون از آن استفاده کرده است. سیستم 
نصب تاسیسات سوپرفیکس راه حل سوپرپایپ برای ساپورت کشی سیستم های تاسیساتی است. 

در ضمن می دانید که با استفاده از سوپرونت می توان لوله کشی ونت را حذف کرد.

فاضالبی

آبرسانی

گرمایش کفی

اجرای نادرست

اجرای نادرست

اجرای نادرست

اجرای درست 

اجرای درست

اجرای درست

اجرای درست، 
یعقوب یوسف زاده

مجری  مجاز ارومیه

اجرای درست،
 سعید حاجی زاده

 مجری  مجاز تهران

اجرای درست،
حبیب دریاییان

مجری  مجاز مشهد
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یك تجربه
اجرای سیستم فاضالب، بایدها  و نبایدها!

تماس گرفت  با شرکت سوپرپایپ  پروژه ها  از  یکی  کارفرمای 
و گفت: مجری پروژه ی ما چندین بار سیستم فاضالبی را آب 
اتفاق  نشتی  محل  یک  از  بار  هر  ولی  کند  تست  تا  انداخته 

می افتد و تا االن موفق به انجام تست نشده است.
خود  با  کارگاه  به  مراجعه  راه  در  سوپرپایپ  فنی  کارشناس 
ممکن  فاضالبی  سیستم  اجرای  در  خطاهایی  چه  کرد:  فکر 
مواجه  اشکال  با  را  تا تست سیستم  باشد  داشته  است وجود 
کند؟ آبا تعداد بست ها کافی نیست؟ آیا محل بست ها مناسب 
نیست؟ آیا ساپورت کشی ایراد دارد؟ آیا لوله ها کونیک نشده؟ 
اینها اشکال های رایج  اتصاالت تمیز نیست؟  آیا حلقه آب بند 
اجرای سیستم فاضالبی است که باعث می شود، تست سیستم 

به درستی انجام نشود. 
کارشناس فنی سوپرپایپ در کارگاه مشاهده کرد، مجری یک 
بار آب  علیرغم چند  ولی  اجرا کرده  نمونه  به عنوان  را  واحد 
انداختن داخل سیستم، موفق به تست 3 متر ستون آب نشده 

است.
الزم بود که او در زیر سقف و از نزدیک سیستم فاضالبی را 
بررسی کند. در نگاه اول مشخص شد تعداد بست ها کافی نیست 
و محل اجرای بست ها هم اشکال دارد. بر اساس راهنمای نصب 
و اجرای سیستم فاضالبی سوپردرین پشت همه ی سوکت ها 
ده  در حدود  هم  بست ها  بین  فاصله ی  شود.  اجرا  بست  باید 
برابر قطر خارجی لوله است که در این کارگاه رعایت نشده بود. 
فاصله دقیق بست ها در جداول راهنمای نصب و اجرای سیستم 

فاضالبی سوپردرین وجود دارد.
اشکال دوم این بود که ساپورت کشی انجام نشده بود و مجری 
کرده  فیکس  سقف  از  نقطه  یک  به  متری  پیچ  با  را  بست ها 
ایجاد  باعث  از سقف،  نقطه   یک  به  بست ها  کردن  بود. وصل 
حرکت پاندولی در سیستم می شود. بنابراین تست سیستم با 
اشکال مواجه خواهد شد. کارشناس فنی سوپرپایپ برای حل 
این مشکل، قطعه مهاربند سوپرفیکس را پیشنهاد داد. با اضافه 
بین  از  کلی  به طور  لوله ها  پاندولی  حرکت  قطعه،  این  کردن 
می رود؛ چون مجری می تواند بست ها را به دو نقطه ی دلخواه 

فیکس کند.  از ویژگی های دیگر این محصول، اجرای سریع، 
انعطاف پذیری، نیاز به فضای کم جهت نصب و ضریب ایمنی 
شده  عرضه   M10.M8 سایز  دو  در  محصول  این  است.  باال 

است.

با توجه به وضعیت اجرا می شد حدس زد که برش و کونیک 
لوله ها هم اشکال داشته باشد. بنابراین از مجری خواسته شد 
که تعدادی از بست ها را باز کند و لوله  را از داخل سوکت بیرون 

بکشد.
با بیرون کشیدن لوله  از داخل سوکت، همه چیز روشن شد 
فهمید.  روشنی  به  را  سیستم  نشدن  تست  دلیل  کارفرما  و 
اره بریده شده و بدون کونیک، داخل سوکت  با کمان  لوله 

قرار گرفته بود! 

قرار  زمان  در  باشد،  نشده  لوله کونیک  اگر  شما می دانید که 
گرفتن در اتصال، حلقه آب بند ممکن است اتصال را از جای 

خودش خارج  کند و از همان محل نشتی اتفاق  افتد. 
روکات روتنبرگر ابزاری است که عالوه بر برش درست، لوله را 
از  کونیک هم می کند. کارشناس فنی سوپرپایپ گفت: ''بعد 
برش و کونیک، مجری باید دقت کند که حلقه آب بند سوکت 
تمیز باشد و لوله را با استفاده از مایع روان کننده سوپردرین 
سیستم  اجرای  درست  روش  این  دهد.  قرار  اتصال  داخل 

فاضالبی سوپردرین است!''
روز بعد کارفرما در تماس با سوپرپایپ اعالم کرد که مجری 
ایرادهای اجرا، موفق  به تست سیستم فاضالبی  از رفع  پس 

شده است.

بخش متحرک

بخش ثابت
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آشنایی با مقررات ملی ساختمان 

مبحث شانزدهم - ویرایش 96
تاسیسات بهداشتی )29( 

بهداشتی لوازم  نصب 
ساختمان،  ملی  مقررات   16 مبحث  توضیحات  ادامه  در 
لوازم  ''تعداد  درباره  خواندید،  پیشین  شماره  در  چنانچه 
و  به بحث  این شماره،  در  داده شد.  توضیحاتی  بهداشتی'' 
خواهیم  بهداشتی''  لوازم  ''نصب  کلیات  مورد   در  بررسی 

پرداخت. 

قسمت سی و چهارم

به  بهداشتی  سرویس های  نصب  خصوص  در  مبحث  الزامات 
شرح زیر است:

االف- لوازم بهداشتی که روی کف یا دیوار نصب می شوند و لوله 
فاضالب از کف یا دیوار به آن ها متصل می شود )مانند توالت 
فرنگی( ، باید با پیچ و مهره و فلنچ به کف یا دیوار متصل شوند. 
از آن جا که پیچ و مهره مورد استفاده برای نصب لوازم بهداشتی 
برابر  باید در  قرار دارد،  یا دیوار در معرض رطوبت  روی کف 

خوردگی مقاوم باشد.

یا خروج گاز های بد بو،   از نشت فاضالب  برای جلوگیری  ب- 
فاضالب  لوله  به  بهداشتی  وسیله  تخلیه  لوله  اتصال  محل 
شرایط  این  در  باشد.  هوا بند  و  آب بند  کامال  باید  ساختمان، 
توصیه می شود در محل ورود لوله خرطومی وسایل بهداشتی 
به سیستم فاضالب از الستیک های حلقه ای مانند الستیک های 
بو گیر  الستیک  خصوصیت  کنید.  استفاده  سوپردرین  بوگیر 
انتشار  مانع  که  است  آن   بودن  هوا بند  و  آب بند  سوپردرین، 

گازهای بدبو به داخل ساختمان می شود.

پ- لوازم بهداشتی و خروجی های سیستم توزیع آب ممکن 
است باعث برگشت جریان و آلوده شدن شبکه آب آشامیدنی 
شوند. اتصال لوله ورودی آب به لوازم بهداشتی باید به نحوی 
باشد که برگشت جریان و آلوده شدن آب مصرفی اتفاق نیفتد. 
ت - برای حفاظت لوله ها و اتصاالت از خطر شکستگی و نشت، 
نصب لوازم بهداشتی باید به گونه ای باشد که وزن آن ها به سازه 

ساختمان منتقل و به لوله ها و اتصال ها وارد نشود.

ث-  برای عملکرد درست لوازم بهداشتی، نصب آن ها به صورت 
نصب،  نبودن  تراز  صورت  در  مثال  برای  است.  ضروری  تراز 
ممکن است سیفون عمق آب بندی مورد نیاز را تامین نکند و یا 

تخلیه به خوبی صورت نگیرد.

لوازم  از  هریک  لحظه ای  مصرف  ملی حداکثر  مقررات  در   •
بهداشتی با واحد S.F.U مشخص می شود.

• حداکثر فشار آب جریان لوله کشی توزیع آب مصرفی، در 
پشت شیر های لوازم بهداشتی در وضعیت بدون جریان نباید 

از 4 بار بیش تر باشد. 
و  شود  طراحی  طوری  باید  مصرفی  آب  لوله کشی  شبکه   •
حداکثر  زمان  در  که  شود  اندازه گذاری  ترتیبی  به  لوله ها 
مصرف، فشار جریان آب در لوله هایی که به لوازم بهداشتی 

آب می رسانند، از ارقام جدول 1 بیش تر باشد. 

حداقل مقدار فشار
لوازم بهداشتی آب )متر(

5/5 وان

14 وان با شیر ترموستاتیک

2/7 بیده

14 بیده با شیر ترموستاتیک

5/5 شیر مخلوط

5/5 ماشین ظرفشویی خانگی

5/5 آب خوری

5/5 لگن رختشویی

5/5 دستشویی

5/5 دوش

14 دوش با شیر ترموستاتیک

5/5 شیر سر شیلنگی

5/5 شیر آفتابه

5/5  سینک

17 یورینال با فالش والو

17 توالت با فالش والو

5/5 توالت با فالش تانک

جدول 1: حداقل مقدار فشار آب در پشت شیر های لوازم بهداشتی

ج-  برای رعایت صرفه جویی در مصرف آب،  فشار و میزان آب 
مورد نیاز برای لوازم بهداشتی باید مطابق با جداول زیر باشد.
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جدول 2: مقدار S.F.U برای لوازم بهداشتی مختلف

نوع تصرف، سکونت یا لوازم بهداشتی
اشغال

مقدار S.F.Uنوع کنترل

کلگرمسرد

1010فالش والوعمومیتوالت

55فالش تانکعمومیتوالت

55فالش والوعمومییورینال

33فالش تانکعمومییورینال

1/51/52شیرعمومیدستشویی

334شیرعمومیوان

334شیر مخلوطعمومیدوش

1/51/52شیر مخلوطعمومیشیر آفتابه

2/252/253شیرادارات، غیرهسینک عمومی

334شیرهتل، رستورانسینک آشپزخانه

0/250/25شیرادارات، غیرهآبخوری

66فالش والوخصوصیتوالت

2/22/2فالش تانکخصوصیتوالت

0/50/50/7شیرخصوصیدستشویی

111/4شیرخصوصیوان

111/4شیر مخلوطخصوصیدوش

0/50/50/7شیر مخلوطخصوصیشیر آفتابه

111/4شیرخصوصیسینک آشپزخانه

111/4شیرخصوصیسینک رختشویی

لوازم بهداشتی یک حمام 
کامل

61/57فالش والوخصوصی

لوازم بهداشتی یک حمام 
کامل

2/71/53/6فالش تانکخصوصی

1/41/4اتوماتیکخصوصیماشین ظرفشویی

ماشین رختشویی 3/6 
کیلوگرم

111/4اتوماتیکخصوصی

ماشین رختشویی 3/6 
کیلوگرم

2/252/253اتوماتیکعمومی

ماشین رختشویی 7/3 
کیلوگرم

334اتوماتیکعمومی

به  مقررات،  در  لوله ها  اندازه گذاری  روش  بدانیم  است  خوب 
شرط  به  را  دیگر  مهندسی  روش های  از  استفاده  وجه  هیچ 
تایید منتفی نمی کند. به طور مثال یکی دیگر از استانداردهای 
معمول جهت طراحی و اندازه گذاری لوله ها در سیستم آبرسانی 
استاندارد اروپایی DIN-1988 می باشد. چنانچه در نشریه قبلی 
سیستم  طراحی  برای  سوپرپایپ  شرکت  پرداختیم،  آن  به 
تا تهیه نقشه خروجی سیستم آبرسانی،  آبرسانی )از طراحی 
شده  بومی سازی  نرم افزار  از  قیمت(  برآورد  و  اقالم  فهرست 
نرم افزار  این  پیش فرض  که  می کند  استفاده   CAD  سوپرپایپ
برای طراحی سیستم آبرسانی استاندارد DIN-1988 است. در 
شکل زیر میزان مصرف و حداقل و حداکثر فشار پشت شیر یک 
روشویی در نمایی از نرم افزار سوپرپایپ  CAD نشان داده شده 

است. ذکر این نکته حائز اهمیت است که امکان تغییر مصارف و 
 CAD  فشار پشت شیر های لوازم بهداشتی در نرم افزار سوپرپایپ
در صورت نیاز و جهت انطباق با سایر استانداردها، نیز وجود دارد.
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سالمتی در نوروز
 

با  که  فصلی  آلرژی  بروز  می آورد.  به همراه  را  بزرگی  دردسر  بعضی ها  برای  زیبایی اش  و  رنگ  همه  با  بهار 
گرده افشانی گل و گیاه ارتباط دارد، گاهی چنان آزاردهنده می شود که فرد را مجبور به مراجعه به پزشك 

و مصرف دارو می کند. اگر آلرژی فصلی دارید، شاید این اینفوگرافی به کارتان بیاید.

شایع ترین عوامل آلرژی زاآمار ابتال به آلرژی در ایران و جهان
گرده گل ها و گیاهان

انواع قارچ های میکروسکوپی
گرد و غبار

پرز و موی حیوانات
عطرها

نشانه های آلرژی بهاری

نوشیدن آب فراواناستفاده از عینک آفتابیمصرف نکردن ادویه ها و غذاهای تند

مصرف میوه و سبزی مصرف داروهای تجویز شده استفاده از ماسک فیلتردار
به وسیله پزشک

10 تا 30% در جهان
12 تا 14% درایران

  چگونه عوارض آلرژی بهاری را کاهش دهیم؟

قرمزی و خارش چشم
ریزش اشک

حساسیت به نور

کاهش تمرکز
احساس خستگی

عطسه های پی درپی
خس خس کردن

احساس کمبود هوا

قرمزی، خارش، 
گرفتگی بینی
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کافه مجری

حسینعلی حیدری از مجریان مجاز قدیمی سوپرپایپ شهرستان اراک به گفته مهندس حنیفه محمودی نماینده 
منطقه یکی از افراد شناخته شده در تاسیسات استان است به هیچ لوله ای غیر از سوپرپایپ دست نمی زند. در 
مراسم بازآموزی مجریان مجاز استان مرکزی با این مجری همه فن حریف مصاحبه ای کردیم که از شما دعوت 

می کنیم با ما همراه باشید.

کمی از خودتان بگویید.
در  فروردین1343  اول  متولد  حیدری  حسینعلی  من 
شبکه  به   1385 سال  از  و  هستم  اراک  روستاهای  از  یکی 

مجریان مجاز سوپرپایپ پیوستم.

چرا به شما همه فن حریف می گویند؟
در  مدرک   5 که  باشد  خاطر  این  به  شاید  دارند.  لطف 

رشته های مختلف فنی دارم!

چه جالب! در چه رشته هایی؟
پنجره سازی،  و  درب  حرفه ای،  جوشکاری  ساعت سازی، 

نجاری )سلولزی( و باالخره لوله کشی

چه طور با این همه رشته آشنا شدید؟
بلد  فن  و  هنر  تا  -  هشت  هفت  هم  او  و  بود  فنی  پدرم 

فراغت   اوقات  در  و  بنایی می کرد  نجاری می کرد،  بود. مثال 
عالوه  من  بگویم  نرفته  یادم  تا  می کرد.  هم  شکسته بندی 
هرچند  می کنم  هم  شکسته بندی  گفتم  که  رشته هایی  بر 
امیدوارم هیچوقت گذر کسی در این خصوص به من نیفتد؛ 
اما اگر هم افتاد در جریان باشید که برای این خدمت پول 

نمی گیرم!
باید  یا  فنی  آدم  که  است  معروف  ما  منطقه  در  خالصه،  
چسبیده  باید  یا  باشد  داشته  فنی  ذات  یعنی  باشد  چکیده 
باشد یعنی عالقمند به این کار باشد،  من هر دو بودم یعنی 

هم چکیده و هم چسبیده!

با سوپرپایپ کی و چگونه آشنا شدید؟
آشنایی با سوپرپایپ در سال 1383 پیش آمد. پس از قبولی 
در دانشگاه در سال 1379، از شهر خودم سربند، به اراک 
آمدم. در اراک شرکت سرمایه گذاری مسکن که یک شرکت 
از من خواست در سه  بزرگ در حوزه ساخت و ساز است، 

مجری همه  فن حریف
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کار جوشکاری،  نجاری و تاسیسات برآورد قیمت بدهم. در 
ارتباط  آغاز  برنده شدم و همین  تاسیسات  نهایت در رشته 

من با سوپرپایپ بود.
سوپرپایپ  شرکت  با  مسکن  سرمایه گذاری  که  آن جا  از 
تفاهم نامه داشت و دارد، سال 1383 من و 16 نفر را برای 

فراگیری اجرای سوپرپایپ به تهران فرستادند.
پس از پایان دوره من از بین 16 نفر برگزیده شدم و در سال 
85 کارت مجری  مجاز سوپرپایپ را گرفتم و حدود 13 سال 

است که افتخار همکاری با سوپرپایپ را دارم.

شنیده ایم فقط سوپرپایپ کار می کنید؟
کافی  اطالعات  چیزی  درباره  تا  من  است،  همین طور  بله 
خاطرجمع  چیزی  از  تا  و  نمی کنم  نظر  اظهار  باشم  نداشته 
برای  من  از  زیادی  شرکت های  نمی کنم.  کار  آن  با  نباشم 
همکاری دعوت کردند؛ برای مثال یک بار یکی از شرکت های 
لوله سازی از من دعوت کرد تا آزمایشگاه و استحکام  لوله اش 
را برایم توضیح دهد. وقتی صحبت  به پایان رسید، از مسئول 
آزمایشگاه خواستم زیر برگ تست آزمایشگاه را امضا کند و به 
من تحویل دهد اما قبول نکرد،  من هم گفتم شما که خودتان 
جرات نمی کنید زیر برگه خودتان را امضا کنید چگونه از من 

انتظار دارید محصول شما را به مردم پیشنهاد کنم.
برای همین فقط سوپرپایپ کار می کنم چون به آن اطمینان 

کامل دارم.

اولین پروژه ای که کار کردید یادتان هست؟
بله اولین پروژه 338 واحدی استانداری اراک بود که موفق 

شدم سوپرپایپ اجرا کنم.

خاطره ای هم از اجرای سوپرپایپ دارید؟
خاطره که زیاد است اما یکی از آن ها مربوط به سال 1392 
داشتم  را  معروف  بانک های  از  یکی  رییس کل  خانه  است. 
جالبی  معماری  یک  خانه  این  می کردم.  اجرا  گرمایش کفی 
داشت به طوری که در سالن 20*25 مترمربعی اش حتی یک 

ستون هم وجود نداشت!
این را هم بگویم وقتی گرمایش کفی اجرا می کنم خیلی خیلی 
حساس هستم به طوری که خودم و همکارانم کفش های مان 
را در می آوریم و عوامل کارگاه هم اجازه ورود به محدوده را 
ندارند! یک روز کارفرما سرزده برای بازدید آمد و خواست وارد 
آن که  بدون  دیدم  گرمایش کفی شود.  اجرای  در حال  سالن 
من چیزی بگویم اول کفش هایش را درآورد و بعد وارد شد. 
راستش کمی خجالت کشیدم و گفتم الزم نبود شما این کار 
را بکنید. اما ایشان گفتند ما و شما فرقی نداریم. من هم باید 

شرایط انجام کار را رعایت کنم.

ابزار سوپرپایپ هم دارید؟
بله! در سال 1385 تصمیم گرفتم یک دستگاه پرس بخرم، 
یوپونور که من  و  روتنبرگر  شرکت دو مدل دستگاه داشت؛ 
روتنبرگر را انتخاب کردم. این دستگاه را با 4 تا فک خریدم و 
هنوز هم استفاده می کنم. بعضی وقت ها نیاز به سرویس پیدا 
می کند که به خدمات ابزار سوپرپایپ ارسال می کنم و گاهی 

هم خودم تعمیر می کنم.

مگر تعمیر دستگاه را می دانید؟
بله، البته به همه خوانندگان این مصاحبه توصیه می کنم از 
تعمیر دستگاه توسط افراد غیر وارد پرهیز کنند. اما من تعمیر 
نباشد  اگر اشکال پیچیده ای  یاد گرفته ام و  را  دستگاه پرس 

خودم از پس آن برمی آیم.

شاگرد هم دارید؟
کار  بازار  وارد  استادکار   15 تاکنون  و  دارم  شاگرد   8 حدود 
کرده ام. خوشحال هستم که در این زمینه هم توانسته ام به 

جامعه خدمت کنم.

به نظرتان کار با سوپرپایپ چه مزیتی دارد؟
قابل  از نظر کیفیت و اطمینان  سوپرپایپ شرکتی است که 
اعتماد است و خیلی خوب می شود که نمایندگان مناطق نیز 
سعی کنند از مجریان  مجاز حمایت بیش تری کنند تا کیفیت 
اجرا قربانی قیمت پایین اجرا توسط مجریان غیر مجاز نشود.

اگر حرفی هست که بخواهید پایان بخش این مصاحبه 
بفرمایید. باشد 

برای شرکت سوپرپایپ آرزوی موفقیت دارم.

ما هم برای شما آرزوی موفقیت و پیشرفت داریم افطاری سال 1386



13
97

/ 4
7 

ره
ما

ش

24

ت
سا

سي
 تا

ان
ري

مج
ي 

برا
پ 

پاي
پر

سو
يه 

شر
ن

دانستنی ها

همان طور که هیجان مثبت باعث کسب شادی و افزایش 
و  استرس  زمینه ساز  منفی،  هیجان  می شود،  انرژی 
است.  اجتماعی  روابط  تخریب  نتیجه  در  و  اضطراب 
قابل پیش بینی بودن افراد و شرایطی که در آن زندگی 
می کنیم یکی از عواملی است که به ما احساس امنیت 
می دهد. از آن جا که هیجان تابع منطق نیست، می تواند 
گاهی افراد و شرایط را غیرقابل پیش بینی  کند؛ بنابراین 

باید روش های کنترل هیجان را به کار بگیریم.

مدیریت هیجان! 
مهار  اگر  که  می شوند  سرکش  قدری  به  هیجانات  گاهی 
نشوند، شعله می کشند و ویران می کنند. پس کنترل هیجانات 
کنش های  در  که  است  مهارتی  خشم  کنترل  به خصوص  و 
هیجان  مدیریت  که  ما،  جامعه  شرایط  در  به ویژه  اجتماعی، 

منفی و خشم یک نیاز فوری است، اهمیت زیادی دارد.
گاهی  می کنند؛  بروز  مختلفی  شکل های  به  منفی  هیجانات 
شکل خشم به خود می گیرند و گاهی ترس، غم، یا اضطراب. 
کنترل هیجانات به معنای سرکوب شان نیست، بلکه به معنای 

شناخت و آگاهی و مدیریت آن هاست.

روش های مدیریت هیجان
1.شرایط را انتخاب کنید.

از موقعیتی که در شما هیجان ناخواسته ایجاد می کند دوری 
در  کوره  از  عجله  حالت  در  که  احتمال می دهید  اگر  کنید. 
می روید، کارها را به دقیقه نود نیندازید. 10 دقیقه زودتر از 
خانه یا محل کار خارج شوید. در این صورت، مردم،  خودروها 

یا آسانسورهای کند، کفر شما را درنمی آورند.
2. شرایط را تغییر دهید.

اگر می خواهید کاری را بدون عیب و نقص انجام دهید آن را 
بارها تمرین کنید. کسب مهارت یکی از عوامل مهم در ایجاد 

رضایت و جلوگیری از هیجان منفی است.
3. نقطه تمرکز توجه تان را تغییر دهید.

شما  نظر  در  دیگران  بدانید،  دیگران  از  پایین تر  را  خود  اگر 
همیشه موفق تر هستند. برای مثال وقتی به باشگاه می روید، 
شما  از  سنگین تر  برابر   3 که  می بینید  را  کسانی  ناخودآگاه 

کنترل هیجانات منفی
تعریف   اساس  بر  که  خواندید  پیشین  شماره های  در 

اصول  زندگی  مهارت های  جهانی،  بهداشت  سازمان 
دهگانه ای دارد. در این شماره به مهارت کنترل هیجانات 

منفی می پردازیم.

مهارت های دهگانه زندگی
قسمت دهم

وزنه می زنند. اگر این موضوع باعث حسرت شما می شود، به 
کسانی توجه کنید که از شما هم سبک تر کار می کنند. 

روز  هر  پیشرفت های  و  کار  بر  تمرکز  روش  بهترین  هرچند 
خودتان است. 

4. افکار خود را تغییر دهید.
خود  افکار  و  احساسات  بررسی  به  را  دقیقه  چند  روزی 
اختصاص دهید. احساس ناراحتی می کنید چون چیزی را از 
دست داده اید. احساس خشم می کنید چون به هدف مهمی 
نرسیده اید. با تغییر افکار شاید شرایط تغییر نکند، اما دست کم 
تفسیر ما از شرایط متفاوت می شود. در این روش، ما فکری  
را که باعث ناراحتی می شود، با فکری جایگزین می کنیم که 
باعث احساس رضایت ما می شود. برای مثال اگر به دلیل ترس 
فکر  کنیم  می توانیم  نمی شویم،  گفت وگوها  وارد  اشتباه،  از 
دیگران هم کامل نیستند و درباره همه چیز نمی دانند؛ پس 

نیازی به ترسیدن نیست.
5. واکنش خود را تغییر دهید.

کنترل  به  موفق  و  دادید  انجام  را  دیگر  روش های  همه  اگر 
واکنش تان  که  است  این  نهایی  قدم  نشدید،  خود  هیجانات 
احساس  که  هستید  عصبانی  آن قدر  شاید  کنید.  کنترل  را 
از تکنیک های زیر  با هر یک  می کنید دارید آتش می گیرید. 

می توانید هیجانات منفی را به صورت فوری کنترل کنید:

دیده اید که وقتی دو نفر با هم مشاجره می کنند، اطرافیان 
در  وقفه ای  این کار  با  بفرستید؟  صلوات  می گویند  فوری 
موقعیت ایجاد می شود که می تواند به فروکش کردن هیجان 

منفی کمک کند.
نفس عمیق بکشید، چند ثانیه نفس را در سینه حبس کنید و 

با فشار بیرون دهید.
از یک تا ده بشمارید.

به موسیقی گوش دهید.
با یک فرد مطمئن صحبت و درد دل کنید.

پیاده  روی کنید.
دوش بگیرید.

کاری را انجام دهید که حواس شما را از موضوع پرت می کند؛ 
اگر در خانه هستید خود را با کار مشغول کنید و اگر در محل 

کار هستید، میز و وسایل کارتان را مرتب کنید
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محیط  زیست
و انرژی

تعطیالت نوروز و فصل بهار فرصت مناسبی برای سفر 
به دیده ها و ندیده هاست و چه بهتر که بتوان با کم ترین 
هزینه و کم ترین آسیب به طبیعت، بهترین تجربه را از 
این سفرها به دست  آورد. اگر برنامه اقامت در خانه اقوام 
یا دوستان در شهرهای مختلف را ندارید، یا نمی خواهید 
از امکانات گران هتل ها استفاده کنید، پیشنهاد می کنیم 

به بوم گردی فکرکنید.
واژه بوم گردی یا اکو توریسم چند سالی  ست که وارد صنعت 
در  که  سال هاست  هرچند  است؛  شده  ما  کشور  گردشگری 
همه جای دنیا رواج دارد و گردشگران زیادی را به خود جلب 
معنای  به   Eco Tourism در   eco پیشوند  است.  کرده 

محیط زیست و زیستگاه است.
بر اساس تعریف ارائه شده توسط جامعه بین المللی اکوتوریسم 
اکوتوریسم   The International Ecotourism Society
سفری است مسئوالنه به مناطق طبیعی که باعث حفظ محیط 
زیست، حفاظت از رفاه مردم محلی می شود و آموزش دوطرفه 
برای مردم محلی و گردشگران را همراه دارد. با توجه به نیاز مردم 
بومی به کسب درآمد در سال های اخیر تاسیس اقامت گاه های 
است که  یافته  در سراسر کشور، رشد چشم گیری  بوم گردی 
بومی،  و  ارزش های سنتی  توسعه پایدار گردشگری، احیای 
از  محیط زیست  حفظ  و  محلی  جامعه  اقتصاد  به  کمک 

فرم اشتراک

ری
مج

ک 
ترا

اش
است. گردشگری  نوع  این  مهم  هدف های 

و  احیا  که  هستند  قدیمی  خانه هایی  بوم گردی  اقامت گاه های 
بازسازی شده اند و به صورت خانوادگی اداره می شوند؛ بنابراین 
می توانند فرصت های زیادی را برای کسب و کارهای کوچک 
تا  است  آن  بر  سعی  ایجاد  کنند.  محلی  جوامع  و  خانوادگی 
میهمانان با شیوه سنتی زندگی، پوشاک مردم، غذاهای محلی 
برای اطالع  آشنا شوند.  رفته اند،  که  و محیط طبیعی جایی 
از وضعیت اقامت گاه های بوم گردی در سراسر کشور که 
فعالیت  گردش گری  و  فرهنگی  میراث  مجوز سازمان  با 
 www.iranbomgardi.com سایت  می توانیدبه  می کنند، 

سر بزنید.

سفری منحصر به فرد در بهار
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حل جدول مجری شماره 46 جدول مجری شماره 47

جدول
  

1- شک ها -کافی
2- رازها - پمپ معروف آلمانی که سوپرپایپ نماینده آن است.

3- ابزار تاسیسات معروف آلمانی و یکی از شرکای تجاری سوپرپایپ - باال 
به انگلیسی

4- چرا به انگلیسی- روز طبیعت ایرانی
5- طال - حرف جمع عربی - اضافه کردن به انگلیسی

6- گاو و گوسفند - این روز جهانی را سوپرپایپ با حضور مجریانش برگزار 
می کند.

7- وعده غذای شب - یکی از نام های مردان لهستان
8- شکرگزار- نه به انگلیسی- کوتاه کردن شاخه ها

9- مغز- امتحان- سگ بی سرکش!
10- دبستان در قدیم - بازیگر

11- میوه بهشتی- فلز سنگین که در ساختمان سازی استفاده می شود
12- شریک تجاری معروف سوپرپایپ و بزرگترین تولیدکننده لوله های 

غیرفلزی جهان - عمر آدمی

عمودی  افقی

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

123456789101112

التاتسومرت1
وهپلسوتکاک2
راکرامپکرا3
یسرافرامعم4
نتنیمشپدل5
گایدهاپسو6
دونلایدولم7
یسوریپاپد8
لاهنبکلرس9

هاگشنادووه10

ادنادرهناخ11
کایرتسایترا12

جزیره   - همسایه  کشورهای  از  تعدادی  و  ایرانیان  ملی  جشن   -1
زیبا در خلیج فارس که خاستگاه سوپرپایپ است - بشنو از ... چون 

حکایت می کند.
2- متضاد خارج - درهم کشیدن ابرو که نشان از عدم رضایت دارد.

تیم  به   - چشم  زالل  آب   - عامیانه  زبان  به  کودکان  راه رفتن   -3
قهرمان مسابقات می دهند.

پیدایش آن 50 سال  از  ایران که  4- ریسمان - کشوری در جنوب 
نمی گذرد اما برخی از شهرهای آن نماد پیشرفت هستند و مسابقات 

جام ملت های آسیا 2019 در آن برگزار شد.
5- اصطالحی در کرایه کردن خودرو - سعدی: از دست و ... که برآید 

کز عهده شکرش بدرآید.
6- کمک - خیسی کم - جدید

7- شهری در شمال شرق ایران و نزدیک به مرز ترکمنستان - برند 
معروف خودروی سوئدی- مخفف اگر

8- زردآلوی بی سر- آتش
9- سوم شخص مفرد - شانه به سر

10- در منطقه البرز و زاگرس دیده می شود.
11- سرزمین-کوهی در جنوب یزد

نوآوری بست و ساپورت شرکت سوپرپایپ - خودروی معروف   -12
فرانسوی

برای مشاهده و دریافت شماره های پیشین مجری، 
کد پاسخ سریع روبرو را اسکن کنید.

• مرکز فوق مدرن لجستیک یوپونور
• روز جهانی لوله کشی
ISH 2015 نمایشگاه •

• تاریخچه پمپ

• سوپرپایپ » شرکت برتر« در صنعت تاسیسات
• یوپونور اسپانسر کمپین جهانی ساختمان سبز

• آشنایی با پمپ های ساختمانی
• آقای آب هند برنده جایزه آب استکهلم

• سوپرپایپ َکد، اولین نرم افزار تاسیساتی 
• سمینار تخصصی پمپ در تاسیسات ساختمانی

• سوپرپایپ در نمایشگاه بین المللی صنعت تاسیسات
• برندگان جایزه معمار 94

• ویلو قوی ترین برند صنعتی آلمان
• سمینار تخصصی سوپرپایپ در اصفهان 

•  سمینار آموزشی استودور در دوبی
• فراخوان جایزه معمار 95

• روز بدون پالستیک

• تالش ما برای باالتر رفتن است
   گفت و گو با مهندس یوسفی مدیر عامل سوپرپایپ

• قرعه کشی بنز  E200 جایزه بزرگ سوپرپایپ
• خدمات مهندسی حتی پس از فروش
   گفت و گو با برنده جایزه  بزرگ سوپرپایپ

• بیست خاطره ۲۰ مجری

• زندگی پایدار
• محصوالت جدید سوپرپایپ

• جایزه معمار
Yonos MAXO سیرکوالتورهای هوشمند •

• سوپرفیکس و مجریان



مجتمع آرمیتاژ گلشن مشهد مرتفع ترین ساختمان 32 طبقه شمال شرق کشور

V مجهز به سیستم لوله کشی سوپرپایپ و سیستم فاضالبی سوپردرین
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