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این نشریه رایگان و از طریق نمایندگی های 
سوپرپایپ در سراسر کشور قابل تهیه است

"22 ســـال پیـــش زمانـــی کار خـــود را آغـــاز کردیـــم 
ـــت  ـــترده ای داش ـــای گس ـــات نیازه ـــت تاسیس ـــه صنع ک
و نســـبت بـــه فنـــاوری روز جهـــان بســـیار عقب تـــر 
ایســـتاده بـــود. تحـــول در صنعـــت تاسیســـات 
چشـــم انداز ماموریـــت مـــا بـــود؛  ایـــن تحـــول بـــر 
ـــد  ـــاخت آن تولی ـــر س ـــد و زی ـــام ش ـــوآوری انج ـــه ن پای

و گســـترش دانـــش بـــوده و هســـت ..."

ـــن  ـــه در آیی ـــل ســـوپرپایپ اســـت ک ـــن بخشـــی از ســـخنان مدیرعام ای
ـــرگان  ـــی از خب ـــوپردرین در حضـــور گروه ـــی س ـــاب فن ـــی از کت رونمای
صنعـــت تاسیســـات در هجدهمیـــن نمایشـــگاه بین المللـــی صنعـــت 

ـــد. ـــان ش ـــات  بی تاسیس

ـــه ای  ـــود، عرص ـــت می ش ـــش صحب ـــترش دان ـــد و گس ـــی از تولی وقت
مهـــم مـــورد نظـــر اســـت کـــه زیـــر ســـاخت های الزم را  بـــرای 
ـــوالت  ـــت محص ـــرای درس ـــت و اج ـــاب درس ـــت، انتخ ـــناخت درس ش
ــه آن  ــه در نتیجـ ــد کـ ــاد می کنـ ــاتی ایجـ ــتم های تاسیسـ و سیسـ
آســـایش و بهداشـــت بیش تـــر بـــرای انســـان در ســـاختمان ها 
و پایـــداری ســـاخت و ســـاز و کمـــک بـــه حفـــظ محیـــط زیســـت 

فراهـــم می شـــود.

عرضـــه نرم افزارهـــای نویـــن طراحـــی تاسیســـات مکانیکـــی  
superpipe CAD و فمیلـــی محصـــوالت بـــرای نرم افـــزار 
ـــس  ـــرکت، پ ـــن ش ـــه ای ـــای نوآوران ـــر کاره ـــون دیگ REVIT  همچ
ـــت  ـــای هنگف ـــرف هزینه ه ـــا ص ـــاد و ب ـــی های زی ـــق و بررس از تحقی
ـــد و گســـترش  صـــورت گرفـــت و کارنامـــه ســـوپرپایپ را در حـــوزه تولی
ـــای   ـــاپ کتاب ه ـــه چ ـــه ای ک ـــرد. کارنام ـــر ک ـــات پربارت ـــش تاسیس دان
ـــه در  ـــران ک ـــا در ای ـــه تنه ـــش، آن را ن ـــعه دان ـــتراک و توس ـــی، اش فن
ـــت. روزی  ـــرده اس ـــرد ک ـــه منحصربه ف ـــورهای منطق ـــیاری از کش بس
یکـــی از مجریـــان قدیمـــی و کاربلـــد تاسیســـات بـــا اشـــاره بـــه 
ـــات،  ـــت تاسیس ـــتانداردهای صنع ـــای اس ـــرای ارتق ـــا ب ـــای م تالش ه
ـــت!"  ـــیده اس ـــزت بخش ـــی را ع ـــه و لوله کش ـــوپرپایپ لول ـــت: "س  گف
ـــم  ـــر می گویی ـــزان دیگ ـــز و عزی ـــکار عزی ـــن هم ـــخ ای ـــون در پاس اکن

مـــا همچنـــان بـــر ســـر پیمـــان ایســـتاده ایم.

ایستادهایم...پیمانبرسر خــود
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] خــبر [

ســـوپرپایپ میدل ایســـت در نمایشـــگاه BIG 5 امســـال 
در دوبـــی، بـــا برگـــزاری ســـمینارهایی بـــا موضـــوع 
حفـــظ محیط زیســـت، ســـامت و بهداشـــت آب، میزبـــان 

ــود. ــان بـ ــر جهـ ــادی از سراسـ ــدگان زیـ بازدیدکننـ

BIG 5 - 2019   

تمدیدگواهینامه
 مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی 

برای اتصال سوپرپایپ+2

گواهی نامـــه مرکـــز تحقیقـــات راه، مســـکن و شهرســـازی 
بـــرای اتصـــال ســـوپرپایپ +2 بـــا پوشـــش قلـــع 
ـــش  ـــاس ویرای ـــد. براس ـــد ش ـــر تمدی ـــک دوره دیگ ـــرای ی ب
ســـال 96 مبحـــث شـــانزدهم مقـــررات ملـــی ســـاختمان، 
در پایـــان مهلـــت مجـــاز کـــه دو ســـال بعـــد از آخریـــن 
ویرایـــش یعنـــی ســـال 98 اســـت، عرضـــه اتصـــاالت 
ـــوپرپایپ  ـــت. س ـــاز نیس ـــکل مج ـــکاری نی ـــا آب ـــانی ب آبرس
ـــات  ـــاس الزام ـــه براس ـــت ک ـــرکتی  اس ـــتین ش نخس
اداره دولتـــی بهداشـــت آب آلمـــان مطابـــق بـــا 
اســـتاندارد DIN-EN611 از ســـال ها پیـــش 
ـــه  ـــع عرض ـــکاری قل ـــا آب ـــانی را ب ـــاالت آبرس اتص

می کنـــد. 

ـــازی  ـــکن و شهرس ـــات راه، مس ـــز تحقیق ـــه مرک گواهی نام
سیســـتم  پلی پروپیلـــن  لوله هـــای  بـــرای 
ـــل  ـــتفاده در داخ ـــل اس ـــوپردرین V  قاب ـــی س فاضالب
ــد  ــر تمدیـ ــک دوره دیگـ ــرای یـ ــاختمان بـ ــارج سـ و خـ
ــر آب  ــاوم در برابـ ــدا  و مقـ ــا کم صـ ــن لوله هـ ــد. ایـ شـ
ـــر  ـــت در براب ـــتاندارد مقاوم ـــتند و در رده B1 اس داغ هس

ــد.  ــرار دارنـ ــوزی قـ آتش سـ

ــیک،   ــاالت کاسـ ــون اتصـ ــت آزمـ ــام تسـ ــس از انجـ پـ
گواهینامـــه فنـــی بـــرای اتصـــاالت ســـوپرپایپ 
ـــات راه، مســـکن و شهرســـازی  ـــز تحقیق ـــیک از مرک کالس
ـــی  ـــه فن ـــده گواهینام ـــن دارن ـــوپرپایپ اولی ـــد. س ـــادر ش ص
ـــه  ـــق ب ـــون موف ـــه تاکن ـــت ک ـــه اس ـــد الی ـــای چن ـــه ه لول
16 دوره تمدیـــد مســـتمر و بـــرای لولـــه و اتصـــاالت آن 

ـــت. ـــده اس ش

تمدیدگواهینامه
 مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی 

برای اتصاالت سوپرپایپ کالسیک

تمدیدگواهینامه
 مرکز تحقیقات راه و مسکن و شهرسازی

V برای سوپردرین
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ـــاب  ـــار کت ـــش انتش ـــخه پی ـــی از نس ـــن رونمای آیی
فنـــی ســـوپردرین بـــا حضـــور چهره هـــای 
ـــن  ـــران در هجدهمی ـــات ای ـــه تاسیس ـــاخص عرص ش
نمایشـــگاه صنعـــت تاسیســـات و در غرفـــه 

ســـوپرپایپ برگـــزار شـــد. 

ـــی و  ـــای علم ـــور چهره ه ـــه حض ـــا ک ـــن ب ـــن آیی ـــاز ای در آغ
ـــدس  ـــد، مهن ـــزار می ش ـــات برگ ـــت تاسیس ـــگاهی صنع دانش
ـــن  ـــاش  ای ـــه ت ـــوپرپایپ ب ـــل س ـــفی مدیرعام ـــرداد یوس مه
ــت  ــش در جهـ ــترش دانـ ــد و گسـ ــرای تولیـ ــرکت بـ شـ
برطـــرف کـــردن نیازهـــای صنعـــت تاسیســـات مکانیکـــی 
ـــت خـــود  ـــزود: ســـوپرپایپ براســـاس ماموری ـــرد و اف اشـــاره ک
همـــواره آغازکننـــده حرکت هـــای نوآورانـــه بـــرای ایجـــاد 
تحـــول در ایـــن صنعـــت بوده اســـت و امـــروز پـــس از 22 
ـــت محصـــوالت  ـــه آوازه کیفی ســـال در جایگاهـــی ایســـتاده ک
دانـــش محـــور و خدمـــات  آن از مرزهـــای کشـــور فراتـــر 
رفتـــه اســـت. یکـــی از مهم تریـــن خدمـــات مـــا تولیـــد و 
توزیـــع دانـــش به صـــورت کتـــاب و نرم افـــزار اســـت کـــه 
ـــن  ـــاالن ای ـــاتی فع ـــش تاسیس ـــای دان ـــی در ارتق ـــر مهم تاثی
ــی  ــاب، طراحـ ــناخت، انتخـ ــه آن شـ ــوزه دارد و نتیجـ حـ
ــتم های  ــوالت و سیسـ ــت محصـ ــرای درسـ ــت و اجـ درسـ

ـــود. ـــد ب ـــت خواه ـــا کیفی ـــاتی ب تاسیس
در ادامـــه نســـخه پیـــش انتشـــار کتـــاب بـــه میهمانـــان 
مراســـم؛ مهنـــدس طباطبایـــی رییـــس انجمـــن صنعـــت 

تاسیســـات ایـــران،  مهنـــدس کرمـــی رییـــس بخـــش 
ـــز  ـــر دالوی ـــران،  دکت ـــتان ته ـــی اس ـــام مهندس ـــک نظ مکانی
ـــه ای  ـــی و حرف ـــی فن ـــت مرب ـــز تربی ـــی مرک ـــاون آموزش مع
ـــگاه  ـــک دانش ـــکده مکانی ـــادی از دانش ـــدس عم ـــرج، مهن ک
شـــهید رجایـــی، دکتـــر حســـین زاده مدیرعامـــل شـــرکت 
دکتـــر  ایـــران،  بین المللـــی  نمایشـــگاه های  ســـهامی 
ــری از  ــروه دیگـ ــر  و گـ ــرکت نمانگـ ــس شـ ــی رییـ جالـ

فعـــاالن حـــوزه  تاسیســـات معرفـــی شـــد.

ـــعه  ـــه ای از توس ـــا تاریخچ ـــوپردرین ب ـــی س ـــاب فن کت
سیســـتم فاضـــاب و ونـــت شـــروع می شـــود و در ادامـــه 
ـــار  ـــاب و انتش ـــت فاض ـــوه  حرک ـــان و نح ـــم جری ـــه مفاهی ب
امـــواج فشـــار منفـــی و فشـــار مثبـــت می پـــردازد.  
هم چنیـــن در ایـــن کتـــاب دربـــاره  اصـــول و مبانـــی 
ـــت  ـــواع سیســـتم ون ـــت و ان طراحـــی سیســـتم فاضـــاب و ون
ـــوص  ـــاب در خص ـــی از کت ـــت و فصل های ـــده اس ـــت ش صحب
ـــررات  ـــه دو روش مق ـــت ب ســـایزینگ سیســـتم فاضـــاب و ون
ـــی EN-12056-2 و  ـــتاندارد اروپای ـــاختمان و اس ـــی س مل
نیـــز معرفـــی نرم افزار هـــای طراحـــی فاضـــاب از جملـــه 
ـــرای  ـــوپردرین ب ـــوالت س ـــی محص ـــوپرپایپ CAD و فمیل س

Revit اســـت.
یکـــی از ویژگـــی هـــای مهـــم ایـــن کتـــاب وجـــود 

واقعیـــت  تکنولـــوژی 
کـــه  اســـت  افـــزوده 
ــکان  ــده امـ ــه خواننـ بـ
ویدیوهـــای  می دهـــد 
مرتبـــط بـــه آن بخـــش 
کتـــاب را تماشـــا کنـــد. 
ـــی ســـوپردرین  ـــاب فن کت
ـــی  ـــاب فن ـــتین کت نخس
ـــه  ـــه ب ـــت ک ـــی اس فارس
ـــز  ـــوژی مجه ـــن تکنول ای

شـــده اســـت.

] خــبر [
کتاب فنی سوپردرین رونمایی شد

این کتاب نخستین کتاب فنی فارسی با تکنولوژی واقعیت افزوده است.
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] خــبر [

هجدهمیـن نمایشـگاه صنعـت تاسیسـات تهـران از تاریـخ 
29 مهرمـاه تـا 2 آبـان در محـل نمایشـگاه های بین المللـی 
تهران برگزار شـد و سـوپرپایپ مانند هرسـال در بزرگ ترین 
و  تاسیسـات  دسـت اندرکاران  پذیـرای  نمایشـگاه،  غرفـه 

بود.  سـاختمان 
سـوپرپایپ به عنـوان یکـی از شـرکت های پیشـرو در صنعت 
تاسیسـات، در طـول 22 سـال فعالیت و براسـاس ماموریت 
همـواره  اسـت،  تاسیسـات  صنعـت  در  تحـول  کـه  خـود 
پاسـخگوی نیازهـای ایـن صنعـت بـوده اسـت و بـا عرضـه 
راه حل هـای متفـاوت و نوآورانـه در نمایشـگاه ها حضـور پُـر 
رنگـی دارد کسـانی که سـوپرپایپ را می شناسـند، می دانند 
کـه در هـر نمایشـگاه ایـن شـرکت، بـا محصول یـا خدمتی 
جدیـد آشـنا خواهند شـد. به همین دلیـل غرفه سـوپرپایپ 

از اولیـن انتخاب هـا بـرای بازدیـد آن هاسـت. 
 ،UP110 U، دسـتگاه پـرس  شـیر سـاختمانی سـوپروالو 
از  بـاران  آب  لولـه  و  سـوپرفیکس  مارکینـگ  سسـیتم 
هجدهـم  نمایشـگاه  در  شـده  عرضـه  جدیـد  محصـوالت 
بودنـد. همچنیـن بخـش دانـش  بـا رونمایـی از کتـاب فنی 
 superpipe CAD نرم افزارهـای  معرفـی  و  سـوپردرین 
اسـتقبال  مـورد   REVIT بـرای  محصـوالت  فمیلـی  و 
بازدیدکننـدگان قـرار گرفـت. بـا اسـکن ایـن کـد، کلیـپ 

ببینیـد. را  سـوپرپایپ  نمایشـگاه 

سوپرپایپ در نمایشگاه بین المللی 
صنعت تاسیسات تهران
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] خــبر [

بـــه درخواســـت دانشـــگاه تربیـــت دبیـــر شـــهید رجایـــی، 
دوره آموزشـــی بـــرای 80 نفـــر از دبیـــران تـــازه اســـتخدام 
شـــده هنرســـتان های فنـــی سراســـر کشـــور برگـــزار شـــد. 
ــای  ــوری و کارگاه هـ ــت های تئـ ــرکت کنندگان در نشسـ شـ

آبرســـانی،  سیســـتم های  بـــا  عملـــی 
ــاب و  ــی فاضـ ــی، لوله کشـ ــش کفـ گرمایـ

پمـــپ  آشـــنا شـــدند.
بـــا توجـــه بـــه اهمیـــت و نقـــش آمـــوزش 
ـــوپرپایپ  ـــات، س ـــت تاسیس ـــای صنع در ارتق
ــی  -  ــز علمـ ــا مراکـ ــت، بـ ــاز فعالیـ از آغـ
ــگاه ها،  ــه دانشـ ــور از جملـ ــی کشـ آموزشـ
مراکـــز فنـــی و حرفـــه ای و آمـــوزش و 
پـــرورش ارتبـــاط تنگاتنگـــی دارد.  یـــادآور 
می شـــود کـــه بـــه درخواســـت دفتـــر 
و  فتـــی  درســـی  کتاب هـــای  تالیـــف 
ـــه  ـــوپرپایپ در تهی ـــش، س ـــه ای و کاردان حرف

دوره آموزشی برای دبیران هنرستان های فنی سراسر کشور
ــم  ــال دوازدهـ ــاب درســـی سـ مطالـــب فصـــل پمـــپ کتـ
ـــال  ـــاب از س ـــن کت ـــرد. ای ـــارکت ک ـــات مش ـــته ی تاسیس رش
گذشـــته در هنرســـتان  های فنـــی و حرفـــه ای و کاردانـــش 

تدریـــس می شـــود.

تجلیل آموزش و پرورش از سوپرپایپ

در بازدیـــدی کـــه معاونـــت دفتـــر آموزش هـــای فنـــی 
و حرفـــه ای و کار و دانـــش وزارت آمـــوزش و پـــرورش و 
معاونـــت آمـــوزش متوســـطه اســـتان هرمـــزگان و هیـــات 
ـــاعدت ها  ـــتند، از مس ـــم داش ـــره قش ـــدارس جزی ـــراه از م هم
و فعالیت هـــای ســـوپرپایپ در حمایـــت از هنرســـتان فنـــی 
ســـوپرپایپ، بـــا اهـــدای لـــوح و یـــک تختـــه تابلـــو فـــرش 

نفیـــس، تقدیـــر و قدردانـــی شـــد.
در ایـــن جلســـه مهنـــدس علی نـــژاد، معـــاون دفتـــر 
ـــوزش  ـــش وزارت آم ـــه ای و کار و دان ـــی و حرف ـــای فن آموزش ه
ــوزش،  ــه آمـ ــوپرپایپ در زمینـ ــات سـ ــرورش از اقدامـ و پـ
ـــوپرپایپ  ـــتان س ـــات هنرس ـــز کارگاه تاسیس ـــاخت و تجهی س

تشـــکر و قدردانـــی کـــرد. 
ـــال92  ـــوپرپایپ از س ـــی س ـــتان فن ـــم هنرس ـــادآوری می کنی ی
شـــروع بـــه فعالیـــت کـــرده اســـت. ایـــن هنرســـتان بـــه عنـــوان 
یکـــی از کارهـــای ســـوپرپایپ در حـــوزه مســـئولیت اجتماعـــی، 
ـــی و  ـــته های فن ـــوز در رش ـــش از 200 هنرآم ـــوزش بی ـــا آم ب
ـــوپرپایپ  ـــره ی قشـــم بـــا حمایت هـــای س ـــه ای در جزی حرف

ـــت. ـــغول اس ـــانی مش ـــه خدمت رس ب
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ــمی  ــه رسـ ــوپرپایپ پروانـ ــدگان سـ ــروه نماینـ ــن گـ اولیـ
ــد.   ــت کردنـ ــی را دریافـ ــش کفـ ــی گرمایـ طراحـ

ـــده  ـــوس نماین ـــداب ت ـــرکت های مه ـــامل ش ـــروه ش ـــن گ ای
ــرقی،  ــان شـ ــده آذربایجـ ــوی، کاچ  نماینـ ــان رضـ خراسـ
ـــن  ـــر تامی ـــرگان، تدبی ـــدران و گ ـــده مازن ـــه نماین ـــان لول واری
تاسیســـات از نمایندگـــی هـــای تهـــران، ارمغـــان لولـــه از 

ـــم  ـــده ق ـــازه ارم نماین ـــایان س ـــان، ش ـــای اصفه نمایندگی ه
ـــس از شـــرکت  ـــان، پ ـــده گی ـــان نماین ـــر ایرانی ـــگان مه و آبان
ـــه  ـــق ب ـــوپرپایپ CAD موف ـــزار س ـــوزش نرم اف در دوره آم

ـــدند.  ـــون آن ش ـــدن آزم گذران
ایـــن نماینـــدگان مجـــاز هســـتند کـــه خدمـــات طراحـــی 
ـــد.  ـــه دهن ـــود ارائ ـــتریان خ ـــه مش ـــز ب ـــی را نی ـــش کف گرمای
یـــادآور می شـــود کـــه بـــرای تمدیـــد پروانه هـــای صـــادر 

ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــوزی انج ـــای بازآم ـــده، دوره ه ش

] خــبر [

شیرهای سوپرونت در فرودگاه بین المللی قطر
بـــا افزایـــش تعـــداد مســـافران و نیـــاز بـــه ســـرویس های 
ــوپرونت 50 و 100 و  ــیرهای سـ ــر، شـ ــتی بیش تـ بهداشـ
فیلتـــر زغالـــی در فـــرودگاه مـــدرن شـــیخ حمـــد قطـــر 
نصـــب شـــد. در ایـــن فـــرودگاه کـــه خاســـتگاه بهتریـــن 
ــافر  ــون مسـ ــاالنه  50 میلیـ ــت سـ ــان اسـ ــن جهـ ایرالیـ

می شـــوند. جابه جـــا 
ـــتودور )شـــریک  ـــوپرونت محصـــول شـــرکت اس ـــیرهای س ش
ـــا  ـــواردی تنه ـــل و در م ـــن راه ح ـــوپرپایپ( بهتری ـــاری س تج

ـــت. ـــاختمان اس ـــت س ـــرای ون ـــل ب راه ح

بزرگ ترین  از  و  سوپرپایپ  تجاری  )شریک  ویلو  متخصصان 
در  بزرگی  جهش  جهان(  هوشمند  پمپ های  تولیدکنندگان 
بین بهترین های جایزه نوآوری TOP100 داشتند و در حوزه 

فرآیندهای نوآورانه/ سازماندهی برنده شدند.
گفت:  مراسم  این  حاشیه  در  ویلو  مدیرعامل  هرمس  الیور 
و  شده  تاسیس  نوآوری  حوزه   در  رهبری  برمبنای  ویلو 
تکنولوژی های نو و راه حل های نوآورانه یک بخش ضروری در 
 TOP100 تاریخچه کاری ما هستند. با این توصیف، جایزه
یک افتخار برای عملکرد کارکنان ما قلمداد می شود. هر کدام 
از کارکنان ما که 7800 نفر در سطح جهان هستند می توانند 
در توسعه ایده های جدید مشارکت داشته باشد و به همین 

خاطر ما از آنان قدردانی می کنیم.
بیست و ششمین دوره جایزه TOP100 امسال در فرانکفورت 

برگزار شد.

ویلو جایزه TOP100 را به دست آورد

اعطای پروانه رسمی طراحی 
سیستم گرمایش کفی به برخی از 

نمایندگان سوپرپایپ



13
98

/ 4
9 

ره
ما

ش

9

ت
سا

سي
 تا

ان
ري

مج
ي 

برا
پ 

پاي
پر

سو
يه 

شر
ن

] خــبر [

ــز  ــه به جـ ــت کـ ــی  اسـ ــی از ورزش هایـ ــوردی یکـ کوهنـ
عاقـــه نیـــاز بـــه تمریـــن و آمادگـــی جســـمانی زیـــادی 

دارد. 
کوهنوردانـــی کـــه صعودهـــای مهـــم را در کارنامـــه 
ورزشـــی خـــود ثبـــت می کننـــد، همیشـــه زیبایـــی 
ــد  ــاد می آورنـ ــتان را به یـ ــت کوهسـ ــده طبیعـ خیره کننـ
ــی  ــختی ها و کار گروهـ ــل سـ ــتگی در حـ ــا ازهمبسـ امـ
ـــادی  ـــای زی ـــز گفتنی ه ـــای آن نی ـــا خطره ـــورد ب در برخ

دارنـــد. 

همکاران کوهنورد سوپرپایپ

ــوپرپایپ  ــورد سـ ــکاران کوهنـ ــته همـ ــای گذشـ در ماه هـ
ـــدس  ـــان مهن ـــدند. آقای ـــی ش ـــای مهم ـــه صعوده ـــق ب موف
حمیـــد پیکانـــی همـــکار بخـــش نظـــارت فنـــی 
ــد  ــه دماونـ ــه قلـ ــری بـ ــام برزگـ ــوپرپایپ و بهنـ سـ
ـــه دار  ـــان تیش ـــای احس ـــن آق ـــد. همچنی ـــود کردن صع
ـــای  ـــح قله ه ـــان فت ـــو زنج ـــی آخارس ـــکاران نمایندگ از هم
ـــود  ـــار خ ـــه پرافتخ ـــد را در کارنام ـــوه و الون ـــد، علم ک دماون
ثبـــت کرده انـــد. مجلـــه مجـــری بـــرای ایـــن عزیـــزان 
ــد. ــر آرزو می کنـ ــه بیش تـ ــرافرازی هرچـ ــروزی و سـ پیـ

بـه مناسـبت روز جهانـی کوهسـتان مجریان سـوپرپایپ در 
برنامـه سـبک سـوپرپایپ بـرای کوه پیمایـی اطـراف تهـران 
شـرکت کردنـد. بـه رسـم همیشـگی »جـز رد پـا چیزی 

بر جـا نگذاشـتند.«*

* شـعار جهانی کوهنوردان برای رعایت پاکیزگی کوهستان

در هنگام خرید به همه چیز توجه  کنید! از کیفیت محصوالتی 
که می خرید تا هزینه های آن، از جدول ارزش غذایی تا رنگ 
خوشمزگی  تا  رسم  و  اسم  و  برند  از  وسوسه برانگیز،  لعاب  و 
ساکنان  آینده  و  زمین  به  اما  محصوالت!  ظاهری  جذابیت  و 
آن که خود ما و فرزندان مان هستیم هم فکر کنید. می دانید  
پاستیکی که با آن خریدهای خود را حمل می کنید چه قدر به 

زمین و محیط زیست ما آسیب می رسانند؟
سوپرپایپ امسال هم مانند هرسال به مناسبت روز جهانی بدون 
پاستیک با تولید کیسه های پارچه ای و توزیع رایگان آن ها، 
اهمیت کاهش مصرف پاستیک یک بار مصرف را گوشزد کرد. 
همچنین به این مناسبت کلیپی تهیه و منتشر شد که می توانید 

آن را با اسکن کد روبرو ببینید.

روز جهانی کوهستان چاره ای نداریم!... باید مراقب زمین 
باشیم تا خشمگین نشود!

نفر اول سمت چپ آقای بهنام برزگری )مجری مجاز تهران(، نفر دوم: مهندس حمید پیکانی

آقای احسان تیشه دار
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با همکاران

در میان صدها مطلب آموزشی فنی، تکنولوژی، معرفی محصول 
و دانستنی ها که از شنبه تا چهارشنبه هر هفته در کانال تلگرام 
مجری قرار داده می شود، برخی با استقبال بیش تری روبه رو شده اند؛ 
در این جا تعدادی از مطالب پر بازدید صفحه تلگرام مجری در یکی 

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

درمیان بگذارید و پاسخ را در کانال مجری+ مشاهده کنید.

پربیننده های تلگرام مجری

عرض تسلیت
متاسفانه با خبر شدیم جناب آقای سیدرضا میربابایی، مجری مجاز لواسان 
در غم از دست دادن مادرشان سوگوار شدند. این مصیبت را به ایشان تسلیت 

می گوییم و برای بازماندگان آرزوی صبر داریم.

آرزوی بهبودی
باخبر شدیم جناب آقای جاوید صحنه )مجری  مجاز تهران( کسالت و 

جراحی کلیه داشته اند. برای ایشان آرزوی بهبودی داریم.

پمپ برج خنک کن
برج  و  چیلر  بین  آب،  درآوردن  گردش  به  برج خنک کن  پمپ  وظیفه 
خنک کن است. مقدار دبی این پمپ با توجه به ظرفیت و نوع چیلر تعیین 
می شود. مقدار هد این پمپ باید جبران کننده تلفات مسیر، شامل لوله ها، 

اتصاالت، تلفات کندانسور و برج خنک کن باشد.
با مراجعه به بخش »انتخاب پمپ« در سایتwilo.superpipe.ir و وارد 
کردن اطاعات فوق، می توانید مقدار هد و دبی مورد نیاز و پمپ مناسب را 

از خانواده ویلو مشخص کنید.
#فنی_پمپ

اهمیت باالنس نمودن یا ایجاد تعادل در یک سیستم گرمایشی
همان طور که قبا هم گفتیم، در یک مسیر گردشی، آب نیز مانند هر سیال 
دیگری همواره تمایل دارد در مسیری که دارای کم ترین مقاومت است 
چرخش نماید در نتیجه در طبقات غیرمشابه که تعداد واحدهای گرمایشی 
کم تری نسبت به بقیه دارند، دبی بیشتری از آب جریان می یابد و این باعث 
می شود در مسیر دیگر که نیاز حرارتی بیشتری دارد دبی کمتری عبور 
 کند و سیستم سرد بماند. بنابراین باید هنگام طراحی سیستم دقت نمود 
افت فشار در همه شاخه هایی که از یک نقطه منشعب می شوند یکسان 
باشد. متعادل کردن سیستم می تواند با روش لوله کشی برگشت معکوس 
و یا استفاده از شیرهای باالنسینگ و یا استفاده از پمپ های مجزا برای 

هر طبقه انجام شود.
شیرهای باالنسینگ در ابتدای شاخه ها و یا پایین رایزرها نصب می شوند و 

بر اساس طول مسیر هر طبقه و دبی آن تنظیم می شوند.
#فنی_عمومی_تاسیسات

استفاده از بست های روکش دار PVC  نرم برای لوله های پلی پروپیلن )مثل 
سوپردرین( ممنوع است. 

این بست ها در بلند مدت موجب تحلیل رفتن تدریجی پلیمر لوله می شوند.
بست های روکش دار و دو پایه سوپرفیکس انتخاب مناسبی برای استفاده 

در سیستم های پلی پروپیلن از جمله سوپردرین است.
#اجرای_درست_نادرست

t.me/mojriplus

] خــبر [

عرض تسلیت
متاسفانه با خبر شدیم جناب آقای ناصر محبی، مجری  مجاز تهران، در غم از 
دست دادن پدر به سوگ نشسته اند. این مصیبت را به ایشان تسلیت می گوییم 

و برای بازماندگان آرزوی صبر داریم.



13
98

/ 4
9 

ره
ما

ش

11

ت
سا

سي
 تا

ان
ري

مج
ي 

برا
پ 

پاي
پر

سو
يه 

شر
ن

] خــبر [

به گـــزارش ایرنـــا ســـازمان پزشـــکی قانونـــی اعـــام کـــرد: در 
ـــا گاز  ـــمومیت ب ـــر مس ـــر اث ـــر ب ـــال، 22۳ نف ـــت امس ـــه نخس نیم
ـــه  ـــد ک مونواکســـیدکربن در کشـــور جـــان خـــود را از دســـت دادن
ـــه  ـــته ک ـــال گذش ـــابه س ـــدت مش ـــا م ـــه ب ـــم در مقایس ـــن رق ای
آمـــار فـــوت شـــده ها 19۴ نفـــر بـــود، 1۴.9 درصـــد افزایـــش 

ـــت. ـــه اس یافت
بـــر اســـاس گـــزارش پزشـــکی قانونـــی در نیمـــه اول امســـال 
ـــور،  ـــیدکربن در کش ـــا گاز مونواکس ـــمومیت ب ـــات مس از کل تلف
160 نفـــر مـــرد و 6۳ نفـــر زن بودنـــد ایـــن در حالـــی اســـت 
ـــر  ـــر اث ـــرد و 5۳ زن ب ـــل 1۴1 م ـــال قب ـــابه س ـــدت مش ـــه در م ک

ـــد. ـــت دادن ـــود را از دس ـــان خ ـــی ج گازگرفتگ
ـــا 50، آذربایجـــان شـــرقی  ـــران ب ـــای ته ـــدت اســـتان ه ـــن م در ای
بـــا 27، خراســـان رضـــوی بـــا 19 و اصفهـــان بـــا 17 فوتـــی و 
ـــا 11  ـــدران ب ـــا 12 و مازن ـــا 1۴، کرمانشـــاه ب ـــارس ب ـــس از آن ف پ
ـــاص  ـــود اختص ـــه خ ـــی را ب ـــات گازگرفتگ ـــن تلف ـــی بیش تری فوت
ـــر  ـــا کم ت ـــتان ه ـــر اس ـــی در دیگ ـــات گازگرفتگ ـــار تلف ـــد. آم دادن

ـــت. ـــده اس ـــزارش ش ـــر گ ـــتان صف ـــورد و در 5 اس از 10 م
ـــا گاز منواکســـیدکربن  ـــات مســـمومیت ب ـــش از 70 درصـــد تلف بی

ـــد ـــی ده ـــال رخ م ـــه دوم س در نیم
ـــی  ـــایل گرمایش ـــتفاده از وس ـــوا و اس ـــرمای  ه ـــه س ـــه ب ـــا توج ب
در نیمـــه دوم هـــر ســـال، آمـــار تلفـــات مســـمومیت بـــا گاز 
منواکســـید کربـــن در ایـــن مـــدت بـــا رشـــد قابـــل توجهـــی 
ـــال 1۳97 در  ـــت؛ در س ـــراه اس ـــال هم ـــه اول س ـــه نیم ـــبت ب نس
ـــیدکربن  ـــا گاز منواکس ـــمومیت ب ـــر مس ـــر اث ـــر ب ـــوع 7۴9 نف مجم
در کشـــور جـــان خـــود را از دســـت دادنـــد کـــه 555 نفـــر از 

ـــد. ـــه ان ـــان باخت ـــال ج ـــه دوم س ـــان در نیم آن
 

هشدار پزشکی قانونی
ــود  ــای موجـ ــتناد آمارهـ ــه اسـ ــی بـ ــکی قانونـ ــازمان پزشـ سـ
ــمومیت  ــات مسـ ــش تلفـ ــه افزایـ ــبت بـ ــدار نسـ ــن هشـ ضمـ
بـــا گاز منواکســـیدکربن در نیمـــه دوم ســـال بـــر رعایـــت 
ـــی  ـــایل گرمایش ـــتفاده از وس ـــب و اس ـــی در نص ـــای ایمن نکته ه
متصـــل بـــه گاز شـــهری در فصـــل پاییـــز و زمســـتان تاکیـــد 
ــیله  ــودن وسـ ــالم بـ ــد سـ ــه می کنـ ــان توصیـ ــه هم میهنـ و بـ
ـــن از دودکـــش  گرمایشـــی و مســـیر خروجـــی گاز منواکســـید کرب

وســـیله گرمایشـــی را مـــورد بررســـی قـــرار دهنـــد.

پیش گیری کنیم
گاز منواکســـید کربـــن گازی بـــدون رنـــگ و بـــو اســـت. 
بیش تریـــن منبـــع تولیـــد ایـــن گاز، ســـوختن ناقـــص نفـــت 
و گاز اســـت امـــا تولیـــد آن در اثـــر احتـــراق هـــر نـــوع مـــاده 
ســـوختنی به خصـــوص در محیط هـــای دربســـته و فاقـــد 
اکســـیژن باعـــث مســـمومیت می شـــود. اســـتفاده از آبگرمکـــن 
یـــا بخاری هـــای مســـتعمل یـــا دارای نقـــص فنـــی و بـــدون 
ــب در  ــرد مناسـ ــدون عملکـ ــش بـ ــا دارای دودکـ ــش یـ دودکـ
محیـــط مســـکونی، بیش تریـــن مـــوارد مســـمومیت را تشـــکیل 
ـــا  ـــب ب ـــرای ترکی ـــن گاز ب ـــل ای ـــه تمای ـــا ک ـــد. از آن ج می دهن
ـــت،  ـــیژن اس ـــش از اکس ـــر بی ـــا 250 براب ـــون م ـــن خ هموگلوبی
ـــه ســـرعت  ـــاق، ب ـــاال رفتـــن درصـــد آن در هـــوای ات ـــا ب بنابرایـــن ب
ــه  ــانی بـ ــود و اکسیژ ن رسـ ــمومیت می شـ ــاد مسـ ــث ایجـ باعـ
ـــب را دچـــار  ـــت هـــای مختلـــف بـــدن از جملـــه مغـــز و قل باف
ـــودن  ـــو ب ـــی ب ـــگ و ب ـــی رن ـــت ب ـــه عل ـــه ب ـــد ک ـــال می کن اخت
ـــاد  ـــان ایج ـــا زم ـــط ت ـــود آن در محی ـــن اســـت وج ـــن گاز، ممک ای
نشـــانه های مســـمومیت شـــدید مـــورد توجـــه واقـــع نشـــود.

یک یادآوری
ـــور  ـــال در کش ـــر س ـــیدکربن ه ـــا منوکس ـــمومیت ب ـــفانه مس متاس
مـــا قربانـــی می گیـــرد. یکـــی از سیســـتم های گرمایشـــی 
ـــرای  ـــه ب ـــت ک ـــی اس ـــش کف ـــتم گرمای ـــن سیس ـــتی و ایم بهداش
ــات  ــازار تاسیسـ ــه بـ ــوپرپایپ بـ ــیله سـ ــار به وسـ ــتین بـ نخسـ
عرضـــه شـــد. امـــا بـــا توجـــه بـــه آن کـــه اســـتفاده از وســـایل 
ـــت،  ـــج اس ـــور رای ـــف کش ـــاط مختل ـــان در نق ـــی همچن گرمایش
بهتـــر اســـت بـــا رعایـــت نـــکات ایمنـــی خطـــر گاز گرفتگـــی 
ـــاد  ـــز ی ـــان را نی ـــه مصدوم ـــک ب ـــای کم ـــم و روش ه را دور کنی

بگیریـــم.

ـــا  ـــز و زمســـتان ب ـــه پایی ـــوط ب نشـــریه مجـــری در شـــماره ۴0 مرب
ـــانه ها  ـــی، نش ـــریح گازگرفتگ ـــه تش ـــک ب ـــک اینفوگرافی ـــاپ ی چ
ـــت.  ـــه اس ـــدوم پرداخت ـــرد مص ـــات ف ـــرای نج ـــای الزم ب و کاره
ـــا  ـــد در ب ـــی نداری ـــماره ۴0 دسترس ـــری ش ـــریه مج ـــه نش ـــر ب اگ

ـــد. ـــوپرپایپ ببینی ـــایت س ـــر آن را در س ـــد زی ـــکن ک اس

منوکسیدکربن هنوز قربانی می گیرد...

نشانه های گاز گرفتگی
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] خــبر [

ـــزه ی  ـــن دوره ی جای ـــدگان نوزدهمی ـــی برگزی ـــم معرف مراس
ـــای  ـــز همایش ه ـــاه در مرک ـــار روز پنجشـــنبه 11 مهرم معم
ـــن دوره   ـــدگان ای ـــد و برن ـــزار ش ـــران برگ ـــب ته ـــل قل هت
در چهـــار بخـــش مســـکونی تک واحـــدی، مســـکونی 

ـــدند.  ـــی ش ـــی معرف ـــازی و عموم ـــی، بازس آپارتمان
امســـال نیـــز پخـــش زنـــده و مســـتقیم مراســـم جایـــز ه  
ـــام  ـــوپرپایپ انج ـــط س ـــی توس ـــورت اینترنت ـــه ص ـــار ب معم
ــور  ــش از 100 کشـ ــران و بیـ ــدان در ایـ ــد و عاقمنـ شـ

جهـــان موفـــق بـــه تماشـــای آن شـــدند. 
ــن دوره را در  ــدگان ایـ ــاره برنـ ــر دربـ ــزارش مفصل تـ گـ

ســـایت memar-award.com ببینیـــد.

نوزدهمین مراسم جایزه معمار 
برگزار شد
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برندگان گروه مسکونی - تک واحدی

برندگان گروه مسکونی - آپارتمانی

برندگان گروه بازسازی

برندگان گروه عمومی

رتبه اول
پروژه خانه خیابان باهنر، مایر 

رضا کولیوند

رتبه دوم
پروژه خانه به  داد،  کاشان

محسن عطارها

رتبه سوم
پروژه خانه آینه ورزان،  دماوند

گروه معماری مان 

رتبه سوم
ساختمان مسکونی 106، مهرشهر کرج

استودیوی معماری فرامتن

رتبه دوم
ساختمان مسکونی سرو

گروه معماران رواق

رتبه اول
پروژه ساختمان مسکونی کناراب، تهران

رضا حبیب زاده

رتبه اول
بوتیک هتل حنا، تهران 
دفتر معماری باغ ایرانی 

رتبه دوم
دفتر معماری برای معمار 

مهندسین مشاور نگین شهر آینده

رتبه سوم
کاژ 

استودیو طرح و ساخت آدمون

رتبه اول
ساختمان مرکزی مجموعه آجر کهن سرام مشاوران 

هوبا طرح

رتبه دوم
دبستان زنده یاد شهاب الدین خسروانی و هاشم خسروانی 

گروه معماری پادیاوپارت

رتبه سوم
مجموعه گردشگری و رستورانی باکویه، شیراز

محمد وارسته

] خــبر [
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عضو جدید خانواده سوپروالو
] معرفی محصول [

شیرهای ساختمانی سوپروالو برای سیستم لوله کشی سوپرپایپ +2 طراحی شده  اند. شما سری های T و S سوپروالو 
U را به طور کامل می شناسید. خانواده شیرهای ساختمانی سوپروالو عضو جدیدی دارد؛ سوپروالو

این محصول در شماره ۴۴ مجری معرفی شده است. با توجه 
به کارکرد بسیار منحصربه فرد این شیر، در این شماره برخی 

ویژگی های کاربردی آن را یادآوری می کنیم.
باشید که  پریز داشته  برای آب، مثل برق یک  اگر بخواهید 
استفاده  از جریان آب  رابط،  اتصال یک  با  هروقت خواستید 
کنید، بدون تردید باید از سوپروالو I استفاده کنید. چند مثال؛ 

نیاز  خاص  محصول  این  درباره  بیش تری  اطاعات  به  اگر 
دارید مطلب چاپ شده در مجری شماره ۴۴ را بخوانید  یا با 

02182118 تماس بگیرید.

از سوپروالو I  چگونه استفاده کنیم؟

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

آب برقرار می شود.

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

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

1

رابط را به مصرف کننده مورد نظر 
متصل می کنیم.

2

34

سوپروالو  I  یا پریز آب! 

U سوپروالو 

ــردی  ــه کارکـ ــت کـ ــوپرپایپ اسـ ــد سـ ــول جدیـ محصـ
ـــت  ـــرد اس ـــع گ ـــا رب ـــیر  زیب ـــن ش ـــری T دارد. ای ـــد س مانن
و طراحـــی آن به گونه ای ســـت کـــه می توانـــد در هـــر 
مـــکان و ارتفـــاع نصـــب شـــود. ســـوپروالو ســـری U در 
دو تیـــپ عرضـــه می شـــود کـــه تنهـــا تفـــاوت آن هـــا در 
ـــوش  ـــودن درپ ـــت ب ـــپ ا و ثاب ـــوش تی ـــودن درپ ـــرک ب متح

تیـــپ 2 اســـت. 
ایـــن شـــیر بـــا تکنولـــوژی پیشـــرفته ای ســـاخته شـــده، 
ـــرده،  ـــدا ک ـــا پی ـــا در آن ارتق ـــاخت و آب بندی ه ـــت س کیفی
ـــته  ـــاز و بس ـــتاور ب ـــن گش ـــا کم تری ـــت و ب ـــوب اس ـــد رس ض

می شـــود. 

تیپ ا

تیپ2

به جای یک شیر آب، یک  لباسشویی  در پشت ماشین 
پریز  دو  یا  گرم،  آب  برای  یکی  و  سرد  آب  برای  پریز 
برای آب و گرم نصب می شود. برای استفاده از هر کدام 

می توانیم رابط را به پریز مربوطه وصل کنیم.
کننده های  مصرف  برای  آب  پریز  چند  آشپزخانه  در 

مختلف نصب می شود که در صورت نیاز استفاده شود.
با نصب پریز آب در پشت بام یا تراس، در تابستان آب 
شیر  زیادی  تعداد  آن که  بدون  می کنید  تامین  را  کولر 

فلکه های نازیبا الزم باشد.
در فضاهای مشاع  ساختمان با جدا کردن رابط از پریز، 
می توانید از هدر رفت  آب مثل باز گذاشتن شیر آب یا 

شستن اتوموبیل و... جلوگیری کنید. 

  *

  *

  *

  *
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] معرفی محصول [

CAD نرم افزار سوپرپایپ
ــید.  ــده باشـ ــنا شـ ــزار آشـ ــن نرم افـ ــا ایـ ــر بـ ــاید پیش تـ شـ
ــه ای فارســـی اســـت  ــزار حرفـ ــا نرم افـ ــوپرپایپ CAD  تنهـ سـ
ـــک  ـــد. ی ـــبه کن ـــی را محاس ـــی گرمایش ـــار حرارت ـــد ب ـــه می توان ک
ــور و  ــی و رادیاتـ ــانی، گرمایش کفـ ــتم های آبرسـ ــراح سیسـ طـ
ـــزار  ـــن نرم اف ـــتفاده از ای ـــا اس ـــاختمان ب ـــاب س ـــن فاض همچنی
ـــک  ـــاتی ی ـــتم های تاسیس ـــه سیس ـــه هم ـــود ک ـــد ب ـــادر خواه ق
ســـاختمان را همزمـــان یـــا جـــدا از هـــم طراحـــی و تحلیـــل 
کنـــد. ایـــن نرم افـــزار به طـــور اختصاصـــی توســـط یـــک 
ــوالت و  ــاس محصـ ــر اسـ ــی بـ ــزاری بین المللـ ــرکت نرم افـ شـ
ـــتفاده از  ـــا اس ـــت. ب ـــده اس ـــد ش ـــوپرپایپ تولی ـــتم های س سیس
ـــاز  ـــورد نی ـــام م ـــرآورد اق ـــرح و ب ـــه ط ـــوپرپایپ    CADنقش س
تهیـــه  می شـــود بـــه ویـــژه آن کـــه همـــه جزییـــات ضـــروری 
ــاختمانی   ــران و مصالـــح سـ ــات آب و هوایـــی ایـ مثـــل اطاعـ

متـــداول در کشـــور هـــم بـــه آن اضافـــه شده اســـت. 

نرم افزارهای روزآمد
برای انتخاب درست و طراحی درست

 REVIT فمیلی محصوالت سوپرپایپ برای
  Building Information مدل ســـازی اطاعـــات ســـاختمان
ــناد  ــه اسـ ــازی و تهیـ ــامل مدل سـ ــا BIM شـ Modeling یـ
ســـاختمانی به صـــورت یکپارچـــه و بـــا اســـتفاده از یـــک 
ــی  ــی در طراحـ ــع انقابـ ــه در واقـ ــد اســـت کـ ــتم واحـ سیسـ

می آیـــد.  به حســـاب  ســـاختمان 
بـــرای محقـــق شـــدن ایـــن کار یعنـــی مدل ســـازی ســـه بعدی 
و ترســـیم جزییـــات ســـاختمانی ، در ســـال 2000 نرم افـــزاری 
ــی و عرضـــه شده اســـت  توســـط شـــرکت اتودســـک طراحـ
ـــی  ـــرکت ایران ـــتین ش ـــوپرپایپ نخس ـــام دارد. س ـــه REVIT ن ک
اســـت کـــه فمیلـــی محصـــوالت خـــود شـــامل سیســـتم های 
نصـــب  ســـوپردرین،  فاضابـــی  ســـوپرپایپ،  لوله کشـــی 
ـــرای  ـــوپرپایپ را ب ـــی  س ـــش کف ـــوپرفیکس و گرمای تاسیســـات س
اســـتفاده در ایـــن نرم افـــزار تهیـــه کـــرده اســـت. ویژگی هـــای 
منحصربه فـــرد نرم افـــزار ایـــن امکانـــات را بـــرای شـــما فراهـــم 

می کنـــد؛

بـــرای دریافـــت هرگونـــه اطاعـــات لطفـــا بـــا  021-82118  
تمـــاس بگیریـــد یـــا بـــه ایـــن آدرس ایمیـــل بزنیـــد.

 82118@superpipe.ir

ــا   ــق بـ ــاد و مطابـ ــرعت زیـ ــا سـ ــا بـ ــازی پروژه هـ مدل سـ
محصـــوالت واقعـــی 

ـــوالت  ـــاس محص ـــر اس ـــا ب ـــت هزینه ه ـــری و مدیری برآوردگی
ـــی  واقع

تهیه انیمیشن و عکس برای امور اجرایی و آموزشی 
شناســـایی و حـــذف برخوردهـــا بیـــن اجـــزای ســـازه و معمـــاری 

و تاسیســـات

  *

  *

  *
  *
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همان طـــور کـــه می دانیـــد دســـتگاه پـــرس نقـــش 
مهمـــی در اجـــرای درســـت، آســـان و ســـریع  سیســـتم 
ــان  ــور آلمـ ــرکت یوپونـ ــوپرپایپ دارد. شـ ــی سـ لوله کشـ
بـــا عرضـــه دســـتگاه پـــرس UP110 کـــه جدیدتریـــن 
و به روزتریـــن دســـتگاه پـــرس اســـت، عـــاوه بـــر 
ــدی  ــای جدیـ ــین، مزیت هـ ــل های پیشـ ــای نسـ ویژگی هـ

ــته اســـت. ــار مجـــری گذاشـ را در اختیـ
دســـتگاه پـــرس UP110 عملیـــات پرســـکاری را  در 
ــه  ــه 15 ثانیـ ــبت بـ ــه نسـ ــد کـ ــام می دهـ ــه انجـ 7 ثانیـ
نمونه هـــای قبلـــی بهبـــود یافتـــه اســـت. هم چنیـــن بـــا 
 Ah 3.0 وجـــود باتـــری لیتیـــوم یـــون بـــا قـــدرت زیـــاد
ـــارژ  ـــه ش ـــا تخلی ـــرس ت ـــر پ ـــام ۳00 س ـــکان انج V 18 ام
باتـــری وجـــود دارد، کـــه در گذشـــته 150 ســـر پـــرس 

ـــود.  ب
ـــت  ـــن محدودی ـــر گرفت ـــا در نظ ـــرس UP110 ب ـــتگاه پ دس
ــدازه   ــردن بیـــش از انـ ــاز کـ ــکل بـ ــد، مشـ چرخـــش هـ
هـــد دســـتگاه توســـط مجـــری، کـــه باعـــث روغن ریـــزی 
دســـتگاه  می شـــد را نســـبت بـــه نمونه هـــای قبلـــی 

برطـــرف کـــرده اســـت. 
ـــود  ـــتگاه، وج ـــن دس ـــه در ای ـــل توج ـــای قاب ـــر نکته ه از دیگ
ـــمک زن  ـــام چش ـــوع اع ـــامل 7 ن ـــداردهنده ش ـــت هش عام
چـــراغ LED در رنگ هـــای ســـفید و قرمـــز، همچنیـــن 
ـــتگاه  ـــروی دس ـــال اگرنی ـــرای مث ـــت. ب ـــنیداری اس ـــام ش اع
ـــراغ  ـــد،  چ ـــر باش ـــا باالت ـــر ی ـــاز پایین ت ـــد مج ـــرس از ح پ
ـــر  ـــتباه باخب ـــرس اش ـــام پ ـــتگاه، مجـــری را از انج LED دس

می کنـــد.
ــایز 1۴  ــاالت از سـ ــرس اتصـ ــکان پـ ــتگاه امـ ــن دسـ ایـ
ــد از  ــته بعـ ــون گذشـ ــر را دارد و همچـ ــا 110 میلیمتـ تـ
ـــزار  ـــر اب ـــد تعمی ـــیله واح ـــد به وس ـــرس بای ـــر پ 10000 س

ســـوپرپایپ ســـرویس شـــود.

UP 110 مدل جدید دستگاه پرس حلقه اتصاالت
] معرفی محصول [
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هـــر  در  عالمـــت  نصـــب  و  نشـــانه گذاری 
مجموعـــه ، ســـبب اســـتفاده درســـت و آســـان 
ــا  ــه بـ ــی کـ ــانه گذاری در زمانـ ــود. نشـ می شـ
یـــک سیســـتم تاسیســـاتی ماننـــد موتورخانـــه 
روبـــه رو می شـــویم،  بـــه ســـبب تراکـــم لوله هـــا 
و پیچیدگی هـــای فنـــی موجـــود، اهمیتـــی 

می یابـــد.  دوچنـــدان 

چرا نشانه گذاری مهم است؟

نشانه گذاری اجزای سیستم تاسیسات با

سیستم مارکینگ سوپرفیکس

] معرفی محصول [

شـــرکت ســـوپرپایپ با توجه به خـــال موجود در 
تاسیساتی،  سیســـتم های  در  نشانه گذاری  ابزارهای 
سیســـتم مارکینگ ســـوپرفیکس را به عنوان یک 
برای  اســـت.  کرده  عرضه  کارآمد  و  الزم  راه حـــل 
بـــا 021-82118   لطفا  اطالعات  هرگونـــه  دریافت 
تمـــاس بگیرید یا بـــه این آدرس ایمیـــل بزنید.

ــرد  ــردن کاربـ ــرای مشـــخص کـ ــاده بـ ــب آمـ برچسـ
لوله هـــا و مســـیر جریـــان

ـــی  ـــه انواع ـــوپرفیکس چ ـــگ س ـــتم مارکین سیس
دارد؟

تابلو برای دستورالعمل حفظ و نگهداری

ــانه گذاری و  ــرای نشـ ــاده بـ ــگ آمـ ــاک و تـ پـ
عایـــم ایمنـــی بـــرای اخطـــار و هشـــدار

 82118@superpipe.ir

لوله هـــا،  شناســـایی  در  خطـــا  از  نشـــانه گذاری 
ـــد. ـــری می کن ـــتم جلوگی ـــای سیس ـــیرآالت و مداره ش

نشـــانه گذاری کمـــک می کنـــد ارتبـــاط اجـــزای 
سیســـتم موتورخانـــه یـــا محتـــوای لوله هـــا را 
ـــم کاری را  ـــراری بتوانی ـــرایط اضط ـــا در ش ـــم، ت بدانی

کـــه الزم اســـت انجـــام دهیـــم.

ـــود  ـــا وج ـــات ب ـــتم تاسیس ـــه داری سیس ـــر و نگ تعمی
می شـــود. آســـان تر  نشـــانه گذاری 

آگاه بـــودن از چگونگـــی کارکـــرد سیســـتم های 
ــرات  ــل تغییـ ــف مثـ ــرایط مختلـ ــاتی در شـ تاسیسـ
ــزات  ــر تجهیـ ــول عمـ ــش طـ ــث افزایـ ــی، باعـ فصلـ

. د می شـــو

ـــا  ـــد مداره ـــم می توان ـــص ه ـــر غیرمتخص ـــی کارب حت
ـــد. ـــایی کن ـــیرها را شناس و ش

  *

  *

  *

  *

  *
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خالقیت در اجرا  

سوپرفیکس
 انعطاف پذیری

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

نمونه هایی را با شما به اشتراک می گذاریم.

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

ساختمان ها است.

بازرگانی بِِنت
نمایندگی استان البرز

ایمان شفقت
مجری استان گیان

] سوپرفیکس [

مهار حرکت آونگی لوله فاضاب با 
استفاده از مهاربند سوپرفیکس

نصب کلکتور گاز با استفاده از دستک 
ساخته شده از سوپرفیکس U به 

همراه پایه  دیواری و استفاده از سرپوش 
سوپرفیکس برای ایمنی بیشتر

نصب فن کویل با پروفیل سوپرفیکس 
تخت و پیچ متری سوپرفیکس

نصب همه تجهیزات موتورخانه با 
پروفیل های مختلف سوپرفیکس

خاقیت مجری در نصب پمپ بر پایه ای از 
سوپرفیکسU و صفحات نصب عمودی

استفاده از سوپرفیکس M در طول های 
مختلف با قابلیت رگاژ
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وحید  امن زاده
اکیپ مجری مجاز آقای رسول خالقی 
مجری مجاز استان آذربایجان شرقی

مسعود رستمی
مجری استان کرمانشاه

مجتبی کمال پور
مجری مجاز استان گیان

] سوپرفیکس [

U قابلیت های مهار سیفون با استفاده از سوپرفیکس همراه  به  مجری  خاقیت 
سوپرفیکس می تواند مهندسی ترین روش را 

برای اجرا مهیا کند.
مهار لوله های عمودی با استفاده از دستک 
همراه  به   U سوپرفیکس  از  شده  ساخته 

پایه دیواری و سرپوش سوپرفیکس

نصب شیر توکار با استفاده از قابلیت های 
سوپرفیکس تخت

کلکتور ساخته شده از رایزر سیستم به 
وسیله پروفیل سوپرفیکس U، صفحه 
روکش دار  بست های  و  عمودی  نصب 

سوپرفیکس

تخت،  سوپرفیکس  شدن  خم  قابلیت 
ساخت هر نوع ساپورت را در هر شرایطی 

امکان پذیر می کند.

هم زمان  اجرای  در  مجری  خاقیت 
لوله های تاسیساتی و لوله های برق با یک 

ساپورت مشترک

لوله های  ساپورت  در  مجری  خاقیت 
زیباترین  به  بتنی  سقف  در  فاضابی 
شکل، و کم ترین ارتفاع ممکن به همراه 

قابلیت رکاژ و تنظیم شیب

و  دیوار  از  تاسیساتی  لوله های  ساپورت 
سقف با ترکیب پروفیل های سوپرفیکس 

U تخت و

سیستم  نوع  هر  اجرای  سوپرفیکس، 
لوله کشی را به بهترین نحو امکان پذیر 
سرد  آب  لو.له کشی  اجرای  می کند. 

ورودی ساختمان



13
98

/ 4
9 

ره
ما

ش

20

ت
سا

سي
 تا

ان
ري

مج
ي 

برا
پ 

پاي
پر

سو
يه 

شر
ن

در پمپ هـــای معـــروف بـــه گلنـــددار- glanded آب بنـــد مکانیکـــی، پشـــت پروانـــه پمـــپ و دور شـــفت قـــرار گرفتـــه و اجـــازه 
ـــای  ـــواع پمپ ه ـــی از ان ـــد. بعض ـــت کن ـــپ نش ـــرون از پم ـــا و بی ـــمت بیرینگ ه ـــه س ـــته آب ب ـــفت و پوس ـــن ش ـــه بی ـــد از فاصل نمی ده
ســـیرکوالتور از جملـــه مدل هـــای TOP-RL ،TOP-S و Star-RS ویلـــو فاقـــد آب بنـــد هســـتند کـــه بـــه آن هـــا گلندلـــس گفتـــه 
می شـــود. در پمپ هـــای گلندلـــس یـــا روتـــور خیـــس، یـــک محفظـــه فـــوالدی مرتبـــط بـــا پوســـته، روتـــور را دربرگرفتـــه و 
ـــور آب  ـــع عب ـــوالدی مان ـــه ف ـــد. محفظ ـــش درمی آی ـــه چرخ ـــه ب ـــن محفظ ـــور در ای ـــک کاری موت ـــت خن ـــونده جه ـــی از آب پمپ ش بخش

ـــدارد. ـــود ن ـــی وج ـــد مکانیک ـــه آب بن ـــاز ب ـــب نی ـــن ترتی ـــه ای ـــود و ب ـــارج می ش ـــط خ ـــتاتور و محی ـــمت اس ـــه قس ب

] فنی آموزشی [

آب بندی مکانیکی پمپ ها
آب بند مکانیکی یا سیل مکانیکی )mechanical seal( که بعضی مواقع فیبر و فنر هم نامیده می شود، از اجزای اصلی 
پمپ است که از نشت آب به بیرون از پمپ جلوگیری می کند. روش قدیمی برای آب بندی پمپ استفاده از پکینگ های 
آب بندی بود که همیشه مقداری نشتی همراه داشت. برای رفع مشکات این روش، امروزه بیش تر پمپ های زمینی مجهز به 

آب بند مکانیکی هستند تا نشتی به صفر برسد و مصرف انرژی پمپ هم کاهش یابد.

ـــوده و  ـــت ب ـــته پمـــپ نصـــب شـــده و ثاب ـــی از صفحـــات داخـــل پوس ـــه یک ـــی اســـت ک ـــا صیقل ـــامل دو صفحـــه کام ـــی ش ـــد مکانیک آب بن
ـــل  ـــار آب داخ ـــور فش ـــر و همین ط ـــد فن ـــا چن ـــک ی ـــیله ی ـــه به وس ـــن دو صفح ـــت. ای ـــرک اس ـــه و متح ـــرار گرفت ـــفت ق ـــری روی ش دیگ
ـــود. ـــتفاده می ش ـــگ اس ـــا ارین ـــتیک ی ـــد الس ـــمت ها از چن ـــر قس ـــتی دیگ ـــری از نش ـــرای جلوگی ـــوند. ب ـــت می ش ـــم جف ـــپ، روی ه پم

ـــره در  ـــد قط ـــد چن ـــود در ح ـــث می ش ـــه باع ـــد ک ـــود می آی ـــطح به وج ـــن دو س ـــرون بی ـــم میک ـــد ده ـــد چن ـــه ای در ح ـــع فاصل در واق
ـــرارت  ـــذب ح ـــی در ج ـــش مهم ـــیال، نق ـــازک س ـــه ن ـــن الی ـــود همی ـــه وج ـــود. البت ـــارج ش ـــد خ ـــار از آب بن ـــورت بخ ـــتی به ص ـــاعت نش س

ـــدی دارد. ـــدن ســـطوح آب بن ـــک مان و خن

پمپ سیرکوالتور گلندلس )فاقد آب بندی( پمپ زمینی دارای آب بند مکانیکی

1- بخش ثابت آب بند
2- بخش دوار آب بند

۳- اُرینگ
۴- فنر

5- پوسته ثابت پمپ
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] فنی آموزشی [
جنس مورد استفاده در ساخت سطوح آب بند مکانیکی عبارت است از:

* کربن گرافیت که به نام ذغال هم شناخته می شود.
* سرامیک

* تنگستن کارباید
SiC سیلیکون کارباید یا *

ـــود  ـــث می ش ـــه باع ـــت ک ـــی اس ـــت بزرگ ـــن مزی ـــودن" کرب ـــکار ب ـــود روان ـــتند. “خ ـــخت هس ـــه س ـــرم و بقی ـــن ن ـــاال، کرب ـــواد ب ـــن م از بی
ـــن  ـــس کرب ـــطوح از جن ـــی از س ـــب یک ـــل اغل ـــن دلی ـــه همی ـــد. ب ـــه نبین ـــه صدم ـــد بافاصل ـــپ، آب بن ـــردن پم ـــک کار ک ـــورت خش در ص

ـــت. ـــد اس ـــیلیکون کاربای ـــا س ـــد ی ـــتن کاربای ـــرامیک، تنگس ـــر س ـــه دیگ ـــس صفح ـــود. جن ـــاب می ش انتخ
الستیک یا ارینگ مورد استفاده برای آب بندی استاتیک به طور معمول از جنس های زیر انتخاب می شود:

* NBR که در بیش تر کاربری های عمومی پمپ ها از آن استفاده می شود.
* EPDM معروف به الستیک ضد اسید که در برابر حرارت و برخی اسیدها مقاومت خوبی دارد.

* FKM  معروف به وایتون که در برابر حرارت و مواد شیمیایی از خود مقاومت باالیی نشان می دهد.

آب بند چند فنره آب بند یک فنره

بـــرای آن کـــه فشـــار وارد شـــده از طـــرف فنـــر بـــه ســـطح تمـــاس آب بنـــد مکانیکـــی یکنواخت تـــر باشـــد، در بعضـــی از طرح هـــا 
ـــه چنـــد فنـــره  ـــد ک ـــن نـــوع آب بن ـــود. ای ـــتفاده می ش ـــا دور شـــفت اس ـــر کوچـــک دور ت ـــن فن ـــزرگ از چندی ـــر ب به جـــای یـــک فن
نامیـــده می شـــود قابلیـــت کار در هـــر دو جهـــت چرخـــش شـــفت را دارد. برخـــی از پمپ هـــای ویلـــو از جملـــه IPL و BL از ایـــن 

نـــوع آب بنـــد مکانیکـــی اســـتفاده می کننـــد.
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ـــه  ـــمت جداگان ـــازنده دو قس ـــی س ـــی، گاه ـــای مکانیک ـــب آب بنده ـــدن نص ـــان ش ـــرای آس ب
آب بنـــد را به صـــورت متصـــل )پیـــش نصـــب( شـــده کـــه بـــه  نـــام کارتریجـــی معـــروف 

اســـت، عرضـــه می کنـــد. برخـــی از مزیت هـــای ایـــن طـــرح عبارتنـــد از: 
* هنگام نصب نیاز به تنظیم آب بند وجود ندارد.

* زمان نصب کاهش می یابد.
* امکان آسیب به سطوح آب بندی به هنگام نصب کم می شود.

ـــتفاده  ـــا اس ـــر آن ب ـــاوه ب ـــتند و ع ـــی هس ـــد کارتریج ـــزرگ BL و Helix V دارای آب بن ـــای ب ـــر مدل ه ـــو نظی ـــای ویل ـــی از پمپ ه بعض
ـــدارد. ـــود ن ـــم وج ـــور ه ـــردن موت ـــاز ک ـــه ب ـــاز ب ـــد، نی ـــض آب بن ـــرای تعوی ـــداز، ب ـــگ فاصله ان از کوپلین

] فنی آموزشی [

نصب آب بند مکانیکی کارتریجی

ـــده و از  ـــرون آم ـــگ بی ـــمت کوپلین ـــن دو قس ـــداز بی ـــکل، فاصله ان ـــق ش ـــت مطاب ـــی اس ـــی کاف ـــی کارتریج ـــد مکانیک ـــب آب بن ـــرای نص  ب
ـــرد. ـــرار گی ـــه ق ـــه مربوط ـــد در محفظ ـــد جدی ـــده آب بن ـــود آم ـــای به وج فض

نصب آب بند کارتریجی به کمک فضای ایجاد شدهبیرون آوردن کوپلینگ و ایجاد فضای دسترسی

کوپلینگ

آب بند مکانیکی
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ــا بیـــش از 120  ــته بـ ــه گذشـ ــول دهـ ــه در طـ ــور ترکیـ کشـ
میلیـــارد دالر ســـرمایه گذاری در حـــوزه ســـامت، مقصـــد 
ــت  ــرای دریافـ ــه بـ ــورهای منطقـ ــافران کشـ ــیاری از مسـ بسـ

ــده اســـت.  ــات پزشـــکی شـ خدمـ
ـــا  ـــهر ماالتی ـــوت اوزال” در ش ـــدرن “تورگ ـــزرگ و م ـــتان ب بیمارس
ـــا 1۴00  ـــت، ب ـــه اس ـــور ترکی ـــتمین رییس جمه ـــه زادگاه هش ک
ـــد و  ـــرش می کن ـــار پذی ـــزار بیم ـــش از 600 ه ـــاالنه بی ـــت س تخ
به عنـــوان یکـــی از ســـه بیمارســـتان معـــروف دنیـــا در زمینـــه 

پیونـــد کبـــد شـــناخته می شـــود.

ـــیرکوالتور،  ـــامل س ـــو ش ـــای ویل ـــواع پمپ ه ـــادی از ان ـــداد زی تع
پمپ هـــای زمینـــی و بوســـترپمپ های آبرســـانی در ایـــن 
ــدل  ــا از مـ ــه و تنهـ ــرار گرفتـ ــتفاده قـ ــورد اسـ ــه مـ مجموعـ
CronoBloc-BL بیـــش از 1۴0 عـــدد پمـــپ در ایـــن 

مجموعـــه نصـــب شـــده اســـت.

باید- نبایدها 
           در پمپ

از آب بنـــد مکانیکـــی معمولـــی بـــرای شـــرایطی کـــه آب 
ــتفاده  ــد اسـ ــت، نبایـ ــد اسـ ــاوی ذرات جامـ ــونده حـ پمپ شـ
ـــد  ـــازنده، بای ـــا س ـــورت ب ـــن مش ـــرایط ضم ـــن ش ـــرای ای ـــود. ب ش

آب بنـــد مخصـــوص جایگزیـــن شـــود.

ـــی  ـــد مکانیک ـــد، آب بن ـــدون آب، کار کن ـــپ ب ـــه پم ـــی ک در صورت
ـــد.  ـــد ش ـــیب خواه ـــار آس ـــه دچ ـــت ک ـــی اس ـــن قطعات ـــزو اولی ج
بدیـــن منظـــور سیســـتم حفاظتـــی بایـــد از کارکـــرد خشـــک 

ـــد. ـــری کن ـــپ جلوگی پم

بـــاال بـــودن دمـــای ســـیال، ســـبب افزایـــش ســـایش ســـطوح 
آب بنـــد و کاهـــش عمـــر آن می شـــود. شســـت و شـــوی 
ـــرای  ـــک روش ب ـــک، ی ـــز و خن ـــا آب تمی ـــم ب ـــینگ( منظ )فاش

کـــم کـــردن اثـــر دمـــای بـــاال و ذرات جامـــد اســـت.

] فنی آموزشی [

پمپ های ویلو در بیمارستان بزرگ 
»تورگوت اوزال« ترکیه
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ــی  ــررات مل ــث 16 مق ــات مبح ــه توضیح در ادام
ــد،  ســاختمان، چنانچــه در شــماره پیشــین خواندی
درخصــوص "الزامــات انتخــاب و نصــب دستشــویی 
ــد.  ــی داده ش ــرقی" توضیحات ــی و ش ــت غرب و توال
ــورد  ــی در م ــث و بررس ــه بح ــماره، ب ــن ش در ای
دوش"  و  یورینــال  نصــب  و  انتخــاب  "الزامــات 

ــت.  ــم پرداخ خواهی

1- یورینال

یورینــال یــا توالــت ایســتاده نوعــی توالــت اســت کــه بــرای 
 اســتفاده آقایــان در برخــی اماکن عمومی اســتفاده می شــود.

برای نصب یورینال نکات زیر باید رعایت شوند:

الــف- یورینــال بایــد طــوری نصــب شــود کــه فاصلــه محــور 
ــر از  ــر، کم ت ــع دیگ ــر مان ــا ه ــاور ی ــوار مج آن از ســطح دی
ــر  ــر کم ت ــتی دیگ ــوازم بهداش ــور ل ــر و از مح ۴00 میلی مت
از 760 میلی متــر نباشــد. بــرای تامیــن فضــای کافــی 
بــرای اســتفاده راحــت، در جلــوی یورینــال بایــد دســت کم 
ــی  ــای خال ــل آن فض ــا در مقاب ــوار ی ــا دی ــر ت 500 میلی مت

ــود.  ــی ش پیش بین

ــه  ــت ب ــی راح ــکان دسترس ــردن ام ــم ک ــرای فراه ب - ب

ــی  ــاب در یورینال های ــه فاض ــردن لول ــز ک ــیفون و تمی س
کــه در مکان هــای عمومــی نصــب می شــوند، بایــد ســیفون 

ــل دسترســی وجــود داشــته باشــد. آشــکار و قاب
پ - هنــگام اســتفاده از یورینــال امــکان پخــش ترشــحات 
ــدن  ــوده ش ــری از آل ــرای جلوگی ــن ب ــود دارد. بنابرای وج
ــی از  ــتی ناش ــکات بهداش ــال و مش ــراف یورین ــای اط فض
ــو  ــرف و جل ــراف آن از دو ط ــای اط ــت دیواره آن، الزم اس
ــر از  ــاع 1200 میلی مت ــا ارتف ــر ب ــرض 600 میلی مت ــه  ع ب
کــف، بــا مــواد مقــاوم در برابــر نفــوذ رطوبــت  مثــل کاشــی، 
ســرامیک، صفحــات پاســتیکی لمینیــت شــده و.... ســاخته 

شــود.

فواصل مجاز نصب برای یورینال

ــی  ــاف و صیقل ــل ص ــور کام ــد به ط ــطوح بای ــن س همچنی
ــود. ــام ش ــادگی انج ــردن آن به س ــز ک ــا  تمی ــند ت باش

ــد دســت کم  ت- در صــورت پیش بینــی چنــد یورینــال، بای
یکــی از آن هــا بــرای اســتفاده افــراد معلــول مناســب باشــد.

یورینال )توالت ایستاده(

آشنایی با مقررات ملی ساختمان 

مبحث شانزدهم - ویرایش 96
تاسیسات بهداشتی )31( 

قسمت سی و ششم

الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی

] فنی آموزشی [

ــول، فضــای  ــراد معل ــه منظــور اســتفاده راحــت اف ب
ــت کم 760  ــد دس ــال بای ــوی یورین ــف در جل آزاد ک
ــته و  ــق داش ــر عم ــا و 1220 میلی مت ــر پهن میلی مت

ــه راه قابــل دســترس متصــل باشــد. ب

اهــرم سیســتم شستشــوی یورینــال بایــد به صــورت 
خــودکار یــا دگمــه فشــاری باشــد و در ارتفــاع 1120 

میلی متــر از کــف نصــب شــود.

 *

 *
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2- دوش

الــف- بــرای جلوگیــری از ایجــاد نشــتی در لولــه قائــم دوش 
و اتصــاالت آن، ایــن لولــه بایــد بــا بســت بــه دیــوار پشــت 

دوش محکــم شــود.
 

ــت  ــد رعای ــر بای ــکات زی ــن دوش ن ــوص کابی ب- درخص
ــوند: ش

ــد  ــواد آب بن ــا م ــر ب ــاع 1800 میلی مت ــا ارتف ــت کم ت دس
ــت ســاخته شــوند و ســطوح  ــر نفــوذ رطوب و مقــاوم در براب
آن به طــور کامــل صــاف و صیقلــی و قابــل شستشــو باشــد.

ــکات  ــا زیر دوشــی ن ــن دوش ی ت-  در خصــوص کــف کابی
زیــر بایــد رعایــت شــوند:

حداقل ابعاد برای کابین دوش

] فنی آموزشی [

ــک  ــه ی ــرای آن ک ــن دوش ب ــاحت کابی ــن مس کم تری
ــی در آن  ــد به راحت ــی بتوان ــد معمول ــا ق ــغ ب ــرد بال ف

ــع اســت. ــر مرب ــد، 0/6 مت اســتحمام کن
کابیــن دوش ممکــن اســت شــکل های مختلفــی 
ظاهــری،  شــکل  از  صرف نظــر  باشــد.  داشــته 
کوچک تریــن طــول کابیــن بایــد دســت کم 750 
میلی متــر باشــد. ایــن مقــدار کم تریــن ابعــادی اســت 
تــا اســتفاده کننــده بتوانــد در آن خــم شــود و قســمت 
پاییــن بــدن خــود را شستشــو دهــد. بنابرایــن فضــای 
الزم بــرای لوازمــی ماننــد شــیر، جاصابونــی، دســتگیره 
ــد. ــه حســاب بیای ــه ب ــد جداگان و متعلقــات دیگــر بای

بــا توجــه بــه احتمــال ســر خــوردن و افتــادن 
ــن دوش، در صــورت اســتفاده  اســتفاده کننده در کابی
از پنجــره و در شیشــه ای در کابیــن، شیشــه هــا بایــد 

دارای اســتاندارد های ایمنــی الزم باشــند. 

 *

 *

 *

پ- بــرای جلوگیــری از تخریــب الیه هــای داخلــی دیوار هــا 
ــد  ــک دوش بای ــراف اتاق ــای اط ــت، دیواره ه ــر رطوب در اث

ــدون درز،  ــد ب ــی بای ــا زیر دوش ــک دوش ی ــف اتاق ک
ــا  ــد ت ــت باش ــوذ رطوب ــر نف ــاوم در براب ــد و مق آب بن
از تخریــب کــف ســاختمان بــه دلیــل رطوبــت، 

ــود. ــری ش جلوگی
ــت کم  ــرف دس ــه ط ــد در هم ــی بای ــای زیر دوش لبه ه

50 میلی متــر نســبت بــه کــف آن باالتــر باشــد.
یــا خــروج  از نشــت فاضــاب  بــرای جلوگیــری 
گاز هــای بد بــو از محــل اتصــال لولــه تخلیــه دوش بــه 
ــور  ــد به ط ــال آن بای ــاختمان، اتص ــاب س ــه فاض لول

ــد. ــد باش ــد و گاز بن ــل آب بن کام
ــا  ــک ی ــه کف شــو ی کــف اتاق ــه تخلی ــی لول قطــر نام
باشــد.  میلی متــر   50 دســت کم  بایــد  زیر دوشــی 
ــد  ــیایی مانن ــا اش ــغال ی ــری از ورود آش ــرای جلو گی ب
انگشــتر بــه شــبکه فاضــاب، روی دهانــه تخلیــه بایــد 
درپــوش شــبکه ای مقــاوم در برابــر خوردگــی بــا قطــر 
دســت کم 76 میلی متــر و قابــل برداشــتن نصــب 
شــود. ســوراخ های درپــوش شــبکه ای نبایــد از 6 

میلی متــر بزرگ تــر باشــد.
ــه  ــک دهان ــط ی ــی فق ــاختمان عموم ــک س ــر در ی اگ
ــیب بندی  ــود دارد، ش ــد دوش وج ــرای چن ــه ب تخلی
کــف بایــد طــوری باشــد کــه فاضــاب یــک دوش بــه 

ــود. ــاور وارد نش ــه دوش مج محوط
ث- در صــورت پیش بینــی تعــدادی دوش در یــک 

ــرای  ــا ب ــی از آن ه ــت کم یک ــد دس ــتی، بای ــروه بهداش گ
ــد.  ــب باش ــول مناس ــراد معل ــتفاده اف اس

اتاقــک دوش ویــژه اســتفاده افــراد معلــول بایــد 
ــر  ــول و 1070 میلی مت ــر ط ــت کم 1525 میلی مت دس

ــا داشــته باشــد. پهن
شــیر های آب دوش ویــژه اســتفاده افــراد معلــول بایــد 

از نــوع اهرمــی باشــد.
ــته  ــی داش ــتحکام کاف ــد اس ــتگیره بای ــای دس میله ه
ــف  ــری ک ــا 915 میلی مت ــاع 8۴0 ت ــند و در ارتف باش

ــوند. دوش نصــب ش

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *

 *
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یکی از نکات مهمی که مجری باید در اجرا به آن توجه کند، قرار دادن درسِت لوله 
داخل اتصال است. همان طور که می دانید روی همه اتصاالت سوپرپایپ، چه اتصاالت 
کاسیک و چه اتصاالت سوپرپایپ+2 روزنه ی دید طراحی شده است. کارکرد روزنه ها 
این است که مجری از ورود کامل لوله به داخل اتصال اطمینان پیدا کند. این روزنه ها به 
تعداد سه عدد با زاویه ی 120 درجه دورتا دور حلقه  پرس طراحی شده است. مجریان 

سوپرپایپ می دانند، اگر لوله از روزنه  دیده نمی شود، نباید پرس اتصال را انجام دهند.

قفل درپوش سوپردرین محصولی بسیار پرکاربرد و چندبار مصرف که کار کردن با آن 
بسیار راحت است. در زمان تست، برای اینکه درپوش سوپردرین داخل سوکت کاما 
فیکس بماند از این محصول استفاده می شود. در واقع وظیفه  قفل درپوش، نگه داشتن 
درپوش سوپردرین داخل سوکت است. مزیت دیگر قفل درپوش این است که بعد از 
انجام تست می توان آن را باز و در پروژه  دیگری استفاده کرد. بنابراین قفل درپوش 
سوپردرین یک بار مصرف نیست و می توان چندبار از آن استفاده کرد. قفل درپوش 
 ،17221-I  ،17121-I فنی  کدهای  با  و 110   75 ، سایزهای 50  در  سوپردرین 

I-17321 موجود است.

باید به آن  از نکاتی است که همه  مجریان  اقام اصلی سوپرپایپ یکی  از  استفاده 
توجه کنند. برای اجرای سیستم گرمایش کفی سوپرپایپ همه  اقام از جمله کلکتور، 
سرشیربرقی، جعبه کلکتور، ترموستات، ترمینال ویژه، لوله، متاالیز، بست عایق و ... 
باید از نمایندگان رسمی سوپرپایپ تهیه شود. استفاده از اقام متفرقه کارایی سیستم 
گرمایش کفی را دچار اشکال می کند. در این تصویر کلکتورهای جدید یوپونور آلمان 

را می بینید که در حال حاضر در پروژه های گرمایش کفی سوپرپایپ استفاده می شود.

نمونه  ی استفاده از اقام متفرقه را در سیستم گرمایش کفی می بینید. هر چند که 
لوله های استفاده شده در انشعابات، سوپرپایپ است ولی کلکتورها و لوله های تغذیه 
متفرقه است. با اجرای کلکتورهای متفرقه، باالنسینگ سیستم را نمی توان به شکل 
اصولی انجام داد، سرشیربرقی ها را نمی توان روی کلکتور برگشت نصب کرد بنابراین 
قطع و وصل مدار که باید با فرمان ترموستات انجام شود دچار اشکال خواهد شد. 
سوپرپایپ همیشه توصیه می کند برای نصب و راه اندازی یک سیستم گرمایش کفی 

استاندارد، باید به دستورالعمل های سوپرپایپ در طراحی و اجرا توجه شود.

دیدن این تصویر کافی ست تا به لزوم استفاده از قفل درپوش سوپردرین پی ببریم. 
دراین تصویر مجری برای محکم کردن درپوش سوپردرین از سیم آرماتوربندی استفاده 
کرده است، این کار باعث می شود زانو و درپوش سوپردرین آسیب ببیند. از طرفی 
همان طور که می بینید کار از نظر ظاهری هم نا زیبا و غیرحرفه ای است. یکی دیگر از 
اشکاالت این نوع اجرا این است که بعد از کاشی کاری و در زمان نصب لوازم بهداشتی، 
بریدن سیم آرماتوربندی و باز کردن درپوش کار دشواری خواهد شد. مشکلی که در 

استفاده از قفل درپوش وجود ندارد.

در این تصویر می بینید که لوله تا انتها داخل اتصال قرار نگرفته است. بنابراین پرس 
اتصال با این وضعیت ممنوع است. البته به نظر می رسد  هنوز پرس انجام نشده، چون 
حلقه ی کد رنگ هنوز روی اتصال باقی مانده است. دقت کنید زمانی که اجرا روی کف 
سرویس انجام می شود، با توجه به تردد عوامل مختلف کارگاه از روی لوله ها، امکان 
بیرون آمدن لوله از داخل اتصال بیش تر می شود، بنابراین مجری در زمان پرس اتصال، 

باید روزنه های دید را کنترل و از ورود کامل لوله به داخل اتصال اطمینان پیدا کند.

فاضالب

آبرسانی

گرمایش کفی

اجرای نادرست

اجرای نادرست

اجرای نادرست

اجرای درست 

اجرای درست

اجرای درست

اجرای درست، 
آقای فرشاد گله بان، 

مجری مجاز ارومیه

اجرای درست،
آقای بهنام برزگری، 

مجری مجاز تهران

اجرای درست،
آقای محمد جواد آقایی، 

مجری مجاز مشهد

] فنی آموزشی [
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از  یکـی  تاسیسـات  نگهـداری  مسـئول  پیـش  مدتـی 
بیمارسـتان های مهـم تهـران بـا سـوپرپایپ تمـاس گرفـت و 
اعـام کـرد کـه در اتاق هـای عمل بیمارسـتان بـوی فاضاب 
منتشـر می شـود و ایـن موضـوع باعـث اعتـراض پزشـکان و 
بیماران شـده اسـت. او گفـت: »هرچند در سیسـتم فاضابی 
اسـتفاده  سـوپرپایپ  شـرکت  لوله هـای  از  سـاختمان  ایـن 
شـرکت  یـک  به عنـوان  سـوپرپایپ  چـون  امـا  نکرده ایـم 
ارایه کننـده راه حل هـای تاسیسـاتی مشـهور اسـت، برای حل 

ایـن مشـکل از شـما کمـک می خواهیـم.«
روز بعـد کارشـناس سـوپرپایپ به اتفاق یکـی ازمجریان مجاز 
بـه بیمارسـتان رفتند تـا موضـوع را از نزدیک بررسـی کنند. 
آن هـا بـا ورود بـه اتاق هـای عمـل، متوجـه بوی بـد فاضاب 
شـدند. پس از بررسـی کوتاهی، مشـخص شـد که منشـا بو،  
از روشـویی های سـرویس بهداشـتی جنـب اتاق هـای عمـل 
اسـت. یعنـی جایـی که پزشـکان دسـت خود را می شـویند و 

می کنند. ضدعفونـی 
کارشـناس سـوپرپایپ بررسـی دقیق تـر خـود را آغـاز کـرد. 
بـرای آن که مشـخص شـود بوی بد از کجا منتشـر می شـود، 
الزم اسـت منافـذ مرتبـط بـا سیسـتم فاضاب مورد بررسـی 
قـرار گیـرد. در آن سـرویس فضاهایـی که مرتبط با سیسـتم 
فاضـاب بود عبارت بودنـد از کف شـورها، لوله های خرطومی 

روشـویی و اطـراف آن و دریچه هـای هواکش.
تیـم سـوپرپایپ باید بررسـی می کرد که آیا برای روشـویی ها 
سـیفون نصب شـده یا نه ! که مشخص شـد روشویی سیفون 
دارد و لولـه  خرطومـی هـم توسـط السـتیک بوگیـر اطـراف 
آن به طـور کامـل هوابنـد شـده اسـت. پـس بوی فاضـاب از 
اطـراف لولـه خرطومـی پخـش نمی شـد. کف شـور  محل هم 
بـا دوربیـن روتنبرگـر مورد بازرسـی قـرار گرفت و مشـخص 
شـد خشـک نیسـت و با توجه به آن که سـاعتی پیش شسـته 
شـده بـود، درون آن آب وجـود داشـت. پـس بـو از آن جا هم 
نمی توانسـت وارد فضـا شـود. با بررسـی دریچه هـای هواکش 
هـم اشـکالی دیـده نشـد. )گاهـی به دلیـل نصـب نادرسـت،  
لولـه هواکـش بـه لولـه فاضـاب وصل می شـود و بـوی بد از 

دریچـه هواکـش وارد فضا می شـود!(
بـرای بررسـی نهایـی موضـوع، با مجری سیسـتم تاسیسـات 
بیمارسـتان گفتگو شـد در نتیجه مشـخص شـد که سیسـتم 
فاضـاب این سـرویس بهداشـتی ونـت نـدارد! به  همین دلیل 
بـا تخلیه آب داخل سـیفون روشـویی، از آن جـا بوی فاضاب 

می شود. منتشـر 
امـا روی کار پوشـیده بـود پـس چطـور می شـد این اشـکال 
را رفـع کـرد؟ تنهـا راه حلـی کـه می توانسـت به حل مشـکل 

کمـک کند سـوپرونت شـرکت سـوپرپایپ بود.

سوپرونت چیست؟
ونـت  بـرای  نهایـی  و  علمـی  راه حـل  سـوپرونت  شـیرهای 
سـاختمان اسـت کـه ضمـن تامیـن هـوای مـورد نیـاز در 
صـورت ایجـاد کم ترین فشـار منفـی درونی شـبکه فاضاب، 
در اسـرع وقت، از خالی شـدن آب هوابند سـیفون جلوگیری 
می کنـد. بـه عبـارت دیگـر کارکـرد شـیرهای سـوپرونت بـه 

صـورت یک طرفـه اسـت.
شـیرهای سـوپرونت در دو نـوع 50 و 100 موجـود اسـت و 
بـا توجـه بـه طراحی ویـژه نیاز بـه تعمیـر و نگهـداری ندارد 
و طـول عمـر آن هـا بـه انـدازه طـول عمـر لولـه و اتصـاالت 

سیسـتم فاضابـی سـوپردرین اسـت.
مجـری سـوپرپایپ بـا نظـارت کارشـناس فنـی این شـرکت 
اقـدام بـه نصـب سـوپرونت زیـر روشـویی ها کـرد تـا ایـن 
سـوپرونت بـا تزریـق هـوا در زمـان الزم، مانـع از تخلیـه آب 

هوابنـد سـیفون شـود.
پـس از برطرف کردن اشـکال این سـرویس به عنـوان نمونه، 
قـرار شـد چند روز بعد نسـبت به رفع مشـکل سـرویس های 

دیگـر نیز اقدام شـود.
چنـد روز بعـد مسـئول تاسیسـات بیمارسـتان در تماسـی 
اعـام کـرد دیگـر هیـچ بـوی فاضابـی در سـرویس وجـود 
ندارد و درخواسـت کـرد برای جلوگیری از ایجاد مشـکل، در 

همـه سـرویس ها شـیر سـوپرونت نصـب شـود.

سوپرونت، راه حل نهایی!

] فنی آموزشی [
یک تجربه
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] ایمنی و بهداشت [
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کمی از خودتان بگویید.

مـــن علـــی جهان دیـــده متولـــد 1۳58 در یکـــی از 
ــتم. ــه هسـ ــم قبلـ ــه اسـ ــیراز بـ ــی شـ ــای قدیمـ محله هـ

ســـوپرپایپ  مجری مجـــاز  ســـالی  چـــه  از 
هســـتید؟

از ســـال 1۳85 افتخـــار پیـــدا کـــردم کـــه مجری مجـــاز 
ــا  ســـوپرپایپ شـــوم و امســـال 1۳ ســـال اســـت کـــه بـ

ســـوپرپایپ همـــکاری می کنـــم.

ـــکار  ـــه هم ـــن زمین ـــز در ای ـــان نی ـــرا برادرت ظاه
شماســـت؟

بلـــه تاسیســـات را از طریـــق بـــرادرم آمـــوزش دیـــدم. در 
واقـــع بعـــد از گذرانـــدن دوره ســـربازی در ســـال 1۳8۳ 

علـی جهاندیـده یكـی از مجریـان  مجـاز کاربلد و همچنین خوش شـانس سـوپرپایپ اسـت که در سـال 96 
برنـده قرعه کشـی خـودروی L90 )جایزه سـوپرپایپ بـرای نصابان پمـپ ویلو( شـد. برای کافـه مجری این 

شـماره بـه شـیراز رفتیـم و با این مجـری عزیز بـه گفتگو نشسـتیم. بـا ما همراه باشـید.

ـــاه در  ـــی 6 م ـــس از ط ـــدم. پ ـــرادرم درآم ـــاگردی ب ـــه ش ب
ـــر  ـــه خاط ـــودم ب ـــرده ب ـــروع ک ـــر ش ـــن از صف ـــه م ـــی ک حال
پیشـــرفت زیـــادی کـــه در کار داشـــتم، بـــرادرم مـــرا بـــه 

ـــم. ـــم پذیرفت ـــن ه ـــرد. م ـــوت ک ـــود دع ـــا خ ـــراکت ب ش

ماجـــرای خـــودرو L90 ســـوپرپایپ کـــه برنـــده 
شـــده اید چیســـت؟

ـــن  ـــن همی ـــی م ـــدنی زندگ ـــرات فراموش نش ـــی از خاط یک
اســـت کـــه اشـــاره کردیـــد. خـــرداد مـــاه ســـال96 مـــاه 
ـــرده  ـــب ک ـــو نص ـــپ ویل ـــدودا 15 پم ـــه ح ـــود ک ـــان ب رمض
بـــودم. روز 21 خـــرداد قـــرار بـــود بعـــد از ســـاعت کاری 
ـــادم  ـــا ی ـــروم. ت ـــر ب ـــوی دیگ ـــپ ویل ـــک پم ـــب ی ـــرای نص ب
ــه  ــی بـ ــود طرحـ ــی بـ ــوپرپایپ مدتـ ــم سـ ــه بگویـ نرفتـ
ـــودرو  ـــک خ ـــود ی ـــرار ب ـــود وق ـــرده ب ـــی ک ـــان معرف مجری
L90 بیـــن نصابـــان پمـــپ ویلـــو قرعه کشـــی کنـــد. 
ـــوپرپایپ  ـــی از س ـــرداد پیامک ـــان روز 21خ ـــه در هم خاص

] کافه مجری [
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ـــرای  ـــاز ب ـــه مجریان مج ـــن ک ـــن مت ـــا ای ـــردم ب ـــت ک دریاف
شـــرکت در قرعه کشـــی، ســـریال پمپ هـــای نصب شـــده 
را هرچـــه ســـریع تر در ســـایت ســـوپرپایپ ثبـــت کننـــد. 
ـــتم،  ـــی نداش ـــی دسترس ـــای قبل ـــریال پمپ ه ـــه س ـــون  ب چ
بـــا خـــودم فکـــر کـــردم همیـــن یـــک عـــدد  شـــماره 
ســـریال پمپـــی کـــه دارم نصـــب می کنـــم را بـــرای 
ـــول  ـــب ط ـــاعت 11 ش ـــا س ـــم. کارم ت ـــال کن ـــرکت ارس ش
ـــماره  ـــیدم و ش ـــه رس ـــه خان ـــاعت 12:۳0 ب ـــید و در س کش
ـــه  ـــی ک ـــردای آن روز هنگام ـــردم. ف ـــک ک ـــریال را پیام س
مشـــغول افطـــار بـــودم از شـــرکت ســـوپرپایپ بـــا مـــن 
تمـــاس گرفتنـــد و خبـــر هیجان  انگیـــز برنده شـــدن مـــن 
توســـط مهنـــدس پیکانـــی بـــه مـــن داده شـــد.به قـــول 
معـــروف فـــک ام افتـــاده بـــود! در همین جـــا  دوبـــاره از 
شـــرکت ســـوپرپایپ کمـــال تشـــکر و قدردانـــی را دارم و 

توفیـــق روزافـــزون را بـــرای ایـــن شـــرکت خواســـتارم.

از اکیپ و ابزارتان برای مان بگویید.

مـــن ۴ اکیـــپ دو نفـــره  دارم که بـــا هـــم یـــک تیـــم 8 
ـــم. ـــکیل داده ای ـــره را تش نف

ـــه  ـــم دارم. ناگفت ـــرای کار را ه ـــاز ب ـــورد نی ـــف م ـــراز مختل اب
ـــان  ـــه مجری ـــزار ب ـــر اب ـــال های اخی ـــوپرپایپ در س ـــد س نمان
هدیـــه داده مثـــل انـــواع آچارهـــای روگریـــپ، آچـــار 2 
اینـــچ نوک طوطـــی، لوله برهـــای مـــدرن روتنبرگـــر، فنـــر 

ـــه و ...... ـــم لول خ

ــاوت  ــری تفـ ــک مجـ ــوان یـ ــه عنـ ــما بـ شـ
چـــه  در  را  لوله هـــا  ســـایر  و  ســـوپرپایپ 

؟ نیـــد ا می د

ســـوپرپایپ بـــا بقیـــه برندهـــای موجـــود در بـــازار 
ــای اساســـی  ــی از تفاوت هـ ــراوان دارد یکـ ــای فـ تفاوت هـ
به وســـیله  کـــه  اســـت  پشـــتیبانی فنی  ســـوپرپایپ 
مهندســـان خـــود بـــه خریـــداران و مجریـــان ارایـــه 
می کنـــد و حتـــی تـــا ســـال ها پـــس از فـــروش، خریـــدار 
و مجـــری را تنهـــا نمی گـــذارد. از دیگـــر تفاوت هـــای 
ســـوپرپایپ نـــوآوری ایـــن شـــرکت اســـت کـــه کارآمـــد 
ــکات  ــل مشـ ــا حـ ــد بـ ــتند و می تواننـ ــدی هسـ و کلیـ
ـــای  ـــب خط ـــر و ضری ـــان تر و بهت ـــرا را آس ـــاتی، اج تاسیس

انســـانی را کـــم کننـــد.

ــر  ــم فکـ ــل هـ ــه تحصیـ ــار کار بـ ــا در کنـ آیـ
؟ یـــد ه ا د کر

ـــی  ـــوزش تجرب ـــن آم ـــد از فراگرفت ـــرادرم بع ـــن و ب ـــه، م بل
زمینـــه  ایـــن  در  کـــه  تصمیم گرفتیـــم  تاسیســـات 
تحصیـــات خـــود را ادامـــه دهیـــم. از ایـــن رو بـــا ادامـــه 
تحصیـــل در دانشـــگاه عملـــی کاربـــردی در رشـــته ی 

تاسیســـات درحـــال ادامـــه تحصیـــل هســـتیم کـــه ایـــن 
امـــر را نیـــز از تاثیـــر همـــکاری بـــا مهندســـان مجـــرب 
و همراهـــی بـــا شـــرکت ســـوپرپایپ و الگوگرفتـــن از 
ــن  ــر ایـ ــم باالتـ ــعار بازهـ ــا و شـ ــرفت و نوآوری هـ پیشـ
شـــرکت می دانیـــم و امیـــدوارم بـــا یـــاری خداونـــد ایـــن 

مســـیر را بـــا موفقیـــت طـــی کنیـــم.

همـــکاری شـــما بـــا نماینـــده منطقـــه چگونـــه 
اســـت؟

داشـــتن  ســـوپرپایپ  ابتکارهـــای  بهتریـــن  از  یکـــی 
ـــیراز  ـــت. در ش ـــف اس ـــتان های مختل ـــی در شهرس نمایندگ
ـــده  ـــوان نماین ـــه عن ـــن ب ـــش کاوان میه ـــرکت اندی ـــز ش نی
ســـوپرپایپ مشـــغول بـــه کار اســـت. ایـــن شـــرکت 
بـــا داشـــتن مهندســـان ورزیـــده و فعـــال بـــا مجریـــان 
همـــکاری صمیمانـــه ای دارد. مجریـــان هـــم در کارهـــای 
ـــا  ـــد ت ـــاوره می گیرن ـــی مش ـــرکت مهندس ـــن ش ـــود از ای خ
ـــد. ـــرا کنن ـــت اج ـــوپرپایپ را درس ـــوالت س ـــد محص بتوانن

ــره ای  ــه خاطـ ــکاری چـ ــال همـ ــن 13 سـ از ایـ
ــا تعریـــف کنیـــد؟ می توانیـــد بـــرای مـ

خاطـــره کـــه زیـــاد دارم. امـــا دو خاطـــره از یـــک پـــروژه  
ــا افـــراد مختلفـــی را بـــرای  دارم. یکـــی این کـــه کارفرمـ
ـــه  ـــروژه را کاف ـــدس پ ـــی آورد و مهن ـــه کارگاه م ـــاوره ب مش
کـــرده بـــود. هنگامـــی کـــه مـــا گرمایش کفـــی را شـــروع 
ــد،  ــرا را می  دیـ ــل اجـ ــروژه مراحـ ــدس پـ ــم و مهنـ کردیـ
لـــذت می بـــرد. تـــا این کـــه دوبـــاره کارفرمـــا بـــا 
ـــل  ـــه مراح ـــرت زده ب ـــا حی ـــار آن ه ـــد. این ب ـــش آم همراهان
کار نـــگاه می کردنـــد و نظـــری نمی دادنـــد. مهنـــدس 
ـــس از  ـــود، پ ـــده ب ـــحال ش ـــی خوش ـــه خیل ـــم ک ـــروژه ه پ
ـــون  ـــد  چ ـــم می آی ـــوپرپایپ خوش ـــت: از س ـــان گف رفتن ش
ــد.  ــر بدهـ ــاره آن نظـ ــد دربـ ــوادی نمی توانـ ــچ بی سـ هیـ
خاطـــره دیگـــر این کـــه در یکـــی از طبقـــات در مرحلـــه 
ــه  ــران کـ ــی از کارگـ ــم.  یکـ ــز بودیـ ــردن متاالیـ پهن کـ
شـــب کار بـــود، فکـــر کـــرد آن جـــا را  فـــرش کرده ایـــم و 
ـــت  ـــو در دس ـــش و پت ـــت و بال ـــت. رف ـــده اس ـــام  ش کار تم
ـــح   ـــه توضی ـــد ک ـــا ش ـــی از اتاق ه ـــتراحت وارد یک ـــرای اس ب

دادیـــم در حـــال اجـــرای گرمایش کفـــی هســـتیم!

ـــت  ـــما آرزوی موفقی ـــرای ش ـــده  ب ـــای جهاندی آق
ــو  ــت و گـ ــن گفـ ــان در ایـ ــم و از حضورتـ داریـ

ــگزاریم! سپاسـ

ــکاری  ــر همـ ــوپرپایپ به خاطـ ــرکت سـ ــم از شـ ــن هـ مـ
ــم! ــکر می کنـ ــاز تشـ ــوالت ممتـ ــوب و محصـ خـ

] کافه مجری [
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] دانستنی ها [

ــی  ــا از کس ــد ی ــما را بفروش ــه ش ــر خان ــک نف ــد ی ــور کنی تص
خودرویــی بخریــد و بعــد بفهمیــد کــه ایــن خــودرو مــال او نبــوده 
ــن کار  ــه ای ــوید. ب ــی می ش ــه حال ــه چ ــت ک ــوم اس ــت. معل اس

ــت. ــرم اس ــه ج ــر ک ــال غی ــال م می گویند انتق
ــی اســت  ــدون اطــاع او از جرم های ــر ب ــرد دیگ ــوال ف ــال ام انتق
ــز  ــی نی ــه عموم ــی، دارای جنب ــه خصوص ــر جنب ــاوه ب ــه ع ک
هســت؛ یعنــی مجــرم نــه تنهــا بــه خاطــر ضــرر رســاندن بــه یــک 
نفــر قابــل تعقیــب و مجــازات اســت، بلکــه بــه  دلیــل آســیب زدن 

ــه هــم مجــازات می شــود. ــه آرامــش و نظــم جامع ب

انواع انتقال مال غیر 
انتقــال مــال یعنــی عیــن یــا منفعــت آن بــه دیگــری واگــذار 
شــود. عیــن یعنــی خــوِد آن چیــز؛ مثــل انتقــال یــک آپارتمــان 
ــن  ــم ای ــت ه ــیدن . منفع ــی بخش ــا حت ــن ی ــق فروخت از طری
ــه  ــل این ک ــود؛ مث ــب ش ــال تصاح ــای آن م ــه فایده ه ــت ک اس
ــر دیگــر اجــاره داده  ــک نف ــه ی ــدون اجــازه اش ب ــردی ب ــه ف خان

شــود

آیا خریدار مال غیر هم مجرم است؟
ــنده  ــال فروش ــرد م ــه دارد می خ ــزی ک ــد چی ــدار ندان ــر خری اگ
ــت، مقصــر  ــن حال ــق دارد. در ای ــری تعل ــرد دیگ ــه ف نیســت و ب
نیســت و بایــد مــال خریداری شــده را بــه مالــک اصلــی اش 
برگردانــد. امــا اگــر خریــدار هنــگام معاملــه بدانــد چیــزی را کــه 
می خــرد، مــال شــخص دیگــری اســت، آن وقــت او هــم معــاون 

ــد. ــد ش ــازات خواه ــود و مج ــاب می ش ــرم حس ج

مسئولیت مالک 
تعجــب نکنیــد کــه در انتقــال مــال غیرممکــن اســت در شــرایط 
ــد  ــد می گویی ــود. الب ــازات ش ــم مج ــی ه ــک اصل ــاص، مال خ
مالــک بیچــاره کــه کاری نکــرده، تــازه دارایــی او را بــدون 
رضایــت و اطاعــش فروخته انــد! بلــه ظاهــر امــر این طــور 
اســت،  امــا مالــک هــم مســئولیتی دارد. طبــق قانــون، اگــر مالــک 
ــس  ــاه پ ــک م ــا ی ــد ت ــود، بای ــع ش ــه مطل ــوع معامل ــک از وق مل
ــاع  ــه اط ــود را ب ــت خ ــد و مالکی ــه ای بنویس از اطاع، اظهارنام
خریــدار برســاند. اگــر ایــن زمــان بگــذرد و مالــک چنیــن کاری 
ایــن  در  محســوب می شــود، چــون  نکند، معــاون جــرم 
شــرایط، احتمــال مــی رود کــه بــا فروشــنده تبانــی کــرده باشــد 
تــا از خریــدار کــه از جریــان آگاه نبوده، کاهبرداری کننــد.

در فروش مال غیر، منقول و غیرمنقول فرقی ندارد
* مــال منقــول: اموالــی کــه قابــل جابه جایــی باشــند، بــدون 
ــل  ــاند، مث ــا برس ــه آن ه ــیبی ب ــال آس ــن نقل وانتق ــه ای آن ک

طــا، ســاعت و…
* مــال غیرمنقــول: اموالــی کــه قابــل جابه جــا کــردن بــدون 

آســیب بــه اصــل آن نیســتند، مثــل خانــه و زمیــن.

برای شکایت باید به کجا مراجعه کرد؟
ــد طرح شــکایت کیفری اســت؛  ــن جــرم نیازمن ــه ای رســیدگی ب
ــوزه  ــرم در ح ــه ج ــرایی اســت ک ــح دادس ــع صال ــن، مرج بنابرای

ــه ای  ــا دفترخان ــل تنظیم قولنامه ی ــی مح ــده؛ یعن ــع ش آن واق
ــت. . ــده اس ــام ش ــل انج ــند در آن مح ــال س که انتق

مجازات متخلفان
بــرای انتقــال مــال غیــر مجــازات ســختی در نظــر گرفتــه شــده 

اســت؛
* حبس از یک تا هفت سال

دریافــت  کــه  مالــی  نقدی معــادل  پرداخت جــزای   *
ــت ــرده اس ک

* بازگرداندن مال به صاحب آن
ــوم از  ــر محک ــی، اگ ــات دولت ــر از خدم ــال مادام العم * انفص

کارکنــان دولــت باشــد

چگونه مال را پس بگیریم؟
ــه  ــرد مجــرم ب ــت شــود، ف ــر در دادگاه ثاب ــال غی ــال م ــر انتق اگ
بازگردانــدن آن بــه صاحــب اصلــی اش محکــوم می شــود کــه بــه 
ــای  ــی از مجازات ه ــن یک ــه ای ــد. البت ــن کار رّد مالمی گوین ای
فروشــنده مــال غیــر اســت. بــا ایــن حــال، ایــن کار خیلــی هــم 
آســان نیســت. درســت اســت کــه دادگاه کیفــری بایــد بــه رّد مال 
ــورد نظــر با ســند رســمی به  ــک م ــر مل ــا اگ ــد، ام ــز رأی ده نی
فــردی دیگــر منتقــل شــده باشــد ، مالــک آن بایــد پــس از اثبات 
جــرم در دادگاه کیفــری، از طریــق طرح دادخواســت در محاکــم 

ــد. ــد را بخواه ــع ی ــناد جعلی و خل ــال اس حقوقی، ابط

یک جرم غیر قابل گذشت
 جرم هــای غیــر قابــل گذشــت  بــا رضایــت شــاکی هــم بخشــیده 
نمی شــوند و ایــن رضایــت فقــط باعــث تخفیــف در مجــازات فــرد 
ــر، در  ــال غی ــال م ــی انتق ــه عموم ــه جنب ــه ب ــا توج ــود. ب می ش
صــورت رضایــت شــاکی، ممکــن اســت قاضــی فقــط در جــزای 

نقــدی بــه فــرد مجــرم تخفیــف بدهــد.

مشاوره حقوقی 
انتقال مال غیر 

 82118@ superpipe.ir

برای طرح پرسش های حقوقی خود به 
کانال mojriplus@ پیام بدهید یا به 

                                              ایمیل بزنید.
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فرم اشتراک

اشتراک مجری

ابروهایـــش را گـــره می انـــدازد و در مجمـــع عمومـــی ســـازمان 
ملـــل و خطـــاب بـــه رهبـــران پنـــج کشـــور بـــزرگ اقتصـــادی 
جهـــان کـــه فکـــر می کنـــد تغییـــرات آب و هوایـــی زیـــر ســـر 
ــما  ــد؟ شـ ــرات می کنیـ ــور جـ ــاد می زند:"چطـ ــت، فریـ آن هاسـ

رویـــای کودکـــی مـــرا دزدیده ایـــد."
ــوئدی و  ــاله سـ ــر 16 سـ ــت، دختـ ــرگ اسـ ــا تونبـ  او گرتـ
فعـــال محیـــط زیســـت کـــه روز دوشـــنبه 2۳ ســـپتامبر 2019 
در کنفرانســـی کـــه بـــرای تغییـــرات آب و هوایـــی در حاشـــیه 
ــا  ــود، بـ ــده بـ ــزار شـ ــل برگـ ــازمان ملـ ــی سـ ــع عمومـ مجمـ
پیوســـتن بـــه 15 نوجـــوان دیگـــر مثـــل خـــودش روی یکـــی 
ـــرف زد  ـــت و ح ـــه نشس ـــن جلس ـــخنرانان ای ـــی س ـــج  صندل از پن
ـــه  ـــه کمیت ـــی ب ـــرات اقلیم ـــران تغیی ـــر بح ـــه خاط ـــد ب ـــا بتوان ت

حقـــوق کـــودکان شـــکایت کنـــد.
او بـــه رهبـــران جهـــان گفـــت: "تمـــدن مـــا قربانـــی تعـــداد 
ـــب  ـــه جی ـــی ب ـــول هنگفت ـــه پ ـــرای این ک ـــده ب ـــراد ش ـــی از اف کم
بزننـــد. زیســـت کره مـــا نابـــود شـــده تـــا افـــراد ثروتمنـــدی 
ـــی  ـــاز و نعمـــت زندگ ـــد در ن ـــن بتوانن ـــدان کشـــور م ـــل ثروتمن مث
ــند،  ــردم می کشـ ــیاری از مـ ــداد بسـ ــه تعـ ــی کـ ــد. رنجـ کننـ
ـــال  ـــت. در س ـــراد اس ـــی از اف ـــداد کم ـــی تع ـــه تجمل خواه نتیج
ــر  ــت. اگـ ــم گرفـ ــن خواهـ ــالگی ام را جشـ ــد 75 سـ 2078 تولـ
ـــه  ـــند ک ـــن بپرس ـــت از م ـــن اس ـــم ممک ـــته باش ـــی داش کودکان
ـــم  ـــا نیامده ای ـــد. م ـــود، کاری نکردی ـــت ب ـــوز فرص ـــی هن ـــرا وقت چ
ـــب  ـــد و مراق ـــت بدهن ـــه اهمی ـــم ک ـــاس کنی ـــران التم ـــه رهب ـــا ب ت
باشـــند. درگذشـــته مـــا را نادیـــده گرفتیـــد و در آینـــده هـــم 
ـــما  ـــه ش ـــا ب ـــم ت ـــا آمده ای ـــه این ج ـــت. ب ـــد گرف ـــده خواهی نادی
ـــد." ـــه نخواهی ـــد، چ ـــه بخواهی ـــت؛ چ ـــر در راه هس ـــم تغیی بگویی

ــوت  ــه پلیمـ ــس فاصلـ ــن کنفرانـ ــور در ایـ ــرای حضـ ــا بـ گرتـ
ــوس اطلـــس در  ــکا را در اقیانـ ــورک آمریـ ــا نیویـ ــتان تـ انگلسـ
یک قایـــق بادبانـــی  بـــه طـــول 2 متـــر کـــه با انـــرژی 
خورشـــیدی و توربین هـــای زیرآبـــی کار می کـــرد، پیمـــود. 
ایـــن ســـفر نمادیـــن 15 روزه، ســـفر بیـــن اقیانوســـی بـــدون 

حرف حساب این نوجوان چیست؟

کربـــن نـــام گرفـــت کـــه بیانگـــر بـــاور تونبـــرگ بـــه اهمیـــت 
گلخانه ای اســـت. انتشـــار گازهای  کاهـــش 

هم زمـــان حـــدود ۴ میلیـــون نفـــر کـــه بـــه دلیـــل گرمایـــش 
ــبت  ــی و نسـ ــت مداران عصبانـ ــای سیاسـ ــی از تصمیم هـ جهانـ
ـــف  ـــهر مختل ـــزاران ش ـــتند، در ه ـــران هس ـــود نگ ـــده خ ـــه آین ب
بحـــران  علیـــه  برنامه ریزی شـــده،  اقدامـــی  در  جهـــان 
ـــه  ـــه مجموع ـــن ادام ـــه ای ـــد ک ـــراض کردن ـــی اعت ـــش جهان گرمای
اعتراض هـــای دانش آمـــوزان نســـبت بـــه ایـــن موضـــوع بـــود.

اگرچـــه رســـانه های وابســـته بـــه نهادهـــای منکـــر تغییـــرات 
اقلیمـــی بـــا یـــادآوری ســـابقه افســـردگی و بیمـــاری اوتیســـم 
گرتـــا حمله هـــای زیـــادی بـــه او کرده انـــد، امـــا ایـــن دختـــر 
جـــوان نشـــان داده اســـت کـــه وجـــود بیمـــاری هیـــچ گاه نتوانســـت 
ـــه  ـــرگ، ک ـــا تونب ـــا گرت ـــه تنه ـــروز ن ـــود. ام ـــف او ش ـــث توق باع
ـــده  ـــران آین ـــان نگ ـــر جه ـــوان در سراس ـــوان و نوج ـــا ج میلیون ه
ـــان  ـــه زم ـــد ک ـــن نشـــان  می ده ـــن هســـتند و ای ـــره زمی خـــود و ک
ـــا  ـــد ب ـــروز بای ـــادران ام ـــدران و م ـــت. پ ـــیده اس ـــرا رس ـــر ف تغیی
ـــت،  ـــط زیس ـــظ محی ـــول حف ـــت اص ـــته و رعای ـــه گذش ـــر روی تغیی
ــوان  ــران جـ ــن مطالبه گـ ــرای ایـ ــده ای بـ ــخ های قانع کننـ پاسـ

ـــند. ـــته باش ـــی داش ـــتی و اجتماع ـــط زیس محی
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حل جدول مجری شماره 48 جدول مجری شماره 49

  

1-کسی که هنر را خلق می  کند-شغل و کار
بزرگترین  و  سوپرپایپ  تجاری  -شریک  زمستان  خوشبوی  2-گل 

تولیدکننده لوله غیرفلزی جهان
۳-عدم پذیرش-ناشنوا-برای لوله های سوپریایپ هم با دست و هم با ابزار 

اجرا می شود
۴-اصطاحی در ورزش کشتی برای ورزشکاران با وزن کم-درخت انگور

5-تحمل-کانال تلگرامی سوپرپایپ برای مجریان
6-میوه بهشتی-نام-چاهی در ساختمان برای ایمنی در سیستم برق

7-رایحه-تحقیر
8-نیمه آفرینش-گندم آسیاب شده

9-فضولی- حرف اضافه ای به معنای در-بویایی
10- پمپ معروف آلمانی که شریک تجاری سوپرپایپ است- ضمیر سوم 

شخص مفرد-همدم دانا
11-پرستار کودک-فرزند رستم-اصطاحی در موسیقی

12-رودی که از افغانستان می آید و به هامون می ریزد-دلیل

عمودی  افقی

123456789101112

ینمشقزورو ن1
ومخادراو2
پاککشایتات3
وتارامانسر4
نابزمتسبرد5
ونمنلیرای6
رکوولوزگرد7
رانولادره8
سکدهدهوا9

ناتسهوکبی10
هوکریشدالب11
ونرسکیفرپوس12

123456789101112

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1-میراثی ماندگار که سوپرپایپ به نظام آموزشی کشور تقدیم کرده 
است- سازه فلزی بزرگ با سقف شیبدار

2-وسیله باالرفتن- خودروی بزرگ برای حمل بار سنگین
۳-لوله  های بدن-غذای خوشمزه ایرانی ها-یکی از ایل های کرد ایرانی

۴-پایتخت روسیه- شب نیست
5-جنگ و نبرد-عامت نفی- برای بعضی فقط یک عدد است!

6-اولین ماه زمستان- رهایی-دهان برعکس
است- مانده  قدیم  از  که  مینی بوس-آدابی  از  کوچکتر  7-خودروی 

نزدیک نیست
از  قبل  دوره  در  سرهنگ  از  باالتر  درجه  تاسیساتی-  8-درپوش 

انقاب-مایه حیات
9-روی موتور خودرو است و برای ورود هوا و خروج گازهای احتراق 

کاربرد دارد-حیوان بسیار زحمتکش و کم ادعا-با غرور می آید
1-ریشه-منطقه ای خوش آب و هوا نزدیک به چالوس

11-شوخ بی سر-مخفف اگر- اسم دختران به معنای ماندگار
12-از اقام گرمایش کفی سوپرپایپ که به تازگی به روزرسانی و وارد 

بازار شده است-مخلوط آب و سیمان و ماسه

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

] سرگرمی [






