الزامات اجرايي
 -1تالقي بيي الواًْاي تاسيساتي ٍ ساسُ اي حتواً بايذ با طزاحي ماهل هسيزّاي تاسيسات هناًيني ٍ بزقي ٍ تطابق آى
با ًقطِ ساسُ لحاظ گزدد.
 -2تَصيِ اميذ بز ػبَر ماًالْاي مَلز اس ديَارّاي غيز باربز بَدُ ٍ هٌاسبتزيي راُ حل بزاي اًتخاب هسيز لَلِّا ،استفادُ
اس دامت ٍ رايشر است ٍ هسيز لَلِّاي قطَرتز هاًٌذ لَلِّاي ًٍت ٍ فاضالب اس لغاسّاي رٍمار ٍ هسيز تاسيسات بزقي اس
ّستِ ػايق حذف ضذُ هابيي هطْا هيباضذ.
 -3ػبَر تاسيسات در هسيزّاي افقي گذرا اس بتي ساسُاي ديَارّاي باربز بايستي احتزاس گزدد ٍ سايز هسيزّا هثل ماًال
مَلز ،فالش تاًل تَمار ٍ رايشر لَلِ ّاي ضخين اس قسوتْاي غيز باربز هثل دامت ٍ بلَك سقفي ػبَر ًوايٌذ.
 -4در صَرت استفادُ اس لَلِ ّاي تاسيساتي داخل ديَارّاي باربز پاًلي ،جٌس لَلِّاي تَمار آب بايستي اس ًَع اًؼطاف
پذيز (تزجيحاً چٌذ اليِ با طَل ػوز سياد) ٍ اتصاالت لَلِّاي آب اس ًَع پزسي ٍ لَلِّاي فاضالب اس ًَع پَش فيت بَدُ تا
ًقص ًيزٍي اًساًي در ميفيت آًْا بِ حذاقل رسيذُ تا در سهاى تؼويز ٍ ًگْذاري حذاقل خسارت بِ ديَار باربز ساسُاي
ٍارد آيذ.
 -5حذاقل ضخاهت بتي پاضطي سيز هص  ٍ 2/5حذاقل ضخاهت رٍي هص  2ساًتي هتز هيباضذ.
 -6در هحلْاي تقاطغ ديَارّا اػن اس گَضِ  Lيا هياًي  Tاس هص  Lضنل استفادُ هي ضَد ،در صَرت تقاطغ  Lضنل اس
هص  Lضنل با ساقيي بلٌذتز بِ اًذاسُ  2چطوِ ٍ در صَرت تقاطغ  Tضنل اس هص تخت قائن هستقز در خط هزمشي اس
سوت پطت تقاطغ استفادُ هي گزدد.
 -7در فضاي دٍر باسضَّا ٍ ًيش اًتْاي آساد ديَارّا ػالٍُ بز ػضَ ستَى هاًٌذ تقَيتي مِ هحاسبات ساسُ هطخصات آى را
تؼييي هي ًوايذ ،اس هص  Uضنل بِ ابؼاد قاػذُ ّن ػزض با فاصلِ پطت بِ پطت هص ٍ ساقيي بِ طَل حذاقل دٍ چطوِ
رٍي ّن آهذگي با هص پاًل ديَاري ،استفادُ هي گزدد .فاصلِ قاػذُ هص  Uضنل اس سطح ّستِ ػايق ،هؼادل فاصلِ هص
پاًل اس سطح فَم ٍ حذاقل  2/5ساًتي هتز هي باضذ.
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 -8در هحل تقاطغ سقف ،ديَار طبقِ پاييي ٍ ديَار طبقِ باال اس ضبنِ هسطح گستزدُ بِ ػزض  1/24هتز مِ ٍسط آى با
صفحِ افقي گذرا اس ٍسط سقفّ ،ن تزاس هي باضذ ،استفادُ هي ضَد.
 -9بزاي اتصال دٍ قطؼِ پاًل ديَاري هجاٍر ّن مِ در يل صفحِ قائن قزاردارًذ با تَجِ بِ ٍجَد بيزٍى سدگي هص اس لبِ
ّستِ ػايق بِ صَرت چپ ٍ راست در پاًلْاي اًحصاري ايي سيستن ٍ بِ اًذاسُ دٍ چطوِ ،اس تفٌگ پزس تسوِ ّاي
اتصال بِ رٍش پٌَهاتيل استفادُ هيگزدد .فاصلِ ٍ تؼذاد تسوِّاي السم در ّز طزف تابغ هقذار هقاٍهت ّز تسوِ پزسي
ًسبت بِ ًقطِ جَضْاي تَليذ هص هيباضذ ،بِ ػٌَاى هثال اگز هقاٍهت تسوِ هؼادل دٍ ًقطِ جَش باضذ ،السم است
حذاقل ّز دٍ چطوِ ينبار با تسوِ بِ ّن ٍصل ضَد( .هٌظَر اتصال بيي بيزٍى سدگي پاًل هجاٍر با هص ّز پاًل
هيباضذ).
 -10در ديَارّاي غيز باربز بايستي اتصال باالي ديَار با سقف بَسيلِ هص اتصال  Lضنل اجزا ضَد .اًنزاص ٍ ماضت هيلگزد
در مف ،پس اس بتي ريشي سقف ٍ بِ هيشاى

بِ صَرت چپ ٍ راست تاهيي هيگزدد .طَل ّز هيلگزد ماضت

مِ اس سطح بتي باال آهذُ بزابز ارتفاع يا  50ساًتي هتز ّز مذام بيطتز باضٌذ ،اًتخاب هيگزدد.
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