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 ۳0 نجات جلیقه

 ۳0 حفاظتی گتر

 33 حفاظتی هایسازه و وسایل

 ۳۳ کلیات

 ۳۳ موقت حفاظتی نرده و پناهجان

 ۳3 حفاظتی پاخورهای

 08و  ۳3 موقت سرپوشیده یراهرو

 ۳3 بیرونی سقف راهرو هایلبه

 ۳5 حفاظتی سرپوش

 ۳5 باز فضاهای موقت پوشش

 ۳5 پوشش حفاظتی موقت

 ۳7 )به عنوان سکوهای کار( موقت سقف

 ۳7 ایمنی تورهای

 ۳7  موقت حفاظتی حصار

 33 ساختمانی آالتماشین و تجهیزات ،وسایل

 ۳9 کلیات

 ۳9 در معابر عمومیآالت ساختمانی استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین

 31 آالت ساختمانیبازدید و کنترل وسایل، تجهیزات و ماشین

 38 باالبر موتوری وسایل و هادستگاه

 3۳ های باالبرسیستم قطع کننده خودکار دستگاه

 33 ها و وسایل باالبرشیطانک قالب دستگاه

 33 باالبرها و وسایل ای، معاینه فنی و آزمایش دستگاهبازدیدهای دوره

 35 ها و وسایل باالبررانندگان و متصدیان دستگاه

 35 دهنده متصدی دستگاه باالبرکمک متصدی / عالمت

 33 خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی  ،وسایل موتوری نقل و انتقال

 93 وسایل دسترسی

 39 کلیات

 39 داربست  
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 39 ها و ...(گاههای داربست )شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیهکلیه قسمت ضریب ایمنی

 51 کنترل و تأیید داربست

 50 تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن

 58 نردبان 

 53 پله موقت راه

 53 پله موقتضریب ایمنی راه

 53 دار و گذرگاهراه شیب

 53 دار و گذرگاهضریب ایمنی راه شیب

 53 تخریب

 53 کلیات

 59 .(های موقت و ..کف، پلهورد استفاده در تخریب )شامل ضریب ایمنی اجزای سازه و تجهیزات م

 71 تخریب کف و سقف

 71 های طاق ضربیتخریب سقف

 71 کشیدهتنیده و پسهای بتن پیشتخریب سقف

 71 های شیروانی و چوبیطاقتخریب 

 71 هاتخریب دیوار

 70 های بتنی تخریب سازه

 70 یهای فوالدتخریب سازه

 78 های مشابه  سازه های بلند صنعتی وتخریب دودکش

 78 ایعاتمصالح و ض

 56 عملیات خاکی

 75 کلیات

 73 ها(کنی ساختمانگودبرداری )حفر طبقات زیرزمین و پی

 73 های مجاورهای محل گودبرداری، دیوار و ساختمانبازدید دیوارهبررسی و 

 72 هاحصار حفاظتی موقت در اطراف گودبرداری

 72 مواد حاصل از گودبرداری

 72 کار در محل گودبرداری

 79 ها و مجاری آب و فاضالب حفاری چاه
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 I 70ممنوعیت نصب دمپر در کانال هود نوع 

 I 78سرعت جریان هوا در کانال هود نوع 

 I 78آزمایش نشت کانال تخلیه هوای هود نوع 

 78 هواکش هود

 I 7۳دهانه خروجی سیستم تخلیه هوای هود نوع 

 I 7۳فواصل دهانه تخلیه هود نوع 

 7۳ بازیافت انرژی

 54 کشیکانال

 75 کلیات

 75 کاربردهای کانال انتقال هوا

 75 پاسکال( -351+ پاسکال و 0111فشار )محدوده کالس 

 75 الزامات عمومی

 77 پلنوم

 73 ساخت پلنوم

 72 طراحی و ساخت کانال

 72 (0-۳-7-01های هوا )جدول بندی فشار کانالطبقه

 79 کشیحداکثر سرعت هوا در کانال

 79 کانال فلزی + استانداردها

 79 (8-۳-7-01چهارگوش )جدول کمترین ضخامت ورق برای کانال هوا با مقطع 

 31 (8-۳-7-01کمترین ضخامت ورق برای کانال هوا با مقطع دایره )جدول 

 30 درصد مقدار هوا( 5حداکثر میزان نشتی کانال در سیستم هوارسانی )

 30 کانال غیر فلزی + استانداردها + حدود دمای کارکرد

 30 کانال قابل انعطاف

 38و30 انعطافمحدودیت طول کانال قابل 

 38 محدودیت دمای کانال قابل انعطاف

 38 نصب کانال هوا

 38 درزبندی

 3۳ متر( ۳ها )حداکثر فاصله گاهآویزها و تکیه
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 083 کشیدفن لوله و دیگر اجزا لوله

 083 لوله در بتن دفن

 083 کشیانبساط و انقباض در لوله

 083 کشی با دمای باال از مواد سوختنیفاصله اجزای لوله

 082 گاه )بست(تکیه

 082 (8-1-01-01کشی افقی فوالدی و مسی )جدول گاه مجاور در لولهبیشینه فاصله دو تکیه

 089 جلوگیری از خوردگی )اثر گالوانیک( بین بست و لوله

 089 نصب شیر قطع و وصل

 089 نصب شیر اطمینان

 0۳1 کشی گرمایش از کفسامانه لوله

 0۳1 (1-1-01-01های گرمایش از کف )جدول کمینه مقاومت گرمایی عایق واقع در زیر لوله

 0۳1 آزمایش

 0۳0 شرایط آزمایش )سیال، فشار، زمان آزمایش(

 0۳0 کاریعایق

 0۳0 دود برای عایقشاخص پیشروی شعله و 

 0۳8 ضخامت عایق

 0۳8 (8-7-01-01کمینه ضخامت عایق لوله )جدول 

 0۳۳ کاریموارد عدم لزوم عایق

 174 دودکش

 0۳5 کلیات

 0۳7و0۳5 الزامات عمومی طراحی دودکش

 0۳7و0۳5 وسایل بدون نیاز به دودکش

 0۳7 ممنوعیت عبور دودکش از داخل کانال یا پلنوم هوا

 0۳7 دودکش از فضایی غیر از محل نصبعبور 

 0۳3 دریچه بازدید دودکش بنایی

 0۳3 دودکش با مکش طبیعی

 0۳3 حداقل سطح مقطع دودکش

 0۳3 مسیر دودکش
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 84 دمای فضای داخل موتورخانه

 84 متر بر ثانیه 5/8سرعت بیش از  –الزام قرارگیری موتورخانه باالی چاه آسانسور 

 85 الزامات چاه معلق )خالی بودن زیر چاه آسانسور(

 85 الزام نصب در بازرسی برای چاهک

 85 های چاه مشترکجداسازی چاهک

 85 پناه(های نشیمنگاه )فضای جانگیرها یا ستونقرارگیری ضربه

 87 میلیمتر 511 –گیر کابین حداقل ارتفاع ستون نشیمنگاه ضربه

 87 های اضطراری و بازدیددرهای طبقات، درها و دریچه

 87 (±5متر )سانتی 811 –حداقل ارتفاع مفید وردی کابین 

 87 متر 00آسانسور با فاصله دو طبقه متوالی بیش از  -الزام در اضطراری 

 87 ازدید و اضطراریابعاد و مشخصات درهای ب

 87 های اضطرارینحوه باز و بسته شدن درها و دریچه

 83 ممنوعیت نصب هرگونه در، دریچه اضطراری و دریچه تخلیه هوا در سمت وزنه تعادل

 83 ابعاد دریچه ورود به باالی کابین در زیر سقف چاه

 83 (2-3-8-8-05حداقل فاصله کف به کف طبقات )جدول 

 82 چاه و موتورخانه تخلیه هوای

 82 مساحت دریچه تخلیه هوا

 89و82 های اجرای چاهرواداری

 89 (8-9-8-8-05حداکثر ناشاقولی مجاز ابعاد چاه آسانسور )جدول 

 89 فاصله خطوط شاقولی در سمت مجاور برای چاه چند آسانسوری

 ۳1 (۳-9-8-8-05های آسانسور )شکل خطوط شاقولی و دیوارهای جداساز چاه

 ۳1 های آسانسورهای مورد استفاده افراد ناتوان جسمیویژگی

 ۳0 عرض در طبقات

 ۳0 عرض کابین و حداقل عمق

 ۳0 دستگیره روی دیواره کابین

 ۳0 مشخصات صندلی تاشو

 ۳0 رواداری توقف در تراز طبقه

 ۳0 زمان بازماندن در
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 99 رو متحرکپلکان برقی و پیاده

 ۳9 الزامات اولیه طراحی

 ۳9 فضای ابتدا و انتهای پله برقی

 41 (8-0-۳-05ورودی و خروجی پلکان برقی )شکل فضای باز در 

 41 پلکان برقی نوع پرکار یا خیلی پرکار برای مکان پرتردد

 41 حداکثر سرعت پلکان برقی

 40 رو متحرکسرعت اسمی پیاده

 40 رو متحرکافزایش سرعت اسمی پیاده

 40 متر ۳/8 –حداقل فاصله قائم مجاز بین نوک هر پله تا هر مانع فوقانی 

 40 درجه 08حداکثر  –رو متحرک زاویه شیب پیاده

 48 درجه 7رو متحرک به زاویه شیب بیش از الزامات پیاده

 48 رو متحرکهای سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیادهویژگی

 4۳ (8-8-۳-05ظرفیت جابجایی افراد توسط پلکان برقی )رابطه 

 44 (8-8-۳-05ظرفیت جابجایی پلکان برقی )جدول 

 45 رو متحرک بر سازه ساختمانتاثیرات پلکان برقی و پیاده

 45 رو متحرکمشخصات فنی پلکان برقی و پیاده

 45 پله تخت در ورودی و خروجی پلکان برقی

 45 رو متحرکهای پلکان برقی و پیادهنرده

 47 %8±متحرک، هم جهت، رواداری سرعت  –دستگیره روی نرده دو طرف پله 

 47 میلیمتر 21 –فاصله بین کناره خارجی دستگیره و مانع اطراف 

 47 میلیمتر5 –ها و حفاظ کناری ها یا بین پلهفاصله بین پله

 47 های فنی و ایمنیحفاظت

 47 محافظ دست یا انگشت

 43 رو متحرکسیستم ترمز پلکان برقی و پیاده

 43 رو متحرککننده مکانیکی سرعت )گاورنر( پلکان برقی و پیادهکنترل

 43 دکمه قرمز رنگ –رو متحرک توقف اضطراری حرکت پلکان برقی و پیاده

 43 دکمه اضطراری اضافی

 43 شکستن پله، گیر کردن مانع و پاره شدن زنجیر اتصال
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 03 فشار بدون جریان

 03 فشار جریان

 03 فشار معکوس

 03 فالش تانک

 03 فالش والو

 02 فیتینگ

 02 کلکتور

 02 گروه بهداشتی

 09 لبه سرریز

 09 لوله اصلی افقی )فاضالب(

 81 لوله افقی

 81 لوله قائم

 80 (D.F.Uواحد تخلیه فاضالب لوازم بهداشتی )

 88 (S.F.Uواحد مصرف آب لوازم بهداشتی )

 88 هواکش تر

 8۳ هواکش حلقوی

 8۳ هواکش خشک

 8۳ هواکش کمکی

 84 هواکش مداری

 84 هواکش مشترک

 52 لوازم بهداشتی

 85 دامنه

 85 جنس و ساخت

 85 ممنوعیت استفاده از لوازم بهداشتی کار کرده و دست دوم

 83و87 (4-8-8-07استاندارد ساخت و آزمایش لوازم بهداشتی )جدول 

 83 تعداد لوازم بهداشتی

 83 + موارد استثنالوازم بهداشتی به طور جداگانه )مرد و زن( 

 83 فاصله بین لوازم بهداشتی و محل کار
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 29 دوخم

 29 دوخم قائم و افقی

 29 شرایط دوخم قائم بدون هواکش

 29 گذاری قسمت افقی دوخماندازه

 29 شرایط دوخم افقی بدون هواکش

 91 دریچه بازدید

 91 محل نصب دریچه بازدید

 91 اندازه دریچه بازدید

 90 اتصال غیر مستقیم

 98 حفاظت ساختمان

 9۳ دهانه تخلیه زیر هر شیر برداشت آب + موارد استثنا

 9۳ ها روی بامسرریز مخازن و مصرف کننده

 9۳ انتخاب مصالح

 9۳ ممنوعیت استفاده از مصالح کارکرده، آسیب دیده و معیوب

 9۳ شرایط کار )دما و فشار(

 93-94 جنس + استانداردها(انتخاب لوله و فیتینگ )

 99-93 اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ و فیتینگ به فیتینگ

 011 کشیلولهای راج

 011 ها(استقالل واحدهای ساختمانی )مسیر لوله

 011 گذاری در ترنچلوله

 010 نکات اجرایی

 010 تغییر در شیب

 010 حداکثر زاویه اتصاالت

 018 هامسیر لوله

 018 عبور لوله از دیوار خارجی یا کف )استفاده از غالف(

 01۳ دفن لوله در محل عبور وسایل حمل و نقل

 01۳ مجاورت لوله فاضالب با لوله آب مصرفی

 01۳ آزمایش 
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