آمدگیهایساختمانیدرگذرها

آئیننامهپیش

هادُ 1ـ پیص آهذگی اص اهتذادی وِ تشای ساختواًْا هؼیي ضذُ حساب خَاّذ ضذ ٍلَ ایٌىِ تٌاّا دس ایي اهتذاد لشاس ًگشفتِ تاضذ.
هادُ 2ـ پیص آهذگی ًثایذ اص اتؼادی وِ دس ایي آئیٌٌاهِ روش هی ضَد تداٍص ًوایذ.
هادُ 3ـ پیص آهذگی اص تاسیخ الصم االخشا ضذى ایي آئیي ًاهِ تِ تؼذ تایذ تا سػایت همشسات آى تؼول آیذ ٍ دس صَست تداٍص اص حذٍد
هؼیٌِ ػالٍُ تش خلَگیشی ٍ تخشیة آى هَخة تؼمیة ٍ هداصات هتخلف خَاّذ تَد.
هادُ 4ـ ّش پیص آهذگی وِ لثل اص الصم االخشاء ضذى ایي آئیي ًاهِ هَخَد تَدُ ٍ هٌطثك تا همشسات آى ًوی تاضذ دس صَستیىِ دواى
آًْا احتیاج تتؼویش تیاتذ دیگش اتمای آًْا تحالت ساتك خائض ًثَدُ ٍ تایذ سػایت همشسات ایي آئیٌٌاهِ تؼویش یا تغییش دادُ ضَد.
هادُ  5ـ آٍیختي ٍ ًصة ًوَدى ّش ًَع سشلَحِ ٍ آگْی تذسخت ٍ یا دس ػشض گزس ٍ ّوچٌیي آٍیختي آًْا تذیَاس هوٌَع است.
هادُ  6ـ واسگزاسدى دس ٍ پٌدشُ وِ تطشف گزس تاص ٍ دس هَلغ تاصضذى اص سطح ًوا تداصٍ هی ًوایذ هوٌَع است.
هادُ 7ـ ًصة لَلِ تخاسی تذیَاس خاسخی وِ هطشف تگزس است ٍ یا خشٍج اص اى دیَاس هوٌَع است.
هادُ  8ـ سیضش آب ًاٍداى ٍاهثال آى تسطح پیادُ سٍ هوٌَع تَدُ ٍ اًتْای ایي لثیل هداسی تایذ طَسی تاضذ وِ آب آًْا اص صیش سطح
پیادُ سٍ ػثَس ًوایذ هفاد هادُ 4ضاهل ایي هَسد ًخَاّذ تَد ٍ ایٌگًَِ هداسی تا هذت یىواُ اص تاسیخ الصم االخشا ضذى ایي آئیي ًاهِ
تایذ هٌطثك تا هذلَل ایي هادُ گشدد.
هادُ 9ـ ًصة وفص پان وي خلَ دسب خاًِ ّا ٍ هغاصُ ٍ غیشُ دسگزسّا ٍ پیادُ سٍّا ٍ ًصة تیشٍستَى هوٌَع استً .صة تیشّای
تلگشاف ٍ تلفي تا تحصیل اخاصُ للی اص ضْشداسی صَست هی گیشد.
هادُ 11ـ ًصة پلىِ وِ اص اهتذاد اتٌیِ خلَتش لشاس گیشد هوٌَع است هگش ٍلتی وِ دس اثش تؼویش تشاص خیاتاى احذاث آى ضشٍسی گشیذُ ٍ
اص طشف ضْشداسی وتثاً هَافمت ضَد.
هادُ 11ـ حذاوثش پیص آهذگی ّا فمط تا هیضاى هؼیي دس صَست صیش هداص است:
تعزیف 

شماره

تاارتفاعسهمتز 

اسسهمتزویکسانتیمتز 

اسسطحپیادهرو 

بهباالاسسطحپیادهرو 

1

تا سٌگ ٍ ّضاسُ

پٌح ساًتیوتش

2

ستَى گشد ٍ یا صاٍیِ داس دس گزسّا ووتش
اص دُ هتش ػشض اص دُ هتش تِ تاال

دُ ساًتیوتش
پاًضدُ ساًتیوتش

3

آتشٍی طثمات تش حسة ػشض گزس
گزس تِ ػشض ضص هتش
گزس تِ ػشض دُ هتش
گزس تِ ػشض تیست هتش
گزس تِ ػشض سی هتش

-

یه دّن ػشض گزس
یه دّن ػشض گزس
یه تیستن ػشض گزس
یه سی ام ػشض گزس

4

ایَاى تاص ٍ تستِ تش حسة ػشض
گزس تِ ػشض ضص هتش
گزس تِ ػشض دُ هتش
گزس تِ ػشض تیست هتش
گزس تِ ػشض سی هتش

-

یه ّطتن ػشض گزس
یه دّن ػشض گزس
یه پاًضدّن ػشض گزس

5

پیص آهذگی اتضاس ایَاى یا آتشٍ

-

دُ ساًتیوتش

6

خای تساط هغاصُ ّا وِ اص پاسٌگ ًثایذ
پاییي تش ٍالغ ضًَذ

پاًضدُ ساًتیوتش

دُ ساًتیوتش

7

سشلَحِ هغاصُ ٍ آگْی ٍ غیشُ تا هتؼلمات
آى

پاًضدُ ساًتیوتش

چْل ساًتیوتش

8

آتشٍی خلَ هغاصُ ٍ دواویي

-

ضصت ساًتیوتش

9

دسب تا ضذًی هغاصُ ّا هَلغ تاص تَدى
آًْا

پاًضدُ ساًتیوتش

پاًضدُ ساًتیوتش

11

سایثاى ٍ تاساى گیش

-

ًظیش حاالت 4ٍ3

11

ػشض پشدُ آفتاب گیش دٍ هتش ٍ 25
ساًتیوتش اص سطح پیادُ سٍ تایذ الالً یه
هتش اص ػشض پیادُ سٍ ووتش تاضذ.

پاًضدُ ساًتیوتش
تیست ساًتیوتش

12

آگْی ّای سادُ یا الَاى یا چشاؽ
الىتشیه

چْل ساًتیوتش

یه هتش

13

لَلِ ًاٍداى

پاًضدُ ساًتیوتش

پاًضدُ ساًتیوتش

14

ططته تاالی ًاٍداى

-

سی ٍ پٌح ساًتیوتش

15

سشلَحِ ػوَد تش گزس

تیست ساًتیوتش

ّطتاد ساًتیوتش

هادُ  -12سیختي هصالح تٌایی ٍ اهثال آى دس خاسج اص حشین هله هطلماً ٍ دس حشین هله ٍ دس هذتی وِ صائذ تش حذ ضشٍست تاضذ ٍ یا
تِ طَسی وِ سذ آهذ ٍ ضذ ًوایذ هوٌَع است.
هادُ  -13سیختي خان حاصل اص تٌایی دس پیادُ سٍ یا ضَسِ هوٌَع ٍ تایذ تِ هحلی وِ ضْشداسی هؼیي هی ًوایذ حول ضَد.
هادُ  -14پْي وشدى تساط ٍ گزاسدى اضیاء ٍ اٍساق ٍ یا ادٍات واس ٍ یا اخٌاس تشای فشٍش دس پیادُ سٍ گزسّا ٍ یا هماتل هغاصُ ٍ خاًِ
ّا ٍ هساخذ هوٌَع است.
هادُ  -15وٌذى سطح گزسّا ٍ پیادُ سٍ خْت واضتي دسخت ٍ هداسی آب یا لَلِ وطی ٍ سین گزاسی ٍ غیشُ تذٍى پشٍاًِ ضْشداسی
هوٌَع است.

