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  صَرت در .شَد احتراز ثبیذ طجقِ در سطح اختالف ایجبد از الوقذٍر حتی-

  سطح اختالف کِ قسوتی دٍ فبصل حذ دیَارّبی ثبیذ ، طجقِ در سطح اختالف

 ثَسیلِ سبختوبى قسوت دٍ ایٌکِ یب ٍ شًَذ تقَیت هٌبست کالفجٌذی ثب دارًذ

.شًَذ جذا یکذیگر از اًقطبع درز
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 شبلَدُ سبخت .ثبشذ تراز یک رٍی ثر شبلَدُ از ثخش ّر یب ٍ شًَذ سبختِ تراز یک در ثبیذ ّب شبلَدُ-

ًیست هجبز شیجذار

 50 اًذازُ ثِ ثبیذ ّب شبلَدُ حبلت ایي در .سبخت پلکبًی صَرت ثِ را شبلَدُ ثبیذ شیجذار زهیٌْبی در-

.ًجبشذ سبًتیوتر 30 از ثیش پلِ ّر ارتفبع ٍ ثبشٌذ داشتِ ّوپَشبًی سبًتیوتر

 50 حذاقل ػوق ٍ چیٌی کرسی ػرض ثراثر 1.5 حذاقل ثبیذ ًَاری شبلَدُ ػرض ثبرثر دیَارّبی ثرای-

.ثبشذ سبًتیوتر

 ثب الشِ سٌگ یب ٍ شفتِ هکؼت هتر در آّک کیلَگرم 350 ػیبر ثب آّک شفتِ از یب ٍ ثبشذ ثتٌی ثبیذ شبلَدُ-

.شَد سبختِ سیوبى هبسِ یب ثبتبرد ، آّک گل هالتْبی از یکی

.گیرد قرار زهیي سطح زیر سبًتیوتر 40 حذاقل شبلَدُ رٍی تراز سردسیر هٌبطق در-
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ثبشذ سبختوبى پیراهَى هحَطِ شذُ توبم کف از ثبالتر سبًتیوتر 30 حذاقل تب شبلَدُ رٍی از ثبیذ چیٌی کرسی-

  الیِ کِ است الزم .شَد ثٌذی ًن هٌبست هصبلح ٍ اًذٍد ثب چیٌی کرسی سطح ثبیذ رطَثت ًفَر از جلَگیری ثرای-

ثرگردد پبییي سوت ثِ سبًتیوتر 10 اًذازُ ثِ طرف ّر از کرسی رٍی از ػبیق

ثبشذ دیَار ػرض از ثیشتر سبًتیوتر 10 ثبیذ حذاقل چیٌی کرسی ػرض-

  یب ثبتبرد ، سیوبى هبسِ هالتْبی از یکی ثب تَپر سیوبًی ثلَک یب آجر ، الشِ سٌگ از استفبدُ ثب دیَارّب چیٌی کرسی-

شَد اجرا آّک هبسِ

 هرغَة رسی یب آّکی هبسِ آجرّبی هصرف چیٌی کرسی در آجر از استفبدُ صَرت در هرطَة زهیٌْبی در-

.است الساهی
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.شًَذ تَزیغ ّن ثر ػوَد جْت دٍ در یکٌَاخت ٍ هٌظن صَرت ثِ ثبیذ ترجیحبً دیَارّب-

ثبشٌذ سبًتیوتری 35 ثبیذ غیرثبرثر ٍ ثبرثر پیراهًَی دیَارّبی کلیِ-

شَد گرفتِ ًظر در سبًتیوتر 35 آجری ثبرثر دیَارّبی ضخبهت-

 اهتذاد در کِ است دیَاری ثٌذ پشت) .ثبشذ ثیشتر هتر 6 از ًجبیذ ثٌذ پشت دٍ ثیي ثبرثر دیَار آزاد طَل حذاکثر-

 دیَار ضبهت احتسبة ثب آى ٍطَل سبًتیوتر 20 حذاقل آى ضخبهت ثٌذ پشت دیَار .هیکٌذ تالقی ثبرثر دیَار ثب دیگری

(ثبشذ داشتِ را ثٌذ پشت ًقش هیتَاًذ ًیس قبئن کالف .ثبشذ ثٌذ پشت طرفیي دّبًِ ثسرگتریي ششن یک حذاقل ثبرثر

 

 4 حذاکثر ارتفبع در کِ است الزم ارتفبع ایي تجبٍز صَرت در .است هتر4 هیبًی کالف ثذٍى طجقِ ارتفبع حذاکثر-

.یبثذ افسایش هیتَاًذ هتر 6 تب طجقِ ارتفبع صَرت ایي ثِ .شَد اجرا اضبفِ افقی هیبًی کالف یک هتر







.شًَذ سبختِ آى ًظبیر ٍ گچی سبختِ پیش قطؼبت یب سفبلی ثلَک ، آجر از هیتَاًٌذ جذاگر دیَارّبی-

.هیجبشذ سبًتیوتر 8 گچی سبختِ پیش قطؼبت ٍ سفبلی ثلَک ثرای ٍ سبًتیوتر 11 آجر ثرای جذاگر دیَارّبی ضخبهت حذاقل-

 ثبیذ ثٌذ پشت .ثبشذ کوتر کذام ّر هتر 5 یب دیَار ضخبهت ثراثر 40 از است ػجبرت ثٌذ پشت دٍ ثیي جذاگر دیَار آزاد طَل حذاکثر-

  اجسای ثٌذ پشت جبی ثِ .ثبشذ ثٌذ پشت طرفیي دّبًِ ثسرگتریي ششن یک حذاقل طَل ثِ ٍ دیَار ضخبهت هؼبدل حذاقل ضخبهت ثِ

.ًوَد هْبر طجقِ سقف ٍ کف در هٌبسجی گًَِ ثِ را اجسا ایي سر دٍ ٍ داد قرار دیَار داخل چَثی یب هسلح ثتي ، فَالدی قبئن

 تقَیت را دیَار افقی کالف ثب ثبیذ شَد ثیشتر اگر .هیجبشذ هتر 3.5 هجبٍر کف تراز از جذاگر دیَارّبی هجبز ارتفبع حذاکثر-

.ًوَد

 دیَار فَقبًی لجِ دیَارّب ثقیِ هَرد در .شًَذ هْبر سقف پَشش زیر ثِ کبهالً ثبیذ دارًذ اداهِ طجقِ ارتفبع توبم در کِ جذاگرّبیی-

.ًوَد هتصل دیَار کٌٌذُ احبطِ کالفْبی ٍیب هجبٍر دیَارّبی ثِ ٍ تقَیت کالف ثب ثبیذ را

 یب هؼبدل هقطغ یب 6 ًورُ ًبٍداًی هیتَاًذ ستًَک .شَد هتصل ستًَک ثِ ثبیذ یب ٍ شَد هتصل هجبٍر دیَار ثِ ثبیذ یب دیَارّب قبئن لجِ-

.ثبشذ آزاد هیتَاًذ دیَار قئن لجِ ثبشذ هتر 1.5 از کوتر دیَار طَل اگر .ثبشذ چَثی یب هسلح ثتي صَرت ثِ








