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تکلیا-١-١

ملی ساختمان در این مبحث مقررات «ھا و اصطالحات فنی و حقوقی به کار رفته در تمامی مباحثواژهکلیه

ھا و  واژهمباحث مختلف مقررات ملی ساختمان، ھر مبحث،اما به دلیل چاپ تدریجی.گردآوری شده است

مقررات، ھمه لذا به منظور حفظ ھماھنگی در کل مجموعه اینجداگانه تھیه نموده است،اصطالحات خود را 

.گرددمیتعاریف منتشر«ھا در مبحث اول تحت عنواناین واژه

 ھدف-١-١-١

ساختمان و یکسان سازی اندرکاران صنعتای برای تفاھم میان دستاز تدوین این مبحث، ایجاد پایهھدف 

ش و .باشدمفاھیم در حوزه شمول مقررات ملی ساختمان می ھمچنین این مبحث منبع مناسبی بر آموز

ش . ساختمان خواھد بودھای صنعتارجاع در کلیه بخ

شاز  ھای متفاوتی ارائه گونهھای مختلف این صنعت بهطرفی با توجه به اینکه ممکن است یک تعریف در بخ

شگردند، با گردآوری آنھا در یک مجموعه، مرجعی ھای مناسب جھت مقایسه نحوه کاربرد تعاریف در بخ

از میان تعاریف  واژه، ان یکاندرکاران و قانونگذاران فراھم می گردد، تا ھدف خود را از بیدستمختلف، برای

.بیان نمایندمختلف برای آن واژه،

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف 

.از آن پیگرد قانونی دارد



مفاھیم اصلی و راھنمای تدوین مقررات ملی ساختمان٢-١

مقررات ملی ساختمان-١-٢-١

:مقررات ملی ساختمان عبارت است از مجموعه
برداری و نگھداری ساختمانھا، به اصول و قواعد فنی که رعایت آنھا در طراحی، محاسبه، اجرا، بھره-الف

ش و صرفه اقتصادی الزامی استمنظور اطمینان از ایمنی، بھداشت، بھره .دھی مناسب، آسای
نامه کنترل اجرا که حوزه شمول اصول و قواعد آن، ترتیب کنترل اجرای آنھا، حدود و اختیارات و وظائف آئین-ب

.کندو قواعد در ھر مبحث را تعیین میترویج این اصول دار کنترل وسازمانھای عھده

موضوع مقررات ملی ساختمان-٢-٢-١
:شودموضوع مقررات ملی ساختمان، عملیات ساختمانی است که به یکی از صورتھای زیر انجام می

یعنی برپا کردن ساختمان در روی زمین خالی؛ :حداثا
ق تغیـیر تیغه                     :بھسازی سات              یعنی امروزی کردن سـاختمان موجـود، از طرـی بنـدی و فضـاھا، نماســازی، تأسی

؛ )پی و عناصر باربر(بندیمکانیکی و برقی و یا تقویت عناصر باربر با حفظ استخوان
اند؛ای از ساختمان که در اثر سانحه یا فرسودگی آسیب دیدهیعنی دوباره سازی بخشھای عمده:بازسازی

ش توانھـای فضـائی               یعنی تغییر نوع بھره     :تغییر کاربری    ، )معمـاری   (بـرداری از سـاختمان، کـه مســتلزم ســنج
بـرداری  سـاختمان موجــود بـرای بھـره     ]و تأسیسـات ترافیکی     [ای، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی     سازه

جدید و ایجاد تغییرات الزم در معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی است؛
ی در فضـاھا، بـدون                          :تعمیر ض اجزاء فرسوده و از کار افتاده ساختمان، گاھی ھمراه بـا تغیــیرات جزـئ یعنی تعوی

بھسازی یا با اندکی بھسازی؛ 
یعنی خراب کردن تمــام یـا بخشـھائی از سـاختمان موجـود بـرای احـداث، بھســازی، بازسـازی، تغییـر                                  :تخریب

کاربری، تعمیر یا آزاد کردن زمین زیر ساختمان؛ 
ش دادن ساختمان موجود در سطح یا افزودن طبقات به آن؛ :توسعه یعنی گستر

:کاربرد مقررات ملی ساختمان-٣-٢-١
ی              مقررات ملی ساختمان، شامل اصول و قواعد فنی و آئین           نامه کنترل و اجراء، سند مرجع برای اقـدامات کنترـل

ی               بنـابراین دسـتگاھھا و مـأموران کنترل، فعالیتھـای                .باشـد سازمانھا و مــأموران عھـده دار کنـترل سـاختمان ـم
س الزامات این سند بازبینی و کنترل می       کنند، عوامل مسئول در فعالیتھای ساختمانی نیز         ساختمانی را براسا

.نمایندبرای دریافت تأییدیه سازمانھای عھده دار کنترل، فعالیتھای خود را با الزامات این سند منطبق می

:قلمرو مقررات ملی ساختمان-۴-٢-١
ش، نگھداری و بھره            .گــیردبرداری را در بـر می     قلمرو مقررات ملی ساختمان کلیه فعالیتھای طراحی، اجرا، آزمای

ش                         در طراحی، نقشه    ش یا گـزار ش، عین آزمای ھا و محاسبات در اجرا، جزئیات در حال اجرا و اجرا شده، در آزمای
ش نگھداری، و در بھره          ش، در نگھداری، گزار برداری، کیفیت بھره بـرداری مــورد بــازبینی و کنــترل قـرار        نتایج آزمای

.گیردمی
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:سازمانھای عھده دار کنترل-۵-٢-١
شھرداریھا در محدوده و حریم شھرھا، استانداریھا یــا نماینـدگان آنھـا در                 :سازمانھای عھده دار کنترل عبارتند از        

غیر شھرکھای واقع در خارج محدوده و حریم شھرھا، و سازمانھای مسکن و شھرسازی استانھا در شھرکھای                  
.واقع در خارج محدوده و حریم شھرھا

:مأموران عھده دار کنترل-۶-٢-١
مــأموران عھــده دار کنــترل عبارتنــد از کارشناســانی کــه از طــرف ســازمانھای عھــده دار کنــترل مــأمور ایــن کــار                    

.شوندمی
مشارکت مأموران عھده دار کنترل که دارای باالترین تجربیات اجرائی در اجرای مقررات ملی ساختمان ھستند،                               

.پذیری عملی آن را تضمین خواھد کرددر جریان تدوین و بازنگریھای مقررات، امکان

:مراجع تصویب-٧-٢-١
نــام دارد وزارت مســکن و     »اصــول و قواعــد فــنی   «مرجــع تصــویب بخشــی از مقــررات ملــی ســاختمان کــه        

ش دیگر که  .نام دارد، ھیئت وزیران است»نامه کنترل و اجرا آئین«شھرسازی، و مرجع تصویب بخ

:ای و تخصصی مقررات ملی ساختماناعتبار حرفه-٨-٢-١
ای و تخصصی الزم را کسب       المقدور قبل از تصویب مراجع قانونی، اعتبار حرفه          مقررات ملی ساختمان باید حتی    

به این منظور الزم است مشارکت ھمه نھادھای حرفـه ای و تخصصــی ذیــربط از قبیــل سـازمانھای                               .کرده باشد 
نظام مھندسی ساختمان استانھا، جامعه مشاوران ایران، انجمن صنفی مھندسان معمار و شھرسـاز، انجمـن                               
صنفی شرکتھای ساختمانی، انجمن صنفی شرکتھای تأسیساتی و تجھیزاتــی، انجمــن مھندسـان محاســب،               
انجمــن تولیدکننــدگان مصــالح و لــوازم ســاختمانی و تجھیزاتــی ســایر انجمنھــای مھندســی و مخصوصــًا جامعــه       

.مأموران عھده دار کنترل، در جریان تدوین مقررات به نحو گسترده و مؤثر جلب شود

ی ساختمان-٩-٢-١ :حوزه شمول مقررات مل
ت کـه در               حوزه شمول اجرای مقررات ملی ساختمان محدوده          ھای جغرافیائی معین و انواعــی از سـاختمان اـس

ی از مجـامع حرفـه              س نظرخواـھ ای ذیـربط مخصوصــًا سـازمانھای نظـام مھندســی            جریـان تـدوین مقــررات براسـا
س از تأیید وزارتخانه              بـه تصـویب     »مســکن و شھرســازی  «و  »کشـور «ھای  ساختمان استانھا پیشنھاد شده و پ

»اصـول و قواعـد فــنی    «محسوب و ضـمیمه     »نامه کنترل اجرا    آئین«رسد و به عنوان جزئی از      ھیئت وزیران می  
در منـاطق جغرافیــائی و انـواع سـاختمانھائی کــه در حـوزه شـمول قـرار ندارنــد اجـرای مقـررات ملی                           .گرددمی

.ساختمان جنبه پیشنھادی دارد

:تدوین مقررات ملی ساختمان-١٠-٢-١
س                              «تدوین مقررات ملی ساختمان عبارت است از مجموعه بررسـیھا و پژوھشـھا و تبــادل نظرھــائی کـه براسـا

ش    »طرح کلی مقررات ملی ساختمان ایران      س از تھیــه پیــ س اولیـه مـورد نظـر خواھــی قــرار        انجام شده و ـپ نـوی
گرفته و مراحل تأیید کمیته ھای تخصصی و شورای تدوین مقررات ملی ساختمان را طی کــرده و حســب مـورد                         

.گرددآماده تصویب وزیر مسکن و شھرسازی یا ھیئت وزیران می

:طرح کلی مقررات ملی ساختمان ایران-١١-٢-١

:طرح کلی مقررات ملی ساختمان ایران عبارت است از

نامه کنترل و اجراء؛ فھرست عناوین مباحث مختلف اصول و قواعد فنی و آئین
ش ش مباحث؛ شیوه نامه بخ بندی و نگار
 ش کار تدوین؛ گرد
؛ )چک لیست ھا (ھای بازرسی و مرتبط با ھر مبحث از قبیل راھنما، تفسیر و فھرستمدارک فنی

ی سـاختمان و نـیز ضــوابط و                 * کنترل ساختمان عبارت است از مجموعه اقـدامات مربوط بـه اعمـال مقـررات مـل

مقررات شھرسازی
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ش-٣-١ ش مباحثشیوه نامه بخ بندی و نگار

ش مقررات-١-٣-١ :بند یا ردیف به عنوان کوچکترین واحد نگار

.شودشود کوچکترین جزء آن یک بند نامیده میھر مبحث بطور سلسله مراتبی به اجزائی تقسیم می
ھر بند باید فقط حاوی یک حکم مستقل درباره موضوع و قلمرو خود بوده و از ھرگونه عبارت پردازی استداللی                              

در صورتیکه حکم دارای فروع یاقیودی باشد در ذیل ھمان بند به عنوان ردیــف                    .و تبیینی و آموزشی پرھیز نماید       
.شودبه کمک حروف افزوده می

ش-٢-٣-١ :بندیبخ

ش، مجموعه بخشھای مـرتبط، یــک فصـل و                                مجموعه ردیفھای مرتبط، یک بند، مجموعه بندھای مرتبط، یک بخ
شماره ١٧که در آن، عدد      ٣-٢-١-١٧بند:به عنوان مثال    .مجموعه فصلھای مرتبط یک مبحث را تشکیل میدھند              

ش و عدد ٢شماره فصل، عدد١مبحث، عدد .باشدشماره بند می٣شماره بخ

:گذاریشماره-٣-٣-١

ھر بنـد بـا یک شـماره متشــکل از ارقــام تعییـن کننده ھــر یک از مراتــب تقســیم سلســله مراتــبی مشــخص                                        
.گرددمی

:زبان-۴-٣-١

.زبان مقررات باید ساده، کوتاه، عاری از ھرگونه صنعت ادبی، متمرکز بر بیان حکم و دارای لحــن قـانونی باشــد                       
ستورالعمل                           ت نــه د ت کـه مقــررات ملــی در حکــم سـند مرجــع بــازبینی و کنــترل اـس ش باید توجه داـش در نگار

.طراحی و اجراء یا اثبات صحت علمی یا فوائد علمی اصول و قواعد فنی

:قابلیت اجراء-۵-٣-١

احکام مقررات ملی ساختمان باید از حیث وجود مھارتھای فــنی، تجھـیزات اجرائی، مصـالح و لـوازم و امکانـات                                 
.اقتصادی قابل اجرا باشد

:ھدف مندی-۶-٣-١

ت، بھـره       :احکام مقررات ملی ساختمان باید فقط در خدمت اھداف مقرر در قانون یعنی               بـرداری  ایمـنی، بھداـش
ش و صرفه اقتصادی باشــد و بــه چـیزی غـیر از ایـن اھـداف نـپردازد                         ش     .مناسب، آسای س  تھیـه کننــدگان پـی نوـی

ی از شــرائط تصـویب                      مقررات باید بتوانند ارتباط احکام پیشنھادی را با اھداف مزبور نشان دھند و ایـن شـرط یـک
.مقررات ملی ساختمان خواھد بود

:قابلیت انعطاف-٧-٣-١

احکام مقررات ملی ساختمان عالوه بر قابلیت اجرای کلی، تفاوت امکانات عملی در مناطق مختلف کشور و بر                         
ص از تجــارب و نظــرات سـازمانھای                                حسب ساختمانھا و کاربریھای مختلف را مورد نظر قرار دھند و در این خصـو

ھمچنین باید تدریجی بودن اجرای کامل مقـررات را ملحـوظ                 .نظام مھندسی ساختمان استانھا استفاده نمایند            
.نظر داشته باشند
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:ارجاعات-٨-٣-١

ی از اسـتانداردھای ملــی کشـور یـا کشـورھای دیگـر و                                    ی سـاختمان ممکن اســت بـه برـخ احکام مقـررات مـل
.شوددر این صورت آن قسمت از استاندارد جزئی از متن مقررات شناخته می              .نامه ھا ارجاع کند   ھمچنین آئین 

.مقررات از ارجاع به متون کتب باید پرھیز نماید

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف از آن پیگرد قانونی دارد
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:نحوه استفاده از مبحث اول-۴-١

س  فھرست تعاریف از کلیه مباحث تدوین و منتشر شده گرد آوری گردیده وابتدا به ترتیب حروف الفبا و سپ
.به ترتیب شماره مبحث، مرتب شده است

:عالیم اختصاری-١-۴-١

یعنی این واژه در )١٦(آب گرم:به عنوان مثال.در کنار ھر واژه مرجع یا مبحث مورد نظر آورده شده است
.آورده شده است١۶مبحث 

مبحث=م 

=ک .ر رجوع کنید به.

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و 
.تخلف در آن پیگرد قانونی دارد
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:فھرست تعاریف-۵-١

):١۶(آب آشامیدنی 

آور بیولوژیک داشته باشــد، پـاک باشـد و از              آبی که از مواد خارجی، به مقداری که سبب بیماری شود یا اثر زیان                    
نظر ترکیب فیزیکی، شـیمیایی یـا میکروبــی بـا اسـتانداردھای آب آشـامیدنی، کــه از طــرف مقامات مسـئول و                                       

.قانونی بھداشتی رسمًا اعالم شده، مطابقت داشته باشد

):١۴(کننده آب خنک

کننده دیگــری،  کن یا ھر سیستم دفع    کننده گرمای سیستم تبرید را جذب و آن را به برج خنک       آبی که گرمای دفع 
درجـه   ۴٠در تأسیسات تھویه مطبوع سـاختمان، حـداکثر دمـای ایـن آب                    .منتقل کند تا به فضای خارج دفع شود        

.است)درجه فارنھایت١٠۴(سانتیگراد 

:)١۶(آب غیرآشامیدنی

. مناسب نباشد و بھداشتی،آبی که برای آشامیدن، مصارف شخصی و پخت و پز

شان اتوماتیک  ):١(آبف

ه ، ب متصل است و ھرگاه دما از حـدمعینی فراتر رود                )شبکه آب (ای است که به یک سیستم آبرسانی          وسیله

.کندشود و شروع به آب فشانی میطور اتوماتیک باز می

:١۶(آب گرم  (

ش از  .باشد)درجه فارنھایت١٢٠(درجه سانتیگراد۴٩آبی که دمای آن بی

:)١۶(و )١۴(کن گرمآب
 را گـرم کنـد و آن را بـه شـبکه توزیــع آب گــرم مصــرفی سـاختمان             مصـرفی یــا آشـامیدنی   ھر دستگاھی کـه آب   

.بفرستد
):۵(آجر

ی و بتــنی و شـکل                آجر فرآورده   ھــای ای ساختمانی است که در انــواع رســی، شـیلی و شیسـتی، ماســه آھـک
ف                  سـازی و کفپوشــی، سـقف طــاق        گوناگون تولید شده و عمدتًا در دیوار چیــنی، نماسـازی، کرســی چیـنی، ـک

.رسدبه مصرف می...و)ضایعات آجر(بندی بام، شیبضربی

:شودآجر بر حسب مواد خام مورد استفاده در ساخت آن به انواع زیر تقسیم می
:آجر رسی، شیلی و شیستی

١٠٠٠، در دماھـای حــدود  آجر ھم از پخت خشت خام رسی و ھم از پخت خشت تھیه شده از شیل و شیست           

س بدست می      س اسـتاندارد شــماره   .آیددرجه سلسیو ی ســاختمان     ایـران ٧براسا  بــر حســب نوع     ی، آجـر رـس

:شودھای زیر تقسیم میمصرف به گروه

:آجر معمولی )الف

ب اســت و اسـتفاده از آن در سـاخت اعضـای غـیر باربـر                        آجری است که برای کارھای عمومی سـاختمان مناـس
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.توصیه شده است

:آجر نما)ب

ش .رسدھای دیگر مستقیمًا برای نماسازی به مصرف میآجری است که بدون نیاز به اندودکاری یا پوش

:آجر مھندسی)پ

این نوع آجر بـر   .آجری است که دارای جسم متراکم و پرمقاومت بوده و برای ساخت اعضای باربر مناسب است            
.شودتقسیم می٣و٢و١ درجه سهحسب میزان مقاومت و جذب آب به 

:آجر ماسه آھکی-٢

یـا ســنگ خـرد شـده یـا مخلوطــی از ایـن دو و                 (آجرھای ماسه آھکی از مخلوط ماسه سیلیسی یا سیلیکاتی          

گ      )FlyAsh(خاکستر بادی  .شوند، در زیر فشار بخار آب و گرما تولید می          )آھک ی و بــه طــور   داز، سرباره کوره آھـن

آجرھای ماسه آھکی   .باشند کلی ، دیگر ضایعات صنعتی مناسب ، برای تھیه این نوع آجرھا قابل استفاده می              

ت                            معموًال به صورت تو پر و سوراخدار به ابعاد حدود آجر رسی یا مضاربی از آن ساخته شده و بــر حســب مقاوـم

آجر ماسه آھکی به رنگ خاکستری است و با افزودن مواد رنگی می توان انواع                    .شوند  بندی می  فشاری دسته  

.رنگی آن را نیز تولید کرد

:آجر شنی-٣

ب و          ، سنگدانه   بلوک سیمانی تو پر است که از سیمان پرتلند             یآجر ساختمانی بتنی، نوع      ھــای معدنی مناـس

.توان مواد دیگری نیز به آن افزود، میگیری از اثرھای ویژهبرای بھره.آب تھیه می شود

:١(آجر توخالی  (

ت                   ش از شـص ص آن در ھر صفحه موازی ســطح بــار بــر یک واحد بنائی ازگل یا سنگ رسی که سطح برشی خال

ش کل صفحه کمتر و از ھفتاد و پنج درصد آن بیشتر نباشد .درصد سطح بر

:)١(مجوف)سفال(آجر

س پخته      مجوف  یک واحد بنایی     س نیم  ، سنگ رسی     است که از ر پخته یا ترکیبی از ھمه آنھا تشـکیل شــده         ، ر

.ھای موازی یکدیگر استو دارای خانه

ش حریق استاندارد  :٣(آزمای (

ش شآزمای اعضـاء و اجـزای    ، ھــاھای استاندارد ویـژه بـرای شناسـایی مقاومــت و رفتـار مصـالح، فــرآورده               یا آزمای
ش سوزی، که مشخصات اجرایی آنھا بعدًا به وسیله مقررات مربوط به خود تعیین خواھـد            ساختمانی در مقابل آت

.شد
شگاه  :٧(آزمای (

ش   آزمایشگاه مکانیک خاک واجد شرایط و مجھز         ک بـر روی نمونه              ، که آزمای س ژئوتکنـی ھــای ھای موردنظر مھنــد

.برداشت شده در شناسایی محلی در آنجا انجام شود

:١۵(آسانسور  (

ش             وسیله یـا بــار   )نفـر (ھای مختلفی مسافر  ای است متشکل از کابین و معموًال وزنه تعادل و اجزاء دیگر که با رو

.کندیا ھر دو را در مسیر بین طبقات ساختمان جابجا می
:١(آسانسور بار  (

انـد و نیــز   و افـرادی کـه بـرای نقــل و انتقـال بـار الزم        هبرای حمل بار و دارای متصـدی مربـوط     که آسانسورنوعی از

.کسانی که از مسئولین ساختمان اجازه ویژه دارند

:١(آسانسور دستی  (
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.رود، که با نیروی انسانی باال و پایین میآسانسور بارینوعی از

شی  ):١۵(آسانسور کش
ش آن              نوعی از  ش، به ھنگـام چــرخ آسانسور که حرکت آن بر اثر اصطکاک بین ســیم بکســل و شـیار فلکـه کشــ

)١۵مبحث ١-١-٢-١۵شکل .ک.ر(توسط سیستم محرکه انجام میشود

:)١(آسانسور مصالح ساختمانی

کند و برای باال و پایین بردن یا حمل و نقل بـار در امتداد قائـم                 ای است که توسط انرژی الکتریکی کار می      وسیله

.در محدوده یک طبقه از بنا یا سازه به کار می رود

:١(آسانسور ھمکف  (

رو یا محل دیگری خــارج از سـاختمان و ترازھــایی در داخـل ســاختمان کــه            آسانسور باری که بین یک پیاده   نوعی 
ت خـود بـه داخـل سـاختمان، ایسـتگاھی                     تر از آن محل باشند، کار می        پایین کند و در حدود فوقــانی مسـیر حرـک

.شودندارد و برای حمل اتومبیل نیز از آن استفاده نمی

:١۵(آسانسور ھیدرولیکی  (

در این نوع آسانسور عامل حرکت کابین، سیلندر و پیستون ھیــدرولیکی اســت و ممکـن اســت وزنـه تعــادل نیـز                                    
)١۵مبحث ٢-١-٢-١۵شکل .ک.ر.(ھای کم کاربرد داردداشته باشد و معموًال برای ارتفاعات کم و سرعت

ش  :٢(آسای (

.تأمین راحتی جسمی و روانی مردم
):٢٠(آگھی عالئم تصویری و تابلو 

.شامل پیام تصویری رنگ و مطالب آنھا است

:١۴(ھای ھوا آالینده (

ت در ھــوا باشـد      ، ذرات آب و ھرگونه ترکیبی از گازھای زیان   ، دود، بوھا، گازھاذرات جامد .آور، کـه ممکــن اـس

.شودبخار آب ھمراه با ھوا آالینده محسوب می
:١۶(آلودگی ظاھری  (

گ،                    آلودگی آب در حدی که کیفیت آن از نظر سالمتی غیربھداشتی نباشد ولی خصوصیات ظاھری آن، مانند رـن
.طعم، بو و غیره در حدی باشد که نتوان آن را به عنوان آب آشامیدنی مناسب دانست

:١۶(آلودگی غیربھداشتی  (

ت آن را سـمی کنـد یــا موـجب انتشــار                  آور در لوله  وارد شدن مواد زیان   کشی توزیع آب آشامیدنی، که ممکن اـس
.ھای ناشی از فاضالب شود و از این طریق برای سالمتی عمومی خطر جدی ایجاد نمایدبیماری

:١۶(و )١۴(آویز  (

ش                   وسیله ، کــه در ایـن    بیـنی شـده   ای دائمی برای آویختن لوله از یک نقطــه ثابت و نگھداشــتن آن در ارتفـاع پـی

. داردطولی و عرضیحالت لوله امکان حرکت محدود 
:۵(آھک ساختمانی  (

.ماده چسباننده ساختمانی و به عبارت دیگر نوعی سیمان است

:١۴(اتصال  (

گ بـه فتینگ           چگونگی متصل کردن لوله به لوله    ی ، در یک سیسـتم لولــه      ، لوله به فتینــگ یـا فتیـن اتصـال   .کـش

.، باشد، یا بدون آنممکن است به کمک یک قطعه واسط

:١۶(اتصال  (

:اتصال برگشت جریان-١

.کشی که ممکن است موجب برگشت جریان شودھر اتصالی در لوله

:اتصال فشاری-٢

بندی صورت گیرد و در آن دھانه یکی از لولــه ھــا بــه داخـل لولـه                  ھر نوع اتصال که به کمک یک واشر یا خمیر آب          
.دیگر وارد و فشرده شود

:اتصال غیرمستقیم فاضالب-٣

ھــای دیگـر کـه مســتقیمًا بــه لولــه فاضــالب بھداشـتی           کننـده  لوله فاضالب خروجی از لـوازم بھداشـتی و مصــرف         
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فاضالب از این لوله با فاصله ھوایی به داخل یک سیفون، یکــی از لـوازم بھداشـتی،           .شودساختمان متصل نمی
.شوی، می ریزد روی کف یا کفچی فاضالب، مانند ترنیا ھر دریافت کننده

:اتصال قابل انبساط-۴

ش از    حلقـه انبسـاط،       انبسـاط،     قطعهھر نوع اتصال که به صورت           ت،         ودرجـه یا د       ٩٠خــم بیــ  خــم بـا لولـه برگـش
.انقباض و انبساط لوله را امکان پذیر سازد

:اتصال قابل انعطاف-۵

ھر نوع اتصال بین دو لوله که به یکی از آنھا امکان خم شدن یا حرکت بدھد، در حالی که لولــه دیگـر بــدون خــم                                   
.شدن و بدون حرکت باقی بماند

:اتصال لحیمی بدون سرب-۶

ش از  .درصد نباشد٢/٠اتصالی که در آن مقدار سرب در مفتول لحیم کاری و در تنه کار بی

شی توزیع آباتصال مستقیم، در لوله-٧ :ک

ی توزیــع آب آشـامیدنی        کشی جداگانه، که یکی از این دو شبکه لولــه           ھر اتصال فیزیکی بین دو شبکه لوله          کـش
 از نظـر بھداشـتی و        نا مطمئن   ھای شیمیایی یا ھر سیال دیگر          باشد و دیگری لوله کشی آب، بخار، گاز، محلول          

.اتصال فیزیکی، بر اثر اختالل فشار، موجب جریان سیال از یک شبکه به شبکه دیگر شودایمنی باشد و این

ی-٨ :اتصال مکانیک

ای، سرب و کنف واشر و خمیر،        تینگ، غیر از اتصال دنده  یتینگ به فیتینگ، فیاتصال لوله به لوله، لوله به ف    
گــاه اتصـال،      .اتصالی که در آن، قطعات در امتـداد محـور بــه ھـم فشـرده میشــوند                 .لحیمی، جوشی یا سیمانی   
.ابتور استدقسمتی از یک کوپلینگ یا آ

:۶(اتصال خورجینی  (
نمایند و ھر تیر بــا دو نبشــی از بـاال و   نوعی اتصال تیر به ستون است که در آن تیرھا از دو طرف ستون عبور می 

.شودپایین به ستون وصل می
:١٣(اتصال زمین عملیاتی  (

)ھای عملیاتی اتصال زمین برای ھدف(
آورد که کار قابل اطمینان       باشد و یا شرایطی را فراھم می        اتصال به زمینی که برای کار صحیح تجھیزات الزم می               

.تأسیسات تضمین شود

شاری  :١۴(اتصال فتینگ ف (

این اتصال ممکن است با گشاد کردن دھانه           .نوعی از اتصال در لوله کشی مسی با استفاده از فتینگ فشاری                 

.لوله یا به کمک یک قطعه واسط برنجی انجام گیرد

، بــا پیچانـدن  شود و دھانه سر دیگـر قطعــه واســط    دھانه یک سر قطعه واسط به دھانه لوله مسی فشرده می          

.شود، متصل میای، شیر یا دستگاه با اتصال دندهمھره آن به دھانه لوله

:١۴(اتصال لحیمی موئینگی  (

در ایــن اتصـال لحیــم ذوب مــی شـود و بــا         .کــاری کردن مفتول لحیم    ، با ذوب  کشی مسی  نوعی از اتصال در لوله     

ی انتھــای مــادگی لولـه یـا                            ش موئینگی فاصله بین سطح خارجی انتھای نری لوله یا فتینــگ و ســطح داخـل کش

باشـد  )درجـه فارنھایت       ٨٠٠(درجـه سـانتیگراد      ۴٢٧اگر دمای ذوب مفتول لحیم کــاری زیـر          .کندفتینگ را پر می    

.شودکاری سخت نامیده میلحیم کاری نرم و اگر دمای ذوب باالتر باشد لحیم

-Δاثر  p( )

ش       ھا و لنگرھای اجزای قاب است که به واسطه عملکرد بارھــای قـائم بر روی سـازه تغییــر                           اثر ثانوی بر روی بر

.شودشکل یافته ایجاد می

):٩(کننده اجزای جمع

ستم مقــاوم در برابـر بارھــای                                    اجزایی که بخشی از نیروھای اینرسی ناشی از زلزلــه داخـل دیـافراگم را بــه سی
.کنندجانبی منتقل می

):٩(اجزای لبه 
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ایـن اجــزا   .اجزایی در امتداد لبه دیوارھا یا دیافراگمھـا کـه بـا آرماتورھـای طولــی و عرضــی تقویــت شـده باشــند                          
ی   .ھا و یـا ضــخیمتر از آنھـا باشـند          توانند ھم ضخامت دیوارھا یا دیافراگم      می ھــای تـوان در لبـه   در صــورت لـزوم ـم

.ھا نیز از اجزای لبه استفاده کردبازشوھا در دیوارھا و دیافراگم

:)١٧(احتراق گاز

.سوختن یا اکسیداسیون سریع گاز که معموًال با ایجاد گرما و شعله ھمراه است

:)١٩(احداث

.برپا کردن ساختمان در روی زمین خالی

:)٢(احداث بنا

.ایجاد ساختمان در قطعه زمین معین

:)٣(ارتفاع طبقه و بنا

.منظور از ارتفاع یک طبقه، فاصله قائم از کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده طبقه باالتر است

.باشدارتفاع طبقه آخر بنا، حدفاصل کف تمام شده آن طبقه تا کف تمام شده متوسط سطح بام ساختمان می                

ارتفاع بنا به ارتفـاع تمــام طبقـات یــا فاصـله قـائم از کــف زمیــن طبیعــی تــا متوســط ارتفــاع بــام سـاختمان گفتــه                    
.شودمی

:)١٣(اضافه جریان

ش از جریان اسمی باشد .ھر جریانی که بی

:)٣(اعضاء باربر

.ھا انتقال می دھنداعضایی از ساختمان که بار مرده و زنده ساختمان را به شالوده

ش بنا :)٣(افزای

ش دھد .انجام ھرگونه عملیات ساختمانی که سطح یا حجم یک بنا را افزای

:)١٣(الکترود زمین

س بسیار نزدیکی با زمین بــوده و بــا آن                 یک قطعه یا قسمت    ھادی یا گروھی متشکل از قطعات ھادی که در تما
.کنداتصال الکتریکی برقرار می

:)١٣(الکترودھای زمین مستقل

ت کـه در                     )الکترود زمین مستقل     (از نظر الکتریکی      الکترودھایی ھستند که فاصله آنھا از ھمدیگر بـه قـدری اـس

.، پتانسیل سایر الکترودھا به نحوی قابل مالحظه تغییر نکنندصورت عبور حداکثر ممکن جریان از یکی از آنھا

:)١٨(امواج صوتی ھوابرد

.به امواج صوتی گفته می شود که محیط انتشار آن ھواست

:)١۶()کور(انتھای بسته

Branch(انتھای شاخه افقی فاضالب Discharge(     ش یــا ھـر وســیله دیگــری مسـدود شـده که با کالھک، درپــو

ش از  س از اتصال آخرین انشعاب فاضالب، بی .متر باشدسانتی۶٠باشد و طول آن، پ

):۴(اواپراتور

تبخیر کننده .ک.ر

:)٢(ایمنی

.تأمین سالمتی و اطمینان فرد و جامعه در برابر آسیبھای احتمالی

:)١٢(ایمنی عمومی

:ایمنی عبارت است از
.ایمنی کلیه کارگران و افراد متفرقه که به نحوی در محیط کارگاه با عملیات ساختمانی ارتباط دارند)الف

، عبـور و مــرور، فعالیــت یا            کارگــاه سـاختمانی     )تا شعاع مؤثر   (ایمنی کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیکی             )ب

.کنندزندگی می
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، تجھـیزات و نظـایر آن در داخــل کارگـاه سـاختمانی یـا                    ، تأسیسات  ، وسایل نقلیه     حفاظت و مراقبت از ابنیه     )پ

مجاورت آن
):١٩(ینرسی حرارتی ا

س دادن آن       )با جذب آن   (قابلیت کلی پوسته خارجی و دیوارھای داخلی در ذخیره کردن انرژی                    درصورت (و باز پ
.سـرمایی در فضـاھای کنـترل شـده ســاختمان             -ھــای دمـا و بـار گرمــایی      برای به حداقل رسانیدن نوسان         )لزوم
ث  ١به پیوست.ک.ر(بندی اینرسی حرارتی کلی ساختمان با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان            گروه مبـح

.گیردصورت می)١٩
):١۶(بار وارده 

ھــا، شـود و شـامل وزن لولــه، سـیال داخـل آن، فیتینــگ           مجموعه کلیه نیروھایی است که به تکیه گـاه وارد مــی        
ض و انبساط، فشــارھای اســتاتیکی و دینـامیکی، بـاد، بـرف یا                       شیرھا، عایق و نیز کلیه نیروھایی که بر اثر انقبا

.شودگاه وارد مییخبندان، و غیره به تکیه
):٣(بازارچه 
ی بــا                     مجموعه ای بنا که برای عرضه غیرمتمرکز کاالھای مختلف در نظر گرفته شده، و یک راه عبور و مرور عموـم
.گیردمتر عرض را در بر می٩حداقل 

):١٩(بازسازی 
.اندای از ساختمان که در اثر سانحه یا فرسودگی آسیب دیدهدوباره سازی بخشھای عمده

):١٩(بازشو
کلیه سطوح در پوسته خارجی ساختمان که برای ایجاد دسترسی، تأمین روشنایی، دیــد بــه خـارج، خـروج گـاز                             

ض ھوا ایجاد میگردند         ای، ھــا، نمـای شیشــه   ھــا، پنجـره  مثل انــواع درھــا، دریچـه  .(حاصل از سوخت، تھویه و تعوی
ش شنورگیرھا، ھواک )ھا وھا، دودک ...
:)١۴(بازگردانی ھوا 

.توزیع دوباره ھوای برگشتی، که قبًال در فضا توزیع شده است
):٣(باالبر

.اتاقک یا سکویی که به مکانیسم باال و پائین شدن در مسیر قائم و ثابت مجھز باشد
):١۵(باالسری

ایـن فاصــله بــرای جلوگــیری از    .فاصله قائم بین کف باالترین توقف تا زیر سقف چاه آسانسـور را باالسـری گوینـد               
ش            شود و اندازه آن متناسب با نـوع و سـرعت               بینی می برخورد تعمیرکاران یا اجزاء فوقانی کابین با سقف چاه پی

)١۵مبحث٢پیوست.(آیدآسانسور از جداول استاندارد بدست می
):١٩(بام تخت

ش نھایی ھر قسمت از سـاختمان کـه شـیبی کمـتر یــا مسـاوی                 .درجـه نســبت بـه سـطح افقــی دارد      ١٠پوش
.شوندبامھای تخت بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب می

):١٩(داربام شیب
ش نھایی ساختمان که شیبی بیشتر از              در بــاالی   .درجه نسبت به سطح افقی دارد       ۶٠درجه و کمتر از      ١٠پوش

در صورتی کــه فضــای زیریــن    .دار فضای خارج و در زیر آن فضای کنترل شده یا کنترل نشده قرار دارد            سقف شیب 
.شونددار بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب میکنترل شده باشد، بام شیب

):٩(بتن پوسته 
ی، ھســته، واقــع شــده                      سمت محصـور شــده بـا میلگردھــای عرـض بتن قسمتی از مقطع عضو که در خــارج از ق

.باشد
ش  ):١۴(بخاری اتاقی با دودک

ش مســتقیم اتــاقی کـه در آن نـصب شـده             وسیله ای که با سوخت گاز، مایع یا جامد کار می کند و بــرای گرمــای
.شودکشی توزیع ھوای گرم، استفاده میاست، بدون کانال

ش  ):١۴(بخاری اتاقی بدون دودک
ی          بخاری اتاقی گازسوز، که برای گـرم          رود، ایــن دسـتگاه بـه صـورت تابشــی و یــا             کــردن موضــعی فضــا به کـار ـم

ش ندارد.جابجایی طبیعی ھوا، یا با پروانه برقی، ھوا را گرم می کند .این دستگاه دودک
):١٣(بدنه ھادی 

س نمود و بطور     باشند و می و اجزای دیگر تجھیزات الکتریکی که ھادی می       )فلزی(ھای ھادیبدنه توان آنھا را لم
.عادی برقدار نیستند اما در حالت وجود اتصالی، ممکن است برقدار شوند

):١٩(برچسب انرژی 
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شـود تـا حـد      برچسبی که توسط مقامات ذیصالح بر روی تولیدات صنعتی مورد استفاده در ساختمان نصــب مــی              
ص گردد .کیفیت محصوالت از بعد مصرف انرژی مشخ

ش پایه  ):۶(بر
ش طرح در تراز پایه مقدار کل نیروی جانبی و یا بر

ش طبقه  ):۶(بر
مجموع نیروھای جانبی طراحی در ترازھای باالتر از طبقه مورد نظر

):١٣(برق گرفتگی 
.آیدای است پاتوفیزیولوژیکی که در نتیجه عبور جریان الکتریکی از بدن انسان یا حیوان به وجود میپدیده

):٢(برگ پایان کار 
با تکمیل و ارائـه آن بــه مرجــع   )ناظران(گیرد و ناظر  قرار می )ناظران(ھا در اختیار ناظر   برگی که توسط شھرداری  

.صدور پروانه، پایان عملیات ساختمانی را اعالم می کند
):٢(برگ تعھد 

س مفـاد                  برگی که توسط شھرداری    ھا در اختیار ھر یک از طراحان و ناظران ساختمان قرار داده میشود تــا براســا
ص تعھد کنند .آن انجام وظایف مربوط را درباره ساختمان مشخ

شروع کار  ):٢(برگ 
ک بـه شــھرداری                   تکمیل می )ناظران(برگی که توسط ناظر     س از امضای ناظر، مجـری و ماـل ھــا تحویـل و    شود و پ

.شودشروع عملیات ساختمانی به موجب آن اعالم می
):١۶(برگشت جریان 

ی توزیـع آب آشـامیدنی، از ھــر        ھای دیگـر بـه داخــل شـبکه لولـه        برگشت جریان آب، مایعات، مواد یا محلول          کـش
.کشی یا منبع دیگرشبکه لوله

سامد  ):١٨(ب
ھا در ثانیه ھرتــز     شود واحد تعداد چرخه    ای و تکرارپذیر یک موج در ثانیه گفته می            بسامد به تعداد نوسانات چرخه      

.شودنامیده می

سامد مرکزی استاندارد شده بندھای یک سوم ھنگامی  ):١٨(ب

ی          ١٨بسامد مرکزی بندھای یک سوم ھنگامی که در مبحث              گــیرد مقررات ملی ساختمان مورد استفاده قرار ـم
:بشرح زیر است

سامد مرکزی استاندارد شده بندھای یک ھنگامی  ):١٨(ب
گیرد بشــرح مقررات ملی ساختمان مورد استفاده قرار می      ١٨بسامد مرکزی بندھای یک ھنگامی که در مبحث       

:.زیر است

ست  ):١۴(ب
.تکیه گاه.ک.ر

ست  ):١۶(ب
.گیرد و در حالت یا موقعیت معینی نگه می داردای دائمی که لوله را میوسیله

):۶(بناھای ضروری 
س از وقوع زلزله قابل بھره .برداری باقی بمانندآن دسته از بناھایی است که الزم است پ

):٣(بنای موجود 
.بنایی که مطابق مقررات و قوانین گذشته اجرا و تکمیل شده است

):٢(بھداشت 
.استفاده از طرحھا و مصالحی که آثار زیانبار برای مردم در بر نداشته باشد

):٢(دھی مناسب بھره
.ترین طرحھا و مصالح و روشھاتأمین شرایط استفاده از مناسب

):١(بھسازی 
بندی و فضاھا، نماسازی، تأسیسـات مکــانیکی و برقــی و یـا             امروزی کردن ساختمان موجود، از طریق تغییر تیغه      

ھرتز ۵٠٠۴٠٠٣١۵٢۵٠٢٠٠١۶٠١٢۵١٠٠

٣١۵٠٢۵٠٠٢٠٠٠١۶٠٠١٢۵٠١٠٠٠٨٠٠۶٣٠

ھرتز ٣١/٨٠٠٠۴٠٠٠٢٠٠٠١٠٠٠۵٠٠٢۵٠١٢۵۶٣۵
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؛ )پی و عناصر باربر(بندیتقویت عناصر باربر با حفظ استخوان
:)١١(پای کار 

.محلی است که ساختمان فوالدی در آن بنا می شود
):١۶(پایه 

.کندای که بار قائم یک لوله قائم را، از انتھای تحتانی آن، به فونداسیون یا اسکلت دیگری منتقل میوسیله
):١٩(پایانه حرارتی 

بخشی از یک سیستم مرکزی سرمایی یا گرمایی که در آخر مدار قـرار دارد و انــرژی منتقـل شـده توسـط مـدار                           
).مانند رادیاتور(دھدتوزیع را به فضا یا فضاھای کنترل شده انتقال می

):٢٠(پرچم 
.است...عالئمی منصوب بر پایه از مصالح قابل انعطاف مثل پارچه و

):٢(پروانه اشتغال به کار 
ی                   س قانون نظام مھندـس سندی که توسط وزارت مسکن و شھرسازی به عنوان مجوز اشتغال دارنده آن، براسا

.و کنترل ساختمان صادر می شود
):٢(پروانه ساختمان 

سندی که توسط مرجع صدور پروانه ساختمان بـه عنــوان مجــوز عملیـات سـاختمانی بـا شـرایط معیــن در ملک                             
ص صادر می شود .مشخ

):۵(پالستیک ھای ساختمانی 
واژه پالستیک که امروزه به طور معمول به کار می رود، اشاره به گروھی از مواد مصنوعی دارد که از یک سـری                         

از ایــن .مواد معمولی ھمچون زغال سنگ، نمک، روغن، نفت، گاز طبیعــی، پنبـه، چـوب و آب ســاخته شـده انـد              
ش به یکدیگرند، تولید می شود                         از بھم  .مواد، مواد شیمیایی نسبتٌا ساده ای به نام منومر که قادر به انجام واکن

مـواد اصـلی     .پیوستن منومرھا، مولکولھای زنجیره ای با جرم مولکولی بسیار زیاد به نام پلیمر حاصل می شـود                          
ت از جســم چسـبنده و جسـم            .پالستیکھا را پلیمرھا تشکیل می دھند      به طور کلی پالستیک ترکیب شده اـس

برای بھره گیری بیشتر معموًال پالسـتیک            ).گردھای آلی یا معدنی رشته ھای نخی، پارچه ھا و ورقھا             (پرکننده  
مـواد نــرم کننــده     .با یک یا چند جسم دیگر ترکیب می شود تا ویژگی ھای فیزیکی دلخواه در فرآورده بدست آید                  

ش تـاب و                            ش حجــم و در نتیجــه ارزانــتر شـدن، الیـاف بــرای افــزای برای کار پذیری بیشتر، مواد پرکننده بـرای افزای
ش سریعتر به مواد پالستیکی افزوده می شود .پایایی مواد سخت کننده به منظور گیر

):٢٠(پالک 
ھای مسـتقر در بنا      تابلوھای کوچک با حداکثر مساحت تعیین شده در مقررات که پیامھائی چون معرفی کاربری             

.دارد
):١٩(پل حرارتی 

ش                نقاطی از ساختمان که به علت عدم تداوم و یکپارچگی عایق حرارت پوسـته خــارجی ســاختمان باعــث افزاـی
.گردندمیزان انتقال حرارت می

):٣(پلکان خارجی 
.پلکانی که حداقل از یک طرف در ارتباط مستقیم با فضای آزاد باشد

):٣(پلکان متحرک 
(پلکانی که به کمک وسایل و دستگاھھای مکانیکی حرکت کند )٣مبحث۶-۴-١-٣بند.ک.ر.

):١۴(پلنوم 
قسمت بسته ای از ساختمان که به منظور جا به جایی ھوا طراحی شده و بخشی از یک سیستم توزیـع ھـوا                                    

.را تشکیل می دھد
):١۶(پمپ حوضچه فاضالب یا آب باران

ص انتقال فاضالب یا آب باران به تراز باالتر          کند، از سـطح فاضـالب     این پمپ که با موتور برقی کار می     .پمپ مخصو
.شودگیرد و قطع و وصل مییا آب باران داخل حوضچه فرمان می

):٣(پنجره حریق
ب بــا محـل              «پنجره ای که با    ت و محافظــت در برابـر حریــق متناـس ش حریق استاندارد حـائز شــرایط مقاوـم آزمای

.استقرار خود باشد
):٣(پنجره چشمی 

.پنجره ای که فقط برای تأمین دید به فضای مجاور تعبیه شده باشد
):٩(پوزوالن 
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ش                  ش چســبانندگی بـوده و یــا دارای ارز ی و آلومیــنی کــه خـود بـه تنھــایی فاقـد ارز ی یـا سیلیـس مواد سیلیـس
ش شیمیایی با ھیدروکســید              چسبانندگی کم ھستند، اما به شکل ذرات بسیار ریز در مجاورت رطوبت طی واکن

.کلسیم در دمای معمولی ترکیب ھایی با خاصیت سیمانی به وجود می آورند
:مصرف مواد پوزوالنی در بتن می تواند برای تأمین یک یا چند خاصیت مشروح زیر باشد

ش میزان سیمان کاھ
ش سرعت و میزان حرارت حاصل از فرآیند آبگیری سیمان  کاھ

بھبودکارآیی بتن

ش مقاومت بتن افزای

ش نفوذ پذیری ش پایایی بتن از طریق کاھ افزای

):٩(پوسته خارجی 
ھا، بازشوھا، سطوح نورگذر و نظایر آنھا که از یــک طــرف     کلیه سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارھا، سقف    

.با فضای خارج و یا فضای کنترل نشده، و از طرف دیگر با فضای کنترل شده داخل ساختمان در ارتباط ھستند
ت                             ی ممکــن اـس پوسته خارجی الزامًا در تمام موارد با پوسته فیزیکی ساختمان یکی نیست، زیرا پوسته فیزیـک

پوسته خـارجی سـاختمان شـامل عناصــری کـه در وجـه خــارج خـود                .دربرگیرنده فضاھای کنترل نشده نیز باشد      
.باشدمجاور خاک و زمین ھستند نیز می

):١٩(پوسته فیزیکی 
ھا، بازشوھا و نظایر آنھا که از یک طرف بـا فضـای               کلیه سطوح پیرامونی ساختمان، اعم از دیوارھا، سقفھا، کف           

.خارج و از طرف دیگر با فضای داخل یا فضای کنترل نشده در ارتباط ھستند
):١٢(پیمانکار 

شخصی حقیقی یا حقوقی که عملیات ساختمانی را بر طبق قرارداد کتبی که فیما بیــن وی و صــاحب کـار و یـا                     
.پیمانکاران دیگر منعقد شده، عھده دار می شود

):٧(پی 
ی       س با آن که انتقال بار بین سازه و زمین، از طریق آن صورت ـم پـذیرد    مجموعه بخشھایی از سازه و خاک در تما

:ھا به چھار گروه عمده تقسیم می گردندپیبه طور کلی.پی نام دارد«
ھای سطحی یا شالودهپی
ھای شمعیھای عمیق، مانند پیپی

ھای چاھیھای نیمه عمیق، مانند پیپی

):٧(سازی پی
ب                     اتخاذ تدابیر الزم و اجرای در خور آنھا به منظور تأمین پایداری ھر نوع ساختمان برای بوجود آوردن تعادل مناـس

س با آن پی سازی نام دارد .بین بنا و زمین در تما
):٧(ھای سطحی پی

شالوده ھا.ک.ر
):٧(ھای عمیق پی

.نامندھای عمیق میتجاوز کند، پی۶ھا را که نسبت عمق آنھا به کوچکترین بعد افقیشان از آن دسته از پی
ی .انـد  ھای عمیــق ھای شمعی، دیوارکھا، و دیوارھای جداکننده از جمله پی        انواع پی ھــای عمیــق معمـوًال بـه     ـپ

.کنندگیرند و به زمین منتقل میشود بارھای سازه را میوسیله یک سازه میانجی که شالوده نامیده می
):٧(ھای نیمه عمیق پی
ی    ھا و پی ھای چاھی، حد فاصل شالوده     ھای نیمه عمیق، مانند پی     پی دھنـد، نحـوه     ھای شمعی را تشکیل ـم

.ھا استھا بیشتر شبیه محاسبه شالودهمحاسبه این گونه پی
):٧(ھای ویژه پی
ھا تفاوت زیـادی      ھای با صندوقه، مھارھا، ستونھای شنی و غیره، با سه گونه قبلی پی                ھای ویژه، مانند پی   پی

ش یا اصطکاک کار کننددارند و برای انتقال بارھای سازه به زمین، ممکن است با بھره .گیری از فشار، کش
توان به منظور عمومیت بخشیدن به مسأله انتقال نیرو بین سازه و خاک اطراف، پوششھای تونلھا را ھـم از                   می

ھای نگھبان، مانند سپرھای فلـزی، دیوارھــای جــدا کننده و              با این دید سازه  .ھای ویژه به حساب آورد   جمله پی 
.آیندغیره نیز پی ویژه به حساب می

سات الکتریکی  ):١٣(تأسی
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ھــای ای از تجھیزات الکتریکی به ھم پیوسته، بــرای انجـام ھـدف یــا اھــداف معیـن کـه دارای مشخصـه             مجموعه
.ھماھنگ و مرتبط باشند

):٣(تأئید شده، تصویب شده 

تأئید و تصویب مصالح، لوازم و تأسیسات ساختمانی، طرحھــا، روشـھا و سـاختارھا، یعـنی تأییـد و تصــویب آنھـا                               
توسط مقامات قانونی مسئول، مراکز و آزمایشگاھھا دارای صالحیت که مطــابق ضــوابط، اســتانداردھا و مقــررات              

ش و بررسی مستقیم یا غیر مستقیم              ص مورد اعتماد، یــا بــر حســب اصـول          (مربوطه، با انجام آزمای توسط اشخا
.گیردصورت می)مطمئن از طرف مقامات ذیصالح و نھادھای علمی و فنی شناخته شده

گیری از بنا، که بنا بدان مقاصد مورد استفاده قرار            تأئید و تصویب تصرف، یعنی تأیید و تصویب یک یا چند نوع بھره           
خواھد گرفت، توسط مقامات دارای صالحیت قانونی و مسئول که مطابق مقررات مربوطه با استناد به ارائه ادله                        

.شوددقیق و قاطع برای ھماھنگی کامل ساختمان با مقررات اصولی در مورد آن تصرف یا تصرفھا انجام می

سور  ):١۵(تابلو کنترل آسان
ای است شامل مدارھای فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخگویی به احضار را بعھده                            مجموعه

ھــا و سـایر قطعـات       ھای متعدد و در انواع جدیـد عمومــًا از ریز پردازنـده            دارد، قسمت فرمان درانواع قدیمی از رله       
.شودالکترونیکی ساخته می

):٢٠(تابلوھا و عالئم تصویری 
شانه تصـویری دیده مــی شـود و حـاوی پیــام                                   عالئمی است که با ترکیبی از شـکل، رنــگ، نوشــته، سـمبل و ن

ممکن است دارای سازه یا فاقد آن بوده، به ساختمان یا دیواری الصاق یـا روی زمیــن و نــرده و   .مشخصی باشد
.امثال آن قرار گیرد

):٢٠(تابلوھا و عالئم تصویری الکتریکی 
ولی عالئم تصویری    .کشی برق داشته و کارکرد آن گاھی یا در ھمه اوقات با نیروی برق است                      تابلویی که سیم  

.شوند مشمول آن نیستندو تابلوھایی که با منبع روشنایی خارجی نورپردازی می
ستاده (با پایه مستقل(تابلوھا و عالئم تصویری ای (٢٠:(

ص تابلو یا نرده یا دیوار باشد.گیرندتوسط پایه نگھدارنده روی زمین قرار می .پایه نگھدارنده می تواند سازه خا
):٢٠(تابلوھا و عالئم تصویری ایمنی در ساختمانھا و کارگاھھا 

ھای منع کننده کاری خطرزا یا ھشدار وجود خطری یا الزام به انجـام کـاری یـا راھھـای                           عالئمی را که دارای پیام     
:ھای اولیه را از جھت کارکرد نشان میدھد و شامل انواع زیر استگریز از خطر یا کمک

عالئم تصویری بازدارنده
عالئم تصویری ھشدار دھنده

عالئم تصویری الزام کننده

عالئم تصویری آگاه کننده نسبت به شرایط ایمن

عالئم تصویری مربوط به تجھیزات اطفای حریق

دار برای دسترسی به وسائل اطفای حریقعالئم مکمل جھت

عالئم خروج اضطراری و مسیرھای فرار

عالئم مکمل برای نشان دادن جھت خروج اضطراری

عالئم تصویری مربوط به کمک ھای اولیه

):٢٠(دار تابلوھا و عالئم تصویری حجم
ش از          ش از  سانتیمتر بوده و یــا در آنھـا از عناصـر حجـم          ٢۵تابلوھایی که ضخامت آنھا بی سـانتیمتر    ٢۵دار کــه بیــ
.ضخامت دارند استفاده شده باشد

):٢٠(تابلوھا و عالئم تصویری روی بام 
.ھر نوع عالمت تصویری که بر بام ساختمان نصب گردد

سایبان  ):٢٠(تابلوھا و عالئم تصویری روی 
:چنیـن ســایبان ھــایی عبارتنـد از        .تابلوھایی که به سایبانھای بنا نصب یا ترسیم شده و یا از آنھا آویخته باشند                

ش   سازه ھای مناسب پوشانده شده و از جداره ساختمان بیرون زده و بخشــی از فضـای مجــاور          ھایی که با پوش
.پوشاندبنا را می
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(عمودی(تابلوھا و عالئم تصویری طره (٢٠:(
.گردندتابلوھایی که به صورت عمود بر دیواره یا نمای ساختمان و سازه نصب می

):٢٠(تابلوھا و عالئم تصویری قابل حمل 
.تابلوھایی که قابلیت جابجائی به مکانی دیگر دارند

(افقی(تابلوھا و عالئم تصویری کتیبه (٢٠:(
ی             تابلوھایی که مستقیمًا منطبق و متصل به دیواره خارجی بنا یا عناصر سازه                   ای به صورت موازی با دیوار خارـج

.گردندبنا نصب می
):٢٠(تابلوھا و عالئم تصویری متحرک 

.تابلوھایی که تمام یا بخشی از آنھا به منظور خاصی حرکت کند
):٢٠(رسانی تابلوی اطالع

.تابلوھائی که حاوی اطالعات شھری در محله، ناحیه و یا شھر باشند
):٢٠(تابلوی انتظامی 

ک حـروف یـا                                       تابلویی که پیامی را جھت تنظیم، ھشدار یا راھنمایی عبور و مرور وسائل نقلیـه یـا مـردم، بـه کـم
.دھدعالئم، انتقال می

):٢٠(تابلوی تبلیغاتی 
کنـد کـه معـرف کاربریھـای موجـود در محــل             تابلویی که اشاره به کسب، خدمات یا تسھیالت و تأسیسـاتی مــی         

.نصب آن نبوده و یا اگر در آن محل نصب شده، از نظر مسئولین پیامی تبلیغاتی محسوب شود
):٢٠(ترافیکی تابلوی 

تابلوی انتظامی.ک.ر
):٢٠(تابلوی راھنمای شھری و راھنمای مسیر

تابلویی که در حریم خیابانھا و یا سایر فضاھای شـھری قـرار گرفتــه و اشـاره بــه محــل وقـوع کـاربری، مقصـد یـا                    
.نمایدمی)سواره یا پیاده(مسیر مناسب برای مراجعه مردم

):٢٠(تابلوی معرف کاربری 
تابلویی که دارای ھرگونه نوشته شامل حروف، اعداد، اشکال، تصاویر، تزئینات، نمادھا، یا نظائر آنھا باشـد و بـه                             

ت                   منظور پیام  ی قابــل روـی ب شــود و از معــبر عموـم رسانی درباره معرفی کاربری در ھمان ملک یا سـاختمان نـص
(باشد )ھا و ادارات ومانند تابلو مغازه. ...

):٢٠(تابلوی نام ساختمان 
.گرددتابلویی که به منظور معرفی ساختمان، در محلھای مجاز نصب می

):١۴(اوپراتور /تبخیرکننده
.گیردشود و عمل تبرید صورت میقسمتی از سیستم که در آن مبرد مایع تبخیر می

):١٣(تجھیزات الکتریکی 
اند که برای تولید، انتقال، توزیع یا مصرف انرژی الکتریکی به کـار                        وسائل، تجھیزات، لوازم، دستگاھھا و مصالحی         

گــیری، وســائل حفــاظتی، تجھـیزات و        روند مانند مولدھا، لوازم و اسبابھا و دستگاھھای برقی، وسائل اندازه                    می
.کشی و لوازم مصرف کننده انرژی الکتریکیمصالح سیستمھای سیم

):١٣(تجھیزات دستی 
ی                   ت گرفتــه ـم شـوند و در آنھـا، موتــور، در         تجھیزاتی ھسـتند قابـل حمـل کــه در ھنگــام اسـتفاده عادی در دـس

.دھدصورتیکه وجود داشته باشد قسمتی جدانشدنی از تجھیزات را تشکیل می
):١٣(تجھیزات نصب ثابت 

ت شــده                                 تجھیزاتی است که به نگھدارھایی محکم شده باشند یا به نحــوی دیگر در محـل معیــنی محکــم و ثاـب
.باشند

ش توانھــای فضــائی         یعـنی تغیـیر نوع بھــره          :تغییر کاربری   ، )معمـاری   (بـرداری از سـاختمان، کـه مســتلزم ســنج
سات ترافیکی          [ای، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی              سازه بـرداری  سـاختمان موجـود بـرای بھـره         ]و تأسی

جدید و ایجاد تغییرات الزم در معماری، سازه، تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی است؛
ض اجزاء فرسوده و از کار افتاده ساختمان، گـاھی ھمــراه بـا تغیــیرات جزئی در فضـاھا، بــدون                             :تعمیر یعنی تعوی

بھسازی یا با اندکی بھسازی؛ 
):١(تخریب 

خراب کردن تمام یا بخشھائی از ساختمان موجود برای احداث، بھسازی، بازسازی، تغییر کاربری، تعمــیر یـا آزاد                                
کردن زمین زیر ساختمان؛ 
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):٢(تخریب 
.امحاء و از بین بردن ساختمان یا تأسیسات موجود یا بخشی از آن

):٢(تخلف ساختمانی 
االجــرا یـا اعمــال تغیـیرات      ھــا، مـدارک فـنی الزم      عدم رعایت ضوابط شھرسازی، مقررات ملی سـاختمان، نقشـه            

.اساسی غیر مصوب در ساختمان یا نادیده گرفتن مندرجات پروانه ساختمانی
):٣(تخلیه خروج 

.خروج و معبر عمومی قرار گرفته است«راه خروج که بین «بخشی از 
):١۴(تخلیه ھوا 

عمل تخلیه ھوا از فضا و ھدایت آن به خارج از ساختمان به طور طبیعی یا با وسـایل مکـانیکی، بــدون اسـتفاده                    
.از آنمجدد

):۶(تراز پایه
گــاه سـازه در    شـود یا بـه عنـوان تکیـه           شود در آن تراز حرکت زمین به سازه منتقل می        ترازی است که فرض می 

ش دینامیکی محسوب می .شودارتعا
):٩(تراز پایه 

ی                شود تکان ترازی که فرض می     شـود و از آن تــراز بـه باال          ھای زلزله تا آن تـراز از زمیــن بــه سـاختمان منتقــل ـم
.این تراز لزومًا در محاذات سطح زمین نیست.ساختمان حرکت جداگانه خود را نسبت به زمین داراست

):١٨(تراز صدا 

س یکــی از دو رابطــه    تــراز صــدا بــر حســب دســی ص یــا بــل براســا مشــخ
(گردد که مقدار آنھا در عمل با یکدیگر برابرندمی )١١-٣-١-١٨.ک.ر.

شار صدای کوبه ):١٨(ای تراز ف
تراز میانگین فشار صدا در یک بند بسامدی مشخص در اتاق دریافت در شــرایطی کــه طـرف بـاالی سـقف مــورد                    

ش درآمـــده باشـــد       ــه ارتعـــا ش بوســـیله دســـتگاه پـــاکوب ـب ای طبـــق مقـــدار تـــراز فشـــار ـصــدای کوبـــه.آزمـــای

(گرددمحاسبه میرابطه )٢١-٣-١-١٨.ک.ر.
شار صدای کوبه ):١٨(ای معمول شده تراز ف

را بــا توجـه بــه شـرایط         گــیری شـده   ای اندازه     شود کــه مقـدار تـراز فشــار صـدای کوبـه            به شاخصی گفته می   
ای معمــول شــده طبــق  مقــدار تــراز فشــار صــدای کوبــه    .نمایــدآکوســتیکی داخلــی اتــاق دریافــت معمــول مــی   

.گرددمحاسبه میرابطه
)٢٢-٣-١-١٨.ک.ر(

شار صدای کوبه ):١٨(ای معمول شده وزن یافته تراز ف
ای معمـول شــده    بندی کردن نمودار تـراز صــدای کوبـه       بل که برای درجه کمیتی است تک عددی بر حسب دسی       

س نمودار مبنا درجه۵٠٠تراگسیل یافته از سقف در بسامد  (شودبندی میھرتز که براسا )٢٣-٣-١-١٨.ک.ر.

شار صدای وزن یافته Aتراز ف ( ) (18:(

س رابطه    ، که بر حسب   Aتراز فشار صدای وزن یافته        .گرددمشخص می  است، براسا
)١٣-٣-١-١٨.ک.ر(

a(تراز معادل صدای وزن یافته  18:(

عبارت است از مقدار تراز .شودگفته می، که اصطالحًاAتراز معادل صدای وزن یافته با نمودار استاندارد 
دارای ھمان فشار صدای موثر T، که در یک مدت زمان معین Aفشار صدای ممتد، پایدار و وزن یافته با نمودار 
این تراز معادل طبق رابطه.است که ھر صدای مورد نظر با تراز متغیر دارد

(استگردد و بر حسبمشخص می )١۴-٣-١-١٨.ک.ر.
):١۵(تراز طبقه شدن 
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.منظور ھم تراز شدن کف کابین با کف تمام شده طبقه در محل ورودی به آسانسور است
):١٨(تراگسیل 

ص میپدیده .کندای که فرایند انتقال انرژی در یک محیط یا از درون یک جداکننده را مشخ
):١٨(تراگسیل پیکری 

ش درآیــد نحـوه انتقـال یـافتن صـدای اولیـه بـه فضــای                        ھرگاه جداکننده ش بــه ارتعــا ای به وسیله یک جسم مرتع
.موردنظر را تراگسیل پیکری گویند

):١٨(تراگسیل ھوابرد 
ش درآیــد، نحـوه انتقـال یــافتن صـدای اولیــه بــه فضــای                  ھرگاه جداکننده  ای به وسیله امواج صوتی ھوابرد به ارتعا

.موردنظر را تراگسیل ھوابرد گویند
):١٣(ترمینال اصلی زمین 

)شینه اصلی زمین(
ای که برای اتصال ھادیھای حفاظتی شامل ھادیھای ھمبندی برای ھم ولتاژ کـردن و ھادیھـای                  ترمینال یا شینه  

ش)در صورت وجود(اتصال زمین عملیاتی .شودبینی و نصب میپی
):٣(تصرف 
ت بــرای     گیری از بنا یا بخشی از آن است که به مقاصدی معلوم در دست بھره            نوع بھره   برداری بوده و یا قرار اـس

.آن مقاصد مورد استفاده واقع شود
):١۴(تصفیه ھوا 

ش ذرات داخل ھوا، از قبیل میکروارگانیسمھا، ذرات معلق، دود، گازھا و غیره .روشھایی برای کاھ
):٢(تعمیرات اساسی ساختمان 

.ھرگونه تعمیری که از نظر تأمین ایمنی یا بھداشت ساختمان ضروری باشد
):١۵(تعمیرکار 

س و یا تعمیر آسانسور را به عھده دارند .فرد یا افراد مجاز و متخصص صاحب صالحیت که وظیفه سروی
):١٩(تعویض ھوا

تأمین شرایط بھداشتی در داخل فضای کنترل شده با عوض کردن میزان مشخصی از ھوای آن با ھـوای تــازه در                 
.ھر ساعت

ض ھوا یا تھویه  ):١۴(تعوی
.عمل ورود ھوا به یک فضا و یا خروج ھوا از آن، به طور طبیعی یا با وسائل مکانیکی

):٣(تغییرات 
ی                               ھرگونه دگرگونی یا تغییر و تبدیل در ساختمان، در راھھای خروج از ساختمان و در تأسیسات مکانیکی و برـق

ش ساختمان نباشد .ساختمان که به قصد افزای
):٢(تغییرات اساسی ساختمان 

.تغییراتی که با انجام آن مشخصات اصلی معماری یا سازه یا تأسیسات ساختمان عوض شود
):٢(تغییرات جزئی 

.تغییراتی که برای انجام آنھا نیاز به دریافت پروانه ساختمان نباشد
ت پروانـه                         ت کامــل مقـررات ملــی سـاختمان و ضـوابط شھرســازی الزامی بـه دریاـف در موارد زیر مشروط به رعاـی

:ساختمان نیست
بام؛ مرمت پشت-الف
سازی؛ تعویض کف-ب
نقاشی، سفیدکاری و نصب کاشی؛ -پ
محوطه سازی منوط به عدم حذف پارکینگ؛ -ت
س -ث ھای بھداشتی؛ تعمیر، تعویض و نصب سروی
تعویض در و پنجره مشروط به عدم تغییر در وضعیت معماری و فنی ساختمان؛ -ج
ض لوله-چ کشی مشروط به عدم تغییر در مشخصات تأسیسات مکانیکی ساختمان؛تعمیر یا تعوی
حفر چاه اضالب؛ -ح
س بھداشتی مجزا از ساختمان، حداکثر به مساحت دو متر مربع؛ -خ احداث سروی
ض یا ترمیم دیوار غیر باربر که بر اصالحی نداشته باشد-د .تعوی
ش و مصالح قبلی؛ -ذ تجدید نماسازی با ھمان رو

):٢(تغییر کاربری ساختمان 
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ض کردن کاربری ساختمان از نوعی به نوع دیگر ؛ )مثًال مسکونی به تجاری(عو
):١٩(تغییر کاربری 
.وری از ساختمان موجودتغییر نوع بھره

سبی طبقه  ):۶(تغییر مکان ن
.تغییر مکان جانبی یک کف نسبت به کف پایین آن

):١۶(گاه تکیه
.داردکند و در حالت یا موقعیت معینی نگه میای دایمی که بست لوله را به اجزای ساختمان متصل میوسیله

ست(گاهتکیه (ب (١۴:(
.داردای دائمی که لوله را در حالت یا موقعیت معین نگاه میوسیله

):١۶(گاه لغزنده تکیه
ی لولـه را     ای مرکب از دو قطعه مسطح یا منحنی که یکی از آنھا به لوله متصل می    وسیله ت لغزـش شود و حرـک

.سازدپذیر میدر امتداد طولی یا عرضی امکان
س غیرمستقیم  ):١٣(تما

س اشخاص و حیوانات اھلی .اندای است که در شرایط بروز اتصالی، برقدار شدهھای ھادیبا بدنه)دام(تما
ش  ):١٧(تن

.گرددھای کششی، فشاری، برشی، پیچشی ایجاد مینیروی مقاوم بر واحد سطح است که به صورت
ش  ):١۴(تنظیم کننده مک

ش نصب می            وسیله شود و با وارد کردن مقداری ھوا به داخـل         ای که در دستگاه، لوله رابط یا کالھک تعادل دودک
ش را بطور خودکار به میزان معینی ثابت نگاه می ش دودک .داردآن، مک

):١۴(تنظیم مجدد خودکار 
در صورتیکه شیراطمینان قطع سوخت مشعل دیگ، به علت یک مشکل و با فرمان کنترل، بسته شود، فرآیند 

شیر قطع خودکار سوخت باید با HوDوCمثًال در دیگھای گروه .اندازی مجدد آن بطور خودکار صورت گیردراه
.امکان تنظیم مجدد خودکار باشد، که برنامه کنترل مشعل فرمان بگیرد

):١۴(تنظیم مجدد دستی 
ش شـود فراینـد راه                             انـدازی مجـدد آن بطــور       در صورتیکه مشعل دیگ، به علت یک مشکل و با فرمان کنترل، خامو

.مثًال در دیگھای آب گرم کنترل دمای حد باال باید با امکان تنظیم مجدد دستی باشد.دستی صورت گیرد
(رگوالتور(کننده فشار گازتنظیم (١٧:(
ای است که فشار شبکه توزیع گاز را در یک مرحله تقلیل داده و آن را به میزان مجاز برای مصرف خانگــی                   وسیله

.داردیا تجاری، ثابت نگه می
):٩(تنگ ویژه 

.خاموتی است بسته متشکل از یک یا چند میلگرد که ھر یک از آنھا در دو انتھا به قالب ویژه ختم شــده باشـند                       
.تواند بصورت دورپیچ باشد و در دو انتھا به قالب ویژه ختم شودتنگ ویژه می

):١٩(توسعه 
ش ساختمان موجود در سطح یا افزودن طبقات به آن .گستر

):٢(توسعه بنا 
ش افقی یا عمودی ساختمان ش سطح زیربنای ساختمان اعم از گستر .افزای

):١۴(تھویه 
تعویض ھوا؛ .ک.ر

):١٩(تھویه 
روند دمیدن و یا مکیدن ھوا از طریق طبیعی یا مکـانیکی بـه ھـر فضـایی یـا از ھــر فضــایی، بـرای تـأمین شـرایط                                   

ش  کنــترل دمــا و احتمــاًال مــیزان رطوبــت ھــوا، جلوگــیری از بــروز میعــان، جلوگــیری از رشــد            (بھداشــت و آســای
)ھا ومیکروارگانیسم .تواند مطبوع شده باشدچنین ھوایی می...

):١۴(تھویه طبیعی 
ھــای بازشـو از قبیل پنجــره و در، یــا از طرـیق                جریان ھوا به داخل یا به خارج از فضاھای ساختمان، از راه دھانه                  

ش .ھای غیر مکانیکیھواک
):١۴(تھویه مطبوع 

کنترل ھم زمان دما، رطوبت و پاکیزگی ھوا و توزیع مناسب آن، به منظور تأمین شرایط مورد نیاز فضای 
.ساختمان
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):١٩(تھویه مطبوع 
ت            ی ھمچــون دمـا، رطوـب ت  (نوعی از تھویه ھمراه با تنظیـم عوامـل ت     رطوـب ی گــیری یا رطوـب ھمـراه با حـذف        )زـن

)ھا وبو، گرد و غبار، میکروارگانیسم(ھای مختلف آالینده ش حرارتی... .برای تأمین آسای
):١۴(تھویه مکانیکی 

جریان ھوا به داخل یا به خارج فضاھای ساختمان به کمک دستگاھھای مکانیکی
):٩(دال –تیر در سیستم تیر 

۴۵تیر در دالھا شامل جان تیر و قسمتی از دال است که در ھر سـمت تـیر دارای عرضــی برابر بـا تصـویر مایــل                             
درجه آن قسمت از جان تیر باشد که در زیر یا در روی دال، ھر کدام ارتفاع بیشتری دارد، قرار میگیرد مشروط بـر                      

ض در ھر سمت جان بزرگتر از چھار برابر ضخامت دال نباشد .آنکه این عر
):١٩(جدار نورگذر 

ھــا، جدار نورگذر بر دو نوع شفاف و مات بوده و شامل پنجـره                 .، باشد  ٢/٠جداری که ضریب انتقال نور آن بزرگتر از         
.نماھا و درھای خارجی نورگذر، نورگیرھا و مشابه آنھا است

):١٨(جداکننده 
)وزن واحـد سـطحی    (نوعی جداکننده که در مقطع، از یک یا چند الیه تشکیل شده است، لذا چگالی سـطحی              

.مانند در، پنجره، دیوار آجری با اندود گچ و خاک یا دیوار دو جداره آجری.آن در نقاط مختلف یکسان است
):١٨(جداکننده ساده 

آن )وزن واحـد سـطح    (نوعی جداکننده که در مقطع، از یک یا چند الیه تشکیل شده است، لذا چگالی سطحی                      
.مانند در، پنجره، دیوار آجری با اندود گچ و خاک یا دیوار دو جداره آجری.در نقاط مختلف یکسان است

):١٨(جداکننده مرکب 
.مانند دیواری که در و پنجره دارد.نوعی جداکننده که سطح آن از چند جداکننده ساده تشکیل شده باشد

):١٩(جرم سطحی 
.جرم متوسط یک مترمربع از سطح پوسته داخلی و خارجی ساختمان

m(جرم سطحی مفید جدار ) ( 19:(
جرم سطحی قسمت رو به داخل جدار تشکیل دھنده پوسته خارجی ساختمان که در محاسبه جرم مفید و 

)١٩مبحث١پیوست.ک.ر.(شوداینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته می

m(جرم سطحی مفید ساختمان ) ( 19:(
)١٩مبحث١پیوست .ک.ر(نسبت جرم مفید ساختمان به سطح زیربنای مفید

M(جرم مفید ساختمان ) ( 19:(
ھای رو به داخل جدارھای تشکیل دھنده پوسته خارجی ساختمان که در محاسبه مجموع جرم قسمت

)١٩مبحث١پیوست.ک.ر.(شوداینرسی حرارتی ساختمان در نظر گرفته می
(فلزی(جریان اتصال کوتاه (١٣:(

اضافه جریانی است که در نتیجه بروز اتصالی با امپدانسی بسیار کوچک بین ھادیھـای برقـداری کـه در شــرایط                              
.باشند، ایجاد شودعادی دارای اختالف پتانسیل می

(یک مدار(جریان اضافه بار (١٣:(
.شود که از نظر الکتریکی آسیب ندیده باشداضافه جریانی است که در مداری برقرار می

):١٣(جریان باقیمانده 
ک مـدار معیـن، در               )منتجه جریانھای آنی     (جمع جبری مقادیر آنی جریانھایی       است که از ھمه ھادیھـای برقـدار ـی

.کندیک نقطه از تأسیسات الکتریکی، عبور می
.اند نیز خواندهجریان اتصال به زمین«این جریان را گاھی به غلط -یادآوری

):١٣(گرفتگی جریان برق
ب               جریانی است که از بــدن انسـان یا حیـوان عبـور کنـد و مشخصــه                    ھــای آن به نحــوی باشـد کـه احتمـاًال موـج

.گرفتگی شودبرق

):١۶(جریان ثقلی 
ھا و  کشی وقتی ثقلی است که بر اثر اختالف ارتفاع و شیب لوله        جریان فاضالب یا آب باران در داخل شبکه لوله         

.بدون استفاده از پمپ برقرار شود
):١٣(جریان مجاز 

)جریان مجاز حرارتی یا جریان اسمی یک ھادی(
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ک ھـادی از                              حداکثر جریانی است که بطور مداوم در شرایطی تعیین شده، بــدون اینکـه دمــای وضعیت تعــادل ـی
.تواند از آن عبور کندمیزان معینی تجاوز نماید، می

شت سات(جریان ن (در یک تأسی (١٣:(
ھــای ھــادی بیگانـه، برقـرار        جریانی است که بین مداری که از نظر الکتریکی آسیب ندیده است و زمین یــا بدنـه                        

.شود
ای خازنی باشد که شامل جریانھای مربوط به خازنھایی است کـه            این جریان ممکن است دارای مؤلفه     -یادآوری

.گیرنددانسته مورد استفاده قرار می
):١٣(جریه الکتریکی 

آھـن یا       کلیه اجزای سیستمی که در آن وسایط نقلیه با برداشت نیروی برق از خطـوط نـصب شـده در طـول راه                                 
لوکوموتیو یا  (کنند خیابانھا، نیروی محرکه اصلی را برای حرکت قطارھا یا وسایل حمل و نقل شھری، فراھم می                      

س برقی و مشابه آنھا  ).تراموا یا اتوبو
):۵(جوشکاری 

ش دادن عبارت است از ایجاد پیوستگی مولکولی بین دو یا چند قطعه فلزی که حداقل یکی از آنھـا بــه طــور                                جو
.موضعی تحت اثر حرارت به حالت خمیری یا مذاب در آمده باشد

):١۵(چاه 
ت        فضایی است که ریل و برخی تجھیزات آسانسور در آن نصب می         شوند و کابین و وزنه تعادل در این مکان حرـک

گــردد، در آسانســورھای    ھای اضـطراری محصـور مــی     معموًال با دیوارھا، درھای طبقات و درھا و دریچه         .نمایدمی
.ھا ممکن است محصور نباشدنماباز قسمتی از دیواره

):١۵(چاھک 
ی  )بابعاد چاه آسانسور  (ترین توقف تا کف چاه آسانسور   فاصله قائم بین کف پایین    گوینـد، این انـدازه        را چاھک ـم

مانند باالسری از اھمیت زیادی برخوردار است و از جداول استاندارد، متناسب با نوع و سرعت آسانسور انتخاب                 
.شودمی

):٩(چشمه دال 
.قسمتی از سیتم دال است که به محورھای ستونھا، تیرھا، یا دیوارھای تکیه گاھی محدود میشود

):١۴(کندانسور /چگالنده
.یک مبدل گرمایی که به منظور میعان یک گاز مبرد، با گرفتن گرما از آن، طراحی شده باشد

):۵(چوب 
یا اینکـه از خـرده چوبھـا، سـر             )چوب طبیعی (آید  نوعی از مصالح ساختمانی که مستقیمًا از درخت بدست می               

ی                 شاخه ص طی فرآینــدھای خـاص تولیـد ـم ھــای چــوب(شـود ھا و ضایعات کشاورزی به ھمراه چسبھای مخصو
سازی به مصـرف رســیده    و در ساختمان بصورت تیر، ستون، خرپا، نماسازی و کف            )ھای مرکب  ساختگی یا تخته   

.رودبندی و داربست به کار میو در کارھای کمکی مانند قالب
):١۴(حائل 
ای حائل محافظ از مواد نسوختنی که به منظور ایجاد فاصله ھوایی بین مـواد ســوختنی بــا سـطوح گــرم و                قطعه

.دستگاھھا و اجزای تأسیسات گرمایی، قرار داده شود
):١٢(حادثه 

.ای غیر عمدی که بطور غیر منتظره اتفاق افتد و باعث خسارات مالی و یا صدمه جانی شودواقعه
):١٢(حادثه ناشی از کار 

ی    .افتدای که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای شاغلین در کارگاه اتفاق می            حادثه ھمچنین حوادث ناـش
.گرددرسانی به افراد حادثه دیده نیز حادثه ناشی از کار محسوب میاز کمک

):١۴(حداکثر فشار کار مجاز 
ت در                حداکثر فشار کاری که ھر قطعه از اجزای لوله         ت و مجـاز نیـس کشی برای آن طراحی و سـاخته شــده اـس

ش از آن قرار گیرد .معرض فشاری بی
):١۴(حد پایین قابلیت اشتعال 

ش اشتعال در یک مخلوط یکنواخت مبرد و ھوا را داشته باشد .حداقل تراکم مبرد که قابلیت گستر
):١۴(حد مجاز مبرد در محیط کار 

۴٠ساعت کار عادی در روز و ٨مقدار مجاز تراکم مبرد یا مواد شیمیایی دیگر در ھوا، که کارگران بطور مکرر، 
آوری، با گواھی مرکز بھداشتی مسئول، بر قرار داشته باشند و ھیچ اثر زیانساعت کار در ھفته در معرض آن

.آنھا نداشته باشد

Page 16 of فھرست تعاریف54

2006/10/27file://D:\Books\mabhas 1\Data\1-5.html



):٣(بند حریق
اعضایی از بنا، شامل دیوار، سقف و کف مقاوم حریق که بتواند در مقابل سوختن تمام بار حریق واقع در فضــای                             

.مربوط به خود، ایستادگی و مقاومت کند
):١۴(حلقه انبساط 

 به منظور جذب حرکات لوله، ناشی از         تغییر امتداد لوله در یک صفحه با چھار زانو به شکل          
.تغییر دما و انقباض و انبساط

):١۶(حلقه انبساط 
ھــایی در طـول    ھا یا منحـنی   ای برای جذب حرکت لوله، ناشی از تغییر دما یا عوامل دیگر، که با ایجاد خم                وسیله

.شودلوله، ساخته می
):١۶(حوضچه 

ی                ب ـم شـود و    حوضچه، تانک یا چاھکی است که زیر سطح تراز نرمال فاضالب یا آب بـاران داخـل سـاختمان نـص
خروج فاضـالب از ایــن حوضـچه بـه تـراز بــاالتر بایـد بــه           .ریزدفاضالب یا آب باران ساختمان به طور ثقلی در آن می     

.طریق مکانیکی صورت گیرد
):٣(حیاط 

فضای باز بدون سقف و بدون تصرف که از دو یا چند طرف با دیوارھـای خـارجی بنــا محصـور باشــد و اگـر از ھمــه            
.شوددر آن صورت به آن حیاط داخلی گفته می.طرف به دیوارھای خارجی بنا محصور شود

):٣(خانه 
.باشدفضای زندگی حداکثر با دو طبقه ارتفاع که به منظور سکونت یک یا دو خانوار در نظر گرفته شده

):٣(خروج 
س ضوابط و مقررات از سایر فضاھای                «بخشی از   راه خروج که به وسیله ساختار و تجھیزات مقاوم حریق، براسا

٣-٣-١-٣بنـد .ک.ر.(ساختمان جدا و ایمن شده و مستقیم یا از طریق تخلیه خروج به معبر عمومی منتھی شود                       
.)٣مبحث

):٣(خروج افقی 
خروج از یک بنا به مکانی امن در برابر حریق به بنایی دیگر یا در ھمان بنا که سطح ـکف آنھـا تقریبًا در یــک تــراز                               

).٣مبحث٣-۴-١-٣بند.ک.ر.(واقع شده باشد
):١۶(خط اصلی فاضالب مشترک 

.لوله اصلی فاضالب که افقی است وفاضالب و آب باران ساختمان را به طور مشترک از ساختمان دور می کند
):١۶(خالء 

.فشار کمتر از اتمسفر ھوای آزاد در داخل شبکه لوله کشی آب یا فاضالب
):١۶(خالء شکن 

ب مــی شــود تـا اگـر فشـار اب داخـل لولــه از                                یک نوع مانع برگشت جریان که روی دھانه خروجی آب از لوله نـص
ت                     فشار اتمسفر کم تر شود، از این وسیله ھوا وارد شود و فشار داخلی را به فشار اتمسفر برساند و از برگـش

.جریان جلوگیری شود
):١۴(خم انبساط 

ض و                   ی از تغییردمـا و انقبـا تغییر امتداد لوله در یک صفحه با یک زانو یا خـم، بــه منظـور جـذب حرکــات لولــه، ناـش
.انبساط

):٣(خود بسته شو 
به .خود بسته شو ھنگامی که در مورد درھای حریق یا سایر بازشوھای حفاظتی به کار برده شود«اصطالح

س از عبور است که برای اطمینان از انجام )یا بازشو(مفھوم بسته بودن در در حالت عادی و بسته شدن آن پ
.شوداین عمل، در به یک وسیله مکانیکی تأیید شده مجھز می

):٣(خودکار 
ی    خودکار در مورد تجھیزات محافظت در برابر حریق، برای وسایل و دستگاه               «اصطالح شـود کـه    ھایی بکار برده ـم

ش .دخالت انسان عمل کنندخود و بدوناحتراق، خود بهبه برخی از محصوالتدر اثر واکن
):٣(شو خودکار بسته

ھنگامی که این اصطالح در مورد درھای حریق یا سایر بازشــوھای حفـاظتی بــه کـار بـرده شـود، منظـور بسـته                                    
ی از محصـوالت احـتراق یـا از طریـق گــرفتن فرمان از                )یا بازشو(شدن در ش بــه برـخ به ھنگام حریق در اثر واکـن

.محلی دیگر است
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ش فرما  ):١٢(خوی
ق قـرارداد کتبی                    )محل کار  (شخصی ذیصالح که در کارگاه ساختمانی     بدون به کـارگیری کـارگران دیگـر و بــر طـب

پیمانکاری، مسئولیت انجام تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بــا وسـایل و ابـزار کــار متعلق بــه خـود بـر                            
ش.گیردعھده می .شودفرما در کارگاه ساختمانی پیمانکار جزء محسوب میخوی

):٣(خیابان 
ض بـوده    ٩ھر نوع راه عبور و مرور عمومی در فضای باز، اعم از کوچه، خیابان یا بلوار که دست کم دارای                              متر عر

ش               معابــر .نشانی برای اطفـای حرـیق را فراھم آورد                و به نحوی طرح شده باشد که امکان استفاده واحدھای آت
ی قـرار گرفتـه و ماسـین رو باشــند، بــه                       داخل فضاھای بسته و تونلھا اگر چه مورد اســتفاده عبــور و مـرور عموـم

.شوندعنوان خیابان ملحوظ نمی
ست  ):٩(دارب

ی                         ای که برای نگھداری قالــب    سازه شـود مشـتمل بـر        بنـدی سـکوھای کـار و تحمـل بارھـای حیـن اجـرا بـر پـا ـم
.ھای قائم، صفحات افقی، بادبندھا، زیرسریھا و نظایر اینھابندی، پایهشمع

):٢٠(دارنده و مسئول عالئم تصویری و تابلو 
مســئولین  .در مواردی که نیاز به اخذ جـواز نباشــد        .شوددارنده جواز، مسئول عالئم تصویری و تابلو شناخته می           

که نصب آن عالئم تصویری و تابلو در حیطه وظایف آنھاست مسئول شناخته                        ...مؤسسات و نھادھای عمومی و      
.شوندمی

):٣(در حریق 
ب بـا محـل                     «دری که با انجام      ش حریق استاندارد حائز شرایط مقاومت و محافظــت در برابـر حریــق متناـس آزمای

.استقرار خود باشد
س  ):١۴(دردستر

ض ھــوا و تھویــه مطبــوع، یــا اجــزای آنھــا، وقــتی        س انــد کــه «دســتگاھھای تأسیســات گرمــایی، تعــوی در دســتر
.دسترسی مستقیم باشد و نیاز به بازکردن، برداشتن یا جا به جا کردن ھیچ مانعی نباشد

س  ):١۶(در دستر
ی وقــتی لوازم بھداشتی، دســتگاھھای مصـرف کننــده آب و اجـزای لولــه     س  «کـش ی     در دســتر انـد کـه دسترـس

.مستقیم باشد و نیازی به بازکردن، برداشتن یا جابجا کردن مانعی نباشد
):١۵(در کابین 

ی                     سته ـم شـودو سیســتم محرکــه بـاز و       دری است که در ورودی کابین قرار گرفته و معموًال بطور خودکار بــاز و ب
کنـد   بسته کردن درھای خودکار طبقات معموًال روی در کابین وجود دارد و ھنگامیکه در طبقه موردنظر توقــف مــی            

.شودھمزمان با بازشدن یا بسته شدن در کابین، در خودکار طبقه نیز باز یا بسته می
):١۶(دریافت کننده آب محوطه 

دریافت کننده آب باران یا آبھای سطحی محوطه، به صورت کفشــوی، شـبکه، حوضـچه یــا ھـر شـکل دیگــر، کـه                     
.آوری و ھدایت آبھای سطحی یا آب باران سطوح باز محوطه طراحی شده باشدبرای جمع

):١۶(دریافت کننده فاضالب 
.ھر وسیله دریافت کننده فاضالب، مانند کفشوی، حوضچه فاضالب، شبکه روی کف و غیره

):١۴(کننده مایع دریافت
ھای ورودی و خروجی به یک سیستم تبریــد         مخزنی برای دریافت و ذخیره مبرد مایع که بطور دائمی توسط لوله              

.متصل باشد
):١۵(درھای طبقات 

ی دارنـد ماننــد درھـای             درھایی که در محل ورودی طبقات به کابین قرار می گیرنـد، درھــای طبقـات انــواع مختلـف
انتخـاب نـوع    ...، درھای آکاردئونی، درھای لوالیی و        )وسط بازشو  (، درھای سانترال   )یک طرف بازشو (تلسکوپی

.گیردو اندازه بازشوی درھای طبقات متناسب با نوع کاربری و مطابق با استانداردھای مربوطه صورت می
):١۶(دریچه بازدید 

کردن ھرگونه مانع    دریچه قابل دسترسی روی لوله فاضالب یا آب باران قائم یا افقی که برای تمیز کردن و خارج                       
.گیردجریان داخل لوله و رفع گرفتگی آن، مورد استفاده قرار می

س  ):١٣(دستر
س                      منطقه ای است که حدود آن از سطح محل فعالیت یا رفت و آمد عادی افــراد بـدون ھرگونه کمــک، قابل لـم

)١٣مبحث١٠صفحه ١شکل .ک.ر.(باشد
س خروج  ):٣(دستر
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(شودخروج می  «راه خروج که از ھر نقطه ساختمان منتھی به قسمت                «بخشی از     مبحث٢-٣-١-٣بند  .ک.ر.
٣.(

):١۴(دستگاه 
، سوخت مایع یا جامد و ھر نوع انـرژی دیگــری،                 )مایع یا گاز طبیعی     (ھر دستگاه مکانیکی که با مصرف برق، گاز            

ض ھوا و تھویه مطبوع، طراحی و ساخته شود .به منظور استفاده در تأسیسات گرمایی، تعوی
):١۴(دستگاه با دمای پایین 

ش، در شـرایط کــار                             ھر دستگاه که دمای کار گازھای حاصل از سوخت مایع یا گاز در آن، در نقطـه ورود بـه دودـک
.باشد)درجه فارنھایت١٠٠٠(درجه سانتیگراد۵٣٨عادی، حداکثر 

ش  ):١۴(دستگاه با دودک
ش، مستقیمًا به ھوای خارج از ساختمان منتقل شوددستگاھی .که محصول احتراق آن، توسط دودک

):١۴(دستگاه با محفظه احتراق بسته برای سوخت جامد 
ش، دریچه تغذیه سوخت جامـد                  دستگاه گرمازا با محفظه احتراق بسته برای سوخت جامد که جز خروجی دودک

.و دریچه تنظیم ھوای احتراق، ھیچ بازشوی دیگری نداشته باشد
ش  ):١۴(دستگاه بدون دودک

ش نداشته باشد و محصول احتراق آن مستقیمًا به ھوای خارج از ساختمان منتقل نشود .دستگاھی که دودک
):١۴(دستگاه تھویه مطبوع اتاقی 

)و با امکــان گــرم کـردن      (ای که شامل کلیه قطعات و لوازم برای خنک کردن          دستگاه تھویه مطبوع اتاقی یکپارچه      
.فضا به صورت مستقل طراحی و ساخته شده باشد

):١٧(دستگاه گازسوز 
.سوزدھا میوسیله ای مشتمل بر یک یا چند مشعل که گاز برای منظورھای مختلف در این مشعل

):١۴(دستگاه گرمازای برقی 
پ گرمــایی یــا مشــابه آنھـا                 دستگاھی که با استفاده از انرژی برق به وسیله المنــت حرارتــی و کمپرســور در پـم

.برای گرم کردن فضاھا، انرژی گرمایی تولید کند
):١۴(کننده ویژه کننده و خنکدستگاھھای گرم

ک          )سوخت مایع، گاز، جامد یا برق    (ھر دستگاه مکانیکی که با مصرف ھر نوع انرژی         به منظور گـرم کـردن یا خـن
.کردن موضعی فضاھای ساختمان طراحی و ساخته شده باشد

):١۴(دستگاھھای یکپارچه 
ش شده و به صـورت یــک واحـد مسـتقل بـا                            دستگاھھایی که بطور کامل در کارخانه ساخته، نصب، سوار و آزمای

.ھمه قطعات و اجزای متحرک وموتور محرک، آماده نصب باشد
):٣(دستگیره محافظ 

.گرفتن دست و نلغزیدن انسان نصب شودلوله، چوب یا ھر پروفیلی که در طول راه پله و بالکن برای
):١١(دستگاه نظارت 

ت                اشخاص حقیقی یا حقوقی ھستند که کلیه عملیات اجرایی مطابق نقشه ھا و مشخصات فـنی مصــوب، تـح
ص در کارگاه ساخت و در پای کار باشـد                  .نظر آنھا انجام می پذیرد که باید دارای تعداد کای نیروی انسانی متخص

دسـتگاه نظـارت بایــد ارتبــاط          .راھنمایی و دستور کارھا ی دستگاه نظارت مکمل نقشه ھا و مدارک فــنی اـست                 
.کافی و مستمر با مھندسین مشاور و تھیه کنندگان مدارک فنی پروژه داشته باشند

):١٨(بل دسی
س یکی از دو رابطهدسی بل مقیاسی است نسبی و لگاریتمی که در مورد صدا، براسا

ص مییا ش داده میگردد و بهمشخ (شودنمای -٣-١-١٨.ک.ر.
١٠(

):٢(دفترچه محاسبات 
.ای پیوسته و مکتوب که روند محاسبات سازه یا تأسیسات یک ساختمان را به طور مرتب در برداردمجموعه

):١۶(دفع فاضالب بطور خصوصی 
دفع فاضالب در سپتیک تانک، در دستگاه تصفیه فاضالب خصوصی یا در ھر سیسـتم دیگـری کـه از شــبکه دفـع                       

.فاضالب شھری به کلی جدا باشد
):١۴(دمای کار طراحی 
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.کشی برای آن طراحی شده استحداکثر دمای مجاز کار که سیستم لوله
):١۴(دمپر 

.کندای که جریان ھوا، مقدار آن یا محصول احتراق را با فرمان دستی یا خودکار، تنظیم میوسیله
ش  ):١۴(دمپر آت

ب می                          وسیله ش به منطقــه مجــاور نـص شـود و بــه ھنگام       ای فلزی که در محل عبور کانال ھوا از یک منطقـه آـت
ش ش از یک منطقه به منطقه مجاور آن میسوزی بطور خودکار بسته میآت .شودشود و مانع انتقال آت
):١۴(دود 

س       ای که به منظور جلوگیری از عبور ھوا و دود طراحی می               وسیله گر به طور خودکار     شود و با دریافت فرمان از ح
.شودبسته می

):٣(دوام در برابر حریق 
ش حریــق اسـتاندارد      «مدتی که مصـالح یـا قطعــات و اجــزای سـاختمانی در مقابـل شـرایط خــاص اجـرای                  آزمــای

.ھمچنان عملکرد خود را حفظ نماید
ش  ):١٧(دودک

مجرایی است قائم به شکل استوانه یا مکعب مستطیل جھت ھدایت گازھـای محفظـه احـتراق بـه بـیرون و بـر                                
:سه نوع است

ش ساخته شده در کارخانه     )الف ص وسـیله               :دودک دودکشی که در کارخانه مطابق با شرایط استاندارد و مخصـو
.گازسوز ساخته شده باشد

ش با مصالح ساختمانی       )ب دودکشی که از مصالح ساختمانی ماننــد آجــر، ســنگ یـا بتـن ســاخته شـده                   :دودک
.باشد

ش فــوالدی)پ دودکشــی کــه از ورق فــوالدی گــالوانیزه یــا از ورق فــوالدی ســیاه در کارگــاه و یــا در محــل   :دودکــ
.شودساختمان ساخته می

ش القایی  ):١۴(دودک
ش که گازھای حاصل از احتراق را، با کمک یک بادزن، در فشــار اسـتاتیک منفــی                       ی (قسمتی از دودک بـه  )مکـش

.کندخارج منتقل می
ش با دمای پایین  ):١۴(دودک

درجـه سـانتیگراد    ۵٣٨دودکشی که برای انتقال گازھای حاصل از دستگاه با سوخت مایع یا گاز، با دمای حداکثر                   
ش شــده باشـد                 )درجه فارنھایت  ١٠٠( گــیری دما در نقطـه           انـدازه  .، در شرایط عادی کار دستگاه، طراحی و آزمای

.گیردخروج از دستگاه صورت می
ش ش پی ):١۴(ساخته دودک
ش ش پیــ س معیــنی از دســتگاه، بــا               دودکــ ســاخته در کارخانــه، شــامل معــبر انتقــال دود، کــه بــرای نــوع و کــال

.مایع یا گاز مشخصات آن از طرف مؤسسه با صالحیت گواھی شده و پالک تأیید داشته باشدسوخت
ش دو جداره  ):١٧(دودک

ش یک جداره که با فاصله حداقل  .باشندمیلیمتر در داخل ھم قرار گرفته و به صورت ھم محور می٢۵دو دوک
شی  ش ران ):١۴(دودک

ش که گازھای حاصل از احتراق را، با کمک یک بادزن، در فشـار اسـتاتیک مثبــت                              ی (قسمتی از دودک بـه  )رانـش
.کندخارج منتقل می
ش قائم  ):١۴(دودک

یک شافت قائم، یا تقریبًا قائم، شامل یک یا چند معبر عبور دود، برای انتقال محصول احتراق یک یا چند دستگاه                            
.با سوخت مایع یا گاز به ھوای خارج از ساختمان

ش شدودک ):١٧(ساخته ھای پی
ش   سوار کــردن قطعـات در محـل بـه راحـتی ممکــن                    قطعات این نوع دودک ش ساخته بوده و بــه طــوری کـه  ھا، پی

.باشدمی
ش یک جداره  ):١٧(دودک

۵/١که از ورق گالوانیزه با حداقل ضخامت یک میلیمتر و یا ورق فوالدی سـیاه بـا حـداقل ضـخامت                 ای فلزیلوله
.میلیمتر ساخته شده است

):١۶(دوخم 
ی                    ترکیبی از دو زانو یا دو خم در مسیر لوله          بـا   (کشی فاضــالب کـه امتــداد لوله قـائم فاضــالب را از قــائم بـه افـق

س دوباره به حالت قائم تغییر می         )شیب سرعت جریان فاضالب در قسمت افقی از دو قسمت قائــم              .دھدو سپ
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س از دو خم، تغییر جا می.کمتر است .دھدلوله قائم فاضالب پ
):١۴(دھانه بازشوی خارجی 
.ھای سقفی، که به ھوای خارج از ساختمان بازشو داشته باشدپنجره، در، دریچه یا پنجره

):۶(دیافراگم 
ایـن  .نمایــدسیستمی افقی و یا تقریبًا افقی است کـه نیروھـای جـانبی را بـه اجـزای مقـاوم قــائم منتقـل مــی                        

ای تحمـل   در ســاختمانھا معمـوًال کفھـای سـازه         .در نظر گرفته شود    تواند به صورت مھاربندی افقی   سیستم می 
ش دیافراگم .ھا را به عھده دارندکننده بارھای ثقلی نق

):٩(ای دیافراگم ھای سازه
ی از زلزلــه را بـه سیســتم مقـاوم در برابــر                               قطعات سازه  ای مانند دالھای کف و سقف که نیروھای اینرسی ناـش

.کنندبارھای جانبی منتقل می
):١۴(دیگ 

فشار کار دیگ بخار کم .کندیک دستگاه گرمازای بسته که برای تأسیسات گرمایی آب گرم یا بخار تولید می
KΡaفشار برابر 103(Psig KΡaیا کمتر و دیگ آب گرم کم فشار )15 1103(Psig فشار کار .یا کمتر است)160

Kpaدیگ بخار پرفشار باالتر از  103(Psig Kpaو دیگ آب گرم پرفشار باالتر از )15 1103(Psig .است)160
):١۴(دیگ خودکار 

لـوازم کنترل و ایمنی           )٨-٧-١۴بند («ھای حد، به ترتیبی که در     ھای خودکار، از جمله کنترل    دیگی که به کنترل  
.آمده، مجھز باشد١۴مبحث
):١٩(دیوار 

ش از                   درجه نســبت بـه سـطح      ۶٠بخشی از پوسته خارجی غیر نورگذر ساختمان که عمودی است یا با زاویه بی
.افق قرار گرفته است

):٩(دیوار باربر
ی یــا بــدون آن، قــرار                               دیواری که به طور عمده زیر اثر بارھای قائم واقع در میان صفحه خـود، تـوأم بــا لنگــر خمـش

.گیردمی
):۶(دیوار برشی 

ی                       ت در برابر نیروھـای جـانبی، کـه در صــفحه دیــوار عمــل ـم کننـد، بــه کـار گرفتـه        دیواری است که بــرای مقاوـم
.شودبه این دیوارھا دیافراگم قائم نیز گفته می.شودمی

):٩(دیوار برشی 
ش عمـده     نوعی دیوار سازه ای که به طور عمده زیر اثر بارھای افقی واقع در میان صفحه خود قرار می                 گیرد و نق

.آن شرکت در انتقال نیروھای جانبی ناشی از زلزله یا اثر باد است
):٩(دیوار پای بست 

ش انتقال یا توزیع بار را دارد و ارتبـاط بنـا را بـا شـالوده آن                            دیواری با رفتاری مشابه تیرتیغه که در سیستم پی نق
.کندبرقرار می

):٣(دیوار جان پناه 
سایگی اجـرا                                          ش امتداد یافته دیوارھای خارجی بنا در بام کـه بـه منظــور فراھم نمودن ایمـنی و تفکیــک ھم بخ

.شودمی
):٩(دیوار حائل 

.گیرددیواری که به طور عمده زیر اثر بارھای عمود بر میان صفحه خود قرار می
):٣(دیوار دودبند 
ش        .ای که راھروی خروج را قطع کرده و به یک یا چند در مجھز است      دیوار یا دیواره   ش آت این دیوار باید مانع گستر

.و دود باشد
):٣(دیوار کتیبه 

.شودواقع می)یا باز شو(بخشی از دیوار خارجی ساختمان که پائین یا باالی پنجره
):٣(دیوار مشترک 

.شودمیگیری مشترک ساختهدیواری که در مرز مالکیت دو ساختمان برای بھره
):٩(ای دیوارھای سازه

ی از                           ش برشــی ناـش دیوارھایی که برای مقاومــت در برابــر اثـر تـوأم نیروھـای محـوری، لنگرھــای خمشــی و تنــ
.شوندبارھای قائم و بار زلزله واقع در میان صفحه آنھا طراحی می

سته  ):٩(دیوارھای ھمب
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پـذیری کافــی    ای متشکل از دو یا تعداد بیشتری دیوار برشی منفرد که بوسیله تیرھـایی بــا شـکل                          اعضای سازه 
.اندبا نظم مشخصی به یکدیگر متصل شده)تیرھای ھمبند(

):٣(راه پله 
بخشی از مجموعه راه خروج شامل تعدادی پله یا سکو که در مجموع رفت و آمد از یک طبقه بـه طبقــه دیگـر را                            

(کندپذیر میبدون تداخل و برخورد با مانع امکان )٣مبحث۴-١-١-٣بند.ک.ر.
):٣(راه خروج 

ک محوطـه بــاز یــا معـبر عمومــی در نظــر                                  مسیر ممتد و بدون مانعی که برای رسیدن از ھر نقطه ساختمان به ـی
ش مشخص   .گرفته شود  س خروج،   «راه خروج از سه بخ ت         «خــروج و  «دستر .تخلیـه خـروج تشـکیل شـده اـس

)٣مبحث ۴-١-٣بند .ک.ر(
):٢٠(رنگھای دارای مفھوم ایمنی 

ص دارای مفاھیم مشخصی است                     ک تعییـن کننــده       .در عالئم تصویری، نورانی و نوری ایمنی رنگھای خا جدول ـی
.کلی این رنگھاست

):۶(روانگرائی 
ش شدید مقاومت در زمین               ای ھای تشکیل شده از خاکھای ماسه     حالتی از دگرگونی و تغییر مکان ھمراه با کاھ

.دھدباشد که بر اثر وقوع زلزله رخ مینامتراکم اشباع می
ش  ):١٩(روز درجه سرمای

ش یک سـاختمان در اوقـات گـرم                            س دما و زمان، که برای برآورد مصرف انـرژی و تعییــن بـار سـرمای واحدی براسا
ش برابر است با مجموع اختالف دمای متوسط روزانه نســبت بـه              .رودسال به کار می   درجـه   ٢١روز درجه سرمای

.درجه سانتیگراد باالتر است٢١ای از سال که دمای متوسط روزانه از سانتیگراد مربوط به دوره
):١۴(درجه سرمایی -روز

س اختالف دما و زمان که از آن در برآورد مصرف انرژی سرمایی ساختمان استفاده می در .شودواحدی براسا
باشد )درجه فارنھایت۶۵=درجه سانتیگراد ٣/١٨معموًال (ھر روز، وقتی دمای متوسط بیشتر از یک دمای مبنا

(سرمایی ساالنهروز درجه.مقدار روز درجه سرمایی برابر است با اختالف دمای متوسط در آن روز و دمای مبنا
ADDC(تقویمی استھا در طول یک سالمجموع روز درجه.

):١۴(درجه گرمایی -روز
س اختالف دما و زمان که از آن در برآورد مصرف انرژی گرمایی ساختمان استفاده می               در ھـر   .شودواحدی براسا

)درجه فارنھایت۶۵=درجه سانتیگراد ٣/١٨معموًال (روز، وقتی دمای متوسط کمتر از یک دمای مبنا
ش  ):١٩(روز درجه گرمای

س دما و زمان، که برای برآورد مصرف انرژی و تعیین بار گرمایشــی یــک سـاختمان در اوقـات سـرد                                 واحدی براسا
ش برابر است با مجموع اختالف دمای متوســط روزانه نســبت بــه               .رودسال به کار می   درجـه   ١٨روز درجه گرمای

.تر استدرجه سانتیگراد پایین١٨ای از سال که دمای متوسط روزانه از سانتیگراد مربوط به دوره
):١۵(ریلھای راھنما 

.بکار میروند)در صورت وجود(ھستند که برای ھدایت کابین یا وزنه تعادلTاجزای فلزی با مقطع 
ش  ):١٨(زمان واخن

س از قطع منبع صدا، تراز فشار صدا،                ش نــام دارد کـه طبق                 دسی۶٠مدت زمانی که پ بل افــت کنـد زمـان واخـن

محاســبه  )رابطــه تقریــبی (یــا )رابطــه دقیــق (یکــی از دو رابطــه  
(گرددمی )١٩-٣-١-١٨.ک.ر.

(جرم کلی زمین(زمین (١٣:(
.شودجرم ھادی زمین است که پتانسیل ھمه نقاط آن به طور قراردادی برابر صفر انتخاب می

:توان دارای خواص زیر دانستجرم کلی زمین را می:توضیح
ض کرد که مقاومت بین ھر دو نقطه آن عمًال نزدیک به صفر استآن را مانند شینه .ای با مقطع بزرگ فر

.وصل شدن به جرم کلی زمین تنھا از راه الکترود زمین امکانپذیر است
اتصال الکترود زمین به جرم کلی زمین ھمیشه ھمراه با مقاومتی است که ھمــان مقاومــت اتصـال بـه زمیـن یا                  

.مقاومت الکترود زمین یا بطور خالصه مقاومت زمین است
(سیم بگسل جبران(زنجیر جبران (١۵:(

گــیرد مجمــوع وزن سـیم بگســلھا کــه       ترین طبقه قرار می     در ساختمانھای مرتفع وقتی که کابین در باالو یا پایین              
ش منتقل می       مقدار قابل مالحظه   شود و مشکالتی مانند سرخوردن روی فلکه       ای است به یک سمت فلکه کش
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ی        ش، گرم کردن موتور، مصرف انرژی زیاد را به وجود ـم بـرای جلوگـیری از ایــن مـوارد، سـیم بگسـل یــا            .آوردکش
شـود کـه اضـافه وزن       زنجیری، ھم وزن سیم بگسلھا، از تیر پایین یوک کابین به تیر پایین وزنه تعادل متصـل مــی                  

.گویندبگسل جبران مینماید و به آن زنجیر یا سیمبوجود آمده بوسیله سیم بگسلھا را جبران می

):٣(زیرزمین 
ی قــرار گرفته و بـه عنــوان طبقــه بـه                        قسمتی از ساختمان که تمام یا بخشی از آن پایین             تـر از ـکف زمیـن طبیـع

.حساب نیاید
):٢(ساختمان 

ھــای دیگـر نظــیر اداری، تجـاری، آموزشــی،              ھر بنای محصور و دارای سقف کـه بـه منظـور سـکونت یــا اسـتفاده                     
.بھداشتی و غیره احداث شود

):١۴(ساختمان با درزھای معمولی 
ض ھوای  ساختمانی که با مصالح معمولی ساخته شده باشد و درزبندی جدارھای خارجی آن امکان تعوی

.دفعه حجم فضا در ساعت یا بیشتر را بدھد½طبیعی به میزان 
):١۴(ساختمان با درزھای ھوابند 

ھا و کابلھا و غیره با نوارھای ھا، محل عبور لولهھای خارجی آن، از قبیل درز درھا و پنجرهساختمانی که جداره
ض ھوای طبیعی کمتر از درزبندی یا وسایل دیگر، تا اندازه دفعه حجم فضا در ½ای حفاظت شده باشد که تعوی

.ساعت باشد
):١۵(ساختمان غیرمسکونی 

.شودبه ساختمانھای تجاری، اداری، ھتل، بیمارستان و آموزشی گفته می
):١٩(ساختمان ویالیی 

.ساختمان مستقلی است که فقط یک واحد مسکونی دارد
):١٧(ساختمان ھای عمومی 

.باشدساختمانھایی که مورد استفاده و مراجعه عموم مردم می
):٢٠(سازه عالئم تصویری و تابلو 

.وسیله نگھدارنده سطح آگھی عالئم تصویری و تابلوھاست
):۶(ھای غیر ساختمانی سازه

.گــرددشود، اطـالق مــی   ھایی که به طور معمول در در ساختمانھا به کار برده می               ھا، به جز سازه    به کلیه سازه   
).اندمبحث ششم مشخص شده٩-٢-٧-۶و ٩-۶-۶ھا در بندھای این سازه(

):۶(سختی طبقه 
ی  برای محاسـبه ایـن سـختی        .برابر جمع سختی جانبی اعضای قائم باربر جانبی است          تـوان تغیـیر مکــان     ھــا ـم

جانبی واحدی را در سقف طبقه موردنظر وارد کرد در حالتی که کلیه طبقات زیرین بدون حرکت باقی بمانند
):٣(سرسره فرار 

)٣مبحث ٨-۴-١-٣بند .ک.ر.(ای که به منظور فرار به خارج از ساختمان طراحی شده باشدسطح لغزنده
):١۵(سرعت نامی 

.گویندحداکثر سرعت کابین ھنگام حرکت عادی را سرعت نامی می
):١۶(سطح تراز بحرانی 

حداقل ارتفاعی است که یک مانع برگشت جریان یا خالء شکن باید باالتر از تراز سر ریــز لـوازم بھداشــتی و ھـر                            
ت جریــان اتفــاق بیفتـد                اگر پایین .مصرف کننده دیگر آب، نصب شود         در .تر از آن نصــب شــود ممکن اســت برگـش

ت جریـان یـا خـالء شــکن را ســطح تـراز                                       ص نکرده باشد، باید زیر مانع برگـش صورتی که سازنده این تراز را مشخ
.بحرانی آن گرفت
):١٧(سطح حرارتی 

ش می                   گیرد و به موادی مانند ھـوا و آب،           سطوحی از دستگاه گازسوز است که گرما را از شعله یا گازھای دودک
.نمایدکه باید گرم شوند منتقل می

ص  ):٣(سطح خال
ص ھر طبقـه از ســاختمان فقـط بــه فضـاھای قابـل تصــرف گفتــه شـده و سـطوح مربــوط به فضـاھای                           سطح خال

.گرددعمومی و ارتباطی و ضخامت دیوارھا را شامل نمی
):١۴(سطح ھود 

اگر سطح زیر ھود افقی نباشـد باید              .سطح داخلی دھانه ورود ھوا زیر ھود، در صورتیکه این سطح افقی باشد               
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.گیری شودتصویر آن بر صفحه افقی اندازه

):١٩(سطح زیر بنای مفید
.مجموع سطح زیربنای فضاھای کنترل شده در یک ساختمان

):٢٠(سطح عالئم تصویری و تابلو 
مساحت تابلو سطح یکپارچه درون قاب و سازه عالئـم تصـویری و تــابلو یـا در صـورت نبــود قــاب، ســطح یکپارچـه                        

.آگھی پیام آن است
):١۵(سطح مفید کابین 

مقـدار آن متناســب بــا    .شـود سطح مفیدی است که برای ایستادن مسافر و یا گذاشتن بــار بــه کـار گرفتــه مــی          
)١۵الف و ب مبحث٢-٢-٣-٢-١۵جداول (شود ظرفیت بار یا مسافر محاسبه می

):١۶(سطح مؤثر دھانه 
کوچکترین سطح مقطع دھانه خروجی آب از شیر یا لوله، در شـیرھای لـوازم بھداشــتی بایــد کوچکـترین مقطـع                          

.گیری شودعبور آب اندازه

):١٩(سطوح جدارھای نورگذر
.و قابھای احتمالی نگھدارنده آنھا)اعم از شفاف یا مات(مساحت کل جدارھای نورگذر

):۵(سفال 
ی دارنــد در دمــای              س، شیل و یا مـواد مناسـبی کــه منشــاء رـس فرآورده ای ساختمانی که با استفاده از خاک ر

ش از ش بام وپخته می٩٣٠بی .شوداستفاده می...شود و در ساخت دیوارھای باربر و غیرباربر، پوش
):٢(کاری سفت

.عملیات ساختمانی شامل اجرای پی، اجرای اسکلت، آجر کاری و کارھای سنگی
):٢(سند مالکیت 

قانون مدنی، طبق مقررات قانونی در اداره ثبت اســناد و امـالک تنظیـم و صـادر شـده                     ٢٨٧سندی که برابر ماده       
.باشد

):۵(سنگ ساختمانی 
ھــای از جمله مصالح ساختمانی طبیعی که از کانیھای مختلف تشکیل شـده و در صــنعت سـاختمان به شــکل                                

بـه مصـرف    ...سـازی و  سازی، دیوارچینی، کف سازی و سنگ کف، پله، نماسازی، راھسازی، پل          گوناگون در پی 
.رسدمی

ش و                              ش، قلــم، تیشـه و ابزارھـای بـر برای شکل دادن و قواره کردن سنگ باید از ابرازھای ساده مانند پتک، چکــ
.ساب برقی استفاده کرد

):۵(ھا سنگدانه
.رسندمصالحی طبیعی یا مصنوعی که در ساخت مالت، بتن و بتن آسفالتی به مصرف می

):١۵(سیستم اضافه بار 
ی       در برخی آسانسورھا برای جلوگیری از اضافه بار حسگری را بــه شــیوه      کننـد تــا ھنگـام     ھــای مختلف تعبیـه ـم

ش            ش از ظرفیت پی بینی شده در کابین، ضمن اعالم خبر از حرکت آسانسور              سوار شدن مسافر یا گذاشتن بار بی
.تا تخلیه بار اضافی جلوگیری شود

):۶(سیستم باربر جانبی 
.شودقسمتی از کل سازه است که برای تحمل بارھای جانبی به کار گرفته می

):١۴(سیستم بسته 
ک                                  ش در ـی سیستم تبرید غیرمستقیمی که در آن یک سیال ثانویه، که با عمل تبرید سرد یا گــرم شـده، بـا گـرد

س .را بطور غیرمستقیم سردیاگرم کندغیرمستقیم، ھوا یاماده دیگریمدار بسته با تما
):١۴(سیستم بسته ولی مربوط به ھوای آزاد 

ک                                  ش در ـی سیستم تبرید غیرمستقیمی که در آن یک سیال ثانویه، که با عمل تبرید سرد یا گــرم شـده، بـا گـرد
در این سیستم اواپوراتور یــا کندانســور در یــک مخـزن بـاز بـه                  .مدار بسته، ھوا یا ماده دیگری را سرد یا گرم کند          

.گیردھوای آزاد قرار می
شی باز  ):١۴(سیستم پاش

س                       ک مــدار بــاز و تما ش در ـی سیستمی که در آن یک سیال ثانویه، که با عمل تبرید سرد یا گـرم شــده، بــا گـرد
.کندمستقیم، ھوا یا ماده دیگری را سرد یا گرم می

ش باز غیر مستقیم دو مرحله ):١۴(ای سیستم پاش
ک                             ش در ـی سیستم تبرید غیر مستقیمی که در آن یک سیال ثانویه، که با عمل تبرید سرد یا گرم شـده، بــا گــرد

Page 24 of فھرست تعاریف54

2006/10/27file://D:\Books\mabhas 1\Data\1-5.html



ک                   س مستقیم با ھوا یا ماده دیگری که باید سرد شـود، خـن مدار بسته، یک سیال واسط را در یک مدار باز و تما
.کندمی

):١۴(سیستم تبرید غیرمستقیم 
ش یک سیال ثانویه، که با عمل تبرید سرد یا گـرم شـده، ھـوا یا مـاده دیگری بطـور                                    سیستمی که در آن با گرد

.غیرمستقیم سرد یا گرم شود
):١۴(سیستم تبرید مستقیم 

س مستقیم باشد .سیستمی که اوپراتور یا کندانسور آن با ھوا یا ماده دیگری که باید سرد یا گرم شود، در تما
(سیستم پاراشوت(سیستم ترمز ایمنی (١۵:(

)درصـورت لـزوم   (کــابین یــا وزنه تعـادل        )یوک(سیستم مکانیکی که ترجیحًا در قسمت زیرین یا باالی چھارچوب        
ف کــابین یــا وزنـه تعادل                             ش غیرعادی سـرعت، فعــال شـده و ســبب توـق قرار میگیرد و در مواقع اضطراری با افزای

:ترمزھای ایمنی به ســه دسـته تقســیم مــی شـوند           .بوسیله قفل شدن کابین یا وزنه تعادل به ریلھا می شود            
متر بر ثانیه و تدریجی        ١گیر برای سرعتھای تا     آنی با ضربه  -متر بر ثانیه   ۶٣/٠ای برای سرعتھای تا       آنی یا لحظه  

.متر بر ثانیه١برای سرعتھای بیشتر یا مساوی 
):١۴(سیستم توزیع ھوا 
ش ھوا در تمام یا قسـمتی از فضـاھای سـاختمان                          ھر سیستمی از کانال      کشی، پلنوم و ھوارسان که برای گرد

.طراحی و نصب شده باشد
):١٧(سیستم تھویه 

ض ھوا یا ایجاد جریان ھوای تــازه در                           سیستمی که فضای داخل اتاق یا محل نصب دستگاه گازسوز را جھت تعوی
.دھدآن محل، به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ھوای آزاد راه می

):٩(سیستم دال 
به مجموعه ای از قطعات صفحه ای با یا بدون تیر گفته می شود که تحت اثر بارھای عمود بر صـفحه خــود قــرار                          

.و دال مشبکدال، دال تخت، دال قارچی–سیستم ھای معمول دالھا عبارتند از تیر .می گیرند
):۶(سیستم دوگانه یا ترکیبی 

در این  .ای است متشکل از قابھای خمشی ھمراه با دیوارھای برشی یا قابھای مھاربندی شده                        سیستم سازه 
شـود و بارھـای جــانبی بـه وســیله مجموعـه            سیستم بارھای قائم عمدتًا به وسیله قابھای خمشی تحمل می                

ک، تحمــل                  سبت سـختی جــانبی ھــر ـی ی، بــه ن دیوارھای برشــی یـا قابھـای مھاربنــدی شــده و قابھــای خمـش
.شوندمی

):۶(سیستم دیوارھای باربر 
در ایــن سیســتم .باشـد ای است که فاقد قابھای ساختمانی کامل برای بردن بارھـای قائم مــی               سیستم سازه 

دیوارھای باربر عمدتًا بارھای قائم را تحمل نموده و مقاومت در برابر نیروھای جانبی بـه وسـیله دیوارھـای باربـر                                      
.شودنمایند تأمین میکه به صورت دیوارھای برشی عمل می

):١٩(سیستم غیرفعال خورشیدی 
ت کـه      دھد و به گونه  سیستمی که قسمتھایی از جدارھای پوسته خارجی را تشکیل می         ای طراحی شده اـس

ب بــه فضــای       آوری و ذخیره می   با یک مکانیسم غیرفعال، انرژی خورشیدی را در خود جمع          نماید تا در زمان مناـس
)ایمانند فضای گلخانه.(داخلی ساختمان منتقل گردد

):١۴(سیستم غیرمستقیم بسته 
سیستمی که در آن ھوا یا ھر سیال سرد شونده یا گرم شـونده دیگـری بــا یــک سـردکننده ثانویــه در یک مـدار                     

س مستقیم دارد .بسته، تما
):١۴(سیستم غیرمستقیم بسته ولی مربوط به ھوا

ک مـدار                        سیستمی که در آن ھوا یا ھر سیال سرد شونده و یا گرم شونده دیگری با یــک ســردکننده ثانویــه در ـی
س دارد، با این تفاوت که اوپراتور یا کندانسور در یک مخزن باز قرار دارد .بسته، تما

):١۴(سیستم غیرمستقیم پاششی باز 
س                         ک سـردکننده ثانویـه باز تمـا سیستمی است که در آن ھوا یا سیال سردشونده یا گرم شـونده دیگـری بــا ـی

.مستقیم دارد
سور  ):١۵(سیستم فراخوانی آسان

توانــد متفـاوت باشـد و انتخـاب          نحوه پاسخ به احضار مسافرین در آسانسور با توجه به نوع کاربری ساختمان می            
.صحیح سیستم کنترل اھمیت زیادی دارد

:باشدھای فراخوانی به شرح زیر میانواع مرسوم سیستم
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ش باتن(ساده در این نوع، آسانسور به اولین احضار پاسخ داده و تا انجام این فرمان، احضـارھای بعـدی بی                       :)پو
مخصـوص  (ترین است برای مکانھای کم ترافیک، آسانسورھای باربر و بیماربر                   این سیستم که ساده      .تأثیر است 

.دگمه احضار در طبقات، تکی است.با تعداد طبقات کم مناسب است)حمل تخت یا برانکارد
در این نوع، آسانسور در حین حرکت از باال بــه پـایین بـه کلیـه احضـارھا پاسـخ                        :)کالکتیودان(کن رو به پایین     جمع

میدھد و برای ساختمانھای مسکونی و پرجمعیت و ساختمانھای اداری که در طبقات آن شـرکتھای مسـتقل از                 
.باشد، دگمه احضار در طبقات، تکی استھم قرار دارند و کم ترافیک ھستند مناسب می

ی                :)کالکتیو آپ (کن رو به باال   جمع دھــد و  شبیه جمع کن رو به پایین است به احضارھای از پایین به باال پاسخ ـم
ی                          باشـد، دگمـه    برای ساختمانھای کم ترافیک که طبقه اصلی در باال و سایر طبقات در پــایین اـست مناســب ـم

.احضار در طبقات، تکی است
ت کـابین پاسـخ داده و در                :)کالکتیو سلکتیو  (کن انتخابی   جمع در این نوع، آسانسور به احضارھای در جھت حرـک

ت کــابین اســت جلوگـیری بـه عمـل                                  نتیجه از توقفھای غیر ضروری در پاسخ به احضارھایی که خالف جھت حرـک
)باشدبه غیر از طبقات انتھایی باال و پایین که یک دگمه می        (در ھر طبقه دو دگمه با عالمت باال و پایین   .آیدمی

.این نوع کنترل برای ساختمانھای اداری پر ترافیک توصیه می شود.، وجود دارد
ک فرمان                           :فراخوانی گروھی  اگر کنترل بصورت دوتایی، سه تایی یا بیشتر باشد دو، سه یا چنــد آسانســور بـا ـی

در این سیستم زمان انتظار مسافرین حداقــل       .دھدکنترل شده و نزدیکترین کابین ھم جھت به احضار پاسخ می      
خواھد بود و برای برجھای مرتفع، ھتلھا و مؤسسات بزرگ که از چند دستگاه آسانسور نزدیک به ھـم اسـتفاده                  

.می باشدنمایند مناسبمی
شی  ):۶(سیستم قاب خم

ای است که در آن بارھای قائم توسط قابھای ساختمانی کامل تحمـل شـده و مقاومت در برابـر                                 سیستم سازه 
.گرددنیروھای جانبی به وسیله قابھای خمشی تأمین می

ساده  ):۶(سیستم قاب ساختمانی 
ت در               سیستم سازه  ای است که در آن بارھای قائم عمدتًا توسط قابھای ساختمانی کامل تحمل شــده و مقاوـم

.شودبرابر نیروھای جانبی به وسیله دیوارھای برشی و یا قابھای مھاربندی شده تأمین می
):١٩(سیستم قطع و کنترل اتوماتیک 

ش کـردن تأسیســات گرمــایی یـا سـرمایی، دمــای رفــت یا دمـای فضـاھا را در                                سیستمی که با روشــن و خـامو
.نمایدمحدوده تعیین شده به صورت خودکار تنظیم می

):٩(سیستم مقاوم در برابر بارھای جانبی 
.قسمتی از سازه که برای مقاومت در برابر نیروھای جانبی زلزله محاسبه شده باشد

):۶(سیستم مھاربندی افقی 
.شودسیستم خرپایی افقی است که برای انتقال نیروھای جانبی به اجزاء مقاوم قائم به کار گرفته می

):١٩(سیستم نوین تھویه 
ی در   رود و به طور محسوسی دبی ھوای تازه را برای صــرفه              سیستمی که برای کنترل دبی تھویه بکار می         جوـی

.صالح باشندھا باید مطابق با ضوابط بھداشت و مورد تأیید مراجع ذیاین سیستم.کندمصرف انرژی محدود می
):١۴(سیستمھای با احتمال باال 

سیستمھای تبرید که طراحی و عمل نصب اجزای آنھا به ترتیبی باشـد کـه احتمــال نـشت مــبرد، از اتصـالھا یـا                                    
.، وجود داشته باشد)جز موتورخانه(اجزای معیوب آنھا و ورود آن به فضاھای محل کار یا اقامت افراد

):١۴(سیستمھای با احتمال پایین 
ھیچ اتصال یا    سیستمھای تبرید که طراحی و عمل نصب اجزای آنھا به ترتیبی باشد که احتمال نشت مبرد، از                        

.، وجود نداشته باشد)جز موتورخانه(اجزای سیستم آنھا و ورود آن به فضاھای محل کار یا اقامت افراد

):١۶(سیفون 
ای که با نگھداری مقداری آب در خود، در مسیر عبور فاضالب، مانع از انتشار ھوای آلوده و گازھای داخل                             وسیله

.شود و در عین حال ھیچ اثری بر جریان عادی فاضالب نداردکشی فاضالب در فضای ساختمان میشبکه لوله
):١۶(سیفون ساختمان 

ب شـود و مانع از جریــان ھـوا                )یا آب باران  (ای که روی لوله اصلی فاضالب     ھر وسیله   خروجی از ساختمانی نـص
.ساختمان و لوله خروجی از ساختمان تا محل دفع شود)یا آب باران(کشی فاضالببین شبکه لوله

):٩(سیمان 
واژه سیمان یا سیمنت در معنی کلمه، بر ھر یک از مواد گوناگونی که برای چســباندن اجســام مختلــف بــه کـار                         

Page 26 of فھرست تعاریف54

2006/10/27file://D:\Books\mabhas 1\Data\1-5.html



.استشود و به مفھوم عنصر یا عامل پیوند دھنده یا چسباننده نیز آمدهرود، اطالق میمی
):۵(سیمان آبی 

شود و در گیرد و سخت میای است که در ھوا و زیر آب و جایی که ھوا نباشد میسیمان آبی ماده چسباننده
.رودساختن بتن و مالتھای سیمانی به کار می

ص خورشیدی ):١٩(شاخ
س آن، مقدار بھره .شودگیری ساختمان از انرژی تابشی خورشید تعیین میضریبی که براسا

ش صدا ص کاھ R(شاخ ) (18:(
ش صدای یک جداکننده که افت تراگسیل نیز نامیده می ص کاھ شود، طبق شاخ

(گرددتعریف مییارابطه )١٨-٣-١-١٨.ک.ر.
ش صدای وزن یافته  ص کاھ ):١٨(شاخ

ش صدای وزن یافته یا به عبارتی دیگر، گروه یا درجه تراگسیل ص کاھ کمیتی است تک عددی به )STC(شاخ
س نمودار مبنا در ۵٠٠ھا در بسامد بندی نمودار افت تراگسیل جداکنندهبل برای درجهدسی ھرتز، که براسا
(رسم گردیده است٣-١-١٨مندرج و در شکل ٣-١-١٨جدول  )٢٠-٣-١-١٨.ک.ر.

):١۶(شاخه افقی 
ایـن لوله      .ریـزد ھای انشعاب فاضالب لوازم بھداشتی به آن مــی     لوله افقی فاضالب در طبقات ساختمان که لوله      

.کندفاضالب را به لوله قائم فاضالب ھدایت می
ش  ی ھواک ):١۶(شاخه افق

ش یک یا چند عدد از لوازم بھداشتی به آن متصل می            ش که ھواک ی بـه      .شودیک لوله افقی ھواک این لولـه افـق
ش یا به ادامه لوله قائم فاضالب متصل می .شودیک لوله قائم ھواک

):٧(شالوده
شـوند و بارھــای سـازه را بـه زمیـن          ھایی ھستند که در عمق کم و نزدیک سطح زمین اجـرا مــی   شالوده ھا پی 

:اندھا بر سه نوعشالوده.کنندمنتقل می
ھای منفردشالوده
ھای نواریشالوده
ھای گستردهشالوده

ھای عمیق اجرا   آنچه معموًال در زیر ساختمان و بر روی پی        .آرمه باشد  شالوده ممکن است سنگی، بتنی یا بتن      
.کند نیز شالوده استشود و بارھای سازه را به پی عمیق منتقل میمی

):٩(شالوده 
به قسمتی از سازه ساختمان اطالق می شود که روی سطح فوقانی آن ســتون یــا دیــوار قـرار گرفتـه و ســطح                               

ی نمایــد                             شـالوده   .تحتانی آن مستقیمًا روی زمین یا روی شمع تکیه دارد و بار سازه را گرفته به زمین منتقـل ـم
.سرشمعی نامیده می شود«متکی بر شمع 

):٧(شالوده مرکب 
شالوده مرکب کــار   «توانند به یکدیگر پیوسته شوند و به صورت             ھای منفرد که نزدیک به ھم باشند، می           شالوده

.کنند
):١۶(کشی آب باران شبکه لوله
آوری آب بـاران و دیگـر آبھـای سـطحی و ھـدایت آن به خــارج از               کشی داخل ساختمان که برای جمع      شبکه لوله 

.شودساختمان، طرح و نصب می
ش  ):١۶(شبکه ھواک

کشی فاضالب یا به آن، یا به منظور تــأمین جریــان            کشی که به منظور برقراری جریان ھوا از لوله          ای از لوله   شبکه
ش سیفونی، بـه کـار                          س یا مک ھوا در داخل این شبکه فاضالب و حفاظت آب ھوابند سیفون، در برابر فشار معکو

.رودمی
ص ذیصالح  ):١٢(شخ

شخصــی اســت کــه دارای پروانــه اشــتغال بــه کــار مھندســی یــا کــاردانی از وزارت مســکن و شھرســازی و یــا             
ش فنی و حرفهمھارت فنی از سازمانپروانه .مربوطه باشدای وزارت کار و امور اجتماعی در رشتهآموز

):١٨(برداری یک فضاشرایط بھره
شود که کلیه اجزاء تأسیساتی و تجھیزاتی مثل سیستم تھویه و ھوارسانی و مبلمان در                   به شرایطی گفته می    
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.برداری بوده و افراد حاضر در آن فضا نیز مشغول فعالیت معمول خود باشندحال بھره
):١٨(شرایط تحویل یک فضا

ی اجـزاء                                 به شرایطی گفته می    شود که کلیه تأسیسات غیرقابل حمــل و وابسـته بــه سـاختمان فعـال بوده، وـل
.تجھیزاتی و عوامل قابل حمل مانند تلفن، تلویزیون، جاروبرقی و ھمچنین افراد در آن فضا فعال نباشند

):١٩(شرایط عادی جوی 
.شرایط جوی که بطور معمول در یک منطقه جغرافیایی حاکم است

):١٧(شرکت گاز ناحیه 
. است که برخی از وظایف شرکت ملی گاز ایران را در سطح کوچکتری در ھر ناحیه به عھده داردسازمانی

):٣(شفت 
فضای ارتباطی قائم بین طبقات یا بین کف تا بــام سـاختمان کــه بـه منظـور تعبیــه آسانســور، بـاالبر، آشـپزخانه،                 

.شودتأمین روشنایی، انجام تھویه، عبور دادن کانالھا و لوله ھا، تخلیه زباله و غیره در نظر گرفته می
):۶(پذیری شکل

ی             به قابلیت جذب و اتالف انرژی و حفظ ظرفیت باربری یک سازه، ھنگامی که تحت تأثیر تغییر مکانھــای غیرخـط
.شودگیرد، اطالق میای ناشی از زلزله قرار میچرخه
):٩(پذیری شکل

ت اثــر تغیــیر شـکلھای رفــت و                     قابلیت استھالک انــرژی توســط رفتــار غیراالسـتیکی کــل سـازه یـا اعضـای آن تـح
ش مھم در مقاومت آنھا .برگشتی با دامنه بزرگ بدون کاھ

):١۴(شمعک 
.رودشعله کوچکی که برای روشن کردن مشعل اصلی دیگ به کار می

):١٧(شمعک 
شعل یـا مشــعل                    وسیله شن کـردن م ھــای اصـلی   ای که با ایجاد شعله ای کوچک در وســایل گازسـوز، بــرای رو

در اغلب وسایل گازسوز این شعله باعث بازنگه داشتن شیر اصلی گاز نیــز           .گیرددستگاه مورد استفاده قرار می  
ش شدن آن، جریان گاز به مشعل اصلی قطع میمی .گرددشود و در صورت خامو

):١۴(شمعک دائمی 
.شمعکی که در تمام طول مدتی که دیگ مورد استفاده است، روشن باشد، چه مشعل کار کند و چه کار نکند

شونده  ):١۴(شمعک قطع 
شمعکی که موقع روشن شدن مشعل اصلی، به مدت کوتاھی، روشن شود ولی در زمـان کـار مشــعل اصــلی                          

ش باقی می .ماندخامو
):١۴(شمعک متناوب 

ایـن  .مانـد  شود و در تمام طول مدت کار مشعل اصلی روشن باقی میشمعکی که با مشعل اصلی روشن می  
ش می ش شدن مشعل خامو .شودشمعک با خامو

):١۴(شومینه ساختمانی 
ش ساخته می                       شود و  نوعی بخاری دیواری که با مصالح ساختمانی نسوز شامل کوره یا محفظه احتراق و دودک

.کندبا سوخت جامد و یا گاز کار می
):١۴(شومینه ساخته شده در کارخانه 

س                             نوعی بخاری تزیینی که تمام یا قسمتی از قطعات آن در کارخانه ساخته شده باشد و در محل کاربرد، براسا
.دستورالعمل کارخانه، نصب و یا مونتاژ و نصب شود

):٣(شیبراه 
.که بـه عنــوان راه دسترســی مـورد اسـتفاده واقـع شـود        ٨به ١و حداکثر ٢٠به ١سطحی دارای شیب حداقل 

)٣مبحث ٧-۴-١-٣بند .ک.ر(
):١٧(شیر اصلی مصرف کننده 

.شودکشی داخلی نصب میشیر ربع گرد توپکی که بعد از کنتور بر روی لوله
):١۵(شیر اطمینان 

ی                     ش ناگھانی سرعت در آسانسورھای ھیدرولیک بکـار ـم رود و  شیر ھیدرولیکی است که ھنگام سقوط یا افزای
ش سـرعت کـابین جلوگـیری                                    ش از حــد مجـاز، بســته شـده و از ســقوط یــا افـزای ش جریـان روغـن بـی ھنگام افزای

.نمایدمی
):١۴(شیر اطمینان بخار 

شیر اطمینان دیگ بخار که در فشاری که برای آن تنظیم شده کامًال باز شود و بخار را برابـر ظرفیــت دیــگ خـارج                          
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.مانداین شیر در حالت کار عادی دیگ با فنر مخصوص در حالت بسته باقی می.کند
):١۶(شیر اطمینان دما 

این شیر در دمای تنظیم شده به طور خودکار باز      .معینی طراحی شده است  شیری که برای باز کردن در دمای     
.نمایدکند و آب را خارج میمی

):١۶(شیر اطمینان فشار 
ای این شیر در حالت عادی، توسط فنر یا وســیله         .شیری که برای باز کردن در فشار معینی طراحی شده است           

.نمایددیگر، بسته است و در فشار تنظیم شده به طور خودکار باز شده و آب را خارج می
):١۶(دما -شیر اطمینان فشار
تواند از دما یا فشار آب داخل لوله یا مخزن فرمان گیرد، بـه طـور خودکـار بـاز شــود و آب را                     شیری ترکیبی که می  

.خارج کند
):١۴(شیر اطمینان فشار 

ی                        ک فــنر، یـا وسـیله دیگــری، در حالــت عـادی بسـته و طـوری طراـح س بــه فشــار کـه بــه وســیله ـی شیر حسـا
ششده ش دھدبینی شده باالتر رود بهباشد که اگر فشار از حد پی .طور خودکار باز کند و فشار را کاھ

):١۶(شیر برداشت آب 
ی              شیر انتھای لوله آب که باز کردن آن باعث خـروج آب از لوله مــی                 شـود و در صـورت بسـتن آن، آب در لوله باـق

.ماندمی
):١٧(رو شیر پیاده

شود و دسترســی بـه آن از طرـیق          شیری که در قسمت افقی انشعاب لوله گاز ساختمان در زیرزمین نصب می                     
.شودپذیر بوده و توسط آچار مخصوص باز و بسته میای واقع در سطح زمین امکاندریچه

):١۶(شیر شناور 
گــیرد و بـاز یـا     شیر ورودی آب به مخزن که به وسیله یک گوی شناور از تــراز سـطح آب داخــل مخـزن فرمــان می              

.شودبسته می
):١۶(شیر شناور ضد سیفون 

ک                            س از ـی شیر شناوری که یک وسیله ضد سیفون، به فرم یک فاصله ھوایی یک یـا چنــد خــالء شــکن، دارد و ـپ
.کندشود و از برگشت جریان جلوگیری میشیر قطع و وصل نصب می

):١٧(شیر فرعی 
.شودکشی آن واحد نصب میشیر ربع گرد توپکی که بعد از انشعاب، برای ھر واحد روی لوله

):١٧(شیر قبل از رگوالتور 
گردد و در حالت بسته، قابل قفل کردن بوده و باید برای ای که قبل از رگوالتور نصب میشیر سماوری گوشواره

barفشار کار تا  4 (psi .مناسب باشد)60
):١۴(شیر قطع خودکار گاز 

س از دریافت فرمان از وسیله قطـع                  شیری که در مشعل دیگھای گازسوز مخصوص تولید و توزیع آب گرم کننده، پ
.کندشود و ورود گاز را به مشعل قطع میخودکار گاز، بسته می

):١۴(شیر قطع سریع 
ش یک چھارم دور بسته       .بنددشیری که با یک حرکت سریع دستی یا خودکار به طور کامل می         شیری که با گرد

.باشدنیز شیر قطع سریع می)ربع گرد(شودمی
):١٧(شیر مصرف 

.کندکشی داخلی را به دستگاه گازسوز وصل میشیر ربع گرد نوع توپکی که لوله
):١۶(شیر یک طرفه دوتایی 

شـوند و بیــن ایـن دو       بند که پشت سر ھم روی لوله نصب مــی      شامل دو عدد شیر یک طرفه فنر دار با دریچه آب        
ش با شیر قطع و وصل قرار می                 ص آزمای دو طرف این مجموعه باید شـیرھای قطـع         .گیردشیر یک انشعاب مخصو

.و وصل روی لوله نصب شود
):١۶(شیر یک طرفه مورد تأیید 

س یا نشت نتواند از آن عبور کندشیر یک طرفه فنر دار، با دریچه آب .بند، که در حالت بسته ھیچ جریان معکو
):۵(شیشه 

از .اســت۵/٢و وزن تـوده ویـژه آن       ٧تـا   ۶جسمی بی رنگ، شفاف، نورگذران، سخت و شکننده که سختی آن              
.شودشیشه برای عبور نور و در عین حال جلوگیری از تأثیر عوامل جوی به داخل ساختمان استفاده می

سی شیشه ):٢٠(نوی
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ش و متصل به سطح شفاف ویترین و یا قرار گرفته در پشــت شیشــه کـه از بــیرون قابـل               ھر آگھی منصوب، منقو
.نویسی محسوب میشودتشخیص باشد شیشه

):١٢(صاحب کار 
شخصی حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام مالک کارگاه ساختمانی بوده و انجــام عملیـات ســاختمانی و                                   

ش فرما واگذار می                   در صــورتیکه صــاحب .نمایدمسئولیت ایمنی آن را بر طبق قرارداد کتبی به پیمانکار یا فرد خوی
.شوددار شود، کارفرما محسوب میکار خود رأسًا عملیات اجرایی را عھده

):٢(صرفه اقتصادی 
؛ )آالت، انرژی و نیروی انسانیمصالح، ماشین(برداری بھینه از منابعبھره

):١۶(ضد سیفون 
ش سیفونی را حذف کند و از بین ببرد .ھر شیر یا وسیله مکانیکی دیگری که عمل مک

):١۶(ضد ضربه قوچ
.کندشود، جذب میای که امواج فشار ضربه قوچ را، که بر اثر توقف ناگھانی جریان آب در لوله ایجاد میوسیله
(بافر(گیرضربه (١۵:(
ای ارتجاعی که برای جلوگیری از اصابت کنترل نشده کابین و یا وزنه تعادل به کف چاھک بکار می رود و وسیله

گیر الستیکی تا ضربه.طوری طراحی و انتخاب میشود که قسمتی از انرژی جنبشی کابین را مستھلک کند
گیر ھیدرولیک برای ھر سرعتی متربر ثانیه و ضربه۶/١گیر فنر حلقوی تا سرعت متر بر ثانیه، ضربه١سرعت 

گیر برای متوقف کردن کابین در باید توجه داشت که ضربه)١۵مبحث ٣-١-٢-١۵شکل .ک.ر(قابل استفاده است
.سقوط آزاد طراحی نشده است

شار شعله  ):١۴(ضریب انت
ش مواد و مصالح بر طبق استاندارد ANSI/ASTMمقدار عددی مربوط به آزمای E84.

Hضریب انتقال حرارت طرح  (19:(
ضریب انتقال حرارت طرح ساختمان یا بخشی از آن برابر است با مجموع انتقال حرارت از جدارھای فضاھای 

واحد مورد استفاده برای ضریب .کنترل شده، در صورتی که اختالف دمای داخل و خارج برابر یک درجه باشد
ش کارکردی برای کنترل صحت طراحی، این ضریب با ضریب انتقال حرارت .است}W/K{انتقال حرارت در رو

.گرددمرجع مقایسه می
Uضریب انتقال حرارت سطحی (19:(

ضریب انتقال حرارت سطحی قسمتی از پوسته خارجی ساختمان برابر است با توان حرارتی منتقل شده از 
واحد .سطحی از آن، با مساحت یک متر مربع در صورتی که اختالف دمای داخل و خارج برابر یک درجه باشد

.است}{مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت
):Ĥ(19ضریب انتقال حرارت مرجع

ضریب انتقال حرارت مرجع، ضریب انتقال حرارت حداکثر مجاز ساختمان یا بخشی از آن است و با استفاده از 
}W/K{واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت.گرددروابط ارائه شده در مبحث نوزدھم محاسبه می

.است
Ûضریب انتقال حرارت سطحی مرجع (19:(

ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع، ضریب انتقال حرارت سطحی انواع مختلف جدارھای تشکیل دھنده پوسته 
)دیوار، سقف، کف، جدار نورگذر، در و(خارجی ساختمان است که در مبحث نوزدھم برای محاسبه ضریب ...

{واحد مورد استفاده برای ضریب انتقال حرارت سطحی مرجع.گیردانتقال حرارت مرجع مورد استفاده قرار می

{
):١٩(ضریب انتقال خورشیدی سطح نورگذر

نسبت انرژی عبور کرده به انرژی تابیده شده به سطح نورگذر
):١٩(ضریب تبادل حرارت در سطح جدار 

ت پایـدار                     .ک.ر.(نسبت شدت جریان حرارت سطحی به اختالف دما بین سطح جدار و ھوای محیط مجـاور در حاـل
)١٩مبحث٨پیوست 

سیل یک جداکننده  ):١٨(ضریب تراگ

س رابطه (گرددتعریف میضریب تراگسیل یک جدا کننده براسا )٨-٣-١-١٨.ک.ر.
):١٩(ضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع 

گیری بھینه از انرژی خورشـیدی در منــاطق سردســیر بـرای تصـحیح                ضریبی که در صورت طراحی مناسب و بھره   
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.شودنشان داده میضریب تصحیح انتقال حرارت مرجع با.مقادیر انتقال حرارت مرجع محاسبه می گردد
):١٨(ضریب جذب یک جدا کننده 

(گرددتعریف میضریب جذب یک جدا کننده توسط رابطه )٩-٣-١-١٨.ک.ر.
ش دود  ستر ):١۴(ضریب گ

ش مواد و مصالح بر طبق استاندارد ANSI/ASTMمقدار عددی مربوط به آزمای E84.
):١٩(ضریب ھدایت حرارت 

کند و مقدار حرارتی که در یک ثانیه از یک متر مربع عنصری ھمگن به ضخامت یک متر، در حالت پایدار، عبور می
نشان λضریب ھدایت حرارتی با .اختالفی برابر یک درجه کلوین بین دمای دو سطح طرفین عنصر ایجاد نماید

).١٩مبحث ٧پیوست .ک.ر.(است]w/m.k[داده می شود و واحد آن 
):٢(طبقه 

.فاصله بین دو کف متوالی در ارتفاع ساختمان
):٣(طبقه 

در مـواردی کــه فاصــله ـکف تمـام شــده از سـطح زمیـن                  .بخشی از ساختمان که بین دوکف متوالی واقـع شـود             
.گرددسانتیمتر بیشتر نباشد، فضای زیر آن طبقه به عنوان زیرزمین منظور می١٢٠طبیعی از 

):١۵(طبقه اصلی ورودی 
ای که ورودی افراد پیاده به ساختمان از آن طریق انجام می شود و معموًال ھم تراز خیابـان اســت چنانچــه                            طبقه

تـرین آنھـا طبقـه اصــلی      در ساختمانی دسترسیھای اصلی مختلفی به یک آسانسور وجود داشــته باشـد پــایین               
.شودمحسوب می

):٣(طبقه خیابان 
س باشد                           طبقه ش پله قابل دستر در مواردی که دو یــا     .ای از بنا که از کف خیابان یا محوطه خارج بنا حداکثر با ش

سـاختمان بـه    .چند طبقه ساختمان بتوانند در اثر تغییرات تراز مسـتقیمًا بـه خیابـان یا محوطه اطـراف راه یابنــد                            
به ھمین ترتیب، چنانچه ھیچ یک از طبقات بنانتواننـد بـا شـرایط یـاد                           .ھمان تعداد دارای طبقه خیابان خواھد بود          

.گرددشده امکان دسترسی به خیابان و محوطه خارج داشته باشند، ساختمان بدون طبقه خیابان منظور می
):٢(طراح 

ش فنــی                             ص حقیقی یا حقوقی که طبق قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان تھیه طرح و نقشه یا گـزار شخ
.برای ساختمان یا انجام محاسباتی را در مورد ساختمان در حیطه صالحیت و ظرفیت اشتغال بر عھده دارد

):٢(طرح ھماھنگی شھری 
طرحی که در آن ھماھنگی ساختمان یا مجموعه ساختمانھا از دیــدگاھھای شھرســازی بــا طــرح جـامع و طـرح                          

ص شودھای محلی که ساختمان در آن احداث میتفضیلی شھر و ویژگی .شود، بررسی و جزئیات الزم مشخ
):١۴(طرف فشار باال 

ض فشار کندانسور باشد .قسمتی از یک سیستم تبرید که در معر
):١۴(طرف فشار پایین 

ض فشار اواپراتور باشد .قسمتی از یک سیستم تبرید که در معر
سیر حرکت  ):١۵(طول م

.شودارتفاع بین کف طبقه اصلی ورودی تا کف باالترین طبقه توقف آسانسور، طول مسیر حرکت نامیده می
ش  ):١٧(طوقه دودک

ک تعدیـل                             طوقه ای متصل به دستگاه گازسوز که به صورت برجسته یا فرورفتــه تعبیــه شـده و بـرای اتصــال کالـھ
ش به کار می ش و یا لوله رابط دودک .رودجریان دودک

):٣(ظرفیت راه خروج
در .شـود مجموع مقدار عرضی که مجموعه راه خروج در تمام طول مسیرھا با توجه به بار تصرف با آن اندازه می              

ض  )٣مبحث ۵-١../-٣بند.ک.ر.(سانتیمتر است٧۵شرایط معمولی حداقل مقدار این عر
(عایق حرارت(عایق (٩:(

ش دھد در مواردی .مصالح یا سیستم مرکبی که انتقال گرما را از محیطی به محیطی دیگر بطور مؤثر کاھ
ش انتقال حرارت، تواناییعایق حرارت می داشته ...ھای دیگری نیز مانند باربری، صدابندی وتواند عالوه بر کاھ

تواند ای، ھوا نیز میتحت شرایط ویژه.شوددر این راھنما، بطور اختصار کلمه عایق حرارت استفاده می.باشد
.عایق حرارت محسوب شود

شود که دارای ضریب ھدایت حرارتی کمتر یا عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطالق می
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.w/m.kمساوی  مقادیر ذکر شده مربوط (باشد٠،۵و مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از065،0
.)باشندگیری در شرایط حرارتی استاندارد میبه اندازه

.گیردعایق کاری حرارتی بوسیله یک ماده یا مصالح خاص و یا توسط سیستمی با چندین کارآیی صورت می
ش عایقبرای مثال، یک دیوار باربر می ولی در اکثر موارد، .کاری حرارتی را نیز تأمین کندتواند در عین حال نق

.ای ویژه صرفًا به عنوان عایق حرارت به جدار اضافه شودالزم است که الیه
(گرمابندی(عایق کاری حرارتی (١٩:(

.باشـد ھای حرارت به منظور محدود کردن میزان انتقال حرارت در اجزای ساختمانی مــی                     منظور استفاده از عایق    
:باید دو شرط زیر را دارا باشد)گرمابندی(کاری حرارتیسیستم عایق

.ای بیشتر باشدعایق حرارت از حد مشخص شده+مقاومت حرارتی کل پوسته خارجی 
ص شده .ای بیشتر نباشدضریب ھدایت حرارتی عایق مصرفی از حد مشخ

ی مــورد نیـاز در مقـررات را                 مصالح بکار رفته در پوسته خارجی می        ت حرارـت تواند بدون نیاز به عایق حرارت مقاوـم
.تأمین نماید

ی    در صورت عایق  ی                )گرمابنـدی  (کــاری حرارـت ش حرارـت ب عناصـر سـاختمان، تأمین و حفــظ شـرایط آسـای مناـس
.گرددجویی در مصرف انرژی انجام میفضاھای کنترل شده براحتی و ھمراه با صرفه

):١٩(عایق کاری حرارتی از داخل 
اجزای ساختمانی که با افزودن یک الیــه عـایق حـرارت در سـمت داخــل صــورت                        )گرمابندی(عایق کاری حرارتی   

.گیردمی
):١٩(از خارج )گرمابندی(عایق کاری حرارتی

اجزای ساختمانی که با افزودن یک الیـه عـایق حـرارت در سـمت خـارج صــورت                            )گرمابندی(عایق کاری حرارتی   
.گیردمی

):١٩(عایق کاری حرارتی پیرامونی 
.عایق کاری حرارتی با عرضی محدود در کف روی خاک در مجاورت و امتداد دیوارھای پوسته خارجی ساختمان

):١٩(عایق کاری حرارتی ھمگن 
ش  )ایای و غیرســازه اعـم از ســازه  (نوعی عایق کاری حرارتی که در آن مصالح ساختمانی مصرف شـده         در بـخ

.مقاومت حرارتی باالیی داشته باشد)دیوار، سقف، کف(اعظم ضخامت پوسته خارجی
):٢٠(عالئم ایمنی 

یـا عالئـم صـوتی، ارتبـاط کالمــی یا عالئـم ناشــی از                     )روشـنایی   (عالئمی که توسط تابلو، رنگ، عالمت نورانی        
دھنـد و شـامل تابلوھـا و            ھا و اطالعاتی درباره ایمنی عمومی و بھداشت کار را انتقال می                      حرکت دست، توصیه   

ت                            عالئم تصویری، عالئـم نورانــی، عالئــم نوری، عالئــم صــوتی، عالئــم کالمــی و عالئــم ایمـنی بـا حرکـات دـس
.گردندمی

):٢٠(عالئم ایمنی با حرکات دست
ص در حال انجام کار خطرناک                       حرکت یا جابجائی بازوھا و یا دستھا، دارای مفھوم خاصی در رساندن پیام به شخ

.است)به خاطر حفظ ایمنی جان خود و سایرین(
):٢٠(عالئم ایمنی کالمی 

پیامھای ایمنی از قبل ھماھنگ و تعیین شده که توسط انسان و یا صدای مصنوعی بصورت زنده یــا ضــبط شـده                         
مکالمـات  .توان به منظور ھدایت عملیات مخاطره آمــیز اسـتفاده نمـود           از عالئم ایمنی کالمی می   .شودارائه می

.ھا باید واضح و خالصه و به راحتی قابل درک باشداینگونه پیام
):٢٠(عالئم تصویری الزام کننده 

.عالئمی که الزام و اجبار کننده کار خاصی است
:خصوصیات اصلی

ای شکلدایره)الف
).سطح عالمت را بپوشاند%۵٠قسمت آبی رنگ حداقل (نشانه تصویری سفیدرنگ روی زمینه آبی)ب

):٢٠(عالئم تصویری بازدارنده 
ش داده یا آن را به وجود می .آوردمنع کننده کاری که احتمال خطر را افزای

:خصوصیات اصلی
ای شکلدایره)الف
ت      (نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب به رنگ قرمـز                  )ب پ بـه راـس از ـچ

).سطح عالمت را بپوشاند%٣۵که قسمت قرمز رنگ حداقل 
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):٢٠(ھای اولیه عالئم تصویری مربوط به خروج اضطراری و کمک
عالئم تصویری آگاه کننده نسبت به شرایط ایمن که اطالعاتی را راجع بــه امکانــات نجــات و امـدادی مثل خــروج                                

.کنندارائه می...ھای اولیه واضطراری و راه فرار، کمک
:خصوصیات اصلی

مربع یا مستطیل شکل)الف
.سطح عالمت را بپوشانند%۵٠قسمت سبز رنگ حداقل (نشانه تصویری سفیدرنگ روی زمینه سبز)ب

):٢٠(عالئم تصویری مربوط به تجھیزات اطفای حریق 
.کننداطالعاتی را راجع به امکانات و تجھیزات اطفای حریق ارائه می

:خصوصیات اصلی
مربع یا مستطیل شکل)الف
.)سطح عالمت را بپوشاند%۵٠قسمت قرمز رنگ حداقل (نشانه تصویری سفیدرنگ روی زمینه قرمز)ب

):٢٠(ھای اولیه عالئم تصویری مربوط به کمک
.کنندارائه می...ھای اولیه واطالعاتی را راجع به امکانات کمک

):٢٠(عالئم تصویری و تابلوی دائم 
تابلوھایی که جواز نصب آنھا دارای زمان محدود است نیز در             .محدودیتی به لحاظ مدت زمان نصب نداشته باشد          

.گردندصورتی که امکان تمدید جواز داشته باشند، تابلوی دائم محسوب می
):٢٠(عالئم تصویری و تابلوی موقت 

ش در می        ت، امــا                .آیدبرای مدتی محدود به نمای در چنین تابلوھایی الزامــی بـه اسـتفاده از مصــالح مقــاوم نیـس
.نکات ایمنی باید رعایت گردد

):٢٠(عالئم تصویری و تابلوی ناھماھنگ با مقررات 
.تابلویی است که با این مقررات و ضوابط مصوب دیگر مغایر باشد

):٢٠(عالئم تصویری ھشدار دھنده 
.دھندعالئمیی که احتمال خطری را ھشدار می

:خصوصیات اصلی
مثلثی شکل)الف
سطح عالمت را    %۵٠قسمت زرد رنگ حداقل     (نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه زرد با حاشیه سیاه              )ب

.)بپوشاند
):٢٠(عالئم صوتی ایمنی 

س ثابت یا متغیر صدای مصنوعی انجام میپیام مانند آژیر (شودھائی شنیداری است که انتشار آنھا با فرکان
س عالمت صوتی به طرز برای اینکه عالئم صوتی در فواصل طوالنی)خطر تر قابل شنود باشند الزم است فرکان

dbبرای مثال (قابل توجھی از حدود صداھای محیط باالتر باشد باالتر از سطح صدای محیط در ھمان 10
س ش نباشد)فرکان ش خرا ص و گو .، بطوریکه اصوات به سادگی قابل تشخی

):٢٠(عالئم نوری 
ش نورھــای دارای مفھــوم رنگھـای ایمــنی                              پیام شار آنھــا بـا اسـتفاده از تـاب جــدول .ک.ر(ھای بصری است که انت

ش و روشنی        تواند صورت ثابت یا چشمک       صورت می گیرد و می     )٢٠شماره یک مبحث      س خامو زن با دور و فرکان
و متنــاوب نــوری منتشـر       )دائـم  (چنانچه دستگاه عالمت دھنده، عالمت پیوسـته            .مختلف پیام خود را ارائه نماید         

مــدت زمــان  .نمایــد، از عالئــم متنــاوب بایســتی بــرای درجــات بــاالی خطــر و یــا نیازھــای فــوری اســتفاده نمــود           
زدن عالئم متناوب و یــا تعـداد آن در مـدت معیـن بایـد طــوری باشـد کــه مفھـوم پیــام ابالغــی بــه وضــوح                         چشمک

.برداشت شود و از ھرگونه تداخل و ابھام با دیگر عالئم جلوگیری کند
):٢٠(عالئم و تابلوھای نورانی 

عالئمی با نور پردازی داخلی که سطح آنھا از موادی ساخته شده که نور از آن عبور کرده و سطح تابلو روشن و                 
.شودپیام واضح می

):١۶(علم تخلیه فاضالب 
شـویی یـا     یک لوله قائم فاضالب که ممکن است بـرای تخلیـه غــیر مســتقیم فاضــالب خروجــی از ماشـین رخــت                  

.ماشین ظرفشویی به کار رود و فاضالب ماشین از طریق شلنگ به آن ریخته شود
):١٢(عملیات ساختمانی 

:که شامل موارد زیر می باشد
کــنی بــا وســایل دســتی یــا      عملیات خاکی شامل خاکبرداری، خاکریزی، تســطیح زمیـن، گودبـرداری و پــی                :الف
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.آالتماشین
بنا یا اضافه کردن اشکوبو نیز توسعهایاصلی سازهتغییر یا جابجایی در دیوارھا یا اعضایھرگونه:ب
ض                       :ج ش تـوان بـاربری سـاختمان باشـد، نظـیر تعوـی ب افـزای مرمت و بازسازی و ھرگونه تعمیر اساسی که موـج

.اندای یا بازسازی ساختمانھایی که در اثر عوامل مختلف تخریب شدهسقف یا ھر یک از اعضای اصلی سازه
ت و حفاظت ســاختمان از بــروز خرابیھـا،                                 :د عملیاتی که به منظور نگھداری ساختمان انجام شود، شامل مراقـب

ھای بیرونــی،   تعمیر یا تجدیدنما، تعمیر آسانسور و سایر تجھیزات و تأسیسات ساختمانی، نظافت نما و شیشه                
.کاری و نظایر آنھانقاشی، نازک

آوری و کنــدن مــواد و مصـالح نـصب شــده نظـیر درب، پنجــره، شیشــه، لــوازم برقــی و                     تخریب بنا شامل جمع    :ـھ
آوری و حمل آن به خارج از کارگاهتأسیساتی و تخریب اسکلت و بنای باقیمانده و جمع

.آالتکنی برای تأسیسات زیربنایی با وسایل دستی یا ماشینھا و مجاری آب و فاضالب و کانالحفر چاه:و
:احداث ساختمان شامل:ز

سازیحفاظت پی و پی
کاری ساختمان، اعم از ساختمانھای با اسکلت فلـزی، بتــنی، چوبی، مصـالح                          عملیات اجرایی اسکلت و سفت      

ش .ساخته یا ترکیبی از آنھابنایی، قطعات پی
ش                     نشانی، آسانسور، وسایل بھداشـتی        عملیات اجرایی تأسیسات حرارتی، برودتی، آب، برق، گاز، فاضالب، آت

.و نظایر آنھا
ش کف، نصب کابینت و نظایر آنعملیات اجرایی نازک کاری، نماسازی، نجاری، نقاشی، پوش
ش ساخته در محل کارگاه ساختمانیساخت قطعات پی

):١٩(عناصر ساختمانی 
قسمت ھایی از ساختمان که به منظور تأمین نیازھای سازه ای و یا غیر سازه ای طراحی و ساخته شده اند و                       

...)مانند بام، سقف، کف، دیوار، بازشوھا و(در پیوند با یکدیگر، تمامیت یک ساختمان را شکل می بخشند 
):١٩(عوامل ویژه 

ش تعیین وضعیت ساختمان را از نظر میزان صرفه جویی در مصرف ایفا می کنند .عواملی که نق
.این عوامل شامل دو نوع اصلی و فرعی می باشند)١٩مبحث٣-٢-١٩و ٢-٢-١٩.ک.ر(

):١۴(غالف تھویه شونده 
ش از مصـالح                    ش قـائم فلــزی از بــام، بـه منظــور جـداکردن سـطح خـارجی دودـک غالف فلزی، در محل عبور دودـک

ش و سطح داخلی غالف .سوختنی و ایجاد فاصله برای جریان ھوا بین سطح خارجی دودک
):١۴(فاصله مجاز 

حــداقل فاصــله ھوایــی بیــن ســطوح گــرم دســتگاھھای بــا ســوخت جامــد، مــایع و گــاز یــا لــوازم و دســتگاھھای            
.تأسیسات گرمائی با سطوح اجزا و لوازم دیگر که از مواد سوختنی باشد

):١۴(فاصله ھوایی 
فاصله ھوایی بین مواد سوختنی با سطوح گرم قطعات محافظ بطوری که جریان ھوا در این فاصله به صورت 

ش امکان پذیر باشد .وز
شی توزیع آب –فاصله ھوایی ):١۶(در لوله ک

ت آب کـه بــه                               ی آب از لولــه یــا شـیر برداـش ھر فاصله قائم در فضای آزاد و بدون مانع بین لبه پایین دھانـه خروـج
ت کننــده آب،                                  مخزن، لوازم بھداشتی یا ھر مصرف کننـده دیگــری آب می رسـاند، تـا لبــه سـرریز دسـتگاه دریاـف

.فاصله ھوایی نامیده می شود
شی فاضالب –فاصله ھوایی ):١۶(در لوله ک

ھر فاصله قائم در فضای آزاد و بدون مانع بین دھانه خروجی فاضالب تا لبه سرریز وسیله ای که این فاضــالب در                          
.آن می ریزد، فاصله ھوایی نامیده می شود

sewage(فاضالب  ) ( 16:(
.ھر نوع فاضالب که مواد گیاھی یا حیوانی، به صورت معلق یا محلول، داشته باشد

waste(فاضالب  ) (16:(
.ھر نوع فاضالب خروجی از لوازم بھداشتی و دیگر دستگاھھای مصرف کننده آب، بدون فاضالب توالت یا پیسوار

):١۶(فاضالب بھداشتی 
فاضالب خروجی از لوازم بھداشتی و دیگر مصرف کننده ھای آب، بدون آب باران، آب ھای سـطحی یـا آب ھــای                                    

.زیر زمینی
):١۶(فاضالب خاکستری 

ی غیـر                           ی، دستشــویی، لگـن یــا ماشــین رختشــویی کـه در شــبکه لوله کـش فاضالب خروجی از وان، زیر دوـش
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ست مورد اســتفاده                               آشامیدنی داخل ھمان ساختمان، منحصرًا برای شستشوی توالت ھا و پیسوارھا ممکن ا
.دوباره قرار گیرد
شار جریان  ):١۶(ف

.فشار آب لوله، قبل از شیر برداشت آب و نزدیک به آن، در حالتی که شیر کامًال باز باشد
ی مخزن  شار طراح ):١۴(ف

ش آن                  فشار طراحی مخزن عبارت است از حداکثر فشار وارده به ته آن، در حالتی کـه مخــزن و لولــه ھـای ھـواک
ش بـه اضـافه                 .کامًال از سوخت مایع پر شود  فشار طراحی برابر است با عمق مخزن به اضافه ارتفـاع لولــه ھـواک

ش .افت فشار جریان سوخت مایع در لوله ھواک
شار کار طراحی  ):١۴(ف

.حداکثر فشار مجاز کار که سیستم برای آن طراحی شده است
س شار معکو شی توزیع آب –ف ):١۶(در لوله ک

ش از فشــار شـبکه                         مواردی که بر اثر وجود پمپ، مخزن مرتفـع، دیــگ آب گـرم یـا بخـار و ماننــد آنھـا، فشــاری بیــ
ی آب غیــر   کشی توزیع آب آشامیدنی ایجاد شود و احتمال برگشت جریان و نفوذ آب از یک شـبکه لولــه            لوله کـش

ش آیدبھداشتی به داخل شبکه لوله .کشی توزیع آب آشامیدنی پی
س شار معکو شی فاضالب در لوله-ف ):١۶(ک

ش سرعت جریان فاضالب یا علت           س جریان فاضالب در داخـل             فشاری که بر اثر کاھ لولــه، ھای دیگر، در جھت عک
.است بر آب ھوابند سیفون وارد شودترین لوازم بھداشتی، ممکنبعد از سیفون نزدیک
):٣(فضای پناه دھی 

.فضایی که در مقابل حریق به میزان مشخصی مقاومت می نماید
):١۴(فضای با حجم کافی 

ش از یک متر مکعب برای ھـر                           فضای محل نصب دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز که حجم کل آن مساوی یا بی
حجم فضایی که مستقیمًا بـه        )بی تی یو در ساعت    ١٠٠٠فوت مکعب برای ھر      ۵٠(کیلو کالری در ساعت      ١٧٧

.ممکن است جزیی از حجم فضای محل نصب دستگاه به حساب آید)بدون در و پنجره(محل دستگاه باز باشد 
):١۴(فضای با حجم ناکافی 

کیلـو  ١٧٧فضای محل نصب دستگاھھای با سوخت مایع یا گاز که حجم کل آن کمتر از یک متر مکعب بــرای ھـر                    
.باشد)بی تی یو در ساعت١٠٠٠فوت مکعب برای ھر ۵٠(کالری در ساعت 

):١۴(فضای با خطر
ھر فضایی از ساختمان که به علت وجود گازھا و گرد و غبار قابل اشتعال، الیاف ســوختنی و دیگــر مـواد شــدیدًا              

ش سوزی باالیی داشته باشد .سوختنی، خطر آت
):١۴(فضای به طور غیر عادی درزبند 

ساختمانی که دیوارھا و سقف آن در برابر نفوذ رطوبت مقاوم باشـد و ھمــه درزھـای درھــا و پنجـره ھـای آن بـا                                
نـانوگرم بـر ثانیه بر              ۵٧(نوارھای درزبند مسدود شده باشد، بطوریکه میزان نفوذ رطوبت به داخل آن از یک پــرم                 

.بیشتر نباشد)متر مربع برای یک پاسکال اختالف فشار
ستی  ):١٩(فضای زی

.ھا اعم از فضای مسکونی، فضای کار و مشابه آنفضای مورد استفاده روزمره انسان
):١٩(فضای کنترل شده 

ی،                             بخشھایی از فضای داخل ساختمان، اعم از فضای زیستی و غیر زیستی، که به علت داشتن عملکرد خاـص
ی )یـا خنک      (از دمای زیستگاه، گرم)تریا پایین (بطور مداوم و تا دمایی برابر و یا باالتر  شـرایط حرارتــی   .شـوند  ـم

ش باشد         ساختمانھای مجـاور سـاختمان موردنظـر، از نـوع فضـای کنـترل                 .آنھا در ساختمان باید در محدوده آسای
.باشندشوند مگر آنکه از نوع ذکر شده در تعریف فضای کنترل نشدهشده تلقی می

):١٩(فضای کنترل نشده 
ش ھماننــد فضـاھای درز    (ھایی از فضای ساختمان که تعریف فضای کنترل شده در موردشـان صـادق نیســت            بخ

ش قرار نمی گیرندھا و پارکینگھا، داالنپلهانقطاع بین دو ساختمان، راه ش و سرمای .)ھایی که مورد گرمای
):۵(فلزات 

و بیشــتر آنھـا دارای وزن ویـژه زیـاد       )بـه جـز جیـوه    (فلزھا عناصر ساده ای ھستند که در دمای معمولی جامدنــد   
ت                        .ھستند گرمارسـانی و بــرق رسـانی        .فلزھا نورگذران نیستند مگر طال و نقره که ورق نازک آنھا نورگذران اـس

ش خوارنــد و مــی              .فلزھا خوب است و به سادگی یون مثبت تشکیل می دھند                بیشتر فلزھـا شـکل پذیرنــد چـک
فلزھا جال پذیرند و ھرگاه سطح آنھا جال داده شود، درخشندگی ویژه             .توان آنھا را به صورت ورقه و مفتول درآورد      
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.ای که به جالی فلزی موسوم است از خود نشان می دھند و نور را باز می تابانند
:فلزات ساختمانی اساسًا به دو گروه آھنی و غیر آھنی به شرح زیر تقسیم می شوند

:فلزات آھنی-الف
ص مصرف ساختمانی ندارد، اما انواع فوالد و چدن که آلیاژ ھای آن به حساب می آیند از پر مصرف ترین             آھن خال

.مصالح فلزی اند
:فلزات غیر آھنی-ب

س، سرب، روی و قلع         :عمده ترین فلزات غیر آھنی مصرفی در ساختمان عبارتنداز                 از ســایر فلـزات     .آلومینیوم، م
ش استفاده می شود .مانند نیکل و منیزیم در ساخت آلیاژھا یا به عنوان پوش

ش تانک  ):١۶(فال
ش             وسیله ای آب، به      بیـنی شـده    ای شامل یک مخزن و شیر شناور ورود آب که ھر بار با فرمان دستی مقـدار پـی

.منظور شستشو، وارد لوازم بھداشتی کند
ش والو  ):١۶(فال

ش     شو وارد لــوازم بھداشــتی             بیـنی شـده    شیری که ھر بار بــا فرمــان دسـتی مقـدار پیــ ای آب، به منظـور شست
شـود، تـا از ایجـاد ضــربه قــوچ          کند و با فشار آب یا مکانیسم دیگری بـه طـور خودکـار و بــه تـدریج بسـته مــی                       می

.جلوگیری شود
):١۶(فیتینگ 

رود، مانند زانو، سـه راه،           کشی که برای تغییر امتداد، گرفتن انشعاب یا تغییر قطر لوله به کار می                 اجزایی از لوله 
.تبدیل و غیره

):١۴(فیلتر روغن 
وسیله ای که، در صورت لزوم، در داخل ھود آشپزخانه نصب می شـود و ذرات روغـن و چربــی را از ھـوای گـرم،                      

.بخارآب، دود و غیره، که از دستگاھھای پخت به داخل ھود می رسد، قبل از ورود به کانال تخلیه، جدا می کند
):١٣(فیوز 

ب یافتـه انـد، بـا قطــع                           ی و تناـس ص طراـح وسیله ای که از طریق ذوب یک یا چند المان خود که به نحوی مخصــو
جریان برق اگر شدت آن از مقداری تعیین شده به مدت کافی بیشتر شود، مداری را که در آن قرار گرفته است،                          

.باز می کند
):١۴(فیوز

ت تـا در دمـای معیــنی ذوب شــود و دو قطعــه را از ھـم جــدا کند، یـا                     وسیله ایمنی که طوری طراحی شده اـس
.دمپری را رھا کند

):۶(قاب خمشی 
قابی که در آن اتصاالت تیرھا به ستونھا به صورت پیوســته اســت و رفتـار اعضـا و اتصـاالت آنھـا عمـدتًا خمشــی                         

.باشدمی
):۶(قاب خمشی بتن آرمه متوسط 

.پذیری متوسط طراحی شده باشدنامه بتن ایران برای شکلای که مطابق ضوابط آئینقاب خمشی بتن آرمه
):۶(قاب خمشی معمولی 

.پذیر طراحی نشده باشندای که برای رفتار شکلقابی خمشی فوالدی یا بتن آرمه
):۶(قاب خمشی ویژه 

ث دھــم و آئیــن            ای که برای رفتار شکل       آرمهقابی خمشی فوالدی یا بتن     نامـه بتــن   پذیر زیاد، مطــابق ضـوابط مبـح
.ایران طراحی شده باشد

):۶(قاب مھاربندی شده 
اعضای مورب     .گیردقابی به شکل خر پای قائم که برای مقاومت در برابر نیروھای جانبی مورد استفاده قرار می              

.خرپا ممکن است به صورت ھم محور و یا برون محور به اعضای اصلی خرپا متصل شوند
):۶(قاب مھاربندی شده ھم محور

در ایــن قابھـا   .انـد  ای که در آن اعضای مورب بطور متقارب به اعضای اصلی قاب متصل شـده           قاب مھاربندی شده  
.گیرنداعضا عمدتًا تحت اثر بارھای محوری قرار می

):۶(قاب مھاربندی شده برون محور
شده                          .انـد  نوعی قاب مھاربندی شده فوالدی که در آن اعضاء مورب به طور متقارب به اعضای اصلی قاب متصل ن

س ضوابط ویژه     ای که در مبحث دھم مقررات ملــی سـاختمان آورده شـده اســت، صـورت           طراحی این قابھا براسا
.گیردمی
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):١۴(قابل دسترسی 
ی و کانـال     دستگاھھای تأسیسات گرمایی، تعویض ھوا و تھیه مطبوع یا اجزای لولـه                ی، وقتی      کـش قابـل  «کـش

.اند که برای دسترسی باز کردن یک دریچه یا برداشتن مانعی الزم باشددسترسی
):١۶(قابل دسترسی 

ی بـه آن         قابل دسترسی «کشی وقتیلوازم بھداشتی، دستگاھھای آب و اجزای لوله       ھــا، اند که برای دسترـس
.باز کردن یک دریچه یا برداشتن مانعی الزم باشد

):٩(قالب
.ای موقت برای در بر گرفتن بتن قبل از سخت شدن و کسب مقاومت کافی برای تحمل بار خودسازه

):٩(قالب دوخت 
درجه و قسمت مستقیم انتھایی به طول حداقـل           ١٣۵میلگردی که در یک انتھا دارای قالبی با زاویه خم حداقل             

ی بــا زاویـه خــم حـداقل                     ١٠٠برابر قطـر میلگــرد یــا       ٨ درجـه و قسـمت      ٩٠میلیمــتر و در انتھـای دیگـر دارای قالـب
این قالب ھا بایــد میلگردھـای طولــی واقــع در محیط           .برابر قطر میلگرد، باشد     ٨مستقیم انتھای به طول حداقل        

ی در طـول                     ٩٠محل خم   .مقطع عضو را در برگیرند         ک در میــان، در مقـاطع متواـل درجه قالب ھا بایــد بــه صـورت ـی
.عضو، عوض شود

):٩(قالب ویژه 
ایـن  .میلیمــتر ١٠٠برابر قطر میلگــرد و یا          ٨درجه با انتھای مستقیمی به طول حداقل             ١٣۵قالبی با خم حداقل       

.قالب باید میلگردھای طولی را در بر گیرد و انتھای آن به سمت داخل خاموت متمایل باشد
سمت برقدار  ):١٣(ق

ھر سیم یا ھادی دیگری که با نیت برقدار شدن آن در بھره برداری عادی مورد استفاده قرار می گیرد و شامل 
.شودرا شامل نمی)PEN(خنثی/باشد ولی بطور قراردادی ھادی مشترک حفاظتیھادی خنثی نیز می

.کندگرفتگی را اطالق نمیاین اصطالح الزامًا خطر برق-یادآوری
سمت ھادی بیگانه  ):١٣(ق

ی         ھر سیم یا ھادی    ی نـم ت پتانسـیلی را کـه معمـوًال            ای است که جزء تأسیسات الکتریـک ی قــادر اـس باشـد وـل
س قرار دھد ض تما )در اثر بروز اتصالی برقدار گردد.(پتانسیل زمین است در معر

:قسمتھای ھادی بیگانه برای مثال عبارتند از-یادآوری
؛ اسکلت فلزی و قسمتھای فلزی ساختمانھا

ھای فلزی گاز، آب و حرارت مرکزی و غیره و کلیه بخشھای دیگر غیر برقی که از نظر الکتریکی به آنھا لوله
؛ )و غیرهھامانند رادیاتورھا، اجاقھای خوراک پزی گازی و زغالی، طشتکھای فلزی ظرفشویی(متصل باشند

کفھا و دیوارھای غیر عایق؛ 
):۵(قطران 

ھنگامی که مواد آلی مانند چوب، زغال ســنگ و تــورب را در ظـروف ســر بسـته و دور از ھـوا گرمـا دھنـد از آنھـا                              
ش و تقطـیر قطــران خـام            .آیدشود که از سرد کردن آنھا قطران خام بدست می              گازھایی متصاعد می   بر اثـر پــاالی

.شـود مانـد کـه زفــت قطـران نامیـده می             مواد فرار آن خارج شده و جسم جامد یا نیمـه جامـد از آن بـه جـا مــی                           
.معمولترین قطرانی که در ساختمان و راھسازی مصرف دارد قطران زغال سنگ و زفت آن است

):١۴(قطعات محافظ 
ش فاصــله مجــاز بین مـواد                ھر نوع قطعات و اجزای محافظ، ساخته شده از مواد نسوختنی، کـه بـه منظـور کــاھ

.سوختنی و سطوح گرم دستگاھھا و اجزای تأسیسات گرمایی، قرار داده شوند
س ):١٣(اند قطعاتی که در آن واحد در دستر

س باشندھادیھا یا اجزای ھادی ص، یا یک حیوان اھلی، قابل لم .ای ھستند که ھمزمان توسط یک شخ
س باشند-یادآوری :قطعات زیر ممکن است در آن واحد در دستر

قسمتھای برقدار
ھای ھادیبدنه

قسمتھای ھادی بیگانه 
ھادیھای حفاظتی 
الکترودھای زمین 
):١۴(قطعه انبساط 

ض و انبساط؛ وسیله ای برای جذب حرکات لوله، ناشی از تغییر دما و انقبا
):۵(قیر
ی با ترکیبـات پیچیـده                   ای چسبنده، به رنگ سـیاه مایـل بــه قھـوه         ماده ای کـه از شــمار زیــادی ھیدروکربنھای آـل
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.شیمیایی ساخته شده است
.شودنیمه جامد است و بر اثر حرارت روان می-قیر در دمای محیط تقریبًا جامد

.شودھایی مانند سولفید کربن و تتراکلرید کربن حل میھای معدنی و حاللقیر در روغن
ش نفت خام حاصل                  .شوندقیرھا عمدتًا به دو نوع تقسیم می       اگر از معدن بدست آید قیر طبیعی و ھرگاه از پاالی

.شود، قیر ساختگی نام دارد
):١۵(کابین 

جزیی از آسانسور که مسافر، بار یا ھر دو را در خود جای میدھــد کـابین دارای ـکف بــرای ایسـتادن، دیوارھایــی                          
.باشدبرای حفاظت مسافرین یا بار، سقف و معموالًدارای درب می

):١۵(کابین دو درب 
کابین دو درب روبرو و در صورتیکه در دو    «کابینی که دو درب دارد، در صورتیکه این دو درب در دو ضلع روبرو باشند     

)١۵مبحث۴-١-٢-١۵شکل .ک.ر.(ضلع مجاور باشند کابین دو درب مجاور نامیده می شود
):۶(کاربری 

شود؛ به نوع استفاده از ساختمان، مانند استفاده به صورت مسکونی یا اداری و غیره اطالق می
):١۴(کاربری 

:نوع اشغال و تصرف ھر فضای ساختمان توسط انسان

:Aکاربری گروه 

)Division1(نفر یا بیشتر١٠٠٠فضای اجتماعات با داشتن سن و جمعیت 
Division(نفر١٠٠٠فضای اجتماعات با داشتن سن و جمعیت کمتر از  2(

Division()آموزشی(نفر یا بیشتر٢٠٠فضای اجتماعات بدون سن و جمعیت  2.1(
(آموزشی(نفر ١٠٠٠فضای اجتماعات بدون سن و جمعیت کمتراز  (Division 3(

Division(استادیوم با پارک تفریحی 4(
:Eکاربری گروه 

ش از            ش از   ۵٠ساختمان آموزشی تا پایان دبیرستان و بی (سـاعت در روز    ۴ساعت کار در ھفته یــا      ١٢نفر و بی
Division 1(

ش از    ۵٠ساختمان آموزشی تا پایان دبیرستان و کمتر از         (سـاعت در روز   ۴ساعت کار در ھفته یا    ١٢نفر و بی
Division 2(

ش از  Division(کودک۶کودکستان بی 3(

:Iکاربری گروه 

ش از      ۶کودکستان تمام وقت زیر       ش از             ۵سال و بی نفـر بــا   ۵نفر، بیمارستان، خانه بھداشت، خانه سالمندان بیــ
Division(برانکار و ساختمانھای مشابه 1(

ش از  Division(سال۶نفر و روی پای خود، خانه کودکان باالی ۵خانه سالمندان بی 2(
Division(بیمارستان روانی، خانه بیماران روانی و ساختمانھای مشابه 3(

):٢(کاربری ساختمان 
.نحوه استفاده از ساختمان احداث شده

):١٩(کاربری ساختمان 
)بندی کاربری ساختمانھاگروه(مبحث نوزدھم۴بندی ارائه شده در پیوستنوع کاربرد ساختمان طبق گروه

):١٢(کار در ساعت غیر عادی 
ت و ایمــنی، کـار در                .کاری که در خارج از وقت عادی یــا ســاعت کـار انجـام شــود                 کــار نگھبانــان و کــارگران حفاـظ

.شودساعت غیرعادی تلقی نمی
):١٢(کارفرما 

بـه حســاب خــود و بــا      )محـل کـار   (شخصی حقیقی یا حقوقی که یک یا چند نفر کارگر را در کارگـاه سـاختمانی                   
.گمارد، اعم از اینکه پیمانکار اصلی، پیمانکار جزء یا صاحب کار باشدپرداخت مزد به کار می

):١١(کارگاه ساخت 
محلی مناسب که دارای امکانات و تجھیزات کافی بـرای عملیاتی ماننــد برشـکاری، سـوراخکاری، جوشـکاری،                              

که ساخت قطعات تحت نظــر گـروه کنــترل کیفیــت بــه       خمکاری، و ھمچنین نیروی انسانی ماھر باشد به نحوی         
.صورت مطلوب انجام پذیرد

):١٢(کارگاه ساختمانی 
ث دوازدھــم در آن انجـام       )٢-٣-١-١٢(محلی که یک یا تعدادی از عملیات ساختمانی منـدرج در مفـاد بنــد                مبـح
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.شود
):١٢(کارگر

.در مقابل دریافت مزد به درخواست و به حساب کارفرما کار کند)محل کار(شخصی که در کارگاه ساختمانی
):۵(کاشی 
١٠٠٠ھای ظریف بلورین و متخلخل است کـه معمــوًال در حرارتــی بـاالتر از                 ای سرامیکی، متشکل از دانه        فرآورده

س پخته شده و در انواع لعابدار و بدون لعاب تولیـد مــی                  ت         .شـود درجه سلسیو ی ممکـن اـس رویـه لعــابی کاـش
.براق، نیمه براق، مات، ساده، گلدار سفید و یا رنگی باشد

):١۴(کانال 
.مجرایی برای ھدایت ھوای رفت، برگشت یا تخلیه

):١۴(کانال قائم 
.کانالی که به طور قائم، یک طبقه یا بیشتر، ادامه یابد

):١۴(کانوپی 
.گیردکالھک ھود که روی دستگاه پخت و پز قرار می

):١٩(کف 
عنصر ساختمانی افقی یا دال، که در باال با یک فضای کنترل شده، و در پایین با خاک یا با فضای کنترل نشده یا                       

س است .شودکف بخشی از پوسته خارجی ساختمان محسوب می.فضای خارجی در تما
):١۶(شوی آب باران کف

.کنددریافت کننده آب باران که روی بام نصب می شود و آب باران بام را به لوله قائم آب باران ھدایت می
):٩(کالفھا 

ی                           شی ناشــی از زلزلــه را منتقـل ـم کننـد و مانع جـدا           قطعاتی که معموًال به صورت عضو کششی نیروھای اینر
.ھا و دیوارھا از یکدیگر می شوندشدن اجزای دیگر سازه مانند شالوده

):١۴(کالھک تعادل 
ش یا در محل خروج از دستگاه گازسوز، به منظورھای زیر نصب میوسیله .شودای که روی لوله رابط دودک

س زدن دود، خروج دود از دھانه باز آن ش یا پ ش، مسدود بودن دودک .امکان پذیر میشوددر صورت نبود مک
ش وارد می                 ش، مقداری ھوای اضافی به داخل دودک ش اضافی دودک کنـد و ضــمن رقـیق کــردن آن،            در صورت مک

ش متعادل می .سازدجریان دود را در داخل دودک
ش  ):١٧(کالھک تعدیل جریان دودک

ی               وسیله س از دستگاه گازســوز قرار داده ـم ش در محلی بالفاصله پ شـود و جزئــی از     ای که روی لوله رابط دودک
کالھک تعدیل جریان   .این وسیله ممکن است درون خود دستگاه نیز تعبیه شده باشد         .آیداین لوله به شمار می   

ش به منظورھای زیر نصب می :شوددودک
ک                                  )الف س از کالـھ ش که ـپ ش، یا عدم وجود جریان یا بسته شدن بخشی از لوله رابط دودک در صورت نبودن مک

.نمایدپذیر میقرار دارد، بیرون آمدن محصوالت احتراق را امکان
س جریان به دستگاه گازسوز می گردد)ب .مانع ورود پ
ش را بر کار دستگاه گازسوز خنثی می نماید)پ .اثرات تغییرات ایجاد شده در جریان دودک
ش رقیق می)ت ش را برای تنظیم جریان دودک .نمایدمحصوالت احتراق داخل دودک

ش شان کلید آت ):١۵(ن
ش نشان          ش نشان فعال شده و کنترل آسانسور فقط توسط آت راھبر داخل (کلیدی که در مواقع ضروری توسط آت

ف                      )کابین ی شـود تـا کــارایی آسانســور بـا حــذف توـق ھــای صورت می گیرد و بـه ســایر احضـارھا پاســخ داده نـم
.غیرضروری بیشتر شود

(مجزا کننده-ایزوالتور(کلید جداکننده (١٣:(
یک وسیله مکانیکی قطع و وصل که در حالت قطع، فاصله جدایی الزم را طبق مشخصات تعیین شده، به وجـود                

.آوردمی
کلید جداکننده قادر است فقط ھنگامی یک مدار را قطع یا وصل کند که جریانھـای قابل اغمــاض برقــرار                 -یادآوری

.ای بین ولتاژ دو سر ھر یک از قطبھای کلید جداکننده ایجاد نشودشده یا قطع شوند و یا تغییر قابل مالحضه
ص                                ھمچنین کلید جداکننــده مــی      توانــد جریانھـایی را در شـرایط عـادی از مـدار عبور دھـد و بـرای زمـانی مشـخ

.جریانھایی را در شرایط غیر عادی مانند اتصال کوتاه تحمل کند

(کلید ایزوالتور زیربار(کلید جداکننده زیربار (١٣:(

.کلیدی که ھر دو خاصیت مربوط به کلیدھای جداکننده و قطع بار را دارا باشد
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(کلید اتوماتیک(کلید خودکار (١٣:(
وسیله مکانیکی قطع و وصل خودکار جریان که قادر است در شرایط عادی مدار، جریانھایی را وصل یا قطـع کنـد                              
ص ولی غیر عادی مدار مانند اتصال کوتاه، جریانھایی را وصل و قطع کند                                   و یا از خود عبور دھد و در شرایط مشخ

اضـافه بــار،     (این نوع کلید مجھز به وسایلی است کـه جریانھــای غـیر عــادی       .یا به مدتی کوتاه از خود عبور دھد   
.را به طور خودکار قطع کند)اتصال کوتاه

):١٣(کلید فیوز جداکننده 
کلید جداکننده ای که در آن فشنگ فیوز و یا نگھدار فیوز ھمراه با فشنگ فیوز کنتاکتھای متحرک کلید جداکننـده           

.دھدرا تشکیل می
):١٣(کلید فیوز قطع بار 

کلید قطع باری که در آن فشنگ فیوز و یا نگھداری فیوز ھمراه با فشنگ فیوز کنتاکتھای متحرک کلید قطع بـار را                              
.دھدتشکیل می

):١٣(کلید فیوز جداکننده و قطع بار 
.کلید فیوزی که ھر دو خاصیت مربوط به کلید فیوزھای جداکننده و قطع بار را دارا باشد

):١٣(کلید قطع بار 
.باشـد یک وسیله مکانیکی قطع و وصل که قادر به وصل، عبور دادن و قطع جریان برق مدار در شرایط عادی می                  

ص                    ص باشـد و ھمینطـور بــرای زمـانی مشـخ شرایط عادی ممکن است شامل وضعیتی با اضافه بارھـای مشــخ
.جریانھایی را در شرایط غیرعادی مدار مانند اتصال کوتاه تحمل کند

):١۴(کنترل اطمینان خودکار قطع گاز 
ای که در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه، گــاز ورودی به شـعله اصــلی یـا شـعله اصلی مشـعل و                       وسیله

.کندشمعک ھر دو را قطع می
):١۴(کنترل اطمینان شمعک 

ای که، در صورت از کار افتادن شمعک یا ھر وسیله روشن کننده دیگر مشعل اصلی، و در صورت قطع وسیله
flame(شعله  failure(بنددمشعل اصلی، ورود سوخت را به مشعل اصلی به طور خودکار می.

):١۴(کنترل اطمینان وجود حداقل اکسیژن 
ای که با کم شدن اکسیژن فضای محل نصب دستگاه از مقدار تعیین شده، به طور خودکار گاز ورودی بـه                   وسیله

.کندشمعک و شعله اصلی مشعل دستگاه گازسوز را قطع می
):١۴(کنترل اطمینان وجود شعله 

ای که در صورت روشن نشدن مشعل دستگاه یا از بین رفتن شعله اصلی، ورود سوخت به شعله اصلی                       وسیله
.کندمشعل، یا شعله اصلی مشعل و شمعک آن ھر دو را قطع می

):١۴(کنترل حد دمای باال 
ش          وسیله س به تغییرات دما، که وقتی دمــای نقطـه موردنظـر از حـد پیــ بیـنی شـده بــاالتر رود، به طـور           ای حسا

.بنددخودکار راه ورود سوخت به مشعل را می
(گاورنر(کنترل کننده مکانیکی سرعت (١۵:(

در (کابین یا وزنه تعادل  )پاراشوت(ای مکانیکی که از طریق سیم بگسل یا زنجیر به سیستم ترمز ایمنی              وسیله
ش سرعت از حد تعیین شده قفل کرده و ضمن فرمان قطـع بــرق موتــور                             )صورت وجود  وصل است تا درموقع افزای

.آسانسور، سیستم ترمز ایمنی را فعال نماید
):١٧(ھا کنترل کننده

این وسایل دستی، نیمــه    .رودوسایلی که برای تنظیم مقدار گاز، ھوا، آب و یا برق در وسایل گازسوز به کار می                  
.باشندخودکار و خودکار می

):٢(کنترل مضاعف 
.بررسی نحوه اجرای عملیات ساختمانی و نظارت در حین اجراء، توسط سازمان نظام مھندسی ساختمان

):٢(کنترل نھایی 
ش                 بررسی و اندازه     ھــای الزم در مرحلـه اتمـام         گیری کارھای انجام شده ساختمان و تأسیسات آن و انجام آزمـای

.کار
):١٧(کنتور گاز 

.رودگیری حجم گاز مصرفی به کار میدستگاھی که برای اندازه
سور ):١۴(کندان

.چگالنده.ک.ر
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سته  ):١۴(کوره ب
دستگاه گرم کننده ھوا، با سوخت مایع یا گاز، محصور در اتاقک مخصوص خود، که ھوای مورد نیاز برای احـتراق                

.را مستقیمًا از خارج دریافت میکند
):١۴(کوره ھوای گرم 

.دستگاه گرم کننده کامًال مستقل که برای فرستادن ھوای گرم به فضاھایی از ساختمان طراحی شده باشد
):١۴(کولر آبی 

ش میدستگاه خنک کننده س ھوا را با تبخیر آب در مسیر آن کاھ .دھدای که گرمای محسو
):١٧(گاز طبیعی 

ش شده ھیدروکربورھای گازی       در .شـود ھا به نقاط مصـرف منتقــل مــی    که از پاالیشگاه    )عمدتًا متان  (مخلوط پاالی
.این مقررات ھر جا که کلمه گاز آمده به معنی گاز طبیعی است

):١٧(گاز مایع 
ت فشـار بخــار خــود بــه صـورت مــایع در سـیلندر                                 مخلوط ھیدروکربورھای مایع سبک شامل بوتان و پروپان که تـح

.شودذخیره می
ش  ):١٧(گازھای دودک

.ای از محصوالت احتراق و ھوای اضافیآمیخته
):۵(گچ ساختمانی 

.که در صورت خالص بودن، سفید رنگ است)چسباننده ھوایی(یکی از مواد چسباننده ساختمانی 
.آیددرجه بدست می١٨٠گچ ساختمانی از پختن سنگ گچ در گرمای حدود 

ش پایه  ):١٩(گرمای
ش اصلی ساختمان که با دمای خارج تنظیم می .گرددگرمای

ش تکمیلی  ):١٩(گرمای
ش پایـه بــه               ی کـه گرمـای ش فرعی ساختمان که برای جوابگویی به نیازھای گرمایی کوتاه مــدت، در مواقـع گرمای

ش .گرددبینی میتنھایی کافی نیست پی
ش مرکب  ):١٩(گرمای

ش تشکیل شده از دو مؤلفه پایه و تکمیلی .گرمای
):١١(گروه کنترل کیفیت

ص و تجربـه کــافی در کــاربرد اســتانداردھای ویژگــی ھـای ھندســی                 مجموعه ای از افـراد واجـد شـرایط بــا تخـص
ش، روشھای جوشکاری، عملیات نصب که مجھز به وسایل الزم برای                            ومکانیکی و شیمیایی مصالح فوالدی، جو

.اندازه گیری ویژگیھای مورد نظر باشند
ش ناظر (ناظران(گزار (٢:(

اعالم رسمی مراحل مختلف عملیات ساختمانی یـا تخلف سـاختمانی یـا وضــع و شـرایط موجـود سـاختمان در                          
.به مرجع صدور پروانه ساختمان)ناظران(ھای مخصوص توسط ناظربرگ

):٢(گواھی پایان کار 
ســند صــادر شــده توســط مرجــع صــدور پروانــه ســاختمانی مبــنی بــر اتمــام ســاختمان طبــق مقــررات و ضــوابط             

.شھرسازی و ساختمانی
):٢(گواھی صحت اجرا 

برگ صادر شده توسط مرجع صدور پروانه ساختمان مبنی بر صحت عملیات ساختمانی اجرا شده تا تاریخی که                             
.شوداین گواھی صادر می

):٢(گواھی نحوه کاربری 
.برگ صادر شده توسط مرجع صدور پروانه مبنی بر تعیین یا تأیید کاربری ساختمان

):٢(گودبرداری 
آالت مکـانیکی و     کنی با وسایل دستی یـا ماشــین        عملیات خاکی برای ایجاد گود شامل خاکبرداری، حفاری، پی            

.غیر مکانیکی
):١۶(گیره اتصال به تیرآھن 

ش کاری         ای که به قسمت زیرین تیرآھن سقف متصل می       وسیله شود و به منظور خودداری از سوراخ کاری و جو
.رودتیر آھن، برای اتصال آویز به سقف به کار می

):١۶(گیره لوله قائم 
.ای برای نگاه داشتن لوله قائم در موقعیت معینوسیله
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):١٩(المپ کم مصرف 
ش از  لومن بر وات ۴٠المپ با راندمان بی

):١٨(الیه 
ماننــد انــدود گــچ، قیرگونــی،      .شود که چگالی حجمی آن در جھات مختلف یکسان باشـد                به ساختاری گفته می     

دیوار آجری 
):١۶(الیی 

ای، به منظور حفاظت لوله یا            غالف محافظی که بین سطح خارجی لوله یا عایق آن و سطح داخلی بست گیره                      
.شودعایق در برابر خوردگی، الکترولیز، محدود کردن مقدار انتقال گرما، یا توزیع بارھای وارده، نصب می

):١۶(لبه سرریز 
ی ســطحی از آن دســتگاه اســت کـه وقـتی آب از                   لبه سرریز در لوازم بھداشتی و ھر دریافت کننده آب، تراز افـق

.تواند از آن تراز باالتر رود و از لبه آن سرریز می کندشیر یا لوله در آن بریزد، نمی
):١۴(کاری سخت لحیم

٨٠٠(درجـه سـانتیگراد       ۴٢٧کاری بیشتر از    روشی در اتصال لحیمی موئینگی، که در آن دمای ذوب مفتول لحیم                 
.است)درجه فارنھایت

):١۴(کاری نرم لحیم
٨٠٠(درجـه سـانتیگراد    ۴٢٧کــاری کمتر از       روشی در اتصال لحیمی موئینگی، که در آن دمای ذوب مفتول لحیــم      

.است)درجه فارنھایت
):١۴(ای گیر لولهلرزه

شود و مــانع از انتقـال ارتعاشـات      ای شکل و قابل انعطاف که بین دو قطعه لوله یا فیتینگ نصب می              ای لولهقطعه
.شوددستگاه می

شی مقاوم اسمی، ):٩(لنگر خم
ش، بیشـترین لنگــر           لنگر خمشی مقاوم اسمی در یک مقطع از اعضـای خمشــی یــا اعضـای تحــت فشـار و خمــ

ی مقـاوم        ١۵/١این لنگر مساوی بــا    .خمشی است که عضو می تواند در آن مقطع تحمل کند           برابـر لنگـر خمـش
.شودمقطع در نظر گرفته می

شی مقاوم محتمل  ):٩(لنگر خم

ض              ی مقـاوم بــا فــر ت بــا لنگــر خمـش (ولنگـر خمشــی مقـاوم محتمــل مسـاوی اـس

)باشدمقاومت میلگردھای فوالدی می
ش  ):١۴(لوله رابط دودک

ش قـائم منتقــل کنـد                        لوله ایـن  .ای که گازھای حاصل از احتراق را، از یک دستگاه با سوخت مایع یا گاز، به دودـک
ش معموًال نسبت به سطح افقی شیب .دار استقسمت از دودک

):١۶(لوازم بھداشتی 
ی                  ی یــا موقت نصــب ـم ی توزیــع آب   لولــه«شـوند و آب را از      لوازمی که در ساختمان یـا ملک بـه طـور دائـم کـش

ستقیم، بـه                   .کنندمصرفی ساختمان دریافت می       ی  لولــه«فاضالب خروجی از ایــن لــوازم، مســتقیم یا غیرم کـش
ظروف، مخازن و دستگاھھایی که در تأسیسات گرمـایی، تعــویض ھـوا و               .ریزندفاضالب بھداشتی ساختمان می      

ب مــی                     شـوند، لـوازم بھداشـتی محسـوب            تھویه مطبوع یا به منظور تولید، در ساختمانھای تجاری و صنعتی نـص
.شوندنمی

ی  ):١۶(لوازم بھداشتی خصوص
ی ھتـل و متــل و در جاھـای مشــابه کـه بـه               ھا، آپارتمان لوازم بھداشتی در خانه    ھا، حمام یا توالت اتـاق خصوـص

ص یا یک خانواده نصب می .شوندمنظور استفاده یک شخ
):١۶(لوازم بھداشتی عمومی 
س، ورزشــگاھھا، ھتــل     لــوازم بھداشــتی در توالــت   آھــن، فرودگاھھــا،    ھــا، ایســتگاھھای راه ھــای عمومــی مــدار

ساختمانھای اداری، رستورانھا، ساختمانھای عمومی، گردشگاھھای عمومی و در جاھای مشابه کـه تعـدادی                         
.اند که استفاده از آنھا برای عموم آزاد استلوازم بھداشتی طوری نصب شده

):١۶(لوله افقی 
.درجه داشته باشد۴۵ای کمتر از ھر لوله یا فیتینگ که نسبت به تراز افق زاویه

):١۶(لوله اصلی افقی 
ی فاضــالب قــرار دارد و فاضـالب سـاختمان را کـه از                   ترین قســمت شـبکه لولــه     لوله اصلی افقی که در پایین      کـش
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.کندریزد، به خارج از ساختمان ھدایت میترین طبقه در آن میھای قائم یا لوازم بھداشتی پائینلوله
):١۶(لوله خروجی از ساختمان 

که فاضالب لوله اصلی افقی ساختمان را به سمت شبکه فاضالب شـھری،              )یا ملک (لوله خروجی از ساختمان   
.کنددستگاه تصفیه فاضالب خصوصی، یا ھر سیستم دفع، ھدایت می

):١۶(لوله خروجی فاضالب 
دھد ھای آب، را انتقال میای که فاضالب خروجی از لوازم بھداشتی یا دیگر مصرف کنندهلوله

ش ):١٧(لوله رابط دودک
ش مرتبط میلوله .کندای که وسیله گازسوز را به دودک

sewage(لوله فاضالب Pipe ) ( 16:(
.ای که فاضالب توالت و پیسوار را انتقال دھدلوله

waste(لوله فاضالب Pipe ) ( 16:(
.ای که ھرگونه فاضالب خروجی از لوازم بھداشتی، غیر از توالت و پیسوار، را انتقال دھدلوله

):١۶(لوله فاضالب بھداشتی 
.ای که ھرگونه فاضالب ساختمان، غیر از آب باران یا آبھای سطحی، را انتقال دھدلوله

):١۶(لوله قائم 
.درجه یا بیشتر داشته باشد۴۵ھر لوله یا فیتینگ که نسبت به تراز افق زاویه 

):١۶(لوله قائم آب باران روی دیوار خارجی 
.کندِشود و آب باران بام را به پائین ھدایت میلوله قائم آب باران که روی دیوار خارجی ساختمان نصب می

):١۶(لوله قائم فاضالب 
ی   لوله قائمی که فاضالب را از شاخه      تـرین طبقـه بــه لولـه اصـلی افقــی فاضـالب          گــیرد و در پـائین    ھای طبقات ـم

.کندمنتقل می
):١۶(لوله یا فیتینگ بدون سرب 

ش از  .درصد نباشد٨لوله و فیتینگ فلزی که نسبت سرب آن بی
شی داخلی لوله ):١٧(ک

.نمایدکشی داخل ساختمان است که رگوالتور گاز را به وسایل گازسوز متصل میسیستم لوله
):٢(مالک 

.شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب سند مالکیت صاحب زمین یا ساختمان شناخته می شود
شت جریان  ):١۶(مانع برگ

.کشی آب آشامیدنی جلوگیری کندھر وسیله یا شیری که از برگشت جریان به شبکه لوله
شت جریان از نوع شیر اطمینان اختالف فشار بین دو شیر یک طرفه ):١۶(مانع برگ

این وسیله شامل دو عدد شیر یک طرفه مورد تأئید است که در فاصله بین آنھا یک شیر اطمینان اختالف فشــار                          
ت بـرای                 .نصب شده است   دو طرف ایــن وســیله شـیر قطــع و وصــل و بیـن دو شـیر یــک طرفـه شـیرھای برداـش
ش نصب می  ت          .شودآزمای باشـد، شـیر    )ورود آب(وقتی فشار بین دو شیر یک طرفه بیشتر از فشار آب باال دـس

ش می       کند و مقداری آب خارج می     اطمینان باز می    یابـد و مـانع برگشــت جریــان آب به شــبکه            شود و فشار کاھ
.شودکشی توزیع آب آشامیدنی میلوله

):٣(مانع حریق 
ی از مقاومــت     )مانند سقف (یا افقی)مانند دیوار (ای سرتاسری که به صورت قائم       صفحه یا پرده    با زمان مشخـص

ش و دود از فضـایی بـه فضــای دیگـر بــه کـار گرفتــه مــی                           ش آت ایـن صــفحات    .شـود حریق برای جلوگیری از گستر
.ھمچنین ممکن است برای حریق بند کردن بازشوھا نیز مورد استفاده قرار گیرند

):٣(مانع دود
وسیله جداسازی با مشخصات مقاوم حریق یا غیرمقاوم در برابر حریق که به صورت افقی یا قائم، ماننـد دیـوار،                              

ت         .شودکف یا سقف به منظور ممانعت از حرکت دود، طراحی و ساخته می            موانع دود ممکن است برای حفاـظ
.بازشوھا نیز به کار گرفته شوند

):١۴(مبرد احیا شده 
.مبردی کـه بـرای رســیدن بـه مشخصـات یــک مـبرد تــازه، از ھـر طریــق از جملـه تقطـیر، بــاز تولید شـده باشــد                            

پذیـر   احیاء مبرد معموًال از طریق انجـام فرآینـدھایی امکـان                .مشخصات این مبرد با آنالیز شیمیایی باید تأیید شود                
.است که به کمک باز تولید صنعتی و در کارخانه انجام شود

):١۴(مبرد بازیافتی 
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ش یا ھرگونه فرآیندی، از یک سیستم تبرید خارج شود .مبردی که در ھر شرایط، بدون نیاز به آزمای
):١۴(مبرد تصفیه شده 

ب    مبردی که با جدا کردن روغن و گازھای غیرقابل تقطیر و از طریق عبور یک یا چند مرحله           ای از فیلترھای مناـس
ض و خشک  ( ت، مـواد اسـیدی و ذرات خـارجی تصـفیه             )کنمانند قطعاتی از فیلتر قابل تعوی ش مقدار رطوـب و کاھ

.شده باشد
.گیرداین تصفیه معموًال در محل کارگاه یا در یک تعمیرگاه محلی صورت می

):A14(مبردھای گروه 
ppmبرابر یا کمتر از )TLV-TWA(از نظر سمی بودن، مبردھایی که اگر مقدار تراکم آنھا در ھوا، بر پایه 400

.باشد، ھیچ اثر سمی قابل تشخیصی نداشته باشند
):B14(مبردھای گروه 

ppmکمتر از )TLV-TWA(از نظر سمی بودن، مبردھایی که اگر مقدار تراکم آنھا در ھوا، بر پایه باشد، اثر 400
.مسمومیت قابل تشخیصی بر افراد داشته باشد

):١۴(١مبردھای گروه
ش در ھوا، در فشار                     پونـد بـر اینـچ       ٧١/١۴کیلو پاسکال   ١٠١از نظر قابلیت اشتعال، مبردھایی که در ھنگام آزمای

ش شعله را نشان نمی)درجه فارنھایت٧٠(درجه سانتیگراد٢١، دمای )مربع مطلق .دھند، گستر
):١۴(٢مبردھای گروه

ش از )LFL(از نظر اشتعال، مبردھایی که حداقل تراکم اشتعال پوند بر ٠٠۶٢۵/٠(کیلوگرم بر متر مکعب١/٠، بی
پوند بر اینچ مربع ٧/١۴(کیلوپاسکال١٠١و فشار )درجه فارنھایت٧٠(درجه سانتیگراد٢١در دمای )فوت مکعب

.داشته باشند)یو بر پوندتیبی٨١٧۴(کیلوژول بر کیلوگرم١٩٠٠٠، گرمای ناشی از احتراق کمتر از )مطلق
):١۴(٣مبردھای گروه

(کیلوگرم بر متر مکعب١/٠، کمتر یا برابر)LFL(از نظر قابلیت اشتعال، مبردھایی که حداقل تراکم اشتعال
٧/١۴(کیلوپاسکال١٠١و فشار )درجه فارنھایت٧٠(درجه سانتیگراد٢١در دمای )پوند بر فوت مکعب٠/٠٠۶٢۵

یو تیبی٨١٧۴(کیلوژول بر کیلوگرم١٩٠٠٠، گرمای ناشی از احتراق برابر یا بیشتر از )پوند بر اینچ مربع مطلق
.داشته باشند)بر پوند
(در مورد مقررات محلی(محل (٢:(

ص شامل یک شھر، یک روستا یا حومه آنھا .محدوده جغرافیایی مشخ
):٣(محوطه باز 

محوطه باز باید برای جای دادن    .فضایی که تصرفی در آن صورت نگرفته و بوسیله ساختمان محصور نشده باشد              
ش         متصرفان بنا کافی باشد و اندازه و محل آن به گونه                نشــانی و  ای باشد که به ھنگــام بــروز حرـیـق، مــاموران آتــ

محوطه باز باید در تمام اوقات شــبانه روز از ھرگونــه          .ایمنی بتوانند به آن دسترسی داشته و از آن استفاده برند         
.موانع خالی باشد

):١٧(و )٢(مجری 
ص حقیقی یا حقوقی دارای صالحیت اجرای ساختمان .شخ

سازی افقی  ):٣(مجزا 
ی                               ی، عموـم ص بین دیوارھای خارجی بنا تا مرز مالکیت یا سایر بناھای ھمسایگی، اعم از خصوـص فاصله مشخ

)٣مبحث ۴-١-٣بند .ک.ر.(شودو خیابان که به منظور تأمین فضای باز الزم در نظر گرفته می
):١٢(مرجع ذیصالح 

.مرجعی که طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یا ابالغ ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد
):٢(مرجع صدور پروانه ساختمان 

.ارگانی که طبق قانون وظیفه صدور پروانه ساختمان و انجام امور مربوط به آن را بر عھده دارد
:)٩(بندی مجموعه قالب

ی                   مجموعه ب، بدنــه قالــب،          ای که برای نگھـداری بتـن در شــکل مــورد نظـر به کــار ـم شتمل بـر رویــه قاـل رود، م
.بندھا، کالفھا، چپ و راستھا و نظایر اینھاپشت

):٢٠(مجوز عالئم تصویری و تابلو
س از انطباق آن با مشخصات مجاز، توسط نھاد مســئول صــادر و بـه متقاضــی ارائــه                                پروانه نصب تابلو است که پ

.گرددمی
ش  ):١٩(محدوده آسای

ش میساکنین یا استفاده%٨٠شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود  س آسای .کنندکنندگان در آن احسا
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):١٩(محدوده دمای متعارف 
ص باید حفظ گردد .محدوده دمایی که در فضاھای دارای عملکرد خا

):١٧(محصوالت احتراق 
آید، به انضمام گازھای بی اثـر، به اسـتثنای ھـوای اضــافی، محصـوالت                      آنچه که در نتیجه احتراق به دست می         

.شوداحتراق نامیده می
):١٧(محفظه احتراق 

.شودبخشی از دستگاه گازسوز که عمل احتراق در آن انجام می
):١٢(محل کار 

محلی در محدوده کارگاه ساختمانی که در اختیار کارفرما باشد و کارگران به درخواست و بــه حسـاب کارفرمـای                      
.خود در آنجا مشغول کار باشند و برای انجام کار به آنجا وارد شوند

شار جو  ):١۴(مخزن با ف
.مخزن سوخت مایعی که برای فشار جو طراحی شده و با ھوای آزاد خارج در ارتباط باشد

):١۴(مخزن تحت فشار 
.ای که برای نگھداری مایع، گاز یا مخلوط آنھا، در فشار معینی طراحی شده باشدمخزن بسته

):١۴(مخزن تغذیه 
.دستگاه متصل باشد و آن را تغذیه کندکمک پمپ، به مشعلمایعی که مستقیماً، یا بهمخزن سوخت

):١۴(مخزن تغذیه ثقلی 
.ای که سوخت مایع به طور ثقلی و مستقیمًا از آن به مشعل دستگاه برسدمخزن تغذیه

):١۴(مخزن روزانه 
ش حداکثر         ، که برای نصب بین مخـزن ذخــیره     )گالن آمریکایی   ۶٠(لیتر٢۴٠مخزن تغذیه سوخت مایعی، با گنجای

.اصلی و مشعل دستگاه طراحی شده باشد و مخزن ذخیره اصلی را از مشعل دستگاه جدا کند
(مدار الکتریکی در تأسیسات(مدار (١٣:(

ای از تجھیزات الکتریکی در یک تأسیسات است کـه از منبــع واحـدی تغذیــه نمــوده و بـه کمــک وســائل                       مجموعه
.حفاظتی واحدی در برابر اضافه جریانھا حفاظت شده باشد

):١٩(مراجع ذیصالح 
.ھای تعیین شده در این مبحث مورد تأیید رسمی باشدمراجعی که صالحیت آنھا در زمینه

):١١(مراحل کنترل کیفیت 
ص یا مؤسسات                    مراحلی از کار که در پایان این مراحل برای ورود به مرحله بعدی تأییدیه مرحله قبل توسط اشخا

ش،        .مســئول کنــترل کیفیــت ضــروری اســت    ش، مونتــاژ، جــو ایــن مراحــل شــامل مراحلــی ماننــد تھیــه مــواد، بــر
کم یا زیاد کردن تعداد این مراحل بنا به نظر دستگاه ھــای فــوق الذکـر                      .تمیزکاری، رنگ و نصب و غیره می باشد         

.مقدور است
):۶(مرکز سختی 

ی       (در یک سازه چند طبقه   )صلبیت(مراکز سختی   ض رفتـار االسـتیک خـط ف طبقــات      )با فر انـد کـه    نقـاطی در ـک
.وقتی برآیند نیروھای جانبی زلزله در آن نقاط وارد شوند، چرخشی در ھیچ یک از طبقات سازه اتفاق نیفتد

):٢(مساحت زیربنا 
.مجموع سطوح ساخته شده در کلیه طبقات ساختمان در یک قطعه زمین

):١۴(مشعل 
ای برای انتقال نھایی سوخت مایع یا گاز، ھمراه با ھوا، به اتاق اشتعال دیگ، یـا ھـر دســتگاه دیگـر، کـه                           وسیله

.کند، به منظور ایجاد اشتعال و کنترل آنسوخت مایع یا گاز مصرف می
):١٧(مشعل 

مشــعل بــر دو نـوع     .نمایــدای که گاز یا مخلوط گاز و ھوا را برای ایجاد شعله در محفظـه احــتراق آزاد مــی                        وسیله
:است

میلیمــتر سـتون آب مــورد اســتفاده قــرار        ٣۵۵مشعلی است کـه در فشـار گـاز کمـتر از              :مشعل اتمسفری )الف
شی از ھـوای الزم بـرای احــتراق                          می اســتفاده  )مـواد اولیه      (گیرد و در آن از نــیروی فــوران گـاز برای مکیــدن بخ
.گردد، این مشعل برای احتراق کامل به ھوای ثانویه نیاز داردمی

.گرددمشعلی که مجھز به دمنده است و گاز یا ھوا و یا ھر دو با فشار وارد آن می:مشعل نیرو)ب
):٢٠(مصالح عالئم تصویری و تابلو 

مصالح به کار رفته برای ساخت عالئم تصویری و تابلو است که به استثنای تابلوھای موقت، بسـته بــه اندازه و                             
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.نوع آن بعنوان یک سازه شھری باید ھماھنگ با مصالح مجاز در مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان باشد
):٣(معبر عمومی 

خیابان، کوچه یا موارد مشابھی از کاربرد زمین که به طور دایم در تصرف و استفاده عموم قرار گرفته و اساسًا از                   
ض و ارتفــاع مفیـد معـبر عمومی بایــد             .ھای شھر رفت و آمد نمود      آن طریق بتوان بدون مانع به سایر قسمت        عـر

.متر باشد٣حداقل 
):١۴(معبر قائم دود 

ی          گــیرد و محصــول احــتراق را به ھــوای خـارج از سـاختمان منتقــل            معبری که در داخل یک شـافت قــائم قــرار ـم
.کندمی

):٢(معمار 
ش آموخته رشته معماری در مقطع کارشناسی یا باالتر و دارای پروانـه اشــتغال بـه کــار مھندســی در رشــته                   دان

.معماری
):٩(مفصل پالستیکی 

.مقطعی از عضو که در آن میلگرد کششی به حد جاری شدن رسیده باشد
(مقاومت کل زمین(مقاومت کل اتصال زمین (١٣:(

.مقاومت بین ترمینال اصلی اتصال زمین و جرم کلی زمین
):١٢(مقام رسمی ساختمان 

مرجعی که طبق قانون مسئول صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدوده مورد                         
.عمل خود باشد

):٣(مقام قانونی مسئول 
سات،                             مقام دارای صالحیت قانونی و مسئول، سازمان دفتر یا فردی است که مســئولیت تصـویب مصــالح، تأسی

ی                   .تجھیزات یا روشھا را به عھده بگیرد          مقام دارای صالحیت قانونی و مســئول کــه از آن بــه اختصــار مقـام قانوـن
ی   شده اســت            .شـود مسئول نام برده ـم زیـرا کـارگزاران و    .در ایــن مقــررات بــا مفــاھیمی گسـترده بــه کـار بــرده 

.ھایشان متفاوت ھستندنمایندگان صالحیت دار و تصویب کننده به تناسب مسئولیت
ت بــه                               ھرجا که ایمنی ھمگانی در اولویت قرار داشته باشد، مقام دارای صالحیت قانونی و مســئول ممکــن اـس
ی، ماننـد مقـام قــانونی مسـئول حفاظــت از                               تناسب درجه اھمیت، یک سازمان دولتی مرکزی، استانی یــا محـل

ش      ش نشانی، اداره یا گروه آت ت و بھداـشت کــار،        حریق، سازمان آت ش، اداره حفاـظ نشانی، اداره پیشگیری از آت
ش پزشکی، اداره بازرسی بـرق سـاختمانھا و یـا ھـر گـروه و تشــکیالت                    شھرداری، اداره بھداشت، درمان و آموز

گــذاری  ھمچنین اداره بازرسی بیمـه مرکــزی، اداره ارزیـابی و زمـان              .دیگری که دارای اختیار قانونی است، باشد      
ی                    سئول باشـد          یک شرکت بیمه خصوصی و حتی نماینده ھر یک از نھادھـای فـوق ـم در .توانــد مقــام قــانونی م

ش مقام قانونی مسئول را به عھده بگیرد          بسیاری موارد ممکن است صاحب ملک یا نماینده تام        در .االختیار او نق
ی از کارمنــدان اداری نظـیر افسـر فرمانــده یـا                   تأسیسات متعلق به دولت، ممکن اســت اداره ایمـنی و حـتی یـک

.نگھبان، مقام قانونی مسئول باشد
تواند به منظور مورد قبول قرار گـرفتن مصـالح، لـوازم، تأسیســات طرحھــا یـا روشـھا، از                      مقام قانونی مسئول می     

ھای مناسب دیگر استفاده نموده و آنھا را برای تصویب، مبنـا قـرار                   دستورالعملھا و استانداردھای ملی یا ضابطه          
در نبــود چنـیـن اســتانداردھایی، مقــام یــاد شــده ممکــن اســت مــدارکی دال بــر مناســب بــودن مصــالح،           .دھــد

مقام قانونی مســئول، ھمچنیــن ممکــن         .تأسیسات، روشھا و نیز کاربرد درست آنھا از به کار برنده مطالبه نماید                  
ھای سازمانی را که ارزیابی تولیدات را بر عھده دارد و در موقعیتی است کـه انطبـاق                    است فھرستھا و برچسب      

ص می .سازد، مورد استناد قرار دھداقالم لیست شده را با استانداردھای مربوطه مشخ
):۶(مقاومت 

.ظرفیت نھائی یک عضو برای تحمل نیروھای وارده
):١٩(مقاومت حرارتی 

نسبت ضخامت الیه به ضریب ھدایت حرارتی آن، بدیھی است که مقاومت حرارتی یک پوسته تشکیل شده از 
.ھا خواھد بودھای ھر یک از الیهچند الیه مساوی با مجموع مقاومت
.کندیک یا چند الیه از پوسته و یا کل پوسته را مشخص می)از نظر حرارتی(مقاومت حرارتی قابلیت عایق بودن

.است]m².k/w[شود و واحد آننشان داده میRمقاومت حرارتی با 
)١٩مبحث ٨پیوست .ک.ر(

ش  ):١۴(مک
اختالف فشار موجود بین ھوای خارج و دستگاه با سـوخت مــایع یا گـاز، کـه سـبب جریـان بھـم پیوسـته ھـوا و                                          
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.شودگازھای حاصل از احتراق، در داخل معبر بین دستگاه و ھوای خارج می
ی  ش القای ):١۴(مک

ش ایجاد شود .مکشی که توسط یک بادزن، نصب شده بین دستگاه با سوخت مایع یا گاز و انتھای دودک
ش طبیعی  ):١۴(مک

ش و اختالف دمای ھوای خارج و گاز حاصل از احتراق پدید آید .مکشی که بر اثر ارتفاع دودک
ش سیفونی ):١۶(کشی توزیع آب در لوله-مک

ش فشـار          شود، به شبکه لوله   برگشت جریان از آبی که معموًال آلوده تلقی می       کشی آب آشامیدنی، بر اثر کـاھ
ورود آب آلـوده ممکن اســت از لـوازم بھداشـتی، اسـتخر، مخــازن آب و                        .این شبکه به کم تر از فشار ھــوای آزاد           
.شوندکشی آب آشامیدنی تغذیه میموارد مشابھی باشد که از شبکه لوله

ش سیفونی ):١۶(کشی فاضالب در لوله-مک
ش سـرعت جریـان فاضــالب یـا ھـر علــت دیگـر کـه ممکـن اســت بــر آب ھوابنـد سـیفون                      ایجاد خــالء بر اثــر افـزای

.ترین لوازم بھداشتی اثر بگذارد و آب داخل سیفون را خالی کندنزدیک
):۵(مالت 

جســمی خمــیری، کــه از اخـتـالط مناســب جســم چســباننده ماننــد دوغــاب ســیمان و جســم پرکننــده ماننــد             
ھای مختلف ساخته شده و در صورت نیاز به مشخصات ویژه کــاربری از مـواد افزودنــی در آن اسـتفاده                              سنگدانه

.شودمی
از مالت برای چسباندن قطعات مصالح بنایی به یکدیگر، تأمین بستری برای توزیع بار، اندودکاری، نماسازی، 

.شوداستفاده می...بندکشی و
):۵(مالت آبی 

ق شــیمیایی مــی       ی    این نوع مالتھا زیر آب یــا در ھــوا بــه طرـی شـوند، ماننــد مالتھـای      گیرنـد و سـفت و ســخت ـم
.سیمانی و گل آھک

):۵(مالتھای آھکی 
.گیرندمالتھای ماسه آھک، گل آھک، گچ و آھک، پوزوالن آھک و ساروج در این گروه قرار می

مالتی ھوایی است و برای گرفتن و سفت و سخت شدن بــه دی اکسـید کـربن موجـود در                     :مالت ماسه آھک   -
.ھوا نیاز دارد

این مالت برای مصرف الی درز مناسب نیست زیرا دی اکسید کربن ھوا نمی تواند به داخل آن نفوذ کنـد و فقـط                           
.از این رو، برای اندود سطح رویه در مناطق مرطوب مناسب است.شودسطح رویی آن کربناتی می

ت کـردن آب و ھمچنیــن                   :مالت گل آھک و شفته آھک  - ک بـرای جلوگـیری از نـش از مالت گل آھک و شـفته آـھ
.پایدار کردن زمین برای بارگذاری بیشتر استفاده می شود

.شوداز این مالت برای اندود کردن در مناطق مرطوب استفاده می:مالت گچ و آھک-
ت،           :آھک-مالت پوزوالن  - برای مناطقی که مقاومت در برابر حمله مواد شیمیایی به ویــژه ســولفاتھا مطــرح اـس

.شوداستفاده می
.گویندچنانچه از گرد آجر به عنوان پوزوالن در ساخت این مالت استفاده شود به آن مالت سرخی می

.شوداز مالت ساروج به عنوان مالت پایدار در برابر آب و رطوبت استفاده می:مالت ساروج-
):۵(ھای سیمانی مالت

پوزوالن و مالتھـای انــدود       -سیمان-، ماسه )باتارد(آھک-سیمان، ماسه سیمان    -خمیر سیمان و مالتھای ماسه     
گیرنـد و مـاده چسـباننده آنھــا دوغــاب سـیمان             در این گروه قرار مــی   )گرد سنگ  -خاک سنگ -سیمان(سیمانی

.است
):۵()آسفالت-ماسه(ھای قیریمالت

ش  این مالت از اختالط قیر مناسب و ماسه به نسبتھای معین تولید شده و در ساختن الیه رویه پیاده                  روھا، پوش
.شوداستفاده می...روھا وھا، پیادهبندی بامھا، پر کردن درز قطعات بتنی کف پارکینگمحافظ الیه نم

ی  ):۵(مالتھای گچ
مـاده چســباننده ایــن مالتھـا        .گیرنـد  خمیر گچ و مالتھای گچ و خاک، گچ و ماسه و پرلیت در ایــن گـروه قـرار مــی             

.دوغاب گچ است
.مالتھای گچی زودگیر ھستند و باید به سرعت مصرف شوند

ش               .مالت گچ و پرلیت جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی خوبی است                  ش را کاـھ ش آت این اندود خطـر گسـتر
ش             ش نفوذ حرارت به اســکلت فـوالدی و بتــنی ســاختمان ھنگــام آـت سـوزی   داده و به واسطه عایق بودن در کاھ

.مؤثر است
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):۵(ھای گلی مالت
ی          س اســت            مالت گل و کاھگل در این گروه قــرار ـم بـرای جلوگــیری از تــرک     .گیرنـد و ماده چسـباننده آنھــا گــل ر

.افزایندخوردگی مالت گل، به آن کاه می
):۵(مالت ھوایی 

ی        ی            این نوع مالتھا یا به طریق فیزیکی در ھوا خشک ـم ماننــد مــالت گـل و   (شـود شـوند و آب آزاد آنھـا تبخـیر ـم
ش آنھا به طریق شیمیایی در برابر ھوا انجام می               )کاھگل ایـن  .شود، مانند مالت گچ و مالت آھک ھوایــی        یا گیر

.مالتھا برای گرفتن و سخت شدن و سخت ماندن به ھوا نیاز دارند
):١٧(ملک 

کشی گاز شھری اسـتفاده شــده و یــا در آینـده اســتفاده خواھـد               ھر زمین یا ساختمانی که در آن از شبکه لوله        
.شد

صاعمال کنترل(مناطق ویژه (ھای خا (٢٠:(
ساختمان یا مجموعه یا بخشی از شھر که به لحاظ خصوصیت تاریخی، طبیعی و غیره یا به لحاظ مدیریت واحـد                        

تـری بـرای عالئـم تصـویری و تابلوھــا، نسـبت به سـایر                       و با صالحدید مراجع ذیربط، رعایت مقررات محدود کننــده            
.ھا اعمال گرددمناطق و ساختمان

(ایدر مورد مقررات منطقه(منطقه  (٢:(
.محدوده جغرافیایی شامل یک یا چند استان یا قسمتی از یک استان یا قسمتھایی از چند استان

ش  ):١۴(منطقه آت
ھای مقاوم در برابر        با جداره  )دیوارھا، درھا، سقف، کف   (قسمتی از فضاھای داخل ساختمان، که از ھمه طرف             

ش، برای زمان معینی، محدود شده و از فضاھای مجاور جدا شده باشد .آت
):٣(منطقه حریق 

بخشی از فضای داخل ساختمان که از اطراف و از سـقف و کــف بـه وســیله اعضـای ســاختمانی مقــاوم حریــق                   
ض، طول و ارتفاع حریق احتمالی ارزیابی میمنطقه حریق با بررسی و اندازه.محدود شود .شودگیری عر

):٩(مواد افزودنی 
موادی به غیر از سیمان پرتلند، سنگدانه و آب، که به صورت گرد یا مایع، به عنوان یکی از مـواد تشــکیل دھنـده                          

ص بتن کمی قبل از اختالط به آن افزوده می             بتن به کار می   مواد افزودنــی را نبایـد بــا      .شودرود و برای اصالح خوا
مواد مضاف، که به مقدار محدود برای کسب خواصی ویژه و یا به منظور کمک به امر تولید، در کارخانه با سیمان                    

.شوند، اشتباه کردمخلوط یا ھمراه با کلینکر در حین تولید آسیاب می
):٩(کننده مواد افزودنی تسریع

ش بتن، یا تسریع در کسب مقاومت بتن در سن کمتر، یا به ھر دو منظـور بــه کـار                                 موادی که برای تسریع در گیر
.رودمی

):٩(مواد افزودنی حباب ساز 
زدنھـا و   کند، حبابھای ھوا پایایی بتن را در برابر رطوبــت و یـخ       ای که در بتن حبابھای بسیار ریز ھوا ایجاد می      ماده

ش میآب زداھای شدگی سطحی ناشی از یخبه عالوه مقاومت بتن را در برابر پوسته.دھندشدنھای مکرر افزای
ی                         .کنندشیمیایی زیاد می    ھمچنین با مصرف این مواد کارآیی بتن تازه و نفوذ ناپذیری بتن سخت شده به میزاـن

ب، جـدا شـدن دانـه             قابل توجه بیشتر می   ش        شـود و در صـورت مصـرف مقــدار مناـس ھــا و آب انـداختن بتـن کاـھ
.رودیابد یا از بین میمی

):٩(مواد افزودنی کاھنده آب 
ش روانــی بتـن در شــرایط یکســان                               موادی که برای تقلیل مقدار آب مصرفی در شرایط یکسان روانی بتن، یا افزای

.رودمیزان آب مصرفی به کار می
):٩(مواد افزودنی کندگیرکننده 

ش بتن به کار می .رودموادی که برای به تأخیر انداختن گیر
):٩(مواد خمیری کننده و روان ساز 

روند از این مواد در بھبود مخلوطھای خشن، در پرداخت با مالـه                    موادی که برای بھبود کارآیی بتن تازه به کار می               
ی،      .شودریزی با لوله استفاده می     ریزی اعضای با تراکم زیاد آرماتور، پمپاژ و بتن             آھنی، بتن  این گروه مواد افزودـن

العــاده روان  با استفاده از روان سازھای اعال، بتنی فوق          .سازھای اعال را ھم شامل است       ھا با روان   سیال کننده  
.آیدبه دست می

):١۴(مواد سوختنی 
موادی که از چوب، کاغذ فشرده، الیاف گیاھی، پالسـتیک و دیگــر مــواد مشــابه سـاخته شـده، یـا از ایــن مــواد                            
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ش دیگری داشته یا نداشـته                                     ش شده باشد، چه در مقابل شعله ور شدن مقاوم باشند یا نباشند، چه پوش روک
ش خواھند گرفت و خواھند سوخت س با شعله آت .باشند، به ھر حال در تما

سوختنی  ):١۴(مواد ن
.نسوز تفاوت دارند«نسوختنی با مواد «مواد .مواد سوختنی باشند«موادی که غیر از 

):١۴(موتورخانه 
.اتاقی که در آن سیستمھای تبرید یا اجزای آن قرار گرفته و در آن الزامات ایمنی رعایت شده باشد

):١۵(موتورخانه 
ش آسانسور و تابلو کنترل و غیره را در خود جای میدھـد و ابعــاد آن بــه                              س یا سیستم ران فضایی که موتور گیربک

)١۵مبحث ٢پیوست.ک.ر(ازای ظرفیتھای مختلف در جداول استاندارد قید شده است
):١۶(و )١۴(مورد تأئید 

.مورد تأئید مسئول امور ساختمان در شھرداری، یا ھر مقام قانونی دیگر
):١۶(و )١۴(مھار 

ای برای ثابت نگھداشتن لوله در یک نقطه، از نظر موقعیت، امتداد و جھت، در شــرایط دمـای معیــن و بـار                        وسیله
.وارد به آن

س برق  ):٢(مھند
ش آموخته رشــته مھندســی برق در مقطــع کارشناســی یـا بـاالتر و دارای پروانــه اشـتغال به کـار در رشــته                      دان

.مھندسی تأسیسات برقی
س عمران  ):٢(مھند

ش آموخته رشته مھندسی عمران در مقطع کارشناسی یا باالتر و دارای پروانه اشتغال به کــار مھندســی در                 دان
.رشته ساختمان

س مکانیک  ):٢(مھند
ش آموخته رشته مھندسی مکانیک در مقطع کارشناسی یا باالتر و دارای پروانه اشتغال به کار مھندسی در                         دان

.رشته تأسیسات مکانیکی
س ناظر ):١٢(مھند

ی و کنــترل سـاختمان دارای پروانه اشــتغال بـه کـار                                    شخصی حقیقی یا حقوقی که طبــق قـانون نظــام مھندـس
مھندسی از وزارت مسکن و شھرسازی است و در حدود صالحیت خود مسئولیت نظارت بر تمام یا قسـمتی از                               

.مبحث دوازدھم را به عھده دارد)٢-٣-١-١٢(عملیات ساختمانی موضوع بند
س ناظر گاز  ):١٧(مھند

ص حقیقی یا حقوقی که صالحیت وی مورد تأیید وزارت مسـکن و شھرسـازی بــوده و کنـترل، تأییـد طــرح و                             شخ
شمحاسبات تأسیسات لوله  ھای مربــوط بــه وســایل گـاز سـوز سـاختمانھا، نظــارت بـر        کشی گاز طبیعی و دودک

.کشی و نصب تجھیزات گازسوز را بر عھده دارداجرای عملیات لوله
):٣(میان طبقه 

ک ســوم مســاحت طبقـه زیـر خــود را داشـته        ای واقع بین ھر یک از طبقات اصلی ساختمان که حـداکثر            طبقه ـی
.باشد

):٣(میزان مقاومت حریق 
ش حریــق اسـتاندارد  «مدتی که مصالح یا ترکیبی از آن، توانایی مقاومت در مقابل آتشی مستقیم مطابق               آزمای

.را داشته باشد
):١٧(متر ستون آب میلی

.بارواحد فشار که برابر است با یک دھم میلی

):١٧(متر ستون جیوه میلی
.میلی بار٣٣/١واحد فشار که برابر است با 

):٩(ناحیه بحرانی 
.ناحیه ای که در آن احتمال ایجاد مفصل پالستیکی تحت اثر بارھای زلزله وجود داشته باشد

):٩(ناحیه پالستیکی 
.گیردقسمتی از عضو که در آن دوران پالستیکی صورت می

):٢(کاری نازک
ش بدنه، کف، سقف و غیره انجام می           شـامل انــدودکاری، سـفیدکاری،       .شـود عملیات ساختمانی که برای پوش
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ش کف، نقاشی و غیره ش بام، فر .کاشی کاری، پوش
(ناظران(ناظر (٢:(

ص حقیقی یا حقوقی که نظارت بر اجرای عملیات ساختمانی یا تأسیسات ساختمان را در حیطه صالحیت                           شخ
.و ظرفیت اشتغال طبق قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان بر عھده دارد

):٣(نرده محافظ 
.حایل حفاظتی و ایمنی که برای جلوگیری از پرت شدن از ارتفاع طراحی شده باشد

سبت تغییر مکان طبقه  ):۶(ن
.نسبت تغییر مکان نسبی طبقه به ارتفاع طبقه

شت ھوا  ):١٩(ن
ش ورود و یا خروج ھوا در ساختمان از منافذ و مجراھایی غیر از محل                    ض ھـوا             ھای پی ث تعـوی بیـنی شـده کــه باـع

.شودمی
):٢(نظارت ادواری 

.ھای تعیین شدهنظارت بر اجرای ساختمان توسط مرجع صدور پروانه ساختمان در زمان
):٢(نظارت عالیه 

بررسی و کنترل اسناد طراحــی، پروانـه سـاختمان، مجوزھــا، عملیات اجرایی، نحــوه نظـارت مسـتمر ادواری و                                      
.قانون نظام مھندسی و کنترل ساختمان٣۵کنترل مضاعف توسط وزارت مسکن و شھرسازی طبق ماده

):٢(نظارت مستمر
ی عملیـات اجرایــی                               نظارت بر اجرای ساختمان از طریق حضور در مراحل اصــلی احـداث بنــا توسـط ناظر و بررـس

سات مکـانیکی و        ھا، ساخت و نصب اسکلت، آغاز و اتمام سفت      ریزیسازی، بتنشامل تخریب، پی   کاری، تأسی
ک بــار در ھفتـه در کارگـاه               )با توجه وظایف تعییـن شـده       (کاریتأسیسات برقی و نازک    و در ھـر صــورت حـداقل ـی

).به غیر از مدت تعطیل کارگاه(ساختمانی و کنترل عملیات اجرایی
):٢(نظارت مقیم 

در کارگـاه حضـور دارد و      )اعـم از روز یــا شــب   (نوعی از نظارت مستمر که در آن ناظر در کلیه ساعات اجـرای کـار            
.شودانجام می)ناظران(کلیه عملیات اجرایی با حضور ناظر

):١۴(نفوذ ھوا به داخل 
ف یا سـقف                    نفوذ ھوای خارج به داخل ساختمان، از راه درزھای پنجره               ھا، درھا و ھر شکاف دیگـری در دیـوار، ـک

.ساختمان
شه  ):٢(نق

ض پوسته زمین و پستی و بلندیھا بر روی کاغذ، پالسـتیک                                    ش ترسیمی قسمتھا و اجزای ساختمان یا عوار نمای
س مناسب باشد .و نظایر آن که به نسبت معینی کوچک شده، دارای مقیا

):١١(نقشه ھای کارگاھی 
س نقشه ھای محاسـباتی بـرای سـھولت اجــرا تھیـه مــی گـردد                شه ھـا دارای        .نقشه ھایی که بر اسا ایـن نق

ک شـماره               .جزئیات مفصلتری نسبت به نقشه ھای محاسباتی می باشند          در ایــن نقشـه ھـا برای ھــر عضـو ـی
س مناســب ترســیم مــی                     تعیین می گردد و جزئیات دقیقتری برای این عضو با ذکر کلیه ابعاد ھندسی آن با مقیا

ش و یا تعداد و اندازه و طول پیچ و مھـره                                             .گردد ھمچنین کلیه اتصاالت با ذکر مواردی مانند ابعاد و طول و نوع جو
ب بــا امکانــات و                 .به طور کامل ترسیم می گردد    این نقشـه ھــا معمـوًال توسـط سـازنده اســکلت فــوالدی متناـس

.تجھیزات الزم تھیه می شود و فھرستی از مشخصات و مقدار کلیه قطعات ضمیمه آنھا خواھد بود
شه ھای محاسباتی  ):١١(نق

نقشه ھایی که مشخصات کلیه پروفیل ھا و مقاطع سازه از قبیل ابعاد کلی مقطع، فاصله محور تا محور ستون                              
ھا و تراز روی تیرھا وسایر ابعاد کلی سازه و اجزای آن قید شده باشــد بــه نحــوی کــه بـا اسـتناد بــه آنھـا بتـوان                         

این نقشه ھا ھمچنین حاوی اطالعات کلی در مورد اتصاالت جوشــی و پیــچ                   .نقشه ھای کارگاھی را تھیه نمود      
.ومھره ای و سایر اطالعات ضروری مھندسی می باشد

شه ھای نصب  ):١١(نق
ی                  نقشه ھایی که توسط سازنده اسکلت فوالدی تھیه و برای نصب اعضا در محل خود و در پای کار اسـتفاده ـم

ص می                           .شود این نقشه ھا اطالعات کافی در مورد نصب ھر قطعه و موقعیت آن نسبت به قطعات دیگر را مشخ
.نماید

):١٧(نقطه مصرف 
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.شودکشی داخلی قرار گرفته و وسائل گازسوز به آن متصل میای که در مسیر یا انتھای لولهنقطه
):١۵(نگھدارنده ریلھا 

کنـد و بـرای اتصـال آن از بســت مخصـوص و پیـچ و              رابطی که ریلھا را به سازه و دیواره چاه آسانسور متصل می                
.شودمھره استفاده می

):٢(نماینده قانونی مالک 
ت یــا نماینــدگی رســمی مالک                       ی یـا برابــر وکاـل ک حقیـق ص حقیقی که برابر وکالتنامه رسـمی از طــرف ماـل شخ

.کندحقوقی، در امور ساختمان اقدام می
A(نمودار استاندارد  18:(

ھدف از این عملکرد، .کندنموداریست که عملکرد مورد نیاز یک مدار الکترونیکی را تعریف میAنمودار استاندارد
ش شنوایی انسان را با سھولت و دقت  س تجربه بدست آمده، این است که مدار مذکور بتواند واکن که براسا

س مقادیر تغییرات نسبی مدار بر حسب بسامد در جدول .کافی در صدا سنجی تقلید کند نمودار مذکور براسا
(رسم گردیده است١-١-١٨مندرج و در شکل ١-١-١٨ )١٢-٣-١-١٨.ک.ر.

PNC(نمودارھای برسنج ترجیحی نوفه ) (18:(
.شوندنوفه به منظور تأمین و ارزیابی وضوح گفتار استفاده می)طیف(بندی بیناببرای درجهPNCنمودارھای 

س مقادیر تراز فشار صدا در بسامد مرکزی بندھای یک ھنگامی در جدول  مندرج و ٢-١-١٨این نمودارھا براسا
.اندرسم شده٢-١-١٨مقررات ملی ساختمان استفاده شده در شکل ١٨تعدادی از آنھا که در مبحث 

):٩(نوار پوششی 
ی                                  به قسمتی از سیستم دال گفته می شود که در دو سمت محور ستونھای واقع در یک ردیف در پالن قــرار ـم

.گیرد و به محورھای طولی گذرنده از وسط چشمه ھای مجاور محدود شود
):٩(نوار ستونی 

ض آن در ھر سمت  به قسمتی از نوار پوششی گفته می شود که در دو سمت محور ستونھا واقع شود و عر
Lمحور برابر با  این نوار شامل تیر بین ستونھا در صورت وجود، نیز .ھر کدام کوچکتر است، باشدو یا25/0

.می شود
):٩(نوار کناری 

.دال نواری از دال است که در ھر سمت تیر در نوار ستونی قرار می گیرد–در سیستم تیر 
):٩(نوار میانی 

.نواری از سیستم دال است که در حد فاصل دو نوار ستونی قرار ی گیرد
):١٩(انرژی )حامل(نوع

ف مصـرف مسـتقیم انـرژی فســیلی           (برقی و غیر برقی  :در این مبحث، انرژی به دو نوع است    شامل انواع مختـل
)و ...

):١٨(نوفه 
.ھرگونه صدای ناخواسته می باشد

):١٨(نوفه زمینه 
توانــد خـارجی، ماننــد نوفـه وسـایل ترابـری یـا                 منشاء آن می  .گرددبه نوفه موجود در فضای مورد نظر اطالق می          

.داخلی مانند صدای ناشی از تأسیسات و یا ھمھمه افراد باشد
):١١(نیروی انسانی ماھر 

ص، تجربـه و توان کـافی بنا بـه                               اعضای گروه ساخت و نصب که ھریک به تناسب وظیفه محوله باید دارای تخـص
.تایید مراجع ذیربط باشند

(واحد مسکونی(واحد زندگی (٣:(
ص یا خانواده در نظر گرفته شده و دارای وسایل زندگی                              فضا، اتاق یا اتاقھایی که به عنوان محل زندگی یک شخ

.باشد
سکونی  ):١٩(واحد م

ت و پـز و بھداشــت     (یک واحد خانه متشکل از یک اتاق یا بیشتر که امکانات کامل و مستقل              )خواب، خوراک، پـخ
.برای زندگی یک نفر یا بیشتر در آن فراھم باشد

DFUواحد )drain fixture unit ) ( 16:(
گیری مقدار جریان فاضالب لوازم واحدی است برای اندازهDFUکشی فاضالب داخل ساختمان، در لوله

تابع حجم فاضالب آن، طول مدت زمان یکبار تخلیه DFUبھداشتی مختلف، در ھر یک از لوازم بھداشتی، مقدار 
ش پیاپی آب در آن است .آب آن و فاصله زمانی متوسط بین دو بار ریز
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SFU)supplyواحد fixture unit ) ( 16:(
گیری و محاسبات احتمال ھیدرولیکی واحدی است برای اندازهSFUکشی توزیع آب مصرفی ساختمان، در لوله

تابع حجم آب مصرفی، طول SFUمصرف آب در لوازم بھداشتی مختلف، در ھر یک از لوازم بھداشتی، مقدار 
.، و فاصله زمانی متوسط بین دو بار باز شدن پیاپی شیر است)بازماندن شیر(مدت زمان یکبار مصرف

):١۵(وزنه تعادل 
.رودھا که برای متعادل کردن وزن کابین و بخشی از ظرفیت آسانسور بکار میوزنه یا ترکیبی از وزنه
):١٢(وسایل و تجھیزات 

ھا، سکوھا، راھروھا و تسھیالت مشابه و به طــور کلــی وســایل         کلیه ماشین آالت، داربستھا، نردبانھا، جان پناه       
.حفاظتی و حمایتی که در کارگاه ساختمانی به کار گرفته شوند

س  ):١٣(ولتاژ تما
س مــی            ولتاژی که به ھنگام بروز خرابــی در عــایق       سمتھایی کــه ھمزمــان قابــل لـم باشـند، ظاھـر      بنـدی، بیـن ق

.شودمی
س غیرمستقیم استفاده می-١یادآوری .شودطبق قرار، از این اصطالح فقط در ارتباط با حفاظت دربرابر تما
س بـا این                              -٢یادآوری ی کــه در تمـا س شخـص س ممکن است بـه وســیله امپـدان در بعضی موارد، مقدار ولتاژ تما

.قسمتھا است، به مقداری قابل مالحظه، تحت تأثیر قرار گیرد
):١۴(وسیله قطع خودکار گاز 

ک سیسـتم تولید و توزیع آب گــرم                              وسیله کننـده، از حـد دمـای          ای که در صورت بــاالتر رفتـن دمـای آب گــرم در ـی
ش .شودبینی شده، با عمل آن شیر قطع خودکار گاز بسته میپی

):١۶(ھادی 
.سازدای که حرکت لوله را فقط در امتداد معینی امکان پذیر میوسیله

):١٣(ھادی حفاظتی 
باشد و ھر یک از اجزای زیر را از نظر الکتریکــی بـه ھـم                ای که برای حفاظت در برابر برق گرفتگی الزم می          ھادی

:کندوصل می
ھای ھادیبدنه

قسمتھای ھادی بیگانه
ترمینال اصلی اتصال به زمین 

الکترود زمین 
نقطه زمین شده منبع تغذیه 

نقطه خنثی مصنوعی 
):١٣(ھادی خنثی 

.توان در انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده کردای که به نقطه خنثی سیستم وصل بوده و میھادی
):١٣(خنثی /ھادی مشترک حفاظتی

.را انجام دھد)N(و خنثی)PE(ای زمین شده که به صورت اشتراکی ھر دو وظیفه ھادیھای حفاظتیھادی
):١٣(ھادی ھمبندی برای ھم ولتاژ کردن 

.کندای که ھمبندی برای ھم ولتاژ کردن را تضمین میھادی حفاظتی
):٣(ھال انتظار 

ک                                 ش از موعــد بــرای ورود بــه ـی فضای مشترک و ھمگانی در بناھای تجمعی که به منظور سپری کردن اوقات پی
.سالن اجتماعات در نظر گرفته می شود

):٣(ھال ورودی 
فضای مشترک و ھمگانی در بناھا که به منظور کنترل و ایجاد تسھیالت برای ورود و خـروج افــراد در نظـر گرفتــه                                 

.می شود
):٣(ھتل 

ایـن تعریــف، شـامل متــل و سـایر           .بنایی که اتاق ھای آن به منظور سکونت مسافران مورد اسـتفاده قـرار گـیرد                      
.بناھای مشابھی که قصد ارائه امکانات سکونتی موقت را دارند نیز می گردد

شاری  ):٩(ھسته عضو ف
.قسمتی از سطح مقطع عضو، محصور بین پشت تا پشت میلگردھای عرضی محصور کننده

):١٣(ھمبندی برای ھم ولتاژ کردن 
اتصاالت الکتریکی که پتانسیل بدنه ھـای ھـادی و قســمتھای ھــادی بیگانـه مختلــف را اساسـًا بـه یــک ســطح                               
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.آوردمی
):١۴(ھوا 

ض، کنترل دما، رطوبت و پاکیزگی و غیره، بطور طبیعی یا مکانیکی در فضاھای                     ھوایی که به منظور احتراق، تعوی
.یابدساختمان جریان می

):١۶(ھوابند سیفون 
ش آب از سیفون بـه داخـل شــاخه افقــی لولــه فاضــالب و سـقف لولـه سـیفون در                                فاصله قائم بین کف نقطه ریز

)١۶مبحث ٢٠شکل صفحه .ک.ر(ترین قسمت آن، پائین
):١٩(ھوابندی 

.جلوگیری از ورود یا خروج ھوا از طریق پوسته و یا درزھای عناصر تشکیل دھنده آن
ش  ):١٧(ھواک

ش طبیعی و یا مکانیکی برای تخلیه ھوای اتاق یا محل نصب دستگاه گازسوز گفته می .شودبه مکنده به رو
):١٧(ھواگیری

ی جایگزین کردن ھوای درون دستگاه یا لوله                س جـایگزین کـردن گــاز درون دســتگاه یـا                     کـش ھــا بـا گـاز و یــا بـرعک
.ھا با ھوا یا گازھای دیگر مانند گازھای بی اثرکشیلوله

ش تر  ):١۶(ھواک
.لوله ھواکشی که برای انتقال فاضالب ھم مورد استفاده قرار گیرد

ش جداگانه  ):١۶(ھواک
ت               لوله ش سـیفون یکــی از لـوازم بھداشـتی اـس ایـن لوله در تـراز بـاالتر از آن دسـتگاه بــه شـبکه                      .ای که ھـواک
ش متصل میلوله .یابدشود، یا جداگانه تا خارج از ساختمان ادامه میکشی ھواک

ش حلقوی  ):١۶(ھواک
ش که به امتداد لوله قائم فاضالب متصل می .شودیک شاخه افقی ھواک

ش حوضچه فاضالب  ):١۶(ھواک
لوله ھواکشی که از حوضچه یا چاھک فاضالب، یا لــوازم بھداشــتی مشـابه، جداگانه بـه خـارج از سـاختمان تـا                     

.ھوای آزاد ادامه یابد
ش قائم  ):١۶(ھواک

ش قائم که در وھله اول به منظور جریان ھوا از ھر قسمت شبکه لوله                         کشی فاضالب به خـارج، یـا        ھر لوله ھواک
.از خارج به آن، طرح و نصب شود

ش کمکی  ):١۶(ھواک
ش کمکی که اجازه می        ش برقـرار    کشی فاضالب و لوله   دھد جریان ھوای بیشتری بین لوله      یک ھواک کشی ھواک

.شود
ش کمکی اصلی  ):١۶(ھواک

ش قائم، به منظور جلوگیری از تغییرات فشار در لوله قائم فاضالب،                    یک لوله که از لوله قائم فاضالب به لوله ھواک
.شیب این لوله به سمت لوله قائم فاضالب است.شودمتصل می

ش لوله قائم فاضالب  ):١۶(ھواک
س از باالترین اتصال شاخه افقی فاضالب                    این قسمت از لوله قائم فقـط        .ادامه لوله قائم فاضالب به سمت بام، پ

ش کار می .کندبه عنوان ھواک
ش مداری  ):١۶(ھواک

ش است که بــرای دو، تا حـداکثر ھشــت سـیفون لــوازم بھداشـتی نصــب مــی                        شـود و از    یک شاخه افقی ھواک
ش متصل میخروجی سیفون باال دست .شودترین لوازم بھداشتی آغاز و به لوله قائم ھواک

ش مشترک  ):١۶(ھواک
ت بــه                     ھواکشی که برای دو عدد از لوازم بھداشتی، به طور مشترک بـه کــار رود کـه معمـوًال مجـاور ھـم یــا پـش

.پشت ھم و در یک طبقه ساختمان قرار دارند
):١۴(ھوای احتراق 

ت                     ت و مطمئـن و بـا رعاـی ھوای الزم برای آنکه احتراق در یک دستگاه با سوخت جامد، مـایع یا گـاز، بطـور درـس
.الزام ایمنی انجام گیرد

):١٧(ھوای احتراق
.گرددھوایی که برای احتراق گاز در قبل و بعد از مشعل با گاز مخلوط می

):١۴(ھوای استاندارد 
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).اینچ جیوه ٩٢/٢٩(کیلوپاسکال ٣/١٠١و فشار )درجه فارنھایت ٧٠(درجه سانتیگراد ٢١ھوای با دمای 
):١٧(ھوای اضافی 

.کند و برای سوخت کامل الزم استھوایی که عالوه بر ھوای مورد نیاز سوخت، از محفظه احتراق عبور می
):١۴(ھوای بازگردانی شده 

.شودھوایی که از یک فضای تھویه مطبوع شده، به منظور استفاده دوباره به عنوان ھوای رفت برگردانده می
):١۴(ھوای برگشت 

.شودھوایی که از یک فضای تھویه مطبوع شده بر می گردد و بازگردانی یا تخلیه می
):١۴(تازه -ھوای بیرون

ش نکرده باشد .ورود ھوای بیرون به داخل فضاھای ساختمان، که فبًال در داخل ساختمان گرد
):١۴(ھوای تخلیه 

.گیردشود و دیگر مورد استفاده قرار نمیھوایی که از یک فضا برگردانده می
):١۴(ھوای دریافتی از بیرون 

.شودھوایی که برای جبران ھوای تخلیه شده از بیرون به داخل ساختمان وارد می
):١۴(ھوای رفت 

ی                  ھوایی که به ھر فضا، یا مجموعه         ای از فضاھای ساختمان، به منظور تعویض ھوا، کنترل دما، رطوبــت، پاکیزـگ
.شودو غیره فرستاده می

):١۴(ھوای مطبوع 
آن قسمت از ھوای ورودی به فضا از خارج، به اضافه ھوای بازگردانی شده، که به منظور تأمین شــرایط مطلـوب                          

.ھوا در فضای معین بھبود کیفیت یافته است
):١۴I(ھود 

ت و بــه منظورجمــع                    آوری و رفــع  نوعی وسیله دریافت کننده ھوا که به یک سیستم تخلیه مکــانیکی متصـل اـس
ت یـا ھـر       ھوای گرم، بخار آب، دود، بو، چربی وگازھای دیگر ناشی از احتراق، در باال یـا نزدیــک دســتگاھھای                        پـخ

.شودکند، نصب مینوع گازھا را از خود متصاعد میکه از ایندستگاه دیگری

):١۴II(ھود نوع 

.آوری و دفع بخار آب، گرما، بو، روغن و دودھود آشپزخانه مخصوص جمع

):١۴II(ھود نوع 
.آوری و دفع بخار آب، گرما، بو، و مانند آنھاھود عمومی آشپزخانه برای جمع

):١۵(یوک کابین
.قاب نگھدارنده ای که کف کابین، ترمزھای ایمنی، کفشک ھا و سیم بکسل ھا به آن متصل می شوند

۴٨١٢١

کلیه حقوق تھیه و تکثیر لوح فشرده مجموعه مقررات ملی ساختمان متعلق به دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی ساختمان می باشد و تخلف در آن 

.پیگرد قانونی دارد
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