
 :شود که از جزئيات ذيل تشکيل گرديده استبه سقف شيبداري گفته مي سوله

  سايبان.۱۰پيچ و مهره .۹سينه بند.۸ سگراد.۷بادبند.۶وال پست.۵استرات .۴پرلين .۳ رفتر.۲ ستون.۱
  :سوله داراي انواع گوناگون مي باشد

   ۸سوله تک دهانه به صورت  .١
   ۸۸۸۸يا  ۸۸۸يا  ۸۸سوله دو يا چند دهنه با ستون مشترک به صورت  .٢
   ۸۸سوله دو دهانه به صورت  .٣
   سوله قوسی .٤
  سوله چند ضلعي .٥

  :طراحي سوله
  بار برف و نيروي باد - ١
  ارتفاع جانبي سوله  - ٢
  شيب مورد نظر سقف و طبيعتا محاسبه ي ارتفاع تاج - ٣
  طول دهانه ي عرضي- ٤
  طول دهانه هاي طولي و تعداد قاب هاي طولي در نظر گرفته شده - ٥
  )ليکی جرثقيناميمحاسبه بار د(؟آيا جرثقيل در طراحي سوله در نظر گرفته شود يا خير  - ٦
   پوشش مورد نظر سقف- ٧
  روی زلزلهين- ٨
  درنظر گرفتن مقاومت خاک منطقه مورد نظر- ٩

  انواع جرثقيل سقفی
   ايهاي دروازهجرثقيل- ۴ )باالنشين(هاي متکي بر بال فوقاني شاه تير جرثقيل -۳بازوئي - ٢ آويخته- ١

   هاي روي هم چينجرثقيل - ۵
  

عملکرد سوله ها  



  

  

  

  آویختھ بازوي با ستون بر مستقر بازویي جرثقیل        اضافي  ستون بر مستقر بازویي جرثقیل 
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  جرثقیل رویھم چین

جرثقي لهاي بازويي مستقر بر كف  



  

  پایھچند  اي دروازه جرثقیل

  :تواند متأثر از عواملي شامل موارد زیر باشد عمر كل خستگي ھر عضو مي

   صافي سطح -

   مانده در عضو تنش باقي -

   معایب ناشي از ساخت مانند وجود ترك -

   تمركز تنش -

  ماھیت شیمیایي محیط  -

  جنس عضو  -

  : شرایط بارگذاري -

  ھاي بارگذاري  تعداد چرخھ -١               

   محدوده گستره تنش اعمال شده بھ عضو -٢               

  

  كاهش احتمال تمركز تنش 

 تدريجي و يكنواخت بودن تغيير مقطع در اعضاء تا حد امكان 

 هاي غير ضروري يا ايجاد زواياي تند در جزييات اجرايي اجتناب از ايجاد شكاف 

 تر استز سازه قرار داده شود كه ميزان تنش كمدر نقاطي امحل اتصاالت 

  مالحظات طراحی جرثقيل سوله ها
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  )مقدار بار بلند شده شامل ابزار باال برنده(ظرفيت قالب  - ۱  

   وزن جرثقيل - ۲  
   وزن قرقره و ارابه - ۳  
  فواصل آزاد و بدون مانع در سيستم جرثقيل  - ۴  
   دهي رده سرويس - ۵  
   سرعت حرکت جرثقيل، نرخ شتاب و ترمز - ۶  
   )ها فاصله مرکز به مرکز ريل(طول دهانه  - ۷  
   ها ها و فاصله بين آن تعداد چرخ - ۸  
   ها ماکزيمم بار چرخ - ۹  
   هاي تيرهاي حمال اندازه ريل - ۱۰  
  گير جرثقيل از باالي ريل جرثقيل ارتفاع ضربه - ۱۱  

 هاي مهاربندي شده در اثر بارجانبي جرثقيل بتغيير مکان قا  

  



  

  سازهمراحل گسترش آتش در
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   آویختھ ارابھ با باالنشین دار پل جرثقیل
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  باالنشین ارابھ با باالنشین دار پل جرثقیل

 :  

  

 

 

  

  

 
 

  



  
 ستون جداگانه) ب( ستون اصلي ساختمان به همراه دستک) الف(

  
  شکل Aستون ) د(  اي ستون پله) ج(

  

 
  جرثقیل آویزان
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  ھاي آویزان در كنار ھم نصب جرثقیل

  

  پایھ تک اي دروازه جرثقیل

  

  با باالبر دستي اي دروازه جرثقیل



  

  چین ھم روي جرثقیل

  ))استفاده غير مكرر(( Aرده 
  ))خدمت سبك(( Bرده 
  ))خدمت متوسط(( Cرده 

  ))خدمت سنگین(( Dرده 

  ))خدمت بسیار سنگین(( Eرده 

  ))خدمت بسیار سنگین مداوم(( Fرده 

  CMAAرده خدماتي جرثقيل بر مبناي روش   تعداد تكرار بارگذاري
  A  يكصد هزار

  B  دويست هزار
  C  پانصد هزار

  D  هشتصد هزار
  E  دو ميليون

  F  بيش از دو ميليون
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  )دكانيوتن بر مترمربع(بار گسترده   هانوع كاربري كف
  ۶۰۰  ي سبك صنعتيها كارگاه
  ۱۰۰۰  هاي متوسط صنعتي كارگاه

  ۱۵۰۰به ازاي هر متر ارتفاع مفيد حداقل   ۵۰۰  ها سردخانه
  

  )كيلوگرم بر متر مربع(بار حداقل   هاي توليدي چدن سازه
  ۲۵۰۰  گري گري در ساختمان ريخته كف قسمت ريخته
  ۵۰۰۰  هاي مجاور كوره كف

  ۱۰۰۰  طبقه اول-اتاق كنترل جرثقيل
  ۱۵۰۰  باالترين پالتفورم كوره بلند

  ۷۵۰  بالكن-اتاق كنترل جرثقيل
  ۱۲۵۰  پالتفورم در تراز قيف بارگيري كوره بلند

  ۷۵۰  هاي ديگر پالتفورم
  ۱۰۰۰  )ذوب مجدد چدن(كوره كوپوال 

    هاي توليد فوالد سازه
  ۲۵۰۰  هاي بارگيري كف

  ۳۰۰۰  برداري هاي بهره كف
  ۱۰۰۰  هاي قسمت توزين كف

  ۱۰۰۰  هاي قسمت سيلو كف
  ۱۵۰۰  هاي ريختن فلز مذاب داخل قالب كف

  ۱۵۰۰  ها سازي قالب هاي آماده پالتفورم
    گري پيوسته هاي ريخته سازه

  ۱۵۰۰  هاي عملياتي كف
  ۷۵۰  هاي پاشيدن فلز كف

  MBMAنشریھ  براساس ھا کف زنده بار

  

  

  



  

  بارگذاري گسترده سنگین

  )كيلوگرم بر مترمربع(بار برف مبنا   شرح  همنطق
  ۲۵  مناطق با برف نادر  ۱
  ۵۰  مناطق با برف كم  ۲
  ۱۰۰  مناطق با برف متوسط  ۳
  ۱۵۰  مناطق با برف زياد  ۴
  ۲۰۰  مناطق با برف سنگين  ۵
  ۳۰۰  مناطق با برف فوق سنگين  ۶
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  1SC :ھدرج  ١۵ از کمتر بیش ھیزاو با دار بیش و مسطح يھا بام در )الف

: درجھ  ۶٠ تا درجھ ١۵ نیب بیش ھیزاو با داربیش يھابام در )ب
60
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SC  

  25.0SC: درحھ ۶٠ھاي شیبدار با زاویھ شیب بیش از در بام) ج

  .است درجھ بھ افق با بام سطح ھیزاو رابطھ  نیا در

  .است 1SCسطوح  ھیکل يبرا بیش اثر ،يا نھدندا داربیش يھابام در -

  



  

 طبق ضرايب افزايش بار چرخ جرثقيل براي در نظر گرفتن نيروي ضربه قائم
Building Code 2000 International 

  درصد افزايش بار  نوع جرثقيل
 %۲۵  )برقي(مونوريل  هاي جرثقيل

 %۲۵  راديويي دور از کنترل با يا و راننده اتاقک با ردا پل هاي جرثقيل

 %۲۵  هاي حمل آهن قراضه مغناطيسي جرثقيل

 %۲۵  چين هم روي هاي جرثقيل

  %۱۰  کابلي دور از کنترل با دار پل هاي جرثقيل
  %۰  قالب موتور و ارابه پل، دستي کنترل با مونوريل يا دار پل هاي جرثقيل

  

   AISE ۱۳طبق گزارش  رثقيل براي در نظر گرفتن نيروي ضربه قائمضرايب افزايش بار چرخ ج
  ،ضربه قائماثر 

 درصد از حداكثر بار چرخ 
  نوع جرثقيل

 جرثقيل خط نورد ۲۵%

 جرثقيل پاتيل مذاب ۲۵%

 هاي فلزي هاي مغناطيسي و فكي مخصوص حمل شمش و ورقه جرثقيل ۲۵%

 جرثقيل حوضچه خيساندن ۲۵%

 جرثقيل قالب برداري ۲۵%

 جرثقيل موتورخانه ۲۰%

  جرثقيل مونوريل دار  ۱۵%
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  AISE ۱۳طبق گزارش  افقيل براي در نظر گرفتن نيروي ضربه ضرايب افزايش بار چرخ جرثقي
  رانش جانبي در هر طرف
 درصد از بار حمل شده 

  نوع جرثقيل

 جرثقيل خط نورد ۲۰%

 پاتيل مذابجرثقيل  ۲۰%

 هاي فلزيهاي مغناطيسي و فكي مخصوص حمل شمش و ورقه جرثقيل ۵۰%

 جرثقيل حوضچه خيساندن ۱۰۰%

 جرثقيل قالب برداري ۱۰۰%

 جرثقيل موتورخانه ۱۵%
  

  AISE ۱۳طبق گزارش رانش طولي ضرايب 
  رانش طولي 

 ها  درصد از حداكثر بار روي چرخ
  نوع جرثقيل

 جرثقيل خط نورد ۲۰%

 جرثقيل پاتيل مذاب ۲۰%

 هاي فلزيهاي مغناطيسي و فكي مخصوص حمل شمش و ورقهجرثقيل ۲۰%

 جرثقيل حوضچه خيساندن ۲۰%

 جرثقيل قالب برداري ۲۰%

 جرثقيل موتورخانه ۲۰%

  جرثقيل مونوريل دار  ۱۰%
  

  اي هاي باربر جانبي لرزه ضرايب اضافه مقاومت براي سيستم
  o اي تم باربر جانبي لرزهسيس

 ۳  هاي خمشي فوالدي كليه قاب

 ۲  هاي ساده با مهاربندي هم محور و برون محور فوالدي كليه قاب

  هاي دوگانه به شرط آنكه قاب خمشي به تنهائي كليه سيستم
  .درصد نيروهاي زلزله را داشته باشد۲۵تحمل حداقل  

۵/۲ 

  
  



  هاي مجاز طراحي تنش ضرايب اطمينان بكار رفته در محاسبه
 .F.S تالش ايجاد شده در عضو مورد طراحي

 ۵/۱  تالش خمشي حول محور قوي عضو داراي مقطع فشرده

  ۶۷/۱  تالش خمشي حول محور قوي عضو داراي مقطع غيرفشرده
  ۳۳/۱  تالش خمشي حول محور ضعيف عضو داراي مقطع فشرده

تالش خمشي حول محورضعيف عضوداراي مقطع 
  هغيرفشرد

۶۷/۱  

  ۵/۱  تالش برشي
  ۶۷/۱  تالش محوري كششي

  تالش محوري فشاري

  
  ۶۷/۱  جوشي يا پيچي هاي هر گونه تالش در اتصال دهنده

  

 مقاومت و پایداري -

 مقاومت در برابر عوامل جوي -

 دوام -

 راحت بھ منظور تعمیر و نگھداري دسترسي ایمن و -

 سوزي ایمني در برابر آتش -

  حرارتيعایق بندي  -

  

92/1
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  )ميليمتر ۲۵۰تا  ۱۵۰(پروفيل  فلزي عميق ) و  )ميليمتر ۱۰۰تا  ۵۰(پروفيل  فلزي كم عمق ) ه
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  درز ایستا در پوشش سقف



  

  ھا در پوشش سقف و دیواراتصال دھنده
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  دار آلومینیومي ھاي موج پوشش سقف و دیوار با ورق
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  )الف(  )ب(

  

 



 
  ھا با استفاده از نبشي و اتصال بھ کمک پیچ خودکار مھاربندي الپھ

  

  ھاي گرم نوردشده مھار براي الپھ جزییات نمونھ میل

  

  )ب(  )الف(
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  دار ھاي شیب ھاي نیمھ شفاف جھت نورگیري سقف استفاده از ورق

  
  آرایش مناسب و اقتصادي اعضاي جان خرپا

  

  

  نکیف يستم قاب با خرپایس
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  سیستم قاب با خرپاي پرات
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  دهانه قاب پرتال هافاصله بين قاب
 متر ۱۵تا :       كوتاه   متر ۵تا  ۳

  متر ۶تا  ۴
 متر ۸تا  ۶

  متر ۲۵تا  ۱۶:   متوسط  
 متر   ۳۵تا  ۲۶               

  متر ۱۰تا  ۸
 متر ۱۲تا  ۱۰

  متر  ۴۵تا  ۳۶:       بلند   
 متر  ۶۰تا  ۴۶               
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  اتصال زانويي با ورق تقويتي) ب      اتصال زانويي ساده) الف

  
    اتصال زانويي با ماهيچة منحني) ج

  اتصال زانويي با ماهيچة خطي) د
  

  :مزایاي اتصاالت زانویي عبارتند از

 اتصال مقاومت كافي براي انتقال نیروھاي  -١

 ظرفیت چرخشي مناسب   -٢

 ثابت ماندن زاویھ چرخش بین تیر وستون بھ دلیل صلبیت مناسب اتصال -٣

 سھولت در ساخت -۴

  

sss
s

s
s

s
s
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  هاي راهروي جرثقيل انواع مهاربندي طولي دهانه
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  مهاربندي قائم در طول پايراه جرثقيل در برابر بار باد و بار طولي جرثقيل با رده خدمت سبک

  
  ربندي قائم در طول پايراه جرثقيل در برابر بار باد و بار طولي جرثقيلمها

  نهاي با رده خدمت سنگي در جرثقيل



  
  هاي طولي موقعيت مناسب قرارگيري مهاربندي

  

  ھاي طولي جرثقیل در اثر دما و بارھاي عبوري جرثقیل تغییر مکان دھانھ

  

  نحوه عملکرد مھاربند زانویي
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  عملکرد نامناسب ورق دیافراگم و مھار زانویي

  

  مھارھا انواع متدوال پیچ

  

  مھارھا استفاده از میلگردھاي تقویتي براي مھار پیچ   مھارھا تشکیل گوه بتني در اتر نیروي برش در پیچ
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  تقویت بتن براي جبران محدودیت فاصلھ از لبھ آزاد براي کنترل برش



  
  

  انتقال نیروي برشي بھ بتن بواسطھ عملکرد اتکایي

  ک اتاقک کنترلیو  رو یانتقال ن ي، ابزارھاقالب ،، ارابھ جرثقیللیپل جرثق -١

  ھاملحقات آنل و یجرثق يھاریل -٢

  لیجرثق يھاستون -٣

  ھا، خرپاھار ورقیل، تیجرثق يرھایت -۴

  لیستون جرثق يمھاربند -۵

  ل یستون جرثق يپ -۶

 ل یجرثق يھا کنندهمتوقف -٧

  ھا لیکننده ر تیھدا يھا گاه ھیتک -٨

   

  لیستم جرثقیک سیل دھنده یتشک ياجزا

  )باال برندهمقدار بار بلند شده شامل ابزار (ت قالب یظرف -١
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 لیوزن جرثق -٢

 و ارابھوزن قرقره  -٣

 ل یجرثقفواصل آزاد و بدون مانع در سیستم  -۴

 يدھ رده سرویس -۵

 ل، نرخ شتاب و ترمزیسرعت حرکت جرثق -۶

 )ھا لیمرکز بھ مرکز رفاصلھ (دھانھ طول  -٧

 ھان آنیھا و فاصلھ بتعداد چرخ -٨

 ھاماکزیمم بار چرخ -٩

 حمال يرھایت يھا اندازه ریل -١٠

 لیل جرثقیر ياز باالجرثقیل ر یگارتفاع ضربھ -١١

  
  ھان آنیھا و فاصلھ بماکزیمم بار چرخ -١

  گریکدیمجاور  يا در راھروھایک راھرو و یگانھ در چند يھا تأثیر جرثقیل -٢

  ضربھ اثر  -٣



  از ترمز کردن يناش ياصطکاک يروین -۴

  ھابا متوقف کننده از برخورد جرثقیل يناش يروھاین -۵

  يده خستگیو اثر آن در پد يکلیس يبارگذار -۶

  ي طولي و جانبيافق يبارھا -٧

  

  

  انواع متداول تیرھاي جرثقیل

  

  انواع متداول تیرھاي جرثقیل مھار شده بھ تیر ساختمان
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  :بھ طور خالصھ مزایاي تیرھاي با دھانھ ساده عبارتند از

 .است ساده اریبس يبارگذار مختلف باتیترک يبراي طراحجھت  -١

 .ندارد ياثر ریت يداخل يروھاین در گاهھیتک نشست -٢

 .است ضیتعو قابل يراحت بھ يخراب صورت در -٣

 .است تیتقو قابل يراحت بھ لیجرثق تیظرف شیافزا صورت در -۴

  

  نوردشده يرھایطول موثر جان تحت تنش در ت

  

  ه از ورق و اتصال جان بھ بال با استفاده از پیچ یا پرچي ساختھ شدرھایطول موثر جان تحت تنش در ت

  

  يگذار چیسھولت در پایجاد  يبرا يرآھن و ناودانیانتخاب مناسب و ھماھنگ ابعاد ت



  

  يگذار چیپ يبرا يکاف يعدم وجود فضاصورت  چ در یپ يرزوه شده بھ جا يھا خیم استفاده از گل

  

  ساختمان بواسطھ براکت ستون يل بھ ستون اصلیر جرثقیات اتصال تیجزئ
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  ھا در برابر پپچش استفاده از تیرھاي فرعي افقي بھ منظور مھار ستون

  

  يا ل بھ ستون پلھیر جرثقیاتصال ت
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  ر بال پھنیا تی يتوسط ناودان يا پلھ يھا ت ستونیتقو

  

  نسبت بھ یكدیگر ل و ستون ساختمانیستون جرثق ي مناسب ریجھت قرارگ

  



  

  ھا آن يھا بر رو رخچرھا در اثر عبور یت شكلتغییر 

  

  مجزا يھا ل بھ صورت مجزا توسط ورقیجرثق يرھایت يبال فوقان يمھارجانب 
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  ل بھ ستونیجرثق يرھایاز اتصال جان ت يمشکالت ناش 

  



   

  ھا گاه آن جزئیات اتصال تیرھاي با عمق متفاوت بھ تکیھ
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  جرثقیلھاي  ھاي متداول متوقف کننده نمونھ



  
  لیجرثق يها بست

  
  قالب دار يها چیپ
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با قرار دادن عمودي : باالبردن بار

ساعد و اشاره انگشت سبابھ بھ طرف 
 باال و چرخاندن دست

با اشاره بھ طرف پایین  :تخلیھ بار
 ن دستوچرخاند

با گشودن بازو و حركت : حركت پل
 آرام آن براي نشان دادن جھت حركت



 

 

 

 

 

 

مچ دست بسته، با : حركت ارابه
 عالمت شست دست

با عالمت بازوي دست و : ايست
 نشان دادن محل توقف

مت سریع با عال: توقف ضروري
 بازوي دست

 

 

 

 

 

 

از انگشتان  :حركت چند ارابه
دست براي نشان دادن حركت هر 

ها با توجه به شماره كدام از ارابه
 .آنها استفاده شود

از يك دست : حركت آهسته
ظر براي نشان دادن حركت مورد ن

هاي قبلي استفاده شده  مانند شكل
و دست ديگر بدون حركت در 

 .برابر دست ديگر قرار گيرد

دو دست به طور : ربا قطع آهن
  .باز در طرفين حركت داده شود
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  سايبان.١٠  پیچ و مھره .٩ سینه بند.٨  سگراد.٧  بادبند.۶ وال پست.۵ استرات .۴ پرلین .٣ رفتر.٢ ستون.١

  

0.25 0.25 0.25

70°

40°

20°

CL
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  برخی از نکات در طراحی سوله ها

  )Ceبراي محاسبه ضریب اثر تغییر سرعت باد،.( دنمناطق باز لحاظ شوکلیه شهرکهاي صنعتی 

  متر اعمال گردد  5 متر و حداکثر 4ترجیحا  ي طولی و عرضی سولهاي افقی بین دیوارهافهفاصله بین کال

خ جرثقیـل،  خستگی، تنش موضعی زیر چـر .( جرثقیل دار لحاظ شود ياهاثرات موضعی در محاسبه سالن

  استفاده از سخت کننده هاي عرضی با فاصله حدود یک متر در تیر حمال جرثقیل توصیه می شود ...)

دیوارهاي طـولی و دو دیـوار   ( وزن مجموع دیوارها 50%براي محاسبه زلزله در جهت طولی در سوله ها، 

زیـر سـقف، در محاسـبات    نصف ارتفاع دیـوار تـا   .( در محاسبات وارد شود) عرضی ابتدا و انتهاي سوله

مبنـاي   2100Kg/m3در صورت استفاده از دیـوار آجـري دوطـرف نمـا، وزن مخصـوص      ) اعمال شود

  .محاسبات قرار گیرد
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سهم نیروي زلزله ناشی از وزن دیوارهاي عرضی ابتدا و % 50اگر سوله داراي بادبند سقفی حلقوي باشد، 

مابقی به صورت مساوي بین سایر قابهاي میانی تقسـیم  % 50انتهاي سوله  به قابهاي انتهایی اعمال گردد و 

  می گردد

در نظر گرفته شود و بار زلزلـه در دو طـرف    )به ستون  تیراتصال ( زلزله ، در راس ستون  يمحل اثر نیرو

  )در راس دو ستون هر قاب.(قاب لحاظ شود

  اد ده ساله لحاظ شودبار ب ، Drift ( H/200(محاسبه تغییر مکان جانبی سوله ها در برابر باد

) بـدون ترکیـب بـا سـایر بارهـا     (محاسبه تغییر مکان جانبی سوله ها در برابر باد، صرفاً بارگذاري بـاد  يبرا

  . مورد استفاده قرار گیرد

  بیشتر شودسانتیمتر  5از نباید بل رتغییر مکان در تراز ک

از بایـد در طراحـی    ،) متعـارف  غیـر ( یـا جرثقیلهـاي سـنگین    و داربین در صورت استفاده از جرثقیل کـا 

  معتبر استفاده شود ياستانداردها

اتصال نبایستی کمتر از ضخامت جان تیر متصل شده به اتصـال  ) سخت کننده هاي(ضخامت لچکی هاي

  .باشد

بـه  ( بـراي تمـام فونداسـیونهاي سـوله     Upliftمحاسبه فونداسیونهاي سـوله در برابـر واژگـونی، لغـزش و     

  الزامی است) بادبندها خصوص فونداسیون زیر



) ضریب کاهش(0.75 بدون ضریببایستی ا ، بارها هونیفونداس  Upliftو  رشغکنترل واژگونی، لراي ب

  )بار باد و یا زلزله کنترل شوند کلبایستی براي .(اعمال شوند

  اعمال شودفشار پاسیو فقط روي عرض پی  -

  برابر نمود 33/1بادبندهارا می توان تنش مجاز ستونهاي باربرو .فرض شود 4/1برابر  Cqضریب 

محـدود شـود و همچنـین    ) برابر طول ستون بـاد اسـت   L(دهانه L/240تغییر مکان ستونهاي باد بایستی به 

  .بیشتر شود 38mmنباید از 

 سـوله بعـد  حداکثر  و پایه هاي آن مفصلی باشد)فاقد شکستگی ( طیلی باشد تمسسوله در صورتیکه پالن 

  اظ گردداگرفراتررفت درز انبساط می خواهدلحمتر   80برابر 

 سـوله بعد حداکثر و پایه هاي آن گیردار باشد، )فاقد شکستگی ( طیلی باشد تمسسوله در صورتیکه پالن 

  .لحاظ گرددمتر   60برابر 

  40برابـر   سـوله بعد حداکثر شکل باشد و پایه هاي آن مفصلی باشد،  Uا ی Tیا  Lسوله در صورتیکه پالن 

  لحاظ گرددمتر 

متـر    30برابر  سولهبعد حداکثر شکل باشد و پایه هاي آن گیردار باشد،  Uیا  Tیا  Lسوله صورتیکه پالن 

  لحاظ گردد

  درجه انجام شود ±30بایستی آنالیز حرارتی با  از به استفاده از طولهاي بیشتردر صورت نی

  در نقشه ها قید شودبایستی می باشد که متر   60سقف ،  در انبساط هايدرزبین مجاز  فاصلهحداکثر 
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