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 پيشگفتار
ن و ترافيکی شهروندان باشد. برای تحقق ای ونقلحملگوی امور ترین سطح ممکن پاسخپایتخت کشور باید در عالی عنوانبهتهران  شهرکالن

تهران و و ترافيک شهری، در راستای سند راهبردی نظام فنی و اجرایی شهرداری  ونقلحملامر، ایجاد یک نظام هماهنگ در امور اجرایی 

شهرداری تهران قرار گرفته است. در این راستا تنظيم  شورای فنی کار دستورو در  تأکيدو ترافيک مورد  ونقلحملسازی آن در حوزه پياده

ث ، طراحی، احداپدیدآوریشود تا از طریق ایجاد وحدت رویه در کليه امور مربوط به و ترافيک، باعث می ونقلحملاسناد نظام فنی در بخش 

ندی گام بل تنهانهو نگهداری تا امور واگذاری و نظامات فنی و قراردادی و همچنين نحوه ارزیابی،  اجرایند تصویب، نظارت بر آو نگهداری از فر

 هالعملدستوراسازی روال و مدیریت هزینه و زمان و همچنين شفاف منظوربهبردارد، بلکه ابزارهای اجرایی  شدهارائهدر افزایش کيفيت خدمات 

 در اختيار مدیران قرار دهد.

های ناظر بر انجام عمليات عمرانی سيستم بهافهرستو ترافيک شامل مشخصات فنی و  ونقلحملدر بخش  شدهتدویننظام فنی و اجرایی 

همکاران حوزه معاونت  ویژهبههای مختلف، از دانش و تجربيات اجرایی بخش کارگيریبهبا  سندتهيه این  در هوشمند است. ونقلحمل

برداری از در تهيه و بهره موردنيازستاد و مناطق و در قالب جلسات مستمر فنی تالش شده است تا کليه موارد  و ترافيک در ونقلحمل

ور تضمين المقدحملی و نقلی به بهترین شکل ممکن در اسناد گنجانده شده و با اتخاذ تدابيری، حسن انجام تعهدات، حتی هوشمند تجهيزات

 گردد.

شاهد ارتقای کيفی و کمی  تدریجبههای بعدی، در ویرایش هاآنینده نزدیک و منظور کردن در آ سندکاربست  بازخوردریافت اميد است با د

 باشيم. هوشمند و ترافيک ونقلحملتسهيالت  کارگيریبهدر ارائه خدمات مربوط به 
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 کاربرد و تعاریف -1 فصل

 اربردکهدف و دامنه  

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل هایيستمسعمرانی عمليات  و الزامات تعيين مشخصات فنی عمومیسند پيش رو با هدف 

ازی پوشش، ترميم و بازس عنوانبهو کابل برق  ینور بريفتر به گذاری برای محافظت و دسترسی راحتعمليات لوله، حفاریشامل 

 ت، ساخرو جهت بازگرداندن مسير به شکل اوليهرو و پيادهها )حفاری داخل زمين( در سوارهنوار حفاری و پوشش اطراف و روی لوله

مصرفی های و مشخصات فنی دکل ها، اجرای فونداسيونهای حوضچهساخته و یا آجری و دریچههای بتنی پيشو نصب حوضچه

 ری آن محدوده شهر تهران می باشد.تهيه شده است و دامنه به کارگي

 تعاریف 

 حوضچه بتنی -1-2-1

ساخته در کارگاه توليد و بر اساس موارد مصرف به پيش صورتبهاالمکان حتیبوده که  Cو  Bو  A یهاپيتحوضچه بتنی در 

 شوند.محل پروژه منتقل و نصب 

 وضچه آجریح -1-2-2

ساخته بتنی به علت وجود معارض یا موانع های پيشهای آجری، صرفاً در مواردی که استفاده از حوضچهاستفاده از حوضچه

 .استز دستگاه نظارت مجا تأیيدفيزیکی در محل نصب مقدور نباشد، با 

 دریچه -1-2-3

 شوند.ها نصب میکه بر روی حوضچه استمتر سانتی 50×70متر و سانتی 40×40هایی از جنس کامپوزیت به ابعاد دریچه

 ساختهفونداسیون پیش -1-2-4

یابند. موارد مصرف به محل پروژه انتقال می بنا برهایی است که جهت سهولت در اجرای کار در کارگاه توليد و منظور فونداسيون

 ساخته باشد.پيش صورتبهتواند سانتيمتری می 110×110×100و  50×50×60های ساخت فونداسيون

 فونداسیون درجا -1-2-5

 صورتهب هاآنشهری و یا به علت ابعاد بزرگ فونداسيون امکان توليد  تأسيساتهایی است که به علت وجود منظور فونداسيون

، 400×150×90، 320×320×200، 220×220×110، 110×110×100های . ساخت فونداسيونستينساخته مقدور پيش

معموالً  سانتيمتری 320×320×400، 220×220×100، 180×180×120، 370×370×200و  250×100×50، 450×200×100

 .استدرجا  صورتبه

 فونداسیون کافو نوری -1-2-6

 شود.د میاست که جهت نصب کابينت مخصوص تجهيزات الکتریکی تولي یاساختهشيپفونداسيون 
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 دکل -1-2-7

د و گيرقرار می هاآنهای هوشمند ترافيکی در ارتفاع بر روی که سيستم استهایی منظور از دکل در فصل حاضر، کليه المان

باشد.شامل دکل های پایه کوتاه، بازودار ، پایه بلند و دکل های مخصوص نصب تابلوهای متغير خبری می 
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 حفاری -2 فصل

 الزامات عمومی حفاری 

ی شهری و کنترل ميدان تأسيساتقبل از آغاز هرگونه عمليات حفاری نسبت به استعالم موقعيت  استپيمانکار موظف  

مطابق  اقل تخریبشهری و با حد تأسيساتبایست با حفظ محل پروژه اقدام الزم را به عمل آورد. عمليات حفاری می

پل ها، تونل های ترافيکی و معابر  دستورالعمل جانمایی تاسيسات شهری در مجاورت"با عنوان  6-8-630سند شماره 

 انجام شود. ابالغی شورای فنی شهرداری تهران "شهری

ا، اقدام هبایست نسبت به انجام هماهنگی با سایر پيمانکاران پروژه جهت انجام کليه حفاریپيمانکار عمليات حفاری می 

 نماید.

های بخش طراحی مليات حفاری بر اساس نقشههای مصوب انجام شود. عنقشه بر اساسبایست عرض و عمق حفاری می 

رو، مسيرهای خاکی یا فضای سبز، زیر کانال )یا جوی( آبرو و حفاری محل حوضچه و رو، پيادهتواند در سوارهبوده و می

 فونداسيون انجام شود.

ه باشد، دیوار گود وجود داشت یهاجدارهچنانچه زمين محل حفاری سست باشد و احتمال پر شدن محل حفاری با خاک  

 بندی شود.بایست قالبمحل حفاری می

 پذیرد.بامداد روز بعد صورت می 5شب تا  11در شب و حدفاصل ساعات  عمليات حفاری بطور معمول 

 بایست ثابت بماند.شود. لذا عمق حفاری در تمام طول آن میبایست با شيب طولی معبر انجام های طولی میحفاری 

پس از آغاز عمليات حفاری و به دليل بروز هرگونه مشکل یا معارض انجام عمليات حفاری متوقف گردد،  کهدرصورتی 

محل پروژه را ترک نماید. بدیهی  ازآنپسکه نسبت به ترميم و تکميل محل حفاری اقدام نموده و  استپيمانکار موظف 

 درهرصورت. استفع مشکل یا معارض یادشده است ادامه موضوع عمليات اجرایی پروژه و حفاری مجدد، منوط به ر

 .استپيمانکار موظف به تأمين ایمنی و پيشگيری از بروز حوادث احتمالی 

قبل از شروع تردد صبحگاهی  مانده و بقایای آسفالت برش خوردههای باقیبایست نخالهپس از اتمام عمليات حفاری می 

وجود  حفرشدهای در شيار گونه نخالهکه هيچخارج گردد  به نحویطور کامل به از محل حفاری بامداد( 5)حداکثر ساعت 

 نداشته باشد.

 حفاری پیش نیاز 

 سازی عبور و مرورانسداد یا انحراف مسیر و ایمن -2-2-1

 "پيمانکاری نامه ایمنی امورآیين"بایست مطابق مقررات ، میعابرانتمهيدات الزم برای ایمنی نيروی انسانی پروژه و  -1

)ایمنی در عمليات  267-7نشریه  "هاایمنی راه نامهنیيآ" وزارت کار(، -شورای عالی حفاظت فنی 03/12/1388)مصوب 

مصوب شورای عالی هماهنگی ترافيک شهرهای ) "ایمن سازی معابر حين عمليات عمرانی دستورالعمل "اجرایی( و 

 اتخاذ شود. کشور(

 نما و کاله ایمنی باشند.بایست دارای لباس فرم، جليقه شبر پروژه میکليه افراد مشغول به کار د 

از تجهيزات ایمنی، نظير بشکه ترافيکی و مخروط ترافيکی سالم، با دید مناسب و به تعداد کافی در محدوده  استفاده 

 عمليات اجرایی ضروری است.

 .استآالت الزامی زن بر روی ماشيننصب چراغ چشمک 

 موقت که بيانگر عمليات اجرائی هستند الزامی است. هشداردهندهاز تابلو و عالئم  استفاده 

 متر از زمين( نصب شده باشند.سانتی 30بایست در ارتفاع مناسب )حداقل می هشداردهنده عالئم 
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صالح و حسب بایست دستور ادستگاه نظارت، چنانچه عدم رعایت مقررات ایمنی را در حين انجام کار مشاهده نماید، می 

 پيمانکار نسبت به اجرای مقررات ایمنی، مسئوليت مستقيم دارد. درهرصورتمورد، توقف کار را صادر نماید. 

 ذاری مسیر یا اجرای مسیر راهنماگعالمت -2-2-2

متشکل از نمایندگان بخش طراحی، دستگاه نظارت و پيمانکار مورد  یئتيهقبل از شروع عمليات حفاری، مسير توسط   -1

 گذاری و محل نصبهایی که از قبل توسط بخش طراحی تهيه شده، مسير عالمترار گرفته و با توجه به نقشهبازدید ق

 شود.مشخص می (ChuckLine)ها با استفاده از اسپری رنگ یا خط مشخصه گچی ها و فونداسيونحوضچه

مشخص نمودن  منظوربهمتر سانتی 10و با عرض حداقل  عمقکمشود قبل از آغاز عمليات حفاری، کانالی توصيه می 

 مسير راهنما اجرا شود. عنوانبهمحل دقيق مسير لوله با دست یا وسایل مکانيکی و تحت نظارت دستگاه نظارت 

 حفاریانواع  

 روعملیات حفاری در سواره -2-3-1

 شود.یمانجام  وررو به دو روش حفاری با استفاده از دستگاه شيار زن یا کمپرسحفاری در سواره

 زن اريشو با استفاده از دستگاه رحفاری در سواره -2-3-1-1

 .شودمیاستفاده  زن اريشدستگاه متر، از سانتی 45در صورت نياز به حفاری با عمق کمتر از  -1

 گردد.وجود دارد، استفاده از این روش توصيه نمی تأسيساتهایی که احتمال عبور در موقعيت 

 ایاز جدول  متریسانتی 70فاصله بایست با و حفاری در کل مسير می قرارگرفتهجدول یا کانيوو کنار خيابان مبنای کار  

با توجه به شرایط معبر یا شرایط حفاری امکان مبنا گرفتن جدول کنار خيابان  کهدرصورتیانجام شود )کنار معبر  ويکان

 گردد(.مبنای حفاری با هماهنگی دستگاه نظارت تعيين می مبنای حفاری وجود نداشته باشد، عنوانبه

 رو با استفاده از کمپرسورسواره حفاری در -2-3-1-2

 .دشومیشهری، از کمپرسور استفاده  تأسيساتعبور  در صورتمتر یا سانتی 45در صورت نياز به حفاری با عمق بيشتر از  -1

 باشد.متر سانتی 40بایست گذاری، میبا استفاده از کمپرسور جهت لوله شدهیحفارعرض کانال  

راف بایست با استفاده از دستگاه کاتر در اطقبل از حفاری با کمپرسور برای جلوگيری از آسيب رسيدن به لبه آسفالت، می 

 شود.متر ایجاد سانتی 8متر و عمق حداقل ميلی 8های حفاری، شياری به عرض محل

بایست نسبت به کنترل عرض کانال حفاری و عمق حفاری در فواصل هر تر میدر طول زمان برش آسفالت با دستگاه کا 

 گردد.متر اقدام  5

الی  3بایست برش برش آسفالت نتواند عرض معابر را با یک حرکت رفت تا انتها حفاری نماید، می دستگاه کهدرصورتی 

بایست دقت شود که برش ر این حالت میبرگشت با دستگاه برش آسفالت انجام پذیرد. د صورتبهمتر آخر مسير،  4

 شده در مسير برگشت کاماًل منطبق و در یک راستا قرار گيرند.در مسير رفت با برش انجام شدهانجام

در حفاری طولی در هر طرف مسير حفاری شياری ایجاد و سپس با کمک کمپرسور نسبت به کندن آسفالت اقدام گردد.  

 باشد.متر سانتی 50تا  20تواند بين ای مصوب میهعرض نوار حفاری بر اساس نقشه
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 روعملیات حفاری در پیاده -2-3-2

ها بسته به جنس روبایست توسط دستگاه کاتر و کمپرسور انجام شود. روش حفاری در پيادهرو میعمليات حفاری در پياده

روهای با پوشش آسفالتی، اری در پيادهروها به سه گروه حفگردد. بر این اساس حفاری در پيادهرو انتخاب میپوشش پياده

 گردد.بندی مییا حفاری در باغچه( طبقه) یخاکرو روهای با پوشش سنگفرش یا موزایيک و پيادهپياده

 های آسفالتهروحفاری در پياده -2-3-2-1

متر در آسفالت ایجاد و سانتی 8ها ابتدا با استفاده از دستگاه کاتر در دو طرف نوار حفاری، برشی با عمق رودر این نوع از پياده

، با استفاده از بيل متریسانتی 45شود. سپس تا زمان رسيدن به عمق با استفاده از کمپرسور، تخریب کامل الیه آسفالت انجام می

 شود.و کلنگ )و در صورت نياز دستگاه کمپرسور( حفاری انجام می

 های از نوع سنگفرش یا موزایيکروحفاری در پياده -2-3-2-2

بایست سالم درآورده شود و در طول مدت حفاری اجرا شده باشد، قطعات می ینيچخشکهرو به روش پياده کهتیدرصور -1

 حفاظت شده و پس از پایان عمليات اجرایی مجدد جایگذاری شوند.

 ديکأتتدا با استفاده از دستگاه کاتر )برای نصب پوشش کف از مالت ماسه سيمان استفاده شده باشد، اب کهدرصورتی 

رو ( در دو طرف نوار حفاری، برشی در سطح پيادهاستکاتر ممنوع  یجابه بر که استفاده از دستگاه فرز و گرانيت شودمی

شود. سپس تا زمان رسيدن به عمق ایجاد و با استفاده از کمپرسور، تخریب کامل الیه سنگفرش یا موزایيکی انجام می

 شود.در صورت نياز دستگاه کمپرسور( حفاری انجام می، با استفاده از بيل و کلنگ )و موردنظر

بایست نسبت به تهيه و جایگذاری الیه سنگفرش یا موزایيکی مطابق مشخصات پس از اتمام عمليات اجرایی، پيمانکار می 

 وضع موجود )قبل از آغاز حفاری( اقدام نماید.

 حفاری در مسیرهای خاکی یا فضاهای سبز -2-3-3

عبور تأسيسات شهری، انجام سونداژ به روش دستی و تعيين محل دقيق عبور تأسيسات الزامی بوده های احتمالی در محل -1

-2-2های طولی و اجرای کانال رعایت مفاد بند شود. جهت حفاریو حفاری با استفاده از بيل مکانيکی یا بابکت انجام می

 .است)اجرای کانال راهنما( ضروری  2-2

شود. قبل از آغاز های دستی و با بيل و کلنگ انجام میبا استفاده از روش ا خاک باغچهدر خاک نرم ی عمليات حفاری -2

 بایست مسير حفاری با ریسمان و یا گچ مشخص شود.عمليات حفاری، می

 ( آبروحفاری زیر کانال )یا جوی -2-3-4

انع انجام و سپس نسبت به در صورت برخورد با کانال یا جوی انتقال آب، جدول و یا کانيو، حفاری از زیر سطح بتنی مو -1

 شود.کيلوگرم سيمان در هر مترمکعب اقدام می 250گذاری و پر نمودن اطراف لوله و زیر جوی با بتن با عيار لوله

 عرضی از زیر آن عبور نمود. صورتبهتوان عبور طولی لوله در داخل جوی و یا کانيو یا از زیر آن ممنوع بوده و صرفاً می -2

متر ایجاد سانتی 100تا  80ای مربع شکل به ابعاد آب با کف بتنی، ابتدا در دو طرف جوی حفره در حالت وجود جوی 

شود. سپس گردد( و این دو حفره از زیر جوی به هم متصل میها با توجه به شرایط و ابعاد جوی تعيين می)عمق حفره

 شود.ریزی میگذاری انجام و اطراف لوله و زیر جوی بتنلوله

شود. در این حالت نصب لوله گذاری با بتن پر میهایی که کف بتنی ندارد، کف جوی حفاری شده و بعد از لولهدر جوی 

 و بتن روی آن نباید باعث برآمدگی در کف جوی شده باشد.
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 دستگاه نظارت تأیيدبا جداول مورد  هاآننسبت به ترميم و یا تعویض  استدر صورت تخریب جداول، پيمانکار موظف  

 اقدام نماید.

 هاها و فونداسیونو اجرای حوضچهحفاری جهت نصب  -2-3-5

بادخور توسط  عنوانبهمتر سانتی 10ساخته و درجا با اضافه عرض های پيشها و فونداسيونابتدا اطراف محل حوضچه -1

 شود.کاتر، برش داده می

ود. ها شداخل حوضچه شدهبينیيشپهای ها فقط از محللهدر نظر گرفته شود که لو یاگونهبهبایست ها میمحل حوضچه 

 .استها ممنوع ورود لوله از کف حوضچه

 .استمتر شن بادامی زیر آن سانتی 10ها برابر ارتفاع حوضچه به اضافه عمق حفاری در محل حوضچه 

 .استمگر زیر آن  متر بتنسانتی 10ها برابر ارتفاع فونداسيون به اضافه عمق حفاری در محل فونداسيون 

درجه( باشد. بدیهی  90بایست قائمه )ها میهای محل حفاریبایست دارای شکل هندسی منظم و گوشهمحل حفاری می 

های حفاری توسط ها توسط پيمانکار، محلمحل حفاری از کليه نخاله یسازپاکاست پس از خاتمه عمليات حفاری و 

 شود.ات صادر میدستگاه نظارت کنترل و اجازه ادامه عملي
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 گذاریلوله -3 فصل

 اتیلنپلیی هالوله فنیمشخصات  

تهيه و توليد گردند. )سطح ظاهری، مقطع لوله،  INSO14427-2باید مطابق با استاندارد  موردنظراتيلن های پلیلوله -1

ق مطاب اتيلنیپلهای ها، روش توليد، وزن هر متر طول، وزن مخصوص و کليه مشخصات فنی مربوط به لولهضخامت جداره

 (است INSO14427-2با استاندارد 

سانتی متر و بصورت  90به قطر  و  25/1و ضریب ایمنی  PE80اتمسفر و با مواد  6بایست دارای تحمل فشار ها میلوله 

 دو الیه باشند. 

 کل ضخامت لوله تهيه شود. %10بایست با رنگ قرمز و به نسبت الیه خارجی می 

 کل ضخامت لوله تهيه شود. %90بایست با رنگ مشکی و به نسبت الیه داخلی می 

 (.استدایروی باشند )مقاطع بيضوی خارج از استاندارد  کامالً بایست دارای مقطع ها میکليه لوله 

 .مستعمل و نو )دسته اول( توليد شده باشند بایست از مواد غيرها میکليه لوله 

و به همان شکل با صورت پذیرد  یآسانبه هاآن ونقلحملمتری توليد گردند تا  100های رول صورتبهبایست ها میلوله 

 بندی گردند.طناب بسته

 متر تمام باشند تا در هنگام تحویل و مصرف با مشکل متراژ روبرو نباشند. 100های لوله حتماً رول 

یک متر حک شود و پالک مشخصات بر روی رول لوله  صورتبهها شماره متراژ برای رعایت بند فوق الزم است بر روی لوله 

 رول درج یا حک گردد. یالسرشمارهنصب گردد. بر روی پالک مشخصات متراژ لوله، تاریخ توليد و 

در آزمایشگاهی که  INSO14427-2با استاندارد  هاآنجهت صحت مشخصات فنی و منطبق بودن  يازموردن هاییشآزما 

 مرحله آزمایش( 3)حداکثر  پذیرد.انجام می هزینه پيمانکار به کندفرما تعيين میکار

 ایران باشند. تحقيقات صنعتیو آرم موسسه استاندارد  یيدیهتأبایست دارای مذکور می اتيلنیپلهای لوله 

بر  (مترها و حک متراژ )یک متر به یک حک آرم استاندارد و نيز حک آرم یا نام شرکت توليدکننده بر روی هر متر از لوله 

 ها الزامی است.روی لوله

 ند.ها از نوع استاندارد باشو خصوصيات فيزیکی و شيميایی لوله اتيلنیپلشکل ظاهری، ابعاد، اندازه و نوع موارد مصرفی  

 .صورت پذیرد کنخشکبایست با دستگاه مجهز به ضخامت سنج و دستگاه می اتيلنپلیهای توليد لوله 

بوده و نباید در مقابل نور خورشيد رنگ خود  Anti UV بایست حاویها، مواد مصرفی میرویه لولهبا توجه به رنگ قرمز  

 را از دست بدهند.

 فلزی هایلولهمشخصات فنی  

)وزن متوسط( تهيه و توليد گردند. )سطح ظاهری، مقطع  DIN2440بایست مطابق با استاندارد می موردنظرهای فلزی لوله -1

 ا، روش توليد، وزن هر متر طول(هلوله، ضخامت جداره

و در هر شرایطی  بوده های مصوب پروژه(اینچ )طبق نقشه 4یا  3، 2قطر به بایست از جنس گالوانيزه یا سياه لوله فلزی می 

 کشی باشد.مناسب جهت کابل

 های مصرفی باید نو، سالم، فاقد شکستگی و خرابی باشد.لوله 

 باشد. زدگیزنگلوله فلزی باید فاقد  

 (.استدایره باشند )مقاطع بيضوی خارج از استاندارد  کامالً بایست دارای مقطع ها میکليه لوله 

 ها آبکاری شوند.نياز کارفرما در مواقع خاص باید لوله در صورت 
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 گردند.ميکرون گالوانيزه  75بایست با ضخامت حداقل های فلزی که نياز به پوشش گالوانيزه دارند، میتمام المان 

ای هبایست مشخصات فنی و استانداردهای مربوط به لولهها، پيمانکار میدر صورت نياز به استفاده از انواع دیگر لوله 

 .ستاکارفرما مجاز به استفاده  تأیيدکارفرما رسانده و بعد از  تأیيدپيشنهادی را با ذکر دالیل فنی و توجيهات مربوطه، به 

 رائیهای اجضوابط و دستورالعمل 

مسير لوله  کهدرصورتیسر باشند. همچنين بهجهت و سرها کامالً همدقت شود که در صورت مستقيم بودن مسيرها، لوله -1

های دورتر استفاده گردد تا کابل در کمترین فشار بایست جهت انحراف مسير از ورودیشود میدر حوضچه منحرف می

ها نمایش داده گذاری در محل حوضچههای صحيح و ناصحيح لولههایی از روشنمونه 2-3شکل و  1-3شکل . در رديقرار گ

 شده است.

 

 50×70نحوه صحيح ورود لوله به حوضچه  :1-3شکل 

 

 50×70: نحوه ناصحيح ورود لوله به حوضچه 2-3شکل 

 (.3-3شکل تواند باشد )متر می 200گذاری در فاصله بين دو حوضچه حداکثر طول لوله 

 

 ها: حداکثر فاصله بين حوضچه3-3شکل 

 (.4-3شکل متر باشد )سانتی 50بایست بيش از ها میشعاع انحنای )قائم و عرضی( مسير لوله 
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 : حداقل شعاع انحنای لوله4-3شکل 

بایست یک حوضچه نصب و لوله فلزی با رعایت انحناء گفته شود، ابتدا و انتهای کار میاز لوله فلزی استفاده می که یزمان 

 اتيلن و لوله فلزی خواهد بود.رابط بين لوله پلی درواقعشده، وارد حوضچه شود. این حوضچه 

 (.5-3شکل بایست دارای بوشن با جوشکاری بدون پليسه باشند )اتصاالت لوله فلزی می 

 

 ها: استفاده از بوشن در اتصال لوله5-3شکل 

 

د های بازدیهای فلزی، از دریچهبایست بعد از خم ابتدایی و قبل از خم انتهایی در لولهدر صورت عبور کابل از روی پل، می 

متر یک دریچه بازدید نصب شود.  70شود. چنانچه طول پل بزرگ باشد باید هر متر استفاده سانتی 40×20×15به ابعاد 

 ناسبم دارای درب بازشو و قفل بایستمی ها. دریچهاستدسترسی به فيبر یا کابل داخل لوله  منظوربهکاربرد این دریچه 

 .(6-3شکل ) باشند

 

 : جعبه بازدید6-3شکل 

پناه پل متصل شود. لوله فلزی عبوری بایست توسط بست مناسب به پایه جانها میلوله فلزی در هنگام عبور از روی پل 

 (.7-3شکل آميزی شود )موجود پل رنگ پناهجانبایست همرنگ می
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 پناه پل: نحوه اتصال لوله فلزی به جان7-3شکل 

 استفاده شود.اتيلن بایست از مفصل مخصوص لوله پلیها میاتيلن، برای اتصال لولهبا توجه به محدودیت طول لوله پلی 

-ریزی نماید تا موارد مفصلبرنامه یاگونهبهنحوه انجام عمليات اجرایی را با هماهنگی دستگاه نظارت  استپيمانکار موظف  

 بندی را به حداقل تعداد ممکن برساند.

 10رشته طناب بایست یک و کابل برق از داخل لوله، می ینور بريفعبور  منظوربهگذاری و لولهپس از اتمام عمليات  

 جایگذاری شود. اهها در داخل لولهفاصل تمام حوضچهمتری حدميلی

بایست ارتفاع مفيد طرح در محل پروژه )گاباری( پس از ها یا زیرگذرها، میها، داخل تونلدر صورت عبور لوله از زیر پل 

 نصب لوله فلزی مطابق الزامات محل نصب رعایت گردد.

ا هگيری مسير، قرارگيری لوله مازاد در داخل حوضچهتماً پس از اتمام حفاری و با توجه به اندازهبایست حها میبرش لوله 

در زیر جداول  گرفتهانجامهای سانتيمتر( و همچنين با در نظر گرفتن حفاری 5های دو طرف حداقل )در هر یک از حوضچه

 ها انجام پذیرد.یا کانيوها یا جوی

ده گونه شکستگی در لوله ایجاد نشبایست به نحوی انجام پذیرد که هيچگذاری می، لولهموردنياز پس از برش لوله به متراژ 

 در انتهای عمق شيار ایجادشده قرار گيرد. و لوله کامالً 

جلوگيری از جذب شيره بتن توسط خاک محل حفاری، الزم است قبل از  منظوربهها و ریزی بر روی لولهبا توجه به بتن 

ذاری گطور کامل پوشيده و سپس لولهو کف شيار محل حفاری بهها صورت پذیرد تا دیواره یکش کيپالستاری، گذلوله

 انجام پذیرد.

از بایست تدابير الزم را قبل از آغاتيلن نسبت به بتن پوشش، پيمانکار میهای پلیبا توجه به وزن مخصوص کمتر لوله 

 در نظر بگيرد. شدهیحفارریزی، جهت مهار لوله و ثابت نمودن موقعيت آن در انتهای عمق شيار عمليات بتن

تاسگردد، به عهده پيمانکار از محل انباری که توسط کارفرما تعيين می يدشدهتولهای بارگيری، حمل و تخليه لوله 
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 پوشش مسیرهای حفاری -4 فصل

 مشخصات مصالح مصرفی 

مقررات ملی  نامهخصوصيات فيزیکی و شيميایی آن با آیين بایست از نوع سيمان پرتلند بوده وسيمان مصرفی در بتن می -1

ریزی سریع، بتن یشوندگسختهای خاصی نظير ساختمان )مبحث نهم( تطابق کامل داشته باشد. در مواردی که ویژگی

 شود.توصيه می 1حجيم یا بتن ضد سولفات مدنظر نباشد استفاده از سيمان نوع 

)شن( از نوع شکسته و ریزدانه )ماسه( از نوع طبيعی و یا مخلوط  دانهدرشتالح مصالح سنگی مصرفی در بتن شامل مص 

بتنی مرغوب، مقاوم و بادوام تهيه نمود. قبل از  هاآندارای کيفيت مطلوب باشند تا بتوان از  یطورکلبهبایست می هاآن

اری بردمقررات ملی ساختمان، نمونهبایست از هر یک از منابع مصالح سنگی، مطابق مبحث نهم شروع عمليات بتنی می

 شده و مورد آزمایش قرار گيرند.

ت بایسجز با تأیيد دستگاه نظارت مجاز نيست. در صورت استفاده از این مواد می هاآنمصرف مواد افزودنی و مقدار مصرف  

نامه مقررات ملی ساختمان )مبحث در طرح و آیين مدنظرقبل از مصرف مورد آزمایش قرار گرفته و انطباق آن با مشخصات 

 نهم( محرز گردد.

بایست کاماًل صاف، تميز، شفاف بوده و فاقد آب مصرفی جهت شستن مصالح سنگی و مخلوط کردن و نگهداری بتن می 

 های قابل شربهای آلی باشد. مصرف آبمواد خارجی از قبيل روغن، اسيد، قليا، امالح شيميایی و ناخالصی آورانیزمقادیر 

 ت.باشد، مجاز اس بخشتیرضابه تشخيص دستگاه نظارت  هاآنهای منابع طبيعی مشروط بر آنکه سوابق عملکرد یا آب

در زمان پخش رویه )توپکا( متغير است. دمای آسفالت متر ميلی 19تا صفر  آسفالت قشر رویه یهادانهسنگاندازه   

 گراد باشد.درجه سانتی 110بایست حداقل می

 مسیرهای حفاریپوشش  

 رودر سواره مسیر پوشش -4-2-1

ابتدا توسط می بایست  روآسفالت سوارهبتن ریزی انجام شده جهت هم سطح سازی مسير سواره رو، جهت ترميم با توجه به 

آسفالت پخش و کوبيدن  متر تراش داده شده و سپس عملياتسانتی 5متر و عمق سانتی 50محل حفاری به عرض  ،ماشين تراش

های شهری )سند ها و بزرگراهشود. رعایت الزامات مندرج در مشخصات فنی همسان تعمير و نگهداری راهانجام میقشر رویه )توپکا( 

 .استران ضروری ( نظام فنی و اجرایی شهرداری ته6-8-62شماره 

 رودر پیاده مسیرپوشش  -4-2-2

متر سانتی 10گذاری، به ارتفاع شود و پس از اتمام عمليات لولههای حفاری نایلون قرار داده میهای مسيرابتدا در کف و دیواره

ن ریخته شده اطراف متر خواهد بود(. در این مرحله دقت شود تا بتسانتی 20ریزی از کف شود )ارتفاع بتنریزی میروی لوله بتن

ها قرار دارد، پوشانده و به ارتفاع روی آن را با نایلونی که در کف و دیواره پوشش دهد. پس از گيرش اوليه بتن کامل طوربهلوله را 

. شودنمایيم و سپس نسبت به آبپاشی و کوبيدن خاک اقدام میموجود در محل پر می شدهیحفارمتر با استفاده از خاک سانتی 20

پوش اقدام گردد. همچنين رعایت الزامات زیر در انجام پوشش نهایی بایست نسبت به ترميم کفبسته به پوشش موجود می تیدرنها

 .است یضرورروها پياده

 رو در محل خود قرار گيرد.بایست با دقت و حفظ انسجام پيادهمی جداشدهچينی، قطعات در پوشش خشکه -1
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وش با پبایست نسبت به تهيه کفپوش وجود دارد، پيمانکار میاحتمال از بين رفتن کفهای مالتی که در خصوص قسمت 

 مشخصات همسان وضع موجود و نصب آن اقدام نماید.

انجام شود که آثار حفاری پس از اتمام  یاگونهبهبایست چينی یا با مالت( میپوش )به روش خشکهعمليات نصب کف 

 عمليات باقی نماند.

 50جهت ترميم آسفالت، ابتدا توسط ماشين تراش محل حفاری به عرض رو از جنس آسفالتی باشد، چنانچه پوشش پياده 

متر تراش داده شده و سپس عمليات پخش و کوبيدن آسفالت قشر رویه )توپکا( با استفاده از سانتی 5متر و عمق سانتی

های شهری ها و بزرگراهمشخصات فنی همسان تعمير و نگهداری راهرعایت الزامات مندرج در شود. غلتک مناسب انجام می

 .است( نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران ضروری 6-8-62)سند شماره 

کوبيده شود. تراکم خاک  %90ک مناسب حداقل تا تراکم تبایست با استفاده از غلهای حفاری میخاک ریخته شده در محل 

 ای کنترل گردد.دانسيته در محل به روش مخروط ماسه بایست با استفاده از آزمایشمی

 در خاک نرم و یا باغچه مسیرپوشش  -4-2-3

متر سانتی 10گذاری، به ارتفاع شود و پس از اتمام عمليات لولههای حفاری نایلون قرار داده میهای مسيرابتدا در کف و دیواره

متر خواهد بود(. در این مرحله دقت شود تا بتن ریخته شده اطراف یسانت 20ریزی از کف شود )ارتفاع بتنریزی میروی لوله بتن

ها قرار دارد، پوشانده و خاک باغچه کامل پوشش دهد. پس از گيرش اوليه بتن روی آن را با نایلونی که در کف و دیواره طوربهلوله را 

 شود.سانتيمتر روی آن برگردانده می 25به ارتفاع 

 الزامات اجرایی 

 گذاری انجام پذیرد.بایست بالفاصله بعد از لولهریزی میکه عمليات بتن توجه شود -1

کارفرما تهيه و توسط ماشين حمل بتن )تراک  تأیيدبایست در مرکز بتن )بچينگ( مجاز و مورد می مورداستفادهبتن  

 ميکسر( به محل پروژه انتقال یابد.

شود )امکان استفاده از ميکسر ميسر نباشد( استفاده از ساخته میبتن در محل با تایيد دستگاه نظارت، که  در مواردی 

 دستگاه بتونير الزامی است.

ها نایلون قرار گيرد. ضمناً در بایست زیر لولههای خاکی سرتاسر مسير، میبرای جلوگيری از نفوذ شيره بتن در جداره 

زی ابتدا روی بتن را با پالستيک پوشاند و سپس نسبت ریبایست بعد از اتمام بتنها، میصورت اجرای بتن پوشش در باغچه

 به ریختن خاک بر روی سطح بتن اقدام نمود.

های برگه بر اساسریزی، نسبت به کنترل ميزان سيمان مصرفی در بتن بایست قبل از آغاز عمليات بتنناظر پروژه می 

 صادره از مرکز بتن اقدام نماید.

 .استممنوع  گرادیسانت+ درجه 30و باالی  گرادیسانت+ درجه 5ریزی در دمای کمتر از بتن 

بایست نسبت به متراکم ساختن بتن اقدام گردد. برای این استفاده از دستگاه ویبراتور الزامی ریزی میعمليات بتن در حين 

 ترنازکهای بایست از ویبراتور با نوکی، ماستکم  حفرشدهکه عرض کانال  زن اريشهای با دستگاه . در حفاریاست

 استفاده شود.

 از محل برداشته شود. زائدبایست مواد ریزی میریزی و بالفاصله بعد از عمليات بتنقبل از آغاز عمليات بتن 

سته ب گذاری و بتن پوشش رو و اطراف لوله،پس از گيرش اوليه بتن و بالفاصله پس از اتمام عمليات اجرایی حفاری، لوله 

 تا موجب شودمیرو یا در خاک نرم و باغچه باشد عمليات پوشش نهایی اجرا رو یا پيادهبه اینکه عمليات حفاری در سواره

 بروز مشکل برای تردد وسایل نقليه و شهروندان نگردد.



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 های حفاریپوشش مسير: چهارمفصل 

 13صفحه: 

 

13 

 

 ،يرندگقرار می فادهمورداستتراکم خاک و آسفالت  منظوربهدر عمليات اجرایی که  مورداستفاده ماشين آالت کمپکتکليه  

 بایست از نوع دیناميکی باشند.می

های مرتبط با موضوع انجام عمليات اجرایی شامل مقررات ملی ساختمان و مشخصات فنی و نامهرعایت کليه موارد آیين 

 .استریزی کشور( در کليه مراحل کار الزامی سازمان مدیریت و برنامه 101ها )نشریه شماره عمومی راه
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 هاهای بتنی و دریچهحوضچه -5 فصل

 مشخصات عمومی مصالح مصرفی 

مقررات ملی  نامهبایست از نوع سيمان پرتلند بوده و خصوصيات فيزیکی و شيميایی آن با آیيندر بتن می سيمان مصرفی -1

ریزی حجيم یا بتن سریع، بتن یشوندگسختهای خاصی نظير ساختمان تطابق کامل داشته باشد. در مواردی که ویژگی

 شود.توصيه می 1ضد سولفات مدنظر نباشد استفاده از سيمان نوع 

)شن( از نوع شکسته و ریزدانه )ماسه( از نوع طبيعی و یا مخلوط  دانهدرشتمصالح سنگی مصرفی در بتن شامل مصالح  

بتنی مرغوب، مقاوم و بادوام تهيه نمود. قبل از  هاآندارای کيفيت مطلوب باشند تا بتوان از  یطورکلبهبایست می هاآن

اری بردنابع مصالح سنگی، مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، نمونهبایست از هر یک از مشروع عمليات بتنی می

 شده و مورد آزمایش قرار گيرند.

ت بایسجز با تأیيد دستگاه نظارت مجاز نيست. در صورت استفاده از این مواد می هاآنمصرف مواد افزودنی و مقدار مصرف  

 محرزمبحث نهم مقررات ملی ساختمان در طرح و  مدنظرشخصات قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گرفته و انطباق آن با م

 گردد.

بایست کاماًل صاف، تميز، شفاف بوده و فاقد آب مصرفی جهت شستن مصالح سنگی و مخلوط کردن و نگهداری بتن می 

 های قابل شربآبهای آلی باشد. مصرف مواد خارجی از قبيل روغن، اسيد، قليا، امالح شيميایی و ناخالصی آورانیزمقادیر 

 ت.باشد، مجاز اس بخشتیرضابه تشخيص دستگاه نظارت  هاآنهای منابع طبيعی مشروط بر آنکه سوابق عملکرد یا آب

کيلوگرم  350با عيار و  مگا پاسکال 25بایست دارای مقاومت مشخصه حداقل می هادر ساخت حوضچه شدهمصرفبتن  

 .باشدمترمکعب بتن هر سيمان در 

مشخصات  بایستمصرفی در بتن، میگيری مقاومت و ميزان سيمان شرایط اندازه ومشخصه بتن مقاومت فشاری مقدار  

 رعایت گردد.نامه مقررات ملی ساختمان مندرج در آیين

در  5-الی الف 1-های الفهای پيوستساخته و مطابق نقشهپيش صورتبهاالمکان بایست حتیها میها و دریچهحوضچه 

 شوند.توليد و بر اساس موارد مصرف به محل پروژه منتقل و نصب کارگاه 

 .استگراد ممنوع + درجه سانتی30گراد و باالی + درجه سانتی5ریزی در دمای کمتر از بتن 

 یمقررات مل مبحث نهمریزی در شرایط ویژه، رعایت موارد اجرای بتن در شرایط غيرمتعارف در صورت ضرورت بتن 

 است.الزامی ساختمان 

رد، و نصب ميلگکششی ميلگردهای مختلف  داقل طول پوشش، قطع ميلگردها، حیکارخمتهيه و  کليه ضوابط مربوط به 

بتن، مخلوط کردن مصالح، حمل و  دهندهليتشکپيمانه کردن مواد طرح اختالط بتن و در صورت لزوم مواد افزودنی، 

 .است مقررات ملی ساختمانریزی و عمل آوردن بتن بر طبق ضوابط ریختن بتن، توزیع بتن، قطع و شروع بتن

باشند. )در صورت می متر مربعکيلوگرم بر سانتی 4000حداقل  همشخص با مقاومت AIIIنوع  کليه ميلگردهای مصرفی از 

دستگاه نظارت،  دتأیيمتر، با هماهنگی و ميلی 14و صرفاً در ميلگردهای با قطر کمتر از  AIIIعدم امکان تهيه ميلگرد 

 های تيپ استفاده نمود(.برابر آرماتور موجود در نقشه 1.3با سطح مقطع معادل حداقل  AIIتوان از ميلگرد می

خصوصيات فيزیکی و شيميایی آن با  وبایست از نوع فشاری بوده درجا میآجری های آجرهای مصرفی در ساخت حوضچه 

 کشور با عنوان مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تطابق کامل داشته باشد. وبودجهبرنامهسازمان  55نشریه 

کامالً تراز قرار گيرد. افزودن مالت  هاآنها بر روی افقی و صاف باشد تا دریچه کامالًبایست ها میسطح روی حوضچه 

 .ستينها مجاز پرداختی یا ترميمی و غيره بر روی حوضچه

 ميکرون گالوانيزه گردند. 75بایست با ضخامت حداقل ياز به پوشش گالوانيزه دارند، میهای فلزی که نتمام المان 
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 Aتیپ حوضچه  فنیمشخصات  

متر سانتی 56×56خارجی متر و ابعاد سانتی 48متر و به ارتفاع سانتی 40×40با ابعاد داخلی  ساختهشيپحوضچه بتنی  -1

 40×40. روی این حوضچه قابليت نصب دریچه استمتر و حوضچه فاقد کف بتنی سانتی 8. ضخامت دیوار حوضچه است

محل دپوی کابل برق کاربرد دارد. در عمليات هوشمند سازی  عنوانبهرو و حوضچه اکثراً در پيادهاین متر وجود دارد. سانتی

 (.1-5شکل د )شورو استفاده میها از این حوضچه در سوارهتقاطع

 

 A: حوضچه تيپ 1-5شکل 

های دیوارها با توجه به سوراخشود. فاصله آرماتورها متر کار گذاشته میميلی 10در دیوار حوضچه یک شبکه آرماتور آجدار  

متر از هم قرار سانتی 5بایست آرماتورها به فاصله ها، میشوند. در پائين سوراخها به حوضچه( تنظيم می)محل ورود لوله

 گيرند.

متر که دارای ميلی 3متر و با ورق به ضخامت ميلی 40×80×40شکل به ابعاد  zدر لبه باالیی حوضچه یک قاب با مقطع  

 5متر و دارای زائده افقی به طول سانتی 50ها گردد )حداقل طول شاخکدر بتن نصب می است ازيموردنهای اخکش

ها در هر ضلع ها به زیر قاب جوش گردیده و تعداد شاخک. این شاخکاست 10متر، ترجيحاً از ميلگرد آجدار نمره سانتی

 آبکاری گالوانيزه شوند.های مذکور الزم است (. ورقاستقاب حداقل سه عدد 

بایست ها میمتر تعبيه گردد. لبه پایينی سوراخسانتی 12بایست دو سوراخ به قطر ها، میدر هر یک از دیوارهای حوضچه 

متر سانتی 18بایست با یکدیگر متر از لبه باالیی حوضچه قرار گيرد و فاصله بين مراکز هر دو سوراخ میسانتی 30 فاصلهدر 

گيرد ای به سمت باال در حوضچه قرار گذاری، لوله با زاویهتعبيه گردند که پس از لوله یاگونهبهبایست ها میسوراخباشد. 

 شود.متر پوشش داده میسانتی 20از بيرون حوضچه و در محل ورود لوله یک الیه بتنی به ضخامت  هاآنو بر روی 

 B تیپحوضچه  فنیمشخصات  

 86×66متر و ابعاد خارجی حوضچه سانتی 60متر و به ارتفاع سانتی 50×70با ابعاد داخلی  ساختهشيپبتنی  حوضچه -1

باشند. روی این حوضچه قابليت فاقد کف بتنی می متر است و حوضچهسانتی 8. ضخامت دیوار حوضچه استمتر سانتی

رو کاربرد رو و پيادهدر سواره ینور بريفمعموالً برای ارتباط  Bمتر وجود دارد. حوضچه تيپ سانتی 50×70نصب دریچه 

 (.2-5شکل دارد )
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 Bحوضچه تيپ : 2-5شکل 

های دیوارها شود. فاصله آرماتورها با توجه به سوراخمتر کار گذاشته میميلی 10در دیوار حوضچه یک شبکه آرماتور آجدار  

متر از هم قرار سانتی 5بایست آرماتورها به فاصله ها، میشوند. در پائين سوراخها به حوضچه( تنظيم می)محل ورود لوله

 گيرند.

متر دیگر آن دارای دیواری به سانتی 4دریچه و متر آن محل نشيمن سانتی 4متر است. سانتی 8عرض لبه باالیی حوضچه  

 نشيند.که لبه ورق دریچه بر روی آن می استمتر سانتی 8ارتفاع 

متر که دارای ميلی 3متر و با ورق به ضخامت ميلی 40×80×40شکل به ابعاد  zدر لبه باالیی حوضچه یک قاب با مقطع  

 5متر و دارای زائده افقی به طول سانتی 60ها گردد )حداقل طول شاخکدر بتن نصب می است ازيموردنهای شاخک

ها در هر ضلع ها به زیر قاب جوش گردیده و تعداد شاخک. این شاخکاست 10متر، ترجيحاً از ميلگرد آجدار نمره سانتی

 های مذکور الزم است آبکاری گالوانيزه شوند.(. ورقاستقاب حداقل سه عدد 

بایست ها میپایينی سوراخ متر تعبيه گردد. لبهسانتی 12بایست دو سوراخ به قطر ها، میدر هر یک از دیوارهای حوضچه 

متر سانتی 18بایست با یکدیگر متر از لبه باالیی حوضچه قرار گيرد و فاصله بين مراکز هر دو سوراخ میسانتی 30 فاصلهدر 

گيرد ای به سمت باال در حوضچه قرار گذاری، لوله با زاویهتعبيه گردند که پس از لوله یاهگونبهبایست ها میباشد. سوراخ

 شود.متر پوشش داده میسانتی 20از بيرون حوضچه یک الیه بتنی به ضخامت  هاآنو بر روی 

 Cتیپ  مشخصات اجرائی حوضچه 

متر و ابعاد خارجی سانتی 70متر و به ارتفاع سانتی 116×70( با ابعاد داخلی چيپدست) Cتيپ  ساختهشيپحوضچه بتنی  -1

باشند. روی فاقد کف بتنی می متر است و حوضچهسانتی 10. ضخامت دیوار حوضچه استمتر سانتی 136×90حوضچه 

در  ینور بريفدپوی محل  عنوانبهحوضچه این  متر وجود دارد.سانتی 50×70این حوضچه قابليت نصب دو عدد دریچه 

 (.3-5شکل رو کاربرد دارد )پياده
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 C: حوضچه تيپ 3-5شکل 

های دیوارها شود. فاصله آرماتورها با توجه به سوراخکار گذاشته میمتر ميلی 10در دیوار حوضچه یک شبکه آرماتور آجدار  

متر از هم قرار سانتی 5بایست آرماتورها به فاصله ها، میشوند. در پائين سوراخها به حوضچه( تنظيم می)محل ورود لوله

 گيرند.

متر دیگر آن دارای دیواری سانتی 6متر آن محل نشيمن دریچه و سانتی 4متر است. سانتی 10عرض لبه باالیی حوضچه  

 نشيند.که لبه ورق دریچه بر روی آن می استمتر سانتی 8به ارتفاع 

متر که دارای ميلی 4متر و با ورق به ضخامت ميلی 60×80×40شکل به ابعاد  zدر لبه باالیی حوضچه یک قاب با مقطع  

 5متر و دارای زائده افقی به طول سانتی 70ها گردد )حداقل طول شاخکدر بتن نصب می است ازيموردنهای شاخک

ها در هر ضلع ها به زیر قاب جوش گردیده و تعداد شاخک. این شاخکاست 10متر، ترجيحاً از ميلگرد آجدار نمره سانتی

 های مذکور الزم است آبکاری گالوانيزه شوند.(. ورقاستقاب حداقل سه عدد 

گردد. متر تعبيه میسانتی 12سوراخ به قطر  4ها های عرضی حوضچهسوراخ و در دیوار 8ها های طولی حوضچهدر دیوار 

د و بر گيرای به سمت باال در حوضچه قرار گذاری، لوله با زاویهتعبيه گردند که پس از لوله یاگونهبهبایست ها میسوراخ

 شود.متر پوشش داده میسانتی 20بتنی به ضخامت  از بيرون حوضچه یک الیه هاآنروی 

شکل ها، از یک پروفيل مطابق متر روی حوضچه و ایجاد محل نشيمن دریچهسانتی 50×70 یهاجهت جداسازی دریچه 

بایست از ورق به ضخامت شود. این پروفيل میمتر در وسط کالف بُعد طول دریچه، استفاده میسانتی 80و به طول  5-4

 متر ساخته شود.ميلی 4

 

 ی حوضچه: پروفيل ميان4-5شکل 

 های آجریحوضچه 

ساخته بتنی به علت وجود معارض یا موانع های پيشهای آجری، صرفاً در مواردی که استفاده از حوضچهاستفاده از حوضچه

 .است مجاز ساختههای پيشدستگاه نظارت مبنی بر عدم امکان استفاده از حوضچه تأیيدو با  فيزیکی در محل نصب مقدور نباشد
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 هاعمومی حوضچه اجراییمشخصات  

را داشته باشند )در صورت  هاآنبایست مقاومت کافی جهت حرکت خودرو اعم از کاميون و اتوبوس بر روی ها میحوضچه -1

ها مثل آرماتور مصرفی یا کارفرما، اعمال تغييرات در جزئيات اجرایی حوضچه تأیيدلزوم و در موارد خاص با هماهنگی و 

 (.استها بالمانع جهت افزایش ميزان مقاومت حوضچه ازيموردننی اضافه نمودن قطعات آه

شند. ماله با لهيوسبهقالب فلزی ساخته شده و دارای نمای کامالً صاف بوده و بدون پرداخت  لهيوسبهبایست ها میحوضچه 

درجه و  90زوایای بایست کاماًل صاف و بدون حباب هوا باشند و شکل مکعب مستطيل آن و ها میهمچنين بدنه حوضچه

 گردد. نيتأمکامل  طوربهضخامت ثابت بدنه 

رج گردد. ابعاد مندبایست توسط پيمانکار تهيه و به کارفرما ارائه های تيپ، مینقشه بر اساس نقشه اجرایی ساخت حوضچه 

 ظور از نکات اجرایی مواردیهای تيپ، ابعاد کلی بوده و الزم است نکات اجرایی توسط پيمانکار در آن دیده شود. مندر نقشه

 .استشکل و سایر موارد مشابه اجرایی  Zها در قطعه آهنی مانند خم زاویه

ها، پيمانکار ملزم به بارگيری، حمل و خارج نمودن حوضچه از در صورت عدم رعایت هر یک از الزامات ساخت حوضچه 

 .استمحل پروژه و جایگزین نمودن آن با حوضچه مورد تائيد کارفرما 

های ها نباید از قطعات جوش شده ورق )یا ورقبایست یکپارچه باشند و برای قاب حوضچههای مصرفی میکليه ورق 

 .( استفاده نمودتکهتکه

ها رعایت الزامات مندرج در مقررات ملی ساختمان الزامی است. همچنين ها و جوشکاریکاریها، خمدر اجرای برشکاری 

 باشند. منفصل ريغکامل و  ورتصبهبایست ها میجوشکاری

گيرند، سطح محل های فلزی که در مجاورت هوا قرار میجام هرگونه جوشکاری بر روی کليه الماننپس از االزم است  

 آميزی گردند.رنگ (zinc)های حاوی روی جوشکاری شده با رنگ

 عمليات اجرایی الزامی است.رعایت کليه موارد مباحث مقررات ملی ساختمان توسط پيمانکار در کليه  

 .استگردد، به انباری که توسط کارفرما تعيين می دشدهيتولهای پيمانکار موظف به بارگيری، حمل و تخليه حوضچه 

 انجام هبایست نسبت بمی دستگاه نظارت توسط پيمانکار، دشدهيتولهای حوضچه فنی مشخصات و کيفيت کنترل برای 

ساخته بتنی و تعيين مشخصات مکانيکی ميلگردهای مصرفی، مطابق با الزامات ات پيشاز قطع یريمغزه گ یهاشیآزما

 :ذیل اقدام نماید

اه ساخته، به صالحدید دستگها( با توجه به شرایط پروژه و تعداد قطعات پيشتعداد، تواتر و نحوه انتخاب نمونه )یا نمونه .1

وی بر ر شدهانجام یهاشیآزماباشد که نتایج  یاگونهبهبایست گردد. تعداد و نحوه انتخاب قطعات مینظارت تعيين می

 را داشته باشد. شدهساختهها، قابليت بسط به کليه قطعات نمونه یا نمونه

سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتی  12306 استاندارد مطابق با ستیباشده، می سخت بتن از یريگ مغزهانجام آزمایش  .2

 انجام پذیرد. آزمون روش - بتنی شده اره تيرهای و شده یريگ مغزه هاینمونه آزمون و هيهت - ایران با عنوان بتن

 9 مبحث 4 با مشخصات فنی مندرج در فصل بایستمی ساختهپيش قطعات در موجود ميلگردهای مکانيکی مشخصات .3

 ساختمان تطابق داشته باشد. ملی مقررات

 بتن نامهآیين)نظام فنی و اجرایی کشور  120 نشریه و ساختمان ملی مقررات 9 مبحث 6 رعایت الزامات مندرج در فصل 

 .استساخته الزامی در ساخت قطعات پيش( ایران

 هامشخصات فنی عمومی دریچه 

 بایست از نوع کامپوزیت غيرقابل بازیافت در نظر گرفته شود.مواد مصرفی می -1

، سایش، مانایی ،D400فشار  یهاشیآزما بر اساسو  EN (DIN)-124بایست مطابق استاندارد اروپایی مواد مصرفی می 

 .باشد تأیيدمورد و ضربه  ميزان جذب آب ،UVمقاومت الکتریکی ویژه سطح، مقاومت در برابر 
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های باشد که تمام حجم مواد مصرفی را در بر گيرد. دریچه Anti UVآغشته به مواد  یطوربهبایست مواد مصرفی می 

 های مختلف شيميایی دارای مقاومت باشند.باید در محيط دشدهيتول

 بایست، دارای مقاومت مواد در برابر سایش باشند.می دشدهيتولهای دریچه 

 (ISIRI) 14976 بق با استاندارد ملی ایران به شماره، مطاD400ها در کالس تن بار توسط دریچه 40با تحمل فشار برابر  

 .استالزامی 

های در این دستورالعمل باشد و کامالً برای حوضچه شدهیمعرفهای استاندارد حوضچه بر اساسبایست میها ابعاد دریچه 

 باشند:می مورداستفادهباشند. بر این اساس دو نوع دریچه به شرح ذیل  استفادهقابلیادشده 

. این استمتر سانتی 54×54 هاآنمتر و ابعاد خارجی سانتی 40×40ها : ابعاد مفيد داخلی این دریچه40×40دریچه  .1

 باشند.می 5-5شکل ها دارای فریم مطابق دریچه

. این استمتر سانتی 84×64 هاآنمتر و ابعاد خارجی سانتی 50×70ها : ابعاد مفيد داخلی این دریچه50×70دریچه  .2

 باشند.می 5-5شکل ها دارای فریم مطابق دریچه

 

 هافریم درب حوضچه :5-5شکل 

وان تباشند. جهت ساخت دستگيره می هاآنبایست دارای فریم و دستگيره جهت باز کردن می دشدهيتولهای تمامی دریچه 

رار قدریچه  سطحهمو محل دستگيره به نحوی تعبيه گردد که پس از استفاده،  استفاده نمود آجدار ريغ 8از ميلگرد نمره 

 .رديگ

 حک شده باشد.باید  دکنندهيتولشرکت  کنندهمشخصنام و آرم و یا کد  ،هابر روی تمامی دریچه 

با  بایستها مییکنواخت ترکيب شده باشد. رنگ دریچه طوربهی بایست ثابت و در تمام حجم مواد مصرفها میرنگ دریچه 

 هماهنگی کارفرما در هر پروژه تعيين گردد.

بایست با ها میگردد. کليه نمونهبایست به کارفرما تسليم ، میشدهساختههای بر روی نمونه شدهانجامهای نتایج آزمایش 

 کند جهت آزمایش ارسال شود.که کارفرما تعيين می حضور ناظر کارفرما برداشت شود و به آزمایشگاهی

 متر کمتر باشد.ها نباید از سه ميلیدر فریم دریچه مورداستفادهضخامت ورق   

 بایست از ورق گالوانيزه استفاده گردد.برای ساخت فریم می 

 zآجدار در وسط وجوه عمودی داخلی فریم  6بایست اتصال ميلگرد نمره جهت گيردار کردن فریم به مواد مصرفی می 

 طولی و قبل از تزریق مواد مذکور انجام شود. صورتبهشکل، 

 ساختههای پیشحفاری و نصب حوضچه 

 شود.انجام  7-3-2بایست مطابق ضوابط مندرج در بند ها میحفاری محل حوضچه -1

ی و کشبایست جهت عمليات زهباشند، میهای بتنی فاقد کف میجام عمليات حفاری و با توجه به اینکه حوضچهنپس از ا 

ها، متر شن بادامی ریخته شود تا در صورت تجمع آب در حوضچهسانتی 10 هاآنها در کف خروج آب وارده به حوضچه

 ها باقی نماند.آب به عمق زمين نفوذ کرده و درون حوضچه

 شدهیحفارروی سطح  کهینحوبهگردد ها دو الیه رابيتس ریز آلومينيومی پهن میشن لهيوسبه شدهساختهروی بستر  بر 

بتنی  بایست حوضچهرا کامالً بپوشاند و از ورود جانوران موذی به داخل حوضچه جلوگيری شود. پس از نصب رابيتس، می
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متر بيرون زده سانتی 10از هر طرف حوضچه حدود  شدهنصبقرار گيرد که رابيتس  شدهساختهبه نحوی بر روی بستر 

 باشد.

 ها اقدام گردد وریزی اطراف حوضچهبایست نسبت به بتنها، میدر حوضچه شدهنييتعها در محل پس از قرار گرفتن لوله 

 مرمت گردد. کف و اطراف حوضچه

 رازتهمها بعد از نصب دریچه کامالً مسطح و در روی حوضچه آمدهدستبهح بایست به نحوی باشد که سطحفاری اوليه می 

 نداشته باشد. یبرآمدگ گونهچيهبا سطح محل احداث باشد و 

کج و ناهمگون با راستای  هبایست به نحوی نصب شود که اضالع آن با اضالع خيابان موازی باشد یعنی حوضچحوضچه می 

 تراز داشته باشد. رو نباشد و سطحی کامالً پياده

سطح باالترین جدول دو طرف باغچه در نظر گرفته بایست هممی هاآنها و فونداسيون مجاور ها، سطح حوضچهدر باغچه 

 متر باالتر از جدول قرار گيرد تا آب به درون آن راه نيابد.سانتی 2الی  1شود و در صورت لزوم حدود 

 گردیده و کامالً  یسازپاکبایست درون حوضچه از هرگونه خاک و نخاله یدریچه بر روی حوضچه، م یقرار دهقبل از  

کامالً روی حوضچه و در جای خود  بایست کاماًل تميز گردد تا دریچهها میحوضچه پاکيزه و تميز باشد. عالوه بر آن لبه

 قرار گيرد.

، ممنوع است. در استها بيشتر چههای ورودی و خروجی به معبر که احتمال شکسته شدن درینصب حوضچه در محل 

 ها نمایش داده شده است.نصب حوضچه رمجازيغهای مجاز و هایی از محلنمونه 6-5شکل 

برای این منظور  ها وارد نگردد.ای به حوضچه، ضربهییجابجاباشد که در اثر  یاگونهبهبایست ها میحمل و نصب حوضچه 

 باشند.آالت متناسب با شرایط عمليات اجرایی میوظف به استفاده از تجهيزات و ماشينپيمانکاران م
 

 

 هامجاز حوضچه: محل نصب مجاز و غير6-5شکل 

 های آجریحفاری و اجرای حوضچه 

 شود.انجام  7-3-2در بند بایست مطابق ضوابط مندرج ها میحفاری محل حوضچه -1

کشی و خروج بایست جهت عمليات زهباشند، میها فاقد کف میجام عمليات حفاری و با توجه به اینکه حوضچهنپس از ا 

ها، آب به متر شن بادامی ریخته شود تا در صورت تجمع آب در حوضچهسانتی 10 هاآنها در کف آب وارده به حوضچه

 ها باقی نماند.رون حوضچهعمق زمين نفوذ کرده و د

 شدهیحفارروی سطح  کهینحوبهگردد ها دو الیه رابيتس ریز آلومينيومی پهن میشن لهيوسبه شدهساختهبر روی بستر  

 را کامالً بپوشاند و از ورود جانوران موذی به داخل حوضچه جلوگيری شود.

های و مطابق نقشه 1:6فشاری و مالت ماسه و سيمان با عيار بندی، نسبت به احداث تيغه حوضچه با آجر پس از رابيتس 

 اجرایی اقدام گردد.
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ها( کاماًل شاقول باشند و ( و اضالع )بدنه90ها کامالً قائمه )بایست به نحوی اجرا گردد که گوشههای حوضچه میتيغه 

 بندهای مالت ماسه و سيمان کامالً پر گردند.

 سانتيمتر مالت ماسه و سيمان آستر شوند و سطحی کامالً صاف به دست آید. 2بایست با ها میوجه داخلی دیوار حوضچه 

 سانتيمتر(. 100×70×70سانتيمتر یا  50×70×50سانتيمتر یا  40×40×40ها کنترل شوند )ابعاد مفيد موردنياز حوضچه 

 .استضروری آجری در محل ساز های دستجهت اجرای حوضچه 9-8-5الی  4-8-5رعایت الزامات مندرج در بندهای  
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 هافونداسیون -6 فصل

 مصرفیمشخصات عمومی مصالح  

مقررات ملی  نامهبایست از نوع سيمان پرتلند بوده و خصوصيات فيزیکی و شيميایی آن با آیينسيمان مصرفی در بتن می -1

ریزی حجيم یا بتن سریع، بتن یشوندگسختهای خاصی نظير ساختمان تطابق کامل داشته باشد. در مواردی که ویژگی

 شود.توصيه می 1ع ضد سولفات مدنظر نباشد استفاده از سيمان نو

)شن( از نوع شکسته و ریزدانه )ماسه( از نوع طبيعی و یا مخلوط  دانهدرشتمصالح سنگی مصرفی در بتن شامل مصالح  

بتنی مرغوب، مقاوم و بادوام تهيه نمود. قبل از  هاآندارای کيفيت مطلوب باشند تا بتوان از  یطورکلبهبایست می هاآن

اری بردبایست از هر یک از منابع مصالح سنگی، مطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان، نمونهشروع عمليات بتنی می

 شده و مورد آزمایش قرار گيرند.

ت بایسجز با تأیيد دستگاه نظارت مجاز نيست. در صورت استفاده از این مواد می هاآنمصرف مواد افزودنی و مقدار مصرف  

در طرح و مبحث نهم مقررات ملی ساختمان محرز  مدنظرته و انطباق آن با مشخصات قبل از مصرف مورد آزمایش قرار گرف

 گردد.

بایست کاماًل صاف، تميز، شفاف بوده و فاقد آب مصرفی جهت شستن مصالح سنگی و مخلوط کردن و نگهداری بتن می 

 های قابل شربهای آلی باشد. مصرف آبمواد خارجی از قبيل روغن، اسيد، قليا، امالح شيميایی و ناخالصی آورانیزمقادیر 

 ت.باشد، مجاز اس بخشتیرضابه تشخيص دستگاه نظارت  هاآنهای منابع طبيعی مشروط بر آنکه سوابق عملکرد یا آب

کيلوگرم  350با عيار و  مگا پاسکال 25مشخصه حداقل بایست دارای مقاومت ها میدر ساخت فونداسيون شدهمصرفبتن  

 .باشدمترمکعب بتن هر سيمان در 

مشخصات مندرج  بایستمصرفی در بتن، میگيری مقاومت و ميزان سيمان شرایط اندازه ومشخصه بتن مقاومت فشاری  

 رعایت گردد.در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

کششی ميلگردهای مختلف و نصب ميلگرد،  داقل طول پوشش، قطع ميلگردها، حیکارخمتهيه و  کليه ضوابط مربوط به 

بتن، مخلوط کردن مصالح، حمل و  دهندهليتشکپيمانه کردن مواد طرح اختالط بتن و در صورت لزوم مواد افزودنی، 

 .است نمقررات ملی ساختماریزی و عمل آوردن بتن بر طبق ضوابط ریختن بتن، توزیع بتن، قطع و شروع بتن

باشند. )در صورت می متر مربعکيلوگرم بر سانتی 4000حداقل  همشخص با مقاومت AIIIنوع  کليه ميلگردهای مصرفی از 

دستگاه نظارت،  تأیيدمتر، با هماهنگی و ميلی 14و صرفاً در ميلگردهای با قطر کمتر از  AIIIعدم امکان تهيه ميلگرد 

 های تيپ استفاده نمود(.برابر آرماتور موجود در نقشه 1.3عادل حداقل با سطح مقطع م AIIتوان از ميلگرد می

مقررات ملی ساختمان  در مبحث نهم شدهارائهبایست مطابق با جدول میهای مختلف پوشش بتن در قسمتضخامت  

 باشد.

 .استگراد ممنوع + درجه سانتی30گراد و باالی + درجه سانتی5ریزی در دمای کمتر از بتن 

ریزی در شرایط ویژه، رعایت موارد اجرای بتن در شرایط غيرمتعارف موضوع مبحث نهم مقررات صورت ضرورت بتندر  

 ملی ساختمان الزامی است.

 ميکرون گالوانيزه گردند. 75بایست با ضخامت حداقل های فلزی که نياز به پوشش گالوانيزه دارند، میتمام المان 

تحت آزمایش کشش و  ساختمان یمبحث نهم مقررات مل فصل چهارم و دهممطابق بایست کليه ميلگردهای مصرفی می 

 درجه قرار گيرند. 180تاشدگی 
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 هامشخصات اجرایی عمومی فونداسیون 

هوشمند برای نصب انواع دکل یا سایر تجهيزات  ونقلحملهای در عمليات عمرانی سيستم مورداستفادههای فونداسيون -1

در  شدهنصبهای شوند. ممکن است به علت تغيير در مشخصات المانالذکر ساخته میکنترل ترافيک معموالً در ابعاد فوق

 اجرائی هایهایی از نقشهباشد. نمونههر پروژه، این ابعاد تغيير نموده و یا نياز به طراحی فونداسيون با ابعاد دیگری 

 ارائه شده است. 18-7بشکل الی  16-7بشکل ها، در فونداسيون

، حفاری و رگالژ شود و نخاله حاصل بر اساس ابعاد نقشه شدهمشخصهای بایست محلساخته میهای پيشفونداسيوندر  

بایست طبق مشخصات فنی مندرج در فصل حاضر ساخته شده ساخته میهای پيشاز محل کارگاه خارج شود. فونداسيون

 حمل شوند موردنظرو توسط جرثقيل به محل 

های هوا باشد. در هنگام کاماًل صاف و بدون حباب هاآنقالب فلزی ساخته شوند و بدنه  لهيوسبهبایست ها میفونداسيون 

 .استمطابق مبحث نهم مقررات ملی ساختمان الزامی  یآورعملو  ریزیریزی رعایت اصول بتنبتن

در زمان نصب بر روی آن، کامالً شاقولی بایست کامالً افقی و صاف و به نحوی اجرا گردد تا دکل ها میسطح روی فونداسيون 

مسطح ایجاد شود و از کشيدن هرگونه مالت یا مصالح پرداختی و  صورتبهبایست دیده شود. وجه فوقانی فونداسيون می

 ترميمی بر روی آن خودداری شود.

بایست با ها میدد. کليه نمونهگربایست به کارفرما تسليم های ساخته شده، میبر روی نمونه شدهانجامهای نتایج آزمایش 

 کند جهت آزمایش ارسال شود.حضور ناظر کارفرما برداشت شود و به آزمایشگاهی که کارفرما تعيين می

 رعایت کليه موارد مباحث مقررات ملی ساختمان توسط پيمانکار در کليه عمليات اجرایی الزامی است. 

 .است شده توسط کارفرماساخته به انبار تعيينپيش دشدهيتولهای ونپيمانکار موظف به بارگيری، حمل و تخليه فونداسي 

 .استسند حاضر با موضوع رعایت موارد ایمنی حين اجرا  1-2-2پيمانکار موظف به رعایت مفاد بند  

ورها حداقل پوشش بتنی روی آرمات نيتأم منظوربهساخته بتنی های پيشاستفاده از فاصله نگهدارهای پالستيکی یا لقمه 

 .استالزامی 

 متر پخ شوند.سانتی 2×  2بایست به اندازه می هاونيفونداس تیرؤقابلهای تمام گوشه 

 بایست با استفاده از شابلون مناسب انجام شود.ها در فونداسيون میهای ستوناجرا و تعبيه بولت 

با خاک و مواد  ونيفونداسها جهت ایجاد بستر مناسب و عدم تماس مستقيم متر بتن مگر زیر فونداسيونسانتی 10اجرای  

 .استزائد، الزامی 

 مترسانتی 50×50×60اجرایی فونداسیون فنی مشخصات  

 .است مترسانتی 60 آن ارتفاع و مترسانتی 50×50 پالن در فونداسيون ابعاد -1

 گيرداری( خم و ارتفاع )رزوه، شدهتمام طول با 20 نمره آجدار رآرماتو از بایستمی که است عدد 4 ازيموردن هایبولت تعداد 

 شود. گالوانيزه هابولت بتن از خارج هایقسمت است الزم ضمناً شود. ساخته مترسانتی 75

 از یکی کند.می برقرار را فونداسيون و دکل ستونصفحه بين اتصال ،18M شده گالوانيزه مهره عدد 8 و واشر عدد 8 تعداد 

 تهبس ستونصفحه روی بر دیگری و ستونصفحه زیر در هادکل نمودن تراز امکان ایجاد منظوربه بایستمی واشرها و هامهره

 .تاس کارفرما ابالغ به منوط هادکل ستونصفحه روی بر مازاد مهره از استفاده پروژه، شرایط به توجه با و نياز صورت در شود.

 خواهد نيتأم مهره عدد 12 از استفاده با فونداسيون و دکل هر ستونصفحه بين اتصال مازاد، رهمه از استفاده ابالغ صورت در

 گردید.

 از تفادهاس شود. مشخص فونداسيون هر روی بر ،ستونصفحه شابلون عدد یک از استفاده با بایستمی هابولت قرارگيری محل 

 جلوگيری هابولت جابجایی مشکل از دکل نصب هنگام و دهگردی هابولت شدن محور از خارج از جلوگيری موجب شابلون

 نماید.می
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 شوند. نصب فونداسيون سطح بر عمود راستای در و شاقول بصورت کامالً  بایستمی هابولت 

 (.16-7بشکل ) شودمی ساخته هم از مترسانتی 13 فاصله به 12 نمره آجدار آرماتور از فونداسيون آرماتور شبکه 

 فونداسيون سطح در مترسانتی 10 قطر به یفشارقو یسیویپ جنس از ایلوله دکل، داخل به حوضچه از کابل انتقال برای 

 کابل، انتقال مسير طول تمام در گردد.می خارج فونداسيون هایبدنه از یکی از درجه 45 زانویی دو با که شودمی گرفته نظر در

 زیرین لبه از مترسانتی 30 بایستمی فونداسيون، بدنه از لوله خروج ارتفاع باشند.می مترسانتی 10 قطر دارای هازانویی و لوله

 باشد. فونداسيون باالیی لبه تا لوله

 مترسانتی 110×110×100یی فونداسیون ااجرفنی مشخصات  

 .استمتر سانتی 100متر و ارتفاع آن سانتی 110×110د فونداسيون در پالن ابعا -1

)رزوه، ارتفاع و خم گيرداری(  شدهتمامبا طول  20بایست از آرماتور آجدار نمره که می استعدد  8 ازيموردنهای تعداد بولت 

 گالوانيزه شود.ها های خارج از بتن بولتمتر ساخته شود. ضمناً الزم است قسمتسانتی 110

کند. یکی دکل و فونداسيون را برقرار می ستونصفحه، اتصال بين 18Mعدد مهره گالوانيزه شده  16عدد واشر و  16تعداد  

 ستونصفحهو دیگری بر روی  ستونصفحهها در زیر ایجاد امکان تراز نمودن دکل منظوربهبایست ها و واشرها میاز مهره

ها منوط به ابالغ دکل ستونصفحهو با توجه به شرایط پروژه، استفاده از مهره مازاد بر روی  نياز در صورتبسته شود. 

عدد  24هر دکل و فونداسيون با استفاده از  ستونصفحهابالغ استفاده از مهره مازاد، اتصال بين  در صورت. استکارفرما 

 خواهد گردید. نيتأممهره 

، بر روی هر فونداسيون مشخص شود. استفاده ستونصفحهتفاده از یک عدد شابلون بایست با اسها میبولتمحل قرارگيری  

ی جلوگير هابولتگردیده و هنگام نصب دکل از مشکل جابجایی  هابولتاز شابلون موجب جلوگيری از خارج از محور شدن 

 نماید.می

 يون نصب شوند.شاقول و در راستای عمود بر سطح فونداس صورتبهبایست کامالً ها میبولت 

عدد آرماتور به  14شود. تعداد متر از هم ساخته میسانتی 20به فاصله  16شبکه آرماتور فونداسيون از آرماتور آجدار نمره  

متر در شبکه باالی فونداسيون سانتی 126عدد آرماتور به طول  14متر در شبکه پایين فونداسيون و تعداد سانتی 126طول 

 (.17-7بشکل گيرد )قرار می

متر در سطح فونداسيون سانتی 10به قطر  یفشارقو یسیویپای از جنس برای انتقال کابل از حوضچه به داخل دکل، لوله 

گردد. در تمام طول مسير انتقال های فونداسيون خارج میز بدنهدرجه از یکی ا 45شود که با دو زانویی در نظر گرفته می

متر از سانتی 30بایست باشند. ارتفاع خروج لوله از بدنه فونداسيون، میمتر میسانتی 10ها دارای قطر کابل، لوله و زانویی

 باشد.لبه زیرین لوله تا لبه باالیی فونداسيون 

 نوریاجرایی فونداسیون کافو فنی مشخصات  

 .استمتر سانتی 80متر عرض و ارتفاع سانتی 64متر طول در سانتی 124ابعاد فونداسيون  -1

 نيتأمگردند، ها جاگذاری میعدد بولت که در فونداسيون 4ها با استفاده از های کافوی نوری و فونداسيوناتصال بين جعبه 

 گردد.می

فرما از سوی کار شدهارائهو شاسی  18-7بشکل ایست دقيقاً مطابق با بمی ازيموردنهای ها و لولهبولتموقعيت قرارگيری  

 باشد.

 موردنياز هاآنجهت نصب  20Mعدد مهره گالوانيزه  4ساخته شوند و  20با روزه  22بایست از آرماتور نمره ها میبولت 

. بنابراین استمتر سانتی 10درجه  90متر و طول خم سانتی 70متر و ارتفاع گيرداری آرماتور سانتی 12. طول رزوه است

های خارج از بتن )قسمت رزوه شده( آبکاری گالوانيزه شوند. و الزم است قسمت استمتر سانتی 80 ازيموردنطول آرماتور 
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بالغ ا در صورت. استها منوط به ابالغ کارفرما به شرایط پروژه، استفاده از مهره مازاد بر روی بولتنياز و با توجه  در صورت

 نيتأمهر بولت  عدد مهره بر روی 2با استفاده از  هاهای کافوی نوری و فونداسيوناستفاده از مهره مازاد، اتصال بين جعبه

 خواهد گردید.

که از طرف نمای حفاری  است متریليم 110هایی به قطر دنه آن نياز به ایجاد حفرهفونداسيون فاقد کف بتنی بوده و روی ب 

عدد حفره تعبيه  2های عرضی عدد و روی بدنه 4های طولی . روی بدنهاندشدهدادهمتر بتن بدنه پوشش با یک سانتی

 .است متریليم 200از یکدیگر  هرکدامو فاصله مرکز به مرکز  متریليم 145ها از کف گردد. فاصله مرکز حفرهمی

شود. نحوه قرارگيری متر به کار گرفته میسانتی 15به فاصله  10دیوار فونداسيون، شبکه آرماتور آجدار نمره  4در هر  

 ها قرار نگيرد.باشد که در مقابل حفره یاگونهبهبایست آرماتورهای شبکه می

 خ اجرا گردد.پ صورتبهبایست ها میهای قائم فونداسيونگوشه 

 درجا هایاجرای فونداسیون 

 بایست با رعایت الزامات مندرج در فصل اول سند حاضر انجام پذیرد.عمليات حفاری می -1

. برای نصب است 19-7بشکل مطابق  متریسانت 180*180*120 درجا به ابعاد یهاونيفونداس و جزیيات اجرایی هانقشه 

 .شودمیاستفاده  متریسانت 180*180*120درجا به ابعاد  یهاونيفونداساز  9*6دکل 

. برای نصب است 20-7بشکل مطابق  متریسانت 220*220*100درجا به ابعاد  یهاونيفونداسو جزیيات اجرایی  هانقشه 

 .شودمیاستفاده  متریسانت 220*220*100درجا به ابعاد  یهاونيفونداسمتری از  20و  15 یهادکل

. برای نصب است 21-7بشکل مطابق  متریسانت 320*320*400درجا به ابعاد  یهاونيفونداسو جزیيات اجرایی  هانقشه 

 .شودمیاستفاده  متریسانت 320*320*400درجا به ابعاد  یهاونيفونداسمتری از  30دکل 

زامی البستری کامالً صاف و تراز به  جهت دستيابی بهکيلوگرم سيمان در هر مترمکعب  200 اريبه عبتن  بااجرای بتن مگر  

 است.

متر جهت ميلی 5، از یک شابلون به ضخامت حداقل استمتصل  هاآنها به ها در اکثر دکلستونبا توجه به اینکه صفحه 

 شود.کنترل راستا و تراز روی فونداسيون استفاده 

 مرکز فونداسيون قرار گيرد. دریست بامی ستونصفحه 

ها، جنس ها، همپوشانیضوابط خم در خصوصرعایت الزامات اجرایی مندرج در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان  

 دهندهليتشکپيمانه کردن مواد ، طرح اختالط بتن و در صورت لزوم مواد افزودنی، هابولت داشتننگهها، نحوه ثابت ميلگرد

سایر موارد اجرائی  و ریزی و عمل آوردن بتنن مصالح، حمل و ریختن بتن، توزیع بتن، قطع و شروع بتنبتن، مخلوط کرد

 .استبر عهده پيمانکار 

متر و مطابق سانتی 10با قطر  یفشارقو یسیویپلوله الزم جهت عبور تجهيزات برقی و فيبر نوری به داخل دکل از جنس  

هایی که در مسير وجود دارد، از دو متر از شابلون باالتر قرار گيرد. برای خمسانتی 10بایست . این لوله میاست 1-6شکل 

شود. لوله یکه توسط چسب مخصوص آب بندی شده است، استفاده م یفشارقو یسیویپدرجه از جنس  45عدد زانویی 

ها باید توسط سيم هدایت گردد. لوله شدهنصباجرا شود که به مجاورت حوضچه  یاگونهبهدر حالت افقی باید  یسیویپ

آرماتوربندی کاماًل به شبکه آرماتور فونداسيون محکم گردد و قسمت قائم آن کامالً شاقول و قسمت افقی آن کامالً تراز 

 باشد.

ها دکل ستونصفحهها بر روی های اول بولتدر محل خود نصب شوند که پس از بستن مهره یاگونهبهبایست ها میبولت 

 شدهبستههای دوبل شدن مهره در صورتباشد.  مشاهدهقابلدور رزوه باالتر از مهره اول  2.5های کافو نوری، حداقل یا جعبه

بایست رعایت کافو نوری، این موضوع صرفاً جهت مهره اول میهای ها یا جعبهدکل ستونصفحهبر روی هر بولت در باالی 

 گردد.
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 ورمنظبهها )کليه دکل ستونصفحهدکل، اجرای مهره و واشر مازاد در زیر  ستونصفحهعالوه بر مهره و واشر اتصال بولت و  

 .استها در هنگام نصب( الزامی تر دکلتراز نمودن راحت

 

 : نحوه عبور لوله از داخل فونداسيون1-6شکل 
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 هادکل  -7 فصل

 و محل استفاده آنها  انواع دکل ها  

 دکل پایه کوتاه -7-1-1

از این نوع دکل ها برای نصب چراغ های  .استمتری و بدون بازو  6و  5، 4، 3های با ارتفاع های پایه کوتاه، دکلمنظور از دکل

 راهنمایی و رانندگی و دوربين های تردد شمار و ثبت تخلف استفاده می شود. 

 بازودار دکل -7-1-2

 .استهای متفاوت متر و طول بازو 6که دارای ارتفاع حداقل  است 1-7شکل های بازودار، دکل با شکل شماتيک منظور از دکل

از این نوع دکل ها برای نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی، دوربين های تردد شمار و ثبت تخلف و دوربين های نظارت تصویری 

 استفاده می شود. 

 

 های بازودار: نمای شماتيک دکل1-7شکل 

 بلندهیپاهای دکل -7-1-3

از این نوع دکل ها برای نصب دوربين های نظارت  .استمتری  40و  30، 20، 15های با ارتفاع ، دکلبلندهیپاهای منظور از دکل

 تصویری استفاده می شود.

 های متغیر خبرینصب تابلوهای مخصوص دکل -7-1-4

یا  صورت کنسولیهای مخصوص نصب تابلوهای متغير خبری با توجه به عرض معابر و مشخصات تابلو، متغير و معموالً بهدکل

 گردند.برداری از آن طراحی میشوند و برای هر تابلو با توجه به شرایط بهرهباالسری( اجرا میای )دروازه

 متری 3دکل  اجرایی فنی مشخصات 

 .است 2-7شکل مطابق  متر تمام 3دکل تا نوک آن )کالهک دکل(  ستونصفحهها از روی ارتفاع مفيد دکل -1

ستون صفحهمتری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 5×15دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 رفرما باشد.کا تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 
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 685متر سوراخ نخست و ميلی 2900دکل به ارتفاع ستون صفحه جهت نصب فانوس دو خانه در دو طرف پایه از روی 

بایست جهت پيچ (. هر دو سوراخ می22-7جشکل گردد )از مرکز سوراخ نخست، سوراخ بعدی تعبيه می ترنیيپامتر ميلی

 یز گردند.ومتر از داخل دکل تقویت شده و قالميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8نمره 

 2900دکل به ارتفاع  ستونصفحهگردد، از روی که عمود بر جهت فانوس دو خانه نصب می ادهيعابر پجهت نصب فانوس  

گردد. هر دو سوراخ از مرکز سوراخ نخست، سوراخ بعدی تعبيه می ترنیيپامتر ميلی 685متر سوراخ نخست و ميلی

متر از داخل دکل تقویت شده و ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8بایست جهت پيچ نمره می

 .یز گردندوقال

 

 متری 3: دکل 2-7شکل 

 متری 4دکل اجرایی  فنی مشخصات 

 .است 3-7شکل مطابق متر تمام  4 دکل تا نوک آن )کالهک دکل( ستونصفحهها از روی ارتفاع مفيد دکل -1

ستون صفحه متری از رویميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 5×15دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 

 1187متر سوراخ نخست و ميلی 3900دکل به ارتفاع ستون صفحهجهت نصب فانوس سه خانه در دو طرف پایه از روی  

بایست جهت پيچ (. هر دو سوراخ می23-7جشکل گردد )از مرکز سوراخ نخست، سوراخ بعدی تعبيه می ترنیيپامتر ميلی

 یز گردند.ومتر از داخل دکل تقویت شده و قالميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8نمره 

 3900دکل به ارتفاع  ستونصفحهگردد، از روی که عمود بر جهت فانوس سه خانه نصب می ادهيعابر پجهت نصب فانوس   

گردد. هر دو سوراخ از مرکز سوراخ نخست، سوراخ بعدی تعبيه می ترنیيپامتر ميلی 1187متر سوراخ نخست و ميلی

متر از داخل دکل تقویت شده و ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8بایست جهت پيچ نمره می

 گردند.یز وقال
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 متری 4: دکل 3-7شکل 

 متری 5اجرایی دکل فنی مشخصات  

 .است 4-7شکل متر تمام مطابق  5دکل تا نوک آن )کالهک دکل(  ستونصفحهها از روی ارتفاع مفيد دکل -1

ستون صفحهمتری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 5×15دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 

 

 متری 5: دکل 4-7شکل 

 1187متر سوراخ نخست و ميلی 4900دکل به ارتفاع ستون صفحهجهت نصب فانوس سه خانه در دو طرف پایه از روی  

بایست جهت پيچ (. هر دو سوراخ می24-7جشکل گردد )از مرکز سوراخ نخست، سوراخ بعدی تعبيه می ترنیيپامتر ميلی

 گردند. زیقالومتر از داخل دکل تقویت شده و ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8نمره 

 4900دکل به ارتفاع  ستونصفحهگردد، از روی بر جهت فانوس سه خانه نصب میکه عمود  ادهيعابر پجهت نصب فانوس  

گردد. هر دو سوراخ از مرکز سوراخ نخست، سوراخ بعدی تعبيه می ترنیيپامتر ميلی 1187متر سوراخ نخست و ميلی

داخل دکل تقویت شده و متر از ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8بایست جهت پيچ نمره می

 قالویز گردند.
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 دستگاه پروژکتور 3با قابلیت نصب  متری 6مشخصات فنی اجرایی دکل  

 .است 5-7شکل متر تمام مطابق  6دکل تا نوک آن )کالهک دکل(  ستونصفحهها از روی ارتفاع مفيد دکل -1

ستون صفحهمتری از روی ميلی 900بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 5×15دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 

 

 متری 6: دکل 5-7شکل 

گيرد که سوراخ انتقال کابل متری )تاج دکل( جهت نصب پروژکتورها قرار می 6در ارتفاع  متری یک ناودانی 6های دکل در 

 .شودیمدر نظر گرفته  متریليم 30به قطر  هاآندر 

متر جهت سانتی 100 ازيموردنبا طول  80از نمره  متریليم 3ها از پروفيل ناودانی با ورق جهت نصب پروژکتور بر روی دکل 

متر عدد سوراخ با قطر یک سانتی 4 ،پروژکتورهر نصب  برایناودانی  بر روی پروفيل گردد.پروژکتور استفاده می دستگاه 3

 مشخص گردیده، در نظر گرفته شده است. 25-7جشکل و با فواصلی که در 

پذیرد که پس از نصب دکل، ناودانی کامالً شاقولی قرار گيرد که این المانی انجام می لهيوسبهاتصال بين پروفيل و دکل  

 کارفرما برسد.و باید به تائيد  شدهیطراحالمان توسط پيمانکار 

از سوراخ انتقال کابل خارج شده  هاآنکار گذاشته شود که هر یک از  متریليم 7رشته طناب به قطر  2در داخل هر دکل  

متر طناب بيرون باشد و سر هر طناب  2خارج گردد. از هر طرف الزم است  ستونصفحهو از طرف دیگر از سوراخ وسط 

 از سوراخ انتقال کابل خارج نگردد. اناً ياحپيچيده شده باشد تا 

د در این مور ضمناًد. نپس از نصب و وارد شدن بار وارده )نصب پروژکتورها(، کاماًل شاقولی باشپيش و بایست ها میدکل 

ها را احداث نماید و موارد را با هزینه الزم است پيمانکار در محل کارگاه خود یک عدد فونداسيون مربوط به این نوع دکل

 خود و با حضور ناظر کارفرما آزمایش نماید.

 6×3 بازودار دکل مشخصات فنی اجرایی 

 .استمتر تمام  6دکل تا وسط بازوی دکل  ستونصفحههای بازودار از روی ارتفاع مفيد دکل -1
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 .استمتر  3دکل تا نوک بازو  ستونصفحهاز وسط  6-7شکل متری مطابق  6×  3های بازودار طول بازوی دکل 

 

 6×3: دکل 6-7شکل 

ه بایست اتصاالت بپذیرد و میدو عدد فلنج و پيچ و مهره و واشر فنری و تخت انجام می لهيوسبهاتصال بين بازو و دکل  

توسط پيمانکار و یا  شدهساختههای دیگر متری را بر روی هر یک از پایه 3از بازوهای  هرکدامنحوی باشند که بتوان 

 تواند یک عدد پایه دکلست پيمانکار، کارفرما میهای مشابه موجود در انبار کارفرما نصب نمود. در صورت نياز و درخواپایه

 نمونه تحویل پيمانکار دهد. عنوانبهرا 

متر و به طول حدود ميلی 3با ورق  80ها از یک عدد پروفيل ناودانی نمره جهت نصب فانوس سه خانه بر روی بازوی دکل 

 پذیرد.بازو انجام  بایست در نوکگردد. نصب پروفيل ناودانی میمتر استفاده میسانتی 125

متر در نظر گرفته ميلی 1187بایست دو عدد سوراخ جهت نصب فانوس با فاصله مرکز به مرکز ناودانی می بر روی پروفيل 

متر از داخل ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8بایست جهت پيچ نمره شود. هر دو سوراخ می

متر جهت انتقال کابل ميلی 25از سوراخ باالیی یک سوراخ به قطر  ترنیيپامتر ميلی 35ردند. گ زیقالودکل تقویت شده و 

 گرفته شود. در نظر

المانی انجام پذیرد که پس از نصب دکل، ناودانی کاماًل شاقولی قرار  لهيوسبهبایست اتصال بين پروفيل ناودانی و بازو می 

ور از گردد ترجيحاً المان مذککارفرما برسد. پيشنهاد می تأیيدبایست به گيرد. این المان توسط پيمانکار طراحی شده و می

 کل متصل گردد.کرپی با دو مهره و ورق اتصال به شکل مقطع دکل در محلی که در نقشه تعيين شده، به د

ستون صفحهمتری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 8×20دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 

 6×5/4 بازودار دکلمشخصات فنی اجرایی  

 .است 7-7شکل متر تمام مطابق  6دکل تا وسط بازوی دکل  ستونصفحههای بازودار از روی مفيد دکلارتفاع  -1

 .استمتر  5/4دکل تا نوک بازو  ستونصفحهمتری از وسط  6×  5/4های بازودار طول بازوی دکل 
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 6×5/4: دکل 7-7شکل 

ه بایست اتصاالت بپذیرد و میدو عدد فلنج و پيچ و مهره و واشر فنری و تخت انجام می لهيوسبهاتصال بين بازو و دکل  

توسط پيمانکار و یا  شدهساختههای دیگر متری را بر روی هر یک از پایه 5/4از بازوهای  هرکدامنحوی باشند که بتوان 

 تواند یک عدد پایه دکلواست پيمانکار، کارفرما میهای مشابه موجود در انبار کارفرما نصب نمود. در صورت نياز و درخپایه

 نمونه تحویل پيمانکار دهد. عنوانبهرا 

متر و به طول حدود ميلی 3با ورق  80ها از دو عدد پروفيل ناودانی نمره جهت نصب فانوس سه خانه بر روی بازوی دکل 

گيرد. سوراخ متری از آن قرار می 5/2دیگری در فاصله ها در نوک بازو و گردد. یکی از ناودانیمتر استفاده میسانتی 125

شود. با توجه به اینکه در وسط هر بازو یک عدد شمارنده متر در نظر گرفته میميلی 25به قطر  هاآنانتقال کابل در کنار 

 گردد، الزم است سوراخ انتقال کابل شمارنده معکوس نيز در بازو در نظر گرفته شود.معکوس نصب می

متر در نظر ميلی 1187بایست دو عدد سوراخ جهت نصب فانوس با فاصله مرکز به مرکز ناودانی می هایروی پروفيل بر 

متر از ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8بایست جهت پيچ نمره گرفته شود. هر دو سوراخ می

متر جهت انتقال ميلی 25از سوراخ باالیی یک سوراخ به قطر  ترنیيپامتر ميلی 35گردند.  زیقالوداخل دکل تقویت شده و 

 کابل در نظرگرفته شود.

المانی انجام پذیرد که پس از نصب دکل، ناودانی کاماًل شاقولی قرار  لهيوسبهبایست اتصال بين پروفيل ناودانی و بازو می 

ور از گردد ترجيحاً المان مذککارفرما برسد. پيشنهاد می یيدتأبایست به گيرد. این المان توسط پيمانکار طراحی شده و می

 ، به دکل متصل گردد.شدهنييتعکرپی با دو مهره و ورق اتصال به شکل مقطع دکل در محلی که در نقشه 

ستون صفحهمتری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 8×20دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 

 6×6 بازودار دکلمشخصات فنی اجرایی  

 .است 8-7شکل  متر تمام 6دکل تا وسط بازوی دکل  ستونصفحههای بازودار از روی ارتفاع مفيد دکل -1

 .استمتر  6دکل تا نوک بازو  ستونصفحهمتری از وسط  6×6های بازودار طول بازوی دکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 هافصل هفتم: دکل

 33صفحه: 

 

33 

 

ه بایست اتصاالت بپذیرد و میدو عدد فلنج و پيچ و مهره و واشر فنری و تخت انجام می لهيوسبهاتصال بين بازو و دکل  

توسط پيمانکار و یا  شدهساختههای دیگر متری را بر روی هر یک از پایه 6نحوی باشند که بتوان هر کدام از بازوهای 

 تواند یک عدد پایه دکلهای مشابه موجود در انبار کارفرما نصب نمود. در صورت نياز و درخواست پيمانکار، کارفرما میپایه

 تحویل پيمانکار دهد. نمونه عنوانبهرا 

متر و به طول حدود ميلی 3با ورق  80ها از دو عدد پروفيل ناودانی نمره جهت نصب فانوس سه خانه بر روی بازوی دکل 

گيرد. سوراخ متری از آن قرار می 5/2ها در نوک بازو و دیگری در فاصله گردد. یکی از ناودانیمتر استفاده میسانتی 125

شود. با توجه به اینکه در وسط هر بازو یک عدد شمارنده متر در نظر گرفته میميلی 25به قطر  هاآنکنار انتقال کابل در 

 گردد، الزم است سوراخ انتقال کابل شمارنده معکوس نيز در بازو در نظر گرفته شود.معکوس نصب می

 

 6×6: دکل 8-7شکل 

متر در نظر ميلی 1187بایست دو عدد سوراخ جهت نصب فانوس با فاصله مرکز به مرکز های ناودانی میروی پروفيل بر 

متر از ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8بایست جهت پيچ نمره گرفته شود. هر دو سوراخ می

متر جهت انتقال ميلی 25از سوراخ باالیی یک سوراخ به قطر  ترنیيپامتر ميلی 35گردند.  زیقالوداخل دکل تقویت شده و 

 شود. نظر گرفتهکابل در 

المانی انجام پذیرد که پس از نصب دکل، ناودانی کاماًل شاقولی قرار  لهيوسبهبایست اتصال بين پروفيل ناودانی و بازو می 

ور از گردد ترجيحاً المان مذککارفرما برسد. پيشنهاد می أیيدتبایست به گيرد. این المان توسط پيمانکار طراحی شده و می

 کرپی با دو مهره و ورق اتصال به شکل مقطع دکل در محلی که در نقشه تعيين شده، به دکل متصل گردد.

ستون صفحهمتری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 8×20دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 

 8×6 بازودار دکلمشخصات فنی اجرایی  

 .است 9-7شکل متر تمام مطابق  8دکل تا وسط بازوی دکل  ستونصفحههای بازودار از روی ارتفاع مفيد دکل -1

 .استمتر  6دکل تا نوک بازو  ستونصفحهمتری از وسط  8×6های بازودار طول بازوی دکل 
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 8×6: دکل 9-7شکل 

ه بایست اتصاالت بپذیرد و میدو عدد فلنج و پيچ و مهره و واشر فنری و تخت انجام می لهيوسبهاتصال بين بازو و دکل  

توسط پيمانکار و یا  شدهساختههای دیگر متری را بر روی هر یک از پایه 6نحوی باشند که بتوان هر کدام از بازوهای 

 تواند یک عدد پایه دکلاست پيمانکار، کارفرما میهای مشابه موجود در انبار کارفرما نصب نمود. در صورت نياز و درخوپایه

 نمونه تحویل پيمانکار دهد. عنوانبهرا 

متر و به طول حدود ميلی 3با ورق  80ها از دو عدد پروفيل ناودانی نمره جهت نصب فانوس سه خانه بر روی بازوی دکل 

گيرد. سوراخ متری از آن قرار می 5/2یگری در فاصله ها در نوک بازو و دگردد. یکی از ناودانیمتر استفاده میسانتی 125

شود. با توجه به اینکه در وسط هر بازو یک عدد شمارنده متر در نظر گرفته میميلی 25به قطر  هاآنانتقال کابل در کنار 

 گردد، الزم است سوراخ انتقال کابل شمارنده معکوس نيز در بازو در نظر گرفته شود.معکوس نصب می

متر در نظر ميلی 1187بایست دو عدد سوراخ جهت نصب فانوس با فاصله مرکز به مرکز های ناودانی میروی پروفيلبر  

متر از ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8بایست جهت پيچ نمره گرفته شود. هر دو سوراخ می

متر جهت انتقال ميلی 25از سوراخ باالیی یک سوراخ به قطر  ترنیياپمتر ميلی 35گردند.  زیقالوداخل دکل تقویت شده و 

 شود. نظر گرفتهکابل در 

المانی انجام پذیرد که پس از نصب دکل، ناودانی کاماًل شاقولی قرار  لهيوسبهبایست اتصال بين پروفيل ناودانی و بازو می 

ور از گردد ترجيحاً المان مذککارفرما برسد. پيشنهاد می یيدتأبایست به گيرد. این المان توسط پيمانکار طراحی شده و می

 کرپی با دو مهره و ورق اتصال به شکل مقطع دکل در محلی که در نقشه تعيين شده، به دکل متصل گردد.

ستون صفحهمتری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 8×20دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 

بایست پایه دکل کامالً شاقولی و بازوی ها و شمارنده، میناشی از نصب فانوس با توجه به آنکه پس از نصب و وارد شدن بار 

های کيلوگرم به نوک بازوی دکل 120مایش این موضوع، باری به ميزان جهت آز استآن کامالً افقی باشد، پيمانکار موظف 

هت انجام . ضمناً جستين قبولقابلتغييری در زاویه افقی بازو و قائم پایه تحت بار یادشده  گونهچيهوارد نماید.  شدهساخته
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ها را احداث و موارد را نوع دکل بایست در محل کارگاه خود یک عدد فونداسيون مربوط به اینآزمایش فوق، پيمانکار می

 با هزینه خود و با حضور ناظر کارفرما آزمایش نماید.

 6×6 قائممشخصات فنی اجرایی دکل بازودار 

 .استمتر تمام  6دکل تا وسط بازوی دکل  ستونصفحههای بازودار از روی ارتفاع مفيد دکل 

 .استمتر  6دکل تا نوک بازو  ستونصفحهمتری از وسط  6×6های بازودار طول بازوی دکل 

ه بایست اتصاالت بپذیرد و میدو عدد فلنج و پيچ و مهره و واشر فنری و تخت انجام می لهيوسبهاتصال بين بازو و دکل  

توسط پيمانکار و یا  شدهساختههای دیگر متری را بر روی هر یک از پایه 6نحوی باشند که بتوان هر کدام از بازوهای 

 تواند یک عدد پایه دکلشابه موجود در انبار کارفرما نصب نمود. در صورت نياز و درخواست پيمانکار، کارفرما میهای مپایه

 عنوان نمونه تحویل پيمانکار دهد.را به

متر و به طول حدود ميلی 3با ورق  80ها از دو عدد پروفيل ناودانی نمره جهت نصب فانوس سه خانه بر روی بازوی دکل 

گيرد. سوراخ متری از آن قرار می 5/2ها در نوک بازو و دیگری در فاصله گردد. یکی از ناودانیمتر استفاده میتیسان 125

شود. با توجه به اینکه در وسط هر بازو یک عدد شمارنده متر در نظر گرفته میميلی 25ها به قطر انتقال کابل در کنار آن

 تقال کابل شمارنده معکوس نيز در بازو در نظر گرفته شود.گردد، الزم است سوراخ انمعکوس نصب می

متر در نظر ميلی 1187بایست دو عدد سوراخ جهت نصب فانوس با فاصله مرکز به مرکز های ناودانی میبر روی پروفيل 

متر از یميل 4ورق به ضخامت  لهيوسبهها تعبيه شده و محل آن 8بایست جهت پيچ نمره گرفته شود. هر دو سوراخ می

متر جهت انتقال ميلی 25از سوراخ باالیی یک سوراخ به قطر  ترنیيپامتر ميلی 35گردند.  زیقالوداخل دکل تقویت شده و 

 شود. نظر گرفتهکابل در 

 المانی انجام پذیرد که پس از نصب دکل، ناودانی کاماًل شاقولی قرار لهيوسبهبایست اتصال بين پروفيل ناودانی و بازو می 

ور از گردد ترجيحاً المان مذکبایست به تأیيد کارفرما برسد. پيشنهاد میگيرد. این المان توسط پيمانکار طراحی شده و می

 کرپی با دو مهره و ورق اتصال به شکل مقطع دکل در محلی که در نقشه تعيين شده، به دکل متصل گردد.

ستون صفحهمتری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع تر بوده و میمسانتی 8×20دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 بایست مجهز به قفل مورد تأیيد کارفرما باشد.لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 

ازوی ببایست پایه دکل کامالً شاقولی و ها و شمارنده، میناشی از نصب فانوس با توجه به آنکه پس از نصب و وارد شدن بار 

های کيلوگرم به نوک بازوی دکل 120جهت آزمایش این موضوع، باری به ميزان  استآن کامالً افقی باشد، پيمانکار موظف 

هت انجام . ضمناً جستين قبولقابلتغييری در زاویه افقی بازو و قائم پایه تحت بار یادشده  گونهچيهوارد نماید.  شدهساخته

ها را احداث و موارد را بایست در محل کارگاه خود یک عدد فونداسيون مربوط به این نوع دکلآزمایش فوق، پيمانکار می

 با هزینه خود و با حضور ناظر کارفرما آزمایش نماید.

 9×6 قائم دکل بازودارمشخصات فنی اجرایی  

 .است 10-7شکل  مطابق متر تمام 6دکل تا وسط بازوی دکل  ستونصفحههای بازودار از روی ارتفاع مفيد دکل -1

 .استمتر  9دکل تا نوک بازو  ستونصفحهمتری از وسط  6×9های بازودار طول بازوی دکل 

ه بایست اتصاالت بپذیرد و میدو عدد فلنج و پيچ و مهره و واشر فنری و تخت انجام می لهيوسبهاتصال بين بازو و دکل  

توسط پيمانکار و یا  شدهساختههای دیگر متری را بر روی هر یک از پایه 9نحوی باشند که بتوان هر کدام از بازوهای 

 تواند یک عدد پایه دکلاست پيمانکار، کارفرما میهای مشابه موجود در انبار کارفرما نصب نمود. در صورت نياز و درخوپایه

 نمونه تحویل پيمانکار دهد. عنوانبهرا 
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متر و به طول حدود ميلی 3با ورق  80ها از دو عدد پروفيل ناودانی نمره جهت نصب فانوس سه خانه بر روی بازوی دکل 

گيرد. سوراخ متری از آن قرار می 5/2یگری در فاصله ها در نوک بازو و دگردد. یکی از ناودانیمتر استفاده میسانتی 125

شود. با توجه به اینکه در وسط هر بازو یک عدد شمارنده متر در نظر گرفته میميلی 25به قطر  هاآنانتقال کابل در کنار 

 گردد، الزم است سوراخ انتقال کابل شمارنده معکوس نيز در بازو در نظر گرفته شود.معکوس نصب می

متر در نظر ميلی 1187بایست دو عدد سوراخ جهت نصب فانوس با فاصله مرکز به مرکز های ناودانی میروی پروفيلبر  

متر از ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8بایست جهت پيچ نمره گرفته شود. هر دو سوراخ می

متر جهت انتقال ميلی 25از سوراخ باالیی یک سوراخ به قطر  ترنیيپامتر ميلی 35گردند.  زیقالوداخل دکل تقویت شده و 

 شود. نظر گرفتهکابل در 

المانی انجام پذیرد که پس از نصب دکل، ناودانی کاماًل شاقولی قرار  لهيوسبهبایست اتصال بين پروفيل ناودانی و بازو می 

ور از گردد ترجيحاً المان مذککارفرما برسد. پيشنهاد می أیيدتبایست به گيرد. این المان توسط پيمانکار طراحی شده و می

 کرپی با دو مهره و ورق اتصال به شکل مقطع دکل در محلی که در نقشه تعيين شده، به دکل متصل گردد.

 

 6×9: دکل 10-7شکل 

ستون صفحهمتری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 8×20دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، 

بازوی   شاقولی وبایست پایه دکل کامالًها و شمارنده، میناشی از نصب فانوس با توجه به آنکه پس از نصب و وارد شدن بار 

های کيلوگرم به نوک بازوی دکل 120جهت آزمایش این موضوع، باری به ميزان  استآن کامالً افقی باشد، پيمانکار موظف 

هت انجام . ضمناً جستين قبولقابلتغييری در زاویه افقی بازو و قائم پایه تحت بار یادشده  گونهچيهوارد نماید.  شدهساخته

ها را احداث و موارد را بایست در محل کارگاه خود یک عدد فونداسيون مربوط به این نوع دکلمانکار میآزمایش فوق، پي

 با هزینه خود و با حضور ناظر کارفرما آزمایش نماید.

و جزیيات اجرایی  هانقشه. شودمیاستفاده  متریسانت 180*180*120درجا به ابعاد  یهاونيفونداساز  6*9برای پایه دکل  

 .است 19-7بشکل مطابق  متریسانت 180*180*120درجا به ابعاد  یهاونيفونداس

 متری 15دکل مشخصات فنی اجرایی  

 .استمتر تمام  15دکل تا نوک آن )کالهک دکل(  ستونصفحهها از روی ارتفاع مفيد دکل -1
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ها پس از نصب، حداقل تغيير مکان بایست به نحوی انجام و کنترل پذیرد که دکلها میمحاسبات مربوط به طراحی دکل 

 را در اثر باد داشته باشند.

متری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 25×25دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، ستون صفحه

 د.نشوهای مصوب پروژه ساخته نقشه و 31-7جشکل مطابق و  سانیک بایست با ابعادمی هاکليه لچکی 

و  هانقشه. شودمیاستفاده  متریسانت 220*220*100درجا به ابعاد  یهاونيفونداسمتری از  15 یهادکلبرای پایه  

 .است 20-7بشکل مطابق  متریسانت 220*220*100درجا به ابعاد  یهاونيفونداسجزیيات اجرایی 

 متری 20دکل مشخصات فنی اجرایی  

 .استمتر تمام  20دکل تا نوک آن )کالهک دکل(  ستونصفحهها از روی ارتفاع مفيد دکل -1

س از نصب، حداقل تغيير مکان ها پبایست به نحوی انجام و کنترل پذیرد که دکلها میمحاسبات مربوط به طراحی دکل 

 را در اثر باد داشته باشند.

متری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 25×25دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، ستون صفحه

 د.نشوهای مصوب پروژه ساخته نقشه و 32-7جشکل مطابق و  سانیک بایست با ابعادمی هاکليه لچکی 

و  هانقشه. شودمیاستفاده  متریسانت 220*220*100درجا به ابعاد  یهاونيفونداسمتری از  20 یهادکلبرای پایه  

 .است 20-7بشکل مطابق  متریسانت 220*220*100درجا به ابعاد  یهاونيفونداسجزیيات اجرایی 

 متری 30دکل مشخصات فنی اجرایی  

 .استمتر تمام  30دکل تا نوک آن )کالهک دکل(  ستونصفحهها از روی ارتفاع مفيد دکل -1

ها پس از نصب، حداقل تغيير مکان بایست به نحوی انجام و کنترل پذیرد که دکلها میمحاسبات مربوط به طراحی دکل 

 را در اثر باد داشته باشند.

متری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میانتیس 30×30دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد لوال به دکل متصل شود. دریچه می لهيوسبهدکل، ستون صفحه

 د.نشوهای مصوب پروژه ساخته نقشه و 33-7جشکل مطابق و  سانیک بایست با ابعادمی هاکليه لچکی 

و جزیيات  هانقشه. شودمیاستفاده  متریسانت 320*320*400ابعاد درجا به  یهاونيفونداسمتری از  30برای پایه دکل  

 .است 21-7بشکل مطابق  متریسانت 320*320*400درجا به ابعاد  یهاونيفونداساجرایی 

 متری 40دکل مشخصات فنی اجرایی  

 .استمتر تمام  40دکل تا نوک آن )کالهک دکل(  ستونصفحهها از روی ارتفاع مفيد دکل -1

ها پس از نصب، حداقل تغيير مکان بایست به نحوی انجام و کنترل پذیرد که دکلها میمحاسبات مربوط به طراحی دکل 

 را در اثر باد داشته باشند.

متری از روی ميلی 1500بایست در ارتفاع متر بوده و میسانتی 30×30دریچه بازشو موجود بر روی دکل به ابعاد  

 کارفرما باشد. تأیيدبایست مجهز به قفل مورد چه میلوال به دکل متصل شود. دری لهيوسبهدکل، ستون صفحه

 د.نشوهای مصوب پروژه ساخته نقشه و 34-7جشکل مطابق و  سانیک بایست با ابعادمی هاکليه لچکی 
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 متری( 25و  20های با عرض معبر خبری )تیپ مشخصات فنی سازه تابلوهای متغیر 

 .استکيلوگرم  1300 هاآنمترمربع و وزن حدودی  13سطح بادگير تابلوهای متغير خبری  -1

متر تمام باشد. در صورت نياز کارفرما  6رو تا زیر سازه، حداقل بایست از روی سطح سوارهها )گاباری( میارتفاع مفيد سازه 

 پذیر خواهد بود.برداری، این موضوع امکانبا توجه به شرایط بهرهارتفاع بيشتر  نيتأمبه 

ک عدد ی ستونصفحهپذیرد. در وسط انجام  یزیگروت رو  ستونصفحه لهيوسبهبایست و فونداسيون می سازهارتباط بين  

درجه  45و دو عدد زانو  یسیویپلوله  لهيوسبهمتر جهت انتقال کابل در نظر گرفته شود. سوراخ سانتی 11سوراخ به قطر 

نمونه تحویلی از سوی  ستونصفحهبایست دقيقاً برابر با می آن هایشود. همچنين سوراخها ارتباط داده میبه حوضچه

 کارفرما باشد.

 کارفرما باشند. تأیيدباید همگی مجهز به قفل مورد  سازههای بازشو موجود بر روی دریچه 

...( به عهده پيمانکار بوده  زنده، مرده، باد، زلزله، ضربه و ،یثقل یوارده )اعم از بارها یبارهابا توجه به سازه  یمحاسبات فن 

بایست قبل از آغاز عمليات ساخت . پيمانکار میاست ییاجرا یهاو نقشه یمحاسبات فن دفترچه به ارائه و پيمانکار موظف

 و دستگاه نظارت اقدام نماید.کارفرما  دیيتأ نسبت به اخذ

تابلوهای متغير خبری سازه های اجرایی ساخت پایه و عرشه های محاسبات و نقشهپيمانکار موظف به تهيه و ارائه دفترچه 

، ابعاد حداقل و کلی بوده و الزم است نکات محاسباتی و اجرایی، با 36-7جشکل و  35-7جشکل . ابعاد مندرج در است

 اری در آن لحاظ گردد.بردتوجه به شرایط محيطی و بهره

 مشخصات فنی عمومی و الزامات اجرایی 

های تيپ و سری، همسان و مطابق نقشه صورتبهساخت  ازنظربایست از هر تيپ دکل، می شدهساختههای کليه دکل -1

 مصوب باشند.

 مورداستفادههای راهنما و جهت معرفی تيپ کلی انواع دکل عنوانبهسند حاضر،  36-7جشکل الی  22-7جشکل های نقشه 

ا ههای انواع دکلهوشمند ارائه شده است. کنترل بارگذاری، محاسبات و نقشه ونقلحملهای در عمليات عمرانی سيستم

ت . پيمانکار موظف اساستپيمانکار  بر عهدهبرداری و محل پروژه، ی مربوطه، با در نظر گرفتن شرایط بهرهو جزئيات اجرای

 مشاهده هرگونه مغایرت، ایرادات موجود را به همراه ارائه راهکار و پيشنهادات فنی، کتباً به کارفرما گزارش نماید. در صورت

قيق د موردمطالعهرا  شدهارائههای بایست کليه نقشهساخت هر نوع دکل، میبا توجه به بند فوق پيمانکار قبل از آغاز به  

های های الزم از کارفرما، نسبت به تهيه نقشهگذاری عمليات ساخت و توليد و گرفتن تایيدیهقرار داده و پس از سياست

ها اقدام ها و محل و اندازه جوشلبهها، نحوه برش ها، محل سوراخشامل ابعاد ورق( کارگاهی یهانقشهجزئيات سازه فلزی )

 نماید.

 های الزم در خصوص حمل و نصب دکل، بایستی قبالً توسط پيمانکار و زیر نظر کارفرما انجام پذیرد.هماهنگی و اخذ مجوز 

 .متر مربع باشدکيلوگرم بر سانتی 2400با حداقل مقاومت ارتجاعی  37STنوع بایست از می شدهمصرففوالد  

بایست برابر با ضوابط و استانداردهای مندرج در مبحث ها میها و مراحل ساخت و اجرای دکلها، برشکاریکاریکليه جوش 

نامه جوشکاری )آیين 228های فوالدی( و نامه اتصاالت در سازه)آیين 264های شماره دهم مقررات ملی ساختمان و نشریه

کار ، بر عهده پيمانیانامهنیيآام پذیرد و کليه عواقب عدم رعایت موارد ریزی کشور انجساختمانی( سازمان مدیریت و برنامه

 .است

بایست از ها میمتر کار گذاشته شود. سر هر یک از طنابميلی 7رشته طناب به قطر  2بایست در داخل هر دکل می 

ها از هر الزم است سر طنابخارج گردد.  ستونصفحههای انتقال کابل و از طرف دیگر از سوراخ وسط از سوراخ طرفکی

 متر بيرون بوده و به نحوی پيچيده شده باشد تا احياناً از سوراخ انتقال کابل خارج نگردد. 2طرف به اندازه 
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کشی از زخمی شدن کابل تا در هنگام کابل ای وجود داشته باشدزائده گونهچيهدر درون پایه دکل و بازوی آن نباید  

 های انتقال کابل کامالً از این مورد مبرا باشد.بایست محل سوراخنين میجلوگيری به عمل آید. همچ

بایست، با رعایت اصول کامل ایمنی و با استفاده از جرثقيل مناسب انجام پذیرد. نوع نصب دکل بر روی فونداسيون می 

 ازموردنيبایست با توجه به شرایط محيطی محل نصب، سایز و نوع دکل و شعاع عملياتی يل و توان اسمی آن میثقجر

 جهت نصب دکل تعيين شود.

رار گيرد. شاقولی ق صورتبهباشند که پس از نصب پایه دکل بر روی فونداسيون، کامالً  یبه صورتبایست ها میساخت دکل 

بخش )نصب دکل و اعمال بار ناشی از نصب تجهيزات، بازوی دکل های بازودار و تابلوهای متغير خبری پس از در دکل

بایست با ها میهای بازودار و شاقولی بودن پایه کليه دکلافقی قرار گيرد. تراز بودن بازوی دکل کامالً بایست عرشه( نيز می

 برداری کنترل گردد.استفاده از دوربين نقشه

ر با تا اتصاالت آن دقيقاً براب انجام پذیرد یزیگروت رو  ستونصفحه لهيوسبهبایست ارتباط بين دکل و فونداسيون می 

متر جهت سانتی 11یک عدد سوراخ به قطر  ستونصفحهاجرا شود. در وسط  ازيموردنهای لچکی لهيوسبهمحاسبات و 

نمونه تحویلی از سوی کارفرما  ستونصفحهبایست دقيقاً برابر با می آن هایانتقال کابل در نظر گرفته شود. همچنين سوراخ

 باشد.

متر باالتر از سوراخ ميلی 35متر و به فاصله ميلی 25بایست سوراخی به قطر انتقال کابل می منظوربهها و بر روی کليه پایه 

ارد نشود. وکشی، به کابل آسيب های تيز باشند تا در حين کابلبایست عاری از گوشهها میپائينی تعبيه گردد. کليه سوراخ

 شود، اقدام نماید.بایست نسبت به برطرف نمودن زوائدی که در اثر آهنگری ایجاد میبرای این منظور پيمانکار می

متر از ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبهگردند، الزم است شوند و قالویز میها ایجاد میهایی که بر روی دکلکليه سوراخ 

 داخل تقویت شوند.

بایست پایه دکل ها و شمارنده، میزودار، با توجه به آنکه پس از نصب و وارد شدن بار ناشی از نصب فانوسهای بادر دکل 

کيلوگرم  120جهت آزمایش این موضوع، باری به ميزان  استکامالً شاقولی و بازوی آن کامالً افقی باشد، پيمانکار موظف 

 قبوللقابتغييری در زاویه افقی بازو و قائم پایه تحت بار یادشده  نهگوچيهوارد نماید.  شدهساختههای به نوک بازوی دکل

بایست در محل کارگاه خود یک عدد فونداسيون مربوط به این نوع . ضمناً جهت انجام آزمایش فوق، پيمانکار میستين

 ماید.ها را احداث و موارد را با هزینه خود و با حضور ناظر کارفرما در خصوص هر دکل آزمایش ندکل

متر ميلی 3900دکل به ارتفاع ستون صفحهبازودار، جهت نصب فانوس سه خانه در دو طرف پایه از روی  یهادکلدر  

ت پيوس یهانقشهگردد )مطابق از مرکز سوراخ نخست، سوراخ بعدی تعبيه می ترنیيپامتر ميلی 1187سوراخ نخست و 

متر از ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8ه بایست جهت پيچ نمر(. هر دو سوراخ می9-تا ج 5-ج

 گردند. زیقالوداخل دکل تقویت شده و 

 ستونصفحهگردد، از روی که عمود بر جهت فانوس سه خانه نصب می ادهيعابر پبازودار، جهت نصب فانوس  یهادکلدر  

. گردداز مرکز سوراخ نخست، سوراخ بعدی تعبيه می ترنیيپامتر ميلی 685متر سوراخ نخست و ميلی 2900دکل به ارتفاع 

متر از داخل دکل ميلی 4ورق به ضخامت  لهيوسبه هاآنتعبيه شده و محل  8بایست جهت پيچ نمره هر دو سوراخ می

 گردند. زیقالوتقویت شده و 

ند تا تار ميانی مقاطع در یک راستا قرار گيرند. اجرا شو یاگونهبهبایست ها میبازودار، اتصاالت بازوها و پایه یهادکلدر  

بایست پس از نصب در یک صفحه قرار گيرند. بدیهی است هرگونه تابيدگی ها و بازوهای دکل میهمچنين تار ميانی پایه

 .استها ممنوع و خروج از محوریت در پایه و بازوی دکل

آن با استفاده از پيچ و مهره و واشر کاماًل متصل و آچارکشی شود بایست بازوی دکل به پایه های بازودار، ابتدا میدر دکل 

وسيله وسيله جرثقيل، دکل به باال بلند شده و بر روی فونداسيون قرار گيرد و بهتا کامالً محکم به پایه متصل گردد. سپس به

هره کامالً به فونداسيون متصل که دکل با یک سری مازآنپساست  ذکرانیشاهای فونداسيون متصل شود. ها به بولتمهره

 های دوم اقدام گردد.بایست نسبت به بستن مهرهو شاقول گردید و در صورت ضرورت، می
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های ساخت شده توسط پيمانکار بوده و در صورت مشاهده دکل دستگاه نظارت موظف به بررسی و کنترل دقيق دکل 

و دستور تعویض دکل به پيمانکار  دیيتأعدمبایست نسبت به معيوب در هر زمان )حين یا پس از زمان خرید و نصب( می

صب ت نبایست دکل معيوب را )حتی در صوراقدام نماید. پيمانکار موظف به تعویض دکل معيوب با دکل سالم بوده و می

 آوری و با دکل سالم جایگزین نماید.در محل( جمع

بایستی گالوانيزه باشند و جداگانه به پيچ، مهره، واشرهای فنری و تخت و ... همگی می ازجملهاتصال  ازيموردنکليه وسایل  

 انبار کارفرما تحویل گردند.

هر فلز دیگر جهت جلوگيری از ورود آب پوشيده  بایست با استفاده از یک کالهک چدنی، آهنی یاها میقسمت فوقانی دکل 

 گردد.

 مستعمل باشند. بایست از ورق یکپارچه ساخته شده و همگی از ورق نو و غيرها میبدنه و بازوهای دکل 

در هر مقطع مساوی باشند و از حالت منتظم خارج  هاآنمنتظم و اضالع و زوایای  یوجههشتبایست ها میمقطع دکل  

 باشد که بازو یکپارچه دیده شود. یاگونهبهها ها بازودار اتصال هشت وجهینگردند. در دکل

ها ها مستقيم و سوراخکاریایجاد شود که برش یطوربهدستگاه پرس  لهيوسبهبایست می هایکاربرشها و کليه سوراخ 

 اندازه باشند. همگی منظم و به یک

ناشی  گردوغباربایست سند بالست شوند و قبل از اعمال پوشش رنگ، می زدگیزنگ، کليه سطوح دارای یزيآمرنگقبل از  

 زدوده شود. موردنظرو یا هرگونه آلودگی و چربی از سطح  سندبالستاز 

ساختمان و از نوع اپوکسی یا رنگ  بایست مطابق مبحث دهم مقررات ملیهای فوالدی میبرای قسمت مورداستفادهرنگ  

بایست بالفاصله بعد از سندبالست، ميکرون پوشش داده شود. پوشش رنگ می 60اکرليک و با ضخامت حداقل  یدوجزئ

گراد بر روی سطوح پاشيده شود. کد و فام رنگ درجه سانتی 35تا  18توسط پيستوله با نازل مناسب و در دمای بين 

 گردد.ه ضوابط داخلی کارفرما و شرایط پروژه تعيين و به پيمانکار ابالغ میبا توجه ب مورداستفاده

 بایست مطابق دستورالعملکافی نيست، می هاآنیا ضخامت رنگ  دهیدبيآسدر حين حمل  هاآنهایی که رنگ کليه قسمت 

را  موردنظرشوند. برای این منظور پيمانکار باید سطوح  یزيآمرنگمندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان مجدداً 

های رنگ مشخصات فنی الیه بر اساسکه سطوح فوالد ظاهر شوند و سپس طوریهای دارای ایراد تميز نموده، بهدر محل

 ی قبلی و مجاور، جهت پوشش دادن کامل سطوح اقدام نماید.متناسب و سازگار با الیه

 باشند.ه مطابق مقررات ملی ساختمان و مشخصات تعيين شده نباشند در هر مرحله از مردود میهای اجرا کمصالح و روش 

 ميکرون گالوانيزه گردند. 75بایست با ضخامت حداقل های فلزی که نياز به پوشش گالوانيزه دارند، میتمام المان 

 .استگردد، توسط کارفرما تعيين میبه انباری که  دشدهيتولهای پيمانکار موظف به بارگيری، حمل و تخليه دکل 

ا بایست بسته شود. باتصال بولت و دکل می نيتأمهر دکل و بر روی هر بولت حداقل یک مهره جهت  ستونصفحهبر روی  

 درهرصورتتواند نسبت به ابالغ بستن مهره مازاد بر روی مهره اول اقدام نماید. برداری، کارفرما میتوجه به شرایط بهره

 نمودن جوشخال، نسبت به هاآنجلوگيری از سرقت نمودن  منظوربهها و پس از بستن مهره یا مهره استر موظف پيمانکا

پس از  هاآنها و ترميم پوشش رنگ مهره فوقانی )مهره اول در حالت تک مهره و مهره رویی در حالت دو مهره( به بولت

 گردد.می ديتأکسند حاضر مجدداً  8-6-6م مندرج در بند اتمام فعاليت اجرایی اقدام نماید. ضمناً رعایت الزا

 ورمنظبهها )کليه دکل ستونصفحهدکل، اجرای مهره و واشر مازاد در زیر  ستونصفحهعالوه بر مهره و واشر اتصال بولت و  

 .استها در هنگام نصب( الزامی تر دکلتراز نمودن راحت

 سازمان فوالدی هایسازه در اتصاالت نامهآیين) 264 استاندارد و مطابق نشریه صورتبهبایست کليه اتصاالت پيچی می 

قرار گيرند. تعيين نوع اتصال  مورداستفادهو مبحث دهم مقررات ملی ساختمان طراحی و  (کشور یزیرو برنامه مدیریت

توسط طراح پروژه و مطابق  شدهامانجها با توجه به طراحی و نوع پيچ هاآن عملکردست با توجه به یباپيچ و مهره می

 های مذکور انجام پذیرد.نامهآیين



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 هافصل هفتم: دکل

 41صفحه: 

 

41 

 

گيرند، سطح محل های فلزی که در مجاورت هوا قرار میجام هرگونه جوشکاری بر روی کليه المانناز ا پسالزم است  

 آميزی گردند.( مجدداً رنگzincهای حاوی روی )جوشکاری شده با رنگ

، عمومًا هاآنها ایجاد گردیده و مشخصات فنی رایج انواع دکل ییکاراهای موضوع فصل حاضر بر اساس نوع کاربرد و دکل 

 22-7جشکل های مندرج در و رانندگی یا دوربين نظارت تصویری و مطابق نقشه ییراهنماهای نصب فانوس چراغ منظوربه

ا ی یا شرایط اجتماعی تغييرات در منظر شهری براثراند. با توجه به این موضوع ممکن است طراحی شده 36-7جشکل الی 

های موضوع فصل حاضر تغيير ، شکل کلی و یا مشخصات فنی دکل های مهندسی و یا به دليل سایر تغييراتنامهآیين

شوند، طراحی و محاسبه ب مینص هاآنبایست بر اساس تجهيزاتی که روی ها میشود دکلمی ديتأکمجدداً  هرحالبهنماید. 

گردند.



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 42صفحه: 
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 هاهای اجرایی حوضچهقشهن - أ پیوست

 

 متر()ابعاد به ميلی سانتيمتر 40×40های اجرایی حوضچه نقشه: 11-7أشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 43صفحه: 
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 متر(سانتيمتر )ابعاد به ميلی 50×70های اجرایی حوضچه نقشه: 12-7أ شکل



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 44صفحه: 

 

44 

 

 

 متر(سانتيمتر )ابعاد به ميلی 100×70های اجرایی حوضچه نقشه: 13-7أشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 45صفحه: 
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 متر()ابعاد به ميلی سانتيمتر 40×40حوضچه  های اجرایی دریچهنقشه: 14-7أشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 46صفحه: 
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متر(ابعاد به ميلی) سانتيمتر 50×70های اجرایی دریچه حوضچه نقشه: 15-7أشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 47صفحه: 

 

47 

 

 های اجرایی فونداسیوننقشه - ب پیوست

 

 متر(ابعاد به ميلی) سانتيمتر 50×50×60های اجرایی فونداسيون نقشه: 16-7بشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 48صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) سانتيمتر 110×110×100های اجرایی فونداسيون نقشه: 17-7بشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 49صفحه: 
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 متر()ابعاد به ميلی های اجرایی فونداسيون کافو نورینقشه: 18-7بشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 50صفحه: 
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 متر()ابعاد به ميلی سانتيمتر 180×180×120های اجرایی فونداسيون نقشه: 19-7بشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 51صفحه: 
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 متر()ابعاد به ميلی سانتيمتر 220×220×100های اجرایی فونداسيون نقشه: 20-7بشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 52صفحه: 
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متر()ابعاد به ميلی سانتيمتر 320×320×400های اجرایی فونداسيون نقشه: 21-7بشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 53صفحه: 
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 هاهای اجرایی دکلنقشه - ج پیوست

 

 متر(ابعاد به ميلی) متری 3های اجرایی دکل نقشه: 22-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 54صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 4های اجرایی دکل نقشه: 23-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 55صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 5های اجرایی دکل نقشه: 24-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 56صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 6های اجرایی دکل نقشه: 25-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 57صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 6×3های اجرایی دکل نقشه: 26-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 58صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 6×5/4های اجرایی دکل نقشه: 27-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 59صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 6×6های اجرایی دکل نقشه: 28-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 60صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 8×6های اجرایی دکل نقشه: 29-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 61صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 6×9های اجرایی دکل نقشه: 30-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 62صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 15های اجرایی دکل نقشه: 31-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 63صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 20های اجرایی دکل نقشه: 32-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 64صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 30های اجرایی دکل نقشه: 33-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 65صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) متری 40های اجرایی دکل نقشه: 34-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 66صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) های اجرایی عرشه سازه متغير خبرینقشه: 35-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم دستورالعمل

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شهرداری تهرانشورای فنی 

 ضمائم

 67صفحه: 
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 متر(ابعاد به ميلی) ستون سازه متغير خبریهای اجرایی نقشه: 36-7جشکل 



های عمليات عمرانی سيستم لعملدستورا

 شهر تهران هوشمند ونقلحمل

 6-8-330-0سند شماره: 

 

 
 شورای فنی شهرداری تهران

 و ترافيک شهر تهران ونقلحملمعاونت 

 فهرست مراجع

 68صفحه: 
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 فهرست مراجع

 نظام فنی اجرایی شهرداری 6-8-65 شماره سند ایمنی ترافيک محيط کار برای پروژه معابر شهری،دستورالعمل  -1

نظام فنی و اجرایی  6-8-62، سند شماره های شهریها و بزرگراهدستورالعمل مشخصات فنی همسان تعمير و نگهداری راه 

 شهرداری

نظام   6-8-630سند شماره  دستورالعمل جانمایی تاسيسات شهری در مجاورت پل ها، تونل های ترافيکی و معابر شهری، 

 فنی و اجرایی شهرداری تهران

 ، نظام فنی و اجرایی کشور228 شماره یهنشر، جوشکاری ساختمانینامه آیين 

 ، نظام فنی و اجرایی کشور264شماره  یهنشر، های فوالدینامه اتصاالت در سازهآیين 

 )ایمنی در عمليات اجرایی(، نظام فنی و اجرایی کشور 267-7ها، نشریه شماره نامه ایمنی راهآیين 

 نظام فنی و اجرایی کشور ،120شماره  یهنشر، نامه بتن ایرانآیين 

 آرمهبتنهای طرح و اجرای ساختمانمقررات ملی ساختمان با موضوع مبحث نهم  

 های فوالدیطرح و اجرای ساختمانبا موضوع مبحث دهم مقررات ملی ساختمان  

 شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار 03/12/1388مصوب  ،نامه امور پيمانکاریآیين 
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 شنهاداتيپ و نظرات

 

 یگرام خواننده

 

رده و العمل کدستور آندفتر نظام فنی و اجرایی شهرداری تهران با استفاده از نظر کارشناسان برجسته، مبادرت به تهيه 

این اثر نيازمند بهبود و ارتقای  دیتردیب، به جامعه مهندسی کشور عرضه نموده است. با وجود تالش فراوان، آن را برای استفاده

 کيفی است.

 

های را در تکميل مقررات و دستورالعمل، از خوانندگان گرامی انتظار دارد که با ارائه نقدها و پيشنهادهای خود، ما رونیازا

 نظام فنی و اجرای یاری رسانند.

 

 کنيم.پيشاپيش از همکاری و دقت نظر شما قدردانی می

 

 -559پالک  -آبادروبروی پارک بهجت  -خيابان حافظ شمالی -تهران :مکاتبه یبرا ینشان

 ساختمان معاونت فنی و عمرانی شهرداری تهران

 1597614413         : یکد پست

 technical-council@tehran.ir          : یکيپست الکترون
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