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 مشخصات گلخانه های تولیدی شرکت امید آشیانه سبز:

دریچه بال کبوتری یک  نوع سازه گلخانه، پیش ساخته با سقف گنبدی و

 باشد: طرفه ویا دوطرفه درراس کمان می

ای مطابق با نقشه هن شرکت کلیه سازه ها به صورت پیش ساخته در کارخانه جات ای 
 نحوی طراحی هزمان آماده می گردد و تمام سازه باقل مورد درخواست پروژه ها  با حد

نی نصب ومونتاژ گردد و وتولید می شود که با پیچ ومهره ، بست وسایر قطعات به آسا
 امکان باز وبسته کردن وتعویض قطعات به سادگی امکان پذیر باشد.

این روش قطعات مطابق نقشه های اجرای ، مورد نیاز پروژه ها در کارخانه توسط  در
ه پس از کنترل کیفیت آماد و ختلف با دقت اندازه باال آماده شدهدستگاه های م

دقت ابعادی باال در مراحل ساخت  به واسطه تولید با استفاده در پروژه ها  می گردد .
اولیه ،  قطعات به راحتی نصب  می گردند و درنتیجه سرعت نصب فوق العاده ای 

نفره  5ه یک هکتاری با یک گروه تکنسین بدست می آید به طوری که اجرای گلخان
 روزه پایان می پذیرد.  90در کمتر از 

  استاندارد های ساخت سازه :  

 در مکانیک دانشگاه محاسبه شده است. استحکام قطعات سازه توسط متخصصین 
 روش محاسبه ، قوانین اساسی ساختمان و سازه های فوالدی در ساختمان ، و

فوالدی پوشش دار ، و آیین نامه نظام مهندسی ساختمان  ایران ، محاسبه سازه های 
واستاندارد انجمن گلخانه سازی آمریکا استفاده گردیده است . به همین ترتیب  در 

مطابقت  محاسبات از قوانین مهندسی مکانیک وسازه در مورد سازه های فلزی ، و
یک انجام گردیده  . قطعات آنها با گلخانه های تونلی به هم پیوسته با پوشش پالست

 سازه پیروآیین نامه  سازمان نظام مهندسی ساختمان  از جنس فوالد  ساختمانی با
پیچ ومهره  باشند . کلیه بست ها واتصاالت با مگا پاسکال می 37ومت کششی مقا

عث مقاومت در مقابل دارای روکش بی کرمات بوده که با 8.8کیفیت  فوالدی با
کیلوگرم در میلی متر مربع  40/34قطعات سازه از فوالد گالوانیزه ،   شود فرسایش می

 ساخته شده است.

دارای استاندارد معتبر می  ولیه قطعات دارای پوشش گالوانیزه ازنوع گرم ک

 باشند:

پس  از انجام پروسه ساخت وساز ، با فروبردن قطعات داخل روی مذاب ، روی به  
مقابل رطوبت باال ،  رمحافظت کامل قطعه دذ کرده وباعث تمام منافذ قطعه نفو

ت گلخانه در پس از قرار دادن قطعا شود . خوردگی وفرسودگی ناشی از آن می
شوی الزم آماده قرار گیری در حوضچه  مذاب روی  حوضچه های اسید وشست و

این قطعات که ازجنس فوالد  گردد. درجه سانتی گراد می 465و  445با دمای 
گرم در هر متر مربع  600میکرون برابر  100تا   80ند جهت محافظت از اکسید شدن با پوشش روی به ضخامت  ساختمانی می باش

 پوشش داده می شود .
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قبل از شروع عملیات نصب سازه اجرای    فنداسیون: 

سانتی  35فنداسیون انجام می پذیرد، توسط مته حفاری به قطر 
 استوانه ای شکل در زمین وسانتیمتر حفره ای  80بلندی  متر و

قبل نقشه برداری ونشانه گذاری شده است  در محل های که از
های به سپس شمعکهای عمودی که از لوله د. گرد ایجاد می

ده کناری  داخل حفره گذاشته و اینچ به همراه زائ 1.5قطر 
به  و10*5از  نوع قوطی ی همچنین کلیه ستونهای محیط
باشد که توسط وسایل  سیون میصورت یک پارچه  داخل فندا

 نقشه برداری درجای خود تنظیم می گردد وسپس حفره ایجاد
گردد. الزم به ذکر است درمناطق  بتن سنگین پرمی شده با

باد منطقه نوع فنداسیون تقویت توجه به نمودار  مختلف با
  میگردد.

پروفیل لوله با مقاومت مناسب انتخاب شده   کمان از  کمان:

گردد ،  با بهره گیری از  متر در طول گلخانه تکرار می 3ودرهر 
استفاده از کمان استاندارد مشکل  طراحی خاص سقف گنبدی و

شبنم  ماندن شبنم درسقف گلخانه برطرف گردیده و چکیدن و
ز کناره های ناودان  تشکیل شده به راحتی جریان پیدا کرده وا

کم شدن این امر موجب شود.  به بیرون گلخانه منتقل می
جلوگیری از تشکیل  خطوط چکه ودر نتیجه انتقال نور زیاد و

نتیجه تولید محصول بیشتر در روزهای با نور  در قارچ وآفات و
 گردد . کم می

نقش خرپا ها در سازه کمک به استقامت وافزایش  خرپا :  

باشد. برای  توان تحمل نیروها با تکیه برطراحی ومهندسی می
فرم سر آنها از  بهترین ترکیب چیدمان خرپا وبدست آوردن 

شبیه سازی کامپیوتری از نرم افزارهای خاص مهندسی 
هرکمان توسط تعدادی  سازه استفاده شده است. مکانیک و

 1متری به قطر  10اینچی  ویک خرپای افقی 4/3و 1خرپا ی 
تعدادی پیچ فوالدی استفاده  اینچ  که در اتصال آن از 1.5تا 

هر سالن  ست تقویت می گردد،  ودر دهانه اول وآخرگردیده ا
مقاومت مناسب نصب می گردد  با 8*4*2یی ازپروفیل خرپاها

،ابتدا وانتهای تمامی خرپا ها توسط قالب مخصوص به فرمی 
 دارای باال ترین مقاومت خم شدگی وگیرد که  شکل می

 شکست باشد.

در در شبیه سازی منطقه ای  آداپتور وسط دو کمان:  

کمان پیدا شد که دارای بیشترین تنش در مقابل باد وبرف و 
وزن محصول بود ، درروش ساخت سنتی به این نقطه اهمیت 

گیرد مقاومت به شکست آن از  نمی دهند وبا فرمی که  لوله می
لوله خام کمتر می شود درنتیجه طراحان ما قطعه آدابتور وسط 

فوالدی ازجنس  را طراحی کردند، این قطعه شامل دوتسمه 
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 12مگا پاسکال به ضخامت  37فوالد ساختمانی با مقاومت کششی 
سانتی متر میباشد و وظیفه آن  35سانتی متر وطول  3عرض  میلیمتر و

اتصال دوکمان اصلی گلخانه در قسمت شکست مرکزی راس کمان 
دوکمان توسط تسمه ، جهت بدست آوردن مقاومت مناسب  میباشد

 گردد. فوالدی کالف می

مقطع  پروفیل با ستونها  از نیاز مشتری و سفارش بنا بر ستون : 

با مقاومت مناسب انتخاب می شود  متر و 4و 3ارتفاع  مستطیل ودایره با
گردد. جهت مقاومت بخشیدن به  متر در طول گلخانه تکرار می 3هر و

متر که از  5.8ستون مضاعف  به طول  4هر سالن از  دهانه اول وآخر
 گردد. فنداسیون به صورت یک پارچه به کمانها متصل است استفاده می

تقاطع کمان با ستون  در کلیه سازه ها ساختمانی از  سرستون:

نیمه پرس  گلخانه از دو باشد ، این قطعه  در اهمیت زیادی برخوردار می
عدد پیچ  11میلیمتر توسط  5شده با فرم تقویت شده با ضخامت  

یمترکه این تقاطع را با مقاومت باال به هم متصل میل 10باضخامت 
اینچی به  1.5شود واین نقطه توسط دو عدد یوبلت  میکند  تقویت می

گردد. جهت  سپس به ناودان اصلی گلخانه متصل می ناودان چه و
اطمینان ازعدم  جدا شوندگی ، در ستون وکمان سوراخهای راه بدر ایجاد 

سانتیمتر ازداخل آنها عبور  8باطول  میلیمتری 10سه عدد پیچ  شده و
دوام  واتصالی با شدهشود وسپس توسط مهره و واشر محکم  داده می

 کند. واطمینان را ایجاد می

 

با تعدادی  سانتیمتر 50ناودان ازورقی به عرض  ناودان یا  راه آب :

سانتی  25در نهایت عرض آب دهی ناودان  گردد و خم مناسب ایجاد می
 طراحان ما برای ایجاد این عرض نکات خاصی را در شود. می انتخابمتر 

یا وزش  هنگام بارش برف و مواقع اضطراری و نظر گرفته اند از جمله در
پوشش گلخانه یک نفر باید  سیب دیدگی احتمالی پالستیک و طوفان وآ

بتواند به راحتی در ناودان عبور کند ناودان در گلخانه عالوه بر عملیات 
شبنم ایجاد شده  یک وظیفه خیلی مهم تر  دایت آب باران وزهکشی وه

باشد وآن ستون  نیز دارد که در نظر ما از اهمیت ویژه ای برخوردار می
افقی گلخانه است واین قطعه نقش ستون فقرات گلخانه را دارد وتمام 

سپس به فنداسیون  تقسیم وبه ستونها و نیروهای وارد برسازه گلخانه را
ما حتی در نقطه اتصال دو ناودان  .کند به زمین وخنثی می بعد از آن و

عدد پیچ  8یک قطعه اتصال کمکی به نام ناودانچه داریم که با کمک 
با  و اینچی اتصال محکمی 1.5عدد یوبلت دو میلیمتر و 10به قطر 

اطمینانی در این نقطه ایجاد  می کند .در هر ناودان دو ردیف بست 
یده اند که تمام قطرات شبنم تولید شده در پالستیک  طوری نصب گرد

سقف گلخانه را به داخل ناودان هدایت  وسپس از انتهای مسیر  به 
 ریزد. خارج  می
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ساخت  گلخانه از انواع بادبند استفاده می کنیم  در طراحی و  :باد بندها 

اینچ در در  1.5آخر توسط بادبند های به قطر  وتمام دهانه های اول و
  ا و زیر ناودانها وسقف وحتی دریچه ها مقاوم  گردیده اند.دیواره ه

نیروهای وارد شده بر گلخانه را پس از تقسیم کردن به زمین منتقل می 
 کنند.

باشد، پالستیک  این بست دارای خاصیت ویژه ای می :بست پالستیک 

کنده آن  باز وبسته میشود وبه سختی  به راحتی پالستیک از داخل
هنگام باز وبسته کردن در زمان تعمیرات اضطراری از  راحتی در، شود یم

قسمت است، کانال  اهمیت باالی برخوردار است این قطعه دارای دو
 م وسیم فوالدی ، کانال آلومینیم از آلیاژ خاص اکستروژن شده ووآلومینی

باشد ، سیم فوالدی سیمی  دارای مقاومت مناسبی دربرابر تغییر شکل می
مولیبدن که پس از آزمایش واطمینان از مواد  یاژی از کربن کم واست با آل

اولیه خریداری شده، به شکل مناسب تغییر فرم می گیرد وسپس تحت 
عملیات  جهت بدست آوردن سختی مطلوب قرارمی گیرد و به مدت یک 

شود وحاال پس از  سال در محوطه کارخانه تحت پیر سختی گذاشته می
 ست آوردن مقاومت الزم آماده استفاده درمجدد وبدآزمایش سختی 

 باشد . پالستیک کشی می

پالستیک کشی سقف به صورت پالستیک کشی بدون سیم:  

انجام این روش  شود با بدون سیم  زیر پالستیک انجام می طولی و
استاندارد طول عمر پالستیک افزایش می یابد وقطرات شبنم دیگر به 

 روی محصول ریخته شوند و سالن  و سیمی برخورد نمیکند که به داخل
در نتیجه به سادگی به بیرون سالن هدایت می گردند و تمامی اینها 

  گردد. بااستفاده از بست پالستیک مناسب این شرکت  محقق می

در راستای بهینه سازی مصرف انرژی طراحان   دریچه سقفی : 

برق گلخانه را بر استفاده ازراههای کاهش هزینه های  شرکت هدف خود
ترکیب دریچه  تعیین کردند ونتیجه آن استفاده از تهویه طبیعی مطلوب با

های سقفی وکناری شد که با شبیه سازی های نرم افزاری  مناسب ترین 
وضع ممکن برای این نوع دریچه ها ایجاد گردید. عرض دریچه های 

قرار متر و وطول آن به اندازه گلخانه می باشد ودر راس کمان  2سقفی 
دارد وبه صورت تکی ویا جفتی ساخته  می شود) بال کبوتری یک باله 

  ودوباله ( وهر دهانه یک یا دو دریچه مجزا  به طول سالن دارد.

 سانتیمتر و 3*2این قطعه از پروفیل قوطی به ابعاد  بازوی دریچه: -1

متر ساخته می گردد، وازانتها توسط پیچ ومهره های کاسه  2طول  با
میلیمتر به لوالی مستحکم برروی پروفیل طولی تاج  10ربه قطر نمددا

 کمان  متصل  می گردد .

متر آماده میشود، که روی آن بست پالستیک پرچ گردیده است 3طول  با و سانتی متر 8*4پروفیل مقاوم  این قطعه از لبه دریچه : -2
اتصالی قوی وبادوامی را بین دوعدد  میلیمتر 10عدد پیچ به قطر 4دابتورعدد آوهر سه متر یک بار تکرار می شود ودر نقطه تقاطع توسط یک 

 .باشد اندازه طول گلخانه می بهلب دریچه ایجاد میکند.وطول آن 
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چرخ  این قطعه شامل چرخدنده مدولی فوالدی ویک ریل دندانه دار و دو: دنده ریل و -3

 فرم دار حرکتی با اطمینان و قوی و دو قاب دو بالشتک لوله ای و محور صیقلی و دو برنزی  و
این قطعه برای استفاده از یک سیستم هوشمند بسیار مطلوب باشد.   می یکنواخت  را  ایجاد میکند

در نظر  است  در این قطعه جهت بدست آوردن اطمینان باال تمامی پیچ ومهره ها کاسه نمد دار
های مختلف در سطح کشور وحادثه  سی گلخانهربر گرفته شده است. گروه طراحان شرکت پس از

 10ای که درهنگام وزش طوفان برای دریچه گلخانه ها اتفاق می افتد ، یک عدد پین به قطر 
میلیمتر به انتهای ریل اضافه کردند که درهنگام بریده شدن اتفاقی محور موتور وجعبه دنده یا 

 یختن دریچه ها می گردد.شود ومانع، ازهم گس محور هدایت کنده ریل ودنده ،وارد عمل می

وظیفه اصلی این قطعه  هدایت  محور اصلی باز وبسته شدن دریچه های تهویه  : یاتاقان -4

باشد و شامل سه چرخ ،  و  سه محور صیقلی ویک قاب سه تکه که همگی حرکتی  گلخانه می
روان وبااطمینانی را ایجاد میکند می باشد.  جهت روانکاری هرچه بهتر در محیط با رطوبت باال 
وعدم سرویس کاری آسان برای گلخا نه دار، هر سه چرخ ازجنس فسفر برنز درنظر گرفته شده 

 . 

اینچی با مقاومت مناسب تشکیل شده  1این محور که از یک لوله  ده:دن محور ریل و -5 
متر یکبار توسط آدابتور به هم متصل میشود و کار انتقال نیررا از موتور وجعبه دنده  6است وهر 

 به ریل دنده را انجام میدهد.

بردقیقه دور   1400از یک موتور با توان محاسبه شده و دور موتور جعبه دنده:   موتور و -6

با دقت دریچه ها تشکیل شده  جهت حرکت آرام و 60/1ویک جعبه دنده قفل شونده  با  نسبت
  است.

در کناره های جانبی گلخانه دریچه ای به طول گلخانه وعرض  دریچه جانبی یا روالپ :  

ته باز وبسن دریچه به صورت روالپ  می باشد. بسته شدن ای متر نصب میگردد، سیستم باز و 2.5
با ترکیب  وهم به روش دستی انجام پذیرد و شدن آن می تواند هم به صورت  الکترو مکانیکی 

شود. این دریچه توسط  عملیات تهویه طبیعی  کامل میقدار تهویه آن بادریچه های سقفی شدن م
شود تا هنگام استفاده یا وزش باد درمحل خود قرار  اینچ محافظت می 2/1لوله ای فلزی به قطر 

 .گیرد

شدن آنها  رفته در سازه گلخانه که احتمال باز کلیه مهره های به کار  مهره کاسه نمد دار:

نطور که از نام آنها مشخص است،این مهره ها باداشتن . همااست مهره کاسه نمد دار میباشد
 گردد. یک رینگ پالستیکی به طوراتفاقی بر اثر لرزش باز نمی

پرفیلی خاص وطراحی شده به شکل عالمت اهم است ودر راس کمان    اهمی وسط :  

جهت باال بردن مقاومت سازه نصب میگردد وظیفه این قطعه  نگه داری بازوی دریچه های 
زاویه زیادی پیدا میکند را سقفی وهمچنین  بست پالستیک، در نقطه ای که پالستیک تغییر 

ک را برای سازه باال می برد این قطعه هر سه متر همچنین مقاومت در نگه داری پالستی دارد . 
میلیمتر  10عدد پیچ به قطر  8 عدد آدابتور و در نقطه تقاطع توسط دو یک بار تکرار می شود و

 کند. بادوامی را بین دوعدد اهمی و راس کمان گلخانه  ایجاد می اتصالی قوی و
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سطح آن  مت اهم میباشد وپرفیلی خاص وطراحی شده به شکل عال    اهمی لب  دریچه:

استفاده از این قطعه بستری صفحه ای برای خوابیدن  با بست پالستیک پوشیده شده است با
شود ودر نقطه  گردد این قطعه هر سه متر یک بار تکرار می پروفیل لب دریچه ایجاد می

اینچی  1.5دو عدد یوبلت  میلیمتر و 10عدد پیچ به قطر  8 عدد آدابتور و تقاطع توسط دو
 کند. دوامی را بین دوعدد اهمی و کمان گلخانه  ایجاد می با اتصالی قوی و

یکی  از تخصص های بارز ما احداث گلخانه در مناطق سرد وخشک سیستم دوپوش :

می باشد ، متخصصین ما از سالها قبل جزو پیشگامان ابداع روشهای مهار نفوذ سرما به داخل 
دیواره  جداره تحت فشار در تمام سطوح و ایجاد سیستم دو باتوانستیم  گلخانه بوده اند. ما

 70تا  30ایجاد  عایق هوای مطمئن به روش فن تحت فشار، موجب کاهش  های گلخانه و
  .درصد در مصرف سوخت گلخانه ها شویم 

متر مکعب هوا درساعت ، هوا را   1400این فن باتوان دمندگی فن سانتر فیوژ :  -1

کند  ها وسقف گلخانه پمپاژ می هوای داخل گلخانه به تمام دیواره ن تر ازیپایبادرصد رطوبتی 
اسب بخار در  4/1توان برق مصرفی فن  تا دو جداره پالستیک ازهم فاصله مناسب رابگیرند.

باشد . میزان انرژی گرمایشی که برای ما صرفه  کیلو وات ساعت می 0.186ساعت، یا معادل 
 حظه ای می باشد. ی میکند عدد قابل مالیجو

لوله ای از جنس پی.وی.سی که باسیم فنری جهت مقاومت مسلح لوله خرطومی :  -2 

 باشد. شده می

ده میگردد و جنس آن برای اتصال لوله های هوا به پوشش پالستیکی استفافلنچ هوا:  -3 

   پی. وی .سی مقاوم دربرابر آفتاب می باشد. از

 

 حسب کیلوکالری در ساعت بر متر مربعضریب انتقال حرارت گلخانه بر 

  3.85پالستیک دوالیه تحت فشار  5.79پالستیک تک الیه 
 در یک ساعت  سانتی گراد درجه - 16متر گلخانه در شرایط   1000مقدار حرارت موردنیاز 

 
249346 K Cal/h 165800 K Cal/h 
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 امید آشیانه سبزابعاد ومشخصات گلخانه های تولیدی شرکت 

 عرض سالن متر 10

 تعداد سالن بستگی به مساحت پروژه

 عرض راهرو مرکزی متر 3

 عرض گلخانه 1

 طول گلخانه بستگی به طراحی سیستم خنک کنده ونوع کشت

 مساحت کل گلخانه بستگی به ابعاد پروژه

 ارتفاع زیر ناودان مرکزی متر4تا  3

 ارتفاع تا تاج گلخانه متر 6

 ارتفاع تا زیر خرپای عرضی 3.79

 فاصله بین قوسها متر3

 فاصله بین خرپاهای عرضی 0

 فاصله بین ستونهای مرکزی متر3

 فاصله بین ستونهای جانبی متر3

 فاصله بین ستونهای جلو دهانه متر 3.33

 تعداد ستونهای جلو دهانه عدد 2

متر بستگی به 5.8در طول   10*5*2قوطی 

 سفارش

 ستونهای جلو دهانهابعاد 

متر بستگی به  3.6در طول  10*5*2قوطی 

 سفارش

 ابعاد ستون های محیطی

متری بستگی به 4متری و 3لوله یا قوطی و

 سفارش

 ابعاد ستون های داخلی ومرکزی

 تعداد کپه سرستون برای هر کمان عدد 2

 ابعاد سرستون سانتیمتر 35*25

 واندازه پیچ ومهره هر سرستونتعداد  میلیمتر 10عدد ، قطر  11

 تعداد واندازه پیچ ومهره قفل کننده سرستون به ستون وکمان سانتیمتر 8میلیمتر در طول  10عدد ، قطر  3

 ابعاد سرستون جانبی 25* سانتیمتر25

 تعداد واندازه پیچ ومهره هر سرستون جانبی میلیمتر 10عدد قطر  7

 تعداد واندازه پیچ ومهره قفل کننده سرستون جانبی به ستون وکمان تیمترسان 8میلیمتر در طول  10عدد قطر  2

 فنداسیون وابعاد چاله سانتیمتر 70سانتیمتر در عمق  35قطر 

 ابعاد پروفیل بازوی دریچه میایمتر 30*20

 طول بازوی دریچه متر 2

 ابعاد مقطع خرپاهای متصل به  طول کمان اینچ 3/4اینچ و 1

 متری متصل به دوسر کمان 10مقطع خرپای ابعاد  اینچ 1

 ابعاد مقطع خرپای دهانه اول  وآخر 8*4*2قوطی پروفیل 

 تعداد خرپاهای متصل به هر کمان عدد 4

 متری در هر کمان 10تعداد خرپای  عدد 1

 تعداد خرپای دهانه اول وآخر عدد 6

 تعداد آداپتور فوالدی مرکزی در وسط هر کمان عدد 2
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 تعداد  وقطر پیچ ومهره آدابتور فوالدی سانتیمتر 8میلیمتر وطول  10قطر عدد  4

 اینچی در هر کمان 1.5تعداد بست  عدد 2

 اینچی در هر کمان 1تعداد بست  عدد 2

 ضخامت  بستها میلیمتر 1.5

 تعداد ردیف دریچه در هر دهانه ردیف 1

 سطح باز شوی پنجره های سقفی بین دوکمان متر مربع 3

 ابعاد بازوی پنجره متر 2

 ابعاد محور فرمان دریچه متر 6

 طول ونوع ریل دریچه متر، شانه دار 1

 فاصله  ریلها ازهم متر 3

 فاصله  یاتاقانها ازهم متر3

 تعداد موتور وجعبه دنده در هر دهانه عدد 1

 تعداد ریل ودنده در هر کمان عدد 1

 تعداد یاتاقان در هر کمان عدد1

 ابعاد پروفیل لب دریچه 2*سانتیمتر 8*4

 تعداد وطول بست پالستیک برای هر پروفیل لب دریچه متر3عدد،  1

 تعداد ردیف پروفیل لب دریچه در هر دهانه ردیف 1

 ابعاد مقطع خرپاهای بادبند ستونها اینچ 1.5

 ابعاد  مقطع خرپای چهار گوشه محیطی اینچ 1.5

 بادبند سقفابعاد مقطع خرپای  اینچ 1.5

 ابعاد مقطع خرپای بادبند دریچه ها اینچ 3.4

 تعداد خرپای  بادبند ستونها  در هر ردیف عدد 2

 تعداد خرپای بادبند چهار گوشه محیطی عدد 4

 تعداد خرپای باد بند سقف در هر دهانه عدد 4

 تعداد خرپای باد بند دریچه در هر دهانه عدد 2

 ابعاد پروفیل اهمی شکل طولی میلیمتر 1.5ضخامت سانتیمتر گسترده ،  16

 تعداد وطول بست پالستیک برای هر پروفیل اهمی متر 3عدد طول  1

 تعداد  ردیف پروفیل های اهمی شکل طولی در سقف هر دهانه ردیف 2

 تعداد ردیف پروفیل اهمی شکل دو زه در نمای جانبی ردیف 1

 تعداد پنجره جانبی )روالپ( عدد 2

 تعداد وابعاد مقطع محافظ پنجره جانبی در هر ستون اینچ ½عدد،  1

 تعداد وجنس درب وردی عدد ، آلومینیوم 1

 ابعاد درب ورودی متر 2*2

 ابعاد ورق اولیه در هر ناودان میلیمتر 1.5سانتیمتر وضخامت  50*300

 تعداد خم در هر ناودان خم در طول 4

 طول هر ناودان متر 3

 تعداد ناودان چه برای هر ناودان عدد 1

 طول وضخامت ناودانچه محل اتصال دو ناودان میلیمتر 1.5سانتیمتر ، ضخامت  50*50

 تعداد  وقطر پیچ ومهره محل اتصال ناودان به ناودانچه میلیمتر 10عدد ، قطر 8

 تعداد وقطر یوبلت اتصال ناودان وناودانچه به کمان اینچ 1.5عدد ،  2
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 مواد آب  بندی بین دو ناودان انپلی یورت

 تعداد  بست پالستیک در هر ناودان شاخه 2

 طول بست پالستیک در هر ناودان متر 3

 نوع بست پالستیک ویگل وایر

 جنس بست پالستیک آلومینیم آلیاژی

 طول بست پالستیک در دهانه اول وآخر متر 52

 پالستیک به سازهنوع اتصال بست  آلومینیومی باهسته آهنی 5*10پرچ 

 کیفیت مقاومت در برابر رطوبت قطعات Z-275، گالوانیزه سند زایمر                         

 کیفیت مقاومت در برابر رطوبت پیچ ومهرها روکش بیکرومات و گالوانیزه

 کیفیت مقاومت دربرابر کشش پیچ ومهرها 8.8مگا پاسکال وکیفیت  37استهکام کششی 


