


  2800استاندارد  6تشريح پيوست 

)جزئيات مهاربندي لرزه اي اجزاي غيرسازه اي معماري(

سيد ايثار جالليان: تهيه و تنظيم

  1399تابستان 



1396زلزله آبان 
كرمانشاه







:انواع ديوارها از نظر عملكرد لرزه اي

)جداسازي شده از سازه(غير پيوسته-1

)چسبانده شده به سازه اصلي(ميانقابي-2



:الزامات كنترلي ديوارهاي جداسازي شده از سازه اصلي

.شوند مي كنترل صفحه از خارج اينرسي نيروهاي اثر تحت صرفاً �

    نيز و طبقه 4 از بلندتر ساختمانهاي كليه در كاربرد�

         بيمارستان،درمانگاه،مراكز(زياد بسيار اهميت با هاي ساختمان

 هاي رساني،كارخانه امداد فرودگاه،مراكز مراقبت ها،برج نيروگاه   نشاني، آتش

)... و شيميايي مواد كننده توليد



طبقه دو  4ساختمانهاي بجز با اهميت خيلي زياد و كمتر از در �

:راهكار وجود دارد

  ديوارها سختي مشاركت و اصلي سازه به ميانقابي ديوارهاي اتصال -1

 ديوارها اين در سبك و مجوف سفالي بلوك از استفاده( سازه كل سختي در

   .)است ممنوع

جانبي مهاربندي رعايت با سازه اصلي قاب از ديوارها جداسازي  -2





عملكرد رفتاري 
:ديوارها در زلزله



سازهدر ايجاد پيچش 

تشكيل طبقه نرم 

:تأثير عدم جداسازي ديوارها از قاب اصلي سازه اي









HKDپيچ سر تخت 

*اتصال كشويي از نوع ناوداني منقطع*





:انواع ميلگرد بستر
نردباني*
خرپايي*
مشبك*







متر 4مهار ميانقاب با طول كمتر از 



اتصال شاخك انتهايي به همراه*
*ميلگرد بستر 

گيره ميلگرد بستر )شاخك(قالب





سوراخكاري در خارج از كاور بتني

اتصال گيره با پيچ و رولپالك



عدم رعايت جداسازي 
ميانقاب از سازه اصلي

نصب غيرمجاز گيره 
با استفاده از هيلتي



شكست برشي ناشي از تشكيل ستون كوتاه عدم رعايت فاصله تيرنعل درگاهي و 
ديوار روي آن با ستون



كاهش پريود سازه،افزايش سختي،جذب انرژي بيشتر انتقال سختي ديوار از طريق وال پست



متر 4در وسط ديوارهاي با طول بيشتر از )وال پست(لزوم استفاده از وادار عمودي



اشتباه رايج در اتصال وال پست ها به زير تير



*به زير تير بصورت كشويي ميانقاباتصال ناحيه فوقاني وال پست *







جداسازي ميانقاب از  
ستونها و زير سقف

اتصال كشويي زير سقف



آخرين رج  استفاده از ميلگرد بستر در 
ميانقاب يا پارتيشن داخلي جهت حذف  

اتصاالت كشويي زير سقف

در صورت استفاده از ميلگرد بستر در 
آخرين رج ديوار اتصال وال پست به زير  

باشد كشوييسقف بايد 



نبايد به وال پست جوش شود

استفاده از ميلگرد بستر در آخرين رج ديوار 
بمنظور حذف ناوداني هاي كشويي باالي ديوار 



پارتيشن داخلياتصال ناحيه فوقاني وال پست *
عدم مهار لبه آزاد *به زير سقف بصورت تلسكوپي 

تيغه هاي داخل ساختمان



اتصال ديوار سبك با درز  *
:بستر نازك به ستون

بست راديكالي







مكانيزم رفتاري ديوارهاي غيرسازه اي متقاطع







  )ارتجاعي(استفاده از بست هاي راديكالي
جهت جلوگيري از انتقال نيروي كششي  

ديوارهاي متقاطع به يكديگر







استفاده همزمان از فريم فلزي مقاوم بازشو با 
درب و پنجره  جهت نصب متر  2,50كمتر ار ابعاد 

اومفريم فلزي مقو نيز اتصال ميلگرد بستر به 

اجراي وال پست و تير نعل درگاهي در دو طرف 
جهت نصب  متر  2,50بيشتر ار بازشو با ابعاد 

ها وال پستپنجره و نيز اتصال ميلگرد بستر به 







عدم مهار جانبي 
جان پناه بام 









اتصال گيردار وادارها به كف بام*

متر وادارها   4حداكثر فاصله كنترل *      
هماز 

اجراي ميلگرد بستر بصورت  لزوم *
در ارتفاع و نيز يك رديف بر  سرتاسري

روي آخرين رج ديوار

لزوم اجراي ايزوالسيون وادارها و  *
اتصاالت مربوطه 





عدم لحاظ نمودن سختي جانبي دال هاي پله در محاسبات سازه



ونتشكيل ستون كوتاه بواسطه ي اتصال تير نيم طبقه دستگاه پله به ست



استفاده از ستونك هاي بتني در  -1
دستگاه پله بمنظور جلوگيري از  

تشكيل ستون كوتاه

:6راهكارهاي پيشنهادي پيوست 







لزوم جداسازي رمپ رفت 
پله با پاگرد طبقه

لزوم اتصال گيردار رمپ 
هبرگشت پله با پاگرد طبق



در )كربل(استفاده از دستك بتني -2
دستگاه پله بمنظور جلوگيري از  

تشكيل ستون كوتاه

جداسازي دال پاگرد نيم طبقه از  *
ستونهاي اطراف دستگاه پله





استفاده از الستيك فشرده جهت 
جداسازي كربل از دال و ستون



تغيير در رفتار لرزه اي تير طبقه 
بواسطه ي اجراي ديوارك بتني





)تير و ستون(تأثير عدم جداسازي پوسته نما با عناصر اصلي سازه





)سانتيمتر از زير سقف 60از كمتر فاصله (سقف كاذب گروه الف





)سانتيمتر از زير سقف 60از فاصله كمتر (سقف كاذب گروه ب



)سانتيمتر از زير سقف 60از فاصله بيشتر (سقف كاذب گروه پ



سقف كاذب سنگين 

ميله فشاري قائم

مهار قطري كششي 




