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:  در این وبینار موارد زیر را بررسی خواهیم کرد

وضعیت لرزه خیزی ایران و لزوم اهمیت زلزله ✓
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دسته بندی اعضای غیر سازه ای و سازه غیر ساختمانی✓
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2800مبنای استاندارد زلزله های . 1-2
:زلزله های مبنای طراحی در این آیین نامه به شرح زیر می باشند

سال، ده درصد 50زلزله ای است که احتمال فراگذشت آن در « زلزله طرح»( الف
.  باشد

.استسال 475دوره بازگشت این زلزله، 

سهال، 50زلزله ای است کهه احتمهال فراگذشهت آن در « زلزله بهره برداری»( ب
.درصد باشد99/5

1.استسال 10دوره بازگشت این زلزله حدود 
1-(1-Q)   

1/NT=



فصل اول
کلیات

هدف1-1
ابر هدف این آیین نامه تعیین حداقل ضوابط و مقررات برای طرح و اجرای ساختمان ها در بر

:انتظار می روداثرهای ناشی از زلزله است، به طوری که با رعایت آن 

 ایغیرساازدر اثر زلزله طرح، آسیب عمدة سااز ای و « اهمیت متوسط»ساختمان های با . 1
.نبینند و تلفات جانی در آنها حداقل باشد

ر در اثر زلزله طرح، آسیب عمد نبینناد، باه طاوری کاه د« اهمیت زیاد»ساختمان های با . 2
.زمان کوتاهی قابل مرمت باشند

، در اثار زلزلاه طارح، ترییار مقاومات و سا تی در«اهمیات خیلای زیااد»ساختمان های با . 3
ر نداشته باشند، باه طاوری کاه بهر بارداری از آنهاا امذان  ا یغیرساز ای اجزای ساز ای و 

.باشد





زلزلهزلزله طرحاهمیت سازه
حدبهره برداری

خیلی زیاد
عدم تغییر در سختی و 

مقاومت اجزای سازه ای و 
غیرسازه ای و حفظ قابلیت

بهره برداری

بدون آسیب با 
اریحفظ قابلیت بهره برد

بدون آسیب عمده و قابل زیاد
مرمت در زمان کوتاه

بدون آسیب با 
اریحفظ قابلیت بهره برد

متوسط
بدون آسیب عمده سازه ای و
غیرسازه ای و حداقل تلفات

جانی

بدون آسیب با 
اریحفظ قابلیت بهره برد

(متر50طبقه ویا 15فقط در )



فصل چهارم

طراحی لرز ای اجزای غیرساز ای
کلیات. 4-1
تعریف. 4-1-1

در ولایبه ساز اصالی متذی اناد اجزای غیرساز ای در ساختمان ها به اجزایی اطالق می شود که 
 های مانناد دیوارهاا، نماهاا و ساقفمعمااری اجازای . تحمل بار جانبی زلزله به آن کمک نمی کنناد

ن گرو همرا با نگهدارند ها و ادوات اتصال آنها جزو ایتأسیسات مذانیذی و برقی کاذب و نیز 
.محسوب می شوند



!سازه غیر ساختمانی یا جز غیر سازه ای 

جز غیر سازه ای
سازه غیر ساختمانی



دسته بندی و مولفه های اجزای غیرساز ای
اجزای معماری•
سفت کاری دیوارهای خارجی •

سفت کاری دیوارهای داخلی•

نمای خارجی •

نمای داخلی•

جزییات تزیینی •

سقفها و کفهای کاذب•

جان  نا ها و سایبانها•

دودکشهای ساختمانی •

را  له ها•

اجزای مذانیذی•
سرمایش و -تجهیزات گرمایش•

(HVAC)تهویه مطبوع 
م ازن مایعات و آبگرمذن ها•

لوله ها•

آسانبرها •

باالبرها و نقاله ها•

قفسه ها•

کفهای کاذب•



(ادامه)دسته بندی و مولفه های اجزای غیرساز ای 

اجزای برقی و م ابراتی•
تجهیزات برقی و م ابراتی•

سیم کشی ها و کابل کشی ها•

تجهیزات روشنایی•





:رد بندی رفتاری اجزای غیرساز ای 

اجزای حساس به ترییرشذل یا ترییرمذان•
اجزای حساس به شتاب•

اجزای حساس به شتاب و ترییرشذل •



ذل حساس به شتاب و ترییرش



ذل حساس به شتاب و ترییرش



حساس به ترییرشذل 
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ذل حساس به شتاب و ترییرش



ذل حساس به شتاب و ترییرش



ذل حساس به شتاب و ترییرش







ذل حساس به شتاب و ترییرش



حساس به شتاب



حساس به شتاب



San Fernando, California earthquake, Feb. 9, 1971, Magnitude: 6.5
Damage to shelving and contents, Spectrolab 12484 Gladstone, Arroyo Light Industrial 

Tract



Tdmmo.tehran.ir



743نشریه : منبع
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: آثار اجزای غیر سازه ای

اثرات کلی برروی سازه -1

اثرات موضعی برروی همان جز -2

از اثرات اندرکنشی اعضای ثانویه 
صرفنظرمیشود 
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اثرات کلی برروی سازه -1

غالبا جرم قابل مالحظه دارند -الف

مالتوآجرفشاریازسانتیمتری20تیغهدیواریککلوزنشمانظربه:مثال
وگچسانتیمتر2آنهرطرفدرمترکه3ارتفاعومتر5طولبهسیمانوماسه
است؟چقدراستشدهسفیدکاریسانتیمتر1وخاک

توزیع جرم غیریکنواخت دارند -ب



توزیع جرم غیریکنواخت دارند -ب
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غالبا سختی قابل مالحظه دارند -ج

سازهسختیافزایش-
سازهپریودکاهش-
جابجاییکاهش-
نرمطبقهایجاد-
کوتاهستونایجاد-

.ودمیش..............زلزلهنیرویشودبیشترسازهسختیچقدرهر:سوال

معادلمیانقابهابدلیلسازهپریوددرصد20کاهششمانظربه:سوال
است؟سختیافزایشدرصدچند



k

m

T = 2π
k

m

k

m

k
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افزایش زمان تناوب سازه

:  اثرسختی و جرم برزمان تناوب سازه
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ایجاد طبقه نرم 



40

درصاد سا تی 70در ماواردی کاه سا تی جاانبی هار طبقاه کمتار از :نامنظمی س تی جانبی( ث
درصد متوسط س تی های جانبی سه طبقه روی خود باشاد،80جانبی طبقه روی خود و یا کمتر از 

.نامید می شود« طبقه نرم»چنین طبقه ای اصطالحاً 
درصد کاهش  یدا کنناد، طبقاه اصاطالحاً 70درصد و 60در مواردی که مقادیر فوق به ترتیب 

.توصیف می شود« طبقه خیلی نرم»





ل شکست ترد برشی ستون بدلی
افزایش سختی , کاهش طول 

.جانبی و جذب برش بیشتر

K=12 EI
L3

: ه اثر ستون کوتا
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(دستگاه پله و میانقابها) توزیع سختی نامتقارن دارند -د

یار مذاان در ساختمان های نامنظم  یچشی و یا نامنظم شدید  یچشی، برای محاسبه تری. 3-5-4
ت ، به جای تفاوت بین ترییر مذان های جاانبی مراکاز جارم کف هاا، بایاد تفااوeu∆نسبی هر طبقه 

تمان بین ترییر مذان های جانبی کف های باال و  اایین آن طبقاه در امتاداد محورهاای کنااری سااخ
.مدنظر قرار گیرد
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اگرازمصالح بنایی باشند میرایی را افزایش میدهند -ه

اگرطراحی بشوند مقاومت سازه را افزایش میدهند -و





شکست انفجاری دیوار



یپرتاب عرضی دیوار بنای
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اثرات موضعی برروی همان جز -2

جذبنیروخودسختیبامتناسب
بایدمجاورشاعضایوخودشومیکند
کنندتحملرانیرواینبتوانند



مالحظات کلی. 1-5
اجزای غیرساز ای مانند دیوارهای داخلی و نماها طوری اجرا شوند کاه . 1-5-8

در . تا حد امذان مانعی برای حرکت اعضای ساز ای در زماان زلزلاه ایجااد نذنناد
سااز غیر این صورت، اثر اندرکنش این اجزاء با سیستم سااز  بایاد در تحلیال

.در نظر گرفته شود
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ضوابط خاص اجزای معماری  

: شامل موارد زیر هستند 

دیوارها-
جان  نا-
نما-
سقف کاذب-
را  له -
....سایر -

نیروها و ترییر مذان ها. 4-5-2

طراحای ( 2-4)عنوان شد در بناد نیروی، نگهدارند ها و اتصاالت آنها باید برای اجزای معماریکلیه 
برای همه اجزا الزامی نیست، مگر آنذه احتمال خطار ( 3-4)بند ترییر مذان های طراحی برای . شوند

ه اجزایی که در زیر قطعات ساز ای طر ای قرار دارند، بایاد قاادر با. جانی در آنها وجود داشته باشد
.تحمل ترییر مذان های قائم ناشی از چرخش تذیه گاهشان باشند









جداسازی دیوار از سازه: بررسی حالت اول 

. از ستونهای دوطرف و از زیر تیر فوقانی.این جداسازی باید از سه ضلع انجام شود

. در کف نیز به اندازه کافی در کفسازی مهار شود تا حرکت جانبی نداشته باشد

: مقادیر درزهای جدایی عبارتند از





. در این حالت مساله اصلی حفظ پایداری دیوار در برابر حرکت خارج از صفحه است

:اقدام اصلی در این دیوارها الزم است3

در هر سه ضلع جداسازی شدهمهار لبه -الف

و یکپارچگیانسجام داخلی حفظ -ب 

در صورت نیاز وال پستهاتعبیه -ج



مهار لبه: الف 
:به سه روش انجام میشود 

نبشی یا ناودانی خم شده-الف
بست یو شکل-ب
قالب یا شاخک انتهایی میلگرد بستر-ج

. مهار از زیر تیر باال معموال به همان روش الف انجام میشود







معموال از ورق و خمکاری 
. استفاده میشود















یحفظ انسجام داخلی و یکپارچگ: ب
:به سه روش انجام میشود 

میلگرد بستر -الف
(دیواربلوکی)بست فلزی منقطع -ب
FRPشبکه مش الیاف و -ج























(وال پستها)وادارهای افقی و قائم : ج
:به این سواالت پاسخ خواهیم داد 

در چه شرایطی الزم است؟ -الف
محل قرارگیری آنها -ب
اتصاالت دو انتهای آنها-ج
مقطع پیشنهادی آنها-د
اتصال دیوار به وادار چگونه است؟ -ح

















































ب شرایط لحاظ نمودن اثرات میانقا







پرسش و پاسخ  



:  وب سایت شخصی
www.khalvati.ir

info@khalvati.ir

:  کانال اجزای غیر سازه ای
https://t.me/Dr_Khalvati_wallpost

:کانال شخصی

:راههای ارتباط با من 

http://www.khalvati.ir/

