 -1بلوک  SIPOREXچیست؟
محصول ساوتمانت س وولی سااو سسکووبساو ااساوتم سزساووتجاتاس وت اس،سصو یا سزسموویل ساوبسکووت سم اوبسمو سشول .ساووول سسSIPOREXس
محصلل س.زاادا سطبیی سز قتالساتجیت سم اتشد .س

 -2تاریخچه بلوکهای SIPOREX
 .سات س1924سیکسمینت سالئداسکبس .سصود.ساوتم سسمصوتل ساوتمانتس ساوتسزیگمو س اوتی سشوبیبسبولوساول،.ساوبسمصوتلح س.او سیت و سکوبس
بس هتساجسجه سابکسزج سزسشو تز ساول.رس زاس وساوبسبولوسشوبتا س.اشو س،ساویوبس.ا ااسزیگمو ساوتی ساجسقبیولسیوتیرسم موتی سم تاوی،سیوتیرس
صلتسال.ر،س صیس اوتر،سماوتزدس .سا ااو س ب یویسزس ووت.س تشو ساجسم ودسمول،،سمل یت وبس،سمل بوبسزساوتی سسحشو اتساول.سکوبس .سا.اموبسساوبس رساوتس
اشت هسملاادسشد س

 -3استانداردها


ااات دا .سمو سای ارسابس تدساانسابکس-سقطیتتساا سالا.ا سا لکالزسشدهس–سابسشنت هاس8593سISIRI



ااات دا .سASTMسابسشنت هاسC1693 – 09س



ااات دا .سBritish Standard Euro code 8سابسشنت هاسBS EN 1998-1:2004س(ابشس)4.3.5س

*

 -4بلوکهای  SIPOREXاز چه ساخته میشوند؟
اول اتاسSIPOREXساوتمابسشودهساجساویویس،ساوینتر،سمو،،س اوکس،سپول .س للمی یولدس،س وسزسمولا.سا ز .و سمو ساتشو دسکوبسحتصولس کیویس
اینسمصتل سزجل.سمیویلراتساول س ی سالاساا سکبسزیگم سابکسزج سزسیتیرسال.رساول س اسابس .بت س.ا  .س س
نسبت ترکیبات مواد اولیه
ایویس
اینتر

70 ~ 80 %

اک

م،

18%

پل .س للمی یلد
الا

0.7 ~ 1%
0.7 ~ 1 %

0.7 ~ 1 %

1

بدیلسا گس اکسابس اکسج ده :س
 = CaO + CO2ح ا ت CaCO3 +
زاک شس اکسج دهساتس وسزس شییلس اکساید ا ب :س
ح ا ت CaO + H2O = Ca(OH)2 +
زاک شس اکساید ا بساتسپل .س للمی یلد :س
2AL + 3Ca(OH) = AL2O3 + 3CaO + 6H
یتملس بوبل:س6H
یتملسماتزم ساان:ساید اتسشدرسایوییتتسکوویم
m>2,n>6

mCaO.SiO2.nH2O

 -5ویژگیها و مزایای بلوکهای SIPOREX
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دوستدار طبیعت و محیط زیست



ااافت.هساجسملا.سص یا سقتالساتجیت



تقدسا اشت سمتجاتاس الی دهاسمحیطسجیو س



تقدس لل.م سحتصلساجساتم س .سکت مت بس( هتسضتییتتس رس .سپ زاباس للید،سابت س وسم اتشد )


-2-5

ا ژاسمص

س

س .س للیدساینساول اتسحداقلس صفسا ژاسمل .س یتجس.یگ سمصتل سمشتابساا

وزن سبک

 اووول اووتاسSIPOREXساووتس.اشووانسبگووتل ساووینس450س ووتس650س Kg/mسحوودز.س3س ووتس4سا اا و ساووبک و ساجس ج اووتاسا و ا سقوودین س
م اتش د س .س ای بسحنلسزس الس راتسا جار ساا
3



زجرساول اتاسSIPOREXسحدز.اًس%50سابک ساجساول اتاساینت سااات دا .ساا

ابسطل سکو سااافت.هساجساینساول اوتساوت سمو .هساساوتمانترس اسکوتاشس.ا.هسزسامیوترساوستم ساوتمانترساوتاسساو ودس اس ووهیلسمو ساوتج.س

زسملجیسابک سشدرساایو ساتمانترسم م ..
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عایق حرارتی و بهرهوری موثر از انرژی

 زجل.ساول اتاس ی سالااسملجل.س .ساوتمات ساوول ساوتساتیوبساوسبسزجول.س مودرسیوتیرسح ا و سم تاوب سمو سشول.سکوبسملجویسکوتاشس
یتجسابس هلیباتاسم متیش سزسا متیش سم م ..سزس .س ای بسکتاشسا ی باتاساتم سزساتجس اسابس .بت س.ا .

2

کتاشسا اات سم متس .سمصتل ساتس غیی سبگتل س هوتسس غییو سمو سک ودس اوبسطول سکوو س،ساو سبوبسبگوتل سپوتیینس و ساتشودس،س ووب سسحبوتوساوتاس

الااسملجل.س .ساوول سایشوا سزس .س ای وبسساوول سسیوتیرسساهاو اسسملااودساول.س ا ااوت سحو ا تسسا گوتم سا فوت سمو سا اودسسکوبسحو ا تسساجسیوکسطو س
.یلا سابسان س.یگ س.یلا سکبساتس رس.ا ااساماال س.متسم اتشد،سح ک سک د
سم متساجسان سم دساوبساون سساو .س(سقوت لرساز سس مل.ی تمیوکس)سج یوترسمو سیتاودسزس نو س لا ودسس .سجهو سمییول سح کو سسک ودسسماتزمو س .سا ااو س
اینسج یترسم موتسس اسماتزمو سح ا و سس)(Rسمصوتل سمو س تم ود،سسکوبسمیو ارسماتزمو سمصوتل س اس .سا ااوت سسحو ا تسساوینس.زساوط سساجس.یولا س .سس .جوبس
ح ا تاتاسمباوفس شترسم .اود سسا وداجهساسRساوبسساودای سم موتی سزسسبگوتل سمصوتل ساوواگ س.ا  .ساو سبوسبسRسایشوا ساتشودس،سج یوترسم موتسسکناو س
اا ،سزسیتیرساها اسملاایمس.اش

س

پسساجس تی کبسماودا سRساوبسبگوتل سزااووابسااو س،سمو س لا وسدساوبسطول سقتاولس ولجه سس حو س وتری سس طلاو سس تشو ساجسجنوشسشودرس وس .زرس
حف هاتاسالااساول ساتشد سابسیبت تس.یگ سالااسمحبل س .سحفو هساوتاساولااساوول س اوتسساوبسی ولارسیوتیرسینولسکو .هسزسموت شساجسا ااوت سم موتس
اینسحف هاتسم م  ..سا گتم کبساینسالاساتس طلا سجتیگ ینسم شل،.س اشس ات تس اسایفتسک .هسزسم متس اساها سا اات سم .اد س
طبرس جمتیشتتسا وتدسسشودهس لاوطسم کو س حایاوتتسزجا تسمووینسزسشوه ساوتجاس،سضو ییساودای سح ا و ساو س زاس نل وبساوول س،SIPOREXس
مطتارسااات دا .سISIRI 8621سابسش حسذیلسم اتشد :س
ضخامت بلوک ()mm

چگالی Kg/m3

 47س

 567/87س

ضریب هدایت حرارتی
)λD (W/m.K
 0/1185س

مقاومت حرارتی
)R (m2.K/W
 0/397س

اتیجس جمتیشتتسمشتابس .سکشل س یلجیو دس زاساول اتاسSIPOREXسابسش حسذیلساا  :س
)R (m2.K/W
در شرایط خشک
 0/86س
 1/29س
 1/72س

ضخامت بلوک ()mm
 100س
 150س
 200س

)R (m2.K/W
در رطوبت %5
 0/71س
 1/07س
 1/43س

2

)R (m .K/W
در رطوبت %10
 0/61س
 0/92س
 1/23س

انترسمل بسکبسمشهل.ساا ساو سبوبسRسایشوا سشول،.سضو ییساودای سح ا وس سکومسمو سمو  ..سپوسسمصوتل سم تاوی،س رساوولک سمو ساتشودسکوبسλسس
کنا سزسRسایشا اس.اشابساتشد س
.متاساط س.امو س
.یلا

.متاساط سمت ج س
.یلا

.یلا سابسضبتم س250سmmسکبساط سمت ج س رساتس گسایتهسمشبصسشدهساا



اجس تیییبسمادا سکو سRسا ااسیوکس.یولا س،سحتصولسجنوشسماوت.ی سRسکویوبساجو ااس شوییلس.ا ودهساس رسااو ،سمحتاوببساسایونسماودا س

ا ااسیکس.یلا س اترساا سا ااسمثوت ساو ااسیوکس.یولا ساوتمابسشودهساوتساوول ساوتاسSIPOREXساوتسضوبتم س200سمیویناو سسماودا سRساوبسشو حس
ذیلسملاادسال:.
R
 0/03س
 1/43س
 0/06س
 0/09س

الیبسالااساطح سمت ج س
اول ساتسضبتم س200سمیوینا س
الیباسمچ س
الیبسالااساطح س.امو س

1/61

مقدار نهایی R

*

3

*الیبسالااساطح سالیبااساجسالاا سکبس لاطس ی زاساصطیت س .سماتالس.یلا سق ا سم ابساا

س

مطووتارسمب حووبس وولج.امسما و اتسمو و ساووتمانتر،سیووتیرسح و ا تسقتاوولسااووافت.هس .ساووتمانترساووبسیووتیا ساطووال سم و سشوول.سکووبس.ا ااس
ض ییسادای سح ا تسکنا سیتسموتزاسW/m.Kس0/065سزسماتزم سح ا سموتزاسیتسایشا ساجسm2.K/Wس0/5ساتشد
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عایق آتش سوزی و حریق

ااوااتم سح ا و ساوول ساوتاسSIPOREXسساووبس.موتاساوتالاس 1600°cمو س اوود س

اتسق ا سم انس .سمی ضسمواایمسح یرس تساتالاس6ساتی سماتزدساا
 اووول س.یوولا اسSIPOREXسساووتسحووداقلس5ساووتی سحف و سمتصووی س ووشپووت.اس .س
ووشاوولجاسمووواایمسزسشوودید،ساین و سضوودسح یوورس اس ضوونینسمو ک وودسزسغیو سقتاوولساحاو ا س
اا سزساجسموا ،س شساوبسساوتی سسمیوترساوتسسجوولمی اسسمو سک ود س .سسحتلییوبسس.یگو سسمحصولالتسس
ماوووداز س .س.یلا اوووتسماتزموو س وووتبی اس .سا ااوو س وووشاووولجاس.ا ووود سطبووورسااوووات دا .س
DIN4102ساانسSIPOREXس .س .هسA1سمصتل ساتمانت سق ا س.ا .سزسغی سقتالساحا ا س ضسم شل .س
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عملکرد صوتی



زجل.ساول اتاس ی سالااس.املساول اتساینسمحصل س اس.ا ااسامایتجسماتزم س .سا اا سجذوسصلتسم اتج.



یتیرسال.رساوول ساوتاسSIPOREXس اسکوبساوتسموودز.سکو .رسصوداسزسامواالالتسصول سموت شساجسیبول سصوداسمو سشول د،ساوتس لجوبساوبس

ضبتم ساول سم لارسحدز.سdBس42سا جیتا سک  .س

 .سکشل س یلجیو دسمتصی سیوتیرسصول ساول.رسمصوتل س اساوتس .هساسا ااوت سصوداس)(STCسمشوبصسمو سک ودسکوبسمیو ارسکوتاشسصوداس لاوطس
مصتل سا سحویس.ا سالساا سجدز سذیلسض ییسجذوسصلتساول اتاسSIPOREXس اس شترسم .اد :س
ضخامت بلوک ()mm
 100س
 150س
 250س

STC
 38س
 43س
 46س

م تاوویساوو ااسموودا ،ساینت اوواترساووت،سااوولاووتسزس .ووت س ووت ا،سای ووت.سمحیطوو س ادساوو ااسم انووشاووتاسپوو سجنییوو سزس.یگوو س

اتمانتراتی سکبس یتجم دسیتیرسال.رس .سا اا سصداسم اتش د
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نصب آسان و قابلیت برش

 اول اتاسSIPOREXسایونسقتاویو س اساوبسموتسمو س.ا ودسکوبساوتساو ،س
زسشوویل.اوو ،سک گوو هس.ا سکوو .ر،سشوویت س.ا.ر،س .یوولسکوو .رس،سکلایوودرسمووی سزس
ااافت.هاس اترساجسپی،سزسمه هسابس احا سط حسمطولوس اس .س راتسای ت.سک یم


ملجل.س .ساتی اتاسمباوفسزسم تایسا ااس ضتاتاسمل تملر

وووهیلسک و .رسای ووت.سشوویت سزسکت ووت اووتاسا و سزس تایوووتتس(پووسساجس

ا نتدساج ااس.یلا سابس احا سم لارسشیت .ا سزسای ت.سکت ت اتس اسا تدس.ا) .
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بلوکهای  SIPOREXمصالحی با ویژگیهای ثابت
4



اتمابسشدهساجسملا.سغی سحوتای سجا



کنکسابساهبل.سکیفی سالااس .زرساتمانتر



مت دمت اسملاصسزسزیگم اتاساول سا ااسمدتسطلال
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رفتار مناسب در برابر زلزله

 اووول اووتاساووبکساووتسکووتاشساووت سم و .هساساووتمانترسزسکووتاشسج و دسزس وول.هاساووتمانت ،ساجس ی و زاسزا .هاس تش و ساجسجل لووبساووبس
اتمانترسکتاابسزسمت شس ب ییسزسموت تسم شل د س


ابسطل سمینل سزیگم سضدسح یرسال.رساول اتساجس شالجاسزسح یرس تش ساجسصدمتتسجل لبسم کتاد

اول س.یلا اسSIPOREXسابسیو س لسپو سزسانگونساول.ر،ساوبسا گوتدسسجل لوبس ینویو .سم تاوب س .س اوت سمیوترسقوتا س ووب ساوبس.یگو س

مصتل س لسمتل سزس .س.ا .
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اندازه گیریها



اتمابسشدهس .ساتی اتاس.قیر س



کتاشسااافت.هساجساینترسزسم ،س



ای ت.س.یلا اتاسصت سزساطلحسییپت ببسایدساجساج ا

 -10-5مصونیت در برابر گزند آفات و حشرات


بنااربساخاار ر ابلاای ابلاای هااراا یااماصولاای اق اص ربا ا خا

ا

نرشیا زاصیشاواحشس تاق ا صرناصیبرشداواحشس تا صکرناالنهاخرز اق ا نهرا اند ند.
 -11-5مقرون به صرفه


کتاشسا ی باتاسینویت س تساافس30س تس40س .صد س



ابس.لیلسکتاشسات سم .هاساتمانتر،سکتاشسکلسا ی باتاساتمانترس اس تس2/5س .صدسابس .بت سملاادس.اش



یتیرسا متسزسم متسال.رساول ات،ساجساد س انسا ژاس تس30س .صدسجولمی اسم ک د


م م ..

س

ابس.لیلسیددسااوافت.هساجسموالتسمتاوبساوینترساوینساوول ساوت،س .سا ی وبساسحنولسزس لجیوشسمصوتل س .سطباوتتساوتمانترسصو بسجولی س

 -6راهنمای حمل و نگهداری
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حمل و نگهداری

جه سحنلساول اتساجسبو س.اوسا سیوتسزاوتیلسمیوت یی سم تاویسزسما تاویس
اتساایت.سزسش ایطسکت موتهسااوافت.هسشول .س .سا گوتدسحنولساوتس.او س( لاوطسکوت م )س
لصیبسم شل،.س یدا.سقطیوتتساوتس لجوبساوبسزجرس راوتسسا ابوتوسشول،.ساوبسمل وبسااس
کبس .سا گتدسحنولسزسجتا وتی ،سامیوترساوالعسقطیوتتساوبسحوداقلسکوتاشسیتاود س
 .ساینسمصلصس یتی س لصیباتاسجی سپیش هت.سم م  :..س


جه سحنولسزس اولساجسزاوتیلسمیوت یی سمت ودسا ولا،سموت ا،سلیفاو ا ،س

اتالا سزسج رایلسااافت.هسشل.


نی س گبس.اشانسکت متهسزس یتی س ظمسابیسکتاشساحانت ساالع،ساُ سمل .رسقطیتتسیتسپتل اتسم شل.



زجوول.سا تمووب ی و اسا و ااس یوویس صوویسزساج و ااسقطی وتستسزس تصوووباساووینسمحوولس گهوودا اسزسمحوولس صووی،ساووبیسکووتاشس یوودا.س

 .یتتسجتا تی سزساحانت س اییسزسای ت.سپِ تسم شل.


ملج،س ی زاتاس

س .سمصلصساصل سحنلسزس ال،سملجیسکتاشسموت اتس تش ساجس گهدا اسزسحنلسم م ..

5

-2-6

تخلیهی بلوکها

 .سا گووتدسااووافت.هساجسزاووتیلسمیووت یی ساوو ااساو وودسک و س.رسپتل و اووت،ساتیوودس
ظ ی و س.اوواگتهسک ا و سشوول .ساووبسجه و سجووولمی اساجس اووییس.یوودم س .سا گووتدس
بویووبساووتسج رایوولسیووتس ووتز ک ینس لصوویبسم و شوول.سیووکسقووتوس و و اس .سقووون س
اووتالاسپتلو سقو ا سم اووبسشوول.س ووتس شووت سط ووتوساووبیسشیووواگ ساووول س گو  ..س
پتل اتاسحتزاساول ساتیودس .س .یوکس و ینسمحولساوبسجوتاس صویسسبویوبسشول دس
تس ا دمترسکوت سا و ایشسیتاودسزس یودا.س .یوتتسجتا وتی ساوبسحوداقلسکوتاشسیتاود س
جتا تی اتاسمی ساحانت س اییس.یدرساول اتس اساتالسم ا  .س س
پیشساجس بویبس .سطباتتسزسا س زاساافاتسم اتیو سانتا گ اتاسالجدساتسمه د ساتجهسا تدسمی  .س
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انبار و نگهداری

کویووبساووول ا وتساها و ساا و س .سجووتاسمشووکسزسا پلشوویدهس گهوودا اسشوول د س
اتیوودس نهیووداتسالجدساوو ااسجووولمی اساجس اووییس.یوودرساووول ساووتساووبسمصوولصس
اطلحسزسلبباتساج اسشل .س
اتیدس لجوبسشول.س وتسپت ولساوتسمووااینتس زاسجموینساوب سزسمووو س گهودا اس
شل د سحداکث س یدا.سپتل اوتسیوتسا ودیلس اوتاسحوتزاساوول سیوتسپت ولسکوبسمو س لا ودس
زاسامسقو ا سمیو .ساتیودساوبس2سمحودز.سشول .سمه ود س وتظ س .سمصولصسمحولس
گهدا اسزسبیدمترسپتلو س اوتساتیودس ظوت تس.اشوابساتشود س هوتسییو ساجساووا سباوتی س
کبس زاسجمینساا سم لا دساتجسشل .سابسم ظول سای وت.سیوکساوط سانولا سزسمووط ساو ااسا بوت سکو .رسپتلو ساوتسمو س ولارساجسزاوتیلسزس ز،ساوتساس
م تایسمت دس افتل ،سکفپل،ساا ،ساتجهاتاسملق ،سبهت س ا،سبلا سزس سااافت.هسک .

 -7مالحظات مقدماتی طراحی
اوبسصول تسایودهس سیووکساوتمانترساتیودساوبساجو ااسجوداساجساومس اوویمسشوول دسکوبساالا ودساوتسااووافت.هساجس.ا سکوف،س.یولا سزس .جاوتاسک او س
ح کا سطباباساتالسابسصل تسجداساجسامسح ک سک د س س
اتیدسابسیت.س.اش سکبسح ک اتاس وب ساویت ساویت سکلبکساوا دسامتسام س .جاتسزجل.س داشابساتش د،س ش سکبسابساتمانترسزا .سم ک دسا ااس
ای ت.س سمل .م ،سکت سملاادسال.
ا ااس ییینسمحلس .جات،سپوالرساوتمانترساتیودساوبسطول سکوو سمول .سا او سقو ا ساگیو .س وتسمشوبصسشول.سبگل وبساجو ااسمباووفساحانوت س
ح ک س.ا دسزس .جاتساینساینساج اسقو ا سمی ود ساوبسطول سکوو س .جاوتس .ساوتج سهاوتاساوتمابسشودهساوتساوول ساوتاسSIPOREXساتیودس .س تصووبساس6س
ما اساجسامس ق ا سمی ود،سام بوبسانیشوبسمنیونس یوو سکوبس .جاوتاس.یولا سزسکوفساوتساومسانتا وگساتشو دس( لجوبس.اشوابساتشویدسکوبس .سا گوتدس
ا داجهمی اس6سما ساجس.یلا ،سا داجهسمی اس تسملشباتسا.امبسم یتاد) س س
یاب اس.یگ اسکبسحتئ ساانی ساا ساینساا سکبساوی سک یودساو سابوشساجس.یولا سکوبساوینس .جاوتسقو ا سس.ا .ساوبسیوکس.یولا سپشو سا ودسموامس
شل.س تسمهت ا داسجت ب س .سطل ساتجهس.اشابساتشیم س
 .سط سم احلسط اح ،سمینت سزسمه د سپ زژهساتیدساجسامس اااتسال.رس .جاتاس.یلا اتاس.امو ساتس .جاتاسکفساطنی ترسحتصلسک د س

6

یک پالن نمونه

قسمتی که به عنوان نمونه انتخاب شده

7

کنترل نسبت ضخامت دیوار به طول آن ،جهت تشخیص دیوارهایی که به وال پست نیاز دارند.

تعیین نوع بستهای مورد نیاز در نقاط مرزی دیوار

8

نمای دیوار

173س

482س

305س

زا سپو س و اس

295س
زا سپو ساا س

نمونهای از جانمایی محلهای وال پست در یک پالن

دیوارهای اجرا شدهی پالن باال

9

 -8انواع مکانیزمهای ترک خوردگی

الف -ترک خوردگی نا شی از مقاومت ف شاری پایین ( شک ستن

ب -ترک خوردگی در اثر Shrinkage

بلوکهای زیرین بر اثر وزن بلوکهای فوقانی)

ی ساال

ی سو ا

ج -ترک خوردگی ناشی از نشست نامتقارن

د -ترک خوردگی در اثر خیز تیر

ی زاسا ش

جسا

اول س
SIPOREX

ه -ترک ناشی از نیروی برشی در راستای صفحه

و -ترک خوردگی در اثر حرکت متفاوت مصالح

ز -ترک خوردگی ناشی از نیروی پیش بینی نشدهی
وارده عمود بر صفحه
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 -9کنترل ترک خوردگی در دیوارهای :SIPOREX

طل سم تای

س

تصوبساجسااا اکچ

س
س

زا سپو

س
س

الف -استفاده از مصالح مرغوب و مقاوم مطابق استاندارد.

ب -رعایت موارد ذکر شده در مورد طول دیوار و قرار دادن درزها
مطابق استانداردها و توصیههای بند  10-13این دستور العمل.

س
س
س
س
س
س

ی سو ا

ج -طراحی سازه به گونهای کهه ههیق قهابی نشسهت نها

د -کنترل خیز تیرها ،مخصههوصهها تیرهایی که زیر دیوارها قرار

متقارن نداشته باشد.

دارند (عالوه بر تنش ،تغییر شکل تیرها نیز کنترل گردد).

جسا

س

اول س
SIPOREX

س
ه -جدا نمودن دیهوار از اسهتراکچر بهه گونهه ای کهه بهه

و -استفاده از یک نهوع مصهالح در دیهوار چینهی .در صهورتی

دیوار نیروی برشی در راستای صفحه وارد نگردد.

که بهه اجبهار از دو نهوع مصهالح اسهتفاده مهیشهود ،بایهد در
محههل تالقههی تمهیههدات الزم را اندههام داد .ماننههد تعبیههه درز
کنترل حرکتی یا استفاده از یک المان واسط.

ز -هر جا که نیرویی بیش از نیروی قابل تحمل مصههالح
داریم ،باید المان سههازهای مناسههب جهت انتقال نیرو به
استراکچر را پیش بینی نمود.
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 -10دیوارها
.یلا اتساوابسابس ل،سایووامساوتجهساا،ساتیودساو سااوت سضولااطس صول س5س وتس7س.اوال سالینولس360ساوتجمترسا تموبس یو اسزس ظوت تس اابو .اس
ییسسجنهل سا ا سشل د سیالزهسا ساینس.یلا اتساتیودساوبسشو ح سکوبس .سا ودس7-7-2س.اوال سالینولسموذکل سایوترسمو سشول.ساو ااسک او س یو زاس
ای ا سمت جساجسصفحباس.یلا سا جیتا سشل د س ات سمت جساجسصفحباس.یلا سک ا سشل دهس لاطس ی زسم اتشد س

بنهد  -1-7-7-2دسههتورالعمل  360سههازمان مهدیریت و برنامهههریههزی (اتصههال بهه دیههافراگم در جهههت خههارج
از صفحهی دیوار)
.یلا اتساتیدسابس نتدس.یت امم اتسزقاو سکوبساوبسی ولارس ییوبسموتهس.یولا سینولسمو سک ودسیوتس.یوت اممساوتی سکوبساوت سقوتئمس رساوتس لاوطس.یولا س
حنلسم شل د،سابسملا سمهت سشول د سحوداکث س تصووبساسمهت اوتس2/5سماو سمو ساتشود،سمگو سای یوبس شوترس.ا.هسسشول.سکوبسظ یو سکوت س اس.ا ااو س
ی زاسمهت اساجس ااطباسجی سا ز .سم شل:.
FP = α × SS W
کبس .س ر :س
:FPس ی زاسط اح سا ااس.یلا اتسم اتشد؛ س
:αسضو یب سکووبساجسجوودز سجیو ساو ااساووط سینویو .سموول .س ظو سزساووتس لجووبساووبس اووت س.یووت اممسطبوورسا وودس()1-4-2-3س.اووال سالینوولس360س
اتجمترسا تمب ی اسزس ظت تس ااب .اس ییسسجنهل سا ابتوسم شل.؛ س
:SSسمادا سشاتوسطیف س .سجمترس تزواتاسکل تهسا ااساط سجل لباسا ابتا سزسمی ای س%5سم اتشد؛ س
:Wسزجرس.یلا ساهمسمهت سم اتشد س

مادا سFPس بتیدسکنا ساجسحداقلس.زسمادا س600سیتس600 SSسکیولم دسا سما ساتشد س
سطح عملکرد سازه

آستانه فرو ریزش

ایمنی جانی

قابلیت استفادهی بی وقفه

 αا ااس.یتم ادسصوی س

 0/3س

 0/4س

 0/6س

 αا ااس.یتم ادس د

 0/9س

 1/2س

 1/8س

.یت اممساتیدسقت .ساوبس حنولس ی زاوتاسمهوت اسای وت.سشودهساتشود س ی زاوتاسمهوت س .س.یوت اممساتیودس لاوطسکوال ساوتاسا او س لجیوشسشول .س
ا ااساینسم ظل سم لارس.یت اممس اساتسکال ا داساوبسیوکساو اس.یوت اممساوتاسکلبوکس و س اوویمس ا وداس نول .ساوبس حولاسکوبساو سقوون ساوبس
هتی سقت .سابسا اات س ی زاتاسا ش س تش ساجسمهوت س.یولا ساوبس.یوت اممساتشود سایونس.یوت ام سماوتاسکلبوکس و ساتیودس.ا ااس ووب سطول ساوبسیو ضس
ابسیتسکم ساتش د س .سصل

سکبسپت لاوتاس.یولا س لاوطسپشو س ا ودسیوتسایضوتی سمشوتابس .سجهو سینول.ساو سصوفحبساوب سشودهساتشو د،ساتیودس .س

.یوت اممساجسکوال س .سمحولسق ا میو اسایونسپشو سا وداتسااوافت.هسشول .س .سمحتاوببساس حولهساس لجیوشس ی زاوتاسینول.ساو سصوفحبساس.یولا ساووینس
مهت اتسزسکال اتاس.یت اممسار ساینساوب سک ودهساوتساومساس تیودسم ظول سشول .سایونسمهت اوتاسماصولسک ود سهاس.یولا ساوبس.یوت اممسجو ضسایضوتاس
ک ا سشل دهس لاطس ی زسمحولوسم شل د س

بند  -2-7-7-2دستور العمل مذکور (مقاومت دیوار در جهت خارج از صفحه)
اجو ااس.یوولا ساتیوودسماتزمو سکووت س اساو ااس حنولس ی زاووتاسمووت جساجسصووفحبساس.یوولا س.اشووابساتشو د ساسیوونس ی زاووتساجس ااطووباسجیو سمحتاووببس
م شل :.س
FP = β × SS W
کبس .س ر :س
:FPس ی زاسط اح س .سجه سموت جساجسصوفحبس اسزا .ساو سزاحودساوط س.یولا ساوینس ییوبسموت سهاوتاسجوت ب سااو س تصووبساس ییوبسموتهساوتساتیودس
مطتارسا دس()1-7-7-2ساتشد؛ س
:βسض یب سکبساجسجدز سجی سا ااساط سینوی .سمل .س ظ سا ابتوسم شل.؛ س
:SSسمادا سشاتوسطیف س .سجمترس تزواتاسکل تهسا ااساط سجل لباسا ابتا سزسمی ای س%5سم اتشد؛ س
:Wسزجرس.یلا ساهمسمهت سم اتشد س
سطح عملکرد سازه

آستانهی فرو ریزش

ایمنی جانی

قابلیت استفادهی بی وقفه

12

βس

 0/3س

 0/4س

 0/6س

 -11مقررات اجرای دیوار بر اساس آیین نامه ( 2800ویرایش جدید)
 -1-11دیوارهای خارجی
راوتاس ووب سمطوتارسا ودس()3-4سانو اهساوتس غییو سشویلساوتاس تشو ساجس
.یلا ات اسمت ج ساتیدسیالزهساو س ی زاوتسقوت .ساوبسپوذی ،س غییو سمیوت س
.متاسمحیطساتش د ساینس.یلا اتسیتساتیدسابسطول سموواایمس لاوطسایضوتاساوتجهسااس گهودا اسشول دسزسیوتساوبسزاویوبساسا صوتالس ساوتسشو ایطسجیو ساوبس
اتجهسماصلسم  .د :س
الف-سا صتالتسقطیتتس نتسابساتجهسزسانچ وینس .جساوینسقطیوتتساتیودساوبسمل وبس ااساتشو دسکوبساالا ودس غییو سمیوترس ووب سلو ج سهاا،س،Dpسطبورس
ا دس()3-4سیتس15سمیوینا ،سا سکدادسکبسا ما ساا ،س اسپذی اساتش د س
و-سا ااس تمینسامیترسح ک سجت ب س ووب س اوینس.یولا سزساوتجهساتیودساجسا.زاتسلغ شو سمت ودسصوفحتتس ولال.اساوتساول ا ساوتاسللایوتی سزسیوتس
ال ا اتاس.ای ه ااساتسقط سا گسزسیتسصفحتتس و اسممسشدهسکبس.ا ااسماتزم سزسشیلسپذی اسکت ساوا د،سااافت.هس نل .س
پ-سکویبسزاتیلس گهدا دهسزسا صتالتس هتساتیودساو ااس ی زاوتاسا ودس(س)2-4س ط احو سشول د س لجوبسشول.سکوبسایونس ی زاوتس .سم کو سجو دسجو ضس
غی ساتجهااسزا .سم شل .س
ت-س .سملا .اسکبسا صت س.یلا سابساتجهس لاطس ونباوتی س .س.امولساوانسیوتسمصوتل سا وتی س وتمینسمو سشول،.ساتیودساطنی وترسحتصولسکو .سکوبس
اینس ونب اتس.املساانسیتسمصتل سا تی سابسطول سکتمولسمهوت سمو سم  .ودسس .سایونسمولا .سمبصلصوتساتیودساوبسقوولهسکونسشودرساوانسیوتسمصوتل سا وتی س
لجبس.اش

س

ث-س نتاتی سکبساتس.یلا اتسابسطول سبووبترساجو اسمو س شول د،ساتیودساوبس حولسم تاوب س .س.امولس.یلا اوتسمهوت سشول د س .سایونسمولا .سااوافت.هساجس
مالتسابس هتی سکت س یو

س

 -2-11دیوارهای داخلی
.یلا اتاس.امو سیتس یغباتاساتسا فت،سایشوا ساجس1/8س ماو ساتیودساوبس حولسم تاوب ،سمت ودسااوافت.هساجسزا.ا اوتسزس ،ساجس ظو سجوت ب ساوبساوتجهسمهوت س
شل د س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
س
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س
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 -12راهنمای اجرای دیوار با بلوکهای SIPOREX
 -1-12بریدن قطعات و ایداد شیار
ا وتس لجووبساووبسا وتمات سزسماتزم و ساووول اووتاسSIPOREXسااووافت.هساجساا و ا اس
مشتابساتسزاتیلس ت اسا ااسا ،کت اس لصیبسم شل .س
 -2-12مراحههل و نکههات اجرایههی سههاخت دیههوار بهها بلههوکهههای
SIPOREX
 -1-2-13کلیات
ا ااس صویساوول ساوتاسSIPOREXساتیودساجسموالتسمبصولصساووا سمطوتارس
اتسااات دا .سمو سایو ارساوبسشونت هس706سااوافت.هسسشول.سساوبسجو س جساز سکوبس لصویبس
شدهساو س زاسموالتساو ا سمتاوبسزساوینترسقو ا س.ا.هسشول.؛سکوبسایونس جس .سکوفس
اتجاسق ا سم می .سزسابسم ظل س اجس نل.رساول اتسالجدساا س
 -2-2-13قبل از اجرای دیوار
 .سملا .اسکوبسقطیوتت سSIPOREXساوتسپتلو سزس.امولسکیووبساوتاسالاا وداس
شدهساوبسکت موتهسحنولسمو سشول دساتیودسحوداقلسیوکسس زجسقبولساجسمصو ساجسکیووبس
مت جسشدهس تس بت .س.متی سزس طلاا ساتسمحیطسا ق ا سشل .ساایت.سزسظتا سقطیتتساتیدسقبلساجسااافت.هساتج ا سشل د س
 -3-2-13آماده سازی مالت با چسب مخصوص
ااافت.هساجسمالت اتاسمشوکس موت.هسییو ساجسم تاویس و ینس ز،ساوتسمو ساتشود س
 .ساینسمولا .سطبورس لصویبساس للیودسک ودهس،سماودا اس وساوبسمولا.سمشوکساضوت بس
نوول.هسزس رس اسمبووولعسم و ک وود س لصوویبسم و شوول.سا و ااساموواالعساجس ز،اووتاس
میت ی هسااافت.هسشدهسزساماالعس تسحوذ ساولاسا.اموبسیتاود ساو ااس.اوایتا ساوبس اوتیجس
مطولو،ساها سااو سینولسامواالعساو سااوت س.اوال سالینولساو س زاسکیوو سباوتاس
بوویساس ووتدسشوول .سموودتسکل ووتا سپوسساجساموواالع،سمووالتساو ااسمصو س مووت.هس
م شل .سین سکت ای سمالتاتسمینلالًساینس2س تس3ساتی سم اتشد سادینسلحوت ساتیودسماودا سموالتسمول .س یوتجساوتس.قو س ییوینسشودهس وتسموالت،ساویشس
اجسمادا سمل .س یتجساتمابس شول.سجیو اساوبساوی،سی ولارساضوت بس نول.رس وسزسامواالعس
م د.سمالتسم تجس ن اتشد
-3-13

اصول کلی دیوار چینی

 -1-3-13قرار دادن اولین رج


ظوویمساووول :سقو ا س.ا.رسصووحی سا و ساووول ساجس ظو سا او سزسینوول.اس

لاووطسض و ابسج.رساووتسبیووشسپالاووایی سا ووتدسم و شوول .سق و ا س.ا.رسصووحی س(اجس
ظ س اجسزسشتقلل سال.ر)ساانی سجیت.اس.ا  .س
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ا صووت سقووتوساووبس.یلا اووتاس:SIPOREXسجه و سکووال سا ووداسا ا و سزسقووتئمس.یلا اووتاسSIPOREXس

اتیدسمطتارس صلساولدس یوینس تموبس2800س ینولسکو .س .سصول تسحوتاوی سزس یوتجساوبس.قو ساوتالسمو س ولارساجسز س
مطتارسشیلسذیلسااافت.هسک .سکبسایونسز ساوتساوبیسا و ایشسماتزمو سجوت ب سمو سمو  ..سااوافت.هساجسایونسپویو س .س
.یلا اووتاس ووتسضووبتم س12ساووت اینا سیووکسیوود.سزساوویش و ساجس12ساووت اینا س.زسیوود.س .سضووبتم س.یوولا س لصوویبس
م شل.


ا ااسا صوت س.یلا اوتساوبساوالرس اوت،س.زس.یولا ساوبساومسزسیوتس.یولا ساوبس

اووافساووبسجووتاسااووافت.هساجس ز،ساووتاساوو ا س(ااووافت.هساجسمیوگوو .ساووبسی وولارس
شتمک)سجه سمهت س.یولا سسمو س ولارسساجساوو ساوتاس و اسمطوتارسسشویلس زساوبس زس
ااافت.هسک .


اینسقطیبساوتسجول،سیوتسپو ساوبساوالرس اوتاس وو اسیوتساا و سماصولس

شدهسزسابسزایوباسموی ساوبساوول سSIPOREXسماصولسمو سشول.سزس .سا فوت،ساو س
75سات ا ما ساجسکفس تساافسطبابس .ساینس .جاتاساول ساج اسم م ..


ازلووینس جساتیوودسانیشووبس زاسیووکسالیووبسمووالتسا ووتی س(اوو ا س)ساووتس

ضبتم سایشا س(حدز.س2س تس3سات ا ما )سقو ا س.ا.هسشول .س .سمولا .اسکوبس جساز س زاسک او سبی و سیوتسکوفسطباو سبااسقو ا سمو سمیو .سزس تصووبساس
رساجساط سجمینسکنا ساجس30سات ا ما ساا ،سیوکسالیوبسیوتیرس طولاا س یو ساتیودس .سجیو سموالتس جساز سقو ا س.ا.هسشول س.س( .سکوفساوتمانترساوتی س
کبسموااینتس زاسمت سیتساطلحسم طلوسق ا س.ا د) س


 .ساطلحسمت ج ساتیدسحداقلسیکسالیبساینترسکت اساتس زیباسم تایسا تدسمی .



اتیدس.ق س نل.س تسموالتس جساز سکوتمالًسس و اجسزسصوحی سقو ا س.ا.هسشول.س(اجساو س.زسجهو سطولل سزسی ضو )سکوبسینولس و اجسکو .رساوبس

کنکس یوونترسصول تسمو سمیو  .سانچ وینسمو ساتیوو ساوتسقو ا س.ا.رسشوتقل سسزسشنشوبس و اجسساو س زاس.یولا ساجسقوتئمساول.رس کو جساوتسزس وبشساوتس
اطنی ترسحتصلسک .


اینس .جاتاسینل.اساول اتسحا سالنادز سبویسج.هسشل.

 -2-3-13پخش کردن مالت (چسب)


بتیودساووبساووی،سی وولارس .سقووون سکووبسزسکووفسقطیووتت،سحفو ه،س ضووتاس

متل سیتس .جسادزرسمالتسزجل.س.اشابساتشد


او ااس.اوایتا ساووبسحوداکث سماتزمو سپیلاوواگ ساوینسقطیوتتسزسمووالت،س

اتیدساطلحسمحلسا ا س لاطسیکسا


ساجسا سمل بسم .سزسغبت سپت سشل.

غبووت س .سصوول تساووتق سمت وودر،سمووت شسا صووت سکتموولسموو سموو  ..س .س

ملا .اسکبسشواشل،ساجسا

سج.رس اح

سمو ساتشود،سمو س ولارساوتسااوافت.هساجس شوت س

و،سم .سزسغبت س اسا ط س نل.


ضبتم سبویس .ساطلحسا ا سزسقوتئمساتیودسحوداکث سحودز.س3سمیوو سماو ساتشودسس(زیگمو ساوتاسبوویسالیوبساس وتج سکوبساو ااسااوافت.هس

 .س.یلا سبی ساتسقطیتتسSIPOREXسم تایساوا د،س .سااات دا .سمو سای ارسابسشنت هاس706سا ائبسشدهساا )


زارسال.رسزسکت ای سبویساتیدسابسمی ا ساتشودسکوبساوبس احاو ساجساوینس .دا وبساوتاسمتلوبساسشوت بسااسیبول سکو .هسزس زاساوط ساینوت س

شل .سپسساجساینت سبوویسزس وتسجموترسقو ا س.ا.رساوول س .سمحولسمول،.سشویلس .دا و سباوتاسبوویسای وت.سشودهساس زاساوول ساتیودسحفو سشودهسزس
ی.
 -3-3-13نصب رجهای (ردیفهای) بعدی
 .جاووتاسینوول.اس .سا و س جساتیوودسحوودز.س150سمیو و ما و ساووتس .جسینوول.اس جسجی و ینس تصوووبس.اشووابساتشوود ساجسیووکسبیووشسپالاووایی سا و ااس
ظیمساول اتسااافت.هسم شل .ساول اتاسSIPOREXس اسمو س ولارساوبس احاو ساوتسا هساس.اوا سیوتسا قو سمبصولصسبوسلوسا یودسزسیوتسمووی ساویمس
یتسکتالسزسانچ ینسمحلسکویدسزسپ ی ،سلللباتاس تایوتتسزس س اسابسزایوباسشیت سجرسای ت.س نل .س

 -4-13اجرای وال پست فلزی
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اااداسمحلسز اتاسا صت سابسکفسزساافس اسمطتارساتسمحلسپیشسای سشدهس .س اشباتسمشبصسم ک یم



پسساجس صیسز اتاسا صت ،سزا سپو س و اس اسابسز سپتیی سزسز ساتالی سجل،سم .ایم



 .سیووکسط و ،ساووول س اساووبسص ولس تسکتموولسزس .سط و س.یگ و سجووتاسزا سپو و س اساجس.اموولساووول س لاووطسا هسای ووت.سم و سک وویم س .س
سکبسزا سپو س .سضوبتم ساوول سقو ا سمو سم و ساوبسصول تسشویلس-4-10سوسزسامو ساوول سکولبیا ساجس 15اوت اینا سضوبتم س.اشو ،س

صل

ابسصل تسشیلس-4-10الف،سمحلسیبل سزا سپو س اسای ت.سم ک یم س .سحتل س.زدس زاسزا سپو س اساتس ل اسپلششسم .ایم س

mmس≥ 120

شکل -4-10الف

او س MC-2
mmس< 120

 .سا سابس .یف

2 UNP 60
Or Equivalent

شکل -4-10ب



پووسساجسقو ا سمیو اساووول اووتس لاووطساوو سMC-2س( جوول،سشوول.ساووبسابووشس)Wall Connectionساووول اووتس .ساو س.زسیووتساووبس

.یفسابسزا سپو سماصلسمیگ  .د


اتیدس لجبس.اش سکبس تصوباسجیت.سیتسحف هاسا م س .سمحلسا صت ساتق س نت د س

 -5-13اجرای وال پست بتنی


اااداسمحلساتم سزا سپو س اسمطتارس اشباتسمشبصسم ک یم



ز اتاسا صت س اس .سکفسزساافس صیسم ک یم



تصوباساج ااسزا سپو س اسا گتدساج ااس.یلا سمتل سم مذا یم



 .سا س.زس .یفسکوبساوول ساوتس اساجو اسمو سک ویم،ساجسیوکساوو سMC-1س( جول،سشول.ساوبسکت وتللگس)Wall Connectionسااوافت.هسس

م ک یم سابسصل

سکبس.زس.یلا سم اس اسابسییدیگ سماصلس نتید



پسساجسا نتدس.یلا ،سبهت سید.سمیوگ .سابسز اتاساج اسشدهس .سکفسزساافسجل،سم .ایم



لاطسایمس مت ل سا داسمیوگ .اتسابساو اتسماصلسم شل د



پسساجس صیسمتملتاتاسمل .س یتج،س.زسط س.یلا س اسقتلیسم ا دیم



.املسقتلیاتساانسم ی یم
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پسساجساتجسک .رسقتلیات،سزا سپوا سمطتارساتسضبتم س.یلا سملاایمس.اش
قتلیسپسساجسمشکسشدرساانساتجسم شل.

او MC-1س( .سا س.زس .یف)

ضتاسمتل س لاطساانسپ سم شل.

صفحبس و اس صیسشدهس .سکف

 -6-13نیروهای تکیهگاهی
اوو ااساووبس.اوو س ز .رس ی زاووتاس ییووبسمووتا سزس ی زاووتاسمووت جساجسصووفحبساس.یوولا ساووبسا وودس12سم اجیووبس نتییوود سانچ ووینس .سا وودس8-2س
یین تمبا2800س ی زاسحتصلساجسجل لبسزس .سا دس6-1-2س مبحبسما اتسمو ،س ی زاتاسحتصلساجسات.سزا .سا س.یلا سقتالسمحتاببسم اتشد

 -7-13طراحی نعل درگاه
 -1-7-13بارگزاری
 -1-1-7-13با در نظر گرفتن عملکرد قوسی و داشتن درز بین سقف و دیوار

 .سصوول

سکووبساایووت.سزس تصوووبساساتجشوولساجسمحوودز.هاس ی یووفسشوودهس ووتزجس نتیوود،س

.ج

L1

L2

م لارسات سزا .سا س یلس .متهس اساتس .س ظ سم انسینوی .سقلا س.یلا سمحتاببس نل .س

Le

.ات باسمؤر س یلس .موتهسس اسLeسزس لاصولسلبوبساوتاساتجشولسس اساجسلبوبساس.یولا ساوبس یویس
L1سزسL2س .س ظ سم می یم س
ا متهس صوفسLeسکولبیا ساجسL1سزسL2ساتشود،سینویو .سقلاو سس .س ظو سم اوبسمو سشول.س

زجرسمصتل سا تی

زسات س زاس یلس .متهس اسابسصل تسیکسمثوبسماوتزاساالضال،س .س ظ سم می یم س
س

L1

𝑒𝐿
≤ 𝐿2
2

𝑒𝐿
≤ 𝐿1
2

𝑑𝑛𝑎

L2
Le

س
 -2-1-7-13با در نظر گرفتن عملکرد قوسی و بدون داشتن درز بین دیوار و سقف

 .سصل

سکبساینساافساتالی سزس.یلا س .جسق ا س گی .سابشو ساجساوت ساوافس یو س لاوطس.یولا ساجساوافساوتالی ساوبسکوفسم ااولسمو سمو  ..س .س

اینسصل تس.زسحتل سذیلسا ا سم م  :..س
الف-سام س أ سمثوبسماوتزاسالووتقینس اوین سسمت ودسشویلسجیو سساوبساوافس اودس س .س
.ج

اینسحتل سات سم االسشدهساجساافس لاطسینویو .سقلاو ساوبسکوفسم ااولسمو سشول.سزس یوتجاسس
ابساضت بس نل.رسات ساافسابسات س یلس .متهس ن اتشد س
س
س

Le

س
س

18

25 cm
.ج

L1

Le

.ج
L2
L1

Le

L2

و-سام و س أ سمثوووبسماوووتزاسالوووتقینس اووین ساجساووافسیبوول س نتیوودسزساووتسجی و س
اتجشلاساوتالی س25س اوت اینا س تصووبس.اشوابساتشود س .سایونسحتلو سابشو ساجساوت ساوافس
اتالس ی س لاطس یلس .متهس حنلسم م  ..س
س
𝑒𝐿
≤ 𝐿2
2

𝑑𝑛𝑎

𝑒𝐿
≤ 𝐿1
2

س
س
س
س
س
ج-سامو س أ سمثوووبسماوووتزاسالوووتقینساجساووافسیبوول س نتیوودسزساووتسجیو ساتجشوولاساووتالی سکناو ساجس25ساووت اینا س تصوووبس.اشووابساتشوود س .سایوونس
حتل سابسات سحتصلساجسمصتل ساتالاس یلس .مته،سات سا ااتل ساجساافسزسات سمصتل سجی ساتجشلاساتالی سا س یلس .متهسار سم نتید س س
س
 -3-1-7-13بدون در نظر گرفتن عملکرد قوسی و داشتن درز بین دیوار و سقف

 .ساینسحتل سات اتاسزا .هس اسابس.زسصل تس .س ظو سمو سمیو یم ساز سای یوبس تصووبساساتجشولسس وتسلبوبساس.یولا سکومساتشود س.زدسجموت سکوبسطو احس
ابسصل تسج ا سیکس یلس .متهس اسا ااساتجشلاتاساتمانترسط حسم ک د س
و اوتسطو حس نتیود،ساتیودسا ماو ینس .وس اس .س ظو ساگیو .سزس
 .سحتلا سکبسط احسم ملاادسیوکس ول،س یولس .موتهس اساو ااساتجشولاتاساوتالاس .س
انچ ینسکلبیا ینس تصوبساجسلبباس.یلا س اسمدس ظ سق ا س.اد س
 .سصل

سکبسابلاادسطو حس یولس .موتهسساقاصوت.اساتشود،ساتیودسب ودس یو س یولسس .موتهساو ااساتجشولاتاساوتس.ات وبساوتاسموؤر سمافوتزتسطو حس

نتیود سامو ساجسینویو .سقلاو سصو س ظو سشول.سزس .جسم تاوویساومساوینساووافسزس.یولا سپوویشس
ای و سم و ،..ساووت سزا .هس اسم و وولارساووبسصوول تسیووکسمووواطیلس .ساووتالاس ی ولس .مووتهس .س ظ و س
م

س
𝑒𝐿
≥ 𝐿1
2
ای،سمتهس ن شل.س شیننس یلس .متهساجس16سات اینا سکنا ساتشد س س

.ج

qe
Ls
L2
Le

 -4-1-7-13بدون در نظر گرفتن عملکرد قوسی و بدون درز بین سقف و دیوار
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 .ساینسحتل سمت دس ز،سقبلسیالزهسا سات سمصوتل ساوتالاس یولس .موته،سابشو ساجساوت ساوافسزسمصوتل س.یولا ساوتالی ساوبس یولس .موتهسمو س اودس
کبسمحدز.هاس رساتسمثوبس این ساجس زاساافساتالی س ییینسم م ..

.ج
Le

L1

L2

 -2-7-13تعیین مقطع
اتسمشبصسال.رس.ات وبساس جا.سزساوت س زاس یولس .موتهس،سامو س یولس .موتهساوبساوالرساوتاس.زسطو س .وسماصولس بتشود،سمو س ولارس رس اسمت ودس
یکس ی س.زسا سمفصلسط حس نل .س
qt

 -3-7-13در نظر گرفتن عملکرد مصالح باالی نعل درگاه همراه با نعل درگاه
او ااساقاصووت.اسشوودرسطو حس یوولس .مووتهسمو وولارسارو سمشوا

سینویو .سکتمپلجیو سمصووتل ساووتالی سزس یوولس .مووتهس اس .س ظو سم و سالباووبس

ااافت.هساجساینس ز،س لصیبس ن م  ..س .سا م ساجسماتالتسزسکاوتوساوتس مول س اوتاسم الطوبسزسضو اییسمشوت ک سذکو سشودهسااو سکوبس .سذیولساوبس
ا م ساجس راتسجه سکویساطالیتتسایشا ساشت هسم شل .س



CP III: Part 2: 1970 Structural Recommendation for Load Bearing Walls. Metric Units. British Standards
Institute.
 Monk “Old and New Research on Clay Masonry Bearing Wall” 1965س

 -8-13اجرای نعل درگاه
 .سصل

سکبساجس یلس .متهساینسشو ک سااوسافت.هسمو س نتییودساتیودساوبسج ئیوتتسا صوت س رساوبساوول ساوتاسم وتز سزسج ئیوتتساجو ااس رس.قو س

نتیید س.یایلسپیشو هت.اسایونسشو ک سمطوتارسشویلسجیو سمو س اتشودسزسانوت طل سکوبسمفاوبسشودس.زس یاوبس .سمول .سااوافت.هساجس یولس .موت سهاوتساتیودس
یتی سشل .س
120 cm

25 cm

ازلینس یابساینساا سکبسحانتس شیننس یلس .متهسابسا داجهاسحداقلس16سات اینا س تمینسشل .س
.زمینس یابساینساا سکبسزجرساافسزسات اوتاساوتالی ساوبس یولس .موتهسم ااولس شول س، .سکوبساوبسایونسم ظول ساتیودس .جسم تاویسانو اهسا صوتالتس
ااات دا .سا ااسجدااتجاسزجرساافساجس.یلا سزس نهیداتسالجدسجه سا صت سان مترس.یلا سابساافس اسا بتذس نل .س س

20

ا م سادزرسااافت.هساجسالنترسکشش س ضتاسجی ساول س اسمتل س نتیید سجی اسمطتارسییسسجی ساتیبسم اا سم م  ..س

 -9-13نکات ایمنی اجرای سنگ نما
جه سجولمی اساجس ی ،سا گس نتس .سا گتدسجل لبس لصویبسمو سشول.ساجساوو سLس قوتئمسجهو س گهودا اساویمس.امولسااوی س .ساو گس نوتساوبس
صل تسشیلسجی سااافت.هسشل .سا ااسج ییتتسایشا سابسکاتوسی تص سزسج ییتتساتمانترسم اجیبسشل.

او سLسقتئم

اول

SIPOREX

ایم

 -10-13ضوابط اجرایی دیوارهای غیر باربر
یتی س یتتسجی س .سمل .س.یلا اتسمطتارس یین تمباس2800سال ام سم اتشد س
الف سحداکث سطل سم تجس.یلا سجداسک دهاساینس.زسپش سا دسکلبیا ینسمادا سجی ساا :
بهلسا اا سضبتم س.یلا سیتسششسما ؛سا سکدادسکنا ساتشد
و س پش سا دساتیدسابسضوبتم سحوداقلسمیوت .سضوبتم س.یولا سزساوبسطول

1
سحوداقلس6سا

ماو ینس.ات وبساسطو ینساتشود ساوبسجوتاسپشو سا ودس

م لارساجساال کاتاس و اسیتساال سااافت.هسک  .س س
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ج سحووداکث سا فووت،سم ووتجس.یلا اووتاسغی و ساووت ا ساجس و اجسکووفسم ووتجس3/5سما و ساوول.هسکووبس .سصوول تس ووتزجساجسایوونسمی و ارساتیوودساووتس هی وبساس
کال اتاسا ا سزسقتئمسابسطل سم تایسابس الی س رساقدادس نل .س
 .س .س .یووفس م و س.یوولا ،سجه و سا صووت س.یوولا ساووبساووافساتیوودساجساو و سسمطووتارسشوویلسذیوول،س .سا و س.زساووول سزساووبس تصوووباسحووداکث س120س
ات اینا سااافت.هس نل .س یغب اتی سکبس .س نتدسا فوت،سطباوبسا.اموبس.ا ودساتیودسکوستمالًساوبسجیو سپلشوشساوافسمهوت سشول دسس
ا ااس یبس ات س.یلا ،س .سمت جساجسصوفحبسمول.سمشوتابس یو سطو هس بستشودسزسینویو .اسمشوتابس یو س.زساو سمسفصولس.اشوابس
اتشد،ساتیدسلبباس لقت س.یلا سابسشیلسمطولا سمهت سم ..
لصیبسم شل.س .ساتالاس جس م ساجسیکسالیوبس ولدسپوو سااواتی سرسیوتسپالاوال لدساوبسضوبتم س3ساوت ایسنا ساوبسسجوتاس

مالتسااافت.هسم ..سکبس .س.یلا اتی سکبسابسپلسمامسم شل.سجه سجولمی اساجس

س تش ساجسا س ی س انس لصیبسم شل.

اینسمطویس اساتیدس .س ظ س.اشو سکوبسایونس.یلا اوتسحانوتساتیودس لاوطساو سو سیوتساو سالنوترس.یگو اس .سا ااو سا اوت.رسمهوت سشول دسزساوبساوافس
ا صت س.اشابساتش د
ه سلبباس لقت س یغب اتی سکبس .س نتدسا فت،سطبابسا.امبس دا دساتیودساوتسکوال س ولال.اسیوتساا و ساوبساوتج سهاساوتمانترسیوتسکوال ساوتاساحتطوبس
ک دهاس یغبسماصلسکال سا داسشل .س
ز سلببسقتئمس یغباتسات یدسابسیکس یغبس.یگ سیتسیوکس.یولا سینول.ساو س رسیوتسییو ساجساجو ااساوتجهسیوتساوال کس(زا سپوو )سکوبساوبسانوینسم ظول س
یبیبسشدهساتسا صت سکت س ییبس.اشابساتشد

ج س .سصل
 .سصل

سکبس.یلا سزس یغبسمای سابس رسابسصل تسان مترسیوتساشو سمیو سبیودهسشول،.سا صوت س یغوبساوبس.یولا سکوت س واو سمو سمو ..س سزلو س

سکبس یغبسایدساجساحداثساوبس.یولا ساودزرسا صوت ساوبس رساوتمابسشول،.س .سمحولس اوتطشسزسحوداکث ساو ساوبس .یوفساوتسااوافت.هساجسزاویو سباس

ا صتل سم تایسم اتیو س یغبسابس.یولا سمایو سمو ..سزس .سغیو سایونسصول تساتیودساجساوال کس(زا سپوو )سااوافت.هسشول .س .ساو س.زس یغو سباسینول.س
ا سامساتیدساتسامسماصلسزساوابساتشد
ح سلببسقتئمس یغباتس بتیدسابسصول تس جا.ساتشود سایونسلبوبساوتساتیودساوبس یغوبس ااس.یگو سزسیوتسیوکس.یولا سینول.ساو س ر،سییو ساجساجو ااساوتجهسزسیوتس
ی ص سقتئمس(مت دسیکساال کس لال.ا،ساانسموط سزسیتسبلا )سکبسا ااسانینسم ظل س .س ظ سم ابسشده،ساتسا صت سکت س ییبسک د
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ج ئیتتس صیسزا.ا س .سمحلس .وسمطتارسشیلسذیلسملاادسال :.س

ج ئیتتس صیسزا.ا س .سمحلسپ

هسمطتارسشیلسذیلسملاادسال :.س

س

 -11-13طولهای تکیهگاهی
 .سصل ییبساجسشیلاتاس ل سااافت.هس شول.ساتیودس یولس .موتهساوتی ساوتسسطول س ییوبسموتا سم تاویسمطوتارسجودز سذیولسزساوبسشویلسم تاوب س
 .سجتاسمل.سق ا سمی د
س
دهانهی آزاد (L) cm

طول تکیهگاه باربر )(cm

.ات باس100سزسکنا ساجس 100س

 15س

اینس100سزس 300س

0/15س×سL

 -12-13تیرهای پیوستگی (شناژ افقی)
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ی اتاسپیلااگ ساتیدس .ساط ا ساوتلینسزسجوترسپ وتهس اوتسزسانوبس.یلا اوتاس جا.س یبیوبسشول دسس .س.یلا اوتاساو ودسزسطلیولساتیودسطبورسااوات دا .س
،2800سامساجس ی اتاسپیلااگ سزسامساجساال کس(پش سا د)سااافت.هسشل .س س

ی زاسجل لب

غیی سشیل

لببس لقت

نتاس زسابس ز

نتاسجت ب
بدون تیر پیوستگی

ی سپیلااگ
ی زاسجل لب

غیی سشیل

نتاس زسابس ز

نتاسجت ب
با تیر پیوستگی

زلزله در روز  92/10/12با بزرگی  5/3در مقیاس ریشتر .مرکز زلزله در فاصله  11کیلومتری جنوب شرقی بستک گزارش شده است.

 -13-13کنترل و بازرسی
 .سشیلسجی سکویبس یت سکبس .ساج ااس.یلا سغی سات ا ساتیدس یتی سشل،.سابسصل تسبکسلیو سا ائبسشدهساا
-1سسضووبتم س .جاووتسکووبساووتسمووالتسالیووبس
تج سپ سم شل،.س2س تس3سمیوینا ساتشد

-7س حداقلسطل سامسپلشوووت ساول اتس
10س تس15سات ا سما

س

-8ساو اتاساو ،سمیو ساتیودسحوداکث س
 .سا سابس جسیکسید.س یبیبسشل د
-9سینرسشیت سیتسال ا ساتس بتیدسایشساجس
1
3

سضبتم س.یلا سشل.

-2س .جاتاسا ا ساتیدسکتمالسپ سشل د

-3ساول اتاس اییس.یدهساتیدس ینی سشل د
-10سموووالتاوووتاساضوووت ساجس زاس
اط س نی سشل د

-4س .جاتاسینل.اساتیدسکتمالسپ سشل د

-11س یبیووباس .جس .سحووداکث س4سماوو س
یووتس40سا ااوو سضووبتم س.یوولا سزسیووتس
مطووتارسااووات دا .س یووینس تمووبس2800سزس
اشب

-5سمالتسمتابساینترس(ا ا )

-12ساجساو و سااووات دا .ساووتسضووبتم س

-6سااوووووافت.هساجسیوووووتیرس طووووولاا س .س

2سمیوینا سااافت.هسشل.

اجاوووتی سکوووبسکناو و ساجس30ساوووت اینا ساجس
اط سجمینساتال ساوا د

س
س
دیوار به ضخامت  .....................واقع در ...........................

.
24

