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 ؟چیست SIPOREX بلوک -1

سSIPOREXسشول. ساووول سصوو یا سزسموویل  ساوبسکووت سم  اوبسموو سسسس،کووبساو ااساوتم سزساووتجاتاس  وت اسسسسااو سس وولی  محصول ساوتمانت  سسس

س.اتشدقتالساتجیت  سم  .زاادا سطبیی سزسحصلل م

  SIPOREX های تاریخچه بلوک -2
اوتی سشوبیبسبولوساول.،ساوبسمصوتلح س.او سیت و سکوبسسسسسسسسسس ساوتسزیگمو سسمصوتل ساوتمانت سسساوتم سالئداسکبس. سصود.سسسمینت یکسس1924. سات س

اوتی ساجسقبیولسیوتیرسم موتی سم تاوی،سیوتیرسسسسسسساویوبس.ا ااسزیگمو سسس، بس  هتساجسجه سابکسزج  سزسشو تز ساول.رس زاس وساوبسبولوسشوبتا س.اشو سسسسسس

اوتسساوبس رسسا.اموبسحشو اتساول.سکوبس. سسسسسمل بوبسزساوتی سسس،مل یت وبسمول،،سس صیس اوتر،سماوتزدس. سا ااو س ب یویسزس ووت.س تشو ساجسم  ودسسسسسسسسس،صلتسال.ر

س ملاادسشداشت هس

 استانداردها -3

 س8593ساابسشنت هس–سشدهسا لکالزسالا.ا ساا  سقطیتتس-سابکسااات دا .سمو سای ارسابس تدساانISIRI * 

 ااات دا .سASTMساابسشنت هسC1693 – 09س 

 . سااات داBritish Standard Euro code 8ساابسشنت هسBS EN 1998-1:2004س(4.3.5سابش)س 

 شوند؟از چه ساخته می SIPOREX های بلوک -4

اتشو دسکوبسحتصولس  کیویسسسسسزسمولا.سا  ز. و سمو سسسس و،سپول. س للمی یولدسسس، اوکسمو،،سساوتمابسشودهساجساویویس،ساوینتر،سسسسسسSIPOREXاتاساول  

سس. بت س.ا . ساول س ی سالاساا سکبسزیگم سابکسزج  سزسیتیرسال.رساول س اساباتساینسمصتل سزجل.سمیویلر
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س بدیلسا گس اکسابس اکسج ده:

CaCO3 + ح ا ت = CaO + CO2 

سزاک شس اکسج دهساتس وسزس شییلس اکساید ا ب:

CaO + H2O = Ca(OH)2 + ح ا ت 

سزاک شس اکساید ا بساتسپل. س للمی یلد:

2AL + 3Ca(OH) = AL2O3 + 3CaO + 6H 

 6Hیتملس بوبل:س

 یتتسکوویمیتملسماتزم ساان:ساید اتسشدرسایوی

mCaO.SiO2.nH2O   m > 2 , n > 6  

 SIPOREX های بلوک مزایایها و ویژگی -5

 دوستدار طبیعت و محیط زیست -5-1

  ساتجیت  سقتالسااافت.هساجسملا.سص یا

 سمحیطسجیو سا تقدسا اشت سمتجاتاس الی ده

  اتشد ( وسم ابت سس للید،سا رس. سپ زاب)  هتسضتییتتسس. سکت مت بس تقدس لل.م سحتصلساجساتم 

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

 وزن سبک -5-2

  اووتاساووولSIPOREX3س650 ووتسس054اووتس.اشووانسبگووتل ساووینسسKg/mوو ساجس ج اووتاساوو ا سقوودین سسا ااوو ساووبکس4 ووتسس3حوودز.سس 

   ساا  ا جارسات راتش د س. س ای بسحنلسزس السم 

 اتاسل زجرساوSIPOREXاتاساینت  سااات دا .ساا    ساجساول ابکس%50حدز.اًسس 

  اوتج.سساو ودس اس ووهیلسمو سسسساوتاساوتمانترستم ساوساوتمانترس اسکوتاشس.ا.هسزسامیوترسسسسسااوتساوت سمو .هسسسابسطل سکو سااافت.هساجساینساول

 م ..   سشدرساایو ساتمانترسم زسملجیسابک

 

 رژیوری موثر از انعایق حرارتی و بهره -5-3

  شول.سکوبسملجویسکوتاشسسسسسزجول.س مودرسیوتیرسح ا  و سم تاوب سمو سسسسسسبساوتساتیوبساوسسساتاس ی سالااسملجل.س. ساوتمات ساوول سسزجل.ساول

  اتاساتم سزساتجس اسابس. بت س.ا . م ..سزس. س ای بسکتاشسا ی باتاسم متیش سزسا متیش سم  یتجسابس هلیب
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  .اوتاسسحبوتوسس ووب س،س و ساتشودسسبگوتل سپوتیینسس،ساو سبوبسسساوبسطول سکوو سسس ک ود سغییو سمو سس س  هوتسسبگتل مصتل ساتس غیی سسکتاشسا اات سم متس

اجسیوکسطو  سسسسحو ا تسکوبسسسا اودسا فوت سمو سسا گوتم سسسا ااوت سحو ا تسس ملااودساول. سسساهاو اسسیوتیرسساوول سسملجل.س. ساوول سایشوا سزس. س ای وبسسسسالاا

  اتشد،سح ک سک دم ساماال س.متکبساتس رس.ا ااسس.یگ س.یلا سابسان س.یلا 

 ماتزمو س. سا ااو سسسک ود سسمییول سح کو سس. سجهو سسس لا ودسزس نو سیتاودسس(سج یوترسمو سس  مل.ی تمیوکسسقوت لرساز ساو .س)سساوبساون سسسم دساجسان سم متس

. جوبسسساجس.یولا س. سساوینس.زساوط سسسحو ا تسسا ااوت س. سکوبسمیو ارسماتزمو سمصوتل س اسسسسسس تم ود،سمو سمصوتل سسس(R)سماتزمو سح ا  و سسس اسم موتسج یترسساین

کناو سسسج یوترسم موتسس،سایشوا ساتشودسسسRبساو سبوسسمصوتل ساوواگ س.ا . سسسبگوتل سسساودای سم موتی سزسسساوبسسRاس.اود سسا وداجهسس مسمباوفس شتراتاسح ا ت

ساسملاایمس.اش  اها یتیرسزسساا ،

 تشو ساجسجنوشسشودرس وس. زرسسسسس طلاو سس حو س وتری سسساوبسطول سقتاولس ولجه سسسسسد لا وسمو س،سزااووابسااو سساوبسبگوتل سسسسRماودا سسکبس   تی سپسساج

اوتسساوبسی ولارسیوتیرسینولسکو .هسزسموت شساجسا ااوت سم موتسسسسسسسسسساوتاساولااساوول سسس.یگ سالااسمحبل س. سحفو هسسابسیبت تسل ساتشد اتاسالااساوحف ه

س.اد ا اات سم ساها سشل.،س اشس ات تس اسایفتسک .هسزسم متس اکبساینسالاساتس طلا سجتیگ ینسم م .. سا گتم اتسم اینسحف ه

،سSIPOREX،سضو ییساودای سح ا  و ساو س زاس نل وبساوول سسسسسسسشوه ساوتجاسس حایاوتتسزجا تسمووینسزسسسکو سسم  لاوطسسطبرس جمتیشتتسا  وتدسسشودهسسس

س:اتشدم ابسش حسذیلسسISIRI 8621مطتارسااات دا .س

 3Kg/mچگالی  (mmضخامت بلوک )
 ضریب هدایت حرارتی

)W/m.K( Dλ 

 مقاومت حرارتی
.K/W)2(mR  

س397/0س1185/0س87/567س47

سابسش حسذیلساا :سSIPOREXاتاس زاساول سیو د یلجل س اتیجس جمتیشتتسمشتابس. سکش

 (mm) ضخامت بلوک
R (m2.K/W) 

 شرایط خشکدر 
.K/W)2R (m 

 %5رطوبت در 
.K/W)2R (m 

 %10رطوبت در 

س61/0س71/0س86/0س100

س92/0س07/1س29/1س150

س23/1س43/1س72/1س200

سسλاتشودسکوبسسسمو .. سپوسسمصوتل سم تاوی،س رساوولک سمو سسسسسس سکومسمو سسایشوا سشول.،سضو ییساودای سح ا  وسسسسسسRانترسمل بسکبسمشهل.ساا ساو سبوبسسس

سایشا اس.اشابساتشد سRکنا سزس

  ساجس   تیییبسمادا سکوRحتصولسجنوشسماوت.ی سسسسس،ا ااسیوکس.یولا سسسRایونسماودا سسسسا رسااو ،سمحتاوببسسساکویوبساجو ااس شوییلس.ا ودهسسسسس

اوبسشو حسسسسRماودا سسسمیویناو سس200اوتسضوبتم سسسسSIPOREXاوتاسسا ااسیکس.یلا س اترساا  سا ااسمثوت ساو ااسیوکس.یولا ساوتمابسشودهساوتساوول سسسسسسسس

 ذیلسملاادسال.:

R  
س*الیبسالااساطح سمت ج س03/0

سمیوینا س200اول ساتسضبتم سس43/1

سمچ ساالیبس06/0

سالااساطح س.امو سالیبس09/0

 Rمقدار نهایی  61/1

سس .متاساط س.امو

 .یلا 

سس .متاساط سمت ج

 .یلا 

 کبساط سمت ج س رساتس  گسایتهسمشبصسشدهساا  سmmس250.یلا سابسضبتم س
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س.یلا سق ا سم  ابساا  ااساجسالاا سکبس لاطس ی زاساصطیت س. سماتالس*الیبسالااساطح سالیب

 سوزی و حریقعایق آتش  -5-4

 اوتاسسااوااتم سح ا  و ساوول سسسSIPOREXاووبس.موتاساوتالاسسسسc °1600اوود سمو س 

 اتی سماتزدساا  س6اتسق ا سم  انس. سمی ضسمواایمسح یرس تساتالاس

  س.یوولا اساووولSIPOREXس. سپووت.ا  ووشسمتصووی سحفوو ساووتی س5سحووداقلساووتسس

احاوو ا سسزسغیوو سقتاوولسک وودموو س ضوونینس اسح یوورسضوودساین وو سشوودید،سزسمووواایمساوولجا  ووش

سمحصولالتسس.یگو سسحتلییوبسسک ود س. سمو سسجوولمی اسساوتسمیوترسساوتی سساوبسس  شسموا ،سزساجساا 

سااوووات دا .سطبووورس .ا  ووودساووولجا  وووشسا ااووو س. س وووتبی اسماتزمووو س.یلا اوووتس. سماوووداز 

DIN4102ساانسSIPOREXس .هس. سA1س شل.م س  ضسا ا احسقتالسزسغی سق ا س.ا .ساتمانت  سمصتل س

 عملکرد صوتی -5-5

  اتج. اتساینسمحصل س اس.ا ااسامایتجسماتزم س. سا اا سجذوسصلتسم .املساول سالاااتاس ی سزجل.ساول 

 اوتاسسیتیرسال.رساوول سSIPOREXاوتس لجوبساوبسسسسشول د،سس اسکوبساوتسموودز.سکو .رسصوداسزسامواالالتسصول  سموت شساجسیبول سصوداسمو سسسسسسسسسسسس

 س ا جیتا سک .س42سdBس لارسحدز.م ضبتم ساول س

ک  ودسکوبسمیو ارسکوتاشسصوداس لاوطسسسسسسسمشوبصسمو سسس(STC)ا ااوت سصوداسسسسامتصی سیوتیرسصول  ساول.رسمصوتل س اساوتس .هسسسسسس یلجیو د. سکشل س

س.اد: اس شترسم سSIPOREXاتاسمصتل سا سحویس.ا سالساا  سجدز سذیلسض ییسجذوسصلتساول 

 STC (mmضخامت بلوک )

س38س100

س43س150

س46س250

 پوو سجنییوو سزس.یگوو سسساووتام انووشاووتسزس. ووت  س  ووت ا،سای ووت.سمحیطوو س  ادساوو ااسسساووت،سااوولاوو ااسموودا  ،ساینت اوواترسسم تاووی

 اتش د کبس یتجم دسیتیرسال.رس. سا اا سصداسم سی اتتمانترا

 نصب آسان و قابلیت برش -5-6

  اتاساولSIPOREXا ودسکوبساوتساو ،سسسسسایونسقتاویو س اساوبسموتسمو سسسسسس.

کلایوودرسمووی سزسس،سر،سشوویت س.ا.ر،س. یوولسکوو .رسس.ا سکوو ..اوو ،سک گوو هسزسشوویل

  ای ت.سک یمسات رمطولوس اس. سس اترساجسپی،سزسمه هسابس احا سط حساااافت.ه

 ملجل.س. ساتی اتاسمباوفسزسم تایسا ااس ضتاتاسمل تملر 

 تایوووتتس)پووسساجسساووتاساوو  سززسکت ووت سای ووت.سشوویت  وووهیلسکوو .رس 

  (اتس اسا  تدس.ا.ا سزسای ت.سکت ت شیت .س لارا نتدساج ااس.یلا سابس احا سم 

 های ثابتمصالحی با ویژگی SIPOREXهای بلوک -5-7

شوول.سکووبس.ا ااسحووبس وولج.امسماوو  اتسمووو ساووتمانتر،سیووتیرسحوو ا تسقتاوولسااووافت.هس. ساووتمانترساووبسیووتیا ساطووال سموو سمطووتارسمب

 اتشد س5/0سK/W2m.زسماتزم سح ا   سموتزاسیتسایشا ساجسس065/0سW/m.Kض ییسادای سح ا تسکنا سیتسموتزاس
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 اتمابسشدهساجسملا.سغی سحوتای سجا 

 کنکسابساهبل.سکیفی سالااس. زرساتمانتر 

  اتاساول سا ااسمدتسطلال  مت دمت اسملاصسزسزیگم 

 لهزلزبرابر رفتار مناسب در  -5-8

  اووبس تشوو ساجسجل لووبسسازا .هاووتمانت  ،ساجس یوو زاسسانترسزسکووتاشسجوو دسزس وول.هاووتماسااووتاساووبکساووتسکووتاشساووت سموو .هساووول

سشل د کتاابسزسمت شس ب ییسزسموت تسم اتمانترس

 کتاد الجاسزسح یرس تش ساجسصدمتتسجل لبسم اتساجس  شطل سمینل سزیگم سضدسح یرسال.رساول ساب 

 اول س.یلا اسSIPOREXینویو .سم تاوب س. س  اوت سمیوترسقوتا س ووب ساوبس.یگو سسسسسسسسسجل لوبسسسابسیو س لسپو سزسانگونساول.ر،ساوبسا گوتدسسسسسس

 مصتل س لسمتل سزس  .س.ا . 

 هااندازه گیری -5-9

 ساتمابسشدهس. ساتی اتاس.قیر

 ،سکتاشسااافت.هساجساینترسزسم

 ای ت.س.یلا اتاسصت سزساطلحسییپت ببسایدساجساج ا 

 حشراتمصونیت در برابر گزند آفات و  -5-10

 یااماصولاای اق اص رباا ا خاا  اهااراا بلاای ابلاای  بنااربساخاار  ر ا

   اند  ند.اهر نق اابرشداواحشس تا صکرناالنهاخرز حشس تاق ا صرناصیصیشاوانرشیا زا

 مقرون به صرفه -5-11

 س. صدس40 تسس30اتاسینویت  س تساافسکتاشسا ی ب

 س. صدسابس. بت سملاادس.اش  س5/2 تسس اساتاساتمانتراتمانتر،سکتاشسکلسا ی بساابس.لیلسکتاشسات سم .ه

 ک د . صدسجولمی اسم س30ات،ساجساد س  انسا  ژاس تسال.رساول ا متسزسم متسیتیرس 

 جولی سسحنولسزس لجیوشسمصوتل س. سطباوتتساوتمانترسصو  بسسسسسسسااوت،س. سا ی وبسسابس.لیلسیددسااوافت.هساجسموالتسمتاوبساوینترساوینساوول سسسسسس

 م .. م 

 راهنمای حمل و نگهداری -6

 حمل و نگهداری -6-1

ا سیوتسزاوتیلسمیوت یی سم تاویسزسما تاویسسسسسساتساجسبو  س.اوسسجه سحنلساول 

اتساایت.سزسش ایطسکت موتهسااوافت.هسشول. س. سا گوتدسحنولساوتس.او س) لاوطسکوت م (سسسسسسسسسس

ااسا ابوتوسشول.،ساوبسمل وبسسسسساوتس رشل.،س یدا.سقطیوتتساوتس لجوبساوبسزجرسسسسس لصیبسم 

کبس. سا گتدسحنولسزسجتا وتی ،سامیوترساوالعسقطیوتتساوبسحوداقلسکوتاشسیتاود سسسسسسسسسس

سم ..:اتاسجی سپیش هت.سم  لصیبس. ساینسمصلصس یتی 

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

 اتالا سزسج رایلسااافت.هسشل. 

  ُشل. اتسم مل .رسقطیتتسیتسپتل س نی س گبس.اشانسکت متهسزس یتی س ظمسابیسکتاشساحانت ساالع،سا 

 اووینسمحوولس گهوودا اسزسمحوولس صووی،ساووبیسکووتاشس یوودا.سسساتسزس تصوووب یوو اساوو ااس   یوویس صوویسزساجوو ااسقطیووتسزجوول.سا  تمووب

 شل. م س تپِ. یتتسجتا تی سزساحانت س اییسزسای ت.س

 م .. ملجیسکتاشسموت اتس تش ساجس گهدا اسزسحنلسم س، ملج،س ی زاتاس   س. سمصلصساصل سحنلسزس ال 
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 هابلوک یتخلیه -6-2

اووت،ساتیوودس.رسپتلوو . سا گووتدسااووافت.هساجسزاووتیلسمیووت یی ساوو ااساو وودسکوو سس

 سا گووتدس.یوودم س.ظ  یوو س.اوواگتهسک اوو  سشوول. ساووبسجهوو سجووولمی اساجس اووییس

. سقووون سسیووکسقووتوس ووو اسشوول.ک ینس لصوویبسموو  بویووبساووتسج رایوولسیووتس ووتز 

 ووتس شووت سط ووتوساووبیسشیووواگ ساووول س گوو .. سشوول.ساووتالاسپتلوو سقوو ا سم  اووبس

بویوبسشول دسسس و ینسمحولساوبسجوتاس صویس سسسسساتاسحتزاساول ساتیودس. س  .یوکسسپتل 

 تس ا دمترسکوت سا و ایشسیتاودسزس یودا.س. یوتتسجتا وتی ساوبسحوداقلسکوتاشسیتاود سسسسسسسسسسس

س سا . اساتالسم اتساتاسمی  ساحانت س اییس.یدرساول جتا تی 

ساتاسالجدساتسمه د ساتجهسا  تدسمی . اتیو سانتا گ اتسم پیشساجس بویبس. سطباتتسزسا س زاسااف

 انبار و نگهداری -6-3

تساهاوو سااوو س. سجووتاسمشووکسزسا پلشوویدهس گهوودا اسشوول د ساووکویووبساووول 

اووتساووبسمصوولصسساتیوودس نهیووداتسالجدساوو ااسجووولمی اساجس اووییس.یوودرساووول سسس

س اتساج اسشل. اطلحسزسلبب

اوتسمووااینتس زاسجموینساوب سزسمووو س گهودا اسسسسسسساتیدس لجوبسشول.س وتسپت ولسسسس

 لا ودسساوتاسحوتزاساوول سیوتسپت ولسکوبسمو سسسسسسساوتسیوتسا ودیلسسسشل د سحداکث س یدا.سپتل 

محودز.سشول. سمه ود س وتظ س. سمصولصسمحولسسسسسسسس2اوبسساتیودسس زاسامسقو ا سمیو .سسس

اوتی سساوتساتیودس ظوت تس.اشوابساتشود س  هوتسییو ساجساووابسسسسسسسس گهدا اسزسبیدمترسپتلو س

اساوتس ولارساجسزاوتیلسزس ز،سساوتسمو سس لا دساتجسشل. سابسم ظول سای وت.سیوکساوط سانولا سزسمووط ساو ااسا بوت سکو .رسپتلو سسسسسسسسسسکبس زاسجمینساا سم 

 زس   سااافت.هسک . س،سبهت س  ا،سبلا اتاسملق ،سکفپل،ساا  ،ساتجه افتل م تایسمت  دس

 مالحظات مقدماتی طراحی -7

  سیووکساوتمانترساتیودساوبساجوو ااسجوداساجساومس اوویمسشوول دسکوبساالا  ودساوتسااووافت.هساجس.ا سکوف،س.یولا سزس. جاوتاسک اوو  سسسسسسسسسسسسسصول تسایودهسساوبس

سح ک سک  د سساساتالسابسصل تسجداساجسامح کا سطباب

ا ااس ییینسمحلس. جات،سپوالرساوتمانترساتیودساوبسطول سکوو سمول .سا  او سقو ا ساگیو .س وتسمشوبصسشول.سبگل وبساجو ااسمباووفساحانوت سسسسسسسسسسسسسسسسسس

س6اساتیودس. س تصووبسسسSIPOREXاوتاسساوتاساوتمابسشودهساوتساوول سسسسسح ک س.ا  دسزس. جاتساینساینساج اسقو ا سمی  ود ساوبسطول سکوو س. جاوتس. ساوتجهسسسسسسس

ق ا سمی  ود،سام بوبسانیشوبسمنیونس یوو سکوبس. جاوتاس.یولا سزسکوفساوتساومسانتا وگساتشو دس) لجوبس.اشوابساتشویدسکوبس. سا گوتدسسسسسسسسسسسسسسسسسسسما اساجسامس

سیتاد( ساتسا.امبسم ما ساجس.یلا ،سا داجهسمی اس تسملشبس6می اسا داجه

ا ودسموامسسس.ا .ساوبسیوکس.یولا سپشو سسسسساس.یگ اسکبسحتئ ساانی ساا ساینساا سکبساوی سک یودساو سابوشساجس.یولا سکوبساوینس. جاوتسقو ا سسسسسسسسس یاب

سشل.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 

 

 

 

 

ک  دسا ااس. جاتسزجل.س داشابساتش د،س  ش سکبسابساتمانترسزا .سم ساتاس وب ساویت ساویت سکلبکساوا دسامتسام اتیدسابسیت.س.اش سکبسح ک 

 ای ت.س   سمل .م ،سکت  سملاادسال. 
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 یک پالن نمونه

 قسمتی که به عنوان نمونه انتخاب شده
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 ضخامت دیوار به طول آن، جهت تشخیص دیوارهایی که به وال پست نیاز دارند. تکنترل نسب

 ز در نقاط مرزی دیوارهای مورد نیاتعیین نوع بست
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 پالن باال یدیوارهای اجرا شده

   نمای دیوار

 های وال پست در یک پالن ای از جانمایی محلنمونه

2
9

5
س

 
3

0
5

س
 

 سسزا سپو س و ا

 سسزا سپو ساا  

 س482 س173
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 های ترک خوردگیانواع مکانیزم -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  یگی ناشی از نیروی پیش بینی نشدهترک خورد -ز

 وارده عمود بر صفحه

 متقارنترک خوردگی ناشی از نشست نا -ج

  ی ساال  

 ترک خوردگی در اثر خیز تیر -د

  ی س و ا

 Shrinkageدر اثر ترک خوردگی  -ب

 در اثر حرکت متفاوت مصالحترک خوردگی  -و

اول س

SIPOREX 

  ج س ا 

 ناشی از نیروی برشی در راستای صفحهترک  -ه

  ی زاسا ش 

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

 قانی(های فوهای زیرین بر اثر وزن بلوکبلوک
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 :SIPOREXکنترل ترک خوردگی در دیوارهای  -9

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

 

 

 

 

س

س

 

 

 

 

 

 

 

 

ای کهه ههیق قهابی نشسهت نها     طراحی سازه به گونه -ج

 متقارن نداشته باشد.

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

شهود، بایهد در   جبهار از دو نهوع مصهالح اسهتفاده مهی     که بهه ا 

محههل تالقههی تمهیههدات الزم را اندههام داد. ماننههد تعبیههه درز 

 کنترل حرکتی یا استفاده از یک المان واسط.

اول س

SIPOREX 

  ج س ا 

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

 دیوار نیروی برشی در راستای صفحه وارد نگردد.

 ندارد.استفاده از مصالح مرغوب و مقاوم مطابق استا -الف

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

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

  ی س و ا

هر جا که نیرویی بیش از نیروی قابل تحمل مصههالح     -ز

ای مناسههب جهت انتقال نیرو به داریم، باید المان سههازه

 استراکچر را پیش بینی نمود.

 طل سم تای

رعایت موارد ذکر شده در مورد طول دیوار و قرار دادن درزها   -ب

 این دستور العمل. 10-13 های بندق استانداردها و توصیهمطاب

 

  تصوبساجسااا اکچ 

 زا سپو 
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 دیوارها -10

 یو اسزس ظوت تس اابو .اسسسساوتجمترسا  تموبسسس360.اوال سالینولسسسس7 وتسسس5اا،ساتیودساو سااوت سضولااطس صول سسسسسس.یلا اتساوابسابس ل،سایووامساوتجهسس

شول.ساو ااسک او  س یو زاسسسسسایوترسمو سس.اوال سالینولسموذکل سسسسس7-7-2ا ودسسزهسا ساینس.یلا اتساتیودساوبسشو ح سکوبس. سسسسسا  ا سشل د سیال ییسسجنهل س

ساتشد اس.یلا سک ا  سشل دهس لاطس ی زسم .یلا سا جیتا سشل د س  ات سمت جساجسصفحبساای  ا سمت جساجسصفحب

بهه دیههافراگم در جهههت خههارج   اتصههال)ریههزی برنامهههمهدیریت و  سههازمان  360دسههتورالعمل  -1-7-7-2بنهد  

 (ی دیواراز صفحه

اوتس لاوطس.یولا سسسساوتی سکوبساوت سقوتئمس رسسسسک  ودسیوتس.یوت  اممسسساتسزقاو سکوبساوبسی ولارس ییوبسموتهس.یولا سینولسمو سسسسسسسسس.یلا اتساتیدسابس نتدس.یت  امم

شول.سکوبسظ  یو سکوت  س اس.ا ااو  سسسسسسساتشود،سمگو سای یوبس شوترس.ا.هسسسسماو سمو سسس5/2اسمهت اوتسسشل د،سابسملا سمهت سشول د سحوداکث س تصووبسسس حنلسم 

 شل.:اسجی سا  ز .سم  ی زاسمهت اساجس ااطب

W Sα × S=  PF 

سکبس. س ر:

PF ساتشد؛:س ی زاسط اح سا ااس.یلا اتسم

α س360(س.اووال سالینوولس1-4-2-3جووبساووبس  اووت س.یووت  اممسطبوورسا وودس)لجیوو ساوو ااساووط سینویوو .سموول .س ظوو سزساووتس س:سضوو یب سکووبساجسجوودز

سشل.؛ ی اسزس ظت تس ااب .اس ییسسجنهل سا ابتوسم مباتجمترسا  ت

SSساتشد؛م س%5اسا ابتا سزسمی ای ساتاسکل تهسا ااساط سجل لب:سمادا سشاتوسطیف س. سجمترس  تزو

W ساتشد :سزجرس.یلا ساهمسمهت سم

سکیولم دسا سما ساتشد سSS 600یتسس600 بتیدسکنا ساجسحداقلس.زسمادا سسPFمادا س

 بی وقفه یقابلیت استفاده ایمنی جانی آستانه فرو ریزش ازهسطح عملکرد س

α س6/0س4/0س3/0سا ااس.یتم ادسصوی

α س8/1س2/1س9/0   دا ااس.یتم ادس

اوتاسا او س لجیوشسشول. سسسسس.یت  اممساتیدسقت. ساوبس حنولس ی زاوتاسمهوت اسای وت.سشودهساتشود س ی زاوتاسمهوت س. س.یوت  اممساتیودس لاوطسکوال سسسسسسسسسسسسس

ا وداس نول. ساوبس حولاسکوبساو سقوون ساوبسسسسسسسسس و س اوویمسساوتاسکلبوکسسا داساوبسیوکساو اس.یوت  اممسسسس لارس.یت  اممس اساتسکال ا ااساینسم ظل سم 

 و ساتیودس.ا ااس ووب سطول ساوبسیو ضسسسسسسساوتاسکلبوکسس  هتی سقت. سابسا اات س ی زاتاسا ش س تش ساجسمهوت س.یولا ساوبس.یوت  اممساتشود سایونس.یوت  اممسسسسسسس

ا ودسیوتسایضوتی سمشوتابس. سجهو سینول.ساو سصوفحبساوب سشودهساتشو د،ساتیودس. سسسسسسسسسسسسساوتاس.یولا س لاوطسپشو سسسست ل  ساتش د س. سصل   سکبسپابسیتسکم

اس.یولا ساووینسساس لجیوشس ی زاوتاسینول.ساو سصوفحبسسسسساس حولهسا وداتسااوافت.هسشول. س. سمحتاوببسسسس.یوت  اممساجسکوال س. سمحولسق ا میو اسایونسپشو سسسسسس

اس.یولا ساوبس.یوت  اممسجو ضسایضوتاسسسسسستیودسم ظول سشول. سایونسمهت اوتاسماصولسک  ودهسسسسسسساوتساومساسساتاس.یت  اممسار ساینساوب سک  ودهسسمهت اتسزسکال 

سشل د ک ا  سشل دهس لاطس ی زسمحولوسم 

 (مقاومت دیوار در جهت خارج از صفحهدستور العمل مذکور ) -2-7-7-2بند 

اسجیوو سمحتاووببسیوونس ی زاووتساجس ااطووباس.یوولا س.اشووابساتشو د ساساجو ااس.یوولا ساتیوودسماتزموو سکووت  س اساوو ااس حنولس ی زاووتاسمووت جساجسصووفحبسس

سشل.:م 

W S× S β=  PF 

سکبس. س ر:

PFاوتساتیودسسساس ییوبسموتهسساوتاسجوت ب سااو  س تصووبسسسساسزا .ساو سزاحودساوط س.یولا ساوینس ییوبسموتهسسسسسسس. سجه سموت جساجسصوفحبسس:س ی زاسط اح س

س؛(ساتشد1-7-7-2مطتارسا دس)

βسشل.؛بتوسم :سض یب سکبساجسجدز سجی سا ااساط سینوی .سمل .س ظ سا ا

SSساتشد؛م س%5اسا ابتا سزسمی ای ساتاسکل تهسا ااساط سجل لب:سمادا سشاتوسطیف س. سجمترس  تزو

W ساتشد :سزجرس.یلا ساهمسمهت سم

 بی وقفه یقابلیت استفاده ایمنی جانی فرو ریزش یآستانه سطح عملکرد سازه
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βس6/0س4/0س3/0س

 )ویرایش جدید( 2800مقررات اجرای دیوار بر اساس آیین نامه  -11

 دیوارهای خارجی -11-1

اوتاس تشو ساجسسس(سانو اهساوتس غییو سشویلسسسس3-4)اوتاس ووب سمطوتارسا ودسسسسساسمت ج ساتیدسیالزهساو س ی زاوتسقوت. ساوبسپوذی ،س غییو سمیوترسسسسسسس.یلا ات

  ساوتسشو ایطسجیو ساوبسسسسساسا صوتالسااس گهودا اسشول دسزسیوتساوبسزاویوبسسسسس.متاسمحیطساتش د ساینس.یلا اتسیتساتیدسابسطول سموواایمس لاوطسایضوتاساوتجهسسسسس

ساتجهسماصلسم . د:

،سطبورسسpDاا،سااساتشو دسکوبساالا  ودس غییو سمیوترس ووب سلو جهسسسسسسسا صتالتسقطیتتس نتسابساتجهسزسانچ وینس. جساوینسقطیوتتساتیودساوبسمل وبسسسسسسس-الف

سمیوینا ،سا سکدادسکبسا  ما ساا ،س اسپذی اساتش د س15(سیتس3-4ا دس)

اوتاسللایوتی سزسیوتسسسساوینس.یولا سزساوتجهساتیودساجسا.زاتسلغ شو سمت  ودسصوفحتتس ولال.اساوتساول ا سسسسسسسسسسا ااس تمینسامیترسح ک سجت ب س ووب سسس-و

سااساتسقط سا  گسزسیتسصفحتتس و اسممسشدهسکبس.ا ااسماتزم سزسشیلسپذی اسکت  ساوا د،سااافت.هس نل. اتاس.ای هال ا 

ط احو سشول د س لجوبسشول.سکوبسایونس ی زاوتس. سم کو سجو دسجو ضسسسسسسسسسسسس(2-4کویبسزاتیلس گهدا  دهسزسا صتالتس  هتساتیودساو ااس ی زاوتاسا ودس)سسسسس-پ

سشل. ااسزا .سم غی ساتجه

شول.،ساتیودساطنی وترسحتصولسکو .سکوبسسسسسسساوانسیوتسمصوتل سا وتی س وتمینسمو سسسسسساوتی س. س.امولسسس. سملا .اسکبسا صت س.یلا سابساتجهس لاطس ونبس-ت

کونسشودرساوانسیوتسمصوتل سا وتی سسسسسسس. سایونسمولا .سمبصلصوتساتیودساوبسقوولهسسسسسسسم . ود ساتس.املساانسیتسمصتل سا تی سابسطول سکتمولسمهوت سمو سسسساینس ونب

س لجبس.اش  

شول د،ساتیودساوبس حولسم تاوب س. س.امولس.یلا اوتسمهوت سشول د س. سایونسمولا .سااوافت.هساجسسسسسسسسسسسسس نتاتی سکبساتس.یلا اتسابسطول سبووبترساجو اسمو سسسسس-ث

سمالتسابس  هتی سکت  س یو  

 داخلیدیوارهای  -11-2

ماو ساتیودساوبس حولسم تاوب ،سمت  ودسااوافت.هساجسزا.ا اوتسزس   ،ساجس ظو سجوت ب ساوبساوتجهسمهوت سسسسسسسسسسسسسسس8/1اتاساتسا  فت،سایشوا ساجسس.امو سیتس یغب.یلا اتاس

سشل د 

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س

س
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س
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س
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س

 SIPOREXهای راهنمای اجرای دیوار با بلوک -12

 بریدن قطعات و ایداد شیار -12-1

ااووافت.هساجسااوو ا اسسSIPOREXاووتاستمات سزسماتزموو ساووول تس لجووبساووبساوواوو

سشل. کت اس لصیبسم مشتابساتسزاتیلس  ت اسا ااسا ،

هههای مراحههل و نکههات اجرایههی سههاخت دیههوار بهها بلههوک   -12-2

SIPOREX 

 کلیات -13-2-1

اووا سمطوتارسسسموالتسمبصولصسسساتیودساجسسسSIPOREXاوتاسسا ااس صویساوول سس

اوبسجو س جساز سکوبس لصویبسسسسسسشول. سسااوافت.هسس706اتسااات دا .سمو سایو ارساوبسشونت هسسسس

شدهساو س زاسموالتساو ا سمتاوبسزساوینترسقو ا س.ا.هسشول.؛سکوبسایونس جس. سکوفسسسسسسسسسسس

ساتسالجدساا  می .سزسابسم ظل س  اجس نل.رساول اتجاسق ا سم 

 قبل از اجرای دیوار  -13-2-2

اوتاسالاا وداسساوتسپتلو سزس.امولسکیووبسسسسسSIPOREX. سملا .اسکوبسقطیوتتسسس

 زجسقبولساجسمصو  ساجسکیووبسسسسسیوکساتیودسحوداقلسسسشول دسسشدهساوبسکت موتهسحنولسمو سسسس

سمت جسشدهس تس بت. س.متی سزس طلاا ساتسمحیطسا ق ا سشل. ساایت.سزسظتا سقطیتتساتیدسقبلساجسااافت.هساتج ا سشل د 

 با چسب مخصوصآماده سازی مالت   -13-2-3

اتشود سساوتسمو سس و ینس ز،ساتاسمشوکس موت.هسییو ساجسم تاویسسسسااافت.هساجسمالت

ماودا اس وساوبسمولا.سمشوکساضوت بسسسسسسس، للیودسک  ودهسسسا لصویبس. ساینسمولا .سطبورسسس

اووتاسشوول.ساوو ااساموواالعساجس ز،ک  وود س لصوویبسموو  نوول.هسزس رس اسمبووولعسموو 

میت ی هسااافت.هسشدهسزساماالعس تسحوذ ساولاسا.اموبسیتاود ساو ااس.اوایتا ساوبس اوتیجسسسسسسسسس

اوتاسسمطولو،ساها سااو سینولسامواالعساو سااوت س.اوال سالینولساو س زاسکیووبسسسسسسسسس

اموواالع،سمووالتساوو ااسمصوو  س مووت.هسپوسساجسس  ووتدسشوول. سموودتسکل ووتا سبوویساس

اتشد سادینسلحوت ساتیودسماودا سموالتسمول .س یوتجساوتس.قو س ییوینسشودهس وتسموالت،ساویشسسسسسسسسسسسسسساتی سم س3 تسس2اینسساتسمینلالًشل. سین سکت ای سمالتم 

اجسمادا سمل .س یتجساتمابس شول.سجیو اساوبساوی،سی ولارساضوت بس نول.رس وسزسامواالعسسسسسسسسس

 اتشد د.سمالتسم تجس ن م 

 اصول کلی دیوار چینی -13-3

 قرار دادن اولین رج  -13-3-1

 ظوویمساووول :سقوو ا س.ا.رسصووحی ساوو ساووول ساجس ظوو سا اوو سزسینوول.اس  

قوو ا س.ا.رسصووحی س)اجسشوول. س لاووطسضوو ابسج.رساووتسبیووشسپالاووایی سا  ووتدسموو 

 س ظ س  اجسزسشتقلل سال.ر(ساانی سجیت.اس.ا . 
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 ا صووت سقووتوساووبس.یلا اووتاسسSIPOREXا ووداسا اوو سزسقووتئمس.یلا اووتاسسسجهوو سکووال :سSIPOREXس

 ولارساجسز  سسینولسکو .س. سصول تسحوتاوی سزس یوتجساوبس.قو ساوتالسمو سسسسسسسسسس2800اتیدسمطتارس صلساولدس یوینس تموبسسسس

مو .. سااوافت.هساجسایونسپویو س. سسسسساوتساوبیسا و ایشسماتزمو سجوت ب سمو سسسسسسمطتارسشیلسذیلسااافت.هسک .سکبسایونسز  س

.زسیوود.س. سضووبتم س.یوولا س لصوویبسسسینا اووت اس12 وو ساجسیووکسیوود.سزساوویشسینا اووت اس12.یلا اووتاس ووتسضووبتم س

 شل. م 

 اوت،س.زس.یولا ساوبساومسزسیوتس.یولا ساوبسسسسسسسسا ااسا صوت س.یلا اوتساوبساوالرسسسس

اووتاساوو ا س)ااووافت.هساجسمیوگوو .ساووبسی وولارسسساووافساووبسجووتاسااووافت.هساجس ز،س

شویلس زساوبس زسسسسمطوتارساوتاس  و اسسساجساوو سس ولارسمو سسشتمک(سجه سمهت س.یولا س

 ااافت.هسک . 

 اوتاس وو اسیوتساا و سماصولسسسسسساینسقطیبساوتسجول،سیوتسپو  ساوبساوالرسسسسسس

شول.سزس. سا  فوت،ساو سسسسماصولسمو سسسSIPOREXاوبساوول سسسموی سسساشدهسزسابسزایوب

 م .. ما ساجسکفس تساافسطبابس. ساینس. جاتاساول ساج اسم ات ا س75

 (ساووتسازلووینس جساتیوودسانیشووبس زاسیووکسالیووبسمووالتسا ووتی س)اوو ا سسس

سامیو .سزس تصووبسسااسقو ا سمو سسما (سقو ا س.ا.هسشول. س. سمولا .اسکوبس جساز س زاسک او سبی و سیوتسکوفسطباوبسسسسسسسسسات ا س3 تسس2ضبتم سایشا س)حدز.س

اوتی سس). سکوفساوتمانترسسسما ساا ،سیوکسالیوبسیوتیرس طولاا س یو ساتیودس. سجیو سموالتس جساز سقو ا س.ا.هسشول.سسسسسسسسسسات ا س30 رساجساط سجمینسکنا ساجس

 س اینتس زاسمت سیتساطلحسم طلوسق ا س.ا  د(کبسموا

 اسم تایسا  تدسمی . . ساطلحسمت ج ساتیدسحداقلسیکسالیبساینترسکت اساتس زیب 

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

اوتسساوتسزس وبشسسکو جس زسشنشوبس و اجسساو س زاس.یولا ساجسقوتئمساول.رسسسسسسسشوتقل ساتیوو ساوتسقو ا س.ا.رسسسسمیو . سانچ وینسمو سسسکنکس یوونترسصول تسمو سسس

 اطنی ترسحتصلسک . 

  بویسج.هسشل. حا سالنادز ساتساینس. جاتاسینل.اساول 

  پخش کردن مالت )چسب(  -13-3-2

 بتیودساووبساووی،سی وولارس. سقووون سکووبسزسکووفسقطیووتت،سحفوو ه،س ضووتاسسس 

 ابساتشد متل سیتس. جسادزرسمالتسزجل.س.اش

 او ااس.اوایتا ساووبسحوداکث سماتزمو سپیلاوواگ ساوینسقطیوتتسزسمووالت،سسسسسسس

 اتیدساطلحسمحلسا ا س لاطسیکسا  ساجسا سمل بسم .سزسغبت سپت سشل. 

 موو .. س. سغبووت س. سصوول تساووتق سمت وودر،سمووت شسا صووت سکتموولسموو سسسس

 ولارساوتسااوافت.هساجس شوت سسسسساتشود،سمو سس  سمو سملا .اسکبسشواشل،ساجسا  سج.رس اح 

 م .سزسغبت س اسا ط  س نل.  و،س

 وتج سکوبساو ااسااوافت.هسسسسسسااوتاسبوویسالیوبسسس)زیگمو سساتشودسماو سسمیوو سس3ضبتم سبویس. ساطلحسا ا سزسقوتئمساتیودسحوداکث سحودز.سسسسس 

 ا ائبسشدهساا ( س706سام تایساوا د،س. سااات دا .سمو سای ارسابسشنت هسSIPOREX. س.یلا سبی  ساتسقطیتتس

 ااسیبول سکو .هسزس زاساوط ساینوت سسسسسشوت بسسااوتاسمتلوبسسدسابسمی ا  ساتشودسکوبساوبس احاو ساجساوینس. دا وبسسسسسس زارسال.رسزسکت ای سبویساتی

 زاساوول ساتیودسحفو سشودهسزسسسسسسااوتاسبوویسای وت.سشودهسسسسشل. سپسساجساینت سبوویسزس وتسجموترسقو ا س.ا.رساوول س. سمحولسمول.،سشویلس. دا وبسسسسسسسسس

   ی . 

 های( بعدیهای )ردیفنصب رج  -13-3-3

ماوو ساووتس. جسینوول.اس جسجیوو ینس تصوووبس.اشووابساتشوود ساجسیووکسبیووشسپالاووایی ساوو ااسسمیووو س150جساتیوودسحوودز.س. جاووتاسینوول.اس. ساوو س 

وسا یودسزسیوتسمووی ساویمسسسسسل.اوا سیوتسا قو سمبصولصسبوسسسسسسا ولارساوبس احاو ساوتسا هسسسس اسمو سسSIPOREXاتاسشل. ساول اتسااافت.هسم   ظیمساول 

سشیت سجرسای ت.س نل. ساتسزس   س اسابسزایوباتاس تایوتیتسکتالسزسانچ ینسمحلسکویدسزسپ ی ،سلللب

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

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

 سک وویم س.  تسکتموولسزس. سطوو  س.یگوو سجووتاسزا سپووو س اساجس.اموولساووول س لاووطسا هسای ووت.سموو سس. سیووکسطوو  ،ساووول س اساووبسصوولس

اوت اینا سضوبتم س.اشو ،سسسس 15وسزسامو ساوول سکولبیا ساجسسسسس-4-10م  و ساوبسصول تسشویلسسسسسصل   سکبسزا سپو س. سضوبتم ساوول سقو ا سمو سسسس

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

  اووتس لاووطساووو سپووسساجسقوو ا سمیوو اساووولMC-2جوول،سشوول.ساووبسس (سابووشWall Connectionس) اووتس. ساوو س.زسیووتساووبساووول

  .یفسابسزا سپو سماصلسمیگ . د 

 سا  م س. سمحلسا صت ساتق س نت د ساجیت.سیتسحف هسااتیدس لجبس.اش سکبس تصوب

 اجرای وال پست بتنی -13-5

 ک یم اتسمشبصسم ااداسمحلساتم سزا سپو س اسمطتارس اشبا 

   ک یم اتاسا صت س اس. سکفسزساافس صیسم ز 

 مذا یم اج ااسزا سپو س اسا گتدساج ااس.یلا سمتل سم سا تصوب 

 ک ویم،ساجسیوکساوو سسسساوتس اساجو اسمو سسس. سا س.زس .یفسکوبساوول سسMC-1جول،سشول.ساوبسکت وتللگسسسسسس (Wall Connectionس)سااوافت.هس

 ک یم سابسصل   سکبس.زس.یلا سم  اس اسابسییدیگ سماصلس نتید م 

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

  شل د اتسماصلسم  لاطسایمس  مت ل سا داسمیوگ .اتسابساو 

 ا دیماتاسمل .س یتج،س.زسط  س.یلا س اسقتلیسم پسساجس صیسمتملت  

 ی یم اتساانسم .املسقتلی  

2 UNP 60 

Or Equivalent 

 

 الف-4-10شکل 

 ب-4-10شکل 

  MC-2او س

 . سا سابس .یف

 

mm120س ≥  

mm120س <  
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 ات،سزا سپوا سمطتارساتسضبتم س.یلا سملاایمس.اش  پسساجساتجسک .رسقتلی 

 گاهیتکیه نیروهای -13-6

س8-2م اجیووبس نتییوود سانچ ووینس. سا وودسسس12اس.یوولا ساووبسا وودسسمووتا سزس ی زاووتاسمووت جساجسصووفحبساوو ااساووبس.اوو س ز .رس ی زاووتاس ییووبس

 اتشد مبحبسما  اتسمو ،س ی زاتاسحتصلساجسات.سزا .سا س.یلا سقتالسمحتاببسم س6-1-2ل لبسزس. سا دس ی زاسحتصلساجسجس2800ا تمب یین

 طراحی نعل درگاه -13-7

 بارگزاری -13-7-1

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

 نتیوود،ساس ی یووفسشوودهس  ووتزجس اجسمحوودز.هساتجشوولاس. سصوول   سکووبساایووت.سزس تصوووبس

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

اس.یولا ساوبس   یویسسسس اساجسلبوبسساتجشولساوتاسسزس لاصولسلبوبسسسeL اسس یلس. موتهسسمؤر اس.ات ب

1L2زسسLسمی یم . س ظ سم س

شول.سس. س ظو سم  اوبسمو سسسساتشود،سینویو .سقلاو سسسس2Lزسس1Lکولبیا ساجسسسeLا متهس صوفسس

سمی یم  اسابسصل تسیکسمثوبسماوتزاساالضال،س. س ظ سم س یلس. متهزسات س زاس

س

𝐿𝑒

2
 ≤ 𝐿1       𝑎𝑛𝑑      

𝐿𝑒

2
 ≤ 𝐿2 

س

 ز بین دیوار و سقفدر داشتن بدونو  با در نظر گرفتن عملکرد قوسی  -13-7-1-2

مو .. س. سس.سابشو ساجساوت ساوافس یو س لاوطس.یولا ساجساوافساوتالی ساوبسکوفسم ااولسمو سسسسسسسسسسسس. سصل   سکبساینساافساتالی سزس.یلا س. جسق ا س گی 

سم ..:اینسصل تس.زسحتل سذیلسا  ا سم 

 س. ساوبساوافس  اودسسسسمت  ودسشویلسجیو سسسسمثوبسماوتزاسالووتقینس  اوین سس أ سام سس-الف

سشول.سزس یوتجاسساینسحتل سات سم االسشدهساجساافس لاطسینویو .سقلاو ساوبسکوفسم ااولسمو سسسسسس

ساتشد  ن س یلس. متهت بس نل.رسات ساافسابسات سابساض

س

س

س

س

  .یف(س). سا س.زس MC-1او 

 شل. قتلیسپسساجسمشکسشدرساانساتجسم 

 صفحبس و اس صیسشدهس. سکف
 شل.  ضتاسمتل س لاطساانسپ سم 

L2 L1 

 زجرسمصتل سا تی 

Le 

L2 L1 

Le 

 . ج

Le 

 . ج
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اموو س أ سمثوووبسماوووتزاسالوووتقینس  اووین ساجساووافسیبوول س نتیوودسزساووتسجیوو سسس-و

اوت اینا س تصووبس.اشوابساتشود س. سایونسحتلو سابشو ساجساوت ساوافسسسسسسسسسسس25اتجشلاساوتالی سس

سم .. اتالس ی س لاطس یلس. متهس حنلسم 

س

𝐿𝑒

2
 ≤ 𝐿1       𝑎𝑛𝑑      

𝐿𝑒

2
 ≤ 𝐿2 

س

س

س

س

س

اووت اینا س تصوووبس.اشووابساتشوود س. سایوونسس25اموو س أ سمثوووبسماوووتزاسالوووتقینساجساووافسیبوول س نتیوودسزساووتسجیوو ساتجشوولاساووتالی سکناوو ساجسس-ج

سس نتید ر سم ،سات سا ااتل ساجساافسزسات سمصتل سجی ساتجشلاساتالی سا س یلس. متهسا یلس. متهات سحتصلساجسمصتل ساتالاسابسحتل س

س

 عملکرد قوسی و داشتن درز بین دیوار و سقفدر نظر گرفتن  بدون  -13-7-1-3

اس.یولا سکومساتشود س.زدسجموت  سکوبسطو احسسسسسسس وتسلبوبسسساتجشولساسمیو یم ساز سای یوبس تصووبسسسظو سمو سسصل تس. س س.زحتل سات اتاسزا .هس اسابسساین. س

سک د ترسط حسم ابسصل تسج  ا سیکس یلس. متهس اسا ااساتجشلاتاساتمان

اوتسطو حس نتیود،ساتیودسا  ماو ینس. وس اس. س ظو ساگیو .سزسسسسسسسسملاادسیوکس ول،س یولس. موتهس اساو ااساتجشولاتاساوتالاس. وسسسسسسس. سحتلا سکبسط احسم 

ساس.یلا س اسمدس ظ سق ا س.اد انچ ینسکلبیا ینس تصوبساجسلبب

اوتاسموؤر سمافوتزتسطو حسسسسس. موتهساو ااساتجشولاتاساوتس.ات وبسسسسسساقاصوت.اساتشود،ساتیودسب ودس یو س یولسسسسسسس یولس. موتهسس. سصل   سکبسابلاادسطو حسس

 نتیود سامو ساجسینویوو .سقلاو سصو  س ظوو سشول.سزس. جسم تاوویساومساوینساووافسزس.یولا سپوویشسسسسسسسسس

لس. مووتهس. س ظوو س وولارساووبسصوول تسیووکسمووواطیلس. ساووتالاس یووای وو سموو ..،ساووت سزا .هس اسموو 

سم    

𝐿𝑒

2
 ≥ 𝐿1 

سسات اینا سکنا ساتشد س16اجسسشل.س شیننس یلس. متهای،سمتهس ن 

 و بدون درز بین سقف و دیوار بدون در نظر گرفتن عملکرد قوسی  -13-7-1-4

Le 

 . ج

25 cm 

L2 L1 

Le 

 . ج

L2 L1 

L2 

Ls 

Le 

 qe . ج
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 اودسس. ساینسحتل سمت  دس ز،سقبلسیالزهسا سات سمصوتل ساوتالاس یولس. موته،سابشو ساجساوت ساوافسزسمصوتل س.یولا ساوتالی ساوبس یولس. موتهسمو سسسسسسسسسسسسسس

 م .. اتالی س ییینسم ساس رساتسمثوبس  این ساجس زاساافکبسمحدز.ه

 تعیین مقطع -13-7-2

 ولارس رس اسمت  ودسسساوتاس.زسطو  س. وسماصولس بتشود،سمو سسسسس،سامو س یولس. موتهساوبساوالرسسسسس یولس. موتهسساس جا.سزساوت س زاسساتسمشبصسال.رس.ات وبس

سیکس ی س.زسا سمفصلسط حس نل. 

 

 نعل درگاههمراه با نعل درگاه در نظر گرفتن عملکرد مصالح باالی  -13-7-3

 اس. س ظوو سم  وو  سالباووبس یوولس. مووتهس وولارساروو سمشوا  سینویوو .سکتمپلجیوو سمصووتل ساووتالی سزسسموو  یوولس. مووتهساو ااساقاصووت.اسشوودرسطوو حسس

اوتاسم الطوبسزسضو اییسمشوت ک سذکو سشودهسااو سکوبس. سذیولساوبسسسسسسسسسسساوتس  مول سس. سا م ساجسماتالتسزسکاوتوسسم .. ااافت.هساجساینس ز،س لصیبس ن 

سشل. طالیتتسایشا ساشت هسم اتسجه سکویساا م ساجس ر

 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

 نعل درگاه اجرای -13-8

اوتاسم وتز سزسج ئیوتتساجو ااس رس.قو سسسسسس نتییودساتیودساوبسج ئیوتتسا صوت س رساوبساوول سسسسسسسافت.هسمو س. سصل   سکبساجس یلس. متهساینسشو ک سااوسس

اوتساتیودسسساتشودسزسانوت طل سکوبسمفاوبسشودس.زس یاوبس. سمول .سااوافت.هساجس یولس. موتهسسسسسسسسسس نتیید س.یایلسپیشو هت.اسایونسشو ک سمطوتارسشویلسجیو سمو سسسسسسس

س یتی سشل. 

سات اینا س تمینسشل. س16اسحداقلسا داجهسازلینس یابساینساا سکبسحانتس شیننس یلس. متهساب

،سکوبساوبسایونسم ظول ساتیودس. جسم تاویسانو اهسا صوتالتسسسسسسسسس.زمینس یابساینساا سکبسزجرساافسزسات اوتاساوتالی ساوبس یولس. موتهسم ااولس شول.سسسسسسس

سسا بتذس نل.  اسسااات دا .سا ااسجدااتجاسزجرساافساجس.یلا سزس نهیداتسالجدسجه سا صت سان مترس.یلا سابسااف

Le 

 . ج

L2 L1 

qt 

120 cm 

25 cm 
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سم .. اتیبسم اا سم سجی ا م سادزرسااافت.هساجسالنترسکشش س ضتاسجی ساول س اسمتل س  نتیید سجی اسمطتارسییسس

 نکات ایمنی اجرای سنگ نما -13-9

قوتئمسجهو س گهودا اساویمس.امولسااوی س. ساو گس نوتساوبسسسسسسسسسسسLشول.ساجساوو سسسجه سجولمی اساجس ی ،سا گس نتس. سا گتدسجل لبس لصویبسمو سس

 ا ااسج ییتتسایشا سابسکاتوسی تص سزسج ییتتساتمانترسم اجیبسشل. ست.هسشل. صل تسشیلسجی ساااف

 ضوابط اجرایی دیوارهای غیر باربر -13-10

ساتشد ال ام سم س2800سا تمبمطتارس یینس.یلا ات یتی س یتتسجی س. سمل .س

 اینس.زسپش سا دسکلبیا ینسمادا سجی ساا :ساحداکث سطل سم تجس.یلا سجداسک  دهسالف 

 اا سضبتم س.یلا سیتسششسما ؛سا سکدادسکنا ساتشد بهلسا 

پش سا دساتیدسابسضوبتم سحوداقلسمیوت. سضوبتم س.یولا سزساوبسطول سحوداقلسسسسسسسسسو س
1

6
طو  ینساتشود ساوبسجوتاسپشو سا ودسسسسسسسساا  ماو ینس.ات وبسسس

ساتاس و اسیتساال  سااافت.هسک . س لارساجساال کم 

 
اول

 

SI
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R

EX
 

 قتئمسLاو س

 ایم



22 
 

ساماوو ساوول.هسکووبس. سصوول تس  ووتزجساجسایوونسمیوو ارساتیوودساووتس هیووبسسس5/3س اجسکووفسم ووتج اووتاسغیوو ساووت ا ساجس ووحووداکث سا  فووت،سم ووتجس.یلاج س

ساتاسا ا سزسقتئمسابسطل سم تایسابس الی س رساقدادس نل. کال 

س120حووداکث سسامطووتارسشوویلسذیوول،س. ساوو س.زساووول سزساووبس تصوووبس. س .یووفس موو س.یوولا ،سجهوو سا صووت س.یوولا ساووبساووافساتیوودساجساووو س. س

ساوبسجیو سپلشوشساوافسمهوت سشول د سسسسسسستمالًاتی سکبس. س نتدسا  فوت،سطباوبسا.اموبس.ا  ودساتیودسکوسسسسسس یغب نل. سات اینا سااافت.هس

فصولس.اشوابسسستشودسزسینویو .اسمشوتابس یو س.زساو سمسسسسسا ااس  یبس  ات س.یلا ،س. سمت جساجسصوفحبسمول.سمشوتابس یو سطو هس بسسسسس

  لقت  س.یلا سابسشیلسمطولا سمهت سم .. سااتشد،ساتیدسلبب

جوتاسسسنا ساوبساوت ایسس3اوبسضوبتم سسسرسیوتسپالاوال لدسسسیکسالیوبس ولدسپوو سااواتی سسسسساجسل.س. ساتالاس جس م ش لصیبسم 

  شل. شل.سجه سجولمی اساجس   س تش ساجسا  س ی س انس لصیبسم مالتسااافت.هسم ..سکبس. س.یلا اتی سکبسابسپلسمامسم 

 سیوتساو سالنوترس.یگو اس. سا ااو سا اوت.رسمهوت سشول دسزساوبساوافسسسسسسسسسسساینسمطویس اساتیدس. س ظ س.اشو سکوبسایونس.یلا اوتسحانوتساتیودس لاوطساووسسسسسسسس

 ا صت س.اشابساتش د 

اوتاساحتطوبسساوتمانترسیوتسکوال سسسسااتی سکبس. س نتدسا  فت،سطبابسا.امبس دا  دساتیودساوتسکوال س ولال.اسیوتساا و ساوبساوتجهسسسسسسسس لقت  س یغبسالببه س

س یغبسماصلسکال سا داسشل. ساک  ده

یدسابسیکس یغبس.یگ سیتسیوکس.یولا سینول.ساو س رسیوتسییو ساجساجو ااساوتجهسیوتساوال کس)زا سپوو (سکوبساوبسانوینسم ظول سسسسسسسسسسسسسسسساتساتلببسقتئمس یغبز س

   یبیبسشدهساتسا صت سکت  س ییبس.اشابساتشد 

زلو سس سمو ..س یغوبساوبس.یولا سکوت  س واو سمو سسسسسسمیو سبیودهسشول.،سا صوت سسسسسیوتساشو سسسان متر. سصل   سکبس.یلا سزس یغبسمای سابس رسابسصل تسج س

سا. سصل   سکبس یغبسایدساجساحداثساوبس.یولا ساودزرسا صوت ساوبس رساوتمابسشول.،س. سمحولس اوتطشسزسحوداکث ساو ساوبس .یوفساوتسااوافت.هساجسزاویوبسسسسسسسسسسسسسسسس

ینول.سسسا یغبسابس.یولا سمایو سمو ..سزس. سغیو سایونسصول تساتیودساجساوال کس)زا سپوو (سااوافت.هسشول. س. ساو س.زس یغوبسسسسسسسسسسسسساتیو سم ا صتل سم تایس

  یدساتسامسماصلسزساوابساتشد ا سامسات

ااس.یگو سزسیوتسیوکس.یولا سینول.ساو س ر،سییو ساجساجو ااساوتجهسزسیوتسسسسسسسسسسساوتساتیودساوبس یغوبسسسساتس بتیدسابسصول تس جا.ساتشود سایونسلبوبسسسسلببسقتئمس یغبح س

    س ییبسک د ی ص سقتئمس)مت  دسیکساال کس لال.ا،ساانسموط سزسیتسبلا (سکبسا ااسانینسم ظل س. س ظ سم  ابسشده،ساتسا صت سکت
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سج ئیتتس صیسزا.ا س. سمحلس. وسمطتارسشیلسذیلسملاادسال.:

سمطتارسشیلسذیلسملاادسال.:سپ   هج ئیتتس صیسزا.ا س. سمحلس

س

 گاهیهای تکیهطول -13-11

زساوبسشویلسم تاوب سسسسموتا سم تاویسمطوتارسجودز سذیولسسسسسسطول س ییوبسسساوتی ساوتسساتاس ل سااافت.هس شول.ساتیودس یولس. موتهسسسسیلاجسشس. سصل  ییب

 . سجتاسمل.سق ا سمی  د 

س

 (cm)گاه باربر طول تکیه cm (L)آزاد  یدهانه

س15س100زسکنا ساجسس100سا.ات ب

 L×سس15/0س300زسس100اینس

 افقی( ژتیرهای پیوستگی )شنا -13-12
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اتیودسطبورسااوات دا .سسسس. س.یلا اوتاساو ودسزسطلیولسسسسساوتسزسانوبس.یلا اوتاس جا.س یبیوبسشول د سسسسسپ وتهس ی اتاسپیلااگ ساتیدس. ساط ا ساوتلینسزسجوترسس

سس(سااافت.هسشل. پش سا د)س،سامساجس ی اتاسپیلااگ سزسامساجساال ک2800

 کنترل و بازرسی -13-13

س. سشیلسجی سکویبس یت  سکبس. ساج ااس.یلا سغی سات ا ساتیدس یتی سشل.،سابسصل تسبکسلیو سا ائبسشدهساا  

س

س

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

اتس بتیدسایشساجسسینرسشیت سیتسال ا سسس-9
1

3
 ضبتم س.یلا سشل. س

اوووتاساضوووت  ساجس زاسسموووالتس-10

 اط س نی سشل د 

ماوو سس4اس. جس. سحووداکث س یبیووبس-11

ا ااوو سضووبتم س.یوولا سزسیووتسسسسس40یووتس

زسس2800مطووتارسااووات دا .س یووینس تمووبس

  اشب

میو ساتیودسحوداکث سسسساو ،سساتااو س-8

  یبیبسشل د سید.. سا سابس جسیکس

اتسسپلشوووت  ساول حداقلسطل سامسسس-7

 ات ا سما س15 تسس10

ضووبتم س. جاووتسکووبساووتسمووالتسالیووبسسسسس-1

 میوینا ساتشد س3 تسس2شل.،س تج سپ سم 

 . جاتاسا ا ساتیدسکتمالسپ سشل د س-2

  یدس ینی سشل داتاس اییس.یدهساتاول س-3

 . جاتاسینل.اساتیدسکتمالسپ سشل د س-4

 مالتسمتابساینترس)ا ا (س-5

ااوووووافت.هساجسیوووووتیرس طووووولاا س. سس-6

اوووت اینا ساجسس30  اجاوووتی سکوووبسکناووو ساجس

 اط سجمینساتال  ساوا د 

اجساووو سااووات دا .ساووتسضووبتم سسس-12

 میوینا سااافت.هسشل. س2

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

 لببس لقت  

  نتاسجت ب   نتاس زسابس ز

  ی زاسجل لب

 بدون تیر پیوستگی

 تیر پیوستگی با

  نتاسجت ب  ز نتاس زسابس 

  ی زاسجل لب

  غیی سشیل

  غیی سشیل

  ی سپیلااگ 


