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 توزیع تنش محوري در دیوار ناشی از بار جانبی درون صفحه  7-1شکل 

 

 بست دیواري: -8-2-1

شود. این وسیله  کار گرفته مینوعی وسیله مکانیکی است که براي اتصال دو یا چند قطعه یا عضو بنایی به یکدیگر به 

 ها باشد. هاي دیوار و گیرهمهارها، قالبشامل  

 بند بستر (افقی)  -9-2-1

 شوند.الیه افقی مالت است که واحدهاي مصالح بنایی بر روي آن قرار داده می

 بند کله (قائم) - 10-2-1

 شود.الیه قائم بین واحدهاي بنایی است که با مالت یا دوغاب پر می 
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 بند افقی و قائم 8- 1شکل  

 

 بند گلویی  - 11-2-1

فضاي خالی است که به صورت قائم در طول یک جداره بنایی و قسمت ساخته شده پشت آن قرار دارد و با مالت یا 

 شود. دوغاب پر می

 بند گلویی  9- 1شکل  
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 پیوند ممتد 12- 1شکل  

 

 تغییر مکان نسبی  - 16-2-1

ضرب تغییر مکان محاسبه شده از یک تحلیل  اختالف تغییرمکان در باال و پایین طبقه مورد نظر است که از حاصل

تر به جابجایی هر طبقه نسبت به طبقه زیرین خود در  آید. به عبارت ساده، بدست میdCارتجاعی در ضریب افزاینده، 

 ، تغییر مکان نسبی گویند.dC، ضریب افزایشی
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پیمانه شن (به درشتی حداکثر نصف ضخامت   3/ 5مخلوط بتن مصرفی در بلوك باید از یک پیمانه سیمان پرتلند و 

لیتر آب براب بتن   160-180لیتر آب براي بتن لرزیده یا  130-150پیمانه ماسه و  5/2و   ترین دیواره بلوك)نازك

 تواند توسط دست یا ماشین حساب انجام شود.اختالط مینلرزیده در هر متر مکعب تشکیل شده باشد، 

شود. براي استفاده از بلوك سیمانی به عنوان عنصر باربر در  هاي سیمانی به دو صورت باربر و غیرباربر استفاده میبلوك

 گردد. نیز در آن رعایت 8-2هاي بلوك باید با بتن یا مالت کامال پر شده و ضوابط جدول  اي، سوراخ اعضاء سازه

 ها ضوابط ضخامت جان و پوسته 8-2جدول 

عرض بلوك سیمانی  

 متر) (میلی

 حداقل ضخامت پوسته 

 ) 1( متر)(میلی

 حداقل ضخامت جان

 )2)( 1( متر)(میلی

 ضخامت جان معادل 

 ) 3(متر بر متر طول)(میلی

 136 20 20 102و   2/76

152 25 25 188 

203 32 25 188 

 209 29 32 و بزرگتر   254

 متر باشد میلی  16ی کامالً دوغاب شده ضخامت پوسته و جان نباید کمتر از مانیسهاي  ): براي بلوك1(

 باشد.می  مترمیلی 20متر، حداقل ضخامت جان میلی  25ها کمتر از براي بلوك سیمانی با فاصله بین جان ):2(

ضوابط مستثنی هستند. در این موارد براي محاسبه  هاي سیمانی دوغاب شده کامل یا به شکل جزئی، از این بلوك): 3(

 ضخامت جان معادل باید طول دوغاب شده از طول بلوك کم شود.

 

 ؟ هاي زیر صحیح است : با توجه به بلوك سیمانی زیر کدام یک از گزینه 13مثال

 ACEتألیفی 

 توان استفاده کرد.اي میاین بلوك را فقط در دیوار غیرسازهالف) 

 توان استفاده کرد.اي میاي و هم در دیوار سازهاین بلوك را هم در دیوار غیرسازهب) 
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گرم بوده است؛ حداقل وزن مجاز این سنگ   18750آهکی متخلخل بعد از غرق شدن در آب وزن یک سنگ : 16مثال

 ؟ تواند باشدچقدر می

 ACEتألیفی 

 گرم  14063الف) 

 گرم   15000ب) 

 گرم   13125ج) 

 گرم   16305د) 

 4-4- 2-2براساس بند 

هاي رگی  مگاپاسکال باشد. جذب آب سنگ 15مقاومت فشاري سنگ مورد استفاده در عضو بنایی باربر نباید کمتر از 

دردصد تعیین   30ها درصد و توف 25درصد، سنگ آهکی متخلخل  15هاي آهکی متراکم درصد ، سنگ 5حداکثر 

 شده است. 

18750 − وزن سنگ خشک 

وزن سنگ خشک 
≤  یا  0/25

18750

وزن آجر  خشک 
≤ 1/25 ⇒⇒⇒ وزن سنگ خشک  = گرم 15000

 . بنابراین گزینه ب صحیح است

 

 فوالد  -5-2-2

 شوند.تقسیم بندي می و شبکه فوالد جوش شده هااتصال دهنده ،میلگرد، فوالدهاي ساختمانیفوالدها به سه دسته  

 میلگرد  -الف   -5-2-2

 هاي رنگ، روغن، گرد و خاك و هر نوع آلودگی دیگر باشد. میلگردهاي فوالدي باید تمیز و عاري از پوسته 

 فوالدهاي ساختمانی  –ب  -5-2-2

هاي نورد شده و ورق باید از نواقصی که به مقاومت یا شکل ظاهري آنها لطمه میزند، عاري قطعات فوالدي اعم از نیمرخ

استفاده از قطعات زنگ زده و پوسته پوسته شده مجاز نیست، مگر اینکه بواسطه ماسه پاشی یا برس زنی کامالً   باشد.

ها ضعیف شده باشد، سطح واقعی ضعیف شده باید در محاسبات چنانچه سطح مقطع نیمرخ تمیز شوند. در این حالت، 

 منظور شود. 

 هااتصال دهنده -پ-5-4-2-2

ها و مهارهاي ساخته شده از مس، برنج یا دیگر فلزات مقاوم در برابر خوردگی باید داراي مقاومت تسلیم حداقل  بست

 مگاپاسکال باشند.  200برابر با 
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 هاي منشوري واحد بنایی قبل از اجراء ساخته شده و مورد آزمایش قرار بگیرند.یک مجموعه پنج تایی از نمونه

مترمربع از مساحت    450طراحی مورد استفاده قرار گیرند، در حین اجرا براي هر هاي مجاز در که کل تنشدرصورتی

 هاي منشوري ساخته شده و آزمایش شود. تایی از نمونهدیوار، یک سري سه

 هاي کارگاهی الزم نیست. هاي مجاز در طراحی مورد استفاده قرار گیرد، ساخت و آزمایش نمونهکه نصف تنشدرصورتی

 

 :8فانوس

که مهندس ناظر در انطباق مقاومت فشاري واحد بنایی اجراء شده با مقاومت فشاري مشخصه، دچار تردید صورتیدر 

ساخته    يمنشور  هاياز نمونه تاییسه يسر کی وار،یمترمربع از مساحت د  450هر  ي اجرا برا نیدر حشود، براي کنترل 

 شود.  شیشده و آزما

 

 روش تخمین  -2-4-2

دار و توخالی، بر  شود. مصالح بنایی سوراخبرآورد میبراساس جداول  مقاومت فشاري مشخصه واحد بنایی  این روشدر 

 شود. مبناي حداقل مساحت خالص محاسبه می

��( مقاومت فشاري مشخصه واحد بنایی  11-2جدول 
 ) برحسب مقاومت فشاري آجر رسی �

) Mpaمقاومت فشاري مشخصه آجر (ردیف
��مقاومت فشاري مشخصه واحد بنایی 

� )Mpa ( 

سیمان نوع متوسط -مالت ماسه سیمان قوي یا خیلی قوي -مالت ماسه

1 ≥ 105/3 3 

2 9 4/3 8/2 

3 8 3 5/2 

4 7 8/2 3/2 

5 6 4/2 2 

6 5 2 7/1 

7 4 8/1 4/1 

8 3 4/1 1 
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��( مقاومت فشاري مشخصه واحد بنایی  12-2جدول 
 ) برحسب مقاومت فشاري بلوك سیمانی �

 ) Mpaمقاومت فشاري مشخصه بلوك سیمانی (ردیف

��مقاومت فشاري مشخصه واحد بنایی 
� )Mpa ( 

سیمان قوي یا  -مالت ماسه

 خیلی قوي 

سیمان نوع  -مالت ماسه

 متوسط 

1 ≥ 3520 19 

2 25 17 16 

3 20 13 12 

4 13 10 9 

5 9 6 6 

 

 مدول گسیختگی واحد بنایی  -5-2

 بنایی با توجه به نوع مصالح بنایی، امتداد تنش و نوع مالت مصرفی باید تخمین زده شود. مدول گسیختگی واحدهاي

 ) Mpa( �� مدول گسیختگی واحد بنایی 13-2جدول 

امتداد تنش کششی خمشی و نوع مصالح بنایی
 نوع مالت 

 سیمان متوسط -مالت ماسه سیمان قوي یا خیلی قوي -مالت ماسه

 عمود بر بندهاي افقی:

 واحدهاي توپر 

 واحدهاي توخالی:

 دوغاب نشده 

 دوغاب شدهکامالً 

 

69/0 

 

43/0 

12/1 

 

52/0 

 

33/0 

09/1 

 موازي بر بندهاي افقی:

 واحدهاي توپر 

 واحدهاي توخالی:

 )1(یا قسمتی دوغاب شده دوغاب نشده

 کامالً دوغاب شده

 

38/1 

 

86/0 

38/1 

 

03/1 

 

65/0 

03/1 

 آید.یابی خطی بدست میبنایی که قسمتی دوغاب شده است، مدول گسیختگی از درون  براي) 1(
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 تنش کششی در راستاي بند افقی  6- 2شکل  

 

 
 تنش کششی عمود بر بند افقی 7- 2شکل  
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 انفصال دیوار باربر 1- 3شکل  

 

 اي (درز انقطاع) درز لرزه -2-2-3

به همین دلیل ممکن است به صورت هم فاز  ،بدلیل تفاوت جرم و سختی، دوره تناوب متفاوتی دارند مجاور هم دو سازه

ها به یکدیگر برخورد کرده و  طبقات ساختمان  ،در هنگام زلزله، بدلیل حرکت یا جابجایییا یکپارچه باهم عمل نکنند. 

ر را با ایجاد درز انقطاع از یکدیگر جدا کرده تا از  شود. به همین منظور دو ساختمان مجاوسبب ایجاد صدمات به سازه می

 اي باید ملزومات زیر رعایت گردد.در اجراء درز لرزه عمل آید.برخورد آنها با یکدیگر جلوگیري به

متر،  میلی  50متر به ازاي هر یک متر ارتفاع کوتاه ترین ساختمان و یا قسمت جدا شده و یا میلی 10درز انقطاع نباید از 

 کدام که بیشتر است، کمتر باشد.  هر

 هاي جدا شده اجراء شود ولی الزم نیست در پی مشترك دو قسمت جدا شده ادامه یابد.درز انقطاع در تمام ارتفاع قسمت

 اي باید عاري از هرگونه مصالح ساختمانی از جمله نخاله بوده و بهتر است با مواد پرکننده نرم پر شود. درز لرزه


