السامات طراحي سازه
 -1در ايي سيستن هيشاى ًياس تِ ضٌاصّاي قائن تؼلت هسلح تَدى تتي ديَارّاي  ،3Dتِ اًذاسُ ديَارّاي تارتز غيز هسلح
ًثَدُ ٍ ضَاتظ هزتَعِ تاتغ فصل سَم استاًذارد ً 2800-84ويتاضذ.
ضٌاصّاي قائن در هحل تقاعغ دٍ ديَار تارتز تزضي ٍ ّز جا كِ تزًاهِ تحليل كاهپيَتزي ًياس تِ الواى هزسي را عثق
هحاسثات ساسُ اي اػالم ًوَد ٍ ًيش هغاتق ضَاتظ كٌتزل الغزي صفحِ اي تؼلت ضخاهت كن ديَار ٍ عَل آساد يا ارتفاع
سياد آى ،تِ ضٌاص ًياس تاضذ ،تكار هيرًٍذ.
ضٌاصّاي افقي ًيش در هحل تزخَرد صفحات افقي سقف تا ديَار ّاي تارتز ،جْت پخص يكٌَاخت ػكس الؼول تكيِگاّي
رٍي دٍ اليِ تتي پاضي عزفيي تكار هي رًٍذ ٍ در خصَظ تيغِّاي جذا كٌٌذُ ٍ غيز تارتز استفادُ اس هص  Lضكل تزاي
اتصال تيي سقف ٍ ديَار كفايت هيًوايذ.
ػزض ضٌاص افقي حذاقل تزاتز فاصلِ تيزٍى تِ تيزٍى تتي پاضطي ٍ يا  17ساًتيوتزّ ،ز كذام كِ تيطتز تاضٌذ ٍ ارتفاع آى
تزاتز ارتفاع تتي ساسُاي سقف ،اختيار هيگزدد.
درصذ آرهاتَرگذاري عَلي در ضٌاصّاي افقي هستقز رٍي ديَار تارتز هؼادل  ٍ 1.4/fyدر قسوت ّايي كِ سيز ضٌاص خالي
است (هاًٌذ ًؼل درگاُ يا تيزّاي تتٌي) هيشاى آرهاتَر آى اس هحاسثات ساسُ تِ دست هيآيذ.
 -2كليِ ديَارّاي تارتز ثقلي ٍ لزسُاي در عثقات تايذ دريك صفحِ قائن رٍي ّن قزار گزفتِ تا تتَاًٌذ ًيزٍّا را هستقيواً
تِ پي هٌتقل ًوايٌذ .تغييز در هَقؼيت ديَارّاي غيز تارتز در عثقات هجاس هي تاضذ.
 -3در ايي ساسُّا تزجيح تِ استفادُ اس ديَار غيز تارتز ،در صفحِ ًواي اصلي(كِ پٌجزُّاي سيادي دارد) ،هيتاضذ ٍلي در
صَرت اصزار تز ايي اهز ،هيتَاى ديَار تيي دٍ پٌجزُ هتَالي را در هحاسثات ساسُاي ،داراي ًقص ،تارتزي ًوَدُ ٍ ديَار كف
ٍ رٍي پٌجزُ ،غيز تارتز اًتخاب گزددً .يش در صَرت ٍجَد ًياس هثزم تِ تارتز ًوَدى صفحِ ًوا ،اس هطْاي تخت تلٌذ ارية
در تاال ٍ پاييي گَضِ ٍ سيز ٍ رٍي پٌجزُ ّا استفادُ هيضَد( .هاًٌذ آرهاتَرّاي قغزي سيز تاسضَّا)
 -4در هؼواريْاي پيچيذُ تز ،هيتَاى اس سيستن تزكيثي اسكلت تا اجزاي ديَار تزضي تزجيحاً تِ رٍش پاًل دٍ جذارُ تا تتي
هياًي درجا ،استفادُ ًوَد.
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 -5تِ لحاػ اقتصادي جْت كاّص پزت هصالح ،اًتخاب اتؼاد ديَارّا ٍ تاسضَّا تِ صَرت هضزتي اس ػزض هحصَل پاًلي
تارتز ٍ تِ لحاػ فٌي رػايت هحذٍدُ السم تزاي اتؼاد تاسضَّاي در ٍ پٌجزُ جْت تاهيي تارتزي لزسُاي ٍ ًيش تقَيتْاي السم
اعزاف آًْا تَصيِ هيگزدد.
 -6اس ت ؼثيِ تاسضَّاي تشرگ هاًٌذ درب در گَضِ ّاي ديَار احتزاس ضذُ ٍ در صَرت الشام تِ ايي اهز ،جْت كٌتزل كواًص
ػضَ پَستِاي ،اس الواى هزسي در اًتْاي آساد ديَار استفادُ ضَد.
 -7كٌتزل كلي ضخاهت تيزٍى تِ تيزٍى ديَار تارتز تتٌي تز اساس تٌذ  -3-5-16-9الف تزاتز يك تيست ٍ پٌجن عَل آساد
يا ارتفاع آساد ديَار ّز كذام كَچكتز تاضذ ٍ  150هيلي هتز هيتاضذ.
 -8در هَرد تاسضَّا (هاًٌذ درب ،پٌجزُ ٍ كاًال كَلز) توزكش تٌطْا در گَضِّاي تاسضَ ٍ تقَيتْاي السم دٍر آًْا تخصَظ
در تارگذاري سلشلِ ،تز اساس ًتايج ػذدي حاصل آًاليش كاهپيَتزي تايستي در عزاحي در ًظز گزفتِ ضَد .در ًقاط توزكش
تٌص هاًٌذ دٍر تاسضَّا ،گَضِ ديَارّا يا هحل تقاعغ ديَارّا ،حتواً تِ هيشاى السم اس ضثكِ ّاي هص تقَيت استفادُ
هيگزدد.
 -9هغاتق آييي ًاهِ تتي ايزاى (آتا -تجذيذ ًظز اٍل) تٌذ -2-4-16ج ،آييي ًاهِ تتي آهزيكا  ACI318-05فصل
چْاردّن تٌذ  ٍ 14-3-3-C ٍ 14-3-2-Cهتي هٌتطز ضذُ تَسظ هزكش تحقيقات ساختواى ٍ هسكي تا ػٌَاى " في
آٍريْاي تاييذ ضذُ  – "...فصل چْارم ساختواًْا تا صفحات دٍ اليِ ساًذٍيچي  3Dتا تتي هياًي در جا تا ضثكِ خزپايي
فضايي اس هيلگزد ّا سادُ تِ قغز كَچك -استفادُ اس ضثكِ هفتَل جَش ضذُ صاف (غيز آجذار) هجاس هي تاضذ.
 -10ضخاهت تتي تايذ عَري اًتخاب ضَد كِ حذاكثز تٌص هَجَد ضزيثذار اس  0/5fcتيطتز ًطَد.
 -11تزاي هحاسثِ تٌص هَجَد در تتي ،حذاكثز يك ساًتي هتز اس تتي رٍي هص در ًظز گزفتِ هيضَدٍ ،لي جْت
هحاسثِ تار هزدُ ،كل ضخاهت تتي هَجَد هحاسثِ خَاّذ ضذ.
 -12در صَرت ًياس تِ تأهيي ديَار تزضي تيص اس هقذاري كِ هغاتق عزح هؼواري هَجَد است ،هيتَاى اس تزكية ديَار
ضخين تتي آرهِ تا يا تذٍى الواًْاي هزسي كِ تِ رٍش هؼوَلي قالة تٌذي ضذُ يا تا پاًلْاي دٍجذارُ اجزا ضذُ است،
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استفادُ كزد .در ايي حالت تِ ًسثت سختي سياد ديَار ضخين ٍ يا داراي الواى هزسي ،تخص تيطتزي اس سلشلِ تَسظ ايي
ديَارّا تحول ضذُ ٍ ػولكزد غالة پاًلْاي تك در تارتزي ثقلي خَاّذ تَد.
 -13ضزية تاستاب عزح در ايي سيستن تز اساس سهاى تٌاٍب هؼادل  T=0.03 H3/4تِ دست هي آيذ.
 -14ضزية رفتار در هحاسثِ تزش پايِ سلشلِ هؼادل  R=4هيتاضذ.
 -15جْت هذلساسي ديَار پاًلي ضخاهت عزفيي تا ّن جوغ ٍ تِ هقغغ هؼادل ضخاهت هجوَع عزفيي تثذيل هيگزدد،
جْت اًجام ايي فزض تايستي هذٍل االستيسيتِ تتي پاضطي %50تتي هؼوَلي ٍ هؼادل

 2500در ًظز گزفتِ ضَد

( fcتز حسة )MPa
 -16در ديَارّاي تارتز سغح هقغغ آرهاتَر اًتظار حذاقل هؼادل سغح هقغغ هفتَلْاي قائن (تار) تَدُ ٍ تَسيغ يكٌَاخت
آى در ّز دٍ عزف ديَار تا رػايت حذاكثز فاصلِ  30ساًتي هتز اػوال هيگزدد .عَل هيلگزد اًتظار تزاتز عَل گيزايي،
ارتفاع ديَار ٍ  50ساًتي هتز ّز كذام تيطتز ضذ اًتخاب هي گزدد.
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