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ﻫﻤﻪ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﺮﺍﻱ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺤﻔﻮﻅ ﺍﺳﺖ.
ﺫﻛﺮ ﺗﻤﺎﻡ ﻳﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﺍﺛﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺫﻛﺮ ﻧﺎﻡ ﻧﺎﺷﺮ ﻣﺠﺎﺯ ﺍﺳﺖ.

ﺑﻨﺎﻡ ﺧﺪﺍ

ﭘﻴﺸﮕﻔﺘﺎﺭ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﭘﻬﻨﻪﺑﻨﺪي ﺧﻄﺮ ﻟـﺮزهاي اﯾـﺮان و اﺣﺘﻤـﺎل وﻗـﻮع ﺧﺴـﺎرت ﺟﺒـﺮانﻧﺎﭘـﺬﯾﺮ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ و اﻣﻨﯿﺘﯽ ﻧﺎﺷﯽ از زﻟﺰﻟﻪ در ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،ﻣﻌﺎوﻧﺖ
ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري وزارت ﻧﻔﺖ در ﺳﺎلﻫﺎي ﮔﺬﺷـﺘﻪ ،ﺑـﺎ ﻫـﺪف اﻓـﺰاﯾﺶ اﯾﻤﻨـﯽ و
ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮﭘﺬﯾﺮي ﻣﺠﻤﻮﻋﻪي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ و اﯾﺠـﺎد وﺣـﺪت روﯾـﻪ و اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﺳـﺎزي در
ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزهاي ﺗﺎﺳﯿﺴﺎت و ﺗﺠﻬﯿﺰات ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ ،اﻗﺪام ﺑﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪي ﺷﻤﺎرهي  038ﺑﺎ
ﻋﻨﻮان »آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزهاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺎزهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ« ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺧﺬ ﻧﻈﺮات و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﭼـﺎﻟﺶﻫـﺎ ،ﻧﺸـﺮﯾﻪي  038ﺑـﺮاي اوﻟـﯿﻦ ﺑـﺎر در ﺳـﺎل  1386ﺑـﻪ
ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي اﺻﻠﯽ و ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ و ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور ﮐﺸﻮر ﺑﺼـﻮرت ﺗﻮﺻـﯿﻪاي
و ﻏﯿﺮ ﻻزماﻻﺟﺮا اراﺋﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎزﺧﻮرد ﻣﻨﺎﺳﺐ آن و درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻈﺮات و ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدﻫﺎي
ﻣﺘﻌﺪد از ﻣﺮاﺟﻊ ﯾﺎد ﺷﺪه و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ روزآﻣﺪ ﺷﺪن آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ
و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ،ﺑﺎزﻧﮕﺮي آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ .در اﯾـﻦ راﺳـﺘﺎ،
وﯾﺮاﯾﺶ دوم ﻧﺸﺮﯾﻪ ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ﻻزم در ﺳﺎل  1389ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻻزم اﻻﺟﺮا و ﺑﺎ ﺷـﺮط
رﻋﺎﯾﺖ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻔﺎد آن ﺑﺪون ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﻔﺎد آن در ﺳﺎﯾﺮ آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﺑﺎﻟﻌﮑﺲ ،از
ﺳﻮي ﻣﻌﺎوﻧﺖ اﺑﻼغ ﮔﺮدﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ در آﺧﺮﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﯽ  2800ﮐﻪ
اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ ﺿﻮاﺑﻂ ﺑﺎرﮔﺬاري ﻟﺮزهاي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎنﻫﺎ دارد ،ﺑﺮاي ﺳﺎزهﻫﺎي وﯾﮋه ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ
ﻣﻮرد ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﺑﻪ ﻫﻤﺖ و ﺗـﻼش ﺟﻤﻌـﯽ از اﺳـﺘﺎدان ﺑﺮﺟﺴـﺘﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ زﻟﺰﻟـﻪ ﮐﺸـﻮر و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳـﺎن ارﺷـﺪ
وزارت ﻧﻔﺖ ،وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم ﻧﺸﺮﯾﻪ  038ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد و آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪﻫﺎي ﺑﻪ روز ﻣﻠﯽ و ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠـﯽ

اﻧﻄﺒﺎق ﺑﻬﺘﺮي ﯾﺎﻓﺖ و ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪن ﻓﺼﻞ ﺳﺎزه ﺑﺎ ﻣﯿﺮاﮔﺮ ،ﭘﯿﻮﺳﺖﻫﺎي ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺗﺮاز ﭘﺎﯾﻪ و
روﻧﺪﻧﻤﺎي ﻃﺮاﺣـﯽ ﺳـﺎزهﻫـﺎي ﻏﯿﺮﺳـﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺟـﺰاي ﻏﯿﺮﺳـﺎزهاي و ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿـﺮات و
اﺻﻼﺣﺎت ﺑﻌﻀﺎً ﻋﻤﺪه در دﯾﮕﺮ ﻓﺼـﻮل آن ،ﻏﻨـﺎي ﺑﯿﺸـﺘﺮي ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ ﺣﺎﺿـﺮ،
وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم »آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزهاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺎزهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ« ﻣـﯽﺑﺎﺷـﺪ ،ﮐـﻪ
ﭘﺲ از ﺟﻤﻊ آوري ﺑﺎزﺧﻮردﻫﺎ و ﻧﻈﺮات ،ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪه و در اﺧﺘﯿـﺎر ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﯽ ﺻـﻨﻌﺖ
ﻧﻔﺖ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
در ﭘﺎﯾﺎن ،ﻻزم اﺳﺖ از اﺳﺎﺗﯿﺪ داﻧﺸﮕﺎه ،اﻋﻀﺎي ﮐﺎرﮔﺮوه اﺻﻠﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﮐﻨـﺎن اداره ﮐـﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺘﮕﺬاري ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎ ،ﮐﻪ در ﺗﻬﯿﻪ و ﺗﺪوﯾﻦ وﯾﺮاﯾﺶ ﺳﻮم »آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣـﯽ
ﻟﺮزهاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺎزهﻫﺎي ﺻـﻨﻌﺖ ﻧﻔـﺖ« ﮐﻤـﮏ ﻧﻤـﻮدهاﻧـﺪ ،ﺗﺸـﮑﺮ و ﻗـﺪرداﻧﯽ ﮔـﺮدد.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺗﺸﮑﺮ از ﻫﻤﮑﺎري ﺗﻤﺎم ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ،ﻣﺪﯾﺮان ،ﻣﻬﻨﺪﺳﯿﻦ ﻣﺸﺎور و ﺳﺎﯾﺮ
دﺳﺖاﻧﺪرﮐﺎران ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ؛ اﻣﯿﺪ اﺳﺖ ﻫﻤﭽﻮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮﻫﺎي ﺳـﺎزﻧﺪه ﻣـﺎ را در
ارﺗﻘﺎي »آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻟﺮزهاي ﺗﺄﺳﯿﺴﺎت و ﺳﺎزهﻫﺎي ﺻﻨﻌﺖ ﻧﻔﺖ« ﯾﺎري ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري ﺑﺪﯾﻨﻮﺳﯿﻠﻪ از ارﺳﺎل ﻧﻈﺮات ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﻣﻬﻨﺪﺳـﺎن ﻣﺸـﺎور و
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ از ﺷﺮﮐﺖﻫﺎي ﺗﺎﺑﻌﻪ وزارت ﻧﻔﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺎ ارﺳـﺎل ﻧﻈـﺮ و ﭘﯿﺸـﻨﻬﺎد ﺑﺎﻋـﺚ ﻏﻨـﺎي ﺑﻬﺘـﺮ
آﯾﯿﻦﻧﺎﻣﻪ ﺷﺪﻧﺪ ،ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﻦ ﻣﻌﺎوﻧﺖ از زﺣﻤﺎت آﻗﺎﯾﺎن ﻣﻬﻨﺪس ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ
اﺑﻮﻃﺎﻟﺐ ،ﻣﻬﻨﺪس اﺣﻤﺪ ﻏﻼﻣﻌﻠﯿﺎن و دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ راﻣﯿﻦ اﺳﻌﺪ ﺳـﺠﺎدي در ﺧﺼـﻮص ﺣﻤﺎﯾـﺖ
وﯾﮋه در ﺗﺪوﯾﻦ و اﻧﺘﺸﺎر اﯾﻦ ﻧﺸﺮﯾﻪ ﺗﺸﮑﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻘﺪم

ﻣﻌﺎون ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ،ﭘﮋوﻫﺶ و ﻓﻨﺎوري
ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 1395

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺳﻮﻡ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ:
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻣﻴﺪ ﺍﻓﺸﺎﺭﻳﺎﻥﺯﺍﺩﻩ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻨﺎﺀﺯﺍﺩﻩ
ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮﺥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ
ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﻳﺎﻥ
ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺮﻭﻗﺪ ﻣﻘﺪﻡ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺳﻴﺪﺭﺯﺍﻗﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮﻱ )ﺩﺑﻴﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ(
ﺩﻛﺘﺮ ﺁﺭﻣﻴﻦ ﻋﻈﻴﻤﻲﻧﮋﺍﺩ
ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭﻱ
ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻴﻜﻨﺎﻡ )ﺭﻳﻴﺲ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ(

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ  -ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ  -ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺩﻭﻡ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ:
 ﺩﻛﺘﺮ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﺮﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺑﻬﻨﺎﻡﻓﺮ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮﺥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺮﻭﻗﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬﺮﺍﻥ ﺳﻴﺪﺭﺯﺍﻗﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭﻱ )ﺩﺑﻴﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ( -ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻴﻜﻨﺎﻡ )ﺭﻳﻴﺲ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ(

ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﺒﺮﻳﺰ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﺻﻔﻬﺎﻥ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ  -ﻭﺍﺣﺪ ﻗﺰﻭﻳﻦ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ

ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﺎﻥ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺩﺭ ﺯﻳﺮﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩﻫﺎﻱ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ:
 ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻬﺪﻱ ﺍﮊﺩﺭﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﺻﻮﻟﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻨﺎﺀ ﺯﺍﺩﻩ -ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺷﻬﺮﺍﻡ ﺍﻳﺮﺍﻧﻔﺮ

ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ

 ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺣﻤﺪ ﺑﻨﻲﺍﺳﺪ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﭘﻴﻠﻪﭼﻴﺎﻥ ﻟﻨﮕﺮﻭﺩﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺗﻨﻜﺎﺑﻨﻲﭘﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﻮﺩﺭﺿﺎ ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺟﻬﺎﻧﺒﺨﺶ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﻴﻤﺎ ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻬﺮﺍﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻖﻧﻮﻳﺲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺣﻤﻴﺪﺭﺿﺎ ﺧﺎﺷﻌﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺴﻌﻮﺩ ﺩﺷﺘﻲ ﺧﻮﻳﺪﻙ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺻﻼﺡﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﻭﺍﻟﻔﻘﺎﺭﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﻳﺮﺝ ﺭﺣﻴﻤﻲ ﻣﻨﺠﺰﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﺭﺳﺘﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺴﺮﻳﻦ ﺭﻓﻌﺖﻧﻴﺎ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲﻣﺤﻤﺪ ﺭﺋﻮﻑ ﺩﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪﻣﻬﺪﻱ ﺯﻫﺮﺍﻳﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﺯﻫﺮﻩﺍﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺳﺎﺣﻞﮔﺰﻳﻦ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﺳﺮﺍﻓﺮﺍﺯﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺭﻭﮊﻳﻦ ﺳﻴﺪﻧﮋﺍﺩﻳﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﻴﺪﻣﺤﻤﺪﺟﻮﺍﺩ ﺳﻴﺪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻛﻮﺭﻭﺵ ﺷﻴﺮﺍﻧﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻓﺮﻫﺎﺩ ﺻﺎﺩﻗﻴﺎﻥ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ ﺻﺒﻮﺣﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ ﻇﺮﻳﻔﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭘﺮﻭﻳﺰ ﻋﺒﺎﺩﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺷﺎﻳﺎ ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺁﺭﻣﻴﻦ ﻋﻈﻴﻤﻲﻧﮋﺍﺩ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﭘﻮﺭﻳﺎ ﻋﻠﻮﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺮﻓﺎﻥ ﻋﻠﻮﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪﺍﻣﻴﻦ ﻓﻮﻻﺩﻱ ﻃﺮﻗﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺑﻬﺰﺍﺩ ﻗﻮﻟﻔﺎﻳﻲﺯﺍﺩﻩ ﺩﻛﺘﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﻛﺎﻇﻢ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻧﺎﺻﺮ ﻛﺎﻣﺠﻮ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺍﺣﺴﺎﻥ ﻛﻴﺎﻧﻔﺮ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ ﻣﺮﻋﺸﻲ -ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻤﺎﺩﺍﻟﺪﻳﻦ ﻣﺮﻋﺸﻲ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱ ﻭ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺭﻳﺎﺳﺖﺟﻤﻬﻮﺭﻱ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻧﻔﺘﺨﻴﺰ ﺟﻨﻮﺏ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﭘﺘﺮﻭﺷﻴﻤﻲ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺁﺯﺍﺩ ﺍﺳﻼﻣﻲ  -ﻭﺍﺣﺪ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻠﻲ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﻭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻧﻔﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ

 ﺩﻛﺘﺮ ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻣﺼﻴﺒﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺷﺒﻨﻢ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﺩﻛﺘﺮ ﻛﻴﺎﺭﺵ ﻧﺎﺻﺮﺍﺳﺪﻱ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﻴﺮﻟﻘﻤﺎﻥ ﻧﻮﺭﺁﺫﺭ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻭﺍﺣﺪﻳﺎﻥ -ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻛﺘﺎﻳﻮﻥ ﻫﻤﺎﻳﻮﻥ

ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺯﻧﺠﺎﻥ
ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻔﺖ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺮﻛﺰﻱ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ
ﻣﻬﻨﺪﺳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻭﺭ

ﺍﻋﻀﺎﻱ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﻭ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺘﻦ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻭﻳﺮﺍﻳﺶ ﺍﻭﻝ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺣﺮﻭﻑ ﺍﻟﻔﺒﺎ:
 ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺳﺎﻣﺎﻥ ﺑﺎﻗﺮﻱ )ﺩﺑﻴﺮ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ( ﺩﻛﺘﺮ ﺑﻬﺮﺥ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻫﺎﺷﻤﻲ ﺩﻛﺘﺮ ﻓﺮﺍﻣﺮﺯ ﺧﻮﺷﻨﻮﺩﻳﺎﻥ ﺩﻛﺘﺮ ﻋﺒﺪﺍﻟﺮﺿﺎ ﺳﺮﻭﻗﺪ ﻣﻘﺪﻡ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻋﻠﻲ ﻃﺎﻫﺮﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪﺗﻘﻲ ﻛﺎﻇﻤﻲ ﻣﻬﻨﺪﺱ ﻣﺤﻤﺪﺭﺿﺎ ﻣﻨﺸﻮﺭﻱ ﺩﻛﺘﺮ ﺍﺣﻤﺪ ﻧﻴﻜﻨﺎﻡ )ﺭﻳﻴﺲ ﻛﺎﺭﮔﺮﻭﻩ( -ﻣﻬﻨﺪﺱ ﺩﺍﺭﺍ ﻧﻴﻚﻧﻬﺎﺩ

ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺍﻣﻴﺮﻛﺒﻴﺮ
ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺎﻩ ﺑﻴﻦﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﺷﺮﻳﻒ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻢ ﻭ ﺻﻨﻌﺖ ﺍﻳﺮﺍﻥ
ﻭﺯﺍﺭﺕ ﻧﻔﺖ

ﺩﺭ ﺍﻧﺘﻬﺎ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻭﺯﻳﺮ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺟﻨﺎﺏ ﺁﻗـﺎﻱ ﻣﻬﻨـﺪﺱ ﺑﻴـﮋﻥ ﺯﻧﮕﻨـﻪ ﻭ ﻣﺴـﻮﻭﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘـﺮﻡ
ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﺍﻣﻮﺭ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺩﺭ ﺍﺩﻭﺍﺭ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ،ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﻓﻨـﺎﻭﺭﻱ ﺩﺭ ﺗـﺪﻭﻳﻦ ﻭ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ
ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﻪ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﮔﺮﺩﺩ.
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 1-1هدف
هدف این آییننامه ،ارائهي حداقل ضوابط براي طراحي لرزهاي سازهها و تجهیزات صنعت نفت
(براساس گسترهي این آییننامه ،بند  )1-1است به نحوي كه با رعایت آن احتمال اختالل در كارایي و
بهرهبرداري این تاسیسات در زلزلههاي خفیف و متوسط ،و احتمال خسارات گسترده در زلزلههاي قوي
به حداقل برسد.
با رعایت ضوابط این آییننامه انتظار ميرود رفتار سازه در زلزلهي خفیف به گونهاي باشد كه اعضا در
محدودهي خطي باقي مانده ،در زلزلههاي متوسط و قوي بسته به اهمیت سازه میزان خسارت وارده
محدود گردد.

 5-1گستره
گسترهي این آییننامه مشتمل بر طراحي لرزهاي ساختمانهاي ضروري ،سازههاي غیرساختماني،
تجهیزات صنعتي و اجزاي غیرسازهاي به نحوي كه در فصول آییننامه به آنها اشاره شده است ميباشد.
در این آییننامه سه سطح خطر زلزله (طبق فصل سوم) در نظر گرفته شده است كه بسته به مورد
ممكن است از یك یا دو سطح خطر استفاده شود.
این آییننامه براي ارزیابي لرزهاي تأسیسات و سازههاي موجود تدوین نشده است .در این خصوص
ميتوان به نشریهي شمارهي  441معاونت مهندسي وزارت نفت مراجعه نمود.

 3-1مباني طراحي
ضوابط طراحي لرزهاي این آییننامه بر پایه روش نیرویي با كنترل تغییرمكان ميباشد كه براي
دستیابي به هدف این آییننامه (بند  )1-1كافي است .طراح ميتواند از روشهاي معتبر دیگر نظیر
روش طراحي بر اساس عملكرد ،طبق مراجع معتبر نیز ،استفاده نماید .در هر صورت رعایت ضوابط این
آییننامه نیز الزامي است.

 1-1ساختار آييننامه
این آییننامه در چهارده فصل و سه پیوست تنظیم شده است .پنج فصل اول ضوابط عمومي طراحي
لرزهاي را در بر ميگیرد و شامل :كلیات ،بارگذاري ،تحلیل خطر ،روشهاي تحلیل و اندركنش سازه -
خاك ميباشد .فصل ششم به ساختمان ضروري اختصاص دارد .در فصل هفتم ،ضوابط كلي و مشترك
سازههاي غیرساختماني ارائه ميشود .ضوابط طراحي لرزهاي اجزاي غیرسازهاي شامل اجزاي معماري و
تجهیزات مكانیكي و برقي در فصل هشتم ارائه شده است .در صورت بهكارگیري جداگر لرزهاي ،باید از
ضوابط فصل نهم و در صورت استفاده از میراگر ،از ضوابط فصل دهم استفاده شود .در فصول یازدهم

فصل اول :كليات13 /

الي چهاردهم به ضوابط خاص طراحي لرزهاي برخي سازههاي غیرساختماني مانند دودكش ،مخزن،
خط لوله و سازهي فراساحلي پرداخته شده است.

 1-1سيستم آحاد
اگر چه در این آییننامه سعي شده است روابط بدون بعد بوده و با هرگونه سیستم آحاد سازگار ،معتبر
باشند ،در مواردي كه به دلیل بيبعد نبودن ضرایب ،استفاده از سیستم آحاد مناسب الزم است،
سیستم  SIو آحاد مرتبط با آن مورد استفاده قرار گرفته و ذكر شدهاند.

 6-1عالئم و اختصارات
عالئم و اختصارات مورد استفاده در این آییننامه بهطور كلي سازگار با مراجع معتبر بینالمللي و
داخلي اختیار شدهاند .در ادامه عالئم مورد استفاده در روابط و بندهاي آییننامه ارائه شده است.
همچنین توجه به این نكته ضروري است كه ممكن است از یك پارامتر براي بیان تعریفهاي متعدد
استفاده شده باشد.
:A
 : ABمساحت پالن ساختمان در تراز پایه
شتاب مبناي طرح

: Ac
 : Afمساحت پالن پي موثر

ضریب زلزلهي جرم مواج مخزن

: Ag

حداكثر شتاب در راستاي عمود بر جهت انتشار امواج ناشي از زلزلهي طرح

: Ai

ضریب زلزلهي جرم سخت مخزن

: Ak
 : Apسطح مقطع شمع یا لوله

بار یا اثر آن ناشي از حادثهي غیر مترقبهي A

: As
 : Asiسطح مقطع دیوار برشي  iدر جهت اعمال نیروي زلزله

سطح مقطع كابل ،سیم یا میلگرد مهار دیوار به كف در مخزن

: Av
 : Axضریب بزرگنمایي پیچشي تراز x

ضریب زلزله مخزن در راستاي قائم

:a
 : aiتركیب شتابهاي طیفي مودي تراز  iسازه

بعد متوسط پالن پي موثر در راستاي مورد بررسي

: aj

ضریب اصالح دینامیكي براي درجهي آزادي انتقالي  jبراي تعیین میرایي تشعشي خاك

: ap

ضریب بازتاب جزء غیر سازهاي

: a0

پارامتر تعیین میرایي تشعشي خاك

:B

ضریب بازتاب طبق استاندارد 1344
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:B

...................................

عرض شالوده (بعد كوچكتر شالوده)

: BD
 : Bgبعد پشت تا پشت گروه شمع

ضریب عددي متناظر با نسبت میرایي موثر سیستم جداساز براي زلزلهي طرح

: BM
 : BV+Iثابت عددي براي تعیین برش پایهي حداقل در سازهي داراي میراگر

ضریب عددي متناظر با نسبت میرایي موثر سیستم جداساز براي زلزلهي نادر

: BmD
 : BmMثابت عددي براي تعیین بیشینه جابجایي بام سازهي داراي میراگر در زلزلهي نادر
ثابت عددي براي تعیین برش پایهي سازهي داراي میراگر

: BR
 : B1Dثابت عددي براي تعیین برش پایهي سازهي داراي میراگر در مود اصلي

ثابت عددي براي تعیین برش پایهي سازهي داراي میراگر در مود ماندگار

: B1M
 : B1Eثابت عددي براي تعیین جابجایي بام در زلزلهي طرح سازهي داراي میراگر

ثابت عددي براي تعیین بیشینه جابجایي بام سازهي داراي میراگر در مود اصلي

:b
 : bبعد كوچكتر پالن سازه عمود بر d

پارامتر منطقهاي وابسته به لرزهخیزي محل

:b

بعد شالوده در جهت عمود بر امتداد مورد بررسي (برابر با  Lیا  – )Bفصل پنجم

:b

پارامتر تعیین ضریب بزرگنمایي اصالح شده جزء غیر سازهاي – فصل هفتم و هشتم

: bp

عرض شیشهي مستطیلي

:C

سرعت انتشار موج زلزله  -فصل سیزدهم

: Cc
 : Cdضریب بزرگنمایي جابجایي

ضریب تعیین زمان تناوب مایع مواج در مخزن

: Ci
 : Cjضریب میرایي متمركز در مركز سطح پي در درجهي آزادي j
ضریب بي بعد تعیین زمان تناوب مخزن

: Cm
 : CmFDضریب نیرویي وابسته به تغییرمكان براي تعیین نیروي طرح لرزهاي در وضعیت بیشینه شتاب در مود m
ضریب بزرگنمایي اصالح شدهي جزء غیر سازهاي

: CmFV
 : Cpضریب بزرگنمایي برش پایهي جزء غیر سازهاي

ضریب نیرویي وابسته به سرعت براي تعیین نیروي طرح لرزهاي در وضعیت بیشینه شتاب در مود m

: Csm
 : CSRضریب زلزلهي مود ماندگار
ضریب زلزله در مود m

: CT
 : Cs1ثابت پاسخ لرزهاي مود اصلي

ضریب اصالح زمان تناوب متناسب با الغري دودكش

: Ct
: CTu

ضریب زمان تناوب سازه
ضریب كرانه باالي زمان تناوب محاسباتي

فصل اول :كليات11 /

: Cu

ضریب زلزله

: Cu1
 : Cu2حد پایین ضریب زلزله
حد پایین ضریب زلزله

: Cvx
 : Cvxmضریب توزیع نیرو در تراز  xدر مود m
ضریب توزیع نیروي جانبي در ارتفاع

: Cw
 : C1FDضریب نیرویي وابسته به تغییرمكان براي نیروي طرح لرزهاي در وضعیت بیشینه شتاب در مود اصلي
پارامتر تعیین زمان تناوب تجربي براي ساختمانهاي داراي دیوار برشي بتني

: C1FV
 : cشتاب طیفي نظیر متوسط ظرفیت فروریزش سازه

ضریب نیرویي وابسته به سرعت براي نیروي طرح لرزهاي در وضعیت بیشینه شتاب در مود اصلي

: c

مقدار متوسط شتاب طیفي در ساختگاه كه از رابطهي كاهندگي بدست ميآید.

:c
 : c10%شتاب طیفي نظیر احتمال فراگذشت  1درصد در پنجاه سال كه معادل مقدار شتاب طیفي نظیر 14
شتاب طیفي ریسك محور نظیر  1درصد احتمال فروریزش
درصد احتمال فروریزش سازه ميباشد.

:c
 : c1میانگین فاصلهي آزاد دو لبهي قائم شیشه با قاب خود
چسبندگي خاك

: c2
 : Dاثر بار مرده

میانگین فاصلهي آزاد دو لبهي افقي شیشه با قاب خود

:D
 : Dفاصلهي كف شالوده تا سطح زمین -فصل پنجم
قطر اسمي مخزن یا قطر خارجي لوله

: D1
 : D1Mجابجایي بام در مود اصلي سازه در زلزلهي نادر
پارامتر تعیین زمان تناوب مایع مواج

: DD
 : Dcجابجایي نسبي سازه بین باال و پایین شیشه كه موجب تماس شیشه با قاب خود ميشود.
تغییرمكان جانبي طرح سیستم جداساز در راستاي مورد نظر

: Df

پارامتر كنترل صلبیت شالودهي منفرد یا گسترده

: Di
 : DMتغییرمكان جانبي بیشینه سیستم جداساز در راستاي مورد نظر
طول دیوار برشي i

: DmD
 : DmMجابجایي بام در مود  mسازه در زلزلهي نادر

جابجایي بام در مود  mسازه در زلزلهي طرح

: Dmin
 : DRMجابجایي بام در مود ماندگار سازه در زلزلهي نادر

كمترین قطر داخلي لوله با در نظر گرفتن ناصافي یا اعوجاج دیوارهي لوله

: Dp

جابجایي نسبي بین نقاط اتصال جزء غیرسازهاي به سازه
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: Dpl

...................................

جابجایي نسبي طراحي لرزهاي

: Dn
 : DRDجابجایي بام در مود ماندگار سازه در زلزلهي طرح
قطر اسمي لوله

: Ds
 : DTDتغییرمكان طرح كل

ضریب تبدیل طیف با نسبت میرایي  5درصد

: DTM
 : DYجابجایي تسلیم موثر

تغییرمكان بیشینهي كل

: D1D
 : D1Mجابجایي بام در مود اصلي سازه در زلزلهي نادر

جابجایي بام در مود اصلي سازه در زلزلهي طرح

: DD

تغییرمكان جانبي طرح سیستم جداساز در راستاي مورد نظر در روش تحلیل دینامیكي

: DM

تغییرمكان جانبي بیشینه سیستم جداساز در راستاي مورد نظر در روش تحلیل دینامیكي

:d
 : dارتفاع مفید وجه جانبي شالوده در تماس با خاك – فصل پنجم
بعد بزرگتر پالن سازه

: di

ارتفاع نوار  iاز جدارهي مخزن

: db
 : Eاثر بار زلزله

قطر متوسط دودكش در كف

: Et
 : Echمدول ارتجاعي مصالح پوستهي دودكش

مدول ارتجاعي موثر مصالح جدارهي مخزن

: Ef
 : Ehاثر ناشي از مولفهي افقي زلزله

مدول ارتجاعي مصالح شالوده (بتن)

: Eloop
 : Epمدول ارتجاعي شمع

انرژي تلفشده در هر چرخهي بارگذاري

: Ep
 : Esمدول ارتجاعي مهار در مخزن
مدول ارتجاعي اولیهي لوله

: Ev
 : eعدد نپر برابر با 1/3133

اثر ناشي از مولفهي قائم زلزله

:e

خروج از مركزیت واقعي مركز جرم روسازه نسبت به مركز سختي سیستم جداساز به اضافهي خروج از
مركزیت تصادفي به اندازه  %5بزرگترین بعد پالن در جهت عمود بر راستاي مورد نظر

:F
 : F -نیروي منفي در جابجایي نظیر –Δ

اثر بار جانبي ناشي از فشار مایعات در حالت حداكثر ارتفاع

: F+

نیروي مثبت در جابجایي نظیر Δ+

فصل اول :كليات11 /

: Fa
 : Fbنیروي خالص به سمت باال در واحد طول خط لوله

ضریب اصالح طیف در بازهي شتاب ثابت با توجه به ساختگاه

: FC
 : FDنیروي جداساز نظیر جابجایي  DDمنفيتنش مجاز فشاري قائم جدارهي مخزن

FD

:

نیروي جداساز نظیر جابجایي  DDمثبت

: Fi
 : Fiنیروي جانبي وارد بر مركز جرم قسمت i
نیروي جانبي زلزله در تراز i

: Fim
 : FiRنیروي جانبي طرح در اعضاي سیستم باربر لرزهاي در تراز  iناشي از پاسخ سازه در مود ماندگار
نیروي جانبي طرح در تراز  iدر مود  mنوسان سازه در راستاي مورد نظر

: Fi1
 : FM-نیروي جداساز نظیر جابجایي  DMمنفي

نیروي جانبي طرح در اعضاي سیستم باربر لرزهاي در تراز  iناشي از پاسخ سازه در مود اصلي

FM

:

نیروي جداساز نظیر جابجایي  DMمثبت

: Fp
 : Fpنیروي زلزله وارد بر جزء غیر سازهاي
نیروي طراحي براي هر مهار

: Fp
 : Fpiنیروي وارد بر مركز جرم قسمت  iجزء غیرسازهاي
نسبت فشار طراحي به فشار بهرهبرداري

: Fstop
 : Fpxنیروي جانبي طراحي دیافراگم

حداكثر نیروي اصطكاك طراحي

: Fty
 : Fvضریب اصالح طیف در بازهي سرعت ثابت با توجه به ساختگاه
تنش تسلیم نوار جدارهي مخزن

: Fw
 : Fxنیروي جانبي طبقه یا تراز x

مقاومت جوش تحت اثر همزمان كشش و برش

: Fxm
 : Fyتنش حد جاري شدن حداقل ورق كف زیر جدارهي مخزن
نیروي جانبي مود  mدر تراز x

:f
 : fEضریب كاهش مدول برشي خاك در اثر زلزله
ضریب اصطكاك بین خاك و لوله

: fg
) : fM (mتابع چگالي احتمال بزرگاي زمینلرزه

ضریب افزایش مدول برشي خاك در اثر وزن سازه

): fR (r
) : fcapacity (cتابع منحني شكنندگي سازه
تابع چگالي احتمال فاصله

f c

:

مقاومت فشاري بتن
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:G
 : G0مدول برشي خاك در شرایط آزاد (نظیر كرنش كوچك بدون وجود سازه و زلزله)

مدول برشي موثر خاك در محاسبات اندركنش سازه  -خاك (نظیر كرنش بزرگ خاك)

: Gp
 : gشتاب ثقل زمین

مدول برشي بالشتك االستومر در مخزن

: ge
 : Hاثر بار جانبي ناشي از فشار خاك ،آب زیرزمیني ،و یا تودهي مصالح و مواد
شتاب ثقل موثر با در نظر گرفتن مولفهي قائم زلزله

:H
 : Hgطولي از گروه شمع شامل سرشمع كه در تماس با خاك مقاوم است.
ارتفاع كل ساختمان از تراز پایه

: HL
 : Hrwارتفاع دیوار حایل

ارتفاع حداكثر مایع مخزن

: Hs
 : hارتفاع متوسط سقف از تراز پایه
عمق خاك تا مركز لوله

فاصله قائم مركز سطح وجه جانبي شالوده در تماس موثر با خاك تا سطح زمین – فصل پنجم

:h
 : hارتفاع مركز جرم سازه از تراز پایه

: h
 : havمیانگین ارتفاعات نقاط اتصال جزء غیر سازهاي به سازه از تراز پایه
ارتفاع موثر سازه

: hc
 : hchارتفاع دودكش از تراز پایه

ارتفاع محل اثر نیروي لرزهاي جانبي مربوط به مایع مواج از كف مخزن براي محاسبهي لنگر پاي جداره

: hcs
 : hiارتفاع دیوار برشي  ،iمركز جرم قطعهي  ،iطبقه یا تراز  iاز تراز پایه

ارتفاع محل اثر نیروي لرزهاي جانبي مربوط به مایع مواج از كف مخزن براي محاسبهي لنگر زیر كف

: hi
 : hisارتفاع محل اثر نیروي لرزهاي جانبي مربوط به مایع سخت از كف مخزن براي محاسبهي لنگر زیر كف

ارتفاع محل اثر نیروي لرزهاي جانبي مربوط به مایع سخت از كف مخزن براي محاسبهي لنگر پاي جداره

: hp

ارتفاع شیشهي مستطیلي

: hr
 : hrارتفاع مركز جرم سقف مخزن

ارتفاع سازه از تراز پایه تا تراز بام

: hs
 : hsارتفاع مركز جرم جداره مخزن
ضخامت الیهي خاك نرم

: hs
 : hspارتفاع خاك روي لوله

ارتفاع كف تا كف طبقهاي كه جزء غیر سازهاي به آن متصل است.

: hsx

ارتفاع طبقهي زیر تراز x

فصل اول :كليات19 /

: hw
 : hxارتفاع طبقه یا تراز  xاز تراز پایه یا تراز مركز كف شالوده
ارتفاع آب باالي لوله

: hx
 : hyارتفاع اتصال جزء به سازه در تراز پایینتر
ارتفاع اتصال جزء به سازه در تراز باالتر

: hz

ارتفاع در تراز z

:I
 : Ifلنگر اینرسي مقطع شالوده (ترك نخورده) حول محور عمود بر امتداد مورد بررسي
ضریب اهمیت سازه

: Ig
 : ILضریب اهمیت لوله

لنگر ماند كل مقطع ترك نخورده بدون در نظر گرفتن میلگردها

: Ip
 : Ipfلنگر اینرسي پالن پي موثر حول محور گذرنده از مركز سطح آن عمود بر امتداد مورد بررسي
ضریب اهمیت جزء غیر سازهاي

: IM
 : IMمقدار میانگین سنجهي شدت زلزله
سنجهي شدت زلزله

:i
 : iشماره نزدیكترین قطعهاي كه مركز جرم آن باالتر از تراز  zميباشد  -فصل هشتم
ضریب افزایش تنش  -فصل سیزدهم

:J
 : J vzضریب تصحیح اثر مودهاي باالتر براي برش تراز z
نسبت مهار در مخزن

: K
 : KD maxسختي موثر حداكثر سیستم جداساز نظیر تغییرمكان طرح در راستاي جانبي مورد نظر
سختي جانبي موثر سازه با فرض تكیهگاه صلب

: KD min
 : Keffسختي مؤثر جداساز

سختي موثر حداقل سیستم جداساز نظیر تغییرمكان طرح در راستاي جانبي مورد نظر

: Kh
 : Kj,embضریب سختي فنر در امتداد درجهي آزادي  jبا احتساب مدفونشدگي پي در عمق D
سختي افقي پي

: Kj,sur
 : KM maxسختي مؤثر حداكثر سیستم جداساز نظیر تغییرمكان بیشینه در راستاي جانبي مورد نظر

ضریب سختي فنر در امتداد درجهي آزادي  jبدون احتساب مدفونشدگي پي در عمق D

: KM min
 : Kpسختي مجموعهي جزء صنعتي و اتصال آن به سازه

سختي موثر حداقل سیستم جداساز نظیر تغییرمكان بیشینه در راستاي جانبي مورد نظر

: Ksr
 : Kstسختي چرخشي پي عمیق حول محور قائم

سختي چرخشي پي عمیق حول هریك از دو محور افقي

: Ksv

سختي قائم پي عمیق
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: Kθ
 : kعددي متناسب با زمان تناوب طبیعي سازه
سختي چرخشي پي

: k0
 : kaضریب بزرگنمایي براي انعطافپذیري سقف
ضریب فشار جانبي خاك در حالت سكون

: ka
 : khضریب زلزلهي افقي در خاك

سختي افقي در واحد طول پاي دیوار در مخزن

: ksh
 : ksvضریب عكسالعمل بستر در راستاي قائم

ضریب عكسالعمل متوسط بستر در راستاي افقي

:L
 : Lطول شالوده (بعد بزرگتر شالوده) – فصل پنجم
اثر بار زندهي كاهشیافته

: Lf
 : Lعرض ورق حلقوي كف زیر جداره ،اندازهگیري شده از بر داخلي جداره
طول پي سهم هر ستون

طول ناحیهي با جابجایي ماندگار زمین – فصل سیزدهم

:L
 : Laطول مهارنشدهي لوله

: Lb
 : Leطول موثر خط لوله كه در آن ،نیروي اصطكاك  tuوارد ميشود.
طول لوله در محدودهي شناوري

: Lf
 : Lgبعد پشت تا پشت گروه شمع

طول دهانهي دیافراگم انعطافپذیر

: Lmax
 : Lpطول شمع

حداكثر دهانهي مجاز لوله بین دو مهار لرزهاي جانبي و قائم
طول هر بالشتك االستومر در مخزن – فصل دوازدهم

: Lp
 : Lrاثر بار زندهي بام
: Lreq
: Ls

عرضي از ورق حلقوي كف زیر جداره ،اندازهگیري شده از بر داخلي جداره كه مایع روي آن در مقابله با
واژگوني مشاركت دارد.
طول موثر مهار كه ميتواند  35برابر قطر مهار به اضافه ضخامت بالشتك بین دو دیوار و كف در نظر
گرفته شود.

: LT
 : Lzطول ناحیه جابجایي ماندگار

مقدار توصیه شده براي فاصلهي بین تكیهگاههاي ثقلي

: L0
 : liفاصلهي مركز جرم قسمت  iجزء غیر سازهاي از محل اتصال
طول قطعهي لولهي بین دو اتصال

:M

لنگر واژگوني در تراز كف شالوده بدون احتساب اثر اندركنش

فصل اول :كليات51 /

: Ma
 : Miبرآیند لنگر در اثر نیروهاي اینرسي

برآیند لنگر در اثر جابجایي نسبي مهارها

: Mrw
 : Msلنگر زیر كف مخزن

لنگر پاي جدارهي مخزن

: Mt
 : Mtaلنگر پیچشي موجود در طبقه با درنظر گرفتن اثر پیچش تصادفي در پالن
لنگر پیچشي موجود در طبقه

: MW
 : Mzلنگر در تراز hz

بزرگاي گشتاوري زلزله

:m
 : mcجرم مایع مواج مخزن

تعداد دیوارهاي برشي سازه در جهت اعمال نیروي زلزله

: mf
 : mfdجرم كل شالودهي مخزن
جرم كف مخزن

: mg
 : miجرم مایع سخت مخزن

جرم خاكي كه مستقیما روي شالودهي مخزن قرار دارد.

: mmax
 : mminحداقل بزرگاي زلزله

حداكثر بزرگاي زلزله

: mp
 : mrجرم سقف مخزن با سقف ثابت شامل قاببندي و ملحقات آن به اضافه ده درصد جرم بار برف روي سقف
جرم كل مایع داخل مخزن

: ms
 : mtجرم كل مخزن خالي شامل جداره ،سقف ،كف و قطعات متصل به آن
جرم جدارهي مخزن به اضافه ملحقات آن

: Nc
 : Ncنیروهاي هیدرودینامیكي حلقوي در واحد طول قائم جدارهي استوانهاي مخزن حاصل از حركت مایع مواج
ضریب باربري خاك  -فصل سیزدهم

: Nch
 : Ncvضریب باربري وابسته به چسبندگي در بركنش

ضریب باربري افقي جانبي خاك وابسته به چسبندگي

: Nq
 : Nqvضریب باربري وابسته به اصطكاك داخلي در بركنش
ضریب باربري خاك

: Ng
 : Nhنیروي حلقوي هیدرواستاتیكي مخزن در واحد ارتفاع
تعداد شمعهاي گروه شمع

: Ni
 : Nqhظرفیت باربري افقي جانبي خاك وابسته به اصطكاك داخلي

نیروهاي هیدرودینامیكي حلقوي در واحد طول قائم جداره استوانهاي مخزن حاصل از حركت مایع سخت

: Ns

نیروي حلقوي كل زلزلهي مخزن در واحد طول قائم جدارهي
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: N
 : nتعداد ترازها ،طبقات ،جرمهاي متمركز یا جرمهاي جزء غیر سازهاي
ضریب باربري خاك  -فصل سیزدهم

:n
 : nشمارهي باالترین قطعه (برابر تعداد قطعات)  -فصل هشتم
تعداد مودهاي نوسان سازه

تعداد نوارهاي جدارهي مخزن – فصل دوازدهم

:n
 : nپارامتر رابطهي رفتاري مصالح لوله
n

:

: nA

تعداد تقسیمات جزء غیرسازهاي
تعداد میلمهار یا تسمه مهار در مخزن

 : nCتعداد اتصاالت زنجیره اي در ابتدا یا انتهاي جرم متحرك خاك كه با افزایش طول خود جابجایي ماندگار
سالیانه
فراگذشت
ميكند.
احتمالا تحمل
 : PEزمین ر
نیروي كششي ناشي از مجموع اثر بار زلزله و اثر بار مرده

:P
 : PAaمقدار نیروي هر مهار در روش تنش مجاز در مخزن

: PAu
 : Pfنیروي فشاري ناشي از زلزله وارد بر واحد طول شالودهي نواري حلقوي براي طراحي شالودهي مخزن به
مقدار نیروي هر مهار در روش مقاومت نهایي در مخزن

روش مقاومت

: Pf s

نیروي فشاري ناشي از زلزله وارد بر واحد طول شالودهي نواري حلقوي در مخزن

: Pi
 : Pnظرفیت اسمي بیرون كشیدهشدگي یك میلمهار
فشار داخلي طراحي مخزن

: Pn r
 : Ppبیشینه فشار داخلي بهرهبرداري در لوله

ظرفیت بیرون كشیدهشدگي یك میلمهار

: Pu
 : Pvفشار قائم زمین

بیشینه مقاومت جانبي خاك بر واحد طول لوله

: Pw
 : Pxبار قائم كل در باالي تراز x

نیروي كششي وارده به جوش

: PGV
 : pcشدت بار جانبي در ارتفاع مورد نظر مخزن ناشي از مایع مواج بر اساس توزیع ذوزنقهاي
سرعت حداكثر زمین در محل موردنظر

: pi
 : QDSDنیروهاي طرح در دستگاههاي میراگر وابسته به جابجایي

شدت بار جانبي در ارتفاع مورد نظر مخزن ناشي از مایع سخت بر اساس توزیع ذوزنقهاي

: Qd
 : QEاثر نیروي افقي زلزله

مقاومت فشاري خاك در واحد طول خط لوله

: QmDSV

نیروي یكي از اعضاي سیستم میراگر كه براي تحمل نیروهاي طرح لرزهاي دستگاههاي میراگر وابسته به
سرعت ناشي از مود  mنوسان سازه در راستاي مورد نظر الزم است.

فصل اول :كليات53 /

: QmSFRS
 : Quمقاومت بركنش خاك در واحد طول خط لوله

نیروي یكي از اعضاي سیستم میراگر برابر با نیروي طرح لرزهاي مود  mنوسان سازه در راستاي مورد نظر

: qc
 : qHضریب اصالح چرخه

توزیع محیطي فشار هیدرودینامیكي وارد بر جداره مخزن استوانهاي در ارتفاع مورد نظر براي مایع مواج

: qi

توزیع محیطي فشار هیدرودینامیكي وارد بر جدارهي مخزن در ارتفاع مورد نظر براي مایع سخت

:R
 : Rشعاع خارجي لوله
اثر بار باران

:R
 : R1ضریب كاهش ظرفیت بیرون كشیدهشدگي میلمهار مربوط به مقاومت بتن
ضریب رفتار مخزن

: R1

ضرایب كاهش ظرفیت برشي میلمهار براي مقاومت بتن

: R2
 : R3ضریب كاهش ظرفیت بیرون كشیدهشدگي میلمهار مربوط به خطرزایي

ضریب كاهش ظرفیت بیرون كشیدهشدگي میلمهار مربوط به میزان ترك در بتن

: R3

ضرایب كاهش ظرفیت برشي میلمهار مربوط به خطرزایي

: R4
 : R4ضرایب كاهش ظرفیت برشي میلمهار مربوط به كنترل كیفیت

ضریب كاهش ظرفیت بیرون كشیدهشدگي میلمهار مربوط به كنترل كیفیت

: RI
 : Rmaxبزرگترین فاصلهي ساختگاه تا نقطهاي از گسلها ،نظیر تعریف فاصله در رابطهي كاهندگي مورد استفاده
ضریب رفتار سازهي جداسازي شده

: Rmin
 : Rpضریب رفتار جزء غیرسازهاي

كوتاهترین فاصلهي ساختگاه تا نقطهاي از گسلها ،نظیر تعریف فاصله در رابطهي كاهندگي مورد استفاده

: Ru
 : Rwضریب رفتار در روش تنش مجاز
ضریب رفتار در روش مقاومت

: Rc
:r

ضریب رفتار مربوط به جرم مایع مواج مخزن كه ميتوان آن را براي مخازن فوالدي برابر با  1/5و براي
مخازن بتني برابر با  1درنظر گرفت.
پارامتر رابطهي رفتاري مصالح لوله
بعد مشخصهي پي (شعاع دایرهي معادل پي) – فصل پنجم

:r
 : rchشعاع ژیراسیون مقطع پوستهي دودكش

:S
 : S1پارامتر شتاب طیفي (بر حسب  ،)gنظیر زلزله ي نادر (سطح خطر سوم) در زمان تناوب یك ثانیه روي
اثر بار برف

بستر سنگي حاصل از مطالعهي ویژهي ساختگاه
شتاب طیفي ریسك محور

: Sa
 : Saشتاب طیفي (بر حسب  )gبا نسبت میرایي %5
: Saser

شتاب طیفي زلزلهي بهرهبرداري (بر حسب  )gحاصل از مطالعهي ویژهي ساختگاه
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: Sa
 : Samشتاب طیفي نظیر مود m

شتاب طیفي (بر حسب  )gبا فرض اندركنش سازه  -خاك (میرایي و زمان تناوب معادل)

: SD1
: SDS

پارامتر شتاب طیفي (بر حسب  )gدر زمان تناوب یك ثانیه در زلزلهي طرح ،با نسبت میرایي %5
پارامتر شتاب طیفي (بر حسب  )gنظیر زمان تناوب كوتاه ( 4/1ثانیه) در زلزلهي طرح ،با نسبت میرایي %5

: SM1
 : SMSپارامتر شتاب طیفي (بر حسب  )gدر زمان تناوب كوتاه (4/1ثانیه) در زلزلهي نادر  ،با نسبت میرایي %5
پارامتر شتاب طیفي (بر حسب  )gدر زمان تناوب یك ثانیه در زلزلهي نادر ،با نسبت میرایي %5

: Sn
 : Spفاصله مركز تا مركز بالشتكهاي متوالي در امتداد محیطي جدارهي مخزن
فاصله شمع  nاز محور دوران پي (گذرنده از مركز سطح پي)
تنش طولي در لوله ناشي از فشار داخلي – فصل سیزدهم

: Sp
 : Srتنش طولي ناشي از تغییر دما در لوله
: Ss

پارامتر شتاب طیفي (بر حسب  ،)gنظیر زلزلهي نادر (سطح خطر سوم) در زمان تناوب كوتاه ( 4/1ثانیه)
روي بستر سنگي حاصل از مطالعهي ویژهي ساختگاه ،با نسبت میرایي %5
فاصله مركز تا مركز مهارهاي متوالي در امتداد محیطي جدارهي مخزن – فصل دوازدهم

: Ss
 : Ssتنش مجاز لرزهاي در دماي  -34تا  44درجه سلسیوس  -فصل سیزدهم
: Su
 : Tاثر بار ناشي از كرنشهاي خودتعادلي
مقاومت برشي زهكشي نشدهي خاك

:T
 : Tزمان تناوب طبیعي (تجربي) سازه یا سازهي غیرساختماني با فرض تكیه بر بستر صلب
دورهي بازگشت زلزله در سطح خطر مورد نظر

: T0
 : Tزمان تناوب مود اصلي سازهي متكي بر فنر

ضریب وابسته به نوع خاك از جنس زمان تناوب

: T1
 : T1دما در لوله هنگام نصب – فصل سیزدهم
زمان تناوب مود اصلي

: T2
 : Tcزمان تناوب مایع مواج مخزن

دما در لوله هنگام بهرهبرداري

: TD
 : Tiزمان تناوب اصلي سازهي مخزن همراه با مایع سخت

زمان تناوب موثر سازهي جداسازي شده نظیر تغییر مكان طرح

: Tm
 : TMزمان تناوب موثر سازهي جداسازي شده نظیر تغییر مكان حداكثر
زمان تناوب طبیعي مود m

: Tp
 : TRزمان تناوب موثر مود ماندگار
زمان تناوب جزء صنعتي

: TS
 : T1Dزمان تناوب موثر مود اصلي در زلزلهي طرح

ضریب وابسته به نوع خاك از جنس زمان تناوب

فصل اول :كليات51 /

: T1M
 : tمدت زمان بهرهبرداري یا عمر مفید سازه كه معموالً  54سال درنظر گرفته ميشود.
زمان تناوب موثر مود اصلي در زلزلهي نادر

:t
 : tضخامت دیوارهي لوله
ضخامت شالوده

ضخامت جداره در محل محاسبهي تنش حلقوي یا نوار مورد نظر جدارهي مخزن – فصل دوازدهم

:t
 : tpضخامت بالشتك االستومر در مخزن
: tp
 : trضخامت ورق سقف مخزن

ضخامت اسمي دیوارهي لوله

: ta
 : tbضخامت ورق كف مخزن پس از كسر مقدار منظور شده براي خوردگي

ضخامت ورق حلقوي كف در زیر جداره پس از كسر ضخامت منظور شده براي خوردگي

: tb
 : tcضخامت نوار مورد نظر جدارهي مخزن

ضخامت جدارهي دودكش در پایینترین نقطه

: te
 : tgعمق موثر خاك كه از كف شالودهي سطحي به پایین اندازهگیري ميگردد.
ضخامت موثر جدارهي مخزن

ضخامت الیه خاك

: ti
 : tiضخامت نوار  iاز جدارهي مخزن
ضخامت جدارهي دودكش در باالترین نقطه

: th
 : tsضخامت پایینترین نوار جدارهي مخزن پس از كسر مقدار منظور شده براي خوردگي
: tu
 : Vنیروي برشي ناشي از مجموع اثر بار زلزله و اثر بار مرده

حداكثر نیروي اصطكاك در واحد طول سطح تماس لوله و خاك

: Vb
 : Vcبرش پایهي نظیر مایع مواج مخزن

حداقل نیروي جانبي لرزهاي طراحي سیستم جداساز و اجزاي سازهاي زیر آن

: Vg
 : Vg0بیشینه سرعت زمین در محل مورد نظر در زلزلهي سطح خطر دوم
بیشینه سرعت زمین براي هر گروه كاربري و خطرزایي لوله

: Vi
 : Viبرش پایهي نظیر مایع سخت ،سقف ،كف و جدارهي مخزن– فصل دوازدهم
بیشینه برش پایهي اصالح شده

: Vm
 : Vminمقدار حداقل برش پایه
برش پایه مود m

: Vmax
 : Vnظرفیت اسمي برشي یك میلمهار

مقدار حداكثر برش موضعي در واحد طول محیط در محل اتصال جداره به كف براي مخازن استوانهاي

: Vnr

ظرفیت برشي یك میلمهار
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: Vp
 : VRمقدار برش پایهي مود ماندگار در راستاي مورد نظر در زلزلهي طرح
برش پایه یا جمع برشهاي موجود در تكیهگاههاي جزء غیرسازهاي

: Vs
 : V sمیانگین سرعت موج برشي در ارتفاع الیههاي خاك
سرعت موثر موج برشي خاك

حداقل نیروي جانبي لرزهاي طراحي روسازه – فصل نهم

: Vs
 : Vsحد باالي برش پایه در مخازن خودمهار با كف تخت – فصل دوازدهم
: Vs0
 : Vs0iسرعت موج برشي خاك در شرایط آزاد (بدون وجود سازه) در مركز قسمت i

متوسط سرعت موج برشي خاك در شرایط آزاد در محدودهي عمق موثر خاك

: Vsgi
 : Vserبرش پایه در زلزلهي بهرهبرداري

سرعت موج برشي افزایش یافتهي خاك به علت اثر وزن سازه در مركز قسمت i

: Vu
 : Vuبرش پایهي سازه با احتساب اندركنش سازه و خاك
مقدار برش پایه

: Vw
 : Vxبرش لرزهاي در طبقهي بین تراز  xو x-1
نیروي برشي وارده به جوش

: Vz
 : V1مقدار برش پایهي مود اصلي در راستاي مورد نظر در زلزلهي طرح
برش طراحي در تراز hz

:W
 : Wوزن موثر لرزهاي سازه

اثر بار ناشي از فشار باد

:W
 : Wوزن لرزهاي موثر مود اصلي سازه در بر گیرندهي سهمي از بار زنده
1
وزن موثر لرزهاي روسازه

وزن لرزهاي موثر مود ماندگار سازه

: WR
 : Wcوزن محتویات لوله در واحد طول

: Wch
 : Wmوزن موثر لرزهاي سازه در مود m
وزن كل دودكش

 : Wmانرژي كرنشي بیشینه در مود  mنوسان سازه در راستاي مورد نظر در جابجایيهاي مودي im ،
 : Wmjكار انجام شده توسط میراگر  jدر یك چرخهي كامل از پاسخ دینامیكي متناظر با مود  mنوسان سازه در
راستاي مورد نظر در جابجایيهاي مودي

: WP
 : Wpوزن بهرهبرداري جزء صنعتي یا غیر سازهاي
سهم وزن دیوار تخصیص یافته به مهار

: Wp

وزن لوله در واحد طول – فصل سیزدهم

: Ws

وزن كل خاك معادل حجم اشغالشده توسط لوله در واحد طول

فصل اول :كليات51 /

: Wz
 : waوزن مایع مجاور جدارهي مخزن كه ميتواند براي مقابله با واژگوني به كار رود.
عرض ناحیهي جابجایي ماندگار

: wAa
 : wAsنیروي لرزهاي مهار مكانیكي در مخزن

نیروي طراحي مهار مكانیكي در واحد طول جداره در روش تنش مجاز

: wAu
 : wcعرض ترك محاسباتي در عضو سازه در محل میلمهار

نیروي طراحي مهار مكانیكي در واحد طول جداره در روش مقاومت

: wi
 : wpعرض هر بالشتك االستومر در مخزن

سهم وزن موثر لرزهاي طبقه ،تراز یا قسمت i

: wpi
 : wpxسهم وزن موثر لرزهاي دیافراگم و اجزاي متكي به آن در تراز x
وزن قسمت  iجزء غیرسازهاي

: wt
 : wtrوزن در واحد طول محیط جداره كه از جدارهي مخزن به كف وارد ميشود ،بدون اثر وزن سقف مخزن.
وزن در واحد طول محیط جداره كه از جدارهي مخزن به كف وارد ميشود.

: wx
 : xتوان ارتفاع در رابطهي زمان تناوب تجربي
سهم وزن موثر لرزهاي طبقه یا تراز x

: xi
 : Yفاصله قائم از سطح مایع تا نقطهي مورد نظر در مخزن
فاصلهي وسط نوار  iتا سطح آزاد مایع

: Yu
 : yفاصله ي مركز سختي سیستم جداساز تا محل دستگاه جداساز مورد نظر در جهت عمود بر امتداد
بلندشدگي ارتجاعي كف مخزن خودمهار

بارگذاري زلزله

: ymax
 : Zeاساس مقطع ارتجاعي لوله

حداكثر جابجایي ارتجاعي جانبي در باالترین نقطهي دودكش

:z
 : zارتفاع محل اتصال جزء غیر سازهاي به سازه

ارتفاع مهار نسبت به تراز پایه  -فصل هشتم

:α
 : α aزاویه راستاي مهار با افق در مخزن

ضریب تخمین اثر مولفهي قائم زلزله

: αs
 : α tضریب خطي انبساط حرارتي

ضریب چسبندگي خاك و لوله

: αε
 : زاویهي تقاطع خط لوله با گسل
ضریب كرنش زمین

: j
 : Dنسبت میرایي موثر سیستم جداساز نظیر جابجایي طرح

ضریب اصالح سختي براي مدفونشدگي پي در امتداد درجهي آزادي j
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مولفهي نسبت میرایي موثر سازه در راستاي مورد نظر ناشي از رفتار چرخهاي پس از تسلیم سیستم
لرزهبر و اعضاي سیستم میراگر در تقاضاي شكلپذیري موثر زلزلهي طرح
مولفه ي نسبت میرایي موثر سازه در راستاي مورد نظر ناشي از رفتار چرخهاي پس از تسلیم سیستم
لرزهبر و اعضاي سیستم میراگر در تقاضاي شكلپذیري موثر زلزلهي نادر

 : effنسبت میرایي موثر جداساز

: I
 :  Mنسبت میرایي موثر سیستم جداساز نظیر جابجایي حداكثر
نسبت میرایي ذاتي

: mD
 : mMنسبت میرایي موثر كل سازه در جابجایي بیشینه در مود m
نسبت میرایي موثر كل سازه در جابجایي طرح در مود m

: R
 :  Vmنسبت میرایي ویسكوز در مود m
نسبت میرایي موثر مود ماندگار

: 
 : حداكثر جابجایي منفي جداساز در هر چرخه از آزمایش با مقیاس واقعي

حداكثر جابجایي مثبت جداساز در هر چرخه از آزمایش با مقیاس واقعي

: a
 : aحاشیهي اطمینان براي تغییرمكان اتصال  -فصل سیزدهم
جابجایي جانبي نسبي مجاز طبقه

: allowable
 : Dجابجایي نسبي طبقه در زلزلهي طرح

تغییر مكان مجاز اتصال كه توسط سازندهي اتصال تعیین و ارائه ميشود  -فصل سیزدهم

: D+L
 : fجابجایي نسبي مجاز لرزهاي در دیوارهاي نما و تیغههاي داخلي داراي شیشه
تغییرشكل اتصال ناشي از بارهاي ثقلي

: M
 : RDجابجایي نسبي طرح طبقه در مود ماندگار
جابجایي نسبي طبقه در زلزلهي نادر

: x
 : xeجابجایي نسبي ارتجاعي حاصل از تحلیل طبقهي  xبدون اثر P-
جابجایي نسبي غیرارتجاعي طبقه x

: 1D
 : mDجابجایي نسبي طرح طبقه در مود m

جابجایي نسبي طرح طبقه در مود اصلي

: oper
 : seismicتغییر مكان مجاز لرزهاي خط لوله

حداكثر تغییر مكان بهرهبرداري در اتصال

: oper+seismic
 : pتغییرشكل اتصال ناشي از فشار داخلي

حداكثر تغییر مكان اتصال ناشي از اعمال بار بهرهبرداري و زلزله

: p
 : pبیشینه مقدار جابجایي عرضي لوله – فصل سیزدهم

اضافه فشار خاك وارد بر دیوار سازهاي ناشي از زلزله

فصل اول :كليات59 /

: Qu
 : Qdتغییرمكان نظیر مقاومت فشاري خاك– فصل سیزدهم

تغییرمكان نظیر مقاومت بركنش خاك– فصل سیزدهم

: t
 : tبیشینه جابجایي محرك خاك در راستاي محور خط لوله – فصل سیزدهم
تغییرشكل اتصال ناشي از تغییرات دما

: xe
 : 'iتنش موثر قائم در مركز قسمت  iناشي از وزن سازه

جابجایي نسبي ارتجاعي حاصل از تحلیل طبقهي  xبا اثر P-

: D
 : Mسرعت طبقه در زلزلهي نادر

سرعت طبقه در زلزلهي طرح

: RD
 : 1Dسرعت طبقه در زلزلهي طرح در مود اصلي

سرعت طبقه در زلزلهي طرح در مود ماندگار

: mD
 : زاویه اصطكاك بین خاك و لوله

سرعت طبقه در زلزلهي طرح در مود m

: ave
 : faxمولفهي حركت گسل در امتداد خط لوله

میانگین جابجایي در نقاط انتهایي سازه در تراز  xبدون در نظر گرفتن اثر Ax

 : fax-designجابجایي طراحي گسل در جهت محور طولي خط لوله

: fb
 : fnجابجایي متوسط گسل نرمال

جابجایي متوسط گسل با رفتار نامشخص

: fr
 : fsجابجایي متوسط گسل امتدادلغز
جابجایي متوسط گسل معكوس

: ftr
 : ftr-designجابجایي طراحي گسل در جهت عرضي (عمود) خط لوله
مولفهي حركت گسل عمود بر خط لوله

: fvt
 : fvt-designجابجایي طراحي گسل در جهت قائم خط لوله
مولفهي حركت گسل قائم بر خط لوله

: i
 : imتغییرشكل تراز  iدر مود  mنوسان در مركز سختي سازه در راستاي مورد نظر
تغییرمكان جانبي ارتجاعي مركز جرم قسمت i

: iD
 : iMتغییرشكل سقف در تراز  iدر زلزلهي نادر

تغییرشكل سقف در تراز  iدر زلزلهي طرح

: imD

 :  maxبیشینه جابجایي جانبي در تراز  xبدون درنظر گرفتن اثر Ax
تغییرشكل سازه در تراز  iدر زلزلهي طرح در مود m

: max

بیشینه جابجایي جانبي در تراز  xبدون درنظر گرفتن اثر Ax
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: M
 : MTكمینه فاصلهي آزاد مجاز بین دو سازهي مجاور
بیشینه جابجایي جانبي غیر ارتجاعي سازه

: s
 : iRDتغییرشكل سقف تراز  iدر زلزلهي طرح در مود ماندگار
حداكثر ارتفاع موج روي تراز طراحي مایع مخزن

: i1D
 : δ xجابجایي جانبي (غیر ارتجاعي) تراز  xدر روش سازهي معادل
تغییرشكل سقف تراز  iدر زلزلهي طرح در مود اصلي

: x
 : xeجابجایي جانبي ارتجاعي در تراز x

جابجایي جانبي (غیر ارتجاعي) تراز  xبدون احتساب اثر اندركنش

: xem
 : xmجابجایي تراز  xدر مود m

جابجایي ارتجاعي در تراز  xدر مود m

: l
l
:  design

: t
t
:  design

:
: a

حداكثر تغییرمكان طولي زمین
جابجایي طراحي زمین در جهت طولي
حداكثر جابجایي ماندگار جانبي زمین
جابجایي طراحي زمین در جهت عرضي
كرنش در لوله
كرنش محوري طولي در لوله

 : allowableكرنش مجاز لوله

: b
 : c-PGDكرنش فشاري مجاز در جابجایي ماندگار
حداكثر كرنش خمشي در لوله

: c-wave
 : cr-cكرنش آستانهي چروكیدگي لوله

كرنش فشاري مجاز در انتشار موج

:  D+L
 : operكرنش بهرهبرداري در خط لوله

كرنش لوله ناشي از بارهاي ثقلي

: p
 : seismicكرنش طراحي لوله ناشي از مخاطرات لرزهاي
كرنش لوله ناشي از فشار داخلي

: t
 : uكرنش نهایي كششي مصالح لوله
كرنش لوله ناشي از تغییرات دما

: y
 : زاویهي اصطكاك داخلي خاك
كرنش جاري شدن مصالح

:

پارامتر تعیین ضریب بزرگنمایي جزء غیرسازهاي

...................................
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: im
 : i1بردار شكل مودي مود اصلي

دامنهي شكل مودي تراز  iدر مود m

: iR
 : xmدامنهي شكل مودي تراز  xدر مود m
بردار شكل مودي مود ماندگار

: m
 : 1ضریب مشاركت مود اصلي نوسان سازه
ضریب مشاركت مود  mنوسان سازه

: R
 : γوزن مخصوص مؤثر خاك
 : dوزن حجمي خاك خشك

ضریب مشاركت مود ماندگار نوسان سازه

: t
 : wوزن حجمي آب

وزن حجمي خاك

:η
 : نرخ رخداد ساالنهي زلزله در منطقه – فصل سوم
نسبت میرایي

:
 : eطول موج ظاهري زلزله در سطح زمین

پارامتر تعیین برش پایهي جزء غیر سازهاي

: annual
 : تعداد رخداد زلزله طبق كاتالوگ منطقه در مدت زمان مورد نظر (بین  mminو  ) mmaxتقسیم بر مدت
نرخ رخداد ساالنهي زلزلهي نظیر سنجهي مورد نظر كه مقدار آن برابر  1 Tميباشد.

زمان نظیر

:
 : Dتقاضاي شكلپذیري موثر مربوط به زلزلهي طرح
ضریب شكلپذیري سازه

: eq
 : fضریب اصطكاك بین كف مخزن و شالوده
ضریب شكلپذیري معادل

: M
 : maxبیشینه تقاضاي شكلپذیري موثر

تقاضاي شكلپذیري موثر مربوط به زلزلهي نادر

: p
 : زاویهي بین جهت زلزله با شعاع گذرنده از نقطهي مورد نظر در مخزن
ضریب شكلپذیري جزء غیرسازهاي

: seismic
 : maxبیشینه شاخص پایداري
دوران لرزهاي اتصال

: x
 : ضریب افزونگي (نامعیني)
شاخص پایداري تراز x

:

جرم حجمي خاك در شرایط آزاد  -فصل پنجم
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: ch
 : Lجرم حجمي مایع درون مخزن

جرم حجمي معادل دودكش (شامل پوسته و پوشش)

: ED
 : EMكل انرژي تلف شده در سیستم جداساز طي یك چرخهي كامل نظیر جابجایي حداكثر
كل انرژي تلفشده در سیستم جداساز طي یك چرخهي كامل نظیر جابجایي طرح

:
 : bfتنش خمشي ناشي از شناوري
تنش در لوله

: c
 : csحداكثر تنش قائم فشاري حاصل از زلزله در مخزن خودمهار در پایین جداره
مقدار تنش قائم فشاري كل در جداره در روش تنش مجاز

: h
 : sتنش حلقوي حاصل از نیروي زلزله

تنش حلقوي حاصل از نیروي هیدرواستاتیكي

: IM
 : yتنش جاري شدن مصالح لوله

انحراف معیار مقادیر سنجهي شدت زلزله

: yo
 : 'iتنش موثر قائم در مركز قسمت  iناشي از وزن خاك
تنش جاري شدن مصالح لوله در دماي بهرهبرداري

:
 : fضریب پواسون مصالح شالوده
ضریب پواسون

: 0
 :  jنسبت میرایي تشعشعي خاك
ضریب اضافه مقاومت

: S
 :  tنسبت میرایي ،برابر با مجموع نسبت میرایي خاك در كرنشهاي بزرگ و نسبت میرایي تشعشعي خاك
نسبت میرایي خاك در كرنشهاي بزرگ

j

: 
 :  0نسبت میرایي پي

نسبت میرایي معادل

:  0
 : ψپارامتر تعیین میرایي تشعشعي خاك

نسبت میرایي پي با وجود الیه ي خاك نرم با ضخامت تقریبا ثابت متكي بر خاك سخت با ضخامت زیاد

:ψ

زاویهي بین سطح شكست گسل نرمال و سطح افقي -فصل سیزدهم

5

فصل دوم
بارگذاري
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 1-5مالحظات كلي
طراحي سازههاي ساختماني ،غیرساختماني و تجهیزات صنعت نفت در این آییننامه ميتواند با دو
روش تنش مجاز و مقاومت انجام گیرد .در هر دو روش باید از تركیبهاي بارگذاري بند  1-1استفاده
شود .اعضاي این سازهها باید داراي ویژگي الزم در برابر بحرانيترین تركیبهاي بارگذاري و نیز
درصورت لزوم تركیب بارگذاري شامل ضریب اضافه مقاومت مذكور در بند  4-1-1باشند .در استفاده
از تركیبات بارگذاري ارائه شده ،الزم است به سازگاري آن با ضوابط آییننامههاي طراحي توجه شود.
در هر حال بدون توجه به اثر بار غالب ،ضوابط طرح لرزهاي نیز طبق فصول این آییننامه باید رعایت
گردد.
در این آییننامه ضوابط بار ناشي از زلزله ارائه شده است .براي تعیین سایر بارها ميتوان از مبحث
ششم مقررات ملي ساختمان و اسناد و مشخصات طرح و نصب تجهیزات استفاده كرد .ضوابط سایر
بارگذاريها باید طبق مراجع و استانداردهاي معتبر سازگار با تركیبات بارگذاري ارائه شده تعیین شود.

 5-5تركيب بار
در این آیین نامه تركیب بارهاي پایه به دو روش تنش مجاز و مقاومت به ترتیب در بندهاي  1-1-1و
 1-1-1ارائه شده است .عالوه بر بارهاي یاد شده در این بندها و فصول مربوطه در این آییننامه ،در
صورت لزوم براي تركیب سایر بارها نظیر بارهاي عملكردي سازههاي صنعتي ،اثر آتشسوزي ،انفجار و
نظایر آن ،ميتوان از سایر مراجع معتبر استفاده نمود.

 1-5-5تركيبهاي بارگذاري در روش تنش مجاز
 1-1-5-5تركيب بارهاي پايه
در روش تنش مجاز ،مقدار بیشینهي نیرو در اعضا و پي سازه باید با بحرانيترین تركیبهاي بار تعیین
شود .افزایش تنش مجاز در صورت استفاده از تركیبهاي بارگذاري این آییننامه مجاز نميباشد.
تركیبهاي پایه در روش تنش مجاز به شرح زیر ميباشد:
1-1
D
1-1
D L
یا
یا
S
3-1
)R
D  Lr
یا
یا
4-1
D  0.75L  0.75 Lr S R 
5-1
 0.7 E یا D  0.6 1.4W
 -6-1الف
 R یا  Sیا D  0.75  0.6  1.4W  0.75L  0.75 Lr
 -6-1ب
D  0.75 0.7 E   0.75L  0.75S
3-1
0.6D  0.6  1.4W
3-1
0.6D  0.7 E
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كه در روابط فوق:
 : Dاثر بار مرده
 : Lاثر بار زندهي كاهش یافته
 : Lrاثر بار زندهي بام
 : Eاثر بار زلزله ،طبق بند 3-1-1
 : Sاثر بار برف
 : Wاثر بار ناشي از فشار باد
 : Fاثر بار جانبي ناشي از فشار مایعات در حالت حداكثر ارتفاع
 : Hاثر بار جانبي ناشي از فشار خاك ،آب زیرزمیني ،و یا تودهي مصالح و مواد
 : Rاثر بار باران
تبصرهي  :1در صورت وجود بار مایع ،F ،اثر آن در حالت حداكثر ارتفاع با ضریب بار یكسان با بار مرده
در تركیببارهاي  1-1الي  6-1و  3-1اضافه ميشود.
تبصرهي  :1در صورت وجود بار جانبي ناشي از فشار خاك ،آب زیرزمیني ،و یا تودهي مصالح و مواد،
 ،Hبا اثر افزاینده بر بارهاي پایه ،اثر آن در تمامي تركیببارها با ضریب بار یك اضافه ميشود .چنانچه
بار  Hاثر مقابله كننده با بارهاي پایه داشته باشد ،در صورت دائمي بودن با ضریب بار  4/6و در غیر
اینصورت با ضریب بار صفر منظور ميگردد.
تبصرهي  :3در تركیب بارهاي فوق ،از اثر بارهایي كه عدم اعمال آنها شرایط بحرانيتري را ایجاد
ميكند باید صرفنظر شود.
تبصرهي  : 4اثر بار زلزله در موارد لزوم باید با استفاده از تركیبات بار شامل ضریب اضافه مقاومت طبق
بند  4-1-1منظور گردد.
 5-1-5-5تركيببارهاي شامل كرنشهاي خودتعادلي
در صورت وجود كرنشهاي خودتعادلي( ،T ،كرنشهاي مستقل از نیروي خارجي مانند تغییرات دما،
خطاي مونتاژ ،نشست ،خزش) اثرات سازهاي ناشي از بار  Tباید همراه با سایر بارها درنظر گرفته شود.
ضریب بار  Tبراساس احتمال وقوع با سایر بارها به صورت همزمان كه بدترین اثر را داشته باشد طبق
مراجع معتبر یا سایر فصول این آییننامه باید در نظر گرفته شود .در هر حال ضریب بار  Tنباید از
 4/35كمتر در نظر گرفته شود.
 3-1-5-5تركيببارهاي شامل بارهاي تعريف نشده
چنانچه ك ارفرما الزم بداند ،طراح مجاز است اثرات بارهاي تعریف نشده در این فصل را بر اساس
احتمال وقوع و با استفاده از مراجع معتبر در نظر بگیرد.
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 5-5-5تركيبهاي بارگذاري ضريبدار در روش مقاومت
 1-5-5-5تركيب بارهاي پايه
سازه ،اجزا و شالوده آن باید طوري طراحي شوند كه مقاومت طراحي آنها برابر یا بیشتر از اثرات حاصل
از تركیبهاي پایهي بارگذاري ضریبدار زیر باشد:
9-1
1.4 D
14-1
 R یا  Sیا 1.2D  1.6L  0.5 Lr
11-1
 0.5  1.4W یا  R   Lیا  Sیا 1.2D  1.6 Lr
11-1
 R یا  Sیا 1.2D  1.4W  L  0.5 Lr
13-1
1.2D  E  L  0.2S
14-1
0.9D  1.4W
15-1
0.9D  E
چنانچه بار زندهي كاهشنیافته كمتر از  444 daN/m2باشد (به جز پاركینگ و یا محل تجمع) ،در
تركیبهاي بار  11-1الي  13-1ميتوان براي  Lضریب بار  4/5درنظر گرفت.
در صورت وجود بار مایع ،F ،اثر آن با ضریب بار یكسان با بار مرده در تركیببارهاي  9-1الي  13-1و
 15-1اضافه ميشود.
در صورت وجود بار  Hبا اثر افزاینده با بارهاي پایه ،اثر آن در تمامي تركیببارها با ضریب بار 1/6
اضافه ميشود .چنانچه بار  Hاثر مقابلهكننده با بارهاي پایه داشته باشد ،در صورت دائمي بودن با
ضریب بار  ،4/9در غیر اینصورت با ضریب بار صفر منظور ميگردد.
اثر فقدان یك یا چند بار در تركیب بارهاي پایه باید بررسي شود.
 5-5-5-5تركيببارهاي شامل كرنشهاي خودتعادلي
درصورت وجود كرنشهاي خودتعادلي ،اثرات سازهاي ناشي از بار  Tباید همراه با سایر بارها درنظر
گرفته شود .ضریب بار  Tبراساس احت مال وقوع با سایر بارها به صورت همزمان كه بدترین اثر را داشته
باشد طبق مراجع معتبر یا سایر فصول این آییننامه باید در نظر گرفته شود .در هر حال ضریب بار T
نباید كمتر از یك در نظر گرفته شود.
 3-5-5-5تركيببارهاي شامل بارهاي تعريف نشده
چنانچه كارفرما الزم بداند طراح مجاز است اثرات بارهاي تعریف نشده در این فصل را بر اساس احتمال
وقوع و با استفاده از مراجع معتبر در نظر بگیرد.
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 3-5-5اثر بار ناشي از مولفههاي زلزله در تركيبهاي بارگذاري
ضوابط این بند شامل كلیه اعضاي سازه از جمله آنهایي كه جزء سیستم لرزهبر نیستند ،ميشود؛ مگر
آنكه طبق ضوابط این آیین نامه مستثني شده باشد .در تعیین بار زلزله براي هر دو روش تركیب بار،
سطح نیروي زلزله در حد نهایي مطابق این بند محاسبه ميشود.
 1-3-5-5اثر مولفهي افقي زلزله
اثر ناشي از مولفهي افقي زلزله ، E h ،طبق رابطهي زیر تعیین ميشود:
16-1

Eh   QE

كه در آن:
 : ضریب افزونگي (نامعیني) مطابق بند 6-4
 : QEاثر نیروي افقي زلزله طبق فصل چهارم .اثر همزمان نیروهاي زلزله در دو راستاي متعامد افقي
در صورت لزوم طبق بند  3-44 3-4در  QEباید منظور شود .در صورت استفاده از تحلیل تاریخچه
زماني ارتجاعي ،طبق بند  ، QE ،1-14-4در صورت لزوم ،معرف اثر حاصل از اعمال زوج
شتابنگاشت بند یادشده ميباشد.
 5-3-5-5اثر مولفهي قائم زلزله
اثر ناشي از مولفهي قائم زلزله ، Ev ،طبق رابطهي زیر تعیین ميشود:
13-1

Ev   S DS D

كه در آن:
 : S DSپارامتر شتاب طیفي (بر حسب  ،)gنظیر زمان تناوب كوتاه ( 4/1ثانیه) در زلزلهي طرح ،با
نسبت میرایي %5
در مواردي كه طبق فصل سوم این آییننامه استفاده از طیف ویژهي ساختگاه الزامي نیست ،ميتوان
مقدار  S DSرا برابر حاصلضرب نسبت شتاب مبناي طرح ، A ،در ضریب بازتاب ، B ،در محدودهي
شتاب ثابت طیف استاندارد  1344ایران در نظر گرفت.
 : ضریب تخمین اثر مولفهي قائم زلزله كه ميتوان مقدار آن را برابر  4/1در نظر گرفت.
 3-3-5-5تركيب مولفههاي افقي و قائم زلزله
براي اعمال اثر تركیبي مولفههاي افقي و قائم زلزله ،باید مقدار  Eدر تركیبهاي بارگذاري مربوطه در
بندهاي  1-1-1و  1-1-1را به صورت روابط  13-1و یا 19-1جایگزین كرد .به این منظور ،اثر نیروي
زلزله در تركیب بارهاي  5-1و  6-1و  13-1طبق رابطه  13-1و اثر این نیرو در تركیب بار  3-1طبق
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رابطهي  19-1اعمال ميشود .الزم به ذكر است در تعیین تقاضاي لرزهاي در مرز خاك و شالوده،
مقدار  Evدر رابطهي  19-1را ميتوان برابر صفر در نظر گرفت.
13-1

E  Eh  Ev

19-1

E  E h  Ev

لذا اثر همزمان مولفههاي افقي و قائم زلزله در تركیبهاي بارگذاري لرزهاي به روش تنش مجاز و یا
روش مقاومت باید مطابق ضوابط زیر اعمال شود.
الف -تركیبهاي بارگذاري طراحي به روش تنش مجاز:
14-1
1.0  0.14SDS  D  0.7 QE
11-1
11-1

 R یا  Sیا 1.0  0.105SDS  D  0.750.7 QE   0.75L  0.75Lr
0.6  0.14S DS  D  0.7 QE

در صورت وجود بار مایع ، F ،اثر آن با ضریب بار یكسان با بار مرده در تركیب بارهاي  14-1و -1
 11اضافه ميشود.
در صورت وجود بار  Hبا اثر افزاینده با بارهاي پایه ،اثر آن در تمامي تركیببارها با ضریب بار یك
اضافه ميشود .چنانچه بار  Hاثر مقابلهكننده با بارهاي پایه داشته باشد ،در صورت دائمي بودن با
ضریب بار  ،4/6در غیر این صورت با ضریب بار صفر منظور ميگردد.
ب -تركیبهاي بارگذاري طراحي به روش مقاومت:
13-1
1.2  0.2S DS  D   QE  L  0.2S
14-1

0.9  0.2S DS  D   QE

در صورتيكه بار زندهي كاهشنیافته كمتر از  444daN/m2باشد (به جز پاركینگ و یا محل تجمع) ،در
تركیب بار  13-1ميتوان براي  Lضریب بار  4/5درنظر گرفت.
در صورت وجود بار مایع ،F ،اثر آن با ضریب بار یكسان با بار مرده در تركیببار  13-1اضافه ميشود.
در صورت وجود بار  Hبا اثر افزاینده با بارهاي پایه ،اثر آن در تمامي تركیببارها با ضریب بار 1/6
اضافه ميشود .چنانچه بار  Hاثر مقابلهكننده با بارهاي پایه داشته باشد ،در صورت دائمي بودن با
ضریب بار  ،4/9در غیر این صورت با ضریب بار صفر منظور ميگردد.

 1-5-5تركيب بار شامل ضريب اضافه مقاومت
در ستون ،تیر ،خرپا ،یا دال كه تكیهگاه دیوار یا قاب سازهاي ناپیوسته با نامنظمي نوع (ث) در جدول
 1-4یا جدول  1-4باشد ،باید ظرفیت كافي براي مقابله با حداكثر نیروي محوري ناشي از تركیب
بارهاي این بند تامین شود .اتصاالت دیوار یا قاب سازهاي ناپیوستهي یادشده به اعضاي نگهدارندهي
آنها باید ظرفیت الزم براي انتقال نیروهاي طراحي اعضاي ناپیوسته را داشته باشند.

فصل دوم :بارگذاري39 /

در سازههاي ستون طرهاي (كنسولي) ،ردیف (ج) جدول  ،4-4پي و دیگر اعضاي مقاوم در برابر
واژگوني در تراز پاي ستون ،باید مقاومت كافي براي تحمل نیروهاي حاصل از تركیب بارهاي این بند را
داشته باشند .نیروي محوري در این ستونها ،ناشي از تركیب بار بند  1-1-1یا  1-1-1نباید از %15
ظرفیت بار محوري ستون ،مجاز یا نهایي بنا به مورد ،بیشتر شود.
همچنین در مواردي كه طبق آییننامههاي طراحي ،استفاده از تركیب بار شامل ضریب اضافه مقاومت
الزامي باشد ،تركیب بارهاي این بند نیز باید اعمال شود.
الف -تركیب بارهاي شامل ضریب اضافه مقاومت در روش طراحي بر اساس تنش مجاز:
15-1
1.0  0.14S DS  D  0.70 QE
16-1
13-1

 R یا  L Sیا 1.0  0.105S DS  D  0.750.70 QE   0.75L  0.75Lr
0.6  0.14S DS  D  0.70 QE
r

در صورت وجود بار مایع ، F ،اثر آن با ضریب بار یكسان با بار مرده در تركیببارهاي  15-1و
 16-1اضافه ميشود.
در صورت وجود بار  Hبا اثر افزاینده با بارهاي پایه ،اثر آن در تمامي تركیببارها با ضریب بار یك
اضافه ميشود .چنانچه بار  Hاثر مقابلهكننده با بارهاي پایه داشته باشد ،در صورت دائمي بودن با
ضریب بار  ،4/6در غیر این صورت با ضریب بار صفر منظور ميگردد.
در روش تنش مجاز ،در صورتي كه از تركیب بارگذاري شامل ضریب اضافه مقاومت استفاده شود ،تنش
مجاز ميتواند به میزان  %14افزایش داده شود.
ب -تركیب بارهاي شامل ضریب اضافه مقاومت در روش طراحي بر اساس مقاومت:
13-1
1.2  0.2S DS  D  0 QE  L  0.2S
19-1

0.9  0.2S DS  D  0 QE

در صورتيكه بار زندهي كاهشنیافته كمتر از  444 daN/m2باشد (به جز پاركینگ و یا محل تجمع)،
در تركیب بار  13-1ميتوان براي  Lضریب بار  4/5درنظر گرفت.
در صورت وجود بار مایع ،F ،اثر آن با ضریب بار یكسان با بار مرده در تركیببار  13-1اضافه ميشود.
در صورت وجود بار  Hبا اثر افزاینده با بارهاي پایه ،اثر آن در تمامي تركیببارها با ضریب بار 1/6
اضافه ميشود .چنانچه بار  Hاثر مقابلهكننده با بارهاي پایه داشته باشد ،در صورت دائمي بودن با
ضریب بار  ،4/9در غیر اینصورت با ضریب بار صفر منظور ميگردد.
در این روابط:
 :  0ضریب اضافه مقاومت طبق فصول چهارم یا هفتم این آییننامه

تالشهاي نظیر تركیب بارهاي شامل   0 QEدر هر عضو الزم نیست از تالشهاي ایجاد شده در
عضو حاصل از تحلیل سازوكار خمیري یا تحلیل غیرارتجاعي با در نظر گرفتن مقاومتهاي نظیر مورد
انتظار مصالح عضو ،بیشتر در نظر گرفته شود.
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 1-5-5اثر رو به باالي زلزله در طرههاي افقي
طرهي افقي باید عالوه بر تركیب بارهاي قبل ،براي بار حداقل  %14بار مرده رو به باال طراحي شود.

 3-5حوادث غير مترقبه
 1-3-5حدود كاربرد
منظور از حوادث غیرمترقبه ،سایر حوادث با احتمال رخداد كم ميباشد كه در بند  1-1بیان نشده
است ،نظیر انفجار ،ضربه و آتشسوزي .این حوادث ميتواند شامل آثار ثانویهي ناشي از زلزله نیز باشد.
مقاومت و پایداري سازهها و تجهیزات صنعت نفت با گروه طراحي لرزهاي  D2و ( D3طبق بند )5-4
باید براي اطمینان از قابلیت تحمل آثار ناشي از این بارها بررسي و امكان فروریزش زنجیرهاي یا
پیشرونده حداقل شود.

 5-3-5تركيب بار
 1-5-3-5ظرفيت كل
در روش مقاومت ،براي بررسي ظرفیت سازه و یا اجزاي سازهاي در مقابل آثار بارهاي غیرمترقبه،
تركیب بارهاي زیر باید در نظر گرفته شود.
34-1
1.2D  Ak  0.5L  0.2S
31-1
0.9D  Ak  0.5L  0.2S
كه در آن:
 : Akبار یا اثر آن ناشي از حادثهي غیر مترقبهي  Aطبق مراجع معتبر نظیر .IPS-E-CE-500
 5-5-3-5ظرفيت مانده
براي بررسي ظرفیت ماندهي سازه و یا اجزاي سازهاي پس از حادثهي مخرب ،باید برخي اعضاي باربر،
كه احتمال خسارت عمده و حذف آنها وجود دارد ،توسط مسوول طراحي سازه مشخص و حذف گردد.
ظرفیت ماندهي سازهي آسیبدیده براي تركیب بارهاي زیر باید كنترل شود:
31-1
 R یا  Sیا 1.2D  0.5L  0.2 Lr
33-1
 R یا  Sیا 0.9D  0.5L  0.2 Lr

 3-3-5ملزومات پايداري
پایداري كلي سازه و اجزاي آن باید تامین شود .استفاده از هر روشي كه تاثیرات مرتبه دوم را لحاظ
نماید ،مجاز است.

 3تحليل خطر

فصل سوم
تحليل خطر
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 1-3مالحظات كلي
در این آیین نامه بسته به نوع سازه از یك یا دو سطح خطر براي طراحي سازهها و تاسیسات صنعت
نفت استفاده ميشود .سطوح خطر مورد نظر ،در بند  4-3ارائه شده است .در تهیهي طیفهاي حاصل
از هر سطح خطر ،اثر عدم قطعیت در پارامترهاي شناخت زمینلرزه ،نظیر موقعیت جغرافیایي كانون
زلزله ،ژرفاي كانوني ،نرخ جابجایي گسلش ،جهتداري و نرخ انتشار گسیختگي و خصوصیات مكانیكي
محیط چشمهي لرزهزا ،باید لحاظ شود .مطالعهي ویژهي ساختگاه به دو صورت احتماالتي و تعیني
انجام ميشود كه مكمل یكدیگر در برآورد خطر جنبش قوي زمین ميباشند.

 5-3گستره
مطالعهي ویژه ساختگاه براي تمامي مجموعههاي تاسیساتي صنعت نفت در تمامي نقاط كشور الزامي
است.
تبصره :براي سازه با گروه كاربري و خطرزایي ( IIطبق جدول  )3-4مستقر بر خاك نوع  Iو ( IIطبق
استاندارد  ،)1344و سازه با گروه كاربري و خطرزایي  ،Iانجام این مطالعات الزامي نبوده و ميتوان از
طیف طرح استاندارد  1344استفاده نمود .در صورت وجود نتایج مطالعات ویژهي ساختگاهي ،براي
سازههاي مزبور نیز باید از نتایج این مطالعات استفاده شود.

 3-3تعاريف
خطر زلزله :تهدید ایمني سازهها ناشي از سطوح مختلف پارامترهایي از زلزله
تحليل خطر زلزله :فرآیند تعیین عوامل تاثیرگذار سطوح مختلف زلزله در ساختگاه و انجام محاسبات
الزم به منظور برآورد پارامترهاي مورد نیاز در تحلیل و طراحي سازه
سطح خطر زلزله :زلزله اي با احتمال فراگذشت مشخص در ساختگاه مورد نظر در مدت زمان معین
كه بر اساس مشخصاتي از زلزله تعیین ميشود.
طيف طرح :طیفي است كه از آن براي طراحي سازه در سطح خطر زلزلهي مورد نظر استفاده ميشود.
طيف طرح ريسکمحور :طیفي است كه انتظار ميرود سازهاي كه بر اساس آن طراحي ميگردد ،در
زلزله نادر طبق بند  3-4-3داراي احتمال فروریزش یك درصد در مدت زمان معین باشد.
معادلهي تخمين مشخصات حركت زمين (رابطهي كاهندگي) :مدل ریاضي سازگار با منطقه كه
مقدار تغییرات اثرات جنبش قوي زمین را با لحاظ نوع گسلش ،فاصلهي چشمهي لرزهزا تا ساختگاه،
بزرگا و نوع خاك به صورت مقدار متوسط ارائه مينماید.
طيف با خطر يكنواخت :طیفي است كه مقادیر آن با هر زمان تناوب سازه ،داراي احتمال فراگذشت
یكسان در مدت زمان معین باشد.

فصل سوم :تحليل خطر13 /

تحليل خطر احتماالتي زلزله :فرآیند محاسبهي احتمال فراگذشت پارامتر لرزهاي مورد نظر (مانند
 PGV ،PGAو  ) Saدر مدت زمان معین در ساختگاه از مقدار مشخص ،ناشي از تمامي چشمههاي
لرزهزاي فعال منطقه.
تحليل خطر تعيني زلزله :فرآیندي است كه طي آن پارامترهاي لرزهاي قويترین سناریو در
ساختگاه ناشي از كوتاهترین فاصلهي چشمههاي فعال لرزهزا با توجه به نوع خاك تعیین ميشود.
تحليل قابليت اعتماد :بررسي تاثیر میزان عدم قطعیت هر یك از پارامترهاي به كار رفته در فرآیند
تحلیل خطر به ویژه دقت و سازگاري معادلهي تخمین مشخصات حركت زمین با منطقه مورد استفاده
در مقادیر نتایج تحلیل خطر
تحليل حساسيت :تعیین سهم هر یك از مدلها ،پارامترها و وروديها در نتایج تحلیل خطر
مطالعهي تفكيک خطر :محاسبهي درصد مشاركت احتمال فراگذشت پارامتر پاسخ لرزهاي نظیر
مقادیر بزرگا ) (Mو فاصله ) (Rناشي از چشمههاي لرزهزاي منطقه در زمان تناوب مورد مطالعه
مطالعهي ويژهي ساختگاه :كلیهي اقداماتي كه به منظور تحلیل خطر زلزله و بررسي مخاطرات ناشي
از زلزله در ساختگاه انجام ميشود و دربرگیرندهي مطالعات میداني و انجام محاسبات آماري ميباشد.
گسل فعال :گسلي است كه در دوره كوارترنري اخیر (حدود  11هزار سال قبل) ،زلزلهاي در آن رخ
داده باشد.

 1-3سطوح خطر زلزله
كلیه سازهها و تجهیزات صنعت نفت باید طبق فصلهاي مربوطه ،براي طیف شتاب نظیر یك یا دو
سطح خطر از سطوح خطر مندرج در بندهاي  1-4-3تا  ،3-4-3طراحي شوند .چگونگي محاسبهي
طیفهاي مربوطه در بند  3-3ذكر شده است .مبناي محاسبهي دورههاي بازگشت زلزله در هر سه
سطح در این آییننامه بر پایهي توزیع پواسن رخداد زلزله ميباشد.

 1-1-3سطح خطر اول
این سطح خطر نظیر زلزلهاي با بزرگاي كم تا متوسط (زلزلهي بهرهبرداري) است كه در صورت وقوع
آن در دورهي بهرهبرداري سازه ،انتظار ميرود رفتار اعضاي اصلي سازه در بازهي ارتجاعي باقي بماند.
طیف حاصل از این سطح خطر ،طیف بهرهبرداري نامیده ميشود.
با توجه به نوع سازه ،احتمال فراگذشت و دورهي بازگشت ،زلزلهي بهرهبرداري متفاوت ميباشد .براي
ساختمان ضروري (فصل ششم) ،خط لوله (فصل سیزدهم) و سازهي فراساحلي (فصل چهاردهم)،
احتمال فراگذشت مشخصهي زلزلهي بهرهبرداري در هر  54سال به ترتیب  34درصد 54 ،درصد و 14
درصد ميباشد .این مقادیر به ترتیب با دورهي بازگشت تقریبي  35 ،44و  144سال معادل ميباشند.
استفاده از زلزلهي بهرهبرداري براي سایر سازهها الزامي نیست.
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 5-1-3سطح خطر دوم
در این آییننامه سطح خطر دوم (زلزلهي طرح) به دو روش تعیین ميشود.
در روش اول ،با انجام مطالعهي ویژهي ساختگاه و به دست آوردن پارامترهاي لرزهاي نظیر سطح خطر
سوم (زلزلهي نادر) روي بستر سنگي و اعمال ضریبهاي مربوط به اثر خاك (جدول  )1-3و سپس با
ضرب این مقادیر در دوسوم ،پارامترهاي نظیر سطح خطر دوم بدست ميآید.
در روش دوم ،این سطح خطر نظیر زلزلهاي با بزرگاي نسبتا زیاد است كه احتمال فراگذشت
مشخصهاي از آن در هر  54سال  14درصد ميباشد .طیف حاصل از این سطح خطر با استفاده از
رابطهي كاهندگي متناسب با شرایط خاك ساختگاه بدست ميآید .دورهي بازگشت این زلزله 435
سال ميباشد.
تبصره :كران پایین طیف طرح بر اساس هر دو روش فوق برابر  %34طیف طرح ویرایش سوم استاندارد
 1344و كران باالي آن در صورت استفاده از روش اول ،طیف حاصل از روش دوم است.
در مورد خط لوله ،مقادیر مربوط به احتمال فراگذشت و دورهي بازگشت زلزلهي طرح با توجه به گروه
كاربري و خطرزایي و طبق فصل سیزدهم تعیین ميشود .سطح خطر دوم براي طراحي همه سازهها و
تاسیسات صنعت نفت به كار ميرود .در مواردي كه طبق بند  1-3انجام مطالعهي ویژهي ساختگاهي
الزامي نميباشد ،ميتوان از طیف طرح استاندارد  1344براي زلزلهي طرح استفاده نمود.

 3-1-3سطح خطر سوم
این سطح خطر نظیر زلزلهاي با بزرگاي خیلي زیاد (زلزلهي نادر) است كه احتمال فراگذشت
مشخصهاي از آن در هر  54سال  1درصد ،معادل با دورهي بازگشت  1435سال ميباشد .طیف حاصل
از این سطح خطر ،طیف زلزلهي نادر نامیده ميشود.
سطح خطر سوم براي طراحي یا كنترل دستگاه جداساز لرزهاي (فصل نهم) و سازهي فراساحلي (فصل
چهاردهم) به كار ميرود.

 1-3انتخاب رابطهي تخمين مشخصات حركت زمين
انتخاب رابطهي مناسب براي تخمین مشخصات حركت زمین سازگار با ساختگاه ،به دلیل دارا بودن
بیشترین عدم قطعیت ،از اهمیت ویژهاي برخوردار است .رابطهي یاد شده باید بر پایه دادههاي
منطقهي مورد مطالعه ،بزرگاي گشتاوري ( )MWو نوع گسلش (راستالغز یا غیر راستالغز) تهیه یا
انتخاب شده باشد .رابطهي انتخاب شده باید با محدودهي حداقل و حداكثر بزرگا و تعریف فواصل
منطقه همخواني داشته باشد.
در صورت كمبود اطالعات زلزلههاي محلي ،ميتوان از روابط تخمین مشخصات حركت زمین كه در
آن تعداد دادهها با استفاده از روشهاي شبیهسازي افزایش داده ميشود ،استفاده كرد .الزم است
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حداقل از سه رابطهي تخمین با مشخصات فوق كه طبق روشهاي معتبر رتبهبندي شدهاند ،در درخت
منطقي استفاده نمود.

 6-3رهيافت تحليل خطر
 1-6-3كليات
در مطالعهي ویژهي ساختگاه ،ساختار تكتونیكي محلي ،زمینشناسي ،لرزهخیزي منطقه ،نرخ قابل
انتظار وقوع زلزله ،بیشینه بزرگاي زلزلهي گسلهاي فعال و نوع خاك ساختگاه از مواردي است كه باید
بررسي شود .در این مطالعه ،توجه به ویژگيهاي زلزلههاي حوزهي نزدیك (با فاصله كمتر از 14
كیلومتر از گسل فعال) ،روانگرایي در مناطق مستعد و امكان رخداد پدیدهي آبتاز نیز ضروري است.
به منظور تعیین طیف طرح شتاب این آییننامه به بند  3-3مراجعه گردد .همچنین در موارد الزم،
طیف با خطر یكنواخت شتاب ،سرعت و یا جابجایي براي سطوح خطر مورد نیاز باید تهیه گردد.
حتياالمكان تمامي دادههاي زلزلههاي تاریخي و دستگاهي رخ داده در منطقهي مورد مطالعه به
صورت یك كاتالوگ جمعآوري گردد .این كاتالوگ باید با حذف پیشلرزهها و پسلرزهها و تكمیل
بازههاي ناقص اصالح شود .گردآوري اطالعات زیر براي تمامي زلزلهها ضروري است:
زمان رخداد
مكان رومركز با دقت قابل قبول
بزرگاي تخمیني (در دادههاي تاریخي) و ثبت شده (در دادههاي دستگاهي) .این مقادیر باید
با استفاده از روابط تجربي به بزرگاي گشتاوري ( )Mwتبدیل شوند .نمونهاي از این روابط در
نشریه شماره  616معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي ریاست جمهوري آمده است.
عمق زلزله
نوع گسلش
تخمین میزان عدم قطعیت در هر یك از موارد یاد شده
مطالعهي ویژهي ساختگاهي به روشهاي احتماالتي و تعیّني طبق بندهاي  1-6-3و  3-6-3انجام
ميشود.

 5-6-3تحليل خطر احتماالتي
مراحل این روش بر اساس الگوي درخت منطقي به شرح زیر ميباشد:
 -1تعیین چشمههاي لرزهزاي منطقه كه در جنبش شدید ساختگاه تاثیرگذارند .تعیین این منابع ،هم
به صورت خطي (در صورت مشخص بودن امتداد گسلش) و هم به صورت سطحي (در صورت پراكنده
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بودن گسلش) مجاز است .تابع توزیع احتمال فاصله تا چشمهي لرزهزا را ميتوان در هر دو حالت فوق
یكنواخت فرض كرد .استفاده از روش توزیع غیر یكنواخت احتمال معتبر نیز مجاز ميباشد.
 -1تعیین تابع چگالي احتمال بزرگاي زمینلرزه ، f M (m) ،كه از روابط  1-3محاسبه ميگردد:
)

-1-3الف

e   ( mm

min

f M (m) 

) 1  e  ( mmax mmin
  b log e

-1-3ب
كه در آن:
 : mmaxحداكثر بزرگاي زلزله كه با روش معتبر به دست ميآید.

 : mminحداقل بزرگاي زلزله .این حداقل باید با سعي و خطا و به نحوي انتخاب شود كه سنجهي
شدت زلزله بهدست آمده از رابطهي  1-3با فرض حذف آن بزرگا از مجموعه كاتالوگ و قرار دادن
كوچكترین بزرگاي بعدي بجاي آن ،بیش از  5درصد با مقدار متناظر سنجهي شدت زلزله بدون حذف
آن تفاوت نماید.
 : bپارامتر منطقهاي است كه به لرزهخیزي محل بستگي دارد و ميتوان آن را از روابط معتبر از جمله
رابطه گوتنبرگ-ریشتر استخراج نمود.
 : eمقدار عدد نپر برابر 1/3133
 -3محاسبهي سنجهي شدت زلزله PGV ،PGA ،Sa( ،x ،و غیره) طبق رابطهي 1-3
1-3

)] f R (r ) f M (m)drdm

x  IM

 IM

( [1  

Rmax



Rmin

mmax

annual   

mmin

كه در آن:

 : annualنرخ رخداد ساالنهي زلزلهي نظیر سنجهي مورد نظر كه مقدار آن برابر  1 Tميباشد.
 : Tدوره بازگشت در سطح خطر مورد نظر
 : تعداد رخداد زلزله طبق كاتالوگ منطقه (بین  mminو  ) mmaxدر مدت زمان مورد نظر تقسیم بر
مدت زمان نظیر
x  IM

(  : [1  احتمال فراگذشت سنجهي شدت زلزله ،IM ،از مقدار مفروض  .xتابع استاندارد

])
 IM
نرمال )   ( yطبق رابطهي  3-3بدست ميآید.

3-3

2

1  y2
e
2

)  : f R (rتابع چگالي احتمال فاصله
 : IMمقدار متوسط سنجهي شدت زلزله در ساختگاه كه از رابطهي كاهندگي بدست ميآید.
 :  IMانحراف معیار مقادیر سنجهي شدت زلزله متناسب با رابطهي كاهندگي

 ( y) 
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 : Rmaxبیشترین فاصلهي ساختگاه تا نقطهاي از گسلها ،نظیر تعریف فاصله در رابطهي كاهندگي
مورد استفاده
: Rminكمترین فاصلهي ساختگاه تا نقطهاي از گسلها ،نظیر تعریف فاصله در رابطهي كاهندگي مورد
استفاده
تبصره :در رابطهي  ،1-3براي هر چشمهي لرزهزا مقدار  mmaxمختص به آن تعریف ميشود .لذا در
روند محاسبه ،پس از آنكه حد باالیي انتگرال به  mmaxآن چشمهي لرزهزا رسید ،روند انتگرالگیري
براي آن چشمه متوقف ميشود.
 -4تعیین احتمال فراگذشت ساالنه ، PE ،كه با فرض توزیع زماني پواسوني از رابطهي  4-3به دست
ميآید:
t
4-3
PE  1  e
كه در آن:
 : tمدت زمان بهرهبرداري یا عمر مفید سازه كه معموال  54سال درنظر گرفته ميشود.
 -5محاسبهي طیف شتاب (و در صورت لزوم سرعت و تغییرمكان) با خطر یكنواخت در سطح زمین در
ساختگاه مورد مطالعه در دورهي بازگشت مورد نظر با استفاده از معادلهي سازگار تخمین مشخصات
حركت زمین .در صورتيكه دورهي بازگشت برابر  1435سال باشد ،ميتوان ابتدا طیف را در سطح
بستر سنگي محاسبه نمود و سپس با استفاده از ضرایب داده شده در بند  3-3آن را به طیف در سطح
زمین تبدیل كرد.
 -6محاسبهي شكل نهایي طیف طرح به صورت طیف آییننامهاي طبق بند 3-3
در مراحل فوق تحلیل قابلیت اعتماد و تحلیل حساسیت نیز توصیه ميشود .در این صورت الزم است
محدودهي تغییرات مدلها و پارامترها بر اساس روشهاي معتبر و به صورت منطقهاي تعیین شود.

 3-6-3تحليل خطر تعيني
مراحل این روش از مطالعهي ویژه ساختگاه به شرح زیر ميباشد:
 -1تعیین چشمههاي لرزهزاي منطقه (مشابه بند  )1-6-3و تعیین بزرگاي بزرگترین زلزلهي محتمل
ناشي از آنها (با توجه به سوابق تاریخي یا مطالعات لرزهشناسي)
 -1تعیین كوتاهترین فاصله چشمههاي یاد شده تا ساختگاه موردنظر
 -3انتخاب حداقل  3معادلهي تخمین مشخصات حركت زمین سازگار با ساختگاه (طبق بند )5-3
 -4تعیین متوسط سنجههاي شدت زلزله ،IM ،در هر زمان تناوب با استفاده از معادالت تخمین
مشخصات حركت زمین براي هریك از چشمههاي لرزهزا
 -5محاسبهي طیف تعیني ساختگاه با به كارگیري  1/5برابر بیشینه مقادیر حاصل از ردیف  4بین
چشمههاي لرزهزا
 -6استفاده از طیف تعیني ساختگاه براي تعیین طیفهاي سطوح خطر مختلف
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 1-3طيف طرح شتاب
در مواردي كه طبق بند  1-3الزم دانسته شده است ،طیفهاي سطوح خطر مختلف مورد نیاز طبق
بند  1-6-3به روش احتماالتي تعیین شوند ،طیف تعیني نیز طبق بند  3-6-3محاسبه ميگردد .الزم
است حد باالي مقادیر طیفهاي احتماالتي به مقادیر طیف تعیّني محدود شود.

 1-1-3طيف طرح
طیف طرح این آییننامه طبق الگوي شكل  1-3بدست ميآید .در این شكل رابطهي شتاب طیفي،Sa ،
در هر قسمت طبق روابط  5-3الي  3-3ميباشد.

شتاب طیفي(g) Sa ،

1
T

S D1 

0.4SDS

شكل  1-3طیف طرح آییننامه

5-3

T 0

6-3

0  T  To

3-3

To  T  TS

3-3

T  TS

Sa  0.4S DS
T
)
To

S a  S DS (0.4  0.6

S a  S DS
1
T

S a  S D1 

در روابط فوق S DS ،و  S D1به ترتیب پارامترهاي شتاب طیف طراحي در زمان تناوب كوتاه ( 4/1ثانیه)
و در زمان تناوب یك ثانیه روي خاك ساختگاه (بر حسب  )gحاصل از تحلیل خطر به روش احتماالتي
در سطح خطر دوم و با نسبت میرایي  %5ميباشند .در صورت استفاده از روش اول بند  ،1-4-3مقادیر
شتاب طیفي در زمانهاي تناوب الزم ،روي بستر سنگي برآورد شده ،به كمك روابط  9-3و  14-3به
مقادیر نظیر روي خاك ساختگاه تبدیل ميگردند.
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2
Fa S s
3
2
S D1  Fv S1
3
S DS 

9-3
14-3

كه در آن:
 : S1پارامتر شتاب طیفي (بر حسب  ،)gنظیر زلزلهي نادر (سطح خطر سوم) در زمان تناوب یك ثانیه
روي بستر سنگي (با سرعت موج برشي بین  354تا  1544متر بر ثانیه) ،حاصل از مطالعهي ویژهي
ساختگاه با نسبت میرایي %5
 : S sپارامتر شتاب طیفي (بر حسب  ،)gنظیر زلزلهي نادر (سطح خطر سوم) در زمان تناوب كوتاه (4/1
ثانیه) روي بستر سنگي ،حاصل از مطالعهي ویژهي ساختگاه با نسبت میرایي %5
مقادیر ضریب اصالح طیف در بازهي شتاب ثابت ، Fa ،و بازهي سرعت ثابت ، Fv ،با توجه به ساختگاه
از جدول  1-3بدست ميآیند.
جدول  1-3مقادیر ضرایب تبدیل شتاب روي بستر سنگي به سطح خاك ساختگاه براي سطح خطر سوم

مقدار  Faبر حسب نوع خاك و مقدار S s
مقدار شتاب طیفي روي بستر سنگي در زمان تناوب كوتاه،
S s  1/15

S s  1/44

S s  4/35

S s  4/5

S s  4/15

1/44
1/44
1/44
4/94

1/44
1/44
1/14
4/94

1/44
1/14
1/14
1/14

1/44
1/14
1/44
1/34

1/44
1/14
1/64
1/54

نوع خاك
I
II
III
*IV

مقدار  Fvبر حسب نوع خاك و مقدار S1
مقدار شتاب طیفي روي بستر سنگي در زمان تناوب یك ثانیهS1 ،
S1  4/54

S1  4/44

S1  4/34

S1  4/14

S1  4/14

1/44
1/34
1/54
1/44

1/44
1/44
1/64
1/44

1/44
1/54
1/34
1/34

1/44
1/64
1/44
3/14

1/44
1/34
1/44
3/54

نوع خاك
I
II
III
*IV

* در خاك نوع  IVدر شرایط زیر ،بجاي بهكارگیري ضرایب فوق باید از روشهاي دقیق انتقال پارامترهاي لرزهاي از
سنگ بستر به سطح خاك استفاده نمود:
 -1چنانچه خاك مستعد روانگرایي بوده یا از جنس رس حساس یا سریع یا خاك سیماني شده ریزشي ضعیف باشد.
 -1خاك گیاهي یا ارگانیك با ضخامت الیه بیش از  3متر
 -3خاك داراي شاخص خمیري زیاد (بیش از  )35و ضخامت الیه بیش از  3/5متر
 -4خاك رس متوسط یا سخت با ضخامت زیاد (بیش از  44متر) و مقاومت برشي زهكشي نشدهي كمتر از 54kPa
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همچنین  Toو  TSضرایب وابسته به نوع خاك از جنس زمان تناوب طبق روابط  11-3و 11-3
ميباشند.
S
To  0.2 D1
11-3
S DS
S
TS  D1
11-3
S DS

 0-3طيف شتاب ريسک محور
در این آییننامه اجازه داده ميشود بجاي طیف سطح خطر سوم ،از طیف شتاب ریسك محور استفاده
نمود .این طیف بر مبناي یك درصد احتمال فروریزش سازه در  54سال محاسبه ميشود.
مراحل مختلف این محاسبه به صورت زیر است:
 -1محاسبهي شتابهاي طیفي فروریزش در زمان تناوب مود اول سازه نظیر  44شتابنگاشت ارائه
شده در  FEMA P695با استفاده از روش تحلیل دینامیكي افزایشي ) .(IDAاین زلزلهها با اعمال
ضریب شكل طیفي با لرزهخیزي محل سازگار ميشوند.
 -1محاسبهي تابع منحني شكنندگي سازه ، f Capacity(c) ،با فرض توزیع لوگ نرمال شتابهاي طیفي
نظیر فروریزش سازه طبق رابطهي .13-3
13-3

 ln c  ( ln c10%  1.024  1
f Capacity(c)   
 0.8c
0.8


 -3تعیین احتمال فراگذشت شتاب طیفي فروریزش ازرابطهي :14-3
14-3

)] f Capacity(c) f R (r ) f M (m)dcdrdm  0.01

cc
IM

Rmax

  [1   ( 
c

Rmin

mmax



mmin

كه در آن:
 : cمقدار متوسط شتاب طیفي در ساختگاه كه از رابطهي كاهندگي بدست ميآید.
 : cشتاب طیفي ریسك محور نظیر  1درصد احتمال فروریزش
 : c10%شتاب طیفي نظیر احتمال فراگذشت  1درصد در پنجاه سال كه معادل مقدار شتاب طیفي نظیر
 14درصد احتمال فروریزش سازه ميباشد.
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 1-1مالحظات كلي
بارگذاري و تحلیل لرزهاي ،ميتواند به یكي از روشهاي ارتجاعي شامل بارجانبي معادل (بند ،)3-4
تحلیل طیفي (بند  )9-4و تحلیل تاریخچه زماني (بند  )1-14-4یا یكي از روشهاي غیرخطي شامل
استاتیكي (پیوست  1استاندارد  )1344یا دینامیكي تاریخچه زماني (بند  )3-14-4با رعایت ضوابط
مربوط انجام شود.
سازه باید داراي سیستم مقاوم جانبي لرزهاي مناسب ،افقي و قائم با سختي ،مقاومت و ظرفیت
شكلپذیري كافي باشد ،بهطوریكه اعضا و اتصاالت آن بتوانند تغییر شكلها در محدودهي مجاز
ارتجاعي و غیرارتجاعي این آییننامه را تامین كنند .براي طراحي سازهها طبق این آییننامه ،باید
مواردي از قبیل پیكربندي ،كاربري ،سیستم سازهاي و گروه طراحي لرزهاي طبق ضوابط این فصل
درنظر گرفته شوند .مدل ریاضي سازه باید با خصوصیات ارتجاعي و غیرخطي مصالح و هندسهي سازه
سازگار باشد ،اما سادهسازيهایي مانند فرض بستر صلب مجاز است ،مگر اینكه در این آییننامه مشابه
فصل پنجم یا سیزدهم فرض خاصي توصیه شده باشد.

 5-1گروهبندي سازهها از نظر پيكربندي
سازهها از نظر پیكربندي به دو گروه منظم و نامنظم (در ارتفاع و پالن) تقسیم مـيشوند .در جدول
 1-4و جدول  1-4به ترتیب شرایط نامنظمي در ارتفاع و پالن مشخص شده است .در شكل  1-4نیز
این نامنظميها نشان داده شده است.
استفاده از سیستم داراي نامنظمي طبقهي خیلي ضعیف در ارتفاع مجاز نميباشد .همچنین استفاده از
سیستم سازهاي داراي نامنظمي پیچشي زیاد در پالن ،طبقهي خیلي نرم و طبقهي ضعیف در ارتفاع
براي گروههاي طراحي لرزهاي  D2و ( D3بند  )5-4مجاز نميباشد.

 3-1ضريب اهميت و گروهبندي سازهها از نظر كاربري و خطرزايي
سازهها از نظر كاربري و خطرزایي به چهار گروه تقسیم ميشوند .گروه كاربري و خطرزایي و ضریب
اهمیت ، I ،هر گروه با توجه به میزان مخاطرات جاني و مالي محتمل از جدول  3-4تعیین ميگردد.
در مواردي كه دسترسي به سازه با گروه كاربري  IVبه منظور بهرهبرداري ،از طریق سازهي مجاور
صورت ميگیرد ،سازه مجاور نیز باید با تمام الزامات مربوط به سازه با گروه كاربري  IVطراحي شود.
حتي المقدور موقعیت سازه با گروه كاربري  IVبه گونهاي انتخاب شود كه فاصلهي مناسبي از تمامي
سازههاي مجاور ،به ویژه با گروه كاربري پایینتر ،داشته باشد.
تبصره :در موارد ابهام ،انتخاب گروه كاربري و خطرزایي با تشخیص مشاور و تأیید كارفرما انجام
ميشود.
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جدول  1-4انواع نامنظمي در ارتفاع
نوع نامنظمي و تعريف آن
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جدول  1-4انواع نامنظمي در پالن
نوع نامنظمي و تعريف آن
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(الف)

1 >1.2(1+2)/2

(ب)

1 >1.4(1+2)/2

(الف)

A <70% B

(ب)

A <60% B

یا

(الف) A <80% (B+C+D)/3

یا
(ب)

A <70% (B+C+D)/3

Y >15% X

و

و
B >15% A
A >150% B

یا
B >150% A

Y >130% X

مساحت
AB >50% XY

Offset L1 >L

عنصر مقاوم لرزهاي طبقهي باال
عنصر مقاوم لرزهاي طبقهي پايين

(ج)

A <80% B

(چ)

A <70% B

یا

شكل  1-4انواع نامنظمي در سازه
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جدول  3-4گروه كاربري و خطرزایي سازه و ضریب اهمیت
گروهكاربري و خطرزايي سازه

I

I

4/3

II

1

IV III I

III

IV

1/15

III
IV
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جدول  3-4گروه كاربري و خطرزایي سازه و ضریب اهمیت (ادامه)
گروهكاربري و خطر زايي سازه

I

IV

IV

1/5

 1-1سيستمهاي سازهاي و ضرايب لرزهاي
 1-1-1سيستمهاي يكنواخت در ارتفاع
سیستم مقاوم جانبي در سازه ميتواند طبق جدول  4-4براي سازههاي ساختماني و جدول  1-3یا
جدول  1-3براي سازههاي غیر ساختماني بسته به مورد انتخاب شود .عالوه بر این ،براي تحلیل سازه

به روشهاي ارتجاعي در این آییننامه ،تعیین مقادیر ضریب رفتار ، R u ،ضریب اضافه مقاومت ،  0 ،و

ضریب بزرگنمایي جابجایي ، C d ،براي تعیین برش پایه ،نیروهاي طراحي اعضاء و جابجایي طراحي
طبقه الزم ميباشد .در مورد ساختمانها این مقادیر باید طبق جدول  4-4و در سایر موارد طبق
جدول  1-3یا جدول  1-3انتخاب شوند .براي سایر سیستمهایي كه در جداول فوق ذكر نشدهاند،
مي توان از نتایج آزمایش ،محاسبات یا مراجع معتبر با اخذ تایید از كمیتهي این آییننامه استفاده
نمود.
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استفاده از سایر سیستمهاي سازهاي و پارامترهاي لرزهاي آنها طبق ضوابط دیگر آییننامههاي معتبر
مجاز ميباشد.

 5-1-1روش تحليل دو بخشي
در روش تحلیل بار جانبي معادل ،براي سیستم سازهاي كه شامل یك بخش انعطافپذیر در باال و یك
بخش صلب در پایین باشد ،در صورت وجود دو شرط زیر ،ميتوان تحلیل سازه را در دو بخش انجام
داد:
 -1سختي بخش پاییني حداقل  14برابر سختي بخش باالیي باشد.
 -1زمان تناوب كل سازه از  1/1برابر زمان تناوب بخش باالیي هنگامي كه به صورت یك سازهي
مستقل با تكیهگاه صلب درنظر گرفته شده ،بیشتر نباشد.
تحلیل این نوع سازه به روش دو بخشي به صورت زیر انجام ميشود:

 -1بخش باالیي به صورت یك سازهي جداگانه با مقادیر  R uو  متناسب با این نوع سازه تحلیل
و طراحي ميشود .این تحلیل ميتواند با روش بار جانبي معادل یا تحلیل طیفي انجام شود.
 -1بخش پاییني به صورت یك سازهي جداگانه با مقادیر  R uو  متناسب با این نوع سازه
تحلیل و طراحي ميشود .عكسالعمل بخش باالیي كه از تحلیل سازهي بخش باالیي در بند
 1حاصل شده ،باید در نسبت  R u / بخش باالیي به  R u / بخش پاییني ضرب و در تحلیل
اعمال شود .این نسبت نباید از  1كوچكتر درنظر گرفته شود .این تحلیل به روش بار جانبي
معادل انجام ميشود.

 1-1گروه طراحي لرزهاي
گروه طراحي لرزهاي براي هر سازه به صورت زیر تعیین ميشود:
 گروه طراحي لرزهاي یك ( :)D1این گروه شامل سازههایي ميشود كه جزء سازههاي گروههايطراحي لرزهاي  D3و  D2نباشند .همچنین در مواردي كه طبق این آییننامه ميتوان از تحلیل ویژهي
ساختگاه صرفنظر كرد ،گروه طراحي لرزهاي سازه  D1خواهد بود.
 گروه طراحي لرزهاي دو ( :)D2این گروه شامل سازههاي گروه كاربري و خطرزایي نوع  IIIميشود كهدر ساختگاه آنها مقدار ( S1طبق تعریف فصل سوم) بیشتر یا برابر با  4/65باشد.
 گروه طراحي لرزهاي سه ( :)D3این گروه شامل سازههاي گروه كاربري و خطرزایي نوع  IVميشودكه در ساختگاه آنها مقدار ( S1طبق تعریف فصل سوم) بیشتر یا برابر با  4/65باشد.
تبصره :در خصوص خاك نوع ( IVطبق استاندارد  ،)1344در مناطقي كه  SDS  0.75محاسبه گردد،
گروه طراحي لرزهاي براي گروه كاربري و خطرزایي  IIIو  IVبه ترتیب  D2یا  D3درنظر گرفته شود.
سازههاي گروههاي طراحي لرزهاي  D2و ( D3به جز خطوط لوله) نباید در جایي ساخته شوند كه گسل
فعال شناخته شدهاي (طبق فصل سوم) باعث شكست سطح زمین در محل سازه گردد .چنانچه به
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لحاظ مشكالت مكانیابي ،چارهاي جز احداث سازههاي این گروههاي طراحي در این مناطق نباشد،
باید تایید معاونت مهندسي وزارت نفت در مرحلهي بارگذاري لرزهاي آنها اخذ گردد.
محدودیت ارتفاع سازه بر اساس گروه طراحي لرزهاي از جدول  4-4تعیین ميشود .براي سازههاي
گروه طراحي لرزهاي  D1در مناطق با شتاب مبناي طرح ( 4/1بر اساس استاندارد  )1344یا كمتر در
موارد غیرمجاز ،ميتوان حداكثر ارتفاع را تا  14متر در نظر گرفت.
جدول  4-4انواع سیستمهاي مقاوم جانبي و پارامترهاي لرزهاي آنها

سيستم مقاوم لرزهاي

رديف

1

Ru

Ω0

1

Cd

ارتفاع مجاز براي گروههاي
طراحي لرزهاي (متر)

D3
الف

ديوار باربر

1

دیوار برشي بتني مسلح ویژه

D2

D1

5

1/5

5

34

54

54

1

دیوار برشي بتني مسلح متوسط

4/5

1/5

4/5

غیرمجاز

34

34

3

دیوار برشي بتني مسلح معمولي

4

1/5

4

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

4

دیوار برشي بتني پیشساختهي متوسط

4

1/5

4

11

11

11

5

دیوار برشي بنایي مسلح ویژه

5

1/5

3/5

34

54

54

6

دیوار برشي بنایي مسلح متوسط

3/5

1/5

 1/15غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

3

دیوار ساخته شده از قاب سبك همراه ورق
پوششي از مصالح مختلف غیر فوالدي

1

1/5

1

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

3

دیوار ساخته شده از قاب سبك (فوالد سرد نورد
شده) همراه مهاربندي با تسمه

4

1

3/5

14

14

14

9

دیوار ساخته شده از قاب سبك (فوالد سرد نورد
شده) همراه با ورق پوششي فوالدي

6/5

3

4

14

14

14

ب

قاب ساختماني ساده

1

قاب با مهاربندي فوالدي واگرا

1

قاب با مهاربندي فوالدي همگراي ویژه

3

قاب با مهاربندي فوالدي همگراي معمولي

3

3

1

4

34

54

54

6

1

5

34

54

54

3/15

1

4

قاب با مهاربندي فوالدي كمانشناپذیر

3

1/5

5

5

دیوار برشي بتني مسلح ویژه

6

1/5

5

6

دیوار برشي بتني مسلح معمولي

5

1/5

4/5

14

14

 3/15غیرمجاز
34

54

54

34

54

54

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

3

دیوار برشي پیشساختهي متوسط

5

1/5

4/5

11

11

11

3

قاب مركب بتني -فوالدي با مهاربندي واگرا

3

1/5

4

34

54

54

9

قاب مركب بتني -فوالدي با مهاربندي همگراي
ویژه

5

1

4/5

34

54

54

......
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جدول  4-4انواع سیستمهاي مقاوم جانبي و پارامترهاي لرزهاي آنها (ادامه)

1

Ru

Ω0
1

3

رديف

سيستم مقاوم لرزهاي

14

قاب مركب بتني -فوالدي با مهاربند همگراي معمولي

3

11

دیوار برشي فوالدي ویژه

1

Cd

ارتفاع مجاز براي گروههاي
طراحي لرزهاي (متر)

D3

 11دیوار برشي فوالدي مركب
 13دیوار برشي مركب بتن مسلح ویژه
 14دیوار برشي بنایي مسلح ویژه
 15دیوار برشي بنایي مسلح متوسط
16

دیوار ساخته شده از قاب سبك همراه با ورق
پوششي از مصالح مختلف غیر فوالدي

13

دیوار ساخته شده از قاب سبك (فوالد سرد نورد
شده) همراه با ورق پوششي فوالدي

پ

D1

D2

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

3

1

6

34

54

54

6/5

1/5

5/5

34

54

54

6

1/5

5

34

54

54

5/5

1/5

4

34

54

54

4

1/5

4

1/5

1/5

1/5

3

1/5

4/5

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز
غیرمجاز غیرمجاز
14

14

14
14

قاب مقاوم خمشي

1

قاب خمشي فوالدي ویژه

1

3

قاب خمشي فوالدي متوسط

3

3

قاب خمشي فوالدي معمولي

4

قاب خمشي بتني مسلح ویژه

3

5

قاب خمشي بتني مسلح متوسط

5

3

6

قاب خمشي بتني مسلح معمولي

3

3

1/5

3

قاب خمشي مركب بتني -فوالدي ویژه

3

3

5/5

نامحدود نامحدود نامحدود

3

قاب خمشي مركب بتني -فوالدي متوسط

5

3

4/5

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

نامحدود نامحدود نامحدود

3

3

5/5

4/5

3

4

غیرمجاز غیرمجاز

3/5

3

3

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

3

5/5

نامحدود نامحدود نامحدود

4/5

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز
غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

4

14

ت سيستم دوگانه با قاب خمشي ويژه كه قاب خمشي قادر به تحمل حداقل  %51بار جانبي باشد

1

قاب فوالدي با مهاربند واگرا

3

1/5

4

نامحدود نامحدود نامحدود

1

قاب فوالدي با مهاربند همگراي ویژه

3

1/5

5/5

نامحدود نامحدود نامحدود

3

قاب با مهاربند كمانشناپذیر

3

1/5

5

نامحدود نامحدود نامحدود

4

دیوار برشي بتني مسلح ویژه

3

1/5

5/5

نامحدود نامحدود نامحدود

5

دیوار برشي بتني مسلح معمولي

6

1/5

5

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

6

قاب مركب بتني -فوالدي با مهاربند واگرا

3

1/5

4

نامحدود نامحدود نامحدود

3

قاب مركب بتني -فوالدي با مهاربند همگراي ویژه

6

1/5

5

نامحدود نامحدود نامحدود
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جدول  4-4انواع سیستمهاي مقاوم جانبي و پارامترهاي لرزهاي آنها (ادامه)

سيستم مقاوم لرزهاي

رديف

1

Ru

Ω0

1

Cd

ارتفاع مجاز براي گروههاي
طراحي لرزهاي (متر)

D3
3

دیوار برشي فوالدي ویژه

9

دیوار برشي فوالدي مركب

14

دیوار برشي بتني مركب ویژه

3

11

دیوار برشي بتني مركب معمولي

6

1/5

11

دیوار برشي بنایي مسلح ویژه

5/5

3

5

13

دیوار برشي بنایي مسلح متوسط

4

3

3/5

D2

D1

3

1/5

6/5

نامحدود نامحدود نامحدود

3/5

1/5

6

نامحدود نامحدود نامحدود

1/5

6

نامحدود نامحدود نامحدود

5

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز
نامحدود نامحدود نامحدود
غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

ث سيستم دوگانه با قاب خمشي متوسط كه قاب خمشي قادر به تحمل حداقل  %51بار جانبي باشد

1

قاب فوالدي با مهاربند همگراي ویژه

6

1/5

5

غیرمجاز غیرمجاز

14

1

دیوار برشي بتني مسلح ویژه

6/5

1/5

5

34

34

54

3

قاب مركب بتني -فوالدي با مهاربند همگراي ویژه 5/5

1/5

4/5

غیرمجاز

34

54

4

قاب مركب بتني -فوالدي با مهاربند همگراي
معمولي

3/5

1/5

3

ج

سيستم ستون طرهاي

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

1

1

با جزییات قاب خمشي فوالدي یا بتني ویژه

1/5

1

با جزییات قاب خمشي فوالدي معمولي

 1/15 1/15 1/15غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

3

با جزییات قاب خمشي بتني متوسط

چ

سازهي فوالدي بدون رعايت ضوابط طراحي
لرزهاي در جزييات بجز سيستم ستون طره

1/15

1/5

14

14

14

1/5

1/15

1/5

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

3

3

3

غیرمجاز غیرمجاز غیرمجاز

 1به منظور تعیین مشخصات سیستمهاي سازهاي ارائه شده به مراجع معتبر مراجعه شود.
 1در مواردي كه  ،  0بیشتر یا مساوي  1/5است ،ميتوان آن را براي ساختمانهاي با دیافراگم انعطافپذیر به مقدار 4/5
واحد كاهش داد.
 3براي سازهي یك طبقه با سیستم قاب خمشي ف والدي متوسط یا معمولي و قاب ساختماني ساده با مهاربندي هم محور
معمولي ،اجازه داده ميشود كه ارتفاع ساختمان تا  14متر افزایش داده شود ،بهشرطيكه بار مردهي بام كمتر از
 144daN/m2و بار مردهي دیوارهاي خارجي از تراز 14متر به باال كمتر از  144daN/m2باشد.
 4در سازه با بار طبقات كمتر از  163daN/m2و بار دیوار كمتر از  ،144daN/m2ارتفاع سازه تا  14متر مجاز است.
 5در سازههاي ستون طره اي ،نیروي محوري ناشي از تركیب بارهاي شامل بار زلزله بند  1-1-1یا  ،1-1-1نباید از %15
ظرفیت فشاري ستون با درنظر گرفتن اثر الغري ،بیشتر شود .شالوده و دیگر اعضاي مقابلهكننده با واژگوني در این سیستم،
باید مقاومت كافي براي تحمل نیروهاي حاصل از تركیب بارهاي بند  4-1-1را داشته باشند.
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 6-1ضريب افزونگي ρ
ضریب افزونگي  براي سیستم مقاوم جانبي هر یك از دو راستاي متعامد سازه بهطور جداگانه تعیین
ميشود.
مقدار این ضریب را براي موارد زیر ميتوان برابر یك در نظر گرفت:
 -1در مواردي كه طبق بند  ،5-4سازه جزء گروه طراحي لرزهاي  D1بوده و بر اساس مطالعات ویژهي
ساختگاه ،مقادیر  S DSكمتر از  4/5یا  S D1كمتر از  4/1باشد.

 -1در تعیین  ،  xجابجایي نسبي طرح طبقات
 -3در تعیین اثرات پي  -دلتا
 -4در طراحي اجزاي غیر سازهاي
 -5در طراحي سازههاي غیرساختماني با جزء صنعتي متكي بر زمین (بند )3-3
 -6در طراحي اجزاي جمع كننده ،وصلهها ،و سایر اتصاالت كه در تعیین نیروي لرزهاي آنها اثر اضافه
مقاومت طبق بند  4-1-1اعمال شده است.
 -3در طراحي اعضا و اتصاالتي كه اثر اضافه مقاومت طبق بند  4-1-1اعمال ميشود.
 -3در تعیین نیروهاي دیافراگم بند 11-4
 -9در طراحي سازههاي داراي میراگر طبق فصل دهم
 -14در طراحي دیوارهاي سازهاي و مهار آنها در برابر نیروهاي خارج از صفحه
 -11براي مناطق با خطر لرزهاي كم (طبق استاندارد )1344
این ضریب براي طراحي لرزهاي سایر موارد طبق بند  3-1-1برابر  1/3در نظر گرفته ميشود ،مگر در
صورت برآورده شدن یكي از دو شرط زیر كه در آن صورت ميتوان آن را برابر یك منظور نمود:
شرط اول :در طبقاتي از سازه كه بیش از  %35برش پایه را تحمل ميكنند ،حذف جزئي از سیستم
مقاوم جانبي در امتداد مورد نظر طبق جدول  5-4باعث كاهش مقاومت جانبي طبقه بیش از  %33و یا
ایجاد نامنظمي پیچشي شدید در طبقه نگردد.
شرط دوم :سازه در تمام طبقات ،منظم در پالن باشد و در قاب پیراموني هر طرف سازه ،براي طبقات
با برش طبقه بیش از  %35برش پایه ،حداقل دو دهانهي مقاوم جانبي موجود باشد .در مورد دیوارهاي
برشي ،تعداد دهانههاي مقاوم جانبي را ميت وان از تقسیم طول دیوار برشي در پالن به ارتفاع طبقه
بدست آورد .در سیستمهاي قاب سبك (جدول  )4-4این تعداد از تقسیم دو برابر طول دیوار برشي به
ارتفاع طبقه به دست ميآید.
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جدول  5-4الزامات سیستم مقاوم جانبي در طبقهاي از سازه با برش طبقه بیش از  %35برش پایه (براي اعمال )   1
شرايط

سيستم مقاوم جانبي
قاب مهاربنديشده

حذف یك عضو مهاربندي یا اتصال آن

قاب مقاوم خمشي

از بین رفتن مقاومت خمشي دو انتهاي یك تیر

دیوار برشي یا پایه (جرز) با
نسبت ارتفاع به طول بیش
از یك

حذف یك دیوار برشي یا حذف پایه (جرز) ،با نسبت ارتفاع به طول بیش از یك در هر
طبقه ،یا حذف اتصاالت اعضاي جمعكنندهي آنها (پارامترهاي دیوار برشي و پایه (جرز)
طبق شكل  1-4در نظر گرفته ميشود).

ستون طرهاي

از بین رفتن مقاومت خمشي در پاي هر ستون طرهاي

دیگر سیستمهاي ساختماني

بدون شرط

 1-1اعمال نيروي زلزله
راستاي اعمال نیروي زلزله در طراحي سازه باید به نحوي باشد كه بیشترین تاثیر را بر اعضاي سازه
داشته باشد .به جز موارد زیر ،نیروي زلزله ميتواند به طور مجزا در هر یك از دو محور متعامد سازه
بدون درنظر گرفتن اثر اندركنش دو جهت متعامد اعمال شود.
 ستونها و دیوارهایي كه بین دو و یا چند سیستم مقاوم لرزهبرجانبي مشترك بوده و نیرويمحوري فشاري ناشي از زلزله در هریك از دو راستاي اعمال زلزله ،مساوي یا بیشتر از %14
ظرفیت طراحي محوري فشاري باشد.
 سازه داراي نامنظمي نوع ج در پالن (جدول  )1-4باشد.در موارد ذكر شده ،نحوهي اعمال نیروي زلزله در دو راستا ،به یكي از دو روش زیر ميباشد:
الف -در تحلیل سازه به روش بارجانبي معادل (بند  ،)3-4روش طیفي (بند  )9-4و یا روش تاریخچه
زماني ارتجاعي (بند  ،)1-14-4آثار  %144مولفهي افقي زلزله محاسبه شده در یك امتداد با آثار %34
مولفهي افقي محاسبه شده در جهت عمود بر آن تركیب گردد و بحرانيترین تاثیر در طراحي اعضاي
سازه و پي انتخاب گردد.
ب -در تحلیل سازه به روش تاریخچه زماني ارتجاعي (بند  )1-14-4یا روش تاریخچه زماني غیر
ارتجاعي (بند  ،)3-14-4دو مولفهي افقي متعامد شتابنگاشت زلزله باید به طور همزمان به هر دو
جهت متعامد سازه اعمال شود.

......
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تراز طبقه
 = hwall/Lwallنسبت ارتفاع به طول دیوار
 = hwp/Lwpنسبت ارتفاع به طول پایه (جرز)
 = hwallارتفاع دیوار
 = hwpارتفاع پایه (جرز)
تراز طبقه
 = Lwallطول دیوار
 = Lwpطول پایه (جرز)

Lwp
hwall
hwp

Lwall
شكل  1-4تعریف ابعاد دیوار برشي و پایه (جرز)

 0-1روش بارجانبي معادل
 1-0-1مالحظات كلي
در روش بارجانبي معادل ،برش پایه طبق بند  1-3-4تعیین و طبق بند  4-3-4به سازه اعمال
ميشود.
از روش بار جانبي معادل ،در سازههایي با شرایط زیر ميتوان استفاده نمود:
 ساختمانهاي با گروه كاربري و خطرزایي  Iو  IIتا دو طبقه از تراز پایه (براي تعیین موقعیت ترازپایه به بند  13-4مراجعه شود).
 سازه با سیستم قاب سبك فوالدي در گروه كاربري  Iو  IIتا سه طبقه سازهي منظم داراي یكي از شرایط زیر:الفT  3.5TS -
ب -داراي ارتفاع كمتر از  54متر از تراز پایه
پ -داراي سیستم قاب سبك
 سازهاي كه ارتفاع آن از  54متر بیشتر نبوده و داراي نامنظمي در پالن از نوع پ ،ت ،ث ،یا ج(جدول  ،)1-4یا داراي نامنظمي در ارتفاع از نوع ث ،ج ،یا چ (جدول  )1-4باشد.
در سایر موارد بكارگیري روش دینامیكي (بندهاي  9-4یا  )14-4الزامي است .براي سازههاي
غیرساختماني رعایت ضوابط فصلهاي مرتبط نیز ضروري است.
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 TSاز رابطهي )  TS  1sec  (S D1 / S DSو در این بند فقط بر اساس پارامترهاي تعیین شده از مطالعات
ویژهي ساختگاه (فصل سوم) بدست ميآید.

 5-0-1تعيين برش پايه
مقدار برش پایه ، Vu ،طبق رابطهي  1-4تعیین ميشود.
1-4

Sa
W
Ru I

Vu 

كه در آن:
 : S aشتاب طیفي (بر حسب  )gكه از مطالعهي ویژهي ساختگاهي با نسبت میرایي  5درصد طبق فصل
سوم به دست ميآید .در مواردي كه در این آییننامه استفاده از طیف طرح استاندارد  1344اجازه
داده شده است (طبق بند  ،)1-3ميتوان  S aرا از رابطه  S a  ABبدست آورد.
 : Iضریب اهمیت سازه طبق جدول 3-4
 : Wوزن موثر لرزهاي شامل بار مرده و سایر بارها كه از تراز پایه (بند  )13-4محاسبه ميشود .در
مواردي كه از وزن معادل تیغهها در محاسبهي بار مرده استفاده ميشود ،مقدار آن نباید از 54daN/m2
كمتر درنظر گرفته شود.
در تعیین وزن كل لرزهاي سازه ، W ،موارد زیر درنظر گرفته شوند:
 -1حداقل  %15بار زندهي در كف با كاربري انبار
 -1بار تیغهبندي طبق مبحث ششم مقررات ملي ساختمان
 -3وزن عملكردي تجهیزات دائمي
 %14 -4بار برف یا بار زنده بام (طبق مبحث ششم مقررات ملي ساختمان) هركدام كه بزرگتر است.
در مورد سازههاي غیرساختماني ،به فصول مربوطه مراجعه شود.
 : Ruضریب رفتار طبق جدول 4-4
یادآوري ميشود ضریب رفتار  Ruبر مبناي روش مقاومت تعیین شده است .به منظور استفاده از آن
در روش تنش مجـاز ،اثر زلزله ) (Eدر تركیببارهاي روش تنش مجـاز ،بند  ،1-1-1در ضریب 4/3
ضرب شده است.
 1-5-0-1حداقل برش پايه
مقدار حداقل برش پایه ، Vu ،براي سازههاي ساختماني نباید از مقدار حاصل از رابطهي  1-4كمتر
درنظر گرفته شود:
1-4
Vmin  0.044S DSWI  0.01W
عالوه بر آن اگر  S1  0.6باشد ،مقدار حداقل برش پایه نباید از رابطهي  3-4نیز كمتر منظور شود:
3-4
Vmin  0.5S1W  Ru I 

......
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 3-0-1تعيين زمان تناوب اصلي
براي محاسبهي زمان تناوب اصلي سازهها ،ميتوان از روابط تجربي یا تحلیلي استفاده كرد .برخي
روابط مناسب براي سازههاي غیرساختماني در فصلهاي مربوط در این آییننامه ذكر شده است .در
مورد ساختمانها زمان تناوب تجربي از رابطهي  4-4بدست ميآید.
4-4

T  Ct H x

كه در آن:
 : Hارتفاع كل ساختمان از تراز پایه (بند  )13-4بر حسب متر
 : xتوان ارتفاع در رابطهي زمان تناوب تجربي طبق جدول 6-4
 : Ctضریب زمان تناوب سازه طبق جدول 6-4
در مورد ساختمانها ،نسبت زمان تناوب بدست آمده از روابط تحلیلي به زمان تناوب تجربي ،نباید از
ضریب كرانه باالي زمان تناوب محاسباتي ، CTu ،داده شده در جدول  ،3-4بیشتر درنظر گرفته شود.
جدول  6-4ضرایب تعیین زمان تناوب تجربي سازه
سيستم مقاوم جانبي

Ct

x

قاب خمشي فوالدي

4/431

4/3

قاب خمشي بتني

4/443

4/9

قاب با مهاربند فوالدي واگرا

4/433

4/35

قاب با مهاربند فوالدي كمانشناپذیر

4/433

4/35

سایر سیستمها

4/454

4/35

جدول  3-4ضریب كرانه باالي زمان تناوب محاسباتي

S D1
 4/3

1/4

4/1

1/5

4/15

1/6

 4/1

CTu

1/3

تبصرهي  :1اگر وجود میانقاب مانع حركت آزادانهي نسبي طبقات شود ،ضرایب محاسبهي زمان تناوب
سازه ،طبق ردیف سایر سیستمها (جدول  )6-4درنظر گرفته ميشود.
تبصرهي  :1زمان تناوب تجربي ،براي ساختمانهاي با دیوار برشي بتني یا بنایي مسلح را ميتوان از
رابطهي  5-4به دست آورد.
5-4

0.0062
H
Cw

T 
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كه در آن C w ،از رابطهي  6-4محاسبه ميشود.
2

6-4





2





Asi
100 m  H 
 
Cw 

AB i 1  hi  
h
1  0.83 i

 Di

كه در آن:
 : ABمساحت پالن ساختمان در تراز پایه
 : mتعداد دیوارهاي برشي سازه در جهت اعمال نیروي زلزله
 : hiارتفاع دیوار برشي i

 : Asiسطح مقطع دیوار برشي  iدر جهت اعمال نیروي زلزله
 : Diطول دیوار برشي i

 1-0-1توزيع نيروي زلزله در ارتفاع
نیروي جانبي  Fxدر تراز  xبراساس روابط  3-4و  3-4محاسبه ميشود.

Fx  CvxVu

3-4
k

3-4

k

wx hx
n

wh

i i

Cvx 

i 1

كه در آنها:
 : Cvxضریب توزیع نیروي جانبي در ارتفاع
 wxو  : wiسهم وزن موثر لرزهاي طبقهي  xیا i

 hxو  : hiارتفاع تراز  xیا  iاز تراز پایه
 : nتعداد طبقات (ترازها)
 : kعددي كه متناسب با زمان تناوب سازه طبق رابطهي  9-4تعیین ميشود.
9-4

T  0.5
0.5  T  2.5
T  2.5

1

k  0.5T  0.75
2


موقعیت تراز پایه طبق بند  13-4تعیین ميشود.

 1-0-1برش طبقه
برش لرزهاي در طبقهي بین تراز  xو  ، V x ، x  1طبق رابطهي  14-4تعیین ميشود.
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n

Vx   Fi

14-4

i x

كه در آن:
 : Fiنیروي جانبي زلزله در تراز  iطبق رابطهي 3-4
برش طبقه با توجه به سختي نسبي اعضاي باربر جانبي و دیافراگم آن طبقه توزیع ميشود.

 9-1روش تحليل طيفي
 1-9-1مالحظات كلي
تحلیل طیفي سازه باید به صورت سه بعدي انجام گیرد .در صورتي كه سازه منظم و با سیستم مقاوم
جانبي مستقل در دو امتداد اصلي باشد ،اجازه داده ميشود كه سازه به صورت دو بعدي تحلیل گردد.
درصورتیكه كف هاي سازه در مقایسه با اعضاي قائم مقاوم جانبي صلب نباشند ،طبق بند  11-4این
آییننامه انعطافپذیري آنها (بند  3پیوست  4استاندارد  ،)1344باید در مدل منظور شود.

 5-9-1زمانهاي تناوب طبيعي و تعداد مودها
براي انجام تحلیل طیفي ،ابتدا باید زمانهاي تناوب طبیعي ،بردارهاي ویژه (  ) و جرمهاي مودي در
جهت مورد نظر تعیین گردند .در هریك از دو امتداد متعامد اصلي سازه ،تعداد مودهاي نوسان باید به
گونهاي مد نظر قرار گیرد كه مجموع جرمهاي موثر مودي از  94درصد جرم كل سازه كمتر نباشد.

 3-9-1برش پايهي مودي
برش پایهي مود  ، Vm ، mاز رابطهي  11-4بدست ميآید.

Vm  C smWm
n

11-4

كه در آن:
 : C smضریب زلزله در مود m
 : Wmوزن موثر لرزهاي سازه در مود m

 : nتعداد ترازهاي سازه

 : imدامنهي شكل مودي تراز  iدر مود m
 : S amشتاب طیفي نظیر مود m

w

2
i im

i 1

2

 n

Wm    wiim 
 i 1

S am
C sm 
Ru I
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 1-9-1نيروهاي جانبي مودي
نیروي جانبي مود  mدر تراز  ، Fxm ، xاز روابط  11-4و  13-4تعیین ميشود.

Fxm  CvxmVm
wx xm

11-4
13-4

n

w

i im

C vxm 

i 1

كه در آنها:
 : Cvxmضریب توزیع نیرو در تراز  xدر مود m

 :  xmدامنهي شكل مودي تراز  xدر مود m

 1-9-1جابجايي ناشي از هر مود نوساني
جابجایي تراز  xدر مود  ،  xm ، mطبق روابط  14-4و  15-4تعیین ميشود.

C d  xem
I

14-4
15-4





 xm 

 g  2
T  C
2  m xm sm
 4 

 xem  

كه در آنها:

 :  xemجابجایي ارتجاعي در تراز  xدر مود m

 : Tmزمان تناوب طبیعي مود m

 6-9-1تركيب مودها
هرپاسخ موردنظر را ميتوان از تركیب نتایج مودهاي درنظر گرفته شده به كمك یكي از روشهاي زیر
بدست آورد.
برش طبقات ،لنگر واژگوني هر طبقه در هریك از ترازهاي سازه و یا مقادیر جابجایي نسبي هر طبقه
در هر مود باید محاسبه شود .مقادیر هر پاسخ بازتابهاي هریك از پارامترهاي فوق در مودهاي مورد
نظر باید با یكدیگر به یكي از دو روش زیر تجمیع شده تا مقادیر نظیر طراحي سازه بدست آید.
 روش جذر مجموع مربعات ( )SRSSدرصورتیكه مودهاي نوساني مستقل باشند. -روش تركیب مربعي كامل ( )CQCدرصورتیكه مودهاي نوساني به یكدیگر وابسته باشند.
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 1-9-1اصالح مقادير بازتابها
درصورتیكه برش پایهي نظیر طراحي در این روش كمتر از  35درصد برش پایهي روش بارجانبي
معادل باشد ،باید برش پایه طراحي در  35درصد نسبت برش پایهي استاتیكي معادل به برش پایهي
طیفي ضرب شود.

 18-1تحليل تاريخچه زماني
 1-18-1مالحظات كلي
در این روش ،سازه تحت تعدادي شتابنگاشت ثبت شده تحلیل ميشود .شتابنگاشتها باید متناسب
با سازوكار گسیختگي چشمهي لرزهزا ،بزرگاي نظیر زلزله موردنظر ،فاصلهي ساختگاه از گسل و نوع
زمین باشد .تحلیل تاریخچه زماني مي تواند با فرض رفتار ارتجاعي یا غیرارتجاعي به شرح بندهاي
بعدي انجام شود.

 5-18-1تحليل تاريخچه زماني ارتجاعي
نیروها و تغییرشكلها در تحلیل تاریخچه زماني ارتجاعي ،با فرض رفتار ارتجاعي تعیین ميشود.
تحلیل سازهي منظم (بند  )1-4با اعضاي مقاوم جانبي مستقل در دو جهت متعامد را ميتوان
بهصورت دو بعدي در دو راستاي مستقل با استفاده از ركورد تكمولفهاي (بند  )1-1-14-4انجام داد.
در سایر موارد با توجه به بند  3-4سازه باید بهصورت سهبعدي به كمك مجموعهي ركوردهاي تهیه
شده بر اساس یكي از بندهاي زیر تحلیل شود.
 1-5-18-1تحليل ارتجاعي دو بعدي با استفاده از زلزلهي تکمولفه
در این روش تحلیلي از زلزلهي تكمولفهاي براي تحلیل سازه استفاده ميشود .در این صورت باید از
تعدادي شتاب نگاشت مناسب مستقل افقي استفاده شود .این شتابنگاشتها باید به نحوي مقیاس
شوند كه مقادیر متوسط طیف پاسخ آنها با  %5میرایي در محدودهي  0.2T  1.5Tاز میزان نظیر در
طیف مورد استفاده كمتر نباشند ، T .زمان تناوب مود اصلي سازه ميباشد.
 5-5-18-1تحليل ارتجاعي سه بعدي با استفاده از زلزلهي دو مولفهاي
در این روش تحلیلي از تعدادي زوج شتابنگاشت مناسب ،هر یك شامل دو مولفهي افقي مقیاس
شده ،استفاده ميشود .هر زوج شتابنگاشت مقیاس شده بهطور همزمان بهصورت دو مولفهي متعامد
افقي به سازه اثر داده ميشود .مقیاس كردن زوج شتابنگاشتها و مقایسهي آنها ،بسته به مورد ،با
طیف مورد استفاده طبق روش زیر انجام ميشود:
الف -طیف هریك از دو مولفهي افقي هر شتابنگاشت با  %5میرایي تهیه شود.

فصل چهارم :روشهاي تحليل11 /

ب -مقادیر دو طیف براي هر زلزله به روش جذر مجموع مربعات ) (SRSSدر محدودهي
 0.2T  1.5Tتركیب شود.
پ -بندهاي الف و ب براي هر زوج شتابنگاشت انجام شود.
ت -متوسط مقادیر حاصل از بند پ محاسبه ميشود.
ث -هر زوج شتابنگاشت به نحوي مقیاس شود كه مقادیر طیف حاصل از بند ت ،در محدودهي
 0.2T  1.5Tبیش از  %14از  1/3برابر مقادیر نظیر در طیف طرح كمتر نشود .ضریب مقیاس دو
مولفهي افقي هر شتابنگاشت باید یكسان باشد.
در صورتيكه تحلیل خطر زلزلهي نادر بر اساس خطرپذیري سازه (بند  )3-4-3با  1درصد احتمال
فروریزش سازه در دورهي  54سال و نظیر جهت بیشینه زلزله باشد ،مستقیما از مقادیر نظیر طیف
طرح حاصل از تحلیل خطر طبق فصل سوم ،براي مقایسه استفاده ميشود.
در ساختگاه با فاصلهي  5كیلومتر و یا كمتر از گسل حاكم بر لرزه خیزي منطقه ،هر زوج مولفه زلزله
باید در راستاي آن گسل و عمود بر آن تبدیل شوند .مولفههاي دوران داده شده باید به نحوي مقیاس
شوند كه متوسط طیف نظیر مولفههاي عمود بر گسل از طیف زلزلهي نادر در فاصلهي
 0.2T  1.5Tكمتر نباشد.
 3-5-18-1اصالح پاسخ تحليل تاريخچه زماني
پاسخهاي حاصل از تحلیل ارتجاعي تاریخچه زماني هر شتابنگاشت  iباید به شرح زیر اصالح شود:
الف -برش پایه و نیروهاي اعضا در ضریب  I Ruضرب شود.
ب -جابجایي نسبي طبقات در ضریب  Cd Ruضرب شود.
چنانچه مقدار بیشینهي برش پایهي اصالح شده طبق بند الف ، Vi ،كمتر از  %35مقدار حداقل برش
پایه طبق بند  1-1-3-4باشد ،مقادیر بیشینهي نیروهاي اصالح شدهي اعضا ، QEi ،باید با ضریب
 Vmin Viمجددا اصالح شود.
در صورتيكه مقدار بیشینهي برش پایهي اصالح شده طبق بند الف ، Vi ،كمتر از  %35میزان حداقل
برش پایهي حاصل از رابطهي  3-4باشد ،بیشینهي جابجایي نسبي اصالح شدهي طبقه طبق بند ب
باید با ضریب  0.85Vmin Viمجددا اصالح شود كه در آن  Vminاز رابطهي  3-4بدست ميآید.
در صورتيكه حداقل هفت زوج شتابنگاشت در تحلیل بهكار رود ،اجازه داده ميشود مقدار متوسط
بیشینهي نیروهاي اصالح شده ،به عنوان نیروي طراحي لرزهاي ، QE ،و مقدار متوسط جابجایيهاي
جانبي نسبي اصالح شدهي طبقات ،براي كنترل با جابجایي نسبي مجاز طبقه (جدول  )3-4بهكار رود.
درصورتيكه كمتر از هفت شتابنگاشت( ،براي تحلیلهاي سه بعدي هفت زوج شتابنگاشت)
بهكارگرفته شود ،از مقادیر حداكثر پاسخهاي حاصل از شتابنگاشتها با رعایت ضوابط این بند در
تركیببارها و كنترل جابجایي نسبي مجاز طبقه استفاده ميشود .در هر حال نباید تعداد
شتابنگاشتها كمتر از پنج باشد.
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در مواردي كه از ضریب اضافه مقاومت   0در تركیب بار بند  1-1استفاده ميشود ،الزم نیست كه
مقدار  0QEاز حداكثر مقدار  QEiحاصل از شتابنگاشتها ،ولي بدون انجام اصالح طبق همین
بند ،بیشتر در نظر گرفته شود.

 3-18-1تحليل تاريخچه زماني غيرخطي
در صورت استفاده از روش تاریخچه زماني غیرخطي ،مدل ریاضي سازه باید دربردارندهي توزیع فضایي
جرم و مشخصات غیر ارتجاعي مصالح باشد .رفتار چرخهاي اعضاء نمایانگر زوال مقاومت ،زوال سختي و
جمعشدگي ،هم سنگ با نتایج آزمایشگاهي بوده و مقاومت اسمي اعضاء نیز باید دربردارندهي اضافه
مقاومت مصالح ،سختشدگي كرنشي و زوال مقاومت چرخهاي باشد.
 1-3-18-1پارامترهاي بازتاب زلزلهي طرح
طراحي اعضاء باید با محاسبهي جابجایي غیر ارتجاعي هر طبقه ،نیروي اعضاء و جابجایي غیر ارتجاعي
اعضاء با رعایت ضوابط این بند انجام شود.
اگر حداقل از هفت زوج شتاب نگاشت استفاده شود ،مقادیر طراحي نیروي اعضا ،تغییرشكل غیر
ارتجاعي اعضا و جابجایي نسبي طبقه با میانگینگیري تعیین ميشود .در صورتي كه تعداد كمتري
شتابنگاشت بهكار رود ،حداكثر مقادیر پارامترهاي مذكور مبناي طراحي قرار ميگیرد.
تغییرشكل عضو تحت زلزله ي طرح نباید بیش از دو سوم تغییرشكل نظیر حالتي شود كه عضو توانایي
تحمل بارهاي ثقلي را از دست مي دهد و یا آنكه مقاومت عضو از دو سوم مقاومت حداكثر آن كمتر
ميشود .جابجایي نسبي طبقه نباید از  1/15برابر مقادیر مذكور در جدول  3-4بیشتر شود.
 5-3-18-1بازنگري طراحي
طراحي سیستم مقاوم جانبي باید توسط متخصصین مستقل ،كارآزموده در تحلیل غیرخطي لرزهاي و
رفتار سازه تحت بارهاي چرخهاي ،بازنگري شود.
حداقل موارد زیر نیز باید مورد توجه گروه بازنگري یاد شده قرار گیرد:
 مطالعهي ویژهي ساختگاهي با رعایت ضوابط فصل سوم معیارهاي پذیرش ظرفیت مقاومت و تغییرشكل غیرارتجاعي اعضاي لرزهبر بر مبناي نتایجآزمایشگاهي و یا سایر اطالعات جایگزین معتبر
 طرح اولیه سازه شامل سیستم سازهاي و پیكربندي اعضاي آن -طراحي نهایي كل سیستم سازهاي و تحلیلهاي مورد نیاز

 11-1ديافراگم و اجزاي آن
الزم است سختي نسبي دیافراگم و اعضاي قائم سیستم لرزهبر در تحلیل سازه لحاظ شود.

فصل چهارم :روشهاي تحليل13 /

در صورتيكه بیشینهي تغییر شكل در صفحهي دیافراگم تحت بار جانبي كمتر از نصف مقدار متوسط
تغییرمكان نسبي اعضاي قائم طبقه باشد ،دیافراگم صلب تلقي ميگردد و درصورتي كه بیشتر از
دوبرابر آن باشد (شكل  ،)3-4دیافراگم نرم تلقي ميگردد .چنانچه دیافراگم صلب و یا نرم نباشد،
دیافراگم نیمه صلب است و سختي آن باید صریحا در مدلسازي سازه منظور گردد.
دیافراگم هاي تشكیل شده از دال بتن مسلح یا سقف مختلط با نسبت دهانه به عرض  3یا كمتر در
سازههاي منظم در پالن را ميتوان صلب درنظر گرفت.

تغییرمكان نسبي

بیشینهي تغییرمكان

متوسط اعضاي قائم
راستاي بار جانبي

شكل  3-4بررسي صلبیت دیافراگم

 1-11-1طراحي ديافراگم
طراحي دیافراگم هر طبقه باید براي تنش برشي و خمشي ناشي از نیروي طرح انجام گیرد .در محل
ناپیوستگي هاي دیافراگم ،نظیر پیرامون بازشو ویا كنج فرورفته ،باید مطمئن شد كه نیروهاي انتقالي
تیرهاي لبه در تركیب با سایر نیروهاي دیافراگم در محدودهي ظرفیت برشي و كششي دیافراگم قرار
گیرد.
دیافراگم هر طبقه باید براي بیشترین نیروي اینرسي حاصل از دو مورد زیر طراحي گردد:
الف :نیروي جانبي ناشي از تحلیل بارجانبي معادل (بند  )3-4و یا تحلیل طیفي بند ()9-4
ب :نیروي جانبي ، F px ،حاصل از رابطهي 16-4
n

16-4

 Fi
w px

i x
n

 wi

F px 

i x

نیروي حاصل از رابطهي  16-4نباید كمتر از رابطهي  13-4در نظر گرفته شود و همچنین نیاز نیست
بیشتر از رابطهي  13-4لحاظ شود.
13-4

Fpx  0.2S DS Iwpx
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Fpx  0.4S DS Iwpx

كه در آنها:
 : Fiنیروي جانبي زلزله در تراز  iكه از تحلیل بارجانبي معادل یا تحلیل طیفي بدست ميآید.
 : w pxسهم وزن موثر لرزهاي دیافراگم و اجزاي متكي به آن در تراز x
در صورتي كه سیستم باربر جانبي در باال و پایین دیافراگم تغییر موقعیت داشته باشد ،و یا سختي
نسبي اعضاي قائم سیستم باربر جانبي تغییر كند ،دیافراگم باید قادر به تحمل نیروي انتقالي حاصل از
موارد فوق بعالوهي نیروي بدستآمده از رابطهي  16-4باشد .در طراحي دیافراگم ،براي تمامي
گروههاي كاربري ،ضریب افزونگي ،  ،براي محاسبهي نیروي  Fiدر رابطهي  16-4برابر یك و براي
محاسبهي نیروهاي انتقالي برابر مقدار ضریب افزونگي سازه اعمال ميگردد.

 5-11-1طراحي اجزاي جمعكنندهي نيرو
براي انتقال نیروهاي لرزهاي ایجاد شده در دیافراگم و دیگر بخشهاي سازه به اعضاي لرزهبر ،الزم است
اعضاي جمعكنندهي مناسب درنظر گرفته شود (شكل .)4-4
اجزاي جمعكنندهي نیرو و اتصاالت آنها از جمله اتصال به اعضاي قائم سیستم باربر جانبي باید براي
بیشترین نیروي حاصل از بندهاي زیر طراحي شوند:
 -1نیروهاي محاسبه شده با تركیبهاي بار شامل ضریب اضافه مقاومت (بند  )4-1-1كه در آنها
نیروي زلزله توسط تحلیل بارجانبي معادل بند ( ،)3-4یا تحلیل طیفي بند ( )9-4تعیین شده است.
 -1نیروهاي محاسبه شده با تركیبهاي بار شامل ضریب اضافه مقاومت (بند  )4-1-1كه در آنها
نیروي زلزله توسط رابطهي  16-4تعیین شده است.
 -3نیروهاي محاسبه شده با تركیبهاي بار بند  3-1-1كه در آنها نیروي زلزله توسط رابطهي 13-4
تعیین شده است.
تبصرهي  :1الزم نیست نیروهاي محاسبه شده به روشهاي فوق ،از نیروهاي محاسبه شده با
تركیبهاي بار بند  3-1-1كه در آنها نیروي زلزله توسط رابطهي  13-4تعیین شده است ،بیشتر
لحاظ شود.
تبصرهي  :1در سازهها و یا بخش هایي از آن كه تماما با دیوارهاي برشي ساخته شده از قاب سبك،
مهار جانبي ميشوند ،كافي است اعضاي جمعكننده و اتصاالت آنها شامل اتصال به اعضاي لرزهبر
قائم ،براي نیروهاي حاصل از تركیبهاي بار بند  3-1-1كه در آن نیروي زلزله توسط بند  1-11-4و
 1-11-4تعیین شده است ،طراحي شوند.

فصل چهارم :روشهاي تحليل11 /

 3-11-1افزايش نيرو به دليل نامنظمي سازه
براي سازههاي داراي نامنظمي در ارتفاع نوع ث (جدول  )1-4و نامنظمي در پالن نوع الف تا ث
(جدول  ،)1-4الزم است كه نیروهاي طراحي دیافراگم و جمعكنندهي نیرو حاصل از بند 1-11-4
براي طراحي اجزاي سیستم باربر لرزهاي زیر به میزان  %15افزایش یابد.
 -1براي طراحي اتصاالت دیافراگم به اعضاي قائم لرزهبر و جمعكنندهي نیرو
 -1براي طراحي اجزاي جمعكنندهي نیرو و اتصاالت آنها از جمله اتصال آنها به اعضاي قائم سیستم
باربر لرزهاي
تبصره :نیروهایي كه از تركیب بارهاي شامل ضریب اضافه مقاومت (بند  )4-1-1حاصل ميشوند ،نیاز
به این افزایش ندارند.

دیوار برشي در
محل پله
دیوار برشي كامل
بدون نیاز به اجزاي
جمعكننده

اجزاي جمعكننده براي انتقال
نیرو بین دیافراگم و دیوار برشي

شكل  4-4اجزاي جمعكنندهي نیرو

 15-1ديوار سازهاي
دیوار سازهاي ،دیواري است كه جزء سیستم باربر ثقلي یا جانبي باشد .در طراحي این دیوار عالوه بر
ضوابط آییننامههاي طراحي ،الزم است ضوابط این بند نیز لحاظ گردد.
اگر بار وارد بر دیوار ثقلي از مقدار  344 daN/mبیشتر باشد ،الزم است ضوابط بند  1-11-4لحاظ
شود .دیوار باربر ثقلي ،دیو اري است كه بار ثقلي وارد بر آن (بجز وزن دیوار) براي دیوار با مصالح بنایي
یا بتني بیشتر از  344 daN/mو براي دیوار با مصالح فلزي بیشتر از  154daN/mباشد.

 1-15-1طراحي در برابر نيروهاي خارج از صفحه
دیوار سازه اي و اتصاالت آن باید براي نیروي عمود بر صفحهاي معادل حاصلضرب  0.4S DS Iدر وزن
دیوار سازهاي طراحي شود .مقدار این نیرو نباید از  %14وزن دیوار كمتر درنظر گرفته شود .اتصاالت
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بین این اعضا با یكدیگر و با قاب سازه باید شكلپذیري ،ظرفیت چرخشي و مقاومت كافي در برابر
جمعشدگي ،تغییرات حرارتي و نشست نامتقارن پي توام با نیروهاي زلزله را داشته باشند.

 5-15-1مهار ديوار به ديافراگم و نيروهاي وارد بر آن
مهارهاي دیوار سازهاي به سازهي نگهدارنده باید مقاومت كافي براي مقابله با نیروي  ، FPطبق رابطهي
 19-4را داشته باشد ، FP .نباید كمتر از  0.2ka IWPو  k aالزم نیست بیشتر از  1در نظر گرفته شود.
19-4

Fp  0.4S DS ka IWP

14-4

ka  1  L f 30

در روابط فوق:
 : FPنیروي طراحي براي هر مهار
 : S DSپارامتر شتاب طیفي (طبق فصل سوم)
 : Iضریب اهمیت طبق بند 3-4
 : k aضریب بزرگنمایي براي انعطافپذیري سقف
 : L fطول دهانهي دیافراگم انعطافپذیر (بر حسب متر) ،فاصلهي بین اعضاي قائمي كه براي دیوار
تكیهگاه جانبي تامین مينماید .براي دیافراگم صلب این مقدار برابر صفر است.
 : WPسهم وزن دیوار تخصیص یافته به مهار
در مواردي كه مهار در سقف قرار نگرفته باشد و دیافراگمها انعطافپذیر نباشد مقادیر محاسبه شده از
رابطهي  19-4را ميتوان در مقدار  (1  2 z h) 3ضرب نمود كه در این رابطه z ،ارتفاع مهار نسبت
به تراز پایه و  hارتفاع متوسط سقف از تراز پایهي سازه است .در مواردي كه فاصله مهارها از  1/1متر
بیشتر باشد ،دیوار سازهاي باید در برابر خمش خارج صفحهي بین دو مهار نیز طراحي گردد.

 13-1پيچش طبقه
در سازهي داراي دیافراگمهاي صلب و نیمه صلب ،نیروي جانبي زلزله باید با درنظر گرفتن لنگر
پیچشي موجود در طبقه ، M t ،ناشي از فاصلهي مراكز سختي و جرم طبقات فوقاني بین سیستمهاي
مقاوم جانبي طبقه توزیع شود.

 1-13-1پيچش تصادفي
عالوه بر درنظر گرفتن اثر لنگر پیچشي  ، M tباید اثر پیچش تصادفي در پالن ، M ta ،را در توزیع
نیروي جانبي زلزله درنظر گرفت .این كار با جابجایي فرضي مركز جرم به اندازه  %5بعد ساختمان در
جهت عمود بر نیروي زلزله در دو سمت مركز جرم در همه ترازها انجام ميشود .در مواردي كه اثر
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مولفهي متعامد درنظرگرفته مي شود ،نیازي نیست كه این جابجایي فرضي در هر دو جهت به طور
همزمان انجام گیرد ،و كافي است در جهتي كه اثر بیشتري دارد اعمال شود.

 5-13-1ضريب بزرگنمايي ديناميكي پيچش
در سازههاي با دیافراگم صلب كه داراي نامنظميهاي پیچشي طبق جدول  1-4ميباشند ،پیچش
تصادفي ، M ta ،در هر تراز با ضریب بزرگنمایي پیچشي ، Ax ،طبق رابطهي  11-4تشدید ميشود:
2

11-4

 

Ax   max 
 1.2 ave 

كه در آن:

 :  maxبیشینهي جابجایي جانبي در تراز  xبدون در نظر گرفتن اثر Ax

 :  aveمیانگین جابجایي در نقاط انتهایي سازه در تراز  xبدون در نظر گرفتن اثر ( Axشكل .)5-4
در هر حال  ، Axنباید از یك كمتر درنظر گرفته شود و همچنین الزم نیست بزرگتر از  3لحاظ گردد.
در طراحي اجزاي سازه باید بارگذاري بحرانيتر با یا بدون اثر ضریب  Axمنظور شود.

 A  B
2

 ave 

شكل  5-4نمایش میانگین جابجایي جانبي در طبقه

 11-1جابجايي طبقات
براي محاسبه ي جابجایي طبقات ،سازه باید به نحوي مدل شود كه دربردارندهي سختي و مقاومت
اعضاي داراي سهم قابل مالحظه در توزیع نیروي برش پایه باشد و توزیع مناسبي از جرم و سختي در
ارتفاع را نشان دهد .ضمنا مدل سازه باید دربرگیرندهي موارد زیر باشد:
 -1كاهش سختي اعضاي بتني مسلح و اعضاي ساخته شده از مصالح بنایي با در نظر گرفتن اثر
تركخوردگي و رفتار غیرارتجاعي مصالح
 -1سهم تغییر شكل ناحیهي چشمهي اتصال در جابجایي كل طبقات در قابهاي خمشي فوالدي
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 1-11-1جابجايي جانبي طرح و جابجايي نسبي طرح طبقه
جابجایي جانبي طرح (غیرارتجاعي) تراز  ،  x ، xرا ميتوان از رابطهي  11-4محاسبه نمود.

Cd  xe
I

11-4

x 

كه در آن:

 :  xeجابجایي جانبي ارتجاعي در تراز  xناشي از اثر بار جانبي در روش بارجانبي معادل یا طیفي.
هنگام محاسبهي جابجایي ،ضریب افزونگي ،  ،برابر واحد منظور ميشود.
جابجایي نسبي طرح (غیرارتجاعي) طبقهي  ،  x ، xبه صورت تفاوت جابجایي جانبي طرح مراكز جرم
كف باال و پایین طبق رابطهي  13-4محاسبه ميشود:
13-4

 x   x   x1

در محاسبهي   xeدر طراحي به روش تنش مجاز و روش مقاومت باید ضریب بار زلزله در تركیب
بارهاي مربوطه (فقط براي كنترل جابجایي) برابر واحد در نظر گرفته شود و سپس تخمین جابجایي
به روش فوق انجام گردد.
در محاسبهي جابجایيها رعایت محدودیت بند  3-3-4در رابطه با زمان تناوب تحلیلي الزامي نیست و
همچنین رعایت رابطهي  1-4الزامي نیست.
تبصرهي  :1در سازه هاي داراي نامنظمي پیچشي در پالن ،جابجایي نسبي هر طبقه معادل بیشترین
تفاوت جابجایيها در هریك از گوشههاي نظیر در باال و پایین طبقهي مورد نظر سازه ميباشد.
تبصرهي  :1در تحلیل ارتجاعي سازههاي بتني ،براي درنظرگرفتن اثر تركخوردگي ،صلبیت خمشي
موثر اعضاء به شرح زیر درنظر گرفته ميشود:

تیر0.35 EI g :
ستون0.7 EI g :
دیوار بدون ترك در خمش0.7 EI g :
دیوار با ترك در خمش0.35 EI g :
كه در آن  I gلنگر ماند كل مقطع تركنخورده بدون درنظر گرفتن میلگردها ميباشد.
شكل  6-4پارامترهاي   x ،  xeو   xرا براي ترازهاي  x=1و  ،x=2نشان ميدهد.
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شكل  6-4نمایش جابجایيهاي ارتجاعي و غیرارتجاعي

 5-11-1كنترل جابجايي افقي طبقات
نسبت جابجایي افقي نسبي تراز  ،  x hsx ،xنباید از مقادیر جدول  3-4بیشتر باشد hsx .ارتفاع
طبقهي واقع در زیر تراز  xاست.
جدول  3-4نسبت جابجایي افقي نسبي مجاز طبقه a hsx ،
انواع سازهها

گروه كاربري و خطرزايي
 Iو II

III

IV

سازههاي چهار طبقه و كمتر با تیغهبنديها ،سقفها،
دیوارهاي داخلي و سیستم دیوارهاي جانبي پیراموني
بدون دیوار برشي بنایي كه در برابر جابجایي نسبي
طبقه طراحي شدهاند.

4/415

4/414

4/415

سازههاي با دیوار برشي بنایي طرهاي

4/414

4/414

4/414

دیگر سازههاي با دیوار برشي بنایي

4/443

4/443

4/443

دیگر سازهها

4/414

4/415

4/414

تبصرهي  :1در سازههاي ساختماني با سیستم قاب خمشي ،مقدار جابجایي نسبي مجاز طبقه،  a ،
حاصل از جدول  3-4باید بر ضریب افزونگي ( بند  )6-4تقسیم شود.

......
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تبصرهي  :1در سازههاي یك طبقه كه تیغهها ،دیوارهاي خارجي و بام براي تحمل تغییرمكان جانبي
نسبي طبقه طراحي شدهاند ،محدودیت تغییرمكان جانبي وجود ندارد .در جدول  ،3-4سازه با دیوار
برشي بنایي طرهاي ،سازه اي است كه در آن هر دیوار به تنهایي مانند یك عضو طرهاي به شالوده
متصل شده و اتصال بین دیوارهاي سازه از نظر انتقال لنگر ناچیز ميباشد.

 3-11-1درز انقطاع
فاصله آزاد بین دو سازهي مجاور از یك قطعه زمین در تراز  ، xنباید از جذر مجموع مربعات حداكثر

جابجایي غیرارتجاعي دو سازهي مجاور در پالن ،  MT ،طبق رابطهي  14-4كمتر باشد.
14-4

 MT  ( M 1 ) 2  ( M 2 ) 2

براي هریك از دوسازه مجاور مقدار  ،  Mاز رابطهي  15-4محاسبه ميشود.
15-4


Cd  max
I

M 

كه در آن:


 :  maxحداكثر جابجایي ارتجاعي در پالن با در نظرگرفتن ضریب بزرگنمایي پیچش در نقطهي
بحراني (نقطه با احتمال برخورد)
در هر حال ساختمان باید از مرز قطعه زمین مجاور حداقل به اندازه   Mفاصله داشته باشد.

 11-1آثار مرتبه دوم (پي -دلتا)
آثار مرتبه دوم شامل اثر  P  و اثر  ، P  باید در تحلیل و یا طراحي لحاظ شود.
اثر  ، P  تشدید نیروها ناشي از انحناي عضو است كه در آییننامهها اغلب در هنگام طراحي لحاظ
ميشود.
اثر  ، P  تشدید میزان جابجایي نسبي طبقات ،لنگرها و برشهاي اعضا در اثر جابجایي افقي
طبقات ،است و باید طبق این بند محاسبه شود.
براي لحاظ نمودن اثر  P  ميتوان از نرمافزارهاي داراي قابلیت اعمال صریح اثر  P  استفاده
نمود .نحوه اعمال این اثر با توجه به نوع سازه و روش تحلیل طبق آییننامههاي تحلیل یا طراحي
مربوط تعیین ميشود .در هر حال رعایت ضوابط این بند الزامي است.

هرگاه شـاخص پایداري ،  x ،از  4/1بیشتر شود باید اثر  P  لحاظ شود .در هر حال نباید شاخص
پایداري از   maxطبق رابطهي  13-4بیشتر شود .براي محاسبه شاخص پایداري در هر تراز  xاز
رابطهي  16-4یا مستقیما از تحلیل نرمافزاري استفاده شود.
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16-4
13-4

Px  xe I
Vx hsx
0.5

 0.25
Cd

x 

 max

در رابطهي :16-4
 : Pxبار قائم كل در باالي تراز  xشامل بار مرده و بار زنده بدون ضریب (این بار قائم فقط به منظور
تعیین شاخص پایداري ،چه در روش تنش مجاز و چه در روش مقاومت ،بهكار ميرود).
 : Vxبرش لرزهاي در طبقهي بین تراز  xو  x  1ناشي از تحلیل مرتبه اول.

 :  xeتغییر مكان جانبي ارتجاعي طبقهي بین تراز  xو  x  1متناظر با  Vxناشي از تحلیل مرتبه
اول.
 : hsxارتفاع طبقهي زیر تراز x

پس از لحاظ نمودن اثر  P  در محاسبهي نیروهاي انتهایي هر عضو ،الزم است اثر ( P  اثر
ثانویهي تشدید نیروهاي داخلي در طول عضو) به نحو مناسبي درنظر گرفته شود .به این منظور
ميتوان از روابط آییننامههاي طراحي سازه استفاده نمود .همچنین ميتوان از نرمافزارهایي كه قابلیت
اعمال اثرات غیرخطي هندسي (شامل اثر  P  و  ) P  را دارند استفاده كرد.

 16-1واژگوني
سازه باید براي مقابله با آثار ناشي از لنگر واژگوني نیروهاي لرزهاي كنترل و طراحي شود.

 11-1موقعيت تراز پايه
تراز پایه ،ترازي است كه انتقال حركت لرزهاي افقي زمین به سازه در آن تراز لحاظ ميشود .بهطوركلي
در تعیین تراز پایه رعایت نكات الف و ب الزامي است:
الف -در ساختمانهاي واقع بر زمین مسطح و فاقد زیرزمین كه اعضاي باربر قائم در ترازهاي متفاوت
بر روي شالوده ،سر شمع و یا دیوار شالودهاي محیطي قرار ميگیرند ،تراز پایه روي پایینترین تراز در
بین اجزاي نگهدارنده اعضاي قائم باربر لرزهاي در نظر گرفته ميشود.
ب -در ساختمانهاي داراي زیرزمین اگر سازه و دیوار حایل مستقل و بدون اتصال به یكدیگر باشند،
تراز پایه بر روي شالوده درنظر گرفته ميشود.
در ساختماني كه دیوار حائل جزء سیستم سازه اي باربر جانبي باشد و بر روي زمین هموار واقع شده
باشد ،ميتوان تراز پایه را مشروط به رعایت موارد زیر ،روي اولین سقف پایینتر یا هم تراز از سطح
زمین درنظر گرفت:
الف -سقف هیچ یك از طبقات زیرزمین ،دیافراگم نرم نباشد.
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ب -از وجود خاك مناسب در كل ارتفاع دیوار حائل اطمینان حاصل گردد .منظور از خاك مناسب،
خاكي است كه سخت باشد (از نوع  IVبراساس استاندارد  1344نباشد و عدد ضربه استاندارد در
آزمایش  SPTالیههاي آن كمتر از  14نباشد) ،تحت زلزلهي نادر قابلیت روانگرایي نداشته باشد ،از
جنس رس سریع یا به شدت حساس نباشد و داراي چسبندگي كافي باشد.
در چنین ساختماني مشروط به رعایت موارد اضافي زیر ،تراز پایه را ميتوان روي اولین سقف باالتر از
سطح زمین درنظر گرفت:
الف -ارتفاع تراز پایه از سطح زمین نباید از نصف ارتفاع طبقهي زیر آن سقف بیشتر باشد.
ب -شرایط بند ( 1-4-4روش تحلیل دوبخشي) تامین گردد.
ج -دیوارهاي سازهاي در تمام پیرامون ساختمان از پي تا تراز پایه ادامه داشته باشد.
براي اطالعات بیشتر و حاالت خاص نظیر زمینهاي شیبدار به پیوست  1مراجعه شود.

1

فصل پنجم
اندركنش سازه  -خاك
و مالحظات ژئوتكنيكي
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بخش اول :اندركنش سازه  -خاك
 1-1مالحظات كلي
ضوابطي كه در این فصل ارائه ميشود ،به منظو ر افزایش دقت مدل سازه براي تحلیل در برابر زلزله
است .درنظر گرفتن اندركنش سازه و خاك براي سازههاي گروه طراحي لرزهاي ( D3بند  )5-4ضروري

است و براي سایر سازهها در صورتي كه  h VST   0.1باشد ،نیز توصیه ميشود .در این رابطه ، h
ارتفاع مركز جرم سازه از تراز پایه است .این ارتفاع در سازهاي كه بتوان جرم آن را در یك تراز متمركز
فرض كرد ،مساوي ارتفاع همان تراز و در غیر این صورت معموال برابر با دوسوم ارتفاع كل سازه از تراز
پایه (بند  )13-4فرض ميگردد ، VS .سرعت موثر موج برشي در خاك (بند  )3-1-1-5و  ، Tزمان
تناوب مود اصلي نوسان سازه با تكیهگاه صلب در هر یك از دو جهت متعامد ميباشد.
در تحلیل اندركنش سازه و خاك ،انعطاف پذیري خاكي كه سازه بر آن متكي است در محاسبات منظور
ميشود .روشهاي تحلیل اندركنش سازه و خاك شامل روش مستقیم (بند  )1-5و روش زیرسازه (بند
 )3-5ميباشد .در روش مستقیم ،بخش قابلتوجهي از خاك تكیهگاهي سازه همراه با آن در یك
شبكهي تفصیلي (مانند اجزاي محدود) مدل ميشود .در روش زیرسازه ،اثر انعطافپذیري تكیهگاه تنها
با بكارگیري جرمها ،فنرها و میراگرهایي در محل تكیهگاه كه مشخصات دینامیكي آنها با فركانس
ارتعاش تغییر ميكند ،به حساب ميآید.
استفاده از روش زیرسازه تنها در روش بار جانبي معادل مجاز است .روش مستقیم را در همه روشهاي
تحلیل ميتوان بهكار برد.

 5-1روش مستقيم
 1-5-1كليات
در روش مستقیم ،انعطافپذیري بستر پي با بهكارگیري فنرهایي در سطح مشترك سازه و تكیهگاه
مدلسازي ميشود .عالوه بر آن ،میرایي كل سیستم سازه و خاك اصالح ميشود .اصالح میرایي در
روشهاي تحلیلي بار جانبي معادل و طیفي با بهكارگیري نسبت میرایي معادل و در روش تاریخچه
زماني با بكارگیري میراگرهایي متناظر با فنرهاي یاد شده در نظر گرفته ميشود .در روشهاي بار
جانبي معادل و طیفي ،باید طیف ط رح با استفاده از نسبت میرایي معادل محاسبه شده و از زمان
تناوب سازه با تكیهگاه انعطافپذیر براي تعیین مقادیر طیفي استفاده گردد.
در این روش ،ابتدا مدول برشي موثر خاك طبق بند  1-1-5محاسبه ميشود .سختي فنرهاي مربوط
به پيهاي سطحي و عمیق در راستاي هر درجه آزادي به ترتیب در بندهاي  3-1-5و  ،4-1-5نسبت
میرایي معادل در بند  5-1-5و ضرایب میراگرها در بند  6-1-5ارائه شده است.

فصل پنجم :اندركنش سازه -خاك و مالحظات ژئوتكنيكي 01 /

 5-5-1تعيين مدول برشي موثر خاك
مدول برشي موثر خاك ، G ،با درنظر گرفتن اثر توام وزن سازه و كرنش بزرگ خاك طبق ضوابط این
بند محاسبه ميگردد.
 1-5-5-1اثر وزن سازه
در اثر وزن سازه ،مدول برشي خاك در مجاورت كف شالوده افزایش ميیابد .ضریب افزایش مدول
برشي خاك در اثر وزن سازه ، f g ،از رابطهي  1-5محاسبه ميشود:
2

 5

  ti Vs 0i  5
 , t t
1-5
f g   15
i
g

 
1
  ti Vsgi 
 1

در رابطهي  t g ،1-5عمق موثر خاك است كه از كف شالوده سطحي به پایین اندازهگیري ميگردد و

برابر با میانگین  ، 4 B3 L / 2 ، BL / 2و  4 BL3 / 2در نظر گرفته ميشود كه در آن:
 : Lطول شالوده (بعد بزرگتر شالوده)
 : Bعرض شالوده (بعد كوچكتر شالوده)
براي لحاظ كردن اثر تغییرات تنش قائم ناشي از وزن سازه با عمق ،در رابطهي  1-5الزم است كه
عمق موثر خاك حداقل به پنج قسمت ،هر یك به ضخامت  tiتقسیم گردد Vs 0i .و  ، Vsgiبه ترتیب
سرعت موج برشي در شرایط آزاد (بدون وجود سازه) و سرعت موج برشي افزایش یافته به علت اثر
وزن سازه در مركز قسمت  iميباشد Vsgi .از رابطهي  1-5به دست ميآید:
n2

1-5

     i 

 Vs 0i  i
  i


Vsgi

در رابطهي   i ،1-5و   iتنش موثر قائم در مركز قسمت  iبه ترتیب ناشي از وزن خاك و وزن
سازه ميباشد .عدد  nبراي خاكهاي ماسهاي برابر با  4/5و براي خاكهاي رسي زیر پي تا عمق t g
برابر با یك است.
 5-5-5-1اثر كرنش بزرگ خاك
در اثر كرنشهاي بزرگ خاك در زلزله ،مدول برشي آن كاهش ميیابد .ضریب كاهش مدول برشي در
اثر زلزله ، f E ،از جدول  1-5بدست ميآید .در این جدول براي مقادیر بینابیني  ، S DS / 2.5ميتوان از
درونیابي خطي استفاده نمود .در صورتيكه مقدار ضریب كاهش كوچكتر از  4/1باشد توصیه ميشود
از روشهاي دقیقتر براي تحلیل اندركنش سازه و خاك یا از سیستمهاي مناسب دیگر براي پي
استفاده گردد.

......
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جدول  1-5ضریب كاهش مدول برشي خاك در اثر زلزلهf E ،
 ، S DS / 2.5بر حسب g
≤ 8/0

4/4

≥ 8/1

طبقهبندي نوع زمین بر
اساس استاندارد 1344

4/94

4/95

1/44

I

4/64

4/35

4/95

II

4/14

4/54

4/94

III

٭

4/45

4/64

IV

٭ انجام مطالعه ویژه خاك محل الزامي است.

 3-5-5-1مدول برشي موثر و سرعت موثر موج برشي خاك
مدول برشي موثر خاك در محاسبات اندركنش سازه و خاك ، G ،از رابطهي  3-5محاسبه ميگردد:
G  f g f E G0
3-5
در رابطهي  G0 ،3-5مدول برشي خاك در شرایط آزاد (كرنش كوچك ،بدون وجود سازه و زلزله)
ميباشد كه از آزمایشهاي ژئوتكنیك یا رابطهي  4-5به دست ميآید:
2
4-5
G0  Vs 0
در رابطهي   ،4-5جرم حجمي خاك در شرایط آزاد و  Vs 0متوسط سرعت موج برشي در شرایط
آزاد در محدوده عمق موثر خاك است كه از رابطهي  5-5محاسبه ميگردد:
5-5

Vs 0i 

tg
i

 t

Vs 0 

در رابطهي  ti ،5-5ضخامت و  Vs 0iسرعت موج برشي هریك از الیههاي خاك در شرایط آزاد بوده،
محاسبه براي الیههاي طبیعي خاك موجود در محدوده عمق موثر خاك انجام ميگردد.
سرعت موثر موج برشي در خاك Vs ،از رابطهي  6-5به دست ميآید:
6-5

Vs  G 

 3-5-1سختي پي سطحي
براي تعیین سختي پي هاي سطحي در امتداد هر یك از درجات آزادي ،نخست وضعیت صلبیت شالوده
نسبت به خاك بستر طبق بندهاي  1-3-1-5و  1-3-1-5تعیین و سپس مشخصات فنرهاي معادل
درجات آزادي پي طبق بند  3-3-1-5تعیین ميشود.
 1-3-5-1كنترل صلبيت شالودهي منفرد يا گسترده
شالودهي منفرد یا گسترده در صورت برقراري رابطهي  3-5صلب فرض ميشود:

فصل پنجم :اندركنش سازه -خاك و مالحظات ژئوتكنيكي 01 /

 m  2  n 
sin 2 
sin  
2 

 2   0.03
4k sv 
2
2 2
m 1 n 1
m
n 
 4 D f  2  2   k sv
B 
L
5

-3-5الف

-3-5ب

1.3G
) b(1  

, k sv 

E f t3
12(1   f ) 2

5

Df 

كه در آن:
 : bبعد شالوده در جهت عمود بر امتداد مورد بررسي (برابر  Lیا ) B
 : f , E fبه ترتیب مدول ارتجاعي و ضریب پواسون مصالح شالوده (بتن)
 : tضخامت شالوده
 :ضریب پواسون خاك
اگر شالوده به صورت گسترده باشد B ،و  Lبراي قسمتي از شالوده در زیر هر ستون به طور مجزا و به
صورت ابعاد سطح سهمیه ي آن ستون (نصف تا نصف فاصله از هر طرف) از شالوده محاسبه ميشوند.
درصورتيكه تمامي قسمتهاي شالوده در بررسي فوق صلب دانسته شوند ،شالودهي گسترده صلب و
در غیر اینصورت انعطافپذیر به حساب ميآید.
در مورد شالودههاي غیرمستطیلي ،از شالودهي مستطیلي هم سطح معادل با حفظ تناسب كلي شالوده
استفاده ميشود .براي ستونهاي بتني یا در حالت وجود ستونك (پداستال) یا دیوار ،ميتوان در
محاسبات فوق بعد ستون یا ستونك یا ضخامت دیوار را از بعد متناظر شالوده كم نمود و عدد حاصل را
در كنترل صلبیت بهكار برد.
 5-3-5-1كنترل صلبيت شالودهي نواري
صلبیت شالودهي نواري در محدودهي سهم هر ستون باید كنترل شود .شالودهي نواري در صورت
برقراري رابطهي  3-5صلب فرض ميشود:
3-5

2
k sv B
3



Ef I f
4

Lf

كه در آن:
 : L f , I fبه ترتیب لنگر اینرسي مقطع شالوده (ترك نخورده) حول محور عمود بر امتداد مورد بررسي
و طول پي سهم هر ستون
براي ستون هاي بتني ،در حالت وجود ستونك (پدستال) یا وقتي دیوار عمود بر پي مورد نظر وجود
داشته باشد ،مي توان در محاسبات فوق بعد ستون یا ستونك یا ضخامت دیوار را از طول شالوده كم
نمود و عدد حاصل را در كنترل صلبیت بهكار برد.
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 3-3-5-1ضريب سختي فنر
درحالتي كه شالوده نسبت به خاك صلب باشد ،از یكي از دو روش الف یا ب و اگر شالوده انعطافپذیر
باشد از روش پ براي تعیین ضرایب سختي فنرها استفاده ميشود.
الف -شالودهي صلب -فنرهاي جایگزین پي:
شالودهي صلب را ميتوان در مدل سازه در نظر نگرفت و فقط در نقطهاي با مختصات مركز سطح
اتكاي شالوده به خاك ،در راستاي هر درجه آزادي فنرهایي طبق شكل -1-5الف ،با جایگزیني اندیس
مناسب براي هر امتداد ،در پاي ستونها یا دیوارهاي سازه قرار داد .فنرها را ميتوان مستقل از یكدیگر
فرض كرد .در شكل  ،1-5محور  xمحور طولي شالوده ميباشد .ضریب سختي فنر در امتداد درجه
آزادي  jبا احتساب مدفون شدگي پي در عمق  ، K j ,emb ، Dاز رابطهي  9-5بدست ميآید:
9-5
كه در آن:

K j ,emb  K j ,sur  j

 : j  x, y, zبراي درجات آزادي انتقالي
 : j  xx, yy, zzبراي درجات آزادي چرخشي
 : K j , surضریب سختي فنر براي پي سطحي
 :  jضریب اصالح سختي براي مدفون شدگي پي
 K j , surو   jاز روابط  14-5و  11-5به دست ميآیند .در این روابط ،سه معادلهي اول مربوط به
سختي انتقالي و سه معادلهي بعدي مربوط به سختي دوراني هستند.
ب -شالودهي صلب -فنرهاي جایگزین پي:
در شالودههاي صلب مي توان شالوده را هم در مدل سازه درنظر گرفت كه در اینصورت نیروهاي
داخلي شالوده نیز در هنگام تحلیل سازه بدست ميآید .در این حالت در مورد پيهاي منفرد و
گسترده ،شالوده را ميتوان با استفاده از المانهاي پوسته و در مورد پيهاي نواري ،با استفاده از
المان هاي تیر به اجزاي كوچكتر تقسیم نمود .در محل هر گره از المانهاي پي ميتوان از دو فنر افقي
متعامد و یك فنر قائم استفاده كرد .سختي هر یك از این دو فنر افقي در هر گره از حاصلضرب
سختي افقي طبق روابط  9-5تا  ،11-5در نسبت سطح سهمیهي آن گره به سطح كل شالوده (با ابعاد
كل پالن  ) B  Lبدست مي آید .سختي فنر قائم در هر گره برابر با حاصلضرب سختي گستردهي ارائه
شده در شكل  1-5در سطح سهمیه ي آن گره است .در صورت بروز كشش قابل مالحظه در كف پي،
اثر آن باید به نحو مناسب (مثال با استفاده از فنرهاي فقط فشاري یا پي معادل با ناحیهي فشاري) در
تحلیل درنظر گرفته شود.

09 /  خاك و مالحظات ژئوتكنيكي- اندركنش سازه:فصل پنجم

مركز سطح كف پي

LB

)(پ

)(ب

)(الف

11-5  و14-5  پارامترهاي روابط1-5 شكل
K x ,sur 


 1. 2 


  L  0.65

L
3.4   0.4  0.8
B
  B 

0.75

GB 
L

1.55   0.8
1   
B


K y ,sur 
K z ,sur

GB   L 
3.4 
2     B 

0.65

GB
2 

K xx ,sur 

GB 3
1 

L


0.4 B  0.1

K yy ,sur 

GB 3
1 

2.4


L
0
.
47
   0.034

B



14-5

2.45


L
K zz,sur  GB 3 0.53   0.51
B



0.4

D
 hd ( B  L)  
 x  1  0.21
 
 1  1.6
2
B  
 BL
 

y  x
23
 1 D
B  
 d ( B  L)  
 z  1 
 2  2.6  1  0.32
 
L  
 BL  
 21 B 
 0.2
d  2d  d 
B
 xx  1  2.5 1   

B 
B D
L 
0 .6
1 .9
 0 .6
d  
d   d  
 yy  1  1.4  1.5  3.7    
 L  
 L   D  

 B  d 
 zz  1  2.61    
 L  B 

11-5

0 .9

:كه در آن
 فاصلهي كف شالوده تا سطح زمین: D
 فاصلهي قائم مركز سطح وجه جانبي شالوده در تماس موثر با خاك تا سطح زمین: h
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 : dارتفاع مفید وجه جانبي شالوده در تماس با خاك .این مقدار بسته به شرایط ممكن است كمتر از
ارتفاع كل وجه جانبي شالوده در نظر گرفته شود .در شكل  d ،1-5برابر با  tو در صورت وجود دیوار
حائل ،حداكثر برابر با  Dميباشد.
براي نواحي انتهایي6.83G :
1 

kend 

براي ناحیهي میاني0.73G :
1 

k mid 

سختي هر فنر ، K i ,emb  li k z :كه
  zاز رابطهي  11-5به دست ميآید.

شكل  1-5نمایش فنرهاي قائم براي شالودههاي سطحي صلب

شكل  1-5به عنوان نمونه براي شالودههاي نواري صلب نشان داده شده است .در مورد شالودههاي
منفرد و گستردهي صلب ،ناحیهي انتهایي در امتداد همهي اضالع پي موجود بوده ،در امتداد طولي
پي ،عرض آن برابر  L 6ميباشد .عالوه بر این kend ،و  k midاز تقسیم روابط داده شده در شكل بر
طول ناحیهي مربوطه (  Bیا  ، Lبسته به مورد) و  Ki , embاز ضرب  kدر سطح سهمیهي هر فنر در  z
به دست ميآید .در این حال در بخش مشترك بین دو ناحیهي انتهایي طولي و عرضي باید از میانگین
سختيهاي به دست آمده استفاده گردد.
پ -شالودهي غیرصلب (انعطافپذیر):
شالودهي انعطافپذیر باید مشابه انتهاي بخش الف (شالودهي صلب) المانبندي شده و در محل هر
گر ه دو فنر افقي متعامد و یك فنر قائم تعریف شود .سختي فنرهاي افقي مانند شالودهي صلب بدست
ميآید .سختي فنرهاي قائم از ضرب سطح سهمیهي هرگره در ضریب عكسالعمل بستر( k sv ،رابطهي
-3-5ب) محاسبه ميشود .در زمینهاي نوع  Iتا ( IIIطبق استاندارد  ،)1344ميتوان پي را در جهت
افقي مقید فرض نمود و از تعریف فنر در دو راستاي افقي صرفنظر كرد.
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 1-5-1سختي پي عميق
در پي عمیق با قطر حداكثر  64سانتیمتر ميتوان سازه را بر یك دیافراگم صلب (سرشمع) متكي بر 6
فنر (سه فنر انتقالي و سه فنر چرخشي) فرض كرد .سختي جانبي پي با فرض رفتار غیرفعال خاك
مجاور سرشمع و گروه شمع با توجه به نتایج مطالعات ژئوتكنیك بدست ميآید .براي سهولت ميتوان
سختي جانبي پي را مساوي حاصلضرب ضریب عكسالعمل بستر در راستاي افقي ،در مساحت وجه
جانبي منشور محیط بر مجموعه سرشمع و گروه شمع ،عمود بر امتداد مورد بررسي ،فرض نمود.
سختي قائم پي ، K sv ،نیز از رابطهي  11-5بهدست ميآید .براي پي عمیق با قطر بیش از 64
سانتیمتر باید مجموعهي پي و سطح تماس آن با خاك بهصورت توام با استفاده از مدل فنر وینكلر
مدلسازي شود.
Ng
 Ap E p 
K sv   

n 1 
 L p  n

11-5
كه در آن:
 : Apسطح مقطع شمع n
 : E pمدول ارتجاعي شمع n
 : L pطول شمع n

 : N gتعداد شمعهاي گروه شمع
سختي چرخشي پي عمیق حول هریك از دو محور افقي ، K sr ،از رابطهي  13-5بدست ميآید:
Ng
 Ap E p  2
K sr   
 Sn
n 1 
 L p  n

13-5
كه در آن:
 : S nفاصلهي شمع  nاز محور دوران پي (گذرنده از مركز سطح پي)

سختي چرخشي پي عمیق حول محور قائم ، K st ،از رابطهي  14-5بدست ميآید:
14-5

1
3
3
) K st  k sh H g ( Bg  Lg
6

كه در آن:
 : k shضریب عكسالعمل متوسط بستر در راستاي افقي
 : H gطولي از گروه شمع شامل سرشمع كه در تماس با خاك مقاوم است.
 : Lg , Bgابعاد پشت تا پشت پالن گروه شمع
در مواردي كه از شمعهاي مورب یا با مقطع متغیر استفاده ميشود ،از روشهاي تحلیلي مناسب براي
محاسبه سختيها استفاده گردد.
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 1-5-1نسبت ميرايي معادل
نسبت میرایي معادل ،  ،از رابطهي  15-5محاسبه ميشود.
0.05    0.2

15-5

,

0.05

T T 

3

  0 

كه در آن:
 : Tزمان تناوب مود اول سازهي متكي بر فنرهاي تعریف شده در بند  ،3-1-5كه از تحلیل نرمافزاري
این سازه به دست ميآید.

 :  0نسبت میرایي پي ميباشد كه از شكل  3-5تعیین ميگردد .در این شكل h ،مطابق تعریف بند
 1-5بوده و  rبعد مشخصهي پي (شعاع دایرهي معادل پالن پي) است كه از رابطهي  16-5بدست

ميآید .براي مقادیر بینابیني  h aاز درونیابي خطي براي محاسبه  rاستفاده ميشود.
 -16-5الف

h
براي  0.5
a

-16-5ب

h
براي  1.0
a

Af

r


4 I pf
r4


كه در آن:
 : A fمساحت پالن پي موثر
پي موثر یك سطح فرضي محیط بر همه پيها درنظر گرفته ميشود .وقتي پي سازه به صورت گسترده
باشد ،پي موثر همان پي گسترده است.
 : I pfل نگر اینرسي پالن پي موثر حول محور گذرنده از مركز سطح آن عمود بر امتداد مورد بررسي
 : aبعد متوسط پالن پي موثر در راستاي مورد بررسي
در شكل  3-5براي مقادیر بینابیني  h rاز درونیابي خطي براي محاسبه نسبت میرایي پي استفاده
شود.
تبصرهي  :1اگر خاك زیر پي متشكل از یك الیهي نرم با ضخامت تقریبا ثابت متكي بر خاك سخت با

ضخامت بسیار زیاد باشد ،به جاي   oدر رابطهي  14-5باید از   oاستفاده شود  o .از رابطهي 13-5
بدست ميآید.
 -13-5الف
-13-5ب
كه در آنها:
 : hsضخامت الیهي خاك نرم

4hs
براي  1
VS T
4hs
براي  1
VS T

4hs 2
) o
VS T

(  o 

 o   o
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 : VSمیانگین سرعت موج برشي در الیهي خاك نرم در كرنشهاي بزرگ ميباشد كه از رابطهي 6-5

و با فرض  f g  1در رابطهي  3-5دست ميآید.

تبصرهي  :1برش پایهي سازه ، Vu ،باید با استفاده از شتاب طیفي ، S a ،نظیر  Tو  محاسبه شود.
بدین منظور ميتوان شتاب طیفي  S aرا به ازاي  Tو نسبت میرایي  5درصد و نوع خاك مربوطه
تعیین نمود و سپس در ضرایب كاهش  4/33یا  4/63براي  مساوي  4/14یا  4/14یا ضرایب
بینابیني با درونیابي خطي ضرب كرد تا  S aبدست آید .در هر حال مقدار  S aنباید از  4/3برابر شتاب
طیفي همین سازه ولي با تكیهگاه صلب و با میرایي پنج درصد كوچكتر درنظر گرفته شود .توزیع
نیروي جانبي طبقات در روش بار جانبي معادل طبق رابطهي  3-4با جایگزیني  Vuبجاي  Vuانجام
ميشود.

نسبت میرایي پي ) (ξ0بر حسب درصد

میزان افزایش زمان تناوب T T

شكل  3-5نسبت میرایي پي

 6-5-1ضرايب ميرايي
ضریب میرایي میراگر متمركز در مركز سطح پي در درجه آزادي  ، C j ، jاز رابطهي  13-5به دست
ميآید:
13-5
كه در آن:

K j ,emb tj T



Cj 

 : j  x, y, zبراي درجات آزادي انتقالي .براي درجات آزادي چرخشي نیازي به تعریف میراگر
نیست.

......
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 : K j ,embسختي فنر متناظر طبق رابطهي 9-5
 : Tزمان تناوب مود اول سازه متكي بر فنرهاي تعریف شده در بند  3-1-5بدون حضور میراگرها كه
از تحلیل نرم افزاري این سازه به دست ميآید.
 :  jنسبت میرایي كه از رابطهي  19-5محاسبه ميگردد:
t

 tj   S   j

19-5
كه در آن:

 :  Sنسبت میرایي خاك در كرنش هاي بزرگ ،كه ميتواند مساوي  4/45فرض گردد.

 :  jنسبت میرایي تشعشعي خاك ،كه از رابطهي  14-5بدست ميآید.
a

GB

L 

 2 D 

L

 2 D 

L

x    
) )( o
(   
B
B
B
K





 x ,emb a x

14-5

a

GB

L 

y    
) )( o
(1   
B  K y ,emb a y
 B  B 
a

L  GB

 2 D 

L



 z   ( )  
) )( o
(1  
B  K z ,emb a z
 B  B 

در رابطهي  ،14-5مقادیر  ao ،و  a jاز روابط  11-5الي  13-5تعیین ميشوند ، a j .ضریب
اصالح دینامیكي است كه براي  j  x, yمقدار آن واحد بوده ،براي درجهي آزادي انتقالي  zاز
رابطهي  13-5بدست ميآید.
11-5
11-5
13-5

  2(1  ) /(1  2 )  2.5
B
TVS

0.2 2
) o
L/B

(0.4 

10
  o2
)1  3( L / B  1

ao 

 z  1.0 

 3-1روش زيرسازه
 1-3-1كليات
در روش زیرسازه ،تكیهگاه سازه صلب فرض ميشود ،اما باید از زمان تناوب و نسبت میرایي معادل
براي محاسبهي نیروهاي جانبي و برش پایهي سازه استفاده شود .این روش تنها در تحلیل بارجانبي
معادل (بند  )1-3-5قابل استفاده است.
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 5-3-1تحليل بار جانبي معادل
ضوابط روش بار جانبي معادل مطابق فصل چهارم ميباشد ،با این تفاوت كه مقدار ضریب بازتاب یا
شتاب طیفي به ازاي زمان تناوب و نسبت میرایي معادل طبق بندهاي  1-1-3-5و  1-1-3-5محاسبه
ميشود.
 1-5-3-1زمان تناوب معادل
زمان تناوب معادل ، T ،از رابطهي  14-5محاسبه ميشود:
14-5

K  Kh h 2 
1 

K h 
K 

T  T 1

كه در آن:
 : Tزمان تناوب اصلي سازه با فرض تكیهگاه صلب
 : K , K hبه ترتیب سختي افقي و سختي چرخشي پي طبق روابط  9-5تا  ،14-5بسته به مورد
 : hارتفاع موثر سازه برابر با  hدر سازهاي كه عمدهي جرم آن در ارتفاع  hمتمركز است ،و برابر با
 0.7hدر سایر موارد h .ارتفاع كل سازه یا ارتفاع نقطه تمركز جرم سازه در سازههاي با جرم
متمركز ،از تراز پایه ميباشد.
 : Kسختي جانبي موثر سازه با فرض تكیهگاه صلب كه از رابطهي  15-5بدست ميآید.
15-5





 4 2
 2
T

W
g

K 

كه در آن:
 : Wوزن موثر سازه برابر با  Wدر سازهاي كه عمدهي جرم آن در یك نقطه متمركز است ،و برابر با
 0.7Wدر سایر موارد W .وزن لرزهاي سازه طبق بند  1-3-4ميباشد.
اگر پي سازه غیرگسترده ولي متشكل از یك شبكهي متعامد بهم پیوسته ،مانند پيهاي منفرد متصل
با شناژ یا پيهاي نواري باشد ،باید از كوچكترین محدودهي دربردارندهي همه پيها به عنوان یك پي
موثر استفاده شود .این پي موثر را ميتوان با یك پي مستطیلي با حفظ تناسبات كلي شكل جایگزین
نمود و سپس مقادیر  K hو  K را محاسبه كرد .در صورتيكه پي سازه غیرپیوسته باشد ،سختي
معادل پي ،باید از یك روش منطقي بدست آید یا به كلي براي تحلیل ،از روش مستقیم ،بند ،1-5
استفاده شود.
 5-5-3-1نسبت ميرايي معادل
نسبت میرایي معادل ،  ،طبق بند  5-1-5محاسبه ميشود با این تفاوت كه در رابطهي ،15-5
محاسبه شده طبق رابطهي  14-5مورد استفاده قرار ميگیرد.

T
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 3-5-3-1برش پايه و توزيع آن در ارتفاع
برش پایهي سازه با احتساب اندركنش سازه و خاك ، Vu ،از رابطهي  1-4با استفاده از شتاب طیفي،
 ، S aنظیر  Tو  محاسبه ميشود .بدین منظور ميتوان شتاب طیفي  S aرا به ازاي  Tو نسبت
میرایي  5درصد و نوع خاك مربوطه طبق فصل چهارم محاسبه كرد و سپس در ضرایب كاهش 4/33
یا  4/63براي  مساوي  4/14یا  4/14یا ضرایب بینابیني با درونیابي خطي ضرب كرد تا  S aبدست
آید .در هر حال مقدار  S aنباید از  4/3برابر شتاب طیفي همین سازه ولي با تكیهگاه صلب و با نسبت
میرایي پنج درصد ،كوچكتر درنظر گرفته شود .توزیع نیروي جانبي طبقات طبق رابطهي  5-4و با
جایگزیني  Vuبجاي  Vuانجام ميشود.
 1-5-3-1تغيير مكان جانبي هر تراز
جابجایي جانبي (غیر ارتجاعي) در تراز  xدر روش سازهي معادل ،  x ،از رابطهي  16-5بدست
ميآید.
16-5

Vu
M
( x  hx
)
Vu
K

x 

كه در آن:
 : Vuبرش پایهي سازه بدون احتساب اثر اندركنش طبق رابطهي 1-4
 :  xجابجایي جانبي (غیرارتجاعي) تراز  xبدون احتساب اثر اندركنش
 : hxارتفاع تراز مورد بررسي از تراز مركز كف شالوده
 : Mلنگر واژگوني در تراز كف شالوده بدون احتساب اثر اندركنش
  xو  Mبا بهكارگیري نیروهاي جانبي ترازهاي مختلف طبق رابطهي  3-4بدست ميآیند .اثر پي -
دلتا باید طبق بند  15-4درنظر گرفته شود.

بخش دوم :مالحظات ژئوتكنيكي
 1-1دامنهي كاربرد
در این بخش ،ضوابط كلي براي شناسایي خاك محل و مقابله با مخاطرات ساختگاهي ارائه ميگردد.
در بند  5-5چگونگي جمعآوري اطالعات خاك محل و تعیین مخاطرات ساختگاهي و در بند 6-5
فشار خاك روي دیوارهاي حایل در زلزله ارائه ميگردد.

 1-1شناسايي خاك محل
شناسایي مشخصات خاك محل شامل گردآوري اطالعات خاك تكیهگاهي سازه طبق بند  1-5-5و
تعیین مخاطرات ساختگاهي طبق بند  1-5-5ميباشد.
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 1-1-1اطالعات الزم براي خاك تكيهگاهي سازه
اطالعات ذیل باید با بازرسي محل و انجام آزمایشهاي ژئوتكنیكي در ساختگاه جمعآوري گردد:
نوع ،ساختار ،تراكم نسبي و چگونگي الیهبندي خاك باید تا عمقي كه تنش وارده از سازه به كمتر از
 14درصد وزن كل سازه تقسیم بر مساحت كل شالودهها ميرسد تعیین گردد .براي سازه با شمع
اصطكاكي ،حداقل عمق مورد بررسي طبق روال فوق باید بر اساس فرض قرارگیري وزن سازه در عمقي
برابر با دو سوم طول شمع به دست آید .براي شمع اتكایي ،حداقل عمق مورد بررسي برابر با طول
شمع به عالوهي پنج برابر قطر شمع ميباشد .جزییات اطالعات فوق در هر الیه شامل وزن حجمي،
زاویهي اصطكاك داخلي ،مقاومت برشي خاك و مقاومت برشي زهكشي نشدهي خاكهاي رسي،
تراكمپذیري ،مدول برشي خاك در كرنشهاي كوچك ،و نسبت پواسون بوده ،اثر تغییر تنش موثر بر
روي مقاومت برشي ،زاویهي اصطكاك داخلي و مدول برشي خاك نیز باید بررسي گردد .عالوه بر موارد
فوق ،تراز آب زیر زمیني و تغییرات فصلي آن نیز باید تعیین شود.
رابطهي نیرو -تغییر شكل پي در امتداد درجات آزادي مختلف براي پيهاي سطحي و عمیق بهترتیب
طبق بندهاي  3-1-5و  4-1-5تعیین ميگردد.

 5-1-1مخاطرات لرزهاي ساختگاه
مخاطرات ساختگاه ناشي از ناپایداريهاي آن در زلزله ،شامل گسلش سطحي ،روانگرایي ،نشستهاي
ناهمسان ،تراكم ،زمینلغزش و آبگرفتگي ميباشد كه در بندهاي  1-1-5-5تا  5-1-5-5ذكر شده
است .این مخاطرات باید در ارتباط با سطح خطر مورد نظر مورد بررسي قرار گیرند.
درصورت تعیین مخاطرات ساختگاهي بر اساس نقشههاي معتبر ،این مطالعات باید همراه با بررسي
محلي و تعیین مشخصات سختي و مقاومت خاك باشد.
 1-5-1-1گسلش سطحي
احداث بنا روي گسلهاي فعال در هیچ شرایطي مجاز نیست .درمورد خط لولهاي كه از گسل فعال
عبور ميكند ،به فصل سیزدهم مراجعه شود.
 5-5-1-1روانگرايي
روانگرایي فرایندي است كه در آن خاك اشباع و سست ،مقاومت و سختي برشي خود را در نتیجهي
افزایش فشار آب حفرهاي در طول زلزله یا هر نوع بارگذاري سریع از دست ميدهد.
براي بررسي امكان روانگرایي ،باید وجود خاك روانگرا شونده در زیر شالوده و میزان لرزهخیزي محل
تعیین شود .این بررسي در بردارندهي تعیین اطالعات خاك (شامل نوع ،مشخصات خمیري ،دانهبندي،
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چگالي و مشخصات انسجام خاك و عمق آب زیر زمیني و غیره) و اطالعات زلزله (شامل حداكثر شتاب
زلزله در سطح زمین و بزرگاي زلزله محتمل) ميباشد.
در صورتي كه خاك محل هریك از شرایط زیر را دارا باشد ،فاقد قابلیت روانگرایي درنظر گرفته خواهد
شد:
 -1زمین محل از نوع ( Iاستاندارد )1344باشد.
 -1خاك محل از رس بسیار سخت ،سخت ،یا اليدار تشكیل شده باشد.
 -3خاك محل از جنس ریزدانهي بدون حساسیت زیاد باشد.
 -4خاك ،غیرچسبنده بوده و حداقل مقاومت نرمال شدهي آن در آزمایش نفوذ استاندارد ) (SPTیا
عدد ) ، N1( 60از  34ضربه براي اعماق زیر سطح آب زیر زمیني كمتر نباشد.
 -5خاك محل داراي حداقل  14درصد رس بوده و حد رواني آن بیشتر از  35باشد.
 -6باالترین تراز آب زیرزمیني در فصلها و سالهاي مختلف حداقل  14متر پایینتر از كف عمیقترین
شالوده یا  15متر پایینتر از سطح زمین ،هر كدام كه به سطح نزدیكتر است ،باشد .این مورد منوط به
آن است كه در صورت شیبدار بودن زمین یا وجود دیواره در نزدیكي محل ،شیب یا دیواره تا زیر سطح
آب زیرزمیني محل ادامه پیدا نكرده باشد.
اگر خاك با قابلیت روانگرایي موجود باشد به ترتیب اولویت موارد زیر مدنظر قرار گیرد:
 )1تغییر محل پروژه به ساختگاهي كه فاقد قابلیت روانگرایي است.
 )1بهسازي خاك محل به منظور برطرف كردن قابلیت روانگرایي.
 3-5-1-1نشست خاك
شناسایي خاك زیر سطحي باید شامل اطالعات الزم براي بررسي احتمال ایجاد نشستهاي غیر
همسان در زیر شالوده در زلزله باشد .اگر وجود خطر نشست غیرهمسان در محل محرز گردید ،باید
خاك محل با استفاده از روش هاي معتبر مورد بهسازي قرار گیرد.
 1-5-1-1زمين لغزش
مطالعه خاك محل به منظور بررسي زمینلغزش باید شامل ارزیابي وجود خاكهاي مستعد لغزش كه
منجر به حركات ناهمسان در شالوده سازه ميگردند نیز باشد .به استثناي مواردي كه جابجایي زمین
ناشي از روانگرایي خاك محتمل است ،در موارد زیر باید قابلیت وقوع زمینلغزش بررسي شود:
 -1زمین شیبدار با شیب بیش از  13درجه ( 3افقي به  1عمودي)
 -1وجود سوابق قبلي ناپایداري (زمین لغزش چرخشي یا انتقالي یا سنگ ریزش)
اگر طبق بند  1-1-5-5خاك محل مشكوك به روانگرایي نبوده و نیز به هر صورت دیگر از دست رفتن
مقاومت برشي آن در حین تغییرشكل مورد انتظار نباشد ،ميتوان براي تحلیل پایداري شیب از روش
شبه استاتیكي بهره برد ،در غیر این صورت باید از روش دینامیكي براي تحلیل پایداري استفاده نمود.
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ضریب زلزله در روش شبه استاتیكي باید برمبناي سطح خطر موردنظر تعیین گردد .ضریب اطمینان
استاتیكي زمینلغزش محل باید بزرگتر از یك باشد.
بررسي زمین لغزش و سنگریزش بسته به مورد باید در مورد شیب باالدست و پاییندست انجام شود.
 1-5-1-1سيل و آب گرفتگي
براي سازههاي با گروه كاربري و خطرزایي  IIIو  ،IVباید وجود یا عدم وجود موارد زیر كه ميتوانند
باعث بروز سیل یا آبگرفتگي در محل سازه شوند بررسي شود:
 -1سدي در باالدست كه احتمال ميرود در اثر زلزله یا شكست گسل آسیب ببیند.
 -1خط لوله ،كانال آب و مخازن ذخیره آب واقع در باالدست ،كه در معرض آسیبدیدگي ناشي از
شكست گسل ،زمینلغزش ،یا زلزلههاي شدید هستند.
 -3نواحي ساحلي در معرض خطر سونامي یا نواحي مجاور خلیج و دریاچه در معرض امواج آبتاز
 -4نواحي كم ارتفاع با سطح آب زیرزمیني باال در معرض سیل كه منجر به آبگرفتگي محل شود.
عالوه بر آثار سیل و آبگرفتگي ناشي از زلزله ،آبشستگي شالودهي ساختمان در اثر جریان سریع آب
از اطراف آن ،باید با استفاده از روشهاي معتبر بررسي گردد.
در صورت وجود هر یك از مخاطرات فوق ،الزم است تدابیر مناسب براي انجام مطالعات تكمیلي یا
برطرف كردن مخاطرات توسط مراجع مربوطه اتخاذ گردد.

 6-1فشار خاك ناشي از زلزله بر ديوار حايل
در طراحي دیوارهاي حایل نگهدارندهي خاك ،باید فشار اضافي ناشي از زلزله نیز در نظر گرفته شود.
درصورت عدم انجام مطالعهي ژئوتكنیكي ویژهي خاك محل ،فشار اضافي خاك ناشي از زلزله روي
دیوار سازه اي كه خاك غیراشباع با سطح افقي در باالي تراز آب زیرزمیني را نگه ميدارد را ميتوان با
استفاده از رابطه  13-5تعیین نمود:
13-5

 p  0.4k h t H rw

كه در آن:

 :  pاضافه فشار خاك ناشي از زلزله كه توزیع آن به صورت یكنواخت درنظر گرفته ميشود.

 : k hضریب زلزلهي افقي در خاك ،كه ميتواند مساوي با  S DS 2.5فرض گردد.
 :  tوزن حجمي خاك

 : H rwارتفاع دیوار حائل
: S DSپارامتر شتاب طیفي طبق تعریف فصل سوم
دیوار باید براي فشار جانبي كل خاك ( ،Hطبق فصل دوم) كه از جمع اضافه فشار زمین در زلزله و
فشار استاتیكي غیر ضریبدار خاك به دست ميآید ،طراحي گردد.
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 1-6مالحظات كلي
 1-1-6گستره
در این فصل ضوابط و مقررات تكمیلي ،عالوه بر ضوابط فصلهاي دوم تا پنجم ،براي طراحي ساختمان
ضروري (گروه كاربري و خطرزایي  IVطبق جدول  )3-4در برابر آثار ناشي از زلزله ارائه ميشود .این
سازهها براي دو زلزلهي طرح (زلزلهي سطح خطر  )1و بهرهبرداري (زلزلهي سطح خطر  ،)1كه در
فصل سوم تعریف شده است ،طراحي ميشوند .ضوابط این فصل شامل سازههاي غیرساختماني
نميشود .در صورت استفاده از سیستمهاي جداگر لرزهاي یا میراگر در ساختمان ،طراحي آن بر اساس
فصول نهم و دهم انجام خواهد شد.

 5-1-6انواع ساختمان ضروري
ساختمان ضروري در این آییننامه شامل ساختمانهاي گروه  IVجدول  3-4ميباشد .در این گروه،
قابل استفاده بودن ساختمان پس از وقوع زلزله ضروري است و وقفه در بهرهبرداري از آن ميتواند
باعث افزایش تلفات و خسارات شود .بیمارستان و درمانگاه ،ساختمان آتشنشاني ،ساختمان تاسیسات
آبرساني ،ساختمان نیروگاه و تاسیسات برقرساني ،ساختمان مراكز مخابرات ،ساختمان مراكز
كمكرساني ،اتاق كنترل ،و هرگونه ساختماني كه در آن تجهیزات ضروري ،مواد شیمیایي سمي
بيثبات و مواد با اشتعالپذیري باال نگهداري ميشود ،جزو ساختمانهاي ضروري محسوب ميشوند.
هر ساختمان دیگري نیز با تصویب كارفرما ميتواند جزو ساختمانهاي ضروري قرار گیرد.

 3-1-6زلزلهي طرح
زلزلهي طرح ،زلزلهاي است كه احتمال فراگذشت آن در دورهي  54ساله در ساختگاه مورد نظر14 ،
درصد است (زلزله با دوره بازگشت  435سال) .این زلزله ،همان زلزلهي سطح خطر  1بند 1-4-3
ميباشد.

 1-1-6زلزلهي بهرهبرداري
زلزلهي بهرهبرداري ،همان زلزلهي سطح خطر اول بند  1-4-3است.

 1-1-6مطالعهي ويژهي ساختگاهي
انجام مطالعهي ویژهي ساختگاهي براي ساختمان ضروري الزم است و طبق فصل سوم این آییننامه
انجام ميشود .ساختمان با گروه طراحي لرزهاي  ،D3نباید روي ساختگاهي كه امكان شكست توسط
گسل فعال بر اساس مطالعات ویژه وجود دارد ،ساخته شود.
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 6-1-6ضريب اهميت
ضریب اهمیت ، I ،ساختمان ضروري برابر  1/5در نظر گرفته ميشود.

 1-1-6مطالعات مكانيک خاك
براي ساختمان ضروري ،انجام مطالعات مكانیك خاك طبق ضوابط فصل پنجم الزامي ميباشد .براي
ساختمان گروه طراحي لرزهاي  D3در نظر گرفتن اندركنش سازه و خاك طبق ضوابط فصل پنجم
توصیه ميشود.

 0-1-6گروهبندي ساختمان برحسب شكل
تشخیص نامنظمي در ارتفاع طبق جدول  1-4و نامنظمي در پالن طبق جدول  1-4انجام ميشود .در
صورتيكه ساختمان نامنظم باشد ،تحلیل باید بهصورت سهبعدي انجام پذیرد .در ساختمان بلندتر از
یك طبقه از تراز پایه ،استفاده از سیستم با نامنظمي پیچشي زیاد (ردیف ب ازجدول  ،)1-4با
نامنظمي در سختي -طبقهي خیلي نرم (ردیف ب از جدول  )1-4و با نامنظمي در توزیع مقاومت -
طبقهي خیلي ضعیف (ردیف چ از جدول  )1-4ممنوع ميباشد.

 9-1-6سيستمهاي سازهاي
در ساختمان مشمول این فصل ،از سیستم سازهاي طبق جدول  4-4ميبایست استفاده نمود به شرطي
كه واژه «غیرمجاز» در جلوي ردیف آن در هیچ یك از گروههاي طراحي لرزهاي درج نشده باشد.

 5-6تحليل و طراحي براي زلزلهي طرح
 1-5-6روشهاي تحليل
براي تحلیل ساختمان ضروري ،ميتوان از روش بارجانبي معادل (بند  )3-4بارعایت محدودیتهاي
بند  ،1-3-4روش تحلیل طیفي (بند  )9-4و یا روش تحلیل تاریخچه زماني (بند  )14-4استفاده كرد.
ميتوان با یكي از روشهاي غیرخطي شامل استاتیكي (پیوست  1استاندارد  )1344یا تاریخچه زماني
(بند  )3-14-4ساختمان را كنترل نمود.

 3-6زلزلهي بهرهبرداري
 1-3-6كنترل مقاومت
ساختمان ضروري باید براي زلزلهي بهرهبرداري (سطح خطر اول طبق بند  )1-4-3نیز كنترل شود،
بهطوريكه در مقابل تركیب بار زلزلهي بهرهبرداري به همراه سایر بارهاي سطح خدمت ،بدون ضریب
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بار ،رفتار ارتجاعي داشته باشد .بدین منظور ،در ساختمانهاي فوالدي تنشهاي اعضاء نباید از حد
جاري شدن فوالد تجاوز كند .در ساختمانهاي بتن مسلح ،بدون اعمال ضرایب كاهش مقاومت،
نیروهاي داخلي اعضا نباید از مقاومتهاي اسمي نظیر بیشتر شود .اثر  P  در افزایش نیروهاي
داخلي مشابه بند  15-4در نظر گرفته ميشود.
برش پایه در زلزلهي بهرهبرداري ، Vser ،براي استفاده در روش بار جانبي معادل از رابطهي  1-6بدست
ميآید:
1-6

Vser  S aser IW

كه در آن:
 : S aserشتاب طیفي زلزلهي بهرهبرداري (بر حسب  )gحاصل از مطالعهي ویژهي ساختگاه (فصل
سوم)
 : Wوزن موثر لرزهاي طبق بند 1-3-4

 5-3-6كنترل تغييرمكان جانبي نسبي
در زلزلهي بهرهبرداري مقادیر تغییرمكان جانبي نسبي باید با محدودیتهاي ضوابط استاندارد 1344
كنترل شود.

 1-6تجهيزات و اجزاي غير سازهاي
الزم است ایستایي انواع تجهیزات و اجزاي غیرسازهاي طبق ضوابط فصل هشتم كنترل شود.

1

فصل هفتم
سازههاي غير ساختماني
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 1-1مالحظات كلي
 1-1-1تعريف
سازههاي غیرساختماني شامل تمام سازههاي خود اتكایي هستند كه بارهاي ثقلي را تحمل كرده و
براي مقابله با اثرات زلزله نیز ممكن است بكار روند.
سازههایي همانند پل ،برجهاي انتقال برق ،سازههاي هیدرولیكي ،خطوط انتقال مدفون و متعلقات و
رآكتورهاي هستهاي كه نیازمند توجه خاص به ویژگيهاي پاسخ و اثرات محیط زیست هستند و براي
آنها مقررات و معیارهاي لرزهاي دیگري طلب ميشود ،مشمول این آییننامه نميشوند.
همچنین سازههاي غیرساختماني نظیر دودكش ،مخزن ،خط لوله و سازهي فراساحلي كه ضوابط خاص
لرزهاي براي آنها طبق فصول یازدهم تا پانزدهم تدوین ميشود نیز مشمول این فصل نميباشند.
سیستم سازهاي برج خنككن درصورتي كه شبیه به یكي از قابهاي ساختماني باشد ،مشمول ضوابط
این فصل ميباشد.
سازههاي غیرساختماني مشمول این فصل به دو دسته تقسیم ميشوند :در دسته اول جزء یا اجزاي
صنعتي بر سازهي نگهدارنده مستقر ميباشند ،مانند خطوط لوله ،دمندههاي سقفي و یا كورههاي
مستقر بر قاب نگهدارنده؛ سازه نگهدارنده این اجزا نیز مشمول ضوابط این فصل ميباشد .در دسته دوم
جزء صنعتي بر روي زمین تكیه دارد ،مانند پمپ ،ظروف و مبدلهاي حرارتي كه توسط پایهي كوتاه،
ساق فوالدي یا شالوده به زمین متصل شدهاند .در این فصل ضوابط تحلیل و طراحي لرزهاي هر یك از
این دو نوع سازههاي غیرساختماني به طور مستقل به ترتیب در بندهاي  1-3و  3-3ارائه شده است.

 5-1-1طراحي لرزهاي
طراحي لرزهاي سازههاي غیرساختماني به منظور مقابله با حركات زمینلرزه ،باید تامینكننده سختي،
مقاومت و شكلپذیري كافي با توجه به مالحظات مشخص شده طبق ضوابط زیر باشد:
الف :مقاومت مورد نیاز و دیگر معیارهاي طراحي باید از ملزومات لرزهاي این فصل و ضوابط اختصاصي
ارائه شده توسط سازنده جزء صنعتي به دست آید.
ب :در مواردي كه مقاومت مورد نیاز یا دیگر معیارهاي طراحي بوسیلهي این آییننامه بیان نشده است،
یا مشمول آن سازهي غیرساختماني نمي شود ،چنین معیارهایي را باید از ضوابط اختصاصي ارائه شده
توسط سازنده بدست آورد .هرگاه در ضوابط اختصاصي ارائه شده توسط سازنده ،معیارهاي پذیرش بر
اساس تنش مجاز یا مقاومت مجاز بیان شده باشد ،نیروهاي طراحي لرزهاي باید با سایر بارها مطابق
بند  1-1-1تركیب و ضمن رعایت الزامات فصل دوم با مقادیر مجاز مشخص شده در ضوابط اختصاصي
كنترل شوند .در هر حال جزییات باید طبق ضوابط اختصاصي با مسوولیت سازنده كامال رعایت شود.
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 3-1-1تحليل سازه و انتخاب روش
سازهي غیرساختماني از روش بار جانبي معادل طبق بند  ،3-4روش تحلیل طیفي طبق بند ،9-4
روش تحلیل تاریخچه زماني ارتجاعي طبق بند  ،1-14-4تحلیل تاریخچه زماني غیرارتجاعي طبق بند
 ،3-14-4با رعایت نكات این فصل تحلیل و طراحي ميشود.

 5-1سازهي غيرساختماني داراي سازهي نگهدارنده
این نوع سازهها شامل سازهي نگهدارنده ،جزء یا اجزاي صنعتي و اتصاالت بین آنها ميباشد .در این نوع
سازهها اجزاي صنعتي مانند خنككنندهها ،ظروف افقي یا قائم ،مبدلهاي حرارتي و یا لولهها بر روي
سازهي نگهدارنده مانند قاب خمشي و یا مهاربندي شده یا سازه غیر ساختماني دیگر قرار ميگیرند و
جزء صنعتي به عنوان جزء اصلي سیستم باربر لرزهاي نميباشد.
در این نوع سازهها براي طراحي لرزه اي جزء صنعتي یا اتصاالت آن بنا به وزن جزء صنعتي در مقایسه
با وزن كل سازهي غیرساختماني (شامل وزن سازهي نگهدارنده و وزن اجزاي صنعتي مستقر بر آن)
یكي از دو حالت زیر برقرار است:
الف -وزن جزء صنعتي كمتر از یكچهارم وزن كل سازهي غیرساختماني باشد .در این حالت ميتوان
براي طراحي لرزهاي جزء صنعتي و اتصاالت آن ،نیروي طراحي زلزله ، F p ،را از ضوابط فصل هشتم
محاسبه كرد و یا از ضوابط بند  3-1-3استفاده نمود.
در سازهي غیرساختماني متشكل از چندین جزء صنعتي ،از قبیل ظرف ،مخزن و مبدل كه بر روي
سازهي نگهدارنده قرار گرفته اند ،درصورتي كه وزن هر جزء صنعتي كمتر از یك چهارم وزن كل باشد،
به شرطي كه مجموع وزن اجزاء صنعتي برابر یا بیشتر از یك چهارم وزن كل سازهي غیرساختماني
باشد ،توصیه ميگردد از ضوابط بند  3-1-3نیز براي طراحي لرزهاي آن اجزا و اتصاالت آنها استفاده
كرد.
ب -وزن جزء صنعتي برابر با یك چهارم وزن كل و یا بیشتر از آن باشد .در این صورت نميتوان از
تاثیر جزء صنعتي بر رفتار دینامیكي سازه غیر ساختماني چشمپوشي كرد و باید اثر اندركنشي جزء
صنعتي با سازهي نگهدارنده در تحلیل لحاظ شود .در این حالت نیروي طراحي زلزله براي طراحي
لرزهاي جزء صنعتي و اتصاالت آن از ضوابط بند  3-1-3بدست ميآید.
براي طراحي سازهي نگهدارنده در هر دو حالت الف یا ب باید از ضوابط بندهاي  1-1-3و 1-1-3
استفاده نمود.
در پیوست  ،3نمودار روند طراحي سازههاي غیر ساختماني (فصل هفتم) و اجزاي غیر سازهاي (فصل
هشتم) بر اساس ویژگيهاي جرم و سختي آنها ارائه شده است.

 /180آييننامه طراحي لرزهاي تاسيسات و سازههاي صنعت نفت (نشريه شماره .....)830

......

................... .............................

 1-5-1طراحي لرزهاي سازهي نگهدارنده
سازههاي غیرساختماني كه داراي معیارها و ویژگیهاي طراحي لرزهاي خاصي هستند كه در ضوابط
اختصاصي ارائه شده توسط سازندهي جزء صنعتي به آن اشاره شده است ،با توجه به استاندارد مورد
نظر در ضوابط اختصاصي ارائه شده توسط سازندهي جزء صنعتي و با توجه به نكات این فصل تحلیل و
طراحي ميشوند .در غیر این صورت تنها ضوابط این بند براي آنها استفاده خواهد شد.
در این بند ضوابط كلي طراحي لرزهاي به منظور انتخاب روش تحلیل براي سازهي نگهدارنده ارائه
ميشود .در سازههاي غیرساختماني با وزن جزء یا اجزاي صنعتي برابر با یك چهارم وزن كل سازهي
غیرساختماني یا بیشتر ،باید اثر اندركنش جزء یا اجزاي صنعتي با سازهي نگهدارنده در تحلیل در نظر
گرفته شود.
 1-1-5-1روش تحليل
در تحلیل لرزهاي سازهي نگهدارنده ميتوان از روش ارتجاعي یا غیرارتجاعي استفاده كرد .در این بند
فقط ضوابط مربوط به تحلیلهاي ارتجاعي ارائه شده است .براي تحلیل به روش غیرارتجاعي ،ميتوان
از ضوابط پیوست  1استاندارد  1344یا سایر آییننامههاي معتبر استفاده نمود .تحلیلهاي ارتجاعي
ميتواند به روش استاتیكي (بارجانبي معادل) ،یا دینامیكي (تحلیل طیفي و تحلیل تاریخچه زماني)
انجام شود .در سازهي نامنظم (طبق جدول  1-4وجدول  )1-4و یا در صورت وجود جزء یا اجزاي
مشترك با سازهي مجاور باید از روش دینامیكي استفاده شود.
درحالتي كه هریك از سازه هاي مجاور و متصل به صورت یك درجه آزاد رفتار نمایند ،اگر حاصلضرب
مجموع سختي اعضاي رابط در حاصلجمع نرمي هر دو سازه مجاور كمتر از  4/1باشد ،آنگاه ميتوان از
اثرات اندركنشي این سازهها صرفنظر نمود.
 5-1-5-1روش بار جانبي معادل
در صورتي كه سازهي نگهدارنده ضوابط بند  1-3-4را داشته باشد ،ميتوان از روش بار جانبي معادل
طبق ضوابط این بند استفاده كرد.
در روش بار جانبي معادل ،اثر زلزله بر سازه با نیروهاي جانبي معادل جایگزین ميشود .این نیرو متاثر
از شتاب زمین ،وزن ،مشخصات دینامیكي ،شكلپذیري و اهمیت سازه ميباشد .عالوه بر آن ،نقطه اثر
این نیرو و یا توزیع آن در ارتفاع سازه وابسته به وزن جزء صنعتي در مقایسه با وزن كل سازهي
غیرساختماني خواهد بود.
برش پایهي موثر بر سازه در هر راستا در این تحلیل طبق رابطهي  1-3تعیین و طبق ضوابط این بند
توزیع ميشود.
1-3
Vu  CuW
كه در آن:
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 : Cuضریب زلزله براساس رابطهي 1-3
 : Wوزن موثر لرزهاي سازهي غیرساختماني
این وزن شامل بار مرده سازهي نگهدارنده و بار مرده جزء یا اجزاي صنعتي مستقر بر آن و همچنین
وزن بهرهبرداري محتویات جزء صنعتي مانند مواد داخل مخازن ،ظروف ،لولهها و نظایر آن ميباشد.
عالوه بر آن در محاسبه  ، Wباید بار برف یا یخ ،هنگامي كه بیشتر از  0.25Wباشد نیز درنظر گرفته
شود.
S
Cu  a
1-3
Ru / I
كه در آن:
 : S aشتاب طیف طراحي روي خاك ساختگاه (بر حسب  )gحاصل از تحلیل خطر در سطح خطر دوم
طبق ضوابط فصل سوم
 : Ruضریب رفتار سازه طبق بند 1-1-1-3
 : Iضریب اهمیت سازه طبق بند 1-1-1-3
چنانچه در محاسبهي ضریب زلزله ، Cu ،از ضریب رفتار  Ruجدول  1-3یا جدول  4-4استفاده شود،
این ضریب نباید از مقادیر رابطهي  3-3كمتر منظور شود.
3-3
Cu1  0.044S DS I  0.01
عالوه بر آن در صورتي كه سازه غیر ساختماني واقع در منطقهاي با  S1  0.6باشد ،این ضریب نباید
از رابطهي  4-3نیز كمتر در نظر گرفته شود.
4-3

0.5S1
Ru / I

Cu 2 

چنانچه در محاسبه ضریب زلزله ، Cu ،از ضریب رفتار Ru ،جدول  1-3استفاده شود ،ضریب زلزله نباید
از مقادیر رابطهي -5-3الف و در سازههاي غیر ساختماني مستقر در منطقهاي با  S1  0.6از رابطهي
-5-3ب كمتر منظور شود .به استثناي مخازن ،ظروف و دودكش مستقر بر سازهي نگهدارنده ،كه
روابط  3-3و  4-3مالك محاسبهي آن خواهد بود.
-5-3الف
Cu1  0.044S DS I  0.03
-5-3ب

0.8S1
Ru / I

Cu 2 

در صورتيكه زمان تناوب اصلي سازهي غیرساختماني ، T ،كمتر از  4/46ثانیه باشد ،نیروي برش پایه
براي طراحي سازهي غیرساختماني از رابطهي  6-3بدست ميآید.
6-3
Vu  0.3S DS IW
در روابط فوق S1 ،و  ، S DSپارامترهاي شتاب طیفي طبق فصل سوم ميباشد.

 /118آييننامه طراحي لرزهاي تاسيسات و سازههاي صنعت نفت (نشريه شماره .....)830

......

................... .............................

 3-1-5-1تحليل ديناميكي ارتجاعي
هر نوع سازهي غیرساختماني را ميتوان با روش دینامیكي ارتجاعي تحلیل نمود .تحلیل دینامیكي
ارتجاعي را ميتوان با روشهاي مختلف مانند طیفي ،و یا تاریخچه زماني طبق ضوابط فصل چهارم و با
رعایت پارامترهاي طراحي لرزهاي بند  1-1-3انجام داد.

 5-5-1پارامترهاي طراحي لرزهاي
در طراحي لرزهاي سازهي غیرساختماني باید ضوابط زیر لحاظ شود.

 1-5-5-1ضريب رفتار سازهRu ،
ضریب رفتار سازهي غیرساختماني براي محاسبهي برش پایه سازهي نگهدارنده ،در سازههایي كه وزن
هر جزء صنعتي كمتر از یكچهارم وزن كل سازهي غیرساختماني است ،بر اساس ضریب رفتار سازهي
نگهدارنده از جدول  4-4و یا جدول  1-3بدست ميآید.
در سازه هاي غیرساختماني كه وزن حتي یك جزء صنعتي مستقر بر آن برابر با یكچهارم وزن كل
سازهي غیرساختماني و یا بیشتر است ،ضریب رفتار سازهي غیرساختماني با توجه به مقدار زمان
تناوب جزء صنعتي مربوطه( ، T p ،بند  )3-1-1-3تعیین ميگردد:
در صورتیكه زمان تناوب جزء صنعتي به انضمام اتصاالت آن برابر با  4/46ثانیه یا بیشتر باشد ،سیستم
مركب سازهي نگهدارنده و جزء صنعتي به طور یكپارچه مدلسازي شده و مقدار  Ruسیستم مركب
بر اساس كمترین مقدار حاصل از ضریب رفتار سازهي نگهدارنده ،جدول  4-4و یا جدول  ،1-3یا
ضریب رفتار جزء صنعتي ،جدول  1-3خواهد بود.
در صورتیكه زمان تناوب جزء صنعتي به انضمام اتصاالت و تكیهگاه آن كمتر از  4/46ثانیه باشد مقدار
 Ruبر اساس ضریب رفتار سازهي نگهدارنده ،جدول  4-4و یا جدول  ،1-3خواهد بود.
محدودیت ارتفاع در جدول  1-3و جدول  ،1-3تا باالترین نقطه سیستم باربر جانبي درنظر گرفته
ميشود.
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جدول  1-3پارامترهاي لرزهاي سازهي نگهدارنده
نوع سازهي غيرساختماني

 -1قفسهي فوالدي

Ru

Ω0

4

1

1

Cd
3/5

ارتفاع مجاز براي گروههاي طراحي لرزهاي (متر)

D3

D2

D1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

 -1قاب سادهي فوالدي با
6

1

5

34

3/15

1

3/15

غیرمجاز

مهاربندي هممحور ویژه
با افزایش ارتفاع مجاز

1/5

1

1/5

34

54

بدون محدویت ارتفاع

1/5

1

1/5

نامحدود

نامحدود

مهاربندي هممحور معمولي

1

54

54

1

1

14

54
نامحدود

14

 -3سیستم قاب خمشي
قاب خمشي فوالدي ویژه

3

3

5/5

نامحدود

قاب خمشي بتني ویژه

3

3

5/5

نامحدود

قاب خمشي فوالدي متوسط

4/5

3

4

غیرمجاز

1و3

نامحدود
نامحدود
غیرمجاز

1و3

نامحدود
نامحدود
1و3

14

با افزایش ارتفاع مجاز

1/5

1

1/5

34

54

54

بدون محدویت ارتفاع

1/5

1

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

5

3

4/5

غیرمجاز

غیرمجاز

غیرمجاز

با افزایش ارتفاع مجاز

3

1

1/5

15

15

15

بدون محدویت ارتفاع

4/3

1

1

نامحدود

قاب خمشي فوالدي معمولي

قاب خمشي بتني متوسط

نامحدود

3/5

3

3

غیرمجاز

1و3

غیرمجاز

غیرمجاز

 1و3

1و3

نامحدود
غیرمجاز

 1و3

با افزایش ارتفاع مجاز

1/5

1

1/5

34

34

بدون محدویت ارتفاع

1

1

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

3

3

1/5

غیرمجاز

غیرمجاز

غیرمجاز

4/3

1

1

15

15

15

قاب خمشي بتني معمولي
با افزایش ارتفاع مجاز

 1در صورتي كه براي نگهداري خط لوله استفاده شود ،تا ارتفاع  14متر مجاز است.
 1در قاب خمشي معمولي و متوسط با اتصال خمشي ورق انتهایي پیچ شده ،براي نگهداري خط لوله ،تا ارتفاع  14متر
مجاز است.
 3در دیگر اتصاالت قاب خمشي معمولي و متوسط غیر از مورد  ،1براي نگهداري خط لوله ،تا ارتفاع  14متر مجاز است.

......
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جدول  1-3پارامترهاي لرزهاي جزء صنعتي

نوع سازهي غيرساختماني

Ω0 R u

1

ارتفاع مجاز براي گروههاي طراحي
Cd
لرزهاي (متر)

D3

D2

D1

 -1مخزن ،ظرف ،كندو و قیف هوایي مستقر بر:
پایهي مهاربندي شدهي متقارن (غیر مشابه سازه
ساختماني)

3

1

1/5

34

34

54

پایهي مهاربندي نشده و یا پایهي مهاربندي شدهي
نامتقارن (غیر مشابه سازهي ساختماني)

1

1

1/5

13

13

34

3

1

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

 -1ظرف فوالدي افقي جوش شده با پایهي زین شكل
 -3مخزن یا ظرف مستقر بر سازهي نگهدارنده

مقادیر با توجه به سیستم سازهي نگهدارنده از جدول -3
 1یا از جدول  4-4بدست ميآید

 -4مخزن كفتخت مستقر بر روي زمین:
فوالدي ،یا پالستیكي مسلح شده با الیاف:
مهارشدهي مكانیكي
خودمهار

3

1

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

1/5

1

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

بتن مسلح یا پیشتنیده:
1

1

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

كف مسلح غیر لغزنده
كف انعطافپذیر مهارشده

3/15

1

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

كف انعطافپذیر مهارنشده

1/5

1/5

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

1/5

1/5

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

 -5سیلوي بتني درجا با دیوار پیوسته تا پي

3

1/35

3

نامحدود

نامحدود

نامحدود

 -6سازهي بنایي مسلح غیر مشابه با سازهي ساختماني با
دیوار برشي بنایي مسلح با شكلپذیري متوسط

3

1

1/5

15

15

15

 -3سازهي بنایي مسلح غیرمشابه با سازهي ساختماني با
دیوار برشي بنایي مسلح با شكلپذیري كم

1

 1/35 1/5غیرمجاز

غیرمجاز

غیرمجاز

1

1/5

غیرمجاز

غیرمجاز

غیرمجاز

 -9برج خرپایي خودایستا یا مهارشده ،دودكش مهارشده

3

1

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

 -14دودكشهاي بتني

1

1/5

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

دیگر موارد

-3سازهي بنایي غیرمسلح غیرمشابه با سازهي ساختماني 1/15

 -11سایر سازههاي فوالدي یا بتن مسلح طرهاي با جرم پیوسته مانند دودكش ،سیلو و ظرف قائم مستقر بر
پداستال منفرد یا پایهي ساقدار:
فوالدي جوش شده

1

1

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

فوالدي جوش شده با جزئیات ویژه

3

1

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

بتن مسلح یا پیشتنیده

1

1

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

بتن مسلح یا پیشتنیده با جزئیات ویژه

3

1

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود
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جدول  1-3پارامترهاي لرزهاي جزء صنعتي (ادامه)

نوع سازهي غيرساختماني

Ru

Ω0

1

ارتفاع مجاز براي گروههاي طراحي
لرزهاي (متر)
Cd

D3

D2

D1

 -11برج خنككن:
فوالدي یا بتن مسلح

3/5

1/35

3

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قاب چوبي

3/5

3

3

15

15

نامحدود

 -13برج مخابراتي:
خرپاي فوالدي

3

1/5

3

نامحدود

نامحدود

نامحدود

دیرك فوالدي

1/5

1/5

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

دیرك بتني

1/5

1/5

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

دیرك چوبي

1/5

1/5

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قاب فوالدي

3

1/5

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قاب بتني

3

1/5

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

قاب چوبي

1/5

1/5

1/5

نامحدود

نامحدود

نامحدود

 -14سازهي پاندول وارونه بجز مخزن ،ظرف،كندو و
قیف هوایي

1

1

1

نامحدود

نامحدود

نامحدود

 -15تابلوها و عالئم

3

1/35

3

نامحدود

نامحدود

نامحدود

1/15

1

1/5

15

15

15

 -16سازههاي خودایستا ،مخازن و ظروفي كه در باال
ذكر نشدهاند.

 5-5-5-1ضريب اهميت
ضریب اهمیت سازههاي غیر ساختماني ، I ،با توجه به نوع كاربري از جدول  3-4بدست ميآید ،مگر
آنكه در ضوابط اختصاصي ارائه شده توسط سازنده براي جزء صنعتي اعداد بزرگتري ارائه شود.
 3-5-5-1زمان تناوب اصلي
الف -زمان تناوب جزء صنعتي
زمان تناوب جزء صنعتي ، TP ،را ميتوان از رابطهي  3-3بدست آورد ،به شرط آنكه جزء صنعتي مورد
نظر و اتصاالت آن را بتوان با تقریب قابل قبول با جرم و فنر با یك درجهي آزادي مدل كرد.
3-3
كه در آن:
 : W pوزن بهرهبرداري جزء صنعتي

Wp
Kpg

T p  2
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 : K pسختي مجموعهي جزء صنعتي و اتصال آن به سازه  ،كه برابر با بار وارد به مركز جرم جزء براي
ایجاد جابجایي واحد نسبت به تكیهگاه ميباشد.
 : gشتاب ثقل
زمان تناوب اجزاي صنعتي را ميتوان با استفاده از آزمایش یا روشهاي تحلیلي نیز تعیین نمود.
ب -زمان تناوب سازهي غیرساختماني
از روابط تجربي محاسبهي زمان تناوب اصلي سازهي ساختماني (فصل چهارم) نميتوان براي
محاسبهي زمان تناوب سازهي غیرساختماني استفاده كرد .زمان تناوب سازهي غیرساختماني باید با
توجه به مشخصات دینامیكي سازه و ویژگيهاي تغییرشكلي اعضاي مقاوم جانبي آن با تحلیل مناسب
محاسبه شود .از رابطهي  3-3نیز ميتوان براي محاسبهي زمان تناوب اصلي انواع سازههاي
غیرساختماني استفاده كرد.
2

3-3

n

w

i i

i 1
n

g  Fi i

T  2

i 1

كه در آن:
 : Fiنیروي جانبي وارد بر مركز جرم قسمت  iسازه
 :  iتغییرمكان جانبي ارتجاعي مركز جرم قسمت  iناشي از توزیع نیروهاي Fi
 : wiسهم وزن موثر لرزهاي قسمت i

 : nتعداد جرمهاي متمركز
از روابط ساده شدهي پیوست  1نیز ميتوان براي محاسبهي زمان تناوب اجزاي صنعتي و سازههاي
غیرساختماني متداول استفاده كرد.
 1-5-5-1توزيع نيروي جانبي
در صورتيكه وزن جزء صنعتي كمتر از یكچهارم وزن كل سازهي غیرساختماني باشد ،وزن آنرا
ميتوان در تراز اتصال به سازهي نگهدارنده لحاظ نمود و در صورتيكه وزن جزء صنعتي برابر با
یكچهارم وزن كل سازهي غیرساختماني یا بیشتر باشد ،توزیع نیروي جانبي باید در ارتفاع جزء
صنعتي نیز منظور شود.
نیروي جانبي ، Fx ،در هر تراز از رابطهي  9-3و  14-3محاسبه ميشود.
9-3
Fx  CvxVu
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k

14-3

w x hx
n

w h

k
i i

Cvx 

i 1

كه در آن:
 : Cvxضریب توزیع نیروي جانبي در ارتفاع
 : Vuبرش پایه طبق روابط  1-3یا 6-3
 : wxسهم وزن موثر لرزهاي در تراز  xشامل وزن اجزاي صنعتي سبك متكي بر آن تراز
 : hxارتفاع تراز  xاز تراز پایه
 : hiارتفاع تراز  iاز تراز پایه
 : kعددي متناسب با زمان تناوب اصلي سازه كه به شرح زیر محاسبه ميشود.
براي سازه با زمان تناوب اصلي  4/5ثانیه یا كمترk  1 :
براي سازه با زمان تناوب اصلي  1/5ثانیه یا بیشترk  2 :
براي سازه با زمان تناوب اصلي بین  4/5تا  1/5ثانیه k ،از درونیابي خطي محاسبه ميشود.
 1-5-5-1محدوديت تغيير مكان نسبي
كنترل محدودیت جابجایي نسبي طبقه كه در مورد سازههاي ساختماني در فصل چهارم آمده است،
در مورد سازهي غیرساختماني ضروري نیست به شرط آنكه با تحلیل مناسب نشان داده شود كه تجاوز
از حدود مجاز مذكور در بند  ،1-14-4پایداري سازه و اجزاي متصل به آن از قبیل لولهها و مسیر
آدمرو را به خطر نخواهد انداخت.
تبصره :براي سازههاي نگهدارنده خطوط لوله كنترل محدودیت جابجایي نسبي الزامي است .براي
سازههاي نگهدارنده خطوط لوله مقدار جابجایي نسبي (محاسبه شده بر اساس رابطهي  )13-4مبناي
كنترل برخورد و درنظر گرفتن درز انقطاع بین سازهها طبق بند  1-14-4و  3-14-4خواهد بود.
براي كنترل محدودیتهاي جابجایي نسبي در سازههاي غیرساختماني با جزء صنعتي داراي وزن كم،
به بند  1-3مراجعه شود.
اثر پي  -دلتا ،طبق ضوابط بند  15-4باید در تحلیل منظور شود.

 3-5-1ضوابط طراحي لرزهاي جزء صنعتي و اتصاالت آن
در سازهي غیرساختماني با وزن جزء صنعتي برابر با یك چهارم وزن كل سازهي غیرساختماني یا
بیشتر باید اثر اندركنش جزء صنعتي با سازهي نگهدارنده در نظر گرفته شود .در صورتیكه زمان تناوب
جزء صنعتي به انضمام اتصال آن به سازه برابر با  4/46ثانیه یا بیشتر باشد ،جزء صنعتي و سازهي
نگهدارنده با هم مدل ميشود .در مدل تركیبي توزیع وزن لرزهاي و سختي باید لحاظ شود .مقدار
نیروي برش پایه در روش بار جانبي معادل بر اساس ضوابط بند  1-1-1-3و با انتخاب كمترین مقدار

 /116آييننامه طراحي لرزهاي تاسيسات و سازههاي صنعت نفت (نشريه شماره .....)830

......

................... .............................

 Ruحاصل از ضریب رفتار سازهي نگهدارنده ،جدول  1-3و جدول  ،4-4یا ضریب رفتار جزء صنعتي،
جدول  ،1-3بدست خواهد آمد.
در صورتي كه زمان تناوب جزء صنعتي به انضمام اتصال آن به سازه كمتر از  4/46ثانیه باشد ،جزء
صنعتي و اتصال آن باید براي نیروي  ، F pبا استفاده از ضوابط فصل هشتم و مقدار  Ruبجاي  R pو
 a p  1طراحي شود.

 3-1سازهي غيرساختماني با جزء صنعتي متكي بر زمين
در این نوع سازه ،جزء صنعتي مانند ظرف افقي یا قائم ،مبدل حرارتي و پمپ روي شالوده بتني حجیم
و یا پداستال صلب قرار گرفته است .بسته به زمان تناوب اصلي سازه یكي از دو حالت زیر اتفاق
ميافتد.
الف -سازه غیر صلب (با زمان تناوب  4/46ثانیه یا بیشتر)
ب -سازه صلب (با زمان تناوب كمتر از  4/46ثانیه)
زمان تناوب سازه در حالت كلي طبق بند  3-1-1-3محاسبه ميشود .در بندهاي  1-3-3و  ،1-3-3به
ترتیب ضوابط طراحي لرزهاي سازهي غیرساختماني غیرصلب و صلب با جزء صنعتي متكي بر زمین
بیان شده است.

 1-3-1ضوابط طراحي لرزهاي سازهي غيرساختماني غيرصلب با جزء صنعتي
متكي بر زمين
در صورتيكه زمان تناوب سازه برابر با  4/46ثانیه یا بیشتر باشد ،ميتوان از ضوابط بند  3-1-3براي
طراحي جزء صنعتي و اتصاالت آن استفاده كرد.
ضریب رفتار این سازه  ، Ru ،از جدول  1-3بدست ميآید.

 5-3-1ضوابط طراحي لرزهاي سازهي غيرساختماني صلب با جزء صنعتي
متكي بر زمين
در صورتيكه زمان تناوب اصلي سازه كمتر از  4/46ثانیه باشد ،جزء صنعتي و اتصال آن به پي باید
براي نیروي برش پایه ، Vu ،طبق رابطهي  11-3طراحي شوند.
Vu  0.3S DSWp I
11-3
نیروي فوق متناسب با جرم در ارتفاع توزیع ميشود.

0

فصل هشتم
اجزاي غير سازهاي
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 1-0كليات
 1-1-0گستره
اجزاي غیرسازهاي (تجهیزات مكانیكي و برقي و اجزاي معماري) ،اجزایي هستند كه به كفها یا
دیوارهاي سازه متصل هستند .اگرچه این تجهیزات جزء سیستم سازهاي باربر اصلي نیستند ،ممكن
است در زلزله تحت نیروهاي قابل توجهي قرار گیرند .مثالهایي از این تجهیزات در صنعت نفت
عبارتند از مخزن ،ظرف ،لولهكشي ،كانال تاسیساتي ،پلهبرقي ،تسمه نقاله ،دودكش كوچك ،آنتن،
جرثقیل ،رایانه ،صفحهكنترل ،ت رانسفورماتور ،سیستم برق اضطراري ،سیستم حفاظت از حریق ،ظرف
جوشان ،مبدل حرارتي و ماشینآالت دوار .نمونههایي از اجزاي معماري عبارتند از :اجزاي راهپله ،دیوار
جداكننده ،تیغهي كوتاه و بلند ،نماي پیشساخته ،تابلو و عالئم ،سیستم روشنایي و سقف كاذب.
ضوابط این فصل در مورد اجزاي غیرسازهاي بهكار ميروند كه وزن هر یك از آنها از یك چهارم وزن
كل سازه ، W ،طبق فصل چهارم كمتر باشد ،در غیر این صورت این اجزاء مشمول ضوابط فصل هفتم
ميباشند .براي توضیح بیشتر در خصوص انتخاب روش تحلیل اجزاي غیرسازهاي و تفكیك آن از
سازهي غیرساختماني به پیوست  3مراجعه شود.
در طراحي اجزاي غیر سازهاي و اتصاالت آنها ،باید ظرفیت الزم براي جزء و مهارهاي آن طبق بندهاي
 3-3و  4-3محاسبه شده و سپس ضوابط خاص اجزاي معماري طبق بند  5-3و خاص اجزاي
مكانیكي و برقي طبق بند  6-3رعایت گردد .در طراحي اجزایي كه در معرض جابجایي جانبي نسبي
قرار دارند ،باید ظرفیت كافي براي تحمل این جابجایيها طبق بند  ،1-3فراهم شود.
اجزاي غیر سازهاي زیر از اعمال مقررات این فصل مستثني هستند:
 -1تجهیزات موقت یا قابل جابجایي
 -1اجزاي مكانیكي و برقي در گروه طراحي لرزهاي  D1با ضریب اهمیت جزء برابر یك.
 -3اجزاي مكانیكي و برقي در سازههاي گروههاي طراحي لرزهاي  D2و  D3با برقراري تمام شرایط زیر:
الف -ضریب اهمیت جزء برابر یك باشد.
ب -اتصال جزء به سازه قابلیت انتقال كشش داشته باشد.
پ -اتصال جزء به كانالها ،لولهكشي و نظایر آن انعطافپذیر بوده و یكي از دو شرط زیر موجود باشد:
 -1وزن جزء  134دكانیوتن یا كمتر بوده و مركز جرم آن حداكثر  1/14متر باالتر از ترازي باشد
كه جزء بر آن متكي است.
 -1وزن جزء ،حداكثر  9دكانیوتن یا در سیستمهاي گسترده ،وزن آن  3دكانیوتن بر متر یا كمتر
باشد.
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 5-1-0ضريب اهميت اجزاي غير سازهاي
ضریب اهمیت اجزاي غیر سازهاي ، I p ،براي تجهیزات زیر برابر با  1/5و در سایر موارد برابر واحد است:
 اجزایي كه با توجه به ضرورت ایمني جاني باید عملكردشان بعد از زلزله ادامه یابد ،مانند تجهیزاتآتشنشاني ،شیرهاي ایمني خودكار قطع جریان و پله فرار.
 اجزاي حاوي مواد خطرناك و آتشزا یا منفجرشونده با احتمال آسیب به عموم و محیط زیست اجزایي كه در ساختمان ضروري یا سازهي غیرساختماني گروه كاربري و خطرزایي  IVقرار دارند یابه آن متصل بوده ،براي ادامهي عملكرد آن سازه ضرورياند.

 3-1-0ضوابط اختصاصي سازنده
هرگاه ضوابط اختصاصي ارائه شده توسط سازنده ،براساس تنش مجاز یا مقاومت مجاز بیان شده باشد،
نیروهاي طراحي لرزهاي باید با سایر بارها طبق بند  1-1-1تركیب و ضمن رعایت الزامات فصل دوم
با مقادیر مجاز مشخص شده در ضوابط اختصاصي كنترل شوند .در هر حال جزییات باید طبق ضوابط
اختصاصي با مسوولیت سازنده كامال رعایت شود .در هر صورت كنترل ضوابط این فصل به منظور
تعیین حداقل نیروي ناشي از زلزلهي طرح ،بررسي اثرات اندركنش جزء غیرسازهاي ،كنترل جابجایيها
و طراحي مهارهاي تكیهگاهي الزامي است .در صورتیكه مرجع طراحي مربوطه مبتني بر روش تنش
مجاز باشد ،الزم است نیروي زلزله حاصل از بند  1-1-3-3 ،1-1-3-3یا  ،3-3-3بسته به مورد ،در
 4/3ضرب شده و به همراه آثار بارهاي مرده ،زنده و بهرهبرداري در طراحي جزء به كار گرفته شود.

 1-1-0گواهي ويژه براي اجزاي غيرسازهاي خاص
براي اجزاي غیرسازهاي خاص به شرح زیر باید گواهي ویژه طراحي لرزهاي صادر گردد:
 -1اجزایي كه باید پس از زلزلهي طرح فعال باقي بمانند .این اجزا باید از این نظر توسط سازنده
گواهي شده و صدور این گواهي تنها بر اساس انجام آزمایش میز لرزان یا مشاهدات تجربي طبق بند
 6-1-3بوده باشد ،مگر اینكه بتوان نشان داد جزء مربوطه از اجزاي مشابه گواهي شده مقاومتر است.
 -1اجزاي حاوي مواد خطرناك كه ضریب اهمیت آنها 1/5 ، I p ،است ،باید توسط سازنده گواهي شود
كه این اجزا محتویات خود را در حین و بالفاصله پس از زلزله حفظ خواهند كرد .صدور این گواهي
باید بر اساس تحلیل یا آزمایش میز لرزان یا اطالعات تجربي طبق بند  6-1-3باشد.

 1-1-0خرابي متوالي
ارتباطات داخلي عملكردي و فیزیكي بین اجزاي مختلف یا تكیهگاههاي آنها ،و اثرات هریك بر دیگري
باید بررسي شود و احتمال ایجاد خرابي جزء اصلي ناشي از خرابي جزء دیگر برطرف گردد.

......
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 6-1-0تعيين ظرفيت بر اساس آزمايش يا مشاهدات تجربي
تعیین ظرفیت لرزهاي جزء غیرسازه اي و اتصاالت آن به جاي استفاده از بندهاي 1-1-3-3 ،1-1-3-3
یا  ،3-3-3ميتواند با انجام آزمایش یا بر اساس مشاهدات تجربي صورت پذیرد .روش انجام این كار
باید پیشاپیش به تایید مراجع ذیصالح برسد .در هرحال ظرفیت الزم نباید از مقادیر متناظر با بندهاي
فوق ،بسته به مورد ،كمتر شود.

 5-0جابجايي نسبي
اجزاي غیرسازهاي مشمول این فصل باید براي جابجایي نسبي لرزهاي طبق این بند ،همراه با تغییر
مكانهاي جانبي ناشي از سایر بارها ،از نظر پایداري و مقاومت كنترل شوند.
جابجایي نسبي طراحي لرزهاي ، D pl ،از حاصلضرب  D pدر ضریب اهمیت سازه ، I ،طبق فصل چهارم،
بدست ميآید ، D p .جابجایي نسبي محاسبه شده طبق روابط  1-3تا  4-3ميباشد.
براي اجزاي غیرسازهاي موجود در یك سازه ،جابجایي نسبي بین نقاط اتصال جزء غیرسازهاي به سازه
در ترازهاي  xو  yاز رابطهي  1-3تعیین ميشود:
Dp   x   y

1-3

الزم نیست  D pحاصل از رابطهي  ،1-3از مقدار حاصل از رابطهي  1-3بزرگتر درنظر گرفته شود:

D p  (hx  hy ) a
1-3
hs
براي اجزاي غیرسازهاي متصل به دو سازه یا دو سیستم باربر (  Aو  ،) Bیكي در تراز  xو دیگري در
تراز  ، yجابجایي نسبي بین دو نقطهي اتصال جزء غیرسازهاي به دو سیستم مزبور از رابطهي 3-3
تعیین ميشود:
3-3

B

 y

A

Dp   x

الزم نیست  D pحاصل از رابطهي  3-3از مقدار حاصل از رابطهي  4-3بزرگتر درنظر گرفته شود:
4-3

h  
h  
Dp   x a    y a 
 hs  A  hs  B

در روابط  1-3تا :4-3
  xو  :  yتغییرمكان جانبي طرح سازه در ترازهاي  xو  yطبق فصل چهارم
 hxو  : hyارتفاع دو اتصال متوالي جزء به سازه در ترازهاي  xو ) hx  hy ( y
 :  aجابجایي جانبي نسبي مجاز طبقه براي ساختمانهاي  Aو  Bطبق جدول 3-4
 : hsارتفاع كف تا كف طبقهاي كه جزء غیرسازهاي به آن متصل است.
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 3-0روشهاي تحليل
اجزاي غیرسازهاي به سه گروه تقسیم ميشوند :صلب ،انعطافپذیر و آویخته.
اگر جزء غیرسازهاي صلب باشد ،مشخصات دینامیكي آن اساسا به سختي و شكلپذیري مهارهاي آن
وابسته خواهد بود .در این حالت ،جزء غیرسازهاي را ميتوان بهصورت یك سیستم یك درجه آزادي با
جرمي برابر با جرم لرزهاي جزء و با سختي و شكلپذیري مهارها در نظر گرفت.
اگر جزء غیرسازهاي انعطافپذیر باشد ،باید بهصورت یك سیستم چند درجه آزادي با جرم و سختي
گسترده همانند یك سازهي ساختماني مدلسازي گردد .یك جزء غیرسازهاي ممكن است در چند
نقطه به سازهي تكیهگاهي خود متصل باشد كه در این صورت باید این نقاط اتصال در مدلسازي جزء
غیرسازهاي در نظر گرفته شود .در مورد اجزاي غیرسازهاي آویخته ،باید امكان برخورد آنها به اجزاي
مجاور و تاثیرات ناشي از آن در مدل سازي بررسي گردد.
توصیه ميشود سازهي نگهدارنده به همراه اجزاي غیرسازهاي مستقر بر آن به صورت یك مجموعه با
شرایط كامل هندسي آن مدل شوند و با تحلیل دینامیكي اثرات اندركنشي اجزاي غیرسازهاي و سازهي
نگهدارنده دیده شود .با این حال اجازه داده ميشود براي تحلیل جزء غیرسازهاي مستقل از سازهي
نگهدارندهي آن ،به روش بارجانبي معادل (بند  ،)1-3-3روش اندركنشي ساده شده (بند  )1-3-3و
روش طیف طبقه (بند  )3-3-3استفاده شود.
كاربرد روشهاي بارجانبي معادل و طیف طبقه ،محدود به اجزاي غیر سازهاي است كه ميتوان آنها را
به صورت یك درجه آزاد مدل نمود .در غیر اینصورت باید از روش اندركنشي ساده شده استفاده شود.

 1-3-0روش بار جانبي معادل
 1-1-3-0كليات
در این روش جزء غیرسازهاي به صورت یك درجه آزاد فرض ميشود و نیروي جانبي وارد بر آن طبق
بند  ،1-1-3-3محاسبه ميشود .این نیرو باید در طراحي جزء و اتصاالت آن بكار رود .همچنین الزم
است اثر تغییرمكاننسبي سازه بر جزء طبق بند  1-3در نظر گرفته شود.
 5-1-3-0نيروي زلزله
نیروي زلزله باید در دو راستاي افقي متعامد بهطور مستقل یا در یك راستاي افقي بحراني به جزء
غیرسازهاي وارد گردد و به نسبت جرم توزیع شود .در مورد اجزاي طرهاي قائم Fp ،باید در راستاي
افقي بحراني اعمال گردد .این نیرو ، Fp ،از رابطهي  5-3محاسبه ميشود.
5-3

z
) (1  2
h

0.4a p S DSW p
Rp I p

FP 
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الزم نیست  Fpاز مقدار حاصل از رابطهي  6-3بیشتر لحاظ شود .همچنین نباید كمتر از مقدار حاصل
از رابطهي  3-3درنظر گرفته شود.
6-3
3-3
هرگاه زمان تناوب جزء غیرسازهاي،

FP  1.6S DS I PWP
FP  0.3S DS I PWP

( TPرابطهي  ،)16-3بزرگتر از  T f  (1  0.25 z h)TSباشد،
مقدار  Fpدر روابط  5-3و  6-3ميتواند به نسبت  T f Tpكاهش داده شود.
در روابط فوق:
 : S DS , S D1پارامترهاي شتاب طیف طراحي طبق تعریف فصل سوم
 : a pضریب بازتاب جزء غیرسازهاي طبق جدول  1-3و جدول 1-3
 : I pضریب اهمیت جزء طبق بند 1-1-3
 : W pوزن بهرهبرداري جزء
 : R pضریب رفتار جزء طبق جدول  1-3و جدول 1-3
در صورتیكه در مورد یك جزء خاص مقدار  R pدر جداول یاد شده داده نشده باشد ،بجاي  R pاز
مقدار  Ruجدول  1-3استفاده شود.
 : zارتفاع محل اتصال جزء به سازه نسبت به تراز پایه .چنانچه اتصال جزء در تراز زمین یا پایینتر از
آن باشد z ،برابر با صفر درنظرگرفته ميشود .الزم نیست كه  zبیشتر از  hفرض شود.
 : hمیانگین ارتفاع بام سازه نسبت به تراز پایه
 : TSضریب وابسته به نوع خاك از جنس زمان تناوب طبق تعریف فصل سوم
در هنگام طراحي ،اثرات این نیرو باید با فرض ضریب اضافه مقاومت برابر واحد ، Ω0  1 ،با نیروهاي
بهرهبرداري وارد بر آن جزء تركیب شود .در این محاسبه ،ضریب افزونگي را نیز ميتوان برابر واحد

فرض كرد  .   1همچنین نیروي قائم زلزله برابر   0.2 S DSWpتوام با نیروي افقي باید درنظر

گرفته شود .اعمال نیروي قائم زلزله در مورد پانلهاي سقف یا كف كاذب كشویي الزم نیست.
هرگاه نیروهاي جانبي غیرلرزهاي از  Fpبیشتر شوند ،این نیروها حاكم بر طرح جزء ميشوند ولي در
هر حال جزییات ذكر شده در بندهاي  5-3یا  6-3در مورد جزء باید رعایت گردند.
در رابطهي  5-3استفاده از مقادیر كوچكتري براي ضریب بازتاب ، a p ،حاصل از تحلیل دینامیكي
مستقل جزء غیرسازهاي مجاز است ،اما در هر حال مقدار  a pنباید كوچكتر از  1فرض شود.
در صورت استقرار جزء مكانیكي یا برقي روي جداگر لرزهاي ،در هر دو راستاي جهت افقي در مجاورت
جزء باید ضربهگیر نصب گردد .چنانچه فاصلهي آزاد بین جزء غیرسازهاي یا تكیهگاه آن و ضربهگیر
بیش از  6میلیمتر باشد ،نیروي طراحي جزء غیرسازهاي باید برابر با  2 Fpاختیار شود .در غیر این
صورت نیروي طراحي را ميتوان برابر با  Fpفرض نمود.
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جدول  1-3ضرایب بازتاب و رفتار اجزاي معماري
1a

Rp

اجزاي معماري

p

ديوارهاي غيرسازهاي و جداگرهاي داخلي
دیوارهاي بنایي غیر مسلح

1/4

1/5

1/4

1/5

سایر دیوارها و جداگرها
اعضاي طرهاي
طرهي مهار نشده ،یا مهارشده به سازه در زیر تراز مركز جرم خود ،مانند جانپناه ،تیغهي
طرهاي داخلي و دودكش كه تكیهگاه جانبي آن توسط سازه تامین شده است.

1/5

1/5

1/4

1/5

1/4
1/15

1/5
1/4

1/4
1/4
1/5

1/5
1/5
3/5

سقف كاذب

1/4

1/5

قفسههاي ذخيرهي مواد و تجهيزات آزمايشگاهي

1/4

1/5

طرهي مهار شده كه در باالي تراز مركز جرم خود به سازه مهار شده است مانند جانپناه،
دودكش ،و دیوارهاي غیرسازهاي خارجي.
اجزاي ديوار غيرسازهاي خارجي و اتصاالت آن
بدنهي دیوار و اتصاالت داخلي آن
ادوات اتصال تكیهگاهي
نما
با اعضاء و ملحقات داراي قابلیت تغییرشكل متوسط
با اعضاء و ملحقات داراي قابلیت تغییرشكل كم
اتاق پشت بام (چنانچه جدا از اسكلت اصلي ساخته شده باشد)

كف كاذب
كف كاذب
كف كاذب ویژه
ملحقات و قطعات تزييني

1/4
1/4
1/5

1/5
1/5
1/5

عالئم و تابلوهاي اعالنات

1/5

3

ساير اجزاي صلب
با اعضا و اتصاالت داراي قابلیت تغییرشكل زیاد
با اعضا و اتصاالت داراي قابلیت تغییرشكل متوسط
با اعضا و اتصاالت داراي قابلیت تغییرشكل كم

1/4
1/4
1/4

3/5
1/5
1/5

1/5
1/5
1/5
1/4

3/5
1/5
1/5
1/5

ساير اجزاي انعطافپذير
با اعضا و اتصاالت داراي قابلیت تغییرشكل زیاد
با اعضا و اتصاالت داراي قابلیت تغییرشكل متوسط
با اعضا و اتصاالت داراي قابلیت تغییرشكل كم

پلهها و مسيرهاي دسترسي
 1با انجام تحلیل دینامیكي ميتوان براي مقدار  a pاعداد كمتري منظور نمود ،مشروط به آنكه از مقدار  1كمتر منظور
نشود .براي تجهیز صلب با اتصال صلب ،مقدار  a p  1.0و براي تجهیز انعطافپذیر با اتصال انعطافپذیر a p  2.5

 /151آييننامه طراحي لرزهاي تاسيسات و سازههاي صنعت نفت (نشريه شماره .....)830

......

................... .............................

جدول  1-3ضرایب بازتاب و رفتار تجهیزات مكانیكي و برقي
1a

Rp

تجهيزات مكانيكي و برقي

p

سیستم تهویهي مطبوع هوایي ،دمنده ،هواساز ،دستگاه تهویه ،جعبهي توزیع هوا ،و سایر
تجهیزات مكانیكي ساختهشده از ورق فوالدي

1/5

سیستم تهویهي مطبوع آبي ،دیگ بخار ،كوره ،مخزن تحت فشار جو ،چیلر ،آبگرمكن ،مبدل
حرارتي ،تبخیركننده ،جداساز هوا ،تجهیزات فرایندي ،و سایر تجهیزات ساخته شده از مصالح با
قابلیت تغییرشكل زیاد

1/4

1/5

موتور ،توربین ،پمپ  ،كمپرسور ،و مخازن تحت فشاري كه روي ساق فوالدي قرار ندارند و
مشمول ضوابط فصل هفتم نیز نیستند.

1/4

1/5

مخازن تحت فشار متكي بر ساق فوالدي كه مشمول ضوابط فصل هفتم نیستند.

1/5

1/5

تجهیزات آسانسورها و باالبرها

1/4

1/5

ژنراتور ،باتري ،مبدل ،معكوسكننده ،موتور ،ترانسفورماتور ،و سایر تجهیزات برقي ساخته شده از
مصالح با قابلیت تغییرشكل زیاد

1/4

1/5

تاسیسات كنترل موتورخانه ،تابلو برق ،جعبهي ابزار دقیق ،جعبهي اتصال و سایر تجهیزات
ساختهشده از ورق فلزي

1/5

6/4

تجهیزات ،رایانه ،ابزارآالت و كنترلكنندههاي مخابراتي

1/4

1/5

دودكش سقفي ،برج خنككن و دكل برق داراي مهار جانبي در ترازي پایینتر از مركز جرم خود

1/5

3/4

دودكش سقفي ،برج خنككن و دكل برق داراي مهار جانبي در ترازي باالتر از مركز جرم خود

1/4

1/5

تجهیزات و اتصاالت روشنایي

1/4

1/5

سایر تجهیزات برقي و مكانیكي

1/4

1/5

6/4

تجهيزات و سيستمهاي داراي جداساز ارتعاشات
تجهیزات و سیستمهاي جداسازي شده با استفاده از نئوپرن ،و كفهاي جداسازي شده با نئوپرن
داراي میراگرهاي االستومري یا ضربهگیرهاي ارتجاعي پیراموني

1/5

1/5

تجهیزات و سیستمهاي جداسازي شده با استفاده از فنر ،و كفهاي جداسازي شده داراي
میراگرهاي االستومري یا ضربهگیرهاي ارتجاعي پیراموني

1/5

1/4

تجهیزات و سیستمهاي بهصورت داخلي جداسازي شده

1/5

1/4

تجهیزات جداسازي شده ي معلق شامل تجهیزات در مسیر داكت ،و تجهیزات معلق بهصورت
داخلي جداسازي شده

1/5

1/5
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جدول  1-3ضرایب بازتاب و رفتار تجهیزات مكانیكي و برقي (ادامه)

تجهيزات مكانيكي و برقي

p

1a

Rp

سيستمهاي انتقال و توزيع مواد
لولهي منطبق بر ASME-B31همراه با تجهیزات در مسیر با اتصاالت جوشي یا لحیمي

1/5

11/4

لولهي منطبق بر ASME-B31همراه با تجهیزات درمسیر ،ساخته شده از مصالح داراي
قابلیت تغییرشكل محدود یا زیاد ،با اتصاالت رزوهاي ،چسبي یا با بستهاي شیاري یا فشاري

1/5

6/4

لوله و غالف غیرمنطبق بر  ASME-B31همراه با تجهیزات در مسیر ،ساخته شده از مصالح
داراي قابلیت تغییرشكل زیاد ،با اتصاالت جوشي یا لحیمي

1/5

9/4

لوله و غالف غیرمنطبق بر ASME-B31همراه با تجهیزات در مسیر ،ساخته شده از مصالح
داراي قابلیت تغییرشكل محدود یا زیاد ،با اتصاالت رزوهاي ،چسبي یا با بستهاي شیاري یا
فشاري

1/5

4/5

لولهي ساخته شده از مصالح داراي قابلیت تغییرشكل كم مانند چدن ،شیشه و پالستیك
غیرشكلپذیر

1/5

3/4

كانال ،همراه با تجهیزات در مسیر ساختهشده از مصالح داراي قابلیت تغییرشكل زیاد با
اتصاالت جوشي یا لحیمي

1/5

9/4

كانال ،همراه با تجهیزات درمسیر ،ساخته شده از مصالح داراي قابلیت تغییرشكل محدود یا
زیاد ،با اتصاالتي غیر از اتصاالت جوشي یا لحیمي

1/5

6/4

كانال ،همراه با تجهیزات در مسیر ساخته شده از مصالح داراي قابلیت تغییرشكل كم مانند
چدن ،شیشه و پالستیك غیرشكلپذیر

1/5

3/4

لولهي برق ،سینيهاي كابل با اتصال صلب ،و لولهي فاضالب

1/4

1/5

نقالههاي تولید یا فرایند (غیر آدمرو)

1/5

3/4

سینيهاي معلق كابل

1/5

6/4

 1با انجام تحلیل دینامیكي ميتوان براي مقدار  a pاعداد كمتري منظور نمود ،مشروط به آنكه از مقدار  1كمتر منظور
نشود .براي تجهیز صلب با اتصال صلب ،مقدار  a p  1.0و براي تجهیز انعطافپذیر با اتصال انعطافپذیر a p  2.5

 5-3-0روش اندركنشي ساده شده
 1-5-3-0كليات
این روش براي تحلیل اجزاي غیرسازهاي بر اساس سادهسازي روابط تحلیلي سیستمهاي ثانویه در
اندركنش با سازهي تكیهگاهي بسط داده شده است .نیروهاي داخلي باید بر اساس توزیع نیروي جانبي
وارد بر جزء در بند  1-1-3-3محاسبه شده و در طراحي آن به كار برده شود .همچنین الزم است جزء
غیرسازهاي براي جابجایي نسبي لرزهاي طبق بند  ،1-3همراه با تغییرمكانهاي جانبي ناشي از سایر
بارها ،كنترل شود.
در این روش گستردگي جرم جزء غیرسازهاي و انعطافپذیري آن در نظر گرفته ميشود.

......
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 5-5-3-0نيروي جانبي معادل
توزیع نیروي جانبي از رابطهي  3-3بدست ميآید:
Vp

3-3

w pili
n

 w pili

Fpi 

i 1

كه در آن:
 : Fpiنیروي وارد بر مركز جرم قسمت  iجزء
 : w piوزن قسمت  iجزء
 : liفاصلهي مركز جرم قسمت  iجزء از نقطهي اتصال در حالتي كه تنها یك نقطهي اتصال موجود
باشد (شكل -1-3الف) ،یا فاصله مركز جرم قسمت  iجزء از نقطهي اتصال پاییني یا باالیي در حالتي
كه دو نقطهي اتصال وجود داشته باشد (شكل -1-3ب) .براي حالت اخیر ،پس از تعیین محل جابجایي
جانبي حداكثر جزء در اثر بار جانبي متناسب با وزن قسمتها ،براي نقاط باالتر از محل مزبور li ،برابر
فاصلهي قسمت  iاز نقطهي اتصال باالیي و براي سایر قسمتها  liبرابر فاصلهي قسمت  iاز نقطهي
اتصال پاییني ميباشد (شكل -1-3ب).
 : nتعداد جرمهاي جزء كه طبق شكل  1-3بهصورت متمركز درنظر گرفته شدهاند.
 : V pبرش پایه یا جمع برشهاي موجود در تكیهگاههاي جزء كه از رابطهي  9-3محاسبه ميشود.
9-3

C pWp

Sa

 Ip

Vp 

كه در آن:
 : S aشتاب طیفي بر حسب ( gشتاب ثقل) طبق فصل سوم.
 C Pضریب بزرگنمایي طبق رابطهي  13-3با رعایت ضوابط بند 3-1-3-3
و  از رابطهي  14-3بدست ميآید:
T  0.5

14-3

0.5  T  0.125
0.125  T  0.03
T  0.03

 eq

 2  eq  1

   33T  1
)( 2  eq  1  1
1 
25T


1

كه در آن:
 : Tزمان تناوب طبیعي سازه

 :  eqضریب شكلپذیري معادل كه از رابطهي  11-3بدست ميآید.
1

11-3

 1
n n 
(  )
 n  n   p 

 eq  
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كه در آن:
 : ضریب شكلپذیري سازه طبق رابطهي 11-3
 :  pضریب شكلپذیري جزء كه از رابطهاي مشابه رابطهي  11-3با جایگزیني ضریب رفتار جزء
غیرسازهاي ، R p ،مندرج در جدول  1-3و جدول  0  1 ،1-3و زمان تناوب جزء ، T p ،حاصل از
رابطهي  16-3بدست ميآید.
 : nتعداد طبقات سازه
 : nتعداد تقسیمات جزء غیرسازهاي طبق شكل 1-3
 Ru

 0
 
0.5( Ru ) 2  1)
  0


T  0.5

11-3

T  0.5

كه در آن  Ruو   0به ترتیب ضرایب رفتار و اضافه مقاومت سازه ميباشند.
ضریب بزرگنمایي در رابطهي  9-3عبارت است از:
13-3

1

 12.50
0.0025

02



Wp
W

Cp 
2

كه در آن:
 : Wوزن موثر لرزهاي سازه
 : 0متغیري كه از رابطهي  14-3بدست ميآید:
14-3

Whav
N

wh

i i

0 

i 1

كه در آن:
 : hiارتفاع تراز  iسازه از تراز پایه
 : havمیانگین ارتفاعات نقاط اتصال جزء غیرسازهاي به سازه از تراز پایه
 : wiوزن موثر لرزهاي تراز  iسازه
در مورد اجزاي غیرسازهاي با بیش از دو نقطهي اتصال ،براي هر ناحیهي بین دو نقطهي اتصال مجاور
ميتوان از این روش استفاده كرد.
محدودیتهاي روابط  1-3و  3-3براي جمع كل نیروهاي  Fpiنیز برقرار است.
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(الف)
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(ب)

شكل  1-3نمایش شكل مود اول فرضي اجزاي غیرسازهاي با اتصال در یك یا دو نقطه

 3-5-3-0ضريب بزرگنمايي اصالح شده
در صورتي كه زمان تناوب جزء  ، TP ،محاسبه شده یا معلوم باشد ،به جاي ضریب بزرگنمایي  C Pطبق
رابطهي  ،13-3كه به طور محافظهكارانه با فرض تشدید بدست آمده ،ميتوان از ضریب بزرگنمایي
اصالح شدهي  ، C mحاصل از شكل  1-3استفاده نمود .در شكل  1-3پارامتر  bاز رابطهي 15-3
تعیین ميشود.
1
15-3
b  0 W p / W
2

شكل  1-3تغییرات ضریب بزرگنمایي اصالح شده با نسبت زمانهاي تناوب

 1-5-3-0زمان تناوب جزء غيرسازهاي
زمان تناوب جزء غیرسازهاي ، TP ،را ميتوان از رابطهي  16-3بدست آورد ،بشرط آنكه جزء موردنظر و
اتصاالت آن را بتوان با تقریب قابل قبول با جرم و فنر با یك درجهي آزادي مدل كرد.
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16-3

Wp
Kpg

TP  2

كه در آن:
 : K pسختي جانبي مجموعهي جزء و اتصال آن به سازه
زمان تناوب اجزاي غیرسازهاي را ميتوان با استفاده از آزمایش یا روشهاي تحلیلي نیز تعیین نمود.

 3-3-0روش طيف طبقه
هرگاه دقت بیشتري براي تعیین شتاب یا جابجایي در محل نصب جزء یا در طبقه مورد نظر نیاز باشد،
استفاده از روش طیف طبقه توصیه ميشود .نیروي وارد بر جزء غیرسازهاي ، Fp ،از رابطهي 13-3
محاسبه ميشود:
13-3

Ax

ai a pW p
) (Rp I p

Fp 

كه در آن:
 : aiتركیب شتابهاي طیفي مودي تراز  iسازه كه به روش طیفي با  ، R p  1محاسبه ميشود.
 : Axضریب بزرگنمایي پیچش سازه (رابطهي )11-4
در رابطهي  13-3استفاده از مقادیر كوچكتري براي ضریب بازتاب ، a p ،حاصل از تحلیل دینامیكي
مستقل جزء غیرسازهاي مجاز است اما در هر حال مقدار  a pنباید كوچكتر از  1فرض شود.
محدودیتهاي روابط  1-3و  3-3براي نیروي حاصل از این روش نیز برقرار است .همچنین الزم است
جزء غیرسازهاي براي جابجایي نسبي لرزهاي طبق بند  ،1-3همراه با تغییر مكانهاي جانبي ناشي از
سایر بارها كنترل شود.

 1-0مهار اجزاي غيرسازهاي
چنانچه اتصال جزء غیرسازهاي به تكیهگاه آن بوسیلهي مهارهاي منبسط شوندهي كوتاه ،مهارهاي
شیمیایي كوتاه ،یا مهارهاي درجا با انعطافپذیري كم انجام شود ،ضریب رفتار  R pدر روابط  5-3و
 13-3حداكثر برابر با  1/5منظور ميگردد .مهارهاي مدفون در بتن یا مدفون در مصالح بنایي باید قادر
به تحمل كمترین نیرو بین مقاومت اتصال 1/3 ،برابر نیروي محاسبه شدهي اتصال ،و حداكثر نیرویي
كه ميتواند از جزء به اتصال منتقل گردد ،باشد .در تعیین نیروي میلمهار اتصال باید شرایط نصب از
جمله اثر برون محوري و اهرمي شدن نیز منظور شود .توزیع نیرو در میلمهارهاي اتصال باید با توجه
به سختي اتصال و نحوه باز توزیع نیرو در میل مهارها پس از تسلیم ،انجام شود.
اجزاي غیرسازهاي باید به سازهي تكیهگاهي خود طبق ضوابط این بند متصل یا مهار شده باشند.
اتصال جزء به سازه باید بدون استفاده از مقاومت اصطكاكي تامین شده در اثر بار ثقلي طراحي گردد.
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بین جزء و سازه باید یك مسیر پیوسته براي انتقال نیرو با مقاومت و سختي كافي فراهم شود .هرگاه
این نیروها براي اعضا یا اتصاالت سازه واقع در مسیر انتقال نیرو كنترلكننده باشند ،این اعضا و
اتصاالت باید براي نیروهاي مزبور طراحي گردند.
استفاده از مهار فشنگي (مهار پرچي) به بتن یا فوالد به منظور انتقال كشش و براي سازهي بنایي
منوط به ارائه گواهي مقاومت لرزهاي طبق بند  4-1-3است .در تكیهگاه صفحات ضد صدا یا پانلهاي
كشویي سقفهاي كاذب یا اجزا طویلي كه بار بهرهبرداري هریك از بستهاي آنها به بتن از 4/4
كیلونیوتن و به فوالد از  1/1كیلونیوتن بیشتر نشود ،استفاده از این مهارها مجاز است.
از گیرههاي اصطكاكي براي انتقال نیرویي عالوه بر زلزله نباید استفاده نمود .استفاده از گیرههاي C
شكل ،تیري یا با بال بزرگ براي آویزها مجاز است ،به شرطي كه براي جلوگیري از شل شدن اتصاالت
رزوهاي از بستهاي اضافي یا مهرههاي قفلي استفاده شود.
مهار به مصالح بنایي باید به گونهاي انجام شود كه ظرفیت اتصال جزء غیرسازهاي به مهار از ظرفیت
تسلیم مهار بیشتر نباشد .در غیر اینصورت نیروي طراحي مهار باید حداقل  1/5برابر نیروي ضریبدار
منتقله توسط اتصال درنظر گرفته شود.

 1-1-0نيروي طراحي اتصاالت
براي طراحي اتصاالت از نیروي ( Fpبند  )3-3استفاده ميشود .در محاسبه این نیرو ،مقدار  R pنباید
بزرگتر از  6درنظر گرفته شود .در تعیین نیروي هر اتصال باید شرایط نصب از جمله اثرات برون
محوري و اهرمي شدن نیز منظور شود .توزیع نیرو بین اجزاي اتصال باید با توجه به سختي و
شكلپذیري اتصال و نحوه باز توزیع نیرو در اتصاالت پس از تسلیم هر یك انجام گردد.

 5-1-0مهار به بتن
 1-5-1-0كليات
در طراحي میل مهار باید ضوابط آییننامه  ACI 318یا سایر آییننامههاي معتبر و این بند رعایت
گردد.
 5-5-1-0ظرفيت ميلمهار
ظرفیت بیرون كشیدهشدگي یك میلمهار ، Pnr ،از حاصلضرب ظرفیت اسمي بیرون كشیدهشدگي آن،
 ، Pnدر ضرایب كاهش ظرفیت طبق رابطهي  13-3بدست ميآید.
13-3
Pnr  R1R2 R3 R4 Pn
كه در آن:
 R1تا  : R4ضرایب كاهش مقاومت بتن ،میزان ترك در بتن ،سطح خطرزایي و كنترل كیفیت.
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ظرفیت برشي یك میلمهار ، Vnr ،عبارتست از حاصلضرب ظرفیت اسمي برشي آن ، Vn ،در ضرایب
كاهش ظرفیت كه از رابطهي  19-3بدست ميآید.
19-3
Vnr  R1R3 R4 Vn
كه در آن:
 R3 ، R1و  : R4به ترتیب ضرایب كاهش مربوط به مقاومت بتن ،سطح خطرزایي و كنترل كیفیت.
براي تعیین ظرفیتهاي اسمي بیرونكشیدهشدگي و برشي میلمهار Pn ،و  ، Vnميتوان از آییننامه
 ACI 318یا سایر آییننامههاي معتبر استفاده نمود.
 1-5-5-1-0ضرايب كاهش مربوط به مقاومت بتن R1 ،و R1

 براي میلمهار انبساطي:f c  28

1.0
f

R1   c
 28

0.0

28  f c  14

14-3

f c  14
f c  25
25  f c  14

11-3

f c  14

1.0
 f

R1   c  0.65
 70
0.0

 براي میلمهار بدون قالب یا قالبدار رزوه شده درجا ،و میلمهار با تزریق درجاي گروت:f c  25

25  f c  17.5

11-3

f c  17.5

1.0

 f
R1  R1   c
 25
0.0


 5-5-5-1-0ضريب كاهش مربوط به ميزان ترك در بتنR2 ،

 براي میلمهار انبساطي:0.25  wc

13-3

0.25  wc  0.5
0.50  wc

1.0

R2  0.75
0.0


 براي میلمهار بدون قالب رزوه شده درجا یا با تزریق درجاي گروت:14-3

0.25  wc
1.0

R2  1.08  0.32wc 0.25  wc  1.50
0.0
1.50  wc
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روابط میلمهار قالبدار مانند میلمهار بدون قالب است ،با این تفاوت كه وقتي R2  0 ، wc  0.5

در نظر گرفته ميشود.
در روابط فوق:
 : f cمقاومت فشاري بتن برحسب نیوتن بر میلیمتر مربع
 : wcعرض ترك محاسباتي در عضو سازه در محل میلمهار بر حسب میلیمتر
 3-5-5-1-0ضرايب كاهش مربوط به محتويات حساس R3 ،و R3

ضرایب  R3و  R3براي میلمهارهاي انبساطي كه تجهیز با گروه كاربري و خطرزایي ( IVجدول ،)3-4
و یا شرایط ویژه ارائه شده در بند  1-1-3را نگهداري ميكنند برابر  4/35و در سایر موارد برابر  1در
نظر گرفته ميشوند.
 1-5-5-1-0ضرايب كاهش مربوط به كيفيت نظارت R4 ،و R4

در صورت نظارت دقیق بر اجرا  R4و  R4برابر واحد و در غیر این صورت برابر  4/35منظور ميشوند.
 3-5-1-0طراحي ميلمهار
 1-3-5-1-0ميلمهارهاي انبساطي ،رزوه شده درجا و با تزريق درجاي گروت

اثر همزمان برش و كشش در میلمهارهاي انبساطي ،رزوه شده درجا و با تزریق درجاي گروت طبق
رابطهي  15-3كنترل ميشود:
15-3

P
 1.0
Pnr
P
V
0.7

 1.0
Pnr Vnr

V

V  0.3
 nr

0.3  V  1.0 

Vnr

 : Pنیروي كششي ناشي از مجموع اثر بار زلزله و اثر بار مرده
 : Vنیروي برشي ناشي از مجموع اثر بار زلزله و اثر بار مرده
 5-3-5-1-0ميلمهار جوش شده به فوالد مدفون در بتن يا نمايان

اثر همزمان برش و كشش در جوشهاي اتصال طبق رابطهي  16-3كنترل ميشود:
16-3
كه در آن:
 : Pwنیروي كششي وارده به جوش
 : Vwنیروي برشي وارده به جوش
 : Fwمقاومت جوش تحت اثر همزمان كشش و برش

Pw 2 Vw 2
)  ( ) 1
Fw
Fw

(
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 1-0ضوابط خاص اجزاي معماري
 1-1-0كليات
اجزاي معماري به همراه تكیهگاه و اتصاالت آنها باید عالوه بر بندهاي قبلي ،ضوابط این بند را نیز
تامین نمایند .براي اجزاي آویخته با زنجیر یا معلق ،در صورت تامین شرایط زیر ،رعایت ضوابط
بندهاي  1-3و  3-3در مورد جابجایي و نیرو الزم نیست:
 -1نیروي طراحي این اجزاء  1/4برابر وزن بهرهبرداري آنها و به سمت پایین درنظر گرفته شود و
همزمان با آن نیروي جانبي مساوي با  1/4برابر وزن بهرهبرداري آنها در راستایي افقي كه بیشترین
تاثیر را دارد اعمال گردد.
 -1اندركنش لرزهاي آن با سازه و اجزاي مجاور طبق بند  5-1-3درنظر گرفته شود.
 -3اتصال جزء معماري به سازه قابلیت چرخش  364درجه را در صفحهي افقي دارا باشد.

 5-1-0تغييرشكل قائم
در طراحي اجزاي معماري باید تغییر شكل قائم ناشي از چرخش اتصاالت اعضاي سازهي طرهاي،
درنظر گرفته شود.

 3-1-0ديوار غيرسازهاي خارجي و اتصاالت آن
دیوار غیرسازه اي خارجي كه به سازه متصل شده یا آن را دربر گرفته است ،باید به نحوي طراحي شود
كه جابجایيهاي نسبي ذكر شده در بند  1-3و تغییرشكلهاي حرارتي را تحمل نماید .این جزء باید
به طور مستقیم یا با استفاده از اتصاالت مكانیكي ،طبق ضوابط زیر ،با قابلیت انتقال كشش به سازه
مهار شود:
 -1اتصاالت جزء باید قادر به تحمل جابجایي نسبي حاصل از بند  1-3یا  15میلیمتر ،هر كدام كه
بیشتر است ،باشد.
 -1انعطافپذیري اتصال براي پذیرش جابجایي نسبي طبقه و حركت دیوار در صفحه خود باید به
كمك یكي از روش هاي مختلف از قبیل استفاده از سوراخ لوبیایي یا اجزاي فوالدي انعطافپذیر (خم
شونده) تامین شود.
 -3عضو متصل شونده باید ظرفیت شكلپذیري چرخشي الزم را براي جلوگیري از شكست ترد بتن یا
فوالد در ناحیه جوش داشته باشد.
 -4تمام ادوات اتصال مانند پیچ ،میخ ،مهار ،جوش ،و نیز بدنهي اتصال باید براي نیروي  F pوارد بر
مركز جرم دیوار ،طبق بند  ،3-3طرح شوند.

 /131آييننامه طراحي لرزهاي تاسيسات و سازههاي صنعت نفت (نشريه شماره .....)830

......

................... .............................

 -5در صورتيكه مهار توسط تسمههاي فوالدي مدفون در بتن یا مصالح بنایي تامین شده باشد ،این
تسمهها باید به میلگردها متصل شده یا دور آنها قالب شوند و بهطور كلي به نحو موثري قادر به انتقال
نیرو به میلگردها بوده یا اطمینان حاصل شود كه اولین سازوكار خرابي ،بیرون كشیدهشدگي مهار
نخواهد بود.

 1-1-0خمش خارج از صفحه
براي اجزاي مسطح ،باید تغییرشكل و خمش خارج از صفحه نیز در اثر نیروهاي حاصل از بند 3-3
ارزیابي گردد .این مقادیر نباید از ظرفیت اجزاء تجاوز نمایند.

 1-1-0سقف كاذب
سقف كاذب با مساحت كمتر از  15متر مربع ،در صورتي كه با اتصاالت و مهار جانبي مناسب به سقف
و دیوار پیرامون خود متصل باشد نیاز به تحلیل لرزهاي ندارد .همچنین سقف كاذب متشكل از صفحات
تخته گچي واقع در یك تراز كه با پیچ یا میخ به پیرامون خود متصل شده و بین دیوارها یا قابهاي
افقي مهار شده به سقف باالیي قرار گرفته ،نیاز به تحلیل در برابر زلزله ندارد.
وزن سقف كاذب ، W p ،برابر مجموع وزن شبكهبندي سقف ،قطعات آن ،سیستمهاي روشنایي متصل
به آن ،و سایر تجهیزاتي كه توسط سقف نگهداري ميشوند ،درنظر گرفته ميشود .این مقدار نباید
كمتر از  14daN/m2درنظر گرفته شود .نیروي لرزهاي  F pباید توسط اتصاالت سقف كاذب به طور
مطمئني به سازه منتقل شود.
به جاي تعبیه سوراخهاي بزرگ در اطراف آبفشانهاي سیستم آتشنشاني سقف ،ميتوان این سیستم
را با شبكهي سقف كاذب به عنوان یك واحد یكپارچه طراحي نمود .در مورد صفحات ضد صدا یا
پانلهاي كشویي سقف كاذب رعایت موارد زیر نیز الزم است:
 -1عرض بال نبشي یا ناوداني محیطي صفحات نباید از  54میليمتر كمتر باشد .هرگاه از گیرههاي
اضافي محیطي استفاده شود ،باید كاربرد آنها با آزمایش تایید گردد .در هریك از دو جهت افقي
متعامد ،یك انتهاي شبكه سقف باید به نبشي یا ناوداني محیطي متصل باشد .انتهاي دیگر در هر
جهت افقي باید به اندازه  14میلي متر تا دیوار فاصله آزاد داشته و بتواند آزادانه روي عضو محیطي
بلغزد.
 -1در سقفهاي با مساحت بیش از  134مترمربع ،باید از درز انقطاع یا تیغههاي تمام قد كه سقف
كاذب را قطع نموده و آن را به قطعات كوچكتر از  134مترمربع و با نسبت ابعادي كمتر از  4در پالن
تقسیم مي نمایند استفاده گردد ،مگر اینكه تحلیل دقیق سقف كاذب نشان دهد عرض آزاد پیشبیني
شده روي اعضاي محیطي چنین سقفي براي حركات آزادانهي سقف كافي است .هریك از قطعات
تقسیم شده باید شرایط ردیف  1را تامین نمایند.
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 6-1-0كف كاذب
 1-6-1-0كليات
وزن موثر كف كاذب ، W p ،برابر مجموع وزن سیستم كف %144 ،وزن تجهیزاتي كه به آن متصل
شدهاند و  %15وزن تجهیزاتي كه روي آن قرار گرفته اما به آن متصل نیستند ،ميباشد .نیروي لرزهاي
 F pباید از تراز روي كف به سازهي نگهدارنده منتقل شود .اثر واژگوني تجهیزات متصل به كف كاذب
نیز باید در طراحي آن درنظر گرفته شود .توانایي اتصاالت لغزشي روي ستونكها براي تحمل اثرات
واژگوني باید بررسي گ ردد .حداكثر بار محوري هر ستونك در تركیبات بار تحت اثر واژگوني تجهیزات
گفته شده ،نباید از سهم آن ستونك از  W pبیشتر شود.
 5-6-1-0كف كاذب ويژه
یك كف كاذب ،ویژه نامیده ميشود هرگاه در طراحي آن ضوابط زیر رعایت شده باشد:
 -1اتصاالتي كه براي تحمل نیروهاي زلزله درنظر گرفته شدهاند ،شامل بستهاي مكانیكي ،مهار در
بتن طبق بند  ،4-3جوش یا اتصال تماسي باشند.
 -1در تحمل و انتقال نیروي زلزله از بست برقي یا فشنگي ،چسب ،یا اصطكاك ناشي از بار ثقلي تنها،
استفاده نگردیده باشد.
 -3در طراحي دستگاه مهاربندي ،اثر كمانش اعضاي فشاري درنظر گرفته شده باشد.
 -4اعضاي مهاربندي و ستونكها از مقاطع استاندارد سازهاي یا مكانیكي با مشخصات مكانیكي معین
باشند .استفاده از لولههاي برق به این منظور مجاز نميباشد.
 -5از پایههاي كفي كه براي تحمل نیروهاي محوري ناشي از زلزله طراحي شده و به ستونكهاي تكیه
گاهي اتصال داده شدهاند ،استفاده شده باشد.

 1-1-0تيغهي جداكننده
تیغهي متصل به سقف و هر تیغه با ارتفاع بیش از  1/3متر باید بهطور جانبي به سازه مهار شود .این
مهاربندي باید مستقل از مهاربندي جانبي سقف كاذب باشد .فاصلهي مهارها باید به گونهاي باشد كه
جابجایي افقي باالي تیغه محدود به ضوابط جابجایي مجاز سقف طبق بند  5-5-3براي سقفهاي
كاذب یا دیگر ضوابط این فصل براي سایر سقفها گردد.
ضوابط این بند الزم نیست در مورد تیغههاي واجد همه شرایط زیر رعایت شود:
 -1تیغه با ارتفاع كمتر یا مساوي  1/3متر
 -1تیغهاي كه وزن یك متر طول آن از حاصلضرب  54daNدر ارتفاع تیغه (بر حسب متر) بیشتر
نباشد.
2
 -3تیغهاي كه نیروي افقي لرزهاي آن از  15daN/mبیشتر نباشد.
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 0-1-0نما و ديوار شيشهاي
جابجایي نسبي مجاز لرزهاي در دیوارهاي نما و تیغههاي داخلي داراي شیشه ،  f ،برابر

با 1.25ID p

ميباشد ولي نباید از  15میلیمتر كمتر درنظر گرفته شود .مقدار  D pطبق رابطهي  1-3محاسبه
ميشود و ضریب اهمیت ، I ،از جدول  3-4تعیین ميشود.
جابجایي نسبي لرزهاي در دیوارهاي نما و تیغههاي داخلي شیشهاي باید رابطهي  13-3را برآورده
نماید:
) f  max(1.25  I .D p , 15mm
13-3
كه در آن:
 :  fجابجایي نسبي لرزه اي كه در آن فروپاشي شیشه در دیوارهاي نما و تیغههاي داخلي شیشهاي
روي ميدهد ،و ميتوان آن را طبق توصیه  AAMA501.6یا با تحلیل سازه تعیین كرد.
 : D pجابجایي نسبي طراحي جزء غیرسازهاي طبق بند  .1-3این تغییرمكان نسبي باید بین باال و
پایین جزء شیشه اي درنظر گرفته شود.
 : Iضریب اهمیت سازه طبق جدول 3-4
در موارد زیر رعایت ضوابط این بند ضروري نیست:
 -1شیشه با فاصلهي آزاد كافي نسبت به قاب دور خود ،به طوري كه تماس شیشه با قاب حداقل تا
جابجایي نسبي برابر با  1.25D pاتفاق نیفتد .جابجایي نسبي سازه بین باال و پایین شیشه كه موجب
تماس شیشه با قاب خود ميشود ، Dc ،در مورد یك شیشهي مستطیلي درون یك قاب دیواري
مستطیلي ،از رابطهي  13-3به دست ميآید:
13-3

Dc  11  hp c2bp c1  1.25Dp

كه در آن:
 : h pارتفاع شیشه مستطیلي
 : b pعرض شیشه مستطیلي
 : c1میانگین فاصلهي آزاد دو لبهي قائم شیشه با قاب خود
 : c2میانگین فاصلهي آزاد دو لبهي افقي شیشه با قاب خود
 -1شیشهي یكپارچهي حرارت دیدهي كامل در گروههاي كاربري و خطرزایي  Iتا  IIIكه در ارتفاعي
حداكثر برابر با  3متر از كف پیادهرو قرار داشته باشد.
 -3شیشهي الیه الیه حرارت دیدهي و تك ضخامته كه ضخامت الیههاي داخلي آن از  4/35میلیمتر
كمتر نبوده و درون یك قاب دیواري كشویي مهار شده باشد ،و براي مهارسازي شیشه بین دور تا دور
محیط آن و قاب از نوار الستیكي آببندي كه در عرض حداقل  15میلیمتر با شیشه در تماس است،
یا از سیستم مهاري تایید شدهي دیگر ،استفاده گردیده باشد.
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 6-0ضوابط خاص تجهيزات مكانيكي و برقي
 1-6-0كليات
در طراحي لرزهاي تجهیزات مكانیكي و برقي و تكیهگاههاي آنها ضوابط این بند باید لحاظ شود.
طراحي اتصال این تجهیزات و تكیهگاه آنها به سازه باید با رعایت ضوابط بند  4-3انجام شود.
در صورت استقرار جزء مكانیكي یا برقي روي جداگر ارتعاشي ،در هر دو راستاي افقي در مجاورت جزء
باید ضربهگیر نصب گردد .چنانچه فاصلهي آزاد بین جزء غیرسازهاي یا تكیهگاه آن و ضربهگیر ،بیش از
 6میلیمتر باشد نیروي طراحي جزء غیرسازهاي باید برابر با  2 F pاختیار شود ،در غیر اینصورت نیروي
طراحي را ميتوان برابر با  F pفرض نمود.
براي تجهیزات سبك روشنایي ،عالئم نوراني راهنما و پنكههاي سقفي كه به لوله یا كانال متصل نبوده
و به طریقي از سازه آویزانند ،در صورت تامین شرایط زیر ،رعایت بند  1-3الزم نیست:
 -1نیروي طراحي این اجزاء  1/4برابر وزن بهرهبرداري آنها و به سمت پایین درنظر گرفته شود و
همزمان با آن نیروي جانبي مساوي با  1/4برابر وزن بهرهبرداري آنها در راستایي افقي كه بیشترین
تاثیر را دارد اعمال گردد.
 -1اندركنش جزء با سازه و اجزاي مجاور طبق بند  5-1-3درنظر گرفته شود.
 -3اتصال جزء به سازه قابلیت چرخش  364درجه در صفحهي افقي را دارا باشد.
در طراحي جزء مكانیكي یا برقي صنعتي ،باید آثار دینامیكي ارتعاشات جزء و محتویات آن ،و بنا به
مورد ،ارتعاش تكیهگاه آن را درنظر گرفت .در چنین حاالتي ،اندركنش جزء با سازهي تكیهگاهي ،و با
دیگر اجزاي مكانیكي و برقي نیز باید در نظر گرفته شود.
در طراحي مهار اجزاي مكانیكي و برقي به تكیهگاه باید از مقاومت اصطكاكي ناشي از وزن بهره برداري
تجهیزات صرفنظر شود.

 5-6-0تجهيزات مكانيكي
تجهیزات مكانیكي با  I pبزرگتر از  1باید براي نیرو و جابجایي نسبي بندهاي  1-3و  3-3طرح شده و
ضوابط اضافي زیر نیز در مورد آنها رعایت گردد :در طراحي اجزاي مكانیكي موارد زیر نیز باید درنظر
گرفته شود:
 -1تمهیداتي براي كاهش اثر ضربهي ناشي از زلزله پیشبیني شود .این تمهیدات براي تجهیزات در
معرض ضربه ،تجهیزات ساخته شده از مصالح غیرشكلپذیر یا مصالحي كه در شرایط بهرهبرداري
(مانند دماهاي زیر صفر) شكلپذیري آنها كاهش ميیابد ،الزم است.
 -1برآورد بار محتمل ناشي از اختالف تغییر مكان تكیهگاههاي واقع بر سازههاي مجزا
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 -3در صورت وجود ،بار وارد بر جزء ناشي از تغییرمكان غیریكسان تكیهگاههاي خطوط خدماتي متصل
به جزء برآورد گردد.
 -4جابجایي نسبي لوله ،كانال تهویه و نظایر آن وقتي بر سازههاي مجزا متكياند یا وقتي از مرز
ایزوالسیون سازههاي جداسازي شده (طبق فصل نهم) ميگذرند ،در طراحي لحاظ شود.

 3-6-0تجهيزات برقي
تجهیزات برقي با  I pبزرگتر از  1باید براي جابجایي نسبي و نیرو طبق بند  1-3و  3-3طرح شده و
ضوابط اضافي زیر نیز در مورد آنها رعایت گردد:
 -1تمهیداتي براي جلوگیري از ضربه ناشي از زلزله بین اجزاء مجاور درنظر گرفته شود.
 -1بار وارد بر جزء ناشي از تغییرمكان غیریكسان تكیهگاههاي خطوط خدماتي متصل به جزء در
صورت وجود باید در محاسبات منظور گردد.
 -3باتريهاي مستقر بر قفسهها با استفاده از قیدهاي دورپیچ براي اطمینان از عدم سقوط آنها مهار
گردند .براي جلوگیري از آسیب دیدن جعبههاي باتري ،الزم است جداكنندههایي بین مهارها و باتري
تعبیه شود .قفسهها باید ظرفیت كافي براي باربري جانبي را داشته باشند.
 -4سیمپیچهاي داخلي ترانسفورماتورهاي نوع خشك باید به تكیهگاه خود در داخل ترانسفورماتور
اتصال مقاوم در برابر كشش داشته باشند.
 -5جعبه كنترل ،تجهیزات رایانه ،و سایر تجهیزاتي كه امكان حركت روي ریل دارند ،باید به ترمز
تثبیتكننده مجهز باشند.
 -6جعبه برق باید از استانداردهاي مربوطه تبعیت نماید .ایجاد برش در سیني برشي پاییني جعبه كه
بعدا (براي اتصال) در محل انجام شده و مقاومت جعبه را به طرز قابل توجهي كاهش ميدهد باید به
طور ویژه مورد بررسي قرار گیرد.
 -3مهار جعبه كنترل ،تجهیزات رایانه  ،و سایر تجهیزات داراي قطعاتي با امكان جدا شدن ،توسط
بست.
 -3ارزیابي و طراحي مناسب اتصاالت براي تجهیزات الحاقي با وزن بیش از  45daNدر صورتي كه
مشخصات اتصاالت توسط سازنده ارائه نشده باشد ،انجام گیرد.
 -9وقوع جابجایي غیر یكسان براي لولهي برق ،سیني كابل یا سایر تجهیزات مشابه متصل به جزء،
طبق بند  ،1-3چنانچه آنها به سازههاي مجزا متصل بوده یا از مرز جدایش سازههاي ایزوله شده (طبق
فصل نهم) ميگذرند ،درنظر گرفته شود.

 1-6-0تكيهگاه تجهيزات
تكیه گاه تجهیزات مكانیكي و برقي و اتصال تجهیزات به آن ،باید براي جابجایي و نیرو طبق بندهاي
بند  1-3و  3-3طراحي شود .این تكیهگاهها شامل اعضاي سازهاي ،مهارها ،قابها ،ساقهاي فوالدي،
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پایههاي فوالدي و بتني ،تكیهگاههاي زیني ،كابلها ،حائلها ،فنرها و سایر اجزایي هستند كه به
تجهیزات متصل شده یا بهصورت بخشي از تكیهگاه تجهیزات همراه آنها ساخته شدهاند .همچنین
جابجایي طبق بند  1-3كنترل شود.
 1-1-6-0تكيهگاههاي استاندارد
اگر از تكیهگاههاي استاندارد طبق ضوابط مربوطه استفاده شود ،كفایت این تكیهگاهها در برابر نیروهاي
زلزله باید با استفاده از آزمایش یا تحلیل تحت نیروهاي وارده تعیین گردد .همچنین سختي تكیهگاه
نیز باید طوري باشد كه مقاصد طراحي مسیر انتقال بار را برآورده سازد.
 5-1-6-0طراحي براي جابجايي نسبي
تكیهگاه هاي تجهیزات باید طوري طراحي شوند كه قادر به تحمل جابجایي نسبي لرزهاي حاصل از بند
 1-3باشند.
 3-1-6-0اتصال تجهيزات به تكيهگاه
ادوات اتصال تجهیزات به تكیهگاه باید براي نیرو و جابجایي حاصل از یكي از روشهاي تحلیل بند -3
 3و  1-3طراحي شوند ،مگر اینكه بهصورت یكپارچه با تجهیزات ساخته شده باشند .در تجهیزات با
 ، I P  1.5محل اتصال بدنه تجهیزات به ادوات اتصال باید از لحاظ تنشهاي موضعي مورد بررسي
قرار گیرد.
 1-1-6-0كانال ،سيني كابل و ساير سيستم هاي توزيع برق (ابزار انتقال)
ابزار انتقال باید براي نیرو و جابجایي ذكر شده در بند  1-3طراحي شود .كانالهاي با بعد بزرگتر از 65
میلي متر كه به جعبه ،تابلوي برق یا سایر اجزاي در معرض جابجایي نسبي متصل هستند ،باید داراي
اتصاالت انعطافپذیر بوده یا در غیر این صورت براي نیروها و جابجایيهاي لرزهاي مربوطه طراحي
گردند.
در شرایط زیر ،طراحي ابزار انتقال براي نیروها و تغییرمكانهاي لرزهاي بندهاي  1-3و  3-3الزم نیست:
 -1از سیستم كابلي انعطاف پذیر براي حمل ابزار انتقال استفاده شده و كل وزن ابزار روي این سیستم
از  1/5daN/mبیشتر نباشد.
 -1ابزار انتقال به آویزهایي متصل بوده و طول هر آویز بین سازه و نقطه اتصال به ابزار انتقال از 344
میلي متر بیشتر نباشد .هرگاه از آویز میلهاي استفاده شود ،اتصال آن به صورت ساچمهاي بوده كه از
خم شدن غیرارتجاعي آویز جلوگیري مي نماید.
 -3كانالهاي به بعد كوچكتر یا مساوي  65میليمتر.

 /118آييننامه طراحي لرزهاي تاسيسات و سازههاي صنعت نفت (نشريه شماره .....)830

......

................... .............................

 1-1-6-0ساير موارد
عالوه بر ضوابط فوق ،در طرح و اجراي تكیهگاه هاي تجهیزات مكانیكي و برقي باید موارد خاص تجهیز
مورد نظر شامل نكات زیر رعایت شود:
 -1چنانچه محل تكیهگاه استحكام و سختي كافي براي انتقال نیروي زلزله را نداشته باشد ،از
واشرهاي فلزي مناسب در محل نصب پیچهاي اتصاالت پیچي استفاده شود.
 -1وقتي در جریان انتقال نیروي زلزله در تكیهگاه ورقهاي فوالدي سرد نورد شده تحت خمش حول
محور ضعیف خود قرار خواهند گرفت ،چنین تكیهگاهي باید به دقت مورد ارزیابي قرار گیرد.
 -3تجهیزات مستقر بر جداگرهاي لرزهاي باید داراي قید یا ضربهگیر مناسب در هر راستاي افقي بوده
و همچنین در مواردي كه امكان واژگوني تجهیز وجود دارد باید در محل آنها از قیدهاي قائم استفاده
شود .غالف جداگر و قیدها باید از مصالح شكلپذیر باشند .براي كاهش اثر ضربه ،بین ضربهگیر و
تجهیزات ميتوان از بالشتكهاي ساختهشده از مصالح ویسكواالستیك یا مصالح مشابه با ضخامت
مناسب استفاده كرد .نكات بند  1-6-3نیز در مورد تجهیزات مستقر بر جداگر لرزهاي باید در نظر
گرفته شود.
 -4در صورت تحقق هریك از شرایط زیر ،تكیهگاه تجهیزات توزیع برق باید براي جابجایي نسبي و
نیرو در بندهاي  1-3و  3-3طرح شود:
الف I P  1.5 -و قطر غالف كابل برق بزرگتر از  65میلیمتر باشد.
ب -آویز و مهارهاي سیني و كانال عبور كابل با  I P  1.5و وزن كل بیش از  15daNباشد.
پ -تكیهگاه بهصورت طره از كف بیرون آمده باشد.
ت -تكیهگاه داراي مهاربندي براي محدود كردن جابجایي باشد.
ث -تكیهگاه بهصورت قاب صلب با اتصاالت جوشي ساخته شده باشد.
 -5اتصال لوله ،دیگ بخار و مخزن تحت فشار به تكیهگاه بتني باید قابلیت تحمل بارهاي چرخهاي را
داشته باشد.
 -6در صورتيكه اتصال جزء مكانیكي به تكیهگاه تحت بار كششي باشد ،در محل حفره نصب از گروت
اپوكسي یا پایه سیماني منبسط شونده استفاده شود.

 1-6-0خطوط خدماتي
در فاصله بین سازههاي مجاور یا بخشهایي از یك سازه كه امكان حركت مستقل دارند ،خطوط
خدماتي باید داراي انعطافپذیري مناسب به منظور تحمل جابجایي نسبي طبق بند  1-3باشند.
احتمال گسست خطوط خدماتي در سازهها با گروه كاربري و خطرزایي ( IVجدول  )3-4باید مورد
بررسي قرار گیرد .آسیبپذیري خطوط خدماتي زیرزمیني و محل خروج آنها از سطح زمین بویژه در
خاك نوع ( IVطبق استاندارد  )1344و ساختگاهي با  SDS ≥ 0.33باید مورد بررسي دقیق قرار گیرد.
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 6-6-0كانالها
كانالهاي تهویه مطبوع و سایر كانالها باید براي جابجایي نسبي و نیرو مقرر شده در بندهاي  1-3و
 3-3طراحي گردند .كانالهایي كه از درزهاي لرزهاي عبور ميكنند و ضریب اهمیت آنها  1/5است باید
بدون توجه به استثنائات زیر براي جابجایي نسبي لرزهاي طبق بند  1-3طراحي شوند.
در موارد زیر ،طراحي كانالهایي كه حامل مواد سمي یا قابل اشتعال نبوده یا براي كنترل دود به كار
نميروند براي نیروها و تغییرمكانهاي ذكر شده در بند  1-3الزم نیست:
 -1از سیستم كابلي انعطاف پذیر براي نگه داشتن كانال استفاده شده و جمع وزن كانال متكي بر كابل
از  15daN/mكمتر باشد.
 -1كانال به آویزهایي متصل بوده و طول هر آویز بین سازه و نقطه اتصال به كانال از  344میليمتر
بیشتر نباشد .هرگاه از آویز میلهاي استفاده شود ،اتصال آن به صورت ساچمهاي بوده كه از خم شدن
غیرارتجاعي آویز جلوگیري مينماید.
 -3از وقوع ضربه بین كانال مورد نظر و سایر اجزاي مكانیكي مجاور جلوگیري شده یا كانال در مقابل
اثرات آن به نحوي محافظت شده باشد .سطح مقطع چنین كانالي نباید از  4/55مترمربع بیشتر بوده و
وزن واحد طول آن نباید از  15daN/mبیشتر باشد.
اجزایي كه در مسیر كانال واقعند ،مانند پنكه ،مبدلهاي حرارتي ،و مرطوب كننده ،و وزن آنها از
 33daNبیشتر است ،باید به طور مستقل از كانال در جهت جانبي مهار شده باشند .این مهارها باید
براي نیروهاي ذكر شده در بند  3-3طراحي گردند .تجهیزاتي شامل میراكنندهها ،پنجرههاي نردهاي و
سرعتگیرها باید در تكیهگاه خود داراي اتصاالت مقاوم به كشش باشند .لولههاي مهارنشده متصل به
تجهیزات مسیر كانال باید داراي انعطافپذیري كافي براي تحمل تغییرمكانهاي نسبي لرزهاي ذكر شده
در بند  1-3باشند.

 1-6-0لولهها
غیر از موارد مستثني شده در این بند ،سیستم لولهكشي باید براي نیروها و تغییرمكانهاي نسبي مقرر
شده در بندهاي  1-3و  3-3طراحي گردد.
در مواردي كه از سایر استانداردهاي مصالح و روشهاي طراحي معتبر استفاده نميشود ،طراحي لوله
براي بارهاي بهرهبرداري و زلزله باید بر مبناي تنشهاي مجاز زیر انجام شود:
 -1براي لولههاي ساخته شده از مصالح شكلپذیر ،مانند فوالد ،آلومینیوم ،یا مس 94 ،درصد حداقل
تنش تسلیم مشخصه.
 -1براي لولههاي ساخته شده از مصالح شكلپذیر و با اتصاالت رزوهاي 34 ،درصد حداقل تنش تسلیم
مشخصه.
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 -3براي لولههاي ساخته شده از مصالح غیرشكلپذیر ،مانند چدن یا سرامیك 14 ،درصد حداقل
مقاومت كششي مشخصه مصالح.
 -4براي لولههاي ساخته شده از مصالح غیرشكلپذیر و با اتصاالت رزوهاي 3 ،درصد حداقل مقاومت
كششي مشخصه مصالح.
لولههایي كه در آنها جزییات خاصي براي تحمل تغییرمكانهاي نسبي در محل اتصال به سایر
تجهیزات پیشبیني نشده باشد ،باید به اتصاالتي با انعطافپذیري كافي مجهز باشند به طوریكه از
خرابي اتصال بین تجهیزات جلوگیري به عمل آید.
تبصره -طراحي لوله و اتصاالت آن براي نیروها و تغییرمكانهاي ذكر شده در بند  1-3در موارد زیر
الزم نیست:
 -1از سیستم كابلي انعطافپذیر براي حمل لولهها استفاده شده و هیچیك از لولهها ضوابط ذكر شده
در ردیف  3را نقض نمينماید .همچنین وزن واحد طول كل لولهها روي این سیستم از 15daN/m
كمتر است.
 -1لوله به آویزهایي متصل بوده و طول هر آویز بین سازه و باالي لوله در نقطه اتصال از  344میليمتر
بیشتر نباشد .هرگاه لوله بر كابل انعطاف پذیر متكي باشد ،كابل باید به آویزهایي متصل بوده كه طول
هریك از  344میليمتر بیشتر نباشد .در صورت استفاده از آویز میلهاي ،اتصال آن باید به صورت
ساچمهاي یا با ابزار مشابهي باشد كه از ایجاد خمش در آویز جلوگیري مينماید.
 -3ضریب رفتار لوله طبق جدول  1-3برابر  4/5یا بیشتر است و تمهیداتي براي جلوگیري از وقوع
ضربه بین لوله و اجزاي غیرسازهاي یا سازهاي مجاور ،یا حفاظت از لوله در صورت وقوع ضربه ،در نظر
گرفته شده است .عالوه بر این ،شرایط زیر نیز برقرار است:
الف -براي  I Pبزرگتر از  ،1قطر لوله از  15میليمتر بیشتر نباشد.
ب -براي  I Pبرابر با  ،1قطر لوله از  34میليمتر بیشتر نباشد.

 0-6-0باالبرها و پلههاي برقي
باالبرهایي كه سرعت كاري آنها از  45متر در دقیقه بیشتر است ،باید به كلید لرزهاي مجهز باشند.
كلید لرزه اي باید قادر باشد در مواقع لزوم با ارسال سیگنال الكترونیكي نشان دهد حركات سازه به
اندازهاي بزرگند كه ممكن است عملكرد ب االبر را مختل نمایند .هرگاه نصب كلید لرزهاي در مجاورت
یك ستون امكان پذیر نباشد ،كلید موردنظر باید داراي حسگر در دو امتداد افقي متعامد بوده و آستانه
به كار افتادن آن روي  0.2gدر حالت نصب در محدوده تراز پایهي ساختمان و روي  0.5gدر بقیه
حاالت تنظیم شده باشد.
در تاسیساتي كه از كار انداختن باالبر موجب به خطر افتادن ایمني جاني افراد خواهد شد ،استفاده از
باالبر تنها باید پس از به كار افتادن كلید لرزهاي انجام شود به شرطي كه:
 -1سرعت باالبر از سرعت بهرهبرداري آن بیشتر نباشد.
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 -1پیش از سوارشدن افراد ،باالبر یك با ر از باال به پایین و سپس از پایین به باالي مسیر خود حركت
داده شود تا از قابل استفاده بودن آن اطمینان حاصل گردد.
همچنین ،در رو و زیر اتاق باالبر و وزنه تعادل باید صفحه محافظ نصب شده باشد.

 9-6-0ساير تجهيزات برقي و مكانيكي
در طراحي تجهیزات مكانیكي حاوي مواد خطرناك و با ضریب اهمیت  ،1/5و ظروف جوشان و مخازن
تحت فشار ،باید از مشخصات مكانیكي زیر استفاده گردد:
 -1براي تجهیزات ساخته شده از مصالح شكلپذیر ،مانند فوالد ،آلومینیوم ،یا مس 94 ،درصد حداقل
تنش تسلیم مشخصه
 -1براي تجهیزات ساخته شده از مصالح شكلپذیر و با اتصاالت رزوهاي 34 ،درصد حداقل تنش تسلیم
مشخصه
 -3براي تجهیزات ساخته شده از مصالح غیرشكلپذیر ،مانند چدن ،سرامیك یا پالستیك 14 ،درصد
حداقل مقاومت كششي مشخصه مصالح
 -4براي تجهیزات ساخته شده از مصالح غیرشكلپذیر و با اتصاالت رزوهاي 3 ،درصد حداقل مقاومت
كششي مشخصه مصالح
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جداسازي لرزهاي
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 1-9مالحظات كلي
در این فصل ضوابط تحلیل و طراحي سیستم جداساز لرزهاي ،اجزا و اعضاي روسازهي جداسازي شده و
شالوده آن ارائه ميشود .اگرچه جداسازي لرزهاي براي سازههاي سختتر و كوتاهتر كارایي بیشتري
دارد ،استفاده از آن در كلیهي سازهها در اغلب موارد باعث بهبود رفتار و كاهش خسارات اجزاي
غیرسازهاي ميشود.

 1-1-9تغييرات در خواص مواد
در تحلیل سازهي جدا شده ،شامل زیرسازه ،جداساز و روسازه ،باید تغییرات محتمل در خواص مصالح
جداساز لرزهاي كه در طول عمر سازه پیشبیني شده است ،در نظر گرفته شود .از جمله دالیل این
تغییرات ميتوان به افزایش سن ،آلودگي ،قرار گرفتن در معرض مخاطرات محیط زیست ،نرخ
بارگذاري و درجه حرارت اشاره نمود.

 5-1-9تعاريف
روسازه :قسمت باالي سازه كه از نظر لرزهاي جداسازي شده است.
زيرسازه :قسمت پایین سازه كه همگام با زمین در زلزله حركت ميكند.
فصل مشترك جداسازي :به مرز بین روسازه و زیرسازه گفته ميشود.
سيستم جداساز :سیستم جداساز شامل جداگرها و اتصاالت آنها به روسازه و تكیهگاه زیرین ،دال
صلب توزیعكنندهي نیرو ،اجزاي تامینكنندهي مقاومت در برابر باد ،میراگرها در صورت وجود و
سیستم محدودكنندهي جابجایي ميباشد.
واحد جداساز :یك جزء سازهاي با سختي افقي اندك و سختي قائم زیاد ميباشد ،كه قابلیت تحمل
تغییرشكل جانبي زیاد را دارد .واحدهاي جداساز ممكن است انتقالدهنده كل بار قائم یا بخشي از آن
باشند.
سيستمهاي بازدارنده تغييرمكان :مجموعهاي از عناصر سازهاي كه جابجایي جانبي سازهي
جداسازي شده را با توجه به زلزلهي نادر (طبق فصل سوم) محدود ميكند.
تغييرمكان طرح :عبارت است از تغییرمكان جانبي در زلزله طرح بدون در نظر گرفتن آثار پیچش
تصادفي و پیچش واقعي .از این مقدار در طراحي جداگرهاي لرزهاي استفاده ميشود.
تغييرمكان طرح كل :عبارت است از تغییر مكان جانبي در زلزله طرح با در نظر گرفتن آثار پیچش
تصادفي و پیچش واقعي .از این مقدار در طراحي جداگرهاي لرزه اي و یا اجزاي متصل به آنها استفاده
ميشود.
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تغييرمكان بيشينه :عبارت است از تغییر مكان جانبي در زلزله نادر (طبق فصل سوم) بدون در نظر
گرفتن آثار پیچش تصادفي و پیچش واقعي.
تغييرمكان بيشينهي كل :عبارت است از تغییرمكان جانبي در زلزلهي نادر با در نظر گرفتن آثار
پیچش تصادفي و پیچش واقعي .از این كمیت براي كنترل پایداري سیستم جداساز و اجزاي آن و
كنترل درز انقطاع و آزمایش واحد جداساز تحت بار قائم همزمان استفاده ميشود.
ميرايي موثر :برابر است با میرایي ویسكوز متناظر با انرژي مستهلك شده در طول پاسخ چرخهاي
سیستم جداگر.
سختي موثر :برابر است با حاصل تقسیم نیروي وارد بر جداساز لرزهاي بر تغییرمكان جانبي نظیر آن.

 5-9مالحظات كلي طراحي
عملكرد اجزاي سیستم جداساز لرزهاي باید بر اساس تحلیل و آزمایش طبق این فصل براي آثار
تغییرمكان بیشینه كل كنترل شود .براي روسازه ،به استثناي مواردي كه در این فصل آمده است،
ضریب اهمیت ،ضریب اضافه مقاومت سیستم ،ضریب بزرگنمایي تغییرمكان جانبي ،محدودیت ارتفاع
سازه و همچنین نوع سیستم لرزهبر ،مشابه سازهي بدون جداساز تعیین ميشود.

 1-5-9ضريب اهميت
ضریب اهمیت سازهي جداسازي شده صرفنظر از گروه كاربري و خطرزایي آن I  1 ،ميباشد.

 5-5-9طبقهبندي سازه بر حسب شكل
منظم یا نامنظم بودن سازهي جداسازي شده بر اساس مشخصات روسازه و طبق جدول  1-4و جدول
 1-4تعیین ميشود.

 3-9حركت زمين
 1-3-9طيف ويژهي ساختگاه
تهیهي طیف ویژهي ساختگاه نظیر زلزلهي طرح طبق بند  1-4-3و نظیر زلزله نادر طبق بند ،3-4-3
براي تحلیل و طراحي تمامي سازههاي جداسازي شده الزامي است .طیف نظیر زلزلهي نادر براي
كنترل تغییر مكان بیشینه كل و واژگوني و انجام آزمایشهاي الزم براي سیستم جداساز ،مورد استفاده
قرار ميگیرد.
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 5-3-9شتابنگاشت
انتخاب شتابنگاشت براي تحلیل تاریخچه زماني با توجه به ضوابط بند  14-4با در نظر گرفتن
محدودهي زمان تناوب  0.5TDتا  1.25TMبه جاي  0.2Tتا  1.5Tانجام ميشود TD .و  TMبه
ترتیب در بندهاي  1-1-5-9و  4-1-5-9تعریف شدهاند.

 1-9انتخاب روش تحليل
روش تحلیل بر اساس شرایط مندرج در بندهاي  1-4-9تا  3-4-9انتخاب ميشود.

 1-1-9حدود كاربرد روش بار جانبي معادل
در صورت برقراري تمام شرایط زیر استفاده از روش بار جانبي معادل مجاز است:
 -1سازه در ساختگاهي با  S1كوچكتر از  4/6قرار داشته باشد ،كه در آن  S1پارامتر شتاب طیفي (بر
حسب  )gدر زمان تناوب یك ثانیه بر روي سنگ بستر نظیر زلزلهي نادر ميباشد.
 -1سازه روي خاك نوع  II ، Iیا  ،IIIطبق تعریف استاندارد  1344قرار داشته باشد.
 -3روسازه حداكثر  4طبقه یا با ارتفاع  14متر باشد.
 -4زمان تناوب موثر سازهي جداسازي شده نظیر تغییرمكان حداكثر ، TM ،طبق بند 4-1-5-9
كوچكتر یا مساوي  3ثانیه باشد.
 -5زمان تناوب موثر سازهي جداسازي شده نظیر تغییرمكان طرح ، TD ،طبق بند  1-1-5-9بیشتر از
 3برابر زمان تناوب روسازه با فرض پایه صلب باشد.
 -6روسازه باید ویژگيهاي سازهي منظم را دارا باشد.
 -3سیستم جداساز داراي تمامي مشخصات زیر باشد:
الف -سختي موثر سیستم جداساز نظیر تغییرمكان طرح ،طبق بند  ،1-4-11-9كمتر از یك سوم
سختي موثر نظیر  %14تغییر مكان طرح نباشد.
ب -سیستم جداساز قادر به تامین نیروي بازگرداننده طبق بند  4-1-3-9باشد.
پ -براي هریك از جداگرهاي سیستم جداساز ،جابجایي نظیر زلزلهي نادر به كمتر از تغییرمكان
بیشینه كل (بند  )3-5-9محدود نشود.

 5-1-9حدود كاربرد تحليل طيفي
استفاده از روش تحلیل طیفي براي سازهي جداسازي شده كه داراي شرایط ردیفهاي  1و  3از بند
 1-4-9ميباشد مجاز است.
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 3-1-9حدود كاربرد تحليل تاريخچه زماني
این روش را ميتوان براي تمامي سازههاي جداسازي شده بهكار برد.

 1-9روش بار جانبي معادل
 1-1-9مشخصات سيستم جداساز
مشخصات سیستم جداساز طبق آزمایشهاي بند  11-9تعیین ميشود .اگر سیستم جداساز شامل
اجزاي مقاوم در برابر باد باشد ،اثر وجود آنها را نیز باید در نظر گرفت.

 5-1-9تغييرمكان جانبي
 1-5-1-9تغييرمكان جانبي طرح
تغییرمكان جانبي طرح سیستم جداساز در راستاي مورد نظر ، DD ،از رابطهي  1-9محاسبه ميشود:
1
DD  gS D 1 T  2
1-9
4 BD
كه در آن:
 : gشتاب ثقل زمین
 : S D1پارامتر شتاب طیفي طبق تعریف فصل سوم
 : TDزمان تناوب موثر سازهي جداسازي شده نظیر زلزلهي طرح در راستاي مورد نظر بر حسب ثانیه،
مطابق بند 1-1-5-9
 : BDضریب عددي متناظر با نسبت میرایي موثر سیستم جداساز نظیر زلزلهي طرح طبق جدول 1-9
جدول  1-9مقادیر ضرایب  BDو BM

نسبت ميرايي موثر جداساز در زلزلهي نادر يا طرح

 BMیا BD

مساوي یا كمتر از %1
%5

4/3
1/4

%14

1/1

%14

1/5

%34

1/3

%44

1/9

مساوي یا بیشتر از %54

1/4
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 5-5-1-9زمان تناوب موثر نظير جابجايي جانبي طرح
زمان تناوب موثر سازهي جداسازيشده نظیر جابجایي جانبي طرح ، TD ،بر اساس مشخصات سیستم
جداساز از رابطهي  1-9تعیین ميشود:
1-9

W
K D min g

TD  2

كه در آن:
 : K D minسختي موثر حداقل سیستم جداساز نظیر تغییرمكان طرح در راستاي جانبي مورد نظر،
مطابق بند 1-4-11-9
 : Wوزن موثر لرزهاي روسازه
 3-5-1-9تغيير مكان جانبي بيشينه
تغییرمكان جانبي بیشینهي سیستم جداساز در راستاي مورد نظر ، DM ،از رابطهي  3-9محاسبه
ميشود:
1
DM  g S M 1TM  2
3-9
4 BM
كه در آن:
 : S M 1پارامتر شتاب طیفي نظیر زمان تناوب یك ثانیه و نسبت میرایي  %5نظیر زلزلهي نادر (بر
حسب )g
 : TMزمان تناوب موثر سازه ي جداسازي شده نظیر تغییرمكان بیشینه بر حسب ثانیه ،طبق بند -5-9
4-1
 : BMضریب عددي متناظر با نسبت میرایي موثر سیستم جداساز نظیر زلزلهي نادر طبق جدول 1-9
 1-5-1-9زمان تناوب موثر نظير تغييرمكان بيشينه
زمان تناوب موثر سازهي جداسازي شده نظیر تغییرمكان بیشینه ، TM ،بر اساس مشخصات سیستم
جداساز طبق رابطهي  4-9تعیین ميشود:
4-9

W
K M min g

TM  2

كه در آن:
 : K M minسختي موثر حداقل سیستم جداساز نظیر تغییر مكان بیشینه در راستاي جانبي مورد نظر،
مطابق بند 1-4-11-9
 : Wوزن موثر لرزهاي روسازه
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 3-1-9تغييرمكان جانبي كل
تغییرمكان طرح كل ، DTD ،و تغییرمكان بیشینهي كل ، DTM ،براي هر دستگاه از سیستم جداساز
باید با لحاظ كردن تغییرمكان اضافي ناشي از پیچش واقعي و اتفاقي محاسبه شود .اثر پیچش با در
نظر گرفتن توزیع مكاني سختي موثر سیستم جداساز و بحرانيترین حالت خروج از مركزیت جرم
محاسبه ميشود (شكل  .)1-9مقادیر  DTDو  DTMدستگاههاي سیستم جداساز با توزیع یكنواخت
مكاني سختي موثر نباید كمتر از مقادیر حاصل از روابط  5-9و  6-9باشد.
12e 

DTD  DD 1  y ( 2
)
b  d 2 

12e 

DTM  DM 1  y ( 2
)
b  d 2 


5-9
6-9

كه در آنها:
 : bبعد كوچكتر پالن سازه عمود بر d
 : dبعد بزرگتر پالن سازه
 : eخروج از مركزیت واقعي مركز جرم روسازه نسبت به مركز سختي سیستم جداساز به اضافه خروج
از مركزیت تصادفي به اندازه  %5بزرگترین بعد پالن در جهت عمود بر راستاي مورد نظر
 : yفاصله مركز سختي سیستم جداساز از مركز دستگاه جداساز مورد نظر در جهت عمود بر امتداد
بارگذاري زلزله
مقادیر  DTDو  DTMحاصل از روابط  5-9و  6-9نباید به ترتیب كمتر از  1.1DDو  1.1DMدر نظر
گرفته شوند.

پالن ساختمان

شكل  1-9تعریف جابجایي
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 1-1-9نيروي جانبي
نیروي جانبي سازه و سیستم جداساز طبق ضوابط این بند تعیین ميشود.
 1-1-1-9سيستم جداساز و زيرسازه
سیستم جداساز و زیرسازه آن (شكل  )1-9باید براي نیروي جانبي لرزهاي ، Vb ،طبق رابطهي 3-9
طراحي شوند.

Vb  K D max DD

3-9

شكل  1-9جداساز و اجزاي سازهاي متصل

كه در آن:
 : K D maxسخت ي موثر حداكثر سیستم جداساز نظیر تغییر مكان طرح در راستاي مورد نظر طبق بند
1-4-11-9
 : DDجابجایي طرح در مركز سختي سیستم جداساز در راستاي مورد نظر طبق بند 1-1-5-9
 5-1-1-9روسازه
روسازه (شكل  )1-9باید براي حداقل نیروي جانبي ، VS ،طبق رابطهي  3-9طراحي شود:
3-9

K D max DD
RI

VS 

كه در آن:
 : RIضریبي كه مقدار آن از رابطهي  RI  0.375Ruمحاسبه ميشود و  Ruضریب رفتار روسازهي
جداسازي نشده است .مقدار  RIنباید بیشتر از  1و كمتر از یك لحاظ گردد.
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 3-1-1-9محدوديتهاي نيروي جانبي زلزله
نیروي جانبي زلزله ، VS ،نباید كمتر از مقادیر زیر در نظر گرفته شود:
 -1برش پایهي محاسبه شده براي سازهي جداسازي نشده با وزن  Wو زمان تناوب TD
 -1برش پایهي حاصل از نیروي طراحي باد
 1/5 -3برابر نیروي جانبي الزم براي فعال نمودن كامل سیستم جداساز (طبق بند  ،)11-9به عنوان
مثال حد تسلیم سیستم میراگر ،ظرفیت نهایي سیستم ایمني در برابر باد و یا شكستن سطح اصطكاك
در سیستم لغزشي.
در صورتي كه طبق ضوابط این بند ،به مقدار  VSاضافه گردد ،الزم است طراحي سیستم جداساز تكرار
شود.

 1-1-9توزيع نيروي زلزله در ارتفاع
برش پایه باید در ارتفاع روسازه طبق رابطهي  9-9توزیع شود:
wx hx

9-9

n

wh

i i

Fx  Vs

i 1

كه در آن:
 : VSبرش پایه روسازه طبق بند 1-4-5-9
 wxو  : wiسهم وزن موثر لرزهاي طبقه یا تراز  xیا i
 hxو  : hiارتفاع تراز  xیا  iاز تراز پایه
 : Fxنیروي جانبي طبقه یا تراز x
 : nتعداد طبقات یا ترازها

 6-1-9محدوديت تغييرمكان نسبي
جابجایي جانبي روسازه در تراز  xاز رابطهي  14-9تعیین ميشود.
14-9

 x  RI  xe

كه در آن:
 :  xeجابجایي جانبي ارتجاعي روسازه در تراز x
پس از تعیین  ،  xجابجایي نسبي طبقه از رابطهي  13-4بدست ميآید .این تغییرمكان نباید از
 0.015hsxتجاوز نماید ،كه در آن  hsxارتفاع طبقه  xميباشد.

 6-9تحليل ديناميكي
تحلیل دینامیكي سازههاي جداسازي شده طبق ضوابط این بند انجام ميشود.
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 1-6-9مدلسازي
مدلسازي سیستم جداساز و روسازه طبق ضوابط این بند و با رعایت ضوابط مرتبط با مدلسازي فصل
چهارم مانند كاهش سختي در اعضاي بتني ،اثر چشمه اتصال ،صلبیت دیافراگم ،اثر  P-Δو نظایر آن
انجام ميشود.
 1-1-6-9سيستم جداساز
سیستم جداساز با استفاده از مشخصههاي نیرو -تغییرشكل حاصل از نتایج آزمایشگاهي طبق بند -9
 11باید مدل شود .همچنین سیستم جداساز باید به گونهاي مدل شود كه:
 -1نحوه توزیع دستگاههاي جداساز را در برگیرد.
 -1امكان جابجایي در هر دو راستاي متعامد افقي و پیچش روسازه با در نظر گرفتن بدترین وضعیت
خروج از مركز جرم سازهي فوقاني وجود داشته باشد.
 -3نیروهاي حاصل از لنگر واژگوني و بركَنش در هریك از دستگاههاي جداساز ارزیابي شود.
 -4آثار بار قائم ،بارگذاري جانبي در دو جهت و نرخ بارگذاري ،در صورتيكه منحني نیرو -تغییرشكل
دستگاه جداساز به عوامل یادشده بستگي داشته باشد ،در نظر گرفته شود.
تغییرمكان طرح كل و تغییرمكان بیشینه كل در سیستم جداساز باید با استفاده از مدلي كه
خصوصیات نیرو -تغییرشكل غیرخطي دستگاههاي جداساز و سیستم باربر جانبي سازه فوقاني را در
نظر ميگیرد محاسبه شود.
 5-1-6-9روسازه
جابجایي حداكثر هر طبقه و نیروي طراحي و جابجایي هر عضو سیستم مقاوم لرزهاي روسازه را
ميتوان با استفاده از مدل ارتجاعي خطي نیز محاسبه نمود ،به شرطي كه:
 -1سختي ارتجاعي معادل هر مولفه غیرارتجاعي سیستم جداساز بر مبناي حداكثر سختي موثر
سیستم جداساز تعیین شود.
 -1تمام اجزاي روسازه براي زلزله طرح در محدوده ارتجاعي خطي باقي بمانند.

 5-6-9روشهاي تحليل ديناميكي
تحلیل دینامیكي به یكي از دو روش طیفي یا تاریخچه زماني انجام ميشود كه ضوابط آن بر اساس بند
 9-4و  14-4و الزامات این بند انجام ميشود.
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 1-5-6-9زلزله ورودي
از زلزلهي طرح (سطح خطر  1طبق فصل سوم) براي محاسبه جابجایي كل سیستم جداساز ،نیروهاي
جانبي و جابجایيها در روسازه و از زلزلهي نادر (سطح خطر  3طبق فصل سوم) براي محاسبه
جابجایي بیشینه كل سیستم جداساز استفاده ميشود.
 5-5-6-9تحليل طيفي
تحلیل طیفي طبق بند  9-4انجام ميشود .نسبت میرایي موثر براي مود اصلي هر راستا در تحلیل
طیفي نباید بزرگتر از نسبت میرایي موثر سیستم جداساز و  4/3در نظر گرفته شود .نسبت میرایي
مودهاي باالتر بر اساس خصوصیات روسازه با فرض پایهي گیردار تعیین ميشود .در این تحلیل براي
محاسبه تغییرمكان طرح كل و تغییرمكان بیشینه كل هر دستگاه باید اثر همزمان  %144حركت زمین
در یك جهت و  %34در جهت عمود بر آن در نظر گرفته شود .تغییرمكان حداكثر سیستم جداساز با
تركیب برداري دو مولفهي متعامد بدست ميآید .برش طراحي هر طبقه ،نباید از برش طبقهي بدست
آمده از (رابطهي  )9-9با جایگزیني  VSبا برش پایهي حاصل از تحلیل طیفي كمتر باشد.
 3-5-6-9تحليل تاريخچه زماني
تحلیل تاریخچه زماني طبق بند  14-4انجام ميشود .حداكثر تغییر مكان سیستم جداساز (بند -5-9
 )3-1با در نظر گرفتن جمع برداري دو مولفهي جابجایي بدست ميآید.

 3-6-9حداقل جابجايي جانبي و نيروهاي طراحي
 1-3-6-9سيستم جداساز و زيرسازه
سیستم جداساز ،پي و اجزاي سازه اي زیر جداساز باید براساس نیروي جانبي زلزله بدون در نظر گرفتن
ضریب  ، RIطراحي شوند .نیروي جانبي طراحي نباید كمتر از  0.9Vbدر نظر گرفته شود.
تغییرمكان طرح كل و تغییرمكان بیشینه كل هر دستگاه از سیستم جداساز به ترتیب نباید كمتر از
 0.9 DTDو  0.8DTMمطابق بند  3-5-9در نظر گرفته شود .با این توجه كه براي محاسبه  DTDو
 DTMبه جاي  DDو  DMبه ترتیب باید از  DDو  DMطبق روابط  11-9و  11-9استفاده گردد:

DD

11-9
11-9
كه در آنها:
 : Tزمان تناوب اصلي روسازه با فرض تكیه بر بستر صلب

1  T TD 

2

DM

1  T TM 

2

DD 

DM 

......
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 5-3-6-9روسازه
روسازه باید با نیروي  VSو توزیع آن در ارتفاع طبق بند  5-5-9طراحي شود.
در صورت استفاده از تحلیل تاریخچه زماني ،حداقل برش پایه در سازههاي منظم  0.6VSو در
سازههاي نامنظم  0.8VSميباشد و در صورت استفاده از روش طیفي حداقل برش پایه ،در سازههاي
منظم  0.8VSو در سازههاي نامنظم  VSميباشد.
 3-3-6-9همپايه كردن
هنگامي كه برش پایه ي حاصل از روش تحلیل طیفي یا تاریخچه زماني كمتر از حداقلهاي بند -6-9
 1-3و  1-3-6-9باشد ،نیروهاي داخلي اعضاء باید متناسب با حداقلهاي یاد شده همپایه شود.
 1-3-6-9محدوديت تغييرمكان نسبي
حداكثر تغییرمكان نسبي طبقه ناشي از زلزله كه شامل جابجایي ناشي از تغییرشكل قائم جداساز نیز
ميگردد داراي محدودیتهاي زیر است:
 -1حداكثر تغییرمكان نسبي طبقات روسازه طبق روش طیفي نباید از  0.015hsxبیشتر شود.
 -1حداكثر تغییرمكان نسبي طبقات سازه حاصل از تحلیل تاریخچه زماني غیرخطي (با در نظر گرفتن
خصوصیات نیرو -تغییر مكان غیرخطي اجزاء) نباید از  0.02hsxبیشتر شود .جابجایي باید با در نظر
گرفتن ضریب  Cdبرابر با  RIطبق رابطهي  14-9تعیین شود .اگر تغییرمكان نسبي از 0.01 / RI
بیشتر شود ،اثر ثانویه  ، P  حاصل از جابجایي جانبي در سازهي فوقاني براي زلزلهي نادر باید
درنظر گرفته شود .در جدول  ،1-9خالصه ضوابط طراحي و محدودیتهاي مربوط به تغییرمكان
سازههاي جداسازي شده بر اساس روشهاي مختلف تحلیل آورده شده است.
جدول  1-9پارامترهاي طراحي لرزهاي

) DD  ( g 42 )(S D1T1TD BD

DD
DTD

DTD  1.1DD

DM

) DM  ( g 4 )(S M 1T1TM BM
2

DTM

Vb

RI

Cd

 0.9 DTD

 0.9 DTD

DTM  1.1DM

 0.8DTM

 0.8DTM

Vb  K D max DD

 0.9Vb

 0.9Vb

Vs  K D max DD RI

 0.8Vs

 0.6Vs

Vs  K D max DD RI

 1.0Vs

 0.8Vs

0.015hsx

0.015hsx

0.020hsx
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 1-9ساير ضوابط طراحي
سیستم جداساز و روسازه باید شرایط و جزئیات مندرج در این بند را نیز دارا باشد.

 1-1-9سيستم جداساز
 1-1-1-9شرايط محيطي
عالوه بر ضوابط بارهاي قائم و جانبي حاصل از باد و زلزله ،سیستم جداساز باید براي شرایط محیطي
دیگر مانند اثر گذشت زمان ،خزش ،خستگي ،حرارت ،رطوبت و مواد مضر طراحي شود.
 5-1-1-9نيروي باد
سازهي جداسازي شده باید نیروي طراحي باد وارد بر روسازه را تحمل كند .در محل سیستم جداساز
باید سیستم مهار مناسبي براي محدود كردن تغییرمكان جانبي سیستم جداساز در حد تغییرمكان
نسبي مجاز ،طبق بند  ،6-5-9نصب شود.
 3-1-1-9مقاومت در مقابل آتش سوزي
مقاومت در مقابل آتشسوزي بر اساس آییننامههاي معتبر ،مشابه آنچه كه براي اعضاي اصلي سازه
نظیر ستون ،دیوار و اعضاي باربر قائم ،تامین ميشود ،باید براي سیستم جداساز نیز در نظر گرفته
شود.
 1-1-1-9نيروي جانبي بازگرداننده
سیستم جداساز باید طوري طراحي شود كه در زمان رسیدن به جابجایي طراحي كل ،توانایي ایجاد
نیروي بازگرداننده ،به مقدار حداقل  0.025Wبیشتر از نیروي متناظر با  %54جابجایي طراحي كل،
را داشته باشد.
 1-1-1-9قيد جابجايي
فاصلهي آزاد در محل قید جابجایي نباید كمتر از تغییرمكان بیشینه كل ، DTM ،باشد ،مگر آنكه
تمامي موارد زیر رعایت شوند:
 -1سیستم جداساز و روسازه ،براي زلزلهي نادر به روشهاي دینامیكي طبق بند  6-9با در نظر گرفتن
خصوصیات غیرخطي اعضا و اجزاي آنها تحلیل شود.
 -1ظرفیت نهایي سیستم جداساز و اجزاي سازهاي زیر آن از نیازهاي مقاومت و جابجایي زلزلهي نادر
بیشتر باشد.
 -3سازهي فوقاني براي پایداري و نیاز شكلپذیري در زلزلهي نادر كنترل شود.
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 -4قید جابجایي ،در جابجایي كمتر از  4/35تغییرمكان طرح كل فعال نگردد ،مگر آنكه با تحلیل نشان
داده شود كه درگیر شدن زود هنگام قید منجر به عملكرد نامطلوب نميگردد.
 6-1-1-9پايداري در برابر بارهاي قائم
هر جز ء از سیستم جداساز باید طوري طراحي شود كه تحت بار قائم طراحي و تغییرمكان بیشینه كل،
پایدار باشد .بار قائم طراحي از تركیب بار حداكثر و حداقل ،به ترتیب روابط  13-1و  19-1با در نظر
گرفتن  ، S MSپارامتر شتاب طیفي نظیر زلزلهي نادر در زمان تناوب  4/1ثانیه ،بجاي  S DSدر هر دو
تركیب بار ،بدست ميآید.
 1-1-1-9واژگوني
ضریب اطمینان در برابر واژگوني روسازه براي تركیب بار بحراني (در زلزلهي نادر) نباید از یك كمتر
باشد .بركنش موضعي هیچیك از اجزاي سیستم مطلوب نیست ،اما در صورت وجود بركنش ،باید
ظرفیت و پایداري دستگاههاي جداساز و سایر اجزاي سازه كنترل شود.
 0-1-1-9بازبيني و جايگزيني
دسترسي براي بازرسي و جایگزین كردن احتمالي هر یك از اجزاي سیستم جداساز باید توسط یك
تیم مهندسي شامل افراد با تجربه امكانپذیر باشد.
 9-1-1-9كنترل كيفيت
برنامهاي مناسب براي آزمایشهاي كنترل كیفیت براي نگهداري سیستم جداساز توسط كارشناس
متخصص مسوول طرح باید ارائه شود.

 5-1-9سيستم سازهاي
 1-5-1-9توزيع افقي نيرو
روي سیستم جداساز باید یك سیستم سازهاي افقي (مانند دیافراگم) براي حفظ پیوستگي سازه در
این تراز پیشبیني شود .این سیستم باید داراي مقاومت و شكلپذیري كافي براي انتقال نیرو ،در اثر
حركات غیر یكنواخت ،از یك قسمت سازه به قسمت دیگر آن باشد.
 5-5-1-9درز انقطاع
حداقل عرض درز انقطاع بین روسازه و دیوارهاي حائل اطراف آن و یا سایر موانع ثابت دیگر نباید كمتر
از تغییرمكان بیشینه كل طبق بند  3-5-9باشد.
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 3-5-1-9سازهي غيرساختماني
سازهي غیرساختماني باید بر اساس تغییرمكان طرح و نیروهاي محاسبه شده طبق بندهاي  5-9یا -9
 6و فصل هفتم طراحي شود.

 0-9اجزاي سازهاي و غيرسازهاي
اجزاي سازهاي و غیرسازهاي باید طبق این بند و با رعایت ضوابط فصل مربوطه طراحي شوند.

 1-0-9اجزاي روسازه
اجزاي روسازه باید براي نیروها و تغییرمكانهاي بدست آمده طبق بندهاي قبلي طراحي شوند.

 5-0-9اجزاي عبوركننده از فصل مشترك جداسازي
این اجزا باید قابلیت تحمل تغییرمكان بیشینه كل ، DTM ،را دارا باشند.

 3-0-9اجزاي زيرسازه
این اجزا باید طبق ضوابط لرزهاي فصل چهارم ،فصل هفتم و فصل هشتم بسته به مورد طراحي شوند.

 9-9پي
پي باید براي نیروهاي حاصل از بندهاي  5-9یا  6-9این فصل طراحي شود.

 18-9بازبيني طرح
بازبیني طرح سیستم جداساز و برنامهریزي آزمایشهاي مربوط باید توسط یك تیم مستقل مهندسي
انجام شود .این تیم باید شامل افراد صاحبنظر و با تجربه در تحلیل و طراحي سیستمهاي جداساز
لرزهاي باشد .این بازبیني باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
 -1مطالعات ویژهي ساختگاهي شامل نحوهي تهیهي شتابنگاشت ،طیف ویژهي ساختگاهي و بررسي
كلیهي معیارهاي طراحي بهكار رفته در پروژه
 -1طراحي اولیه شامل تغییرمكان طرح و تغییرمكان بیشینه كل سیستم جداساز و نیروي جانبي
 -3نظارت بر انجام آزمایش نمونههاي با مقیاس واقعي دستگاههاي جداساز (بند )11-9
 -4طرح نهایي سازهي جداسازي شده و تحلیلهاي انجام شده
 -5برنامهي آزمایشهاي كنترل كیفیت دستگاه جداساز (بند )9-1-3-9
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 11-9آزمايش
خصوصیات تغییرشكل و نسبت میرایي اجزاي سیستم جداساز بر اساس آزمایشهاي مشخص شده در
این بند تعیین ميشود .در صورتي كه از سیستم مقاوم در برابر باد استفاده شده باشد ،باید رفتار آن
نیز در برنامهي آزمایش گنجانده شود.

 1-11-9آزمايش روي نمونهي واقعي
براي هر اندازه و نوع جداساز حداقل باید دو نمونه واقعي تمام مقیاس مورد آزمایش قرار گیرد.
 1-1-11-9ثبت نتايج
براي تمام چرخههاي بارگذاري ،منحني نیرو -تغییرشكل باید ثبت شود.
 5-1-11-9ترتيب مراحل و چرخههاي بارگذاري
در آزمایش دستگاه جداساز با هر نوع و اندازه ،ترتیب زیر باید رعایت شود .در هر مرحله ،تعداد از پیش
تعیین شدهاي چرخه ي بارگذاري جانبي ،تحت بار قائمي برابر با میانگین بار مرده بعالوهي نصف بار
زنده وارد بر دستگاه ،در نظر گرفته شود.
 -1تعداد بیست چرخهي كامل رفت و برگشتي تحت بار جانبي نظیر نیروي طراحي باد درصورت نیاز.
 -1تعداد سه چرخهي كامل رفت و برگشتي به ترتیب براي هریك از دامنههاي تغییرمكان ، 0.25DD
 DD ، 0.5DDو DM
 -3تعداد سه چرخهي كامل رفت و برگشتي تا تغییرمكان بیشینه كلDTM ،
 -4تعداد )  30S D1 /( S DS BDچرخهي كامل رفت و برگشت بارگذاري تا جابجایي طرح كل، DTD ،
ولي نه كمتر از  14چرخه
اگر جداساز لرزهاي وظیفه ي حمل بار قائم حاصل از زلزله را نیز به عهده داشته باشد ،در ادامهي
آزمایشهاي مرحلهي  ،1باید آزمایشهاي مشابه تحت دو بارگذاري قائم اضافي نظیر تركیب
بارگذاريهاي  13-1و  19-1فصل دوم نیز تكرار شود .براي هر دامنهي جابجایي نظیر مرحله  ،1مقدار
 Eیا  QEدر دو بارگذاري ذكر شده ،برابر یا بزرگتر با زلزلهي نظیر دامنهي جابجایي جانبي ميباشد.
براي هر نوع و اندازه دستگاه جداساز مورد آزمایش ميتوان بار قائم حاصل از میانگین نیروهاي رو به
پایین وارد بر دستگاههاي جداساز مشابه را اعمال كرد.
 3-1-11-9جداساز وابسته به نرخ بارگذاري
هرگاه خصوصیات اندازهگیري شده (سختي یا میرایي موثر جداساز) در تغییرمكان طرح حاصل از
آزمایش در هر فركانسي بین  4/1برابر تا دو برابر فركانس موثر طرح 1 TD ،بیش از  %15با مقادیر
نظیر حاصل از آزمایش با فركانس موثر طرح اختالف داشته باشد؛ خصوصیات نیرو -جابجایي دستگاه
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جداساز ،وابسته به نرخ بارگذاري در نظر گرفته ميشود .اگر خصوصیات نیرو -تغییرمكان دستگاه
جداساز وابسته به نرخ بارگذاري باشد ،آزمایشهاي بند  1-1-11-9باید با فركانس موثر طرح ،به
صورت دینامیكي انجام شود .اگر از نمونههایي با ابعاد كاهشیافته براي آزمایش استفاده شود ،فركانس
بارگذاري باید به نحوي مقیاس شود كه نرخ بارگذاري دستگاه مقیاس واقعي را نمایندگي كند.
 1-1-11-9جداساز وابسته به بارگذاري دو جهته
در صورتي كه سختي موثر جداساز براي حاالت بارگذاري یك و دو جهته بیش از  %15با یكدیگر
اختالف داشته باشند ،خصوصیات نیرو -جابجایي جداساز وابسته به بارگذاري دو جهته ميباشد .در این
صورت ،باید آزمایشها با در نظر گرفتن بار در دو جهت با نسبتهاي  4/35 :1 ،4/5 :1 ،4/15 :1و 1:1
برابر جابجایي طرح كل انجام شود.
 1-1-11-9حداكثر و حداقل بار قائم
واحد جداسازي كه بار قائم را تحمل ميكند باید بهطور استاتیكي براي حداكثر و حداقل بار قائم در
تغییرمكان حداكثر كل آزمایش شود .براي انجام آزمایش ،حداكثر و حداقل بار قائم به ترتیب برابر
 (1.2  0.2S MS ) D  QE  L  0.2Sو  (0.9  0.2SMS ) D  QE  1.6Hميباشد كه باید روي
جداساز از یك نوع و اندازه اعمال شود .مولفهي قائم روي جداساز ناشي از بار جانبي زلزله ، QE ،باید
بر اساس زلزلهي نادر محاسبه شود.
 6-1-11-9سيستم فيوزي مقاوم به باد
اگر از سیستم فیوزي مقاوم به باد در سیستم جداساز استفاده شود ،ظرفیت نهایي آن باید با انجام
آزمایش تعیین شود.
 1-1-11-9آزمايش واحدهاي جداساز مشابه
آزمایش نمونهي جداساز در حالتي كه در مقایسه با نمونهي آزمایش شده دیگري شرایط زیر را دارا
باشد ،الزم نیست:
 -1داراي ابعاد مشابه
 -1داراي نوع و مصالح یكسان

 5-11-9تعيين خصوصيات نيرو -جابجايي
خصوصیات نیرو -جابجایي جداساز براساس آزمایش بارگذاري چرخهاي بند  1-11-9مشخص ميشود.
سختي موثر جداساز ، K eff ،براي هر چرخهي بارگذاري از رابطهي  13-9بدست ميآید:
13-9

F  F
  

K eff 

......
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كه در آن:

 F و  : F نیروهاي مثبت و منفي در جابجایي نظیر  و 
 و  : حداكثر جابجایي مثبت و منفي جداساز در هر چرخه از آزمایش با مقیاس واقعي
نسبت میرایي موثر جداساز ،  eff ،براي هر چرخهي بارگذاري از رابطهي  14-9بدست ميآید:

Eloop

14-9

2

 K eff (    )2

 eff 

كه در آن:
 : Eloopانرژي تلف شده در هر چرخهي بارگذاري

 3-11-9كفايت نمونهي آزمايش
عملكرد نمونهي آزمایشي جداساز در صورت برآورده شدن شرایط زیر قابل قبول خواهد بود:
 -1منحني نیرو -جابجایي در كلیهي آزمایشهاي بند  1-11-9داراي شیب مثبت باشد.
 -1در هر نمو جابجایي در آزمایش مشخص شده در ردیف  1بند  1-1-11-9و براي هر تركیب بار
قائم ذكر شده در همان بند:
الف -سختي موثر هر یك از سه چرخهي آزمایش با متوسط سختيهاي موثر بیش از  %15اختالف
نداشته باشد.
ب -سختي موثر هر چرخه و متوسط سختي موثر دو نمونهي آزمایشي جداساز از یك نوع و اندازه (بند
 )1-11-9اختالفي بیش از  %15با یكدیگر نداشته باشند.
 -3تغییر در سختي موثر هر نمونهي آزمایشي طي چرخههاي مشخص شده در ردیف  4بند -1-11-9
 1نسبت به مقدار اولیهي سختي موثر بیش از  %14نباشد.
 -4كاهش در نسبت میرایي موثر هر نمونهي آزمایشي طي چرخههاي مشخص شده در ردیف  4بند
 1-1-11-9نسبت به مقدار اولیهي میرایي موثر بیش از  %14نباشد.
 -5نمونههاي آزمایش شده طبق بند  ، 5-1-11-9باید طي آزمایش پایداري خود را حفظ نمایند.

 1-11-9خصوصيات طراحي سيستم جداساز
 1-1-11-9سختي موثر حداكثر و حداقل
سختي موثر حداكثر ، K D max ،و حداقل ، K D min ،سیستم جداساز نظیر جابجایي طرح ،براساس
آزمایشهاي چرخهاي ردیف  1بند ( 1-1-11-9شكل  )3-9با استفاده از روابط  15-9و 16-9
محاسبه ميشود:


15-9

max

  FD


max

2 DD

F

D

K D max 
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16-9

min

  FD

F




D

min

2 DD

K D min

كه در آنها:

F
 :  Fمجموع قدرمطلق حداكثر نیروهاي جداگرها نظیر جابجایي  Dمنفي
 :  Fمجموع قدرمطلق حداقل نیروهاي جداگرها نظیر جابجایي  Dمثبت
  Fمجموع قدرمطلق حداقل نیروهاي جداگرها نظیر جابجایي  Dمنفي



D

max


 :مجموع قدرمطلق حداكثر نیروهاي جداگرها نظیر جابجایي  DDمثبت

D

max


D

D

min


D

D

min

D

سختي موثر حداكثر ، K M max ،و حداقل ، K M min ،سیستم جداساز نظیر جابجایي حداكثر ،بر اساس
آزمایشهاي چرخهاي ردیف  3بند  1-1-11-9با استفاده از روابط  13-9و  13-9محاسبه ميشود:


13-9

max

13-9

min

  FM

F



M

max

2 DM


  FM


min

2 DM

K M max 

F


M

K M min

كه در آنها:


 :  FMمجموع قدرمطلق حداكثر نیروهاي جداسازها نظیر جابجایي  DMمثبت



 :  FMمجموع قدرمطلق حداكثر نیروهاي جداسازها نظیر جابجایي  DMمنفي

max

max


 :  FMمجموع قدرمطلق حداقل نیروهاي جداسازها نظیر جابجایي  DMمثبت



 :  FMمجموع قدرمطلق حداقل نیروهاي جداسازها نظیر جابجایي  DMمنفي

min

min

 5-1-11-9نسبت ميرايي موثر
نسبت میرایي موثر سیستم جداساز نظیر جابجایي طرح ،  D ،بر اساس آزمایشهاي چرخهاي ردیف 1
بند  1-1-11-9و با استفاده از رابطهي  19-9محاسبه ميشود:
19-9
كه در آن:

  ED 

2
 K D max DD 

1
2

D 

......
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 :  EDكل انرژي تلف شده در سیستم جداساز طي یك چرخهي كامل نظیر جابجایي طرحDD ،

است .این انرژي از جمع انرژيهاي تلفشده در تمامي جداسازها بدست ميآید .انرژي تلفشدهي هر
جداساز بر اساس چرخهاي كه كمترین میرایي موثر را ميدهد ،محاسبه ميشود.
نسبت میرایي موثر سیستم جداساز نظیر جابجایي حداكثر ،  M ،براساس آزمایشهاي چرخهاي ردیف
 1بند  1-1-11-9و با استفاده از رابطهي  14-9محاسبه ميشود:

  EM 

2 
 K M max DM 

14-9

1
2

M 

كه در آن:
 :  EMكل انرژي تلف شده در سیستم جداساز طي یك چرخه كامل نظیر جابجایي حداكثرDM ،
است .این انرژي از جمع انرژيهاي تلفشده در تمامي جداسازها بدست ميآید .انرژي تلفشدهي هر
جداساز بر اساس چرخهاي كه كمترین نسبت میرایي موثر را ميدهد ،محاسبه ميشود.
نیرو
K max


Fmax

K min


Fmin

 I
 I

جابجایي


Fmin


Fmax

شكل  3-9تاثیر سختي در رفتار چرخهاي هر جداساز

18

فصل دهم
سازه با ميراگر
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 1-18مالحظات كلي
 1-1-18گستره
كلیهي سازههاي داراي سیستم میراگر و تمامي اجزاي آنها باید بر اساس الزامات این آییننامه و
مالحظات این فصل طراحي و اجرا شوند .چنانچه میراگر در مرز جدایش سازههاي داراي جداساز
لرزهاي به كار رفته باشد ،مقادیر جابجایي ،سرعت و شتاب باید بر اساس ضوابط فصل نهم تعیین شود.

 5-1-18تعاريف
دستگاه ميراگر:
عضو سازهاي انعطافپذیر از سیستم میراگر كه به سبب حركت نسبي دو انتهاي دستگاه ،باعث
استهالك انرژي ميشود .دستگاه میراگر شامل تمام مفصلها ،پیچها ،صفحههاي اتصال ،اجزاي الحاقي
مهاربندها و سایر اجزایي است كه به منظور اتصال دستگاه میراگر به سایر اعضاي سازهاي موردنیاز
است .دستگاه میراگر به گروههاي وابسته به جابجایي ،سرعت و یا تركیبي از آن دو دستهبندي ميشود
و با توجه به پیكربندي آن ممكن است به صورت خطي یا غیرخطي رفتار نماید.
سيستم ميراگر:
مجموعهي اعضاي سازهاي شامل تمام دستگاههاي میراگر ،همهي اعضاي سازهاي یا مهاربندهایي است
كه به منظور انتقال نیرو از دستگاه میراگر به شالوده سازه یا سیستم باربر لرزهاي استفاده ميشود.
دستگاه ميراگر وابسته به جابجايي:
پاسخ نیرویي میراگر وابسته به جابجایي ،به طور عمده ،تابعي از جابجایي نسبي بین دو انتهاي آن بوده
و مستقل از سرعت نسبي بین دو انتها و فركانس تحریك است.
دستگاه ميراگر وابسته به سرعت:
رابطه نیرو -جابجایي دستگاه میراگر وابسته به سرعت ،به طور عمده ،تابعي از سرعت نسبي بین دو
انتهاي آن است و ميتواند تابعي از جابجایي نسبي بین دو انتهاي دستگاه میراگر نیز باشد.

 5-18الزامات عمومي طراحي
 1-5-18الزامات سيستم
طراحي سازه باید با در نظر گرفتن مباني طراحي سیستم باربر لرزهاي و نیز الزامات خاص سیستم
می راگر كه در بندهاي این فصل آمده است ،انجام پذیرد .سیستم باربر لرزهاي باید داراي مقاومت كافي
براي تحمل نیروهاي تعریف شده در بند  1-1-1-14باشد .تركیب سیستم باربر لرزهاي و سیستم
میراگر ميتواند به منظور تامین ضوابط جابجایي نسبي بهكارگرفته شود.
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 1-1-5-18سيستم باربر لرزهاي
سازه با سیستم میراگر ،در هر راستاي جانبي باید داراي یكي از انواع سیستم باربر لرزهاي مندرج در
جدول  4-4باشد.
سیستم باربر لرزهاي در هر راستا باید الزامات بند  3-14و نیز الزامات زیر را تامین كند:
الف -برش پایهي طراحي نباید كمتر از برش پایهي حداقل ، Vmin ،محاسبه شده توسط روابط 1-14
و  1-14باشد:
V
Vmin  u
1-14
BV  I
1-14
Vmin  0.75Vu
كه در آن:
 : Vuبرش پایهي لرزهاي در راستاي مورد نظر كه بر اساس بند  3-4تعیین ميشود.
 : BV  Iثابت عددي كه مقدار آن در جدول  1-14با فرض نسبت میرایي موثر برابر با مجموع نسبت

میرایي ویسكوز ، Vm ،در مود اصلي سازه ) ،(m=1در راستاي مورد نظر و نسبت میرایي ذاتي،  I ،
داده شده است.
در راستاي مورد نظر ،منظور از مود اصلي سازه كه در این فصل با  m=1نشان داده شده است ،مودي
است كه بیشترین مشاركت جرمي در آن راستا را دارا باشد ،كه لزوما متناظر با بزرگترین زمان تناوب
نیست .اگرچه براي سازههاي متداول معموال مود اصلي سازه متناظر با بزرگترین زمان تناوب ميباشد.
تبصره :برش پایهي لرزهاي كه براي طراحي سیستم لرزهبر مورد استفاده قرار ميگیرد ،در صورت
وجود یكي از شرایط زیر باید برابر  1.0Vuدر نظر گرفته شود:
 -1تعداد دستگاههاي میراگر نصب شده در هر طبقه در راستاي مورد نظر به منظور تحمل پیچش،
كمتر از  1باشد.
 -1سیستم لرزهبر داراي نامنظمي در ارتفاع از نوع ب (جدول  )1-4و یا نامنظمي در پالن از نوع ب
(جدول  )1-4باشد.
ب -حداقل مقاومت مورد نیاز براي اعضاي سیستم لرزهبر كه به طور مشترك با سیستم میراگر كار
ميكنند و یا به نحوي در تحمل نیروهاي سیستم میراگر مشاركت دارند ،باید الزامات بند  1-3-14را
نیز تامین كند.
 5-1-5-18سيستم ميراگر
اعضاي سیستم میراگر باید به نحوي طراحي شوند كه تحت نیروهاي زلزلهي طرح كاهش نیافته ،بر
اساس بند  1-1-3-14ارتجاعي باقي بمانند ،مگر آنكه نتایج تحلیل و یا آزمایش نشان دهد كه پاسخ
غیرارتجاعي ،اثر منفي بر عملكرد سیستم میراگر نداشته و الزامات بند  6-1-3-14رعایت شده باشد.
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جدول  1-14ثابت میرایي  BmM ، BmD ، B1M ، BR ، B1D ، BV  Iو B1E
(در شرایطي كه زمان تناوب سازه بزرگتر یا مساوي  T0است)

نسبت ميرايي موثر ،
(درصد ميرايي بحراني)

ثابتهاي ميرايي

1

4/3

5

1/4

14

1/1

14

1/5

34

1/3

44

1/1

54

1/4

64

1/3

34

3/4

34

3/3

94

3/6

 144

4/4

 5-5-18حركت زمين
 1-5-5-18طيف طرح
طیفهاي زمینلرزههاي زلزلهي طرح و زلزلهي نادر كه منطبق با الزامات بند  4-3ایجاد شدهاند باید
براي تحلیل و طراحي سازهي داراي سیستم میراگر مورد استفاده قرار گیرند .تهیهي طیفهاي طرح
ویژهي ساختگاه در صورت احراز یكي از شرایط زیر به منظور طراحي سازهي داراي سیستم میراگر
الزامي است:
الف -سازه بر روي خاك نوع ( IVطبق استاندارد  )1344واقع باشد.
ب -سازه در ساختگاهي با ( S1بر حسب  )gبزرگتر یا مساوي  4/6قرار داشته باشد كه در آن S1

پارامتر شتاب طیفي در زمان تناوب یك ثانیه روي بستر سنگي در زلزلهي نادر (زلزلهاي با احتمال
فراگذشت  %1در  54سال) ميباشد.
 5-5-5-18تاريخچهي حركت زمين
در صورت برقراري یكي از شرایط زیر ،تحلیل و طراحي تمامي سازههاي داراي سیستم میراگر تحت
زلزلهي طرح و زلزلهي نادر باید توسط شتابنگاشت تولید شده بر اساس الزامات این بخش صورت
بگیرد:
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الف -سازه در ساختگاهي با  S1بزرگتر یا مساوي  4/6قرار داشته باشد.
ب -سیستم میراگر به صورت صریح مدل شده باشد.
انتخاب شتابنگاشت براي تحلیل تاریخچه زماني با توجه به ضوابط بند  14-4با در نظر گرفتن
محدودهي زمان تناوب  0.5T1Dتا  1.25T1Mبه جاي  0.2Tتا  1.5Tانجام ميشود T1D .و T1M
به ترتیب زمان تناوب موثر مود اصلي نوسان سازه در جابجایي طرح و جابجایي بیشینه هستند كه
براي راستاي مورد بررسي مقدار آنها در روش طیفي و روش بارجانبي معادل به ترتیب توسط بند
 5-1-4-14یا  5-1-5-14تعیین ميشود.

 3-5-18انتخاب روش تحليل
براي طراحي سازهي داراي سیستم میراگر باید با توجه به الزامات این بند از روشهاي خطي،
غیرخطي و یا تركیبي از آنها استفاده نمود.
در صورت قرارگیري سازه در ساختگاهي داراي  S1بزرگتر یا مساوي  ،4/6صرفنظر از روش تحلیل
مورد استفاده ،بیشینه پاسخ دینامیكي سازه و اعضاي سیستم میراگر باید توسط یك تحلیل غیرخطي
تاریخچه زماني مورد تایید قرار بگیرد.
 1-3-5-18روشهاي غيرخطي
روشهاي غیرخطي مورد اشاره در بند  3-14ميتوانند براي طراحي تمامي سازههاي داراي سیستم
میراگر به كار برده شوند.
 5-3-5-18روش طيفي
به كارگیري روش طیفي مورد اشاره در بند  4-14براي طراحي سازهي داراي سیستم میراگر مشروط
به شروط زیر است:
الف -در راستاي مورد نظر ،سیستم میراگر در هر طبقه داراي حداقل  1دستگاه میراگر باشد كه قابلیت
تحمل پیچش را دارند.
ب -نسبت میرایي موثر كل سازه در جابجایي طرح ،  mD ،در مود اصلي سازه )m = 1( ،در راستاي
مورد نظر از  %35بیشتر نباشد.
 3-3-5-18روش بار جانبي معادل معادل
استفاده از روش بار جانبي معادل مورد اشاره در بند  5-14در صورتي براي طراحي سازهي داراي
سیستم میراگر مجاز است كه:
الف -در راستاي مورد نظر ،سیستم میراگر در هر طبقه داراي حداقل  1دستگاه میراگر باشد كه قابلیت
تحمل پیچش را دارند.
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ب -نسبت میرایي موثر كل سازه در جابجایي طرح ،  mD ،درمود اصلي سازه )m = 1( ،در راستاي
مورد نظر از  %35بیشتر نباشد.
پ -سیستم لرزهبر داراي نامنظمي در ارتفاع از نوع الف ،ب ،پ و یا ت جدول  1-4و یا نامنظمي در
پالن از نوع الف یا ب جدول  1-4نباشد.
ت -با توجه به الزامات بند  11-4سقفها داراي دیافراگم صلب باشند.
ث -ارتفاع سازه از روي تراز پایه از  34متر تجاوز نكند.

 1-5-18سيستم ميراگر
 1-1-5-18طراحي دستگاه ميراگر
طراحي ،ساخت و نصب دستگاههاي میراگر باید در برابر زلزلههاي نادر و نیز شرایط زیر پاسخگو باشد:
الف -افت ناشي از نیروهاي لرزهاي در چرخههاي پایین و جابجایيهاي بزرگ
ب -افت ناشي از نیروي باد ،نیروهاي حرارتي و یا سایر نیروهاي چرخهاي در چرخههاي باال و
جابجایيهاي كوچك
پ -نیروها و جابجایيهاي ناشي از بارهاي ثقلي
ت -چسبندگي اجزاي دستگاه میراگر به سبب خوردگي و یا سایش ،فساد زیستي ،رطوبت و یا
واكنشهاي شیمیایي
ث -مواجهه با شرایط محیطي شامل حرارت ،بخار ،رطوبت ،تشعشعات رادیویي (مانند نور فرابنفش)،
مواد واكنشدهنده و یا خورنده (مانند آبنمك) و شرایط احتمالي دیگر
دستگاههاي میراگر در معرض خرابي ناشي از خستگي در چرخههاي پایین باید بدون لغزش ،حركت و
یا ارتعاش غیرارتجاعي در برابر نیروي باد مقاومت كنند.
طراحي دستگاههاي میراگر باید با درنظر گرفتن محدودهي دمایي ،خراشیدگي سطحي دستگاه میراگر،
رواداريهاي تولید و سایر آثاري كه سبب تغییر مشخصات دستگاه میراگر در طي عمر طراحي آن
ميشود ،صورت گیرد.
 5-1-5-18حركت چندمحوره
نقاط اتصال دستگاه هاي میراگر باید داراي تمهیدات الزم براي سازگاري با جابجایي همزمان در جهات
طولي ،جانبي و قائم سیستم میرایي باشند.
 3-1-5-18بازرسي و آزمايش دورهاي
دسترسي كافي جهت بازرسي و جداكردن تمامي دستگاههاي میراگر باید فراهم باشد.
طراح رسمي كه مسوولیت طراحي سازه را بر عهده دارد باید یك برنامهي زمانبندي مناسب براي
بازرسي و آزمایش هریك از انواع دستگاههاي میراگر تنظیم كند تا از پاسخ قابل اعتماد دستگاههاي
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میراگر در طول عمر طراحي آنها اطمینان حاصل كند .میزان بازرسي باید با توجه به اطالعات موجود
از تاریخچهي كاركرد دستگاههاي میراگر و احتمال تغییر مشخصات دستگاههاي میراگر در طي عمر
طراحي آنها تعیین شود.
 1-1-5-18كنترل كيفيت
به عنوان بخشي از برنامهي اطمینان از كیفیت كه با توجه به توصیههاي مراجع معتبر تنظیم شده
است ،طراح رسمي مسوول طراحي سازه باید یك برنامهي كنترل كیفیت براي تولید دستگاههاي
میراگر تنظیم كند .به عنوان یك حداقل ،این برنامه باید شامل آزمایشهاي الزم مورد اشاره در بند
 9-14باشد.

 3-18روشهاي تحليل غيرخطي
مشخصات سختي و میرایي به كار رفته در مدلسازي دستگاههاي میراگر باید برگرفته از ،یا تایید شده
توسط آزمایش دستگاههاي میراگر ،چنانكه در بند  9-14تصریح شده است ،باشد .بر اساس نیاز،
مشخصات نیرو -تغییرشكل غیرخطي دستگاههاي میراگر باید منعكسكنندهي وابستگي دستگاههاي
میراگر به بسامد ،دامنه و مدت زمان بارگذاري لرزهاي باشد.

 1-3-18روش تاريخچه زماني غيرخطي
مدل ریاضي سازه و سیستم میرایي استفاده شده در یك تحلیل تاریخچه زماني غیرخطي باید بر
اساس الزامات بند  3-14-4و نیز بند حاضر تعیین شود .مدل باید به طور مستقیم رفتار غیرخطي
چرخهاي اعضاي سازه و سیستم میراگر را به منظور تعیین پاسخ در بر بگیرد.
میرایي ذاتي سازه نباید بزرگتر از  %5میرایي بحراني در نظر گرفته شود ،مگر آنكه اطالعات مربوط به
آزمایشهاي انجام شده در سطح تغییر شكل متناظر با جابجایي سیستم لرزهبر در آستانهي نقطهي
تسلیم ،استفاده از مقادیر بزرگتر را توجیه كند.
اگر نیروي محاسبه شده در یكي از اعضاي سیستم لرزهبر از  1/5برابر مقاومت اسمي آن تجاوز نكند،
مدلسازي آن عضو به صورت ارتجاعي بالمانع است.
 1-1-3-18مدلسازي دستگاه ميراگر
مدلهاي ریاضي دستگاههاي میراگر وابسته به جابجایي باید دربرگیرندهي رفتار چرخهاي دستگاههاي
میراگر منطبق با اطالعات آزمایشگاهي و منعكسكنندهي تمامي تغییرات قابل توجه در مقاومت،
سختي و شكل منحني چرخهاي باشند .مدلهاي ریاضي دستگاههاي میراگر وابسته به سرعت باید از
ثابت سرعت برگر فته شده از اطالعات آزمایشگاهي استفاده كنند .در صورت تغییر این ثابت با تغییر
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زمان و یا دما انعكاس چنین رفتاري در مدل ریاضي الزامي است .مدلسازي اعضایي از سیستم میراگر
كه متصلكنندهي واحدهاي میراگر به سازه هستند الزامي است.
استثنا:چنانچه انتظار تغییر مشخصات دستگاههاي میراگر طي تحلیل تاریخچه زماني ميرود ،اجازهي
محاسبهي كرانهاي باال و پایین پاسخ سازهاي با در نظرگرفتن حدود باال و پایین مشخصات دستگاه
میراگر داده مي شود .در نظر گرفتن حدود مربوط به مشخصات تغییرپذیر دستگاههاي میراگر باید به
نحوي باشد كه نتایج مشابهي با انعكاس صریح وابستگي این ویژگيها به زمان در تحلیل تاریخچه
زماني ایجاد كند.
 5-1-3-18پارامترهاي پاسخ
عالوه بر پارامترهاي پاسخ ارائه شده در بند  1-3-14-4براي هر زمینلرزه ،مورد استفاده در تحلیل
تاریخچه زماني ،پارامترهاي پاسخ مربوط به مقدار بیشینه نیرو ،جابجایي و سرعت (در مورد
دستگاههاي میراگر وابسته به سرعت) هریك از دستگاههاي میراگر نیز باید تعیین گردد.
در صورت استفاده از حداقل  3جفت شتابنگاشت جهت انجام تحلیل تاریخچه زماني ،مقادیر طرح
نیروها ،جابجایيها و سرعتهاي دستگاههاي میراگر را ميتوان از میانگینگیري مقادیر بدست آمده از
تحلیل محاسبه نمود .در صورت به كارگیري كمتر از  3جفت شتابنگاشت ،مقادیر بیشینهي نیروها،
جابجایيها و سرعتهاي دستگاه هاي میراگر باید به عنوان مقادیر طرح به كار برده شوند .استفاده از
كمتر از  3جفت شتابنگاشت به منظور انجام تحلیل مجاز نیست.

 5-3-18روش استاتيكي غيرخطي
در این روش ،مدلسازي غیرخطي توضیح داده شده در بند  3-14-4و روش محاسبهي نیروهاي
جانبي توضیح داده شده در بند  3-4باید در مورد سیستم لرزهبر به كار برده شود .به منظور محاسبهي
تقاضاي شكلپذیري موثر مربوط به زمینلرزهي زلزلهي طرح ،  D ،و زمینلرزهي زلزلهي نادر،  M ،
به ترتیب موجود در روابط  54-14و  ،55-14ميباید منحني نیرو -جابجایي بدست آمده از این تحلیل
جایگزین جابجایي تسلیم موثر ، DY ،موجود در رابطهي  56-14شود .در روابط 14-14 ،3-14 ،6-14
و  11-14مربوط به روش طیفي و  16-14 ،15-14و  34-14مربوط به روش بار جانبي معادل ،نسبت
 Ru Cdباید برابر با  1فرض شود.

 1-18روش طيفي
در صورت استفاده از روش طیفي به منظور تحلیل سازهي داراي سیستم میراگر ،الزامات این بند باید
در نظر گرفته شوند.
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 1-1-18مدلسازي
مدل ریاضي سیستم لرزهبر و سیستم میراگر باید بیانگر توزیع جرم ،سختي و میرایي در فضاي
سهبعدي در تمام قسمتهاي سازه باشد .روش مدلسازي و تحلیل باید از الزامات بند  9-4براي
سیستم لرزهبر و الزامات این بند براي سیستم میراگر پیروي كند .مشخصات سختي و میرایي سیستم
میراگر باید مبتني بر (یا تایید شده توسط) نتایج آزمایشگاهي مربوط به دستگاههاي میراگر كه در بند
 9-14آمده است باشد.
سختي ارتجاعي قسمتهایي از سیستم میرایي كه مجزا از دستگاههاي میراگر هستند ،باید به صورت
صریح مدلسازي شود .سختي دستگاههاي میراگر با توجه به نوع دستگاه میراگر به صورت زیر
مدلسازي ميشود:
الف -دستگاههاي میراگر وابسته به جابجایي :دستگاههاي میراگر وابسته به جابجایي باید به كمك یك
سختي معادل كه منعكسكنندهي نیروي دستگاه میراگر در جابجایي پاسخ مورد نظر (به عنوان مثال
جابجایي نسبي طرح طبقه) است مدلسازي شود .به عنوان یك جایگزین ،سختي دستگاههاي میراگر
هیسترتیك و اصطكاكي را ميتوان از تحلیل طیفي حذف نمود مشروط بر آنكه نیروهاي طرح در
دستگاههاي میراگر وابسته به جابجایي ، QDSD ،به صورت نیروهاي خارجي به مدل وارد شوند (بند
.)5-1-3-14
ب -دستگاههاي میراگر وابسته به سرعت :دستگاههاي میراگر وابسته به سرعت كه داراي مؤلفهي
سختي هستند (مانند دستگاههاي میراگر ویسكواالستیك) باید با سختي موثر متناظر با دامنه و بسامد
مورد نظر مدلسازي شوند.

 5-1-18سيستم مقاوم لرزهاي
 1-5-1-18برش پايهي لرزهاي
برش پایهي لرزهاي سازه ، Vu ،در یك راستاي داده شده باید به صورت تركیبي از مولفههاي مودي،
 ، Vmتعیین شود ضمن آنكه رابطهي  3-14را نیز برآورده كند .مقدار طبق بند  1-1-1-14تعیین
ميشود:
3-14
Vu  Vmin
برش پایهي لرزهاي سازه ، Vu ،باید بر اساس روش جذر مجموع مربعات ( )SRSSو یا تركیب مرتبهي
دوم كامل مولفههاي مودي برش پایه ، Vm ،تعیین شود.
 5-5-1-18برش پايهي مودي
برش پایهي مودي مود  mنوسان سازه  ، Vm ،در راستاي مورد نظر باید با توجه به روابط  4-14تعیین
شود:
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Vm  CsmWm

 -4-14الف
2

 -4-14ب

 n

  wiim 

Wm   in1
 wiim2
i 1

كه در آن:
 : Csmضریب زلزله در مود  mنوسان سازه در جهت مورد نظر كه با توجه به بند ( 4-1-4-14براي
مود اصلي با  )m=1و یا بند ( 6-1-4-14براي مودهاي باالتر با  )m>1تعیین ميشود.
 : Wmوزن موثر لرزهاي مود  mنوسان سازه
 : wiسهمي از وزن موثر لرزهاي كل ، W ،كه به تراز  iاختصاص ميیابد.

 : imدامنهي شكل مودي تراز  iسازه در مود  mنوسان در راستاي مورد نظر
 : nتعداد مودهاي نوسان سازه ،درنظرگرفته شده به نحوي كه حداقل  %94وزن موثر لرزهاي را
پوشش دهند.
 3-5-1-18ضريب مشاركت مودي
ضریب مشاركت مودي مود  mنوسان سازه ، m ،در راستاي مورد نظر باید با توجه به رابطهي 5-14
تعیین شود:
Wm

5-14

n

 w

i im

m 

i 1

 1-5-1-18ثابت پاسخ لرزهاي مود اصلي
ثابت پاسخ لرزهاي مود اصلي ، Cs1 ،در راستاي مورد نظر باید با توجه به روابط  6-14و  3-14تعیین
شود:
6-14

T1D  Ts

براي

3-14

T1D  Ts

براي

كه در آن:
 : Tsزمان تناوب تعریف شده طبق رابطهي 11-3

  0 ، Cdو  : Ruضرایب مربوط به سازه طبق جدول 4-4

R  S
Cs1   u  DS
 Cd  0 B1D
R 
S D1
Cs1   u 
 Cd  T1D 0 B1D 
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 : B1Dثابت عددي كه مقدار آن در جدول  1-14براي میرایي موثر(  mD ،با  ،)m = 1در زمان تناوب
 ، T1Dداده شده است.
 S D1و  : S DSپارامترهاي شتاب طیفي طبق فصل سوم
 1-5-1-18تعيين زمان تناوب مود اصلي
زمان تناوب موثر مود اصلي ( )m = 1در زلزلهي طرح ، T1D ،و زلزلهي نادر ، T1M ،باید با در
نظرگرفتن صریح مشخصهي نیرو -تغییرشكل پس از تسلیم سازه و یا به كمك روابط  3-14و  9-14و
با لحاظ زمان تناوب مود اصلي سازه ، T1 ،تعیین شود:
3-14

T1D  T1  D

9-14

T1M  T1 M

 6-5-1-18ثابت پاسخ لرزهاي مود باالتر
ثابت پاسخ لرزهاي مود  mنوسان سازه باالتر از مود اصلي ( ، Csm ، )m > 1در راستاي مورد نظر باید با
استفاده از روابط  14-14و  11-14تعیین شود:
14-14
11-14

Tm  TS
Tm  TS

براي
براي

R  S
Csm   u  DS
 Cd  0 BmD
R 
S D1
Csm   u 
 Cd  Tm 0 BmD 

كه در آن:
 : Tmزمان تناوب مود  mنوسان سازه در راستاي مورد نظر

 : BmDثابت عددي كه مقدار آن در جدول  1-14براي میرایي موثر ،  mD ،در زمان تناوب  ، Tmداده
شده است.
 1-5-1-18نيروي جانبي طرح
نیروي جانبي طرح در تراز  iدر مود  mنوسان سازه در راستاي مورد نظر ، Fim ،با استفاده از رابطهي
 11-14تعیین ميشود:
11-14

m
Vm
Wm

Fim  wiim

نیروهاي طرح در اعضاي سیستم لرزهبر با استفاده از روش  SRSSو یا تركیب مرتبهي دوم كامل
نیروهاي طرح مودي محاسبه ميشود.
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 3-1-18سيستم ميراگر
نیروهاي طرح در دستگاههاي میراگر و سایر اعضاي سیستم میراگر باید بر مبناي پارامترهاي بازتاب
تغییرشكل هر طبقه ،جابجایي نسبي طبقه و سرعت طبقه كه در بندهاي بعد توضیح داده ميشود،
محاسبه شود.
جابجایيها و سرعتهاي به كار رفته براي محاسبهي بیشینه نیروي ایجاد شده در دستگاههاي میراگر
در هر طبقه ،باید با توجه به زاویهي قرارگیري دستگاه میراگر نسبت به افق و افزایش پاسخ به سبب
پیچش مورد نیاز براي طراحي سیستم لرزهبر محاسبه شوند.
تغییرشكلهاي سقف در تراز   iD ،iو  ،  iMجابجایيهاي نسبي طبقه  D ،و   Mو سرعتهاي
طبقه  D ،و   Mباید به ترتیب براي زلزلههاي طرح و نادر با توجه به الزامات این بند محاسبه شود.
 1-3-1-18تغييرشكل طبقه در زلزلهي طرح
تغییرشكل سازه در اثر زلزلهي طرح در تراز  iدر مود  mنوسان سازه ،  imD ،در راستاي مورد نظر با
استفاده از رابطهي  13-14تعیین ميشود:

 imD  DmDim

13-14
كه در آن:

 : DmDجابجایي بام در مود  mسازه در زلزلهي طرح طبق بند 1-3-4-14
تغییرشكل طرح كل در هر طبقهي سازه با استفاده از روش  SRSSو یا تركیب مرتبهي دوم كامل
تغییرشكلهاي مودي زلزلهي طرح محاسبه ميشود.
 5-3-1-18جابجايي بام در زلزلهي طرح
جابجایي بام در مود اصلي ( )m = 1و مودهاي باالتر ( )m > 1سازه در اثر زلزلهي طرح D1D ،و
 ، DmDدر راستاي مورد نظر باید با استفاده از روابط  14-14و  15-14محاسبه شود:
براي : m = 1
-14-14الف

T1D  Ts

براي

-14-14ب

T1D  Ts

براي

2
2
 g  S T
 g  S T
D1D   2 1 DS 1D   2 1 DS 1
B1D
B1E
 4 
 4 
 g  S T
 g  S T
D1D   2 1 D1 1D   2 1 D1 1
B1D
B1E
 4 
 4 

براي : m > 1
15-14
كه در آن:

 g  S T  g  S T
DmD   2 m D1 m   2 m
BmD  4 
BmD
 4 

2
DS m
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 : B1Eثابت عددي كه مقدار آن در جدول  1-14براي میرایي موثر ،  I  V 1 ،در زمان تناوب ، T1
داده شده است.
 : Γ mضریب مشاركت مود  mنوسان سازه با استفاده از رابطهي 5-14
 3-3-1-18جابجايي نسبي طبقه در اثر زلزلهي طرح
جابجایي نسبي طرح طبقه در مود اصلي ، 1D ،و مودهاي باالتر ،)m > 1(  mD ،در راستاي مورد
نظر باید با توجه به الزامات بند  1-14-4و با استفاده از جابجایيهاي مودي بام بند 1-3-4-14
محاسبه شود.
جابجایي نسبي طرح كل طبقه ،  D ،باید با استفاده از روش  SRSSو یا تركیب مرتبهي دوم كامل
) ،(CQCجابجایيهاي نسبي زلزلهي طرح مودي تعیین شود.

 1-3-1-18سرعت طبقه در اثر زلزلهي طرح
سرعت طرح طبقهي سازه در مود اصلي ، 1D ،و مودهاي باالتر ،)m > 1(  mD ،در راستاي مورد
نظر باید با استفاده از روابط  16-14و  13-14تعیین شود:

1D
T1D

 2 mD
Tm

16-14

1D  2

13-14

 mD

سرعت طرح كل طبقه ،  D ،باید با استفاده از روش  SRSSو یا تركیب مرتبهي دوم كامل )،(CQC
جابجایيهاي نسبي مودي زلزلهي طرح تعیین شود.
 1-3-1-18پاسخ تحت زلزلهي نادر
بیشینهي تغییرشكل مودي كل سقف در تراز  ،iمقادیر جابجایي نسبي طبقهي طرح و مقادیر سرعت
طبقهي طرح باید به ترتیب مبتني بر بندهاي  3-3-4-14 ،1-3-4-14و  4-3-4-14باشد به جز
جابجایي بام طرح كه باید با بیشینه جابجایي بام جایگزین شود .بیشینه جابجایي بام سازه در راستاي
موردنظر براي مود اصلي ، D1M ،و مودهاي باالتر (m>1) ، DmM ،باید با توجه به روابط  13-14و
 19-14محاسبه شود:
-13-14الف
-13-14ب

T1M  Ts
T1M  Ts

براي
براي

2
2
 g  S MS T1M  g  S MS T1
D1M   2 Γ1
  2 Γ1
B1M
B1E
 4 
 4 
 g  S T
 g  S T
D1M   2 Γ1 M 1 1M   2 Γ1 M 1 1
B1M
B1E
 4 
 4 
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2
 g  S T  g  S T
DmM   2 m M 1 m   2 m MS m
BmM
BmM
 4 
 4 

كه در آن:

 : BmMثابت عددي كه مقدار آن در جدول  1-14براي نسبت میرایي موثر ،  mM ،در زمان تناوب

 ، Tmداده شده است.
 : S MSپارامتر شتاب طیفي نظیر زلزلهي نادر براي نسبت میرایي  %5در زمان تناوب كوتاه ( 4/1ثانیه)
كه از رابطهي ( S MS  Fa S sطبق فصل سوم) بدست ميآید.
 : S M 1شتاب طیفي نظیر زلزلهي نادر براي نسبت میرایي  %5در زمان تناوب یك ثانیه كه از رابطهي
( S M 1  Fv S1طبق فصل سوم) بدست ميآید.

 1-18روش بار جانبي معادل
در صورت استفاده از روش بار جانبي معادل براي طراحي سازهي داراي سیستم میراگر ،رعایت الزامات
این بخش ضروري است.

 1-1-18مدلسازي
اعضاي سیستم باربر لرزهاي باید به نحوي مدلسازي شوند كه با الزامات بند  3-4سازگار باشد .به
منظور تحلیل سازه ،تكیهگاه آن را ميتوان صلب فرض نمود.
اعضاي سیستم میراگر باید براي تحمل نیروهاي طرح دستگاههاي میراگر كه به زمین و نیز به سیستم
باربر لرزهاي منتقل ميشوند مدلسازي شوند .سختي موثر دستگاههاي میراگر وابسته به سرعت باید
در مدل منعكس شود.
در صورت محاسبهي میرایي موثر بر اساس روش ارائه شده در بند  6-14و اصالح پاسخ بر اساس این
میرایي مطابق با ضوابط بندهاي  1-5-14و  ،3-5-14نیازي به مدلسازي صریح دستگاههاي میراگر
نیست.
خصوصیات سختي و میرایي دستگاههاي میراگر جهت انعكاس در مدل باید مبتني بر یا تایید شده
توسط آزمایش دستگاههاي میراگر براساس مندرجات بند  9-14باشد.

 5-1-18سيستم مقاوم لرزهاي
 1-5-1-18برش پايهي لرزهاي
برش پایهي لرزهاي سیستم باربر لرزهاي ، Vu ،در راستاي مورد نظر باید به صورت تركیب دو مولفهي
مودي  V1و  VRبا توجه به رابطهي  14-14تعیین شود:
14-14

Vu  V12  VR2  Vmin
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كه در آن:
 : V1مقدار برش پایهي لرزهاي مود اصلي در راستاي موردنظر از پاسخ در زلزلهي طرح مطابق با بند
1-1-5-14
 : VRمقدار برش پایهي لرزهاي مود ماندگار در راستاي موردنظر در زلزلهي طرح مطابق با بند -5-14
6-1
 : Vminحداقل مقدار مجاز برش پایه براي طراحي سیستم باربر لرزهاي سازه در راستاي موردنظر
مطابق با بند 1-1-1-14
 5-5-1-18برش پايهي مود اصلي
برش پایهي مود اصلي ، V1 ،باید با استفاده از رابطهي  11-14تعیین شود:
V1  Cs1W1

11-14
كه در آن:
 : Cs1ضریب زلزله براي مود اصلي كه طبق بند  4-1-5-14تعیین ميشود.

 : W1وزن لرزهاي موثر مود اصلي ،دربرگیرندهي سهمي از بار زنده كه توسط رابطهي -4-14ب و براي
 m =1تعیین ميشود.
 3-5-1-18خصوصيات مود اصلي
بردار شكل مودي مود اصلي ، i1 ،و ضریب مشاركت آن ، 1 ،باید یا به كمك تحلیل دینامیكي از مدل
منعكسكنندهي خصوصیات االستیك سازهاي و خصوصیات تغییرشكلي اعضاي مقاوم و یا به وسیله
روابط  11-14و  13-14تعیین شود:
h
i1  i
11-14
hr
W
1  n 1
13-14
 wii1
i 1

كه در آن:
 : hiارتفاع از تراز پایه تا تراز
 : hrارتفاع سازه از تراز پایه تا تراز بام
زمان تناوب اصلي ، T1 ،یا به كمك تحلیل دینامیكي از مدل منعكسكنندهي خصوصیات ارتجاعي
سازهاي و خصوصیات تغییرشكلي اعضاي مقاوم و یا به وسیلهي رابطهي  14-14محاسبه ميشود:
i
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n

w

2
i i

14-14

T1  2

i 1
n

g  Fi i
i 1

كه در آن:
 : Fiنیروي جانبي در تراز  iسازه كه بر اساس ضوابط بند  4-3-4توزیع ميشود.

 :  iتغییرشكل ارتجاعي در تراز  iسازه در اثر نیروي جانبي Fi
 1-5-1-18ضريب زلزله براي مود اصلي

ضریب زلزله براي مود اصلي ، Cs1 ،با استفاده از رابطهي  15-14یا  16-14محاسبه ميشود:
15-14

T1D  Ts

براي

16-14

T1D  Ts

براي

 S DS

 0 B1D

S D1

 T1D 0 B1D 

R
Cs1   u
 Cd
R
Cs1   u
 Cd

 1-5-1-18تعيين زمان تناوب مود اصلي
زمان تناوب موثر مود اصلي ( )m = 1در زلزلهي طرح ، T1D ،و زلزلهي نادر ، T1M ،باید با در نظر
گرفتن صریح مشخصهي نیرو -تغییرشكل پس از تسلیم سازه و یا به كمك روابط  13-14و 13-14
تعیین شود:
13-14

T1D  T1  D

13-14

T1M  T1 M

 6-5-1-18برش پايهي مود ماندگار
برش پایهي مود ماندگار ، VR ،باید با استفاده از رابطهي  19-14تعیین شود:
19-14

VR  CsRWR

كه در آن:
 : CsRضریب زلزله براي مود ماندگار طبق بند 3-1-5-14
 : WRوزن موثر سازه در مود ماندگار موثر كه با استفاده از رابطهي  31-14تعیین ميشود.

فصل دهم :سازه با ميراگر101 /

 1-5-1-18خصوصيات مود ماندگار
خصوصیات مود ماندگار شامل شكل مودي ، i R ،ضریب مشاركت ، R ،وزن لرزهاي موثر سازه، WR ،
و زمان تناوب موثر ، TR ،باید با استفاده از روابط  34-14تا 33-14تعیین شوند:

1  1i1
1  1

34-14

iR 

31-14

R  1  1

31-14

WR  1  W1

33-14

TR  0.4T1

 0-5-1-18ضريب زلزله براي مود ماندگار
ضریب زلزله براي مود ماندگار ، CsR ،باید با استفاده از رابطهي  34-14تعیین شود:
34-14

R  S
CsR   u  DS
 Cd  0 BR

كه در آن:
 : BRثابت عددي كه مقدار آن در جدول  1-14براي میرایي موثر ،  R ،در زمان تناوب  ، TRداده
شده است.
 9-5-1-18نيروي جانبي طرح
نیروي جانبي طرح در اعضاي سیستم باربر لرزهاي در تراز  iناشي از پاسخ سازه در مود اصلي ، Fi1 ،و
مود ماندگار ، FiR ،در راستاي مورد نظر با استفاده از روابط  35-14و  36-14تعیین ميشود:
35-14
36-14

1
V1
W1

FiR  wiiR R VR
WR

Fi1  wii1

نیروهاي طرح در اعضاي سیستم باربر لرزهاي باید به روش  SRSSاز نیروهاي حاصل از مود اصلي و
مود ماندگار بدست آیند.

 3-1-18سيستم ميراگر
نیروهاي طرح در دستگاههاي میراگر و سایر اعضاي سیستم میراگر باید بر اساس پارامترهاي بازتاب
تغییرشكل طبقه ،جابجایي نسبي طبقه و سرعت طبقه كه در بندهاي بعدي توضیح داده ميشوند
تعیین شوند.
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جابجایيها و سرعتهاي مورد استفاده براي محاسبهي نیروهاي بیشینه در دستگاههاي میراگر هر
طبقه باید با در نظر گرفتن زاویهي تمایل هر دستگاه میراگر از راستاي افق محاسبه شده باشند و در
این محاسبه ،اثر افزایش پاسخ به سبب پیچش مورد نیاز براي طراحي سیستم باربر لرزهاي نیز لحاظ
شده باشد.

تغییرشكل سقف در تراز   iD ،iو  ،  iMجابجایيهاي نسبي طبقه  D ،و   Mو سرعتهاي طبقه،
  Dو   Mباید به ترتیب براي زلزلهي طرح و زلزلهي نادر با توجه به الزامات بندهاي زیر محاسبه
شوند.
 1-3-1-18تغيير شكل طبقات در زلزلهي طرح
تغیی رشكل طرح كل در هر طبقه از سازه در راستاي مورد نظر باید به صورت  SRSSتغییرشكل سقف
در مودهاي اصلي و ماندگار محاسبه شود .تغییرشكل سقف در مودهاي اصلي و ماندگار در اثر زلزلهي

طرح  i1D ،و  ،  iRDدر مركز سختي تراز  iاز سازه در راستاي مورد نظر باید با استفاده از روابط -14
 33و  33-14تعیین شود:

 i1D  D1Di1
 iRD  DRDiR

33-14
33-14

كه در آن:
 : DRDجابجایي طرح در مود ماندگار در مركز سختي بام سازه در راستاي مورد نظر (بند )1-3-5-14
 5-3-1-18تغييرشكل بام در زلزلهي طرح
جابجایي مودهاي اصلي و ماندگار ناشي از زلزلهي طرح D1D ،و  ، DRDدر مركز سختي تراز بام سازه
در راستاي مورد نظر باید با استفاده از روابط  39-14و  44-14تعیین شود:
-39-14الف
-39-14ب
44-14

2
2
 g  S T
 g  S T
 T1D  TSبراي D1D   2 1 DS 1D   2 1 DS 1
B1D
B1D
 4 
 4 
 g  S T
 g  S T
D1D   2 1 D1 1D   2 1 D1 1
 T1D  TSبراي
B1D
 4 
 4  B1E
2
 g  S T  g  S T
DRD   2 R D1 R   2 R DS R
BR
BR
 4 
 4 

 3-3-1-18جابجايي نسبي زلزلهي طرح
جابجایي نسبي طرح طبقه ،  D ،در راستاي موردنظر باید با استفاده از رابطهي  41-14محاسبه شود:
41-14
كه در آن:

 D  21D  2RD

فصل دهم :سازه با ميراگر103 /

 : Δ1Dجابجایي نسبي طرح طبقه ناشي از مود اصلي نوسان سازه در راستاي مورد نظر
 : Δ RDجابجایي نسبي طرح طبقه ناشي از مود ماندگار نوسان سازه در راستاي مورد نظر

جابجایيهاي نسبي طرح طبقه مودي 1D ،و  ،  RDباید به صورت تفاضل تغییرشكل در باال و
پایین طبقه مورد نظر با استفاده از تغییرشكلهاي طبقه مورد اشاره در بند  1-3-5-14محاسبه شود.
 1-3-1-18سرعت طبقه تحت زلزلهي طرح
سرعت طبقه در زلزلهي طرح ،  D ،در راستاي مورد نظر باید با توجه به روابط زیر محاسبه شود:
41-14

 D  12D  2RD

1D  2 1D
T1D

 RD  2 RD
TR

43-14
44-14
كه در آن:

 : 1Dسرعت طبقه در زلزلهي طرح ناشي از مود اصلي نوسان سازه در راستاي مورد نظر

 :  RDسرعت طبقه در زلزلهي طرح ناشي از مود ماندگار نوسان سازه در راستاي مورد نظر

 1-3-1-18پاسخ تحت زلزلهي نادر
به جز جابجایيهاي طرح بام كه باید با جابجایيهاي بیشینهي بام جایگزین شود ،تغییرشكلهاي
بیشینهي مودي و كل در تراز  ، iجابجایيهاي نسبي طرح طبقه و سرعتهاي طرح طبقه باید به
ترتیب بر اساس روابط بندهاي  3-3-5-14 ،1-3-5-14و  4-3-5-14محاسبه شوند .جابجایيهاي
بیشینهي بام باید با استفاده از روابط  45-14و  46-14محاسبه شود:
-45-14الف

 T1M  TSبراي

-45-14ب

 T1M  TSبراي

46-14

2
2
 g  S T
 g  S T
D1M   2 Γ1 MS 1M   2 Γ1 MS 1
B1M
B1E
 4 
 4 
 g  S T
 g  S T
D1M   2 1 M 1 1M   2 1 M 1 1
B1M
 4 
 4  B1E
2
 g  S T  g  S T
DRM   2 Γ R M 1 R   2 Γ R MS R
BR
BR
 4 
 4 

 6-18اصالح پاسخ داراي ميرايي
مطابق بندهاي  4-14و  5-14باید پاسخ سازه به منظور انعكاس اثرات سیستم میرایي اصالح شود.
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 1-6-18ثابت ميرايي
در شرایطي كه زمان تناوب سازه بزرگتر یا مساوي  T0باشد ،ثابت میرایي باید بر اساس مقادیر جدول
 1-14تعیین شود .در صورت كوچكتر بودن زمان تناوب سازه از  ، T0ثابت میرایي باید بین عدد  1كه
براي همه مقادیر میرایي موثر متناظر با زمان تناوب صفر ثانیه فرض شده است و میرایي بدست آمده
از جدول  1-14براي زمان تناوب  T0به صورت خطي درونیابي شود.

 5-6-18ميرايي موثر
میرایي موثر در جابجایي طرح ،  mD ،و جابجایي بیشینه ،  mM ،مود  mنوسان سازه در راستاي مورد
نظر باید با استفاده از روابط  43-14و  43-14محاسبه شود:
43-14

 mD   I  Vm D   HD

43-14

 mM   I  Vm M   HM

كه در آن:
 : βHDمولفهي نسبت میرایي موثر سازه در راستاي موردنظر ناشي از رفتار چرخهاي پس از تسلیم
سیستم لرزهبر و اعضاي سیستم میراگر در تقاضاي شكلپذیري موثر زلزلهي طرح D ،
 : βHMمولفهي نسبت میرایي موثر سازه در راستاي موردنظر ناشي از رفتار چرخهاي پس از تسلیم
سیستم لرزهبر و اعضاي سیستم میراگر در تقاضاي شكلپذیري موثر زلزلهي نادر M ،
 : β Iمولفهي نسبت میرایي موثر سازه ناشي از استهالك انرژي ذاتي توسط اعضاي سازه ،در یا درست
زیر مقدار جابجایي تسلیم سیستم لرزهبر
 : βVmمولفهي نسبت میرایي موثر كل مود  mنوسان سازه در راستاي مورد نظر ناشي از استهالك
انرژي ویسكوز سیستم میراگر ،در یا درست زیر مقدار جابجایي تسلیم موثر سیستم باربر لرزهاي
به جز در حالتي كه نتایج تحلیل و یا آزمایش ،استفاده از مقادیر دیگري را مجاز ميشمرد ،تقاضاي
شكلپذیري موثر مودهاي نوسان باالتر در راستاي مورد نظر باید برابر با یك فرض شود.
 1-5-6-18ميرايي ذاتي
میرایي ذاتي ،  I ،باید بر اساس نوع مصالح ،پیكربندي ،و رفتار دینامیكي سازه و اجزاي غیرسازهاي رو
و یا درست زیر نقطه تسلیم سیستم لرزهبر تعیین شود .به جز در حالتي كه نتایج تحلیل و یا آزمایش
استفاده از مقادیر باالتر را مجاز ميشمرد ،میرایي ذاتي در همه مودهاي نوسان نباید بزرگتر از %5
میرایي بحراني در نظر گرفته شود.

فصل دهم :سازه با ميراگر101 /

 5-5-6-18ميرايي چرخهاي
میرایي چرخهاي سیستم لرزهبر و اعضاي سیستم میراگر باید بر اساس آزمایش ،تحلیل و یا روابط -14
 49و  54-14تعیین شود:
49-14

)

54-14

)

1

D
1

M

 HD  qH (0.64   I ) (1 
 HM  qH (0.64   I ) (1 

كه در آن:
 : qHضریب اصالح چرخه كه تعریف آن در بند  1-1-1-6-14آمده است.
به جز شرایطي كه اطالعات آزمایشگاهي و یا تحلیلي استفاده از مقادیر دیگري را توصیه ميكند،
میرایي چرخهاي مودهاي باالتر نوسان در راستاي مورد نظر باید برابر صفر فرض شود.
 1-5-5-6-18ضريب اصالح چرخه

محاسبهي میرایي چرخهاي سیستم لرزهبر و اعضاي سیستم میراگر باید با در نظر گرفتن جمعشدگي
و سایر آثاري كه سبب كاهش مساحت چرخه در طي چرخههاي متوالي ناشي از تقاضاي زلزله ميشود
صورت بگیرد .به جز در صورت تایید اطالعات آزمایشگاهي و یا تحلیلي ،نسبت مساحت كامل چرخهي
سیستم لرزهبر كه براي طراحي به كار ميرود باید برابر نسبت  q Hكه توسط رابطهي  51-14محاسبه
ميشود در نظر گرفته شود:
51-14

TS
T1

qH  0.67

كه در آن:
 : TSزمان تناوب تعریف شده طبق رابطهي 11-3
مقدار  q Hنباید بزرگتر از  1انتخاب شود و نیز نیازي نیست كه كمتر از  4/5درنظر گرفته شود.
 3-5-6-18ميرايي ويسكوز
میرایي ویسكوز مود  mنوسان سازه ، Vm ،باید به كمك روابط  51-14و  53-14محاسبه شود:
51-14
53-14
كه در آن:

W

mj

j

Vm 

4Wm
1
Wm   Fim im
2 j
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 : Wmjكار انجام شده توسط دستگاه میراگر  jدر یك چرخهي كامل از پاسخ دینامیكي متناظر با مود
 mنوسان سازه در راستاي مورد نظر در جابجایيهاي مودي im ،

 : Wmانرژي كرنشي بیشینه در مود  mنوسان سازه در راستاي مورد نظر در جابجایيهاي مودي im ،
 : Fimنیروي اینرسي مود  mدر تراز i
 : imتغییرشكل تراز  iدر مود  mنوسان در مركز سختي سازه در راستاي مورد نظر

میرایي ویسكوز مودي دستگاههاي میراگر وابسته به سرعت باید بر اساس دامنهي پاسخي برابر با
جابجایي تسلیم موثر سازه تعیین شود.
محاسبه كار انجام شده توسط دستگاههاي میراگر باید با در نظرگرفتن جهتگیري و مشاركت هر
می راگر با توجه به مود نوسان مورد نظر انجام شود .اثر تغییرشكل اجزایي مانند میخها ،پیچها ،ورقهاي
اتصال ،انتهاي مهاربندها و سایر اجزایي كه دستگاههاي میراگر را به سایر اعضاي سازه متصل ميكنند
بر كاهش كار انجام شده توسط دستگاههاي میراگر باید در نظر گرفته شود.

 3-6-18تقاضاي شكلپذيري موثر
تقاضاي شكلپذیري موثر وارد بر سیستم لرزهبر ناشي از زلزلهي طرح ،  D ،و زلزلهي نادر ،  M ،باید
با استفاده از روابط  54-14تا  56-14محاسبه شود:
D1D
 1.0
DY
D
M  1M  1.0
DY

D 

54-14
55-14

1CS1T12


56-14

 g   C
DY   2  0 d
 4  Ru

كه در آن:

تقاضاي شكلپذیري طرح ،  D ،نباید از مقدار بیشینهي تقاضاي شكلپذیري موثر ،  max ،داده شده
در بند  4-6-14تجاوز كند.

 1-6-18بيشينه تقاضاي شكلپذيري موثر
به منظور تعیین ضریب اصالح چرخهي هیسترزیس ،میرایي هیسترتیك و سایر پارامترها ،مقدار

بیشینه تقاضاي شكلپذیري موثر ،  max ،باید با استفاده از روابط  53-14و  53-14محاسبه شود:
53-14

براي TS  T1D

53-14

براي TS  T1

 R  2 
 max  0.5 u   1
  0 I 

R
 max  u
0 I
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كه در آن:
 : Iضریب اهمیت كه با توجه به بند  3-4تعیین ميشود.

براي   max ، T1  TS  T1Dرا ميتوان از طریق درونیابي خطي بین مقادیر روابط  53-14و 53-14
بدست آورد.

 1-18شرايط بار لرزهاي و معيارهاي پذيرش
براي روشهاي تحلیل غیرخطي (بند  ،)3-14سیستم لرزهبر ،سیستم میرایي ،شرایط بارگذاري و
معیارهاي پذیرش براي پارامترهاي پاسخ موردنظر باید از ضوابط بند  1-3-14پیروي كنند .نیروها و
جابجایيهاي طرح تعیین شده بر اساس روش طیفي (بند  )4-14یا روش بار جانبي معادل (بند -14
 )5باید بر اساس معیار طراحي مقاومتي این آییننامه و بارگذاري لرزهاي بندهاي  1-3-14و 1-3-14
كنترل شوند.

 1-1-18روشهاي غيرخطي
در صورت استفاده از روشهاي تحلیل غیرخطي ،سیستم لرزهبر ،سیستم میراگر ،شرایط بارگذاري و
معیارهاي پذیرش بایستي از بندهاي  1-1-3-14الي  1-1-3-14پیروي كنند.
 1-1-1-18سيستم لرزهبر
سیستم لرزهبر باید الزامات مقاومت ارائه شده در فصل چهارم را بر اساس برش پایه ، Vmin ،داده شده
در بند  1-1-1-14تامین كند .جابجایي نسبي طبقه باید به كمك زلزلهي طرح تعیین شود.
 5-1-1-18سيستم ميراگر
دستگاههاي میراگر و اتصاالت آنها باید ابعاد مناسب براي مقاومت در برابر نیروها ،جابجایيها و
سرعتهاي ناشي از زلزلهي نادر را داشته باشند.
 3-1-1-18تركيب آثار بارگذاري
آثار بارهاي ثقلي و لرزهاي بر روي سیستم میرایي باید بر اساس ضوابط بند  1-1-1با به كارگیري
نیروهاي جانبي لرزهاي  QEبدست آمده از تحلیل با یكدیگر تركیب شوند .ضریب افزونگي ،  ،باید در
همه موارد برابر با  1در نظر گرفته شود و نیازي به در نظر گرفتن ضریب اضافه مقاومت بند  4-1-1در
اثرات بارگذاري لرزهاي به منظور طراحي سیستم میراگر وجود ندارد.
 1-1-1-18معيارهاي پذيرش براي پارامترهاي بازتاب موردنظر
اجزاي سیستم میراگر باید بر اساس معیار طراحي مبتني بر مقاومت این آییننامه با به كارگیري
نیروهاي لرزهاي و شرایط بارگذاري لرزهاي تعیین شده با روشهاي غیرخطي و بدون اعمال كاهش
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مقاومت برآورد شوند .در زمان استفاده از نیروهاي حاصل از روشهاي تحلیل غیرخطي نیازي به
ارزیابي اعضاي سیستم لرزهبر نیست.

 5-1-18روشهاي طيفي و بار جانبي معادل
در شرایط به كارگیري روش طیفي یا بار جانبي معادل در تحلیل ،سیستم لرزهبر ،سیستم میراگر،
شرایط بارگذاري لرزهاي و معیارهاي پذیرش باید از بندهاي  1-1-3-14الي  6-1-3-14پیروي كنند.
 1-5-1-18سيستم لرزهبر
سیستم لرزهبر باید الزامات طراحي ارائه شده در فصل چهارم را با به كارگیري برش پایهي لرزهاي و
نیروهاي طرح تعیین شده بر اساس بند  1-4-14یا  1-5-14تامین نماید.

جابجایي نسبي طبقه ،  D ،تعیین شده توسط هر یك از بندهاي  3-3-4-14یا  3-3-5-14نباید از
 Ru Cdبرابر جابجایي نسبي مجاز طبقه بدست آمده از جدول  3-4كه در آن اثرات پیچش طبق
ضوابط بند  13-4لحاظ شده است ،تجاوز كند.

 5-5-1-18سيستم ميراگر
سیستم میراگر باید براي نیروهاي طرح لرزهاي ضوابط فصل چهارم ،و براي شرایط بارگذاري لرزهاي
ضوابط این بند را تامین كند.
 3-5-1-18تركيب آثار بارگذاري
آثار بارهاي لرزهاي و ثقلي بر روي سیستم میرایي باید بر اساس ضوابط بند  1-1و با در نظر گرفتن اثر
بارهاي لرزهاي افقي  QEتعیین شده بر اساس بند  5-1-3-14با یكدیگر تركیب شوند .ضریب افزونگي
 در تمام حاالت ميتواند برابر  1در نظر گرفته شود و نیازي به در نظر گرفتن ضریب اضافه مقاومت
بند  4-1-1در محاسبهي اثر بار لرزهاي طرح سیستم میراگر نیست.
 1-5-1-18نيروهاي طراحي مودي سيستم ميراگر
نیروهاي طرح مودي سیستم میراگر باید بر اساس نوع دستگاههاي میراگر و جابجایيها و سرعتهاي
طرح مودي طبقه تعیین شده توسط هریك از بندهاي  3-4-14یا  3-5-14محاسبه شود.
در صورت نیاز به تایید پاسخ بیشینه توسط تحلیل تاریخچه زماني ،جابجایيها و سرعتهاي طرح
مودي طبقه باید به نحوي افزایش یابند كه از مقادیر سرعتها و جابجایيهاي كل طرح طبقه كه بر
اساس ضوابط بند  3-14تعیین شدهاند بزرگتر شوند.
الف -دستگاههاي میراگر وابسته به جابجایي :نیروي لرزهاي طرح در دستگاههاي میراگر وابسته به
جابجایي باید مبتني بر نیروي بیشینهي دستگاه در جابجایيهاي برابر با یا كمتر از جابجایي نسبي
طرح طبقه  D ،باشد.
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ب -دستگاههاي میراگر وابسته به سرعت :نیروي لرزهاي طرح در هر مود نوساني دستگاههاي میراگر
وابسته به سرعت باید مبتني بر نیروي بیشینه دستگاه در سرعتهاي برابر با یا كمتر از سرعت طرح
طبقهي نظیر مود مورد نظر باشد.
جابجایيها و سرعتهاي به كار رفته براي تعیین نیروهاي طرح دستگاههاي میراگر هر طبقه باید با
احتساب زاویهي جهتگیري دستگاه میراگر نسبت به راستاي افقي و لحاظ كردن اثر افزایش پاسخ
طبقه به سبب حركتهاي پیچشي محاسبه شده باشد.
 1-5-1-18شرايط بارگذاري لرزهاي و تركيب پاسخهاي مودي
نیروي طرح لرزهاي ، QE ،در هریك از اعضاي سیستم میراگر باید بیشینهي سه مقدار زیر باشد:
 -1وضعیت بیشینهي جابجایي :نیروي طرح لرزهاي در وضعیت بیشینهي جابجایي باید توسط رابطهي
 59-14محاسبه شود:
59-14

2  QDSD

 Q

mSFRS

QE  0

m

كه در آن:
 : QmSFRSنیروي اعضاي سیستم میراگر برابر با نیروي طرح لرزهاي مود  mنوسان سازه در راستاي
مورد نظر
 : QDSDنیروي اعضاي سیستم میراگر كه براي مقاومت در برابر نیروهاي طرح لرزهاي دستگاههاي
میراگر مورد نیاز است.
نیروهاي طرح لرزهاي اعضاي سیستم میراگر ، QDSD ،باید از طریق اعمال نیروهاي طرح دستگاههاي
میراگر وابسته به جابجایي بر سیستم میراگر به صورت نیروهاي شبه استاتیكي محاسبه شوند .نیروهاي
طرح لرزهاي دستگاههاي میراگر وابسته به جابجایي باید در جابجایي اوج سازه در هر دو راستاي مثبت
و منفي اعمال شوند.
 -1وضعیت بیشینهي سرعت :نیروي طرح لرزهاي در وضعیت بیشینهي سرعت باید با استفاده از
رابطهي  64-14محاسبه شود:
64-14

2

 Q

mDSV

QE 

m

كه در آن:
 : QmDSVنیروي یكي از اعضاي سیستم میراگر كه براي تحمل نیروهاي طرح لرزهاي دستگاههاي
میراگر وابسته به سرعت ناشي از مود  mنوسان سازه در راستاي مورد نظر الزم است.
نیروهاي طرح لرزهاي مودي در اعضاي سیستم میراگر ، QmDSV ،باید از طریق اعمال نیروهاي طرح
مودال دستگاههاي وابسته به سرعت به صورت نیروهاي شبه استاتیكي بر سیستم میراگر تغییرشكل
نیافته محاسبه شوند .نیروهاي طرح لرزهاي مودي باید در راستاهایي همسنگ با تغییرشكل مود مورد
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نظر اعمال شوند .نیروهاي افقي تكیهگاهي باید در هر تراز  iسیستم میراگر تغییرشكل نیافته به
صورت همزمان با نیروهاي طرح دستگاههاي میراگر وابسته به سرعت به نحوي اعمال شوند كه
جابجایي افقي در هر تراز از سازه برابر با صفر باشد .در هر تراز  ،iنیروهاي تكیهگاهي باید متناسب با
جرمهاي نقطهاي بوده و به همین نقاط نیز اعمال شوند.
 -3وضعیت بیشینهي شتاب :نیروي طرح لرزهاي در وضعیت بیشینهي شتاب باید با استفاده از رابطهي
 61-14محاسبه شود:
61-14

 0QmSFRS  CmFV QmDSV   QDSD
2

mFD

 C

QE 

m

ضرایب نیرویي  CmFDو  CmFVباید به ترتیب به كمك جدول  1-14و جدول  3-14با استفاده از
مقادیر نسبت میرایي موثر تعیین شده طبق ضوابط زیر تعیین شوند:

براي مود اصلي پاسخ ( )m = 1در راستاي مورد نظر C1FD ،و  C1FVمبتني بر نماي سرعت  كه
مرتبطكنندهي نیروي دستگاه میراگر به سرعت آن ميباشد هستند .میرایي موثر مود اصلي باید برابر با
میرایي موثر كل منهاي مولفهي چرخهاي میرایي (  1D   HDیا  ) 1M   HMدر سطح پاسخ
مورد نظر (     Dیا  )    Mدر نظر گرفته شود.

براي پاسخ مودهاي باالتر ( )m > 1و یا مود ماندگار در راستاي مورد نظر ،ضرایب  CmFDو CmFV
باید با درنظر گرفتن    1محاسبه شوند .میرایي موثر مودي باید برابر با میرایي موثر كل مود مورد
نظر در نظر گرفته شود (   mDیا  .)  mMبه منظور تعیین ثابت  ، CmFDتقاضاي شكلپذیري باید
برابر با تقاضاي شكلپذیري مود اصلي (     Dیا  )    Mدرنظر گرفته شود.
 6-5-1-18محدوديتهاي پاسخ غيرخطي
اجازه داده مي شود به شرط احراز شرایط زیر توسط تحلیل و یا آزمایش ،اعضاي سیستم میراگر الزامات
مقاومتي در برابر نیروهاي طرح را برآورده ننمایند:
 -1پاسخ غیرخطي ،اثر منفي بر عملكرد سیستم میراگر به جا نميگذارد.
 -1نیروهاي اعضا كه با توجه به بند  5-1-3-14و با استفاده از مقدار   0برابر با یك محاسبه شدهاند،
مقاومت الزم براي تحمل تركیب بارهاي بخش  1-1-1را دارند.
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جدول  1-14ضرایب نیروCmFD ،
نسبت میرایي
موثر

 4/45

  4/15

  4/54

1/44

1/44

1/44

4/1

1/44

1/44

1/44

1/44

4/1

1/44

4/95

4/94

4/93

  4/35

1/44

  1/4
  1/4
  1/1
  1/1
  1/3
  1/4
  1/6
  1/3
  1/9
  1/1
  1/1

4/3

1/44

4/91

4/33

4/36

4/4

1/44

4/33

4/31

4/5

1/44

4/34

4/33

4/31

4/6

1/44

4/39

4/64

4/64

4/3

1/44

4/35

4/55

4/53

4/3

1/44

4/34

4/54

4/53

1/44

4/66

4/54

4/54

1/44

4/61

4/54

4/54

4/9

CmFD  1/443

  1/44

4/33

1
1

  1/44

1و1

اگر تحلیل و آزمایشها مقادیر دیگري را نشان ندهند ،ضریب نیرو ، CmFD ،براي سیستم ویسكواالستیك

برابر با یك در نظر گرفته شود.
 1براي تعیین مقادیر میاني نمایندهي سرعت  ،و تقاضاي شكلپذیري ،  ،از درونیابي استفاده شود.
 CmFD 3براي مقادیر تقاضاي شكلپذیري  برابر یا بزرگتر از مقادیر نشان داده شده ،برابر با یك است.

جدول  3-14ضرایب نیروCmFV ،

 4/45

  4/15

  4/54

  4/35

  1/44

1/44

4/35

4/14

4/14

4/1

1/44

4/44

4/31

4/14

4/1

1/44

4/56

4/46

4/33

4/3

1/44

4/64

4/53

4/51

نسبت میرایي موثر

4/4

1/44

4/34

4/69

4/61

4/5

1/44

4/35

4/33

4/31

4/6

1/44

4/34

4/34

4/33

4/3

1/44

4/33

4/94

4/31

4/3

1/44

4/94

4/94

4/94

4/9

1/44

1/44

1/44

1/44

1/44

1/44

1/44

1/44

1
1

1و1

اگر تحلیل و آزمایشها مقادیر دیگري را نشان ندهند ،ضریب نیرو ، CmFV ،براي سیستم

ویسكواالستیك برابر با یك در نظر گرفته شود.
 1براي تعیین مقادیر میاني نمایندهي سرعت ،  ،از درونیابي استفاده شود.
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 0-18بازنگري طراحي
یك گروه مستقل از طراحان رسمي متخصص در رشتههاي الزم و افراد ذيصالح دیگر در زمینهي
روشهاي تحلیل لرزهاي و تئوري و كاربرد سیستمهاي استهالك انرژي باید به بازنگري سیستم میراگر
و برنامههاي آزمایشگاهي مرتبط بپردازند.
بازبیني طراحي باید حداقل شامل موارد زیر باشد:
بازبیني معیارهاي لرزهاي ویژهي ساختگاه شامل تهیهي طیف ساختگاه و تاریخچهي
شتابنگاشت و سایر معیارهاي طراحي خاص پروژه
بازبیني طراحي اولیهي سیستم مقاوم لرزهاي و سیستم میرایي شامل پارامترهاي طراحي
دستگاههاي میرایي
بازبیني طراحي نهایي سیستم مقاوم لرزهاي و سیستم میرایي و سایر تحلیلها
بازبیني الزامات آزمایشهاي دستگاه میرایي ،كنترل و حصول اطمینان از كیفیت تولید
دستگاه ،برنامههاي نگهداري و بازرسي

 9-18آزمايشها
رابطه نیرو -جابجایي و نیرو -سرعت و سایر مشخصات میراگر كه در طراحي مورد استفاده قرارگرفته
است ،باید منطبق بر نتایج آزمایشهاي به عمل آمده بر روي نمونهها مطابق با الزامات این بخش
باشند.
روند ساخت و كنترل كیفیت براي كلیه نمونههاي آزمایشگاهي و دستگاههاي میراگر تولید شده باید
یكسان باشد.

 1-9-18آزمايشها بر روي نمونه
آزمایشهاي زیر باید بر اساس روندي كه در ادامه به آن اشاره ميشود به صورت جداگانه بر روي دو
نمونه با مقیاس كامل از هر نوع و اندازهي دستگاه میراگر مورد استفاده در طراحي انجام شود.
در صورت تحقق هر دو شرط زیر ،كاربرد اندازهي نمونه از هر نوع دستگاه براي آزمایشها بالمانع است:
الف -روند ساخت و كنترل كیفیت براي هر نوع و اندازه دستگاه استفاده شده در سازه یكسان باشد.
ب -انجام آزمایشها بر روي اندازههاي نمونه به تایید گروه طراحي صالحیتدار مسوول طراحي سازه
رسیده باشد.
استفاده از نمونههاي آزمایشگاهي براي ساخت ،منوط به تایید گروه طراحي صالحیتدار مسوول
طراحي سازه و نیز برآورده كردن ضوابط الزم براي نمونهي اصلي و آزمایشهاي تولید است.
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 1-1-9-18ثبت اطالعات
رابطهي نیرو -تغییرشكل براي هر چرخهي آزمایش باید ثبت شود.
 5-1-9-18ترتيب و چگونگي چرخههاي آزمايش
سلسله آزمایشهاي زیر باید بر روي هر یك از دستگاههاي میراگر در حالي كه تحت اثر بار ثقلي و
شرایط دماي محیطي مشابه شرایط نصب قرار گرفته است انجام شود .براي آزمایش لرزهاي باید از
تغییرمكان دستگاهها كه براي زلزلهي نادر محاسبه شده است و در اینجا از آن به عنوان «حداكثر
جابجایي دستگاه» یاد ميشود ،استفاده شود.
الف -هر یك از دستگاههاي میراگر باید تعداد چرخههاي مورد انتظار از بار باد طرح ،ولي نه كمتر از
 1444چرخهي پیوسته و كامال بازگشتي را تجربه كند .بار باد اعمال شده باید با دامنهي مورد انتظار
از بار باد طراحي و با فركانسي برابر با عكس زمان تناوب اصلي سازه )  ( f1  1 T1باشد.
استثنا :اگر دستگاههاي میراگر در معرض نیروها و یا جابجایيهاي مشتمل بر اثر باد قرار نميگیرند و
یا اگر نیروي ناشي از بار باد طراحي كمتر از نیروي متناظر با لغزش یا تسلیم دستگاه باشد نیازي به
انجام این آزمایش نیست.
ب -هر دستگاه میراگر باید در معرض پنج چرخهي سینوسي كامال برگشتي با دامنهاي برابر با حداكثر
جابجایي دستگاه و فركانسي برابر با ( 1 T1Mمحاسبه شده در بند  )5-1-4-14قرار داده شود.
چنانچه مشخصهي دستگاههاي میراگر با دما تغییر ميكند ،این آزمایش باید حداقل در سه دما (دماي
حداقل ،دماي محیط و دماي حداكثر) كه دربرگیرندهي محدودهي دماي عملكردي هستند ،انجام
شود.
استثنا :در صورت تحقق كلیهي شرایط زیر ،دستگاههاي میراگر را ميتوان با روشهاي جایگزین
آزمایش كرد:
 -1روشهاي آزمایش جایگزین ،معادل با الزامات آزمایشهاي چرخهاي این بخش باشند.
 -1روشهاي جایگزین قابلیت ثبت وابستگي پاسخ دستگاه میراگر به دماي محیط ،فركانس
بارگذاري و افزایش دما هنگام آزمایش را داشته باشند.
 -3روشهاي جایگزین مورد تایید گروه طراحي صالحیتدار مسوول طراحي سازه باشند.
پ -اگر مشخصهي نیرو -تغییرشكل دستگاه میراگر در تغییرمكانهاي كوچكتر یا مساوي حداكثر
جابجایي دستگاه به ازاي تغییر فركانس آزمایش از  1 T1Mبه  ، 2.5 T1بیشتر از  15درصد تغییر
كند ،آنگاه آزمایشهاي اشاره شدهي فوق باید در دو فركانس  1 T1و  2.5 T1صورت پذیرند.
در صورت استفاده از نمونههاي آزمایشگاهي با مقیاس كوچك ،براي تایید كفایت مشخصات وابسته به
نرخ بارگذاري ،نوع و مصالح و نیز روند تولید و كنترل كیفیت ،نمونههاي آزمایشگاهي با مقیاس
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كوچك باید مشابه با نمونههاي با مقیاس كامل بوده و فركانس بارگذاري باید به منظور مشابهت با نرخ
بارگذاري آزمایش با مقیاس كامل با ضریب مشابهي همپایه شود.
 3-1-9-18آزمايش دستگاههاي مشابه
در صورت برقراري هر دو شرط زیر ،آزمایش بر روي نمونهي دستگاههاي میراگر الزم نیست:
الف -كلیهي اطالعات مربوط به آزمایشهاي مربوطه و سایر اطالعات دستگاههاي میراگر در اختیار و
مورد تایید گروه طراحي صالحیتدار مسوول طراحي سازه قرار گرفته باشند.
ب -این گروه طراحي ،شباهت دستگاه میراگر به دستگاههاي آزمایش شده در گذشته را تایید كند.
 1-1-9-18تعيين مشخصات نيرو -سرعت -جابجايي
مشخصات نیرو -سرعت -جابجایي دستگاه میراگر باید توسط آزمایشهاي شامل بارگذاري و جابجایي
چرخهاي كه در باال تعیین شد مشخص شوند .سختي موثر دستگاه میرایي ، keff ،باید براي هر یك از
چرخههاي تغییرشكل با استفاده از رابطهي  13-9محاسبه گردد.
 1-1-9-18كفايت دستگاه
در صورت تحقق كلیهي شرایط زیر ،عملكرد دستگاه میراگر نمونه را ميتوان كافي دانست .افزایش حد
 15درصد مورد اشاره در بندهاي  1-5-1-9-14و  1-5-1-9-14توسط گروه طراحي مجاز مسوول
طراحي سازه امكانپذی ر است مشروط بر آن كه به كمك نتایج تحلیل نشان داده شود كه حد افزایش
داده شده تاثیر كاهندهاي بر پاسخ سازه ندارد.
 1-1-1-9-18دستگاههاي ميراگر وابسته به جابجايي

در صورت تحقق شرایط زیر كه مبتني بر آزمایشهاي بند  1-1-9-14هستند ،عملكرد دستگاههاي
میراگر وابسته به جابجایي كافي فرض ميشود.
 -1در آزمایش الف ،عدم مشاهدهي عالمتهاي خرابي همانند سوراخ شدگي ،تسلیم و یا شكست.
 -1در آزمایشهاي ب و پ ،در فركانس و دماي مشخص ،در هر چرخه بیشینه و كمینهي نیروي
متناظر با جابجایي صفر براي دستگاه میراگر بیشتر از  15درصد با مقدار میانگین حداكثر و حداقل
نیرو در جابجایي صفر محاسبه شده براي كلیه چرخهها در آن آزمایش تفاوت نداشته باشد.
 -3در آزمایشهاي ب و پ ،در فركانس و دماي مشخص ،در هر چرخه بیشینه و كمینهي نیروي
متناظر با جابجایي بیشینه براي دستگاه میراگر بیشتر از  15درصد با مقدار میانگین حداكثر و حداقل
نیرو در جابجایي بیشینهي محاسبه شده براي كلیهي چرخهها در آن آزمایش تفاوت نداشته باشد.
 -4در آزمایشهاي ب و پ ،در فركانس و دماي مشخص ،مساحت حلقهي هیسترزیس دستگاه میراگر
)  ( Eloopدر هر یك از چرخهها بیشتر از  15درصد با مقدار میانگین مساحت حلقههاي هیسترزیس
محاسبه شده براي كلیهي چرخهها در آن آزمایش تفاوت نداشته باشد.
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 -5میانگین حداكثر و حداقل نیرو در جابجایي صفر و بیشینه و میانگین مساحت حلقهي هیسترزیس
)  ( Eloopمحاسبه شده طي آزمایشهاي ب و پ بیشتر از  15درصد با مقدار مورد نظر گروه طراحي
مجاز مسوول طراحي سازه تفاوت نداشته باشد.
 5-1-1-9-18دستگاههاي ميراگر وابسته به سرعت

در صورت تحقق شرایط زیر كه مبتني بر آزمایشهاي بند  1-1-9-14هستند ،عملكرد دستگاههاي
میراگر وابسته به سرعت كافي فرض ميشود.
 -1در آزمایش الف ،عدم مشاهدهي عالمتهاي خرابي همانند ،سوراخ شدگي ،تسلیم و یا شكست.
 -1در آزمایشهاي ب و پ ،در فركانس و دماي مشخص ،در هر چرخه سختي موثر دستگاه میراگر
بیشتر از  15درصد با مقدار میانگین سختي محاسبه شده براي كلیهي چرخهها در آن آزمایش تفاوت
نداشته باشد.
 -3در آزمایشهاي ب و پ ،در فركانس و دماي مشخص ،در هر چرخه بیشینه و كمینهي نیروي
متناظر با جابجایي صفر براي دستگاه میراگر بیشتر از  15درصد با مقدار میانگین بیشینه و كمینهي
نیرو در جابجایي صفر محاسبه شده براي كلیهي چرخهها در آن آزمایش تفاوت نداشته باشد.
 -4در آزمایشهاي ب و پ ،در فركانس و دماي مشخص ،مساحت حلقهي هیسترزیس دستگاه میراگر
)  ( Eloopدر هر یك از چرخهها بیشتر از  15درصد با مقدار میانگین مساحت حلقههاي هیسترزیس
محاسبه شده براي كلیهي چرخهها در آن آزمایش تفاوت نداشته باشد.
 -5میانگین حداكثر و حداقل نیرو در جابجایي صفر ،سختي موثر (تنها در مورد دستگاههاي میراگر
داراي سختي) و میانگین سطح حلقهي هیسترزیس )  ( Eloopمحاسبه شده طي آزمایشهاي ب و پ
بیشتر از  15درصد با مقدار مورد نظر گروه طراحي مجاز مسوول طراحي سازه تفاوت نداشته باشد.

 5-9-18آزمايش محصول
دستگاههاي میراگر قبل از نصب در ساختمان باید به منظور اطمینان از تحقق محدودهي مجاز
مشخصات نیرو -سرعت -جابجایي تعیین شده توسط گروه طراحي صالحیتدار مسوول طراحي سازه
آزمایش شوند .محدوده و فراواني برنامهي آزمایش محصول باید توسط این گروه طراحي تعیین گردد.
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فصل يازدهم
دودكش
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 1-11مالحظات كلي
در این فصل ،ضوابط تحلیل و طراحي لرزهاي پوستهي دودكش و سایر سازههاي مشابه ارائه ميشود.
دودكشها از بتن مسلح ،فوالد یا دیگر مصالح مناسب ساخته ميشوند و داراي دو بخش اصلي
ميباشند:
 -1پوستهي دودكش كه عملكرد سازهاي داشته و كلیهي بارهاي وارده از قبیل مرده ،زنده ،زلزله و باد
را تحمل ميكند.
 -1پوشش داخلي دودكش كه عملكرد سازهاي نداشته و به منظور ایجاد الیهي محافظ در مقابل
حرارتهاي زیاد ،فرسایش و خوردگي براي پوستهي دودكش عمل ميكند.
دودكشها از لحاظ ایستایي به دو نوع خودایستا و مهارشده تقسیم ميشوند .دودكشهایي كه به
عنوان اجزاي الحاقي سازه تلقي ميشوند ،باید بر اساس ضوابط مندرج در فصل هفتم یا فصل هشتم
طراحي شوند.
ارتفاع و قطر فوقاني دودكش بر اساس سرعت خروج و پخش گاز ،با توجه به ضوابط محیطزیست،
تعیین ميشود .انتخاب قطر تحتاني و ضخامت پوسته و طراحي شالوده بر اساس ضوابط این فصل
انجام ميشود.
طراحي دودكش براي سطح خطر دوم ،بند  ،1-4-3انجام ميشود.

 5-11مدلسازي
مدل تحلیلي دودكش باید به اندازه كافي دقیق باشد به طوري كه تغییرات جرم و سختي پوسته و
پوشش داخلي دودكش و همچنین شرایط پي در مدل لحاظ شود .در مدلسازي ،ارتفاع دودكش باید
حداقل به  14قطعه تقسیم شود.
مدلسازي دودكش به دو روش انجام ميشود:
 -1مدلسازي با استفاده از اجزاي پوسته (معموال با روش اجزاي محدود)
 -1مدلسازي بهصورت تیر طره
روش اول دقیقتر بوده و امكان درنظر گرفتن اندركنش پوسته و پوشش داخلي در آن وجود دارد.
درنظر گرفتن اندركنش سازه و خاك عالوه بر مواردي كه طبق فصل پنجم الزامي دانسته شده است،
در صورتي كه دودكش با ارتفاع زیاد بر روي خاك نرم ساخته شود نیز توصیه ميشود.
در صورتي كه پوشش داخلي دودكش متكي بر پوسته در هر نقطه از دودكش باشد ،مدلسازي باید
شامل پوسته و پوشش داخلي باشد و اندركنش پوسته و پوشش در مدل لحاظ شود.
چنانچه دودكش داراي سیستم مهار جانبي اعم از كابل یا قاب نگهدارنده باشد ،اثرات اندركنشي
سیستم مهار جانبي در مدلسازي ،تحلیل و طراحي دودكش باید درنظر گرفته شود.
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 3-11روشهاي تحليل
در این فصل ،سه روش تحلیل استاتیكي معادل ،طیفي و تاریخچه زماني ارتجاعي براي تحلیل لرزهاي
دودكش ارائه شده است .در صورت استفاده از مرجع معتبر دیگر كه روشهاي غیرارتجاعي استاتیكي و
یا دینامیكي را مجاز مي داند ،ضوابط طراحي آن مرجع باید مورد استفاده قرار گیرد و طراحي نیز باید
توسط گروه كارشناسي مستقل صالحیتدار تایید گردد .روش تحلیل استاتیكي معادل فقط براي
تخمین اولیه مشخصات سازهاي دودكش ميتواند مورد استفاده قرار گیرد و انجام یكي از روشهاي
تحلیل دینامیكي الزامي است.
در نظر گرفتن اثر مولفهي قائم زلزله در تحلیل و طراحي دودكش ضروري نیست.

 1-3-11روش استاتيكي معادل
 1-1-3-11برش پايه
مقدار برش پایه ، Vu ،از رابطهي  1-11محاسبه ميشود:
1-11
كه در آن:
 : Cuضریب زلزله طبق رابطهي 1-11
 : Wchوزن كل دودكش

Vu  CuWch

Sa I
Ru

1-11

Cu 

كه در آن:
 : S aشتاب طیفي (بر حسب  )gطبق فصل سوم
 : Iضریب اهمیت دودكش كه با توجه به نوع كاربري از جدول  3-4بدست ميآید ،مگر آنكه در
ضوابط اختصاصي ارائه شده توسط سازنده اعداد بزرگتري ارائه شود.
 : Ruضریب رفتار سازه طبق جدول 1-3
ضریب زلزله ، Cu ،نباید از مقادیر رابطهي -5-3الف و در دودكش واقع در منطقهاي با  S1  0.6از
رابطهي -5-3ب كمتر منظور شود.
زمان تناوب اصلي دودكش ، T ،را ميتوان از رابطهي -3-11الف براي دودكش با مقطع متغیر و
رابطهي -3-11ب براي دودكش استوانهاي با مقطع یكنواخت تخمین زد.
0.3

-3-11الف

 ch  t h 

 
Ech  tb 

5h 2
T  ch
db

......
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 ch

-3-11ب

Ech

T  CT .hch

كه در آن:
 : hchارتفاع دودكش از تراز پایه
 : d bقطر متوسط جداره در كف

 :  chجرم حجمي معادل مصالح بدنهي دودكش (شامل پوسته و پوشش)

 : Echمدول ارتجاعي مصالح پوسته
 : t hضخامت پوستهي دودكش در باالترین نقطه
 : t bضخامت دودكش در پایینترین نقطه
 : CTضریب اصالح زمان تناوب متناسب با الغري دودكش طبق جدول 1-11
 : rchشعاع ژیراسیون مقطع پوستهي دودكش
جدول  1-11ضریب اصالح زمان تناوب دودكش استوانهاي
 54و بیشتر

45

44

35

34

15

14

15

14

5

h rch

1/3 h rch 

31/3

33/3

65/4

56/4

43/1

33/4

19/6

11/1

14/4

CT

 5-1-3-11توزيع نيروي جانبي و برش
توزیع نیروي جانبي در ارتفاع دودكش از رابطهي  4-11بدست ميآید.
2

4-11

2

wi hi
n

wh

i i

Fi  Vu

i 1

كه در آن:
 : Fiنیروي جانبي وارد بر مركز جرم قطعهي i
 : wiوزن قطعهي i
 : hiارتفاع مركز جرم قطعهي  iاز تراز پایه
 : nشمارهي باالترین قطعه (برابر تعداد قطعات)
برش طراحي در تراز  hzاز رابطهي  5-11محاسبه ميشود.
n

5-11
كه در آن:

Vz  J vz  F j
j i
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 : iشمارهي نزدیكترین قطعهاي كه مركز جرم آن باالتر از تراز  zميباشد.
z

 : J vضریب تصحیح اثر مودهاي باالتر براي برش تراز  zكه از رابطهي  6-11بدست ميآید.
h
h 1
-6-11الف
براي 0.5  z  1
J vz  8( J vtop  J v0.5h )( z  )3  J v0.5h
h
h 2
h
h
-6-11ب
) J vz  1  2(1  J v0.5h )( z
براي 0  z  0.5
h
h
كه در آن:
3-11

J vtop  0.96  0.23T

3-11

1
2T 1.5

J v0.5h  0.43 

 3-1-3-11توزيع لنگر
لنگر در تراز  hzبا استفاده از رابطهي  9-11محاسبه ميشود:
n

]) M z  J mz [ F j (h j  hz

9-11

j i

كه در آن:
-14-11الف
-14-11ب

hz
براي  0.3
h
h
براي 0.3  z  1.0
h
0

در روابط :14-11
11-11
11-11
13-11

hz 2
)  J m0.3h
h

J mz  11.1( J mbase  J m0.3h )(0.3 

hz
 0.3) 2  J m0.3h
h

() J mz  2.78( J m0.9 h  J m0.3h
2

 1.15  0.025T

0.9 h
m

J

J M0.3h  0.3  0.004 (6  T )3
(6  T ) 3
300

J mbase  0.4 

 5-3-11تحليل ديناميكي
تحلیل دینامیكي به دو روش تحلیل طیفي و تاریخچه زماني با رعایت ضوابط فصل چهارم و با فرض
نسبت میرایي مناسب انجام ميشود .مقدار نسبت میرایي مناسب براي پوستهي بتني  %5و فوالدي
 1/5%در نظر گرفته ميشود.
براي تعیین طیف با نسبت میرایي ( بر حسب درصد) ،ميتوان مقادیر نظیر طیف  %5را در ضریب
 Dsطبق رابطهي  14-11ضرب نمود.
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در دودكشهاي با مقطع غیردایره ،در روش تاریخچه زماني باید از شتابنگاشتهاي زوج مولفهاي افقي
استفاده شود و در روش طیفي ،از تركیب  SRSSنتایج تحلیل دو امتداد متعامد استفاده گردد.
 1-5-3-11تحليل طيفي
تحلیل طیفي با استفاده از ضوابط فصل سوم و فصل چهارم این آییننامه انجام ميشود.
پاسخ دینامیكي دودكش با در نظر گرفتن حداقل  5مود موثر اول به نحوي كه جرم تجمعي موثر
مودي از  %94كمتر نشود ،با استفاده از روش  SRSSیا روش  CQCمحاسبه ميشود.
 5-5-3-11تحليل تاريخچه زماني
در صورت استفاده از روش تاریخچه زماني ،ضوابط بند  14-4باید رعایت شود.

 1-11ضوابط طراحي
 1-1-11كنترل واژگوني
حداقل ضریب اطمینان در مقابل واژگوني با در نظر گرفتن بارهاي بدون ضریب 1/5 ،ميباشد.

 5-1-11كنترل جابجايي
حداكثر جابجایي ارتجاعي جانبي در باالترین نقطهي دودكش( ymax ،بر حسب متر) ،بدون اعمال
ضرایب بار ،نباید از مقدار حاصل از رابطهي  15-11بیشتر باشد.
15-11
ymax  0.0033 h
در محاسبهي جابجایي نسبي دودكش بتني ،درنظر گرفتن تركخوردگي الزم نميباشد و فرض
ميشود كه پایهي دودكش صلب است.
حداكثر تغییرمكان جانبي دودكش فوالدي در اثر نیروهاي باد بدون ضریب (طبق مبحث ششم
مقررات ملي ساختمان) باید به  1/144ارتفاع بخش مهارنشدهي دودكش محدود شود.

 3-1-11تركيبهاي بارگذاري
براي طراحي دودكش به روش مقاومت ،از تركیبهاي بارگذاري شامل اثر بار زلزله ،روابط ،16-11
استفاده ميشود:
-16-11الف
1.2D  1.2T  E
-16-11ب
0.9D  1.2T  E
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براي طراحي دودكش به روش تنش مجاز ،از تركیبهاي بارگذاري شامل اثر بار زلزله ،روابط ،13-11
استفاده ميشود:
)D  0.9T  0.75 (0.7 E
-13-11الف
-13-11ب
D  0.7 E
-13-11پ
0.6D  0.9T  0.7 E
كه در آن:
 : Tاثرات ناشي از دماي بهرهبرداري دودكش
براي تعیین بار باد ،توزیع آن و تركیب بارهاي شامل اثر باد ،به مراجع معتبر مراجعه شود.

 1-1-11ضوابط و جزييات طراحي
به طور كلي ابعاد دودكش بر اساس شرایط بهرهبرداري ،مسایل زیستمحیطي ،موقعیت سازههاي
مجاور و نظایر آن تعیین ميشود و با استفاده از آییننامه و استانداردهاي مربوطه طراحي ميگردد .در
هر حال رعایت ضوابط این بخش به عنوان حداقل نیاز طراحي الزم است.
 1-1-1-11جزييات طراحي دودكشهاي بتني
دودكشهاي بتني باید طبق ضوابط آییننامه  ACI 307طراحي شود با این تفاوت كه مقدار برش پایه
و ضرایب مربوط ،از بند  1-3-11این فصل تعیین ميشود .همچنین در بازشوها ،ضوابط زیر باید
مدنظر قرار گیرد.
وصلهي آرماتورهاي قائم باید به نحوي انجام شود كه در هر مقطع بیش از  %54آرماتورها وصله نشده
باشند .بعالوه چنانچه سطح مقطع بازشو بیش از  %14سطح مقطع كل باشد ،مقاطع در محل بازشو
باید براي كلیه ي نیروهاي قائم ،برشي و لنگر خمشي در راستاي قائم بر اساس مقطع موثر و با
درنظرگرفتن ضریب اضافه مقاومتي برابر  1/5طراحي شود .محدودهاي كه این ضریب اضافه مقاومت
اعمال ميگردد ،در قسمت باال و پایین بازشو و با فاصلهي معادل با نصف عرض بزرگترین بازشو در
ناحیهي مورد بررسي ميباشد .در این محدوده ،آرماتورگذاري مناسب و با لحاظ طول مناسب مهار در
خارج از آن باید درنظر گرفته شود.
جزییات نواحي طرفین بازشو باید بر اساس جزییات مربوط به ستونها ،مندرج در بند  25.7.2از
آییننامهي  ACI318-14طراحي شود .جزییات یادشده باید در راستاي عرضي حداقل به اندازهي دو
برابر ضخامت پوسته و در راستاي طولي حداقل به اندازهي دو برابر ضخامت پوسته در باال و پایین
محل بازشو ،به شرطي كه كمتر از طول مهار آرماتورهاي طولي نباشد ،رعایت شود.
درصورت وجود پي در نزدیكي محل بازشدگي به نحوي كه امكان رعایت جزییات فوق در بخش
تحتاني بازشدگي وجود نداشته باشد ،آرماتورهاي نواحي طرفین بازشدگي باید داخل پي ادامه یابند.
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درصد آرماتورهاي طولي در این محدوده طبق ضوابط بند  10.6از  ACI318-14براي اعضاي فشاري
تعیین ميشود.
 5-1-1-11ضوابط طراحي دودكشهاي فوالدي
دودكش خودایستاي فوالدي با ارتفاع بیش از  44متر ،به منظور حفظ پایداري نیازمند افزایش قطر در
محل تراز پایه ميباشد .به این بخش اصطالحا ساق گفته ميشود كه حداقل ارتفاع آن یك سوم ارتفاع
كل دودكش است .در دودكش بدون الیهي عایق ،قطر خارجي دودكش در باالترین تراز باید حداقل
یك بیستم ارتفاع بخش استوانهاي آن باشد .در مورد دودكش داراي الیهي عایق ،قطر خارجي دودكش
باید حداقل یك بیست و پنجم ارتفاع بخش استوانهاي دودكش باشد .حداقل قطر خارجي دودكش در
تراز پایه باید  1/6برابر قطر خارجي دودكش در باالترین تراز آن باشد.
ضخامت پوسته باید بر اساس تالشها و جابجایي جانبي دودكش تعیین شود .الزم است مقادیر
خوردگي مجاز طبق استاندارد مربوطه به ضخامت محاسباتي پوسته افزوده شود .ضخامت پوسته با
افزودن خوردگي مجاز نباید در هیچ حالتي كمتر از  6میلیمتر و  1/544قطر خارجي پوسته در نقطهي
مورد نظر باشد.

15

فصل دوازدهم
مخزن
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 1-15مالحظات كلي
در این فصل ،حداقل ضوابط و مقررات براي طرح و اجراي مخازن در برابر اثرهاي زلزلهي طرح ارائه
ميشود .زلزلهي طرح ،زلزلهي سطح خطر دوم طبق بند  1-4-3ميباشد .در نظر گرفتن زلزله
بهرهبرداري ،زلزلهي سطح خطر اول طبق بند  ،1-4-3براي مخازن الزم نميباشد.

 1-1-15حدود كاربرد
ضوابط این فصل شامل مخازن زمیني و هوایي آب و انواع فرآوردههاي نفتي است .گروهبندي مخازن بر
حسب اهمیت و خطرزایي طبق بند  4-1-11تعیین ميشود .بسته به مورد ،ضوابط سایر فصول این
آییننامه نیز باید رعایت شود .براي طراحي مخازن ساختهشده بر روي سیستم جداساز لرزهاي ضوابط
فصل نهم نیز باید درنظر گرفته شود.

 5-1-15انواع مخزن
مخزن از نظر نوع سازه به زمیني ،هوایي و تحت فشار ،متكي بر پي یا سازهاي دیگر ،تقسیم ميشود.
مخزن زمیني ميتواند كامال بر روي زمین ،نیمه مدفون یا كامال مدفون باشد .مخزن هوایي بر روي
سازهي نگهدارندهاي در ارتفاعي باالتر از سطح زمین استقرار ميیابد .مخزن تحت فشار ،معموال با
حجم كوچكتري ،بر روي پي ،پایهي ویژهي خود یا سازهي دیگري نصب ميشود .مخزن ميتواند از
فلز ،بتن مسلح ،بتن پیشتنیده ،مصالح بنایي یا از دیگر مصالح مناسب ساخته شود .مخازن زمیني
فلزي به دو دسته خودمهار و با مهار مكانیكي تقسیم ميشوند .اگر مخزن فلزي متكي بر زمین به
كمك وزن خود و مایع داخل آن مقابله با واژگوني را تامین نماید ،خودمهار و اگر توسط میلمهار،
تسمه و یا سایر ادوات مكانیكي به شالوده مهار شده باشد ،مخزن با مهار مكانیكي نامیده ميشود.

 3-1-15مطالعات ويژهي ساختگاه
براي طراحي مخزن با گروه كاربري و خطرزایي  IIIو  IVو هر مخزني با گروه كاربري و خطرزایي II

كه نزدیك گسل فعال (فاصله كمتر از  14كیلومتر) باشد ،مطالعهي ویژهي ساختگاهي طبق فصل سوم
الزامي است .مطالعهي ویژه ي ساختگاهي براي مخازن مستقر بر روي خاك نرم (تیپ  IVطبق
استاندارد  )1344نیز الزامي ميباشد .در سایر موارد نیز در صورت تشخیص كارفرما مطالعهي ویژه
انجام ميشود.

 1-1-15مطالعات مكانيک خاك
انجام مطالعات مكانیك خاك ،ژئوتكنیك لرزهاي و تعیین مشخصات الیههاي خاك زیر مخزن ،در
حدي كه بتواند نیازهاي طراحي این فصل را برآورده سازد ،ضروري است .در این مطالعه باید اثر عوامل
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نامطلوب از قبیل قابلیت روانگرایي ،زمینلغزش و ناپایداري شیب محل احداث بررسي شود .همچنین
در طراحي پي مخزن موارد محتمل نامطلوب زیر نیز مورد توجه قرار گیرد:
الف -قرار گرفتن ساختگاه در دامنه كوه یا تپه ،بهطوريكه بخشي از كف مخزن برروي زمین طبیعي
محكم و بخش دیگر برروي خاكریز واقع شده باشد.
ب -وجود الیههایي از خاك تراكمپذیر نباتي یا خاكریز در محل ساخت مخزن
پ -وجود خاكهاي رسي خمیري با نشست دراز مدت زیاد
ت -انجام حفاري و خاكبرداري نسبتا عمیق در مجاورت پي مخزن
ث -افت قابل توجه تراز سفرهي آب زیرزمیني ،ناشي از احداث چاههاي آب در اطراف مخزن و
فرونشست خاك ناشي از آن
ج -امكان شناوري پي به علت در معرض سیالب قرار گرفتن محوطهي مخزن یا افزایش سطح آب
زیرزمیني به دالیل دیگر
چ -امكان خوردگي شیمیایي خاك زیر مخزن
زمین سست و نامناسب باید با استفاده از روشهاي كارآمد ،از جمله روشهاي زیر ،اصالح شود:
الف  -برداشت الیهها و مواد نامناسب و جایگزیني آن با مصالح مناسب كوبیده شده
ب  -استفاده از شمعهاي كوتاه جهت افزایش تراكم و مقاومت خاك نرم
پ  -پیشبارگذاري خاك نرم جهت تحكیم آن
ت  -تثبیت خاك با استفاده از روشهاي شیمیایي یا تزریق دوغاب سیمان
ث  -استفاده از شمعهاي عمیق جهت انتقال بار به بستر مقاوم
ج  -آبگیري كنترل شده و با سرعت آهستهي مخزن همراه با آزمایش هیدرولیكي (براي بررسي
نشت) یا بهطور جداگانه ،به منظور تحكیم خاك
چ -پیشبیني تمهیدات مناسب براي جلوگیري یا كاهش خوردگي شیمیایي خاك زیر مخزن
ح -پیشبیني شبكهي زهكشي مناسب براي تخلیهي آب و مواد شیمیایي

 5-15ضوابط كلي تحليل و طراحي لرزهاي مخزن
مخزن را مي توان به كمك روش بار جانبي معادل یا دینامیكي تحلیل كرد .در بند  3-11مباني روش
بار جانبي معادل براي مخزن زمیني بیان شده است .در صورت انجام روش تحلیل دینامیكي براي
مخزن زمیني ،الزم است آثار هیدرودینامیك ،اندركنش سیال -سازه ،و اندركنش خاك -سازه در
مدلسازي با استفاده از روشهاي معتبر درنظر گرفته شود .در هر حال ،مخزن زمیني باید بتواند
حداقل  35درصد نیروهاي حاصل از روش بار جانبي معادل طبق بند  3-11را نیز جوابگو باشد .تحلیل
مخازن هوایي بر اساس بند  3-11انجام ميشود .سازهي نگهدارندهي مخزن تحت فشار بر اساس فصل
هفتم تحلیل ميشود .در صورت استفاده از سیستم جداساز لرزهاي ضوابط فصل نهم مالك طراحي
سیستم جداساز خواهد بود و در صورت استفاده از سیستمهاي میراگر ،اندركنش آنها با مخزن باید با
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بهرهگیري از فصل دهم این آیین نامه و یا سایر مراجع معتبر در تحلیل و طراحي مخزن در نظر گرفته
شود.

 1-5-15مدلسازي
در مدلسازي مخزن زمیني ،انعطافپذیري جدارهي مخزن و بستر آن ،حركت گهوارهاي و لغزش ،كه
ميتواند باعث افزایش زمان تناوب مربوط به مایع سخت (بند  )1-3-11و تغییر در پاسخ لرزهاي شوند،
باید مورد توجه قرار گیرد .در مخزن زمیني خودمهار با بستر صلب ،جداشدن مخزن از بستر ميتواند
باعث كاهش نیروهاي هیدرودینامیكي ولي افزایش تنشهاي فشاري قائم در جداره و امكان كمانش آن
شود .در مخزن زمیني خودمهار با بستر انعطافپذیر ،افزایش تنشهاي فشاري در جداره كمتر بوده
ولي امكان فرو رفتن مخزن در خاك وجود دارد .اتصال لوله و سایر قطعات الحاقي باید انعطاف الزم را
براي تحمل جابجایي داشته باشد .توصیه ميشود پلهي مخزن به زمین اتصال نداشته باشد ،در غیر این
صورت الزم است اثرات اندركنش آن با مخزن در مدلسازي منظور شود.
سازهي نگهدارندهي مخزن هوایي یا تحت فشار را ميتوان مشابه سایر سازههاي صنعتي و بر اساس
ضوابط فصل هفتم مدلسازي كرد.

 5-5-15مايع سخت و مايع مواج
براي سهولت تحلیل مي توان جرم مایع داخل مخزن را به دو بخش معادل جرم مایع سخت و جرم
مایع مواج تقسیم كرد .جرم مایع سخت ،آن بخش از جرم مایع است كه فرض ميشود همراه سازه
حركت مي كند .جرم مایع مواج مربوط به بخشي از سیال است كه حركت موجي در بخش فوقاني دارد.
در اغلب موارد ،بخش عمدهي برش پایه و لنگر واژگوني ناشي از مایع سخت ميباشد .حركت سطح
آزاد مایع در داخل مخزن بر اساس مشخصات جرم مایع مواج تعیین ميشود .محاسبهي مشخصات
مایع سخت و مایع مواج در روش استاتیكي معادل براي مخزن زمیني طبق بند  3-11انجام ميشود.

 3-5-15آسيبهاي محتمل ناشي از زلزله
در طراحي مخزن باید انواع آسیبهاي محتمل ناشي از زلزله و به ویژه موارد زیر مورد توجه قرار گیرد:
 كمانش پافیلي ناشي از تنش فشاري در جدارهي مخزن تخریب سقف مخزن و ناحیهي باالیي دیواره بر اثر امواج حاصل از حركت نوساني سیال پارگي جداره و تمركز تنش در اطراف مهارهاي مخزن به پي یا پایه لغزش مخزن زمیني ناشي از غلبهي نیروي افقي زلزله بر مقاومت اصطكاكي آسیب به اتصاالت غیر انعطافپذیر لولهها و دیگر تجهیزات متصل به مخزن ،كنده شدن جوش بینكف و جداره ،و نشست نسبي پي ،بدلیل بركنش كف از زمین در مخازن خودمهار یا با مهار نسبي

فصل دوازدهم :مخزن 589 /

 آتش سوزي پس از زلزله ،غالبا به دلیل شكست اتصاالت یا خروج سیال قابل اشتعال از محل سقفبه ویژه در مخازن با سقف شناور

 1-5-15گروهبندي مخزن بر حسب كاربري و خطرزايي
مخزن از نظر كاربري و خطرزایي ،با توجه به جنبههاي حفظ حیات و محیطزیست و نیز مالحظات
اقتصادي به چهار گروه تقسیم ميشود .ضرایب اهمیت گروههاي مختلف در جدول  1-11آمده است.
گروه  - Iمخازن با اهمیت كم :شامل مخازن موقت كوچك كه خرابي آنها باعث خطرات جاني نشود.
براي این گروه از مخازن رعایت ضوابط این فصل الزامي نیست.
گروه  - IIمخازن با اهمیت معمولي :مخازني هستند كه خرابي یا توقف خدمت آنها تلفات انساني یا
زیان هاي اقتصادي زیادي نخواهد داشت .مخازن زمیني آب غیرشرب و غیر آتشنشاني و مخازن مواد
شیمیایي غیر قابل اشتعال و غیرسمي ،به شرطي كه خروج سیال باعث ایجاد مشكالت بهرهبرداري در
دیگر سازههاي با اهمیت باالتر نشود ،جزء این گروه ميباشند.
گروه  - IIIمخازن با اهمیت زیاد :مخازني هستند كه باید آسیب حاصل از زلزلهي طرح در آنها محدود
بوده و در فاصلهي زماني كوتاهي امكان بازگرداندن آنها به بهرهبرداري وجود داشته باشد .این گروه از
مخازن ،تاسیساتي مهم هستند كه تنها براي تعمیر به مدت محدود ميتوان آنها را از خدمت معاف
كرد .مخازن حاوي مواد شیمیایي سمي با ثبات ،سیاالت با اشتعالپذیري كم ،مخازن زمیني آب شرب
و مخازن هوایي آب با ظرفیت بیشتر از یكصد متر مكعب جزء این گروه ميباشند .این سازهها ميتوانند
تغییرشكلهاي غیرارتجاعي محدودي بر اثر زلزلهي طرح داشته باشند.
گروه  - IVمخازن با اهمیت خیلي زیاد یا ضروري :مخازني هستند كه حفظ محتوا یا قابل استفاده
بودن آنها پس از وقوع زلزله ضروري است .خرابي این نوع مخزن ميتواند باعث تلفات قابل توجه
انساني یا آثار زیانبار زیستمحیطي شود .مخازن حاوي مواد شیمیایي سمي بيثبات یا قابل انفجار،
سیاالت با اشتعالپذیري زیاد ،و آب آتشنشاني در این گروه قرار دارند .همچنین مخازني كه خرابي
آنها ميتواند باعث توقف طوالني تولید شود ،جزو این گروه ميباشند .مخزن ضروري باید در اثر زلزلهي
طرح عمدتا در محدودهي رفتار ارتجاعي باقي بماند.
جدول  1-11ضریب اهمیت مخازن

گروه كاربري و خطرزايي

ضريب اهميت )(I

II

1

III

1/15

IV

1/ 5
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 1-5-15تركيب بارها
 1-1-5-15روش تنش مجاز
براي طراحي مخازن فوالدي مستقر بر زمین ،از روش تنش مجاز استفاده خواهد شد .تركیب بارهاي
روش تنش مجاز طبق بند  1-1-1ولي بدون اعمال ضریب  4/3در بار زلزله (با توجه به استفاده از
ضریب رفتار تراز تنش مجاز در محاسبهي نیروي زلزله) ميباشد .در این تركیبهاي بارگذاري الزم
است اثر بار مایع ،F ،و اثر بار ناشي از فشار جانبي ،H ،نیز درنظر گرفته شود.
 5-1-5-15روش مقاومت
براي طراحي مخازن و سازههاي بتني نگهدارنده به روش مقاومت نهایي و پایههاي فوالدي مخازن
هوایي و موارد مشابه به روش ضرایب بار و مقاومت ،ميتوان از تركیب بارهاي روش مقاومت طبق بند
 1-1-1استفاده كرد .در این تركیبهاي بارگذاري الزم است اثر بار مایع ،F ،و اثر بار ناشي از فشار
جانبي ،H ،نیز درنظر گرفته شود.
 3-1-5-15روش مقاومت مجاز
براي طراحي پایههاي فوالدي مخازن هوایي و موارد مشابه با روش مقاومت مجاز ،ميتوان از تركیب
بارهاي روش تنش مجاز طبق بند  1-1-1استفاده كرد.

 3-15روش بار جانبي معادل براي تحليل مخازن زميني
 1-3-15مباني روش
در این روش فقط یك مود ارتعاشي ناشي از جرم مایع سخت و یك مود ارتعاشي ناشي از جرم مایع
مواج درنظر گرفته ميشود.
براي مایع سخت و سازهي مخزن از میرایي  5درصد و براي مایع مواج از میرایي  4/5درصد استفاده
ميشود .پاسخ طیفي با میرایي  4/5درصد را ميتوان  1/5برابر پاسخ طیفي با میرایي  5درصد درنظر
گرفت.
براي هر مولفه ي نیرو یا تغییرشكل ،آثار ناشي از حركت جرم سخت (شامل جرم مایع سخت و جرم
قسمتهاي جامد مخزن) ،حركت جرم مایع مواج و اثر مولفهي قائم زلزله (در مواردي كه منظوركردن
مولفهي قائم طبق بند  14-3-11ضروري است) بهصورت جذر مجموع مربعات با یكدیگر تركیب
ميشوند.

فصل دوازدهم :مخزن 511 /

 5-3-15زمان تناوب
زمان تناوب اصلي سازه ي مخزن همراه با مایع سخت (جرم سخت) ،برحسب ثانیه ،از رابطهي 1-11
بدست ميآید:

L D

1-11

Ti  Ci H L

2te Et

كه در آن:
 : H Lارتفاع حداكثر مایع
 : Dقطر اسمي مخزن )( ،(mقطر داخلي در مخزن استوانهاي و بعد داخلي مخزن در راستاي زلزله در
مخزن مستطیلي)
 : t eضخامت موثر جدارهي مخزن )(m
)(m

 :  Lجرم حجمي مایع
 : Etمدول ارتجاعي موثر مصالح جدارهي مخزن )(Pa
 : Ciضریب بي بعد طبق جدول 1-11
ضخامت موثر جداره ي مخزن با توجه به تغییرات جنس ،ضخامت و تنش قائم جداره تعیین ميشود.
براي جداره با جنس یكنواخت ،ميتوان از ضخامت متوسط جداره به عنوان ضخامت موثر استفاده كرد.
همچنین براي تعیین ضخامت موثر ميتوان از رابطهي  1-11استفاده كرد:
)(kg/m3

n

t d x

i i

1-11

i

i 1
n

d x

i i

te 

i 1

كه در آن:
 : t iضخامت نوار  iاز جدارهي مخزن
 : d iعرض نوار  iاز جدارهي مخزن
 : xiفاصلهي وسط نوار  iتا سطح آزاد مایع
 : nتعداد نوارهاي جدارهي مخزن
زمان تناوب مود مایع مواج از هر یك از رابطههاي -3-11الف و -3-11ب برحسب ثانیه قابل محاسبه
است:
-3-11الف
-3-11ب

D
3.67 H L
(3.67 tanh
)
D

D1 

D1
,
g
D
2

Tc  2

Tc  Cc

......
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كه در آن:
 : gشتاب ثقل ()m/s2
 : Ccضریب محاسبه زمان تناوب بر حسب )  (s / mكه بر اساس  H L / Dاز جدول  1-11بدست
ميآید.
براي مخزن مستطیل شكل ،ضریب  3/63در رابطهي -3-11الف با  3/16جایگزین شود.
جدول  1-11ضرایب محاسبه زمان تناوب
1/5

1/15

1/4

4/35

4/5

4/35

4/15

4/15

HL /D

3/43

6/56

6/11

6/46

6/36

6/93

3/34

9/13

1/43

1/43

1/43

1/43

1/51

1/64

1/34

1/49

Ci
Cc

 3-3-15جرم مايع سخت و مايع مواج
جرم مایع سخت ، mi ،و مایع مواج ، mc ،را ميتوان برحسب جرم كل مایع ، m p ،از روابط  4-11و
 5-11محاسبه كرد:
-4-11الف

-4-11ب

براي

براي

D 4

HL 3
D 4

HL 3

5-11

D
)
HL
mp
D
0.866
HL

tanh(0.866
mi 


D
mi  1.0  0.218
mp
H L 

D
3.67 H L
mc  0.230
(tanh
)m p
HL
D

در مخزن مستطیل شكل از رابطهي -4-11الف براي تمام نسبتهاي  D H Lاستفاده ميشود و
همچنین ضرایب  4/134و  3/63در رابطهي  5-11به ترتیب با  4/164و  3/16جایگزین ميشود.

 1-3-15نيروهاي طراحي و برش پايهي مخزن
نیروي معادل جانبي مایع سخت ،سقف ،كف و جدارهي مخزن از حاصلضرب وزن هركدام در ضریب
زلزلهي  ، Aiطبق بند  ،3-3-11بدست مي آید .نیروي معادل جانبي مایع مواج از حاصلضرب وزن مایع
مواج در ضریب زلزلهي  ، Acطبق بند  ،3-3-11تعیین ميشود.
برش پایهي كل طراحي ، Vu ،از رابطهي  6-11بدست ميآید:
6-11
كه در آن:

2

Vu  Vi  Vc
2

فصل دوازدهم :مخزن 513 /

 : Viبرش پایهي نظیر مایع سخت ،سقف ،كف و جدارهي مخزن طبق رابطهي 3-11
 : Vcبرش پایهي نظیر مایع مواج طبق رابطهي 3-11
) Vi  Ai g (mi  mr  m f  ms
3-11
3-11
Vc  Ac g mc
در روابط فوق:
 : mrجرم سقف مخزن با سقف ثابت شامل قاببندي و ملحقات آن به اضافه ده درصد جرم بار برف
روي سقف
 : m fجرم كف مخزن
 : msجرم جداره به اضافه ملحقات آن

 1-3-15لنگر پاي جداره
لنگر پاي جداره ، M rw ،بخشي از لنگر واژگوني ناشي از زلزله است كه در تراز پاي جداره پیراموني اثر
ميكند .این لنگر براي محاسبهي نیروي محوري قائم در پاي جدارهي پیراموني و كنترل ضخامت آن،
بار قائم وارد بر پي نواري جداره و نیروي مهار مخزن به پي بهكار ميرود .اگر مخزن برروي پي گسترده
(دال بتني) بنا شود ،مقدار  M rwفقط براي كنترل ضخامت جداره و مهار مخزن به پي بهكار ميرود.
در مورد مخازن استوانهاي این لنگر ،لنگر دیوارهي حلقوي نامیده ميشود.
مقدار این لنگر از رابطهي  9-11بدست ميآید:

Ai g (mi hi  ms hs  mr hr )2  Ac gmc hc 2

9-11

M rw 

كه در آن:
 : hiارتفاع محل اثر نیروي لرزه اي جانبي مربوط به مایع سخت از كف مخزن به منظور محاسبهي لنگر
پاي جداره (رابطهي )14-11
 : hsارتفاع مركز جرم جداره مخزن
 : hrارتفاع مركز جرم سقف مخزن
 : hcارتفاع محل اثر نیروي لرزه اي جانبي مربوط به مایع مواج از كف مخزن به منظور محاسبهي لنگر
پاي جداره (رابطهي )11-11
D 4
براي
hi  0.375H L

-14-11الف
HL 3
-14-11ب

براي

D
4

HL 3


D 
H L
hi   0.500  0.094
H L 


 /511آييننامه طراحي لرزهاي تاسيسات و سازههاي صنعت نفت (نشريه شماره .....)830



H L




11-11

......

.................. .............................


 3.67 H L 
cosh
 1

D


hc  1 
 3.67 H L sinh 3.67 H L

D
D


براي مخزن مستطیلشكل ضریب  3/63در رابطهي  11-11با  3/16جایگزین شود.
برا ي كنترل تنش وارد بر خاك زیر پي نواري جداره (پي حلقوي در مورد مخازن استوانهاي) با تنش
مجاز خاك باید از تركیب بارهاي بند  ،1-1-1بدون افزایش تنش مجاز ،استفاده شود.

 6-3-15لنگر زير كف
لنگر زیر كف ، M s ،كه وابسته به توزیع نیروي زلزله بر جدارهي پیراموني و كف ميباشد ،از رابطهي
 11-11محاسبه مي شود .این لنگر براي طراحي دال كف یا سرشمع پي عمیق و كنترل خاك زیر
شالوده در پي گسترده بهكار ميرود.

 ms hs  mr hr )  Ac gmc hcs 

11-11

2

2

A g (m h

i is

i

Ms 

كه در آن:
 : hisارتفاع محل اثر نیروي لرزه اي جانبي مربوط به مایع سخت از كف مخزن به منظور محاسبهي
لنگر زیر كف (رابطهي )13-11
 : hcsارتفاع محل اثر نیروي لرزه اي جانبي مربوط به مایع مواج از كف مخزن به منظور محاسبهي لنگر
زیر كف (رابطهي )14-11
-13-11الف

براي

-13-11ب

براي

14-11

D 4

HL 3
D
4

HL 3



D
0.866


HL
1

his 
 HL


D  8

 2 tanh 0.866

H L 




D 
H L
his   0.500  0.060
H L 



 3.67 H L 
 cosh  D   1.937 


H L
hcs  1 
3
.
67
H
3
 .67 H L  

L
sinh 


D
 D 


براي مخزن مستطیلشكل ضریب  3/63در رابطهي  14-11با  3/16و عدد  1/933با  1/41جایگزین
ميشود.
براي كنترل تنش وارد بر خاك زیر دال پي گسترده با تنش مجاز خاك باید از تركیب بارهاي بند -1
 ،1-1بدون افزایش تنش مجاز ،استفاده شود.

فصل دوازدهم :مخزن 511 /

 1-3-15ضريب زلزلهي جرم سخت
ضریب زلزلهي جرم سخت ، Ai ،از روابط  15-11بدست ميآید:
Sa I
 ( Ai ) min
Ri

-15-11الف
S1  0.6

-15-11ب

S1  0.6

0.01

  0.5S1 I

 R

Ai 

( Ai ) min

كه در آن:
 : S aشتاب طیفي با نسبت میرایي  5درصد (بر حسب  )gكه با توجه به زمان تناوب جرم سخت (طبق
رابطهي  )1-11بدست ميآید .اجازه داده ميشود بدون استفاده از رابطهي  ،1-11در رابطهي 15-11
از مقدار  SDSبجاي  Saاستفاده كرد.
 : S1پارامتر شتاب طیفي (بر حسب  ،)gنظیر زلزلهي نادر (سطح خطر سوم) در زمان تناوب یك ثانیه
روي بستر سنگي طبق فصل سوم
 : Rضریب رفتار ،برابر  Rwبراي مخازن فوالدي و  Ruبراي مخازن بتني طبق جدول 3-11ضریب
رفتار ، R ،ضریب اضافه مقاومت ،  0 ،و ضریب بزرگنمایي جابجایي ، C d ،براي مخزن از جدول 3-11
بدست ميآید .ضریب رفتار مربوط به جرم مواج ، Rc ،براي انواع مخازن بتني برابر  1و براي مخازن
فوالدي و سایر مصالح برابر  1درنظر گرفته ميشود .جابجایي جانبي طرح در هر ارتفاع از مخزن از
حاصلضرب  C dدر تغییرمكان ارتجاعي جانبي مخزن بدست ميآید .براي تعریف انواع مخازن بتني
مسلح و پیشتنیده ،به بند  1-5-11مراجعه شود.
 : Iضریب اهمیت طبق جدول 1-11

 0-3-15ضريب زلزلهي جرم مواج
ضریب زلزلهي جرم مواج ، Ac ،از رابطهي  16-11بدست ميآید:
16-11

 Ai

1.5 S a I
Rc

Ac 

كه در آن:
 : S aشتاب طیفي با نسبت میرایي  5درصد (بر حسب  )gبا توجه به زمان تناوب جرم مواج
 : Rcضریب رفتار مربوط به جرم مایع مواج است كه ميتوان آن را برابر با  1براي مخازن فوالدي و
برابر  1براي انواع مخازن بتني درنظر گرفت.
ضریب  1/5در رابطهي  16-11به علت استفاده از طیف با نسبت میرایي  %5بجاي استفاده از طیف با
نسبت میرایي  %4/5براي جرم مواج ميباشد .در صورتيكه در رابطهي  16-11براي محاسبه شتاب
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طیفي از طیف ویژه ساختگاه با نسبت میرایي  %4/5استفاده شود ،ضریب  1/5از رابطهي یادشده حذف
ميشود.

 9-3-15ضريب رفتار ،ضريب اضافه مقاومت و ضريب بزرگنمايي جابجايي
ضریب رفتار ، R ،ضریب اضافه مقاومت ،  0 ،و ضریب بزرگنمایي جابجایي ، C d ،براي مخزن از
جدول  3-11بدست ميآید .ضریب رفتار مربوط به جرم مواج ، Rc ،براي انواع مخازن بتني برابر  1و
براي مخازن فوالدي و سایر مصالح برابر  1درنظر گرفته ميشود .جابجایي جانبي طرح در هر ارتفاع از
مخزن از حاصلضرب  C dدر تغییرمكان ارتجاعي جانبي مخزن بدست ميآید .براي تعریف انواع
مخازن بتني مسلح و پیشتنیده ،به بند  1-5-11مراجعه شود.
جدول  3-11پارامترهاي لرزهاي مخازن زمیني
نوع مخزن

Rw

Ru

0

Cd

مخزن فوالدي یا پالستیكي مسلح به الیاف با مهار مكانیكي

4

3

1

1/5

مخزن خودمهار فوالدي یا پالستیكي مسلح به الیاف

3/5

1/5

1

1

مخزن بتن مسلح یا پیش تنیدهي غیرلغزان روي كف

-

1

1

1

مخزن بتن مسلح یا پیشتنیده با جدارهي مهارشده به كف ولي با امكان لغزش

-

3/15

1

1

مخزن بتن مسلح یا پیش تنیده با جدارهي مهار و مقید نشده به كف با امكان لغزش

-

1/5

1/5

1/5

انواع دیگر مخزن

-

1/5

1/5

1/5

در صورتي كه مخزن بتن مسلح یا پیشتنیدهي غیرلغزان و در زمین مدفون باشد ،ميتوان از
 Ru  2.8استفاده كرد .مخزن مدفون ،مخزني است كه تراز طرح سطح مایع داخل مخزن پایینتر از
تراز زمین اطراف مخزن باشد .براي مخزن نیمه مدفون ميتوان از درونیابي براي تعیین مقدار Ru
استفاده كرد.

 18-3-15اثر مولفهي قائم زلزله
ضریب زلزله در راستاي قائم ، Av ،از رابطهي  13-11بدست ميآید:
13-11
Av  0.2S DS I
 : S DSپارامتر شتاب طیفي (بر حسب  )gنظیر زمان تناوب كوتاه 4/1 ،ثانیه (طبق بند )1-3-1-1
مولفهي قائم زلزله مي تواند رو به باال و یا رو به پایین عمل نماید .الزم نیست اثر شتاب قائم را به طور
همزمان براي تعیین نیروي واژگوني و مقاومت در برابر آن در نظر گرفت .در موارد زیر منظور داشتن
مولفهي قائم ضروري است:
الف -محاسبهي تنش حلقوي جدارهي مخزن طبق بند 13-3-11

فصل دوازدهم :مخزن 511 /

ب -محاسبهي نیروي فشاري قائم در جدارهي مخزن طبق بند 1-1-4-11
پ -طراحي میلمهار طبق بند 1-1-4-11
ت -طراحي قطعات سقف مخزن با سقف ثابت طبق بند 14-4-11
ث -محاسبهي لغزش مخزن طبق بند 3-6-11
ج -طراحي پي طبق بند 1-6-11

 11-3-15توزيع نيروي جانبي
توزیع محیطي فشار هیدرودینامیكي وارد بر جدارهي مخزن استوانهاي در ارتفاع مورد نظر براي مایع
سخت ، qi ،و مایع مواج ، q c ،را براي مخازن بتني ،ميتوان به ترتیب از روابط  13-11و 19-11
بدست آورد:
13-11
19-11

2 pi cos 
D
2 pc cos 
qc 
D
qi 

كه در آن:
 : piشدت بار جانبي در ارتفاع مورد نظر ناشي از مایع سخت بر اساس توزیع ذوزنقهاي
 : pcشدت بار جانبي در ارتفاع مورد نظر ناشي از مایع مواج بر اساس توزیع ذوزنقهاي
 : θزاویهي بین جهت زلزله با شعاع گذرنده از نقطهي مورد نظر
توزیع فشار حاصل از روابط  13-11و  19-11در نیمهي    2     2جدارهي استوانه به
صورت فشار از داخل به بیرون و در نیمهي دیگر به صورت مكش به داخل مخزن ميباشد.
براي مخازن با پالن مستطیل شكل ،شدت نیروهاي  piو  pcبه طور مساوي بین دو دیوار عمود بر
جهت زلزله تقسیم و به طور یكنواخت در طول دیوار توزیع ميشود .این فشار به یكي از دو دیوار ،از
داخل به خارج و به دیوار دیگر به صورت مكش به سمت داخل اثر ميكند .در شكل  1-11توزیع
نیروي جانبي مربوط به مایع سخت و مواج براي مخازن مستطیلي و استوانهاي نشان داده شده است.
توزیع نیروي جانبي مربوط به قسمتهاي جامد مخزن نظیر سقف ثابت ،كف و جداره ،متناسب با
توزیع جرم هر قسمت است.
لنگر ناشي از جرم مایع سخت در تراز مورد نظر را ميتوان با فرض توزیع ذوزنقهاي نیروي جانبي
 Ai g miدر ارتفاع كل مایع ،بهطوريكه برآیند آن در ارتفاع  hiقرار گیرد ،بدست آورد .لنگر
واژگوني حاصل از جرم مایع مواج در تراز مورد نظر را ميتوان با فرض توزیع ذوزنقهاي نیروي جانبي
 Ac g mcدر ارتفاع كل مایع ،به طوري كه برآیند آن در ارتفاع  hcقرار گیرد ،بدست آورد.
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 15-3-15فاصلهي آزاد از سطح مايع
فاصله آزاد از سطح مایع براساس حداكثر ارتفاع موج و مشخصات سازه تعیین ميشود .حداكثر ارتفاع
موج ،  S ،روي تراز طراحي مایع ، H L ،طبق رابطهي  14-11تخمین زده ميشود:
-14-11الف

براي Tc  4 sec

-14-11ب

براي Tc  4 sec

0.63DS D1 I
Tc2
2.5DS D1 I
S 
Tc2

S 

فاصلهي آزاد سطح مایع تا زیر سقف (هواخور) حداقل باید طبق شرایط زیر تعیین شود:
الف -براي مخازن با گروه كاربري و خطرزایي  ،IIلزومي به درنظرگرفتن فاصله آزاد نیست اما چنانچه
لحاظ این فاصله مد نظر باشد ،به منظور رعایت صرفه اقتصادي الزم نیست مقدار فاصلهي آزاد از
 0.7 Sبزرگتر درنظر گرفته شود.
ب -براي مخازن با گروه كاربري و خطرزایي  ،IIIچنانچه  S DS  0.33باشد ،لزومي به درنظرگرفتن
فاصله آزاد نیست اما چنانچه لحاظ این فاصله مد نظر باشد ،به منظور رعایت صرفه اقتصادي الزم
نیست مقدار فاصلهي آزاد از  0.7 Sبزرگتر درنظر گرفته شود.
پ -براي مخازن با گروه كاربري و خطرزایي  ،IIIچنانچه  S DS  0.33باشد ،مقدار فاصلهي آزاد باید
برابر با  0.7 Sدرنظر گرفته شود.
ت -براي مخازن با گروه كاربري و خطرزایي  ،IVفاصلهي آزاد باید برابر با   Sدرنظر گرفته شود.
تبصره  :1براي ردیفهاي پ و ت ،چنانچه هریك از شرایط زیر برقرار باشد ،ميتوان از درنظرگرفتن
فاصله آزاد صرفنظر كرد:
 پیشبیني محفظهي ثانویه براي كنترل سرریز -طراحي سقف و جدارهي مخزن براي مهار تالطم سیال

فصل دوازدهم :مخزن 519 /

بدنه مخزن

بدنه مخزن

فشار
مكش
مكش

جهت نیروي زلزله
شكل  1-11توزیع افقي نیروي جانبي زلزله ناشي از جرم مایع سخت و مواج در مخازن استوانهاي و مستطیلي

 13-3-15نيروهاي هيدروديناميكي حلقوي در جدارهي مخزن
نیروهاي هیدرودینامیكي حلقوي حاصل از حركت مایع سخت در واحد ارتفاع جدارهي استوانهايN i ،

و مایع مواج ، N c ،بر حسب  ،N/mاز روابط  11-11و  11-11بدست ميآید:
D 4

HL 3

2
Y
 Y  

D 
  tanh 0.866

N i  0.864 Ai  L gDH L 
 0.5
H
H
H
 L
L 
 L  

2
 Y
 Y  
Y  0.75D
N i  0.532 Ai  L gD 2 
 0.5
 
 0.75D  
 0.75D

-11-11الف

براي

-11-11ب

براي  D  4و

-11-11پ

براي  D  4و Y  0.75D
HL 3

11-11

3

HL

براي كلیهي مقادیر

D
HL

Ni  0.264 Ai  L gD 2
 3.67( H L  Y ) 
0.189 Ac  L gD 2 cosh 

D

Nc 
 3.67 H L 
cosh

 D 

كه در آنها:

 :  Lجرم حجمي مایع بر حسب
روابط  11-11و  11-11براي مخازن استوانهاي جدار نازك فوالدي ميباشد .همچنین ميتوان با
استفاده از توزیع نیروي حاصل طبق بند  ،11-3-11نیروهاي داخلي جدارهي مخزن را بدست آورد.
نیروي حلقوي كل زلزله در واحد ارتفاع جداره از رابطهي  13-11بدست ميآید:
kg / m3

13-11

N s  N i  N c  ( Av N h ) 2
2

2

تنش حلقوي حاصل از زلزله ،  s  N s / t ،با توجه به تركیب بارهاي بند  1-1-1با لحاظ بند -11
 ،1-5-1با تنش حلقوي حاصل از نیروي هیدرواستاتیكي ،  h  N h / t ،تركیب ميشود.
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در روابط فوق:
 : Yفاصله قائم از سطح مایع تا نقطهي مورد نظر بر حسب m
 : N hنیروي حلقوي هیدرواستاتیكي در واحد ارتفاع برحسب  . N / mاین نیرو را ميتوان از روشهاي
مرسوم یا از رابطهي  Nh  0.5gD(Y  0.3) Lبه دست آورد.
 : tضخامت جداره در محل محاسبهي تنش حلقوي پس از كسر ضخامت درنظرگرفته شده براي
خوردگي ،بر حسب m

 11-3-15اندركنش سازه  -خاك
اندركنش سازه -خاك را مطابق ضوابط فصل پنجم درصورت لزوم باید در نظر گرفت .چنانچه از ضوابط
فصل پنجم براي درنظر گرفتن اندركنش سازه  -خاك استفاده شود مخزن باید داراي شالودهي نواري
(حلقوي) یا گسترده از بتن مسلح باشد و بهطور مكانیكي به شالوده مهار شود .مقدار برش پایه و لنگر
واژگوني براي مود جرم سخت نباید كمتر از  %34مقادیر نظیر حالت بدون درنظرگرفتن اندركنش
باشد .نسبت میرایي موثر براي سیستم سازه -شالوده نباید بیشتر از  4/1درنظر گرفته شود.

 1-15طراحي لرزهاي مخزن فوالدي استوانهاي زميني
طراحي مخازن فوالدي بر اساس روش تنش مجاز با توجه به بند  1-5-1-11انجام خواهد شد.

 1-1-15مقابله با واژگوني
لنگر مقاوم در برابر واژگوني در پاي جداره ميتواند توسط یكي از مجموعهي عوامل زیر تامین شود:
 وزن جدارهي مخزن ،وزن سقف روي جدارهي مخزن و وزن مایع مجاور جداره در مخزن بدون مهار ابزار مهار مكانیكي در مخزن با مهار مكانیكيمخزن را ميتوان خودمهار دانست به شرطي كه موارد زیر برقرار باشد:
 -1نسبت مهار J ،كوچكتر از یك باشد.
 -1عرض ورق حلقوي كه در تعیین نیروي مقاوم مورد استفاده قرار ميگیرد ،از  3/5درصد قطر مخزن
تجاوز نكند.
 -3تنش فشاري وارد بر ورق جداره ،طبق روابط بند 1-1-4-11محاسبه شده باشد.
 -4ضخامت الزم براي ورق حلقوي ،از ضخامت ورق كف تجاوز نكند.
 -5ضوابط انعطافپذیري لولههاي متصل به مخزن رعایت شده باشد.
در غیر این صورت باید از مهار مكانیكي استفاده شود .نسبت مهار  Jاز رابطهي  14-11بدست ميآید.
14-11

M rw
D 2 wt (1  Av )  wa 


2

J

فصل دوازدهم :مخزن 551 /

كه در آن  M rwبرحسب  N.mبوده و:
 : wtوزن در واحد طول محیط جداره بر حسب  N/mكه از جدارهي مخزن به كف وارد ميشود
(شامل وزن جداره و وزن بخشي از سقف ثابت ،ملحقات سقف ثابت و  14درصد بار برف آن كه به
جداره منتقل ميشود).
 : waوزن مایع مجاور جدارهي مخزن بر حسب  ،N/mكه براي مخزن خودمهار طبق بند 1-1-4-11
محاسبه شده و براي مخزن با مهار مكانیكي لحاظ نميشود (بند.)1-1-4-11
براي مخزن خودمهار با  ، J  0.5كه مخزن از كف بلند ميشود ،باید ضوابط مربوط به انعطاف لولهها
و قطعات متصل به مخزن طبق بندهاي  3-4-11تا  9-4-11رعایت شود.
در ادامه ،ضوابط هریك بهطور جداگانه ارائه شده است.
 1-1-1-15مخزن خودمهار
مقابله با لنگر واژگوني در تراز پاي جداره در مخزن خودمهار M rw ،طبق رابطهي  ،9-11توسط لنگر
ناشي از وزن جدارهي مخزن ،وزن سقف روي جدارهي مخزن و وزن مایع مجاور جداره تامین ميشود.
وزن مایع مجاور جداره ي مخزن كه قابلیت مقابله با واژگوني دارد را براي طول واحد جداره بر حسب
 N/mرا ميتوان از رابطهي  15-11تخمین زد:
wa  t a Fy  L g e H L  0.02  L g e H L D

15-11

16-11
) g e  g (1  Av
رابطه  15-11در هر دو صورت ورق كف با ضخامت ثابت یا افزوده شده (وجود ورق حلقوي) كاربرد
دارد .در صورتي كه  wa  0.02  L g e H L Dشد ،مقدار  Lباید برابر با  0.035Dفرض شود و مقدار
 wa  0.02  L g e H L Dخواهد شد .ميتوان از مقدار  Lكوچكتري نسبت به مقدار حاصل از رابطه
 13-11استفاده كرد .در این صورت wa  0.59H L  Lg e L ،خواهد بود.
در این روابط:
 : t aضخامت ورق حلقوي كف در زیر جداره پس از كسر ضخامت منظور شده براي خوردگي )(mm
است .چنانچه این ورق حداقل به اندازهي ( Lreqطبق رابطهي  )13-11از داخل جدارهي مخزن به
سمت داخل ادامه نداشته باشد ،در رابطهي  15-11بجاي مقدار  t aباید مقدار  t bرا قرار داد (شكل
.)1-11
 : tbضخامت ورق كف پس از كسر ضخامت منظور شده براي خوردگي )(mm
 : Fyتنش حد جاري شدن ورق حلقوي كف زیر جداره )(MPa
)(m/s2

 : gشتاب ثقل
 : g eشتاب ثقل موثر با در نظر گرفتن مولفهي قائم زلزله )  (m/sطبق رابطهي 16-11
 : Lreqعرضي از ورق حلقوي كف زیر جداره ) ،(mاندازهگیري شده از بر داخلي جداره طبق رابطهي
2

 13-11كه مایع روي آن در مقابله با واژگوني مشاركت دارد.
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 : Lعرض ورق حلقوي كف زیر جداره ) ،(mاندازهگیري شده از بر داخلي جداره t a .هیچگاه نباید از
 t bكمتر باشد.
Fy
) (2  2
ta
 0.035D
2
 L ge H L

13-11

Lreq 

ضخامت ورق حلقوي كف زیر جداره در عمل ميتواند بیشتر از ضخامت پایینترین نوار جدارهي مخزن
باشد ،ولي مقدار  t aمورد استفاده در رابطهي  15-11نباید از ضخامت ورق پایینترین نوار جداره
(پس از كسر ضخامت منظور شده براي خوردگي) بیشتر در نظر گرفته شود.
در رابطه  15-11باید به جاي  taمقدار  tbرا قرار داد → L < Lreq

ورق بدنه
ورق كف

شكل  1-11ابعاد ورقهاي بدنه و كف مخزن

 5-1-1-15مخزن مهار شده با مهار مكانيكي
در مخزن با مهار مكانیكي ،مقابله با لنگر واژگوني پاي جداره M rw ،طبق رابطهي  ،9-11فقط توسط
مهار طبق ضوابط این بند تامین ميشود.
نیروي لرزهاي مهار مكانیكي در واحد طول جداره ، wAs ،با استفاده از رابطهي  13-11محاسبه
ميشود:
13-11

4M rw
 Av wt
D 2

wAs 

در روش تنش مجاز ،نیروي طراحي مهار مكانیكي در واحد طول جداره بر حسب  ،N/mبرابر با حداكثر
مقادیر حاصل از دو تركیب بار  19-11كه به ترتیب بیانگر تركیب بار شامل بار زلزله و تركیب بار
شامل بار زلزله و فشار طراحي مخزن است ،ميباشد.
) wAa  0.75 (wAS  wt
-19-11الف
-19-11ب
كه در آنها:

D 4M rw 

wAa  0.75FP Pi  80t r  
 0.75wtr 1  Av 
4
D 2 
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 : FPنسبت فشار بهرهبرداري به فشار طراحي
 : Piفشار داخلي طراحي مخزن بر حسب Pa
 : t rضخامت ورق سقف مخزن بر حسب mm

 : wtrوزن در واحد طول محیط جداره كه از جدارهي مخزن به كف وارد ميشود (شامل وزن جداره
بدون لحاظ وزن سقف ثابت) ).(N/m
در صورت استفاده از میلمهار (یا تسمه مهار) به تعداد  n Aبا فواصل یكسان بهصورت محیطي ،مقدار
نیروي هر مهار از روابط  34-11قابل محاسبه است:
D
) ( PAa  w Aa
34-11
nA
در صورت استفاده از روش تنش مجاز ،مقدار تنش مجاز ادوات مهار (شامل میلمهار یا تسمه مهار) و
جداره در محل اتصال به الیه تحتاني جداره نباید از  %34تنش تسلیم مربوطه بیشتر درنظر گرفته
شود.
ادوات اتصال میلمهار به مخزن و شالوده براي كمترین نیروي تسلیم میلمهار یا تسمه مهار (برابر با
حاصلضرب سطح مقطع چونساخت مهار در تنش تسلیم مشخصهي حداقل) و نیز ( Ω 0 PAuدر روش
مقاومت) یا ( 1.5Ω0 PAaدر روش تنش مجاز) طرح خواهند شد .اثر افزایش مقطع مهار ،در نظر گرفته
شده جهت مقابله با خوردگي یا سایر عوامل ،باید در طراحي قطعات اتصال و مهار میلمهار در شالوده
در نظر گرفته شود.

 5-1-15حداكثر تنش فشاري قائم در جداره مخزن
 1-5-1-15مخزن خودمهار
حداكثر تنش قائم فشاري حاصل از زلزله در مخزن خودمهار در پایین جداره از روابط  31-11بدست
ميآید:
-31-11الف
-31-11ب

J  0.5
J  0.5

4M rw  1

 cs   Av wt 
D 2  1000 t s

 w (1  Av )  wa
 1
 cs   t
 wt  wa 
2.3
 0.607  0.527 J
 1000 t s

در حالت  ، J  0.5مخزن بركنش محاسباتي نخواهد داشت .در حالت  ، 0.5  J  1مخزن داراي
بركنش خواهد بود ولي همچنان پایدار ميباشد ،به شرط آنكه تنش فشاري در جدارهي مخزن از حد
مجاز بیشتر نشود .با توجه به تركیب بار -6-1ب ،مقدار تنش قائم فشاري كل در جداره در روش تنش
مجاز ،  c ،بر حسب مگاپاسكال را ميتوان از رابطهي  31-11بدست آورد:
31-11

wt
1000 t s

 c  0.75  cs 
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در روابط فوق:
 : t sضخامت پایینترین نوار جداره پس از كسر مقدار منظور شده براي خوردگي ).(mm
 5-5-1-15مخزن مهارشده با مهار مكانيكي
حداكثر تنش قائم فشاري حاصل از زلزله در مخزن با مهار مكانیكي در پایین جداره از رابطهي
 -31-11الف و تنش قائم كل در روش تنش مجاز از رابطهي  31-11قابل محاسبه است.

 3-1-15تنش مجاز فشاري قائم جداره
حداكثر تنش فشاري قائم در روش تنش مجاز ،رابطهي  ،31-11باید از مقدار تنش مجاز ، FC ،بر
حسب مگاپاسكال طبق روابط  33-11كمتر باشد:
-33-11الف
-33-11ب

اگر
اگر

ρL gH L D 2
 440000
2
tc

62t s
D

FC 

ρL gH L D 2
 440000
2
tc

62t s
 0.056  L gH L  0.375 Fty
2.5D

FC 

كه در آن:
 : FCتنش مجاز فشاري قائم جداره )(MPa
 : t cضخامت نوار موردنظر جداره )(mm
 : Ftyتنش تسلیم نوار جداره )(MPa
در روابط  H L ،33-11و  Dبر حسب متر  L ،بر حسب  kg/m3و  gبرحسب  m/s2ميباشد .در
تعیین  ، FCتاثیر فشار داخلي ناشي از محتویات مخزن درنظر گرفته شده است.
اگر ضخامت ورق جداره در پایین ترین نوار ،محاسبه شده براي لنگر واژگوني زلزله ،بیشتر از ضخامت
مورد نیاز براي مقابله با فشار هیدرواستاتیك باشد ،ميتوان ضخامت محاسبه شده براساس فشار
هیدرواستاتیك را براي هر نوار باالتر به همان نسبت (نسبت ضخامت پایینترین نوار ،محاسبه شده با
درنظر گرفتن لنگر واژگوني به ضخامت محاسبه شده فقط براي فشار هیدرواستاتیكي) افزایش داد .در
صورت انجام تحلیل جداگانه براي محاسبهي تنش فشاري (با درنظر گرفتن لنگر واژگوني) در
پایینترین نقطهي هر نوار جداره ،ميتوان آن را مالك كنترل ضخامت آن نوار قرار داد .بدیهي است
ضخامت اضافي به منظور جبران اثر خوردگي ،باید پس از محاسبات فوق به ضخامتهاي محاسبه شده
نوارها اضافه شود.

 1-1-15تنش مجاز حلقوي
حداكثر تنش حلقوي حاصل از زلزله ،طبق بند  ،13-3-11پس از تركیب با تنش حلقوي فشار
هیدرواستاتیك با لحاظ بند  ،1-5-1-11نباید از تنش مجاز ورق جداره (بر اساس استاندارد مورد
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استفاده بدون افزایش  33درصد در تنش مجاز) و همچنین  0.67 Fyضرب در ضریب كیفیت اتصال
قائم ورق ،بیشتر باشد Fy .كمترین مقدار تنش تسلیم ورق جداره و مصالح جوش ميباشد .ضریب
كیفیت اتصال در مواردي كه آزمایش پرتونگاري انجام شود برابر با  4/35و در غیر اینصورت برابر با 4/3
درنظر گرفته ميشود.

 1-1-15جزييات مهار مكانيكي مخزن
در صورت نیاز به مهار مكانیكي ،حداقل  6مهار براي مخزن درنظر گرفته خواهد شد .فاصلهي مهارها
نباید از  3متر تجاوز كند .در مخازن با قطر كمتر از  15متر ،مقدار حداكثر فاصلهي مهارها  1/3متر
خواهد بود .اگر از میلمهار استفاده شود ،قطر آن حداقل  15میلیمتر ،پس از كسر اضافه ضخامت
منظور شده براي خوردگي ،خواهد بود .در صورت استفاده از تسمهمهار ،تسمه باید از فوالد ساختماني
با حداقل  6میلیمتر ضخامت باشد .عالوه بر آن ،حداقل  1/5میلیمتر ضخامت اضافي براي خوردگي در
هر سطح باید براي تسمه منظور شود .طول ناحیهي غیر مدفون در بتن تسمه حداقل  35و حداكثر
 344میلیمتر ميباشد.
مقاوم ت تامین شده براي مهار در بتن پي باید بیشتر از نیروي مقاومت تسلیم آن باشد .استفاده از
میل مهارهاي با قالب انتهایي و نظایر آن كه فقط بر اساس پیوستگي و اصطكاك بین بتن و مهار
طراحي ميشوند ،مجاز نیست .از ورق انتهایي ميتوان براي تامین مقاومت مورد نیاز میلمهار یا
تسمهمهار در بتن استفاده كرد .تعبیه میلمهار پس از سخت شدن بتن ،در صورتي مجاز است كه
قابلیت تسلیم آن تحت بار چرخهاي در بتن تركخورده با آزمایش بر اساس مراجع معتبر تایید شود.

 6-1-15انتقال برش موضعي
امكان انتقال برش از سقف به جداره و از جداره به كف باید تامین شود .براي مخازن استوانهاي مقدار
حداكثر برش موضعي در واحد طول محیط ، Vmax ،در محل اتصال جداره به كف از رابطهي 34-11
بدست ميآید:
 V
34-11
Vmax  0 u
D
این برش باید توسط جوش از جداره به كف منتقل شود .تنش حاصل از  Vmaxدر جوش نباید از 4/3
برابر تنش تسلیم جوش و  4/9برابر تنش تسلیم فلز پایه ،بیشتر شود Vu .طبق رابطهي  6-11بدست
ميآید ولي جرم كف ، m f ،در آن منظور نميشود.

 1-1-15انعطافپذيري سامانهي لولهكشي
در طراحي سامانهي لولهي متصل به مخزن ،انعطافپذیري كافي براي تحمل جابجایي نقاط اتصال در
زمان زلزله باید درنظر گرفته شود تا در لوله شكست ایجاد نشده و سیال از آن خارج نشود .لولهي

......
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متصل به مخزن نباید بار قابل توجهي به قطعات متصل به جدارهي مخزن وارد سازد .نیروهاي موضعي
در محل اتصاالت لوله در طراحي جداره ي مخزن باید در نظر گرفته شود .ادوات مكانیكي افزایندهي
انعطاف مانند اتصال آكاردئوني و مفصل انبساط را ميتوان در طراحي منظور داشت.
سامانهي لولهكشي باید طوري باشد كه تنش محاسبه شده بر اثر جابجایيهاي جدول  ،4-11در لوله،
تكیهگاه و اتصاالت ،در تركیب با اثر سایر بارها طبق بند  1-5-1-11از مقدار تنش مجاز (بدون اعمال
 %33افزایش) بیشتر نشود . .اگر طبق محاسبات دقیقتر ،مقادیر دیگري براي جابجایي مخزن بدست
آید ،آن مقادیر مالك طراحي سامانهي لولهكشي خواهد بود .اگر محل اتصال لوله باالتر از تراز كف
باشد ،به مقادیر جدول  4-11باید مقادیر جابجایي نسبي محل اتصال نسبت به كف مخزن نیز اضافه
شود .در مقادیر جدول  ،4-11حركت نسبي سامانه لولهكشي و فونداسیون ناشي از جابجایيهاي پي
(به دلیل حركت ناشي از زلزله یا نشست پي) لحاظ نشده است .این حركت نسبي ،باید در طراحي
سیستم لولهكشي به مخزن درنظر گرفته شود .مقدار بلندشدگي ارتجاعي كف مخزن خودمهار، Yu ،
برحسب  mmرا ميتوان بهطور تقریبي از رابطهي  35-11نیز بدست آورد (با توجه به بند :)1-4-11
12.1 Fy L2

35-11

tb

Yu 

سیستم لولهكشي و اتصاالت آن به مخزن باید طوري باشد كه پذیراي جابجایي طرح (حاصلضرب
 1.4 Cdدر مقادیر جدول  ) 4-11بدون پارگي و شكست باشد ،هر چند ایجاد تغییرشكل غیرارتجاعي
و پسماند در تكیهگاه لوله و مخزن مجاز ميباشد.
جدول  4-11جابجایي ارتجاعي طرح پایین جدارهي مخزن نسبت به تكیهگاه یا شالوده
نوع مخزن

جابجایي ارتجاعي طرح )(mm

مخزن با مهار مكانيكي
جابجایي رو به باال

15

جابجایي رو به پایین

13

جابجایي افقي (شعاعي و محیطي)

13

مخزن خودمهار
جابجايي رو به باال
نسبت مهار كمتر از 4/5

15

نسبت مهار بیشتر از 4/5

144

جابجايي رو به پايين
مخزن با شالودهي حلقوي یا دال

13

مخزن مستقر بر بستر نرم

15

جابجایي افقي (شعاعي و محیطي)

54
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 0-1-15اتصال مخزن به سازههاي مجاور
تجهیزات ،لوله ،راهرو و سایر قطعات متصل بین مخزن و سازههاي مجاور باید طوري طراحي شوند كه
پذیراي مجموع جابجایيهاي طرح مخزن و سازهي مجاور ،با توجه به بند  1-3باشند.

 9-1-15اتصاالت
اتصاالت مهار مخزن در برابر نیروهاي جانبي باید براي مقاومت تسلیم مهار (بر اساس تنش تسلیم در
كشش مستقیم یا لنگر خمشي خمیري) و یا براي  4برابر نیروهاي حاصل از تحلیل ،طراحي شوند.
محل اتصال لوله ،بازشو ،دریچه و نظایر آن در جدارهي مخزن باید طوري طرح شود كه مقاومت و
پایداري جداره براي انتقال نیروهاي غشایي كششي و فشاري حفظ شود .در صورت اتصال لوله به كف
مخزن خودمهار ،الزم است محل لبهي اتصال حداقل به اندازهي ( Lr e qطبق بند )1-1-4-11به
اضافهي  344میلیمتر از داخل جداره فاصله داشته باشد.

 18-1-15قطعات داخلي
پایه و قطعات نگهدارندهي تجهیزات و بخشهایي از سازهي متكي به جداره ،كف و سقف مخزن باید
براي نیروي اینرسي زلزله و اثر مایع مواج طرح شوند .براي اثر مایع مواج ،ميتوان از توزیع فشار
حاصل از رابطهي  19-11استفاده كرد.
در طراحي سقف مخزن اثر مولفهي قائم زلزلهي طرح ،بند  ،14-3-11درنظر گرفته ميشود .در
طراحي ستون داخلي و اتصاالت آن ،الزم است نیروي جانبي زلزله ناشي از مایع مواج در نظر گرفته
شود .بدین منظور ميتوان از توزیع فشار حاصل از رابطهي  ،19-11با فرض  ،   0استفاده كرد.

 1-15طراحي لرزهاي مخزن بتني زميني
 1-1-15روش طراحي
مخزن بتني مسلح یا پیشتنیده ميتواند بهصورت مدفون ،نیمهمدفون یا روزمیني طرح و اجرا شود.
ضرایب رفتار ،اضافه مقاومت و افزایش جابجایي انواع مخازن بتني زمیني در جدول  3-11آمده است.
در مخزن غیرلغزان ،اتصال دیوار به كف از نظر انتقال لنگر خمشي ميتواند گیردار یا مفصلي باشد .در
شكل  ،3-11مخزن با دیواره ي غیرلغزنده براي دو حالت اتصال گیردار و مفصلي نشان داده شده است.
در مخزن با امكان لغزش جداره بر روي كف ميتوان از مهار یا قید جانبي براي محدود كردن لغزش
استفاده كرد .همچنین ميتوان آن را بدون هیچگونه قید و مهار طراحي نمود (شكل .)4-11
زمان تناوب مایع مواج انواع مخازن و جرم سخت مخزن غیرلغزان طبق بند  1-3-11بدست ميآید و
زمان تناوب جرم سخت مخزن لغزان طبق بند  1-5-11محاسبه ميشود.

......
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در صورت مدفون یا نیمهمدفون بودن مخزن ،نیروهاي ناشي از فشار دینامیكي خاك جزو نیروهاي
ناشي از زلزله باید در حاالتي كه اثر افزاینده دارند ،بدون در نظر گرفتن اثر كاهشي فشار مایع درون
مخزن ،در نظر گرفته شوند .فشار دینامیكي خاك را ميتوان  Aiبرابر فشار استاتیكي خاك در نظر
گرفت Ai .طبق رابطهي  15-11بدست ميآید.

 5-1-15زمان تناوب حركت جانبي مخزن با امكان لغزش روي كف
زمان تناوب جرم سخت مخزن با امكان لغزش جداره روي كف از رابطهي  36-11بدست ميآید .در هر
حال مقدار  Tiنباید بیشتر از  1/15ثانیه درنظر گرفته شود.
) 2(mS  mr  mi
 D ka

36-11

Ti  2

كه در آن:
 : k aسختي افقي در واحد طول پاي دیوار است كه ميتواند از رابطهي  33-11بدست آید:
As Es cos 2  a 2G p w p L p

Ls S s
tp Sp

33-11

ka 

كه در آن:
 : Asسطح مقطع كابل ،سیم یا میلگرد مهار دیوار به كف
 : Esمدول ارتجاعي مهار
 : Lsطول موثر مهار كه ميتواند  35برابر قطر مهار به اضافه ضخامت بالشتك بین دیوار و كف در نظر
گرفته شود.
 : S sفاصله مركز تا مركز مهارهاي متوالي در امتداد محیطي جداره
 : G pمدول برشي بالشتك االستومر
 : w pعرض هر بالشتك االستومر
 : L pطول هر بالشتك االستومر
 : S pفاصله مركز تا مركز بالشتكهاي متوالي در امتداد محیطي جداره
 : t pضخامت بالشتك االستومر
 :  aزاویهي راستاي مهار با افق

اتصال ساده یا مفصلي
شكل  3-11اتصال دیوار به كف بدون امكان لغزش

اتصال گیردار
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بالشتك

كابل یا مهار لرزهاي

بالشتك دورگیر
انعطافپذیر

بالشتك انعطافپذیر

شكل  4-11اتصال دیوار به كف با امكان لغزش

 6-15طراحي لرزهاي پي مخزن زميني
 1-6-15مباني طراحي
طراحي لرزهاي پي مخزن با توجه به بندهاي  4-1-11و  4-3-11صورت ميگیرد .براي مخازن فلزي
لنگر نهایي ناشي از زلزله بر روي پي حلقوي طبق رابطهي  9-11و برروي پي بتن مسلح گسترده طبق
رابطهي  11-11محاسبه ميشود.

 5-6-15نيروهاي طراحي شالودهي مخزن فلزي استوانهاي
شالودهي مخزن با مهار مكانیكي باید بتواند نیروي بركنش حداكثر رو به باالي مهار و فشار حداكثر رو
به پایین ناشي از واژگون ي را تحمل كند .از وزن مایع و خاكي كه مستقیما بر روي پي حلقوي یا پایه
قرار دارد ،براي مقابله با كشش رو به باالي وارده از میلمهار به شالوده ميتوان استفاده كرد به شرط
آنكه اثر خروج از مركزیت آنها درنظر گرفته شود .از وزن مایع براي كاهش نیروي مهار نباید استفاده
شود.
در صورت استفاده از وزن مایع براي مقابله با كشش رو به باالي مهار وارد بر شالوده ،الزم است اثر
مولفهي قائم زلزله بهصورت اعمال ضریب )  (1  Avدر وزن مایع منظور شود .در طرح شالوده باید بار
خارج از مركز در دو حالت با و بدون اثر مولفهي قائم زلزله درنظر گرفته شود .در محاسبهي فشار رو به
پایین وارد بر شالوده ،فشار ناشي از وزن مایع داخل مخزن در ضریب )  (1  Avضرب خواهد شد و
الزم است اثر خروج از مركزیت فشار وارده براي دو حالت با و بدون اثر مولفهي قائم زلزله منظور شود.
شرط رابطهي  33-11براي ضریب پایداري در واژگوني مخزن با مهار مكانیكي ،بدون درنظر گرفتن اثر
مولفهي قائم ،باید برقرار باشد.
33-11

 2.0

) 0.5D g (m p  mt  m fd  mg

كه در آن:
 : mtجرم كل مخزن خالي شامل جداره ،سقف ،كف ،و قطعات متصل به آن

Ms
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 : m fdجرم كل شالوده
 : mgجرم خاكي كه مستقیما روي شالوده قرار دارد.
 : m pجرم كل مایع داخل مخزن
لنگر  M sاز رابطهي  11-11بدست ميآید.
شالوده ي حلقوي مخزن خودمهار باید براي نیروي فشاري ناشي از زلزله Pfs ،طبق رابطهي ،39-11
كه بر واحد طول شالودهي نواري حلقوي وارد مي شود ،و نیروي قائم ناشي از وزن وارد از جداره، wt ،
طراحي شود.
4M rw
39-11
Pfs 
 Av wt
D 2
كنترل فشار وارد بر خاك بر اساس روش تنش مجاز طبق بند  1-5-1-11انجام ميشود.
در صورت طراحي شالوده به روش مقاومت ،فشار وارد بر واحد طول پي حلقوي ، Pf ،از رابطهي -11
 44بدست ميآید.
44-11

Pf  Pfs  1.2wt

 3-6-15مقابله با لغزش در مخزن فلزي با كف تخت
در مخزن فلزي خودمهار ،مقابله با لغزش توسط اصطكاك بین كف مخزن و شالوده یا زیرسازه صورت

ميگیرد .مقدار ضریب اصطكاك ،  f ،براساس آزمایش و یا مراجع معتبر بر اساس كف مخزن و
شالوده یا زیرسازه تعیین ميشود و در هر حال نباید بیشتر از  4/56در نظر گرفته شود .مقدار Vu
(رابطهي  )6-11نباید از مقدار  Vsطبق رابطهي  41-11بیشتر شود.
) Vs   f g (ms  mr  m f  m p ) (1  Av
41-11

در صورت استفاده از غشاي نشتیاب یا مصالح دیگري كه موجب كاهش اصطكاك ميشود ،مقدار

كمتري براي   fدرنظر گرفته مي شود .براي مخزن فلزي با مهار مكانیكي كنترل لغزش الزم نیست،
اگرچه لغزش در حدود  15میلیمتر محتمل ميباشد.

 1-6-15تكيهگاه جدارهي مخزن فلزي
تكیهگاه حلقوي زیر جداره ي مخزن خودمهار باید یكنواخت با تقارن محوري باشد .تكیهگاه حلقوي
یكنواخت را به كمك یكي از روشهاي زیر ميتوان ایجاد كرد:
الف -استفاده از ورقههاي پركننده و گروت در زیر ورق حلقوي زیر جداره
ب -استفاده از ورقههاي فیبري یا بالشتكهاي مناسب دیگر
پ -استفاده از ورقه هاي فوالدي با آرایش متقارن محوري دو طرف جوش شده به ورق حلقوي زیر
جداره كه مستقیما بر شالوده متكي ميشوند.
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ت -استفاده از ورقه هاي تراز پركننده با فواصل نزدیك بدون گروت ،به شرط آنكه اثر بار متمركز در
جداره مخزن از لحاظ كمانش موضعي و در پي از نظر خردشدگي بتن درنظر گرفته شود.
در روشهاي ب ،پ و ت الزم است كه رواداري تراز روي شالوده كمتر از رواداري مجاز طبق
استانداردهاي معتبر باشد.
مخزن با مهار مكانیكي به كمك ورقههاي تراز پركننده و گروت ،ترازبندي و نصب ميشود.

 1-6-15شالوده با مصالح خاكي بدون ديوارهي حلقوي
براي مخزن با ارتفاع كوتاه بدون دیوارهي حلقوي ،در صورتيكه باربري زمین مناسب بوده و نشست
خاك زیاد نباشد ،از مصالح سنگي و خاك جهت زیرسازي كف ميتوان استفاده كرد .بدین منظور
سنگ شكسته همراه با شن و ماسهي متراكم شده را ميتوان بهكار برد .شالوده باید مقاومت الزم را
براي مقابله با نیروهاي لرزهاي این فصل داشته باشد.

 6-6-15شالوده با مصالح خاكي با ديوارهي حلقوي
براي مخزن بزرگ یا با جدارهي بلند كه در آن وزن انتقال یافته از جداره زیاد ميباشد ،از شالوده با
مصالح خاكي با دیوارهي حلقوي ميتوان استفاده كرد .شالوده با دیوارهي حلقوي اغلب بتني بوده ولي
از مصالح سنگي نیز استفاده ميشود .الزم است كه عرض دیوارهي حلقوي به نحوي طرح و اجرا شود تا
نشست نسبي مابین نواحي میاني و كناري كف مخزن محدود بماند .نشست نسبي زیاد ميتواند
تنشهاي زیادي در محل اتصال ورق كف به ورق جداره ایجاد كند .در دیوارهي حلقوي بتني تعیین
مقدار میلگرد براساس طراحي پي بتني انجام ميشود .تامین حداقل فوالد حرارتي نیز ضروري است .به
دلیل فشار وارده از مخزن بر مصالح محصور در داخل دیوارهي حلقوي ،فشار شعاعي از داخل به خارج
به دیوارهي حلقوي وارد خواهد شد .این فشار كه دیوارهي حلقوي باید آن را تحمل كند ،حداقل پنجاه
درصد فشار قائم در نظر گرفته ميشود.
دیواره ي حلقوي باید بتواند خمش ،پیچش و برش حاصل از بارهاي جانبي را تحمل كند .در اغلب
موارد لنگر واژگوني حاصل از زلزله طبق رابطهي  9-11موجب ميشود كه عرض مورد نیاز دیوارهي
حلقوي ،در مقایسه با مقدار محاسباتي بر اساس بار قائم ،افزایش یابد .این افزایش عرض دیوارهي
حلقوي مي تواند رفتار نامطلوبي از نظر افزایش نشست نسبي در كف مخزن تحت اثر بار قائم ایجاد
كند .بدین منظور الزم است اثر این افزایش عرض در رفتار پي تحت بارهاي قائم بررسي و راهحلهاي
مناسب اجرایي با توجه به شرایط زمین محل پیشبیني شود.

 1-6-15شالودهي دال بتني براي مخزن زميني
براي خاكهاي با مقاومت كم یا با نشست زیاد ،از كف بتني ميتوان استفاده كرد .در زیر كف در
صورت نیاز از شمع جهت انتقال بار به الیههاي پایینتر استفاده ميشود .در تحلیل كفهاي بتني
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ميتوان از مدل ورق بر روي بستر ارتجاعي استفاده و به كمك نرمافزارهاي رایج ،محاسبات را انجام
داد .در صورت استفاده از روش بار جانبي معادل ،از رابطهي  11-11براي محاسبهي لنگر خمشي
انتقال یافته به روي كف بتني استفاده ميشود.

 1-15طراحي لرزهاي مخزن هوايي
 1-1-15ضوابط طراحي
طراحي سازه نگهدارنده و مهارهاي مخزن هوایي با توجه به ضوابط فصل هفتم صورت ميگیرد.
طراحي لوله و تجهیزات متصل به سازه بر اساس ضوابط فصل هشتم انجام ميشود .ضریب اهمیت
مخزن هوایي بر اساس بند  4-1-11تعیین ميشود.
پارامترهاي لرزهاي سازهي نگهدارنده مخزن هوایي ازجدول  1-3یا جدول  1-3بسته به مورد بدست
ميآیند .طراحي سازه هایي كه عالوه بر مخزن ،تجهیزات دیگري نیز در آنها وجود دارد ،براساس ضوابط
فصول هفتم و هشتم انجام خواهد شد.
اتصاالت مهارهاي مخزن فلزي مستقر بر پایهي بتني باید براي نیروي محاسباتي مهار ضرب در ضریب
اضافه مقاومت ،  0 ،طراحي شوند.

 5-1-15روش تحليل
چنانچه وزن كل پایه ي نگهدارنده مخزن بیشتر از ده درصد وزن كل مخزن پر باشد ،استفاده از تحلیل
دینامیكي ضروري است .در غیر اینصورت ميتوان از روش استاتیكي معادل استفاده كرد.

 3-1-15جابجايي جانبي و اثر پي  -دلتا
بار قائم ، P ،مورد استفاده در محاسبه شاخص پایداري ،بند  ،15-4شامل  1/1برابر وزن كل مرده ،كل
بار زنده 1/1 ،وزن حداكثر مایع داخل مخزن و بیست درصد بار برف خواهد بود .در رابطهي Δ ،16-4
تغییرمكان ارتجاعي مركز جرم مخزن پر نظیر برش پایه Vu ،و  hارتفاع مركز جرم تا تراز روي پي
است.
اگر سازهي پایهي برج به صورت قاب چند طبقه (با یا بدون مهاربندي جانبي) باشد ،شاخص پایداري
براي هر طبقه آن نیز طبق ضوابط فصل چهارم باید كنترل شود .در محاسبهي جابجایي و زمان تناوب
مخزن با پایههاي بتني ميتوان از لنگر ماند كل مقطع تركنخورده ، I g ،بدون اعمال ضریب كاهش
استفاده كرد.

13

فصل سيزدهم
خط لوله
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 1-13مالحظات كلي
طراحي اولیهي خط لوله براي برآوردهسازي نیازهاي فرآیندي و مكانیكي از قبیل فشار ،دما ،نوع سیال
و مانند آن انجام ميشود كه خارج از گسترهي این آییننامه است .در این فصل از آییننامه ،فقط
ضوابط مربوط به كنترل و طراحي لرزهاي خط لوله براي مخاطرات لرزهاي ارائه ميشود.
خطوط لوله به دو نوع پیوسته و قطعهاي تقسیمبندي ميشوند .خطوط لولهي فوالدي با اتصاالت
جوشي ،پیوسته درنظر گرفته ميشوند در حاليكه خطوط لولهي قطعهاي ،شامل لولهي چدني با
اتصاالت واشردار ،لولهي آهن شكلپذیر با اتصاالت داراي واشر الستیكي ،لولهي آزبستي و مشابه آنها
ميباشند.
خط لوله باید براي همهي مخاطرات لرزهاي متصور براي آن نیز كنترل گردد كه در این فصل از
آییننامه به آن پرداخته ميشود .در این فصل ،روال تحلیل و معیارهاي طراحي عمومي خط لوله براي
برخي مخاطرات كلي لرزهاي آورده شده است .در مورد مخاطرات خاص مكاني ،ارزیابي لرزهاي خط
لوله باید بر مبناي گزارشهاي مطالعاتي آن مكان نیز انجام شود.
در مناطق مستعد مخاطرات ساختگاهي لرزهاي ،باید تمهیدات مناسب به منظور قطع جریان سیال و
جایگزیني سریع بخشهاي آسیبدیدهي لوله پیشبیني شود.
در بند  1-13گروه كاربري و خطرزایي خط لوله مشخص ميشود .جزییات مربوط به بارگذاري لرزهاي
و روشهاي تحلیل خط لولهي مدفون در بند  ،3-13خط لولهي رو زمیني در بند  4-13و خط لولهي
متكي بر سازهي نگهدارنده در بند  5-13ارائه ميشود.
تحلیل لرزهاي خط لوله ميتواند بهروش بار لرزهاي معادل ،طبق ضوابط بندهاي  1-3-13و ،1-4-13
و یا به منظور تحلیل دقیقتر به روش دینامیكي ،طبق ضوابط بندهاي  1-3-13و  1-4-13انجام شود.

 5-13گروه كاربري و خطرزايي
خط لوله از نظر كاربري و خطرزایي به چهار گروه تقسیم ميشود:
گروه  : Iخط لوله با اهمیت بسیار كم كه خسارت در آن تاثیر ناچیزي بر ایمني جاني ،محیط زیست و
بهرهبرداري از تاسیسات خواهد داشت و نیازمند تعمیر فوري نخواهد بود.
گروه  : IIخط لوله با كاربري معمولي به استثناي گروههاي  III ،Iو  ،IVنظیر خط لوله نفت و گاز
كمفشار
گروه  : IIIخط لوله با كاربري مهم شامل خط لولهاي كه خرابي آن براي عموم خطرزا ميباشد .خط
لولهي توزیع اصلي و خط لوله اي كه تخریب آن باعث ضررهاي اقتصادي زیادي شود نظیر خط لولهي
نفت و گاز با فشار متوسط كه تامینكنندهي حیاتي انرژي ميباشد ولي عملكرد آن در حد انجام
تعمیرات جزئي ميتواند قطع شود ،در این گروه كاربري قرار دارد.
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گروه  : IVخط لوله با كاربري ضروري شامل خط لولهي حاوي مواد اشتعالزا با فشار یا دماي زیاد ،یا
خط لولهي حاوي مواد سمي ،خط لوله اي كه باید در حین و بعد از زلزله طرح ,عملكرد خود را حفظ
نماید ،نظیر خط لولهي آب آتشنشاني ،و خط لولهاي كه خرابي یا خسارت آن ميتواند منجر به تلفات
جاني گسترده و یا تاثیر شدید بر محیط زیست شود.

 3-13خط لولهي مدفون
مخاطرات لرزهاي كه بهطور مستقیم به خرابي خط لولهي مدفون مرتبط هستند را ميتوان به قرار زیر
طبقهبندي نمود:
 -1انتشار موج زلزله
 -1تغییرشكل ماندگار زمین ناشي از:
 گسلش زمینلغزش روانگرایي (شامل فرونشست ،گسترش جانبي و بركنش)تحلیل خط لولهي مدفون در برابر امواج لرزهاي و نیز تحت اثر تغییرشكل زمین باید طبق ضوابط و
معیارهاي این بند انجام گیرد .زلزلهي طرح براي گروههاي  III ،IIو  IVبه ترتیب داراي دورهي
بازگشت  935 ،435و  1435سال ميباشد .همچنین اجازه داده ميشود كه براي كلیهي گروههاي
كاربري و خطرزایي مورد نظر از مولفههاي سرعت ،شتاب و جابجایي زلزلهي طرح (سطح خطر دوم
طبق بند  )1-4-3با اعمال ضرایب اهمیت ، I L ،ارائه شده در جدول  1-13استفاده شود .براي گروه ،I
نیازي به درنظرگرفتن مالحظات لرزهاي نیست.
جدول  1-13ضریب اهمیت  I Lبراي گروههاي كاربري و خطرزایي خط لوله
زمين لغزش

تغييرشكل دائمي طولي و عرضي زمين ناشي از روانگرايي گسلش انتشار موج

گروه كاربري خط لوله

IV
III
II

بهطور كلي توصیه مي شود از ظرفیت رفتار غیرارتجاعي خط لوله استفاده شود ،اما قسمتهاي بحراني
خط لوله كه ميتوانند باعث تلفات جاني گسترده یا تاثیر شدید در محیط زیست شوند باید در
محدودهي رفتار ارتجاعي باقي بمانند.
اگر مدل رفتاري مصالح لوله معین نشده باشد ،ميتوان بعنوان یك تخمین از رابطهي  1-13استفاده
كرد:

......
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كه در آن:
 : كرنش
 : تنش
 : E pمدول ارتجاعي اولیه
 :  yتنش جاري شدن مصالح لوله
 : n, rپارامترهاي مدل رفتاري كه براي برخي از لولههاي استاندارد  API 5Lدر جدول  1-13ارائه
شده است.
براي سایر مصالح لوله ،پارامترهاي مدل را ميتوان از آزمایش یا مراجع معتبر بدست آورد.
جدول  1-13پارامترهاي مدل رفتاري لولههاي فوالدي
X-70

X-60

X-52

X-42

Grade-B

درجهبندي لوله

5/5

14

9

15

14

n

16/6

11

14

31

144

r

به دنبال اعمال بارهاي بهرهبرداري ،بار زلزله روي خط لوله اعمال شده و كرنشهاي ایجاد شده
محاسبه ميشود .كرنش حاصل ،باید از مقدار مجاز كمتر باشد.
تنشها (یا كرنشهاي) حاصله از تحلیل لرزهاي باید با تنشها (یا كرنشهاي) ناشي از فشار داخلي و
تغییر حرارت حاصل از روابط  1-13و  3-13تركیب شوند.
تنش طولي در لوله ناشي از فشار داخلي ، S p ،عبارت است از :

Pp D

1-13

2t p

Sp 

 : Ppبیشینه فشار داخلي بهرهبرداري در لوله
 : Dقطر خارجي لوله
 : ضریب پواسون (براي فوالد معموال  4/3فرض ميشود)
 : t pضخامت اسمي دیوارهي لوله
تنش طولي ناشي از تغییر دما در لوله ، S r ،را ميتوان از رابطهي  3-13محاسبه نمود:
3-13
كه در آن:

 :  tضریب خطي انبساط حرارتي

S r  E p t T2  T1 

فصل سيزدهم :خط لوله 531 /

 : T1دما در لوله هنگام نصب
 : T2دما در لوله هنگام بهرهبرداري
حداكثر مقادیر كرنش مجاز لولههاي پیوستهي مدفون ،مربوط به لولههایي كه با استاندارد API-5L
مطابقت دارند ،در جدول  3-13ارائه شدهاند .براي سایر انواع لوله ميتوان كرنشهاي مجاز ارائه شده
توسط تولیدكنندهي لوله را بعد از تایید مراجع ذیصالح مالك قرار داد.
جدول  3-13كرنش مجاز براي خط لولهي مدفون
مولفهي كرنش
كاربري خط لوله

نوع لوله
لولهي چدني شكلپذیر

خطوط لولهي
پیوستهي نفت و گاز

كشش

فشار

%1

براي جابجایي ماندگار :آستانهي چروكیدگي

لولهي فوالدي

 cr c 

%3

لولهي پلياتیلن

براي انتشار موج %54 :تا  %144آستانهي
چروكیدگي

%14

خمها و سهراهيها
خطوط لولهي
پیوستهي آب

كرنش مجاز

لولههاي فوالدي یا آهني

%1

براي جابجایي ماندگار cPGD :

 4/15  u 1یا %5

براي انتشار موج cwave :

  u 1مقدار كرنش نهایي كششي مصالح لوله ميباشد.

كرنش آستانهي چروكیدگي لوله ،  cr c ،از رابطهي  4-13تعیین ميشود:
tp

4-13

R

 cr c  0.175

كه در آن:
 : Rشعاع خارجي لوله
سایر مقادیر ارائه شده در جدول  3-13از روابط  5-13تا  3-13تعیین ميشوند:
5-13
6-13
3-13

t
R

 c  PGD  0.88

2

 Pp D  
t
 
 c  wave  0.750.5  0.0025  3000 
2 E p t  
 D



D
D 
3
) 1  ( D  Dmin
D

كه در آنها:
 : tضخامت دیوارهي لوله
 : Dminكمترین قطر داخلي لوله با درنظرگرفتن ناصافي یا اعوجاج دیوارهي لوله (شكل )1-13
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ضخامت در محل
ناصافي لوله

شكل  1-13تعیین مقدار Dmin

كرنش طراحي خط لولهي پیوسته باید كمتر از كرنش مجاز باشد یعني:
3-13

 seismic   oper   allowable

كه در آن:
 : εallowableكرنش مجاز لوله طبق جدول 3-13
 : εseismicكرنش طراحي لوله ناشي از مخاطرات لرزهاي

 : εoperكرنش بهرهبرداري در خط لوله برابر با  p   t   D  L
 : ε pكرنش لوله ناشي از فشار داخلي
 : εtكرنش لوله ناشي از تغییرات دما
 : εD Lكرنش لوله ناشي از بارهاي ثقلي
در لولههاي قطعهاي حداكثر تغییر مكان اتصاالت بخشهاي مختلف لوله باید كمتر از مقدار مجاز آن
مطابق با رابطهي  9-13باشد:
9-13

opersiesmic   allowable   a

كه در آن:
 : Δ allowableتغییرمكان مجاز اتصال كه توسط سازنده اتصال تعیین و ارائه ميشود.
 : Δ aحاشیه اطمینان براي تغییرمكان اتصال ،معموال برابر با  6میليمتر
 : Δoper seismicحداكثر تغییرمكان اتصال ناشي از اعمال بار بهرهبرداري و زلزله
 : Δ operحداكثر تغییرمكان بهرهبرداري در اتصال برابر با  p   t   D L

 : Δ pتغییرشكل اتصال ناشي از فشار داخلي
 : Δ tتغییرشكل اتصال ناشي از تغییرات دما
 : Δ D Lتغییرشكل اتصال ناشي از بارهاي ثقلي

فصل سيزدهم :خط لوله 539 /

در محاسبه تغییرشكل ناشي از بارهاي بهرهبرداري ،آثار بار ثقلي ،حرارتي و فشار باید در نظر گرفته
شود .مقادیر تغییرشكل اتصال در رابطهي فوق از حاصلضرب كرنش خط لوله در طول قطعهي لوله
محاسبه ميشوند.

 1-3-13تحليل براي امواج زلزله به روش بار لرزهاي معادل
مي توان از كرنش خمشي لوله ناشي از انحناي زمین بعلت مقدار كم آن صرفنظر نمود و فقط كرنش
محوري طولي لوله را بعنوان پاسخ لرزهاي خط لوله در برابر امواج زلزله درنظر گرفت.
در این آییننامه ،بیشینه سرعت زمین براي گروه كاربري و خطرزایي مربوطه به عنوان مشخصهي
طراحي لرزهاي در نظر گرفته مي شود .بیشینه سرعت زمین براي هر گروه كاربري و خطرزایي ، V g ،را
ميتوان با توجه به گروه كاربري و خطرزایي و دورهي بازگشت مربوطه طبق بند  1-13تعیین كرد و یا
از رابطهي  14-13بدست آورد:
14-13

Vg  Vg 0 I L

كه در آن:
 : Vg 0بیشینه سرعت زمین در محل موردنظر در زلزلهي سطح خطر دوم (با دوره بازگشت  435سال)
طبق بند 1-4-3
 : I Lضریب اهمیت طبق جدول 1-13
 1-1-3-13كرنش لوله ناشي از امواج زلزله
كرنش محوري لولهي پیوسته ناشي از امواج زلزله با استفاده از سرعت انتشار موج تخمین زده ميشود.
بعنوان یك قاعدهي كلي در تعیین این كرنش از سرعت موج برشي (موج  )Sدر محلهایي كه فاصلهي
آنها تا رومركز زلزله كمتر از پنج برابر عمق كانوني آن باشد ،استفاده ميشود .در غیر اینصورت از
سرعت موج رایلي (موج  )Rاستفاده ميشود.

حداكثر كرنش محوري طولي كه در اثر انتشار امواج زلزله ميتواند در لوله ایجاد شود ،  seismic ،را
ميتوان از رابطهي  11-13تخمین زد:
V
t
 seismic  g  u e
11-13
 C 4 Ap E p
كه در آن:

 :  ضریب كرنش زمین ( 1براي موج  Sو  1براي سایر امواج)
 : Cسرعت انتشار موج زلزله (درصورت عدم وجود اطالعات دقیق ميتوان از عدد  1كیلومتر بر ثانیه
براي موج  Sاستفاده نمود).
 : tuحداكثر نیروي اصطكاك در واحد طول سطح تماس لوله و خاك طبق رابطهي 11-13
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 :  eطول موج ظاهري زلزله در سطح زمین (در صورت عدم وجود اطالعات دقیق ميتوان از عدد 1
كیلومتر استفاده كرد).
 : Apسطح مقطع لوله

D
H s 1  k0  tan 
2

11-13

tu  Dc s 

كه در آن:
 : cچسبندگي خاك

 :  sضریب بدون بعد چسبندگي خاك و لوله كه از رابطهي  13-13به دست ميآید:
0.274
0.695
13-13
 s  0.608  1.23c 

2
1  100c 1  1000c 3
كه در این رابطه واحد چسبندگي خاك ، c ،مگاپاسكال ميباشد.
 : وزن مخصوص موثر خاك
 : H sعمق خاك تا مركز لوله
 : k0ضریب فشار جانبي خاك در حالت سكون
 : زاویهي اصطكاك بین خاك و لوله كه ميتوان آن را برابر  f  فرض كرد كه  زاویهي
اصطكاك داخلي خاك و  fضریب اصطكاك بین خاك و لوله است .برخي موارد پیشنهادي براي  fاز
جدول  4-13قابل استخراج است.
جدول  4-13ضرایب اصطكاك بین خاك و لولهf ،
نوع پوشش لوله

ضريب اصطكاك

بتن

1/4

قطران

4/9

فوالد زبر

4/3

فوالد نرم

4/3

اپوكسي با اتصال گرم

4/6

پلياتیلن

4/6

در خطوط لولهي قطعهاي ،مقدار تغییرشكل در اتصال طبق رابطهي  9-13كنترل ميشود .مقدار

  opersiesmicدر این رابطه ميتواند از جمع تغییرمكان ناشي از بارهاي بهرهبرداري و تغییرمكان ناشي

از نیروهاي لرزهاي بدست آید .همچنین دوران در اتصال از رابطهي  14-13تعیین ميگردد:
14-13

L0

Ag
C2

 seismic  1.5

فصل سيزدهم :خط لوله 511 /

كه در آن:
 : Agحداكثر شتاب در راستاي عمود بر جهت انتشار امواج ناشي از زلزله طرح
 : L0طول قطعهي لوله بین دو اتصال
مقدار دوران مجاز اتصال توسط سازنده تعیین و ارائه ميشود.

 5-3-13تحليل در برابر امواج زلزله به روش ديناميكي
در مدلسازي دینامیكي خط لوله الزم است كه پارامترهاي مورد نیاز شامل پارامترهاي رفتار غیرخطي
خاك ،سرعت انتشار امواج در خاك و لوله و فركانس غالب ساختگاه در مسیر لوله براساس روشهاي
معتبر بدست آید.

 3-3-13تحليل تحت اثر جابجايي ماندگار گسل
در صورت امكان ،توصیه ميشود مسیر عبور لوله به گونهاي انتخاب شود كه از گسل فعال عبور نكند.
درصورتيكه عبور لوله از گسل اجتنابناپذیر باشد ،تعیین موارد زیر الزم خواهد بود:
 -1نوع گسل (امتداد لغز ،عادي ،معكوس ،مركب)
 -1درجهي فعالیت گسل و نرخ لرزهخیزي آن
 -3عرض و گستردگي ناحیهي شكستگي گسل
 -4راستاي لغزش نسبت به مسیر خط لوله
 -5دامنهي جابجایيهاي عمودي یا افقي متناسب با سطح خطر زلزله
بعد از تعیین موارد فوق ،توصیه اكید ميشود لوله از گسل به گونهاي عبور داده شود كه حركت گسل
در لوله ایجاد فشار نكند .براي تخمین تغییرمكان محتمل گسل ،ميتوان از روابط تجربي  15-13یا
روشهاي معتبر دیگر استفاده كرد:
log  fs  6.32  0.90M W
-15-13الف
log  fn  4.45  0.63M W
-15-13ب
log  fr  0.74  0.08M W
-15-13پ
log  fb  4.80  0.69M W
-15-13ت
كه در آنها:
 :  fsجابجایي متوسط گسل امتداد لغز (بر حسب متر)
 :  fnجابجایي متوسط گسل نرمال (بر حسب متر)
 :  frجابجایي متوسط گسل معكوس (بر حسب متر)
 :  fbجابجایي متوسط گسل با رفتار نامشخص (بر حسب متر)
 : M Wبزرگاي گشتاوري زلزله
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 1-3-3-13تغييرمكان خط لوله در تقاطع با گسل امتداد لغز
مولفههاي حركت گسل در امتداد خط لوله ،  fax ،و عمود بر خط لوله ،  ftr ،براي یك گسل امتداد
لغز را ميتوان از روابط  16-13محاسبه نمود:
-16-13الف

 fax   fs cos

 ftr   fs sin

-16-13ب
كه در آن:
 : βزاویه تقاطع خط لوله با گسل (شكل )1-13
 5-3-3-13جابجايي خط لوله در تقاطع با گسل نرمال

مولفههاي حركت گسل در امتداد خط لوله ،  fax ،و عمود بر خط لوله ،  ftr ،و قائم بر خط لوله،  fvt ،
براي یك گسل نرمال را ميتوان از روابط  13-13محاسبه نمود:
-13-13الف
-13-13ب
-13-13پ
كه در آن:
 : زاویه تقاطع خط لوله با گسل (شكل )1-13
 :زاویه بین سطح شكست گسل نرمال و سطح افقي (شكل )3-13

شكل  1-13عبور لوله از گسل امتدادلغز

 fax   fn cos .sin
 ftr   fn cos .cos
 fvt   fnsin

فصل سيزدهم :خط لوله 513 /

شكل  3-13عبور لوله از گسل نرمال

 3-3-3-13جابجايي خط لوله در تقاطع با گسل معكوس
مولفه هاي جابجایي در یك گسل معكوس از روابط گسل نرمال با ملحوظ كردن عالمت منفي براي
زاویه سطح شكست گسل ، ،حاصل ميشوند.
 1-3-3-13جابجايي خط لوله در تقاطع با گسل با رفتار تركيبي
در گسل با رفتار تركیبي ،جابجایيهاي امتداد لغز و نرمال (یا معكوس) در امتدادهاي طولي ،عرضي
(عمود) و قائم بر محور خط لوله با لحاظ جهتهاي متناظر هم جمع ميگردند.
 1-3-3-13جابجايي طراحي گسل
جابجایي طراحي گسل را ميتوان با ضرب ضریب اهمیت (جدول  )1-13در جابجایي محتمل گسل
طبق روابط  13-13بدست آورد:
-13-13الف

جابجایي طراحي گسل در جهت محور طولي خط لوله

-13-13ب

جابجایي طراحي گسل در جهت عرضي (عمود) خط لوله

-13-13پ

جابجایي طراحي گسل در جهت قائم خط لوله

 faxdesign   fax I L
 ftr design   ftr I L
 fvt design   fvt I L

 6-3-3-13كرنش لوله در تقاطع با گسل
كرنش لرزهاي متوسط لوله در تقاطع با گسل از رابطهي  19-13بدست ميآید:
19-13

  faxdesign 1   ftr design  2 
 
 2
 
2  2 La  
 2 La


 seismic
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كه در آن:
 : Laطول مهارنشدهي لوله كه در منطقهي تقاطع با گسل ميتواند برابر كمترین دو مقدار زیر اختیار
شود:
الف -اگر هیچگونه قیدي نظیر خم ،اتصال و نظایر آن در منطقهي تقاطع با گسل وجود نداشته باشد
طول موثر مهارنشدهي خط لوله را ميتوان از رابطهي  14-13تعیین كرد:
 D t p E p y
14-13
La 
tu

كه در آن:

 :  yكرنش جاري شدن مصالح

ب -در صورت وجود هرگونه مهار (نظیر خم ،زانویي ،تغییر ضخامت خاك روي لوله و  ،)...آن محل باید
بعنوان یك نقطه مهار فرض شود .طول خط لوله از آن نقطه تا خط گسل بعنوان طول موثر مهارنشده
در نظر گرفته ميشود.
كرنش متوسط لرزهاي لوله در تقاطع با گسل پس از تركیب با كرنش بهرهبرداري ،باید شرط كرنش
مجاز (جدول  )3-13را برآورده نماید.
ضریب  1در رابطهي  19-13با توجه به عدم قطعیت در این رابطه به عنوان ضریب اطمینان در نظر
گرفته شده است .رابطهي یادشده تنها رابطهاي تقریبي جهت تخمین اولیه بوده و براي ارزیابي دقیقتر
توصیه ميگردد از مدلهاي مناسبتر با قابلیت تحلیل غیرخطي استفاده گردد.
در لولههاي قطعهاي چنین فرض ميگردد كه جابجایي گسل با تغییرشكل اتصاالت لوله در دو سمت
گسل تحمل ميگردد .میزان تغییرشكل طراحي در اتصاالت لوله از رابطهي  11-13محاسبه با مقادیر
تغییرمكان مجاز ارائه شده توسط سازنده مقایسه ميگردد.
11-13

 seismic   fax I L

 1-3-3-13روش اجزاء محدود
در این روش ،به كمك نرمافزارهاي مناسب ميتوان با استفاده از مدلهاي رفتار غیرخطي خاك و
مصالح لوله و با درنظر گرفتن تغییرشكلهاي بزرگ (هندسهي غیرخطي) خط لوله را تحلیل كرد .با
اعمال تغییرمكان به هر نقطهي دلخواه از سیستم خاك  -لوله به عنوان ورودي ،ميتوان اثر جابجایي
گسل را درنظر گرفت .استفاده از چنین نرمافزارهایي مستلزم دارا بودن دانش كافي در رفتار غیرخطي
خاك و سازه و نیز جنبههاي كاربردي روش اجزاء محدود ميباشد.
براي دستیابي به نتایج بهتر باید طول كافي از لوله در طرفین گسل درنظر گرفته شود .براي مدلسازي
رفتار خاك ،به كمك مراجع معتبر ،ميتوان از اجزاي حجمي و یا فنرهاي غیرخطي معادل (شكل
 4-13و شكل  )5-13استفاده كرد .در بند  ،3-3-13مدلسازي خاك با فنرهاي معادل آمده است.
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 1-3-13تحليل تحت اثر زمينلغزش
در انتخاب مسیر خطوط لوله توصیه ميشود كه از عبور لوله از مناطق مستعد زمینلغزش پرهیز شود.
شكل  6-13نشاندهندهي مدل لوله تحت اثر زمینلغزش ميباشد .بارگذاري ناشي از لغزش همچنان
كه در شكل نشان داده شده ميتواند بهصورت یكنواخت در راستاي لغزش فرض شود كه شدت این بار
یكنواخت بر اساس روابط اندركنش خاك و لوله قابل محاسبه ميباشد.
چنانچه راستاي لغزش بر امتداد خط لوله عمود نباشد ،عالوه بر مولفهي جانبي نیروي خاك ،مولفهي
محوري نیز باید در نظر گرفته شود .طول قطعات مهارشدهي لوله در طرفین منطقهي مستعد لغزش
باید از طریق آزمون و خطا تعیین شود .چنانچه در یك یا هر دو طرف منطقهي لغزش ،لوله توسط
تكیهگاه مهار شده باشد و فاصلهي قید از محل لغزش از طول تعیین شده بیشتر نباشد ،باید اثر قید یا
قیود را نیز در تحلیل منظور كرد .معموال لوله با مقطع تقویت نشده در اثر لغزش خاك از محدودهي
ارتجاعي خارج ميشود .بدین منظور ميتوان تحلیل لولهي شكلپذیر را به روش مفاصل خمیري در
تیرها انجام داد.
مقادیر جابجایي دائم طرح حاصل از زمینلغزش را ميتوان بر اساس دورهي بازگشت مربوط به گروه
كاربري خط لوله (بند  )1-13محاسبه كرد .همچنین ميتوان این مقادیر را بر اساس زلزله با دورهي
بازگشت  435سال محاسبه كرده و نتایج را در ضریب اهمیت ، I L ،طبق جدول  1-13ضرب كرد.
نحوهي تعیین كرنش حاصل از زمینلغزش در لوله در بند  6-3-13ارائه شده است.

 1-3-13تحليل تحت اثر روانگرايي
در انتخاب مسیر خطوط لوله توصیه ميشود كه از عبور لوله از مناطق مستعد روانگرایي پرهیز شود.
تحلیل خط لوله در مناطق مستعد روانگرایي ميتواند با فرض لوله به صورت تیر بر بستر ارتجاعي انجام
گیرد .در این روش سختي بستر لوله بر اساس روابط اندركنش خاك و لوله قابل محاسبه ميباشد.
ميتوان سختي خاك در منطقهي مستعد روانگرایي را به صورت محافظهكارانه برابر صفر فرض كرد.
طول قسمتهاي مقید طرفین منطقهي مستعد روانگرایي به روش آزمون و خطا تعیین ميشود .بعنوان
حدس اولیه ميتوان از طولي در حدود  4/15طول لولهي گذرنده از منطقه مستعد روانگرایي شروع
كرد .مقادیر جابجایي دائم حاصل از شناوري ناشي از روانگرایي را ميتوان بر اساس دورهي بازگشت
مربوط به گروه كاربري خط لوله (بند  )1-13یا ضرایب ستون جابجایي ماندگار زمین در جدول 1-13
محاسبه كرد.
وقتي روانگرایي در خاك اطراف لوله اتفاق ميافتد ،نیروهاي شناوري بر خط لوله وارد ميشود كه لوله
در برابر آنها باید بهطور مناسب مهار شود .نیروي خالص به سمت باال در واحد طول خط لوله ، Fb ،را
ميتوان از رابطهي  11-13محاسبه نمود:
11-13





Fb  Ws  Wp  Wc  Pv   whw D

......
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كه در آن:
 : Wsوزن كل خاك معادل حجم اشغال شده توسط لوله در واحد طول
 : W pوزن لوله در واحد طول
 : Wcوزن محتویات لوله در واحد طول
 : Pvفشار قائم زمین طبق رابطهي 13-13

 :  wوزن حجمي آب

 : hwارتفاع آب باالي لوله
براي سادگي ،از چسبندگي خاك به دیوارهي لوله در محاسبات فوق صرفنظر شده است.

Pv   w hw   d hsp  0.33 d hw

13-13
كه در آن:
 : γdوزن حجمي خاك خشك
 : hspارتفاع خاك روي لوله
گسل

گسل

الف -هندسهي واقعي

ب -مدلسازي ایدهآل شده
شكل  4-13مدلسازي خط لوله تحت اثر حركت گسل ،الف) هندسهي واقعي و ب) مدلسازي
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گسل

ناحیهي نسبتا دستنخورده با اجزاي بلندتر

منطقهي بحراني با اجزاي كوتاهتر

ناحیهي نسبتا دستنخورده با اجزاي بلندتر

شكل  5-13مدلسازي خط لوله به روش اجزاي محدود در محل عبور از گسل

ب -مدلسازي

الف -هندسهي واقعي
شكل  6-13مدلسازي خط لوله تحت اثر زمینلغزش

تنش ناشي از خمش ،  bf ،ناشي از شناوري در یك قطعهي نسبتا كوتاه از خط لولهي پیوسته بر
حسب  Paرا ميتوان از رابطهي  14-13محاسبه نمود Fb .در این رابطه بر حسب  N/mميباشد:

Fb L2b
10Z e

14-13

 bf 

كه در آن:
 : Lbطول لوله در محدودهي شناوري بر حسب m

 : Z eاساس مقطع ارتجاعي لوله بر حسب
حداكثر كرنش نظیر تنش ناشي از خمش را ميتوان از رابطهي  1-13بدست آورد .حداكثر كرنش
m3

حاصله   seismicميباشد كه پس از تركیب با كرنش بهرهبرداري با توجه به رابطهي  ،3-13باید با
مقادیر كرنش مجاز در جدول  3-13مقایسه شود.
براي قطعات بلندتر خط لوله تحت نیروي شناوري ،مقاومت در برابر نیروي به سمت باال را ميتوان بر
اساس عملكرد توام تیري و زنجیرهاي در لوله تخمین زد.
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بررسي خط لوله تحت اثر تغییرشكلهاي دائمي زمین به علت گسترش جانبي زمین ناشي از روانگرایي
در بند  6-3-13آمده است.
پاسخ لولههاي قطعهاي تحت اثر نیروهاي ناشي از پدیدهي روانگرایي باید با توجه به محل اتصاالت و
با استفاده از معادالت تعادل نیروها و لنگرهاي خمشي تعیین شود .در این تحلیلها ،اتصاالت لوله
ميتوانند بهصورت مفصل در نظر گرفته شده و تغییرشكل و دوران اتصال محاسبه گردد .افزایش طول
اتصاالت ميتوانند به عنوان تغییرشكل طراحي اتصال در نظر گرفته شده كه مقدار آن باید كمتر از
تغییر شكل مجاز اتصال لوله باشد.

 6-3-13تحليل در جابجايي ماندگار زمين ناشي از روانگرايي و زمينلغزش
این بند به جابجایيهاي ماندگار زمین به علت گسترش جانبي ناشي از روانگرایي و زمینلغزش
ميپردازد.
به كمك مطالعات ژئوتكنیكي باید به تخمین محدودهي جابجایي ماندگار زمین یعني طول  ، Lzعرض
 W zو حداكثر تغییرمكان طولي زمین ،  l ،در ناحیهي جابجایي ماندگار زمین اقدام نمود .عموما
تخمین مناسب مقدار   lو ابعاد  Lzو  Wzدشوار ميباشد ،لذا محدودهاي از مقادیر براي پارامترهاي
فوق داده شده و بر این اساس كنترلهاي لرزهاي صورت ميپذیرد .جابجایي ماندگار طراحي لوله در
l
 ،  designرا ميتوان از رابطهي  15-13بدست آورد:
جهت طولي،

15-13

l
 design
  l IL

بهطور كلي براي خطوط لولهي مدفوني كه تحتتاثیر جابجایي طولي ماندگار زمین قرار ميگیرند و با
فرض یكنواخت بودن این جابجایي (یعني حركات طولي زمین در تمام ناحیهي جابجایي ماندگار
یكنواخت باشد) دو حالت زیر فرض ميشود:
l
 ،  designبزرگ بوده و كرنش لوله توسط طول ناحیهي جابجایي
حالت  -1مقدار جابجایي زمین،

ماندگار ، Lz ،قابل محاسبه است .در این حالت حداكثر كرنش محوري طولي لوله در كشش و فشار از
رابطهي  16-13محاسبه ميشود:
16-13

r
tu Lz 
n  tu Lz  
a 
1
2Dt p E p  1  r  2Dt p y  



كه در آن:
 nو  : rپارامترهاي رابطهي 1-13
 : tuحداكثر نیروي اصطكاك در واحد طول لوله در سطح تماس با خاك طبق رابطهي 11-13
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حالت  -1طول ناحیهي تغییرشكل دائمي ، Lz ،بزرگ بوده و كرنش لوله بر اساس مقدار تغییرشكل
l
 ،  designبدست ميآید .در این حالت حداكثر كرنش لوله در كشش و فشار از رابطهي 13-13
زمین،

محاسبه ميشود:
r
tu Lz 
n  tu Lz  
a 
1
2Dt p E p  1  r  2Dt p y  



13-13

كه در آن:
 : Leطول موثر خط لوله كه در آن ،نیروي اصطكاك  t uوارد ميشود كه از رابطهي  13-13قابل
محاسبه ميباشد:
13-13

r











tu L2e   2  n  tu Le
1 


Dt p E p   2  r  1  r  Dt p y


l
 design


كرنش لرزهاي لوله ،  seismic ،براي جابجایي ماندگار طولي زمین برابر كمترین میزان كرنشهاي
حاصله از روابط  16-13و  13-13فرض ميشود.
براي كاهش اثرات جابجایي ماندگار طولي در خطوط لولهي پیوسته ،توصیه ميشود در دو طرف ناحیه
جابجایي ماندگار از درز انبساط ،استفاده شود.
جابجایي ماندگار جانبي زمین نیز نظیر جابجایي ماندگار طولي باید براي محدودهاي از مقادیر   tو
ابعاد ناحیهي تغییرشكل دائمي عرضي Lz ،و  ، Wzبرآورد شده و كنترل لرزهاي صورت پذیرد.
t
 ،  designرا ميتوان از رابطهي  19-13محاسبه نمود:
جابجایي ماندگار طراحي در جهت جانبي،

19-13

t
 design
  t IL

كه در آن:
 :  tحداكثر جابجایي ماندگار جانبي زمین
حداكثر كرنش خمشي در لوله ،  b ،را ميتوان بهطور محافظهكارانه برابر كمترین مقدار حاصله از
روابط  34-13در نظر گرفت:
-34-13الف
-34-13ب

t
D design

Wz2

PuWz2
3E p t p D 2

b  

b  

كه در آن:
 : Puحداكثر مقاومت جانبي خاك بر واحد طول لوله طبق روابط 31-13
كرنش حداكثر محاسبه شدهي فوق را باید بعنوان كرنش طراحي لوله ،  seismic ،فرض نمود.
براي خاك رسي
-31-13الف
Pu  Su N ch D
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Pu   H s N qh D

-31-13ب
كه در آن:
 : S uمقاومت برشي زهكشي نشدهي خاك
 : N chضریب ظرفیت باربري افقي جانبي وابسته به چسبندگي طبق رابطهي 31-13
براي خاك ماسهاي

 : N qhضریب ظرفیت باربري افقي جانبي وابسته به اصطكاك داخلي طبق رابطهي 33-13
9

31-13
33-13

A4
( x  1) 3



A3
2

)( x  1

N ch  A1  A2 x 

N qh  A1  A2 x  A3 x 2  A4 x 4  A5 x 5

كه در آنها ضرایب  A1الي  A5از جدول  5-13تعیین ميشوند و x  H s / D

روابط محاسباتي سادهي داده شده در بندهاي فوق را ميتوان براي محاسبهي كرنش لوله در طراحي
اولیه استفاده كرد .توصیه ميشود در طراحي خطوط لولهي مهم ،از روش تحلیل اجزاي محدود با در
نظر گرفتن رفتار غیرخطي در لوله و خاك استفاده شود.
جدول  5-13مقادیر ضرایب روابط  31-13و  33-13با توجه به زاویهي اصطكاك داخلي خاك

A5

A4

A3

A2

A1

( درجه)

ضریب

-

3/119

-11/463

4/465

6/351

4

N ch

-1/354×14-5

1/459×14-3

-4/43

4/439

1/399

14

-1/319×14-4

5/646×14-3

-4/49

4/339

3/331

15

-9/159×14-5

4/135×14-3

-4/439

1/134

4/565

34

-1/633×14-4

3/651×14-3

-4/146

1/419

6/316

35

-1/153×14-4

-5/415×14-3

4/445

1/333

14/959

44

-1/199×14-4

-6/443×14-3

4/443

3/349

13/653

45

N qh

در لولههاي قطعهاي ،تغییرشكل لرزه اي لوله برابر با حداكثر بازشدگي در اتصال لوله در اثر تغییرشكل
دائمي زمین در نظر گرفته ميشود و مقدار آن از رابطهي  34-13تعیین ميگردد:
34-13

l
 seismic   design

l
  designجابجایي ماندگار طراحي در جهت طولي لوله ميباشد .مقدار تغییرشكل طراحي
در این رابطه

اتصال باید كمتر از مقدار تغییر شكل مجاز آن كه توسط سازنده ارائه ميشود باشد.
تعداد اتصاالت در لولههاي قطعهاي به مقدار جابجایي ماندگار زمین بستگي دارد .در این لولهها حداقل
یك اتصال در ابتدا و یك اتصال در انتهاي ناحیه جابجایي ماندگار زمین باید بهكار برده شود .در نواحي
با مقدار كم جابجایي ماندگار زمین ،لولههایي با اتصاالت فشاري (بدون زبانههاي نگهدارنده) را ميتوان
بهكار برد.
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در نواحي با مقدار زیاد جابجایي ماندگار زمین ،ميتوان از تعداد بیشتر اتصاالت بهصورت زنجیرهاي در
ابتدا و انتهاي این ناحیه استفاده كرد .اتصاالت زنجیرهاي باید به نحوي تعبیه گردد كه حداقل سه
اتصال در خارج ای ن محدوده و در نواحي مرزي آن قرار داشته باشند .تغییر مكان طراحي هر اتصال از
رابطهي  35-13محاسبه ميگردد:
l
  design


 L0
 L / 2 

35-13

 seismic

كه در آن:
 : Lطول ناحیهي با جابجایي ماندگار زمین
زبانههاي نگهدارندهي اتصال در اتصاالت زنجیرهاي باید به نحوي طراحي گردند كه حداكثر نیروي
اصطكاك طراحي ، Fstop ،مطابق رابطهي  36-13را تحمل نمایند.

 n  1
Fstop  2 c  L0tu
 2 

36-13

كه در آن:
 : ncتعداد اتصاالت زنجیرهاي در ابتدا یا انتهاي جرم متحرك خاك كه با افزایش طول خود ،جابجایي
ماندگار زمین را تحمل ميكنند.
در هیچ صورتي الزم نیست كه مقدار نیروي اصطكاك طراحي ، Fs to p ،بیش از مقاومت طراحي لوله
باشد.
مقدار تغییرشكل طراحي لولههاي قطعهاي براي جابجایي ماندگار زمین در جهت عرضي ميتواند از
جمع افزایش طول اتصاالت و افزایش طول در اثر دوران اتصاالت محاسبه گردد .مقدار تغییر شكل
طراحي لوله را ميتوان از روابط  33-13محاسبه كرد:
2

-33-13الف

t
0.268  D /  design
 3.73

-33-13ب

t
D /  design
سایر مقادیر

t
 2D 
 2 L0 design

 t

W2
  design 

2





2 
t
 2 L0 design


 D 

1  t
   design 

 

W2

 seismic

 seismic 

تغییرشكل طراحي اتصال باید كمتر از میزان تغییرشكل مجاز آن كه توسط سازنده ارائه ميشود باشد.

 1-3-13مدلسازي لولهي مدفون در خاك با استفاده از فنر معادل
براي مدلسازي خاك و اندركنش لوله -خاك ،ميتوان از روشهاي عددي استفاده كرد ،یا لوله را در
محیط نیمه بينهایت خاك مدلسازي كرد .روش دیگر مدلسازي تاثیر خاك ،كه در شكل 3-13
نشان داده شده است ،استفاده از تئوري تیر بر بستر غیرارتجاعي وینكلر و جایگزیني خاك با فنر (سه
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فنر طولي ،عرضي و قائم) است به نحوي كه قادر به اعمال سختي خاك احاطهكنندهي لوله باشد .براي
خاكي با پارامترهاي ژئوتكنیكي معلوم ،مشخصات این فنرها قابل محاسبهاند .رفتار غیرخطي این فنرها
طبق شكل  3-13مدل ميشود.
فنر قائم كششي

فنر محوري
فنر قائم فشاري
فنر جانبي
شكل  3-13مدلسازي اندركنش لوله – خاك با فنرهاي غیرارتجاعي
بركنش

فشار

(الف)

(ب)

(پ)

شكل  3-13فنرهاي معادل خاك در حالت الف -محوري ،ب -قائم ،پ -جانبي

براي بررسي رفتار لوله در اثر تغییرمكان دائمي ،ميتوان از تحلیل استاتیكي غیرخطي استفاده كرد.
تغییرشكل مورد نظر نیز به انتهاي مقید فنرها اعمال ميشود.
براي بررسي رفتار لوله در برابر انتشار موج ،ميتوان از روشهاي معتبر انتخاب تاریخچه زماني ،اعمال
آن به انتهاي مقید فنرها و انجام تحلیل دینامیكي استفاده كرد.
مقادیر نشانداده شده در شكل  3-13بر حسب مشخصات خاك و لوله به شرح زیر تعیین ميشوند.
مشخصات فنرها با توجه به روش اجرا بر اساس خاكریز دور لوله یا خاك اصلي تعیین ميشوند .روابط
ارائه شده ،براي خطوط لولهي مدفون با عمق دفن بین  4/5تا  1متر است .در صورت افزایش عمق
دفن ،مدلسازي باید با درنظرگرفتن محیط خاك انجام شود.
 1-1-3-13فنر محوري
مشخصات فنر محوري معموال با توجه به مشخصات خاكریز تعیین ميشود .بیشینه مقاومت محوري
خاك در واحد طول لوله ، tu ،از رابطهي  11-13بدست ميآید .بیشینه جابجایي محرك خاك در
راستاي محور خط لوله ،  t ،بستگي به نوع خاك داشته و از جدول  6-13قابل تعیین است.

فصل سيزدهم :خط لوله 513 /

جدول  6-13مقادیر با توجه به نوع خاك

نوع خاك

مقدار

(mm)  t

ماسه تراكم

3

ماسه شل

5

رس سخت

3

رس نرم

14

 5-1-3-13فنر جانبي
مشخصات فنر جانبي با توجه به مشخصات خاك اصلي تعیین ميشود .بیشینه مقاومت جانبي خاك
در واحد طول لوله ، Pu ،از رابطهي  33-13بدست ميآید.
33-13

Pu  N ch cD  N qhH s D

كه در آن مقادیر  N chو  N qhاز روابط  31-13و  33-13تعیین ميشوند.
بیشینه مقدار جابجایي عرضي ،  p ،از رابطه  39-13تعیین ميشود:
 p  0.04( H s  D 2)  (0.1  0.15) D

39-13
 3-1-3-13فنر قائم

رفتار فنر قائم شامل دو بخش غیر مشابه است كه یكي به بركنش و دیگري به بار فشاري اختصاص
دارد .براي بركنش ،از مشخصات خاكریز و براي بار فشاري از مشخصات خاك اصلي استفاده ميشود.
مشخصات رفتار خاك در قسمت بركنش ،از روابط  44-13تا  43-13قابل تعیین است:

Qu  N cv cD  N qvH s D

44-13

كه در آن:
 : N cvضریب باربري وابسته به چسبندگي در بركنش طبق رابطهي 41-13
 : N qvضریب باربري وابسته به اصطكاك داخلي در بركنش طبق رابطهي 41-13
41-13

Hs
براي مقادیر  10
D

41-13

Hs
 10
D
H s

 Nq
44D

N cv  2
N qv

 : N qضریب باربري خاك كه از رابطهي  43-13یا شكل  9-13قابل تعیین است:
)N q  exp( tan )  tan2 (45   2

43-13

مقدار تغییرمكان نظیر  ،  Qu ، Quاز رابطهي  44-13بدست ميآید:
-44-13الف

براي ماسه

 Qu  (0.01 0.02) H s  0.1D

-44-13ب

براي رس

 Qu  (0.1  0.2) H s  0.2D
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مشخصات رفتار خاك در قسمت بارگذاري فشاري ،از روابط  45-13تا  43-13قابل تعیین است:

D2
2

45-13

Qd  N c cD  N qH s D  N 

كه در آن:
 N cو  : N ضرایب باربري خاك كه از روابط  46-13و  43-13یا از روي شكل  9-13تعیین ميشود.
46-13


  0.001 

N c  cot(  0.001)exp tan(  0.001)tan2  45 
  1
2

 


43-13

)N y  exp(0.18  2.5

در مواردي كه زاویهي اصطكاك داخلي خاك برابر صفر است ،از مقدار حداقلي براي روابط فوق
استفاده ميشود.
مقدار تغییرمكان متناظر بیشینه نیروي فشاري  Qd ،براي خاكهاي دانهاي برابر با  0.1Dو براي
خاكهاي چسبنده برابر با  0.2Dميباشد.

ضریب ظرفیت باربري

زاویه اصطكاك داخلي
شكل  9-13ضرایب باربري خاك بر حسب زاویه اصطكاك داخلي

فصل سيزدهم :خط لوله 511 /

 1-13خط لولهي رو زميني
خط لولهي روزمیني عالوه بر نقاط مهاري ،معموال داراي تكیهگاههاي متعدد با امكان لغزش نیز
ميباشد .در تحلیل لرزهاي خط لوله الزم است اصطكاك بین لوله و تكیهگاه و سایر عوامل موثر به
صورت دقیق مدل شود .خط لوله براي تحمل تغییرشكلهاي ناشي از تغییرات دما ،بسته به قطر لوله،
داراي اتصاالت انبساطي یا خمهاي ویژه ميباشد كه هندسهي سازه را پیچیدهتر ميسازد .در طراحي
لرزهاي خط لولهي رو زمیني ،تامین تكیهگاههاي لغزشي با حداقل اصطكاك توصیه ميشود .این
تكیهگاه ها باید داراي عرض كافي یا قید مناسب در راستاي عمود بر امتداد لوله باشند تا در اثر حركت
جانبي ناشي از زلزله ،لوله از روي تكیهگاه سقوط نكند .در بند  6-4-13مقادیر مجاز پاسخها ارائه شده
است.

 1-1-13تحليل در برابر امواج زلزله به روش بار لرزهاي معادل
در تحلیل خط لولهي رو زمیني به روش بار لرزهاي معادل ميتوان حداكثر جابجایي نسبي بین نقاط
مهاري مجاور هم را با تحلیل ویژهي ساختگاهي برآورد كرده و خط لوله را به صورت یك تیر چند
دهانه تحت اثر حداكثر جابجایي نسبي تحلیل كرد .اگر راستاي برخورد امواج لرزهاي با خط لوله قابل
تخمین باشد ،مي توان حركات طولي و عرضي نقاط مهاري را مبناي محاسبات قرار داد .در غیر این
صورت باید بدترین حالت تركیب حركات پایهها ،كه بیشترین تنش را در لوله ایجاد ميكند ،و ميتواند
به كمك روش تكرار محاسبات براي امتدادهاي مختلف انجام شود ،مدنظر قرار داد .در این روش،
تحلیل خط لوله در محدودهي خمها و سه راهيها توجه ویژهاي را طلب ميكند.

 5-1-13تحليل در برابر امواج زلزله به روش ديناميكي
تحلیل خط لولهي رو زمیني به روش دینامیكي مشابه تحلیل لولهي مدفون ميباشد با این تفاوت كه
تكیهگاهها یا سازههاي نگهدارنده را ميتوان به صورت فنر معادل یا اجزاي سازهاي مدلسازي نمود.
طراحي لرزهاي ميتواند بر اساس یكي از دو روش تركیب مولفههاي زلزلهي زیر انجام گیرد:
 -1جذر مجموع مربعات آثار هر یك از دو مولفهي افقي و مولفهي قائم ،هر كدام كه بزرگتر باشد.
 -1جذر مجموع مربعات آثار هر دو مولفهي افقي و مولفهي قائم بهصورت همزمان.
سایر موارد مانند بند  1-3-13است.

 3-1-13تحليل تحت اثر جابجايي گسل
براي تحلیل خط لولهي رو زمیني تحت اثر جابجایي گسل ،لوله را ميتوان به صورت یك تیر چند
دهانه با تكیهگاههاي فنري غیرخطي در سه جهت متعامد در محل نقاط مهاري درنظر گرفت .تعداد
نقاط مهاري كه در این تحلیل درنظر گرفته ميشود ،ميتواند به روش آزمون و خطا بدست آید .براي
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این كار معموال ابتدا دهانههاي داخل محدودهي گسل (حداقل یك دهانه) و دو دهانه روي لوله در
طرفین محدودهي گسل در نظر گرفته ميشود .چنانچه نیروهاي حاصل از حركت گسل در دو تكیهگاه
انتهایي به گونهاي باشد كه فنرهاي آنها از حالت ارتجاعي خارج نشوند ،تحلیل از دقت كافي برخوردار
است .در غیر این صورت باید از هر طرف یك دهانه به مدل اضافه كرد و محاسبات را تكرار كرد .براي
تخمین جابجایي گسل و میزان تغییر مكان لوله ميتوان مشابه بند  3-3-13عمل كرد.

 1-1-13تحليل تحت اثر زمينلغزش
براي تحلیل خط لوله رو زمیني در اثر زمینلغزش ،ميتوان از روش بند  4-3-13استفاده كرد ،با این
تفاوت كه در این حالت یك تیر چند دهانه با تكیهگاههاي فنري غیر ارتجاعي در سه جهت متعامد در
محل نقاط مهاري درنظر گرفته ميشود.

 1-1-13تحليل تحت اثر روانگرايي
براي این تحلیل ميتوان از روش بند  5-3-13استفاده كرد .براي تعیین تعداد دهانهها در مدلسازي
ميتوان مشابه بند  3-4-13عمل كرد.

 6-1-13طراحي لرزهاي خط لولهي رو زميني
روش طراحي لرزهاي و بندهاي مورد استفاده در این روش در جدول  3-13ارائه شده است .روش
طراحي لرزهاي وابسته به دستهبندي سیستم لوله (بحراني یا غیربحراني بودن) و شدت زمینلرزهي
ورودي و قطر لوله ميباشد .در جدول  Dn ،3-13قطر اسمي لوله ميباشد .در همهي حالتها،
طراحي ميتواند با انجام تحلیل طبق بندهاي  1-6-4-13و  3-6-4-13انجام گیرد.
 1-6-1-13طراحي تجويزي
در مواردي كه در جدول  3-13مجاز دانسته شده است ،مقاومت لرزهاي سیستم لوله ميتواند با تامین
مهار لرزهاي جانبي و قائم با فاصله حداكثر  Lmaxطبق رابطهي  43-13تامین گردد:
43-13

0.25

1.94 LT / S DS
 min 
0.5

)  0.211LT ( yo / S DS

كه در آن:
 : Lmaxحداكثر دهانهي مجاز لوله بین دو مهار لرزهاي جانبي و قائم
 : LTمقدار توصیه شده براي فاصلهي بین تكیهگاههاي ثقلي (جدول )3-13
 : S DSپارامتر شتاب طیفي (بر حسب  )gدر زلزلهي طرح در زمان تناوب كوتاه ( 4/1ثانیه)
 :  yoتنش جاري شدن مصالح لوله در دماي بهرهبرداري بر حسب مگاپاسكال

Lmax

فصل سيزدهم :خط لوله 511 /

عالوه بر این ،در لوله هاي مستقیم با طول بزرگتر از سه برابر مقادیر ارائه شده در جدول  ،3-13باید
مهار طولي نیز تعبیه گردد .فاصلهي بین مهارهاي افقي و قائم در لولههایي كه داراي اجزاي سنگین
هستند (با وزن كل اجزاء  14درصد بیش از وزن دهانهي لوله) باید كاهش داده شود .رابطهي 43-13
بر اساس محدود كردن تغییرشكل وسط دهانهي لوله به مقدار  54میلیمتر و تنش حداكثر آن به
میزان  0.5 yoارائه شده است.
جدول  3-13مالحظات الزم طراحي لولهي رو زمیني و بخشهاي مرتبط ( Dnبر حسب .)mm
لولههاي غيربحراني (گروه كاربري )II

لولههاي بحراني (گروه كاربري  IIIو )IV

Dn  154

Dn  54

Dn  154

Dn  54 54  Dn  154

1-6-4-13
4-6-4-13
5-6-4-13
6-6-4-13
3-6-4-13

1-6-4-13
4-6-4-13
5-6-4-13
6-6-4-13
3-6-4-13

5-6-4-13
6-6-4-13
3-6-4-13

3-6-4-13

3-6-4-13

1-6-4-13
4-6-4-13
5-6-4-13
6-6-4-13
3-6-4-13

1-6-4-13
4-6-4-13
5-6-4-13
6-6-4-13
3-6-4-13

1-6-4-13
4-6-4-13
5-6-4-13
6-6-4-13
3-6-4-13

3-6-4-13

1-6-4-13
(یا 3-6-4-13
4-6-4-13
5-6-4-13
6-6-4-13
3-6-4-13

جدول  3-13فاصلهي توصیه شده تكیهگاه لولهها،

)SDS (g

 4/ 3

 4/ 3

LT

51

58

16

15

0

6

1

3

5

1

)(in

688

188

188

388

588

118

188

11

18

51

)(mm

934

944

314

344

534

514

434

354

344

144

مایعات

1434 1144 1134

944

644

114

514

464

444

بخار ،گاز یا
134
سرویسهاي هوایي

Dn

LT
)(cm

 5-6-1-13طراحي تحليلي لوله
در روش تحلیلي ،تنش ارتجاعي طولي محاسبه شده در لوله در اثر زلزلهي طرح (محاسبه شده با
روشهاي استاتیكي یا دینامیكي) باید شرایط رابطهي  49-13را تامین نماید:
49-13
كه در آن:
 : iضریب افزایش تنش (بر اساس استاندارد طراحي لوله نظیر )ASME B31

i M i2  M a2 Z e  S s
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 : M iبرآیند لنگر در اثر نیروهاي اینرسي
 : M aبرآیند لنگر در اثر جابجایي نسبي مهارها
 : S sتنش مجاز لرزهاي در دماي  -34تا  44درجه سلسیوس برابر  114مگاپاسكال براي فوالد نرمه و
فوالد با آلیاژ كم و  134مگاپاسكال براي فوالد ضدزنگ
برآیند هریك از لنگرهاي  M iو  M aدر یك نقطه ميتواند از جذر مجموع مربعات سه مولفهي لنگر
(خمشي درون صفحه ،خمشي خارج از صفحه و پیچشي) در آن نقطه محاسبه گردد.
 3-6-1-13روشهاي طراحي جايگزين
در موارديكه شرایط رابطهي  49-13تامین نشود ،سیستم لوله ميتواند با انجام تحلیلهاي دقیقتر با
در نظر گرفتن آثار خستگي و تغییرشكلهاي غیرارتجاعي یا تحلیل حد نهایي مورد بررسي قرار گیرد.
 1-6-1-13اتصاالت مكانيكي
در لولههاي بحراني (گروه كاربري  IIIو  ،)IVجابجایي و دوران و همچنین نیروهاي داخلي در اتصاالت
مكانیكي باید در محدودهي تعریفشده توسط سازنده باقي بمانند.
 1-6-1-13مهارهاي لرزهاي
مهار لرزهاي براي جلوگیري از افتادن لوله از روي تكیهگاه تعبیه ميشود .نیروهاي لرزهاي ایجاد شده
در مهارهاي لرزه اي و اتصال آنها به سازه و شالوده باید با انجام تحلیلهاي استاتیكي یا دینامیكي
محاسبه شوند .در لولههاي تا قطر  54میلیمتر ،درنظرگرفتن فاصلهي بین لوله و مهار حداكثر برابر قطر
اسمي لوله و در لولههاي بزرگتر ،فاصلهاي برابر  54میلیمتر ،مجاز است .در صورت تعبیهي این فاصله،
باید ضریب ضربه برابر  1در نیروي زلزلهاي كه با احتساب عدم وجود فاصله حاصل شده ،اعمال شود.
 6-6-1-13اجزاي خط لوله
باید به عنوان بخشي از روال طراحي لوله ،نیروهاي لرزهاي به همراه نیروهاي بهرهبرداري كه در محل
اتصال ملحقات به لوله وارد ميگردند درنظر گرفته شود.
 1-6-1-13اندركنشها
اندركنش محتمل سیستمهاي لولهاي باید بررسي شود .اندركنشهاي موثر باید تعیین شده و تدابیر
الزم براي حذف یا كاهش اثرات آن از طریق تحلیل ،انجام آزمایش یا اصالح طرح انجام گیرد.

 1-13خط لولهي متكي بر سازهي نگهدارنده
سازهي نگهدارندهي خط لوله طبق ضوابط فصل هفتم طراحي ميشود .طراحي سایر قسمتهاي خط
لوله مشابه بند  4-13ميباشد.

11

فصل چهاردهم
سازهي فراساحلي
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 1-11گستره
ضوابط این فصل براي تحلیل و طراحي لرزهاي سازهي فراساحلي ثابت بوده و طراحي لرزهاي سازهي
فراساحلي شناور و نیمه شناور خارج از محدودهي این آییننامه ميباشد .طراحي این سازه براي سایر
بارگذاري ها نظیر باد ،طوفان ،موج ،شناوري ،انفجار و دیگر موارد در این آییننامه پیشبیني نشده
است .براي سایر بارگذاريها ميتوان از بخش سكوهاي دریایي در آییننامه طراحي بنادر و سازههاي
دریایي ایران (نشریه شماره  344-9سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور) استفاده نمود.

 5-11كليات
دو هدف عمده در طراحي اینگونه سازهها ،تامین مقاومت در زلزلهي بهرهبرداري و شكلپذیري در
زلزلهي نادر ميباشد .ضوابط تامین مقاومت ،بند  ،4-14به منظور تعیین ابعاد اعضاي سازه است
بهطوريكه براي زلزلهي بهرهبرداري (بند  ،)3-14اعضاي اصلي سازه عمدتا رفتار ارتجاعي داشته و
سازه دچار خسارت سازهاي چنداني نشود .ضوابط تامین شكلپذیري ،بند  ،5-14به منظور اطمینان از
عدم فروریزش سازه در زلزلههاي نادر (بند  )3-14ميباشد .در این آییننامه فقط اثر جنبش زمین
ناشي از زلزله بررسي ميشود و سایر آثار لرزهاي نظیر تغییرشكلهاي بزرگ یا ناپایداري بستر نیازمند
مطالعات ویژه ميباشد.

 3-11حركت زمين
در طراحي سازهي فراساحلي دو سطح خطر زلزله كه با مطالعهي ویژهي ساختگاهي تعیین ميگردد،
باید در نظر گرفته شود:
 -1زلزلهي بهرهبرداري :این زلزله همان زلزلهي سطح خطر اول طبق بند  1-4-3براي سازههاي
فراساحلي ميباشد.
 -1زلزلهي نادر :این زلزله همان زلزلهي سطح خطر سوم طبق بند  3-4-3ميباشد مگر آنكه با بررسي
فني و اقتصادي دوره بازگشت دیگري توسط مشاور پیشنهاد و مورد تایید كارفرما قرار گیرد.

 1-11ضوابط تامين مقاومت
 1-1-11مباني طراحي
سازهي فراساحلي براي زلزلهي بهرهبرداري (بند  )3-14باید به روش دینامیكي ارتجاعي (تاریخچه
زماني یا طیفي) تحلیل و طراحي شود .براي انجام تحلیل طیفي ،از طیفهاي افقي و قائم حاصل از
تحلیل خطر ویژه ساختگاه با نسبت میرایي  %5استفاده ميشود .هر سه طیف مذكور به صورت
جداگانه اعمال و پاسخها طبق بند  3-4-14با درنظر گرفتن ضوابط فصل چهارم تركیب ميشوند.
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در صورتيكه مشخصات خاك در طول شمعهاي زیر سازه متفاوت باشد ،براي محاسبهي آثار
مولفههاي افقي زلزله ،شرایط خاك در حوالي سرشمعها مالك تعیین طیف ميباشد .براي محاسبهي
آثار قائم زلزله ،شرایط خاك در ناحیهي پایین شمع براي تعیین طیف قائم مالك خواهد بود.
اگر از روش تحلیل تاریخچه زماني استفاده شود ،شتابنگاشتهاي مورد استفاده باید با توجه به بند
 14-4انتخاب و مقیاس شوند.

 5-1-11مدلسازي
جرم مورد استفاده در تحلیل دینامیكي شامل جرم مردهي سازه (اسكلت سازه ،تجهیزات و ملحقات)،
جرم زندهي بهرهبرداري نظیر تجهیزات ثابت دائمي 35 ،درصد جرم حداكثر مواد ذخیره شده،
همچنین جرم مایع محبوس در سازه و ملحقات آن و جرم افزوده ميباشد .جرم افزوده هر عضو در
تماس با آب ،برابر با جرم آب جابجا شده (جرم آب نظیر حجم دربرگیرندهي عضو) ،ناشي از ارتعاش
عضو در راستاي عمود بر محور طولي آن ميباشد .اگر ارتعاش در راستاي محور طولي عضو باشد از
جرم افزودهي نظیر آن ميتوان صرفنظر كرد.
سازه باید به صورت سهبعدي با در نظر گرفتن توزیع جرم و سختي مدل گردد و آثار عدم تقارن در
نظر گرفته شود .براي محاسبهي خصوصیات دینامیكي سازهي فراساحلي فوالدي متكي بر شمع و
داراي مهاربندي ،نسبت میرایي برابر با  %5درنظر گرفته ميشود .هرگاه اطالعات دقیقتري وجود
داشته باشد ،ميتوان نسبت میرایي دیگري را بهكار برد .در صورتي كه نسبت میرایي(  ،بر حسب
درصد) ،مقداري متفاوت با  %5باشد مقادیر نظیر طیف  %5ميتواند در ضریب ( Dsرابطهي )1-14
ضرب شود:
  
 Ln

1-14
 100 
)Ln(20

Ds 

استفاده از ضریب  Dsفوق براي مقادیر نسبت میرایي بین  %1تا  %14مناسب ميباشد.

 3-1-11تركيب پاسخها
در تحلیل طیفي از دو طیف افقي و یك طیف قائم حاصل از تحلیل خطر ویژهي ساختگاه استفاده
ميشود .در صورتي كه كه تنها یك طیف افقي در دسترس باشد مقادیر یكساني از طیف در هر دو
راستاي افقي و نصف مقدار طیف در راستاي قائم به سازه اعمال ميشود .براي تركیب پاسخهاي مودها
در هر راستا از روش مجذور مربعات كامل ) (CQCو براي تركیب پاسخهاي راستاهاي عمود بر هم از
روش جذر مجموع مربعات ) (SRSSاستفاده ميشود .در هر یك از امتدادهاي متعامد اصلي سازه،
تعداد مودهاي نوسان باید بهگونهاي درنظر گرفته شود كه مجموع جرمهاي موثر مودي آنها از 94
درصد جرم كل سازه در آن راستا كمتر نباشد.
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روش تحلیل دینامیكي تاریخچه زماني ،باید با استفاده از حداقل سه زلزله انجام شود .براي مقیاس
كردن هریك از مولفهها بهطور مستقل (دو مولفهي افقي و یك مولفهي قائم) ،با توجه به طیفهاي
متناظر حاصل از تحلیل خطر ویژهي ساختگاه ،ميتوان از روش بند  1-14-4استفاده كرد.
بار زلزله باید با سایر بارهاي همزمان از قبیل بارهاي ثقلي ،شناوري و فشار هیدرواستاتیكي طبق بند
 1-1تركیب شود.

 1-1-11ارزيابي پاسخها
براي تامین ضوابط مقاومت در طراحي سكو ميتوان از آییننامههاي طراحي معتبر استفاده كرد .در
صورت استفاده از روش تنش مجاز براي تامین ضوابط مقاومت ،تنش مجاز در تركیب بارهاي شامل
زلزله ميتواند  34درصد 1افزایش داده شود.
رفتار شمع  -خاك و نیازهاي طراحي شمع باید بر اساس مطالعات خاص تعیین شود .در این مطالعات
باید عالوه بر تركیب بارهاي طراحي بند  ،3-4-14روند نصب ،و اثر زلزله بر ویژگيهاي خاك براي
تعیین ظرفیت محوري یا جانبي نیز در نظر گرفته شود.

 1-11ضوابط شكلپذيري
 1-1-11هدف
ضوابط این بخش براي تامین شكلپذیري سازهي فراساحلي به منظور جلوگیري از فروریزش آن در
زلزلهي نادر ميباشد.
كنترل شكلپذیري طبق ضوابط بند  3-5-14به صورت تحلیلي انجام ميشود .درصورت رعایت ضوابط
تامین شكلپذیري بند  ،1-5-14نیاز به كنترل شكلپذیري با روش تحلیلي بند  3-5-14نميباشد.

 5-1-11تامين شكلپذيري
با رعایت ضوابط زیر ،انجام مطالعات تحلیلي طبق بند  3-5-14براي كنترل تامین شكلپذیري الزم
نیست:
 در زمان تناوب اصلي سازه ،نسبت طیف زلزلهي نادر به طیف زلزلهي بهرهبرداري مساوي یا كمتر از 1باشد.
 خاك زیر شمع در بارگذاري چرخهاي تحت زلزلهي نادر از پایداري الزم برخوردار باشد. -حداقل از  3پایه براي نگهداري سكو استفاده شود.

 1در تركیبات بارگذاري روش تنش مجاز در سازههاي فراساحلي در ویرایشهاي قدیمي آییننامههاي مرجع ،این افزایش
 34درصد بوده است.
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 پایههاي سازهي فراساحلي به همراه شمعهاي زیرین آن براي دو برابر نیاز زلزلهي سطح بهرهبرداريطراحي شود.
 نحوهي آرایش مهاربندهاي قطري به گونهاي باشد كه نیروي برشي بین مهاربندهاي قطري فشاري وكششي تقریبا به طور مساوي توزیع شود.
 از مهاربند  kشكل استفاده نشود. از مهاربند  3یا  3استفاده نشود ،مگر آنكه نشان داده شود كه در صورت كمانش عضو فشاريمهاربند ،توانایي انتقال برش توسط دیگر اعضاء تامین ميشود.
 در بخشي كه از مهاربندي استفاده نميشود ،نظیر قاب پرتال بین عرشه و پایههاي سكو یا درقسمت هایي كه ضوابط بیان شده براي مهاربندها در باال رعایت نشده است ،اعضاي سازه باید براي دو
برابر نیاز زلزلهي سطح بهرهبرداري طراحي شود.
 بین تمام پایههاي مجاور در ترازهاي مختلف در قابهاي قائم ،اعضاي افقي وجود داشته باشند و ایناعضا ظرفیت فشاري كافي براي تحمل باز توزیع بارهاي ناشي از كمانش مهاربندهاي قطري مجاور را
داشته باشند.
 ضریب الغري براي مهاربند قطري در قابهاي قائم به  34محدود شود و نسبت قطر به ضخامت دراین اعضا به  0.07 E Fyمحدود شود.
 تمام اعضاي غیرلولهاي در محل اتصال در قابهاي قائم به صورت اعضاي با مشخصات مقطع فشردهطبق مبحث دهم مقررات ملي ساختمان باشند یا براي دو برابر نیاز زلزلهي سطح بهرهبرداري طراحي
شوند.

 3-1-11كنترل شكلپذيري
بررسي پایداري سیستم سازه و پي باید به روشهاي تحلیلي مناسب كه بیانگر پاسخ مورد انتظار
اجزاي سیستم سازه و خاك به زلزلهي نادر باشد ،انجام شود .مدلهاي رفتاري اجزاي سازه و خاك
باید شامل مشخصات زوال مقاومت و سختي تحت بار رفت و برگشتي شدید و آثار اندركنشي نیروي
محوري و لنگر خمشي ،فشار هیدرواستاتیك و نیروهاي اینرسي محلي بهطور مناسب باشند .آثار
غیرخطي هندسي (پي-دلتا) ،نا شي از اثر نیروي محوري بر جابجایي ارتجاعي و غیرارتجاعي سازه و پي
باید درنظر گرفته شود.

 6-11توصيههاي تكميلي
 1-6-11اتصاالت اعضاي لولهاي
اتصاالت اعضاي لولهاي لرزه بر باید براي ظرفیت كششي یا ظرفیت بار كمانش اعضاي متصل به آن ،بنا
به رفتار نهایي سازه ،با استفاده از مراجع معتبر طراحي شوند.
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ظرفیت اتصال ميتواند براساس برش سوراخكننده یا نیروهاي اسمي مهاربندها تعیین شود .در صورت
استفاده از روش تنش مجاز ،ميتوان برش مجاز سوراخكننده و ظرفیتهاي مجاز اتصال را  34درصد1
افزایش داد.
به منظور محاسبهي ظرفیت مجاز برش سوراخكننده ،تنشهاي اسمي در اعضا بر اساس كمترین مقدار
ظرفیت اسمي اعضاي متصل به اتصال یا از تركیب بارهاي ثقلي ،فشار هیدرواستاتیكي و شناوري با دو
برابر نیروي زلزلهي سطح بهرهبرداري محاسبه ميشود.

 5-6-11ملحقات و تجهيزات عرشه
تجهیزات ،لولهها و سایر ملحقات عرشه باید بهگونهاي به سازهي اصلي متصل شوند كه در مقابل
نیروهاي زلزلهي سطح بهرهبرداري بتوانند بدون هیچ خسارتي مقاومت كنند و جابجایيهاي حاصل را
پذیرا باشند .تجهیزات ميتوانند بوسیلهي جوش ،میلمهار ،بست ،مهار جانبي یا سایر قفل و بستهاي
مناسب به سازه مهار شوند .طراحي قیدها باید بر اساس تامین ظرفیت مقاومت و جابجایي صورت
پذیرد.
توجه ویژهاي باید به طراحي قیدهاي مربوط به لولهها و تجهیزات حیاتي و حساس ،كه شكست آنها
ميتواند منجر به خسارت جاني براي كاركنان ،نشت مواد خطرناك ،آلودگي یا تاخیر در واكنش
اضطراري شود ،مبذول گردد .مقدار شتاب طراحي باید شامل اثر پاسخ دینامیكي كلي سازه بوده و در
صورت نیاز ،پاسخ دینامیكي سازهي عرشه و ملحقات آنرا (با توجه به ضوابط فصل هشتم) نیز در بر
گیرد ،با این تفاوت كه بجاي زلزلهي سطح خطر دوم ،از زلزلهي بهرهبرداري استفاده شده و مقدار
ضریب رفتار اجزاي الحاقي ، R p ،برابر با یك درنظر گرفته شود.
در صورت استفاده از روش تنش مجاز براي طراحي اتصاالت تجهیزات متكي یا متصل به عرشه ،نباید
مقدار تنش مجاز را افزایش داد.

 1در تركیبات بارگذاري روش تنش مجاز در سازههاي فراساحلي در ویرایشهاي قدیمي آییننامههاي مرجع این افزایش
 34درصد بوده است.
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پيوست 1
مالحظات تراز پايه
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پ 1-1كليات
تراز پایه ،ترازي است كه انتقال حركت لرزهاي افقي زمین به سازه در آن تراز لحاظ ميشود .در این
پیوست ،عوامل موثر در تعیین محل تراز پایه ارائه شده است.

پ 5-1عوامل موثر در تعيين تراز پايه
عوامل متعددي در تعیین محل تراز پایه لرزهاي یك سازه تاثیرگذارند .بعضي از این عوامل عبارتند از:
الف -تراز سطح زمین نسبت به كف طبقات
ب -شرایط خاك مجاور ساختمان
پ -سختي و بازشوهاي دیوارهاي زیرزمین
ت -محل و سختي اعضاي قائم سیستم باربر جانبي
ث -محل و توزیع درز انقطاع
ج -عمق زیرزمین
چ -شرایط تكیهگاهي دیوار زیرزمین
ح -نزدیكي به ساختمان مجاور
خ -شیب سطح زمین
در ادامه ،نحوهي تاثیر عوامل باال در تعیین تراز پایه ارائه شده است.

پ 3-1تراز پايه با توجه به شرايط خاك مجاور
در ساختمان بدون زیرزمین ،تراز پایه روي شالوده در نظر گرفته ميشود .در مواردي كه اعضاي باربر
قائم در ترازهاي متفاوت بر روي شالوده ،سر شمع و یا شالودهي دیواري محیطي قرار ميگیرد ،تراز
پایه روي پایینترین تراز اجزاي نگهدارنده اعضاي قائم باربر لرزهاي در نظر گرفته ميشود.
در ساختمان با زیرزمین واقع روي زمین مسطح كه داراي دیوار حائل یكپارچه با سیستم سازهاي
است ،تراز پایه روي اولین دیافراگم غیر نرم پایینتر از سطح زمین در نظر گرفته ميشود (شكل پ-1
 ،) 1به شرطي كه اطمینان از وجود خاك مناسب در كل ارتفاع دیوار حائل یكپارچه با سازه ،در طول
عمر ساختمان ،وجود داشته باشد .منظور از خاك مناسب ،خاكي است كه سخت باشد (از نوع  IVبر
اساس استاندارد  1344نباشد و عدد حاصل از آزمایش نفوذ استاندارد ) (SPTالیههاي آن كمتر از 14
نباشد) ،تحت زلزلهي نادر قابلیت روانگرایي نداشته باشد ،از جنس رس سریع یا به شدت حساس
نباشد و داراي چسبندگي كافي باشد.
در بعضي از موارد ،ميتوان تراز پایه را در تراز دیافراگم غیر نرم اولین طبقهي باالتر از سطح زمین در
نظر گرفت .به منظور اینكه تراز پایه در باالي سطح زمین قرار داده شود ،باید دیوارهاي سازهاي سخت
در تمام پیرامون ساختمان از پي تا تراز پایه قرار داشته باشد و نیز شرایط بند ( 1-4-4روش تحلیل دو
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بخشي) برقرار باشد .همچنین در این حالت ارتفاع تراز پایه از سطح زمین نباید بیشتر از نصف ارتفاع
طبقه زیر آن در نظر گرفته شود (شكل پ.)1-1

پ 1-1تراز پايه با توجه به سختي ديوارهاي زيرزمين و اعضاي قائم لرزهبر
در حاالتي كه تراز پایه نزدیكترین تراز به سطح زمین درنظر گرفته ميشود ،سختي جانبي دیوارهاي
زیرزمین باید به میزان قابل توجهي بیشتر از سختي جانبي سیستم لرزهاي باشد .یكي از حاالتي كه
ممكن است در آن سختي دیوار زیرزمین امتداد یافته تا باالي تراز زمین ناكافي تلقي گردد ،وجود
بازشوهاي متعدد در این دیوارها ميباشد (شكل پ .)3-1در مواردي كه سختي دیوارها ناكافي است،
تراز پایه باید نزدیكترین تراز دیافراگم غیرنرم پایینتر از سطح زمین در نظر گرفته شود .اگر تمامي
اعضاي سیستم باربر جانبي روي دیوارهاي زیرزمین قرار داشته و این دیوارها داراي بازشوهاي زیادي
باشند ،انتخاب ترازپایه در تراز كف پایینترین بازشو مناسب است .حالت دیگري كه سختي دیوارهاي
زیرزمین ميتواند ناكافي تلقي گردد ،زماني است كه سیستم باربرجانبي بهصورت دیوارهاي برشي بتني
طویل به طور سرتاسري در تمام ارتفاع و طول ساختمان وجود داشته باشد (شكل پ .)4-1در این
حالت محل مناسب براي تراز پایه ،تراز روي شالوده دیوارهاي زیرزمین ميباشد.
اگر سازه و دیوار حایل مستقل و بدون اتصال به یكدیگر باشند ،تراز پایه بر روي شالوده درنظر گرفته
ميشود.

پ 1-1تراز پايه با توجه به محل و توزيع درز انقطاع
در ساختمان با درز انقطاع در سراسر ارتفاع ،امتداد یافته در ترازهاي زیر سطح زمین ،سازههاي جدا
شده توسط درز انقطاع در تمام اطراف به خاك متكي نخواهد بود .در این حالت تراز پایه را نميتوان
باالتر از پایینترین نقطه درز انقطاع در نظر گرفت .در صورتيكه تنها یك درز انقطاع میاني در
ساختمان وجود داشته باشد ،تراز پایه را ميت وان در نزدیك تراز سطح زمین درنظر گرفت مشروط بر
آنكه خاك تمام اطراف ساختمان در ارتفاع زیر زمین سخت بوده ،دیافراگمهاي زیر تراز پایه صلب
باشند .وجود خاك سخت در اطراف ساختمان سبب انتقال بارهاي لرزهاي از دیوارها به خاك و بالعكس
ميگردد .این انتقال نیرو از طریق اتكایي و اصطكاك بین خاك و دیوار انجام ميگیرد .در صورت
سخت نبودن خاك مجاور ،اصطكاك بین خاك و دیوار به حدي نخواهد بود كه بتواند حركت ساختمان
در جهت عمود بر درز را مهار نماید.
براي ساختمان با سطح اشغال وسیع ،درزهاي انقطاع ممكن است در دو امتداد ساختمان گسترش
یابند و یا در یك امتداد ،چندین درز موازي وجود داشته باشد .براي هر بلوكي از این ساختمان كه
اختالف قابل توجهي بین مركز سختي در ترازهاي زیر سطح زمین با ترازهاي باالي سطح زمین وجود
داشته باشد ،این امر ميتواند سبب وقوع پاسخهاي پیچشي گردد .براي چنین ساختمانهایي تراز پایه
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ترجیحا باید در تراز روي شالوده هاي زیرزمین و یا باالترین تراز دال زیرزمیني كه درز انقطاع تا آنجا
امتداد نیافته باشد در نظر گرفته شود.

پ 6-1تراز پايه با توجه به ساختمان مجاور
در صورتیكه ساختمانهایي با زیرزمین در یك یا چند سمت ساختمان وجود داشته باشند ،ممكن
است الزم باشد تراز پایه ساختمان مورد نظر در تراز زیرزمین ساختمان مجاور در نظر گرفته شود.

پ 1-1تراز پايه با توجه به شيب سطح زمين
بسیاري از مالحظات فوق كه در خصوص زمینهاي هموار ارائه شد ،براي زمین شیبدار نیز قابل
استفاده ميباشد .به عنوان نمونه در زمینهاي شیبداري كه خاك اطراف ساختمان با دیوارهاي حائل
مستقل از سازه نگهداري شود ،تراز پایه باید روي شالوده در نظر گرفته شود (شكل پ.)5-1
در ساختماني كه دیوار حائل ،جزء سیستم سازهاي باربر جانبي است (شكل پ 6-1و پ ،)3-1توصیه
ميشود تراز پایه با توجه به پایینترین سطح زمین اطراف ساختمان تعیین شود.

تراز پایه در
سطح زمین

شكل پ 1-1ساختمان داراي زیرزمین

تراز پایه نزدیكترین
تراز به سطح زمین

شكل پ 1-1ساختمان داراي زیرزمین و با سطح زمین بین زیرزمین و طبقه هم كف
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تراز پایه زیر تراز
سطح زمین
شكل پ 3-1ساختمان داراي بازشو در دیوار حایل

شكل پ 4-1ساختمان با دیوار حایل سرتاسري ناپیوسته با سیستم سازهاي

زمین شیبدار

تراز پایه روي تراز شالوده
شكل پ 5-1ساختمان با دیوارهاي حایل طرهاي یا مهار شده ،ناپیوسته با سیستم سازهاي

 /518آييننامه طراحي لرزهاي تاسيسات و سازههاي صنعت نفت (نشريه شماره .....)830

زمین شیبدار
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دیوار برشي

تراز پایه روي تراز شالوده
شكل پ 6-1ساختمان با دیوار برشي كه فشار جانبي خاك را نیز تحمل ميكند

زمین شیبدار

قاب خمشي
دیوار برشي

تراز پایه روي تراز شالوده
شكل پ 3-1ساختمان با دیوار حایل پیوسته با سیستم سازهاي
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روابط زمان تناوب
سازههاي غيرساختماني
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پ 1-5زمان تناوب طبيعي سيستم خمشي با جرم متمركز
WH 3
3EIg

T  2

 : Tزمان تناوب (بر حسب ثانیه)
 : Wوزن متمركز (بر حسب نیوتن)
 : Hارتفاع طره (بر حسب متر)
 : Eضریب ارتجاعي (بر حسب نیوتن بر مترمربع)
 : Iممان اینرسي (بر حسب متر به توان چهار)
 : gشتاب ثقل (متر بر مجذور ثانیه)

پ 5-5زمان تناوب طبيعي قاب خمشي تک درجه آزاد
 WH 3
EI c g

T  1.814

 : Wكل بار وارده (بر حسب نیوتن)
2K  1
براي اتصال مفصلي پاي ستون

K
3K  2
براي اتصال گیردار پاي ستون

6K  1
 I  H 
K   G  
 I c  B 

 ICو  IGبه ترتیب ممان اینرسي ستون و تیر
ميباشند .واحدهاي سایر پارامترها مشابه بند پ 1-1ميباشد.

پ 3-5زمان تناوب طبيعي سازه دو درجه آزاد

W A C aa  WB C bb 2  4W AWB C ab2

W A C aa  W B C bb 

8900 g

T  2

تراز

A

 : Caaجابجایي تراز  Aدر اثر بار واحد وارد بر تراز A
 : Cbbجابجایي تراز  Bدر اثر بار واحد وارد بر تراز B
 : Cabجابجایي تراز  Bدر اثر بار واحد وارد بر تراز A
 WAو  : WBكل نیروي قائم در  Aیا B

 : gشتاب ثقل
(تمامي واحدها بر حسب نیوتن و متر)

تراز

B

................. .............................
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پ 1-5زمان تناوب طبيعي ستون طرهاي منشوري با توزيع يكنواخت وزن
H4

T  1.79

EIg
 :ωوزن واحد طول (بر حسب نیوتن بر متر)

واحدهاي سایر پارامترها مشابه بند پ 1-1ميباشد.

پ 1-5زمان تناوب طبيعي ظرف استوانهاي يكنواخت
H  D
T  0.0091 
 D  tE
 : ωوزن واحد طول (بر حسب نیوتن بر متر)
2

ω

 : tضخامت پوسته (بر حسب سانتیمتر)
 : Eمدول ارتجاعي (بر حسب مگاپاسكال)
واحدهاي سایر پارامترها مشابه بند پ 1-1ميباشد.

پ 6-5زمان تناوب طبيعي ظرف فوالدي
ω1

استوانهاي غير يكنواخت
1

 w  H W
0.4
 ED t 
3

2

 H 
T 

 100 

 : Hارتفاع كل (بر حسب متر)
 : ωوزن واحد طول هر بخش (بر حسب نیوتن بر متر)
 : Wوزن هر یك از جرمهاي متمركز (بر حسب نیوتن)
 : Dقطر (بر حسب متر)
 : tضخامت پوستهي هر بخش (بر حسب سانتیمتر)
 : Eضریب ارتجاعي (بر حسب مگاپاسكال)

ω2

ω3

ω4

 β ،αو  : γضرایبي كه بستگي به نسبت ارتفاع به ارتفاع كل ،hx/H ،دارد Δα .و  Δγتفاوت مقادیر مزبور از
باال تا پایین هر بخش با وزن یكنواخت و قطر و ضخامت ثابت ميباشند β .براي هر جرم متمركز جداگانه
حساب ميشود .این مقادیر در جدول پ 1-1-ارائه شده است.

......
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جدول پ 1-1-ضرایب  β ،αو  γمربوط به بند پ6-1
γ

β

α

hx/H

γ

β

α

hx/H

0.95573
0.95143
0.94683
0.94189
0.93661

0.9863
0.9210
0.8584
0.7987
0.7418

0.1094
0.0998
0.0909
0.0826
0.0749

0.50
0.49
0.48
0.47
0.46

1.000000
1.000000
1.000000
1.000000
1.000000

8.347
8.121
7.898
7.678
7.461

2.103
2.021
1.941
1.863
1.787

1.00
0.99
0.98
0.97
0.96

0.93097
0.92495
0.91854
0.91173
0.90443

0.6876
0.6361
0.5372
0.5409
0.4971

0.0578
0.0612
0.0551
0.0494
0.0442

0.45
0.44
0.43
0.42
0.41

0.999999
0.999998
0.999997
0.999994
0.999989

7.248
7.037
6.830
6.626
6.425

1.714
1.642
1.573
1.506
1.440

0.95
0.94
0.93
0.92
0.91

0.89679
0.88864
0.88001
0.87033
0.86123

0.4557
0.4167
0.3801
0.3456
0.3134

0.0395
0.0351
0.0311
0.0275
0.0242

0.40
0.39
0.38
0.37
0.36

0.999982
0.999971
0.999956
0.999934
0.999905

6.227
6.032
5.840
5.652
5.467

1.377
1.316
1.256
1.199
1.143

0.90
0.89
0.88
0.87
0.86

0.85105
0.84032
0.82901
0.81710
0.80459

0.2833
0.2552
0.2291
0.2050
0.1826

0.0212
0.0185
0.0161
0.0140
0.0120

0.35
0.34
0.33
0.32
0.31

0.999867
0.999317
0.999754
0.999674
0.999576

5.285
5.106
4.930
4.758
4.589

1.090
1.038
0.938
0.939
0.892

0.85
0.84
0.83
0.82
0.81

0.7914
0.7776
0.7632
0.7480
0.7321

0.16200
0.14308
0.12576
0.10997
0.09564

0.010293
0.008769
0.007426
0.006249
0.005222

0.30
0.29
0.28
0.27
0.26

0.999455
0.999309
0.999133
0.998923
0.998676

4.424
4.261
4.102
3.946
3.794

0.847
0.804
0.762
0.722
0.683

0.80
0.79
0.78
0.77
0.76

0.7155
0.6981
0.6800
0.6610
0.6413

0.08267
0.07101
0.06056
0.05126
0.04303

0.004332
0.003564
0.002907
0.002349
0.001878

0.25
0.24
0.23
0.22
0.21

0.998385
0.998047
0.997656
0.997205
0.996689

3.645
3.499
3.356
3.217
3.081

0.646
0.610
0.576
0.543
0.512

0.75
0.74
0.73
0.72
0.71

0.6207
0.5602
0.5769
0.5536
0.5295

0.03579
0.02948
0.02400
0.01931
0.01531

0.001485
0.001159
0.000893
0.000677
0.000504

0.20
0.19
0.18
0.17
0.16

0.996101
0.995434
0.904681
0.993834
0.992885

2.949
2.820
2.694
2.571
2.452

0.481
0.453
0.425
0.399
0.374

0.70
0.69
0.68
0.67
0.66

0.5044
0.4783
0.4512
0.4231
0.3940

0.01196
0.00917
0.00689
0.00506
0.00361

0.000368
0.000263
0.000183
0.000124
0.000081

0.15
0.14
0.13
0.12
0.11

0.99183
0.99065
0.98934
0.98739
0.98630

2.3365
2.2240
2.1148
2.0089
1.9062

0.3497
0.3269
0.3052
0.2846
0.2650

0.65
0.64
0.63
0.62
0.61

0.3639
0.3327
0.3003
0.2669
0.2323

0.00249
0.00165
0.00104
0.00062
0.00034

0.000051
0.000030
0.000017
0.000009
0.000004

0.10
0.09
0.08
0.07
0.06

0.98455
0.98262
0.98052
0.97823
0.97573

1.8068
1.7107
1.6177
1.5279
1.4413

0.2464
0.2288
0.2122
0.1965
0.1816

0.60
0.59
0.58
0.57
0.56

0.1965
0.1597
0.1216
0.0823
0.0418

0.00016
0.00007
0.00002
0.00000
0.00000

0.000002
0.000001
0.000000
0.000000
0.000000

0.05
0.04
0.03
0.02
0.01

0.97301
0.97007
0.96683
0.96344
0.95973

1.3579
1.2775
1.2002
1.1259
1.0547

0.1676
0.1545
0.1421
0.1305
0.1196

0.55
0.54
0.53
0.52
0.51
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پيوست 3
روندنماي طراحي سازهي
غيرساختماني و اجزاي غيرسازهاي
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 -1تفكیك سازهي غیرساختماني و جزء غیرسازهاي
W p  0.25 W pTotal  Ws 
طراحي جزء صنعتي و اتصال
آن براي نیروي  Fpبا استفاده
از روابط فصل  3و مقدار  Ruاز
جدول ( 1-3به جاي  )Rpو
 ap=1خواهد بود .برش پایه
سازه نگهدارنده طبق رابطه
 1-3به دست ميآید.

خیر
بله

Tc  0.06 sec
خیر

مدلسازي توام سازه مركب با انتخاب
كوچكترین مقدار ضریب  Ruبین سازه
نگهدارنده (جدول  1-3و جدول  )4-4و جزء
صنعتي (جدول )1-3

بله

طراحي سازه نگهدارنده بر اساس فصل هفتم
و طراحي جزء صنعتي بر اساس فصل هشتم
صورت ميگیرد .در صورتي كه  Rpدر
جداول  1-3و  1-3موجود نباشد ،باید از Ru
جدول  1-3استفاده شود و در این حالت اگر
جزء صنعتي /الحاقي و اتصال آن به سازه
صلب باشد ap=1 ،و در غیر این صورت
 ap=2.5است.

 -1تعیین برش پایه سازه نگهدارنده
V  CuWt

سازه غیرساختماني غیرمشابه ساختمان

Sa
R I

سازه غیرساختماني
مشابه ساختمان
بله

S1 <0.6

خیر

بله

S1 <0.6
خیر


0.044 S I
DS


 max 0.01
 0.8S
1


 R I

Cu 

0.044S DS I
 max 
0.03
C u min

Cu min

0.044S DS I
Cu min  max 
0.01

0.044S I
DS


 max 0.01
 0.5S
1


 R I

Cu min
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 .34بهرخ حسیني هاشمي ،علي طاهري ،فرهاد بهنام فر  )1334( ،بررسي رفتار لرزه اي سازه هاي مجاور و متصل به هم
در مجتمعهاي صنعتي ،طرح پژوهشي ،پژوهشگاه بین المللي زلزله شناسي و مهندسي زلزله
 .35سازمان مدیریت و برنامهریزي كشور ( )1335آییننامه طراحي بنادر و سازههاي دریایي ایران ،نشریهي شماره ،344
بخش نهم :سكوهاي دریایي ،معاونت امور فني ،دفتر امور فني ،تدوین معیارها و كاهش خطرپذیري ناشي از زلزله ،تهران.
 .36محمدرضا منشوري ،مرتضي بسطامي )1391( ،مروري بر ضوابط طرح لرزهاي خطوط لوله گاز ،پژوهشنامه
زلزلهشناسي و مهندسي زلزله
 .33معاونت برنامهریزي و نظارت راهبردي ( )1391راهنماي كاربردي انجام تحلیل خطر زلزله ،نشریهي شماره ،616
معاونت نظارت راهبردي ،امور نظام فني ،تهران.
 .33وزارت راه و شهرسازي ( )1391بارهاي وارد بر ساختمان ،مبحث ششم مقررات ملي ساختمان ،معاونت مسكن و
ساختمان ،دفتر امور مقررات ملي ساختمان ،تهران.
 .39وزارت راه و شهرسازي ( )1391طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي ،مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ،معاونت
مسكن و ساختمان ،دفتر امور مقررات ملي ساختمان ،تهران.
 .44وزارت راه و شهرسازي ( )1393آییننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله  ،استاندارد-1344ویرایش ،4مركز
تحقیقات راه ،مسكن و شهرسازي ،تهران.
 .41وزارت نفت ( )1331راهنماي طرح لرزه اي تاسیسات نفتي ،اداره كل ضوابط فني و استانداردها ،نشریه شماره ،413
معاونت امور مهندسي و فناوري وزارت نفت ،اداره كل ضوابط فني و استانداردها ،تهران.
 .41وزارت نفت ( )1394راهنماي ارزیابي لرزهاي تأسیسات و سازههاي صنعت نفت ،نشریه شماره  ،441معاونت مهندسي
و ساخت داخل ،اداره كل استانداردها و مدیریت پروژه ،معاونت امور مهندسي ،تهران.
 .43وزارت نفت ( )1395راهنماي ارزیابي و بهسازي لرزهاي تأسیسات و سازههاي صنعت نفت ،نشریه شماره -441
ویرایش دوم ،معاونت امور مهندسي ،تهران.

