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٢۴٣ ......................... ای  تجهیزات جداسازی لرزه یشات عملکرد برایآزما A1.3مه یضم
٢۵٠ ...................... ای تحت اثر بار باد مشخصات تجهیزات جداسازی لرزه A2.3مه یضم

٢۵۵ ............ )A2.3بخش بررسی جداساز االستومری با هسته سربی (زیر مجموعه پیوست 
) (زیر مجموعه پیوست HDRBیا  HDRبخش بررسی جداساز الستیکی با میرایی باال (

3.A2( ............................................................................................... ٢٧١
٢٨٩ ..................................... زمان کنش برای یک رویداد طوفان شدید  A3.3مهیضم
های  های فعال باد تجمعی در سرعت روش ساده سازی شده برای ارزیابی زمان A4.3 مهیضم

٢٩٨ ...................................... باشد باد مختلف برای برآورد تجمعی آسیب شکست می
٣٠٨ ............ روش ساده سازی شده برای ارزیابی پاسخ باد سیستم جداساز  A5.3مه یضم
  ٣٢٠ ......................... ای مثال پاسخ باد در ارزیابی سیستم جداسازی لرزه A6.3مه یضم

ای  ای ژاپن برگرفته از انجمن جداسازی لرزه پایگاه داده جداسازی لرزه -فصل چهارم
٣۴٣ ......................................................................................... JSSIژاپن 

ای و میراگرهای انرژی در  های مرتبط با صنعت جداسازی لرزه بخش اول: لیست شرکت ۴.١
٣۴٣...........................................................................................ژاپن..

٣۴٣ .............................................................. جداسازهای االستومری ۴. ١ .١
٣۴۵ ................................................................... جداسازهای لغزنده ۴. ٢.١
٣۴۶ ................................................................ جداسازهای بلبرینگی ۴. ١. ٣
٣۴٧ ................................................................................ میراگرها ۴. ١. ۴
٣۴٨ ......................... و فاصالب) ای (آب  های لرزه اتصاالت انعطاف پذیر لوله ۴. ١. ۵
٣۴٨ ............................................................................ درز انبساط ۴. ١. ۶
٣۴٩ ................ ها تولید کنندگان صفحات فوالدی بیس پلیت برای روی شالوده ۴. ١. ٧
٣۴٩ ............................... ای عایق مقاوم در برابر آتش برای جداسازهای لرزه ۴. ١. ٨
   قلم خط انداز رکورد زلزله بر روی صفحات ثابت نصب شونده در تراز جداسازی ۴. ١. ٩

٣۴٩ .......................................................................................... ای لرزه



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ٨

 JSSIهای مرتبط با ساخت و ساز، طراح و تولید کننده عضو  بخش دوم: اطالعات شرکت ۴. ٢
٣۵٠ ...................................................................................... ٢٠٢١تا سال 
٣۵٠ ................................. های اصلی) (شرکت Full Membersقسمت اول  ۴. ٢. ١
٣۵٣ ........................ های همکار) (شرکت Associate Membersقسمت دوم  ۴. ٢. ٢
های جداسازی  ختمانهای مجاز برای بازرسی از سا قسمت سوم: لیست شرکت ۴. ٢. ٣

٣۵۶..............................................................................ای.. شده لرزه
ای و میراگرهای اتالف  های تجهیز شده به جداسازی لرزه بخش سوم: تعداد ساختمان ۴. ٣

٣۵٨ ...................................... های مختلف در ژاپن. کننده انرژی ساخته شده در سال
٣۶٠ ... ای در ژاپن های جداسازی شده لرزه رم: خالصه اطالعات برخی پروژهبخش چها ۴. ۴
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  ۴۵٩ ................................... واژه نامه تخصصی (انگلیسی به فارسی) -فصل پنجم



 من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق

 تقدیم نامه مهندس علیرضا صالحین

  دارم: و زحمتکش خود تقدیم می قدردانی این اثر را به اساتید دلسوز، فنیبا نهایت احترام و 

  ، استاد رشته جودو، باشگاه المهدیسنسی خیابانی عزیزتصویر سمت راست:
) و جودو، BJJ، استاد رشته جوجیتسو برزیلی (سنسی خادمیان عزیزتصویر سمت چپ:

 آنزو BJJآکادمی 

  اید، کمال تشکر را دارم. برای بنده کشیدههای که  از تمامی زحمات و دلسوزی

  مهندس علیرضا صالحین
١۴٠١تابستان 





 مقدمه گرد آورنده
این کتاب یک مجموعه برگرفته از کتب و اسناد فنی و پایگاه داده کمیاب و نایاب متعلق به 

باشد. حقیقتًا آنها را با سختی و  می JSSIای ژاپن و یا به اختصار  انجمن جداسازی لرزه
مشقت فراوان تهیه کردیم و به دلیل سنگین بودن و نامفهوم بودن متن نگارش شده به زبان 

بسیار بیشتر از حدی که متصور بودیم  ها، زمان ترجمه و ویرایش آن انگلیسی توسط ژاپنی
طول کشید. در واقع این کتاب جزو کتب تخصصی بوده و کاربرد آن برای دوستان 

ای دارند  ای را در زمینه جداسازهای لرزه باشد که پیشتر، اطالعات کلی و پایه مندی می عالقه
وی اطالعات تخصصی و آخرین تر مطالعاتی و با موشکافی در جست و ج های عمیق و در الیه

باشند. در  تحقیقات انجام شده در دنیا و مخصوصًا در ژاپن (مهد تکنولوژی این صنعت) می
های غیر ساختمانی سخنی در میان نیست و تمام تمرکز بر روی  این کتاب در مورد سازه

  ای است. های جداسازی شده لرزه ساختمان
های مورد استفاده قرار گرفته  ت تخصصی و مخففنامه تخصصی انتهای کتاب شامل لغا واژه

گردد، ابتدا واژه نامه  باشد که از مخاطبین محترم درخواست می ها در متن می توسط ژاپنی
تخصصی را مطالعه نموده و سپس متن کتاب را مطالعه نمایند. مراجع انگلیسی اصلی کتاب 

  قابل مطالعه است.  Seismicisolation@در کانال تلگرامی 
آید که علت آن در کادربندی کتاب  ها به ظاهر اشتباه می بندی برخی عددگذاری در فصل

اصلی است، برخی مطالب داخل کادر و برخی به صورت صفحه آرایی معمولی نوشته شده 
  است و خطا سمت مترجمان نیست.

متر کسی زنند، اما ک ای که داستان و قصه و حرف در مورد آن زیاد می ژاپن! کشوری افسانه 
کند! زیرا سخت است، سخت نیست، به شدت دشوار است، متاسفانه  مطلبی از آن ترجمه می

المللی برگزار شده به صورت حضوری و آنالین در  دوستان ژاپنی در سمینارهای بین
کنند و صرفًا  های کار را بیان نمی کشورهای مختلف، اطالعات فنی، جزییات و ریزه کاری

مان ملل، سیاست گسترش فرهنگ استفاده از میراگرها و جداسازهای شبیه سفیر صلح ساز
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هایشان) و برخی افراد کم اطالع و خوش باور،  ای را در سراسر دنیا دارند (و تبلیغ شرکت لرزه
ها و اخذ یک گواهینامه حضور در  کنند که با شرکت در این سمینارها و کنفرانس تصور می

خودشان را به دست خواهند آورد، در حالی که سیاست این سیمنار، اطالعات فنی مورد نیاز 
دوستان انحصاری نگاه داشتن این اطالعات است. کلیه مطالب منتشر شده به زبان 

طی دو کتاب منتشر گردیده است و  JSSIو  AIJانگلیسی مرتبط به جداساز و میراگر توسط 
صورت کتاب کاغذی موجود است و متاسفانه بسیاری از مطالب دیگر، صرفًا به زبان ژاپنی به 

  از مطالب آنها بی بهره هستیم.
بصورت خالصه کتاب پیش رو ترکیب چند کتاب و پایگاه داده است، بخش اول کتاب ترجمه 

باشد که حاوی  ای می های جداسازی شده لرزه استاندارد روند ساخت و ساز ساختمان
ریزی برای ساخت و ساز  شامل برنامهباشد، این بخش  اطالعات با نکات ریز و پر اهمیت می
باشد، روند  های مختلف آن می ای برای تمامی بخش یک ساختمان جداسازی شده لرزه

کنترل کیفیت محصول از ساخت در کارخانه تا نکات نصب در کارگاه و محافظت پس از نصب 
سیسات در آن آورده شده است که عالوه بر خود جداساز و میراگر به تجهیزات جانبی، تا

ساختمان و پیش بینی حرکت آزادانه کلیه تجهیزات و تاسیسات در ساختمان، پس از زلزله را 
ها، اتصاالت انعطاف پذیر آنها،  شود. نکات اجرایی ساخت، بازرسی، قراردهی لوله شامل می

های  سیم کشی برق در این بخش پوشش داده شده است. در رابطه با ساخت و ساز ساختمان
ای در میان طبقه و روند کلی کنترل کیفی محصوالت میراگرها و  ده لرزهجداسازی ش

های گزارشات فنی  ای نیز توضیح داده شده است. در نهایت چک لیست جداسازهای لرزه
  برای نمونه آورده شده است. 

ای آورده شده  های جداسازی شده لرزه در بخش دوم، استاندارد تعمیر و نگهداری ساختمان
ت فشرده و خالصه روند تعمیر و نگهداری و بازرسی و تقسیم کار و وظایف و چک که به صور

های مفیدی را در اختیار مخاطب قرار داده است. محافظت در برابر حریق، فواصل آزاد  لیست
ای، اطراف ساختمان به لحاظ آزاد بودن و عدم وجود  دور ساختمان و تراز جداسازی لرزه

ها، مورد بحث قرار گرفته است. در  برای ثبت دائمی تغییر مکان موانع و نصب قلم خط انداز
 های گزارشات فنی برای نمونه آورده شده است. نهایت چک لیست
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 بود، تأثیر بارگذاری بار باد بر ترین بخش ترجمه کتاب در بخش سوم که سنگین 
باشد که متاسفانه نگارش آن به زبان انگلیسی  ای میلرزه های جداسازی شده ساختمان

العاده ضعیف بود و زمان بسیار زیادی برای ترجمه و برگردان و تفسیر آن گرفت، در این  فوق
رابطه در دنیا هیچ کتاب مشابهی در حال حاضر وجود ندارد و تنها منابع موجود و دریچه و 

مین مطالب موجود است. در این بخش روزنه برای آشنایی با این مباحث تخصصی، ه
چگونگی رفتار و شناخت و دسته بندی بادها بر اساس استانداردهای ژاپنی مورد بحث قرار 

های جداسازی شده معمولی و بلند برای  های موجود برای ساختمان گرفته است و چالش
حرکت در باد و تندبادها بررسی گردید است. بررسی خستگی، اثر خزش و تأثیر  بار

بر اساس عمدتًا مطالعات و  HDRو  LRBهای مداوم و تکرار شونده در جداسازهای  سیکل
های ساده سازی  ژاپن در این بخش آورده شده است. در انتها روش OILESآزمایشات شرکت 

  ای ارائه گردیده است.  شده و مثال ارزیابی پاسخ بار باد بر ساختمان جداسازی شده لرزه
ساختمان جداسازی  ١٠های بیش از  ای شامل اطالعات و نقشه پایگاه دادهدر بخش بعد 

ای به کتاب اضافه گردید. همچنین به منظور جلوگیری از سردرگمی و اتالف زمان  شده لرزه
به پیوست راه ارتباطی برای کلیه  JSSIارزشمند پیمانکاران و مشاوران، لیست مورد تأیید 

پذیر  تومری، لغزنده، بلبرینگی، میراگرها، اتصاالت انعطافتولید کنندگان جداسازهای االس
های آب و فاصالب و تاسیسات، درز انبساط، تولید کنندگان صفحات فوالدی صفحه  لوله

ها، عایق مقاوم در برابر آتش برای جداسازها، قلم خط انداز ثبت  ستون برای روی شالوده
های مرتبط با نظارت و بازرسی  رکتان ناشی از رکورد زلزله، لیست شمکدائمی تغییر 
های ساخت و ساز (ژاپنی)  شامل شرکت JSSIای و میراگرها در ژاپن، اعضاء  جداسازی لرزه

های تولید کننده و همچنین  های طراح و مشاور، شرکت ای، شرکت مرتبط با جداسازی لرزه
آورده شده و  ای های جداسازی شده لرزه های مجاز برای بازرسی از ساختمان لیست شرکت

های مجهز به  دسترسی به آنها به آسانی میسر گردیده است. در ادامه مطالب تعداد ساختمان
این فناوری و درصد استفاده از هر میراگر و جداساز در ژاپن آورده شده است. در بخش 

ای در ژاپن شامل  های جداسازی شده لرزه خالصه اطالعات برخی پروژه ۴.۴دیتابیس فصل 
های پالن و مقطع و اطالعات کلی در مورد هر پروژه ذکر گردیده است. در نهایت در  نقشه

بخش آخر که از زبان ژاپنی به فارسی برگردان شده است دو جدول طوالنی وجود دارد، جدول 
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 ٧٩شامل  ٢٠٢٠ای در ژاپن تا سال  های بلند مرتبه جداسازی شده لرزه اول لیست ساختمان
ای در  ساختمان شاخص جداسازی شده لرزه ٢٩٣دوم لیست ساختمان شاخص و جدول 

شامل نام پروژه، طراح، سیستم اسکلت، تعداد طبقات، ارتفاع و منطقه و  ٢٠٢٠ژاپن تا سال 
ها به  شهر ساخت ساختمان، مساحت ساختمان و ترکیب جداسازها و میراگرها در آن پروژه

  آید.  ب میای ارزشمند به حسا باشد، که پایگاه داده تفکیک می
با توجه به اطالعات گردآوری شده در پیوست این کتاب، پس از این دیگر برخی افراد در 

توانند، ادعاهای واهی در مورد  داخل ایران با استناد به گزارشات فنی و توجیهی خود نمی
 های بلند داشته باشد و افکار عمومی را برای تغییر ای در ساختمان عدم امکان جداسازی لرزه

پروژه با ارتفاع  ٧٠های داخلی تغییر دهد، چرا که در لیست، بیش از  در روند اجرای پروژه
متر  ١٢٠پروژه با ارتفاع باالی  ١٠متر و  ٩٠پروژه با ارتفاع باالی  ٣٠متر،  ۵٠ساختمان باالی 

های جداسازی  با توجه به پیشرفت علم، اجرای عملی پروژه نام برده شده است.
گردد که مشاورین، های پیش روی آنها پیشنهاد می لند و رفع چالشهای ب ساختمان

مهندسین، پیمانکاران و واردکنندگان این تجهیزات در ایران اطالعات فنی و علمی خود را باال 
سال  ٣٠برده و همگام با تکنولوژی روز دنیا حرکت کنند و از مطالب کتب و مقاالت و منابع 

ها و پرکردن گزارشات مطالعات امکان  انه هنوز در دانشگاهپیش که بسیاری از آنها متاسف
باشد، استفاده ننمایند و مطالب مندرس و قدیمی را کنار  سنجی برای اجرای پروژه مرجع می

سال پیش را سوار شوند و عالقه به ماشین  ۴٠- ٣٠بگذارند، چرا که حاضر نیستند خودروی 
دلیل ضعف علمی، عدم آگاهی یا منافع اقتصادی  مدل باال دارند، ولی در تکنولوژی و اجرا به

دارند و خروجی تمامی این موارد ورود  ها دور نگاه می شخصی، کشور را از این تکنولوژی
خسارات سنگین به جان و مال مردم بیگناه در هنگام و پس از زلزله خواهند بود. عالوه بر این 

برای بیمارستان، مراکز مدیریت ای  های جداسازی شده لرزه بیشترین کاربرد ساختمان
باشد که پس  های مخابراتی و موارد مشابه می ها، مراکز گردهم آیی، برج ها، هتل بحران، موزه

باشد.  از زلزله قابلیت حفظ کاربری و سرویس دهی آنها برای منطقه، شهر و کشور حیاتی می
متر در  ١٠٠باالی  ساختمان ۴٨شایان ذکر است بر اساس آخرین اطالعات موجود، صرفًا 

بهتر است مجدد  CTBUHایران ساخته شده است و دوستان ارجمند با توجه به رجوع با 
تر از ارتفاع ساختمان، آنکه  تعریف و دسته بندی ساختمان بلند مرتبه را مطالعه فرمایند. مهم
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بایستی بر مبنای سختی سازه ارزیابی گردد و نه بر ای می ساختمان بلند برای جداسازی لرزه
ای و ترکیب آن در پالن و ارتفاع بسیار در این  اساس ارتفاع آن، زیرا سیستم جانبی مقاوم سازه

امر تأثیر گذار است. متاسفانه برخی اساتید با مطالعات قدیمی که عالقه چندانی در به روز 
معدود افرادی که منابع اقتصادی در این زمینه  رسانی اطالعات خودشان هم ندارد، همچنین

زنند و خروجی نهایی آن، عقب ماندن رشد علمی و  دارند، به بازنشر مطالب قدیمی دامن می
  اجرایی و بهره مندی از این تکنولوژی در کشورمان خواهد بود. 

رستانی به های درمانی و بیما ای ساختمان مورد دیگر نیاز مبرم به بازسازی و بهسازی لرزه
خصوص در شهرهای بزرگ و مراکز استانی مانند تهران، اصفهان، شیراز، تبریز، مشهد و غیره 

بایستی خدمت رسانی بی  ها در هنگام و پس از زلزله می باشند، از آنجا که این ساختمان می
ی و وقفه را داشته باشند و سرانه تعداد تخت خواب به نفر در ایران نسبت به استاندارد جهان

های موجود به معنای  حتی منطقه خاورمیانه بسیار کم است و همچنین اکثر بیمارستان
باشند. همچنین تجهیزات داخل یک بیمارستان  واقعی فرسوده و آسیب پذیر در برابر زلزله می

بعضًا از خود بیمارستان ارزش بیشتری دارند و همچنین با توجه به شرایط خاص و تحریمی 
  باشد.  ها در اسرع وقت بسیار دشوار می نصب مجدد و به کارگیری آن ایران، خرید و

های جدید هم با سیستم سنتی هستیم، در حالی که در  متاسفانه شاهد ساخت بیمارستان
سازند.  ای می های جداسازی لرزه های درمانی را بر روی سامانه بسیاری از کشورها اکثر سازه

وقفه  ها در ایران بر خدمت رسانی بی د بیمارستانبنابراین لزوم قرارگیری سطح عملکر 
)Fully Operationalها هم  ) که حتی تجهیزات حساس به شتاب موجود در این ساختمان

دچار آسیب و از کار افتادگی نگردند، اگر در دیگر کشورها مستحب است، منطقًا در ایران 
موارد برابر با کشتار وحشتناک افراد بی گناه و واجب است. بی خیالی و بی توجهی به این 

های جوان ایران در کالن شهرهایی  وحشت زده پس از زلزله خواهد شد که بر روی گسل
کنند، بسیاری از این شهرها، سالهای سال است از دوره بازگشت زلزله خودشان  زندگی می
ار شدیدتر از حد پیش فرض را اند و باید انتظار وقوع زلزله بسی ای را طی کرده زمان اضافه

  برای این شهرها، به خصوص برای تهران، را داشته باشیم.
ای به صورت مدون و مستند زبان  اینکه اطالعات به روز مربوط به تکنولوژی جداسازهای لرزه

فارسی در دسترس قرار گیرد، ارزشمند، قابل استفاده و استناد است. از دست اندرکاران 
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م به جای سنگ اندازی در این صنعت و سوق دادن کشور به سوی محترم خواهشمندی
پسرفت، واردات اجناس کم کیفیت درجه چندم و بازار و برندسازی و اشائه اطالعات 

های بزرگ و نیاز مبرم موجود در ایران  دستکاری شده برای منافع شخصی ننمایند. از پتانسیل
برای محافظت از جان و اموال و مدیریت  های اثبات شده، برای استفاده از این تکنولوژی

بحران در هنگام و پس از زلزله باید استفاده نمود. کشورهای همسایه در عمل و نه در تئوری و 
ادعا از ما جلوتر هستند و ما هیچ چیز در پتانسیل علمی، عملی و نیروی جوان تحصیل کرده 

های آتی با این روند  ن کشور در زلزلهها و زیرساخت ای و پرتوان از آنها کم نداریم. ساختمان
صدمات بسیار سنگینی خواهند دید و آنگاه دیگر زمان افسوس خوردن نخواهد بود. 
همچنین برگزاری "سمینارهای درس آموخته شده از زلزله اخیر و چاره اندیشی با توجه به 

ده و تکرار ای" نوش دارو پس از مرگ سهراب، بیهو های نوین لرزه استفاده از تکنولوژی
مکررات است. سالهاست مطالب تکراری پشت سر هم در این سمینارها و وبینارها با چند 

  شود و اینکار هیچ خروجی عملی در بر نخواهد داشت. عکس کپی شده از گوگل ارائه می
های میرایی (میراگر) انرژی و  ای، سیستم سال، کانال تلگرامی جداسازی لرزه ۶در این 

مرجع به روز در رابطه با  ١۵۵٠٠با بیش از  Seismicisolation@ت به آدرس کنترل ارتعاشا
ای و میراگرهای انرژی، سازه، زلزله و ژئوتکنیک به همراه اصل مراجع انگلیسی  جداساز لرزه

توانند  و کتب مورد استفاده برای ترجمه این کتاب در آن موجود است که مخاطبین محترم می
ترین  این کتابخانه علمی، در زمینه تخصصی مورد پوشش خود، کاملاز آن استفاده نمایند. 

  باشد. کتابخانه فنی در دنیا به زبان انگلیسی می
به فارسی بوده  JSSIو  AIJها از  این کتاب، سومین کتاب از سری مطالب برگردان شده ژاپنی

ی ترجمه هیچ منبع انگلیسی نگارش شده در ژاپن برا ٢٠٢٢و در حال حاضر تا آخر سال 
وجود ندارد. اگر عمر و توانی باقی بماند، انتشار این سری کتب تخصصی در این رابطه در 
آینده ادامه خواهد یافت. نیک مطلع هستیم که مشکل جامعه مهندسی ما مدلسازی 

نیست و بلکه شناخت عمیق از سیستم و ریزه  ETABSو  SAP2000جداساز و میراگر در 
ست و نحوه بررسی موشکفانه رفتار این اجزاء و ترکیب آن با سازه های اجرایی، چک لی کاری

های متفاوت، رفتار طوالنی  ها و شرایط مختلف تأثیر گذار از جمله بارگذاری تحت بارگذاری
باشد.  مدت، خزش، چیدمان آنها، بهینه سازی، مسائل نصب، اجرا، تعمیر و نگهداری می



١٧مقدمه گردآورنده      

ها را در، عمل از  رو برای عملیاتی شدن این سیستمهای پیش  بنابراین اکثر نگرانی و چالش
گردد. مدلسازی بدون درک رفتار و علم بر  بین خواهد رفت و مسیر رو به رو هموار می

یجان انگیز نرم ها ه های رنگی و خروجی های الزم، بیش از بازی با ریاضی و با گرافیک کنترل
ین ساله خود را برای کمک به مخاطبین بنده نهایت تالش شبانه روزی چند باشد. افزاری نمی

ها بدون ریالی منفعت مالی در نشر دانشگاهی  محترم و ارتقاء سطح علمی کشورم در این سال
های اجرایی  ام و امیدوارم از خروجی این مطالب به صورت علمی در پژوه فرهمند انجام داده

استفاده قرار گیرد. از زندگی کشور، خصوصًا توسط نسل جوان و با پتانسیل باال مورد 
ام تا بتوانم این مراجع را تقدیم جامعه مهندسی عمران کشور نمایم و  ام زده شخصی و جوانی

حس دین به گردنم به کشورم را ادا نمایم. زمانی و انرژی که بنده و همکارانم برای پدید آوردن 
جبران نیست. فلذا امیدوارم، گذاریم با هیچ پولی قابل پرداخت و  و گردآوری این منابع می

سخنی کز دل برآید الجرم بر دل نشیند. بدون تعارف، در این زمینه، تألیف بدون آزمایشات 
دهیم مترجم و گردآورنده  عملی متعدد و تجربه باال امکان پذیر نیست، بنابراین ترجیح می

م تا در پی کسب باقی بمانیم و حقیقتًا در مقام عمل در کمک و کنار جامعه مهندسی باشی
یکدیگر  عنوان و برچسب مولفی که مطالبش کپی پیست از چند مرجع و چسباندن آنها به

در این جا بر خود الزم می دانم از مهندس سجاد شایا که با  برای کتاب سازی فیک است.
اند و آقای علیرضا  تالش زیاد در برگردان متون به فارسی زحمات زیادی را متقبل شده

اند و همیشه  آرایی این اثر را کشیده دگان که زحمات کارهای گرافیکی و صفحهفرهمندزا
اند، نهایت تشکر را بنمایم. مهندس مسعود پورمسعود و دکتر  حامی ما در چاپ این آثار بوده

امین موسوی در تهیه برخی از مراجع نهایت سخاوت و همکاری را داشتند و بدینوسیله از 
لطفًا برای انتقال پیشنهادات و انتقادات از طریق انتشارات  م.نمای ایشان نیز تشکر می

  ای با ما در ارتباط باشید. دانشگاهی فرهمند یا کانال تلگرامی جداساز لرزه
  رسانم. با بخشی از غزل استاد سخن، سعدی شیرازی این مقدمه را به پایان می

نیده،  به جز حیف و پشیمانی نیستلغو                 گذرا  به  ایام  حاصل عمر تلف کرده  و  
نیست سخندانی   به برآید   سعدیا گرچه سخندان و مصالح گوی                 به  عمل  کار   

  مهندس علیرضا صالحین                       
  ١۴٠١تابستان                         





:فصل اول
ای ژاپن برای روش  استانداردهای انجمن جداساز لرزه 

  ای های جداسازی شده لرزه ساخت ساختمان

  کلیات ١.١
  کاربرد ١.١.١

ای و تجهیزات و قطعات مربوطه،  این استاندارد برای ساخت ترازهای جداسازی شده لرزه
  کاربرد دارد. 
  های زیر شامل این استاندارد هستند: ساختمان

  ای جدید االحداث های جداسازی شده لرزه الف) ساختمان
با ای با تجهیزاتی که در زیر آنها نصب شده و  جداسازی شده لرزه های ب) ساختمان

  تجهیزاتی که در میان طبقه نصب شده باشد.
 ای های جداسازی شده لرزه ج) مقاوم سازی ساختمان

را در قانون استاندارد ساختمان برای  ٢٠٠٠- ١۴۴۶توجه: وزارت مسکن ژاپن اطالعیه 
ای منتشر کرده است. تولید کنندگان تجهیزات  ها و تجهیزات جداسازی لرزه ساختمان

  از به اخذ تأییدیه از وزارت مسکن ژاپن را دارند.ای نی جداساز لرزه

 استانداردهای مربوطه ١. ١. ٢

هایی که در این استاندارد توضیح داده نشده است، باید بر اساس یک یا چند استاندارد  آیتم
  زیر باشد:
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  الف) قانون استاندارد ساختمان ژاپن، اجرا و مالحظات 
 AIJتوسط  JASS5های بتنی مسلح  تمانب) مشخصات استاندارد معماری برای ساخ

 AIJتوسط  JASS6های فوالدی  ج) مشخصات استاندارد معماری برای ساختمان

 JSSIای توسط  های جداسازی شده لرزه د) استاندارد تعمیرات برای ساختمان

AIJانستیتو معماری ژاپن :  
 
  اصطالحات فنی ٣.١.١

 :اختصارات

CM ،مدیر پروژه :LRB ای، االستومری الیه الیه: جداسازMRF ،تولید کننده :SE مهندس :
 ای : جداساز لرزهSIسازه،

  اصطالحات فنی استفاده شده در این استاندارد به شرح زیر است: 
  
 تجهیزات ١. ١

  جداساز١.١.١
کند و به سازه تحتانی و روسازه  جداساز تجهیزی است که نیروهای عمودی را تحمل می

جداسازها برای تغییرشکل افقی در هنگام تحمل روسازه و جداکردن باشد.  متصل می
اند. به طور هم زمان، پریود طبیعی سازه باید بیشتر  ساختمان از ارتعاش زمین، طراحی شده

  ای و لغزنده باشد. دو نوع جداساز وجود دارد: االستومری الیه الیه
  

 )NRBمری و جداساز االستو LRBای ( جداساز االستومری الیه الیه

ای از سطوح متفاوتی شامل صفحات فلزی و صفحات الستیکی،  جداساز االستومری الیه الیه
تشکیل شده است. این جداسازها توانایی تحمل بارهای عمودی بزرگی را دارند و صلبیت 

ها بدلیل تغییرشکل برشی الستیک و ظرفیت تغییرشکل، در  عمودی زیادی را دارا هستند. آن
ای با خصوصیات  نوع جداساز االستومری الیه الیه ۴باشند.  ارای سختی کم میجهت افقی د

 زیر وجود دارد:
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  )NRBای با الستیک (االستومر) طبیعی ( جداساز الیه الیه
ای دارد  های جداساز لرزه ای با الستیک طبیعی بیشترین کاربرد را در سازه جداساز الیه الیه
باشد و  اط بین کرنش برشی و نیروی برشی نسبتًا خطی میگردآورنده). ارتب - (در کشور ژاپن
  برای استفاده ترکیبی با میراگر مناسب است. NRBبه همین دلیل 

  
  )HDRBیا  HDRای با میرایی باال ( جداساز االستومری الیه الیه

با ترکیبی از الستیک مصنوعی ساخته شده که داری عملکرد جذب انرژی در تغییرشکل 
میرایی باالتری نیست  HDRدارای عملکرد میراگر و االستیسیته است. ( HDRجانبی است. 

  گردآورنده) -دارد NRBبه 
  

  )LRBای دارای هسته سربی ( جداساز االستومری الیه الیه
ای و به عنوان جداساز استفاده شده که  هسته سربی در داخل جداساز االستومری الیه الیه

  کند. ته را فراهم میعملکرد غیرخطی میرایی و االستیسی
  

  ای با میراگر فوالدی جداساز االستومری الیه الیه
های متصل  همچنین یک نوع از االستومر الیه الیه با میراگر فوالدی هیسترتیک که دارای میله

  باشد. می NBRبه فلنچ 
  
  خزش ١. ١. ٢

 LRBخزش تغییرشکل پالستیک دایمی در مدت زمان طوالنی تحت تنش فشاری در 
ای یکساله و دو  توان از طریق اندازه گیری دوره باشد. در حال حاضر سطح خزش را می می

ساله، پیش بینی کرد. یک معادله برای برآورد مقدار خزش بصورت برونیابی از مقدار خزش در 
باشد. با برونیابی از خزش دوره زمانی کوتاه مدت، مقدار خزش دراز مدت  محدوده زمانی می

 ۶٠ پیش بینی کرد. معموًال این مقدار چندین درصد ارتفاع عمودی بعد از مدت توان را می
  سال است.
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  محیط قطعات پوشش الستیک ١. ١. ٣
برای سالیان درازی صفحات  صفحات الستیک استفاده شده برای احاطه قطعات جداساز،

عشعات الستیکی داخل و صفحات فلزی جداساز االستومری را از اکسیداسیون، اوزون، تش
  نماید. فرابنفش و آب محافظت می

  
 لغزنده/ جداساز لغزنده ١. ١. ۴

یک جداساز لغزنده تجهیزی است که روی یک صفحه یا سطح منحنی با نیروی اصطکاک 
  لغزد. پایین، می

 مصالح لغزنده 

  (تفلن) هستند. PTFEمواد  مصالح لغزنده دارای اصطکاک پایین و معموًال از
 صفحات لغزنده 

ها از فوالد ضد  لغزنده از موادی برای تسهیل عملکرد لغزنده ساخته شده است. آنصفحات 
  شوند. زنگ، کروم سخت یا فوالد با پوشش سطحی مخصوص ساخته می

 جداساز لغزنده با االستومر 

در کوچک شدن تغییرشکل افقی تاثیرگذار  LRBخصوصیات الستیک (االستومر) طبیعی در 
  باشند. یی برای جذب ارتعاش از طریق اصطکاک میها، جداسازها است. لغزنده

  
 میراگر ١. ١. ۵

باشد. عملکرد میراگر برای  میراگر تجهیزی با ظرفیت کاهش انرژی دینامیکی می
ای الزم است. انواع مختلفی از میراگر وجود دارد: میراگر فوالدی و  های جداساز لرزه سیستم

میراگرهای ویسکوز و میراگرهای اصطکاکی. سربی (کاربرد خصوصیات هیسترتیک فلزی)، 
همچنین جداسازهایی با عملکرد میراگر وجود دارد، مانند جداساز االستومری با میرایی باال و 

  کنند. جداساز االستومری با هسته سربی که عملکرد میراگر را فراهم می
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  ساخت و ساز ١. ٢
  ای تراز جداسازی لرزه ١. ٢. ١

است که در آن تراز، تجهیز جداساز نصب شده است. همچنین در این  تراز جداسازی، فضایی
فضا، تجهیزاتی مانند لوله کشی، سیم کشی برق و فضایی کوچک برای اهداف تعمیر و 

  نگهداری قرار دارد.
  
  صفحه ستون برای جداساز  ١. ٢. ٢

وصل ها به روسازه و سازه تحتانی  ای است که جداساز را توسط پیچ صفحه ستون صفحه
  نماید. می

  
  گروت (مالت) ١. ٢. ٣

گروت برای پرکردن فضای مابین صفحه ستون و پی (پدستال) جداساز مورد استفاده قرار 
شود. معموًال مالت بدون  گیرد. این عمل به دلیل اطمینان از انتقال وزن روسازه انجام می می

  گردد. خاصیت جمع شوندگی (انقباض) به عنوان گروت استفاده می
  
 بتن با روانی باال ١. ٢. ۴

سانتیمتر است. برای شالوده زیر صفحه ستون  ۶۵تا  ۶٠بتن با روانی باال دارای اسالمپ 
  گردد. جداسازها، استفاده می

  
  فاصله آزاد/خندق/ گپ ١. ٢. ۵

ای که اجازه حرکت سازه را در حین زلزله  فضای اطراف یک سازه جداسازی شده لرزه
نماید.  ها جلوگیری می رخورد بین سازه و دیوارهای حائل یا سایر سازهدهد. این فضا از ب می

عمومًا این مقدار باید با مقدار مجاز پاسخ تغییرمکان محاسبه شده از تحلیل تاریخچه زمانی 
پاسخ، تنظیم گردد. دو نوع فاصله آزاد وجود دارد: فاصله آزاد افقی و عمودی که امکان 

  کند. در حین زلزله فراهم میتغییرمکان افقی و عمودی را 
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 فاصله آزاد طراحی ١. ٢. ۶

فاصله آزاد افقی باید با توجه به حداکثر پاسخ تغییرمکان و فاصله آزاد عمودی با توجه به 
  خزش و تغییرمکان عمودی، توسط مهندس طراح سازه تعیین گردد.

  
  فاصله آزاد ساخت و ساز ١. ٢. ٧

شود. در واقع فاصله آزاد  آزاد در نظر گرفته می بدلیل خطای ساخت، در طراحی، فاصله
  شود. واقعی بیشتر از فاصله آزاد طراحی در نظر گرفته می

  
  قید افقی ١. ٢. ٨

قیود موقت افقی باید برای جلوگیری از حرکت جداسازها در هنگام ساخت روسازه به کار رود. 
مهندس ناظر تبادل نظر و مشورت  مدیر پروژه باید در موارد لزوم در مورد جزییات این قیود با

  نماید.
  
  اتصاالت لوله انعطاف پذیر ١. ٢. ٩

  لوله انعطاف پذیر
ای نصب شده و منجر به جذب تغییرشکل های بزرگ در ما بین اتصاالت در تراز جداساز لرزه

اتصاالت لوله انعطاف پذیر از پیش آماده، برای  شوند. سازه تحتانی و روسازه می
هایی این  ای در دسترس هستند. (در ژاپن شرکت جداسازی شده لرزههای  ساختمان

محصوالت را به صورت آماده تولید شده دارند که لیست آنها در بخش چهارم کتاب آمده 
  گردآورنده) - است

  
  بازرسی ١. ٢. ١٠
 های بازرسی موقعیت 

ی توسط مهندس ای معموًال در برنامه بازرس های بازرسی برای تجهیزات جداساز لرزه موقعیت
  شود. سازه مشخص شده و به ناظر تحویل داده می
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 بازرسی در حین ساخت 

ای است. در هنگام ساخت،  های دارای سیستم جداساز لرزه نوعی از بازرسی برای سازه
  کفایت مقادیر فضای (فاصله) آزاد افقی و عمودی باید تأیید گردد.

 بازرسی بعد از اتمام عملیات 

ای پس از اتمام ساختمان است. به ترتیب  برای بررسی سامانه جداساز لرزهنوعی از بازرسی 
ها و تعمیر و نگهداری  ای، جدول زمانی بازرسی برای تعمیر و نگهداری عملکرد جداساز لرزه

رود.  ای و همین طور فاصله آزاد افقی و عمودی بکار می مورد نیاز تجهیزات جداساز لرزه
های آتی مهم هستند را  مقادیری که برای مقایسه با اندازه گیریها و  گیری بازرسی، اندازه

  ها را به مالک ساختمان گزارش دهد. گردد. مدیر پروژه باید نتایج بازرسی شامل می
  

  آزمایش تجهیزات ١. ٢. ١١
 آزمایش محصول 

ای و پیش از حمل از کارخانه انجام  این آزمایش برای تأیید عملکرد تجهیزات جداسازی لرزه
گردد. آزمایش باید توسط متصدیان کارخانه و تحت نظارت مهندس سازه از لحاظ  می

ظاهری و ابعادی و عملکردی (سختی افقی، سختی عمودی، ضریب میرایی معادل و غیره) 
  انجام پذیرد. تعداد تجهیزات برای آزمایش باید توسط مهندس سازه تعیین گردد.

 ها در ژاپن آزمایش نمونه 

ها باید برای هر یک از انواع تجهیزات و برای عملکردهای اصلی تجهیز که در  آزمایش نمونه
  وزارت مسکن ژاپن مشخص شده، انجام گیرد. ١۴۴۶. ٢٠٠٠اطالعیه

  عملکردهای اصلی برایLRB 

شامل خصوصیاتی مانند فشار، برش، قابلیت کشش، حاالت  LRBعملکردهای اصلی برای 
  نهایی و پایداری هستند.

  
 LRBشکل در  عملکرد تغییر ١. ٢. ١٢

گردد. برای  عملکرد تغییرشکل توسط نسبت تغییرشکل افقی به ضخامت الستیک بیان می
مثال هنگامیکه تغییرشکل جانبی تقریبًا دو برابر ضخامت الستیک است، نسبت تغییرشکل 



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ٢۶

شود. برای هر جداساز مقدار حداکثر تغییرشکل، متفاوت  % بیان می٢٠٠بصورت کرنش 
  با دقت بررسی گردد.  LRBو مشخصات باید پیش از سفارشاست 

  
  حفاظت در مقابل حریق برای جداساز  ١. ٢. ١٣

شود و یا تراز جداسازی  ای به عنوان پارکینگ استفاده میهنگامیکه فضای تراز جداساز لرزه
باشند  ای در میان طبقه ساختمان قرار دارد، جداسازها باید بصورت مقاوم در برابر حریقلرزه

گردآورنده) تبعیت  - و از حرکت ساختمان در حین زلزله (جداساز و پوشش ضد حریق توماً 
ای و غیره وجود  نمایند. انواع مختلفی از مقاوم در برابر حریق مانند نوع پانلی و چند مرحله

  دارد.
  

  ای در ژاپن های جداسازی شده لرزه مدیر پروژه برای ساختمان ١. ٢. ١۴
ای  های جداسازی شده لرزه ن صالحیت برای مدیران پروژه ساختمانآموزش و آزمو

فراهم شده است. مهندسین واجد شرایط باید روی سایت ساختمانی نظارت   JSSIتوسط
  ای اطمینان حاصل گردد. کنند تا از کیفیت ساختمان جداسازی شده لرزه

  
  ژاپنای در  تابلو اعالن برای ساختمان جداسازی شده لرزه ١. ٢. ١۵

کند، ای در حین زلزله حرکت می برای اطالع از این موضوع که ساختمان جداسازی شده لرزه
یک تابلوی فلزی روی دیوار خارجی ساختمان یا نزدیک به ورودی محل به صورتی که به 

گردد. (ماشین، موتورسیکلت، دوچرخه، گلدان یا  راحتی قابل رویت باشد، نصب می
ه به انباری، النه حیوانات بر روی فاصله خندق جداسازی شده بر ای، استفاده مشاب وسیله

روی سطح زمین یا در زیر زمین قرار داده نشود و دور تا دور این فضاها با تابلوهای هشدار 
  گردآورنده) -دهنده ثابت پوشش داده شوند

  
  ها بر روی صفحه فلزی) قلم خط انداز (دستگاه ثبت دایمی تغییرمکان ١. ٢. ١۶
ای در حین زلزله  های جداسازی شده لرزه ای برای ثبت تغییرمکان افقی ساختمان لهوسی

  گردآورنده).- ها بر روی صفحه فلزی است (دستگاه ثبت دایمی تغییرمکان
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  برنامه ریزی برای ساخت  ١. ٢
  باشد. ای می این بخش راهنمایی برای ساخت ساختمان جداسازی شده لرزه

  
  طرح کنترل کیفیت ١.٢.١

ای واقف بوده و در  مدیر پروژه باید به کیفیت ملزومات طراحی ساختمان جداسازی شده لرزه
مورد این موضوعات و اهداف، تصمیم درست اتخاذ کند و پیش از شروع ساخت، فرم تأیید را 

  باشد. ای، بخشی از این طرح ساخت می از ناظر دریافت کند. ساخت قسمت جداساز لرزه
ای و  ای کارهایی مانند مدیریت تجهیزات جداساز لرزه سازی شده لرزههای جدا در ساختمان

های متعارف وجود ندارد. در اسناد برنامه اجرایی  نصب آنها وجود دارد که در ساختمان
های مهم و برنامه عملیات موقت باید شرح  ای، در فرآیند ساخت آیتم ساخت جداساز لرزه

  های مختلف است. اخذ فرم تأییدیه ناظر در بازرسی داده باشد که شامل اجرا، ثبت، گزارش،
  
  سیستم کنترل کیفیت  ١.١.٢.١

ای باید  ای، مدیر پروژه و مسول سازه جداسازی شده لرزهدر ساخت کارهای جداساز لرزه
ای الزمه را برای اطمینان از کیفیت انتخاب گردد. مدیر پروژه باید دانش جداسازی لرزه

دیر پروژه باید برنامه برای عملیات ساخت و اطمینان از کیفیت ساخت ساخت داشته باشد. م
  و نصب تجهیزات را داشته باشد.

  

  
 سیستم کنترل کیفیت در سایت ساختمانی (مثال) ١. ١.١.٢شکل 
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  فلوچارت کنترل کیفیت  ٢.١.٢.١
  دهد. استاندارد روند کنترل کیفیت را نشان می ١. ٢.١.٢شکل 

  

  
  ای کنترل کیفیت در ساختمان جداسازی شده لرزه ١. ٢.١.٢شکل 
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  ای  های کنترل کیفیت تجهیزات جداسازی لرزه آیتم ١*    نکات:
  ای الف) انواع تجهیزات جداسازی لرزه

  ب) ابعاد
  ج) تعداد تجهیزات

  ای د) ترتیب در تراز جداسازی لرزه
  ای ه) مقادیر عملکرد تجهیزات جداسازی لرزه

 سختی افقی 

 سختی عمودی 

 ضریب میرایی معادل 

  سایر خصوصیات 

  ای و قطعات مربوطه  و) بازرسی تراز جداساز لرزه
  تأیید توسط مدیر پروژه و پذیرش توسط ناظر ٢*
  
  اسناد پالن ساخت و ساز ١. ٢. ١. ٣

هایی که در پالن ساخت و ساز توضیح داده شده را ثبت نموده، به  مدیر پروژه باید اتمام آیتم
 ١. ١.٢.١ناظر ارائه کرده و تاییده دریافت کند. برای مدیریت ثبت، مدیر پروژه به جدول 

ای را که در پایان این فصل آمده،  مراجعه و صفحه برنامه کنترل کیفی ساخت جداساز لرزه
  کند. می ینیبازب
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  اسناد ساخت برای کنترل کیفیت (برای نمونه) ١. ٢.١.٢جدول 
MFR CM  اسناد ساخت برای کنترل کیفیت  بازرس  

 -  **  
مورد تأیید 

  است.
پالن ساخت برای ساختمان جداسازی شده  -الف

  ای لرزه

  تأیید  **
مورد تأیید 

  است.

و خالصه آزمایشات مواد اولیه، آزمایش حین تولید  - ب
  ای آزمایش کارایی جداساز لرزه

  جداساز -١
  میراگر -٢

  صفحه بیس پلیت -٣

  تأیید  **
مورد تأیید 

  است.

  ای گزارش آزمایشات کارایی جداسازهای لرزه -ج
  جداساز -١
  میراگر -٢

  صفحه بیس پلیت -٣

 تأیید  **
مورد تأیید 

  است.

  ها و اتصاالت گزارش آزمایشات لوله - د
  ابعاد -١

  کلیمشخصات  -٢

-  **  
مورد تأیید 

  است.
ای حین  گزارش بازرسی تجهیزات جداسازی لرزه - ه

  ساخت در کارخانه

-  **  
مورد تأیید 

  است.
ای در  برنامه بازرسی برای نصب جداسازهای لرزه - و

  حین نصب و اجرا در ساختمان

-  **  
مورد تأیید 

  است.
ای پس از نصب  گزارش بازرسی تجهیزات جداساز لرزه - آ

  ساختماندر 
  **= برای تهیه اسناد و گزارشات برای بازرس
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  ترکیب اسناد برای پالن ساخت و ساز (مثال)  ١.٢.١.۴
در زمان برنامه ریزی  ای که در زیر نشان داده شده است. شامل پالن ساخت جداساز لرزه

  باید تأیید گردد. ١.٢.٢.٨فصل  های توضیح داده شده در پایین و ساخت آیتم
 : فرم، اسناد مربوطه و استانداردهاکلیات. ١

 . کلیات فرآیندهای ساخت و مشخصات:٢

  های ساخت  فرآیند و تهیه نقشه
  ای ساخت تجهیزات جداساز لرزه

  ای (جداسازها، میراگرها، مقاوم در برابر حریق و غیره) تجهیزات جداساز لرزه
 . کنترل کیفیت ٣

  سیستم کنترل کیفیت
  کیفیت مورد نیاز

  مشخصات طبق اسناد ساخت
  خالصه تولید و بازرسی

 . کنترل کیفیت برای تجهیزات توسط تولیدکننده:۴

  ها برای کنترل کیفیت و مسولین آن پرونده
  بازرسی اسناد تجهیزات تولیدی

  های بازرسی و مقادیر مجاز آیتم
  آزمایشات عملکرد و مقادیر مجاز

 . پذیرش بازرسی۵

  ش در سایت ساختمانیهای بازرسی برای پذیر آیتم
  موارد پر اهمیت برای پیشگیری از ایجاد نواقص احتمالی

  ای نگهداری و انبار تجهیزات جداسازی لرزه
 . برنامه ریزی عملیات موقت ۶

 ها ثابت و محکم کردن داربست

  ورودی به سایت ساختمانی
  ها  جرثقیل
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  مهارهای جانبی
 . عملیات ساخت و ساز ٧

  بتن ریزی
  و میلگردها ها صفحه ستون
  گروت ریزی

  نصب تجهیزات
  ها تنظیم اتصاالت لوله

 ای  . برنامه بازرسی برای تجهیزات جداسازی لرزه٨

  های حین ساخت و اتمام اجرای بازرسی
  های بازرسی و مقادیر مجاز عملیات آیتم

  موارد پر اهمیت برای پیشگیری از ایجاد نواقص احتمالی
  مسئولین

 . مدیریت ایمنی:٩

  ای تجهیزات جداساز لرزهنصب 
  

  پیوست
های چک لیست اسناد، موارد پر اهمیت  . چک لیست برای کنترل کیفیت ساخت: آیتم١

 برای پیشگیری از ایجاد نواقص احتمال، مسئول هر بخش

 . پرکردن اوراق چک لیست برای بازرسی٢

ها باید انجام  ونیک برنامه ریزی برای آزمایش نمونه آزمایشی برای پرکردن بتن زیر صفحه ست
  پذیرد.

  
  های توضیح داده شده در پرونده برای پالن ساخت و ساز آیتم ١. ٢. ٢

ای و روش نصب آنها، برنامه  پرونده برای پالن ساخت، فرآیند تولید تجهیزات جداساز لرزه
  دهد. عملیات موقت و تأثیر یک زلزله و روش ساخت را نشان می
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  ای جداسازی لرزهساخت تجهیزات  ١. ٢. ٢. ١
ای مطابق اسناد طراحی، اطمینان حاصل  مدیر پروژه باید از تولید تجهیزات جداساز لرزه
ای و بازرسی آنها را تأیید نماید و از ناظر تأییدیه  کند. مدیر پروژه همچنین باید ساخت کارخانه

زرسی توسط تولید ها را با آدرس دهی بر اساس تولید و با دریافت کند. مدیر پروژه باید آیتم
  کننده شرح دهد.

 ای  . تعداد و انواع تجهیزات جداسازی لرزه١

ای، صفحه ستون و نام و تعداد هر تولید کننده را در  مدیر پروژه نوع تجهیز جداساز لرزه
  دهد. پرونده ساخت شرح می

 های کنترل کیفیت برای ساخت  . آیتم٢

زرسی و معیار مشخصات در پرونده برای پالن های بازرسی، تعداد دفعات با مدیر پروژه آیتم
های ظاهری،  های کنترل کیفیت مشخصات مصالح، بازرسی دهد. آیتم ساخت را شرح می

  های ابعادی، آزمایشات عملکردی و غیره هستند. بازرسی
. مجموعه راهنمایی برای بازرسی حین تولید و آزمایشات تأیید عملکردی توسط ٣

 تولیدکننده

های کنترل کیفیت که در  ای را برای آیتم تجهیزات جداسازی لرزه تولیدکننده مدیر پروژه،
  نماید. پرونده فرآیند بازرسی کارخانه توضیح داده شده است، راهنمایی می

  
  ای فاصله آزاد اطراف جداسازی لرزه ١. ٢. ٢. ٢

ونده برای برای اطمینان از فاصله آزاد طراحی ذکر شده در پرونده طرح، مدیر پروژه در پر 
پالن ساخت، مقادیر فاصله آزاد با توجه به خطاهای ساخت، جمع شدگی بتن بدلیل خشک 

ای بدلیل تغییرات دمایی را شرح  شدن، انبساط و انقباض ساختمان جداسازی شده لرزه
  دهد. می
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  فواصل افقی و عمودی آزاد برای الیه جداساز ١. ١.٢.٢شکل 

  
 رطراحی. تأییدیه فاصله آزاد افقی د١

فاصله آزاد افقی در طراحی شامل حداکثر پاسخ تغییرمکان در طراحی ساختمان جداسازی 
ای و حاشیه اطراف آن است. اگر انبساط حرارتی و خشک شدن در فاصله آزاد طرح شده لرزه

در نظر گرفته شده باشد، مدیر پروژه باید مقادیر فاصله آزاد در اسناد طرح ساخت را پس از 
  با ناظر، توصیف نماید.مشاوره 

 . تأییدیه فاصله آزاد عمودی در طرح٢

فاصله آزاد عمودی در طرح شامل حداکثر تغییرمکان در طرح ساختمان جداسازی شده 
بدلیل تغییرات دمایی و حاشیه  LRBای، تغییرمکان ناشی از خزش، انبساط و انقباض  لرزه

مودی در اسناد طرح ساخت و ساز را باشد. مدیر پروژه، فاصله آزاد ع در جهت عمودی می
  نماید. پس از مشاوره با ناظر، بررسی و تعیین می

 گیری فاصله آزاد  . اندازه٣

  کند. مدیر پروژه اندازه گیری فاصله آزاد در اسناد طرح ساخت را توصیف می
 . فاصله آزاد و منطقه حرکت آزادانه اتصاالت لوله۴

کشی و سیم کشی تراز جداساز  کشی، برای لوله مؤثر سیمپذیر و طول  معموًال اتصاالت انعطاف
شود. بسته به موقعیت، حرکت در سه بعد در هنگام تغییرمکان افقی و  ای فراهم می لرزه

کشی،  دهد. برای جلوگیری از برخورد قاب ساختمانی و لوله عمودی در هنگام زلزله رخ می
  باید فاصله آزاد افقی و عمودی فراهم گردد.
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  لوله کشی و سیم کشی برق ١. ٢. ٢. ٣
کشی برق  کشی و سیم مدیر پروژه، چگونگی مدیریت روند تولید و روش ساخت مربوط به لوله

  نماید. را تشریح می
 کشی  . انتخاب اتصاالت لوله١

شوند. این کشی بر اساس مقدار مجاز حرکت در طرح انتخاب و استفاده میاتصاالت لوله
  گردند.روژه در اسناد طرح ساخت و ساز بیان میموارد توسط مدیر پ

 ها . اطمینان از فاصله حرکت آزادانه اتصاالت لوله٢

ها و سایر اجزاء وجود داشته باشد. در نقشه نباید هیچ گونه تداخلی با حرکت اتصاالت لوله
  حرکت محتمل، راستا و مقدار آن باید در طرح ساخت بیان (مشخص) شده باشد. 

 ها قاب صلب برای اتصاالت لوله. مشخصات ٣

  ها، مشخصات نصب باید تعیین گردد. های زیر برای اتصاالت لولهاطمینان از قابلیت
 . طرح و برنامه ریزی برای سیم کشی برق۴

کشی برق باید طول مؤثر برای حرکت الزم ساختمان جداسازی شده حین رفت و برگشت  سیم
لتاژ باال، مدیر پروژه مشخصات در پرونده را بعد از کشی با و را داشته باشد. در موارد سیم

  مشاوه با ناظر و شرکت برق، تشریح نماید.
  
  برنامه ریزی برای عملیات موقت ١. ٢. ٢. ۴

ای، حتی در  ای عمومًا به عنوان سازه جداسازی شده لرزههای جداسازی شده لرزه ساختمان
با در نظرگرفتن این که تغییرشکل کند. طرح عملیات موقت باید  حین ساخت نیز عمل می
ای در حین زلزله یا باد در زمان ساخت اتفاق خواهد افتاد، اجرا  افقی در تراز جداسازی لرزه

  گردد.
 . طرح و چیدمان داربست١

شود، ای طراحی میداربست بر اساس پیروی از تغییرمکان افقی در سازه جداساز لرزه
دهد. مدیر پروژه طرح و چیدمان داربست را فروریزش رخ نمیبنابراین به دلیل تغییرمکان، 

  دهد. در پرونده اسناد برای ساخت و ساز ایمن در حین زلزله، ارائه می
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 . ورودی ماشین آالت سنگین٢

  جاده یا سکوی کاری برای ماشین آالت ساخت و ساز باید در مقابل وزن آنها مقاوم باشد.
 . پالن قرارگیری محل جرثقیل٣

تاورکرین باید در زیرسازه یا روسازه تنظیم و نصب شده باشد. مدیر پروژه با در نظر گرفتن 
ای در حین ساخت شامل  پریود طبیعی یا مقدار تغییرشکل ساختمان جداسازی شده لرزه

دهد. پی باالبر ساخت و ساز، توسط روسازه  تنظیم موقعیت، طرح جرثقیل را ارائه می
  های مورد نظر با مدیر پروژه است. فه تهیه اسناد و نقشهگردد. وظی پشتیبانی می

 . مهارهای جانبی۴

ای مناسب نباشد، امکان این که تحت تأثیر روسازه در اگر مهارهای جانبی تراز جداساز لرزه
  گیرد، وجود دارد. در مورد مشخصات مهارها باید بعد از مشاوره با ناظر  حین زلزله قرار

دد. برای روسازه با ساخت و ساز سازه فوالدی، مهارهای افقی باید برای گیری اتخاذ گر تصمیم
ای در حین کارهای  جلوگیری از تغییرشکل افقی، لغزیدن و پیچیدن تجهیزات جداساز لرزه

  ساخت فوالد، طرح گردد.
  
 پوشش مقاوم در برابر حریق ١. ٢. ٢. ۵

       میر و نگهداری و جدول های بکارگیری ضد حریق باید با توجه به تع مشخصات و روش
بایستی پیش از پوشیده شدن با  بندی بازرسی جداسازها تعیین شود. جداسازها می زمان

  عایق مقاوم در برابر حریق، بازرسی گردند.
 . تأیید فاصله حرکت آزادانه١

 هنگامیکه مواد پوشاننده جداسازها مقاوم در برابر حریق بصورت افقی در حین زلزله را حرکت
نمایند، مدیر پروژه باید عدم برخورد بین  هر یک از اجزاء ساختمانی و فاصله آزاد بین آن  می

  را با تجهیز را تأیید نماید.
 . زمان نصب ٢

شود و زمان نصب برای مقاوم  بر روی روسازه ساخته شده، انجام می LRBعملیات زیرسازی 
در برابر حریق باید پیش از اتمام ساختمان انجام گیرد. مدیر پروژه، فرآیندها را در اسناد برای 

  نماید. طرح ساخت ذکر می
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 . حرکت آزادانه تاسیسات و اجسام٣

ای، مدیر  سیم کشی تراز جداساز لرزه پس از تأیید نقاط ورودی برای موادی مانند لوله کشی و
  کند. پروژه در پرونده برای طرح ساخت مسیر حرکت مواد تا نقطه باربرداری را مشخص می

 . ساخت ۴

  کند.مدیر پروژه روش ساخت را در اسناد طرح ساخت بیان می
  
  ایساخت پی (پدستال) برای تجهیزات جداسازی لرزه ١. ٢. ٢. ۶

ی (پدستال) را برای نصب تجهیزات را مطابق با مشخصات طرح مدیر پروژه روش ساخت پ
  نماید. ارائه می

 ای. میلگرد گذاری در شالوده تجهیزات جداسازی لرزه١

ها، میل مهارها  ای پیج و مهره با طول بلند، دستک زیر صفحه ستون تجهیزات جداسازی لرزه
اند. مدیر پروژه، ترتیب قرار  شدهو غیره وجود دارد که به میلگردهای پی یا سرشمع بسته 

  نماید. ها را تأیید می گرفتن میلگردها با جزییات نقشه
 . فرآیند پرکردن بتن زیر صفحه ستون٢

فضای زیر صفحه ستون جداساز باید بصورت کامل با بتن پرگردد. برای هر نوع پی، شکل و 
ر کننده در اسناد طرح اندازه صفحه ستون و تراکم میلگرد در پی سازی، مشخصات مصالح پ

  ساخت بیان شده است.
 . آزمایش تأیید برای قابلیت پر شوندگی کامل بتن زیر صفحه ستون٣

فرآیند پرکردن فضای زیر صفحه ستون باید در سایت و در همان شرایط واقعی تأیید گردد. 
  معیار قضاوت برای نتایج پرکردن در اسناد طرح ساخت بیان شده است.

 . قراردهی صفحه ستون ۴

زاویه شیب و دوران تجهیزات  تصحیح موقعیت، برای نصب (قراردهی) صفحه ستون،
ای، باید روش ثابتی (که عدم حرکت در هر قسمت از بتن ریخته شده در پی را جداسازی لرزه

های  ها و روش کند)، استفاده گردد. ضوابط اتخاذ تصمیم در رابطه با رواداریتأمین می
  ها و اسناد موجود باشد و توسط مدیر پروژه تأیید گردد. بایستی در نقشه رایی مربوطه میاج
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  ای  بازرسی حین ساخت و اتمام ساختمان جداسازی شده لرزه ١. ٢. ٢. ٧
ای، مدیر پروژه باید از صحت نصب و ساخت تراز  مطابق نصب تجهیزات جداساز لرزه

های بازرسی،  بایستی آیتم اد طرح ساخت، ایشان میای اطمینان یابد. در اسن جداسازی لرزه
مقادیر استاندارد برای مدیریت، بازرسی حین ساخت و اتمام را بیان و بازرسان را انتخاب کند 

  و همگی اینها توسط ناظر تأیید گردد.
 . دقت نصب تجهیزات١

، مدیر پروژه باید از صحت موقعیت افقی و عدم وجود شیب، عدم تمایل و کج شدگی
ناهمترازی و پیچش صفحه ستون تحتانی اطمینان یابد. پس از بتن ریزی اصالح، امکان پذیر 

          ریزی اطمینان از تراز بودن صفحه ستون ضروری نیست، به همین دلیل پیش از بتن
باشد. مدیر پروژه در اسناد طرح ساخت، مدیریت مقادیر، زمان و روش ثابت کردن صفحه می

  کند. می ستون را بیان
 . فاصله آزاد٢

ای بر اساس اسناد طراحی، اطمینان  مدیر پروژه باید از فاصله آزاد اطراف جداسازی لرزه
  حاصل نماید.

 ای . بازرسی در اتمام تراز جداسازی لرزه٣

شود. نتایج این بازرسی برای مقادیر اصلی  بازرسی در اتمام، معموًال توسط سازنده انجام می
ای در آینده مهم هستند. در اسناد طرح ساخت، مدیر پروژه مسائل  دورههای  در بازرسی

  دهد. مربوط به بازرسی اتمام را با تأیید ناظر ارائه می
 . گزارشات تعمیرات و بازرسی در اتمام عملیات۴

مالکان ساختمان باید بعد از اتمام ساختمان، تمهیدات تعمیر و نگهداری را در نظر بگیرند. 
کند که گزارشات بازرسی در اتمام عملیات ساختمانی باید توسط مالک بیان میمدیر پروژه 

  شود. ساختمان نگهداری شود. سپس طرح به ناظر و مالک ساختمان و مدیر پروژه ارسال می
  
  های مهم برای طرح ساخت  آیتم ١. ٢. ٢. ٨

  اظر توصیف نماید:های زیر در اسناد طرح ساخت را بعد از مشورت با ن مدیر پروژه باید آیتم
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 های جامع  . تأییدیه جزییات هر قسمت اتصال در نقشه١

ای، پتانسیل وقوع تغییرمکان در زلزله در طراحی  برای ساخت ساختمان جداسازی شده لرزه
کشی باید مورد توجه قرار گیرد. باید عالوه بر این، روشنایی و تهویه هوا  ها و سیم اتصاالت لوله

های حرکت  ای در طرح لحاظ گردد. روشنگهداری تجهیزات جداساز لرزهبرای تعمیر و 
ای و تجهیزات مربوطه  آزادانه پایین و باال و جلو و عقب باید برای تجهیزات جداسازی لرزه

  مشخص باشد.
 . اقدام برای مقابله با جمع شدگی سازه در اثر خشک شدن بتن٢

قباض روسازه در اثر جمع شدگی بتن، ای، به دلیل ان در یک سازه جداسازی شده لرزه
های ساختمان به سمت مرکز ساختمان تغییر شکل دهند.  جداسازها ممکن است در گوشه

همچنین جداسازها امکان تغییرشکل بصورت افقی بدلیل انبساط در اثر تغییرات دمایی را 
ها تغییرشکلدارند. استفاده از باندهای انبساط یا بتن منبسط شونده در مقابل این گونه 

تواند مؤثر باشد. بهتر است که پیشتر در مورد تأثیر جمع شدگی با ناظر پروژه تبادل نظر  می
  گردد.

 ای . اقدام در مقابل باران در تراز جداساز لرزه٣

ای باید مورد توجه قرار گرفته و تمهیداتی صورت گیرد. باید حفاظت تجهیزات جداساز لرزه
  ی از سیل احتمالی در حین ساخت انتخاب و استفاده گردد.یک پمپ زهکش برای جلوگیر

 ای . تهویه برای تراز جداساز لرزه۴

ای بصورت ثابت باشد، تراکم هوای ثابت (و  از جداسازی لرزه اگر عایق کاری در فاصله آزاد تر
شود. به  گردآورنده) در آنجا اتفاق خواهد افتاد. این وضعیت باعث دوام جداسازها می- رطوبت

ها در این فاصله آزاد باید از مواد با قابلیت عبور هوا مانند توری محافظ حشرات  جای عایق
  استفاده گردد.

 های جوشکاری ای در مقابل جرقه . حفاظت تجهیزات جداسازی لرزه۵

های جوشکاری بر روی تجهیزات جداساز  مدیر پروژه باید اطمینان حاصل نماید که جرقه
  ای نریزد. لرزه
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 فاظت برای میراگرهای روغنی. ح۶

شوند. اگر چه آنها همراه با جداسازها به تراز  میراگرهای روغنی بعد از اتمام روسازه نصب می
مانند. در اسناد ساخت، مدیر پروژه روش  جداساز آورده شده و تا نصب در آنجا باقی می

کند.  را بیان می محافظت برای میراگرهای روغنی و نقشه بلند کردن (حمل) برای نصب آنها
  گردآورنده) -(همچنین بازدید و انتخاب گردگیر محافظ روی جداساز و میراگر 

 . سطح امن تراز بتن در سازه ٧

شوند. اگر بتن در سطح تراز نباشد، جداسازهای لغزنده در هنگام زلزله دچار لغزش می
شود. (قراردهی  یجداسازها از جای روساز خود حرکت خواهند کرد و سیستم دچار تسلیم م

که در صورت پاره  Fail-Safe Backup Systemسیستم پشتیبانی مقاوم در برابر واژگونی یا 
تر پرتاب  شدن یا کنده شدن روسازه از روی جداسازها و افتادن روی زیر سازه یا ارتفاعی پایین

  ای، گردآورنده) نگردد. اطالعات بیشتر به کانال جداساز لرزه
 . سایر٨

 بلو اعالنالف) تا

یک تابلو اعالن در دیوار بیرون ساختمان یا ورودی محل که به راحتی در دید (شب و روز) 
شود تا حرکت ساختمان در هنگام زلزله را اعالم و گوشزد نماید. مدیر پروژه  باشد، نصب می

کند. هدف عالمت اطالع این عالمت و موقعیت آن را در اسناد طرح ساخت توصیف می
کند. این صفحه اعالن از اطالعیه  ها، حرکت می مردم است که ساختمان در زلزلهرسانی به 

  منتشر شده از وزارت مسکن آورده شده است. ٢٠٠٠و  ٢٠٠٩
  

  
  شمای کلی تابلوی هشدار دهنده (اعالن) ٢.٢.٢.١شکل 
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 گیری تغییرمکان ب) تجهیزات اندازه

ها بر روی صفحه گرد  تغییرمکاناین تجهیزات شامل شاغول، رسام (دستگاه ثبت دایمی 
گردآورنده) و لرزه نگار هستند. جنس دیسک ثبت کننده از فوالد ضد - فلزی، قلم خط انداز

زنگ، آلومینیوم یا رزین اکرلیک هستند. مدیر پروژه باید در اسناد طرح ساخت این تجهیزات 
  را تشریح نماید.

  

  
  بت دایمی تغییرمکانصفحه رسام (قلم خط انداز) برای ث١. ١.٢.٢تصویر 

 
  بررسی لیست طرح ساخت ٣.٢.١

تواند کمک  ها در زمان برنامه ریزی برای ساخت (که می هایی برای چک لیست در زیر مثال
تواند برای طرح ساخت به برخی از کاربردهایی که در  نماید) آورده شده است. مدیر پروژه می

های توضیح داده شده در این چک  آیتمها توصیف شده، مراجعه کند. توجه به  این لیست
ها را برای  باشد. مدیر پروژه آیتم ها و مدیریت مقادیر و غیره، صرفًا جهت راهنمایی می لیست

  نماید. بررسی و مدیریت مقادیر و غیره مطابق با نقشه اجرای سازه تنظیم می
 

PIC: Person(s) In Charge, SPV: Supervisor, GM: General Manager, CM: 
Construction Manager, SE: Structural Engineer 
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  ١.٣.٢.١جدول 
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  ٢.٣.٢.١جدول 
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  ٣.٣.٢.١جدول 
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 ۴.٣.٢.١جدول 
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  ۵.٣.٢.١جدول 
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 ۶.٣.٢.١جدول 
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 ٧.٣.٢.١جدول 
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 ٨.٣.٢.١جدول 
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  ٩.٣.٢.١جدول 
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  ١٠.٣.٢.١جدول 
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 ١١.٣.٢.١جدول 
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 ١٢.٣.٢.١جدول 
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 ١٣.٣.٢.١جدول 
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 ١۴.٣.٢.١جدول 
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 ١.٢.٣.١۵جدول 
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 ١۶.٣.٢.١جدول 
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  تأییدیه کنترل کیفیت برای تولید تجهیزات ١.٣
ای موجود در اسناد طراحی را مشاهده و  مدیر پروژه باید الزامات تجهیزات جداسازی لرزه

ای  لرزهتأیید نماید. این الزامات در جلسه بین سازنده و تولید کننده تجهیزات جداسازی 
ای شامل، تأیید  گردد. کنترل کیفیت در مرحله تولید تجهیزات جداسازی لرزههماهنگ می

  باشد. مدیر تولید و یک بازرسی در حضور مدیر پروژه می
  

  
  ای کنترل و بازرسی تولید کننده تجهیزات جداسازی لرزه ١.٣.١شکل 
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  کنترل کارخانه سازنده جداسازها ١.٣.١
جداسازها به تولیدکننده، مدیر پروژه، جداسازها را از لحاظ ابعاد، کیفیت و هنگام سفارش 

  نماید. مناسب بودن برای سازه تأیید می
  

  )NRBجداساز االستومری طبیعی (

جداساز االستومری 
  ای الیه الیه

جداساز 
  ای لرزه

  )LRBجداساز االستومری با هسته سربی (
  )HDRBیا  HDRجداساز االستومری با میرایی باال (

جداساز االستومری طبیعی همراه با میراگر فوالدی 
  هیسترزیس (میراگر فوالدی حلقوی شکل)

  جداساز لغزنده با االستومر
  جداساز لغزنده (مسطح)  جداساز لغزنده

  جداساز لغزنده با سطح مقعر
  ای دسته بندی جداسازهای لرزه ١.٣.١.١شکل 

  
 . انواع جداسازها١

جداسازها باید دارای عملکرد مناسب در سازه برای تحمل بار، عملکرد تغییرشکل بزرگ در 
هنگام زلزله، عملکرد بازگردانندگی (قابلیت بازگشت سازه به موقعیت اولیه) و عملکرد میراگر 
برای تضعیف ارتعاش باشند. نوع و مشخصات جداساز انتخاب شده برای طرح، در اسناد 

شده است. مدیر پروژه باید با در نظر گرفتن عملکرد و مشخصات این طرح توضیح داده 
  تجهیزات، کیفیت تولیدات را تأیید نماید.

 ای الف) جداساز االستومری الیه الیه

ای تجهیزی شامل صفحات فلزی و صفحات الستیکی که  جداساز االستومری الیه الیه
ر جهت عمودی دارای صلبیت باال و ای و به ترتیب روی هم قرار گرفته است. د بصورت الیه

باشد. به دلیل تغییرشکل برشی، الستیک دارای سختی نرم و  توان تحمل بارهای بزرگ می
بصورت منفرد و با میراگر فوالدی متصل به لبه آن  NRBتغییرشکل بزرگ است. جداساز 

  (فلنچ) وجود دارد.
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 ب) جداساز لغزنده 

کیب مواد لغزنده است که اصطکاک را در محدوده ) تجهیزی از تر sliderجداساز لغزنده (
دارد. مواد لغزنده در جداساز عمومًا از رزین تترافلورواتیلن  اصلی مواد سطح لغزان نگه می

(PTFE)  و سطح لغزنده معموًال از فلز ضدزنگ یا صفحه فلزی با پوشش خاص تشکیل شده
ای شکل که  لنچ یا یک لغزنده کرهاست. لغزنده با االستومر یا یک لغزنده صلب الصاقی به ف

  عملکرد بازگشتی با سطح لغزنده یک کره را دارد.
  ) تأیید عملکرد مورد انتظار٢

ها و طبقه بندی کنترل کیفیت  پیش از تولید جداساز، مدیر پروژه باید اطالعات مربوط به آیتم
خواهند  را داشته و اطمینان حاصل نماید که جداسازها طبق مشخصات اسناد طرح عمل

  کرد.
 تأیید خالصه تولید و بازرسی جداسازها )٣

فرآیند تولید، بازرسی و حمل باید در خالصه تولید و بازرسی ذکر شده باشد. این خالصه باید 
توسط تولید کننده به مدیر پروژه ارائه گردد. مدیر پروژه باید تأیید نماید که آن شامل عملکرد 

های زیر در خالصه تولید و بازرسی  اسناد طرح است. آیتممورد نیاز مشخصات تعیین شده در 
  موجود است:

 . کلیات: کاربرد، سایر استانداردهای مربوطه، فرآیندهای تولید، تولید١

 . شرکت: رزومه (پروفایل) تولید کننده٢

. مصالح: مصالح به کار رفته و استانداردهای صنعتی برای الستیک، صفحات فلزی، سرب، ٣
 غیره.

 ولید: سازه تجهیزات، فرآیندهای تولید، ذکر فرآیندهای مربوطه. ت۴

ها، دفعات تکرار، انحراف (بعد، مصالح، سختی افقی و عمودی و  ها، روش . بازرسی: آیتم۵
 غیره) ضریب میرایی (منحنی هیسترزیس) و غیره

 . عالمت گذاری: عالمت گذاری شماره مدل برای هر یک از تجهیزات۶

 ه بندی و حمل. حمل: روش بست٧

 ها: پرونده برای مدیر پروژه . پرونده٨

 ها توسط تولید کننده  ها: نقشه . نقشه٩
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  های جداسازها تأیید گردد. های زیر باید در تولید و بازرسی آیتم
های روی لبه قطعات با قلم  های رنگ شده و عالمت گذاری ها و قسمت الف) مشخصات رنگ

  رنگ
 تولید برای بازرسی بعد از حملب) انواع تجهیزات و تعداد 

های حفاظت  ای، روش های حفاظت الستیک جداسازهای االستومری الیه الیه ج) روش
 ها گاه موقت جداساز لغزندهسطح لغزنده و تکیه

 کنترل کیفیت  )۴

مدیر پروژه، کنترل کیفی جداسازها را بر اساس خالصه تولید و بازرسی مورد تأیید ناظر، اجرا 
های بازرسی کیفیت نمونه گیری برای بازرسی و کنترل کیفیت در پیوست نشان  آیتمکند. می

ها و جداسازهای زیادی وجود دارد. مثالی از هر یک در این کتاب داده شده است. لغزنده
کیفیت اجرا شده توسط تولیدکننده باید با عنوان های کنترلآیتم نشان داده شده است.

ها به شکل مناسب کند که تمامی بازرسی. مدیر پروژه تأیید میگزارش بازرسی، گزارش گردد
  انجام پذیرفته و نتایج با مشخصات مورد نیاز در اسناد طرح هم خوانی دارد.

  
  کنترل تولید میراگرها ١. ٣. ٢

هنگام سفارش جداسازها از تولیدکننده، مدیر پروژه باید تأیید نماید که میراگرها برای سازه، 
  عملکرد، مشخصات کیفی مناسبی دارند.ابعاد، 

  
 . انواع میرگر١

  نشان داده شده است. ١.٣.٢.١انواع میراگرها در شکل 
  

  میراگر هیسترتیک  میراگر فوالدی

  میراگرها
  میراگر تیپ اصطکاکی  میراگر اصطکاکی
  میراگر روغنی

  میراگر تیپ سیال
  میراگر ویسکوز

  دسته بندی میراگرها ١.٣.٢.١شکل 
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ای را از طریق تغییرشکل هیسترتیک تجهیزات به انرژی میراگرهای هیسترتیک انرژی لرزه
کند و میراگرهای اصطکاکی از طریق اصطکاک بین مواد این کار را انجام حرارتی تبدیل می

  دهد.می
 . تأیید عملکرد مورد نیاز٢

  اگرها آگاه باشد.های کنترل کیفیت، پیش از شروع تولید میر  مدیر پروژه باید از آیتم
)) را مشاهده ٣( ١.٣.١های فصل  . تأیید خالصه تولید و بازرسی برای میراگرها (آیتم٣

 نماید.

بندی و حمل باید در خالصه تولید و بازرسی ذکر شود.  های بسته تولید، فرآیند بازرسی و روش
ژه همچنین باید تأیید این خالصه باید توسط تولید کننده به مدیر پروژه ارائه گردد. مدیر پرو

  های مورد نیاز در اسناد طرح، در آن وجود دارد. نماید که همه آیتم
گذاری شده (قلم رنگ زدن برای  های رنگ شده و عالمت ها، قسمت الف) مشخصات رنگ

  عالمت گذاری)
 ب) انواع تجهیزات و تعداد تولید برای بازرسی پس از حمل

 های بسته بندی و حمل ج) روش

 کنترل کیفیت. ۴

مدیر پروژه،کنترل کیفی جداسازها را بر اساس خالصه تولید و بازرسی مورد تأیید ناظر، اجرا 
شکل، میراگر روغنی و میراگر ویسکوز در  Uهای بازرسی و تکرار آن برای میراگر  کند. آیتممی

ان گزارش های کنترل کیفیت اجرا شده توسط تولیدکننده باید با عنو پیوست آمده است. آیتم
ها به شکل مناسب انجام  نماید که تمامی بازرسی گردد. مدیر پروژه تأیید می بازرسی، اعالم

  گردیده و نتایج با مشخصات مورد نیاز در اسناد طرح، همخوانی دارد.
  
  کنترل تولید صفحه ستون برای تجهیزات جداساز ١. ٣. ٣

دهد، مسولیت تأیید کننده سفارش میها را به تولید  هنگامیکه مدیر پروژه صفحه ستون
مشخصات مناسب برای اطمینان از متناسب بودن صفحه ستون نسبت به سازه با مدیر پروژه 

ای برای انتقال نیروها از روسازه به پی از طریق ها دارای عملکرد سازه است. صفحه ستون
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ا باید قابلت تعویض در ه باشد. عالوه بر این صفحه ستونای می جداساز االستومری الیه الیه
  مواقع الزم را داشته باشد.

  
  ها در اسناد طرح . تأیید آیتم١

مصالح، شکل، ابعاد (ضخامت، اندازه سوراخ، ...)، 
  کیفیت ساخت

صفحه ستون  -الف
)Base Plate(  

صفحه 
)Plate(  

  مصالح، شکل، قطر، طول، چیدمان میلگرد
میل مهار  - ب

)Anchor Bolt(  

مهار 
)Anchor(  

  مصالح، شکل، قطر، طول، چیدمان میلگرد
  ج) پیچ گل میخ 

 خان دار

  )Stud Bolt(  

  مصالح، شکل، قطر، طول، طول کوپلینگ
  مهره بلند - د
 )Lon Nut(  

مصالح، شکل، قطر، طول، ضخامت، روش بستن و 
  اتصال

صفحه مهاری  - ه
)Anchor Plate(  

مشخصات پوشش ضد خوردگی، مشخصات عملیات 
  آوری نهاییعمل 

  آماده سازی سطح - و
  مشخصات

تغییرشکل*، صدمات وارده، شکل، مشخصات 
  پوشش رنگ محافظ

  کنترل کیفیت - آ

١ .CM های مهاری و آرماتورهای را بر  چیدمان پیچ
  نماید. ها تأیید می اساس نقشه

٢ .CM  به بازرس اصلی ساختمان در صورت عدم
  کند. جیدمان صحیح و اتمام آن اطالع رسانی می

های  آرماتورها و پیچ
  مهاری

  چیدمان

مصالح، شکل، قطر، طول، مشخصات پوشش ضد 
  ها خوردگی، کالس مقاومتی پیچ

   پیچ اتصال دهنده
 )Attaching Bolt(  
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باید درجه  CM* در صورتی که مصالح گالوانیزه باشند، کرنش بیشتر خواهد گردید، بنابراین 
  کرنش را در هنگام بازرسی تأیید نماید.

  که باید تأیید شده باشد.  studجزییات میل مهار یا
  

  
  پیچ مهاری  ١.٣.٣.١شکل 

  
 . مالحظات برای اجرای صفحه ستون و پی سازی ٢

 الف) سوراخ برای بتن ریزی 

باید سوراخی در وسط صفحه ستون به منظور امکان بتن ریزی، ایجاد گردد. بتن باید توانایی 
پر کردن فاصله آزاد زیر صفحه ستون را داشته باشد (بتن با استفاده از مواد افزودنی مناسب 

گردآورنده).  -ردد) گSCC-SLC concreteبه صورت خود تراز شونده و خود متراکم شونده (
  میلیمتر باشد. ٢٠٠میلیمتر تا  ١۵٠قطر سوراخ باید بین 

 های پرکردن زیر صفحه ستون و خروج هوا ب) روش

میلیمتر برای خروج هوا در  ٣٠دو روش برای پرکردن فضا وجود دارد. چندین سوراخ به قطر 
شود. بتن از طریق های هوایی جلوگیری  باالی صفحه ستون ایجاد تا از بوجود آمدن بسته

های ایجاد شده در صفحه  یک بازشو در باالی صفحه ستون ریخته شده و هوا از طریق سوراخ
  توان گروت را از یک سمت به سمت دیگر تزریق نمود. شود. همچنین می خارج می
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  سوراخ کاری صفحه ستون ١.٣.٣.٢شکل 

  
 های موقت افقی هایی برای نصب تکیه گاه ج) سوراخ

شود تا در اثر بارهای خارج از مرکز، موقعیت لغزنده، ثابت بوده و  تکیه گاه افقی نصب مییک 
  شود. های میل مهار برای قید ایجاد می از حرکت جانبی جلوگیری گردد. سوراخ

  
 های پیچ آویز (برای صفحه پایین) د) سوراخ

از پیچ سرقالبی  هیچ گونه برآمدگی نباید در سطح صفحه ستون وجود داشته باشد. باید
سوراخ  ۴شکل قابل تغییرمکان برای نصب صفحه ستون استفاده گردد. برای این عملیات، 

گردد. همچنین برای خروج هوا بعد از بیرون کشیدن قالب پیچ،  ها ایجاد می برای قالب پیچ
  توان استفاده نمود. ها می از این سوراخ

  

  
  های تنظیم کننده ارتفاع مثال پیچ ١.٣.٣.۴شکل            قاب مهاری      ١.٣.٣.٣شکل 
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 های تحتانی) ه) شابلون به عنوان تنظیم کننده سطح (برای صفحه ستون

های دقیق در هنگام نصب صفحه ستون، صحت موقعیت و شاغول بودن  یکی از فعالیت
باشد. نصاب صفحه ستون باید توانایی تنظیم و کنترل موقعیت دقیق افقی و عمودی را  می

ها داشته باشند. این عملیات باید در خالصه عملیات ساخت و ساز و هنگام  توسط شابلون
 نصب در زیر صفحه ستون مشخص گردند.

  ز) میل مهارها
مهندس سازه باید میل مهارها را برای نصب در مابین میلگردها طراحی کرده و مدیر پروژه 

بلند برای نیروی کششی روی صفحه جزییات نصب را تأیید نماید. هنگامیکه میل مهارهای 
ها را احاطه نمایند. مدیر  شود، باید میلگردها، تیر و ستون ستون و توسط روسازه نصب می

پروژه و ناظر باید در مورد روش ثابت کردن و فرآیند جلوگیری از انسداد، مشورت و تبادل نظر 
  نمایند.

  

  
  های مهاری بلند مثال پیچ١.٣.٣.۵شکل 
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  دقت تولیدح) تأیید 
ها باید با دقت، هم سطح فلنچ های جداساز ساخته شوند. دقت صفحه ستون  صفحه ستون

های پیچ در  مدیر پروژه باید موقعیت و قطر سوراخ قبل از حمل به محل سایت تأیید گردد.
  صفحه ستون را توسط شابلون استفاده شده برای فلنچ جداساز، تأیید نماید.

       

 
  تأیید مسطح بودن صفحه ستون ١.٣.٣.٧شکل 

  

  
اندازه گیری ضخامت رنگ١.٣.٣.۶شکل   
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 ها . کنترل کیفیت برای صفحه ستون٣

  مدیر پروژه باید کیفیت مورد نیاز در اسناد طراحی یا مورد قبول توسط ناظر را تأیید نماید.
 

 
  تابیدگی و اعوجاج صفحه ستون١.٣.٣.٨شکل 

  
  پلیت (صفحه ستون)کنترل کیفیت بیس  ١.٣.٣.١جدول 

  ضابطه  اقدامات
تعمیم 
  به

روش 
  بازرسی

های  آیتم
  بازرسی

  ها بخش

رد شده و 
درخواست تجهیز 

  نو گردد.

به نحوی که در 
مشخصات فنی 
اشاره گردیده 

  است.

کلیه 
  اعضاء

  تأیید
مدرک بازرسی 

  MFRاز طرف 
  مصالح

رد شده و 
درخواست تجهیز 

  نو گردد.
  بدون تغییر شکل

  
کلیه 
  اعضاء

  چشمی

بازرسی 
چشمی برای 

بخش 
گلمیخ   جوشکاری

  با کله
رد شده و 

درخواست تجهیز 
  نو گردد.

به نحوی که در 
مشخصات فنی 
اشاره گردیده 

  است.

  
نمونه 
  گیری*

آزمایش 
  خمش

مقاومت 
  ها جوش
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رد شده و 
درخواست تجهیز 

  نو گردد.

به نحوی که در 
مشخصات فنی 
اشاره گردیده 

  است.

کلیه 
  اعضاء

اندازه 
  گیری

موقعیت و قطر 
  پیچ

  
  
  
  
  
  
  
  

صفحه 
  ستون

  اصالح گردد.
کمتر یا مساوی 

 ٣یا  ١.۵٠٠با 
  میلیمتر

  
کلیه 
  اعضاء

  
اندازه 
  گیری

تغییرشکل 
جزیی 
  ای) (ناحیه

اصالح گردیده یا 
رد شده و 

درخواست تجهیز 
  نو گردد.

مناسب برای قرار 
دادن روی سطح 

  کار

کلیه 
  اعضاء

  **چشمی
اعوجاج و 
 پیچیدگی
  صفحه

  اصالح گردد.
بدون پوست 

پوست شدگی در 
 رنگ

کلیه 
  اعضاء

  چشمی

اندازه ضخامت 
  رنگ

  اصالح گردد.

به نحوی که در 
مشخصات فنی 
اشاره گردیده 

  است.

کلیه 
  اعضاء

اندازه 
گیری 
  ضخامت

 جایگزین گردد.

به نحوی که در 
مشخصات فنی 
اشاره گردیده 

  است.

کلیه 
  اعضاء

اندازه 
 گیری

  مهاریطول 
پیچ 
  مهاری

هایی که باید مورد آزمایش قرار گیرد، توسط بازرس ارشد تعیین گردد.  تعداد صفحه ستون *
% کل صفحه ١٠ای وجود ندارد، بیش از یک صفحه ستون در حداقل  زمانی که نشانه

  ها در همان ابعاد باید انتخاب و مورد بازرسی قرار گیرند.  ستون
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نشان داده  ١.٣.٣.۵  انحناء صفحه بر روی صفحه فلنچ بوده که در شکلگیری  ** نقاط اندازه
  شده است.

  
  ها کنترل تولید اتصاالت لوله ٣.١.۴

دهد، تأیید مناسب بودن ها را به تولید کننده سفارش می هنگامیکه مدیر پروژه اتصاالت لوله
باید در هنگام  ها اتصاالت لولهباشد.  ها برای سازه، تحت مسولیت مدیر پروژه می اتصاالت لوله

تغییرمکان ساختمان در زلزله، انعطاف پذیر بوده و محدوده حرکت کافی آزادانه را داشته 
 باشد.

 توانایی برای تبعیت از تغییرمکان 

 ای پایداری: توانایی در تحمل تغییرشکل های دوره 

 یرمکان در برگشت به شکل اولیه: عملکرد بازگشت به شکل اولیه بعد از جذب تغی
 هنگام عملکرد لوله

گردد. طراحی اتصاالت لوله بر اساس مشخصات باال، محل نصب و فضای حرکت انتخاب می 
های قابل  های ثابت دارای عکس العمل در مقابل نیروها، ضروری است. اتصاالت لوله قسمت

گردد. مدیر استفاده و مسیر انتقال آنها تا محل نصب و تعویض، توسط مدیر پروژه تأیید می
ها و مصالح آنها با توجه به باال آمدن  پروژه باید اطمینان حاصل نماید که انواع اتصاالت لوله

  محل برای حرکت، انتخاب شده است.
 تأیید مقدار طراحی برای حرکت .١

 بررسی محل نصب هر لوله .٢

 تأیید نوع انعطاف .٣

 تأیید فضا برای حرکت .۴

  تأیید نصب به صورت ثابت .۵
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  ها بهم مصالح اتصال لوله ١. ٣. ۴. ١
انواع و  ١.٣.۴.١ها بهم باید مناسب برای نوع سیال باشد. جدول  مواد (مصالح) اتصال لوله

         دهد. یک مثال از نصب اتصاالت لوله در شکل امکان استفاده اتصاالت لوله را نشان می
  نشان داده شده است. ١.۴.١.٣

  
  ها برای اتصاالت لولهانواع و دامنه کاربرد ١.٣.۴.١جدول 

فشار ماکزیمم 
)MPa(  

دمای مورد استفاده بر 
 حسب درجه سانتیگراد

  نوع  سیال

 ٧٠کمتر یا برابر با   1.0
  درجه سانتیگراد

آب سرد، آب گرم، آب سیستم خنک 
    کاری، سیستم آبرسانی

  الستیک
  فاضالب  0.3

2.0  
 ١۵٠کمتر یا برابر با 

  درجه سانتیگراد

آب سیستم خنک  آب سرد، آب گرم،
کاری، سیستم آبرسانی، سیستم 

آبرسانی گرمایشی، بخار، روغن، گاز 
  برای مصارف پزشکی

  فلزی

1.0 
 ١٠٠کمتر یا برابر با 

  درجه سانتیگراد
سیستم آبرسانی گرمایشی، مایع 

  شیمیایی، آب خالص (مقطر)
 فلوررزین
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  ها (مثال) انواع اتصاالت لوله ١.٣.۴.١شکل 

  
  ها  فضای آزاد برای حرکت اتصاالت لوله ٣.١.۴.٢

کشی، تجهیزات یا سازه در هنگام برای اطمینان از عدم برخورد اتصاالت لوله با سیستم لوله
باید دقت الزمه را بکار  زلزله، یک فضای کافی برای حرکت بر طبق مقدار طرح، الزم است و

ها وجود نداشته باشد. در هنگام زلزله، اتصاالت  برد تا مانعی برای حرکت بعد از اتصاالت لوله
کند. فضای نشان داده شده با تغییرشکل پیدا می ١.٣.۴.٣و  ١.٣.۴.٢لوله مطابق شکل 

  گیرد. خط منقطع، مقدار حرکت اتصال لوله است و نباید هیچ جسم خارجی در آن قرار
A 0/5 = مقدارحرکت طرح + قطر فلنچx +100* 

Bطول اتصال لوله + طول بازو =  
Cمقدار طراحی =  
  حاشیه برای اطمینان)*(
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  فضای الزمه برای حرکت١.٣.۴.٢شکل 

  

  
  فضای الزمه برای حرکت اتصال لوله ١.٣.۴.٣ شکل
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  ها بهمهای ثابت برای اتصال لوله قاب ٣.١.۴.٣
ها، باید از مقاومت کافی تکیه گاه لوله گیردار در از تغییرمکان در اتصاالت لولهبرای تبعیت 

گردد. برای تبعیت از تغییرمکان در  ها اطمینان حاصلای و سایر قسمتتراز جداساز لرزه
ها، بایستی در قسمت جداساز و سایر قسمت گاه گیردار و لوله ثابت میها، تکیهاتصاالت لوله
نیروهای وارد بر اتصاالت لوله وجود داشته باشد. اگر تکیه گاه ثابت، کامل  قابلیت تحمل

نشده باشد، عملکرد جذب تغییرمکان اتصاالت لوله دچار مشکل خواهد شد، بنابراین باید به 
  ) توجه گردد:١.٣.۴.۵و  ١.٣.۴.۴(شکل 
 ها باید با پیچ تثبیت لولهU   جام گیرد.عدد یا بیشتر یا با جوش ان ٢شکل به تعداد 

  اگر فاصله تکیه گاه ثابت زیاد باشد، اندازه لوله باید بر طبق مقاومت خمشی لوله
 انتخاب گردد.

  تأیید مقاومت کافی مواد فلزی در تکیه گاه ثابت و میل مهارها در مقابل نیروهای وارده
 گردد. اتصال لوله توسط مدیر پروژه انجام می

  

  
  ای   بخش غیر جداسازی شده لرزه تکیه گاه گیردار در  ١.٣.۴.۵شکل 
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  ایتکیه گاه گیردار در بخش جداسازی شده لرزه  ١.٣.۴.۴شکل 

  
  بازرسی محصول ۴.۴.١.٣

درخواست گزارشات بازرسی از تولیدکننده برای تولیداتی که مدیر پروژه سفارش داده است، 
باید توسط ایشان انجام و مطابق مشخصات طراحی نیز تأیید گردد. بازرسی تولیدات باید 

  انجام شود. ١.٣.۴.٢طبق جدول 
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  ها بازرسی اتصاالت لوله ١.٣.۴.٢جدول 

  ضابطه  اصالحات
مور تعداد 

نیاز 
  بازرسی

های  آیتم
  بازرسی

  اهداف

مردود شده و 
نیاز به تجهیز 

  باشد. نو می

به نحوی که در 
استاندارد بازرسی 

اشاره گردیده 
  است.

  کلیه

  ابعاد: طول
فلنچ: قطر و 

قطر درون 
  سوراخ

  آزمون ابعاد

مردود شده و 
نیاز به تجهیز 

  باشد. نو می

  . بدون صدمه
 . بدون تغییرشکل

  کلیه
تغییرشکل یا 
  سایر صدمات

اتصاالت 
الستیکی و 
  فوالدی

بازرسی 
  چشمی

مردود شده و 
نیاز به تجهیز 

  باشد. نو می

به نحوی که در 
استاندارد بازرسی 

اشاره گردیده 
  است.

  کلیه
تغییرشکل یا 
  سایر صدمات

اعمال 
  اصالحات

  کلیه  بدون صدمه
اصالحات 
  سطحی

  
  تأیید آزمایش عملکرد ۴.۵.١.٣

مدیر پروژه باید نتایج آزمایش عملکرد را از تولیدکننده درخواست نموده و مناسب بودن 
اتصاالت لوله برای عملکرد مشخص شده در اسناد طراحی توسط ایشان تأیید گردد. اگر 
آزمایشات برای سفارشات قبلی تولیدات مشابه انجام شده باشد، این نتایج قابل استفاده 

  نشان داده شده است. ١.٣.۴.٣آزمایش شده و معیار آنها در جدول های  خواهد بود. آیتم
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  ها آزمون کارایی اتصاالت لوله ١.٣.۴.٣جدول 
 اهداف  های بازرسی آیتم  ضابطه  اصالحات

مردود شده و 
نیاز به تجهیز نو 

  باشد. می

بدون صدمه 
  بصری

  تغییرشکل افقی: مقدار تغییرمکان
  یافته طراحی شده

 صورتی که در نظر  فشار آزمایش: به
های  گرفته شده است (برای آیتم

 ۵٠بایستی آزمایشات  فوق می
  سیکل را انجام داد. )

  
آزمایش 

تغییرشکل 
  افقی

مردود شده و 
نیاز به تجهیز نو 

  باشد. می

  بدون
  صدمه

  بدون
نشتی 
  آب

  :برابر فشار در نظر  ۵.١فشار آزمایش
  گرفته شده

  دقیقه ۵مدت زمان: بیشتر یا برابر  

آزمایش فشار 
پس از 
  بارگذاری

  
نشان داده ١.٣.۴.۶سیکل در تغییرمکان افقی در شکل  ۵٠آزمایش برای اتصاالت لوله برای 

متر بر ثانیه یا  ۵٠شده است. آزمایش با بارگذاری مستقیم انجام شده است. سرعت آزمایش 
بیشتر بوده و سپس آسیب اتصاالت لوله بصورت چشمی بررسی شده است. به عنوان مثال، 

ثانیه است.  ٣با پریود حدود  ١.٣.۴.٧میلیمتر افقی در شکل  ۴٠٠یک مورد تغییرمکان 
(40(cm)*2*2)/50 (cm/s)=3.2 (s)  

 

  
 راستای آزمون سیکلیک١.٣.۴.۶شکل 
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  پریود آزمون سیکلی  ١.٣.۴.٧شکل 

 
 ریزی عملیات موقت برنامه ١.۴

  ریزی عملیات موقت برنامه ١. ۴. ١
ای، قرار دهی تراز های متعارف و جداسازی شده لرزه یک تفاوت قابل توجه بین ساختمان

ای است. تغییرمکان بزرگ جانبی در ساختمان جداساز در  لرزهجداساز در ساختمان جداساز 
افتد. بنابراین ارزیابی پتانسیل حرکت جانبی هنگام زلزله یا باد قوی در حین ساخت اتفاق می

  روسازه و ایمنی ساخت برای عملیات موقت دارای اهمیت است.
ماید که تغییرمکان روسازه در مدیر پروژه بعد از تبادل نظر با ناظر و مهندس سازه باید تأیید ن

باشد. اگر قاب فوالدی بصورت مستقیم  زمان زلزله و در حین ساخت، مانعی برای ساخت نمی
باشد، باید برای اطمینان  های لغزنده استفاده شدهباشد یا از جداسازبه جداساز متصل شده 
هایی شبیه  سازهگاه جانبی در ساخت روسازه استفاده گردد. باید  دقت ساخت، از تکیه

  ها برای عملیات موقت، ایمن باشند. داربست
  
 ) داربست زنی١

بستن داربست باید در لبه کناری روسازه یا توسط براکت های متصل به روسازه انجام شود. در 
سایر موارد پایه داربست باید امکان لغزش در تغییرمکان روسازه را برای جلوگیری از خرابی 

  ) ١.۴.١.١(شکل داربست داشته باشد.
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داربست زنی برای خندق پیرامونی، داربست زنی پشتیبانی شده توسط ١.۴.١.١شکل 

  ها) ها (دستک براکت
  

 ) جرثقیل٢

در حین ساخت، بارهای زلزله و باد موجب حرکت جانبی بیشتر در ساختمان جداسازی شده 
زیرسازه یا زمین متصل ها به  گردد. اگر جرثقیل های متعارف می ای نسبت به ساختمان لرزه

کلی  گیرند. به طورای قرار نمی باشند، تحت تأثیر تغییرمکان جانبی ساختمان جداساز لرزه
های  های تاور باال رونده (خزنده) طبقه به طبقه و جرثقیل جرثقیل دو نوع جرثقیل وجود دارد:

برای هر مشکلی به دلیل شوند. کنترل آنها  های تاور با روسازه تنظیم می دارای دکل. جرثقیل
هایی به  های دکلی با تکیه گاه ثانیه) اهمیت دارد. جرثقیل ٣تا  ٢تشدید (پریود طبیعی 
گردند. باید مدیر پروژه در مورد تجمع تغییرمکان و مقاوم سازی تکیه روسازه متصل و ثابت می

           اید. (تصویرها با مهندس سازه، ناظر و تولیدکننده جرثقیل تبادل نظر و مشورت نم گاه
  )١.۴.١.٣و  ١.٢.۴.١
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  ها (خزنده طبقه به طبقه) های بوم دار در ساختمان نمونه جرثقیل ١.۴.١.٢تصویر 

  

  
های بوم دار: بر روی زمین گردآوری شده و بر روی ساختمان  جرثقیل١.۴.١.٣تصویر 

  گردند نصب می
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  ) آسانسوهای موقت برای ساخت و ساز٣
آسانسور موقت باید به روسازه به شکلی متصل گردد که به زیرسازه و یا زمین برخوردی 
نداشته باشد. قطعات متصل آسانسور به هر طبقه باید از فروریختن آسانسور جلوگیری کند 

  )١.۴.١.۴(تصویر 
  

  
آسانسور موقت، برپایی بر روی فضای گربه رو باریک بین ساختمان و  ١.۴.١.۴تصویر 

  دیوارخندق پیرامونی و اتصال آن به سازه
  

  ) ورودی برای رانندگی در سایت ساخت۴
های موقت برای عبور ماشین آالت ساخت و عبور کارگران باید در هنگام  سکوهای کار، پل

  زلزله از حرکت جانبی تبعیت کند.
  ای طراف ساختمان جداسازی شده لرزه) منطقه ا۵

  باشد: ای امکانات و تجهیزات زیر ممنوع می در منطقه پیرامون ساختمان جداسازی شده لرزه
   های موقت  ساختمان 

  های موقت مخازن آب و تجهیزات الکتریکی و زهکش 

    انبارهای موقت مصالح 

   پارکینگ 

  سانتیمتری از روسازه قرار گیرد.  ۵٠هیچ مانعی نباید در داخل منطقه اطراف، حداقل 
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  تکیه گاه (قید) های جانبی ٢.۴.١
ای در محلی که تغییرشکل یا حرکت جانبی  های جداسازی شده لرزه برای ساخت ساختمان

انبی استفاده در تراز جداساز یا تجهیزات با ساخت روسازه وجود دارد، باید از تکیه گاه ج
  گردد.

  
 ) تکیه گاه افقی١

های جانبی، ثابت کردن تجهیزات جداساز در حین دوره  هدف اصلی از نصب تکیه گاه
های افقی باید توان عبور دادن سازه بدون آسیب را در هنگام زلزله  باشد. تکیه گاه ساخت می

جداساز توان و در سطح مشخص شده توسط مهندس سازه ایجاد کنند. هنگامیکه تراز 
ها برچیده خواهند شد. مدیر پروژه باید با ناظر در  اجرای عملکرد خود را داشته باشد، آن

  های افقی تبادل نظر کند. مورد برچیدن تکیه گاه
 ) نمونه موردی از برپاسازی قاب فوالدی مستقیم بر روی جداساز٢

) ١.۴.٢.١صویر شود (ت هنگامیکه قاب فلزی به صورت مستقیم روی جداساز نصب می
ای  هرگونه انحراف در پی سازی قاب فلزی باید برطرف شود تا تأثیری در سیستم جداساز لرزه

ایجاد ننماید. در این موارد، انحراف به معنی پیچش، خمش یا تغییرمکان جانبی است که در 
را های سازه  هنگام ستون گذاری یا بستن میل مهارها اتفاق می افتد. (همیشه تمام قسمت

گردآورنده) در هنگام تنظیم  -گذاری کرده و با دربین نقشه برداری کنترل نماییدعالمت
های گوشه یا کناری ممکن است یک نیروی عمودی نامتوازن در جداساز ایجاد شود،  ستون

های جانبی در بین صفحات فلنچ پایین و باالی جداساز برای جلوگیری از  گاه بنابراین تکیه
) معموًال صفحه فلنچ باالی جداساز به صورت ١.۴.٢.٢گردد. (تصویر می این مساله نصب

های فلزی  گردد، باید میل مهارهای ستون مستقیم به صفحه ستون قاب فلزی متصل می
بدلیل جلوگیری از انتقال حرارت به جداساز پیشتر جوش داده شوند. برای کمتر کردن 

های اجرای  کارخانه تولید اسکلت در مورد گاممدیر پروژه باید با ناظر و  انحراف موقعیت،
 های باالی تراز جداسازها بعد از اتمام قاب جزییات پای ستون تبادل نظر نماید. باید تکیه گاه

  ای برچیده شوند.لرزه
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  برپاسازی بر روی یک جداساز ١.۴.٢.١تصویر 

  

  
     قید افقی   ١.۴.٢.٢تصویر 

 
 ها ) جداسازهای لغزنده٣

های موقت و بدون اعمال وزن آنها بصورت مستقیم روی  های فلزی روی تکیه گاه قابساخت 
ها روی جداسازها بعد از تأیید موقعیت، تنظیم شده و  گیرد، سپس قاب جداساز، انجام می

های افقی برای لغزنده و  شود. تکیه گاه های موقت توسط جک پایین کشیده می تکیه گاه
  طور مثال، از این عملیات نشان داده شده است. االستومر در اشکال زیر به
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  های موقت     مثالی برای قاب فوالدی با تکیه گاه ١.۴.٢.٣شکل 

  

  
  ای از قید افقی برای جداساز لغزنده با االستومرنمونه ١.۴.٢.۴شکل  

  
 ای ساخت تراز جداسازی لرزه ١.۵

 پذیرش بازرسی ١.۵.١

 جداسازها و میراگرهاپذیرش بازرسی برای  ١.١.۵.١

مدیر پروژه باید در زمان انتقال، جداسازها و میراگرها را کنترل کند تا برای عملکرد تعیین 
  شده در اسناد طراحی مناسب باشد و تأییدیه آن را از ناظر سایت دریافت کند.

شده و جداسازها و میراگرها باید بر اساس مشخصات تولید و برنامه ریزی برای بازرسی، تولید 
سپس توسط ناظر سایت تأیید گردد. باید ابعاد واقعی و عملکرد همه جداسازها و میراگرها 
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پیش از حمل کنترل شود. برای بازرسی تأیید حمل سایت، نوع، کمیت و هر نوع آسیب در 
حین حمل محصول، باید تأیید شده باشد. برای کنترل آسیب در حین حمل باید یک نمونه 

قطعه از هر محموله) انجام و وضعیت نگهداری برای  ٢سی (حداقل برداری جهت بازر 
 تا جدول ١.۵.١.١ های نمونه برداری بازرسی در جدول محصوالت کنترل گردد. آیتم

  نشان داده شده است. ۴.١.۵.١
  

  

  
ای و میراگرها در سایت  ضابطه پذیرش برای جداسازهای لرزه ١.۵.١.١شکل 

  ساختمانی
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  LRBبازرسی مورد قبول برای  ١.۵.١.١جدول 
  اهداف  های بازرسی آیتم  روش  ضابطه  اصالحات

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  مناسب گردد.

به نحوی که در اسناد 
نحوه ارسال محموله 

مورد تاکید قرار گرفته 
  است.

  تأیید
 MFR. نام 

  تیپ .
  .شماره محصول

  ها نشانه

مجدد جلد و 
کاورکشی روی 

محصول صورت 
  گیرد.

بدون هیچگونه 
ای به کاور  صدمه

  محافظ
  محافظت  شرایط  چشمی

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  نو گردد.

  . بدون هیچ خراش
. بدون هیچ ترک 

  خوردگی
. بدون هیچگونه 
  تغییرشکلی

  چشمی
  . خراش
  . ترک

  . تغییرشکل

االستومر 
  ای الیه الیه

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  نو گردد.

  ای هیچ صدمه .بدون
. بدون هیچ تغییرشکل 

  موضعی
. بدون هیچگونه غر 

  شدگی

  .چشمی
. اندازه 
  گیری

  .صدمه
. تغییرشکل 
  موضعی
 .غر شدگی

  فلنچ

  ترمیم گردد.
  . بدون هیچ خراش
  . بدون هیچ خوردگی

  چشمی

  . خراش
. خوردگی بر 

روی سطوح رنگ 
  آمیزی شده
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  جداسازهای لغزنده با االستومربازرسی مورد قبول برای  ١.۵.١.٢جدول 
  اهداف  های بازرسی آیتم  روش  ضابطه  اصالحات

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  مناسب گردد.

به نحوی که در اسناد 
ارسال محصول اشاره 

  گردیده است.
  تأیید

 MFR. نام 

  تیپ .
  .شماره محصول

  ها نشانه

مجددًا دور پیچ 
  گردد.

. بدون پوست پوست 
  شدگی

نغلتد و وارونه  . تجهیز
  نگردد

  چشمی.
. لمس با 
 دست

االستومر الیه 
  ای الیه

محافظ و نگه 
های  دارنده

مردود گردیده و  موقت
درخواست تجهیز 

  نو گردد.

. صفحات محافظ جانبی 
دور تا دور پلیت تحتانی و 
فوقانی پلیت های لغزنده 

  قرار بگیرد
. شل شدگی در نگه 

های موقت دور  دارنده
وجود نداشته جداساز 

  باشد.

  لغزنده

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  نو گردد.

  . بدون خراشیدگی
  . بدون ترک خوردگی
  . بدون تغییرشکل

  چشمی.
  ها . خراشیدگی

  ها . ترک
  . تغییرشکل

االستومر الیه 
  ای الیه

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  نو گردد.

  .بدون تغییرشکل
  . بدون غر شدگی

  اعوجاج. بدون 

  چشمی.
. اندازه 
  گیری

  . تغییرشکل
  . غر شدگی
  . اعوجاج

فلنچ و صفحه 
  لغزنده

اصالح و ترمیم 
  گردد.

  . بدون خراشیدگی
  . بدون خوردگی

  چشمی.
  

  ها . خراشیدگی
  . خوردگی

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  نو گردد.
  بدون خراشیدگی

  چشمی.
  

خراشیدگی بر روی 
  سطوح لغزنده
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  بازرسی مورد قبول برای جداسازهای لغزنده با االستومر ١.۵.١.٣جدول 

  روش  ضابطه  اصالحات
های  آیتم

  بازرسی
  اهداف

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  مناسب گردد.

به نحوی که در اسناد ارسال 
  محصول اشاره گردیده است.

  تأیید

 MFR. نام 

  تیپ .
.شماره 
  محصول

  ها نشانه

.مجددًا دور پیچ 
  گردد.

تر  تر و کیپ . محکم
  بندی گردد بسته

. بدون هیچگونه پوست پوست 
شدگی پشت مصالح محافظت 
کننده در باالی یا پایین سطوح 

  لغزنده
شدگی در نگه . بدون شل 

  های موقت دور جداساز دارنده

  محافظت  شرایط چشمی

  ترمیم گردد
  .بدون خراش

  . بدون کثیفی و آلودگی
 چشمی

  ها . خراش
کثیفی و . 

  آلودگی
  جداساز

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  نو گردد.

  . بدون خراش
  . بدون تغییرشکل

  . بدون شیب و کج شدگی
 چشمی

  ها . خراش
  . تغییرشکل

همواری و   .
  هم ترازی

سطح 
  لغزنده
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  بازرسی مورد قبول برای میراگرها ١.۵.١.۴جدول 
  اهداف  های بازرسی آیتم  روش  ضابطه  اصالحات

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز 

  مناسب گردد.

به نحوی که در اسناد 
ارسال محصول اشاره 

  گردیده است.
  تأیید

 MFR. نام 

  تیپ .
  .شماره محصول

  ها نشانه

.مجددًا دور پیچ 
  گردد.

مجددًا محکم بسته . 
  شود.

. بدون برگردادندن 
تجهیز یا باز کردن 
  پوشش محافظ

 شدگی در نگه.بدون شل 
های موقت دور  دارنده

  جداساز

  محافظت  شرایط  چشمی

  ترمیم گردد

  . بدون خراش
. بدون پوست پوست 

شدگی روی الیه محافظ 
  رویه

  . بدون کثیفی و آلودگی

  چشمی

  ها . خراش
.پوست پوست 

شدگی الیه محافظ 
  رویه

  . کثیفی و آلودگی

  میراگر

مردود گردیده و 
درخواست تجهیز نو 

  گردد.

  تغییرشکل. بدون 
  . بدون غر شدگی

 . چشمی
. اندازه 
  گیری

  . تغییرشکل
صفحات   . غر شدگی

  فلنچ
  ترمیم گردد

  . بدون خراش
  . بدون خوردگی

  چشمی
  ها . خراش

  . خوردگی
  
  ها پذیرش بازرسی برای صفحه ستون ١.۵.٢.١

تعیین شده در ها را باید کنترل نماید تا برای عملکرد  مدیر پروژه در زمان انتقال، صفحه ستون
اسناد طراحی مناسب باشد و تأییدیه آن را از ناظر سایت دریافت کند. ابعاد تولیدات و 
انحراف ابعادی باید در کارخانه و پیش از حمل بازرسی شود. برای پذیرش بازرسی در سایت، 



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ٩٠

). برای بازرسی ١.٣.٣کمیت تأیید و باید یک بازرسی چشمی نیز به عمل آورد (فصل  نوع و
شمی، باید یک نمونه بازرسی (حداقل دو قطعه برای هر محموله) برای کنترل آسیب در چ

  حین حمل انجام گیرد.
  ) بازرسی محصول١

صافی سطح (مسطح بودن)  ها و کنترل ابعاد و صحت تولید مانند موقعیت سوراخ پیچ
  صفحات بسیار اهمیت دارد.

  ) پذیرش کنترل برای صفحه ستون در سایت ساخت٢
نشان  ١.۵.١.۵سایت ساختمانی باید بازسی چشمی انجام گردد. نکات بازرسی در جدول در 

  داده شده است.
  

  ها) ها (صفحه ستون بازرسی مورد قبول برای بیس پلیت ١.۵.١.۵جدول 

  روش  ضابطه  اصالحات
های  آیتم

  بازرسی
  اهداف

مردود گردیده و 
درخواست 

تجهیز مناسب 
  گردد.

به نحوی که در اسناد 
ارسال محصول اشاره 

  گردیده است.
  تأیید

 MFR. نام 

  تیپ .
 .شماره محصول

  ها نشانه

  ترمیم گردد
  . بدون خراش
  . بدون خوردگی

  چشمی
  ها . خراش

  . خوردگی

بیس پلیت 
(صفحه 
  ستون)

مردود گردیده و 
درخواست 

  تجهیز نو گردد.

  . بدون تغییر شکل
  . بدون غر شدگی
. بدون اعوجاج و 

  تابیدگی

  چشمی. 
. اندازه 
  گیری

  . تغییرشکل
  . غر شدگی
. اعوجاج و 
  تابیدگی

مجدد بسته 
  بندی گردد

به نحو صحیح و درستی 
  بسته بندی گردد.

  چشمی
شرایط جای 

های  سوراخ
  ها پیچ
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  ای ساخت تراز جداسازی لرزه ١.۵.٢
  ای فرآیند ساخت تراز جداسازی لرزه ١. ۵. ٢. ١

ای و قطعات  ای را تهیه و تجهیزات جداسازی لرزه جداساز لرزهباید مدیر پروژه، پالن ساخت 
مربوطه نصب شده در فرآیند ساخت را تأیید نماید. پی سازی برای جداسازها برای اتصال 

باشد. برای انتقال نیروی محوری و نیروی برشی  ها، بسیار حائز اهمیت می تجهیزات به سازه
  های زیر باید انجام گردد: به پی، آیتم

 نمایی اتصاالت بتنی جا 

 های هوا و فضای  ها با بتن و اطمینان از عدم وجود حباب پرکردن زیر صفحه ستون
 خالی

 ترتیب میلگرد گذاری: اتصال (همپوشانی) ضخامت پوشش، طول مهاری 

 اتصال میلگرد 

  پوشش میلگرد: تنظیم مناسب تجهیزات و روسازه بر اساس نصب صحیح 

  
 تجهیزات مطابق زیر:های  فرآیند نصب برای پی

 تنظیم قاب مهار در پی 

 های قابل تنظیم روی قاب مهاری ثابت کردن پایین صفحه ستون با نگهدارنده 

  نشان داده شده است. ١.۵.٢.١ای که در شکل  استاندارد فرآیند ساخت تراز جداسازی لرزه



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ٩٢

  
  ای فلوچارت ساخت سطح (تراز) جداساز لرزه ١.۵.٢.١شکل 
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  ای فلوچارت ساخت سطح (تراز) جداساز لرزه ١.۵.٢.١شکل ادامه 

  بتن ریزی با روانی باال ١*



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ٩۴

  گیرد. این فرآیندها بصورت همزمان با بولت گذاری صفحه ستون روی جداساز انجام می ٢*
  جلوگیری از حرکت ساختمان بصورت موقت است. هدف استفاده از تکیه گاه افقی، ٣*
  
  روند فرآیند ساخت ١. ۵. ٢. ٢

ای باید با اطمینان از صحت و کیفیت (مطابق با طرح ساخت) نصب  تجهیزات جداسازی لرزه
گردد. تعمیر و نگهداری صحیح و مقاومت قطعات اتصال برای نصب در تجهیزات جداساز 

ای، باشد، عالوه بر این برای نصب قطعات مربوط به جداساز لرزه ای بسیار با اهمیت می لرزه
یلگردگذاری نباید با مهارها تداخل پیدا کند. فرآیندهای استاندارد و نصب قراردهی و ترتیب م

  جداساز االستومری در زیر نشان داده شده است:
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  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ٩۶
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  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ٩٨
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  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ١٠٠

  
  

  ای در سازه پیچ گذاری برای تجهیزات جداسازی لرزه ٢.٣.۵.١
  ها ) مقادیر پیشنهادی گشتاور پیچشی برای بستن پیچ١

  ها در جدول زیر ارائه گردیده است: گشتاور پیچشی برای پیچمقادیر پیشنهادی 
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  مقادیر گشتاور توصیه شده ١.۵.٢.١جدول 
M42  M39 M36 M33 M30 M27 M24 M22 M20 M16قطر پیچ  

٨٠٠ ١٠٠٠  ۶٠٠  ۵٠٠  ۴١  ٢٠٠  ٣٠٠  ٠٠۶١٠٠ ١٢٠  ٠  
مقدار 

گشتاور 
)N.m(  

  جداسازهای  ) فرآیند محکم (سفت) کردن پیچ٢
شود. اگر چه مشکالت زیر  ها به روش ضربدری استفاده می معموًال از روش سفت کردن پیچ

  تواند ایجاد گردد. در این روش می
 گردد. ها افزایش یابد، ترتیب محکم کردن پیچیده می اگر تعداد پیچ 

  محکم کردن بصورت قطری (ضربدری) معمول است، اگر چه این روش زمان بر
 خواهد بود.

  به این دالیل، فرآیند یک جهته محکم کردن در زیر به عنوان مرجع توضیح داده
شده است:

 -گردند. (از بوکس بادی یا برقی استفاده نکنید ها با دست محکم می الف) کلیه پیچ
  گردآورنده)

ها در جهت ساعتگرد یا غیرساعتگرد بسته شود از آچار برای بستن  ب) در صورتی که بولت
  ردد.استفاده گ

نقطه در الگوی بستن قطری (ضربدری) در مقادیر گشتاور پیچشی  ٨تا  ۴ج) بعد از بستن 
  پیشنهادی، در هر دو حالت ساعتگرد و غیرساعتگرد.

  نشان داده شده است.١.۵.٢.٩پیچی در شکل  ١۶یک مثال برای بستن غیرمستقیم 
ها  ، عالمت گذاری روی لبه پیچمدیر پروژه باید مقادیر گشتاور پیچشی را تأیید و بعد از بستن

را کنترل نموده و مجددًا با مقادیر پیشنهادی کنترل کند. اغلب یک مدل از پیش تنظیم شده 
شود، با این حال به نکات زیر در استفاده از  برای بستن با مقادیر پیشنهاد شده استفاده می

  آچار توجه شود:



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ١٠٢

 (آچار ترکمتر) استفاده از آچار کالیبره شده 

 ها توسط آچار  یک موقعیت اعمال نیروی مشخص و مناسب برای سفت کردن پیچ از
 ترکمتر استفاده کنید.

 ها سفت نگردند. توجه گردد تا بیش از اندازه پیچ  
 

  
  عددی پیچ) ١۶ها (برای یک چیدمان  ترتیب (یکطرفه) سفت کرده پیچ ١.۵.٢.٩شکل 

  
  ای انبار و حفاظت از تجهیزات جداساز لرزه ٣.۵.١

حین زمان ساخت ساختمان، نگهداری و حفاظت در جهت جلوگیری از آسیب به تجهیزات 
  باشد. ای و قطعات مربوطه در مقابل گرما، مواد شیمیایی و روغن ضروری می جداساز لرزه

  ) جداسازها١
عمومًا فعالیت جوشکاری در مجاورت جداسازها بدلیل آسیب رسانیدن در اثر جرقه 

باشد. اگر جوشکاری اجتناب ناپذیر  گردآورنده) ممنوع می -از فرز جوشکاری (و استفاده
باشد، باید از حفاظت در مقابل حریق استفاده گردد. جداسازهای الستیکی باید پوشیده 
شود تا از ایجاد خراشیدگی و هر آسیب دیگر جلوگیری گردد. جداسازهای لغزنده باید با روش 

یزات باید در مقابل باران (و ورود آب به داخل مناسبی پوشش داده شود. کلیه این تجه
  گردآورنده) محافظت گردند. -جداسازهای لغزنده
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  مثال پوشش محافظ برای جداساز لغزنده   ١.۵.٣.١تصویر 

  

  
  LRBمثال پوشش محافظ برای  ١.۵.٣.٢ تصویر

  
  ) میراگرها٢

  شکل محافظت گردد. میراگرها باید در مقابل تغییر
  

  
  مثالی برای حفاظت از میراگر فوالدی ١.۵.٣.٣ تصویر 

  



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ١٠۴

  روش پرکردن سطح زیر صفحه ستون  ١.۴.۵
مدیر پروژه باید تأیید نماید که سطح زیر صفحه ستون کامًال با بتن یا گروت پرشده و مقاومت 

بایستی  ریزی و مواد استفاده شده را می الزم را دارد. همچنین مدیر پروژه روش برای گروت
کند. سطح زیر صفحه ستون کامًال باید با بتن یا گروت پر گردد تا نیروهای محوری به تأیید 

نحو مناسبی از روسازه به پی انتقال یابد. بعضی مواقع جریان بتن و گروت بخاطر وجود 
های مهاری و میلگردهای زیر صفحه ستون، محبوس شده و  های بلند، سر مهارها و قاب پیچ

شود. بنابراین مدیر پروژه باید یک طرح ساخت برای پرکردن کامل  میباعث ایجاد حفره هوا 
ریزی یا پرکردن با گروت آورده  بتن در سطح زیر صفحه ستون ارائه دهد. در ادامه، روش بتن

  شده است.
  ) روش بتن ریزی١

       باشد.  این روش شامل بتن ریزی از طریق سوراخ تعبیه شده در وسط صفحه ستون می
شود. موقعیت  ها و خروج آن می های هوا به سمت گوشه ی از وسط باعث انتقال حبابریز بتن

ها باید تأیید گردد. در کل دو روش برای بتن ریزی وجود دارد،  خروج مناسب و بازرسی سوراخ
ریزی از سوراخ وسط صفحه ستون انجام  یکی با استفاده از یک قیف مخصوص و از طریق بتن

شود و در آن لوله با فشار باال به سوراخ  که روش تراکمی نامیده می شود. در روش دیگر می
  گردد. متصل و بتن پمپ می

  

  
  روش ریختن بتن ١.۵.۴.١ شکل

  
بتن با سیالیت باال، نیازی به استفاده از ویبراتور ندارد و به راحتی در محل جای گرفته و هوا 

  پس از  سانتیمتر است. ۵٠ریزی  ماند. ارتفاع مجاز بتن کمتری در داخل آن محبوس می
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های هوا  بندی، بتن باید بیش از سطح صفحه ستون بتن ریزی شود تا از ایجاد حباب قالب
نیوتن بر میلیمتر  ۶٠-  ۵٠بعد از نشست جلوگیری گردد. مقاومت بتن با سیالیت باال، معموًال 

مربع است. باید طرح اختالط بتن مناسبی در نظر گرفته شود و عملکرد آن با آزمایش 
  ظر با تولید کننده، تأیید گردد. اختالط بعد از تبادل ن

  ) روش گروت ریزی٢
در این روش یک مالت بدون انقباض (جمع شدگی) در فضای مابین صفحه ستون و سطح 

میلیمتر است. گروت از  ۵٠-٣٠گردد. این فضا  رویه بتن پی که پیشتر ریخته شده، تزریق می
یکه مصالح گروت در طرح گردد. هنگام یک سمت یا از سوراخ وسط صفحه ستون تزریق می

ساخت مشخص نشده باشد، مدیر پروژه از طریق تبادل نظر با ناظر، مصالح و مقاومت آن را 
  میلیمتر باشد. ١۶نماید. ضخامت صفحه ستون باید بیش از  تعیین می

  

  
  روش پر کردن (تزریق گروت) ١.۵.۴.٢ شکل

  
  ) فرآیند پرکردن بتن در سطح زیر صفحه ستون٣

) هنگامیکه بتن با ١.۵.۴.٣فرآیند پرکردن سطح زیر صفحه ستون مطابق زیر است: (شکل 
  های زیر باید تأیید گردند. شود، آیتم سیالیت باال استفاده می
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  های پر کردن بتن (یا گروت زیر صفحه ستون) فلوچارت روش ١.۵.۴.٣ل شک

  
 ) مدیریت بتن ریزی با سیالیت باال۴

باشد. استفاده از مواد فوق روان  باال، دارای خواص عملکردی باالیی می بتن ریزی با سیالیت
دهد. سیالیت  کننده و کاهنده میزان آب مورد نیاز که نسبت آب یا ویسکوزیته را کاهش می

و مقاومت جدا شوندگی شیرابه از سنگدانه از طریق  شودبتن از طریق اسالمپ کنترل می
های درشت در وسط  گردد. مصالح سنگ دانه ی میموقعیت ابعادی گسترش بتن ارزیاب

نبایستی تجمع کرده و خمیره سیمانی بایستی بین آنها پخش شده باشند. معموًال از بتن با 
شود. کنترل و بازرسی گیرش توسط تولید کننده  سانتیمتر استفاده می ۶٠اسالمپ باالتر از 

وضعیت بتن تغییر خواهد نمود.  بتن ضروری است. در حقیقت با تغییرات مقدار آب مصرفی،
یابد و باید کنترل شود و نتایج در طرح برای بتن ریزی  مقدار اسالمپ با زمان و دما کاهش می

  در نظر گرفته شود. در زیر یک مثال برای عملکرد بتن با سیالیت باال آورده شده است:
  شدگی % توصیه شده) برای جلوگیری از جدا ٣۵% (۴٠نسبت آب به سیمان: زیر

 ها، آب انداختن بتن. ها از شیرابه، ترک سنگدانه

  :سانتیمتر توصیه شده)  ±٢سانتیمتر  ۶٠) (±۵( سانتیمتر  ۶٠اسالمپ جریان
 کردن برای پر
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  ثانیه برای پرکردن و مقاومت در برابر جدا  ٨- ٣سانتیمتر:  ۵٠زمان برای جریان
 شدگی سنگدانه ها از شیرابه

 مقدار آب انداختن: کم 

  :درجه  ٢٠دقیقه، اختالط در  ١٢٠سانتیمتر پس از  ±۵سانتیمتر  ۶٠جریان کم
  سانتیگراد

 
  ) آزمایش پر کردن بتن از یک سمت در سایت ساختمانی۵

های قالب بندی وابستگی زیادی به شکل پی، ترتیب قرارگیری میلگردها، اندازه  موقعیت
روش پرکردن دارد. آزمایش باید با  صفحه ستون، شکل میل مهار یا پشت بندها، کیفیت بتن و

های واقعی سایت ساخت انجام گیرد. مدیر  استفاده از آزمایش دستگاه در همان موقعیت
ها و  پروژه باید مواد و فرآیندهای مناسب برای پرکردن را انتخاب و سپس در مورد آیتم

  گیری کند. معیارهای کنترل تصمیم
  

  
  بودن پرکردن بتن زیر صفحه ستونمراحل آزمون مؤثر  ١.۵.۴.٣ر تصوی
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  ) آزمایش عملکرد روش پرکردن بتن۶
هدف اصلی در آزمایش عملکرد پرکردن، قضاوت در مورد مصالح بتن، جزییات صفحه ستون 

ریزی است. مدیر پروژه باید در مورد معیار آزمایش بعد از  و مناسب بودن یا نبودن فرآیند بتن
 ۵نماید. برای مثال کمترین قطر حباب هوا در حدود گیری  تبادل نظر با ناظر، تصمیم

میلیمتر  ٢- ١های هوا با قطر  باشد. عمومًا حباب میلیمتر برای یک صفحه ستون ضخیم می
تأثیر قابل اغماضی دارند. نکات اصلی برای بحث در مورد طرح گام برای آزمایش پرکردن 

  باشد: مطابق زیر می
  

  یت برای بررسی آزمون کارایی پرکردن بتنهای دارای اهم آیتم ١.۵.۴.١ جدول

  های اندازه گیری برای نسبت پرشدگی روش  ساخت
  تعیین و 

  تصمیم گیری

. مصالح پر کننده (روانی 
اسالمپ، میزان شل بودن 

  اسالمپ)
  . روش پر کردن
  . زمان پر کردن

های هوا در نظر گرفته  . حداقل قطر حباب
  شده که در حفرات خالی قرار بگیرند.

. توزیع و خروج از محوریت فضاهای خالی 
  مجاز

. بار عمودی 
  طوالنی مدت
. توزیع تنش 
  مؤثر طی زلزله
  . مقاومت بتن
  .ضرایب ایمنی
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  سطح مؤثر پشتیبانی کننده و توزیع کننده تنش پخش شده تکیه گاه١.۵.۴.۴ شکل

  
وضعیت تأیید صفحه ستون جدا گردیده و  بعد از عمل آوری بتن برای مدت زمان مشخص،

گردد. معیار پذیرش با درصد پرکردن گروت یا بتن زیر صفحه ستون تعریف شده است.  می
درصد پر شدگی بتن بر اساس تنش حداکثر، توزیع فشار، مقاومت بتن و نتایج آزمایشات 

% ٩٠با نسبت پرکردن ١.۵.۴.۵گردد. به عنوان مثال، نتایج آزمایش در شکل  سازه تعیین می
  شده است. توزیع حفرات نیز یک فاکتور مهم در قضاوت خاصیت پرکردن است. نشان داده
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  مقایسه نتایج آزمون١.۵.۴.۵ شکل

  
های باال، صفحه ستون به چندین سطح تقسیم بندی شده و نسبت پرکردن برای  در وضعیت

مثال یک سطح تقسیم شده  ١.۵.۴.۴و تصویر  ١.۵.۴.٢هر کدام تنظیم شده است. جدول 
  دهد. قسمت و معیار پذیرش آن را نشان می ٩به 
  

های آزمون مؤثر بودن پر کردن بتن زیر صفحه ستون و یک مثال  آیتم١.۵.۴.٢ جدول
  برای ضابطه

    های مدیریت آیتم  ضابطه  مالحضات
میلیمتر یا بیشتر  ۵حباب هوا برابر قطر 

  به منظور نگه داشتن نسبت پر شدگی
 ١ شدن بتنمیزان پر   %٩٠بیشتر یا برابر با 

میلیمتر یا  ۵. حباب هوا برابر قطر 
  بیشتر

  . بدون فاصله آزاد مانده موضعی

% ٨۵بیشتر یا برابر با 
  در هر ناحیه و بخش

درصد پخش شدن 
  بتن در سطح

٢ 

  قطر مجاز

. بدون فاصله آزاد ناشی 
  از آب انداختگی

. بدون فاصله آزاد در 
  مازاد بر قطر مجاز

 ٣  فاصله آزاد
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  فضاهای خالی عالمت گذاری شده و نواحی تقسیم شده١.۵.۴.۴ شکل

  
حداکثر قطر حفرات مجاز کمتر از ضخامت صفحه فلنچ و صفحه ستون بصورت ترکیبی و یا 
کمتر از دو برابر ضخامت صفحه ستون به تنهایی است. برای مثال هنگامیکه ضخامت صفحه 

تر خواهد بود و مساحت کل حداکثر میلیم ۴٠تا  ٣٨میلیمتر است، دو برابر آن  ١٩ستون 
  باشد. سانتیمتر مربع یا کمتر می ٢٠حفرات مجاز 

  
  مدیریت ایمنی ١. ۵. ۵

بایستی تمامی عملیات را همراه با ایمنی در حین نصب تجهیزات جداسازی  مدیر پروژه می
های مربوطه را مطابق با قوانین ایمنی  ای و بخش ای و ساخت تراز جداسازی لرزهلرزه

  کشورهای مورد نظر تأیید نماید.
  ) کلیات ١

  الف) آموزش ایمنی باید برای کارگران جدید در سایت ساختمانی (کارگاه) فراهم باشد.
ای (که مسولیت  ب) یک مهندس دوره دیده توسط مدیر پروژه برای امور جداسازی لرزه

  مستقیم کارگران را دارد) انتخاب شود.
  من نگهداری گردد.ج) تجهیزات جداساز در محل ای
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  ) پیش از هر انتقال٢
های دستورالعمل به صورت واضح  الف) طرح کار روزانه، تقسیم کار، نکات قابل توجه و آیتم

  به کارگران توضیح داده شود.
های خراب  ب) وسایل و تجهیزات بصورت روزانه توسط افراد مسول کنترل شده و باید آیتم

  به مدیر پروژه گزارش گردد.حذف گردند. باید نتایج بازرسی 
  ) حین ساعات کار٣

  الف) محل عبور ایمن برای افراد و وسایل نقلیه فراهم گردد.
ب) ورود اشخاص ثالث به سایت ساختمانی ممنوع بوده و هیچ کس نباید به زیر تجهیزات 

  ای معلق توسط جرثقیل وارد یا تردد نماید. جداسازی لرزه
  ای از کارگران ماهر و دوره دیده استفاده گردد. لرزهج) برای نصب تجهیزات جداساز 

د) رفت و آمد و تردد ورودی/خروجی به سایت ساختمانی به دلیل وجود مخاطره برای افراد 
  بایستی به دقت کنترل و نظارت گردد. می
  ) پیش از ترک سایت ساختمانی۴

  الف) مصالح و تجهیزات انبار گردد.
  ب) سایت کاری، تمیز گردد.

  
  بازرسی در حین ساخت ١. ۵. ۶
  ای و قطعات مربوطه بازرسی و صحت سنجی برای تجهیزات جداساز لرزه ١. ۵. ۶. ١

  ای را تأیید نماید. مدیر پروژه باید پیش از نصب، عملکرد تجهیزات جداساز لرزه
  ) تأییدیه دقت نصب١

همتراز نگه داشتن جداسازهای االستومری به نحوی که با عملکرد ساختمان جداسازی شده 
ای تداخلی نداشته باشند، یک اصل مهم است. سختی افقی این جداسازها بسیار کم  لرزه

  سختی عمودی.٣٠٠٠/١تا   ٢٠٠٠/١است: از  
نصب) از موقعیت های بتن مسلح، انحراف (عدم دقت در  های فلزی یا سازه برای سازه

گردد. جداسازهای لغزنده تحت  جداسازهای االستومری منجر به تغییرشکل و اعوجاج می
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یک انحراف کوچک در حین نصب این جداسازها  کنند.نیروی بسیار کم افقی حرکت می
  شود.ای می عدم عملکرد سیستم جداساز لرزه منجر به

  ) تأییدیه دقت نصب اجزاء پس از بتن ریزی٢
ها برای جلوگیری از حرکت در اثر نیروی وارده در حین  از نصب صحیح، باید صفحه ستونبعد 

های فوقانی  بتن ریزی، ثابت گردانیده شوند. هنگامیکه صفحات لغزنده زیر صفحه ستون
نصب شده باشد، برخی اوقات به دلیل انعطاف و وزن بتن به موقعیت دقیق قرارگیری مورد 

یم. مدیر پروژه باید اطمینان حاصل کند که صفحه ستون پیش از کن انتظار دست پیدا نمی
بتن ریزی، جابجا نخواهد شد. (تمامی مراحل کاری توسط دوربین نقشه برداری و نقشه بردار 

  گردآورنده) - با تجربه کنترل گردد
  
  ای بازرسی تراز جداساز لرزه ١. ۵. ۶. ٢

  آورد. ها را نیز به عمل می بوده و بازرسیای  مدیر پروژه مسول ساخت تراز جداسازی شده لرزه
 ) فاصله آزاد اطراف ساختمان١

ای به  فاصله آزاد اجرا و ساخته شده در سایت ساختمانی یک ساختمان جداسازی شده لرزه
بایستی بیشتر از فاصله آزاد طراحی شده در نقشه، در نظر گرفته شود.  صورت عملی می

رواداری ساخت و انقباض و انبساط در اثر حرارت تعیین فاصله آزاد طرح، باید با توجه به 
  گردد.

 ) محافظت٢

جداسازهای االستومری توسط آتش سوزی و ضربه ممکن است آسیب ببیند. میراگرها در 
صورت گسترش ترک عملکرد مطلوبی نخواهند داشت. از محافظت این تجهیزات در حین 

  ساخت و ساز، باید اطمینان حاصل نمود.
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  ضابطه برای دقت در ساخت و ساز١.۵.۶.١ جدول
  جزییات بازرسی

  مدیریت آیتم  جزییات  مقدار کنترل
  محل  روش

دو راستای   تراز
نصب کردن   دقت افقی 1/400شیب:   متعامد

صفحه ستون 
  LRB  تحتانی

خط 
 X,Y,Z ±5mm  نقطه مرکزی  کش

دقت در موقعیت 
  نصب

کننده روکش کنید تا های الستیکی را با مصالح محافظت  بخش
  محافظت  صدمه نبینند. هیچ جسم اشتعال زایی را اطراف آن قرار ندهید.

دو راستای   تراز
  دقت افقی  1.500شیب:   متعامد

نصب کردن 
  صفحه لغزنده

جداساز 
  لغزنده

خط 
  X,Y,Z ±5mm  نقطه مرکزی  کش

دقت در موقعیت 
  نصب

کننده های لغزنده را با مصالح محافظت  های سطوح بخش
روکش کنید تا صدمه نبینند. هیچ جسم اشتعال زایی را اطراف 

  آن قرار ندهید.
  محافظت

  تراز
دو راستای 
متعامد و 
نقطه مرکزی

 1.500شیب: 

اعوجاج و 
پیچیدگی: 

و  1.400
  میلیمتر

دقت موقعیت 
نصب کردن   نصب

صفحه ستون 
  میراگر  تحتانی

خط 
  X,Y,Z ±5mm  نقطه مرکزی  کش

به از شوک و ضربه 
تجهیز جلوگیری 

  گردد.
میراگرها را با مصالح محافظت کننده روکش کنید تا صدمه 

  محافظت  نبینند.
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خط 
بیش از مقدار  تمامی مرزها  کش

  دقت عمودی  طرح

فاصله بین 
  سازه و دیوار

فاصله 
  آزاد

فاصله بین 
خندق دور تا 

دور ساختمان 
  و دیوار

  
(برپاسازی اسکلت فوالدی مستقیمًا بر روی ضابطه برای دقت ساخت ١.۵.۶.٢ جدول

  ها) صفحه ستون
  جزییات بازرسی

  آیتم مدیریت  جزییات  مقدار کنترل
  محل  روش

دو راستای و   تراز
  مراکز متعامد

  1.500شیب: 
اعوجاج و پیچیدگی: 

1.500 & 3mm 

  دقت افقی
نشاندن 
صفحه 
  ستون 

(بیس پلیت) 
  تحتانی

خط  جداساز
  X,Y,Z ±3mm  نقطه مرکزی  کش

دقت محل 
  قرارگیری

های الستیکی را با مصالح محافظت کننده روکش کنید تا  بخش
  محافظت  صدمه نبینند. هیچ جسم اشتعال زایی را اطراف آن قرار ندهید.

  
  ای بازرسی در اتمام ساخت ساختمان جداسازی شده لرزه ١.۵.٧

ای باید بازرسی را ترتیب داده و  لرزهمدیر پروژه پس از اتمام ساختمان جداسازی شده 
ای و قطعات نصب شده مربوطه را تأیید نماید. مدیر پروژه باید  تجهیزات جداسازی لرزه

ایشان در زمان تحویل ساختمان این گزارشات  گزارش پذیرش بازرسی را از ناظر دریافت کند.
مدیر پروژه، گزارشات را نگهداری و را باید به مالک یا مدیر پروژه و ناظر تحویل دهد. مالک یا 

تواند زمانبر  کنند. در هنگام بروز هر گونه نقص در اتمام بازرسی، انجام تعمیرات می آرشیو می
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و هزینه بر باشند. بنابراین انجام بازرسی با دقت در گام به گام ساخت و ساز توصیه اکید 
  گردد. می
  ) فرد مسئول١

  وژه (تعیین شده در پروژه) طراحی انجام پذیرد.انجام بازرسی باید توسط مدیر پر 
  ) بازرسی ٢

گیری  مدیر پروژه باید پس از تأیید ناظر، فردی را برای طراحی بازرسی تعیین کند. اندازه
های بازرسی  ها و روش و نگهداری بسیار دارای اهمیت است. برای آیتم مقادیر اولیه تعمیر

های جداسازی شده  تجهیزات جداساز و قطعات مربوطه به استاندارد تعمیرات ساختمان
گردآورنده).  - گردد (بخش دوم همین کتابمنتشر شده، رجوع می JSSIای که توسط  لرزه

های بازرسی که  ها و روش ها و آیتم موقعیت ١.۵.٧.٨تا ١.۵.٧.١و تصاویر ١.۵.٧.١جدول 
ها الزامی  دهند. پیش از بازرسی،کنترل سفت بودن پیچ توصیه شده را نشان می JSSIتوسط 

ها شل شده  گردند. اگر پیچ ها شل می است، چرا که بعضی اوقات در اثر بار روسازه، پیچ
ها انجام پذیرد. مهندس  گذاری روی لبه پیچ باشند، باید مجددًا سفت گردیده و عالمت

  تاسیسات و تجهیزات پروژه موارد زیر را باید تأیید نماید:
 های تاسیسات و روسازه  فاصله آزاد بین لوله 

 های تاسیسات با همدیگر فاصله آزاد بین لوله 

 
  ها برای تعمیرات ) تأیید عالمت گذاری٣

ها  دول زمانی بازرسیای، ج های جداسازی شده لرزه برای تعمیرات و نگهداری ساختمان
های نهایی و برای اطمینان از عملکرد صحیح ساختمان انجام  باید بر اساس نتایج بازرسی

گیری تغییرشکل تجهیزات جداساز و فواصلی که همیشه باید در همان محل  پذیرد. اندازه
یرات ها باید عالمت گذاری شود. استاندارد تعم گیرد. اندازه گیری موقعیت باشد، انجام می
دارد که این عالیم باید در اسناد طرح  ای بیان می های جداسازی شده لرزه برای ساختمان

  مشخص و در زمان بازرسی اتمام تأیید گردند.
های تجهیزات جداساز که به حد کافی سفت شده باشد (پس از  الف) برای مشخص کردن پیچ

  گردد) سفت شدن مجدد توسط مدیر پروژه انجام می
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اندازه گیری تغییرمکان افقی و عمودی تجهیزات جداساز (توسط مهندس بازرس ب) برای 
  گیرد) انجام می

ای و ساختمان اطراف (توسط مهندس  ج) برای اندازه گیری فاصله آزاد تراز جداساز لرزه
  پذیرد) بازرس یا توسط مدیر پروژه برای صفحات فلزی مدفون (داخل کار) انجام می

گیری موقعیت ساختمان (توسط  و صفحه با خطوط متعامد برای اندازهد) برای تنظیم شاغول 
  شود) مدیر پروژه انجام می

  ) تصحیح و اصالح۴
هایی را  هنگامیکه معیار طراحی مناسب نیست، مدیر پروژه باید با تبادل نظر با ناظر، قسمت

  که بر اساس معیار پذیرش نیست، تصحیح نماید.
 اظهار آن) نتایج بازرسی تعمیرات و ۵

ای، جدول زمانی بازرسی برای تعمیرات بعد از اتمام  برای ساختمان جداسازی شده لرزه
ساخت یک الزام است. ثبت بازرسی اتمام برای نگهداری مقادیر اولیه بسیار مهم است. مدیر 

های بازرسی را روی اوراق نگهداری و آرشیو نموده و به ناظر و مالک و مدیر  پروژه باید داده
  روژه ارائه دهد.پ
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  LRBتغییر مکان عمودی  ١.۵.٧.١تصویر  

  
       LRBبازرسی از اطراف  ١.۵.٧.٢تصویر 

  
  تأیید طول کافی سیم کشی برق ١.۵.٧.٣تصویر    

  
  تأیید انعطاف پذیری لوله کشی  ١.۵.٧.۴تصویر 
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  تأیید فاصله آزاد١.۵.٧.۵تصویر    

  
  تأیید سیستم دفع آب باران و زهکشی    ١.۵.٧.۶تصویر 

  
  تأیید فاصله آزاد بین فنس و تیرک محافظ از اجزاء جداسازی نشده ١.۵.٧.٧تصویر 

    
  ها و اجزاء جداسازی شده نشده تأیید فاصله آزاد بین لوله ١.۵.٧.٨تصویر 
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  های بازرسی در اتمام های بازرسی و روش آیتم ١.۵.٧.١جدول 
  محل یا تجهیز  بازرسیآیتم   روش بازرسی

  روش  دقت
  مندرجات

  برای بازرسی)( 
    تجهیز  جزییات  آیتم

  
  چشمی.

.اندازه 
  گیری

صدمات (خط و 
خراشیدگی، طول و 

  عمق)
  ظاهر

. LRB 
جداساز  .

  لغزنده
  جداساز

تجهیز جداسازی لرزه
 

ای
  

  
  چشمی

  خوردگی
  بخش فوالدی

  ها شل شدگی پیچ  
1 mm   اندازه

  گیری
های  بخش  افقیمقدار 

  مقدار عمودی    اتصاالت

 
اندازه 
  گیری

  تغییرشکل  

  آسیب  چشمی  
محافظ گرد و 

  غبار
  ظاهر  آسیب  چشمی  

 هیسترتیس
  میراگر

  خوردگی  چشمی  
  بخش فوالدی

  ها شل شدگی پیچ  چشمی  

  آسیب  چشمی  
های  بخش

  اتصاالت

1 mm  
اندازه 
  گیری

  ابعاد  ها اندازه

1 mm  
اندازه 
  گیری

  تغییرشکل  مقدار افقی

1 mm  چشمی  
برخورد با سایر 

  قطعات
محدوده 
  حرکتی

  ظاهر  آسیب  چشمی  
  مایع

  بخش فوالدی  خوردگی  چشمی  
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  ها شل شدگی پیچ  چشمی  

  آسیب  چشمی  
های  بخش

  اتصاالت

1 mm  
اندازه 
  گیری

  تغییرشکل  طول محرک

  نشتی  چشمی  
  مایع. 

  . روغن
  ظاهر  آسیب  چشمی  

محافظ حریق برای تجهیزات
  

ت در برابر حریق
محافظ

  آسیب  چشمی    
بخش 
  اتصاالت

1 mm  مقدار فاصله آزاد  چشمی  
فاصله آزاد 

بین محافظ 
  حریق

1 mm  موانع  چشمی  
محدوده 
  حرکتی

1 mm  
اندازه 
  گیری

  قدار فاصله آزادم
فاصله آزاد 
  افقی

  نقاط
اندازه  

  گیری

فاصله 
آزاد بین 

ساختمان 
و دیوار 
تراز جداسازی لرزه  حائل

 
ای

  
1 mm  

اندازه 
  گیری

  قدار فاصله آزادم
فاصله آزاد 
  عمودی

  چشمی  
تأیید عالمت 

  ها گذاری
نقاط عالمت 

  گذاری

  چشمی  
. قابلیت اشتعال 

  زایی
  . موانع

. قابلیت 
  اشتعال زایی
  وضعیت در تراز  . موانع

  چشمی  
  . نشتی
  . تقطیر

تهویه و 
 زهکشی

  موقعیت  چشمی  
موقعیت 
  قرارگیری

  شاغول
موقعیت 
  ساختمان
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1 mm  
اندازه 
  گیری

  مقدار جا به جا شده
دامنه قابل 
  حرکت

  موقعیت  چشمی  
موقعیت 
. لوله کشی   قرارگیری

  آب شهری
. لوله کشی 
  فاضالب

. لوله کشی 
  گاز

اتصاالت 
انعطاف 

پذیر برای 
لوله کشی و سیم کشی کشیلوله 

  

  خوردگی  چشمی  

  . قاب ثابت
  . قالب و آویز

  
با چکش 

ضربه 
  بزنید

شل شدگی در 
  ها پیچ

  نشتی  چشمی  

  مقدار فاصله آزاد  چشمی  
مقدار فاصله 

آزاد بین 
  یکدیگر

  . لوله کشی
. پایه لوله 
  کشی

  موقعیت  چشمی  
. موقعیت 
  قرارگیری

. سیم 
کشی برق و 

  ارت
های  . کابل

متصل 
  کننده

. کابل 
  صاعقه گیر

سیم 
 کشی برق

  طول کافی  چشمی  
. قابلیت 
حرکت در 
  هنگام زلزله

1 cm فاصله آزاد  مقدار فاصله آزاد  چشمی  
سازه و 
محیط   خندق

اطراف 
  ساختمان

پیرامون ساختمان
  

1 cm  فاصله آزاد  مقدار فاصله آزاد  چشمی  
خندق و 
  دیوار

  موقعیت  چشمی  
موقعیت 
  قرارگیری

  تابلوی هشدار دهنده
  سایر

  موقعیت  چشمی  
موقعیت 
  قرارگیری

قلم خط انداز و ثبت 
  دایمی تغییرمکان
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اندازه 
  گیری

  مقدار جا به جا شده
دامنه قابل 
  جا به جایی

 نواقص  موقعیت  گزارش  چشمی  

  
  ها نصب اتصاالت لوله ١.۶

  مطابق فرآیند طرح ساخت نصب گردد.قطعات مربوطه باید  ها و اتصاالت لوله
  
  محصوالت ١. ۶. ١
  ) تاریخ دریافت محصوالت١

مدیر ساخت بعد از مشاوره با تولید کننده در مورد کمیت (مقدار) و تاریخ حمل، تصمیم 
  کند. گیری می

 ) دریافت/ تخلیه بار٢

        روی رسید کاالها تأیید  غیره را بر مدیرساخت نام محصول،شماره محصول،موقعیت و
  کند.می
  ) انبارکردن٣

  محل انبار باید در محلی قرار گیرد که آسیبی به محصول وارد نشود.
  
  نصب ١.۶. ٢

ها به  ها باید محدوده حرکت مشخص باشد. با بستن اتصاالت لوله در نصب اتصاالت لوله
ها و  مناسب بودن اتصاالت لولهگردد. مدیرساخت،  ها تأمین می ساختمان و پی، ایمنی آن
  )١.١.۶.١نماید. (شکل  های نصب شده را تأیید می چگونگی اتصال و فلنچ لوله
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  اتصاالت لوله ١.١.۶.١شکل 

  
  های مهم در اتصاالت آیتم ١.۶.٣

های مختلف اتصاالت جلوگیری به عمل آورد. در  نصاب تاسیسات باید از بروز نشتی قسمت
  بایستی توجه نماید: اب تاسیسات به نکات زیر میزمان اتصال، نص

های آب بندی کننده اتصاالت لوله. در صورت  الف) اطمینان از مسطح و صاف بودن قسمت
  وجود زبری و یا بیرون زدگی در سطح فلنچ، امکان آسیب در بسته بندی وجود خواهد داشت.

ها را از طرف دیگر محکم کنید.  مهرههای انتظار را از کنار اتصال لوله وارد کرده و  ب) پیچ
  (همیشه مهره را سفت کنید نه پیچ را، گردآورنده)

ها را با آچار ترکمتر بر  های انتظار (بیرون آمده)، تمامی پیچ ج) پس از محکم کردن قطری پیچ
راهنما) در –اساس گشتاور مشخصه در جهت ساعتگرد محکم نمایید. مقادیر مبنا (مرجع 

  ی تولیدکننده بیان شده است.دفترچه راهنما
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  ای های میان مرتبه با سیستم جداسازی لرزه ساخت ساختمان ١. ٧
مدیر ساخت باید نکات مهم مربوط به اسناد طراحی ساختمان میان مرتبه با سیستم جداساز 

های مقابله با آتش سوزی با ناظر  را تأیید نماید. مدیرساخت همچنین باید در مورد روش
  نماید.تبادل نظر 

  
  کلیات طرح ١.٧.١

ساختمان با سطح جداساز در بخش سطح میانی طبقه روسازه با عنوان ساختمان میان مرتبه 
، شتاب ورودی زلزله در ها گردد. در اینگونه ساختمان می دارای سیستم جداساز اطالق

های جداساز  کند. در ساختمان ای کاهش پیدا نمی قسمت تحتانی تراز جداسازی لرزه
باشد، اما با انتخاب  مول، تراز جداساز در زیر ساختمان قرار داشته و شامل خندق میمع

سیستم جداساز میان مرتبه دیگر نیازی به خندق وجود ندارد. عالوه بر این بعضی مواقع 
  رود. برای جلوگیری از لطمات ناشی از سیل نیز بکار می

بندی شده بر اساس محل نصب تراز  طبقه ١.٧.١.١یک سیستم جداساز میان مرتبه در شکل 
توان به عنوان اتاقی برای  تراز جداساز را می ١.٧.١.٢دهد. مطابق شکل  جداساز را نشان می

  مورد استفاده قرار گیرد. آناقامت یا پارکینگ و یا شبیه به 
  

  
  ای در ترازهای مختلف های جداسازی شده لرزه ساختمان١.٧.٧.١شکل 
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  جداسازی نوع تراز ١.٧.١.٢ شکل

  
شود، جداسازها در  ای به عنوان محل اقامت استفاده می هنگامی که تراز جداسازی لرزه

های مهاری در  گردد. برای باقی ماندن در موقعیت صحیح، از بولت ها نصب می باالی ستون
ها با بتن سیالیت باال (روانی باال) استفاده  ها پس از بتن ریزی ستون زیر صفحه ستون ستون

  دهد. فرآیند ساخت را نشان می ١.٧.١.١شود. تصویر  می
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  فرآیند ساخت١.٧.١.١تصویر 

  
  های مهم آیتم ١. ٧. ٢

  میان مرتبه مطابق زیر:ای  در سیستم جداسازی لرزه  اقدامات متقابل ویژه مورد نیاز
  ای ) تغییرمکان دیوارهای داخلی و خارجی تراز جداسازی لرزه١
  ای تراز جداسازی لرزه  های عبوری از ) تغییرمکان پله٢
  ای های عبوری از تراز جداسازی لرزه ) تغییرمکان آسانسورها و شفت٣
  ای  های عبوری از تراز جداسازی لرزه ) اتصاالت لوله۴
  مقابل آتش ) حفاظت در۵

  ای ) عملکردهای تغییرمکان دیوارهای خارجی و داخلی تراز جداسازی لرزه١
باید از پوشش مناسب برای مقابله با هوازدگی و حریق در درزهای دیوارهای خارجی سطح 

) برای اطمینان از حرکت مصالح (پوشش) مقاوم در ١.٧.٢.١جداساز استفاده نمود. (تصاویر 
حرکت ساختمان باید آزمون انجام پذیرد. این مصالح نباید با تغییرمکان برابر آتش در هنگام 
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تحتانی تراز جداساز در هنگام زلزله، دچار آسیب شود. باید  های فوقانی و نسبی بین قسمت
  گردد. ارزیابی گردد که این مصالح بعد از زلزله به موقعیت اصلی خود باز می

  

   
  بین دیوارهای خارجیگپ (فضای خالی)  ١.٧.١.٢ تصویر 

  
  جزییات گپ (فضای خالی)١.٧.٢.١شکل 

  
  ای های عبوری از تراز جداسازی لرزه ) دیتیل راه پله٢
باشد. فضای خالی بین  های عبوری از سطح جداساز معموًال بصورت آویز از روسازه می پله

  )١.٧.٢.٢پلکان و سازه اطراف باید حفظ گردد. (شکل 
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  راه پلهدیتیل ١.٧.٢.٢شکل 

  
  تراز جداساز  های عبوری از  ) جزییات آسانسور و شفت٣

بایستی حفظ گردد.  فاصله خالی اطراف (فاصله عمودی) شفت آسانسور در هنگام زلزله می
  )١.٧.٢.٣(شکل 
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  ها شفت آسانسور با قابلیت تغییرشکل در مقابل زلزله آسانسور معلق

  ای و آسانسورهای معمولیجداسازی لرزهآسانسورهای منطبق با تراز  ١.٧.٢.٣شکل 
  

  ای پوشش محافظ در برابر حریق در تراز جداسازی لرزه ١. ٧. ٣
های جلوگیری از  ای وجود داشته باشد، تأیید روشاگر خطر بروز حریق در تراز جداسازی لرزه

  های ضدحریق و پوشش ضد حریق جداساز، الزم است. آتش مانند استفاده از بلوک
  ای های مهم برای ساخت بلوک ضدحریق در تراز جداساز لرزه آیتم) ١

      های جداساز باید توسط مدیر ساخت تأیید گردد. (جدول روش نصب ضدحریق در ستون
١.٧.٣.١(  

  
  چک لیست کارهای مربط به پوشش محافظ در برابر حریق١.٧.٣.١جدول 

    ها آیتم  روش اطالح
پوشش مقاوم در برابر 

  تعویض نماییدحریق را 
فاصله کافی برای نصب مصالح پوشش مقاوم 

پوشش عایق   در برابر حریق
حریق 

جداسازهای 
  ای لرزه

  تجهیز را تعویض نمایید
تداخلی بین پوشش مقاوم در برابر حریق و 

  ای وجود نداشته باشد تجهیز جداسازی لرزه
نوع مصالح مقاوم در برابر 
  حریق را عوض نمایید

جزییات پوشش مقاوم در برابر برای بازرسی 
  ای حریق جداسازهای لرزه
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  های ساخت برای پوشش مقاوم در برابر حریق ) مثال٢
  های متحرک مدل پنل -الف

  

  
  هایی برای ساخت پوشش مقاوم در برابر حریق مثال - الف ١.٧.٣.١ شکل

  
ماندگار منجر به ایجاد توان تجهیزات را مورد بازرسی قرار داد. تغییرمکان  با بازکردن درب می

  گردد. گپ (فضای خالی) می
  ای مدل چند مرحله - ب
  

  
  هایی برای ساخت پوشش مقاوم در برابر حریق مثال -ب ١.٧.٣.١شکل 
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توان تجهیز را مورد بازرسی قرار داد. تغییرمکان ماندگار به ندرت منجر  ها می با باز کردن باکت
  گردد. به ایجاد گپ (فضای خالی) می

  
  پیوست ١. ٨
  ای بازرسی تجهیزات و آزمایش عملکرد تجهیزات جداسازی لرزه ١. ٨. ١
  هایی برای تولید و بازرسی  ) دستورالعمل١

شود.  تأیید فرآیند تولید و بازرسی توسط مدیرساخت تحریر و به ناظر تحویل داده می
با اسناد طراحی همچنین توسط مدیرساخت تأیید گردیده که فرآیند تولید و بازرسی مطابق 

  بوده و در صورت نیاز جهت مشاوره، به ناظر ساخت ارجاع داده خواهد شد.
  ) بازرسی مصالح٢

ای و مطابقت آن با گواهی محصول و  مصالح مورد استفاده در تجهیزات جداساز لرزه
شود. عمومًا این امر توسط آزمایش  دستورالعمل بازرسی توسط مدیرساخت تأیید می

  گردد. اسنادی مانند ورق خام مصالح انجام می کی مواد و یاخصوصیات فیزی
  ) بازرسی ظاهری٣

مدیرساخت به صورت چشمی چگونگی جلوگیری از خوردگی و مطابقت آن با اسناد طراحی 
را جهت اطمینان از عدم وجود خراشیدگی، تغییرشکل های مشهود و پوست پوست شدگی 

  نماید. رنگ بررسی می
  ) بازرسی ابعاد۴
نماید. بازرسی  یرساخت بازرسی ابعاد را مطابق با دستورالعمل بازرسی و تولید تأیید میمد

باشد. ارتفاع محصول،  ای متفاوت می اندازه گیری نسبت به نوع تجهیز جداسازهای لرزه
شیب صفحات باال و پایینی فلنچ، انحراف در جهت افقی، ضخامت صفحه و موقعیت سوراخ 

  بایستی کمتر باشد. مجاز در اسناد طراحی می پیچ که از مقادیر مشخص
  ) آزمایشات عملکرد۵

العمل فرآیند بازرسی تولید مدیر ساخت آزمایشات عملکرد برای جداسازها را مطابق با دستور 
  های اصلی بازرسی مطابق زیر است: نماید. آیتم ، بررسی میکننده

  * سختی افقی و عمودی جداسازها 
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  میرایی معادل برای جداسازها و میراگرها* بار وارده و ضریب 
  ها * ضریب اصطکاک جداسازهای لغزنده

در مورد میراگرها از طریق مدارکی مانند نتایج تولیدکننده تأیید گردد و در صورت  امکان دارد
بایستی  سهولت آزمایش عملکرد بر روی میراگر واقعی مانند میراگر روغنی، این آزمایش می

باشد که در فرآیند  ار قضاوت برای پذیرش محصوالت در محدوده مجازی میانجام پذیرد. معی
  تولید و بازرسی به آن اشاره شده و در اسناد طراحی وجود دارد.
شود و تعدادی از آزمایشات در  آزمایشات عملکرد عمدتًا برای کلیه محصوالت انجام می

تأیید نتایج گزارش تولید  بازرسی روی سایت حذف شده و قضاوت پذیرش یا رد را از طریق
هایی مثل  توان انجام داد. در زمان اصالح فرآیند اندازه گیری بر طبق موقعیت کننده می

گیری،  مدیریت دما، سرعت بارگذاری و یا اعتبار گواهی کالیبراسیون تجهیزات اندازه
از های تولید تجهیزات جداس مدیرساخت روش اصالح و مناسب بودن آن برای دستورالعمل

  کند. ای و بازرسی آنها را تأیید می لرزه
ای دارای قطرهای یکسان باشند، عملکردشان بر  حتی اگر جداساز از نوع الستیکی الیه الیه

اساس سختی، تعداد این جداسازها و اندازه هسته آنها ، متفاوت خواهد بود. جداسازهای 
های الستیک، داشتن  متفاوت الیهلغزنده با االستومر دارای سختی االستومر مختلف و تعداد 

های با اصطکاک پایین یا زیاد هستند. مدیرساخت  ضریب اصطکاک مختلف مانند لغزنده
ای توضیح داده شده در مدارک طراحی و مشخصات آنها،  عملکرد تجهیزات جداساز لرزه

اید. نم ای را بررسی می مصالح مورد استفاده و تمامی مالحظات نصب تجهیزات جداساز لرزه
  های بازرسی عملکرد هر تجهیز که در بخش زیر نشان داده شده است. هایی برای روش مثال
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  LRBکنترل کیفیت و آزمایش عملکرد  ١. ٨. ٢
  

 LRBکنترل کیفیت و آزمایش عملکرد  ١.٢.٨.١جدول 
PIC 

  ضابطه  روش تعمیر
دوره 
  تکرار

    آیتم بازرسی
CM MFR 

D  D 

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

  جدید گردد

به نحوی که 
در 

مشخصات 
اشاره 

گردیده 
  است

یکبار 
در 
  پروژه

  سختی

مشخصات 
فیزیکی 
  الستیک

آزمون 
  مصالح

  تنش کششی
  مقاومت کششی

  ازدیاد طول  تمامی

D  D  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

  جدید گردد

به نحوی که 
در 

مشخصات 
اشاره 

گردیده 
  است

یکبار 
بر روی 

هر 
 شمش

  ورق خام فوالد

D  D  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

  جدید گردد

به نحوی که 
در 

مشخصات 
اشاره 

گردیده 
  است

  ورق خام سرب  تمامی

C  M  بدون خط و   ترمیم گردد
بازرسی   جداسازها پس از تولید  تمامی  خراشیدگی

  چشمی

C  M  

ترمیم 
گردیده یا 

مرجوع شده 
و درخواست 

تجهیز 

±1.5% & 
±6mm    

  
  
  
  

  ارتفاع جداساز

آزمون 
  ابعادی

قطر   0.5%
فلنچ و 
±3mm  

  شیب فلنچ

±0.5% & 
±4mm 

  قطر خارجی الستیک
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    ±3mm  جدید گردد
  تمامی

  قطر خارجی فلنچ
کمتر یا برابر 

  تفاوت فلنچ  5mmبا 

1.2 mm±  نصب سوراخ پیچ متصل کننده 

0.5 mm±  قطر سوراخ پیچ متصل کننده 

C  M  ترمیم گردد  

به نحوی که 
در 

مشخصات 
اشاره 

گردیده 
  است

بیشتر 
از 
۵٠ %

برای 
  هر نوع

  ضخامت غشاء

روش 
مقاوم در 

برابر 
  خوردگی

C  M  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

  جدید گردد

20±%  

  تمامی

سختی 
عمودی 

)Kv(  
  عمودی  

آزمایش 
  کارایی

20±%  
سختی 
عمودی 

)Kh(  
NRB 

مشخصات 
  افقی

20±%  

سختی 
پس از 
تسلیم 
شدگی 

)Kd(  LRB  

نیروی 
بازدارنده 

)Qd(  

20±%  

سختی 
معادل 

)Keq(  
HDR   میرایی

معادل 
)Heq(  
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: M: مشخص شده در اسناد طراح، D: بازرسی توسط مدیر پروژه تعیین شده، C نکات:

جداساز :LRBای،  جداساز االستومر طبیعی الیه الیه:MFR ،NRBبازرسی توسط 
  ای با میرایی باال : جداساز االستومری الیه الیهHDRای با هسته سربی،  االستومری الیه الیه

  
  LRBروش ابعاد ١.٨.٢.٢جدول 

  آیتم بازرسی  گیری اندازه
 1Hارتفاع جداساز : 

توسط کولیس. مقدار متوسط گوشه متعامد  ۴اندازه گیری
 بایستی توسط جبران حرارتی اصالح گردد. می

  

 1δشیب فلنچ: 

  مقدار بزرگتر از دو شیب متعامد بر هم
 fDقطر خارجی فلنچ: 

 گیری با متر نواری اندازه

  rDقطر خارجی الستیک: 
 گیری کنید قطر داخلی قالب فلزی را اندازه

 2δتفاوت فلنچ: 

 دو نقطه متعامد را با گونیا و فیلر گیری اندازه بگیرید.

  Pفاصله پیچ متصل کننده: 
  گیری کنید . با متر نواری اندازه

  . با شابلون بررسی نمایید
  ها قطر سوراخ پیچ

  گیری کنید . با کولیس اندازه
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 LRBشمای صدمات و تغییر شکل وارده به  ١.٨.٢.١جدول 

 
  ) مثال آزمایش عملکرد لغزنده دارای االستومر ١

نماید که تمامی  مدیر ساخت باید برای آزمایش عملکرد لغزنده دارای االستومر، تأیید می
  باشد. می١.٨.٢.١های استفاده شده در جدول شکل  های تجهیزات از روش بازرسی

  
  ای های آزمون کارایی جداساز االستومری الیه الیه آیتم ١.٨.٢.٣جدول 

  آیتم  روش
دامنه بار، با بار عمودی معادل با تنش  %30±سیکل بارگذاری در  ٣پس از 

استاندارد، با استفاده از نقطه تغییرمکان و بار ماکزیمم و نقطه تغییرمکان و 
  )١.٨.٢.٢ بار مینیمم سیکل سوم محاسبه را انجام دهید (شکل

ثابت فنری 
  عمودی

) با بار عمودی معادل γکرنش برشی ( %100±سیکل بارگذاری در  ٣پس از 
با تنش استاندارد، با استفاده از نقطه تغییرمکان و بار ماکزیمم و نقطه 

  تغییرمکان و بار مینیمم در سیکل سوم محاسبه را انجام دهید 
  )١.٨.٢.٣(شکل 

ثابت فنری 
  افقی
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1 2

1 2

P P

δ δ
  : ثابت فنر افقی

  روش محاسبات برای سختی فنر افقی  ١.٨.٢.٣شکل 
  

        



1 2

1 2

Q Q

X X
    : ثابت فنر افقی

  روش محاسبات برای سختی فنر عمودی ١.٨.٢.٢شکل 
  

  LRB) مثال آزمایش عملکرد ٢
نماید که تمامی  مدیر ساخت باید برای آزمایش عملکرد لغزنده دارای االستومر، تأیید می

  باشد. می ١.٨.٢.۴های استفاده شده در جدول  های تجهیزات از روش بازرسی
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 LRBهای آزمون کارایی برای  آیتم ١.٨.٢.۴جدول 

  آیتم  روش
دامنه بار، با بار عمودی معادل با تنش  %30±سیکل بارگذاری در  ۴پس از 

استاندارد، با استفاده از نقطه تغییرمکان و بار ماکزیمم و نقطه تغییرمکان و بار 
  )١.٨.٢.۴مینیمم سیکل سوم محاسبه را انجام دهید (شکل 

سختی 
عمودی 

)Kv(  
) با بار عمودی معادل با γکرنش برشی ( %100±سیکل بارگذاری در  ۴پس از 
را با خطوط رگرسیون متوسط از نقطه  Kd1,2تاندارد، تنش اس 2δ تا نقطه   2/

 1δ   در سیکل سوم محاسبه را انجام دهید2/
  )١.٨.٢.۵(شکل  

سختی پس 
از تسلیم 
شدگی 

)Kd(  
) با بار عمودی معادل با γکرنش برشی ( %100±سیکل بارگذاری در  ۴پس از 

را با خطوط رگرسیون متوسط از نقطه  Qd1,2تنش استاندارد،  2δ تا نقطه   2/
 1δ   در سیکل سوم محاسبه را انجام دهید 2/

  )١.٨.٢.۵(شکل  

نیروی 
بازدارنده 

)Qd(  

  

  
  روش محاسبات برای سختی فنر افقی      ۵.٢.١.٨شکل 
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  روش محاسبات برای سختی فنر عمودی ۴.٢.١.٨شکل 

  

  کنترل کیفیت جداساز لغزنده  ١. ٨. ٣
  کنترل کیفیت جداساز لغزنده همراه با االستومر ١. ٨. ٣. ١
  

  کنترل کیفیت جداساز لغزنده همراه با االستومر ١.٣.١.٨جدول 
PIC 

دوره   ضابطه  ترمیم
    آیتم بازرسی  تکرار

CM MFR 

D  D  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

 جدید گردد

به نحوی 
که در 

مشخصات 
اشاره 

گردیده 
  است

یکبار در 
  پروژه

  سختی

کارایی فیزیکی 
الستیک 

(االستومر) و 
آزمون مصالح  مصالح لغزنده

  
تنش 
  کششی

مقاومت 
  کششی
ازدیاد 
  طول

D  D  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

  جدید گردد

به نحوی 
که در 

مشخصات 
اشاره 

گردیده 
  است

  ورق خام فوالد  تمامی



 ١۴١های جداسازی ...       ای ژاپن برای روش ساخت ساختمان :استانداردهای انجمن جداساز لرزهفصل اول

C  M  ترمیم گردد 

بدون . 
خط و 

  خراشیدگی
. بدون 
  خوردگی

  پس از تولید جداسازها  تمامی

بازرسی چشمی
  

C  M  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

 جدید گردد

3mm±  

 
 
 

  تمامی

  جداسازارتفاع 

L
R

B
  

آزمون ابعادی
  

0.5%  
قطر فلنچ 

 3mmو 
  شیب فلنچ

3mm±  قطر خارجی الستیک  
±0.5% & 

±4mm  قطر خارجی مصالح لغزنده  
-3mm  تا

+5mm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تمامی

  طول هر جهت

صفحه لفزنده
  

2mm±  ضخامت 

کمتر یا 
برابر با 
1.500 
طول 
پلیت 
  لغزنده

 هموار و صاف بودن

به نحوی 
که در 

مشخصات 
اشاره 

گردیده 
  است

  زبری سطحی (برای 
های بدون پوشش  پلیت

  محافظ)

به نحوی 
که در 

مشخصات 
اشاره 

گردیده 

  ضخامت سطحی (برای
های بدون پوشش  پلیت

  محافظ)



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ١۴٢

  است
-3mm  تا

+5mm 

طول هر سمت صفحه ستون 
  پدستال

1.2mm±  
  تمامی

های متصل  فاصله سوراخ پیچ
پیچ  کننده
  

0.5mm±  های متصل  قطر سوراخ پیچ
  کننده

C  M  ترمیم گردد 

به نحوی 
که در 

مشخصات 
اشاره 

گردیده 
  است

بیش از 
۵٠ %

برای هر 
  نوع

  ضخامت غشاء

ت در برابر 
ش محافظ

رو
خوردگی

  
C  M  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

 جدید گردد

30%±  

  تمامی

سختی 
عمودی 

v(K )  
  عمودی

آزمون کارایی
  

20%±  
سختی 
افقی

h(K مشخصات   (
  افقی

20%± 

ضریب 
اصطکاک

  (μ)ی 
  

: مشخص شده در MFR ،D: بازرسی توسط Mتعیین شده،  CM: بازرسی توسط C نکات:
  فرد مسئول: PICاسناد طرح 

  
  
  



 ١۴٣های جداسازی ...       ای ژاپن برای روش ساخت ساختمان :استانداردهای انجمن جداساز لرزهفصل اول

  روش تأیید ابعاد جداساز لغزنده همراه با االستومر ٢.٣.١.٨جدول 
  های بازرسی آیتم  روش اندازه گیری

 1Hارتفاع جداساز : 

  . ارتفاع شامل مصلح لغزنده
گوشه متعامد توسط کولیس.  ۴گیری . اندازه

 بایستی توسط جبران حرارتی مقدار متوسط می
  اصالح گردد.

 
  

 1δشیب فلنچ: 

  نقطه متعامد بر هم ۴مقدار بزرگتر از 
 fDقطر خارجی فلنچ: 

  گیری با متر نواری اندازه
  SDقطر خارجی مصالح لغزنده: 

  گیری با متر نواری اندازه
  rDقطر خارجی مصالح لغزنده: 
  گیری کنید قطر داخلی قالب فلزی را اندازه

  1Wطول پلیت لغزنده: 
 دو نقطه متعامد را با متر نواری اندازه گیری کنید

  2Wطول هر سمت صفحه ستون پدستال: 
 متعامد را با متر نواری اندازه گیری کنیددو نقطه 

  2Hضخامت صفحه : 
  گیری کنید با کولیس اندازه

  صاف و مسطح بودن جداساز لغزنده
هر گپ (فاصله خالی) بین سطح و صفحه لغزنده 

های مستقیم با فیلرگیری در هر راستا  و گوشه
  گیری شود. اندازه



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ١۴۴

لغزنده (برای پلیت بدون پوشش زبری پلیت 
  محافظ)

سطح پلیت لغزنده با زبری جهت مقابل آن، را 
  گیری کنید. اندازه

ضخامت غشاء (برای پلیت همراه با پوشش 
  محافظ)

  ضخامت غشاء را با فیلرزنی اندازه گیری کنید.
  Pفاصله سوراخ پیچ متصل کننده: 
  . با متر نواری اندازه گیری کنید

  شابلون بررسی نمایید. با 
  قطر پیچ متصل کننده

  با کولیس اندازه گیری کنید
  

  
  شکل صدمات وارده به جداساز لغزنده با االستومر ١.٣.١.٨شکل 

  
  
  
  



 ١۴۵های جداسازی ...       ای ژاپن برای روش ساخت ساختمان :استانداردهای انجمن جداساز لرزهفصل اول

  آیتم برای آزمون کارایی جداساز لغزنده همراه با االستومر ٣.٣.١.٨جدول 
  آیتم  روش

دامنه بار، با بار عمودی معادل با تنش  %30±سیکل بارگذاری در  ۴پس از 
استاندارد، با استفاده از نقطه تغییرمکان و بار ماکزیمم و نقطه تغییرمکان و 

  )٢.٣.١.٨بار مینیمم سیکل سوم محاسبه را انجام دهید (شکل 

سختی 
عمودی 

v(K )  
تغییرشکل برشی با بار عمودی معادل  %200±سیکل بارگذاری در  ۴پس از 

منحنی  2δو  1δرا با استفاده شیب متوسط در نقطه 1l,rkبا تنش استاندارد، 
  )٣.٣.١.٨سوم محاسبه را انجام دهید (شکل  هیسترزیس سیکل

سختی اولیه 
d(K )  

تغییرشکل برشی با بار عمودی معادل  %200±سیکل بارگذاری در  ۴پس از 
را بر مقدار بار  d2Qو  d1Qبا تنش استاندارد، متوسط نیروی بازدارنده 

  )٣.٣.١.٨عمودی تقسیم نمایید (شکل 

ضریب 
اصطکاک

d(Q )  
  

  
  روش محاسبات برای سختی فنر افقی ٢.٣.١.٨شکل 

  
  
  



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ١۴۶

        
  روش محاسبات برای سختی فنر عمودی ٣.٣.١.٨شکل 

  
   کنترل کیفیت و آزمون کارایی جداسازهای لغزنده قوس دار (گوی سان) ۴.٣.١.٨جدول 

PIC آیتم بازرسی  دوره تکرار  ضابطه  ترمیم    
CMMFR

D  D  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز جدید 

  گردد

به نحوی که در 
مشخصات 

اشاره گردیده 
  است

  تمامی

  ورق خام فوالد

آزمون مصالح
  

D  D  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز جدید 

  گردد

به نحوی که در 
مشخصات 

اشاره گردیده 
  است

مقاومت 
ورق خام   کششی

مصالح 
  لغزنده

ازدیاد 
  طول
  سختی

C  M  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز جدید 

  گردد

. بدون خط و 
  خراشیدگی

 . بدون اعوجاج
بایستی  . می

رنگ آمیزی 
  گردد

مصالح   تمامی
  لغزنده

جداسازها 
پس از 
  تولید

بازرسی ظاهری
  



 ١۴٧های جداسازی ...       ای ژاپن برای روش ساخت ساختمان :استانداردهای انجمن جداساز لرزهفصل اول

. بدون خط و 
  خراشیدگی

. بدون گرد و 
  غبار

. بدون زنگ 
  زدگی

. بدون 
  خوردگی

پلیت 
  لغزنده

C  M  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز جدید 

  گردد

±2mm  

  
  تمامی

  ارتفاع جداساز

آزمون ابعادی
  

کمتر یا برابر با 
مقدار  ١.٣٠٠

  طراحی
  شیب جداساز

±2mm  شعاع سطح قوس دار  
±3mm طول سطح قوس دار  

با شابلون 
  بررسی گردد

طول سوراخ پیچ 
  متصل کننده

C  M  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز جدید 

  گردد

به نحوی که در 
مشخصات 

اشاره گردیده 
  است

بیش از 
% برای ۵٠

  هر نوع
  ضخامت غشاء

ش ضد خوردگی
رو

  

  M  د

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز جدید 

  گردد

8%±  

  
  تمامی

سختی 
افقی 

)K2(   آزمون
کارایی 
  افقی

آزمون کارایی
  

±0.015 

ضریب 
اصطکاک 

)μ(  
: مشخص شده در MFR ،D: بازرسی توسط Mتعیین شده،  CM: بازرسی توسط C نکات:

  : فرد مسئولPICاسناد طرح 



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ١۴٨

  دار روش تأیید ابعاد جداساز لغزنده با سطح قوس۵.٣.٨.١جدول 
  آیتم بازرسی  گیری روش اندازه

 1Hارتفاع جداساز: 

  استفاده نماییدنقطه  ۴. از مقدار متوسط 

 

  شیب جداساز
  نقطه متعامد استفاده نمایید ۴. از مقدار متوسط 

  دار شعاع سطح قوس
. هر گپ (فاصله خالی) بین شعاع استاندارد و 

  گیری نمایید. سطح جداساز را با فیلر زنی اندازه
  دار طول پلیت سطح قوس

  گیری نمایید . با متر نواری اندازه
  متصل کننده فاصله سوراخ پیچ

  . با شابلون بررسی نمایید
بایستی بررسی گردند عبارتند از  هایی که می آیتم

  ها و موقعیت آنها قطر سوراخ
  

  دار های آزمون کارایی جداساز لغزنده با سطح قوس آیتم ۶.٣.٨.١جدول 
  آیتم  روش

با بار معادل  %200±سیکل بارگذاری در تغییرمکان برشی  ۴پس از 
را با متوسط در نقاط  K2u,dعمودی با تنش استاندارد،  1δ و  2/

 1δ   منحنی هیسترزیس در سیکل سوم محاسبه نمایید.2/
  )۴.٣.٨.١(شکل  

سختی دوم 
2(K )  

با بار معادل  %200±سیکل بارگذاری در تغییرمکان برشی  ۴پس از 
را بر  d2Qو  d1Qعمودی با تنش استاندارد، متوسط نیروی بازدارنده 

  )٣.٣.٨.١مقدار بار عمودی تقسیم نمایید. (شکل 

ضریب 
  (μ)اصطکاک 



 ١۴٩های جداسازی ...       ای ژاپن برای روش ساخت ساختمان :استانداردهای انجمن جداساز لرزهفصل اول

  


  1u 1d2u 2d
2

Q QK K
K μ

2 2P
  

  روش محاسبه سختی ثانویه و ضریب اصطکاک۴.٣.٨.١شکل 
  

  کنترل کیفیت و آزمون کارایی میراگرها ١. ٨. ۴
  

  شکل Uکنترل کیفیت و آزمون کارایی میراگر فوالدی   ١.۴.٨.١جدول 
PIC آیتم بازرسی  دوره تکرار  ضابطه  ترمیم   

CM MFR

D  M  
مرجوع 

گردیده و 
درخواست 

تجهیز 
 جدید گردد

در به نحوی که 
مشخصات اشاره 
  گردیده است

بار در هر  ٣
سری ورق 

خام و 
عملیات 
  حرارتی

  سختی

آزمون 
  مصالح

نقطه 
 بازدارنده

مقاومت 
  کششی

  ازدیاد طول

D  C  
به نحوی که در 

مشخصات اشاره 
  گردیده است

  تمامی
ورق خام 
  فوالد

C  M  ترمیم گردد  
. بدون خط و 
  خراشیدگی

  ظاهر  تمامی
بازرسی 
  ظاهری



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ١۵٠

  شدگی. بدون غر 
بایستی رنگ  . می

  آمیزی گردد

C  M  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

  جدید گردد

±10mm 

  
  تمامی

ارتفاع 
  میراگر

آزمون 
  1.5mm±  ابعادی

ضخامت و 
عرض 
  میراگر

±12mm  طول میراگر  

C  M  ترمیم گردد  
بیشتر یا برابر با مقدار 
  در نظر گرفته شده

بیشتر از 
برای هر  50%

  نوع

آزمون 
ضخامت 
  غشاء

روش 
محافظت 
در برابر 
  خوردگی

C  M  

ترمیم گردد 
یا مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

  جدید گردد

  تمامی  بدون نامنظمی

  ظاهر

آزمون 
بخش 
جوشکار
  ی شده

برای گلمیخ 
ها پس از 
  جوشکاری

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

  جدید گردد

  نامنظمیبدون 
تعداد 

 مشخص شده

آزمون 
ضربه زدن 

  به 
گلمیخ های 
جوشکاری 

  شده

D  M -  
±10%  

آزمون نمونه 
برداری برای 

سال  ٢هر 

سختی 
آزمون   اولیه

  کارایی
نیروی  ±10%



 ١۵١های جداسازی ...       ای ژاپن برای روش ساخت ساختمان :استانداردهای انجمن جداساز لرزهفصل اول

  بازدارنده  یکبار

بدون شکست پس از 
سیکل در ماکزیمم  ۵

  تغییرشکل

کارایی 
تحت 

تغییرشکل 
  نهایی

  
: مشخص شده در MFR ،D: بازرسی توسط Mتعیین شده،  CM: بازرسی توسط C نکات:

  : فرد مسئولPICاسناد طرح 
  

  شکل Uروش تأیید ابعاد میراگر فوالدی  ٢.۴.٨.١جدول 
  های بررسی ابعاد آیتم  گیری روش و ضابطه اندازه

  دو نقطه هر سمت میراگر
  های موازی) های گردشکل و بخش (بخش

 . ±1.5mm*1مقدار طرح  
  

  ضخامت و عرض میراگر

  
  ارتفاع داخلی بین دو صفحه ستون

 . ±10mmمقدار طرح  
  

  ارتفاع میراگر

  

  های متصل شده (بازوهای میراگر) ارتفاع میله
 . ±12mm*1مقدار طرح  

  عرض میراگر

  
  

  
  باشد. : ضابطه بنا بر اندازه میراگر متفاوت می 1* نکته

  
  
  



  ای های جداسازی شده لرزه مباحث ویژه در ساختمان      ١۵٢

  کیفیت میراگر روغنیکنترل  ٣.۴.٨.١جدول 
PIC 

  ضابطه  ترمیم
دوره 
  تکرار

    آیتم بازرسی
CMMFR

D  D  

مرجوع 
گردیده و 

درخواست 
تجهیز 

 جدید گردد

به نحوی که 
در 

مشخصات 
اشاره 

 گردیده است

هر بار 
تحویل 
  محموله

  ورق خام سیلندر

آزمون مصالح
  ورق خام بازو  

  (پیستون مرکزی)
  اتصالورق خام پین 

  سیال روغن

C  M  ترمیم گردد 

. بدون 
  آسیب

. بدون 
  اعوجاج

  بازرسی چشمی  تمامی

بازرسی چشمی
  

C  M  ترمیم گردد 

به نحوی که 
در 

مشخصات 
اشاره 

 گردیده است

  تمامی

طول باز شدن بازوی 
  میراگر

 (پیستون مرکزی)

آزمون ابعادی
  

  آزمون ابعادی میراگر

D  M  ترمیم گردد 

نحوی که به 
در 

مشخصات 
اشاره 

 گردیده است

  آزمون نفوذی  تمامی

ش جوشکاری 
آزمون بخ

شده
  

C  M  ترمیم گردد 
کارکرد 
  معمولی

  کارکرد داشته باشد  تمامی

آزمون 
ک
استاتی

  



 ١۵٣های جداسازی ...       ای ژاپن برای روش ساخت ساختمان :استانداردهای انجمن جداساز لرزهفصل اول

C  M  نشتی روغن  تمامی  بدون نشتی ترمیم گردد  

آزمون فشار
  

C  M  ترمیم گردد 
مقدار 

طراحی 
±15%  

  تمامی
نیروی میرایی و 

  سرعت

آزمون کارایی
  

  
: مشخص شده در MFR ،D: بازرسی توسط Mتعیین شده،  CM: بازرسی توسط Cنکات: 

  : فرد مسئولPICاسناد طرح 
  
  ) آزمایش عملکرد میراگر روغنی١

شود. برای بدست  آزمایش عملکرد میراگر بر طبق دستورالعمل بازرسی تولید کننده انجام می
گردد. برای مشخصات دوخطی، یک  بررسی می آوردن مشخصات خطی، سه نیروی میرایی

 C2و دو نقطه به عنوان ضریب میرایی در ناحیه   C1نیروی میرایی در ضریب میرایی ناحیه
شود. مشخصات طراحی باید تأیید گردد. یک مثال برای آزمایش عملکرد نوع دو  بررسی می

  داده شده است.نشان  ٢.۴.٨.١و  ١.۴.٨.١خطی در میراگر روغنی در اشکال 
 C2و دو نقطه از ناحیه  C1آزمایش در سه نقطه و برای میراگر خطی، در یک نقطه از محدوده 

با ضریب میرایی انجام شده است. نیروی میرایی با منحنی نیروی میرایی و تغییرمکان میراگر 
در  با بارگذاری سینوسی نشان داده شده است. منحنی میرایی نیروی میرایی و تغییرمکان

نشان داده  cm/s  ٢۵و  ۵٠و  ١٠٠های معین مانند  تحت سرعت ٢.۴.٨.١و   ١.۴.٨.١اشکال 
های ارتعاشی بر طبق موقعیت ارتعاش و توانایی عملکردی آزمایش  شده است. عدد سیکل

  بایستی تنظیم گردد. می
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Fمنحنی  ٢.۴.٨.١شکل  δ 2برای ضابطهC   

  

  
Fمنحنی   ١.٨.۴.١شکل  δ 1برای ضابطهC    

  

  
  F-V   ٣.۴.٨.١شکل 
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ای خالصه گزارش برای ساخت و ساز جداساز لرزه۵.١.٨  
 

 ای، بخش اول پروفایل اطالعات ساختمان جداسازی شده لرزه

  نام پروژه

اطالعات کلی 
 ساخت و ساز

   موقعیت

مالک ساختمان/ 
 بهره بردار

   فرم طرح 

  مدت زمان ساخت  شرکت سازنده

مساحت 
 ساختمان

  کاربری 

مساحت کل 
 زیربنا

 

ارتفاع ساختمان 
 (متر)

 

  سازه

  بازسازی جدیداالحداث  نوع ساخت

 خاک پی

  دسته بندی خاک
سطح آب زیر 

 زمینی
 

  عمق  تیپ

روش بهبود و 
 تقویت

 

موقعیت تراز 
 ای جداسازی لرزه

 

فاصله آزاد 
 (میلیمتر)

عمودی افقی

 

پالن و مقطع تراز 
جداسازی 

 ای لرزه
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تجهیزات 
جداسازی 

 ای لرزه

  جداساز

  میراگر

 

 گزارش نویس

  نام

  سمت در پروژه

  نام شرکت

  ناحیه
 

 شماره. ژاپنای  انجمن جداسازی لرزه

 ای، بخش دوم پروفایل اطالعات ساختمان جداسازی شده لرزه

 اسناد

اسناد برای 
های ساخت  نقشه

 SIساختمان 
 

دستورالعمل برای تولید و 
بازرسی تجهیزات جداسازی 

 ای لرزه
 

گزارشات برای 
بازرسی در مرحله 

 ساخت
 

نتایج آزمون برای اتصاالت 
 ها لوله

 

گزارشات برای 
بازرسی پس از 
 اتمام ساخت

   

گزارشات تولید و 
بازرسی تجهیزات 

 SIساختمان 
   

مدیریت تولید 
تجهیزات 

(میراگرها و 
جداسازهای 

 ای) لرزه

 جداساز

 JSSI مشخصات آیتم مدیریتی
مقادیر 
کنترلی

بازرسی ظاهر و 
 ابعاد

    ارتفاع

    شیب
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    انحراف

 آزمون کارایی

سختی 
 عمودی

   

    سختی افقی

    سطح کرنش

 میراگر

 JSSI مشخصات آیتم مدیریتی
مقادیر 
کنترلی

بازرسی ظاهر و 
 ابعاد

    ارتفاع

    شیب

    انحراف

 آزمون کارایی

سختی 
 عمودی

   

    سختی افقی

    سطح کرنش
 

مدیریت عملیات 
موقت ساختمانی

قیود/ 
 ها مهارکننده

افقی نیروی 
 مفروض

 

  الزامات ویژه داربست زنی

  الزامات ویژه ها جرثقیل

  سایر موراد
 

مدیریت دقت در 
 ساخت و ساز

  JSSI مشخصات  های مدیریتی آیتم
مقادیر 
کنترلی

صفحه ستون 
جداسازهای 

 ای لرزه

    دقت افقی

خطای 
 موقعیت

   

صفحه ستون      دقت عمودی
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خطای  میراگرها
 موقعیت

   

 فاصله آزاد
    دقت افقی

    دقت عمودی

روش پر کردن 
 بتن/ گروت

. گروت ریزی١  

  . بتن ریزی٢

. آزمایش ٣
 پرشدگی بتن

 

 

بازرسی پس از 
  ساخت

 مقدار کنترلی آیتم مدیریتی
مقدار اندازه 
 گیری شده

   موقعیت روسازه

 جداساز
   تغییرمکان افقی

   عمودیتغییرمکان 
    

 
  سامانه تعمیر و نگهداری

 
 شماره. ای ژاپن انجمن جداسازی لرزه

 
 

 

 

 

 

 



  :فصل دوم
های  استانداردهای تعمیر و نگهداری برای ساختمان 

  ای جداسازی شده لرزه

  فصل اول، قوانین اساسی
 مقدمه  ٢. ١. ١

  هدف ٢. ١. ١. ١
ای (در ژاپن) با اهداف طراحی مناسب لرزهشده  های جداسازیاستانداردها برای ساختمان

ای و افزایش اطمینان از امنیت و باالبردن کیفیت لرزهو گسترش تکنولوژی جداسازی 
  ها، منتشر گردیده است. ساختمان

های جداسازی شده  این استاندارد بیانگر موضوعات اصلی در تعمیر و نگهداری ساختمان
های  های تصمیم گیری برای کنترل متغیرها، روش های تعمیر و نگهداری، روش ای، آیتم لرزه

باشد. عالوه بر این، از این طریق دستورالعملی برای  استاندارد برای قضاوت مناسب می
برای استفاده مالکین ساختمان، مدیران ساختمان،  ای های جداسازی شده لرزه ساختمان

  گردد.مدیران پروژه و مهندسین بازرس فراهم می
های  ای و قطعات آن با ایمنی در ساختمان زیاد عملکرد سیستم جداسازی لرزهبدلیل تأثیر 

ها طرح و برنامه تعمیر و  ای، مهندسین بازرس باید برای این سیستم جداسازی شده لرزه
  نگهداری داشته باشند.
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ای، دستورالعمل  های جداسازی شده لرزه برای اطمینان از تعمیر و نگهداری ساختمان
یک سیستم قانونی برای کیفیت کار  ٢٠٠٢، در سال JSSIای ژاپن  زی لرزهانجمن جداسا

  ای ایجاد نموده است. های جداسازی شده لرزه مهندسین بازرس در ساختمان
: مهندس SE: مهندس بازرس، IEای، سازه جداسازی شده،  : جداسازی لرزهSIاختصارات: 

: RBB: لغزنده، SLDسربی،  : جداساز االستومری با هستهLRB: مدیرساخت، CMسازه، 
  : درز انبساطEXP.Jبلبرینگ غلطکی دورانی، 

  
 استفاده از این استاندارد ٢.١.١.٢

هر موضوعی که در مورد تعمیر و نگهداری ساختمان در قانون استاندارد ژاپن وجود دارد، 
پرداخته ای نیز به آن  های جداسازی شده لرزه های معمولی در ساختمانساختمان همانند

ای امری  های جداسازی شده لرزه های تعمیر و نگهداری برای ساختمان شده است. روش
ای در آنها و رفتارشان در موقع  ضروری است، زیرا بدلیل کاربرد تجهیزات جداسازی لرزه

های معمولی متفاوت هستند. حتی این استاندارد یک دستورالعمل برای  زلزله، با ساختمان
ای، برای مالک ساختمان و مهندسان  های جداسازی شده لرزه ری ساختمانتعمیر و نگهدا

  باشد. های الزمه می سازه در جهت کنترل و بازرسی
  
  موضوعات پایه در تعمیر و نگهداری   ٢. ١. ٢
  کاربرد ٢. ١. ٢. ١

های بازرسی در زیر  ای و روش های جداسازی لرزه به کاربرد این استاندارد در قسمت سیستم
بایستی بر اساس اصول کنترل کیفیت  ره شده است. کیفیت هر محصول تولید شده میاشا

مربوط به تولیدکننده آن محصول باشد، بنابراین منطقًا این استاندارد برای آنها قابل بسط 
  باشد. نمی

  ای: جداسازها و میراگرها تجهیزات جداسازی لرزه
کشی  ) بین لولهGapپذیر، فاصله آزاد خالی (کشی برای تجهیزات: اتصاالت لوله انعطاف  لوله

 و هر نوع مانع دیگر



 ١۶١ای       های جداسازی شده لرزه دوم: استانداردهای تعمیر و نگهداری برای ساختمانفصل 

تجهیزات الکتریکی: طول کافی برای هرگونه تغییرمکان، سیستم حفاظت در مقابل صاعقه 
  (ضد صاعقه، اتصال زمین)

  ایای: فاصله بین زیرسازه و روسازه، موقعیت الیه جداسازی لرزه الیه جداسازی لرزه
  

  : نمحدوده ساختما
ای اطراف، ساختمان، لوله کشی، درختان و یا  الف) فاصله خالی بین روسازه و اعضای سازه

  خودروها
های حرکتی، خسارت،  ای (موقعیت های جداسازی شده لرزه ب) درز انبساط برای ساختمان

  تخریب)
ها، خسارت،  خروج از موقعیت (بصورت یک بخش یا کل) شل شدن پیچ:مقاوم در برابر حریق

  انحراف، فاصله خالی مقدار
   ای، تابلو اعالن ساختمان جداسازیسایر: قسمت پی و یا باالی دستگاه جداسازی لرزه

گیری تغییرمکان  ) برای اندازهTracerای، آزمایش جداساز، وزنه شاغول و نسخه بردار (لرزه
  ای افقی در ساختمان جداسازی لرزه

  
  سیستم تعمیر و نگهداری ٢. ١. ٢. ٢

در زیر نشان داده شده  ٢. ١. ٢. ٢و جدول  ٢. ١. ٢. ١ر شخص دست اندرکار در شکل وظایف ه
  است.

  




