اصالحیه ويرايش چهارم آئیننامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد )2800

رديف

شماره
صفحه

قسمت  /بند

متن سابق

متن اصالحي

در مواردی که حداکثر تغيير مکان نسبی در يک انتهای
در مواردی که حداکثر تغيير مکان نسبی در يک انتهای
ساختمان در هر طبقه ،با احتساب پيچش تصادفی و با
ساختمان در هر طبقه ،با احتساب پيچش تصادفی و با
منظور کردن  ،Aj=1/0بيشتر از  20درصد با متوسط
منظور کردن  Aj=1/0بيشتر از  20درصد متوسط تغییر
تغییر مکان نسبي در دو انتهای ساختمان در آن طبقه
مکان نسبي در دو انتهای ساختمان در آن طبقه باشد،
اختالف داشته باشد ،در اين موارد نامنظمی "زياد" و
در اين موارد نامنظمی "زياد" و در مواردی .......
در مواردی .......

1

6

-1-7-1ب

2

8

شکل الف-
نامنظمی
هندسی

3

10

شکل ت-
نامنظمی
مقاومت
جانبی

4

28

1-1-3-3

1-5

31

1-3-3-3

 در قابهای فوالدی (رابطه )3-3 -در قابهای بتن آرمه (رابطه )4-3

2-5

31

1-3-3-3

ب -برای ساختمانهای با سيستم مهاربندی واگرا ،مشابه ب -برای ساختمانهای با سيستم مهاربندی واگرا،
مشابه قابهای فوالدی ،از رابطه (-4-3الف)
قابهای فوالدی ،از رابطه ()3-3

6

31

1-3-3-3

پ -برای ساختمانهای با ساير سيستمهای مندرج در پ -برای ساختمانهای با ساير سيستمهای مندرج در
جدول ( ،)5-3به غير از سيستم کنسولی ،با يا بدون وجود جدول ( ،)4-3به غير از سيستم کنسولی ،با يا بدون
وجود جداگرهای ميانقابی:
جداگرهای ميانقابی:

7

32

1-3-3-3

در روابط باال  Hارتفاع ساختمان (برحسب متر) از تراز
پايه است و .....

Str10.8 Stri+1
Stri+1
Str1
Str10.65 Stri+1

Stri0.8 Stri+1
Stri+1
Stri
Stri0.65 Stri+1

با توجه به نسخه های اصالحی ويرايش  1392مبحث
 :Vuنيروی برشی در حد مقاومت .حد مقاومت و حد تنش ششم مقررات ملی ساختمان و نيز ويرايش جديد اين
مجاز در «تعاريف» آئين نامه توضيح داده شده اند .برای مبحث ( ،)1398که حاوی ترکيبات بارگذاری در
تعیین اين نیرو در حد تنش مجاز مقدار آن بايد بر  1/4روشهای مختلف طراحی است ،جمله «برای تعيين اين
تقسیم شود.
نيرو در حد تنش مجاز مقدار آن بايد بر ضريب 1/4
تقسيم شود» حذف می گردد.

در روابط باال  Hارتفاع ساختمان از تراز پايه است و ....

شماره های روابط  3-3و  4-3به ترتيب به -4-3الف

و -4-3ب تغيير می يابد.
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رديف

شماره

قسمت  /بند

متن سابق

8

34

جدول 4-3

سيستم سازه :رديف الف-سيستم ديوارهای باربر؛ رديف
 :4ديوارهای برشی با مصالح بنائی

1-9

35

جدول 4-3

* سيستم سازه :رديف ب-سيستم قاب ساختمانی؛ رديف
 :5مهاربندی واگرای ويژه فوالدی [ ]2و []3
* سيستم سازه :رديف ت-سيستم دوگانه يا ترکيبی؛
رديف  :5قاب خمشی فوالدی ويژه  +مهاربندی واگرای
ويژه فوالدی
* سيستم سازه :رديف ت -سيستم دوگانه يا ترکيبی؛
رديف  :6قاب خمشی فوالدی متوسط  +مهاربندی
واگرای ويژه فوالدی

2-9

35

[ ]2ارتفاع مجاز در سيستم قاب ساختمانی با ديوار برشی
بتن آرمه ويژه ،با مهاربندهای واگرای ويژه يا با
مهاربندهای همگرای ويژه ،در صورتيکه شرايط زير
يادداشتهای
موجود باشد ،میتواند از  50متر به  75متر افزايش يابد:
مربوط به
الف -زمين ساختگاه از نوع  II ،Iيا  IIIجدول ()4-2
جدول ()4-3
باشد...
[ ]3در سيستم های قاب ساختمانی با مهاربنديهای
با توجه به موارد مندرج در ويرايش جديد مبحث دهم
واگرای ويژه فوالدی ،چنانچه ....

10

36

11

38

صفحه

متن اصالحي
استفاده از پارامترهای لرزه ای اشاره شده در آخرين
ويرايش از مبحث هشتم مقررات ملي ساختمان
( )1398به جای موارد مندرج در جدول  4-3برای
سیستم سازهای ديوار باربر از نوع ديوارهای برشي با
مصالح بنائي مجاز است.

با توجه به موارد مندرج در ويرايش  1392مبحث دهم
مقررات ملی ساختمان ،در رديفهای ب 5-و ت 5-و
ت 6-عبارت "مهاربندی واگرای ويژه فوالدی" به
"مهاربندی واگرای فوالدی" تغيير می يابد.

[ ]2ارتفاع مجاز در سيستم قاب ساختمانی با ديوار
برشی بتن آرمه ويژه ،يا مهاربندهای واگرا يا با
مهاربندهای همگرای ويژه ،در صورتيکه شرايط زير
موجود باشد ،میتواند از  50متر به  75متر افزايش يابد:
الف -زمين ساختگاه از نوع  II ،Iيا  IIIجدول ()3-2
باشد....
[ ]3در سيستم های قاب ساختمانی با مهاربنديهای
واگرای فوالدی ،چنانچه ....

مقررات ملي ساختمان ،در يادداشتهای [ ]2و [،]3

عبارت "ويژه" از "تركیب مهاربندی واگرای ويژه
فوالدی" حذف ميگردد.

4-5-3-3

در ساختمانهای با بيشتر از  15طبقه و يا بلندتر از 50
در ساختمانهای با بيشتر از  15طبقه و يا بلندتر از  50متر،
متر ،استفاده از سيستم قاب خمشی ويژه و يا سيستم
استفاده از سيستم قاب خمشی ويژه و يا سيستم دوگانه
دوگانه ،به استثناء موارد تصريح شده در يادداشت []2
الزامی است.
مربوط به جدول ( )4-3الزامی است.

ب) زمان تناوب اصلی نوسان کل سازه بیشتر از  1/1برابر ب) زمان تناوب اصلی نوسان کل سازه كمتر از 1/1
2-9-5-3-3
برابر زمان تناوب اصلی قسمت فوقانی باشد.
زمان تناوب اصلی قسمت فوقانی باشد.
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رديف

شماره
صفحه

قسمت  /بند

متن اصالحي

متن سابق

 -2سازه سخت قسمت تحتانی  ..........اين نيروها بايد با  -2سازه سخت قسمت تحتانی  ..........اين نيروها بايد
ضريب نسبت  Ru/قسمت تحتاني به  Ru/قسمت در ضريبي برابر با نسبت  Ru/قسمت فوقاني به

12

38

2-9-5-3-3

13

47

6-3

14

46

4-5-3

15

50

3-8-3

16

50

4-8-3

17

52

3-11-3

مشخصات حرکت زمين در زلزله سطح بهره برداری بايد
در اين بند ،فقط جمله دوم به اين صورت اصالح می
مشابه زلزله طرح ،بند  .......در مقابل ضريب رفتار  Rدر
شود« :درمقابل ضريب رفتار  Ruدر در محاسبه نيروی
محاسبه نيروی جانبی زلزله برابر با يک منظور می
جانبی زلزله برابر با يک منظور می گردد».
گردد......

18

54

2-13-3

پ -سيستم مقاوم در برابر نيروهای جانبی يکی از پ -سيستم مقاوم در برابر نيروهای جانبی يکی از
سيستمهای مندرج در رديفهای الف يا ب جدول ( )5-3سيستمهای مندرج در رديفهای الف يا ب جدول (-3
 )4اين استاندارد باشد.
اين استاندارد باشد.

19

69

7-2-5

20

88

1-2-2-7

فوقاني تعديل شوند.

 Ru/قسمت تحتاني ضرب شوند.

در کليه سازهها تاثير بار محوری در عناصر قائم بر روی
تغيير مکانهای جانبی آنها ،برشها و لنگرهای خمشی
موجود در اعضا و نيز تغييرمکانهای جانبی طبقات را
افزايش میدهد .اين افزايش به اثر ثانويه و يا اثر P-
معروف است .اين اثر در موارديکه شاخص پايداری  iدر
رابطه ( )11-3کمتر از ده درصد باشد ناچيز بوده و
میتواند ناديده گرفته شود .ولی اگر  iبيشتر از ده درصد
باشد ،اين اثر بايد در محاسبات منظور گردد.

در کليه سازهها تاثير بار محوری در عناصر قائم بر روی
تغيير مکانهای جانبی آنها ،برشها و لنگرهای خمشی
موجود در اعضا و نيز تغييرمکانهای جانبی طبقات را
افزايش میدهد .اين افزايش به اثر ثانويه و يا اثر P-
معروف است .اين اثر در موارديکه شاخص پايداری i
در رابطه ( )12-3کمتر از ده درصد باشد ناچيز بوده و
میتواند ناديده گرفته شود .ولی اگر  iبيشتر از ده
درصد باشد ،اين اثر بايد در محاسبات منظور گردد.

در ساختمانهای نامنظم پیچشي و يا نامنظم شديد

پیچشي ،برای محاسبه تغييرمکان نسبی هر طبقه.... ،
𝑗𝑢𝐹 𝟏=𝒋𝑛∑
𝑛 (=
𝑖𝑊 )
𝑗𝑊 𝟏=𝒋∑

در ساختمانهای با نامنظمي پیچشي زياد و يا با

نامنظمي شديد پیچشي ،برای محاسبه تغييرمکان
نسبی هر طبقه.... ،
𝑗𝑢𝐹 𝒊=𝒋𝑛∑
𝑛 (=
𝑖𝑊 )
𝑗𝑊 𝒊=𝒋∑

𝑖𝑢𝑃𝐹

𝑖𝑢𝑃𝐹

در مواردی که ديافرگم.....................اضافه شود .در اين در مواردی که ديافرگم.....................اضافه شود .در اين
موارد اثر ضريب نامعیني  ρسازه بايد طبق ضوابط بند موارد اين بخش از نیروها بايد در ضريب اضافه
( )2-3-3برای محاسبه مقادير اين بخش از نیروها نیز مقاومت بر طبق ضوابط بند ( )10-3-3نیز ضرب
در محاسبات منظور شود.

شود.

Vu=0.3A(S+1) I W

Vu=0.3A(S+1)W

چنانچه در شکل ( 1-7الف)  lL/5و يا در شکل ( -1-7چنانچه در شکل ( 1-7الف)  dD/2و يا در شکل (-7
ب)  dD/5باشد ،اين قسمتها پيشآمدگی تلقی -1ب)

نمیشود.

lL/2

باشد ،اين قسمتها پيشآمدگی تلقی

نمیشود.
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رديف

شماره
صفحه

قسمت  /بند

متن اصالحي

متن سابق

21

197

بند 3
پيوست 4

 =storyتغيير مکان نسبی

22

198

بند 4
پيوست 4

همانطور که قبال ذکر شد ،تغییرشکل كلي هر ديافراگم ( )Δdiaphتحت اثر بارهای جانبی وارد برآن ...
( )storyتحت اثر بارهای جانبی وارد برآن ...
در رابطه درج شده در ذيل متن نیز Δstory ،به Δdiaph

23

206

2-2

زمان تناوب اصلی موثر سازه با درنظر گرفتن اثر انركنش زمان تناوب اصلی موثر سازه با درنظر گرفتن اثر
اندركنش خاك و سازه ،Te ،از رابطه زير بدست میآيد:
خاك و سازه ،Te ،از رابطه زير بدست میآيد:

24

206

بند 1-2
پيوست 5

در اين رابطه مقدار کاهش نيروی برشی ( )Vار رابطه در اين رابطه مقدار کاهش نيروی برشی ( )ΔVuاز
رابطه زير محاسبه می شود
زير محاسبه می شود:

25

207

2-2

 =Δstoryتغيير مکان نسبی متوسط طبقه
همانطور که قبال ذکر شد ،تغییرشکل افقي ديافراگم

تغییر مي يابد

4𝐼0
𝜋

𝟒

√ = 𝑚𝑟

4𝐼0
𝜋

√𝟒 = 𝑚𝑟

تاريخ تنظيم فايل 99/04/24

