ضوابط طراحی و اجرایی
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2800 ششم استاندارد
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According to the sixth appendix of standard 2800

:مؤلف
مهندس حسین ذوالفقاریان

پیشگفتار
اهمیت اجرای صحیح اجزای غیرسازهای در چند سال گذشته بهواسطه آسیبهای
ناشی از وقوع زلزلههای اخیر بیش از پیش نمایان شده است .عدم اجرای والپستها می
تواند باعث آسیبهای جانی و مالی فراوانی در پروژهها شده و همچنین نحوه عملکرد سازه
را نیز تحت تأثیر قرار دهد .وجود والپستها به علت سختی و مقاومت ذاتی آنها که در
سازه تأثیرگذار خواهد بود بایستی در طراحی سازه مدنظر قرار گیرد .با توجه به اینکه در
اکثر موارد میانقابها در مدلسازی و طراحی سازه در نظرگرفته نمیشوند ،میبایست به
نحوهی اجرای آنها در ساختمان نیز دقت نمود تا با جداسازی کامل از سازه اصلی ،در
هنگام وقوع زلزله سختی اضافهای به سازه اعمال نشود.
مطالب و جزئیات اجرایی ارائه شده در این کتاب منطبق با دستورالعمل جدید پیوست
ششم استاندارد  2800بوده و در آن سعی شده است با بیانی ساده و روان به توضیح و
تفسیر مطالب و دالیل استفاده از دیتیلهای پیشنهادی پرداخته شود.
همانطور که میدانید طبق بررسیهای صورتگرفته در حدود هفتاد درصد هزینههای
ساخت مربوط به اجزای غیرسازهای و سی درصد مربوط به سازه میباشد .همچنین به طور
ً
مشابه هفتاد درصد خرابیهای ساختمان در زلزلههای چندسال گذشته نیز دقیقا مربوط
به همین اجزای غیرسازهای بوده و حدود سی درصد از آسیبها مربوط به اجزای اصلی
سازه بوده است که لزوم اهمیت توجه به این موضوع حیاتی را در بین فعاالن صنعت
ساختمان میطلبد.
هدف این کتاب ارتقای درک شما خواننده گرامی از جزئیات و نحوه اجرای دستورالعمل
جدید مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی در خصوص اجرای صحیح اجزای
غیرسازهای بهخصوص والپستها میباشد .امید است که با ارائه مطالب ذکرشده گامی
هرچند کوچک در جهت ارتقاء کیفیت ساخت و ساز برداشته شود.
مهندس حسین ذوالفقاریان
بهار1399
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