
 

 

 

 قوانین مسابقه سازه گرایش سازه لرزه ای

 اول و دوم متوسطهدوره 

 

 

 لرزٌ ای:

 :مًاد ي مصالح مصرفی. 1

 .و چصب شاخحَ طده ةاطٍد (ABS) ای ةی اس شازه ُا ةاید فلط از نّنَ یا ىیهَ

 
 :يیژگی َای مادٌ ای تی اس مًرد قثًل: 1.1

 .ىیهیيحر )دكیق( ةاطد 5كعر ةیروٌی پروفیم . 1

 .پروفیم ىی جّاٌد نّنَ یا ىیهَ ةاطد. در كعر داخهی نّنَ ىددودیحی وجّد ٌدارد .2

 :ىظخصات پهیير ای ةی اس .3

 :يیژگی َای چسة  :1.1

 .طرط رغایث اصّل چصب کاری کَ در اداىَ ذکر خّاُد ةالىاٌع اشث  از جياىی اٌّاع چصب، ةَ اشحفاده

 

 



 

 

 

 

 :قًاویه ساخت. 1

 :چسة کاری:1.1

 .ىیهیيحر یا ُيان كعر پروفیم ُا را در ایً آییً ٌاىَ، ةراةر ةػد چصب در ٌظر ىی گیریو 5جػریف ةُػد چصب: ىلدار . 1

ىیهیيحر در  5اغضای گره ةَ اضافَ  خداکثر ىلدار چصب در ُر گره یا ىدم اجصال، خداکثر ةراةر ظّل فصم ىظحرک ُای . 2

 .ُر ظرف )در ُر ظرف ةَ اٌدازه ةػد چصب( ىی ةاطد

 

 

 

َ صّرت ىّازی و در ظّل ةا ُو اجصال دارٌد جٍِا در ىدم ُایی کَ، غضّ ثانثی کَ ةا آٌِا. 3  َ ة ىّازی ٌتاطد  در انيان ُایی ک

 .و ةا آٌِا جظکیم گره ةدُد ىی جّاٌٍد ةا چصب ةَ ُو ىحصم طٌّد



 

 

 

 

 :اتعاد سازٌ: 1.1

 .در ایً گرایض ىدنی از یک شاخحيان ةا شیصحو كاب خيظی ةا رغایث فرضیات زیر شاخحَ خّاُد طد

 :ُر شازه در ایً گرایض طاىم كصيث ُای زیر خّاُد ةّد

 .غيّدی در ایً شازه را شحّن ىی ٌاىیو جياىی انيان ُای :الف( ستًن

 .جياىی انيان ُای افلی در ایً شازه را جیر ىی ٌاىیو :ب( تیر

 .تًجٍ: استفادٌ از َر وًع تادتىد یا عضً مًرب در ایه سازٌ ممىًع می تاشد

 .شاٌحیيحر ىی ةاطد 32شاٌحی ىحر و خد اکثر آن  22غرض پالن: خداكم غرض ایً شازه در پالن : 2.2.1

 .شاٌحیيحر ىی ةاطد 75شاٌحی ىحر و خد اکثر آن  52ظّل پالن: خداكم ظّل ایً شازه در پالن : 2.2.2

 .شاٌحی ىحر ىرةع ىی ةاطد. و در ارجفاع كاةم جغییر ٌيی ةاطد 1522ایً شازه در پالن   ىصاخث پالن: خداكم ىصاخث: 2.2.3

پروفیم یکصره   شحّن در پالن داطحَ ةاطد. شحّن ُا ٌيی جّاٌٍد 6شحّن گذاری در پالن: ایً شازه ىی جّاٌد خداکثر  :2.2.4

غدد پروفیم ةا 2ةاطٍد و در ىدم اجصال جیر ُا ةاید كعع طده و شپس ةَ ُو ىحصم طٌّد. ُر شحّن ىی جّاٌد خداکثر از 

 .رغایث كّاٌیً چصب کاری در ظّل شاخحَ طّد

 5گرفحَ طٌّد ) ةصّرت یکصره و ةدون ٌیاز ةَ كعع طدن( جا ایً  شاٌحیيحر ةهٍدجر در ٌظر 5الزم اشث کَ شحّن ُا در ُيکف 

 .شاٌحیيحر ىاٌٍد طيع در پی فرو ةروٌد. شاخث پی ةر غِده کيیحَ ةرگزاری ىصاةلات ىی ةاطد

يرده جیرُا: جیر ُا فلط در جراز ظتلات ىی جّاٌٍد كرار ةگیرٌد و در ُر جرازی کَ جیر كرار داطحَ ةاطد ةَ غٍّان ظتلَ ط: 2.2.5 

 .خّاُد طد. فلط در جراز ُيکف )شعح زىیً( جیر گذاری ىيٍّع ىی ةاطد

ً شازه خداكم ةاید طاىم : 2.2.6 ظتلَ ةاطد. در ٍُگام ةارگذاری در ُر ظتلَ ةار اشحاجیک  5ظتلَ و خداکثر طاىم  4ظتلَ: ای

 .گرم ٌصب خّاُد طد 322

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 .يرده ٌيی طّدشعح زىیً( ةارگذاری ٌخّاُد طد و جزو ظتلات ط) ظتلَ ُيکف

 .ةام ٌیز جز ظتلات ةّده و ةارگذاری خّاُد طد

 

 

شاٌحی ىحر ةاطد. جػداد ظتلات در  132شاٌحیيحر و خداکثر  122ارجفاع ایً شازه از جراز پی جا جراز روی ةام ةاید خداكم : 2.2.7

 12کَ ارجفاع روی کف جا زیر شلف خداكم ایً غدد ةی جاثیر ُصحٍد. و ارجفاع ُر ظتلَ ىی جّاٌد ىحغییر ةاطد و نی الزم اشث 

 .شاٌحیيحر ةاطد

ةا اشحفاده از پروفیم ُا كاةم اجرا ُصحٍد. در جِث و جػداد جیرچَ ُا  تراز تیر َاجیرچَ ُا یا کف ُر ظتلَ ٌیز در  : 2.2.8

و خداکثر ةَ گٌَّ ةاطد کَ شاٌحیيحر 3ىگر فاصهَ آزاد جیرچَ ةا جیرچَ کٍاری یا جیر کٍاری کَ خداكم  ىددودیحی وجّد ٌدارد 

َ ةا اةػاد  شاٌحی ىحر روی آن ٌصب طّد. فلط الزم اشث کَ جیر ُا و جیرچَ ُای ُر ظتلَ در یک جراز و یک صفدَ  12*12وزٌ

 .ةاطٍد

 .ةار ُر ظتلَ، در زىان ةار گذاری ةّشیهَ ةصث کيرةٍدی یا ىفحّل یا چصب دوظرفَ ةَ جیرچَ ُا ىحصم خّاٍُد طد: 2.2.9
 .زٌَ ُا ةر غِده کيیحَ ةرگزاری ىی ةاطدجِیَ و

 :ارزیاتی مساتقٍ. 3

 :شازه ُا پس از ٌصب روی پی )ىیز نرزه( و اجصال ةار ةَ ُر ظتلَ ةا طرایط زیر ةارگذاری نرزه ای خّاٍُد طد

 .شاٌحیيحر خّاُد ةّد ودر یک جِث ىی ةاطد 5داىٍَ ارجػاش ىیز  .1

 .ثاٌیَ خّاُد نرزید 12روز ىصاةلَ اٌحخاب خّاُد طد ودر ُر فرکاٌس شازه در  ُرجز   4جا  2.3از    فرکاٌس ُا. 2

 .کٍحرنر ىیز نرزه در اخحیار داٌض آىّز خّاُد ةّد و جیو داوری زىان را ىداشتَ ىی کٍد

 .پالن  y پالن و یکتار در جِث  x ُر شازه دوةار ةارگذاری خّاُد طد. یکتار در جِث .3



 

 

 

 

فاصهَ جاةجایی ةاالجریً جراز شازه در جِث افلی ٌصتث ةَ خانث شکّن ُيان ٌلعَ )ةدون  در ُرةار ةارگذاری ةیظحریً  .4

اٌدازه گیری خّاُد طد. و ایً فاصهَ در ُر دوةار ةارگذاری در جِث ُای غيّد ةَ   درٌظر گرفحً جاةجایی داىٍَ ىیز نرزه(

 .را جظکیم ىی دٍُد "یپاراىحر جاةجای"ةا ُو جيع ىی طٌّد و  ُو 

از ةیً جيام شازه ُایی کَ ةارگذاری طده اٌد و در خیً ةارگذاری دچار جخریب ٌظده اٌد )جخریب زىاٌی رخ ىی دُد کَ  .5

شازه  5ظتلَ خّد خارج طّد و یا شازه واژگّن طّد(  خداكم دو غضّ از شازه جدا طده یا خداكم یکی از وزٌَ ُا از ىددوده 

 .طٌّد شتکحر اٌحخاب ىی

 .کيحری دارد اىحیاز ةاالجری ىی گیرد "پاراىحر جاةجایی"شازه شتکحر شازه ای کَ  5و از ةیً 

 .خعا در چصب کاری ةا ٌظر داور ىٍجر ةَ کصر اىحیاز یا خذف شازه ىی گردد    .1

 .% در اةػاد ىجاز ىٍجر ةَ کصر اىحیاز و ةیظحر از آن ىٍجر ةَ خذف ىی طّد5خعا جا     .2

 .گیری ٌِایی ةرغِده گروه داوری ىی ةاطدجصيیو 


