
BAB 8 

Kayu dan Bingkai Logam Ringan 

 (Rehabilitasi Sistematik) 

 

8.1. Cakupan 

Bab ini menyajikan metode umum untuk merehabilitasi bangunan rangka 

kayu dan elemen berbingkai logam ringan dari jenis bangunan lainnya yang 

disajikan pada bagian lain dokumen ini. Lihat Bab 2 untuk metodologi umum dan 

isu tentang tujuan kinerja, dan keputusannya dan langkah-langkah yang diperlukan 

bagi insinyur untuk mengembangkan a skema rehabilitasi Prosedur Statis Linier 

(LSP) yang disajikan pada Bab 3 adalah metodenya direkomendasikan untuk 

analisis kayu yang sistematis bingkai bangunan Namun, sifat yang diidealkan 

elastis dan inelastis kinerja dari berbagai elemen dan koneksi disertakan sehingga 

nonlinier Prosedur bisa digunakan jika diinginkan. Sejarah umum pengembangan 

pembingkaian kayu Metode disajikan pada Bagian 8. 2, bersamaan dengan fitur 

yang mungkin ditemukan di bangunan dari berbagai usia. Perspektif sejarah yang 

lebih lengkap disertakan Penjelasan. Evaluasi dan penilaian Berbagai elemen 

struktur bangunan rangka kayu tersebut ditemukan di Bagian 8. 3. Untuk deskripsi 

dan diskusi hubungan antara berbagai komponen dan elemen, lihat Bagian 8.3.2.2B 

. Sifat geser dinding dan sistem penahan gaya lateral lainnya seperti Bingkai yang 

diperkuat dijelaskan dan dibahas di Bagian 8.4 , beserta berbagai retrofit atau 

penguatan metode. Lantai horizontal dan atap diafragma dan Sistem yang diperkuat 

dibahas di Bagian 8 , 5, yang juga mencakup sifat dan metode rekayasa 

meningkatkan atau memperkuat elemen. Kayu yayasan dan struktur tiang 

dijelaskan di Bagian 8.6 . Untuk informasi tambahan mengenai yayasan, lihat Bab 

4 . Definisi istilah masuk Bagian 8.7 ; simbol ada di Bagian 8.8. Referensi bahan 

untuk bahan baru dan yang sudah ada diberikan dalam Bagian 8.9 . 

8.2. Perspektif sejarah 

8.2.1 Umum 

Konstruksi rangka kayu telah berkembang selama ribuan tahun; Kayu adalah 

bahan bangunan utama yang paling banyak digunakan sebagai struktur komersial 

perumahan di Amerika Serikat. Kayu sering digunakan untuk pembingkaian atap 

dan lantai, serta dikombinasikan dengan bahan lainnya dan untuk jenis bangunan 

lainnya. Menetapkan umur dan mengenali lokasi sebuah bangunan dapat membantu 

dalam menentukan jenis Sistem penahan gaya-lateral yang mungkin ada.  

 



8.2.2 Umur Bangunan 

Berdasarkan perkiraan umur sebuah bangunan, beragam Asumsi bisa dibuat 

mengenai disain dan fiturnya dari konstruksi Struktur rangka kayu yang lebih tua, 

itu mendahului kode bangunan dan standar biasanya tidak memiliki jenis elemen 

yang dianggap penting untuk kinerja seismik yang dapat diprediksi. Elemen yang 

ada dapat ditingkatkan dengan melakukan penambahan komponen ke struktur yang 

ada, untuk mendapatkan sebuah kinerja yang dapat diprediksi. Jika usia sebuah 

bangunan diketahui, kode tersebut berlaku pada waktu konstruksi dan kualitas 

umum Konstruksi sementara waktu bisa membantu proses evaluasi bangunan yang 

ada, Tingkat pemeliharaan bangunan mungkin merupakan panduan yang 

membantu dalam menentukan tingkat kehilangan kapasitas struktur untuk menahan 

beban. 

8.2.3 Evolusi Metode Framing 

Bangunan rangka kayu paling awal yang dibangun oleh imigran Eropa di 

Amerika Serikat dibangun dengan konstruksi rangka yang diadopsi dari Eropa 

terutama Inggris. Hal ini diikuti oleh perkembangan balok gantung sekitar tahun 

1830 di Midwest, yang mana menyebar ke Pantai Timur pada 1860-an. Pada waktu 

bersamaan diikuti oleh perkembangan platform pembingkai tak lama setelah 

pergantian abad. Peron framing adalah sistem yang saat ini digunakan untuk 

bertingkat konstruksi. Drywall atau wallboard pertama kali diperkenalkan 1920; 

Namun, penggunaannya tidak meluas sampai saat ini, saat dimana material gypsum 

juga mulai digunakan sebagai pengganti bubur kayu. Kecuali sekolah tinggi negeri 

di daerah rawan gempa, struktur bingkai kayu modern yang dirancang untuk 

melawan Beban seismik, umumnya tidak dibangun sebelum tahun 1934. Untuk 

Sebagian besar struktur rangka kayu, Ketentuan seismik umum tidak diberikan, 

bahkan di daerah seismik yang paling aktif sekalipun. Bangunan yang dibangun 

setelah tahun 1970 di daerah seismik tinggi biasanya gaya penahan lateralnya 

terdefinisi dengan baik sebagai bagian dari desain. Namun, pemeriksaan lokasi dan 

penegakan kode sangat bervariasi, sehingga penyertaan berbagai fitur dan rincian 

rencana tidak mengacu pada tempat yang sepenuhnya efektif. Verifikasi diperlukan 

untuk memastikan hal tersebut bagus untuk dilakukan praktek konstruksi. Sampai 

sekitar tahun 1950, bangunan tempat tinggal dari kayu tersebut sering dibangun di 

atas fondasi yang ditinggikan dan di Beberapa kasus termasuk dinding yang 

terlampau pendek, yang disebut "cacat dinding" antara pondasi dan lantai pertama 

pembingkaian. Hal ini terjadi pada kedua balok yang dibingkai dan platform 

bangunan yang berbingkai. Mungkin ada tambahan Permintaan pada pembuatan 

dinding, karena kebanyakan interior Dinding partisi tidak berlanjut ke pondasi. 

Perhatian khusus dibutuhkan untuk situasi ini. Pemasangan branding yang 

memadai harus disediakan untuk dinding cacat begitu juga pelekatan pelat ambang 

sampai pondasi. Di masa yang lebih baru, kancing logam ringan dan balok telah 



digunakan sebagai pengganti bingkai kayu untuk beberapa bagian struktur. 

Resistensi beban lateral disediakan oleh tali logam yang menempel pada kancing 

atas dan bawah trek, atau oleh panel struktural yang dilekatkan pada lembaran 

logam sekrup ke kancing lintasan atas dan bawah pada bagian yang mirip dengan 

konstruksi kayu. Kancing logam dan balok bervariasi dalam ukuran, gage, dan 

konfigurasi tergantung pabrikan dan kondisi pemuatannya. Untuk sistem yang 

menggunakan panel struktural sebagai penguat, lihat Bagian 8.4 untuk analisis dan 

kriteria penerimaan. Untuk semua sistem logam yang menggunakan kawat gigi 

baja, lihat Bab 5 untuk hal lebih lanjut. 

8.3 Properti Material dan Penilaian Kondisi 

8.3.1 Umum 

Setiap elemen struktur pada bangunan yang ada terdiri dari bahan yang 

mampu menahan dan mentransfer beban yang diterapkan ke sistem pondasi. Satu 

kelompok materi yang secara historis digunakan dalam bangunan konstruksi adalah 

kayu. Berbagai nilai dan jenis kayu telah digunakan dalam bentuk dimensi potong, 

dikombinasikan dengan bahan struktural lainnya (misalnya baja / elemen kayu), 

atau dalam beberapa lapisan konstruksi (misalnya komponen kayu yang  

dilaminasi). Bahan kayu juga telah diproduksi ke hardboard, kayu lapis, dan 

produk papan partikel, yang mungkin ada fungsi struktural atau nonstruktural dalam 

konstruksi. Kondisi bahan kayu di tempat akan sangat mempengaruhi perilaku kayu 

untuk masa depan komponen dalam sistem bangunan. Kuantifikasi sifat material di 

tempat dan verifikasi konfigurasi sistem yang ada dan kondisi yang diperlukan 

untuk menganalisis bangunan dengan benar. Fokus usaha ini harus diberikan 

kepada elemen penahan vertikal dan lateral-load-resisting utama dan 

komponennya. Komponen utama ini mungkin diidentifikasi melalui analisis awal 

dan banyak penerapan ke model bangunan. Luasnya pengujian dan kondisi bahan 

di tempat penilaian harus dilakukan dan berkaitan dengan ketersediaan serta 

keakuratan dokumen konstruksi dan catatan yang dibuat, kualitas bahan yang 

digunakan dan konstruksi yang dilakukan, sesuai dengan kondisi fisik. SEBUAH 

Masalah spesifik dengan konstruksi kayu adalah Komponen struktural kayu sering 

ditutupi komponen, bahan, atau hasil akhir lainnya; sebagai tambahan, Perilaku 

material-material tersebut dipengaruhi oleh riwayat pemuatan di waktu 

sebelumnya. Pengetahuan tentang sifat dan nilai material Digunakan dalam 

fabrikasi komponen / koneksi asli tak ternilai harganya, dan dapat digunakan secara 

efektif untuk mengurangi jumlah pengujian di tempat yang dibutuhkan. Desain 

profesional didorong untuk meneliti dan mendapatkan semua catatan yang tersedia 

dari konstruksi asli, termasuk perhitungan desain Konfigurasi koneksi juga sangat 

penting dalam mempengaruhi respon terhadap beban dan gerakan yang diterapkan. 

Sebagian besar jenis konektor yang paling banyak digunakan umumnya paku dan 

baut. Namun, ada penemuan baru yang dapat digunakan yaitu tali logam (kawat). 



Gantungan baju, sudut klip, dan pelat truss. Sebuah pemahaman konfigurasi 

konektor dan sifat mekanik Harus didapat untuk menganalisa dengan baik antisipasi 

kinerja konstruksi bangunan. 

8.3.2 Sifat Bahan Dalam Tempat dan Komponen 

8.3.2.1 Properti Material 

Kayu memiliki sifat yang sangat berbeda dengan ketiga hal diatas terutama 

pada sumbu orthotropik (sejajar dengan butiran, melintang sampai butir, dan 

radial). Sifat ini berbeda dengan jenis kayu, grade, dan densitas. Tipe, grade, dan 

kondisi komponen harus dibentuk untuk menghitung kekuatan dan karakteristik 

deformasi. Mekanis properti dan konfigurasi komponen serta koneksi materi yang 

mendikte perilaku struktural komponen di bawah beban. Upaya yang dibutuhkan 

untuk menentukan sifat-sifat tersebut terkait dengan ketersediaan dokumen 

konstruksi asli dan yang diperbarui, kualitas asli konstruksi, aksesibilitas, kondisi 

bahan, dan prosedur analisis rehabilitasi yang digunakan (misalnya, LSP untuk 

konstruksi kayu). Langkah pertama dalam mengukur sifat adalah dengan 

menetapkan jenis dan kadar kayu melalui peninjauan kembali dokumen konstruksi 

atau inspeksi langsung. Jika Kayu tidak mudah dikenali secara visual atau dengan 

kehadiran dari tanda kelas bermeterai di permukaan kayu, lalu sampel dapat diambil 

untuk pengujian laboratorium dan identifikasi (lihat di bawah). Nilai kayu juga Bisa 

dibuat dari tanda kelas, ukuran dan adanya simpul, split dan cek, kemiringan butiran 

batang, dan jarak cincin pertumbuhan melalui penggunaan aturan kelas yang sesuai 

Penilaiannya yaitu dilakukan dengan menggunakan buku panduan penilaian khusus 

untuk diasumsikan berdasarkan jenis dan aplikasi kayu (misalnya, Departemen 

Perdagangan Kayu Softwood Amerika Standar PS 20-70 (NIST, 1986), Aturan 

National Grading untuk Dimension Lumber of Grading Nasional Rules 

Committee), atau melalui penggunaan ASTM (1992) metodologi penilaian D245. 

Secara umum penentuan spek material dan sifat (selain perilaku koneksi antar 

komponen) paling baik dilakukan melalui pemindahan sampel ditambah dengan 

analisis laboratorium oleh para ahli di ilmu kayu. Pengambilan sampel dilakukan 

di daerah yang luas dalam suatu wilayah, seperti mid-depth of members. Beberapa 

Perbaikan lokal mungkin diperlukan setelah pengambilan sampel. Sifat perekat 

yang digunakan dalam fabrikasi jenis komponen tertentu (misalnya, produk 

laminasi) harus juga dievaluasi. Perekat semacam itu bisa jadi merugikan karena 

dipengaruhi oleh paparan kelembaban dan kondisi lainnya dalam proses 

pelaksanaan. Sifat material juga mungkin terpengaruh oleh perawatan kimia 

tertentu (misalnya, penghambat api) yang awalnya digunakan untuk melindungi 

komponen dari keadaan lingkungan. 

8.3.2.2 Komponen Properti 

A. Unsur 



Unsur struktural dari sistem penahan gaya-lateral terdiri dari komponen 

primer dan sekunder, yang secara kolektif mendefinisikan kekuatan elemen dan 

ketahanan terhadap deformasi. Perilaku komponen termasuk dinding geser, balok, 

diafragma, kolom, dan kawat gigi - dianalisis oleh sifat fisik seperti daerah; kelas 

bahan; ketebalan, kedalaman, dan rasio kelangsingan; lateral resistensi tekuk torsi; 

dan rincian koneksi. Properti komponen berikut harus ditetapkan pada saat 

penilaian kondisi di awal tahapan proses rehabilitasi seismik, untuk membantu 

mengevaluasi kekuatan dan deformasi komponen kapasitas (lihat Bagian 8.3.3 

untuk pedoman penilaian): 

1. Bentuk melintang asli dan fisik dimensi (misalnya, dimensi sebenarnya untuk 

pejantan 2 "x 4") untuk bagian utama struktur 

2. Ukuran dan ketebalan bahan tambahan yang terhubung, termasuk kayu lapis, 

bracing, stiffeners; akord, kusen, struts, dan hold-down posts 

3. Modifikasi terhadap anggota (misalnya, notching, holes, split, retak) 

4. Lokasi dan dimensi bingkai dan geser yang diperkuat dinding; tipe, grade, 

ukuran paku, dan jarak hold-down dan drag / strut members 

5. Kondisi fisik bagian kayu saat ini, termasuk adanya pembusukan atau 

deformasi 

6. Konfirmasi perilaku komponen elemen dengan keseluruhan perilaku Properti 

komponen utama yang diperlukan guna sebagai contoh kinerja bangunan 

pada analisis seismik. Titik awal untuk membangun Properti komponen harus 

tersedia dokumen Kajian konstruksi awal. 

Dokumen harus dibuat untuk mengidentifikasi elemen primer vertikal- 

(gravitasi-) dan elemen sistem beban lateral, serta koneksi komponen kritisnya. 

Pemeriksaan lokasi harus dilakukan guna memverifikasi kondisi dan untuk 

memastikan bahwa renovasi belum mengubah konsep desain aslinya. Dengan tidak 

adanya sebuat perlengkapan gambar bangunan lengkap, desain profesional harus 

melakukan dengan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap bangunan untuk 

mengidentifikasi elemen, sistem, dan komponen seperti ditunjukkan pada Bagian 

8.3.3. Dimana gambar rekaman yang andal tidak ada, satu set rencana bangunan 

harus dibuat. 

B. Koneksi 

Cara menghubungkan berbagai Sistem elemen struktural sangat penting 

untuk kinerjanya. Tipe dan karakter koneksi harus ditentukan oleh review rencana 

dan verifikasi lapangan dari kondisi yang ada. Sambungan berikut harus ditetapkan 

selama sebuah penilaian kondisi digunakan untuk membantu evaluasi perilaku 

struktural: 

1. Koneksi antara diafragma horisontal dan dinding geser dan bingkai yang 

diperkuat 



2. Ukuran dan karakter dari semua ikatan drag dan struts, termasuk koneksi 

tambatan yang digunakan untuk mengumpulkan beban dari diafragma sampai 

ke dinding geser atau bingkai yang diperkuat 

3. Sambungan pada sambatan pada anggota akord diafragma horisontal 

4. Sambungan diafragma horizontal ke eksterior atau dinding beton atau dinding 

interior untuk keduanya di-pesawat dan beban di luar pesawat 

5. Sambungan anggota cross-tie untuk beton atau beton bangunan batu 

6. Sambungan dinding geser ke fondasi 

7. Metode pemindahan gorden di dinding bangunan bertingkat 

8.3.2.3 Metode Uji untuk Mengkuantifikasi Properti 

Untuk mendapatkan sifat mekanik di tempat yang diinginkan yaitu bahan dan 

komponen, termasuk kekuatan yang diharapkan, Hal ini perlu untuk digunakan 

dengan metode pengujian tak rusak yang sangat menarik bagi sistem kinerja 

bangunan kayu yaitu kekuatan orthotropik yang diharapkan dari bahan terinstal 

untuk tindakan yang diantisipasi (misalnya, lentur). Penelitian terakhir dan 

akumulasi data oleh kelompok industri telah menyebabkan diterbitkannya sifat 

mekanik untuk sebagian besar jenis dan ukuran kayu (misalnya dimensi kayu solid-

gergajian, dan dilaminasi atau " balok Glulam"). Bagian 8.3.2. 5 alamat ini 

menetapkan kekuatan bawaan dan sifat distorsi. Informasi ini bisa digunakan, 

bersama dengan tes dari sampel pulih, untuk membangun dengan cepat dan 

diharapkan sifat kekuatan untuk digunakan dalam kekuatan komponen dan analisis 

deformasi. Bila memungkinkan, sejarah muat untuk bangunan harus dinilai untuk 

kemungkinan pengaruh pada komponen kekuatan dan sifat deformasi. Mengukur 

sifat material dan menganalisa kinerja konstruksi kayu kuno, dinding geser, dan 

aksi diafragma, pengambilan sampel lebih luas dan pengujian mungkin diperlukan. 

Pengujian ini harus disertai evaluasi lebih lanjut tentang riwayat beban dan efek 

kelembaban pada sifat, dan pemeriksaan dinding serta kontinuitas diafragma, dan 

kesesuaian tempat konektor. Dimana diinginkan untuk menggunakan perakitan 

yang ada dan sedikit atau tidak adanya informasi mengenai kinerjanya yang 

tersedia, Sebuah uji beban siklik dari mock-up struktur yang ada Unsur dapat 

dimanfaatkan untuk menentukan kinerjanya dari berbagai rakitan, koneksi, dan 

transfer beban kondisi. Pembentukan parameter yang diberikan pada Tabel 8 - 1 

dan 8-2 dapat ditentukan dari hasil tes beban siklik. Lihat Bagian 2. 13 untuk sebuah 

penjelasan tentang kurva tulang punggung dan pembentukan parameter. 

8.3.2.4 Jumlah Tes Minimum 

Untuk mengukur kekuatan yang diharapkan secara akurat dan Properti lain di 

tempat, penting bahwa minimal Jumlah tes dilakukan secara representatif 

komponen. Jumlah minimum tes didikte dengan data yang tersedia dari konstruksi 

asli, jenis sistem struktur yang digunakan, akurasi yang diinginkan, dan kualitas / 



kondisi bahan di tempat. Akses visual ke Sistem struktural juga mempengaruhi 

program pengujian definisi. Sebagai alternatif, desainnya profesional dapat 

memilih untuk menggunakan properti kekuatan default, per Bagian 8.3.2. 5 

ketentuan, sebagai lawan dari melakukan pengujian yang ditentukan Namun, nilai 

default ini seharusnya hanya digunakan untuk LSP yang Sangat kuat mendorong 

agar kekuatan yang diharapkan dapat diturunkan melalui pengujian rakitan untuk 

model perilaku lebih secara akurat. Dalam hal menentukan sifat kekuatan yang 

diharapkan, pedoman berikut harus diikuti. Penghapusan penutup, termasuk 

plesteran, fireproofing dan partisi bahan, umumnya dibutuhkan untuk memudahkan 

sampling dan observasi. 

1. Jika dokumen konstruksi asli ada yang menentukan nilai sifat kayu dan 

mekanik, pada Setidaknya satu lokasi untuk setiap cerita harus dilakukan 

secara acak diamati dari setiap jenis komponen (misalnya padat kayu 

gergajian, balok glulam, diafragma kayu lapis) Diidentifikasikan memiliki 

kelas material yang berbeda. Ini harus diverifikasi dengan sampling dan 

pengujian atau oleh mengamati perangko dan kondisi kelas. 

2. Jika dokumen konstruksi asli menentukan sifatnya terbatas atau tidak ada, 

namun tanggal Konstruksi diketahui dan penggunaan material tunggal adalah 

dikonfirmasi (misalnya, semua komponen Douglas solid kayu gergajian), 

setidaknya tiga pengamatan atau sampel harus dibuat secara acak untuk setiap 

jenis komponen (misalnya balok, kolom, dinding geser) untuk setiap dua 

lantai di dalam gedung. 

3. Jika tidak ada pengetahuan tentang sistem struktur dan bahan yang digunakan 

ada, setidaknya enam sampel dihapus atau diamati dari setiap elemen 

(misalnya, gravitasi primer - dan beban-menahan-lateral komponen) dan tipe 

komponen (misalnya, gergaji padat kayu, diafragma) untuk setiap dua lantai 

konstruksi. Jika ditentukan dari pengujian dan / atau pengamatan bahwa lebih 

dari satu grade material ada, Pengamatan tambahan harus dilakukan sampai 

Tingkat penggunaan untuk setiap kelas dalam komponen fabrikasi telah 

terbentuk.  

4. Dengan tidak adanya catatan konstruksi yang menentukan fitur konektor, 

setidaknya tiga konektor harus diamati untuk setiap lantai bangunan. Itu 

observasi harus terdiri dari masing-masing tipe konektor Hadir di dalam 

bangunan (misalnya paku, baut, tali), sedemikian rupa sehingga kekuatan 

gabungan dari koneksi bisa diestimasi Untuk tes sistem kuno atau permainan 

tiruan penuh lainnya, up tes perakitan, setidaknya dua tes siklik setiap majelis 

harus dilakukan. Tes ketiga harus dilakukan jika hasil dari dua tes berbeda-

beda lebih dari 20%. 

8.3.2.5 Properti default 



Sifat mekanis untuk bahan kayu dan komponen didasarkan pada data historis 

yang ada dan tes pada sampel komponen, atau uji mock-up sistem tipikal dengan 

tidak adanya data ini, atau untuk tujuan komparatif, kekuatan material standar sifat 

yang dibutuhkan tidak seperti bahan struktural lainnya, sifat standar untuk kayu 

sangat bervariasi dan tergantung pada faktor termasuk spesies, grade, penggunaan, 

usia, dan kondisi eksposur. Minimal,hal tersebut dianjurkan agar jenis dan 

gradadasi kayu menjadi mapan. Secara historis, kode dan standar termasuk 

Spesifikasi Desain Nasional (AF & PA, 1991a) telah menerbitkan tekanan yang 

diijinkan sebagai lawan kekuatan. Nilai-nilai ini bersifat konservatif, mewakili nilai 

rata-rata dari penelitian sebelumnya. Kekuatan standar nilai, sesuai dengan NEHRP 

Recommended Ketentuan (BSSC, 1995), dapat dihitung sebagai Tekanan yang 

diijinkan dikalikan dengan faktor konversi 2,16, faktor reduksi kapasitas 0,8, dan 

faktor efek waktu 1,6 untuk pemuatan seismik. Ini menghasilkan sebuah perkiraan 

2,8 faktor untuk menterjemahkan tegangan yang diijinkan nilai untuk menghasilkan 

atau membatasi nilai negara. Yang diharapkan kekuatan, Q CE , ditentukan 

berdasarkan hasil ini atau batas kekuatan negara Jika terjadi kerusakan atau 

kerusakan yang signifikan kemerosotan ditemukan ada, nilai default mungkin tidak 

digunakan Unsur struktural dengan signifikan Kerusakan perlu diganti dengan 

bahan baru, atau yang lain penurunan yang signifikan dalam kapasitas dan 

kekakuan harus dimasukkan ke dalam analisis. Dianjurkan agar hasil dari bahan 

apapun, pengujian yang dilakukan dibandingkan dengan nilai default untuk era 

konstruksi bangunan; harus secara signifikan mengurangi sifat dari pengujian 

menjadi ditemukan dalam pengujian ini, evaluasi lebih lanjut mengenai Sebab harus 

dilakukan. Nilai default mungkin tidak digunakan jika mereka lebih besar dari yang 

diperoleh dari pengujian. Sifat kekuatan material standar hanya dapat digunakan 

dalam bersama dengan LSP. Untuk semua analisis lainnya prosedur, kekuatan yang 

diharapkan dari pengujian yang ditentukan dan / atau pengujian mock-up harus 

digunakan untuk menentukan kinerja yang diantisipasi Nilai default untuk konektor 

harus ditetapkan dalam a cara yang mirip dengan itu untuk anggota. Yang 

dipublikasikan nilai dalam Spesifikasi Desain Nasional (AF & PA,1994) harus 

ditingkatkan dengan faktor 2,8 untuk mengkonversi dari tingkat tegangan yang 

diijinkan untuk menghasilkan atau membatasi keadaan nilai, Q CE, untuk pemuatan 

seismik. Deformasi pada hasil konektor yang dipaku mungkin terjadi diasumsikan 

0,02 inci untuk kayu kayu dan kayu ke koneksi metal Untuk sekrup kayu deformasi 

dapat diasumsikan 0,05 inci; untuk lag baut deformasi dapat diasumsikan sebesar 

0,10 inci. Untuk baut, deformasi untuk kayu ke sambungan kayu bisa jadi 

diasumsikan 0,2 inci; untuk sambungan kayu ke baja, 0,15 inci Selain itu 

diperkirakan deformasi setiap perangkat keras atau tunjangan, misalnya untuk 

kecocokan yang buruk atau lubang besar, harus dijumlahkan untuk mendapatkan 

total deformasi koneksi. 

8.3.3 Penilaian Kondisi 



8.3.3.1 Umum 

Penilaian kondisi bangunan dan lokasi yang ada. Kondisi harus dilakukan 

sebagai bagian dari seismik proses rehabilitasi. Tujuan dari penilaian ini adalah : 

1. Mengkaji kondisi fisik primer dan komponen sekunder dan adanya apapun 

degradasi 

2. Untuk memverifikasi keberadaan dan konfigurasi komponen dan koneksi 

mereka, dan kontinuitas jalur beban antara komponen, elemen, dan sistem. 

3. Untuk meninjau kondisi lain-seperti tetangga dinding dan bangunan pesta, 

kehadiran nonstruktural komponen, remodeling sebelumnya, dan 

keterbatasan untuk rehabilitasi-yang mungkin mempengaruhi bangunan 

kinerja 

4. Merumuskan dasar untuk memilih pengetahuan faktor (lihat Bagian 8.3.4 ) 

Kondisi fisik komponen yang ada dan elemen serta koneksinya, harus 

diperiksa adanya degradasi. Degradasi bisa meliputi efek lingkungan 

(misalnya, pembusukan; pemisahan; api kerusakan; biologis, rayap, dan 

serangan kimia) atau efek pemuatan masa lalu / saat ini (misalnya, kelebihan 

beban, kerusakan dari gempa bumi yang lalu, menghancurkan, dan memutar).  

Alam kayu juga memiliki diskontinuitas yang melekat seperti knot, cek, dan 

perpecahan yang harus dipertanggungjawabkan. Itu penilaian kondisi juga harus 

diperiksa masalah konfigurasi yang diamati pada gempa bumi baru-baru ini, 

termasuk efek komponen terputus-putus, gagang atau bangkai yang tidak benar, fit-

up yang buruk, dan koneksi masalah di tingkat pondasi. Seringkali, belum selesai 

area seperti ruang loteng, ruang bawah tanah, dan ruang merangkak menyediakan 

akses yang cocok untuk komponen kayu yang digunakan dan Bisa memberi indikasi 

umum kondisi selebihnya dari struktur. Pemeriksaan invasif kritis komponen dan 

koneksi biasanya diperlukan. Sambungan pada komponen kayu, elemen, dan 

Sistem memerlukan pertimbangan dan evaluasi khusus. Jalur beban untuk sistem 

harus ditentukan, dan setiap koneksi di jalur beban harus dievaluasi. Ini termasuk 

diafragma-ke-komponen dan komponen-ke-komponen koneksi. Kekuatan dan 

deformasi kapasitas koneksi harus periksa di mana koneksi terpasang ke satu atau 

lebih banyak komponen yang diharapkan bisa mengalami respon inelastis yang 

signifikan Anchorage eksterior dinding ke atap dan lantai untuk beton dan batu 

bangunan, yang diafragma kayunya digunakan untuk out-put pemuatan pesawat, 

memerlukan pemeriksaan terperinci. Baut lubang pada tali yang relatif sempit 

kadang menghalangi perilaku ulet tali baja. Tikungan dan kinks masuk tali pengikat 

juga bisa memiliki dampak serius pada perilaku yang diantisipasi. Hubungan silang 

di seberang gedung, yang merupakan bagian dari sistem jangkar dinding, perlu 

diperiksa untuk mengkonfirmasi kehadiran dan koneksi materiai-material tersebut 

dari masing-masing bagian, untuk memastikan bahwa jalur beban positif ada untuk 

mengikat dinding bangunan bersama. Penilaian kondisi juga memberikan 



kesempatan untuk tinjau kondisi lain yang mungkin mempengaruhi elemen kayu 

dan sistemnya, dan keseluruhan kinerja bangunan. Yang sangat penting adalah 

identifikasi elemen dan komponen lain dapat berkontribusi atau mengganggu 

kinerja Sistem kayu yang dimaksud, termasuk infill, bangunan sebelahnya, dan 

peralatan yang dibutuhkan. Keterbatasan tergambar dengan penutup yang ada, 

dinding dan langit-langit ruang insulasi, dan bahan lainnya juga harus didefinisikan 

seperti itu Langkah rehabilitasi yang bijaksana dapat direncanakan. 

8.3.3.2 Lingkup dan Prosedur 

Ruang lingkup pengkajian kondisi harus mencakup semua elemen struktural 

utama dan komponen yang terlibat dalam perlawanan gravitasi dan hambatan 

lateral. Aksesibilitas kendala mungkin mengharuskan penggunaan instrumen 

semacam itu sebagai fibreskop atau video probe untuk mengurangi jumlah 

kerusakan material dan kain penutup. Pengetahuan dan wawasan didapat dari 

kondisi tersebut. Penilaian sangat berharga untuk pemahaman beban jalur dan 

kemampuan komponen untuk menahan dan transfer beban ini Tingkat penilaian 

yang dilakukan juga mempengaruhi faktor pengetahuan, dibahas di Bagian 8.3. 4. 

Pedoman umum dan prosedur juga tercantum dalam bagian itu. Inspeksi visual 

langsung memberikan informasi berharga, karena bisa digunakan untuk 

mengidentifikasi dengan cepat masalah konfigurasi, dan memungkinkan kedua 

pengukuran dimensi komponen, dan penentuan apakah degradasi menghadirkan 

Kesinambungan jalur beban yang mungkin dibentuk melalui tampilan komponen 

dan kondisi koneksi. Dari pemeriksaan visual, kebutuhan untuk metode uji lain 

untuk mengukur kehadiran dan Tingkat degradasi dapat ditetapkan. Dimensi dan 

semua fitur dapat diakses dan komponen harus diukur serta dibandingkan dengan 

ketersediaan informasi desain. Demikian pula, konfigurasi dan kondisi semua 

koneksi harus diverifikasi, dengan deformasi atau anomali lainnya harus dicatat. 

Jika dokumen desain untuk struktur tidak Ada, teknik ini harus diikuti untuk 

mengembangkan suatu set gambar Jika penutup atau penghalang lainnya ada, hal 

visual tidak langsung memberikan pemeriksaan melalui penggunaan lubang bor dan 

fiberscope harus dimanfaatkan (sebagaimana diizinkan oleh akses). Jika metode ini 

tidak sesuai, maka pengangkatan penutup lokal bahan akan diperlukan Panduan 

berikut harus digunakan : 

1. Jika ada gambar desain terperinci, paparan minimal tiga koneksi utama yang 

berbeda harus terjadi setiap jenis koneksi (misalnya kolom balok, geser 

dinding diafragma, pondasi dinding geser). Jika tidak penyimpangan 

pengurangan kapasitas signifikan dari gambar, sampel bisa dipertimbangkan 

wakil. Jika penyimpangan dicatat, maka penghapusan dari semua penutup 

dari koneksi utama itu jenis mungkin diperlukan, jika ketergantungan harus 

dilakukan koneksi. 



2. Dengan tidak adanya gambar yang akurat, baik invasif inspeksi fiberskopik 

atau paparan minimal 50% dari semua jenis koneksi utama untuk inspeksi 

harus terjadi. Jika rincian umum diamati, sampel ini bisa dianggap 

representatif Jika banyak rincian atau kondisi yang diamati, paparan penuh 

adalah wajib. Lingkup upaya penghapusan ini didikte oleh komponen dan 

desain elemen. Misalnya, di a bingkai yang diperkuat, terpapar beberapa 

koneksi utama cukup jika kondisi fisiknya dapat diterima dan konfigurasi 

sesuai dengan gambar desain. Namun, untuk dinding geser dan diafragma 

mungkin perlu dilakukan paparkan lebih banyak titik koneksi karena 

bervariasi desain dan sifat kritis dari koneksi. Untuk dinding dan bingkai 

terbungkus yang tidak ada gambar, perlu secara tidak langsung melihat atau 

mengekspos semua primer akhir koneksi untuk verifikasi Kondisi fisik 

komponen dan konektornya mungkin juga mendukung kebutuhan untuk 

menggunakan destruktif tertentu dan metode uji nondestruktif Perangkat 

biasanya digunakan untuk deteksi baja tulangan dalam beton atau Batu dapat 

digunakan untuk memverifikasi tingkat logam tali dan perangkat keras yang 

terletak di bawah permukaan akhir.  

 

8.3.3.3 Mengukur Hasil 

Hasil pengkajian kondisi harus digunakan di persiapan model sistem 

bangunan untuk evaluasi kinerja seismik. Untuk membantu usaha ini, hasilnya akan 

diukur dan dikurangi, dengan berikut topik spesifik yang dibahas : 

1. Properti bagian komponen dan dimensi 

2. Konfigurasi komponen dan keberadaan apapun eksentrisitas 

3. Interaksi komponen nonstruktural dan fungsi keterlibatannya dalam 

hambatan beban lateral. Kriteria penerimaan untuk komponen yang ada 

tergantung pada desain profesional tentang kondisinya dari sistem struktur 

dan sifat material, seperti yang sebelumnya tercatat. Kerusakan tertentu - 

seperti air yang berwarna, bukti kebocoran sebelumnya, pemecahan, retak, 

memeriksa, melengkung, dan memutar-mungkin diijinkan. Desain 

profesional harus membuat kasus per kasus penerimaan atas kerusakan 

tersebut berdasarkan pada kapasitas kendala kehilangan atau deformasi. 

Degradasi di titik koneksi harus diperiksa dengan teliti; pengurangan 

kapasitas yang signifikan mungkin juga terlibat sebagai kehilangan daktilitas. 

Semua penyimpangan dicatat antara Catatan konstruksi yang tersedia dan 

kondisi as built harus dipertanggung jawabkan dan dipertimbangkan secara 

analisis struktural. 

8.3.4 Faktor Pengetahuan  



Seperti dijelaskan pada Bagian 2 , 7, penghitungan komponen kapasitas dan 

deformasi yang diijinkan harus melibatkan penggunaan faktor pengetahuan. Untuk 

kasus di mana LSP akan digunakan dalam analisis, dua kategori ada. Bagian ini 

selanjutnya menjelaskan persyaratan tersebut spesifik untuk elemen struktur kayu 

yang harus ada dicapai dalam pemilihan faktor . Jika sistem struktur kayu terkena, 

secara signifikan pengetahuan tentang konfigurasi dan perilaku mungkin diperoleh 

melalui penilaian kondisi. Secara umum,  Faktor 1.0 bisa dimanfaatkan bila 

menyeluruh Penilaian dilakukan pada primer dan sekunder komponen dan jalur 

beban, dan persyaratan. Bagian 2.7 terpenuhi. Begitu pula jika sistem kayu itu ada 

terbungkus, faktor 1,0 dapat digunakan saat tiga sampel masing-masing tipe 

koneksi komponen utama terpapar dan diverifikasi sebagai acuan dengan catatan 

konstruksi, dan pemeriksaan fiberskopik dilakukan untuk mengkonfirmasi kondisi 

dan konfigurasi komponen penahan beban utama. Jika pengetahuan tentang 

komponen atau koneksi as built konfigurasi / kondisi tidak lengkap atau tidak ada, 

faktor yang digunakan dalam evaluasi komponen akhir akan dikurangi menjadi 

0,75. Contoh dimana nilai ini harus diterapkan di Bagian 2.7 dan Persamaan 3-18 . 

Untuk komponen terbungkus dimana dokumen konstruksi terbatas dan 

pengetahuannya konfigurasi dan kondisi tidak lengkap, faktor 0,75 harus 

digunakan. 

8.3.5 Isu Rehabilitasi 

Setelah menentukan bagian bangunan kayu tersebut, Strukturnya dapat 

diketahui apakah hasilnya kurang atau tidak memadai untuk digunakan. Tujuan 

Rehabilitasi, langkah selanjutnya adalah menentukan penguatan atau penggantian 

alternatif. Jika sebuah Program penguatan harus diikuti dan dilekatkan untuk sistem 

framing yang ada diusulkan, hal tersebut perlu untuk diteliti secara seksama faktor 

material yang mungkin mempengaruhi desain penguatan / keterikatan, yang 

termasuk diantaranya: 

1. Derajat degradasi komponen dari Mekanisme seperti serangan biologis, 

creep, tinggi pemuatan statis atau dinamis, kelembaban, atau efek lainnya 

2. Tingkat stres steady state pada komponen yang akan terjadi diperkuat (dan 

berpotensi untuk sementara menghapus stres ini jika sesuai) 

3. Sifat elastis dan plastik yang ada komponen, untuk menjaga kompatibilitas 

regangan dengan setiap bahan penguatan baru 

4. Daktilitas, daya tahan, dan kesesuaian yang ada konektor antara komponen, 

dan akses untuk penguatan atau modifikasi 

5. Upaya prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kesesuaian fit-up yang 

digunakan untuk memperkuat komponen dan koneksi 

6. Load flow dan deformasi komponen pada koneksi akhir  



7. Kehadiran komponen yang diproduksi dengan bahan kuno, yang mungkin 

mengandung bahan diskontinuitas dan harus diperiksa selama desain 

rehabilitasi untuk memastikan yang terpilih penguatan layak dilakukan 

8.4 Kayu dan Bingkai Ringan 

Dinding 

Perilaku dinding geser kayu dan rangka ringan adalah kompleks dan 

dipengaruhi oleh banyak faktor, utamanya faktor menjadi selubung dinding. Wall 

sheathings bisa jadi dibagi menjadi banyak kategori (misalnya, rapuh, elastis, kuat, 

lemah, bagus dalam mengusir energi, dan miskin menghilangkan energi). Di 

banyak bangunan yang ada, Dinding tidak diharapkan untuk bertindak sebagai 

dinding geser (misalnya dinding berselubung dengan kayu lath dan plester). 

Kebanyakan dinding geser dirancang berdasarkan nilai dari monoton tes beban dan 

nilai historis yang diterima. pergeseran tersebut yang diizinkan per satuan panjang 

yang digunakan untuk disain adalah diasumsikan sama untuk dinding panjang, 

dinding sempit, dinding dengan dasi yang kaku, dan dinding dengan dasi fleksibel. 

Baru belakangan ini ada rakitan dinding geser (framing, covering, anchorage) telah 

diuji dengan menggunakan pemuatan siklik.  

Faktor utama lain yang mempengaruhi perilaku geser dinding adalah aspek 

rasio dinding. The Uniform Building Code (UBC) (ICBO, 1994a) membatasi 

aspeknya rasio (height-to-width) sampai 3.5: 1. Setelah tahun 1994 gempa 

Northridge, kota Los Angeles berkurang. Rasio aspek yang diijinkan menjadi 2: 1, 

sambil menunggu tambahan tes. Interaksi lantai dan atap dengan dinding, kondisi 

akhir dinding, dan redundansi atau jumlah dinding sepanjang garis dinding akan 

mempengaruhi perilaku dinding untuk dinding dengan aspek rasio yang sama. 

Selain itu, kekakuan dasi di dinding berakhir dan memiliki efek penting dalam 

tingkah laku dinding yang sempit. Bahan selubung dinding berbeda pada sisi yang 

berlawanan, dinding tidak boleh digabungkan saat menghitung kapasitas dinding. 

Begitu pula dinding yang berbeda dan berselubung dengan bahan yang berbeda 

sepanjang garis lateral yang sama, resistansi gaya harus dianalisis berdasarkan 

hanya satu jenis selubung. 

Dinding yang berselubung dengan kapasitas yang terhebat harus digunakan 

untuk menentukan kapasitas maksimalnya. Dinding tersebut juga harus dianalisis 

berdasarkan kekakuan dan kapasitas bahan untuk menentukan apakah kinerja 

materi "nonparticipating" akan dapat diterima untuk perhitungan uplift pada 

elemen dinding geser, momen di dinding harus didasarkan pada beban dihitung 

pada dinding dari dasar geser dan gunakan faktor m yang sesuai untuk konektor 

pengangkat. Sebagai alternatif, uplift bisa didasarkan pada beban lateral yang sama 

dengan 1,2 kali kapasitas imbal hasil dinding. Namun, tidak ada faktor m yang 

terlibat dalam permintaan versus persamaan kapasitas, dan hasil penghubung 



penguat kapasitas tidak boleh dilampaui sambungan antar elemen, tarik dasi, struts, 

dan anggota terstruktur lainnya harus didasarkan pada perhitungan beban koneksi 

yang sedang dipelajari, dan dianalisis.  

Sebagai alternatif, koneksi bisa jadi dianalisis untuk beban maksimum, pada 

sambungan, dari 1,2 kali kapasitas imbal hasil elemen yang lebih lemah. Itu 

kapasitas hasil koneksi tidak boleh dilampaui dan tidak ada faktor m yang 

digunakan dalam analisis. untuk dinding geser kayu dan rangka ringan, yang 

penting batas negara adalah kegagalan selubung, kegagalan koneksi, tie- down 

failure, dan defleksi yang berlebihan. Batasi negara bagian tentukan titik keamanan 

hidup dan, seringkali, struktural stabilitas. Untuk mengurangi kerusakan atau 

mempertahankan kegunaan segera setelah terjadi gempa, harus defleksi terbatas 

(lihat Bagian 2.5). Kapasitas tertinggi adalah kapasitas maksimum perakitan bisa 

menolak, apa pun dari defleksi. Lihat Bagian 8.5.11 untuk efek bukaan diafragma 

Kapasitas yang diharapkan, Q CE , adalah sama dengan kapasitas luluh dari dinding 

geser, V y . 

8.4.1 Jenis Dinding Geser Ringan 

8.4.1.1 Dinding Geser yang Ada 

A. Lapisan Lintang Horisontal Single Layer 

B. Diagonal Lumber Sheathing  

C. Kayu Vertikal Siding Saja 

D. Kayu Sisi atas Selubung Horisontal 

E. Kayu Sisi atas Selubung Diagonal 

F. Panel Struktural atau Panel Kayu Lapis 

G. Plesteran pada Studs (lebih dari selubung atau kawat didukung membangun 

kertas) 

H. Gypsum Plaster pada Kayu Lath 

I. Gipsum Plaster pada Gypsum Lath 

J. Gypsum Wallboard atau Drywall 

K. Gypsum Sheathing 

L. Plaster pada Metal Lath 

M. Horizontal Lumber Sheathing dengan Cut-In Braces atau Pemblokiran 

Diagonal 

N. papan serat atau papan partikel 

8.4.1.2 Perbaikan Dinding Geser untuk Rehabilitasi 

A. Selubung Panel Struktural Ditambahkan Belum Selesai Dinding Stud 

Kapasitas geser dan kekakuan dinding dapat ditingkatkan dengan 

menambahkan selubung panel struktural ke satu sisi dinding pen yang belum 

selesai, seperti ujung dinding bagian dinding yang di kaitkan 



B. Lapisan Selubung Panel Struktural Dinding Geser 

Untuk peningkatan kapasitas geser dan kekakuan yang moderat yang bisa 

diaplikasikan di kebanyakan tempat dengan banyak struktur, Penutupan dinding 

yang ada bisa dilapisi dengan struktur Selubung panel; misalnya selubung kayu 

lapis bisa jadi diaplikasikan pada dinding bagian dalam. Untuk eksterior aplikasi, 

panel struktur dapat ditempatkan pada finish eksterior dan dipaku langsung supaya 

saling mengunci. Prosedur rehabilitasi ini biasanya bisa digunakan pada dinding 

geser berikut, yang dijelaskan di dalamnya 

1. Lapisan kayu horisontal lapisan tunggal atau dinding 

2. Lapisan kayu melintang diagonal tunggal 

3. Kayu berpihak vertikal saja 

4. Gipsum plester atau papan dinding pada kancing (juga di gypsum lath dan 

gypsum wallboard) 

5. Selip Gypsum 

6. Selubung kayu horisontal dengan kawat gigi potong atau kawat gigi  

pemblokiran diagonal Selip papan serat atau papan partikel 

C. Lembar Kerja Panel Struktural Ditambahkan Pada Bagian Bawah 

Penutup dinding 

Untuk mendapatkan peningkatan kapasitas geser yang signifikan, penutup 

dinding yang ada bisa dilepas; panel struktural selubung, sambungan, dan tie-down 

penutup dinding diganti. Dalam beberapa kasus, di mana beban gempa besar, ini 

mungkin metode rehabilitasi terbaik. Prosedur rehabilitasi ini bisa jadi digunakan 

pada salah satu rakitan dinding geser yang ada. Bagian framing tambahan dapat 

ditambahkan jika perlu, dan panel strukturnya bisa dipotong agar sesuai dengan 

stud yang ada jarak. 

D. Peningkatan Lampiran 

Untuk dinding berselubung panel yang ada disain, tambahan pemakuan akan 

menghasilkan kapasitas yang lebih tinggi dan meningkat kekakuan. Konektor 

lainnya seperti tali pengikat, atau tali sambung, diperlukan untuk meningkatkan 

kekakuan dan kapasitas struktur yang ada pada panel dinding geser daktilitas yang 

meningkat tidak akan terjadi tanpa hasil dari tambahan paku. Akses ke dinding 

geser ini sering membutuhkan pemindahan dan penggantian yang ada sampai 

selesai. 

E. Rehabilitasi Sambungan 

Sebagian besar prosedur rehabilitasi dinding geser memerlukan pemeriksaan 

pada semua koneksi yang ada, terutama untuk diafragma dan pondasi. Pemutus 

tambahan antara balok lantai atau atap di dinding geser seringkali dibutuhkan pada 



struktur yang ada. Pemblokiran akan terjadi begitu terhubung ke dinding geser dan 

diafragma menyediakan jalur beban untuk beban lateral. Lembaran logam klip 

framing bisa digunakan untuk memberikan bagian hasil yang bisa diverifikasi oleh 

koneksi antara pembingkaian dinding, pemblokiran, dan diafragma. Klip 

pembingkaian juga sering digunakan untuk menghubungkan balok pembatas atau 

balok pelek sampai pelat tersambung. Pembingkaian pada bangunan yang ada 

biasanya sangat kering, keras, dan mudah terbelah. Perhatian harus diambil agar 

tidak membagi framing yang ada saat menambahkan konektor. Bila dinding geser 

yang ada dilapisi dengan struktur panel, koneksi panel struktural ke framing yang 

ada harus dipertimbangkan.  

Pemisahan bisa terjadi pada selubung kayu dan framing. Panjang paku yang 

dibutuhkan untuk mencapai kapasitas keterikatan penuh dalam framing yang ada 

harus ditentukan. Panjangnya akan bervariasi dengan ketebalan yang ada pada 

penutup dinding. Terkadang pasak digunakan sebagai pengganti paku untuk 

mencegah pembelahan. Overlay dijepit ke selubung kayu bukan framing. Paku 

tersebut direkomendasikan untuk overlay attachment ke bagian yang mendasarinya 

pembingkaian. Dalam beberapa kasus, pemblokiran baru di panel struktural sendi 

mungkin juga dibutuhkan saat membingkai anggota atau pemblokiran ditambahkan 

ke struktur, kayu harus dikeringkan dengan baik. Diawetkan untuk mencegahnya 

menyusut jauh dari framing atau pemisahan yang ada. 

8.4.1.3 Dinding Geser Baru berselubung 

Panel Struktural atau Panel Lapisan Kayu Lapis Selubung atau Siding. 

Dinding geser baru menggunakan framing yang ada atau pembingkaian disusun 

dengan panel struktural (yaitu, kayu lapis atau papan untai yang berorientasi). 

Ketebalan dan tingkat panel ini bisa bermacam-macam. Dalam kebanyakan kasus, 

panel ditempatkan secara vertikal dan diikat langsung ke kancing. Hal ini 

mengurangi kebutuhan akan pemutusan di sendi. Semua tepi panel harus diblokir 

untuk mendapatkan kapasitas penuh. Ketebalan, ukuran, dan jumlah pengencang, 

dan rasio aspek dan koneksi. Menentukan kapasitas dinding baru. Tambahan 

informasi tentang berbagai panel yang tersedia dan aplikasi dapat ditemukan dalam 

dokumen dari American Plywood Association (APA), seperti APA (1983). 

8.4.2 Light Gage Metal Frame Dinding Geser 

8.4.2.1 Light Gage Metal Frame Dinding Geser 

A. Plester pada Metal Lath 

B. Gypsum Wallboard 

C. Kayu Lapis atau Panel Struktural 

8.4.2.2 Light Gage Metal Frame (Perangkat tambahan untuk Rehabilitasi) 



A. Penambahan panel struktur kayu lapis ke eksisting Dinding Logam Stud  

Setiap penutup yang ada selain kayu lapis akan dilepas dan diganti dengan 

panel struktur. Koneksi ke diafragma dan pondasi harus diperiksa dan mungkin 

perlu diperkuat. 

B. Panel Kayu Lapis atau Panel Pelapis yang ada pada Logam Studs 

Ditambahkan sekrup dan mungkin penyambung tambahan ke diafragma dan 

pondasi yang mungkin diperlukan. 

8.4.2.3 Dinding Geser New Light Gage Metal Frame  

A. Kayu Lapis atau Panel Struktural 

8.4.3 Kayu Pengikat Bingkai Kayu 

8.4.3.1 Bingkai Brush-Braced 

Bingkai bersepatu lutut menghasilkan sambungan yang menahan momen 

dengan penambahan diagonal antar bagian kolom dan balok. Bingkai "semi-kaku" 

yang dihasilkan berlawanan arah.  

8.4.3.2 Bingkai Rod-Braced 

Begitu pula dengan frame bersepatu lutut, koneksi dari batang kayu untuk 

framing biasanya akan mengatur kapasitas dari bingkai batang yang diperkuat. 

Biasanya, tongkat hanya masuk ketegangan.  

8.4.4 Single Layer Horizontal Lumber Sheathing atau Siding Shear Walls 

8.4.4.1 Kekakuan untuk Analisis 

Dinding geser kayu bersepatu horisontal lemah dan sangat fleksibel dan 

memiliki periode getaran yang panjang. Ini dinding geser hanya cocok bila terjadi 

gempa geser beban rendah dan kontrol defleksi tidak diperlukan. Lendutan dinding 

geser ini dapat didapat dengan Persamaan 8-1 : 

Δ y = v y h / G d + (h / b) d a.............................................................................(8-1) 

dimana: 

b= Panjang dinding geser, ft 

h=Tinggi dinding geser, ft 

v y = Geser pada hasil, lb / ft 

G d = Kekakuan geser pada lb / in. 



Δ y = Menghitung defleksi dinding geser pada hasil, di. 

d a = Perpanjangan anchorage di ujung dinding ditentukan oleh rincian dan beban  

8.4.4.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Selubung atau dinding horizontal memiliki perkiraan hasil kapasitas 80 pon 

per kaki linier. Kapasitas ini tergantung pada lebar papan, jarak dari kancing, dan 

ukuran, jumlah, dan jarak kuku. Kapasitas yang diijinkan terdaftar untuk berbagai 

jenis konfigurasi, beserta deskripsi kuku metode pasangan, di Western Woods Use 

Book (WWPA, 1983). Lihat juga ATC (1981) untuk diskusi dari pasangan paku. 

8.4.4.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Kriteria penerimaan deformasi ditentukan oleh kapasitas penahan beban 

lateral dan gravitasi komponen dan elemen berubah bentuk dengan keterbatasan 

kerusakan atau tanpa kegagalan. Defleksi yang berlebihan bisa terjadi 

mengakibatkan kerusakan besar pada struktur atau isi. Lihat Tabel 8-1 untuk faktor 

m yang digunakan di LSP dalam melakukan analisis desain. Koordinat untuk 

defleksi gaya yang dinormalisasi kurva yang digunakan untuk pemodelan 

sehubungan dengan prosedur nonlinier (Gambar 8- 1) ditunjukkan di Tabel 8-2. 

Nilai dalam tabel ini mengacu pada Gambar 8-1 pada cara berikut Jarak d dianggap 

sebagai defleksi maksimum pada titik kehilangan pertama kekuatan. Jarak e adalah 

defleksi maksimum pada kekuatan atau kapasitas yang sama dengan nilai c . 

Gambar 8- 1 juga menunjukkan rasio deformasi untuk IO, LS, dan CP tingkat 

kinerja untuk komponen primer.  

1. Untuk rasio yang lebih besar dari nilai maksimum yang tercantum, komponen 

dianggap tidak efektif dalam melawan beban lateral. 

2. Interpolasi linier diizinkan untuk nilai menengah jika h / L memiliki tanda 

bintang. 



 

 
1. Untuk rasio yang lebih besar dari nilai maksimum yang tercantum, komponen 

dianggap tidak efektif dalam melawan beban lateral. 

2. Interpolasi linier diizinkan untuk nilai menengah jika h / L memiliki tanda 

bintang. 

 



8.4.4.4 Koneksi 

Sambungan antara bagian perakitan dinding geser dan elemen lain dari gaya 

lateral. Sistem penahan harus diselidiki dan dianalisis. kapasitas dan daktilitas 

koneksi ini akan sering menentukan modus kegagalan serta kapasitas keseluruhan.  

8.4.5 Diagonal Lumber Sheathing Shear 

Dinding 

8.4.5.1 Analisis Kekakuan  

Dinding geser kayu diagonal disain lebih tipis dan lebih kuat dari dinding 

geser berselubung horisontal. Mereka juga memberikan kekakuan yang lebih besar 

untuk kontrol defleksi, dan sehingga pengendalian kerusakan lebih besar. Defleksi 

dinding geser ini dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 8- 1, dengan G 

d = 8,000 lb / in untuk lapisan tunggal diagonal berpihak dan G d = 18,000 lb / in 

untuk berpihak diagonal ganda. Komponen / Elemen-Elemen bingkai tunduk pada 

tekanan aksial dan tekukan. 

 

Gambar 8-1: Normalized Force versus Deformasi 

8.4.5.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Selubung diagonal memiliki kapasitas imbal hasil yang diperkirakan sekitar 

700 pon per kaki linier untuk lapisan tunggal dan £ 1300 per kaki linier untuk 

selubung diagonal ganda. Kapasitas ini tergantung pada lebar papan, jarak kancing, 

ukuran kuku, jumlah kuku per papan, dan batasnya kondisi. Kapasitas yang 

diijinkan terdaftar untuk berbagai jenis konfigurasi di WWPA (1983). 

8.4.5.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Kriteria penerimaan deformasi akan ditentukan dengan kapasitas penahan 

beban lateral dan gravitasi elemen untuk berubah bentuk tanpa kegagalan. Lihat 



Tabel 8 -1 untuk mfaktor untuk digunakan dalam LSP. Koordinat untuk defleksi 

gaya yang dinormalisasi kurva yang digunakan dalam prosedur nonlinier 

ditunjukkan pada Tabel 8-2.Nilai dalam tabel ini mengacu pada Gambar 8-1 pada 

cara berikut Jarak d dianggap sebagai defleksi maksimum pada titik kehilangan 

kekuatan. Jarak e adalah defleksi maksimum dengan kekuatan atau kapasitas sama 

dengan nilai c . (Lihat Bab 3 untuk penggunaan kurva defleksi gaya di NSP.) 

8.4.6 Dinding Geser Sisi Kayu Vertikal 

8.4.6.1 Analisis Kekakuan  

Piringan kayu vertikal memiliki gaya lateral yang kapasitas resistansinya 

sangat rendah dan sangat fleksibel. Dinding geser ini hanya cocok bila ada beban 

geser gempa Sangat rendah dan kontrol defleksi tidak diperlukan. lendutan dinding 

geser ini dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 8-1, dengan G d = 

1.000 lb / in. 

8.4.6.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Piringan vertikal memiliki kapasitas hasil sekitar 70 pound per kaki linier. 

Kapasitas ini tergantung pada lebar papan, jarak kancing, jarak pemblokiran, dan 

ukuran, jumlah, dan jarak dari kuku. Metode kuku bisa digunakan menghitung 

kapasitas kayu vertikal, dalam cara yang mirip dengan metode yang digunakan 

untuk bagian horizontal. 

8.4.6.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Lihat Bagian 8.4.5.3 . 

8.4.6.4 Koneksi 

Kapasitas beban vertikal rendah; hal ini membuat kapasitas koneksi antara 

geser dinding dan elemen lainnya yang menjadi perhatian yang terkesampingkan . 

8.4.7 Kayu Sisi atas Horizontal 

8.4.7.1 Analisis Kekakuan  

Lapisan geser berselubung ganda dalam posisi horisontal lebih kaku dan lebih 

kuat dari pada lapisan tipis geser berselubung dinding tunggal. Dinding geser ini 

sering cocok untuk menahan beban geser gempa yang rendah sampai sedang di 

Indonesia besarnya. Mereka juga memberikan kekakuan yang lebih besar kontrol 

defleksi, dan dengan demikian pengendalian kerusakan lebih besar. Lendutan 

dinding geser ini bisa ditentukan menggunakan Persamaan 8-1 , dengan G d = 4.000 

lb / in. 

8.4.7.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 



Kayu berpihak pada selubung horisontal memiliki hasil kapasitas sekitar 500 

pon per kaki linier. Kapasitas ini tergantung pada lebar papan, jarak kancing, 

ukuran, jumlah, dan jarak paku, dan lokasi persendian. 

8.4.8 Kayu Sisi atas Selubung Diagonal 

Dinding Geser 

8.4.8.1 Analisis Kekakuan  

Dinding geser ini seringkali cocok untuk menahan beban geser gempa . 

Mereka juga memberikan kekakuan yang baik untuk pengendalian defleksi dan 

pengendalian kerusakan. Lendutan dinding geser ini dapat didekati dengan 

menggunakan Persamaan 8-1 , dengan G d = 11,000 lb / in. 

8.4.8.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Kayu yang memihak selubung diagonal diperkirakan menghasilkan kapasitas 

sekitar 1.100 pound per linier kaki. Kapasitas ini tergantung pada lebar papan, jarak 

kancing, ukuran, jumlah, dan jarak paku, lokasi persendian, dan kondisi batas. 

8.4.9 Panel Panel atau Panel Kayu Lapis 

8.4.9.1 Kekakuan untuk Analisis 

Respon dinding geser struktural kayu adalah tergantung pada ketebalan panel 

struktural kayu, tinggi-ke-panjang ( h / L ), yang dipaku pola, dan faktor lainnya. 

Perkiraan defleksi dinding geser struktural kayu pada hasil dapat ditentukan dengan 

menggunakan Persamaan 8- 2:  

Δ y = 8 v y h 3 / (EA b) + v y h / (G t) + 0,75he n + (h / b) d a..........................(8-2) 

dimana: 

b= Panjang dinding geser, ft 

h=Tinggi dinding geser, ft 

v y = Geser pada hasil, lb / ft 

G d = Kekakuan geser pada lb / in. 

Δ y = Menghitung defleksi dinding geser pada hasil, di. 

d a = Perpanjangan anchorage di ujung dinding ditentukan oleh rincian dan beban 

 

 



8.4.9.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Kapasitas geser dinding geser panel struktural kayu utama tergantung paku 

pada kayu lapis tepi panel, dan ketebalan dan kadar kayu lapis.  

8.4.10 Semen di Studs, Sheathing, atau Dinding geser papan serat 

8.4.10.1 Kekakuan untuk Analisis 

Semen rapuh dan kapasitas ketahanan lateral pada Dinding geser plesteran 

rendah. Namun, dindingnya kaku sampai retak terjadi. Dinding geser ini hanya 

cocok di gunakan pada daerah dengan beban geser gempa rendah. Itu lendutan 

dinding geser ini dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan 8-1 dengan G 

d = 14.000 lb / in. 

8.4.10.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Semen memiliki kapasitas produksi sekitar 350 pound per kaki linier. 

Kapasitas ini tergantung pada lampiran jaring semen ke kancing dan penyematan 

kelambu di plesteran. 

8.4.10.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Lihat Bagian 8.4.5.3 . 

8.4.10.4 Koneksi 

Hubungan antara jaring semen dan pembingkaian menjadi perhatian utama. 

Yang menjadi perhatian lainnya adalah sambungan plesteran ke jaring. Tidak 

seperti kayu lapis, kapasitas tarik bahan plesteran v y = Geser pada hasil di bawah 

pertimbangan dalam lb / ft 

h = Tinggi dinding, ft 

E = Modulus anggota batas akhir kayu, 

Psi = Luas penampang anggota batas 

b = Lebar dinding, ft 

G = Modulus kekakuan kayu lapis, psi 

T = Ketebalan panel struktur yang efektif, di. 

d a = Lendutan pada hasil jangkar tie-down atau defleksi pada tingkat beban ke 

jangkar pada ujung dinding, detail jangkar, dan beban mati. 

e n = Deformasi kuku, di. 



Untuk kuku 6d pada hasil: e n = 0.10 

Untuk kuku 8d pada hasil: e n = 0.06 

Untuk kuku 10d pada hasil: e n =0.04 

Z = Nilai kuku dari NDS (1991) 

S = Minimum [m-1 atau (n-1) (a / h)] 

m = Jumlah kuku di sepanjang bagian bawah satu panel 

n = Jumlah kuku di satu sisi satu panel 

a = Panjang satu panel 

h = Ketinggian satu panel (semen portland) daripada koneksi,  

8.4.11 Gypsum Plaster pada Wood Lath Shear 

Dinding 

8.4.11.1 Kekakuan untuk Analisis 

Plester Gipsum dinding geser mirip dengan plesteran biasa, kecuali kekuatan 

mereka lebih rendah, dindingnya yang kaku membuat sering terjadi kegagalan. 

Dinding geser ini hanya cocok menahan Beban geser gempa yang sangat rendah. 

Defleksi dari Dinding geser ini dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 

8- 1, dengan G d = 8,000 lb / in 

8.4.11.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Gipsum plester memiliki kapasitas hasil kira-kira 400 pound per kaki linier. 

8.4.11.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Lihat Bagian 8.4.5.3 . 

8.4.11.4 Koneksi 

Daya tarik dan daya dukung dari plester pada sambungan, sering kali akan 

menyebabkan kegagalan. Kekuatan material ini koneksinya relatif rendah antara 

bagian-bagian dari rakitan dinding geser dan unsur-unsur lain dari gaya penahan 

lateral sistem analisis sekunder. 

8.4.12 Gipsum Plaster pada Gypsum Lath 

Dinding Geser 

8.4.12.1 Analisis untuk Kekakuan  



Gipsum plester pada gypsum lath mirip dengan gypsum papan dinding (lihat 

Bagian 8.4.13 untuk diskusi tentang papan gipsum). Lendutan dinding geser ini 

dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 8- 1, dengan G d = 10.000 lb / 

in. Bingkai 3x atau lebih lebih besar pada sambungan kayu lapis. 

1. Panel yang diterapkan secara langsung untuk membingkai, diblokir di semua 

sisi. 

2. Nilai ekstrapolasi dari pengujian siklik. 

3. Untuk ukuran kuku lainnya atau penetrasi kuku kurang dari yang ditunjukkan, 

atur nilai berdasarkan kekuatan kuku yang dihitung (lihat AF & PA, 1991). 

4. Nilai untuk panel di satu sisi. Nilai bisa berlipat ganda untuk panel di kedua 

sisi. 

5. Gunakan 80% nilai yang tercantum untuk kapasitas hasil. 

8.4.12.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Mirip dengan papan gypsum, dengan perkiraan kapasitas hasil 80 pon per linier 

kaki. Lihat Bagian 8.4.13 . 

8.4.13 Dinding Gipsum Wallboard Shear 

8.4.13.1 Analisis untuk Kekakuan  

Gypsum wallboard memiliki gaya lateral yang sangat rendah kapasitas 

resistansinya, namun relatif kaku sampai terjadi retak.  

8.4.13.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Gypsum wallboard memiliki kapasitas produksi sebesar sekitar 100 pon per 

kaki linier. Kapasitas ini adalah untuk jarak kuku 7 inci khas dari 1/2-inch atau 5/8-

inch- panel tebal dengan kuku 4d atau 5d. Kapasitas yang lebih tinggi bisa 

Digunakan jika jarak kuku lebih dekat, multilayer gypsum board, dan / atau adanya 

pemblokiran pada semua sisi panel diverifikasi. 

8.4.14 Gipsum Gunting Dinding Geser 

8.4.14.1 Kekakuan untuk Analisis 

Selubung gipsum mirip dengan papan dinding gipsum (lihat Bagian 8.4.13 

untuk pembahasan rinci). Defleksi dari dinding geser ini dapat ditentukan dengan 

penggunaan Persamaan 8-1, dengan G d = 8,000 lb / in. 

8.4.14.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

mirip dengan papan gypsum (lihat Bagian 8.4.13 ). 

8.4.14.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 



Lihat Bagian 8.4.5.3 . 

8.4.14.4 Koneksi 

Lihat Bagian 8.4.11.4 . 

8.4.15 Plester pada Dinding Lath Metal 

8.4.15.1 Analisis Kekakuan  

Plester pada logam lath mirip dengan plester tapi kurang dalam hal kekuatan. 

Dinding logam dan dinding plester kaku sampai retak terjadi. Dinding geser ini 

hanya cocok dimana beban geser gempa yang terjadi berkekuatan rendah. Defleksi 

dari dinding geser ini dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan 8- 1, 

dengan G d = 12,000 lb / in 

8.4.15.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Plester pada logam lath memiliki kapasitas hasil sekitar 150 pon per kaki linier. 

8.4.15.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Lihat Bagian 8.4.5.3 . 

8.4.15.4 Koneksi 

Lihat Bagian 8.3.2.2B . 

8.4.16 Horisontal Lumber berselubung dengan Cut-In Braces atau Diagonal 

Blocking 

Dinding Geser 

8.4.16.1 Analisis Kekakuan  

Rakitan ini mirip dengan selubung horisontal tanpa kawat gigi, kecuali kawat 

gigi potong atau diagonal Pemblokiran memberikan kekakuan yang lebih tinggi 

pada beban awal. Setelah kawat gigi atau pemblokiran gagal (pada beban rendah), 

tingkah lakunya dindingnya sama dengan selubung horisontal tanpa kawat gigi 

Lihat Bagian 8.4 .4 untuk informasi lebih lanjut tentang selubung horisontal. 

8.4.16.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Lihat Bagian 8.4.4 . 

8.4.16.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Lihat Bagian 8.4.5.3 . 



8.4.16.4 Koneksi 

Lihat Bagian 8.3.2.2B . 

Halaman 22 

8-22 Panduan Rehabilitasi Seismik 

8.4.17 Papan serat atau papan partikel 

8.4.17.1 Kekakuan untuk Analisis 

Selubung fiberboard sangat lemah, tidak memiliki kekakuan, dan tidak 

mampu menahan beban lateral. Papan partikel masuk dua varietas: satu mirip 

dengan panel struktural, lainnya (nonstruktural) sedikit lebih kuat dari pada papan 

gypsum tapi lebih rapuh. Selubung fiberboard tidak cocok untuk menahan beban 

lateral, dan nonstruktural, partikel hanya boleh digunakan untuk menahan beban 

gempa yang sangat rendah. Untuk selubung papan partikel struktural, lihat Bagian 

8.4. 9. Defleksi geser dinding yang disarungkan dalam papan partikel nonstruktural  

ditentukan dengan menggunakan Persamaan 8-1 , dengan G d = 6.000 lb / in. 

8.4.17.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Fiberboard memiliki kekuatan yang sangat rendah. Untuk struktural papan 

partikel, lihat bagian panel struktural ( Bagian 8.4.9 ). Partikel nonstruktural 

memiliki hasil kapasitas sekitar 100 pon per kaki linier. 

8.4.18 Light Gage Metal Frame Geser Dinding 

8.4.18.1 Plester di Metal Lath 

Lihat Bagian 8.4.15 . 

8.4.18.2 Gypsum Wallboard 

Lihat Bagian 8.4.13 . 

8.4.18.3 Kayu Lapis atau Panel Struktural 

Lihat Bagian 8.4.9 . Lihat data produsen terikat untuk beban yang diijinkan 

pada pengencang. Kapasitas produksi bisa diperkirakan dengan mengalikan nilai 

beban normal yang diperbolehkan untuk 2.8, atau untuk nilai beban yang diijinkan 

yang terdaftar untuk angin atau beban seismik, kalikan dengan 2.1 untuk 

mendapatkan perkiraan nilai hasil. 

 

 



8.5 Diafragma kayu 

Perilaku diafragma kayu horisontal adalah dipengaruhi oleh jenis selubung, 

ukuran, dan jumlah pengencang, adanya keliling chord atau bagian flens, dan rasio 

span terhadap kedalaman diafragma Bukaan atau penetrasi melalui diafragma juga 

mempengaruhi perilaku dan kapasitas diafragma (lihat Bagian 8.5.11 ). Kapasitas 

yang diharapkan dari diafragma, Q CE , adalah ditentukan dari kapasitas geser yang 

ada atau diafragma yang disempurnakan seperti yang dijelaskan pada Bagian 8.5.2 

melalui 8.5.9 . Untuk tipe truss terbalik atau sistem horizontal, kapasitas yang 

diharapkan, Q CE , ditentukan dari kapasitas penghitungan anggota atau koneksi 

dan analisis truss statis konvensional, seperti yang dijelaskan pada Bagian 8.5.10 . 

8.5.1 Jenis diafragma kayu 

8.5.1.1 diafragma kayu yang ada 

A. Balok kayu laminasi lem 

 Kayu laminasi lem dibuat dengan melaminasi kayu kualitas tegang ( stress 

grade ) dengan bahan adhesive di bawah kondisi yang terkontrol, biasanya parallel 

terhadap urat kayu semua lembaran. Kelebihan kayu laminasi lem dibandingkan 

kayu utuh secara umum yaitu batas tegangan yang lebih besar, penampilan yang 

lebih menarik dan ketersediaan bentuk penampang yang beragam. Kayu laminasi 

lem dapat disatukan ujung-ujungnya dengan sambungan scarf dan finger sesuai 

panjang yang diinginkan, atau dilem ujung-ujungnya untuk lebar atau kedalaman 

yang lebih besar. 

B. Balok kayu berserat parallel 

Kayu berserat parallel atau disebut Parallel Strand Lumber ( PSL ) adalah 

kayu structural yang dibuat dengan mengikat serat-serat panjang kayu bersama 

dibawah panas dan tekanan dengan menggunakan adhesive kedap air. PSL adalah 

produk hak milik di bawah merek dagang Parallam, digunakan sebagai balok dan 

kolom pada konstruksi kolom-balok dan balok, header, serta lintel pada konstruksi 

rangka ringan. 

C. Balok kayu veneer berlaminasi 

Kayu veneer berlaminasi atau Laminated Veneer Lumber ( LVL ) adalah 

produk kayu yang dibuat dengan mengikat lapisan tripleks secara bersama dibawah 

panas dan tekanan menggunakan bahan adhesive kedap air. Mempunyai urat serat 

kayu arah longitudinal yang seragam menghasilkan produk yang kuat ketika 

ujungnya dibebani sebagai balok atau permukaannya dibebani sebagai papan.LVL 

digunakan sebagai header dan balok . 

8.5.1.2 Diafragma Kayu Disempurnakan untuk Rehabilitasi 



A. Lapisan Panel pada Struktur Kayu Lurus  

Diafragma Diagonal, kapasitas geser diafragma dan kekakuannya bisa 

meningkat dengan melapisi panel struktur kayu baru diatas diafragma berselubung 

yang ada. Diafragma ini Biasanya terdiri dari panel kayu baru yang ditempatkan 

diatas selubung lurus atau diagonal yang ada dan dipaku atau dijepit ke anggota 

framing yang ada melalui selubung yang ada Jika overlay baru dipaku saja anggota 

framing yang ada - tanpa memakainya di tepi panel tegak lurus terhadap framing-

responsnya dari overlay baru akan sama dengan yang dari diafragma panel kayu 

yang tidak diblokir. Kuku dan staples harus cukup panjang untuk menyediakan 

penyisipan yang dibutuhkan ke anggota framing di bawah bahan pelapis. Jika 

diafragma lebih kuat dan kaku diinginkan, persendian dari lapisan panel kayu baru 

overlay dapat ditempatkan sejajar dengan selubung selubung yang ada, dengan 

hamparan dipaku atau dijepit pada selubung yang ada. Itu ujung panel struktural 

kayu yang baru seharusnya diimbangi dengan persendian selubung yang ada di 

bawah ini jarak yang cukup jauh sehingga kuku baru bisa digerakkan ke selubung 

yang ada tanpa membelah bahan pelapis. Jika panel baru dipaku di semua ujungnya 

dijelaskan di atas, respon dari overlay baru akan serupa dengan panel kayu yang 

tersumbat diafragma Sebagai alternatif, pemblokiran baru mungkin terjadi dipasang 

di bawah semua sendi panel yang tegak lurus terhadap anggota framing yang ada 

karena sendi dari overlay dan sambungan dari selubung yang ada mungkin tidak 

akan diimbangi secara konsisten tanpa memotong panel, itu mungkin 

menguntungkan tempatkan lapisan panel kayu di atas 45 derajat sudut ke selubung 

yang ada. Jika sudah ada diafragma lurus berselubung, overlay baru seharusnya 

ditempatkan pada sudut 45 derajat ke selubung yang ada dan balok. Jika diafragma 

yang ada bersifat diagonal berselubung, lapisan panel kayu yang baru harus dilapisi 

ditempatkan tegak lurus terhadap balok yang ada pada sudut 45 Derajat ke selubung 

diagonal. Kuku seharusnya didorong ke dalam selubung yang ada dengan tepi yang 

cukup jarak untuk mencegah pemisahan selubung yang ada. Pada batas, kuku harus 

cukup panjang menembus selubung ke dalam bingkai di bawah ini. 

Lapisan panel struktural baru harus dihubungkan ke dinding geser atau 

elemen penguat vertikal untuk memastikan efektivitas panel tambahan. Perhatian 

harus dilakukan saat menempatkan kayu baru lapisan panel struktural pada 

diafragma yang ada. Itu perubahan kekakuan dan karakteristik dinamis diafragma 

mungkin memiliki efek negatif dengan menyebabkan peningkatan kekuatan pada 

komponen atau elemen lainnya. Itu peningkatan kekakuan dan kenaikan yang 

berarti pada kekuatan dinamis mungkin tidak diinginkan pada beberapa orang 

diafragma untuk Tingkat Kinerja tertentu. 

 

 



B. Lapisan Panel Struktur Kayu pada Panel diafragma struktur 

Hamparan panel kayu panel baru bisa dipasang di atas ada panel diafragma 

panel kayu yang ada untuk menguatkan dan atrofragma yang kaku. Penempatan  

hamparan baru di atas diafragma yang ada harus diikuti metode dan prosedur 

konstruksi yang sama seperti untuk diafragma berselubung lurus dan diagonal (lihat 

Bagian 8.5.1.2A ). Sendi panel harus diimbangi, atau yang lain overlay harus 

ditempatkan pada sudut 45 derajat ke arah panel kayu yang ada. 

C. Peningkatan Lampiran 

Dalam beberapa kasus, diafragma yang ada dapat ditingkatkan dengan 

meningkatkan pemaku atau pelekatan yang ada selubung dengan framing 

pendukung. Lurus diafragma berselubung, peningkatan kapasitas geser akan 

minimal. Double diafragma berselubung lurus dengan minimal dipaku di lapisan 

atas atau kedua selubung dapat ditingkatkan secara signifikan dengan 

menambahkan kuku baru atau staples ke diafragma yang ada. Hal yang sama 

berlaku untuk diafragma yang satu diagonal berselubung, ganda berselubung 

diagonal, atau satu diagonal berselubung selubung lurus atau lantai. diafragma kayu 

lapis juga bisa ditingkatkan dengan bertambah memaku atau menempel pada 

bingkai pendukung dan oleh menambahkan pemblokiran pada diafragma pada 

sendi kayu lapis. Dalam beberapa kasus, meningkat dipaku pada panel kayu lapis 

infield mungkin juga diperlukan Jika diperlukan geser kapasitas dan / atau 

kekakuan lebih besar dari yang bisa disediakan oleh lampiran yang meningkat, 

overlay baru diafragma yang ada mungkin diperlukan untuk menyediakan 

perangkat tambahan yang diinginkan 

 

8.5.6 Double Diagonally Sheathed Wood Diafragma 

8.5.6.1 Analisis Kekakuan  

Diafragma berselubung diagonal ganda lebih besar kekakuan dari pada 

diafragma dengan diagonal tunggal bahan pelapis. Respon dari diafragma ini serupa 

untuk respon diafragma diobati dengan diagonal lapisan selubung lurus Perkiraan 

defleksi diafragma berselubung ganda diagonal bisa dihitung dengan menggunakan 

Persamaan 8-5 , dengan G d sebagai berikut: Diagonal tunggal, chorded: G d = 

500,000 lb / in 

Selubung diagonal tunggal, tak terhitung: G d = 400.000 lb / in 

Selubung diagonal dengan selubung lurus, chorded: G d = 1,800,000 lb / in 

Selubung diagonal dengan selubung lurus, tak terhitung: G d = 900,000 lb / in 



Selubung diagonal ganda, chorded: G d = 1,800,000 lb / in 

Selubung diagonal ganda, tak terhitung: G d = 900,000 lb / in 

Kekakuan yang meningkat dari diafragma ini bisa terjadi mereka cocok dimana Life 

Safety atau Immediate tingkat Kinerja Okupansi diinginkan. 

8.5.6.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Kapasitas geser tergantung pada terpaku pada diafragma, tapi diafragma ini 

biasanya cocok untuk beban geser sedang sampai tinggi, dan memiliki tipikal 

kapasitas hasil sekitar 900 pound per kaki untuk chorded diafragma dan 625 pound 

per kaki untuk diafragma yang tidak diikat. Kapasitas geser hasil adalah mirip 

dengan diafragma diobragam diagonal dengan lapisan selubung lurus Papan 

selubung di kedua lapisan selubung harus dipaku setidaknya dua paku umum 8d. 

Kehadiran lapisan ganda Selubung diagonal akan menghilangkan kekuatan lentur 

diafragma berselubung diagonal permanen diikat akord di ujung diafragma. 

Akibatnya, kapasitas bending akord akhir tidak memiliki pada kapasitas geser dan 

kekakuan dari diafragma 

8.5.6.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Lihat Bagian 8.5.2.3 . 

8.5.6.4 Koneksi 

Lihat Bagian 8.5.2.4 . 

8.5.7Panel Struktural Kayu berselubung Diafragma 

8.5.7.1 Kekakuan untuk Analisis 

Respon panel struktur kayu berselubung diafragma tergantung pada ketebalan 

kayu panel struktural, pola kuku, dan kehadiran akord di diafragma, serta faktor 

lainnya. Itu defleksi struktur kayu yang tersumbat dan chorded diafragma panel 

dengan pemunculan konstan di seluruh Panjang diafragma dapat ditentukan dengan 

menggunakan Persamaan 8-6 : 

Δ y = 5 v y L 3 / (8EAb) + v y L / (4Gt) + 0.188 L e n + ( c X) / (2b) 

(8-6) 

dimana: 

Lendutan struktur kayu yang tersumbat dan chorded 

panel diafragma dengan variabel dipaku di seluruh 



Panjang diafragma dapat ditentukan dengan menggunakan 

Persamaan 8-7 : 

Δ y = 5 v y L 3 / (8EAb) + v y L / (4Gt) + 0,376 L e n + ( c X) / (2b) 

(8-7) 

Defleksi untuk diafragma yang tidak diblokir mungkin terjadi dihitung dengan 

menggunakan Persamaan 8- 5, dengan diafragma geser kekakuan G d sebagai 

berikut: 

8.5.7.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Kapasitas geser diafragma panel kayu struktural terutama tergantung pada paku 

pada kayu lapis tepi panel, dan ketebalan dan kadar kayu lapis di diafragma 

Kapasitas geser hasil, V y , dari kayu 

A = Luas penampang chord, di. 2 

B = Lebar diafragma, ft 

E = Modulus elastisitas diafragma akord, psi 

e n = Deformasi kuku pada beban hasil per kuku, berdasarkan geser maksimum per 

kaki v y dibagi dengan jumlah kuku per kaki 

Untuk kuku 8d, e n = 0,06 

Untuk 10d kuku, e n = 0,04 

G = Modulus kekakuan struktur kayu panel, psi 

L = Rentang diafragma antara dinding geser atau kolektor, ft 

T = Ketebalan kayu lapis yang efektif untuk geser, masuk 

v y = Hasil geser ke arah bawah pertimbangan, lb / ft 

Δ y = Dihitung defibreksi diafragma pada hasil, in 

Σ ( Δ c X) = Jumlah slip chord-splice individu nilai pada kedua sisi diafragma, 

masing dikalikan jaraknya dengan dukungan terdekat diblokir, chorded diafragma:  

G d = 800.000 lb / in 

G d = 400.000 lb / in 

Diafragma panel struktural dengan akord bisa dihitung sebagai berikut: Untuk 

diafragma yang tidak diikat, kalikan geser hasil kapasitas untuk diafragma chorded 



yang dihitung di atas oleh 70%. Diafragma yang tidak terisi dengan L / b > 3.5 tidak 

dianggap efektif untuk melawan kekuatan lateral. 

8.5.7.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Lihat Bagian 8.5.2.3 . 

8.5.7.4 Koneksi 

Lihat Bagian 8.5.2.4 . 

8.5.8 Lapisan Panel Struktur Kayu pada Straight atau Diagonal Sheathed 

Diafragma 

8.5.8.1 Analisis Kekakuan  

Kekakuan dari diafragma berselubung lurus yang ada dapat ditingkatkan 

secara signifikan dengan menempatkan yang baru Lapisan kayu lapis di atas 

diafragma yang ada. Itu kekakuan diafragma berselubung diagonal yang ada dan 

diafragma kayu lapis akan meningkat, tapi tidak masuk proporsi kenaikan kekakuan 

untuk berselubung lurus diafragma Penempatan struktur kayu baru overlay panel 

harus konsisten dengan Bagian 8.5.1.2A . Bergantung pada paku yang baru overlay, 

respon diafragma mungkin serupa dengan diafragma yang diblokir atau yang tidak 

diblokir. Itu Perkiraan defleksi panel struktur kayu lapisan pada diafragma 

berselubung lurus atau diagonal dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan 8-

5 , dengan G d as berikut: Kekakuan yang meningkat dari diafragma ini bisa terjadi 

mereka cocok dimana Life Safety atau Immediate Tingkat Kinerja Okupansi 

diinginkan. 

8.5.8.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Kapasitas hasil tipikal untuk diafragma dengan kayu lapis hamparan selubung 

lurus dan diagonal yang ada sekitar 450 pound per kaki untuk diblokir chorded 

diafragma dan sekitar 300 pon per kaki untuk diafragma tak beraturan yang tak 

terblokir. Hasilnya kapasitas panel struktural kayu tersumbat dan chorded 

hamparan selubung yang ada kira-kira 65% dari kapasitas geser akhir, atau 2 kali 

yang diijinkan kapasitas geser dari panel struktural kayu yang sebanding diafragma 

tanpa selubung yang ada di bawah ini. Itu menghasilkan kapasitas kayu yang 

tersumbat dan tidak beraturan lapisan panel struktural ada selubung yang ada sekitar 

50% dari kapasitas geser akhir, atau 1,5 kali kapasitas geser yang diijinkan 

sebanding diafragma panel struktur kayu tanpa yang ada selubung di bawah 

8.5.8.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Lihat Bagian 8.5.2.3 . 



8.5.8.4 Koneksi 

Lihat Bagian 8.5.2.4 . 

8.5.9 Lapisan Panel Struktur Kayu pada 

Panel Struktural Kayu yang ada diafragma 

8.5.9.1 Kekakuan untuk Analisis 

Defleksi diafragma harus dihitung menurut persamaan 8-6 . Karena dua 

lapisan kayu lapis hadir, ketebalan kayu lapis yang efektif t akan didasarkan pada 

dua lapis kayu lapis Slip kuku e n sebagian dari persamaan harus disesuaikan untuk 

peningkatan pemalsuan dengan dua lapis kayu lapis Kuku tergelincir di lapisan luar 

kayu lapis harus ditingkatkan 25% untuk memperhitungkan slip meningkat adalah 

penting bahwa kuku di bagian atas. Lapisan kayu lapis memiliki embedment yang 

cukup dalam membingkai untuk menahan gaya yang dibutuhkan dan batas slip ke 

tingkat yang dibutuhkan Jika data uji tersedia: V y = 0,8 x ultimate nilai geser 

diafragma V u Jika data uji tidak tersedia: 

V y = 2,1 x diijinkan nilai geser diafragma yang diizinkan 

8.5.9.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Menghasilkan kapasitas geser untuk diafragma chorded dihitung berdasarkan 

gabungan dua lapis kayu lapis, menggunakan metodologi di Bagian 8.5.7. 2. The 

kapasitas geser hasil overlay harus dibatasi 75% dari nilai yang dihitung dengan 

menggunakan prosedur ini. 

8.5.9.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Lihat Bagian 8.5.2.3 . 

8.5.9.4 Koneksi 

Lihat Bagian 8.5.2.4 . 

8.5.10 Diafragma Horisontal Diikat 

8.5.10.1 Kekakuan untuk Analisis 

Kekakuan dan defleksi horizontal diafragma dapat ditentukan dengan 

menggunakan analisis tipikal teknik untuk gulungan. 

8.5.10.2 Kriteria Penerimaan Kekuatan 

Kekuatan sistem truss horizontal bisa jadi ditentukan dengan menggunakan 

teknik analisis tipikal gulungan, dan tergantung pada kekuatan komponen individu 



dan koneksi di truss sistem. Dalam banyak kasus kapasitas koneksi antara 

komponen truss akan menjadi faktor pembatas dalam kekuatan sistem truss 

horizontal. 

8.5.10.3 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Kriteria penerimaan Deformasi sangat tergantung pada deformasi yang 

diijinkan untuk struktur dan struktur lainnya komponen dan elemen nonstruktural 

lateral didukung oleh diafragma. Diijinkan deformasi juga harus konsisten dengan 

yang diinginkan kerusakan keadaan diafragma. Individu m faktor untuk komponen 

dan koneksi di sistem truss horizontal yang tercantum pada Tabel 8- 1 perlu 

diaplikasikan dalam analisis truss untuk yang diinginkan Tingkat Kinerja. 

8.5.10.4 Koneksi 

Kapasitas beban koneksi antar anggota dari rangka horizontal dan dinding 

geser atau vertikal lainnya elemen sangat penting Koneksi ini harus memiliki 

kapasitas dan daktilitas yang cukup untuk menyampaikan gaya yang dibutuhkan 

untuk elemen vertikal tanpa mendadak kesulitan getas dalam koneksi atau 

rangkaian koneksi. 

8.5.11 Pengaruh Chords dan Openings di Indonesia 

Diafragma kayu adanya bukaan kecil di kayu diafragma akan menyebabkan 

penurunan kekakuan dan kapasitas hasil diafragma, karena panjangnya berkurang 

diafragma tersedia untuk menahan kekuatan lateral. Khusus teknik analisis dan 

perincian diperlukan di bukaan. Kehadiran atau penambahan anggota chord sekitar 

bukaan akan mengurangi kerugian dalam kekakuan diafragma dan batas kerusakan 

pada area bukaan. Lihat ATC (1981) dan APA (1983) untuk diskusi tentang efek 

bukaan di kayu diafragma kehadiran akord di sekeliling diafragma secara signifikan 

akan mengurangi defleksi diafragma karena untuk membungkuk, dan 

meningkatkan kekakuan diafragma lebih dari sebuah diafragma yang tidak diikat. 

Namun, kenaikan kekakuan karena akord dalam satu lurus diafragma berselubung 

minimal, karena fleksibel sifat diafragma ini. 

8.6 Pondasi kayu 

8.6.1 Tumpukan Kayu 

Tumpukan kayu umumnya digunakan dengan tutup tiang beton, dan cukup 

kunci ke dasar tutup beton. Itu tumpukan biasanya diolah dengan bahan pengawet; 

mereka harus diperiksa untuk menentukan apakah kerusakan telah terjadi terjadi 

dan untuk memverifikasi jenis pengobatannya. Tumpukan adalah baik tumpukan 

gesekan atau end-bearing yang menolak saja beban vertikal Tumpukan umumnya 

tidak mampu menahan uplift banyak karena cara mereka melekat ke tumpukan 



tumpukan Tumpukan dapat dikenakan lateral beban dari pemuatan seismik, yang 

dilawan oleh membungkuk dari tumpukan Analisis pembebanan tiang adalah 

umumnya berdasarkan koneksi yang disematkan di bagian atas tumpukan, dan 

kepastian tumpukan pada kedalaman yang ditentukan oleh insinyur geoteknik 

Tegangan maksimal di tumpukan harus didasarkan pada 2,8 kali nilai yang 

diberikan di spesifikasi Desain Nasional untuk Konstruksi Kayu, bagian VI (AF & 

PA, 1991a). Lendutan tumpukan di bawah beban seismik dapat dihitung 

berdasarkan asumsi titik tolak. Namun, harus dievaluasi dengan pertimbangan 

untuk perkiraan sifat asli asumsi kedalaman sampai titik ketelitian. Dimana 

tumpukan usang ada, beban lateral bisa terjadi dilawan oleh komponen horizontal 

dari beban aksial. Untuk Hunian Segera, faktor m 1,25 harus digunakan dalam 

analisis timbangan lentur atau gaya aksial; untuk Life Safety, faktor 2,5 dapat 

digunakan; dan faktor dari 3.0 dapat digunakan untuk Pencegahan Penutup. 

8.6.2 Wood Footings 

Piring-paha panggil kayu, tempat tidur, selip, dan tekanan- Diobati fondasi 

kayu semuanya kadang-kadang ditemui dalam struktur yang ada Pijakan ini 

seharusnya diperiksa secara menyeluruh untuk indikasi kemunduran, dan diganti 

dengan pondasi beton bertulang dimana mungkin. Hambatan seismik untuk tipe ini 

Pijakan umumnya sangat rendah; mereka pada dasarnya tergantung pada gesekan 

antara kayu dan tanah untuk kinerja mereka 

8.6.3 Struktur Kutub 

Struktur tiang menahan beban lateral dengan bertindak sebagai cantilevers 

tetap di tanah, dengan beban lateral dianggap bisa diterapkan tegak lurus terhadap 

sumbu tiang. Ada kemungkinan untuk merancang struktur tiang agar memiliki 

momen- daya tahan pada tingkat lantai dan atap dengan penggunaan kawat gigi atau 

rangka lutut Struktur tiang sering terjadi ditemukan di situs miring. Panjang yang 

tidak berubah kutub umumnya mempengaruhi kekakuan dan performa dari struktur, 

dan dapat mengakibatkan beban yang tidak seimbang berbagai kutub bersamaan 

dengan torsional yang signifikan distorsi, yang harus diselidiki dan dievaluasi. 

Ditambahkan kawat gigi horizontal dan diagonal dapat digunakan untuk kurangi 

fleksibilitas tiang tinggi atau kurangi torsi eksentrisitas struktur. 

8.6.3.1 Bahan dan Komponen Properties 

Kekuatan komponen, elemen, dan sambungan struktur tiang sama seperti 

untuk a struktur konvensional Lihat Bagian 8. 3 untuk rekomendasi. 

 

 



8.6.3.2 Kriteria Penerimaan Deformasi 

Karakteristik deformasi sama dengan a anggota atau bingkai yang tunduk 

pada lentur gabungan dan beban aksial; Struktur tiang dianalisis dengan 

menggunakan prosedur konvensional 

8.6.3.3 Faktor-faktor untuk Statistika Linier 

Prosedur 

Disarankan agar faktor m 1,2 digunakan untuk Struktur tiang kantilever untuk 

segera Occupancy Performance Level, nilai 3,0 untuk Life Keselamatan, dan 3.5 

untuk Pencegahan Runtuhkan. Dimana Diagonal yang dikelompokkan secara 

konsentris digunakan atau ditambahkan ke meningkatkan kapasitas struktur, faktor 

m 1,0 harus digunakan untuk Hunian Segera, nilai 2,5 untuk Life Safety, dan 3.0 for 

Collapse Prevention. 
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