
 يتعالبسمه

 

 ستمیس هیاول يابیشناخت و ارز

 ساحتمان یجداساز لرزه ا
 

 HIC.RDE.RP.ST .129.V1.0 :شناسه سند

 81 تعداد صفحات:

 
 

 
iran.com-http://www.hic 

 

 معاونت توسعه فناوری و ساخت

 مدیریت تحقیق و توسعه

 49بهار 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hic-iran.com/


 
  ساختمان یسیستم جداساز لرزه ااولیه و ارزیابی شناخت  

 

 HIC.RDE.RP.ST .129.V1.0 شناسه: 81 از 2 صفحه

 

 معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 فهرست مطالب

 

 3 .............................................................................................................................................................. مقدمه .1

 4 ............................................................................................................................ یا لرزه یجداسازها عملکرد .2

 6 .............................................................................................................................................................................. یکیالست یجداسازها .1. 2

 1 ........................................................................................................................................................................... اصطکاكی های جداساز .2. 2

 88 ............................................................................................................................................................................. یتركیب یها سیستم .3. 2

 33 .................................................................................................................. طراحي زمان در عمومي مالحظات .3

 81 .................................................................................................................................................................................... بستر مشخصات .1. 3

 81 ................................................................................................................................................................. زلزله  میقا مولفه و كانون اثر .2. 3

 81 .................................................................................................................................................................. باالتر مودهای تاثیر به توجه .3. 3

 86 ..................................................................................................................................................................................... ساختمان ارتفاع .4. 3

 86 .......................................................................................................................................................................................... روسازه رفتار .5. 3

 31 .................................................................................................................................................. یریگ جهینت .4

 31 ......................................................................................................................................................... :مراجع .5

 

 اشکال فهرست
 3 .................... یا لرزه جداساز سامانه همراه به (ب)،  یریپذ شکل از استفاده و یا لرزه جداساز سامانه بدون (الف) هرفتارساز: 8 شکل

 5 ............................................................................................................................................................. یکیراگرالستیم یاجرا از یا نمونه: 2 شکل

 6 ............................................................................................................................................... یفوالد یها ورقه با یکیالست یجداسازها: 3 شکل

 1 ...................................................................................................................... (LRB) یسرب هسته با یالستیک یالرزه جداساز ستمسی: 4 شکل

 81 ................................................................................................................................................................ یپاندول یاصطکاک یجداسازها: 5 شکل

 88 ............................................................................................................................... (FPS) یاصطکاک پاندول یارزهل جداساز سیستم: 6 شکل

 82 ..................................................................................................................... یالستیک و یاصطکاک یا لرزه جداساز یترکیب سیستم: 7 شکل

 82 ..................................................................................................... (DAMPTECH شرکت) مجزا صورت به یا لرزه جداساز ستمیس: 1 شکل

 85 ..................................................................................................................... جداساز بدون و با یها سازه در لرزه زمین قائم اثرمولفه: 9 شکل

 87 .......................................................................................................... (2181 سال) جهان یا لرزه جداساز یدارا یها سازه تعداد: 81 شکل

 

  



                                                                                                               
                                                                                                             

ساختمان  یجداساز لرزه ا ستمیس هیاول یابیشناخت و ارز                                                                                                                                                                      

                                                                                 
 

     HIC-RDE-RP-ST-129-V1.0 شناسه: 81 از 3 صفحه

 

                                                                                                                                     معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 ساختمان یسیستم جداساز لرزه ااولیه و ارزیابی شناخت 

 قدمه م .1

 پاسخ کاهش بمنظور سازه دیگر قسمتهای یا زمین از سازه از بخشی یا کل جداکردن از است عبارت ای لرزه جداسازی

 .زلزله رویداد زمان در بخش آن ای لرزه

 ایجاد ای، لرزه طراحی رویکرد این در .است سازه ظرفیت افزایش بر مبتنی ها سازه ای لرزه طراحی مرسوم روش

 روش، این اجرای نتیجه در .میگیرد صورت آن شکل پذیری تامین و مقاومت افزایش با سازه، جانبی در باربری ظرفیت

 سایر یا برشی دیوار یا بادبند همچون جانبی مهاربند یاعضا سازه، در و افزایش یافته اتصاالت و ای سازه اعضای ابعاد

 .شود می گرفته نظر در سخت کننده اعضای

 

 
 ای لرزه جداساز سامانه همراه به ،)ب(  پذیری شکل از استفاده و ای لرزه جداساز سامانه بدون )الف( رفتارسازه: 8 شکل

 

 سپ مشاهدات اساس بر. بود خواهد دشواری شدید کار نسبتا تکانهای در خصوص به زلزله اثر در آسیب بروز کنترل

 توجهی قابل شتاب مقادیر وساخت، طراحی مرسوم های روش اساس بر شده ساخته های سازه شدید، های زلزله رویداد از

 ازس غیر دراجزای آسیب بلند، نهای ساختما ساکنان از آرامش سلب نهایت در امر این که میکنند تجربه طبقات در را

 و حمل تلفن، مانند حیاتی شریانهای در مختلف های شبکه از شده ارایه خدمات قطع احتمال و تجهیزات و های

 .دارد همراه به را آب و برق نقل،بیمارستانها،
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     HIC-RDE-RP-ST-129-V1.0 شناسه: 81 از 1 صفحه

 

                                                                                                                                     معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 ساختمان یسیستم جداساز لرزه ااولیه و ارزیابی شناخت 

 بروز مشکالت و ای سازه های آسیب به توجه با زلزله، برابر در مقاوم های ساختمان اجرای و طراحی ایده مقابل در

 انعتمم طریق از زمین لرزه نیروی کنترل اساس بر پایه از جداشده سازه طراحی ایده ها، زلزله طی در انساکن برای کرده

 مورد مهم های سازه اجرای و طراحی در بسیاری موارد در اخیر های سال در ایده این. است شده بنا سازه به آن ورود از

 ریکمت لرزهای پاسخ فناوری این به مجهز سازه های هی،آزمایشگا و نتایج تحلیلی مطابق. است گرفته قرار استفاده

 .داشت خواهند معمول سازه های به نسبت

 

 عملکرد جداسازهای لرزه ای .2
 

 های قسمت یا زمین از زلزله زمان در بخش آن ای لرزه پاسخ کاهش برای سازه از بخشی یا کل لرزه ای جداسازی در

 عملکردی اهداف سازه، دینامیکی مشخصات اساس بر که هایی جداساز از استفاده با کار این .شود جدا می سازه دیگر

 ها جداساز این اصلی وظیفه .گیرد می صورت اند شده ساخته و طراحی ساختگاه، ای خطرلرزه شرایط و طراح نظر مورد

 محل در مالیاحت لرزه زمین ارتعاش در حاکم تناوب ی دوره ی ومحدوده سازه طبیعی تناوب ی دوره بین فاصله ایجاد

 انتقال از و شده جذب مختلفی سازوکارهای کمك با زلزله نیز از ناشی ارتعاشی انرژی این، بر عالوه .است نظر مورد ی سازه

 .گردد می جلوگیری سازه به آن
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                                                                                                                                     معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 ساختمان یسیستم جداساز لرزه ااولیه و ارزیابی شناخت 

 
   میراگرالستیکی اجرای از ای نمونه: 2 شکل

 :شوند می استفاده نها ساختما روسازه در به شده منتقل روینی کنترل برای ای لرزه جداسازهای از اصلی گروه ود

 سازه؛ طبیعی تناوب دوره افزایش برای الستیکی های جداساز از استفاده -الف

 محل در انرژی استهالك و روسازه به شده منتقل نیروی حداکثر کنترل و اصطکاکی های جداساز از استفاده -ب

 .جداساز

 

 :می روند  شمار به الستیکی یجداسازها از زیر جداسازهای

 کم؛ میرایی و فوالدی های ورقه با الستیکی جداسازهای -

 زیاد؛ میرایی با الستیکی جداسازهای -

 .سربی ی هسته با الستیکی جداسازهای -
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                                                                                                                                     معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 ساختمان یسیستم جداساز لرزه ااولیه و ارزیابی شناخت 

 :شوند می تولید صنعت در زیر جداسازهای عمده طور به اصطکاکی جداسازهای از

 اصطکاکی؛ جداسازهای -

 اصطکاکی؛ االستیك های جداساز -

 .پاندولی اصطکاکی های جداساز -

 ترکیب هم با زیر موارد در سامانه دو این اصطکاکی، و الستیکی های جداساز های قابلیت از همزمان ی استفاده برای

 :ندشده ا

 الستیکی؛ و اصطکاکی جداسازهای سری ترکیب -

 .الستیکی و اصطکاکی جداسازهای موازی ترکیب -

 

 الستیکي جداسازهای .1. 2

 سازه طبیعی تناوب ی دوره انتقال به نیاز که هستند هایی جداساز از یکی فوالدی های ورقه با الستیکی های جداساز

 الستیکی های جداساز .کنند می برآورده طراحان و مهندسان برای را خود بستر از روسازه ارتعاش جدانمودن ی وظیفه و

 بر ترتیب به که فوالدی و الستیکی نازك های ورقه از است شده داده ل نشانکه در شک طور همان فوالدی های ورقه با

 .اند شده تشکیل آیند می در یکپارچه و متورق های مجموع شکل به حرارت و فشار تحت و شده چیده هم روی

 
 فوالدی های ورقه با الستیکی جداسازهای: 3 شکل
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                                                                                                                                     معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 ساختمان یسیستم جداساز لرزه ااولیه و ارزیابی شناخت 

 

 جنس الستیکها:

 

 یرگیرد مواد ازن، ضد مواد ها، دهنده شتاب روغن، ،(ها پرکننده) فیلرها پلیمرها، از یترکیبات االستومرها یا ها الستیك

 .شوند می ولکانیزه و ترکیب هم با حرارت توسط و مخلوط هم با که کندگیرکننده هستند و

 و بوتیل ،نئوپرن طبیعی، الستیك: از عبارتند دارند الستیکی های جداساز در را کاربرد بیشترین که هایی الستیك

 ویژگی این. دهند می نشان خود از را "کرنشی شدن کریستالی" فرآیند بارگذاری، تحت ها این الستیك ی همه. نیتریل

 افتهی افزایش الستیك برشی سختی زیاد های کرنش در تا میشود باعث کرده همچنین محدود را الستیك در ترك بروز

 تغییرمکان ربراب در ایمنی عامل یك عنوان به نباید را ویژگی البته این. دگرد جلوگیری نحوی به رویه بی مکان تغییر از و

 .گرفت نظر در مقدار هر به جانبی های

 

 سامانه الستیکی با هسته سربی 

ای نشان داده شده است. تاکنون در ساخت تعدادی از پلها و ( تصویری از این نوع سامانه جداساز لرزه4در شکل )

ای برای برخی از بناهای تاریخی از این نوع سامانه استفاده شده مچنین در تقویت و بهسازی لرزههای مهم و هساختمان

 است. 
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                                                                                                                                     معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 ساختمان یسیستم جداساز لرزه ااولیه و ارزیابی شناخت 

 
 (LRB) یسرب هسته با الستیکی ایلرزه جداساز سیستم: 1 شکل 

 

از این  هشرکت تحقیقات مصالح الستیکی ماالیزیا در انگلیس نوعی االستومر با میرایی باال تولید کرده است. با استفاد

فته ها به کار رای ساختمانای الستیکی با میرایی زیاد در آمریکا برای جداساز لرزهاالستومر یك سیستم جداساز لرزه

 است. 

ها برای ایجاد ای می باشد. در برخی از سامانههای جداساز لرزهای است که مورد توجه طراحان سامانهتفلون ماده

شود. یك هسته مرکزی الستیکی برای کنترل تغییر مکان های تفلون استفاده میالیه های فوالدی ازلغزش بین ورق

 اش در نظر گرفته شده است. جانبی و برگرداندن سیستم به حالت اولیه

 

 اصطکاكي های جداساز .2. 2

 سازه. بلغزد جداساز روی بر بزرگ نسبتا های زلزله رخداد زمان در تا یابد می اجازه روسازه جداسازی، از نوع این در

 اه جداساز برای شده گرفته نظر در اصطکاکی نیروی میزان از شده جداسازی ی طبقه در برشی تجاوزنیروی محض به

 این رد. شود می جلوگیری سازه به بزرگ ای لرزه نیروهای ارسال از ترتیب این به و میکند لغزش به شروع ها آن روی بر

 مستهلك را جنبشی انرژی و کرده عمل زلزله محرك نیروی مقابل در ها سازدرجدا آمده وجود به اصطکاکی نیروی حال
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                                                                                                                                     معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 ساختمان یسیستم جداساز لرزه ااولیه و ارزیابی شناخت 

 وجودم فرکانس محتوای به جداسازی ی سامانه ، میشوند استفاده تنهایی به ها جداساز نوع این از که مواردی در. کند می

 در موجود شتاب حالت این در. گردد نمی نیز ازآن خاصی های مولفه تشدید موجب و نبوده حساس تحریك ارتعاش در

 ضریب کاهش با رو ازاین. بود خواهد ها جداساز برای گرفته نظر در اصطکاك ضریب با متناسب جداسازی ی طبقه

 مانند موادی اصطکاك میزان کاهش برای. داد کاهش را ارتعاش طی در سازه به شده اعمال شتاب توان می اصطکاك

 اكاصطک ضریب کاهش هرچند. اند داده نشان خود از ها جداساز گونه این در توجهی قابل کارایی استیل فوالد و تفلون

 .است جداسازی تراز در آمده وجود به مکان تغییر افزایش معنای به دلخواه میزان هر به

 رمج مرکز بنابراین. است سازه جرم با جداسازی سامانه از اعمالی نیروی تناسب جداسازی نوع این دیگر خصوصیت

  .آمد نخواهد وجود به غیرمتقارن های سازه در پیچش آن نتیجه در و بود خواهد یکی نیرو زاعمالمرک با سازه

 تاس ممکن امر این. است آن در بازگرداننده نیروی نبود جداسازی، های سامانه گونه این در توجه قابل ی نکته یك

 زیر موارد به طراحی طی در باید طراح این بر وهعال. نگردد باز خود اولیه محل به لرزه اتمام از پس سازه تا شود موجب

 :باشد داشته کافی توجه نیز سامانه نگهداری و ساخت دوره طول در

 زمان؛ طول در جداسازها تماس سطح خوردن جوش امکان 

 زدگی؛ یخ وقوع 

 خوردگی؛ بروز 

 تجهیزات این اصطکاك کم سطح رفتن بین از. 

 رو این از. گیرد قرار توجه مورد باید متغیر محیطی شرایط در و زمان لطو در ها جداساز این شرایط خالصه طور به

 . پذیرد انجام ها جداساز این وضعیت کنترل منظور به باید ای دوره و  منظم بازدیدهای

 عوامل و حرکت زمان در آن تغییرات آن، در اصطکاك ضریب دقیق میزان مورد در باید سامانه این کاربرد زمان در

 .یافت اطمینان کارفرما تایید مورد های آزمایش به کمك نآ بر موثر

 این به. دارد همراه به را آن مطلوب عملکرد در اشکال بروز امکان جداسازی، روش این در بازگرداننده نیروی نبود

 امانهس تجهیزات روی بر الزم های آزمایش همراه به دقیق های تحلیل کمك به و طراحی زمان در طراح است الزم منظور
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                                                                                                                                     معاونت توسعه فناوری و ساخت/مدیریت تحقیق و توسعه

 ساختمان یسیستم جداساز لرزه ااولیه و ارزیابی شناخت 

 رایب مناسب تمهیدات نیاز صورت در و یافته اطمینان آن عملکرد از سامانه، نوع این رفتارغیرخطی گرفتن نظر در با و

 .نماید بینی پیش احتمالی اشکاالت وقوع از احتراز

 

 

 

 
  پاندولی اصطکاکی جداسازهای: 1 شکل 

 

  جداسازی محل در فوالدی میراگرهای با الستیکي های جداساز-

 یالستیک جداسازهای از همزمان استفاده اصطکاکی، جداسازهای به مجهز های سامانه در بازگرداننده نیروی ایجاد رایب

 کمك هب انرژی استهالك فرایند و الستیکی جداساز توسط سامانه در بازگرداننده نیروی حالت این در. شود می پیشنهاد

 ینا ترکیب ی نحوه به باید نظر مورد ی سامانه رفتار برای عددی دلم ایجاد زمان در. گردد می تامین اصطکاکی جداساز

 .گردد توجه رفتار دو

 اصطکاكي االستیك های جداساز-

 در الستیکی ی هسته یك با و هم با که است تفلون با شده پوشیده اصطکاکی  الیه چندین شامل ها جداساز این

 صفحات بین اصطکاك و آورد می وجود به مجموعه در را هبازگردانند نیروی الستیکی مرکزی ی هسته.هستند تماس

 . گردد می ارتعاشی انرژی رفتن بین از باعث
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 (FPS)سامانه پاندول اصطکاكي 

باشد با این شود. اساس کار این سامانه مشابه پاندول نوسانی می( مالحظه می6نمایی از این نوع سامانه در شکل )

 شود. ن سامانه باعث جذب انرژی میتفاوت که اصطکاك سطوح تماس در ای

  

 
 (FPS) اصطکاکی پاندول ایلرزه جداساز سیستم: 6 شکل 

 

 سیستم های تركیبي  .3. 2

به منظور طرح بهینه و استفاده از خاصیت های مناسب هر دو نوع سیستم اصطکاکی و الستیکی، می توان از ترکیب 

 این نوع سیستم ترکیبی مالحظه می شود. ( نمونه ای از7این دو نوع سیستم استفاده نمود. در شکل )
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 الستیکی و اصطکاکی ای لرزه جداساز ترکیبی سیستم: 7 شکل 

را از یکدیگر تفکیك نموده و سامانه جداساز لرزه ای پایه  الستیکیهمچنین می توان قسمت های میراگر و تکیه گاه 

 ( اجرا نمود.1را مطابق شکل )

 

 (DAMPTECH )شرکت مجزا صورت هب ای لرزه جداساز سیستم: 1 شکل 

http://www.damptech.com/
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 طراحي زمان در عمومي مالحظات .3

 دارای های ساختمان طراحی دستورالعمل" از باید ای لرزه جداساز های سامانه به مجهز های ساختمان طراحی در

 .نمود استفاده "ایران 2111 استاندارد -لهزلز برابر در ها ساختمان طراحی نامه آیین"و  "های لرز جداسازی

زیربوده و تامین این قابلیتها باید در مرحله طراحی  جدول در مندرج های قابلیت دارای باید شده طراحی جداسازی سامانه

 در نظر گرفته شده و توسط آزمایشهای معینی تایید گردند:

 

 

 ای لرزه یجداساز های سامانه برای نیاز مورد قابلیتهای -8 جدول

  

 

 دوره نیاز، مورد میراگرهای و جداسازها موقعیت و تعداد) جداسازی تراز در جداسازی سامانه فنی مشخصات تعیین

 در شده جداسازی سازه از انتظار مورد عملکرد به توجه با سامانه، اجزای و...(  و یها روادار شده، جداسازی سازه تناوب ی

 ای، ه ساز اجزای رفتار به توجه با را خود انتظار مورد عملکرد مبنای باید طراح زمینه این در.گیرد می صورت زلزله زمان

 ساکنان آرامش یا( اهمیت دارای یا لرزه به حساس تجهیزات یا ای های رایانه سامانه مثل) ای غیرسازه اجزای و تجهیزات

 سامانه یمیرای و سختی مانند اصلی مشخصات رایب این معیارها، همه یا یك به توجه با و نماید تعیین ساختمان وکاربران

 .کند گیری تصمیم جداسازی ی
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 هتوج با. کرد توجه عملکرد سطوح و حدود از یکی عنوان به جداسازی سامانه و سازه ایمنی به باید طراحی ضمن در

 عملکرد و طراحی نحوه اب شده جداسازی سازه ه ای لرز عملکرد روسازه، پاسخ روی بر ای لرزه جداسازی تاثیرسامانه به

 .شود می تعیین( میراگرها و جداسازها) جداسازی سامانه اجزای

 

 بستر مشخصات .1. 3

 شرایط شده جداسازی ی سازه برای نرم بستر وجود  .است سازه طراحی در الزم اولیه اقدامات از سازه بستر نوع بررسی

 سازه دینامیکی های ویژگی به توجه با .است وعموض به طراح دقیق و خاص توجه مستلزم و آورده وجود به ای ویژه

 های زلزله شناسایی منظور به سازه بستر بافت و منطقه ای لرزه ی تاریخچه روی بر دقیق مطالعه باید شده جداسازی

 .پذیرد صورت غیره و شتاب حداکثر یا فرکانسی محتوای مانند ها آن های ویژگی و احتمالی

 در برشی موج سرعت کاهش یا خاك سختی کاهش با .دارد مطلوبی عملکرد ختس های خاك در های لرز جداسازی

 با امر این .شوند می تقویت آن در انتقالی موج در بلند های تناوب خاك شدن نرم با یابد، می کاهش تاثیرجداسازی آن،

 نوع از کافی دانش با باید طراح .گذارند می جا به منفی تاثیر آن مطلوب عملکرد در ای لرزه جداسازی ماهیت به توجه

 .نماید گیری تصمیم شده جداسازی سازه طبیعی تناوب دوره و نوع انتخاب مورد در ساختگاه، خاك

 اثر كانون و مولفه قایم  زلزله .2. 3

 زلزله ارتعاشات در کوتاه ارتعاشی فرکانسهای وجود گسل، به نزدیکی اثرات زلزله کانون از نزدیك فاصله درهمچنین  

 در قطعیت عدم و ای ه لرز جداسازی عملکرد شدن پیچیده موجب اغلب زلزله از ناشی تحریکات در ایضربه  راث وجود و

 باالی احتمال با و فعال گسل از نزدیکی فاصله در مطالعه مورد سازه که مواردیدر رو این از .است آن مناسب کارکرد

 .است ضروری موضوع این روی بر ویژه همطالع باشد قرارگرفته سازه شده پیشبینی عمر طول در فعالیت
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 جداساز بدون و با های سازه در لرزه زمین قائم اثرمولفه: 9 شکل 

 

 آیین نامه محدود بندهای جز به عادی حالت در ثابت پایه های با های سازه طراحی در لرزه زمین قائم ی مولفه اثر

 به حساس های دستگاه و تجهیزات وجود احتمال به توجه با شده سازیجدا های سازه در. نشده است گرفته نظر در ای

 قرار توجه مورد خاص طور به زلزله قائم شتاب اثر باید رایانه ها و دقیق های ابزار دستگاه مانند سازه داخل در شتاب

 قائم ی مولفه اثیرت به توجه ها سازه های لرز درجداسازی اصطکاکی سامانه های از استفاده زمان در همچنین. گیرد

 .است ضروری اصطکاکی جداسازهای عملکرد روی بر زلزله شتاب

 باالتر مودهای تاثیر به توجه .3. 3

. گیرد قرار آن حرکت اول مود در سازه پاسخ عمده سهم است الزم ای لرزه جداسازی سامانه تر مناسب عملکرد برای

 رترالغ" اصطالح به با. میشود سازه لرزه ای عملکرد در ای لرزه جداسازی تاثیر کاهش باعث باالتر مودهای افزایش سهم
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 یا "جداسازی سامانه در میرایی افزایش" یا است، آن طبیعی تناوب ی دوره افزایش به مفهوم که "ساختمان شدن

 .مییابد افزایش سازه ارتعاشی باالتر مودهای سهم "جداسازی سامانه در غیرخطی رفتار افزایش"

 ساختمان ارتفاع .4. 3

 رد که نمود توجه باید. است آن طبیعی تناوب ی دوره افزایش با متناظر کلی حالت در ساختمان ارتفاع زایشاف

 مود به لرزه ای جداسازی بدون سازه در ارتعاشی مودهای دوره تناوب شدن نزدیك با ها لرزه ای ساختمان جداسازی

 .یابد می کاهش ای لرزه جداسازی تاثیرروش شده، جداسازی ی سازه ارتعاشی

 روسازه رفتار .5. 3

 رنظ از. است "سازه شکل" و "ای سازه سامانه" ،"سازه جنس" ،"سازه ارتفاع" از تابعی روسازه طبیعی تناوب ی دوره

 نرم فنر یك روی بر صلب جرم یك با آزادی ی درجه یك ی سامانه یك شده جداسازی سازه آل، ایده درحالت مفهومی،

 لزلهز زمان در سازه به اعمالی نیروی طبقات، شتاب باشد، تر بیش روسازه تی جانبیسخ هرچه. شود می گرفته نظر در

 خواهد یافت. کاهش طبقات در نسبی تغییرشکل و

 

 نتیجه گیری  .4

 دنبال به را زلزله از ناشی بیشتر نیروی جذبروش مرسوم طراحی متداول سازه ها می باشد،  که سازه سختی افزایش

 پروژه اقتصادی ارزش کاهش موجب درنتیجه میشود، تامین مقاومت منظور به ای سازه اعضای دابعا افزایش سبب و داشته

 ای سازه غیر و ای سازه اعضای در شکلهای غیرخطی تغییر دلیل به طراحی، مرسوم های روش در آن، بر عالوه .میگردد

 و مکان تغییر وقوع به دلیل طبقه داخل تجهیزات و ای غیرسازه اجزای در آسیب وقوع و اعضا این در خرابی بروز امکان

 .دارد وجود طبقه در توجه قابل شتابهای

استفاده از جداسازهای لرزه ای منجر به کاهش انتقال انرژی لرزه ای به سازه می شود و خطرات جانی و مالی سازه  

تنزل  و..( تاریخی، مراکز فرهنگی و در هنگام وقوع زلزله بویژه در ساختمانهای با اهمیت باال )بیمارستان، مراکز دولتی 

از آنجا که اجرای ساختمانهای مسکونی ، تجاری و اداری بخش خصوصی نیز با رویکرد ارتقا ایمنی جانی و مالی  می یابد.
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فضاها ، همچنین افزایش برند ساخت و ساز در راه توسعه پایدار گام برمی دارد ،می توان با بکارگیری این ابزار در این راه 

در زمینه میزان استفاده از جداسازهای لرزه ای در ساختمانها   Bosai ژاپنپیشرو بود. آمار سازمان توسعه زیرساختهای  

 به صورت نمودار زیر اعالم نموده است: 2181را در سال 

 

 

 
 (2181 )سال جهان ای لرزه جداساز دارای های زهسا تعداد: 81 شکل 

 

نیك در ساختمانهای مسکونی و تجاری  داخل کشور برای نخستین بار  افزایش هزینه بدیهی است  استفاده از این تک 

ای را در پی دارد، ولی با ارتقا عملکرد و رفتار لرزه ای سازه و همچنین سبك سازی ساختمان و المانهای سازه ای می 

، کاهش ارتفاع پوترهای ساختمان و توان با بکارگیری بهینه آن، انعطاف پذیری در  معماری ) افزایش دهانه پارکینگها

از طرفی سبك سازی ساختمان کاهش مصرف   8حتی کاهش ارتفاع سقف کاذب و... ( را نیز به مزیتهای آن اضافه نمود.

 مصالح استراتژیك را نیز در پی دارد که د رمنافع توسعه پایدار و حفظ محیط زیست می تواند لحاظ گردد. 

 

                                                 
 81-5طبقه با درنظر گرفتن کاهش ابعاد سازه ای ، حدود  82-6برآورد اولیه از طراحی و استفاده از جداساز الستیکی) پلی آمیدی (این تکنولوژی برای ساختمان  8 

 قیمت ساخت می باشد. %
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 مراجع:  .5

 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور 523شریه ن .1

 دستورالعمل های مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن .2

3. www.fanomran.com  شرکت فن و عمران   

4. l_engineeringhttp://en.wikipedia.org/wiki/Civi  

 jp.org/-https://bosai ژاپن   Bosaiسازمان توسعه زیرساختهای  .5

 

http://www.fanomran.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_engineering
https://bosai-jp.org/
https://bosai-jp.org/

