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 چکیده

و در  در طبقه همکفف  با توجه به وجود کاربری تجاری در بسیاری از سازه ها

کنترل اخفتف  سفیتی طبقفه     وجود ارتفاع نسبی زیاد در طبقه اول،نتیجه 

فلفاا در صفورتی کفه امکفان اسفتفاده از      اول با سایر طبقات الزم مفی باشفد   

مزبور نباشد افزایش مقاطع تیرها و ستونها مهاربند و یا دیوار برشی در جهت 

اجتناب ناپایر بوده که در نتیجه منجر بفه غیفر اصتدفادی شفدن پفرو ه مفی       

های رفع این مشکل بیدوص در سازه هفایی کفه اففزایش     هگردد. یکی از را

سطح عملکردشان نیز مدنظر می باشد استفاده از جداگرهای لرزه ایست کفه  

با توجه به اینکه سازه االسفتی  بفاصی مفی مانفد و     در صورت استفاده از آنها 

شفدن مفی   مستطیلی سمت همچنین توزیع نیرو در سازه از حالت مثلثی به 

 صفرفنظر نمفود.   سیتی نسبی طبقات نسبت بفه هف   می توان از کنترل  رود

پرو ه حاضر مربوط به سازه صنعتی کارخانه روغن کشی بوده که سفیتی در  

بقه اول نسبت به سایر طبقات کمتر مفی  جهت صاب خمشی سیتی نسبی ط

باشد. استفاده از سیست  جداگر لرزه ای در این سازه نشان می دهفد کفه نفه    

تنها رفتار سازه به مراتب بهبود یافته بلکه استفاده از آن توجیه اصتدادی نیفز  

 دارد.

  سطح عملکرد، جداگر لرزه ایسیست  های کنترلی سازه، : کلمات کلیدی

 :مقدمه

ه مورد نظر مربوط به ی  سازه صنعتی می باشد که در شهر رودبار واصفع  پرو 

 Yگردیده است و با توجه به نیاز پرو ه و محدودیت های معماری در جهفت  

از مهاربند و یا دیوار برشی در سازه استفاده نگردیده است و از طرففی ارتففاع   

ارتففاع سفایر   متر در نظر گرفته شفده اسفت در حالیکفه     6طبقه اول برابر با 

صابل مشاهده مفی   1شکل شماره متر می باشد. نمایی از پرو ه در  3طبقات 

 باشد.

 
 بعدی از سازه مورد نظر  3: نمای 1شکل 

 

گیرنفد و آنهفا را   صرار می ها سازه وسایلی هستند که در زیر 1جداسازهای پایه

، یفا نوسفانات ناشفی از حرکفت     زلزلفه  از اثرات ویرانگر ناشی از نیروی جفانبی 

طراحفی سفازه    ای ابفزاری بفا سفابقه در   کنند. جداسازی لفرزه صطارها جدا می

آن یفا حتفی اجفزای     توان سازه یا بیشفی از که به وسیله آن می می باشد ها

جداسفازی نمفود.    شتاب زمفین  داخلی صرار گرفته در سازه را از اثرات میرب

ای منحفر  سفاختن بسفامد اصفلی سفازه از      یکی از اهفدا  جداسفازی لفرزه   

است. هد  دیگر از یف    گیردار روسازه بسامد اصلی بسامدهای غالب زلزله و

و در  میراسفازی انفر ی   سیست  جداساز فراه  نمودن وسیلهای اضافی بفرای 

تاب منتقل شده به روسازه اسفت. دیفدگاه اصفلی در ایفن     نتیجه کاستن از ش

)عمومآ در جهفت افقفیب بفه منظفور کفاهش       روش جداساختن سازه از زمین

تکیفه   ای از جداسفازها شفامل  انتقال تحری  زلزلفه بفه سفازه اسفت. گسفتره     

های اصطکاکی/لغزشی االستومری )با و بدون هسته سربیب، تکیه گاه هایگاه

ایفاالت   های غلتکی در بیست سال گاشفته در کشفورهایی ماننفد   و تکیه گاه

طراحفی ضفد لفرزه     رایو غیفره بف   نیوزیلنفد  ،ایتالیفا  ،انگلسفتان  ، اپن،متحده

در ایفن پفرو ه بفه     .ساختمانهای جدید زیادی به کار گرفتفه شفده اسفت    ای

عفدد    6زه ای از منظور بررسی رفتار سازه تحت اسفتفاده از جفداگر هفای لفر    

نیز نمایی  2استفاده گردیده است که در شکل شماره  LRBجداگر لرزه ای 

 از آن صابل مشاهده می باشد.  

 
  LRB (Lead rubber Bearing)نمایی از جداگرلرزه ای 2شکل 

محاسبات مربوط به سیتی موثر و تغییر مکان طراحی جداگر لرزه ای نیز در 

و تغییفر مکفان    1امه آورده می شود. سیتی موثر بر اساس رابطفه شفماره   اد

محاسبه می گردد. برش پایه وارد بفر سفازه    2طراحی بر اساس رابطه شماره 

 .[2]و  [1]صابل محاسبه می باشد 3نیز بر اساس رابطه شماره 
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0.211Cx  , 0.22269Cy   
در ادامه به مقایسه رفتار سازه در حالت استفاده از جفداگر لفرزه ای و حالفت    

 سازه بدون استفاده از سیست  جداگر لرزه ای می پردازی :

ه رفتار دینامیکی سازه در حالت مقید بودن پای ستون هاا و  مقایس

 :حالت استفاده از جداگر لرزه ای

 :در حالت استفاده از جداگر لرزه ای 

در این حالت با توجه به اینکه سازه کامف بر اساس مفد اول خفود عمفل مفی     

نماید و این مد دارای بیشترین زمان تناوب است در نتیجه سیتی کمتری از 

در زلزله مشارکت می نماید و انر ی کمتری وارد سازه می گردد که در  سازه

 6نتیجه تقاضای زلزله برای این سفازه کفاهش مفی یابفد. در جفدول شفماره       

درصد مشارکت جرمی سازه با استفاده از جداگر لرزه ای صابفل مشفاهده مفی    

 باشد.

Mode Period UX UY

1 2.15146 0.0022 99.8394

2 2.013982 99.9918 0.0023

3 0.439531 0.0006 0.1215

4 0.26689 0.0014 0.0031 
 اسازی شدهجددرصد مشارکت جرمی سازه  1جدول  

بر اساس این جدول دیده می شود کفه درصفد مشفارکت جرمفی مربفوط بفه       

می باشد که مطالب ارائه شده در باال را تایید مفی   %99باالی  2و  1مدهای 

 نماید.

  سازه با صاب خمشی:در حالت 

در این حالت با توجه به مشارکت مدهای باالتر سیتی بیشفتری از سفازه در   

نماید و درنتیجه انر ی بیشتر جفاب سیسفت  سفازه    طول زلزله مشارکت می 

می گردد که در این حالت سازه خسارات بیشتری را متحمل مفی گفردد. در   

درصد مشارکت جرمی سازه در حالت مقید بودن پای ستون  7جدول شماره 

 ها صابل مشاهده می باشد.

Mode Period UX UY

1 0.83557 0.0052 91.2564

2 0.39399 1.7203 7.3199

3 0.305036 60.8384 0.3237

4 0.255707 9.6932 0.0705

5 0.187053 15.6958 0.3084

6 0.166884 11.031 0.2386 
 ه با صاب خمشیبرای سازدرصد مشارکت جرمی سازه  2جدول  

 :مقایسه رفتار سازه تحت تحلیل غیر خطی

و  سازه جداسفازی شفده   به منظور مقایسه رفتار غیر خطی سازه ها در حالت 

سانتی متر مفی   33هر سازه را به میزان  سازه با سیست  لرزه بر صاب خمشی،

رانی  و سپس رفتار المان ها را بررسی مفی نمفایی . بفر اسفاس شفکل هفای       

در حالفت االسفتی    سازه جداسازی شده مشاهده می شود که  4و  3شماره 

باصی می ماند فلاا مفدلی در المان ها تشکیل نمی شود و در نتیجفه پفس از   

سفازه بفا    در زلزله نیز امکان سرویس دهی از آن فراه  می باشد، حفال آنکفه  

در تیرها و سفتون هفا مفدفل تشفکیل شفده و       سیست  لرزه بر صاب خمشی،

سازه ایمنی جانی برای ساکنین حفظ می گردد ولی پفس از زلزلفه    اگرچه در

مقاوم سازی و ترمی  بیش هایی از آن اجتناب ناپایر می باشد کفه گفاهی از   

 [3]هزینه ساخت مجدد سازه فراتر می رود.

 
 با سیست  لرزه بر صاب خمشیسازه رانده شده  3شکل 

 
 دهحالت جداسازی شسازه رانده شده در  4شکل 

 طبقه اول:مقایسه دریفت سازه در 

هرچه سازه نرم تر باشد در زلزله تغییر مکان نسبی بیشتری را تجربفه نمفوده   

و یا بعبارتی دریفت طبقات بیشتر خواهد بود کفه نیفروی بیشفتری بدفورت     

لنگر خمشی در ستون ها بوجود می آید. در صورت استفاده از جفداگر هفای   

رفتن فرکانس طبیعی سازه با فرکانس زمین لفرزه  لرزه ای با توجه به فاصله گ
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و کاهش دریفت طبقفات و در نتیجفه کفاهش اثفر پفی دلتفای ناشفی از وزن        

در حالفت  ی در ستون های سازه بوجود می آیفد.  طبقات باالیی نیروی کمتر

و در حالتی کفه   3533.1برابر با  اولاستفاده از جداگر لرزه ای دریفت طبقه 

می باشد که در نتیجفه   35336اشد این مقدار برابر با پای ستون های مقید ب

 کاهش داده است. %.5استفاده از جداگره لرزه ای دریفت طبقه اول را 

 

 :برآورد هزینه استفاده از جداگر لرزه ای در سازه

با توجه به نوع پرو ه و نیاز به ادامه سرویس دهی سازه بعد از زلزلفه و اینکفه   

رای سطح عملکرد ایمنی جانی طراحی شفده اسفت و   با توجه به اینکه سازه ب

بعد از زلزله طرح صطعا نیاز به مقاوم سازی دارد و نیز اینکه مقاوم سازی یف   

هزینفه   %43سازه زمانی توجیه اصتدفادی دارد کفه هزینفه تفرمی  بیشفتر از      

ساخت مجدد سازه نشود، شروع به بفرآورد هزینفه مقفاوم سفازی سفازه مفی       

 نمایی .

متر می باشد و با فرض اینکه هزینه ساخت هفر   25.3  ه مورد نظرمترا  پرو

 2هزار تومفان باشفد، هزینفه سفاخت پفرو ه در حفدود        733مترمربع حدود 

آن بفه عنفوان هزینفه مقفاوم      %43میلیارد تومان خواهد بود. که با احتسفاب  

 میلیون تومان می گردد. 533سازی برابر با 

یلیون تومان می باشد و با فرض اینکه تفا  م 23سود حاصل از کارخانه روزانه 

ماه زمان نیاز داشته باشد، میزان خسفارت وارده   3شروع دوباره خط تولید به 

 میلیارد تومان خواهد بود. 155برابر با  بر سازه 

میلیفارد تومفان    11صیمت دستگاه های تعبیه شده در طبقات سازه برابفر بفا   

از آنها نیفاز بفه تعمیفر و یفا      %43زله می باشد که با احتساب اینکه پس از زل

 میلیارد تومان خواهد بود. 454خرید مجدد دارد، این هزینه برابر با 

در نتیجه پس از زلزله هزینه احتمفالی وارده برابفر بفا مجمفوع مفوارد بفاال و       

 میلیارد تومان می باشد. 7مساوی با 

پفردازی . بفا    حال به برآورد هزینه مربوط به خرید جداگر های لفرزه ای مفی  

عدد جفداگر   6توجه به نوع این پرو ه و بارهای ثقلی وارده از طر  ستون ها 

 53لرز های برای این پرو ه طراحی گردیفده اسفت کفه بفا احتسفاب هزینفه       

میلیون تومانی برای هر کدام در مجموع هزینه استفاده از جفداگرها برابفر بفا    

ه در صفورت اسفتفاده از   میلیون تومان خواهد شد. این در حالیسفت کف   453

جداگر های لرزه ای با توجه به اینکه نیروی زلزله مستقیما به سازه وارد نمی 

گردد و سطح عملکرد سازه در حد سرویس می باشد، پس از زلزلفه کارخانفه   

 به تولید خود ادامه داده و هیچگونه خسارت مالی بر سازه وارد نمی گردد. 

توان مشاهده نمود کفه اسفتفاده از جفداگر     در نتیجه از مقایسه هزینه ها می

میلیارد  .65لرزه ای می تواند در دراز مدت مقدار صابل توجهی هزینه برابر با 

تومان را به سیست  برگرداند و یفا از تحمیفل ایفن میفزان هزینفه جلفوگیری       

 نماید.

 نتایج:

در حالت جداسازی شده و حالت استفاده از سیست  صفاب  مقایسه رفتار سازه 

در سفازه هفای صفنعتی    نشان می دهد کفه   خمشی به عنوان سیست  لرزه بر

بیدوص در حاالتی که طبقه اول نسبت به سایر طبقات دارای سیتی نسبی 

و بفوده   پرهزینفه کمتری بوده و همچنین دسفتگاه هفای مجهفز در طبقفات     

حساس به ارتعاش باشد و از طرفی عدم سرویس دهی سازه پس از  همچنین

ند منجر به توصف عملکرد کارخانه گردد، اسفتفاده از سیسفت  هفای    زلزله بتوا

بفه سفازه را در حفین زلزلفه     ی با توجه به اینکه انتقفال نیفروی جفانبی    کنترل

منحر  کرده و منجربه عدم خسارت به سازه و امکان سرویس دهفی پفس از   

                                                  گزینه ای بسیار اصتدادی و مناسب باشد. دزلزله می گردد، می توان

 فهرست عالئم 

)2سیتی موثر جداگر های لرزه ای / )KN m                                                                              
effK 

  (s) زمان تناوب طراحی سازه با جداگر لرزه ای
DT 

 ضریب رفتار سازه با جداگر لرزه ای
1R 

ضریب میرایی که بر اساس نسبت درصد میرایی جداگر ها 

 DB تعیین می گردد
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