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چکیده
سیستم جداسازي لرزه اي يکی از سیستم هاي نوين در راستاي کاهش خطر تخريب سازه در زمان زلزله است که در
سالهاي اخیر گسترش روزافزونی داشته است.
جداساز لرزه اي انواع مختلفی دارد در اين بین سیستم هاي کم هزينه تر که تأثیر کافی بر روي عملکرد لرزه اي سازه ها
را دارد و از لحاظ اجرايی و مصالح با شرايط منطقه همخوانی بیشتري دارند ،در ارجحیت قرار می گیرد.
جداسازي ساختمان هاي متکی به شمع سیستم پیشنهاد شدکه شامل شمع هاي غالفداري است که بین شمع و
غالف توسط مخلوطی از ماسه و خرده هاي الستیک پر شده است .غالف دار کردن شمع در کنار استفاده از مصالح با
سختی پايین در حد فاصل شمع و غالف موجب کاهش سختی کلی سیستم سازهاي شده و از طرفی مخلوم ماسه و
خرده الستیک مورد استفاده ،میرايی مورد نیاز سیستم را تأمین می نمايد.
در اين مقاله ما بر آنیم که آزمايش بارگذاري استاتیکی انجام گرفته به منظور تايید عملکرد سیستم فوق را با مدلسازي
عددي صحت سنجی نمايیم .به اين منظور سه مدل پی مرسوم  ،شمع غالف دار و شمع غالف دار پرشده با خرده
الستیک و ماسه  ،در نرم افزار ساخته شد.
در هر سه مدل مذکور نیروي فشاري تا  Kgf 100افزايش يافته و به دنبال آن باربرداري و اعمال نیروي کششی تا
مقدار  Kgf 100انجام شده است .در گام هاي بعدي بارگذاري بار تا مقدار  300 ، 200و  Kgf 400براي هر يک از
مدل هاي مذکور افزايش می يابند و نتايج حاصل از آن با نتايج آزمايش صحرايی مقايسه گرديده است.
نتايج حاصل از مدلسازي عددي در با نتايج آزمايش صحرايی تطابق قابل قبول دارد.
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 -1مقدمه
از مهم ترين مواردي که همواره مورد توجه مهندسان زيادي قرار گرفته  ،ساخت سازه هاي ايمن در برابر زلزله می باشد به
گونه اي که جان افراد کمتري در معرض خطر و خسارات مالی کمتري قرار گیرد.
همچنین به داليل مسائل زيست محیطی موجود بر روي کره زمین و صرفه جويی از لحاظ مصالح ،الزم است که عمر
ساختمان ها افزايش يابند.
سیستم جداسازي لرزه اي يکی از سیستم هاي نوين در راستاي کاهش خطر تخريب سازه در زمان زلزله است که در
سالهاي اخیر گسترش روزافزونی (خصوصا در مناطق با خطر زلزله قوي و با دوره بازگشت پايین) داشته است[1].

1

