
فهرست

 فصل اول
مقدمه   

  فصل دوم
هولمز جداسازی لرزه ای سازه ها                                                                                                                   
2-2 اصول جداساز                                                                                                              
2-3 اجرا در ساختمان                                                                                                           
2-4 اجرا در پل                                                                                                                
2-5 ورودی لرزه ای                                                                                                             
2-6 تاثیر جداسازی بر ساختمان ها                                                                                           

2-7 موقعیت و انواع جداساز
2-8 خواص مهندسی جداسازها

2-9 طراحی سیستم و فرمولبندی
2-10 ارزیابی کارآیی )مفاهیم و روش ها(

2-11 طراحی اتصاالت
2-12 طراحی سازه

2-13 مثال طراحی ساختمان + مثال اضافه
2-14 مثال طراحی پل + مثال اضافه
2-15 مثال طراحی تجهیزات صنعتی

  فصل سوم
مطالعه رفتار مکانیکی جداسازها تحت بارگذاری های مختلف

3-2 رفتار تحت فشار
3-3 تحت خمش

3-4 رفتار توام فشار و خمش
3-5 رفتار کمانشی

3-6 رفتار کمانش صفحه ستون
3-7 اثر انعطاف پذیری ورق روی بار کمانش 

3-8 استفاده از قیود اصطکاکی در نشیمنگاه های الستیکی مهار نشده
3-9 اثر اصطکاک روی باربرهای الستیکی مهارنشده

5

11
21
49
70
76
90
136
154
185
213
227
237
247
268
289

297
297
326
345
367
398
415
445
462



  فصل چهارم
4-1 مطالعات امکان سنجی
4-2 مقاوم سازی سازه ها

4-3 جدا سازی کف طبقات
4-4 جداسازی ماشین آالت صنعتی

4-5 جداسازهای مقاوم در برابر برکنش
4-6 سیستم های هایبرید

4-7 فرمولهای جدا سازی
4-8 اثرات ضربه به سازه ها

ETABS و SAP2000 4- 9 مدلسازی نرم افزاری

  فصل پنجم
ــاری و  ــی و معم ــات مکانیک ــی و جزئی ــهای رنگ ــی و عکس ــای اجرای ــل ه 5- دیتی

ــل و ســاختمان ــی پ ــای اجرای ــل ه دیتی

  فصل ششم
بخش آیین نامه ها

AASHTO2010 1-6
UBC 2-6

ASCE 3-6

  فصل هفتم
Dictionary

  فصل هشتم
مراجع

  فصل نهم
معرفی نامه ها

485
495
511
535
547
571
587
593
609

621

681
681
733
763

789

815

819



مقدمه

بــا حمــد و ســپاس بــی پایــان از درگاه ایــزد منــان ، اثــر دیگــری را نیــز تحــت عنــوان " راهنمــای جامــع 
ــه اتمــام رســانیدیم. در راه خلــق، ترجمــه و جمــع آوری ایــن اثــر زحمــات و  جداســازی لــرزه ای" ب
فشــارهای زیــادی بــه اینجانــب وارد گردیــد کــه متاســفانه اکثــر آنهــا بواســطه کــم لطفــی همــکاران و 
دســت انــدرکاران ایــن علــم بــوده، تــا پیــدا کــردن مطالــب علمــی مربوطــه. همیشــه عالقــه داشــتم در 

یکــی از کتــب خویــش مقدمــه اســتاد بزرگــوار جعفــر شــهری را در رابطــه بــا ارزش مقدمــه بیــاورم:
" مقدمــه ســخنی اســت کــه هــر چــه کــم باشــد بــاز زیــاد اســت و هــر چــه زیــاد باشــد بــاز کــم، 
زیــاد از آن جهــت کــه کســی بــه آن توجــه نمــی نمایــد و کــم از آن ســبب کــه اصــل کتــاب و نشــان 

دهنــده مضامیــن و راهنمــای خواننــده و لــب لبــاب مطالــب آن مــی باشــد.
هــر صفحــه مقدمــه بــه انــدازه کتابــی زحمــت فکــر و مداقلــه تحمیــل مــی نمایــد کــه بــه نظــر برخــی 
چیــزی اســت زائــد کــه نگارنــده حیــف وقــت نمــوده کاغــذ ســیاه کــرده اســت ، در حالــی کــه از 
نظــر نوســینده الزم کــه در چــه مقولــه ســخن گفتــه ، از نوشــتن چــه مقصــود و هــدف داشــته ، چــه 

چیــزی را مــی خواســته بــه ثبــوت برســاند.
بــه همیــن قــرار کتــاب را گرفتــه پشــت جلــدش را نــگاه کــرده بــه ورق زدن و پــس و پیــش کــردن 
ــش  ــص و تفتی ــه تفح ــی را ب ــا کس ــزی ی ــی چی ــه گوی ــردازد ، چنانچ ــی پ ــرش م ــط و آخ اوراق وس
ــد در  ــی جوین ــل از آنکــه آنچــه م ــد ، غاف ــی کنن ــی را جســتجو م ــه و مکان ــا مدخــل خان ــده ی برآم

ــی باشــد. ــد م ــی آی ــه حســاب م ــه کــه راه دخــول آن ب مقدم
از مقدمــه شــخصیت نویســنده ، روحیــات و خلقیــات ، وزن و پایــه ، مقــدار و اطــالع ، ســبک نوشــته ، 
مضمــون مطالــب و چگونگــی و کلیــات او معلــوم مــی گردد.مقدمــه معرفــی نامــه ای اســت کــه گوینده 
ناشــناس را وســیله معارفــه گردیــده شــنونده را بــا افــکار و ذوقیــات و کــم و کیــف او آشــنا مــی ســازد 
، همچنانکــه نوشــته روی شیشــه دوا نشــان دهنــده محتــوی آن و نیــات درون ، از بیــان زبــان و احــوال 

بــدن از صحــت و ســقم ، شــادی و حــزن ، آرامــش و تشــویش از ســیما ظاهــر مــی شــود.
همچنیــن در رابطــه بــا مضامیــن کتــاب از کل و جــزء و زیرنویــس و حواشــی آن ، بایــد توجــه نمــود 
چنانچــه ضــرورت نوشتنشــان نبــود نویســنده ســر و مغــز خــود بــه زیــر چکــش و پتــک نــگارش آن 
نینداختــه ، راحــت و رفــاه خــود تبــاه و بــه همیــن گونــه کــه فشــار کار و تقدیرنامــه روزگار دیــدگان 

خــود ایــن نگارنــده ســیاه کــرده اســت چشــم جهــان بیــن ســیاه نمــی نمــود!
پــس نبــوده ، مگــر بــر هــر صفحــه و ســطر و جملــه و کلمــه و بلکــه حــرف و حــروف آن نظر و ســخنی 



داشــته کــه افکنــدش موجــب نقصــان مطلــب مــی شــده اســت و بســا بــر جــا نهادنــش لــزوم از ســر 
خوانــی و بلکــه دوبــاره خوانــی بیــاورد."

ــوع  ــا )در ن ــاب در دنی ــن کت ــی کاملتری ــه لحــاظ عمل ــه ب ــوری و چ ــه لحــاظ تئ ــه ب ــاب چ ــن کت ای
خــودش( مــی باشد.ســعی بــر آن بــوده کــه مطالــب تئــوری بــا مضامیــن طراحــی و مباحــث اجرایــی 

ــل اســتفاده باشــد. ــرای تمامــی مهندســان قاب ــا ب در هــم آمیختــه شــود ت
توصیــه مــی گــردد کــه پیــش از مطالعــه ایــن کتــاب از لغتنامــه تخصصــی آن کــه در انتهــای کتــاب 
 DVD آورده شــده اســتفاده نمایید.همچنیــن بــرای ایجــاد آمادگــی و درک بیشــتر مطالــب ایــن کتــاب از

ایــن کتــاب اســتفاده نمــوده کــه شــامل مطالــب زیــر مــی باشــد :
1- قسمت اسناد : شامل دیتیل های اجرایی پل ، رکود های زلزله ، مدلسازی SAP و کتب مفید.

ــخنرانی  ــه س ــا ، مجموع ــای میراگره ــم ه ــات ASTM ، فیل ــای آزمایش ــم ه ــم : فیل ــمت فیل 2- قس
PEER & NEES و Trevor Kelly در رابطــه بــا جداســازی لــرزه ای ، فیلــم هــای جداســازی لــرزه 
ای ســاختمان نوســاز و مقــاوم ســازی و کلیــپ هــای کوتــاه در رابطــه بــا مدلســازی و اجــرا جداســاز 

لــرزه ای.
3- قسمت عکس : مجموعه عکس های تکمیلی برای عکس های موجود در کتاب.

4- قســمت نــرم افــزار : در دوبخــش نــرم افــزار هــای General و Professional مــی باشــد.در بخــش 
ــرار داده اســت و در بخــش  ــاز شــما پیــش از اســتفاده از DVD ق ــرم افزارهــای مــورد نی General ن

Professional مجموعــه 11 نــرم افــزار بــه همــراه آمــوزش و فایــل هــای مربوطــه آورده شــده اســت.
5- قسمت استانداردها:

ــد انجــام  ــا هــر روز پیشــرفت هــا و تحقیقــات جدی ــرزه ای ، در دنی ــا علــم جداســازی ل در رابطــه ب
شــده و محصــوالت جدیــدی تولیــد مــی گــردد ، بنابرایــن گــردآوری کلیــه مطالــب حــول ایــن موضوع 
ــق و  ــر تحقی ــعی ب ــوان س ــد ت ــا در ح ــد ، ام ــی باش ــدنی م ــکل و ناش ــری مش ــاب ، ام ــک کت در ی
جمــع آوری تکنولــوژی روز بــوده اســت. البتــه مطالــب زیــادی نیــز وجــود داشــت کــه در صــورت 
ــاب دیگــر  ــه و کت ــاالی 1000 صفحــه رفت ــاب ب ــاب ، صفحــات کت ــه ایــن کت ــه نمــودن آنهــا ب اضاف
قابلیــت چــاپ شــدن را نخواهــد داشــت. بنابرایــن اگــر کوتاهــی یــا نقصانــی در ایــن کتــاب مالحضــه 
نمودیــد ، پیشــاپیش از حضورتــان عــذر خواهــی مــی کنم.لطفــًا بــا ارســال نظــرات خویــش بــه ایمیــل         

ــا خبــر ســازید. info@avistabook.com مــا را در مــورد نظــرات خویــش ب
این کتاب از چندین کتاب و مجوعه تالیفی تشکیل شده که از شامل بخش های زیر می باشد :

1- ترجمــه کامــل کتــاب "Base Isolation of Structures Design Guidelines" از شــرکت 
ــال 2001. ــاور Holmes س ــین مش مهندس

  "Mechanics of Rubber Bearings for Seismic and Vibration Isolation" ــاب ــه کت 2- ترجم
فصــل 2 تــا 9 از انتشــارات Wiley ســال 2011.

 "AASHTO Guide Specifications for Seismic Isolation Design" 3- ترجمــه کامــل کتــاب
ــال 2010. س

 .ASCE 7-10 , UBC 97 ,  IBC 2012 : 4- نکات آیین نامه های
5- مجموعه مثال های تکمیلی در رابطه با طراحی ساختمان و پل با جداساز.



6- قســمت هــای تالیفــی- گــردآوری شــده سیســتم هــای دوگانــه )Hybrid(  ، اثــرات ضربه زدن ســازه 
ــا سیســتم هــای جداســاز ، سیســتم هــای جداســازی  ــاوم ســازی ســازه هــا ب هــا )Pounding( ، مق
کــف طبقــات ، طراحــی بــا SAP2000 و ETABS، سیســتم هــای مقــاوم در برابــر برکنــش ، مطالــب 
تکمیلــی بخــش پــی ماشــین آالت و قســمت هــای مهــم گــزارش هــای MCEER و NCEER دانشــگاه 

بوفالــو.
ــاری ،  ــات معم ــراه جزیی ــه هم ــاختمان ب ــل و س ــازها در پ ــی جداس ــای اجرای ــل ه ــه دیتی 7- مجموع

ــازه ای. ــی و س مکانیک
8- مجموعه عکس های اجرایی مقاوم سازی و ساخت ساختمان ها و پل ها.

9- سایر موارد مانند مطالعات اقتصادی ، چک لیست طراحی و ...
در ایــن کتــاب تــالش بــر آن بــوده کــه تمامــی سیســتم هــای جداســازی بــه تفصیــل توضیــح داده شــده 
 ) Slider و LRB ،HDRB( و جداســازهای ســربی الســتیکی ، الســتیکی بــا میرایــی بــاال و لغزنــده هــا
بــه خصــوص مــورد بحــث و بررســی قــرار گیرند.البتــه کتــاب "راهنمــای طراحــی میراگــر غیــر فعــال در 
برابــر زلزلــه" )ترجمــه و گــردآوری شــده توســط اینجانــب( نیــز مکمــل مباحــث ایــن کتــاب بــوده 

کــه مطالعــه آن توصیــه مــی گــردد.
کتــاب شــرکت هلمــز شــامل نــکات بســیاری در رابطــه بــا تحلیــل ، طراحــی و اجــرای ایــن سیســتم 
هــا مــی باشــد. در واقــع گــردآوری ایــن کتــاب در ســال 2011 بــر اســاس کتــاب هلمــز بــوده و پــس 
از انتشــار کتــاب رفتــار مکانیکــی جداســازهای پروفســور کلــی در همــان ســال ، آن کتــاب نیــز بــه 
ترجمــه اضافــه گردید.مباحــث بســیار مهمــی چــون سیســتم هــای دوگانــه آورده شــده اســت.در ترجمــه 
ایــن کتــاب بســیار مدیــون کتــب ارزشــمند مرکــز تحقیقاتــی MCEER )یــا NCEER قدیــم( دانشــگاه 
بوفالــو آمریــکا بــوده ام. از دیگــر نقــاط ضعــف دیگــر کتــاب هــای موجــود در ایــن زمینــه ، کاربــردی 
نبــودن آنهــا در طراحــی و اجــرا مــی باشــد ، چــرا کــه مهندســین نمــی تواننــد بــا خوانــدن یــک کتــاب 
تئــوری و یــا تحقیقاتــی بــه طراحــی و اجــراء ایــن سیســتم بپردازند.تمامــی ســعی اینجانــب بــر آن بــوده 
اســت کــه ایــن کتــاب را بــا زبانــی ســاده نــگارش یافتــه ، بــه طــوری کــه بــرای مهندســین طــراح ، 
مجــری و محقیقیــن قابــل اســتفاده باشــد. البتــه طــرح مباحثــی چــون کربــرد سیســتم هــای جداســازی 
در پــل هــا و ســازه هــای خــاص در غالــب ایــن کتــاب نمــی گنجــد. در هــر حــال ، انشــاء ا... کــه 
مخاطبــان گرانقــدر نقصــان و کاســتی هــای ایــن کتــاب را بــه بزگــواری خویــش مــی بخشــند. البتــه 
در DVD همــراه ایــن کتــاب ، چنــد برابــر مطالــب ایــن کتــاب آورده شــده اســت و احتمــااًل بــه اکثــر 
ســواالت شــما عزیــزان پاســخگو خواهــد بود.ایــن اطمینــان بــه شــما داده مــی شــود کــه چنیــن کتــاب 
بــه ایــن جامعــی و کاملــی در رابطــه بــا جداســازی لــرزه ای در هیــچ جــای دنیــا )حتــی در ژاپــن و 
آمریــکا( و بــه هیــچ زبانــی گــرد آوری نشــده اســت. ایــن امــر افتخــار اینجانــب اســت کــه ایــن اثــر 

را بــه جامعــه مهندســی ایــران تقدیــم نمایــم.
 پیــش از انتخــاب هــر سیســتمی بایــد دیــدی کامــل و خالــی از جانــب داری بــه آن داشــت. بنابرایــن 
تمامــی تــالش اینجانــب بــر آن بــوده کــه نقــاط قــوت و ضعــف ایــن سیســتم را بــا هــم منعکــس نمــوده 
و بــرای نقــاط ضعــف آن راه حلــی ارائــه گردیــد. سیســتم جداســازی لــرزه ای روشــی بســیار مفیــد و 
کارا مــی باشــد و علــت گســترش روز بــه روز آن را نیــز مــی تــوان در همیــن امــر جســت و جــو نمــود.



ضمــن خلــق ایــن اثــر دوســتانم در داخــل و خــارج از ایــران بــرای رســانیدن مطالــب مــورد نیــازم 
زحمــات زیــادی را کشــیدند ، البتــه عــده از مهندســین داخــل کشــور نیــز زمانــی کــه دســت همــکاری 
بــه ایشــان دراز نمــودم ، از همــکاری دســت بــاز زدند.انشــاء ا... متوجــه خواهنــد شــد کــه بهتــر بــود 
بــرای خلــق ایــن اثــر همــکاری مــی نمودنــد ، ولــی بــدون کمــک ایشــان هــم خــدا را شــکر ایــن اثــر 
بــه اتمــام رســید ، بــه راســتی کــه اینترنــت بزرگتریــن حــالل مشــکالت علمــی مــی باشــد. شــرکت 
ــن  ــت ای ــم باب ــه از ایشــان ه ــد ک ــرار دادن ــب ق ــار اینجان ــدی را در اختی ــب مفی ــز مطال رابینســون نی
ــه  ــکا ب ــو آمری ــگاه بوفال ــور Constantinou و Soong از دانش ــکر را دارم. پروفس ــال تش ــب کم مطال
 MCEER اینجانــب لطــف داشــته و بــه طــور مجانــی مجــوز ترجمــه تمامــی مطالــب برداشــته شــده از
ــگزارم. از  ــان سپاس ــت زحماتش ــم باب ــان ه ــد، از ایش ــدا نمودن ــارات اه ــن انتش ــه ای و NCEER را ب
دوســتان عزیــز و مهندســان گرانقــدر ، مهنــدس راضــی و محمــدی کــه در ترجمــه بخــش هایــی از ایــن 
کتــاب مــا را یــاری نمودنــد ، کمــال تشــکر را دارم.همچنیــن کمــال تشــکر و قــدر دانــی را از مهنــدس 
عزیــز و بزرگــوار ، جنــاب مهنــدس پــور صــدر دارم کــه در ایــن کتــاب )بــه همــه لحــاظ( بــه بنــده 
کمــک زیــادی نمودنــد. در صــورت نیــاز بــه افــزودن مطلبــی بــه ایــن کتــاب ،ایــن امــر از طریــق وب 

ســایت همیــار ایــن کتــاب )www.AvistaBook.com( انجــام خواهــد شــد.

علیرضا صالحین 1392



 
تقدیم پدر بزرگوارم، جناب کاپیتان محسن صالحین
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کلیات

ــن  ــه اي ــد ك ــي مي دانن ــد، يعن ــاز دارن ــتم جداس ــناختی از سیس ــل ش ــازه حداق ــان س ــتر مهندس بیش
ــه اســت،  ــر زلزل ــراي محافظــت از آن در براب ــازه ب ــر س ــده در زي ــر متصل ش ــتم متشــکل از فن سیس
ولــی معمــوالً از جزئیــات جداســازهای پايــه اطالعــات كامــل ندارنــد. برخــي مهندســان نیــز دربــاره ي 
ايــن سیســتم اطالعــات كافــي دارنــد و ادعاهــای بحث برانگیــز آنــان از مروج هــا و تناقــض آن هــا بــا 
تولیدكننده هــای ايــن تجهیــزات گاه مشکل ســاز اســت. بنابرايــن اگــر سیســتمی را از میــان گزينه هــای 
موجــود انتخــاب كنیــم، بايــد بــه پرســش هاي زيــادي پاســخ دهیــم، ازجملــه اين كــه: چگونــه سیســتم 
را طراحــی كنیــم؟ چگونــه آن را بــه ســازه متصــل كنیــم؟ چگونــه كارايــی آن را ارزيابــی كنیم؟چگونــه 

آن را آزمايــش و تولیــد كنیــم؟و از همــه مهم تــر، چــه میــزان بايــد هزينــه كنیــم؟

ــان  ــرای مهندس ــش ها ب ــن پرس ــخ گوي اي ــل پاس ــات كام ــن جزئی ــا تبیی ــد ب ــاب مي كوش ــن كت اي
ســازه باشــد. بــا داشــتن قــدری دانــش قبلــی در بــاره ي جداســازی پايــه، مهندســان بــه كمــک ايــن 
كتــاب مــی تواننــد تشــخیص دهنــد چــه سیســتمی بــا داشــتن طراحــی و جزئیــات و اســناد و مــدارک 

ــروژه ي ايشــان مناســب تر اســت. ــرای پ ســازه اي ب

در اين جــا تأكیــد بیشــتر روی طراحــی اســت. اصــول و رياضیــات جداســازی پايــه در دو كتــاب زيــر 
در خصــوص دينامیــک ســازه، توضیــح داده شــده اســت:

Design of base isolated structures; written by Kelly & Naeim

Base isolation of structures; written by Robinson Skinner & McVerry

ــرای مهندســان ســازه  ــر دينامیکــی را ب ــاره ي شــناخت پاســخ تأثی ــاب حاضــر اطالعــات الزم درب كت
فراهــم مــي آورد، ولــی دســتورالعمل های حــل معــادالت غیرخطــی حركــت حاكــم بــر پاســخ سیســتم 
ــه  ــه اي در ايــن بخــش كمــک شــايانی ب را در اختیــار شــما قــرار نمی دهــد. البتــه نرم افزارهــای رايان

مــا خواهنــد كــرد.
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1- 1- مفهوم جداسازی )لرزه ای( پايه

عبــارت جداســازی پايــه از لغــت جداســاز در مفهــوم خويــش بــه معنــای فعــل جداســاختن اســت 
و پايــه بــه معنــای جزئــی از پشــتیبانی كننــده از قســمت انتهايــی ســازه يــا پــی اســت )برگرفتــه از 

.)Oxford Dictionary

ــک  ــی از ي ــا جزئ ــل ي ــاختمان، پ ــم از س ــازه )اع ــد، س ــوي آن برمی آي ــوم لغ ــه از مفه ــور ك همان ط
ــن  ــوالً جايگزي ــا معم ــن روزه ــازی اي ــالح جداس ــود. اصط ــدا می ش ــود ج ــی خ ــزات( از پ تجهی
جداســازی لــرزه ای شــده كــه در واقــع منعکس كننــده ي بعضــی از حــاالت جداســازی در محل هــای 
ــه  ــر ســازه جــدا شــود. ب ــد از ســتون های زي ــال در پل هــا روســازه باي ــرای مث ــه اســت )ب ــاالی پاي ب
ــر  ــه دقیق ت ــا زلزل ــرزه ي ــا ل ــده ب ــازه های مواجه ش ــرزه ای در س ــاز ل ــارت جداس ــر، عب ــارت ديگ عب

اســت.(

ــیار  ــری بس ــه ام ــات زلزل ــری از صدم ــراي جلوگی ــن ب ــازه از زمی ــازی س ــی، جداس ــور منطق ــه ط ب
بخردانــه اســت. در يــک زلزلــه زمیــن حركــت مي كنــد و ايــن حركــت بیشــترين خســارت ها را بــه 
ــدن  ــان باقی مان ــی هم ــای ثقل ــت باره ــازه تح ــدن س ــتوار باقی مان ــا راه اس ــی آورد. تنه ــازه وارد م س
روی زمیــن اســت. جداســازی بــا ايــن واقعیــت همخوانــي نــدارد كــه چگونــه ســازه ای از زمیــن جــدا 

بمانــد و هنــوز تحمــل بارهــای ثقلــی را داشــته باشــد.

ــاره ي  ــه درب ــت، بلک ــده آل نیس ــتم های اي ــه سیس ــوط ب ــا مرب ــده در اين ج ــب بیان ش ــن مطال بنابراي
ــرو و  ــا نی ــل مواجــه شــدن ب ــه دلی ــه ب ــی جداسازی شــده و سیســتم هايی اســت ك سیســتم های عمل

ــده اند. ــازی ش ــه جداس ــرب زلزل ــار مخ آث

زمانــی كــه مــا يــک مفهــوم نــو را توضیــح می دهیــم، مقايســه ي آن بــا مفاهیــم موجــود قبلــی مفیــد 
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اســت. جداســازی لــرزه ای برداشــتي نويــن از مفهــوم كاهــش تقاضــای لــرزه ای بــر ســازه اســت.
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be supported under gravity is to rest on the ground.  Isolation conflicts with this fundamental
structural engineering requirement.  How can the structure be separated from the ground for
earthquake loads but still resist gravity?

Ideal separation would be total.  Perhaps an air gap, frictionless rollers, a well-oiled sliding surface,
sky hooks, magnetic levitation.  These all have practical restraints.  An air gap would not provide
vertical support; a sky-hook needs to hang from something; frictionless rollers, sliders or magnetic
levitation would allow the building to move for blocks under a gust of wind.

So far, no one has solved the
problems associated with ideal
isolation systems and they are
unlikely to be solved in the near
future. In the meantime,
earthquakes are causing damage to
structures and their contents, even
for well designed buildings.  So,
these notes do not deal with ideals
but rather with practical isolation
systems, systems that provide a
compromise between attachment
to the ground to resist gravity and
separation from the ground to
resist earthquakes.

When we define a new concept, it
is often helpful to compare it with
known concepts.  Seismic isolation
is a means of reducing the seismic
demand on the structure:

Rolling with the punch is an analogy
first used by Arnold [1983?].  A boxer can stand still and take the full force of a punch but a boxer
with any sense will roll back so that the power of the punch is dissipated before it reaches its target.
A structure without isolation is like the upright boxer, taking the full force of the earthquake; the
isolated building rolls back to reduce the impact of the earthquake.

Automobile suspension. A vehicle with no suspension system would transmit shocks from every bump
and pothole in the road directly to the occupants.  The suspension system has springs and dampers
which modify the forces so the occupants feel very little of the motion as the wheels move over an
uneven surface.  As we’ll see later, this is a good analogy as springs and dampers are essential
components of any practical isolation system

The party trick with the tablecloth.  You’ve probably seen the party trick where the tablecloth on a fully
laden table is pulled out sideways very fast.  If it’s done right, everything on the table will remain in
place and even unstable objects such as full glasses will not overturn.  The cloth forms a sliding
isolation system so that the motion of the cloth is not transmitted into the objects above.

FIGURE 1-1 BASE ISOLATION
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شکل 1- 1: جداساز پايه

ــم  ــد، ه ــه بزن ــرو ضرب ــام نی ــا تم ــد ب ــه می توان ــور ك ــد، همان ط ــر بگیري ــور را در نظ ــک بوكس ي
ــی دادن  ــا جــا خال ــد ب ــم مي توان ــرا باشــد و ه ــد پذي ــه ســمت او می آي ــه ب ــه اي را ك ــد ضرب مي توان
نیــروی ضربــه را خنثــي كنــد. يــک ســازه نیــز ماننــد يــک بوكســور هــم مي توانــد بــا همــه ي تــوان 

ــد. ــرو را جــذب كن ــد درصــدی از آن نی ــد و هــم مي توان ــه را جــذب كن ــروی زلزل ــام نی تم

ــدون سیســتم  ــین ب ــک ماش ــن دســت اســت. ي ــال ديگــري از همی ــز مث ــل نی ــق اتومبی سیســتم تعلی
ــه  ــتقیم ب ــور مس ــه ط ــاده ب ــت انداز ج ــودال و دس ــر گ ــا را از ه ــک ها و ضربه ه ــام ش ــق، تم تعلی
ــر  ــده ب ــای واردش ــه نیروه ــی دارد ك ــا و میراگرهاي ــق فنره ــتم تعلی ــد. سیس ــینان وارد می كن سرنش
سرنشــینان را اصــالح مي كنــد بــه صورتــی كــه سرنشــینان حركــت و تــکان اندكــي احســاس مي كننــد 
و آن را بــه صــورت حركــت خــودرو روی جــاده ای بــا ناهمــواري كــم تصــور مي كننــد. همان طــور 
كــه بعــداً خواهیــم ديــد، مقايســه ي فنــر و میراگــر بــه عنــوان گردآورنده هــای اصلــی از هــر سیســتم 

جداســاز، مقايســه ي مناســبی اســت.

ــی  ــامل میراي ــرد و ش ــای می گی ــال ج ــرژی غیرفع ــالف ان ــروه ات ــه در گ ــازی پاي ــث جداس مبح
ــز می شــود. میرايــی درون ســازه ای از تجهیزاتــی تشــکیل شــده اســت كــه در درون  درون ســازه ای نی
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ــه را  ــکان پاي ــوی تغییرم ــی جل ــردازد، ول ــرژی می پ ــالف ان ــه ات ــی ب ــردن میراي ــه ك ــا اضاف ــازه ب س
ــن  ــاب ديگــری از همی ــه در كت ــراي كاهــش تقاضــای زلزل ــک ب ــن تکنی ــرد. اي در ســاختمان نمی گی
ــرل فعــال اســت كــه در  ــه كنت ــده موجــود اســت. مــدل ديگــری از كاهــش تقاضــای زلزل گردآوردن
واقــع جداســاز و )يــا( تجهیــزات اتــالف انــرژی بــا اســتفاده از نیــروی بــرق بــراي مهیاكــردن كارايــی 

ــوند. ــه می ش ــه كار گرفت ــه ب بهین

1- 2- هدف از جداسازی پايه

ــار  ــازه انتظ ــان س ــه از مهندس ــد و جامع ــرار گرفته ان ــه ق ــرض زلزل ــا در مع ــق دنی ــیاري از مناط بس
ــد. همان طــور كــه هنــگام  ــده بمانن ــه در آن هــا زن ــد كــه هنــگام زلزل طراحــی ســاختمان هايی را دارن
ــرآوردن رابطــه ي  ــاد مواجهیــم، هــدف اصلــی ب ــار ب ــادی ماننــد ب ــا بارهــای زي طراحــي ســاختمان ب

زيــر اســت:

ظرفیت < تقاضا

ــه اتفــاق می افتــد و غیــر قابــل كنتــرل اســت. بنابرايــن بايــد قبــول داشــته باشــیم  می دانیــم كــه زلزل
ــن  ــر جــرم خــود ســاختمان و شــتاب زمی ــر اث ــه ب كــه حتمــًا ظرفیــت از تقاضــا بیشــتر باشــد. زلزل
باعــث واردشــدن نیــرو بــه ســاختمان می شــود. بــه محــض افزايــش شــتاب زمیــن، بــراي  جلوگیــری 
ــا  ــاختمان ت ــت س ــش ظرفی ــه افزاي ــه البت ــد، ك ــش ياب ــد افزاي ــز باي ــت نی ــازه ای ظرفی ــات س از صدم
ــه  ــد، گاهــی شــتاب زلزل ــه بســیار زلزله خیزن ــاط ك ــی نیســت. در بعضــی نق ــری عقالن ــت ام بی نهاي
ــاز  ــورد نی ــت م ــم كردن مقاوم ــود. مجس ــر آن مي ش ــی دو براب ــا حت ــن ي ــش زمی ــتاب گران ــر ش براب

بــرای ايــن ســطح بــار كار آســاني نیســت.

مقاومــت در برابــر 1g بــه معنــای واردشــدن بــاري معــادل برابــر جــرم ســاختمان بــه صــورت جانبــی 
بــه ســاختمان اســت كــه می توانــد بــه ســادگی باعــث واژگــون شــدن ســاختمان شــود.
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Base Isolation falls into general category of Passive Energy Dissipation, which also includes In-Structure
Damping.  In-structure damping adds damping devices within the structure to dissipate energy but
does not permit base movement.  This technique for reducing earthquake demand is covered in
separate HCG Design Guidelines.   The other category of earthquake demand reduction is termed
Active Control, where isolation and/or energy dissipation devices are powered to provide optimum
performance.  This category is the topic of active research but there are no widely available practical
systems and our company has no plans to implement this strategy in the short term.

1.2 THE PURPOSE OF BASE ISOLATION

A high proportion of the world is subjected to earthquakes and society expects that structural
engineers will design our buildings so that they can survive the effects of these earthquakes.  As for
all the load cases we encounter in the design process, such as gravity and wind, we work to meet a
single basic equation:

CAPACITY > DEMAND

We know that earthquakes happen and are uncontrollable.  So, in that sense, we have to accept the
demand and make sure that the capacity exceeds it.  The earthquake causes inertia forces
proportional to the product of the building mass and the earthquake ground accelerations.  As the
ground accelerations increases, the
strength of the building, the capacity,
must be increased to avoid structural
damage.

It is not practical to continue to increase
the strength of the building indefinitely.
In high seismic zones the accelerations
causing forces in the building may
exceed one or even two times the
acceleration due to gravity, g.  It is easy
to visualize the strength needed for this
level of load – strength to resist 1g
means than the building could resist
gravity applied sideways, which means
that the building could be tipped on its
side and held horizontal without damage.

Designing for this level of strength is not easy, nor cheap.  So most codes allow engineers to use
ductility to achieve the capacity.  Ductility is a concept of allowing the structural elements to deform
beyond their elastic limit in a controlled manner.  Beyond this limit, the structural elements soften
and the displacements increase with only a small increase in force.

The elastic limit is the load point up to which the effects of loads are non-permanent; that is, when
the load is removed the material returns to its initial condition.  Once this elastic limit is exceeded
changes occur.  These changes are permanent and non-reversible when the load is removed.  These

FIGURE 1-2 DESIGN FOR 1G EARTHQUAKE LOADS

 

1g شکل1- 2: طراحی سازه برای بار زلزله اي برابر با
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ــر آيین نامه هــا  ــن اكث ــن ســطحی از مقاومــت كاري آســان و ارزان نیســت. بنابراي ــرای چنی طراحــی ب
اجــازه ي اســتفاده از شــکل پذيری را بــراي كســب ظرفیــت می دهنــد. شــکل پذيری در واقــع مفهــوم 
ايــن واقعیــت اســت كــه مــا بــه المان هــای ســازه ای اجــازه می دهیــم طبــق يــک منــوال كنترل شــده 
ــاوراي ايــن حــد، المان هــای ســازه ای  ــد. در م ــر شــکل دهن و بیــش از حــد االســتیک خويــش تغیی
نرم شــده و تغییرمکان هــای ناشــي از افزايــش مقــدار كمــی از نیرو هــا افزايــش می يابنــد. زمانــی كــه 
ــدگار  ــرداری شــود، ســازه وارد حــد پالســتیک مي شــود و تغییرشــکل ها مان ــار از ســازه بارب ــن ب اي
خواهــد شــد. ايــن تغییــرات قابــل تامل انــد، بــه ويــژه زمانــی كــه بتــن بــه مــرز االســتیک در كشــش 
برســد كــه در واقــع يــک تــرک تشــکیل می شــود يــا زمانــی كــه يــک شــاه تیر فــوالدی تســلیم شــود.
ــه در  ــوم صدم ــات ســازه ای اســت. مفه ــر صدم ــری براب ــح ســازه ای، انعطاف پذي ــرای بیشــتر مصال ب
ــه  ــه طــور كلــی باعــث صدمــات ظاهــری ب ــری ب اين جــا ناكارآمــد شــدن ســازه اســت. انعطاف پذي

ــری بیشــتر كاهــش خواهــد داد. ــراي بارب ــت ســازه را ب ســازه مي شــود و ظرفی
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changes may be dramatic – when concrete exceeds its elastic limit in tension a crack forms – or
subtle, such as when the flange of a steel girder yields.

For most structural materials, ductility
equals structural damage, in that the
effect of both is the same in terms of
the definition of damage as that which
impairs the usefulness of the object.
Ductility will generally cause visible
damage.  The capacity of a structure to
continue to resist loads will be
impaired.

A design philosophy focused on
capacity leads to a choice of two evils:

1. Continue to increase the elastic
strength.  This is expensive and
for buildings leads to higher
floor accelerations.  Mitigation
of structural damage by further
strengthening may cause more damage to the contents than would occur in a building with less
strength.

2. Limit the elastic strength and detail for ductility.  This approach accepts damage to structural
components, which may not be repairable.

Base isolation takes the opposite approach, it attempts to reduce the demand rather than increase the
capacity.  We cannot control the earthquake itself but we can modify the demand it makes on the
structure by preventing the motions being transmitted from the foundation into the structure above.

So, the primary reason to use isolation is to mitigate earthquake effects.  Naturally, there is a cost
associated with isolation and so it only makes sense to use it when the benefits exceed this cost.
And, of course, the cost benefit ratio must be more attractive than that available from alternative
measures of providing earthquake resistance.

1.3 A BRIEF HISTORY OF BASE ISOLATION

Although the first patents for base isolation were in the 1800’s, and examples of base isolation were
claimed during the early 1900’s (e.g. Tokyo Imperial Hotel) it was the 1970’s before base isolation
moved into the mainstream of structural engineering.  Isolation was used on bridges from the early
1970’s and buildings from the late 1970’s.  Bridges are a more natural candidate for isolation than
buildings because they are often built with bearings separating the superstructure from the
substructure.

The first bridge applications added energy dissipation to the flexibility already there.  The lead rubber
bearing (LRB) was invented in the 1970’s and this allowed the flexibility and damping to be included

FIGURE 1-3 DUCTILITY
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شکل1- 3: انعطاف پذيری

در واقع فلسفه ي طراحی روی مسئله ي مقاومت تمركز دارد و به دو گزينه ختم می شود:

1- ادامــه دهیــد تــا بــر مقاومــت االســتیک بیفزايیــد، كــه البتــه بــرای مــا گــران تمــام می شــود و در 
ــازه ای  ــات س ــد. كاهــش صدم ــی می كن ــا منته ــتاب های بیشــتر در كف ه ــه ش ــاختمان را ب ــن س ضم
بــا مقاوم ســازی بیشــتر ممکــن اســت باعــث صدمــه ي بیشــتر بــه ســازه شــود و آن را بــه ســازه ای بــا 

مقاومــت كمتــر تبديــل كنــد.

2- حــد االســتیک را محــدود و روی شــکل پذيری كار كنیــد. ايــن رهیافــت صدمــات واردشــده بــه 
ســازه را هضــم می كنــد، گرچــه ممکــن اســت قابــل تعمیــر نباشــد.

ــه  ــه رهیافــت مخالفــی را پیــش رو مــی آورد و در واقــع پیشــنهاد كاهــش تقاضــا را ب جداســازی پاي
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جــای افزايــش ظرفیــت مطــرح می كنــد. مــا نمی توانیــم بــه خــودی خــود جلــوی زلزلــه را بگیريــم، 
ولــی می توانیــم تقاضــای آن را كاهــش دهیــم كــه ايــن كار بــر ســازه تأثیرگــذار اســت و در حقیقــت 
از انتقــال حــركات از پــی بــه روســازه جلوگیــری می كنــد. بنابرايــن، دلیــل اصلــی اســتفاده از جداســاز 
كاهــش اثــرات زلزلــه اســت. بــه طــور طبیعــی همــراه بهره منــدی از جداســاز متقبــل هزينه هايــی هــم 
می شــويم، پــس اســتفاده از ايــن سیســتم بايــد توجیــه داشــته باشــد و البتــه رغبــت اســتفاده از ايــن 

سیســتم نیــز بايــد بیشــتر از مقاوم تــر كــردن ســازه باشــد.

1- 3- تاريخچه ي مختصر جداسازی پايه

بــا اين كــه اولیــن عملیــات ثبت شــده در زمینــه ي جداســاز پايــه بــه ســال 1800 بازمی گــردد، اولیــن مــورد 
ــع  ــه در واق ــت ك ــل ســال های Tokyo Imperial Hotel( 1900( ياف ــوان در اواي جداســاز ســازه ای را می ت
سیســتم جداســاز پايــه قبــل از ســال 1970 بــه حســاب مي آيــد. جداســازی در پل هــا از قبــل از 1970 نیــز 
مرســوم بــوده اســت، زيــرا پل هــا نســبت بــه ســاختمان ها نمونه هــای بهتــری هســتند و در آن زيرســازه و 

روســازه بــه كمــک باربرهــا از يکديگــر جــدا می شــوند.

ازديــاد  دلیــل  بــه  انــرژی  اتــالف  افــزودن  مي تــوان  را  پل هــا  زمینــه ي  در  كاربــرد  اولیــن 
ــه  ــدند و ب ــداع ش ــال 1970 اب ــتیکی )LRB( در س ــربی- الس ــای س ــری دانســت. باربره انعطاف پذي
افزايــش انعطاف پذيــری و میرايــی در يــک واحــد منفــرد منتهــي شــدند. ايــن سیســتم دارای میرايــی 
ــاد  ــد ب ــای ســرويس مانن ــل باره ــا در مقاب ــب نیســت ت ــی صل ــدازه ي كاف ــه ان ــی ب ــی اســت، ول ذات

ــد. ــت كن مقاوم

ــه در  ــد ك ــت آم ــه دس ــتیک ب ــوژی الس ــرفت هايی در تکنول ــه ي1980 پیش ــال های ده ــل س در اواي
ــد  ــا HDRB پدي ــاال« ي ــا میرايــی ب ــام »الســتیک ب ــه ن نتیجــه ي آن هــا قطعــات الســتیکی جديــدی ب
ــختي  ــن، س ــی پايی ــای برش ــه در كرنش ه ــد ك ــد می كنن ــی را تولی ــات، باربرهاي ــن قطع ــد. اي آمدن
بااليــي دارنــد ولــی در كرنش هــاي بــاال از ســختی پايیــن برخوردارنــد. در باربــرداری، ايــن باربرهــا 
يــک حلقــه پســماند )هیستريســتیک( تشــکیل مي دهنــد كــه دارای مقاديــر زيــادی از میرايــی اســت. 
اولیــن كاربــرد عملــی ايــن روش در ســاختمان و پــل را در آمريــکا در اوايــل ســال های 1980 بــا هــر 

ــم. ــاهده مي كنی ــرLRB و HDRB مش ــتم بارب دو سیس

بعضــی پروژه هــای اخیــر از سیســتم باربرهــای لغزنــده همــراه بــا باربرهــای LRB يــا HDRB بــراي 
پشــتیبانی از اعضــای ســبک مثــل راه پلــه اســتفاده كردنــد. باربرهــای لغزنــده بــه تنهايــی در سیســتم 
ــده  ــروی بازگردانن ــی، دارای نی ــاالی میراي ــا وجــود درجــات ب ــرا ب جداســاز اســتفاده نمي شــوند، زي
نیســتند و در نتیجــه ســازه روی باربرهــای لغزنــده پــس از زلزلــه بــه يــک ســمت منحــرف مي شــود 

ــر جهــت خواهــد داد. ــاز هــم تغیی ــه ب ــر پس شــک های زلزل ــر اث و احتمــاالً ب
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توســعه ي سیســتم پانــدول اصطکاكــی FPS باربرهــای لغزشــی را بــه شــکل ســطوح كــروی درمي آورد 
ــه  ــي ك ــده اســت. هنگام ــق آم ــای لغزشــی فائ ــزرگ سیســتم باربره ــب ب ــن عی ــر اي ــع ب ــه در واق ك
باربــر بــه طــور عرضــی حركــت كنــد بــه طــور عمــودی بلنــد می شــود كــه ايــن امــر يــک نیــروی 

ــازد. ــم می س ــده را فراه بازگردانن
ــت حضــور  ــز در عرصــه ي رقاب ــره نی ــا و غی ــا، كابل ه ــد غلتک ه ــه سیســتم های ديگــر مانن ــا اين ك ب
ــه مثــل LRB، باربرهــای  ــرای پخــش مدل هــای مختلــف جداســاز پاي ــازار اصلــی هنــوز ب ــد، ب دارن

HDRB، باربرهــای لغزنــده ي صــاف و FPS آمادگــي دارد.

ارزيابی سیستم جداساز

ــه  ــل دينامیکــی ب ــه يــک تحلی ــاز ب ــه جداســازی شــده اند، معمــوالً نی ــه از پاي ــی ســازه هايی ك ارزياب
صــورت طیــف پاســخ يــا تاريخچــه ي زمانــی دارد كــه البتــه گاهــی هــر دو را بــه كار مــی بريــم. بــرای 
ــک  ــه ي ــت ك ــه كار گرف ــل ب ــدل تحلی ــر دو م ــرای ه ــوان ب ــزار ETABS را می ت ســاختمان ها، نرم اف
ســازه ی االســتیک خطــی بــه وجــود مــی آورد. اگــر ســازه بــرای ETABS مناســب نباشــد، می تــوان 
ــزار  ــن نرم اف ــن اي ــت. هم چنی ــود جس ــا ETABS س ــابه ب ــی مش ــداف غیرخط ــرای اه از SAP ب
ــی  ــازی غیرخط ــه مدل س ــر ب ــت. اگ ــب تر اس ــدود مناس ــزاي مح ــی اج ــازی های كل ــرای مدل س ب
ــزار  ــن نرم اف ــرد. اي ــتفاده ك ــزار ANSR- L اس ــوان از نرم اف ــد می ت ــاز باش ــازه ای نی ــتم های س سیس
ــداد  ــودن تع ــرای آزم ــاًل ب ــت. مث ــازه ها و ساختمان هاس ــرای س ــب ب ــی و مناس ــداف كل ــرای اه ب
ــا  ــزار ب ــزار 3D- BASIS يــک نرم اف ــرای پارامترهــای سیســتم جداســاز، نرم اف ــادی از گزينه هــا ب زي
ــازه ای  ــدل س ــزار از م ــن نرم اف ــاختمان های جداسازی شــده اســت. اي ــل س ــراي تحلی ــژه ب ــدف وي ه
ــرادف روســازه(.  ــد )مت ــی اســتفاده می كن ــان فوقان ــک الم ــوان ي ــه عن ــرای ETABS ب توســعه يافته ب

 1- 5-  تولیدکنندگان سیستم های جداساز پايه

در بــازار تولیــد ايــن محصوالت،رقابــت زيــادی میــان تولیــد كننــدگان وجــود دارد تــا هــر شــركت 
تولیــد كننــده خــود را بــه لیســت تولیدكننــدگان وارد كنــد. در جــدول 1- 1 می توانیــد شــركت هايی 
را بیابیــد كــه در پروژه هايمــان از محصــوالت آن هــا اســتفاده كرديــم. ايــن شــركت ها در پروژه هــای 
 HITECH .ــد ــه ي HITECH را كســب كرده ان ــده و درجــه ي برنام ــه كمــک مهندســان  آم ــی ب اصل
يــک برنامــه ي اجراشــده در آمريکاســت كــه در مركــز نوآوری هــای مركــز اتوبــان بــراي ارزيابــی كیفیــت 

سیســتم های اتــالف انــرژی و جداســاز بــرای اســتفاده در پل هــا بــه كار بــرده شــده اســت.

همان طــور كــه در پل هــا بــه طــور گســترده نشــیمن گاه هــا و باربرهــا بــراي مقاصــد غیرجداســازانه 
بــه كار می رونــد، تعــداد زيــادی از تولیدكننــدگان باربرهاياالســتومری در سرتاســر دنیــا وجــود دارنــد. 
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ايــن تولیدكننــدگان بــه تهیــه ي سیســتم های جداســاز مثــل باربرهــای ســربی- الســتیکی و الســتیکی 
بــا میرايــی بــاال عالقــه دارنــد. بــه هــر حــال، باربرهــای اســتاندارد پــل بــراي اجــرای ســطوح پايیــن 
كرنشــی )حــدود 25%( طراحــی مي شــوند، ولــی در مناطــق بــا لرزه خیــزی بــاال ايــن میــزان كرنــش 
ــن  ــن ســطح مشــکل اســت. در اي ــه اي ــدگان رســیدن ب ــرای تولیدكنن ــه ب ــز می رســد ك ــا 250% نی ت
ــه تجهیزاتــي مثــل پاكیزه كننــده  ــاز ب زمینــه تولیــد محصــوالت باكیفیــت مشــکل اســت و ســازنده نی
دارد تــا از آلوده نبــودن محصــوالت تولیــدی در ضمــن فراينــد تولیــد و بســته بندی اطمینــان حاصــل 
ــام آن هــا در جــدول زيــر نیســت، بــراي اطمینــان بايــد نمونه هــای خــود را  كنــد. ســازندگانی كــه ن

تحــت آزمايش هــاي كارايــی جداســازهای لــرزه ای قــرار دهنــد.

شركت محصول

Bridgestone (Japan)

BTR Andre (UK)

Scougal Rubber Corporation (US)

الستیک با میرايی باال

Robinson Seismic (NZ) الستیک سربی

Earthquake Protection Systems, Inc (US) سیستم پاندول اصطکاكی

Dynamic Isolation Systems, Inc (US)

Skellerup Industries (NZ)

Seismic Energy Products (US)

الستیک سربی - الستیک با میرايی باال

Hercules Engineering (Australia) باربرهای لغزنده

R J Watson, Inc (US)

FIP-Energy Absorption Systems (US)
باربرهای لغزنده

Taylor Devices, Inc. (US)

Enidine, Inc. (US)
میراگرهای ويسکوز

جدول 1- 1: تولیدکنندگان سیستم های جداساز

 1- 6- دوام سیستم های جداساز پايه

بســیاری از سیســتم های جداســاز پايــه از مصالحــی اســتفاده می كننــد كــه بــه طــور ســنتی در مهندســی 
 polytetrafluoroethylene) ســازه اســتفاده نمی شــده اند، مثــل الســتیک های طبیعــی يــا مصنوعــی يــا
PTFE( در واقــع در باربرهــای لغزشــی بــه كار مــي رود كــه معمــوالً آن را تفلــون ]TEFLON[، يعنــي 
بــه نــام همــان مــارک تجــاری DoPont بــرای PTFE مي نامنــد(. مهندســان ســازه بــه دلیــل اســتفاده 
از سیســتم جداســاز اين طــور می انديشــند كــه ايــن عضــو بــه انــدازه ي ســاير اعضــاي ســازه ای بايــد 
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عمــر كنــد و تخمیــن ايــن ســن در حــدود پنجــاه ســال يــا بیشــتر اســت.

ــه و  ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــال 1840 م ــاده ي مهندســی از س ــک م ــوان ي ــه عن ــی ب ــتیک طبیع الس
ــوز هــم در حــال ســرويس دهی  ــه صــد ســال هن ــک ب ــس از گذشــت نزدي ــن اعضــا پ بعضــی از اي
ــر  ــدون اين كــه در زمــان تولیدشــان، تولیدكننــده ذره ای از علــم محافظتاالســتومرها در براب هســتند، ب

ــد. فرســايش بدان
باربرهاياالســتومری )بــه صــورت اليه اليه هــای فــوالد و الســتیک( در حــدود پنجــاه ســال در 
پل ســازی بــه كار گرفتــه شــده و در ايــن مــدت اســتحکام و مناســب بــودن آن هــا بــه اثبــات رســیده 
اســت. آزمايــش برشــی روی باربرهــای پــل بــا عمــر 37 ســال، افزايــش ســختی 7% را نشــان داده و 
ــانده اســت.  ــر رس ــه 10 میلی مت ــر ب ــطح از 20 میلی مت ــا را در س ــیون تغییرمکان ه ــن اكسیداس هم چنی
از آن جــا كــه باربرهــای قديمــی پــس از 37 ســال چنیــن نتايجــی داشــته اند، می تــوان از جداســازهای 

ســاخت امــروز انتظــار عمــر پنجاه ســاله را داشــت.

بعضــی از باربرهــای پل هــاي قديمــی از اتصــاالت ســرد اســتفاده كرده انــد )مثــل چســب زدن اليــه هــا به 
جــای اليه هــای پختــن الســتیک بــا هــم در حــرارت زيــاد( كــه در نتیجــه ي آن دچــار گســیختگی های 
ــد )هنــوز هــم جداســاز هــای بــی  ــار جداســازهای پايــه خدشــه وارد كردن ــه اعتب زودرس شــدند و ب
كیفیــت چینــی از همیــن روش چســب زدن اســتفاده مــی كننــد (. فقــط بــه دلیــل اقتصــادی بــودن، تولید 
تمامــی االســتومرها فقــط و فقــط بــا سیســتم ولکانــش انجــام شــده اســت كــه در آن صفحــات فــوالد، 
ــه و تحــت فشــار و  ــرار گرفت ــتیک ق ــای الس ــا اليه ه ــب ب ــی شــده و در قال سندبالســت و چربی زداي
ــرای جداســازهای  ــا 24 ســاعت و ب ــی ت ــرای جداســازهای معمول ــد. ايــن كار ب حــرارت عمــل آمده ان

بــزرگ بیــش از 24 ســاعت طــول می كشــد.

نئوپلــن( تولیــد می شــوند.  بعضــی از باربرهــای پل هــا از الســتیک های مصنوعــی )معمــوالً 
ــش از الســتیک های طبیعــی  ــا معمــوالً در ســالخوردگی بی ــه نئوپلن ه ــد ك ــي از آن ان ــا حاك گزارش ه
رونــد ســخت تر شــدن را پشــت ســر مي گذارنــد و بــه نظــر نمی آيــد كــه بــه ايــن دلیــل ايــن مــاده 
ــتفاده از  ــنهاد اس ــده پیش ــر تولیدكنن ــس اگ ــد. پ ــه باش ــرار گرفت ــتفاده ق ــورد اس ــه م ــاز پاي در جداس
ــه تأثیــر ســن بــر خــواص  ــه شــما داد حتمــًا كلیــه ي مــدارک مربــوط ب الســتیک های مصنوعــی را ب

ــد. ــا را از او بخواهی آن ه

PTFE  در ســال 1938 اختــراع شــد و از ســال 1940 بــه طــور گســترده در كلیــه ي زمینه هــا شــروع 
بــه كار كــرد. ايــن مــاده از  دســتاوردهای مهــم بشــر بــه حســاب مي آيــد و در برابــر خوردگــی بســیار 
ــد  ــز دشــوار خواهن ــه طــوری كــه حتــی فرايندهــای حکاكــی و چســباندن آن هــا نی مقــاوم اســت، ب
ــه، ورق هــای  ــور جداســازی پاي ــر اســت. در ام ــًا فناناپذي ــاده تقريب ــن م ــن خواصــي اي ــا چنی ــود. ب ب
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ــه  ــد ب ــل مي آين ــه عم ــاد ب ــرعت زي ــار و س ــت فش ــگ تح ــوالد ضدزن ــطح ف ــک س PTFE  روی ي
طــوري كــه حتــی PTFE ورق ورق شــده روی ســطح فــوالد رســوب می كنــد. بــا ازكارافتــادن باربرهــا، 
الزامــات از بیــن نمي رونــد كــه ايــن امــر پــس از ســفری 10 تــا 20 كیلومتــري اتفــاق مي افتــد. بــرای 
ســاختمان ها ايــن امــر مهــم نیســت، زيــرا لغــزش هنــگام زلزلــه اتفــاق مي افتــد و كل مســافت قابــل 
 PTFE تحمــل بــرای باربــر در عمــر خويــش تنهــا چنــد متــر در برابــر كیلومتــر اســت. بــرای پل هــا

معمــوالً بــا گريــس ســیلیکونی روغــن كاری مي شــود كــه همــراه ايــن محصــول  اســت.




