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. اي يكي از روشهاي توسعه يافته در محافظت ساختمانها در برابر زلزله است امروزه سيستمهاي جدا سازي لرزه

فحات فوالدي تقويت شده است سيستم جداگرهاي االستومري كه عموما از الستيك طبيعي بوده و بكمك ص
ها بيشتر از انواع ديگر  سازي سازه اي مدت زمان طوالني است كه در جدا بعنوان يك روش جداسازي لرزه

گيرند لكن به دليل اينكه اين جداگر از يك فرايند ساخت بسيار پر  سيستمهاي جداسازي مورد استفاده قرار مي
پذيرد برخوردار است لذا داراي قيمت تمام شده بسيار گران  ورت ميزحمت و طوالني كه به دست نيروي انساني ص

  .نمايد برد توليد انبوه آن نيز دشوار مي بوده و چون از يك روش مكانيزه براي توليد بهره نمي
نهايتا اگر بخواهيم از مزايا ي با ارزش روش جدا سازي لرزه اي بطور گسترده در ساختمانهاي معمول استفاده 

در اين مطالعه ضمن توجه به فعاليتهاي كه در اين زمينه . ار بايد به توليد انبوه و ارزان قيمت روي آوريمكنيم ناچ
صورت گرفته است ابتدا بكمك روشهاي عددي نحوة رفتار جداگر مرسوم را كه با صفحات فوالدي تقويت شده 

گونه اي تغيير داده ايم تا همان جداگر را بتوان است را مورد بررسي قرار داده و با توجه به نتايج نحوة تقويت آنرا ب
تاير سازي به توليد انبوه سريع و ارزان رساند در ادامه جداگر به كمك روشهاي مكانيزه وسريع موجود در صنعت 

هيدروليكي را بعنوان يك سيستم جديد جداسازي معرفي نموده و بكمك روشهاي عددي رفتار آنرا با جداگرهاي 
د رس مرسوم مقايسه نموده ايم با توجه به نتايج حاصله و امكان توليد سهل و كم بهاي اين جداگر چنين به نظر مي

تواند جايگزين مناسبي براي جداگرهاي االستومري باشد ضمن اينكه جداگر هيدروليكي  كه جداگر هيدروليكي مي
  . با توجه به سختي افقي بسيار ناچيز خود براي مصارف صنعتي بسيار مناسب و كارآمد خواهد بود

شده است كه در اين مطالعه نيز جداگر اليافي نيز بعنوان جايگزيني براي جداگرهاي االستومري فوالدي مطرح 
همچنين مزاياي آن در رابطه با جداگرهاي . در راستاي يك طرح پژوهشي اقدام به ساخت اين جداگرها شده است

  .ديگر مورد مقايسه قرار گرفته است
در پايان  مراحل ساخت جداگرهاي هيدروليكي و جداگر االستومري تقويت شده با الياف كه در آزمايشات مورد 
استفاده قرار گرفته اند ارائه شده است و با توجه به امكانات محدود آزمايشگاه به تعيين سختي قائم آنها اكتفا 

  .كند نتايج حاصل از آزمايشات نتايج بدست آمده از روشهاي تئوري را تاييد مي. نموديم
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