رویکردهای نوین در مهندسی عمران
 ، ISSN ONLINE: 2588-7122- ISSN PRINT: 2588-6886دوره سوم ،شماره  ،8331 ،3صفحه61-18 :

پیشنهاد یک جداگر لرزهای االستومریک چندالیه اصطکاکی جدید

2

غالمرضا عبدا ...زاده* ،8غالمعلی میرعلی کتولی

* 1دانشیار ،گروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل ،بابل ،ایران
()abdollahzadeh@nit.ac.ir
 2کارشناسی ارشد مهندسی سازه ،گروه مهندسی عمران ،دانشکده مهندسی عمران ،دانشگاه صنعتی نوشیروان بابل ،بابل ،ایران

(تاریخ دریافت مقاله ،80/80/80 :تاریخ پذیرش مقاله)80/80/21 :

چکیده
جداسازی لرزهای یکی از بهترین روشهای کنترل ارتعاشات لرزهای در ساختمانها  ،پلها و تأسیسات هستهای است  .در این روش  ،تمرکز بر روی کاهش
پاسخ لرزهای و شتاب ورودی زلزله به سازه است  .در این پژوهش  ،یک جداگر لرزهای ترکیبی االستومریک چندالیه اصطکاکی جدید  ،پیشنهاد و در نرمافزار
اجزای محدود آباکوس مدلسازی  ،تحلیل و بررسی و با مدلهای تقریبا مشابه در مقاالت دیگر  ،مقایسه شده است .در این جداساز لرزهای جدید از هستههای
اصطکاکی بهجای هستههای سربی استفادهشده و برخی از مشکالت جداسازهای قبلی  ،به شکل تقریبا قابل قبولی مرتفع گردیده است .بررسیهای انجامشده
نشان میدهد که جداگر پیشنهادی جدید در شرایط مختلف بارگذاری قائم و افقی  ،دارای سختی اولیه مناسب و رفتار هسیترسیس کاملی است و تنشهای
داخلی در الیههای مختلف نیز در حد قابلقبول است .همچنین با افزایش ضرایب اصطکاکی هستهها  ،سختی اولیه و مساحت کلی نمودار اندکی افزایش مییابد
 ،هرچند این ضرایب اصطکاکی باید در محدوده مشخصی قرار گیرند.

کلمات کلیدی
جداگر لرزهای ،جداگر االستومریک چندالیه ،جداگر اصطکاکی ،هستههای اصطکاکی.
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ABSTRACT
Seismic isolation is one of the best-advanced methods for controlling seismic vibrations in buildings,
bridges and nuclear facilities. A new Friction Multi-Layer Elastomeric Seismic Isolator (FMESI) has been
modeled, analyzed and investigated by ABAQUS finite element analysis software and then, compared to
real models. A number of friction cores have been used instead of the lead core therefore, some of the
previous isolator problems have been almost resolved. Moreover, Studies show that the proposed isolator
provides suitable initial stiffness and acceptable hysteresis behavior under different vertical and horizontal
loading conditions and also internal stresses in different layers are acceptable. Also, as a result, , the initial
stiffness and overall area of the curves increase, as friction coefficients of the cores increase, although the
frictional coefficients must be within a certain range
Keywords:
Seismic isolator, Multilayer elastomeric isolator, Friction isolators, Friction cores.
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 -8مقدمه
در چند سال اخیر  ،انواع جداگرهای لرزهای برای کاهش خسارات لرزهای در سازههای مختلف بکار گرفتهشده است .جداگر های
االستومریک چندالیهای  ،معمولترین جداگر هایی هستند که برای جداسازی سازهها در بسیاری از کشورها مورداستفاده قرارگرفته
اند .تحقیق و توسعه انواع جداسازها از دهه  1898میالدی تا به امروز ادامه داشته است ] . [2-1یک جداساز االستومریک چندالیه
شامل  ،تعدادی الیه های فوالدی و الستیکی است که جهت ایجاد سختی عمودی همراه باقابلیت تغییر شکلهای افقی  ،با روش
ولکانیزاسیون به یکدیگر متصل شدهاند .جداسازها پریود اساسی سازه را افزایش میدهند  ،درنتیجه تأثیرات لرزهای مانند جابجاییهای
نسبی بین طبقهای ،شتاب کف ،تنشهای اعضای سازهای و غیره را در اعضای رو سازه کاهش مییابد ] .[0-3در سالهای اخیر
فناوری جداسازی لرزهای برای بهبود عملکرد لرزهای انواع سازهها از قبیل ؛ پلها  ،ساختمانها و نیروگاههای هستههای در کشورهای
توسعهیافته  ،بسیار موردتوجه قرارگرفته است .بطور مثال وارن و رایان ] [9توسعه و تحقیقات موردنیاز جداسازی لرزهای در ساختمانها
را موردبررسی قراردادند .باسو و همکاران ] [6تحقیقات و کاربرد فناوریهای کنترل سازهای شامل؛ دستگاههای کنترل فعال  ،نیمه
فعال و غیرفعال و عملکرد آنها در سازههای عمرانی در اروپا را مورد ارزیابی قراردادند .پان و همکاران ] [0موارد کاربردی سازههای
با جداسازی لرزهای و دستگاهها ی مستهلک کننده انرژی دیگر را در چین مورد ارزیابی قراردادند .بهعنوان یکراه مؤثر برای کاهش
پاسخهای لرزهای  ،دستگاههای جداسازی در طول دهههای اخیر بهطور وسیعی موردمطالعه قرارگرفتهاند .تیلر و رابینسون ][0
مشخصات مکانیکی جداسازهای لرزهای همراه با کرنشهای بسیار زیاد را بررسی نمودند .هوانگ و همکاران ] ،[8یک مدل جدید از
دستگاههای لرزهای دوخطی و رایان و همکاران ] [18تأثیرات بارمحوری را بر روی جداسازها بهصورت تجربی موردبررسی قراردادند.
نگوین و تاسوال ] [11تأثیرات نیروی برشی را بر روی رفتار جداسازها در نرمافزار آباکوس بررسی نمودند.لوکاالندی و همکاران][12
مدل های مختلف جداسازهای اصطکاکی پاندولی را در حرکات افقی و قائم مختلف موردبررسی قراردادند و با نظر گرفتن رکوردهای
نزدیک گسل  ،آنالیزهای دینامیکی غیرخطی بر روی این سیستم ها انجام دادند .مورات ارسوز و همکاران ] [13تأثیر پارامترهای
مختلف طراحی بر روی پاسخ پلهای جداسازی شده لرزهای را با سیستمهای پاندولی اصطکاکی ( )FPSمورد ارزیابی انجام دادند و
نتیجه گرفتند که پلهای با رو سازه سنگینتر  ،کمتر تحت تأثیر مؤلفه قائم زلزله قرار میگیرند و جابجاییهای جداسازی کمتری را
تجربه میکنند .مورات ارسوز و همکاران ] [10پاسخ لرزهای پلها را با سیستم اصطکاکی پاندول( )FPSبا فرضیات مدلسازی و تأثیر
پارامترهای مدلسازی بر روی پاسخ پلهای فوالدی چنددهانه با جداسازی لرزهای  ، FPSموردبررسی قراردادند .در این سیستم
لرزهای جدید برای اولین بار از هستههای اصطکاکی بهجای هستههای سربی استفادهشده است  .همچنین موانع داخلی بهصورت
حلقهای شکل در اطراف هستههای اصطکاکی  ،جهت ایجاد محدودیت جابجاییهای افقی و قائم موردنیاز  ،تعبیهشده است .طبق
بررسیهای انجامگرفته بسیاری از مشکالت جداگرهای لرزهای قبلی از قبیل ؛ تغییر شکلهای بسیار زیاد و غیرقابلکنترل افقی و
قائم هسته و الیههای اطراف در زلزلههای شدید  ،سختی اولیه بسیار زیاد هسته سربی و عدم قابلیت کاربرد آن در سازههای سبک ،
نگرانیهای مربوط به نحوه اتصال الیههای مختلف به یکدیگر و کارایی صحیح سیستم در تغییر شکلهای افقی بسیار زیاد  ،وزن و
هزینههای اولیه زیاد و عدم اطمینان از بازگشتپذ یری سیستم به محور اولیه و بسیاری از مشکالت دیگر در این جداساز لرزهای
پیشنهادی به شکل تقریبا مطلوبی مرتفع گردیده است.
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 -2صحت سنجی
 -8-2کلیات

جهت انجام فرآیند صحت سنجی ،از تحقی فنگ و همکاران ] [19مربوط به سال  2810که آزمایشات تجربی آن با همکاری
دانشگاه جنوب شرقی چین و دانشگاه کلمبیا در نیویورک ایاالتمتحده انجامشده ،انتخاب و تحلیلهای مربوطه در نرمافزار مدلسازی
اجزای محدود آباکوس نسخه ( )10-6-3انجامشده است  .با توجه به مدل جداساز لرزهای موجود در این مقاله  ،هم شرایط اصطکاکی
و هم شرایط االستومریک جداسازهای لرزهای بهطور همزمان مورد صحت سنجی قرار میگیرد .شکل( ، )1طرح کلی یک جداگر
الستیکی – سربی اصطکاکی )SLRB) 1را نشان می دهد که شامل دو بخش در جهت قائم  ،یعنی بخش لغزشی فوقانی و بخش
تکیهگاه الستیکی -سربی تحتانی می باشد  .بخش لغزشی شامل صفحه اتصال فوقانی ، 2صفحه فوالدی ضدزنگ  3و یک مانع یا
بازدارنده  0است که بر روی صفحه تفلون  9قرار دارد و این صفحه تفلونی بهطور محکم بر روی صفحه ثابت فوقانی6سیستم جداساز
با هسته سربی  0قرارگرفته است .قطر  LRBبرابر  388میلیمتر است .حد لغزش 0بین مانع و صفحه ثابت فوقانی  LRBبرابر 19
میلیمتر در نظر گرفتهشده است  .مانع از یک حلقه فوالدی ساختهشده و بر روی صفحه اتصال فوقانی متصل شده است .همچنین
قطر مؤثر جداساز تکیهگاه الستیکی -سربی لغزشی ( )SLRBو قطر هسته سربی آن به ترتیب برابر  388و  68میلیمتر ،ضخامت
اولیه الیه فوالدی و ضخامت الستیک به ترتیب برابر  1/9و  3/38میلیمتر ،تعداد الیههای فوالدی و الستیکی به ترتیب  10و  10و
ارتفاع کلی سیستم برابر  262/2میلیمتر است .شکل( )2نیز مدل جداساز الستیکی – سربی لغزشی ( )SLRBطراحیشده در نرمافزار
آباکوس جهت صحت سنجی را نشان میدهد.

شکل  : 8طرح کلی تکیهگاه الستیکی -سربی لغزشی ].[81
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شکل  :2مدل تکیهگاه الستیکی – سربی لغزشی طراحیشده در آباکوس جهت صحت سنجی.

اصول عملکرد این سیستم به این صورت است که در ابتدا  ،بخش  ، LRBجابجایی بسیار کمی را متحمل میشود و نیروی برشی
بهطور مستقیم به بخش لغزشی فوقاتی منتقل میگردد .با افزایش جابجایی برشی ،اگر نیروی برشی  LRBاز حداکثر نیروی اصطکاک
ایستایی سطح مشترک فوالد ضدزنگ  -تفلون فراتر رود  ،بخش لغزشی فوقانی بر روی صفحه تفلونی حرکت خواهد نمود .در ادامه ،
پسازآنکه جابجایی لغزشی نسبی بخش فوقانی به حداکثر لغزش طراحی رسید (  19سانتیمتر)  ،صفحه ثابت فوقانی با مانع برخورد
خواهد نمود و در این لحظه سیستم  LRBبا مشخصات استهالک انرژی هیسترسیس دوخطی سربی بکار خواهد افتاد ].[16
 -2-2مدلسازی سیستم جداساز  SLRBو اصالح ساختاری آن در نرم افزار

در فرآیند مدلسازی اجزای محدود ،المانهای فوالدی و سربی به ترتیب با چگالی 0098
 8/3و  8/00و الیههای الستیکی از نوع هایپر االستیک نئو هوک

8

وkg/m3

 11388و ضریب پواسون

با ضرایب  C10=0.2587×106و  D1=1.5828×10-3در نظر

گرفتهشده است .در فرآیند ساخت  ، SLRBالستیکها و فوالدها با استفاده از فرآیند ولکانیزاسیون 18یا همان جوش اکسیژن الستیک
و فلزات تحت حرارت زیاد  ،به هم متصل شدهاند  ،به همین دلیل از اتصال نوع  Tiبرای اتصال الیههای فوالدی و الستیکی به هم
استفادهشده است که دارای دقت بسیاری زیادی است .الیههای فوالدهای انتهایی نیز بهطور محکم به صفحات الیهای فوالدی –
الستیکی بااتصال نوع  ، Tiمتصل شدهاند  .صفحات تفلونی نیز دارای مدول یانگ  388مگاپاسکال و ضریب پواسون 8/0میباشند.
همچنین جهت تعریف سطح اصطکاکی بین صفحه تفلونی و صفحه انتهایی فوقانی در نرمافزار آباکوس از اصطکاک نوع پنالتی با
ضریب اصطکاک  8/899مطابق مقاله مذکور ،استفادهشده است .همچنین جابجاییها در طول جهت  Xو  Zدر سطح فوقاتی و
همچنین جابجاییها در طول Yو Zدر انتهای صفحه تحتانی در تمامی آزمایشها محدودشده است.
 -3-2آزمایش فشاری و تعیین سختی قائم

بر اساس روش بارگذاری آزمایشگاهی  ،نیروی عمودی  0.7P0و  1.3P0بر روی سطح فوقانی جداساز اعمالشده است .جابجایی
قائم در جهت محور  ، Yدارای بیشترین مقدار  1/12و  8/609میلیمتر باشد  .سختی قائم  SLRBرا میتوان بهصورت زیر محاسبه
نمود ]. [10
Kv=(P2-P1)/(Y1-Y1) = (1.3-0.7)×707/(1.12-0.645) = 894.93 KN/mm

Neo hooke
Vulcanization
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درصد خطای بین نتایج تجربی  862KN/mmو عددی  894.93KN/mmبرابر  3/9درصد است که بر اساس نتایج تحقیقات
استانتون و همکاران ] [1قابلقبول و با یافتههای مدول بالک الستیکها سازگار است ].[10
 -4-2آزمایش های فشاری-برشی و نمودار هیسترزیس

در آزمایشها فشاری -برشی یا کرنش برشی  ،یک مجموعه از آزمایشها همبستگی بر روی خصوصیات برشی مواد تعریفشده
تا اثرات جابجاییهای افقی مختلف تحت بار قائم ثابت  ،موردبررسی قرار گیرد  .فرکانس بارگذاری تمامی جابجاییهای بارگذاری برابر
 1هرتز در نظر گرفتهشده است .در ادامه یک نمونه از آزمایشها هیسترسیس جهت صحت سنجی در نرمافزار آباکوس موردبررسی
قرارگرفته است .

شکل  : 3نمودار هیسترسیس جداساز  SLRBبا بار قائم  5Mpaو جابجایی افقی  4سانتیمتر در آباکوس.

شکل  : 4نمودار هسترسیس جداساز  SLRBبا بار قائم  5Mpaو جابجایی افقی  4سانتیمتر در مقاله پایه موردنظر.

همانطوریکه در شکلهای ( )3و ( )0مشاهده میگردد ،مدلسازی انجامشده در نرمافزار آباکوس از دقت کافی برخوردار بوده است
و بیشترین تطابق الزم با نتایج آزمایشگاهی مربوطه را داشته است .هرچند اختالفات جزئی در آنها مشاهده میگردد  ،اما در حالت
کلی نحوه مدلسازی جداسازهای لرزهای اصطکاکی و دارای هسته سربی در نرمافزار آباکوس ،مطابق شرایطی که قبال توضیح
دادهشده  ،قابلقبول خواهد بود.
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 -3مدلسازی جداساز چندالیه االستومریک اصطکاکی پیشنهادی در نرمافزار آباکوس
 -8-3کلیات

در این بخش  ،نحوه مدلسازی جداساز و نتایج حاصل از تحلیل آنها موردبررسی قرار میگیرد  .بهمنظور شروع کار و کاهش
حجم و زمان محاسباتی و رعایت مسائل عملی  ،یک نمونه اولیه از جداساز پیشنهادی مطابق تناسبهای هندسی و مهندسی متداول
سیستمهای جداساز لرزهای مطابق مقاله پایه مذکور ،پیشنهاد میگردد  .در این جداساز پیشنهادی جدید  ،برای اولین بار از تعدادی
هستههای کوچک اصطکاکی جهت ایجاد سختیهای افقی و قائم  ،بهجای هستهی سربی  ،بهمنظور ایجاد سختیهای اولیه و ثانویه
استفادهشده است .از مزیتهای این سیستم پیشنهادی میتوان به موارد زیر اشاره نمود ؛
الف -قابلیت استفاده از مواد مختلف بهعنوان جایگزین هستههای سربی همراه با ضرایب اصطکاک یا مساحت سطح تماس متفاوت
 ،نظیر فوالد  ،تفلون  ،برنج  ،لنت ترمز و غیره و قابلیت کنترل میزان سختی اولیه و ثانویه هستهها مطابق نیاز مسئله.
ب -محدودیت حداکثر جابجایی افقی و قائم با تعبیه موانع افقی و قائم داخلی جهت جلوگیری از تغییر شکلهای بسیار زیاد و
ازکارافتادن سیستم در زلزلههای شدید
ج -وزن سبکتر نسبت به سیستمهای با هسته سربی به دلیل استفاده از هستههای اصطکاکی با جنس برنز  ،برنج  ،لنت ترمز و
غیره با چگالی کمتر بهجای هستههای سربی
د -کاهش نگرانیهای مربوط به نحوه اتصال الیههای مختلف  ،مخصوصا اتصال الیههای انتهایی به هسته باوجود هستههای
اصطکاکی.
و -کاهش هزینههای نگهداری و نیاز به تعویض بسیار کمتر هستهها  ،نسبت به سیستم با هسته سربی بدون دلیل عدم ورود
هستهها به ناحیه پالستیک.
ی -امکان بازگشتپذیری مناسب سیستم با کمک موانع افقی و قائم و الیههای فوالدی-الستیکی اطراف و ایجاد رفتار هیسترزیس
کامل.

 -2-3ساختار هندسی سیستم جداساز لرزه ای جدید

همانطوریکه قبال بیان شد  ،در این جداساز لرزهای جدید از تعدادی صفحات نازک اصطکاکی بهجای هستهی سربی جهت ایجاد
سختی اولیه و ثانویه استفادهشده است .قطر مؤثر جداساز چندالیه االستومریک اصطکاکی جدید و قطر هسته اصطکاکی آن به
ترتیب برابر  388و  68میلیمتر  ،ض خامت اولیه الیه فوالدی و ضخامت الستیک به ترتیب برابر  18و  0میلیمتر ،تعداد الیههای
فوالدی و الستیکی به ترتیب  11و  18و ارتفاع کلی سیستم برابر  238 mmمیباشد .شکل( ، )9طرح کلی مدلسازی اولیه جداساز
لرزهای االستومریک چندالیه اصطکاکی پیشنهادی را در نرمافزار اجزای محدود آباکوس نشان میدهد .در هر حفره نیز  ،هستههای
اصطکاکی تحتانی از جنس تفلون و هستههای فوقانی از جنس فوالد در نظر گرفتهشده است.
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شکل  : 1مدلسازی اولیه سیستم پیشنهادی جدید در نرمافزار آباکوس.

شکل  : 1حفرههای میانی و هستههای سربی در سیستم پیشنهادی جدید ( با حذف الیه های کناری).

با توجه به شکل( ، )6بخش میانی الیههای الستیکی دارای حفرهای دایرهای شکل به قطر 186میلیمتر است که در آن در هر
حفره ،دوالیه هسته اصطکاکی به ضخامت  0میلیمتر و قطر 68میلیمتر رویهم قرارگرفته است .الیههای فوالدی بهصورت یک دایره
کامل و بدون حفره میانی ،جهت اتصال صفحات اصطکاکی فوقانی و تحتانی میباشند .مطابق شکل( ،)6هر حفره دارای دو هسته
اصطکاکی است که به صفحات فوالدی مجاور خود بهطور کامل متصل شده است و امکان حرکت افقی و قائم آنها وجود ندارد.
درواقع سطوح اصطکاکی موردنظر  ،فقط سطوح مشترک بین هستههای سربی در هر حفره داخلی است  .دو هسته اصطکاکی انتهایی
در ارتفاع نیز از یک سمت به صفحات فوالدی انتهایی سیستم متصل شده است .همچنین دو مانع  11داخلی در هر حفره تعبیهشده
است که بهصورت حلقهای شکل طراحیشدهان د .حلقه فوقانی به سطح زیرین الیه فوقانی و حلقه تحتانی در اطراف هسته پایینی در
هر حفره قرارگرفته است.
این موانع یا حلقههای داخلی بهمنظور محدود نمودن و ایجاد اطمینان خاطر از عدم ایجاد جابجاییهای افقی و قائم بسیار زیاد
سیستم در زلزلههای شدید و عملکرد صحیح سیستم لرزهای  ،در نظر گرفتهشده است .حلقه فوقانی و تحتانی به ترتیب دارای قطر
بیرونی  86و  66میلیمتر و قطر داخلی 06و  68و ضخامت  6و  0میلیمتر در هر حفره میباشند .مانع فوقانی دارای  9میلیمتر فاصله
با الیههای فوالدی  -الستیکی اطراف و م انع تحتانی چسبیده به هسته اصطکاکی تحتانی است .این فاصله جهت عملکرد صحیح
سیستم در جابجاییهای زیاد و تغییر شکل قابلقبول الیههای الستیکی اطراف  ،ایجادشده است .درواقع بدون وجود فاصله کافی بین
مانع فوقانی و الیههای اطراف  ،عملکرد سیستم در جابجاییهای زیاد با مشکل مواجه خواهد شد .همچنین مانع فوقانی 2 ،میلیمتر
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ضخامت بیشتری نسبت به مانع تحتانی جهت محدود نمودن جابجاییهای بسیار زیاد افقی است .فاصله افقی بین مانع فوقانی و
تحتانی نیز  18میلیمتر در نظر گرفتهشده است که درواقع همان حد جابجایی تعریفشده در هر حفره است.

شکل  : 6ایجاد موانع داخلی در سیستم پیشنهادی جدید.

فاصله بین موانع داخلی و الیههای اطراف  ،بنابر شرایط موردنیاز مسئله  ،قابلتغییر است و درواقع این فاصله یکی از ویژگیهای
بارز این سیستم پیشنهادی جدید  ،جهت ایجاد حرکت و استفاده از پتانسیل اصطکاکی آن است و بدون وجود این فاصله افقی مابین
دو مانع داخلی  ،عمال استفاده از هستههای سربی امکانپذیر نخواهد بود .بهطورکلی میتوان بیان نمود که در هنگام ایجاد جابجایی
افقی زیاد  ،حلقهی فوقانی با حلقه تحتانی که هر دو از جنس فوالد میباشند  ،برخورد نموده و مانع از جابجاییهای بسیار زیاد و
عدم تحمل کافی الستیکها و خرابی سیستم  ،میگردد .این موانع یا حلقههای داخلی در جابجایی افقی کوچکتر از حد مجاز
تعریفشده  ،کارایی خاصی نداشته  ،اما در جابجاییهای افقی قائم اولیه زیاد و بار قائم زلزله  ،با برخورد با یکدیگر  ،مانع ایجاد
جابجاییهای بیشازحد مورد انتظار در جهت افقی و قائم  ،میگردند .همچنین فاصله حلقه فوقانی و سطح الیه فوالدی الیه پایینتر
 2 ،میلیمتر و در کل الیهها  22میلیمتردر نظر گرفتهشده است  .درواقع  12میلیمتر حداکثر میزان جابجایی قائم مجاز این سیستم
خواهد بود .حداکثر جابجایی افقی مجاز این سیستم نیز در حالت نظری با در نظر گرفتن  11حفرهی میانی  118 ،میلیمتر خواهد
بود .در این پژوهش این فاصلهها با سعی و خطا در نرمافزار آباکوس ،بهدستآمده است  ،اما بهمنظور بررسی دقیقتر مسئله و
بهینهسازی فواصل آن  ،باید مطالعات دقیقتری بر اساس محاسبات نظری و آزمایشهای تجربی در پژوهشهای دیگری انجام گیرد
که جزئیات آن در این پژوهش مدنظر نمیباشد.
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 -3-3تعیین سختی قائم جداگر پیشنهادی جدید

بهمنظور تعیین سختی قائم می توان بار قائم ثابتی را به سیستم جداساز اعمال نموده و با استفاده از جابجایی قائم ایجادشده ،
سختی قائم آن با استفاده از معادله مربوطه به دست آورد .جهت تعیین جابجایی قائم تحت بار ثابت  ،دو مرحله بارگذاری قائم و هر
مرحله  ،سه سیکل مشابه  ،در مدتزمان هر سیکل  1ثانیه  ،انجامشده است و میزان جابجایی قائم متوسط یا مؤثر آن از طریق
میانگینگیری این سه جابجایی قائم  ،بهدستآمده است .نقطه کنترل جابجایی قائم نیز در وسط سطح فوقانی صفحه انتهایی باالیی
در نظر گرفتهشده است .تنش قائم یکنواخت به سطح فوقانی جداساز پیشنهادی جهت تعیین سختی قائم در سه سیکل متوالی یک
ثانیه  ،اعمالشده است و با به دست آوردن میانگین جابجاییهای وارده در هر بخش  ،سختی قائم آن تعیین میگردد  .بر این اساس
 ،جداساز لرزهای االستومریک اصطکاکی پیشنهادی با اعمال تنش قائم  13و  0مگاپاسکال ،به ترتیب میانگین جابجایی قائم  3و
 2/9میلیمتر را تجربه نموده است .

شکل  : 1اعمال تنش قائم در گام اولیه سیستم جداساز پیشنهادی جدید.

سختی قائم سیستم پیشنهادی را میتوان بهصورت زیر محاسبه نمود :
Kv=(P2-P1)/(Y1-Y1)= (1.3-0.7)×707/(3-2.5) = 848.4KN/mm
درصد خطای بین نتایج تجربی  862KN/mmمشابه در مدل  SLRBو مدل جداساز عددی پیشنهادی جدید با هندسه کلی
یکسان  ، 848.4KN/mmبرابر  1/9درصد است که نسبت به حالت قبلی ( )% 3/9دارای اختالف کمتری باحالت آزمایشگاهی است][19
و ازنظر عددی  ،سیستم پیشنهادی جدید دارای سختی کمی کمتر نسبت به سیستم  SLRBمشابه خود است  ،زیرا در این سیستم
جدید  ،بهجا ی هسته سربی با سختی باال  ،از مواد دیگر نظیر تفلون  ،برنج  ،تفلون و غیره استفاده میشود که دارای سختی کمتر و
درنتیجه جابجایی ماندگار قائم بیشتری است و البته سختی سیستم پیشنهادی جدید بهسختی آزمایشگاهی مشابه خود در سیستم
 ، SLRBنزدیکتر است.
 -4-3همبستگی کرنش برشی یا بار افقی سیستم پیشنهادی

در آزمایشهای کرنش برشی یا فشاری -برشی  ،یک مجموعه از آزمایشها همبستگی بر روی خصوصیات برشی مواد تعریفشده
تا اثرات جابجاییهای افقی مختلف تحت بار قائم ثابت  ،موردبررسی قرار گیرد  .در آزمایشهای همبستگی بار یا جابجایی افقی ،
فشار عمودی  9مگاپاسکال در گامی جداگانه  ،بهصورت خطی اعمالشده و تا پایان آزمایش ثابت نگهداشته شده است جابجاییهای
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برشی با حداکثر  98 ،39 ،28و 08میلیمتر بر روی سطح تحتانی صفحه اتصال زیرین اعمالشده است .فرکانس بارگذاری تمامی
جابجاییهای بارگذاری برابر  1Hzبوده است .ضریب اصطکاک افقی بین الیههای اصطکاکی نیز مطابق پیشنهاد فنگ ] ،[19برابر
 8/899و در طول تحلیل ثابت و از نوع پنالتی در نظر گرفتهشده است .از اصطکاک بین موانع داخلی با صفحات اصطکاکی صرفنظر
شده است .همچنین نقطه کنترل جابجایی افقی  ،نقطهای در وسط سطح تحتانی صفحه اتصال پایینی در نظر گرفتهشده است .

شکل  : 3اعمال همزمان تنش قائم و جابجاییهای قائم مختلف سیستم پیشنهادی جدید.

مطابق شکل( ، )8اولین الیه اصطکاکی فوقانی نیز در حرکات افقی بیشترین تنش نسبی و الیههای میانی اصطکاکی  ،بیشترین
جابجاییهای افقی نسبی را تحمل می کنند .با توجه به جهت اعمال بار افقی  ،سهم بخشهای مختلف هستههای اصطکاکی از
تنشهای قائم و افقی وارده  ،تغییر مینماید.

شکل  : 81نمودار نیرو  -جابجایی سیستم پیشنهادی جدید با اعمال تنش قائم ثابت 5Mpaو ضریب اصطکاک ثابت 𝜇=0.055

با توجه به شکل ( ،)18میتوان بیان نمود که با ثابت ماندن بار قائم و تغییر میزان جابجایی افقی در شدتهای مختلف زلزله افقی
 ،جداساز پیشنهادی رفتار هیسترزیس کاملی را از خود نشان میدهد .این رفتار در سیکل اول بهصورت تقریبا خطی آغاز میگردد و
در سیکلهای بعدی بهصورت منحنی شکل  ،ادامه پیدا میکند .در هر نیم سیکل نیز ابتدا افزایش موضعی مقاومت ازنظر عددی،
مشاهده میگردد که دلیل آن سهیم شدن بیشتر الیه های مختلف اصطکاکی در دریافت استهالک انرژی زلزله است و با حرکت
افقی تمامی الیههای اصطکاکی  ،اندکی کاهش موضعی و سپس ثبات تقریبی مقاومت تا انتهای نیم سیکل مشاهده میگردد .
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 -1-3بررسی تنش برشی قائم ( )S12در جداساز پیشنهادی جدید

با توجه به آنکه محور  ،Yعمود بر صفحه جداساز و دو محور  Xو  ،Zمماس بر صفحه است  ،بنابراین عبارت ( ،)S11بیانگر تنش
عمودی افقی و عبارت ( )S22بیانگر تنشهای عمود بر صفحه و عبارت ( )S12بیانگر تنش برشی میباشد .همانطور که در شکل11
مالحظه میشود ،تنش برشی قائم  S12در هستههای اصطکاکی بهصورت موضعی تغییر میکند و در الیههای الستیکی-فوالدی
اطراف دارای تقریبا مقدار ثابت  -1.42×107هست که مقادیر بسیار ناچیزی است و در هستههای سربی در حداکثر حالت خود
دارای مقادیر  +2.78×107میباشد.

شکل  : 88تنش برشی قائم  S12در مسیر افقی (جهت  )Xدر جداساز پیشنهادی.

شکل  : 82تنش برشی قائم  S12در مسیر قائم (جهت  )Yدر جداساز پیشنهادی.

همانطوریکه در شکل( )12مشاهده میگردد  ،تنش برشی قائم  S12در صفحه انتهایی فوالدی فوقانی دارای تغییرات بسیار
زیادی بوده است و در راستای قائم الیههای الستیکی -فوالدی اطراف تقریبا ثابت و برابر  -1.42×107و در هستههای اصطکاکی با
اعمال جابجایی افقی  ،تنش برشی قائم  S12در راستای قائم هستهها با توجه به جهت اعمال بار تغییر میکند و در حالت کلی در
حداکثر مقدار خود  ،تقریبا برابر  6.98×107میباشد  .الزم به ذکر است  ،میزان تنشی برشی مجاز در فوالد  96 Mpaبوده که از
میزان بهدستآمده در این تحلیل بسیار بیشتر میباشد .مقادیر اخیر از تنش عمودی مجاز فوالد یعنی  145 Mpaکوچکتر است.
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 -1-3همبستگی بار قائم در سیستم پیشنهادی

این مجموعه از تحلیلها  ،جهت بررسی تأثیر بار قائم مختلف با جابجایی افقی یکسان  ،انجام میگیرد  .این مجموعه بارهای قائم
از حداکثر ظرفیت باربری جداساز کمتر میباشند  .در این بخش  ،مطابق سناریوهای تعریفشده در تحقیقات فنگ ] ،[19فشارهای
عمودی به ترتیب  9 ، 2/0و  0مگاپاسکال با حداکثر جابجایی برشی  38میلیمتر بر جداساز پیشنهادی  ،اعمالشده است و همچنین
ضریب اصطکاک در تمامی آزمایشهای این بخش  ،بهصورت پیشفرض برابر  ، 8/89در نظر گرفتهشده است  .بهطورکلی در این
بخش  ،سه مرتبه تحلیل با بارهای قائم متفاوت و جابجاییهای افقی یکسان انجامگرفته است  .شکلهای( ، )13تغییرات تنش
جداساز پیشنهادی را با اعمال بار قائم و افقی نشان میدهد .همانطوریکه در شکلهای( )13مشاهده میگردد ،با افزایش بار قائم ،
مقاومت اولیه الزم برای شروع حرکت افزایش یافته است  ،اما با توجه به ثابت بودن ضریب اصطکاک در این بخش  ،سختی یا شیب
اولیه نمودارها تقریبا ثابت باقی مانده است .همچنین در حالت کلی  ،مساحت نمودارهای هیسترسیس و درنتیجه میزان استهالک
انرژی نیز با افزایش تنش قائم  ،افزایشیافته است  .شکل کلی نمودارها نیز با افزایش تنش قائم  ،تغییر محسوسی نداشته است.

شکل  : 83تأثیر بارهای قائم مختلف با جابجایی افقی و ضریب اصطکاک یکسان  ، 𝜇=0.055در سیستم پیشنهادی؛ (الف) بار قائم 2.8Mpa
(،ب) بار قائم (، 5Mpaج) بار قائم 7Mpa

 -6-3تاثیر تغییرات ضرایب اصطکاک بر عملکرد جداگر لرزه ای پیشنهادی

همانطوریکه قبال بیان شد ،در این سیستم لرزهای جدید از هستههای اصطکاکی بهجای هستههای سربی استفادهشده است .به
همین منظور  ،جهت بررسی تأثیر ضریب اصطکاک بر رفتار و عملکرد سیستم  ،فشار قائم  9مگاپاسکال و جابجایی افقی  38میلیمتر
با ضرایب اصطکاکی مختلف از  8/2 ، 8/19 ، 8/1 ،8/89در نظر گرفتهشده است که در شکل های( )10قابلمشاهده است .ضرایب
اصطکاک در نرمافزار آباکوس از نوع پنالتی و فقط در سطوح مشترک بین هستههای اصطکاکی  ،در نظر گرفتهشده است .همچنین
از اصطکاک بین هسته اصطکاکی فوقانی هر الیه بر روی موانع یا حلقههای تحتانی در جابجاییهای افقی  ،صرفنظر شده است.
همانطوریکه در شکل های( )10مشاهده میگردد  ،افزایش ضریب اصطکاک باعث افزایش سختی و مقاومت اولیه میگردد  .همچنین
در حالت کلی مساحت زیر نمودار و درواقع میزان استهالک انرژی با افزایش ضریب اصطکاک افزایش یابد .
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شکل  : 84تأثیر ضرایب مختلف اصطکاکی بر عملکرد جداساز پیشنهادی ؛ (الف) ( ، 𝜇=0.1ب) ( 𝜇=0.15 :ج) 𝜇=0.20 :

همچنین با تغییر ضرایب اصطکاک مختلف  ،در رفتار نمودارهای هیسترزیس در سیکل اول تفاوت چندانی مشاهده نمیگردد.
بااینحال با توجه به بررسیهای انجامشده  ،اعمال ضریب اصطکاک باالی  ، 8/29سیستم رفتار مناسبی از خود نشان نمیدهد و
اعمال ضرایب بسیار کم ( کمتر از  ، )8/83مقاومت و سختی موردنیاز را تأمین نمینماید.

 -4جمع بندی و نتیجه گیری
در این مقاله یک جداگر لرزهای االستومریک چندالیه اصطکاکی جدید پیشنهاد و در نرمافزار اجزای محدود آباکوس مدلسازی
شده است .در این جداگر جدید از هستههای اصطکاکی بهجای هسته سربی استفادهشده که برخی از مشکالت سیستمهای جداگر
لرزهای قبلی مانند عدم قابلیت کنترل تغییر شکلهای افقی  ،قائم و سختی اولیه و غیره  ،مرتفع گردیده است  .همچنین دو مانع
حلقهای شکل داخلی نیز جهت جلوگیری از تغییر شکلها و جابجاییهای افقی و قائم بیشازحد در اطراف هستههای اصطکاکی
تعبیهشده است .نتایج بررسیها نشان میدهد که جداگر پیشنهادی دارای سختی اولیه قائم قابلقبول و رفتار هیسترسیس کامل در
جابجاییهای افقی و تنشهای قائم متفاوت است .همچنین تنشهای داخلی الیهها در شرایط مختلف بارگذاری نیز در حد قابلقبول
بوده است و با ثابت ماندن بار قائم و تغییر جابجاییهای افقی  ،رفتار هیسترزیس کاملی در سیکلهای مختلف از خود نشان داده
است .همچنین استفاده از هستههای اصطکاکی داخلی و موانع حلقهای شکل داخلی کمک شایانی به عملکرد صحیح سیستم در
تغییر شکلهای افقی و قائم زیاد نموده است و امکان بازگشتپذیری مطلوب سیستم به محور اولیه را فراهم نموده است.درنهایت
میتوان بیان نمود که در این سیستم پیشنهادی با افزایش ضرایب اصطکاک هستهها  ،سختی اولیه اندکی افزایش مییابد  ،اما جهت
عملکرد صحیح رفتار این جداساز  ،این ضرایب اصطکاکی نباید از حد مشخصی کمتر و یا بیشتر باشد  .این مدل جداگر ترکیبی
االستومریک چندالیه و اصطکاکی  ،برای نخستین بار با هستههای اصطکاکی و موانع داخلی پیشنهادشده است  .بنابراین جهت بررسی
عملکرد صحیح سیستم لرزهای در شرایط زلزلههای واقعی  ،آزمایشهای آزمایشگاهی مطابق با استانداردهای معتبر مربوطه پیشنهاد
میگردد.
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