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1395بهمن 21پنج شنبه -دومین نشست دستاوردهای اساتید و دانش آموختگان عمران شریف 



فعالمزایای بکارگیری سیستم های کنترل غیر

کاهش جابجایی نسبی طبقات-1

سازه نیرو به ظرفیت اعضای اصلینیروی وارده و در نتیجه نسبت کاهش -2

سازه ایغیر کاهش در خسارات اعضای -3

کاهش در زمان و هزینه تعمیر و بازسازی ساختمان پس از وقوع زلزله-4



Implementation of passive control systems in high-

rise steel/CFT buildings
Nakashima, Chusilp: A Partial View of Japanese Post-Kobe Seismic Design and Construction Practices

ز وقوع پس اژاپندر ساختمان های بلند مرتبه تقریبا تمامی 
مجهز شده اندسیستم های میرایی به یکی از Kobeزلزله 

:سوال
رسوم آیا استفاده از سیستم های کنترل غیر فعال در ساختمان های مهم در دنیا م

است؟
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انواع سیستم های کنترل غیر فعال لرزه ای سازه ها

Passive Device

Supplemental 
Damping

Yielding Devices

Friction Dampers

Viscous Dampers

Viscoelastic 
Dampers

Self-Centering 
Dampers

Seismic Isolation

Rubber or LRB

Friction Pendulum 
Isolator

Spring Isolator
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عملکرد میراگرها در کاهش جابه جایی سازه



DAMPTECH 4-Joint Rotational Friction Damper



دورانی-طرز کار میراگرهای اصطکاکی 

کاهش پاسخ لرزه ای سازه بواسطه جذب و استهالک انرژی لرزه ای از طریق مکانیزمی  

ایمن



قابلیت گسترش
در تمامی جهات



پروژه ها در کشور ژاپن



Rotational Friction Dampers in Tallest building in Japan 
مسکونی ژاپن-بلندترین برج اداری

متری 300آسمان خراش 
در ژاپن
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آزمایش در راستای تجهیز بلندترین 

متری 300ساختمان کشور ژاپن، ساختمان 

Osakaدر 

آزمایش روی یکی از بزرگترین 

میراگرهای جهان با ظرفیت 

5200 kN.



معابد باستانی در ژاپن

معابد
Hondo Building

Yaguriji



سازه ساختمانی در شیلی
(طبقه با مهارهای قطری19)





دورانی–استفاده از جداساز و میراگرهای اصطکاکی 
در تراز جداسازی

طبقه در ژاپن5آزمایشگاه 



در تراز فونداسیوناصطکاکی دورانی کاربرد میراگرهای 





ساختمان های صنعتی



پروژه های مجهز شده در ایران

به تکنولوژی

دورانی -میراگرهای اصطکاکی

DAMPTECH





Gardeshgari Bank Headquarters

Total Area: 30’000 No. floors: 20



Gardeshgari bank- Equipped by 

DAMPTECH Rotational Friction Dampers







ساختمان تجاری

تهران



ساختمان تجاری

تهران



Total Area: 12’000𝒎𝟐

Commercial Seoul Building

No. floors: 17



بیمارستان مهدی کلینیک



Total Area: 107’800𝒎𝟐

Mahdi Clinic 800 Beds Hospital

No. floors: 19



کلینیکتختخوابی مهدی 800بیمارستان 



کلینیکتختخوابی مهدی 800بیمارستان 



Pasargad Bank Headquarters

Total Area: 55’000𝒎𝟐 No. floors: 28



Total Area: 22’200

Golden Palace Residential Building

No. floors: 17









ایتالیاFIPشرکت -سیستمهای کنترل لرزه ای 

DALUZ Hosp., Lisbon

195 Isolator, (400~900 mm diameter)

Gervasutta Hosp., Udine, Italy

52 Isolator (600~800mm Diameter)
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ELASTOMERIC 

ISOLATORS

LEAD RUBBER BEARINGS

جداساز ها
•ELASTOMERIC ISOLATORS



42

صفحات لغزنده
•CURVED SURFACE SLIDERS

•FLAT SURFACE SLIDERS WITH DAMPERS





Supply of N. 44 Pot

Bearings Vasoflon

type

Terminal 5, New Airport of Heathrow, U.K.



During the earthquake on 8th June 

2008, the devices

have perfectly protected the 

structure.

Supply of:

• N. 20 Transverse

Viscous Dampers in the

main bridge

• N. 168 Longitudinal and

Transverse Viscous

Dampers in the

approach viaducts

ref list isolators 10jun16.pdf
ref list isolators 10jun16.pdf




Among the tallest skyscrapers in the

world (508 meters high), which has

already experienced several

earthquakes and typhoons with no

damages.



World’s first 

seismically

isolated off-shore

platform, by FIP.





The Gervasutta hospital in Udine

ref list isolators 10jun16.pdf


ref list isolators 10jun16.pdf


مشخصات

(یقائم عالوه بر افق)سه بعدجداسازی کامل در 

جداسازرفتار خطی 

مکانیزم جذب انرژی از مکانیزم  جدا بودن 
جداسازی

وه  عالنوسانات ارتعاشات خفیف محیطی کاهش 
بر زلزله

دستگاه هایکاهش ارتعاشات محیطی ناشی از
صنعتی

قطار و متروکاهش ارتعاشات ناشی از 

ایکاهش اثر ارتعاشات محیطی بر روی کاربری ه
...(  موزه، بیمارستان و )حساس 

کاهش خرابی های ناشی از زلزله

لوله از خرابیمحافظت لرزه ای خطوط 

ارتعاشاتهای کنترل سیستم 
آلمان GERB 



جداسازی خطوط لوله و تجهیزات انتقال برق



جداسازی تجهیزات صنعتی

CENTRIFUGES

GAS AND DIESEL GENSETS



جداسازی تجهیزات صنعتی

TURBINES AND 

CONDENSERS

TRACKBED ISOLATION



Imax Cinema Railway Station, Germany

Berlin, German Bridgewater Concert Hall, 

Manchester

حذف ارتعاشات محیطی با جداسازی



کفهای معلق
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.هدف اصلی ازاستفاده از تکنولوژی های نوین در سازه ها افزایش ایمنی باید باشد

ما قادر نیستیم از وقوع زلزله جلوگیری کنیم، اما قادریم با استفاده از دانش روز از 
.خسارات ویرانگر زلزله جلوگیری کنیم

با تشکر


