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 خالصه

ها نآهای زیادی به شود و آسيبها منتقل ميسازهدر هنگام وقوع انفجار، قسمت زیادی از ارتعاش حاصل، از طریق خاک به  چکیده:

ازی مناسب صورت جداسدر  صورت تحميلي )وقوع جنگ( باشد.مایش سالح(، یا بهصورت خودخواسته )حفاری یا آزچه این انفجار بهرساند.مي

ها و ها، آشيانه هواپيماها، بيمارستانهای مهم و حساس نظير پاالیشگاهسازه و انبار مهمات و شالودهها گاهزميني مانند پناههای زیرسازه

منظور تخمين ميزان كند. این پژوهش بهها به مقدار زیادی كاهش پيدا ميگونه سازههای ناشي از انفجار به اینهای حساس و مهم، آسيبآزمایشگاه

 LS-Dynaمحدود  ءافزار اجزاوسيله نرممل مهم، بهساز در كاهش بار ناشي از انفجار و همچنين تأثير برخي از عواعنوان مانع جداكارایي ژئوفوم به

رای صب مختلف، بنار عمق افزار، دارای سه نوع ژئوفوم با جرم مخصوص متفاوت و سه عرض و چهتحليل شده با این نرم هایانجام شده است. مدل

اهش كررسي ميزان برای ب بررسي همزمان تأثير عمق نصب، جرم مخصوص و عرض مانع بر ميزان كاهش ارتعاش ناشي از انفجار است. در این مقاله

جرم مخصوص  ئوفوم باژه شده است. در نهایت این نتيجه حاصل شد كه مطالع)شاهد(  هشتاب سازه مورد محافظت و سازه محافظت نشد ،ارتعاش

ا عمق بيشتر، بان در مانع ير همزمكمتر، عمق و عرض بيشتر، دارای تأثير بيشتری در كاهش ارتعاش دارد. البته این بدان معني نيست كه بيشترین تأث

 ای وجود دارد.از پارامترهای فوق ميزان بهينه جرم مخصوص كمتر و عرض بيشتر است؛ بلکه برای هر یک

 

 محدود. ءئوفوم، بار انفجار، ارتعاش، اجزاکلمات کلیدی: جداسازی فعال، ژ

 

 

 مقدمه .1
 

سو  از یک ترین نقاط جهانخورد. قرار داشتن ایران در یکي از پر تنشسراسر این كره پهناور تحركات تروریستي و جنگ طلبانه بسياری به چشم ميدر 

است.  دهكر يار زیادرا بس تهعمليات گسترده عمراني از سوی دیگر، امکان انفجارهای خواسته یا ناخواسنياز اساسي این كشور در حال پيشرفت به و 

، كه مدت است آن شدت و عمال بارابا بار انفجار در مدت  زلزلهتفاوت بار ؛ اما شته باشدتواند فجایع جبران ناپذیری را در پي دازلزله مي انفجار همانند

در های بزرگ ها و تغيير شکلروانگرایي، تخریب سازهمانند های ناشي از زلزله . پس مشکالت و ویرانيولي شدت آن بيشتر است ،اعمال این بار كمتر

 .مورد انفجار نيز )با شدت كمتر یا بيشتر( وجود خواهد داشت

                                                 
 - استادیار دانشگاه بوعلیسینا دانشکده مهندسی1

 - دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی دانشگاه بوعلیسینا دانشکده مهندسی2
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اد افرپذیر و نيز منظور محافظت از تجهيزات حساس و آسيببهای ناشي از بارهای ارتعاشي هبرای جلوگيری از ویراني ثرمؤهای یکي از روش

 در مورد استفاده از این روشدرصورت  .است استفاده از روش جداسازی ،های بسياری صورت گرفتهكه در مهندسي سازه در مورد آن پژوهش

ها گونه سازهینانفجار به ا ونشاني، بار وارده ناشي از زلزله ها و مراكز آتشظامي، بيمارستانهای نمانند انبار مهمات، پایگاه حساس و حياتيهای سازه

در  ( هم،زمایش سالحآخواسته )حفاری یا در صورت نياز به انفجار خود. شدها خواهد جلوگيری از تخریب این سازهباعث شود كه كاهش داده مي

های . روشداشت خواهد های پيرامون كاهشسازه ناسبي جداسازی )ایزوله( شود، ارتعاش وارده بهکل مصورتي كه محل انفجار از نقاط دیگر به ش

ت حذف ارتعاشا توان به دو گروه اصليجداسازی مکانيکي ورا مي تفاده قرار گرفته استكنون مورد استا كه هامختلف كنترل ارتعاشات شالوده

اصول  گروه دوم، هایشرومکانيکي مانند ميراگرهاست.  واج دیناميکي با استفاده از لوازماصلي حذف ام های گروه اول، ایدهبندی كرد. در روشطبقه

لو، تورل و یرطور مثال موهاست. بهشبيه به شمعهایي والدی و حفرهها، سپرهای فحذف یا انعکاس امواج سطحي با استفاده از موانعي مانند ترانشه كار

وسيله موانع قائم در خاک قابل كاهش است. همچنين های انساني وارده به زمين، با جداسازی بههای ناشي از فعاليتلرزش[ نشان دادند كه 1كایسدو]

ت مختلف از يک، به مقاالویژه ژئوتکندسي عمران و بهندر مورد ژئوفوم و كاربردهای آن در مه. بيان كردند كه ژئوفومنقشمناسبيدركاهشاثراتامواجدارد

ارتعاشات نقش ژئوفوم در كاهش ، LS-Dynaافزار محدود و با استفاده از نرمءوسيله روش اجزاتوان مراجعه نمود. در این مقاله به[ مي3و2]جمله مراجع

 .شوديم)ژئوفوم(،مطالعه و ارزیابي  عمق نصب، عرض و جرم مخصوصمانععواملي مانند  اثرو  شودبررسي ميناشي از انفجار 

 

 هاجداسازی شالوده .3
 

ن و ایجاد ای بزرگ زميهيير مکانشود و باعث تغای نزدیک به سطح زمين منتشر ميوسيله امواج رایلي در منطقهانرژیموج ناشي از منابع دیناميکي به

 رساند.ها آسيب ميایجاد شده به سازه شود كه این تغيير مکان و تنشتنش در خاک و سازه مي

 ر خاک و قطعدثر امواج اهای كاهش يم فركانس تحریک، تغيير در محل و جهت منبع ارتعاش، تغيير ویژگيوسيله تنظها بهكاهش پاسخ سازه

یت ر رفتار هداتغيير د شود. همچنين ممکن است باهای ميراگر یا جداسازی پي ممکن ميكردن بخشي از مسير گسترش موج یا اضافه كردن دستگاه

ر مسير انع مناسبي دهای انعکاس موج و تغيير حالت در اطراف محل منبع ارتعاش با ساختن می از مکانيسمادیناميکي در خاک محل از طریق مجموعه

 [.  4های مورد حفاظت، پاسخ مورد نظر را كاهش داد ]بين بار دیناميکي و سازه ،انتشار امواج

انع و. این موسيله موانع مختلف استها بهها، جداسازی شالودههجلوگيری از انتقال ارتعاش ناشي از انفجار از طریق زمين به ساز راه ترینمهم

 د.نای پر شده از مواد و مصالح مناسبباشد ترانشه توخالي یا ترانشهنتوانمي

از محل انفجار كمتر از  آناحداث مانع بر سر راه انتقال موج، كه فاصله به معني است كه  1جداسازی فعال كاهش ارتعاش،های یکي از روش

 .[5]تا محل سازه مورد محافظت است فاصله

 ي.ا موانع موجیيار منعطف گاز بسهای تا تشک خاليای توهبتن خيلي سخت یا ردیفي از شمع ای از انواع موانع وجود دارد؛ ازطيف گسترده

ه مانع، سرعت د از دانسيتعبارتن هر مانع نيز است. عوامل مؤثر بر ميزان تاثيرتحقيقات مختلفي بر روی عوامل مختلف مربوط به نوع مانع صورت گرفته

 .Rλ[4]ي ول موج رایلانشه و طگيرد، پهنای ترمانع در آن قرار مي كه ایموج فشاری، سرعت موج برشي، نسبت پواسون مانع، هندسه محل، عمق ترانشه

 
 

 

 محدودءمدل اجزا .4
 

است.  مسأله مورد مطالعهابعاد  به نسبت 5به  1تر است، كه مدلي كوچک شده با نسبت م 8×10×10دارای ابعاد LS-Dynaافزارهندسه ایجاد شده در نرم

تا محل سازه و  متر(5متر)در طرح با مقياس اصلي  1 فاصله افقي مانع تا مركز محل انفجارهای ایجادشده، در مدل ،بينيدمي 1کل همانگونه كه در ش

 . متر است4مورد محافظت 

                                                 
1- Active isolation 
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پس  يه است؛بر ثان رتم 150الي  100كه سرعت این موج در محيط خاک  مواجه هستيم Hz100با موجي به فركانس برای بارگذاری انفجار  

ین ، بنابراها باید كوچکتر از نصف طول موج رایلي باشد[ نشان دادند اندازه المان7الحسيني، احمد و بکر]. [6متر] 5/1الي 1طول موج برابر است با 

 .ي استكه در این مورد مدل ایجاد شده دارای دقت باالی متر است 25/0محدود  ءشبکه مدل اجزاهای بزرگترین بعد المان

ها در ن دیواره. دليل این امر آن است كه در صورت محدود بودهستندهای دیگر آزاد است و دیوارهكف این مدل محدود شده قائمجابجایي 

 .[8]ها مشاهده خواهد شدج از دیوارهموااثر انعکاس ا ( ثانيه 1/0)مدت زمان مطالعه انفجار 

متری از سطح 4ر اعماق متر در دو انتهای مدل و دميلي10دو صفحه فوالدی به ضخامت از ارتعاشي انفجار، برای مطالعه پارامترهای مهم

 كند.است كه نقش دیواره شالوده را ایفا ميشدهاستفاده 

های مورد استفاده شود. ضخامتده ميزمين در مدل قرار داده شده استفادر مركز و روی سطح  ای كهبرای ایجاد بار انفجار از ماده منفجره  

، و همچنين با تبدیل [11-9باشد ]R7λتا  R۱/0λپهنای مانع باید بين  ،است كه با توجه به مطالعات انجام شده مترB=500/0و 250/0و 125/0مانع  برای

متر)تا سنگ =8Dو  6، 4، 2ختلف معمق  4از  ،ه اثر عمق مانع بر كاهش بار ارتعاشيعمنظور مطالمعکوس باشد. به، قابل اجرا با بيل به ابعاد طرح اصلي

 است. بستر( استفاده شده

استفاده  3kg/m 27و 3kg/m 12و  3kg/m 12مخصوص  نوع ژئوفوم با جرم سههمچنين برای مطالعه اثر جرم مخصوص و تخلخل مانع، از               

 است.شده
 

 
 ب()    (                                                                                                             الف)

 محدود. الف( نمای جانبی، ب( پالن ء. شمای کلی مدل اجزا1شکل 

 

 

 تحلیل نتایج .5
 

 ررسيبارامتر شتابپدر این مقاله  تواند مطالعه شود.رهای شتاب و كرنش مؤثر ميپارامت ،[برای مطالعه اثر موانع6]دبا توجه به مطالعات وانگ، سانگ و آنان

 ها، نقطه مياني صفحه فوالدی است.پارامتر در شالوده سازهكه محل بررسي این  شده

ه زمان بتغييرات شتاب برآیند نسبت از  هایينمونه 4و 3و  2هایشکلشود. ارائه مي LS-Dynaافزار های نرمدر ادامه چند نمودار از خروجي

ميزان خود  يه به اوجثان 002/0نزدیکي  در )شاهد( كنترليشتاب در نقطه مورد نظر در سازه  ،مشخص استها این شکل همانگونه كه ازدهد. را نشان مي

تاب ميزان شهای متوالي در افزایش و كاهش ،د. ولي در سازه محافظت شدهشویک ميكند و تقریباً به صفر نزدسرعت افت ميرسد و پس از آن بهمي

 ت.قابل توجهي كمتر اس يزانم به ه مشاهده شده در سازه كنترلياز بيشين ،همه این مقادیر بيشينه شود.مشاهده مي

 شود:)ضریب كاهش شتاب( تعریف مي1ARFبعدپارامتر بدون ،ي ميزان تأثير موانع مختلفبرای مطالعه كم  

 

                                                 
1-Acceleration Reduction Factor 
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 است.  (یا شاهد ه كنترلي)سازشدهنتر در سازه محافظت مقدار همان پارامبيشينه  UAشده  ودر سازه محافظت  مقدار شتاب بيشينه PAكه در آن

 

 
 ژئوفوم و عرض 3kg/m 12متر و جرم مخصوص ژئوفوم 6وفوم عمق نصب ژئ فعال و در حالت یند نسبت به زمان. تغییرات شتاب برآ2شکل 

 متر 125/0

 

 
و عرض ژئوفوم  3kg/m 12متر و جرم مخصوص ژئوفوم 6عمق نصب ژئوفوم فعال و در حالت  یند نسبت به زمان. تغییرات شتاب برآ3شکل 

 متر 250/0
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و عرض ژئوفوم  3kg/m 12متر و جرم مخصوص ژئوفوم 6ژئوفوم  عمق نصبفعال و در حالت  یند نسبت به زمان. تغییرات شتاب برآ4شکل 

 متر 500/0

 

 

این  مانع بيشتر است و با نزدیک شدن به معني آن است كه ميزان تأثير ،كوچکتر باشد ARF( پيداست هرچه پارامتر 1از رابطه )گونه كه همان

 درپارامتر ین اتغييرات  10الي  5های لای انفجار ندارد. حال با ارائه نمودارهای شکعماًل مانع تأثيری در كاهش شتاب ناشي از بار لرزه 1مقدار به عدد 

 د ثابتي نيست.تابع رون ARFشود كه تغييرات مشاهده مي با توجه به این نمودارها شود.مي بررسيمقابل عوامل مختلف مورد بحث در این مقاله 

 است.های مختلف پرداخته شدهبا عمق مانع در دانسيته ARFرات رض مانع به بررسي تغييبا ثابت قرار دادن ع 7و 6و 5های در هر یک از شکل

 
 متر 500/0با عمق برای عرض  ARF. تغییرات 5شکل 

 

 
 متر 250/0با عمق برای عرض  ARF. تغییرات 6شکل 



 رانیا کيکنژئوت يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 ۱۳۹۲آبان ماه  1مهر و  30
 

 

 

 
 

 متر 125/0با عمق برای عرض  ARF. تغییرات 7شکل 

 

 250/0؛ برای عرض مانع 3g/mk 12متر و دانسيته  2بهترین نتيجه در عمق نصب متر  500/0د كه برای عرض مانع شواین نتيجه حاصل مي از نمودارها

دست به3kg/m12انسيته دمتر و  6بهترین نتيجه در عمق نصب  125/0و برای عرض مانع  3kg/m12متر و دانسيته  6متر بهترین نتيجه در عمق نصب 

 آید.مي

است. شدهبررسي  های مختلفصببا عمق مانع در عرض ن ARFتغييرات  ،با ثابت قرار دادن دانسيته مانع 10و  9و  8های در هریک از شکل

، عرض مانع 3kg/m21متر؛ برای دانسيته  2ق نصب متر و عم 500/0، عرض مانع 3kg/m12شود كه برای دانسيته از این نمودارها این نتيجه حاصل مي

 واهد داشت.متر  بهترین نتيجه را در بر خ 8و عمق نصب  500/0،  عرض مانع 3kg/m27و برای دانسيته  متر 2متر و عمق نصب  500/0

 

 
 

 3kg/m 12جرم مخصوص با عمق برای  ARF. تغییرات 8شکل 
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 3kg/m 21جرم مخصوص با عمق برای  ARF. تغییرات 9شکل 

 

 
 

 3kg/m 27جرم مخصوص با عمق برای  ARF. تغییرات 10شکل 

 

عرض مانع، شود. با توجه به این شکل، انتخاب ارائه مي 11انتها برای مقایسه هرچه بهتر حاالت مختلف مطالعه شده در این مقاله، شکل  در

 مقدور است. ، برای مسئله مورد مطالعهمناسب و بهينهو عمق نصب  دانسيته
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 های مختلف مانعو عرض نصبو دانسیته با عمق ARF. تغییرات 11شکل 

 

 گیرینتیجه .5
 

ای از های خالي نمونهوسيله ترانشهكه جداسازی به گرفتهه قرارهای مختلفي مورد استفاداز گذشته روش ارتعاشيبرای كاهش اثر بارهای  .1

تواند ميواد سبک منشه با پر كردن ترا های خالي اثر خوبي در این زمينه دارد، ولي به دليل امکان ریزش، عملي نيست.هاست. ترانشهآن

 ورتهای متفاوت كه نسبت به خاک بسيار سبکای مناسب برای جلوگيری از این مشکل باشد. ژئوفوم ماده پليمری است در دانسيتهایده

 مؤثر باشد. ارتعاشيتواند در كاهش بارهای است، پس ميده از آن به عنوان پركننده سبک بودهاستفاده عم

ن در كاهش تر باشد، تأثير آتر و سبکنع بر كاهش اثرات ارتعاشي ناشي از انفجار، هر چه مانع متخلخلفارغ از تأثير عرض و عمق نصب ما   .2

 این اثرات بيشتر است.

ف است، بر خال های مورد مطالعهدر بين دانسيته كه از نظر دانسيته كاراترین حالت ممکن 3kg/m12در صورت استفاده از مانع با دانسيته .3

 .دهدمتر بهترین تركيب را به دست مي 500/0تر و عرض مانع م 2انتظار عمق نصب 

ته است، دانسي های مورد مطالعهدر بين عرض متر كه از نظر عرض مانع كاراترین حالت ممکن 500/0در صورت استفاده از مانع با عرض  .4
3kg/m12  دهد.متر بهترین تركيب را به دست مي 2و عمق نصب 

صورت  عمق نصب به اراترینشده در این مقاله، عمق نصب بهينه وابسته به دیگر شرایط است و بدست آوردن كبا توجه به نمودارهای ارائه  .5

 مستقل غير ممکن است. 
 

 

 قدرداني .11
 

 .گرددميجهت تهيه ژئوفوم تشکرآنان  های صميمانهكار خانم اسدی برای كمکراز شركت اپکو و س
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