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 چکیده 

 

کاربردی ترین اجزا در مبحث    زه توجه کرد. یکی اای است که بایستی به آن بطور ویژزلزله خیز مسألهیزات مکانیکی در کشورهای  رزش تجهکنترل ل

ند با  نانس می تواوری دارند. مشکل این است که فرکانس رز شن بیشت گیرهای الستیکی دفلکنری هستند که نسبت به لرزهگیرهای فکنترل لرزش، لرزه

هفرکا زلزله  بدینس  این  و  در یک  ماهنگ شود،  است که  معنی  به  ن  فنر شروع  وکمی  "پرش"زلزله  جا  ند  باعث  تجهیز  این  میبجایی  شود.  مکانیکی 

افزایش خطر  ت و ...(، همچنین سبب دم کارآیی، قطع و شکستگی اتصاالث ایجاد خسارات فراوانی شود )صدمات به تجهیز، عتواند باع جابجایی تجهیز می 

یرهایی استفاده شود که در له خیز از لرزه گطق و کشورهای زلز وجه به خطرات مذکور، الزم است که در مناشود. با ت  مرگ افراد ینی و حتهای انساسیبآ

رش در خصوص  ه در این گزاایه شد ه را داشته باشند. ضوابط، طراحی و پیشنهادات ار توانایی تطابق با شرایط و کنترل لرزش ایجاد شد  زمان بروز خطر

ها در کشور شیلی است. بعالوه، برخی از خسارات ناشی از  مکانیکی و سیستم  کننده های لرزه ای برای تجهیزاترها به همراه مهار  اربرد صحیح لرزه گیک

 اند. ده شده نشان دا  2010فوریه    27ریشتری شیلی در    8/8لزله  ز

  لرزه گیری؛ مهار لرزش.: کلمات کلیدی

 مقدمه -1

اد  تأثیر  ها و سالمتی افر  بر عملکرد سیستم  بسیار مورد توجه قرار گرفته است زیرا مستقیماًخیر  کنترل انتقال لرزش در سال های ا         

سازه ها شود. بنابراین،   ناپایداری یا حتا تخریب تجهیزات و  در زمان بروز حوادثی مانند زلزله می تواند سبب  ار است. انتقال لرزش خصوصاًگذ

یان است. واضح  ثل یک موتور در می است، بخصوص وقتی که پای یک مولد قدرتمند لرزش مسلرزش یک نیاز حیاتی در علم مهندکنترل  

کف  اس و  سطوح  که  تجهیت  که  وقتی  ها  تبدیساختمان  گیرند  می  قرار  آنها  روی  سنگین  مکانیکی  لرزشزات  قدرتمند  منبع  یک  به           ل 
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نسبمی شوند. در چنین مواردی لرزش م اندازه لرستقیم دستگاه  به  منتقلزش و صدات  ایجاد و  نا  یی که توسط سازه  چیز می شود عمالً 

 . ]1[است

ش بوده است. با این حال،  ی جدید در مبحث طراحی سیستم های ضد لرزدر سال های اخیر استفاده از لرزه گیرهای فعال یا نیمه فعال روند

همینطور، لرزه گیرهای غیر فعال به منظور حفاظت از   ند.هستاستفاده تر    ده، عملی و قابلبه کار گیری روش های غیر فعال ضد لرزش سا

 تر هستند.  تر و مطمئن ل   شوک ها و لرزش های محیطی، ساده تر، ارزاندر مقاب زات حساستجهی

ع مهندسی  نایر صس دامنه کاربرد گسترده تری دال بسیار به صرفه تر بوده و بر این اسافاده از لرزه گیرهای غیر فعبنابراین، لرزه گیری با است

 غیر فعال می پردازیم.  هار لرزشگیری و مدارند. در نتیجه، در این مقاله به بررسی لرزه 

که مهندسان و متخصصان صوت و آکوستیک همیشه  است    معموللرزش تجهیزات مکانیکی یک راه حل    استفاده از لرزه گیرها برای کنترل

لی قابل قبومناسب و  ای الستیکی و فنری پر کاربردترین ها هستند زیرا دفلکشن  یرهه گگستره وسیع لرزه گیرها، لرز  توصیه می کنند. در

 55/0تا    15/0الستیکی دفلکشن    گیرهایلرزه    اینچ هستند، در حالی که  5تا    1  بین 1دفلکشن   دارند. لرزه گیرهای فنری بطور معمول دارای

واض اساس،  این  بر  دارند.  وقتیاینچ  که  است  باال ح  مورددفلکشن  لرزهنیاز      گزینه  بهترین  هستنداست،  فنری  مشکل ]9[گیرهای   .               

ن بدان س زلزله یکی شود، و ایصورت بالقوه با فرکان   هستند که می تواند به 2ه گیرهای فنری این است  که آنها دارای فرکانسی طبیعی لرز

ه شدت پرتاب شود. اگر لرزه گیر فنری فاقد قاب لرزه ای  شده و ب 3نس ناوه گیر فنری می تواند وارد رزمعنی است که در زمان وقوع زلزله، لرز

از فن یا انواع دیگری    ر تجهیز مورد نظر یکمی شود تا تجهیز قرار گرفته بر روی آن حرکت کرده و سقوط کند. اگ  رک فنر باعثاشد، تحب

آبی باشد خطر سقوط و تخریب   HVACهیز  کانال کشی وجود دارد، و اگر تجهوایی باشد خطر سقوط کل سیستم    HVACتجهیزات  

ته باشد، احتمال م قرار گرفجود دارد. بدتر از همه اینکه اگر تجهیز بیرون از ساختمان و روی باختمان ولوله کشی و آب گرفتگی سا  سیستم

 د دارد. ط آن از روی بام وجوسقو

کنترل   عمومی  مفاهیم  مقاله،  این  لدر  کنترل  عملی  های  روش  اساس  بر  تجلرزش  مکانیکیرزش  طراحی  هیزات  ملزومات  اساس   و  بر 

ASHRAE وثر برای تجهیزات خاص برسیم.یک سیستم کنترل لرزش متا به  ارایه شده است 

 لرزه گیری  -2

 الی بررسی اجم -2-1

کنند.    ی م  ساختمان ها از لرزه گیر استفاده   ی کاهش اثرات ناشی از لرزش تجهیزات و ماشین آالت درر معمول برامهندسان بطو 

 شود:  یدپروسه لرزش مکانیکی می تواند به چهار مرحله اصلی تقسیم بن

 دتولی -

 لانتقا -

 ر انتشا -

 انعکاس -

ی از  زش است. فرض بر این است که موثرترین راه برانترل نویز و لرن مرحله برای کو عملی تریصادی ترین  مرحله انتقال اصوالً بهترین، اقت

 .]3[ فاده از یک لرزه گیر استستبین بردن لرزش بین تجهیز و سازه ا

 رویکرد عملی  -2-2

 :شامل مراحل زیر استزه گیری کامل رلطراحی یک سیستم 

 رزه گیرزم برای لانتخاب دفلکشن استاتیکی یا انتقالی ال (1

 
1 Deflection                     3 Resonance     
2 Natural Frequency             
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 انتخاب صحیح ترین شکل نصب( 2      

 کدامتعیین بار وارده بر هر   نتخاب موضع لرزه گیرها وا  (3

 .]9[  , ]2[  تطابق با سه مورد قبلب در ه گیر مناسانتخاب لرز( 4
     از اینکه کارآیی لرزه گیر مختل نمی شود الت به منظور اطمینانبازسازی و اصالح اتصا ( 5

به دست آید. معموالً برای گرفتن   ASHRAEیز می تواند با مراجعه به  اصی از تجهگیری بخش خفلکشن استاتیکی مورد نیاز برای لرزه  د

 دفلکشن زیادی هستیم.   رکانس پایین موتورها نیازمندهای ف لرزش

قرار دادن اتصال مستقیم لرزه گیر به پایه دستگاه است. دومین روش  رار تجهیز وجود دارد. اولین راه  ه ممکن برای استقبطور معمول سه را

و قرار دادن بتنی   5اینرشیابیسبر روی یک  ستگاه  آن است و سومین راه قرار دادن د  ا بهزه گیرهو اتصال لر4 یک شاسی فلزی  دستگاه روی

 . ]9[استها کل مجموعه بر روی لرزه گیر
 

 
رار گرفته است. زه گیرها قفلزی و لر اسیسط: فنی که بر روی شروی لرزه گیرها قرار گرفته است. و  (: چپ: چیلری که مستقیماً بر1شکل )

 گرفته است.قرار  نی و لرزه گیرهابیس بترشیاروی اینکه بر  راست: پمپی

 

بر روی لرزه گیرها قرار می  برای   تولید کننده تجهیز محل قرار گیریتجهیزاتی که مستقیماً  می کند،    لرزه گیر را مشخص  گیرند، معموالً 

 اخ هایی برای اتصال دارد.یه خود سورت پادر قسمچون که اصوالً دستگاه  

اینرشیابیس  که روی شاسی فلزی  هیزاتی  برای تج قبتنیا  اگر طومی گیرند  راری  زیاد  ،  اینرشیابیس نسبت به عرض آن خیلی  یا  ل شاسی 

لرزه گیرهای میانی هم در طول آن نصب شب باید  اینرشیابیس اشد،  ن  د. این بدای شوجلوگیر وند تا از خمش یا شکستگی خود شاسی یا 

 . ]9[یشتری داشته باشندگوشه ای باربری ب گیرهاینی بایستی نسبت به لرزه ورت های میاها، ساپ رزه گیرمعنی است که در انتخاب ل
 

 

 
4 Metal Chasis 
5 Inertia Base 
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 لرزه گیر در وسط  2وشه ها و لرزه گیر در گ  4لرزه گیر.  6ر روی قرار گرفته ب برج خنک کننده(: 2شکل )
  ف پذیر انعطا   به تجهیزاتی مانند پمپ ها، چیلرها، برج های خنک کننده و ... توسط اتصاالت  هاال لوله  صت  ااصوالًر نظر داشته باشید که  د

انتخاب معمول شیلنگ هاانجام می   از لرزش،  از ایجاد فرکانس  ی فوالدشود. برای جلوگیری  پذیر بلند هستند. برای جلوگیری  انعطاف  ی 

 . ]4[ می رسانند  یرند که هر دو حرکت طولی و محوری را به حداقلگ  ر میراق هدستفارد ابرشی، اتصاالت انعطاف پذیر کروی مو

 راحی ضوابط ط -2-3

بخش              در  که  ل  2-2همانطور  انتخاب  برای  ضوابط  مرجع  شد،  داده  گیرشرح  استاتیکی،  رزه  دفلکشن  حداقل  و  پایه  نوع  ها، 

ASHRAE ود:. انتخاب بر اساس متغیرهای زیر انجام می ش]9[ است 

 جهیز نوع ت •

 ب بخار( )اس توان •

 (RPM)دور در دقیقه  •

 فاصله بین پایه های ساپورت •

ز، فاصله  تیکی مورد نیاز برای لرزه گیری تجهیغیرها برای تعیین حداقل دفلکشن استامهم ترین  متمهم است که یکی از  ه  این نکت  اشاره به

 ایه های ساپورت و محل قرار گیری تجهیز است. بین پ 

 مهار لرزش  -3

 بررسی اجمالی  -3-1

و  لرزه گیر    خابهمانطور که قبالً گفته شد، مشکل بزرگی برای مشاوران صوت و آکوستیک در کشورهای زلزله خیز در مورد نحوه انت

ستی به  لرزه گیر بای  نیروهای کششی و برشی و نقاط اتصال تجهیز بهدارد. وقتی که بحث مهار لرزش مطرح است،  د  مبحث مهار لرزش وجو

ا ر موارد مذکور با دقت و به درستی رعایت نشوند، ممکن است سیستم در زمان بروز زلزله بطور کامل کارآیی خود ردرستی محاسبه شوند. اگ

 . ]5[ داز دست ده

 6شیلی  در کشورا  زلزله ها و کده -3-2

داده در    د رخسی زلزله های بزرگ و متعد ن کشورهای جهان است. مطالعات زیادی وجود دارد که به بررشیلی یکی از زلزله خیز تری

بسط ضوابط و کدهای    ار داد و بهاین کشور در قرن حاضر می پردازند. سه زلزله بزرگی که طی سال های گذشته این کشور را تحت تأثیر قر

 :]7[ ی کمک کرد شامل ه الرز

 تدوین شد.   433NCh-9961ه، کد ساختمانی ریشتر. پس از این زلزل 5/9به بزرگی  7"والدیویا"در شهر  1960زلزله سال  (1

 NCh و NCh 2369-2003ریشتر. پس از این زلزله، کدهای ساختمانی 8/7به بزرگی  8 "وال پارایسو"در شهر  1985زلزله سال  (2

 د. وین شتد 2745-2003

که   MINVUاز    NTM-001انی  ریشتر. پس از این زلزله، کدهای ساختم  8.8به بزرگی  9  "بیو بیو"در منطقه    2010ل  زلزله سا  (3

 تدوین شد. NCh-3357/2015، 2015بود، و در سال  ASCE-07ساس کد آمریکایی بر ا

 

 

 
6 Chili                     8 Val Paraiso                
7 Valdivia             9 Bio Bio    
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 NCh-3357/2015کد  -3-3

ساختمان ها  ای را مطرح می کند که به شکل دایمی در  م های غیر سازه  ا و سیستاین کد حداقل ضوابط طراحی لرزه ای برای اجز

د ریف و معادالت مورر ادامه، تعاها، فن ها، برج های خنک کننده و ... می شود. داتورجهیزات مکانیکی مانند ژنرنصب می شوند. این شامل ت

 ایه شده است:زه ای ارتفاده در کدها برای محاسبه ملزومات لرزه ای در اجزای غیر سااس

می رود و  یز به کار  تجه  گرانش منتشر شده در توده  ، برای مرکز گرانش تجهیز یاFpروی طرح لرزه ای: نیروی طرح لرزه ای افقی  نی  (1

 می آید:به دست   (1)زیر از معادله 

 

1) 

 

 

 باید در محدوده زیر باشد:  Fpکه مقدار کند  این کد مشخص می  

 

2) 

 
 

دسته بندی    MINVUاز    .2011/61D.Sشتاب طیف طراحی است که توسط    AAαیروی لرزه جزء غیر سازه ای باشد،  ن  pFوقتی که  

 می شود.  

اهمیت است که بین    کتورفا  pIاست.    5/2تا    1/0ت که بین  کی اسفاکتور تقویت دینامی  pαکن نشان داده شده اند.  ر مممقادی  2در جدول  

ارتفاع اجزا با توجه به   zمتغیر است.    8تا    1ت که بین  فاکتور اصالح پاسخ اس  Rpین کار است.  حوزن تجهیز در    Wpاست.    5/1تا    0/1

اجزمین و   برای  ب   hاست.    z=0مستقر در زیرزمین  زای  ارتفاع طبقه است.  به زمین و  ا توجارتفاع ساختمان  ب شتاب گرانش بر حس  gه 
2s/cm .است 

، وجود دارد Fpvالوه، یک نیروی طرح لرزه ای همزمان،  در مقابل بار هر جزء به کار رود. بع ، باید در دو جهتFpنیروی طرح لرزه ای افقی، 

 است. )gpAWAα 0.24±/(با که برابر 
 

   AAαپارامتر (: 1) لجدو

 

، NCh 433-1996کد، بر اساس Fشخص شده است. برای نوع زمین ( م2دارد که در جدول ) ه زون لرزه ایتگی ب، بسZکه در آن پارامتر 

 تعیین نیروهای لرزه ای انجام شود.یک مطالعه و بررسی خاص باید برای 
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 ی زه از شتاب دهنده طیفی زون لرا  Zفاکتور (: 2)  جدول

 

 بروز اختالالت در زمان زلزله  -4

فوریه همان سال در   28ر  در شیلی رخ داد، شرح داده می شود. عکس ها د  2010یه  فور  27ن وقوع زلزله  تی که در زماختالالدر این بخش، ا

خاب و نصب لرزه گیرها  انت  ان دهنده ضعف و اشتباه درزرسی های فنی گرفته شده اند. اختالالت مشاهده شده نشنقاط کاری مختلف طی با

 شرح داده شده است.  زیر الالت فوق الذکر در هر یک از اخت است. ت انکربولت ها و انتخاب نادرس

 انتخاب لرزه گیرها  -4-1

رهایی  ه گیلرز  ر مناطق زلزله خیز ازی بود که در برابر زلزله مقاومت نداشتند. الزم است دیکی از مشکالت اصلی انتخاب لرزه گیرهای           

 . ]6[ ر زمان وقوع زلزله محدود کنندا دزه گیر و تجهیز مربوطه رافی لرات اضحرکاستفاده شود که دارای قاب سختی باشند تا 

 
 خارج شده اند و چیلر سقوط کرده است. لرزه گیرهای گوشه ای زیر چیلر کامالً  از محل خود  چپ: (: 3شکل )

 ینرشیابیس به دلیل فقدان مهار کننده فنر.ای ال سیستم لرزه گیر پمپ دارراست: اختال

 گیرها لرزه  نصب -4-2

از موارد، نصب انکر بولت ها در فاصله ه شد این بود که علیرغم انتخاب لرزه گیرهای درساهد مشکل دیگری که مش            ت در بسیاری 

 .]8[لت شده استبسیار نزدیک به لبه بتن سبب تخریب بتن و انکر بو

 
 به آن تخریب شده است. به لبولت  انکر گیرسالم است اما بتن به دلیل نزدیک بودن بیش از حدلرزه : (4شکل )

 



 ایران  -ان  تهر –میرکبیر  دانشگاه صنعتی ا  -1401آذر ماه   –شات کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعا دوازدهمین 
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 پیچ انتخاب  -4-3

زه گیر و بین لرزه گیر و سازه است. در شکل زیر اختالل مورد غفلت قرار گیرند اتصال بین تجهیز و لر  نکات مهم دیگری که نباید          

 نامناسب دیده می شود.   پیچوارده به ی برشی ایجاد شده بر اثر نیرو
 

 
 درست، تحت تأثیر نیروهای برشی زلزله نا انتخاب پیچ ه دلیلیچ بریب پتخ(: 5شکل )

 نتیجه گیری 

مکانیکی است    رسی قرار گرفت در حقیقت اصول طراحی سیستم های لرزه گیر تجهیزاتباشید که آنچه در این مقاله مورد برتوجه داشته  

در مورد کنترل   ASHRAEللی  المضوابط بین    حی بر اساسی طراام مناطق زلزله خیز مورد توجه قرار گیرد. توصیه های در تمکه بایست

ارایه شده اند. با تجمیع این دو ضابطه، می توان به یک    در مورد مقاومت لرزه ای  (NCh-3357/2015)ر شیلی  لرزش و کد لرزه ای کشو

در    را  ای لرزه گیرکانیکی دارزات مدست یافت و بر اساس آن عملکرد پیوسته و صحیح تجهی  و موثر  راحی کنترل لرزش منسجمسیستم ط

ای می تواند سبب بروز خسارات مالی و  لرزه گیر فاقد مهار کننده های لرزه  ز یک سیستم  خالل و پس از زلزله تضمین کرد. صدمات ناشی ا

نهایتاً  شود.  فراوانی  ک  جانی  گرفت  نتیجه  توان  مهندسمی  به  خیز  زلزله  کشورهای  در  شاغل  آکوستیک  مشاوران  و  ب  ایستیان  توجه  ه با 

رها معطوف کنند  ر انتخاب و نصب دقیق و صحیح لرزه گیکز خود را باصل شده در خصوص تولید لرزه گیرهای مهاردار، تمری حپیشرفت ها

 امکان جلوگیری کنند.  ث تا حد راد در زمان بروز حوادتا به این وسیله از بروز خسارات مالی و جانی اف

 مراجع 

1.   El-Sinawi AH. Active vibration isolation of a flexible structure mounted on a vibrating elastic base. Journal of 

Sound and Vibration 271 (2004) 323-337.  

2.  Mead DJ. Passive Vibration Control. John Wiley and Sons, 1999.  

3.  Dynamic analysis of high static low dynamic stiffness vibration isolation mounts. Journal of Sound and Vibra-

tion 332 (2013) 1437-1455.  

4.   Elliot SJ, Serrand M, Gardonio P. Feedback stability limits for active isolation systems with reactive and iner-

tial actuators. Journal of Vibration and Acoustics 123 (2001) 250-261.  

5.   Mak CM, Jianxin S. A power transmissibility method for assessing the performance of vibration isolation of 

building services equipment. Applied Acoustics 63 (2002) 1281-1299.  

6.  Fuller CR, Elliott SJ, Nelson. Active control of vibration. UK: Academic; 1996.  

7. Snyder SD, Tanaka N. Active control of vibration using a neural network. IEEE Transactions Neural Networks 

6 (4) (1995) 819-828.  

8.  Shaw J. Active vibration isolation by adaptive control. Journal of Vibration and Control 7 (1) (2001) 19-31. 

9. 2015 ASHRAE HANDBOOK Heating, Ventilating, and Air-Conditioning APPLICATIONS ASHRAE, 

1791 Tullie Circle, N.E., Atlanta, GA 30329 www.ashrae.org Inch-Pound Edition. 


