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چکیده
تحلیل خطرپذیری خطوط لوله مدفون در برابر زلزله به عنوان یکی از مهمترین شریانهای حیاتی در شرایط حاضر جهان از اهمیت ویژهای
برخوردار است .در فعالیتهای روزمره ما ،سازههای زیر زمینی مانند لولهها ،تونلها ،چاهها و غیره برای خدماتی مثل انتقاا آ ،،حمال و
نقل ،زهکشی ،آبیاری ،دفع فاضال ،،انتقا نفت و گاز ،حمل ضایعات اسیدی ،صنعتی ،خانگی و غیره مورد استفاده قرار میگیرند .با توجه
به سرمایه گذاریهای عظیم در سازههای زیرزمینی به ویژه لولههای مدفون ،نیاز به مطالعه پاسخ این ساازههاا در برابار زلزلاه ،باه وضاو
احساس میگردد .خطوط لوله که در انتقا گاز و سایر سیاالت مورد استفاده قرار میگیرند ،به طور گستردهای تمام منااط را پوشااندهاناد.
این خطوط به دلیل عبور از مناط پرجمعیت اکثرا به صورت پیوسته و مدفون در خاک اجرا میشوند .رفتار لرزهای این لولاههاا باه علات
اندرکنش بین خاک و لوله ،متفاوت از سازههای روزمینی است .نحوه مدلسازی اثر روانگرایی خاک بار روی لولاه در ایان تحقیا باه ایان
صورت است که دو فنر برشی و یک فنر نرما بین خاک و لوله تعریف میشوند که در حالت روانگرایی مقاومت برشی فنرهای اصطکاکی
به حداقل میل داده میشود.
کلمات کلیدی :خط لوله مدفون ،شبکه ،روانگرایی خاک

The Dynamic Behavior of a Network of Pipelines and Liquefaction of Soil Caused
by the Earthquake Acceleration
Alireza mirza goltabar roshan*1, Soheil mahdavi omran2
1- Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Babol University
2- MSc in Earthquake Engineering, Department of Civil Engineering, Islamic Azad University, Taft Branch

Abstract
Risk analysis pipelines in the quake as one of the most vital arteries in the current circumstances in the world is
of special importance. in our everyday activities, used to underground structures such as pipes, tunnels, wells
and so on for services such as transporting water, transportation, irrigation, drainage, sewage disposal,
transporting oil and gas, carrying acid waste, industrial, household and so on. With regard to the huge
investments structures, especially buried underground pipes, we need to study these constructs in response to the
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earthquake, is clearly felt. Pipelines used for transporting gas and other fluids, are widely distributed in all
areas. These lines due to passing through the densely populated areas are always buried in the earth. Seismic
behavior of these pipes as a result of the interaction between the soil and the pipe is different from the aboveground structures. The manner of modelling of the effects of soil liquefaction on the pipes in this thesis is that
two shear springs and a normal spring is defined between soil and the pipe that in liquefaction mode minimize
the friction shear strength.

Keywords: Buried pipe line, Network, Soil Liquefaction

 -1مقدمه
روانگرایی یکی از مهمترین ،پیچیدهترین و بحث برانگیزترین موضوعات در ژئوتکنیک لرزهای میباشد .اثرات ویاران کنناده روانگرایای در
طو  3ماه در سا  1964در فاصله ی بین دو زلزله آالسکا و نیگاتا توجه مهندسان ژئوتکنیاک را باه خاود جلاو نماود .در هار دو زلزلاه
نمونههایی از خرابی ناشی از روانگرایی مانند خرابی شیوها ،خرابی پلها و نیز خرابی سازهها و لولههای مدفون در خاک مشاهود باود .در
طو  40سا پس از وقوع این زلزلهها بحث روانگرایی توسط محققین بسیاری در سراسر دنیا مورد مطالعه و تحقی قرار گرفته اسات و از
روشهای مختلف آنالیز استفاده شده است .پدیده ای که در طی آن مقاومت برشی خاک کاهش یابد ،روانگرایی خاک نامیده میشاود .عامال
اصلی این پدیده افزایش فشار آ ،حفرهای و به تبع آن کاهش تنش مؤثر خاک در اثر بارگذاری در شرایط زهکشای نشاده مایباشاد ].[1
اصطال روانگرایی برای اولین بار توسط هازن استفاده شد تا شکست سد کاالوراس کالیفرنیا را در ساا  1918توضای دهاد ] .[2هنگاام
وقوع زلزله ،خاکهای ماسهای سست اشباع به علت ارتعاش ناشی از زلزله متراکم شده و تراکم خااک سابو افازایش فشاار آ ،حفارهای
ذرات خاک میگردد .در صورتی که نفوذپذیری خاک کم باشد ،خاک قابلیت تقلیل فشار آ ،حفرهای را نداشته و همراه با تداوم ارتعاشات
ناشی از زلزله ،فشار آ ،حفرهای باال میرود .هنگامی که فشار آ ،حفرهای با فشار سر بار خاک مساوی شود ،خاک روانگونه میشاود .باه
علت مساوی شدن تنش کل خاک و فشار آ ،حفرهای المان خاک ،تنش مؤثر صفر میشود و چون مقاومت برشی خااکهاای ماساهای باه
علت چسبنگی صفر ،متناسو با تنش مؤثر می باشد ،مقاومت برشی خاک نیز صفر میشود .در طی وقوع زلزله پدیدههایی همچاون انتشاار
امواج زلزله و حرکات بزرگ زمین ،زمینه آسیو رسانی به لولهها را فراهم میآورد که در این میان حرکات بزرگ زماین همچاون حرکاات
گسل ،زمین لغزش و روانگرایی خاک از مهمترین عوامل به شمار میآید [ .]3ماتسو و همکاران [ ]4برای پیش بینی رخاداد روانگرایای در
شالوده سدها از مدلسازی عددی استفاده کردند .بررسیهای انجام شده بر روی خرابی لولههای مدفون در اثر وقوع زلزله ثابت کارده اسات
که بر خالف سازههای روزمینی ،بارهای حاصل از ارتعاشات لرزهای علت اصلی انهدام لولههای مدفون نمی باشاد ،بلکاه حرکاات بازرگ
زمین عامل عمده خرابی لولهها است .به عبارت دیگر خطوط لوله مدفون معموالً توانایی تحمال اماواج زلزلاه را دارا مایباشاند اماا غالبااً
نمیتوانند حرکات بزرگ زمین را تحمل نمایند .حرکات بزرگ زمین میتواند ناشی از پدیدههایی چون گسال ،زماین لغازش و روانگرایای
خاک باشد .در واقع خطر اصلی زلزله برای خطوط لوله شامل حرکت گذرای زمین و تغییر مکانهای ماندگار زمین است .حرکات گاذرای
زمین سبو انتشار امواج نشأت گرفته از منبع آزاد سازی انرژی و تشادید آن در اثار توپاوگرافی زماین و شارایط خااک محلای مایشاود.
جابجایی ماندگار زمین بیانگر شکست و گسیختگی در زمین در اثر پدیدههایی مانند گسلش سطحی ،حرکت شیروانیهاا و زماین لغازش،
حرکت جانبی توده خاک در اثر روانگرایی ،نشست ناهمگون و  ...میباشد .تحقیقات بعد از زلزله نشان داده است که بیشترین آسیو لرزهای باه
خطوط لوله پیوسته فوالدی مدفون نفتی و گازی توسط تغییر مکان ماندگار زمین صورت میگیرد و تنها تعداد کمی از این آسیوهاا ناشای
از پدیده انتشار امواج میباشد .تغییر مکان ماندگار به صورت شبه استاتیکی به خط لوله وارد میگردد و الزاماً دارای شدت زیاادی نیسات.
اما ممکن است با این وجود باعث آسیو جدی خط لوله گردد .چنین آسیوهایی در تعداد زیادی زلزله گزارش شدهاند .به عنوان مثا میتاوان
به زلزلههای  1964نیگاتا و زلزله منجیل در ایران و زلزله آالسکا اشاره نمود [ .]5زینکوویچ و همکاران [ ]6با استفاده از تجربیاات قابوسای
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یک برنامه کامپیوتری چند منظوره برای حل مسائل مکانیک خاک و باالخص تحلیال روانگرایای تهیاه کردناد .کاسااگرانده  )1936اولاین
محققی بود که به تمایل ماسههای سست و اشباع برای کاهش حجم تحت اثر بارگذاری متناو ،در شرایط زهکشای شاده توجاه نماود و
مالحضه کرد که این امر باعث افزایش فشار آ ،منفذی در شرایط زهکشی نشده میشود .سید و همکاران در مطالعات خود بر روی رفتاار
ماسه اشباع تحت اثر بارهای متناو ،،ضمن تأیید مشاهدات کاساگرانده یک سری روابط تجربی که در آنها مدو برشای خااک و نسابت
میرایی به سط کرنش در خاک وابسته بودند را برای آنالیز دینامیکی روانگرایی ارائه نمودند .سید و ادریس [ )1967 ]8یک روناد تحلیال
تنش مؤثر ارائه کردند که قادر به مدلسازی تأثیرات افزایش فشار آ ،منفذی بر روی سختی برشی توده خاک بود .آنها همچنین یک فرمو
بندی یک بعدی برای تعیین میزان زائل شدن فشار آ ،منفذی در پروسه تحلیل عددی پیشنهاد کردند .در این پروساه از دو مکاانیزم مجازا
برای تولید و زائل شدن فشار منفذی استفاده گردید .ساندهو در سا  1986معادالت دیفرانسیلی همبسته به تغییرشکل و فشار منفذی را که
توسط بیوت در سا  1941ارائه شده بود را به روش اجزا محدود حل نمود .قابوسی از این روش برای آنالیز روانگرایای خاکهاای داناهای
اشباع استفاده کرد ولی چون فرموالسیون بر اساس فرض االستیک برای ساختار خاک بود ،نتوانست افزایش فشارآ ،منفاذی را در ماساههاای
اشباع مدلسازی کند .بعدها قابوسی و دیکمن در سا  1978با استفاده از یک مد رفتاراالستوپالستیک باه طاور موفقیات آمیازی افازایش
فشار آ ،منفذی در تودههای ماسه اشباع تحت بارگذاری متناو ،را پیشبینی کردند .مسئله روانگرایی موضاوع تحقیقاات بسایاری شاد و
توصیه و استانداردهایی در خصوص تبیین روانگرایی بر اساس دادههای صحرایی و آزمایشگاهی ارائاه شاد [ .]9ونا

و یاه [ ]10جهات

تحلیل لولههای مدفون تحت اثر پدیده روانگرایی با تفکیک دو ناحیه روانگراشده و نشده ،یک مد تیرستون برای خط لوله مدفون پیشنهاد
نمود .آنگاه به روش تفاضالت محدود محاسبات انجام گرفته و ضمن مقایسه با نتایج دیگران ،مطالعه پارامتریک را جهات بررسای فرایناد
تاثیرپذیری و حساسیت پارامترها انجام داده است .دراین مدلسازی خواص هندسی ،مشخصات مصال  ،سختی خاک ،سرعت انتشار اماواج
برشی ،اثرات خمشی و محوری ،جرم و قطر لوله ،جرم خاک و اثر شناوری منظور گردید .نیشیو [ ]11کرنشهاای دیناامیکی در خاط لولاه
مدفون ناشی از روانگرایی خاک را مورد تحلیل قرار داد .وی در یک مطالعه تجربی و ساخت مد آزمایشگاهی پدیده روانگرایای خااک را
مورد تست قرار داد ،آنگاه بر اساس نتایج تجربی حاصله یک مد تحلیلی جهت محاسبات تئوریکی ارائه نماود .در ایان ماد قسامتی از
زمین در طو لوله که خاک روانگرا میشود و در مد مکانیزم شکست لوله دخالت داده شده و با بکار بردن این مد ،کرنشهای دینامیکی
محاسبه میشوند .نتایج وی نشان میدهند تحت شرایط روانگرایی قسمتی از خاک ،کرنشهای بسیار زیاد در لوله تولید میشوند .هاماادا و
همکارانش [ ]12با بکارگیری نقشهها و تصاویر با نقشهبرداری هوائی قبل و بعد از زلزله سا  Nihonkai-chubu 1983و اندازهگیریهاا و
جابجاییهای بزرگ زمین ناشی از پدیده روانگرایی خاک را بر روی نقشهها مشاهده و مورد ارزیاابی قارار دادناد .ونا

گاکساین [ ]13و

همکارانش پاسخ لرزهای خطوط لوله مدفون در طی پدیده روانگرایی خاک از انتشار امواج در جهات مختلاف محاوری و جاانبی را ماورد
بررسی قرار دادند .آنها در یک تحلیل تئوریکی و محاسباتی پاسخ خط لوله نسبت به موج زلزله ای در یک محایط خااک میعاانی را ماورد
ارزیابی قرار دادند .آنها در مد خود تنش موثر خاک و اثر شناوری را در نظر گرفتند و از یک سیستم فنر خاک و لوله جهت شابیه ساازی
استفاده کردند .فولو [ ]14دوروش استاتیکی جهت بررسی مسئله روانگرایی و تاثیر آن بر خط لوله مدفون ارائه کارد .خطاوط لولاه ممکان
است تحت تاثیر روانگرایی ماسه در طی وقوع زلزله ناشی از تحریک امواج  Pو  Sقرار بگیارد .در روش او فارض مایشاود خاط لولاه
مستقیم تحت تاثیر روانگرایی خاک ماسه ای دچار تغییر شکل شده و از تئوری تیر بر بستر االستیک جهت فرمو بندی مسئله استفاده شاد.
در روش دوم مدلسازی ،نقطهای از انحنای لوله به عنوان نقطه عطف در نظر گرفته میشود که در آنجا مشت دوم تغییر مکان صفر باوده وباه
اعتقاد او میتوان به عنوان یک تیر با تکیهگاه ساده در نظر گرفت و با حل آن میتوان تغییر مکان و دوران در نقاط مختلف را به دست آورد.
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 -2مدل سازی و معرفی نرم افزار

با توجه به تاریخچه مطالو اکنون باید ورودیها و اطالعات مورد نیاز برای هر المان را بیان کرد .در این پژوهش از نرمافزار المان محادود
 abaqus ver 6.13استفاده شده که در ابتدا مد های اولیه خاک و لوله در ماژو  partبا اندازههای معین و عم دفن معین لولاه سااخته
شده ،سپس در ماژو  propertyمشخصات مصال خاک و لوله به نرم افزار داده میشود .حا باید مد های ساخته شده اولیه را در ماژو
 assemblyبا هم ترکیو کرده تا مد نهایی خاک و لوله به دست آید .معیارهای خروجی که از نرم افزار خواسته میشود بایاد در مااژو
 stepتعریف شوند .در ماژو  interactionاندرکنشهای مکانیکی و حرارتی بین نواحی مد یا بین ناحیهای از یاک ماد باا اطاراف آن
مشخص میشوند .در این حالت تنها پارامتر مورد نیاز ،ضریو اصطکاک بین سطو است که بر اساس نتاایج مرجاع [ ]7ضاریو  0/4در
نظر گرفته شد .در ماژو

 loadبه معرفی بارهای استاتیکی و دینامیکی وارده به مد پرداخته میشود که شامل وزن خاک و لوله و نیاروی

 upliftو رکوردهای زلزله است .سپس باید مد را در ماژو  ،meshمش بندی کرد .اشکا  1و  2المانهای مش بندی شده شبکه لوله و
خاک مورد استفاده در نرم افزار را نشان میدهند .در نهایت در ماژو  jobیک محیط تحلیلی برای آنالیز مد تعریف میشود و در مااژو
 visualizationمیتوان نتایج و خروجیها را مشاهده کرد .فرضیههایی که برای مد کردن لوله به کار میروند بدین شار هساتند -1 :از
تئوری تیر بر بستر ارتجاعی برای مد کردن استفاده میشود -2 .از وزن سیا داخل لوله صرفنظر میشود ،این فرض در مورد خاط لولاه
گاز بیشتر مصداق پیدا میکند -3 .فشار سیا داخل لوله ناچیز فرض میشود -4 .از میرایی و لغزش بین خاک و لولاه باه علات کاوچکی
صرفنظر میشود -5 .مصال لوله در حالت االستیک باقی میماند -6 .از حرکت سیا داخل لوله صرف نظر میشود.

شکل :1المان شبکه لوله استفاده شده در نرمافزار

شکل :2المان شبکه لوله و خاک استفاده شده در نرمافزار
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 -3اطالعات ورودی به نرم افزار
در این پژوهش طو شاه لوله  60متر ،طو شاخه های فرعی  10متر ،قطر شاه لوله  2متر ،قطر شاخههای فرعی  1متار ،ضاخامت لولاههاا
 0.01متر و مدو االستیسیته لوله  200e9پاسکا در نظر گرفته شدهاند .در ادامه به معرفی مشخصات خاک پرداختاه مایشاود کاه شاامل
مدو االستیسیته خاک  1e8پاسکا  ،زاویه اصطکاک داخلی خاک 30درجه و دانسیته خاک و لولاه باه ترتیاو  1750و  7850کیلاوگرم بار
مترمکعو هستند.

 -4مشخصات فنرها برای مدلسازی خاک
در مورد انواع مد های تئوری موجود درباره روانگرایی در بخشهای قبل تحقی توضی داده شد .یکی از رایجتارین ماد هاا ،اساتفاده از
المان تیر برای لوله و فنر معاد برای اندرکنش خاک و لوله است .در این پژوهش خاک روانگرا در  20متر وسط اطراف لولاه باه صاورت
متقارن قرار دارد ،که برای مدلسازی آن از فنرهای معاد خاک استفاده میشود .در هر نقطه از لوله در ناحیه روانگرایی سه فنر در راستاهای
محوری ،عرضی -افقی و عرضی -عمودی قرار میگیرند .برای به دست آوردن ساختی فنرهاای خااکی در ساه جهات از مرجاع اساتفاده
میشود [.]15

 -5صحت سنجی
در ادامه به صحت سنجی مد ساخته شده با مد دیگران پرداخته میشود .در این پژوهش از شرایط مشابه مدلسازی مرجع اساتفاده شاده
است که نتایج به دست آمده همخوانی مناسبی با نتایج مرجع داشته است و صحت کار انجام شده را تایید میکند [.]16

 -6مطالعه پارامتریک
پارامتر دیگری که بر رفتار لوله میتواند تاثیرگذار باشد ،مقادیر سختی خاک نسبت به اثر اضافه شدن انشعابات میباشد .تغییر این پارامترها
و تاثیر آنها بر تغییر مکان سازه و تنش وسط بر روی شبکه لوله در ادامه در شکلهای  3و  4نشان داده شده است .مقادیر سختی خاک
اعداد  712250و 569800و  427350و  284900نیوتن بر متر در نظر گرفته شدهاند .با توجه به شکلها مشخص است که با افزایش سختی
خاک و اضافه کردن انشعابات ،جابجایی سازه و تنش در وسط لوله کاهش مییابد .اعداد  8و 6و  4و  2و  0بیانگر تعداد شاخههای فرعی
در دو سمت لوله هستند که عدد صفر معرف بدون شاخه و عدد  2معرف دو شاخه در دو طرف در یک سمت به فاصله  10متر از وسط
لوله و همینطور عدد  4معرف چهار شاخه به فاصله  10متر در دو طرف لوله و عدد  6بیانگر شش شاخه به فاصله  20متردر دو طرف
چهار شاخه در فاصله  10متری و دو شاخه در فاصله  20متری از مرکز لوله) و در نهایت عدد  8معرف هشت شاخه در دو طرف لوله به
فاصله  20متر از وسط لوله چهار شاخه در فاصله  10متری و چهار شاخه در فاصله  20متری) قرار دارند.
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شکل  :3نمودار تغییرات سختی خاک و اثر شاخهها نسبت به جابجایی وسط لوله

شکل  :4نمودار تغییرات سختی خاک و اثر شاخهها نسبت به تنش وسط لوله

با توجه به شکلها مشخص است که با افزایش سختی خاک ،جابجایی و تنش در وسط لوله کاهش مییابد .در ضمن با اضافه شدن شاخههاای
فرعی در دو سمت لوله تنش و تغییر مکان وسط المان کم میشود که دلیل این امر افزایش سختی لوله در اثر اضافه شدن انشعابات است.
در ادامه به صحت نتایج مد عددی در مقایسه با نتایج مرجع در این زمینه پرداخته میشود [.]16
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شکل  :5مقایسه نتایج به دست آمده از مدلسازی عددی و نتایج مرجع][16

مشاهده همخوانی مناسو بین نتایج بدست آمده از نمودارهای ترسیم شده در شکل  5بر اساس مشاهدات صورت گرفته در مرجع و نتاایج
حاصل از مدلسازی عددی در این پژوهش ،نشان میدهد که با افزایش سختی خاک ،جابجایی المان وسط لوله کاهش مییابد و با پاذیرش
درصد اندکی خطا صحت مد عددی استفاده شده در این بخش را تأیید مینماید ].[16
در بخش بعدی با تغییر عم دفن و طو ناحیه روانگرایی میزان تأثیر آنها بر رفتار لوله بررسی میشوند که نتایج این تغییرات در شکلهای
 6و  7مشخص است .مقادیر عم دفن لوله اعداد  0/5و  1و  1/5و  2متر در نظر گرفته شده است .با افزایش عم دفن تنش و جابجایی
وسط لوله کاهش مییابد و با افزایش طو ناحیه روانگرایی تغییر مکان و تنش افزایش پیدا میکند.
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شکل  :6نمودار تغییرات عمق دفن و طول روانگرایی نسبت به جابجایی وسط لوله

شکل :7نمودار تغییرات عمق دفن و طول روانگرایی نسبت به تنش وسط لوله

با افزایش عم دفن لوله جابجایی و تنش وسط لوله کاهش مییابد که این موضوع به دلیل افزایش سختی خاک اطراف است ،همچناین باا
افزایش طو ناحیه روانگرایی ،تنش و جابجایی وسط لوله افزایش مییابد.
حا به صحت سنجی نتایج این بخش با نتایج حاصل از یک منبع معتبر ] [16در زمینه روانگرایی پرداخته میشود.
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شکل :8مقایسه نتایج به دست آمده از مدلسازی عددی و نتایج منبع][16

مشاهده همخوانی مناسو بین نتایج بدست آمده از نمودارهای ترسیم شده در شکل  8بر اساس مشاهدات صورت گرفتاه در منباع ] [16و
نتایج حاصل از مدلسازی عددی ،نشان میدهد که با افزایش عم دفن لوله و سختی خاک ،جابجایی وسط لوله کاهش مییابد و با پذیرش
درصد کمی خطا میتوان صحت مد عددی استفاده شده در این بخش را تأیید کرد.

 -7نتیجهگیری
همانطور که بیان شد عملکرد لوله و خاک در مقابل زلزله به پارامترهای زیادی از جمله عم دفن لوله ،سختی خاک ،طو ناحیه
روانگرایی ،اثر شاخههای فرعی و غیره بستگی دارد .در این مقاله ضمن بررسی رفتار دینامیکی شبکه خطوط لوله مدفون تحت اثر
پارامترهای مختلف ،نتایج حاصل به صورت خالصه ارائه میگردند:
 -1افزایش عم دفن لوله ،سختی خاک را افزایش میدهد و به همین دلیل جابجایی وتنش المان وسط لوله کاهش مییابد.
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. جابجایی المان وسط و تنش وسط لوله را کاهش میدهد، افزایش سختی خاک اطراف لوله-2

 آسیو پذیرتر از لوله های قرار گرفته درمناط غیر روانگرا می باشند در نتیجاه باا افازایش، لولههای قرار گرفته در مناط روانگرا-3
. جابجایی و تنش المان وسط لوله افزایش مییابد،طو منطقه روانگرایی لوله
 اضافه کردن شاخه های فرعی در دو سمت لوله در فواصل مشخص موجو میشود تا سختی لوله افازایش و تانش وساط لولاه و-4
.جابجایی وسط لوله کاهش یابد
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