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 خالصھ

تأثیر لغزش خاک بر لولھ ھای مدفون بسیار زیاد است و تاکنون تحت عناوین 
زیادی توسعھ داده شده است. اکثر مطالعات بھ حرکت اجباری لولھ پرداختھ اند 
کھ البتھ بارگذاری خاک را ساده سازی کرده اند و بھ اندرکنش واقعی خاک و 

عمال شده بھ لولھ یا وزن خود لولھ لولھ نپرداختھ اند. تحلیل تأثیر وزن ا
 بھ ھمراه موادی کھ انتقال می دھد و نیز بارگذاری سطحی بھ حل مسئلھ ی

ی تنش و کرنش غیر خطی  رابطھاندرکنش بین خاک و لولھ می انجامد. بھ علت 
خاک، افزایش زیاد در بارھا منجر بھ خطاھای قابل توجھی در برآورد تنش و 

  .گردد یمکرنش خاک 
ری پوستھ ھای نازک انعطاف پذیر سھ بعدی برای تحلیل کرنشی در برابر تئو

انتشار امواج رایلی سازه ھای زیرزمینی استوانھ ای طویل نظیر لولھ ھای 
 2مدفون بھ کار می رود.

 
 اندرکنش، لولھ ھای مدفون،المان مرزیکلمات کلیدي: 

 
 

  مقدمھ  .1
 

متفاوت است. پاسخ دینامیکی سازه  FEA)سیستم خاک و سازه از تحلیل االستیک خطی(
با خاک بھ طرز قابل توجھی متأثر از تخلخل پذیری و  ھا آن اندرکنشھای مدفون و 

ی با سرعت باال نظیر امواج لرزه ھا میرژی اشباع مایع یا گازی آن است. برای  درجھ
 ی غیر خطی باید بھ کار برده شوند. تماس بین سازه و خاکھا مدلای یا انفجار، 

این نکتھ کھ بین  . ] 3[. (جابجایی مماس و عمود بر پوشش و خاک)شود یمصلب فرض 
، فرض بسیار محافظھ کارانھ ای است چرا کھ منجر افتد ینمخاک و لولھ لغزش اتفاق 

 .شود یمی در مقایسھ با شرایط سطح صاف و ھموار تر بزرگی کلی ھا کرنشبھ 
ث ایجاد نیروھای اینرسی افقی و در سازه ھای روزمینی، شتاب زلزلھ باع   

عمودی می گردد و در مواردی انھدام سازه ھا را بھ دنبال خواھد داشت. در صورتی 
کھ در لولھ ھای مدفون بھ دلیل کوچک بودن جرم لولھ نسبت بھ جرم خاک محیط 
اطراف خود، اثرات ناشی از امواج زلزلھ بر روی لولھ ھا کامال متفاوت با سازه 

وی زمین می باشد و بھ ھنگام وقوع زلزلھ عواملی مانند وجود گسل ھای ھای رایج ر
سطحی، روانگرایی خاک، زمین لغزه ھا، انتشار امواج زلزلھ می تواند خطوط 
زیرزمینی را بیشتر تھدید کرده و در معرض خطرات جدی و خسارت قرار دھد. از 

بجایی ھای نسبی طرفی ممکن است در ھنگام وقوع زلزلھ خطوط لولھ در معرض جا
 بزرگی در طول مسیر خود قرار بگیرند.

خاصیت غیر خطی مصالح . شود یمی االستیک سھ بعدی مدل  پوستھلولھ بھ عنوان 
در طول  )γ( کرنش نرمال (محوری یا حلقوی) مانند کرنش برشی. شود ینماینجا لحاظ 
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[3] (Seismic verification of long cylindrical underground structures considering, 2011) 
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چنان کھ خطوط . آن ابدی ینممحور و محیط لولھ است. اما در راستای شعاعی توسعھ 
%  5/0در محل اتصاالت با کرنش در حدود  شوند یمی فوالدی کھ در محل جوش داده  لولھ

 یعنی زیر حد تسلیم مصالح لولھ.  شکنند یم
 
 

 بیان مسئلھ .2
با افزایش فشار داخلی تنش خمشی دیواره کاھش می یابد. بدون در نظر گرفتن فشار 

طر لولھ بھ صفر نزدیک شود، تنش خمشی داخلی، ھر چھ نسبت ضخامت دیواره بھ ق
مقطع لولھ  دیواره ھم کاھش می یابد تا بھ صفر برسد. در تغییر شکل ھای کوچک،

تقریبا� بیضی می شود. برای برآورد نیروی وارده، سختی لولھ و مدول عکس العمل 
خاک (وابستھ بھ شرائط تکیھ گاھی خاک اطراف یا مقاومت خاک در برابر تغییر 

ھمند. برای لولھ ھای انعطاف پذیر جدار نازک، مدول مقاومت خاک محذوف شکل) م
حرکت سیال داخل لولھ ھا، باعث تولید تنش برشی از طرف سیال بھ جداره  .است

لولھ می شود کھ این تنش، یک نیروی جانبی اضافی در طول کل لولھ ھا بھ وجود می 
در واحد طول لولھ طبق د. نیروی مماسی جریان کنآورد و بھ سازه منتقل می 

تنش برشی روی جداره  τقطر لولھ و  Dبھ دست می آید کھ در آن،  DR=τ πD معادلھ
 لولھ (اصطکاک دیواره) می باشد.

 * Psi106ر و مدول اال ستیسیتھ ی فوالد براب  Psi =E 500ن با در نظر گرفت    
اتفاق می  01/0) حدود t⁄Dماکزیمم تنش ایجاد شده در نسبت عرض بھ قطر ( ،9/2

یک مشخصھ ی واقعی از خاک نیست بلکھ در شرائط آزمایشگاھی استخراج   Eافتد. . 
می شود یا بھ طور تجربی تعیین می شود و بھ طور کلی بھ تراکم، بافت وعمق خاک 
وابستھ است. حال ھرچھ ضخامت از ضخامت بحرانی بیشتر شود، تنش دیواره کمتر می 

ضخامت کمتر از مقدار بحرانی، استفاده از دیواره ی شود. بنابراین برای نسبت 
ضخیم تر منجر بھ افزایش تنش دیواره می گردد. اگر ضخامت دیواره بھ صفر میل 
کند منجر بھ تغییر شکل محدودی می شود. در این نقطھ تنش خمشی دیواره صفر بوده 

خاک دیگر  تمام بار قائم را تحمل می کند یعنی با ایجاد یک روزنھ در ،لذا خاک
 نیازی بھ لولھ نیست!

با لحاظ کردن اثر پواسون در تنش ھای محیطی، تنشھای طولی حاصل می شوند 
کھ در محاسبھ ی تنش فون مایسز بھ کار می روند و از آنھا برای تعیین حداقل 

 نسبت قابل قبول ضخامت در شرایط فشار داخلی استفاده می شود.
 
  

 مدل ترکیبی .3
 

کھ سابق بر این برای سازه ھای خاک مسلح استفاده می شد، اکنون  روش مدل ترکیبی
در مکانیزم شکست سھ بعدی سیستم خاک و لولھ ی واقع در بافت بحرانی خاک (شیب) 

 ]4[استفاده می شود.
بھ روش تعادل حدی حل می شود. می توان  ،و لولھ ∞اندرکنش خاک با شیب     

د و خاک را بھ عنوان محیط پیوستھ ی سھ لولھ را با المان تیر یک بعدی مدل کر
است. (تنش نرمال کششی   σ بعدی در نظر گرفت کھ تانسور تنش در ھر نقطھ ی آن

است کھ صفحھ ی تقارن می  XYلولھ در صفحھ ی  ).دمثبت در نظر گرفتھ می شو
  باشد.

                      αزاویھ شیب :                        hارتفاع شیب : 
  h0عمق مدفون لولھ : 

 

                                                
[4] (Mixed modeling applied to soil–pipe interaction, 2003) 



 

 

 
  1 شکل

تحلیل پایداری چنین سازه ی مرکبی بر پایھ ی سھ گروه از داده ھا بھ شرح 
 زیر است :

 soil  γارامترھای بارگذاری کھ در اینجا تنھا بھ، پ)α,h0,h(ھندسھ ی سازه     

خاک و لولھ مثل چسبندگی  بسنده می شود و خصوصیات مقاومتی مصالح تشکیل دھنده ی
 و ...

 شرط ترسکا برای خاک ھای چسبنده بھ شرح زیر است:    
F (N, V, M) ≤ 0                                                                                                                                              (1) 
f (δ)=sup{σi-σj-2C} ≤ 0                                                                                                                                  (2) 
مطابق با تعادل حدی، سازه ای با شرائط باال ذاتا� پایدارست اگر بتوان 

ا وزن مخصوص خاک است. بھ ) در تعادل بN,V,Mنشان داد سیستم نیروھای داخلی (
 نیز ارضا شود. 2 و 1عالوه معیار 

راه حل تحلیلی، نخست برای مؤلفھ ھای قائم و برشی امواج رایلی بھ کار  
گرفتھ می شود و در نھایت کرنش طراحی بھ وسیلھ ی ماکزیمم مقدار زوایایی کھ از 

 ).free fieldوطھ در (معادل کرنش مرب تالقی امواج تصادفی بھ وجود آمده بیان می شود
بھ علت ماھیت غیر متواتر بودن  گذرند یھا م خطوط لولھ ای کھ از گسل یطراح

 یعنی. شود یم انجام سالھ 100 – 500برای دوره ھای  ابر پایھ حداکثر بزرگ ،زلزلھ
یک باقی بماند و دچار شکست پالست حد در لولھ رفتار اما باشد بزرگ زلزلھ قدر ھر

کشش تحت  فوالدی مدفون واقع بر گسل نرمال یا راستا لغز اساسا�  خطوط لولھد. نشو
شی، فوالد بسیار شکل پذیر است و قابلیت دچار شدن بھ رناند و در این حالت ک

 .بزرگ را دارد یھا تغییر شکل
اغلب روش ھای تحلیل در برابر اثرات گسترش امواج لولھ ھا بر دو فرض  

 کلیدی استوار است: 
بی نھایت  امواج ھارمونیک تا صورت قوی زمین بھ مدلسازی حرکات -

 ادامھ دار و رو بھ جلو.
در نظر گرفتن اینرسی و اثرات اندرکنش کینماتیکی خاک و سازه در  -

 استخراج عبارات طراحی.
. بنابراین شود یماز اثرات پراکندگی موج در مرز لولھ و خاک ھم چشم پوشی 

معادل جابجایی خاک  ھا آند و جابجایی خطوط لولھ در انطباق کامل با زمین ھستن
روش ھای تحلیلی و عددی نشان داده است کھ اثر اینرسی بر سازه ھای  اطراف است.

زیر زمینی جزئی است. در حالی کھ اثرات اندرکنش کینماتیکی بھ وسیلھ ی شاخص 
قابل ارزیابی است و آن عبارتند از توانائی سازه ھای استوانھ   Fانعطاف پذیری 

در انطباق با تغییر شکلھای انعطاف پذیر از محیط اطراف کھ برای لولھ ھای  ای
در مقاصد عملی استفاده می شود. این   F>20 ،ممدفون با نسبت ضخامت بھ قطر ک

شاخص نشان می دھد صرف نظر کردن از اثرات اندرکنش کینماتیکی خاک و سازه دقت 
 محاسبات را تحت تأثیر قرار نمی دھد.

(3)                                                                             
                                                     F=2Em (1-ν2).(D/2)3/ E1 (1+νm).ts

2 

مدول االستیسیتھ مصالح تشکیل  E1، مدول االستیسیتھ محیط اطراف Emکھ در آن
 است. قطر لولھ Dو ضخامت مقطع ts، دھنده سازه

خاک و سازه بھ مشخصات سختی خاک نیاز است. مدل  اندر کنشبھ منظور تحلیل 
Duncan  کھ برای ھر دو نوع خاک رسی و  دھد یممنحنی تنش کرنشی غیر خطی را ارائھ

 قابل کاربرد است. دقت یی یک منحنی ھیپربولیک ازدرجھ ی باال لھیوسماسھ ای بھ 



 

 

مماسی   لومداز  Kandnerیپربولیک ارائھ شده توسط رابطھ بین کرنش و تنش ھ
  :شود یماالستیسیتھ مشتق 

Et=[1-Rf(1-sinφ)(σ1-σ3)/2ccosφ+2σ3.sinφ]2K.Pa(σ3/Pa)
n                                                                         (4) 

ول االستیسیتھ مد Et، تنش اصلی مینیمم σ3، تنش اصلی ماکزیمم σ1کھ در آن
  Pa، ثابت مدول االستیک K،نرخ شکست  Rf، چسبندگی C،داخلی اصطکاکزاویھ  Φ، مماسی

 است. نمای مدول االستیسیتھ nو فشار اتمسفر
بھ منظور در نظر گرفتن تغییر حجم غیر خطی الیھ ھای خاک، اطالعاتی راجع بھ 

عادلھ ی زیر را برای مدول حجمی ارائھ شده در م  Duncanضریب پواسون نیاز است.
 :کند یمرسیدن بھ ضریب پواسون معرفی 

(5)                                                                                                                                                       
B=Kb.Pa(σ3/Pa)

M 
 است. توان مدول بالک Mو ثابت مدول بالک Kb، کمدول بال Bکھ در آن 

 :تھیسیاالستی تئوری  ھینظری  ھیپابر 
(6)                                                                

= (1⁄2-Et)/6Bν 
ی آن نیز عمودی است. ھا شکلتاج لولھ در معرض بار عمودی است پس تغییر 

. فنرھای جانبی برای شوند یمخاک بھ صورت سعی و خطا تعیین  مدل سازسختی فنرھای 
 شبیھ سازی ھر چھ بیشتر ممان خمشی ایجاد شده بین تاج و فنرھای خطی است.

 4سختی خاک اساسا� وابستھ بھ  ی محرک بھ منظور برآوردھا تنشبزرگای 
 پارامتر کنترل کننده است.

 بزرگای تغییرات ضرایب مربوط بھ خاک .1
خاک کھ متشکل از مقیاس نوسان خاک و طول  –نسبت طول سازه  .2
 ی مدفون است. سازه

 نسبت سختی خاک بھ سازه .3
 نسبت سختی اتصاالت سازه (اتصال لولھ، انعطاف پذیری نسبی)  .4

شده است، حرکت قوی زمین مانند  صرف نظرسی سازه ای از آنجا کھ از اینر
با سلسلھ ای از امواج ھارمونیک با ھمان دامنھ  تواند یمضربھ بر اثر انفجار، 

حتی . کند یمجایگزین شود و این راه را در حل مسائل حالت پایدار معادل ھموار 
متر  10ز ی خاک سخت یا سنگ، طول موج حرکت قوی ناشی از انفجار اسازند ھادر 

کاھندگی سرعت ماکزیمم ذرات با .ترست کوچککھ از قطر خطوط لولھ  کند ینمتجاوز 
یی نیز جا جا بھفاصلھ گرفتن از منبع برای امواج ھارمونیک با بیان آن بھ شکل 

  امکان پذیر است.
(7)                                                                                 

                                                   Amax=A (R/d)-n 
A= (E/2πν) d-n                                                                                                                                                   (8) 

فرکانس امواج  νماکزیمم جابجایی زمین در منبع انفجار است.  Aکھ در آن   
 فاصلھ منبع انفجار از محور لولھ است. dھارمونیک و 

(9)                                                                                                                         
                   R=√z2+d2 

اختالف ارتفاع  Hی  اندازهاگر محور لولھ نسبت بھ منبع انفجار بھ               
 :شود یمی زیر نوشتھ  معادلھبھ شکل  dی  فاصلھداشتھ باشد، 

(10)                                                    
              d=√dh

2+H2 
  dh  فاصلھ افقی منبع انفجار و محور لولھ است. بنابراین در حالت انفجار

 کرد. رف نظرصاز آن  توان یماست و  dاز  تر کوچکخیلی  Hنزدیک سطحی 
با توجھ بھ سیستم مختصات قطبی کھ مبدأ آن در مرکز انفجار است، حرکت 

 بھ شکل زیر بیان شود : تواند یمزمین 
(11)                                                                                                                                           

uR= AMax.sin[2π/L(R-Cp.t)] 
جابجایی  Amaxپریود موج،  T ،طول موج P، Lامواج سرعت انتشار  Cpھ در آن ک

 زمان است. tاز منبع و  Rی شعاعی  فاصلھماکزیمم زمین در 
مؤلفھ موازی با محور  2بھ منظور محاسبات تحلیلی کرنش، حرکت زمین بھ 

. چون تغییر شکل خاک شود یمود بر آن تقسیم ی تغییر شکل نیافتھ و دیگری عم لولھ
، جابجایی در ھر نقطھ از شود یمی مدفون منتقل  سازهاطراف بی ھیچ تغییری بھ 

 معادل جابجایی شعاع لولھ است. ،rبھ شعاع ی ی استوانھ ای سھ بعد پوستھ
(12)                                                                                                                         

ux= AMax.cosω sin[2π/L(R´-Cp.t)] 



 

 

uy=0                                                                                                                                                   (13) 

z= AMax .sinω sin [2π/L (R´-Cp .t)]                                                                                                    (14) 
) (15 ω=Arctan (z/d+rsinϴ)                                                                                                                 

 R´=√z2+ (d+r.sinϴ)2                                                                                                                                                                                         (16) 
حرکت  uxانفجار از محور لولھ است. فاصلھ منبع  zی باال،  معادلھدر           

 .شود یمکھ خود بھ مؤلفھ شعاعی و مماسی تقسیم  است تحمیل شده
(17)                                                                                         

            ur= A(R/d+r.sinϴ)-n sinϴ cosω sin[2π/L(R´-Cp.t)] 
uϴ=A(R/d+r.sinϴ)-n cosϴ cosω sin [2π/L(R´-Cp.t)]                                                                                        (18) 

کھ شعاع لولھ در مقایسھ با فاصلھ از مرکز انفجار کوچک  شود یض مفر         
  :است

d+r.sinϴ ~ d       or       R´~ R                                                                                                                         (19) 
با نرم افزارھای اجزاء محدود سھ  تواند یمدقت تمامی محاسبات انجام شده   

سنجش اعتبار فرضیات نیست، بلکھ کنترل محاسبات پیچیده  بعدی سنجیده شود. ھدف،
 رسند ینمدر یک زمان بھ مقدار ماکزیمم  ھا کرنش. مثال� لزوما� ھاست پوستھی ھا نشکر

 اما مقادیرشان بھ خوبی بر ھم منطبقند.
 انفجار تحلیلدر ی خود لولھ،  ھندسھبھ خاطر تقارن نسبت بھ محور لولھ و   

 در نظر گرفتھ شود. تواند یمیک نیمھ از آن 
 aε ،γسون تأثیر مستقیمی در محاسبات ندارند. مقادیر وزن مخصوص و ضریب پوا    
. جابجایی وابستھ بھ زمان و اند شدهمستقیما� در ارتباط با جابجایی تحمیل  h εو 

 . ھارمونیک است s 1/0با پریود 
ی سھ بعدی معادل جابجایی زمین است. بنابراین  پوستھجابجایی ھر نقطھ از   

ی زمان جابجایی  خچھیتارلھ مناسب است. سیستم مختصات کارتزین در تحلیل کرنش لو
 .شود یمبھ شکل زیر نشان داده  iبھ کار گرفتھ شده در گره ی 

(20)                                                                                                                             
ux,i=A(Ri/xi)

-n sinωi sin[2π/L(Ri-Ct)] 
uz,i=A(Ri/xi)

-n cosωi sin[2π/L(Ri-Ct)]                                                                                                              (21) 
uy,i=ϴx,i= ϴy,i=ϴz,i=0                                                                                                                                       (22) 

سیکل  8و در  ابدی یمالزم بھ ذکر است در اینجا حرکت زمین با زمان افزایش 
. (این اقدام برای اجتناب از شبھ نوسان عددی رسد یمبھ مقدار ماکزیمم خود 

رایلی است. طبق تئوری است). در نواحی دور از انفجار حرکت قوی بھ شکل امواج 
 1بھ طور ھمزمان در  SVو انتشار موج  Pانتشار موج، موج رایلی معادل موج 

دارند. نزدیک بھ سطح آزاد نیم  π/2 بوده و اختالف فاز CR ھا آنراستا است کھ سرعت 
 ی این دو مؤلفھ بھ صورت زیر است.  دامنھ، نسبت 0.25فضای االستیک با ضریب پواسون 

) (23                                                                                                                                                               
Amax,V/Amax,H=k 

Amax,V   بزرگای موجSV  و Amax,H  بزرگای موجP .کرنش ناشی از  تر شیپ است
 SVقرار گرفت. اکنون تمرکز بحث را روی کرنش ناشی از موج  مورد بحث Pامواج 

 .میگذار یم
و سرعت در  Rی شعاع انتشار  لھیوسی قائم بھ  صفحھدر  SVبردار جابجایی موج 

بعدی معرف  3ی  پوستھ. جابجایی ھارمونیک ھر گره از شود یمتعریف  yراستای محور 
 ی زیر است: معادلھآن بھ فرم لولھ، معادل جابجایی زمین است و شکل ریاضیاتی 

(24)                                                                                                                                               
uy= AMax sin[2π/L(R´-CR.t)] 

R=√z2+ (d+r.sinϴ)2                                                                                                                                                                                                                   (25) 
در سیستم مختصات استوانھ ای سازه، جابجایی زمین ذکر شده در باال بھ 

 :  شود یممماسی و شعاعی بھ شکل زیر تقسیم مؤلفھ ھای 
(26)                                                                                                                

ur=A(R/d+r.sinϴ)-n cosϴ sin[2π/L(R´-CRt)] 
uϴ=A(R/d+r.sinϴ)-n sinϴ sin[2π/L(R´-CRt)]                                                                                                   (27) 

، شعاع لولھ در مقایسھ با فاصلھ از محل شود یممجددا� در معادالت اخیر فرض 
 انفجار کوچک است.

بھ طور کلی معادالت باال تابعی از زمان بودند کھ اساسا� پارامتر مھم و  
. چرا کھ نخست باید ماکزیمم کرنش در سطح باشد ینماحی خطوط لولھ حیاتی در طر

ی برشی، حلقوی و محوری در برابر نسبت ھا کرنشمقطع را برآورد کرد. برای شروع، 
Vmax/C  2یاπAmax/L  و بھ عنوان کرنش مرجع در اکثر مقاالت و  شوند یمنرمالیزه

ده حاصل، عبارات ریاضیاتی ی نرمالیزه شھا کرنش .شوند یماستانداردھا شناختھ 



 

 

 کاھندگی سرعت ماکزیمم ذرات با فاصلھ ،ھستند کھ مرجع اثر موج کروی رو بھ جلو
 ی فضایی و وابستھ بھ زمان (موقت) ھستند. ھا کرنشبر ھم نھی  و

ماکزیمم کرنش محوری نرمالیزه شده کھ وابستھ بھ زمان و سرعت انتشار موج   
ی  برنامھبا استفاده از  نسبت بھ زمان است.نیازمند مشتق گیری از آن  ،است

Mathematica  از آنجائیکھaε  ی بی نھایت ھا یسری  لھیوستابعی ھارمونیک است و بھ
اولین زمان کھ کرنش محوری بھ  ،شود یمدارند ارضا  π2کھ اختالف فاز  ھا شھیر

 : دیآ معادلھ زیر بھ دست میاز  رسد یمماکزیمم مقدار خود 
(28)                                                                                    

))2R*4z*2+4π2)2z*.n– 2((d* R*/√ .22πz*+cos( arc *±T/2πRt=T 
کرنش حلقوی بر خالف کرنش محوری در سطح مقطع یکنواخت نیست و تابعی از  

 است. ϴمختصات قطبی 
 (Vmشناخت تنش ترکیبی فون مایسز فون،برای طراحی انواع مختلف لولھ ھای مد 

ε ( در نظر   محاسبھھم مفید است. کرنش مربوط بھ بار استاتیکی (فشار داخلی) در
 گرفتھ شده است.

 ی اصلی حداقل و حداکثر عبارتند از:ھا شکرن            
(29)                                                                           

Vmax=1/(1+ν1)√(εα
2+εh

2-εαεh+3/4γ2)ε 
ε1,3=εα+εh/2±√ (εα-εh/2)2+( γ/2)2                                                                                                                      (30) 

کرنش ماکزیمم نرمالیزه  ددھن یمنشان  Pبرای امواج  1max ξو Vmaxξی ھا اگرامید    
یی جادر طول محور لولھ از  z*maxی نرمالیزه شده است. محل  فاصلھشده تابعی از 

ی نرمالیزه  فاصلھ، مستقل است و بھ طور خطی بھ افتد یمکھ کرنش ماکزیمم اتفاق 
نرمالیزه شده را در کل طول لولھ بر حسب  ماکزیمم کرنش توان یمشده وابستھ است. 

n  بیان کرد کھ در آنmaxε :نماینده ھر کرنشی است 
(31)                                             

 )n(Vmax /C .CF max=ε 
C   برای امواجP ،Cp  و برای امواج رایلیCR ) .استn(CF .ضریب اصالح است 

 Pبرای موج   nنمودار ضریب اصالح برای ھر کرنشی در برابر توان کاھندگی
 آن را بھ شکل زیر بیان کند:  تواند یمعبارت شبھ لگاریتمی  دھد یمنشان 

(32)                                                                                                                                                                   
CF(n)= -Aln n+B 

برای مؤلفھ ھای مختلف کرنش در جدول برای  CF(n) مقادیر دقیقبھ عنوان مثال 
 آمده است.  Pموج 

 
For p wawes - 1 جدول      

zmax/d CF(n) Strain component 

-0.66 ln n+1.489 -0.195 ln n+0.392 Axial 

-0.177 ln n+0.7 -0.162 ln n+0.758 Shear 

0 1 Hoop 

0 1/(1+νl) Von Mises 

0 1+ Principal 

     
دقت شود کھ تنھا مؤلفھ کرنش محوری ناشی از موج رایلی در نقاط مختلف   

 تھ بھ توان کاھندگی است. سطح مقطع لولھ، وابس
 سرعت ماکزیمم ذرات در محل لولھ :  

(33)                                                                                                                           
Vmax(m/s)=3.22(R/W0.333)-1.33 

 R  چاه انفجار بر حسب متر و  نیرت کینزداز  فاصلھW  وزن مواد منفجره بھ
kg  است. جابجایی ماکزیمم ذراتAmax از روی سرعت ماکزیمم ذرات قابل حصول است: 

(34)                                                                                                                                 
Amax= LR/2π(Vmax/CR) 

 40طول موج است کھ   LR است.  m/s 800حدود  shale انتشار امواج رایلی در    
ی محتوای فرکانسی میانگین حرکت قوی از داده  ھیپاو بر  شود یممتر در نظر گرفتھ 
 ھای ثبت شده است.



 

 

قابلیت تورم، آزمایشی  برای بررسی اندرکنش بین لولھ مدفون و خاک با
انجام شده است. لولھ از جنس پالستیک در مقیاس بزرگ با فرض رفتار خطی و خاک با 

ب کلم –و معیار گسیختگی، معیار مور د فرض رفتار غیر خطی در نظر گرفتھ می شو
 ]5[فرض می شود.

تغییرات حجم خاک، برای سازه ھای مدفون در آن مانند خطوط انتقال گاز یا 
) کھ توسط mm 300سئلھ ای رایج است. آزمایشات در مقیاس کوچک (قطر کمتر از آب م

راجانی و ھمکاران انجام گرفت نشان داد کھ شکست لولھ تحت تأثیر تغییرات آب و 
ھوایی فصلی، قطر و مصالح سازنده ی لولھ است. ھم چنین نشان داد این میزان 

خاک اطراف آن است. بھ عنوان  شکست مستقیما� در ارتباط با جمع شدگی یا تورم
مثال در دوره ی بلند فصول خشکسالی بعد از بارش باران ھای شدید، فرکانس شکست 

 این نوع سازه ھا مقدار بیشتری دارد.
 9 ،%9ھوداک و ھمکاران شکست لولھ ھا را با پتانسیل تورم متوسط باالی     

ی از آن بود کھ اغلب تحلیل کردند و نتایج حاک ،% تغییر حجم 3 – 6% و  6 –
شکست لولھ ھا در خاک با شاخص خمیری باال و لولھ ھا با قطر کمتر رخ داده است و 
 در اغلب این خاک ھا حجم آب بعد از یک تابستان خشک افزایش ناگھانی داشتھ است. 
کیم و سوروچان ھم نشان دادند مرطوب کردن خاکھای با قابلیت تورم باعث 

عمودی در سازه ھای مدفون در آنھا می شود کھ در نھایت می ایجاد تنشھای افقی و 
تواند منجر بھ شکست در آنھا شود. میزان تنش وارد بھ سازه کھ بھ وسیلھ ی این 
نوع خاکھا ایجاد می شود تابعی از سختی سازه است. بنابراین سازه ھای سخت 

خاکھا دریافت  مانند لولھ ھای آھنی نورد شده یا بتنی، تنش باالتری از این نوع
 می کنند.
تورم، کرنش ھایی ایجاد می کند کھ در ارتباط با تغییر در میزان     

است. با فرض رفتار  رمتغی رطوبت اند. جذب آب بھ وسیلھ ی خاک مسئلھ حالت تنش
با  wΔ، با میزان رطوبت، shεΔایزوتروپیک خاک غیر متورم شونده، کرنش تورم خطی، 

 ارد:یک ضریب انبساط رابطھ د
(35)                                                                                                                                                         

sh = α.ΔwεΔ 
α  طور بھ نسبت تخلخل موجود و سطح تنش خالص ایزوتروپیک بستگی دارد. بھ

کرنش حجمی است. با فرض رفتار غیر خطی در حین تورم،  3/1متوسط کرنش تورم حدود 
 کرنش بھ صورت زیر است: –رابطھ ی تنش 

(36)                                                                                                      

ij =Dijkl( Δεkl- Δεsh.δkl) σΔ 
 Dijkl، تنش ایجاد شده بھ وسیلھ ی خاک (تنش فشاری منفی است) iiσΔکھ در آن 

 است. کرانیکرklδ Δو  کرنش اندازه گیری شده klεΔ، تانسور سختی مماسی
سال بھ خوردگی و سایش می افتند.  5بعد از  معموال خطوطھ لولھ ی مدفون

و رشد آن ھا را د رطوبت و اکسیژن خاک اطراف، ترک ھایی را ایجامقادیر متفاوت 
بھ اندازه ی در دوران بھره برداری تسریع می کنند تا جایی کھ این ترک ھا 

بحرانی خود می رسند و در طول انتقال مواد، سازه دچار نشت می شود. بنابراین 
ک، تا زمان اندازه عمر مفید لولھ از زمان شروع ترک یا ترک ھا با اندازه ی کوچ

 ]6[ ی بحرانی آن ھا خواھد بود.
و شکست ناگھانی را  شود یھا در لولھ ھای جدار نازک ایجاد م نشت بر اثر ترک

بنابراین طول عمر یک لولھ کھ دچار  .آورد یھا با ضخامت بیشتر پدید م در لولھ
حرانی (نرخ ھا تا رسیدن بھ سایز ب ترک سطحی است با زمان الزم برای رشد ریز ترک

ھا در راستای محور طولی لولھ، درست عمود بر جھت  ترک .شود یگسترش ترک) تعریف م
کھ  ییھا ھا لزوما� در محل درزھا یا شکاف . ترککنند یتنش اعمالی ماکزیمم رشد م

ھا  و اساسا� سھم جداره پایین لولھ از آن ندیآ یاند بھ وجود نم جوش داده شده
 بیشتر است.

نظیر ترک کھ منجر بھ انفجارمی شود، در زمان نصب  ھا لولھعایب بسیاری از م
. ھر چھ ابعاد لولھ و فشار داخلی آن بیشتر دیآ یمبر روی تکیھ گاه آن پدید 

 ]7[.شود یمامکان خسارت بعد از وقوع حادثھ بیشتر  شود یم
انتقال  ،بھ خصوص در برزیل، ی اخیر در کشورھای آمریکای التین دھھدر طی 

از طریق خطوط لولھ افزایش یافتھ است. الیھ ھای ژئوسنتیک کھ امروز کاربرد گاز 
، در طول مدت اند افتھبسیاری در مکانیک خاک بھ علت قابلیت اعتماد باالیشان ی

                                                
[5] (Numerical analysis of an experimental pipe buried in swelling soil, 2011) 
[6] (Structural integrity of aging buried pipelines having cathodic protection, 2006) 

[7] (Geosynthetic reinforcement for the reduction of the effects of explosions, 2007) 



 

 

. کنند یمجلوگیری  ھا آننصب لولھ در ترانشھ یا گود، تا حد زیادی از آسیب دیدن 
واژگون بھترین اثر را در محافظت  Uکل بھ ش ھا آنتحقیقات نشان داده است آرایش 

بھ علت تسلیح خاک، از ریزش ذرات خاک بھ  ھا آنھم چنین  ی پرفشار دارد. لولھاز 
  .کنند یماطراف لولھ جلوگیری 

 
 

 ی خاک و فونداسیونسمدل تما .4
پالستیک اجتناب ناپذیر است. برای ساده  ی تحت امواج شوک، ورود بھ مرحلھ    

استفاده  Lysmer سکوزیشرط مرزی و ،انرژی انفجار بھ مرزھای داخلی سازی آزاد شدن
بھ  توانند یمماسی و نرمال در ھر نقطھ از مرز م یھا . طبق این نظریھ تنششود یم

 [8] :شکل زیر بیان شوند
(37)                                                                                  

                                                                                                   
σ = -ρ.C1.u´n 

τ = -ρ.C2.u´t                                                                                                                                                                                                                                      (38) 
 می باشند. سرعت مماسی ´tuسرعت نرمال و   ´nu، چگالی خاک ρکھ در آن 

C2, C1 است: سرعت موج طولی و عرضی 
(39)                                                                                                       

                        C1= √ (λ+2G)/ρ                           
  C2= √G/ρ                                                                                                                                                  (40) 

ھا  سپس آن .شوند یتبدیل م  y , xدر جھات  τyو  τxسطحی  یھا بھ تنش σو  τنخست 
کھ در واقع بردار نیروی گره معادل در المان مرزی  شوند یم انیب  Pesbبھ شکل 

 Cesb نشان داد با افزودن  توان یپس م .است ماتریس میرائی المان مرزی  Cesb است.
 .دیآ یم دستالمان مرزی، ماتریس میرائی کل سیستم بھ  از ھر

(41)                                                                                                                                                    
Pesb= Cesb. δ´esb 

مدفون در تماس کامل با خاک  ی ساختمان واقع بر باالی لولھ ونیاگر فونداس  
با  تواند یاطراف لولھ بھ صورت صلب باشد، جابجایی المان خاک در سطح تماس م

 ،خاک – لولھ –حرکت سازه  سیستم رفتار بیان گردد. ونیجابجایی صلب فونداس
 است. پالستیک االستو
یادی و بردار نیروی کل سیستم از روش اجزا محدودی، ماتریس خصوصیات بن   

 P,M,Kخاک و لولھ باید ساختھ شوند. ماتریس سختی، جرم و نیرو کھ بھ ترتیب با 
 .شوند ینشان داده م

(42)                                                                                                                                    
Kg=TTЌT 

Mg=TTḾT
                                                                                                                                                                                                                                           (43) 

Pg=TTṔ                                                                                                                                                             (44) 
زه در معرض انفجار دینامیکی ھر نوع سا یھا بھ منظور ساده سازی پاسخ 
 .شود یمدل جرم برشی متمرکز استفاده ماز  ،مدفون ی گرفتھ از خطوط لولھ نشأت

بھ فرم زیر  تواند یحرکت با در نظر گرفتن اندر کنش پی و خاک م ی معادلھ 
 :نوشتھ شود

(45)                                                                                                                      
                     Mbbiδ"bbi+Cbbiδ´bbi+Kbbiδbbi=Pbbi 

و از  اند سازهبیس آیزوالتور  بردار مشخصاتمعرف  bبا توان  ھاپارامتر
 .ندیآ یمی ماتریسی بھ دست ھا روش
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ا، مکان قرارگیری بھ طور کلی، رفتار لولھ ھا متأثر از سختی مقطع لولھ ھ
با افزایش فشار داخلی  و رفتار محل اتصال لولھ ھا بھ یکدیگر و حرکات خاک است.

تنش خمشی دیواره کاھش می یابد. بدون در نظر گرفتن فشار داخلی، ھر چھ نسبت 
ضخامت دیواره بھ قطر لولھ بھ صفر نزدیک شود، تنش خمشی دیواره ھم کاھش می 

ھ ضخامت از ضخامت بحرانی بیشتر شود، تنش دیواره ھرچ یابد تا بھ صفر برسد.
کمتر می شود. بنابراین برای نسبت ضخامت کمتر از مقدار بحرانی، استفاده از 

وجود سازه ھای مجاور دیواره ی ضخیم تر منجر بھ افزایش تنش دیواره می گردد. 

                                                
[8] (Dynamic response analysis of a building structure subjected to ground, 2008) 



 

 

ا امواج انفجاری ب شود یخطوط لولھ مدفون بھ علت انکسار و بازتاب، منجر م
محتوای فرکانسی پایین و دوام باال منتشر شوند و سبب افزایش پاسخ سازه با 

استفاده از بیس آیزوالتورھا بھ منظور پیشگیری از آسیب  پریود اصلی باال شوند.
ھا ارزشمند است چرا کھ پاسخ ماکزیمم سازه ھای از این دست بھ طرز  جدی بھ سازه

 .است base isolator بدون یقابل مالحظھ ای کمتر از سازه ھا
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