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 خالصه

 بعنوان یکی از اصلی ترین انواع شریانهای حياتی نقش بسيار مهمیهای مدفون  لوله

گاهی و  کنند دفون عموما مسير طوالنی را طی میهای م. لوله دارنددر زندگی بشر 

لوله ؛ لذا ممکن است است اجتناب ناپذیر تغييرات شدید توپوگرافیدر این مسير 

توانند موجب   های مختلف می ی با شدتها های خاکی نصب شوند. زلزله ها در شيروانی

ای جدی به لوله ها شوند و این امر منجر به وارد شدن آسيب ه ناپایداری شيروانی

هدف این پژوهش، بررسی پاسخ  گردد. ن که در شيروانی نصب شده اند، میهای مدفو

ای با  دیناميکی لوله مدفون در شيروانی تحت اثر زمين لغزش ناشی از بار لرزه

باشد. خاک مورد  استفاده از ساخت مدل فيزیکی بر روی دستگاه ميز لرزه می

زاویه  بابابلسر یکنواخت ، ماسه مدلهای فيزیکی جهت ساخت استفاده در این تحقيق

از  نيز لوله های استفاده شده در این پژوهش. درجه بود 00 حدود اصطکاک داخلی

کليه جزئيات با توجه به قوانين تشابه و روابط ابعادی  جنس آلومينيوم بودند.

 انتخاب شده اند.

 میز لرزهلوله مدفون، پاسخ دینامیکی، شیروانی،  کلمات کلیدی:

 مقدمه .1

های مدفون نقش بسيار مهمی در زندگی بشر دارند و به دليل همين نقش پررنگ در  لوله

های  های حياتی شامل لوله های حياتی ناميده می شوند. شریان حيات جامعه، شریان

                                                           
 عمران دانشگاه صنعتی شریفدانشکده مهندسی گروه ژئوتکنیک دانشیار  1

 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف رشناسی ارشد گرایش ژئوتکنیکدانشجوی کا 2

 دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف دانشجوی دکترا گرایش ژئوتکنیک 3
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ها کيلومتر خطوط لوله کار  ها در ميليون انتقال آب، گاز  و نفت هستند و اهميت آن

خطراتی که به طور عمده خطوط لوله را  .نقاط مختلف جهان مشهود است گذاشته شده در

کنند به دو دسته کلِی انتشار امواج لرزه ای و  تهدید میبهنگام وقوع زلزله 

جابجایی های دائمی زمين تقسيم می شوند. جابجایی های دائمی زمين شامل زمين 

 .گسلش سطحی می باشند لغزش، گسترش جانبی ناشی از روانگرایی، نشست لرزه ای و

کنند و این مسير هميشه هموار  های مدفون عموما مسير طوالنی را طی می لوله

نيست و گاهی در مسير لوله تغييرات شدید توپوگرافی ضروری است و تغيير مسير لوله 

باشد؛ لذا ممکن است لوله ها در  با توجه به مالحظات اقتصادی و اجتماعی مقدور نمی

توانند موجب   های مختلف می ها با بزرگی خاکی نصب شوند. زلزلهشيروانی های 

ناپایداری شيروانی ها شوند و این امر منجر به وارد شدن آسيب های جدی به لوله 

  گردد. ن که در شيروانی نصب شده اند، میهای مدفو

این است که با ساخت  مدل فيزیکی بر روی دستگاه ميز لرزان  هدف این پژوهش

های مدفون در شيروانی در اثر پدیده  پاسخ دیناميکی لولهصنعتی شریف،  دانشگاه

 لغزش ناشی از زلزله بررسی گردد. زمين

 روند انجام آزمایشجزئیات و  .2

 
که دارای ابعاد  پژوهش حاضر با استفاده از دستگاه ميز لرزه دانشگاه صنعتی شریف

4m x 4m  20و ظرفيتton دو  ميز لرزه دانشگاه صنعتی شریفاست.   انجام گرفته باشد، می

این ميز  دارد. zو یک درجه آزادی چرخشی حول محور y و  xدرجه آزادی انتقالی در جهت

و دومحرک  500kNبا ظرفيت اعمال نيروی  xلرزه دارای یک محرک هيدروليکی در جهت 

بيشينه جابجایی ميز در باشد.  می 200kNبا ظرفيت اعمال نيروی  yهيدروليکی در جهت 

 باشد. می 400mmو  250mmبه ترتيب برابر با  yو  xدوجهت 

که به ميز لرزه پيچ شده بود، ساخته و  صلب شيروانی مدل داخل یک جعبه

. یک استمتر  1.1متر و ارتفاع  1متر، عرض  0جعبه آزمایش دارای طول آزمایش شد. 

 ساخته شده تا تغيير شکل مدل قابل مشاهده باشد. گلس  پلکسیوجه جعبه از جنس 

با چگالی بيشينه و یکنواخت ماسه بابلسر خاک مورد استفاده در این پژوهش 

ton/m 1.67کمينه 
3 

ton/m 1.45 و 
3

طبق طبقه بندی . درجه بود 00و زاویه اصطکاک داخلی 

 است. SPمتحد این خاک 

 Iai (2005)  [1]از قانون تشابه جزئياتو انتخاب  در این تحقيق برای ساخت مدل

در نظر گرفته شد. هم چنين  13/1برابر مدل ضریب هندسی  د. بدین منظوراستفاده ش

از  200GPaهای انتقال گاز فوالدی با مدول االستيسيته  به منظور شبيه سازی لوله

 استفاده شد. GPa 70مينيومی با مدول االستيسيته وهای آل لوله

و  16mmکه دارای قطر خارجی  لوله آلومينيومیعدد در این آزمایش از چهار  

 6.25mm و ضخامت   508mmقطر  بودند، برای شبيه سازی لوله های فوالدی با 1mmضخامت 

ازکف جعبه، لوله  280mmتفاده شد. لوله شماره یک در پنجه شيروانی در ارتفاع اس

از کف جعبه، لوله شماره سه داخل شيروانی  579mmداخل شيروانی در ارتفاع  شماره دو

 1156mm ازکف جعبه و لوله شماره چهار در تاج شيروانی در ارتفاع   977mmدر ارتفاع

ها در جهت عمود بر  لولهبود.  11cmها،  . عمق دفن لولهاز کف جعبه قرار داده شدند

شيروانی بارگذاری  تا در مد خمشی در شرایط ناپایداری لغزش شيروانی قرار گرفتند

متصل مفصلی های  گاه نيومی با استفاده از بست به تکيههای آلومي لولهدو سر . شوند

 مشاهده شده در شکل گاه ها، از نوع تکيه به کار رفته برای لوله های هگا . تکيهشدند

گاه مفصلی را  و شرایط تکيه ها به راحتی امکان چرخش داشته گاه  این تکيه .بودند 1

از طول  93cmبود که  96cmهای استفاده شده در آزمایش  طول لوله د.نماین سازی می شبيه

 ها قرار داشت. گاه لوله مابين تکيه
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 های مورد استفاده در آزمایش گاه تکیهیک نمونه از  -1 شکل

استفاده از یک باکت که در زیر آن الک شماره چهار قرار داشت، خاکریزی ی برا

خاک از طریق این درصد،  13به منظور رسيدن به شرایط چگالی نسبی کمتر از  شد.

وزن کل خاک ریخته شده  شد. سانتيمتری به درون جعبه ریخته می 03باکت از ارتفاع 

 86.6cmو ارتفاع شيروانی  40cmارتفاع پنجه شيروانی مدل،  بود. 40KNبه درون جعبه 

درجه بود. به منظور  03و  1mنيز به ترتيب برابر با  بود. عرض و زاویه شيروانی

تاج و  و براساس نتایج آناليزهای عددی اوليه؛ کاهش اثر دیواره در انتشار امواج

چنين کف  فاصله از دیواره بودند؛ هم 60cmو  91.5cmبه ترتيب دارای  و پنجه شيروانی

از  و بعد حالت قبل مدل ساخته شده در ۱در شکل جعبه نيز با مقوا پوشانده شد.

 آزمایش نشان داده شده است. 

   
 

 یروانی ساخته شده؛ شکل راست : قبل از آزمایش، شکل چپ : بعد از آزمایشش - 2 شکل

ها  سنج کرنشو  (LVDT) ها سنج ها، جابجایی سنج ابزارگذاری این آزمایش شامل شتاب

 40در ارتفاع   سنج جابجایی افقی جعبه، یک گيری جابجایی برای اندازه بود.

گيری نشست  چنين به منظور اندازه سانتيمتری به دیواره بيرونی جعبه متصل شد؛ هم

سانتيمتری از دیواره  ۱1در باالی تاج شيروانی در فاصله   سنج خاک، یک جابجایی

تغييرشکل دار ن مققرار گرفت. به منظور تعييگلس  پلکسیسانتيمتری از  13کناری و 

استفده   Ω 120و مقاومت الکتریکی  mm 3با طول   سنج کرنشعدد  84لوله در آزمایش از 

طول مفيد لوله )طول لوله قرار گرفته دوم   چهارم و یک هشتم، یک یک شد.در سه مقطع 

و در هر مقطع چهار عدد کرنش سنج با فاصله مساوی از یکدیگر  ها( گاه مابين تکيه

سنج در آرایش خمشی به کار  عدد کرنش 1۱در هر لوله  به عبارت دیگر،چسبانده شدند. 

دهنده  نشانیک عدد خروجی کرنش داشتند که  ،سنج روبروی هم رفت؛ یعنی هر دو کرنش

عدد  11های مختلف مدل از  گيری شتاب در قسمت برای اندازه ها بود. کرنش خمشی آن

های  برای ثبت دادهچنين  همتفاده شد. اس 2g+تا  2g-گيری  با ظرفيت اندازه سنج شتاب

نحوه  0شکل ، استفاده شد. کانال ورودی 48ظرفيت آزمایش از دستگاه ثبت داده با 

 دهد. ها و ابعاد مدل را نشان می سنج ها، جابجایی سنج ها، شتاب لوله قرارگيری
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 ابزارگذاریجزئیات مدل و شماتیک  مقطع -3 شکل

  
 

 وله شماره دو بعد از قرارگیری در جعبهل -3 شکل

و فرکانس   0.32g دامنهسينوسی با شتاب بر روی مدل به صورت  بار اعمال شده

5Hz  در جهت سيکل   ۱1وy .بود 

 

 زمان آزمایش –نمودار شتاب   -5 شکل
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 نتایج آزمایش .3

باشد  سنج می عدد کرنش 1۱در شيب شيروانی مدفون شده است دارای لوله شماره دو که 

دهند. این  سنج روبروی هم، یک داده خروجی به عنوان کرنش خمشی می که هر دو کرنش

نحوه  4شکل لوله نصب شده اند.  طول 4/1و  8/1، ۱/1ها در سه مقطع  سنج کرنش

 دهد.  ها را نشان می سنج قرارگيری کرنش

 

 ها سنج شکل شماتیک مقاطع نصب کرنش -6 شکل

دهند. همانطور  زمان  مقاطع مختلف لوله را نشان می-های کرنش ، منحنی۳تا  0های  شکل

شود در هر مقطع، کرنش خمشی قسمت ميانی لوله از کرنش خمشی قسمت  که مالحظه می

 باالیی)پایينی( لوله بيشتر است.

. 

 

 دوم لوله شماره دو های ایجاد شده در مقطع یک کرنش -7 شکل
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 لوله شماره دو چهارم های ایجاد شده در مقطع یک نشکر -8 شکل

 

 هشتم لوله شماره دو های ایجاد شده در مقطع یک کرنش -9 شکل

 

 هشتم لوله و یک چهارم ، یکدوم های ایجاد شده در باال و پایین مقاطع یک مقایسه کرنش -10 شکل

 شماره دو
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شماره  هشتم لوله و یک چهارم ، یکدوم های مقاطع یک های ایجاد شده در کناره مقایسه کرنش -11 شکل

 دو

دهد  ، شيروانی ساخته شده را قبل و بعد از آزمایش اول نشان می1۱شکل شماره

که توسط دوربين عکاسی از باالی جعبه گرفته شده است. قبل از انجام آزمایش، برای 

متر از  سانتی 13مشاهده بهتر حرکت خاک، خطوطی از جنس پودرسنگ سفيد رنگ با فاصله 

شود جابجایی  انطور که مشاهده مییکدیگر بر روی تاج و شيب شيروانی ریخته شد. هم

، 1۱باشد. با استفاده از شکل شماره  ها می وسط عرض جعبه بيشتر از خاک نزدیک جداره

 متر به دست آمد. سانتی 4/۱3جابجایی وسط خط فصل مشترک تاج و شيب شيروانی حدود 

 

: جابجایی c  : مدل ساخته شده بعد از آزمایش، b: مدل ساخته شده قبل از آزمایش،  a  -12 شکل

 وسط خط فصل مشترک تاج و شیب شیروانی 
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قسمت ميانی ایجاد شده در  خمشی کرنش  شود همانطور که از نمودارها فهميده می

هشتم  یک چهارم و یک در مقطعخمشی نظير دوم بيشتر از کرنش  مقطع یکو باالیی)پایينی( 

یکی از علل این موضوع، بيشتر بودن بار وارده برمقطع ميانی لوله نسبت  باشد. می

چنين مشاهده شد که  باشد. هم گاه می به سایر مقاطع آن به دليل دور بودن از تکيه

ها بود که علت دیگر این  جابجایی خاک در وسط عرض جعبه بيشتر از خاک مجاور جداره

 نتيجه است.

 نتیجه گیری .4

ميز لرزه دانشگاه صنعتی شریف،  ا ساخت مدل فيزیکی بر روی دستگاهبدر پژوهش حاضر 

ای  لغزش ناشی از بار لرزه پاسخ دیناميکی لوله مدفون در شيروانی در اثر زمين

 آزمایش، نتایج زیر  به دست آمد: بررسی شده است. با انجام

 هشتم لوله شماره دو، کرنش ایجاد شده  و یک چهارم ، یکدوم یک در هر سه مقطع

 باشد. های لوله بيشتر از کرنش ایجاد شده در باال و پایين لوله می در کناره

   لوله شماره دو، کرنش ایجاد شده در  های و هم در کناره در باال و پایينهم

چهارم و کرنش ایجاد شده  یک دوم بيشتر از کرنش ایجاد شده در مقطع مقطع یک

 باشد. هشتم می یک چهارم بيشتر از کرنش ایجاد شده در مقطع مقطع یک در
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