
بزرگسمينار معرفي ويژگي ها و برتريهاي لوله هاي چدن نشكن سايز 

�� �� 1

فلسفه طراحي لرزه اي لوله ها
5حميده آسوده،4مهدي قاليباف سرشوري،3حبيبيمهدي،2، شايان شمشير ساز1محمدرضا محمدي شوره

چكيده

توسعه معيارهاي طراحي لرزه اي خطوط لوله ابتدا پس از وارد شدن خسارت به تاسيسات ذخيـره  
در ايالت كاليفرنياي آمريكا مورد توجه جـدي مسـئولين صـنعت    1933Long Beachنفت در زلزله 

تا آن زمان ملحوظات طراحي لرزه اي عمدتاً شامل تخصـيص درصـد كـوچكي از وزن    . نفت قرار گرفت
يكي از اولين كاربردهـاي اساسـي معيارهـاي طراحـي     . كل سازه به عنوان بار شبه استاتيكي جانبي بود

توسـعه  . لرزه اي در يك شبكه خط لوله نفت، در مورد خط لولـه آالسـكا و تاسيسـات وابسـته آن بـود     
گيـر  كاربرد روشهاي بهبود يافته طراحي بـراي تاسيسـات حسـاس از آن زمـان بـه ايـن سـو كـامالً فرا        

.بوده است
لوله هاي مدفون به حركات زلزله بصورت حركات همراه با زمين بـه شـكلي كـه تقريبـاً همـان انحنـا و       

مسائل اصلي طراحي زماني بروز مي نماينـد كـه   . تنجشهاي محوري زمين را دارا باشند پاسخ مي دهند
رتباط با تقاطع گسل، ناپايـداري شـيب و   لوله در معرض حركات ناهمگون تنجش زا مانند آنهائيكه در ا

خطوط لوله مـدفون نوعـاً براسـاس محـدوديتهاي تـنش      . فقدان اتكا در اثر روانگرايي هستند قرار گيرد
براي خطوط لوله در معرض تغييرات دماي شـديد ممكـن   . كمربندي براي فشار داخلي طرح مي گردند

بعـالوه، خطـوط لولـه ممكـن اسـت نيـاز بـه        .است تحليلهاي تنش ويژه اي از لحاظ خمش الزم باشـد 
در . طراحي براي بارهاي خارجي مثالً بارهاي ناشي از تجهيزات سنگين در سطح زمـين داشـته باشـند   

طي زلزله ها، يك خط لوله مدفون ممكن است بارگذاري شديدي كه نتيجه جا به جايي نسـبي بـزرگ   
مـين مـي تواننـد توسـط گسـلش، روانگرايـي،       حركات بزرگ ز. زمين در طول لوله است را تجربه نمايد

. گسترش جانبي، زمين لغزش، و گسيختگي شيبها بوجود آيند
در اين تحقيق سعي شده است در انتخاب جنس لوله نگاهي ويژه به عملكرد آن در مقابل زلزلـه وجـود   

.داشته باشد
لوله- اندر كنش خاك، لوله هاي مدفون ، زلزله:واژه هاي كليدي

١ - مهندسين مشاور ري آب-)دانشگاه صنعتي شريف(سازه  –دكتري مهندسي عمران 
2 - مهندسين مشاور ري آب-)دانشگاه علم و صنعت ايران(مهندسي زلزله –كارشناس ارشد مهندسي عمران 
3 -مهندسين مشاورري آب- )آذربايجاندانشگاه صنعت آب و برق (آب-عمران مهندسيكارشناس
4 -مهندسين مشاورري آب- )دانشگاه تهران(محيط زيست-عمران مهندسيكارشناس ارشد 
5 -مهندسين مشاورري آب-)دانشگاه تهران(زلزله مهندسي-عمران مهندسيكارشناس ارشددانشجوي
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مقدمه

منظور حفظ مسـائل  ه ب. در كشور پهناور ما براي انتقال نفت، گاز و آب از خطوط لوله استفاده مي شود
علـي االصـول  . حفاظتي و همچنين تامين اتكاء الزم براي خطوط لولـه، آن هـا را مـدفون مـي سـازند     

بـاالي سـر ناشـي از    لوله هاي مدفون را براي تحمل تنش هاي حلقـوي ناشـي از فشـار داخلـي، فشـار     
اما عالوه . خاكريز و عبور تجهيزات سنگين و احتماالً تنش ناشي از گرمايش ناهمگون طراحي مي كنند

بر اين ها خطوط لوله در ايران در هنگام زلزله تحت تنش هاي ديگري نيز قرار دارند كه اهم آن هـا دو  
: نوع هستند

تنش هاي ناشي از انتشار امواج زلزله-١
تنش هاي ناشي از جابجايي خاك اطراف لوله به علت روانگرايي خاك، حركت جانبي خاك، زمين -2

.لغزه و مهم تر از همه حركت زمين در محل گسل در امتداد لوله
با توجه به ماهيت لرزه اي زلزله و ساختار زمين شناسي مي توان اثرات گروه دوم تنش ها را با انتخاب 

.داد ولي اجتناب از آن ها در كشور زلزله خيز ايران امكان پذير نمي باشدمناسب مسير لوله تقليل 
تفاوت فاحش در مدلسازي آن ها در مقايسه با ساير طويل بودن، يك بعدي و جرم نسبي اندك لوله ها،

سازه هاي رايج مهندسي عمران را به همراه دارد كه تحليل آن ها را در برابر زلزله كه پديده اي 
وجود اجباري مصالح غير همگن نظير خاك در اطراف لوله ها، پديده . ست، مشكل مي سازدتصادفي ا

اجتناب ناپذير اندركنش بين سازه و خاك را باعث مي شود كه اين مورد بر پيچيدگي مساله بطور 
.محسوسي مي افزايد

اثرات . باشندخرابي هاي ناشي از زلزله بر روي لوله ها به صورت اثر مستقيم يا غير مستقيم مي
مستقيم نظير ارتعاشات ناشي از انتشار امواج زلزله، حركت زمين در محل گسل در امتداد لوله و در 

.تكتونيكي زمين، مي باشد) Sub Sidence(يا فرونشست ) Up Lift(نهايت برخاست 
باشند عبارت اثرات مخرب غير مستقيم كه عمدتاً ناشي از حركت توده زمين در حين وقوع زلزله مي 

.از زمين لغزش، روانگرايي خاك و تراكم نهشته هاي با دانسيته كم است
انهدام خطوط لوله ناشي از برخاست يا فرونشست تكتونيكي، زمين لغزش و يا روانگرايي بسيار عظيم 

روش هايي جهت جلوگيري از چنين اثرات مخرب . بوده و معموالً داراي محدوده وسيعي مي باشند
.داشته و تنها راه حل ممكن تغيير مسير خطوط لوله گذاري استوجود ن

خرابي در اثر ارتعاشات ناشي از انتشار امواج ممكن است تنش هاي كششي قابل توجهي به وجود آورد 
يا با ايجاد تنش هاي فشاري، موجب مي گردد و كه موجب گسيختگي و يا انفصال در محل اتصاالت 

همچنين ممكن است با ايجاد تنش هاي برشي، ترك . نش لوله گرددكما،)Crushing(خرد شدگي 
در اثر حركت . خوردگي در لوله و يا شكست اتصاالت و يا گسيختگي لوله در اثر خمش را موجب گردد

زمين در محل گسل فعال، به علت مقاومت لوله تنش هايي مشابه به حالت ارتعاش در آن ها به وجود 
(1).بودن مقادير آن ها، خرابي هاي مشابه در خطوط لوله ايجاد مي گرددمي آيد كه در صورت زياد 
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رفتار لوله ها در مقابل ارتعاشات ناشي از امواج زلزله -1

سه با طول موج زلزله بسيار كم بوده و بنا بر اين كليـه نقـاط آن هـا تحـت اثـر      يطول اكثر ابنيه در مقا
ارتعاشات يكسان در اثر زلزله قرار مي گيرند و لذا ميتوان با انتخاب يك منحني طيف زماني شتاب و يـا  
طيف طراحي، رفتار اين ابنيه را مورد ارزيابي قـرارداد ولـي ايـن فـرض در مـورد خطـوط لولـه صـادق         

دو نقطـه از لولـه كـه فاصـله     . نمي باشد زيرا همانطور كه گفته شد لوله هـا طويـل و كـم وزن هسـتند    
حركـت زمـين در ايـن دو نقطـه بـه دو علـت يكسـان        . متفاوتي از كانون زلزله دارند مـورد نظـر اسـت   

.نخواهد بود
خط لوله و استهالك انرژي زلزلـه در اثـر   ممكن است به علت تغيير در خواص خاك در طول مسير -1

.فاصله، شكل امواج تغيير نمايد
اختالف فاز ناشي از تفاوت زماني حركت امواج زلزله باعـث عـدم يكسـاني حركـت زمـين در نقـاط       -2

.اين اختالف فاز تابعي از سرعت امواج زلزله و تفاوت فاصله نقاط از كانون زلزله است. مختلف شود
ها در برابر زلزله دو فرض زير در نظر گرفته مي شود كـه معمـوالً در عمـل نيـز صـحيح      در تحليل لوله

:است
شكل امواج در مسير خط لوله ثابت در نظر گرفته مـي شـود يعنـي فـرض مـي گـردد كـه منحنـي         * 

تغييرات شتاب، سرعت و تغيير مكان در نقاط مختلف نسبت به زمـان بـه اسـتثناي اثـر تـاخير زمـاني       
 )Time - Lag (ثابت است.
هر نـوع حركـت   . دومين فرض در رابطه با رفتار ديناميكي لوله در مقابل امواج عبوري زلزله مي باشد* 

معموالً فـرض  . لوله به دو جزء تقسيم مي شود كه حركت زمين و حركت لوله نسبت به زمين مي باشد
يعني فـرض مـي شـود    . از آن صرفنظر مي شودمي گردد كه حركت لوله نسبت به زمين ناچيز است و

.كه خاك نسبت به خط لوله سخت تر بوده و حركت لوله در هر لحظه مشابه حركت زمين مي باشد
و همكاران بررسـي و نشـان داده   Michael O'Rourkeتحقيق در مورد صحت فرضيات فوق توسط 

براي . بطور جداگانه ارزيابي شده استدر اين بررسي ها ارتعاش در دو حالت جانبي و طولي . شده است
.دوشميارتعاش جانبي لوله از مدل به صورت زير كمك گرفته

مدل جرم متمركز با اعمال يك تغيير مكان سينوسي در كف فنرها، تغيير مكان جانبي نسبي بين لوله 
بررسي براي . به دست مي آيدو خاك كه تابعي از سختي خمشي لوله و سختي جانبي خاك مي باشد،

(2).دوشميكمك گرفتهاز مدل به صورت زيرنيزي لولهمحورارتعاش 
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با توجه به پريود طبيعي سيستم و بررسي هاي انجام شده بـراي حالـت هـاي مختلـف رايـج، مالحظـه       
خواهد شد كه فرض صرفنظر از جابجايي نسبي بين لولـه و خـاك در حالـت حركـت محـوري صـحيح       

ان بـا ثبـت حركـت زمـين در نقـاط      صحت فرض ثابت ماندن شكل موج در حين عبور را مي تـو . است
با بررسي هاي به عمل آمده مشـخص شـده كـه در    . مختلف در حين وقوع زلزله مورد بررسي قرار دارد

امـا اگـر خصوصـيات خـاك در     . زمين با خاك تقريباً يكنواخت، شكل امواج نسبتاً ثابت باقي مـي مانـد  
منه و تواتر و در نتيجه شكل امواج زلزلـه در  امتداد خط لوله تغييرات قابل توجهي داشته باشد، مقدار دا

در اين حالت بايد اندركش خـاك و لولـه بـا مـدل     . امتداد لوله بصورت قابل مالحظه اي تغيير مي كند
.مناسبي لحاظ شود (3)

: تحليل لوله هاي مدفون در برابر زلزله-2

:برابر زلزله از سه روش مي توان استفاده نمودبه منظور تحليل لوله هاي مدفون در 
Ellisonروش دستي 3-2مدل پوسته اي             2- 2مدل جرم متمركز                      2-1

:مدل جرم متمركز-2-1
خـط لولـه در جهـت طـولي بـه      (در اين حالت با توجه به مدل انتخـاب شـده بصـورت جـرم متمركـز      

معـادالت  ) قسمت هاي مساوي تقسيم شده و جرم هر قسـمت در مركـز آن در نظـر گرفتـه مـي شـود      
مي توان مقادير تغيير مكـان، سـرعت   با حل اين معادالت. لوله تعيين مي شود–حركت سيستم خاك 

.و شتاب نقاط مختلف لوله را تعيين و تنش هاي ايجاد شده در ديواره لوله را محاسبه نمود

يكـي از  . خاك مي توان از روش هـاي متفـاوتي اسـتفاده نمـود    ميراييراي تشكيل ماتريس سختي و ب
و همكاران ارائه شده كـه ذكـر جزئيـات آن از    Milos Novakروش ها براساس كرنش مسطح توسط 

.حوصله اين مجموعه خارج است
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معموالً در روش كرنش مسطح، كليه عوامل موثر در واكنش خاك در نظر گرفته نمي شود لذا اسـتفاده  
از روش ديناميكي كرنش مسطح به تنهايي توصيه نمي شـود و در ايـن حـاالت بيشـتر از روش اصـالح      

در. شده ميندلين كمك گرفته مي شود كه بر پايه ايجاد كرنش در يك محيط االسـتيك اسـتوار اسـت   
اين روش خاك، همگن، ايزوتروپ و االستيك فرض مي شود و تغييـر بـار نسـبت بـه زمـان در تعيـين       

.ماتريس سختي خاك دخالت داده نمي شود
بر اساس نتايج طرح تحقيقاتي انجام شده توسط دكتر خسرو برگي و غالمرضا هروي، توصيه هـاي زيـر   

طرح مقاوم لوله هـاي مـدفون در برابـر زلزلـه     كه صحت آنها توسط منابع معتبر تائيد شده است، براي 
:پيشنهاد مي شود 

:نوع خاك پيرامون خط لوله مدفون 
نتايج تحليل نشان مي دهند كه افزايش سرعت موج برشي در خاك پيرامون لوله، بـه شـدت از مقـادير    

وج با توجه به آنكه هر چه خاك سخت تر باشـد، سـرعت مـ   . تنش هاي محوري و خمش لوله مي كاهد
برشي در آن بيشتر است، مي توان نتيجه گرفت كه در خاك هاي سخت وضعيت لوله مدفون تحت اثـر  
امواج ارتعاشي زلزله بسيار مطلوبتر بوده و تنش هاي ايجاد شده در جـداره آن بسـيار كمتـر از حـالتي     

ن نقـاط  است كه خط لوله در خاك نرم دفن شده باشد، دليل اين امر كاهش اخـتالف فـاز تغييـر مكـا    
. مختلف خط لوله در اثر افزايش سرعت بيشتري جبهه موج در طول آن است

:عمق مدفون شدگي خط لوله مدفون 
افزايش عمق تدفين لوله باعث افزايش تنش هاي محوري و خمش ايجاد شـده در مقطـع لولـه مـدفون     

. تنش هاي محوري بيشتر تحت تاثير تغييرات عمق لوله واقع مي شوند. مي شوند
. ، مستقل از عمق تدفين لوله مي باشند15مقادير تنش ها در نسبت عمق به قطر بيشتر از 

:قطر لوله مدفون 
بـا توجـه بـه    . ايش قطر لوله، باعث كاهش تنش هاي محوري و افزايش تنش هاي خمشي مي شـود افز

اينكه مقادير تنش هاي محوري بسيار بيشتر بوده و كنتـرل كننـده طـرح اسـت، انتظـار مـي رود كـه       
.لوله هاي با قطر كمتر بيشتر در معرض آسيب ديدگي قرار بگيرند

:مدفون ضخامت جداره لوله 
. افزايش ضخامت لوله، تنش هاي ايجاد شده در لوله را تحت اثر عبـور امـواج زلزلـه كـاهش مـي دهـد      
كاهش مقادير تنش هاي محوري در اثـر افـزايش ضـخامت جـداره لولـه بسـيار چشـمگيرتر از كـاهش        

مي رود بـا افـزايش   تنش هاي خمشي است و با توجه به كنترل كننده بودن تنش هاي محوري، انتظار
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ضخامت جداره لوله مدفون، بتوان وضعيت خطوط لوله مـدفون را در محـيط مرتعشـي تـا حـد زيـادي       
(4).بهبود بخشيد

:طول خط لوله مدفون 
در لوله هاي طويل، تنش ها از طول لوله مستقل مي باشند، اما در لوله هاي كوتاه، مقدار تـنش هـا بـا    

تغييرات طول لوله بيشتر تنش هاي محوري را تحـت الشـعاع قـرار    . افزايش طول لوله افزايش مي يابند
. مي دهد و بر مقدار تنش هاي خمشي تاثير قابل توجهي ندارد

دهد تنش هاي محوري و خمشي به ترتيب در نسبت هاي طول به قطر بزرگتـر  نتايج تحليل نشان مي
. از طول لوله مستقل است100و 150از 

براي يك لوله با انتهاي آزاد، تقريباً تمام نقاط لوله از نظر طرح وضعيت يكساني دارند و تنش حداكثري 
.نمي كندكه بايد براي آن، لوله محاسبه شود، در نقاط مختلف لوله تفاوت

بنابراين در تحليل مي توان بجاي كل طول خط لوله كه ممكن است به صدها كيلومتر هم برسـد، تنهـا   
طول معين از لوله را با توجه به قطر آن مورد تحليل قرار داد و نتايج بدست آمده را براي كل خط لولـه  

. بكار برد

:شرايط انتهايي لوله مدفون 
توجه به طول لوله مدفون، تاثير چنداني بر تنش هاي ايجاد شده در مقـاطع  شرايط انتهايي خط لوله با

. مياني لوله ندارند اما تنش هاي انتهايي را به شدت تحت تاثير قرار مي دهند
اثر شرايط انتهايي در مورد تنش هاي محوري در طول لوله بيشتر از تاثير آن بـر تـنش هـاي خمشـي     

. يستاثر اين عامل چندان كمي ن. است

:مدل پوسته اي لوله هاي مدفون -2-2
و همكاران مي توان لوله را بصورت يك پوسـته نـازك اسـتوانه اي بـا مقطـع      Mule skiبر اساس كار 

. در نظر بگيريم) Winkler Medium(دايره مدل نمائيم و خاك اطراف را بصورت محيط وينكلر 
مي توان به كمك روش هاي عددي مناسب، معادله بدست آمده در اين حالت را حل نمـوده و واكـنش   

. لوله را در مقابل زلزله تعيين نمود كه از حوصله اين مجموعه خارج است

:روش دستي و تقريبي محاسبه تنش هاي وارد بر لوله ها در اثر زلزله - 2-3
ر چه مبتني بر فرضيات كمي بوده و لذا از دقـت مناسـبي   روش هاي توصيه شده در بخش هاي قبلي گ

برخوردار است ولي به علت دارا بودن حجم عمليات زياد به طريق دستي قابل محاسبه نيست و بايـد از  
چون اين امكان در همه موارد وجود نداشته و يا براي تخمين هـاي  . ماشين هاي حسابگر استفاده نمود
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ي است به كمك مباني تئوريكي، روشي ساده و تضمين كننـده ايمنـي الزم   اوليه توجيه ندارد لذا ضرور
. و در حد قابل قبول محافظه كارانه ارائه نمود

روش زير بطور دستي با انجام محاسبات در چهار گام، مقادير تنش و كرنش را در لوله ها و در اثر زلزله 
(5). مشخص مي سازد

:مشخص نمودن اطالعات اوليه -اولگام 

بدست آوردن -) د(مشخصات زلزله-) ج(مشخصات خاك -) ب(مشخصات لوله-) الف(
بدسـت آوردن حـداكثر   -)هــ (اكثر تنش هاي محوري و خمشي وارده در اثـر زلزلـه بـر زمـين     حد

كرنش ناشي از زلزله در زمين 

:وابسته به عمق تعيين پارامترهاي-گام دوم

Hدر هر عمقي  d كه لوله قرار دارد، پارامترهاي زير بايد تعيين شوند:
مدول عكس العمل خاك -
ضريب فنريت خاك -
پارامتر مشخص كننده اندركنش بين لوله و خاك -
تعيين معيار انعطاف پذيري -
متوسط فشار شعاعي خاك وارد بر لوله -
نيروي اصطكاك در واحد طول -
حداكثر نيروي محوري در هر لوله -
حداكثر طول لغزش -

:محاسبه تغيير مكان، برش و لنگز در هر قطعه لوله -گام سوم

:اين گام داراي سه مرحله است 
...)شامل سه راهي، زانويي و (تعيين شكل مسير لوله -)الف(

. با توجه به وضعيت قرارگيري سه راهي، زانويي
تعيين تغيير مكان، برش و لنگر در اثر كرنش حداكثر ناشي از زلزله در امتداد يكي از لوله ها -)ب(
. محاسبه تغيير مكان، برش و لنگر در اثر كرنش حداكثر ناشي از زلزله در امتداد لوله-)ج(

:محاسبه تنش حداكثر و مقايسه آن با تنش مجاز -گام چهارم
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خط لوله–اندركنش خاك بررسي -3

ايـن  . بارهاي وارده بر خط لوله در اثر حركت نسبي بين خط لوله و خاك اطراف آن بوجـود مـي آينـد   
موقعي رخ مي دهد كه خاك حركت آزاد خط لوله را محدود سازد يا خـط لولـه سـعي كنـد در برابـر      

حركت جانبي گسـل باعـث مـي شـود كـه خـط لولـه نسـبت بـه          .اطراف مقاومت نمايدحركت خاك 
خاك بطور جانبي جابه جا شود كه باعث مي شود خاك فشار جانبي بـر خـط لولـه و خـط لولـه نيـز       

طـرف گسـل   اين بارگذاري در خط لوله تنجشهاي كششي و انحنـا در هـر دو  . برخاك فشار وارد آورد
.آوردبوجود مي 

براي يك خـط لولـه دفـن در    . حركت قائم گسل بصورتي متفاوت با مقاومت خط لوله مواجه مي شود
. عمق كم، مقاومت در مقابل باال آمدن نوعاً از مقاومت بـاربري خـاك بسـوي پـايين كمتـر مـي باشـد       

و فشـار بيشـينه   بنابراين لوله مي تواند بطور نسبتاً آزاد باال بيايد تا با حركت قائم گسل سـازگار شـود  
لذا حفظ يكپـارچگي لولـه و نيـز    . بين خط لوله و خاك عمدتاً در سمت باال آمده گسل رخ خواهد داد

تحمل تغيير شكلهاي مذكور تاثير بسـزايي در دوام و پايـداري خـط لولـه دارد مسـلماً درصـورتي كـه        
ناچار بـه گسـيختگي   گسلش در محدوده اي كوچك و به مقدار قابل توجهي رخ دهد لوله هاي مدفون 

مي باشد كه فاكتورهاي مختلفي از جمله جنس خاك، سطح آب زيرزميني، قطر لولـه، جـنس لولـه و    
اتصاالت آن بر رفتار لرزه اي لوله تاثير گذارند تجربيات موجـود در رابطـه بـا عملكـرد سيسـتم هـاي       

مختلف ارائـه دهـد در ايـن    مختلف در زلزله مي تواند تصويري مناسب از مزايا و معايب كلي لوله هاي 
.اشاره نمود4تا 1راستا مي توان به جداول

براي بررسي و مقايسه عملكرد لوله هاي مختلف در زلزله مناسب است ابتدا انـواع تخريـب و شكسـت    
:لوله ها در زلزله بصورت اجمالي مرور گردد كه اهم آنها عبارتند از 

گسلش يا روانگرايي در لوله اتفـاق مـي افتـد و    اين شكست در شرايط زمين لغزش،: شكست كششي-
)1شكل . (هرچقدر لوله عملكرد صلب تري داشته باشد در ميزان تغيير شكل كمتري تخريب مي گردد

در شرايطي كه به دليل انتشار امواج لوله بصورت محـوري تحـت فشـار قـرار     : كمانش كلي يا موضعي -
) 2شكل (گيرد رخ مي دهد 

جداشدن قطعات لوله ها از يكديگر و يا چرخش لولـه هـا در   : شكست اتصاالت پيچي بيرون كشيدگي -
(2)5الي 3شكل . (محل اتصال مي تواند باعث خرابي بسياري از لوله ها كه در منطقه زلزله زده شود

(1)
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ريشتر6/6سانفرناندو  به شدت 1971مكانيزم هاي شكست خطوط لوله در زلزله سال -1جدول 
ثانيه12به مدت زمان 

شكل با نوع شكستاطالعات خط لولهمحل و شرايط

لوله چدن داكتيل -سيلمار -ناحيه سانلند-
ــه هــا و هــم اتصــاالت آســيب - هــم لول

.ديده اند

:شكست لوله ها -ميلي متر 1200تا 150: قطر -كيلومتري جنوب مركز زلزله 10-

توسط تركهاي پيراموني -1سال40تا 1: عمر لوله ها -رسوبي: خاك محل -
خاكريز لوله از نوع خاك محل يا شن -

و ماسه 
خرد شدن -2

300عمق ترانشه لوله هاي به قطر -
سانتي متر بوده 76ميليمتر يا كمتر، 

.است
:شكست اتصاالت-

300عمق ترانشه لوله هاي به قطر -
سانتي متر بوده 90ميلي متر به باال، 

.است
:با كشش و فشار به ترتيب زير 

اين محل تحت لرزش هاي افقي و -
.قائم قرار گرفته است

اتصاالت صلب سيماني -1

اتصاالت سربي يا نيمه سرب -2
اتصاالت انعطاف پذير الستيكي در -3

اين نوع شكست ها بدترين نوع يك و 
.بوده است3بهترين نوع 

لوله فوالدي -
هم لوله ها و هم اتصاالت آسيب -

.ديده اند

:شكست لوله ها -ميلي متر1200تا 150: قطر -

توسط سوراخهاي ريز -1سال 55تا 1: عمر-
:تخريب توسط مجموعه عوامل شامل -2

a- خوردگي
b- فشار داخلي
c- زلزله

شكست اتصاالت توسط فشار و كشش -
:به ترتيب زير 

)صلب(اتصاالت جوشي -1
)نيمه صلب(اتصاالت پرچي -2
) انعطاف پذير(اتصاالت الستيكي -3
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ريشتر در مدت 6/8تا 3/8آالسكا به شدت 1964مكانيزم هاي خرابي خطوط لوله كه در زلزله سال -2جدول 

دقيقه 4الي 3زمان 

شكل با نوع شكستاطالعات خط لولهمحل و شرايط

لوله هاي اصلي چدن داكتيل -ناحيه آنكرواژ-
شكست شديد مقاطع لوله و اتصاالت 

بدليل رانش زمين 

كيلومتري شمال غرب مركز 120حدود -

زلزله 
ميلي متر 760تا 100:قطر -

سال2: عمر لوله ها -

خاك محل و ترانشه از نوع شن و ماسه -

شسته شده، زمينهاي يخ زده و رس 
لوله اصلي فوالدي -

ميلي متر 500:قطر -

سال 2: عمر -.متر بوده است3عمق ترانشه حداقل -

لوله هاي آزبست سيمان -
كل سيستم بوسيله زمين لغزش و 

.خرد شدگي از بين رفته است

ميلي متر 500تا 100قطر -

خطوط سيماني فاضالبي -
هم لوله ها و هم اتصاالت آسيب -

.ديده اند

ميلي متر850تا 250: قطر -
لوله ها ترك خورده و نشتي پيدا -

.كرده است

اتصاالت كج شده و شكسته -موج دار فاضالبي فلزيخطوط -

ميلي متر 1000تا 700: قطر -
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مكانيزم هاي شكست خطوط لوله در زمين لرزه هاي ژاپن -3جدول 

نوع شكستاطالعات خط لولهمحل و شرايط

زلزله نيگاتا سال -

1966
.آسيب ديده استدرصد شبكه توزيع آب 68-لوله اصلي چدن داكتيل -

M=7.5- مكانيزم شكست به ترتيب اهميت عبارتند از -ميلي متر 300تا100:قطر:

بيرون آمدگي اتصاالت -1

شكست درزها -2

لوله هاي هادي بيرون آمدگي اتصاالت بين درزها و-3

شكسته شدن شير هاي كنترلي و لوله ها -4

كاسه اي بيشتر از اتصاالت مكانيكي اتصاالت ساكتي يا -
.آسيب ديده اند

لوله هاي آزبست سيمان -
ميلـي متـر در اثـر بيـرون     150عمدتاً لوله هاي به قطـر  -

.آمدگي اتصاالت از بين رفته است

ميلي متر 150تا 100قطر -
ميلي متر و پائين تر در اثـر  100عمدتاً لوله هاي به قطر -

. بين رفته استشكست لوله ها از

خسارت ناشي از زمين لرزه سانفرناندو  روي خطوط لوله - 4جدول 

درصد خسارت)ميلي متر(قطر نوع

چدني

1523/8

2037/4

2565/14

لوله فوالدي جدار نازك پرچي

1529/45

2036/9

2545/19

4578/21لوله هاي بتن مسلح
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شكست كششي تحت اثر زمين لغزش)1(شكل

كمانش كلي و موضعي لوله) 2(شكل 
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جدا شدگي قطعات لوله در محل اتصال تايتوني) 3(شكل 

جدا شدگي قطعات لوله در محل اتصال فلنجي)4(شكل 
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جمع بندي و نتيجه گيري -4

شديد در دنيـا نشـان مـي دهـد كـه      همانطور كه مطرح شد شواهد موجود از زلزله هاي نسبتاً شديد تا 
سيستم خطوط لوله آب و فاضالب درصورت عدم توجه به اين مهم به شدت آسـيب مـي بيننـد و ايـن     
آسيب ديدگي به عوامل گوناگوني از جمله نوع خاك، نوع لوله، قطر لوله ، نوع اتصاالت لولـه، فاصـله تـا    

اصوالً هرچه خطوط لولـه و اتصـاالت   . دگسلهاي فعال، توپوگرافي محل و شيب خطوط لوله بستگي دار
آنها شكل پذيري و توان تحمل تغيير شكل بيشتري داشته باشند انتظار مي رود آسيب كمتري بـر اثـر   
زلزله ببينند كه آمار زلزله هاي گذشته نيز اين مطلب را تاييد مي كند و همانطور كه گفته شـد عوامـل   

حتي االمكان بايد در طراحي مسير خطـوط  . نقش دارندبسياري در آسيب ديدگي خطوط لوله در زلزله 
لوله از عبور از گسلها اجتناب كرد زيرا به هنگام زلزله مي توانند تغيير شكلهايي بيش از ظرفيـت خـط   
لوله و اتصاالت به آن وارد كند و موجب آسيب شوند ليكن در صورتيكه راه ديگري جـز عبـور از گسـل    

لهاي عبور از گسـل هـا مشـخص گردنـد و در آن ناحيـه لولـه هـا و        وجود نداشته باشد مي بايست مح
از . اتصاالت با جزئيات خاص طراحي گردند تا توان تحمـل تغييـر شـكل هـاي احتمـالي را دارا باشـند      

خـاك هـاي   طرفي خطوط لوله در خاك هاي نرم و سست آسيب بيشتر مي بينـد تـا خطـوط لولـه در    
يي كـه قابليـت روانگريـي دارنـد مـي بايسـت مالحظـات        سفت بنابراين در خاك هاي سست و خاكهـا 

. بيشتري در طراحي در نظر گرفته شود
. در انتخاب جنس لوله نگاهي ويژه به عملكرد آن در مقابل زلزله وجود داشته باشـد مع الوصف بايستي

بـه دليـل شـكننده    GRPلذا باتوجه به شكل پذير نبودن لوله هاي سفالي، لوله هاي بتني، آزبسـتي و  
بودن و توانايي تغيير شكل پايين چندان مناسب نيستند مگر در نظر گرفتن اتصاالت خاص شكل پـذير  

UPVCلوله هاي فوالدي، چدني و پلـي اتـيلن و   . كه بديهي است داراي هزينه قابل توجهي مي باشد
تا تنش مجاز خود داشته باشند توجه به اينكه براي كرنش ثابتي مي توانند حاشيه اطمينان بيشتريبا

و با توجه به اينكه اجراي اتصاالت شكل پذير براي آنها و يا مقاوم تحت اثـر بارگـذاري ضـربه اي داراي    
هزينه كمتري است، استفاده آنها در مناطق با زلزله خيزي باال مناسب تر مي باشد بـراي جمـع بنـدي    

.را ارائه نمود5مطالب مطروحه مي توان جدول 
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ارزيابي فني رفتار لوله ها در برابر امواج زلزله- 5جدول 

SteelACDIConcreteClayGRPPEUPVCعنوان

متوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفمتوسطضعيفخوبپيوستگي اتصاالت

متوسطخوبمتوسطضعيفضعيفخوبضعيفخوبانعطاف پذيري

خوبمتوسطخوبخوبخوبخوبخوبخوبمقاومت محوري در فشار

خوبخوبمتوسطضعيفضعيفخوبضعيفخوبمقاومت محوري در كشش

متوسطمتوسطمتوسطضعيفضعيفخوبضعيفخوبجمع بندي
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