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در اثر بارگذاري متغیر سطحیخط لوله مدفونبررسی مدل نشست الیه روسازي 

3حسین انصاري، 2، سیدحسن گلمایی1آرمین بوستانی

دانشجوي کارشناسی ارشد سازه هاي آبی و دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبیعی ساري-1
عی ساريدانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبی-2
استادیار و عضو هیئت علمی گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد-3

Water_structure82@yahoo.com

خالصه
خطوط انتقال آب جزء مجاري زیرزمینی بوده و همواره لزوم توجه به بارهاي سطحی وارد بر آن ها جزء پارامترهاي مهم در طراحی لوله هاي 

خط لوله فوالدي با فشار . شودمشاهده می، نشست در آسفالترگذاري متغیر سطحی و همچنین عدم روسازي صحیحدر اثر با. باشدمدفون می
مقدار . اتمسفر و بارگذاري سطحی غیر یکنواخت در محدوده اي از شبکه آب شهري مشهد انتخاب و با پالکسیس مدل سازي شد5داخلی شبکه 

کند، بدست له تعدیل در نشست سطحی بعلت فشار داخلی شبکه که در جهت نیروي مقاوم عمل میسانتی متر ودر نزدیک لو5/6نشست آسفالت 
.آمد

.مجراي زیرزمینی، لوله فوالدي، فشار شبکه، بارگذاري غیر یکنواخت سطحی، پالکسیس: کلمات کلیدي

مقدمه.1

ري که خود در همگنی و یکنواختی خاك ایجاد نموده اند، به علت سطحی از جمله مواردي است که وجود آن ها عالوه بر تغییلوله هاي آب زیر
باید در عملیاتی که به منظور نهادن آنها در زمین انجام گردیده خاك ناحیه دیگر به صورت اولیه و مشابه تشکیالت مجاور نبوده و اختالف خواص آن

از طرف دیگر مقاومت تکیه گاهی یا ظرفیت باربري مجراي . د بر لوله استنشست یا تغییر شکل تاج لوله عامل موثري در فشار وار.نظر گرفته شود
لوله هاي . زیرزمینی تابعی از شکل، نوع مصالح تشکیل دهنده، بستر سازي و نحوه اجراي خاکریز در جناحین و روي آن در هنگام اجراي مجرا می باشد

توانند در برابر امواج لرزه اي مقاومت بیشتري نسبت به مجاري صلب از خود ، میفوالدي و چدنی بدلیل این که جزء مجاري انعطاف پذیر می باشند
.نشان دهند

طبیعت مجرا از نظر صلبیت و یا انعطاف پذیري، . در واقع بار وارد بر مجاري زیرزمینی ناشی از اندرکنش بین مجرا و خاك اطراف آن است
ترانشه، جناحین و روي مجرا و روش اجرا و کارگذاري لوله ها از جمله عواملی هستند که میزان نشست کف مجرا، ویژگی هاي مکانیکی خاکریزي در

در مطالعه پیش رو، مقطعی از خط لوله شبکه توزیع آب شهري در مشهد مقدس از جنس فوالد و به قطر .]1[قرار می دهندخودمجرا را تحت تاثیر
روش کارگذاري لوله به روش ترانشه کامل و همچنین فشار شبکه نیز برابر با . سپیرال انتخاب گردیدمیلی متر از نوع ا12متر و ضخامت خارجی 1داخلی 

از مدل اجزاي محدود به منظور مدل سازي این محیط و همچنین بارگذاري غیر یکنواخت سطحی روي آسفالت. اتمسفر مدل شد5فشار استاندارد و 
.پالکسیس استفاده شد

، به بررسی رفتار لرزه اي )1380(عطاري و همکاران. جاري زیرزمینی و لوله هاي مدفون در کشور صورت گرفته استمطالعات متعددي روي م
آن ها در این مطالعه ضمن مدل سازي مخزن، خاك و سیال به وسیله نرم افزار انسیس و با در نظر گرفتن اندرکنش بین سیال و . مخازن مدفون پرداختند

آن ها به این نتیجه رسیده اند که کاهش . نحوه توزیع فشار دینامیکی خاك و هیدرودینامیکی سیال را مورد بررسی قرار داده اندسازه -سازه و نیز خاك
.چسبندگی و زاویه اصطکاك داخلی خاك باعث افزایش فشار جانبی خاك در مدل هاي مورد مطالعه شده است

ت فشار به عنوان سازه هاي زیر سطحی در اثر بارگذاري هاي سطحی دریافتند که ، در تحلیل عددي تونل هاي تح)1380(سروش و محمد پور
با بررسی هاي بیشتر مشخص شد که انتخاب جدار فوالدي عالوه بر حفظ پایداري، . پوشش دیواره ها نقش بسزایی در تامین پایداري مجراها ایفا می کند

.]2[باشد گزینه مناسبی در برابر پدیده شکافت هیدرولیکی نیز می 
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آن ها با انتخاب . ، به بررسی پاسخ استاتیکی و دینامیکی مخازن نیمه مدفون با توجه به جنس خاك بستر پرداختند)1387(مهین روستا و یعقوبی
تم مفروض را سازه و نیز سیال و سازه، رفتار استاتیکی و دینامیکی سیس-یک مدل سه بعدي از مخزن نیمه مدفون و با در نظر گرفتن اندرکنش خاك

نتایج تحلیل ها نشان داد که . پراگر که وابسته به فشار همه جانبه می باشد، مدل شد-رفتار غیر خطی خاك توسط مدل رفتاري دراکر. بررسی کردند
مانند زلزله می گرددتغییر مشخصات خاك بر فشار جانبی خاك موثر است و پر بودن مخزن باعث افزایش زمان تناوب مدل در پاسخ به امواج لرزه اي ه

]3[.
، به مدل سازي نشست سازه سطحی که مجراي تحت فشار حامل جریان از زیر آن می گذرد با مدل انسیس و )1389(بوستانی و همکاران

در نتایج . ی بوددر مدل انسیس مشابه پالکسیس کم ترین جابجایی مشاهده شده مربوط به تکیه گاه هاي زیر فونداسیون سازه سطح. پالکسیس پرداختند
.]4[بیش ترین بار را تحمل کرده و نسبت به  مهار سمت راستی خود تغییر شکل بیش تري داشت) متمایل به لوله(مدل ها تکیه گاه سمت چپ  

ت و ، مشخصه هاي ژئوتکنیکی بستر را روي لوله هاي انتقال جریان تحت فشار در کف دریا که براي حمل گاز، نف)2003(گائو و همکاران
دو پارامتر تنش ها و امواج غیر خطی اطراف لوله ها در زیر آب که سبب روانگرایی توده خاك . پساب هاي صنعتی بکار برده می شوند، بررسی کردند

قشر حدي بدلیل نبود داده هاي واقعی از حالت تئوري و . زیرین حامل هاي جریان می شود، مهمترین عوامل دخیل در ناپایداري خط لوله معرفی شد
مشخص شد که تغییرات ضخامت در مقدار تنش برشی روي دیواره . براي تعیین ضخامت بستر در شرائط همسان و همین طور غیر یکنواخت استفاده شد

.]5[لوله و تنش هاي داخل لوله موثر بوده و کاهش ضخامت ممکن است سبب افزایش تنش هاي برشی شود 
3و2و خزش خطوط لوله فوالدي انتقال آب را در سطح زمین با روش عددي بررسی کردند و آنالیز ، گسیختگی)2005(جاوادیان وهمکاران

مشخص شد که تاثیر قطر و نسبت . از خط لوله تعیین و مقایسه صورت گرفت) حلقه، رینگ(بعدي براي تعیین شکاف در اثر گسیختگی در یک المان
همچنین با افزایش شدت و مقدار فشار داخلی . لوله و ایجاد درز در لوله تناظري مستقیم استضخامت لوله روي تناسب تنش حاصله در طی گسیختگی 

.]6[لوله، قابلیت تغییر شکل لوله به وضوح کاهش یافت 
که فشار سطحی وارد بر لوله هاي بکار گرفته شده در اعماق همواره تحت تاثیر ، در تحقیقات خود نشان دادند )2008(کانگ و همکاران

همچنین مشخص شد که فشار روباره روي لوله ها در صورتی که خاك سطحی و الیه باالیی لوله با . ست توده خاك باال و اطراف لوله قرار می گیردنش
ترمواد سبک تر مثل خاك هایی با خاصیت تراکم پذیري باالتر، خاك همراه با کلش جایگزین شود، کاهش چشمگیري می یابد، البته این موارد بیش

در مورد لوله هایی از طرفی اجراي ترانشه نیز. روي لوله هاي چدنی که از درجه صلبیت باالتري نسبت به لوله هاي  فوالدي برخوردارند، موثرتر است
.]7[اهش نشست لوله هاي مذکور می گردد که در اعماق زیاد نصب می گردند، از اثرات مخرب بارگذاري سطحی کاسته و موجب ک

نشان داد که می توان فشار داخلی شبکه را در صورتی که تا حد مجاز اعمال شود، عاملی در جهت کاهش مقدار نشست سطحی و نتایج مدل 
همچنین مدل پالکسیس بخوبی توانست نشست حاصل از بارگذاري غیر یکنواخت را در . جابجایی در راستاي قائم لوله در اثر بارهاي وارده دانست

.سطح نشان دهد

واد و روش هام.2

میلی متر و 1000لوله اسپیرال فوالدي به قطر داخلی . متر اجرا شد2.2متر و به عمق 2در مدل کردن شرائط طبیعی استقرار لوله، عرض ترانشه به پهناي 
ن خاکریز به ترتیب چیدمان از در پر کرد. اتمسفر لحاظ شد5میلی متر با فشار داخلی متوسط براساس استاندارهاي شبکه ایران، 12ضخامت خارجی 

همچنین پس از گراول توسط خاك . سانتی متر به کار برده شد40ارتفاع ، و گراول به 30ماکادام به ضخامت ، 10آسفالت به ضخامت : سطح
متر تا کف ترانشه پر 4/1، در مجموع)به عنوان بستر سازي(سانتی متر کف لوله 10سانتی متر باالي تاج لوله تا 30از ارتفاع حدود ) رس(سرندي
.گردید

به دلیل متقارن بودن لوله و مصالح پرکننده خاکریز در جناحین و . کیلو نیوتن بر متر مربع متغیر بود5000تا 3000بار گذاري سطحی از 
در هر هم چنین. اتخاذ شدگره 15دي کلمب و در مش بن-مدل رفتاري فرض شده موهر. اطراف، در مدل سازي پروفیل مقطع نیمه فرض شده است

در بسیاري موارد می توان . پالستیک فرض شد–محیط نیز به صورت االستو .قسمت از مدل جابجایی و تنش ها در گره هاي متناظر قابل تعیین می باشد
اري و جابه جایی هاي محیط اطراف کولمب وضعیت رفت-پالستیک کامل با معیار موهر-با کاربرد یک نرم افزار اجزاي محدود مبتنی بر حل االستیک

.]8[و باالي مجراهاي مدفون در زمین هاي خاکی را پیش بینی کرد 
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چیدمان الیه ها و مصالح درون ترانشه مشخص شده که پس از ماکادام و همچنین تراکم و کوبیدن الزم این الیه، به منظور ) 1(در شکل 
.اده شده استسانتی متر استف10به ضخامت روسازي از آسفالت

چیدمان مصالح درون ترانشه-1شکل 

الزم به ذکر است که خاك انتخابی یا خاك مرغوب براي . آورده شده است) 1(مشخصه هاي خاك ها و مواد پرکننده مجرا در جدول
. صات طرح استبسترسازي یا خاکریزي اطراف و روي لوله، مخلوطی از خاك با دانه بندي مناسب بر اساس مشخ

مشخصات خاك هاي مورد استفاده در ترانشه-)1(جدول
پارامتر مشخصه آسفالت ماکادام گراول رس واحد

مدل مواد مدل کلمب-موهر کلمب-موهر کلمب-موهر کلمب-موهر -
معیار رفتاري نوع زهکشی شده زهکشی شده زهکشی شده زهکشی شده -

چگالی 5/23 26 26 18 3/ mKN
مدل االستیسیته E 80000 80000 60000 12000 2/ mKN
ضریب پواسن  15/0 2/0 0.2525/0 35/0 -

زاویه اصطکاك 
داخلی

35 40 37 25 -

چسبندگی C 0.05 0.05 0.05 1 2/ mKN
زاویه اتساع  0 0 0.2 0 -

از پارامترهاي خاك ، دو عامل ضریب پواسون و مدول .هر چه خاك ریز دانه تر باشد و جنس آن نرم تر، ضریب پواسون افزایش می یابد
ندانی در پدیده نشست یانگ در تعیین نشست خاك تاثیر گذارند و اصوالً چگالی و زوایاي اصطکاك داخلی و اتساع در صورت تغییرات وسیع، تاثیر چ

زاویه اصطکاك داخلی خاك به درجه تراکم خاك ارتباط پیدا می کند که بایستی به عنوان معیاري براي مشخصات خاك روي . خاك نخواهد داشت
) 2(در جدول . ل می شوددر خاك دانه اي به علت باال بودن ضریب نفوذپذیري، فشار حفره اي ایجاد شده بوسیله اعمال بار سریع زای. لوله منظور گردد
.درجه و همچنین خواص جدار لوله آورده شده است20در دماي ) آب(مشخصات سیال 
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مشخصات آب و جدار لوله- 2جدول 
)پوشش جدار لوله(فوالد  )سیال درون لوله(آب 

E 2e8 mKN /
2

E
1/2 GPa

 3/0  - 10 mKN /
3

d 012/0 m
 000115/0 msKg /.

2

به عبارتی حوزه تعریف تابع از . ک ماتریس سختی کل می سازنداغلب ماتریس اجزا را ترکیب کرده و یبرنامه هاي عددي اجزاي محدود 
هاي داخل هر المان با استفاده از تابع شکل که جابجایی هاي گرهی را به هم مرتبط تغییرمکان. شده استتعداد متناهی المان با تعداد ثابتی گره تشکیل

ه براي تحلیل اندر کنش مسائل خاك بکار برده می شود و از روش پالکسیس، یک مدل عددي دو بعدي بوده ک. می کند، تخمین زده می شود
هندسه محیط، مواد خاك و سازه،حاالت مختلف شرائط مرزي و : در این مدل شرائطی چون. غیرصریح براي مدل سازي عددي استفاده می کند

. بارگذاري ها لحاظ می شود
باشد همچنین سطح ایستابی پایین تر از کف لوله می. صفر در نظر گرفته شددر مدل تعریف شده در مرزهاي محیط جابجایی افقی و عمودي

گره اي مثلثی در تحلیل ها وجود 15گره اي و 6در آنالیزهاي دو بعدي امکان انتخاب دو نوع المان . که تاثیري از این حیث در محاسبات نخواهد داشت
این المان ها شکل سازه را مشخص می کنند و توسط . باشدگره مثلثی می15دي مناسب حالت داردکه المان انتخاب شده در این نرم افزار براي مش بن

نیروهاي گرهی بر گره ها اعمال می شوند و تغییر مکان ها در حالت آزادي نیز در گره ها در نظر . نقاط گرهی به المان هاي مجاور مرتبط می گردند
.گرفته می شوند

نتایج و بحث.3

و در محیط ) 2(کیلو نیوتن بر متر مربع از چپ به راست در شکل 3000کیلو نیوتن بر متر مربع تا5000ل فرض شده با احتساب بارگذاري نمونه مد
.پالکسیس نشان داده شده است

مدل اجرا شده در محیط پالکسیس-2شکل 
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حاصل و همچنین در سطح خارجی جدار لوله) آسفالت(در الیه سطحی بیشترین تمرکز تنش. توزیع تنش برشی کل نشان داده شده است) 3(در شکل 
بدست آمده، و همانطور که در شکل مشخص شده بیشترین ) 4(همچنین جابجایی کل در راستاي قائم براي محیط مدل شده در شکل . شده است

.ی متر اتفاق افتاده استمیل11جابجایی و نشست مجراي لوله در راستاي قائم در بافت باالي لوله و برابر با 

نمایه جابجایی کل الیه ها و لوله- 4شکل توزیع تنش کل در مدل- 3شکل 

بزرگتر از عرض خارجی مجرا و عمق بزرگتر از عمق مورد نیاز حفر و سپس توصیه می شود براي کاهش بار وارد بر مجرا ترانشه اي با عرض 
ماکزیمم مقدار نیروي برشی در مدل پالکسیس براي جدار خارجی لوله، .کف ترانشه را با مصالح نرم با قابلیت فشردگی زیاد تا تراز بستر مجرا پر شود

) 6(تنش برشی نسبی در محیط در شکل . نشان داده شده است) 5(ر لوله در شکل توزیع نیروي برشی در جدا. کیلو نیوتن بر متر بدست آمد235
.مشخص شده است

تنش برشی نسبی در مدل پالکسیس- 6شکل توزیع نیروي برشی روي جدار لوله-5شکل 



ژئوتکنیک-زلزله –اولین همایش ملی سازه 
بابلسر- مازندران، 1389آذر

Code: G2577

6

بیشترین میزان تنش برشی نسبی در مرکز جدار خارجی لوله و همچنین در سطح و الیه آسفالت و نشان داده شده است،) 6(که در شکل طور همان
کیلو نیوتن دارد دیده 3000در سمت چپ شکل و باالي لوله تنش برشی کمتري نسبت به سمت راست که بارگذاري . شودهمچنین در ماکادام دیده می

زیرا این فشار در جهت مقابله با نشست الیه . کیلو نیوتنی، به علت فشار داخلی شبکه آب شهري است5000وقوع چنین حالتی با توجه به بار .شودمی
.کندسطحی و به عنوان نیرویی مقاوم در برابر بار قائم ساعمال شده بر سطح عمل می

وقوع چنین حالتی به علت حفر ترانشه و گود برداري . ناحیه با عالمت مشخص شده است، این شوددیده می) آسفالت(نشست الیه سطحی ) 7(در شکل 
این عکس قسمتی از عملیات اجرایی و لوله گذاري محدوده طرح توزیع . باشددر مجاورت آن و عدم پایداري دیواره هاي جانبی در مجراي کناري می

. دهدآب سد دوستی در سطح شهر مشهد را نشان می

در اثر حفر ترانشه در مجاورت آننشست آسفالت مجاور-7ل شک

پس از اجراي مدل، الیه سطحی آسفالت نشست پیدا کرد و مشخص شد که افزایش عمق دفن لوله در خاك هاي دانه اي باعث کاهش پاسخ 
مقدار این .له این پدیده بیشتر خود را نشان می دهدلوله در برابر نیروهاي  سطحی شده و در خاك هاي چسبنده مشابه خاك سرندي بستر و اطراف لو

کیلو نیوتن باید نشست بیشتري اتفاق می افتاد، ولی بدلیل آن 5000در سمت چپ و براي بار .سانتی متر بدست آمد5/6نشست به طور میانگین برابر با 
کیلو 3000قدار تعدیل و برابر با فرو نشست در سمت راست که بار خورد این مبیشتر به چشم می) اتمسفر5(که در آن قسمت اثر فشار داخلی شبکه 

.نیوتن وارد شده بود، بدست آمد
شود که ترانشه اي با عرض بزرگتر از عرض خارجی مجرا و عمقی در صورت اعمال بار اضافی، براي کاهش بار وارد بر مجرا توصیه می

در این روش به علت نشست زیاد . الحی نرم و قابلیت فشردگی زیاد تا تراز بستر مجرا پر شودبزرگتر از عمق مورد نیاز حفر و سپس کف ترانشه با مص
همچنین عمق کارگذاري لوله تابع تراکم خاك باالي خط لوله می .]1[تاج لوله، نسبت نشست کم شده و در نتیجه بار وارد بر مجرا کاهش می یابد 

شود در مناطقی که امکان یخ زدگی وجود نداشته توصیه می. عمق کارگذاري لوله می تواند افزایش یابدباشد، به عبارتی هر چه خاك متراکم تر باشد، 
سانتی 80ید باشد، حداقل عمق پوشش روي لوله به منظور جلوگیري از صدمه خوردن به لوله در اثر بارهاي وارده حاصل از وسایل نقلیه و بار ضربه اي با

.متر انتخاب شود
این مقدار نشست براي لوله فوالدي که داراي خاصیت انعطاف پذیري بوده . میلی متر بود11ار نشست در نیمه باالي لوله و برابر با بیشترین مقد

نرم افزار پالکسیس نیز، . روش اجزاي محدود به خوبی توانست تا مدل را با کلیه خواص و پارامترهاي مطرح شده اجرا کند. مشکلی ایجاد نخواهد کرد
صورت اتخاذ المان هاي مناسب در جهت محاسبات و همچنین انتخاب تعداد گره هاي مناسب، در مورد تحلیل هاي مجرا هاي زیرزمینی و همچنین در 

.لوله هاي فوالدي انتقال آب می تواند مدلی مناسب در تعیین تنش ها در خاك و سازه باشد
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