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 صهخال
زیادی  مطالعاتبه همین دلیل تاکنون . کندهای مدفون وارد میصدمات شدیدی به لوله حرکات گسل بخصوصو های بزرگ در زمین تغییر شکل

در این مقاله به  .و به انجام رسیده است شدهیزی رپذیری خطوط لوله طرحهای کاهش آسیبپذیری و روشبرای شناخت رفتار، مقدار آسیب

 دفن عمق نسبت و بررسی اثر پارامترهایی مانند ABAQUS افزارنرملغز با کمک های مدفون در برابر حرکات گسل امتدادی رفتار لولهسازمدل

ی بعدسه سازی، از المانپرداخته شده است. جهت مدل جایی گسل به قطر لوله بر رفتار لولهقطر لوله، نسبت قطر به ضخامت لوله و نسبت جابه به

نتایج نشان  .ترین مطابقت را با واقعیت داشته باشدشده بهترین و منطقیسازی انجامتا مدل شده استاستفادهبرای خاک و المان پوسته برای لوله  رتوپ

فون در های با جدار ضخیم و مدشود و در لولهیجادشده در لوله میاهای منجر به افزایش کرنش ذکرشدهی پارامترهاداد که افزایش هر یک از 

 شود.عمق کم کمانش موضعی مشاهده نمی

 

 

 اندرکنش خاک و لوله ،ABAQUS افزارنرم، عددی مدل ،گسل امتدادلغز ،لوله مدفونکلمات کليدی: حداکثر 

 

 

  مقدمه .1
 

های حیاتی در هر کشوری جز شریان. خطوط لوله دریگیمواد مورداستفاده قرار م ریانتقال آب، فاضالب، نفت، گاز و سا یه مدفون غالباً برالخطوط لو

های ناشی از زلزله از طریق عواملی همچون تغییر شکل چراکه حامل موادی است که برای حفظ حیات بشر ضروری است. دیآحساب میآن کشور به

تواند می نیماندگار زم یهاشکل رییتغنماید. خطوط لوله را تهدید می 3(PGDهای بزرگ ماندگار در سطح زمین )انتشار امواج زلزله و یا تغییر شکل

ن رفتار عنوان مؤثرترین اصل در تعییتوان بهمی گسل د. در این میان از فعالیتشلغزش و روانگرایی خاک با، زمینلسچون فعالیت گ هاییپدیدهاز  یناش

های ع است که برخالف سازه، مؤید این موضودر اثر وقوع زلزله دفونهای مشده بر روی خرابی لولههای انجامبررسی. [1] های مدفون نام بردلوله

ها است. ، بلکه حرکات بزرگ زمین عامل عمده خرابی لولهستیهای مدفون ن، علت اصلی انهدام لولهای، بارهای حاصل از ارتعاشات لرزهروزمینی

های گذرنده از گسل رفتار لوله نهیدرزمن را به انجام مطالعات زیادی اهای حیاتی زندگی بشر امروزی، محققعنوان یکی از شریاناهمیت خطوط لوله به

نام برد  [2] 4توان از نیومارک و هالجایی گسل پرداخت میبینی رفتار مکانیکی خطوط لوله تحت جابهوادار نموده است. از اولین پیشگامانی که به پیش

صورت کابل فرض کردند و فقط تغییر شکل محوری را در نظر گرفتند و از مقاومت جانبی خاک و سختی خمشی خط لوله له را بهلو 1791که در سال 

انبی خاک را در نظر گرفتند. ولی ، کار نیومارک را ادامه دادند، با این فرضیات که مقاومت ج1799در سال   [3] 1همکاران کندی و .نظر کردندصرف

ادامه یافت، طرح اتخاذشده  9و همکاران کارامیتروس و 6های تحلیلی با کار وانگ و همکارانمدل .نظر کردندهمچنان از سختی خمشی لوله صرف

                                                 
 مشهد فردوسی دانشگاه و پی، مکانیک خاک -مهندسی عمران  ارشد سیکارشنا یدانشجو 1
 دانشگاه فردوسی مشهد عمران، مهندسی گروهیار استاد 2

3 Permanent Ground Displacement 
4 Newmark and Hall 
5 Kennedy et al. 
6 Wang et al. 
7 Karamitros et al. 



 

 

ای و دو عنوان قوس دایرهبر اساس تقسیم لوله به چهار قسمت بود، دو قسمت در ناحیه انحنای باال در دو طرف خط گسل به  [4] 1یه توسط وانگ و

تواند اثر نیروی محوری بر سختی خمشی را محاسبه طور خاص این مدل نمیبه. صورت تیر بر روی بستر االستیک استقسمت خارج از این منطقه به

بندی شد خط لوله به چهار قسمت تقسیمهای ذکرشده باال پرداخت. یک به معرفی تعدادی اصالحات روش [1] فته توسط کارامیتروسگرکار انجام. کند

های عددی مدرن مبتنی بر اساس های تحلیلی، روشعالوه بر روش تیر بر روی بستر االستیک و نظریه االستیک تیر تحلیل شده است. نظریه که بر اساس

دهد. ازجمله ا به مهندسان و محققان میهای جزئی که شامل موارد ضروری و غیرخطی هندسی هست رهای المان محدود، اجازه انجام تحلیلروش

در ارزیابی کرنش لوله با  [6] 2اریمن و لیهای توان به کارافزارهای مبتنی بر روش عددی المان محدود، میگرفته با کمک نرمهای عددی انجامروش

شده بر و مطالعات تحلیلی و عددی انجام 4پیپا یونیافزار المان محدود در مطالعه کرنش لوله با کمک نرم [9] 3و میرسون کمک مدل المان محدود،

در لوله و  جادشدهیبه مطالعه رابطه بین بیشینه کرنش ا 2001در سال  [8] اشاره نمود .تاکادا و همکاران  [1] 1ارورک و لیوپیوسته توسط  هایروی لوله

 2010در سال . ها شرایط مختلفی از لوله و گسل را موردمطالعه قراردادندبرای این منظور آن زاویه خمیدگی لوله با کمک روش المان محدود پرداختند.

افزار آباکوس پرداختند و اثر پارامترهایی چون گسل امتدادلغز و با کمک نرم حرکات سازی لوله مدفون در خاک تحتبه مدل [7] س و همکاراناوازور

در این مقاله نیز به  گیری لوله نسبت به گسل، نسبت عمق دفن به قطر لوله و تنش تسلیم خاک بر کرنش خمشی لوله را، مورد بررسی قراردادند.جهت

 است. شدهپرداخته امتدادلغزی مدفون در خاک در برابر حرکات گسل هالولهرفتار مطالعه عددی 
 

 

 اندرکنش خاک و لوله .2

 

ها هایی است که از طریق سطح اندرکنش لوله و خاک به آنهای مدفون در خاک در طی یک زلزله، ناشی از نیروها و تغییر شکلصدمات وارده بر لوله

 مدل تیر صورتبه دوبعدی صورتبه را گذشته لوله مطالعات از بعضی شود. درزمین سبب ایجاد تغییر شکل در لوله می گردد. درواقع حرکتوارد می

 بین اصطکاکی نیروی یک فقط و کردندنمی اعمال مدل به نیروی اندرکنشی گونههیچ گرفتند،می نظر در ثابت انحنای یک لوله طرفین در و کرده

 و شده فرض بعدیسه صورتبه لوله اخیر، کارهای اکثر در رسیدند.می کارانهو محافظه باال دست هایجواب به درنتیجه دکردنمی فرض و فنر لوله

 نیز روش این در همچنان کردند ولی استفاده یمحور قائم افقی، جهت در سه خاک معادل فنرهای از و خاک لوله بین اندرکنش گرفتن نظر در برای

 خاک معادل فنرهای نظر گرفتن در به نیازی بعدی،سه پیوسته صورتبه خاک نظر گرفتن در به توجه با مقاله این داشت. در ودوج خطا بروز احتمال

 است. شدهاستفاده است، افزار آباکوسنرم در که هاییویژگی از دارند مشترک سطح باهم که سطوحی بین در نظر گرفتن اندرکنش برای و ستین

 گره دارای و شده متصل هم به مستقیماً و خاک لوله هایالمان خاک و لوله مسئله در مثالعنوانبه اول حالت کند.می استفاده ایده دو از افزارنرم این

 دوم حالت در .است محدود اجزای آنالیز در مسئله حل باالی سرعت آن مزیت از که است معایبی و دارای مزیت روش این .باشندیم مشترک

 روش این دارند. اندرکنش باهم است، تعریفقابل آباکوس در که تماس سازیمدل لهیوسبه و بوده ی جداگانههاگره دارای و خاک ولهل یهاالمان

 این در روش این از واقعیت با سازیمدل بهتر تطابق و مسئله در باال دقت کردن اعمال جهت به ولی استمحاسبات  باالی بسیار هزینه عیب دارای

 است. یک شده تشکیل جزء دو از برخورد سطوح اندرکنش است. شدهاستفاده صریح تحلیل از حل مسئله زمان جبران جهت و شدهستفادها مقاله

 براثر اصطکاک جادشدهیابرشی  هایتنش و سطوح لغزش(نسبی ) حرکت از متشکل مؤلفه مماسی که مماسی، مؤلفه و یک سطح بر عمود مؤلفه

 .است

 
 

  مان محدودسازی المدل .3

 

حرکات گسل امتدادلغز پرداخته شده است. از المان  در برابرهای مدفون بعدی لولهسازی سهافزار آباکوس به مدلبا کمک نرم مقاله این در حداکثر 

solid  نوعC3D8R سازی خاک و از المان برای مدلShell  نوعS4Rی است که اگونهبهها سازی لوله استفاده شد ماهیت این المان، برای مدل

اندرکنش لوله و خاک نیز از المان  گرفتن نظر در برایسازی کنند. در لوله را مدل جادشدهیای خوردگنیچی، مانند رخطیغهای پیچیده توانند رفتارمی

متر در  1ط حجم خاکی به ابعاد که توس استمتر  60برای لوله دارای طولی معادل  شدهساختهشده است. مدل  استفاده Surface to Surface تماسی

                                                 
1 Wang and Yeh 
2 Ariman and Lee 
3 Meyersohn 
4 Unipip finite element software 
5O'Rourke And Liu 



 

 

 ماهیت و طول زیاد سطح اندرکنش خاک و لوله و مدل در جادشدهیاهای بزرگ شکل تغییر به توجه با کمک با مقاله این درمتر احاطه شده است.  10

 بارگذاری اعمال که شد مدل متشابه بلوک دو توسط استفاده شد. خاک Explicit  Dynamicآنالیز گسل، از در جاییجابه استاتیکی شبه

زاویه تقاطع لوله و گسل عمود در نظر گرفته شده است. قبل از اعمال حرکات گسل معکوس، ابتدا و  است بلوک دو بین نسبی ییجاجابهصورت به

مال شد. برای این منظور یی گسل اعجاجابهسازی حاکم شود و سپس در گام بعدی نیروی گرانش به کل مدل اعمال گردید تا شرایط تنش برجا در مدل

در امتداد صفحه گسل به بلوک دوم اعمال گردید.  Smooth Stepصورت بهجایی بهی جانبی بلوک اول در راستای افقی مقید گردید و جاهاوارهید

های ریزتر استفاده گردید و با دور شدن از محور شد از مشبینی میی پیشتربزرگهای ها و تنشدر نواحی نزدیک به صفحه گسل که وقوع کرنش

را  افزارنرمبا  شدهانجامسازی مدل 2تر در نظر گرفته شد تا زمان و حجم محاسبات کاهش پیدا کند. شکل های برای لوله و خاک بزرگگسل اندازه مش

 دهد.نشان می

 
 افزارسازی گسل امتدادلغز با نرم مدل -2شکل 

  

سازی کند. در این مطالعه از خاک ی شبیهخوببهخمیری خاک را -در نظر گرفته شد تا بتواند رفتار کشسان کولمب-مور مدل خاک نیز رفتاری مدل

 استفاده شده است. 1با مشخصاتی مطابق جدول و  3کرنش مطابق شکل -با نمودار تنش X65لوله فوالدی  رسی اشباع زهکشی نشده

 
 X65 [9]کرنش لوله فوالدی -نمودار تنش – 3شکل 



 

 

 

 رس اشباع زهکشي نشده مشخصات خاک -1جدول 

 c (KPa)چسبندگی،  )درجه( ϕزاویه اصطکاک،  )درجه( ψزاویه اتساع،  νضریب پواسون،  E (MPa)مدول یانگ، 
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 سنجی  صحت .4

 

توسط وازوراس و  شدهنجامای سازمدلسازی با ساخته شد و نتایج مدلمطابق با توضیحات بخش قبل سازی، مدلی با بررسی صحت نحوه مدل منظوربه

متری از سطح زمین قرار گرفته و تحت  1/2متر که در عمق میلی 9/12متر و ضخامت  7144/0ای به قطر برای این منظور لولههمکاران مقایسه گردید. 

با  شدهانجامی عددی سازمدلی بین شود تطابق خوبمالحظه می 4که در شکل  طورمتر واقع شده است، در نظر گرفته شد. همان 1جایی گسلی با جابه

 وجود دارد. توسط وازوراس و همکاران شدهانجامسازی و مدل افزارنرم

 
 لوله و فشارتحتالف( ناحيه  [9]و مدل وازوراس و همکاران  افزارنرمبا  شدهانجامسازی محوری بين مدل هایمقايسه کرنش -4شکل 

 ب( ناحيه تحت کشش لوله 
 

 

 سازی عددینتایج مدل .5
 

با تغییر نسبت عمق دفن به قطر  ساخته شد و 3مدلی مطابق با توضیحات مندرج در بخش های مدفون های مختلف بر پاسخ لولهبررسی اثر پارامتر منظوربه

 منظوربه قرار گرفت. همچنین موردمطالعهیی گسل به قطر لوله، اثر هر یک از این عوامل بر پاسخ لوله جاجابهلوله، نسبت ضخامت به قطر لوله و نسبت 

ی خوردگنیچلحظه کرنش لحظه آغاز  1پیشنهاد شده استفاده گردیده است. رابطه  [10] توسط مرجع که 1بررسی وقوع پدیده کمانش موضعی از رابطه 

 دهد.را نشان می )کمانش موضعی(

          )1( 

 83/0متر مقدار کرنش موضعی برابر میلی 9/21متر و ضخامت  7144/0ای با قطر شعاع لوله است که برای لوله Rو ضخامت  tکرنش،   که در آن

 آید.می به دستدرصد 

 

 

 بررسی اثر نسبت عمق دفن به قطر لوله .5-1

 

موردمطالعه قرار گرفت.  1/3و  1/0 ،1 ،1/2( H/D) قطربه  عمقی هانسبتتغییرات بیشینه کرنش محوری برای  بررسی اثر نسبت عمق دفن، منظوربه

های ی با افزایش نسبت عمق دفن مقادیر بیشینه کرنشطورکلبهشود طور که در این شکل مشاهده میدهد. همانا نشان مینتایج این مطالعه ر 1شکل 



 

 

ی هانسبتشود که برای ی مشاهده میخوردگنیچها با کرنش لحظه آغاز یابد. همچنین با مقایسه مقادیر کرنشدر لوله افزایش می جادشدهیامحوری 

 کمانش موضعی( در لوله خواهیم بود.)خوردگی متر شاهد چین 1ر از تعمق به قطر بزرگ

 
 تغييرات بيشينه کرنش محوری با نسبت عمق دفن به قطر لوله -5شکل 

 

 

 لوله قطر به ضخامتبررسی اثر نسبت  .5-2

 

( نتایج این 4موردمطالعه قرار گرفت. شکل ) 144و  36 ،48 ،92( D/tی قطر به ضخامت )هانسبتبرای این منظور تغییرات بیشینه کرنش محوری برای 

در مقایسه با بیشینه کرنش محوری  تربزرگهای قطر به ضخامت شود برای نسبتطور که در این شکل مشاهده میدهد. همانمطالعه را نشان می

های کمتری کرنش ترکوچکت قطر به ضخامت های با نسببه لوله درمجموعی دارند و لذا تربزرگمقادیر بسیار  ترکوچکهای قطر به ضخامت نسبت

 یابد.هایی کاهش میشود و احتمال وقوع کمانش موضعی در چنین لولهاعمال می

 
 رات بيشينه کرنش محوری با نسبت قطر به ضخامت لولهتغيي -6شکل 

 

 

 جایی گسل به قطر لولهبررسی اثر نسبت جابه .5-3

 

موردمطالعه قرار  3و  1/0 ،1 ،1/2( Δ/D) قطربه  جایی گسلجابهی هانسبتبرای  در لوله جادشدهیا وریبرای این منظور تغییرات بیشینه کرنش مح

جایی گسل مقادیر بیشینه با افزایش میزان جابهشود طور که در این شکل مشاهده میهمان قابل مالحظه است. 9نتایج این مطالعه در شکل گرفت. 

دهد که آمد نشان می به دستخوردگی که از رابطه یک ها با کرنش لحظه آغاز چینمچنین مقایسه مقادیر کرنشیابد. ههای محوری افزایش میکرنش

 ی کوچک کمانش موضعی در لوله مشاهده نخواهد شد.هاییجاجابهدر مقادیر 



 

 

 
 جايي گسل به قطر لولهتغييرات بيشينه کرنش محوری با نسبت جابه -7شکل 

 

 

 گيرینتيجه .6
 

 استفاده افزار آباکوسنرم از سازیمدل جهت های مدفون در برابر حرکات گسل امتدادلغز پرداخته شده است.ن مقاله به مطالعه عددی رفتار لولهدر ای

با مدل  سازی از تطابق خوبی. نتایج مدلسازی شده استمدل پوسته هایالمان به کمک لوله و توپر بعدیسه هایالمان شده است. توده خاک به کمک

ور کلی با افزایش نسبت عمق دفن به قطر لوله، قطر به ضخامت لوله و نسبت که با ط سازی نشان دادبرخوردار است. نتایج مدل [7]وازوراس و همکاران 

 Δ/Dو  H/D ،D/tهای بزرگ یابد. همچنین مالحظه گردید که در نسبتهای محوری افزایش میجایی گسل به قطر لوله، مقادیر بیشینه کرنشجابه

توان در مقابل با کاهش نسبت قطر به ضخامت لوله و عمق دفن به قطر لوله میکمانش موضعی( در مقطع لوله خواهیم بود و )خوردگی شاهد وقوع چین

 احتمال وقوع کمانش موضعی را کاهش داد.
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