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  چكيده

  همواره موجب وارد آوردن آسيبهاي بسيار شديدي به سازه PGDپديده تغييرشكلهاي بزرگ و ماندگار زمين موسوم به 
ي كه همواره  از جمله سازه هاي.يكي از انواع اين نوع تغييرشكلها پديده گسلش مي باشد. هاي نزديك به آن مي شود

خطوط لوله مدفون گاز، نفت، آب و فاضالب به عنوان . مورد تهديد اين نوع تغييرشكل قرار مي گيرد، خطوط لوله است
 به علت طول زياد و لزوم در حالي كه. ي در حالت خدمات دهي باقي بمانندشريانهاي حياتي مي بايست در هر شرايط

بر اين اساس مطالعه و . روي گسلهاي فعال و ايجاد تقاطع با آنها مي باشند ناگزير از عبور از ،عبور از محلهاي خاص
از طرفي از جمله قويترين و بهترين ابزارهاي شناخت رفتار . شناخت رفتار خط لوله در محل گسل ضروري به نظر مي رسد

) سانتريفوژ(ايط شتاب باال خصوصاً در شرايط فقدان تاريخچه موردي معتبر از پديده، مدلسازي فيزيكي از پديده در شر

. خط لوله مدفون تحت گسلش نرمال و معكوس مدنظر قرار گرفته استبه همين دليل مدلسازي سانتريفوژ .  مي باشد

  كشورگسلهاي فراوان درروي سراسري از ... شايان ذكر است عبور هزاران كيلومتر خطوط لوله گاز، آب، نفت و

آزمايشهاي انجام گرفته اولين آزمايشهاي مدلسازي سانتريفوژ در . ن مي كندضرورت پرداختن به موضوع را دوچندا
ش آن ارائه تحت گسلش معكوس در دنياست كه گزار و نيز اولين آزمايش سانتريفوژ از مدلسازي خط لوله  ايرانكشور

ن مقياس مربوطه و نيز در سانتريفوژ، قواني لوله پيوسته مدفون يزيكي خطمدلسازي فجزييات مقاله  در اين. خواهد شد
همچنين در اين مقاله به عنوان اولين پژوهش آزمايشگاهي سانتريفوژ .  استتصاوير و نتايج حاصل از آزمايشها ارائه شده

  . مدلسازي سانتريفوژ تشريح شده استمفهوم  و در ايران،  مشخصات دستگاه سانتريفوژ دانشگاه تهران

  

  شريانهاي حياتي، خطوط لوله، زلزلهسلش، مدلسازي سانتريفوژ، گ :كلمات كليدي

  

  

  مقدمه. 1

 حفظ حيات موادي است كه برايمل اچراكه ح. خطوط لوله در هر كشوري جز شريانهاي حياتي آن كشور به حساب مي آيد 

مله از ج. لذا باقي ماندن در وضعيت خدمات دهي در هر شرايط براي خطوط لوله از ضروريات مي باشد. بشر ضروري مي باشد
زلزله از طريق عواملي همچون تغيير شكلهاي . تهديدهاي بسيار جدي براي خطوط لوله بالياي طبيعي و در راس آن زلزله است



  چهارمين همايش بين المللي مهندسي ژئوتكنيك و مكانيك خاك ايران

   تهران-1389 آبان 12 و 11

  

  )MSKROJ (532: شماره و كد مقاله

 همچون گسلش خطوط لوله را تهديد مي ) PGD(ناشي از انتشار امواج زلزله و يا تغيير شكلهاي بزرگ ماندگار در سطح زمين 
و آسيبهاي ) 1 -شكل( حركت گسل مي تواند به طرق مختلفي بر خط لوله اثر گذاشته پديده گسلش با توجه به نوع. نمايد

  ). 2 -شكل(جدي را به آن وارد نمايد

  

  

 )برشي ( گسل افقي) الف

  

  

  

  )نرمال ( گسل قائم) ب

  

  

  

  گسل  معكوس) ج

  

   الگوهاي مختلف گسلش و رفتار لوله تحت آن-1شكل 

  

  

  ر اثر گسلش نمونه لوله آسيب ديده د-2شكل 

  

 ميالدي تاكنون تحقيقات آماري، تحليلي و عددي زيادي براي شناخت رفتار، ميزان آسيب 70به همين دليل از دهه 
ليكن با توجه به محدوديت شديد و .  پذيري و روشهاي كاهش آسيب پذيري خطوط لوله طرح ريزي و به انجام رسيده است

اريخچه موردي اثر گسلش بر خطوط لوله در زلزله هايي كه تاكنون رخ داده است فقدان اطالعات مفيد و دقيق ثبت شده از ت
. ، ارزيابي نتايج تحقيقات تئوريك و تحليلي صورت گرفته در اين موضوع را دشوار و راه توسعه آنها را ناممكن مي نمود[1]

از .  و مدلسازي فيزيكي از اين پديده شدندبنابراين محققان بمنظور پر كردن اين خالء، متوجه بكارگيري روشهاي آزمايشگاهي
 ميالدي تحقيقاتي قابل توجهي در آمريكا و ژاپن و با حمايت ادارات و سازمانهايي همچون شركت گاز توكيو، 2003سال 

البته . ددر اين راستا آغاز گردي... آژانس شريانهاي حياتي آمريكا، بنياد ملي علوم در آمريكا، مركز تحقيقاتي مهندسي زلزله و 
با وجود اينكه گسلهاي قائم و معكوس فراواني بيشتري در طبيعت نسبت به گسلهاي راستا لغز دارند، اغلب مدلسازي هاي 

  . صورت گرفته در اين سري تحقيقات بدليل سهولت مدلسازي، متمركز بر گسلش راستا لغز بود
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يا و شرايط موجود كشور ايران يعني واقع شدن بر روي با اين مقدمه مبني بر ضرورت مطالعه در اين زمينه در سراسر دن
 كيلومتر خط لوله فشار قوي برون شهري گاز، 28000(كمربند زلزله و دارا بودن هزاران كيلومتر خطوط لوله آب، گاز طبيعي

 تحقيق در و نفت كه تامين كننده نياز داخلي و همچنين صادراتي كشور مي باشد، اهميت)  كيلومتر خط لوله شهري160000
  . اين زمينه را در كشور ايران بيش از پيش روشن مي سازد

 1gشايان ذكر است با توجه به اينكه طول بسيار زيادي از خط لوله تحت اثر گسلش متاثر مي شود، مدلسازي فيزيكي 

از تكنولوژي سانتريفوژ مي لذا بهترين روش ممكن براي مدلسازي استفاده . از آن بسيار دشوار، پرهزينه و تقريباً ناممكن است
  . ثقل طول تاثير واقعي تري از لوله شبيه سازي گرددباشد تا با باال بردن شتاب 

  مدلسازي سانتريفوژ. 2

  مفهوم مدلسازي سانتريفوژ. 2.1

اً بزرگي از آنجا كه مسايل ژئوتكنيكي غالباً داراي ابعاد بزرگ مي باشند و مدلسازي آنها با اعمال ضرايب كوچك نمايي  نسبت
از طرفي ماهيت رفتار سازه هاي ژئوتكنيكي . در آنها قابل توجه مي باشد) اثر مقياس(همراه است، خطاهاي ناشي از مدلسازي

 بر اين مساله افزوده شده و آثار سوء كوچك تار متفاوتي را نشان مي دهند نيزكه وابسته تنش بوده و بسته به سطح تنش وارده رف
اما اگر  بتوان به طريقي شرايط تنش در نقاط متناظر مدل و واقعيت را با هم يكسان نمود، در اين . ازدنمايي را مضاعف مي س

سانتريفوژ ژئوتكنيكي دستگاهي است كه با . شرايط تا حدود بسيار زيادي مشكل ناشي از خطاهاي اثر مقياس ناچيز مي گردد
از كوچك شدن مدل را جبران نموده و خطاهاي مدلسازي را افزايش موضعي شتاب گرانشي توسط دوران، كاهش تنش ناشي 

قوانين مقياس در محيط سانتريفوژ براي مدلهاي مختلف متفاوت مي باشد و تابع معادالت حاكم بر آن مسئله . كاهش مي دهد
   .در ادامه قوانين حاكم بر مدل خط لوله ارائه خواهد شد. است

  

  نسانتريفوژ ژئوتكنيكي دانشگاه تهرا. 2.2

كه اولين سانتريفوژ ژئوتكنيكي فعال در ايران مي باشد و با تحقيق حاضر سانتريفوژ ژئوتكنيكي دانشكده فني دانشگاه تهران 
 فرانسه و از مدل ACTIDYN SYSTEMSساخت شركت عمالً راه اندازي و آزمايشهاي نخست خود را تجربه مي كند، 

C67-2 سانتريفوژ . اده شده استتصوير آن نشان د ) 3( مي باشد كه در شكلC67-2 از نوع سانتريفوژهاي تيري بوده كه 
 .  استداراي سكوي شناور

  

    تصوير سانتريفوژ ژئوتكنيكي دانشگاه تهران-3شكل 
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صاالت گردشي ات) وزنه هاي تعادل، د)بوم سانتريفوژ، ج) سبد شناور، ب) اين سانتريفوژ داراي اجزايي همچون  الف
سيستم كنترل اتوماتيك ) روپوش ايروديناميك، ي)، و)درايور(سيستم رانش )هيدروليك و اتصاالت لغزشي الكترونيك، ه

  .مشخصات اين دستگاه ارائه شده است) 1(در جدول . باالنس در حالت پرواز و اجزاء جزئي ديگري مي باشد

 

   مشخصات سانتريفوژ دانشگاه تهران -1جدول 

  مقدار  واحد  همشخص

  g  5-130  بازه شتاب اعمالي

  - +/g  2/0  دقت شتاب اعمالي

  rpm 38- 208  بازه سرعت چرخشي

  m  3  شعاع چرخش

  g  kg  1500 100حداكثر وزن مدل تا شتاب 

  g  kg  500 130حداكثر وزن مدل تا شتاب 

m3  )ارتفاع*عرض*طول(ابعاد مدلحداكثر 
  0/1*8/0*8/0  

 
 

  جعبه دوبخشي شبيه ساز گسل. 2.3

 سانتي متر مي باشد كه قابليت مدلسازي گسلش 102* 76* 68شبيه ساز گسل بكار رفته جعبه اي آلومينيومي به ابعاد 

از همين نگارندگان بصورت مبسوط ) 2(جزييات بيشتر درباره اين شبيه ساز در مرجع شماره. نرمال و معكوس را دارا مي باشد
  . ارائه شده است

  

  قوانين مقياس . 2.4

  ابعاد خطي: الف

  : از مدل برابر است باhm فرض شود، تنش نرمال در عمق Ngاگر ميدان شتاب سانتريفوژ 

)1                           (                                       mgvm hN ..ρσ =  

  :و در واقعيت نيز تنش برابر است با

)2       (                                                             pvp hg..ρσ =  

vmvpحال اگر  σσ  :  باشد، آنگاه خواهيم داشت=

)3                      (                                              
1. −= Nhh pm  

و براي كرنش ) N:1(بنابراين براي تغييرمكان نسبت . است) N:1(براي ابعاد خطي ) مدل:واقعي(ياس به عبارت ديگر ضريب مق
) 1:1( كرنش بدست آمده از مدل نيز همان منحني واقعي بوده و داراي ضريب مقياس -همچنين منحني تنش. است) 1:1(نسبت 

  . مي باشد

  سختي محوري: ب

بنابراين الزم است ضريب . حقيق در اين پژوهش، نيروي محوري در لوله استاز ديگر عوامل اثر گذار در مدل مورد ت
ضريب مقياس نيروي محوري معادل با ضريب مقياس سختي محوري . مقياس نيروي محوري در مدل و واقعيت محاسبه گردد
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در . است)  دوم بعد طولاز توان(و سطح مقطع لوله )) 1:1(از بعد تنش ( نيز حاصلضرب مدول االستيسيته سختي محوري؛ است
  :نتيجه حاصل مي گردد

)4       (                                                               
2

N
AE

AE

mm

pp =  

بنابراين خواهيم . A= π.d.tسطح مقطع لوله با دقت خوبي برابر است با )  كوچك باشدt/d(در شرايط لوله هاي جدار نازك 
  :داشت

)5      (                                                             
2

..

..
N

dtE

dtE

mmm

ppp =  

  سختي خمشي: ج

مقاومت خمشي لوله از ديگر عوامل اثر گذار در پاسخ لوله است و مي بايست در مدل و واقعيت به درستي با هم مرتبط 
به طريق مشابه روشهاي فوق خواهيم . ي سختي خمشي لوله استخراج شودبراي اين منظور الزم است ضريب مقياس برا. گردند
  :داشت

)6                 (                                                       
4

N
IE

IE

mm

pp =  

  : است، بدست مي آيدI=πd3t/8و براي مقاطع جدار نازك كه 

)7      (                                                               
4

3

3

..

..
N

dtE

dtE

mmm

ppp =  

  

  مشخصات خاك مورد آزمايش. 2.5

مشخصات فيزيكي و مكانيكي اين .  است161مصالح خاكي بكار رفته در تحقيق، خاك دانه اي از نوع ماسه فيروزكوه 
  . در مقايسه با دو نوع ماسه ديگر آورده شده است ) 2(ماسه در جدول 

  

 مشخصات  ماسه هاي فيروزكوه، تويورا و سنگن ياما -2دول ج

 Gs emax  emin  D50  نوع ماسه
(mm)  

FC  Cu  Cc  K 
(cm/s)  

 161ماسه 

  فيروزكوه

65/2  874/0  548/0  27/0  1%  58/2  88/0  0125/0  

  -  25/1  54/1  %0  17/0  597/0  977/0  65/2  ماسه تويورا

  -  21/1  15/2  %3/2  27/0  55/0  911/0  72/2 ماسه سنگن ياما
  

  

  ابزار بندي. 2.6

در اين سري از آزمايشها هدف اصلي ديدن رفتار كلي لوله و نحوه تغيير شكل و يا تسليم احتمالي لوله بوده است تا بر 
 تنها از ماركر به همين علت در اين آزمايشها. شود رفتار سنجي در موقعيتهاي مختلف لوله انتخاب  مناسب برايمبناي آن ابزار

  .نگي بر روي سطح خاك استفاده شده است و بيشتر مشاهدات عيني از نحوه تغيير شكل لوله مدنظر بوده استر
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  نتايج آزمايشها. 3

 8/0  ميليمتر و ضخامت جدار8/12آزمايش اول لوله مسي با قطر. نتايج گزارش شده مربوط به دو آزمايش مي باشد

 آزمايش شده است؛ بنابراين 40gاين لوله در شتاب . متر قرار گرفته استميلي 70ميلي متر كه تحت گسلش معكوس به ميزان 

  ميليمتر و ضخامت جدار   18/22آزمايش دوم مربوط به لوله اي با قطر . مي باشد)  3(ابعاد لوله واقعي مدل شده به شرح جدول 
 در ادامه نحوه تغيير شكل لوله و تصاوير.  تحت گسلش نرمال واقع شده است40gميليمتر از جنس مس است كه در شتاب  1

  . خاك روي آن را نشان داده است

 مدل و معادل واقعي آزمايشهاي انجام شدهمشخصات   -3جدول 

  مورد  آزمايش دوم  آزمايش اول
  معادل واقعي  مدل معادل واقعي   مدل

  m(  0128/0  512/0  02218/0  887/0(قطر لوله 

  m(  0008/0  032/0  001/0  04/0(ضخامت جدار 

  m(  070/0  8/2  070/0  8/2(مقدار گسلش 

  نرمال  معكوس  نوع گسلش
  

  

   گسلش معكوس، تصوير از باال– 4شكل

  

  
   گسلش معكوس، مقطع از خاك و لوله تغييرشكل داده– 5شكل

Fault   
Trace 

Pipeline 
Trace 

A 

A 

Pipeline 
Trace Fault  

Trace 
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  5 و 4 در شكل  A، محدوده  گسلش معكوس، مقطع از خاك و لوله تغييرشكل داده– 6شكل

  

   
   گسلش نرمال– 7 شكل

  

  
   گسلش نرمال، تصوير از باال– 8شكل
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  ، مقطع خاك گسلش نرمال–  9 شكل

  نتيجه گيري. 4

  مدلسازيهاياولين آزمايشراه اندازي اولين سانتريفوژ ژئوتكنيكي در كشور ايران و نيز  گزارشي از مقالهاين در 

همچنين به .  كه مدلسازي خطوط لوله مدفون تحت اثر گسلش نرمال و معكوس مي باشد، ارائه گرديدسانتريفوژ در كشور
نتايج بدست آمده حاكي از موفقيت . اختصار مفهوم مدلسازي سانتريفوژ و نيز قوانين مقياس مرتبط با مدلسازي مدنظر  بيان شد

از . ه در مدل مطابق با نمونه هاي رخ داده در طبيعت مي باشدآميز بودن مدلسازي صورت گرفته دارد و تغيير شكلهاي رخ داد
نتايج اين آزمايشها براي انتخاب ابزاربندي مناسب براي رفتار سنجي مدل استفاده خواهد شد تا آزمونهاي بعدي با ابزاربندي 

  . انجام شده استوفقيت با مشايان ذكر مدلسازي خط لوله تحت گسلش معكوس براي اولين بار در دنيا . مناسب تكرار شود

  تشكر و قدرداني

بدين . اين مقاله حاصل پروژه تحقيقاتي است كه با حمايت دانشكده مهندسي عمران دانشگاه تهران صورت گرفته است
وسيله از كليه مسئوالن محترم دانشكده، پرسنل محترم آزمايشگاه مكانيك خاك ومدلسازي فيزيكي تشكر و قدرداني مي 

  . سپاسگزاري مي گردد  نموده اندري كه از پروژه حمايت مالياز آقاي مهندس پيرنظهمچنين . گردد
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