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   ها در زلزله پذیري و شناسایی مودهاي خرابی لوله بررسی آسیب
  

  چکیده
هاي  ها در زلزله   بررسی خرابیتاسیسات نفتی،اي  لرزهپذیري  یکی از مناسبترین روشها براي بررسی آسیب

 هاي بزرگی در مناطق داراي تاسیسات مهم نفتی  سال گذشته زلزله50 اینکه در با توجه به. گذشته میباشد
 توان خسارات احتمالی وارد بر  بررسی دقیق خسارتهاي وارده میبا است،رخ داده ) ها خصوصا پاالیشگاه(

 هرچند که بانک اطالعاتی قوي از تري برآورد نمود را بطور دقیقهاي آینده  هاي صنعت نفت درزلزله سازه
هاي  ر صنعت نفت ایجاد بانکاثرات زلزله در اکثر موارد موجود نمیباشد و از جمله مهمترین اقدامات د

توان  میهاي گذشته  ها وتجهیزات در زلزله  سازهرفتاربررسی با  همچنین .اطالعاتی از خسارات وارده میباشد
هاي قوي که در نزدیکی مراکز صنعتی  از جمله زلزله. کردمشخص  نقاط ضعف طراحی، اجرا و نگهداري را

 1980،)9/6 (1979 ،)6/6 (1971،)7/7 (1952، )3/6(1933لیفرنیا هاي کا توان به زلزله است می اتفاق افتاده
، میاگی )2/6 (1972ماناگوا نیکاراگوئه  ،)5/7 (1964، نیگاتا ژاپن )4/8 (1964آالسکا  ،)5/6 (1983 ،)9/5(

. اشاره کرد) 4/7 (1999وخصوصا زلزله ترکیه که درسال  ،)7/6 (1981، یونان )5/7 (1978کن اوکی ژاپن 
   .باشند ها بر اساس انرژي امواج درونی زمین می داخل پرانتز، بزرگاي زلزلهاعداد 

 دالیل توجه ویژه ،هاي ناشی از آن هاي گذشته و خرابی در این مقاله پس از بررسی اجمالی موارد خاص زلزله
 یاثرات ناشبندي رفع  در ادامه جدول پیشنهادي نگارندگان براي اولویت. شود به بررسی خطوط لوله ارایه می

 یکی از مهمترین مباحث این مقاله ها لهپذیري لو تعاریف آسیب. شود میلوله ارایه   خطوطیاز آسیب دیدگ
 ی خرابي مودهابه تفصیلدر ادامه همچنین . گرفته استمیباشد که در بخشی جداگانه مورد بررسی قرار 

مل آن ارایه شده و ارایه راهکارهاي مناسب ها در اثر زلزله در دو بخش رو زمینی و مدفون بررسی و عوا لوله
   . مقاله آورده شده استانتهايپذیري لوله در زلزله در  جهت کاهش آسیب

  
  لغزه زي، گسلش، روانگرایی، زمین، بهسابهسازيپذیري،  لرزه، آسیب زلزله، لوله، زمین:  کلیديکلمات
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  مقدمه -١
ها درچند دهه اخیر از مباحث  رات مکرر وتکامل آیین نامه درمقابل زلزله با توجه به تغییها زهساسازي به

منظور . باشد آنها درمقابل زلزله میپذیري  آسیب تعیین ،ها سازي سازهبهاولین گام جهت . گریز است غیرقابل
زمان   ارتباطات، ایمنی ونحوه عملکرد یک مجموعه درتجهیزات،، بررسی اي پذیري لرزه آسیباز بررسی 

مناطق داراي بیشترین سطح خطر توان  میسرعت وهزینه مناسبی  با استفاده ازاین روش با. باشد میوقوع زلزله 
سازي است، بهازي ودرنهایت اجراي بهسهاي اجرایی  براي مراحل بعد که شامل تهیه نقشه را تعیین و
زلزله وجود درحال حاضر استاندارد فراگیري براي ارزیابی تجهیزات موجود درمقابل .  کردبندي اولویت

 بهسازيبنابراین نحوه . گیرد با صالحدید صاحبان صنایع صورت می ها داوطلبانه و ندارد وعموما ارزیابی
 این صنایع تعیین دگانوتصمیمات مربوط به آن برپایه مالحظات سود وهزینه وبا توافق مالکان یا گردانن

هاي گذشته و رفتار  شده از زلزله  آموخته استفاده ازدرسهاي،پذیري یکی از روشهاي بررسی آسیب. شود می
این روش یک روش منطقی وقابل دفاع است زیرا شرایط واقعی . باشد می اي لرزهتجهیزات دربرابر نیروهاي 

 و با تلفیق شود میهاي گذشته بررسی    مشابه در زلزلههیزات تجاي لرزه و رفتار شود میمجموعه در نظر گرفته  
عالوه براین، روش مذکور رهنمون مناسبی براي تدوین . گردد می، نتایج ارزیابی  اطالعات وقضاوت مهندسی

  .باشد می صنایع اي لرزهنامه اي جهت طراحی  هاي آیین وتکامل دستورالعمل
 ی همین منظور درمقاله حاضر که به طور خاص به خطوط لوله پرداخته است، در ابتدا دالیل لزوم ارزیاببه
 بیان شده، در ادامه تعاریف عوامل ی و صنعتی زیست محیط،ي اقتصاديز منظرها خطوط لوله ايا لرزه
 يها  ازخسارتهاي وارده برخطوط لوله در زلزلهیهای ها آورده شده است، سپس نمونه  لولهيپذیر آسیب

  .ها در اثر زلزله آورده شده است  لولهی محتمل خرابيمختلف ارائه گردیده و در انتها مودها
 متعدد در ایران، متاسفانه مدارك و يها  رسد که با توجه به وقوع زلزلهی به نظر ميته ضرورذکر این نک
 به ویژه خطوط لوله انتقال نفت و گاز در ایران یافت ی حیاتي درباره تاثیر زلزله بر شریانهای جامعيها گزارش

  : از دو علت باشدی تواند ناشیاین امر م. شود ینم
 کشور که به علت حاکم بودن ی در بخش غرب و جنوب غربی انتقال مواد نفت تراکم خطوط لوله-الف  

ها جذابیتی براي  بودن نسبی شدت  کماین.  با شدت نسبتا کم استیهای زمینساخت زاگرس شاهد زلزله لرزه
   .کند هاي نفتی ایجاد نمی شرکتدر تصمیم گیران 

   قدرتمند درزمینه زلزلهی غیر دولتي عدم وجود نهادها-ب

   خطوط لولهيا  لرزهي و بهسازیدالیل لزوم ارزیاب -٢
 ي بر جای فراوانی و زیست محیطی مال،ی است که همه ساله خسارات جانی زلزله، جزو سوانح طبیعپدیده
 ،ی خسارات متعدد صنعت،ی و روستایي شهری مسکوني در محدوده هایعالوه بر خسارات انسان. گذارد یم
 17زلزله . گذارد ی مي بر جای صنعتی هستند که یک زلزله در نواحیضالت مهمترین معی و زیست محیطیمال
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 میلیارد 18 ی نمود، به طور تقریبيا  ازمیت را دچار خسارات گستردهی ترکیه که ناحیه صنعت1999آگوست 
دالر به اقتصاد ترکیه زیان رساند که بخش عمده آن به علت تخریب گسترده صنایع موجود در منطقه و 

 خسارت گسترده در پاالیشگاه توپراس در این یل از مهمترین دالییک.  مستقیم و غیرمستقیم آن بودتاثیرات
 تعبیه شده در مسیر خطوط لوله ي مناسب شیرهایها به دلیل عدم کارآی  در لولهیمنطقه، تداوم جریان مواد نفت

 بر   سقوط یک دودکش در اثری شکست خطوط لوله انتقال،يسوز  از علل شروع آتشیهمچنین یک .بود
 يها  و ایستگاهی آبرسانيها  لولهیخراب.  در محل، برآورد شده استخت این خطوط وجریان یافتن سويرو

 يها در زلزله.  جریان آب از دریاچه مجاور به منظور مهار آتش گردیديا پمپاژ نیز باعث قطع چهار هفته
 خسارت وارد ییلیون دالر به شبکه خطوط لوله آبرسان م21 یسالوادور به طور تقریب  سان2001ژانویه وفوریه 

 سان فرانسیسکو نیز قسمت عمده خطوط لوله آبی که با اتصال به مخازن، آب شهر را 1906در زلزله . شد
ها و خاك نرم، شکسته شده و باعث عدم کارآیی سیستم آبرسانی  کردند؛ در محل عبور از گسل تامین می
 با طراحی مناسب رفتار خوبی ايه  ویتیر نروژ نشان دادند که لوله1987 و کوالینگا 1983هاي  اما زلزله. شدند

شده به  شده یا مهار هاي مشاهده شده معموال به مقاطع خورده ها خرابی در این زلزله. از خود نشان خواهند داد
   .دو نقطه داراي تغییر مکان جانبی نسبی زیاد محدود شده بودند

نمایاند، عدم امکان تعمیم  ی انتقال نفت و گاز را بیشتر ميها ت خسارت در لوله که اهمیي دیگرموضوع
مانند خطوط لوله  (ي خطوط لوله شبکه ايدر سیستمها.  انواع خطوط لوله مختلف به یکدیگر استيویژگیها
 یه خط در سیستم خطوط لولاگردد ام ی از سیستم باعث از کارافتادن کل شبکه نمی در بخشی، خراب)یآبرسان

 ي کل سیستم و سیستمهایتواند خدمت رسان ی از سیستم میمانند خطوط انتقال نفت یا گاز، از کار افتادن جزئ
مدت و درازمدت   تبعات کوتاهي از زلزله دارایبنابراین، خسارات خطوط لوله ناش. وابسته را دچار وقفه نماید

 از خسارت ایجاد ی از هزینه ناشیا بخش کوچکدر واقع هزینه تعمیر خط لوله خسارت دیده تنه.خواهد بود
% 90 از قطع جریان بیش از یتخریب محیط زیست، توقف تولید صنایع و دیگر خسارات ناش. شده است
 از تخریب ی نحوه رفع تاثیرات ناش1در جدول . شود ی از تخریب خطوط لوله را شامل میخسارت ناش

  .داده شده استخطوط لوله به علت زلزله و اولویت آنها نشان 

  ها  لولهيتعریف عوامل آسیب پذیر -٣
لذا در این .  استيعوامل ضرورآن  تعیین راهکار رفع ي برارسان  مشترك از عوامل آسیبشناخت داشتن

شوند نامبرده شده و هر یک به اختصار  یها م  لولهیدیدگ  که در زمان وقوع زلزله باعث آسیبیبخش عوامل
   .اند تعریف شده
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  لرزش زمین -3-1
 آزاد شده، يپریود و دامنه این امواج به میزان انرژ. آید ی زمین به علت انتشار امواج در زمین به وجود ملرزش

 در مسیر گسترش موج، مسیر و شرایط خاك و یشناخت  نوع موج، شرایط زمین،يفاصله از منبع انرژ
 .شود ی منتقل می و روزمینیزمین زیري به سازه هايدر زمان گسترش موج انرژ.  داردی منطقه بستگیتوپوگراف

  . را تجربه نمایندی گذرایي نیز در زمان انتشار موج تغییرمکانها  مدفون مانند خطوط لولهيها امکان دارد سازه
  

   اولویت رفع اثرات ناشی از آسیب دیدگی خطوط لوله-1جدول 
  تاثیرات  اولویت رفع اثرات سوء

  تعمیرات دراز مدت  تعمیرات کوتاه مدت  زمان ممکن در اولین
         ناشی از نشت مواد نفتی-1

   ٭  ٭  هدر رفتن نفت
   ٭  ٭  آلودگی آبهاي سطحی
  ٭ ٭ ٭  آلودگی آبهاي زمینی
   ٭ ٭  مخاطرات انسانی

 ٭ ٭ ٭  تهدید حیات وحش
 ٭ ٭ ٭  تهدید گیاهان

     ٭  امکان آتش سوزي
     ٭  تهدید منابع آبی

   ٭ ٭  تخریب سیستم تصفیه آب
   ٭ ٭  یر نفتیتهدید ذخا

 ٭ ٭ ٭  تهدید فعالیتهاي اقتصادي وابسته
 ٭ ٭ ٭  تهدید زیبایی منطقه

         فعالیتهاي وابسته-2
     ٭  سم زدایی و جمع آوري نفت
  ٭  ٭ ٭  دفع نفت غیر قابل استفاده

     ٭  تعمیر خطوط لوله و بقیه تجهیزات
    ٭ ٭  راه اندازي خطوط لوله و بقیه تجهیزات  

     ٭  )مانند آتش سوزي( ویه رفع خطرات ثان
 ٭ ٭ ٭  تامین بهداشت و رفاه ساکنین
 ٭ ٭ ٭  حفاظت از حیات وحش
 ٭ ٭ ٭  حفاظت از پوشش گیاهی
 ٭ ٭ ٭  هنگهداري بهتر خطوط لول
   ٭ ٭  بازسازي ذخایر نفتی

   ٭ ٭  تامین منابع مالی براي ایجاد منابع آب جایگزین

   تغییرمکان ماندگار زمین -3-2
 ماندگار يتغییرمکانها. گاه را به صورت ماندگار جابجا کنند  توانند زمین ساختگاه و تکیهی ميا  لرزهامواج

 ماندگار شامل يانواع تغییرمکانها. باشند ی میزمین از جمله عوامل مهم آسیب در خطوط لوله مدفون و سطح
  . باشدی نشت و برکنش م،یگسلش، زمین لغزش، روانگرای
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  گسلش -3-2-1
 از این ی قائم و یا ترکیب،ی افقیتواند گسیختگ یافتد که م یها در سطح زمین اتفاق م  گسلی گسیختگمعموال
  . قرار دارند، بسیار زیاد استی که در منطقه گسیختگی تجهیزاتيآسیب پذیر. دو باشد

   یروانگرای -3-2-2
زیر این موضوع هم در .  به حالت مایع درآیدی مدت کوتاهيافتد که خاك برا ی اتفاق می زمانیروانگرای

 اتفاق ی مستغرق و بدون چسبندگيها  معموال در خاكیروانگرای. زمین و هم در سطح احتمال وقوع دارد
 که سطح آب باال ی و در مناطقی آب زیرزمینيها  معموال نزدیک به سفرهی مستعد روانگرایيخاکها. افتد یم

ر شده باشند نیز مستعد  پی که با مصالح غیر مهندسیمناطق. شود یو نزدیک سطح زمین است یافت م
 یروانگرای. یابد ی با افزایش شدت و زمان تداوم زلزله افزایش میاحتمال و شدت روانگرای.  هستندیروانگرای
 را به سطح زمین ی زیرزمینيها  توانند سازهیزا هستند که م  خسارتي از مهمترین پارامترهای جانبيو حرکتها

  .ك غرق کنند را در خای سطحيها سوق داده و یا سازه

  نشست -3-2-3
البته میزان تغییرمکان ماندگار در اثر . تر کرده و موجب نشست شود  تواند خاك را متراکمی زمین ملرزش

 غیر يسازد، ایجاد تغییرمکانها ی باشد اما آنچه نشست را مهم می مینشست کمتر از تغییرمکان در اثر روانگرای
  .باشد ییکنواخت در خاك م

  رانش خاك -3-2-4
شدت رانش خاك به زاویه .  را به حرکت درآوردی خاکيها  تواند تپهی لرزش زمین م،یوانگرای بدون ریحت

شیب، مقاومت، میزان آب و میزان تحکیم خاك و احتمال وقوع رانش خاك به زمان تداوم و شدت زلزله 
 را یابل توجه خسارات قو را مسدود نموده ی دسترسيها تواند راه یعالوه بر این، رانش خاك م.  داردیبستگ

  .به بار آورد

  برکنش -3-2-5
بیشترین ) اتصاالت (ی و خروجي نقاط وروديافتد بر رو ی پدیده که بیشتر به علت مولفه قائم زلزله اتفاق ماین

  . کندیآسیب را وارد م
 ی معرفي از عوامل آسیب پذیری برخي تعداد تعمیرات در طول لوله با توجه به نوع مصالح لوله برا1 شکلدر

  . نشان داده شده است3 بخش شده در

   گذشتهيها  خطوط لوله در زلزلهيسابقه آسیب پذیر -٤
 از آنها، بانک اطالعاتی در جهان ی ناشيها ی و ثبت خرابی متعدد در مناطق مسکونيها  وقوع زلزلهعلیرغم

طوط لوله  که از منظر خیهنگام.  در اختیار نداردی از زلزله در مناطق صنعتی از خسارات ناشیمدارك چندان
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دالیل این کمبود . یابد ی کاهش مم موجود باز هيها  مقدار دادهشود، ی به این موضوع نگریسته میانتقال
  : ناشی ازعوامل زیر دانستتوان ی را میها نسبت به مناطق مسکون داده
  . جدیدی نسبت به مناطق مسکونی عمر کم مناطق صنعت-الف
 که احتمال وقوع زلزله را در آنها نسبت به مناطق یق مسکون نسبت به مناطی وسعت کمتر مناطق صنعت-ب

  . دهدی کاهش میمسکون
 تجهیزات توجه شده است تا ي بیشتر به نحوه آسیب پذیر،ی در صورت وقوع زلزله در مناطق صنعت-ج
  . داخل سایتيها لوله
  .اند ق قرار نگرفته دقیی به علت دور از دسترس بودن در اغلب موارد مورد بررسی خطوط لوله انتقال-د
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مختلف در اثر عوامل گوناگونيها  لولهي آسیب پذیر-1 شکل
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 ازمیت در ترکیه، زلزله 1997 يها  مربوط به زلزلهي گزارش ها،ی هر صورت از بین مدارك قابل دسترسدر
 1971 نورتریج و زلزله 1994سکا، زلزله  آال2002 سان سالوادور، زلزله 2001 لوماپریتا، زلزله 1989
  .ست شده ای دیدگی خطوط لوله در آنها بررس فرناندو انتخاب شده و نحوه آسیب سان

   ازمیت1997زلزله  -4-1
 بامداد به وقت محلی 3درساعت 1999 آگوست 17 درروز سه شنبه 4/7 ثانیه به بزرگی 45 به مدت اي زلزله

 90این شهر صنعتی تقریبا در.  کیلومتري جنوب غربی ازمیت بود11له درمرکز این زلز. درترکیه اتفاق افتاد
 کیلومتر از مرکز زلزله فاصله دارد 320 دزلزله تا شرق آنکارا که حدو. کیلومتري شرق استانبول  قرار دارد

 نفر اعالم شدکه بیشتر این تلفات به لحاظ فروریختن ساختمانهاي 40000میزان مرگ ومیر . احساس شد
این زلزله بیشترین اثر را در کوچالی، ساکاریا و یالوا داشت .  طبقه اتفاق افتاده است8 تا 4ري ومسکونی تجا

 بعد از زلزله یزلزله کوچال.  ساختمانهاي مسکونی وتجاري منطقه گردیدی،که باعث خرابی تجهیزات صنعت
طبق بررسیهاي انجام . شود اد می قلمدی توکیو مهمترین زلزله در مناطق صنعت1923 سان فرانسیسکو و 1906

شرایط خاك محل،  شده میزان خسارات وارده به تجهیزات به پارامترهایی ازقبیل فاصله از مرکز زلزله، 
 آن باعث ایجاد ی محل گسل آناتولی که گسیختگ3و2 يدرشکلها.  نوع و عمر سازه بستگی داردیفیت،ک

داد داخل پرانتز تغییرمکان قائم واعداد بیرون پرانتز  اع2در شکل . زلزله ترکیه شده است، مشخص گردیده
  .تغییرمکان افقی گسل را نشان می دهند

. ها در منطقه پاالیشگاه توپراس نشست نامتقارن زمین برآورد شده است  لولهی علت آسیب دیدگمهمترین 
زمیت قراردارد تامین  کیلومتري شرق ا25پاالیشگاه ازمیت آب مورد نیازخود را از دریاچه اسپانسا که در 

) 4شکل (شکستگی خطوط لوله . شود کند که این آب توسط پمپ وخط لوله به پاالیشگاه منتقل می می
موجب شد که پاالیشگاه براي خاموش ومهارکردن آتش فقط محدود به ذخیره مخازن داخل پاالیشگاه شود 

  .که بسیار ناکافی بود
در .  شده بودندي نیز دچار خسارت بدون تخریب جدی سطحاستر ی پليها  در منطقه زلزله زده لولههمچنین
 متعددي هاي ی مختلف، شکستگی صنعتي در سایتهاي فوالديها  انتقال آب و لولهی بتني از داکتهایبرخ

  .شد مشاهده 

   لوماپریتا1989زلزله  -4-2
فرانسیسکو  سان Ms=7.1 و Mw=6.9  بايا  بعد از ظهر، زمین لرزه5:04 ساعت 1989 اکتبر سال 17در تاریخ 
 ی و طول جغرافیایی درجه شمال04/37 یکانون زلزله درعرض جغرافیای.  اطراف را به شدت لرزاندیو نواح

 عمده در یدر این زلزله خراب. داشت سانتاکروز قرار ي نزدیک قله لوماپریتا در کوه های درجه غرب88/121
هاي قدیمی چدنی و  سکو رخ داد و به طور جدي به لولهفرانسی  ساني مانند ناحیه بندرینقاط مستعد روانگرای

 و سانتاکروز یفرانسیکو، اوکلند، برکل در سان. هاي فوالدي کم فشار سیستم توزیع گاز خسارت وارد شد لوله
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 اینچ متعلق به تاسیسات 16 لوله با قطر تا 44همچنین .  رخ دادی آبرسانيها له در لوی مورد خراب600تقریبا 
 از جوشش ماسه که در این زلزله ي نمونه ا5در شکل . ایی در ترژر آیلند دچار خسارت گردیدنیروي دری

  .اتفاق افتاد نشان داده شده است
  

  
   میزان گسلش گسل آناتولی در زلزله ازمیت-2 شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   محل گسل آناتولی درمحل برخورد سه صفحه عربی ، آفریقا و اوراسیا-3 شکل
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   به پاالیشگاه توپراسی شکستگی خطوط لوله آبرسان-4 شکل

  

  
   از جوشش ماسه در زلزله لوما پریتاي نمونه ا-5 شکل

   سان سالوادور2001زلزله  -4-3
 ی عملکرد مناسبي شهری حیاتي سان سالوادور در السالوادور، شریانها2001 ژانویه و فوریه سال يها  زلزلهدر

برخالف مناطق .  بود1986 آموخته شده از زلزله ي درسهايرفتار نسبتا خوب آنها، بکارگیرعلت . داشتند
  میزان آسیب در خطوط لوله .  دادندان از خود نشی رفتار بسیار ضعیفی مناطق روستایی حیاتي شریان ها،يشهر
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 ناشی از ییات حي از تخریب شریان هايقسمت عمده ا.  میلیون دالر برآورد شده بود23 حدود یآبرسان
   . ایجاد شده استيها لغزش زمین

   آالسکا2002زلزله  -4-4
 از آالسکا رخ یدر بخش وسیع PGA=0.34g  درجه و با9/7 ي با بزرگاي زلزله ا2002در سوم نوامبر سال 

 این گسل مشابه گسل يلرزه خیز.  شدی کیلومتر معرف2150 با طول ی مسبب زلزله، گسل دنالیگسل اصل. داد
.  کیلومتر در امتداد این گسل اتفاق افتاد350 ل به طویدر این زلزله پارگ. س برآورد شده استسن آندریا
از  TAPS  انتقال نفت آالسکا موسوم بهي سازد، عبور خط لوله سراسری زلزله یاد شده را مهم میآنچه بررس

لومتر از این خط لوله  کی676). 6شکل ( اینچ است 48 کیلومتر و قطر 1287شمال به جنوب آالسکا به طول 
 گسل ي رودخانه و تعداد زیاد350 رشته کوه، 3این خط لوله از .  کیلومتر از آن مدفون است611 و یروزمین
 مسیر سه گسل مهم منطقه و 7بصورت خالصه در شکل .  از آنها فعال هستنديکند که بسیار یعبور م
 و تقاطع آن ی از گسل دنالی ناحیه گسلش ناش8  نشان داده شده و در شکل2002 رخ داده تا سال يها زلزله

  . دهدی خاك در زیر خط لوله را نشان میخط سیاه محل گسیختگ. با خط لوله مشخص شده است
   

  
  

  
   آالسکاي خط لوله انتقال نفت سراسر-6 شکل
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   مهم در مسیر عبور خط لوله نفت آالسکاي گسل ها-7 شکل

  

   
   در زیر خط لولهی از گسل دنالی ناشیتگ ناحیه گسلش و محل گسیخ-8 شکل

  
 موجود که مهمترین آنها تغییرمکان محتمل در اثر وقوع زلزله ي مناسب و برآورد نسبتا دقیق پارامترهایطراح
 است، باعث رفتار بسیار خوب و ایجاد حداقل خسارت و عدم نشت نفت در خط لوله ی از گسل دنالیناش

 ایجاد ی قبل از وقوع زلزله، محاسبات نشان دادند که این گسل توانای انجام شدهيها یطبق بررس. گردید



 
 

12

 متر در 1/9 ،ی برآورد شده جهت طراحیمقادیر حداکثر تغییرمکان سطح.  را دارد8 ي با بزرگايا زلزله
 طبق ضوابط مورد استفاده یمیانگین تغیر مکان سطح.  قائم محاسبه گردیدي متر در راستا1/2 و ی افقيراستا

 ی این مقدار را به اندازه کافیاما تیم طراح.  فرض شدر مت3 و برابر ییک سوم تغییرمکان حداکثر افق
 متر در راستاي قائم را به عنوان 5/1 و ی متر در راستاي افق1/6کارانه تشخیص نداد و تغییرمکانی برابر  محافظه

 کردند، ی را در غرب قطع میلی که خطوط لوله گسل دنالدر عمل در مح.  بکار بردیفرضیات طراح
 يها  از خط لوله قبل و بعد از زلزله و تغییرمکانی بخش9در شکل .  متر مشاهده شد2/6 تا 3/0تغییرمکان بین 

   . ضربه دیده نشان داده شده استي از تکیه گاه های نیز یک10در شکل .  از زلزله نشان داده شده استیناش

   
  )ب       (                                                                          ) الف(

   لوله قبل لز زلزله- لوله بعد از زلزله و ب- الف-9 شکل

   نورتریج1994زلزله  -4-5
فرناندو  هاي گاز، آب و سوخت در دره سان  مورد شکست در لوله1400 باعث 7/6 زلزله با بزرگاي این

خارج از این نواحی، الگوي . ها در نواحی با پتانسیل باالي روانگرایی اتفاق افتاد یاري از خرابیبس. گردید
. دهد هاي قدیمی با مصالح ترد را در اثر تغییر شکلهاي زمین نشان می پذیري لوله ها، آسیب پراکندگی شکست

. ري ناشی از فشار گسیخته شد اینچی از دوقسمت، یکی ناشی از کشش و دیگ22 یک لوله "بالبوا"در بلوار 
در این زلزله خرابی در .  اینچ، پارگی در محل اتصال مشاهده گردید12 تا 6هاي آب و گاز  در برخی از لوله

 شکست 117هاي فوالدي و  لوله  شکست در شاه123 لوله قدیمی، ط شکست در خطو35هاي گاز شامل  لوله
  .خوردگی نیز پس از زلزله مشاهده گردید مورد نشت ناشی از 394.هاي کمکی بود در لوله
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   سان فرناندو1971زلزله  -4-6
ترین آنها در لوله  هاي زیرزمینی جوش شده مشاهده شد جدي  مورد شکست در لوله80 از این زلزله پس

اگرچه لوله در ناحیه مستعد برکنش قرار . استیلن دیده شد  با جوش اکسی1930قدیمی ساخته شده در سال 
هاي  لوله.  اتفاق افتادد،خوردگی کرده بودن ت در اثر نیروهاي فشاري که در لوله ایجاد چینداشت، اما شکس

  .جدید در همان منطقه سالم ماندند
  

   
   تکیه گاه آسیب دیده در زلزله آالسکا-10 شکل

  ها در اثر زلزله  در لولهی خرابيمودها -٥
تر هستند که این حاالت، که  شده  اثر زلزله، شناخته مربوطه دريها گاه ها و تکیه  در لولهی از حاالت خرابیبرخ

به همین علت در دو .  و مدفون تفاوت دارندی سطحيها  در لولهشوند، ی نامیده می خرابيبه عنوان مودها
  . شوندی می و مدفون بررسی سطحيها  در لولهیبخش، مود خراب

  ی سطحيها  در لولهی خرابيمودها -5-1
  : توان به شرح زیر نام بردی را می خرابيمودها ، (piping)کشی  و لوله (pipeline) ی سطحيها در لوله

  شکست لوله اتصال دهنده تجهیزات مهار نشده -5-1-1
 ي صورت اتصال لوله انعطاف ناپذیر بین تجهیزات مهار نشده، امکان شکست لوله در اثر تغییرمکان نامساودر

 توان از این نوع شکست یپذیر، م اتصاالت انعطافبا مهار کردن تجهیزات و استفاده از . تجهیزات وجود دارد
  . دهدی از این نوع شکست را نشان مي نمونه ا11شکل .  نموديجلوگیر
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    شکست لوله اتصال دهنده تجهیزات مهار نشده-11شکل

   متصل به مخازنيها شکست لوله -5-1-2
 مستقیم مخازن مانند ياه  گذشته عالوه بر آسیبيها  از آسیب وارده به مخازن در زلزلهي عمده اقسمت
 متصل به يها  متحرك، به دلیل شکست لولهيها  از سقفی ناشيسوز  و آتشی الماس،ی پافیليها کمانش

 نوع اتصاالت و ن بسیار کم ایيپذیر  مدفون به علت انعطافی یا خروجي وروديها مخازن به ویژه لوله
پذیر به  با استفاده از اتصاالت انعطاف. باشد ی قابل تحمل توسط مخزن و لوله متصل ميها اختالف تغییرمکان

 و 12ي در شکلهای از این نوع خرابيا نمونه. یابد ی مدفون، امکان این نوع شکست کاهش ميها ویژه در لوله
 از يتواند باعث جلوگیر یپذیر که م  از اتصال انعطافيا نه نمو14همچنین در شکل .  نشان داده شده است13

  . مخزن گردد نشان داده شده استشکست لوله متصل به
   

  
    متصل به مخازنيها  شکست لوله-12شکل
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   متصل به مخازنيها  شکست لوله-13شکل

  

   
   از اتصال انعطاف پذیر در محل ورود لوله مدفون به مخزني نمونه ا-14شکل

  یشکست در اتصاالت مکانیک -5-1-3
 از خمش دچار شکست شده و باعث نشت مواد یش بیش از حد ناي در اثر تنشهای از اتصاالت مکانیکیبرخ

 صحیح و استفاده از اتصال با ظرفیت مناسب و همچنین کنترل نیرو در محل یطراح. شوند یاز محل شکست م
 ی بروز این نوع خرابمال باعث کاهش احتی عدم افزایش آن از مقدار در نظر گرفته شده در طراحياتصال برا

 18 و 17 يهمچنین در شکلها.  نشان داده شده استی از این نوع خرابيا مونه ن16 و 15 يدر شکلها. شود یم
  .پذیر با مکانیسم بسیار ساده نشان داده شده است  انعطافی از اتصاالت مکانیکيا نمونه
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  ی شکست در اتصاالت مکانیک-15 شکل

  

   
   شکست درمحل فلنج-16 شکل

  

   
  پذیر  انعطافی اتصال مکانیک-17 شکل
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  پذیر  انعطافی دیگر از اتصال مکانیکی نوع-18 شکل

  گاه ها  تکیهيها از رو لغزش لوله -5-1-4
 يها گاه  تکیهي موارد باعث تاب خوردن و سقوط آن از روی به لوله وارد کرده و در برخی جانبی نیرویزلزله
توان از این  یم صل مناسب، در فوايا  لرزهيها گاه گاه لوله و تعبیه تکیه  سیستم تکیهيبا مهاربند. شودی میثقل

  . نشان داده شده استیاب از این نوع خريا  نمونه19در شکل  . نمودي جلوگیرینوع خراب

   
  ها گاه  تکیهيها از رو  لغزش لوله-19 شکل

   معلقيها لغزش لوله -5-1-5
 ی جانبي نیرو ازیتوانند با تاب خوردن ناش ی معلق نیز ميها گاه ثابت، لوله  تکیهي دارايها  لغزش لولههمانند

 یبا حفظ فاصله مناسب و کاهش تغییرمکان جانب. زلزله، به اطراف برخورد کرده و دچار خسارت شوند
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در شکل .  زمان زلزله وجود داردر از تخریب و ایجاد خسارت ديها، امکان جلوگیر محتمل در این نوع لوله
  . نشان داده شده استی از این نوع خرابيا  نمونه20

   
   معلقيها لغزش لوله -20 شکل

   متصل در محل اتصاليها شکست لوله -5-1-6
 دارد متصل باشد، به خصوص اگر لوله ی که امکان حرکت جانبيا  به لولهی با مهار جانبيا  که لولهی صورتدر
 شدید ی جانبيتر از لوله مهار شده باشد؛ امکان شکست اتصال در زمان اعمال بارهابیش ی حرکت جانبيدارا

 را در زمان ی معلق نیز شکست مشابهيها شده به سقف همچنین اتصال لوله مهار. زلزله وجود داردمانند باد و 
 را یها احتمال بروز این نوع خراب  لولهیپذیر و مهار جانب استفاده از اتصاالت انعطاف. کند یزلزله ایجاد م
   .اده شده است نشان دی از این نوع خرابيا  نمونه23 و 22 و 21 يدر شکلها.  دهدیکاهش م

   
   شکست لوله ضعیف مهار شده در محل اتصال به لوله مهار نشده-21 شکل
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    شکست لوله ضعیف مهار شده در محل اتصال به سقف معلق-22 شکل

  

   
   مهار نشدهي شکست لوله ضعیف مهار شده در محل اتصال به لوله قو-23 شکل

  ی ناکافیاتصاالت اصطکاک -5-1-7
 يها  این نوع اتصاالت، امکان سقوط لولهي و یا شل شدن پیچهایتصاالت اصطکاک صورت عدم کفایت ادر
 اتصاالت يریز اجتناب از استفاده از این نوع اتصاالت تا حد امکان و کنترل برنامه.  بر آنها وجود داردیمتک

از این نوع  ي نمونه ا24 شکل در.  را کاهش دهدی از این نوع خرابیتواند خطرات ناش ی موجود، میاصطکاک
   . نشان داده شده استیخراب
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  ی ناکافی اتصاالت اصطکاک-24 شکل

  یعدم کفایت اتصاالت جوش -5-1-8
این .  وارده در زمان زلزله هستندي تحمل بارهاي فاقد کفایت الزم برای از موارد اتصاالت جوشيدر بسیار

و یا ...)  جوش منقطع و  کرمو بودن،،یخوردگ( از کیفیت نامناسب جوش یتواند ناش یعدم کفایت م
. باشد...)  و یرف فلز مصیبعد جوش، طول جوش، مشخصات مکانیک( ینامناسب بودن جوش از نظر کم

 از عدم کفایت جوش در ی ناشی احتمال بروز خرابی و تطابق اجرا با طراحی اتصاالت جوشيا کنترل دوره
 محتمل به علت عدم کفایت يها یاز خراب یهای  نمونه26 و 25 يدر شکلها.  دهدیزمان زلزله را کاهش م

   .جوش نشان داده شده است

   
   در برشی شکست اتصال جوش-25 شکل
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   درخمشی شکست اتصال جوش-26 شکل

   مهار نشدهيلغزش تکیه گاه ها -5-1-9
 نشده ی پیش بینی جانبي که در آنها تمهیدات الزم جهت جذب نیروی اصطکاکيگاه ها  افتادن تکیهامکان

 یها و مهار جانب گاه مهار کردن این تکیه.  آن زیاد استیسقوط لوله و آسیب دیدگاحتمال  نتیجه است و در
 نشان داده ی از این نوع خرابيا  نمونه27در شکل . کاهد ی لوله در زمان زلزله میلوله به آنها از احتمال خراب

    .شده است

   
   مهار نشدهي لغزش تکیه گاه ها-27 شکل
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   مدفونيها ر لوله دی خرابيمودها -5-2
 يها ی در خاك شامل لغزش، جابجایی از تغییرمکان و خرابی مدفون ناشيها  در لولهی خرابي مودهاعمده
  . باشدی می از تحکیم خاك و مهمتر از همه روانگرایی نشست ناش،ي و عمودیافق

   از لغزش زمینی ناشیخراب -5-2-1
 خاك در اثر ی که احتمال جابجاییوله در مناطق که ذکر شد، باید تا حد امکان از احداث خطوط لهمانگونه

 با ،یدر صورت اجبار به احداث خط لوله در این نواح.  وجود دارد، اجتناب شودیزلزله یا دیگر عوامل محیط
.  از لغزش خاك گرفته شودی لوله ناشی خرابيجلو...) تثبیت خاك، مسلح نمودن خاك و (تمهیدات مناسب 

  . لغزش زمین نشان داده شده استهاي مختلف نسبت به موقعیترفتار لوله با  28در شکل 
  
  

  
  
  
  
  

  با زاویه نسبت به راستاي لغزش) ج(عمود بر راستاي لغزش               ) ب(موازي با راستاي لغزش                ) الف( 
   در شرایط مختلف  از لغزش شیبی لوله در اثر نشست ناشرفتار -28 شکل

  یاز جابجای ی ناشیخراب -5-2-2
 به جدار لوله وارد يفشار  وی کششي از زلزله، تنشهای ناشي خاك اطراف لوله به علت نیروهای اثر جابجایدر
 یهمچنین در صورت. باشد  می باشد، قادر به تحمل این تنشهای مقاومت کافي که لوله دارایدر صورت. آید یم

 ي به همراه خاك پیرامون خود بوده و بنابراین تنشهایایپذیر باشند، قادر به جابج که لوله یا اتصاالت آن شکل
) يپذیر مقاومت یا شکل( فوق یاگر لوله واجد هیچیک از دو ویژگ. یابد یایجاد شده در جدار لوله کاهش م

 از يا  نمونه29در شکل . یابد ی خاك اطراف افزایش می آن به علت جابجاییدیدگ نباشد، احتمال آسیب
  . نشان داده شده استر خاك مجاویجابجای لوله در اثر یخراب

   در محل اتصالیخراب -5-2-3
 نشست یا ،ی از جابجایی مدفون نیز به علت تاثیرات ناشيها  اتصال در لولهي محلها،ی سطحيها  لولههمانند

 يها پذیر در لوله استفاده از اتصاالت انعطاف.  برخوردارندی باالیيپذیر  از آسیبیلغزش خاك و روانگرای
 نحوه رفتار لوله 30در شکل . گردد یها در زمان زلزله م  لولهیدیدگ نیز باعث کاهش احتمال آسیبمدفون 

 کشش و خمش

  و خمشفشار
 کشش و خمش   خمش              

  و خمشفشار
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 نیز رفتار مناسب یک لوله مدفون 31درشکل . پذیر در زمان زلزله نشان داده شده است  اتصاالت انعطافيدارا
    .تپذیر است در زمان زلزله کوبه ژاپن آورده شده اس  اتصاالت انعطافيکه دارا

  
  
  
  
  
  
  
  

   خاك مجاوری لوله در اثرجابجایی سازوکار خراب-29 شکل
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  ی از روانگراییپذیر در برابر نشست ناش  نحوه عملکرد اتصاالت انعطاف-30 شکل
  

  
  
  
  
  
  
  

  پذیر در زلزله کوبه  رفتار مناسب لوله با اتصاالت انعطاف-31 شکل
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  ی از روانگرایی ناشیخراب -5-2-4
 يها در لوله. باشد ی مدفون ميها  لولهی از مهمترین دالیل خرابی یکی فاقد چسبندگياکها در خیروانگرای
با روانگرا شدن خاك، . باشند ی می از روانگرایی نگهدارنده لوله در معرض تخریب ناشيها  نیز پایهیسطح

با . گیرد یقرار میابد و لوله در معرض نشست  ی به شدت کاهش می و جانبی ثقليمقاومت آن در برابر بارها
توان از وارد آمدن آسیب به آن، به علت  یپذیر، م  لوله توسط تعبیه اتصاالت انعطافيپذیر افزایش شکل
 و اجتناب از ی مستعد روانگراییمشخص کردن نواح.  نمودي جلوگیری از روانگرایی ناشيها تغییرمکان

 ي براي دیگريها  خاك، راهیافزایش چسبندگ ویژه مانند ات تمهیديگیر احداث لوله در آن مناطق یا بکار
 دریچه بازدید تخریب شده به علت 32در شکل . باشند ی می از روانگرایی لوله ناشیدیدگ اجتناب از آسیب

  . خاك نشان داده شده استیروانگرای
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  ی نشست دریچه بازدید به علت روانگرای-32 شکل

  

  
  ط لوله آالسکا در جنوب گسل دنالی خ91له نزدیک درگاه تنظیم شیر پدیده روانگرایی در مسیر لو -33 شکل
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  نگرایی در مسیر  خط لوله آالسکاپدیده روا -34 شکل

  گیري نتیجه -٦
با توجه به مطالب بیان شده در بخشهاي پیشین، نکاتی که در طرح ایمن و اجراي مناسب خطوط لوله به منظور 

  :باشند عبارتند از  میاي خطوط قابل اشاره کاهش خطرپذیري لرزه
لغزش،  وجود گسل، پتانسیل روانگرایی، زمینانتخاب مناسب محل اجراي لوله از نظر شرایط ساختگاهی،  -

  .رانش و نشست خاك 
  .اي ساختگاهی  طراحی مناسب با توجه به پارامترهاي لرزه-
  .پذیر پذیري مناسب براي لوله با تعبیه خم و اتصاالت انعطاف  لحاظ انعطاف-
  .هاي متصل به هم و متصل به تجهیزات از لحاظ تغییرمکان جانبی نسبی  توجه به مشخصات لوله-
  .ها از لحاظ ایجاد پایداري مناسب و کافی براي لوله گاه لوله  توجه به تکیه-
  .ها به زمین پذیري کافی در محل اتصال لوله  ایجاد انعطاف-
  .یا ناپیوسته در خطوط انتقال طوالنی ایجاد ساختار کنترل و مانیتورنگ پیوسته -
  .هداف عملکرديانشانی و طراحی آنها با باالترین   توجه خاص به خطوط لوله انتقال آب آتش-
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