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بـه یکـدیگر و تشـدید     آنهـا ي حیاتی به دالیلی چون گسـتردگی زیـاد، وابسـتگی عملکـرد     هانایشر :چکیده
ها از اهمیت خاصی برخوردارند. خطوط انتقـال آب و خطـوط   با سایر سازه آنهادیدگی به علت اثر متقابل  آسیب
ها، به توجه و دقت خاصی  هاي خاص آنها نسبت به سایر سازه وزیع آب شهري، به علت اهمیت و ویژگیاصلی ت

 صـورت  بـه  یـا  و آن اتصـاالت  بدنـه،  تخریـب  سبب به است ممکن مدفون ي لوله خطوط خرابی نیازمندند. انواع
و  لولـه شـدن   خم یا و ابیدنت ترکیدگی،  شکستگی، سبب به بدنه خرابی .باشد اتصاالت و بدنه خرابی از ترکیبی
اتصال  قطعات آمدن بیرون اي، مهره و پیچ اتصال رفتگی در جوش، ترکیدگی و شکستگی سبب به اتصال خرابی

به همین جهـت در   .است بدنه خرابی از بیشتر مراتب به اتصاالت در خرابی دهد که می نشان مطالعات. باشدمی
اع اتصاالت مورد استفاده در خطوط لوله مـورد بررسـی قـرار گیـرد.     اي انواین مقاله سعی شده است رفتار لرزه

 هـاي ناپیوسـته اتصـاالت غیرقابـل انعطـاف، نسـبت بـه اتصـاالت        لولـه  در دهـد نشـان مـی   شده انجاممطالعات 
ها با یکـدیگر و  ها به اتصاالت لولهپذیري بیشتري در اثر نیروهاي زلزله دارند و اکثر خسارتآسیب ریپذ انعطاف

صـحیح نصـب    ي جنس اتصال با توجه به جـنس لولـه و نحـوه    شوند. همچنین نوع وها مربوط میسایر سازه یا
  .طول عمر خط لوله داشته باشد باال بردننقش اساسی در  تواند یماتصال 

  

  پذیراي، خطوط لوله، شریان حیاتی، اتصاالت انعطافرفتار لرزه ها:کلیدواژه
  
  مقدمه -1

ي اصـلی  نهااشـری  ي اصـلی در زمـره   خطوط انتقـال آب 
زیـر   به شرححیاتی محسوب شده که داراي سه ویژگی مهم 

  باشند: می
  گستردگی زیاد -
  ي حیاتیهاشریانبه یکدیگر و دیگر  آنهاوابستگی عملکرد  -
هـاي   با سـازه  آنهادیدگی به علت اثر متقابل  تشدید آسیب -

 دیگر.

ي نهاایدر صورت وارد شدن خسارات و صـدمات بـه شـر   
 )،رسـانی  آبحیاتی در ناحیه شـهري (بـراي مثـال خطـوط     

اي از آب به هدر خواهد رفت، بلکه  مالحظهحجم قابل تنها نه
ی، تلفات انسانی و اقتصادي بـر  طیمح ستیزخسارات  متعاقباً

را نیز به همراه  دست نییپا ساتیتأسروي مناطق جمعیتی و 
 ي بکهرســانی شــخواهــد داشــت. بــروز اخــتالل در خــدمت

توانـد باعـث    می رسانی آبي حیاتی از جمله خطوط هاشریان
هـا، قطـع    سوزي هاي ثانویه بعدي مانند آتش تشدید خسارت

ــانی و بهداشــتی و   ارتباطــات، انفجــار، توقــف خــدمات درم
هـاي واگیـر در مراکـز جمعیتـی،      همچنین گسترش بیماري

  صنایع و اماکن در معرض آسیب احتمالی شود.
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، حرکـت  هـا  بیبزرگ ناشی از شکست شهاي  تغییرشکل
عمق صدمات  هاي کم ها در ترانشه ها و شناور شدن لوله گسل
در  .آوردمـی اي در شبکه خطوط لوله مدفون به وجود  عمده
ــه ــف زلزل ــاي مختل ــدید ه ــارات ش ــا خس ــر دنی  روي سراس
 از جملـه مختلف  ساتیتأسو ) Lifelinesحیاتی (هاي  شریان

  .وارد شده استخابرات برق و م ،گاز، آب ساتیتأس
 ،سانفرانسیسـکوي آمریکـا   1906سـال   ي لـرزه  زمین در

آب و خطـوط لولـه    ي هیتصف ساتیخسارات شدیدي به تأس
آب شـرب و   نیکه باعـث عـدم تـأم    انتقال شهر وارد گردید

لـرزه   هاي متعدد در سطح شهر بعد از وقوع زمین سوزي آتش
 یـن زلزلـه  از خسـارات وارده بـه خطـوط لولـه در ا     ].1[ شد
 9متـر بـا    24/1توان به خرابی یک خـط لولـه بـه قطـر      می

  ].2[ زانویی و اتصاالت جوشی اشاره کرد
کشیدگی  بیرونبه توان می ،از نمونه خسارات در اتصاالت

 ي گسـیختگی و خرابـی اتصـاالت تـوپی در زلزلـه       اتصاالت،
. در این زلزله در اثر شکاف ) اشاره نمود1964(ي ژاپن نیگاتا

و شکسـت   دهیـ د بی، اتصاالت آس  جاده یخوردگ ین و تركزم
 آنهاها و خارج شدن فشاري و روانگرایی سبب باال آمدن لوله

بـزرگ شــهر   ي لـرزه  در زمــین]. 3[ از زمـین گردیـده اسـت   
در جایی وسـیعی  هجاب 1985مکزیکوسیتی در سپتامبر سال 

هاي آب شرب سیستم تخریب روي داد و سبباراضی  برخی
میلیـون   4آن بیش از  ي شد و در نتیجه خطوط لوله ژهیو به

  ].1دند [نفر به مدت سه هفته فاقد آب آشامیدنی بو
ــه ــدو ي در زلزل  1993در ســال  اولیــر -نانســئی -هوکای
بـا اتصـاالت واشـر السـتیکی در      PVCتوزیع  ي خطوط لوله

ــا شــهر ــه بیشــتر   31در  کیتاهیام ــد ک محــل آســیب دیدن
 ].4[ باشـد تگـی اتصـاالت مـی   بـه دلیـل در رف   خسارتشـان 

 آوجـی  در جزیـره  هوکودان در این شهر و در شهر ها یبررس
بود، نشـان داد   1995در سال کن  -هیوگو ي که کانون زلزله
ي لوله در نواحی شـکاف زمـین قـرار    ها یخرابکه بسیاري از 

ـ کـه بـه علـت     داشتند ي ناشـی از فروریـزش   هـا  ییجـا هجاب
توزیـع   ي ک که خطوط لولهي کوچها جادههاي تند در  بیش

یی هـا  خسارتقرار داشتند اتفاق افتاد. در اکثر موارد  آنهادر 

ي هـا  نشستو  ها شکافبه  شود یمکه شامل لغزش اتصاالت 
، )1(در شکل  ].4[ در سطح زمین مربوط است کنواختیریغ

 ي در زلزله نیگاتا در شهر دهید بیآساي از خطوط لوله نمونه
اي از ، نمونه)2( شکل ].4[ شده است نشان داده 2007سال 
 2010 ي در محل اتصـال در زلزلـه   PVCدیدگی لوله آسیب

  ].5[ دهدرا نمایش می چرچ کرایست
  

  

  ].4نیگاتا [ 2007ه فوالدي در زلزل دیدگی اتصال لولهآسیب ):1(شکل 
  

  

 2010محـل اتصـال در زلزلـه    در  PVC دیدگی لولـه آسیب): 2شکل (
  .]5چرچ [ کرایست

  

 ،کالیفرنیـا نیـز   نـورثریج  ي لـرزه  نیدر زم 1994در سال 
تصفیه و خطوط  ساتیتهیه آب شرب از جمله تأس ساتیتأس

لوله اصلی انتقال و توزیع آب به دلیل تخریب دائمـی زمـین   
   ].6[ دچار شکستگی شدند

ي گذشـته خسـارات شـدیدي بـه     هـا  زلزلههمچنین در 
ناشـی از   (PGD) ي دائمـی هـا  ییجاهجابخطوط لوله در اثر 

 1995روانگرایی وارد شده است. در زلزلـه هیوگـو در سـال    
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هـاي چـدن   نشـان داد اتصـاالت لولـه    آمده عمل به مشاهدات
  ]. 6[ اند شدهجا هداکتیل در راستاي شکاف جاب

شهر کوبه ژاپن در مخازن  ي لرزه نیدر زم 1995در سال 
بسـتر   جاییهجابنگهداري و شبکه توزیع آب شهري به دلیل 

هـا و   مـورد شکسـتگی، تخریـب لولـه     2000بـیش از   زمین
درصد خرابـی   63که شهر گزارش شده  آب شرب ساتیتأس
اتصـاالت)   شدن جداو نشت به دلیل خرابی اتصاالت ( ها لوله
اسـتفاده از مصـالح صـلب و     یطـورکل  بـه بوده اسـت.   ها لوله

انعطاف در اتصاالت، نرخ خرابـی بـاالتري نسـبت بـه     غیرقابل
. لذا بهتر اسـت از اتصـاالت   کند یمایجاد  ریپذانعطافمصالح 

جهت مقابلـه بـا ضـربه     ریگ ضربهي ها بلوك يجا به مهارشده
در اثـر  ي مهـاري  هـا  بلـوك زیرا ممکن اسـت   ؛استفاده شود
محل  ها دربخشی از خرابی لوله]. 7[ جا شوندهروانگرایی جاب

 )3(در شـکل  افتـد.  مـی  هـا اتفـاق  اتصال آنها به سایر سـازه 
 النـدرز  دیدگی لوله در محل اتصال به مخزن در زلزلهآسیب

  نشان داده شده است.
  

 
  ].2الندرز [ دیدگی لوله در محل اتصال به مخزن در زلزلهآسیب ):3(شکل 
  

در خصوص اثرات زلزله بر عملکرد خطوط لوله مطالعات 
بـه   2012در سـال   ]7[ کاالهـان  مختلفی انجام شده اسـت. 

 25اثرات زلزله روي خطـوط لولـه در نیوزلنـد طـی      بررسی
هـا از سـال   سال اخیر پرداختند. در ایـن مطالعـه اثـر زلزلـه    

بـر روي   2011در سـال   چـرچ  کرایستتا زلزله  اجکامبی 1987
هاي چـدنی مـورد   لوله و PVCفوالدي، بتنی،  يها لولهانواع 

کمتـرین   دهد یمبررسی قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان 
بـوده   PVCو  یلنیات یپل يها لولهخسارت یا نشت مربوط به 

ها بر اثر عوامـل مختلـف ماننـد کمـانش، بـرش      و سایر لوله
، پـیچش و ... دچـار شکسـت و یـا     ازحد شیبجانبی، کشش 

  اند.نشت شده
به بررسی عملکرد ] 2[ و همکارانم اراجر 2014در سال 
ختنـد و  جـایی گسـل پردا  همدفون در اثر جاب ي خطوط لوله

شـدگی  نشان دادند در مناطق با خطر گسلش باال عمق دفن
حداقل باشد تا خاك محدودیتی براي حرکت  بایستلوله می

  لوله ایجاد ننماید. 
 

  انواع اتصاالت مورد استفاده در خطوط لوله -2
محـل اتصـال    عمومـاً که نقاط ضعیف خطـوط لولـه    از آنجا

سیسات است أیرآالت و تهاي لوله به یکدیگر یا به سایر ش شاخه
هـاي مـذکور    و حوادث شکست و نشـت آب مربـوط بـه محـل    

  نماییم.ها را معرفی میهاي اتصال انواع لولهباشد، ابتدا روش می
در دو  یطـورکل  بهاتصاالت مورد استفاده در خطوط لوله 

   :]8[ گیرندنوع اصلی زیر قرار می
شـامل اتصـال جوشـی، اتصـاالت      اتصاالت صـلب: الف) 

داراي  عمومـاً سبیده و اتصاالت فلنجی است. اتصـاالت صـلب   چ
مزیــت اســتحکام و ســادگی بــوده و در جهــت طــولی در برابــر 

مزیـت اتصـال جوشـی،     ضـمناً نیروهاي محوري استقامت دارد. 
باشـد. در   بنـدي مـی   عدم نیاز آن به قطعه قابل تراکم جهت آب

 تصـور  بـه هاي دلخـواه   روش اتصاالت صلب، خط لوله در طول
و احتمال نشت آب در اتصـاالت   شده ساختهپیوسته و یکپارچه 

 يریکـارگ  بـه  صـرفاً در حداقل ممکن است. ملزومات ایـن روش  
اتصـاالت   نـان یاطم قابـل و  نقص یبافراد متخصص جهت اجراي 

هاي اتصال الزم اسـت   گذاري، در محل است. بعد از عملیات لوله
کپـارچگی  هـاي داخلـی و خـارجی تـرمیم گردنـد تـا ی       پوشش

حفاظت لوله برقرار بمانـد. از آنجـا کـه اتصـاالت صـلب قابلیـت       
کامـل   طور بهاحتمالی خط لوله  يهاآنمک رییتغانعطاف ندارند، 

 عمومـاً هاي فـوالدي   لوله علت نیا بهشود و  توسط لوله جذب می
  هاي بزرگ را دارند. جاییهمقاومت کافی در برابر جاب
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 پـی  هـاي جـی آر   لوله اتصاالت چسبیده بیشتر در مورد
)GRP( شـود. گرچـه ایـن روش داراي مقاومـت      استفاده می

مقاومـت   بنا بـر لیکن  ،نسبی در برابر نیروهاي محوري است
پی در برابر نیروهاي محوري، خاصیت  آر هاي جی پایین لوله

  شود. ها محسوب نمی فوق مزیتی براي آن لوله
کم اتصـاالت فلنجــی توسـط رینــگ از جـنس قابــل تــرا   

شوند و داراي این مزیـت هسـتند کـه پوشـش      ي میبند آب
اتصال فلنجی  ضمناًها بعد از اجرا تخریب نشده و  داخلی لوله
  ی قابل انفصال است.راحت بهبعد از اجرا 

در خط  انعطاف قابلاتصاالت  :انعطاف قابلاتصاالت ب) 
 کـه  آنکنند ضمن  لوله، قابلیت جابجایی عرضی را فراهم می

. نمایند طولی در اثر انبساط لوله را نیز جذب می انمک رییتغ
ــلاتصــاالت  معمــوالً ــر  انعطــاف قاب در جهــت طــولی در براب

نیروهاي محوري استقامت ندارد و لـذا در نقـاط تحـت اثـر     
ي بتونی یـا غیـره   بندها پشتنیروهاي محوري الزم است که 

تـوان همـراه بـا     را مـی  انعطـاف  قابـل منظور گردد. اتصـاالت  
اي تقویتی و مهاري اجرا نمود که باعث افزایش هزینه ه میل

شـود. ایـن اتصـاالت توسـط      و پیچیدگی اجراي اتصـال مـی  

 ي دهنـده  نشانشوند که خود  ي میبند آبرینگی قابل تراکم 
بایستی از نوع مقـاوم در   بند آب. جنس رینگ ستآنهاضعف 

  برابر عوامل شیمیایی و کهولت انتخاب گردد.
توان به دو گروه اصـلی پیوسـته و   را میها همچنین لوله

هـاي گذشـته نشـان    زلزلـه  ي ناپیوسته تقسیم کـرد. تجربـه  
هاي ناپیوسته با اتصاالت گوي و کاسه نسبت به دهد لوله می
 )1(در جدول  پذیري بیشتري دارند.آسیبهاي پیوسته لوله

خواص انواع اتصاالت مورد استفاده در خطوط لولـه مقایسـه   
  شده است. 

  
متداول در اتصاالت و  رسانی آبهاي انواع لوله -3
  آنها

  هاي فوالديلوله -3-1
اگـر در مسـیرهاي انحنـادار یـا      ژهیو بههاي فوالدي لوله

در هـا  نسبت بـه سـایر لولـه   شوند،  داراي شکستگی استفاده
بیشـتر در حالـت    آنهـا  يریپـذ  بیند و آسـ برابر زلزله مقاوم

ها در مقایسـه   . این لولهافتد یاتفاق م برخورد عمود بر گسل
. ننـد یب یچدنی، بتنی و آزبست کمتـر آسـیب مـ    يها با لوله

  .مقایسه خواص انواع اتصاالت مورد استفاده در خطوط لوله ):1(جدول 
 محدودیت کاربرد مزایاي کاربرد انواع لوله قابل کاربرد انواع اتصال لوله

 اتصال صلب جوشی
 مقاومت محوري فوالدي

 جاییهابمقاومت ج
 نیاز به تخصص و ابزار براي نصب

 لنیات یپل نیاز به مرمت پوشش در محل اتصال بعد از اجرا

 پی آر جی اتصال صلب چسبی
 مقاومت محوري

 جاییهجابمقاومت 
 نیاز به تخصص و ابزار براي نصب

 اتصال صلب فلنجی
 فوالدي

 چدن داکتیل

 مقاومت محوري
 جاییهجابمقاومت 

 نفصالقابلیت ا
 بند آبوابستگی به رینگ 

 پی آر جی غالف و حلقه الستیکی  انعطاف قابلاتصاالت 
 يریپذ انعطاف

 سادگی اجرا
 قابلیت انفصال

  بند آبوابستگی به رینگ 
 عدم مقاومت محوري

 ي نسبیریپذ انعطاف چدن داکتیل گلندي انعطاف قابلاتصاالت 
 بند آبوابستگی به رینگ 

 عدم مقاومت محوري
 هزینه باال

 ساکت و اسپیگات انعطاف قابلاتصاالت 
 چدن داکتیل

 پی آر جی
 بتونی

 يریپذ انعطاف
 سادگی اجرا

 بند آبوابستگی به رینگ 
 عدم مقاومت محوري
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هـا در  هـا ممانعـت شـود، کـاربرد آن     ن لولهاگر از خوردگی ای
متوسـط حتـی بـدون اتصـال     و  خطر کم با زیخ مناطق زلزله

صـورت   قبول است. الزم به ذکر است که در قابل ریپذ انعطاف
یکپارچـه در آوردن   صـورت  بـه اتصـال جوشـی و   استفاده از 

 يتر بهتر و مناسب يا توان انتظار عملکرد لرزهخطوط لوله می
  ت.ها داش از این لوله

  
  اتصال جوشی -3-1-1

هاي فوالدي وجـود دارنـد   سه نوع اتصال جوشی در لوله
جوش گوشه  -2، طرفه کجوش گوشه ی -1از:  اند عبارتکه 

جوش گوشـه دوطرفـه و   . جوش نفوذي کامل -3و  دو طرفه
، طـرف  کیـ نسـبت بـه جـوش گوشـه     جوش نفوذي کامـل  

در منـاطق بـا    دلیـل اي بهتري دارند. به همین عملکرد لرزه
لغزش و گسلش) اسـتفاده از  خیزي باال (روانگرایی، زمینلرزه

  شود.این نوع اتصاالت توصیه می
رغـم خسـارت   هیوگـوکن در ژاپـن علـی    1995در زلزله 

و محل اتصال لوله به سایر  ها خموارده به اتصاالت مکانیکی، 
جوشـی قوسـی عملکـرد     اتصـال  باهاي فوالدي ها، لولهسازه

  ].9[ مناسبی در برابر حرکات شدید زمین داشتند
  
  اتصال فلنجی -3-1-2

ها، پمـپت (سایر تجهیزااتصال لوله به  هايیکی از روش
یا لوله به ) ... هاي حرارتـی، راکتـورها وکمپرسـورها، مبـدل

 یآسـان  بـه از آنجا که این اتصال د. باشمیاتصال فلنجی  ،لوله
 شـود، در مـواردي کاربرد دارد که الزم اســت نصـب و جدا می

متناوب جهت بازدید یا تعمیر باز و بسته شود.  صورت بهخط 
 دهاياستاندارضوابط بایستی اتصاالت  در طراحی و نصب این

ASME B16.5  ]10 [وAPI 6D  ]11 [رعایت گردد .  
  
  هاي چدن داکتیل لوله -3-2

تـر  توانند براي قطرهاي پـایین  هاي چدن داکتیل می لوله
 64تـرین انـدازه موجـود     خطوط انتقال استفاده شوند. بزرگ

بلیـت  باشد. همچنین اتصاالت مکانیکی با خاصیت قا اینچ می

و  EBAA Iron EX-TE~DL00انقبـاض و انبســاط ماننــد  
 EBAA Ironشـده بـا اتصـال گـوي و سـاکت ماننـد        ترکیب

تواند تا  توانند مورد استفاده قرار گیرند. قابلیت انبساط می می
اینچ با توجه به قطر لوله متفاوت باشد. حداکثر چرخش  24
اشـد. در  ایـنچ ب  12درجه براي لوله بـا قطـر    20تواند تا می

مورد  SIIو  Sخیزي باال اتصاالتی مانند کوبوتا  مناطق با لرزه
ژاپن عملکرد  ي هاي گذشته گیرد که در زلزله استفاده قرار می

   ].13[ اند اینچ داشته 24بسیار خوبی در قطرهاي 
  

  بتنی دهیتن شیپهاي لوله -3-3
خیزي متوسط و زیاد اتصـاالت بایـد در    در مناطق با لرزه

ر مهـار شـوند تـا از در رفـتن اتصـال در زمـان زلزلـه        یکدیگ
دو نوع اتصال وجـود دارد:   یطورکل بهجلوگیري به عمل آید. 

جوش و قالب. براي اتصاالت جوشی، الزم است کـه اطـراف   
  کامل جوش داده شود.  طور بهاتصال 

اتصاالت معمول بـا واشـر   ] ALA2005 ]12 در دستورالعمل
ارائه  ،رودمی به کار RCCPو  PCCPهاي  پالستیکی که در لوله

شده است. در بارگذاري کششی، گروت سـیمانی درون اتصـال،   
کند. این اتصاالت  بارهاي کششی را تا مقدار مشخصی تحمل می

در  یکیاسـتات  درویـ هاز بارهـاي   عموماً در معرض فشـار ناشـی  
(بـدون    کنترل ترك منظور به، psi  12درجه با فشار 25هاي  خم

کامـل   طور بهشوند. الزم است تا این اتصاالت می ایشنشت) آزم
ها ایجـاد کنـد. در    شوند تا مهار کامل در نزدیک خمداده جوش 
ي بتنـی  هـا  لولـه یـات اتصـاالت   ئي و جزآرماتورگـذار  )4(شکل 

  مورد استفاده در ایران نشان داده شده است. دهیتن شیپ
  
  سنگین اتیلن پلی هاي لوله -3-4

یل عدم امکان نشت، فاسد شدن، نصـب  به دل ها لولهاین 
 قرن مینآسان و مقاومت در برابر حرکت خاك و فشار، حدود 

اتیلن گیرند. از طرفی چون پلیاست که مورداستفاده قرار می
هـا  ترموپالستیک اي ویسکواالستیک است و مثل تمامیماده

 زمـان دچـار   دهد، بر اثـر مـرور  رفتار خزش از خود نشان می
  دماي معمولی  در اي حتیچنین پدیده شود.یم شکل رییتغ
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 .]13 [مورد استفاده در ایران  دهیتن شیپجزییات یک نمونه لوله  ):4(شکل 

پـذیرد و هماننـد دیگـر    کـم نیـز صـورت مـی     نسبتاًو فشار 
زمـان،   اتیلن به سه پارامترها، خواص مکانیکی پلیپالستیک

محاسبات مربوط به بنابراین در ؛ و فشار وابسته است حرارت
توسـط   هـا، همـواره مقـادیر خـواص مکـانیکی     طراحی لولـه 

  شوند.تعیین می مدت یطوالن يها شیآزما
، بستگی به کاربرد خط لوله، هااتصاالت این دسته از لوله

که شامل روش الکتروفیوژن  ها و شرایط پروژه دارد نیازمندي
باشد. از روش الکتروفیوژن بات فیوژن و اتصاالت پیچی می و

هـاي توزیـع گـاز و اتصـاالت پیچـی بـراي       در شبکه معموالً
شـود.  اتمسفر اسـتفاده مـی   10تا فشار  رسانی آبهاي پروژه

اتـیلن مطـابق   هـا اتصـاالت جوشـی پلـی    بـراي سـایر پـروژه   
  رود. آلمان به کار می] DIN 16963 ]14استاندارد 
از اتصاالت جوش ن اري اتصاالت با روش بات فیوژجوشک

هاي آب و فاضالب و شبکه توزیـع آنهـا،   در سیستم لب به لب
ایـن نـوع   . شـود  نشانی در فشارهاي مختلف استفاده میآتش

انجام شود بهترین روش اتصال  یدرست به که یدرصورتجوش 
باشـد. در اتصـاالت جوشـی،    اتیلن میدر لوله و اتصاالت پلی

ی جوشکار، ییت جوش و بازده آن بستگی به مهارت و تواناکیف
و تجهیزات مربوطه و  دستگاه جوش تناسب و کارایی مناسب

  .ول و قوانین جوشکاري داردمیزان رعایت اص
 خطـوط آب و فاضـالب   اتـیلن، در از اتصاالت پیچی پلی

. اتصـاالت  ودشـ بار استفاده مـی  4اتیلن در فشارهاي زیر پلی
گونـه آسـیبی   باز و بسته شده و هیچ و سریع یراحت بهپیچی 

در تر اینکه مهمکنند و اتیلن وارد نمیبه لوله و اتصاالت پلی
  .باشندمی ی نیز کامالً مقاومیبرابر مواد شیمیا

 دارنـد  خوبی اي لرزه رفتار فیوژن هاي جوش با ها لوله این
اتـیلن  هاي پلیشوند. لوله می توصیه خیز مناطق زلزله براي و

 گذشته هاي زلزله در و هستند مناسبی پذیري داراي انعطاف
 برابـر  در زمان گذشت با اما؛ ]15[ اند شده آسیب دچار کمتر
بـه   نسـبت  بایسـتی  شـوند و مـی  هیال هیال آب در موجود کلر

  .کافی داشت دقت هاآن عمر طول
  
  معمولی (خاکستري) چدنی هاي لوله -3-5

 نـر  صورت بهکه  ها لولهت مورد استفاده در این نوع اتصاال
 آمار و است شکننده زلزله در برابر حرکات باشد میو مادگی 

را  مـادگی  و نر محل در آب نشت یا دررفتگی عموماً گذشته
در محل اتصال نسبت  ها لولهاین  یطورکل به است. داده نشان

 ذشـت گ پذیرتر هسـتند. همچنـین بـا   ها آسیببه سایر لوله
  ].16[ شوند می ترشکننده اتصاالت این زمان

  
  سیمانی آزبست هاي لوله -3-6

پذیرند و از  آسیب زلزله برابر در سیمانی آزبست هاي لوله
 آسـیب  هـا  لولـه  ي بدنـه  شده و شکستگی دچار اتصال محل
 علـت  بـه  السـتیکی  ي حلقه سه با اتصال حالت بینند. در می

ـ  مکانا نیز و ها ارتجاعی حلقه خاصیت  طـرف  دو جـایی هجاب
از کمتـر   اتصـال  نـوع  ایـن  پذیري بـآسی مجاز، حد در لوله
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  .باشد می لوله ي بدنه
  

  آرمه بتن هاي لوله -3-7
نـر و مـاده    صـورت  بـه اتصاالت  معموالًآرمه  هاي بتندر لوله

 ونداشـته   ارتجـاعی  خاصیت مادگی و نر اتصاالت کلیه .هستند
 زیـاد  زلزله موقع در اتصال حلم در آب نشت و رفتگی در امکان
 الستیک و فوالدي ي حلقه از استفاده اتصال، در حالت این است.
  .دارد آن حاالت نسبت به سایر کمتري پذیري آسیب ي،بند آب
  
  اتیلنی پلی و پالستیکی يها لوله -3-8

 هستند پذیر انعطاف اتیلن پلی و PVCپالستیکی  هاي لوله
 دچـار  زلزلـه  در لـذا  ،دارد جـاعی ارت رفتـار  هم آنها اتصاالت و

مورد استفاده در  PVCهاياکثر لوله .شوند می کمتري آسیب
 هاي مسکونی با اتصـال چسـبی  ب ساختمانالکشی فاضلوله

 هاي. انواع اتصاالت مورد استفاده در لولهشوندپیوند داده می
اتیلن شامل اتصال نر و مادگی، جوشی، فلنجی و چسبی پلی
کـه از   U-PVCي هـا  لولـه  دهـد  یمات نشان باشد. مطالعمی

در محل اتصال جلوگیري شده در خطوط توزیـع   هاآنلغزش 
ي زیاد زمـین و  ها ییجاهجابآب داراي مقاومت باال در مقابل 

ــرزهو عملکــرد  باشــند یمــهمچنــین روانگرایــی خــاك  ي ا ل
  ].4[ ي شدید دارندها زلزلهمناسبی در 

  
  GRP   هاي لوله -3-9

ی مشخصی خراب آمار هنوز و هستند جدید هاي لوله نوع از
 نسـبت بـه ضـربه    GRP هـاي  انـد. لولـه   نداشـته  هـا  زلزله در

هـا شـامل   لولـه  این در استفاده مورد اتصاالت پذیرند. آسیب
باشد. پیچی، نر و مادگی و مکانیکی می اتصال چسبی، فلنجی،

 براي شده تقویت جوشیجی آر پی  هاي لوله اتصاالت انواع از

  .گردد می توصیه خیز لرزه مناطق در ها لوله نای
  
  پذیراتصاالت انعطاف -4

در کـاهش   مؤثريش قپذیر ناستفاده از اتصاالت انعطاف 
ـ     ثیرات أنیروهاي وارده بر لوله در اثـر انقبـاض و انبسـاط و ت

اي و ارتعاشـات  هاي لـرزه جاییهجاب ومخرب ناشی از نیروها 
شـوند  ه سه دسته تقسیم مـی ها دارد. این اتصاالت بدستگاه

گیرهـاي  لـرزه  -2، گیرهاي آکاردئونیلرزه -1 که عبارتند از:
ــزي شــیلنگ -3و  الســتیکی ــاي خرطــومی فل اتصــاالت  .ه
نقاط مناطق با خطر باال مانند گسلش، در توانند میمکانیکی 

هـا مـورد اسـتفاده قـرار     جاییهیا سایر جاب و با خطر نشست
  گردد. نیکی در ادامه تشریح میگیرند. دو نوع اتصال مکا

 سـه  ایـ  دو ک،یـ  با انبساط قابل اتصال بیترک نوع اول:
هـاي  معمـول در لولـه   طـور  بهاین اتصال  .ریپذانعطاف اتصال

هـاي ناشـی از    هـا و کـرنش   کـاهش تـنش   منظور بهفوالدي 
لوله  که یدرصورتهاي پل جاییهتغییرات درجه حرارت یا جاب

  رود.به کار می ،شودمی داشته  نگههاي پل توسط پایه
 هـا جهـت تطـابق    همچنین این اتصـال در محـل گسـل   

معمول  طور بهرود. هاي ناشی از گسلش به کار می جایی هجاب
ـ  تا چندین ایـنچ توانند  میاتصاالت قابل انبساط  جـایی  هجاب

اما قابلیـت تحمـل    ،طولی را در جهت محور لوله جذب کنند
اي  جایی زاویههجاب که يطور بهرند. اي زیاد را ندا چرخش زاویه

تحمل کنـد.  تواند  میاینچ را  96تا  60 درجه براي قطر 2تا 
پـذیري لولـه در برابــر    ترکیـب دو عامـل فـوق مــانع آسـیب    

  شود. ها می هاي محدود محوري و چرخشی لوله تغییرشکل
محـدود چرخشـی    نسـبت  بهمشکل این سیستم ظرفیت 

پذیر و قابل انبساط  ت انعطافباشد. واشر موجود در اتصاال می
هـاي تـدریجی ناشـی از عوامـل مختلـف       جاییهتواند جاب می

اما  ،مانند تغییرات درجه حرارت را بدون شکست تحمل کند
هاي ناگهانی کماکان ضعف دارد. با توجـه   جاییهدر برابر جاب

ــات موجــود ــه اطالع ــه حــال تحــت  ،ب ــا ب ــن اتصــاالت ت  ای
  اند. اشی از گسل قرار نگرفتههاي ن جایی هجاب

باشـد کـه    پـذیر مـی   انبساط انعطافاتصاالت قابل :نوع دوم
پـذیر طراحـی شـده اسـت. ایـن       هاي فوالدي انعطاف براي لوله

اتصال از یک طراحی خاص برخوردار اسـت کـه شـامل اتصـال     
یـا سـایر    EBAAگوي مانند و ابزار قابـل انبسـاط کـه توسـط     

ایـن ابـزار بـراي     در حال حاضـر د. باش شده می ها ساخته شرکت
بـراي   هرچنـد  ؛باشـد  اینچ در دسترس مـی  48هاي تا قطر  لوله
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اینچ نیز قابل ساخت اسـت کـه از غـالف بـراي      60قطرهاي تا 
شـود.   شکل بـراي چـرخش اسـتفاده مـی     انبساط و اتصال گوي

ــا  ــایی انبســاط ت ایــنچ دارد حــال آنکــه اتصــال  24غــالف توان
درجـه بـراي    15(درجـه   10ان تـا  شکل براي تحمـل دور  گوي

هـاي   تغییرشکل ي قطرهاي کمتر) را دارد. این ابزار اتصال اجازه
دهد. این اتصال  اي بیشتري را نسبت به اتصال نوع اول می زاویه
ـ   یجزئتک  هـاي ناشـی از گسـلش در     جـایی هتوان تحمـل جاب
هـا بـراي تطـابق     هاي بزرگ را خواهد داشت. این نوع رابط زلزله
ی دیـوار  باالآمـدگ هاي چند اینچ تا یک فوت یا بیشتر  جاییهجاب

    ].19[ رود یمهاي متصل شده به کار  مخازن فوالدي به لوله
هاي با قطر بیشتر، اسـتفاده از اتصـال گـوي و     براي لوله

هـا  ی دارند منجر به نامناسب بـودن آن کاسه که قیدهاي اضاف
هاي زارشگطور کلی مطابق شود. به می بزرگ يها PGDبراي 

 داراي هـاي مـدفون  لوله ]،19[ کوبه ژاپن ي موجود از زلزله

  .انداي مناسبی داشتهعملکرد لرزه پذیر انعطاف اتصاالت
  
  رسانی آببررسی عملکرد انواع اتصاالت در خطوط   -5

هـاي  لوله دانشمندان مختلف به بررسی عملکرد اتصاالت در
ه چنـد نمونـه   انـد کـ  اي پرداختـه مدفون تحت نیروهـاي لـرزه  

بـه بررسـی   ] 20النزانـو و همکـاران [   گـردد. ارائه مـی  اختصار به
 هــاآناهمیــت خطــوط انتقــال و همچنــین خســارات وارده بــه  

پرداختند. از آنجا که در بعضی موارد امکـان دارد مـواد سـمی و    
باعـث   ها لولهخطرناك توسط لوله منتقل شود، شکست و نشت 

و مشکالت زیادي  گردد یمپخش شدن چنین موادي در محوطه 
 هـا  لولـه نماید. یکی از سوانحی طبیعی که باعث خرابی میایجاد 

اي وارده بـر  خسارات لرزه )2(باشد. در جدول گردد زلزله میمی
  است. شده  يبند دستهها بر اساس جنس و اتصال لوله

-آسـیب  هـایی از هاي پیوسـته گـزارش  در خصوص لوله

هـاي  ا اتصال فلنجی در زلزلههاي چدن داکتیل بدیدگی لوله
اي از آن نمونـه  )5(موجود اسـت کـه در شـکل     ]4[ گذشته

  نشان داده شده است.
  

  
هـاي چـدن داکتیـل در    وارده به اتصال فلنجی لولـه  آسیب): 5شکل (

  ].4، تاکاچی، اُکی [2003 زلزله
  

جمله  از هاي چدنی معمولی با اتصاالت گوي و کاسهلوله
باشند کـه بـه دلیـل ضـعف در محـل      ه میهاي ناپیوستلوله

اي از در شکننده هستند. نمونـه  زلزله اتصال در برابر حرکات
در  تانگشـان  ي رفتگی اتصال نر و مادگی لوله چدنی در زلزله

  نشان داده شده است. )6(شکل 
  

  
هـاي آزبسـتی   اتصال گوي و کاسه لوله خرابی لوله در محل): 6شکل (
  ]. 17ن [تانگشا 1976 ي در زلزله

  ].20[ يا سازهي خطوط لوله از نگاه ا لرزهرفتار  ):2(جدول 
  خطوط لوله  جنس ماده  اتصال  الگوي خسارت

ي شیمیایی، جوشکار ،لب به لبجوشی   موضعی، کمانش تیر کمانش ترك کششی،
  اتصال مکانیکی، اتصال ویژه

  ، برگالسیفا ،لنیات یپلاستیل، 
  پیوسته  ایدو پلی وینیل کلر شده تیتقوپلیمر 

بتن در اتصال  خرد شدنمحوري،  یآمدگ رونیب
  کاسه، خمش حلقوي و چرخش اتصال -گوي

  ،بند آباتصال 
  يا لرزهکاسه، اتصال -تصال گويا

  ، بتن دهیتن شیپسیمان آزبستی، بتن مسلح 
  ناپیوسته  مسلح، پلی وینیل کلراید، چدن ترد، چدن نشکن
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  ].18[ چرچ کرایست ه آزبستی در زلزلهخرابی بدنه و اتصال لول): 7شکل (

عملکـرد  هاي آزبستی که در زلزله لولهعمده خسارت در 
شـکل  . اسـت به اتصاالت مربوط  ،از خود نشان دادندضعیفی 

 چـرچ  کرایسـت  در زلزلـه را هـا  این لوله هايانواع خرابی) 7(
  .دهدمینشان 

ي هاي بتنی نیز به دلیل ناپیوسته بودن اتصال گودر لوله
هاي مختلـف در اثـر   و کاسه و عدم یکپارچگی لوله، در زلزله

هاي ناشی از حرکت زمین و یا اثـرات ناشـی از آن   جاییهجاب
 )8(در محل اتصـال لولـه رخ داده کـه در شـکل      جداشدگی

  اي از آن ارائه شده است.نمونه
  

  
اختالل عملکرد لوله بتنـی بـه دلیـل جداشـدگی در محـل      ): 8شکل (

  ].18[ چرچ کرایست زلزلهاتصال در 
  

، النزانـو و  هـا اي لولـه در راستاي بررسـی عملکـرد لـرزه   
ــال   ]21همکــاران [ ــر روي خطــوط انتق ــز بیشــتري ب تمرک

ي پایه نفتی و سـیاالت  ها سوختمانند  قابل اشتعالسیاالت 
 ي صورت دادند. در مطالعه ها شگاهیپاالدر  به خصوص ،سمی

آورده شـده کـه    لیتفصـ  بـه  هـا  لولـه آنها خسارات و شرایط 
براي تحلیل ریسک در موارد  یاي مناسبتواند پایگاه داده می

ارده به خسارت و ،يا سازه نظر. بر این اساس از باشدصنعتی 
هندسـی، اجرایـی و عملکـردي     ي خطوط لوله به سه دسـته 

مانند جنس لولـه، جـنس سـیال عبـوري      .تقسیم شده است
 لوله که شامل رو زمینی و) و نوع ...(آب، نفت، گاز طبیعی و 

بودن آن، جنس لوله، نوع اتصال، الگوي خرابـی و   ینیرزمیز
در دو  هـا  لولهبه  هي واردها خسارت )9باشد. در شکل (... می
  .گردند یمپیوسته و ناپیوسته مشاهده  ي دسته
  

  
  (الف)

  

  
  )ب(

کشیدگی محوري اتصـال  الف) کمانش بدنه لوله و ب) بیرون): 9( شکل
]21[.  
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در این  HASUZ (FEMA 1999)روندي مشابه استاندارد 
مطالعه در نظر گرفته شده است. بر همین اسـاس خسـارات   

  .اند شدهي بند میتقس) 3( مطابق جدول ها لولهوارده به 
  

 ].21[ سطوح خسارت در خطوط لوله ):3(جدول 

  حالت  خسارت  الگو
 گاه هیتککمانش لوله بدون نشت، خسارت به 

 DS0  کم  روزمینی بدون خسارت به بدنه لولهي ها لوله

هاي طولی و کمانش لوله و نشت سیال، ترك
  DS1  مهم  محیطی، شکست فشاري اتصال

ي ناشی از کشش در خطوط پیوسته و ها ترك
  شل شدن اتصاالت در خطوط ناپیوسته

بسیار 
  DS2  شدید

 

زلزلـه در   22اي انواع اتصاالت، براي ارزیابی عملکرد لرزه
مورد خرابـی   400بررسی و  2012تا  1906ي ها سال ي بازه

خسارات وارده بر اساس  )10(که در شکل  شدهلوله گزارش 
سـت. الزم بـه ذکـر اسـت در     ا  شدهبندي نوع اتصاالت دسته

کاربرد اتصال  ي گستره یبایستتعیین عملکرد انواع اتصاالت، 
 ورتصـ  بهها به عبارتی خرابی ؛مربوطه مورد توجه قرار گیرد

  نسبی سنجیده شود.
اي اتصـاالت در خطـوط   به منظور شناخت عملکرد لـرزه 

ـ لوله، عالوه بر مطالعـات   هـاي آزمایشـگاهی،   از روش یتجرب
در  مثـال  عنـوان  بـه تحلیلی و عددي نیز استفاده شده اسـت.  

پژوهشی عددي به کمک روش المان محدود توسط حسینی 
مورد توجه  ي شبکه خطوط توزیعساز مدل ]22[ و همکاران

ي را سـاز  مـدل نتایج این  )11شکل (قرار گرفته است که در 
ي لحـاظ شـده   ساز مدل. نکاتی که در این دیینما یممشاهده 

نحوه اعمال شرایط مرزي در مدل است کـه درجـات آزادي   
 شده گرفتهبراي سه راستا در نظر  ها گاه هیتکحرکت انتقالی در 

. نتــایج ایــن ي دورانــی محــدود شــده اســتآزادو درجــات 
که بیشتر خرابی در اتصاالت اتفـاق   دهد یمي نشان ساز مدل

. در دیآ ینم به وجودلوله مشکل زیادي  ي و در بدنه افتند یم
. اسـت بین اتصاالت هم بیشترین خسارت در اتصـال زانـویی   

یی که بـا جهـت مـوج زلزلـه مـوازي بودنـد       ها لولههمچنین 
  پیدا کردند.ي عمود ها لولهخسارت بیشتري نسبت به 

  

  
 

  
  اتصال جوشی

)WJ( 
  بنداتصال آب

)CJ( 
  اتصال گوي و کاسه

)BSJ( 
  اتصال مکانیکی

)MJ( 
DS2 97 55 39 14 
DS1 58 19 14 14 
DS0 64 1 7 3 

 بـر  منتخـب  هـاي زلزلـه  در هـا لوله بر توزیع خسارت وارده): 10شکل (
 ].21لوله [ قطر اساس
  

، دهیـ تن شیپـ ي ها لولهت اي اتصاالبراي بررسی عملکرد لرزه
ي تجربی در دانشگاه کرنل، انجام شـد کـه   ها شیآزمایک سري 

و  نـادوکورو بودند. بـه همـین منظـور     بر زمان  همو  نهیپرهزهم 
ــدام بــه ا مطالعــهدر  ]24همکــاران [ ي عــددي ســاز مــدلي اق

انجـام   يجـا  بـه ی استفاده از نتـایج عـددي   سنج امکان منظور به
) 12شـکل ( در آزمایشـگاهی نمودنـد.    ي نـه یپرهزي سـاز  مدل

در دانشگاه کرنـل مشـاهده    شده  استفادهتجهیزات آزمایشگاهی 
  .استمتر  9/1و ارتفاع  4/3، عرض 7/11شود که طول آن می

  

              
].22[ کاسه و اتصال فلنجی -ي عددي در اتصال گويساز هیشبنتایج  ):11( شکل
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].24مدفون دانشگاه کرنل [ ي اهی لولهآزمایشگ ي مجموعه): 12شکل (

چهار نوع لوله با مشخصات متفـاوت   ها شیآزمادر این سري 
  آمده، استفاده شده است. ]24[یات آن در مرجع ئکه جز

کاسه مورد  -اثر گسل بر روي اتصال گوي ها شیآزمادر این 
به ترتیـب نمـایی   ) 14(و  )13(هاي بررسی قرار گرفت که شکل

  .دهد نشان میبتنی و تخریب اتصال را  ي لهشماتیک از لو
 افـزار  نـرم ي عددي، روش المان محدود و ساز هیشببراي 

اثـر   ALEي از روش ریـ گ بهرهآباکوس به کار گرفته شد و با 
  در آزمایش تجربی گسل بر روي لوله مورد مطالعه قرار گرفت.

  

  
 ].14[ نماي شماتیک لوله بتنی ):13(شکل 

  

  
].24[ بتنی شکل سمت چپ بر اساس پیچش و شکل سمت راست بر اثر فشار ي ارت وارده به محل اتصال لولهخس ):14(شکل 
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ــادیر نیــرو و   ــه کمــک نیروســنج مق هــاي دیگــر گر حــسب
و در دو انتهـاي لولـه ثبـت    در محـل اتصـال    هـا نامکتغییر

مدل عـددي آمـاده    ها شیآزماگردیدند. بر اساس مشخصات 
ي هـا  دادهبـا   )15(از مـدل شـکل    هآمـد  دست بهشد و نتایج 

  آزمایشگاهی مقایسه گردید.
  

  
و حرکت خاك بـر اثـر گسـیختگی     شده ساده ي لوله ي هندسه): 15شکل (

]24.[  
 

ي شـده و در  سـاز  سـاده  ي ي اولیـه، هندسـه  ساز مدلدر 
کامل در نظر گرفته  طور بهي، هندسه ساز مدلمراحل بعدي 

  شود.ده میمشاه هاآنتفاوت  )16(شد که در شکل 
  

  
ي شـده و ب)  سـاز  سـاده ي با هندسه ساز هیشبالف) نتایج ): 16شکل (

(رنگ قرمز نشان تخریـب اسـت)    تر کامل ي ي با هندسهساز هیشبنتایج 
]24.[ 

ي شده توسط ساز مدلرشد ترك  ي نحوه )17(در شکل 
آباکوس و تصویر مدل تجربی نمایش داده شده کـه توانـایی   

رشد ترك را نشـان   ي ی نحوهنیب شیپي عددي را در ها مدل
  .دهد یم
  

  
  ].24ي تجربی [ها دادهمقایسه رشد ترك بین مدل عددي و ): 17شکل (

  

 ي دهیـ تن شیپـ ي هـا  لولـه ي عددي ساز مدلاز این  آنچه
 ،آمـده  دسـت  بـه کاسه  -بتنی مدفون در خاك با اتصال گوي

 سـت یبا یمـ ي هندسـی  سـاز  مـدل  -1کـه:   دهـد  یمـ نشان 
ي سـاز  سـاده از  المقـدور  یحتـ و  شـده انجـام   کامل صورت به

یـات  ئي خـاك اطـراف لولـه جز   ساز مدلدر  -2پرهیز شود. 
ي صحیح گـروت اطـراف   ساز مدلبراي مثال اثر  .لحاظ شود

است که در غیر  مؤثر کامالً آمده دست بهاتصال بر روي نتایج 
ي از تـر  بـزرگ تخمـین   هـا  نامکـ  رییتغاین صورت نیروها و 

آخـر اینکـه    ي نکتـه  -3 و دهند یمرا نشان  ي تجربیها داده
استفاده از المان مناسب و همچنین تمرکـز مـش در محـل    

ي اهمیت دارد. مجموع نکات فـوق نشـان   ساز مدلاتصال در 
تنیـده  شي بتنـی پـی  هـا  لولـه اي دهـد در عملکـرد لـرزه   می

  باشد.را دارا می ریتأثترین مشخصات و رفتار اتصال بیش
] اثـر  23، میاجیمـا [ ریپـذ  عطـاف اندر خصوص اتصـاالت  

 ي ي انتقـال آب مـدفون در زلزلـه   هـا  لولهروانگرایی خاك بر 
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مـورد بررسـی قـرار داد.    را  2011بزرگ شرق ژاپن در سـال  
 300هـا از جـنس چـدن داکتیـل بـه قطـر اسـمی        لوله این

به کـار رفتـه اسـت. در     هاآندر  S2 که اتصال است متر یلیم
نامی و سیالب آب تا ارتفـاع دو  مورد نظر در اثر سو ي منطقه

متري باالي سطح زمین رسیده بـود. در اثـر همـین رویـداد     
نشست کرده بـود.   متر یسانت 30خاك این منطقه در حدود 

قـرار   ریپـذ  انعطـاف متر یک اتصـال   70در این خط لوله هر 
جا شده بـود  هجاب متر یسانت 24که بعد از زلزله حدود داشت 

مجــاز  ي لولــه و در محــدودهدرصــد طــول  3/0کــه حــدود 
 باًیتقرخالصه نرخ آسیب در اثر زلزله  طور بهاستاندارد است. 

کـه مشـابه آمـار خسـارت      باشـد  یمـ مورد  6/1هر کیلومتر 
است. لیکن اتصاالت قابـل انبسـاط    کوبه 1995سال  ي زلزله

ي وارده بـر لولـه را کـاهش داده و سـبب کـاهش      هـا  کرنش
    خسارت شده است.

 
اي اتصاالت عملکرد لرزه بهبود جدید هايروش -6

  رسانی آب ي در خطوط لوله
ي ناشی از زلزله ها یخرابکاهش  منظور بهدر سایر کشورها 

 باشد.که به شرح زیر می شده ارائهدر خطوط لوله راهکارهایی 

اي جدیـد (لولـه   ي مقـاوم لـرزه  ها لوله: هاي مدرنلوله
و بـا   بـوده  سـتفاده ا قابـل  گرارواني هاخاك) که در رنگ یآب

هاي زیاد را تحمل تغییرشکل داشتن اتصاالت مهارشده قابلیت
  ).18شکل ( باشنددارا می

  

  
  .)رنگ یآبي مدرن (ها لوله): 18( شکل

-(واشـر قفـل   مهارشـده چدنی با اتصال  ي لوله -

 ي چدنیها لوله: AWWA C-150 طبق استاندارد کننده)
 شـده  مهـار االت اتصـ  با (AWWA C-150) استاندارد طبق 

ـ   انـد و داراي  جـایی زمـین طراحـی شـده    هبراي تحمـل جاب
  ).19 شکل(باشند پذیري میمقاومت و شکل

 

  
طبــق اســتاندارد  ي چــدنیهــا لولــه ي مهارشــدهاتصــال  ):19( شــکل

(AWWA C-150).  
 

ي هـا  لولـه : چدنی با اتصال قابـل انبسـاط   ي لوله -
تغییـر   تواننـد  یمـ چدنی که تا حدي قابلیت انبساط دارند و 

طول را در راستاي لوله تا حدي تحمل کننـد کـه در شـکل    
  نمایی از آن نشان داده شده است. )20(

  

   
  .هاي چدنی با اتصال قابل انبساطلوله ):20( شکل

  

هـاي چـدنی بـا    لوله :اي ژاپنی لوله چدنیاتصال لرزه
اتصاالت ژاپنی مهارشده، قابلیـت انقبـاض و انبسـاط دارنـد.     

نشـان داده شـده ایـن اتصـال      )21(طور که در شـکل  همان
  .باشدا میقابلیت تحمل تغییر طول در راستاي خود را دار

  هـاي لولـه  انبسـاط:  با اتصـال قابـل   PVCهاي لوله
C-900)( PVC  ي خورنـده  هـا  خاكبا اتصال قابل انبساط در

هـاي اعمـالی را توسـط اتصـاالت     پذیرند و تغییرشکلآسیب
  ).22شکل ( کننداد میقابل انبساط آز
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  .هاي چدنی با اتصاالت ژاپنیلوله): 21( شکل

  

 
  .انبساطبا اتصال قابل PVC(C-900) هايلوله ):22( شکل

 

با اتصال مهار شده مطـابق اسـتاندارد    PVCاتصال 
AWWA C-900 :وینیـل کلرایـد بـا اتصـاالت      هاي پلـی لوله

ي هـا  خـاك جوشـی یـا پیچـی ممکـن اسـت در       ي مهارشده
هـاي مطـابق   ). لولـه 23شـکل  ( پـذیر باشـند  خورنده آسیب

 ،تــر مقـاوم ، C-900نسـبت بـه اسـتاندارد     C-909اسـتاندارد  
  و قابلیت تحمل فشار باال را دارند.تر پذیري بیششکل

  

  

  
  شده. وینیل کلراید با اتصاالت مهار هاي پلیلوله): 23( شکل

رد ) طبق استانداHDPE( نیسنگ لنیات یپلهاي لوله
AWWA C-906: نیسـنگ  لنیات یپلهاي لوله )HDPE  بـا (

 AWWA C-906اتصاالت جوشـی فیـوژن طبـق اسـتاندارد     
 پذیريو شکل هاي اخیر داشتهعملکرد بسیار خوبی در زلزله

  ).24شکل ( هاي وارده دارندمناسبی براي تحمل تغییرشکل
  

  
) HDPE( نیسـنگ  لنیاتـ  یپلـ هـاي  فیوژن در لوله جوش ):24( شکل

  . AWWA C-906طبق استاندارد 
  
  گیرينتیجه -7

را  رســانی آبخطــوط لولــه مــورد اســتفاده در سیســتم 
هاي توان به دو گروه پیوسته و ناپیوسته تقسیم کرد. لوله می

و ... با  برگالسیفا، لنیات یپلهاي فوالدي، پیوسته شامل لوله
هاي بتنـی،  باشند. لولهاتصاالت جوشی، فلنجی و چسبی می

وینیل کلراید با اتصـاالت گـوي و    آزبستی، چدن نشکن، پلی
هـاي  گیرند. در لولههاي ناپیوسته قرار میکاسه در گروه لوله

و شـامل   بـوده لولـه   ي به بدنـه مربوط پیوسته خرابی بیشتر 
. لـیکن  استترك کششی، کمانش موضعی و کمانش فشاري 

صال، آمدگی محوري و چرخش اتهاي ناپیوسته بیروندر لوله
خرد شدن بتن در اتصال گوي و کاسه و خمـش حلقـوي را   

هاي گذشته توان از انواع خرابی لوله دانست. بررسی زلزلهمی
هـاي پیوسـته   هاي ناپیوسته نسبت به لولهدهد لولهنشان می

ها بـه اتصـاالت   و اکثر خسارت داشتهپذیري بیشتري آسیب
  شوند. میها مربوط ها با یکدیگر و یا سایر سازهلوله

 ي بـا توجـه بـه خسـارت شـدید وارده بـه خطـوط لولــه       
هاي گذشته در نقاط مختلـف دنیـا و نیـز    در زلزله رسانی آب

هـاي  شریان یکی از عنوان بهاهمیت نقش خطوط انتقال آب 



   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاي بررسی عملکرد اتصاالت مورد استفاده در خطوط انتقال آب تحت اثر بارهاي لرزهـــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــ

   67  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  1394، دوم، شماره هجدهمشناسی و مهندسی زلزله، سال پژوهشنامه زلزله
  

الزم اسـت بـا    خیزي کشـور ایـران  حیاتی و با عنایت به لرزه
لـه و نیـز   لو ي پذیر در بدنـه ي مصالح مقاوم و شکلریکارگ به

هایی از آن در ایـن  پذیر که نمونهاستفاده از اتصاالت انعطاف
اي خطوط انتقـال آب را  پذیري لرزهمقاله ذکر گردید آسیب
 هـاي توان به لولـه پذیر میهاي شکلکاهش داد. از انواع لوله

 هـاي چدن داکتیل با اتصاالت مهارشده و قابل انبساط، لولـه 
 هـاي ت جوشـی فیـوژن و لولـه   اتیلن سـنگین بـا اتصـاال   پلی
الزم به ذکر کلراید با اتصاالت مهارشده اشاره کرد. وینیل پلی

اتصال جوشی استفاده از صورت  درهاي فوالدي لوله است که
 يا یکپارچه در آوردن خطوط لوله عملکـرد لـرزه   صورت بهو 

ها ممانعت  لوله از خوردگی این که یدرصورتمناسبی دارند و 
الزم  .باشدمیقبول  قابل زیخ ها در مناطق زلزلهنشود، کاربرد آ

جنس اتصال با توجـه بـه    به ذکر است انتخاب مناسب نوع و
نقـش   توانـد  یمـ صحیح نصـب اتصـال    ي جنس لوله و نحوه

 ايلـرزه  طول عمر خط لولـه و عملکـرد   باال بردناساسی در 
  مطلوب آن داشته باشد.
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