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خالصه
سدهای بتنی وزنی یکی از مهمترین تاسیسات زیربنایی هستند که آسیب دیدن آنها سبب خسارات فراوان میگردد.اساسی ترین موضوع در مورد این
سدها داشتن عملکرد ایمن تحت بار لرزه ای است .از مدل کامپیوتری انسگ درای برای انجام آنالیز غیر خطی که بستگی به شرایط مرزی  ،هندسه
و مشخصات مصالح دارد استفاده شده است.در این مقاله از پی صلب و بدون جرم در مدلسازی استفاده شده و اثر  5نوع مصالح متفاوت فونداسیون
بر انتشار ترک در سدهای وزنی بتنی بررسی میگردد 051 .آنالیز دینامیکی غیر خطی انجام شده و برای هر آنالیز تغییر شکل  ،پروفایل ترک و
درصد ناحیه ترک خورده محاسبه گردیده و این مقدار برای هر سد با مشخصات مصالح فونداسیون متفاوت تحت  01زلزله مختلف در یک شکل
رسم شده است.مشاهده میشود که با افزایش مدول االستیسیته درصد ناحیه ترک خورده افزایش میابد .
کلمات کلیدی :غیرخطی  ،فونداسیون  ،سد  ،دینامیکی  ،ترک .

مقدمه
سدهای بتنی به خاطر اندازه و اندرکنش با پی و مخزن از دیگر سازه ها متمایز هستند] .[1در سالهای اخیر رشد دانش تحلیل خطر لرزه ای و بهبود
روشهای طراحی سدها هشدارهایی را در مورد عملکرد سدهای وزنی بتنی تحت بارهای لرزه ای ارائه نموده است.رفتار لرزه ای سدهای بتنی موضوع
تحقیقات گسترده ای در زمینه ایمنی سدها طی دهه های گذشته بوده است.رسچر میگوید که فرض رفتار خطی برای آنالیز پاسخ لرزه ای سدهای وزنی
بتنی مناسب نسیت .زیرا اکثر این سدها تحت شرایط بارهای بهره برداری و حرکات زمین لرزه ای در مراحل طراحی  ،ساخت و بهره برداری ترک
میخورند].[2نتایج به دست آمده از آنالیز غیر خطی سدهای وزنی بتنی  ،مرتبط با روش استفاده شده در مدلسازی اثر متقابل سد – مخزن – فونداسیون
هستند و اشاره میشود که مدلسازی درست اثر متقابل سد – مخزن – فونداسیون درآنالیز پاسخ غیر خطی سدهای وزنی بتنی ضروری است] . [3برای
درک رفتار غیر خطی این سدها فرایند آسیب و ترک خوردن باید مدل شود] . [4کاشانی و قائمیان منحنی های شکست لرزه ای سدهای وزنی بتنی را
نشان دادند .منحنی های شکست مشخص میکنند که اگر زلزله ای با شتاب حداکثر زمین بیشتر از  1.0 gمخصوصا زمانی که سیستم سد -مخزن-
فونداسیون با پی بدون جرم مدل میشود رخ دهد سد خیلی آسیب پذیر است ] .[5قنات و چودگار برای برآورد پاسخ لرزه ای سدهای وزنی بتنی روش
خطی را مطرح کردند  .آنها برای تامین ایمنی سد از نسبت ظرفیت و آستانه های کنترل آسیب در روششان استفاده نمودند] .[6این مقاله اثر خواص
مصالح فونداسیون را بر روی انتشار ترک در سدهای وزنی بتنی بررسی میکند.

0,2,3استاد دانشگاه
4دانشجوی دکتری
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مدل اجزاء محدود فونداسیون
در مدلسازی پی سدهای وزنی بتنی  ،فونداسیون میتواند با جرم یا صلب و بدون جرم فرض شود] .[7در مدل صلب  ،از انعطاف پذیری پی در مدلسازی
صرفنظر میشود در حالی که در مدل بدون جرم انعطاف پذیری پی در مدلسازی در نظر گرفته میگردد لذا دوره لرزش افزایش میابد].[7
در این مدل به علت مصالح و میرایی در ناحیه پی پاسخ سازه ای کاهش میابد] .[8در این مقاله پی های صلب و بدون جرم در نظر گرفته میشوند.

پی بدون جرم
مدل اجزاء محدود فونداسیون بدون جرم به طور کامل اثرات ناحیه سنگی را نشان میدهد .همانطور که در شکل .0نشان داده شده است  ،در پی بدون
جرم انعطاف پذیر از تکیه گاه گیردار در پایه و از تکیه گاه غلتکی در کناره های فونداسیون استفاده میشود].[9

شکل  . 1مدل فونداسیون بدون جرم

توصیف مدل
از مدل کامپیوتری انسگ درای برای انجام آنالیز غیر خطی بلندترین بلوک سدهای بلواستون  ،فلسوم و پاینفلت در این مقاله استفاده گردیده است
اشکال  5 .3,4،0درصد نسبت میرایی رایله برای مدلها انتخاب شد.در این برنامه از روش استگرد برای مساله مزدوج سازه – سیال برای آنالیز لرزه ای غیر
خطی سدهای وزنی بتنی استفاده گردید .برای شبیه سازی تنش کششی در بدنه سد مدل ترک لغزیده به کار میرود].[9
طول فونداسیون  ( 3Hپی تقریبا در هر طرف سازه سد به اندازه  Hتوسعه میابد ) و عرض آن  Hاست که عبارت است از ارتفاع هر
بلوک.شرط مرزی شاران زمانی که طول مخزن  10Hاست برای مخزن در دوردست استفاده میشود.مدل اجزاء محدود همسان  ،مربعی و چهار گره ای
انتخاب میشود.خصوصیات مصالح هر سد در جدول ا ارائه شده است.خصوصیات مصالح برای پی سد همانطور که در جدول  0ارائه شده است متفاوت
است].[9
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جدول  -1پارامترهای انتخاب شده برای مصالح بدنه سد
پاين فلت

فلسم

بلواستون

24357 N/m3

25300 N/m3

24357 N/m3

وزن مخصوص

33558 Mpa

40680 Mpa

33558 Mpa

مدول االستیسیته

0.19

0.255

مشخصات مصالح بتني

مقاومت کششي استاتیکي

0.255

300 N/m

300 N/m

300 N/m

نسبت پواسون

24357 N/m3

25300 N/m3

24357 N/m3

) (Gfانرژی شکست

جدول  2خصوصیات مصالح فونداسیون
40 GPa

32 GPa

=2643 kg/m3وزن مخصوص
16 GPa
24 GPa

)بینهايت(∞

مدول االستیسیته

=0.3نسبت پواسون
α=0.82ضريب بازتاب موج

شکل  . 2مدل اجزاء محدود بلندترین بلوک سد
بلواستون(پی صلب)

شکل  . 3مدل اجزاء محدود بلندترین بلوک سد
پاینفلت(پی بدون جرم)

شکل  . 4مدل اجزاء محدود بلندترین بلوک سد
فلسم(پی بدون جرم)
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ضوابط پذیرش نتایج حاصل از آنالیز غیر خطی
بر اساس خطای توازن انرژی و تغییر شکل بدنه سد ضوابط پذیرش تعیین میشوند.اگر تغییر شکل سد زمانی که خطای توازن انرژی  5درصد است
ناموزون باشد طبق این ضابطه نتایج حاصل از آنالیز غیر خطی قابل قبول میشود].[10,11
)(1

)(EP  EQ  EH)- (EK  ED  ER
100
)(EQ  EH

= Energybalanceerror

 EKانرژی مطلق جنبشی  ED ،انرژی میرایی لزج  ER ،کار رفت و برگشت غیر خطی  EP ،کار نیروی به کار رفته پیش لرزه ای  EQ ،انرژی مطلق
لرزه ای ورودی و  EHکار فشاری هیدرودینامیک هستند].[10,11

نتایج آنالیز دینامیکی غیر خطی
در مجموع  051آنالیز دینامیکی غیر خطی انجام شده است .برای هر آنالیز تغییر شکل  ،پروفایل ترک و درصد ناحیه ترک خورده محاسبه شده است
اشکال  6 ، 5و .7

شکل  .5انتشار ترک و تغییر شکل سد بلواستون تحت رکورد زلزله کرن کانتی با مدل پی بدون جرم ( ، )Ef=40GPaدرصد ناحیه ترک
خورده = %3

شکل  .6انتشار ترک و تغییر شکل سد بلواستون تحت رکورد زلزله کرن کانتی با مدل پی بدون جرم ( ، )Ef=20GPaدرصد ناحیه ترک
خورده=%7

4

www.SID.ir

Archive of SID

هشتمین کنگره ملّي مهندسي عمران ،دانشکده مهندسي عمران ،بابل
 71و  71ارديبهشت ماه7313

شکل  .7انتشار ترک و تغییر شکل سد بلواستون تحت رکورد زلزله کرن کانتی با مدل پی صلب (بینهایت= ، )Eدرصد ناحیه ترک
خورده=%16

نتیجه گیری
با بررسی تغییر شکل سد بر روی ترک در پایه سد نتیجه میشود که هرگاه مدول االستیسیته افزایش یابد  ،تغییر شکل سد بیشتر است و در نتیجه درصد
ناحیه ترک خورده سد افزایش میابد .درصد ناحیه ترک خورده برای هر سد با مشخصات مصالح فونداسیون متفاوت تحت  01زلزله مختلف در اشکال 8
 9،و 01نشان داده شده است.

شکل  . 8درصد ناحیه ترک خورده برای سد بلواستون
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شکل  .9درصد ناحیه ترک خورده برای سد فلسم

شکل  .11درصد ناحیه ترک خورده برای سد پاینفلت

قدردانی
در انتها از زحمات آقایان دکتر قائمیان و دکتر شمسایی اساتید محترم دانشگاه صنعتی شریف و علوم و تحقیقات تهران و آقای دکتر ثقفیان استاد محترم
پژوهشکده حفاظت آب و خاک و دانشگاه علوم و تحقیقات تهران قدردانی میگردد.
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