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تحلیل دینامیکی اندرکنش روکش بتنی و بخش
سنگریزهای سدهای سنگریزهای با روکش بتنی
*
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علیرضاسجده،دانشگاهقم،دانشکدۀمهندسیعمران

تاریخ :دریافت 11/19/91

پذیرش 17/11/11

سدهاي سنگریزهاي با روکش بتنی بهدلیل نداشتن وابستگی زیاد به بستر و شكل دره و
نیز تكنولوژي سادهترساخت ،در سالهاي اخیر بیش از انواع دیگر سدها مورد توجه
قرارگرفته است .رفتار این نوع سازهها تحت بارگذاري زلزله به عوامل زیادي مانند روکش
بتنی و اصطكاک آن با سنگدانهها و شرایط تكیهگاهی آن بستگی دارد و براي تعیین دقیق
این رفتار نیاز به تحقیقات عددي با انجام تحلیلهاي دینامیكی تاریخچۀ زمانی است .در این
پژوهش با مدلسازي در محیط نرمافزار آباکوس ،رفتار لرزهاي سدهاي سنگریزهاي با
روکش بتنی با در نظر گرفتن پارامترهاي ذکر شده بررسی شده است .به این منظور دو
رکورد از زلزلههاي نزدیک گسل انتخاب شده و تحلیل دینامیكی غیرخطی انجام شده است.
نتایج نشان میدهد با افزایش ضریب اصطكاک روکش بتنی ،جذب انرژي بهمیزان اندکی
افزایش مییابد .هم چنین با مقیدکردن روکش بتنی به بخش سنگریزهاي تفاوت چشمگیري
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چکیده

در تاریخچۀ تغییرمكان نسبی تاج سد مشاهده میشود و در این شرایط تغییرمكان تاج سد در
هر دو رکورد کاهش مییابد .در شرایط مقیدکردن روکش بتنی به بخش سنگریزهاي ،جذب
شده است .بهعالوه با افزایش تراز آب ،تغییرشكل تاج سد در جهت اعمال رکورد زلزله
افزایش چشمگیري نشان میدهد ،بهگونهاي که در حالت پر ،بیشینه تغییرمكان نسبت به
حالت خالی بهطور میانگین %31افزایش یافته است.
واژههای کلیدی :سد سنگریزهای با روکش بتنی ،تحلیل دینامیکی ،اجزای محدود ،اندرکنش ،تراز آب.

*نویسنده مسئول
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انرژي بهطور چشمگیري افزایش یافته و روکش بتنی در انتهاي رکورد دچار خرابی کامل
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مقدمه
سدهاي سنگریزهاي با روکش بتنی بهدلیل نداشتن وابستگی زیاد به بستر و شكل دره و
نیز تكنولوژي سادهترساخت ،در سالهاي اخیر بیش از انواع دیگر سدها مورد توجه
قرارگرفته است .در این راستا سدهاي سنگریزهاي به دلیل پایداري بیشتر بدنه و در دسترس
بودن مصالح سنگی ،جايگزین مناسبی براي سدهاي خاکی محسوب میشوند .از طرف دیگر
از آنجاکه نفوذپذیري مصالح سنگی بسیار بیشتر از سایر مصالح است ،از اینرو ،روشهاي
مختلفی براي آببندي این نوع سدها بهکارگرفته میشود .یكی از این روشها استفاده از
بهنام سدهاي سنگریزهاي با رویۀ بتنی ( )CRFD9نامیده میشوند [ .]2[ ،]9مصالح بدنه
سدهاي سنگریزهاي با رویۀ بتنی مانند سدهاي خاکی محدوده وسیعتري از دانهبندي را
تشكیل میدهد .با این تفاوت که ابعاد دانههاي آن نسبت به بدنۀ سدهاي خاکی درشتتر
است .در این نوع سدها شیب باالدست و پاییندست معموالً تندتر از سدهاي خاکی انتخاب
میشود زیرا پایداري بیشتري نسبت به سدهاي خاکی دارند .بنابراین حجم مصالح خاکی و
سنگی مصرفی در آنها کمتر است .عنصر نفوذناپذیر دراین نوع سدها رویۀ بتنی است و
بهدلیل اهمیت عملكردش باید مورد توجه ویژه قرار گیرد .در شكل  9مقطع و نماي سد
مسوچورا در یونان بهعنوان نمونهاي از سدهاي سنگریزهاي با روکش بتنی نشان داده شده
است [.]4[ ،]3

1. Concrete-Faced Rockfill Dams
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در سالهاي اخیر تحلیل پایداري در بیشتر سدهاي سنگریزهاي با رویه بتنی بهوسیلۀ
طراحان انجام نشده است و شیبهاي جانبی صرفاً بر پایۀ تجارب و بدون محاسبه انتخاب
شده است .بر اساس یک قاعده کلی شیب جانبی را میتوان برابر با شیب پایدار خاکریزي
از مصالح بدنه و عمدتاً در حدود  9:9/3تا ( 9:9/4افقی :قائم) انتخاب کرد .پایداري این
سدها در برابر بارگذاري زلزله از جمله موضوعاتی است که اخیرا بهوسیلۀ محققان مختلف
بررسی شده است .روشی مناسب براي بررسی رفتار این سدها ،استفاده از روش اجزاي
محدود است .بررسیهاي محققان گذشته نشان میدهد که شبیهسازي اجزاي محدود میتواند
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شکل .6الف) مقطع و ب) نمای سد مسوچورای یونان بهعنوان نمونهای از سدهای
سنگریزهای با روکش بتنی []4

رفتار سدهاي سنگریزهاي با پوشش بتنی را بهنحو مناسبی پیشبینی کند [.]1[ ،]5
ژانگ 9و ژانگ ( )2111مدلسازي عددي اندرکنش خاک-سازه را در یک سد سنگریزهاي با
روکش بتنی بررسی کردند [ .]1در این پژوهش بهمنظور شبیهسازي جداشدگی دو سطح و
االستیک-پالستیک 2در فرایند مدلسازي منظور شده است .آنها یک المان تماسی با تعریف
خرابی االستیک-پالستیک 3براي شبیهسازي جداشدگی دو سطح و تماس مجدد روکش بتنی
با سطح سنگریزهاي سد را بررسی کردند .نتایج این تحقیق نشان داد که اندرکنش در نظر
1. Zhang
2. Elastic-plastic-failure
3. Elastic-plastic-failure
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تماس مجدد روکش بتنی با سطح سنگریزهاي سد ،یک المان تماسی با تعریف خرابی
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گرفته شده تأثیر چشمگیري بر دقت شبیهسازي سد دارد [ .]1لیو و همكاران ( )2194با انجام
آزمایش میزلرزهاي روي مدل بزرگ مقیاس سد سنگریزهاي با روکش بتنی ،چهار روش
مقاومسازي شامل :مقاومسازي ناحیۀ باالیی با ژئوگرید ،محافظت از سطح شیب بخش پایین
دست با بلوک سنگی ،جايگزینی ناحیۀ باالیی سد با مصالح سنگریزهاي همراه با تزریق
سیمان و جايگزینی ناحیۀ باالیی سد با الیه بتنی را بررسی کردند [ .]7نتایج نشان داد روشهاي
مقاومسازي استفاده شده میتواند یکپارچگی سد را افزایش داده و تغییرشكلها را بهطور
چشمگیري کاهش دهد [ .]7بین و همكاران ( )2192شبیهسازي سهبعدي سد سنگریزهاي
انجام دادند [ .]8نتایج نشان داد مدل شبیهسازي شده انطباق مناسبی با مقادیر حاصل از
رفتارنگاري سد دارد .پژوهشهاي مشابهی نیز بهوسیلۀ سایر محققان انجام شده است [،]1
[.]91
9

شبیهسازي دقیق رفتار سد در نرمافزار آباکوس [ ،[99نیازمند مدلسازي دقیق هندسه،
مصالح ،بارگذاري ،شرایط تكیهگاهی ،اندرکنشهاي موجود و مشبندي با ابعاد مناسب است.
معموالً در بررسیهاي مشابه ،به بررسی رفتار سد در بارگذاري استاتیكی بسنده شده است
[ .]94[ ،]93[ ،]92سالمی و میرقاسمی ( ،)9313تماس بین رویۀ بتنی و سنگریزۀ بستر آن،
همچنین تماس دالهاي بتنی مجاور را در نرمافزار آباکوس مدلسازي کردند .رفتار بتن تحت
بارگذاري سد االستوپالستیک فرض شد و از مدل رفتاري موهر-کولمب براي مصالح
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با روکش بتنی زیپینگپو چین را با استفاده از مدل پالستیسیته عمومی شده در حین ساخت

سنگریزهاي استفاده شد .نتایج نشان داد با تعریف سطوح تماس توزیع متفاوتی از تنش در
رویۀ بتنی و شتاب در تاج سد ایجاد میشود [.]95
بررسی شده است ،در این پژوهش در نظر است ضمن مدلسازي دینامیكی در محیط
نرمافزار آباکوس ،رفتار یک سد سنگریزهاي با روکش بتنی بررسی شده و اندرکنش بین
رویۀ بتنی و بخش سنگریزهاي سد و نیز تأثیر تغییر تراز آب در پایداري سد در شرایط
دینامیكی بررسی شود.
1. Abaqus V. 6.14.2

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.4.1.8

با توجه به اینکه در پژوهشهاي پیشین ،اثر آب پشت سد در تحلیلهاي لرزهاي کمتر
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روش تحقیق
در این پژوهش ،رفتار یک سد سنگریزهاي با روکش بتنی در بارهاي ناشی از زلزله
بررسی شده است .به این منظور از زلزلههاي نزدیک گسل با عمق کانونی کمتر از 95کیلومتر
استفاده شده است .همچنین بهمنظور بررسی رفتار سد در مقابل بارهاي دینامیكی ،اندرکنش
بین رویۀ بتنی و بخش سنگریزهاي سد بررسی شده و در نهایت پارامترهایی از قبیل
تغییرمكان ،انرژي جذب شده و برش تكیهگاهی بررسی شدهاند .بر این اساس ،در این
پژوهش ضمن استفاده از روش اجزاي محدود و شبیهسازي در محیط نرمافزار آباکوس ،ابتدا
با استفاده از دو زلزله مبنا ،صحتسنجی مدل انجام شده است .سپس اندرکنش روکش بتنی و
بخش سنگریزهاي سد و همچنین تأثیر تغییر تراز آب در پایداري سد تحت بارگذاري
دینامیكی بحث و بررسی شده است.
 .6مشخصات زلزلههای درنظرگرفته شده
در شكل  2رکورد زلزلههاي طبس (سال  9357با بزرگاي  7/4در مقیاس ریشتر) و سان
فرناندو (سال  9341با بزرگاي  1/1ریشتر) نشان داده شده است .رکوردها با استفاده از برنامه
سایزموسیگنال 9نرمالیزه شده و زمان مؤثر رکورد تعیین و اعمال شده است .با توجه به زمان-
بر بودن و محدودیت فرایند مدلسازي سعی شده تا رکوردهایی با ماهیت ضربهاي و از نوع
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با بهرهگیري از نتایج تحقیقات قبلی و تحلیل مودال و تعیین فرکانسهاي طبیعی ارتعاش سد

نزدیک به گسل که احتمال بروز خرابی بیشتري در سد داشته باشند ،انتخاب شود.

1. Seismosignal
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شکل .6تاریخچۀ رکورد شتاب نرمالیزه شده با شتاب  ./69gبرای زلزلههای الف) سان فرناندو،
ب) طبس

064

نشریۀ زمینشناسی مهندسی ،جلد سیزدهم ،شمارۀ  4زمستان 9318

 .6صحتسنجی
در این پژوهش صحتسنجی مدل با استفاده از نتایج بررسی داکوالس( ]91[ )2192روي
سد مسوچورا در یونان ،انجام شده است .در پژوهش مذکور مدلسازي سد انجام گرفته و
فرکانس  91مود اول استخراج شده است .مقادیر این مودها در مقالۀ حاضر براي انجام
صحتسنجی با استفاده از تحلیل مودال در نرمافزار اباکوس استفاده شده است .شكل 3
مشخصات هندسی مقطع سد را نشان میدهد.

سد موردنظر با اجراي یک بهیک الیهها شامل الیۀ بتنی و الیههاي  3B ،2Bو ( 3Cشكل
 )3و همچنین آرماتورهاي داخل الیۀ بتنی سد ،مدل شده است .مشخصات مصالح بتن با
استفاده از معادلۀ رفتاري پالستیسیته آسیب دیده ،تعریف شده است .مطابق مقادیر ذکر شده
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شکل .6مشخصات هندسی سد بررسی شده []60

در مقالۀ مرجع داکوالس ( ،]91[ )2192چگالی بتن برابر 2351کیلوگرم بر مترمكعب در نظر
گرفته شده است .همچنین مقاومت فشاري ،مقاومت کششی و مدول االستیسیته بتن بهترتیب
این پژوهش همچنین براي شبیهسازي روکش بتنی از المانهاي پوستهاي چهارگرهی و براي
تعریف مشخصات مصالح سنگریزه از مدل رفتاري دراکر پراگر استفاده شده است .چگالی و
ضریب پواسون براي الیههاي  3C ،2Bو  3Bبهترتیب  2951کیلوگرم بر مترمكعب و 1/35
مطابق مقادیر ذکر شده در مقالۀ مرجع ،در نظر گرفته شده است .مقادیر مدول برشی براي این
الیهها ،بهترتیب برابر با  2/81 ، 8/13و  3/85گیگاپاسكال منظور شده است .بهمنظور انجام
شبیهسازي ،قسمتی که سازه سد به تكیهگاه سنگی اطراف و کف متصل شده است بهعنوان
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برابر با  3 ،25و  21111مگاپاسكال و ضریب پواسون آن  1/2در نظر گرفته شده است .در
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تكیهگاه درنظر گرفته شده و تنها بخش سنگریزهاي و بتنی سد شبیهسازي شده است .براین
اساس با فرض صلب بودن بستر سنگی ،نیازي به درنظر گرفتن پی سد وجود ندارد .این
روش در اغلب مقاالت موجود در ادبیات تحقیق بهکار گرفته شده است .تمامی سطوح
زیرین در محل بستر سد بهعنوان تكیهگاه گیردار در نظر گرفته شدهاند تا حالت واقعی را که
سد به سنگ بستر و تگیهگاه متصل میشود ،شبیهسازي کند .اندرکنش الیههاي سد بهصورت
بستن درجات آزادي متناظر سطوح تماس انجام شده است .براي تعریف اندرکنش الیۀ بتنی
و سد از تعریف اندرکنش مماسی و نرمال سطح به سطح با ضریب اصطكاک  1/5استفاده
سهبعدي شش وجهی هشتگرهی و المانهاي هرمی چهارگرهی انجام شده است .براي
تعریف میرایی مصالح ،از میرایی رایلی استفاده شده است .همچنین طول مورد نیاز براي
دریاچه مخزن سد ،طول مؤثر بوده است و با انجام چندین تحلیل بهدست آمده است.
بهطوري که حداقل طول الزم براي دریاچه مخزن سد بهدست آید و تعداد المان ها در مدل
عددي بیش از مقدار الزم نباشد.
با انجام تحلیل فرکانسی سد ،مشخصات  91مود اول آن استخراج شده است .نتایج
حاصل از این تحلیل براي 91مود اول در جدول  9نشان داده شده است
جدول .6نتایج تحلیل مودال سد مورد نظر ،استخراج شده از نرمافزار آباکوس
فرکانس

جرم نرمال شده

مقادیر ویژه

شماره مد
9
2

91/39

1/35811

2/2417

5/1193

99/52

1/42172

2/7111

7/2111

95/44

1/43731

2/7482

7/5527

3

92/11

1/52193

2/2189

91/181

4

7/47

1/54314

3/4958

99/117

5

8/99

1/54555

3/4278

99/751

1

91/11

1/55119

3/5919

92/313

7

99/83

1/51714

3/5735

92/771

8

22/71

1/11711

3/8943

94/541

1

93/85

1/15948

4/1134

91/751

91
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()×918

(سیكل /زمان)

(رادیان  /زمان)
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شده است .در مرحلۀ بعد مشبندي با استفاده از المان هاي پوستهاي چهارگرهی ،المان
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شكل 4نتاج صحتسنجی یا بهعبارتی ،مقایسه نتایج فرکانس مودهاي ارتعاش طبیعی اول تا دهم
حاصل از تحلیل عددي در این پژوهش و نتایج داکوالس ( )2192را نشان میدهد .مطابق شكل 4
انطباق مناسبی میان نتایج این دو پژوهش وجود دارد .بیشترین میزان اختالف مربوط به مود چهارم و
برابر  %91است.

4
3.5
3

مطالعه حاضر

1.5

داکوالس ()2012

فرکانس )(Hz

2

1
0.5
0
9

8

7

4 5 6
شماره مود

3

2

1

0

شکل .4مقایسۀ نتایج حاصل از پژوهش حاضر و داکوالس ( )6666برای فرکانس مودهای
ارتعاش طبیعی اول تا دهم
پس از اطمینان از دقت نتایج بهدست آمده از مدلسازي ،تأثیر اندرکنش بین روکش بتنی و بخش
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2.5

سنگریزهاي سد و همچنین تراز آب روي رفتار سد بررسی شده است .تحلیل دینامیكیغیرخطی با
در نظر گرفتن تغییرشكلهاي بزرگ انجام شده و بار وارده به نمونهها ،در گام اول وزن سد و در گام

نتایج و بحث
 .6اندرکنش بین روکش بتنی و بخش سنگریزه ای سد
چنانکه پیشتر ذکر شد بهمنظور بررسی اندرکنش بین روکش بتنی و بخش سنگریزهاي بر رفتار
سد ،دو رکورد زلزله به سد وارد شده و تحلیل دینامیكی غیرخطی انجام شده است .شكل  5هریک از
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بعد تاریخچۀ شتاب زلزلههاي طبس و سان فرناندو در نظرگرفته شده است.
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066

رکورد هاي بررسی شده را در شرایط ضریب اصطكاک بین رویۀ بتنی و قسمت سنگریزهاي برابر با
 1/7 ،1/5و همچنین در حالت قید کامل روکش سد به بخش سنگریزهاي را نشان میدهد .الزم به
ذکر است در  5ثانیه اول تحلیل ،بار وزن سازه به آن اعمال شده و بعد از آن در حالی که بار وزن بر
روي سازه وجود دارد ،رکورد زلزله بهصورت شتاب به تكیهگاههاي سازه وارد شده است.
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شکل .9تغییرمکان افقی تاج سد نسبت به کف آن تحت زلزلههای الف) سان فرناندو ،ب) طبس،
بهازای ضرایب اصطکاک بین رویۀ بتنی و قسمت سنگریزهای برابر با 6/6 ،6/9و قید کامل
روکش بتنی به بخش سنگریزهای

 1/7تأثیري بر تغییرمكان تاج سد در جهت اعمال بار زلزله نداشته است .با این حال وقتی
روکش بتنی به بخش سنگریزهاي متصل شده است ،تفاوت چشمگیري در تاریخچۀ
تغییرمكان نسبی تاج سد مشاهده میشود .در تمامی موارد ،تغییرمكان ناشی از وزن سد با
متصل کردن روکش بتنی به بخش سنگریزهاي افزایش یافته است .دلیل این موضوع را
میتوان عدم امكان جدایی روکش از بخش سنگریزهاي زیرین و در نتیجه نشست همراه با

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.4.1.8

مطابق شكل  ،5افزایش ضریب اصطكاک بین رویۀ بتنی و قسمت سنگریزهاي از  1/5به
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این بخش دانست که باعث میشود بخش بتنی تاج سد در حالتی که به بخش زیرین اتصال
کامل پیدا کرده است ،تغییر مكان بیشتري را تجربه کند .با این حال پس از اعمال بار زلزله،
تغییر مكان تاج سد در حالت اتصال روکش به بخش سنگریزهاي ،بدون امكان لغزش و
جداشدگی در هر دو رکورد کاهش یافته است .در شكل  5در همه حاالت در انتهاي
نمودارها تغییرمكان به صفر نرسیده است .دلیل این موضوع اعمال زلزله در زمان مؤثر و
حذف  5درصد انرژي اول و آخر آن است .از طرف دیگر ،در ارتعاش آزاد پس از مدتی
تغییرمكان بهسمت تغییرمكان نهایی و ماندگار سازه میل میکند .در این پژوهش ،بهدلیل
نداشته است و بنابراین نمیتوان تغییرمكانهاي بهوجود آمده در انتهاي تحلیل را تغییرشكل
ماندگار دانست .شكل  1تغییرمكان نسبی تاج سد
شکل  .0تغییرمکان افقی تاج نسبت به کف سد تحت زلزلههای انتخابی (سان فرناندو و طبس)
San Fernando
Tabas

زمان تحلیل)(sec

تغیرمکان نسبی تاج سد)(m

25

20

15

10

5

1.4
1.2
1
0.8
0.6
0.4
0.2
0
-0.2 0
-0.4

با  1/5نشان میدهد .مطابق شكل  ،1بیشترین میزان تغییرمكان مربوط به زلزله طبس و سپس
سانفرناندو است .همچنین محتواي انرژي باالي رکورد طبس در ایجاد تغییرمكان بزرگتر
نسبت به سایر رکوردها مؤثرتر بوده است.
شكل 7میزان خرابی کششی روکش بتنی در سه حالت بررسی شده (ضریب اصطكاک
بین رویۀ بتنی و قسمت سنگریزهاي برابر با  1/7 ،1/5و همچنین حالت قید کامل روکش
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را براي دو زلزله وارد شده با ضریب اصطكاک بین رویۀ بتنی و قسمت سنگریزهاي برابر
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حجم بسیار باالي تحلیل و زمانبر بودن آن ،امكان بررسی رفتار در بخش ارتعاش آزاد وجود
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سد به بخش سنگریزهاي) را براي زلزله طبس نشان میدهد .براي سادگی ،سد از وسط در
جهت محور  zبرش زده شده است .در شكل  ،7کمیت خرابی عددي بدون بعد است که
مقدار آن از ( 1بدون آسیب) تا ( 9خرابیکامل) در تغییر است.
مطابق با شكل  ،7اگر ضریب اصطكاک بین رویۀ بتنی و قسمت سنگریزهاي  1/5باشد
کمترین خرابی را نسبت به ضریب اصطكاک  1/7و حالت مقید دارد .همچنین حالت مقید
داراي بیشترین خرابی است .در این حالت چون اتصال بین رویۀ بتنی و قسمت سنگریزهاي
کامل است ،کل جابهجایی قسمت سنگریزهاي به رویۀ بتنی منتقل شده و در نهایت باعث
] [ Downloaded from jeg.khu.ac.ir on 2023-01-09

خرابی بیشتر قسمت رویۀ بتنی نسبت به بقیه حالتها میشود.
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 .6تاثیر تراز آب پشت سد بر عملکرد آن
در این مرحله ،تأثیر تراز آب واقع در پشت سد بر عملكرد آن تحت بار زلزله بررسی
شده است .به این منظور مخزن سد در سه حالت خالی ،نیمه پر و پر ( 11درصد ارتفاع سد)
تحلیل شده است .هر یک از حاالت بررسی شده ،تحت رکورد زلزلههاي سان فرناندو و
طبس بررسی شدهاند (شكل .)8
سیال آب با استفاده از معادله حالت  Us-Upیعنی رابطۀ فشار -حجم -انرژي داخلی
هوگونیوت و مطابق با رابطۀ ( )9تعریف شده و وسیكوزیته آب برابر  1/19در نظر گرفته
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شکل .6مقایسۀ خرابی کششی روکش بتنی در سه حالت؛ الف) ضریب اصطکاک  ،6/9ب)
ضریب اصطکاک  ،6/6ج) حالت مقید

شده است.
()9
است .در این بررسی اندرکنش آب و روکش بتنی بهصورت بدون اصطكاک شبیهسازي شده
است .شكل  1رابطۀ بین تغییر مكان نسبی تاج سد در سه حالت خالی ،نیمهپر و پر را
بهترتیب براي زلزله سان فرناندو وطبس نشان میدهد.
الف

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.4.1.8

در این رابطه  C0سرعت صوت در محیط S ،ثابت تجربی و Upبیانگر سرعت ذرات سیال
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ب

ج

مطابق شكل  ، 1براي هر دو زلزله ،با افزایش تراز آب ،تغییرشكل تاج سد در جهت
اعمال رکورد زلزله نیز افزایش نسبتاً قابل مالحظهاي داشته است ،بهگونهاي که در حالت پر،
بیشینه تغییرمكان نسبت به حالت خالی حدود %51افزایش نشان میدهد .در شكل  91میزان
خرابی پوشش بتنی در سه حالت سد خالی ،نیمهپر و پر براي زلزله طبس با هم مقایسه شده
است.
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شکل .6مدلهای سد بررسی شده در سه حالت؛ الف) پر ،ب) نیمهپر ،ج) خالی

مطابق با شكل  ،91بهدلیل عدم توزیع یكنواخت بار در ارتفاع روي روکش بتنی (که
سختترین بخش سد است) ،در حالت نیمهپر بیشترین میزان خرابی در روکشبتنی سد
آب به سد در نیمی از ارتفاع سد ،خط شكست از محل سطح آب اغاز شده و سپس انتشار
یافته است .این موضوع باعث شده تا شكست بیشتري در رویۀ بتنی در حالت نیمهپر اتفاق
بیفتد .در حالت پر ،هر چند نیروي کلی وارد به سد بیشتر است اما این نیرو بهطور
یكنواختتري اعمال شده و در نتیجه تغییرشكل سد در حالت پر از حالت نیمهپر بیشتر
است .به هرحال چنانکه انتظار میرود میزان خرابی در حالت پر ،بهطور چشمگیري بیشتر
از حالت سد خالی است

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.4.1.8

اتفاق افتاده است .بهعبارتی در حالت نیمهپر در حین بارگذاري زلزله ،بهدلیل فشار وارده از
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الف

شکل .5تغییرمکان نسبی تاج سد در سه حالت خالی ،نیمهپر و پر برای زلزلههای الف) طبس و
ب) سانفرناندو
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شکل .66مقایسۀ خرابی روکش بتنی تحت زلزله طبس در سه حالت؛ الف) خالی ،ب) نیمه پر و
ج) پر

در این تحقیق با استفاده از روش اجزاي محدود و شبیهسازي با استفاده از نرمافزار
آباکوس ،رفتار لرزهاي سدهاي سنگریزهاي با روکشبتنی بررسی شده است .به این منظور،
در ابتدا صحتسنجی با استفاده از نتایج تحقیقات قبلی انجام شده است .درگام بعد تحلیل
دینامیكی غیرخطی با درنظرگرفتن تغییرشكلهاي بزرگ براي نمونههایی که تحت رکورد

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.4.1.8

نتیجهگیری
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شتاب زلزله قرار گرفتهاند ،انجام شده و نتایج بررسی شده است .نتایج نشان میدهد ،افزایش
ضریب اصطكاک بین رویۀ بتنی و قسمت سنگریزهاي از  1/5به 1/7تأثیر چشمگیري بر
تغییرمكان تاج سد در جهت اعمال بار زلزله نداشته است .همچنین با مقیدکردن روکش بتنی
به بخش سنگریزهاي تفاوت چشمگیري در تاریخچۀ تغییرمكان نسبی تاج سد مشاهده شده
و همچنین تغییرمكان ناشی از وزن سد افزایش یافته است .دلیل این موضوع را میتوان عدم
امكان جدایی روکش از بخش سنگریزهاي زیرین و در نتیجه نشست همراه با این بخش
دانست که باعث میشود بخش بتنی تاج سد در حالتی که به بخش زیرین اتصال کامل پیدا
سد در حالت متصل شده به بخش سنگریزهاي بدون امكان لغزش و جداشدگی در هر دو
رکورد کاهش داشته است و با افزایش ضریب اصطكاک ،میزان جذب انرژي بهمیزان اندکی
(حدود  )%8افزایش یافته است .با این حال وقتی روکش بتنی به بدنه سنگریزهاي مقید شده،
جذب انرژي بهطور چشمگیري (حدود  25برابر) افزایش یافته است و در اغلب نقاط روکش
بتنی در انتهاي رکورد دچار خرابی کامل شده است .نتیجه اینکه هر چند افزایش جذب
انرژي پدیدۀ مطلوبی است ،اما وقتی که روکش بتنی به بدنه سنگریزهاي مقید شده ،با خرابی
کامل روکش بتنی سد نفوذناپذیري خود را بهطورکامل از دست داده و پیوستگی آن نیز
بهدلیل عدم بقاي روکش بتنی بهطور چشمگیري آسیب میبیند .بنابراین بهنظر میرسد
مقیدکردن روکش بتنی به بخش سنگریزهاي عمل مطلوبی نباشد .این پدیده در خصوص هر
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کرده است تغییرمكانهاي بیشتري را تجربه کند .در بخش اعمال بار زلزله ،تغییرمكان تاج

دو زلزله انتخاب شده در تحلیل (طبس و سان فرناندو) مشاهده شد .همچنین نتایج این
پژوهش نشان میدهد با افزایش تراز آب ،تغییرشكل تاج سد در جهت اعمال رکورد زلزله
حالت خالی حدود  %51افزایش یافته است .این در حالی است که بیشترین آسیب روکش
بتنی مربوط به حالت نیمهپر سد است .با توجه به قدرت آسیب بیشتر زلزلههاي نزدیک به
گسل و ماهیت ضربهاي آنها ،در این تحقیق تنها زلزلههاي نزدیک به گسل استفاده شده قرار
گرفته است .بنابراین نتایج این پژوهش تنها در خصوص رفتار سد تحت زلزلههاي نزدیک به
گسل معتبر است.

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1398.13.4.1.8

افزایش نسبتاً چشمگیري داشته است ،بهگونهاي که در حالت پر ،بیشینه تغییرمكان نسبت به
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