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بررسي نتايج آزمون بارگذاري صفحهاي با استفاده
از شبيهسازي عددي سهبعدي در ساختگاه سد
بهشتآباد

تاریخ :دریافت 17/50/42

پذیرش 17/11/14

چکیده
مدول تغییرشکلپذیري تودۀ سنگ یکی از پارامترهاي اساسی در طراحی سدهاي بتنی
قوسی که میتواند بهطور مستقیم با استفاده از آزمونهاي برجا یا بهصورت غیرمستقیم از
روابط تجربی برآورد شود .براي ارزیابی مدول تغییرشکلپذیري تودهسنگ در کولههاي سد
بهشتآباد که بخش م همی از پروژه انتقال آب به فالت مرکزي ایران است ،از آزمایش
بارگذاري صفحهاي استفاده شده است .در این تحقیق ابتدا روشهاي برآورد مدول
تغییرشکل پذیري بررسی و بعد از توصیف ژئوتکنیکی ساختگاه سد ،مدول تغییرشکلپذیري
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تکیهگاه سد با بهرهگیري از روشهاي تجربی و تحلیلی برآورد شده است .روشهاي تجربی
در سه رده دستهبندي شدند و مشخص شد مدول برآورد شده بهوسیلۀ روشهاي تجربی که
از نتایج طبقهبندي مهندسی و پارامترهاي سنگ بکر بهطور همزمان استفاده میکنند ،به مدول
فرض شده در روشهاي تحلیلی با روش اجرا منجر به افزایش ناگهانی مدول تغییر شکل
محاسبه شده بر مبناي آزمون بارگذاري صفحهاي با افزایش عمق میشود .از اینرو ،بهمنظور
بررسی تأثیر شرایط مرزي موجود بر مدول تغییرشکلپذیري ،نتایج آزمون بارگذاري
صفحهاي با استفاده از شبیهسازي عددي سهبعدي و تحلیل برگشتی بررسی شد .بر اساس
نتایج تحلیل عددي ،توده سنگ همگن است و توزیع تنش حاصل از صفحات بارگذاري با
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ارزیابی شده بهوسیلۀ آزمون بارگذاري صفحهاي نزدیکتر است .تطابق نداشتن شرایط مرزي
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آنچه با استاندارد  ASTM D4394ارزیابی میشود از صفر تا  15درصد تفاوت دارد که
میزان تفاوت با فاصله گرفتن از صفحات بارگذاري افزایش پیدا میکند.
واژههاي کلیدي :آزمون بارگذاري صفحهاي ،مدول تغییرشکلپذیري ،تحلیل برگشتی ،سد بهشتآباد

مقدمه
یکی از پارامترهاي اساسی که در انتخاب نوع سد بررسی میشود مدول تغییرشکلپذیري
تودۀ سنگ است .تحت تأثیر آبگیري و تخلیه آب مخزن سد و به تبع آن بارگذاري و
تودۀ سنگ رخ میدهد و که میتواند منجر به افزایش پتانسیل گسستگی بین بدنه سد و
تکیهگاه شود .این گسستگی میتواند باعث ناپایداري سد شود .از اینرو ،براي جلوگیري از
ایجاد چنین گسستگیهایی باید مدول تغییرشکلپذیري سنگ بیشتر از مقداري مجاز باشد.
نمونههاي سنگی که از حفاري گمانههاي مطالعاتی حاصل میشود کوچک مقیاس است
و دربرگیرنده ناپیوستگیها و نقاط ضعف توده سنگ نیست .از اینرو ،مدول تغییرشکل
تعیین شده بر مبناي این پژوهشها نمایندۀ مدول تغییرشکل سنگ بکر است و قابل استفاده
بهعنوان مدول تغییرشکل توده سنگ نیست مگر اینکه اصالحات الزم روي آن انجام شود که
معموالً بر اساس طبقهبنديهاي تجربی انجام میشود [.]3[ ،]4[ ،]1
روشهاي در دسترس براي تخمین مدول تغییرشکلپذیري توده سنگ را میتوان به دو
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باربرداي ناشی از آن که بر تکیهگاههاي سد اعمال میشود ،تغییر شکلهاي برگشتناپذیر در

دسته روشهاي مستقیم و روشهاي غیرمستقیم تقسیمبندي کرد .در روشهاي مستقیم مدول
تغییرشکلپذیري توده سنگ با استفاده از آزمایشهاي برجا تعیین میشود .براي بررسی مدول
بارگذاري و باربرداري و میزان تغییرشکل پالستیک توده سنگ ،این آزمایشها در چرخههاي
و واکنش ز مین در مقابل بار اعمال شده ،مقدار بار در یک بازه زمانی مشخص مطابق با
استاندارد باید ثابت نگهداشته شود تا جابهجایی قرائت شده بهوسیلۀ ابزار ،جابهجایی نهایی
سنگ باشد .برخی از آزمایشهاي برجاي مرسوم ،آزمون بارگذاري صفحهاي ،آزمون
دیالتومتري ،آزمون بارگذاري شعاعی و فشارسنج منارد است [.]6[ ،]0[ ،]2
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بارگذاري و باربرداري اجرا میشوند .همچنین بهمنظور بررسی خواص رئولوژي توده سنگ
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در روشهاي غیرمستقیم با استفاده از طبقهبنديهاي مهندسی تودۀ سنگ و نتایج
آزمایشگاهی ،مدول تغییرشکلپذیري تودۀ سنگ بهکمک روابط تجربی تعیین میشود [-]7
[ .]41روابط استفاده شده در این روشها بر اساس تحلیل رگرسیون ،بین مدول تغییر شکل
ارزیابی شده بر اساس آزمونهاي برجا ،نتایج طبقهبندي مهندسی توده سنگ و مدول
تغییرشکل سنگ بکر که بر اساس آزمونهاي آزمایشگاهی ارزیابی شده ،توسعه داده شدهاند.
اگرچه استفاده از این روشها راحت و کم هزینه است اما بهدلیل طبیعت ناهمسان و تنوع
تودۀ سنگ ،تطابق نداشتن مشخصات ژئومکانیکی پروژه با بانک اطالعاتی که بهمنظور
بهدست آمده عدم قطعیت دارد [.]44
روشهاي غیرمستقیم برآورد مدول تغییر بهدلیل عدم قطعیت آن ،فقط در فاز اول و
بررسیهاي امکانسنجی قابل استناد هستند .انجام آزمایشهاي برجا نیز زمانبر و پرهزینه
است .عالوه بر این ،استانداردهاي در دسترس براي پردازش اطالعات حاصل از آزمونهاي
برجا ،بر اساس یک سري فرضیات ساده کننده پایهگذاري شده است .بهعنوان مثال توزیع
تنشهاي برجا قبل و بعد از آزمون بارگذاري صفحهاي ،نادیده گرفته میشود .همچنین
جابهجاییهاي اندازهگیري شده توسط ابزار ،در نقاط نزدیک به صفحات بارگذاري ،تحت
تأثیر ریز ترکهاي ایجاد شده بعد از حفر گالري قرار میگیرد .بنابراین در این نقاط مدول
محاسبه شده کمتر از مقدار واقعی است.
براي محاسبۀ تنش ناشی از صفحه بارگذاري در عمق از فرض فضاي نیمهمتناهی در
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استخراج این روابط تجربی استفاده شده و همچنین محدود بودن اطالعات در دسترس ،نتایج

استاندارد  ASTM D4394استفاده شده و تأثیر رژیم تنش موجود لحاظ نمیشود .با توجه
به محدودیتهاي اجرایی و ابعاد گالريهاي اکتشافی این فرض در اغلب موارد ارضا نشده و
از مقدار واقعی تنش در عمق است ،که در نهایت منجر به افزایش مدول محاسبه شده بر
اساس استاندارد در عمق میشود .در برخی از موارد مقدار مدول محاسبه شده حتی از مدول
تغییرشکل سنگ بکر نیز بسیار بیشتر است.
تاکنون تحلیل برگشتی بهعنوان راهحلی براي بررسی دادههاي حاصل از ابزاربندي و
تخمین پارامترهاي ژئومکانیکی ،موضوع بسیاري از تحقیقها بوده است [ .]33[-]43بهدلیل
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تحت تأثیر رژیم تنش موجود در پیرامون گالري ،تنش محاسبه شده بر اساس استاندارد بیش
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اینکه ابزارهاي مربوط به اندازهگیري جابهجایی ارزانتر و سادهتر است و همچنین جابهجایی
اندازهگیري شده سطح اطمینان بیشتري در مقایسه با تنش دارد .اغلب تحلیلهاي برگشتی بر
اساس جابهجایی انجام شده است .به هر حال تحلیل برگشتی بر اساس اندازهگیريهاي
برجاي تنش موضوع بسیاري از تحقیقها بوده است [.]46[ ،]40
با توجه به محدودیتهاي ذکر شده روشهاي مستقیم و غیرمستقیم برآورد مدول
تغییرشکل ،با استفاده از شبیهسازي عددي سهبعدي ،بهعنوان یک ابزار پردازش دادههاي
حاصل از جابهجاییسنجهاي نصب شده و توسعۀ یک تابع خطاي نوین با فرض یکسان
تکیهگاههاي سد بهشت آباد با استفاده از تحلیل برگشتی محاسبه شده و نتایج حاصل با
روشهاي مستقیم و غیرمستقیم برآورد مدول تغییرشکل مقایسه شده است .سد بهشتآباد
بخشی از پروژه انتقال آب به فالت مرکزي ایران است که در ادامه معرفی میشود.

زمینشناسي
بهدلیل گرم شدن عمومی زمین ،رشد شهرنشینی ،قرار گرفتن فالت مرکزي ایران در ناحیه
خشک و بیابانی و کاهش بارش هاي جوي در چند دهه گذشته ،نیاز به آب در این منطقه
بسیار افزایش پیدا کرده است .بنابراین براي تأمین آب این منطقه ،پروژه عظیم انتقال آب به
فالت مرکزي ایران در حال بررسی است .سد بهشتآباد که یک سد دوقوسی بتنی به ارتفاع
 182متر است ،بخشی از این پروژه عظیم است.
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بودن نقشآفرینی کلیه نقاط قرائت شده بهوسیلۀ ابزار در تابع خطا ،مدول تغییرشکل

 .5موقعیت ساختگاه و زمینشناسي
بهشتآباد واقع شده است .براساس گمانههاي حفاري شده ،نقشههاي زمینشناسی و
پژوهشهاي ژئوفیزیکی و زمینساختاري ،سنگهاي تشکیلدهنده ساختگاه را میتوان به
چهار واحد تقسیمبندي کرد که توصیف مربوط به هر واحد در جدول  1آورده شده است.
بهعالوه پالن ساختگاه سد و مقطع زمینشناسی بهترتیب در شکلهاي  1و  4نمایش داده
شده است .بر اساس نتایج حاصل از آزمونهاي آزمایشگاهی که روي مغزههاي حاصل شده
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ساختگاه سد بهطور تقریبی در فاصله  4755متري تالقی رودخانههاي کوهرنگ و
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از حفاري دوجداره در ساختگاه سد انجام شدهاند ،پارامترهاي ژئومکانیکی سنگ بکر براي
هر واحد با استفاده از تحلیل آماري تعیین و در جدول  4نمایش داده شده است [.]32
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شکل  .5پالن زمینشناسي ساختگاه سد بهشتآباد []43
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جدول  .5واحدهاي زمینشناسي ساختگاه سد بهشتآباد []43
واحد

نوع سنگ

موقعیت

A

آهک دولومیتی ودولومیت

باال دست سد جناح چپ

B

آهک مارنی ومارن

بین واحد هاي  AوC

C

آهک دولومیتی ودولومیت

پایین دست سد و جناح چپ

D

آهک

جناح راست

 .2طبقهبندي مهندسي تودهسنگ
بهمنظور ارزیابی خواص تودۀ سنگ ،مقادیر  GSI1 ،RQD ،RMR ،Qو RMi4
واحدهاي  Aتا  Dمحاسبه شده و در جدول  3نمایش داده شده است .علت محاسبۀ مقادیر
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شکل .5مقطع زمینشناسي ساختگاه سد بهشتآباد ][43

ذکر شده برآورد مدول تغییرشکل تودۀ سنگ هر واحد با بهرهگیري از روشهاي غیرمستقیم
تجربی است.
[ ،]11نیکلسون و بنیاویسکی [ ،]10مهروتا [ ،I13گریمستاد و بارتون [ ،]11میتري و همکاران
[ ،]12رید و همکاران [ ،]17هوک وهمکاران [ ،]30کاروالهو [ ،]1سونمز و همکاران [،]36
هوک و دیتریچ [ ،]1سونمز و همکاران [ ]37و بیکی و همکاران ] ]38محاسبه شده است.
1. Geological Structure Index
2. Rock Mass Index
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مدول تودۀ سنگ هر واحد با استفاده از روشهاي پیشنهاد شده بهوسیلۀ سارفیم و پریریا
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جدول  .2پارامترهاي ژئومکانیکي سنگ بکر واحدهاي زمینشناسي ساختگاه سد بهشتآباد []43
واحدهاي
زمین شناسی

خشک
A
اشباع
B

خشک

C
اشباع
خشک
D
اشباع

نسبت پواسون

کششی

پذیري

*)(5/41-5/46

)(MPa
)(3/66-2/18

)(GPa
)(41/1-37/8

)(4/63-4/66

5/43

2/4

41

4/60

15/8

)(5/42-5/31

)(4/52-2/52

(11-42/1) /3

)(4/67-4/73

)(1-15

)(40/1-68/8

5/40

3/56

16

4/754

1/6

27/8

)(1/71-4/75

---

4/01

5/3

)(15-11

)(00-115/6
83/1

8

1/1

)(5/45-5/41

)(4/13-7/65

(11/1-36/8) /0

5/42

0/44

48

)(5/41-5/31

)(1/38-0/87

)(15/0-42/0

5/46

3/33

10/1

4/62

11

35
)(65-145/0
88

4/67

15

)(42/0-85/3
06

)(5/44-5/41

)(4/13-8/12

)(45/4-25/8

)(4/64-4/66

)(14-13

)(70-14

5/40

0/70

35/1

4/62

14/0

85

)(5/43-5/35

)(1/3-2/81

)(14/4-46/0

)(4/66-4/61

)(11-14

)(60-75

5/46

4/03

17/1

4/67

11/0

68

* مقادیر داخل پرانتز بیشینه و کمینه و مقادیر خارج از پرانتز مقدار متوسط است.
: miثابت معیار شکست هوک و براون

روشهاي تجربی ذکر شده را میتوان در سه کالس دستهبندي کرد .روشهاي تجربی که
مقدار مدول تغییرشکلپذیري را تنها با توجه به طبقهبندي توده سنگ تخمین میزنند در
کالس  Iردهبندي میشوند .این کالس شامل روابط پیشنهاد شده بهوسیلۀ سارفیم و پریریا
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خشک

مقاومت

مدول تغییرشکل

چگالی)(gr/cm3

mi

UCS
)(MPa

[ ،]11مهروتا [ ،]13گریمستاد و بارتون [ ،]11رید و همکاران [ ]17و هوک و دیتریچ []1
است .مدول تغییرشکلپذیري بهدست آمده از این روشها بیش از مقدار واقعی و در شرایطی
توده سنگهاي ضعیف و تغییرشکلپذیر که تعداد درزههاي قابل برداشت در آن محدود است
مانند شیل ،مدول تغییرشکلپذیري تخمین زده شده با استفاده از معادالت کالس  ،Iبیشتر
از مدول سنگ بکر است.
کالس  IIشامل روابطی است که از طبقهبندي تودهسنگ و مدول تغییرشکلپذیري سنگ
بکر بهره میبرند .روابط پیشنهاد شده بهوسیلۀ نیکلسون و بنیاویسکی [ ،]10میتري و

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.1.1.9

که کیفیت تودۀ سنگ خوب باشد نزدیک به مدول تغییرشکلپذیري سنگ بکر است .براي
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همکاران [ ،]12کاروالهو [ ،]1سونمز و همکاران [ ]36و هوک و دیتریچ [ ،]1در این کالس
قرار میگیرند .این معادالت داراي یک آستانه باال براي مدول تغییرشکل هستند و در شرایطی
که امتیاز طبقهبندي مهندسی کامل باشد مدول تغییرشکل تودۀ سنگ را برابر با مدول
تغییرشکل سنک بکر پیشنهاد میکنند.
معادالت تجربی که مدول تغییرشکلپذیري توده سنگ را با توجه به سیستمهاي
طبقهبندي تودۀ سنگ و مقاومت فشاري تکمحوره سنگ بکر برآورد میکنند در کالس III
قرار میگیرند .معادالت تجربی قرار گرفته در این کالس شامل هوک و همکاران [ ]30و
تغییرشکلپذیري را بیش از مقدار واقعی برآورد میکنند .بهطور مثال زمانیکه مقدار  GSIو
مقاومت فشاري تکمحوره تودۀ سنگ بهترتیب  15و  65مگاپاسکال باشد ،مقدار متوسط
مدول تغییرشکلپذیري بهدست آمده از این روشها  80گیگاپاسکال است .درحالیکه ،مدول
تغییرشکل سنگ آهک بکر با مقاومت  65مگاپاسگال (با توجه به ضریب تبدیل  )055حدود
 35گیگاپاسگال است ].[1
مقدار متوسط مدول تغییرشکلپذیري ارزیابی شده بهوسیلۀ کالسهاي تعریف شده براي
هر واحد زمینشناسی در شکل  4نشان داده شده است .بهمنظور مقایسۀ نتایج ،پارامترهاي
ژئوتکنیکی سنگ بکر در حالت خشک براي محاسبه مدول تغییرشکلپذیري استفاده شده
است .مدول تغییرشکلپذیري محاسبه شده بهوسیلۀ کالسهاي  IIو  IIIتفاوت قابل
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بیکی و همکاران [ ]38است .این روابط زمانیکه مقدار  GSIزیاد باشد مدول

مالحظهاي با هم نداشته و نزدیک به مقدار واقعی مدول تودۀ سنگ است که در ادامه با
استفاده از نتایج آزمون بارگذاري صفحهاي و آنالیز برگشتی محاسبه شده است.

بهمنظور انجام آزمایشهاي برجا ،حفاري شش گالري اکتشافی برنامهریزي شده است.
گالري ها با مقطع مستطیلی به عرض و ارتفاع دو متر در سه رقوم ارتفاعی در تکیهگاههاي
راست و چپ حفاري میشوند .شکل  3موقعیتهاي پیشنهادي براي آزمایشهاي بارگذاري
صفحهاي و دیالتومتري را نشان میدهد .در فاز اول پژوهشها  15آزمون بارگذاري صفحهاي

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.1.1.9

تعیین مدول تغییرشکل پذیري تودۀ سنگ با استفاده از آزمونهاي برجا
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25
20

Class I

15

Class II

10

Class III

5
0
D

B

C

مدول تغییرشکل پذیري ارزیابي شده)(GPa

30

A

شکل  .2مقایسۀ مدول تغییرشکل پذیري ارزیابي شده بهوسیلۀ روشهاي تجربي در ساختگاه سد
بهشتآباد
جدول  .4نتایج طبقهبندي تودۀ سنگ و پارامترهاي ارزیابي شده از واحدهاي زمینشناسي ][43
واحدها

C

D

A

B

خشک

اشباع

خشک

اشباع

خشک

اشباع

خشک

)(4/1-3/7

)(4/1-3/3

)(3/1-3/2

)(4/2-4/6

)(5/21-5/01

)(4/1-4/2

)(4/8-3/4

3/ 4

4/ 1

3/ 4

4/ 0

5/ 0

4 /4

3

زاویه اصطکاک

)(24-20

)(21-23

)(24-22

)(38-25

)(42-33

)(36-38

)(21-23

داخلی)(Degree

22

24

23

31

41

37

24

)(5/46-5/32

)(5/47-5/30

)(5/40-5/31

)(5/46-5/33

)(5/33-5/2

)(5/47-5/31

)(5/42-5/3

5/41

5/35

5/48

5/ 3

5/38

5/41

5/47

چسبندگی)(MPa

ضریب پوآسون
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واحدهاي زمین شناسي

*

نتایج طبقهبندي توده سنگ

RMR

(60-70) 75

(67-71) 68

(20-05) 28

(62-75) 67

RMi

(15/02-16/31) 12/4

(0/23-13/77) 7/8

(5/34-5/63) 5/24

(4/8-6/73) 3/67

GSI

(65-75) 60

(64-66) 63

(25-20) 23

(01-60) 64

Q

(11-35) 17

(14/0-45) 12/1

(1-4) 1/0

(1-18) 13

* بازنگري شده توسط نویسنده
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RQD

(85-15) 80

(15-155) 13

35

(70-15) 77
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و  1آزمون دیالتومتري در گالريهاي  LG1و RG3انجام شده و اجراي آزمایشهاي
تکمیلی با توجه به نتایج این آزمونها در فاز دوم پیشبینی شده است .گالري هاي  LG1و
 RG3بهترتیب در ترازهاي  1630و  1745متري نسبت به سطح دریا واقع شدهاند .الگوي
بارگذاري و باربرداي آزمون بارگذاري صفحهاي که با استفاده از تحلیل تنش بدنۀ سد به
دست آمده است در شکل  2و نمایی از آزمون بارگذاري صفحهاي در شکل  0نشان داده
شده است .هر آزمون شامل دو صفحه بارگذاري است که میتواند دیواره گالري را در
جهتها افقی یا قائم تحت بارگذاري قرار دهد .تغییر جهت بارگذاري (افقی یا قائم) بهمنظور
بهوسیلۀ یک اتساعسنج  0نقطهاي که درون یک گمانه در مرکز صفحه بارگذاري جانمایی
شده ارزیابی میشوند
بهمنظور این که امکان مقایسه مدول تغییرشکل ارزیابی شده با آزمون بارگذاري صفحهاي
با روشهاي غیرمستقیم وجود داشته باشد ،صرفاً مدول تغییر شکل بارگذاري با استفاده از
استاندارد  ASTM D4394براي تکیهگاههاي راست و چپ سد با توجه به جابهجاییهاي
ثبت شده بهوسیلۀ کشیدگیسنج و تاریخچه بارگذاري در پنج نقطه ارزیابی و در شکل 6
نمایش داده شده است [.]31

گالريهاي  LG1و RG3ساختگاه سد بهشتآباد][43

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.1.1.9

شکل  .4موقعیتهاي پیشنهادي براي انجام آزمونهاي بارگذاري صفحهاي و دیالتومتري در
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بررسی ناهمسانگردي تکیهگاه سد انجام میشود .جابهجاییهاي زیر صفحه بارگذاري
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شکل  0الف و ب بهترتیب تغییرات مدول تغییرشکل را در گالري  LG1و RG3
نمایش میدهد که در آن  Vو  Hبیانگر این است که آزمون بهصورت قائم یا افقی انجام
شده است D .و  Uبیانگر صفحات بارگذاري باالیی و پایینی است و  Rو  Lبیانگر
صفحات بارگذاري راست و چپ است.
روند افزایشی مدول تغییرشکل در عمق در هر دو گالري کامالً مشهود است .مقدار
بیشینه مدول تغییرشکل در گالري راست  18و در گالري چپ  80گیگاپاسگال برآورد شده
که بسیار بیشتر از مدول تغییرشکل سنگ بکر است .که بیانگر تطابق نداشتن شرایط مرزي
طراحی بر اساس استانداردهاي مذکور ،نیازمند قضاوت مهندسی است که باعث افزایش عدم
قطعیت در برآورد مدول تغییرشکل طراحی میشود.

شکل  .3الگوي بارگذاري و باربرداري در آزمون بارگذاري صفحهاي اجرا شده در ساختگاه سد
بهشتآباد ][41

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.1.1.9

شکل  .1نمایي از آزمون بارگذاري صفحهاي بهصورت افقي در گالري [41] RG3
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فرض شده در استاندارد با آزمون برجاي انجام شده است .از اینرو ،ارزیابی مدول تغییرشکل
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120
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مدول تغییرشکل بارگذاري GPa

RG3-J1H-L
RG3-J1H-R
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60
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20
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0
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3
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1
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0
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60
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40
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0
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مدول تغییرشکل بارگذاري GPa
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فاصله اتساع سنج از صفحه بارگذاري بر حسب متر

4

3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

فاصله اتساع سنج از صفحه بارگذاري بر حسب متر

شکل  .1تغییرات مدول بارگذاري در عمق الف) کوله راست سد بهشتآباد ،ب) کوله چپ سد
بهشتآباد

بهعنوان یک قاعدۀ سرانگشتی معموالً در محاسبه مدول تغییرشکل ،مدول ارزیابی شده
در  4نقطه انتهایی اتساعسنج حذف میشود .همچین مقادیري از مدول تغییر که بیش از
مدول تغییرشکل سنگ بکر باشد نیز حذف میشوند .از اینرو ،مقدار مدول طراحی بر اساس

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.1.1.9

ب
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قضاوت مهندسی و نتایج آزمون بارگذاري صفحهاي در تکیهگاههاي راست و چپ تعیین و
در جدول  2نمایش داده شده است .مقدار مدول تغییرشکل طراحی ارزیابی شده بر اساس
آزمون بارگذاري صفحهاي در تکیهگاه راست بیش از تکیهگاه چپ است که مطابق با مدول
تغییرشکل سنگ بکر و روابط تجربی است.
شرط الزم براي فرض فضاي نیمهمتناهی در استاندارد  ،ASTM D4394این است که
ابعاد گالري  6برابر ابعاد صفحه بارگذاري باشد که بهدلیل مشکالت اجرایی غالباً این فرض
رعایت نمیشود .از اینرو ،با استفاده از شبیهسازي عددي سهبعدي و لحاظ کردن همۀ
و توسعه یک تابع خطا نرمال شده بر اساس بزرگی جابهجاییها ،مقدار مدول تغییرشکل تکیه
گاه راست ارزیابی شده است.
جدول  .3مقادیر مدول بارگذاري و باربرداري در کولههاي سد ناشي از بررسي نتایج آزمون
بارگذاري بر اساس استاندارد ASTM D4394
مدول باربرداري)(GPa

مدول بارگذاري)(GPa
کوله راست

کوله چپ

کوله راست

کوله چپ

)11/28-31/1( 41/36

)10/81-33/38( 42/02

)40/00-20/80( 30/17

)16/12-36/7( 46/74

*

* داخل پرانتز دامنه تغییرات متغیر و خارج پرانتز مقدار متوسط را نمایش میدهد
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شرایط مرزي موجود شامل هندسه گالري ،مشخصات صفحه بارگذاري و رژیم تنش موجود

بحث و بررسي
 .5شبیه سازي عددي
ارتباط با پیوسته و ناپیوسته بودن محیط بر اساس نسبت اندازۀ بلوکهاي ایجاد شده تحت
تأثیر درزهها به دهانۀ تونل و مکانسیم غالب تغییرشکل انجام میشود .در روبارههاي کم
بهدلیل سطوح تنش پایین جابهجاییها عموماً روي درزهها اتفاق میافتد و در روبارههاي زیاد
جابهجاییهاي ناشی از توده سنگ اهمیت بیشتري دارند .در شرایطی که نسبت اندازۀ
بلوکهاي ایجاد شده به دهانه تونل کوچکتر  3و بزرگتر از  35باشد میتوان محیط را
پیوسته در نظر گرفت [.]21

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.1.1.9

شبیهسازي عددي میتواند در دو محیط پیوسته و ناپیوسته انجام شود .تصمیمگیري در
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در تحقیق حاضر با توجه الگ گمانه حفاري شده در مرکز صفحات بارگذاري ،محیط
پیوسته منظور شده است .البته تغییرات تدریجی جابهجاییهاي ثبت شده بهوسیلۀ
کشیدگیسنجها در عمق و نبودن تغییرات ناگهانی ناشی از بسته شدن درزهها ،فرض پیوسته
بودن محیط را تأیید میکند .از اینرو ،در شبیهسازي عددي از پارامترهاي معادل توده سنگ
استفاده شده است.
آزمون بارگذاري صفحهاي به دو صورت صفحه صلب و انعطافپذیر انجام میشود .در
شرایطی که صفحه صلب باشد مقدار جابهجاییها زیر صفحه بارگذاري یکسان است و در
بارگذاري استفاده شده است .بهمنظور تحلیل نتایج آزمون بارگذاري صفحهاي در تکیهگاه
راست از نرمافزار  FLAC3Dاستفاده شده است .بهدلیل حجم باالي شبیهسازي عددي و
عدم امکان شبیهسازي تمام آزمونها از نتایج آزمون بارگذاري  RG3-J4Vاستفاده شده
است.
بهمنظور حذف تأثیرات مرزي ،مدلی به ابعاد  75*64*70بهترتیب در جهتهاي x,y,z
اتخاذ شده است .ابعاد مدل بر اساس تحلیل حساسیت روي جانمایی مرزها حاصل شده
است .موقعیت گالري  RG3در جهت  yاست .ابعاد المانها اطراف گالري  5/4متر انتخاب
شده که به طرف مرزهاي مدل به تدریج افزایش پیدا میکند .بر اساس موقعیت اتساعسنجها،
جانمایی برخی از گرهها بهصورتی تغییر داده شده تا هر نقطه بررسی شده بهوسیلۀ اتساعسنج
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مد انعطافپذیر ،مقدار تنش ثابت است .در سد بهشتآباد از صفحههاي صلب به منظور

دقیقاً روي یک گره در مدل عددي واقع شده باشد .شکل  6طرحی شماتیک از هندسه مدل و
شرایط مرزي را نشان میدهد.
موهر کلمب استفاده شده است .با توجه به شرایط زمینشناسی ،نتایج آزمونهاي برجا و
آزمایشگاهی و نیز قضاوتهاي مهندسی ،دامنهاي براي تغییرات پارامترهاي مالک شکست
موهر کلمب انتخاب شد که در جدول  0نمایش داده شده است.
میدان تنش حاکم بر مدل عددي با توجه به نسبت تنش افقی به قائم ( )K0ارزِیابی شده
است .در خاک این نسبت با توجه به زاویۀ اصطکاک داخلی خاک و در سنگ در شرایطی که

] [ DOR: 20.1001.1.22286837.1399.14.1.1.9

بخش باقیمانده روباره در غالب تنش در مرز باالي مدل اعمال شده و از مالک شکست
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تنشهاي تکتونیکی اثر نکنند (با صفر درنظر گرفتن کرنشهاي جانبی) بر اساس ضریب
پوآسون ارزیابی میشود که مقدار آن از یک کمتر است .ولی بر اساس اندازهگیريهاي برجا
تحت تأثیر تنشهاي تکتونیکی مقدار آن در سطح بیش از یک گزارش شده که با افزایش
عمق مقدار آن بهسمت یک همگرا میشود [.]25
نسبت تنش افقی به قائم یا بهعبارت دیگر راستا و بزرگاي تنشهاي اصلی ،یکی از
پارامترهاي اساسی است که روي جانمایی مغار در نیروگاههاي برق آبی تأثیر میگذارد .از
اینرو ،در اغلب این پروژهها با استفاده از آزمونهاي مرسوم ارزیابی تنشهاي برجا مانند
سد بهشت آباد فاقد مغار است و ارزیابی میدان تنش در ساختگاه آن با توجه به هزینه
زیاد آزمون شکست هیدرولیکی داراي توجیه اقتصادي نیست .از اینرو ،بر اساس قضاوت
مهندسی و پژوهشهاي پیشین انجام شده روي مقدار  ،K0در همۀ تحلیلها ،تغییرات نسبت
تنش افقی به قائم  5/0تا  1/0لحاظ شده است و حساسیت تحلیلها به تغییرات این پارامتر
ارزیابی شده است [.]25
بعد از ایجاد شرایط سکون در مدل عددي و شکلگیري تنشهاي برجا ،گالري حفاري
شده است .بهدلیل سطح مقطع محدود گالري و کیفیت مناسب سنگ ،نگهداري نصب نشده
است .از اینرو ،مطابق با روش اجرا در تحلیل عددي نیز نگهداري نصب نشده و مدل بعد از
حفر گالري به تعادل رسیده است .با حفر گالري رژیم تنش پیرامون گالري تغییر پیدا میکند.
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شکست هیدرولیکی میدان تنش ارزیابی میشود.

سپس تنش حاصل از آزمون بارگذاري صفحهاي به دیوارههاي گالري اعمال شده است.
چون صفحات بارگذاري صلب هستند ،به جاي اعمال تنش روي گرهها از سرعت استفاده
شده است .منظور از سرعت میزان جابهجایی گره در یک دوره حل است .مقدار این
سرعت با توجه به جابهجایی کل صفحه بارگذاري و تحلیل حساسیت روي نتایج شبیهسازي
عددي  1E-7متر بر دوره حل انتخاب شده است.
جدول  .1بازه تغییرات پارامترهاي معیار موهرکلمب اعمال شده در شبیه سازي عددي
پارامتر

نسبت پواسون

بازه تغییرات

5/40-5/30

مدول تغییرشکل پذیري

زاویه اصطکاک داخلی)(Degree

چسبندگی)(KPa

0-35

40-25

4555-2555

)(GPa
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جابه جایی باید در حدي کوچک باشد تا از ایجاد شوک در مدل عددي جلوگیري کند .مقدار
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شکل  .1هندسه مدل عددي و شرایط مرزي لحاظ شده در آن

براي پردازش نتایج شبیهسازي عددي ،تحلیل برگشتی بهعنوان ابزاري براي تحلیل نتایج
انتخاب شده است .در این روش پارامترهاي ورودي مدل عددي بهگونهاي تغییر داده
میشوند تا مقادیر اندازهگیري شده بهوسیلۀ اتساعسنجها تقریباً برابر با مقادیر بهدست آمده از
مدلسازي عددي در نقاط مربوط باشد.
فرم عمومی تابع خطا بهصورت معادلۀ  1است ،که در آن  uiجابهجایی اندازهگیري شده
بهوسیلۀ اتساعسنج  u'i ،جابجاییهاي بهدست آمده از شبیهسازي عددي و  iنماینده تعداد
نقاط اندازهگیري است که از  1تا  0تغییر میکند .استفاده از توان دوم در تابع خطا براي
جلوگیري از اثر کاهشی تغییرات غیر همجهت بر مقدار تابع خطا است.
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 .2تحلیل برگشتي

() 1
در صورتیکه جابه جایی نقاط شاهد در یک مرتبه بوده و از نظر اهمیت نیز یکسان
جابهجایی نقاط نزدیک به صفحۀ بارگذاري از مرتبه باالتري نسبت به نقاط دور از صفحه
بارگذاري قرار دارند و در صورت استفاده از این تابع خطا ،مقدار تابع خطا صرفاً توسط نقاط
ابتدایی کنترل میشود و نقاط انتهایی نقشی در تابع خطا ندارند .از اینرو ،از تابع خطایی که
در معادلۀ  4نمایش داده شده در تحلیل برگشتی استفاده شده است.
() 4
که در آن  aiیک فاکتور وزنی است که تفاضل جابهجاییها را در هر نقطه شاهد با استفاده از
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باشند این فرم عمومی از تابع خطا قابل قبول است .ولی در آزمون بارگذاري صفحهاي
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جابهجایی ثبت شده بهوسیلۀ ابزار در همان نقطه ،نرمال میکند .به این ترتیب تمامی نقاط
شاهد در تابع خطا نقش یکسانی بازي میکنند هر چند جابهجایی آنها از مرتبۀ یکسانی
نباشد.
بر اساس تحلیل حساسیت انجام شده ،بهدلیل اینکه بخش عمده تغییرشکلهاي ناشی از
صفحات بارگذاري االستیک است ،تغییرات چسبندگی و زاویۀ اصطکاک داخلی در بازه ذکر
شده در جدول  ،0تأثیر قابل توجهاي بر جابهجاییهاي ناشی از بارگذاري صفحهاي که
بهوسیلۀ شبیهسازي عددي محاسبه شده ،نمیگذارد.
جابهجاییها در نقاط شاهد ،مطابق آزمایش در  2سطح از تنش  7 ،0 ،3و  15مگاپاسگال ثبت
شده است و مقدار تابع خطا در این چهار سطح تنش با هم جمع و بهعنوان تابع خطاي نهایی
لحاظ و در گرافهاي مربوطه نمایش داده شده است.
تغییرات مقادیر تابع خطا در مقابل مدول تغییرشکلپذیري در شرایطی که ضریب پوآسون
 ،5/3زاویۀ اصطکاک داخلی  35درجه و چسبندگی  4مگاپاسگال منظور شده است ،بر اساس
روابط  1و  4در شکل  6نمایش داده شده است .هر دو رابطه در مدول تغییر شکل 14
گیگاپاسگال و نسبت تنش افقی به قائم  5/0مقدار تابع خطا را کمینه نشان میدهند ،ولی
روند تغییرات تابع خطا یکسان نیست.
در تابع خطاي نرمال شده بر اساس بزرگاي جابهجایی (رابطۀ  ،)4روند تغییرات تابع خطا
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در تحلیل عددي انجام شده ضریب تنش افقی به قائم  1 ،5/0و  1/0منظور شده است.

در تمام مقادیر  K0یکسان است و با افزایش مدول تغییرشکل مقدار تابع خطا کاهش پیدا
کرده است .درحالیکه در تابع خطاي نرمال نشده ،در مقادیر  K0مساوي  1و  ،1/0تابع خطا
 1تا  1/0تأثیر شایان توجهاي بر مقدار تابع خطا ندارد.
مقادیر متوسط مدول تغییرشکل بارگذاري که با استفاده از آزمون بارگذاري صفحهاي،
روشهاي تجربی و عددي ارزیابی شده ،در شکل  7نمایش داده شده است .واضح است که
روشهاي عددي کمترین و روشهاي تجربی بیشترین مدول تغییرشکل را براي ساختگاه سد
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در مدول  1گیگاپاسگال مقدار کمینه خود را دارد .همچنین تغییرات نسبت تنش افقی در بازه
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مدول تغییر شکل )(GPa

مدول تغییر شکل )(GPa

ب

پیشنهاد میکنند .همچنین مدول تغییرشکل در کوله راست بر اساس روشهاي تجربی و
آزمون بارگذاري صفحهاي بیش از کوله چپ است ،که با مدول تغییرشکل سنگ بکر نیز
هماهنگی دارد.
مقدار مدول تغییرشکل ارزیابی شده بهوسیلۀ روشهاي تجربی و بارگذاري صفحهاي
تقریباً  4و  3مرتبه با مدول ارزیابی شده بهوسیلۀ روش عددي تفاوت دارد که بیانگر عدم
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شکل  .1تغییرات تابع خطا در مقابل مدول تغییر شکل ،الف) رابطۀ  ،5ب) رابطۀ 2
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قطعیت باال در مدول ارائه شده بهوسیلۀ روشهاي تجربی و تأثیر شرایط مرزي بر نتایج
آزمون بارگذاري صفحهاي است .از اینرو ،تحلیل نتایج حاصل از آزمون بارگذاري صفحهاي
با بهرهگیري از شبیهسازي عددي زمانیکه شرایط مرزي ذکر شده در استاندارد ASTM
 D4394رعایت نشده باشد ،امري اجتنابناپذیر است.
در مدلهاي عددي ساخته شده ،مقدار مدول در عمق ثابت درنظر گرفته شده است،
درحالیکه نتایج آزمون بارگذاري افزایش مدول در عمق را نشان میدهد .براي بررسی این
موضوع که افزایش مدول در عمق آیا ناشی از عدم تطابق شرایط مرزي است یا خیر ،مدل
ساخته شد .افزایش مدول تا عمق  6متري از صفحه بارگذاري لحاظ شده و از این عمق به
بعد مدول  35گیگاپاسگال براي مدل لحاظ شده است .انتخاب حد پایین و باالي مدول بر
اساس نتیجه تحلیل برگشتی و نتایج آزمون بارگذاري بر اساس استاندارد ASTM D4394
انجام شده است.
با افزایش مدول در عمق مقدار تابع خطا نسبت به حالتی که مدول ثابت است ،افزایش
پیدا میکند .جابهجایی ثبت شده بهوسیلۀ ابزار ،مدل عددي با کمترین مقدار تابع خطا (مدول
برابر با  14گیگاپاسگال و نسبت تنش افقی به قائم برابر با  )5/0و مدل عددي با افزایش
مدول در عمق براي صفحه بارگذاري قرار گرفته در سقف گالري در شکل  8نمایش داده
شده است .واضح است با افزایش مدول در عمق مقدار جابهجایی محاسبه شده با مدل عددي
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عددي دیگري که در آن مدول در عمق به تدریج از  14تا  35گیگاپایگال افزایش پیدا میکند

از جابهجایی ثبت شده بهوسیلۀ ابزار فاصله گرفته است .از اینرو ،فرض افزایش مدول در
عمق رد میشود.
اکتشافی در آنها  2و  6متر بود ساخته شد .مطابق شکل  1با افزایش ابعاد گالري اکتشافی،
مقدار تابع خطا افزایش پیدا میکند ،که بیانگر تأثیر ابعاد گالري بر توزیع تنش و جابهجایی
حاصل از صفحات بارگذاري و رد فرض فضاي نیمهمتناهی در محاسبۀ توزیع تنش زیر
صفحات بارگذاري است .با افزایش ابعاد گالري از  2تا  6متر میزان تغییرات تابع خطا اندک
است که نمایانگر کاهش تأثیر ابعاد گالري بر مقدار تابع خطا ،با افزایش ابعاد گالري است.
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بهمنظور بررسی بیشتر تأثیر ابعاد گالري بر تابع خطا ،مدلهاي عددي که ابعاد گالري
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علت افزایش تابع خطا با افزایش ابعاد گالري فاصله گرفتن از شرایط مرزي آزمون بارگذاري
است که در گالري اکتشافی انجام شده است.
35

عددي

25
20
15
10

0

کوله هاي سد

چپ

راست

شکل  .7مقادیر متوسط مدول تغییر شکل در ساختگاه سد بهشتآباد که با روشهاي تجربي،
عددي و آزمون بارگذاري صفحهاي ارزیابي شده است
0.2
0.18

افزایش مدول با عمق

0.14

برجا

0.12
0.1
0.08
0.06
0.04

جابه جایي بر حسب میلي متر

مدل با کمترین خطا

0.16
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5

مدول تغییرشکل بر حسب گیگاپاسگال

تجربی

آزمون بارگذاري صفحه اي

30

0.02
0
3.5

3

2.5

2

1.5

1

0.5

0

فاصله نقاط شاهد از صفحه بارگذاري بر حسب متر

بهمنظور روشن شدن دلیل افزایش مدول محاسبه شده بر اساس استاندارد
 ASTM D4394در عمق ،توزیع تنش محاسبه شده بر اساس شبیهسازي عددي حاصل از
بارگذاري صفحهاي ،با توزیع تنش ارزیابی شده بر اساس استاندارد  ASTM D4394و
رابطۀ بوسینسک در شکل  1مقایسه شده است.
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شکل  .1مقایسه جابهجایي ثبت شده بهوسیلۀ ابزار با مقدار ارزیابي شده توسط مدلهاي عددي
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شکل  .1تأثیر ابعاد گالري بر مقدار تابع خطا
3.5E+06
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شبیه سازی عددی
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فاصله از صفحه بارگذاري بر حسب متر

چنانکه مالحظه میشود ،توزیع تنش حاصل از مدلسازي عددي کمتر از تورزیع تنش
ارزیابی شده بر اساس استاندارد  ASTM D4394است و میزان تفاوت آن با افزایش عمق
بیشتر میشود .این موضوع دلیل افزایش مدول با فاصله گرفتن از صفحات بارگذاري را در
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شکل  .1مقایسۀ توزیع تنش حاصل از مدلسازي عددي با توزیع تنش ارزیابي شده بر اساس
استاندارد  ASTM D4394و رابطۀ بوسینسک براي تنش بارگذاري  4مگاپاسگال
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آزمون بارگذاري صفحهاي توجیه میکند.
توزیع تنش محاسبه شده بر اساس رابطۀ بوزینسک تطابق بیشتري با نتایج حاصل از
مدلسازي عددي دارد ،با این حال بهدلیل تأثیر رژیم تنش در پیرامون گالري ،مقدار آن از
آنچه از شبیهسازي عددي حاصل شده بیشتر است.

نتیجهگیري
روشهاي تجربی که مدول تغییرشکلپذیري تودۀ سنگ را تنها با توجه به طبقهبندي توده
پیشنهاد میکنند.
روشهاي تجربی که در آنها از طبقهبندي مهندسی سنگ و مقادیر مدول تغییرشکلپذیري
سنگ بکر استفاده شده است در مقایسه با دیگر روشهاي تجربی کمترین مقدار مدول
تغییرشکلپذیري را محاسبه میکنند .در این بررسی مدول بهدست آمده از این روش به مقدار
واقعی نزدیکتر است.
بر اساس ردهبندي انجام شده در این تحقیق ،روشهاي تجربی که در کالس  IIو III
قرار میگیرند ،تقریباً مقادیر یکسانی از مدول را پیشنهاد میکنند .ولی زمانیکه مقدار GSI
باال باشد ،کالس  IIIمقادیر باالتري از مدول تغییرشکل را ارائه میدهد.
نتایج آزمون بارگذاري صفحهاي با استفاده از شبیهسازي عددي و تحلیل برگشتی بررسی
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سنگ برآورد میکنند ،بهویژه زمانیکه سنگ تودهاي و ضعیف باشد ،مقادیر باالیی از مدول را

شد و مقدار مدول تغییرشکلپذیري برابر با  14گیگاپاسگال در تکیهگاه راست برآورد شد که
کمتر از مقدار بهدست آمده از استاندارد  ASTM D4394است.
االستیک قرار میگیرند .تأثیر تغییرات چسبندگی و زاویۀ اصطکاک داخلی بر تابع خطا قابل
چشمپوشی است.
نتایج بهدست آمده از شبیهسازي عددي نشان میدهد که تودۀ سنگ همگن است و مدول
تغییرشکلپذیري بهدست آمده با فاصله گرفتن از صفحات بارگذاري تغییر نمیکند .ولی
بهدلیل عدم تطابق شرایط مرزي اجرا شده و رژیم تنش موجود با آنچه با استاندارد
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 ASTM D4394فرض میشود مقدار مدول تغییرشکل پیشنهادي بهوسیلۀ استاندارد با
افزایش عمق ،افزایش پیدا کرده است.
تحلیل حساسیت روي عرض گالري نشان داد ،زمانی که عرض گالري حدود  6برابر
عرض صفحه بارگذاري است ،تأثیر عرض گالري بر جابهجاییهاي حاصل از صفحات
بارگذاري قابل چشمپوشی است.
نتایج تحلیل تنش زیر صفحات بارگذاري نشان داد ،که مقدار تنش محاسبه شده زیر
صفحات بارگذاري در استاندارد  ASTM D4394از صفر تا  15درصد بیش از مقدار
اساس استاندارد و شبیهسازي عددي ،با افزایش عمق افزایش پیدا میکند .این موضوع
افزایش تصاعدي مدول تغییر شکل با فاصله گرفتن از صفحات بارگذاري را توجیه میکند.
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