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Abstract
Considering the important and vital role of dams in the industry and economy of countries and
the catastrophic nature of their possible failure, the safety of these huge structures is of special
importance. Arched, Karun 4 double arched concrete dam has been selected as a case study.
ABAQUS 6.12 finite element software was used for numerical analysis of Karun 4 dam. In this
research, three numerical models were modeled and analyzed so that in the linear model, the
dam body was completely integrated and homogeneous, and in two nonlinear models, the
contraction joints in the dam body with two different and widely used types were considered.
The results show that the lack of injection of the joint has caused a significant increase in the
maximum stresses upstream of the dam so that most of the upstream of the dam, which was
initially working under pressure, has been stretched. Tensile stresses in the upstream support
and downstream canopy of the dam have also increased. On the other hand, the amount of
vertical compressive stresses between the contact surfaces in the absence of seam injection has
increased significantly that these stresses in the vicinity of the injection stop level has almost
doubled to the original level. Blocks zero and one, the maximum of which in full injection is
13.5 MPa, has increased to 11.3 MPa at this point without injection. The results show that by
increasing the joint thickness and if the joint is not injected, the values of maximum stresses,
minimum stresses, barrier displacements and vertical compressive force between the contact
surfaces are significantly increased.
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چکیده

با توجه به نقش مهم و حیاتی سدها در صنعت و اقتصاد کشورها و فاجعه آمیز بودن شکست احتمالی آنها بررسی ایمنی این

سازه های عظیم از اهمیت خاصی برخوردار می باشد .لذا در تحقیق حاضر که موضوع آن بررسی اثر تزریق ناقص درزهای
انقباض بر روی سدهای بتنی دو قوسی کارون  ۴به عنوان مورد مطالعاتی بوده است .برای تحلیل عددی سد کارون  ۴از نرم

افزار المان محدود ABAQUS6.12استفاده گردید.در این تحقیق سه مدل عددی مدلسازی و مورد تحلیل قرار گرفت

بطوریکه در مدل خطی  ،بدنه سد به صورت کامالً یکپارچه و همگن بوده است و در دو مدل غیرخطی  ،درزهای انقباضی

موجود در بدنه سد با دو نوع متفاوت و پرکاربرد درنظرگرفته شده است  .نتایج نشان داد که عدم تزریق درز باعث افزایش

قابل توجه تنشهای حداکثر اصلی در باالدست سد شده است به طوریکه قسمت اعظمی از باالدست سد که در ابتدا به فشار

کار میکرد به کشش افتاده است .تنشهای کششی در تکیهگاه باالدست و تاج پایین دست سد نیز افزایش یافته است .از

طرفی میزان تنشهای فشاری عمودی بین سطوح تماس در صورت عدم تزریق درز به مقدار قابل توجهی افزایش یافته است
که این تنشها در مجاورت تراز قطع تزریق تقریباً به دو برابر اولیه افزایش پیدا کرده است بطوریکه تنشها در بین بلوکهای
صفر و یک که حداکثر آن در تزریق کامل برابر با  5/13مگاپاسگال میباشد با عدم تزریق به  11/3مگاپاسگال در این نقطه

افزایش پیدا کرده است  .نتایج نشان داد که با افزایش ضخامت درز و در صورت عدم تزریق درز بر مقادیر تنش های حداکثر

اصلی ،تنشهای حداقل اصلی ،جابجاییهای سد و نیروی فشاری عمودی بین سطوح تماس به مقدار قابل توجهی افزوده می

شود .همچنین مدل کردن درزها در تحلیل غیرخطی باعث افزایش جابجاییهایی سد به میزان  6میلیمتر در مدل درز بدون
کلید برشی و به میزان  3میلیمتر در مدل درز با کلید برشی نسبت به تحلیل خطی شده است  .بطور کلی می توان بیان کرد

که عدم تزریق درز در سطوح فوقانی سد ،در صورتی که ارتفاع تزریقات ناقص و همچنین ضخامت سطوح درز کم باشد ایمنی

سد تحت بارهای استاتیکی زیاد تحت تاثیر قرار نمیگیرد ولی زمانی که ارتفاع این تزریقات ناقص و همچنین میزان فاصله

بلوکهای مجاور افزایش یابد ممکن است ایمنی سد در برابر بارهای استاتیکی به خطر بیافتد .بنابراین الزم است ،در تزریق

درزهای انقباضی سدهای بتنی قوسی دقت کافی به عمل آید .

واژه کلیدی  :عدم تزریق ،ضخامت درز ،تنش  ،سد بتنی قوسی ،درز انقباضی
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 -1مقدمه

یکییی از ضییروری ییریا و حیییا ی ییریا نیازهییای هشییر آو اسییا کییش هییش وییوو هییا ا ی ای جم یییا و ضییرور رشیید
کشاورزی و صین ا از ییط فیر و محیدودیا م یازن و منیاها آهیی از فیر دیگیر ،حساسییا آن روز هیش روز هیشیتر شیده
و پی هینیی میی گیردد در آینیده ای نیش نیدان دور هحیران کممیود آو ممیئ یریا مسیئبش کشیورها ،هیش ویوو منیاف
شط و نیمش شیط گیرددا از فر یی نوسیان شید جرییان آو در رود انیش هیا و نییاز هیش ر ییره آو در روزهیای پیر آهیی
هرای مور در مواقیا کیئ آهیی و همننییا نییاز هیش اسیتداده از انیرپی پتانسیی آو جمیا میدی هیش انیرپی الکتریکیی و اا،
الزم اسییا هییا سییا ا مییوان ی در مسیییر جریییان هییش عنییوان سیید هییش ایییا اهییدا دسترسییی پیییدا کننیید ] [1در ایییا میییان
سییدهای هتنییی قوسییی از ن ییر نییاوری فراحییی و سییا ا از ارا ییا و حساسیییا ویییسه ای هر ییوردار هسییتند و هییا وجییش هییش
اهمیا ایا نوع سدها و اج ش آمی هودن شکسا احتمالی آنما ،ارزیاهی مستمر ایمنی ایا نوع سدها ضرور داردا
وهان و همکیاران ( )۲۰۰۹سید هتنیی قوسیی داگانگشیان را هیا ار دیاع  ۲1۰متیر هیا دو میدل متدیاو پیی هیدون جیرم و پیی
جرم دار هیا قییدهای نیری ویسیکوز هیرای در ن یر گیر تا اسیتمالا انیرپی امیواف هیا نیرم ا ی ار المیان محیدود ABAQUS
مییورد حبی ی قییرار دادنییدا نتیجییش گر تییش شیید کییش مییاک یمئ یین هییای کششییی و جاهجییایی هییای ییاف سیید در حبی ی
غیر طی  1۰ا  ۲۵درصد هش دلیی آزاد شیدن ج ییی عمبکیرد قیوس نسیما هیش حبیی طیی ا ی ای یا تیش اسیاا در ن یر
گر تا پیی جیرم دار هیا نرهیای ویسیکوز هاعی کیاه ین هیای کششیی و جاهجیایی حیداک ر یاف سید در هیر دو میدل
طی و غیر طی نسما هش پی هدون جرم ها میرایی  ۵درصد شده اساا] [۲
یایو و همکیاران ( )۲۰1۲پاسی لیرزه ای ییط سید هتنیی قوسیی هیش ار دیاع  ۳۰۵متیر را هیا اسیتداده از نیرم ا ی ار ABAQUS
مورد هررسی قرار دادندا از المان هیای شی وجمیی  ۸گرهیی هیرای مدلسیازی پیی و سید اسیتداده شیده اسیاا نتیای نشیان
میی ان لغی و هیاز شیدگی درزهیا ا ی ای میی یاهید کیش
دادند کش ها ا ای حداک ر شیتاو زل لیش در ییط رکیورد مشی
حداک ر ایا لغ و هاز شدگی هطور هم مان نموده و مستق از یکدیگر می هاشندا] [۳
حریری اردهیبیی و همکیاران ( )۲۰1۳ر تیار غییر طیی لیرزه ای سیدهای هتنیی قوسیی را در رازهیای م تبید همیره هیرداری
ها در ن ر گر تا درزهیای انقماضیی و محیطیی هررسیی کردنیدا در اییا حقیی  ،سید هتنیی دو قوسیی دز هیا ار دیاع  ۲۰۳متیر
هش عنیوان میورد مطال یا ی انت یاو شیدا هارهیای وارده هیر سید شیام هیار وزن سید و حریکیا دینیامیکی سید-م ی ن-پیی
حا زل لش فمس می هاشیدا درزهیای میدل شیده هیا المیان هیای ماسیی گیره هیش گیره قاهبییا هیاز و هسیتش شیدن و حرکیا
های مماسی را دارنداا ها هررسیی حبیی هیا نتیجیش گر تیش شید کیش ایمنیی سید در هراهیر حیداک ر زل لیش محتمی هیا ا ی ای
راز آو م ن سد ا ای می یاهدا] [4
ردوسیی و همکییاران ( )1۳۹۰ییاریر اعمیال ناپیوسییتگی هییای ه ی کییش گییاه هییای سیینگی و شیرایر مییرزی مناسی را هییر
روی ر تار سد هتنی دو قوسیی کیارون  4هیا اسیتداده از نیرم ا ی ار المیان محیدود  ANSYSمیورد مطال یش قیرار دادنیدا در اییا
مطال ش پی سد هش صور جیرم دار میدل گشیتش اسیا و همننییا ر تیار غییر طیی مویالب سینگی و هیتا نیی لحیا شیده
اساا نتای حبی نشان دادند کیش در ن یر گیر تا ناپیوسیتگی هیای سینگی یاریر قاهی یوجمی در وزییا ین هیای هدنیش
سد داشتش و ارزیاهی دقی ری از ر تار واق ی سد حاص می شودا ا] [۵
احمدی و احمدی ( ) 1۳۹1سید هتنیی قوسیی مالهاسیش را هیا لحیا ر تیار غییر طیی هندسیی و غیر طیی میادی حیا هیار
وزن و شار هیدرو استا یط یا یراز یاف سید میورد حبیی قیرار دادنیدا هیرای المیان هنیدی هدنیش ی سید از المیان هیای ۲۰
گرهییی غیر طییی در دو الیییش اسییتداده شییده اسییاا نتییای نشییان دادنیید کییش هییا کییاه پارامترهییای درز می ی ان جاهجییایی
هیشینش سد ا ی ای میی یاهیدا در غیییر مکیان هیای کیو کتر پاسی هیا هیشیتر هیش یکیدیگر ن دییط هیوده و هیر یش غیییر
مکان ها ه رگتر میی شیوند ،ا یتال م یارهیا آشیکار ر میی شیودا در کی میدل هیای پالستیسییتش اسیتداده شیده پاسی مای
ه رگتری از مکانیط شکسا هش دسا می دهندا ا] [6
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موییطدایی و همنییام ییر ( )۲۰۲۲هییش هررسییی پای یداری لییرزهای گوههییای سیینگی در پ یی سییدهای قوس یی هتن یی هییا اسییتداده از
رو حالا حدی و المان محیدود پردا تیش انید کیش هیرای اییا من یور ییط سید قوسیی دو انحنیا (سید ه تییاری) در ن یر
گر تش شده و اریرا کیارایی پیرده دوغیاو ،سیطب طیر و ان طا پی یری پیی هیر ر تیار غیر طیی سید قوسیی هیا ونداسییون
یکهار ش و ونداسیون ها ا واال میورد هررسیی قیرار گر تیش اسیا ا نتیای نشیان دهنیده ی ریر قاهی وجیش ا ویاال در ن یر
گر تش شده در ونداسیون هر ر تار سد اساا ا] [7
گییارون و همکییاران ( )۲۰1۸در دانشییگاه شییرهروا آزمای هییای ار اشییی اجمییاری را هییر روی سیید دانی ی -جانسییون انجییام
دادند کش در ایا مقالش اراییش شیدهاندا اییا آزمیای هیا هیا هید یییا یواو دینیامیکی سیسیتئ سید-م ی ن -نداسییون
هش عنوان پاییش ای هیرای هیش روز رسیانی ییط میدل المیان محیدود  ۳ه یدی از سیسیتئ اسیتداده شیده اسیا ا اییا آزمای هیا
نشیان داد کیش انییدازهگیری سییگنالهای مدیید در امتییداد کی یاف ییط سید هتنیی هسییار هی ر و ع ییئ و ییا آنجیا کییش در
گالریهییای هازرس یی هس ییار پییاییا ر ،حت یی هییا نی یروی حری یط نسییمتاک کم یی امکانپ ی یر اسییاا رونیید ج ی یش و حبی ی داده
های جرهی هش دلی حالا هیای مت یدد محبیی و جمیانی ن دییط سید نید قوسیی و جدیا شیدن آنمیا کیامالک پینییده هیودا
هیسا و دو حالا ار ا هش وضوح شناسایی شدا ا] [۸
کیادری ( ) ۲۰1۹هیش اراییش پاسی لیرزه ای غیر طیی سیش ه یدی سیدهای رقبیی هتنیی هیا در ن یر گیر تا عناصیر میاس در
آو در
و مشیترا انیدرکن سید و م ی ن پردا تیش اسیا کیش هررسیی عیددی اریر انیدرکن هییدرودینامیکی و لغی
فول و مشیترا سید-م ی ن انجیام شیده اسیاا حیداک ر جاهجیایی هیای ا قیی و ین هیای اصیبی در مقیافا م تبید
سیید ارایییش شییده و همننییا ر تییار لییرزه ای سیید در حالییا هییای ییالی و پییر م ی ن هررس یی و محی آس یی در سیید هتن یی
ارزیاهی شده اساا] [۹
ا سییو ( )۲۰17هییش ارزییاهی ر تییار اسییتا یکی و مقاومییا مکییانیکی سیید قوسیی در قالی مییدل حبیی عییددی هییرای ا وییاال
عرض یی (مداص ی انقماض یی) سیید قوس یی هییا در ن ییر گییر تا ر تارهییای جییدایی ،لغ ش یی و مییاس مجییدد مداص ی انقماض یی
پردا تییش اسییاا نتییای حییاکی از مییا مناس ی هییرای غیی یر شییک سیید ی یط سیید قوس یی موجییود ناش یی از آن هارهاسییاا
عالوه هر ایا ،منطقیش قیوس میورر حیا مداصی انقماضیی متیوالی شیکی و ماهییا مکانیسیئ ار ییا هیار شناسیایی شیدا
هییا اسییتداده از ایییا نتییای محاسمششییده ،پی هینییی عییددی در جاهجییایی ی یط سیید قوس یی موجییود هییرای مییدیریا روزانییش
پیشنماد شدا ا] [1۰
پانگ و همکیاران ( )۲۰14هیش هررسیی کامی مقاومیا لیرزه ای سیدهای رقبیی هیا ا ویاال فیولی در قالی میدل ماسیی هیر
اسییاس رو ییاها محییدودیا هییرای شییمیش سییازی کبی یدهای هرش یی درون درزهییا و مییدل ییرا هییتا لکییش دار هییرای ارایییش
ووص ییا ییرا ییوردگی موییالب هییتا پردا تییش انییدا نتییای نشییان میدهیید کییش پاس ی های لییرزهای کبی یدهای هرش یی هییش
شییک هایی فراح یی شییده اسییاا گر تگ یی و جاهجییایی کبی یدهای هرش یی در درزهییای فییولی هییر مقاومییا لییرزه ای سییدهای
رقبی ریر داردا] [11
در حقی حاضیر کیش موضیوع آن هررسیی اریر ریی نیاق درزهیای انقمیاس هیر روی سیدهای هتنیی دو قوسیی میی هاشید،
سیید هتنییی دو قوسییی کییارون  4هییش عنییوان مییورد مطال ییا ی انت ییاو شییده اسییاا هییرای حبیی عییددی سیید کییارون  4از نییرم
ا ار المان محدود1۲ا ABAQUS6اسیتداده میی گیرددا در اییا وی ضیما آشینایی هیا نیرم ا ی ار و رونید مدلسیازی ،نحیوه
اعمال هارهیای وارده هیر سید و شیرایر میرزی میاس در سیطوح درز وضییب داده شیده و در آ یر نیی صیحا سینجی میدل
عددی صور می پ یردا
 -2مواد و روش ها

رو المییان محییدود ( )FEMیییط رو عییددی اسییا کییش مییی ییوان آن را هییرای حی مسییای مت ییدد و متنییوع ممندسییی در
حالا م تبد پایدار ،گ را ،طیی ییا غییر طیی هکیار گر یاا اییا رو کیش ریشیش هیای آن هیش سیالمای اولییش قیرن نیوزده
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میییالدی هرمییی گییردد ،هییدون شییط حییولی در صیین ا جمییان و نحییوه نگییر هییش فراحییی و آنییالی هییش وجییود آوردا قاهبیییا
مدلسازی پروسیش هیای واق یی صین تی هیا کیئ یریا سیاده سیازیما ،وانمنیدی رو در اراییش نتیای قاهی افمینیان ،کیاه
ه ینش های سنگیا سا هیای عبمیی در پروسیش هیای فراحیی و هیاال ره ا ی ای ایمنیی در فراحیی هاعی گردییده یا اییا
رو هش عنوان ج ء جدایی ناپ یر پیشر ا صن تی در آید ا] [۲۹
در حقی حاضیر کیش موضیوع آن هررسیی اریر ریی نیاق درزهیای انقمیاس هیر روی سیدهای هتنیی دو قوسیی میی هاشید،
سیید هتنییی دو قوسییی کییارون  4هییش عنییوان مییورد مطال ییا ی انت ییاو شییده اسییاا هییرای حبیی عییددی سیید کییارون  4از نییرم
ا ار المان محدود1۲ا ABAQUS6اسیتداده میی گیرددا در اییا وی ضیما آشینایی هیا نیرم ا ی ار و رونید مدلسیازی ،نحیوه
اعمال هارهیای وارده هیر سید و شیرایر میرزی میاس در سیطوح درز وضییب داده شیده و در آ یر نیی صیحا سینجی میدل
عددی صور می پ یردا
در میان نرم ا ارهایی کیش از رو المیان محیدود هیرای آنیالی مسیای ممندسیی اسیتداده میی نماینید ،نیرم ا ی ار آهیاکوس هیا
قاهبیییا هییای منحوییر هییش ییرد ییود ،هییش عنییوان یییط نییرم ا ی ار هسیییار دقی ی حقیقییا ی و کییارهردی در صیین ا و دانشییگاه
شنا تش شده اساا سمولا در دسیتیاهی و میئ نحیوه کیارکرد زییر هرنامیش هیای اییا نیرم ا ی ار و نیی دارا هیودن م یال هیای
م تمر عبمی موجی گشیتش اسیا کیش اییا نیرم ا ی ار هیش عنیوان یکیی از نیرم ا ارهیای پیشیرو در هییا نیرم ا ارهیای CAE
انت او شودا
مراح مدل سیازی و حبیی در نیرم ا ی ار آهیاکوس و سیایر نیرم ا ارهیای المیان محیدود را میی یوان هیش صیور شیک زییر
نشان دادا

 1-2مشخصات سد کارون ۴

شکل :مراحل مدلسازی و تحلیل مسائل در نرم افزارهای المان محدود

سیید کییارون  4در جنییوو غرهییی ایییران و هییر روی رود انییش کییارون ،هال اصییبش در هاالدسییا قییافا رود انییش هییای میین و
کییارون واقییا شییده اسییاا ییراز هسییتر رود انییش  ۸4۰متییر هییاال ر از سییطب دریییا هییوده و عییرس آن در حییدود  ۳۰ییا  6۰متییر
اساا دره سا تگاه سید ،ییط دره  Vشیک نامتقیارن هیا شیی عمیومی نید ر در جنیاح یب هیوده و عیرس آن در یراز یاف
سد ،در حدود  ۳۵۰متر اساا هر اییا اسیاس نسیما عیرس هیش ار دیاع دره 1/۸هیش دسیا میی آیید کیش هیرای ییط سید هتنیی
قوسی ایده آل می هاشدا مش وا سد کارون  4در جدول های زیر آمده اسا ][7
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جدول  :1مشخصات بدنه سد

مش وش

مقدار

مش وش

مقدار

نوع سد

هتنی دو قوس

عرس در پی

 ۳7ا  ۵۲متر

ار داع از پی

 ۲۳۰متر

ار داع از کد

 1۹۰متر

فول اف

 44۰متر

حجئ ک هتا ری ی

عرس اف

 7متر

عرس دره در راز اف

 1/6۵میبیون متر مک
 ۳۵۰متر

جدول  :2مشخصات مخزن سد در تراز 1025
مقدار

مش وش
حجئ ک م ن

 ۲1۹۰میبیون متر مک

مساحا م ن

 ۲۹کیبومتر مرها

فول دریا ش

 41کیبومتر در شا ش ارمند و  ۲۸کیبومتر در شا ش هازیا ا

عرس دریا ش

متغیر

جدول  :3ترازهای آب مخزن (از سطح آزاد آب دریا)
مش وش

مقدار

مش وش

مقدار

راز نرمال

1۰۲۵

راز رسوو

۸7۰

راز حداق همره هرداری

۹۹6

راز پایاو عادی

۸4۵

راز آو هنگام وقوع سیالو PMF

1۰۳۳/۳

راز پایاو در هنگام وقوع سی PMF

۸6۰

در حبی های عددی سیازه هیای ممیئ ،ن ییر سیدهای هی ر  ،همیواره اکیید هیر در ن یر گیر تا مش ویا مویالب یاو
مورد استداده در سازه می هاشدا اهمییا اییا امیر هیش دلیی دیاو فمی یی مش ویا مویالب در سیازه هیای م تبید اسیا
کش ممکا اسا ناشیی از جمیی ا و پیمانکیار مییش و ولیید مویالب ،یاریرا زمیان اجیراء دیاو موق ییا مکیانی و عوامی
مت دد دیگر هاشدا
جدول  :۴مشخصات مکانیکی و حرارتی بتن استفاده شده در سد

متغیر

kg/m3

۲4۰۰

Gpa

۲۵

ضری پواسون )(ν

-

۰/۲

ضری انمساط حرار ی )(α

1/ºk

۸*11-6

ضری هدایا حرار ی )(k

)w/(mºk

(1/47-4/۳۸ )۲/۵

گرمای ویسه )(Q

J/kgºk

(۸7۰-1۰۸۰ )۹۰۰

گالی هتا )(ρ
مدول االستیسیتش هتا )(Ec
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در سا ا سد کارون  4از دو نوع هیتا هیا دانیش هنیدی متدیاو اسیتداده شیده اسیاا هیتا نیوع اول جمیا هیتا ریی ی دا ی
هدنش و هتا نیوع دوم هیش عنیوان هیتا سیطحی روی سیطب هیتا نیوع اول اسیتداده شیده اسیاا هیتا نیوع اول کیش یوده اصیبی
هدنش سد را شکی می دهد هش عنیوان م ییار کنتیرل ین هیا و غیییر مکیان هیا در ن یر گر تیش شیده اسیا کیش مش ویا
آن مطاه ها جدول  4می هاشد ][14
 2-2مشخصات المان محدود

هرای می هنیدی هدنیش سید کیارون  4از  ۳۸۵۲المیان طیی مک میی  ۸گرهیی اسیتداده شیده اسیاا ه رگتیریا ه ید المانمیا
 16/۵متییر و کییو کتریا ه یید آنمییا  ۵/۳متییر مییی هاشییدا همننیییا هییا وجییش هییش اینکییش حبی ی هییا در دو حالییا حرار ییی و
اسیتا یکی انجیام میی شیود از دو نیوع المیان متدیاو اسیتداده شیده اسیاا هیرای حبیی حرار یی از المیان DC3D8و هیرای
آنالی ن -کیرن از المیان  C3D8Rاسیتداده شیده اسیاا دیاو اییا دو المیان در رموالسییون هیش کیار ر تیش در آنمیا میی
هاشدا در ایا مدل پی سد صب در ن یر گر تیش شیده و از ر تیار غییر طیی مویالب صیر ن ر شیده اسیاا میدل می هنیدی
شده سد کش دارای  ۲۲هبوا مج ا و  ۲1درز انقماضی میماشد در شک زیر نشان داده شده اساا

 3-2بارگذاری ها

شکل  -1مدل المان محدود سد کارون ۴

هار وزن سد و هارهای ناشیی از م ی ن سید و همننییا هیار حرار یی هیش عنیوان هارهیای اعمیالی هیش سید در ن یر گر تیش شیده
اساا
اعمال یکماره هار وزن هش میدل حبیبیی یکهار یش هدنیش سید سیم آویی ان شیدن هدنیش سید از کییش گاهمیا و در نتیجیش ایجیاد
ن های کششیی هسییار هیاال (در راسیتای قریمی میوازی سیطب پیی و ییا ن دییط هیش ا قیی) در هدنیش سید ،هیش ویوو در
قسمتمای وقیانی میی گیرددا اییا ین هیا هیش دلیی وجیود درزهیای انقماضیی در هدنیش سید و هیتا ریی ی یدریجی هبیوا
های هدنش سد ،وجود ارجی ندارندا هناهرایا هار وزن سد در ند مرحبش هش سد وارد شده اساا
جمییا مدلسییازی وزن مرحبییش ای سیید ،هییا اسییتداده از اهیی ار ویییرای کبیییدی در نییرم ا یی ار آهییاکوس ،در هییر مرحبییش از
هارگی اری رقبییی سی تی قسییمتمای وقییانی حی گردییید ،همننیییا جمییا افمینییان از صییحا عمبکییرد هارگی اری مرحبییش
ای ،هارگی اری وزنییی هییا  6 ،4 ،۳و  1۲مرحبییش در  ۵مییدل اسییتا یکی سییا تش شییده و حبیی گردیییدا مشییاهده شیید کییش مییدل
دارای  6مرحبییش هارگیی اری وزنییی عییالوه هییر شییرایر مناسیی یین در کیییش گاهمییا دارای ییداد المییان مناسیی نییی
میهاشد][۸
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شکل -2تنش های حداکثر اصلی الف) بارگذاری یک مرحله ای؛ پ) بارگذاری  6مرحله ای

در شک ( )۲دیاو نشیمای حیداک ر اصیبی کششیی در هیر دو هارگی اری وزنیی سید نشیان داده شیده اسیاا همیانطور کیش
مشاهده می شود اعمال یکمیاره وزن سید هاعی ا ی ای ین هیای حیداک ر اصیبی کششیی در کییش گیاه سید هیش ویوو
در قسما وقانی سد شده اسا کش ایا ین هیای کششیی هیش میوازا پیی میی هاشیند ولیی هیا اعمیال هیار مرحبیش ای وزن،
ایا ن های کششی در پی و هش ووو در قسما وقانی آن کاه یا تش اساا
هرای اعمال شار آو م ن هیش هدنیش سید اهتیدا سیطوحی کیش قیرار اسیا نییرو هیش آنمیا وارد شیود را انت یاو کیرده و سیهس
در میاپول ، Loadنیوع هیار از نیوع  Pressureو نیوع وزییا هیار از نیوع  Hydrostaticانت یاو میی شیود و سیهس ار دیاع شیار
صییدر (سییطب آزاد آو) و ار دییاع شییار مرجییا و میی ان ه رگییی شییار در نقطییش مرجییا هییش نییرم ا ی ار م ر ییی مییی گییرددا اگییر
سطحی کش شار هیدرو استا یکی هیش آن وارد میی شیود هیش صیور عمیودی هاشید میی یوانیئ ار دیاع نقطیش مرجیا و ه رگیی
شار را هش سیطب اعمیال شیود ولیی یون سیطب سید هتنیی قوسیی انحنیا دارد و همننییا ار دیاع سید در میام عیرس یاف
یکسییان نمییی هاشیید ایییا کییار امکییان پی یر نمییی هاشییدا ولییی هییا ییرس اینکییش در ار دییاع کییو کی از سییطب مییی ییوان سییطب
منحنییی را هییش صییور صییا در ن ییر گر ییا مییی ییوان شییار مرجییا را هییاال ر از نقطییش مییورد ن ییر رییید کییرد کیش در ایییا
صور نرم ا ار میی ان شیار آو را در هیر نقطیش از سیطب اعمیالی در زییر ار دیاع شیار مرجیا هیش صیور عمیود هیر سیطب
محاسمش می کندا
هییرای انجییام حبی ی هییای حرار ییی هییر روی سیید ،دماهییای موجییود هییش عنییوان شییرایر مییرزی هییش گییره هییای روی هدنییش سیید
ا تواو داده شیده و سیهس ییط حبیی حرار یی هیا اسیتداده از المیان حرار یی  DC3D8انجیام گردییده اسیاا هیا اسیتداده
از ایا حبی  ،دمای مامی گیره هیای موجیود در سید اسیت راف شیده و هیش عنیوان دمیای رانوییش هیش حبیی هیای اسیتا یکی
وارد می گرددا دمای اولیش (دمای ریی ) سید هراهیر هیا  17درجیش سیانتیگراد در ن یر گر تیش شیده اسیاا الزم هیش رکیر اسیا
کش هر دو مدل آنالی حرار ی و آنالی ن -کرن هاید دارای م هندی یکسان هاشندا
 ۴-2شرایط مرزی تماس

نرم ا ار آهاکوس یط اه ار مناسی جمیا اعمیال ر تیار متقاهی هییا نقیاط هیا نیام میاس در ا تییار فراحیان المیان محیدود
دیگییری وجییود
قییرار مییی دهییدا در ر تییار می کور امکییان محییدود کییردن حرکییا نقییاط مش وییی نسییما هییش نقییاط مش ی
در ایا ر تار میی واننید هیش ییط صیدحش ییا مجموعیش ای از نقیاط در یای سیش ه یدی و ییا حتیی ییط
داردا نقاط مش
نقطش محدود شوندا
هرای مدل کردن درزهیای انقماضیی از میاس سیطب هیش سیطب هیا گسسیتش سیازی میاس گیره هیش سیطحش و الغی محیدود
اسییتداده شییده اسییاا ایییا نییوع سییطب مییاس قاهبیییا مدلسییازی شییار ماسییی ،لغی اصییطکاکی ،سییمندگی و شکسییا را
داردا
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مدل مرزی میاس شیام ییط سیطب ممنیا و ییط سیطب پییرو میی هاشید کیش در آن هیر گیره از سیطب پییرو هیر روی سیطب
ماس در یط فر ها ویویر آن نقطیش هیر روی سیطب میاس مینیا در فیر دیگیر ماننید شیک یو در ار میاط میی هاشیدا
هناهرایا هر گره از سطب پییرو هیا مجموعیش ای از گرهمیا در سیطب ممنیا در میاس میی هاشیدا د هییانگر میی ان لغی نسیمی
سطوح نسما هش هئ می هاشدا
 5-2رفتار متقابل درزها بر اساس مدلهای تعریف شده

در جما عمود هیر سیطوح میاس ،ر تیار شیار ماسیی و سیمندگی در رپییئ هیای متدیاو میی هاشیندا اگیر میدل آسیی
هرای س تیمای سمندگی ریید نشیود ،از میدل اصیطکاکی کبمی در جمیا هرشیی صیر ن ر واهید شیدا در اییا حالیا
هر لغ مماسیی کیامال هیش صیور االسیتیط هیوده و هرآینید نیروهیای هرشیی نمیا حاصی از مقاومیا سیمندگی پیونیدها
واهیید هییودا هییا رییید مییدل آسییی  ،سییمئ سییمندگی در نشییمای هرشییی شییروع هییش کییاه کییرده و مییدل اصییطکاکی در
واهیید داشییا ،هنییاهرایا قم ی از شکسییا کام ی پیونییدهای
سییطوح درز ییال شییده و در وزیییا یین هییای هرشییی نق ی
سییمندگی و در مسیییر کام ی آسییی نشییمای هرشییی حاص ی از سییمندگی و اصییطکاا واهیید هییود و ه یید از شکسییا
کام پیوندها ،ن های هرشی نما در ارر اصطکاا ایجاد می شوندا
 6-2تنظیم فاصله سطوح درز

هییرای ن یییئ اصییبش سییطوح درز در آهییاکوس از رو مجییازی اسییتداده مییی گییرددا در رو مجییازی هییرای ن یییئ اصییبش
شیید در زیییر هرنامییش Contact
اولیییش سییطوح درز ه یید از اینکییش سییطوح مییاس ممنییا و پیییرو در مییاپول  Interactionمش ی
 interaction editorهییا انت ییاو  Specify tolerance for adjustment zoneمقییدار  aرا انت ییاو مییی کنیییئا هییا انت ییاو ایییا
مقییدار هییر نقطییش ای از سییطب پیییرو کییش در ایییا محییدوده از سییطب ممنییا قییرار دارد یییا در آن ندییور کییرده اسییا هییدون ایجییاد
ن و کرنشی در مدل کامال هر سیطب ممنیا ممیاس میی شیودا هیا انت یاو مقیدار صیدر نقیافی از سیطب پییرو کیش در سیطب
ممنا رو ر تش اند ،مماس هر سطب ممنا میی شیوند ولیی نقیافی کیش از سیطب ممنیا اصیبش دارنید هیش همیان صیور هیاقی میی
مانندا
 7-2پارامترهای عددی

درزهییا دو نییوع درز صییا (هییا امکییان لغ ی هبییوا هییای مجییاور نسییما هییش هییئ) و درز زهییر (عییدم لغ ی نسییمی هبوکمییای
مجاور نسیما هیش هیئ) مدلسیازی میی شیوندا در هیر دو میدل درز ،اصیبش اولییش هبیوا هیای مجیاور از هیئ  ۳میبیی متیر در
ن ر گر تش می شود و سیهس هیا یرس اینکیش کیرن محیوری میال سییمان ریی شیده در درزهیای انقمیاس حیا شیار
 ۲۵مگاپاسگال ۰/۰۰۲هاشد
-3آنالیز و تحلیل نتایج

کش مرهیوط هیش هررسیی نتیای حاصی از مدلسیازی عیددی سید میماشید ،سیش میدل عیددی متدیاو هیا اسیتداده از
ایا ه
نرم ا ار المان محدود آهاکوس حبی شیدهاسیا ،ییط میدل عیددی طیی کیش در آن هدنیش سید هیش صیور کیامالک یکهار یش
و هدون هیچ درزی مدل گشیتش و دو میدل غیر طیی هیا درز ن یر گیر تا درزهیای انقماضیی کیش یکیی هیش صیور درز صیا (
ها رس عدم وجود کبید هرشیی) و دیگیری هیش صیور درز زهیر( و یرس وجیود کبیید هرشیی در درز) میی هاشیدا هیرای اینکیش
شیود هیش عنیوان نمونیش حبیی هیایی
اریر ا ای ض اما اولیش درز هیر ر تیار سید در صیور عیدم ریی درزهیا مشی
هیر روی درز صیا انجییام شیده و هیا نتییای حاصی از حبیبمییای قمبیی مقایسیش شییده اسیا اقاهی وضییب میی هاشیید کیش هییش
دلی زیاد هودن حجئ نتیای حاصی از حبیی هیای سید حیا رازهیای م تبید همیرههیرداری و هارهیای حرار یی زمسیتان و
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اهستان ،و همننیا ها وجیش هیش اینکیش نتیای نشیان میی دهنید کیش عیدم ریی درز هاعی میشیود یا سید حیا رازهیای
م تبد همره هرداری ر تار مشاهمی را از ود نشان دهد
 3-1صحت سنجی مدل

هرای افمینان از صیحا مدلسیازی عیددی و نتیای هیش دسیا آمیده ،میار حبیی اسیتا یکی در دو یراز متدیاو آو م ی ن
حبیبمیای کمیبیی هدنیش سید][7
مطاه جدول جیدول ( )4انجیام شیده و هیا نتیای حاصی از ر تارنگیاری سید] [۹و گی ار
مقایسش میگردد .
شماره تحلیل

تراز سطح
آب

جدول  -۴تحلیل های انجام شده برای صحت سنجی
نوع تحلیل

مراحل تحلیل
بار حرارتی

بار وزن

بار مخزن

1

33/3۰1

االستیط طی ()Li

 6مرحبش

مام هارهای هیدرو استا یط

زمستان

2

23/99۰1

االستیط طی ()LI

 6مرحبش

هدون رسوو

زمستان

3

23/99۰1

غیر طی ها درز صا ()NL-S

 6مرحبش

هدون رسوو

زمستان

4

23/99۰1

غیر طی ها درز زهر ()NL-R

 6مرحبش

هدون رسوو

زمستان

نتای جاهجایی در هبوکمای صیدر ،نیش و ده کیش هرکیدام هیش ر یی نماینیده هبوکمیای مرکی ی ،هبوکمیای سیما یب و هبیوا
های سما راسیا هدنیش سید میماشیند در حبیبمیای شیماره  ۳ ،۲و  4اسیت راف شیده و هیا نتیای حاصی از ر تارنگیاری سید
مقایسش شدندا شک زیر جاهجایی های سد را در هبوکمای رکر شده نشان می دهد.

شکل  -3نمودار تغییر مکان در بلوکهای  9 ،1و  11در تحلیلهای انجام شده و ابزار دقیق

ها نگیاهی هیش نمودارهیای شیک ( )۳مشیاهده میی شیود کیش نتیای حبیبمیای غیر طیی نسیما هیش حبیی طیی مطاهقیا
همتری ها نتیای حاصی از اهی ار دقیی دارنید و اییا نشیان میدهید کیش میدل کیردن درزهیای انقماضیی هاعی شیده اسیا یا
ر تار سد واق یتر شیودا همننییا از آنجیایی کیش نتیای حاصی از حبیبمیای غیر طیی هیش یکیدیگر ن دییط میماشیند ،نشیان
میدهیید کییش مقییادیر انت ییاو شییده هییرای پارامترهییای درز در هییر دو مییدل درز صییا و زهییر مناسیی میماشیید و میتییوان از
صحا مدلسازی انجام شده افمینان حاص کرد .
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شکل  -۴جابجاییهای بدنه سد در تراز  1033/3الف) تحلیل خطی؛ ب)گزارش تحلیل های تکمیلی بدنه سد و تکیه گاه ها

همیانطور کییش مشییاهده میی شییود نحیوه وزیییا جاهجییایی در هییر دو مییدل ن دیییط هیش هییئ میماشیید ولیی میی ان جاهجییایی در
مدل طی ،کمتر از میدل موجیود در مرحبیش نمیایی مطال یا سید میماشید و ناننیش هییان شید آن هیش یافر صیب هیودن
پ یی در مدلسییازی عییددی میماشیید کییش در صییور اضییا ش کییردن حرکییا پ یی هییش می ی ان  1/11۵متییر هییش جاهجییایی هییای
مدلسازی عیددی ،مقیادیر جاهجیایی هیا هیش ویوو در یاف سید هسییار هیش یکیدیگر ن دییط میی گردنید کیش نشیان دهنیده
مدلسازی مناس سد می هاشد .
در یط نتیجیش گییری کبیی میتیوان گدیا کیش هدنیش سید و همننییا درزهیای موجیود در آن هیش یوهی در نیرم ا ی ار المیان
محدود مدل گشیتش و همننییا پارامترهیای انت یاو شیده هیرای درز نیی مناسی میماشید هنیاهرایا میتیوان از اییا میدل هیا
افمینان افر در حبی هیا اسیتداده کیردا همننییا هیا وجیش هیش اینکیش نتیای هیر دو میدل غیر طیی هیش یکیدیگر ن دییط
می هاشند نتای هر دو مدل در صور عدم ری درزها هررسی می شود .
 3-2تاثیر عدم تزریق درز بر باز شدگی درزهای انقباض

هرای در ن ر گر تا اررا درزهیای انقمیاس ،هبیواهیای مجیاور هیش اصیبش  ۳میبیمتیر از هیئ قیرار داده شیده و سیهس راهطیش
شار ماسی عمودی هیش آن اعمیال شیده اسیاا اییا  ۳میبیمتیر هیش عنیوان اصیبش اولییش سیطوح درز در ن یر گر تیش میشیود
و ناننییش ه یید از هارگی اری اصییبش سییطوح درز هییی از  ۳میبیمتییر گییردد هییش عنییوان هازشییدگی درز و در صییور ی کییش کمتییر
از ایا مقدار هاشد هش عنوان هسیتش شیدن درز در ن یر گر تیش مییشیودا الزم هیش رکیر مییهاشید کیش در ریی کامی درز و در
نواحی ریی شیده ،راهطیش شیار ماسیی عمیودی هیش صیور ی ریید شیده کیش نییروی شیاری عمیودی از همیان اهتیدا در
درز هش وجود مییآیید ولیی در نیواحی ریی نشیده اییا راهطیش فیوری ریید شیده کیش هبوکمیای مجیاور یا قمی از اصیبش
 1/1میبیمتییر از یکییدیگر هیییچ نیییروی شییاری عمییودی را حمی نمیی کننیید ولیی ه یید از آن نیییروی شییاری عمییودی هیییا
هبوکمای مجاور ایجاد میشود .
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هرای اینکش ارر عدم ری درز هر هاز شدگی درزهای انقماس هررسی شود ،می ان هازشدگی سطوح درز در ری کام و عدم
ری درز ،حا هارگ اری حرار ی زمستان در شک های زیر آمده اساا ها وجش هش اینکش وض یا هاز شدگی درز ماهیا دو هبوا
نیسا وض یا هازشدگی ایا سطب درز هش صور جداگانش در سما راسا شک
مجاور صدر و یط در شک سما ب مش
نشان داده شدهاسا .

شکل  -5باز شدگی سطوح درز در تراز نرمال و بار حرارتی زمستان با تزریق کامل درز صاف و ضریب اصطکاک یک

الف) ضریب اصطکاک یک

ب)ضریب اصطکاک صفر
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ج) ضریب اصطکاک ده

شکل  -6باز شدگی سطوح درز در تراز نرمال و بار حرارتی زمستان با درز صاف در صورت عدم تزریق درز از تراز 955متر به باال با ضرایب
اصطکاک متفاوت

الف) ضریب اصطکاک یک

ب)ضریب اصطکاک صفر
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ج) ضریب اصطکاک ده

شکل  -7باز شدگی سطوح درز در تراز نرمال و بار حرارتی زمستان با درز صاف در صورت عدم تزریق درز از تراز  915متر به باال با ضرایب
اصطکاک متفاوت

همییانطور کییش در شییک ( )۵مشییاهده میشییود در ری ی کام ی  ،هییاز شییدگیهییای درز در ن دیک یی کیییشگییاه هاالدسییا سیید
ا دا ا تاده اساا هش دلیی اینکیش حرکیا سید حیا هارهیای وارده هیش سیما پیاییا دسیا میی هاشید هبیواهیای هاالدسیا
سیید کییش در نییواحی ن دیییط کیییشگییاه هییش کش ی
هاالدسا کاه

ا تییاده ،در وجییش هاالدسییا د ییار غییییر فییول شییده و ض ی اما هبییوا در

میییاهیدا همننییا هیا وجیش هیش جاهجیاییهیای سید مشیاهده مییشیود کیش در قسیماهیایی کیش هازشیدگی

درز وجود دارد ،سد د یار غیییر شیک مندیی شیده کیش نشیانگر پیین
عبییا ،ی ن یی کو ییاه شییدن هبییوا در وجییش هاالدسییا و پییین

هبوکمیا در اییا قسیما مییهاشیدا هنیاهرایا اییا دو

هبوکمییا در ایییا نییواحی میتوانیید هازشییدگی سییطوح درز را در

ن دیکی کیشگاههای سد وجیش کندا عیالوه هیر اییا هیا وجیش اینکیش حبیی در هیار حرار یی زمسیتان انجیام شیده اسیا اییا
نوع هارگ اری نی هر ا ای

هازشدگی درز در ارر کاه

دما و جما شدن هبوکمای سد اریر میگ

ارد .

ها عدم ری درز هیا ضیری اصیطکاا ییط هیر میی ان هازشیدگیهیای سیطوح درز ا ی وده شیده اسیا کیش اییا هازشیدگیهیا
در سییطوح انتمییایی سیید ،مییاهیا هبوکمییای مجییاور  ۲1و  ۲۲و همننیییا مییاهیا هبوکمییای مجییاور  17و  1۹کییامالک مشیی
میماشدا هبوکمیای انتمیایی (هبوکمیای  1۹و  )۲۲سید در اریر شیرایر میرزی گییرداری و هیار کمیی کیش هیش آنمیا وارد مییشیود
جاهجایی کمتری نسما هیش سیایر هبوکمیا دارنید ،همننییا هیا وجیش هیش اینکیش قسیماهیایی از درزهیا کیش ریی نشیدند هیش
یکییدیگر ن دیییط شییده و از هبوکمییای کنییاری اصییبش م ییگیرنییدا هنییاهرایا می ی ان جداشییدگی ایییا هبوکمییا از سییایر هبوکمییا در
قسما وقانی هیشتر میهاشیدا همننییا در هبوکمیای مییانی و در قسیمتمایی کیش میال
زیاد ،هبوکما هش ج در قسما محدودی هال اصبش ه د از مح قطا ری ها یکدیگر
ها کاه

ریی نشیده اسیا هیش دلیی

شیار

ماس پیدا کردند .

ضیری اصیطکاا از ییط هیش صیدر در شیک  41-4میی ان هازشیدگی درزهیا در هبیواهیای انتمیایی در اریر حرکیا

هیشییتر هبوکمییا هییش سییما پییاییادسییا کییاه

یا تییش اسییاا هییا ا ی ای

ضییری اصییطکاا از یییط هییش ده دییاو

نییدانی در

وزیییا هازشییدگیهییای درز هییش وجییود نیامییده اسییا .شییک هییای زیییر میی ان هازشییدگی سییطوح درز را در صییور اسییتداده از
کبید هرشی (درز زهر) نشان میدهد .
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شکل  -8باز شدگی سطوح درز بر حسب متر در تراز نرمال و بار حرارتی زمستان با تزریق کامل درز زبر

شکل  -9باز شدگی سطوح درز در تراز نرمال و بار حرارتی با درز زبر در صورت عدم تزریق درز از تراز  955متر به باال

شکل  -10باز شدگی سطوح درز در تراز نرمال و بار حرارتی با درز زبر در صورت عدم تزریق درز از تراز  915متر به باال

همییانطور کییش مشییاهده میییشییود نحییوه غییییرا هییاز شییدگی سییطوح درز در صییور عییدم رییی درز زهییر( شییک  ۸ییا
شک  )1۰شیمیش حالیا درز صیا ( شیک  ۵یا شیک  )7میماشید ولیی در اییا حالیا ،حیداک ر هازشیدگی سیطوح درز هیی
از حالا درز صا مییهاشید  .نتیای همننییا نشیان مییدهنید کیش مقیادیر حیداک ر هازشیدگی در ن دیکیی کییشگیاه جنیاح
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ب سد رخ میدهد و هاز شدگیهیای جنیاح یب سید عمید اک هیشیتر از جنیاح راسیا سید مییهاشیند و موق ییا نیواحی هیا
مقدار هازشیدگی حیداک ر در حالیا درز زهیر هیش رازهیای هیاال ر سید( در هیردو وضی یا ریی نیاق  ۹1۵و  )۹۵۵کشییده
میشود .

 3-3اثر افزایش ضخامت اولیه درز بر رفتار سد در صورت عدم تزریق درزها

شییود اصییبش
هییرای اینکییش ارییر ا ی ای ض ی اما اولیییش درزهییا هییر روی ر تییار سیید در صییور عییدم ری ی درزهییا مش ی
سییطوح مییاس کییش قییمالک  ۳میبیمتییر ییرس شییده هودنیید ا ی ای داده شییده ،ول یی هقیییش پارامترهییای درز( اصییطکاا هیییا
سییطوح درز ،نیییروی شییاری عمییودی رییید شییده هیییا هبییواهییای مجییاور و هر ییورد هبوکمییای مجییاور هییئ در اصییبش 1/1
ریی کامی درزه ای انقماضیی دیاو ی
میبیمتر در نواحی ریی نشیده) هیش صیور راهیا هیاقی ماندنید هنیاهرایا در صیور
در نشما و جاهجایی سد هیش وجیود نیامیده اسیاا اییا حبیی هیا هیش عنیوان نمونیش قیر در میورددرز هیدون کبیید هرشیی هیا
ضییری اصییطکاا یییط و ا ی ای ض ی اما درزهییا هییش  ۵میبیمتییر و  1سییانتیمتر در دو ییراز  ۹1۵متییر و  ۹۵۵متییر انجییام
شده اساا شک های زیر وزیا نشمای حداک ر اصبی را در وض یا  ۹۵۵ری ناق درزها نشان میدهد .

الف)ضخامت درز  5میلیمتر

ب)ضخامت درز  1سانتیمتر

شکل  -11توزیع تنشهای حداکثر اصلی در باالدست و پاییندست سد در تراز نرمال و بار حرارتی با درز صاف در صورت عدم تزریق درز از
تراز  955متر به باال و ضریب اصطکاک یک با ضخامت درز متفاوت
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ناننش در شیک هیای هیاال مشیاهده مییشیود ا ی ای ضی اما درز هیش  ۵میبیمتیر هاعی هیاال ر یتا ین هیای کششیی در
هدنییش سیید نسییما هییش درز  ۳میبیمترشییدهاسییا کییش هییا ا ی ای ایییا مقییدار هییش  1سییانتیمتر نشییمای کشش یی هدنییش سیید در
ن دیکییی محیی قطییا رییی و در ناحیییش قاهیی ییوجمی از  ۳مگاپاسییگال جییاوز کییرده اسییا در حالیکییش ایییا مقییدار در
ض اما درز  ۵میبیمتر از  ۲مگاپاسگال و در ض اما درز  ۳میبیمتر از  1مگاپاسگال کمتر میهاشد .
هرای اینکش ارر ا ی ای ار دیاع عیدم ریی درز در صیور ی کیش ضی اما اولییش درز ا ی ای داده شیود هیر روی سید مشی
شود وزیا ن های حداک ر اصبی در شک زیر آمده اسا .

الف)ضخامت درز  5میلیمتر

ب)ضخامت درز  1سانتیمتر

شکل  -12توزیع تنشهای حداکثر اصلی در باالدست و پاییندست سد در تراز نرمال و بار حرارتی با درز صاف در صورت عدم تزریق درز
از تراز  915متر به باال و ضریب اصطکاک یک با ضخامت درز متفاوت

ها وجش هش شک هاال مشاهده میشود کش ها ا ای ار داع عدم ری درز ،ن های کششی در هدنش سد نسما هش وض یا ۹۵۵
ری ناق درزها( شک  )۹دوهاره ا ای پیدا کرده اسا هش فوریکش مام سطب هاالدسا سد قریماک در کش میهاشد کش ایا
ا ای نشما در ض اما درز  1سانتیمتر و در ن دیکی مح قطا ری از  ۵مگاپاسگال جاوز کرده اسا .
هییا ا ی ای ضی اما اولیییش درز ،هییش جی ء در وضی یا  ۹۵۵ریی نییاق درز هییا ضی اما  ۵میبیمتییر مقییدار حییداک ر یین
کششی در کیشگاه سد نسما هیش حالیا درز هیا ضی اما  ۳میبیمتیر هیش رازهیای هیاال در کییشگیاه هیای سید کشییده شیده
اسا .
ریی نیاق هیر روی ر تیار
شرایر هازشدگی میورد مطال یش در اییا ه ی از مطال یا هیرای نشیان دادن حید هیاالی اریرا
سد در ن ر گر تش شیدهانیدا هیدیمی اسیا در شیرایر واق یی ییط سید دو قوسیی انت یار نییا ر تیاری نیدان واقیاهینانیش
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نیسا ،ها ایا حال نتای هش دسا آمیده در هیاال هیش یوهی وضی یا احتمیالی نشیما در حیالتی کیش عمبکیرد قوسیی ا قیی هیش
ید شده هاشد را نشان میدهنید و عیالوه هیر اکیید هیر اهمییا اییا نیوع عمبکیرد در سیدهای دو قوسیی ،هیش نیوعی
شد
اهمیا ری های هدنش سد هرای حدظ یکهار گی و پایداری آن را مورد اییدقرار میدهند .
همننیا ایا نتیای نشیان مییدهنید کیش در ییط سید دو قوسیی در صیور عیدم ریی درزهیا و هیا یرس ضی اما اولییش
نسمتاک کئ درزها( در حد  ۳میبیمتر در اییا مطال یا ) ،فیرحهیای سید در ناحییش ریی نشیده( ییا ریی نیاق ) هیا حرکیا
هش سما پیاییادسیا در هراهیر هارهیای هییدرو اسیتا یکی وارده مجیدداک عمبکیرد قوسیی ا قیی را شیک واهنید داد کیش اییا
عمبکرد هیا انیدکی یا یر ،در انتقیال هارهیا مشیارکا واهنید نمیودا یا یر هیش وجیود آمیده در شیک گییری عمبکیرد قوسیی
ا قی ا حدودی وزیا ن ها و هش ووو مقدار غییر شک های سد را حا اریر قرار میدهد .
هییرای هررسییی ییاریر ا یی ای ضیی اما اولیییش درز هییر روی یین هییای شییاری سیید ،وزیییا یین هییای حییداق اصییبی در
شک های زیر آمده اسا .

الف)ضخامت درز  5میلیمتر

ب)ضخامت درز  1سانتیمتر

شکل  -13توزیع تنشهای حداقل اصلی در باالدست و پاییندست سد در تراز نرمال و بار حرارتی با درز صاف در صورت عدم تزریق درز از
تراز  955متر به باال و ضریب اصطکاک یک با ضخامت درز متفاوت

از شییک ( )1۳مشییاهده م ییشییود کییش ا ی ای ض ی اما اولیییش درز هاع ی کییاه یین هییای شییاری در ییاف هاالدسییا و
پییاییادسییا سیید شییده اسییا ولیی یین هییای شییاری در محی قطییا ری ی هاالدسییا و پییاییادسییا سیید و همننیییا در
کیمگییاه پاییندسییا سیید قریمیاک هییش مییوازا و پییاییا ییر از محی قطییا ریی ا ی ای یا تییش اسییا کییش ایییا ا ی ای یین
شاری در ض اما درز  1سانتیمتر  1/7۹مگاپاسگال نسما هش درز  ۳میبیمتر ا ای را نشان میدهد .
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الف)ضخامت درز  5میلیمتر

ب)ضخامت درز  1سانتیمتر

شکل  -1۴توزیع تنشهای حداقل اصلی در باالدست و پاییندست سد در تراز نرمال و بار حرارتی با درز صاف در صورت عدم تزریق درز از
تراز  915متر به باال و ضریب اصطکاک یک با ضخامت درز متفاوت

ناننش در شک هاال مشاهده مییشیود هیا ا ی ای ار دیاع عیدم ریی درز ،ین هیای شیاری در قسیما وقیانی هاالدسیا
و پاییادسا سید نسیما هیش عیدم ریی درز در وضی یا (۹۵۵شیک  )1۳ا ی ای یا تیش اسیا ا ین هیای شیاری نیی در
کیشگاه پاییادسا سد هش مقدار قاه مالح شای هش ووو در سد ها ض اما درز  1سانتیمتر ا ای یا تش اسا .
ها وجش هش شک های هاال مشاهده مییشیود کیش هیا ا ی ای ضی اما اولییش درز ،موق ییا حیداک ر ین شیاری در کییشگیاه
سد هش ج ء در وضی یا  ۹۵۵ریی نیاق درز هیا ضی اما اولییش درز  ۵میبیمتیر از سیما یب کییشگیاه پیاییادسیا هیش
سما راسیا کییش گیاه پاییندسیا نسیما هیش ضی اما اولییش درز  ۳میبیمتیر کشییده شیده اسیا  .شیک هیای زییر وزییا
جاهجاییهای سد را در صور ا ای ض اما درز نشان میدهد .
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الف)ضخامت درز  5میلیمتر

ب)ضخامت درز  1سانتیمتر

شکل  -15توزیع جابجایی در راستای باالدست به پاییندست سد در تراز نرمال و بار حرارتی با درز صاف در صورت عدم تزریق درز از تراز
 955متر به باال و ضریب اصطکاک یک با ضخامت درز متفاوت

الف)ضخامت درز  5میلیمتر

ب)ضخامت درز  1سانتیمتر

شکل  -16توزیع جابجایی در راستای باالدست به پاییندست سد در تراز نرمال و بار حرارتی زمستان با درز صاف در صورت عدم تزریق
درز از تراز  915متر به باال و ضریب اصطکاک یک با ضخامت درز متفاوت
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ها مقایسیش دو شیک هیاال هیا جاهجیاییهیای حاصی از حبیبمیای غیر طیی عیدم ریی درز هیدون کبیید هرشیی هیا ضی اما
اولیش درز  ۳میبیمتر مشیاهده مییشیود کیش هیا ا ی ای ضی اما اولییش درز جاهجاییمیای سید هیش فیور قاهی یوجمی ا ی ای
یا تییش اسییا هطوریکییش در وضیی یا  ۹۵۵عییدم رییی درز هییا ضیی اما اولیییش درز  ۵میبیمتییر هییش جاهجییایی سیید %۲4و هییا
ضیی اما اولیییش درز  1سییانتیمتر  %6۸و در وضیی یا  ۹1۵عییدم رییی درز هییا ضیی اما اولیییش درز  ۵میبیمتییر  %۳4و هییا
ض اما اولیش درز  1سانتیمتر  %111نسما هش درز ها ض اما اولیش درز و در شرایر یکسان ا وده شده اسا .
هییرای اینکییش ارییر ا ی ای ض ی اما اولیییش درز هییر روی نشییمای عمییودی هییش وجییود آمییده در سییطوح درز در صییور عییدم
ری درز مش
شود ،وزیا ن های عمودی هیا سطوح درز در شک های زیر نشان داده شده اسا ا

الف)ضخامت درز  5میلیمتر

ب)ضخامت درز  1سانتیمتر

شکل  -17توزیع تنش فشاری عمودی بر روی سطوح تماس و مابین بلوکهای مجاور صفر و در تراز نرمال و بار حرارتی با درز صاف در
صورت عدم تزریق درز از تراز  955متر به باال با ضریب اصطکاک یک و ضخامت درز متفاوت

شک هیاال نشیان مییدهید کیش در صیور ا ی ای ضی اما اولییش درز در نیواحی عمیدهای از ریی نیاق درزهیا (قسیما-
های ری نشده) پس از هارگی اری ماسیی هییا سیطوح درز هیش ویوو در درز هیا ضی اما اولییش  1سیانتیمتیر هیش وجیود
نمیآید و مقادیر شار عمودی هیا سیطوح میاس در حید صیدر ییا کو یط هیاقی مییماننید مگیر در هبیواهیای مییانی سید
و آن هیئ هیشیتر در درز هیا ضی اما اولییش  ۵میبیمتیرا همننییا ناننیش مشیاهده مییشیود مقیادیر ین شیاری عمییودی
در قسمتمای ری شده و هیش ویوو در محی قطیا ریی هیش میی ان قاهی یوجمی نسیما هیش درز هیا ضی اما اولییش ۳
میبیمتر ا ای یا تیش اسیاا هطوریکیش میی ان حیداک ر ین شیاری عمیودی در درز هیا ضی اما اولییش  1سیانتیمتر نسیما
هش درز هیا ضی اما اولییش  ۳میبیمتیر  ۲/6مگاپاسیگال ا ی ای یا تیش اسیا  .وزییا ین هیای عمیودی هیش وجیود آمیده هییا
سطوح درز در ارر ا ای ار دیاع عیدم ریی درز هیا ضی اما اولییش درز  ۵میبیمتیر و  1سیانتیمتر در شیک هیای زییر آمیده
اسا .
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الف)ضخامت درز  5میلیمتر

ب)ضخامت درز  1سانتیمتر

شکل  -18توزیع تنش فشاری عمودی بر روی سطوح تماس و مابین بلوکهای مجاور صفر و یک در تراز نرمال و بار حرارتی با درز صاف در
صورت عدم تزریق درز از تراز  915متر به باال با ضریب اصطکاک یک و ضخامت درز متفاوت

ها مقایسش عدم ری وضی یا (۹۵۵شیک  )17هیا شیک هیاال مشیاهده مییشیود کیش ا ی ای ار دیاع عیدم ریی درز هاعی
شده اسا ا میاس هیشیتری هییا هبیواهیای مجیاور در نیواحی ریی نشیده کیش همیراه هیا غیییر شیک هیای قاهی وجیش
م ییهاشیید صییور گیییرد و هییش دنمییال آن نی ی یین هییای شییاری عمییودی در نییواحی ری ی شییده و در مح ی قطییا ری ی
نسما هش وض یا  ۹۵۵عیدم ریی درز ا ی ای یا تیش اسیا کیش اییا ا ی ای ین  ،در درز هیا ضی اما اولییش  1سیانتیمتر
 ۲/6مگاپاسییگال و در ض ی اما درز  ۵میبیمتییر  1/1مگاپاسییگال م ییهاشیید .شییک هییای زیییر وزیییا هییاز شییدگیمای درز را در
دو راز متداو عدم ری درز و در صور ا ای ض اما اولیش درز نشان میدهد .

شکل  -19باز شدگی سطوح درز بر حسب متر در تراز نرمال و بار حرارتی با تزریق کامل درز صاف و ضخامت درز  5میلیمتر
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الف)عدم تزریق درز از تراز  955متر به باال

ب) عدم تزریق درز از تراز  915متر به باال

شکل -20باز شدگی سطوح درز بر حسب متر در تراز نرمال و بار حرارتی با درز صاف در صورت عدم تزریق درز از ترازهای مختلف با
ضریب اصطکاک یک و ضخامت درز  5میلیمتر
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شکل  -21باز شدگی سطوح درز بر حسب متر در تراز نرمال و بار حرارتی با تزریق کامل درز صاف و ضخامت درز  1سانتیمتر

الف)عدم تزریق درز از تراز  955متر به باال

ب) عدم تزریق درز از تراز  915متر به باال

شکل  -22باز شدگی سطوح درز بر حسب متر در تراز نرمال و بار حرارتی با درز صاف در صورت عدم تزریق درز از تراز مختلف با ضریب
اصطکاک یک و ضخامت درز  1سانتیمتر
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ناننش مشاهده میشود نحوه غیییرا هیاز شیدگی درزهیای انقمیاس ،هیا ا ی ای ضی اما درز شیمیش هیش یکیدیگر مییهاشید
و قر هش می ان هیاز شیدگی نسیمی سیطوح درز ا ی وده شیده اسیا کیش هیشیتریا مقیدار آن در درز هیا ضی اما  1سیانتیمتر
و در ار داع عیدم ریی درز  ۹1۵متیر ا دیا ا تیاده اسیا کیش نسیما هیش درز هیا ضی اما  ۳میبیمتیر  1/4میبیمتیر ا ی ای
هازشییدگی نسییمی درز را در ن دیک یی کیییشگییاه نشییان م ییدهییدا هییش دلی ی اصییبش زیییاد هبییواهییا از یکییدیگر در ار دییاع عییدم
ری ی درز  ۹۵۵متییر در ض ی اما  1سییانتیمتر هیشییتر قسییمتمای هبییواهییای وقییانی هییا یکییدیگر مییاس پیییدا نکردنیید در
حییالی کییش در ع یدم ری ی درز هییا ض ی اما اولیییش  ۳میبیمتییر در وض ی یا  ،۹۵۵هیشییتر قسییمتمای هبییواهییای وقییانی و در
درز هاض اما اولیش  ۵میبیمتر هبواهای میانی در انتمای هارگ اری ها یکدیگر ماس پیدا کردند .
-۴نتیجه گیری

در ایییا حقی ی کییش هیید از آن هررس یی ارییر احتمییالی ری ی نییاق درزهییای انقمییاس هییر روی سییدهای هتن یی دو قوس یی
حا هارهای هیدرو استا یکی هود ،سش میدل عیددی مدلسیازی و میورد حبیی قیرار گر یاا ییط میدل طیی کیش هدنیش سید
هییش صییور کییامالک یکهار ییش و همگییا هییود و دو مییدل غیر طییی هییا در ن ییر گییر تا ر تییار غیر طییی حاصیی از درزهییای
انقماضی موجود در هدنیش سید هیا دو نیوع متدیاو درز کیش هیشیتریا کیارهرد را در حقیقیا گ شیتش داشیتش اسیاا نتیای هیش
دسا آمده از ایا حقی را میتوان در موارد زیر الصش نمود .
-1عدم ریی درز هاعی ا ی ای قاهی وجیش ین هیای حیداک ر اصیبی در هاالدسیا سید شیده اسیا هیش فوریکیش قسیما
اع می از هاالدسا سد کش در اهتدا هش شار کیار مییکیرد هیش کشی ا تیاده اسیاا ین هیای کششیی در کییشگیاه هاالدسیا
و اف پاییا دسا سد نی ا ای یا تش اسا .
-۲در صییور عییدم ریی درز یین هییای حییداق اصییبی در ییاف سیید کییاه یا تییش ولیی در کیییش گییاه پییاییادسییا سیید و
همننیا در میانش هاالدسا و پاییادسا هدنش سد هر می ان ن های شاری ا وده شده اسا.
- ۳در صور عدم ری درزهای انقماس ،هر می ان جاهجاییهای سد هش مقدار قاه وجمی ا وده شدهاسا هطوریکش جاهجایی-
های اف سد در درز هدون کبید هرشی دو هراهر شده اسا االمتش ها ا ای ار داع عدم ری هر می ان جاهجاییها مجدداک ا وده
شده اسا .
-4می ان ن های شیاری عمیودی هییا سیطوح میاس در صیور عیدم ریی درز هیش مقیدار قاهی یوجمی ا ی ای یا تیش
اسا کش ایا ن ها در مجاور راز قطا ریی قریمیاک هیش دو هراهیر اولییش ا ی ای پییدا کیرده اسیا .می الک اییا ین هیا در
هیییا هبوکمییای صییدر و یییط کییش حییداک ر آن در ریی کامی هراهییر هییا  ۵/1۳مگاپاسییگال مییهاشیید هییا عییدم ریی هییش 11/۳
مگاپاسگال در ایا نقطش ا ای پیدا کرده اسا .
ریی کامی درزهیای انقمیاس ،هیاز شیدگیهیایی در سیطوح درز ا دیا میی
-۵نتای نشیان مییدهنید کیش حتیی در صیور
ا تد کش ایا هازشدگیها هیشیتر ن دییط هیش پیی سید مییهاشید کیش در صیور عیدم ریی درز هیر میی ان اییا هازشیدگیهیا
ا وده میشود کش مقدار آن نسما هش ریی کامی درزهیای سید هسییار کیئ میماشیدا میی ان هیاز شیدگیهیا در سیطوح هییا
هبواهای انتمایی سد نی ا ای مییاهد کش مقدار آن در درز ها کبید هرشی هیشتر از درز هدون کبید هرشی میهاشد .
-6نتییای نشییان م ییدهنیید کییش هییا ا ی ای ض ی اما درز و در صییور عییدم ری ی درز هییر مقییادیر نشییمای حییداک ر اصییبی،
ن های حداق اصیبی ،جاهجیاییهیای سید و نییروی شیاری عمیودی هییا سیطوح میاس هیش مقیدار قاهی یوجمی ا ی وده
میشود .
-7هش عنوان یط نتیجیشگییری کبیی میتیوان هییان کیرد کیش عیدم ریی درز در سیطوح وقیانی سید ،در صیور ی کیش ار دیاع
ریقییا نییاق و همننیییا ض ی اما سییطوح درز کییئ هاشیید ایمن یی سیید حییا هارهییای اسییتا یکی زیییاد حییا ییاریر قییرار
نمیگیرد ولی زمیانی کیش ار دیاع اییا ریقیا نیاق و همننییا میی ان اصیبش هبوکمیای مجیاور ا ی ای یاهید ممکیا اسیا
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 در ری ی درزهییای انقماض یی سییدهای هتن یی،ایمن یی سیید در هراهییر هارهییای اسییتا یکی هییش طییر هیا تییدا هنییاهرایا الزم اسییا
. قوسی دقا کا ی هش عم آید
 میب ییمتییر در مییدل درز هییدون6 مییدل کییردن درزهییا در حبیی غیر طیی هاعی ا ی ای جاهجییاییهییایی سیید هییش می ی ان-۸
. طی شده اسا
 میبیمتر در مدل درز ها کبید هرشی نسما هش حبی۳ کبید هرشی و هش می ان
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