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چکيده
یکی از مهمترین خطراتی که پایداری یک سد بتنی را تهدید میکند و حتی ممکن است منجر به
شکست سد و به خطر افتادن جان انسانهای بسیاری گردد ،ایجاد ترک در بدنه سدهای بتنی و
رشد و توسعه آن در جهات مختلف است .این ترکها باعث نفوذ آب به درون بدنه سد شده و با
ایجاد فشار اضافی در داخل بدنه ،منجر به گسترش ترک گردیده و در نهایت لغزش قطعات
جداشده سد را به دنبال خواهد داشت .بنابراین یکی از نکات بسیار مهم در طراحی و تحلیل
سدهای بتنی ،پیشبینی محل وقوع ترک و یافتن راهحلهایی جهت جلوگیری از تخریب سد در
اثر این پدیده میباشد.در این پژوهش ،هدف ،شناسایی نقاطی در بدنه سد بتنی قوسی میباشد که
دارای بیشترین تنش کششی بوده و به طبع آن مستعد ایجاد ترک میباشند .در همین راستا سد
بتنی قوسی کارون 3در این پژوهش به عنوان مطالعه موردی انتخاب شده است .در این تحقیق،
ابتدا بدنه سد در نرمافزار اجزای محدود  Ansysمدلسازی شده و پس از آن آنالیز تاریخچه زمانی
سازه تحت شتابنگاشت زلزله طبس انجام شد .در نهایت با بررسی دقیق پاسخ تنشهای بدنه سد،
مکانهای بحرانی از نظر وجود بیشترین تنشهای کششی شناسایی شد.
واژگان کليدي :سد بتنی قوسی ،سد کارون ،3حلیل تاریخچه زمانی ،ترک
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تحت شتابنگاشت زلزله طبس

مجله علمی رویکردهای پژوهشی درمهندسی عمران و معماری (سال اول)

تحليل دیناميکی تاریخچه زمانی سد بتنی قوسی کارون3
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مقدمه
ترکخوردگی سد میتواند در صورت پیشرفت ،موجب شکست سد و عواقب جبران ناپذیر مالی و جانی حاصل از آن شود .با توجه به
حساسیت موضوع ترکخوردگی در سدهای بتنی ،نیاز به انجام یک آنالیز کامل و دقیق در مورد رفتار ترک در سد بتنی قوسی کاارون 3باه
عنوان یکی از بزرگترین و مهمترین سدهای کشور با استفاده از روشهای جدید و پیشرفته احساس میگردد.

.

ساخت مدل

در این پژوهش جهت تحلیل ترک و بررسی روش مکانیک شکست ،سد بتنی دوقوسی کارون 3به عنوان نمونه انتخاب شده است .این سد با
توان تولید  1211مگاوات ساعت برق ،بزرگترین پروژه برقآبی کشور است .این سد از نوع بتنی دوقوسی نازک به ارتفاع  212متر مایباشاد
که بر روی رودخانه کارون در استان خوزستان احداث شده است .مشخصات کلی سد کارون 3در جدول 1قابل مشاهده است .در این مرحله
میبایست ابتدا هندسه سد ترسیم شده و سپس مشخصات مصالح آنها به نرمافزار معرفی شود.

.2

ایجاد هندسه مدل

جهت ترسیم هندسه سد ابتدا با استفاده از اطالعات مربوط به قوس های افقی سد کارون 3درترازهای مختلف که از نقشه های ساد بدسات
می آیند ،شمای کلی سد ترسیم شده و سپس حجمهای بین این قوسها ایجاد شد.

جدول  :مشخصات کلی هندسه سد کارون(3حسينزاده و همکاران)21 ،

نوع سد

بتنی دوقوسی

ارتفاع سد

 212متر

ضخامت تاج سد

 2.2متر

ضخامت پایه سد

 2..2متر

تراز تاج سد

 021متر از سطح دریا

تراز پایه سد

 542متر از سطح دریا

طول تاج

 300متر

تراز آب در حالت نرمال

 042متر از سطح دریا

حجم مخزن

 2521میلیون مترمکعب
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.3

خصوصيات مصالح سد

خصوصیات مصالح بتنی بکار رفته در بدنه سد در جدول 2قابل مشاهده میباشد.

جدول :2خصوصيات مصالح سد(حسينزاده و همکاران)21 ،

.4

وزن مخصوص بتن

 2421کیلوگرم بر مترمکعب

مدول االستیسیته بتن

 2.35× 11.کیلوگرم بر مترمربع

ضریب پواسون بتن

1.2

مش بندي سد

سد مورد نظر دوقوسی بوده و در هر دوجهت دارای انحنا میباشد .به همین دلیل ،جهت مش بندی آن میبایسات از الماانهاای باا اضاالع
خمیده استفاده کرد .المان مورد استفاده در مشبندی سد  Solid95بوده که یک المان  21گرهی  3بعدی میباشد که جهات الماان بنادی
مدلهای نامنظم بدون کاهش دقت از آن استفاده میشود.
پس از معرفی و اختصاص دادن المانهای مربوط به سد ،مشبندی مدل صورت گرفت .جهت بدست آوردن سایز بهینه الماان ابتادا از یاک
سایز بزرگ شروع کرده و تنش در یک نقطه بدست آورده شد .سپس با کوچکتر کردن سایز المانها ،تغییرات در تنش آن نقطه بررسی شد.
سایز بهینه به این صورت بدست آمد که دیگر تغییرات محسوسی در شدت تنش ایجاد نشد .در نهایت مشبنادی باا طاول اضاالع الماان 2
متری به عنوان بهینهترین المانبندی انتخاب شد که در شکل 1قابل مشاهده میباشد.

شکل  :مدل مشبندي شده سد
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.5

اعمال بارگذاري و شرایط مرزي

برای انجام آنالیز دینامیکی و تعیین تنشهای ایجاد شده در بدنه سد ،بارگذاری دقیق سد از اهمیت زیادی برخوردار است .نیروهای مختلفی
ممکن است در طول عمر یک سد قوسی به آن وارد شوند که طبق آیین نامه  USACEو ترکیب بار فوقالعااده در حالات آناالیز دیناامیکی
سدهای قوسی ،بارهایی که دارای اهمیت میباشند و باید در نظر گرفته شوند عبارتند از :باار مارده ،فشاار هیدرواساتاتیکی در تاراز نرماال
دریاچه و نیروی زلزله که در ادامه به بررسی هریک از این نیروها پرداخته شده است.
 نيروي وزن سد (بار مرده)بار مرده با توجه به وزن مخصوص مصالح بهکار رفته شده در بدنه سد و همچنین معرفی شتاب ثقل به میزان  ..015متر بر مجذور ثانیه باه
نرمافزار ،به بدنه سد وارد میشود.

 نيروي ناشی از فشار آب سرآب و پایابفشار آب وارده بر سدها از قانون فشار هیدرواستاتیکی محاسبه میگردد که بر اساس آن فشار وارده بر هر نقطه و هر عمقای از ساد ،معاادل
ارتفاع آب واقع در باالی آن نقطه ضربدر وزن مخصوص آب میباشد که بهصورت عمود بر سطح تاثیر مینماید .در این پژوهش فشار آب وارد
شده به سطوح باالدست و پایین دست با اعمال یک تابع به صورت رابطه  1به سد وارد شده است.
()1

 نيروي زلزلهبار زلزله با معرفی اطالعات مربوط به شتابنگاشت زلزله طبس به نرمافزار بر روی سازه مدل شده است .در شکل 2شتابنگاشت زلزله اعماالی
به مدل (زلزله طبس) در جهت افقی نشان داده شده است .الزم به ذکر است که محاسبات درجهت افقی در راساتای ضاخامت ساد ( )zباه
سازه وارد شده است.

شکل :2شتابنگاشت زلزله طبس در جهت افقی

شرایط مرزی نیز به این صورت اعمال شد که کلیه جابجاییهای کنارهها و زیر سد که در تماس با تکیهگاهها و پی میباشند بسته شاد .اثار
اندرکنش سازه و سیال نیز با دستور موجود در نرمافزار انسیس به سد اعمال شد .در شکل 3شمای اعمال شرایط مرزی و اثر اندرکنش سازه
و سیال قابل مشاهده است.
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شکل :3شماي اعمال شرایط مرزي و اثر اندرکنش سازه و سيال

.6

تحليل مدل

همانطور که پیش از این بیان شد ،در این تحقیق جهت تعیین نقاط بحرانی سد از نظر تنشهاای کششای مااکزیمم باه انجاام یاک آناالیز
دینامیکی گذرا بر روی سد نیاز میباشد.

 مبانی آناليز دیناميکی تاریخچه زمانیبه کمک این آنالیز که به آن آنالیز تاریخچه زمانی نیز مایگویناد ،مای تاوان باه محاسابه پاساخ آناالیز دیناامیکی یاک ساازه تحات تااثیر
بارگذاریهای وابسته به زمان پرداخت .در این آنالیز میتوان به محاسبه جابجاییها ،کرنشها ،تنشها ،شتابها و نیروهای متغیر با زمان در
یک سازه پرداخت.
معادله اساسی حرکت حل شده توسط یک آنالیز گذرا به شکل زیر میباشد:
()2

که در آن:
 :ماتریس جرم،
جابجایی گرهی،

.7

 :ماتریس میرایی،

 :ماتریس سختی،

 :بردار شتاب گرهی،

 :بردار سرعت گرهی،

 :باردار

 :بردار نیروی خارجی

نتایج تحليل دیناميکی تاریخچه زمانی سد

پس از انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی سد ،تحت شتابنگاشت زلزله طبس و بررسی خروجیهای تحلیل ،مشاهده شد که بدنه سد در
طول زمان اعمال شتابنگاشت در نقاط مختلف خود دچار تنشهای کششی شده است .در شکلهای  4تا  0توزیع تنشهاا در بدناه ساد در
بحرانیترین حاالت در جهات مختلف نشان داده شده است .همانطور که از این شکلهاا قابال مشااهده اسات ،بحرانایتارین نقااط از نظار
تنشهای کششی نقاط آبی تیره که شامله :ناحیهی میانی تاج سد ،میانه سد ،کنارهها و نزدیک کف سد میباشند.
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شکل :4تنش ها در جهت  xدر ثانيه 2

شکل :5تنش ها در جهت  xدر ثانيه 1
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شکل :6تنش ها در جهت  yدر ثانيه 2012

شکل :7تنش ها در جهت  zدر ثانيه 1024

شکل :2تنش ها در جهت  yدر ثانيه 6
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بحث و نتيجه گيري

پس از انجام تحلیل تاریخچه زمانی بر روی مدل سد کارون 3و بررسی پاسخها و نتاای تحلیال نشاان داده شاد کاه ساازه ساد در تحلیال
تاریخچه زمانی و تحت زلزله طبس در لحظات مختلف دچار تنشهای کششی در نقاط مختلف خاود مایشاود.بحرانایتارین نقااط از نظار
تنشهای کششی که در طول تحلیل تاریخچه زمانی در اغلب مکانها دارای تنشهای کششی میباشند ،ناحیه میاانی تااج ساد ،میاناه ساد،
کنارهها و نزدیک کف سد میباشند
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