
  رانیا کیژئوتکنیکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

١

PHN10106841257

بررسی تنش کل  و ضریب قوس زدگی در سد خاکی ایوشان  با استفاده از تحلیل عددي و مقایسه آن با 

نتایج ابزار دقیق

  2حمید رضا صبا، 1سید حسین فروزانی

 گروه عمران ،واحد اراك ،، دانشگاه آزاد اسالمی دانشجوي کارشناسی ارشد مکانیک خاك و پی - 1

  ناراك ، ایرا

  ،تهران ،ایران )پلی تکنیک تهران(عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر -2


forozanih@yahoo.com  

خالصه

گردیدهمدلسازيباشد،میپیوستههايمحیطتحلیلزمینهدرتواناافزارينرمکه FLAC 2D V5از نرم افزار استفادهباایوشانسداین تحقیق، ابتدادر          

سپس با توجه به داده هاي  .استگردیدهلحاظنیزايمرحلهساختتأثیروکلمب استفاده شده-رفتاري موهر مدلازافزارنرمسد، با اینمدلسازيدر. است

تنشهمچنین بررسی. مترهاي واقعی مصالح بدست آمدمصالح ، پارامشخصهپارامترهايرويمختلفبرگشتیتحلیلهايانجامابزاردقیق نصب شده در سد ایوشان و

.خوبی با هم داشته اند "و نتایج ابزار با نتایج بدست آمده از نرم افزار تطابق نسبتاقرار گرفتبحثکل و ضریب قوس مورد

  .ضریب قوس زدگی،کل ، ابزار دقیق، تنشFLAC 2Dسد ایوشان، نرم افزار : : کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

 49درجه و  48کیلومتري شهرخرم آباد در مختصات جغرافیاي  57کیلومتري باالدست روستاي ایوشان گلستان و حدود  5/1خزنی ایوشان در فاصله سد م

 .سنگریزه اي  با هسته رسی می باشد -این سد ازنوع خاکی .دقیقه عرض شمالی برروي رودخانه هرود واقع شده است 28درجه و  33دقیقه طول شرقی و 

سیستم ابزار بندي سد ایوشان که در چهار مقطع عرضی بدنه سد نصب . متر از پی می باشد  68متر وارتفاع آن  8و  533طول وعرض تاج سد به ترتیب 

شست سنج برجا       ن –، سلول فشار کل، ابزار تلفیقی انحراف سنج )کاساگرانده(شده اند شامل، پیزومترهاي الکتریکی پی و خاکریز، پیزومترهاي لوله ایستا 

  .]1[می گردداستفادهسدرفتاربررسیبرايآنهاقرائتهايازوباشندمی

  

  مدلسازي.2

  

دروافقیجابجاییامکانکناريمرزهايدر.متري استفاده شد 108*382با ابعاد کلی  40*92براي مدلسازي سد ایوشان از یک شبکه المان بندي       

ردیف34وپیمدلسازيبرايمتر40عمقبهالمانردیف6قائم،المانردیف40از.است  شدهگرفتهقائمهموافقیجابجاییهمپایین،مرز

ارتفاعبهالیه14درسدبدنهوالیهیک.درپیعمقکلاینرواز. رفته استبکاربدنهارتفاعمدلسازيبراي براي متر،68ارتفاعبهباقیماندهالمان

  .گردداعمالنیزمدلدرسدساختدرزماناثروایجادبدنه سد،ساختدورانايمرحلهمدلسازيامکانتاگردیدهمدلمتر4ودحدیکهر

                                               
دانشجوي کارشناسی ارشد١
عضو هیات علمی دانشگاه٢
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  FLACافزار  در نرمایوشان بندي و هندسه در نظر گرفته شده براي مدل سد  المان - 1شکل

دارايمی باشند،مشابهویژگیهايبایکسانمصالحدارايسدکهپیوبدنهازبخشهاییکهبودهاینبرسعیامکانحدتامدلسازيدرهمچنین

 -موهرپالستیک کامل  - مدل رفتاري االستو پس از ساخت هندسه مدل، براي مصالح بکار رفته در سد،) . 1شکل(باشندمشخصمرزهايباالمانهایی

وزن مخصوص، مدول : پارامترهاي مورد نیاز در این مدل عبارتند از. شده است باشد، انتخاب ترین مدل در مصالح خاکی می کولمب که شناخته شده

ضریب نفوذپذیري، درجه اشباع و پوکی نیز به  ،االستیسیته، ضریب پواسون، چسبندگی، زاویه اصطکاك داخلی، زاویه اتساع و در تحلیل تحکیم

است،شدهانجامطراحیپیش بینی هايآنهااساسبرکهاولیه ايي پارامترهاازیلتحلانجامابتدايدر. شوند پارامترهاي مورد نیاز قبلی اضافه می

  .استآمده)1(جدولدرکهمی گردداستفاده

  

سد ایوشان مقادیر اولیه پارامترهاي مصالح - 1لجدو

پارامترهاي 

  مصالح

وزن مخصوص 

خشک 

)2(KN/m  

زاویه اصطکاك 

  )درجه(داخلی 

چسبندگی 

(Kpa)  

تیسیته مدول االس

(Mpa)  

ضریب 

  پواسون

زاویه اتساع 

  )درجه(

پوکی 

(%)  

ضریب نفوذپذیري 

(cm/s)  

5/2×10- 9  35  0  28/0  15  20  18  17  هسته

1×10- 3  30  4  22/0  43  0  43  21  پوسته

فیلتر و 

مناطق 

  انتقالی

5/20  25  0  27  27/0  6  35  4 -10×1

1×10- 10  25  3  23/0  2000  3000  27  22  )سنگی(پی 

  

  

  

  

  )بدست آمده از تحلیلهاي برگشتی(یین پارامترهاي مصالح تع.3

  

پارامترهاي واقعی مصالح که اندکی با پارامترهاي اولیه متفاوت رفتار واقعی سد در دوران ساخت که از اطالعات ابزار دقیق بدست آمده با استفاده از         

که شود خالصه می  )2(خصات مصالح بدست آمده از تحلیلهاي برگشتی بصورت جدولنهایتاً مش. خواهد بود نیز ازطریق آنالیز برگشتی بدست می آید

  . منظور شده است 2E7 =kwدر آن مدول بالک آب
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)بدست آمده از تحلیلهاي برگشتی(مقادیر نهایی پارامترهاي مصالح  -2جدول

مصالح

وزن مخصوص 

خشک 

(3 KN/m)

زاویه 

اصطکاك 

داخلی 

)درجه(

چسبندگی 

(Kpa)

االستیسیتهمدول 

(Mpa)
ضریب 

پواسون

زاویه 

اتساع 

)درجه(

پوکی 

(%)

ضریب 

نفوذپذیري 

(cm/s)

  20  18  17هسته
13  

*15  
37/0  0  37  7-10×1  

پوسته
21  43  0  

42  

*43  
3/0  6  30  1-10×1  

  1×10-3  35  6  33/0  30  0  25  5/20فیلتر و مناطق انتقالی

  1×10-11  25  7  23/0  2000  3000  27  22پی 

  

  بررسی فشارهاي قائم4

طول و در هسته سد گیري شده توسط ابزار و به دست آمده از تحلیل برگشتی را در  فشارهاي قائم کل اندازهتغییرات تراز خاکریزي و  1نمودار      

  .دنده رسد، نشان می می 1864خاکریزي به رقوم  تراز زمانیکهدوره ساخت تا 

  .می باشد% 18میزان اختالف موجود بین داده هاي ابزار ونتایج تحلیل برگشتی در نمودار مذکور  

  

  
  

  

TPC229-1فشار قائم کل درتغییرات -1نمودار 

  

مدول االستیسیته در نیمه پایین *



  رانیا کیژئوتکنیکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

۴

مسئله می تواند چرخش دلیل این . بطور کلی با افزایش ارتفاع خاکریزي، نتایج سلولهاي فشار نسبت به نتایج حاصله از نرم افزار کاهش پیدا کردند      

. احتمالی صفحات فشارسنج و همچنین پدیده قوس زدگی موضعی باشد

yبچرخد در نهایت به جاي قرائت تنش قائم  همانطور که از اصول مقاومت مصالح می دانیم زمانیکه یک صفحه نسبت به راستاي افق به اندازه       
 

تنش کمتري یعنی 


  .ثبت می شود 

براي نصب سلولهاي فشارسنج، در یک تراز مشخص، در ناحیه موردنظر گودالی حفر و فشارسنج را در آن گودال قرار داده و سپس گودال حفر       

ي سبک تر متراکم می شود همواره شده را با همان مصالح پر و مجدداً می کوبند، اما با توجه به اینکه خاك پر کننده گودال حفر شده با غلطک ها

خاك موجود در گودال نسبت به خاك موجود در نواحی اطراف گودال از تراکم کمتري برخوردار است و با افزایش تراز خاکریزي، مصالح خاکی 

     تري به صفحه فشارسنج موجود در گودال به اطراف تکیه می کنند و در نتیجه پدیده قوس زدگی موضعی در محل گودال اتفاق می افتد وتنش کم

  .رسدمی

  قوس زدگیضریب .5

  

به این علت . پدیده قوس زدگی یعنی انتقال نیروي بخشی از محیط خاك به ناحیه مجاور که قائدتا باید صلب تر و محکم تر از بخش جابجا شونده باشد

ي قائم حاصل از وزن خاك در در افق هاي پایین تر می باشد که همین تاثیر چنین حالتی،کاهش یافتن تنش ها. این پدیده را انتقال فشار هم می نامند

بعلت تغییر در شرایط تنش ها، ضمن عملکرد قوس زدگی، . کاهش یافتن تنش هاي قائم، شدت فشردگی وتحکیم الیه هاي زیرین را کاهش می دهد

تاثیر . یا محاسباتی این پدیده می توان از این تغییرات بهره گرفتاز این رو در بررسی تحلیلی . وضعیت تنش هاي اصلی در آن مقاطع تغییر می کند

بتر پدیده قوس زدگی در بعضی موارد به نفع پروژه و در جهت اطمینان و پایداري بیشتر است و دربعضی موارد نامطلوب وکاهش اثر قوس زدگی مناس

  .]2[است 

  .جود به تنش حاصل از وزن در هر ترازي ازخاکریز تعریف یا تعیین نمود میزان قوس زدگی را می توان بر حسب نسبت تنش قائم مو      

هر دو نمودار بدست آمده از ابزاردقیق و تحلیل برگشتی، روند تقریبا مشابهی را با اختالف . تغییرات ضریب قوس زدگی را نشان می دهد2نمودار      

   7/0تا  5/0، سپس روندي تقریبا ثابت را طی کرده و نهایتا به مقدار 0/ 8قدارحداکثري نشان می دهند به طوریکه ابتدا سیر صعودي تا م% 19میانگین 

  .می رسد 

  

  229-229تغییرات ضریب قوس زدگی در مقطع  -2نمودار 
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  از لحاظ تنش ایوشانوضعیت بدنه سد .6

با توجه به این شکل، مالحظه می شودکه اوال منحنی ها در نیمه . ده شده استدر مقطع حداکثر بدنه سد نشان دا منحنی تنش افقی 5- 4در شکل      

باالدست  هاي باالدست و پایین دست محور تقریبا متقارن بوده و ثانیا در هر تراز افقی، حداکثر تنش افقی در محور مرکزي سد رخ داده و بسمت وجوه

  .و پایین دست مقدار تنشها کاهش می یابد

  

  
  ی هاي هم مقدار مربوط به تنش افقی منحن: 2شکل 

  

مطابق با این شکل، مالحظه می شود که مقادیر تنش قائم در . نشان داده شده است، منحنی هاي هم مقدار مربوط به تنش قائم 3در شکل      

در هر . وضعیت منحنی تغییر یافته است) ناحیه هسته(وجوه باالدست و پایین دست تقریبا بموازات سطح خاکریزي بوده و در ناحیه مرکزي محور سد 

. می شودتراز افقی حداکثر مقدار تنش در محدوده الیه هاي انتقالی باالدست و پایین دست هسته سد بوده و به سمت شیب هاي پوسته این مقدار کمتر 

هسته به جناحین و انتخاب مقادیر مختلف پارامترها براي هسته و سد، کاهش در تنش مالحظه می شود که بدلیل انتقال بار از ) محور(در ناحیه مرکزي 

  .پوسته می باشد
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  منحنی هاي هم مقدار مربوط به تنش قائم : 3شکل 

  

  نتیجه گیري.8

:ذیل  می باشد نتایج بدست آمده از این تحقیق بطور خالصه شامل موارد      

  .ت قابل قبولی توانسته است تغییرات تنش را حین عملیات ساخت و پایان ساخت مدلسازي می کندبا دق FLACبطور کلی نرم افزار  -1

باشد که نشانگر  می6/0زدگی در هسته در حدود بطوریکه مقدار ضریب قوس .شود زدگی در نمودارهاي فشار کل مشاهده می وقوع پدیده قوس-2

  . زدگی کم در آن است میزان قوس

  

  

  مراجع.9

  

  .لرستانايآب منطقهسهامیشرکتنیرو،وزارت."مخزنی ایوشانسدطرحطرح،کلیسیمايگزارش "دسین مشاور آبدان فرازمهن]1[

  ). 1390(، "مخزنی ایوشانسدرفتارنگاريگزارش "شرکت سد افزار ]2[
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