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  انفجار اشباع هسته رسی بر رفتار سد خاکی تحت بار ی تاثیر درجه

 

  2زادهحسین عیسی ،1زادقلی امین

 اردبیلی محقق دانشگاه عمران مهندسی گروه استاديار -1

 اردبیلی محقق دانشگاه سازه مهندسی ارشد کارشناسی دانشجوی -2

 

بر عامل درجه اشباع  تاثیرمطالعه  ،سدهای خاکی با گذشت زمان افزایش می یابداز آنجا که درجه اشباع هسته رسی در 

تحت اثر بارهای ناشی   تحت بار انفجار، امکان ارزیابی و شناخت بهتر عملکرد سدهای خاکیروی رفتار سازه ای این سدها 

    برای مهندسین فراهم می کند.  را از انفجار

 نرم در خشک، نیمه اشباع و اشباع() مصالح هسته مختلفدرجات اشباع با  رسی هسته با خاکی سد یک پژوهش این در

 مورد تاج سد روی بر انفجار انجام با و شده مدل فنی، ادبیات در موجود های مدل از استفاده با AUTODYN 2D افزار

اشباع  ی و با مقایسه پارامترهای موج انفجار، توزیع تنش و کرنش و خرابی های ایجاد شده اثر درجه گیرد می قرار تحلیل

        و نقش آن در مکانیزم های خرابی مشخص می شود.   

 خرابی مکانیزم ،هسته رسی ،درجه اشباع انفجاری، بارهای خاکی، سد :کلیدی کلمات

 مقدمه -1

که معموال در هسته ی آن ها از خاک  سدهای خاکی بویژه ،اثر انفجار بر روی سدها دقیق تر و ارزیابی بررسیبه منظور 

طول در شرایط فیزیکی و مکانیکی مصالح به کار رفته در ساختمان یک سد خاکی تغییر چسبنده استفاده می شود، باید 

درصد فته شود. چرا که ثابت شده است در نظر گر، تحت تاثیر عواملی چون درجه ی اشباع ،زمان اجرا و بهره برداری

، به ویژه اگر درصد اشباع رطوبت خاک می تواند تاثیر زیادی بر روی انتشار شوک زمین در خاک های چسبنده داشته باشد

ختی درصد یا بیشتر باشد. آب معموال درون اسکلت ساختار این خاک ها محصور بوده و سهم قابل توجهی در س 95 خاک

درصد، در تنش ها و شتاب حداکثر، در خاک رس  100د. با نزدیک شدن درجه ی اشباع به ار خاک دارو مقاومت ساخت

در  ،مرطوب و رس ماسه دار افزایش مشاهده می شود. در حقیقت، سطوح تنش مشابه مربوط به امواج شوک در آب آزاد

یته ی نسبی باال بر خالف خاک های رس اشباع هم دیده شده است. الزم به ذکر است که خاک های دانه ای با دانس

سختی خاک دانه ای با تماس بین دانه ای در اسکلت خاک  یر درجه ی اشباع قرار نمی گیرند،تحت تاث چندانچسبنده، 



آزمایش های آزمایشگاهی و صحرایی کنترل شده در  ی تامین می شود که آب آزاد در آن سهم کوچکی دارد. در نتیجه

 .[1]کم تقریبا اشباع، تاثیر بزرگی در مورد آب حفره ای بر روی انتشار موج شوک نشان نداده اندخاک های ماسه ای مترا

 افزار نرم در با درجات اشباع مختلف )خشک، نیمه اشباع و اشباع( رسی ی هسته با خاکی سد یکدر این پژوهش 

 تحلیل مورد تاج سد روی بر سازی بار انفجار شبیه با و شده مدل فنی، ادبیات در موجود های مدل از استفاده با اوتوداین

و با مقایسه پارامترهای موج انفجار، توزیع تنش و کرنش و خرابی های ایجاد شده اثر درجه اشباع و نقش آن  گیرد می قرار

        در مکانیزم های خرابی مشخص می شود.   

 مشخصات مدل -2

محور آن شبیه سازی شده است. نمونه سد به کار رفته در این تحقیق  در این تحقیق انفجار بر روی تاج سد و در محل 

متر در  434متر، عرض  12متر، عرض تاج  93ساده شده، دارای هسته رسی قائم به ارتفاع  ی یک سد خاکی با هندسه

متر و آبگیری شده تا تراز نرمال می باشد. با توجه به مدلهای  10محل اتصال بدنه به بستر سنگی و ارتفاع بستر سنگی 

شن ماسه دار و  از ، جنس بدنه)خشک، نیمه اشباع و اشباع( رس ماسه دار ،سد ی مواد موجود در ادبیات فنی جنس هسته

ات تقارن جنس سنگ بستر از گرانیت در نظر گرفته شده است. این مسأله به صورت کرنش مسطح با استفاده از امکان

 و مدل مواد به کار رفته در آن . مشخصات کامل این مدل(1)شکل  صفحه ای در نرم افزار اوتوداین دوبعدی حل می شود

 آورده شده است و در اینجا فقط مدل "اثر انفجار بر سد خاکی"عنوان  با از نگارندگان مقاله ی حاضر در مقاله ای دیگر

 (:3تا  1شده است، )جداول  ارائه 3خشک، نیمه اشباع و اشباع به نقل از مرجع شماره ت رس ماسه دار برای سه حالماده 

 و ده درصد حجم ماسه 0.29: پارامترهای مدل ماده برای رس ماسه دار خشک با تخلخل اولیه ی 1جدول 

 متغیرها واحد چند تکه ای –مدل رابطه ی خطی 

2080 Kg/m3  مرجعدانسیته 

 (EOS)معادله ی حالت

2080 2012 1944 1876 1808 1740 1672 16.4 1536 1468 Kg/m3 دانسیته 

160 146 124 106 89 71 53 35.5 17.8 0 MPa فشار 

5629 5606 3637 3278 2842 2280 1663 1466 1214 859 m/s سرعت صوت 

 مدل مقاومتی

28 KPa مقاومت تسلیم 

2085 2015 1949 1876 1806 1746 1676 1604 1539 1468 Kg/m3 دانسیته 

8559 6306 4552 3233 2289 1655 1271 1074 1001 991 MPa مدول برشی 

 مدل گسیختگی و شکست

-60 KPa 
فشارگسیختگی 

Hydro 



50 KPa 
 فشارگسیختگی

 برشی

 Erosionمدل فرسایش 

 کرنش هندسی - 2.0

 

 و ده درصد حجم ماسه 0.29تخلخل اولیه ی : پارامترهای مدل ماده برای رس ماسه دار نیمه اشباع با 2جدول 

 متغیرها واحد چند تکه ای –مدل رابطه ی خطی 

2080 Kg/m3  مرجعدانسیته 

 (EOS)معادله ی حالت

1901 1869 1837 1805 1773 1741 1709 1677 1645 1613 Kg/m3 دانسیته 

160 146 124 106 89 71 53 35.5 17.8 0 MPa فشار 

4622 4594 3424 3234 3022 2783 2572 2526 2477 2424 m/s سرعت صوت 

 مدل مقاومتی

28 KPa مقاومت تسلیم 

1901 1869 1837 1805 1773 1741 1709 1677 1645 1613 Kg/m3 دانسیته 

4389 3251 2365 1699 1222 902 708 608 571 566 MPa مدول برشی 

 مدل گسیختگی و شکست

-227 KPa 
فشارگسیختگی 

Hydro 

35 KPa 
 فشارگسیختگی

 برشی

 

 و ده درصد حجم ماسه 0.29: پارامترهای مدل ماده برای رس ماسه دار اشباع با تخلخل اولیه ی 3جدول 

 متغیرها واحد چند تکه ای –مدل رابطه ی خطی 

2080.5 Kg/m3  مرجعدانسیته 

 (EOS)معادله ی حالت

1774 1772 1770 1769 1767 1765 1764 1762 1760 1758 Kg/m3 دانسیته 

160 146 124 106 89 71 53 35.5 17.8 0 MPa فشار 

3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 3189 m/s سرعت صوت 

 مدل مقاومتی

28 KPa مقاومت تسلیم 

1774 1772 1770 1769 1767 1765 1764 1762 1760 1758 Kg/m3 دانسیته 

133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 MPa مدول برشی 

 مدل گسیختگی و شکست

-10 KPa 
فشارگسیختگی 

Hydro 

20 KPa فشارگسیختگی 



 برشی

 

 

  مدل انفجار بر روی تاج سد -1 شکل

 نتایج تحلیل -3

میلی ثانیه برای هر سه مدل، مدل ها یکسان بوده و فقط مصالح هسته تغییر داده شد،  200پس از انجام تحلیل تا 

 8و به عمق  81 حدود گودالی به قطرو  در هر سه حالت یکسان می باشد 1مشاهده شد که ابعاد گودال حاصل از انفجار

گودال تاثیری  شکل گیری ابعاددر محل نزدیک انفجار درصد رطوبت بر  بنابراینو  تاج سد تشکیل می شودتر بر روی م

، نشان می دهد که و دورتر از مرکز انفجار در هسته کار گذاشته شدهاما بررسی فشار ثبت شده در گیج های مختلف  ندارد.

با افزایش درصد رطوبت یا درجه ی اشباع، حداکثر فشار حاصل از انفجار افزایش و زمان ورود موج کاهش یافته است. 

 23و  12.5، 8، 4 که به ترتیب در فاصله ی حدودی 57 و 62و  116و  115زمان برای گیج های  –نمودار فشار 

مقادیر فشار حداکثر و زمان ورود  شان داده شده است.ن 3و  2در شکل  متری از مرکز انفجار و بر روی محور سد قرار دارند

با فاصله گرفتن از مرکز انفجار در  در نمودار ها دیده می شود، که همانطور آورده شده است. 4در جدول  ها برای این گیج

      حالت رس ماسه دار خشک و نیمه اشباع آهنگ کاهش فشار اوج خیلی بیشتر بوده و موج تنش سریع تر میرا می شود.

 

                                                           
1 Crater 



 

 

و خشک  نمودارهای قرمز، آبی و سیاه رنگ به ترتیب مربوط به حالت رس ماسه دار اشباع، نیمه اشباعزمان،  –نمودار فشار  -2 شکل

 می باشد

 

 گیج واقع در هسته 4مقادیر زمان ورود و فشار اوج برای  -4جدول 

 گیج  شماره 115 116 62 57

 فشار اوج

MPa 

 زمان ورود

ms 

 فشار اوج

MPa 

 زمان ورود

ms 

 فشار اوج

MPa 

 زمان ورود

ms 

 فشار اوج

MPa 

 زمان ورود

ms 

 درجه اشباع

 مصالح هسته

 خشک 4.5 71.89 10.9 32.87 18.9 16.5 37.6 5.54

 نیمه اشباع 3.2 102.22 7.8 45.0 13.2 20.79 25.3 6.1

 اشباع 2.2 192.34 4.3 72.1 3.9 68.5 7.6 55.4

 



با افزایش اوتوداین نمایش داده می شود مشاهده می شود که نرم افزار از طرف دیگر با بررسی وضعیت مواد که توسط 

کشش ایجاد شده در نقاط مختلف هسته، در اثر بار انفجار و  دگی آننچسبو کاهش درصد رطوبت خاک رس ماسه دار 

باع نسبت به حالت خشک و نیمه اشباع ترک های بیشتری در نواحی فوقانی هسته اتفاق می افتد. به طور کلی در حالت اش

 آسیب بیشتری دیده است. ی سد هسته نشان داده شده است، 3همانطور که در شکل  ها بیشتر بوده و تنش

 

میلی ثانیه پس از  147وضعیت مواد موجود در هسته و اطراف آن، از چپ به راست، رس ماسه دار خشک، نیمه اشباع و اشباع در زمان  -3 شکل

 انفجار

 نتیجه گیری

تحت اثر بار  بر روی رفتار آن، هسته ی یک سد خاکی به عنوان مصالح دار در این مقاله اثر درجه ی اشباع رس ماسه

و  مورد بررسی قرار گرفت و نشان داده شد که اگر چه عامل درجه ی اشباع بر تشکیل گودال انفجارانفجار بر روی تاج سد 

تنش ها بیشتر بوده و آهنگ کاهش تاثیری ندارد در شرایط کامال اشباع به علت چسبندگی کمتر و رطوبت باال  ابعاد آن

    در هسته ی سد دارد. شی از انفجار کندتر بوده و اثر قابل توجهی در گسیختگی و ایجاد ترکفشار اوج نا
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