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خالصه

براي این منظور پارامترهاي فیزیکی . کنترل ایمنی وپایداري سدهاي خاکی از نظر امنیت اجتماعی واقتصادي؛ از اهمیت بسزایی در دوره بهره برداري برخوردار است

وع خاکی غیر همگن بوده ودر استان سد خاکی بانه از ن. مهمی در سدهاي خاکی اندازه گیري می شوند که از مهمترین آنها؛جابه جایی ها،تغییر شکلهاو تنشهاست

نرم افزار نتایج ابزاردقیق وبدنه سد توسط 22ودر مقطع1388و افقی وتنشهاي کل در سال آبی ) نشست(در این تحقیق تغییر شکلهاي قائم. کردستان واقع شده است

PLAXISv8.2 دقیق بررسی گردیده است سپس به مدلسازي عددي توسط نرم افزار با  توسط نتایج ابزار 1388ابتدا رفتار نگاري درسال . گرفته استمورد بررسی قرار

سپس جهتصحت سنجی مدلسازي .شرایط کرنش صفحه اي به صورت دو بعدي براي مشخص شدن وضعیت جابه جائی هاي سد در نظر گرفته شده است توجه به

مترطی پنج روز پرداخته شده 10شیب سد خاکی بانه در اثر افت سریع آب به اندازه  ودر نهایت به بررسی پایداري.عددي،توسط نتایج ابزار دقیق کنترل گردیده است

به ) مرحله بهره برداري(تغییر شکل قابل محسوسی در این مرحله ازسدبه علت طوالنی بودن زمان ساخت سد، نتایج نشان میدهد که نشست سد تقریبا متقارن بوده و.است

و رفتار استاتیکی سد تقریبا منطقی بوده وتنش افقی در پایین دست هسته سد از  .ن ساخت وآبگیري، دیده نمی شودعلت تحکیم کامل مصالح بدنه سددر زما

بیشترین تغییر فشارهاي ابزار دقیق در اثر .هسته رسی می باشد) فشار رانکین(کمتر بوده که به دلیل مکانیسم گسیختگی بدنه سدوحرکت روبه جلوhσ/=σvKoرابطه

در بعضی موارد نتایج ابزاردقیق بیشتر . پدیده جوشش در سمت پایین دست سد نزدیک به مرز بحرانی است . ریاچه،مربوط به پیزومترهاي پی می باشدتغییرات آب د

اردقیق ومدلسازي عددي اما در کل مطابقت خوبی بین نتایج ابز ازنتایج نرم افزارمی باشد که ناشی از تغییر جهت ابزار در طول ساخت وپدیده قوس زدگی موضعی است

متر در این سد کامال اجتناب کرد 10باالدست سد نیز بحرانی می گردد که از افت آب مخزن بیش از شیب بررسی پایداري بدنه سد در اثرافت سریع آب ، . وجود دارد

  .زیرا ضریب اطمینان بدنه را به سرعت کاهش می دهد

.جوشش وقوس زدگی،مدلسازي عددي،افت سریع آبرفتار نگاري،ابزاردقیق،پدیده : کلمات کلیدي

  مقدمه  .1

نرخ سالیانه اتمام سدهاي احداثی با انواع و اندازه هاي .سدها بخش بزرگی از سرمایه گذاري مرتبط با تسهیالت زیر بنایی و اساسی را تشکیل می دهند

ي منحصر بفرد می باشند و بدون توجه به نوع و اندازه در مقابل بارگذاري و هر کدام از سدها سازه ا.مختلف در ایران رشد فزاینده اي را نشان می دهد

بطور کلی مهندسی سد سازیفعالیتی بسیار تخصصی است که تعداد زیادي از . اندرکنشبا عوامل زمین شناسی و هیدرولوژي پیچیدگی هاي ویژه اي دارند

نیاز روز افزون به سدها .توجهی قضاوت مهندسی ارتباط و اعتدال بین آنها را برقرار می سازدرشته هاي علمی را شامل شده و با بهره گیري از میزان قابل 

ها و لزوم احداث آنها در مکانهاي مختلف با شرایط ژئو مکانیکی و هیدرولوژي متفاوت و احتماًال نا مساعد باعث شده است که هریک از این سد

                                               
کرمانشاهعضو هیئت علمی دانشگاه رازي - 1

مدرس دانشگاه آزاد کردستان - 2

مدرس دانشگاه آزاد کردستان - 3
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بسیاري ازسدها در باال دست روستاها و یا شهرهاي پرجمعیت بنا شده استکه  .و توده سنگ دربرگیرندتجربه نوینی در زمینه اندرکنش بین سازه و سد 

در غیر اینصورت نیز،با توجه به وابستگی شدید جامعه و صنعت آب،تضمین امکان .عدم ایمنی آنها منجر به خطرات و تلفات جبران ناپذیري خواهند شد

با وجود . حائز اهمیت بوده و هرگونه اقدامی به منظور حفظ پایداري و کارایی آنها امري اجتناب ناپذیر می باشد بهره برداي منظم و دراز مدت از سدها

ت محل اینکه تعداد زیادي از سدها پس از پنجاه یا صد سال، بدلیل رسوب گذاري احتماالً کارایی خود را از دست می دهند ولی با توجه به محدودی

  .تکنولوژي موجود بررسی امکان افزایش و یا رسوب زدایی مخزن، اولین انتخاب به نظر می سداحداث سدها و بر اساس 

پیش بینی علیرغم پیشرفت قابل توجه علوم مهندسی و نقش تعیین کننده سد در پیشبرد تمدن بشري و نیاز مبرم به این سازه بزرگ، ناهمگن و غیر قابل 

ه کافی انسان در طراحی ، اجرا و بهره برداري صحیح از سد باعث بروز اتفاقات ناگواري ناشی از توده سنگ در طبیعت و اشتباهات یا عدم توج

  .ناپایداري و شکستن سدها شده است

ود یداري این بنتیجه گیري کلی از تجارب ناگوار ناپایداري سدها و تلفات جانی و اقتصادي مرتبط با آن و بررسی مشاهدات و اندازه گیریهاي قبل از ناپا

  .که پیش بینی بسیاري از این موارد ناپایداري و مقابله با عوامل موثر در ایجاد آن ممکن بوده است

در ناپایداري اهمیت و حفظ و نگهداري از سدها که تمامی آنها از نقطه نظر مطالعه اندرکنش با توده سنگ دربرگیرنده و شناسایی و ارزیابی عوامل موثر 

بنابراین با توجه به لزوم کنترل پایداري و ایمنی سدها در کلیه مراحل ]1[.ژه اي روبرو هستند، به طور روز افزون روشن می شوداکثراً با پیچیدگیهاي وی

بر اساس آمار .مودطراحی، اجرا و بهره برداري می باید از تجربیات در موارد مشابه و نیز رفتار سنجی سد در حین اجرا و بهره برداري حداکثر استفاده را ن

) درصد 0.7(مورد  107داراي آسیبهاي جدي بوده و ) درصد 7.5(مورد  1105سد برررسی شده،  14700از  1983در سال  ]ICOLD]1و گزارشهاي 

  .تخریب شده و یا اگر رسیدگی نمی شد تخریب می شدند

ع خاکی و یا سنگریزه اي بوده اند و این سدها نسبت به سدهاي مالحظه می شود که بخش عمده اي از سدهاي ساخته شده از نو) 1(با مراجعه به شکل

  .که این خود لزوم رفتار سنجی و مراقبت از سدهاي خاکی را به خوبی آشکار می کند%) 74(بتنی نسبت تخریب بسیار باالتري داشته اند

از  3و تراوش 2خرابیها در سد هاي خاکی به جوشش آورده شده است و همانطور که مشاهده می شود، عمده) 2(علل خرابی سدهاي مختلف در شکل 

  ]2[.آب از روي سد می باشد 4بدنه سد، مشکالت پی و سرریزشدن

  
  ]2[نسبت انواع سدهاي موجود و سدهاي تخریب شده: 1شکل

                                               
1International Commission On Large Dams
2:Piping
3:Seepage
4:Overtopping
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  ]2[دالیل شکست انواع مختلف سد: 2شکل   

  .سدهاي خاکی بیش از پیش آشکار میشوداهمیت رفتارنگاري در جلوگیري از شکست ) 2) (1(با توجه به اشکال

  ]3،4[انواع رفتارنگاري در یک سد خاکی

  :در یک پروژه سد خاکی، عملیات ابزار گذاري و رفتارنگاري را می توان به چهار نوع مختلف تقسیم نمود که عبارتند از

رفتار نگاري در مرحله طراحی سد-1

  رفتار نگاري در مرحله ساخت سد -2

  در اولین آبگیريرفتار نگاري -3

اما .در این مرحله نیز کمابیش موارد گفته شده در مرحله اولین آبگیري، مورد ارزیابی و پایش قرار می گیرد:رفتار در طول دوره بهره برداري از سد -4

کاهش شدید آب مخزن می تواند افزایش و یا .نکته مهمی که لزوم رفتار سنجی در این مرحله را آشکارتر می سازد، تغییرات تراز آبمخزن می باشد

  .باعث بروز مشکالتی خطرآفرین گرددکه این مسئله همواره باید مورد کنترل و ارزیابی مستمر قرار گیرد

مدن آجود به عنوان مثال در پوسته باالدست یک سد خاکی با هسته قائم در مرکز، پایین آوردن تراز آب مخزن موجب افزایش تنش موثر و در نتیجه به و

با پر شدن و باال آمدن مجدد تراز آب مخزن، تنش موثر مجددا کاهش می یابد و به تبع آن تورم رخ . نشست در ناحیه باالدست بدنه خواهد شد

همچنین در اثر پایین آوردن تراز آب مخزن، فشار جانبی باالدست هسته کاهش می یابد و در نتیجه، هسته به طرف باال دست حرکت می .میدهد

  .گیري مجدد باعث می شود بار جانبی بر وجه باالدست هسته مجددا اعمال گردد و هسته به طرف پایین دست انحراف پیدا کندآب.کند

مورد عالوه بر موارد کلی فوق، رفتار سد پس از وقوع زلزله، پس از جاري شدن سیالبهاي بزرگ و هنگام تخلیه سریع مخزن باید بطور خاص و مجزا 

  .بررسی قرار گیرد

  :پیشینه مطالعات موردي در زمینه رفتارنگاري سدهاي خاکی.2

الزم به .در ادامه مطلب به بررسی موردي مطالعات صورت گرفته در خصوص رفتارنگاري و تحلیلهاي برگشتی انجام شده در این زمینه پرداخته می شود

، برخی تنها به بررسی فشار آب حفره اي و برخی از آنها به رفتار ذکر است که برخی از مطالعات موردي گردآوري شده، تنها به بررسی تغییر شکل

در برخی از مطالعات نیز، رفتارنگاري باعث جلوگیري از شکست و . نگاري همه موارد شامل فشار آب حفره اي، تغییر شکل و تنش پرداخته است

  .تخرب سد شده است که در ادامه به آنها پرداخته می شود

  :LG4[5]سد . 1- 2

در کانادا واقع  1متر، سدي سنگریزه اي با هسته اي از نوع یخرفت یخچالی می باشد که روي رودخانه الگرانده3800متر و طول  125این سد با ارتفاع  

آن از ماه و آبگیري مخزن  21به مدت  1981تا نوامبر  1979ساخت سد از ماه مارس . پالن موقعیت سد نشان داده شده است)3(در شکل . شده است

در رفتارنگاري فشار آب حفره اي این سد از پیزومترهاي هیدرولیکی و الکتریکی، . ناه به طول انجامیده است 10به مدت  1983تا دسامبر  1983مارس 

نقشه برداري در رفتارسنجی تنش از فشارسنجهاي پنیوماتیک و تار مرتعش و در رفتار سنجی تغییر شکلها از انحراف سنج، نشست سنج و نقاط سطحی 

  .مقطع طولی و عرضی ابزار گذاري شده سد نشان داده شده است)5(و)4(در شکل . استفاده شده است

                                               
١Lagrande
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  LG4 [5]پالن موقعیت سد:3شکل 

  
  LG4 [5]مقطع طولی ابزارگذاري شده سد:4شکل 

  

  LG4[5]مقطع عرضی ابزارگذاري شده سد:5شکل 

 در این سد،میزان فشار آب حفره اي در حین ساخت و اجراي الیه هاي خاکریز به مقدار بسیار کمی افزایش پیدا کرده؛ بطوري که نسبت فشارآب

در حین آبگیري سد نیز فشار آب حفره اي، افزایشی متناسب با . می باشد 2/0تا 1/0در حین ساخت حدود ) فشار آب منفذي به تنش کل(منفذي 

  . تراز آب مخزن را نشان داده است که کامالً طبیعی بوده و مساله خاصی ندارد افزایش

  :]6[سد مسجد سلیمان :2- 2

متر، بلندترین سد خاکی ایران و دومین سد خاکی بلند خاورمیانه محسوب می شود که در  490متر و طول  177سد سنگریزه اي مسجد سلیمان با ارتفاع 

) 7(مقطع ماکزیمم سد و شکل ) 6(شکل. سلیمان در استان خوزستان بر روي رودخانه کارون احداث شده است کیلو متري شمال شرقی مسجد 25

در این سد ضمن بررسی تغییرات تنش کل، فشار آب حفره اي و نشست حین عملیات . بخشی از شبکه رفتار نگاري مقطع حداکثر سد را نشان می دهد
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استفاده 4.25Z_Soilر دقیق، به منظور بررسی اثرات غیر اشباع بودن هسته و ساخت مرحله اي سد از نرم افزار ساختمانی با استفاده از قرائتهاي ابزا

  .گردیده است

  
  ]6[مقطع عرضی سد مسجد سلیمان : 6شکل

  
  ]6[سیستم ابزاربندي مقطع حداکثر سد مسجد سلیمان: 7شکل

طبق این نمودارها می توان نتیجه گرفت، . حین ساخت در هسته سد مقایسه شده استنشست هاي اندازه گیري شده و محاسبه شده در ) 8(در شکل 

در مورد نمودارهاي مربوط به هسته، جوابها براي دو ضریب تراکم پذیري . آنالیزهاي عددي انجام گرفته، توانسته است پیش بینی خوبی انجام دهد

میزان نشست ها کاهش یافته است ؛ .) معادل با کاهش میزان درجه اشباع هسته می باشد که(مختلف ارائه شده است که با افزایش ضریب تراکم پذیري 

  .زیرا با افزایش ضریب تراکم پذیري، سرعت تحکیم افزایش و در نتیجه میزان نشست کاهش می یابد

ی شود، دقت جوابهاي محاسباتی بسیار مناسب همانطور که مشاهده م. نشاندهنده مقایسه تنشهاي قائم محاسباتی و اندازه گیري شده می باشد) 9(شکل

  .می باشد

همانگونه که از شکلها مشخص است، با . نتایج محاسبات فشار آب حفره اي حیم ساخت با مقادیر اندازه گیري شده مقایسه شده است) 10(در شکل 

است که این مساله ناشی از واقعی تر در نظر گرفتن شرایط اندازه گیري شده، کمتر شده افزایش ضریب تراکم پذیري، اختالف بین مقادیر محاسباتی و 

  .می باشد) کاهش درجه اشباع هسته رسی(

  
  ]6[نشست هاي اندازه گیري شده و محاسبه شده حین ساخت در هسته سد مسجد سلیمان: 8شکل

  

  ]6[تنش هاي قائم محاسباتی و اندازه گیري شده حین ساخت در هسته مسجد سلیمان: 9شکل

  

  ]6[نتایج محاسبات فشار آب حفره اي حین ساخت با مقادیر اندازه گیري شده در هسته سد مسجدسلیمان: 10شکل 
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  :]8[١سد سانته مارگارت :3- 2

با توجه به اینکه مصالح خاکریز، نفوذ پذیري باالئی داشته اند و رطوبت . متر ساخته شده است 171این سد در کشور کانادا و به ارتفاع حداکثر 

با مقایسه تحلیل هاي عددي صورت گرفته با . خاکریزي نیز برابر با رطوبت بهینه بوده است، فشار آب حفره اي کمی در این سد مشاهده شده است

ا تطابق ي هاستفاده از پارامترهاي بدست آمده از آزمایش سه محوري، مالحظه گردید که مقادیر حاصل از تحلیل ها با مقادیر بدست آمده از اندازه گیر

ده شد که نداشته و به همین علت با انجام یک پروسه سعی و خطا و در واقع یک تحلیل برگشتی، پارامترهاي مورد استفاده در مدل اصالح گردید و مشاه

  .برابر مقدار بدست آمده از آزمایش سه محوري است 3تا  2مدول یانگ واقعی سد، 

  :]8[٢سد دیرفلت :4- 2

عملکرد سد به کمک اطالعات ابزار دقیق، روند غیر عادي و خطر آفرین در پارامترهاي رفتارنگاري شده را نشان داد که در نهایت با در این سد بررسی 

  .انجام یکسري اقدامات اصالحی و تقویتی از بروز شکست سد جلوگیري بعمل آمد

مقدار نشت آب از بدنه سد، وقوع احتمالی فرسایش درونی را بواسطه نشت در این سد که در کشور امریکا ساخته شده است، قرائت پیزومترها و بررسی 

  .غیر عادي آب هشدار داد که این مسئله با انجام یکسري اقدامات ویژه اصالحی برطرف گردید

  ]:9[٣سد مورنوس:5- 2

. العاتوجابجاییقائممیباشداط finitelementبرپایهآنالیز mornosرفتارنشستسد) سال30باالي( اینمقالهمطالعاتطوالنیمدت

. وآنبااندازهگیریهایواقعیتغییرشکلکهنتیجهرفتارزمینسنجیپیوستهباتحلیلبرگشتیعددیمقایسهمیشود

   .ماداستانتغییرشکلواقعیکهبرپایهواساسرفتارمکانیکیرادانستهوتوضیحبدهیم

 30که به انالیزتغییرشکل سد به خصوص نشست دردوره.شدمترمیبا126که درکشور یونان قرار گرفته ازنوع خاکی باهسته رسی به ارتفاعMORONSسد

توسط ابزارهاي دقیقی مانند کرنش سنج مغناطیسی که در بدنه وتاج سد قرار )مخصوصا نشست(ساله ان پرداخته است که اطالعات مربوط به رفتارسنجی 

ازمقایسه این نتایج بیشترین نشست مربوط . مقایسه میشودfinit elementگرفته به طور پیوسته انجام میگیرد وسپس مقادیر انها را با انالیز برگشتی عددي

از مقایسه نتایج رفتار نگاري وتحلیل برگشتی .به دوران ساخت و مرحله اي از ابگیري میباشد وبعد از ان ودر مرحله بهره برداري رو به کاهش است 

واز . ر مدل عددي کرنش صفحه اي وشرایط دو بعدي در نظر گرفته شده است د. عددي حاکی ازان است که داراي رضایت نسبی بین هردو نتایج است

  )11شکل . (.این نتایج می توان در اینده در زمان ساخت سدها استفاده کرد

  
  ]mornos]9)یونان(مقطع عرضی سد : 11شکل 

  :]shui buya ]10آنالیزنشست سدهاي خاکریزه اي باوجه بتنی :6- 2

در این مطالعه به بررسی .که در کشور چین قرار گرفته است  (CFRD)متر ازنوع سنگریزه اي با پوشش بتنی میباشد 233به ارتفاع   Shuibuyaسد

 (CFRD)رفتار نشست در سد. نشست که یکی از مهمترین ویژگیهاي تغییر شکل است در پایداري سد به عنوان کلید شاخص در نظر گرفته میشود

دراین مقاله هدف مشخص کردن . ومطالعات انجام شده بر پایه واساس نتایج رفتار نگاري نشست واقعی وجابجاییانالیز برگشتی است  وابسته به زمان است

نقطه دربدنه سد وجو د دارد که مربوط به  38ایستگاه کنترل در تاج سد و 17نتایج ابزادقیق در. تغییرشکل واقعی سد وبازبینی ان با انالیز برگشتی است 

والمان  (HGAs)پارامترهاي تغییرشکل موجود توسط دو تحلیل الگوریتم ژنتیک . مراحل ساخت  ابگیري ودو سال بهره برداري میباشد

  .      ارزیا بی میشود ) FEM(محدود

                                               
1Sainte Marguerite
2 Dairfelt
3 Mornos
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اندازه گیري شده و نشستهاي  از مقایسه مطالعات انجام شده از داده هاي رفتار سنجی  وانلیزهاي برگشتی نشان می دهند که مطابقت خوبی میان نشست

رویهم رفته سد  . میتوان تغییر شکل در سه سال اینده را پیش بینی کرد HGAsو FEMتوسط انالیزهاي برگشتی . محاسبه شده وجود دارد

Shuibuya CFRDضمنا رویه بتنی در  .بطور اساسی پایدار است ومیتواند به عنوان روش موفق براي کنترل تغییر شکل سد مورد استفاده قرار بگیرد

  )12(شکل .این گونه سدها به عنوان عضو نفوذ ناپذیر در نظر گرفته میشود

  
]shui buya]10توپوگرافی و مقطع عرضی سد : 12شکل 

  

همانطور که مشاهده می ...]و20،21،22،23،24،25،26[البته مطالعات موردي دیگري نیز انجام گرفته است که به دلیل کمبود فضا فقط در فهرست منابع ذکر گردیده است.

  .کار به خصوصی صورت نگرفته استوبررسی پایداري شیبها کنیددر مرحله بهره برداري وافت سریع آب 

  :]11[شناسایی مقدماتی محدوده مورد مطالعه .3

  :ومشخصات ژئوتکنیکی مصالح ارائه می گردد عنوان اصلی ویژگی هاي کلی منطقه و خالصه اي از سیماي طرح سد بانه سه در این بخش مطالب تحت

  :ویژگی هاي کلی منطقه. 3-1

دود بارندگی ح. در بیشتر نقاط داراي پوشش جنگلی، زمستانهاي سرد و تابستانهاي معتدل است. محدوده بانه یک منطقه کوهستانی نسبتًا مرتفع است

  .میلیمتر در سال از دیگر ویژگیهاي آن است 600

از رودهاي مهم منطقه، رودخانه نمشیر ، بانه و . رودخانه هاي منطقه پس از گذر نقاط مختلف به سمت غرب جاري شده و وارد خاك عراق می شوند

  .ان از مهمترین کوههاي منطقه می باشندهمچنین کوههاي آربابا، بایوس ، سفید کمره و گردنه خ. چم برده رش را می توان نام برد

اختالف درجه حرارات در فصول سرد و گرم سال به بیش از . کیلومتر است 670کیلومتر و فاصله زمینی حدود  488فاصله هوایی شهرستان بانه تا تهران 

  .درجه می رسد -20درجه و زمستانها به + 36درجه می رسد؛ بطوریکه تابستانها درجه حرارت تا  50

  :خالصه اي از سیماي طرح سد بانه .3-2

  1378): ابالغ قرارداد(سال شروع عملیات  

 1381: سال خاتمه و آغاز آبگیري  

 موقعیت طرح:  

و بانه خارج از مسیر طبیعی رودخانه  –محل احداث سد در مجاورت جاده سقز . کیلومتري شمال شرقی شهر بانه قرار دارد 5سد مخزنی بانه در فاصله 

عرض شمالی قرار گرفته  17́1360˝طول شرقی و  14́56450˝روي نهشته هاي آبرفتی موجود در ساحل راست رودخانه بانه با مختصات جغرافیایی

  .کیلومتري شمال سد مخزنی بانه، سد انحرافی بانه احداث شده است 1‚1در فاصله . است

 اهداف اولیه طرح :  

آب ذخیره شده در محل سد با در نظر گرفتن نیازهاي آبی شهر بانه در مقاطع . می باشد 1400ه تا سال مقصد هدف طرح تأمین آب شرب شهر بان

  .سازي به محل تصفیه خانه شهر بانه هدایت می شود -مختلف زمانی ، به منظور تصفیه فیزیکی و الم

 خاکی غیر همگن و با هسته عریض نفوذ ناپذیر رسی: نوع سد  

 متر نسبت به زمین طبیعی 19اکثر حد: ارتفاع سد  

  متر 1392: طول تاج  
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 متر 8: عرض تاج  

 متر 25حداکثر : عرض سکوي باال دست  

  متر 40حداکثر : عرض سکوي پایین دست  

 تخلیه کننده تحتانی:  

 تخلیه سریع مخزن در مواقع اضطراري و تخلیه بخش از رسوبات : هدف  

7/2: ابعاد دهانه ورودي7/2)ارتفاع در عرض( متر مکعب در ثانیه  5: دبی طراحی)پس از پخش سیالب(  

  :]12[مشخصات زمین شناسی و ژئو تکنیکی سد بانه .3-3

  :نشان داده شده است)1(مشخصات فیزیکی ومکانیکی سنگ بستر در جدول

  مشخصات ژئوتکنیکی سنگ بستر سد بانه:)1(جدول

  dγ
(KN/m3)

satγ
(KN/m3)  

  

υ  ø
(Deg)  

C
(KN/m2)

  

E
(KN/m2)

  

K
(m/day)

  

سنگ 

بستر

  
٢۴  
  
  

  
٢۴  

  
٠.٢٧  

  
۴٠  

  
٢٠  

  
١٠٠٠٠٠٠  

  
٠  

  

  :می باشد) 2(بانه طبق جدول  دمشخصات فیزیکی و مکانیکی س

  مشخصات ژئو تکنیکی بدنه سد بانه) 2(جدول 

  مصالح  واحد  پارامتر

  فیلتر  زهکش  پوسته  هسته  پی

  18  19.5  20(KN/m3)  وزن مخصوص خشک

  

19  19  

  19  20  21  20  20  (KN/m3)  وزن مخصوص اشباع

  Deg  37  18  37  35  35  زاویه اصطکاك داخلی

  Kpa  1  50  1  1  1  چسبندگی

  Kpa  3500  18000  383000  78000  78000  مدول االسیسته

  0.35  0.2  0.2  0.2  0.2    ضریب پواسیون

  0.0000046  0.00000000116  0.0000023  0.000115  0.000115  (m/day)  ضریب نفوذ پذیري

  :ارائه نتایج.4

  می شود قسمت ارائهکرنش وپایداري شیب سدبانه در سه  -این بخش به بررسی تغییرات تنش

  :مطالعه تنشها وتغییر شکلها در بدنه سد خاکی بانه با استفاده از نتایج ابزار دقیق .4-1
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پس ازبررسی . قرائتهاي ابزار دقیق شامل پیزومترها،سلولهاي فشار ونشست سنجها می باشدهدف از ارائه این قسمت تحلیلی بر مطالعه نتایج بدست آمده از 

متري از 1100که ذر فاصله  22وهمچنین بررسی پروفیل طولی سد بانه ومقاطع مختلف ، این نتایج حاصل گردید که مقطع ) 13شکل (توپوگرافی منطفه 

، ) 14(در شکل . ترین مقطع سد بوده که بیشترین تعداد ابزاردقیق در این مقطع تعبیه گشته است مرتفعترین وبحرانی. سمت راست تکیه گاه قرار دارد

  .تعداد ابزار دقیق بکار رفته در این مقطع نمایش داده شده است) 3(جدول

  
توپوگرافی منطقه وسایت پالن سد بانه: 13شکل

سد بانه22مقطع : 14شکل 

  22رفته شده در مقطعفهرست ابزار دقیق بکار :3جدول 

محل قرار گیري فا صله از محور سد ترازقرار گیري پیزومترهاي الکتریکی

فیلتر باال دست 26.27 1591  ٍ◌EP22-3
١

هسته 13.23 1591  ٍ◌EP22-4
٢

پی 10 1587  ٍ◌EP22-1
٣

هسته 0 1591  ٍ◌EP22-5
٤

پی -8.73 1586  ٍ◌EP22-2
٥

هسته -10.17 1591  ٍ◌EP22-6
٦

فیلترپایین دست -18.44 1591  ٍ◌EP22-7
٧

)تنش قائم(سلول فشار سنجهاي افقی 

محل قرار گیري فاصله از محور سد تراز قرار گیري شماره ردیف

هسته 0 1594 PC16-2-2 1

هسته 0 1592 PC19-2-2 2

هسته 11.77 1592 PC19-3-2 3

هسته 12.17 1590 PC22-1-3 4

هسته 0 1590 PC22-2-4 5

هسته -9.7 1590 PC22-3-3 6
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هسته 10 1594 PC24-1-1 7

هسته 0 1594 PC24-2-3 8

هسته -8.3 1594 PC24-3-2 9

هسته 9.2 1599 PC26-1-2 10

هسته 0 1599 PC26-2-2 11

هسته -6.8 1599 PC26-3-2 12

)تنش افقی(سلول فشار سنجهاي قائم

محل قرار گیري فاصله از محور سد قرار گیريتراز  شماره ردیف

هسته 0 1594 PC16-2-4 1

هسته 0 1592 PC19-2-3 2

هسته 11.77 1592 PC19-3-4 3

هسته 12.17 1590 PC22-1-4 4

هسته 0 1590 PC22-2-3 5

هسته -9.7 1590 PC22-3-2 6

هسته 10 1594 PC24-1-4 7

هسته 0 1594 PC24-2-4 8

هسته -8.3 1594 PC24-3-1 9

هسته 9.2 1599 PC26-1-4 10

هسته -6.8 1599 PC26-3-4 11

نصب شده  1587و1591متري وپیزومترها دردو تراز1590فشار سنجهافقط در تراز22همانور که مشاهده می کنید باتوجه به چیدمان ابزار دقیق در مقطع

  .اند

:مطالعه تغییرات فشار آب منفذي وتنش کل قائم ناشی از تغییرات آب مخزن  :1- 4-1

طبق رابطه ترزاقی  فشارآب منفذي ، رابطه معکوس باتنش موثر . همانطور که می دانیم ، تنش موثرپارامتر مهمی در پایداري سازههاي ژئوتکنیکی است

  Uمسئله فشار آب منفذي درهسته سدهاي خاکی.ر می گرددبدین ترتیب افزایش فشار آب منفذي باعث کاهش تنش موث.دارد

از این رو در هسته سدهاي خاکی ، مسئله فشار آب منفذي باید کنترل گرددتا افزایش .نیز به واسطه تغییر تراز آب دریاچه ،امري اجتناب ناپذیر است 

در این بخش به بررسی نمودارهاي تغییرات فشاردر کل پیزومترهاي . ه تخریب سد نگرددبیش از حد آن باعث از بین رفتن پایداري هسته ودر نتیج

  .مستقربعلت تغییرات آب دریاچه می باشد

  
  باتوجه به تراز آب مخزنPC22-1-3وسلول فشارEP22-4نمودارتغییرات فشار درپیزومتر: 15شکل 
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  با توجه به تراز آب مخزنPC22-1-3وسلول فشارEP22-5نمودار تغییرات فشار در پیزومتر:16شکل

  
  باتوجه به تراز آب مخزنPC22-3-3وسلول فشارEP22-6نمودار تغییرات فشاردرپیزومتر: 17شکل 

-EP22نتایج ابزاردقیق فشارسنج وپیزومترکامال باتغییرات آب مخزن مطابقت داشته ولی بیشترین تاثیردراینتغییرات تراز آب مخزن  15با توجه به شکل 

  .داشته است4

هر دو درست در مرکز هسته قرارگرفته اند نسبت به تغییرات آب مخزن تاثیرچندان EP22-5وپیزومترPC22-2-4چون سلول فشار16با مشاهده شکل 

  .می باشدPC22-2-4بیشترازEP22-5زیادي قرار نگرفته اند که بازه تغییرات 

  .ین دست سد قرارگرفته اند زیاد تحت تاثیر تغییرات آب مخزن قرار نگرفته اندابزار دقیق فشارسنج وپیزومتر چون درپای17باتوجه به شکل 

  : مطالعه تغییرات فشار آب منفذي وتنش کل افقی ناشی از تغییرات آب مخزن : 2- 4-1

  

  باتوجه به تغییرات آب مخزنPC22-1-4وسلول فشارEP22-4نمودار تغییرات فشاردرپیزومتر:18شکل

  
  باتوجه به تغییرات آب مخزنPC22-2-3وسلول فشارEP22-5فشاردر پیزومترنمودارتغییرات :19شکل

0

50

100

150

200

250

300

350

1
3
8
8
/0
1
/1
0

1
3
8
8
/0
2
/1
0

1
3
8
8
/0
3
/1
4

1
3
8
8
/0
4
/1
3

1
3
8
8
/0
5
/1
1

1
3
8
8
/0
6
/1
1

1
3
8
8
/0
7
/1
0

1
3
8
8
/0
8
/1
1

1
3
8
8
/0
9
/1
0

1
3
8
8
/1
0
/2
5

1
3
8
8
/1
1
/2
5

1
3
8
8
/1
2
/2
5

DATA َ◌◌ِ

P
(K
P
a
)

1594

1596

1598

1600

1602

1604

1606

1608

E
le
v
a
ti
o
n
(m

)

pc22-3-3

EP22-6

lake elavation



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

١٢

  
  باتوجه به ترازآب مخزنPC22-3-2وسلول فشارEP22-6نمودارتغییرات فشاردرپیزومتر:20شکل

تغییراب دریاچه چون درباال دست هسته رسی می باشد کامال تغییرات محسوسی با EP22-4وپیزومترPC22-1-4فشارسنج قائم) 18(باتوجه به شکل 

  .پیدامی کند

کند تر شده ودلیل این امر این است که ابزار دقیق در مرکز هسته قرار EP22-5وپیزومترPC22-2-3شیب تغییرات فشارسنج قائم ) 19(با مشاهده شکل 

  .گرفته است

این بازه . کیلو پاسکال است 60تا35بین  EP22-6وپیزومتر.کیلو پاسکال میباشد90تا 60بینPC22-3-2بازه تغییرات تنش افقی) 20(باتوجه به شکل 

  .تغییرات چون ابزار دقیق در پایین دست سد می باشد کمتر است

  :بررسی فشارآب منفذي درپی سد باتوجه به تغییرات آب دریاچه: 3- 4-1

سلول فشار سنج  نمی توانیم استباط درستی  سر تغییرات فشارآب منفذي در پی سد رابررسی می کنیم در این ترازبه دلیل نبود) 22( ،)21(در اشکال 

  .درسمت پایین دست سد تعبیه شده استEP22-2در سمت باالدست سد وپیزومترEP22-1پیزومتر.ازتغییرات تنش قائم داشته باشیم

  
  با توجه به تغییرات آب مخزنEP22-1نمودار تغییرات فشاردرپیزومتر:21شکل

  
  باتوجه به تراز آب مخزنEP22-2نمودارتغییرات فشاردرپیزومتر:22شکل

که به علت سختی باالي سنگ . این پیزومترکه در سنگ بسترباالدست قراردارد کامال تغییرات آن تابع تغییرات آب مخزن میباشد) 21(باتوجه به شکل

  .بسترکمتر تحت تاثیروزن سازه روي خود قرارگرفته است

در پایین دست سد قرارگرفته است به دلیل ضریب نفوذ پذیري پایین سد واتالف  EP22-2ترمشاهده می کنید چون پیزوم) 22(همانطور که در شکل

  .انرژي درطی مسیر جریان، فشار آب منفذي در آن کاهش یافته است

  : در عرض هسته سد) قائم وافقی(تنش موثر)قائم وافقی(بررسی فشارآب منفذي،تنش کل: 4- 4-1

وفشارآب حفره اي در هسته سد باتوجه به نتایج ابزار دقیق پرداخته می شود که در اشکال زیرروند تغییرات را در این بخش به بررسی تغییرات تنش 

  .مشاهده می کنید
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  درعرض هسته سد)فشارسنج افقی(تغییرات تنش قائم : 23شکل

  در عرض هسته سد) فشارسنج قائم(تغییرات تنش افقی : 24شکل

88در عرض هسته سد درسالتغییرات فشارآب منفذي : 25شکل

  
تغییرات تنش موثر قائم در عرض هسته سد: 26شکل

تغییرات تنش موثر افقی در عرض هسته سد: 27شکل

  :نکات مهمی که از این اشکال گرفته می شود به قرارزیر است 

مترکه برروي  18باشد وآن به دلیل وجود سرباربه میزان میزان فشار قائم در مرکزهسته بیشتر ازپایین دست وباالدست هسته می) 23(باتوجه به شکل -1

  .وجود دارد به همین ترتیب فشار سرباردر باالدست بیشتر از پایین دست می باشدPC22-1-3سلول فشارسنج

میزان تنش افقی از سمت باال دست سد به سمت پایین دست سد کاهش میابد که اگر به استناد فشار ساکن ) 24(باتوجه به شکل-2

بیشتر ازمقادیر PC22-1-4در نظر گرفته شود مقادیرتنش افقی درباالدست سدیعنی سلول فشار سنج0.5براي خک رس درحدود=v/σhσKخاك
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این دو که درسمت پایین دست سدمی باشد کمتر از مقادیر واقعی می باشد که احتماال PC22-3-2واقعی را نشان می دهد ومقادیر قرائت شده در

  .ویا اینکه با کاهش سطح آب ، حرکت جانبی بدنه سد را نشان میدهد.فشارسنج یا داراي نقص فنی بوده ویا درهنگام نصب کامال قائم نصب نشده اند

تار فشار آب منفذي ازسمت باال دست به سمت پایین دست کاهش یافته است که جهت تراوش آب را به خوبی توجیه و رف)25(باتوجه به شکل -3

.دلیل این امر به عمل تحکیم نیز بستگی دارد که نشانگر هسته رسی کامال تحکیم یافته است.منطقی هسته رسی را نشان می دهد

که نشانگر جهت حرکت آب میباشد . میزان تنش موثرقائم در باالدست سد با افزایش سطح آب تراز دریاچه کاهش یافته است) 26(با توجه به شکل  -4

. رو به پایین داشته است واثر فشار تراوش را در راستاي عمود برآن ناچیز می کند که حرکتی

میزان تنش موثر افقی در پایین دست سدبه شدت کاهش یافته که نشانگربحرانی بودن این مقطع در این حالت تراز آبهاي مخزن ) 27(باتوجه به شکل  -5

  دربرابر جوشش میباشد

:ایجاد شده در بدنه سد بانهبررسی تغییر شکلهاي : 5- 4-1

پارامتردیگري که دررفتارنگاري وکنترل عملکرد سدهاي خاکی بایدمورد بررسی قرارگیرد،تغییر شکلهاي ناشی ازمراحل گوناگون ساخت سد به 

عبارتند ازانحراف سنجها براي بررسی برایبررسی تغییر شکلها در بدنه سد بانه از ابزار متنوعی استفاده شده است که .ویژهدر مرحله بهره برداري می باشد

 تغییر شکلهاي افقی داخلی سد همچنین نشست سنجهاي مغناطیسی متصل به انحراف سنجها جهت اندازه گیري تغییر شکلهاي قائم داخلی ودر تهایت

  .ابزار آالت وروشهاي نقشه برداري که به منظور اندازه گیري انواع تغییرشکلهاي قائم وافقی بکار می روند

:کلیاتی درخصوص تغییر شکل سدهاي خاکی: 5-1- 4-1

  :بطورکلی تغییر شکلهاي سدهاي خاکی به سه دسته تقسیم می شوند

  تغییرشکلهاي ایجادشده طی زمان ساخت –1

  :تغییرشکلهاي ناشی از آبگیري مخزن که به دو دسته تقسیم می شوند   -2

  .تغییرشکلهاي ناشی از افزایش بارآبی روي بدنه  –الف     

  تغییرشکلهاي ناشی از رمبندگی درمصالح غرقاب شده ، خصوصاً مصالح پوسته باالدست  -ب       

  :تغییرشکلهاي بلندمدت که عبارتند از  -3

  .تغییرشکل ناشی از تحکیم الیه هاي رسی  –الف     

  کلیه مصالح مورد استفاده درسدتغییر شکلهاي ناشی ازخزش در  -ب       

سد می باشد ،، قسمت عمده نشست سد ، حین عملیات ساختمانی رخ  25حاصل بررسی اطالعات ابزار دقیق ] GOULD](3(براساس گزارشات گلد

سدهاي خاکی حین بدلیل اهمیت بحث نشست .می دهد وطی زمان ساخت ، خصوصاً درنواحی مرکزي سد تغییرشکلهاي افقی ، قابل مالحظه نیستند 

) نشست نامتقارن ( عملیات ساخت وباعنایت به این موضوع که تغییر شکلهاي افقی ایجادشده طی زمان ساخت درسدهاي خاکی نیز بدلیل وقوع نشست 

  .می باشد ، درقسمت بعدي به ارائه مطالبی دراین زمینه می پردازیم 

  :بررسی نشست سدهاي خاکی حین عملیات ساختمانی: 5-2- 4-1

. خواهیم داشت ) 28(نشستی بصورت شکل  Hبه هنگام ساخت بدنه یک سد خاکی وباافزایش تدریجی الیه هاي خاکیریز ، براي الیه اي به ارتفاع 

دروسط  همانطور که مشاهده می شود ، نشست الیه درابتدا وانتهاي آن برابر صفر و.نشان داده شده است  vδبا   hبا ارتفاع  Pدراین شکل نشست نقطه 

  با ذکر مرجع بحث شود. آن ،بیشترین مقداررا دارد

  
  Hپروفیل نشست متقارن براي یک الیه خاکریز به ارتفاع : 28شکل

H
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h

δv



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

١٥

  .فرض شده است که بدنه سد روي یک پی سنگی بسیار مقاوم ونشست ناپذیر استقرار یافته است و وقوع نشست بصورت آنی می باشد ) 28(درشکل 

اندازه گیریهاي واقعی نشست . )البته در اینجا از ذکر رابطه خودداري شده است(بسیار ساده وابتدایی می باشد رابطه فوق همانطور که گفته شد رابطه اي

با بررسی هاي بعمل آمده این امکان وجود دارد که باتوجه . بوجود آمده درسدهاي خاکی نشان می دهد که پروفیل هاي نشست ، سهمی شکل نیستند 

درادامه به بحث دقیقتري درمورد نشست سدهاي خاکی .ر هم باالتر وهم پایین تر از وسط ارتفاع سد می تواند رخ دهد به شرایط الیه ، نشست حداکث

  .حین عملیات ساختمانی می پردازیم 

الح در تقارن منحنی نشست که در باال بدان اشاره شد ناشی از این مطالب می باشد که خصوصیات مصالح از جمله سختی مصالح و وزن مخصوص مص

از آنجا که فرض رفتارخطی ویا غیر خطی تاثیري درنتایج ندارد ، ازفرمول بندي االستیسیته خطی در این مبحث استفاده شده . ارتفاع تغییر نمی کند 

  .است

]:13[طورکلی بصورت زیر محاسبه می شود، ب Hدرالیه اي به ارتفاع   zهمانطور که می دانیم نشست نقطه اي به ارتفاع 

S(z)=
    d)()(d)(

z

zH

z

00  
:در رابطه فوق 

Δε(ξ) :   کرنش قائم دراثر بارγ(H-z)  

H (ξ)ε   : کرنش قائم درارتفاعξ  وقتی ارتفاع خاکریزيH  است.  

z (ξ)ε    : کرنش قائم درارتفاعξ  وقتی ارتفاع خاکریزيz  است.

  .عبارت است از سختی قائم براي کرنش مسطح با فرض رفتار االستیک براي مصالح  Dکه  ε=σ/Dهمانطور که می دانیم  

  ]:14[له کرنش مسطح می توانیم بنویسیم از آنجا که با توجه به مسئ
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معرف میزان تغییر سختی درارتفاع است وباقرار    ηξسختی درفونداسیون و D0که   D=D0 +ηξبادرنظر گرفتن تغییرات سختی درارتفاع مطابق رابطه  

:دررابطه خواهیم داشت  ε=σ/Dدادن 
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است یا بعبارتی سختی با ارتفاع افزایش می یابد ، نشست حداکثر در درپایین تر از وسط ارتفاع خاکریز اتفاق   η<  0دررابطه بدست آمده ، زمانیکه  

حالت ( دهد است ودرواقع سختی با ارتفاع کاهش می یابد ، نشست حداکثر درباالتر از وسط ارتفاع رخ می   η>  0وزمانیکه  )DMحالت ( می افتد 

UM . ( شکل)b29 ( بیانگر تغییراتγ  وشکل)a29 ( بیانگر تغییراتD  درارتفاع وتاثیر آن روي شکل منحنی نشست می باشد.  
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  ]14[تغییرات نشست در ارتفاع سد:29شکل  

a : تغییراتD وتاثیر آن روي شکل منحنی نشست  

b : تغییراتγ وتاثیر آن روي شکل منحنی نشست  

این پدیده ها که در ادامه به آنها اشاره می . درسدهاي خاکی باهسته رسی درمرکز ، با پدیده هاي متضادي درمورد شکل منحنی نشست مواجه هستیم 

ودر بسیاري از ) Up Midheight(UM، دربعضی موارد منجر به حالت ) DM)Down Midheightکنیم ، دربعضی موارد منجر به حالت 

  :عوامل مختلف موثر درشکل منحنی نشست دراین سدها عبارتند از . منجر می شوند ) نشست حداکثردروسط ارتفاع سد ( AMموارد نیز به حالت 

ده به این ترتیب علت وقوع این پدی. می شود  DMبا افزایش ارتفاع سد بعلت وقوع پدیده کمانی شدن که منجر به حالت ) D(افزایش سختی قائم  -1

افزایش پیدا می کند  zσx /σاست که زمانیکه پدیده کمانی شدن به وقوع می پیوندد ، تنش افقی افزایش وتنش قائم کاهش پیدا می کند وکسر

  .افزایش پیدا می کند  Dودرنتیجه 

وقوع این امر به این دلیل است که کاهش . شود  می UMبا افزایش ارتفاع سد بعلت کاهش تقید جانبی که منجر به حالت ) D(کاهش سختی قائم  -2

) است ، تقید جانبی وجود ندارد وکمترین سختی را خواهیم داشت   0x σ=بطوریکه زمانی ( x σتقید جانبی با افزایش ارتفاع ، متناظر است با کاهش 

  .می شود  D، منجر به کاهش  x σوکاهش 

  :بانهمطالعه منحنی هاي نشست در بدنه سد : 5-3- 4-1

همانطور که ذکرشد عمده تغییرات تغییر شکل مربوط به دوران ساخت سد می باشد که متاسفانه پس ازتحقیقات فراوان ازشرکت آب منطقه اي 

 وشرکت مشاور مهاب قدس، اطالعاتی از نشست سنجها وانحراف سنجها در زمان ساخت موجود نبوده وفقط اطالعاتی ردر زمینه صفحات مغناطیسی در

میلیمتر 5وبه میزان  IC22-1درانحراف سنج Magnet4موجود می باشد که بیشترین نشست در سه سال اخیر در IC22-2وIC22-1حراف سنجهايان

کامال 30شکلدر . شده است) ثانویه-اولیه(بطورکامل تحکیم ) به علت طوانی شدن زمان ساخت(که نشانگر این است بدنه سد در هنگام ساخت . میباشد

  .مصداق رو نشان می دهدصحت این 

  

  

  

IC22-1نشست صفحات مغناطیسی در:4جدول

)متر(تراز )متر(عمق 87عمق در سال 88عمق در سال 89عمق در سال

Magnet1 ١٦٠٥.٢ ٤.١ ٤.١ ٤.١ ٤.١

Magnet2 ١٦٠٢.٢ ٧.٠٧٥ ٧.٠٧٥ ٧.٠٧٥ ٧.٠٧٥

Magnet3 ١٥٩٩.١٣ ١٠.١٦٥ ١٠.١٦٥ ١٠.١٦٥ ١٠.١٦٥

Magnet4 ١٥٩٥.٨٧ ١٣.٤٢٥ ١٣.٤٢٥ ١٣.٤٣٠ ١٣.٤٣٠

Magnet5 ١٥٩٢.٨٥ ١٦.٤٤٥ ١٦.٤٤٥ ١٦.٤٤٥ ١٦.٤٤٥

Magnet6 ١٥٨٩.٨٢ ١٩.٤٧٥ ١٩.٤٧٥ ١٩.٤٧٥ ١٩.٤٧٥

Magnet7 ١٥٨٦.٨٧ ٢٢.٤٢٥ ٢٢.٤٢٥ ٢٢.٤٢٥ ٢٢.٤٢٥

  IC22-2نشست صفحات مغناطیسی در): 5(جدول 

)متر(تراز )متر(عمق 87عمق در سال 88عمق در سال 89سالعمق در 

Magnet1 1600.83 .99 .995 0.995 0.995

Magnet2 1598.41 3.41 3.41 3.41 ٧.٠٧٥

Magnet3 1595.28 6.54 6.54 6.54 6.54

Magnet4 1592.2 9.62 9.62 9.62 9.62

Magnet5 1589.3 12.54 12.54 12.54 12.54
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میزان نشست صفحات مغناطیسی در سه سال اخیر: 30شکل

:بررسی پدیده هاي جوشش وقوس زدگی: 6- 4-1

: جوشش:6-1- 4-1

اگر دبی گذرنده از مقطع نمونه .خواهد شد P=izγwهمانطور که می دانید حرکت رو به باالي آب در یک توده خاك باعث کاهش تنش موثربه اندازه

رولیکی افزایش می یابد واین افزایش باعث خاك را افزایش دهیم، بعلت ثابت بودن سطح مقطع نمونه وضریب نفوذ پذري خاك، گرادیان هید

آنقدر افزایش پیداکند که باعث شود تنش حال اگردبی .درنتیجه مقدار بیشتري از تنش موثر کسرمی گردد.بیشترشدن مقدار فشار نفوذ می گردد

از چنین پدیده اي ضریب جوشش  براي جلوگیري. موثرصفر گردد در آنصورت وضعیت پایداري خاك ازبین می رود وپدیده جوشش رخ خواهد داد

  :ر خودراتعریف کرده اندکه عبارتست ازفشارحفره اي به تنش کل یابه عبارت دیگر حاصل تقسیم اعداد قرائت شده پیزومترها به سلولهاي فشار متناظ
Ru = U/σ

گردد یعنی تنش موثر صفر ویا منفی گشته واین شکست هیدرولیکی هسته را درپی خواهد داشت ، یا بعبارتی براي پایداري سد     ≤ 1Ruهنگامیکه   

  .گردد  Ru < 1همواره درتمام نقاط بایستی    
بر مسیر تراوش انجام گرفته که به دلیل د والبته در راستاي عم .می دهدنشان  را که مسیر بحرانیدر راستاي مسیر تراوش Ruضریب)33(تا)31(در اشکال

  .کمبود فضا فقط نتایج ارائه می گردد

  
  تغییرات ضریب فشار آب منفذي در باالدست هسته سد در راستاي مسیر تراوش: 31شکل 

  
  تغییرات ضریب فشار آب منفذي در مرکز هسته سد در بر مسیر تراوش:32شکل 

  
  پایین دست سد در راستاي مسیر تراوش تغییرات ضریب فشار آب منفذي در: 33شکل
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متعلق به مرکز هسته می باشد دلیل این امرنیزفاصله زیاد مرکز هسته با فیلترها Ruبیشترین ضریب  در راستاي عمود بر مسیر تراوشبابررسی اشکال

  .وزهکشهاست

  .ش استدربدنه سد بانه درراستاي عمود بر مسیرتراوش داراي پایداري خوبی دربرابر جوش Ruضریب

که کمترین تنش موثر مربوط به پایین دست سد بوده بنابراین بحرانی ترین منطفه در راستاي مسیر تراوش ) 27(وبا توجه به شکل) 33تا31(بابررسی اشکال

است،چون این قرائتها یک در مرکز هسته می باشد که کامال با شیب تغییرات آب مطابقت داشته Ruامانکته جالب ضریب . در پایین دست هسته میباشد

  .ماهه میباشد نشانگر تحکیم یافتگی کامل هسته رسی می باشد

  :پدیده قوس زدگی: 6-2- 4-1

به عبارت دیگر مصالح با مدول کمتر هنگام نشست به مصالح با مدول . تفاوت مدول بین مصالح هسته وپوسته باعث بروزپدیده قوس زدگی می شود

هرچه اختالف مدول بین دو مصالح همجوارمانند هسته وپوسته بیشتر . خواهد بودγhودي در مصالح آویخته شده کمترازبیشترآویخته شده ولذا تنش عم

لیکن براي تخفیف آن می توان تمهیداتی ازجمله قرار .اصوالنمی توان از این پدیده به طورکامل اجتناب نمود. باشد،مقدار قوس زدگی افزایش می یابد

  .توسط بین دو مصالح با اختالف مدول زیاد به کاربرددادن مصالح بامدول م

  براي محاسبه میزان قوس زدگی ازضریبی به نام ضریب قوس زدگی که بصورت زیر محاسبه می گردد ، استفاده می کنند 

Arching Coefficient = σ / ( γ h )
σ :  تنش کل قائم موجوددرهسته درنقطه اي به ارتفاعh   

γ : مصالح هستهوزن مخصوص  

  
  میزان قوس زدگی در عرض هسته سد: 34شکل 

حداکثرمقدارقوس زدگی که مترادف است باکمترین مقدارضریب قوس زدگی،درطرفین هسته می باشد وهرچه به طرف هسته پیش )34(با توجه به شکل

توزیع فشار آب حفره اي در عرض هسته بصورت قوسی می رویم از میزان ضریب قوس زدگی افزایش یافته که امري کامال منطقی است که نشاندهنده 

ن می باشد نکته جالب در این است که میزان قوس زدگی در پایین دست سد بیشتراز باالدست سد می باشد که حاکی ازنحوه چگونگی اجراي ساخت ای

وهمچنین در ناحیه پاییندست هسته .اره شده استسددر هنگام اجرا می باشدکه درگزارش اجراي کارسد بانه توسط شرکت مهاب قدس کامال به آن اش

  .چون هم الیه زهکش وهم الیه فیلتر بادومصالح بامدول متفاوت وجودداردشاید بتوان دلیلی براین استنباط دانست

  :و مقایسه آن با نتایج ابزارهاPLAXISارائه نتایج نرم افزار:4-2

  :PLAXISمقابسه نتایج فشار آب حفره اي ابزارهابا: 1- 4-2

  .نمایش داده شده است که در مدلسازي عددي نقاط متناظر پیزومترهاي ابزار در نظرگرفته شده است زیر روند مقایسه این نتایج در اشکال

  
  با نرم افزارEP22-4مقایسه نتایج پیزومتر:35شکل
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  با نرم افزارEP22-5مقایسه نتایج پیزومتر:36شکل

  
  با نرم افزارEP22-6مقایسه نتایج پیزومتر: 37شکل

  .با مقایسه اشکال باال مطابقت خوبی بین نتایج پیزومترهاي ابزار ونرم افزار برقراراست

  :PLAXISمقایسه نتایج سلولهاي فشار سنج افقی ابزاربا: 2- 4-2

به بررسی تغییرات تنش قائم به ترتیب درباالدست ،مرکز،پایین دست هسته سد پرداخته شده ونقاط معادل آنها درمدلسازي عددي در نظر  زیردر اشکال 

  .گرفته شده است

  
  بانرم افزارPC22-1-3مقایسه سلول فشار سنج :38شکل

  
  بانرم افزارPC22-2-4مقایسه سلول فشارسنج :39شکل

  
  با نرم افزارPC22-3-3مقایسه سلول فشارسنج :40شکل
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  :گرفته می شود به قرارزیر است40تا38نکات مهمی که از اشکال

بانرم افزار مطابقت نداشته که نشانگر اشتباه قرائت یا نقص فنی PC22-1-3در سلول فشار سنج 10/07/1388نتیجه قرائت شده در تاریخ38در شکل -1

  .دردستگاه می باشد

  . داراي همین مشکل است PC22-2-4در سلول فشارسنج25/11/1388و11/06/1388نتیجه قرائت شده در تاریخهاي:39شکلدر -2

ازنتایج نرم افزار کمتر می باشد که دلیل این مسأله  می تواند چرخش احتمالی صفحات فشار PC22-2-4وPC22-1-3نتابج ابزارسلولهاي فشار سنج -3

 θهمانطور که از اصول مقاومت مصالح می دانیم زمانی که یک صفحه نسبت به راستاي افق به اندازه. ی موضعی باشدسنج و همچنین پدیده قوس زدگ

:دارد برابر است باθبچرخد در اینصورت تنش در صفحه اي که نسبت به راستاي افق زاویه

=σy cos2θθσ  
تنش کمتري  σyبچرخد در نهایت بجاي قرائت تنش قائم θبه اندازه زاویهدر خصوص سلولهاي فشار نصب شده در بدنه سد هم اگر صفحه فشار سنج 

  .ثبت می شودσθیعنی 

را در آن عالوه بر این مساله، همانطور که می دانیم، براي نصب سلولهاي فشار سنج، در یک تراز مشخص، در ناحیه مورد نظر گودالی حفر و فشار سنج 

را با همان مصالح پر می کنند و مجدداً می کوبند؛ اما با توجه به اینکه خاك پر کننده گودال حفر شده با گودال قرار می دهند و سپس گودال حفر شده 

غلطکهاي سبکتر متراکم می شود، همواره خاك موجود در گودال نسبت به خاك موجود در نواحی اطراف گودال از تراکم کمتري برخوردار است و 

ه که در خصوص هسته اتفاق می افتد، مصالح خاکی موجود در گودال به اطراف تکیه می کنند و در نتیجه پدیده با افزایش تراز خاکریزي، همانند آنچ

این دو مسأله می توانند دلیلی براي کاهش .قوس زدگی موضعی در محل گودال اتفاق می افتد و به دنبال آن، تنش کمتري به صفحه فشار سنج می رسد

  .نسبت به مقادیر بدست آمده از نرم افزار باشندمقادیر ثبت شده توسط ابزارها 

  .درنهایت مطابقت خوبی بین نتایج ابزار با مدلسازي عددي وجود دارد -4

  :PLAXISمقایسه نتایج سلولهاي فشار سنج قائم با: 3- 4-2

  .نتایج مقایسه ابزاربا نرم افزار نشان داده شده است ) 43( ،)42(،)41( در اشکال

  
  با نرم افزارPC22-1-4سلول فشار سنجمقایسه :41شکل

  
  بانرم افزارPC22-2-3مقایسه سلول فشار سنج:42شکل

  
  با نرم افزارPC22-3-2مقایسه سلول فشار سنج : 43شکل

  .به عنوان نتیجه کلی که می توان از این اشکال گرفت تطابق کافی بین ابزار ومدلسازي عددي وجود دارد

  :وفشار آب منفذي در عرض هسته توسط نرم افزار)افقی،قائم(کلبررسی تغییرات تنش : 4- 4-2
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  .این تغییرات عرضی نشان داده شده است زیر دراشکال

  
  تغییرات فشار آب منفذي در عرض سد توسط نرم افزار:44شکل 

تغییرات تنش قائم در عرض هسته توسطنرم افزار:45شکل 

  
  نرم افزارتغییرات تنش افقی در عرض هسته توسط :46شکل 

  :نکات مهمی که از این سه شکل گرفته می شود عبارتند از

  . تطابق خوبی بین نتایج نرم افزار وابزار وجود دارد-1

اما در ناحیه پایین . پیروي میکنند)=v/σhσKo(میزان تغییرات تنش موثر در دو ناحیه مرکز وباال دست سد از ضریب ساکن ) 46(در شکل-2

باشد فشار محرك رانکین باید  x>0Δدست چنین قضیه اي صدق نمی کند دلیل این امر نیزطبق نظریه رانکین جهت حرکت خاك است که اگر

:میباشد که فشار ساکن وفشارمحرك طبق رابطه زیرحاصل می شود >pσσa<σοلحاظ شود وهمانطور که می دانید

σo=γztan2(45-Ф/2)

a= γztan2(45-Ф/2)-2ctan(45-Ф/2)σ

  .وطبق مکانیسم گسیختگی بدنه سد در پایین دست حرکت خاك به سمت جلو بوده ودر نتیجه فشارافقی کمتري را نشان می دهد

  

  :PLAXISابزار باRuمقایسه نتایج ضرایب : 5- 4-2

  



  رانیا کیژئوتکن یکنفرانس ملی مهندساولین 

  یلیدانشگاه محقق اردب یو مهندس یفن دانشکده

  1392آبان ماه  1مهر و  30

٢٢

  باال دست هسته ابزار بانرم افزاردر راستاي مسیرتراوش درRuمقایسه ضریب : 47شکل

  
  ابزار بانرم افزاردر راستاي مسیرتراوش در مرکز هستهRuمقایسه ضریب : 48شکل

  
  ابزار بانرم افزاردر راستاي مسیرتراوش در پایین دست هستهRuمقایسه ضریب : 49شکل

شود ضرایب جوشش بدست آمده از نرم افزار ابزارومدلسازي عددي دیده می Ruهمانطور که در اشکال باال متوجه می شوید تطابق منطقی بین ضرایب 

همچنین به پتوي رسی . دلیل این امر نیز به ضریب نفوذ پذیري پوسته باالدست که در طراحی با عمل مقداري متفاوت است  .قدري بیشتراز ابزار میباشد

  .که درپوسته باال دست اجرا شده است اما در مرحله طراحی سد لحاظ نشده است

  :پدیده قوس زدگی ، وضریب اطمیتان پایداري بدنه سدبررسی :6- 4-2

  
  میزان قوس زدگی در عرض هسته توسط نرم افزار: 50شکل 

  
  ضریب پایداري شیب باالدست سد بانه در اثر تغییرات تراز آب دریاچه توسط نرم افزار:51شکل 

  :نکات مهمی که از این اشکال گرفته می شود

نقطه معادل در مدلسازي عددي در ناحیه پایین دست نزدیکتر به نقاط تماسی بین . هسته بیشتر از مرکز هسته می باشدمیزان قوس زدگی در طرفین -1

.دهد هسته وپوسته می باشدبهمین خاطر ضریب کمتري را نشان می

منفذي کامال به سمت پایین  روز بوده وفشارآب30در سمت باالدست سد، با کاهش  سطح آب دریاچه در طی F.sضریب )51(با توجه به شکل-2

  )عکس افت سریع آب. (ضریب اطمینان در بدنه سد باالدست می گردد تنش موثروهمچنین افزایش دست حرکت کرده است وباعث افزایش
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ترازآب ه ریاچھ

F.S
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پارامترهاي در پایان این مبحث براي درك بهتر از رفتار این سد در مرحله بهره برداري و مالحظه تغییرات :خر وجی گرافیکی نرم افزار:7- 4-2

. ممختلف نظیر فشارآب حفره اي، تنش کل، تغییرمکانهاي افقی ، تغییرمکانهاي قائم و غیره به ارائه خروجیهاي گرافیکی نرم افزار می پردازی

یع تنشهاي قائم توز. را نشان می دهد که ازسمت باالدست به پایین دست کاهش یافته است1607فشار هیدرو استاتیک در بدنه سد در تراز) 52(در شکل

تنش قائم درهسته درجوار فیلترها مقادیر . بوضوح دیده می شود شکلدر این  بانهدر هسته سد  قوسی شدنپدیده . ارائه شده است )53(در بدنه سد نیز در 

  .وبیشترین تنش مربوط به پی ودرست زیر مرکز هسته می باشد.کمتري نسبت به مرکز هسته ازخود نشان داده اند

نشان داده شده )54(بیشترین تنش موثرنیز در پی ومرکزهسته می باشدوکمترین آن در پوسته باالدست وپایین دست سد دراین ترازآب است که در شکل

  .است

وسته بوضوح دیده می شود که مقدار حداکثر نشستدر ارتفاع سد بوقوع پی شکلدر این . نیز معرف کانتورهاي نشست در بدنه سد می باشد )55(شکل

عالوه بر این، نشست هسته نسبت به پوسته ها مقادیر بیشتري را از خود نشان داده است که با توجه به تراکم پذیري . است که مبین رفتاري منطقی است

  .میلی متري در پوسته پایین دست سد می باشد3نکته قابل تامل میزان نشست  .بیشتر هسته نسبت به پوسته ها قابل توجیه است

بعلت تقارن نسبی سد تقریباً تغییر مکان افقی طرفین هسته مقادیر یکسانی ولی با . به نمایش در آمده است )56(شکل رشکلهاي افقی بدنه سد درتغیی

سانتی متر بوده که مقدار قابل توجهی است که الزم است 9میزان تغییر شکل افقی در حدود. جهتهاي مختلف به سمت خارج از خود نشان داده اند

  .مدیرت محترم امور بهره برداري سد در اسرع وقت نسبت به رفع نقص انحراف سنجها اقدام نماید

نتایج . ، میزان فشار آب حفره اي در خط عمود بر مرکز هسته رانشان می دهد که با کاهش آب در یاچه مقدارآن نیز کاهش می یابد)58(،)57(در اشکال

  :بدست آمده طبق جدول زیر می باشد

مقایسه نتایج فشارآب حفره اي درارتفاع هسته در اثر تغییرات آب دریاچه:6جدول

  ترازآب

تنش معادل

(Kpa)

نیرو معادل

(kN.m)

محل اثر نیرو

(m)

١٦٠٧٦٦.٥٦٢٠٢.٥١٥.١٥

١٦٠٥.٥٥٧.٤٩١٤٩.٢٣٥.٠٥

١٦٠٣.٤٢٧.٢٥٧٨.٤٦٤.٩٥

در پوسته باال دست ایجادخواهد کرد در حالی ) γw*hw(کیلوپاسکال 120فشارآب معادل1607ترازآبمشاهده می کنید در ) 6(همانطور که در جدول 

وضریب نفوذ پذیري مصالح ) شبکه جریان(کیلو پاسکال است که به افت انرژي در طول مسیر جریان66.56که این ترازآب در هسته فشاري معادل 

  .بستگی دارد

  
  قراردارد1607بدنه سد زمانی که آب در تراز میزان فشار هیدرواستاتیک در:52شکل 

  قرار دارد1607میزان تنش قائم در بدنه سد زمانی که آب در تراز: 53شکل
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  قراردارد1607میزان تنش موثر در بدنه سد زمانی که آب در تراز:54شکل

  قراردارد1607میزان نشست قائم در بدنه سد زمانی که آب در تراز: 55شکل 

  
  قراردارد1607میزان نشست افقی در بدنه سد زمانی که آب در تراز: 56شکل

  
  )1607تراز آب دریاچه ( تغییرات فشارآب منفذي بر خط عمود برهسته رسی: 57شکل 

  
  )1605.5تراز آب دریاچه( تغییرات فشارآب منفذي بر خط عمود برهسته رسی: 58شکل 
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  .ر دقیق مطمئن شدیم به بررسی پایداري سد در حالت افت سریع آب می پردازیمحاال که از صحت مدلسازي عددي به کمک نتایج ابزا

:کرنش وپایداري بدنه سد در حالت افت سریع آب مخزن–بررسی تغییرات تنش :4-3

جنگ کامال  باشد بررسی پایداري بدنه این سدخاکی در اثر افت سریع آب در اثر حوادثی مانندی چون سدخاکی بانه یکی از سدهاي مرزي کشور م

در این بخش به بررسی تغییرات تنش وتغییر شکل وپایداري شیب باالدست وپایین دست بدنه سدخاکی بانه در دوحالت . امري ضروري به نظر میرسد

  .پرداخته می شود ) با توجه به دبی طراحی شده(مترافت سریع آب داریم10کهطی پنج روز مخزن پرووقتی

  :در حالت مخزن پر: 4-3-1

نشان داده می  در اشکال زیر شیبها قسمت قبل کانتورهاي تنش وکرنش در حالت پر نشان داده شده است وفقط مکانیسم گسیختگی وضریب پایداري در

.شود

  
  مکانیسم گسیختگی در حالت مخزن پر: 59شکل

  
  )a(شکل

  
  )b(شکل

  Bنقطه) b(Aنقطه) a(میزان ضریب اطمینان پایداري سد: 60شکل

وشکل . این قضیه را کامال اثبات می نمایید) 59(پر با زه ثابت، حتما دامنه پایین دست را باید از نظر پایداري بررسی نمود که شکل در حالت مخزن

Land slide ازنوع انتقالی است که درخاکهاي درشت دانه چنین مکانیسم لغزش وجود دارد.  

سطح محتمل گسیختگی را رسم کرده وسپس ضریب C,Фروند محاسبه ضریب اطمینان توسط نرم افزار یک روش سعی وخطا میباشد که با کاهش 

بوده در 2.15مرحله آنالیزسعی وخطا در حدود 120برابر طی ) A(میزان ضریب اطمینان در شیب باالدست سد) 60(در شکل. اطمینان را بدست می آورد

باشد که با توجه به این استناد F.S>1.5که در هرحال بایدضریب اطمینان.را نشان می دهد 1.8این مقداربرابرعدد ) B(سمت پایین دست حالی که در

]15[.سد خاکی بانه در حالت مخزن پر داراي پایداري مناسبی می باشد

  :متر افت آب داریم 10وقتی که بالفاصله : 4-3-2
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بدنه سد درحالت افت سریع آبمیزان تنش موثر در : 61شکل

میزان فشار آب حفره اي در بدنه سد در حالت افت سریع آب: 62شکل

میزان تنش موثر وفشارآب حفره اي  در پایین دست سد تغییر چندانی نکرده است اما درباالدست سد به ترتیب کاهش وافزایش پیدا ) 62(،)61(در اشکال

  .کرده است

  
افقی در بدنه سد در اثر افت سریع آبمیزان انحراف : 63شکل

میزان نشست در بدنه سد در اثر افت سریع آب: 64شکل

مکانیسم گسیختگی بدنه سد در اثر افت سریع آب: 65شکل
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  )a(شکل 

  
  )b(شکل 

  Bنقطه) b(Aنقطه) a(میزان ضریب اطمینان پایداري سد: 66شکل 

  :از اشکال باال گرفته می شود نکات مهمی که

  .بیشترین انحراف افقی از سمت پایین دست به سمت باالدست سد تغییر کرده است که با رنگ زرد کامال مشخص است) 63(در شکل -1

  .نیز بیشترین نشست قائم نیز در تاج وپوسته باالدست سد تغییر یافته است که با رنگ قرمز مشخص است) 64(در شکل - 

  .مکانیسم گسیختگی هم دامنه باالدست وپایین دست را تحت تاثیر قرارمی دهد) 65(جه به شکلبا تو -3

را طی FS=1.45رانشان می دهد در حالی که شیب باالدست عددF.S=1.8ضریب اطمینان در شیب پایین دست تغییر چندانی نکرده است وعدد -4

باشد رفتار خوبی ازخود نشان نمی F.S>1.5سریع آب بد نه سد خاکی بانه باتوجه به اینکه در هرحال در این حالت افت. مرحله آنالیز نشان می دهد120

  :زیر ارائه شده است) 7(خالصه نتایج این بخش طبق جدول . دهد ویا می توان گفت داراي پایداري مرزي است

  خالصه نتایج تحلیل عددي افت سریع آب): 7(جدول

  ترازآب

  رفتار

  مترسطح آب افت می کند10کهوقتی   مخزن پر

  کاهش  ثابت  وضعیت تنش موثر در باال دست

  ثابت  کاهش  وضعیت تنش موثر درپایین دست

  افزایش  ثابت  وضعیت فشار آب حفره اي در باال دست

  ثابت  افزایش  وضعیت فشار آب حفره اي درپایین دست

  باالدست  پایین دست  بیشترین انحراف افقی

  تاج وهسته رسی باالدست  تاج سد  بیشترین نشست

  پایین دست وباالدست  پایین دست  منطقه گسیختگی

  1.45  2.15  ضریب پایداري درباالدست

  1.8  1.8  ضریب پایداري درپایین دست

  

:نتیجه گیري خاص 

مطالعه موردي پیزومترهاي پی تغییرات  بیشترین تغییرفشارهاي ابزار دقیق در اثر تغییرات سطح آب دریاچه، مربوطبه ابزارهاي پیزومترمی باشد ودر این-1

  .محسوس تري را نشان می دهند

فقط درسلولهاي فشار سنج افقی چون ..که این صحت سنجی مدلسازي عددي ما را نشان میدهد مطابقت خوبی بین نتایج ابزار ونرم افزاروجود دارد -2

  .تبحث چرخش احتمالی و قوس زدگی موضعی وجود دارد کمی نتایج متفاوت اس

  .با مشاهده تغییرات تنش موثردر عرض هسته ، بیشترین تنش موثرقائم وافقی به ترتیب مربوط به پایین دست وباال دست سد می باشد-3

  .میزان تنش افقی در پایین دست سد از ضریب ساکن کمتر است ،دلیلومقدار این امر نیزبه مکانیسم گسیختگی وفشار محرك رانکین بستگی دارد -4

  .ه جوشش در سمت پایین دست سدنزدیک به مرزبحرانی استپدید-5

اما . دیده نمی شود،به علت تحکیم کامل مصالح بدنه در زمان ساخت ) مرحله بهره برداري(قابل محسوسی در این مرحله از سد) قائم-افقی(تغییر شکل-6

  .شود باید هر چه سریعتربه برطرف کردن انحراف سنجها توسط مهندسین بهره برداراقدام
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  .متر در این سد توصیه نمی شود10از افت سریع آب به اندازه بیش از  -7

  :نتیجه گیري عمومی

  .بیشترین تغییرات تراز سطح آب دریاچه برروي پیزومترها می باشد-1

ول میزان قوس زدگی به صورت قوسی بوده وبیشترین آن متعلق به نقاط تماسی بین هسته وپوسته بوده که باید در این نقاط مرزي ازمصالحی با مد-2

  . متوسط بجاي مدول زیاد استفاده کرد

  .دامنه شیروانی باالدست بدنه سدخاکی می شود) F.s(افت سریع آب سبب کاهش ناگهانی ضریب پایداري -3
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	خلاصه
	3- نتابج ابزارسلولهای فشار سنجPC22-1-3وPC22-2-4ازنتایج نرم افزار کمتر می باشد که دليل اين مسأله  مي تواند چرخش احتمالي صفحات فشار سنج و همچنين پديده قوس زدگي موضعي باشد. همانطور كه از اصول مقاومت مصالح مي دانيم زماني كه يك صفحه نسبت به راستاي افق به اندازهθ بچرخد در اينصورت تنش در صفحه اي كه نسبت به راستاي افق زاويهθدارد برابر است با:
	=σy cos2θθσ
	در خصوص سلولهاي فشار نصب شده در بدنه سد هم اگر صفحه فشار سنج به اندازه زاويهθبچرخد در نهايت بجاي قرائت تنش قائم σy تنش كمتري يعني σθثبت مي شود.
	علاوه بر اين مساله، همانطور كه می دانیم، براي نصب سلولهاي فشار سنج، در يك تراز مشخص، در ناحيه مورد نظر گودالي حفر و فشار سنج را در آن گودال قرار مي دهند و سپس گودال حفر شده را با همان مصالح پر مي كنند و مجدداً مي كوبند؛ اما با توجه به اينكه خاك پر كننده گودال حفر شده با غلطكهاي سبكتر متراكم مي شود، همواره خاك موجود در گودال نسبت به خاك موجود در نواحي اطراف گودال از تراكم كمتري برخوردار است و با افزايش تراز خاكريزي، همانند آنچه كه در خصوص هسته اتفاق مي افتد، مصالح خاكي موجود در گودال به اطراف تكيه مي كنند و در نتيجه پديده قوس زدگي موضعي در محل گودال اتفاق مي افتد و به دنبال آن، تنش كمتري به صفحه فشار سنج مي رسد.اين دو مسأله مي توانند دليلي براي كاهش مقادير ثبت شده توسط ابزارها نسبت به مقادير بدست آمده از نرم افزار باشند.
	4- درنهایت مطابقت خوبی بین نتایج ابزار با مدلسازی عددی وجود دارد.
	4-2-3: مقایسه نتایج سلولهای فشار سنج قائم باPLAXIS:
	در اشکال 41،42، 43 نتایج مقایسه ابزاربا نرم افزار نشان داده شده است .
	4-2-7:خر وجی گرافیکی نرم افزار:در پایان این مبحث برای درک بهتر از رفتار این سد در مرحله بهره برداری و ملاحظه تغييرات پارامترهاي مختلف نظير فشارآب حفره اي، تنش كل، تغييرمكانهاي افقي ، تغييرمكانهاي قائم و غيره به ارائه خروجيهاي گرافيكي نرم افزار مي پردازيم.
	در شکل52 فشار هیدرو استاتیک در بدنه سد در تراز1607را نشان می دهد که ازسمت بالادست به پایین دست کاهش یافته است. توزيع تنشهاي قائم در بدنه سد نيز در 53 ارائه شده است. پديده قوسی شدن در هسته سد بانه در اين شکل بوضوح ديده مي شود. تنش قائم درهسته درجوار فیلترها مقادیر کمتری نسبت به مرکز هسته ازخود نشان داده اند.وبیشترین تنش مربوط به پی ودرست زیر مرکز هسته می باشد.
	بیشترین تنش موثرنیز در پی ومرکزهسته می باشدوکمترین آن در پوسته بالادست وپایین دست سد دراین ترازآب است که در شکل54نشان داده شده است.
	شکل55 نيز معرف كانتورهاي نشست در بدنه سد مي باشد. در اين شکل بوضوح ديده مي شود كه مقدار حداكثر نشستدر ارتفاع سد بوقوع پيوسته است كه مبين رفتاري منطقي است. علاوه بر اين، نشست هسته نسبت به پوسته ها مقادير بيشتري را از خود نشان داده است كه با توجه به تراكم پذيري بيشتر هسته نسبت به پوسته ها قابل توجيه است. نکته قابل تامل میزان نشست 3میلی متری در پوسته پایین دست سد می باشد.
	تغييرشكلهاي افقي بدنه سد درشکل 56 به نمايش در آمده است. بعلت تقارن نسبی سد تقریباً تغییر مکان افقی طرفین هسته مقادیر یکسانی ولی با جهتهای مختلف به سمت خارج از خود نشان داده اند. میزان تغییر شکل افقی در حدود9سانتی متر بوده که مقدار قابل توجهی است که لازم است مدیرت محترم امور بهره برداری سد در اسرع وقت نسبت به رفع نقص انحراف سنجها اقدام نماید.
	در اشکال57،58، میزان فشار آب حفره ای در خط عمود بر مرکز هسته رانشان می دهد که با کاهش آب در یاچه مقدارآن نیز کاهش می یابد. نتایج بدست آمده طبق جدول زیر می باشد:
	جدول6:مقایسه نتایج فشارآب حفره ای درارتفاع هسته در اثر تغییرات آب دریاچه
	ترازآب
	تنش معادل
	Kpa
	نیرو معادل
	محل اثر نیرو
	1607
	66.56
	202.51
	5.15
	1605.5
	57.49
	149.23
	5.05
	1603.4
	27.25
	78.46
	4.95


