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 خالصه

از شکست  یناش خلیدا شیفرسا ی،خاک یر سدهای مخرب دهادهیاز پد یکی

مختلف مصالح هسته  اتيبا توجه به خصوص ،ایزهیسنگر یاست. در سدها یکيدروليه

عمل منجر به ترک  نی. ادهدیمختلف رخ م یهابخش نيب یزدگقوس دهیو پوسته، پد

با  قيتحق نی. در اگرددیمليکی و افزایش خطر شکست هيدرو یهسته رس یخوردگ

 نيساخت و اول انیدر دو حالت پا ایزهیسد سنگر کی، Flac افزاراستفاده از نرم

هسته در رفتار سد با در نظر گرفتن  لیتما هیزاو ريمدل شده و تأث یريآبگ

از  دهدیم نشان ليتحل جیاست. نتا دهیگرد یهسته بررس یمختلف برا یهاهندسه

نسبت به هسته قائم  تریعملکرد مناسب لیما های، هستهزدگیو قوسلحاظ پخش تنش 

 کاهش با و شده ترپخش تنش مناسب طیهسته، شرا لیتما هیزاو شیدارند. با افزا

از  لیهسته ما نيچن. همابدییکاهش م یکيدرولياحتمال شکست ه یزدگقوس زانمي

 دارد.   یبرتربر هسته قائم  ایحفره فشار و هالشک رييتغ زانيلحاظ م

 
 زدگی، هسته مایلسد خاکی، شکست هیدرولیکی، قوسکلمات کلیدي: 

 

 

  مقدمه .1
 

 ،یبا هسته رس ایزهیو سنگر یخاک یمرتبط با سدها لیمسا نیتراز مهم یکیاین 

را در  4یکيدروليترک ه رينظ یعواقب تواندیموضوع م نی. اباشدیم 3زدگیقوس دهیپد

[. 1] شودیمحسوب م یخاک یدر سدها بیتخر لیدال نیترهمداشته باشد که از م یپ

 قاعدتا  زدگی یعنی انتقال بخشی از نيروی وزن محيط خاکی به محيط مجاور که قوس

های قائم جا شونده باشد. تأثير این عمل، کمتر شدن تنشباید صلبتر از بخش جابه

زدگی بسيج شدن ی قوسباشد. عامل فيزیکتر میحاصل از وزن خاک در ترازهای پایين

ای یا محيط نرمتر در محل تماس با جدار صلبتر است. این مقاومت برشی محيط دانه

ی جلوگيری ادانهیی از محيط هابخش (تجایی )معموال  نشساز جابه تواندیممقاومت 

 کند. 

 جادیمختلف ا ینواح نيمکان ناهمگن رخ داده ب رييدر سد به علت تغ زدگیقوس

مکان  ريي. تغشودیاثر آن تنش قائم در هسته کمتر از تنش سربار مشده و در 

مصالح هسته و پوسته  یشکل رييو تغ یتفاوت در خواص مقاومتبه علت  در سد ناهمگن

و در اثر  ادهانجام د یشتربي نشست ترسخت پوسته به نسبت تر. هسته نرمدهدرخ می

از تنش  یبخش نی. بنابراشودیم زانیشده، هسته به پوسته آو جادینشست ناهمگن ا

زدگی باعث ایجاد ترک عرضی افقی پدیده قوس [.2] گرددیهسته به پوسته منتقل م

در هسته، فشار آب الزم  و ترک خوردگی شود. با کاهش سطح تنشزیر سطحی در هسته می

 یطیمعرف شرا یکيدروليه یابد. شکستبرای شکست هيدروليکی هسته سد خاکی کاهش می

ترک در توده خاک  اینسبتا  نازک  یکیزيف شیو گسترش جدا جادیه منجر به ااست ک

بنا به نظر . شودیبزرگ م یبه اندازه کاف الياز اعمال فشار س یسنگ ناش ای

 ایکه تنش موثر در آن صفر است؛ و  شودیم جادیا یاصفحههيدروليکی در د ترک شرار

                                                 
 دانشگاه نهران ،یفن هایدانشکده سیعمران، پرد یدانشکده مهندس ،دکتری یدانشجو 1
 دانشگاه نهران ،یفن هایدانشکده سیعمران، پرد یدانشکده مهندس، اریدانش 2

3 -Arching phenomenon 
4 - Hydraulic fracture 
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لبته در ا ،باشدیممتر از فشار آب ک ایتنش کل در آن صفحه برابر  گریبه عبارت د

-. بنابراین بررسی عوامل موثر بر پدیده قوسکه خاک نتواند کشش تحمل کند یصورت
تواند کمک شایانی در ایمن سازی سدهای خاکی در برابر شکست هيدروليکی زدگی می

  [3] .داشته باشد
موجود  یهاراه، نشان دادن نسبت تنش نتریساده زدگینشان دادن قوس یبرا

به  توانیرا م یزدگقوس اريمع بيترت نی. به اباشدیاز سربار م یقائم به تنش ناش

 :کرد فیتعر ریز ابطهصورت ر

. vAC
h

s

g
=                                                                                                                      )1(        

 = وزن مخصوص، = تنش قائم در داخل هستهV، 1یزدگقوس بی= ضرA.Cکه در آن 

 باشد.می تنش یرياز باال تا محل اندازه گ زی= ارتفاع خاکر hو  هسته مصالح

ی، نحوه استقرار زدگی و رفتار سدهای خاکیکی از عوامل موثر بر پدیده قوس

باشد. بنابراین در این هسته رسی در بدنه از لحاظ قائم یا مایل بودن آن می

 این عامل بر رفتار سد مشخص شود.   ريتأثتحقيق سعی شده است تا 

 

 سدهای مورد مطالعههندسی مشخصات  .2

 

 متر بوده و فرض شده است که سدها بر روی پی 160سدهای تحليل شده دارای ارتفاع 

سنگی قرار دارند. بنابراین بستر سدها بدون تغيير شکل خواهد بود. برای بررسی 

هسته  متفاوتموقعيت قرارگيری هسته رسی در بدنه بر رفتار سد، سه هندسه  ريتأث

انتخاب شود که  یبه نحو لیما هایهسته بيشده است ش یسعدر نظر گرفته شده است. 

مشخصات و نام  .[5] کند جادیل نشست او کنتر یداریپا یرا برا تيوضع نیبهتر

 ارایه شده است. 1ها در جدول اختصاص یافته به هر یک از شکل هسته

 

 های مختلف: مشخصات هندسی هسته 1 لجدو

 نام سد

موقعيت 

قرارگيری 

 هسته

شيب باالدست 

 هسته

شيب پایين 

 دست هسته

VCD 
هسته مرکزی 

 قائم
0/3H to 1V 0/3H to 1V 

ICD_1 
کزی هسته مر

 مایل
0/1H to 1V 0/67H to 1V 

ICD_2 
هسته مرکزی 

 مایل
0/3H to 1V 0/8H to 1V 

 

 

ها یکسان است. به جز موقعيت قرارگيری هسته حجم مصالح هسته در تمامی حالت

افقی  2 دباشند. شيب پوسته باالدست در حدوسایر پارامترهای هندسی سدها مشابه می

باشد. عرض یک و نيم افقی به یک قائم می ددوو پوسته پایين دست ح به یک قائم

انتخاب  15متر و عرض تاج  15دست متر؛ در پایين 10الیه انتقالی در باالدست هسته 

متر  150متر ارتفاع آزاد،  10شده است. ارتفاع نرمال آب مخزن با در نظر گرفتن 

 .دهدنشان میای از مقطع مدل شده سد با هسته قایم را نمونه 1فرض شده است. شکل 

 

 

 

 

                                                 
1 - Arching coefficient 
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 VCDسد  در نظر گرفته شده برایمقطع :  1شکل 

 

 خصوصيات مصالح مورد استفاده .3

 

 بدنه مصالح مشخصات ها،تحليل نیدر ا یواقع یبه منظور در نظر گرفتن پارامترها

 استفاده هاآن یپارامترها یواقع در محدوده یو از پارامترها آوریجمع سد چند

کرنش مصالح  رفتاری موهر کولمب برای شبيه سازی رفتار تنشاز مدل  است. شده

مدل موهر کلمب به علت سادگی و تعيين پارامترهای  بدنه سد استفاده گردیده است.

های مرسوم مکانيک خاک، از محبوبيت زیادی بين مهندسين الزم با انجام آزمایش

مدل رفتاری استفاده برخوردار است. به همين علت در این تحقيق از این  کيژئوتکن

 دهد.یمصالح بدنه سد را نشان م اتيخصوص 2جدول شده است. 

 

 مصالح بدنه سد: مشخصات  2 لجدو

 مصالح

وزن 

مخصوص 

خشک 

3

KN

m

æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø
 

زاویه 

اصطکاک 

 داخلی

( )deg 

زاویه 

 اتساع

( )deg 

چسبندگی 

( )Pa 

 یفوذپذیرن

cm

s

æ ö÷ç ÷ç ÷÷çè ø
 

مدول 

 یانگ

( )MPa 

ضریب 

 پواسن

 1e-7 20 43/0 5000 2 25 1800 هسته

الیه 

 انتقالی
1900 38 8 0 1e-4 55 3/0 

 1e-3 100 25/0 0 14 44 2100 پوسته

 

  فرضيات به کار رفته  .4

 

در دو حالت بارگذاری پایان و Flac 2D 1تحليل سدها با استفاده از نرم افزار 

ای ها از فرض کرنش صفحهساخت و آبگيری اوليه صورت گرفته است. برای انجام تحليل

ای در مسایل ژئوتکنيکی مرسوم بوده استفاده شده است. استفاده از فرض کرنش صفحه

و در مهندسی سد خاکی چنانچه دره سد دارای عرض زیادی باشد، نتایج قابل قبول و 

سدهای  و آبگيری از آنجایی که ساختدهد. مناسبی از رفتار سد بدست می تخمين

ای سازی عددی هم ساخت مرحلهلذا باید در مدل است،ای صورت خاکی به صورت مرحله

-برای سازه 3زینکوویچ -نایلر و 2دراکوویچ -در نظر گرفته شود. بنا به نظر پاتز

با این  .[7,6] دارای دقت کافی استالیه مناسب بوده و  10تا  8های خاکی تعداد 

استفاده  الیه 29تعداد ز ا سازی در نرم افزاردقت و سهولت مدلافزایش حال برای 

باشد. آبگيری سدها سال می 5/2زمان ساخت در نظر گرفته شده برای ساخت  شده است.

مرحله و  4نيز بدون در نظر گرفتن وقفه زمانی بعد از مرحله پایان ساخت و در 

 سازی شده است. ماه شبيه 6ر کل در د

 

 تحليل نتایج .5

 تنش کل قائم .1-5

 

 2های در شکل ICD_2و  VCDنمودار تنش کل قائم در حالت پایان ساخت برای سدهای 

طور که مشخص است، همان. باشدحسب پاسکال میر ارایه شده است. مقادیر ب 3و 

 4در  هایوستگيناپ نیاشود. ده میهایی در نمودارهای تنش کل قائم دیناپيوستگی
 نیيپا لتريباالدست و هسته، هسته و ف لتريباالدست، ف لتريپوسته و ف نيمرز، ب

پایان ساخت و آبگيری اوليه  و در هر دو حالتدست  نیيو پوسته پا لتريدست و ف

در مقطع  زدگینشان از وقوع نشست ناهمگن و قوس ییهایوستگيناپ چنين. وجود دارند

 شتريب لیما هایهنسبت به هست یوستگيناپ زانيم قائمارد. در مورد سد با هسته د

و تمرکز  هایوستگيخواهد بود. ناپ شتريمقطع ب نیدر ا زدگیقوس نیاست، بنابرا

ها احتمال . تمرکز تنششودیم دهید قائمهسته  دستنیيتنش در هر دو سمت باال و پا

 یکه برا ی. در حالدهدیم شیسد را افزا در یداریترک ترد و وقوع ناپا جادیا

هسته  است و در باالدست شتريدست هسته ب نیيدر پا هانششدت تمرکز ت لیهسته ما

                                                 
1 - Fast Lagrangian Analysis of  Continua in 2 Dimensions 
2 - Patts and Zdravkovic 
3 - Naylor and Zienkiewicz 
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 قائملحاظ بر هسته  نیاز ا لیهسته ما نی. بنابراشودیمشاهده م یتنش کمتر تمرکز

  .دارد یبرتر

 
 -VCDسد  تنش کل قائم:  2شکل          

                           پایان ساخت       

 پایان ساخت            -ICD_2سد  تنش کل قائم:  3شکل 

 

تمایل هسته بر  ريتأثبرای مشخص شدن 

زدگی سدهای زدگی، ضریب قوسپدیده قوس

مختلف در حالت پایان ساخت در تراز پی و 

ها در همچنين در راستای خط مرکزی هسته

اند. مشخص با هم مقایسه شده 5و  4های شکل

زدگی است که با متمایل شدن هسته ضریب قوس

شود )انتقال تنش در داخل هسته بيشتر می

گيرد(. این موضوع به خصوص کمتری صورت می

در مرز تماس هسته و فيلتر باالدست دارای 

اهميت بيشتری است. چون این مرز ناحيه 

-بحرانی در کنترل ترک هيدروليکی می
زدگی در محل تماس هسته و فيلتر باالدست در تراز پی قوسباشد. برای مثال ضریب 

است که با متمایل کردن هسته در دو مرحله این ضریب  64/0برای هسته قائم برابر 

نسبت به سد با  ICD_2و  ICD_1 هایرسد. به بيان دیگر سدمی 78/0و  74/0به مقدار 

زدگی کمتر، در قوس درصد 18و  14هسته قائم در مقطع حداکثر به ترتيب دارای 

 5که در شکل  طورهمانناحيه تماس هسته و فيلتر باالدست در تراز پی هستند. 
زدگی برای سد با هسته قائم در راستای محور ضریب قوس نیکمترشود مشاهده می

ميانی سد رخ داده است.  با  یتقرباشد که در تراز می 65/0مرکزی هسته در حدود 

باشد. تمایل زدگی میتمایل هسته بر پدیده قوس ريتأث این شکل به خوبی نشانگر

زدگی هسته عالوه بر کاهش انتقال بار در هسته باعث کمتر شدن تغييرات ضریب قوس

 ICD_2و  ICD_1زدگی در تراز پی در محور مرکزی هسته مایل شود. ضریب قوسنيز می

ه در ترازهای درصد بيشتر از سد با هسته قائم است. البت 20 و 14به ترتيب 

باشد. در این زدگی متفاوت از سایر نواحی هسته مینزدیک به تاج سدها، شرایط قوس

های مایل کمتر از هسته قائم است و با متمایل زدگی برای هستهترازها ضریب قوس

 یابد. شدن هسته این ضریب کاهش می

ست. ولی در پوسته باالدست افزایش داشته ابا انجام آبگيری، تنش کل قائم 

اند. به طوری که تنش حداکثر ها در پوسته پایين دست تغيير چندانی نداشتهتنش

درصد افزایش تنش  ۱۰د سد با هسته قائم در حدو ۱در مقطع ت قائم در پوسته باالدس

درصد افزایش داشته است. دليل افزایش  30و  22در حدود  ICD_2و   ICD_1و در سدهای

ل وزن مکانيکی آب بر پوسته باالدست است. چون تراز تنش در هنگام آبگيری اعما

نرمال سدها یکسان است، پس وزن اعمالی آب برای تمامی سدها مشابه است. ولی به 

های مایل کمتر است، بنابراین این علت اینکه تنش نرمال پایان ساخت در هسته

 دهند.ها در مقایسه با هسته قائم درصد افزایش تنش بيشتری را نشان میهسته
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 5شکل                         زدگی برای سدها در تراز پیقوس مقایسه ضریب : 4 شکل   

 عزدگی در محور مرکزی هسته مقاطضریب قوس: 

 

 تنش برشی .2-5

 

در تمامی مقاطع تنش برشی در قسمت ميانی هسته ناچيز است و با حرکت به سمت 

دهد که تنش ها نشان میشود. تحليله انتقالی و پوسته بر مقدار آن افزوده میناحي

دست سد با هسته قائم در هر دو سمت باال و پایيندر پایان ساخت برشی ایجاد شده 

تر شدن های مایل بيشتر است. با مایلدست هستهیکسان و از تنش برشی بخش پایين

شود. ولی تنش برشی در بخش باالدست ته میدست کاسهسته از تنش برشی بخش پایين

های مایل به خصوص در ناحيه فيلتر و در ترازهای پایين نسبت به هسته قائم هسته

-بيشتر است. در این ناحيه با متمایل شدن بيشتر هسته تمرکز تنش برشی بيشتر می
در نتيجه امکان ایجاد ترک ترد ناشی از تمرکز تنش برشی به طور موضعی . شود

های مایل وجود دارد. ولی در سد با هسته قائم در هر دو تنها در باالدست هسته

 وجه هسته سد احتمال ایجاد ترک ترد وجود دارد. 

در این . یابددست سدها افزایش میبا انجام آبگيری تنش برشی در پایين

-یهای مایل مدست سد با هسته قائم بيشتر از هستهمرحله نيز تنش برشی در پایين
دهد. دليل این باشد. اما تنش برشی پوسته باالدست در اثر آبگيری کاهش نشان می

-اخت تنشامر بلند شدگی پوسته باالدست حين آبگيری است. ولی مانند حالت پایان س
های مایل بزرگتر از هسته قائم است. بنابراین های برشی در پوسته باالدست هسته

بيشتر از سد با  قائمدر این مرحله هم احتمال ایجاد ترک ترد در سد با هسته 

باشد. با افزایش زاویه تمایل هسته، احتمال ایجاد ترک کاهش های مایل میهسته

 .یابدمی

 

 متغيير مکان قائ .3-5

 

 7و  6های در شکل ICD_2و  VCDی ساخت برای سدهای کنتورهای نشست در پایان مرحله
ای سازی مرحله هيشبکه از  طورهمانباشد. ارایه شده است. مقادیر بر حسب متر می

در تراز ميانی سدها رخ  با  یتقرسد مورد انتظار است بيشترین تغيير مکان قائم 

دهد و با حرکت به سمت فيلتر و در هسته رخ می داده است. بيشترین مقدار نشست

های شود که در هستهها مشخص میشود. با توجه به شکلپوسته از مقدار آن کاسته می

مایل تمرکز کنتورهای تغيير مکان قائم فقط در پایين دست هسته و در مرز مشترک 

هر دو سمت شود. اما تمرکز کنتورهای نشست در هسته با فيلتر و پوسته دیده می

نشان از وقوع شود. تمرکز کنتورهای نشست باالدست و پایين دست هسته قائم دیده می

تغيير مکان ناهمگن در بدنه سد دارد. بنابراین احتمال نشست ناهمگن در هر دو 

های مایل فقط در پایين سمت هسته قائم وجود دارد. اما این احتمال برای هسته

زدگی و مکان ناهمگن عامل اصلی ایجاد پدیده قوسدست هسته وجود دارد. تغيير 

توان بيان کرد که احتمال ایجاد ترک باشد. بر این اساس میهای طولی در سد میترک

زدگی در باالدست و پایين دست سد با هسته قائم وجود دارد. اما طولی و رخداد قوس

ت که خطر کمتری برای هسته مایل احتمال این موارد در پایين دست هسته بيشتر اس

سازد که با متمایل شدن هسته از ميزان را به دنبال دارد. نتایج تحليل مشخص می

شود. در سد با هسته قائم تغيير مکان حداکثر سدها در حالت پایان ساخت کاسته می

 2/2این مقدار به  ICD_2مایل  متر است که در هسته 4/2حداکثر تغيير مکان حدود 
 رسد.متر می
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پایان ساخت                                 -VCDسد  تغییر مکان قائم:  6شکل             

 پایان ساخت -ICD_2سد  تغییر مکان قائم:  7شکل 

 

در اثر این به طوری که  دهند.ی نشان میها رفتار مشابههسته در اثر آبگيری

انی نکرده است. ولی در پوسته ها تغيير چندعمل نشست حداکثر در داخل هسته

شود. به طوری که در مقداری تورم دیده میب وری آباالدست به علت نيروی غوطه

هایی از پوسته باالدست که نشست در پایان ساخت ناچيز یا صفر بوده است، در قسمت

های پوسته باالدست نيز اثر آبگيری حرکت رو به باال ایجاد شده است. در سایر قسمت

توان گفت آبگيری مثل نوعی باربرداری ن نشست کاهش یافته است. در واقع میميزا

ی ريتأثاز پوسته عمل کرده است. آبگيری بر ميزان تغيير مکان پوسته پایين دست 

 نداشته است. 

 

 تغيير مکان افقی .4-5

 

های افقی پایان ساخت در باالدست به سمت باالدست و در به طور کلی تغيير مکان

باشد. توزیع تغيير مکان در سد با هسته قائم دست سد میدست به سمت پایيننپایي

باشد. در ها در باالدست میهای مایل تمرکز تغيير مکانمتقارن است، اما در هسته

ارتفاع سد از پی رخ داده  3/1تمامی مقاطع حداکثر تغيير مکان افقی در حدود 

قی در باالدست هسته افزایش و در مکان اف رييتغاست. با متمایل شدن هسته، 

توان چنين بيان کرد که با مایل شدن امر را می یابد. دليل ایندست کاهش میپایين

هسته، هسته به سمت باالدست حرکت کرده و در نتيجه قسمت عمده هسته در باالدست 

دست واقع شده، از حجم مصالح پوسته باالدست کاسته و به حجم مصالح پوسته پایين

شود. بنابراین در باالدست از مقاومت در برابر حرکت کاسته شده و فزوده میا

 شود. دهد. اما بر مقاومت پوسته پایين دست افزوده میتغيير مکان بيشتری رخ می

نمودار تغيير مکان افقی پایان ساخت در مرز مشترک هسته و فيلتر  8در شکل 

باشد. نکته قابل توجه در متر می باالدست مقاطع ارایه شده است. مقادیر بر حسب

درصد ارتفاع سد  75این نمودار این است که در سد با هسته قائم در ترازی معادل 

-جایی از پوسته به سمت هسته رخ میاز پی جهت حرکت افقی سد تغيير کرده و جابه
تواند منجر به ایجاد ترک ترد این موضوع می کند(.دهد )پوسته به هسته تکيه می

این اتفاق به ترتيب در  ICD_2و  ICD_1نزدیکی تاج سد شود. اما در هسته مایل در 

دهد. ميزان تکيه کردن درصد ارتفاع سد از کف رخ می 90درصد و  85ترازی معادل 

پوسته به هسته نيز کمتر از سد با هسته قائم است. پس احتمال ایجاد ترک ترد با 

شود که در ترازهای نزدیک مشاهده می 6یابد. در شکل متمایل شدن هسته کاهش می

زدگی برای هسته قائم بيشتر از هسته مایل است. تکيه کردن و تاج ضریب قوس
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تواند دليل این موضوع انتقال تنش بيشتر از پوسته به هسته در این هسته قائم می

 باشد.   

در اثر آبگيری پخش تغيير مکان افقی نسبت به پایان ساخت دچار تغييرات 

دست هسته شود. آبگيری باعث ایجاد جریان آب از باالدست سد به سمت پایينلی میک

به سمت پایين دست  عموما  شود. در اثر نيروی جریان آب تغيير مکان افقی سد می

خواهد بود. در سدها تغيير مکان باالدست که در حالت پایان ساخت به سمت باالدست 

هایی به سمت رازهای باالتر سد تغيير مکانحتی در ت؛ و بوده است، کمتر شده است

 پایين دست رخ داده است. تغيير مکان افقی هسته قائم در مقایسه با تغيير مکان

توان چنين بيان کرد های مایل بيشتر است. برای توجيه این پدیده میافقی هسته

ته که در هسته مایل پوسته پایين دست دارای حجم بيشتری است و از آنجا که پوس

شود. بر نسبت به هسته مقاومت بيشتری دارد، مانع تغيير مکان افقی بيشتر می

این اساس بایستی با تمایل بيشتر هسته از ميزان تغيير مکان افقی حداکثر در 

 زمان آبگيری کاسته شود.

 

 ایفشار آب حفره .5-5
 

ر این مرحله شود و دای فقط در هسته ایجاد میدر حالت پایان ساخت، فشار آب حفره

شوند. در تمامی مقاطع با افزایش تدریجی ای پوسته مستهلک میفشارهای حفره

ها مشخص نتایج تحليلشود. ای توليد شده نيز بيشتر میارتفاع سد فشار آب حفره

ای در در هسته قائم بيشتر از فشار حفره پایان ساخت ایکه فشار حفره سازدمی

ای توليد شده کمتر حفره یل شدن بيشتر هسته فشار آبهای مایل است و با متماهسته

های مایل و برای هسته کيلو پاسکال 746 شود. این مقدار برای هسته قائم برابرمی

ICD_1  وICD_2 باشد.می کيلو پاسکال 584و  698ر به ترتيب براب 

 .کندر میسدها به طور کلی تغييای در بدنه در اثر آبگيری پخش فشار حفره

یا ی عمود با متمایل شدن هسته خطوط جریان در هسته دهدنشان می هانتایج تحليل

در  باشند.افقی می با  یتقر ليهم پتانسبنابراین خطوط . شوندعمودی می با  یتقر

 که یحالدر  .گيردقائم به خود می با  یتقرها حالت نتيجه نيروی تراوش این هسته

ش قائم نخواهد بود. این امر به پایداری بهتر در در هسته قائم نيروی تراو

در صورت  .کندپایدار کمک می سدهای دارای هسته مایل در هنگام آبگيری و جریان

در این حالت  افت سریع مخزن جریان آب از هسته به سمت باالدست وجود خواهد داشت.

افزایش و باعث  هسته مایل همين عملکرد را برای پوسته باالدست خواهد داشت

 .پایداری آن خواهد شد. از این لحاظ هسته مایل بر هسته قائم برتری دارد

گيرد. ایجاد ترک هيدروليکی در هسته سد در این مرحله صورت میکنترل 

شکست هيدروليکی زمانی به وقوع  که اشاره شد، بنا به نظر شرارد پدیده طورهمان

در هنگام تر شود. هسته بزرگتنش اصلی حداقل  زپيوند که فشار آب مخزن امی

سد بيشتر از سایر و فيلتر باالدست هسته  مرز فشار آب وارده برآبگيری مخزن 

-باشد، قوساز طرفی چون این ناحيه در مرز مشترک هسته و پوسته می مناطق است.

تری نسبت به سایر زدگی بيشتری دارد و از لحاظ شرایط تنش در موقعيت نامناسب

در  عموما  ر دارد. بنابراین نقاط بحرانی در معرض ترک هيدروليکی نواحی هسته قرا

 9 در شکل باالدست هسته و مرز مشترک با ناحيه انتقالی واقع خواهند بود.
مختلف صورت های تنش اصلی حداقل در باالدست هسته ای بين فشار آب مخزن ومقایسه

ر آب کمتر از تنش اصلی طور که مشخص است در تمامی مقاطع فشاهمان .گرفته است

ای نيست که منجر به ایجاد ترک هيدروليکی حداقل است و بنابراین شرایط به گونه

یا مساوی با تنش  تربزرگهای مایل ی حاالت تنش اصلی حداقل برای هستهشود. در همه

های مایل تحت سربار کمتری نسبت اصلی حداقل در هسته قائم است. سطح باالدست هسته

مقایسه  از طرفیباشد، ولی شرایط تنش بهتری دارند. دست هسته قائم میبه باال

شرایط پخش تنش و تغيير شکل در مقاطع مختلف مشخص ساخت که احتمال ترک خوردگی 

های مایل نسبت به هسته قائم کمتر است. بنابراین قبل از آبگيری در باالدست هسته

مایل در برابر شکست هيدروليکی  هایحتی در شرایط یکسان فشار آب و تنش، هسته

 تر هستند. مقاوم
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شکل          در مرز مشترک هسته با فیلتر باالدست  پایان ساخت تغییر مکان افقی:  8شکل 

 حداقل در سدها یفشار آب با تنش اصل سهیمقا:  9

 

 

 گيرينتيجه .6

 

هسته رسی بر  زاویه تمایل ريتأثهای صورت گرفته برای مشخص شدن بر اساس تحليل

 توان بيان کرد:ای نتایج زیر را میرفتار سدهای سنگریزه

کمترین ضریب  قائمشود. هسته زدگی در بدنه سد میتمایل هسته موجب کاهش قوس -1

 زدگی را داراست.ترین هسته بيشترین ضریب قوسزدگی و مایلقوس

رد در ترازهای تمرکز تنش برشی و شرایط تسليم ت ،ی پایان ساختدر مرحله -2

شود. اما با مایل شدن هسته، تمرکز تنش دیده می قائمپایين، در هر دو وجه هسته 

شود. هسته مایل از این برشی و شرایط تسليم ترد فقط در باالدست هسته مشاهده می

برتری دارد. با انجام آبگيری، تنش برشی در باالدست سدها  قائمنظر بر هسته 

 قائمیابد. همچنان تنش برشی در پایين دست هسته فزایش میدست اکاهش و در پایين

 های مایل است.بيشتر از هسته

ها یکسان است. اما با مایل شدن تراز وقوع تغيير مکان حداکثر برای هسته -3

ی پایان ساخت شود. در هر دو مرحلههسته، از ميزان تغيير مکان حداکثر کاسته می

ت و در نتيجه احتمال ترک طولی در هر دو سمت و آبگيری، تمرکز کنتورهای نشس

-های مایل، تمرکز نشست فقط در وجه پایينوجود دارد. اما برای هسته قائمهسته 

-های مایل فقط در پایينشود. بنابراین احتمال ترک طولی در هستهدست مشاهده می
 دست وجود دارد. 

تغيير مکان افقی در باالدست سد با  -4

است. با انجام آبگيری  هسته مایل بيشتر

یابد. اما برای هم این روند ادامه می

ارتفاع سد به سمت تاج،  4/3از  قائمهسته 

تواند کند که میپوسته به هسته تکيه می

منجر به ترک ترد در نزدیکی تاج شود. با 

تمایل هسته طول و ميزان تکيه کردن کمتر 

ها شرایط مناسبی را از شود. این هستهمی

-خوردگی در تاج نشان میدم ترکلحاظ ع
 دهند.   

ای پایان ساخت در هسته فشار آب حفره -5

بيشتر است. در آبگيری اوليه هم  قائم

این روند ادامه دارد. اما خطوط جریان 

باشند. می عمودی با  یتقرهای مایل در هسته

-ر میاین امر شرایط بهتری را از لحاظ پایداری در آبگيری و تراوش پایدار منج

 شود. 

دست تمامی شرایط فشار آب و تنش اصلی حداقل هنگام آبگيری برای وجه باال -6

های مایل خوردگی در وجه باالدست هستهها مشابه است. اما چون احتمال ترکهسته

ها کمتر از هسته کمتر است، در نتيجه احتمال شکست هيدروليکی برای این هسته

 است. قائم
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