
 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، س هیدرولیک ایرانکنفران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 1

 جهت ارزیابی افزار آباکوس ی در نرمقوس یسدها ساخت  روشصحت سنجی مدل عددی 

  یا رفتار سازه

 

 

 ،2احمدی تقی محمد، 1زهراپوالدی

 دانشگاه تربیت مدرسهای هیدرولیکی  سازه آب و دانشجوی کارشناسی ارشد -1

 دانشگاه تربیت مدرسهای هیدرولیکی  سازه استاد آب و -2

 

ir.ac.@modaresz.pouladi 

 

 خالصه

 قوسی، به سدهاي بتنی دودرزهاي قائم انقباضی در  سازي مدل خصوص در هاي صورت گرفته تحلیلر ايـن مقالـه پـس از مـرور مختصري به د

هاي واقعی سد  با داده را هـاي تـئوريــك و در ادامـه، اطالعـات حاصــل از تحلـیل اشـاره گـرديدهباکوس آافزار  در نرم اين روشنحوه کاربرد 

، مراحل ساخت سد مدل هاي غیرواقعی بدنه سد و نیز کاهش تنش نتايج مدل با واقعیت انطباق به منظورموروپوينت مورد بررسی قرار داده، در واقع 

 .مقايسه خوبی صورت گرفته و نتايج قابل قبولی ارائه شده است، شده است
 

 مدلسازی با آباکوس : سد بتنی قوسی، اثرساخت، درز قائم،کلمات کلیدی

 
 

  مقدمه .1
 

شوند. نمونه چنین سطوح  هايی تقسیم می ت بستري به بخشاالاتصقائم و  تاالهاي مرتبط چندتايی و ناپیوسته و اتص دهاي قوسی توسط بلوکس

که چگونه  ادنشان د توان يکرد میاين روبا هاي گسیختگی احتمالی سدها بوده و بايد تحت مطالعات عددي قرار گیرند. تنها  موضعی، معرف مکانیزم

به چه  ها به تکیه گاه نحوه انتقال نیرو وکنند  تحمل می  فشار هیدرواستاتیك در برابر یمقاومتقطعات تا چه  اين اينکهشود و  تأمین می سد يکپارچگی

براي دوري از . بستگی دارد قطعاتساخت  وهنحبه  بخش زيادي از آن گیرد ها به چه میزان شکل می ها و طره ملکرد قوسگیرد، ع نحوي صورت می

سدهاي قوسی به صورت  بودهبه دلیل تغییر درجه حرارت در بتن حجیم،و مسلح که ناشی از انقباض يا خزش بتن یر هاي کششی در بتن غ گسترش تنش

هاي سد  جود درزهاي قائم انقباضی که بین بلوکد. ووش شوند و بین آن قطعات، درزهايی با نام درزهاي انقباض درنظر گرفته می قطعات جدا ساخته می

تر  کوچك والًکند، چرا که مقاومت کششی اين درزها بسیار محدود و معم ي کششی بدنه در جهت قوس جلوگیري میاه گیرند از گسترش تنش قرار می

 .[1] از مقاومت کششی بتن است

هاي انقباضی سدهاي قوسی را توسط  رفتار بازشدگی درزه (2015،چن و همکاران، شنگ و همکاران( )2) وانگ و لی1محققین گروه تسینگوا

همه اين آنالیزها رفتار بتن  همه آنالیزهاي اين گروه، بازشدگی قابل توجه درزهاي انقباض مشاهده شده است. در آزمايش میز لرزان، بررسی نمودند. در

ويسکوزيته براي بازشدگی درزهاي  -االستیك خطی و فونداسیون بدون جرم لحاظ شده است، توده فونداسیون نامحدود و مدل غیريکنواخت مرزي فنر

 1حرارتی سد قوسی کارون  ( به بررسی اثر درزهاي انقباض بر پايداري استاتیکی2011زاده و خواجه دزفولی ) . لبیب[2]انقباض شبیه سازي شده است

الح و پرداختند. در اين مطالعه اثرات بارهاي حرارتی با استفاده از روش المان محدود سه بعدي بررسی شده است. هندسه کامل بدنه سد، رفتار مص

آباکوس مدل شد. نتايج اين مطالعه نشان داد درزهاي انقباضی تأثیر زيادي  با استفاده از ال حرارت سه بعدي در طول بدنه سدشرايط مرزي و نیز انتق

تغییرمکان و در نهايت پايداري جر به خطاي محاسبات در تخمین تنش، روي پاسخ حرارتی استاتیکی سدهاي قوسی دارد و لحاظ نکردن آن در مدل من

                                                                                                                                                          
1 Tsinghva 
2 Wang and Li 
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( با استفاده از يك متد مناسب براي تحلیل غیرخطی درزهاي انقباض تمامی پارامترهاي اصلی درز را تعیین کردند و 2008قیاسیان ) .[3]سد خواهد شد 

الگوريتمی ارائه دادند که شباهت بیشتري به مدل فیزيکی  SDCJ براساس آن مطالعات پارامتريك روي سد انجام دادند همچنین براي اصالح مدل

شده، تفکیك  سادهSDCJ مدلاثر وابستگی متغیرها را بهم لحاظ کند و دقت محاسبه را افزايش دهد تفاوت اين مدل اصالحی با  داشته باشد و

سدهاي بتنی قوسی پرداختند. در به بررسی اثرات درزهاي انقباض در  (1993) 2و روهم 1میز .[5]چسبندگی ناشی از کلید برشی و چسبندگی تزريق است

و افزايش هاي کششی افقی،  هاي غیرخطی کاهش تنش شود، نتايج اين مطالعه نشان داد مدل ناديده گرفته می ي انقباضهاي خطی وجود درزها مدل

 . او از يك مدلمورد بررسی قرارداد 4يك سد با هندسه و فرضیاتی مشابه وبر (1992) 3هوهبرگ. [1]در بر دارد ، را هاي کششی عمودي بزرگتري تنش

. در اين تحلیل مخزن سد مدل نشد. استفاده کرد هاي زبري سطح درزه ناهمواريدرنظرگرفتن  ولغزش اصطکاکی و جدايی با درنظرگرفتن درزه 

هاي انقباض را  به صورت عددي رفتار غیرخطی درزه( 1984) 6و اسکريکر  5رو. [5] رفته شده استدر نظر گنیز برشی با افزايش ارتفاع زبري  دتأثیرکلی

هاي سد مدل شدند. فنرها داراي سختی محدود در فشار  بین بلوک ،ا طول صفر يا فنرهاي مماسی و نرمالب 7هاي گپ ها توسط المان مطالعه کردند. درزه

با توجه به مطالعات . [6] ها در نظر گرفته نشده است  مماسی به علت باز شدن درزهاند. در اين مدل افت تنش در جهت  و سختی صفر در کشش بوده

ي شناخت  بحث در حوزهمرو در اين  پیش و نقاط مبهم ها تزريق و با توجه به چالشدر دار  اي سدهاي مسئلهه محدود پیرامون بررسی عملکرد رفتار درزه

ي ضروري است. لذا با توجه ، مطالعه در اين زمینه امردر کشور ت احتمالی سدهاي تحت احداثالپیش بینی مشک در سدهاي موجود و يا خسارت علت

 .حاضر خواهد بودمقاله  ،کاري بديع درمدلسازي اثرساخت سد در برابر خ، بررسی مکانیزم پاسبه پیشینه مطالعاتی ذکرشده در باال

اين  .گردد تا سد بصورت يکپارچه عمل کند ها دوغاب سیمان تزريق می سدهاي قوسی بصورت بلوک بلوک ساخته شده و در انتها بین بلوک

تواند در دو راستاي عمودي و افقی قوس داشته باشند. حسن اين  گردد و می هاي باريك با شیب زياد و از جنس سنگ اجرا می سدها معموالً در دره

شود.  ا میه ها ترک ايجاد شود خود نیروي فشار اعمالی از جانب آب پشت سد باعث هم آمدن اين ترک سدها اين است که اگر به هر علتی در بدنه آن

براي بهبود دقت پیشگويی پاسخ  هاي دره و در حقیقت شکل هندسی سد است. اساس نیروي غلبه بر فشار آب در اين سدها، انتقال اين نیرو به ديواره

حت شرائط يك سد قوسی به منظور بررسی کارايی متدولوژي ارائه شده براي سدهاي قوسی، سد موروپوينت به عنوان يك سازه واقعی انتخاب و ت

  .سازي شده است مختلف مدل
سختی ، چسبندگی، اصطکاک) هاي درز پارامتر شود. پارامترهاي موثر بر درز انقباض شامل به بررسی رفتار استاتیکی محدود میاين مقاله 

متغیرهاي تقال حرارت بتن و پی سد ،...( ، مدول االستیسیته، پارامترهاي مربوط به انوزن مخصوص(ي سد  ، پارامترهاي بتن بدنهو...( برشی، سختی نرمال

 :مصرفی در الگوريتم حل مسئله است. فرضیات مطرح به شرح ذيل است

 .شود دره با شکل مقطع دلخواه و ثابت در طول فرض می .1

 .گردد همگن فرض می ي سد و پی بدنه فضاي .2

 .گردند ايزوتروپیك با رفتار خطی فرض می و پی مصالح بتن .3

 ها رفتار غیرخطی هندسی دارد. درزهبتن بدلیل مدل شدن  .4

 .ها مورد بررسی قرار خواهد گرفت هبراي درز صفر8تزريق درزها با در نظر گرفتن اصطکاک، چسبندگی و فاصله اولیه .5

 .باشد می حرارتتزريق و  ، فشارآب، بارهاي مفروض محدود به بار وزن .6
 

 

 9ی سایت سد موروپوینت تاریخچه .2
 

                                                                                                                                                          
1 Mays 
2 Roehm 
3 Hohberg 
4 Weber 
5 Row  
6Schricker 
7 Gap Element 
8 Gap 
9 Morrow point dam 
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و در ايالت کلرادو امريکا واقع شده است. اين سد قوسی تقريباً متقارن و با يك مرکز قوس در هر  1 گانسیندر مسیر رودخانه  وپوينتورسد بتنی قوسی م

ضخامت کف طره و درجه، ضخامت تاج 133متر و 184برابر با به ترتیب  متر، عرض دره و زاويه مرکزي در تراز تاج 83/141تراز است. ارتفاع اين سد 

  .[8] باشد متر می73/15 متر و 66/3رتیب به ت مرکزي

 

 
 : نمایی از سد موروپوینت1شکل

 

 

 شخصات هندسی سد موروپوینتم .3
 

رکزي از روش ترسیم هندسه از طريق هاي طره م ها و تغییرمکان تنشنحوه توزيع  روي  هندسهبراي ترسیم سد دوقوسی موروپوينت جهت بررسی اثر 

 مدل مادي هاي در محیط گرافیکی نرم افزار آباکوس استفاده شده و ساير پارامتر (1مطابق جدول )بعدي، بصورت سه وهاي داخلی و خارجی  قوس

 شده است.اشاره  (2جدول)متعاقباً دري سد  بدنه

 

 SI [9]) )برحسب نتیموروپو سد یهندس مشخصات :1جدول

 عرض دره ارتفاع سد ضخامت باالدست ضخامت پايین دست ع بیرونیشعا شعاع داخلی زاويه داخلی ضخامت کل

66/3 14/17 72/110 38/114 66/3 0/0 83/141 00/184 

77/10 59/14 41/96 60/107 95/1 81/8 46/113 58/157 

37/14 05/12 69/78 09/99 24/0 12/14 10/85 16/131 

34/15 07/10 29/64 43/90 - 79/0  13/16 73/56 74/104 

77/15 08/8 25/52 34/81 82/0 95/14 37/28 32/78 

74/15 04/4 66./41 61/71 25/5 49/10 0/0 90/51 
 
 

 ثابت درنظرگرفته شده است.2ي بین درزهاي افقی ي ترسیم اين قوس ها دقت شده است و فاصله درنحوه

                                                                                                                                                          
1
 Gunnison 

2
  Lift joint 
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 [10] : مشخصات مادی مدل سد موروپوینت2جدول 

 مقدار پارامتر رديف

 N/m2 6844/20 مدول االستیسیته 1

8/2402 جرم واحد بتن 2  kg/m3 

  0.2 ضريب پواسون 3
 

 

 مشخصات هندسی پی سد .4
 

هاي خارجی آن مفصلی )آزادي حرکت در جهت ارتفاع سد(  شرط مرزي بکار رفته در کف پی گیردار و در جدارهو مصالح پی سد به صورت خطی 

 ( اشاره شده است.3مشخصات مادي پی سد در جدول ) پذير درنظرگرفته شده است. سد انعطافپی  .باشد می

 
 [10] : مشخصات مادی مدل پی سد3جدول 

 مقدار پارامتر رديف

 N/m2 6844/20 مدول االستیسیته 1

 0.2 ضريب پواسون 2

پذير انعطاف ويژگی پی 3   
 

 

 انتخاب المان .5
 

گیري و تمرکز تنش روي سطوح خرابی سازه را  جايی نقاط انتگرال ( براي محاسبات االستیك خطی بسیار مناسب است و جابه2هاي شکل ) المان

ز وجود دارند. ولی ما در اين بررسی جهت المان بندي بدنه سد و پی ا C3D8هايی نظیر  دهد. اگر چه براي محاسبات غیرخطی، المان خوبی نمايش می به

( که در ادامه به شرح 4استفاده شده است شکل )S8 هاي درزه  سازي از المان (. همچنین در اين شبیه2کنیم شکل ) استفاده می C3D20هاي ِ المان

 شود. مختصري از آن پرداخته می

 

 

 

 بندی المان ساخت مدل و .6
 

اي پیوسته ايزوپارامتريك  گره 20 بدنه سد از دو رديف المانباشد.  ي سد و پی می بدنه المان در 16188درز و بطور کلی داراي  12آباکوس داراي  مدل ساخته شده در

 20المان  16152 داراي مدل سد و پی گرهی استفاده شده است. 20هاي ايزوپارامتريك  المان پی از طباق اتصال سد ونیز جهت ان پی در(. 3شکل ) شده است تشکیل

  

 وجهی  6ی المان گیر نقطه انتگرال 27طرح شماتیک  وجهی  6طرح شماتیک المان 

 گره ای 20: المان 2شکل
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اي در سطح  هاي گوه جلوگیري از به وجود آمدن المان باشد. براي می C3D15 2اي اي( گوه گره 15المان) 36( و 2نشان داده در شکل ) C3D20ازنوع  1اي پیوسته گره

ي سد و پی  بدنهسد جدا شده، سپس ي  بدنهيك اليه المان مکعبی در تماس سد با پی در  -شود  غیر واقعی می ها با مقدار  ه باعث افزايش تنشمکانی ک -د با پیتماس س

فراهم درزهاي انقباض سد را مدلسازي شرايط . اين مهم بصورت کامل در مدل لحاظ شوداي است که درزهاي انقباض سد  به گونه المان گذاري .کنیم می را المان بندي

 آورد. می

 

 
 ها : درنظرگرفتن مش بندی مناسب جهت توزیع تنش3شکل

 
 

 سازی درزه مدل .7
 

رفتار درزها در فشار از المان درزه با سازي  مدل براي ن تحقیقوجود دارد. در اي یمسائل تماسسازي  مدل هاي مختلفی برايمتدافزار آباکوس  در نرم

عنوان سطح  ادو سطح باز استفاده شده است. محل هر درز،  برش از مدل اصطکاکی کولمب هاي چسبنده و در از المان در کشش ،ل پنالتیروش ح

در  مدل کولمب در . مقاومت برشی درزباشد به سطح می سطحتماس اين دو صفحه با يکديگر از نوع تماس شود.  تشکیل می ،سطح اصلیکننده و  تبعیت

به آن اشاره شده  [11](1رابطه ) مولفه هندسی مربوط به انبساط درز و چسبندگی يا مقاومت تسلیم ماده که در ،مولفه دارد: اصطکاک پايه مجموع دو

 است.

 

F tan c (1)n    
 

taچسبندگی درز، C( 1دررابطه ) n ضريب اصطکاک وF  باشد. درز میبرشی تنش 

 

ي انقباضی ها صرف نظرشده است و قبل از اعمال نیروي هیدرواستاتیك و به هنگام تزريق درزها در مدلسازي اثر وزن از مقاومت برشی درزه

 از مقاومت کششی درکلیه مراحل مدلسازي درزهاي انقباض، بسیار ناچیز است، از آنجايی که مقاومت کششیکنیم.  اين پارامتر را وارد محاسبات می

 نظر شده است.  صرف هاي انقباضی درزه

 

 در سد موروپوینت  : مشخصات درز انقباض4جدول
 مقدار پارامتر رديف

= kss سختی برشی 1  0.8 e10N/m3 

 knn =20e10N/m3 سختی نرمال 2

 Mpa0 چسبندگی 3

 0.75-0.9 ضريب اصطکاک 4

 0Mpa مقاومت کششی 5

  12 تعداد درز 6
 
 

 اتصاالت انقباضی .8

                                                                                                                                                          
1
 Solid 

2 wedge 



 

 

 اردبیل محقق اردبیلي،دانشگاه ، ي و مهندسينفدانشکده ، س هیدرولیک ایرانکنفران شانزدهمین

 1396  شهریور  16و  15

 

 6

 
بعدي  محدوده سه تواند تماس بین دو گره مجاور را در اول المان تماسی چسبنده که می توان استفاده کرد میبراي مدلسازي اتصاالت، از دو روش 

 (.4کند )شکل  جهت مماسی حمايت می مدلسازي کند. اين المان تماسی درآباکوس، از فشار در جهت عمود و در

 

 
  [12]: المان درزه 4شکل

 

اين رفتار  باشد. هاي پیوسته و استفاده از رفتار چسبنده روي سطوح مورد تعريف می هاي درزه روي المان هايی بجاي تعريف المان  دوم استفاده از اليه

 (.5کند )شکل  جهت مماسی نیزحمايت می تماسی، از فشار در جهت عمود و در

 

 
 ای گره 20داخل المان مکعبی سه بعدی  دوبعدی توسعه یافته المان:5شکل 

 
 

 بارگذاری مدل .9
 

 احتمالیبسته به وقوع  .و گروه دوم اثرات زلزله یکیاستات ياز تمام بارها یبیگروه اول ترکشوند.  ی میطراح يدو گروه بارگذار يبرا ي قوسیسدها

از  یاريبسيك سازه منحصر بفرد است و  که سد کردخاطر نشان  يدباکنند.   بندي می ، دستهمعمول یرغو  دو گروه معمولموارد، آنها را به  هر يك ازاز

 جهتاز مخزن ) يبهره بردار د،از س يی، هدف استفادهآب و هوا يطشرا :. عواملی نظیروجود داردگیري جهت ترکیبات بارگذاري  براي تصمیمعوامل 

 .[10]( ینیب یشو پ یطراح

درصد از کل ارتفاع سد در نظر گرفته شده 95/0تراز آب مخزن، برابر با و   و فشار هیدرواستاتیك در مدل لحاظ گشته وزن سدمد نظر  در مدل

متر لحاظ شده است، توزيع حرارت در بدنه سد معادل با شرايط تابستان و  74/134برابر  یدرواستاتیكمحاسبات فشار ه يارتفاع سطح آب برا .است

 منطقه محلی سد موروپوينت، قرارداده شده است. زمستان 

 

 

 روش ساخت اثر دل سازی به منظور بررسیم .9

 

سدهاي بتنی قوسی از اهمیت  در ،مراحل ساخت سدسازي  مدل نتايج مدل با واقعیت، مراحل ساخت سد مدل شده است. انطباق به منظور

بتنی بصورت يك در  هاي بلوکافتد بدين صورت است که ابتدا  سدهاي قوسی اتفاق میبرخوردار است. آنچه که در واقعیت در هنگام ساخت  بااليی

  تنهايی و از طريق عملکرد طره تحمل نمايند. لذا يك تنش ها بايد وزن خود را به شوند. تا زمان گیرش بتن، اين طره ريزي می تا ارتفاع مشخصی بتنمیان 
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 σ شود. در اين مرحله عملکرد قوس فعال  ر مرحله بعد، درزهاي انقباض بین اين دو رديف طره تزريق میشود. د به پی در اثر اين فرآيند اعمال می

اين الگوريتم تا اتمام مراحل ساخت  .(6)شکل شود تا اتمام ساخت سد تکرار می چرخهاين . شود ها منتقل می گاه  ها به تکیه شود و بخشی از وزن طره می

 دهد. هاي حاصل از مراحل ساخت سد را در هر مرحله به ما نمايش می شود و در نهايت تنش تاتیك دنبال میسد و نیز اعمال نیروي هیدرواس

 

  
 مرحله دوم ساخت سد مرحله اول ساخت سد

  
 مرحله چهارم ساخت سد مرحله سوم ساخت سد

 
 مرحله پنجم ساخت سد

 درز 12سد دارای مراحل ساخت سد در سازی  : مدل6شکل 

 

هم مقايسه  اليه افقی ساخته شده و نتايج حاصل با پنج ارتفاع درجهت اليه و در  دو در ي سد ضخامت بدنه جهتدر ها المان در مدل ارائه شده

رتب اليه م پنجها در ها با شرايط مفروض انجام شده است. روش کار به اين صورت است که ابتدا المان شده است و در ادامه شبیه سازي، ساير بررسی

هاي اجرايی را  ها را غیرفعال ساخته و با شروع هر مرحله زمانی و اتمام مرحله زمانی قبل باالترين اليه متصل به اليه غیرفعال از اليه شده و سپس کل المان

هاي حاصل از  يش گام، تنشکنیم. در اين افزا سازيم. به اين ترتیب مراحل يك تا پنج ساخته شده و سپس نیروي هیدرواستاتیك را آزاد می فعال می

 شود. هاي حاصل از نیروي گرانش انتقال داده می جايی سازي نیروي هیدرواستاتیك نیز جابه شود. در مرحله فعال نیروي وزن در هر مرحله منتقل می

 - دين منظور ابتدا سیستم سد. بشوند میتعدادي قیود هندسی و قیود پايداري در طراحی سد لحاظ  شوند که می هاي طراحی طوري تعريف محدوديت

شبیه سازي شده است. به منظور بررسی صحت و کارايی مدل اجزا محدود ارائه شده، نتايج مدل مذکور با نتايج واقعی  1پی توسط روش اجزاء محدود

هاي  جايی طره مرکزي تحت نیرو جابه ناشی از گیري شده م که میزان خطاي اندازهیبین (. می7  سد موروپوينت مقايسه و صحت آن تايید شده است. )شکل

 . سازي به خوبی صورت گرفته است مدلناچیز بوده و  بسیار استاتیکی،

 

                                                                                                                                                          
1 Finite Element method 
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 های واقعی سد  جایی نتایج جابهبا  بعدی در مدل سهسد دست  جایی در جهت پایین همقایسه نتایج جاب: 7شکل

 

  
 فصلی و اعمال درجه حرارت استاتیکیاعمال نیروی  رچه باهای حاصل از پنج مرحله ساخت سد یکپا جایی : جابه8شکل 

 

  
 فصلی و اعمال درجه حرارتاستاتیکی  اعمال نیروی های حاصل از اعمال پنج مرحله ساخت سد دارای درزه با جایی : جابه9شکل 

 

  
 با اعمال اثر روش ساخت فصلی های مدل سد یکپارچه تحت اثر وزن و حرارت : تنش10شکل 
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 با اعمال اثر روش ساخت فصلی تحت اثر وزن و حرارت ،های مدل سد دارای درز : تنش11شکل 

 

  
 و اعمال اثر روش ساخت نیروهای استاتیکیهای حاصل از مدل سد یکپارچه با اعمال  : تنش12شکل 

 

  

 و اعمال اثر روش ساختی استاتیکی هابا اعمال نیرو ،های حاصل از مدل سد دارای درز : تنش13شکل 
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 گيری نتيجه .10
 

 شود: با بررسی نمودارهاي حاصل از نتايج مدلسازي مشاهده می

دهد و مانع از  می ش قوس و طره را به نحو مطلوبی نماي در  توزيع تنش (11و10اشکال ) ،ي سد در بدنه قباضی قائمهاي ان سازي درزه مدل .1

 شود. می هاي سد گاه در بدنه و تکیه تمرکز تنش

کند، سطوح تنش  ها، به صورت معناداري تغییر می هاي اصلی و الگو توزيع آن هاي سد جهت تنش اتصاالت انقباضی بین بلوکسازي  مدل با .2

جايی کمتري  جابه ،که سد داراي درزه ندک  تغییر می اي به گونه ، در مقايسه با مدل بدون اتصاالت،بر بدنه سد داراي اتصاالت انقباضی

 دهد.  را نشان می ها و استهالک مناسب انرژي بین درزه ها بت به سد يکپارچه داشته و اين خود عملکرد مناسب درزهنس

که اين خود نشانگر يکپارچگی و عملکرد -(13( و)12)اشکال -باشد هاي کششی در سد داراي درز، کمی بیشتر از سد يکپارچه می تنش .3

 باشد. ي سد می بدنه  گاه هاي طره به تکیه  هاي قائم و انتقال مناسب تنش، نحوه صحیح مدلسازي درزها مناسب درزه
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