نشریه مهندسی عمران امیرکبیر
نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  52شماره  ،3سال  ،1399صفحات  629تا 640
DOI: 10.22060/ceej.2018.14805.5744

ارزیابی رفتار سدهای بتنی وزنی تحت موج شوک حاصل از انفجار در مخزن
حسین بهزاد نسب ،1محمد عالم باقری

*2

 1واحد دماوند ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.
 2دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست ،دانشگاه تربیت مدرس ،تهران ،ایران.

خالصه :در مطالعه حاضر به ارزیابی رفتار سازه ی سدهای بتنی وزنی در برابر ﻓﺸﺎر هیدرودﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮج

ﺿﺮﺑﻪاي حاصل از انفجار در مخزن سد پرداخته شده است .بدین منظور چندین نقطه دلخواه به عنوان نقاط پایینی،

میانی و باالیی در ارتفاع سد انتخاب و مواد منفجره در فواصل افقی 20 ،10و  30متری قرار داده می شود .تحلیل
عددی تحت محل های متفاوت انفجاری در مخزن سد انجام و در نهایت پروفیل های ترک سد استخراج و نواحی

محتمل ترک خوردگی سد تحت بارهای متفاوت انفجاری مشخص می شود .با مقايسه ی پروفيل ترك حاصل از
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تحليل حاالت مختلف بارهاي انفجاري نتیجه شد که موج شوک حاصل از انفجار در ارتفاع های میانی و نزدیک به

سد بتنی وزنی

در ارتفاع صفر از کف سد و با فاصله افقي  10متر بیشترین خرابی سد رخ می دهد و همچنین نواحي مستعد ترك

ترک خوردگی

و موج هاي ايجاد شده حاصل از آن تا ثانيه هاي بعد قادر به ايجاد خرابي در بدنه ي سد هستند .هر چقدر مواد

ارزیابی رفتار

کف سد تأثیرات مخرب تری به نسبت قرارگیری مواد منفجره در ارتفاع های نزدیک به تاج سد دارد ،به طوری که

خوردگي پاشنه و گردن سد تشخيص داده مي شود .پس از اتمام وقوع انفجار هنوز اثرات ناشي از آن باقي مي ماند
منفجره در ارتفاع کمتری از کف سد قرار بگیرد ،به میزان تغییرمکان تاج سد افزوده می شود؛ به طوری که میزان

انفجار

موج شوک

تغییرمکان تاج سد با قرارگیری مواد منفجره در کف مخزن یعنی تراز صفر و همچنین تراز  27بیشترین مقدار را

نسبت به دیگر ترازهای ارتفاعی نشان می دهد.

 -1مقدمه

خسارات سازه ها تحت بارهای انفجاری در سال های اخیر به دلیل

با افزایش حوادث عمدی ناشی از انفجار و یا انفجارات ناخواسته

شمار زیادی از وقایع اتفاقی و انفجارات عمدی بر ایمنی مهندسی

که در سازه ها ایجاد می شود ،این گونه حوادث تبدیل به تهدیدی

سازه تأثیر گذاشته است .مطالعات بسیاری بر رفتار انواع سازه ها

بالقوه برای زیرساخت ها و سازه های عظیم شده است که در صورت

تحت بارهای انفجاری انجام گردید .الرﻣﻨﯿﮑﻮف در سال ]1[ 2003

عدم تحلیل دقیق ،خسارات جبران ناپذیری به منافع ملی و حیاتی

روش هایی را ﺑـﺮاي ﺗﺨمـﯿﻦ اﺛـﺮات اﻧﻔﺠـﺎر ﺑﻤﺐ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ها ﻣﻮرد

یک کشور وارد می شود .باتوجه به اینکه تعداد بسیاری سدهای

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد و روابطی برای اثرات انفجار بر ساختمان ها ارائه داد.

بتنی وزنی وجود داشته و تعداد این سدها رو به افزایش است ،از

مطالعات دیگری در مورد اثرات انفجار بر روی دال های بتنی [،]2

این رو مطالعه وضعیت خسارت و عملکرد ضد انفجاری سدها تحت

سازه های زیرزمینی [ ،]3سازه های نیروگاهی [ ]4و دیگر سازه ها

بارگذاری های انفجاری یک مسأله مهم و حیاتی می باشد .پیش بینی

انجام گردید .ﭘﺪﯾﺪه اﻧﻔﺠﺎر زﯾﺮ آب از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭼﻨﺪ دﻫﮥ

* نویسنده عهدهدار مکاتباتalembagheri@modares.ac.ir :

اﺧﯿﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﯿﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﻧﻔﺠﺎر زﯾﺮ آب

حقوق مؤلفین به نویسندگان و حقوق ناشر به انتشارات دانشگاه امیرکبیر داده شده است .این مقاله تحت لیسانس آفرینندگی مردمی ()Creative Commons License
در دسترس شما قرار گرفته است .برای جزئیات این لیسانس ،از آدرس  https://www.creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/legalcodeدیدن فرمائید.

629

نشریه مهندسی عمران امیرکبیر ،دوره  ،52شماره  ،3سال  ،1399صفحه  629تا 640

ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ در ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﯽ و

داد با وجود فشار هیدرواستاتیک پاشنه سد آسیب بیشتری می بیند و

ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﺑﺮ روي اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﺳﺎل  1948توسط کول جمع آوری و

همچنین گسترش محصوالت انفجاری با سرعت کمتری رخ می دهد.

ارائه شد [ .]5در سال  2006راجندران و همکارانش رفتار تغیرشکل و

آن ها به اهمیت موقعیت قرارگیری مواد منفجره نیز تأکید داشتند.

شکست یک نمونه صفحه فلزی تحت اثر انفجار زیر آب مورد بررسی

فرهود کالته در سال  ]13[ 2018به ارزیابی اثرات انفجار در هوا بر

قرار دادند [ .]6در سال  2014ژانگ و همكاران [ ]7به بررسي اثرات

روی پاسخ دو سد وزنی و قوسی پرداخت .نتایج نشان داد تحت تأثیر

حباب هاي ايجاد شده ناشي از انفجار بر روي سازه كشتي پرداختند.

بارهای انفجاری در هوا سدهای قوسی آسیب بیشتری نسبت به

آن ها پاسخ سازه يك كشتي را به دو بخش حركات صلب و تغيير

سدهای وزنی می بینند.

شكل هاي االستيك تقسيم بندي نمودند .غاشال و همكارن در سال

در تحقیق حال حاضر به بررسی موج ضربه ای حاصل از انفجار

 ]8[ 2016اثرات انفجار زير آب را با توجه به عمق ،شوري و دماي

بر روی سد وزنی بتنی پرداخته می شود .بدین منظور چندین نقطه

آب مورد بررسي قرار دادند .آن ها نتيجه گرفتند عمق آب عامل

دلخواه به عنوان نقاط پایینی ،میانی و باالیی در ارتفاع سد انتخاب و

تأثيرگذاري در طراحي كشتي هاي مقاوم در برابر انفجار است.

مواد منفجره در فواصل افقی 20 ،10و  30متری قرار داده می شود.

مطالعات محدودی در مورد رفتار سازه سد در برابر انفجار انجام

تحلیل عددی تحت محل های متفاوت انفجاری در مخزن سد انجام

شده است .در اکتبر  1940اولین بار بر اساس مدل مقیاس شده سد

و در نهایت پروفیل های ترک سد استخراج و نواحی ترک خوردگی

مونه یک سری آزمایشات انجام گرفت تا مشخص شود یک بمب

سد تحت بارهای متفاوت انفجاری مشخص می شود.

معمولی بزرگ توانایی نابودی سد را دارد [ .]9با توجه هزینه های
باالی مدل سازی آزمایشگاهی انفجار و همچنین خطرهای ناشی از

 -2معرفی روابط انفجار زیر آب

بارهای انفجاری ،می توان از مدل سازی عددی به عنوان جایگزینی

تمام پدیده های انفجار زیر آب به علت وزنی از مواد منفجره

برای آزمایشات پرهزینه ی انفجار سازه استفاده کرد .از جمله

می باشد .یک واکنش انفجاری حاصل از تجزیه مولکول های اصلی به

مطالعات عددی انجام گرفته شده در راستای بررسی تأثیر انفجار بر

یک محصول مولکولی می باشد .دمای یک محصول گازی تا 3000

روی سازه سد می توان به موارد ذیل اشاره نمود .شانگ و همکاران

درجه سانتیگراد و فشار آن تا حدود  5000مگاپاسکال می باشد.

در سال  ]9[ 2014سازه یک سد بتنی وزنی را با مش بندی های

انتشار انرژی ناگهانی حاصل از مواد انفجاری باعث ایجاد گرمای

متفاوت در برابر بارهای انفجاری زیر آب مورد ارزیابی قرار دادند.

بیش از حد و منجر به تشکیل حباب های بشدت فشرده و ایجاد موج

آن ها نتیجه گرفتند دقت نتایج عددی به شدت وابسته به اندازه مش

ضربه ای در آب می شود .ﭘﺲ از وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر زﯾﺮ آب ،ﻣﻮج ﺿﺮﺑﻪ اي

می باشد .وانگ و همکاران در سال  ]10[ 2014یک تحلیل عددی

از ﻣﺤﻞ وﻗﻮع اﻧﻔﺠﺎر ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه و ﺑﻪ اﻃﺮاف ﮔﺴﺘﺮش ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﻓﺸﺎر

برای پیش بینی آسیب های سدهای وزنی بتنی تحت اثر انفجار زیر

ﺳﯿﺎل ﺑﻄﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ و در زﻣﺎن ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ کمتر از ثانیه ﺑﻪ ﻣﻘﺪار حداکثر

آب انجام دادند و رفتار یک سد وزنی بتنی تحت وزن های مختلف

خود می رسد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﻌﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎً ﻧﻤﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮا ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻓﺸﺎر

 TNTدر فواصل متفاوت انفجاری مورد بررسی آن ها قرار گرفت .چهار

دینامیکی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮج ﺿﺮﺑﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زمان ) P(tدر ادامه شرح داده

دسته بندی شامل رده بدون خسارت ،رده خسارت اندک ،رده خسارت

می شود [.]6

متوسط و رده خسارت شدید برای سازه سد ارائه کردند و طی مطالعه

ﺑﺮاي ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻮج ﺷﻮك اﯾﺠﺎد ﺷﺪه در اﺛﺮ اﻧﻔﺠﺎر زﯾﺮ آب ،از راﺑﻄﻪ

دیگری در همان سال [ ]11به مقایسه اثرات انفجار زیر آب و در هوا

ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ زﻣﺎن به ﺷﮑﻞ راﺑﻄﻪ ﺗﺠﺮﺑﯽ ( )1استفاده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﻧﻤﺎد

بر روی سازه سدهای وزنی بتنی پرداختند.

 Wوزن ماده منفجره  TNTبر حسب كيلوگرم S ،ﻓﺎﺻﻠﻪ افقی ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ

لو و همکاران در سال  ]12[ 2018نسبت به بررسی مدهای

از ﻣﺤﻞ اﻧﻔﺠﺎر بر حسب متر θ ،نمایانگر موج ضربه ای بیشینه و بر

شکست سدهای وزنی بتنی تحت اثر انفجار زیر آب پرداختند .آن ها

حسب میکرو ثانیه می باشد.

در تحقیق خود فشار هیدروستاتیک را نیز در نظر گرفتن نتایج نشان
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جدول  .1مشخصات مصالح بتنی و آبی مورد استفاده برای تحلیل
Table 1. Specifications of concrete and water materials
used for analysis

پارامتر

مقدار

مدول االستیسیته سالم (گیگاپاسکال)

30

ضریب پواسون

0/2

چگالی (کیلوگرم بر متر مکعب)

2400

تنش کششی شکست (مگاپاسکال)

2/9

تنش فشاری تسلیم (مگاپاسکال)

30

چگالی آب (کیلوگرم بر متر مکعب)

1000

مدول بالك آب (گیگا پاسکال)

2/07

جدول  :1مشخصات مصالح بتنی و 0.22
مورد استفاده برای تحلیل
آبی1 −
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این روابط برای هر مقداری از مواد منفجره و در هر عمقی که
منجر به انفجار شود موج ضربه ای را به درستی توصیف می کند[.]6
انفجار زیر آب با انفجاراتی که در سطح زمین رخ می دهد ،به
دلیل ویژگی های آب ،متفاوت است .آب نسبت به هوا دارای چگالی
بسیار بیشتری است که موجب تحرک سخت تر آب نسبت به هوا

مقطع[دوبعدی سد پاین فلت ][14
شکل  .1مشخصات
شکل  :1مشخصات مقطع دوبعدی سد پاین فلت ]14
]Fig. 1. Two-dimensional profile of Pine Flat Dam [14

می باشد [ [14جهت مدل سازی دو بعدی سد پایت فلت به همراه
مخزن آن از نرم افزار آباکوس استفاده گردیده است .مدل المان
محدود مورد استفاده برای بدنه سد و بخشی از مخزن شامل 1984
المان برای بدنه سد در شکل  2نشان داده شده است .مشخصات
مصالح بتنی مورد استفاده در بدنه سد و همچنین مخزن آن در جدول
 1لیست شده است.
ارتفاع آب مخزن  116/88متر فرض شده است .مقدار انرژی

شکست مصالح بتن تقریباً  400نیوتن بر متر می باشد .رﻓﺘﺎر ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ
ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﺘﻦ ﺳﺪ در تحلیل موج های فشاری حاصل از انفجار در مخزن
سد ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﻳﻜﺮد ﭘﻼﺳﺘﻴسیته ﺧﺮاﺑﻲ ﻣﺪل ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺘﻦ ﺳﺪ
ﻫﻤﮕﻦ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد.

می شود .از طرفی آب نسبت به هوا تراکم ناپذیرتر است .از این رو
مقدار کمتری از انرژی انفجار را جذب می کند .این دو مورد موجب
شدیدتر شدن انفجار زیر آب نسبت به انفجار در هوا می شود.
 -3مطالعه موردی
در این مقاله ،برای ارزیابی ﻓﺸﺎر دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﻮج ﺿﺮﺑﻪاي
حاصل از انفجار در مخزن سدهای وزنی بتنی ،سد پاین فلت به عنوان
مطالعه موردی انتخاب شده است (شکل  .)1سد وزنی پاین فلت بر
روی رودخانه کینگز در ایالت کالیفرنیای ایاالت متحده قرار دارد.

شکل  .2مدل اجزا محدود سد پاین فلت
Fig. 2. Finite element model of Pine Flat dam

شکل  :2مدل اجزا محدود سد پاین فلت

کاربرد اصلی آن کنترل سیالب و تامین آب جهت کارهای کشاورزی
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جهته ][14
کشش
تحت تحت
رفتار بتن
شکل .3
یک][14
جهته
کشش یک
رفتار بتن
شکل :3
]Fig. 3. Concrete constitutive behavior in uniaxial tension [14

 -3-1مدل پالستیسیته خرابی بتن

کششی و فشاری به ترتیب برابر رابطه های ( )4و ( )5می باشد .در

مدل پالستیسیته خرابی بتن ،مدل توانمندی است که برای

این روابط

و

به ترتیب کرنش های پالستیک معادل کششی

بارگذاری های مختلف کاربرد داشته و با بیان رفتار مجزای بتن در

و فشاری نامیده می شوند .اندیس های  tو  cبه ترتیب نماد کشش و

فشار و کشش رفتار این ماده را به صورت واقعی بیان می کند .مدل

فشار می باشند.

معرفی شده برای بتن در حالت آسیب دیده یک مدل پیوسته بر
اساس رفتار پالستیک بوده و دو مکانیزم اصلی خرابی در این مدل،
ترک های ناشی از کشش و خردشدگی در فشار می باشد .در مدل
مذکور فرض می گردد که پاسخ به کشش و فشار تک محوره به
وسیله ی معیار پالستیسیته خرابی کنترل می شود .در اثر کشش
تک محوره منحنی تنش-کشش تا نقطه تنش خرابی به صورت خطی
تغییر می کند (شکل  )3که این تنش همزمان با شروع و گسترش
ترک های ریز در بتن می باشد .پس از عبور از نقطه مذکور ،خرابی ها
به صورت ترک های قابل مشاهده در می آیند که به صورت شاخه نرم
شونده در فضای تنش-کرنش نشان داده می شوند (شکل  .)3تحت

()4
()5
تنش های چسبندگی کششی و فشاری مؤثر به شکل روابط ()6
و ( )7تعریف می شود.
()6

()7

فشار تک محوره ،پاسخ تا رسیدن به نقطه جاری شدگی به صورت
االستیک خواهد بود و در ناحیه پالستیک رفتار عمو ًما به وسیله ی

منحنی سخت شدگی بیان می شود که در نهایت با رسیدن به نقطه
تنش نهایی ،منحنی ها به صورت شاخه نرم شدگی در می آیند.
منحنی های تنش-کرنش تک محوره بتن توسط دو متغیر خرابی
 dcوف (dمشخص می شود .اگر  E0سختی االستیک اولیه بتن (خراب
نشده ،سالم) باشد ،رابطه تنش و کرنش تحت بارگذاری تک محوره
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تنش های مؤثر ،اندازه (بزرگی) سطح شکست را مشخص
می کنند .در مدل پالسیسته خرابی بتن ،مدول االستیسیته بتن در
هر لحظه  Eبا فرض کاهش آن بر حسب متغیر خرابی اسکالر  dبه
شکل رابطه ( )8تعیین می شود که در آن  E 0مدول اولیه (خراب
نشده) مصالح می باشد .
()8

E= (1 − d ) E 0
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(ب) مختصات نقاط سد کوینا
مختصاتسد
(ب)محدود
المان
المان(الف)
شکل .4
کویناکوینا
نقاط سد
مدلکوینا
محدود سد
شکل ( :4الف) مدل
Fig. 4. (a) The finite element model of Koyna Dam (b) The
coordinates of the points of Koyna Dam

همان طور که در شکل  3دیده می شود ،متغیر خرابی از صفر،
که بیان کننده عدم خرابی مصالح می باشد ،تا یک ،که نمایانگر زوال
کامل می باشد ،تغییر می کند .در مطالعه حاضر ،تنها شکست ﻛﺸﺸﻲ
بتن به عنوان مکانیزم گسیختگی محتمل در نظر گرفته می شود .از
خردشدگی صرف نظر شده و رفتار فشاری مصالح بتن ،خطی در نظر
گرفته می شود ][14
 -2-3صحت سنجی روش عددی و رفتار غیر خطی سدهای وزنی
بتنی
درتاریخ  11دسامبر سال  1967زلزله شدیدی به نام کوینا در
کشور هند رخ می دهد .تحت این زلزله سد کوینا دچار ترک خوردگی
کلی می شود .سد کوینا به عنوان مدل مطالعاتی مورد استفاده قرار
می گیرد .به دلیل اینکه به طور گسترده توسط محققین مختلف مورد
تحقیق قرار گرفته است ،با شبیه سازی زلزله کوینا بر روی مدل المان
محدود سد کوینا در نرم افزار به صحت سنجی رفتار غیر خطی بتن
با استفاده از تئوری پالسیسته خرابی بتن پرداخته می شود .مصالح
بتن با چگالی  2630کیلوگرم بر متر مکعب ،مدول االسیسیته سالم

Calayir
( Cerveraد) ][17
(اﻟﻒ)[ et al
ج) ]16
( Lee
and
Fenves
شکل  :5پروفﻴل ترك نهایﻲ (الف) نرمافﺰار آباکوس (ب)][15
Lee
(ب)[and [15
ﻧﺮماﻓﺰار آباکوس
ﻧﻬﺎﻳﻲ
ﺗﺮك
پروﻓﻴﻞ
شکل .5
 30گیگاپاسکال و ضریب پواسون  0/2و همچنین رفتار تنش-کرنش
( Fenvesج) ]( Cervera et al [16د) ]Calayir Karaton [17
Karaton
بتن در کشش با استفاده از مدل پالستیک خرابی مدل می شود .برای (ه) ]( Subrata et al [18ه) ]Subrata et al [18
Fig. 5. (a).Crack profile from Abaqus. (b).Crack profile
تحلیل دینامیکی غیر خطی از مختصات و مش بندی شکل 4استفاده
from Lee and Fenves [15]. (c). Crack profile from Cervera
]et al. [16] (d). Crack profile from Calayir & Karaton[17
شده است .ارتفاع آب مخزن در این تحلیل  97/1متر فرض گردیده
].(e). Crack profile Subrata et a[18

است.
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فواصل نرمال شده
نسبت به ارتفاع
0
0
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0
0
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500
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69
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30

0/83

102

10

0/83

102

30

0/83
0

متر افقی انفجار بر حسب متر
فواصل
افقﻲ .6
شکل  :6نمایش فواصلشکل
نمایشحسب
انفجار بر
Fig. 6. Shows the horizontal explosion distances in meters
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مقدار
)TNT(Kg
500

0
0

102
0
0
0

20
10
20
30

0/22

27

10

0/22

27

30

0/22
0/56
0/56
0/56

27
69
69
69

20
10
20
30

0/83

102

10

0/83

102

30

0/83

102

20

500
500
500
500
500
500
500
500
500
500

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
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نام تحلیل
U1
U2
U3
U4
U5
U6
U7
U8
U9
U10
U11
U12
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12

جدول  .2نامگذاری تحلیلهای عددی حاصل از انفجار زیر آب
جدول  :2نامگذاری تحلیلهای عددی حاصل از انفجار زیر آب

بارگذاری انفجار زیر آب ،مواد انفجاری در فواصل افقي  20 ،10و30
متری از وجه باالدست سد داخل مخزن (شکل )6در چهار نقطه در
ترازهای ارتفاعی مختلف ( 0کف مخزن) 69 ،27 ،و  102متري قرار

منفجره از کف مخزن بر حسب متر
مواد
قرارگیری
قرارگﻴری .7
شکل  :7موقعﻴت شکل
حسب متر
مخﺰن بر
موقعیت از کف
مواد منفجره
Fig. 7. Position of explosives from the bottom of the
Reservoir in meters

می گیرد .در شکل  7موقعیت قرارگیری مواد منفجره نشان داده شده
است .در این نقاط در دو تحلیل جداگانه موج انفجار ناشی از 500

شکل  5پروفیل ترک بدست آمده از آباکوس و پروفیل های ترک
تحلیل دینامیکی غیرخطی حاصل از مطالعه دیگر محققین بر روی
سد کوینا را نشان می دهد .ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﻛﻪ در
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻏﻴﺮﺧﻄﻲ ﺳﺪﻫﺎي بتنی تأثیرﮔﺬار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ دﺳﺖ
ً
ﻛﺎﻣﻼ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻣﺮي ﺑﻴﻬﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛
آﻣﺪن ﭘﺎﺳﺦ
اﻣﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮدن ﺳﻄﺢ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه را ﻣﻲ ﺗﻮان اﻧﺘﻈﺎر داشت.

و  1000کیلوگرم  TNTمدل سازی می شود .پیش از انجام تحلیل
انفجار زیر آب ،بارهای وزن و هیدرو استاتیک به بدنه سد اعمال
می شوند که نشان دهنده شرایط اولیه پیش از بارگذاری انفجاري
می باشد .بارگذاری انفجار طبق روابط ( )1تا ( )3محاسبه شده و
در مختصات های ذکر شده در مخزن سد وارد می شود .مدت زمان
اعمال بار انفجاری  0/04ثانيه می باشد .پاسخ بدنه سد حین انفجار و
همچنین حرکت ارتعاش آزاد آن پس از انفجار به منظور بررسی رفتار
سد حین و بعد وقوع انفجار مورد بررسي قرار می گیرد .در جدول

 -3-3بارگذاری انفجار زیرآب
در این تحقیق به منظور ازریابی رفتار غیرخطی بدنه سد تحت
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 ،2تحلیلهای بارهای انفجاری با عناوین  U1الی  U12برای 500
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 D12حاالت تحلیل  D1تا
سد در
نسبیﻴلتاج
مکان
تغییر
شکل  .8نمودارهای تغییر مکان نسبی تاج سد
 D1تا
حاالت تحل
سد در
نمودارهایﻲ تاج
.9ﻴﻴر مکان نسب
شکلی تغ
 U12در حاالت تحلیل  U1تا شکل  :9نمودارها
شکل  :8نمودارهای تغﻴﻴر مکان نسبﻲ تاج سد در حاالت تحلﻴل  U1تا
D12
U12
Fig. 9. Diagrams Relative Crest Displacement in U1 to
Fig. 8. Diagrams Relative Crest Displacement in U1 to
U12 Analysis Modes
U12 Analysis Modes

کیلوگرم  TNTو  D1تا  D12برای  1000کیلوگرم  TNTنام گذاری

شرط مرزی تعریف خواهد شد .همچنین این فرض ،عدم وجود امواج

می شوند.

سطحی در سدهای بتنی را بیان می نماید ،زیرا امواج سطحی در
مدل سازی صرف نظر می گردد.

 -4تعریف شرایط مرزی تحلیل

 -3-4شرط مرزي انتهاي دور مخزن

 -1-4شرط مرزی سد-مخزن
سطح سد -مخزن جریانی در بین سطح مشترک وجود ندارد .این

مرز بريده شده در انتهاي مخزن مدل المان محدود مخازن با

فرض بر اساس این واقعیت است که سطح بتنی نفوذ ناپذیر می باشد.

طول بي نهايت ،توسط محققان متعددي بررسي شده است .شرط

این فرض منجر به شرطی می شود که در جهت عمود بر مرز مشترک،

مرزي زومرفلد يكي از معمول ترين آن ها مي باشد كه مبتني بر فرض

سرعت نسبی وجود ندارد و یا به زبان ریاضیات :

انتشار امواج صفحه اي سيال در فاصله دور از وجه سد مي باشد .اين
vsn=vn

()9

که در آن  nراستای بردار نرمال به سطح مشترک سد -مخزن ،و
به ترتیب سرعت سازه (سد) و سرعت سیال در راستای  nمی باشد.
با مشتق گیری دوطرفه رابطه ( )9نسبت به زمان و نیز با استفاده از
معادله اویلر رابطه ( )10به دست می آید.
()10

∂p
= −ρans
∂n

که در آن  ρچگالی آب و  ansشتاب سازه در راستای عمود بر
سطح مشترک ) )nمی باشد.

شرط به شكل رياضياتي به صورت زير بيان مي شود:
()11

∂p
1 ∂P
= −
∂n
C ∂t

كه در آن  nراستاي عمود بر مرز بريده شده مي باشد .اين رابطه،
شرط مرزي انتشار معروف زومرفلد را بيان مي كند .اين شرط ،يك
ميرايي را به سيستم معرفي نموده كه اتالف انرژي امواج بيرون رونده
از سيستم را مدل مي كند.
 -5نتایج تحلیل موج شوک حاصل از انفجار
در شکل های  10الی  13مقادير حداکثر تغيير مكان نسبی تاج سد

 -2-4شرط مرزی سطح آزاد

در جهت پایین دست و باالدست سد برای محل های انفجار مختلف

در سطح آزاد مخزن ،مقدار فشار برابر صفر می باشد .به عبارتی

نشان داده شده است و همچنین نمودار تاریخچه زمانی جابه جایی

دیگر برای کلیه گره های واقع بر سطح مخزن سد فشار صفر به عنوان

نسبی تاج سد تحت حاالت مختلف بارگذاری  500کیلوگرم  TNTو
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باالDدست بر حسب
تاج سد
مكانمترنسبی
تغيير
شکلبر.12
Dدست
پایین
جهت
سد
متر تاج
نسبی
مكان
تغيير
شکل .10
تغﻴﻴرتا 12
D
تحلﻴلﻲ 1
حاالت
سانتﻲ
حسب
دست بر
تاج سد در جهت پایﻴن
جهت12
تحلﻴلﻲدر D1تا
حاالت
سانتﻲ
حسب
حسب در جهت باال دست
نسبﻲبرتاج سد
مکان
شکلدر:12
سانتیمتر حاالت تحلیلی  D1تا D12
سانتیمتر حاالت تحلیلی  D1تا D12
Fig. 12. Relative Crest Displacement in the upstream
Fig. 10. Relative Crest Displacement in the downstream
direction in centimeters Analytical modes D1 to D12
direction in centimeters Analytical states D1 to D12

پایین دست بر حسب
جهت
تاج سد
تغيير مكان
سد در جهت پایﻴن شکل
شکل  .13تغيير مكان نسبی تاج سد در جهت باال دست بر حسب
تا U12
در U1
تحلﻴلﻲ
نسبیاالت
سانتﻲمتر ح
.11حسب
دست بر
U12
 U1تا
U12
U1
حاالتتحلیلی
مترحاالت
سانتیمتر
U
Uتاتا 12
تحلﻴلﻲ 1
مکان نسبﻲ تاج سد در جهت باال دست بر حسب سانتﻲ
تغﻴﻴر
تحلیلی:13
سانتیمتر حاالت شکل
Fig. 11. Relative Crest Displacement in the downstream
Fig. 13. Relative Crest Displacement in the upstream
direction in centimeters Analytical states U1 to U12
direction in centimeters Analytical modes U1 to U12

 1000کیلوگرم  TNTبه ترتیب در شکل های  8و  9و پروفیل های

بیشترین مقدار را نسبت به دیگر ترازهای ارتفاعی نشان می دهد .هر

ترک استخراجی در شکل های  14و  15نشان داده شده است.

میزان مواد منفجره در ترازهای باالتری داخل مخزن منفجر شوند،

همان طور که از نتایج به دست آمده برداشت می شود ،هر چقدر

تغییر مکان تاج سد در کلیه حاالت کاهش می یابد ،به طوری که در

مواد منفجره در ارتفاع کمتری از کف سد قرار بگیرد ،میزان تغییر

ارتفاع  102متری از کف سد و در فاصله افقی 30متری به کمترین

مکان تاج سد بیشتر می شود .میزان تغییر مکان تاج سد با قرارگیری

مقدار خود می رسد.

مواد منفجره در کف مخزن یعنی تراز صفر و همچنین تراز 27
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با توجه به شکل های 14و 15نتایج ذیل قابل استخراج است :
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D4

D3

D2

D1

D8

D7

D6

D5

D12

D11

D10

D9

D1تا D12
تحلیلیD1
حاالتتحلﻴلﻲ
تحتحاالت
سدتحت
ترکسد
پروفیلترك
.14پروفﻴل
شکل:14
شکل
تاD12
Fig. 14. Dam crack profile under analytical states D1 to D12

با مقایسه ترک های ایجاد شده دیده می شود که بیشترین
آسیب دیدگی سد در زمانی رخ می دهد که مواد منفجره در ارتفاع

قرارگيري مواد منفجره در ارتفاع  102متري مي باشد (شکل  14و
 15حالت تحلیلی  D12و .)U12

صفر از کف سد و با فاصله افقي  10متر قرار دارد (شکل  14و

هنگامی که مواد منفجره در ارتفاع  69و  27متری از کف سد و

 15حالت تحلیلی  D1و  )U1که در اين حالت سد ترک خوردگی

فواصل افقی  20،10و 30متری می باشد ،ترک خوردگی در هر سه

بیشتری را نشان می دهد ،به طوري كه كل نوار عرضي تاج سد طي

حالت مشاهده می شود که میزان آسیب دیدگی در کف سد در فاصله

مي شود و ترك مي خورد .كم ترين آسيب ديدگي به سد در محل

افقی  10متری (شکل  14و  15حالت تحلیلی  U4 ،D7 ،D4و )U7
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U4

U3

U2

U1

U8

U7

U6

U5

U12

U11

U10

U9

شکل  .15پروفیل ترک سد تحت حاالت تحلیلی  U1تا U12
Fig. 15.
Dam
crack
profile
analytical
states
U12
 U1تا
تحلﻴلﻲ
underحاالت
سد تحت
پروفﻴل ترك
:15 U1
to U12شکل

از دیگر فواصل افقی بیشتر می باشد.

سد در گردن سد ايجاد مي شود كه در ارتفاع  27متري عالوه بر ترك

زمانی که مواد منفجره در ارتفاع  27متری از کف سد قرار

قبلي ترك ديگري از سمت پايين دست رویت می شود كه خسارت

می گیرد به مانند ارتفاع  69متری همچنان ترک خوردگی در فواصل

بيشتري در گردن سد به نسبت محل قرارگيري ماده منفجره در

افقی  20و  30متري مشاهده می شود ،با این تفاوت که ترک های

ارتفاع  69متري وارد مي كند (شکل  14و  15حالت تحلیلی  D4و

ایجاد شده در کف سد اندکی بیشتر می باشد (شکل  14و  15حالت

 .)U4با اين تفاسير مي توان نتيجه گرفت عامل ارتفاع نيز به مانند

تحلیلی  D5-D6و .)U5-U6

فاصله ي افقي در ميزان آسيب به بدنه سد داراي اهميت مي باشد.

هنگامي كه در فاصله افقي  10متري در اين دو ارتفاع ماده

آنچه که برداشت می شود موج شوک حاصل از انفجار در

منفجره قرار مي گيرد ،مشاهده گردید که تركي از سمت باالدست

ارتفاع های میانی و نزدیک به کف سد تأثیرات مخرب تری به نسبت
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قرارگیری مواد منفجره در ارتفاع های نزدیک به تاج سد دارد.

 Pmﻓﺸﺎر ﺳﯿﺎل ﺑﯿﺸﯿﻨﻪPa ،

در كليه حاالت با افزايش مقدار ماده منفجره خسارت بيشتري

 θنمایانگر موج ضربه ای بیشینهµs ،

به سد وارد مي شود .هنگامي كه  500كيلوگرم ماده منفجره در

 d tمتغیرخرابی کششی

فاصله افقي  10متري و ارتفاع  27قرار مي گيرد ،مشاهده شد از

 E 0مدول االستیسیته سالمGPa ،

سمت باالدست جوانه زني ترك آغاز مي شود و در همان حالت باقي
مي ماند ،ولي با افزايش مقدار ماده منفجره به  1000كيلوگرم و
اعمال آن در همان مختصات ذكر شده ترك كاملي نوار عرضي سد را

 d cمتغیرخرابی فشاری
عالئم يونانی
 ó tتنش کششی شکستMPa ،

طي مي كند كه اين خود نشان دهنده اهميت مقدار ماده منفجره در

 ó cتنش فشاری تسلیمMPa ،

شدت آسيب به بدنه سد مي باشد.

 ε tplکرنش های پالستیک معادل کششی
 εCplکرنش های پالستیک معادل فشاری

 -5نتيجه گيري
با اندازه گيري فشار هيدروديناميك در نزديكترين نقاط به محل
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