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  چکيده
  

 هاي كرنش و تنش ،تغييرات اين .دارد بتن ترمواالستيسيته خواص بر مستقيمي ثيرأت بتني، سدهاي در حرارت درجه تغييرات
 تعيين يبرا پژوهش، اين در روند. كار هب سد پايداري آناليز در اوليه گذاريبار عنوان به تا ندشد ارزيابي ستيباي آن از ناشي
 بعدي سه محدود المان مدل از ،سد مخزن پشت آب و خورشيدي هاي تابش ،دما تغييرات ثرتأ تحت بتني سد حرارتي پاسخ

 تحليل قابليت كه آزادي درجه شش با گرهي بيست وجهي چهار بلوکي  المان از سازه بندي المان يبرا د.ش استفاده آباکوس
 عمق سد، تاج جاييبجا همانند ،بعدي سه تحليل از آمده دست هب پارامترهاي نتايج شد. استفاده  ،ددار را مکان تغيير و تنش

 است. سد پايداري ارزيابي براي روش اين باالي توانايي دهنده  نشان حرارت، درجه تغييرات اثر بررسي و خورده ترک مناطق
 همچنين دهد.  مي رخ دست پايين سطح از عمقي كم ناحيه در دمايي گراديان و حرارت درجه حداكثر كه دهد  مي نشان ها  تحليل

 توجه قابل خورشيدي هاي تابش آثار دليل هب اطراف تراز  هم نقاط با دست پايين سطح مختلف نقاط بين حرارت درجه اختالف
 يجنتا بررسي .دشو سد بدنه كل در ترك ايجاد و ناپايداري بروز به منجر تواند مي سد، مخزن از برداري بهره به توجه يب لذا ،است
  است. برخوردار محيطي هاي كنش تحت سد حرارتي رفتار بيني پيش در مناسبي دقت از ،پيشنهادي مدل دهد مي نشان

  
  .قوسي بتني سد ،سد جابجايي ،حرارتي تغييرات پايداري، ،حرارتي بار ،محدود المان :كليدي يها واژه
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  مقدمه
 بارندگي، الگوهاي در تغييرات و زمين سطح دماي افزايش
 تقريباً دو ينا كه ندهست اقليم تغيير در قالب هاي پديده
 اين ند.ده قرارمي ثيرأت راتحت آب چرخه ديگر هاي بخش

 و ساخت دوران در همواره که سدها روي پديده،
 قرار آن از ناشي تغييرات و حرارت ريثتأ تحت برداري بهره

 ).٢٠٠١ گارتلينگ، و (ردي گذارد مي اثر نيز دارند،
 بتني سدهاي در حرارت درجه اثر در شده ايجاد هاي ترک

 درجه تغييرات لذا ؛)١٩٩٧ (بوفانگ، است ناپذير اجتناب
 عنوان به بايد آن از ناشي هاي کرنش و ها تنش حرارت،
 از اطمينان منظور به سد، پايداري آناليز در اوليه بارهاي

 گرفته نظر در احتمالي ترميمي اقدامات انجام يا و پايداري
 باعث سد پشت آب وجود ).١٩٨٠ بخمن، و (دافي شوند

 کمتر سد دست پايين دماي ،سال سرد روزهاي در شود مي
 روزهاي در عکس به و شود سد بدنه باالدست دماي از

 دماي از بيشتر سد دست پايين حرارت درجه سال گرم
 تغيير اين ).١٩٩٤ آمريكا، ارتش (مهندسين شود باالدست

 و ناهمگون هاي شکل تغيير دست، پايين به باالدست از دما
 به قوسي خصوص به و بتني سدهاي در را پيچش گاه

 سهم شود مي باعث قوسي سد هندسه آورد. مي وجود
 سد، سطح مختلف نواحي در خورشيدي دريافتي تابش

 دما اختالف نيز سد طول جهت در نتيجه در و متفاوت
 هاي ترک بيشتر ).١٩٩٤ همكاران، و (تيناوي باشد موجود

 حرارت درجه تغييرات دليل به نيز بتني هاي سازه سطحي
 ).١٩٩٣ همكاران، و (لگر آيند مي وجود به اطراف محيط

 طور به معموالً ها ترک اين قوسي بتني سدهاي در
 ؛نيستند مؤثر سد واژگوني يا لغزش پايداري در مستقيم

 بارهاي با حرارتي بارهاي ترکيب هنگام ها آن گسترش ولي
 يخ مداوم سيکل و آب هيدروديناميکي و هيدرواستاتيکي

 پايداري نتيجه در و است قطعي آب شدن ذوب و بستن
 ).١٩٩٦ همكاران، و (آگولو اندازند مي خطر به را سد کلي

 و استكي تحقيقات با حرارتي تحليل براي گام نخستين
 شد. آغاز تحليلي هاي فرمول از استفاده با )١٩٥٧ ( درون

 براي بعدي دو محدود المان روش )١٩٩٣( همكاران و لگر
 ها آن کردند. ارائه را وزني بتني سد حرارتي رفتار محاسبه
 نزديکي در حرارتي شديد گراديان دليل به که دريافتند

 باال قسمت اين کششي هاي تنش سطح بتن، روباز سطح
 و آگولو آيد. مي پيش خوردگي ترک امکان و رود مي

 را بعدي يک محدود اختالف روش يک )١٩٩٦( همكاران

 رفتار يافتن براي تحليلي فرمول يک و ندبرد کار به
 ضخامت و معلوم ارتفاع با مختلف مقاطع در سد حرارتي

 انتقال فرض با )١٩٩٦( گارجا و ژانگ کردند. ارائه متغير
 تحليلي، هاي فرمول از استفاده با و حرارت بعدي يک

 بررسي را بتني حجيم هاي سازه در ها تنش و حرارت توزيع
 هاي فرمول نهي، برهم اصل از استفاده با ها آن ند.کرد

 تغييرات با هوا دماي حرارتي هاي شوک براي را تحليلي
 )١٩٩٥( مووت و ماير آوردند. دست به مثلثي و سينوسي

 رفتار ارزيابي براي بعدي سه محدود المان روش يک از
 سد مختلف نقاط مکان تغيير و ها کرنش ها، تنش و حرارتي
 طول در خورشيدي تابش تغييرات ها آن کردند. استفاده

 اليه سه به دست پايين سطح تقسيم با را دست پايين سطح
 ساده متفاوت، خورشيدي انرژي جذب ضريب با عمودي
 تابش سطح تغييرات ها آن آناليز در بنابراين ؛کردند

 ناديده دست پايين سطح بر سد ارتفاع طول در خورشيدي
 تحقيقات پايه بر )١٩٩٧( همكاران و دائودو شد. گرفته

 در حرارت پيشگويي براي عددي روش يک گذشته
 محدود اجزاي مدل از ها آن دادند. ارائه وزني بتني سدهاي

 دماي تغييرات خود تحليل در و کردند استفاده بعدي دو
 نيز و دمايي گراديان و برف پوشش خورشيدي، تابش هوا،

 و گرفتند نظر در سد در را حرارتي ايتهد متفاوت ضريب
 حرارتي گراديان شديد تغييرات که دريافتند نهايت در

 اتفاق سد غيراشباع و اشباع مناطق مشترک مرز در دمايي
 شود. مي سد بدنه در مجزا اليه دو شامل که افتد مي

 المان مدل يك از استفاده با )٢٠٠٤( قائميان و شيباني
 سد رفتار بر را محيطي مختلف عوامل بعدي سه محدود

 اثر سد پشت آب كه دريافتند و كردند بررسي قوسي بتني
 در دما توزيع چگونگي در هوا به نسبت را بيشتري

 مشخصات روي آب تراز اثر تعيين دارد. سد امتضخ
 انجام )٢٠١٢( همكاران و سويم را قوسي سد ديناميکي

 سطح در قوسي سد طبيعي فرکانس كه دريافتند و دادند
 آب سطوح براي طبيعي فرکانس ولي ؛كند نمي تغيير آب

 يابد مي کاهش حد زا بيش سد ارتفاع نصف از باالتر
 بتن توده در حرارتي هاي تنش ).٢٠٠٦ قائميان، و (شيباني

 هاي تنش تحليل کتابي انتشار با )٢٠١٤( بوفانگ را
 سوابق بررسي .کردند بررسي را بتني هاي سازه در حرارتي

 هيچ طراحي، مباحث از غير که دهد مي نشان مطالعاتي
 تحت سد مخزن پايداري شرايط به توجه با دستورالعملي

 به توجه با سد از برداري بهره يبرا حرارتي هاي تنش
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 وسيله به تا است نشده ارائه گرفته صورت هاي سازي مدل
 لذا کرد؛ مشخص را مخازن از برداشت سياست بتوان آن
 محدود، المان سازي مدل روش از استفاده با مطالعه اين در

 بتني سد در شده ايجاد هاي تنش و حرارتي هاي پاسخ
 از برداري بهره مختلف شرايط ،آن اساس بر و شد تعيين

 سد پايداري دنکر لحاظ با و ها پاسخ اين به توجه با سد
  .شود يم بررسي

  
  ها روش و مواد
 شمال در كرج رودخانه روي اميرکبير) (سد كرج سد

 آب تأمين بهاره، هاي سيالب كنترل هدف با و البرز استان
 و كشاورزي آبياري، مصارف براي آب تنظيم تهران، شرب
 در کرج بتني سد است. شده ساخته آبي برق انرژي توليد

 داخلي زاويه و شعاع که است قوسي دو نوع از مطالعه اين
 اين در .است متغير مختلف ترازهاي در آن هاي قوس

 هاي تنش به )١ (جدول کرج سد پاسخ بررسي به ،مطالعه
  است. شده پرداخته حجمي هاي المان از استفاده با حرارتي

  
  (متر) کرج سد عمومي مشخصات -١ جدول
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 پيشنهادي رويکرد ساختار

 بار نوع دو ثيرأت تحت بتني سدهاي سازه طوركلي هب
 از ناشي حرارتي بار ،اول نوع گيرند: مي قرار حرارتي

 از ناشي حرارتي بارهاي دوم نوع و سيمان تاسيوناهيدر
 نامعيني علت به برداري بهره طول در محيط دماي تغييرات

 عوامل حرارتي مطالعات در ).٢٠١٤ (بوفانگ، سد سازه
 گرفتن نظر در و شناخت که هستند گذار ثيرأت متعددي

 خواهد سازي مدل خروجي در توجهي قابل ثيرأت ها آن
 حرارتي پاسخ تعيين ،پيشنهادي رويکرد هدف داشت.

  .است حرارت درجه تغييرات ثيرأت تحت بتني سدهاي
  

  سازي مدل مراحل
 هاي داده شناسايي سازي، مدل در اول گام ،١ شكل مطابق
 گراديان بايستي سازي مدل در كه آنجا از .است نياز مورد

 آباكوس افزار نرم در گرفته شكل مدل شود بررسي حرارتي
 .است همرفت و تابش اساس بر ABAQUS 6.12 نسخه
 بازتابش ضريب مقدار از: عبارتند نياز مورد هاي داده

 ميانگين آب، سطح بازتابش ضريب اطراف، هاي زمين
 مطلق، حرارت درجه بولتزمان، ثابت باد، سرعت ساالنه
  همرفت. ضريب

 مهندسي قدرتمند هاي افزار نرم جمله از آباکوس افزار نرم
 کامل تئوري است.محدود اجزاء روش به تحليل زمينه در

 محدود المان غيرخطي تحليل بر مبتني افزار نرم اين
 عبارتند افزار نرم اين هاي قابليت و ها ويژگي است. پيشرفته

 صورت به آب تراز آب، دماي هوا، دماي دنکر لحاظ از:
 به رسيده كل خورشيدي تابش واقعي، و روزانه آب تراز
 هاي تابش محاسبه سازي، مدل در خواه دل سطح يك

 صورت به بتني سد مختلف سطوح در پراكنده و مستقيم
 از نقطه هر در ها مكان تغيير و تنش دقيق تعيين روزانه،

 تحليل براي پخشي ترك مدل از استفاده و سد بدنه
 بر بتني سدهاي ترك جهت و موقعيت بررسي و غيرخطي

 براي موارد از بسياري در شكست. مكانيك تئوري اساس
 براساس را ها آن ها سازه در خوردگي ترك لهأمس با مقابله

 مكانيزم اما ؛كنند مي طراحي مقاومتي معيارهاي
 مفاهيم با متفاوت بتني، مصالح در كششي گسيختگي

 هاي تالش دليل همين به است؛ مقاومت بر مبتني معمول
 به قادر کي كه است بوده معيارهايي تدوين جهت در اخير

 که نيا دوم و باشند بتني مصالح شكست روند توجيح
 گسيختگي رفتار بيني پيش در مقاومت معيارهاي ناتواني

  د.کن برطرف را ها سازه
 آباكوس، افزار نرم هاي قابليت به توجه با مطالعه اين در

 ،است لهأمس در موجود مرزي شرايط از يكي كه هوا دماي
 روزانه هواي دماي متوسط صورت به و دقيق طور به

 ديگر از كه آب دماي همچنين د.ش معرفي سد ساختگاه
 آقاي توسط شده ارائه روش اساس بر و است مرزي شرايط
 مختلف اعماق در آب دماي بيني پيش براي بوفانگ
 در را آب دماي محاسبه قابليت روش اين شد. زده تخمين

 به آب تراز برنامه، اين در همچنين دارد. مختلف هاي عمق
 و جابجايي رامقد د.ش وارد روزانه آب تراز متوسط صورت
 گيردار گاه تكيه صورت به سد پاي تراز در چرخشي ممان

 ضروري مرزي شرايط جزء كه شد منظور صفر با برابر و
 سطح يك به رسيده كل خورشيدي انرژي .است مسأله
 هاي تابش مجموع با برابر دلخواه گيري جهت با دلخواه
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 نظر مورد سطح به رسيده پراكنده و مستقيم خورشيدي
 در پراكنده و مستقيم هاي تابش برنامه، اين در است.

 كه دش محاسبه روزانه صورت به بتني سد مختلف سطوح
 تابش مقدار در ثرؤم پارامترهاي تمامي منظور اين براي

 ضريب مقدار است يگفتن است. شده لحاظ رسيده
 سطوح اين پوشش به بستگي اطراف هاي زمين بازتابش

 ضريب د.ش فرض ٢/٠ با برابر اميركبير سد براي كه دارد
 شرايط و خورشيد ارتفاع به بستگي آب سطح بازتابش
 ارتفاع كه آنجا از دارد. بودن ابري نظر از آسمان

 ؛است متغير سال طول در و روز طول در خورشيدي
 ريمتغ روز مختلف هاي زمان در آب سطح بازتابش بنابراين

 آب سطح بازتابش اميركبير سد حرارتي تحليل در است.
 باد سرعت ساالنه ميانگين و ١٥/٠ برابر متوسط طور به

 ٢ شكل در است. شده گرفته نظر در ثانيه بر متر سه
 در سدها حرارتي مطالعات ربر ثرؤم حرارتي هاي تبادل
 سد باالدست در است. شده داده نشان برداري بهره دوران

 با برابر سد دماي است، درياچه و سد مشترك مرز كه
 دماي كه داشت توجه بايد شود. مي فرض درياچه دماي

 خود مخزن آب دماي ثيرأت تحت توجهي قابل طور به سد
 فصول و عمق در آب دماي سدها مخزن تمام در دارد. قرار
 پيشنهادي روش از مطالعه اين در كه است متغير سال

 مرز كه سد آزاد مرز در است. شده استفاده بوفانگ
 طريق از سد است، سد اطراف هواي و سد مشترك
 تبادل خورشيدي تابش همچنين و تشعشع و همرفتي
 يباق و شده جذب تابش اين از قسمتي هك دارد حرارت

 سد ساختگاه هواي دماي بيني پيش شود. مي منعكس
 در موجود هواشناسي هاي ايستگاه اساس بر معموالً

 گيرد. مي انجام هواشناسي ايستگاه ترين نزديك يا ساختگاه
 در سد كم ضخامت به توجه با قوسي بتني سدهاي در

 در هيدراتاسيون گرماي اثر از وزني بتني سد با مقايسه
 بين مرز در همچنين شود. مي نظر صرف برداري بهره دوره
 سد بين مشترك سطح بودن كم دليل به فنداسيون و سد

 تغييرات بودن ناچيز و ديگر مرزهاي به نسبت ،سنگ و
 اطالعات ودنب همچنين و زمان به نسبت فنداسيون دماي
 و سد حرارتي تبادل اثر از زمين دماي تعييين براي الزم

 با بتن ميرايي مدل است. شده پوشي چشم فنداسيون
 در درصد ٣ ضريب با بتن خميري آسيب معيار از استفاده

 سه شامل معيار اين بتني مصالح براي شد. گرفته نظر
 بتن، پالستيسيته رفتار براي نياز مورد پارامترهاي بخش

 كششي خرابي پارامترهاي و بتن فشاري خرابي پارامترهاي
- عمده نقش كششي و فشاري خرابي پارمترهاي .است بتن

 تعيين لذا ؛دارند بتني مصالح واقعي رفتار بررسي در اي
 بتن در خرابي برخورداراست. اي ويژه اهميت از ها آن رامقد

 در د.شو مي آغاز مصالح، در غيرخطي رفتار شروع با
 رامقد باشد، نشده ايجاد خرابي گونه هيچ كه صورتي

 خرابي با و است صفر فشاري و كششي خرابي پارامترهاي
 مقدار دادن با رسد. مي خرابي درصد ١٠٠ يا١  به كامل

 تعريف نيز االستيك خواص پواسون، ضريب براي ٢/٠
 شکل لحاظ به قوسي سدهاي کهاين به نظر د.شو مي

 به ها گاه تکيه به بار انتقال ي نحوه و خود خاص هندسي
 از استفاده ند،هست مطرح عظيم اي پوستهي سازه يک عنوان 

 است توصيه قابل سازي مدل در ١جامد هاي المان
  ).۲۰۱۰ دزفولي، خواجه و زاده (لبيب
 از پي تراز در خصوص به سد ضخامت تعريف براي
 تشابه براي شد. استفاده جامد ضخامت داراي هاي المان
 افزايش دليل به و سد و فنداسيون هاي المان رفتار

 مطالعه، اين در پي، نزديک ترازهاي در سد بدنه ضخامت
 از استفاده با کرج قوسي دو بتني سد بدنه سازي شبيه
 آزادي درجه ۶ با گرهي بيست وجهي چهار بلوکي  المان

 شامل آزادي درجات اين که است گرفته صورت گره هر در
 آزادي همچنين و z و y, xجهت سه در حرکت آزادي

 نمايش قابليت و است z و y, x محورهاي حول چرخش
 اين عددي گيري انتگرال .دارد را بزرگ هاي شکل تغيير
 المان اين با .شود مي انجام گوس روش به المان

 براي المان اين کرد. مدل توان مي نيز را ها اندرکنش
 خطيغير و خطي تحليل ديناميکي، تيکي،استا هاي تحليل

 وجود مدل در سيال که زماني براي همچنين و پيچيده
 سد بدنه مدل در ها المان کل تعداد رود. مي كار به ،دارد
 براي شده انتخاب المان اين که است جامد المان ۳۶۴

 ،دارد وجود حرارت که زماني در مکان تغيير و تنش تحليل
 است. شده گرفته نظر در

  
  سد گاه تکيه سازي مدل نحوه
 سنگ االستيسيته مدول نسبت به توجه با پي سازي مدل
 هر گيرد. مي انجام سد بدنه بتن االستيسيته مدول به بستر
 چه هر ديگر عبارت به يا باشد؛ تر بزرگ نسبت اين چقدر
 بايد که فونداسيون از ارتفاعي باشد، تر سخت بستر سنگ

                                                
1- Solid Element 
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 سنگ چهشود و هر مي کمتر شود، لحاظ سازي مدل در
 از بيشتري ارتفاع بايد باشد، تر نرم و تر االستيک بستر

 بتوان را سد و پي اندرکنش تا شود سازي مدل فونداسيون
 سازي مدل صورت دو به را سد پي عموما کرد. بررسي

 از اينجا در که مکعبي و منشوري سازي مدل کنند، مي
 معيار، يک عنوان به است. شده استفاده مکعبي مدل

 االستيسيته مدل �E آن در که �E� / E نسبت چه چنان

 يک از بيشتر يا برابر بتن االستيسيته مدل :�E و سنگ
 (آخرين سد زير در سنگي پي ارتفاع مکعبي مدل در باشد،

 براي و شود گرفته نظر در سد ارتفاع با برابر بايد سد) تراز
 و کند مي کفايت سد ارتفاع به اي شبکه منشوري، مدل
 ارتفاع برابر دو تا يک از تر کوچک �E� / E هاي نسبت براي
 کل تعداد گيرند. مي نظر در پي سازي مدل براي را سد

  است. جامد المان ۷۳۱ گاه تکيه مدل در ها المان
 

  
  پيشنهادي مدل ساختار مختلف مراحل - ١ شکل

  

  
  اطراف محيط با بتني سد يک حرارتي تبادل - ٢ شکل

  مخزن سازي مدل
 اين که شده استفاده اکوستيک هاي المان از سازي مدل در

 سد پشت آب سازي مدل در گزينه بهترين از نيز المان
 کيلوگرم ۱۰۰۰ سيال چگالي زنيا مورد هاي ورودي .است

 ثانيه بر متر ۱۴۳۰ سيال در صوت سرعت و مکعبمتر بر
 طول مخزن، در موج ميرايي کردن لحاظ دليل به است.
 در است. شده مدل سد ارتفاع برابر سه اندازه به مخزن
 تدريج به سيال هاي المان معموالً گرفته، انجام هاي بررسي
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 انتهاي تا باالدست وجه از خطي حالت به قوسي حالت از
 مخزن انتهاي در که شکلي به ،دهند مي شکل تغيير مخزن

 کردن لحاظ منظور به دهند. مي تشکيل مسطح صفحه يک
 تحليل، در عددي خطاي کاهش و اندرکنش آثار بهتر

 مخزن انتهاي تا باالدست وجه از تناسب به ها المان اندازه
 با تماس در هاي المان در اندرکنش آثار يابد. مي افزايش

 ها المان کل تعداد .است فعال صلب هاي کناره و سد وجه
  .است مايع المان ۱۳۴۰ سد مخزن مدل در

 از: عبارتند سد مدل تحليل در شده گرفته نظر در فرضيات
 که معنا اين به گيرد. مي صورت زمان دامنه در تحليل الف)
 گرفته نظر در تناوب زمان تا صفر از مسأله حل زماني بازه
 واقعي زمان اين ،باشد ديناميکي تحليل چه چنان شود. مي

 تحليل اگر ولي ؛شود مي وارد معادالت حل در و است
 و است مجازي زمان يک در تناوب زمان ،باشد استاتيکي

 شود. مي زياد يا کم برنامه اجراي زمان آن، مقدار به بسته
 مانند استاتيکي پيچيده خطيغير مسايل حل براي معموالً

 گر حل با که شود مي ،توصيه گرفته صورت سازي مدل
 تحليل کل زمان که شود مي پيشنهاد و شوند تحليل صريح

 به مربوط طبيعي فرکانس يا تناوب دوره از تر بزرگ همواره
 آنجا از شود. گرفته نظر در لهأمس ارتعاشي مود شکل اولين

 براي الزم تناوب دوره يا زمان ديناميكي درتحليل که
 در لذا است؛ ثانيه ۳۰ تا ۱۰ بين معموالً قوسي سد تحليل

 گرفته نظر در ثانيه ۲۰ تا صفر از زمان اين مطالعه اين
 و همگن خطي، سد، دهنده  تشکيل ماده ب) شد.

 .است ويسکواالستيک

  
  حاکم معادالت

 و قوسي سدهاي خصوص به بتني هاي سازه در حرارت اثر
 بارهاي كليه لذا ؛برخورداراست اي ويژه اهميت از دار پايه

 بتني سدهاي در بايد حرارتي بارهاي با تركيب در عادي
 دماي يافتن از بعد شوند. گرفته نظر در دار پايه و قوسي

 محدود المان روش از استفاده با سد، المان مدل هاي گره
 توان مي مرجع دماي به توجه با و االستيسيته مسايل براي
 کرد محاسبه زير صورت به را آمده وجود به هاي تنش

  ):۲۰۱۴ (بوفانگ،
)۱(  F� = K δ 
)۲(  K = ∫ ∫ ∫  DBB�dΩ 
)۳(  F� = ∫ ∫ ∫  Dε��B�dΩ 
)۴(  ε�� = α ( T − T�) 

 االستيسيته ماتريس D سختي، ماتريس K فوق، روابط در
 تغيير کرنش رابطه ماتريس B کرنش، و تنش رابطه معرف
 کرنش بردار :��ε گرهي، هاي مکان تغيير بردار δ مکان،

 α و تزريق) (دماي گرهي اوليه دماهاي بردار T حرارتي،
 در است يگفتن است. ماده حرارتي انبساط ضريب

 و همرفت شكل دو به حرارت انتقال مطالعه اين سازي مدل
 با بايستي نتايج استخراج از پس شود. مي استفاده تابش

 را نتايج صحت واقعي مدل يك با سازي مدل مقايسه
 فرمان منحني توان مي سنجي صحت از پس د.کر ارزيابي

 تعريف پايداري معيارهاي اساس بر را سد از برداري بهره
 ميتنظ ونيسيکم( دکر ارائه دمايي مختلف شرايط در شده

 اطالعات که معنا اين به ).۱۹۹۹ ،فدرال يانرژ مقررات
 زير هاي صورت به سد ايمني ارزيابي در بدنه شكل تغيير
 نقاط نسبي يا مطلق افقي جايي جابه - ۱ :شوند مي رسم

 شده، رسم مخزن در آب تراز حسب بر تاج مانند حساس
 از آمده دست به منحني با بايد منحني اين تغييرات

  هرگونه باشد. داشته كلي تطابق سد اوليه طراحي و تحليل
 افزايش با شكل تغيير اين ناگهاني مستقيم نداشتن تناسب

 -۲شود.  بررسي دقت به بايد مخزن آب تراز كاهش يا
 دماي تغييرات حسب بر حساس نقاط افقي جايي جابه

 دما افزايش با معموالً قوسي سدهاي در محيط.
 كاهش با و شده ايجاد باالدست سمت به هايي جايي جابه
 با دست پايين سمت به جايي جابه تغييرات نيز دما
 شوند. مي همسو آب تراز افزايش از ناشي هاي جايي هجاب

 بررسي قابل و معنادار آب ثابت تراز براي منحني اين رسم
 ترازهاي و دماها در ها جايي جابه پوش .است قضاوت و

 مبناي و شود رسم پايداري ارزيابي براي بايستي مختلف
  ).۱۳۹۲ ،نام يب( گيرد قرار نهايي بررسي

  
 نتايج و بحث

 تغيير از حاصل حرارتي بارهاي سدها، حرارتي بارگذاري در
 پايين و باالدست دماي اختالف يا محيط فصلي دماي
 پايين حرارت درجه سال سرد روزهاي در .است مهم دست
 روزهاي در و دست باال حرارت درجه از کمتر سد دست
 پايين به دست باال از دما تغيير اين و است برعکس گرم

 موجب را پيچشي گاه و ناهمگون هاي شکل تغيير دست
 سازي مدل .است مهم بارگذاري اين ارزيابي لذا ؛شود مي
 مدل يک دما، اثر بررسي براي آباکوس محيط در سد

 است تابش و همرفت پارامترهاي به توجه با حرارتي سازي
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 در سد تاج جايي هجاب ميزان آن از حاصل خروجي كه
 مشاهده توان مي نتايج اين در .است ۲ جدول و ۳ شکل
 به نهايي جابجايي جهت حرارتي، سازي مدل با که کرد

 فقط و حرارتي تحليل بدون کهدر حالي است مخزن سمت
 هيدرواستاتيک فشار هيدرواستاتيکي، نيروي سازي مدل با

 اين که دارد را جهت اين خالف در سد جابجايي به تمايل
 که است سد بدنه بر حرارتي تغييرات اثر دهنده نشان امر

 بدنه جابجايي باعث هيدرواستاتيکي نيروي اثر دفع ضمن
 ترين گرم در جابجايي بيشترين شود. مي مخزن سمت به

 شيب بنابراين است؛ مخزن سمت به و مرداد يعني ،ماه
 نواحي و سد تاج به نزديک نواحي در حرارت تغييرات

 در خورشيدي زياد تابش دليل به دست پايين گير آفتاب
 گرم هاي ماه در سد بدنه هاي جابجايي دارد. قرار بااليي حد
 که است سال سرد هاي ماه از بيشتر دست پائين سمت به

 بارهاي از ناشي هاي مكان تغيير شدن همزمان دليل به اين
 .است سال سرد هاي ماه در هيدرواستاتيكي و حرارتي
 ۳ شکل در شده محاسبه عددي رامقد بيان ۲ جدول
 سد بدنه به شده اعمال دماي و آب تراز تغييرات از حاصل

 اين آثار بهتر درک داشتن براي سال، يک طول در
 در که طور همان .است شده، اعمال هاي تنش و تغييرات

 بر زيادي بسيار تاثير سد پشت آب شود، مي ديده ۲ جدول
 کششي تنش کاهش باعث و دارد سد بدنه در دما توزيع

 خوردن ترک از بنابراين شود؛ يم سد باالدست سطح در
 تغييرات کاهش باعث و کند يم جلوگيري ناحيه اين

 اساس اين بر شود. مي جابجايي بر آن اثرات و حرارتي
 شعاعي شکل تغيير ،زياد بسيار احتمال به گفت توان مي

 در که داد خواهد رخ نيز کرج سد تاج در باالدست درجهت
 صورت بيشتري دقت با بايد سد از برداري بهره صورت اين

 مختلف ماه دوازده در محدود اجزاي آناليز نتايج گيرد.
 در باالدست کششي هاي تنش كه دهد مي نشان ۲ جدول

 دليل به ترک بروز امکان نتيجه در و دارد قرار پاييني حد
 طرفي از است. منتفي ناحيه اين در استاتيکي بارهاي
 نرمال تراز و masl ۱۱۶۹۲کرج سد در آب حداقل سطح
masl۱۷۶۵ مخزن تراز متوسط که است حالي در اين.است 

 بوده masl۱۷۵۹ حدود در )،۱۳۸۸( بررسي مورد سال در
 ايجاد به منجر و است نرمال ازتراز تر پايين کمي که

 بنابراين ؛شود مي متر ميلي ۵۰ ميزان به سد تاج جابجايي
 تراز زير به آب تراز کاهش با که داشت انتظار توان مي

                                                
1- Metres above sea level 

 به فشاري حالت از تنش سطح ايمن، برداري بهره حداقل
 اصلي هاي تنش سطح افزايش باعث و شده متمايل کششي
  شود. سد بدنه در کششي

 هاي حالت ايجاد در دما تأثير که دکر بيان توان مي لذا
 ۵ و ۴ هاي شکل است. بيشتر آب فشار اثر از بحراني

 دهد. مي نشان سد در را آب تراز و جابجايي تغييرات
 در ۸۸ تا ۷۸ هاي سال در سد شود مي مشاهده همانطورکه

جايي  است. پوش جابه دهش برداري بهره خشکسالي شرايط
 ۷۵- ۷۱ جايي برداري مانند پوش جابه در شرايط عادي بهره

 دو سمت به و اريب صورت به پوش که طوري بهاست؛ 
  شود. مي باريک انتها

 تغيير محدوده داخل در ۸۸ سال در ها مکان تغيير
 داخل کهحالي در ،اند قرارگرفته ۸۷- ۸۱ هاي دوره هاي مکان
 از ناشي اختالف خصوص اين در شوند. نمي واقع پوش
 آب تراز کاهش اثر در حرارت درجه تغييرات غالب تأثير

 روند داراي سد رفتار گفت توان مي بنابرايناست؛  مخزن
 طول در گرفته صورت هاي مکان تغيير با مطابق و منطقي

، شود مي ديده ۵ شکل در که طور همان .است برداري بهره
 تغييرات تابعآبي غالبا  هاي کم سال در ويژهه ب ها، جابجايي

 باالدست سمت به سد کهاي  گونه بهاست؛  هوا دماي
 در درزها، شرايط ايندر  بنابراين؛ است کرده حرکت
 حالت به، باالدست وشوند   مي فشرده دست پايين قسمت
 توان مي، شده بيان موارد اساس بر افتاد. خواهد کشش
 جهت در شعاعي شکل تغيير زياد بسيار احتمال به گفت

 صورت اين در که داد خواهد رخ سد تاج در باالدست
 گيرد. صورت بيشتري دقت با بايد سد از برداري بهره

آب مخزن  تراز بودن پايين علت به، مدت اين در همچنين
 بدنه از بيشتري سطح طوالني،در يک بازه زماني به نسبت 

 اختالف وگيرد  مي قرار خورشيد مستقيم تابش تأثير تحت
 خواهد کاهش هوا دماي و بتن داخلي دماي بين زماني فاز

 تراز سطح زير هب مخزن سطح منتظره غير کاهش يافت.
 اخير هاي خشکسالي و هوايي و آب شرايط دليل به حداقل

 و سددست  پايين روي خوردگي ترک منبع تواند مي
 جريان دست پايين در کششي ترک نيز و ها ترک گسترش

 آب سطح کاهش از بايد که شود، سد تاج به نزديک و
 اين ايجاد از جلوگيري براي حداقل سطح يرز به مخزن
  .دکر جلوگيري ها ترک
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  ٨٨- ٧٧ دوره طي در آب تراز و جابجايي تغييرات - ٥ کلش
 

  گيري نتيجه
 ساير از را حجيم بتن سازه که مهمي هاي ويژگي جمله از

 نسبتا ابعاد است. آن حرارتي فتارر کند، مي مجزا بتن انواع
 بين دما اختالف ايجاد باعث حجيم بتن هاي سازه بزرگ

 گراديان، اين اثر در و شود يم بتن خارجي و داخلي سطوح
 دارد وجود که قيدي همراه به و ايجاد متفاوت حجم تغيير

 منجر تواند مي که ديآ يم وجوده ب کششي تنش و کرنش
 هايي ترک نبايد قوسي سدهاي در .شود خوردگي ترک به

 امتداد در بتواند بار انتقال تا شود ايجاد سد محور به عمود
 و آب فشار تحت ،بتني سدهاي گيرد. صورت سد محور
 داشت. خواهند قائم خط به نسبت انحرافي حرارت، درجه
 باشند، طراحي معيارهاي حد در ها شكل تغيير كه زماني

 اين از بيشتر جابجايي مقدار اگر ولي ؛بود نخواهد مشكلي
 توجه مورد بايستي سد پايداري ارزيابي براي ،باشد معيار
 روي دما تغيير اثر بررسي به مطالعه اين در گيرند. قرار

 بتني سد بر آب تراز نوسانات گرفتن نظر در با جابجايي
 كه داد نشان نتايج شد. پرداخته (اميرکبير) كرج

 سمت به گرم هاي ماه در سد بدنه هاي جابجايي
 بهامر، اين که است سال سرد هاي ماه از بيشتر دست ينيپا

 بارهاي از ناشي هاي مكان تغيير شدن همزمان دليل
 .است سال سرد هاي ماه در هيدرواستاتيكي و حرارتي

 تابع غالباً آبي کم هاي سال در ويژهه ب ها، جابجايي همچنين
 سمت به سد که يا گونه به است؛ هوا دماي تغييرات
 درزها شرايط اين در بنابراين ؛است کرده حرکت باالدست

 حالت به باالدست و شود يم فشرده دست پايين قسمت در
 خشکسالي شرايط به توجه با طرفي از افتاد. خواهد کشش

 گاهي آب سطح تراز اخير هاي سال در ايران در آبي کم و
 ترک ايجاد و بوده برداري بهره مينيمم سطح از کمتر

 د.شو مي مشاهده سد بدنه در آب افت از حاصل حرارتي
 نرمال تراز و masl ۱۶۹۲ج کر سد در آب حداقل سطح
masl۱۷۶۵ تراز متوسط که است حالي در اين است 
 حدود در ،۱۳۸۸ سال بررسي، مورد سال در مخزن
masl۱۷۵۹ امر نيا است. نرمال تراز از باالتر کمي که بوده 
 عمق تا خوردگي ترک و سد تاج جابجايي ايجاد به منجر
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 در شعاعي شکل تغيير همچنين شود. مي متر ميلي ۵۰
 کاهش و آب تراز بودن پايين علت به نيز باالدست جهت

 بسيار هوا دماي و بتن داخلي دماي بين زماني فاز اختالف
 سطح غيرمنتظره کاهش اساس اين بر بود. خواهد محتمل
 حداقل تراز و مخزن نرمال تراز سطح زير هب مخزن

 و سد دست ينيپا روي خوردگي ترک منبع تواند مي
 جريان دست پايين در کششي ترک نيز و ها ترک گسترش

 آب سطح کاهش از بايد که شود سد تاج به نزديک و
 مناسب هاي سياست ارائه با حداقل سطح يرز به مخزن
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