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تاریخ دریافت مقاله :فروردین ماه 1399
تاریخ پذیرش مقاله :خردادماه 1399

علی دالکی  ، 1سیدمحمد اسماعیل جاللی  ،2علی عالی

انوری 3

 ۱دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
 2دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
 3دانشکده مهندسی معدن ،نفت و ژئوفیزیک ،دانشگاه صنعتی شاهرود.
نام نویسنده مسئول:
علی دالکی

چکیده
برای کنترل تراوش پی ،روشهای مختلفی از جمله احداث پتوی نفوذناپذیر باالدست ،ترانشه های رسی ،پرده تزریق و
دیوار آب بند وجود دارد .سد نرماب از نوع خاکی همگن به ارتفاع  ۶۰متر ،طول تاج  ۸۰۷متر و حجم مخزن ۱۱۵
میلیون متر مکعب است .با توجه به عمق زیاد آبرفت پی سد مورد مطالعه ،برداشت آبرفت تا رسیدن به سنگ بستر
سالم میسر نبوده و استفاده از پرده تزریق آب بند به دلیل عدم تزریق پذیری جنس الیه های پی آن غیر ممکن است.
بر این ا ساس در سد نرماب از دیوار آب بند برای کنترل تراوش در پی استفاده شده است .اساس این روش افزایش
طول مسیر خطوط جریان و در نتیجه کاهش گرادیان هیدرولیکی و دبی جریان عبوری است .دیوارهای آب بند بر
اساس وضعیت زمین شناسی پی و وضعیت فیزیکی و مکانیکی آن طراحی شده و اهمیت فوق العاده ای به  -منظور
کنترل تراوش و ایمن سازی پی سد دارند .در این پروژه تحلیل تراوش از پی و بدنه سد در حال ساخت نرماب به روش
اجزای محدود و با استفاده از نرم افزار  PLAXISانجام شده است .در سد نرماب نگرانی ،در مورد دیوار آب بند است
و الزم است ،شرایط آن پایش شود و تمهیدات الزم برای تعمیر و تقویت دیوار آببند در صورت نیاز انجام شود .در این
تحقیق هدف ،بررسی طرح آب بندی و عملکرد میر و دیوار آب بند در سد خاکی نرماب واقع در شهر مینودشت استان
گلستان ،با استفاده از نرم افزار نشان دهنده پیوستگی در جریان پایدار و توزیع خطوط جریان و هم پتانسیل به صورت
منطقی است .به لحاظ پایداری سد که به صورت جانبی برآورد شده نیز مشخص شده که سد دارای توانمندی در مهار
تغییرشکل ها است .همچنین تحلیل تنش موثر نشان میدهد که روند اجرای دیوار آببند به صورت پایین به باال در
طراحی سد با موفقی ت اجرا شده و عملکرد آن نیز با کاهش تنش عمقی و هدایت جریان به محدوده سد تایید میشود.
این مساله نشان دهنده کاهش نفوذپذیری رسوبات توسط دیوار آببند است.
کلمات کلیدی :سد خاکی ،دیوار آب بند ،نشت ،روش اجزای محدود ،نرم افزار PLAXIS
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دیوار آببند پی سد نرماب

مجله علمی رویکردهای پژوهشی در علوم زمین (سال پنجم)

مدل سازی و تحلیل عددی بررسی علل انحراف از عملکرد پیشبینی شده
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مقدمه
سد سازی از دیرباز از مهمترین موضوعات مورد توجه دولتها و جوامع بوده ،تا جایی که توسعه صنعت سد سازی عاملی بسیار
مهم در حفظ اقتدار ،استقالل و اعمال قدرت یک دولت در مراودات سیاسی به خصوص در برابر کشورهای همسایه اش میباشد.
این موضوع با توجه به پدیده گرم شدن زمین ،افزایش جمعیت و محدودیت منابع آب در آینده اهمیت ویژهای به خود میگیرد،
با پیشرفت علم و تکنولوژی و ضرورت استفاده بهینه از منابع آب ،احداث انواع مختلف سدهای بلند توسعه قابل توجهی یافته است.
در این بین سدهای خاکی بهدلیل کاربرد مصالح ارزان قیمت ،اجرای ساده و امکان اجرای آنها بر روی بسترهای آبرفتی مورد
توجه بیشتری قرار گرفته است.
روش مناسب برای یک سد بستگی به عوامل مختلفی دارد یکی از روشهای معمول جهت کنترل تراوش و کاهش نفوذ پذیری
پی سدها استفاده از دیوارهای آببند میباشد .عمدهترین کاربرد دیوارهای آببند در زیر سدهای خاکی و سنگریزهای است .این
گونه المانهای آب بند از تغییر شکل پذیری باال ،نفوذپذیری کم و مقاومت فشاری متناسب با فشارهای اعمال شده برخوردار بوده
و استفاده از آنها در خاکهای ریزشی ،زمینهای سست و اشباع ،خاکهای ریزدانه و نیز گاهی جهت ترمیم هسته رسی سدها
مقرون به صرفهتر از سایر روشها است .وقتی که پروژه یک سد در زمینهای با خاک ضعیف مطرح میشود باید دیوار آببند
انعطاف پذیر و نرم باشد تا در مقابل تغییر مکانهای زمین مقاوم باشد و مقاومت کافی برای تحمل تنشهای ناشی از وزن سد را
داشته باشد .ضمن اینکه بایستی به وظیفه کنترل تراوش خود به طور صحیح عمل نماید.
با توجه به این که تخریب تعداد قابل توجهی از سدها ناشی از عدم کارایی مطلوب دیوار آببند بوده است ،میتوان به اهمیت
ویژه اینگونه سازهها پی برد .عدم کارایی دیوار آببند ،غالب ًا در اثر گسی ختگی و یا شکستگی دیوار و یا نفوذ آب در محل اتصال
دیوار آببند و هسته سد پیش میآید که نتیجهی آن نشست هسته و در برخی موارد تخریب سد میباشد.
سد نرماب در شهرستان مینودشت استان گلستان از نوع خاکی همگن با هستهی رسی بوده و دارای حجم مفید مخزن ۱2۵
میلیون مترمکعب است .ارتفاع سد از بستر رودخانه  ۶۰متر ،عرض تاج آن  ۱۰متر و طول تاج سد  ۸۰۷متر و همچنین عرض پی
 4۱2متر است .ذخیره سازی رژیم سیالبی رودخانههای نرماب ،چهل چای و خرمالو در مخزن سد نرماب و رهاسازی آن مطابق با
نیازهای زراعی در اراضی پایاب ،اصالح سیستمهای توزیع آب از طریق احداث شبکههای آبیاری و زهکشی مدرن ،توسعه کشاورزی
در اراضی تحت پوشش ،رها سازی آب تنظیم شده برای قسمتی از اراضی تحت پوشش سد وشمگیر ،کاهش میزان رسوبات وارده
به مخزن سد وشمگیر و بهبود وضعیت آن ،استفاده صحیح از منابع آب زیرزمینی و تلفیق آن با آب سطحی و تامین آب شرب و
صنعت منطقه ،از اهداف ساخت سد نرماب میباشد [شرکت سهامی آب منطقهای استان گلستان].
ضرورت و اهمیت تحقیق
سدها یکی از با اهمیتترین سازههای ساخت دست بشر به شمار میروند و عدم توجه به طرح صحیح و پایش آنها ،عالوه بر
تحمیل هزینههای زیا د به اقتصاد پروژه ،ممکن است منجر به تبعات جانی ،اقتصادی و اجتماعی متعددی شود .بنابراین باید سدها
از جنبههای مختلف مورد بررسی و نظارت قرار گیرند.
ال ناتراوا ساخته میشوند ،لذا ،در اغلب موارد جریان آب زیرزمینی وجود دارد.
از آنجایی که سدها به ندرت روی زمینهای کام ً
فرار آب ذخیره شده در پشت سدهای خاکی از طریق پی سد در صورتی که کنترل مناسب وجود نداشته باشد ،میتواند باعث بروز
مشکالت جدی برای سد شود .بیشترین مشکل ،ناشی از افزایش گرادیان خروجی آب بوده است که سبب شناوری ذرات خاک
در پاشنهی سد و در نتیجه آغاز حرکت ذرات خاک میشود.
در این مطالعه ،تحلیل آبگذری پی و مزایای استفاده از دیوار آب بند بتن پالستیک و مقایسه آن با سایر روشهای آببندی در
سد نرماب ،همچنین بررسی عملکرد دیوار ،دارای اهمیت است.
در سد نرماب نگرانی ،در مورد دیوار آببند است و الزم است شرایط آن پایش شود و تمهیدات الزم برای تعمیر و تقویت دیوار
آب بند در صورت نیاز انجام شود .معموالً پس از احداث دیوار آببند ،پایش انجام میشود تا چگونگی عملکرد دیوار مشخص شود
تا در صورت نیاز تزریق انجام شود .یکی از مواردی که ممکن است با وجود آنها نیاز به تزریق باشد ایجاد پانلهایی در داخل دیوار
آببند است که در صورت بازشدگی یا انحراف ،تزریق انجام میشود .یکی دیگر از دالیل این است که ،طراحی درست نباشد و یا
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این که کیفیت اجرا مناسب نباشد و آب بندی به صورت کامل محقق نشود ،مشکالت اجرایی در سه بخش تأمین مصالح ،طرح
اختالط و مشکالت عملیاتی قابل بررسی است .عدم تأمین مصالح مناسب ،طرح نامناسب اختالط آنها و در نهایت اجرای نامناسب
دیوار آببند هر یک میتواند مشکالت جدی در عملکرد دیوار آببند به وجود آورد .همچنین در صورت اجرای مناسب دیوار
آببند ممکن است با گذشت زمان دیوار آببند به دلیل جابه جایی های زمینی آسیب ببیند و در عمل وظیفه آببندی را به
درستی انجام ندهد .از این رو بررسی عملکرد دیوار آببند پی سد نرماب یکی از مسائل دارای اهمیت است.
اهداف
هدفهای انجام این پروژه عبارتاند از:
 بررسی طراحی دیوار آببند پی سد نرماب با توجه به دادههای موجود. بررسی چگونگی عملیات اجرایی و پایش حین اجرا. بررسی و تحلیل نتایج ابزارگذاری شامل ،نشستسنج ،پیزومتر ،انحراف سنج و فشارسنج. ارزیابی عملکرد دیوار آببند. مدلسازی و تحلیل عددی مدل. بررسی علل انحراف از عملکرد پیشبینی شده. ارائه راهکارهایی برای اصالح دیوار آببند.روش انجام تحقیق
با انجام مطالعات میدانی و جمع آوری اطالعات ابزار های دقیق نصب شده در بدنه و پی سد از سایت سد نرماب و سازمان
آب منطقهای استان و مهندسین مشاور طراح سد و همچنین مطالعه راهنمای نرم افزار ، plaxisسد نرماب مدلسازی شده و
مورد تحلیل عددی قرار گرفته و با استفاده از اطالعات ابزارهای دقیق کار گذاشته شده در پی و بدنه سد ،کالیبره میگردد و سپس
رفتار دیوار آببند بتن پالستیک مورد تحلیل قرار میگیرد.
پیشینه تحقیق
 )۱9۸۷( Geol et alدر مقالهای به بررسی کنترل تراوش در سدهای خاکی به وسیلهی دیوار آببند پرداختهاند .در این مقاله
روشهای کنترل تراوش در سد  Kapurدر هند پرداخته شدهاست که عالوه بر دیوار آببند از پتوی نفوذناپذیر نیز برای کنترل
تراوش استفاده شده است .نتایج نشان میدهد که بدون پتو ،حتی برای  %9۰عمق دیوار آببند ،تراوش فقط  %۵۰کاهش مییابد.
در این سد پتوی نفوذناپذیر باالدست راه حل خوبی است .طول بهینهی پتو  ۵تا  ۵/۷برابر ارتفاع دریاچه میباشد.
 )۱992( Qizheng et alدر تحقیقی به بررسی تحلیل غیر خطی دیوار بتن پالستیک ،بررسی نتایج آزمایشگاهی بتن
پالستیک مورد استفاده در دیوار آببند و تأثیر نوع سازه و شرایط بارگذاری دیوار آببند در رفتار بتن پالستیک پرداخته شده است.
نتیجهی این مقاله این است که بتن پالستیک مزایای زیادی نسبت به بتن معمولی در مقایسهی نیازهای کنترل تراوش ،مالحظات
اقتصادی ،ایمنی سازهای را دارد .بنابراین در دیوار آببند بتن پالستیک معقولتر به نظر میرسد.
شهبازیان اهری و همکاران ( )۱3۷9در مقالهای به بررسی اندرکنش استاتیکی سد ،پی و دیوار آببند بتن پالستیک در پیهای
ناهمگن سدهای خاکی پرداختهاند .در این مقاله به بررسی پارامتریک اندرکنش دیوار و پی مجاور آن برای تعیین اهمیت هرکدام
از پارامترهای مرتبط به مسأله داشته تا وضعیت تنش – کرنشهای بهوجود آمده در مصالح دیوار آببند را تا حدودی روشن سازد.
از نتایجی که در این مقاله بهدست آمد این بود که دیوار آببند در داخل پی ناهمگن تا حدودی از کرنشهای پی پیروی میکند و
همچنین نشان داده شده که با افزایش طول امتداد یافته ی دیوار داخل هسته (نیلینگ) ،مقادیر کرنش دیوار به شدت افزایش
مییابد و مدول االستیک مصالح بتن پالستیک تأثیر چندانی روی کرنشهای واقع شده در آن ندارد ولی مقاومت باالی مصالح دیوار
به شدت مقادیر کرنش دیوار را تحت تأثیر قرار داده و کاهش میدهد.
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نیلی و همکاران ( )۱3۸4با ساخت تعدادی نمونهی بتن پالستیک و بتن معمولی مشخصات آنها از جمله مدول االستیسیته،
مقاومت فشاری ،اسالمپ ،هدایت الکتریکی و نفوذپذیری را بهدست آورده و سپس با کمک نرمافزار  ANSYSو تحلیل کامپیوتری
به بررسی رفتار دیوار آببند پرداختند تا نحوهی رفتار دیوار در اثر تغییرات پارامترهای تشکیل دهندهی آن مشخص گردد .نتایج
حاصل از تحلیل کامپیوتری حاکی از این بود که مهمترین پارامتر در تشخیص رفتار بتن پالستیک مدول االستیسیتهی آن میباشد
که باید در طراحی دیوارهای آب بند مورد توجه قرار گردد .لذا اثر دیگر پارامترها بر مدول االستیسیته مشخص گردید و آن گاه اثر
مدول االستیسیته بر رفتار دیوار آببند بررسی گردید.
رحیمی شعرباف ( )۱3۸۷در تحقیقی به بررسی وضعیت تنش -کرنش سیستمهای مختلف اتصال دیوار آب بند بتن پالستیک
به هستهی سدهای خاکی در تحلیل استاتیکی و دینامیکی پرداخته است و نتایج تحلیل تنش-کرنش را برای سیستمهای مختلف
اتصال ارائه کرده است .در مقایسه بین عملکرد سیستم های مختلف برای حالت تحلیل استاتیکی بهترین عملکرد مربوط به دال
ضخیم بتنی یا بتن پالستیک در تراز بین پی و هسته میباشد و برای حالت تحلیل دینامیکی بهترین عملکرد مربوط به نفوذ دیوار
در هسته میباشد.
 )2۰۰۸( S . Rampello et aدر مقالهای به بررسی پاسخ زلزله در سدهای خاکی همگن پرداخته اند و نتایج تغییر مکان و
تنشها را برای این نوع تحلیل در سدهای خاکی نشان دادهاند و نتایج شتاب برای تاج سد را نشان داده اند .در این مقاله از نرمافزار
 PLAXISاستفاده شده است و تغییرات جابجایی و شتاب برای تاج سد ارائه کرده است.
پاکباز و همکاران ( ،)2۰۰9با مدل  Seep-3Dبه ارزیابی ساخت دیوار آببند بتن پالستیک در تکیهگاه راست و چپ سد
خاکی کرخه در کاهش مقدار تراوش پرداختند .نتایج آنها نشان داد که با ساخت دیوار آببند چپ و راست مقدار تراوش به
ترتیب  ۶۰و  2۰درصد کاهش مییابد.
انواع دیوارهای آببند
کنترل تراوش از زیر پی سدها به روشهای مختلفی صورت میگیرد .جنس الیههای زمین در محل پی سد ،میزان اهمیت
سد و تکنولوژی اجرایی قابل دسترسی از جمله عوامل مؤثر در انتخاب روش کنترل تراوش میباشند .پردة تزریق ،آببند سپری،
دیوار آببند و ...از روشهای اصلی و متداول کنترل تراوش از پی سدها هستند .به طور کلی دیوارهای آببند را به تمام قد ،نیمه
قد۱و پتوی غیر قابل نفوذ 2تقسیم میکنند .در ادامه هر یک از موارد باال توضیح داده خواهد شد.
دیوار آببند تمام قد :
دیوار آببند تمام قد ،تمام الیه نفوذپذیر را رد کرده و در داخل الیه نفوذ ناپذیر زیرین فرو میرود .انتخاب آن بستگی به
میزان نفوذپذیری پی و الیههای زیرین آن ،میزان آبی که تراوش میشود ،مسائل ناشی از شدت تراوش آب در طوالنی مدت و
نهایت ًا ارزش آب و مقایسه بین آببند تمام قد با سایرگزینهها دارد .انواع دیوار آببند تمام قد در ادامه شرح داده میشود:
ترانشه آببند :3کاربرد ترانشه آببند در پی های نفوپذیر کم عمق است .در این روش مصالح هسته بهصورت کلید در تمام
یا قسمتی از قاعده هسته به داخل پی فرو میرود و حداقل یک متر داخل الیه نفوذناپذیر کف میشود .ترانشه آببند ،در شالوده
سد یعنی در قاعده آن حفر شده و از مواد رسی و نفوذناپذیر کامال متراکم پر میشود .شیب کنارههای آن حدود  4۵درجه در نظر
گرفته میشود و اندازه و عمق آن بستگی به شرایط دارد و محل محور آن ممکن است منطبق به محور مغزه سد و یا در سمت
باالدست جلوتر از محور قرار گیرد .در شرایط الیههای قابل نفوذ با ضخامت کم ،این روش یکی از اقتصادی ترین روش هاست
بتن پالستیك :4بتن پالستیک متشکل از مخلوط سیمان ،آب ،سنگدانه و بنتونیت است که گاهی میتواند همراه با ماسه و
شن ریز نیز باشد .بتن پالستیک بتنی با مقاومت بسیار کمتر از بتن معمولی ،شکلپذیری زیاد و نفوذپذیری پایین میباشد .در
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زمینهای آبرفتی با خاک ضعیف که الزم است دیوار آببند انعطاف پذیر باشد و نیز مقاومت کافی جهت تحمل تنشهای ناشی
از بارگذاری سد را داشته و همچنین تراوش از زیر پی سد را کنترل کند ،بتن پالستیک مصالح مناسبی است .دیوارهای آببند
بتن پالستیک دارای خصوصیات انعطاف پذیری باال ،نفوذپذیری کم و مقاومت فشاری متناسب با فشار اعمالی بوده و از اینرو در
مناطقی که پی سست ،ضعیف و نفوذپذیری باالیی دارند بهکار میروند.
ترانشه پر شده از گل روان :5این دیوارهها عمدت ًا در امریکا توسط دراگالین ،بیل مکانیکی بازوبلند و گراب ساخته میشوند.
مصالح آبرفتی پس از حفاری در کناره ترانشه ریسه میشوند .بنتونیت بهمیزان  3تا  ۵درصد و گاهی سیمان روی مصالح آبرفتی
ریخته شده و با بولدوزر اختالط انجام میگردد .سپس مخلوط آبرفت و بنتونیت از یک طرف توسط بولدوزر بداخل ترانشه هل
داده میشود  .پایداری ترانشه با دوغاب بنتونیت تامین میگردد.
دیوار دیافراگمی :6دیوارهای دیافراگمی ،یک سیستم آببند است که از یک یا چند دیوار به فاصله چند متر از هم (معمو ًال
حدود  3متر) تشکیل شده است .ضخامت هر دیوار  34تا  84سانتیمتر است .جنس هر دیوار دیافراگمی می تواند از بتن یا بتن
پالستیک باشد .در بعضی از پروژه سدهای خاکی اجرا شده دیوارهای دیافراگمی از طریق تزریق نیز ساخته شده اند.
تزریق :7تزریق عبارت است از پمپ کردن ماده تزریق به شکل مایع به درون حفرههای خاک و سفت شدن آن که در نتیجه
مقاومت مکانیکی خاک بهبود مییابد .در تزریق نفوذپذیری و درجه تحکیم خاک بهعلت پر شدن حفرههای خاک کاهش مییابد.
در آبرفت و سنگهای ضعیف اجرای دیوار آببند بر تزریق سیمان ارجح است.
از تزریق برای موارد زیر میتوان استفاده کرد:
 -۱نفوذناپذیر کردن یک منطقه در زیر یا اطراف یک سازه به منظور دستیابی اهداف زیر:
الف) بهدست آوردن یک دیوار آببند دائمی (  )Cutoff wallبا کیفیت متوسط در عمقهای زیاد و با کیفیت خوب درعمق-
های کم.
ب) احداث یک دیوار آببند موقت در دوره ساخت یک سازه
 -2تحکیم خاک پی به تنهائی و یا همراه با جلوگیری از تراوش آب.
شمع کوبی :8با ساخت شمعهای کنار هم دیوار آببند اجرا میشود .مزیت آن قابلیت اجرا در هر نوع زمینی از قبیل آبرفت
با بولدر و سنگهای کارستیک است.
روشهای دیگری هم در این دسته بندی قرار می گیرد که کمتر مورد استفاده قرار میگیرند.
دیوار آب بند نیمه قد:9
هرگاه وضع الیههای پی سد طوری باشد که نفوذ پذیری با عمق کاهش یابد یا بستر سنگ در عمق زیادی واقع شده باشد و
از لحاظ اقتصادی ساخت یک دیوار آببند تمام قد مقرون به صرفه نباشد ،میتوان از دیوار آببند نیمه قد (نیمه دیواره) استفاده
کرد .در این شرایط مقدار تراوش آب در عمق کاهش مییابد اما قطع نمیشود.
عوامل موثر در تغییر شکل
مقاومت و تغییر شکل پذیری به میزان زیادی به یکدیگر مربوط هستند و هر عاملی که بر روی یکی از آنها اثر بگذارد دیگری
را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد .بنابراین عوامل مهم مؤثر بر روی مقاومت و تغییر شکل پذیری عبارتند از:
 .۱نسبت سیمان به آب ( .2 )C/Wنوع سیمان  .3از دست دادن آب به علت عمل زهکشی
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اصوال مقاومت و تغییر شکل پذیری تابعی از ( )C/Wو نوع سیمان و دانه بندی مصالح هستند و هر قدر نسبت  C/Wبزرگتر
و یا سختی مصالح دانهای یا تیز گوشه بودن آنها بیشتر شود ،مقاومت فشاری بیشتر میشود و هم چنین پیوستگی مصالح دانهای
نیز مقاومت فشاری را افزایش میدهند [ .]Ambraseys ،۱9۶۷نتایج آزمایشات بر روی دو نوع بتن پالستیک با مشخصات خاص
تغییرات مقاومت و تغییر شکل پذیری با نسبت سیمان به آب و نوع سیمان نشان داده میشود.

شکل  ،1آزمایش سه محوری بر روی بتن پالستیك (تاثیر نوع سیمان و در فشار قرار گرفتن) [ )1( .]ICOLD ،۱9۸۵انحراف
تنش (  )2( ،)𝜎1 − 𝜎3کرنش )3( ،گسیختگی )4( ،نوع سیمان  )5( ،Pسیمان نوع روبارهی آهن گدازی  BLFبا  %70روباره
()CLK

همچنین میزان بنتونیت هم برروی تغییر شکل پذیری تاثیر دارد .به طور خالصه تاثیر میزان بنتونیت بر تغییر شکل پذیری را
میتوان با موارد زیر بیان کرد:
الف  -مدول االستیک اولیه بتن پالستیک تحت شرایط سه محوری و تحکیم یافتگی تا  3برابر میتواند افزایش یابد.
ب -مقاومت سه محوری تحکیم یافته بتن پالستیک تا  ۱۰برابر بیشتر از مقاومت تک محوری (تحکیم نیافته) میباشد [،۱9۶۶
.]Clough
ج -سرعت بارگذاری و تنشهای همه جانبه تاثیر به سزایی در کرنش گسیختگی بتن پالستیک خواهد داشت.
دیوار آببند بتن پالستیك سد نرماب
روش اجرا
با توجه به سیستم ترکیبی فرض شده (پرده آببند و دیوار بتن پالستیک) ،اتصال مناسب دیوار به پرده آببند بایستی در نظر
گرفته شود .بنابر این دیوار آببند در محل اتصال واقع در جناحین سد (نقاط  Qو  )Pپس از تزریق گمانههای پرده آببند در محل
اتصال و با در نظر داشتن مقدار همپوشانی الزم احداث میگردد .از آنجا که خاکریزی بدنه سد در هر بخش مستلزم اتمام احداث
دیوار آب بند تحتانی است ،با لحاظ کردن مشخصات فنی خاکریزی در مورد حداکثر اختالف ارتفاع مجاز خاکریزی بدنه در طول
سد ،احداث دیوار از یک سمت شروع شده و پس از اتمام بخشی از آن (همزمان با ادامه عملیات) ،خاکریزی نیز شروع میگردد.
به منظور اجرای دیوار آببند مراحل زیر صورت میگیرد:
 -۱تهیه نقشههای اجرایی دیوار آب بند از قبیل نقشههای پانل بندی ،تعیین میزان همپوشانی پانل ها طبق مشخصات فنی،
تعیین تراز اجرایی و فازبندی مسیر دی وار آب بند و طراحی راه های دسترسی الزم جهت انتقال دستگاه حفاری.
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 -2ساخت حوضچههای گل حفاری :این حوضچهها شامل حوضچه گل تازه ،گل کارکرده ،آب تازه و ایستگاه پمپاژ میباشد.
حجم حوضچهها به گونهای طراحی میگردد که همواره حداقل  2/۵برابر حجم بزرگترین پانل ،ذخیره گل تازه وجود داشته باشد
( ۶۰۰مترمکعب) .پیش بینی میشود در این پروژه به احداث  3حوضچه گل نیاز باشد.
 -3خاکبرداری و آماده سازی بستر تا تراز  ۱۵۵متر جهت اجرای رس تماسی و بدنه در محل احداث پانل های موردنظر.
 -4اجرای رس تماسی به عرض  4متر و خاکریزی بدنه با عرض حداقل  ۵۰متر در محور سد تا ارتفاع  2متری (تراز )۱۵۷
مطابق مشخصات فنی الزم.
 -۵اجرای پالتفرم رسی ،ساخت گایدوال و پالتفرم محل استقرار دستگاه حفاری طبق مشخصات فنی به گونهای که استقرار
دستگاه حفاری و پایداری آن تضمین گردد.
 -۶لوله کشی و انتقال لولههای گل تازه و کارکرده به محل پانل.
 -۷انتقال دستگاه حفاری هیدروفرز به محل حفاری پانلها و ست کردن دستگاه از لحاظ موقعیت ،امتداد و قائم بودن.
 -۸انجام عملیات حفاری تا رسیدن به تراز مورد نظر طبق مشخصات فنی .حفاری ها بر اساس روش  Pو ( Sپانلهای اولیه و
ثانویه) (شکل  )2صورت می گیرند .در شکل  2نمایی از یک پانل آب بند نشان داده شده است.

شکل  ،2چگونگی پانل بندی دیوار آببند بر اساس روش  Pو .S

شکل  ،3نمایی از یك پانل دیوار آب بند.

 -9پس از اتمام کار حفاری و انجام کنترلهای الزم ،عملیات بتن ریزی صورت میگیرد .کار بتن ریزی با استفاده از لولههای
ترمی انجام میشود .برای پانل های با عمق بیش از  3۵متر با یک لوله ترمی کار بتن ریزی صورت میگیرد .برای پانل های کم
عمق میت وان عملیات حفاری سه پانلی را مورد بررسی قرارداد و چنانچه به تایید دستگاه نظارت برسد ،عملیات بتن ریزی این گونه
پانل ها با دو لوله ترمی (جهت افزایش راندمان) صورت خواهد گرفت.
 -۱۰همگام با پیشرفت اجرای دیوار آب بند ،عملیات برچیدن گایدوال و تریم دیوار انجام میشود .پس از اتمام عملیات اجرایی
و گذشت  ۷روز عملیات برداشتن گایدوال ها و پالتفرم صورت گرفته و متناسباً عملیات خاکریزی هسته رسی ادامه خواهد یافت.
طراحی پرده آب بند و آنالیز بازگشتی
هنگامیکه یک دیوار آببند سد طراحی یا اجرا میگردد ،به منظور ارزیابی عملکرد آن در راستای تغییرات محیط ژئوتکنیکی
که بر روی خصوصیات ژئومکانیکی و زمینشناسی مهندسی محدوده و بستر سد تاثیر دارد ،از آنالیز بازگشتی استفاده میگردد.
هدف از بکارگیری این رویکرد ،ارائه یک پاسخ منطقی به آنچه که عملکرد سد و دیوار آب بند بعد از عملیات آبگیری و طی شرایط
جریان پایدار ۱۰سد است ،پرداخته میشود .بدین منظور عموماً از روشهای تحلیل استاتیکی (و بعض ًا دینامیکی) بهره گرفته میشود.
در مهندسی ژئوتکنیک رویکردهایی که به منظور ارزیابی بازگشتی مطرح میگردند ،عموماً برای حالت بلندمدت و تحلیلهای
ساختگاهی موثر مد نظر است .زیرا که تغییرات سد را نسبت به شرایط بلندمدت و بعد از آبگیری مشخص میکند .بطوریکه برخی
تغییرشکلها (که ناشی از میدان تنش برجا) در محدوده سد میباشند ،با اجرای دیوار آببند تغییر کرده و ماهیت جدیدی به خود
میگیرند .به چنین رفتاری ،کرنش پالستیک محیط اطالق میگردد که ناشی از عامل آب میباشند که بصورت جریان سطحی (آب
پشت سد) و فشار آب منفذی ظاهر میشود .با انجام آنالیز بازگشتی میتوان شرایط تنش-کرنش که با هدف آگاهی از رفتار سد در
Steady state
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حاالت مختلف ساخت و بهرهبرداری است ،برآورد و میزان تغییرشکلهای قبل و بعد از ایجاد دیوار آببند را در سد بصورت مکانی
تحلیل کرده و گزارش نمود .همچنین با بکارگیری از این نتایج میتوان میزان عملکرد پرده آببند (دوغاب تزریقی) را نیز مورد
بررسی قرار داد.
رویکرد عددی مورد استفاده در تحلیل
مجزا۱2

محدود۱۱

( ،)DEMروش
( ،)FEMروش المان
روش های عددی مشتمل بر متدهای مختلفی از جمله روش المان
المان مرزی )BEM( ۱3و ...میباشد .از این میان روش المان محدود ( )FEMبه دلیل مفروضات الگوریتمیک خود که برای تحلیل
در محیطهای پیوسته بکار گرفته میشود ،میزان بازده خوبی در مطالعات محیط خاک و آبرفت دارد .نرمافزار  Plaxisیک برنامه
کامپیوتری تحلیل دوبعدی )2D( ۱4به منظور تحلیل پایداری ،تغییرشکل ،نشست ،تراکم ،تحکیم و نشت تحت شرایط استاتیکی و
دینامیکی در زمینه ژئوتکنیک معرفی و توسعه داده شده است .در تحلیلهای عددی المان محدود ،تحلیل بصورت اجرای شبکه
بندی بنام نودها (گرهها) استوار میباشد که تغییرات مکانی (جابجایی) ،تمرکز تنش بر روی این گرهها و شبکهها بصورت پیوسته
مورد ارزیابی قرار میگیرد .انجام تحلیل پیوسته ،کاربری راحت ،امکان تعریف شرایط بصورت گرافیکی ،ارائه نتایج بصورت گرافیکی
از جمله مهمترین ویژگیهای استفاده از نرمافزار  Plaxisاست .اما مزایای اصلی این نرم افزار ازجمله توانمندی باالی آن در
تحلیلهای عددی و ارائه جوابهای گرافیکی و دقیق یکی از مهم ترین رویکردهای مد نظر در استفاده آن به شمار میآید.
نتایج حاصل از تغییرشکلهای رخ داده قبل و بعد از اجرای پرده آببند در تفسیر نتایج تغییرات تراوشی و ارزیابی شرایط فشار
آب منفذی ایجاد شده در محدوده محور سد ،هسته و بدنه مورد ارزیابی قرار گرفته است .هر گروه از شبیهسازیها در سه مرحله
مدلسازی به شرح زیر قابل تقسیمبندی میباشد:
 مدلسازی هندسی و ارائه شرایط مرزی مدل تخصیص خواص و ارائه مدل رفتاری مدل -مدلسازی مکانیکی و تحلیلهای تراوش

شکل ،4وضعیت فشار آب منفذی اولیه در محدوده سد قبل از اجرای آببند
11

Finite Element Method
Distinct Element Method
13
Boundary Element Method
14
Two-dimensional
12
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شکل ،5وضعیت فشار آب منفذی اولیه در محدوده سد بعد از اجرای آببند
مدل مکانیکی برای قبل از اجرای دیوار آببند
در مرحله مدلسازی مکانیکی مدل مدل نهایی شده و آماده تحلیل میباشد .بدین منظور مدل طی سیکلهای مشخص تحت
رفتار پالستیک مورد حل( ۱۵محاسبات) قرار گرفته و خروجی تحلیل مورد بررسی و تفسیر قرار میگیرد .در مدلسازی مکانیکی،
تغییرشکلهای ایجاد شده در سد و محیط از شرایط اولیه به شرایطی که بعد از آبگیری سد و ساخت دیوار آببند ،محاسبه گردیده
و میزان تغییرات و جابجاییها در گرههای تحلیل برآورد میگردد .این اطالعات در ارزیابی تراوش از بدنه و بستر سد در طی مراحل
قبل و بعد از ساخت دیوار آببند و طی آبگیری سد (تحلیل بلندمدت) مورد استفاده میباشد .نتایج حاصل از حل مدل مکانیکی
برای شبیهسازی قبل از اجرای دیوار آببند ارائه داده است.

شکل .6وضعیت کرنش کل در محدوده سد قبل از اجرای آببند
Solve

15
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این مرحله نیز همانند مرحله مربوط به قبل از اجرای دیوار آببند میباشد .اما تفاوت اصلی این بخش اجرا شدن دیوار آببند
است .وجود دیوار آببند باعث افت فشار آب منفذی و جریان در رسوبات و انتقال آن به نواحی سد بخصوص هسته سد میگردد
که در نتایج ارائه شده در طی عملیات صحرایی و ابزار دقیق نیز قابل پیجویی بوده و توسط مهندسین ژئوتکنیک در طراحیهای
هسته سد مد نظر میباشد .در چنین شرایطی ارزیابی تراوش در بدنه و بستر سد و بخصوص هسته آن بسیار مهم بشمار میآید.
تغییرشکل های ناشی از عملیات آبگیری سد (تحلیل بلندمدت) سبب گسترش بیشتر نواحی پالستیک و تمرکز تنش در بدنه سد
خواهد شد.

شکل ،7وضعیت کرنش کل در محدوده سد بعد از اجرای آببند

شکل ،8وضعیت توزیع نقاط پالستیك در محدوده سد بعد از اجرای آببند
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تحلیل تراوش در بدنه و بستر سد
در تحلیل تراوش در محدوده سد ،نیازمند ارائه وضعیت جریان در محدوده سد و توزیع خطوط هم پتانسیل و جریان میباشد.
همانطور که دانسته میشود ،خطوط جریان و هم پتانسیل بصورت عمود بر هم میباشند .تخمین وضعیت خطوط هم پتانسیل در
بدنه سد زمانیکه دیوار آببند اجرا گردیده است ،میتواند در برآورد موقعیت مکانی خطوط جریان بسیار موثر باشد .این مسئله نیز
بر روی برآورد وضعیت جریان در بدنه و بستر سد تاثیر داشته باشد .همانطور که در این اشکال مشاهده میگردد ،وجود دیوار آببند
سبب گردیده تا خطوط هم پتانسیل موازی بر دیوار آببند عملکرده و جریان را به سمت هسته سد و پایین دست سد هدایت کنند.
این مسئله در شرایط میدانی نیز قابل مشاهده بوده و در طراحیهای پایداری سد لحاظ میگردد .همچنین باتوجه به وضعیت
جریان انتقال در هسته سد و پایین دست بدنه تمرکز دارد .این مسئله نیز وضعیت قرارگیری خطوط هم پتانسیل و عملکرد حرکت
خطوط جریان را در مدل سازی توجیه کرده و کارامدی تحلیل را نشان میدهد .اگر نتایج حاصل از این وضعیت توزیع جریان
در بدنه سد را با وضعیت تنش برشی (که بصورت مستقیم باهم در ارتباط هستند) مجددا باز آرایی نماییم .همچنین تاثیر جریان
خروجی از پایین دست سبب ایجاد اضافه فشار آب منفذی در بخش پایین دست سد گردیده و این نیز به نوبه خود بر روی افزایش
تنش برشی در این محدوده تاثیر گذاشته است .تغییر جریان در محدوده دیوار آببند سبب گردیده که در بخش باالدست سد و
بخش مخزنی دیوار آب بند ،افت تنش برشی مشاهده و برآورد گردد .این مسئله نیز بر عملکرد صحیح پرده آببند تاکید دارد.
بطوریکه وضعیت جریان در محور دیوار آب بند بصورت دورشونده است .از سوی دیگر جریان رو باال در محدوده سد عامل ایجاد
اتساع در خاک بوده و نیازمند انجام عملیات صحیح تحکیمی در بستر سد و یا بهسازی در محدوده گالریها میباشد که بتواند
بصورت قابل توجهی این فشار آب را در محدوده کناری و زیرین سد مهار نماید.
تحلیل و تفسیر تراوش در طراحی دیوار آببند
در تحلیل آبگذری و طراحی دیوار آببند عمده مسئله پیش روی تحلیل ،تغییرشکلهای مبتنی بر تنش -کرنش ،میدان تنش
و میزان تغییرات فشار آب منفذی موثر میباشد .اما افت تنش در محدوده سد نشان دهنده فعالیت زهکشها در راستای رفع فشار
آب منفذی است .از سوی دیگر ،گسترش کرنش در محدوده هسته نشان دهنده پیده رفتار پالستیک هسته ریزدانه است که حاصل
از تنش برجا و فشار آب منفذی در آن است.
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شکل ،9وضعیت کرنش در محدوده هسته سد( :الف) محور  Xو (ب) محور Y
انجام صحت سنجی و کالیبراسیون دادهها
به منظور ارزیابی نتایج برآورد گردیده توسط شبیهسازی عددی اقدام به کالیراسیون دادهها و ارزیابی مقایسهای پارامترهای
اصلی تحلیل با نتایج حاصل از اندازهگیری های مربوط به ابزاردقیق اجرا شده در محدوده سد نرماب گردیده است .بدین منظور دو
پارامتر اصلی تنش و فشار آب منفذی که در این مطالعه نقش اساسی دارند انتخاب گردیده و درمحدوده موقعیت هسته پایینی سد
(مدل قرارگیری یک ابزار دقیق ثبت کننده تنش-کرنش) مورد ارزیابی قرار گرفته است .در این راستا نتایج برآورد شده تنش و
مقدار فشار آب منفذی استخراج شده از دادههای اندازهگیری شده توسط عملیات ابزاربندی با نتایج حاصل از اطالعات شبیهسازی
شده توسط نرم افزار بصورت مقایسهای ترسیم و روند تغییرات مورد ارزیابی قرار گرفته است .همان طور که در این اشکال مشاهده
میگردد ،نتایج حاصل از عملیات کالیبراسیون با روند تغییرات اندازهگیری شده با مدل مشابهت دارد .وجود تغییرات مقداری در
اشکال عموم ًا به دلیل شرایط زمینشناسی متفاوت ،عملکرد دیوار آب بند ،وجود زونهای رسی و گسله ،لنزهای مدفون و ...است
که معموالً در شبیهسازی مد نظر قرار نمیگیرد.
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نتیجه گیری
با توجه به نتایج آزمونهای ژئوتکنیکی (صحرایی و آزمایشگاهی) و همچنین با توجه به بررسیهای میدانی ساختگاه سد و
انجام آنالیزهای عددی المان محدود و نرمافزاری توسط  Plaxisمیتوان به موارد زیر اشاره نمود:
 .۱آنالیزها نشان داده است که تنشهای قائم و تنش های اصلی حداکثر در محدوده اتصال هسته و پوسته افت نموده و دارای
تغییرات مشهود می باشد .این موضوع به علت اختالف در ارتباط هسته و فیلتر و همگنی هسته و پوسته سد بوده که با توجه به
اینکه نسبت تنش موجود به تنش در حالت سد همگن در حد متعارف و قابل انتظار است .بنابراین پدیده قوسزدگی در هسته سد
وجود نخواهد داشت ،اما در مورد اجرای دیوار آب بند تغییرات کرنشی در پایین دست باید لحاظ گردد زیرا که عمل ایجاد اتساع
خواهد بود.
 .2توجه به گستردگی پی و همچنین نزدیکی خ صوصیات مصالح با یکدیگر بکارگیری سد همگن خاکی عملکرد خوبی نشان
داده که با اجرای دیوار آب بند سبب افزایش کرنش ها در بدنه سد شده است .این مسئله بر روی پایداری سد تاثیر نداشته و سد
استحکام خود را در مهار گسترش ناحیه پالستیک از خود نشان داده است..
 .3بطورکلی نت ایج آنالیزها رفتار مناسب سازه سد را در برابر شرایط مختلف بارگذاری تأیید مینماید .تغییرمکانها ،تنشها و
فشار آبهای منفذی درحد قابل قبول بوده و تحلیل تراوش انجام گرفته توسط نرم افزار  Plaxisنشان دهنده پیوستگی در جریان
پایدار و توزیع خطوط جریان و هم پتانسی ل بصورت منطقی است .به لحاظ پایداری سد که بصورت جانبی برآورد گردیده نیز
مشخص گردیده که سد دارای توامندی در مهار تغییرشکلها میباشد با این حال تغییرات میدان تنش-کرنش و جابجاییهای نشان
دهنده امکان رخداد گسیختگی در پایین دست پوسته سد وجود دارد که نیازمند بررسی دقیق تری است.
 .4آنالیز تنش مؤثر نشان داده است که روند اجرای دیوار آببند بصورت پایین به باال در طراحی سد با موفقیت اجرا گردیده و
عملکرد آن نیز با کاهش تنش عمقی و هدایت جریان به محدوده سد تایید گردیده است .این مسئله نشان دهنده کاهش نفوذپذیری
رسوبات توسط دیوار آببند میباشد.
 .۵با توجه نتایج تحلیل تراوش مشخص گردیده که زمانیکه دیوار آببند اجرا نگردیده ،تغییرشکلهای حاصل از تنش ،کرنش
و فشار آب منفذی عامل رخداد تغییرات در محدوده سد و گسترش آن در رسوبات پی داشتهاند که با اجرای دیوار آببند این
تغییرات محدو دتر شده است .از طرفی این مسئله سبب تمرکز تنش در باالدست سد گردیده که این مسئله بیانگر حرکت و تاثیر
جریان حاصل از اجرای دیوار آببند در محدوده سد میباشد .اما افت تنش در محدوده هسته سد نشان دهنده فعالیت زهکشها
در راستای رفع فشار آب منفذی است .از سوی دیگر ،گسترش کرنش در محدوده هسته نشان دهنده پدیده رفتار پالستیک هسته
و پایین دست است که حاصل از تنش برجا و فشار آب منفذی در آن است.
 .۶وجود دیوار آببند سبب گردیده تا خطوط هم پتانسیل موازی و خطور جریان عمود بر دیوار آببند عملکرده و جریان را به
سمت هسته سد هدایت کنند .این مسئله در شرایط میدانی نیز قابل مشاهده بوده و در طراحیهای پایداری سد لحاظ میگردد.
همچنین باتوجه به وضعیت جریان انتقال در هسته سد و پایین دست بدنه تمرکز دارد .این مسئله نیز وضعیت قرارگیری خطوط
هم پتانسیل را در مدل سازی توجیه کرده و کارامدی تحلیل را نشان میدهد.
 .۷با توجه نتایج تحلیل تراوش مشخص گردیده که روند اجرای دیوار آببند سبب گردیده تا میزان تنش برشی برجا در محدوده
بستر کاهش پیدا کرده و تمرکز اصلی آن به سمت باالدست و هسته سد باشد .همچنین تاثیر جریان خروجی از پایین دست سبب
ایجاد اضافه فشار آب منفذی در بخش پایین دست سد گردیده و این نیز به نوبه خود بر روی افزایش تنش برشی در این محدوده
تاثیر گذاشته است .تغییر جریان در محدوده دیوار آب بند سبب گردیده که در بخش باالدست سد و بخش مخزنی دیوار آببند،
افت تنش برشی مشاهده و برآورد گردد .این مسئله نیز بر عملکرد صحیح دیوار آببند تاکید دارد .بطوری که وضعیت جریان در
محور دیوار آببند به صورت دورشونده است.
 .۸با انجام صحت سنجی و کالیبراسیون دادههای مربوط به نتایج برآورد شده برای پارامترهای میدان تنش و فشار آب منفذی
در محدوده هسته سد با نتایج ابزار دقیق اجرا شده در این محدوده مشخص گردیده است که عملیات شبیهسازی به درستی صورت
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گرفته زیراکه تغییرات این پارامترها دارای روندی مشابه میباشند .وجود تغییرات مقداری در اشکال عموماً به دلیل شرایط زمین-
شناسی متفاوت ،عملکرد دیوار آب بند ،وجود زونهای رسی و گسله ،لنزهای مدفون و ...است که معموالً در شبیهسازی مد نظر
قرار نمیگیرد.
پیشنهادات
در این تحقیق موارد زیر به عنوان مواردی که نیازمند انجام تحلیلها و ارزیابیهای دقیقتر دارد ،برای محدوده سد پیشنهاد
میگردد:
 .۱باتوجه به مشاهده تغییرات پالستیک و گسترش نقاط پالستیک در محدوده سد (هسته و بدنه) بعد از اجرای دیوار آب بند،
تحلیل ساختاری سازه سد برای گسیختگی دامنهای بخصوص در پایین دست پیشنهاد میگردد.
 .2با در نظر گرفتن وضعیت جریان در محدوده سد پیشنهاد میگردد با به کارگیری رویکردهای زمین شناسی مهندسی و
ژئوفیزیکی پروفیل دقیق م حدوده سد و بستر آن تهیه گردد .این پرفیل امکان تحلیل تغییرات تحت االرضی را برای محدوده سد
فراهم مینماید.
 .3باتوجه به اینکه در این مطالعه از بتن پالستیک استفاده گردیده است ،پیشنهاد میگردد تا یک سری آزمایشات ژئوتکنیکی
بر روی بتن پالستیک برای ارزیابی میزان آبخوری ،استهالک و خورندگی مصالح رسوبات و تاثیر آن بر روی بتن و دوغات تزریق
انجام گیرد و نتایج به صورت یک کار جامع ارائه شود.
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