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آمدهبوجودهاینشست

یسدهای سنگریزه ای با رویه بتن

نیبترویهخوردگیترکبهمنجر

قدیمی ترین سدهای سنگریزه ای در دنیا

مبه لحاظ تراکم پذیری زیاد سنگریز در ه

 CFRDشیب های تند سدهای 

متر75نشت زیاد به ویژه برای سدهای با ارتفاع بیش از 

مصالح مناسب برای سازه سدنمایانگر مقاومت برشی زیاد سنگریز درهم

تاریخچه



.اند، سدهای سنگریزه ای با هسته رسی مطرح گردیده 1940از سال های 

راهسازیکارهایدرلرزشیهایغلتکگسترشبا،1960هایسالحوالیدر
.گردیداستفادهایسنگریزهسدهایاجرایبرایهاآناز

قراراستفادهمورددوبارهCFRDسدهای1965سالازتقریبانتیجهدر
.گرفتند

لرزشیغلتکبامصالحچون
تنشسمشکلشدند،میمتراکم

.شدحلنشتوزیاد

تاریخچه

بادرهمسنگریزهمصالحچون
ودهبسازگارفیلترورسیهسته

.اند



موسسهتوسطویژهبهاسترالیادرزمانیمحدودهایندرHECاجرایوطراحیدرایارزندهتجربیاتCFRDبه
.استآمدهدست

نوین سدهایCFRD اندبه آرامی در جهان گسترش یافته 70تا دهه.

تاریخچه

ابومتراکمسنگریزهازاستفادهبانوینصورتبهمتر110ارتفاعباCethanaسدطراحیجملهاز
سدبلندترین)1به1/3دستپائینوباالدستهایشیبباورویهدالابعادبرایجدیدمعیارهای

CFRD1974تا1971هایسالبین).



دربیشتراینازپیشتاکهحالیدرگرفتصورتچیندرسدهانوعاینگسترشبعدبهسالایناز
.گردیدمیانجامبرزیلواسترالیا

 در 1985در سمپوزیوم سالDetriotآمریکا

97 طراحCFRDسد را مطرح کردند100، تجارب خود در بیش از.

 ارائه نمودند1987مقاله ارزنده در سال شرارد و کوک این تجارب را جمع بندی و در دو.

جزئیات طراحیکلیات

یک تحول بزرگ در طراحی



.را به شکل زیر ارائه نمودندCFRD، طرح نوین سدهای 1987کوک و شرارد در مقاله سال 

یک تحول بزرگ در طراحی



دونتیجهدرسدنوعاینانتخاببهکارفرمایانوطراحانزیادتمایلکهاندشدهمدعیآنهادوممقالهدر

:استزیرعمدهنکته

دستاوردهای جدید

.باشندمیمناسببسیارفنینکاتهمهلحاظبهCFRDنوینسدهای-1

.استسدنوعترینهزینهکماغلبCFRDسدهای-2



سدمزایایCFRDبهنسبتECRD:

دستاوردهای جدید

.کمترسنگریزهواحدهزینهوایسنگریزهبدنهحجم-1

.کمترنشدهبینیپیشتاخیراتخطروکوتاهترCFRDسداجرائیبرنامه-2

.شودانجامایسنگریزهازمستقلتواندمیپیاصالحوتزریقعمل-

.کمتردردسربارانیزمانهایدر-

سدطراحیدر:مثالTianshenqiao کوتاهیسالیکدلیلبه،ECRDوCFRDگزینهدومقایسهازپس1
.گردیدانتخابهزینهکاهشدرصد12واجرائیبرنامهدر



وعنایندرفرسایشقابلمصالحچونآوردنمیوجودبهراایمسئلههیچایمنیلحاظبهCFRDسدبدنهازنشت-3
.نیستسد

دستاوردهای جدید

لغزشربرابدرالعادهفوقمقاومتدارایسدنوعاینآبازناشینیرویدستپائیندرسنگریزبدنهتمام-4
.پیروی

وقوعآبازناشیافقیرانشبرابر7/5حداقلآبباروبدنهوزنازناشیپیبهاعمالینیرویقائممؤلفهچون-
.نیستممکنکلیلغزش



تمامشوند،میبناسالمپیبرونیستآبیآنحفراتدرکهCFRDسدهایبرایگفت1987سالدرشرارد-

روشبهپایداریتحلیلبهنیازنداردوجودبرشیلغزشامکانکهدهندمینشانهانظریهوتجارب

CFRDسدپنجونموداجراCFRDسدنهتعداد1966سالازکهHECمؤسسههمچنانکهنیست،حدیتعادل

.ندادانجامحدیتعادلروشبهشیبپایداریتحلیلهیچکدامبرایوداردطراحیدستدر

دستاوردهای جدید



مینبوجوداضافیمنفذیآبفشارزلزلهازناشیلرزشاثردراستخشکایسنگریزهبدنهتمام-5

.مقاومزلزلهبرابردرذاتیبطورCFRDسدهایآید

دستاوردهای جدید

ECRD.سدازکمترسدنوعایندرجنبیهایسازههزینهسدقاعدهعرضبودنکوتاهدلیلبه-6



آمدهبدستCFRDسدهایطراحیدرایارزندهتجاربمدتایندرگذرد،می1985سالازسال30ازبیش
میهدیدهمتغییراتیاینکهیاوباشدمیکوکوشراردارزندهپیشنهادهایتأییدجهتدرتجاربایناست،
.شود

2مصالح بدنه و حفاظت شیب ناحیه -1

طرح دال پنجه و همچنین استقرار آن بر روی آبرفت ضخیم-2

طرح لرزه ای-3

سایر موارد-4

دستاوردهای جدید

:از جمله می توان به موارد زیر اشاره نمود

ساخت سد در دره های تنگ

ساخت سد در مناطق خیلی سرد

ساخت سرریز بر روی بدنه سد

ساخت دال رویه همزمان با اجرای بدنه 
سنگریزه ای

سایر موارد-4



2مصالح بدنه و حفاظت شیب ناحیه 

یپذیرتغییرشکلدارایایسنگریزهبدنهمصالحکهبوداین1985سالسمپوزیومدرشراردوکوکبندیجمع

.باشندباالبرشیمقاومتوپایین

دستاوردهای جدید



2،3نواحیدرسختسنگپسA،3B3وC

.شونداستفاده
300فشاریمقاومتباسنگیعنی Kg/Cm2یاو

.گردداستفادهبیشتر

بهمربعمترسانتیبرکیلوگرم400تا300فشاریمقاومتباسنگاما
سختهایسنگازپذیرترتراکمخیلیسدبدنهدرایسنگریزهمصالحعنوان

.نیست(مربعمترسانتیبرکیلوگرم1000حدودفشاریمقاومتبا)تر

باسنگترینمناسب
مقاومتمحدودههمین

.استفشاری

دستاوردهای جدید



2مصالح بدنه و حفاظت شیب ناحیه 

اما ساخت سد با سنگ های ضعیف دارای مزایای متعددی چون:

ازشیبخعنوانبهنرمسنگمصالحها،چینیتجربیاتاساسبر

پایینخشکبخشدرمعموالوCFRDسدایسنگریزهبدنه

.اندشدهاستفادهTianshengqiao1سدمثلمحور،دست

دستاوردهای جدید

استفاده از مصالح در محل

طرح اقتصادی تر

اجرای ساده تر

دوره ساخت کوتاه تر



2مصالح بدنه و حفاظت شیب ناحیه 

متر100البته برای سدهای با ارتفاع کمتر از دوباره در چین تجربه استفاده از سنگ نرم در بخش اصلی بدنه سنگریزه ای

دستاوردهای جدید

اصلیبدنهدرایماسهوشنمصالحازاستفادههمچنین(Concrete Face Gravel Dams)بایدصورتایندر
.گیردصورتدقتبابدنهازنشتکنترل

سدGouhou،لغزشیافتهفرسایشمالحظهقابلنشتاثردرایماسهوشنبدنهمصالحمتر70ارتفاعبا
.رویهدالگسیختگیشیب

شودطراحیمناسببندیناحیهبایدسدهاایندر.

زیرشکلمانندایسنگریزهدودکشیزهکشازاستفاده
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سددرزهکشاینبامشابهPorche IIIسددریاوکلمبیادرShanxi،قرارمرکزیبخشدرایماسهوشنناحیه

.گردیداحاطهایسنگریزهمصالحباوگرفته

دستاوردهای جدید

سددرهمچنینHeiguanگرفتقرارانتقالیناحیهزیردرایسنگریزهدودکشیزهکشیک.

یعنی باید سعی شود که مصالح سنگ نرم یا شن وماسه ای در داخل 
.سنگریز خشک پیچانده شود



2مصالح بدنه و حفاظت شیب ناحیه 

انجامریتشاتکاسپرییاآسفالتاموالسیونورویهتراکمباسیمانماسهمالتباترپیششیبحفاظت
.گردیدمی

دستاوردهای جدید

سددرموفقاجرایازپسامروزهولیItaماشینازاستفادهباCurb75تا60سیمانباالغربتناز
.شاتکریتاسپرییاآسفالتاموالسیونحذفومترمکعببرکیلوگرم

دگردیانجامایراندرگلوردوبیجارشهربیشه،سیاهبتنیرویهباایسنگریزهسدهایدرروشاین.



مطرح دال پنجه و همچنین استقرار آن بر روی آبرفت ضخی

عرضمتر5تا3/5صورتبهپنجهدالطرح
لدایکبانیازموردعرضبقیهوخارجیثابت

.کمترضخامتباداخلی

دستاوردهای جدید

 و یا به جای دال داخلی از بتن پاشیدنی(Shotcrete )استفاده می شود.

به منظور بهینه کردن هزینه ها، زمان اجرا و پایداری گود



سددریکیKhao Laemسددردوم،کارستیآهکرویبرتایلنددرAguamilpaدرسدبلندترینومکزیکدر

.آیندهدراضافیتزریقبهنیازامکانجهتبهباالخیزیلرزهاستعدادبامنطقهیکدر2006سال

دستاوردهای جدید

مطرح دال پنجه و همچنین استقرار آن بر روی آبرفت ضخی

احداث گالری در دال پنجه



دستاوردهای جدید



دستاوردهای جدید



مطرح دال پنجه و همچنین استقرار آن بر روی آبرفت ضخی

رویربمستقیماراپنجهدالتوانمیجدیددستاوردهایاساسبراست،زیادخیلیآبرفتضخامتکهجایی

Articulated)پذیرانعطافهایالمانبابایدمنتهیداد،قراررودخانهبسترآبرفت Plinth)باتاشودساخته

.استالزمنشتکنترلبراینیزبتنیبندآبدیواریکوشودهماهنگهاتغییرشکل

دستاوردهای جدید



سددرSalvajinaبرجاخاکرویبرپنجهدال،1983سالدرکلمبیادر(Saprolite–هوازدگینتیجهدر

دارمفصلرفتارپنجهدالتاگردیدطراحیعرضیدرزهایمتر،8هردر.گرفتقرارراستگاهتکیهدر(هیدروترمال

.شودپرهیزنامتقارننشستازوباشدداشته

دستاوردهای جدید

سدSanta Juanaآبدیواربامتر35ضخامتبهشنیآبرفتبررویسدکلوپنجهدال،1995سالدرشیلیدر

.متریسهدالدوبامحدوداجزاتحلیلاساسبردارمفصلپنجهدالطرحمتری،35بند

سدPuclaro60عمقبهبندآبدیوارمتر،113ضخامتبهضخیمآبرفتبررویپنجهدال،2000سالدرشیلیدر

.شودفراهمرویهدالودیواربیننامتقارننشستامکانتادارمفصلپنجهدالبهمتصلمتر



سدهایدرLos MollesوPotrerillosسدآرژانتین،درLimonدارایجهان،نقاطسایردردیگرسدچندوپرودر

.تآبرفرویبرپنجهدال

سدJiudianxiaبلندترین)آبرفتمتر56رویبرشدهساختهپنجهدالمتر136/5ارتفاعباCFRDپنجهدالبا

.چیندر(دنیادرآبرفترویبر

دستاوردهای جدید



سدهایکهاندداشتهاعتقادشراردوکوکCFRDهستندایمنزلزلهازناشیهایزیانبرابردرذاتیطوربه.

دستاوردهای جدید

سدایزلزله1997سالاکتبردرSanta Juanaآنفاصلهوکیلومتر39کانونیعمقبا6/8شدتزلزلهاین.لرزاندرا

سدبهایسازهخسارتهیچوکردنشستسانتیمتر9/7پناهجاندیوارزلزلهایناثردرکیلومتر،250ساختگاهتا

.نشدوارد

رفتار لرزه ای



دستاوردهای جدید

 زلزله 2008همچنین سالWenchuan 17/17کیلومتر با مدت زمان یک دقیقه به فاصله 10با عمق کانونی 8با بزرگای
.متر رخ داد156با ارتفاع Zipingpuکیلومتری از محل سد 

2.06، شتاب حداکثر برابر با g 0.5شتاب حداکثر در سنگ بستر بیش از  g در جهت قائم و در
1.65جهت محور سد و برابر با  g در جهت رودخانه در باالی شیب پایین دست در بخش مرکزی

.سد ثبت گردید

رفتار لرزه ای



سدمقاومتZipingpuایهلرزرفتاربرایشراردوکوکبینیپیشبرتأییدیشدیدبسیارزلزلهاینمقابلدر
.می باشدCFRDسدهای

دستاوردهای جدید

زلزلهایناثردرثانیهبرلیتر19بهثانیهبرلیتر10ازنشتافزایشو(ارتفاع%0.64یعنی)متر1ازکمترتاجنشست
.می باشدCFRDسدهایلرزه ایخوبرفتارنشانگر

رفتار لرزه ای

میراتی نکته اصلی این است که این سد در برابر این لرزش شدید مقاومت نمود و نیاز به تع
.پیدا نمود که به آسانی انجام گردید



در دره های تنگ با شیب های خیلی تندCFRDساخت سد 

 سدLongshou متر ارتفاع ساخته شده در یک دره 146/5با Xiliushuiیا سد 2
.1/3تنگ با نسبت طول تاج به ارتفاع برابر 

دستاوردهای جدید

 سدHongjiaduدر یک دره نامتقارن با شیب های خیلی تند ساخته شده است.

عملکرد هر دو سد 
.خوب می باشد



در دره های تنگ با شیب های خیلی تندCFRDساخت سد 

دستاوردهای جدید

سدساختبرایآمدهبدستتجارببراساسCFRDاستالزمتندخیلیهایشیبباتنگهایدرهدر:

زمان برای پیش نشست افزایش یابدتراکم نسبی مصالح سنگریزه افزایش یابد

ر منطقه استفاده از مصالح با ضریب تغییرشکل باال د
پرشیب نزدیک تکیه گاه 

یه واتراستاپ در ناحتغییرشکلافزایش هماهنگی 
پرشیب نزدیک تکیه گاه



ساخت سد در مناطق خیلی سرد

سدLianhuaدارایوسانتیگراددرجه-45/2حداقلحرارتدرجهباسردبسیارمنطقهدرارتفاعمتر71/8با
.حرارتدرجهاختالفبیشترین

دستاوردهای جدید

برای ساخت سد در چنین منطقه بسیار سرد:

.ضریب نفوذپذیری مصالح زیر دال رویه افزایش یابد

افزایش مقاومت یخ زدگی بتن و افزایش آرماتور

دقت در اتصال بین واتر استاپ سطحی و بتن



سرریز بر روی بدنه سنگریزه ای

ازلمتشکدرههایدیوارهازخیلیازترایمنوترمناسببسیارسرریزپیعنوانبهایسنگریزهمتراکمبدنه
.گرددمیاحداثهاآنرویبرسرریزمعمولطوربهکههوازدهسنگ

دستاوردهای جدید

ثانیهبرمترمکعب30تا25حدوددرآنعبوریدبیظرفیتحداکثرکهدریچهبدونومتوسطاندازهباسرریزبرای
فادهاستتوانمیهفتهچندحدوددرهاآنسیالبیجریانکههاییرودخانهبرایعموماوسرسرهعرضمتریکبرای
.نمود
سدCrottyباشنیمصالحرویبرسددستپاییندرسرریزسرسرهدارایارتفاعمتر82بااسترالیاتازمانیادر

.باالتغییرشکلضریب
سدBarrigaایسنگریزهسدرویبربتنیسرریزحلراهبااسپانیادر.



سددرItapebiگردیداجرارویهدال،سنگریزهساختباهمزمانبار،نخستینبرایبرزیلدر.

دستاوردهای جدید

سدبتنیرویهساختTianshenqiao .شدندتحملهاسیالبتامرحلهسهدر1

 7تزا 5البته اگر به لحاظ اقتصادی مقدور باشد بهتر است اجرای دال رویه تا رسیدن خززش سزنگریزه بزه میززان
.میلیمتر در ماه به تعویق بیفتد

سدباال،ارتفاعیترازدرسدساختتوانمیدیگردستاوردهایازChalongمتر4388بابرابرسدتاجترازبا
Changheba،Shuibuyaسدهای)استشدهبیشترمتر200ازسدارتفاعحداکثرکهگفتبایدهمچنین.نموداشاره

ومتر300ارتفاعباسدهااجرایبرایبرنامه ریزیحاضرحالدرو(مکزیکدرLayescaوچیندرJiangpingheو
.بیشتر



سدهایتجربیطرحنیزامروزهCFRDاستغالبآمدهدستبهتجاربومشاهداتاساسبر.

نتیجه گیری

بتنیرویهباایسنگریزهسدهایطراحیبرایشراردوکوکاصلیمعیارهایگرچه(CFRD)هنوزونکردتغییری

کهشودمیتأکیدامارودمیکاربهCFRDسدهایاکثراجرایوطراحیبرایشراردوکوک1987سالمقالهدو

.یابدافزایش3Cو3B،Tنواحیتراکموگردداصالحپذیرانعطافمصالحبامرکزیقسمتفشاریدرزهای



سدهایساختسال40ازبیشتجربهارتباطایندرCFRD،بهآبافزودنوویبرهغلتکبامصالحتراکماهمیت

شودبیشترمتربرتن5ازبایدغلتکعرضبهوزننسبتباشدبلندترسدچههرویژهبهدهد،مینشانرامصالح

.آیدوجودبهقبولقابلشکلتغییرضریبوباالتراکمتا

نتیجه گیری

رویهدالدرخصوصبهشود،انجامبایدمتر170باالیسدهایبرایویژهبهابزارگذاریطرح(باElectrolevel)با

.آتیهایپروژهدرCFRDرفتارازبهتردرکهدف



نتیجه گیری

.هدف اصلی این است تا جابجایی های دال رویه بهتر کنترل شود
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