
 

 

 

 سد و تاسیسات وابستهتخصصی  های کمیته نشستصورتجلسه 

 مشخصات جلسه: -1

 شماره جلسه:
 1400سال  دوم  جلسه

 برگزاری:تاریخ 

4/5/1400 

 محل برگزاری:
 کمیته ملی سدهای بزرگ

 :برگزاریساعت 
19-20:30 

 :جلسهاعضاء  -2

 : )اعضا و میهمانان( حاضرین
دکتر کمالی ، مسعود چرامی ، محمد رضا اکبری ، مهدی شاه محمدی ، بهراملو می ، ، محسن براهیامیر فرید مجتهدی ، 

 ، مجتبی محمدی ، علی رضا ضیا ، علی اکبر صابری ، علیرضا مدیح ، مهندس خوش برش، دکتر ابراهیمیان

 : دستور جلسه -3

قوسیی تیرسید در خوش برش در خصوص آنالیز ترک در خصوص سد بتنی مهندس توسط آقای ارائه سخنرانی  -1
 کانادا ایالت بریتیش کلمبیا

 پرسش و پاسخ  -2

 هیات اجرایی نامه های مرور  -3

 خالصه مذاکرات : -4

اقدام نمودند خوش آمد گویی به اعضا نسبت به قرائت صورتجلسه هیات اجرایی مجتهدی ضمن آقای مهندس 

 ساخته 1941د در سال این سخوش برش نسبت به معرفی سد تیرسد در کانادا اشاره نمودند سپس مهندس 

ید ترک افقی قابل توجه  2020متر. در سال  5افزایش ارتفاع پیدا نمود به میزان  2008شده است و در سال 

متر زیر اتصال بین بتن اصلی و بتن جدید واقع شده است. و  1ترک غالب تقریبا در باالدست سد مشاهده شد. 

بطور افقی با عرض ید متر در طرفین گسترش یافته است. هدف این پروژه ارائه خدمات مهندسی مورد نیاز و 

ز تعیین انجام تحلیل و پایداری  سازه بتنی جهت تعیین مکانیزم ترک خوردگی در سطح باالدست بوده استو نی

نتایجی که ممکن است برای اطمینان از ایمنی سد مورد سوال باشد. این پروژه بصورت مشارکت مابین شرکت 

لومباردی سوییس و شرکت ژئوترنیج کانادا بود که مهندس خوش برش بعنوان مدیر اجرایی و کارشناس ارشد 

 اقدام نمودند . ژئوتکنید و ایمنی سد نسبت به ارائه و انجام تحلیلها در این خصوص

 مصوبات این جلسه : -4

 تاریخ اجرا و ارائه تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف
1     

 پیگیریهای مربوط به مصوبات جلسات قبلی : -5

 تاریخ اجرا و ارائه تاریخ ارجاع مسئول پیگیری عنوان ردیف

 


