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  :چكيده    
در ايـن  .با مشكل تراكم وكاهش ميزان رطوبت به ميزان الزم وجـود دارد در مناطق پر باران اجراي بخش نفوذ ناپذير سد 

  .مقاله ضمن پرداختن به روشهاي كنترل رطوبت در مصالح هسته روش ديگري به نام روش سوئدي بررسي شده است
در شده  جراحداقل مصالح چسبنده و سازگاري طراحي بدنه با شرايط اقليمي يا مصالح ا ايده كلي در اين روش استفاده از

حـداكثر انعطـاف   در اين روش شرايط اجرايي بر طراحي حـاكم بـوده و بايسـتي در طراحـي     .شرايط واقعي اجرا مي باشد
  .پذيري با شرايط اقليمي محل طرح منظور گردد

از بـتن يـا    چنانچـه اسـتفاده  و به نظر مي رسد  در كشورهاي متعددي با موفقيت اجرا و استفاده شده است سوئديروش 
   .سفالت به عنوان المانهاي آب بند با محدوديتهايي همراه باشد مي توان از اين روش در كشور استفاده نمودآ

  
  پرباران -درصد رطوبت  -تراكم -روش سوئدي :واژگان كليدي 

  
  

  :مقدمه- 1
اشـد باعـث   قابـل توجـه ب  ريزدانه مصـالح   خصوصا زماني كه درصد هاي خاكيسد هستهاجراي  كشور  در مناطق پر باران

از همـين رو رويكـرد اسـتفاده از    .طرح مـي گـردد  در سختي حصول به مشخصات فني مشكالت متعددي همچون تاخير اجرا و 
  .قرار گرفته است طراحان مورد توجه با المان آب بند آسفالت يا بتن گزينه سدهاي سنگريز

مصـالح  و با استفاده حـداكثري از  نداشته  ه وجودمنابع قرضه ريزدان تامينبايد در نظر داشت عموما در اين مناطق مشكل 
ناشـي از   رسـوبات انباشـت  مخـزن از  و كنترل زمين لغزش داخل ضمن پاكسازي  در مجاورت محور و مخزن اين سدها ريزدانه

  .حين بهره برداري كاسته مي شودآبگيري 
                                                            

  خاك وپي-رانكارشناس ارشد مهندسي عم ١

 خاك وپي-كارشناس ارشد مهندسي عمرانو  مدير اجرايي ٢



شده بوده و بـا انجـام پـژوهش هـاي      شناختهبا هسته رسي كامال  دراز مدت سدهاي خاكي رفتار و عملكرداز سوي ديگر 
بنابراين با توجه به . وجود دارد ابهامات بسيار كمتري نسبت به سدهاي با هسته يا رويه بتن و آسفالتسدها  نوع بيشمار در اين

در كشور ، مي توان گفت اجراي گزينه هسته رسي نگراني هاي بسـيار كمتـري در    ي جديدضعف كيفيت اجرا در اين گزينه ها
    .دارد بر

اجـراي هسـته    برخورد با مساله كلي در دو راهكار ، التحدر اين  سنگريز ديگر سد تغيير گزينه سد به انواعصرفنظر از    
  .وجود دارد رسي در مناطق پرباران

  
 پـذيرفتن مسـايل و   بـا  و اجرا در روزهاي خشك به روش هوادهيكاهش رطوبت  تراكم خاك با معمولاستفاده از روش  - 1-1

 .كه براي سدهاي بزرگ چندان مناسب نمي باشد تاخيرات مربوط
  روش  با اتخاذ تمهيداتي  مي توان تاحدي مشكالت را با روشهاي ذيل تخفيف داداين در 

 )اختالط مصالح گزينهاستفاده از( 200عبوري از الك  ممكن استفاده از مصالح مخلوط با حداقل •
 ريزدانه محل قرضه خاكبرداري به صورت ديواره هاي قائم در •
 جهت جلوگيري از مانداب روي سطح اجرا در غلتك استفاده از درام صاف به جاي پاچه بزي يا فيلي •
 درصد در جهت مخزن جهت زهكشي سطحي 10تا  8شيب بندي سطح اجرا به ميزان  •
 تراكم اليه بالفاصله بعد از پخش دپو •

  .فوق را كاهش دهد ناگزير بايستي تدابير ديگري انديشيدولي چنانچه ميزان و شدت بارندگي ها بازدهي اقدامات 
 
در تمـام   حتي اگر عمل تراكم باغلتك سـنگين  با رطوبت باالمخلوط  استفاده از مصالحاكتفا به حداكثر تراكم ممكن با   - 1-2

  .طرحوده يا بزبان ساده تر سازگاري با شرايط اقليمي امكان پذير نب اليه 
بـه صـورت    روش سـوئدي   روش يا اين در اين مقاله .سدهاي كشورهاي سوئد و نروژ استفاده شده است اين روش در بسياري از

  .جزيي تري بررسي مي گردد
  
    3يروش سوئد-2

اسـت،   يخ زدگـ يـ ميزان  يكه دما باال يماه سال، زمان 6فقط در  يخاك يدر سوئد، سدها يبه علت زمستان سرد و طوالن
تـوان خـاك را    يمـ  يكمـ  يكـه در روزهـا   يبوده بگونه ا يبارندگ ين كشوردر اكه معموال است يالدر ح بوده و اين اجرا قابل 

 ]1[. خشك كرد
روش تراكم مرطوب را بـه صـورت    1951سوئد از سال  يالتينسبتا بلند، اداره برق ا يخاك ير سدهايبخش نفوذ ناپذ يبرا

ن ين روش توسط مهندسـ يچند سال بعد ا.ممكن شده است يارانط بيكه اجرا در شرا ياستفاده كرده به گونه ا يزيت آميموفق
  .مورد استفاده قرار گرفت 6در اقتباس و  ينروژ

لت بـوده   يسـ  يبـه شـكل ماسـه شـن دار بـه همـراه كمـ        4يخرفت معموال شاملكه بخش هسته  )در سوئد(ن روش يدر ا
  .گرديداجرا مي  باال يرطوبت درصددر

 يبر رو پس از دپو ن مصالحيا. ار نرم بوده استيبس و تراكم يات خاكيزات عمليتجه يبرا يخاكاليه سطح  در اين حالت 
تراكتـور چـرخ   بـا   حتي  غالبا ن مصالحيا سپس ه وه هسته هل داده شديزر به سمت ناحوتوسط بولد ، كنارهسته ييسطح اجرا

                                                            

3   Swedish 

4 Glacial moraines 



اجتنـاب    6گير افتـادن در خـاك نـرم    تا ازباال بوده  به گونه ايسرعت حركت .  ديگرد يمتراكم مبه صورت ترافيكي  5زنجيري
  . شود

فـوت مـي بـود ايـن مصـالح       1ميزان نفوذ بـيش از   تراكتور اگر در حركت سريع هم بدين صورت بوده كه كنترل كيفيت
  .در نظرگرفته مي شدخشك  يليمصالح خ، بودمي اگر در حركت سريع ميزان نفوذ كمتر از يك اينچ و مرطوب  يليخدرحالت 

به ولي . كمتر از حداكثر استاندارد بوده است ين روش به صورت قابل توجهيته مصالح هسته با ايا دانسيدار تراكم مقالبته 
 ،دوده شـ يكوب رطوبت بهينهن در يسنگ يبا غلطكها بصورت ايده آلكه  يبا زمانمصالح در اين روش اجرا ،  يريهر حال نفوذپذ
  7 يخرفـت ماسـه اي   ز ساخته شده بـا يخاكر يرينفوذپذ يو روش تراكم بر رو ر درصد رطوبتيتاث) 1-2(شكل. برابري مي كند 

  .دهد يدر سوئد را نشان م
  

  
  تاثير تراكم و درصد رطوبت بر روي نفوذ پذيري هسته سدهاي ماسه يخرفتي در سوئد) 1- 2(شكل 

  
آب بندي بيشتر هسته در  ماسه سيلتي براي موضوع غرقاب كردنكه  ين شكل تعجب آور است، در حاليد نخست ايدر د

سـاخته شـده در    1958-1962سـالهاي  كه طي در سوئد متر ارتفاع  101با  8مسور سد مقطع .تجارب اجرايي تاييد شده است
   است قابل مالحظه )2-2( شكل

                                                            

5 Crawler type tractor 

6 Bogging down   

7 Sandy moraines 

8 Messaure 



  
  مسور سد مقطع نمونه ) 2-2(شكل .

  
لت كـامال  يس مواردي نادر از شده و در استفاده  يلتيهسته از جنس ماسه شن دار سمصالح  ياغلب برا ،سوئديدر روش 

ز يركامال مصالح براي  يمنحندو مصالح استفاده شده بعالوه اين گونه اغلب  يبرا يمحدوده دانه بند .زدانه استفاده شده استير
  .شودينشان داده  م) 3-2(در شكل 

  

  
  سوئديمنحني نمونه هسته سد در روش ) 3-2(شكل .

-A  درصد 12و حد خميري  31در نروژ با حد رواني  تاسترونسد مصالح هسته  
-B  درصد 7و حد خميري  25در نروژ با حد رواني  ارستادلنسد مصالح هسته  

-C  مصالح غير پالستيكا سوئد بدر  مسورسد مصالح هسته  
  

 3/15ارتفـاع   يادار و شده هساخت يلتيس ريزدانه كامال از مصالح برخالف ساير سدها كه  )1957-1956( 9تاسترون سد مقطع
  . قابل مالحظه است) 4-2( شكلدر باشديم متر

  
                                                            

9 Tustervatn 



  
  تاسترون سد مقطع نمونه ) 4-2(شكل .

  
ن يبنـابرا  قابـل حركـت نبـوده ،    10 به شكلي كه تراكتور چـرخ زنجيـري  نرم بوده  يلين سد سطح هسته خين ساخت ايح

  .عقب متراكم شده اند يچرخها يرو يريزنج يبا رشته هاكشاورزي مصالح پس از پخش با تراكتور
  

  روش سوئديجزييات اجرايي -2-1
  :باشد يل ميبه شرح ذ تراكم مرطوبو  يسوئدات و نكات مربوط به روش يجزئ يبرخ
 . است نچ بودهيا 12تا  9ن يه ها معموال بيضخامت ال •
تا  4 يمشخصات فنشتر مشكل است معموال در ينچ و بيا 12كنترل ضخامت به علت فرورفتن تراكتور تا كه ياز آنجائ  •

 .شود ياز سطح خواسته م  D-7تراكتور  يبار عبور شن 5
بـا  در محـل  تـراكم  مرسـوم  ش يانجـام آزمـا  . شـود يبدون كنترل انجام م يا حتيكم  يليبا كنترل خ يزيتراكم خاكر •

 بزرگ كنترل يسدها يدر برخ. ار مشكل استيش از حد خاك و كاهش حجم چاله بسيب يماسه به علت نرممخروط 
 . چ وجه انجام نشديتراكم به ه

بـا  مونوليت به شكل اخذ نمونه دست نخورده  يشاتيآزما 1962در نروژ در سال  متر ارتفاع  60با  11ارستادلن در سد
 .ن انجام شديتوز ون حجم  با روغن ييتع ،برش ، شگاهيانتقال به آزما،حفر سطح 

شـود كـه    يمصالح اشاره ممعموال در مشخصات  .ته استمصالح هس يرينفوذپذ خاطره در كنترل ساخت بيد اوليتاك •
 .داشته باشد 200از الك  يعبور% 15كمتر از  يستيمصالح نبا

نـه متـراكم   يب تند به روش مرسوم تـراكم در رطوبـت به  يبا ش ين سنگيو جناح يبتن يز كنار سازه هايخاكر ينواح •
 .نا متقارن به حداقل برسد يشدند تا نشستهايم

 ان چكمـه پـوش  كارگرقدم با  زيتم ين سنگيدر مجاورت جناح يلتيهسته مرطوب س ارستادلن ر سد در نروژ دولي 
  .متراكم شد

كـه هـوا    يرود و وقتـ  يبـاال مـ  تا حد مطلوب  يط بارانيكه هوا مرطوب است، درصد رطوبت مصالح مطابق شرا يزمان •
 .شوديخشك است، مصالح با آبپاش مرطوب م

 .گردد يكار به جز چند ساعت متوقف نم ياجرابه ندرت مرطوب  يل هوايبه دل •

                                                            

10 Crawler tractor 

11 Arstaddalen 



بعضـي پيمانكـاران از مسـيرهاي موقـت در جنـاحين يـا خـاكريزي خشـك از         براي عبور از نواحي مختلف در سطح  •
  .از معايب اين روش مي باشد مختلف بور از نواحي به هر ترتيب ع.باالدست به پايين دست استفاده كرده اند

  

  
 ون در نروژرتستاسد تراكم  تراكتور مورد استفاده در)  5- 2(شكل

  
  روش سوئدي طراحيجزييات -2-2

در اين روش اجرا بخاطر مقاومت برشي پايين مصالح هسته عمل قوس زدگـي و تحمـل بـار پوسـته ضـعيف بـوده و       
  ]2[ .فشارهاي قائم باالتر از هسته اجرا شده به روش معمولي مي باشد

ديگردر هسته مرطوب ،فشارهاي افقي بسيار نزديك به فشارهاي قائم بوده و تنشهاي قائم وافقي نزديـك بـه   از سوي 
تنشهاي اصلي مي باشد و از آنجايي كه تنشهاي افقي نسبت به روش معمول باالتر است خطـر شكسـت هيـدروليكي    

  .هم كمتراست
تمهيدات مربوطه به شرح ذيل  درنظـر گرفتـه   ح بايستي با توجه به رطوبت باال و تراكم پايين مصالدر مرحله طراحي 

  .شود
شدت نشست تا حد زيـادي بـه نـوع    .ساخت مي باشدو بعد نشست سد حين  سد به اين روش در طراحيمساله مهم  •

 . خاك بستگي دارد
 %5/0در سوئد كه از مصالح غير پالستيك يخرفت ساخته شده نشست هاي بعد از ساخت كمتر از مسور  در سد بلند

سال نشسـتها در   5متر ارتفاع كه هسته آن از سيلت نرم ساخته شده، بعد از  15با تاسترون  در سد. ارتفاع سد  بود
 .بوده است% 2حدود 

 .در نظر گرفته شوددر حين اجرا باال  فشارهاي منفذي ، در طراحي •
بـه هـر ترتيـب    . ه استزه گيري شدبالفاصله پس از نصب پيزومترها انداوزن خاكريز% 100معادل فشار در اين روش 

   .چون هسته ها الغر و نازك بودند، انتشار فشار به صورت سريع اتفاق مي افتاد
   سـانتي متـر برثانيـه   ) 3*10-4تا  1*10-6( فوت بر سال 300تا  1بين  kآزمايشات نفوذپذيري مصالح نشان داده كه  •

 .بوده استر بر ثانيه سانتيمت 6*10-6فوت بر سال يا  70با مقدار متوسط حدود 
 
  



  تجربيات ساير كشورها-2-3
اين روش در انگلسـتان  . اين روش در كشورهاي ديگر هم استفاده شده كه در ادامه به ذكر چند نمونه اكتفا مي گردد

  .است  معروف بوده 12بنام روش هسته رسي گلي 
  

  
  انگلستاندر مقطع سد اسكامندون  )6- 2(شكل

  

  
  
   

  فيجيدر مقطع سد موناساو )  7- 2(شكل
  

متـر ارتفـاع     73بـا  14متر و اسـكامندون  43با 13در انگلستان اين روش  براي سدهاي ارتفاع متوسط همچون سلست 
  .استفاده شده است

                                                            

12 Puddle Clay Core 

13 Selset 

14 Scammonden 



بـا ارتفـاع    16و همچنين در سد واداسـلينتنگ  1982يجي در سال متركشور ف 82با ارتفاع 15اين روش در سد موناساو
  .استفاده شده است 1987متر در كشور اندونزي در سال  120

  
  نتيجه گيري-3

 با موفقيت اجرا شـده بـه نظـر مـي رسـد     حتي براي سدهاي بلند هم  متعدديكشورهاي از آنجاييكه اين روش تراكم در 
مطـابق  را طراحي ايـن سـدها    مي توان  ،سنگريز با رويه آب بند گزينه بتني يا  به دتغيير نوع سهمچون  روشهاييصرفنظر از 

و به تبع آن پارامترهاي ضعيفتر مقاومتي رفتـاري مصـالح    مقتضيات بارندگي در محل طرح با در نظر گرفتن مقاديرپايين تراكم
  .انجام داد

 حداقل ستفادهانين چماليم بدنه، فيلترهاي عريضتر وهم تمهيداتي همچون تامين ارتفاع ازاد بيشتر،شيبهايدر اين حالت 
  .ستا ندر نظرگرفتقابل  در هستهاز مقدار ريزدانه پالستيك 
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15 Monasavu 

16 Wadaslintang 


