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  :مقدمه -۱      
هـاي سدسـازي مشـكالت     ري از پـروژه اي از مصالح رسي در مناطق پرباران در بسيا اجراي هسته سدهاي خاكي، سنگريزه

به همين علت در اين مناطق انـواع  . زيادي را ايجاد نموده و در بسياري از طرحها منجر به طوالني شدن زمان ساخت شده است
 اي اي نظير سدهاي خاكي، سنگريزه اي با هسته يا رويه آسفالتي، سدهاي خـاكي، سـنگريزه   ديگري از سدهاي خاكي، سنگريزه

، و همچنين سـدهاي خـاكي، سـنگريزه اي بـا هسـته      (wet core)اي با هسته مرطوب  بتني، سدهاي خاكي، سنگريزه با رويه
. هاي مناسـبتري باشـند   ، ممكن است گزينه...خيري و  شناسي، لرزه بسته به شرايط توپوگرافي، زمين (Mixed core)مخلوط 

الش گرديده كه تـاثير اخـتالط بـر  بهبـود خصوصـيات فيزيكـي و       هاي ذكر شده، ت در اين مقاله ضمن معرفي و مقايسه گزينه
  .مكانيكي رس خالص با استفاده از نتايج آزمايشهاي مختلف نشان داده شود

                                                 
  كارشناس طراحي سدهاي خاكي -فوق ليسانس مهندسي عمران، خاك و پي -۱

  
  :چكيده

در مناطق پربـاران،  . اي سابقه طوالني دارد رسي در هسته نفوذناپذير سدهاي خاكي، سنگريزه استفاده از مصالح ريزدانه
شوند از يك طرف و بارندگيهاي مداوم از طرف ديگر، موجـب   رطوبت باالي مصالح رسي كه از منابع قرضه استخراج مي

و متراكم نمودن هسته سد شـده و در  بروز مشكالت زيادي در فرآيند استحصال مصالح از منابع قرضه، بارگيري، پخش 
عـالوه بـر ايـن    . شـوند  هاي طوالني در عمليات اجرايي سدهاي خاكي مي بسياري موارد اين مشكالت موجب ايجاد وقفه

. باشـد   متراكم نمودن مصالح ريزدانه رسي مرطوب با رطوبتي در حدود رطوبت بهينه در اين مناطق عمال غير ممكن مي
ر اين مناطق جهت مقابله با مشكالت ذكر شـده مـي توانـد بكـار گرفتـه شـود، اخـتالط مصـالح         يكي از روشهايي كه د

اي بين رفتار رس خالص با رطوبت باال و مصالح  در اين مقاله مقايسه. باشد دانه با مصالح ريزدانه رسي مرطوب مي درشت
 ۸۰وي سد پلرود بـه ارتفـاع حـدود    همچنين مطالعه موردي بر ر. مخلوط بعنوان هسته سدهاي خاكي انجام شده است

متر در شمال كشور انجام شده و نتايج بررسيهاي صورت گرفته در مرحله مطالعـات ايـن سـد بـر روي رس خـالص بـا       
روش دستيابي به مخلوط همگن نيز ارائه گرديده و در نهايت تـاثير اخـتالط   . رطوبت باال و رس مخلوط ارائه شده است

  .و مكانيكي رس خالص با استفاده از نتايج آزمايشهاي مختلف نشان داده شده استبر  بهبود خصوصيات فيزيكي 
  سد پلرود -هسته رسي -مصالح مخلوط: هاي كليدي واژه

  



  
  :يژگيهاي ساختگاه سدو -۲     

سـاختگاه سـد در يـك    . در شمال ايران و در استان گيالن احـداث خواهـد شـد    متر ۸۰به ارتفاع حدود  سد مخزني پلرود
بـا  . باشـد  درصد مـي  ۸۱ميليمتر و متوسط رطوبت حدود  ۱۰۰۰قه پرباران واقع شده، بطوريكه متوسط بارش ساالنه حدود منط

توجه به رطوبت باال و بارندگي زياد در ساختگاه اين سد از يك سو و رطوبت باالي منابع قرضـه ريزدانـه رسـي از سـوي ديگـر،      
ريزدانه با رطوبتي در حدود رطوبت بهينه، بسيار مشكل و پرهزينه و عمال غيـر  عمليات بارگيري، حمل و متراكم نمودن مصالح 

منظور مقابله با مشكالت ذكر شده، در مرحله مطالعـات ايـن سـد، هسـته آن از مخلـوط مصـالح ريزدانـه و         به .ممكن مي باشد
  .دانه در نظر گرفته شده است درشت

  
  :انهاي مناسب در مناطق پربار مقايسه گزينه -۳     

مشكل عمده اجراي سدهاي خاكي با هسته رسي در مناطق مرطوب و پرباران، به رطوبت بـاالي مصـالح ريزدانـه و نحـوه     
با توجه به اينكه در اين مناطق عمدتا رطوبت طبيعي مصالح ريزدانه از رطوبت بهينه مصالح باالتر . باشد تراكم هسته مربوط مي

ن مناطق در رطوبتي نزديك به رطوبت بهينه بسيار دشوار بوده و در برخي مناطق بعلـت  باشد، لذا تراكم مصالح هسته در اي مي
روشـهايي را بـراي    (J.L. Sherard)شـرارد   .باشـد  بارندگيهاي مداوم و افزايش رطوبت طبيعي مصالح، عمال غيـر ممكـن مـي   

اين روشـها عمـدتا شـامل     .[1]ه استكاهش رطوبت مصالح مرطوب و اجراي هسته سدهاي خاكي در مناطق پرباران ارائه نمود
بـا  . باشـد  راهكارهاي كاهش رطوبت مصالح در محل منبع قرضه و يا اجراي هسته با رطوبت باال و يا تركيبي از اين دو روش مي

هـاي ديگـري كـه در منـاطق پربـاران       هسته از مصالح ريزدانه رسي مرطوب، انـواع گزينـه  توجه به مشكالت مربوط به كوبيدن 
  :باشند ند مورد نظر قرار گيرند به شرح زير ميتوان مي

بعلـت  . شـود  مـي  بندي سد بوسيله يك دال بتني تامين در اين نوع سدها، آب: سنگريزه اي با رويه بتني ،گزينه سد خاكي
د بعنـوان  اي با رويه بتني، اين نوع سدها در مناطق پرباران مـي تواننـ   سنگريزه ،عدم استفاده از هسته ريزدانه در سدهاي خاكي

  . يابي نوع سد مورد نظر قرار گيرند يك گزينه مناسب در مرحله گزينه
در سدهاي هسته آسفالتي، يك هسته نازك آسفالتي به ضخامت حداكثر : با هسته آسفالتي  اي ، سنگريزهگزينه سد خاكي

پربـاران  يك گزينه مناسب در مناطق عليرغم اينكه اين نوع سد، مي تواند بعنوان . شود متر جايگزين هسته رسي مي ۰/۱حدود 
در منـاطق  معمـوال طراحـان بدنـه سـد     مورد نظر قرار گيرد، ولي بعلت ابهامات موجود در رفتار اين نوع سدها در برابـر زلزلـه،   

 .به انتخاب اين گزينه ندارند يخيز و در ساختگاههاي مجاور گسل فعال، تمايل زلزله
با توجه به مشكالت ناشي از كاهش رطوبـت مصـالح ريزدانـه مرطـوب در      :رطوباي با هسته م سنگريزه ،گزينه سد خاكي

عليرغم افـزايش  . شوند درصد تراكم پايين متراكم ميبا ريخته شده و  در اين نوع سدها، هسته با رطوبت طبيعي، مناطق پرباران
در مشـكل بـزرگ    بـا هسـته رسـي،    سرعت ساخت اين نوع سدها در مناطق پرباران در مقايسه با گزينه متداول سدهاي خاكي

مشهورترين سدي كه با اين . باشد سدهاي خاكي با هسته رسي مرطوب، تغييرمكانهاي بزرگ و فشار آب منفذي زياد در آنها مي
 متـر  ۸۵اي با هسته رسي بـه ارتفـاع حـدود     اين سد از نوع سنگريزه. باشد ميدر فيجي  Monasavu سد روش ساخته شده، 

هسته اين سد، از مصالح ريزدانه  .[2]خاتمه يافته است ۱۹۸۲ه و در سال شروع شد ۱۹۷۹اجرايي آن در سال بوده كه عمليات 
در زمـان دو  مطابق نتايج بدست آمده، . درصد ساخته شده است ۸۷درصد و با تراكم حدود  ۷۶رسي با رطوبت طبيعي متوسط 

   كه با توجه به نفوذپذيري پايين اين مصالح [3]زارش شده استثبت و گ متر ۸/۱، تغييرمكان قائم سال پس از پايان ساخت سد
)K=1*10-8 Cm/s (     تـوان نتيجـه گرفـت كـه      ، تغيير مكان گزارش شده تنها درصد كمـي از نشسـت تحكيمـي بـوده و مـي

يسـتي  لذا براي سدهاي مرتفع در انتخـاب ايـن نـوع گزينـه با     .نيز خواهد بودنشستهاي تحكيمي چنين سدي به مراتب بيشتر 
 .احتياط بيشتري نمود



در اين روش جهت كاهش رطوبت طبيعي مصالح ريزدانه رسي مرطوب، از : اي با هسته مخلوط سنگريزه ،گزينه سد خاكي
در ادامه مقاله ضمن معرفـي بيشـتر ايـن روش و مقايسـه هسـته      . دانه با مصالح ريزدانه استفاده مي شود اختالط مصالح درشت

، تاثير اختالط بر  بهبود خصوصيات فيزيكي و مكانيكي رس خالص با استفاده از نتايج آزمايشـهاي  مخلوط و هسته رسي خالص
  .شود مختلف نشان داده مي

  
  :روش تهيه مصالح مخلوط -۴      

هسته سد، بوسيله اجـراي   درده استفادر مرحله مطالعات سد پلرود، امكان دستيابي به يك مخلوط همگن و مناسب براي 
دانه  درشتاليه  ۷اي شامل  دانه رودخانه بدين منظور ابتدا دپويي از مصالح ريزدانه و درشت. ز آزمايشي بررسي گرديديك خاكري

متر اجـرا   ۶اليه به ارتفاع كلي حدود  ۱۴سانتيمتر و در مجموع  ۴۵اليه ريزدانه رسي به ضخامت  ۷سانتيمتر و  ۴۰به ضخامت 
خـرين اليـه   آتنـاوب تـا    و اين عمليات بـه  ن اجرا شدآاي و سپس اليه رسي بر روي  انهدانه رودخ اليه اول از مصالح درشت. شد

پـس از  . دانه بوسيله بولدوزر برش داده شده و مخلوط شـدند  هاي ريزدانه و درشت پس از آن دپوي حاصل از اليه. صورت گرفت
تـر،   منظور تامين مصالح مخلوط همگـن  شود به ولي توصيه مي. باشند اين مرحله مصالح مخلوط تهيه شده و آماده خاكريزي مي

، مراحل تهيه مصالح مخلوط بصورت شماتيك نشان داده ۱در شكل شماره  .مده توسط لودر مخلوط شوندآ مجددا مصالح بدست
 دانه كه براي تهيه مصالح مخلوط مورد استفاده قرار گرفتند تشريح شـده  در ادامه مشخصات مصالح ريزدانه و درشت .شده است

  .دشو و سپس مشخصات مصالح مخلوط ارائه مي
  
  

  
  

  روش تهيه مصالح مخلوط - )۱(شكل شماره 



  
  

  :خصوصيات مصالح ريزدانه -۵      
كيلومتري باالدسـت   ۵/۳مصالح ريزدانه مورد استفاده براي تهيه مصالح مخلوط، از منبع قرضه ريزدانه رسي كه در حدود 

بـوده و   ۲۹تـا   ۱۳و نشانه خميري آنها بين  ۵۷تا  ۳۶حد رواني اين مصالح بين . اند دهواقع شده است تامين شمحور سد پلرود 
درصد رطوبت طبيعي مصالح ريزدانه مورد استفاده بين . قرار دارند CHو  CLدر گروههاي  يونيفايدبندي  مطابق سيستم طبقه

درصـد و   ۹۱/۱و  ۲۵/۱ك طبيعي مصالح بين دانسيته خش. باشد درصد مي ۲۶بوده و متوسط رطوبت طبيعي مصالح  ۳۱تا  ۱۲
با توجه به نتايج آزمايش تراكم بروش پروكتور استاندارد، رطوبت بهينه اين . گرم بر سانتيمتر مكعب مي باشد ۵۲/۱متوسط آن 
درصـد بيشـتر از متوسـط     ۴درصد مي باشد كه حدود  ۲۲درصد بوده و متوسط رطوبت بهينه مصالح نيز  ۳۰و  ۱۲مصالح بين 

 ۸۹/۱و  ۴۳/۱زمايشهاي انجام شده نشان ميدهند كه حداكثر دانسيته خشك مصـالح بـين   آنتايج . طوبت طبيعي مصالح استر
چگالي مصالح ريزدانه . باشد گرم بر سانتيمتر مكعب مي ۶۰/۱گرم بر سانتيمتر مكعب، و متوسط دانسيته خشك آنها نيز حدود 

  . مي باشد ۵۵/۲رسي مورد استفاده نيز حدود 
  

  :دانه خصوصيات مصالح درشت -۶     
پـس از حـذف مصـالح     .جهت اختالط با مصالح ريزدانه رسي، از بستر رودخانه پلرود تامين شده اسـت مصالح درشت دانه 

دانه  مصالح درشت يونيفايدبر اساس سيستم طبقه بندي . اينچ محدود شده است ۳هاي مصالح به  سنگي، حداكثر اندازه دانه قلوه
 ۷۴/۲و  ۶۰/۲ترتيب  ميانگين وزن مخصوص حقيقي و ظاهري مصالح درشت دانه به .قرار دارند GPو  GWاي در رده  نهرودخا

   . باشد درصد مي۲بوده و متوسط جذب آب مصالح، نيز 
  

  :خصوصيات مصالح مخلوط -۷      
 GCدر گـروه   يونيفايـد بنـدي   بقهاي مطابق سيستم ط دانه رودخانه مصالح حاصل از اختالط مصالح ريزدانه رسي و درشت

اي و مصالح مخلـوط نمـايش داده    دانه رودخانه بندي مصالح ريزدانه رسي، درشت ، محدوده دانه۲در شكل شماره . شوند واقع مي
  .مي باشد ۱۴و  ۳۲ترتيب  متوسط حد رواني و شاخص خميري مصالح مخلوط به. شده است

  



  
  

  دانه و مخلوط ريزدانه، درشتمحدوده دانه بندي مصالح  - ۲شكل شماره 

  :تاثير اختالط بر روي خصوصيات فيزيكي و مكانيكي مصالح رسي -۸      
در اين قسمت مقايسه اي بين خصوصيات فيزيكي و مكانيكي رس خالص و رس مخلوط كه از آزمايشهاي مختلف بدسـت  

  .ي شده استآمده است انجام شده و تاثير اختالط بر خصوصيات مصالح ريزدانه رسي بررس
  

  :حدود اتربرگ -۸-۱      
زمايشهاي تعيين حدود اتربرگ بر روي دو نوع مصالح ريزدانـه رسـي و مصـالح مخلـوط نشـاندهنده كـاهش قابـل        آنتايج 

همانطور كه ذكر شد حـد روانـي مصـالح رس خـالص     . باشد مالحظه خصوصيات خميري مصالح ريزدانه رسي در اثر اختالط مي
و  ۴۸ترتيـب   ميانگين اين دو پارامتر نيز براي مصالح رسي خالص بـه . باشد مي ۲۹و  ۱۳نه خميري آنها بين و نشا ۵۷و  ۳۶بين 
متوسـط ايـن دو   . باشـد  مي ۲۷تا  ۸و  ۴۲تا  ۲۷ترتيب بين  حد رواني و نشانه خميري بهبراي مصالح رس مخلوط . باشد مي ۲۲

بر پايه اين نتايج، در اثر اختالط حد رواني و نشانه خميري مصـالح  . شدمي با ۱۴و  ۳۲ترتيب  پارامتر نيز براي مصالح مخلوط به
  . يابد درصد كاهش مي ۴۵تا  ۳۵ريزدانه رسي بين 

  
  :درصد رطوبت و دانسيته -۸-۲      

بـر  يش تراكم به روش پروكتور اسـتاندارد  امنظور تعيين درصد رطوبت بهينه و دانسيته حداكثر مصالح رس مخلوط، آزم به
درصـد مـي    ۴۰تـا   ۱۰، بـين  ايـنچ  ۴/۳با توجه به اينكه ميزان مصالح مانده روي الك . هاي مخلوط انجام شده است مونهروي ن

در اين روش آزمايش بر روي مصـالح رد شـده از الـك    . انجام شد ASTM D698، استاندارد C        باشد، آزمايش مطابق با روش 
سپس با استفاده از روابط ارائه شده در . و رطوبت بهينه مصالح تعيين شده استاينچ انجام شده و دانسيته خشك حداكثر  ۴/۳

  .اينچ، پارامترهاي بدست آمده اصالح مي شوند ۴/۳ب مصالح مانده روي الك آاستاندارد و با داشتن وزن مخصوص و جذب 
  



  
  )الف(                                                                       )ب(                            

  رس مخلوط) ب(رس خالص، ) الف(هاي  نتايج ازمايشهاي تراكم بر روي نمونه - ۳ شكل شماره
  

همانطور كـه مشـاهده   . هاي رسي خالص و مخلوط ارائه شده است نتايج آزمايشهاي تراكم بر روي نمونه ۳در شكل شماره 
تراكمي مصالح رسي بهبود يافته و در نتيجـه رانـدمان و كـارآيي ايـن مصـالح بيشـتر        شود دراثر فرآيند اختالط، پارامترهاي مي

گرم بـر سـانتيمتر مكعـب بـوده و بطـور       ۲۰/۲و  ۹۹/۱بين  دانسيته خشك حداكثر مصالح مخلوط پس از اصالح،.  خواهد شد
درصـد   ۸/۱۰درصد و بطور متوسـط   ۳/۱۲و  ۸/۷رطوبت بهينه مصالح نيز بين . باشد گرم بر سانتيمتر مكعب مي ۰۷/۲متوسط 

لذا با . اشدب درصد مي ۳/۱۰گرم بر سانتيمتر مكعب و  ۸۳/۱ترتيب  متوسط دانسيته و رطوبت طبيعي مصالح مخلوط به. باشد مي
اي كـه جهـت متـراكم نمـودن      گونـه  توجه به نتايج بدست آمده، فرآيند اختالط منجر به كاهش رطوبت مصالح حاصل شده، به

) درصد ۵/۲بطور متوسط ( مصالح با رطوبت حدود دودرصد باالتر از رطوبت بهينه، با افزايش ميزان كمي آب به مصالح مخلوط 
  .د نظر رسيدتوان به تراكم و رطوبت مور مي

درصد بيشتر شـده   ۳۰بر اساس نتايج آزمايشهاي انجام شده، دانسيته خشك حداكثر مصالح ريزدانه رسي در اثر اختالط حدود 
  يابد درصد كاهش مي ۵۰و رطوبت بهينه مصالح نيز حدود 

  
  :پارامترهاي مقاومت برشي -۸-۳      

هاي مصالح ريزدانه  محوري بر روي نمونه شي مصالح، آزمايشهاي سهبه منظور بررسي اثر اختالط در پارامترهاي مقاومت بر
ها با رطوبت  منظور مقايسه رفتار مقاومتي اين دو نوع مصالح بعنوان هسته سد، نمونه به. رسي و مصالح مخلوط انجام شده است

هاي آزمـايش   هاي مصالح، قطر نمونه نهدا  با توجه به حداكثر اندازه .دودرصد باالتر از رطوبت بهينه ساخته شده و آزمايش شدند
ها بـا توجـه بـه     دانه بندي مصالح و حداكثر اندازه دانه. اينچ مي باشد ۴و  ۵/۱ترتيب  شده براي مصالح رسي خالص و مخلوط به

ز آزمـايش نيـ   ۶هاي رسي خالص و  محوري  بر روي نمونه آزمايش سه ۴در مجموع . اند هاي آزمايش شده اصالح شده قطر نمونه
هـا پـس از اصـالح     بنـدي نمونـه   حـدود دانـه  . زهكشي شده انجام شـده اسـت   -يافته هاي مخلوط در حالت تحكيم بر روي نمونه

شرايط آزمايش شامل درجه اشباع، نرخ كرنش و فشـار  . ارائه شده است ۱بندي آنها و مشخصات نمونه ها در جدول شماره  دانه



زاويه اصطكاك داخلـي   چسبندگي و  مقدار پارامتر ۱در جدول شماره . ه شده استزمايشها ثابت نگهداشتآهمه جانبه در كليه 
هـا بـراي شـرايط     همچنين پارامتر زاويه اصطكاك داخلـي نمونـه   .زهكشي شده ارائه شده است -يافته ها در حالت تحكيم نمونه

  .يافته نيز ارائه شده است عادي تحكيم
  

  محوري و مخلوط در آزمايشهاي سه هاي رسي خالص مشخصات نمونه - ۱جدول شماره 
  

 شماره
  نمونه

  نوع
  نمونه

 حد درصد عبوري از الك
  رواني

 نشانه
  خميري

زاويه 
  اصطكاك

  چسبندگي
(Kg/Cm2) 

زاويه اصطكاك حالت 
 " No. 200 3/16 " 3/4  يافته عادي تحكيم

  ۸/۱۶  ۸۴/۰  ۶/۱۲ ۲۳ ۴۶ ۱۰۰ ۹۷ ۸۵  رس خالص ۱
  ۹/۱۵  ۸۷/۰  ۶/۱۱ ۲۸ ۵۵ ۱۰۰ ۷۸ ۶۲ رس خالص ۲
  ۴/۱۸  ۵۸/۰  ۷/۱۵ ۱۷ ۴۵ ۱۰۰ ۹۲ ۷۹ رس خالص ۳
  ۷/۱۵  ۵۶/۰  ۹/۱۲ ۲۲ ۴۶ ۱۰۰ ۹۷ ۶۸ رس خالص ۴
  ۰/۲۵  ۹۳/۰  ۲/۲۱ ۱۵ ۳۴ ۱۰۰ ۶۹ ۳۳  رس مخلوط ۵
  ۰/۲۶  ۱۷/۱  ۰/۲۱ ۱۲ ۲۷ ۱۰۰ ۶۲ ۳۱ رس مخلوط ۶
  ۰/۲۵  ۰/۱  ۸/۲۰ ۸ ۲۸ ۱۰۰ ۶۲ ۲۹ رس مخلوط ۷
  ۶/۲۷  ۲۵/۱  ۶/۲۲ ۱۴ ۳۳ ۱۰۰ ۵۶ ۲۳ رس مخلوط ۸
  ۵/۲۶  ۴۳/۰  ۸/۲۴ ۱۳ ۲۱ ۱۰۰ ۶۵ ۴۱ رس مخلوط ۹
  ۸/۳۵  ۳۳/۰  ۱/۳۵ ۱۰ ۲۸ ۱۰۰ ۵۸ ۲۹ رس مخلوط ۱۰

  
هـا نشـان داده    با شاخص خميـري نمونـه   يافته  در شرايط عادي تحكيم تغييرات زاويه اصطكاك داخلي ۴در شكل شماره 

. يابـد  ها زاويه اصطكاك داخلي آنها كـاهش مـي   خص خميري نمونهشود با افزايش ميزان شا همانطور كه مشاهده مي. شده است
ــايج  ــات نتـ ــط   تحقيقـ ــده توسـ ــام شـ ــه   انجـ ــر از جملـ ــين ديگـ ــي محققـ ــواك )  Kenny,1959(كنـ ــولتز و كـ                         ، هـ

(Holtz & Covacs,1985)  و همچنين اولسن(Olson,1974) خميـري  هـا بـا شـاخص     كه بر روي تعداد زيادي از نمونه
در  .يابـد  متفاوت انجام شده است نيز نشان ميدهد كه با افزايش شاخص خميري مصالح، زاويه اصطكاك داخلي آن كـاهش مـي  

براي تغييرات زاويه اصطكاك داخلي بـا  كه يكي از معتبرترين مراجع )   Kenny,1959(نمودار ارائه شده توسط كني  ۴شكل 
شود نتـايج آزمايشـهاي انجـام شـده در ايـن       همانطور كه مشاهده مي. [4]ه استنيز نمايش داده شد باشد مي شاخص خميري

كه در مصـالح رس مخلـوط نيـز عامـل     تحقيق با نتايج ارائه شده توسط كني تطابق خوبي داشته كه نشاندهنده اين نكته است 
ينـد  آديگر با توجـه بـه تـاثير فر    بعبارت. باشد كننده در مقاومت برشي، بافت ريزدانه مصالح و خصوصيات خميري آن مي تعيين

توان افزايش مقاومت برشي مصالح مخلوط نسبت به مصالح رسـي خـالص     اختالط در ميزان شاخص خميري مصالح ريزدانه، مي
  . يند اختالط مرتبط دانستآر اثر فررا به كاهش خصوصيات خميري آنها د
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  اخلي با شاخص خميرينمودار تغييرات زاويه اصطكاك د - ۴شكل شماره            

  
  

  :نفوذپذيري -۸-۴      
هـاي   با توجه به اهميت ميزان نفوذپذيري مصالح استفاده شده در هسته، آزمايش نفوذپذيري با بـار افتـان بـر روي نمونـه    

قطـر  . تا تاثير اختالط بر نفوذپذيري مصالح مورد اسـتفاده در هسـته سـد تعيـين شـود      رسي خالص و مخلوط انجام شده است
هـا و   حـداكثر انـدازه دانـه    ،هـا  با توجه به قطر نمونه. اينچ مي باشد ۴اينچ و براي مصالح مخلوط  ۵/۱ها براي رس خالص  مونهن

. ارائـه شـده اسـت    ۲هاي آزمايش شده در جدول شـماره   مشخصات نمونه. اصالح شده است زمايشآجهت انجام  بندي آنها دانه
در . انـد  ا با رطوبت دو درصد بـيش از رطوبـت بهينـه سـاخته شـده     ه يكسان بوده و نمونه اه زمايش در كليه نمونهآشرايط انجام 

شود نفوذپذيري مصـالح مخلـوط    همانطور كه مشاهده مي. خالصه نتايج آزمايشهاي نفوذپذيري ارائه شده است ۲جدول شماره 
يانگين نفوذپذيري مصالح مخلوط كه حدود با اين وجود با توجه به م. برابر نفوذپذيري مصالح رسي خالص مي باشد ۱۰۰حدود 

بندي هسـته سـدهاي    توان نتيجه گرفت كه نفوذپذيري مصالح مخلوط براي تامين آب باشد مي سانتيمتر بر ثانيه مي  10-6*6
 .باشد خاكي مناسب مي

  هاي رسي خالص و مخلوط در آزمايش نفوذپذيري مشخصات نمونه -۲جدول شماره 
  

  شماره
  نمونه

  نوع
  نمونه

  حد درصد عبوري از الك
  رواني

  نشانه
  خميري

  نفوذپذيري
(Cm/s)  No. 200 3/16 " 3/4 " 

  8-10*2.11  ۲۲  ۴۵ ۱۰۰ ۸۴ ۷۲  رس خالص  ۱
  8-10*2.09  ۲۴  ۴۸ ۱۰۰ ۹۰ ۷۶  رس خالص  ۲
  8-10*1.54  ۳۵  ۶۱ ۱۰۰ ۹۸ ۹۴  رس خالص  ۳
  5-10*1.28  ۱۴  ۳۳ ۱۰۰ ۵۷ ۲۳  رس مخلوط  ۴
  7-10*3.67  ۲۱  ۴۲ ۱۰۰ ۶۲ ۳۵  رس مخلوط  ۵
  6-10*4.42  ۱۰  ۲۸ ۱۰۰ ۵۸ ۲۹  رس مخلوط  ۶

  
 
  



  :مقايسه رفتار مصالح رسي خالص و مخلوط در هسته سد -۹      
ميدهـد، در اثـر فراينـد اخـتالط      نشـان هاي رسي خالص و مخلوط  روي نمونهنتايج آزمايشهاي انجام شده بر همانطور كه 

هبود مي يابد عالوه بر اين، هسته مخلوط نيز به داليل زير نسبت به هسـته رسـي   پارامترهاي مقاومتي و تراكمي مصالح رسي ب
  :[5]در سدهاي خاكي بخصوص در شرايط آب و هوايي مرطوب رفتار بهتري خواهد داشت

  
بعلت رطوبت باالي مصالح ريزدانه رسي در مناطق پرباران و همچنين ميزان بارندگيها، فشـار آب منفـذي اضـافي كـه در     

بوده و در نتيجه ميزان نشست تحكيمـي  هاي مخلوط بيشتر   هاي رسي نسبت به هسته شود در هسته خت سد ايجاد ميحين سا
  .باشد ميو تغييرمكان بدنه نيز در گزينه هسته رسي بيشتر 

ه دانه رودخانه اي، نشست نامتقارن بين دو ناحيه هسته و پوسـت  بعلت تفاوت سختي مصالح ريزدانه رسي و مصالح درشت 
هسته رسي نسبت به گزينـه هسـته مخلـوط      همچنين نشستهاي حين ساخت در گزينه .در گزينه هسته رسي بيشتر مي باشد

 .باشد بسيار بيشتر مي
دست و با توجه به پارامترهاي مقاومت برشي باالتر مصالح مخلوط در مقايسه با مصالح رسي خالص، شيب شيروانيهاي باال

 .يابد تواند تندتر انتخاب شده و در نهايت احجام بدنه سد كاهش مي خلوط ميدست در گزينه هسته م پايين
متراكم نمودن مصالح ريزدانه رسي خالص با رطوبت باالتر از رطوبت بهينه، با تراكمي نزديك به تراكم حداكثر، بخصـوص  

روش اختالط مشكالت ناشي از تراكم  در حاليكه به. باشد در مناطق پرباران بسيار مشكل بوده و در برخي مناطق غير ممكن مي
 .كاهش مي يابد

معموال در مقايسه با هسته مخلوط بسيار ريزتر طراحي شـده و در  فيلترهاي باالدست و پايين دست در گزينه هسته رسي 
 .  هاي هسته رسي نسبت به هسته مخلوط بسيار بيشتر مي باشد نتيجه هزينه مربوط به فرايند توليد فيلتر در گزينه

  
  :گيري نتيجه -۱۰

مقايسه خصوصيات و رفتار مصالح رسي خالص با رطوبت باال و مصالح مخلوط در اين مقاله نشان ميدهـد كـه اسـتفاده از    
هسته مخلوط بجاي هسته رسي خالص در مناطق پرباران نه تنها مشكالت مربوط بـه اجـراي هسـته رسـي خـالص را كـاهش       

   .باشد وط بعنوان هسته بسيار مناسبتر از هسته رسي خالص ميخصوصيات رفتاري مصالح مخلميدهد، بلكه 
درصـد افـزايش يافتـه و رطوبـت بهينـه ايـن        ۳۰دانسيته خشك حداكثر مصالح ريزدانه رسي دراثر فرايند اختالط حدود 

 .يابد درصد كاهش مي۵۰مصالح نيز حدود 
 .يابد كاهش مي درصد ۴۵تا  ۳۵در اثر اختالط خصوصيات خميري مصالح ريزدانه رسي بين 

تواند منجر به كاهش  متوسط زاويه اصطكاك داخلي مصالح مخلوط بسيار بيشتر از مصالح ريزدانه رسي خالص بوده كه مي
 .احجام بدنه سد در صورت استفاده از مصالح مخلوط شود

ذپـذيري مصـالح   اگرچه نفوذپذيري مصالح در اثر اختالط كاهش مي بابد، ولي نتايج نشـان ميدهنـد متوسـط ضـريب نفو    
 .باشد بوده كه براي هسته نفوذناپذير سد مناسب مي  Cm/s 6-10*6مخلوط حدود 

 در نهايت استفاده از هسته مخلوط بجاي هسته رسي در مناطق پرباران و در صورت رطوبت بـاالي مصـالح رسـي توصـيه    
  .شود مي
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