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  :چكيده

. استه قرار گرفتهايران مورد مطالعدر مقاله حاضر چند سد اخيراً ساخته شده و يا در دست احداث در كشور 
 CL-MLو  ML ،CLهاي ريزدانه و در عين حال غيرچسبنده، عمدتاً از خاكهاي سدهاي مورد بررسي متشكل از هسته

در اين مقاله ضمن . هاي طبيعي حاوي مواد گچي و نمكي ظهور يابندن است در نهشتهچنين خاكهايي ممك. هستند
مورد بررسي  NEFبررسي مطالعات موردي، طراحي فيلتر براي خاكهاي هسته ريزدانه غيرچسبنده با استفاده از آزمايش 

هستند كه در آنها شاخص هاي طبيعي حاوي مواد گچي و نمك سرمنشاء خاكهايي بسياري از نهشته .قرار گفته است
دار محسوب ميشوند، اي جزء خاكهاي مسالهچنين خاكهايي در بدنه سدهاي خاكي و سنگريزه. پايين است) PI(خميري 

چرا كه هم در برابر فرسايش مقاومت اندكي دارند و هم اينكه موارد فرسايش يافته در آنها ريز بوده و براي متوقف ساختن 
  .  ريز نياز است آنها به فيلترهاي خيلي

   NEFآزمايش  -فيلتر بحراني - فرسايش داخلي - خاكهاي غيرچسبنده :هاي كليديواژه
  
  مقدمه - 1

هاي خاكي بخصوص  مشكالت فراواني را براي سازه )Internal erosion( داخلي و فرسايش) Piping(ي آبشستگ  پديده
خاك توسط جريان آب از ميان است از حمل تدريجي ذرات ريز آبشستگي عبارت . آورند مي بوجود ياهسنگريزسدهاي خاكي و 

كند ولي بتدريج و با  در اين شرايط ابتدا دبي جريان كم بوده ذرات ريزتر را با خود حمل مي. خاك تودهخلل و فرج  و تركها
. گردد زيادتر ميگذشت زمان، مجراي عبور آب بزرگتر شده و آب قابليت حمل ذرات بزرگتر را خواهد داشت و دبي جريان 

آبشستگي و  .خواهد شد آنحمل تدريجي ذرات خاك در آبشستگي باعث فرسايش داخلي در سازه خاكي و در نهايت تخريب 
درصد از  48، 1986تا سال  موجودمطابق آمار . ترين علل خرابي سدها مطرح است فرسايش داخلي به عنوان يكي از اصلي

                                                 
  دكتري ژئوتكنيك، دانشيار 1
  دكتري ژئوتكنيك، استاديار 2
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 فرسايش داخلياز اين ميان  .]1[ استگ بر اثر آبشستگي و فرسايش داخلي بوده ي بزراهتخريب سدهاي خاكي و سنگريز
امروزه با وجود پيشرفتهاي زياد در  .را به خود اختصاص داده است%) 33(مصالح بدنه سد، به ويژه مصالح هسته، باالترين درصد 

ترين مخاطرات براي يكي از اصلياي همچنان فرسايش داخلي روش طراحي و تكنولوژي ساخت سدهاي خاكي و سنگريزه
  ].  2[سدهاي مدرن ميباشد 

با توسعه فرسايش داخلي در بدنه سد، مجراي ايجاد شده سريعاً به مخزن متصل شده و در نتيجه خرابي سد در مدت 
كارتر مخاطرات ناشي از فرسايش داخلي در بدنه زماني آش. نشاندهنده حالت فوق است) 1(شكل . دهدزمان اندكي روي مي

 24در مدت زمان كمتر از % 51شود كه بدانيم از تمامي سدهاي خاكي و سنگريزي تخريب شده بر اثر فرسايش از بدنه، مي
سدها، خرابي در اكثريت قريب به اتفاق عالوه بر اين  .]1[اند هاي فرسايش دچار تخريب شدهساعت پس از مشاهده اولين نشانه
دهند كه از تمامي آمارهاي موجود نشان مي. اده استدسال پس از اولين آبگيري روي  5مان فرسايش داخلي در بدنه تا مدت ز

سال پس از آبگيري  5در مدت زمان كمتر از % 63اند، ي كه بر اثر فرسايش از بدنه دچار تخريب شدهاهسدهاي خاكي و سنگريز
  .  ]1[ بوده است

  
  
  
  
  

  
  در بدنه سد خاكي Pipeفرسايش داخلي و ايجاد شدن ): 1(شكل 

  
توان اين پديده را در چهار ، ميبراي بررسي دقيق پديده آبشستگي و فرسايش داخلي در سدهاي خاكي و سنگريزي

ي يا گگسستو  توسعه آبشستگي، ادامه آبشستگي، شروع آبشستگياين مراحل عبارتند از؛ . مرحله مجزا مورد مطالعه قرار داد
و همچنين مشخصات مصالح هسته در ...) نظير نشست، شكست هيدروليكي، (كي رفتار سد عوامل مختلف ژئوتكني .]3[ب تخري

اين در حالي است كه فيلترها به عنوان عوامل دفاعي مانع از ادامه فرسايش داخلي خواهند . شروع فرسايش داخلي موثر هستند
  .شد

را شامل  سنگريزير سدهاي خاكي و از كل حجم عمليات خاكريزي ددرصد  10تا  5در حدود ها  و زهكشفيلترها 
ترين و پردردسرترين در ميان ساير مصالح در سدهاي خاكي ، استحصال، فرآوري و اجراي اين مصالح گراندر مقابل. گردند مي

 يقتدر حق .باشد مي نظر اقتصادي نيز، ، بلكه از نقطهبه لحاظ ايمني سد ، نه تنهافيلتر از اجزاي مهم اينرواز . و سنگريزي است
  .جويي اقتصادي قابل توجهي ميگردد طرح و اجراي فيلتر بهينه باعث حصول اطمينان بيشتر و صرفه
اند از كاربرد ارائه شده ]Dunnigan ]4و  Sherardكه توسط ) 1(از ميان معيارهاي طراحي فيلتر بحراني معيارهاي جدول 

بر پايه مطالعات آماري نتايج . اي بكار برده ميشوندنگريزههايي سدهاي خاكي و سبيشتري برخوردار بوده و در غالب طراحي
پيشنهاد دادند  ]4[ Dunniganو  Sherardاصالحات جزئي به معيارهاي اصلي ] Soroush ]5و  NEF ،Shourijehآزمايشهاي 

اند، ليكن موسسات  هپذيرفته و قابل اطمينان شناخته شد) 1(با وجود اينكه معيارهاي جدول . ارائه شده است) 1(كه در جدول 
هاي مهم و سدهاي بزرگ، آزمايش فيلتر برروي مصالح فيلتر و  كنند كه براي پروژه توصيه ميمهم مرتبط با صنعت سدسازي 

  .]7و  6[ هسته براي انتخاب فيلتر مناسب صورت پذيرد
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در . اي استو سنگريزهمهمترين آزمايش فيلتراسيون براي طراحي فيلتر در سدهاي خاكي  NEFدر حال حاضر آزمايش 
محققين زيادي اين آزمايش را براي مقاصد طراحي فيلترها و يا منظورهاي تحقيقاتي،  NEFطي ساليان پس از معرفي آزمايش 

، تكرار NEFگيري از روشهاي مختلف انجام آزمايش هاي آزمايش فيلتراسيون با ابعاد مختلف و نيز بهرهبا استفاده از دستگاه
  .]12و  11، 10، 9 ،8[ اندكرده

  
  

ايمعيارهاي طراحي فيلتر بحراني در سدهاي خاكي و سنگريزه): 1(جدول   

بندي خاك مبناگروه محقق  

1گروه  2گروه  3گروه 4گروه 
Sherard  و
Dunnigan ]4[  

%<75µm*  ≥ 85 40-85 < 15 15-40 

D15 ≤ 9d85 معيار
** D15 ≤ 0.7 mm D15 ≤ 4d85 

بر  3و  2رهاي گروه درونيابي بين معيا
 75µm>%حسب 

Shourijeh  و
Soroush ]5[  

%<75µm ≥ 85 ≥ 80 35-80 < 15 15-35 

D15 ≤ 9d85 معيار
×§ D15 ≤ minimum of  (0.7 

mm and 6.4d85)§ D15 ≤ 0.7 mm‡ D15 ≤ 4d85 
بر  3و  2درونيابي بين معيارهاي گروه 

 75µm>%حسب 

 75/4بندي با حداكثر اندازه براي منحني دانه d85 **، ميليمتر 75/4ا حداكثر اندازه بندي ببر اساس منحني دانه ميليمتر 075/0درصد عبوري از *: نكات
  .  براي خاكهاي شديداً واگرا  CL-ML،§  D15 ≤ 7.5d85و  MLبراي خاكهاي  D15 ≤ 6d85 ×براي خاكهاي شديداً واگرا،  D15 ≤ 0.5 mm ‡ ميليمتر،

  
  اخص خميري پايينمصالح هسته با ش - 2

در صورت برآورده  SCو  CL ،CL-ML ،MLكم، نظير خاكهاي ) PI(اي با شاخص خميري ماسه-خاكهاي سيلتي و سيلتي
استفاده . اي تلقي ميگردندنمودن شرايط نفوذپذيري به عنوان مصالح مناسبي براي ساخت هسته در سدهاي خاكي و سنگريزه

اما بايد توجه داشت كه از ]. 15و  14، 13[كي در موارد متعددي گزارش شده است از چنين مصالحي براي هسته سدهاي خا
آميز هستند، چرا كه مقاومت بسيار كمي در برابر فرسايش بواسطه جريان آب منظر فرسايش داخلي چنين خاكهايي مخاطره

با فرسايش داخلي در سدهاي خاكي و حوادث مرتبط در مورد ] 1[و همكاران  Foster براساس مطالعات ].18و  17، 16[دارند 
هسته متشكل از مصالح موارد داراي % 34در  ،اندسدهايي كه دچار آسيب و يا خرابي ناشي از فرسايش داخلي شده ،ايسنگريزه

CL  موارد مصالح % 18در وML ش در كاربرد چنين خاكهايي بايد توجه ويژه به مالحظات طراحي براي مقابله با فرساي. اندبوده
پتانسيل ترك خوردن هسته تا حد امكان كاسته شده و فيلترهاي بحراني مناسب براي از داخلي صورت گيرد، بدين ترتيب كه 

كم ) PI(عالوه بر موارد فوق بايد توجه داشت كه مصالح داراي شاخص خميري . پيشگيري از ادامه فرسايش تعبيه شوند
  ].19[اكم هسته ايجاد ميكنند مشكالتي را در حين اجرا سد بويژه در زمان تر

  
   NEFآزمايش  - 3

در . نقش اصلي را در طراحي فيلتر بحراني براي سدهاي مطالعه شده ايفا نموده است) NEF(آزمايش فيلتر مانع فرسايش 
فيلتر در زمايش براي طراحي آاي در رابطه با اين آزمايش در ايران انجام شده و از نتايج اين دو دهه گذشته مطالعات گسترده
عليرغم اينكه آزمايش مذكور به صورت استاندارد ارائه نشده است، ليكن غالب مخاطبين . سدهاي زيادي استفاده شده است

لذا در اينجا از ذكر جزييات خودداري . هستندزمايش فوق آشنا آسه و نحوه آنجام ومرتبط با صنعت سدسازي تا حدودي با پر
مولفين مقاله حاضر تحقيقات تفصيلي در رابطه با آزمايش . استبا تصاوير يادآوري شدهايش صرفاً آزم) 2(شده و در شكل 
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NEF و روشهاي نسبتاً استانداردي براي آزمايش  طي يك دهه در دانشگاه صنعتي اميركبير انجام دادهNEF كه  ،اندارائه نموده
   .استارائه شده] 21[ Shourijehو  Soroushو ] 20[و همكاران  Soroushدر 

غيرچسبنده و با خاصيت رروي خاكهاي مبناي ب NEFدر آزمايش  ]Shourijeh ]21و  Soroushبر اساس تجربيات 
- خاك مبنا در محل سوراخ وارفته و نرم شده و سوراخ موجود در خاك مبنا مسدود مي ،CL-MLبويژه خاكهاي  خميري اندك،

-موجب مي NEFباشد، اما از ديدگاه آزمايش لح هسته مناسب مياين وضعيت اگرچه از حيث عملكرد خودترميمي مصا. شود
  .هاي سوراخ روي داده يا نه مقدور نبوده و آزمايش غيرقابل تفسير گرددشود كه بررسي اينكه فرسايش در ديواره

برروي خاكهاي غيرچسبنده و با  NEFبراي برطرف نمودن مشكالت و جلوگيري از بسته شدن سوراخ در آزمايش 
و  NEFدر اين روش كه تركيبي از آزمايش . ارائه شده است ]Shourijeh ]21و  Soroushدگي اندك، روشي توسط چسبن

 هولپينهمانند آنچه در آزمايش ) Nipple(، يك مخروط ناقص NEFاست، در ورودي سوراخ در آزمايش  هولپينآزمايش 
سريع سوراخ در اثر اشباع شدن خاك مبنا در سطح نمونه و در  بدين ترتيب، امكان بسته شدن. شودشود، تعبيه مياستفاده مي

ساير موارد موجود در ارتباط با اين آزمايش . دهدنحوه انجام اين آزمايش را نشان مي) 3(شكل . روداطراف سوراخ از بين مي
  .معمولي است NEFدقيقاً مشابه يك آزمايش 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بندي خاكها در حين آزمايشطرحواره اليه - در دانشگاه صنعتي اميركبير، ب NEFش تصوير دستگاه آزماي - الف): 2(شكل 
مش  - 6مصالح فيلتر،  - 5ميليمتري در خاك مبنا،  1سوراخ  - 4نمونه خاك مبنا،  - 3گلس، شير تخليه هوا، محفظه پلكسي -1(
  )گيج فشار -13شير ورودي،  - 12اليه شن،  -11مش فلزي،  - 10بند، واشر الستيكي آب -9اليه زهكش،  - 8ير خروجي، ش - 7فلزي، 
  
  
  
  
  
  

 )ب( )الف(

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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  حين كاربرد مخروط ناقض براي جلوگيري از بسته شدن سوراخ NEFطرحواره وضعيت سوراخ در آزمايش ): 3(شكل 
  )اليه شن -6مش فلزي،  -5خاك مبنا،  - 4ميليمتري،  1سوراخ  -3فيلتر،  - 2مخروط ناقص،  -1(

  
  مطالعات موردي -4
  
 Bو  Aسدهاي  -4-1

سدهاي مذكور داراي . استآغاز شده 1387و آبگيري آنها در سال  شدهدر جنوب ايران ساخته Bو  Aسدهاي خاكي 
مخزن مشترك بوده و هدف اصلي از احداث آنها مواجهه با سيالبهاي فصلي مخرب، ذخيره آب براي مقاصد كشاورزي و 

برفتي احداث آبرروي پي  Bو  Aهردو سد . ديك به موقعيت سد ميباشدهمچنين تامين بخشي از آب شرب مناطق مسكوني نز
برخي از مشخصات مهم سدهاي مذكور ) 2(همچنين در جدول . مقطع تيپيكال اين سدها را نشان ميدهد) 4(شده و شكل 
 Bو  Aسدهاي هاي طبيعي در نزديكي منابع قرضه و نهشته. يكسان هستند Bو  Aمصالح ساختماني سدهاي . ارائه شده است

سنگ، شن و ماسه با ميزان اين خاكها مشتمل بر قلوه. غالباً متشكل از رسوبات آبرفتي گردگوشه تا نسبتاً گردگوشه هستند
همچنين . هاي انتقالي و زهكش بودنداندك بوده و مصالح بسيار مناسبي براي پوسته، ناحيه) ميليمتر 075/0عبوري از (ريزدانه 

فراواني داشته كه قابل كاربرد به %) 85بيش از (اي زياد و با ارزش ماسه) با اندازه ريز تا درشت(تميز در اين مناصق ماسه 
  .عنوان فيلتر در سدهاي مذكور بودند
. استمتشكل از خاكهاي سيلتي بوده ،و قابل كاربرد به عنوان هسته) از نظر فاصله حمل(تنها مصالح مقرون به صرفه 

براي شناسايي . ميباشد CL-MLو  CL ،MLبراي سدهاي مذكور انتخاب شده مخلوطي از خاكهاي  مصالح هسته كه نهايتاً
نمونه از چاهكهاي دستي حفر شده در منبع قرضه ريزدانه برداشت شده و مورد آزمايشهاي  113خصوصيات خاك هسته تعداد 

 CL-MLو  CL ،MLبندي بوده و درصد خاكها با رده ميليمتر 2ها داراي حداكثر اندازه غالب نمونه. شناسايي قرار گرفته است
هاي ريز و درشت خاكهاي هسته و بترتيب پوش) الف-6(و ) 5(در شكلهاي . بوده است% 4/66و % 7/6، %9/26به ترتيب برابر با 

هاي ر نمونهمشاهده ميشود كه كه اكث .استهاي هسته نشان داده شدهاي نمونهبر) PI(همچنين توزيع فراواني شاخص خميري 
سانتيمتر بر  1/2×10-7تا  2/5×10-8هاي هسته بين بعالوه نفوذپذيري نمونه. اندبوده 8هسته داراي شاخص خميري كمتر از 

  .ثانيه متغير است
  

  مشخصات كلي سدهاي مورد مطالعه): 2(جدول 

*ارتفاع  سد  (m) 
)متر(ابعاد تاج  حجم مخزن

(m3 ×106) طول عرض
A 3/32  1200 8 115 
B 3/28  510 8 
C 5/32  352 9 17 
F 5/23  903 8 8/13

  ارتفاع از بستر رودخانه *
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گوياي اين مطلب در محل منبع قرضه ريزدانه ...) رآبها و ها، نهنقبنظير (عوارض طبيعي زمين و فرسايشهاي سطحي 

. طالعات كاملي از واگرايي خاك انجام شده استرويكرد م با اين. مقابل فرسايش مقاومت اندكي دارنداست كه مصالح هسته در 
ها نمونهمابقي بوده و  ND2و  ND1بندي خاكها در طبقه برخي داده كهنمونه نشان 50ل انجام شده برروي هوآزمايشهاي پين

 هااز نمونه% 75نمونه هسته روشن ساخته كه  40آزمايشهاي هيدرومتري دوگانه برروي . هستند ND4و  ND3در دسته 
هاي ضمن اينكه آزمايشهاي كلوخه انجام شده نشان داده كه نمونه. تمايل متوسطي به واگرايي دارند% 25غيرواگرا بوده و 

  .غيرواگرا هستند هسته واكنش شيميايي با آب نداشته و از منظر اين آزمايش
پذيري سته قابليت فرسايشهول و كلوخه نشان ميدهد كه مصالح هتهاي مشاهده شده در نتايج آزمايشهاي پينواتف

به عبارت ديگر خاك هسته در مقابل فرسايش مكانيكي بواسطه جريان آب  .زيادي داشته ليكن به لحاظ شيميايي واگرا نيستند
محققيني نظير  .هاي فرسايش ناشي از واگرايي خاك را ندارديابد در حالي كه نشانهبسيار ضعيف بوده و به سرعت فرسايش مي

Ravaska ]22[  وFoster  وFell ]9[ پذير بوده و در عين حال واگرايي شيميايي ندارند به وجود خاكهايي كه بسيار فرسايش
هول و هم در آزمايش كلوخه نتايج خاك زماني واگرا است كه هم در آزمايش پين ]Fell ]9و  Fosterاز ديدگاه . انداشاره كرده

خاك بسيار  ،هاي فرسايش را داشته باشدهول نشانهخاك تنها در آزمايش پينواگرايي را نشان دهد، در غير اينصورت اگر 
تر پذير از فرسايش خاكهاي واگرا سهلطبق نظر اين محققين فرسايش خاكهاي بسيار فرسايش. فرسايش پذير اطالق ميگردد

  .ميشودفرسايش موجب تنشهاي برشي اندك اعمال شده از سوي جريان آب حتي بوده و 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در تراز حداكثر Bو  Aمقطع تيپيكال سدهاي ): 4(شكل 
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   Bو  Aپوش مصالح هسته و فيلتر در سدهاي ): 5(شكل 
  

 Bو  Aبراي تعيين فيلتر بحراني براي سدهاي  NEFپذيري زياد مصالح هسته، برنامه جامعي از آزمايشهاي بدليل فرسايش
هاي خاك براي نمونه. انجام شدند% Dr (70(كيلوپاسكال و فيلتر با دانسيته نسبي  400فشار آب  با NEFآزمايشهاي . انجام شد

. هسته كه حين آزمايش بسته ميشدند، از مخروط ناقص براي محافظت از سوراخ و ممانعت از بسته شدن آن استفاده شده است
نتايج آزمايشهاي . اندمورد استفاده قرار گرفته NEFيشهاي ، در آزماF4و  F2 ،F3بندي مختلف از مصالح فيلتر، يعني سه دانه

NEF  3(در جدول ( ارائه شده و نشان ميدهد كه فيلترF2 )D15  در غالب موارد از فرسايش خاك مبنا ) ميليمتر 3/0برابر با
در تغيير است و اين  1/9تا  1/6بين  D15b/d85نكته حايز اهميت اين است كه براي خاكهاي آزمايش شده . ممانعت نموده است

) ب-6(مطابق شكل . الزاماً منجر به طرح فيلتر ايمن براي تمامي خاكها نخواهد شد D15/d85≤9نشان ميدهد كه معيار فيلتر 
  .  يابدافزايش مي PIبا افزايش  D15b/d85نمونه هسته مقدار  10براي 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي آزمايشهاي  D15b/d85 تغييرات - ، بBو  Aهاي مصالح هسته سدهاي هتوزيع فراواني شاخص خميري در نمون - الف): 6(شكل 
NEF  نمونه هسته 10برروي  

  
   Bو  Aهاي هسته سدهاي براي برخي نمونه NEFمشخصات خاك مبنا و نتيجه آزمايش ): 3(جدول 

PI (%) USCS*** (γd)max (gr/cm3) wopt (%) D15b نمونه
** (mm) D15b/d85 

B4 3/8 CL 74/1 3/17 3/0 1/9  
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B6 7/6 CL-ML 73/1 6/17 3/0 8/8  
B8* 5/4 CL-ML 84/1 3/14 4/0 4/7  
B9* 9/3 ML 80/1 9/14 3/0 7/6  

B10* 3/3 ML 72/1 2/16 3/0 1/6  
  حافظت از سوراخ استفاده شده است،مخروط ناقص براي مدر اين آزمايشها از *

** D15 خاك بندي متحدسيستم طبقه ***ايش خاك مبنا است، ترين فيلتر كه مانع از فرسمربوط به درشت 

  
 Cسد  -4-2

مشخصات اصلي سد . از نوع خاكي با هسته مركزي رسي بوده و در حال حاضر در شرق ايران در دست احداث است C سد
ه كه شداقع موقعيت سد مذكور در حاشيه كوير و. مقطع تيپيكال سد را نشان ميدهد) 7(ارائه شده است و شكل ) 2(در جدول 

تنها منابع قرضه . وجود داردبا توجه به خشكي منطقه، رطوبت نسبي بسيار كم و درجه حرارت زياد امكان ترك خوردن هسته 
%) 3تا  2در حدود (بوده كه داراي ميزاني ژيپس  CL-MLو  CL ،MLهسته در نزديكي موقعيت سد متشكل از خاكهاي 

بندي مصالح هسته در شكل بوده و پوش دانه% 8متوسط ) PI(اي شاخص خميري هاي مصالح هسته رسي دارنمونه. ميباشد
  .نشان داده شده است) 8(

اما . را برآورده ميسازد) 1(، معيارهاي ارائه شده در جدول )8(در شكل  F7فيلتر طراحي شده براي پوش ريز هسته، فيلتر 
براي اين . هايي از مصالح هسته انجام گرددي نمونهبررو NEFبراي سنجش صحت عملكرد فيلتر مقرر شد كه آزمايشهاي 

نتايج آزمايشهاي شناسايي . نمونه از محل منبع قرضه ريزدانه انتخاب شد و مورد آزمايش شناسايي قرار گرفت 30منظور تعداد 
از پوش ريز ) ترريز شبخ(هاي هسته در خارج ي از نمونهي هسته بطور دقيق تعيين نشده بود و تعدادنشان داد كه پوش طراح

  .هسته قرار ميگرفتند
 4/0و  3/0برابر با  D15كه بترتيب داراي ) 8شكل ( F7و  F6هاي هسته و فيلترهاي برروي نمونه NEFآزمايشهاي 

مصالح فيلتر در . كيلوپاسكال استفاده گرديد 400در آزمايشها از آب رودخانه محل سد با فشار . ميليمتر هستند انجام شدند
 1بوده و در صورت لزوم از مخروط ناقص براي محافظت از بسته شدن سوراخ % 70برابر با ) Dr(داراي دانسيته نسبي  آزمايشها

 3/0برابر  D15با  F6ارائه شده و نشان ميدهد كه فيلتر ) 4(نتايج آزمايشهاي منتخب در جدول . استميليمتر استفاده شده
با شاخص  NC26بر اساس نتايج حاصل شده، در مورد نمونه . ي هسته استهانمونهميليمتر موفق به ممانعت از فرسايش 

ارائه شده براي  D15/d85≤9است كه بمراتب از معيار  9/5برابر با  D15/d85براي فيلتر مانع از فرسايش % 2/5برابر با ) PI(خميري 
فيلتر مانع از فرسايش داراي % 7/19با برابر  PIبا  NC1اين در حالي است كه براي . كمتر است) 1جدول ( 1خاكهاي گروه 

D15/d85  استداللها و نتايج عنوان شده گواه اين مطلب است كه خاكهاي ريزدانه و شاخص خميري  .ميباشد 5/11مساوي)PI (
نكه اي در مسايل مرتبط با فرسايش داخلي دارند چرا كه هم اندازه ذرات در آنها كوچك است و هم اياندك نياز به مراقبت ويژه

     .ومت ناچيزي دارندادر مقابل فرسايش توسط جريان آب مق
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  در تراز حداكثر C مقطع تيپيكال سد): 7(شكل 
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   Cپوش مصالح هسته و فيلتر در سد ): 8(شكل 

  
  
  

   C هاي هسته سدبراي برخي نمونه NEFمشخصات خاك مبنا و نتيجه آزمايش ): 4(جدول 
 نتيجه آزمايش D15/d85 فيلتر (%) PI نمونه

NC1 7/19  
F7 4/15  ناموفق 
F6 5/11 موفق

NC14* 1/6  
F7 6/11  ناموفق 
F6 7/8 موفق 

NC20 5/8  F7 8/11  ناموفق 
F6 8/8 موفق 

NC26* 2/5  
F7 8/7  ناموفق 
F6 9/5 موفق 

  .از مخروط ناقص در آزمايش استفاده شده است *
  
  Fسد  -4-3

مشخصات . شرق ايران در دست احداث استهسته مركزي رسي بوده و در حال حاضر در شمالاز نوع خاكي با  F سد
باالدست محور  در ريزدانه قرضه منابع. مقطع تيپيكال سد را نشان ميدهد )9(ارائه شده است و شكل ) 2(اصلي سد در جدول 

 سطح قرضه منابع از ايعمده بخش در كه است ذكر به الزم. دارند و داخل محدوده مخزن سد قرار رودخانه بستر جناحين سد،
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 بوده سطح وسيع داراي قرضه منابع محدوده طرفي از ندارد، وجود زياد عمق در برداشت امكان لذا بوده و باال نسبتاً زيرزميني آب

دستي در نمونه مصالح هسته از چاهكهاي  71تعداد  .يابد گسترش سد مخزن داخل در سطح در تواندمي برداشت محدوده و
هاي مصالح هسته نشان داد كه شاخص خميري بندي نمونهآزمايشهاي شناسايي و طبقه. استمنبع قرضه ريزدانه برداشت شده

)PI ( بوده و هسته غالباً متشكل از خاكهاي % 7و با ميانگين % 14تا  3مصالح هسته بينCL ،CL-ML  وSM ميباشد.  
با  .از پوش طراحي هسته هستند) ريزتر(هسته مورد مطالعه خارج مصالح اي هتعداد زيادي از نمونه) 10(شكل  مطابق

قرار دارند، لذا فيلتراسيون اين ) 1(بندي جدول از طبقه 1هاي مطالعه شده هسته در گروه از نمونه% 75توجه به اينكه بيش از 
   .كننده استگروه از خاكها حايز اهميت و كنترل

  
  

  
  در تراز حداكثر F دمقطع تيپيكال س): 9(شكل 
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   Fپوش مصالح هسته و فيلتر در سد ): 10(شكل 
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بزرگتر از % 95ميليمتر و  020/0كوچكتر از  d85هاي اندازه% 5، 1هاي هسته متعلق به گروه بر پايه مطالعات آماري نمونه

در  020/0را برابر با ) 1(دول براي طراحي نظري فيلتر طبق معيارهاي ج d85بدين ترتيب ميتوان اندازه شاخص . آن هستند
. ميليمتر حاصل ميگردد 18/0برابر با  D15براي طرح فيلتر بحراني، حداكثر اندازه  D15/d85≤9با استفاده از معيار  . نظر گرفت

د تنها به لحاظ اقتصادي قابل توجيه نيست، بلكه مشكالت فني فراواني را نيز موجب ميگرد هن) D15=0.18mm(تهيه فيلتر فوق 
  .  كه از جمله ميتوان به نفوذپذيري پايين و همچنين مشكالت مرتبط با خاصيت خودترميمي و فروريزشي فيلتر اشاره داشت

برروي  NEFآزمايشهاي . براي مصالح هسته و فيلتر در نظر گرفته شد NEFالذكر انجام آزمايشهاي نظر به موارد فوق
در . ميليمتر هستند انجام شدند 3/0و  4/0برابر با  D15كه بترتيب داراي ) 10شكل ( F14و  F13هاي هسته و فيلترهاي نمونه

نتايج . بود% 70برابر با ) Dr(كيلوپاسكال استفاده شد و مصالح فيلتر داراي دانسيته نسبي  400آزمايشها از آب با فشار 
ميليمتر موفق به ممانعت از  3/0ابر بر D15با  F14ارائه شده و نشان ميدهد كه فيلتر ) 5(آزمايشهاي منتخب در جدول 

هاي هسته برآورده نشده براي غالب نمونه D15/d85≤9هرچند كه معيار فيلتر ) 5(مطابق جدول  .هاي هسته استفرسايش نمونه
  . اقتصادي و مطمئن قابل طرح است فيلتر بحرانيِ NEFاست، ليكن با توجه به آزمايش 

  
   F هاي هسته سدبراي برخي نمونه NEFآزمايش  مشخصات خاك مبنا و نتيجه): 5(جدول 

PI (%) USCS** (γd)max (gr/cm3) wopt (%) D15b نمونه
* (mm) D15b/d85 

S5 2/11 CL 72/1 6/18 3/0 2/14  
S9 4/10 CL 72/1 8/17 3/0 6/13  
S4 9/9 CL 76/1 17 3/0 8/7  
S13 9/8 CL 81/1 5/15 3/0 3/10  
S6 1/7 CL-ML 87/1 4/13 4/0 15  

* D15 خاك بندي متحدسيستم طبقه **ترين فيلتر كه مانع از فرسايش خاك مبنا است، مربوط به درشت  
  

  گيريبندي و نتيجهجمع - 5
طرح فيلتر  براي ]Dunnigan ]4و  Sherardدهد كه معيارهاي آنچه در خالل اين نوشتار بيان شد به روشني نشان مي

تواند به عنوان يك راهنماي اوليه نبوده و تنها مي اطمينانقابل به طور صد در صد مبنا تمامي خاكهاي  بهينه برايايمن و 
هاي مختلف سدسازي و تفاوت آشكار مصالح مورد استفاده در هسته تنوع و گوناگوني خاكهاي هسته در پروژه. بكاربرده شود

انجام آزمايشهاي فيلتر بويژه براي سدهاي بزرگ و لزوم  ]Dunnigan ]4و  Sherardسدها با مصالح بكار رفته در آزمايشهاي 
  .دهدبه روشني نشان ميرا هاي مهم مرتبط با مساله فرسايش پروژه
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