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   يزشي ريت سنگ هايتثب
  pc٢ت صخره ي تجربه تثبي مطالعه مورد

  دزيه گاه راست سد مخزنيدر تک
 

 رضاپور رضايعل
 روگاهين  سد ويمعاونت بهره بردار -سازمان آب وبرق خوزستان

 
 دهيچک

 دزفـول    شمال شهرستان  يلومتري ک ٢٥مشک و   ي شهرستان اند  ي شمال شرق  يلومتري ک ٢٠ رودخانه دز در     يسد دز بر رو   
 قـرار  ي مورد بهـره بـردار    ١٣٤١ اسفند ماه    ٢٣ چند منظوره است که در       ين سد از رشته سدها    ين سد نخست  يا. واقع است 

درقسمت پـايين دسـت   نيروگاه دز  تي موقع.كنگلومراي بختياري مقاوم ميباشد ، نظر زمين شناسي ساختگاه سد    از.گرفت  
 صخره اي   ،محل قرارگرفتن دكلهاي فشار قوي برق      باالي نيروگاه و  در ده و وب سد دز درساحل سمت راست رودخانه     بدنه  

 ١٣تـن و عـرض متوسـط        ١٠٠٠٠با وزن تقريبـي     (  PC٢يك شكاف سراسري بين صخره       .ده است ش واقع   PC٢به نام   
 ٤٢با قدمت    كشور، مگاواتي با وظيفه تنظيم فركانس برق        ٥٢٠ نيروگاه   ي بررو  آن سقوط،احتمال  آن     پشت وصخره )متر
شركت چندين  از استعالم   با ريمشاور مشان  نيمهندسدر ابتدا    .را مطرح نمود   )١٣٨٠سال  ( ميليارد تومان  ٢٧٠ال و ارزش    س

ر در طرح   ييمانکار مربوطه با تغ   ي و پ  نمودهارائه   را   PC٢ت صخره   يه تثب يطرح اول   آنها پيشنهاد و نظراخذ   مختلف در دنيا و   
 آغـاز نسـبت بـه     ١٣٨٠در سال   ز با ابتکار    يمانکار ن ي پ .ديد مشاور رسان  ييبه تا ه و   يت صخره ته  ي را جهت تثب   يگري، روش د  

ـ ا. ديان رسـان يت را به پاي تثب يات اصل ي عمل ١٣٨٥در قرارداد سال     رير مقاد ييبا توجه به تغ     اقدام و  يدار ساز يپاات  يعمل ن ي
بـه عنـوان     ،PC٢ت صـخره    يـ بات تث يـ  عمل ي از اجرا  يخالصه ا  زش سنگ در ارتفاعات و    يدر خصوص ساز وکار ر    مقاله  

 . گرددي ارائه م، بزرگ کشور محتمل بودهي از سدهاياري که در بسي عالج بخشييتجربه اجرا
 

 م فرکانسيتنظ کنگلومرا،،  pc٢صخره :يدي کليهاواژه
 
 مقدمه  -١

 نيتأم و داشته دنبال به را يفراوان يجان و يمال خسارتهاي، بزرگشان ابعاد به توجه با سدها دن سازهيب ديآس
 يه گاه هاي تکيشناس نيزم رفتار يدگيچيپ يطرف زا ،باشد يم برخوردار اي ژهيو تيازاهم ها سازه نيا يمنيا

سدها  يواقع رفتار شينما منظور به مناسب يمدل گر،ارائهيد عوامل از ارييبس و بازمان مصالح اتيرخصوصيي،تغيسنگ
 جمله از سدها ساتيس تابه مشرف هاي گاه هيتک  و(Rock-slopes)سنگى هاى بيش .است ساخته رممکنيغ را

 در سنگهاى ساختار يبايارز ازمندين ها دامنه نيا دارىيپا از نانياطم .نديآ مى شمار به مناطق نيا بزرگ خطرهاى
 .ست اها بيش نيا رندهيبرگ

هاي  جاده و ساتيتاس محدوده در روى داده(Rock-slides) يها افت سنگ  و (Rock-falls)سنگى لغزشهاى
 و يخطرات جان  ازيري، جهت جلوگآنها تيتثب براى الزم نگهدارنده طرح ارائه و دارىيپا تيوضع بررسى ،يدسترس

 . سازدي مي را ضروري احتمال فراوانيمال
 



 ٢

  متر از کف کارگاه و١٠٠ (ين نقطه ارتفاعيسمت راست سد دز و در باالتردرک صخره بزرگ ي PC٢صخره 
دار داده يجاد شده که به آن حالت ناپاي ايقي عميترک ها باشد و در اطراف آن شکاف و يم)  سد از تاجيمتر٧٠٠حدود
ت و ي و با توجه به نقشه موقعبودهمقاوم  ياري بختي ، کنگلومراين شناسيجنس صخره و کوه از نقطه نظر زم. است 

وزن صخره حدود  متر و١٣ر با ن صخره برابيانگي درجه و عرض م٦٠ه ي صخره با زاويرونيسطح لغزش از سطح ب
خطوط  روگاه ،يسات نيمتوجه تاسرا  يصدمات جد،ن صخرهيسقوط ا . باشديم) هزارتن١٠حدود(وتنيلوني ک٥٠٠،٩١

 آورده دز به وجود يروگاه برق آبي از ني بهره برداري برايار جديد و خطرات بسنموانتقال و پست ترانسفورماتور خواهد 
 و دينما يل ميرو تحميز به وزارت ني نياردها تومان خسارت ماليلي وارده ، ميخسارات جانن صورت عالوه بر يکه در ا
 . داشتخواهدز به دنبال ي نياري بسي و اجتماعياسيتبعات س
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                                                             مخزن                          
 ٣٥٤                                                          تاج سد در رقوم ارتفاعي 

 
 بدنه سد مخزني دز                                                           

                                  نيروگاه و تاسيات                             
 

 pc٢ صخره يدار سازي دز و کارگاه پاي از سد مخزنيي نما-١شکل
 



 ٣

 زش سنگيساز و كار ر -٢
از جمله اين عوامل مـي تـوان        . گردد  ساز و كار ريزش سنگ معموالً بوسيله عوامل ليتولوژيكي و اقليمي كنترل مي            

 :ر اشاره نموديموارد زبه 
 ها،  زايش فشار آب منفذي پس از ورود آب ناشي از بارندگياف )١
 فرسايش حاشيه سنگها بعلت بارش شديد  )٢
  سرد و گرم شدن متوالي دامنه هاي سنگي  )٣
  گياهان  فرسايش سنگ به وسيله ريشه )٤
از جمله مهم ترين عوامل تشديد كننده ريزش سنگ در حفاريهاي روبـاز، پـر شـيب كـردن مصـنوعي شـيروانيهاي                        )٥

 رودخانـه، دامنـه     ساحل راسـت  در  به صورت تونل    جاد جاده   يل ا يز به دل  ي در منطقه مورد مطالعه ن      که باشد  يعي مي طب
 .افته استيش ي افزايب به صورت مصنوعي شده و شيکوه حفار

ها و شكل هندسي  از مهمترين عوامل كنترل كننده اين پديده مي توان به هندسه شيب و وضعيت ناپيوستگي
مورد  اصله زيادي ازپاشنه شيب رافبلوک تا شيب دامنه گاهي باعث شتاب قطعه سنگ شده و.دار،اشاره کردبلوك ناپاي

سالم  اين امر بخصوص درمورد شيبهاي تازه حفاري شده،كه داراي سنگهاي غير هوازده و.دهد يد قرارميتهد
 .گردد باشند،تشديد مي

ي بلوك در حرکت بـا هـر بـار برخـورد بـا سـطح شـيب كاسـته         درمورد شيبهاي پوشيده از آبرفت و پوشش گياهي، انرژ   
ميزان بازگردانـده شـدن انـرژي بـه      .گردد در بسياري از موارد باعث توقف پرتاب سنگ و ادامه حركت آن مي       و گردد  مي

ايـن  . گردد بيان مي (Coefficient of restitution)   يا ارتجاع  ضريب جبران ويواژه کم سنگ توسط سطح شيب، با
سطوح سـخت تمـام انـرژي را بـه بلـوك      . ريب به سطح شيب و ماهيت مواد حركت كننده يا پرتاب شده بستگي دارد         ض

بـه  .  از شن و ماسه اين انرژي را بـه خـود جـذب مـي نماينـد       يه ا يا ال ي کنند، درصورتي كه سطوح هوازده و        يمنتقل م 
 . استييب هاين شيت چني تثبي از روش هايکيجاد برم و پوشاندن سطح آنها با شن و ماسه خود يل اين دليهم
، شكل و ابعاد قطعه سـنگ فـرو افتـاده و اسـتحكام              )ϕ(ه اصطکاک   يت تر مي توان به زاو     ياز جمله عوامل کم اهم     )٦

 . بلوك اشاره كرد
 آنها، با روشها و مدلهاي قطعات سنگ و تعيين مكان برخورد ن احتمال افتادن بلوك وييجه مطالعات در اين زمينه تعينت

ا ترانشه ها را ي حائل يوار هايبه اين شكل مي توان محدوده پرتاب سنگ را مشخص و محل ايجاد د.  باشديآماري م
 .مشخص نمود

 
  و محاسبات مربوطهpc٢زش در صخره يساز وکار ر -١-٢

ي دامنه هاي سنگي و حفاريهاي  ،سرد و گرم شدن متوالي تواند شامل هوازدگيز مي نpc٢جاد ترک در صخره يعوامل ا
 درجه اقدام به ٢٧ه اصطکاک يزاو  و١نان يب اطمي ابتدا با فرض ضرpc٢ه صخره يدر محاسبات اول  که روباز دانست

 مناسب طبق يمني ايپس با درنظر گرفتن فاکتور ها ده وي مختلف گرديوستگي ناپياي تحت زوايمحاسبه چسبندگ
 انجام محاسبات از يبرا.ده استياز گردي مورد ني اقدام به محاسبه تعداد انکر هاDIN١٠٥٤ و DIN٤١٢٥ ياستانداردها

 :ل استفاده شده استيبه شرح ذ) ١٩٨١(فرمول هوک و براون
 
 



 ٤

 
 PC٢دار يوک ناپا بليداريل پايتحل -٣

  : باشدير مي شامل موارد زPC٢دار صخره ي بلوک ناپايداريل پايتحل
 .دي تن برآورد گرد١٠٠٠٠ که مطابق محاسبات انجام شده وزن صخره معادل PC٢دار صخره ين وزن بلوک ناپاييتع )١
 و نوع و قطر آن ه نصب انکريه صفحه لغزش،زاويرات زاوييتغ )٢
0.30g kا  زلزله بيدرنظر گرفتن بارها )٣ =h 
 
 زش سنگيروشهاي كاهش خطر ناشي از ر -٤

 : توان درنظر گرفتير را ميدات زيزش سنگ تمهي از ريجهت کاهش مخاطرات ناش
 (Key block)  يدي کلي و بلوکها(Rock Fall)زش سنگ يمشخص كردن پتانسيلهاي ر -١
روشهاي حفاري مكانيكي و  مواد منبسط شونده و يا و استفاده از يحفاري شيروانيهاي سنگي با روشهاي غيرانفجار -٢

 دستي
 طراحي برم، استفاده ازبه جمله اين روشها مي توان  زش سنگ، ازي مهار كردن رياستفاده از روشهاي خاص برا -٣

ز يخاکر جادي ا و(Fence) يمي سيتورهااستفاده از، (Ditch)  خندق ايجاد،(Rock shield)  محافظيسقف ها
 .ه كردمهاركننده اشار

زش سنگ هستند و معموالً در مورد شيبهاي دائم سنگي يبرمها ازجمله موثرترين روشهاي كاهش خطرات پرتاب و ر
ولي باتوجه به اينكه اين برمها بايد از باال به پائين ايجاد گردند استفاده از آنها در . مشرف به سازه ها استفاده مي شوند

 .ت داردي محدودباشند،ب موجود ي در پاشنه شيمي قدي که سازه هايزمان
گيرها نيز از جمله ساير روشهاي موثر هستند و بخصوص در مورد جاده ها و راه   بتني و يا بهمنياستفاده از سقف ها

در هر صورت طراحي اين بهمن گيرها بايد به نحوي باشند كه تحمل وزن سنگ هاي . هاي باريك كاربرد دارند آهن
 .ته باشندافتاده بر رويشان را داش

 جهت ي کافي كه فضاييا محوطه هاي سنگ گير نيز صرفاً در شيروانيهاي )Rock trap( استفاده از تله هاي سنگي
واره يله احداث دياستفاده از فنس يا ديوار حائل در پاشنه به وس. ايجاد ترانشه يا خاكريز وجود دارد امكان پذير مي باشد

 .ت ها روبرو استين محدوديز با همي ني بتني يا گابيون بنديها
اين مقدار . هستند١٠٠ KN.mفنسهاي سنگ گير يا حائلهاي ايجاد شده با تورهاي فلزي قادر به تحمل انرژي برابربا 

حركت )لومتر بر ساعتي ک٧( متر در ثانيه ٢كيلوگرم است كه با سرعت ٢٥٠انرژي برابر با انرژي قطعه سنگي به وزن 
 معادل ين مقدار انرژي کنند، اي را تحمل  م٢٥٠٠ KN.m نيز وجود دارد كه تا انرژي تورهاي سيمي قوي تر. مي كند

 . حركت مي كند) لومتر بر ساعتي ک٧٠( متر درثانيه ٢٠كه با سرعت  است ٦٢٥٠ Kg به وزن يانرژي سنگ

)١(  
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SF =نانيب اطميضر 
C  =صفحه لغزشي بررويچسبندگ  
A = سطح صفحه لغزش 
R=  وزن بلوک 
 EH=ي افقي خارجيروين

 EV=ي عمودي خارجيروين 
T     =مقاوم انکريروهاين  

 Pψ=ه صفحه لغزشيزاو 
ϕ=ه اصطکاکيزاو 

 θ=ه انکر نسبت به عمود بر صفحه لغزش ،به سمت باال مثبتيزاو 



 ٥

براي سيستم ديگر پايدار كننده شيب ها كشيدن تورهاي فلزي برروي سطح شيرواني سنگي مي باشد اين روش 
 .تورهاي فلزي در نقاطي با پيچ سنگ به سطح سنگ متصل مي گردند. شيبهاي سنگي دائم كاربرد دارد

 
 pc٢صخره  ) تيتثب(زش يكاهش خطر ناشي از ر ي هاروش يبررس -١-٤

به  مختلف ينه هايوگز  خاص ،روش هايت مکاني ، وزن و موقعيط خاص ارتفاعيبا شرا pc٢صخره ت يدر پروژه تثب
 : قرار گرفتيرد بررسر مويشرح ز

  اقدام به نقشه برداري از صخره فوق گرديد و پس از استعالم ،چندين نظريه و١٣٧٥جهت حل مشكل فوق در سال 
 . پيشنهاد جهت پايدارسازي اين صخره توسط شركتهاي مختلف در دنيا ارائه گرديد

اتصال آنها به بلوكهاي بتني  و راحي انكر شركت الماير ازكشورآلمان يكي ازاين شركتها بود كه نظريه اين شركت ط
بلوك بتني خود به وسيله دوانكرپشت هركوه  پشت عهده دارند و درجا بود اين انكرها وظيفه پايدارسازي صخره را از

 . گرديد مهار مي دوخته و
 
 

 دکل برق                                                 
                                                               وزنه تعادلي                             

 
 

                                                                                                                          
انکر هاي                                                                                                                              

 مهاري از پشت
 pc٢  صخره                                        

 
 
 
 

             انکر هاي مهاري از مقابل
 
 

 کير به صورت شماتي طرح شرکت الما-٢شکل 
 

  :مشخصات طرح شركت الماير  -١-١-٤
 :ريز ك بتني مهاربندي براي مهارهاي پيش تنيده به ابعادبلو٢تعداد  -

 . باشدي که محل قرارگيري بلوكها در چند متري شكاف و موازي با آن م٢٠/٧*٤*٢و بلوك دوم ٨/١٠*٤*٢بلوك اول 
 . بلوكهاي بتني بوسيله مهارهاي پيش تنيده  به صخرهاي پشت دوخته مي شوند  :نحوه انتقال بار -
 .باشدي متر م٢بولت ها از سطح خارجي صخره حداقل فاصله راك  -



 ٦

 :  باشدير ميز به شرح زي روش محاسبات ن -
WORKING LOAD :١,٥ MN  

 : نيروي افقي جهت نگهداشتن صخره
HORIZENTAL  FORCE  FROM  PC٢  
FX(PC٢) ={ ٩*COS(٤٥)+٨*COS(٥٠)}*١٧,٢٦ =١,٥ MN  

 : نيروي افقي جهت دوختن بلوك به كوه 
BLOCK FORCE  
FX (BLOCK)={٦*COS (٥)+٦*COS(٢٠)}*١٧,٤ =١,٥ MN  

١٧,٣<١٧,٤ 
 : ضعفهاي اين طرح بيشتر ازمزيتهاي آن بود ازجمله

  به صخره هزينه زياد دسترسي  )١
  .قلوه كن شدن بخشهاي جلوي صخره بود و دوختن صخره با تعدادكم انكر كه باعث تمركز تنش درهرانكر )٢
 
 :مانکاري پيشنهاديطرح پ -٢-١-٤
 عدد استرند ٧٥ با چهار پلت فرم جهت نصب ارباال باشدي بسيمني اي که داراي و باالبر برجي داربست فلزيوش اجرار

نه کمتر و ين روش هزي اياياز مزا. ديشنهاد شده و اجرا گردياگ پيوي تن از نوع د٦٣ يت بار کاري با ظرفيپنج رشته ا
  ي و اجرايي اجرايه نقشه هايمانکار انجام محاسبات و تهيا پضمن.ک سال اشاره شده استين تراز ي پائيزمان اجرا

 . ن نموديات را تعهد و تضميعمل

 
 مانکاري پيشنهاديک طرح پي شماتي نما-٣شکل 

 و باال آوردن داربست تا ارتفاع الزم يه گذاري پاينه ممکن دانسته وليک گزينصب تاندون از روبرو را ر يشرکت الما
 به صخره قبل از نصب ي اضافين بدون اعمال بارهاي ،همچني فشار قويات موجود و کابل هاسيبدون برخورد با تاس

  عنوان نمودار مشکل يبسرا ن تاندون ياول
 . ارسال نموديجهت بررسل يبه شرح ذ خودرا يشنهاديات طرح پيز در پاسخ به مشاور جزئيمانکار نيپ

   در نظر گرفته شد ش ي از فرسايريبار و جلوگبه منظور پخش  cm٤٠ه بتن مسلح به ضخامت حداقلي ال-
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 ين اجرا و بتن داربست و قالب هاي موقت صخره در حيداري ،جهت پاAШ و از نوع mm٣٢ه به قطر ي اولي انکرها-
     عدد١٠٠ق بتن به تعداد ي تزريبتن و تحمل فشارها

 درجه به سمت ١٠ه ي با زاو٣٧٧ KN ي کارت باري استرند با ظرف٣ از نوع ST١٥٧٠/١٧٧٠ از فوالد ي اصلي انکر ها-
  عدد١٠٤ن و به تعداد يپائ

 تن به ١ حدود يه بتنين الين نکته که هر متر مربع ايو ا) ياري بختيکنگلومرا( با توجه به نوع سنگ يه بتنيدرمورد ال
 . دي گردي آن منتفياجرا د،ي نمايوزن صخره اضافه م

 با مشخصات ذکر شده ي اصليه در صورت نصب تاندون هاد کي به عمل آمده مشخص گردي هايدر بررس
و  مانکاريمانکار و طرح اصالح شده پي پيشنهاديکه در مجموع طرح پ باشدياز مي عدد تاندون مورد ن١٦٢مانکار،تعداد يپ

ن ي ايائعدم امکان جانم اد تاندون ها وي قرار گرفت که با توجه به تعداد زير مورد بررسي الما-ري مشانيشنهاديطرح پ
 استفاده از ينه هاينه تمام شده کمتر،گزي کابل و هزيتعداد انکر در سطح صخره و امکان استفاده از مونوبار به جا

 وІV وV وVІيها نهيدرگزج يد،که اهم نتاي گردي درجه به سمت باال بررس١٠ و٥ نصب ياي مختلف در زوايمونوبارها
ІІVگرددي مشاهده م . 

نه يان گزيدرم)(٨٥٠KN=Fs,ST١٠٨٠/١٢٣٠,DYWIDAGbarnchor,Ф٣٦داگيويد مترازنوعيليم٣٦قطر به يمونوبارها
 ).ІІVنه يگز( ديرسم از روبرو مناسب تر به نظر ي تحکيها
ب يوتن ضريلو ني ک٦٢٨ يبار کار متر  ويلي م٣٦ به قطر  عدد مونوبار٦٥ تعداد حداقل داد کهج محاسبات نشان ي نتا
  مونوبار هاش نصبيآرا. ش خواهد دادي افزا٢/١ش از يط زلزله تا بي و در شرا٥/١ش از ي ب تايط عادينان را در شراياطم
 متر با ٢١ تا ١٢ عدد مونوبار به طول ٧٥اضافه شد و در مجموع % ١٥ه تعداد کل مونوبارها  به و متر بود٢ متر در ٥/١

 . شد متر در نظر گرفته ١٠ تا ٨ش طول يافزا
ن امر در يکه ا ردي پذي کارفرما صورت مينده فنيد نمايبا تائ ش الزم باشد،ير آراييکه تغيتات درصوري عمليدر طول اجرا

 .ر بودي اجتناب ناپذهستند،ک يش از حد نزديبه سطح صخره ب ي فشار قوي که کابل هايمناطق
 PC٢دار يت صخره ناپاي تثبي مختلف براينه هايسه گزيمقا

 І ІІ ІІІ VІ V ІV ІІV واحد شرح
 روبرو روبرو روبرو روبرو از باال روبرو روبرو - صب انکرنحوه ن

ه نصب انکر يزاو
 ١٠ ١٠ ٥ ١٠ ٤٠ -١٠ -١٠ درجه نسبت به افق

 انکر مورد  يروين
 ازين

 ٧٥/٣٩ ٧٥/٣٩ ١١/٤٢ ٧٥/٣٩ ٤٢/٣١ ٨٤/٦٠ ٣١/٣٩ وتنيمگان

٣stra - نوع انکر
nd 

٣stran
d 

١٢stran
d 

٣stran
d 

٣stran
d 

DYWIDAG 
bar anchor 

,Ф٣٦,ST٨٣٥/١٠
٣٠ 

DYWIDA
G bar 
anchor 

,Ф٣٦,ST١٠
٨٠/١٢٣٠ 

 ٦٢٨ ٤٨٥ ٣٧٧ ٣٧٧ ١٥٠٧ ٣٧٧ ٣٧٧ وتنيلونيک  انکريبار کار
 ٦٤ ٨٢ ١١٢ ١٠٦ ٢٤ ١٦٢ ١٠٤ عدد حداقل تعداد انکر
 ٩٢/٧ ١٨/٦ ٥٣/٤ ٧٨/٤ ١٣/٢١ ١٣/٣ ٨٧٥/٤ مترمربع شبکه نصب انکر

 ١٠١ ١٠١ ٩٨ ٩٨ ١٥٠ ٩٨ ٩٨ متريليم يقطر حفار
 ١٢٨٠ ١٦٤٠ ٢٢٤٠ ٢١٢٠ ٤٨٠ ٣٢٤٠ ٢٠٨٠ متربا (يمقدار حفار



 ٨

فرض طول متوسط 
 ) متر٢٠هر انکر 

І مانکار،ي پيشنهاديطرح پІІ مانکار،يطرح اصالح شده پІІІر،يالما-ري مشانيشنهادي طرح پVІ تا ІІVگر ي دينه هاي گز
 ٧٥/١ انکرها ي بار کارينان برايب اطمي و ضر٢/١  و با بار زلزله٥/١ حالت بدون بار زلزله ينان برايب اطمي ضر شدهيبررس

 ي آورده شده در ستون مربوط به طرح نصب از باال بدون در نظر گرفتن بولت هاي تعداد انکر ها.در نظر گرفته شده است
 . باشدي ميواره پشتي به دي بتني دوختن بلوک هاياز برايمورد ن

 
 :pc٢ صخره يدارسازيپا  ييات اجرايمشخصات عمل -٥
 نصب داربست -١-٥
ن آالت،نصب ي از استقرار ماشيناش (يبار انجام شود که از اعمال هرگونه يست به گونه اي باي مييات اجرايعمل

قرار  ستگاه ترانسفورماتوريا روگاه وين ي در باالpc٢از آنجا که صخره .ديبه صخره ممانعت به عمل آ )رهيداربست وغ
 .ديگرد يريات اجرا جلوگيدر طول عملن ي از سقوط سنگ به پائيمنير ايدارد،لذا با نصب فنس و در نظر گرفتن تداب

ن خطوط ياز ا رو به سطح صخره مورد نظر الزم است که حداقل فاصله در هنگام کاري خطوط انتقال نيکيبا توجه به نزد
 . ت گردديرو رعاين و مقررات وزارت نيطبق قوان

  توسط مشاور پروژه انجام گرديد وبه Pc٢صخره   نسبت به كوه ومطالعات نقشه برداري جهت تعيين موقعيت داربست
 قسمت نشيمنگاه مناسبي جهت ٤ عوارض طبيعي دامنه كوه در آمده از اطالعات نقشه برداري وكمك نتايج به دست

 .استقرارپايه ستونهاي داربست سيستم داربست درچهارفاز پيش بيني گرديد
 : امل داربست شپايه ستونهاي يمراحل اجرا 

 متري روي اين ٦علم كردن لوله هاي  – جوش لوله الحاقي - Base نصب –روتگ تزريق – نصب بولتها – حفاري 
 سعي گرديد فاصله هرپاي ستون ازپاي ستون بعدي تا جايي كه صخره ادامه مي داشت بيش از بوده کهلوله الحاقيها 

  . مترنشود١,٥
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 م مهار داربست هاسيست -٤شکل
 
 

 مكانيزم نصب راك بولت بلند  -٢-٥
انجام  بلند ،مهار جانبي داربست با كمك راك انكرهاي  pc٢رسيدن به تراز صخره بدليل افزايش ارتفاع داربست و

به منظور كاهش هرگونه ريسك طراحي . صورت گيردPc٢پذيرفت تا انتقال نيروي مهاري داربست به پشت ترك 
وارد  با توجه به تنش ثانوي  کهدش از انتقال هرگونه تنش به صخره جلوگيري مي ستباي يمانكرها اجراي اين راك در

نگهداري موقت صخره تا زمان نصب استرندها  داربست درآن نقطه، يجاد مهارجانبيعالوه بر ا راك انكرها نيشده به ا
 .رفت ي پذيز صورت مين

جهت جلوگيري از برخورد با .نصب مي شد ون يتام STx  وAIIIد طبق محاسبات اين راك بولتها مي بايست ازميلگر
 درضمن طول گيرداري انكر.  متري بعالوه كوپلينگ استفاده گرديد٣كابلهاي فشارقوي درطولهاي بلند ازقطعات 

 . درصخره حداقل پشت ترك بود
 پكرهاي دائمي درون ناحيه  ازتزريق گروت دراين،تركمحل بمنظور جلوگيري از انتقال تنش درحد فاصل گمانه تا 

 . استفاده شد،درپشت ترك به عنوان جدا كننده
قسمت  روزه ٢٨مالت گروت داراي مقاومت  قيداده و با تزرافزايش حجم   توسط فشار هوا قسمت الستيكي پكر

 بين صخره، هيچگونه انتقال تنش  و مانديآزاد مانكر قسمت ابتدايي اين شيوه  کس شده که باي فيرداردر صخره پشتيگ
 مهره صورت مي گيرد بين صخره به راك انكر از طريق يك پليت و انكر صورت نمي گيرد و انتقال نيرو ترك صخره و

ت موقت يتثب ردار انکرها انجام گرفت ويرگيق  قسمت غيات تزريت،عمليدر انتها با کشش انکر و مهار آن با مهره و پل و
 .رفتي صورت پذييصخره تا مرحله نها

 
 وه اتصال داربست به بدنهنح -٣-٥

همچنين ) وزن لوله ها ، اتصاالت داربست ،مصالح ( نحوه بارگذاري آن كه شامل بارمرده  پس ازفاز بندي داربست و
  .درنظر گرفته شدg ٠,٣ نيروي زلزله با شتاب مبناي طرح  و) انساني وماشين آالت  ينيرو( بارزنده شامل 

  مي     ٥/٢  mmضخامت    و٤٨/ ٣ m mقطر خارجي و ) ٣٧٠٠ ، kgتنش نهايي  ( ST  ٣٧لوله هاي داربست ازنوع  
 متر و ٢٥/١و فاصله تيرريزها درهرطبقه   متر٥/١رهرفاز فاصله ستونها د وبوده   ٢,٩٦kgباشد و وزن واحد طول اين لوله

ري مجازطبق نظرنظارت شرايط موجود طبق اصول كلي فواصل روادا دركل، سيستم داربست با توجه به پروفيل كوه و
  .درهرفاز اجرا گرديد

الزم . بولتها انجام شد تزريق گروت  متر در دل كوه و٣ انجام عمليات حفاري با دستگاه روتوهمر جهت نصب بولتهاي تا
زلزله مي بايست داربست به بدنه كوه  به ذكراست كه جهت جلوگيري ازفروپاشي داربست دراثر نيروهاي افقي مانند باد و

راك بولتهاي افقي با توجه به نوع بدنه كوه به طولهاي . شدكه اين امربه كمك راك بولتهاي افقي انجام گرديد هارميم
 ١٠تزريق با دوغاب سيمان با فشارحدود  نصب بولت و پس از  مي گرديد و حفاري اجرا متر٣ و ٥/٢ ،٢ ، ٥/١ ، ١، /. ٥
  ميلي متر و٢٠قطر اين بولتها در برخي نواحي . اربست انجام گرديد دآنها با  اتصال ،ازمحل بيرون آمدگي بولت، بار

 .  ميليمتر بوده است ٢٢درنواحي ديگر 
ناگزير مهار افقي داربست بايد به كمك راك بولتها   ترك صخره نيز مشخص شد و،همزمان با شروع فازچهارم داربست

ضمناً اين راك انكرها عالوه برمهارداربست . ام شود متربسته به عمق ترك انج٢١تا ١٢ي بلند با طولهاي متغيراز 
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  دستگاه الزم جهت حفاري اين . ظرفيت نگهداري صخره را تا زمان نصب استرند ها دارا باشد  بايست قابليت و مي
يك چكش حفاري .ميباشد) ضربه اي–دوراني( گمانه ها دستگاه حفاري پاورپك است سيستم اين دستگاه روتاري 

 چكش .انجام حفاري اين چالها را قادر مي ساخت ١٠ Barباركمپرسورهاي  ي،سيستم هيدوليكي دستگاه ورادهاي حفار
الزم به ذكر است فاصله عمودي محل راك . باشد  الماسه ميه با سر مت١١٠ cm استفاده شده دراين سيستم قطر

  .ميباشد متر ٨/١فاصله افقي آنها حدود  و٥/٢بولتهاي بلند
 
  استرندها محل نصبيحفار -٤-٥

ت درزه ي محل و وضعيک چال به منظور بررسيف حداقل ي چال ها به صورت خشک انجام شده و در هر رديحفار
 نصب مونوبارها بر ين شده و عمق چال هاييم در کارگاه تعيتعداد چال ها با نظر نظارت مق.شود ي ميريموجود،مغزه گ

. دي نماي متر در توده سنگ پشت درزه نفوذ م١٠، حداقل يداررين و با احتساب طول گييت درزه تعياساس محل و موقع
با عمود يد تقريگر در هرنقطه چال ها بايب درزه در آن نقطه مطابقت داشته و به عبارت ديب چالها با جهت شيجهت ش

به طور .رديذار آرام صورت پيد بسي بايمتر بوده و حفاريلي م١٠١ چال ها يقطر حفار. آن نقطه باشند بر امتداد درزه در
 :ات انجام شده شامليخالصه عمل

  استرندها حفاري شده است جهت نصب  متر١٤٤٩ گمانه با متراژ كل ٧٥تعداد 
  شده است انجام ضربه اي با چكش و بصورت خشك حفاري

 
  انکر هايرداريطول گ -٥-٥
 ٣٦ به قطر ٠٨٠/١٢٣٠/STداگ يويمتر و نوع انکر ها ديلي م١٠١ ي انکر ها قطر حفاريرداري محاسبه طول گيبرا
     متر در نظر گرفته ٦ برابر با يردارياد شده طول گي موارد يوتن فرض شده و بر مبنايلونيک٦٢٨ يمتر با بار کاريليم
با .حاسبه گرددمد يط جديد تحت شراي بايرداري مونوبار طول گيا بار کاريرقطر چال و يي است که با تغيهيبد. شوديم

 .دي متر اجراگرد١٠ تا ٧ن ي انکردر پشت ترک بتوجه به موارد فوق طول
 
 روش نصب و كشش استرندها  -٦-٥
 مشخصات فني استرندها -١-٦-٥

 بخش عمده مي ٤داراي  و)  double protection( رشته و بصورت با غالفي روي آن٥داراي  استرندها ساخت ايتاليا و
 : باشد 

 .  متر مي باشد ٦ اين طول براي تمام استرندها ثابت و ):bond length(طول مهاري -١-١-٦-٥
اين طول كه قسمت انتهايي استرندها مي باشد بمنظور جلوگيري از  ):unbond length( طول غيرمهاري -١-١-٦-٥

 .  انتقال نيروهاي وارده به صخره ترك خورده بوده و داراي غالف مي باشد
سترندها به منظور جلوگيري از انجام تزريق در پشت ترك وگيرداري قسمت ابتدايي ا stop packerپكر -١-١-٦-٥

  .اين پكرها مابين  قسمت مهاري و غير مهاري استرندها قرارگرفته است 
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اين طول كه يك متر انتهايي  استرندها مي باشد جهت انجام كشش و مهار استرندها مي باشد : طول آزاد  -١-١-٦-٥
  .و از چال حفاري شده بيرون مي ماند اين قسمت داراي غالف محافظ نمي باشد 

  شده است انجام ٤در فاز  پكرها  تزريقشيلنگ و لفافه نصب -١-١-٦-٥
  استرندها نصب شد و خروج هوا بر روي شيلنگ تزريق  رشته٥در مجموع تعداد  -١-١-٦-٥

گيرداري وشيلنگ  تزريق خارج ،شيلنگ آبي  -گيرداري داخل  تزريق،شيلنگ سبز - براي تزريق پكر ،قرمز شيلنگ
 .تعبيه شد گيرداري غير  تزريق بخش،بيرنگ

 
  
 
 
 
 

                                                                  
 

 قي تزريلنگ هاينصب ش -٥شکل
 

 نصب استرند هاروش  -٢-٦-٥
  .حفاري مي شود DTH  محل استرندها برروي صخره بصورت خشك بوسيله هواي فشرده بروش-١-٢-٦-٥
 استرندها  Spacer و كالهك نصب و رنداست  رشته٧٥و ترميم غالف  سازي آماده پس از:نصب استرندها -٢-٢-٦-٥

 .دينصب گرد گمانه ها  متر در داخل١٥٢٤متراژ كل  با متري ٢٢ تا ١٢ استرند  رشته٧٥تعداد 
 مابين  BOND LENGTH در اين مرحله قسمت نوك استرندها  ):داخلي(تزريق گيرداري مرحله يك-٣-٢-٦-٥

گيرداري   تزريق داخل.ل استرندها بوسيله گروت تزريق مي گرددغالف و استرندها بوسيله لوله هاي تعبيه شده درداخ
 .ه است شد انجام كيسه گروت١٩٥ استرند با  رشته٧٥
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نصب استرند  وي آماده ساز-٦شکل
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مابين قسمت ( پكر تعبيه شده در روي استرند ،پس از پايان تزريق گيرداري مرحله اول: نصب پكر -٤-٢-٦-٥ 
  تزريق.پك مي شود وظيفه اين پكرها جلوگيري از نفوذ دوغاب تزريق به داخل ترك مي باشد ) ت آزادگيرداري و قسم

  .ه است شد انجام كيسه گروت  ١٧٥ استرند با  رشته٧٥پكر
بوسيله گروت ) درون غالف (پس ازپايان  تزريق مرحله اول ) : خارجي ( تزريق گيرداري مرحله دوم  -٥-٢-٦-٥ 

كيسه  ٢٥٥  استرند با رشته ٧٥ گيرداري خارج  تزريق.  يا مشابه تزريق مي گردد٥٠٠روت  نوع گمنبسط شونده از
  .ده است ش انجام گروت

  .كشيده مي شوندطراحي بار % ٤٠   استرندها تا،پس از پايان تزريق مرحله دوم:  كشش اوليه استرندها-٦-٢-٦-٥  
       تزريق حفاظت درطول آزاد ات ي، عمل كليه استرندهاپس از انجام كشش اوليه:  تزريق حفاظتي -٧-٢-٦-٥
)FREE LENGTH  ( د يتزريق گردايرانيان دگوسا  شركت ٥٠٠ بوسيله مالت گروت . 

 
 کشش -٣-٦-٥

  :رفتيصورت پذل يبه شرح ذمان ي و با توجه به اسناد منضم به پDIN٤١٢٥کشش انکرها طبق استاندارد 
  شد انجام پارس نيدهت توسط شركت پيش كشش استرندها عمليات -١-٣-٦-٥
  . بود،شده طراحي  بار١٠٠% و   ٧٥%  ، ٢٥%  كشش عمليات  شامل از اين مرحله -٢-٣-٦-٥
 ٧٥كـل اسـترندها   ( .قـر ار گرفـت   كشش  تن تحت٦٣است به ميزان  تاندون  رشته٥شامل  هراسترند كه -٣-٣-٦-٥

  )قرار گرفته اند كشش  تن تحت٤٧٢٥رشته به ميزان 
  .قرار گرفته است انتهاي تاندون و گوه مخصوص دربوش  تاندون، هر رشته از كشش بعد -٤-٣-٦-٥
  . بر روي استرندها نصب شده است() عدد لودسل٨براي آزمايش كشش استرندها تعداد  -٥-٣-٦-٥
 
 يابزار بند -٤-٦-٥

 در يکي الکتري ،نصب درزسنج هاييت اجرايا اعمال شتاب به صخره درطول فعالي و ي هر گونه جابجائيبه منظور بررس
 يريه و نصب درزسنج با دقت اندازه گي نسبت به تهيات اجرائيمانکار قبل از آغاز عمليا پلذ. انجام شدمحل ترک 

رات دما با توجه به يي که در مقابل تغشد   مييطراح يد به گونه ايستم درزسنج بايس.نموداقدام ) متريلي م٠١/٠(مناسب
رات دما ارائه ييملکرد دستگاه را در دامنه تغمانکار مستندات عي مناسب بوده و پيي کارايدارا  محل،ييط آب و هوايشرا
 يات حفاريعمل )متريلي م١ش از ي کل بي هايا جابجائي ها يش نامنظم جابجائيافزا (يدر صورت بروز جابجائ. نموديم
ف از يدر هر رد . شديمشده يد اندي باير مناسبيها ، تداب يش جابجائيدر صورت تداوم افزا.  مي شدعا متوقفيد سريبا

 ها يرياندازه گ.رديد در طول زمان اجرا و پس از آن تحت نظارت قرارگيک مونوبار باي نصب شده حداقل يوبار هامون
 استفاده ي هاي مهاريبار نهائميزان  بار تا يريد قادر به اندازه گيبارسنج ها با. شوند يم توسط بارسنج ها انجام زين

 قرائت يتوال. شدنداستفاده تال يجي ديو واحد قرائت خروج يکي الکتر با سنسور فشاريکيدرولي هيبارسنج ها .شده،باشند
 :شده ي شروع توصير برايز

 PC٢در صخره ) هيحداقل دو چال اول(هي اولي چال هاي درزسنج ها در طول زمان حفاريبرا: مداوم
 PC٢ چال ها در صخره ي درز سنج ها و بارسنج ها در طول زمان حفاريبرا: هر ساعت

 موقت و بولت ي نگهداري چال هايات حفاريعمل  ويات اجرائير عملي درزسنج ها و بارسنج ها در طول سايراب: روزانه
 .يات حفاري پس از اتمام عملي پنج روز متواليها داربست ها و برا

 .ر استييم قابل تغين قرائت ها تنها با نظر ناظر مقيفواصل ب
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 آن توسـط يروي صخره ونيي آن دو پارامتر جابـــجايدارسازيل پا سد دز و کـــنترpc٢ از رفتار صخره يجهت آگاه
 ين بارسنـج هـاي وهمچن)Crackmeter Biaxial Electrical (ي دوبعديکي الکـتريدرزه ســـنج هــا

اگرام ير بلوک ديشکل ز.گردديره ميوتر ذخي کامپياطالعات حاصل بررو  شده ويرياندازه گ) Loadcell (يکيالکترومکان
 : دهديستم را نشان ميس يکل

 
 

 pc٢ لودسل ها ودرز سنج ها در صخره يري نصب شده ومحل قرارگي از استرند هايينما -٧ شکل 
 

ن تعداد هشــت عـــدد درزه ســـنج ي و همــچنيکصد تنيمـطابــق شکل فــوق تعداد هشت عدد لودسل 
  را y وxجهت  در دو  حرکت  صــورت عمــود برهم که بهLvdtســــنج شامل دوعدد  هردرزه (ي دوبعديکيالکــــتر
 هر يري مورد اندازه گيکيزيت فيمربوطه قرارداردکه کم وري هرکدام ازسنسورها درايکيدر نزد.باشديم )سازديآشکارم
 به خط انتقال داده يورها بطور موازيه درايکل. کنديل ميوترتبديافت به کامپي قابل دريکيگنال الکتريرا به س سنسور

ن صخره قرار ييبه اتاق کنترل که در پا  کرده وير صخره را طي مسي گردند که به صورت کابل چند رشته ايمتصل م
به خط انتقال داده ) Interface (ي قرار گرفته که توسط مدارات جانبيوتر مرکزيدر اتاق کنترل کامپ.شوديدارد وارد م
را انتخاب   سنسورهاها همي  تواند هرکدام وينرم افزار مربوطه م و وتريجه کاربر توســـط کامپيدر نت گردد ويمتصل م
 يره سازيذخ  ويزيت برنامه رين نرم افزار نه تنها قابليهمچن.ديره نمايقرائت و آنرا ذخ توري مونيمقدار آنرا رو کرده و
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درزسنج شماره يك
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گر ين از هر نقطه دلخواه دتوايوتر مي به مودم کامپيک خط تلفن شهريـــک داده ها را داشتـــه بلکه با اتصال ياتومات
 . باشدي به حضور کاربر در محل سد نميازي داشته و نيوتر دسترسيبه اطالعات کامپ) ا تهران ي مانند اهواز(
 

                  
                                               

 ت صخرهيت صخره                قبل از تثبيپس از تثب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پس از نصب استرندها  قبل و١ درزه سنج شماره يج قرائت هايمطابق نتا  رفتار درزه -٨لشك
 

 
 
 
 
 
 
 

 تن    
   
 
 
 
 
 
 

  استرندهاي نصب شده بر روي لودسل هاوارده بهبار -٩شكل
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 نتيجه مونيتورينگ درزسنجي  -٧-٥

) ٢٠٠٥(١٣٨٤ن نصب استرندها در سال  از زما،مالحظه مي شود ١نمودار شماره   در       بطور خالصه ، همانگونه كه
ميان باز و بسته شدن درز كاهش چشمگيري را نشان مي دهد كه بيانگر عملكرد درست استرندها و فعاليتهاي انجام 

 .شده مي باشد
 تن را نشان داده که دائم ٦٠ نصب شده حدود ي عدد لود سل ها٨در ،  ٢ز مطابق نمودار شماره يها ن بار وارده به لودسل

 . گردديتوسط نرم افزار کنترل م
 
 داتشنهايپ -٨-٥

که در ت پروژه يريک مديه يت اصول اولي، عالوه بر رعاpc٢ پروژه مهار صخره ييات اجرايتجربه حاصل شده در عمل
  : باشديل مي باشد شامل موارد ذيم مشابه قابل استفاده يپروژه ها

 ي کار جهت حفاريجاد سکويو اعتر به محل ي سريسرت روز جهت دسيتکنولوژ نه از زمان وي استفاده به-١-٧-٥
 ق يوتزر
 . بخشديع ميتسر ياديتا حد ز را ييات اجراي عمل، پروژهي در ابتدايجاد آسانسور کارگاهي ا -٢-٧-٥
 . باشدي ميق ضروريتزر  وي استفاده از کارگران ماهر در حفار-٣-٧-٥
 يو مطابق با برنامه زمانبند هماهنگ شده ينکار اصلمايست با پي بايق مي سازنده ابزار دقي شرکت ها-٤-٧-٥

 .ديق به موقع، اقدام نمايدرجهت ساخت و نصب ابزار دق
کامال به صورت  کار در کارگاه و ارتفاعات يمنيو اصول ا تمام خطر باشد،ستي بايه پرسنل کارگاه ميمه کلي ب-٥-٧-٥
 .ت گرددي و رعايريگي پيجد
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