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 موارد اجرايي سندبالست و رنگ آميزي

 دريچه هاي سرريز در دست بهره برداري،

 بررسي موردي سد مخزني مارون
 

  معاونت بهره برداري سد ونيروگاه- سازمان آب وبرق خوزستان-سيد اسماعيل صفوي

  معاونت بهره برداري سد ونيروگاه- سازمان آب وبرق خوزستان-عليرضا رضاپور

  معاونت بهره برداري سد ونيروگاه-مان آب وبرق خوزستان ساز-يعقوب عرب

 

 :چکيده 
يكـي از سـازه     . استفاده مي شود    » سرريز  « براي عبور آبهاي اضافي و سيالبها از سراب به پاياب سدها از سازه اي به نام                 

ازه اي قوي، مطمئن و بـا  هاي مهم سد ، سرريز مي باشدکه با توجه به وظيفه اي كه بر عهده آن مي باشد، سرريز بايد س               
 .كارآيي باال انتخاب شود تا هرلحظه بتواند براي بهره برداري آمادگي داشته باشد 

معموالً سرريزها را بر حسب مهمترين مشخصه آنها تقسيم بندي مي كنند، اين مشخصـه مـي توانـد در رابطـه بـا سـازه                          
نكه سرريز مجهز به دريچه و يا فاقد آن باشد، به ترتيـب بـا               بر حسب اي  . كنترل ، كانال تخليه و يا هر عضو ديگر آن باشد          

 .نام سرريزهاي كنترل دار و يا سرريزهاي بدون كنترل شناخته مي شوند 

دريچه هاي سرريز در زمان پرآبي نقش کنترل و تنظيم آب خروجي از مخزن را بر عهده دارنـد، از ايـن رو بهـره بـرداري      
اين سازه  . سازه ها در بهبود کارايي وکاهش هزينه هاي بهره برداري نقش مهمي دارد            صحيح وتعميرات الزم دوره اي اين       

هاي فلزي در معرض تغييرات شديد دمايي، رطوبت هوا و تابش اشعه ماوراء بنفش خورشيد قرار دارند، لذا در طي زمـان                      
جهـت بهبـود کـارايي و       . ندرنگ دريچه ها دچار ترک، پوسيدگي و تورق شده و سطح دريچه شروع به زنگ زدگي مي ک                 

دوام دريچه الزم است در صورت مشاهده آثار فوق در سطح دريچه، زنگ زدايي و رنگ آميزي مجدد انجـام شـود و ايـن                         
عمليات بر دريچه هاي سرريز در دست بهره برداري نسبت به دريچه هاي سرريز سد هاي در دست ساخت متفاوت بـوده          

اصل از اجراي عمليات زنگ زدايي و رنگ آميزي دريچه هاي سد مخزنـي مـارون بـه            که در اين مقاله نکات و تجربيات ح       
 .  عنوان مطالعه موردي ارائه مي گردد

 

 سد مخزني مارون ، دريچه هاي سرريز ، زنگ زدايي ، سندبالست ، رنگ آميزي: هاي کليديواژه
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 مقدمه  -۱
 کيلومتري شمال شرقي شهرستان بهبهان در ۱۹ري اهواز و  کيلومت۲۲۰، ) جنوب غربي ايران (سد مارون در استان خوزستان 

 و  ′21,°50منطقه تنگ تکاب کوه هاي زاگرس و يال شمالي طاقديس خائيز بر روي رودخانه مارون درمختصات جغرافيايي به طول
 : احداث شده است و مشخصات فني سد به شرح زير مي باشد ′40,°30عرض 

  كيلومتر٣٠ ر تراز حداكثرطول مخزن د  متر١٦٥ ارتفاع از پي

  مترمكعب در ثانيه٥٠ متوسط دبي ورودي  متر٣٤٥ طول تاج

 دار،سرريز سطحي شوت دريچه نوع سرريز  متر١٥ عرض تاج

حجم مخزن در تراز 
 حداكثر

 ميليون ١٢٠٠
 متر مكعب

  دريچه٤، دو دهانه سرريزدهانه تعداد 

وسعت مخزن در تراز 
 حداكثر

 كيلومتر ٢٥
 مربع

  مترمكعب در ثانيه١٠٨١٣ كثر ظرفيت تخليه سرريزحدا

    مگاوات١٥١ قدرت نصب نيروگاه

 ٥/٧٥ واحد ٢ تعداد واحد
 مگاواتي

 فرانسيس عمودي نوع توربين

 

 سال از آغاز بهره برداري ۱۰با گذشت بيش از 
سد مارون و با عنايت به وضعيت دريچه ها که 

ردد نمايي از آن در تصوير روبرو مشاهده مي گ
که طي استعالم به عمل (و نيز عمر مفيد رنگ 

 سال ۵آمده از شرکت هاي معتبر رنگ سازي 
، لزوم اجراي اين عمليات محرز )مي باشد 

 .گرديد

  

 :وضعيت آب و هوايي منطقه  -١-١
 ها کوتاه و معتدل تابستان ها گرم و طوالني و زمستان. اقليم منطقه مورد مطالعه ، جزء مناطق خشک و نيمه خشک محسوب مي گردد 

 ميليمتر مي ٤٨٥ ميليمتر و حداکثر آن حدود ١٣٥ ميليمتر و حداقل ميزان بارندگي ساالنه حدود ٣٣٦متوسط بارندگي ساالنه . است 
 معدل حداقل درجه حرارت. فصل بارندگي در منطقه طرح از اواخر مهرماه شروع مي شود و تا ارديبهشت ماه به تناوب ادامه دارد . باشد 

 .  درجه سانتيگراد مي باشد٤٤ درجه سانتيگراد و معدل حداکثر آن حدود ٦
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 سرريز و انواع آن -٢
مهمترين و حساسترين بخش در سازه . در حقيقت اين نوع سازه، تخليه کننده درياچه سد در مواقع اضطراري ميباشد

 ، مشکل ناپايداري سازه و بحث سيالب در هاي آبي ، سرريز ميباشد و اگر سرريز يک سد به درستي محاسبه و احداث گردد
محل سرريز بستگي به شرائط پي، مقدار و نوع خاکبرداري ، نوع سد، تراوش سد،گسل ها و  .آن منطقه را نخواهيم داشت

 باشددار،سرريز سطحي مي  نوع سرريز سد مخزني مارن از نوع شوت دريچه.دوره بازگشت دبي طرح داردو شکست ها 
در .  در بسياري از پروژه هاي سد سازي به خصوص در سد هاي وزني از اين نوع سرريز استفاده ميگردد                   :سرريز رو گذر  

اين سرريز ها حالت    . سدهاي انحرافي به منظور باال آوردن سطح آب و انحراف آن به زمين هاي اطراف و مزارع احداث ميگردند                  
  .استغراق دارند

اي سرريز رو گذر است و آب پس از عبور از سـرريز روگـذر از ايـن سـرريز           نوعي سرريز کمکي بر    :سرريز کانال ساحلي  
  .عبور ميکند

معمـوالً در سـدهايي كـه در درة باريـك اجـرا             ) سرريز با دهانه سـقوط      (  سرريز نيلو فري     ):ال له اي    ( سرريز نيلوفري 
و گالريهاي انحراف با قطر كـافي در اختيـار          اند و يا داراي شيب تند تكيه گاه مي باشد و همچنين در مواردي كه تونل ها                    شده

 .اين سرريز به شکل قيف ميباشد و در انتها به تونلي با انحناي مشخص ختم ميگردد.باشد ، بكار مي روند
با اين تفاوت   .  اين سرريز بيشتر در سدهاي خاکي استفاده ميگردد و مشابه سرريز نيلو فري ميباشد              :سرريز برج آبگير   

  .دست هدايت ميگردد  تونلي با انحناي مشخص ختم نميگردد بلکه توسط لوله اي به پايينکه در انتها به
اين .  هرگاه فضا و محل کافي براي ساير سرريز ها وجود نداشته باشد از اين نوع سرريز استفاده ميگردد                  :سرريز البيرنت 

  .سرريز سطح کمي را به خود اختصاص ميدهد
سـد هـاي   (دريچه ها شروع به کار ميکنند و ممکن است در باالي سطح آب و يا در سطح آب             با باز شدن     :سرريز دريچه اي    

  .قرار بگيرند) انحرافي
هرگاه براي انتقال آب از يك مجراي سر پوشيده اي استفاده شود كه از اطراف و يا زير سـد عبـور كنـد،                        : سرريز تونلي 

توسط اين سرريز ميتوان طغيان هاي استثنايي را از درياچه سد           .گويند  › سرريز تونلي و يا مجرايي      ‹ سرريز حاصله را به ترتيب      
  .تخليه کرد

 معكوس كه تاج آن در سطح نرمال قرار گرفتـه وهنگـامي كـه سـطح آب در                   Uمجراي بسته به شكل      :سرريز سيفوني 
عمـل سـيفوني شـدن      . د بـود  مخزن باالي سطح نرمال قرار بگيرد ، جريان از روي سرريز به شكل جريان آزاد رود گـذر خواهـ                   

در جايي که محل کافي براي احـداث سـرريز رو           . موقعي شروع مي شود كه هواي روي تاج مجرا خارج شود و جريان ادامه يابد              
عملکرد اين سرريز بسيار سريع بوده و خيلي زود سـطح  . گذر نبوده ودبي طغيان با اهميت نباشد از اين سرريز استفاده ميگردد     

  . سد را به سطح تراز ميرساندآب درياچه پشت
در سرريز هاي شوت جريان آب مخزن اصلي از طريق يك كانال باز كه در طول تكيه گاه سد و يا قسمت                       :سرريز شوت 

اين تعريف را مي توان بدون توجه به تأسيسـات كنترلـي كـه بـراي                . گيرد ، به رود خانه مي رسد          فرو رفته بين دو قله قرار مي      
بنابراين ، سازة كنترلي سرريز شوت مـي توانـد بـه صـورت تـاج آزاد،                 .  رد استفاده قرار گرفته است ، به كاربرد       تنظيم جريان مو  

ميتـوان  . تنها شرط الزم اين است كه كانال تخليه آنها بصورت شـوت باشـد             . روزنه دريچه دار، تاج جانبي و يا انواع ديگر باشد           
د و اگر احداث سرريزدر طول بدنه سـد ممکـن نباشـد از ايـن سـرريز اسـتفاده                    اين نوع سرريز را در سدهاي خاکي استفاده کر        

  .ميکنند
 براي جلوگيري از تخريب پايين سد از اين نـوع سـرريز اسـتفاده ميگـردد و بعـد از عبـور آب از                  :سرريز با پوش اسکي   

 .سرريز شوت تعبيه ميشود
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 Sيا داراي پروفيل ) پيوند ( كه به شكل منحني اوجي اين سرريزها يك لبريز كنترل دارند  ) :آبريز ( سرريز اوجي 
معموالً قسمت فوقاني منحني پيوند طوري طراحي مي شود كه هر چه نزديكتر ، بر پروفيل زيرين سفره آبي كه از . شكل است 

 .روي يك لبريز لبه تند هوا دهي شده ، فرو مي ريزد منطبق باشد 
 

 :سرريز پلكاني

كه شيب براي احداث تنداب بسيار تند است ، براي انتقال آب از سراب به پاياب از سرريز پلكاني در بعضي موارد و زماني 
 .استفاده مي شود 

 :سرريز با دهانه سقوط
در اين گونه سرريزها، آب از روي يك تاج افقي وارد يك شفت قائم و يا مايل مي شود و سپس از طريق يك تونل يا مجراي 

 ـ لبريز ١:متشكل از سه عضو زير دانست  در واقع اين نوع سرريزها را بايد. به رودخانه مي پيوندد سرپوشيده تقريباً افقي 
  ـ آبراهه تخليه سر پوشيده٣ ـ تبديل قائم ٢كنترل 

 
 سرريز ريزشي مجهز به بار شكن

 از يك ارتفـاع زيـاد       از اين نوع سرريزها در مواردي استفاده مي شود كه بخواهيم ، بدون ساختن حوضچه آرامش ، آب را                  
شكن مي تواند بصورت مانع عمل كند و سبب استهالك انرژي آب           در اين سرريزها پايه هاي بار     . به ارتفاع كمتري منتقل كنيم      

 .بدين ترتيب آب در مسير حركت خود داراي سرعت نسبتاً كمي خواهد بود . شود 
 )زير گذر ( سرريز آبرو 

سـرريز  . هايي است كه آبراهه تخليه آنها بصورت تونل و يا مجاري سر پوشيده است   سرريز آبرو يك شكل خاصي از سرريز      
مقطع مجراي زير گذر مي تواند بـه شـكل          . زيرگذر از يك مجرا كه از بدنه يا تكيه گاه هاي سد عبور ميكند، تشكيل مي گردد                

 .دايره اي، مربعي، مستطيلي، يا نعل اسبي ساخته شود
 .داربا سرريز سطحي مي باشد  شوت دريچهنوع سرريز سد مخزني مارون

 
  :)SAND BLAST(سند بالست  -٣

 ميليمتر درون ديگ مخصوص سندبالست ريخته شده و با فشار باد ايجاد شده ٣ تا ٢ با دانه بندي هاي يدر اين روش ماسه سيليس
سطح دريچه برخورد کرده و سطح کمپرسور به وسيله شيلنگ مخصوص سند بالست هدايت و از نازل مخصوص سندبالست خارج و به 

و ) در زمان پر آبي(سطح باالدست دريچه ها به دليل قرارگيري در معرض مستقيم آب . دريچه را از هرگونه زنگ و رنگ پاک مي کند
 .نسبت به سطح پايين دست دچار زنگ زدگي بيشتر مي شود) در زمان کم آبي(رطوبت ناشي از آب درياچه 

  :ي سندبالست دريچه هاتجهيزات الزم جهت اجرا -١-٣
 ديگ سند بالست   )  اسب بخار                   ب ٩٠٠تا ٧٠٠ کمپرسور) الف 

  تن۵جرثقيل ) شيلنگ و نازل سند بالست                            د ) ج 
 مصالح) داربست                                                     و) ه 
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 :مصالح  -٢-٣
ماسه بايد کامالً خشک و عاري از خاک و مواد .  ميليمتر استفاده مي شود٣ تا ٢ ي با دانه بنديي سند بالست از ماسه سيليسبراي اجرا

وجود ماسه .  ميليمتر گذارنده شوند٣قبل از شروع سندبالست، ماسه ها بايد از الکي با سوراخ هاي به قطر حداکثر . اضافي ديگر باشند
 .فتي شيرها، شيلنگ و نازل سند بالست شده و بسيار خطرناک استهاي درشت دانه باعث گر

در صورت ). محل تهيه سيليس همدان مي باشد( درون کيسه و يا به صورت فله توسط کارخانه  به فروش مي رسديماسه سيليس
 .جدداً استفاده کرد  ها مي توان بعد از استفاده آنها را جمع آوري و با ماسه هاي ديگر مخلوط و ميمرغوبيت ماسه سيليس

 : مشکالت عمليات سندبالست و رنگ آميزي  -٤
 نحوه دسترسي •
 تبديل زنگ زدايي به رنگ زدايي •
 عدم وجود ابعاد و اندازه هاي دقيق دريچه ها •
 بادخيز بودن منطقه  •
 الستيک هاي آب بند دريچه ها •
 محافظت از جک هاي باالبرنده ، استيل هاي کناري و دريچه ها  •
 يس هاي استفاده شدهجمع آوري سيل •
 وجود خلل و فرج زياد با زاويه تند روي سطح ورق  •

 

 :دسترسي به سطح دريچه ها  -١-٤
با توجه به وضعيت دريچه ها . براي دسترسي به آن ها مي بايست از داربست استفاده گردد ) متر۵/۱۵* متر۱۳(با توجه به ابعاد دريچه ها 

با توجه به شيب موجود ، مهار داربست به . و شرايط  منطقه ، الزم است که براي هر چهار دريچه از هر دوسمت داربست بسته شود 
. سطح بتن سرريز در برابر لوله هاي داربست از مشکالت اين مرحله مي باشدطرفين دريچه خصوصاً در جناح پايين دست و نيز محافظت 

براي دسترسي به سطح زيرين بازوهاي هر دريچه نيز بايد داربست جداگانه اي نصب گردد که با توجه به شيب تند بتن سرريز از يک 
سيار مشکل بوده و باتوجه به مورب بودن بازوها،  طرف و محافظت از ديواره هاي بتني آن از طرف ديگر ، نصب و مهار اين داربست ب

 . مستقر شدن ، حفظ تعادل و اجراي عمليات سندبالست و رنگ آميزي که نياز زيادي به دقت دارد روي آن بسيار مشکل است 

 :تبديل زنگ زدايي به رنگ زدايي  -٢-٤
 رنگ پاک سازي شود تا رنگ جديد بطور صحيح روي قبل از اجراي عمليات رنگ آميزي دريچه ها بايد سطح دريچه از هر گونه زنگ و

سطوح زنگ زده و سطوحي را که رنگ آنها پوسيده و يا دچار تورق شده ، مي توان با روشهاي مختلفي از بين .سطح دريچه اجرا شود 
 .در زير تعدادي از اين روش ها گفته شده است.برد

  فرچه سيمي برقي و دستي -١

 سمباده و کاردک -۲
 عله و ابزار دستي مانند فرچه سيمياستفاده از ش -۳
 )ماسه پاشي(سندبالست  -۴
 )ساچمه پاشي(شات بالست  -۵

با توجه به شرايط سطح ، هزينه و اجرايي بودن ، کارآمدترين و مؤثرترين روش جهت زنگ زدايي ورنگ زدايي سطح دريچه هاي سرريز 
 .سدها ، روش سندبالست است
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در زمان ساخت ، دريچه ها ابتدا رنگ آميزي شده و . ن براي اولين بار انجام گرفته است عمليات سند بالست دريچه هاي سرريزسدمارو
سپس نصب گرديده اند به همين دليل نفوذ رنگ اوليه در خلل و فرج اليه هاي فوالدي دريچه بسيار باال بوده که اين امر باعث تبديل 

ضمناً باعث افزايش مقدار سيليس .  سرعت عمليات پايين مي آيد عمليات زنگ زدايي به رنگ زدايي گرديده است و به همين دليل
 کيلوگرم براي ۲۰ تا ۱۵ کيلوگرم در هر متر مربع شده که اين مقدار به صورت استاندارد مي بايست ۶۰مصرفي تا حد زيادي يعني حدود 

 . هر متر مربع باشد 

  :عدم وجود ابعاد و اندازه هاي دقيق دريچه ها -٣-٤
و ) شامل ابعاد واندازه هاي دقيق هر بخش(کالت موجود در اجراي عمليات عدم وجود اسناد و مدارک مربوط به دريچه هايکي ديگر از مش

البته در اين خصوص نقشه هايي وجود دارد که همگي ممهور به مهر . مي باشد )  و فام رنگRAL ، RTBشامل (مشخصات فني رنگ
As Builtتنتاج شده از آن ها با مقاديربه دست آمده از اندازه گيري کامل يک دريچه که توسط پرسنل   مي باشد ولي      اندازه هاي اس

 :مقاديردقيق مربوط به سطح يک دريچه در جدول زير آمده است. مشاور وپيمانکارانجام گرفته است ،اختالف دارد

 

 سطح باالدست دريچه

 )متر مربع  (

سطح پايين دست دريچه 
 )متر مربع (

 ايسطح بازوه
 دريچه

 )متر مربع  ( 

٤٨٨ ٨٣١ ٢٣١ 

 ١٥٥٠ مساحت يک دريچه

 ٦٢٠٠ )هر چهار دريچه (جمع کل سطح سندبالست و رنگ آميزي 

 

 :بادخيز بودن منطقه  -٤-٤
جغرافياي سد مارون و موقعيت قرارگيري سرريز، باعث وزش بادي . يکي ديگراز مشکالت اجرايي اين پروژه بادخيز بودن منطقه مي باشد 

براي مقابله با اين . يد در تمام طول سال مي گردد که اين امر باعث باال رفتن حجم رنگ مصرفي در هر سه اليه رنگ آميزي مي شود شد
 . معضل ، استفاده از چادرهاي برزنتي پيشنهاد گرديد که البته محدوديت هايي را نيز براي اجرا به همراه داشت 

  :الستيک هاي آب بند دريچه ها -٥-٤
از طرفي نحوه خاص نصب اين . ک هاي آب بند دريچه ها از مشکالتي است که در کليه موارد سند بالست و رنگ آميزي وجود دارد الستي

به همين دليل تصميم گرفته شد که . الستيک ها مشخص کننده اين موضوع است که باز کردن آن ها داراي ريسک بااليي مي باشد 
 . هاي تخصصي استفاده گردد جهت تعويض آنها از خدمات   شرکت 
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 :محافظت از جک هاي باالبرنده ، استيل هاي کناري و کف دريچه ها   -٦-٤
باال برنده دريچه ها قطعاتي ماشين کاري شده هستند كه در معرض ضربات ناشي از ذرات ماسه صافي سطح خود را از )  جك(بازوهاي 

يستم عملکرد جك مي شود، لذا ضروري است پيش از سندبالست ، نقاط دست داده و در نتيجه سبب نشتي روغن و يا اختالل در س
اند  اين بازوها محافظت گرديده) دو سايز باالتر(در اين طرح  با استفاده از لوله پوليکا . مذکور به طور کامل از برخورد ماسه محافظت شوند

هاي آب بند  اين ورقها محل نشيمن الستيک. يده استورقهايي از جنس فوالد ضد زنگ روي قطعات ثابت کف و کناره ها نصب گرد. 
دريچه دچار ن در صورت مضرس شدن ورق هاي مذکور ، الستيک هاي آب بند در اثر حرکت ناشي از باز و بسته شد. باشند ها مي دريچه

هاي   نقاط دقت گرديد ورقلذا در زمان اجراي سندبالست در نزديکي  اين.  از دست خواهند داداسايش و خودگي شده و کارايي خود ر
 .اي محافظت گردد هاي پارچه مزبور بطور كامل با گذاشتن تخته و ساير پوشش 

 :جمع آوري سيليس هاي استفاده شده  -٧-٤
يکي ديگر از مشکالت موجود در اجراي عمليات سندبالست ، جمع آوري سيليس استفاده شده چه درجناح باالدست و چه در جناح پايين 

زيرا سيليس هاي موجود در باالدست پس از باال آمدن تراز درياچه موجب بر هم خوردن سيستم زيست محيطي . باشد دست سرريز مي 
رودخانه مي گردد و از طرفي با توجه به بسته بودن حوضچه پشت سرريز ، در اثر برخورد امواج آب با بتن و دريچه هاي سرريز ، ذرات 

در جناح پايين دست نيز وجود استيفنرهاي روي دريچه باعث جمع . اي سازه سرريز ايجاد کند سيليس در آن مي تواند اثرات مخربي بر
ضمناً . شدن سيليس مي شود که جمع آوري آن کار دشواري است و ازطرف ديگر مانع مشاهده قسمت هاي سندبالست نشده مي گردد 

ضمناً به اين نکته نيز بايد توجه کرد که در هر دو . مي گردد شيب تند سرريز نيز باعث کاهش سرعت عمليات و دشواري بيش از حد آن 
جناح امکان استفاده از ماشين آالت وجود ندارد و مي بايست تمام کارهاي مربوط به جمع آوري ضايعات به صورت دستي و با استفاده از 

 . نيروي انساني صورت پذيرد 

 :وجود خلل و فرج زياد با زاويه تند روي سطح ورق  -٨-٤
ورق هايي که داراي فرورفتگي هاي سطحي عميق مي باشند ، سندبالست قادر به برداشتن زنگ داخل اين فرورفتگي ها نمي باشد و در 

پاشيده شده به عمق ) سيليس( دليل آن ناشي از عمق و نيز زاويه تند فرورفتگي است که مانع از برخورد نوک هاي تيز دانه هاي شن 
گ زدگي هايي که بعضاً با چشم غيرمسلح نيز قابل رؤيت نمي باشند ، درون اين حفره ها باقي مانده و پس از حفره مي گردد و درنتيجه زن

اجراي پوشش رنگ هم چنان به روند خوردگي خود ادامه داده و سبب ايجاد ترک هاي ريز روي پوشش رنگ مي گردند و بالفاصله پس از 
کرده و سرعت خوردگي به شدت افزايش مي يابد و همان گونه که در تصوير مشخص مستغرق شدن دريچه ها ، آب به اين نقاط نفوذ 

است انتشار آب زنگ از پايين به باال بوده که ناشي از زنگ زدگي در زمان باال آمدن آب مي باشد و حکايت از آن دارد که در اولين تماس 
چنانچه ورق فوالدي استفاده شده .  ورق خوردگي سرعت يافته است آب با  دريچه ها به دليل ترک رنگ ، از همان لحظه اول تماس آب با
به منظور برطرف نمودن فرورفتگي هاي موجود ، مي بايست تمام . در قسمت پوسته دريچه صاف مي بود ، چنين اتفاقي رخ نمي داد 

 : نقاط زنگ زده روي سطح شناسايي شوند و سپس به ترتيب زير پاک سازي گردند 

 .ن زنگ از روي ورق به وسيله وايربرس و پاک سازي آن برداشت) الف 

 . تميزکاري عمقي در محل زنگ زده به وسيله سنگ فرز و حذف حفره ) ب 

 . بررسي دقيق محل سنگ زده شده به وسيله ذره بين قوي ) ج

 . رنگ آميزي مجدد محل هاي تميزکاري شده طبق استاندارد )د
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 : مشخصات فني رنگ  -٥
 : چه ها در سه اليه وبا مشخصات زيرانجام گرفته است  رنگ آميزي دري

 .  ميکرون افزايش يافت ۹۶ ميکرون که البته بنا به ضرورت ، تا ۷۵زينک ريچ به ضخامت : اليه اول 

نگ  ميکرون درنظر گرفته شده بود ولي بنا به نظر شرکت سازنده ر۲۵۰که در ابتدا ضخامت آن )RTB-798کد (ميو اپوکسي : اليه دوم 
 .  ميکرون کاهش يافت ۱۵۰به ) روناس ( 

در نهايت .  ميکرون افزايش يافت ۸۵ ميکرون که با توجه به تيرگي فام اليه هاي زيرين رنگ ، به ۶۰پلي يورتان با ضخامت : اليه سوم 
 .  مورد تأييد گرفتRAL 9010 و فام سفيد          RTB-848مشخصات اليه پلي يورتان با کد

ردد که ضخامت اليه هاي سه گانه رنگ  توسط دستگاه ضخامت سنج ديجيتال مرتباً در نقاط مختلف دريچه مورد اندازه يادآور مي گ
 . گيري قرار گرفته است 

 

 

 سطح دريچه

 

 

 ) ميکرون۹۶زينک ريچ با ضخامت (اليه اول رنگ 

 

 ) ميکرون ۱۵۰ميواپوکسي با ضخامت (اليه دوم رنگ 

 

)  ميکرون ۸۵ ضخامت پلي يورتان با( اليه سوم 

 نماي شماتيک ضخامت اليه هاي سه گانه رنگ دريچه

 

 

 

 



 9 1390 اسفند  تهران،ها و تاسيسات وابسته، برداري، عالج بخشي و ارزيابي ايمني سدپنجمين كارگاه تخصصي مديريت بهره 
 

 

 
5th Workshop on Operation, Rehabilitation and Safety Evaluation of Dams and Related Facilities, Tehran, March 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماي جناح باالدست دريچه ها قبل از عمليات

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماي جناح باالدست پس از اجراي اليه سوم رنگ
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     اجراي کامل رنگ     اليه اول                     اليه دوم           قبل از رنگ آميزي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 مقايسه بين دريچه ها

 نکات اجرايي  -٦

 دقيقه زمان جهت سرند کردن و پرکردن ديگ ۵ دقيقه است، ۴۵ تا ۳۰ ليتر بين ۳۰۰ الي ۲۵۰مدت زمان کارکرد ديگ هاي با ظرفيت  )۱
  .الزم است

الست مي کند، که ميزان دقيق آن بستگي به شرايط  متر مربع از سطح دريچه را سندب۹ تا ۶سندبالست کار در مدت يک ساعت بين  )۲
متفاوت ) باالدست يا پايين دست دريچه و يا بازوها(و محل اجراء سندبالست ) مقدار زنگ زدگي،کيفيت رنگ اجراء شده قبلي(سطح 
 .است

 .ماسه سيليس ها بايد قبل از ريخته شدن درون ديگ سرند شوند )۳

   کيلوگرم۱۵                  ق فهرست بهاءمقدار مصرف ماسه براي سطح زنگ زده طب )۴

  کيلوگرم۶۰ تا ۵۰مقدار مصرف ماسه براي سطح رنگ و زنگ باالدست دريچه ها              

   کيلوگرم۷۵ تا ۶۵مقدار مصرف ماسه براي سطح رنگ و زنگ پايين دست دريچه ها          

ا ميتوان ناشي از اين است که سطح باالدست دريچه به دليل قرار دليل اختالف مصرف ماسه بين سطح باالدست و پايين دست ر
گيري در معرض رطوبت و آب درياچه دچار زنگ زدگي بيشتري نسبت به سطح پايين دست مي شود، در نتيجه مقدار ماسه 

ستند که خود ضمن اينکه سطح پايين دست دريچه ها داراي استيفنرهاي افقي وعمودي ه. بيشتري جهت سند بالست نياز دارد
 .باعث پرت ماسه مي شود

  .بعد اتمام سند بالست دريچه، جک هاي باال برنده بايد بطور کامل تميز شوند )۵

 

 

 :با توجه شرايط خاص هنگام بهره برداري دريچه هاي سرريز در دست بهره برداري موارد اجرايي ذيل پيشنهاد مي گردد : پيشنهاد  -۷ 
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ريچه هاي سد مي بايست از خدمات پيمانکاران مطرح و متخصص در اين زمينه براي اجراي هرچه بهتر سندبالست د -۱
 .خصوصاً براي حفاظت الستيک هاي آب بند استفاده نمود

 .سند بالست و رنگ آميزي دريچه ها ميبايست در فصل خشک سال که سرريز آب و بارندگي فصلي وجود ندارد، آغاز گردد -۲
آميزي ميبايست الستيک هاي آببند دريچه ها مورد بازبيني و در صورت الزم قبل از آغاز عمليات زنگ زدايي و رنگ  -۳

 .تعويض گردند
  . نوع وکد رنگ و ضخامت اليه هاي رنگ مورد نظر در هر اليه کامال مشخص و با کارخانه رنگ سازي هماهنگ گردد -۴

 :منابع

 پرونده پروژه تعميرات 

 


