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)کمیته هاي تخصصی سدهاي خاکی و سد با مصالح سیمانی(

در ابتداي پیوند دو شاخه رودخانه زیلکی سد مخزنی شهر بیجار، 
رشت در استان گیالنشهر کیلومتري 42و دیلمده و در 
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:مشخصات فنی طرح
متر430متر، طول تاج 90.5سدخاکی بارویه بتنی، ارتفاع 

219.5: ترازتاج سد
129: تراز بستر

میلیون مترمکعب2.1: حجم خاکبرداري
میلیون مترمکعب3.9: حجم کل خاکریزي
میلیون مترمکعب3.6: حجم خاکریزي بدنه

هزار مترمکعب300حدود : حجم خاکریزي فرازبند، نشیب بند و جاده ها
هزارمترمکعب150حدود : حجم بتن ریزي

:  اهداف طرح
مله رشت جتامین آب شرب مورد نیاز عمده شهرهاي استان گیالن از ،دف از احداث سده

یاشهر ، الهیجان ، ، کاشرفیهسنگر، آستانهء ، نشاخمام ، لشت، خشکبیجار ، کوچصفهان ،
مگاوات انرژي برق آبی توسط سه دستگاه 6سیاهکل ، لنگرود ، بندرانزلی و همچنین تولید 

.باشدمگاوات می2توربین با ظرفیت تولید هر کدام 
: موقعیت طرح

42در ابتداي پیوند دو شاخه رودخانه زیلکی و دیلمده و در سد مخزنی شهر بیجار، 
.احداث گردیده استرشت در استان گیالنشهر کیلومتري 

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

متر430متر، طول تاج 90.5سدخاکی بارویه بتنی، ارتفاع 
219.5: ترازتاج سد

129: تراز بستر
میلیون مترمکعب2.1: حجم خاکبرداري

میلیون مترمکعب3.9: حجم کل خاکریزي
میلیون مترمکعب3.6: حجم خاکریزي بدنه

هزار مترمکعب300حدود : حجم خاکریزي فرازبند، نشیب بند و جاده ها
هزارمترمکعب150حدود : حجم بتن ریزي

:مشخصات قراردادي
1383/03/06: تاریخ شروع و ابالغ قرارداد

1383/04/16: تاریخ تحویل زمین
ماه60:مدت زمان اولیه پیمان
روز864: مدت زمان تمدید اول
)1392/06/07تا (تا پایان قرارداد الحاقیه : مدت زمان تمدید دوم
1393/09/30تا  : مدت زمان تمدید سوم
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بسترازمتر78.5ارتفاعبارسیهستهباخاکیگزینهنوعازسداولیهطرح
اجرايوحساسیتمنطقهدربارندگیشرایطبدلیلاما.استبودهرودخانه

وخاكبهینهرطوبتتامینوتثبیتلحاظبهبارندگیبهنسبترسیهسته
ومطرحبتنیپوششباسدگزینهاجراء،زمانشدنطوالنینتیجهدر

.یافتتغییر)بتنیروبهباخاکیباسد(CFGDگزینهبهسدنوعدرنهایت

تغییرات گزینه سد

بهاراضیتملیکعدماما.گردیدآغاز87مهرماهازسدبدنهخاکریزي
عملیاتراندمانهايبرجدياثراتمحلیمعارضینبروزوپیوستهصورت

متر500،000تنهاکهشرایطیدر88سالاواخر.گذاردبدنهخاکریزي
بهنیزاستحصالقابلحجمبود،شدهانجامسدبدنهخاکریزيازمکعب

کهاستحالیدراینوگشتمحدودمکعبمترهزار650بابرابرمقادیري
.بودخواهدمکعبمترمیلیون3.5بربالغبدنهنهاییحجم

واساسیجوییچارهلزوم1388سالپایانیروزهايدرمصالحکمبودبحرانبارودرروییوبدنهخاکریزياجراییعملیاتپیشرفتباهمزمان
ازپسسرانجاموگرفتقرارکاردستوردرراکفیلبهآبرفتازمصالحنوعتغییرپیشنهادبررسیراستاایندرکهنمودایجابرامصالحجایگزینی

.یافتتغییرCFRDبهسدگزینه89/04/01ازالزم،تائیداتاخذ

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

واساسیجوییچارهلزوم1388سالپایانیروزهايدرمصالحکمبودبحرانبارودرروییوبدنهخاکریزياجراییعملیاتپیشرفتباهمزمان
ازپسسرانجاموگرفتقرارکاردستوردرراکفیلبهآبرفتازمصالحنوعتغییرپیشنهادبررسیراستاایندرکهنمودایجابرامصالحجایگزینی

.یافتتغییرCFRDبهسدگزینه89/04/01ازالزم،تائیداتاخذ
مشخصات بدنه سد

219.5m.a.s.l: تراز تاج سد
متر430:طول تاج سد

متر10:عرض تاج
متر380:عرض پاشنه سد

متر90.5: ارتفاع سد از پی
212.60m.a.s.l: برداريتراز عادي بهره

1.6:1: شیب پائین دست خاکریز
2:1: شیب باالدست خاکریز

:احجام بدنه
مترمکعب95،000حدود :  حفاري روباز

مترمکعب3،670،000حدود : خاکریزي
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:حفاري
:استشدهتقسیمکاريجبههچندبهحفاريعملیاتبخش،ایندرریزيبتنعملیاتآغازازپیشپلینتمحدودهکلطولحفاريتکمیللزومبهتوجهبا

آنموثرحاشیهوجناحیندرپلینتحفاري-1
چپجناححفاري-2
راستجناححفاري-3
)138ترازتابسترازبخشی(129ترازتا140ترازازبسترحفاري-4
.گردیدانجامانفجاريسیستمیاومکانیکیابزارتوسطسنگی،وبسترعملیاتشرایطبهبستهپایینبهباالازحفاري

سنگیسطوحهوازدگیازجلوگیريجهتبهوترازبتناجرايوپلینتبسترسنگیسطوححفاريبینطوالنیزمانمدتوپلینتحفاريعملیاتاولویتبهتوجهبا
.آمدعملبهسطوحازنهاییپوششزمانتاوموفتمحافظتشاتکریت،الیهدواجرايباحفاري،عملیاتموازاتبهپلینت،بستروپلینتمحدودهاطرافدر

.استرسیدهنیزمتر5حدودبهپروژه،خطازحفاريعمقمقاطع،برخیدرپلینت،اجرايمناسببسترسنگبهدستیابیجهتشناسی،زمینشرایطبهتوجهبا
)باالتصویر(

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams
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:پلینت
عهدهبرنیزراشالودهبهبتنیرویهاتصالنقشواستبتنیرویهگاهتکیههمچنین.کندمیمتصلرویهدالبهرافونداسیونناپذیرنفوذقسمتکهاستبتنیدال
داخلیدالعرض.میباشدمترسانتی60نیزآنضخامتومیباشدمتر4برابروثابتهموارهخارجیدالعرض.استخارجیدالوداخلیدالبخشدوشامل.دارد
.استمترسانتی30برایرنیزدالاینضخامت.میباشدبسترسنگRMRبهوابستهوبودهمتغیرمتر1.30تا10.80اعدادبین

فواصلباکهبودهمیلیمتر12و18قطربهآرماتورهاییشاملپلینتآرماتوربندي
درعرضیوطولیجهاتدردرصد30ودرصد70وزنینسبتومترسانتی20

.اندشدهتوزیعمقطع
آغازمرحلههردرآنکراژعملیاتشروعزمانازروزیکگذشتازپسآرماتوربندي
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:آرماتوربندي/پلینت

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams
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عرض این قسمت یراساس 
RMR محاسبه میگردد و

.متغیر است

.گردیداجراءمرحلهسهدرپلینتریزيبتن
)پرکننده(تزازبتناجراي:اولمرحله•
فونداسیوناجراي:دوممرحله•
).میباشدبتنیرویهبهاتصالمحلکه(پلینتتاجریزيبتن:سوممرحله•

اضافهبهتوجهبااما.بودشدهپیشبینیمکعبمتر712ریزي،بتنحجمطرحطبق
.گردیدریزيبتنمترمکعب8528معادلحجمیها،حفاري

:ریزيبتن/پلینت
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:انکراژ/پلینت
تراز،ریزيبتنعملیاتاتمامازپسعملیاتاین.میگردداجراءUPLIFTفشاربرابردرممانعتجهتبهوبسترسنگبهپلینتسازهبینمناسباتصالایجادجهت

.گردیداجراءپلینتآرماتوربنديازپیشوتحکیمیتزریقوحفاريعملیات
واگندریلتوسطايضربه:زنیچالروش•
1.5*1.5:شبکه•
)سنگداخل(پلینتسازهزیرمتر5:عمق•
میلیمتر28:بولتهاقطر•
قسمتیکوسیمانوزنیدوقسمتازاستفادهمورددوغاب•

.استشدهتشکیلماسهوزنی
شرایطدرلیکن.گردیدبرآوردمترطول12،648بابرابرانکراژطولطرح،مطابق
بهانکراژمناسب،بسترسنگحصولجهتها،حفاريعمقافزایشبهتوجهباواقعی

)مترطول1996:افزایش(.استیافتهافزایشمترطول14،644

عکس مرتبط از عملیات 
اجرایی

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams
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:پلینتتماسیوتحکیمیتزریقوحفاري/پلینت
.میگیردصورتسیماندوغابازسنگهايدرزهشدنپرتوسطبسترسنگتحکیمووبتنسنگبینفضاينمودنپرجهتعملیاتاین

XY1دورانیحفاريهايدستگاهتوسط:حفاري•
میلیمتر56:حفاريقطر•
برسطحعمود:هاگمانهزاویه•
2.5*2.5:شبکه•
متر5:هاگمانهعمق•

وشدهانجامتماسیهايچالحفاريبخشابتدامرحله،هردر.گردیدحفاريآببندپردهطرفیندرهاگمانهاین
استقرارجهتپلینت،بسترمتغیرشیببهتوجهبا.یافتادامهتحکیمبخشدرحفاريعملیاتچالها،تزریقازپس

.گردیداستفادهتنظیمقابلهايپایهباداربستازافقی،سطحدرهادستگاه

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

:آببندپردهتزریقوحفاري/پلینت
.نمایدمیتبدیلناپذیرنفوذالیهیکبهراسدزیرمحدودهومیگردداجراءسدگاهوتکیهپیدرآبنفوذازجلوگیريجهتآببندپرده
Doubleباگیريمغزهومیلیمتر76قطربااکتشافی:حفاريقطر• Core Barrelبصورتمیلیمتر56قطرباهاگمانهسایروNon Coring
مترطول28867:پردهکلیطول•
140آزیموتودرجه30زاویهبامتر80راست،جناحدرهاگمانهحداکثرعمق•
320آزیموتودرجه30زاویهبامتر75چپ،جناحدرهاگمانهحداکثرعمق•
وزمینبنديالیهمشخصاتوداشتهاکتشافیجنبهها،گمانهاین.گردیدندتزریقسپسوحفاريمتر12فواصلبااياولیههايگمانهابتدااجراء،جهت•

هربینمتري1.5فواصلبهرسیدنتاروندواینشدهحفارياکتشافیهايگمانهمیانیفواصلدرثانویههايگمانهسپس،.نمودندمشخصراخورندمیزان
)مترQ:1.5سريومتر3:نهاییفواصلمتر،6:ثانویهفواصلمتر،12:اولیهفواصل(.استیافتهادامهگمانه
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Fan Groutingاستگردیدهاجراءذیلهايمحدودهدر:
سرریز225برمدرواقعراستجناحدرآببندپردهانتهاي- 1
تزریقگالري40کیلومتراژدرواقعچپجناحدرآببندپردهانتهاي- 2
.آببندپرده320و140هايآزیموتحدفاصلبدنهآببندپردهجناحین140ترازهايالیهمنتهیدر- 3

:فنهايگمانه/آببندپردهتزریقوحفاري/پلینت
باشد،متر2همدیگرازآببندپردههايگمانهفاصلهاگرمثالبعنوان.دارد)همپوشانییا(تاثیرشعاعیکها،گمانهخورندومیزاناولیهطراحیبراساسآببندپردههرگمانهتزریق
محدودهآببند،پردههايگمانهسیستماتیکآرایشتاثیربراساسشعاعبدنه،طراحیساختاروهاگاهتکیهشیببهتوجهباموارددربرخی.میباشدمتریکگمانه،هرتاثیرشعاع
Fan(فنهايگمانهازمواردایندر.دهدنمیپوششرانطرمورد Grouting(میگردداستفادههمپوشانیجهت.

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

فن تزریق اجراء شده در انتهاي  
گالري تزریق جناح چپ بدنه

فن تزریق اجراء شده در برم  
پرده  140فن تزریق اجراء شده در تراز جناح راست سرریز225

آببند جناحین بدنه
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:خاکریزي
:مواردشاملبدنهخاکریزيهايبخش
)4Aمصالح1. Sandy Gravel)
3A(Cleanمصالح2. Sandy Gravel)
Semi-Previous)مصالح3. Transition- Zone) 2A

Fine)مصالح4. Transition Zone) 2AA

Drainage)مصالح5. Material) 3B

4A:یابداتقالباندرويبراجراءزماندرتامیگردیدذخیره)مصالحرطوبتکنترلجهت(واسطدپويمحلدرواستحصالسدساختگاهباالدستمعادنآبرفتیمصالحاز.
3A:3مصالحتولیدپروسهA،4مصالحمشابهA3مصالحبودنتمیزلزومبهتوجهبا.میباشدA4مصالحبهنسبتA،میباشددرصد7برابر،200الکعبوريمیزان.
2A:استشدهتشکیل)میلیمتر75تا6از(دانهدرشتمصالحو)میلیمتر6تا(ریزدانهمصالحبخش2از.

جهت،2Aمصالححساسیتبهتوجهبا.دهدمیتشکیلرابنديدانهدرصد30واستشدهاستتفادهراکفیلمعدنازشدهاستحصالکوهیمصالحاز:ریزدانه•
.شدندذخیرهسولهدستگاهدودراجراء،زمانتاوتولیدازپسمصالحاینرطوبت،کنترل

مصالحدرصد70ومیدهندتشکیلرادانهدرشتبخششکن،سنگدرپروسهطیازپسراکفیلمعدنازشدهاستحصالمصالحوايرودخانهمصالح:دانهدرشت•
2Aمیگردندخاکریزيباند،ودرشدهمیکستولیدازپسبخش،دواین.گردندمیشاملرا.

2AA:2مصالحتولیدپروسهAA،2مطابقA2مصالحدانهسایزماکزیممدرتنهاتفاوتوبودهAA2مصالحمیلیمتر75ازکهمیباشدAمیکندپیداکاهش37.5به.
3B:3مصالحتولیدالگويB)میگردیدتهیهشکستهوطبیعیمصالحنوع5اختالطازفنی،مشخصاتدرموجود)زهکش:

%30:)شکسته(0-25•
%25:)شکسته(25-5•
%25:)طبیعی(25-5•
%10:)شکسته(5-0•
%10:)طبیعی(5-0•

تسهیلهدفبامهجدیدپوشازاستفادهبابالنکت،باالترمتر3ادامهدر
در روند تولید و کاهش هرینه هاي مرتبه طراحی گردید که منجر به قابلیت 

.فیلتراسیون پائین و قابلیت زهکش باالتر در اجراء گردید
1A :4.75میزان عبوري از الک . از خاك نفوذ ناپذیر استفاده گردید ،

.درصد میباشد50
1B : براي این ناحیه، خاکریزي غیر منتخب)Random Fill (انتخاب شده است.

:مصالحتامین/خاکریزي

Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

4A:یابداتقالباندرويبراجراءزماندرتامیگردیدذخیره)مصالحرطوبتکنترلجهت(واسطدپويمحلدرواستحصالسدساختگاهباالدستمعادنآبرفتیمصالحاز.
3A:3مصالحتولیدپروسهA،4مصالحمشابهA3مصالحبودنتمیزلزومبهتوجهبا.میباشدA4مصالحبهنسبتA،میباشددرصد7برابر،200الکعبوريمیزان.
2A:استشدهتشکیل)میلیمتر75تا6از(دانهدرشتمصالحو)میلیمتر6تا(ریزدانهمصالحبخش2از.

جهت،2Aمصالححساسیتبهتوجهبا.دهدمیتشکیلرابنديدانهدرصد30واستشدهاستتفادهراکفیلمعدنازشدهاستحصالکوهیمصالحاز:ریزدانه•
.شدندذخیرهسولهدستگاهدودراجراء،زمانتاوتولیدازپسمصالحاینرطوبت،کنترل

مصالحدرصد70ومیدهندتشکیلرادانهدرشتبخششکن،سنگدرپروسهطیازپسراکفیلمعدنازشدهاستحصالمصالحوايرودخانهمصالح:دانهدرشت•
2Aمیگردندخاکریزيباند،ودرشدهمیکستولیدازپسبخش،دواین.گردندمیشاملرا.

2AA:2مصالحتولیدپروسهAA،2مطابقA2مصالحدانهسایزماکزیممدرتنهاتفاوتوبودهAA2مصالحمیلیمتر75ازکهمیباشدAمیکندپیداکاهش37.5به.
3B:3مصالحتولیدالگويB)میگردیدتهیهشکستهوطبیعیمصالحنوع5اختالطازفنی،مشخصاتدرموجود)زهکش:

%30:)شکسته(0-25•
%25:)شکسته(25-5•
%25:)طبیعی(25-5•
%10:)شکسته(5-0•
%10:)طبیعی(5-0•

تسهیلهدفبامهجدیدپوشازاستفادهبابالنکت،باالترمتر3ادامهدر
در روند تولید و کاهش هرینه هاي مرتبه طراحی گردید که منجر به قابلیت 

.فیلتراسیون پائین و قابلیت زهکش باالتر در اجراء گردید
1A :4.75میزان عبوري از الک . از خاك نفوذ ناپذیر استفاده گردید ،

.درصد میباشد50
1B : براي این ناحیه، خاکریزي غیر منتخب)Random Fill (انتخاب شده است.
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:سدبدنهخاکریزياجراییجزئیات/خاکریزي
مجاورتدرمصالحخاکریزيالیهضخامتوتغییراتمناسبتراکمحصولجهتعبوريغلطکپاستعدادومصالحازیکهربرايالیهحداکثرضخامتشاملاجراییجزئیات
.بودخواهدیکدیگر
خاکریزباندرويبرمتريسانتی40هايالیهدر4Aآبرفتیمصالح:4Aمصالح

الی15وزنهايباغلتکپاس6عبورازپسوگشتهتسطیحوپخش
تراکمبهرسیدنوساعتبرکیلومتر4سرعتحداکثرباتن20

آزمایشات(.بودخواهدپذیرشقابلنسبیچگالیدرصد85معادل
ASTMبامطابقايدورهکنترلی D4253-93 & D4254-91با
)پذیرفتانجاملرزانمیزازاستفاده

سانتی40هايالیهدر4Aمصالحمطابقنیز3Aآبرفتیمصالح:3Aمصالح
عبوريپاسمیزانگردید،تسطیحوپخشخاکریزباندرويبرمتري

4Aمصالحمطابقپذیرش،قابلنسبیچگالیوغلتکوزنغلتک،
.میباشد

تراوشکاهشجهتوبودهپذیرنفوذنیمهنوعازبخشاینمصالح:2Aمصالح
رویهبرايمقاومگاهتکیهومناسببسترایجادوسدرویهازآب

دررویهاجرايازپیشوخاکریزيالیهآخرینعنوانبهبتنی
ازالیهاینحساسیتجهتبه.آمدخواهددراجراءبهباالدست
رویهنشیمنمحلکهخاکریزرویهسطحبودنمنظملزوموخاکریز

درکرببتناجرايآنباالدستالیهمنتهیدربود،خواهدبتنی

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

خاکریزباندرويبرمتريسانتی40هايالیهدر4Aآبرفتیمصالح:4Aمصالح
الی15وزنهايباغلتکپاس6عبورازپسوگشتهتسطیحوپخش

تراکمبهرسیدنوساعتبرکیلومتر4سرعتحداکثرباتن20
آزمایشات(.بودخواهدپذیرشقابلنسبیچگالیدرصد85معادل

ASTMبامطابقايدورهکنترلی D4253-93 & D4254-91با
)پذیرفتانجاملرزانمیزازاستفاده

سانتی40هايالیهدر4Aمصالحمطابقنیز3Aآبرفتیمصالح:3Aمصالح
عبوريپاسمیزانگردید،تسطیحوپخشخاکریزباندرويبرمتري

4Aمصالحمطابقپذیرش،قابلنسبیچگالیوغلتکوزنغلتک،
.میباشد

تراوشکاهشجهتوبودهپذیرنفوذنیمهنوعازبخشاینمصالح:2Aمصالح
رویهبرايمقاومگاهتکیهومناسببسترایجادوسدرویهازآب

دررویهاجرايازپیشوخاکریزيالیهآخرینعنوانبهبتنی
ازالیهاینحساسیتجهتبه.آمدخواهددراجراءبهباالدست
رویهنشیمنمحلکهخاکریزرویهسطحبودنمنظملزوموخاکریز

درکرببتناجرايآنباالدستالیهمنتهیدربود،خواهدبتنی
بیرونیسطحبرايقالبیحکمدرکرب،بتن.بودخواهدالزامیطولینوارهايدرکرببتناجرايآنباالدستالیهمنتهیدربود،خواهدبتنیرویهنشیمننوارهاي
وساعتبرکیلومتر4سرعتحداکثرباتنی15ویبرهغلتکپاس8تا6عبورازپسوگردیداجراءمتريسانتی40هايالیهدر2Aمصالح.بودخواهد2Aمصالح
.بودخواهدپذیرشقابلاصالحیآشتوتراکمآزمایشدرصد98تراکمحصول

نمودخواهدعملنشتبروزهنگامبدنهازتراوشکاهشورویهاستارتربلوکهايزیرینقسمتبرايپشتیبانایجادمنظوربهوبودهریزدانهنوعازبخشاینمصالح:2AAمصالح
وکمپکتورودستیغلتکتوسطکوبشوتسطیحازپسوبودهمترسانتی15بهمحدودالیههرضخامت.بودخواهدپلینتسازهمجاورتدرآناجرايمحلو

.میگرددپذیرشقابل%98تراکمحصول
نوع مصالح و با سرعت پائین و صعوبت باال اجراء 5با استفاده از پوش دانه بندي قدیم با قابلیت فیلتراسیون باال که از ترکیب 3Bمتري 4الیه یک متري اول از بالنکت :3Bمصالح 

متر باالتر بالنکت، با استفاده از پوش جدید مه با هدف تسهیل در روند تولید و کاهش هرینه هاي مرتبه طراحی گردید که منجر به قابلیت  3در ادامه . گردید
با پوش جدید اجراء گردید3Bتا تراز تاج نیز با مصالح 143از تراز 2Aتوضیح اینکه الیه زیرین مصالح .فیلتراسیون پائین و قابلیت زهکش باالتر در اجراء گردید
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جهتاراضیاستمالكعدمبدلیلشد،اشارهپیشترکههمانگونه
درمحلی،معارضینبروزهمچنینوايرودخانهمصالحاستحصال
بدنهحجمکلازمترمکعبهزار500تنهاکهشرایطی

خاکریزيمصالحتغییربود،گردیدهانجام)مترمکعب3،600،000(
.گرفتقراربررسیموردراکفیلبهآبرفتاز
باالدستاراضییررسینظیرفعالیتهاییمجموعهراستاایندر

اجرايوکوهیسنگمعدنعنوانبهنقطهسهکشفوساختگاه
.پذیرفتصورتآزمایشیخاکریزي
سدبدنهخاکریزي89/04/01ازالزم،تائیداتاخذازپسسرانجام

.گردیدآغازکوهیسنگمصالحبا

:CFRDبهCFGDازسدگزینهتغییر/خاکریزي

4750حدودفاصلهدرراکفیلمصالحاستحصالجهتمعدنسه
.اندشدهواقعسدبدنهازمتري

بوسیلهچالحفاري:شامل(انفجاريومکانیکیروشدوبهحفاري
انجام)سدبدنهبهحملوبلدوزرتوسطپوشانفجار،واگن،دریل

.گردید
2.5*2.5تا1.5*2راکفیلمعادندرانفجاريچالهايآرایش

.استشدهمصرف0.6تا0.3بینویژهخرجوگردیدطراحی

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

4750حدودفاصلهدرراکفیلمصالحاستحصالجهتمعدنسه
.اندشدهواقعسدبدنهازمتري

بوسیلهچالحفاري:شامل(انفجاريومکانیکیروشدوبهحفاري
انجام)سدبدنهبهحملوبلدوزرتوسطپوشانفجار،واگن،دریل

.گردید
2.5*2.5تا1.5*2راکفیلمعادندرانفجاريچالهايآرایش

.استشدهمصرف0.6تا0.3بینویژهخرجوگردیدطراحی

درومیلیمتر400راکفیل،مصالحبنديدانهسایزماکزیمم
خاکریزباندرويبرمترسانتی60ضخامتبههايالیه

.استگشتهتسطیحوپخش
95نسبیتراکمودرصدPassing10باراکفیل،مصالح
ودرصدPassing5باتمیز،راکفیلمصالحودرصد
.گردیدنداجراءدرصد98نسبیتراکم
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:  بتن کرب
سطحیتخریبهايازجلوگیريمنظوربهبتنیرویهاجرايازپیشخاکریزسطح
هرگونهیاشدیدبارندگیاثردرشستگیآبیارویهساختمانیعملیاتازناشی

بررسیموردذیلگزینهسهمنظوربدین.داردمحافظتبهنیازسطحیجریانهاي
:گرفتقرار

شاتکریت-1
قیريامولوسیون-2
کرببتن-3

قرارتائیدموردباالدسترویهحفاظتجهتکرببتناجرايگزینهنهایتدرکه
.گرفت

مصرفدرکهشدهصافسطحیکایجادبهمنجر)کرببتنیا(جدولازاستفاده
آسانبتنیرویهپوششو2Aناحیهساختمانشد،خواهدجوییصرفهنیزبتن

.کندپیداکاهشتواندمی2Aانتقالینفوذپذیرنیمهنواحیپهنايوگردیدهتر

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

مصرفدرکهشدهصافسطحیکایجادبهمنجر)کرببتنیا(جدولازاستفاده
آسانبتنیرویهپوششو2Aناحیهساختمانشد،خواهدجوییصرفهنیزبتن

.کندپیداکاهشتواندمی2Aانتقالینفوذپذیرنیمهنواحیپهنايوگردیدهتر

باسدسرابطرفبهخارجیرویهکهمترسانتی40حدودجدولارتفاع
)عمودي4بهافقی1(قائمنسبتاًداخلیسطحوعمودي1بهافقی2شیب

2AAو2Aنواحیمصالحتراکمبرايجانبیپشتیبانیکعنوانبهکه
.کندمیعمل
درجدولپوشانیهمحداقلمترسانتی12تا10پهنايبهتاجعرض

.نمایدمیفراهمرامتوالیقشرهاي
کرببتناکسترودردستگاهازکرب،بتناجرايدقتوسرعتافزایشجهت

نواردرخودروصورتبهچرخدار،دستگاهاینتوسطبتن.استشدهاستفاده
.گردیداجراءوحرکتترپائینالیهخاکریزلبهطولی

.متر مکعب میباشد14،200حجم بتن کرب معادل 
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: ادامه/ بتن کرب 
:میباشدذیلشرحبهکرببتناختالططرح

100kg/m3:    سیمان•
1323kg/m3:     ماسه•
882kg/m3:       شن•

این.باشدپائیناسالمپبامیبایستکرببتناجرايجهتنیازموردبتن
.مینمایدواردمیکسرهارويبرايمالحظهقابلفشارمهم

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams
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: ادامه/ بتن کرب 
چپ و جمع آوري اح بدلیل وجود جاده و مسیر تردد ناوگان حمل مصالح در جناح راست بدنه، اجراي  بتن کرب  در جناح راست تا زمان انتقال جاده دسترسی به جن

.جاده جناح راست به تاخیر افتاد

به دلیل Holdمحدوده 
وجود جاده

محل احداث جاده جدید در 
جناح چپ

احداث جاده جناح چپ  بدنه جمع آوري جاده جناح راست بدنه جهت تکمیل بتن کرب جمع آوري جاده جناح راست بدنه جهت تکمیل بتن کرب

روند تکمیل بدنه و بتن کرب روند تکمیل بدنه و بتن کرب روند تکمیل بدنه و بتن کرب
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دال رویه بتنی
سط دال بتنی الحاقی توسد سنگریزه اي با رویه بتنی در واقع نوعی سد خاکی است که در آن به علت نفوذیري باالي مصالح سنگریزه اي ،عملکرد نفوذ ناپذیري در سد

.رویه بتنی به همراه دیوار آب بند و پلینت سیستم آب بندي این سد را تشکیل می دهد. به سد صورت می گیرد
این دال بتنی ضمن انتقال بار . الیه بتنی الحاقی پس از پایان عملیات اجراي بدنه سنگریزه اي ،بصورت یک دال بتن مسلح روي قسمت باالدست بدنه اجرا می شود

.هیدرواستاتیک ذخیره آب مخزن به بدنه سد ، نقش آب بندي هم ایفا می کند
از اینرو با درنظر . بدیهی است که اجراي یکپارچه آن امکان پذیر نمیباشد،با توجه به بزرگی سطح بتن رویهمتر مربع بوده و 56000سطح بتن رویه تقریباً معادل 

بلوك مجزا تقسیم بندي شد و هر بلوك  توسط یک درز اجرایی افقی به دو بخش تقسیم میگردد  34متر، سطح رویه به 12/20گرفتن درزهاي انقطاع قائم با فواصل 
.و دال اصلی“ Starter slab "یاکه عبارتند از دال پیشرو

و پاکسازي و خشکه انذازي  در باالدست رویه بتنی به منطور استقرار تجهیزات، ماشین ) رندم فیل(1Bبه منظور تسریع در آغاز عملیات اجراي خاکریزي با الیه هاي
140تعریف و منجر به تفکیک رویه از استارتر در تراز ) 15الی 7حدفاصل بلوك هاي (استارتر اسلب جدید 7آالت و نیروي انسانی مرتبط با عملیات اجراي رویه، تعداد 

.گردید

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams
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)پیشرودال(استارترهايبلوك
درزباتماسدرکهمیدهدتشکیلرارویههايبلوكازقسمتیپیشرودال

ولغزانقالباستقراربرايراشرایطافقیسطحیایجادباوشدهاجراپیرامونی
بارویهاستارترکهايبلوسطحپرداخت.مینمایدمهیااصلیدالریزيبتن

.پذیرفتصورتفلزيبلندهايشمشهوشابلوننصبازاستفاده
وخاکریزياتمامازپس،ترازهردرپیشرودالهايبهمربوطعملیاتاجراي
.گرددآغازترازآندرکرببتنتکمیل

اصلیدال

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

اصلیدال
بصورتکهمیگرددتلقیاصلیهايدالسد،تاجتاپیشرودالفاصلحد

.گردیدنداجراءلغزندهقالبازاستفادهبادرزبدونویکپارچه
بلوکهايازاصلیهايدالاجراي217/50رقومتابدنهخاکریزياتمامازپس

انقطاعدرزنوعازبلوکهابینمادرز.ردیدگآغازمیاندریکصورتبهمیانی
.باشدمیقائم
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تمیزکاري رویه بدنه
وآنتکمیلتاکرببتنمرحلهاولینساختازکهطوالنیزمانمدتبهتوجهبا

تمیزکاريبهنیازکرببتنسطحمسلماًبودخواهدنیازموردبتنیرویهشروع
تمیزکاريفشردههوايوآبفشارازاستفادهبامنظوربدین.داشتخواهدکلی
.گردیدانجاماولیهکلی

بصورتمیبایستاندشدهجمعرویهسطحوهالبهها،درزهدرکهمصالحی
.گردندهدایتبیرونبهرویهسطحازوآوريجمعهواوآبفشارباودستی

درزگیرندقراربعديعملیاتاجراءآمادهوتمیزمیبایستکهمحلیمهمترین
Perimetricپیرامونی Jointsدارندقرارپلینتنزدیکیدرکههستند.

برخوردارخاصیاهمیتازوبودههامحدودهمشکلترینجزءبخشاینتمیزکاري
.است

)Bond Breaker(قیر پاشی سطوح 

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

)Bond Breaker(قیر پاشی سطوح 
به منظور جلوگیري از اندرکنش تنشهاي وارده ، سطح تمام شده بتن کرب ) بتن کرب(قبل از اجراي عملیات سازه اي، جهت کاهش اتصال بین رویه بتنی با الیه زیرین 

.با یک قشر از امولسیون قیري، محافظت می گردد
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بنديآرماتور/بتنیرویه
میگرددجایگذاريبتنیاسلبمقطعمیانیترازدرشدهبافتهمششبکهیک

درمستقرمشدورتادوراضافیمشالیهدوپیرامونیدرزوقائمدرزلبهدرو
بستهوجاگذاريترك،ایجادوشدگیخردبامقابلهمنظوربهدال،وسط

وبودهاجراییدرزنوعازاصلیدالوپیشرودالهايمابیندرز.شدخواهد
سایر.مینمایدعبورشدهایجادژوئنازپیوستهبطورعموديطولیآرماتورهاي

ازقائمدرزهايکلیههمچنینوپلینتوپیشرودالهايمابیندرزشاملدرزها
نخواهدعبوردرزمیانازعرضییاوافقیمیلگردهايوبودهانقطاعدرزنوع
.بودخواهدAIIIنوعازنیزسازهدرمصرفیمیلگرد.کرد

رویه بتنی بر بدنه تکیه دارد ، پس تغییر شکل بزرگ در بدنه به معنی تغییر 
اگر تنش هاي اعمال شده از بدنه به رویه بتنی  . شکل بزرگ در رویه بتنی است

چون می  .، از نوع کششی باشد پس طبیعی است که در بتن ترك ایجاد شود
.دانیم که بتن در کشش ضعیف عمل می کند

این ترك ها عامل نشت آب است و در نتیجه با عملکرد آب بندي رویه بتنی 
پس شکل پذیري زیاد عاملی مخرب در راستاي نفوذ ناپذیري . در تضاد است

.رویه است
نشت آب از رویه بیشتر←  نفوذ پذیري رویه بتنی بیشتر ← هرچه عرض ترك ها بیشتر 

براي جلوگیري از افزایش بیش از حد ترك ها در رویه بتنی ، از آرماتور 
.استفاده می شود

می دانیم که آرماتور نسبت به بتن مقاومت کششی خیلی بیشتري دارد و 
.بنابراین می تواند به قسمت در کشش قرار گرفته ي بتن کمک کند

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

رویه بتنی بر بدنه تکیه دارد ، پس تغییر شکل بزرگ در بدنه به معنی تغییر 
اگر تنش هاي اعمال شده از بدنه به رویه بتنی  . شکل بزرگ در رویه بتنی است

چون می  .، از نوع کششی باشد پس طبیعی است که در بتن ترك ایجاد شود
.دانیم که بتن در کشش ضعیف عمل می کند

این ترك ها عامل نشت آب است و در نتیجه با عملکرد آب بندي رویه بتنی 
پس شکل پذیري زیاد عاملی مخرب در راستاي نفوذ ناپذیري . در تضاد است

.رویه است
نشت آب از رویه بیشتر←  نفوذ پذیري رویه بتنی بیشتر ← هرچه عرض ترك ها بیشتر 

براي جلوگیري از افزایش بیش از حد ترك ها در رویه بتنی ، از آرماتور 
.استفاده می شود

می دانیم که آرماتور نسبت به بتن مقاومت کششی خیلی بیشتري دارد و 
.بنابراین می تواند به قسمت در کشش قرار گرفته ي بتن کمک کند

ازنظرموردموقعیتبهکارسرعتبردنباالمنظوربهوآرماتورهاانتقالجهت
.شدخواهداستفادهترولی
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پیشرودالبنديقالب/بتنیرویه
سنتیصورتبه)جانبیقالب(دالطرفیندرفقطقالببنديپیشرو،هايدالدر

وگذاريشمشهبادستیبصورتپیشرودالهايرويسطحاما.استگرفتهانجام
.استشدهانجامکشیماله

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

با.میشوندتفکیکیکدیگراز12/20فواصلدرانقطاعدرزتوسطرویهبلوکهاي
بهنیازاولیهبلوکهايبتناجرايجهتبلوکها،درمیانیکاجرايبهتوجه
لغزندهقالبازاستفادهبهتوجهبا.میباشدانقطاعدرزمحلدربنديقالب

برآنکنندههدایتریلکهنکتهاینگرفتننظردرورویهبنديقالبجهت
درکناريهايقالبدقیقاستقرارمیگرددنصبانقطاعدرزقالبروي

خاصیاهمیتازرویهنیازموردضخامتتامینمنظوربهمناسبموقعیت
الزممیباشدمتغیرترازبهتوجهبادالضخامتکهآنجااز.استبرخوردار

ساختهارتفاعهردرشدهتعریفضخامتمبنايبرکناريهايقالبکهاست
شدهریختهمالتالیهرويبرکناريهايقالباستقرارمحل.شوند

)Mortar Pad(باشدمی.

هاکنارهبنديقالب/اصلیدالبنديقالب/بتنیرویه
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رویهسطحبنديقالب/اصلیدالبنديقالب/بتنیرویه
ریلرويبرکهايلغزندهقالببکارگیريبارویهبتنساختواحداث

سیستم.شدخواهدانجاماستگرفتهقرارقالبجناحیندرمستقرهاي
:بودخواهدزیربخشهايشامللغزندهقالب
بهمجهزهايترولینهایی،پرداختسکويلوازم،سکويوکارسکوي،لغزندهقالب
هايقالبطرفین،درسیستمباالبرندهبکسلسیمووینچالستیکی،هايچرخ

،طرفیندرتعادلهايوزنهبکارگیريباسدتاجدرمهاريسیستمریلها،کناري،
کیورینگجهتگونیپوششایجادسیستمروشنایی،تامینسیستم

رویهسطحقالباجزاي/اصلیدالبنديقالب/بتنیرویه

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

.میباشدمیانیقالبیکوکناريقالبدوازمتشکلمتر12.20ریزيبتنعرضباCFRDرویهقالب
رویهسطحقالباجزاي/اصلیدالبنديقالب/بتنیرویه
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رویهسطحقالباجزاي/اصلیدالبنديقالب/بتنیرویه
قالبدوازمتشکلمتر12.20ریزيبتنعرضباCFRDرویهقالب•

.میباشدمیانیقالبیکوکناري
IPEتیرآهنمقطعبامتر6طولبهیکهرریلعدد70• به100

)تسمهومهرهوپیچشامل(اتصاالتهمراه
:شاملمربوطهگایدهايوبراکتهاهمراهبهکناريقالبهاي•

میلیمتر2000*450کناريقالبعدد38
میلیمتر2000*420کناريقالبعدد38
میلیمتر2000*380کناريقالبعدد38
میلیمتر2000*350کناريقالبعدد38
میلیمتر2000*300کناريقالبعدد38

لیتري220هايبشکهازشدهساخته(شوتردیفدوازايمجموعه•
پرداختقطرمحلازنیمدوبههابشکهنمودنتقسیمازاستفادهبافلزي

محلازکه)تسمهوآرماتورشاملفلزيقطعاتازاستفادهباتسلیحو
درویافتهادامهقالبنزدیکیتایکدیگربهاتصالازپسوشدهآغازتاج

.مقطععرضدربتنپخشجهتقالببهمتصلابروییعدددوبهانتها
ارتفاعتنظیمهايپیچومتعلقاتهمراهبهچرخست2•
ریزيبتنبرايهانردهوپلتفرمها•
مترسانتی40کورسباتن15هیدرولیکجکعدد2•
مخصوصدندانیگیرهعدد4•
کنترلشیرهايهیدرولیک،پمپموتور،الکتروشاملهیدرولیکپاورپک•

وقويفشارگازيشیرروغن،برگشتورفتفیلترروغن،گیجدستی،
برقتابلوي

.مربوطهبلوكابتدايبهقالبانتقالجهتتن50وینچدستگاهیک•
هايوزنههمراهبهقالبنگهداريجهتتن5ظرفیتباوینچدستگاه2•

)ریزيبتنحیندرایمنیافزایشجهت(.میباشدمستقرسدتاجدرتعادل

گیره دندانی 
مخصوص

پلتفرمها و نرده ها براي بتن ریزي

پلتفرمها و نرده ها 
براي بتن ریزي

جک هیدرولیک

چرخ به همراه متعلقات و 
پیچ هاي تنظیم ارتفاع

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

قالبدوازمتشکلمتر12.20ریزيبتنعرضباCFRDرویهقالب•
.میباشدمیانیقالبیکوکناري

IPEتیرآهنمقطعبامتر6طولبهیکهرریلعدد70• به100
)تسمهومهرهوپیچشامل(اتصاالتهمراه

:شاملمربوطهگایدهايوبراکتهاهمراهبهکناريقالبهاي•
میلیمتر2000*450کناريقالبعدد38
میلیمتر2000*420کناريقالبعدد38
میلیمتر2000*380کناريقالبعدد38
میلیمتر2000*350کناريقالبعدد38
میلیمتر2000*300کناريقالبعدد38

لیتري220هايبشکهازشدهساخته(شوتردیفدوازايمجموعه•
پرداختقطرمحلازنیمدوبههابشکهنمودنتقسیمازاستفادهبافلزي

محلازکه)تسمهوآرماتورشاملفلزيقطعاتازاستفادهباتسلیحو
درویافتهادامهقالبنزدیکیتایکدیگربهاتصالازپسوشدهآغازتاج

.مقطععرضدربتنپخشجهتقالببهمتصلابروییعدددوبهانتها
ارتفاعتنظیمهايپیچومتعلقاتهمراهبهچرخست2•
ریزيبتنبرايهانردهوپلتفرمها•
مترسانتی40کورسباتن15هیدرولیکجکعدد2•
مخصوصدندانیگیرهعدد4•
کنترلشیرهايهیدرولیک،پمپموتور،الکتروشاملهیدرولیکپاورپک•

وقويفشارگازيشیرروغن،برگشتورفتفیلترروغن،گیجدستی،
برقتابلوي

.مربوطهبلوكابتدايبهقالبانتقالجهتتن50وینچدستگاهیک•
هايوزنههمراهبهقالبنگهداريجهتتن5ظرفیتباوینچدستگاه2•

)ریزيبتنحیندرایمنیافزایشجهت(.میباشدمستقرسدتاجدرتعادل

پلتفرمها و نرده ها براي بتن ریزي
چرخ به همراه متعلقات و 

پیچ هاي تنظیم ارتفاع

وزنه هاي تعادل

تن5وینچ 



21

رویهسطحقالباجزاي/اصلیدالبنديقالب/بتنیرویه
: سکوي استقرار قالب در تاج•

اجراءاسلبریزيبتناتمامدرلغزندهقالباستقرارجهتسکوایناز
آمادهو)ریزيبتنحالدر(اسلبنهائیپرداختبرايهمچنینوشده

استفادهبعدياسلبریزيبتنشروعوانتقالجهتسرویسکاريوسازي
.میگردد

: سیستم کیورینگ •
جهتمناسببفاصلهلغزندهقالبانتهايدرریزي،بتنعملیاتحین

بافلزيهايلولهشاملکهاستشدهتعبیهشدهاجراءبتنآبپاشی
.میباشدمتر12.5طولبهمناسبسوراخهاي

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

سکوي استقرار 
قالب در تاج

کیورینگ
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ریزيبتنسرعت/بتنیرویه
دمايبتن،دمايبتن،اسالمپقبیلازمختلفیعواملبهبستگیسرعتاین.استبودهمتغیرساعتدرمتر2/5تا4/1ازهاقالباینباریزيبتنمتوسطسرعت
.داردبتناولیهگیرشزمانومحیط

رویهواستارتربتناختالططرح/بتنیرویه
360kgمقدار سیمان

الح
مص

دار 
.0SSD-5ماسه طبیعی مق . )(472.84kg

.0SSD-6ماسه شکسته  . )(472.84kg
.5SSD-25شن  . )(472.84kg
.6SSD-35شن  . )(472.84kg

الط
خت

د ا
رص

%025-5ماسه طبیعی د
%025-6ماسه شکسته 

%525-25شن 
%625-35شن 

/263.5kgmروزه7میانگین مقاومت  3
/409kgmروز28میانگین مقاومت  3

کیورینگ/بتنیرویه
لولهیکازمناسب،زماندرشدهاجرابتنآوريعملجهت
پذیرانعطافلولهتوسطکهرویهقالبازمناسبیفاصلهدرمشبک

ايگونهبهمیگردداستفادهاندگردیدهمتصلمذکورانشعاباتبه
پایینمتر10تا5حدودترازيدررویهبتناجرايبامتناسبکه
.پذیرفتانجاممداومصورتبهوآغازکیورینگعملیاتتر

خطیکتوسطبعدي،دالبهلغزندهقالبانتقالزماندرهمچنین
آن،محیطرويبرشدهتعبیهسواخهايبامیلیمتر50قطربالوله

بتنروزگی21سنتاکیورینگعملیاتدالترازباالتریندرمستقر
.یافتادامهشدهاجرا

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

/409kgmروز28میانگین مقاومت  3
%3مقدار مصرف سوپر ژل

EDM-250نوع سوپر ژل
%0.02مقدار هوازا
CEA-200نوع هوازا

لولهیکازمناسب،زماندرشدهاجرابتنآوريعملجهت
پذیرانعطافلولهتوسطکهرویهقالبازمناسبیفاصلهدرمشبک

ايگونهبهمیگردداستفادهاندگردیدهمتصلمذکورانشعاباتبه
پایینمتر10تا5حدودترازيدررویهبتناجرايبامتناسبکه
.پذیرفتانجاممداومصورتبهوآغازکیورینگعملیاتتر

خطیکتوسطبعدي،دالبهلغزندهقالبانتقالزماندرهمچنین
آن،محیطرويبرشدهتعبیهسواخهايبامیلیمتر50قطربالوله

بتنروزگی21سنتاکیورینگعملیاتدالترازباالتریندرمستقر
.یافتادامهشدهاجرا
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آماده سازي در حین عملیات بتن ریزي/ ها  آماده سازي درز 

نامتقارنهاينشستیاوزلزلهجانبینیروهايآب،هیدرواستاتیکیبارازناشی)پیرامونیدرز(پلینتوبتنیرویهبیندرزبرواردکششیوبرشینیروهايواسطهبه
.میباشدبرخوردارCFRDسدهاياجرايدرباالییبسیاراهمیتازدرزهااینآببندي،رویه

:هاآماده سازي درز 

:میباشددرزنوع2شاملبتنی،رویهدرزهاي
پیرامونیدرزهاي-1
قائمدرزهاي-2

:میباشدمرحله2شاملنیزدرزهاسازيآمادهعملیات
ریزيبتنعملیاتحیندرسازيآماده-1
بتنیرویهریزيبتنعملیاتاتمامازپسسازيآماده-2

درزهاي پیرامونی/ آماده سازي در حین عملیات بتن ریزي 

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

نامتقارنهاينشستیاوزلزلهجانبینیروهايآب،هیدرواستاتیکیبارازناشی)پیرامونیدرز(پلینتوبتنیرویهبیندرزبرواردکششیوبرشینیروهايواسطهبه
.میباشدبرخوردارCFRDسدهاياجرايدرباالییبسیاراهمیتازدرزهااینآببندي،رویه

شامل موارد پیرامونی هاي آماده سازي درز 
:ذیل میباشد

درزهاي ماسه آسفالت در اجراي •
پیرامونی

PVCنوارنصب •
Compressible Woodجاگذاري •

در ژوئن بین پلینت و رویه
اتصال آب بند هاي مسی در محل اتصال •

)Tاتصال (درزهاي قائم به سایر درزها 
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: درزهاي پیرامونیماسه آسفالت در اجراي / درزهاي پیرامونی 
اجراءپیرامونیدرزهايطولسرتاسردرمسیبندآبنوارزیردرآسفالتماسهاجراي
برداشت.میباشددرصد7تا4مابینآسفالتماسهدراستفادهموردقیردرصد.گردید
باریزي،آسفالتمحلکوبیدنوتراکمهمچنینوجاسازيو2AAاضافیمصالح
متراکموریختهمحل،درآسفالتماسهمخلوطسپسومیگیردصورتدستیوسائل

گاهتکیهوگردیدهپرآسفالتماسهمخلوطباشده،آمادهمحلتمامکهبنحويمیگردد
..شدساختهمسیبندآببرايصافومسطح

PVCنوارنصب / درزهاي پیرامونی 
20عرضومیلیمتر6ضخامتباPVCنواریکآسفالتیماسهمصالحاجرايازپس

PVCنواراین.گردیداجراءپلینتپیرامونیدرزهايدرمسیبندآبزیردرسانتیمتر
برمسیبندآبومیگیردقراررویهبتنزیردرکهاستمسیبندآبنهاییگاهتکیه
لبهدرکهاستذکربهالزم.میشودفیکسشوندهشروعدالریزيبتنازقبل،آنروي
.گرددمیمهاروفیکسسیلیکونچسبتوسطPVCنوارمسی،آببندانتهائیهاي

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

20عرضومیلیمتر6ضخامتباPVCنواریکآسفالتیماسهمصالحاجرايازپس
PVCنواراین.گردیداجراءپلینتپیرامونیدرزهايدرمسیبندآبزیردرسانتیمتر

برمسیبندآبومیگیردقراررویهبتنزیردرکهاستمسیبندآبنهاییگاهتکیه
لبهدرکهاستذکربهالزم.میشودفیکسشوندهشروعدالریزيبتنازقبل،آنروي
.گرددمیمهاروفیکسسیلیکونچسبتوسطPVCنوارمسی،آببندانتهائیهاي

Compressible Wood/  درزهاي پیرامونی 
صدمههرگونهایجادازپیشگیريورویهبتنوپلینتبتنمستقیمتماسازجلوگیريمنظوربه

بتناجرايازقبلبتندودرزمحلدرمیلیمتر20ضخامتبانرادتختهیکازآنازناشی
عکس مرتبط جایگزین .شدقراردادهرویه

.گردد
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اتصالمحلدرآن،خطیغیرمقطعومسیبندآبشکلبهتوجهبا.میشوندمنتهیپلینتپیرامونیدرزبهترازترینپاییندررویهبتنعموديدرزهاي
محلدرمناسبزاویهایجادومناسبتراتصالامکانمنظوربه.میباشدآننفوذناپذیريوبنديآبعملکردازاطمینانمنظوربهخاصتمهیداتبهنیاز

.میشودمتصلآنبهمسیبندآبراستايوپلینتمحوربهنسبت)درجه90زاویهبا(عمودبصورتقائمدرزازانتهاییمتر3،اتصال

اتصال آب بند هاي مسی/ درزهاي پیرامونی 

اتصالمحلدرآن،خطیغیرمقطعومسیبندآبشکلبهتوجهبا.میشوندمنتهیپلینتپیرامونیدرزبهترازترینپاییندررویهبتنعموديدرزهاي
محلدرمناسبزاویهایجادومناسبتراتصالامکانمنظوربه.میباشدآننفوذناپذیريوبنديآبعملکردازاطمینانمنظوربهخاصتمهیداتبهنیاز

.میشودمتصلآنبهمسیبندآبراستايوپلینتمحوربهنسبت)درجه90زاویهبا(عمودبصورتقائمدرزازانتهاییمتر3،اتصال

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

3 meter
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آببندياحتمالی،نشستهايوزلزلهجانبیبارهیدرواستاتیک،بارازناشیتنشهاينظرنقطهازقائم،درزهايوپیرامونیدرزهايبرواردهبارهايتشابهجهتبه
.گیردقرارتوجهموردمیبایستنیزقائمدرزهاي

درزهاي قائم/ آماده سازي در حین عملیات بتن ریزي / ها  آماده سازي درز 

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

Mortar/قائمدرزهاي Pad:
بهنیازاصلی،دالبتنوکنندهشروعدالبتناجرايازقبل

Mortar)مالتالیهیکاجراي Pad)درزهايمحلدر
بهسانتیمتر3حداقلضخامتوسانتیمتر80عرضبهقائم

آبنواروPVCنوارتثبیتجهتمناسببسترایجادمنظور
استقرارمحلالیهاینسطحآنبرعالوه.میباشدمسیبند

رویهلغزندهقالبگاهتکیهواصلیدالکناريهايقالب
.بودخواهد
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:PVCنوارنصب/قائمدرزهاي
واترنصببراينهاییسطح،PVCنواراین.میگیردقرارآنرويبرسانتیمتر50عرضومیلیمتر6ضخامتباPVCجنسازنواریکمالتی،الیهاجرايازپس

.مینمایدایجادراقائمهايدرزمحلدرمسیاستاپ

:مسیبندآب/قائمدرزهاي
آبتثبیتازقبل.شدخواهدساختهسانتیمتر50حدودعرضومیلیمتر1/5تا1ضخامتبامسورقازپیرامونیدرزمشابهعموديدرزدرمسیبندآبجزئیات

حداکثرلزومبهتوجهبا.میگرددپرمیلیمتر20قطربهودایرهمقطعبانئوپرنايمیلهنواریکبابند،آبمیانیبرآمدگیفضاي،PVCنواررويبرمسیبند
واترنورددستگاهاستقرارباجوشکاريعملیاتکاهشآنتبعبهوآندراجراییدرزهايتعدادکاهشمنظوربهوقائمدرزسرتاسردرمسیبندآبیکپارچگی

.میشودنوردنظرموردمقظعبامحلدراجراییدرزکمترینباوپیوستهبطورمسیبندآبسدتاجدرمسیاستاپ

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

آبتثبیتازقبل.شدخواهدساختهسانتیمتر50حدودعرضومیلیمتر1/5تا1ضخامتبامسورقازپیرامونیدرزمشابهعموديدرزدرمسیبندآبجزئیات
حداکثرلزومبهتوجهبا.میگرددپرمیلیمتر20قطربهودایرهمقطعبانئوپرنايمیلهنواریکبابند،آبمیانیبرآمدگیفضاي،PVCنواررويبرمسیبند

واترنورددستگاهاستقرارباجوشکاريعملیاتکاهشآنتبعبهوآندراجراییدرزهايتعدادکاهشمنظوربهوقائمدرزسرتاسردرمسیبندآبیکپارچگی
.میشودنوردنظرموردمقظعبامحلدراجراییدرزکمترینباوپیوستهبطورمسیبندآبسدتاجدرمسیاستاپ
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:مسیبندآب/قائمدرزهاي
Comatنوعازپلینتمسیواتراستاپجوشکاريدرشدهاستفادهجوشسیم.میگردداستفادهواتراستاپنورددستگاهازمسی،واتراستاپدهیفرمجهت and

Locusمیباشدآلمانکشورمحصول.
کپسولشاملنیازموردابزار.میباشددارروکش%37نقرهالکترودهمراهبهاستیلناکسینوعازگازجوشیکدیگر،بهمسیواتراستاپهايدرزهدراتصالنوع

همپوشانیطولمیزان.میباشدجوشکاريمشعلورگالتوراستیلن،مولداستیلن،گازهدایتجهتزیادارتجاعیقابلیتباهايشیلنگاستیلن،گازکپسولاکسیژن،
برشدهانجامآزمایشات.میباشدمترسانتی7حداقل،)شکلTاتصال(برهمعموداتصالمحلدرمترسانتی3تا1بینممتداتصالهايدرمسیواتراستاپورقهاي

.میباشد)Vacuum(خالءتستو)نافذمایع(PT،)چشمیبازرسی(VTهايتستشاملدرزهااتصالروي

رول واتراستاپ مسی غلتکهاي هادي واتراستاپ سکوي نورد

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams
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:آماده سازي پس از اتمام عملیات بتن ریزي رویه بتنی /  درزهاي قائم 
شامل،)میگردداجراءریزگرمبصورتکه(ماستیکباآببنديعملیات.میگرددآغازاجراییدرزهايآببنديبتنی،رویهریزيبتنعملیاتاتمامازپس

:استزیرمراحل
واندازيخشکهکردنتمیزشامل:اجرائیدرزسازيآماده-1

صیقلیوصافسطحخصولجهتزنیساب
وماستیکبینمناسبچسبندگیحصولجهتپرایمراجراي-2

24پرایمر،ازپسماستیکاجرايزمانحداکثر(.شدهاجراءبتن
).میباشدساعت

)پرکنندهبعنوان(نئوپرننوارنصب-3
ماستیکاجراي-4

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

مقاطع جزئیات آببندي انواع درزهاي رویه بتنی
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:اجراي ماستیک/ درزهاي قائم 
برايدرجه180دمايبهرسیدنوروغنحمامازاستفادهباماستیکذوبلزوم-1

.شکلمطابق.محصولشدنسیال

)فلزيقالب(.گرددقالببنديدرزهارويسطحاستالزممیباشد،سیالبصورتموادواستگرمبصورتماستیکاجراياینکهبهتوجهبا-2
.میگرددفیکسرویهبتنسطحبهبولترولتوسطقالبها

.میگرددپوششکامالقالبسطحسیمان،وگچترکیبازاستفادهباماستیک،خروجازجلوگیريجهتهمچنین

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

)فلزيقالب(.گرددقالببنديدرزهارويسطحاستالزممیباشد،سیالبصورتموادواستگرمبصورتماستیکاجراياینکهبهتوجهبا-2
.میگرددفیکسرویهبتنسطحبهبولترولتوسطقالبها

.میگرددپوششکامالقالبسطحسیمان،وگچترکیبازاستفادهباماستیک،خروجازجلوگیريجهتهمچنین
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:اجراي ماستیک/ درزهاي قائم 
خارجی،اجسامازناشیضرباتهمچنینوخورشیدمستقیمتابشبرابردرماستیکسطحمحافظتجهتدرزها،محلدرماستیکاجراياتمامازپس-3

.میگردندنصبمحلدر)EPDM(الستیکینوارهاي
.شودمیاستفادهمیگردندمتصلرویهبتنسطحبهبولترولباکهسوراخدارهاينبشیازنوارهانصبجهت

سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی- کارگاه تخصصی 
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams

ASTM-D5329استانداردهايبراساسماستیکمشخصات , ASTM-D6690میباشدذیلشرحبه:
1.2دانسیته-1 KG/L
سانتیگراددرجه75دمايتاجریانبدون-2
110>نرمینقطه-3 c
18دمايدرچسبندگی-4 c –پاس(مستغرقغیربصورت(
آبمزهوبوبراثربدونشربآبتائیدداراي-5
پائیندمايدرپذیريانعطافحفظ-6
1000%باالي)Elongation(کششتحتطولازدیاد-7

بتنیسطحبهخوبچسبندگی-8
جويشرایطبرابردرپایداري-9

Dmm90سانتیگراددرجه25دمايدرنفوذپذیري-10 > (25 c / 15gr / 55ec)





تشکر از توجه شمابا 
با تشکر از توجه شما

IRANIAN NATIONAL COMMITTEE ON LARGE DAMS (IRCOLD)
Committees on Embankment Dams & Cemented Material Dams

)بهمن15(سدهاي سنگریزه اي با رویه بتنی-کارگاه تخصصی
Technical Workshop on Concrete Faced Rockfill Dams(4 Feb)

با تشکر از توجه شما


