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 چالش های ابساردقیق 
 در پروشه های سدسازی
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 چالش ّای هَجَد در هزحلِ ًصة ٍ تْزُ تزداری تجْیشات اتشاردقیق

ػذم طزح هَضَع 
 هٌاسة 

ػذم ارائِ 
 راّکارّای هٌاسة

    چالؾ
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 هَجَد در هزحلِ ًصة،ساخت ٍ تْزُ تزداری  چالش ّای 

 دػتَس الٔول•

 تؼت ػالهت اتضاس•

 دسصهاى ًلة

 ًگْذاسی ًاهٌاػة•

لشائت اتضاس خْت •
 وٌتشل

 اخشا ٍػاخت
دػتَس الٔول تْشُ •

 تشداسی

 تْشُ تشداسی
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 سذّای خاکی

 ًـؼت ػٌح –اًحشاف ػٌح 

 سذ تتٌی پاًذٍل

 پیضٍهتش

 کلسلول فشار 

 واتل وـی
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 :کل فشار سلًل      

  دٍ اس تالطتک ایي. تاضذ هی هحکن هحفظِ یک در فطار سٌسَر یک ٍ سًگ ضذ فَالدی لَلِ یک فطار، تالطتک یک     
 تْیِ فطزدُ غیز سیال تَسط پزضذُ هزکشی غطاء یک اس ٍ است ضذُ ساختِ خَردُ، جَش ّن تِ آى هحیط کِ صفحِ

 .است ضذُ

 گیشی اًذاصُ اّذاف

 

 
 
 

 
 

 گیزی اًداسُ اّداف

هطخص ضذى ٍضؼیت تٌص ٍ هقایسِ تا هقادیز طزاحی 

تزرسی پذیذُ ّای قَس سدگی ٍ ضکست ّیذرٍلیکی در سذّای خاکی 

هحاسثِ تٌص هَثز ٍ هحاسثِ ًحَُ تَسیغ 
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هثاحث چالطی 
 سلَل فطار کل

رٍش  
 ًصة

تفؼیش 
 دادُ ّا

کاتل 
 کطی

خاًوایی  
 اتضاس 
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 ًلة ػلَل تا ؿیاسصدى ًلة ػلَل فـاستِ كَست پلىاتی ًصة تِ صَرت خَضِ ای
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 ًلة ػلَل فـاس ػٌح

دس خاوشیض   

 خَؿِ ای
 ػِ تایی

 افمی
 هَاصی تش هحَس

 دسخِ تِ ػوت تاال دػت   45

 پٌح تایی
 افمی 

 هَاصی ٍ ٓوَد تش هحَس ػذ
دػوت تاالدػت ٍ پاییي دػت تذًِ ٍ یا تِ  45

 ػوت تىیِ گاُ ّا

 افمی تىی
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 هـخلات تشاًـِ اتضاس

 ابعاد         شیب         بستر سازی

 خوشه ای

پنچ تایی -سه تایی  

 6-8:  طَل

 1/5-2/5: عزض 

 0/6-0/8: ارتفاع 

 3تِ 1: شیة

 4-6: طَل

 1/5-2/5:  عزض 

 0/6-0/8: ارتفاع 

 3تِ 1: شیة

 تکی

 1 -2 : طَل

 1 -2 :عزض 

     0/6 - 0/8: ارتفاع 

 3تِ  1:  شیة
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تایی 5ًصة خَضِ ای  ًلة ػلَل فـاس ػٌح  

 تزاس ًوَدى اتشار ًصة اتشار جاًوایی اتشار

تایی 3ًصة خَضِ ای  ًصة سلَل فطار سٌج تکی  

فاصله بین سلولهای  

 فشار کل

جلوگیری از تاثیر سلولهای 

 هجاور بر عولکرد یکذیگر

برابر  2بیش از 

 قطر سلول

جهت جلوگیری از  

 تاثیرات لبه

فاصله سلول از لبه 

 ترانشه

برابر  2بیش از 

 قطر

نصب سلول فشار در  

هصالح ریس دانه هسته 

 رسی

بستر سازی توسط هصالح 

 نرم والک شذه

 10به ضخاهت 

 سانتیوتر

دانه بنذی هصالح بر روی 

 سلول 

   (ISRMبر اساس استانذارد )

قطر سلول 1/10کوتر از   
قابلیت تراکن 

 با دست
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هصالحهتزاکن ًوَدى   

ًشم  هلالح (<10mm) 

ػاًتیوتش 30-40 -تشاون دػتی  

ػاًتیوتش 40-50—تشاون تَػي ووپىتَس دػتی   

 ػاری اس ّزگًَِ هصالح خطي ٍ درضت
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100 

200 

longer than the length of the heavy machine 

Section compacted by light-weight machine 

 (1-t vibration roller or rammer) 
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 سلَل ّای فشار سٌج هی تَاًد دارای کوتزیي دقت تا تیشتزیي خطا در ًتایج قزائت تاشد

دالیل ٍخَد خٌا دس ًتایح ػلَل 
 فـاس ول

 تشاون هتفاٍت خان
ًلة ًادسػت ػلَلْا ٍ 

 چشخؾ آًْا 
پذیذُ لَع صدگی تِ 

 كَست هحلی
 والیثشاػیَى ًاهٌاػة

ٍخَد پذیذُ لَع صدگی هحلی ٓوذتاً هْوتشیي دلیل ایداد خٌا دس ًتایح  
 لشائت ػلَل ّای فـاسػٌح هی تاؿذ
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 تزرسی عولکزد سلَل فشارکل تز اساس ضزیة قَس سدگی 

 km OFSSET Z P-POLY ɣ.H A.F ًام اتضاس

TPC 2-1 225/8 16/398 988/860 822/60 1121/20 0/73 

TPC 2-2 224/56 10/198 988/940 893/04 1058/04 0/84 

TPC 4-1 184/674 -24/727  959/204 1347/74 1698/10 0/79 

TPC 4-2 184/881 -14/9  958/980 1236/63 1607/35 0/77 

TPC 4-3 184/437 0/092 958/874 1191/69 1369/83 0/87 

TPC 4-4 184/633 14/711 958/839 1225/95 1582/07 0/77 

TPC 4-6 191/854 -13/77  999/402 636/11 897/98 0/71 

TPC 4-8 191/726 0/069 999/599 583/57 699/60 0/83 

TPC 7-1 131/806 -30/167  929/988 1755/83 2301/11 0/76 

TPC 7-2 132/162 -24/051  930/430 1624/31 2224/35 0/73 

TPC 7-3 131/944 13/451 930/517 1833/57 2060/76 0/89 

TPC 7-4 131/68 0 930/563 1642/46 1838/76 0/89 

TPC 7-5 131/786 13/02 930/542 1568/56 2039/32 0/77 
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 بررسی داده های سلول فشار سنج 
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اوحزاف سىج -اجشا تشکیل دَىذٌ سیستم وشست سىج  
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 :اوذاسٌ گیزی تغییز شکل 

 :شکلاوذاسٌ گیزی تغییز اَذاف           
 

 

 :کارتزد اوذاسٌ گیزی تغییز شکل 

 تذست آٍردى هقذار ٍ رًٍذ ًطست ٍ تحکین•
 ارسیاتی پایذاری ضیة ّا ٍ داهٌِ ّا•
 هقایسِ تغییز ضکلْا تا هقادیز طزاحی•

 

سزػت ٍ هیشاى تؼییي ٍ سذ تذًِ داخلی قائن ٍ افقی تغییزهکاى ّای 
 سهاى در سٌج ًطست-سٌج اًحزاف اتشار تَسط ٍجَد صَرت در لغشش
 .ضَد هی استفادُ تزداری تْزُ ٍ ساخت
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دػتَس الٔول ًلة ػیؼتن اًحشاف 
 ًـؼت ػٌح -ػٌچ

ٓوك ٍ )تش حؼة ؿشایي پشٍطُ 
 (هلالح

 ًلة دس تؼتش ػٌگی

 (هتش 9تا  3ٓوك )

ٓوك تیي )ًلة دسصٍى ّای هختلف 
  (هتش30تا 9

ٓوك اص )ًلة دس هلالح آتشفتی 
 هتش تِ تاال30

 واسخاًِ ػاصًذُ 

 ؿشایي ًلة تِ كَست ولی
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 ًوایی اس گزفتگی ّای لَلِ اًحزاف سٌج ّا

 (A)تغییش ػٌح •
 ػثَر پزٍج اًحزاف سٌج 
ػثَر پزٍج ًطست سٌج 

 (B)تغییز سطح •
 ػثَر پزٍج ّوزاُ تا تَقف

 در لَلِ 
ػثَر پزٍج ًطست سٌج 

 (C)تغییز سطح •
 ػثَر پزٍج تقزیثا اهکاى

 پذیز ًوی تاضذ
 ػثَر پزٍج ًطست سٌج

 ّوزاُ تا دضَاری

 (D)تغییز سطح •
 ػثَر پزٍج اهکاى پذیز ًوی

 تاضذ
  ػثَر پزٍج ًطست سٌج

تا حذٍد سیادی اهکاى پذیش 
 ًوی تاضذ
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 نشست و انحراف سنج
Loction :

Charts :

IS 9-1 نتايج انحراف سنج

2066

2068

2070

2072

2074

2076

2078

2080

2082

2084

2086

-200-150-100-50050100150

Displacement (mm)

E
le

v
a

ti
o

n
 (

m
)

2005-10-23

2005-10-31

2005-11-07

2005-11-14

2005-11-20

2006-02-21

2006-03-16

2006-08-01

2006-08-29

2007-02-10

Right Left

 

BM

SP1

SP2

SP3

SP4

PM1

PM2

PM3

PM4

PM5

PM6

PM7

PM8

PM9

1705

1710

1715

1720

1725

1730

1735

1740

1745

1750

-500-400-300-200-1000100

E
le

v
a

ti
o

n
 (

m
)

Settlement (mm)

85-7-10 85-7-27 85-8-17 85-9-15 85-10-15 85-11-17 85-12-7 86-1-24 86-2-8 86-3-7

86-3-22 86-4-7 86-4-22 86-5-7 86-5-22 86-6-7 86-6-22 86-7-7 86-7-22 86-8-7

86-8-22 86-10-9 86-12-9 86-12-22 87-1-22 87-2-7 87-2-22 87-3-7 87-3-22 87-04-09

87-04-22 87-05-07 87-05-22 87-06-07 87-06-22 87-07-07 87-07-22 87-08-07 87-08-22 87-09-07

87-09-23 87-10-7 87-10-22 87-11-7 87-11-22 87-12-7 87-12-22 88-1-7 88-1-22 88-2-7

88-2-22 87-3-7 87-3-22 87-04-09 87-04-22 87-05-07 87-05-22 87-06-07 87-06-22 87-07-07

87-07-22 87-08-07 87-09-07 87-09-23 87-10-7 87-10-22 87-11-7 87-11-22 87-12-7 87-12-22

88-1-7 88-1-22 88-2-7 88-2-22 88-03-07 88-03-22 88-04-07 88-04-22 88-05-07 88-05-22

88-06-07 88-06-22 88-07-07 88-07-22 88-08-07 88-08-22 88-09-07 88-09-22 88-10-07 88-10-22

88-11-07 88-11-22 88-12-07 88-12-22 89-01-07 89-01-24 89-02-07 89-02-22 89-03-06 89-03-27

89-04-08 89-07-02 89-07-22 89-08-07 89-08-22 89-09-07
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هتش  9تا  3ًلة دس ٓوك ّای 
 (صٍى ّای هختلف)

سیضؿی یا آتذاس )صهاى ًلة ػشیْ
 (تَدى گواًِ

ًلة دس گواًِ ویؼیٌگ داس یا تذٍى  
 ویؼیٌگ

 دسكذ اختالى ٍ تضسیك دس چٌذ هشحلِ

آصاد ػاصی ًـؼت ػٌح ّای گواًِ 
 ّوضهاى تا تضسیك  

 کاتل کطی
تؼتش ) هتش 9تا  3ًلة دس ٓوك ّای 

 (ػٌگی 

سیضؿی یا آتذاس )صهاى ًلة ػشیْ
 (تَدى گواًِ

ًلة دس گواًِ ویؼیٌگ داس یا تذٍى 
 ویؼیٌگ
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 تَدى هتفاٍت ٍ ویؼیٌگ تا حفاسی
 ٓوك تِ ًؼثت گواًِ

   خلَكا) فشآیٌذًلة تَدى تش صهاى  
 (آخش هشاحل دس

 گواًِ تَدى آتذاس كَست دس
  ّای وَسع ؿذى تؼتِ اهىاى

 ًـؼت

 آصاد ٍ  ویؼیٌگ ًوَدى خاسج
  ٓولیات ٍاًدام ّا هگٌت ػاصی
 ًضسیك

ًلة دس هلالح آتشفتی 
 (تاالهتش تِ 30ٓوك اص )
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 علل گزفتگی لَلِ ّای اًحزاف سٌج

 تَهیحات واسایی دسكذ تذًِ ػذ استفاّ پشٍطُ سدیف

 گشفتگی  ٍؿىؼتگی لَلِ دس هحل وَپلیٌگ   %45 70 طُ ؿواسُ یهپشٍ 1

 تغییش ؿىل دس هحل وَپلیٌگ   %80 75 پشٍطُ ؿواسُ دٍ 2

 تغییش ؿىل ٍ ؿىؼتگی لَلِ ٍ وَپلیٌگ %40 90 ؿواسُ ػِ پشٍطُ 3

 (لاتل لشائت)تغییش ؿىل دس هحل وَپلیٌگ  %75 125 چْاس پشٍطُ ؿواسُ 4

 هؼذٍد ؿذى لَلِ تِ ٓلت ٍخَد ؿی خاسخی %90 155 ؿواسُ پٌح پشٍطُ 5

 دسكذ ػالهت دس دٍساى تْشُ تشداسی: دسكذ واسایی
 .هَسد لثَل هی تاؿذ  A   ٍBگشفتگی اص دسخِ ًَّ
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 عًامل گزفتگی لًلٍ َای اوحزاف سىج

 وَپلیٌگ ٍ اتلاالت

 خٌغ ٍ هـخلات لَلِ ًشح اختالى

 نوع مصالح نسبت وزنی

 آب 6.6

 سیمان 1

 بنتونیت 15%

 ؿشایي اخشایی پشٍطُ 
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 کًپلیىگ ي اتصاالت

QUICK JOINT کَپلیٌگ سادُ کَپلیٌگ تا کَرس ًطست 

تاصُ حشوتی هحذٍد 
تشای خاتدایی ّای افمی 
واستشد ػادُ ٍ سیؼه پزیشی تاال 

تاصُ حشوتی هٌاػة 
هٌاػة تشای خاتدایی ّای لائن 

حؼاػیت دس صهاى ًلة 
 ًلاب هاّش 

ٓذم هماٍهت وافی دس تشاتش خاتدایی 
ٓذم آب تٌذی هٌاػة 

ًلاب هاّش   
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تمَیت خذاسُ لَلِ ّای اًحشاف ػٌح تش اػاع هـخلات فٌی 
 
لشاس گشفتي ؿیاسّا دس لؼوت خاسخی لَلِ ّا 

 
 ػٌحٍ اػتفادُ اص لَلِ اًحشاف ػشتا ػشلَلِ یىپاسچگی هلالح دس 

 
 

ِتمَیت ؿذُ تِ كَست یىپاسچ 
تمَیت ؿذُ تِ كَست دٍ ویؼیٌگ دس داخل یىذیگش 
لَلِ تمَیت ؿذُ تِ كَست هدضا  

 مقطعيجاد ضعف در مقاومت لوله و تغيير شکل 

 

گرفتگی لوله ها بر اثرپر شدن گل و الی 

 

 جىس ي مشخصات لًلٍ
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 تشای هحیٌْای ػخت  اختالى

 (دسكذ ٍصًی)تٌتًَیت ػیواى  آب  

2/5 1 0/3 

3 1 0/5 

3 1 -0/1-0/15 

3/5 1 0/15 

3/5 1/5 0/15-0/2 

4 1/5 0/15-0/2 

 تشای هحیي ّای ًشم  اختالى
 (ٍصًی دسكذ)تٌتًَیت ػیواى  آب 

6/6 1 0/4 

3/5 1 0/15 

4 1/1 0/20 

4 1 0/2-0/25 

4/5 1/2 0/25-0/3 

5 1/2 0/25-0/3 

 درصد اختالط

Erik Mikkesen 

دسكذ اختالى تا تَخِ تِ 
 ؿشایي پشٍطُ
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ومًدار تجمعی مطلق تغییزات  
  Bجاتجایی در راستای محًر 

 اوحزاف سىج

ومًدار تجمعی مطلق تغییزات  
 Aجاتجایی در راستای محًر 

 اوحزاف سىج

تزسی دادُ ّای اًحزاف  
 سٌج
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تجمعی مطلق تغییزات جاتجایی ومًدار 

 اوحزاف سىج Bي  Aدر راستای محًر 
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ًشست سٌچتزسی دادُ ّای   
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 پیشيمتزَا

هٌفذی در  اس جولِ هْوتزیي ٍ کاراتزیي اتشار در سذّای خاکی پیشٍهتزّا هی تاضٌذ کِ جْت اًذاسُ گیزی فطار آب 
 .ًقاط هختلف تذًِ سذ یا ضالَدُ آى هَرد استفادُ قزار هی گیزد ٍ هیتَاى آًْا را تِ چْار  گزٍُ اصلی تقسین ًوَد

 
 ُپیشٍهتزّای لَلِ قائن یا کاساگزاًذ 
پیشٍهتزّای ّیذرٍلیکی 
پیشٍهتز پٌَهاتیکی 
 (تارهزتؼص)پیشٍهتزّای الکتزیکی 
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 چالش پیشيمتزَا

 پیضٍهتشّا

 اوتشیىی

 هىاًیىی 

 پی

 خاوشیض

 پی ٍ خاوشیض

 ًلة پیضٍهتشّای چٌذ ًثمِ
 ٍ ًحَُ تضسیك ٍ واتل وـی

 اؿثاّ ًوَدى ٍ واتل وـی

 هؼذٍد ؿذى لَلِ ّای اتضاس
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 ومایی اس گزفتگی َای لًلٍ کاساگزاوذٌ
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 (D)تغییز سطح •

 (C)تغییز سطح •

 (B)تغییز سطح •

 (A)تغییز سطح •
همٌْ ػٌح تغییش 
وٌذ هی ٓثَس ساحتی تِ ػًَذ 

یىذیگش دس ّا لَلِ سفتي داخل 
هی هَاخِ هـىل تا ػًَذ ٓثَس 

 گشدد

تِ لَلِ همٌْ ؿىل تغییش 
 ؿذگی وح ّوشاُ

هی گیش لَلِ خذاسُ تِ ػًَذ  
 وٌذ

تِ ّا لَلِ واهل ؿىل تغییش 
 یىذیگش دس فشٍسفتگی ٓلت

 ًوی پزیش هىاى ػًَذا ٓثَس 
 تاؿذ

 درجٍ تىذی گزفتگی
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 گشفتگی ٓلل واسایی دسكذ استفاّ ػذ  پشٍطُ 

 فشٍفتي لَلِ ّا دس یىذیگش ٍ اًحٌای لَلِ 30 60 پشٍطُ ؿواسُ یه

 تغییش ؿىل ٍ اًحٌای لَلِ ّا 50 75 پشٍطُ ؿواسُ دٍ

 ٍ اًحٌای لَلِ ّاؿىل، ؿىؼت   تغییش 45 80 پشٍطُ ؿواسُ ػِ

 تغییش ؿىل اًشاف اتلاالت 80 125 پشٍطُ ؿواسُ چْاس

 ؿىؼت  ٍ فشٍ سفتي لَلِ ّا  65 155 پشٍطُ ؿواسُ پٌح

 دسكذ ػالهت دس دٍساى تْشُ تشداسی: دسكذ واسایی
 .هَسد لثَل هی تاؿذ  A   ٍBگشفتگی اص دسخِ ًَّ
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 وتایج تزداشت تصًیزی گماوٍ َای اتشار در پزيصٌ

 ًام اتضاس سدیف

ٓوك 
ًْایی 

 (هتش)

 ٓوك گیش 

 تَهیحات (هتش)  

1 SP 15-4 49/7 33  هتشی، دس هحل سصٍُ لَلِ تغییشؿىل دادُ ٍ هؼذٍد ؿذُ اػت 33دس ٓوك. 

2 SP 17-2 51/8 30/5 
هتشی، دس هحل سصٍُ لَلِ تغییشؿىل دادُ ٍ هؼذٍد ؿذُ   5/30دس ٓوك 

 .اػت

3 SP 17-4 52/07 33/7 

هتشی، دس هحل سصٍُ لَلِ تغییشؿىل دادُ ٍلی دٍستیي ٍ ػًَذ   2/32دس ٓوك
هتش، دس هحل سصٍُ لَلِ تغییشؿىل دادُ ٍ   7/33ؿَد ٍ دس ٓوكسد هی

 .هؼذٍد ؿذُ اػت
4 SP 17-8 30/6 9  هتشی ػٌگ هؼیش لَلِ سا هؼذٍد وشدُ اػت 9دس ٓوك. 

5 SP 19-2 54.7 29  هتشی، دس هحل سصٍُ لَلِ تغییشؿىل دادُ ٍ هؼذٍد ؿذُ اػت 29دس ٓوك. 

6 SP 19-4 54.6 40  هتشی، دس هحل سصٍُ لَلِ تغییشؿىل دادُ ٍ هؼذٍد ؿذُ اػت 40دس ٓوك. 

7 SP 19-6 52.8 38 
هتش ػٌگ هؼیش لَلِ سا هؼذٍد وشدُ ٍ گل ٍ الی سٍی آى لشاس   38دس ٓوك 

 .گشفتِ اػت

8 SP 22-6 30.5 10 
هتشی اص هحل سصٍُ لَلِ تغییشؿىل دادُ ٍلی ػًَذ ٍاتشلَل تا  10دس ٓوك 

 .سٍدهتش هی 30.5ٓوك ًْایی لَلِ 
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 تزرسی تصًیزی دي گماوٍ تٍ صًرت مجشا

 تَضیحات تَضیحات عوق قزائت اس سز لَلِ هتزاص کاتل دٍرتیي

492/5 7/5 ok کَپلیٌگ 

489/5 10/5 ok کَپلیٌگ 

486/5 13/5 ok کَپلیٌگ 

483/5 16/5 ok کَپلیٌگ 

482 18 ok کَپلیٌگ 

 کَپلیٌگ Bاعوجاج  21 479

477/5 22/5 ok کَپلیٌگ 

475 25 ok کَپلیٌگ 

 کَپلیٌگ Cاعوجاج  28 472

 کَپلیٌگ Cاعوجاج  31 469

466 34 ok کَپلیٌگ 

 کَپلیٌگ Dاعوجاج  37 463

 هحل تَضیحات عوق قزائت اس سز لَلِ هتزاص کاتل دٍرتیي
497 3 ok کَپلیٌگ 

494 6 ok کَپلیٌگ 

492/5 7/5 ok کَپلیٌگ 

489/5 10/5 ok کَپلیٌگ 

486/5 13/5 ok کَپلیٌگ 

483/5 16/5 ok کَپلیٌگ 

 کَپلیٌگ Bاعوجاج  20/5 479/5

478 22 ok کَپلیٌگ 

475 25 ok کَپلیٌگ 

 کَپلیٌگ Cاعوجاج  28 472

 کَپلیٌگ Cاعوجاج  31 469

466 34 ok کَپلیٌگ 

 کَپلیٌگ Cاعوجاج  37 463

 کَپلیٌگ Bاعوجاج  38/5 461/5

 کَپلیٌگ Dاعوجاج  41 459

SP-02 SP-01 
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 عًامل گزفتگی در اتشار کاساگزاوذٌ

 اتصاالت

 تَضي -2تِ صَرت ًز ٍ هادگی   -1: رسٍُ 

 کيسينگهای محافظ

 گالَاًیشُ 3پی ٍی سی  -2پلی اتیلي   -1: اس جٌس 

 (درصد اختالط)تزريق 

 تٌتًَیت-3سیواى -2آب  -1:اختالط
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 کسیىگُای محافظ لًلٍ َای کاساگزاوذٌ

ویؼیٌگ ّای هحافَ 
حىن سایضس ٍ هَاًْ 

 خاوشیضی

لشاس گشفتي دس هشص  
 صٍى ّای هختلف

 

آوال فـاس تِ لَلِ  
هحافَ تِ كَست  

 ًاّوگي

اًحشاف لَلِ ّای هحافَ 
ٍ فـاااس تااِ لَلااِ ّااای 
واػاگشاًذُ خلَكاا دس  

 ًماٍ هٔیف  
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 تزرسی کارایی کیسیىگ َای محافظ

 تَهیحات واسایی  صهاى ًلة  ّضیٌِ ویفیت   خٌغ

 40هحذٍیت در دها تاالی   هٌاسة تاال تاال تاال  لَلِ پلی اتیلي

 هحذٍدیت در ًَر هستقین   هٌاسة کن هتَسط هتَسط پی ٍی سی

 صلثیت تاال  ضؼیف خیلی تاال خیلی تاال   تاال گالَاًیشُ

48% 
42% 

10% 
 مصزف لًلٍ َای محافظ

 پلی اتیلي

 پی ٍی ػی

 گالَاًیضُ
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 طزح اختالط ديغاب حایل تیه لًلٍ َای پیشيمتز

ًشح اختالى تیي ویؼیٌگ هحافي ٍ لَلِ  
 واػاگشاًذُ

 صهاى الصم خْت گیشؽ تضسیك دس داخل لَلِ هحاٍ

 (هتشی 3حذاوثش دٍؿاخِ )تضسیك  ًحَُ ٍ صهاى

 تٌتًَیت ػیواى    آب

3 1 0/10 

3 1 0/15 

3 1 0/2 

 تٌتًَیت ػیواى    آب

4 1 0/10 

4/5 1 0/15 

4/5 1 0/2 
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 دس كذ اختالى لَلِ هحافَ اتلاالت استفاّ تذًِ ػذ سدیف

 - سصٍُ ًشٍهادگی هتش 60تا  1
 دسكذ تٌتًَیت 15تا  10تیي  پی ٍی ػی -یَ پی ٍی ػی  تَؿي

ّوشاُ تا وَسع  )پَ پی ٍػی -پلی اتیلي تَؿي هتش100تا  60 2
 دسكذ تٌتًَیت25تا  15تیي  (  ًـؼت

پلی اتیلي ّوشاُ تا لَلِ خشًَهی ٍ ّوشاُ   تَؿي هتش تِ تاال 100 3
 دسكذ تٌتًَیت حذالل 20 تاوَسع ًـؼت

دس پیضٍهتشّای چٌذ للَ اػتفادُ اص لٌٔات خذا وٌٌذُ تیي دٍ لَلِ ٍ ّویٌَِس اص لَلِ خشَُهی اػتفادُ ؿَد 

ُاص دسكذ تٌتًَیت تاالدس هلالح سع ٍ آتشفتی اػتفاد 

ُلَلِ ّای هحافَ پلی اتیلي ٍ پی ٍی ػی تِ خای لَلِ گالَاًیضُ اػتفاد 

ُدس كَست اػتمادُ تمَیت لؼوت ّای سصٍ ؿذُ وِ ًمٌِ هٔف هی )اص اتلاالت تَؿي تِ خای سصٍُ تِ ًش ٍ هادگی  اػتفاد
 (تاؿذ

گذشتٍارائٍ پیشىُاد تا تًجٍ تٍ تجزتیات   
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 اتلاالت
45% 

 لَلِ هحافَ
35% 

 دسكذ اختالى
20% 

 عًامل گزفتگی
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 استغادُ اس کَرس ًطست استفادُ اس لَلِ خزطَهی  تست طزح دٍغاب در آسهایطگاُ

 اتصاالت هٌاسة لَلِ هحافع تزاکن هٌاسة اطزاف اتشار استغادُ اس قطؼات جذا کٌٌذُ در اتصاالت
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 کاتل کشی

دس تذًِوـی اتضاس واتل   

گالشیوـی اتضاس واتل   
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 وکاتی در مًردکاتل کشی

 طثق تَصیِ هزاجغ هاًٌذUSACE   چٌاًچِ سیستوْای الکتزیکی اتشار دقیق در تاالدست ّستِ رسی ًصة ضًَذ، ًثایستتی
 کاتل ّای هزتَطِ اس پاییي دست تذًِ ػثَر دادُ ضًَذ

ضؼف هسیز ػثَر کاتل اس لحاظ تزاٍش آب 

 اتضاس دلیك ًلة ؿذُ دس هشوض ٍ تاالدػت تذًِ، اص فیلتش تاالدػت تذًِ ٓثَس دادُ هی ؿًَذواتل ػیؼتوْای. 
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 ًىاتی دس خلَف واتل وـی اتضاس
  تَخِ تِ هحل ًلة اتضاس  وـی اًتخاب هؼیش واتل

حذالل تغییشات اص لحاٍ داًِ تٌذی 
 ًٍَّ هلالح 

 حفش تشاًـِ

ػاًتیوتش 50:تفاّسا  

تؼتگی تِ تٔذاد واتل: ٓشم  

یه تِ یه: ؿیة   

خْت تؼتش ػاصی اص هلالح اله 

  ؿذُ، فالذ ّشگًَِ ػٌگشیضُ

دسكذ دس ّؼتِ  سػی  25تا  20 لَج
 ٍپَػتِ

دسكذ دس هشص تیي ّؼتِ   30تا 25 

 ٍفیلتش

 واتل آب تٌذ ًوَدى هؼیش

 وـی
  تِ حذالل واتل دسگیشی ػٌَح   تٌتًَیت ٍ سعخلَى ه
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 ًحَُ واتل وـی اتضاس دس تذًِ ػذ 49

  لَج واتل دس هشص تیي سع ٍ فیلتش لَج واتل دس هلالح سع حفش تشاًـِ تا اتٔاد هٌاػة 

 حفاُت اص واتل آب تٌذی هؼیش واتل وـی ًحَُ اًتمال واتل دس تشاًـِ
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50 

گالشیًحَُ واتل وـی اتضاس دس   
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 ًحَُ ارائِ ًتایج فشار آب حفزُ ای  

 همایؼِ ًتایح پیضٍهتشّای الىتشیىی ٍ واػاگشاًذ

 ضزٍع آتگیزی
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 تزرسی ًتایج پیشٍهتزّای الکتزیکی ٍ ضزیة فشار هٌفذی
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 پاًذٍل

 طزاحی

 لشاسداد

دستَرالؼول  
 ًصة

 تزداضت
ّادادُ   

 چالص ّای پاًذٍل
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قزارداد -2  
هـخق ًثَدى لیوت ٍاحذ حفاسی تا تَخِ تِ ول هحذٍدُ واسی حفاسی دس ایي اتضاس 
 ٓذم تٔییي خضئیات ٍ تیاى دس هـخلات فٌی لشاسداد خْت آگاُ ػاصی پیواًىاساى ػیَیل ٍ حفاسی دسخلَف

 حؼاػیت ایي هَهَّ

طزاحی-1  
 ٓذم ًشاحی ٍ لحاٍ ًوَدى اتٔاد هٌاػة تشای گواًِ ّا ٍ اتاله ّا 
ٓذم دس ًِش گشفتي دػتشػی هٌاػة تِ هحل ًلة 
 ٓذم لحاٍ لٌش هٌاػة تشای گواًِ ّای پاًذٍل هٔىَع ٍ چاُ پاًذٍل هؼتمین 
ٓذم ًشاحی اتاله هحل لشاسگیشی ًمٌِ آٍیض پاًذٍل هؼتمین ٍ دػتشػی آى 
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ي وصـة اجـزا  -3  

 اسائِ دػتَسالٔول اخشایی دلیك ٍ تخللی اص ػَی هـاٍسیي دس خلَف ًحَُ حفاسی ٍ اًحشاف ػٌدی گواًِ پاًذٍل ٓذم
 هٔىَع، ایداد چاُ پاًذٍل هؼتمین ٍ ًیض ًحَُ ًلة ٍ ساُ اًذاصی تدْیضات 

 پاًذٍلدسحفاسی دلت دس اًتخاب پیواًىاس حفاسی هٌاػة ٍ ٍاخذ كالحیت ٍ تخلق ٍ تدشتِ ٓذم  . 
 حفاسی دس حیي اخشا اص ًشف ریٌفٔاى اكلیوٌتشل دلیك كحت ٓولیات ٓذم 
 اًحشاف ػٌدی ًاهٌاػة گواًِ ّای حفاسی ؿذُ تا تدْیضات ٍ سٍؽ ّای غیش اػتاًذاسدپایؾ ٍ 
 اص ػَی واسفشها اسائِ لٌش هٌاػة ٍ اًحشاف هداص گواًِ ٓذم 
 دیشٌّگام گواًِ پاًذٍل هٔىَع ٍ ًلة تا تاخیش وِ هـىالت اخشایی ٍ فٌی سا دس تش داسدحفاسی. 

قزارداد -4   
 ًاهٌاػة لشائتگشٓذم تشداؿت هٌِن دادُ ّا پغ اص ًلة اتضاس تذلیل اًتخاب ًَّ 
 ٓذم اػتفادُ هٌلَب اص دادُ ّای خشٍخی دس اسائِ گضاسؿات تحلیلی 
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 تُزٌ تزداری مىاسة اس اتشار

 تشسػی ؿشایي پشٍطُ•

 دػتَس الٔول واسخاًِ ػاصًذُ•

 تدشتیات هـاتِ•

 سیؼه ّای هَخَد  •

 ٍسٍدی

 تشسػی فٌی•

 دػتَس الٔول واهل•

 الَیت تٌذی سیؼه ّای هَخَد•

 ًلة اتضاس تا اػتفادُ اص واسؿٌاػاى خثشُ•

 لشائت ٍ پشداصؽ ٍ تحلیل دادّای اتضاس•

 

 تىٌیه ٍ اتضاس

 واسایی تاال•

 ساًذهاى تاال•

لاتلیت تْشُ تشداسی  •
 هٌاػة

 خزٍجی
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 تْزُ تزداری

PLAN 

DO 

CHECK 

ACT 
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 نوع دستگاه رديف

 تواتر قرائتها

 4حالت   3حالت   2حالت 1حالت

 هفته  1 روز  4 هفته  1 هفتهV.W.Piezometer                            2(تارمرتعص) الىتريىي پيسومتر 1

 هفته 1 روز 4 هفته 1 هفته  Stand Pipe Piezometer                                2 ايستاده لوله پيسومتر 2

 هفته1 روز  4 هفته 1 هفته Horizontal Movement Device          2 افمي جاتجايي گيري انذازه 3

 هفته  1 روز  4 هفته 1 هفته Observation Well                                            2  اي مطاهذه چاه 4

 هفته  1 روز  4 هفته  1 هفته  Total Presuure Cell 2                                          ول فطار سلول 5

 هفته 1 روز  4 هفته  1 هفته  Settlement - Inclinometer 2                     سنج ضية – سنج نطست 6

 هفته  1 روز  4 هفته  1 هفته  Inclinometer 2                                                          سنج ضية 7

 هفته  1 روزانه  روزانه  روزانه  Reservoir Water Level Meter           مخسن آب سطح انذازه گيري 8

 هفته  1 روز  4 هفته  1 هفته  V-notch weir  2                                    نطتي آب دتي انذازه گيري 9

 روزانه  روزانه  روزانه  روزانه  Climotology System                                              هواضناسي 10

 هفته  1 روز  4 هفته  1 هفته  Extensometer 2                                      (اوستنسومتر) وطيذگي سنج 11

 هفته  1 هفته   2 هفته  2 هفته  Accelerogram                2                                          نگار ضتاب 12

   نرمال تراز وقوع اولين زمان در آبگيري از بعد و آبگيري از قبل  Monument Survey                                      *  نمطه ترداري نماط 13
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 تزًاهِ ریشی -1

 پشٍطُتشگضاسی هٌاللات تْشُ تشداسی اتضاسدلیك تِ كَست هدضا ٍ هؼتمل اص تْشُ تشداسی ولی ٓذم •
ػاصٍواسی هٌِن تشای تحَیل ٍ آهَصؽ واهل ػیؼتن ّا تِ تخؾ تْشُ تشداسی ٍ حفَ ٍ ًگْذاسی ًا هٌاػة هذاسن ٍ ًثَد •

 هؼتٌذات دس هحل پشٍطُ 
 

 اقدام اٍلیِ -2

اػتفادُ اص تین تخللی خْت تْشُ تشداسی اتضاسدلیك ٍ تىاسگیشی پشػٌل ٓوَهی تْشُ تشداس خْت ایي هْن ٍ یا ًفشاتی تا •
 الصمحذالل آهَصؽ ّای 

 اًدام لشائت ّای اتضاسهٌاتك تشًاهِ آالم ؿذُ ٍ اسائِ گضاسؿات هشتًَِ•
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 : پزیشد هی كَست ریل هشاحل اًدام تا دلیك اتضاس دػتگاّْای غیشهٔوَل ّای دادُ ٍ اسلام تا تشخَسد سٍؽ خالكِ ًَس تِ

 وٌتشل هدذد هحاػثات 

 تىشاس لشائتْا 

 تشسػی تشٍص یا ٓذم تشٍص خشاتی دس دػتگاُ هـىَن 

 لشائت دػتگاّْای هداٍس دػتگاُ اسائِ دٌّذُ دادُ هـىَن 

 همایؼِ لشائت خذیذ آى دػتگاّْا تا لشائت ّای لثلی آًْا 

 کٌتزل ٍ چک ًوَدى -3
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 کىتزل ي چک ومًدن -3

ساُ حل هٌلَب؛ اػتفادُ اص ). ّاآػیة دیذگی ػیؼتن پشٍطُ؛، تشق دائوی ٍ تذٍى ًَػاى دس تشسػی  ٍوٌتشل تاهیي •
 (خَسؿیذی ػیؼتن 

 
چه وشدى ػالهت دػتگاُ ّا، تَٔین تاًشی )  تٔویشات ٍ ًگْذاسی هٌاػة تدْیضات دس  ّای هٌِن ٍ دٍسُ ای تاصسػی •

 ...(  ّا ٍ 
 

اتَهاتیه ٍ پیَػتِ تْشُ تشداس ٍچىي هَدى اسػال استثاى دػتگاُ ّای لشائت هشوضی اتضاسدلیك تا دفتش وٌتشل ًوَدى •
 صهاى تٌذی دادُ ّا هٌاتك تشًاهِ 

 
 وٌتشل  ٍ چه  ًوَدى ػیؼتن ّای ؿتاب ًگاس ٍ َّاؿٌاػی•

 
 آتگیشیاسصیاتی ٍ لواٍت اٍلیِ تشسٍی دادُ ّای اتضاس دلیك دس صهاى •

 

 

 

 

 



ابساردقیق چالش های   
 درپروژه های سدسازی 

62 
 نىید علی                                                                                                                                                                                                      چالش های مىجىد در مرحله نصب و بهره برداری تجهیزات ابساردقیق                                                                                      

62 

62 

 اقداهات السم ٍ ضزٍری -4

 :( Green Situation) ػثض یا ٓادی ٍهٔیت – الف

 حادثِ تشٍص اص لثل لشائتْای فَاكل تا همایؼِ دس ٍ وَتاُ صهاًی فَاكل دس لشائتْا اًدام تا آى دس وِ اػت ٍهٔیتی

 .داسد سا ػذ ٓادی ”واهال ٍهٔیت اص حاوی تاصسػیْا، اص ؿذُ هـاّذُ ٍهٔیت تا هتٌاػة

 :(Yellow Situation) صسد ٍهٔیت یا ٓادی غیش ٍهٔیت – ب

ُ ّای ٍ ًتایح تِ تَخِ تا ػذ ٍهٔیت   ٍلیىي اػت ػذ ٓادی غیش ٍهٔیت هثیي ٓیٌی هـاّذات ٍ ػٌدی سفتاس اص حاكل داد
 تشهیوی ٍ تخـی ٓالج ٓولیات تَاى هی هَخَد ؿشایي دس ٍ ًیؼت آى واهل تخلیِ یا هخضى تشاص تملیل تِ احتیاخی

(Rehabilitation) ) داد اًدام سا 

 :(Red Situation) لشهض یا خٌشًان ٍهٔیت – ج

ُ گیشی اص حاكل همادیش ٍ ّا دادُ تغییشات سًٍذ   ٍ پذیذُ یه الَلَّ لشیة احتوال تیاًگش ٓیٌی تاصسػیْای ٍتائیذ دلیك اتضاس اًذاص
  تٌَس سا هخضى آب تشاص تایذ ؿشایي ایي تحت/هی تاؿذ خٌشًان ػذ ٍهٔیت تٌَسیىِ تَدُ آهیض فاخِٔ ٍ خثشاى لاتل غیش حادثِ

 وشد خالی (حاون ٍیظُ ؿشایي تِ تاتَخِ ٍ هخضى ػشیْ تخلیِ هٔیاسّای واهل سٓایت تا) سا هخضى یا ٍ آٍسد پاییي اهٌشاسی
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 اقداهات السم ٍ ضزٍری -4

اخشای گؼتشدُ ٍ تشًاهِ سیضی ؿذُ ًشح ّای ٓالج تخـی ٍ تِ سٍص سػاًی ػیؼتن ّای سفتاسًگاسی دس پشٍطُ ّای ٓذم •
 لذیوی

 
 ّااص ػاهاًِ ّای اتَهاػیَى هاًیتَسیٌگ آًالیي اتضاسدلیك دس سفتاسًگاسی پشٍطُ اػتفادُ •

 
 ػاصُاػتفادُ هٌلَب اص دادُ ّای اتضاسدلیك دس تحلیل سفتاس تلٌذ هذت •

 
 .دس كَست ّش گًَِ خٌشی تایؼتی هشاحل تائیذیِ الذاهات الصم ٍهشٍسی كَست پذیشد•
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 نوع ابسار  
 فعاليت نگهداري                         

          (Maintenance Activiting) 

 تواتر نگهداري                     

 (Frequency of Maintenance) 

 ضية سنج 
واسنجي مجذد 

 تميس وردن لوله 

 در صورت نياز 

 در صورت نياز 

 نذارد  نذارد  وطيذگي سنج

 V-notchسرريس

ترداضت واريسه ها و پان وردن اطراف سرريس 

ترداضت رسوتات و جلثىها 

ترداضت ته نطيني هاي ضيميائي و لجنها 

تميس وردن مجاري وانال و خروجي سرريس 

 (يا درصورت نياز در فواصل  زماني ووتاهتر)ساليانه 
 ماهيانه 

 (يا در صورت نياز تسته ته ضرايط موجود)ساليانه 
 (يادرصورت نيازدرفواصل زماني ووتاهتر)ساليانه 

 پيسومترنوع لوله    ايستاده 

 آب ضوئي لوله ايستاده ته منظور ترداضت رسوتات انثاضته
احتياط وامل وتوجه ته ضىست هيذروليىي )ضذه در لوله 

 (ضروري است
 تعمير آسية ديذگي ايجاد ضذه در درپوش محافظتي 

 در صورت نياز 

در صورت نياز 

ونترل وردن محافظت در تراتر رعذ و ترق و صاعمه در  نوع تار مرتعصاپيسومتر 
 جعثه ترمينال ها و واتلهاي مرتوطه

 (يا درصورت ولوع يه صاعمه ضذيذ)ساليانه 

 سلول فطارول
نذارد 

نذارد 

 دستگاههاي لرائت
واسنجي مجذد 

تعويض و جايگسيني تاتري 

 در صورت نياز و طثك دستور وارخانه سازنذه 

 در صورت نياز و طثك دستور وارخانه سازنذه 


