
 و جعلنا من الماء كل شيء حيا
و از آب هر چیزي را زنده گردانیدیم   1



-بررسی فرایند حفاري گمانه در داخل سد خاکی
اجرائیمخاطرات و الزامات  

حامد فرشباف آقاجانی، : ارائه دهنده
19ساعت   - 1401/06/29عضو هئیت علمی گروه مهندسی عمران دانشگاه شهید مدنی آذربایجان سه شنبه  

��م ال�ه ا����ن ا����م

ایران سدهاي خاکیکمیته تخصصی 
برگزار می کند (IRCOLD)کمیته ملی سدهاي بزرگ ایران 

2



سرفصل  مطالب 

فعالیت حفاري گمانه ها در سد خاکی 

انواع روشهاي حفاري در سد خاکی

روند ایجاد شکست و ترك در سد خاکی در اثر حفاري

توصیه هاي اجرائی براي کاهش مخاطرات حفاري در سد خاکی

3

مخاطرات و پیامد حفاري در سد خاکی



 ��ش اول

 فعالیت حفاري گمانه ها در سد خاکی



حفاري گمانه ها در سد خاکی 

خاکی سد در حفاري اهداف

 یا بیخرا دچار سد که مواردي در : سد بدنه فعلی وضعیت بازبینی و بررسی-

باشد شده نقص

 سیر هسته نفوذپذیري سنجش براي لوفران مانند  :برجا آزمایشهاي اجراي-

 ای کازاگرانده پیزومتر خصوص به :بدنه داخل جدیددر دقیق ابزار نصب-

سنج انحراف

  راکمیت تزریق مثل تزریق عملیات براي  :سد بدنه داخلی بخش بخشی عالج-

سد بدنه داخل در جدید تاسیسات و تجهیزات نصب-
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حفاري گمانه ها در سد خاکی 

گمانه اکتشافی در بدنه سد : حفاري در سد خاکی
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 جزو حاضر حال در و شده ساخته شمسی 80 و 70 دهه در ایران در سدها اکثر
.شوند می محسوب باال برداري بهره دوره با سدهاي

 قرن ابتداي  یا میالدي 19 قرن اواخر در سدها اکثریت نیز صنعتی کشورهاي در 
.هستند سال 100به نزدیک عمري داراي آنها از برخی و اند شده ساخته 20

 ان آوري فن اساس بر خود  زمانی دوره در سدها بودن ساخت خوش رغم علی
 به ازنی حاضر حال در استانداردها پیشرفت به توجه با سدها از خیلی ولی زمان،

.دارند مجدد عملکرد کنترل یا بازسازي



حفاري گمانه ها در سد خاکی 

گمانه اکتشافی در بدنه سد : حفاري در سد بیدواز اسفراین 

7



حفاري گمانه ها در سد خاکی 

گمانه اکتشافی در بدنه سد : حفاري در سد بیدواز اسفراین 

8



حفاري گمانه ها در سد خاکی 

the north of England
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حفاري گمانه ها در سد خاکی 

Addicksعملیات تزریق براي عالج بخشی در داخل بدنه سد  Reservoir در آمریکا
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حفاري گمانه ها در سد خاکی 

Unmunعملیات حفاري گمانه با هدف دو منظوره اکتشافی و تزریق تراکمی در تاج سد  Dam در کشور کره جنوبی
، مشکل فرونشست در بدنه سد1993: سال ساخت 

11Simco/RSI sonic drill penetrating through dam surface and core soils at 12-2D

Yea, Geu-Guwen, et al. "Rehabilitation of the core zone of an earth-fill dam." Journal of performance 
of constructed facilities 27.4 (2013): 485-495.



 دوم��ش 

در سد خاکی زنی گمانه انواع روش 



حفاري گمانه ها در سد خاکی روشهاي 

,bucket : )توپر یا توخالی( اوگر حفاري- continuous flight, or hollow
stem

خاکی سد در حفاري براي روش بهترین-
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حفاري گمانه ها در سد خاکی روشهاي 

Sonic( سونیک اي ویبره حفاري- Drilling( : و کیسینگ لوله از استفاده 
حفاري سیال بدون  ارتعاشی صورت به سرمته حفایر

خاکی سد در حفاري براي مجاز روش-
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حفاري گمانه ها در سد خاکی روشهاي 

Rotary آب با دورانی حفاري-
drilling with fluid : روش 

حفاري معمول

 در حفاري براي آمیز مخاطره روش-
 السی از استفاده دلیل به خاکی سد

 حفاري
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حفاري گمانه ها در سد خاکی روشهاي 

Churnاي ضربه حفاري- Drilling( : به حفاري مته افتادن پائین و باال با 
 شود می حفاري باعث سقوط صورت

بایستی خاکی سد در حفاري براي-
شود استفاده توخالی گیر نمونه از      
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 �وم��ش 

مخاطرات حفاري در سد خاکی -1



مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

حفاري سیال از استفاده صورت در خاکی سد در حفاري با مرتبط مخاطرات-
 یا حفاري سیال فشار استفاده اثر در رسی هسته در هیدرولیکی شکست -1-

تزریق
سد داخل به گمانه داخل از پائین به رو فرسایش -2-
سد زهکش یا فیلتر آلودگی -3-

کم تراکم با مصالح یا پی بخش در  Heave  بلندشدگی ایجاد -4-
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مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

سیال فشار استفاده اثر در رسی هسته در هیدرولیکی شکست-

19

 مالاع رسی، هسته باالدر فشار با تزریق یا حفاري در فشرده هواي یا آب از استفاده صورت در-

 سد رد حداقل موثر تنش کاهش باعث رسی هسته در اطراف ومحیط گمانه دیواره به سیال فشار

.شود می هیدرولیکی شکست موجب و شده

 سپس گمانه، داخل در آب شدن محبوس و حفاري حین در گمانه انسداد صورت در موضوع این-

.دهد رخ تواند می نیز آب پمپ فشار اعمال

.ستا باال بسیار کم تنش میدان تحت مناطقی در هیدرولیکی شکست پدیده  رخداد احتمال-

minimum تنش نتیجه در- principal stress σ3 است کننده تعیین بسیار.

.دشو می سد در آب فرار باعث که دهد رخ تواند می سد رسی هسته در ترك پدیده، این اثر در-



مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

سیال فشار استفاده اثر در رسی هسته در هیدرولیکی شکست-
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مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

سیال فشار استفاده اثر در رسی هسته در هیدرولیکی شکست-
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مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

سیال فشار استفاده اثر در رسی هسته در هیدرولیکی شکست-
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مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

سیال فشار استفاده اثر در رسی هسته در هیدرولیکی شکست پیامد-
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مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

  آب فرار :سد در هیدرولیکی شکست پیامد-
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مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

سد در هیدرولیکی شکست پیامد-
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مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

  آب فرار :سد در هیدرولیکی شکست پیامد-
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مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

 تزریق دوغاب فرار :سد در هیدرولیکی شکست پیامد-
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مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

 تزریق دوغاب فرار :سد در هیدرولیکی شکست پیامد-
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هاسد در حفاري اثر در هیدرولیکی شکست از مثالهائی-
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Wister Dam (Oklahoma) - Crest Cracks from grouting
El Isiro Dam (Venezuela)- Core Cracked from Foundation Rock Grouting
Shek Pik Dam (Hong Kong)- Numerous borings experienced fluid loss during the drilling.
Graminha Dam (Brazil)- Complete Drill Fluid loss during PZ installations.
Djatiluhur Dam (Indonesia)- In borings drilled from the crest to evaluate the integrity of the core sudden water 
loss
occurred in almost all the borings.
Matahina Dam (New Zealand) – Excavation of embankment revealed grout fractures.
Yards Creek Upper Reservoir Dam (New Jersey) –A large number of borings were drilled through the core and 
in
nearly all of these water was lost in the lower half of the core.
Garrison Dam (Missouri River) – Holes were drilled through the partially constructed embankment or the 
purpose of
grouting the underlying foundation. A high percentage of the holes exhibited a major loss of drill water within the
embankment.
Lovewell Dam (Nebraska)- 26 borings lost drill fluid in impervious embankment.
La Villita Dam (Mexico)- A boring accomplished with rotary drilling with heavy bentonite abruptly lost fluid at 40 
ft. At the
same time an instrument 100 ft away along the crest reacted to the fluid loss.
Livingston Dam (Texas)- Water losses during drilling for PZ installation experienced in more than half the 
borings.
Hartford Dam (Georgia)- A boring was made through the crest over an abutment where the dam was 
approximately 100
ft tall. All the drill water was lost at a depth of 20 ft and then continuously between 20 and 55 ft.
Ilha Soteira Dam (Brazil)- A boring was drilled to install a piezometer into the clay embankment. At a depth of 11 
meters water loss occurred.



 هاسد در حفاري اثر در هیدرولیکی شکست از مثالهائی-
آمریکا در
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East Branch Dam – Grout loss during PZ installation in Impervious section.

-Complete water loss during drilling in impervious section.

Whittier Narrows- Complete water loss during drilling in impervious section.

Littleville Dam- Water loss and pz communication during drilling.

Abique Dam- Drill fluid loss when drilling in core.

Hartwell Dam- Drill fluid loss and rod drops when drilling next to conduit

Thomaston Dam- Drill fluid loss and rod drops when drilling next to conduit

Addicks and Barker Dams- Grout leaks and hydrofracture of embankment around conduit 

grouting

Wolf Creek Dam – Grout leaks through work platform, crest cracking

Center Hill Dam- Grout leaks and work platform deformation.

Patoka Saddle Dam- Grout hydrofractures found embankment

Kentucky Lock- Grout hydrofractures found in embankment.

Red Rock Dam- Grout hydrofracture during remedial grouting.

Mosul Dam – Numerous hydrofracture signatures in grout data.

Tappan Dam- Initiated internal erosion when drilling through a confining layer at the toe of the 

dam



مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

بلندشدگی در بخش درشت دانه سد-

31

 حفاري فرایند شود، می انجام دانه درشت جنس از مناطقی در و آب سطح زیر در حفاري وقتی-

 در یخوردگ هم به یا گمانه ریزش یا گمانه داخل سمت به مصالح باالزدگی و تنش شدن ازاد باعث

.شود می سد مصالح داخل

سد پنجه در خطر بیشترین-

.شود می نیز گمانه داخل در برجا آزمایش نتایج روي تاثیرگذاري باعث-

.شود می گمانه از شده بازیابی مصالح در خطا و حفاري نتایج در منفی تاثیر باعث-



مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

آلودگی فیلتر و زهکش سد-
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 ایشآزم زمان در مخصوصا( زنی گمانه فرایند در حفاري گل یا بنتونیت از استفاده صورت در-

 باعث و فیلتر آلودگی باعث تواند می فیلتر ناحیه با حفاري گل اختالط ،)لوفران مثل برجا

.است تناقض در فیلتر خودترمیمی خصایت با که شود فیلتر چسبندگی

 .دهد رخ تواند می نیز حفاري اتمام از بعد گمانه کردن پر در-



مخاطرات حفاري گمانه ها در سد خاکی 

ایجاد فرسایش-
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 شده سد در گمانه اطراف ترکهاي وارد سیال حفاري، در باال فشار با سایل از استفاده صورت در-

.ودش می ترك بیشتر بازشدگی و ترك اطراف فرسایش موجب باال گرادیان ایجاد طریق از و

.هستند پدیده این وقوع مستعد کم، تنش میدان با مناطق-



 �ھارم��ش 

 دستورالعملها براي حفاري در سد -2

خاکی



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی

کارگاه پژوهشی تراوش سد خاکی : اولین هشدار براي مخاطرات حفاري در سد

FEMAتوسط  2000درسال 
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دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی

اولین هشدار براي مخاطرات حفاري در 
 کارگاه پژوهشی تراوش سد خاکی: سد

FEMAتوسط  2000درسال 

 ممنوعیت حفاري در سد خاکی به جز -1
موارد ضروري

 حفاري با احتیاط فراوان و به صورت -2
)دستگاه اوگر(خشک 

جربه نیروي انسانی با ت حفاري توسط -3
و همراه با دستورالعمل

مخالفت اعضا کارگروه با نصب  -4
ارد پیزومتر در سد خاکی کامل مگر در مو

اضطراري
زیک توصیه به بکارگیري روش ژئوفی -5

به جاري حفاري مستقیم گمانه
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دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی

37

:براي حفاري گمانه در سد خاکیدستورالعمل 
2006ارتش آمریکا در سال  انتشارات اداره مهندسی

ER 1110-1-1807دستورالعمل 



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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:اولین دستورالعمل براي حفاري گمانه در سد خاکی
2006ارتش آمریکا در سال  انتشارات اداره مهندسی

ER 1110-1-1807دستورالعمل 



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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)2006ویرایش سال (ارتش آمریکا  ER 1110-1-1807دستورالعمل رئوس 

براي حفاري باال و با تجربه  بکارگیري نیروي متخصص، با کیفیت -1
ممنوعیت استفاده از هواي فشرده، فوم، آب به عنوان سیال حفاري  در هر  -2

نوع حفاري در داخل سد خاکی
استفاده از گل حفاري به عنوان سیال حفاري -3

)يتوپر، توخالی بدون سیال حفار(توصیه به استفاده از روش حفاري اوگر  -4
یا روش سونیک) با کابل(اجازه استفاده از روش حفاري وایرالین  -5

دقیقه 5در هر ) سانتی متر 152(فوت  5محدودیت سرعت حفاري به  -6
توصیه اکید به پیروي از این دستورالعمل در هر نوع حفاري سد خاکی -7



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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)  2014سال (ارتش آمریکا  ER 1110-1-1807ویرایش بعدي دستورالعمل 



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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) 2014سال (ارتش آمریکا دستورالعمل ویرایش بعدي 

حفاري معرفی مناطق پرخطر براي

منزدیک تکیه گاههاي تند با تنش ک -1
نزدیک به تکیه گاهاي سنگی ي -2
مجاورت سازه مدفون در سد که  -3

باعث ایجاد نشست اختالفی شود
مجاورت کالورتها  -4
یمناطق با نشست زیاد در هسته رس -5
سدهایی واقع در دره تنگ -6
انی در با تغییر ناگهگاهها نزدیک تکیه -7

هندسه تکیه گاه

در مناطق در معرض نشست اختالفی -8



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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) 2014سال (ارتش آمریکا دستورالعمل ویرایش بعدي 

حفاري در سدها قبل از شروع عملیات الزام ارائه و تصویب طرح برنامه

DRILLING PROGRAM PLAN (DPP)



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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) 2014سال (ارتش آمریکا دستورالعمل ویرایش بعدي 

حفاري در سدها قبل از شروع عملیات الزام ارائه و تصویب طرح برنامه

DRILLING PROGRAM PLAN (DPP)



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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)  2014سال (براي حفاري در سدخاکی  USBRدستورالعمل 



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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USBR 2014دستورالعمل 

دستورالعمل حفاري

حفایر با اوگر یا روش سونیک-
 در صورت حفاري با سیال، بایستی-

رئشن /پمپ مجه به کلید خاموش
باشد

عدم ایجاد فشار در سرمته --
دقت زیاد در زمان شستشوي گمانه-
اضافه کردن و خارج نمودن رادهاي -

حفاري به آرامی
فرستادن لوله محافظ بدون فشار -

اضافی
محدودیت سرعت حفاري-
کنترل مستمر فرایند حفاري-



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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USBR 2014دستورالعمل 

حفاري معرفی مناطق پرخطر براي

نزدیک ترانشه دیوار کات آف -1
در جوار سازه ها و کالورت مدفون در  -2

سد
در هسته رسی با شیب تند -3
هسته رسی نازك -4
پوشش نوفوذناپذیر باالدست -5
ت در نزدیکی تکیه گاهها با تغییرا -6

ناگهانی در شیب
مناطق در معرض نشست اختالفی -7
نزدیک تکیه گاهها با شیب تند -8
مدر هسته رسی با پالستیسیته ک -9

در داخل پرده تزریق -10
در مناطقی که به واسطه تراوش  -11

ضعیف یا نرم شده اند
در مناطق با مصالح پرشده ضعیف -12



دستورالعملها براي حفاري در سد خاکی
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 Federal Energy Regulatory Commission Division of Damدستورالعمل 
Safety and Inspections     2016سال



 ��ش    ���م

آخرین پژوهش براي بررسی اثر 

حفاري در سد خاکی



کیپژوهش براي بررسی تاثیر حفاري در سد خا
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کیپژوهش براي بررسی تاثیر حفاري در سد خا
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کیپژوهش براي بررسی تاثیر حفاري در سد خا
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سانتی متري در داخل سد خاکی با ارتفاع  20تحلیل سه بعدي مساله انسداد گمانه 

در   PLAXIS 3Dمتر ستون آب در نرم افزار  20متري و فشار اعمالی معادل  20
موقعیت و مراحل مختلف



کیپژوهش براي بررسی تاثیر حفاري در سد خا
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اعمال فشار داخلی به هسته رسی، باعث بهم خوردن وضعیت  و جهت  تنشهاي 
.اصلی در اطراف گمانه می شود

اضافه فشار حفره اي در اثر فشار گمانه در هسته تولید می شود



کیپژوهش براي بررسی تاثیر حفاري در سد خا
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)افزایش تنش حداکثر(در جهت شعاعی  : تنش اصلی حداکثر
)کاهش تنش حداقل(در جهت مماسی  : تنش اصلی حداقل 

هم شکست برشی و هم ترك کششی در راستاي مماسی پیرامون گمانه
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:دمراحل بهره برداري سد که بیشتر مستعد ترك کششی هستن

 – پایان ساخت سد بحرانی ترین مرحله براي حفاري گمانه هست -
در سایر مراحل ترك کششی کمتر ایجاد می شود، ولی شگست 

برشی موضعی اطراف گمانه وجود دارد
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اريتاثیر تراز ارتفاعی براي خطر شکست ناشی از حف
 65در اثر حفاري تا فاصله : ترازهاي باالئی سد -1

سانتی متري از هسته رسی دچار ترك کششی می 
بقیه مناطق هم دچار شکست برشی. شود

سانتی متر اطراف گمانه  15فقط : در تراز پائین سد -2
دچار ترك می شود
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مکان بحرانی براي خطر شکست ناشی از 
حفاري

مرز هسته رسی و فیلتر باالدست به  -1
بحرانی ترین : خصوص در ترازهاي باالئی

 محل براي ایجاد ترك کششی حتی در دوره
تراوش پایدار
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مکان بحرانی براي خطر شکست ناشی از 
حفاري

تعد مرز هسته رسی و فیلتر باالدست مس -1
شکست برشی هم هستند



 ��ش    ��م

 توصیه هاي آئین نامه اي براي حفاري

گمانه در سد خاکی 
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 با ای استفاده بدون خشک حفاري به اکید توصیه سدها، داخل در حفاري عملیات در-
  .است حفاري سیال از استفاده حداقل

.است گمانه حفاري روش بهترین توپر یا توخالی اوگر با حفاري-
.است ممنوع فشرده فوم یا فشرده هواي از استفاده با حفاري-
حفاري فرایند در هیدرولیکی شکست ریسک کاهش براي دقیق ریزي برنامه-
سد در حفاري مخاطرات وقوع صورت در اضطراري اقدامات براي الزم تمهیدات-
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 الاحتم تا شوند انتخاب طوري باید کیسینگ و سرمته شامل حفاري ابزاهاي همه-
.برسد حداقل به حفاري سیال انسداد و برگشت

.باشد باال به رو باید سرمته از سیال خروج-
 به افیاض فشار تا گیرد انجام ارامی به باید آن فرستادن پائین یا سرمته باالآوردن-

نکند وارد حفاري سیال
 السی و حفاري سرمته به اضافی فشار تا شود انجام ارامی به باید حفاري سرعت-

.نشود وارد حفاري
 طور به باید گمانه داخل از آن برگشت و اعمالی فشار حفاري، سایل مشخصات-

.شود کنترل مستمر
 افزایش به تواند می سرمته از قبل حفاري کیسینگ پیشروي موارد، برخی در-

.کند کمک خطر ش کاه و محصورشدگی
شود اجتناب هیدرولیکی شکست ایجاد از بستر، سنگ داخل در-
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 ودهب آرتزین صورت به سد بدنه یا زمین داخل آب یا زیرزمینی آب به که مواردي در-
  :است داخلی فشار داراي و

.کرد استفاده حفاري سیال عنوان به حفاري گل از امکان حد تا بایستی --
.شود می توصیه کیسینگ لوله از استفاده-
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  .وندش پر مناسب مصالح با باید عملیات اتمام در سد در شده حفاري هاي گمانه همه-
ندارد وجود شده حفاري مصالح با گمانه کردن پر اجازه-

 با و ترمی لوله کمک به باید گمانه رسی، هسته بخش در شده حفاري هاي گمانه در-
 صورت به و سیمان دوغاب یا بنتونیت-سیمان ترکیب یا بنتونیت هاي گلوله مصالح

.شوند پر تقلی
 یا ترفیل با سازگار مصالح با گمانه داخل دانه، درشت بخش در واقع هاي گمانه براي-

 توجه .شود پر باید ثقلی صورت به ترمی لوله با و زهکشی خاصیت داراي و پوسته
.بیافتد اتفاق نباید ها دانه جدایش که شود

 رتصو به و سیمان دوغاب با گمانه داخل بستر، سنگ پی در واقع هاي گمانه براي-
.شد خواهد پر ثقلی

 اطراف seal پوشش براي الزم تمهیدات گمانه، داخل در دقق ابزار نصب صورت در-
.شود اجرا باید گمانه دیواره



با تشکر از حسن توجه شما


