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چکیده :
در این مقاله بررسي فني استفاده از مصالح سنگریز (راكفيل) به جای مصالح خاكي ودانه بندی شده (شن و ماسه) در بدنه سد مورد توجه قرار گرفته
است .یکي از بهترین انواع سدهای خاكي و سنگریزه ای ،سدهای سنگریزه ای با رویه بتني مي باشد كه از چند دهه گذشته در دنيا گسترش
روزافزوني داشته است.در كشور ما نيز طرح و اجرای این نوع سدها درحال گسترش است.سدهای سنگریزه ای بارویه بتني ( )CFRDدر بسياری از
پروژه های سدسازی در سطح جهان به عنوان یک گزینه سریع،انعطاف پذیر و اقتصادی شناخته شده است .ارزیابي قدرت برش مصالح راكفيل كه
نوعي ساختار مهم برای یک سد راكفيل تلقي مي شود ،كار بسيار مهم و ضروری است و برای ارزیابي روند اجرایي و كارایي این نوع سدها باید
موضوع فشار و زمين لرزه را در نظر داشت .اولين شرایطي كه ميتواند ب رای حفظ سدهای راكفيل ایجاد شود ،به وجود آمدن زیستگاهها و
مسکنهایي است كه ميتواند در قسمت باالیي سدهای راكفيل اتفاق بيفتد .حتي در فصلهایي كه بارندگي بسيار زیاد است ممکن است تغييراتي در
رابطه با سد و محيط اطراف ایجاد شود.
واژه های کلیدی:مصالح سنگریز ،راکفیل ،سدهای خاکی  ،زمین لرزه ،زیستگاهها

.1

مقدمه :

سدهای سنگریزه ای به سدهایي اطالق ميشود كه از سنگ انباشته شده روی هم و یا در الیه های متراكم به عنوان پيکر اصلي سد استفاده گردد.سدهای
سنگریز به علت قابليت زهکشي آزاد و مقاومت باالی اصطکاكي،دارای پایداری ذاتي بسيارباالیي هستند[.]1درواقع تاكنون سابقه ای كه بيانگر شکست
یک سدسنگریز به علت ناپایداری شيب در دامنه های آن باشد در دست نيست.مصالح سنگریز به طور گسترده در ساختارهای مهندسي و برای ساخت
سدهای سنگریزه ای و احيای اراضي همواره استفاده مي شوند.ازجمله سدهایي كه با استفاده از مصالح سنگریز احداث شده است ،سد كزنار به منظور
تامين نياز آبي  ۱33هکتار از اراضي روستای كزنار در شمال شرقي شهرستان اليگودرز در استان لرستان مي باشد.با توجه به اهميت احداث این سد در
منطقه و همچنين وجود معادن غني سنگ در محدوده طرح و كاهش هزینه ساخت این سد،پس از بررسي های فني و آزمایشات متعدد ،به جای استفاده
از مصالح شن و ماسه از مصالح سنگریز بدون انفجار و سرند كردن استفاده شده است[.]8
در شرایط سختي كه كشور ژاپن از نظر اقتصاد و بودجه داشت،هزینه احداث باید بر اساس نتایج تحقيقات و پيشرفتهای به دست آمده ،كاهش مي
یافت.همچنين به دليل اینکه اغلب زلزله ها با مقياس بزرگ در ژاپن اتفاق مي افتد ،ارزیابي امنيت سدها در برابر زلزله های بزرگ ،موضوع بسيار مهمي
است كه با ظهور سدهای سنگریزه ای مشکالتي ازاین قبيل به حداقل رسيد .ازبين رفتن اقامتگاه ها موضوع مهمي است كه در اطراف سدهای سنگریزه
ای اتفاق مي افتد .
در این مقاله برای اختصار  CFRDبرای سنگهای سنگریزه ای با رویه بتني ( )Concrete Face Rockfill Damو  ECRDبرای سدهای
سنگریزه ای با هسته رسي ( )Earth Core Rockfill Damبه كار مي رود .سدهای سنگریزه ای با رویه بتني ( )CFRDیکي از انواع سدهای
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سنگریز مي باشد كه در آنها  ،یک رویه بتني در شيب باالدست  ،نقش عضو آب بند را بازی مي كند  .این نوع سد پس از رشد تکنيک متراكم نمودن
سنگریز توسعه پيدا كرده است و همواره به عنوان یک گزینه مناسب در مقایسه با سدهای خاكي  ،سدهای سنگریزه ای هسته رسي و حتي سد های بتني
قوسي مطرح است .این سد از سه قسمت اصلي بدنه سنگریز  ،دال بتني رویه و دال بتني پاشنه تشکيل شده است.
سدهای سنگریزه ای با رویه بتني زیادی از سال  1۳93به بعد ساخته شده اند و تعداد زیادی نيز در مرحله طراحي قرار دارند .این دامنه وسيع در كاربرد
این سد ناشي از افزایش شناخت این سد مي باشد زیرا:
 سد سنگریزه ای با رویه بتني یک نوع سد بسيار خوب از جهت تکنيکي است . -سد سنگریزه ای با رویه بتني معموال كم هزینه ترین نوع سدمي باشد

 .2انواع سدهای سنگریزه ای و مقایسه آنها
به طور كلي سدهای سنگریزه ای به  ۱دسته قابل تقسيم هستند :دسته اول سدهای سنگریزه ای با رویه بتني( )CFRDو دسته دوم سدهای سنگریزه ای
با هسته رسي ( ) ECRDمي باشند.خيلي از مشکالت قدیمي مثل جابجایي زیاد و نشت در سدهای سنگریزه ای از نوع ریختني (نه متراكم شده) با
پيدایش سد سنگر یزه ای با رویه بتني برطرف شدند  .همچنين سد سنگریزه ای با رویه بتني برای تمام منابع و تمام اهداف از پروژه های آبياری كوچک
گرفته تا مخازن عظيم بر روی رودخانه های بزرگ شامل ذخيره آب و پمپاژ آن مناسب مي باشد[. ]1

شکل  - 1مقطع یک سد سنگریزه ای با رویه بتنی( )CFRD

شکل  - 2مقطع یک سد سنگریزه ای با هسته رسی ()ECRD

 .3مقایسه  CFRDبا : ECRD
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با توجه به تفاوت مهمي در شرایط محل و خواستگاه سد CFRDو ECRDوجود دارد ولي هر دو نوع این سدها ،خواستگاه و پي با سنگ و
صخره سالم نياز دارند  .سد  CFRDیک انتخاب معمول و عادی برای زماني است كه مواد و مصالح هسته خاكي در دسترس نباشد .در مقایسه از
لحاظ هزینه معموال و به طورمشخص ارجحيت با  CFRDمي باشد  .حجم هر دو نوع سد سنگریزه ای تقریبا برابر است ولي قيمت واحد سنگریزه
های سد  CFRDكمتر است  .در مکان های با آب و هوای باراني نيز  CFRDدر هزینه مقرون به صرفه تر است  .عالوه بر برتری در هزینه  ،به علت
عرض كمتر در پایه سد به خاطر شيب های تندتر ( )1.3 H:1Vغالبا تونل ها و مجاری انتقال سرریز كوتاه تری مي توان ساخت .
 CFRDیک برتری قابل توجه نيز از نظر برنامه زمانبندی دارد  .این نوع سد به خاطر عدم وابستگي به تزریق سيمان و مشکل كمتر در آب و هوای
باراني و حجم كمتر سد و فرصت بيشتر در قرار دادن مقاطع خاكریزی شده سنگریزه ای قبل از انحراف آب رودخانه ميتواند خيلي سریعتر ساخته
شود .
تراوش از ميان سد  CFRDتفاوتهای مهمي نسبت به تراوش از ميان سدهای با هسته رسي دارد  .تراوش در یک سد  CFRDاز پنجه پایين دست یا
تز منافذ سد دال بتني یا از ميان فونداسيون صخره ای آن رخ مي دهد  .در سدهای  ECRDو بقيه انواع سدهای خاكي تراوش  ۱جنبه مهم دارد :
 یک تهدید بالقوه برای سالمت و پایداری سد مي شود. هدر رفتن آب از دیدگاه اقتصادیبرای سدهای  CFRDاین جنبه ها كامال متفاوت مي باشد و هيچ تهدیدی
برای سالمت سد محسوب نمي شود و فقط جنبه اقتصادی هدر رفتن آب
مطرح است .

شکل  - 3نمایی از سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی CFRDو هسته رسی ECRD

 CFRDهم برای سدهای كوتاه و هم برای سدهای بلند ارجح است  CFRD.معموال برای سدهای با ارتفاع  03متر یا بيشتر استفاده مي شود .برای
سدهای  ECRDبلند برروی رودخانه های عميق پدیده  archingدر هسته رسي اهميت دارد و ممکن است به علت نشت متمركز در هسته رسي
باشد كه از شيارهای ناشي از جابجایي یا شيارهای ناشي از شکست هيدروليکي رخ مي دهد .از این نقطه نظر  CFRDبرتری دارد چون هسته ای
ندارد كه قابل فرسایش باشد  .به همين دليل برای سدهای بلند بر روی رودخانه های عميق در جایي كه سد  ECRDمناسب تشخيص داده نمي شود
از  CFRDاستفاده مي شود[. ]6
سد سنگریزه ای بهتر است الیه الیه اجرا شود  .روشي كه هم در ساخت سد  CFRDو هم سد  ECRDترجيح داده مي شود استفاده شود این است
كه سنگریزه ها در الیه هایي توسط كاميون ها ریخته شده و سپس این سنگریزه ها در هم فشرده شود  .مزیت اصلي این روش یک سطح نسبتا صافي
است كه در قسمت های باالی ي هر الیه ایجاد ميشود و به علت تراكم سنگریزه ها ضخامت اندكي خواهد داشت  .بدین سبب كه فرورفتگي موضعي و
تخلخل بين سنگریزه های بزرگتر به وسيله دانه های ریزتر و سنگریزه های كوچکتر پر ميشود همچنين سطح صاف فوقاني هزینه استهالک چرخ های
الستيکي را كاهش مي دهد و به كاميون ها اجازه مي دهد كه رفت و آمد سریع تری داشته باشند و سطحي مناسب برای غلتک های ویبره ایجاد مي
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كند  .این نوع الیه بندی اطمينان ميدهد كه تمام جریان آب از ميان سد سنگریزه ای در جهت افقي خيلي راحت تر از جهت قائم صورت مي گيرد .
این عملکرد یک برتری فني دا رد و آن اینکه پایداری شيب پایين دست قبل از اینکه رویه بتني در جای خود قرار گيرد افزایش مي یابد در شرایطي
كه مخزن به صورت مختصر خاكریزی مي شود در حين عمليات ساخت و ساز یا در شرایطي كه سد سرریز مي شود  .همچنين برای سنگ های با
نسبت زیادی از ذرات ریز و نرم ،متوسط نفوذپذیری سنگریزه ها در حالت الیه الیه بيشتر از زماني است كه سد به صورت همگن ساخته مي شود .
سنگریزه متراكم شده در مقابل عبور جریان آب از ميان آن نيز پایدار است  .سنگریزه متراكم شده یک ساختار اسکلت مانند دارد با تماس سنگ با
سنگ كه وزن الیه های باالیي سد را تحمل ميکند  .در حين ساخت سنگریزه ها توسط غلتکهای ویبره سنگين با یکدیگر درگير مي شوند  .در نتيجه
زماني كه سد ساخته شد وزن تحميلي سد توسط همين ساختار اسکلت مانند تحمل مي شوند  .سطوح تماس بين سنگریزه های اسکلت متراكم شده
كوچک بوده و تنش های فشاری توليد ش ده زیاد هستند و تقریبا برابر مقاومت فشاری سنگ ریزها مي باشند  .این تنش های فشاری زیاد در محل
های تماس با سنگریزه ها مقاومت اصطکاكي زیادی را توليد مي كنند كه از جابجایي ذرات در كنار یکدیگر جلوگيری مي كند
و این نيروی اصطکاكي نگه دارنده ذرات خيلي بيشتر از ني روی حاصل از جریان آب از درون حفرات سد مي باشد .
مالحظات زلزله به این صورت است كه تا زماني كه تمام سد  CFRDخشک است تکان های زلزله نمي تواند باعث ایجاد فشار آب منفذی در
حفرات بين سنگریزه ها شود  .جنس پي سد  CFRDاز سنگي است كه نيروهای شتاب دهنده دریافتي را افزایش نمي دهد  .تراكم سد در الیه های
نازک توسط غلتکهای ویبره انجام مي شود  .زلزله ها مي توانند فقط باعث تغيير شکل های كوچک درحين مدت زماني تکان های شدید شوند  .بعد
از زلزله سد  CFRDهمانند قبل از آن پایدار مي ماند[. ]2

 . 4مصالح مورد نیاز سدهای سنگریزه ای
مصالح سنگي مورد استفاده در سدهای سنگریزه ای باید سالم بوده و نسبت به فرسایش و هوازدگي مقاوم باشند و تحت تاثير بارهایي كه روی آنها
قرار مي گيرند شکاف برنداشته و خرد نشوند.در هر حال خصوصيات آنها نباید شبيه مصالح سنگي در بتن باشد  .مطلوب ترین مصالح سنگي سنگ
های متراكم آتشفشاني یا متا مورفيک (دگرگوني) از نوعي مي باشند كه مقاومت فرسایشي آنها كنترل شده باشند  .آن دسته از مصالح سنگي كه در
اثر انفجار به صورت قطعات پهن در مي آیند سنگ های مطلوبي نيستند [.]3
حداكثر اندازه مصالح سنگي باید به آن اندازه باشد كه بتواند در یک الیه قرار بگيرد و سطح نسبتا صافي را برای تراكم به وجود آورد  .بيش از 03
درصد مصالح نبایستي از الک  ۱.0سانتي متری عبور كند و بيش از  6درصد آن نبایستي مواد ریزدانه رسي باشند متوسط اندازه های دانه های
سنگریزی بایستي حداقل  0سانتي متر بوده و ترجيح داده مي شود كه حداكثر درصد عبوری وزني نمونه از الک  ۱.0سانتي متری  ۱3درصد باشد .
در مورد ضخامت الیه های سنگریزی در مراجع مختلف اعداد متفاوتي ذكر شده است كه به طور متوسط  3.0تا  1.۱متر قابل اجرا مي باشد  .مقدار
ضخامت مناسب معموال  63سانتي متر و تعداد عبور غلتک معموال  0الي  6بار عبور غلتک مي باشد  .مناسبترین غلتک جهت تراكم سنگریزی ،
غلتک چرخ صاف ارتعاشي (ویبره)است .

شکل  - 4نمایی از مصالح سنگریزه ای
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 . 5مزایای استفاده از مصالح سنگریز :
* اجرای این مصالح سنگریز در سراسر فصل زمستان و در مناطق سردسير با شرایط آب و هوایي بسيار مرطوب و باراني مي باشد .
* این مصالح را مي توان بدون فراوری اضافي (نظير الک كردن  ،خرد كردن با سنگ شکن و  ) ...از معدن استخراج نمود كه موجب كاهش هزینه
تهيه مصالح سنگریز مي گردد .
* استفاده از مصالح سنگریز در بدنه سدها امکان افزایش احتمالي ارتفاع سد را در آینده فراهم مي كند .
* از مصالح سنگریز مي توان در ساخت بتن با مقاومت باال بهره گرفت .
* از مصالح سنگریز مي توان در پروژه های راهسازی و ساخت آسفالت برای عبور روی سد استفاده نمود .

 . 6تنظیم برنامه زمان بندی اجرای سد های سنگریزه ای با رویه بتنی ):(CFRD
گامهای اصلي تنظيم برنامه زمان بندی به شرح زیر است :
*تنظيم ساختار شکست كار
* تعریف فعاليت ها  ،تنظيم ترتيب و توالي و تقدم و تاخر فعاليت ها
* برآورد منابع الزم برای اجرای هریک از فعاليت ها
* تنظيم برنامه زمان بندی

 - 1-6ساختار شکست کار
به طور كلي در پروژه های  CFRDمي توان طبقه بندی كلي اقالم تحویل دادني كار را در سطح اول  WBSدر سرفصل های زیر انجام داد :
سيستم انحراف آب ،سد اصلي  ،ابزار دقيق،سرریز پرده آب بند،سازه تخليه تحتاني  ،گالری های زهکش و تزریق و دیگر سازه های وابسته .
ذكر این نکته ضروری است كه نوع طبقه بندی و چگونگي خرد كردن پروژه از كل به جزء تا رسيدن به بسته های كاری  ،كامال به ماهيت پروژه
بستگي دارد و سطوح مختلف  WBSرا مي توان با سياست های مختلف تقسيم بندی كرد  .در حالت كلي  ،هر قدر پروژه خردتر مي شود یا
اصطالحا  WBSبه سطوح پایين تری مي رود  ،دقت برنامه ریزی نيز باالتر مي رود[.]7
 - 2-6تعریف فعالیت ها
اغلب اوقات ایجاد ماتریس شکست اقالم و فعاليت ها (، ) PCWBSسریع ترین روش برای طبقه بندی كار تا رسيدن به پایين ترین سطح و سپس
تعریف فعاليت ها است  .بدین منظور  ،ماتریسي تشکيل مي شود كه در آن اولين ستون عمودی معرف اقالم قابل تحویل یا سطوح ( WBSاسامي) و
اولين سطر افقي نماینده عمليات الزم برای اجرا و تکميل اقالم (افعال) است  .هریک از خانه های این ماتریس (محل تالقي سطر و ستون آن )بيانگر
نوع عمليات الزم برای تکميل و اجرای یکي از اقالم تحویل دادني پروژه است [.]7

 - 3-6توالی فعالیت ها
تا این مرحله ساختار شکست پروژه (، )WBSبسته های كاری و فعاليت های برنامه زمان بندی تعيين شده است  .در مرحله بعد باید بر اساس روش
های اجرا و تکنيک های اجرایي پروژه ،ت قدم و تاخر  ،توالي انجام كارها و ارتباط آن ها با یکدیگر مشخص شود و سازمان و روش اجرای كار شامل
چگونگي انجام فعاليت ،پيش نيازها و پس نياز ها  ،بهترین توالي و تقدم و تاخر فعاليت ها تعریف شود  .قدم بعدی تعریف و ميزان منابع انساني و
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تجهيزات مورد نياز بر مبنای روش های اجرایي منتخب است و بر این اساس و همچنين حجم كاری هر فعاليت  ،زمان الزم جهت انجام هر فعاليت
تعریف مي شود .

 -4-6سیستم انحراف آب
عمليات انحراف آب یکي از اولين كار هایي است كه باید در اجرای هر پروژه سد سازی انجام گيرد  .در حالت عمومي  ،این كار شامل احداث
تونل انحراف و فرازبند است  .از آنجا كه ساخت تونل انحراف نيازمند زمان قابل توجهي است  ،بهتر است تا حد امکان ساخت آن را با برخي دیگر
از فعاليت ها یا بسته های كاری پروژه به صورت موازی و همزمان انجام داد  .در یک پروژه  CFRDعملياتي مانند آماده سازی معادن  ،احداث
شبکه راه های دسترسي  ،خاک برداری جناحين سد  ،شروع سنگ ریزی در قسمت های خاک برداری شده و سنگریزی بدنه در كف رودخانه قبل
از انحراف آب از جمله عملياتي هستند كه مي توان همزمان با ساخت اجزای سيستم انحراف آب انجام داد [. ]4

 -5-6رویه بتنی
بتن ریزی رویه سد بسته به ارتفاع و عرض و اجرای زود هنگام سنگ ریزی در باالست محور سد و آماده بودن بستر بتن ریزی و محدودیت های زماني
اجرا  ،ممکن است در یک یا دو ویا حتي در سه مرحله انجام پذیرد  .اگر  ،همان گونه كه ذكر شد  ،سنگریزی باالدست محور سد در اولویت قرار
گرفته باشد  ،این امکان وجود دارد كه پس ا جرای حدود نيمي از ارتفاع سد  ،اجرای رویه بتني آغاز و همزمان عمليات سنگ ریزی در پایين دست

محور سد نيز انجام شود نيمه بعدی رویه بتني پس از تکميل بدنه سد اجرا ميشود .

شکل  - 5اجرای رویه بتنی در سدهای سنگریزه ای CFRD

 -6-6تخمین زمان اجرای رویه بتنی
زمان مورد نياز برای اجرای رویه بتني به مواردی چون سرعت قالب لغزنده  ،تعداد نوارهایي كه باید بتن ریزی شود  ،تجربه و مهارت گروه كاری ،
كيفيت ماشين آالت مورد استفاده به منظور عدم توقف كار در خالل بتن ریزی در هر نوار و عواملي مانند آن بستگي دارد .
برای محاسبه تقریبي زمان مورد نياز برای تکميل رویه بتني بعد از تکميل كارهای آماده سازی  ،مي توان از فرمول زیر استفاده كرد :
T=2*N+(TL/DL)*1.5

)1

در این فرمول  Nتعداد نوارهای بتني  TL ،جمع كل طول نوار ها  DL ،طول ميانگين نوار كه در هر روز مي تواند تکميل شود و  Tكل زمان های
مورد نياز برای بتن ریزی رویه است  .ضریب  ۱بيانگر دو روز مدت زمان الزم برای جابجایي و نصب مجدد قالب لغزنده از یک نوار به نوار دیگر است .
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ضریب  1.0نيز به عنوان ضریب اطمينان برای جبران زمان از دست رفته در اثر اتفاقات پيش بيني نشده ای كه ممکن است در حين بتن ریزی پيش آید
وارد فرمول شده است [.]5

 . 7شناسایی اقامت گاه های ازبین رفته در اطراف سدهای سنگریزه ای
از بين رفتن اقامتگاه ها موضوعي بسيار مهم است ک در اطراف سدهای سنگریزه ای اتفاق مي افتد ،چنين موضوعي معموال زماني رخ مي دهد كه
مخازن آبي كامال پر شده باشد  .حتي اگر به اندازه یک درصد بيشتر از ارتفاع كلي سد  ،آب انباشته باشد ویراني اتفاق خواهد افتاد  .ميزان و مقدار

ویراني وابسته به كيفيت مصالحي كه در ساخت سد سنگریزه ای به كار رفته دارد .
 . 8نتیجه گیری
به طور كلي نتایج به دست آمده در خالل این تحقيق را مي توان در موارد زیر خالصه نمود :
* با وجود منابع غني سنگ در كشور مي توان با انتخاب قرضه مناسب  ،هزینه تمام شده استخراج  ،تهيه و اجرای مصالح سنگریزه ای را تا  03درصد
كاهش مي دهد .
* استفاده از مصالح سنگریز بدون انفجار به دليل استخراج راحت  ،بارگيری  ،حمل و اجرای آسان سبب افزایش سرعت اجرای بدنه در سدهای
سنگریزه ای شده  ،كه با این كار هزینه تمام شده پروژه را كاهش مي دهد كه ميتوان آن را یک نوع از مهندسي ارزش در پروژه های سد سازی ناميد .
*در پروژه هایي كه فصل اجرا كوتاه مي باشد و دليل این امر زمستان و بارندگي و سرما است استفاده از مصالح سنگریز مناسب خواهد بود .
*استفاده از مصالح سنگریز در بدنه سدها امکان افزایش احتمالي ارتفاع سد را در آینده فراهم مي كند .
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