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 خالصه

ي در مع ژئوتکنيکاند عدم رعایت مطالعات جاهای گذشته احداث شدهبرداری سدهایي كه در سالترین مشکالت موجود در بهرهیکي از اساسي

تراوش و نشت آب از پي و بدنه نشست، دچار مشکالتي از جمله  برداریچند سال از بهرهبا گذشت ای كه به گونه فرآیند طراحي آنها بوده است

عات عالجبخشي سهران اردبيل پرداخته شده است. با توجه به مطالسد خاكي پيله در این مقاله به بررسي مشکالت پيش آمده برای شوند.سد مي

ترین مشکل موجود بوده است كه استفاده از الیه دست اساسيسهران، نفوذ آب از زیر پي و ایجاد آبگير در پایينصورت گرفته بر روی سد پيله

طا به كار های محاسباتي و آزمون و خبند بتن پالستيک به عنوان راهکار مناسب ارائه شده است. برای تعيين یک طرح اختالط مناسب روشآب

 های خاک محل ارائه شده است.برده شده و در نهایت یک طرح اختالط مناسب بر پایه ویژگي

 

 ، عالجبخشی، مطالعات ژئوتکنیک.بتن پالستیکسد خاکی، کلمات کلیدی: 

 مقدمه  .1

گيرد. جنس رل صورت ميهای گوناگوني این كنتنفوذ آب در طراحي و ساخت سدها دارای اهميت زیادی بوده و به روش كنترل فشار و

پرده بند رس، دیواره آبباشند. ي قابل دسترس از جمله عوامل مؤثر در انتخاب روش كنترل تراوش ميیين در محل پي سد و تکنولوژی اجراهای زمالیه

 های اصلي و متداول كنترل تراوش از پي سدها هستند.از روش های بتنيدیوارهو  سپر فلزیتزریق، 

 ليمواد تشک ريتأث يكه به منظور بررس يتوان به مطالعاتيصورت گرفته كه از جمله م کيبتن پالست ۀنيدر زم یارزشمند قاتيتحق رانیا در

استفاده از  زين ی. از لحاظ كاربرد[۱] نام برد کيبر بتن پالست کافوميلياثر س ۀنيدر زم قاتيتحق ایو  [1] صورت گرفت کيبتن پالست اتيدهنده برخصوص

 یاريو بس رجیكرخه، طالقان، دوا ار،یشهر یبند سدهاآب واریكه در د یبه طور افته،ی شیكشورمان افزا یبند سدهابآ واریبتن در ساخت د نوع نیا

 بتن استفاده شده است. نیاز ا گرید یازسدها

های ای كه بتواند كرنشاست به گونه پذیری كافيتحمل گرادیان هيدروليکي و نيز داشتن تغييرشکل ار،یمعيار طراحي دیوار آب بند سد شهر

برای آب بند كردن پي فرازبند و نشيب بند از  ارینيروگاه شهر های نسبي سازه فوقاني را بدون ایجاد ترک تحمل كند. در پروژه سد وناشي از نشست

 [.0] الح بتن پالستيک استفاده شده استبند با مصآب یوارهاید

                                                
 دكتری مهندسي عمران آب، مهندسين مشاور طرح آب آراز  1
 هندسي عمران سازه های هيدروليکي، مهندسين مشاور طرح آب آرازكارشناس ارشد م  ۱
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مکانيک توده پي و جهت افزایش سازگاری ژئومکانيکي دیواره با پي، از بتن پالستيک استفاده شده به سبب خصوصيات نيز سد كرخه در 

 .[4بوده است ]طرح اختالط،  143طرح وسری دوم شامل  1۱سری اول آزمایشات طرح اختالط شامل در این پروژه  است. 

 پرداخته شده است. و ترميم آن عالج بخشيجهت  سهراناز پي سد پيله بندی جریان نشت یافتهده از بتن پالستيک در آبااستفدر این مقاله به 

 بتن پالستیک .2

های ترانشه در حين مخلوط آب و پودر بنتونيت است كه با نسبت معين مخلوط شده و وظيفه اصلي آن حفظ پایداری دیواره) گل حفاری

به بعد در تکنولوژی حفاری  1۳۱1های و استخراج نفت استفاده و در سالدر حفاری به منظور كشف  1۳14باشد( برای اولين بار در سال حفاری مي

های حفاری به كار در همين عمليات 1۳۱۳ميالدی به درستي مشخص نشده بود. بنتونيت در سال  43كاربرد آن تا دهه با این حال ،كاربرد زیاد یافت

های اخير نيز این تکنولوژی توسعه یافته است. اولين دیوار آب در سال .اجرا شد ميالدی صدها دیواره به كمک گل حفاری 03گرفته شد. در اوایل دهه 

های ( در سالvederفوت اجرا شد. اولين كارهای آزمایشگاهي توسط آقای ودر ) 44به عمق  1۳41بند با استفاده از بنتونيت در ترمينال ایسلند در سال 

 .[4] انجام شد 1۳93تا  1۳43

 4، بتن بامقاومت كم4، بتن تازه0عبارتند از: بتن پالستيک نیعناو نیاز ا يبعض .های مختلف شناخته شده استتحت عنوان بتن پالستيک امروزه

به  تشود. استفاده از مخلوط سيمان و بنتونيبند استفاده ميبنتونيت جهت ساخت دیوار آب وسال است كه از اختالط خاک  93. حدود 9و بتن بنتونيتي

درآمریکا از  و 1۳40سباننده مدتي است كه در اروپا، آمریکا و برخي كشورهای آسيایي نظير ژاپن رایج شده است. در كشور كانادا از سال عنوان ماده چ

سد بزرگ جهان  03در  1۳۳1این تکنولوژی مورد بررسي قرار گرفت. تا سال  1۳4۳از این تکنيک استفاده شده است. در ژاپن نيز در سال  1۳9۱سال 

سد از دیوار آب بند استفاده شده بود. اما هم اكنون متوسط مصرف ساالنه این نوع بتن، در  ۱در همان سال در ژاپن تنها در  بند ساخته شد وار آبدیو

 .[4] اجرا در آمده است همترمکعب دیواره آب بند ب 13.333.333و در جهان حدود  باشديمترمکعب در سال م ۱33.333كشور ژاپن حدود 

شامل  پالستيک بتني با مقاومت بسيار كمتر از بتن معمولي، شکل پذیری باال و نفوذپذیری پائين مي باشد. مواد تشکيل دهنده بتن پالستيک بتن

. عالوه بر این مصالح ممکن است از برخي مواد مضاف نيز جهت اصالح استو دوغاب بنتونيت  ای شامل ماسه یا خاک محلمصالح دانهسيمان، 

ذكر  فیتعر ،يبا بتن معمول کيبتن پالست زیدهد، با توجه به تماي( نشان م100۳ان،يبتن استفاده شود. مطالعات صورت گرفته توسط )اسالم خصوصيات

بتن  کيمدول االست یريگو به منظور اندازه ستين کيبتن پالست یقابل كاربرد برا ASTM C469يکيبتن در روش استات کيمدول االست یشده برا

ای بين یکسری خواص بتن شود. در جدول زیر مقایسهياستفاده م انگی یو از دستگاه تک محور ASTM D2166ي کينامیاز روش د کيپالست

 .پالستيک و بتن معمولي آورده شده است

  کیو بتن پالست یبتن معمول نیب یپارامتر سهیمقا -1جدول 

 
 

شکل پذیری و پائين نگه داشتن ميزان  اسه به هنگام اجرای عمليات، افزایشمعلق نگه داشتن ذرات سيمان، شن و م دوغاب بنتونیتنقش 

 كنند. این مسأله باعث ناپایداری نفوذ پذیری است. برای تأمين قابليت انعطاف پذیری باال در بتن پالستيک از آب بيشتری در طرح اختالط استفاده مي

ضمن یکنواخت كردن بتن تازه، شکل پذیری نهائي آن را  كهشود ل پایدار ساز اضافه ميوان یک عام. بنتونيت به عنخواهد شدبتن تازه وستت شدن 

دارد تا بتوان از آن در دیوارهای آب بند استفاده نمود. بنتونيت سبب جداسازی اجزای تشکيل ميافزایش داده و نفوذپذیری بتن را در حد مطلوبي نگه 

آید و تری به دست ميبر آن مخلوط یکنواخت كنند. عالوهمي رات پس از جدا شدن، بهتر آب جذبذ ها ودهنده بتن پالستيک شده و در نتيجه دانه

                                                
3 Plastic concrete  
4 Fresh concrete 
5 Low concrete 
6 Bentonite concrete 



 رانیا کيژئوتکن يكنفرانس ملي مهندساولين 

 يليدانشگاه محقق اردب يو مهندس يفن دانشکده

 10۳۱آبان ماه  1مهر و  03

 

0 

 1۱های درصد و در صورت پائين بودن كيفيت آن از دوغاب 1۱تا  ۱های تری دارد. در صورت باال بودن كيفيت بنتونيت از دوغابعمل آوری مناسب

 شود.درصد استفاده مي ۱4تا 

شود به راحتي بتواند در داخل لوله ترمي وارد ترانشه حفاری مي باالئي داشته باشد تا بتن تازه كه از طریق کارایی و روانیباید بتن پالستيک 

های یک بتن پالستيک د. كارائي باال از مهمترین ویژگيبتني كه قبال ریخته شده است جریان پيدا كند و آن را توسط فشار و حركت خود به باال بران

ها، استفاده از مصالح ها قرار گيرد. با محدود كردن ماكزیمم اندازه سنگدانهنهب است ولي از طرف دیگر این بتن نباید تحت جداشدگي داخو

باید گيری اسالمپ آن است كه نترل كارائي  بتن پالستيک اندازهتوان كارائي بتن را باال برد. معيار ساده جهت كهای هوا ميگردگوشه و ایجاد حباب

 متر باشد.سانتي ۱۱تا  13بين 

چنداني ندارد. برای آنکه نيروی اعمالي بر این دیوارها چندان قابل مالحظه نيست ولي این  مقاومتبتن پالستيک دیوارهای آب بند نياز به 

برداری از سد تحمل كند و وزن ناشي از بهره م عمليات اجرائي و در دورانهای جانبي خاک را به هنگاای باشد كه بتواند تنشمقاومت بایستي به اندازه

بایست پذیری زیاد ميبدست آوردن مصالحي با تغيير شکل سازه سد را نگهدارد و در نهایت در مقابل سایش مقاومت كند. از طرف دیگر به منظور

مي باشد، و با رعایت  تا  بين  بنابراین غالباً مقاومت فشاری الزم برای دیوارهای آب بند كمترین مقاومت فشاری انتخاب شود.

 افزایش داد.  اصول شکل پذیری مناسب، مي توان این مقاومت را تا

ي بند به خصوصيات ذاتكلي یک دیوار آب نفوذپذیری. استبند كاهش تراوش در یک ساختگاه سد هدف اصلي از ساخت دیوار آب

ناپذیر)یا سنگ كف( بستگي ( و نحوه اتصال به الیه نفوذ، بازشدن درزهاها )ترک، بتن پالستيک و...( ، ناپيوستگي)بتن معموليمصالح تشکيل دهنده 

 ICOLD,1985 متر بر ثانيه است.  الي  ، ميزان نفوذپذیری طراحي دیوار آب بند بتن پالستيک در حدود ICOLD,1985طبق توصيه  دارد.

های بزرگ مصالح بتن های نفوذپذیری بر روی نمونهكند كه برای كنترل تراوش از دیوار آب بند بتن پالستيک، اوالً در آزمایشگاه آزمایشتوصيه مي

 پالستيک انجام گيرد و ثانياً در محل یک آزمایش پمپاژ صورت گيرد.

همچنين یابد. ند بتن معمولي با زمان افزایش ميد. مقاومت بتن پالستيک مانبستگي دار رییبه دو عامل مقاومت و نفوذپذ دوام بتن پالستیک

 باشد.یزدانه خاک مياین پدیده احتماالً به علت گرفته شدن منافذ توسط مواد ر .نفوذپذیری با گذشت زمان تمایل به كم شدن دارد

 بند در سدهای خاکیدیوار های آب .3

یني مصالح نامناسب و دارای نفوذپذیری باال با مصالح انتخاب شده كه شرایط طراحي را برآورده مفهوم كلي دیوار آب بند عبارت از جایگز

برداشتن مصالح نامناسب تا بستر نفوذناپذیر بوسيله حفاری و  :توان اینگونه معرفي كردبند را به طور كلي ميآبباشد. با این توضيح دیوار نمایند، مي

بند های آبدیواره شود.بند زیر سدها از باال به ارتفاع مورد نظر در هسته رسي قفل ميه همراه با بتن ریزی. دیوار آبشدجایگزین نمودن مصالح انتخاب 

 در موارد زیر كاربرد دارند:

 احلي.س نواحي در شيرین و شور آب اختالط از جلوگيری .1

 .ساحلي مناطق در شور آب پيشروی از جلوگيری .۱

 .باال نفوذپذیری با هایينزم در آب سطح داشتن نگه باال .0

 .زیرزميني آب سطح بودن باال شرایط در منطقه زهکشي .4

 .آب شدن آلوده از جلوگيری .4

. ازخصوصيات مهم این دیوارها، شکل پذیری باال، مقاومت استبند ای به عنوان دیواره آباصلي آن در سدهای خاكي و سنگریزهاما كاربرد 

های ریزدانه اشباع، خاک های ریزشي، سست وباشد كه این خصوصيات به خصوص در زميننفوذپذیری پائين ميفشاری متناسب با فشارهای اعمالي و 

 يو از این رو در مناطقي كه پي سست و ضعيف بودهتر های دیگری همچون تزریق كردن، مقرون به صرفهو همچنين ترميم هسته رسي در مقایسه با روش

 شود.ها به كار برده ميها و سایر روشها تركيبي از این روشروند. البته در برخي پروژهكار مي باشد به دارند و نفوذپذیری باال

 به طور كلي سه نوع دیوار آب بند در سدهای خاكي كاربرد دارند كه با توجه به عملکرد مورد انتظار دیواره، وضعيت پي محل اجرا، گرادیان

 گردد.ميخاب هيدروليکي و مالحظات اقتصادی یک روش انت

شود، با استفاده از گل حفاری یک ترانشه باریک تا در این روش كه برای دیوارهای كم عمق استفاده مي دیوار آب بند خاك ریز شده:

 ایرانشه و و خاک حفاری شده از ت یاز اختالط گل حفار شود. این مصالح معموالًشود و در پایان با مصالح خاكي پر ميالیه نفوذناپذیر بستر حفر مي
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( و یا به صورت Clamshell. این مصالح معموالً با استفاده از كالمشل )شوندتامين ميمعادن خاكي دیگر جهت رسيدن به مشخصات مورد نظر طراحي، 

 شود.اده مياستف (dragline) ( و دراگالین Backhoبکهو )بيل از  نيز شوند. برای حفاریمستقيم به جای گل حفاری به داخل پانل ریخته مي

-شود. در این روش ابتدا ترانشهپي خاكي و سنگي و خاكریز بدنه برخي از سدهای خاكي از این روش استفاده مي در بند بتنی:دیوار آب

 ترانشه حفر شده با بتن معمولي ،های اوليه و ثانویه حفاری شده و سپس با استفاده از لوله ترميبند با استفاده از گل حفاری به صورت پانلهای دیوار آب

توان از شبکه آرماتور در ميدهد، گردد. در برخي از موارد كه محاسبات، تنش باال در دیوار را نشان مييمي باال پر ییا بتن پالستيک با رواني و كارا

-ترانشه برای(  Hydrofraise( یا هيدروفرز )Grab) . برای حفاری در این روش از گربنيستدیوار استفاده كرد ولي معموالً در سدهای خاكي ضروری 

 شود.ای استفاده ميهای دایره(  برای ترانشهAuger) های مستطيلي و از آگر

با این تفاوت كه گل حفاری در این روش از اختالط است روش مشابه روش دیوار خاكریزی شده  این بنتونیتی: -بند سیمان دیوار آب

شود. این گل حفاری در پایان جلوگيری از گيرش سيمان از ماده افزودني كندگيركننده استفاده مي . گاه برایآیدبدست مي يمان، پودر بنتونيت و آبس

شود تا یک مانع نفوذناپذیر پس از سخت شدن تشکيل گردد و به همين دليل به آن ماند و پس از مدتي گيرش سيمان آغاز ميحفاری در پانل باقي مي

 طلبد.عمل باالیي را مي روش فناوری باال و كنترل و سرعت گردد. ایناطالق مينيز شونده دیوار خود سخت 

حفاری از ي نيز دو روش وجود دارد كه به روش تک فازی و روش دو فازی معروفند. در روش تک فازی در پایان حفاری، گل یحاظ اجرال به

شود ميدهد. در روش دو فازی كه روش پانلي ناميده يبند را تشکيل مه عنوان پر كننده، دیوار آبه و بشود و در ترانشه باقي ماندترانشه بيرون آورده نمي

-ميگيرد و بتن، جایگزین گل حفاری ميدر زمان حفاری مواد كنده شده از پانل خارج شده و پس از پایان حفاری عمل بتن ریزی با لوله ترمي انجام 

بند و الیه نفوذناپذیر، مخصوصاً هنگامي كه سطح پائيني صاف نباشد، با مشکل همراه است. ئين بين دیوار آبتشکيل یک اتصال با نفوذپذیری پا شود.

 های سست شده در پائين ترانشه استفاده كرد.برای تمييز كردن خاک هوای فشرده یا كالمشل یا اسکریپراز یک دستگاه  توانمورد ميبرای رفع این 

 

 

  (1992وهمکاران Fell) ند به روش پیوستهبآباجرای دیوار  -1شکل 
 ( مسیر پیشرفت حفاری 4( دستگاه برداشت مصالح   )3)   نفوذناپذیر طبیعی( الیه 2( زمین نفوذ پذیر   )1)

 ( ترانشه کامل شده         7( پرکردن ترانشه با مخلوط بتنی   )6( ترانشه پرشده با گل حفاری بنتونیت دار  )5) 

 

گيری ترک و هایي كه نوسانات تراز مخزن در آنها وجود داشته و منطقه دارای قابليت باالی لرزه خيزی باشد و یا امکان شکلمعموالً در سد

های با شود. این نياز وقتي كه محل احداث پروژه سد در زمينمياستفاده بند زیر سد به عنوان پرده آبعبور آب وجود داشته باشد، از بتن پالستيک 

های زمين در اثر تراكم خاک و نيز الزم در برابر تغييرمکان یپذیر و نرم به منظور تأمين سازگارباشد و لزوم احداث دیواره انعطاف خاک ضعيف

بایست تحمل بارهای موضعي و گرادیان هيدروليکي شود. همچنين دیواره ميمقاومت در برابر تنش حاصل از بار سازه سد احساس شود، تقویت مي
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های آبرفتي و به منظور كاهش به خصوص در زمينبتن پالستيک بند های آبده در طول عمر سد را نيز داشته باشد. بنابراین ساخت دیوارهاعمال ش

 باشد.وكنترل تراوش درون بدنه سدهای خاكي بسيار مناسب  مي

 

 سد خاکی پیله سهران اردبیل عالجبخشی لعه موردیمطا .4

 هایآب ذخيره و آوریسهران جمع لهيپ يهدف از سد مخزنل و در مجاورت شهرستان اردبيل احداث شده است. سهران در استان اردبيسد پيله

از  فادهدست با است نیيپا یكشاورز ياراض یاريسال است كه اجرا شده و در حال حاضر آب 13از  شيسد ب نیا بوده است. ليشوراب يعيطب اچهیمازاد در

 ونيليم 4 بيش ازحجم مخزن  بامتر  133متر از بستر و طول تاج حدود  1ارتفاع آن  ،ریهمگن با مصالح نفوذناپذ . مقطع سدرديگيسد صورت م نیا

در بدنه سد و  ياحتمال یهاآن با توجه به نشست از یبهره بردار یهاسال يبوده كه در ط يسد در ابتدا بتن نیباشد. پوشش بدنه باالدست ايمترمکعب م

 يط ليدل نيمه مصالح بدنه سد به داخل مخزن شسته شده است. به جیشده و بتدر يبتن هیباعث شکست رو آن، يبتن نگينیال ریه زنفوذ موج آب ب زين

نمایي از به زیر آب رفتن اراضي  ۱در شکل  .ه استرپ مورد استفاده قرار گرفت پیآن مصالح ر یه و بجاشد بیسد تخر يبتن هیگذشته رو یهاسال

 ان داده شده است. دست سد نشپایين

اشاره شده است كه در این مقاله  برای مشکالت بوجود آمده برای سددر مطالعات اوليه صورت گرفته عالجبخشي این سد دالیل مختلفي 

 سد مورد بررسي قرارگرفته است.  دستهای پایيندار شدن زمينمسئله نفوذ آب از زیر سد و زه

 

 شدن اراضی پایابماندآب  سد و دستتجمع آب در پایین  -2شکل 

 شدهالزم از ین رو  بوده است.نسبتا باال  یریسست با نفوذپذ يمصالح یمتر دارا 4/0به عمق حدود پي سد  ،کيژئوتکن جیبا توجه به نتا

سد در نظر  يک در پيستبند با مصالح بتن پالپرده آب کیسهران  لهيپروژه پ یبرا یشنهاديدر نظر گرفته شود. در طرح پ يپ یبرا یآب بند داتيتمه

سد اجرا خواهد شد.  يپ ریمتر ز 9بوده و به عمق حدود  متريسانت 93بند باالدست بدنه اجرا خواهد شد. ضخامت پرده آب بيگرفته شده است كه در ش

 خواهد شد.  جادیسد ا يدر بدنه و پ یبندالمان آب کی بيترت نیباالدست متصل شده و بد بيدر ش رینفوذناپذ هیبند به الپرده آب نیا

 به شرح زیر است :  ICOLD-1985ببر اساس توصيه مقدار متوسط مصالح برای ساخت یک متر مکعب بتن پالستيک 

 كيلوگرم 03-43:  بنتونيت دوغاب •

 كيلوگرم 13-043: سيمان •

  كيلوگرم 1433 كمتر از: خوب بندیدانه با ماسه و شن مصالح •

  كيلوگرم 1033 كمتر از: ضعيف بندیدانه با ماسه و شن مصالح •
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 كيلوگرم بر متر مکعب خواهد بود. ۱133الي  1133وزن مخصوص مصالح فوق بين 

سهران، پس از بررسي های فني و محاسباتي دو نمونه اختالط كارگاهي جهت تعيين طرح اختالط مناسب كارگاهي برای یتن پالستيک سد پيله

كيلوگرم  1043شامل  يهاختالط اولطرح بر اساس مطالعات آزمایشگاهي، الط مناسب مورد عمل قرار گرفت. جهت آزمون و خطا و انتخاب طرح اخت

 4سيمان مورد استفاده از نوع تيپ . پيشنهاد شده است در یک مترمکعب بتن پالستيک ليتر آب ۱43كيلوگرم بنتونيت و  14كيلوگرم سيمان،  143ماسه، 

-گرم بر سانتي ۱3متر مکعب و مقاومت مشخصه گرم بر سانتي 1/۱بوده است. وزن واحد حجم بتن معادل  90/1رابر ضد سولفات و نسبت آب به سيمان ب

قدار ضریب نفوذپذیری برای استفاده شده است. م PI=93.5گيری شده است. مصالح بنتونيت از نوع مونتموریلونيت سدیم با اندازه ۱3متر مربع با اسالمپ 

 متر بر ثانيه بدست آمده است.سانتي ل این طرح اختالط معاد

 1۱3كيلوگرم ماسه،  1493 بتن پالستيک طرح به مقادیرطرح اختالط های كارگاهي و لحاظ نمودن مسائل اقتصادی پروژه پس از بررسي

طرح این ضریب نفوذپذیری برای  قدار. ماصالح شده استليتر آب برای یک مترمکعب بتن پالستيک  043كيلوگرم بنتونيت و  03كيلوگرم سيمان، 

 بدست آمده است. اختالط معادل 

استفاده شده  GEO-SLOPE افزارنرم  SEEP/Wنظرگرفته شده برای سد خاكي پيله سهران از زیربرنامۀ  ح درطر بدنه از تراوش تحليل منظور به

 به صورت سد مختلف نقاط باید برنامه این توسط خاكي سد یک سازیمدل به منظور. دارد را اشباعغير و اشباع هایاست. این برنامه قابليت آناليز جریان

پوسته، هسته و پي و نيز تراز نرمال آب به برنامه معرفي شود. همچنين باید ضریب نفوذپذیری شامل ي تمام اجزای آن هندس شکل كارتزین، مختصات

(K اجزای مختلف سد نيز به برنامه معرفي )درصد توانمي همچنين. دارد وجود فشار از تابعي صورت گردد. در این برنامه قابليت معرفي نفوذپذیری به 

 را به برنامه معرفي كرد. این برنامه در واقع معادلۀ تراوش را به  yو x  راستای دو در نفوذپذیری نسبت و فشار از تابعي صورت به نيز را حجمي رطوبت

 برخي در مرزی شرایط تعریف با همچنين. شوند بندیالمان مناسبي دقت با خاكي سد اجزای تا است الزم بنابراین. كندمي حل محدود تفاضالت روش

 ميزان محاسبۀ به قادر برنامه این. شودمي معرفي برنامه به افقي مایل یا زهکش یا صفر عبوری به صورت دبي بستر سنگ مانند خاص های، وضعيتهاگره

 .باشدمي سد درون در آب فریاتيک خط رسم نيز و مورد نظر مقطع هر زا عبوری دبي

مقدار ضریب سد  کيژئوتکن لعاتمطا از آمده به دست بندیدانه نتایج به توجه با ،سهرانپيله خاكي سد طرح عالجبخشي تراوش تحليل در

 بر مترسانتي 13-4 معادلفيلتر و زهکش  یامصالح رودخانه برای و ثانيه بر متريسانت 13-9 برابر يبدنه و پبرای ،  13-0ي برابر رس یبرای پتونفوذپذیری 

بند به صورت یک خط باریک در قسمت پي و در محدوده باالدست صورت گرفته است. سازی دیوار آبدر این طرح مدل. است شده درنظرگرفته ثانيه

كه ميزان نشت از بدنه  شودمي مالحظه برنامه، از آمده دست به نتایج به باتوجه. است شده داده نشان سد تراوش تحليل از آمده دست به نتایج  0 شکل در

 ثانيه در ليتر 3409/3 با برابر تراوش ميزان است، متر 133 با برابر سد طول اینکه به توجه با. باشدمي ثانيه بر مربع مترسانتي ۱/0×13-4 برابرو پي سد 

 .كه مقدار قابل قبولي است خواهد شد سال در مکعب متر 11۱4 یا روز در عبمک متر 4 معادل كه است شده محاسبه

 

 سهرانتحلیل تراوش از بدنه و پی سد خاکی پیله -3شکل 

دیوار آب 

 بند
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 گیرینتیجه .5

استفاده از بتن  ده است.سهران اردبيل به عنوان نمونه موردی پرداخته شبندی پي سد خاكي پيلهدر این مقاله به استفاده از تکنولوژی بتن پالستيک در آب

سازی و بومي كشور های گذشته به ویژه در مهندسي سدسازی رواج بيشتری یافته و از این رو نيازمند آگاهي جامعه مهندسيپالستيک در ایران طي سال

های اوليه آزمایشگاهي صورت باشد. برای تعيين یک طرح اختالط مناسب و بهينه از بتن پالستيک الزم است بررسيهای طرح و اجرای آن ميروش

ترین طرح اختالط از نظر كارگاهي پيشنهاد های اقتصادی مناسبآالت موجود در كارگاه و نيز بررسيات ماشينبا توجه به امکانات و تجهيزگيرد. سپس 

بند سد بررسي پالستيک در پرده آبهای آزمایشگاهي و كارگاهي در خصوص نحوه طرح اختالط و اجرای كاربردی بتن در این پروژه بررسيگردد. 

 های عددی كفایت نفوذناپذیری به تایيد رسيده است.سازیشده و با مدل

 تشکر و قدردانی .6

و با اعتبار مالي سازمان جهاد كشاورزی استان اردبيل صورت پذیرفته است كه الزم است از  سهران اردبيلپيلهاین پژوهش بر پایه طرح عالجبخشي سد 

امور فني و مهندسي این سازمان، كميته فني استان و ناظر عالي طرح آقای مهندس  و همفکری كارشناسان محترم مدیریت آب و خاک وها مساعدت

 كمال تشکر و قدرداني صورت گيرد.كریم فکور 

 مراجع .7

اولين كنفرانس بين المللي و سومين  ، كيساخت بتن پالستيک بر پایه خاک با سازگاری بيشتر در پي آبرفتي سدهای خاهومن نادری، علي آذین، [ 1]

 .10۳3، كنفرانس ملي سد و نيروگاههای برق آبي

دومين كنگره ملي ، بند های پالستيک دیوارهای آب بررسي تأثير كاربرد دوده سيليسي در كاهش نفوذپذیری بتنعليرضا باقری، مهدی بابائي، [ ۱]

 .1014، مهندسي عمران

هفتمين ، بررسي نحوه اجرا و مشکالت اجرایي دیوارهای آب بند نشيب بند و فرازبند پروژه سد شهریارز حقيقت اسبق، [ مجنبي محمودیاان، كامبي0]

 .1014، كنگره بين المللي مهندسي عمران

 هيدروليکي های سازه المللي بين كنفرانس ،"مطالعه موردی سد كرخه  – پالستيک بتن ویژگيهای بررسي "،علي اصغر ميرقاسمي ، هومن مشعشعي[ 4]

 .(1013) اردیبهشت، ایران ،كرمان باهنر، شهيد دانشگاه

 .1013، پایان نامه كارشناسي ارشد، دانشگاه تبریز، کيپالست یعوامل موثر در جهت بهبود خواص بتونها يبررس[ حميد سفيد گربائي، 4]
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