انواع زهكش

زهكش
هدف از احداث زهكش :
كاهش ناحيه اشباع و افزايش پايداري سد
كنترل نشت
ممانعت از شسته شدن دانهها

انواع زهكش :
زهكش پنجهاي (  : ) Toe drainageسدهاي كم ارتفاع وكم عرض
زهكش افقي يا نواري (  : ) Strip drainageسدهاي كم ارتفاع و عريض
زهكش قائم (  : ) Chimney drainageسدهاي مرتفع و عريض
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زهكش پنجهاي

زهكش افقي
زهكش قائم

عوامل مؤثر در انتخاب
محل سد
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عوامل مؤثر در انتخاب محل سد
.1

توپوگرافي دره  ،طول سد :هرچه دره تنگتر باشد طول سد کمتر و هزينه آن کمتر است

.2

پي سد :از نظر ظرفيت باربري و نشست مصالح ،نفوذپذيري مصالح

 .3دسترسي به مصالح:
فاصله  24کيلومتري)

منابع قرضه در فاصله مناسب قرار گرفته باشد (مصالح هسته سد کرخه از

.4

سرريز مناسب :بررسي محل و وجود سرريز مناسب و يا سرريز طبيعي (سد پانزده خرداد)

.5

موقعيت سنگها و زمين درياچه  :سد الر

.6

مسائل جغرافيايي مردم :سکونت مردم در محدوده مخزن سد

 .7نحوه انحراف آب رودخانه به هنگام ساخت سد
.8

هيدرولوژي منطقه :تعيين حجم آب قابل ذخيره و استحصال

 .9تاثيرات متقابل سد و زلزله:
متقابل تاثير گسل بر عملگرد سد

فعال شدن گسل در اثر رسيدن آب ناشي از احداث سد به گسل و

تقسيم بندي مطالعات سد (فازهاي مطالعاتي)
 فاز صفر  :شناخت و مطالعات زمينشناسي :امکان سنجي احداث سد در منطقه بر
اساس مطالعات زمين شناسي و تعيين چند محل پيشنهادي
 فاز يک  :مطالعه :مطالعات ژئولوژي ،هواشناسي ،ژئوتکنيک ،تعيين محل سد ،نوع سد،
منابع قرضه و مطالعات اقتصادي و ...

 فاز دو  :تهيه نقشههاي اجرايي
 فاز سه  :اجرا و نظارت:
اصالح نقشه هاي اجرايي

به دليل احتمال برخورد با شرايط پيش بيني نشده ،تغيير و
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سرريز سد جگين

عوامل مؤثر در انتخاب
نوع سد

4

عوامل مؤثر در انتخاب نوع سد ( بتني – خاكي )
عرض دره :عرض طويل( سد خاکي) عرض کم (خاکي و بتني)
مقاومت پي در ساختگاه سد :در سدهاي بتني مقاومت پي و ديواره مهم تر است
دسترسي به مصالح :معموال مساله اصلي مصالح هسته سدهاي خاکي است .و مصالح
ساخت بتن در سد بتني است

روشهاي اجرايي
سدهاي خاکي
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روشهاي اجرايي سدهاي خاكي
هيدروليكي ( ) Hydraulic-Fill Dam
در قرن  19و در غرب آمريكا به تعداد زياد ساخته شدند.
مقاومت بااليي در برابر تراوش از خود نشان ميدهند.
خيلي سريع ساخته مي شود و ارزان قيمت ميباشد.
از نظر پايداري و روانگرايي با مشكل مواجهاند (در مناطق لرزه خيز).
با مطرح شدن روش تراكم استاندارد استفاده از اين روش كمتر شد.
سد موقت ) :(Tailing Damمعموال به روش هيدروليکي و در معادن (سد باطله)

Construction Method for

Hydraulic-Fill Dams

سد كوبيده شده :از سال  1930بعد از معرفي روش تراکم استاندارد و اصالح شده
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منحني هاي دانه بندي هسته

منحني هاي دانه بندي پوسته

7

هسته سد

انتخاب همگن بودن يا هستهدار بودن سد تابع نوع مصالح در دسترس است.

عواملي كه باعث افزايش ضخامت هسته ميشود :


حداکثر مقدار مجاز تراوش آب از بدنة سد .ضخامت بيشتر تراوش کمتر

 مشكالت اجرايي به وجودآمده در احداث هسته هاي با ضخامت کم.


نوع مصالح پوسته ( مرتبط با شيب هسته ) .ضخامت کمتر هسته شيب بيشتر

 نوع اليههاي فيلتر  ،تعداد و دانه بندي آنها.
 احتمال ايجاد ترک در هسته به دليل نشت زياد آب:
ترک در آن مي شود

ضخامت کم هسته باعث
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هسته مركزي بايد كمترين ضخامت را داشته باشد  ،زيرا :
 كاهش عرض بدنة سد و متعاقبًا کاهش هزينه را به دنبال دارد.
 هزينه خاكريزي مصالح ريزدانه معموالً گرانتر و اجراي آن سخت تر است.
 موقعيت اقليمي شايد وقت کافي براي ساختن هستة ضخيم را ندهد.
 با افزايش ضخامت هسته  ،پايداري كلي سد بدليل مقاومت برشي پايين
هسته کاهش مي يابد.

بر اين اساس ميتوان سدها را بصورت زير دسته بندي نمود :
سد با هسته ضخيم

t/H = 30~50 %

سد با هستة نازک

t/H = 15~20 %

سد با کاربري کنترل سيالب

%

t/H ≤ 10

توجه  :در مناطق زلزله خيز بايد←

%

t/H = 50

H
t
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تقسيم بندي سدها بر اساس شكل هسته
 سد با هستة مرکزي قائم
 سد با هستة مرکزي مايل
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cross-section of a typical dam

A typical upstream clay core

A central clay core

A typical downstream clay core

مزاياي بكارگيري هسته مايل
 اشباع شدن قسمت کمتري از سد.
 امكان وقفة زماني طوالني بين ساخت قسمت اصلي پايين و باالدست.
 سهولت اجراي فيلتر باالدست و پاييندست هسته.
 كاهش حجم هسته بدليل كاهش عرض آن.
 كاهش احتمال بروز ترك در هسته.

معايب بكارگيري هسته مايل
 اگر عمق فونداسيون معلوم نباشد  ،موقعيت سطح تماس هسته با
فونداسيون به عمق خاكبرداري وابسته است.
 در صورت نياز به تزريق در زير هسته  ،الزم است سطح آب مخزن پايين
آورده شود.
 بدليل كوچك بودن تنش در محل تماس هسته با فونداسيون  ،امكان
تراوش آب بيشتر است.
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تراکم هسته
همانگونه که ميدانيم  ،رابطة ميان انرژي مصرفي و درصد رطوبت بهينه
معكوس است و هر چه انرژي تراکم بيشتر باشد ،درصد رطوبت الزم جهت
رسيدن به وزن مخصوص خشک ماکزيمم كاهش مي يابد.
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معايب اعمال انرژي بيش از حد در تراکم خاک
 جدايي دانههاي ريز از درشت
 شكسته شدن دانههاي صفحهاي شکل و برهمخوردن دانهبندي

 باال آمدن دانههاي ريز و متعاقبًا خردشدن آنها

خاکهاي واگرا :
 وقتي چنين خاکهايي در معرض جريان آب قرار ميگيرند  ،ظاهرًا بعضي از
دانههاي خاک در آب حل شده (واکنش فيزيکوشيميايي) و توسط آب
حمل گرديده و بنابراين خاک متخلخل ميشود.
 اين وضعيت گاهي بعلت وجود گچ در خاک روي ميدهد.
 آزمايش استاندارد جهت تعيين واگرايي  :آزمايش Pin-hole
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اثرات تراكم خاك در ناحيه مرطوب
 چون در اين حالت ساختمان خاک پراکنده مي باشد  ،در اثر افزايش
رطوبت نشست کمتري را نسبت به همان خاک ؛ در حالتي که داراي
ساختمان مجتمع مي باشد  ،نشان خواهد داد.
 احتمال ترک خوردن خاک بسيار کاهش مييابد.
 امكان باال رفتن فشار آب حفرهاي و كاهش مقاومت برشي وجود دارد.

نكاتي در ارتباط با هسته
 شاخص خميري باال باعث باال رفتن مقاومت خاك در برابر ترك خوردن و
بهبود خاصيت خودترميمي آن ميشود.
 به منظور رساندن رطوبت بهينه به تمام نواحي  ،بايد هسته در اليههاي
نازك كوبيده شود .معموال  15سانتيمتر
 نفوذپذيري مناسب هسته  10 -5 ~ 10 -6 cm/sاست.
است



هدف از ساخت سد مهم

معموالً وجود  20درصد رس در هسته كافي است .در سدها با هسته مخلوط
درشت دانه و ريز دانه ،تعيين دقيق با استفاده از آزمايش نفوذپذيري

 بكارگيري خاك با دانهبندي گسسته ،بدترين نوع خاك براي هسته است.
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خرابي سدها

علل مختلف خرابي در سدها
 تراوش
 سرريز كردن
 رگاب
 ناپايداري شيبها ( رانش  -لغزش )
 عمل موج روي شيب باالدست
 ساير علل (نشت از لوله آببر  ،خرابي در پوشش باالدست و زلزله)
 علل غير مشخص
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در تحليل آمار خرابي سدها :
 بدليل بكارگيري دادههاي مختلف  ،توزيع عوامل خرابي در آمارهاي متفاوت است.

 آمارهاي مختلف متناسب با سال ارائه آمار تغيير كردهاند.
 در تمام ركوردها زلزله يكي از علل كم اهميت محسوب ميشود.
 در ركوردهاي قديميتر مشكالت خرابي در بدنه بيشتر ديده ميشود.
 در رکوردهاي قديميتر مشكل سرريزشدن حادتر بوده است.

آمار خرابي سدها
 قديميترين آمار در اين زمينه در سال  1953توسط شرارد ارائهگرديد.
مطابق اين آمار:
 لبريز شدن

30%

 رگاب

25%

 لغزش

15%

 نشت از لولة آب بر

13%

 خرابي پوشش باالدست

5%

 متفرقه

7%

 غيرمشخص

5%
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ايجاد تحول در آمار خرابي سدها
 مطابق آمارهاي ثبت شده در سالهاي بعد از  ،1953ترکيب عوامل خرابي
دستخوش تغييراتي شد .اين عوامل به شرح زيرند:

 پيشرفت دادههاي هيدرولوژيک و باالرفتن دقت پيشبيني سيالبها

 پيشرفت علم هيدروليك در طراحي و ساخت سازههاي هيدروليكي و
كاهش پتانسيل خرابي در اين سازهها
 پيشرفت علم ژئوتكنيك در طراحي و ساخت بدنة سد و پوشش باالدست

)Cause of dam failure (%) by USCOLD (1973
درصد هر يک از علل خرابي سدها به نقل از کميتة ملي سدهاي بزرگ آمريکا
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فيلمي از سرريز شدن فرازبند طرح کارون 4
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فيلمي از خراب شدن فرازبند طرح کارون  4در اثر سرريز شدن
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