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  چكیده
 در متر 35 حدود تا گاهها تکیه در متر2از آن عمق که شده واقع آبرفتی پی روي بر تنگاب سد بدنه از بخشی

 پایین هاي عمق سنگی، بزرگ قطعات از عبور نبودن امکانپذیر علت به و است متغیر دخانهرو بستر میانه

 باید  که شد اجرا معلق طور به بند آب دیوار نبوده و میسر کالسیک هاي روش به بند آب دیوار اجراي  آبرفت

با طرح اختالط تزریقات ترمیمی سقفی مثلثی  .می شد تکمیل الزم عرض به و اصالح پی زیرین گالري از

متفاوت نسبت به سایرجبهات کاري اجرا شد. تفاوت این طرح جدید بدلیل استفاده ازپودر ضدشستشوي 

متر در  G5 ،97متر از گالري  79در طول می باشد که   AWA-100 با مخفف (Anti-Washoutدوغاب)

گالري  محدودهمتري(.  171 اجرا شد) محدوده G45 متردر طول گالري 22 و G35طول دیوار آببند از گالري 

G5 مصالح فرسایش و پایداري و به لحاظ ایمنی بود، تنگابسد  مخزن از آبگذري مقادیر بیشترین داراي که 

سقفی مثلثی و استفاده از پودر ضد شستشوي دوغاب در  هاي زوج گمانه اجراي گرفت. قرار اجرا اولویت در پی

 پی زیر داخلی فرسایش و آبگذري قطع براي آن کامل بندي بجهت آ دیوار زیر نقص رفع برايطرح اختالط 

 دیوار ترمیم آببند، دیوار طول گمانه سقفی مثلثی پرده در سري 3در حداقل  تزریق با حفاري و .شد انجام

 بند آب دیوار به گالري از تزریق پرده هاي گمانه اتصال شد. جهت آببند و متراکم شده، اجرا آببند پرده و آببند

و در نهایت اثر  بود خود اختصاصی حفاري تمایل زاویه و آزیموت داراي گمانه هر آن، در متر 10 تا5 فوذ ن و

در طرح اختالط دوغاب به اثبات رسید و نشان داد علیرغم جریان  Anti Washoutبخشی استفاده از پودر 

 آب، دوغاب تزریقی در درزه ها حفظ شده و شسته نشده است.
 

  پودرضد شستشوي دوغاب،  Anti Washoutپرده آببند ، گمانه هاي سقفی مثلثی ، طرح اختالط ،  :کلیدی هایواژه

 

 قدمه م  -1
 مناطق عمران کشاورزي، در سدها نقش باشند. می زیادي بسیار اهمیت داراي سیاسی و اجتماعی اقتصادي، نظر از سدها

 و...قابل ها رودخانه در آب جریان شدت تنظیم و کنترل لکتریک،انرژي هیدروا تولید آشامیدنی، آب تامین شهري، و روستایی

 به نیاز روز به روز که جهانی باشند. در می کالن گذاریهاي سرمایه نیازمند هاي استراتژیک، طرح این طرفی از توجه است.

 بار سد، آبگیري از پس هک جایی آن است. از زیادي اهمیت حائز ها طرح اقتصاد یابد، می افزایش سالم آشامیدنی آب تامین

 در کامل آببند توان نمی را مخزنی هیچ و است ناپذیر اجتناب ناچیز مقدار به هرچند آب فرار یابد، می افزایش  هیدرولیکی

 بیشتري پتانسیل داراي انحاللی مجاري و ها شکاف و درز توسعه به توجه با کارستی مناطق در آب فرار مسئله گرفت. نظر
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عملیات تزریق دوغاب سیمانی یکی از روشهاي بهبود وضعیت زمین در زمین شناسی و  [1].باشد می مناطق سایر به نسبت

ژئوتکنیک است که در نهایت امر منجر به ارتقاء سطح کاربري ساختگاه می گردد. براي آغاز عملیات تزریق و رسیدن به طرح 

ی ساختگاه مورد نظر مثل میزان نفوذپذیري محیط و اختالط پیشنهادي طراحان هر پروژه الزم است ویژگیهاي مهندس

 راهکارهاي اساسی مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.

 

   زمین شناسی و مشخصات طرح   -2
 سنگهاي روي بر سد دارد. بدنه قرار زاگرس ساده خورده چین زون در شیراز شرق جنوب کیلومتري 79 در تنگاب سد      

 و شیل سازند روي بر سازند این دارد. قرار میوسن– الیگوسن سن به آسماري سازند التتشکی مارن و مارنی آهک آهکی،

رازك  سازند زیر شیب هم طور به نیز  انتقالی زون دارد. قرار انتقالی زون زیر در و الیگوسن  – پالئوسن گورپی پابده مارنی

 سن به و همشیب بطور میشان مارنی سازند را سازند است. این گرفته قرار یافته، تشکیل گچ و مارن از که پایینی( )میوسن

 و رازك)میشان( سازندهاي قراردارد. باالیی میوسن سن به آقاجاري سازند مزبور سازند روي بر است. پوشانده میانی میوسن

 خوردار  بر توجهی قابل وآبگذري نفوذ قابلیت از اند، یافته تشکیل تبخیریها و مارن از اینکه دلیل به انتقالی زون و آقاجاري

 استعداد از آسماري سازند در مزبور آهک داراست. را آبگذري قابلیت آسماري سازند محدوده باشند. لذا تنها نمی

 ها الیه این اطراف در کارست توسعه باعث آهکی مارن و مارنی هاي الیه میان وجود و بوده برخوردار باالیی کارستیفیکاسیون

 توسط دارند قائم به نزدیک شیبی که عمده گسلهاي و ها درزه امتداد در کارستها این. است هگردید شده هدایت صورت به

می نمایند.  عمل یکدیگر موازات به که اند داده تشکیل را منفردي داالنهاي و شده جدا یکدیگر از گلوگاهها در کننده پر مواد

 به می باشد. بنابراین وابسته سازندها این شدن ارستیک درجه به کارستی سازندهاي در آنها توسعه و نفوذپذیري مقدار

 نتیجه در و کارستی سامانه نوع باید کارستی سازندهاي طریق از سد هاي گاه تکیه و مخزن هیدرولیکی ارتباط منظورارزیابی

   [2].شود شناسایی نظر مورد منطقه در توسعه کارست درجه

روي سد تنگاب فیروزآباد نتیجه گرفتند که سازند رازك به سن میوسن  مهندسین مشاور آب نیرو در طی مطالعات خود بر

پائینی داراي جنس مارن سیلتی قرمز مایل به سبز تا خاکستري با بین الیه اي آهک سیلتی می باشد. این سازند در اطراف 

شیب الیه هاي دره تنگاب  تاقدیسهاي منطقه رخنمون دارد ولی بیشترین رخنمون آن در محدوده دریاچه سد تنگاب می باشد.

 و ریزدانه فیلترهاي و مایل صورت به مرکز در رسی هسته از تنگاب سد بدنه .[3]در یال شمالی بیشتر از یال جنوبی است

 رودخانه اي مصالح اطراف در سنگی خرده مصالح و فیلتر اطراف در اي رودخانه مصالح و رسی هسته اطراف در دانه درشت

 ثانیه در مکعب متر 3999 آن تخلیه ظرفیت. است شده اجرا و طراحی جانبی سرریز صورت به سد رریزس است. یافته تشکیل

 در مخزن حجم می باشد. 1229 آب نرمال تراز و 1272 سد تاج تراز و دریا سطح از متر 1291 رودخانه کف تراز. باشد می

به   توجه با و مطالعاتی فاز در طرح مشاور توسط گرفته انجام مطالعات به توجه است. با مکعب متر میلیون 129 نرمال تراز

 و درزه تعداد بیشترین گمانه یک با که گردید انجام اي گونه به تزریق پرده موجود، طراحی ناپیوستگیهاي نحوه قرارگیري

 و دگردی طراحی دار یهزاو صورت به تزریق پرده ها درزه شیب آزیموت و به توجه با براین بنا گردد. تزریق موجود ناپیوستگیهاي

 گمانه عمق تغییر در گسلها عملکرد و تکتونیکی بلوکهاي تغییرات این دلیل. باشد متغیرمی درجه 12 تا درجه 9 از زاویه این

 گالریهاي گاهها تا تکیه در و 1399و  1339 ترازهاي در تحتانی سقف گالریهاي تا سد تاج تراز درگالریهاي باال درترازهاي ها

 گالریهاي سقف متري 3 حدود وصل می نمایند تا فاصله رودخانه درکف 1319 تراز به را شده ذکر ترازهاي که شیبداري

 [4]. گرفت صورت باال به ازپایین تزریق عملیات وسپس گردیده مزبورتعیین
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 ضرورت اجرای گمانه های سقفی مثلثی  -3
 سد دریاچه از آب آببند، تراوش اصلی پرده محدوده در و سد ریاچهد راست و چپ جناحین محدودهعمقهایی از  در الف(      

 بیانگر که شوند می نزدیک منطقه زیرزمینی آب تراز به تندي نسبتاً شیب با زیرزمینی، آب تراز هاي منحنی و بوده ناچیز

ولی عمقهاي زیر دیوار باشد  می نواحی این در طبیعی گرادیان شدید کاهش و تراوش کنترل در آببند پرده مناسب عملکرد

 آببند مناسب نبود.

 محدوده) سد محور دست پایینبه سمت G-5 سدگالري  بدنه زیر از وG-45 گالري  راست گاه تکیه شیب محدوده در ب(

 نشت این  بطوریکه بود، شده زیرزمینی آب تراز در برآمدگی ایجاد باعث دریاچه در آب نشت ،( سد محور روي بر سرریز محور

 ابتداي از دست، پایین محدوده سد و بدنه راست گاه تکیه شیب محدوده در زیرزمینی تراز آب هاي منحنی شدن دور باعث

 تدریج به بدنه، از شدن دور با نشت برآمدگی این است. شده رودخانه بستر و راست گاه تکیه شیب سمت به راست جناح گالري

         نزدیک منطقه طبیعی زیرزمینی آب تراز به سد، محور متري 150 تا 200 حدود فاصله در نهایت در و کرده پیدا افت

 نماید(. می تأکید را سرریز زیرسازه تا راست گاه تکیه شیب و آبرفت باز پنجره بستن به نیاز که (شوند می

 سرریز راست یوارهد آببند دست پرده پایین درPIZ-12 پیزومتري  گمانه سرریز، سازه راست گاه تکیه دیواره محدوده در ج(

 پایین و باالدست در آب پتانسیل هم هاي منحنی روند به باتوجه و باشد می متر 1392ارتفاعی تراز داراي که گردیده واقع

 .دهد نمی نشان خود از مناسبی عملکرد محدوده، این در آببند پرده محدوده، این آببند پرده دست

 در که می باشد متر 28 تا 24 متوسط عمق و متر 171 حدود تنگاب، سد ودخانهر بستر محدوده در شده اجرا آببند دیوار طول

 دیواره طرفین از یافته سقوط بزرگ هاي سنگ قطعه وجود از ناشی اجرایی مشکالت دلیل به انتهایی، متر 10 تا 5 هاي عمق

 بنتونیت دوغاب ماندن باقی دیگر رفط از و ساخت ناممکن را آببند دیوار احداث پیشروي امکان رودخانه قدیمی بستر به دره

 .... و بتن سگرگاسیون همینطور و سنگ پی نشده شسته هاي پرشدگی و ها الیه میان وجود نیز و آببند دیوار کانال انتهاي در

مجموع پرده آببند  1در شکل شماره  .می باشد باال آبگذري داراي و رفته میان از هیدرولیکی شستشوي بواسطه آن بندي آب

که در آن زوج گمانه هاي سقفی مثلثی زیر دیوار آببند  محدوده هایی از پرده آببندالریهاي سد تنگاب نشان داده شده است. گ

گمانه ها)با توجه به برنامه طرح اختالط( استفاده  پودر ضد شستشوي دوغاب در این و تماما پنجره آبرفتی بوده و از اجرا شده

 [5]. شده است، با خطوط رنگی نمایش داده شده

 محدوده در زیرزمینی آب خطوط هم پتانسیل، G-45 وG-35 ، G-5 گالري هاي در باال به رو هاي گمانه زوج اجراي از پیش

 با اند که داده نشان G-35گالري هایی از  محدوده در شدید را نسبتاً آبگذري و پی محدوده در را متوسطی آبگذري سد پی

 تجمع سد بدنه سمت به پتانسیل هم خطوط .می شود مشاهده فرآیند این سد، پی دهمحدو در اجرایی عملیات تکمیل

 باشد می سد بدنه به همسان ترازهاي با خطوط فشردگی بیانگر نیز پتانسیل هم خطوط این آب تراز مقایسه. اند یافته بیشتري

 اند. شده یکنزد سد بدنه به پتانسیل خطوط هم ،متر 20 حدود در آب تراز افزایش وجود با که

 

 
 

 پرده آبند گالری های سد تنگاب مجموعه - 1شكل شماره 
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 باال و به رو مثلثی و آرایش با و هر ردیف در آببند پرده ترمیمی-تکمیلی هاي گمانه محدوده، این در بند آب پرده تکمیل براي

 و ویژه شستشوي . سپس(2شکل شماره )شدند متر حفاري 9.1ردیف و فاصله ردیف ها از یکدیگر  هر متر در 1.7 فواصل با

 گمانه از سنگ قلوه تا قطعات و ماسه و لومی، شن ریزدانه، موادو با خروج  شده انجام دوگانه هاي گمانه این در فشار تحت

 بتن نوعی آببند تا دیوار سد بدنه زیر متخلخل آبرفت در سیمان دوغاب جایگزینی با و غلیظ دوغاب با تزریق عملیات دیگر

 در G-5گالري  در تزریق و حفاري ترتیب شد. بدین ترمیم هم مزبور آببند دیوار نیز آن همراه به که گردید ایجاد جادر

 تحلیل دلیل به) آن در متر 10 حدود نفوذ و آببند دیوار به رسیدن و باال به رو هاي گمانه حفاري با آبرفتی باز پنجره محدوده

 .شد کامل آن آببندي و انجام موفقیت با طوالنی نسبتاً زمان صرف با سد بدنه زیر در (آببند دیوار رفتن

 

 
 

 شماتیک گمانه های سقفی مثلثی سری اول و سری دوم گالری های مختلف -2شكل شماره 

 

 گل و آب ریزش رفته، تحلیل آببند دیوار و آبرفتی پنجره از آب شدید ریزش دلیل به ها، گمانه حفاري درحین دیگر، عبارت به

 باال به رو هاي گمانه ،G-5گالري  و آببند دیوار مکانی اختالف به توجه با داشت. وجود ها گمانه درون از متفاوت هاي دبی با

 و آببند دیوار داخل به گمانه نفوذ موارد رسیدن جهت گمانه جفت هر خاص زاویه با و موازي بطور آبرفتی پنجره در محدوده

 آببند دیوار بین مکانی اختالف از . منظور(3)شکل شمارهشد انجام دیوار انتهایی متر 10 به فوذن و آببند دیوار گذري آب ترمیم

 محور تا متر 2تا   0.5 بین افقی فاصله اختالف با و گالري از باالتر متغیر ترازهاي در آببند دیوار که است این  G-5گالري  و

 بود. شده واقعG-5 گالري شکل قوسی

 
 ها گمانه آرایش و مثلثی های سقفی گمانه اجرای روش شماتیک نپال -3شكل شماره 

 

www.SID.ir

http://www.SId.ir


Archive of SID
 

 7 

International conference on Recent Research  

in Science and Technology  

Kerman 

In cooperation with 

 Payame Noor university and Farhangian university  
 

ماه از آغاز عملیات تزریق گمانه هاي سقفی مثلثی، گمانه هاي کنترلی در خصوص چگونگی نتایج عملیات  9پس از حدود 

ه به زمان بر بودن انجام شده مبتنی بر ایجاد دیواره اي به ضخامت یک متر از دوغاب سیمان صورت گرفت. بدیهی است با توج

عملیات فوق و عدم اطمینان قطعی از به نتیجه رسیدن این روش در زون آبرفتی زیر بدنه سد، یکی از دستگاههاي حفاري به 

 G-5و یکی هم به سمت انتهاي گالري  UWU23 , UWU8مابین گمان هاي  G-45از سمت   G-5محدوده ابتدایی گالري

متر را تکمیل و یک گمانه کنترلی در این قسمت  22محدوده اي به طول  یعنی هر کدامUWU35 , UWU50 مابین

این اقدام در آن مقطع از پروژه، آزمایشی بود به پاسخگویی متر تست، شستشو و البته همراه با مغزه انجام شد.  7حفاري و هر 

از هدر رفتن  ،ر صورت عدم پاسخگویید کهمدل و روش اجراي کار در گمانه هاي سقفی مثلثی تا از رویه اطالع حاصل نماییم 

زمان و هزینه هاي مالی سربار به پروژه پیشگیري به عمل آید. در هر سایت، تعدادي از گمانه ها در فواصل مقتضی جهت پایش 

 در طول عملیات اجرایی مورد بررسی آبگذريیا فقط مقطع نزدیک به دیوار آببند تزریق شد تا نتایج تزریق، بازگشایی شده و 

حفاري و  UWD24,UWU24تا زوج گمانه هاي  UWD58,UWU58از محدوده حد فاصل زوج گمانه هاي بگیرند. قرار 

متري انجام شود.  3متر بعدي در قطعات  17متري و در  7متر ابتدایی در قطعات  19شستشوي ویژه و تحت فشار و تزریق در 

حفاري و شستشوي ویژه و  UWD24,UWU24انه هاي تا زوج گم UWD42,UWU42از محدوده حد فاصل زوج گمانه اي 

 1در جدول شماره متري انجام شود. 3متر بعدي در قطعات  12متري و در 7متر ابتدایی در قطعات  18تحت فشار و تزریق در 

  فشارهاي اعمال شده براي موارد مختلف آورده شده است.

 

 در گمانه های سقفی مثلثیبرای حاالت مختلف ( bar)فشارهای اعمالی  - 1جدول شماره 

 

 مقطع 0-5 5-10 10-15 15-20 20-25 25-30 30-35 35-40

 فشارتزریق 10 15 20 25 30 30 30 30

 فشار شستشو 5 10 15 20 25 30 30 30

 فشار تست 5 10 15 20 25 25 25 25

 

و  متر100 و به طول G-5 گالري اواسط تا G-5 گالري ابتداي ازG-5 گالري امتداد در خورند سیمان گمانه ها بررسی پروفیل

نشان   G-5 باالدرگالري روبه هاي گمانه زوج تزریق قطعات در مقادیرسیمانخوري با شستشو زمانهاي مقایسه همچنین پروفیل

 اتمام از پس .باشد می دارا را سیمانخوري مقادیر بیشترین رفته، تحلیل و سست آببند دیوار و دهنده آن است که آبرفت

 در کنترلی گمانه حلقه 4 تعداد G-5 گالري طول در ترمیمی آببند پرده کنترل براي اولیه، تکمیلی آببند پرده اجرایی اتعملی

 کنترلی هاي گمانه این جهت و زاویه گردیدند. تزریق و نفوذپذیري آزمایش حفاري، مناسب، جهت و زاویه با و مناسب نقاط

 .کنند عبور حتماً اند، داشته را سیمانخوري رینبیشت که مقاطعی از تا شدند انتخاب طوري

به ترتیب پنجره آبرفتی و شماتیک گمانه اي سقفی مثلثی نفوذکرده به دیوار آببند تحلیل رفته که در  7و  2در شکلهاي شماره 

 ده شده است.ان گمانه هاي آبدار وجود داشت و از پودر ضد شستشوي دوغاب و تزریقات آببندي آنها استفاده شد، نمایش دا
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 G-5پنجره آبرفتی باقیمانده در محدوده گالری  -4شكل شماره 

 

 

 G-5شماتیک اجرای گمانه های سقفی مثلثی و نفوذ به دیوار آببند تحلیل رفته در گالری  -5شكل شماره 
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)AWA - 100  (    Anti-Washout Admixture     یژگیهایو -4 

    A.W.A100   یک ماده بسیار ضدآب بی نظیر است که به صورت پودر در بتن هاي زیرآب یا   ابپودر ضد شستشوي دوغ

استفاده می شود. دوز مصرف معمول  تزریق می شوند،) گمانه هاي آبدار (زیر سطح آب در به دوغاب هایی که در زیر آب یا 

 صد وزن سیمان است. در  1تا 19بستگی به نوع درزه ها و میکرودرزه ها و فشار جریان آب بین  این پودر 

 :، عبارتند از برخی از ویژگی هاي دوغابی که حاوي پودر ضدشستشوي دوغاب است 

 .ویژگی چسبندگی و محافظت از آب را افزایش می دهد 

 .دوغاب پایداري تشکیل می دهد بطوریکه به صورت مجزایی در آب محافظت شده است 

 ان است. استواري دوغاب هنگام پمپ کردن حتمی و قابل اطمین 

  .خاصیت ارتعاش افزایش پیدا می کند 

 همراه باشد. 0.5تا   0.4باید با نسبت آب به سیمان بین  A.W.A100طریقه نگهداري : دوغاب مصرفی حاوي 

دسته بندي ا توجه به آیین نامه در رابطه باخطرناك محسوب نمی شود. ب A.W.A100دستورالعملهاي ایمن براي استفاده:پودر 

موادشیمیایی توصیه شده است که براي نگهداري مواد شیمیایی از دستکش و عینک ایمنی استفاده شود و اقدامات احتیاطی را 

 در دستور کار قراردهیم. محصول باز نشده در صورت نگهداري در جاي خشک، حداقل یکسال عمر می کند. 

 

 AWA-100اثر طرح اختالط دوغاب حاوی پودر  -5

در  A ناحیه تقسیم شده که ناحیه 2می باشد به  G-45 وG-35 ، G-5 متري که در بر گیرنده گالري هاي 171محدوده       

هر یک از این نواحی جداگانه با طرح  ومی باشد   G-35شامل گالري D و ناحیه G-5 در گالري B,C و نواحی G-45 گالري  

ه یک نتیجه و درصد مناسب براي مواد تشکیل دهنده طرح اختالط بهینه اختالطی به روش آزمون و خطا، امتحان شده و ب

گمانه هاي سري اول اضافه شد و یا در  رسیدیم. در بعضی مواقع پودر ضد شستشوي دوغاب به طرح اختالط جهت تزریق

طرح اختالط، نتایجی به هر حال با اضافه شدن پودر ضد شستشو به (. N) تکمیلی نواحی دیگر به سري دوم و یا بعضا به سري

محسوس در خورند گمانه ها حاصل شد. حساسیت موضوع طرح اختالط بدلیل ریزش شدید آب و انجام عملیات حفاري و 

قرار داشت و این اتصال باید  از جنس بتن پالستیک تزریق زیر سطح آب و اینکه در انتهاي گمانه هاي سقفی مثلثی، دیوارآببند

 ایجاد سبب کننده روان فوق پایین، سیمان به آب نسبتهاي در که شد مشاهده ها آزمایش طی درد. به نحو مناسبی انجام بگیر

ثابت نگه داشته شد و  9.7گردید که نسبت  می هم از سیمان ریز و درشت دانه هاي جدایش باعث و شده شدیدي اندازي آب

مرحله به میزان مواد افزودنی طرح  39گیري حدود . البته با آزمون و خطا و نمونه تغییرکرد ضد شستشو درصد وزنی پودر

کیلومتري  39که از کارخانه سیمان فیروزآباد واقع در  2سیمان مصرفی از نوع سیمان معمولی پرتلند تیپ  اختالط رسیدیم.

 آب اهشک موارد اي پاره در و جریان زمان افزایش سبب باال سیمان به آب نسبتهاي در کننده روان پروژه تامین شد. فوق

 .است و مسئله خیلی مهمی است که باید قبل از رسیدن به مرحله نهایی اجرا با دقت روي آن کار شود شده اندازي

 هاي ویژگی هریک که باشند داشته شرکت توانند می گوناگون بانسبتهاي متنوع مواد سیمانی، پایه دوغاب یک اختالط درطرح

 دارد، وجود ویژگیها این اندازه گیري براي زیادي آزمایشهاي حاضر حال در که آنجا کنند. از می ایجاد دوغاب در متمایزي

  بود. خواهد نیاز پروژه با مطابق دوغاب، کیفیت تضمین و درست انتخاب ضامن آزمایشگاهی، مطالعات بکارگیري
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طهاي متفاوت انجام شده، نتایج دو آزمایش آب اندازي و قیف مارش که بر روي طرح اختال 9و شماره  1در شکلهاي شماره 

،  نمایش داده شده است. ممکن است دوغابی آب اندازي پائینی داشته باشد ولی از نظر آزمایش قیف مارش طبق استاندارد

در این صورت  زمان بیشتري را به خود اختصاص دهد و دوغاب غلیظ تر از نرمال تلقی گردد یا مادباالنس آن باالتر باشد که

 ن در درزه ها و میکرودرزه ها تاثیر گذاشته و شعاع نفوذ موثري نخواهد داشت. روي نفوذپذیري آ

 استاندارد  و مارش قیف از استفاده با جریان  زمانو  قرائت ساعت دو از پس ISRMدستورالعمل  و پیشنهاد طبقاندازي  آب

API است شده گیري اندازه. 
 

 

 

 متفاوت در زمانهای متفاوت درصدهای با دوغاب شستشوی ضد رپود شامل دوغاب اندازی آب میزان - 6 شماره شكل

 

 متفاوت درصدهای با دوغاب شستشوی ضد پودر شامل دوغاب برای ثانیه حسب بر مارش قیف - 7 شماره شكل
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رش و مادباالنس ) وزن مخصوص(،  در نهایت، طرح اختالط بهینه با در نظر گرفتن تمامی فاکتورها شامل آب اندازي ، قیف ما

 وزن سیمان انتخاب شد. %7با   Anti-Wash outطرح اختالط پودر ضد شستشوي دوغاب  

تمامی سایت هاي اجرایی که دربرگیرنده پنجره آبرفتی و گمانه هاي سقفی مثلثی آبدار بودند، به تفکیک در ادامه تحقیق 

 باز فضاهاي در لزوم در صورت معمول و بطور (W/C=0.5)سیمان نسبت هب آب مخلوط شامل تزریق دوغابآورده شده است. 

 است. رفته بکار بوده( ندرت به که) W/C=0.7 خورند و کم سنگی هاي محدوده در یا و پرخورند مقاطع براي W/C=0.4تا 

 وزنی %1 هم کمتر از نیاز درصورت و1100رئوبیلد روانساز افزودنی ماده سیمان وزنی %1 شامل عمدتاً مخلوط، این افزودنیهاي

سدیم می باشد. با توجه به تزریق زیر سطح آب و اینکه مخزن همیشه داراي آب بود، چندین  سیلیکات زودگیر مواد از سیمان

و در نهایت با توجه به نتایج حاصله از مجموع  امتحان شد Anti-Washoutطرح اختالط نسبت به درصد استفاده از پودر 

 مورد، تولید می نمود تیکسوتروپ دوغاب که (Anti-Washout) از پودر ضد شستشوي دوغاب %7دوغاب، نتایج آزمایشات 

طرح اختالط براي گمانه هاي سقفی  .شد جلوگیري دوغاب شستشوي نوع هر از آب جریان مقابل در و گرفت قرار مصرف

مشخصات و خورند گمانه هاي کنترلی که  2در جدول شماره  مشابه همین طرح است. مثلثی در سایتهاي مختلف سد تنگاب 

آورده شده است.  G-5در منطقه اي که بیشترین آبگذري را شامل می شود، یعنی گالري بعد  از زوج هاي اولیه اجرا شد، 

ولیه و همانطور که مشاهده می کنید خورند این گمانه هاي کنترلی بسیار باالست)در حد گمانه هاي اولیه(. در تزریقات گمانه هاي ا

  کنترلی اولیه از پودر ضد شستشو استفاده نشده است.
 

 G-5  یدر گالر های اولیه یکنترل یخالصه مشخصات گمانه ها -2جدول شماره 

 Take مالحظات

kg/m 
 سیمان مصرفی

kg 
 شماره گمانه عمق گمانه

 ابتداي پنجره آبرفتی 

 G-35سوي گالري 
171.7 4293 25 CHU-1 

 CHU-2 28 8553 305.4 میانه پنجره آبرفتی

 CHU-3 35 22126 632.17 میانه پنجره آبرفتی

 انتهاي پنجره آبرفتی 

 G-45سوي گالري 
154.06 4622 30 CHU-4 

 محدوده میانی پنجره

 آبرفتی نیاز به ترمیم دارد . 
 مجموع 118 39594 335

 

در  اتفاق افتاده و مقایسه بین آنها آورده شده است. G-5خالصه اي از عملیاتی که در پنجره آبرفتی گالري  3در جدول شماره 

خورند زوج گمانه هاي اولیه و زوجهاي ثانویه کاهش محسوسی مشاهده شده است.تزریق در زیر سطح آب و فشار آب مخزن و 

 Takeبراي رونداینکه تزریقات تاثیر در خورند سري بعدي گمانه ها نداشته است )دلیل استفاده از عبارت تاثیري نداشته  است 

عالوه  استفاده شد. AWA-100سري هاي مختلف که کاهشی نبوده و قابل اغماض است(. در سري تکمیلی از پودر گمانه هاي 

در نقاط مختلف و اینکه تمامی گمانه ها به دیوار آببند ) نقطه  Nبر کاهش هزینه هاو پس از تزریق گمانه هاي کنترلی تکمیلی 

وري باال (نفوذ کردند، لذا مشاهده می شود که کاهش محسوسی داشته اند. در کنترلی هاي نهایی به ضعف پرده و با سیمان خ

کیلوگرم آن صرف پر کردن مقاطع، نشتی ها و  12کیلوگرم درهر متر رسیده ایم که عدد خیلی کوچکی است و حدود  11عدد 

 استفاده شده است.AWA-100 از پودر  Nمیلی یا پرت پمپ تزریق و مسیر بوده است. از زوج هاي ثانویه به سري تک
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 G-5 گالری مثلثی سقفی های گمانه در تزریق و حفاری عملیات بندی جمع خالصه -3جدول شماره 

 

 Take مالحظات

kg/m 

سیمان مصرفی 
kg 

متراژ 

 حفاري

تعداد 

 گمانه
 نوع گمانه

 زوجهاي  اولیه  120 3365 1201188 357 سیمان خوري در بخش آبرفتی بیشتر از سنگی

 کنترلی اولیه 4 118 39594 335 محدوده میانی پنجره آبرفتی  آبگذر می باشد

 زوجهاي ثانویه  78 1954 581500 298 سیمان خوري در پی سنگ آهکی

 Nسري تکمیلی  40 1040 105040 101  

 کنترلی ثانویه 12 366 7700 21 متري تست لوژان گرفته شد 2توپر و در مقاطع 

 کنترلی نهایی 2 72 1200 16  

 

 

انجام شده است. G-5 توسط نمودار خطی مقایسه اي بین سري هاي مختلف گمانه هاي اجرا شده در گالري  3در شکل شماره 

 کامال مشخص است. Nکاهش خورند میانگین از سري زوجهاي ثانویه به تکمیلی 
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  G-5 گالری مثلثی سقفی های گمانه در ه خورندمقایس  - 8شكل شماره  

 

اثربخشی استفاده شده که  (Anti-Wash out)تکمیلی از پودر ضد شستشوي دوغاب زوج گمانه هاي ثانویه و سري 2در جدول شماره

   تی را داشتیمآبرف هدر این گالري کمترین میزان آبگذري از پنجر است.   نسبت به سري زوجهاي اولیه کامال مشهود آنهاخورند 

  .(  G-5و   G-35) نسبت به گالري هاي
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 G-45 گالری مثلثی سقفی های گمانه در تزریق و حفاری عملیات مشخصات خالصه -4 جدول شماره

 مالحظات
Take-kg/m  سیمان مصرفیkg نوع گمانه تعداد گمانه متراژ حفاري 

 زوجهاي اولیه 2*30 2700 490000 181.5 

 زوجهاي ثانویه 2*30 2670 160000 59.9 

 Nسري تکمیلی 2*19 2465 60560 24.6 

 
 مجموع 2*79 7835 710560 ***

 

تقسیم شده و در محدوده چهارگانه که براي این مقاله تعریف شده هر دو  G35-Bو  G35-A  بنام به دو قسمت G-35گالري 

که همین موضوع در  دو قسمت مذکور تقریبا یکسان است طبق مشاهدات پیزومترها، آبگذري هر واقع شده اند. Dدر محدوده 

از پودر  Nدر سري زوجهاي دوم و تکمیلی  7خورند گمانه هاي هر دو قسمت نیز تقریبا مشاهده می شود. در جدول شماره 

Anti-Wash out  .استفاده شد و در نهایت آببندي مناسب حاصل گردید 

 G35-A گالری در  مثلثی فیسق های گمانه مشخصات خالصه -5جدول شماره 

 Take مالحظات

kg/m 
 سیمان مصرفی

kg 

 متراژ 

 حفاري

 تعداد

 گمانه 
 گمانه  نوع

 زوجهاي اول  2*12 840 237840 238  

 زوجهاي دوم 2*12 860 110940 129  

 Nسري تکمیلی  2*8 560 16240 29 آببندي مناسب 
 

مین علت جهت بررسی دقیق تر در این تحقیق به دو قسمت انتها و ابتدا می باشد و به ه G35-A طوالنی تر از G35-Bگالري 

 آورده شده است. 9و  1که خالصه اي از مشخصات و نتایج این تقسیم بندي، در جدولهاي شماره  تقسیم بندي شدند

 G35-B گالریابتدای  در  مثلثی سقفی ترمیمی های گمانه مشخصات خالصه -6جدول شماره 

 Take مالحظات

kg/m 

 سیمان مصرفی

kg 

 متراژ 

 حفاري

 تعداد

 گمانه 

 نوع

 گمانه 

 زوجهاي اول  2*20 840 237840 238  

 زوجهاي دوم 2*20 860 210940 245  

 Nسري تکمیلی  2*10 560 136240 243  

 کنترلی اولیه 4 120 10560 88 طرح اختالط با پودرضد شستشو

 کنترلی نهایی 6 180 4140 23  
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 G35-Bگالري  با نمودارخطی مقایسه اي بین میزان سیمان خوري درگمانه هاي سري مختلف درابتداي 7ماره درشکل ش

مشاهده می شود. در زوجهاي اولیه، کنترلی هاي اولیه و زوجهاي ثانویه هر چند با فاصله هاي زمانی مختلف تزریقات انجام 

روز بوده است( ولی تاثیري در سیمان خوري  79ري ها حداقل شده )تراز سطح آب دریاچه متفاوت بوده و فاصله زمانی س

استفاده شده  Anti-Wash outو کنترلی ثانویه از پودر   Nنداشته و دوغاب تزریق شده شسته شده است. در سري تکمیلی 

 که این استفاده و تغییر رویه کامال مشخص است.

 

 

  G35-B گالریابتدای در  مثلثی سقفی های گمانه در ورند مقایسه خ - 9شكل شماره 

شده  آورده 9در جدول شماره  G35-Bخالصه اي از مشخصات و سیمان خوري در گمانه هاي سقفی مثلثی انتهاي گالري 

 G35-Bري علیرغم اینکه آبگذري از این منطقه نسبت به ابتداي گالدر زوجهاي اولیه  Anti-Wash out است. استفاده از پودر

)نسبت به وزن سیمان(  %9و  %7درصد کاهش یافته است. البته طرح اختالط با پودر  39درصد کمتر بود ولی خورند  27 حدود

بسیار رضایت بخش تر از طرح دوغاب با  %7در این قسمت استفاده شد. در مجموع نتایج آزمایشات طرح اختالط با دوغاب 

 بود. %9پودر 
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 G35-B گالری انتهای در مثلثی سقفی های گمانه مشخصات خالصه -7جدول شماره 

 Take مالحظات

kg/m 

 سیمان مصرفی

kg 

 متراژ

 حفاري 

 تعداد

 گمانه 

 نوع

 گمانه 

 زوجهاي اول 2*20 1600 76800 48 طرح اختالط با پودرضد شستشو

 زوجهاي دوم 2*10 800 14400 18  

 

 گیرینتیجه -6
ل از تزریق انجام می شود. بعضی اوقات مقادیر نفوذپذیري بزرگ ولی میزان جذب سیمان کم است. آزمایشات نفوذپذیري قب -1

    که تراوایی به دلیل مسیرهاي آب خیلی زیادو خیلی ریزاست که در واقع   بیان می کندتفسیر زمین شناسی این وضعیت 

وضعیت معکوس مقادیر کم نفوذپذیري و جذب زیاد  می توانند آب را جذب ولی به سختی قادر به عبور دادن سیمان هستند.

سیمان تنها در چند مورد کم مشاهده گردید. تقریبا تمامی گمانه ها موقع حفاري ریزش آب داشتند و مقادیر خروجی آنها 

در  AWA-100 است. باید درصد استفاده از پودر  تشکیل دهنده یک رابطه مشخص و متناسب با مقادیر آزمایشات نفوذپذیري

گمانه هاي آبدار تزریق شده و کنترل کامل روي آنها انجام شود و درصد آن در طرح اختالط دوغاب بر اساس  دوغاب مصرفی

 نوع درزه ها و فشار جریان آب مشخص شود.

ه درروند اجراي عملیات تزریق در استفاده از پودر ضد شستشوي دوغاب مالحظه گردید که خورند گمانه هاي سري اولیه ک -2

استفاده شده، کاهش محسوسی نسبت به سري بعدي خود داشته است. این   AWA- 100 در طرح اختالط آنها از این پودر

 کامال مشهود بود. ،روند در کلیه گمانه هاي آبدار گالري هاي مختلف

 AWA- 100شوي دوغاب وذپذیري )لوژان( در گمانه هایی که در مرحله قبلی تزریق در آنها از پودر ضد شستفآزمایشات ن -3

 استفاده کرده اند، روند به شدت کاهشی داشته است.

نوع به دوغاب اضافه شود، یک نوع دوغاب پایدار تشکیل داده و در برابر جریان آب از هر  AWA- 100 زمانی که پودر  -2

 وند، مشخص است.شستشوي دوغاب جلوگیري می کند که اثر آن در گمانه هایی که سري بعدي حفاري و تزریق می ش

شده توسط گمانه هاي سقفی مثلثی حفاري شده و طرح اختالط  ایجاد آببند پرده مثبت و موثر عملکرد نتایج، بیانگر -7

 باشد. می در گمانه هاي آبدار(  AWA- 100  )مناسب و استفاده از پودر ضد شستشوي دوغاب

کیلوگرم در هرمتر بود. در گمانه هاي کنترلی اولیه  379حدود   G-5خورند در گمانه هاي سقفی مثلثی سري اول در گالري -1

این کاهش ناگهانی بدلیل استفاده از پودر ضد . رسید 191به  Nو در سري تکمیلی  273، در زوجهاي ثانویه به  337به 

لوگرم در هر متر کی  11و  21 به شستشوي دوغاب می باشد. خورند در گمانه هاي کنترلی ثانویه و کنترلی نهایی به ترتیب

رسید. شناخت الیه بندي سنگ و طرح اختالط دقیق ) البته آزمون وخطا براي رسیدن به طرح اختالط تزریق مناسب و درصد 

 در جاهایی که ریزش آب شدید از گمانه هاي سقفی داشتیم، زمان بر بود ولی در نهایت بسیار موفقیت آمیز  AWA-100بهینه 
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د رنیوي خلخال که مخزن این سدها آب داگشی چندین پروژه بزرگ ملی نظیر سد رودبال داراب ، سد و الگویی براي عالج بخ

 و می بایست ، کار عالج بخشی بدون خالی کردن مخزن انجام می شد( به این مهم انجامید.

ن به آببندي مناسب در استفاده از پودر ضد شستشوي دوغاب با توجه به صرفه جویی در هزینه و زمان ) با توجه به رسید -9

البته قیمت  سایر موارد افزودنی به طرح دوغاب( بسیار موفقیت آمیز و به صرفه بوده است. وزمان کمتر و مصرف سیمان کمتر 

نسبت به سایر افزودنی هاي مهمول به دوغاب در طرحهاي اختالط شامل سیلیکات سدیم، روان کننده ها،  AWA-100پودر 

مالحظه است ولی از آنجائیکه باعث کاهش مصرف سیمان، کاهش عملیات پرهزینه حفاري و از همه ژل میکروسیلیس قابل 

 مهمتر صرفه زمان و کیفیت کار می شود، بسیار مناسب است.

 دانه هاي ریز نسبت به درشت دانه هاي مورد در بیشتري جدایش باعث کننده روان فوق که شد آزمایشات مشاهده طی در -3

 ریز دانه هاي و شده نشین ته سیمان درشت دانه هاي کننده روان فوق استفاده از هنگام که طوري د، بهمی گرد سیمان

 مقایسه در ریزدانه سیمان هاي مورد در کننده روان فوق از استفاده رسد می نظر به مانند. بنابراین می معلق همچنان سیمان

 توجه به سیمان معمولی مورد استفاده در این پروژه تحقیقاتی باعث  این موضوع با .است سودمندتر دانه درشت سیمان هاي  با

شد که درصد فوق روان کننده در حدود یک درصد نگه داشته شود و بدلیل سهولت اجرا و تاثیر بهتر، به همراه پودر ضد 

 ه و سپس به محل گمانه ارسال می گردد.شستشو در محل سانترال دوغاب سازي به مخلوط اضافه شود

سیلیکات  .داد کاهش آنی گیرش حد در و کنترل را ها دوغاب گیرش زمان می توان سیلیکات سدیم با داد آزمایشات نشان -7

 با درصدهاي متفاوت، آزمایشات مختلف انجام شد. AWA-100 و براي پودر ضد شستشو استفاده شد %1به میزان کمتر از 

 

 مراجع

[1] Ewert ,F .K. Rock Grouting with emphasis on dam site , Berlin.1995. 

 .1391مطالعات مرحله یکم، طرح سد مخزنی تنگاب فیروزآباد، مهندسین مشاور آب نیرو،[ 2]

پایان نامه دانشگاه شیراز. بخش  زمین  بررسی هیدروژئولوژیک و هیدروشیمیایی چشمه ها و پیزومترهاي تاقدیس فیروزآباد، .کریمی،ح [3]

 .1391شناسی،

 .1371، گزارش عملیات اجرایی ترمیمی تنگاب فیروزآباد، زمان آب منطقه اي فارسسا [4]

 .1379،ایران ژئوتکنیکملی چهارمین کنفرانس  رسولپور.ك. بررسی فرارآب در مخزن از پنجره هاي آبرفتی،کوشامنش.م.  [5]
 

  

www.SID.ir

http://www.SId.ir



