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  شبكه هاي آبياري و زهكشي  -اجراي بندكشي كانالهاي بتني روباز

  شبكه آبياري پاياب سد دوستي و دشت باهوكالت: مطالعه موردي 
  

  داود آزاد
  سرپرست بخش مديريت طرحها –دانشگاه فردوسي مشهد  –كارشناس عمران 

  شركت مهندسي مشاور طوس آب -امور آبياري و زهكشي 
  رضا جوادي پرتو

  سرپرست نظارت مقيم –دانشگاه فردوسي مشهد  –كارشناس آبياري 
  اور طوس آبشركت مهندسي مش -شبكه آبياري پاياب سددوستي فاز يك اجرايي بخش بهبود

  
  :چكيده 

با عنايت به تكنولوژي فعلي موجود در كشور براي اجراي بتن ريزي كانالها ، وجود درزهاي طولي و 
، اين درزها با ) الينينگ ( در كانالهاي روباز بتني اجتناب ناپذير مي باشد كه پس از اجراي بتن پوشش  يعرض

ذا انتخاب مصالح مناسب براي اين مهم از جايگاه ويژه اي و ماسه آسفالت پر مي گردد ل كيماستمصالحي همچون 
دار است در نتيجه بررسي مواردي  نظير شرايط جوي، روش اجرا، بار مالي و ساير مشخصات فني مربوط به ربرخو

  .اين مهم براي تعيين مناسب نوع مصالح ضروري مي باشد
و يا ماسه ) توليدكارخانه (  كيتماسدر حالت كلي مي توان گفت كه اين درزها در حال حاضر با 

به جهت بار مالي و مشكالت فهرست بهايي و تنوع آن در بازار و  كيماستمي شوند كه البته استفاده از  رپآسفالت 
  كانالها در كليه پروژه هاي كشور  با ماسه آسفالت اجرا % 95ساير عوامل مهم ، به حداقل رسيده و بيش از 

عي مي گردد معايب قراردادي واجرايي استفاده از پركننده ماسه آسفالت بررسي و در در اين مقاله س.مي گردند 
  .نهايت راهكار اجرايي وقراردادي پيشنهادي ارائه گردد

  
  .ماسه آسفالت ،درز ، كانال روباز بتني: كلمات كليدي 
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  :مقدمه 

اجرايي موجود ،  اجراي درزهاي طولي و عرضي در كانالهاي بتني بدليل مالحظات فني وروش هاي
براي كنترل تركهاي طولي يا عرضي ناشي از جمع شدگي امري اجتناب ناپذير و ضروري مي باشد لذا ضروري است 
نوع مواد و روش اجراي آن در پركردن اين درزها بطور جدي مد نظر قرار گيرد كه متاسفانه  در فهرست بهاء و 

ت فني و روش اجراي مشخصي براي انجام اين مهم ارائه نشده و قراردادهاي موجود ، هيچگونه مشخصا 108نشريه 
است لذا در هر كارگاه به سيلقه افراد فني موثر و شرايط و امكانات موجود پيمانكار و عمدتاً با تعجيل و در انتهاي 

  .گيرد انجام مي) جهت آماده سازي شبكه براي تحويل ( زمان پروژه 
ازه هاي مربوط به شبكه  مي تواند شامل درزهاي اجرايي ، درزهاي انواع درزهاي موجود در كانالها و س

انبساط و درزهاي انقباض باشد كه  بحث اين مقاله عمدتاً شامل درزهاي انقباض خواهد بود كه محل و فاصله و 
سازمان برنامه و البته با  108و   USBRمشخصات اين درزها با عنايت به توصيه هاي كلي نشريه هايي نظير 

، درجه حرارت و حتي سازگاري پوشش بتني با بستر خاكي زير آن  و ساير  يياجرا وحاظ نمودن شرايط اقليمي ل
  .موارد خواهد بود

 الزم به توضيح است كه درزهاي انبساط مربوط به فصل مشترك سازه ها و الينينگ بتني كانالها  نظير
و دراين نقطه هيچ گونه اتصالي بين بتن طرفين درز وجود  خواهد بود) تبدل ورودي و خروجي در پلها و آبگيرها  ( 

 . مناسب پر گردد  ماستيكت كه با سنداردو توصيه اكيد اين ا
  
 

 
 اجراي درزهاي طولي و عرضي توسط دستگاه الينر                                      

 
  :اين مقاله شامل سه بخش زير مي باشد

  ).براي مصرف درزبندي(آسفالت مصالح مصرفي در توليد ماسه  -1
 .انجام آزمايشات اوليه و ارائه راهكارهاي پيشنهادي  -2
 نتيجه گيري -3

 
  :مصالح مصرفي در توليد ماسه آسفالت : بخش اول  -  1
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طيف گسترده اي ازخواص مواد را مي بايد در اين بخش مورد بحث و بررسي قرارداد ليكن به جهت 
برروي قير بعنوان يكي از مواد اصلي تشكيل دهنده هر آسفالت ، خواهد جمع بندي سريعتر مطلب ، عمده بحث 

  .بود
ي كه بررسي و انتخاب نوع و درصد قير مصرفي را در درزبندي مشخص مي نمايد شامل ميزان ئاز جمله پارامترها

تلف ، تحمل حل شدن در آب ، پايداري در برابر هوازدگي و نور مستقيم خورشيد ، كارايي الزم در شرايط جوي مخ
  .درجه سانتيگراد مي باشد -15 درجه سانتيگراد و تا+ 45درجه هاي تا  

بر خالف مصالحي همچون سيمان ، آرماتور ، بتن كه بطور منظم و با دقت ويژه اي بطور مستمر كنترل  مي گردد ، 
  متاسفانه اين مهم مد نظر قرار نگرفته و موجب تخريب زودرس آن خواهد بود 

ت موجود در انتخاب نوع  قير و و روش اجراي  ماسه آسفالت در نظر گرفته شده براي پر كردن درزها  اهم مشكال 
  :، بشرح ذيل مي باشد 

كيفيت و رده بندي قير كه يكي از عوامل مهم و مصالح اصلي ماسه آسفالت است، همچون سيمان و  ،نوع -1
  .آرماتور چك نمي شود

روژه بررسي و انتخاب نمي گردد بطوريكه درسه منطقه گرمسير نوع قير متناسب با شرايط اقليم هر پ -2
و مناطق گرم نسبتاً شديد و سرد ) خشك شدن وترك خوردن ( ، سردسير شديد ) روان شدن (شديد 

 .گردد  مشاهده مي)تخريب زودرس ( نسبتاً شديد 
 .ابه قبلي ستفاده از حدس و تجارب نامشاانتخاب نادرست مقدار و درصد وزني قير و بعضاً با -3
 .استفاده از هر نوع ماسه موجود در كارگاه  -4
موجود درماسه  فيلرالزم در تهيه ماسه آسفالت و بسنده كردن به  فيلرفراموش شدن درصد وزني  -5

 .كارگاهي
 .روش حرارتي نادرست  و غير قابل كنترل  قير و ماسه آسفالت  -6
 .بطور مستمرو توزين  براي اختالط دقيق مصالح مختلف  كيلرعايت نشدن  -7
آموزش داده شده به عوامل  روش اجراي سليقه اي و كامالً ابتدايي بجاي روش برنامه ريزي شده و -8

 .اجرايي
فواصل كاري زياد و  بيش از اندازه اي كه درجه حرارت الزم و كافي در قير و مخلوط ماسه آسفالت بتواند  -9

 .دماي مطلوب خود را حفظ نمايد 
  .افي داخل درزها براي چسبيدن قشر  قير به بتن و سپس ماسه آسفالت به قيرمشكل عدم تميزكاري ك -10
  .كم اهميت ديده شدن عمليات درزبندي با ماسه آسفالت در مقايسه با ساير عمليات  -11
  .انجام درزبندي در ماههاي انتهايي كار و بعضاً پائين آمدن مضاعف دقت در اجراي آن  -12
كه كارهاي ديگر عمدتاً نيمه فعال است و وجود ) فصل سرما ( انجام درزبندي در ماههاي پاياني سال  -13

  .مشكالتي نظير درجه حرارت كم محيط ، خيسي مصالح ماسه و غيره 
ايجاد آلودگي محيط زيست ، با عنايت به عدم اجراي مناسب اين درزبندي در چند سال اول بهره  -14

  .مراه آب وارد اراضي كشاورزي مي شوده سفالت كامالً رها شده و بهبرداري ، ماسه آ
و عدم دقت در رعايت ) كه در كارگاهها به وفور مشاهده ميشود (اضافه كردن موادي نظير گازوئيل  -15

 .اصول فني ، قطعاً موجب تخريب زودرس آن خواهد بود
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   :بخش دوم  – 2

انجام آزمايشات اوليه و ارائه راهكارهاي پيشنهادي و در نهايت انجام آزمايشات تكميلي براي  -1 – 2
 ) :در دست انجام ( روش  انتخابي 

 
جمع آوري اطالعات توسط شركت محترم مديريت منابع آب ايران از استانهاي مختلف و انجام زون بندي  -1

شرايط جوي و اقليمي و ارائه مشخصات قير مناسب براي تهيه و اجراي ماسه آسفالت  كشور با توجه به
  .و زون   در هر منطقه

  توان يك بازه از مشخصات قير و مصالح را تعريف نمود و مشخصات بديهي است براي هر استان واقليم مي
  .دقيق تري  نيز  توسط مشاورين محترم در محل پروژه انجام گيرد  

  )مناطق سردسير( وش توليد و اجرا در هواي سرد شديد ارائه ر -2
 )مناطق گرمسير( ارائه روش توليد و اجرا در هواي گرم  شديد  -3
 .ارائه روش توليد و اجرا براي شرايط توام سرد و گرم مانند خراسان  -4
 .ارائه روش توليد و اجرا براي مناطق معتدل -5
و ساير مراجع ذيربط در سطح كشور و  108ظير تعريف روش اجرا و تجهيزات الزم در نشريه هايي ن -6

 .تعريف دقيق تر توسط مشاورين در مشخصات فني و خصوصي قراردادها
 .تعريف بازه زماني و دمايي مناسب براي اجراي ماسه آسفالت در نشريه ها و مشخصات فني قراردادها  -7
هسازي و تخصصي كردن آن براي با اقتباس از كارها و مشخصات فني الزم در را( تعريف آزمايشات الزم  -8

 .، براي استفاده از ماسه آسفالت سرد و گرم) ماسه آسفالت كانالها 
اجباري شدن ارائه مستند سازي براي روش اجراي مراحل مختلف عمليات  اجرايي شبكه هاي آبياري و  -9

محترم  زهكشي بخصوص بندكشي هاي كانالها توسط مشاورين  و ايجاد يك بانك اطالعات در مديريت
 .منابع آب كشور و امكان استفاده مشاورين و پيمانكاران محترم با امكان پرسش و پاسخ
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اجراي آزمايشي چند  پانل و بررسي اوليه محل درزهاي طولي در سطح بتن پوشش و بررسي كارشناسي  -10
حذف و آمارگيري از محل ترك ها و نهايت تعريف محل دقيق درزهاي انقباض طولي در كانالها براي 

 .ترك ها و يا ايجاد ترك باقيمانده در محل درزها
 .تهيه و اجراي ماسه آسسفالت سرد و حذف مشكالت حرارتي و تجهيزات نامناسب موجود   -11

 
 

 نمونه هاي ساخته شده ماسه آسفالت
  
  :روش پيشنهادي اجراي ماسه آسفالت - 2- 2

  :مراحل اجراء 
  .ه شرايط جوي و مصالح موجود در منطقه انتخاب نوع قير و نمره الك ماسه با توجه ب -1
و درحد قابل قبول براي اجراي ) هرچه كمتر بهتر ( تميز كاري محل درزها در فواصل مناسب  -2

  .مستمركار ، ترجيحاً با برس و كمپرسور هوا 
  .اجراي يك قشر قيرحرارت داده شده  در فواصل مناسب پس از تميز كاري الزم و مطمئن -3
و  ر مالي شده با ماسه آسفالت آماده شده و كنترل حداقل و حداكثر دماي قيرپركردن  محل درز قي -4

  .آسفالت 
اي با آن كه درز اجرا شده  شمشهترجيحاً آرماتور صاف با يك شماره كمتر از (  شمشهانجام تراكم با  -5

  ).است 
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 نمونه هاي ساخته شده ماسه آسفالت
  

  :ده نمونه هاي  آزمايشي ساخته ش -3-2

بااستفاده ازماسه طبيعي توليده شده در كارگاه  و ماسه هاي الك شده با شماره هاي مختلف و ماسه  -1
بادي موجود در منطقه و استفاده از درصد قيرهاي مختلف نمونه هايي ساخته شد و بهترين نمونه  با 

  )رقي% 15ماسه الك شده و.( عنايت به شرايط موجود و شرايط قابل اجرا انتخاب شد
با توجه به تعجيل در اجراي بندكشي ها ، استفاده از قير امولوسيون  براي توليد ماسه آسفالت سرد  -2

براي قسمتي از شبكه نيز مورد آزمايش قرار گرفت  كه اجراي آن موجب  گرديد كه ضعف در تهيه و 
ر  محل درزها تجهيزات حرارتي نيز از ميان برداشته شود، همچنين مشكالتي نظير  روان شدن قير د

  .و شكل ظاهري نامناسب آن نيز مرتفع گرديد
ساخته شده باآسفالت گرم و سرد را براي مدت حدود يكماه درآب قرار داديم تا با شرايطي  مونه هاين -3

  !مشابه  كانالهاي آبياري كنترل و بررسي شود كه متاسفانه جواب مناسبي نداد
 ) :هي كارگا ماستيك(توليد مصالح درزبندي كارگاهي  -4

  يك واحد :    70-60قير 
  نيم واحد:  پودر سنگ  
 .نيم واحد  ،كه  با وجود  حرارت الزم اختالط انجام مي گيرد:  سيمان       
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 بصورت دستياجراي درزهاي طولي و عرضي                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  

 ماسه آسفالت نمونه هاي ساخته شده
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  نتيجه گيري نهايي :   بخش سوم   -  3

   .مشخص شدن و كنترل  مشخصات  فني الزم تك به تك مصالح و روش اجراي پركننده -1
كنترل دقيق توسط دستگاه نظارت با اهميت ويژه در مراحل مختلف كاري و لزوم آموزش پرسنل اجرايي  -2

 .پيمانكار 
ندكشي با ماسه آسفالت و احتراز  از هدر دادن منابع ملي و ، حذف ب 2و 1در صورت عدم تامين موارد  -3

صرف زمان و ريال توصيه مي شود ليكن در اين حالت پيشنهاد مي گردد از  پر كردن  درزهاي ياد شده  
موجود در انهار كه موجب انسداد ترك ها در محل درزها خواهد )  ترجيحا رس دار( با گل و الي طبيعي
  .ي كاهگل با رس مناسب استفاده گردد شد و يا تهيه و اجرا

  :مراجع  -4

 گزارش مستند سازي درزهاي اجرائي شبكه آبياري دشت باهوكالت -
 گزارش مستند سازي درزهاي اجرائي شبكه آبياري دشت سرخس  -
 گزارش مستند سازي درزهاي اجرائي شبكه آبياري دشت چمچمال -
 نمونه هاي ساخته شده آزمايشگاهي  -


