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  نخستسخن 
هـاي کـاري و صـنایع صـدق      ارتقاي دانش و مهارت جز از طریق انتقال علم و تجربه میسر نیست. این امر درباره همه رشته

ها نیز تأکید گردیده است. اصوالً یکی از وظایف دارندگان دانش و مهارت، نشـر آن   سوگندنامه بسیاري از حرفهکند و در  می
کنـد، بلکـه در ایـن     هاي فعال اقتصادي است. این انتشار نه تنها به پیشبرد آن حرفه کمـک مـی   به سایر آحاد جامعه و بنگاه

گـردد. در صـنعت    شود و بـه ارتقـاي کیفـی وي منتهـی مـی      قد کشیده میها و سوابق اجرایی ناشر نیز به ن فرآیند دانستنی
ساختمان نیز مانند سایر صنایع انتقال علم و تجربه موجب رشد کیفی و کمی ایـن صـنعت و بهبـود شـرایط کسـب و کـار       

  شود. می
ي کوچـک و بـزرگ نیـز    ها نماید، اشتغال به پروژه همانگونه که تحصیل علم فرصتی است که جامعه براي آحاد آن فراهم می

فرصتی است که کشور براي پیمانکاران و مشاورین و سازندگان فراهم نموده است. لذا انتقال دانش و تجربه کسـب شـده از   
هاي خـاص   ها رسالتی است که بر دوش فعاالن صنعت احداث قراردارد. شرکت بلندپایه که از ابتدا با انتخاب پروژه این پروژه

هـاي   المللی نیز درگیر جنبه دائمی با مسایل عدیده ساخت و ساز در کشور بوده و اخیراً در عرصه بینطرح و اجرا در چالش 
انـدرکاران   هاي جـدي دسـت   مرزي گردیده است، انتقال دانش و اطالعات را یکی از مسئولیت هاي برون مختلف کار در پروژه

هاي خود دسـت زده   یریت ساخت و ساز به نشر دانستنیصنعت احداث تلقی نموده و در راستاي ارتقاي توان مهندسی و مد
 است.   

توان به پروژه برج میالد، مخازن سوخت مـدفون   هایی که توسط شرکت بلندپایه طراحی و اجرا شده است می از جمله پروژه
ـ اشاره نمـود. همچنـین    هاي سیکل ترکیبی ه مترو و نیروگا هاي ها و ایستگاه تونلبتنی، پل کابلی اللی،  پیمـان اینگونـه   وع ن

  کند. مشارکت می MEPCFهاي  شرکت بلندپایه در پیماناخیراً بوده و  EPCها عموماً بصورت طرح و ساخت یا  پروژه
یکی از مباحث روز مدیریت پروژه، بحث مدیریت دانش است. مفاهیم مدیریت دانش حـول در اختیـار داشـتن و در جریـان     

گیرنـده و  هـاي یاد  ها به سـازمان  چرخد؛ بدین معنی که سازمان داخل و خارج آن میقرار دادن دانش و تجربیات سازمان در 
  یابند. شوند و در این فرآیند ارتقاء می یاددهنده تبدیل می

هـاي خـود را در    آموختـه  هاي ضمنی به دانش عینـی، شـرکت بلندپایـه تجربیـات و درس     با هدف نشر دانش و تبدیل دانش
مقاالتی است که در این مجامع ثبـت و  تالش دهد. ماحصل این  تبر داخلی و خارجی ارائه میها و مجامع علمی مع کنفرانس
  .اند ارائه گردیدههاي علمی  در کنفرانساست که اخیراً حاضر مشتمل بر تعدادي از این مقاالت  نشریهشود.  ارائه می

هـا و نظـرات خـود در قالـب      نعکـاس آموختـه  ضمن دعوت کلیه همکاران شرکت بلندپایه اعم از مدیران و کارشناسان براي ا
هاي مهندسین مشاور و پیمانکار و سازنده تقاضـا داریـم بـا اظهـارنظر      مقاالت علمی و فنی، از همکاران خود در سایر شرکت

  راجع به شکل و محتواي نشریه و ارسال مقاالت خود ما را در پربارتر کردن آن یاري نمایند.
و باعـث ارتقـاي   انـدرکاران   سایر دسـت هاي  آموخته چکی باشد براي انتقال تجربیات و درسکو مشوقامید داریم این حرکت 

  .سطح دانش متخصصین صنعت احداث گردد
  

  شرکت بلندپایه مشاور مدیرعامل
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هاي بزرگ صنعت  اجرایی در پروژه هاي روشایگاه مدیریت ج
  1ساخت

 3دیبا ، امیر امیري2، آرش صادقی1فرد بهروز امین

  عضو هیأت مدیره شرکت بلندپایه1
  شرکت بلندپایهپل اللی ریزي پروژه  مدیر فنی و برنامه 2

 بلندپایهکارشناس فنی شرکت  3

 

  
 

 چکیده
هاي سـاخت   هاي بزرگ صنعت ساخت عالوه بر احجام مصالح به کار رفته در آن به منابع الزم براي روش هزینه اجراي پروژه

 چنـد  -معیـاره  چنـد  مقایسـه  یک نوعی به اجرا، هاي روش ها مقایسه و اجراي آنها نیز بستگی دارد. از اینرو در اینگونه پروژه
 مـورد  کیفیت -ایمنی -هزینه -زمان بهینه حالت یک یافتن براي مختلف هاي روش معـایب و مزایــا آن طی که هدفه است

هاي بـزرگ صـنعت سـاخت و     هاي ساخت و اجرا در پروژه گیرند. در این مقاله به شرح اهمیت مدیریت روش می قرار بررسی
هـاي   ر ابتـدا برخـی از نکـات مهـم و مـؤثر در روش     شود. بدین منظو لزوم دیدگاه سیتماتیک و فرآیندي به آنها پرداخته می

کن  هاي خنک اجرایی در چند پروژه بزرگ انجام شده توسط شرکت بلندپایه از جمله برج میالد تهران، پل کابلی اللی و برج
گیـري حـوزه جدیـد مـدیریت      نیروگاه بیستون معرفی شده و سپس نتایج به دست آمده ذکر خواهد شد. در بخـش نتیجـه  

  اي اجرایی به همراه فرآیندهاي آن در بخش الحاقی ساخت استاندارد مدیریت پروژه معرفی و پیشنهاد خواهد شد.ه روش
  
 

  هاي خاص اجر ریت پروژه؛ تکنولوژي: مدیریت روش ساخت و اجرا؛ صنعت ساخت؛ فرآیندهاي مدیکلمات کلیدي
    

                                                   
  ارائه شفاهی - 1391اردیبهشت  14و  13 -دانشگاه امیرکبیر پردیس بندرعباس  -مقاله دومین کنفرانس مهندسی و مدیریت ساخت  1



ریت روش  4 گاه مدـی ـاي  جاـی ـروژهه ـاخت اجـرایی در پ زرگ صنعت س   هاي ـب
 

 متر 240قالب لغزنده برج در تراز تقریبی    1شکل 

باالبري سنگین ساختمان رأس برج   2شکل  

 مقدمه -1
هاي بزرگ صنعت سـاخت بـا    هاي اجرایی در پروژه روش

فـرد بـودن آنهـا، از اهمیـت زیـادي      توجه به منحصر بـه  
هـاي   برخوردار اسـت. ایـن اهمیـت ناشـی از تـأثیر روش     

گیري از جملـه هزینـه،    هاي مهم تصمیم اجرایی در حوزه
ریزي، اجرا و کنترل پروژه  زمان، کیفیت در مراحل برنامه

است. در پروژه برج میالد تهران بدنه اصلی با اسـتفاده از  
بـرج بـا اسـتفاده از روش     قالب لغزنـده، سـاختمان رأس  

و باالبري سبک و دکل آنـتن بـا    ترکیبی باالبري سنگین
اند. در پروژه  استفاده از روش باالبري تلسکوپی اجرا شده

پل کـابلی اللـی عرشـه فلـزي پـل بـا اسـتفاده از روش        
اجرا شده است. در پروژه نیروگاه  و طره نامتقارن پیشرانی

بـا اسـتفاده از   کـن هیپربولیـک آن    بیستون بـرج خنـک  
تکنولوژي پیشرفته در قالب لغزنده اجـرا شـده اسـت. در    
ــدگاهی   ــا دی همگــی ایــن مــوارد، روش انتخــاب شــده ب
سیستماتیک و فرآیندي و مقایسه چند روش پیشنهادي 
برگزیده شده است. نتایج حاصل از این دیـدگاه تـأثیرات   
مهمی بر زمان، هزینه، کیفیت، ایمنی، تدارکات و منـابع  

    نیاز محصوالت پروژه داشته است. مورد
  
هـاي اجرایـی    و روش  هـا  معرفی پـروژه  -2

  انجام شده شرکت بلندپایه
  برج میالد تهران -2-1
متر بدنۀ اصلی بتنی و  315متر ( 435ارتفاع برج میالد  

تن،  150،000متر دکل آنتن) است. وزن کل سازه  120
مترمکعـب و   63،000ریزي کل پـروژه حـدود    حجم بتن

باشـد. در   تـن مـی   13،000وزن آرماتور مصـرفی حـدود   
هاي اجرایی سه قسمت بدنه  پروژه برج میالد تهران روش

اصلی برج، ساختمان رأس و دکل آنتن مورد توجه بـوده  
  است.  

ترین بخش باربر برج است که  بدنۀ اصلی برج میالد مهم 
         هـاي فوقـانی را بـه    کلیه بارهاي جانبی و ثقلـی قسـمت  

کنـد. ایـن قسـمت بـا اسـتفاده از       فونداسیون منتقل می
تغییرات خاص در تکنولوژي قالب لغزنده اجرا شده است. 

هاي مختلف در سازه بر آمدگی و فرو رفتگی مقطع، پیش
پیچیــدگی سیســتم و قطعــات قالــب و ملحقــات آن     

متـر   240قالب لغزنده در تراز تقریبی  1افزاید. شکل  می
  دهد. را نشان می

  
  
  
  
  
  
  
  
هــاي  ســاختمان رأس بــرج از جــنس فــوالدي و ســقف  

طبقات آن به صورت کامپوزیت است. ایـن سـاختمان در   
مترمربـع بنـا شـده و     12000طبقه و سطح زیربناي  12

برداري است. سـاختمان   ترین بخش برج از نظر بهره اصلی
در پنج مرحله باالبري و نصب شده اسـت. سـه   رأس برج 

مرحله آن به صورت باالبري سنگین و دو مرحلـه آن بـه   
صورت باالبري سبک انجام شده اسـت. در روش بـاالبري   
سنگین قطعات ابتـدا در پـاي بـرج مونتـاژ و سـپس بـه       

هاي مخصوص باالبري بـا   هاي متصل به جک وسیله کابل
شوند و  تقل و نصب میحرکت روي بدنه به تراز نهایی من

در روش باالبري سبک قطعات به صورت مجـزا از پـائین   
شـوند.   برج توسط تاورکرین به بـاال منتقـل و نصـب مـی    

عملیات باالبري سنگین سـاختمان رأس بـرج را    2شکل 
  دهد. نشان می
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 عملیات نصب دکل آنتن برج میالد   3شکل

 پل کابلی اللی   4شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
متـر و وزن تقریبـی    120ارتفاع  کل آنتن برج میالد بهد

هاي اجراي پیشنهادي دکل ترکیـب   تن است. روش 400
باشد. نصب دکل آنـتن در دو   باالبري سنگین و سبک می

مراحـل   3مرحله و به روش باالبري سـنگین است.شـکل   
  نصب دکل را نشان می دهد.

  پل کابلی اللی -2-2
، گتونـد  سد کیلومتري باالدست محور 15محل پروژه در 

  و  اللی بین کیلومتري باالدست پل موجود 3حدود  در
   

  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هـا و   سـلیمان و نـوع پـل، عرشـه فلـزي بـا پایـه        سجدم

ایـن پـروژه از    اي است. هاي ترکه هاي بتنی و کابل پایلون
برداري قـرار گرفتـه اسـت و در     مورد بهره 90مرداد سال 

مهرماه همان سال به عنـوان سـازه برتـر بتنـی از لحـاظ      
در پـروژه پـل   طراحی کیفیت، مدیریت انتخـاب گردیـد.   

 یـک (شـامل   يعرشـه فلـز   ییاجرا يها روش یالل یکابل
  خواهد شد. ی) بررسيو دو قسمت کنار یانیقسمت م
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پیشرانی عرشه کناري پل اللی   6شکل  

مقطع عرشه پل اللی   5شکل  

  
  
  
  
  
  

هاي ساخت و اجراي هر بخش از پل اللی با در نظر  روش
آوري در اجـرا،  گرفتن اولویت ساخت، اصول طراحـی، نـو  

و همچنـین بـا    پـروژه و کارگـاه  هاي شرایط و محدودیت
ینه هدف دستیابی همزمان به کیفیت مطلوب و هزینه به

 پـل  يکنـار  يها عرشهد. ان در فرآیند ساخت تدوین شده
ورق  یـر متـر و از نـوع ت   100شامل دو قسمت بـه طـول   

در امتداد پـل   یطول یرهستند. عرشه شامل دو ت يفوالد
 هسـتند.  یکـدیگر متـر از   4به فواصـل   یعرض یرهايو ت

مقطـع   5است. شـکل   يا مقطع عرشه پل از نوع صندوقه
   .دهد یعرشه را نشان م

هاي پیشـنهادي بـراي اجـراي ایـن قسـمت از پـل        روش
اي قطعات، پیشـرانی تـدریجی هسـتند.     شامل نصب طره

 پیشرانی سازه فـوالدي عرشـه بـه معنـی بـه حرکـت در      
تا اسـتقرار در موقعیـت    به وسیله جک یا وینچ آوردن آن
زي که از هر وزن نهایی نیمی از عرشه فل .است مورد نظر

 300شود حـدود   رانده می پیشها  سمت دره بر روي پایه
و  03/0که با احتساب ضـریب اصـطکاك    ؛تن خواهد بود

تن  15تا  10بینی نشده نیاز به اعمال  هاي پیش وضعیت
  نیرو خواهد داشت.

  مزایاي روش پیشرانی عبارتند از:
هـاي   به جک ساده هستند، و وسایل مورد استفاده بسیار

فلـزي و   هـاي  شرانی، وسایل کاهش اصـطکاك، دماغـه  پی
 شوند. هاي موقت براي کاهش تنش محدود می پایه

اجراي عرشه نیازي به اجراي مسیرهاي دسترسی و سکو 
هاي عمیق و پر آب مزیـت   ها ندارد که براي دره بین پایه

 آید. بزرگی به شمار می

  
  

  
  
  
  
  
  

رونده امکـان اجـراي قطعـات     پیش اي برخالف روش طره
 متر وجود دارد. 30بلند عرشه تا حدود 

ــا روش ــه ب ــره در مقایس ــاي ط ــیش ه ــده، روش  اي پ رون
 پیشرانی سرعت اجرایی بیشتري دارد.

با توجه بـه همزمـانی عملیـات اجرایـی عرشـه و اجـراي       
 یابد. پایلون، زمان ساخت کاهش می

نصـب  روش پیشرانی ایمنـی بیشـتري نسـبت بـه روش     
 اي دارد. طره

نسبت بـه نصـب    یشرانیفراوان روش پ یايبا توجه به مزا
انتخـاب   يکنار يها عرشه ياجرا يروش برا ینا ي،ا طره

  شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  

 قطعـه  21متـر شـامل    256دهانه میانی پـل بـه طـول    
هـاي کنـاري اســت.    و مقطـع آن مشـابه عرشـه    فـوالدي 

هاي پیشنهادي براي اجـراي عرشـه میـانی شـامل      روش
اجراي طره نامتقارن، باالبري سنگین و پیشرانی کامل به 

 شود. هاي کناري می همراه عرشه

روش طره نامتقارن مقایسه معیارهاي مختلف با توجه به 
 7شـکل   ترین روش اجراي عرشه میانی پل است. مناسب

اي نامتقارن در عرشه میانی پـل اللـی    عملیات نصب طره
  دهد. را نشان می
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 اي نامتقارن در عرشه میانی پل اللینصب طره   7شکل

 عملیات راهبري قالب لغزنده (نیروگاه بیستون)   8شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 نیروگاه حرارتی بیستون -2-3
کن نیروگـاه حرارتـی بیسـتون بـر روي      وسته برج خنکپ

شـود.   متر اجرا مـی  155تا  25شکل در تراز  Xهاي  پایه
شیب، ضخامت و قطر این سازه در ارتفـاع متغیـر اسـت.    

اي پوسته با استفاده از قالب لغزنده با طراحی خـاص  اجر
انجام شده است. ویژگی مهـم اجـراي ایـن سـازه بـزرگ      
بودن ابعاد مقطع افقی نسبت به ارتفـاع سـازه اسـت کـه     
برقراري صلبیت و یکپـارچگی جـانبی سیسـتم قالـب را     

هاي مربـوط بـه قطـر    کند. براي رعایت تلرانس دشوار می
وعـه قالـب، قرائـت مسـتمر     مقطع و شـاقول بـودن مجم  

مختصات نقاط پوسته و مقایسـه آن بـا مقـادیر طراحـی     
نشـان داده   8شده الزامیسـت. اجـراي پوسـته در شـکل     

  شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ها و فرآیند انتخـاب روش   تحلیل گزینه -3

  اجراي مناسب
روش اجراي مناسب در یـک بخـش از پـروژه بـه نحـوي      

  است که کیفیت اجرا، زمان، هزینه و منابع مصرفی به 
واســطه آن بهینــه شــوند. همچنــین مســائل مربــوط بــه 
ایمنی، محیط زیست، شرایط جغرافیایی، امکانات کارگاه، 

دوین روش اجـرا مهـم هسـتند.    تدارکات نیز در تهیه و ت
تواند سازنده  اولویت و اهمیت هر کدام از عوامل مؤثر، می

، اجـرا  روشهاي اجرایی باشد. هـر   دامنه وسیعی از روش
هـاي مختلـف    هـاي متعـددي از حـوزه    مبتنی بـر ورودي 

هاي  خروجی نهایی تمام تالشو به نوعی  مدیریت پروژه،
  .است مدیریتیسازمان یافته 

 انتخـاب،  هـا و رسـیدن بـه بهتـرین     یـل گزینـه  براي تحل
بـراي  فرآیندهایی منطبق بر پیکره دانش مدیریت پـروژه  

 يهافرآیندمند در نظر گرفته شد.  بررسی اصولی و قاعده
 هاي فرآینـدي کـوچکتر   گروه باتوانند  یم پروژه تیریمد

ــه  ــازین، برنام ــامی    آغ ــی و اختت ــی، کنترل ــزي، اجرای ری
، ابـزار و  هـا  يورود ،يگروه فرآینـد هر سازماندهی شوند. 

فرآیندهایی  مخصوص به خود دارند. يها یخروج وفنون 
در نظر گرفته شده که منجر بـه تـدوین، اجـرا و کنتـرل     

 شـوند  هاي ساخت و اجرا در طول مدت پـروژه مـی   روش
ریـزي و تـدوین روش اجـرا، تضـمین و      برنامهعبارتند از: 

 ارت بـر عملیـات  انجام عملیات روش اجرا، کنتـرل و نظـ  
  روش اجرا، مستندسازي و ثبت در دانش سازمانی.
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 بیانیه محدوده و شرح محصول.1
 منابع موجود یا قابل تأمین.2
 دانش موجود.3
 شرایط کار و پیمانکار.4
 هاي فرآینديسایر خروجی.5
 قیدها و فرضیات.6

  هاورودي
 گیريهاي تصمیمروش.1
 دانش و فناوريمهارت، .2
 مذاکرات و قضاوت کارشناسی.3
 افزار مهندسی و طراحینرم.4
 مهندسی ارزش.5

  ابزار و فنون
 روش ساخت و اجرا.1
 روش کنترل و نظارت بر اجرا.2
بـــه روزآوري ورودي ســـایر   .3

 فرآیندهاي مدیریتی

 هاخروجی

   هاي اجرا تعامالت مربوط به گروه فرآیندي برنامه ریزي و تدوین روش   9شکل
 ریزي و تدوین روش اجرا فرآیند برنامه -3-1

پیش از آغاز تدوین یک روش اجرا باید مقدمات طراحـی  
بخش مورد نظر به پایان رسـیده باشـد. یـک روش اجـرا     

ها، منـابع   ها، محدوده ممکن است تغییراتی را در طراحی
هـا و   فرضیات و مشخصـات سـایر بخـش    مصرفی و سایر

هاي پروژه ایجاد کنـد. تعـامالت مربـوط بـه گـروه       حوزه
 9هاي اجرا در شـکل   ریزي و تدوین روش فرآیندي برنامه

  نشان داده شده است.
ریزي و تـدوین روش   هاي برنامه ورودي -3-1-1

 اجرا 

شـامل اطالعـاتی    بیانیه محدوده و شرح محدوده:. 1
 فیخـدمت را توصـ   ایـ محصول  کیکه مشخصات است 

محصـول بـا    کیانجام شود تا  دیکه با يکار؛ یا کنند یم
داده  لیـ مشـخص شـده، تحو   يو عملکردهـا  اتیخصوص

 .شود

این منابع شـامل فهرسـت    منابع اجرایی و مصرفی:. 2
آالت و مصـالح مصـرفی    تجهیزات، نیروي انسانی، ماشین

مـورد  مورد نیاز و موجود جهت اجراي بخش یا محصـول  
  نظر هستند.

هاي نـوین سـاخت و    ها، شیوه فناوري دانش موجود:. 3
هـا و همچنـین    اطالعات به روز مدیریت و ساخت پـروژه 

تجربیات اجرایی و دانش سـازمانی در ایـن بخـش جـاي     
  دارند.

: شرایط و موقعیتهـاي خـاص   شرایط کار و پیمانکار. 4
  درهاي پروژه  ها و ضرورت کاري و کارگاهی یا محدودیت

  
  

  
  خاصی در طراحی، اجرا و کنترل کند.

 ریسـا  ياهنـد آیفر :هـاي فرآینـدي   سایر خروجی .5
 دیـ تول ییهـا  یخروجـ  مـدیریت پـروژه   دانـش  يها حوزه

و تـدوین   يزیـ ر از برنامـه  یکه به عنوان بخشـ  ندینما می
هـاي   براي مثال، خروجـی  .هستند مورد توجه اجرا  روش

ریزي زمانی، مالی و منابع پروژه در نحوه  مربوط به برنامه
 گیري راجع به اجراي هر بخش تأثیرگذار هستند. تصمیم

 خـاص  تیمحـدود  کیـ  د،یق کی قیدها و فرضیات: .6
 کیـ  ،مثـال  يگذارد. برا یاست که بر عملکرد پروژه اثر م

اسـت کـه بـه     یتیشـده محـدود   نیـی تع شیبودجه از پ
 نیمربـوط بـه محـدوده، تـأم     يهـا  انتخاب زیاد،احتمال 

 کنـد.  یرا محـدود مـ   گـروه و...  يزمانبند ی،انسان يروین
 يزیــر هســتند کــه در فرآینــد برنامــه یعــواملفرضـیات  

 بر تمـام فرضیات  شوند. یم یتلق یقطع ای یواقع ح،یصح
از  یبخشـ گذارنـد و   یپـروژه اثـر مـ    يزیـ ر جوانب برنامه

  پروژه هستند. ندهیفزا لیتفص
ریزي و تدوین روش  ابزار و فنون برنامه -3-1-2

 اجرا
ها عمـدتاً مبتنـی    این روش گیري: هاي تصمیم روش. 1

دهی هستند. در مواردي کـه   اي و اولویت بر فنون مقایسه
انتخاب به بررسی عوامل مـؤثر متعـددي نیازمنـد اسـت،     

ره کـاربرد بیشـتري   گیـري چنـد معیـا    هاي تصمیم روش
 دارند.

هـاي روز   شـامل فنـاوري   مهارت، دانش و فناوري:. 2
، دانش آکادمیک یا تجربـی و مهـارت و تجربـه یـک     دنیا

هاي خاص اجـرا   پیمانکار در استفاده از تجهیزات یا شیوه
 شود. می
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 اجراروش ساخت و .1
 فهرست منابع موجود.2

  ورودي ها
 اخذ تأییدات الزم پیمان.1
 هاي اجراییتوجیه گروه.2
 هاها و چک لیستتهیه نقشه.3
 سایر فرآیندهاي مدیریتی پروژه.4

  ابزار و فنون
 اجراي روش تدوین شده.1
 مستندســـازي تغییـــرات و .2

 )as builtاصالحات (

 خروجی ها

 گروه فرآیندي تضمین و انجام عملیات روش اجراتعامالت مربوط به    10شکل

استفاده از نظـرات   :مذاکرات و قضاوت کارشناسی. 3
دارنـد، یـک   خاص تجربه و مهـارت  افرادي که در زمینه 

 ابزار ارزشمند است.

نرم افزارهاي طراحی  افزار مهندسی و طراحی: نرم. 4
طراحی و بازمهندسی براي  يریزي به عنوان ابزار برنامه و

 شوند. استفاده میزمان کم و با سهولت زیاد در 

ــی ارزش:. 5 ــه مهندس اي از  مهندســی ارزش، مجموع
سازي اهداف معینـی   براي بهینه یافته راهکارهاي سازمان

هـاي سـاخت    از فرآیند پروژه و کـاهش همزمـان هزینـه   
نــوآوري در بکــارگیري منــابع اســاس ایــن روش، اســت. 

هـاي تلفیقـی و ابتکـاري بـراي      موجود و استفاده از شیوه
هـاي   و در واقـع، یکـی از روش  طـرح  ي هـا  کاهش هزینه

  بازمهندسی طرح است.
ریزي و تدوین روش  هاي برنامه خروجی -3-1-3

  اجرا
مهمترین خروجی ایـن بخـش،   روش ساخت و اجرا: . 1

مدرك روش ساخت و اجراي محصول است. این مـدرك  
ــروي  حــاوي تمــام مصــالح، تجهیــزات، ماشــین  آالت، نی

انسانی، زمان و هزینه مورد نیاز ساخت یک محصـول بـه   
  آن است. يهاي اجرا ها و شیوه اضافه فناوري

ایـن مـدرك شـامل     نظارت بر اجرا:روش کنترل و . 2
تمام موارد الزم جهت کنترل و نظارت بر مراحل سـاخت  
  و اجراست. نکات کنترلی، نقاط مرزي، شرایط الزم جهت  

  

  
  
  
  
  

 اجراي صحیح هر بخش، الزامات خاص ایمنـی، شـرایط و  
 آالت مــورد هـاي الزم بــراي تجهیـزات و ماشـین    حـداقل 
هستند کـه در ایـن مـدرك    و... از جمله مواردي  استفاده

  شوند. تشریح می
 به روزآوري ورودي سایر فرآیندهاي مـدیریتی: . 3

اجرا ممکن است منجـر بـه تغییـر در     هر تغییر در روش
ورودي سایر فرآیندهاي مدیریتی شـود. تغییـرات ایجـاد    

  .شوند میها، فرضیات و قیود ثبت  شده به صورت ورودي
 :اجراتضمین و انجام عملیات روش  -3-2

فرآیندي که براي اجراي روش ساخت محصول مورد نظر 
محصـول تـأمین    معرفی و تدوین شود تا الزامات ساخت

هاي این فرآیند در شـکل   ها، ابزار و خروجی وروديشود. 
  نشان داده شده است. 10
 کنترل و نظارت بر عملیات روش اجرا -3-3

هــاي  کنتـرل و نظـارت بــر اجـرا معمـوالً شــامل کنتـرل     
هاي کیفی اجرا، مصـالح، تجهیـزات،    برداري، کنترل شهنق

هـاي ایمنـی،    آالت و سـایر منـابع پـروژه، کنتـرل     ماشین
ظارت بـر عملیـات ویـژه سـاخت (در صـورت وجـود) و       ن

. تعـامالت ایـن   مراقبت و کنترل کیفی پـس از اجراسـت  
  نشان داده شده است. 11گروه فرآیندي در شکل 

  
  
  
  



ریت روش  10 گاه مدـی ـاي  جاـی ـروژهه ـاخت اجـرایی در پ زرگ صنعت س   هاي ـب
 

    
 روش ساخت و اجرا.1
 روش کنترل و نظارت بر اجرا.2
ــازي و  .3 ــتورالعمل مستندس دس

 سازي اطالعات یکپارچه
مدرك مستندسازي تغییرات و .4

  )as builtاصالحات (

  هاورودي
 سازيفنون مستند و یکپارچه.1
 افزارهاي مربوطهنرم.2
 

  ابزار و فنون
روش یکپارچه ساخت و اجراي .1

 هاي مختلف پروژهبخش
ــازمانی  .2 ــش س ــه روزآوري دان ب

 و اجرا مربوط به ساخت

 هاخروجی

دانش سازمانیتعامالت مربوط به گروه فرآیندي مستند سازي و ثبت در    12شکل  

    
 روش ساخت و اجرا.1
 روش کنترل و نظارت بر اجرا.2
 فهرست منابع موجود.3
 پروژه دستورالعمل هماهنگی.4
 هانامهاستانداردها و آیین.5

  هاورودي
 

 توجیه گروه نظارتی.1
 توجیه گروه ایمنی.2
ابـــزار و تجهیـــزات کنترلـــی و .3

 نظارتی

  ابزار و فنون
 صحیح روش ساختاجراي .1
 هاگزارش مغایرت.2

 هاخروجی
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 مستندسازي و ثبت در دانش سازمانی -3-4

هـاي سـاخت و    سـازي روش  پارچـه یکاین فرآینـد بـراي   
 هاي مختلف یـک پـروژه و   تدوین شده براي بخش اجراي

افزودن دانش مستند شده به مجموعـه دانـش مـدیریتی    
تعـامالت فرآینـدي ایـن گـروه در     رود.  سازمان بکار مـی 

  نشان داده شده است. 12 شکل
  
ــدگاه    -4 ــده از دی ــت آم ــه دس ــایج ب نت

  سیستماتیک و فرآیندي به روش اجرا
هاي مختلـف   رویکرد معرفی شده در فرآیند اجراي بخش

هاي ذکر شده مد نظر قرار گرفـت کـه نتیجـه آن،     پروژه
در  هاي دقیـق، جـامع، فکـر شـده و     تولید و تدوین روش

 هـا و  برخی موارد نوآورانه بـراي سـاخت و اجـراي سـازه    
هاي بررسی شده تأثیرات مستقیم  ساخت و اجرا در پروژه

جملـه   گیـري داشـت. از   و قابل توجهی بر عوامل تصمیم
این تأثیرات کاهش زمان ساخت عرشه فلزي پل اللـی از  

 10مــاه و همچنــین کــاهش هزینــه آن از  2مــاه بــه  6
  تند.میلیارد ریال هس 2 رد ریال بهمیلیا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  نتیجه گیري -5
ن تحقیق در حقیقت یک رویکرد براي مستندسـازي و  ای

ــدوین   منــد کــردن شــیوه قاعــده هــاي ســاختار یافتــه ت
هاي اجرا بر اساس فرآیندها و تعامالت پیکره دانش  روش

مدیریت پروژه است. پیشنهاد دهندگان این رویکـرد، بـه   
هاي  در پروژه هاي اجرا دنبال معرفی اهمیت جایگاه روش

ساخت و فراهم آوردن شرایطی براي نگاه اصولی به آن با 
سازي کل فرآیندهاي پروژه هستند؛ چرا کـه   هدف بهینه
هـاي   تـالش خروجی نهـایی تمـام    در حقیقت روش اجرا

 با برنامه به ساخت منجر که پروژه استدر طول  هدفمند
بکـارگیري   شـود.  مـی هاي پروژه  با کیفیت و بهینه بخش

اجـراي   هـاي مختلـف   فرآیندهاي معرفی شده در بخـش 
هاي دانـش مـدیریت    ها تأثیرات مستقیمی بر حوزه پروژه

پروژه از جمله زمان، هزینه، کیفیت و ایمنی داشته است. 
هاي مختلف این دانش با هم تعامل و بر  از آنجا که حوزه

هـاي اجرایـی نیـز     یکدیگر تأثیر دارند، لذا مدیریت روش
هاي دانش مدیریت پروژه  عنوان یکی از حوزهتواند به  می

  تلقی شود.

 تعامالت مربوط به گروه فرآیندي تضمین و انجام عملیات روش اجرا   11شکل
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 حوزه پیشنهادي روش اجرا در بخش الحاقی صنعت ساخت پیکره دانش مدیریت پروژه   13شکل

 عنـوان شـود کـه مبحثـی بـا      به همین علت پیشنهاد می
بینـی   هـاي پـیش   به حـوزه » ییهاي اجرا مدیریت روش«

شده دانش مدیریت پروژه در بخش الحاقی براي صـنعت  
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  1محور هاي پروژه مدیریت دانش در قراردادهاي برونسپاري شرکت
 4 دیبا امیر امیري 3 پور محمود نادري، 2، آرش صادقی1مود کتابچیمح

  شرکت بلندپایهریزي  معاون برنامه1
  شرکت بلندپایه معاون مهندسی2
  ریزي شرکت بلندپایه مدیر برنامه 3

  کارشناس فنی شرکت بلندپایه 4
  

  چکیده
 95تـا   85نماینـد، حـدود    را مـدیریت مـی   EPCهاي  هاي بزرگ در صنعت ساخت که بعنوان پیمانکار عمومی پروژه شرکت

دهند. فرآیند برونسپاري اگرچه داراي مزایاي بسـیاري از جملـه    هاي خود را بصورت برونسپاري شده انجام می درصد فعالیت
هاي سـازمانی دیگـر ماننـد مـدیریت دانـش       هاي سازمان است اما ممکن است مخالف برخی دیگر از استراتژي کاهش هزینه

هـاي برونسـپاري شـده خـود، فرآینـدي را در       سازي سیستم مدیریت دانش در فعالیت ت بلندپایه به منظور پیادهباشد. شرک
حوزه مدیریت قراردادهاي شرکت طراحی و با استفاده از ابزارهاي فناوري اطالعات در سازمان پیاده نموده است. این فرآیند 

، ایجاد چارچوب تحلیلی به منظور مقایسه قراردادهـاي مختلـف در   با هدف توسعه دانش تنظیم قرارداد و مسائل حقوقی آن
هاي مختلف سازمان و کسب دانش فنی تخصصی بکار گرفته شده در ضمن قرارداد ایجـاد شـده اسـت. نتـایج فرآینـد       پروژه

هـاي   اتژينشان داده است که شرکت بلندپایه توانسته است با مدیریت دانش در این حوزه، عالوه بر حرکت به سـمت اسـتر  
هاي خود موفق عمـل نمایـد؛ بعنـوان     کلی سازمانی و کسب و تولید دانش جدید، در استفاده از این دانش در مدیریت پروژه

نمونه مهندسی ارزش جامعی در مورد طراحی سازه و تأسیسات مکانیکی و برقی پارکینگ طبقاتی فرودگـاه مهرآبـاد انجـام    
یاز آن امکانپذیر نبوده است. در این مقاله فرآیند مدیریت قرارداد و مدیریت دانـش  شده که جز با داشتن دانش جامع مورد ن

  سازي و مزایاي بدست آمده آن در شرکت بلندپایه توضیح داده شده است. و نحوه پیاده
  
  

  برونسپاري، مدیریت قرارداد، مدیریت دانش، فناوري اطالعات، صنعت ساخت، شرکت بلندپایه واژگان کلیدي:
  

                                                   
 ارائه شفاهی - 1391اسفند  2و  1 -دانشگاه شهید بهشتی  -مقاله پنجمین کنفرانس مدیریت دانش  1



ـاري شـرکت  14 ـراردادهاي برونسپ ش در ق ریت داـن ـروژه محـور مدـی   هاي پ
 

 مقدمه -1
هـاي   هاي بزرگ صنعت ساخت معمـوالً در پـروژه   شرکت

ــته ــده و چندرش ــاي  پیچی ــب قرارداده  EPCاي و در قال
هــایی ماننــد نیروگــاه، ســد و  کننــد. پــروژه فعالیــت مــی

هاي آبی، کارخانجات بزرگ صنعتی، صنایع نفـت و   سازه
هـا هسـتند. ایـن     وژهگاز، متـرو و تونـل از ایـن نـوع پـر     

مـدیریت پـروژه یـا     ها بعنوان پیمانکاران عمـومی  شرکت
هـاي هـر    طرح را بعهده گرفته و بـا برونسـپاري فعالیـت   

بخش از پروژه، محصول یا خدمات مورد نیاز آن را تأمین 
هـا   توان گفـت در ایـن شـرکت    نمایند. در مجموع می می

 هـاي هـر پـروژه بصـورت     درصد فعالیت 95تا  85حدود 
شـود. ایـن فرآینـد در قالـب      فرآیند برونسپاري انجام می

هـاي دانـش    مدیریت تدارکات پروژه کـه یکـی از حـوزه   
مدیریت پروژه ذکر شـده در اسـتاندارد مـدیریت پـروژه     

   گنجد. است، می

  

 ها برونسپاري فعالیت -2
هـاي   برونسپاري به واگذاري انجام فرآینـدها یـا فعالیـت   

کننـده خـارجی تحـت     مینداخلی یک سازمان به یک تأ
یک قرارداد و به منظور ارائه محصول یا خدمت مشـخص  

ها در یـک سـازمان بـا     شود. برونسپاري فعالیت گفته می
وري (کاهش هزینه و افزایش تولیـد)،   هدف افزایش بهره

ها و تمرکز منابع  هاي دیگر سازمان گیري از تخصص بهره
شـود. در   هاي اصلی انجـام مـی   داخلی سازمان بر فعالیت

توان براي برونسـپاري تعریـف    یک فرآیند منطقی که می
  شود: نمود، مراحل زیر انجام می

  ها و الزامات آن تعیین دامنه برونسپاري، فعالیت -
 تعیین معیارهاي اصلی انتخاب و امتیازدهی -

 آوري پیشنهادها و بررسی آنها جمع -

 انتخاب برنده یا برندگان و مذاکره -

 قرارداد ارائه خدمات یا محصولعقد  -

 کنترل و نظارت بر نحوه عملکرد -

تحویل گـرفتن محصـول و خـدمات در یـک یـا چنـد        -
 مرحله

 اختتام قرارداد -

اگرچه در برونسپاري ممکن است افراد یـک سـازمان بـا    
مسائل فنی و جزئیات کمتري نسبت بـه حـالتی کـه آن    

ین مسئله نباید فعالیت را انجام دهند، درگیر باشند، اما ا
باعث شود که سازمان نسبت به محدوده برونسپاري شده 
دانشی نداشته باشد و مسـئولیت آن را بـر عهـده طـرف     

 قرارداد بگذارد.

توان به  توان گفت تنها در صورتی می از منظري دیگر می
یک برونسپاري مؤثر دست پیدا کـرد کـه سـازمان داراي    

  ر باشد.دانش کامل در زمینه محدوده مورد نظ
توان در سراسـر   براي رسیدن به یک برونسپاري مؤثر می

فرآیند برونسپاري یک فعالیت، رونـدي بـراي شناسـایی،    
  دریافت و ثبت دانش موجود در آن تعریف نمود. 

 

 ها مدیریت دانش در برونسپاري فعالیت -3
مدیریت دانش شامل تمام فرآینـدهاي شـناخت، تولیـد،    

ــ  ــت  انتشــار و اســتفاده از دان ــش در حقیق ش اســت. دان
اي از داده و اطالعــاتی اســت کــه بصــورت     مجموعــه

ساختاریافته پردازش شده و هدف آن ارائه درك و فهـم،  
 باشد.  تجربه و مهارت و تخصص در یک زمینه خاص می

(IRPA, 2006)  
هـاي یـک شـرکت     دانش موجود در برونسـپاري فعالیـت  

بنـدي   تـوان در سـه گـروه دسـته     بزرگ ساختمانی را می
  نمود:

دانش مربوط به تنظیم قرارداد، انواع قـرارداد و مسـائل    -
  حقوقی آن

ــا در     - ــه قرارداده ــل و مقایس ــه تحلی ــوط ب ــش مرب دان
 هاي مختلف پروژه

دانش فنی مربوط به تخصص اسـتفاده شـده در قالـب     -
 قرارداد

داده و اطالعات موجود در تمام مدارك و مستنداتی کـه  
شـود را   ي تولیـد و مبادلـه مـی   در یک فرآیند برونسـپار 

توان در یک پردازش جداگانـه و بـا ترکیـب تجربـه و      می
   سوابق گذشته تبدیل به دانش نمود.
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هاي پروژه در سازمان بلندپایهگردش کار انجام فعالیت   1شکل  

 تعریف فرآیند تولید دانش -4
توان به دو روش انجام  ها را می مدیریت دانش در سازمان

  داد:
استفاده از دانش موجـود : کـه شـامل دریافـت دانـش       -

 استفاده از آن است. بندي و موجود، دسته

: که شامل دریافـت داده و اطالعـاتی ماننـد     تولید دانش
تحقیـق، بررسـی تغییـرات، آزمـایش، نـوآوري و غیــره و      

 تبدیل آنها به دانش است.

توانند ترکیبی از دو روش فوق را  هاي مختلف می سازمان
هاي موفق یک روش را  استفاده نمایند اما معموالً سازمان

  (IRPA, 2006) دانند.  ح میبر دیگري ارج
  
 دانش نقش فناوري اطالعات در مدیریت -5

در حین فرآیند مدیریت دانش، فنـاوري اطالعـات بطـور    
اي به منظور ورود، پردازش ذخیره، توزیع دانـش   گسترده

رود. فنـاوري اطالعـات بعنـوان یکـی از عوامـل       بکار مـی 
هـا   سـازي مـدیریت دانـش در سـازمان     موفقیت در پیاده

ناخته شده است. فناوري اطالعات نقش مسـتقیمی در  ش
مدیریت دانش ندارد اما یک پروژه مؤثر مـدیریت دانـش   

  امکانپذیر نیست. ITبدون پشتیبانی و کمک 
هـاي   تواند در قالب ابزارهـا و زمینـه   فناوري اطالعات می

  مختلفی مورد استفاده قرار گیرد، مانند اینترنت،  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پایگاه داده و فضاهاي مجازي اشـتراك داده  افزارهاي  نرم
هاي سازمانی). استفاده از ایـن ابـزار باعـث     (مانند پورتال

جویی در زمان و هزینه شـده، خطاهـاي انسـانی را     صرفه
ــار  ــاربري مناســـبی در اختیـ  کـــاهش داده و رابـــط کـ

ــارت   ــش و مه ــا دان ــف ب ــرار   افرادمختل ــف ق ــاي مختل ه
اطالعـات در مـدیریت   مزایاي استفاده از فناوري دهد. می

  دانش عبارتند از:
یکپارچگی: به منظور اتصال اجزاي و خدمات مختلف بـه  
یکدیگر با هـدف اشـتراك منـابع اطالعـاتی و ارتباطـات      

 بصورت هوشمند و خودکار

هـاي کـاري: بسـتر فنـاوري اطالعـات       همکاري در گـروه 
امکانــاتی بــراي ایجــاد و تقویــت کــار تیمــی و اشــتراك 

هاي زمانی و مکـانی   آورد و محدودیت می اطالعات فراهم
 نماید. را حذف می

توانایی در مدیریت انبوه داده: فناوري اطالعات مـدیریت  
افزارهـاي   بندي و انتقال آنها بـه نـرم   ها و دسته انبوه داده

 دیگر را آسان نموده است.

امنیت: تعیین سطوح دسترسی مختلف، شناسـایی افـراد   
 غیرمجاز و دیگر امکانات

هـاي کـاربري    برداري آسان: طراحی رابـط  استفاده و بهره
  متفاوت براي کاربران مختلف
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)1387مدیریت دانش با استفاده از استدالل مبتنی بر موقعیت(گالبچی    2شکل  

در   پــروژه هــاي فعالیــت انجــام  رآینــد ف -6
 پایه بلند  هلدینگ 

 هـاي مـورد نیـاز هـر     ردش کار به منظور انجام فعالیتگ
نشـان داده   1پروژه در هلدینگ بلندپایه در شکل شماره 

ها از هلدینگ بلندپایـه   د، فعالیتشده است. در این فرآین
ها به  هاي زیرمجموعه منتقل شده و آن شرکت به شرکت

نوبه خود همه یا بخشی از فعالیت را به پیمانکـاران جـزء   
کننــد. در ایــن گــردش کــار نقــش و  دیگــر منتقــل مــی

ي هر سطح متفاوت بوده و اهـداف مختلفـی   ها مسئولیت
کنــد. یکــی از وظــایف مــدیریت هلــدینگ  را دنبــال مــی
هـاي   هـا از شـرکت   آوري اطالعـات و داده  بلندپایه جمـع 

زیرمجموعه، پردازش آنها و تولید دانش و بازتوزیع آن به 
  هاي زیرمجموعه است. شرکت

تـرین وظـایف    وظیفه مدیریت دانش کـه یکـی از اصـلی   
ها  بلندپایه است، نیاز به مدیریت انبوهی از دادههلدینگ 

هاي مختلف دارد. لذا ایجاد  و اطالعات از رشته و تخصص
سـاختار و فرآینـدي بـه منظـور پـایش دقیـق اطالعــات       

باشـد. فرآینـد مـدیریت و تولیـد دانـش در       ضروري مـی 
شرکت بلندپایه بر اساس اسـتدالل مبتنـی بـر موقعیـت     

  نشان داده شده است. 2بوده که در شکل شماره 
  همچنین به منظور مدیریت مؤثر و دستیابی به این  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هدف بکارگیري ابزارهاي سیستم اطالعاتی بسـیار مفیـد   
خواهد بود. در بخش بعدي فرآیند مـدیریت دانـش بکـار    

  شود. گرفته شده در هلدینگ بلندپایه تشریح می
فرآینـد  لزوم امکان مـدیریت و توسـعه دانـش در داخـل     

هاي شرکت بلندپایـه در نظـر گرفتـه     برونسپاري فعالیت
آوري و پـردازش   شده است. در این فرآینـد امکـان جمـع   

شود و تنها  اطالعات تولید شده در برونسپاري بررسی می
شـود کــه   در صـورتی نسـبت بـه برونســپاري اقـدام مـی     

  مدیریت دانش در آن امکانپذیر باشد.
  
ــدیریت  -7 ــد م ــش در  فرآین ــرکتدان  ش

    بلندپایه 
ظـور ایجـاد سـاختاري جهـت     در شرکت بلندپایـه بـه من  

شناسـایی، دریافـت، تولیـد و اسـتفاده از دانـش موجــود      
اي بـا همکـاري دفتـر     هـاي برونسـپاري پـروژه    درفعالیت

  مدیریت پروژه و واحد فناوري اطالعات آن تعریف شده
است. در این پروژه با استفاده از بستر مدیریت اطالعات  

SharePoint   به عنوان الیه پشتی در جریان اطالعـات و
بـه عنـوان رابـط     Microsoft Access 2010افـزار   نـرم 

کاربري و الیه جلویی اقـدام بـه ایجـاد سیسـتمی بـراي      
بندي تمام قراردادهاي منعقد شده در  آوري و دسته جمع
  هاي شرکت بلندپایه شده است. سپس اطالعات و  پروژه
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آوري شده طی یک فرآیند مورد پـردازش   هاي جمع داده
کنـد. ایـن    مطلوب را تولید می هاي قرار گرفته و خروجی

محــور بــوده و تمــام اطالعــات   سیســتم بصــورت پــروژه
نظـیم و  قراردادهاي منعقد شده از مرحله تعیین نیاز تا ت

انعقاد قرارداد و خاتمه یـافتن و ارزشـیابی طـرف پیمـان     
هـاي ایـن سیسـتم     خروجیتعیین و تعریف شـده اسـت.  

  شود: شامل موارد زیر می
  تولید قراردادهاي آماده بر اساس ماهیت آن -

سـازي قالـب و محتـواي قراردادهـاي      به منظـور یکسـان  
هـاي تابعـه آن    مختلف که در شرکت بلندپایه و شـرکت 

تیپ قـراردادي   10شود، این سیستم براي هر  منعقد می
ــین     ــرا، ماش ــد، اج ــی، خری ــده (طراح ــف ش آالت،  تعری

گذاري و...) قـرارداد را بصـورت آمـاده در اختیـار      سرمایه
ایط خصوصـی در آن توسـط   دهد و فقـط شـر   قرارداد می

ــی  ــیم م ــرفین تنظ ــد    ط ــتم فرآین ــن سیس ــود. در ای ش
نیازسنجی، تنظیم، اجرا، کنترل و اختتام قرارداد مطـابق  

شود. یکـی   انجام می PMBOKاستاندارد مدیریت پروژه 
هاي مهم در تیپ و یکسـان شـدن قراردادهـاي     از مزیت

مختلــف کــاهش مشــکالت ناشــی از مســائل حقــوقی و  
وده و فرآیند اجرا، کنترل و اختتام در شـرکت  قراردادي ب

 شود. بلندپایه با هزینه و زمان کمتري انجام می

  هاي مختلف تحلیل و مقایسه اجزاي قراردادها در پروژه -
مقایسه اجزاي قراردادي (مانند قیمت واحد، زمـان کـار،   
منابع پیمانکـار، شـرایط پرداخـت و...) در انـواع مختلـف      

تواند منجـر   طالعات موجود در آنها، میقرارداد و تحلیل ا
به تولید اطالعات و دانـش مفیـدي در زمینـه قـراردادي     
شــود؛ کــه بــه نوبــه خــود در مــؤثرتر کــردن و افــزایش  

  وري قراردادهاي مشابه کاربرد دارد. بهره
  
  
  
  
  
  

  استخراج دانش فنی طرف قرارداد -
در فرآیند هر قـرارداد کـه منجـر بـه ارائـه محصـول یـا        

شود، استفاده از دانش فنی و تخصصی طرف  خدماتی می
باشـد. در طـی ایـن     قرارداد یکی از موضوعات مهـم مـی  

فرآیند، دریافت، ترکیب و تولید و تکمیـل دانـش جدیـد    
ها،  شود. مستنداتی اعم از مشخصات فنی، نقشه انجام می

و همچنـین برگـزاري    Final bookدفترچه محاسـبات،  
طـرف قـرارداد مهمتـرین ابـزار      جلسات و تبادل نظـر بـا  
  دریافت دانش فنی است.  

افزارهـاي مشـابه    افـزار نسـبت بـه نـرم     از مزایاي این نرم
  توان به موارد زیر اشاره نمود: مدیریت قرارداد می

افزار در شرکت بلندپایه بدین معنی که  بومی بودن نرم -
قرارداد در آن  تمام موارد مورد نیاز شرکت براي مدیریت

اي وجود نـدارد. رابـط    بینی شده و هیچ مورد اضافه پیش
کاربري آن به نحوي طراحی شده است که کار کردن بـا  

 افزار بدون دانش زیادي امکانپذیر است. نرم

افزار عالوه بـر مـدیریت قراردادهـا کـه یکـی از       در نرم -
اسـت،   PMBOKهاي مدیریت پروژه در استاندارد  حوزه

، زمان و کیفیت محصول و هاي مهم هزینه مدیریت حوزه
بینـی شـده اسـت؛     خدمات ارائه شده در قرارداد نیز پیش

که عالوه بر کمک به مدیریت یکپارچگی پروژه، منجر به 
 شود. ها در کل پروژه می مدیریت بهتر این حوزه

نمایی از رابط کـاربري سیسـتم را نشـان     3شکل شماره 
  دهد. می
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 نمایی از رابط کاربري سیستم طراحی شده 3شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مطالعات نشان داده اسـت ارتبـاط مسـتقیم و چهـره بـه      
چهره عامل اصلی انتقال دانـش بـوده و حـدود دو سـوم     

 ,Lewis) شـود،   دانش از طریق این ارتباط منتقـل مـی  

و از آنجا که در یک فرآیند برونسپاري این ارتباط (2005
هاي انتقال دانـش در ایـن    شود، فرصت بسیار کمرنگ می
 از حالت درونسپاري خواهد بود.حالت بسیار کمتر 

ــد    ــه در فرآین ــرکت بلندپای ــن مشــکل ش ــع ای ــراي رف ب
هـاي انتقـال    برونسپاري خود، به مدیریت دانش و فرصت

آن توجه بسیار داشته و عملی شدن برونسپاري را منـوط  
به داشتن شرایطی مناسب براي مدیریت دانـش دانسـته   

  است.
دانـش بـا    مشکل دیگري که شرکت بلندپایه در مدیریت

آن مواجه بوده است، وجود دانش خاموش در ذهن افـراد  
باشـد. ایـن دانـش معمـوالً از      مختلف درگیر در پروژه می

یک فرد به فـرد دیگـر منتقـل شـده و سـازوکار تعریـف       
 دسازي آن وجود ندارد. همچنین فـرد اي براي مستن شده

داراي دانش (که معموالً افراد با تجربه هستند) از وجـود  
 نش یا نیاز دیگران به آن دانش آگاهی نداشته یا انتقالدا

 دشـوار  آن دانش از ذهن افراد بصورت مستند شده کاري
  )Lewis, 2005( است. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي بودن هلدینگ بلندپایه  همچنین به علت ماهیت پروژه
هـر پـروژه، نقـل و انتقـال      و موقتی بودن افراد حاضر در

افراد متخصص در سازمان گریزناپذیر بوده و ممکن است 
شرایط ناپایداري در مدیریت صحیح اطالعات و دانش در 

  هر پروژه بوجود آورد.
به منظور جبران کمرنگ شدن ارتباطات چهره به چهـره،  

گیري از دانش خاموش افـراد و همچنـین غلبـه بـر      بهره
ــدار،  ــه ســازماندهی ورود و  شــرایط ناپای شــرکت بلندپای

پردازش داده و اطالعـات در پایگـاه قراردادهـا را طـوري     
تنظیم نموده است که بتوانـد در جهـت ایجـاد و توسـعه     

  هاي مرتبط حرکت نماید. دانش در حوزه
اي از کاربرد سیستم طراحی شده، مهندسی  بعنوان نمونه

 ارزش انجـام شــده در مرحلـه طراحــی پـروژه پارکینــگ   
طبقاتی فرودگاه مهرآباد ذکر خواهد شد. در ایـن پـروژه   

به هلدینگ بلندپایه واگذار شده است،  BOTکه بصورت 
بلندپایه مدیریت اجرایـی پـروژه را بـه شـرکت فرودیـار      

جموعه خـود اسـت،   هاي زیرم بلندپایه که یکی از شرکت
  منتقل نموده است.
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نیاز پـروژه  هاي مورد  شرکت فرودیار بلندپایه نیز فعالیت
هــا و  را در قالـب قراردادهـاي مختلــف بـا دیگــر شـرکت    

ــام    ــارج از آن) انج ــا خ ــه ی ــی بلندپای ــاران (داخل پیمانک
روند حرکت داده و اطالعـات   4دهد. در شکل شماره  می

  هاي مختلف نشان داده شده است. بین شرکت
دانش تأسیسات مکانیکی در مورد تهویه هـوا و سیسـتم   

ه تنهایی به لزوم طراحـی و اجـراي   اطفاء حریق هر یک ب
هاي جداگانه تهویه و اطفاء حریق تأکیـد دارنـد،    سیستم

شـوند،   اما هنگامیکه این دو دانش با یکدیگر ترکیب مـی 
 توان سیستم اطفاء شود که می اي انجام می طراحی بگونه

 جویی قابـل تـوجهی   حریق را بکلی حذف نموده و صرفه
همچنـین   ا صورت پـذیرد. در هزینه با رعایت استاندارده

 کنتـرل دقیـق و دانـش     ترکیب دانش طراحـی سیسـتم  
شود که  طراحی تهویه هوا منجر به طراحی سیستمی می

بصورت هوشمند تهویه هواي پارکینگ را مدیریت نموده 
برداري سیسـتم   درصدي در بهره 80جویی  و باعث صرفه
  شود. تهویه هوا می

  
  
  
  
  
  

کیب دانش طراحی معماري و اي دیگر، تر به عنوان نمونه
طراحی سیستم تهویه هوا منجر بـه طراحـی کـل سـازه     
پارکینگ به نحوي شده است که در برخی طبقـات نیـاز   

  به سیستم تهویه هوا نباشد.
دفتــر مــدیریت پــروژه بلندپایــه کــه یکــی از واحــدهاي 

هـاي موجـود در شـرکت     هلدینگ است، اطالعات و داده
 ه بعنـوان مشـاور طراحـی   را (کـ  طرح و توسعه بلندپایـه 

 آوري نمـوده، و  پروژه به آن برونسپاري شده است) جمـع 
 سپس با پـردازش و بکـارگیري آنهـا در مهندسـی ارزش    

  طراحی پارکینگ نتایج چشمگیري بدست آورده است.
 در این فرآیند بلندپایه بـا ایفـاي نقـش مـدیریت دانـش     
 توانسته است فرآیند طراحی پارکینگ را بهبود بخشـیده 
و در نهایت دانش بوجود آمده را به شرکت طراح منتقـل  

 توانـد در فرآینـدهاي دیگـر سـازمان     این مورد می نماید.
اتفاق افتاده و منجر به افزایش دانش سازمانی و اسـتفاده  

  وري سازمان شود. از آن در افزایش بهره
  

  
  
  
  

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  

 طبقاتی فرودگاه مهرآباد جریان اطالعات در قراردادهاي پروژه پارکینگ   4شکل



ـاري شـرکت  20 ـراردادهاي برونسپ ش در ق ریت داـن ـروژه محـور مدـی   هاي پ
 

 گیري نتیجه -7
از آنجا که بازار رقابتی امروز مبتنـی بـر دانـش و دانـایی     

باشد، مدیریت دانش و بکـارگیري عملـی آن یکـی از     می
هـا اسـت. ایـن نیـاز در شـرکت       هاي مهم سازمان چالش

بلندپایه بصورت دانـش طراحـی، دانـش قـرارداد، دانـش      
دانـش مـدیریت پـروژه و دیگـر     اجرا، دانش تأمین مالی، 

ها ظهور پیدا کرده و مدیریت ارشد بلندپایه توجـه   دانش
سازي ایـن   اي به آن دارد. از عوامل موفقیت در پیاده ویژه

تــوان بــه تعهــد و حمایــت مــدیریت ارشــد،  فرآینـد مــی 
شناخت و درك صحیح از مفاهیم مدیریت دانش و ایجاد 

بلندپایـه بـا   بستر مناسب اجرایـی اشـاره نمـود. شـرکت     
سازي عملی فرآیند مدیریت  تعریف صحیح اهداف و پیاده

هـاي   دانش در سـازمان خـود بـه دنبـال تجمیـع دانـش      
موجود در سازمان و تولید دانش جدیـد و توزیـع مجـدد    

باشد. ایـن دانـش    هاي زیرمجموعه خود می آن به شرکت
هـاي سـازمان و    به نوبه خود در مهندسی ارزش فعالیـت 

گیري صـحیح   وري آن و در کمک به تصمیم افزایش بهره
گیـرد. بکـارگیري ابـزار     مدیران مورد اسـتفاده قـرار مـی   

مناسب فناوري اطالعات بـا ایجـاد سـاختار و چـارچوبی     
هاي همه افراد سـازمان را بـه    تواند تالش تعریف شده می

سمت برآیند مثبت و در جهت دستیابی به مدیریت بهتر 
  دانش سوق دهد.

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منابع -8
1- IRPA. (2006). Knowledge Management 

Framework for the Malaysian Construction 

Consulting Companies.  
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  1387نبی، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم  آل
هاي طراحی پروژه پارکینگ طبقاتی فرودگـاه   گزارش -4

 شرکت بلندپایه -مهرآباد 

ــزارش -5 ــگ   گ ــروژه پارکین ــاي مهندســی ارزش در پ ه
 شرکت بلندپایه -طبقاتی فرودگاه مهرآباد 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  



  1392بهار   1شماره ایه ـدپـرکت بلنـاخت شـریت سـدسی و مدیـمهن امهـفصلن  21
 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   1هاي پل اللی بررسی روش طراحی و اجراي قالب لغزنده در ساخت پایلون
 

  2دیبا ، امیر امیري1آرش صادقی

  شرکت بلندپایه پل اللی ریزي پروژه برنامهمدیر فنی و  -1
  کارشناس فنی شرکت بلندپایه -2

  

  
 چکیده

هـاي اجرایـی نـوین و ابـداعی بـراي تسـهیل و ممکـن شـدن سـاخت           هاي ساخت بـزرگ اسـتفاده از روش   در اجراي پروژه
ارتفاع زیاد اسـتفاده از قالـب   هاي بتنی با  هاي پر کاربرد در اجراي سازه هاي مختلف پروژه معمول است. یکی از روش قسمت

هاي پل اللی که توسط شرکت بلندپایه انجـام شـده اسـت، بـا توجـه بـه هندسـه و         لغزنده و جهنده است. در اجراي پایلون
هایی در روش اجرا وجود داشته است. براي فائق آمدن بـر ایـن مشـکالت روش ترکیبـی قالـب       مشخصات پایلون محدودیت
و نحوه اجراي ابداعی خاصی مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله ابتدا به معرفی پـروژه و  لغزنده و جهنده با طراحی 

شـود. در   هاي اجرایی قسمت پایلون پرداخته شده و سپس روش اجراي به کار رفته در مراحل مختلف تشریح می محدودیت
  .زمان، کیفیت، ایمنی و... ارائه شده استها از جمله هزینه،  پایان نتایج حاصل از این روش بر روي سایر حوزه

  
 

  روش اجرا، پایلون، قالب لغزنده، کلمات کلیدي:

                                                   
 ارائه شفاهی - 1391خرداد  5و 4 -مللی علوم تکنولوژي پیشرفته و علوم محیطی ال کرمان، مرکز بین -مقاله اولین کنفرانس ملی صنعت بتن  1
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 پل کابلی اللی   1شکل

  مقدمه -1
هاي بـزرگ سـاخت تـأثیرات     هاي اجرایی در پروژه روش

ریزي  گیري پروژه دارند. برنامه هاي تصمیم مهمی بر حوزه
هـاي خـاص و بـا     پـروژه هـاي اجرایـی در    و تدوین روش

هـاي دقیـق    هاي فراوان اجرایی نیاز به بررسی محدودیت
شرایط کار دارد. خروجی ایـن فرآینـد ممکـن اسـت بـه      

هاي اجرایی در شرایط خاص یک پروژه منجر  ابداع روش
هـاي نـوین اجرایـی بـه      شود. همچنین اسـتفاده از روش 

  است. ها معمول همراه ابتکارات پیمانکار در اینگونه پروژه
مرتفـع ماننـد   بتنـی  هـاي   هاي اجرایی سازه یکی از روش

هــاي پــل، هســته مرکــزي  هــا، پایــه ســیلوها، دودکــش
 باشـد.  مـی و جهنده عملیات قالب لغزنده  ...ها و  ساختمان

هــا در طــول اجــرا نیــاز بســیار کمــی بــه   ایــن سیســتم
شکل در  H]. اجراي پایلون 1آالت باالبري دارند [ ماشین

معمـوالً بـه روش قالـب لغزنـده و اجـراي       هاي کابلی پل
]. 2شود [ شکل به روش قالب جهنده انجام می Aپایلون 

شکل و پیوسـته   Aدار بودن مقاطع  این امر به علت شیب
ــود      ــایلون و وج ــاالیی پ ــاي ب ــاطع در ترازه ــدن مق ش

  ها به پایلون است. هاي اتصال کابل باکس
  
  
  
  
  
  
  

در پروژه ساخت پل کابلی اللی، به واسطه تجربه شرکت 
ــتفاده از روش ــازنده در اس ــی در   س ــف اجرای ــاي مختل ه

هـاي بـزرگ و بـه دلیـل جدیـد و خـاص بـودن و         پروژه
ــودن کوتــاه ســازي زمــان اجــرا،  همچنــین در اولویــت ب

هاي  هاي اجرایی زیادي در ساخت هر یک از بخش امکان
هـا باعـث شـد     ن بررسـی پل مورد بررسی قرار گرفت. ایـ 

هـاي سـاخت و اجـرا ارزیـابی و      مجموعۀ کـاملی از روش 
روش اجـرا شـده   بهترین روش براي اجرا انتخـاب شـود.   

شکل پل اللی با استفاده از قالـب   Aبراي قسمت پایلون 
هاي خاص طراحی براي ترازهاي  لغزنده همراه با مکانیزم

راي مختلف پایلون است. استفاده از ایـن روش بـراي اجـ   
ــایلون  ــوده و از    Aپ ــرد ب ــه ف ــا منحصــر ب شــکل در دنی

  اي برخوردار است. تکنولوژي ویژه
  
  معرفی پروژه پل کابلی اللی -2

گتونـد،   سد کیلومتري باالدست محور 15محل پروژه در 
در اســتان  ســلیمان مســجدو  اللــیشهرســتانهاي  بــین

هـا و   عرشـه فلـزي بـا پایـه    شـامل   اسـت کـه   خوزستان
پـل   1. شـکل  اي است هاي ترکه بتنی و کابلهاي  پایلون

  دهد. می نشاناتمام یافته را قبل از آبگیري 
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کابلی اللیسیستم انتقال نیرو و ابعاد اصلی پل    2شکل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اهداف اصلی پروژه عبارتند از:
اللـی و   اي بـین شـهرهاي   جـاده برقراري مجـدد ارتبـاط   

پـل  مسجد سلیمان: به علـت آبگیـري سـد گتونـد علیـا      
قدیمی اللی به مسجد سلیمان زیر آب رفتـه و  دسترسی 

  .امکان عبور و مرور وسایل نقلیه از بین خواهد رفت
برقراري ارتباط میادین نفت و گـاز منطقـه، واقـع در دو    

هـاي نفـت و    سوي دریاچه سد گتوند (از طریق عبور لوله
 )گاز از عرشه پل

  هاي اجراي پایلون  محدودیت -3
ل بزرگ اللی، کلیه نیروهـا از  با توجه به سیستم کابلی پ

ایـن   .شـود  ها به پایلون منتقل می طریق کابلعرشه و از 
کنـد.   موضوع اهمیت زیاد سـازه پـایلون را مشـخص مـی    

 2سیستم انتقال نیروها و ابعاد اصلی پل اللـی در شـکل   
  نشان داده شده است.

بـوده و میـان آن یـک      Aها به شـکل   در پل اللی پایلون
اي  کابل ترکه 10ها تعداد  گیرد. به پایلون یتیر قرار م شاه

ه قرارگیري و زاویـه  شود که محل اتصال، فاصل متصل می
هر کدام از آنها با دیگري متفاوت است. با توجه به اینکـه  

   ها در محل اتصال متغیر است و دقت زاویه این کابل
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

و ها به پایلون در طراحـی بسـیار زیـاد و     اتصال این کابل
 باشـد، الزم اسـت کـه در حـین اجـراي ایـن       حساس می

 دار ها شـیب  به کار برده شود. پایلون اتصاالت دقت کافی
بوده و مقطع آنها به صـورت هشـت ضـلعی و در ارتفـاع     
متغیر است. مقاطع متغیر پایلون در ترازهاي مختلـف در  

نشان داده شده است. در ترازهاي بـاالیی مقطـع    3شکل 
اي بـه   هـاي ترکـه   کند و اتصال کابـل  ها تغییر می پایلون

ــایلون ــی  پ ــاز م ــا آغ ــمت  ه ــن قس ــود. در ای ــد  ش ــا بای ه
میخ بر روي قطعـات فـوالدي    گیرهایی به شکل گل برش

و اتصال فوالد به مدفون در بتن جوش شود تا پیوستگی 
  خوبی صورت گیرد

دار بـودن پـایلون و نزدیـک شـدن دو      وجه بـه شـیب  با ت
انتهاي آن به یکدیگر، ممان ایجاد شـده در پـاي پـایلون    

ي پایلون، در تراز در حین اجرا زیاد است. به همین دلیل
متري یک تیر فلزي موقت بین دو قسـمت آن بـراي    20

شـود. در ترازهـاي    کاهش ممان ایجاد شده استفاده مـی 
شود نیـازي   قسمت بهم پیوسته می انتهایی پایلون که دو

  شود. به تیر موقت نیست و در پایان کار دمونتاژ می
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مقاطع پایلون در ترازهاي مختلف   3شکل  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  روش اجراي پایلون در مراحل مختلف   -4

با توجه به خاص بودن نوع سازه و جزئیات اجرایی، نکتـه  
کننده در روش اجراي پایلون، روش قالب بنـدي و   تعیین

معایـب بررسـی شـده دو روش    راهبري آن است. مزایا و 
 1قالب لغزنده و جهنده براي پروژه پل اللـی در جـدول   

 نشان داده شده است.

هاي انجام شده روش قالب لغزنده براي اجـراي   با بررسی
پس از اجراي تیر بتنی زیر عرشه پایلون پل انتخاب شد. 

ایلون نیـز بـا توجـه    متر از طول پ 1به طور کامل، حدود 
  شود تا پلتفرم مناسبی   بندي و اجرا می روش سنتی قالب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. پـس از  جهت مونتاژ قالب لغزنده بر روي آن فراهم شود
کـوبی   ریزي و میخ هاي آن تخته مونتاژ قالب لغزنده عرشه

هـا، پمـپ    شده و سپس سیستم هیدرولیک شـامل جـک  
ي ها و سایر متعلقات مورد نیاز بـر رو   هیدرولیک ، شلنگ

  .شود آن نصب و قالب آماده راهبري می
  هدایت و راهبري قالب -4-1

به منظور هـدایت و راهبـري قالـب بـا توجـه بـه شـیب        
  نها، مکانیزم خاصیها و همچنین مقطع متغیر آ پایلون

  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 مزایا و معایب قالب لغزنده و جهنده در پروژه پل اللی   1جدول

  معایب  مزایا  

  قالب لغزنده

ــتر در  ــرعت بیش ــا  35س ــر اول (ت مت
 ابتداي اجراي تیر فلزي میانی)

 قبلی اجراي قالب لغزنده یاتتجرب

  تر قیمت مناسب

ــاي    ــکل گرم ــل (مش ــدودیت فص مح
 تابستان)

نیاز به دقت بسـیار زیـاد در راهبـري    
  قالب

  قالب جهنده

 عدم محدودیت فصل

 باالتردقت 

 تر سطح بتن با کیفیت مطلوب

  عدم نیاز به مکانیزم خاص

 زمان بیشتر

 بندي داخل به روش سنتی قالب

 هزینه بیشتر

  عدم تجربه کافی
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 خرپا و قالب لغزنده   5شکل

 مقاطع پایلون در ترازهاي مختلف   4شکل

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طراحــی گردیــده اســت. بــدین منظــور دو عــدد ســتون 
خرپائی از نوع مقاطع تاورکرین بـر روي تیـر بتنـی زیـر     

  گیرد. سپس یک قاب خرپایی همانگونه  عرشه قرار می
نشان داده شده است اطراف مقطع پایلون  4که در شکل 

گیرد. در سیستم قالب لغزنـده مجموعـه قالـب     را فرا می
پذیري،  پذیري و قابلیت هدایت طافعالوه بر دارا بودن انع

ــات    ــوگیري از انحراف ــافی جهــت جل ــلبیت ک ــد از ص بای
ناخواسته را داشته باشد. به همین دلیل سیستم متشـکل  

هـا و   از خرپاهاي کشویی براي جلوگیري از تغییـر شـکل  
هـاي بـدون    گاه ثابت براي جلوگیري از انحـراف  یک تکیه

ی در قـاب  باشد. حرکـت طـولی و عرضـ    کنترل قالب می
هاي متصـل   جک توسط بتن سفت شده پائین قاب و میل

شده به قاب محدود شده اسـت. صـلبیت قـاب از تغییـر     
 کند. قاب هاي برشی و پیچشی در آن جلوگیري می شکل

ــاهنگی و     ــتگی، هم ــث پیوس ــین باع ــر همچن ــورد نظ م
) و زوایـاي  X, Y, Zها در تمام راستاها ( یکپارچگی قالب

  شود. می )θx, θy, θzچرخشی (
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مکانیزم خاص قالـب و خرپاهـاي بـاالي آن    با استفاده از 
توان امتداد پایلون را کنترل نمود. بدین صورت که بـا   می

  توجه به شیب، در هر متر ارتفاع و در هر لیفت باالبري 
پـایلون قابــل  قالـب، مقـدار نزدیـک شــدگی دو قسـمت     

 محاسبه است و بایستی از بـاال خرپاهـا را کنتـرل نمـود.    
  نشان داده شده است. 5خرپا و قالب لغزنده در شکل 
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تیر فلزي نصب شده و ادامه عملیات راهبري قالب   8شکل عملیات راهبري قالب لغزنده   7شکل  

   سه بعدي خرپا و قالب نماي   6شکل
کنترل زاویه و شیب پایلون و پـیچش آن بـا اسـتفاده از    

) Total Stationبـرداري (  یـک دسـتگاه دوربـین نقشـه    
 گیرد بدین ترتیب کـه نقـاط خاصـی را تعیـین     میانجام 

نموده و موقعیـت آنهـا را در هـر مرحلـه ارتفـاع گـرفتن       
گردد. نماي سه بعدي خرپـا و قالـب در    پایلون پایش می

  نشان داده شده است. 6شکل 
شود که بـا ارتفـاع    ها بدین صورت انجام می هدایت قالب

هـم از  لی و این خرپاها هم از جهـت طـو   ،گرفتن پایلون
شـود. الزم بـه    جهت عرضی به صورت کشویی جمع مـی 
طریق خرپاي  ذکر است که جمع شدن از جهت طولی از

زیرا عـرض پـایلون در ارتفـاع     ؛شود بین پایلون انجام می
 ثابت است و تنها به منظور کنترل شیب و زاویـه پـایلون  

شود. جمع شدن در جهت عرضی با  از آن استفاده می  

  
تـاور صـورت    مقـاطع کمک خرپاهاي انتقالی متصـل بـه   

  . گیرد تا مقطع متغیر پایلون در ارتفاع شکل گیرد می
عملیات راهبـري قالـب را در شـروع کـار نشـان       7شکل 

  دهد. می
ــر   ــر نیروهــاي وارد ب در طراحــی قالــب لغزنــده عــالوه ب

سـکوها و   صفحات قالب از طرف بتن و نیروهاي وارد بـر 
شـود)   کیلوگرم بـر مترمربـع فـرض مـی     200پاگرد (که 

 هـاي احتمـالی   ها و پـیچش  تغییر شکل نیروهاي ناشی از
در محدوده مجاز که ممکن است به قالـب وارد شـود بـا    
ــور    ــبات منظ ــان مناســب در محاس ــک ضــریب اطمین ی

تیر فلزي نصب شـده و ادامـه عملیـات     8شود. شکل  می
  دهد. راهبري را نشان می
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 و یک طرفه قالب دو طرفه 9شکل

  طرفه تغییر قالب از دو طرفه به یک -4-2
ها در ابتدا و تا مرحله اجـراي بـاکس    قالب لغزنده پایلون

کنـد و   متري) به صورت دو طرفـه عمـل مـی    35(ارتفاع 
  هـاي فلـزي،   مرحله کارگـذاري بـاکس  پس از رسیدن به 

 شود. با توجه بـه ایـن موضـوع، بـراي     طرفه می قالب یک
ریزي فواصل مابین دو بـاکس بایـد قالـب دوبـاره دو      بتن

طرفـه   طرفه شده و براي نصب باکس بعدي دوبـاره یـک  
پذیر نیست. براي حل این مشـکل بـدین    گردد که امکان

رسیدن بـه   شود که داخل پایلون پس از صورت عمل می
 فقـط از  شـود و  طرفه می ها قالب یک مرحله نصب باکس

شود. سپس داخل آن یک سـازه   سمت بیرون راهبري می
هـاي   گیرد و با کمک ورق نگهدارنده فلزي واسط قرار می

هـاي   هـاي بتنـی (قسـمت    میلیمتر روي آن در قسمت 3
شود که در واقع خـود   مابین دو باکس فلزي) پوشیده می

ابت است. این سازه نگهدارنده بر روي باکس نوعی قالب ث
گیـرد و سـپس بـاکس دوم روي ایـن      فلزي اول قرار می

گیـرد. اتصـال بـین ایـن سـازه       سازه نگهدارنده قرار مـی 
باشد. شکل  ها به صورت پین و گوه می نگهدارنده و باکس

  دهد. قالب دو طرفه و یک طرفه را نشان می  9
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
هاي راهبري قالب لغزنـده در   محدودیت -4-3

  ترازهاي مختلف
ها و مسـائل در ترازهـاي ارتفـاعی پـایلون در      محدودیت

  راهبري قالب لغزنده عبارتند از:

 تراز پائین اولین باکس فلزي. 1

در ارتفاع اولین ایست قالـب لغزنـده زیـر بـاکس موقـت      
پـایلون از هـم    متري)، دو سطح داخلی بـتن  33(ارتفاع 

 متر زیر دیوار پایلون قراردارد. از ایـن  33/10متر و  25/7
ارتفاع به بعد به علت کم شدن فاصـله دو پـایلون از هـم    
 امکان زدن راه پله دور پایه فلزي موقـت (مقـاطع تـاور)   
 براي دسترسی به سـطح کـار قالـب وجـود نـدارد. بـراي      

  ود.شروع ش دهی آلیماك تأمین دسترسی باید ارتفاع
دهی مقطع تـاور وسـط    آخرین تراز ممکن براي ارتفاع. 2

 (نگهدارنده قالب لغزنده)

متـري   8/1متر بـاالتر بـا توجـه بـه عـرض       41از ارتفاع 
formdeck      داخلی قالب لغزنـده از سـطح بـتن و عـرض

متر خواهد شد،  2/5متري مقطع تاور که در مجموع  6/1
موقـت وسـط)   امکان باالبري مقاطع تاور (سـتون فلـزي   

وجود ندارد. از این ارتفاع بایـد بـا تغییـر سیسـتم بـدون      
 ستون وسط راهبري قالب را ادامه داد.

 متر) 44تراز زیر سطح دیوار دو پایلون (ارتفاع . 3

با باالبري قالب مرحله نصب تیـر زیـر دیـواره پـایلون در     
شود. در این تراز سیستم قالـب   متري آغاز می 44ارتفاع 

اي کلـی بـه دور تمـامی پـایلون در      رت حلقهلغزنده بصو
خواهد آمد. با توجه به لـزوم برداشـتن خرپاهـاي میـانی     
قالب لغزنده در پایلون و حفره ایجاد شده بین دو پایلون 
باید در آنجا پلتفرمی براي سطح کـاري افـراد طراحـی و    

ها، تمهیـدات   ایجاد نمود. پس از نصب تیرهاي زیر دیواره
ریــزي پــایلون و  بنــدي را دیــده و بــتن الزم بــراي قالــب

بندي با  گیرد. براي دیوارها بعد از قالب ها انجام می دیواره
هاي دوطرفه راهبري قالب  قالب لغزنده با استفاده از یوك

طرفـه   برند و سایر جاهاي پایلون از یوك یـک  را پیش می
هاي بیرونی از قالب یک  شود؛ یعنی در دیواره استفاده می
واره درونی (وسط) از قالب دو طرفـه اسـتفاده   طرفه و دی

شود. از این ارتفاع تا انتهاي کار سیستم قالب لغزنـده   می
هـاي فلـزي    در عمل مانند یک قالب جهنده بـین بـاکس  

کند. بدین معنی که قبـل از نصـب هـر بـاکس      رفتار می
فلزي یک ایست جهت نصب و تنظیم باکس وجـود دارد.  
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 هاي فلزيعملیات نصب باکس   10شکل

ي فلـزي در پـایلون را   هـا  عملیات نصب باکس 10شکل 
  دهد. نشان می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 59تراز محل اتصال جداره داخلی دو پـایلون (ارتفـاع   . 4

  متر)
 بنـدي دور تـا دور پـایلون    از این ارتفاع به بعد فقط قالب

وجود دارد. از این ارتفاع به بعد دیوار اتصال دو پـایلون و  
بین آن بصورت تو پر خواهـد شـد. بـراي    فضاي محصور 

ها و از طـرف دیگـر    این قسمت  از یک طرف بدنه باکس
 دیوار اتصال دو پایلون را در مقطع خواهیم داشت.

تراز برداشته شدن دیواره مشترك دو پـایلون و ایجـاد    .5
  متر) 63رأس پایلون (ارتفاع 

متــري، دیـواره مشــترك میــانی دو   65تــا  59از ارتفـاع  
رسد و پایلون بصورت یک پایه تک به  پایلون به پایان می

متر در خواهـد آمـد و تـا ارتفـاع زیـر       5×5ابعاد تقریبی 
هاي دو طرفـه انجـام    ریزي آن با یوك دار بتن سقف شیب

خواهد شد. در این مرحله با قرار دادن یک تیر در وسـط  
ــتونک ــه و زدن س ــاي  دهان ــانتیمتري روي آن و  30ه س

دار بتن سقف پـایلون انجـام    ق بصورت شیبقراردادن ور
  شود. می
  نحوه اجراي بتن -4-4

از آن جــائی کــه ســرعت حرکــت قالــب لغزنــده رابطــه  
مستقیم بـا گیـرش بـتن دارد، گـروه هـدایت و راهبـري       
بایستی اطالع کافی از نحوه گیرش بتن در ارتفـاع پانـل   

  قالب از طریق آزمایش ویکات داشته باشد.

ازرسی مداوم از بتن خارج شـده از زیـر   به منظور انجام ب
قالب، در طبقه آویز با وارد کردن یک میله مدرج در بتن 
ریخته شده، مقدار بتن به گیرش اولیه رسیده در داخـل  

نماید. با استفاده از این اطالعـات   گیري می قالب را اندازه
ریـزي   توان براي فواصل زمانی بین عمل باالبري بـتن  می

  ود.ریزي نم برنامه
حـداقل عیـار سـیمان مصـرفی       ها، ریزي پایلون براي بتن

کیلوگرم بر مترمکعب و اسالمپ بـتن مصـرفی    450باید 
سانتیمتر کمتر باشد. بدین منظور باید  16تا  15نباید از 

ــت معــادل   ــتن تولیــدي در بچینــگ پالن  18اســالمپ ب
ریـزي اسـالمپ بـتن در     سانتیمتر باشد تا در زمـان بـتن  

سانتیمتر باشد. همچنین از مواد افزودنی  16تا  15قالب 
کننـــده   و دیرگیرکننـــده آتروریتـــاردر و فـــوق روان  

Glenium110  ــی ــتفاده م ــان از   اس ــراي اطمین ــود. ب ش
ــرعت    ــین س ــتن مصــرفی و تعی ــت و مشخصــات ب کیفی
راهبري قالب، با توجه به زمان گیرش بتن، ضروري است 

منظـور  ریزي آزمایشـات الزم بـه    که دو روز پیش از بتن
تعیین مقاومت و اسـالمپ و زمـان گیـرش بـتن صـورت      

  گیرد.
متر پیشـرفت قالـب در یـک     4با در نظر گرفتن حداکثر 

مقدار بتن الزم براي دو قسمت پـایلون تقریبـاً     روز، شبانه
  روز است.   مترمکعب در یک شبانه 120برابر

روش انتقال بتن بر روي عرشه قالب از طریق تاورکرین و 
مترمکعـب خواهـد بـود.     5/1تن بـا ظرفیـت   یک باکت ب

همچنــین جهــت ویبــره کــردن بــتن از ویبراتــور برقــی  
شـود. ویبراتـور برقـی ضـمن ارائـه کیفیـت        استفاده مـی 

مناسب سطح بتن، در مقایسه با آلـودگی، سـر و صـداي    
کشـی ویبراتورهـاي    ویبراتورهاي بنزینی و صـعوبت لولـه  

  بادي ارجحیت دارد.
پاشی بر روي بتن  عملیات آب جهت عمل آوري رطوبتی،

  تازه در طبقه آویز انجام خواهد شد.
  
  
  



  1392بهار   1شماره ایه ـدپـرکت بلنـاخت شـریت سـدسی و مدیـمهن امهـفصلن  29
 

 

  نتایج -5
در این مقاله تجریه شرکت بلندپایه در طراحی و اجـراي  
پایلون پل کابلی اللی ارائه شد. اجراي این پایلون از نظـر  
شکل هندسی و استفاده از قالب لغزنده با مکانیزم خاص 
راهبري مورد توجه بوده است. استفاده از قالب لغزنده در 
 این شرایط داراي مزایایی از جمله سـرعت بیشـتر اجـرا،   
پیوستگی ساخت، هزینه کمتر بوده اسـت. بـا توجـه بـه     
اینکه تکنولوژي قالب جهنده در ایـران پیشـرفت زیـادي    

شـود، اسـتفاده از    نداشته و در داخل کشـور تولیـد نمـی   
قالب لغزنده با مکـانیزم خـاص طراحـی شـده عـالوه بـر       

گیري از مزایاي قالب لغزنده، در استفاده از تجربیات  بهره
هاي پیشـین و   راهبري قالب لغزنده در پروژهپیمانکار در 

ــراي    ــده در اج ــب لغزن ــپ قال ــتفاده از اکی ــین اس همچن
هاي پل در همان پـروژه، ارجحیـت دارد. اسـتفاده از     پایه

هـایی   قالب لغزنـده در اجـراي پـایلون داراي محـدودیت    
ریزي در هواي گـرم، لـزوم توقـف در ترازهـاي      مانند بتن

ت زیاد در اجرا بـوده اسـت.   نصب باکس فلزي، نیاز به دق
برابـر   3شایان ذکر است در مجموع سرعت قالب لغزنـده  

  بیشتر از قالب جهنده بوده است.   
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  1آبی هاي برق بر نیروگاه هاي آب حی و ساخت شفتمهندسی ارزش در طرا
  

  3، رضا شیخی3، آرش صادقی2مهدي فریدونی، 1اکبر نجفیعلی 

 سازه، معاونت مهندسی، شرکت بلندپایه، تهران. -دکتراي مهندسی عمران1
  سازه هاي هیدرولیکی، شرکت بلندپایه، تهران. -کارشناس ارشد مهندسی عمران 2

  .مهندسی و مدیریت ساخت، شرکت بلندپایه، تهران -کارشناس ارشد مهندسی عمران 3
  
  

 

  دهیچک
مهندسی ارزش، مجموعه اي از راهکار هاي سازمان یافته براي بهینه سازي اهداف معینی از فرآیند پروژه و کاهش همزمـان  

در چرخه حیات پروژه اولویت زمانی باالتري داشـته باشـد، سـهم     روشهزینه هاي ساخت است. هر اندازه به کار بستن این 
مهندسـی ارزش در   ر، حاصل بـه کـارگیري  بیشتري در کاهش هزینه هاي غیر ضروري پروژه ایفا خواهد نمود. تحقیق حاض

در قالـب  به دست آمـده  نتایج بر نیروگاه هاي برقآبی است. به عنوان مطالعه موردي، مراحل طراحی و ساخت شفت هاي آب
شده است. نتـایج تحقیـق    گزارش 3 بر سد و نیروگاه کارونپیشنهاداتی براي مراحل طراحی و ساخت پوسته شفت هاي آب

حاکی از امکان تغییر محسوس در هزینه هاي ساخت شـفت هـا بـه واسـطه در نظـر گـرفتن فرضـیات متفـاوت طراحـی و          
. در بخـش  ده از روش هاي اجرایی مناسب در طـول سـاخت اسـت   همچنین بهبود راندمان کاري و کاهش هزینه ها با استفا

درصـدي در   30بر منجر به صرفه جویی طراحی، تغییر در فرضیات مربوط به اشتراك باربري سنگ پیرامونی شفت هاي آب
هزینه هاي ساخت پوسته شفت شد. همچنین انتخاب روش اجراي بتن پوسـته بـر اسـاس نتـایج مهندسـی ارزش، موجـب       

 درصدي زمان ساخت شفت و در نتیجه کاهش هزینه هاي اضافی و تسریع در بهره برداري نیروگاه شد. 75کاهش 

 

    .بر، قالب لغزنده، مدل سازي، اشتراك بارپذیري پوسته بتنی شفت هاي آبمهندسی ارزش،  کلمات کلیدي:

                                                   
 1390ماه  بهمن 18و  17 -آبی ایران  هاي برق المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه اولین کنفرانس بین 1
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  مقدمه -1
مهندسی ارزش  ،از دیدگاه انجمن مهندسی ارزش آمریکا

مشـخص اسـت کـه     فنـون و قواعـد  بـا   نظام پذیرروشی 
ــراي آن   ــا خــدمات را شناســایی و ب کــارکرد محصــول ی

کنـد؛ بـه نحـوي کـه آن      کارکرد، ارزش مالی ایجـاد مـی  
کارکرد در کمترین هزینه بـا حفـظ اطمینـان و کیفیـت     
مورد نظر انجام گیرد. مهندسـی ارزش یـک روش بسـیار    

 ه بودجه تخصیص داده شده اسـت مهم براي مصرف بهین
و به عنوان یکـی از کارآمـدترین و مهـم تـرین روشـهاي      

می شود اقتصادي در عرصه فعالیتهاي مهندسی شناخته 
با توجه به پیچیدگی کارها به ویژه در طرحهـاي  . ]5و1[

عنـوان یـک   بـه   تواندمهندسی ارزش می  ،بزرگ اجرایی
هـا تبـدیل   مدیریت در کنترل هزینـه  براي  مناسبابزار 

این روش بر اساس نوآوري در بـه کـارگیري منـابع    شود. 
موجود و استفاده از شیوه هاي تلفیقـی و ابتکـاري بـراي    

کارکردهاي اصلی و اساسـی  کاهش هزینه ها همزمان با 
. این کار در روند طراحـی و سـاخت   ]7و6و4[است طرح 

سد هاي زیادي در سراسر دنیا  به کار گرفته شده اسـت.  
ثال به کارگیري فنـون مهندسـی ارزش در پـروژه    براي م

سد آلوم کریک در آمریکا و همچنین سـد مخزنـی البـرز    
بنـد)  در ایران (به واسطه تغییر در طرح بدنه و هسته آب

درصدي در ساخت بدنه همـراه   30با صرفه جویی حدود 
شـفت   ر طراحی و ساخت پوشش بتنـی . د]2[بوده است 

ه جـویی بــا اســتفاده از  هـا نیــز مـوارد بســیاري از صــرف  
  مهندسی ارزش صورت گرفته است. براي مثال می توان 

  

 

به کاهش هزینه هـاي سـاخت در پوشـش شـفت هـاي      
داخلی تونل زیر دریایی بین فرانسه و انگلستان یا صـرفه  
جویی انجام شده در اجراي تونل هاي مربـوط بـه جمـع    

از بـا اسـتفاده    آوري سیالب ها در ایالت میسوري آمریکا
  .]3[این روش اشاره کرد

اجرایـی تونـل   در این تحقیق، براي کاهش هزینـه هـاي   
انتقـال آب بـه نیروگـاه سـد،     و  3کـارون   بر سدهاي آب

مهندسی ارزش در بخش طراحی و همچنین در انتخـاب  
روش هاي اجرایی بـه کـار بـرده شـده اسـت. در بخـش       
طراحی، با در نظر گرفتن فرضیات جدید و بـاالتر بـردن   
دقت روند طراحی، نتایج قابل توجهی در زمینـه کـاهش   

ه هزینه هاي ساخت و اجراي شـفت هـا بـه دسـت آمـد     
ارزش روش هـاي مختلـف    آنـالیز . در بخـش اجـرا،   است

ساخت منجر به استفاده از روش هاي نوآورانه در اجـراي  
و در نتیجـه کـاهش زمـان و هزینـه      پوشش بتنی شفت

وژه مــورد مطالعــه اجـراي آن شــده اسـت. در ادامــه، پـر   
معرفی شده و مشخصـات و فرضـیات مـورد اسـتفاده در     

  طراحی آن مورد بررسی قرار گرفته است.
 

  مشخصات پروژه -2
کیلومتري مصـب   610در فاصله  3سد و نیروگاه کارون 

کیلومتري شرق شهرستان ایـذه در   28رودخانه کارون و 
متـري از   650شمال شرقی اسـتان خوزسـتان و ارتفـاع    

. مشخصـات کلـی   دریاهاي آزاد واقـع شـده اسـت    سطح
نشـان داده شـده    1در جـدول   3نیروگاه برقآبی کـارون  

  است.

  
 

  

 زیر زمینی نوع نیروگاه  متر 250 طول مغار  

 مگاوات 2000 قدرت  عدد 8 تعداد توربین  

 میلیون کیلو وات ساعت 4150 انرژي متوسط تولیدي  مترمکعب بر ثانیه 170 دبی هر واحد  

  3مشخصات کلی نیروگاه سد کارون    1جدول
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 ، دریچـه هـا و  آبگیـر غیر از سازه هايمجموعه نیـروگاه 
و تحتـانی و   بـر فوقـانی  ، تونلهـاي آب مربوطـه تونل هاي 

، شـفت  1شـفت هـاي دریچـه   گالري ها و مغار ها، شامل 
وله هاي ل و 3شفتهاي تعادل (مکش)، 2)موربنیرو ( هاي

است که در فرآیند انتقال آب به توربین ها و  4تحت فشار
 1تولید انـرژي مـورد اسـتفاده قـرار مـی گیرنـد. شـکل        

موقعیت نسبی شفت هاي مذکور را نمایش می دهـد. بـا   
توجه به قرار گرفتن عملیات اجرایی شفت هاي نیروگـاه  

در مسیر بحرانی برنامـه زمانبنـدي، اجـراي     3سد کارون 
به شـرکت بلندپایـه واگـذار     1380این شفت ها در سال 

  شد.
  
  
  
  
  
  

  
  
کنتـرل جریـان   این نوع شـفت جهـت    شفت دریچه: -

یـک  شـفت  ن جفـت از ایـ  هـر   استفاده می شود. ورودي
توربین ها و مدار ها را کنتـرل و از افـت   که ورودي دارد 

دریچـه  ایـن شـفت بـه یـک     هد آب جلوگیري می کند. 
بـراي جلـوگیري از ضـربه    (س أدریچـه ر  یکسرویس و 

 متر است. 105ارتفاع این شفت حدود . ) مجهز استقوچ

وظیفه این نوع شفت ایجـاد تعـادل در    شفت تعادل: -
جریان آب اسـت. آب اسـتفاده شـده در نیروگـاه از ایـن      
شفت خارج می شود و خأل مورد نیاز هنگام بسته شـدن  

آب را تأمین مـی کنـد. ایـن شـفت داراي ارتفـاع       جریان
 .متر است 60بیش از 

                                                   
1 Gate Shaft 
2 Power Shaft or S-Shaft 
3 Surge Shaft 
4 Penstock 

شکل  S این نوع شفت که به خاطر مقطع شفت نیرو: -
نیـز معـروف اسـت، غیـر از انتقـال و       S-Shaft خود بـه 

هدایت آب وظیفه باال بردن هد آب پشت توربین را دارد. 
 .متر است 140ارتفاع این شفت حدود 

ارزش بـر روي فرآینـد طراحـی     یمهندسدر این تحقیق، 
تحلیـل و مقایسـه    شفت هاي نیرو صورت گرفتـه اسـت.  

نتایج به دست آمده با طراحی اولیه انجـام شـده توسـط    
  مشاور در ادامه ارائه شده است.

  
  طراحی شفت هاي نیرو -3

  در ابتدا الزم است کلیات طراحی شفت هاي نیـرو مـورد  
بررسی قرار گیرد. طراحی اولیه شـفت هـا بـا نـرم افـزار      

SAP90      و بر اساس فرضـیات اساسـی طراحـی (کـه در
ادامه آمده است) صورت گرفته است. با بـه کـار گـرفتن    
ایده هاي ابتکاري حاصل از مهندسـی ارزش در طراحـی   
شـفت هـاي نیـرو، تغییــر در یکـی از فرضـیات طراحــی      

امونی شفت در بـاربري و  (میزان اشتراك بستر سنگی پیر
نحوه مدل کردن آن) مد نظـر قـرار گرفـت کـه در ایـن      
بخش نتایج حاصل از این تغییر ارائه شـده اسـت. ضـمن    
اینکه براي به دست آوردن نتایج در ایـن تحقیـق از نـرم    

، که در تحلیل سازه ها بسیار پر قدرت تر ANSYSافزار 
  است، استفاده شده است. SAP90از 

بارگذاري شفت هـا، نحـوه محاسـبه فشـار      نکته مهم در
هیدرواستاتیک آب بر جدار شـفت و افـزایش یـا کـاهش     
فشار مبتنی بر نوسان ناشی از ضربه قوچ در هنگام بـاز و  

ها شامل  S-Shaftبسته شدن دریچه ها است. بارگذاري 
پنج دسته کلی است که بـر اسـاس فرضـیات مشـاور در     

بـار ثقلـی کـه در    : طراحی اولیه در نظر گرفته شـده انـد  
بتنـی شـفت (بـا     پوسـته تحلیل این سازه مبتنی بر وزن 

سانتی متر) و وزن آب درون شـفت تعیـین    45ضخامت 
شده است. بار ثقلی در مقایسه با بارهاي هیدرواسـتاتیک  
وارد بر شفت ناچیز است. فشار حرارتـی کـه بـه واسـطه     
شیب حرارتی در بتن ریـزي بـه وجـود مـی آیـد. فشـار       

دوغـاب سـیمان در پوسـته    که ناشـی از انبسـاط   تزریق 

 هاي نیروگاه برقابی ها و تونلشماي کلی شفت   1شکل
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شماي کلی شفت نیرو در پالن و مقطع   2شکل  

کیلو پاسکال براي تراز  450تا  200شفت ها بوده و بین 
هاي مختلف تونل متغیر است. بار زلزلـه کـه بـر اسـاس     

و بـا در نظـر گـرفتن سـنگ اطـراف       0.3gشتاب مبناي 
پوسته به صورت یک فنر گسترده به دست آمده است؛ و 

وارد بر پوسته کـه در دو  در نهایت فشار هیدرواستاتیکی 
  حالت عادي و غیر عادي محاسبه می شود:

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
حالت عادي : در شرایط متعارف، فشار هیدرواستاتیک  -

آب در حالت عادي با هد آب متناسب اسـت. بـر اسـاس    
تـراز  فرضیات طراحی اولیه، این مقدار برابـر بـا اخـتالف    

+) و دهانـه شـفت   820معمول آب در تاج سر ریز سـد ( 
  متر است.   45+) یعنی 775(
حالت غیر عادي: این حالت بارگذاري بر اسـاس فشـار    -

رو به باالي امـواج آب در هنگـام بسـته شـدن دریچـه و      
فشار رو به پایین امواج در زمـان بـاز شـدن آن محاسـبه     
می شود. طبق فرضیات طراحی اولیه، فشـار (مثبـت) در   

درصد بیشتر از فشار  90حالت بسته شدن دریچه تقریبا 
متـر) و مقـدار    45حالـت عـادي (   هیدرواستاتیک آب در

 70باز شدن دریچه برابر فشار (منفی یا مکش) در حالت 
حالت عادي در نظر گرفته شده است. درصد مقدار فشار 

مکش در حالت اخیر ناشی از افت سریع سطح آب در اثر 
 شروع به کار توربین است.

-ACI 318و طبـق آیـین نامـه     WSDطراحی به روش 

در آن، مهمتــرین ضــابطه بــراي صــورت گرفتــه کــه  89
طراحی سازه هایی چون پوسته شفت هاي نیرو، کنتـرل  
عرض ترك است. حداکثر مجاز عرض ترك طبـق آیـین   
نامه مذکور براي تونل هاي هیدرولیکی در تماس بـا آب  

)، رابطه متداول براي کنترل 1میلیمتر است. رابطه ( 2/0
ت طراحی بر اساس عرض مجاز ترك در تونـل هـاي تحـ   

پس از طراحی بـر اسـاس    .]10[اثر بار هیدرولیکی است 
عرض ترك، فوالد حداقل مقطـع بتنـی و حـداقل شـعاع     

  خم آرماتور نیز براي تکمیل طراحی کنترل می شوند.
از جمله فرضیات استفاده شده در طراحی اولیه (و عمده 
طراحی هاي صورت گرفته براي چنـین سـازه هـایی در    
دنیا)، مبحث اشـتراك سـنگ در بـاربري شـفت و نحـوه      

توسط  گرفتهمدل کردن آن است. در تحلیل اولیه صورت 
مشاور طرح، سنگ پیرامون پوسته بتنی شفت به صورت 

بـراي ایـن کـار سـنگ بـا      فنر گسترده مدل شده اسـت.  
استفاده از روش المان هاي محدود معادل سازي شـده و  
هر المان به صورت یک فنر مـدل مـی شـود. در نهایـت،     
سختی معادل فنر گسترده یا سختی بستر سـنگی بـراي   
استفاده در مدل به دست می آید. در مورد سهم بـاربري  
سنگ پیرامونی از بارهاي طراحی، دو حالـت در طراحـی   

  ولیه در نظر گرفته شده است:ا
براي بارگذاري در حالت عـادي، فـرض شـده کـه بـار       -

% بـار بـه سـنگ    100خاصی به پوسته وارد نمی شـود و  
 منتقل می شود.

)1( 푭풔 = ퟗퟎퟕퟐퟖ×
푾풄

(ퟐ × 푫풄
ퟐ × 푺)ퟏ ퟑ

 

  که در آن :

푭풔 

풉

تنش مجـاز کششـی در   
  )MPaفوالد (

ــا  6/132 مقدار:  مگـــ
 پاسکال

푾풄 
بیشترین مقـدار مجـاز   

  )mmعرض ترك (
  میلیمتر 2/0 مقدار:

푫풄 
پوشش (کـاور) آرمـاتور   

  )mm(از مرکز آرماتور) (
  میلیمتر 80 مقدار:

푺 
فاصله مرکـز بـه مرکـز    

  )mmآرماتور ها (
  میلیمتر 200 مقدار:
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ري در حالـت غیـر عـادي (فشـار و مکـش      براي بارگذا -
ناشی از باز و بسته شدن دریچه ها) اثر اشـتراك پـذیري   

 % در نظر گرفته شده است.40سنگ از بار

سنگ پیرامـونی  در تحلیل صورت گرفته در این تحقیق، 
شفت به صورت یکپارچه و با در نظر گـرفتن مشخصـات   

 ANSYSمکانیکی بستر سنگ محل پروژه در نرم افـزار  
مدل شده است. حداکثر کشـش ایجـاد شـده در پوسـته     

بـدون  «و » با اشتراك بـاربري سـنگ  «بتنی در دو حالت 
ــاربري ســنگ ــت  » اشــتراك ب ــرین حال ــی ت ــراي بحران ب

نشـان   2) در جدول شـماره  Up-Surgeبارگذاري (فشار 
داده شده است. براي مقایسه نتایج به دست آمـده، ابتـدا   

موارد مـورد مقایسـه    باید یک ضریب براي تحلیل ارزش
تعریف شود. ضریب ارزش تعریف شـده در ایـن تحقیـق،    

  اطمیناننظر گرفتن ضریب با درنسبت بار اعمال شده («
اسـت. در  » طراحی) بر پوسته به ظرفیت بـاربري مقطـع  

واقع معیار ارزش، استفاده بیشتر از ظرفیت باربري سـازه  
بت (که براي آن هزینه شده است) بوده و حالتی که نسـ 

بار به ظرفیـت بـاربري بیشـتري در آن بـه دسـت آیـد،       
  ارزشمند تر است.

براي محاسبه ظرفیت باربري مقطع، بایـد حـداکثر تـوان    
کششی پوسته بتنی را براي عرض واحـد محاسـبه کـرد.    
ظرفیت کششی مقطع از حاصلضرب مقـدار مجـاز تـنش    

در رابطـه  فوالد در حالت کنتـرل عـرض تـرك (   کششی 
طبـق   مقطـع فـوالد بـه دسـت مـی آیـد.      )) در سطح 1(

اطالعات طراحی اولیه شفت ها، آرماتورهاي به کار رفتـه  
میلیمتر و فاصله مرکز به مرکـز   20در پوسته داراي قطر 

سانتیمتر هستند. لذا با در نظر گـرفتن ایـن مقـادیر،     20
کیلـوگرم   24995ظرفیت کششی مقطع پوسـته معـادل   
اسـت کـه در ایـن     نیرو به دست می آیـد. الزم بـه ذکـر   

تحقیق براي صحت مقایسـه، ضـریب اطمینـان اسـتفاده     
شده توسط مشاور براي بارگذاري در حالـت غیـر عـادي    

  عینا در حداکثر تنش کششی پوسته اعمال شده است.
 

 

می توان برداشت نمـود، اثـر    2مهمی که از نتایج جدول 
قابل توجه در نظر گـرفتن اشـتراك سـنگ پیرامـونی در     
باربري شفت است. در واقع بـا لحـاظ نمـودن ایـن اثـر و      
استفاده از مدلسازي دقیـق، مـی تـوان ظرفیـت بـاربري      

ــدود    ــا ح ــفت را ت ــد ( 30ش %) 83 -% 55 ≈% 30درص
وارد بـر پوسـته را تـا     افزایش و حداکثر نیـروي کششـی  

ــرض  16660/  10950 ≈ %5/1 (50 ــا ف ــاهش داد. ب ) ک
ــریب ارزش    ــته، ض ــنگ و پوس ــتراکی س ــاربري اش  55ب

درصدي به این مفهوم است که در بحرانـی تـرین حالـت    
 125بارگــذاري و بــا در نظــر گــرفتن ضــریب اطمینــان 

درصد ظرفیت باربري مقطع بدون اسـتفاده   45درصدي، 
حقیقت بـا افـزایش دقـت در طراحـی و     خواهد ماند. در 

مدلسازي سنگ پیرامونی، مـی تـوان نتیجـه گرفـت کـه      
سـانتیمتر) و   45طراحی اولیه براي ضخامت بتن پوسته (

درصد)، بسیار دست باال بـوده و از   4درصد فوالد مقطع (
برخــوردار اســت. در نظــر  3/2ضــریب اطمینــان حــدود 

عمـده اي بـر    گرفتن نتایج به دست آمده می تواند تاثیر
   کاهش هزینه هاي ساخت شفت داشته باشد.

  
  بر  انتخاب روش ساخت شفت هاي آب -4

بر نیروگاه برقآبی، با توجه در بخش اجراي شفت هاي آب
طر زیـاد آنهـا، اجـراي    به تعداد این شفت ها و ارتفاع و ق

  بندي، هاي متداول و سنتی آرماتور آنها با روش
  

حداکثرکشش ایجاد شده در مقطع (خروجی تحلیل    2جدول
هاي مختلف بارگذاري و ضریب  حالت) در ANSYS نرم افزار

  رزش متناظرا

  ارگذاريبحالت 
حداکثر نیروي 

کششی در مقطع 
  )kgپوسته (

حداکثر نیروي 
کششی در مقطع 
پوسته با احتساب 

اطمینان ضریب 

ضریب 
  ارزش

 upsurgeحالت 
بدون اشتراك 
  باربري سنگ

16660  20825  83%  

 upsurgeحالت 
با اشتراك باربري 

  سنگ
10950  13688  55%  
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 3هاي آب بر نیروگاه کارونشماي کلی مقاطع شفت   3شکل

  
  
  
  
  
  
  

بندي و بتن ریزي کاري سخت، پر هزینه، زمان بر و  قالب
  نا ایمن است. چرا که روش سنتی نیاز به داربست بندي  

حجـیم، دسترسـی مسـتقیم بـراي انتقـال بـتن و ایجـاد        
هاي مرحلـه اي جهـت قالـب بنـدي در تـراز هـاي        سکو

 مختلف دارد.  

پس از آن که مشخص شد مسیر بحرانی فرآینـد سـاخت   
، از مجموعه فعالیت هاي  3روگاه کاون و آبگیري سد و نی

بـر مـی   مربوط به اجراي پوشـش بتنـی شـفت هـاي آب    
گذرد، الزم بود مدت زمان اجراي این فعالیت ها کـاهش  
یابد تا بهره برداري از سد حـدود یکسـال زودتـر امکـان     
پذیر شود. این صرفه جویی زمانی قطعا منجر به کـاهش  

 ت سیالب هـاي هزینه هاي ساخت (مانند کاهش خسارا
احتمالی، کـاهش هزینـه هـاي باالسـري کارگـاه و ...) و      
همچنین افزایش درآمد حاصل از برق تولیدي می شـود.  
براي نیل به این هدف، گزینه هاي مختلف و ایـده هـاي   
متنوعی جهت ساخت پوسته بتنـی شـفت توسـط دفتـر     
فنی شرکت بلندپایه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت 

شاور و کارفرماي طرح، اجراي پوشش بتنـی بـا   با تایید م
استفاده از قالب لغزنده یکطرفه صورت پـذیرفت. در ایـن   

بر یک سیستم قالب لغزنـده  روش، براي هر نوع شفت آب
   خاص طراحی و ساخته شد.

بر داراي مقـاطع مختلـف   با توجه به اینکه شفت هاي آب
اید براي پوشش بتنی هستند، لذا سیستم مورد استفاده ب

 داراي انعطاف کافی جهت اجراي این مقاطع باشد. شفت
متـر بـا مقطـع متغیـر در      6دریچه داراي قطري حـدود  

  ست و ضخامت پوشش بتنی در آن حدودبرخی تراز ها ا
  

  
  
  
  
  
  
  
 2/10قطري معـادل   S-Shaftمتر است. شفت نیرو یا 1 

  سانتیمتر دارد. در نهایت،   45متر و ضخامت بتن 
متر دارنـد و ضـخامت    11تعادل قطري حدود هاي  شفت

هـاي   متر است. شماي کلی مقاطع شفت 5/0پوسته آنها 
  آمده است. 3مذکور در شکل 

در مطالعه اي که صورت گرفت، بـه دلیـل سـرعت بـاال،     
ایمنی مناسب، یکپـارچگی سیسـتم قالـب (عـدم وجـود      
درزهاي اجرایی در پوسته)، اقتصادي بودن در سازه هاي 

) و همچنین عدم نیاز به تجهیزات 4مرتفع (نمودار شکل 
 خاص براي دسترسی مستقیم به داخل شفت هـا، قالـب  
لغزنده رانـدمان بسـیار مناسـبی را در عملیـات اجرایـی      
پوشش بتنی تونلها نشان داد؛ به طوریکه با این سیسـتم  

متـر از پوشـش بتنـی قسـمت      3الی  2 در هر روز حدود
قائم شفت ها اجرا شد. لذا قسـمت قـائم هـر شـفت کـه      

متر ارتفاع دارد، در حدود یک ماه بتن ریزي  90حداکثر 
 شد. این در حالی است که اجـراي همـین شـفت هـا بـا     
استفاده از قالب مدوالر یا قالب جهنده، به زمانی بیش از 

 70فه جـویی حـدودا   چهار ماه احتیاج دارد. با ایـن صـر  
 درصدي در زمان، استفاده از این سیسـتم بـراي سـاخت   

ماه صرفه جویی زمانی در  12چهار شفت مجموعاً حدود 
) 2با استفاده از رابطـه (  4. نمودار شکل ]9و8[پی داشت

براي تخمین هزینه اجراي سـازه هـاي مرتفـع بـا قالـب      
  .]9[لغزنده رسم شده است
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  گیري   جمع بندي و نتیجه -5

در این تحقیق، نتایج مهندسی ارزش در بخش طراحی و 
بـر  در انتخاب روش هاي اجرایی شفت هاي آبهمچنین 

نیروگاههاي برقآبی مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت. در     
بخش طراحی، با در نظر گرفتن فرضیات جدیـد و بـاالتر   
بـردن دقـت مدلسـازي، نتــایج قابـل تـوجهی در زمینــه      

 .ه اسـت کاهش هزینه هاي ساخت شفت ها به دست آمد
وآورانـه در اجـراي   در بخش اجرا، استفاده از روش هاي ن

 منجر به کاهش زمان و هزینه اجراي پوشش بتنی شفت
بـر  آن شده است. در طراحی و ساخت اکثر تونل هاي آب

 در کشور، ضخامت بتن و درصد فوالد مشابه با موارد بـه 
فـرض   3کار گرفته شده در پروژه سد و نیروگـاه کـارون   

می شود. حـال آنکـه طبـق اطالعـات مربـوط بـه پـروژه        
 فقط با در نظر گرفتن اشتراك بسـتر سـنگی   ]8[ور مذک

 30هـاي سـاخت شـفترا تـا      در باربري، می تـوان هزینـه  
 5یا4درصد کاهش داد. این صرفه جویی در مقابل هزینه 

ها بسیار چشم گیـر   درصدي مطالعات مهندسی در پروژه
بوده و نشـانگر اهمیـت بـاالي اصـالح نگـرش و سـرمایه       

دسی ارزش پیش از سـاخت  گذاري مناسب در زمینه مهن
    و اجرا است.
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퐶 + 퐶 .ℎ + 퐶

ℎ  

 

  که در آن :
푪풔 (ریال بر متر)  هزینه هر متر ارتفاع اجراي قالب لغزنده  
푪풎 (ریال) هزینه ساخت و مونتاژ قالب لغزنده  
푪풖  قالب لغزنده (ریال بر متر)هزینه هر متر ارتفاع راهبري  
푪풅 (ریال) هزینه دمونتاژ قالب لغزنده  
풉 (متر) ارتفاع سازه  

 ]9[هزینه اجراي سازه هاي بتنی مرتفع با قالب لغزنده به ازاي افزایش ارتفاع     4شکل 

: هزینه اجراي قالب لغزنده هر متر  xمحور 
 مربع سازه (هزار تومان)

 : ارتفاع سازه (متر) yمحور 
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، شـرکت  3اسناد فنی و گزارشات پروژه سـد کـارون    -9
 بلندپایه

  براي طراحی پوسته ها ACI 318-89آیین نامه  -10
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  



  1392بهار   1شماره ایه ـدپـرکت بلنـاخت شـریت سـدسی و مدیـمهن امهـفصلن  39
 

 

 
 
  

  
  
  
  
  
  
 

  1هاي سیمان نگهداشت انرژي در کارخانهبررسی 
  

 3 سید محمدعلی رهنما، 2، آرش صادقی1نجفی اکبر علی

  شرکت بلندپایه مشاور مدیرعامل1
  شرکت بلندپایه معاون مهندسی 2

 دانشگاه تهران -گرایش تبدیل انرژي-دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مکانیک3

 

  

 چکیده
استفاده مجدد از انرژي گرمایی حاصل از احتراق سوخت در کارخانجات سـیمان   این مقاله به دو موضوع سوخت جایگزین و

هـاي جـایگزین را   ها، توجـه بـه سـوخت   هاي استخراج آنهاي فسیلی و افزایش هزینهپردازد. منابع رو به کاهش سوختمی
نفتـی قابـل تبـدیل بـه      ضروري نموده و با توجه به اینکه حجم زیادي از ضایعات کشاورزي و ضـایعات حاصـل از مشـتقات   

باشند، در این مقاله نتیجه مطالعاتی که در ایـن زمینـه توسـط دانشـگاه برکلـی صـورت       هاي پخت سیمان میسوخت کوره
  گرفته ارائه شده و با توجه به شرایط کشور ایران راهکارهایی بیان گردیده است.

باشد، امکان استفاده از انرژي گرمـایی تلـف   ازیافت میاز آنجا که گرماي حاصل از پخت سیمان با سرد کردن کلینکر قابل ب
اي از هزینه هاي کوچک بخار مورد بررسی قرار گرفته و مقایسهشده در کارخانجات سیمان براي تولید تولید برق در نیروگاه

-مناسـب مـی   اي است که در شرایطساخت نیروگاه با هزینه خرید برق مصرفی داده شده است. میزان برق تولیدي به گونه

  تواند جوابگوي بخش اعظم مصرف برق داخلی کارخانه سیمان باشد.

  
  

  کارخانه سیمان، کوره پخت سیمان ، سوخت هاي جایگزین ، بازیافت حرارت: کلمات کلیدي

                                                   
 ارائه پوستري - 1391بهمن  3الی  1 -دانشگاه تهران  - المللی رویکردهاي نوین در نگهداشت انرژي  کنفرانس بینمقاله دومین  1
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 مرحله پخت سیمان   1شکل

 مقدمه -1
امروزه با توجه به تقلیل منابع سوخت فسیلی و افـزایش  

انرژي استفاده بهینه از آن ها حـائز   هايبهاي انواع حامل
اهمیت فراوانی شده است و بررسـی راهکارهـاي مصـرف    

   بهینه به یک امر ضروري تبدیل شده است.
در کارخانجات تولید سـیمان، عمـده مصـرف انـرژي در     

باشـد. در مراحـل تولیـد     کوره هـاي پخـت سـیمان مـی    
سیمان پس از آسیاب و اختالط، عملیـات پخـت صـورت    

گیرد که به دلیل نیاز به حرارت باال، و مصـرف انـژي   می 
زیادي دارد. بعد از گرم کردن سیمان، گرماي مازاد تلـف  
خواهد شد، لذا از گرماي مازاد در پیش گرمکن و خشک 

شود. با این حـال گرمـاي بسـیاري     کن آهک استفاده می
شود که با روشی که در این مفالـه توضـیح داده   تلف می

وان از این گرما استفاده و برق تولید کرد. تخواهد شد،می
توان بجاي مصرف سوخت هـاي معمـول از   همچنین می

هاي جایگزین استفاده نمود که در ایـن مقالـه بـا    سوخت
استفاده از تحقیقات انجام شده راهکارهایی ارائه خواهـد  

  گردید.
در ابتدا براي آشنایی بیشتر با موضوع، ذیـال بـه مراحـل    

شـود. مراحـل تولیـد    ه اختصار اشـاره مـی  تولید سیمان ب
  سیمان عبارتند از :

  استخراج سنگ از معدن -1
  شکستن سنگ ها توسط سنگ شکن -2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اختالط موارد خـرد شـده در سـالن اخـتالط و انبـار       -3
  شدن آن ها

آسیاب مواد خرد شده و تنظیم درصد اخـتالط مـواد    -4
  آن
  اي مواد خامانبار مواد آسیاب شده در سیلوه -5
  پیش گرم کردن مواد خام در پیش گرمکن -6
  پخت مواد خام در کوره و تولید کلینکر -7
  خنک کردن مواد پخته شده در خنک کن -8
  ذخیره سازي کلینکر در سیلوهاي ذخیره کلینکر -9

آسیاب کلینکر و افـزودن مـواد الزم بـراي تشـکیل      -10
  سیمان

  ذخیره سازي سیمان در سیلوها -11
  بارگیري سیمان بارگیرخانه -12
  
  پخت سیمان -2

بیشترین مصرف انرژي در پخـت مـواد خـام در کـوره و     
تولید کلینکر می باشـد. بنـابراین بـراي بهینـه سـازي و      
مصرف انرژي یک کارخانه سیمان، بهترین انتخاب بهبود 
عملکرد این قسمت می باشد. بنابراین ابتـدا بـه بررسـی    

  شود. اخته میدقیق تر پخت سیمان پرد
قسمت پخت سیمان شامل پیش گرمکن، کوره و خنـک  

  باشد.  کن می
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پیش گرمکن : پیش گـرمکن وظیفـه گـرم کـردن اولیـه      
مواد خام را با استفاده از گرمـاي کـوره و گرمـاي خنـک     

  کن قبل از وارد شدن به کوره دارد . 
قبل از کوره و  precalciner(همچنین با استفاده از یک 

بعد از پیش گرمکن که خـود وظیفـه تجزیـه قسـمتی از     
مواد ورودي را به عهـده دارد نیـز مـی تـوان در مصـرف      

  انرژي صرفه جویی کرد.)
وظیفه کوره گـرم کـردن مـواد ورودي تـا دمـاي       کوره :
 درجه سـانتیگراد مـی باشـد . در ایـن دمـا مـواد       1400

 در محیط فاز مایع ، گردند.ورودي به فاز مایع تبدیل می
 شوند، بدون تشکیل ایـن  کریستالهاي سیمان تشکیل می

ها ، کریسـتالها)، خـواص مـورد انتظـار در      فازها  (مینرال
سیمان پدید نخواهد آمد. بنابراین ملزم به رساندن دماي 

درجه سانتیگراد می باشیم. مـواد حاصـل    1400کوره به 
 نامند.این فرآیند را کلینکر میاز 

مـواد داغ خروجـی از کـوره بـه خنـک کـن         خنک کن :
 تکمیــل تشــکیلفرســتاده مــی شــوند و ایــن عمــل بــه 

ها کمک مـی   کریستالهاي کلینکر و باال رفتن کیفیت آن
  کیلو 300تا  250در حدودانرژي مقدار  کند همچنین

  
  

  
  
  

هزینـه   بازیـابی مـی شـود.    کالري از هر کیلوگرم کلینکر
جدول ایجاد گرمایش در کوره کارخانه سیمان خشک در 

  آورده شده است : 1شماره 
  
  هاي جایگزین   سوخت -3

تحقیقات دانشگاه برکلی آمریکا در خصوص علـل پـایین   
بودن هزینه سیمان تولیدي در چین، حاکی از آن اسـت  
که کارخانجـات چینـی از مشـعل هـاي چندگانـه سـوز       

نـوع   7مشعل ها قابلیت سوزاندن استفاده می کنند. این 
باشند. برخـی از  سوخت مختلف در یک مشعل را دارا می

  سوخت هاي مصرفی عبارتند از : سوخت هاي طبیعی  
سوخت هـاي طبیعـی غیـر     حاصل از ضایعات کشاورزي،

کشاورزي ، دور ریزهاي شیمیایی و خطرنـاك ، سـوخت   
هـــاي فســـیلی ، دور ریزهـــاي چـــوبی ، دور ریزهـــاي 

اي از یک مشعل چندگانـه  نمونه 2کی .... در شکلپالستی
) 1نفــت( سـوز آورده شـده اسـت. در ایـن شـکل ورودي     

) و ورودي ذغــال ســنگ و دیگــر 2ورودي گــاز طبیعــی(
  شود.) دیده می3هاي جامد پودر شده(سوخت

  
 

  

  

گرماي مورد نیاز کلینکر 
 (GJ/kg)تولیدي 

  نوع کوره

 (0.5Mt/yr>)کارخانه سیمان خشک کوچک  5,13

  کارخانه سیمان خشک بزرگ  4,35

  کارخانه سیمان خشک ، بدون پیش گرمکن  5,40

  کارخانه سیمان خشک ، با پسش گرمکن  4,29

 precalcinerکارخانه سیمان خشک ، با   4,03

 هزینه ایجاد گرمایش در کوره کارخانه سیمان خشک   1جدول 
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 یک کره چندگانه سوز   2شکل

 باشد* عدد منفی نشانگر کمتر شدن میزان تولید کربن دي اکسید می

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

کــه توســط تحقیقــات آزمایشــگاه  2شــماره در جــدول 
دانشگاه برکلی آمریکا بدست آمده ضایعات کشاورزي که 
 در کشور ما به فراوانی یافت می شود (مخصوصا ضایعات

ـ  ه عنـوان  برنج، گندم و نخل) در مقایسه با ذغال سنگ ب
  .سوخت مشعل آورده شده است

البته در کشور ما به عنوان یک کشور نفت خیز مهمترین 
ــام     ــت خ ــماندهاي نف ــتفاده، پس ــل اس ــماندهاي قاب پس

هـاي   درصـد سـوخت   30باشند.  در حالت کلـی نیـز    می
شـوند. ایـن محصـوالت     از نفـت خـام تهیـه مـی    پسماند 

  ،  (waste oil)، نفت پسماند (tires)عبارتند از : الستیک

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

باشند. در میان  و آسفالت میرزین، پالستیک، کک نفتی 
ها السـتیک و نفـت پسـماند بیشـترین مصـرف را دارا      این

هاي جـایگزین نفتـی    سوخت 3شماره در جدول  هستند.
  اند. آورده شده

در انتها نیز این نکته قابل توجـه اسـت کـه بـا مصـرف       
تـوان در هزینـه و انـرژي    ضایعات به عنوان سوخت، می 

ناشی از دور ریز و دفع زباله ها صرفه جویی قابل توجهی 
  نمود.

  
  

CO2 (ton/ton 
coal replaced)  

Carbon emission 
factor (ton C/ton)  

Water 
content (%)  

Energy content (LHV) 
(GJ/dry ton)  

Substitusion 
rate (%) 

  سوخت
  پوسته برنج  35  13,2:16,2  10  0,35  -2,5*

  ساقه گندم  20  15,8:18,2  7,3:14,2  0,42  -2,5
  غالف ذرت  20  9,2:14,7:15,4  9,4:35  0,28  -2,5
  برگ نیشکر  20  15,8 >15  0,34  -2,5
  تفاله نیشکر  20  14,4:19,4  15-10  0,39  -2,5
  ساقه پیچک  20  16,4  12,6  0,39  -2,5
  پوسته فندق  20  17,5  9,2  0,48  -2,5
  غالف خرما  20  11,9  -  0,36  -2,5

 مقایسه ضایعات کشاورزي و ذغال سنگ (دانشگاه برکلی)   2جدول 
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تـوان  درصد می 20الستیک حداکثر تا سقف * به علت گرم شدن بیش از حد و تشکیل مواد سولفور دار زائد و خطرناك کوره از 
 استفاده نمود

  

  
  
  بازیافت حرارت -4

بازیافت حرارتی با استفاده از پیش گـرمکن نیـز صـورت    
ي از انـرژي پـس از   می گیرد اما با این حال مقـدار زیـاد  

 عبور از پیش گرمکن به محیط رفتـه و موجـب آلـودگی   
محیط (آلـودگی گرمـایی) شـده و مقـدار قابـل تـوجهی       

  انرژي نیز تلف خواهد شد.
سیستم تولید برق با اسـتفاده از حـرارت، بـه طـور کلـی      
مشابه سیستم تولید برق یک نیروگاه کوچک بخـار مـی   

ــوی  ــر آب در ب ــا و تبخی ــد(دادن گرم ــتباش ــه حرک  لر، ب
درآوردن تــوربین توســط بخــار، ســرد کــردن آب، پمــپ 
کردن آب به بویلر)، با این تفاوت کـه بـه جـاي مشـعل،     
دیگ بخار با گرماي دفـع شـده از کـوره (هـم بـه طـور       
مستقیم هم از گرماي عبوري از پیش گرمکن) گرم مـی  

 با استفاده از این سیستم می توان در یک کارخانـه  شود.
 مگـاوات  6تن در روز در حدود  3000ظرفیت سیمان با 

 50برق تولید کرد. در کشـور مـا هـم اکنـون در حـدود      
کارخانه سیمان وجود دارد (این تعداد با توجه به اهـداف  

 6صادراتی افزایش نیز خواهـد یافـت) کـه بـا احتسـاب      
ــه در مجمــوع   ــر کارخان ــراي ه ــاوات  300مگــاوات ب مگ

  رق تولید نمود.(معادل یک نیروگاه متوسط بخار) ب
دالر به ازاي تولید هر کیلووات برق براي  هزاربا احتساب 

گذاري در ساخت این سیستم براي یک کارخانـه  سرمایه
  گذاري  تن براي مبلغ سرمایه 3000ظرفیت  سیمان با

  

  
  

  داریم:
6000 KW × 1000 $/KW = 6 M$ 

سـنت بـه ازاي هـر     3,5احتساب قیمـت فـروش بـرق    با 
کیلـووات ســاعت قیمـت فــروش بـرق بــراي یکسـال بــا     

  درصد براي کارکرد شبکه داریم : 0,85احتساب ضریب 
6000 KW × 365 Days/year × 24 hr/Day × 

0.035 $/KWhr × 0.85 = 1.56 M$/year  
با توجه به محاسبات باال قیمت ساخت و احداث سیستم 

 1,56میلیون دالر و قیمـت بـرق تولیـدي     4,8 در حدود
باشد و این به ایـن معنـی اسـت    میلیون دالر در سال می

-گذاري مسـتهلک مـی  که طی چهار سال هزینه سرمایه

نشــان دهنـده اقتصــادي بـودن طــرح    گـردد کــه کـامال  
  باشد. می

نپـذیر اسـت، گازهـاي    بازیافت حرارتـی از دو منبـع امکا  
کن.  ي گرم خروجی از خنکگرمکن و هوا عبوري از پیش

  اي این سیستم عبارتند از: هاي اصلی و پایه دستگاه
 بویلر : که در واقع مبدلی است که گرماي گاز ورودي -1

کن) را به آب سیستم تولید برق گرم کن یا پیش (از خنک
باشـد. در   سیستم از نوع بـویلر درام دار مـی   دهد. این می
درام بـه   شود. ده مییک بویلر درام دار دی 3ل شماره شک

فاز مایع  علت گرماي مشعل در دمایی است که در آن دو
و گاز وجود دارد. به طور طبیعی فـاز گـاز در بـاال و فـاز     

در زیــر قــرار دارد. مــایع موجــد در زیــر بــه درون  مــایع

ΔCO2 (ton/ton 
coal replaced)  

Carbon emission 
factor (ton C/ton)  

Energy content 
(LHV) (GJ/dry ton)  Substitusion rate (%) سوخت  

  الستیک  >20*  28:37  0,56  -0,8

  پلی اتیلن  باشداطالعات تجربی دقیق موجود نمی  46  0,70  -1,0

  پلی پروپیلن  باشداطالعات تجربی دقیق موجود نمی  46  0,70  -1,0

  پلی استیرن  باشداطالعات تجربی دقیق موجود نمی  41  0,70  -0,9

  نفت پسماند  باشداطالعات تجربی دقیق موجود نمی  21,6  0,44  -0,5

  کک نفتی  درصد 100تا   19:34  0,78  0,2
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 یک بویلر درام دار   3 شکل

هاي پایین درام سرازیر شده و با آب ورودي مخلـوط   لوله
یر به علت تماس گردد و در این مسشده و به درام باز می

ها با هواي گرم، دماي آن باال رفته و در اواخر مسـیر  لوله
به دماي جوش نیز خواهد رسید. فاز گاز باالي بویلر قبل 
ورود به توربین به علت آنکه وجـود قطـرات مـایع بـراي     

باشد و نیز به علت افـزایش فشـار   توربین بسیار مضر می
فـاز گـازي از   گاز بایـد سـوپرهیت گـردد. بنـابراین ایـن      

کند گذشـته و سـوپر   مسیري که از درون بویلر عبور می
  شود.     گردد و به سمت توربین هدایت مییهیت م

توربین بخار : پس از برخـورد ذرات گـاز بـه تـوربین      -2
-ها به پره انتقال یافته و پره به چرخش در مـی انرژي آن

هیچ . همانطور که در باال اشاره شد، در گاز موجود به آید
عنوان نباید مایع موجود باشد، چرا که بـا برخـورد ذرات   

  شوند.ها به شدت خورده میها، پرهمایع به پره
ژنراتور تولید برق: ژنراتور وسیله اي است کـه انـرژي    -3

حرکتی دورانی توربین را بـه انـرژي الکتریکـی تبـدیل و     
  کند.تولید برق می

  :شده است ستم بازیافت حرارت آوردهیک سی 4شکل در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

گرماي تولید شده توسط کوره یا به طور مستقیم پس از 
) می رود یا از طریـق  3) به بویلر(1عبور از پیش گرمکن(

). ایـن گرمـا آب سـرد    2گرماي دفع شده از خنک کـن( 
) را کـه از زیـر بـویلر جمـع آوري     4ورودي از درام بویلر(

ــه درام برمــی شــود مــی ــاره آن را ب -حــرارت داده و دوب

مسیر آبی). قسمتی که در درام در فـاز   4گرداند(قسمت 
باشد طبیعتا در بـاالي آن قـرار دارد، ایـن گازهـا     گاز می

  وبه گاز سوپرهیت تبدیل شده و به  دوباره به بویلر رفته
مسـیر قرمـز). در تـوربین     4) می رود(قسـمت  5توربین(

ه انرژي مکانیکی توربین تبدیل شده سرعت و فشار گاز ب
  گردد. بخار داغ پس از  ) به برق تبدیل می6و در ژنراتور (

) رفته و در آنجا بـه مـایع   7عبور از توربین به کندانسور(
) فشار آن افزایش یافتـه و  9ط پمپ(تبدیل گشته و توس

شـود.  دوباره به درام بـویلر بـراي گـرم شـدن بـرده مـی      
رفته شده از بخـار را توسـط یـک    کندانسور نیز گرماي گ

  دهد.) به محیط می8برج خنک کن(
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 کارخانه سیمان مجهز شده به سیستم تولید برق توسط شرکت کاواساکی    5شکل

 بازیافتییک سیستم تولید برق از حرارت    4 شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اکی ژاپـن گـزارش   که توسط شـرکت کاواسـ   5در شکل 
ی کـه تنهـا ایـن شـرکت    هاي بازیـاب  شده، تعداد سیستم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شده است. نکته قابل ذکر در  نشان دادهنموده، اندازي  راه
مگــاوات تولیــد بــرق در هــر  13گــزارش میــانگین  ایــن

  کارخانه می باشد.
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تخاب سطح مکانیزاسیون پارکینگ مدل ارزیابی فنی اقتصادي ان
  1مناطق شهريدر
  2، دکتر سید محمد سید حسینی1مریم خدیور

 حمل و نقل ،کارشناس فنی شرکت بلندپایه -کارشناسی ارشد مهندسی عمران1
  عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی صنایع، تهران، ایران1

 

 چکیده

نگاهی به تجارب جهانی نشان می دهد که امروزه براي حل مشکل کمبود پارکینگ خصوصا در مناطق مرکزي شـهرها، بـه   
مقوله پارکینگهاي مکانیزه به دلیل مزایایی همچون قابلیت اجرا در زمینهاي کوچک و غیر متعارف، ایجاد ظرفیت بیشـتر در  

ودروها، افزایش ایمنی و کاهش آلودگی زیست محیطی بـه عنـوان راه حلـی    فضاي کوچکتر، کاهش زمان پارك و بازیابی خ
مناسب توجه می شود. در این خصوص با توجه به انواع مکانیزمها با شرایط و ویژگیهاي مختلـف در ایـن پارکینگها،تصـمیم    

تنـوع معیارهـاي   گیري جهت به کار گیري مناسب ترین سیستم چندان ساده نیست زیرا تعداد شاخصهاي تصمیم گیـري ،  
کمی و کیفی و لزوم در نظر گرفتن هم زمان آنها و همچنـین اهمیـت اثـرات و پیامـدهاي تصـمیم و عـواملی نظیـر آن بـر         
پیچیدگی تصمیم می افزاید. بنابر این الزم است بررسی و تحلیل دقیقی دربـاره انـواع مکانیزمهـاي ایـن پارکینگهـا صـورت       

ایطی مشخص و نیز اولویت بندي بین آنها تعیین گردد. در این مقاله سعی بر آن اسـت  بگیرد تا مناسبترین گزینه در هر شر
تا ضمن معرفی تعدادي از سیستمهاي پارکینگ مکانیزه و بیان شاخصهاي فنی و اقتصادي موثر در ارزیـابی آنهـا، چگـونگی    

داده شـود. در ایـن مسـیر از روش    انتخاب بهترین سیستم با در نظر گرفتن نظرات کارشناسان و متخصصان مربوطـه نشـان   
  استفاده شده است.  PROMETHEEتصمیم گیري چند معیاره 

  
  ، آستانه برتري، آستانه بی تفاوتیPROMETHEEپارکینگ مکانیزه ، سطح مکانیزاسیون، روش : کلمات کلیدي

  
                                                   

 ارائه پوستري - 1390اسفند  3و  2 -هاي برج میالد  سالن همایش -المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک یازدهمین کنفرانس بین 1
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 مقدمه -1
شـهرها و  با توجه به گسترش روزافـزون جمعیـت کـالن    

افزایش طول مسیرها و با عنایت به قیمـت بـاالي زمـین    
در مناطق پر ترافیک و نبود صرفه اقتصادي در اختصاص 
دادن مسـاحت زیــادي از زمــین بـه هــر خــودرو، وجــود   
پارکینگهاي طبقاتی مدرن و مکانیزه که بـه طـور چشـم    

کننـد، ضـروري بـه نظـر      گیري در فضا صرفه جویی می
وص بــا توجــه بــه وجــود انــواع رســد. در ایــن خصــ مــی

ــاي م   ــرایط و ویژگیه ــا ش ــا ب ــن  مکانیزمه ــف در ای ختل
که ارزیابی و تحلیل دقیقـی دربـاره   پارکینگها، الزم است 

انواع سیستمها صورت گرفته و به این مسئله پاسـخ داده  
و بهینه مـی   شود که هر سیستم در چه شرایطی مناسب
گر ارجحیـت  باشد و هر گزینه چرا و چه قدر بر گزینه دی

   .دارد

بنابراین انتخاب یک سیستم مناسب اولین گام از فرآینـد  
ت کـــه بـــا اســـتفاده از روشـــهاي طراحـــی و اجراســـ

ــمیم ــذیر    تص ــاره امکانپ ــد معی ــري چن ــد، گی ــی باش م

ــراي برخــی از  گیــري پیچیــده ،  مســائل تصــمیمزیــرا ب
گیرنـده   هستند که تصمیم هاي ریاضی ابزار ضعیفی مدل

تواند براي تمامی پارامترهـاي   اوت نمیقضبراي انتخاب و 
مساله، مقادیر کمی تعیین کند. البته باید در نظر داشـت  

گیرنده نهایی فـرد یـا مسـئول     که در هر سیستم، تصمیم
مورد نظر است که باید با توجه بـه قضـاوت مهندسـی و    

 .[1]هاي سیستم، بهترین گزینه را انتخاب کنـد  خروجی
تحقیق بررسی و ارزیابی انـواع  از آنجایی که هدف از این 

مکانیزمهاي پارکینگ و در نهایت برگزیدن بهترین سطح 
ــتفاده از روش  ــا اسـ ــیون بـ ــمیم  مکانیزاسـ ــري تصـ  گیـ

RPOMETHEE1 باشد لذا تحقیقات صورت گرفتـه   می
ــانیزه و     ــاي مک ــش پارکینگه ــه در دو بخ ــن زمین در ای

ــاي روش ــري تصــمیم  کاربرده در  PROMETHEE گی
هاي برتر تقسیم بندي شده است. تعدادي  انتخاب گزینه

نشـان داده   1این تحقیقات به صورت اجمالی در جـدول  
  شده است.

  
  

                                                   
1Preference Ranking Organization METHod for 
Enrich Evaluation 

  نویسنده  ردیف
سال 
  انتشار

  شرح تحقیق  موضوع تحقیق  عنوان مقاله

  1385 شادمان فر،ر  1
ــگ ــاي  پارکینــ هــ

 مکانیزه شهري

ــگ ــاي  پارکینـ هـ
  مکانیزه

 هـاي  پارکینـگ بررسی انواع سیستمهاي 
مکــــانیزه و مقایســــه خصوصــــیات   
  پارکینگهاي مکانیزه و پارکینگهاي رمپی

2  Abboud, N. 2001  

Automated 

Parking:Status 

in the United 

States 

ــگ ــاي  پارکینـ هـ
  مکانیزه

بررسی تاریخچه و مزایـاي پارکینگهـاي   
ــالی و    ــعه اي، م ــاظ توس ــانیزه از لح مک
زیست محیطی وضعیت ایـن پارکینگهـا   

  در امریکا

 خالصه مطالعات پیشین در زمینه موضوع تحقیق   1جدول



  1392بهار   1شماره ایه ـدپـرکت بلنـاخت شـریت سـدسی و مدیـمهن امهـفصلن  49
 

 

  
انواع سیسـتمهاي پارکینگهـاي    معرفی -2

  مکانیزه
به طور کلی پارکینگهاي مکانیزه از لحاظ طرح و عملکرد 

  به انواع زیر تقسیم می شوند:
مکـانیزه از لحـاظ    هـاي  پارکینـگ انواع  -2-1

  عملکرد
مکانیزه از لحاظ عملکرد به دو گـروه نیمـه    هاي پارکینگ

  زه) خودکار(نیمه مکانیزه) و تمام خودکار(تمام مکانی

  
مکـانیزه تمـام    هـاي  پارکینگدر  .تقسیم بندي می شوند

 ها از ابتداي ورود تا توقف در  خودکار جابجایی اتومبیل

سالن اصلی به صورت مکانیکی و بدون احتیاج به راننـده  
  پذیرد در حالیکه در نوع نیمه خودکار قسمتی   صورت می

پارك اتومبیل توسط راننـده و قسـمتی    از عمل انتقال و
هاي مکانیکی باال برنـده و یـا انتقـالی     دیگر توسط سامانه

  .[2]گیرد انجام می
 

3  
Schwartz, 

S. 
2009  

The Garage of 

the Future must 

be Green 

پارکینگهـــــــاي 
  مکانیزه

بررسی و مقایسه فاکتورهاي آلـودگی  
محیط زیسـت، ایمنـی، فضـاي مـورد     
اســتفاده و هزینــه ســاخت و بهــره    
ــانیزه و    ــاي مک ــرداري در پارکینگه ب

  پارکینگهاي رمپی

4  
Dagdeviren

,M. 
2008  

Decision Making 

in Equipment 

Selection: An 

Integrated 

Approach with 

AHP and 

PROMETHEE 

  تلفیق روش
  تصمیم گیري

  چند معیاره
PROMETHEE 

  AHPو

انتخاب ماشین آالت در یـک شـرکت   
  بــین المللــی بــا تلفیــق روشــهاي

ROMETHEE و AHP  

5  

Morais, 

D.C., and 

Amedia, 

A.T. 

2007  

Group Decision-

Making for 

Leakage 

Management 

Strategy of 

Water Network 

  روش
  تصمیم گیري

ــاره  چنـــد معیـ

PROMETHEE  

ــري   ــمیم گیـ ــتفاده از روش تصـ اسـ
PROMETHEE  بــــراي تصــــمیم

گیري گروهـی در خصـوص مـدیریت    
  شبکه آب

6  

Goletsis, 

Y., 

Psarras, J., 

and 

Samouilid

is, J.E. 

2003  

Project Ranking 

in the Armenian 

Energy Sector 

Using a Multi-

criteria Method 

For Groups 

  تلفیق روش
  تصمیم گیري

  چند معیاره
PROMETHEE

  و

ELECTRE 

رتبه بندي پروژه هـاي بخـش انـرژي    
ارمنستان با ترکیب روشهاي تصـمیم  

  وPROMETHEEگیري 
ELECTRE  
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 انواع مختلف روشهاي ذخیره سازي در سیستم انبار کم ارتفاع   1شکل

  طرح مکانیزه از لحاظ هاي پارکینگواع ان -2-2
مکانیزه از لحاظ طرح داراي انواع مختلفـی   هاي پارکینگ

هستند.برخی از این سیستمها بسیار ساده بوده و برخـی  
در ذیـل   دیگر از آنها مکانیزمهـاي پیچیـده تـري دارنـد.    

ــه  ــن سیســتمها ک ــدادي از ای ــا  عملکــرد تع ــاربرد آنه ک
ــن   ــده اســت.در ای مرســومتر مــی باشــند، تشــریح گردی
خصوص سعی شده که انواع سیستمها به ترتیب از سـاده  

  ترین  تا پیچیده ترین مکانیزمها معرفی گردد. 
  )low rise stackers( انبارهاي کم ارتفاع -2-2-1

جکـی یـا    بـه آن سیسـتم  ایـن سیسـتم کـه    ارتفاع کلی 
خیلی کوتـاه در  اي نیز گفته می شود، پارکینگ دو مرحله

ــل نصــب در    ــه طوریکــه قاب ــه شــده اســت ب نظــر گرفت
توانـد   هاي مسکونی اسـت و مـی   ساختمان هاي پارکینگ

ظرفیت آن را دو یا سه برابر کنـد. عملکـرد ایـن سـامانه     
بسیار ساده می باشد بدین گونه که پس از قـرار گـرفتن   

درو در جایگاه خود، باالبرهاي مکانیزه آن را روي یک خو
برد تا فضاي الزم براي پارك خودروي  سکو صلب باال می

تـوان   ها می دیگر در زیر آن ایجاد شود. در بعضی از طرح
با پایین بردن خودرو در فضایی که در زیر زمـین ایجـاد   

  شده همین ظرفیت سازي را محقق نمود.
  )(Rotary System -سیستم چرخشی -2-2-2

این سامانه شباهت زیادي به چـرخ و فلـک یـا فـان فـار      
دارد. با این تفاوت که خودروها در آن سوار خواهند شـد. 

سیستم محرکه این پارکینگ یک موتور گیـربکس اسـت   
که به وسیله چرخ دنده، ریلـی را حـول محـوري تقریبـا     
 بیضی شکل می چرخاند. این ریل به محفظه هـاي قـرار  

بدور این محور می چرخانـد.  فضـاي اشـغال شـده     خود 
توسط این سیستم بسیار کم و به اندازه دو ماشین بـوده  

ماشین را فراهم می سازد. حرکـت  16تا  5و امکان پارك 
پارکینگ کـامال در اختیـار اپراتـوري اسـت کـه در پـاي       
پارکینگ قرار دارد.در مواقع اضـطراري بـا فشـار شاسـی     

  د.حرکت فورا متوقف می شو
  )Puzzle System(-سیستم پازل -2-2-3

ــودرو و     ــارش خ ــهاي انب ــب روش ــتم از ترکی ــن سیس ای
بدین  کند جابجایی خودروهاي نزدیک به هم استفاده می

ــر روي ســکوي    ــین ب ترتیــب کــه خــودرو در ســطح زم
حمل(پالت) قرار گرفتـه و سـپس بـا حرکتهـاي افقـی و      
عمودي به محل مناسب منتقل مـی گـردد. در واقـع بـا     
حرکت پازلی خودروها فضـاي الزم بـراي ورود و خـروج    
خودروها فراهم می آید و بدین منظـور در سـطح دروازه   

    داشته باشد. ورودي باید یک مکان آزاد وجود
طبقـه   6تـا   2در این سیستم تعداد طبقات معموال بـین  

طراحی میشود و مدولهاي افقی آن بـه هـر تعـداد مـورد     
  نیاز قابل نصب و اجرا می باشد.
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 نمایی از سیستم پارکینگ پازل   3 شکل

 هایی از سیستم پارکینگ روتارينمونه   2 شکل

 نقشه مقطع پارکینگ برجی (آسانسوري)   4 شکل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ) (Tower System- سیستم برجی -2-2-4

خودروهـا را روي یـک سـکوي     باالبردر این سیستم یک 
فلزي باال و پایین می برد تا به سطحی که بـراي آنهـا در   

یـک  در حـین حرکـت بـاالبر،    نظر گرفته شـده برسـاند.   
خود نیز بر روي باالبر قرار دارد افقی که  وسیله جابجایی

 را به سمت راست یـا چـپ حرکـت    ي حامل خودروسکو
  .گیرددر محل مورد نظر قرار می خودرو  داده و 

،همچنین یک میز گردان که درون بـاالبر سـاخته شـده   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
تا مطمئن گردد  بچرخانددرجه  180خودرو را  می تواند 

  همه ماشینها در امتداد وجه خروجی پارك شده اند.
  سیستم مستطیلی -2-2-5

System) Cart Park(  

در این سیستم خودرو توسط باالبر باال یا پایین رفتـه تـا   
به تراز مورد نظر برسد.در این طبقات یک وسیله انتفـال  

منتظـر اسـت تـا خـودرو را از بـاالبر      ) cart( دهنده افقی
  تحویل بگیرد. یک یا دو آسانسور تمام طبقات را پوشش
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 نماي داخلی پارکینگ مستطیلی (کارت)   5 شکل

 نمایی از پارکینگ سیستم سیلو (سیلندري)   6 شکل

دهند و در هر طبقه یک وسیله انتقـال دهنـده افقـی     می
وجود دارد. سرعت باالي نقل و انتقال در این سیسـتم از  
طریق جداسازي حرکت عمودي و افقی میسر میگـردد و  

کاهش زمان پارك و بازیابی خودروها، باالبر ها به منظور 
و وسایل انتقال افقی می بایست به طـور همزمـان عمـل    

  کنند.
  سیلو -تم  سیلندري سیس -2-2-6
)Cylinder System(  

سیستم سیلو به شکل یک استوانه بتنی مسلح است. این

سیستم در زمینهاي به شکل ربع دایره و نـیم دایـره نیـز    
اجرا می باشد. مکانیزم انتقـال بـر مبنـاي    قابل طراحی و 

 حرکت صفحات چرخشی متصل به یک برج فلزي اسـت 
که فضاي وسط سیلندر را اشغال نموده اسـت. صـفحات   
چرخشی همزمان با باالبردن خودرو مـی توانـد آن را تـا    

درجه بچرخانـد. ایـن چـرخش سـبب قـرار گیـري        360
راز خودرو در روبروي محـل پارك(قفسـه) مربوطـه در تـ    

   .مورد نظر می گردد
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سه سطوح مکانیزاسـیون  بررسی و مقای -2-3 
  گپارکین

درجه مکانیزاسیون در این تحقیق، درجه آزادي حرکـت  
مکانیزه خودروها در سیستم و یا به عبارت دیگر، امکـان  
 جابجایی و انتقال خودروها در جهت هر یک از محورهاي

X,Y,Z و دوران حول محور Z   .تعریف شده است  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
   

  

مقایسه اي بین انواع سیسـتمها از لحـاظ    2جدول شماره
درجه مکانیزاسیون صورت گرفته است. همچنین در ایـن  

ي طبقاتی معمولی نیز بـه عنـوان یـک    تحقیق پارکینگها
پارکینگ با درجه مکانیزاسیون صفر لحاظ گردیده اسـت  

هاي  امکان بررسی و مقایسه همه گزینه که دلیل این امر
  .ممکن خواهد بود

  
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

یف
رد

  

 نوع سیستم

  
نوع سیستم از لحاظ 

  عملکرد مکانیزه

  نوع حرکت انتقالی مکانیزه

درجه 
انتقال در   مکانیزاسیون

 Xجهت 

انتقال در 
  Yجهت 

انتقال در 
  Z  جهت

دوران حول 
  Z  محور

  0  -  -  -  -  غیر مکانیزه  طبقاتی(رمپی)  1

  1  -  ×  -  -  نیمه مکانیزه  جکی  2

  1  -  ×  -  -  نیمه مکانیزه  چرخشی  3
  2  -  ×  -  ×  نیمه مکانیزه  پازل  4

  3  -  ×  ×  ×  تمام مکانیزه  برجی  5

  تمام مکانیزه  مستطیلی  6
× × × - 

3  

  4  ×  ×  ×  ×  تمام مکانیزه  سیلو  7

 هاي پارکینگ درجه مکانیزاسیون انواع سیستم   2جدول 
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 روند اجرا روش مورد استفاده در تحقیق   7شکل

 متدولوژي تحقیق -3
پیشـتر بیـان شـد هـدف از ایـن تحقیـق       مان گونه که ه

  معرفی و بررسی انواع سیستمهاي پارکینگ مکانیزه و 
  

برگزیدن مناسب ترین آنها از لحاظ فنی و اقتصادي مـی  
ــور از روش    ــن منظ ــراي ای ــد.که ب ــمیم باش ــري تص  گی

  شده است. استفاده  PROMETHEE چندمعیاره
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ــمیم  -3-1 ــی روش تصــ ــري معرفــ  گیــ
PROMETHEE  

هـاي   یکی از جدیدترین روش PROMETHEEروش 
 توسـط  1982گیري چندمعیاره است که در سال  تصمیم
Brans  توســط  1985و ســپس در ســالVincke& 

Brans .هـاي غیـر    روشدسته  این روش از توسعه یافت
هـا و   اي است و براي یـک مجموعـه محـدود گزینـه     رتبه

معیارهــا کــه اغلــب بــا یکــدیگر تــداخل دارنــد بــه کــار 
بر مبناي مقایسه دوبدوي گزینـه   رود.اساس این روش می

هاست.گزینه ها بر مبناي معیارهاي مختلف ارزیابی مـی  
  شوند که برخی از معیارها باید حداکثر و برخی حداقل  

  

  .]8[شوند
  توابع ارجحیت -3-1-1

دهنـده ایـن    تابع ارجحیت براي هـر معیـار نشـان    تعیین
گیرنده بـراي هـر معیـار چـه ارجحیتـی       است که تصمیم

گیري  تصمیم گزینهنسبت به   aگیري تصمیم گزینهبراي 
b .معیار، اختالف عددي تابع ارجحیت براي هر قائل است

بین ارزیابی دو گزینه را به عددي بین صفر و یک تبدیل 
ــی ــر   مـ ــن امـ ــهیل ایـ ــد.براي تسـ  &Vinckeکنـ

Brans(1985)، 6   نوع اصلی تابع ارجحیت را پیشـنهاد
  .]9[نشان داده شده است 3که در جدول شماره اند کرده

  
  

                                                   
1Gaussian Criterion 

   Vincke & Bransشش تابع ارجحیت پیشنهادي توسط    3جدول

)I(  
  معیار یکنواخت

    

 )II(  
  شکل Uمعیاره 

    

 )III(  
  شکل Vمعیار 

  
  

 )IV(  
 اي معیار پله

  
  

 )V(  
شکل  Vمعیار 

  خطی

    

 )VI(  
 1معیار گاوسین
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  آستانه هاي برتري و بی تفاوتی -3-1-2
جدا از اطالعات پایه مـورد نیـاز بـراي تشـکیل مـاتریس      

تـــري از  گیـــري نیـــاز بـــه اطالعـــات افـــزون تصـــمیم
گیرنـدگان   تصـمیم گیرندگان وجود دارد. در واقع  تصمیم

هایشـان را بـا تعریـف آسـتانه      ها و عدم قطعیت ارجحیت
ــري ــی(pj) 1برت ــتانه ب ــاوتی و آس ــد   (qj)2تف در فرآین
ــن پارامترهــا نشــانگر   گیــري وارد مــی تصــمیم کننــد. ای

محدوده مورد قبول جهت ارزیابی معیارهاي طـرح شـده   
  خواهند بود . 

قایســه ، وقتــی دو گزینــه را م qو  pبــراي درك مفهــوم 
کنیم، اختالف مقادیر بین دو گزینه براي یـک معیـار    می

گیرنـده   باشد، دو گزینه بـراي تصـمیم   qچنانچه کمتر از 
حالی که اگـر اخـتالف    هیچ تفاوتی با یکدیگر ندارند. در

باشـد،   pیک معیار بیشـتر از   مقادیر بین دو گزینه براي
تري براي گزینـه بـا مقـدار     گیرنده ارجحیت قوي تصمیم

  .]9[دهد بیشتر از خود نشان می
  تفاوتی برقرار است. هاي برتري و بی ) بین آستانه1رابطه (
)1(       qj≤ pj

 

در این تحقیق آستانه هاي مورد نظر از طریق پرسـش از  
  . تصمیم گیرندگان تعیین شده است

  الگوریتم مدل پیشنهادي -3-2
بــر مبنــاي مقایســه    PROMETHEE اســاس روش

هـا   هاست. مقایسـات زوجـی بـین گزینـه    دوبدوي گزینه 
شـود و   بندي غالب یکـی بـر دیگـري مـی     منجر به درجه

بندي کامل تولید می کند. در ذیل مراحـل گـام بـه     رتبه
  .]9[گام این روش شرح داده شده است

  گام اول
محاسبه اختالف عددي بـین ارزیـابی دو گزینـه کـه بـر      

  می گیرد. صورتاساس مقایسه دو بدو 
)2           (  
  

gi(a)  و gi(b) مقادیر گزینه هايa  وb به ازاي هر معیار  

                                                   
1Preference Threshold 
2Indifference Threshold 

  گام دوم

  استفاده از تابع ارجحیت مشخص شده
 )3 (

  
  گام سوم

 محاسبه شاخص ارجحیت چند معیاره

 )4(  
),(),(

1
bapwba j

n

j
j




  ),( ba انـدازه سـناریوي  دهد کـه تـا چـه     نشان می a 

),(در تمام معیارها برتري دارد. و  bنسبت به  ab   نیـز
تـا   0عکس این مفهوم را دارد و مقدار این پارامترها بین 

  متغیر است. 1
  گام چهارم

( رتبـه   محاسبه جریانهـاي ورودي و خروجـی ارجحیـت   
  )I  PROMETHEE -بندي نسبی 

  
  
  
  
  

 جریــان خروجــی
~بیــانگر قــدرت گزینــه i ســایر بــر 

  ..هاست گزینه
 جریان ورودي

_~  بیانگر ضعف گزینهi )نشـان دادن   یا
   .ها بر آن) است قدرت سایر گزینه

  گام پنجم
   محاسبه جریان خالص

)7(  
)()()( aaa      

خروجـی از  جریان هاي خالص که از کسر نمودن جریان 
جریان ورودي بدست می آید براي هر سناریوي تصـمیم  
گیري محاسبه می شود و به منظـور رتبـه بنـدي کامـل     

  گزینه ها از آن استفاده می شود.
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 خیابان مطالعه موردي پارکینگ مکانیزه -4
 (تهران) ایرانشهر

ایرانشهر به عنوان اولین پارکینگ تمام  پارکینگ مکانیزه
به بهـره بـرداري    1390مکانیزه در ایران در تیر ماه سال 

 تکنولوژي هـاي روز  این پارکینگ کامال مطابق بر رسید.
نسـل جدیـد   در بوده و اولین پارکینگ تمام مکانیزه  دنیا

کـه در خیابـان    محسوب مـی شـود   این نوع پارکینگ ها
حمل و نقل و ترافیک قرار گرفتـه  ایرانشهر،جنب معاونت 

است. با اسـتفاده از ایـن پارکینـگ تـا حـدودي مشـکل       
و  خیابـان ایرانشـهر ، طالقـانی   کمبـود فضـاي پـارك در    

برطرف می گردد. در ایـن پـروژه    هاي اطراف آن محدوده
معاونت حمل و نقل و ترافیک به نمایندگی از شـهرداري  

 تکنولـوژي  .داشـته اسـت   تهران به عنوان کارفرما حضور
ژاپـن انتقـال یافتـه     MPE اجرا نیز از شرکت مهندسـی 

متر  270است.این پارکینگ در زمینی به مساحت حدود 
خـودرو   156خـودرو (شـامل    168مربع ظرفیـت پـارك   

خودرو سـقف بلنـد)را دارا مـی باشـد کـه       12معمولی و 
خودروها از طریق سه درب شمالی وارد و هنگـام خـروج   

  ارکینگ خارج می شوند.  از دربهاي جنوبی پ
  
  

  

معیارهـایی فنـی و اقتصـادي نیـز      مدلسازي شده است و 
  در این شرایط براي هر یک تعریف گردیده است .

در این تحقیـق پارکینـگ مکـانیزه ایرانشـهر بـه عنـوان       
مطالعه موردي انتخاب گردیـده و انـواع سیسـتم هـا بـا      
درجه مکانیزاسیون مختلف که پیشتر بـه آنهـا پرداختـه    

بعـاد  شد در محل این پروژه با مشخصات موجود شـامل ا 
  و عمق پارکینگ، قیمت زمین و ..  زمین، ارتفاع

  تعریف گزینه ها -4-1
اولین مرحله از فرآیند مدلسازي تعریف گزینه هاست. در 

هـاي پـروژه بـه     این مرحله نیاز است که فهرست گزینـه 
خوبی و روشنی تعریف شود. گزینه هاي مورد بررسی در 

بـا   سیسـتم پارکینگهـاي مکـانیزه    6این تحقیـق شـامل   
درجات مکانیزاسـیون مختلـف و یـک گزینـه پارکینـگ      

     طبقاتی معمولی(غیر مکانیزه) می باشد.
    تعریف معیارها -4-2
گیري بـا توجـه    فرآیند انتخاب معیار در مدلهاي تصمیم 

به اهداف مسئله صورت مـی گیـرد. بـا توجـه بـه هـدف       
تعیین شده در این تحقیق، معیارهـا  مطـابق بـا جـدول     

وه فنـی و اقتصـادي تقسـیم بنـدي     دو گـر  بـه  4شـماره  
  اند. شده

  

  

  اقتصادي  فنی
  کمی  کیفی  کمی
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 معیارهاي فنی و اقتصادي   4جدول
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  وزن معیارها -4-3
دهی مسـتقیم   با توجه به تعداد زیاد معیارها معموالً وزن

گیرنــدگان را بــه معیارهــاي  توانــد اهمیــت تصـمیم  نمـی 
مختلف به صورت مؤثر تعیین نماید زیـرا تمـام ذهنیـت    

رود کـه جمـع وزن    ایـن سـمت مـی    گیرندگان به تصمیم
هاي مختلفی براي تعیـین   معیارها برابر واحد شود. روش

اند و بـه سـادگی    وزن معیارها وجود دارد که نسبتاً ساده
روش اسـتفاده   گیرنده قابل فهـم هسـتند.   توسط تصمیم

شده در این تحقیق بـدین صـورت اسـت کـه بـراي هـر       
صورت کیفـی   گیرنده باید اهمیت آن را به معیار، تصمیم

اهمیت، متوسط، پراهمیت و بسـیار   اهمیت، کم (بسیار کم
  پراهمیت) تعیین نماید.

سپس به هر یک از این مقادیر کیفی مطـابق بـا جـدول    
مقدار کمی نسبت داده شده و با نرمال نمـودن   5شماره 

ــی    ــت م ــه دس ــار ب ــار، وزن آن معی ــر معی ــر   ه ــد. اگ آی
گیري مـورد   تصمیماي معیاري را مرتبط با  گیرنده تصمیم

تواند به آن وزن صفر بدهد یعنـی در واقـع    نظر نداند، می
گیــري شخصــی خــود را مســتقل از ایــن معیــار  تصــمیم

  داند. می
  ها بندي گزینه رتبه -4-4
گیري، وزن، آسـتانه هـاي    پس از تعیین ماتریس تصمیم 

تفاوتی و توابـع ارجحیـت بـراي هـر معیـار ،       برتري و بی
مدل وارد شده است. نتایج حاصـل از   اطالعات ورودي در

  نشان داده شده است.   6اجراي مدل در جدول شماره 
  

  
 

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  بسیار پراهمیت  پراهمیت  متوسط  اهمیت کم  اهمیت  بسیار کم  درجه اهمیت
 ]8 و 10[  ]6 و 8[ ]4 و 6[ ]2 و 4[ ]0 و 2[  اي مقدار بازه

 مقدار کمی درجه اهمیت وزن معیارها   5جدول 

 ها بندي گزینه جریان خالص و رتبه   6جدول 

 رتبه جریان خالص  گزینه
 7 -306/0 سیستم رمپی
 6 - 054/0 سیستم جکی

 5 019/0 سیستم روتاري(چرخشی)
 4 078/0 سیستم پازل
 3 079/0 سیستم برجی

 1 095/0 سیستم کارت(مستطیلی)
 2 090/0 سیستم سیلو(سیلندري)
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  تحلیل حساسیت-4-5
هاي تحلیـل حساسـیت بـراي یـافتن ارتبـاط بـین        روش

ــدي در     ــرات بع ــا و تغیی ــرات وزن معیاره ــال تغیی اعم
گیـري   ها براي تکمیـل نمـودن تصـمیم    بندي گزینه رتبه

اســـت. در ایـــن تحقیـــق از روش تحلیـــل حساســـیت 
 پیشــنهاد شــده توســط 1جــوابگیــري پایــداري  انــدازه

Guillen  ــال  و ــاران در س ــد  1998همک ــتفاده ش ه اس
  .]12[است

)8  (  
  
  
)9(  

  
  
  

گیرنـده اجـازه    هـا بـه تصـمیم    گیري پایداري جواب اندازه
دهد که پایداري ارجحیـت بـین دو گزینـه را تعیـین      می

معیارها   بدین معنی که میزان تغییري که در وزن .نماید
هـا تغییـر کنـد،     بنـدي گزینـه   باید اعمال گردد تـا رتبـه  

محاسبه می گردد. مقادیر پایداري جواب براي سه گزینه 
  نشان داده شده است. 7برتر در جدول شماره 

 پایداري ارجحیت براي سه گزینه برتر   7جدول

 رجکارت و ب کارت و سیلو  ها گزینه

R(a1,a2) 51/0  75/0 

  
جـایی   آیـد، بـراي جابـه    برمـی  7طور کـه از جـدول   همان
هاي اول و دوم بین سیستمهاي کارت و سـیلو، الزم   رتبه

درصـد تغییـر    51/0است تا وزن همه معیارها به میـزان  
 75/0یابد. همچنـین بـا تغییـر وزن معیارهـا بـه میـزان       

  کرد.درصد، رتبه هاي اول و سوم تغییر خواهند 
  
  
  

                                                   
1Robustness Measure 

 نتیجه گیري -5
در این تحقیق معیار ظرفیت پارکینگ به عنـوان   -5-1

ترین معیار از دیدگاه تصمیم گیرندگان انتخاب  با اهمیت
شده بود. همچنین معیارهاي ایمنی، هزینه زمین و زمان 
عملکرد نیز، در رتبه هاي بعدي قرار گرفتند. بنابراین بـا  
توجه به مقادیر مناسب سیسـتم مکـانیزه مسـتطیلی بـه     

ي معرفی شده، ایـن گزینـه در مقایسـه بـا     ازاي معیارها
ها داراي جریان خالص باالتر شده و به عنوان  سایر گزینه

  گزینه برتر انتخاب شد.  
پارکینگ رمپی که در این تحقیق به عنوان یک  -5-2

سیستم با درجه مکانیزاسیون صفر منظور شده بـود، بـه   
عنوان آخرین گزینه معرفی شدکه مهمتـرین دلیـل ایـن    

را مـی تـوان مربـوط بـه پـایین بـودن ظرفیـت ایـن         امر 
پارکینگ به نسـبت فضـاي اشـغال شـده بـراي احـداث       
بخشـهاي مختلـف شـامل رمـپ، راه پلـه ، آسانســور و ..      
دانست. از طرفی زمان باالي پـارك و بازیـابی خودروهـا،    
هزینه هاي باالي ساخت سازه و کـاهش نسـبی فـاکتور    

پارکینگهـاي بـا    ایمنی و امنیت در مقایسـه بـا سیسـتم   
درجه مکانیزاسیون باالتر از دالیل دیگر پایین بودن رتبه 

  پارکینگ رمپی در این مدل تصمیم گیري می باشد.
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Application of Construction Methods Management in 
Large-Scale Construction Projects 

 
Behrooz Amin Fard, Arash Sadeghi, Amir Amiri Diba 

 

Abstract 

Construction cost in large-scale projects is related to required materials and also required resources 

for execution phase. As a result of this, comparing different construction methods with multi-

criteria decision analysis tools and with objective of optimizing time-cost-quality-safety is studied. 

In this paper importance of construction methods management in large-scale projects and necessity 

of a systematic approach for its management is described. For achieving this, a review of effective 

key points in construction methods in large projects executed by Bolanpayeh Co. including Milad 

Tower, Lali Cable-Stayed Bridge and Cooling Tower of Bistoun Power Plant as well as their 

results are presented. In conclusion, a new area of “Construction Methods Management” with 

corresponding processes in Construction Extension to PMBOK ® is suggested 

 

Keywords: construction method management, construction industry, project management 

processes, specific execution technologies 
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Knowledge Management of Outsourcing Contracts in 
Project-Oriented Corporations 

Case Study: Bolandpayeh Holding Company 
 

Mahmoud Ketabchi, Mahmoud Naderi Pour, Arash Sadeghi, Amir Amiri Diba 
 

Abstract 

Large corporations in construction industry, who manage the EPC Projects, practically carry out 

more than 85 percent of their activities by outsourcing contracts. Outsourcing process may have 

some advantages like reducing cost but it may also have other disadvantages in the organization’s 

strategies like knowledge management. In order to implement knowledge management system, 

BolandPayeh Corporation has designed a process in its procurement management and implemented 

the process by IT tools. This process has been developed to improve contract and legal knowledge, 

and provide an analytical framework to compare different contracts, and to achieve technical 

knowledge employed in context of the contract. Results of the process have shown that with 

knowledge management in project procurement area, BolandPayeh Co. has achieved new 

knowledge and also used this knowledge to improve project management. For example, a 

comprehensive value engineering in design phase of “Parking Structure of Mehrabad Airport” 

project is performed which was not possible unless by virtue of the required knowledge. In this 

paper the procurement and knowledge management and their implementation process is described 

and gained advantages are introduced. 

 

 

Keywords: outsourcing, procurement management, knowledge management, it, construction 

industry, bolandpayeh corporation 
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A Study of Design and Conducting Slipform in 
Construction of Lali Bridge Pylons 

 
Arash Sadeghi, Amir Amiri Diba 

 
Abstract 

It is common in large-scale construction projects to use new and invented construction methods to 

facilitate building different parts of a project. One of practical methods in construction of high rise 

concrete structures is using slipform and climbing form. In construction of Lali Bridge Pylons with 

regard to their geometry and specification, Bolandpayeh Co. was confronted with some limitations. 

To conquer these limitations a combined method of slipform and climbing form was invented and 

used. In this paper a review of project specification and its limitations in pylons is described and 

then invented method in different phases is presented. In conclusion, consequences of using new 

method on other project management areas including cost, time, quality and safety is stated. 

 

 

Keywords: construction method, pylons, slipform 
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Value Engineering in Design and Construction of Water 
Transmission Shafts in Hydroelectric Plants 

 
Ali Akbar Najafi, Mehdi Fereydooni, Arash Sadeghi, Reza Sheikhi 

 
Abstract 

Value engineering is a collection of structured solutions for optimizing determined objectives of a 

project as well as reducing construction costs. The more priority in using these methods in project 

life cycle, the more portions it has in reducing unimportant project costs. This paper presents 

results of using Value Engineering in design and construction of water transmission shafts in 

hydroelectric plants. As a case study, results are reported in form of proposal for design and 

construction of water transmission shaft shell in Karoon 3 Dam project. Results show that there are 

possibilities for large changes in construction costs in courtesy of considering different design 

assumptions; and also improving work efficiency and reducing costs using proper construction 

methods in executing phase. In design sector, changing assumption related to load sharing of 

perimeter rocks of shafts resulted in 30% of saving in shaft shell construction costs. In addition, 

selecting construction method of shell based on value engineering results, led to 75% reduction of 

construction time and also reducing overhead costs and expediting of the power plant 

commissioning. 

 

 

Keywords: value engineering, concrete shell of water transmission shafts, slipform, modeling, load 

sharing 
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A Study of Energy Conservation in Cement Factories 
 

Ali Akbar Najafi, Arash Sadeghi, Ali Rahnama 
 

Abstract 

In this paper alternate fuel and reusing of thermal energy resulting from fuel combustion in cement 

factories are reviewed. Diminishing resources of fossil fuels and increasing costs of their 

exploitation has led to considering substitute fuels and, with consideration of possibility to 

transform residual of agriculture and petroleum-based products to cement kiln fuel, this paper 

presents result of studies on this topic done by Berkeley University. Suggestions are made with 

considering Iran’s conditions. 

As generated thermal energy of cement production is recovered in the process of cooling clinker, 

the possibility to use wasted thermal energy in cement factories for producing power in small 

thermal plants has been studied. A comparison of installing a small power plant is made with 

buying required power. Amount of produced power is nearly enough to provide the electricity 

demand of a cement factory. 

 

Keywords: cement factory, cement kiln, alternate fuel, thermal recycling 
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Technical economic evaluation model for selection level 
of parking mechanization in urban areas 

 
Maryam Khadivar, Seyed Mohamad Seyed Hoseini 

 

Abstract 

A review of global experiences shows that mechanized parking may be considered as a suitable 

solution due to its advantages such as the possibility to be constructed on small and unconventional 

lands, achieving more capacity in less space, reduction of environmental pollution. With regard to 

this, according to a variety of mechanisms with different properties, making decision in order to 

determine the most appropriate system is not easy. This is because of large number of decision 

variables, a variety of qualitative and quantitative criteria and necessity of considering all of them 

simultaneously which add to the complexity of decision making process. Therefore, it is necessary 

to perform detailed study on a variety of mechanisms to determine the most appropriate option in 

any condition. In this paper, a number of mechanized parking systems and effective economic and 

technical criteria in their evaluation are introduced, and finally, selecting the best system with using 

Promethee method has been shown.  
 
Keywords: mechanized parking, level of mechanization, promethee method, preference threshold, 

indifference threshold 
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