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  نخستسخن 
کسب و کـار در حـوزه صـنعت سـاخت،      يشدن فضا یو رقابت یردر چند دهه اخ یادن يکشورها ياقتصاد یشرفتتوسعه و پ

بـه نـام    یتوسـعه مفهـوم   ییـرات، تغ یـن از ا یکـی صنعت شده اسـت.   ینو نحوه مشارکت فعاالن ا یکرددر رو ییرمنجر به تغ
General Contractor و  یهمـاهنگ  ي،سـاز  است که مسئول فراهم یمانکاريپ یعموم یمانکار. پباشد یم یعموم یمانکارپ یا

 یتفعال یبزرگ و چندتخصص يها وژهمعموالً در پر GC يها ). شرکتISO6707-2پروژه است ( یک يکارها یتمام یلتکم
، تـدارکات،  یطراحـ  ی،مـال  ینپـروژه، تـأم   یـف از طول چرخه عمر پروژه شـامل تعر  یبخش یاممکن است در تمام  کنند، یم

ارزش،  یمهندسـ  يهـا  پـروژه در حـوزه   یریتو مـد  یریتمشارکت داشته باشند، و همواره از دانش مـد  يبردار ساخت و بهره
  .نمایند یو... استفاده م یسکقرارداد، ر یکپارچگی، یفیت،ک ینه،دانش، زمان، هز یریتمد

بـه مشـارکت فعـال بخـش      یـاز و ن یجهـان  یشرفتهمگام با پ یزن یراندر ا 
کـه فقـط در    یمانکـاري پ يهـا  در حوزه صنعت سـاخت، شـرکت   یخصوص

پروژه (عموماً دوره احداث) مشـارکت داشـتند، بـه     یکاز طول عمر  یبخش
شده  یلدخ یزو تدارکات) ن یانجام پروژه (طراح یندهايفرآ یگردر د یجدرت

 یـاز و ن یبخـش خصوصـ   یشـتر شکل گرفتند. با بلـوغ ب  EPCان یمانکارو پ
خـدمات قابـل ارائـه توسـط بخـش       یگـر اسـتفاده از د  يبـرا  یبخش دولتـ 

 یمانکـاران پ يکـار  یطـه در ح یزها ن پروژه یریتو مد یمال ینتأم ی،خصوص
  ه است. قرار گرفت

خـود درآورده و   یـت کوچکتر را تحت حما يها شرکت GCبا استفاده از روش  توانند یم یریتیصاحب تجربه مد هاي شرکت
و اسـتاندارد خـاص خـود     یـه معموالً از رو GCهر شرکت همچنین  ،مختلف پروژه را بوجود آورند ياجزا ینالزم ب یهماهنگ

از  یتو انتقـال مسـئول   ینیکارآفر یخود نوع ینو اهر شرکت برند مخصوص به خود را دارد  یگرد رتاستفاده نموده و به عبا
 یـدان جهـت حضـور در م   یـا، در دن یسـتمی س ینبا توجه بـه رواج چنـ   ین. همچنشود یمحسوب م یدولت به بخش خصوص

)، توسـعه و  یانـه خاورمفقـط در   ی(حتـ  یو مهندسـ  یبزرگ و با سابقه و صدور خدمات فنـ  یتیچندمل يها با شرکت یرقابت
  است. یالزام یرانیا GC يها از شرکت یتحما

 یـز بـوده اسـت. بعـد از آن ن    1372در سـال   یالد، پروژه طرح و ساخت برج مGCبه عنوان  یهاول شرکت بلندپا یاتتجرب از
کـن،   خنـک  يهـا  بـرج  یبی،ترک یکلس هاي یروگاهن ی،مانند مخازن سوخت مدفون بتن یگريد يها در پروژه یهشرکت بلندپا

دار  تدارکات و ساخت پروژه را عهده ی،طراح یندهايکل فرآ یتمترو مسئول هاي یستگاهتونل و ا ی،و بتن یبزرگ کابل هاي پل
  نموده است.   یفارا ا GC یمانکاربوده است و عمالً نقش پ

، در EPCFقـم بصـورت    يع تجـار و مجتم BOTمهرآباد بصورت  یطبقات ینگدر پروژه پارک یهشرکت بلندپا یزاکنون ن هم
و  EPCFتهـران بصـورت    يمتـرو  4و  3خـط   یسـتگاه تونـل و ا  يهـا  ، پروژهCFدشت پلنگ بصورت  یپروژه سد بتن غلتک

انداز خود به دنبـال توسـعه    و در چشم نماید یم یتفعال EPCبصورت و زوراء)  یاتعراق (ورزشگاه تاج المللی ینب يها پروژه
صنعت، معدن و نفـت) خصوصـاً در    یرو،ن یسات،آب، راه، تأس یه،(ابن یتصالح يدارا یتخصص يها در تمام حوزه یکردرو ینا

 یتخصصـ  يها شرکت یرسا یاخود  ینگهمکار حوزه هولد يها شرکت ییراستا از توانا ینو در ا باشد؛ یهمجوار م يکشورها
در بخـش   گـذاري  یهو سـرما  يا شـرکت در مناقصـات منطقـه    يگـذار  و با هدف نماید یخود استفاده م یرمجموعهاز ز بیرون

  .باشد یو تجارب م ییتوانا ینا یشتربه دنبال توسعه ب يافزار / نرم یریتیمد
  معاون مهندسی شرکت بلندپایه
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  کن خشک نیروگاه:  مقایسه فنی اقتصادي دو سیستم خنک
  Direct ACC1هلر و 

  
 3، محمدعلی رهنما2، آرش صادقی1فرد بهروز امین

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

 دانشگاه تهران -گرایش تبدیل انرژي-کارشناسی ارشد رشته مکانیکدانشجوي  3

  
 

 چکیده
در یک نیروگاه حرارتی   Direct ACCکن خشک هلر و  در این مقاله به بررسی و مقایسه فنی و اقتصادي دو سیستم خنک

برداري و...) و غیرمستقیم (افزایش رانـدمان   مگاواتی پرداخته شده است. این مقایسه تأثیر مستقیم (هزینه احداث، بهره 800
هـاي نیروگـاه در نظـر گرفتـه و تمـامی آنهـا را بـه صـورت ارزش فعلـی           کن را بر هزینه و تولید برق نیروگاه) سیستم خنک

)present value(    درآورده و با یکدیگر مقایسه کرده است. نتیجه نهایی این مقایسه دال بر برتري کامل اقتصـادي سیسـتم
  هلر دارد. 

  
  

  ، مقایسه فنی اقتصادي، نیروگاه حرارتیDirect ACCکن  کن هلر، سیستم خنک سیستم خنک: کلمات کلیدي

                                                   
  دانشگاه صنعت آب و برق - 1391آذر  29و  28 -هاي حرارتی (گازي، سیکل ترکیبی، بخاري)  صنعت نیروگاهکنفرانس  چهارمینمقاله  1



  Direct ACCر و ـاه : هلـروگـن خشک نیـک ـکم خنـادي دو سیستـی اقتصـه فنـایسـمق  4
 

 مقدمه -1
به علت کم بـودن منـابع آبـی در کشـور ایـران، رویکـرد       

هاي ساخت نیروگاهی به سمت استفاده  کارفرمایان پروژه
کـن خشـک متمایـل شـده و عمـالً       هاي خنک از سیستم

هاي تر منسوخ گشته اسـت. بنـابراین دو    ساخت سیستم
 Direct ACCسیستم خشک هلر (جابجایی طبیعـی) و  

)Direct Air Cooled Condenser(   ــایی (جابجـ
انـد، و یـافتن    اي برخوردار گشته مکانیکی) از جایگاه ویژه

درك درست از برتري اقتصادي هریک از اهمیت بـاالیی  
  باشد. برخوردار می

در این مقاله به بررسی و مقایسـه اقتصـادي دو سیسـتم    
بـه  پرداخته شـده اسـت.    Direct ACCکن هلر و  خنک

ي سـایت ( دمـاي هـوا ،    علت یکسان بودن شـرایط کـار  
ارتفاع ، ...) با شرایط نیروگاه بیسـتون و حرارتـی و فـوق    

هــاي  دن هـر دو نیروگــاه و نزدیکـی ظرفیـت   بحرانـی بـو  
مطالعـه  از  کن خنکهاي سیستم  هزینه، [8]تولیدي برق

کــن یــک  بــر روي بــرج خنــک) Case Study(تجربـی  
مگاواتی زغال سنگ فـوق بحرانـی    800 حرارتی نیروگاه

)Super Critical (که توسط شرکتGEA    انجام شـده
. براي دستیابی به قضـاوت درسـت   [6]بدست آمده است

اي و بـراي   میان دو سیستم، مطالعات به صورت مقایسـه 
یــک نیروگــاه و در شــرایط یکســان انجــام شــده اســت.  

کن و کل نیروگاه نیز به صـورت یکپارچـه    سیستم خنک
ثیرات مسـتقیم  در نظر گرفته شده است، بطوري کـه تـأ  

برداري و...) و غیرمسـتقیم (افـزایش    (هزینه احداث، بهره
نیز لحاظ  کن خنکراندمان و تولید برق نیروگاه) سیستم 

  شده است.  
  
  ها انواع سیستم -2
  ها  بندي سیستم طبقه -2-1

تـوان   کن نیروگاه را از سه دیدگاه مـی  هاي خنک سیستم
  بندي کرد:  طبقه

  
  

  بودنتر یا خشک  -2-1-1
هاي تر براي سرد کردن سیال از پاشیدن آب بـه   سیستم

هاي خشـک تنهـا    کنند و سیستم روي مبدل استفاده می
  دهند. با جریان هوا این کار را انجام می

هاي کمتري  هاي تر نیاز به مبدل بدیهی است که سیستم
  .باشد دارند اما مصرف آب آنها بسیار باال می

  دنمکانیکی یا طبیعی بو -2-1-2
هاي مکانیکی جریـان هـوا را بـا اسـتفاده از فـن       سیستم

هـاي طبیعـی بـا اسـتفاده از      کننـد و سیسـتم   ایجاد مـی 
کن بسیار عظیم  هاي خنک اختالف فشار باال و پایین برج

  و بلند.
ــابراین سیســتم  ــا داراي   بن ــوچکتر ام ــانیکی ک ــاي مک ه

هاي طبیعـی بزرگتـر و    هاي جاري بیشتر و سیستم هزینه
  هاي جاري کمتر هستند. زینهداراي ه

  مستقیم یا غیر مستقیم -2-1-3
هاي مستقیم بخار خروجی از تـوربین تقطیـر    در سیستم

هـاي   گـردد، امـا در سیسـتم    شده و آب حاصله سرد مـی 
غیرمستقیم بخار توسـط آب گردشـی در سیسـتم بطـور     

اي)  غیرمستقیم و بدون تماس (مانند مبدل پوسـته لولـه  
رود و آب گرم شـده گردشـی    یلر میتقطیر گشته و به بو

  گردد.  کن باز می به سیستم خنک
    Direct ACC بررسی کلی سیستم هلر و -2-2
  سیستم هلر -2-2-1

بنــدي  بــا توجــه بــه نکــات گفتــه شــده در مــورد طبقــه
توان سیستم هلر را یـک سیسـتم خشـک     ها، می سیستم

طبیعی غیرمستقیم در نظر گرفت که داراي یک سیستم 
 DCآب شامل: پمپ، کندانسور تماس مستقیم (گردشی 

Jet Condenser   ) کولرهـاي هـوایی دلتـا ،(Delta air 

cooler.و یک برج خنک در نظر گرفت (  
تـوان در سیسـتم هلـر از     در صورت تمایل سازندگان می

یک سیستم کمکی پاشش آب نیز استفاده کرد. سیسـتم  
باشــد: یــک بــه  پاشــش آب داراي دو مزیــت اصــلی مــی

) سیستم (تـوربین  Cold endبقت بهتر انتهاي سرد (مطا
کـن) کمـک    ) و سیسـتم خنـک  LP turbineکم فشـار ( 
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هـاي   کند و دو آنکه باعث افزایش تولید برق در زمـان  می
شود. این سیستم از نظر دماي شروع  گرم در تابستان می

  شود: گزینه ارائه می 4کارکرد در 
 : کامالً خشک (عدم وجود سیستم).1گزینه

 C°32.2سازي سیسـتم در دمـاي بـاالي     : فعال2گزینه
  C°28سازي سیستم در دماي باالي  : فعال3گزینه

  C°25سازي سیستم در دماي باالي  : فعال4گزینه
(از دیدگاه فنی و اقتصادي سیستم پاشش آب نباید براي 

سـاعت در سـال اسـتفاده شـود، در      1500مدت بیش از 
  ).  [8]باشد می در سالساعت 80نیروگاه بیستون این رقم 

از نظر فنی (براي جلوگیري از ته نشین شدن ناخواسـته  
) air coolerمـواد درون آب بـر روي کولرهـاي هـوایی(     

(دلتا) و هزینه نگهـداري اضـافی) هنگـام تعیـین مـدت      
کــارکرد سیســتم، بســیار اهمیــت دارد کــه کیفیــت آب 

  مصرفی همچنین کیفیت هوا نیز ارزیابی شود.
اري دیگر نیز انتقال دودکش فلزي به داخل سیستم اختی

جـویی از طریـق    باشد. با این کار صرفه کن می برج خنک
عدم ساخت پوسته بتنـی دودکـش و پراکنـدگی بهتـر و     

  شود. ها حاصل می جلوگیري از تمرکز آلودگی
   Direct ACCسیستم  -2-2-2

را یک سیستم خشـک مکـانیکی    Direct ACCسیستم 
مستقیم در نظر گرفت که بخار به طور مستقیم به مبدل 

ها و به صـورت خشـک    حرارتی رفته و در آنجا توسط فن
  شود. تقطیر و خنک می

  
  مقایسه اقتصادي -3
  روش مقایسه -3-1

) present valueایـن مقایسـه بـر اسـاس ارزش فعلـی (     
بینـی   خارج پیشصورت که تمامی م گردد. بدین انجام می

 real)شده در آینـده بـا توجـه بـه نـرخ بهـره حقیقـی        

intrest rate) )    ) بدسـت آمـده از رابطـه فیشـرFisher 

equation((        به صـورت یـک معـادل در زمـان حـال بـا
شوند.  هاي اولیه جمع شده و با یکدیگر مقایسه می هزینه

  باشد: رابطه فیشر به شرح زیر می

1+Real IR = (1+ Nominal IR)/(1+ Inflation Rate) 

1+ نرخ بهره حقیقی  = (1+ نرخ بهره بانکی   ( نرخ تورم+1)/(
هـا را بـه    تـوان هزینـه   با استفاده از نرخ بهره حقیقی مـی 

 Real در رابطه زیـر همـان   iهزینه فعلی تبدیل کرد : (

IR  باشد) می  
Present value=Annual cost×(i(1+i)years) / 
(i(1+i)years-1) 

هاي ساخت و خریـد تجهیـزات    اولیه شامل هزینههزینه 
هاي جاري نیز عبارتند از: درآمد یا ضرر  باشند. هزینه می

به علت تفاوت مقدار تولید برق (یا به دلیل برق مصـرفی  
سیستم یا به دلیل اختالف در فشـار پشـت تـوربین کـه     
ــازده آن دارد)، هزینــه مصــرف آب   تــأثیر مســتقیم بــر ب

ها بـه علـت    گهداري و تفاوت هزینههاي ن سیستم، هزینه
  عدم توانایی.

شرایط و اطالعات اولیه در نظر گرفتـه   -3-2 
 شده جهت ارزیابی: 

در این بخش به بررسی شرایط و فرضیات تأثیرگـذار بـر   
کن و نیروگـاه پرداختـه    راندمان و عملکرد سیستم خنک

ــی  ــرایط را م ــن ش ــته   شــده اســت. ای ــوان در ســه دس ت
  در ادامه شرح آنها آورده شده است: بندي کرد که طبقه

 شرایط سایت کاري  -3-2-1
کن به دمـاي   این عامل به دلیل حساسیت سیستم خنک

محیط (و اخـتالف آن بـا دمـاي آب گردشـی)، رطوبـت      
نسبی محیط (مخصوصاً در شـرایط پاشـش آب) و فشـار    
محیط (و ارتباط مستقیم دمـاي نقطـه شـبنم بـا آن) در     

کـن بسـیار    روگـاه و سیسـتم خنـک   راندمان و عملکرد نی
  تأثیرگذار است.

  

  

 ACC  هلر  شرایط سایت کاري
 c , 38°c°27-  دماي محیط

دماي نقطه ي طراحی (دماي 
  c°12.2  خشک )

  %30  رطوبت نسبی نقطه  طراحی
  m 1550  ارتفاع سایت طراحی
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داده هاي اصلی نقطـه طراحـی بـراي     -3-2-2
 چرخه حرارتی

حرارتی وارده بـر سیسـتم و مصـرف    این عامل میزان بار 
برق آن و عوامـل تأثیرگـذار دیگـر بـر رانـدمان سیسـتم       

  دهد. کن و چرخه نیروگاه را نمایش می خنک

برق کمکی در نظر گرفته شده (بـه جـز بـرق سیسـتم     *
مگاوات از تولید ناخالص کسر شده اسـت.   30کن):  خنک

[6] 

مگـاوات مصـرف    30کن +  برق کمکی سیستم خنک **
 اند. ذکر شده در قبل کسر شده

دماي بخار آب اشـباع در خروجـی تـوربین منهـاي      ***
 (low temperature difference)دماي هواي محیط 

  
  
  
 

شــرایط در نظــر گرفتــه شــده بــراي  -3-2-3
  محاسبات اقتصادي

پایه و اساس بررسـی مـا بـر اسـاس ارزش فعلـی اسـت،       
هاي جاري آینـده از جملـه مصـرف آب و     بنابراین هزینه

برق نیروگاه را با توجـه بـه ارزش زمـانی پـول بـه ارزش      
  فعلی آن تبدیل کرد.

 *Load Factor  
هـاي پاشـش آب    سیسـتم  4** تنها در شـرایط گزینـه   

هنگامی که سیستم اسپري آب براي دماي خشک بـاالي  
25°c گردد و پـس از   (این آب از چاه تامین می باشد. می

و... که همگـی  ، ازت خانه توسط فسفات تصفیه در تصفیه
دالر بـر   0,5شوند با قیمت در حـدود   داخل تولید می در

  [8]  .)آید بدست می مترمکعب
  
 موارد اصلی هزینه و نتایج بررسی -3-3

در این قسمت به ابتدا بـه بررسـی نتـایج ترمودینـامیکی     
هـاي مربـوط بـه     نیروگاه پرداخته شـده و سـپس هزینـه   

 پـنج کن و اثـرات آن بـر روي نیروگـاه در     سیستم خنک
بنـدي شـده    آورده شده و در انتها در جدولی جمـع  مورد

  است.   
  
  
  
  
  

هاي اصلی نقطه طراحی براي  داده
  چرخه حرارتی (در هر واحد)

سیستم 
  هلر

Direct 

ACC 

تولید ناخالص توربین در نقطه 
 (Mwe)طراحی 

775.

54  
775.54  

تولید ناخالص توربین در نقطه 
طراحی با در نظر گرفتن مصرف برق 
کمکی به جز برق مصرفی سیستم 

  * (MWe)کن خنک

745.

54  
745.54  

مقدار حرارت دفع شده در نقطه 
  (MMBtu/h)طراحی 

3124  3124  

فشار پشت تورببین در نقطه طراحی 
(inHgA)  

2.37  2.37  

 کن خنکبرق کمکی مصرفی سیستم 
  (MWe)در نقطه طراحی 

5.46  8.07  

برق تولیدي توربین ، انتقالی به شبکه 
  (MWe) **در نقطه طراحی

740.

0  
737.47  

LTD***  در دماي طراحی(°F)  
11.6°

c  
11.6°c  

ها براي محاسبات  داده
  اقتصادي

 ACC  هلر

 years 25  عمر اقتصادي نیروگاه

  % 20.0   نرخ بهره اسمی
 % 22.0  نرخ تورم

  % 85  * ضریب بار
  cent/kWh 3.5  قیمت فروش برق

 قیمت آب سیستم پاشش آب
**50 

cent/m3  
-  
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 نتایج محاسبات ترمودینامیکی -3-3-1

سیســتم هــاي پاشــش آب  4تنهــا در شــرایط گزینــه * 
هنگامی که سیستم اسپري آب براي دماي خشک بـاالي  

25°C .32 (در ایران این دما معموالً می باشد°C  در نظر
شـود . در نیروگـاه حرارتـی بیسـتون میـزان       گرفتـه مـی  

ــرف آب  ــتان و روزي  2مص ــاه در تابس ــاعت ( 4م  80س
  [8] .)ساعت در سال) می باشد

  هزینه سرمایه گذاري  -3-3-2

هـاي طبیعـی    هاي باال شامل آب تأمینی در برج * هزینه
هـا در قسـمت    باشـد، ایـن هزینـه    همراه اسپري آب نمی

 (cent/m3 50)قیمت آب تأمینی آمده است. 

** در هر صورت، هنگام محاسبه هزینه نگهداري، بایـد  
هزینه نگهداري مربوط به سیستم تـأمین آب نیـز لحـاظ    

  گردد.

ها، به وجود آمده بر اثر  اختالف هزینه -3-3-3
 تفاوت مقدار تولید برق

آورده شده اسـت،   3,3,1همانطور که در جدول  قسمت 
ــر    ــراي سیســتم هل ــه شــبکه ب ــالی ب ــرق انتق  5498.4ب

. بـا   باشـد  گیگـاوات مـی   ACC 5469.5گیگاوات و براي 
کسر کردن این دو میزان تولید از یکدیگر اختالف تولیـد  

گیگاوات). با ضـرب ایـن مقـدار در     28,9آید ( بدست می
سـنت در هـر کیلـووات) اخـتالف      3,5قیمت واحد برق (

  آید. هزینه ناشی از تفاوت تولید برق بدست می

 هزینه آب مصرفی -3-3-4

آن، هزینه آب  با ضرب مقدار آب مصرفی در قیمت واحد
  آید مصرفی بدست می

ــه   ــر گزین ــأمین آب هل ــراي ت ــه   4ب ــبت ب ــم (نس آب ک
هاي تر) ولی با کیفیت باال نیاز است. قیمـت آب   کولینگ

تخمین زده شده  cent/m3 50ها در حدود  براي این برج
میلیون دالر  2.5گذاري در حدود  . هزینه سرمایه[8]است
  باشد. می
  
  

نتایج محاسبات ترمودینامیکی 
  (در هر واحد )

هلر (گزینه 
سیستم  4

 پاشش آب)

ACC 

 5534.6  5522.4 (GWh/year)تولید برق 

مصرف برق کمکی سیستم 
  (GWh/year) کن خنک

36.24  52.90 

برق انتقالی به  شبکه 
(GWh/year)  

5498.4  5469.5 

خروجی میانگین به شبکه 
(MWe)  

738.53  734.66 

مصرف آب در نقطه طراحی 
(gpm)  

0  0 

  (m3/year)  مصرف سالیانه آب
364500 

*  
0 

 هزینه سرمایه گذاري

  میلیون دالر
  )2004هاي سال  (طبق قیمت

سیستم 
(گزینه هلر 

سیستم  4
 پاشش آب)

Direct 

ACC  

  51.20 54.29  کن به طور کامل  سیستم خنک

  نتایج محاسبات اقتصادي
  سیستم هلر

 4گزینه 

Direct 

ACC  

تفاوت 
قیمت برق 
تولیدي 

  شبکه

میلیون دالر در 
 سال

Base  1.01  

 –ارزش حال 
میلیون دالر در 

 سال

Base  31.57  

  نتایج محاسبات اقتصادي

سیستم 
هلر 

گزینه 
4 

Direct 

ACC  

هزینه 
تامین آب 

  جبرانی

 0  0.18 دالر در سالمیلیون 

میلیون  -ارزش حال
 دالر در سال

5.68  0  
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  يهزینه نگهدار -3-3-5
  

  نتایج محاسبات اقتصادي
سیستم 

هلر 
 4گزینه 

Direct 

ACC  

ــه  هزینــ
  نگهداري

  1.23  0.5 میلیون دالر در سال 

میلیـون   –ارزش حال 
 دالر در سال

15.6  38.39  

% 0,96هزینه نگهداري فرض شده بـراي هلـر در حـدود    
مورد اصـلی در   .[6]باشد میگذاري آن  هاي سرمایه هزینه

مربـوط بـه تعـداد زیـاد     ACC هزینه نگهداري سیسـتم  
باشـد. مقـدار    و موتورها می ها با قطر باال، گیربکس پروانه

% هزینـــه  2,4در حـــدود  ACCهزینـــه نگهـــداري  
. در هـر حـال، در یـک    [2]باشـد  گـذاري آن مـی   سرمایه

هـاي مـازاد    سـنگ هزینـه   نیروگاه سـوپرکریتیکال ذغـال  
کـن رخ   ي ممکن است به دلیل اثـر سیسـتم خنـک   زیاد
 CPP(مانند: نیاز به تعـداد دفعـات بـاالتر کـارکرد      دهد

)condensate polishing plant(  ــن و ــویض رزی ، تع
همچنین نظافت بویلر به دلیل ترکیبات شیمیایی آب در 

 AVT )All Votile Treatment Waterروش 

Chemistry( .( 

تفاوت هزینه در رابطه با معایب و عدم  -3-3-6
  ) unavailability(توانایی 

 
تأثیرات منجر به کم شدن بازده و کارکرد یا قطعی برق 
اجباري و زیاد شدن مدت زمان نگهداري و رسیدگی، 

عوامل اصلی عدم توانایی هستند. درصد مربوط به عدم 
توان با میزان کاسته شدن از تولید برق  توانایی را می

برابر در نظر گرفت. باید توجه داشت در این قسمت تنها 
کن نباید در نظر گرفته شود،  سیستم خنک عدم توانایی

بلکه تأثیرات آن بر عدم توانایی تمام سیستم نیز باید 
 لحاظ گردد.

 ACCدر محاسبات این قسمت عدم توانایی سیستم 
% بیشتر از هلر در نظر گرفته شده است. منبع اصلی 0,4

هاي  این اختالف نیز مربوط به تلفات مربوط به لغزش
ها و تأثیرات گردش هواي گرم در شرایط  اتفاقی پروانه

باشد.  به دلیل کم بودن اطالعات، تأثیرات  خاص می
غیرمستقیم ناشی از ترکیبات شیمیایی آب در 

در نظر گرفته  CPPده و کم شدن باز  AVTروش
  اند. نشده

خالصه تفاوت هزینه ها بر پایه هزینه  -3-3-7
  )Present value based(فعلی 

  
 نتایج محاسبات اقتصادي 

  ها بر حسب میلیون دالر) (هزینه
سیستم 

  هلر
Direct 

ACC 

 51.20 54.29  ي گذار هزینه سرمایه

ها، به وجود آمده بر  اختالف هزینه
  تولید برق اثر تفاوت مقدار

0 

(Base) 
31.57 

 0 5.68  هزینه آب مصرفی 

 38.39 15.6  هزینه نگهداري 

تفاوت هزینه در رابطه با معایب و 
  عدم توانایی 

0 

(Base) 
24.03 

 145.19 75.57  مجموع هزینه ها بر پایه ارزش فعلی

 Base  69.62  اختالف هزینه ها بر پایه ارزش فعلی 

  
  
  
  
  
  
  
  

  نتایج محاسبات اقتصادي
سیستم 

هلر گزینه 
4 

Direct 
ACC  

ــاوت  تفــــ
هزینـــه در  
ــا  رابطـــه بـ
ــب و  معایــ
  عدم توانایی

میلیون دالر در 
 سال

Base  0.77  

 –ارزش حـــال 
میلیون دالر در 

 سال

Base  24.03  



  1392تابستان   2 شماره ایه ـدپـرکت بلنـاخت شـریت سـدسی و مدیـمهن امهـفصلن  9
 

  نتیجه گیري -4
براي قضاوت در مورد برتري فنی و اقتصادي هـر یـک از   

  دو سیستم عوامل زیر دخیل هستند:
  عوامل مالی و اقتصادي  -1

در کشور ما به دلیل آنکـه هـدف کارفرمایـان از سـاخت     
نیروگاه صادرات بـرق و عوایـد اقتصـادي آن اسـت، ایـن      

ترین عامـل و عامـل    عامل براي کارفرمایان معموالً جذاب
باشــد و بقیــه عوامــل در  ننــده در انتخــاب  مـی ک تعیـین 

هاي دو سیستم در نظر گرفته  صورت نزدیک بودن هزینه
  شوند. می
  استفاده از توان ساخت داخلی -2

هـاي دولـت مبنـی بـر      به علت شرایط کشـور و سیاسـت  
استفاده حداکثر از توان داخلی اهمیت این مـورد بسـیار   

وع اهمیـت  زیاد شده اسـت و کارفرمایـان بـه ایـن موضـ     
  اند. اي اختصاص داده ویژه

از طرف دیگر به علـت شـرایط تحـریم و احتمـال یافـت      
نشدن (یا یافت شدن با قیمت چند برابـر) تجهیـزات در   
حال حاضر یا آینده، بسیار ترجیح دارد که امکانات مورد 
نیاز براي ساخت تولیدي داخل باشند تا تجهیـزات بـراي   

خرابـی بـه راحتـی و بـا      تأمین اولیه یا تأمین در صـورت 
  قیمت واقعی قابل تهیه باشند.

  فضاي اشغال شده  -3
با توجه به آنکه معمـوال در کشـور مـا زمـین زیـادي در      
دسترس می باشد ، فضاي اشـغال شـده اهمیـت بـاالیی     
ندارد مگر در برخی نیروگاه هاي ساخته شده در نزدیکی 

  شهرها .
  راحتی ساخت -4

ه مـوارد از اهمیـت کمتـري    راحتی ساخت در مقابل بقیـ 
  شود. دارد و در شرایط نسبتاً مساوي به آن پرداخته می

  مدت زمان ساخت   -5
اهمیت این موضوع بستگی به اضطرار ساخت نیروگاه یـا  
سود حاصله از افزایش زمان بهـره بـرداري نیروگـاه دارد.    

مازاد و صادرات برق اضطرار  در کشور ما با توجه به تولید
شدیدي در ساخت نیروگـاه وجـود نـدارد و تنهـا عامـل      

باشد. البتـه ایـن    اقتصادي آن در دراز مدت مورد نظر می
باشد که با توجه به جدا بودن سـاخت   نکته قابل ذکر می

کـن در مسـیر    ها و با فرض آنکه سیسـتم خنـک   کولینگ
تم بحرانـی برنامـه زمـانی نیسـت سـرعت سـاخت سیســ      

  کن تأثیري در سرعت ساخت نیروگاه ندارد.   خنک
در مقایسه دو سیستم خـواهیم دیـد کـه سیسـتم هلـر       

هـا و...) از تـوان    تماماً (از ساخت کنداسور، سـاخت بـرج  
داخلی بهره گرفته و در حقیقت مصالح ساختمانی و کـار  

 Directداخلی را به برق مازاد تبدیل کرده اما سیسـتم  

ACC به این مهم دست  با هزینه دالري و خرید خارجی
بنـدي اقتصـادي در    توجـه جمـع   یافته است. به عالوه بـا 

بخش قبل، برتري سیستم هلـر از نظـر اقتصـادي کـامالً     
باشد. بنابراین سیسـتم هلـر    مشخص و قابل مالحظه می

کننــده  کــه مــوارد بحرانــی و تعیــین 2و  1در دو مــورد 
رد و استفاده از سیستم هلـر در  باشند، برتري کامل دا می

باشـد.   پذیر می کامال ًتوجیه Direc ACCایران نسبت به 
به علت نزدیکی شرایط انجام و ظرفیـت حرارتـی پـروژه    

نتایج بررسی دو پـروژه   [8] بررسی شده با پروژه بیستون
پـذیري سیسـتم هلـر در     باشد و توجیـه  بسیار نزدیک می

یـران قابـل اسـتنتاج    هـاي ا  پروژه بیستون و اکثـر پـروژه  
  باشد. می

سیستم هلر با صرفه چشم گیر خـود توانسـته حتـی در    
  هاي پائین آب، توجیه طرح خشک را افزایش دهد. قیمت

  
 قیمت برق در مقابل قیمت آب   1 شکل
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: در نمـودار فـوق محـور افقـی نمایـانگر      1توضیح شـکل  
باشـد.   قیمت برق و نمودار عمودي نمایانگر قیمت آب می

هاي خشـک   هایی را که هر یک از سیستم بازهاین نمودار 
دهـد. بـه    و تر در آن سوددهی بیشتري دارند نشـان مـی  

شود کـه سیسـتم هلـر، چگونـه گسـتره       وضوح دیده می
عملی بودن و برتري سیستم خشک را از نظـر اقتصـادي   

  [6] افزایش داده است.
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  سوخت بتنی تحلیل گرادیان حرارتی دیواره مخازن
  1(مطالعه موردي مخازن نیروگاهی همدان و ایرانشهر)

 2یداله پشنگ پیشه، 1علی اکبر نجفی

  یهشرکت بلندپا یرعاملمشاور مد 1
  واحد بتن و ژئوتکنیک 2

 

 

 چکیده
اي مطالعات حرارتی در پوسته هاي مخازن بتنی، جهت طراحی المان هاي مسلح کنندة این قبیل سازه ها از اهمیـت ویـژه   

برخوردار می باشد. اگرچه با یک فرض ساده کننده می توان توزیع دما را در طول ضخامت دیواره به صورت خطـی در نظـر   
گرفت، اما در شرایطی که دماي یک وجه پوسته ثابت بوده و وجه دیگر در تماس با یک محیط نیمه بی نهایت ماننـد خـاك   

بـا   هایت با استفاده از مدلسازي عددي میسر خواهد بـود. در ایـن مقالـه،   باشد، تعیین دماي وجه مماس به محیط نیمه بی ن
دو مخزن بتنی مدفون نیروگاهی حاوي مواد سوختی با درجـه حـرارت بـاال بـه صـورت دو       استفاده از روش تفاضل محدود،

تلف مـورد بررسـی   بعدي مدلسازي شده، نحوة انتشار دما در طول ضخامت دیواره بتنی و نیز خاك اطراف در زمان هاي مخ
کامـل  قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد که پس از گذشت حدود یک ماه از پر شدن مخـازن و بنـابراین اعمـال    

بارگذاري حرارتی، وجوه خارجی دیواره مخازن حاوي مواد سوختی با دماي بـاال، بـه دمـاي مانـدگار خـود نزدیـک شـده و        
ی گیرد. همچنـین بـا توجـه بـه نتـایج ارائـه شـده در ایـن         بسیار به کندي صورت متغییرات دمایی این قسمت از این پس، 

مطالعه، در صورت عدم انجام تحلیل هاي عددي دقیق، می توان به عنوان یک راهنماي کلی، اختالف دمایی برابـر بـا ثلـث    
   در طراحی ها مدنظر قرار داد.   اختالف دماي اولیه محیط پیرامونی با سطح درونی مخازن را به عنوان اختالف دماي بحرانی

 

    نیروگاهی، پوسته بتنی، روش تفاضل محدود    بتنی گرادیان حرارتی، مخازن : کلمات کلیدي
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 هاي همدان(راست) و ایرانشهر(چپ) به همراه ابعاد هندسی آنهانمایی از مخازن بتنی نیروگاه   1 شکل

 مقدمه -1
شـرایطی کـه دمـاي دو    هاي بتنی در  هاي پوست طرح سازه

نیازمنـد شـناخت    ،ها با هم متفاوت باشـد  طرف این المان
صحیح اختالف دماي موجود بین وجوه این اعضـا و نحـوه   
انتقال حرارت در آنها خواهـد بـود. بـدین ترتیـب تحلیـل      
حرارتی دیواره مخازن سوخت نیروگاهی که اغلـب حـاوي   

یی هستند می تواند از مایعات سوختی با درجه حرارت باال
زمـانی  اهمیت این موضـوع   اي برخوردار باشد. اهمیت ویژه
گردد که این مخازن به صورت مدفون احـداث   مضاعف می

نهایـت   براین در مجاورت یـک محـیط نیمـه بـی    شده و بنا
مانند خاك واقع گردند. چرا که در این حالت، مخـازن بـه   
مثابه یک منبع حرارتی عمل نموده و بنابراین دماي خاك 
در مجاورت مخـزن بـا دمـاي خـاك در فواصـل دور از آن      

تحلیـل   هـاي  روشواهد بود. بنابراین استفاده از متفاوت خ
عددي جهت تعیین دقیق دماي خاك مجاور مخزن و نیـز  

 اي سازهسطوح خارجی دیواره آن به عنوان پیش نیاز طرح 
دیواره بتنی جهت جلوگیري از ترك خوردگی حرارتـی آن  

. بدین منظور در مطالعه حاضر، جهت انجام باشد میمطرح 
 هـاي  نیروگـاه پدیـده، مخـازن بتنـی     مدلسازي عددي این

همدان و ایرانشهر که حاوي سوخت مازوت بـا دمـاي بـاال    
مدنظر قرار گرفتـه و بـا مدلسـازي عـددي ایـن       باشند می

مخازن به روش تفاضل محدود، نحوه افزایش دماي دیواره 
زمانی مختلف مورد  هاي دورهو محیط خاکی اطراف آن در 

  .تحلیل و بررسی قرار گرفته است
شـهید مفـتح    هـاي  نیروگـاه مخازن ذخیره سوخت مازوت 

بتنـی بـوده کـه هـر یـک بـا        هایی سازه  همدان و ایرانشهر
  احداث شده است. هدف از  مترمکعب 60،000گنجایش 

  
  
  
  
  
  

سوخت مازوت در دمـایی   سازي ذخیره، ها سازهاجراي این 
باشـد. شـکل ایـن     مـی  هـا  نیروگـاه معین جهت مصرف در 

مخازن، مکعب مستطیل بوده کـه بـه صـورت مـدفون در     
هـاي   . هنگام تخلیـه مـازوت از تـانکر   اند شدهزمین احداث 

حاوي این سوخت، الزم است محتوي تانکر تـا دمـاي الزم   
گرم شده تا این سیال به خوبی جاري و تانکر تخلیه گردد. 

حل مصـرف  هنگام پمپاژ مازوت از مخزن بتنی مدفون تا م
یا انبارش نیز الزم است مازوت گرم شود تا پمپاژ و انتقـال  

) نمـایی از  1مازوت به خـوبی صـورت پـذیرد. در شـکل (    
  مخازن مذکور به همراه ابعاد هندسی آنها ارائه شده است.

با توجه به ذخیره نمودن مازوت در داخل مخزن با درجـه  
شـده   حرارت باالتر از دماي محیط، اختالف دمـاي ایجـاد  

بین وجه درونی مخزن و وجهـی کـه در تمـاس بـا خـاك      
. بـدین  نمایـد  میاطراف است، نیروهایی را در پوسته ایجاد 

ترتیب نحوه بارگذاري حرارتی روي پوسته بتنـی مخـازن،   
بستگی به حداقل دماي خارج مخزن در مجـاورت خـاك،   
دماي مازوت درون مخزن و خصوصـیات حرارتـی مصـالح    

  دارد.  
  عددي يمدلساز -2

مــورد نظــر، بــه روش تفاضــل محــدود  مســألهمدلســازي 
)Finite Difference Method افـزار  نـرم ) و با استفاده از 

FLAC  افـزار بـا دارا بـودن طیـف      نرمگیرد. این  انجام می
رفتـاري گونـاگون،    هـاي  مـدل اي از خصوصیات و  گسترده

قابلیت مدلسازي و تحلیـل مسـائل متنـوعی از انـدرکنش     
ــازه  ــل  و س ــاوت تحلی ــرایط متف ــت ش ــاك را تح ــاي  خ ه

  .باشد میدارا  و حرارتیدینامیکی 
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 تصویر کلی از مدل عددي ایجاد شده جهت تحلیل وضعیت حرارتی مخازن   2 شکل

 هاي مورد استفاده نمایش بزرگنمایی شده بخشی از شبکه المان    3 شکل

با توجه به ابعاد مخازن مورد نظر که ارتفاع دیوارة آنها بـه  
متـر بـراي    2/9ن همدان و متر براي مخز 7ترتیب برابر با 

ــده،   ــاناز  اي شــبکهمخــزن ایرانشــهر لحــاظ ش ــاي الم  ه
عـددي در نظـر گرفتـه شـده      هاي تحلیلمستطیلی جهت 

یاد شده، ضـخامت   هاي تحلیلاست. الزم به ذکر است، در 
ــیون و  ــوارهمتوســط فونداس ــاي دی ــا   ه ــر ب ــی براب  50بتن

سانتیمتر و سرعت افزایش ارتفاع مازوت در مخـزن تـابعی   
از دبی ورودي و سطح مخزن در نظـر گرفتـه شـده اسـت.     

 190دبی ورودي سوخت مازوت به مخزن همدان برابر بـا  
 120در ســاعت و بــراي مخــزن ایرانشـــهر     مترمکعــب 

. بـدین ترتیـب، مـدت زمـان     باشد میدر ساعت  مترمکعب
متري  6/0اي افزایش ارتفاع مایع به میزان یک گام الزم بر

ساعت و بـراي مخـزن ایرانشـهر     7/16براي مخزن همدان 
  ساعت خواهد بود که این میزان،   1/11
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مبناي سرعت افزایش دماي دیواره درونی مخزن در زمـان  
سوخت گیري در نظر گرفته شده است. پـس از پـر شـدن    

دما در بازه هاي زمانی مختلف تا رسیدن  مخازن، تغییرات
ن مورد به زمان سه ماه پس از تکمیل ظرفیت نهایی مخاز

الزم بـه ذکـر اسـت، در شـبکه     محاسبه قرار گرفته اسـت.  
) کـه تغییـرات حرارتـی    infiniteمذکور، نقطه بینهایـت ( 

برابـر   2بـه فاصـله    باشد میدیواره مخزن در آن اثر گذار ن
متـر) از هـر    200(یعنـی در حـدود   بزرگترین بعد مخزن 

طـرف در نظــر گرفتــه شــده اســت . بــدین ترتیــب بــراي  
متر و ارتفـاع   500ي مزبور، عرض شبکه در حدود ها سازه
بـه    )2متر لحـاظ شـده اسـت. در شـکل شـماره (      30آن 

مربوط به مخزن  هاي المانعنوان نمونه، تصویر کلی شبکه 
ایی شـده  ) تصـویر بزرگنمـ  3همدان و در شـکل شـماره (  

  بخشی از این شبکه، نمایش داده شده است.
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 مشخصات حرارتی مصالح مورد استفاده در تحلیل    4 شکل

 پارامترهاي حرارتی مورد استفاده در مدلسازي عددي  1جدول

  خصوصیات مصالح -3
به طور کلی جهت مدلسازي حرارتـی مخـازن مـذکور بـه     
همراه خاك اطراف آن، رفتار حرارتـی سـه نـوع عمـده از     

مورد مدلسازي قرار گیـرد. ایـن مصـالح     بایست میمصالح 
  عبارتند از:

مصالح بتنی دیواره و فونداسیون: ضریب هدایت حرارتی   -
 w/mcº  0/2 تــا 6/1مســلح معمــولی در دامنــۀ  هــاي بـتن 
براي این منظور انتخـاب    w/mcº 7/1 باشد که مقدار  می

  شده است.  
متراکم بـه  اي که به صورت متخلخل و غیر  قلوهمصالح  - 

 50عنوان زهکش در اطراف دیـواره مخـازن بـه ضـخامت     
گردد. ضریب هدایت حرارتی این مصالح  سانتیمتر اجرا می

که با تراکم پایین و به جهت زهکش مـورد اسـتفاده قـرار    
  لحاظ شده است.  w/mcº 0/1عددي در حدود  گیرند می
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

محیط خاکی در بر گیرنده مخازن کـه در همـدان، ایـن     -
در ایرانشهر از مصـالح  محیط نوعاً از مصالح ریزدانه رسی و 

. ضریب هدایت حرارتی مصالح باشد میدانه  مخلوط درشت
کـه بـا    گیـرد  مـی قـرار   w/mcº 8/0تا  4/0رسی در دامنه 

بـراي   w/mcº7/0  توجه به تراکم مناسب خاك محل عدد
این پارامتر انتخاب شـده اسـت. ضـریب هـدایت حرارتـی      

دار نیـز برابـر    دانه مخلوط از نوع شن رس درشت هاي خاك
  لحاظ شده است. 9/0با 

مقادیر ضرایب هدایت حرارتی براي مصالح مختلـف مـورد   
بــه کـار رفتــه در   هـاي پارامتراسـتفاده بـه همــراه برخـی    

در  پارامترها) و کاربرد این 1عددي در جدول ( هاي تحلیل
  ) ارائه شده است.  4مدل عددي، در شکل (

 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  واحد  مخزن ایرانشهر  مخزن همدان  پارامتر
 W/(m.co)  7/1  7/1  ضریب هدایت حرارتی مصالح بتنی

 W/(m.co)  1  1  ضریب هدایت حرارتی مصالح شنی زهکش

 W/(m.co)  ----   7/0  ضریب هدایت حرارتی مصالح رسی

 W/(m.co)  9/0  ----   ضریب هدایت حرارتی مصالح شن رس دار

 co  20  10  حداقل دماي محیط

 co  45  55  دماي سوخت مازوت
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 درصد ارتفاع مخازن 60افزایش ارتفاع مازوت تا رسیدن به تراز  منحنی هاي تغییرات دما به ازاي  6شکل

 درصد ارتفاع مخازن 20منحنی هاي تغییرات دما به ازاي افزایش ارتفاع مازوت تا رسیدن به تراز   5شکل

  تحلیل عددي -4
پس از انجام مدلسازي و تعیین خصوصیات مختلف مصالح 

صورت گرفته و در نهایت  مسألهموجود، بارگذاري حرارتی 
. با توجه به حداقل دمـاي شـهرهاي   گردد میمدل تحلیل 

شـبکه   همدان و ایرانشهر، دماي اولیه محیط در کلیه نقاط
. سـپس بـا   شود میبرابر با این دماي حداقل در نظر گرفته 

عنایت به اینکه محیط داخلی مخزن پس از ورود تدریجی 
یابد، به وجه داخلی  سوخت مازوت به درون آن افزایش می

بتنی و نیز وجه فوقانی فونداسیون ایـن دمـاي    هاي دیواره
 سوخت اعمال شده و بدین ترتیب، نحـوه تغییـرات دمـاي   
سطوح خارجی دیواره، مرز جدایی مصالح زهکش و خـاك  

متـري از   5و  2، 1محل و نیـز خـاك موجـود در فواصـل     
دیواره بتنی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصـل از  

حاوي تغییرات دمـایی   نمودارهايبه صورت  ها تحلیلاین 
  براي محدوده مورد 

  

  

زمانی مختلـف از آغـاز    هاي دورهنظر بدست آمده که براي 
اعمال حرارت به وجه داخلی دیواره بتنی تا سه ماه پس از 

 ) نمـایش 11) تـا ( 5( هـاي  شکلپر شدن نهایی مخزن در 
افـزایش  ، با گردد میگونه که مالحظه داده شده است. همان

 هـا  دیوارهارتفاع مازوت در داخل مخزن، دماي وجه داخلی 
. شود میبه سرعت باال رفته و با دماي سوخت ورودي برابر 

با گذشت زمان، حرارت موجود بر اسـاس ضـرایب هـدایت    
حرارتی مصالح به وجه خارجی دیواره رسیده و در محـیط  

ک گیري ی. همچنین، با توجه به قرارگردد میخاکی توزیع 
الیه از مصالح زهکش با ضریب هدایت حرارتـی پـایین در   
اطراف دیواره مخازن، سرعت انتقال حرارت پس از عبور از 

داشته و افـزایش   اي مالحظهوجه خارجی دیواره افت قابل 
و نیـز محـیط    دانه درشتدما براي نقاط مربوط به زهکش 

  .گیرد می ار کند صورتخاکی پس از آن بسی
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 منحنی هاي تغییرات دما پس از یک هفته از پر شدن مخازن  9شکل

 هاي تغییرات دما پس از یک روز از پر شدن مخازنمنحنی  8شکل

 منحنی هاي تغییرات دما به ازاي افزایش ارتفاع مازوت تا رسیدن به تراز نهایی ارتفاع مخازن  7شکل

   هاي تغییرات دما پس از یک ماه از پر شدن مخازنمنحنی  10شکل

  

  

  

Hamedan Tank (Mazut Level: H)

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
Temperature (Co)

No
rm

al
iz

ed
 H

ei
gh

t, 
h/

H

Inner surface
Outer Surface
Filter & So il Bound.
Distance: 1m
Distance: 2m
Distance: 5m



  1392تابستان   2 شماره ایه ـدپـرکت بلنـاخت شـریت سـدسی و مدیـمهن امهـفصلن  17
 

   هاي تغییرات دما پس از سه ماه از پر شدن مخازنمنحنی  11شکل
  

) مقادیر عددي دماي وجوه درونی 3) و (2( هاي جدولدر 
و بیرونی مخزن و نیـز نقـاط مختلـف محـیط شـامل مـرز       
زهکش و خاك و فواصل یـک متـري و دو متـري از وجـه     
خارجی مخزن در تراز ارتفاعی میانی مخازن مـذکور ارائـه   

 هـایی  منحنی) به صورت 13) و (12( هاي شکلشده و در 
، بـا  گردد میکه مالحظه نمایش داده شده است. همانگونه 

پر شدن کامل مخزن و رسیدن سطح مازوت به تراز نهایی 
آن، افزایش دما براي نقاط نزدیک به سطح درونی مخـازن  
به سرعت افزایش یافته و با گذشت زمـان از نـرخ افـزایش    

اي کـه پـس از    به گونـه  شود میدما براي این نقاط کاسته 
جـه خـارجی   گذشت حدود یک ماه از پر شـدن مخـزن، و  

دیــواره مخــزن بــه دمــاي مانــدگار خــود نزدیــک شــده و 
تغییرات دمایی این قسمت از این پس، بسـیار بـه کنـدي    

که بـه دلیـل    گردد می. همچنین مشاهده گیرد میصورت 
از مصـالح زهکـش بـا تخلخـل بـاال در       اي الیـه قرارگیري 

ـ   ه اطراف دیواره مخزن که داراي ضریب هدایت حرارتـی ب
، توسـعه حـرارت   باشد میتري از مصالح بتنی  مراتب پایین

  براي نقاط بعد از این الیه متخلخل بسیار کندتر صورت 
  
  
  
  
  
  
  

  
  

اي که با گذشـت زمـان سـه مـاه از آغـاز       گونهبه  گیرد می
بارگذاري حرارتی، افزایش دما در نقاطی به فاصله یک متر 

. یابـد  مـی از دیواره مخازن همچنان با نرخ نسبتاً باال ادامـه  
) و 2( هـاي  جـدول همچنین با توجه به نتایج ارائه شده در 

که دماي محاسبه شـده بـراي وجـه     گردد می) مالحظه 3(
مزبور در بـازه زمـانی کمتـر از    مخازن بتنی  بیرونی دیواره

، گـردد  مـی یک روز که به عنوان بازه زمانی بحرانی تلقـی  
تقریباً به اندازه ثلث اختالف دماي درونی مخـزن و دمـاي   
اولیه محیط پیرامونی با سطح درونی مخـزن تفـاوت دارد.   
به عبارت دیگر، به عنوان یک راهنماي کلـی و در صـورت   

پیشنهاد نمود  توان میعددي دقیق،  هاي لتحلیعدم انجام 
ثلث اختالف دماي اولیه محیط پیرامـونی و سـطح درونـی    
مخزن به عنوان اختالف دماي مـورد نیـاز جهـت طراحـی     

این ترتیب، بتنی مخازن در نظر گرفته شود. به  هاي دیواره
کارانه، مبنی بـر فـرض گرادیـان     نسبت به طراحی محافظه

ف مطلق دماي سیال داخل و دماي حرارتی معادل با اختال
دي در جهــت بهینـه نمــودن  محـیط، ایـن فــرض پیشـنها   

  .گردد میگونه مخازن ارزیابی طراحی این
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 هاي متفاوت براي مخزن همدانمقادیر تغییرات دماي محیط در تراز میانی مخزن در زمان    2جدول 

 هاي متفاوت براي مخزن ایرانشهرمقادیر تغییرات دماي محیط در تراز میانی مخزن در زمان    3جدول 

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  دما (درجه سانتیگراد)

  بیرونی وجه  وجه درونی  زمان
مرز زهکش و 

  خاك
  متري 2فاصله   متري 1فاصله 

  01/10  54/10  08/21  38/37  55  ساعت 12
  01/10  70/10  26/22  46/38  55  روز 1
  21/10  84/13  02/32  15/45  55  هفته 1

  09/14  26/25  60/42  21/50  55  ماه 1
  73/23  50/35  58/47  20/52  55  ماه 3

  دما (درجه سانتیگراد)

  وجه بیرونی  وجه درونی  زمان
مرز زهکش و 

  خاك
  متري 2فاصله   متري 1فاصله 

  20  40/20  26/26  67/35  45  ساعت 12
  01/20  53/20  97/26  29/36  45  روز 1
  18/20  89/22  35/32  79/39  45  هفته 1

  94/22  71/29  92/37  30/42  45  ماه 1
  74/28  22/35  76/40  41/43  45  ماه 3
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هاي دماي تغییرات محیط بر حسب زمان در تراز منحنی    12شکل 
 میانی مخزن همدان

هاي دماي تغییرات محیط بر حسب زمان در تراز منحنی    13شکل 
 میانی مخزن ایرانشهر

   
  
  
  گیري   بندي و نتیجه جمع -5

 هـاي  دیوارهدر این مقاله، نحوه مدلسازي گرادیان حرارتی 
مخازن بتنی نیروگاهی حاوي مایعـات سـوختی بـا دمـاي     
باالتر از محیط پیرامونی ارائه گردیـد. روش بـه کـار رفتـه     
جهت انجـام ایـن مطالعـه، روش تحلیـل عـددي تفاضـل       

بـوده اسـت. بـا     FLAC افـزار  نرممحدود صریح به کمک 
بهره گیري از خصوصیات حرارتی مصـالح مختلـف شـامل    

و بـتن و پـس از انجــام    دانـه  درشـت انـه،  ریزد هـاي  خـاك 
عـددي، نحـوه تغییـرات دمـاي قسـمت هـاي        هاي تحلیل

مختلف دیواره مخزن و نیز خاك اطراف مدلسازي شـده و  
همانگونـه کـه از نتـایج     مورد بررسـی قـرار گرفتـه اسـت.    

، پس از گذشـت حـدود یـک مـاه از پـر      گردد میمالحظه 
  ارتی،بنابراین اعمال بارگذاري حرشدن مخزن و 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

وجه خارجی دیواره مخزن به دماي ماندگار خـود نزدیـک   
و تغییرات دمایی این قسمت از این پـس، بسـیار بـه     شده

. این در حالی اسـت کـه بـه دلیـل     گیرد میکندي صورت 
از مصـالح زهکـش بـا تخلخـل بـاال در       اي الیـه قرارگیري 

حرارت براي نقاط بعـد   اطراف دیواره مخزن، میزان توسعه
از این الیه متخلخل کندتر صورت گرفته به گونه اي کـه،  
با گذشت زمان سه ماه از آغاز بارگذاري حرارتـی، افـزایش   
دما در نقاطی به فاصله یک متر از دیواره مخازن همچنـان  

. با توجه به نتایج ارائـه شـده   یابد میتاً باال ادامه با نرخ نسب
ثلـث   توان میدر این تحقیق، به عنوان یک راهنماي کلی، 

اختالف دماي اولیه محیط پیرامونی و سطح درونی مخـزن  
را بــه عنــوان اخــتالف دمــاي مــورد نیــاز جهــت طراحــی 

  بتنی این گونه مخازن در نظر گرفت. هاي دیواره
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خصوصی  -در مشارکت بخش دولتی  Leaseو  BOTارائه الگوي ترکیبی 
 هاي زیربنایی شهري در اجراي پروژه

  1)(مطالعه موردي پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد
 4، امیر امیري دیبا3، مریم خدیور2، آرش صادقی1فرد بهروز امین

  مهندسی عمران، مدیرعامل شرکت بلندپایه1    
  مهندسی شرکت بلندپایهارشد مهندسی و مدیریت ساخت، معاون  کارشناسی 2

  مهندسی حمل و نقل، کارشناس فنی شرکت بلندپایهارشد  کارشناسی 3
 مهندسی و مدیریت ساخت، کارشناس فنی شرکت بلندپایهارشد  کارشناسی 4

  
 

 چکیده
هاي طبقاتی در کالن شهرها خصوصـاً در منـاطقی بـا     به علت رشد تصاعدي تعداد خودروها لزوم ساخت و توسعه پارکینگ

هـاي   ها از یک سو و کمبود بودجه کارفرمایـان و سـازمان   رسد. نیاز شدید به اجراي این پروژه ترافیک باال ضروري به نظر می
ها را  مشخص  گذاري در اینگونه پروژه م مشارکت بخش خصوصی براي سرمایهها از سوي دیگر، لزو متولی از جمله شهرداري

چند کـه ایـن    گردد. هر امکانپذیر می BOTکند. این مشارکت غالباً در قالب قراردادهایی با رویکرد واگذاري امتیاز مانند  می
ها و... منعقد  هاي فاضالب،آزادراه فیه خانهها، تص هاي زیربنایی و بزرگی همچون احداث نیروگاه نوع قراردادها بیشتر در پروژه

هاي با ابعاد کوچکتر امکانپذیر نیست.  ها و پروژه ، اما این بدان معنا نیست که استفاده از چنین الگویی در سایر حوزهشود می
بوده و طـرفین   تر هاي خاص پروژه مقرون به صرفه هاي کوچکتر بنا به شرایط و ویژگی چه بسا استفاده از این روش در پروژه

مند گرداند. در این مقاله سعی بر آن است تا با معرفی تجربـه مشـارکت احـداث پارکینـگ      قرارداد را از منافع بیشتري بهره
گـذار و مجـري ایـن طـرح مـورد       هاي سـرمایه  طبقاتی فرودگاه مهرآباد به عنوان مطالعه موردي، دستاوردها و درس آموخته

 بررسی و تحلیل قرار گیرد.

    
، بلندپایه BOT ،Leaseپارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد، مشارکت بخش خصوصی، : کلمات کلیدي
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 مقدمه -1
هـاي شـهري،    گسترش شـهرها، افـزایش تعـداد مسـافرت    

پیشرفت تکنولوژي، ارزان شدن قیمت خودرو، بـاال رفـتن   
درآمد خانواده و افزایش سرانه خودرو به دو یا سه دستگاه 
ــدم       ــر ع ــرف دیگ ــکونی و از ط ــد مس ــر واح ــه ازاي ه ب

اي بـه   گذاري مناسب و همگام با این رونـد توسـعه   سرمایه
ت الزم بـراي پـارك وسـایل نقلیـه،     منظور ایجـاد تسـهیال  

ها شده  ها و کوچه سبب ازدحام خودروها در حاشیه خیابان
است. این کمبود فضاي پارك خصوصاً در مناطق مرکـزي  
شهرها که اغلب داراي کـاربري تجـاري و اداري بـا جـذب     
ــدگی     ــر زن ــاطق دیگ ــیش از من ــتند، ب ــاالیی هس ــفر ب س

یجاد ترافیک و سازد و سبب ا شهروندان را دچار معضل می
]. این در حالی است که 1سرگردانی رانندگان خواهد شد[

با توجه به هزینه تمام شده براي ساخت هر فضاي پـارك،  
هـا قـادر بـه تـأمین      هاي متولی از جمله شهرداري سازمان

باشند و ضـروري اسـت    همه نیاز موجود در این زمینه نمی
داشته تر در این زمینه  تا بخش خصوصی حضوري پر رنگ

باشد. یکی از راهکارهاي مشارکت بخش خصوصی در ایـن  
ــا رویکــرد   (ســاخت،  BOTزمینــه انعقــاد قراردادهــایی ب

باشـد کـه بـه عنـوان یکـی از       بـرداري و انتقـال) مـی    بهره
هاي جدید و مثمرثمـر خصوصـی سـازي، مشـارکت      روش

ها بدنبال  فعال بخش خصوصی را در احداث و توسعه پروژه
رتیـب و از طریـق قراردادهـاي مشـارکتی     ]. بدین ت2دارد[

ــدات    ــر اینکــه بخشــی از وظــایف و تعه مناســب عــالوه ب
ها در زمینه ارائه تسهیالت بـه بخـش خصوصـی     شهرداري

هاي بخش خصوصی بـراي کـاهش    گردد، انگیزه واگذار می
ــه ــره  هزین ــاخت و به ــاي س ــه   ه ــین ارائ ــرداري و همچن ب
تقویـت  هایی به منظـور افـزایش کیفیـت خـدمات      نوآوري

  گردد. می
 

مشارکت بخش خصوصی در تأمین مـالی   -2
  هاي حوزه حمل و نقل و اجراي پروژه

بسـیاري از کشـورهاي آسـیایی     1980هاي  در اواسط سال
بــه منظــور حــل مشــکالتی کــه در اجــرا و تــأمین مــالی  

هاي زیربنایی وجـود داشـت بـه رویکـرد اسـتفاده از       پروژه
ستفاده از سرمایه مشارکت بخش خصوصی گرویده شد. با ا

هاي مدیریتی بخش خصوصـی ارائـه خـدمات در     و مهارت
حمـل و نقـل، نیـرو، آب و فاضـالب و      هاي مختلـف  حوزه

مخابرات با سـرعت بیشـتر و قیمـت تمـام شـده کمتـري       
نسبت به حالت متعارف اجرا توسط بخش دولتی امکانپذیر 

 شد. 

 -هاي مختلفـی در زمینـه مشـارکت بخـش دولتـی       روش
ماننــد فــروش ســهام شــرکت یــا قراردادهــاي  خصوصــی 

هـا، الگـوي    مدیریت رایج شد و یکی از مهمترین این روش
بـود. عوامـل مختلفـی بـر      1برداري و انتقـال  بهره -ساخت 

هـاي   موفقیت این الگو تأثیرگذار است؛ از جمله: چـارچوب 
ــمیم   ــدهاي تص ــانونی و رون ــی،    ق ــش دولت ــري در بخ گی

سرمایه و میـزان انتقـال    هاي پروژه و کشور میزبان ریسک
هاي مدیریتی و فنی بخـش   آنها به بخش خصوصی، مهارت

ــاي ســنجش کمــی و خروجــی  ــور  خصوصــی، معیاره مح
عملکرد بخـش خصوصـی، وجـود عوامـل انگیزشـی بـراي       
بخش خصوصـی، وجـود فرآینـد رقـابتی در پیشـنهادها و      

  گذار. انتخاب سرمایه
بلـوغ ایـن   تجربیات کشورهاي آسیایی نشان داده است که 

بـوده اسـت. ایـن امـر بیـانگر       2الگو بر مبناي سعی و خطا
استفاده از تجربیات موفق و دوري از اشتباهات پیشـین در  

  ]. 3باشد [ هاي آینده می پروژه
هـاي مختلفـی از    در حـوزه  BOTدر کشور ایـران الگـوي   

خانه فاضالب مورد  ها، تصفیه جمله ساخت نیروگاه، آزادراه
ها با توجـه   فته است. هر کدام از این حوزهاستفاده قرار گر

هـا و مسـائل    به ماهیت و مشخصات خاص خود، با چـالش 
 BOTهـاي الگـوي    مختلفی درگیر هستند. یکی از تجربـه 

در کشور در حوزه حمـل و نقـل، اعطـاي امتیـاز سـاخت،      
برداري و انتقال پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد بـه   بهره

. هدف این مقاله بررسی تجارب شرکت بلندپایه بوده است
هاي بدست در این مشارکت و ارائه راهکـار   آموخته و درس

                                                   
1 Build - Operate - Transfer 
2 Trial and Error 
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 موقعیت پروژه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد    1شکل 

و پیشنهاد به منظور بهبـود و توسـعه ایـن الگـو در حـوزه      
  باشد. حمل و نقل می

یکــی از الگوهــاي مشــارکت بخــش خصوصــی کــه در آن 
برداري و نگهداري مستحدثات زیربنـایی در   مسئولیت بهره

شود با نام الگـوي   گذار منتقل می مایهدوره مشخصی به سر
Lease شــود. ایــن الگــو بــا هــدف افــزایش  شــناخته مــی

برداري مسـتحدثات موجـود بـا     وري و کارایی در بهره بهره
ــارت  ــتفاده از مه ــش    اس ــدیریتی بخ ــی و م ــاي تخصص ه

  ].4شود [ خصوصی استفاده می
در  BOT-Leaseالگوي ترکیبی قـرارداد   -3

  پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآباد
هاي کشور بنا به نیاز توسعه  شرکت مادر تخصصی فرودگاه

فرودگـاه   2و  1هاي شماره  هاي خود در ترمینال پارکینگ
، پروژه پارکینگ طبقاتی خود را به 1390مهرآباد در سال 

هاي بلندپایـه و   مناقصه گذاشت که نهایتاً مشارکت شرکت
نده این مناقصه گردید. این پروژه در قالب فرودیارسامانه بر

یک قرارداد طراحـی، تـأمین تجهیـزات، سـاخت و تـأمین      
کـه نحـوه   ) به این مشـارکت واگـذار گردید  EPCFمالی (

برداري  بازگشت سرمایه در این پروژه به روش ساخت، بهره
  باشد.  ) میBOTو واگذاري (

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

راحـی، اجـرا، تجهیـز،    گذاري پیمانکار به منظـور ط  سرمایه
برداري از پارکینگ مقابل ترمینال شـماره   اندازي و بهره راه
) به انضمام اماکن تجـاري و اداري و  1(پارکینگ شماره  1

بـرداري پارکینـگ طبقـاتی و روبـاز مقابـل       بهسازي و بهره
گیـرد. پارکینـگ    ) انجام مـی 2(پارکینگ شماره  2ترمینال
ــاي  1شــماره  ــا زیربن ــع و در متر 75،000ب ــه،  6مرب طبق

خودرو را خواهد داشت. مـدت زمـان    2500ظرفیت پارك 
بـرداري   سال و مدت بهره 2طراحی و اجراي این پارکینگ 

 1]. موقعیت پارکینگ در شکل 5باشد[ سال می 9از طرح 
 نشان داده شده است.

بــراي ســاخت  BOTایــن پــروژه اولــین قــرارداد از نــوع  
ــوده   ــور ب ــاتی در کش ــگ طبق ــروژه  پارکین ــین پ و همچن

. در شـود  میبزرگترین پارکینگ طبقاتی در کشورمحسوب 
ادامه برخی از نقاط قوت و ضعف پروژه مـذکور برشـمرده   

  شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اتی فرودگاه مهرآباد)ـگ طبقـارکینـوردي پـالعه مـ(مط يرـشه اییـربنـیز يها روژهـپ يراـدر اج ـیخصوص - یـش دولتـارکت بخـدر مش Leaseو  BOT یـیبترک يـوه الگـارائ  24
 

 

هـاي   هاي حاصل از موفقیت آموخته درس -3-1
  حاصل شده در پروژه

خصوصـی یکــی از   -انتقـال ریسـک در مشـارکت دولتـی     
بـراي بخـش دولتـی و     1عوامل مهم در ایجـاد ارزش پـول  

گـذار اسـت.    همچنین ایجاد انگیزه و فرصت براي سـرمایه 
گـذار در   هاي مهم منتقل شده بـه سـرمایه   برخی از ریسک

این پروژه عبارتند از: ریسک تأمین مالی، ریسک مـدیریت  
ریسـک احــداث، ریســک کــالن   پـروژه، ریســک طراحــی، 

  برداري. اقتصادي، ریسک بهره
پـذیر در ایـن    گـذار و سـرمایه   با توجه به تجربیات سـرمایه 

هـا و نقـاط قـوت در رونـد      اي از پتانسـیل  پروژه، مجموعـه 
ــالقوه نمــودن ایــن   اجــراي پــروژه وجــود داشــته اســت. ب

وري فرآیند اجراي پـروژه   ها در جهت افزایش بهره پتانسیل
گذار پروژه بوده است. از  هاي سرمایه یکی از اولویت همواره

مهمترین دستاوردهاي مثبتی کـه تـاکنون در ایـن پـروژه     
 توان به موارد زیر اشاره نمود: بدست آمده است می

 کاهش زمان اجراي پروژه 

گذار به  قابلیت طرح و اجراي همزمان پروژه، انگیزه سرمایه
ــور بهــره  یکپارچــه در بــرداري پــروژه و مــدیریت    منظ

اي در  جویی قابل مالحظه فرآیندهاي اجرایی موجب صرفه
  زمان اجراي آن شده است.

 هاي پروژه در مرحله طراحی کاهش هزینه  
هاي پروژه در طراحی مفهـومی از   کاهش قابل توجه هزینه

هاي مختلف طرح حاصـل   طریق مهندسی ارزش در بخش
سـت  شده است. از آنجایی که هدف مهندسـی ارزش عبارت 

هاي  از افزایش کارایی و منافع کسب شده نسبت به هزینه
انجام شده، این امر در بخـش سـازه از طریـق بـه حـداقل      
رساندن ارتفاع طبقات و کاهش آرماتور مصرفی در سـطح،  
در بخش معماري از طریق چیـدمان بهینـه و رسـیدن بـه     
حداکثر ظرفیت، در بخـش تأسیسـات مکـانیکی از طریـق     

ــی ــه مطبــوع و سیســتم  ترکیــب بهینــه ب ن سیســتم تهوی
نشانی با رعایت همه استاندارهاي ضروري و در بخش  آتش

تأسیسات برقی از طریق ترکیب بهینه در چیدمان سیستم 

                                                   
1 Value for Money 

روشنایی با رعایت الزامات مربوط به حداقل انرژي مصرفی 
  صورت گرفته است.

 فازبندي اجراي پروژه  
ي همزمـان  بـردار  فازبندي پروژه که به منظور شروع بهـره 

یک فاز با اجراي دیگر فازها صورت گرفته است. ایـن امـر   
هاي کاري در فازهاي  عالوه بر ایجاد فضاي رقابتی بین تیم

شود تا از درآمـد   مختلف به منظور اتمام سریعتر، سبب می
حاصله از فازهاي تکمیل شده به منظور اجراي دیگر فازها 

  استفاده شود.
 آمد براي کارفرماطرح پیشنهادي مشارکت در در 

یکی از شـرایط ایـن قـرارداد اختصـاص بخشـی از درآمـد       
درصـد) و نیـز پرداخـت مبلغـی      5حاصل از پروژه (حدود 

میلیون ریال به صورت ماهیانه به عنوان اجـاره   250ثابت 
گـذار در ایـن    باشد. پیشـنهاد سـرمایه   زمین به کارفرما می

ن دوره تـر شـد   زمینه افزایش مبلغ فـوق بـه ازاي طـوالنی   
از آنجـایی   2برداري بوده است. مطابق با شکل شماره  بهره

برداري  غالباً در انتهاي دوره بهره BOTهاي  که سود پروژه
شـود، ایـن امـر     و پس از بازگشت اصل سرمایه تأمین مـی 

شود تـا بـا افـزایش ایـن دوره منـافع بیشـتري        موجب می
درآمـد   گذار گردد و از طرفی کارفرما نیـز از  نصیب سرمایه

ــال) ســود جســته و    ــل از انتق ــن دوره (قب بیشــتري در ای
برداري از پـروژه نیـز در مـدت     هاي بهره مسئولیت و هزینه

تري از عهده وي سلب گـردد. همچنـین بـه علـت      طوالنی
برداري، پیمانکار تعهد بیشـتري   تر شدن مدت بهره طوالنی

نماید.  در قبال تضمین کیفیت محصوالت خود احساس می
مـاه   116بازگشت اصل سرمایه در ایـن پـروژه برابـر    دوره 
  است.

  
  
  
  
  
  
  



  1392تابستان   2 شماره ایه ـدپـرکت بلنـاخت شـریت سـدسی و مدیـمهن امهـفصلن  25
 

 

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130
ماه

میلیون ریال

تجمعی درآمدهاي

تجمعی هاي هزینه

 نقدینگی پروژه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآبادجریان     2شکل 

 منحنی هاي تغییرات دما به ازاي افزایش ارتفاع مازوت تا رسیدن به تراز نهایی ارتفاع مخازن  7شکل

 هاي پروژه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهرآبادنمودار تجمعی درآمدها و هزینه    3شکل 

  

  
هـاي   درآمـدها و هزینـه   نمودار تجمعی 3در شکل شماره 

 داده شده است.پروژه نشان 
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هــاي حاصـل از مشــکالت   آموختـه  درس -3-1
  بوجود آمده در پروژه

انتقال ریسک و تقسیم مسـئولیت در الگوهـاي مشـارکت    
فرصت ممکن است منجر به بوجـود آمـدن    عالوه بر ایجاد

تهدید و تعارضاتی در روابط طرفین مشارکت گـردد. ایـن   
مطلب به ویژه در الگوهاي مشارکتی توسعه زیربناهـا کـه   

ها و تمـایالت مختلـف و    ذینفعان مختلف آن داراي اولویت
مدت  تر خواهد شد. طوالنی بعضاً متناقض هستند، برجسته

بر و پر ریسک بـودن پـروژه    سرمایهبودن قرارداد و ماهیت 
شود مشکالت و موانع جدیدي در فرآیند تـأمین   باعث می

مالی و اجراي پروژه بوجود آید. این مشکالت ممکن اسـت  
تبدیل به نقاط ضعف در پروژه شده و دستیابی بـه اهـداف   

  آن را براي ذینفعان غیرممکن نماید.
ی از نقـاط ضــعف مهمــی کــه در پــروژه پارکینــگ طبقــات 

توان بـه مـوارد زیـر     فرودگاه مهرآباد بوجود آمده است می
 اشاره نمود:

 هاي الزم و ارائه تسـهیالت بـراي اخـذ     عدم هماهنگی
  هاي تجاري بانکی وام

علیرغم مذاکرات و توافقات پیشین صورت گرفته، اخذ وام 
از دو بانک مورد نظر بـا مشـکالت متعـددي مواجـه شـده      
است و بدون تأمین منابع مالی، پیشـبرد پـروژه در برنامـه    

بینــی شــده امکانپــذیر نخواهــد بــود. البتــه   زمــانی پــیش
ــا ایجــاد   ســرمایه گــذار ایــن پــروژه ســعی نمــوده اســت ب

ه در چارچوب شرایط قراردادي و همچنین درآمدهاي ثانوی
ــرداري از پارکینــگ شــماره  ذخیــره درآمــدهاي بهــره  1ب

 فرودگاه مهرآباد، منابع مالی ضروري را تأمین نماید. 

 مشکالت بوجود آمده در افزایش تعرفه پارکینگ  
ارائه خدمات با کیفیت و قیمـت مـورد قبـول همـواره بـر      

م کـه یکـی از   باشـد و عمـوم مـرد    عهده بخش دولتی مـی 
ذینفعان پروژه و در واقع مشـتري آن هسـتند، نسـبت بـه     

گـذار اسـت،    هـاي سـرمایه   ها کـه از اولویـت   افزایش تعرفه
دهند. این اختالف در منافع باعث ایجـاد   رغبتی نشان نمی

نقاط ضـعفی در فرآینـد پیشـبرد پـروژه گردیـده اسـت و       

بـرداري و ارائـه خـدمات نهـایی آن      ممکن اسـت در بهـره  
 زا شود. شکلم

 تر شدن  کاهش متقاضیان ارائه خدمات با توجه به گران
  پروازهاي داخلی

افزایش تعرفه پروازهاي داخلـی باعـث کـاهش متقاضـیان     
 1پرواز و به تبع آن کـاهش متقاضـیان پارکینـگ شـماره     

شده است. این مشکل باعث افت جریان نقدینگی پـروژه و  
 خواهد شد. 2ایجاد تأخیر در احداث پارکینگ شماره 

      عدم درك صحیح بخـش دولتـی از مفـاهیم مشـارکت
  (همچنان در موضع کارفرما بودن)

در کشـور   1خصوصـی  -مفاهیم مشـارکت بخـش دولتـی    
کمتر شناخته شده است و بخش دولتی همچنـان خـود را   

گـذار را در موضـع پیمانکـار     در موضع کارفرمـا و سـرمایه  
تواند صـدمات   بیند. این عدم تفاهم می عملیات ساخت می

جدي به روابـط بخـش دولتـی و بخـش خصوصـی کـه از       
الزامات اساسی براي موفقیت مشـارکت اسـت، وارد کنـد.    

هـاي پـروژه و    این روابـط همچنـین در تخصـیص ریسـک    
 مسئول آن بسیار برجسته خواهد بود.

    اعمال تغییرات اساسی در طرح از طرف بخـش دولتـی
  بصورت یکطرفه

آمـده در ایـن پـروژه اعمـال     یکی از نقـاط ضـعف بوجـود    
دستورات یکطرفه از سوي بخش دولتی بـه منظـور تغییـر    

باشـد. البتـه بخـش دولتـی وظیفـه       در طرح پارکینگ می
نظارت و کنترل الزامات خروجی و عملکـردي طـرح را بـه    

ها و فرآیند آن دخالـت   عهده دارد اما بهتر است در ورودي
بـه جـاي    نکند. به عبارت دیگر بهتر اسـت بخـش دولتـی   

  باشد. 3محور خروجی ،بودن 2محور ورودي
  
  
  
  
  

                                                   
1 Public Private Partnership 
2 Input Based 
3 Output Based 
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هـاي مشـارکت بخـش     بندي زمینه جمع -4
  خصوصی در توسعه پارکینگ طبقاتی

هـاي زیربنـایی کشـور یکـی از ملزومــات      توسـعه سیسـتم  
ــت. روش    ــور اس ــاعی در کش ــادي و اجتم ــرفت اقتص پیش

ــی از روش ــارکتی یک ــق در   مش ــول و موف ــورد قب ــاي م ه
توانـد بـه تسـریع توسـعه      بـوده و مـی  کشورهاي مختلـف  

هاي زیربنایی یاري رساند. بـدین ترتیـب متولیـان     سیستم
توانند از این روش با توجه  امر خصوصاً در کالن شهرها می

به  اسـتفاده فراگیـر آن در کشـورهاي در حـال توسـعه و      
ــاگون و متنــوع   توســعه یافتــه و همچنــین تجربیــات گون

تلـف شـهري بـه ویـژه در     هـاي مخ  موجود، در انجام پروژه
هـاي   حوزه حمل و نقل استفاده نماینـد. یکـی از پتانسـیل   

هاي حمل و نقـل کشـور،    ایجاد مشارکت در حوزه سیستم
هاي توسعه پارکینگ طبقاتی در مناطق مورد  تعریف پروژه

نیاز خواهد بود. یکی از وجوه تمایز و در واقع برتـري ایـن   
پارکینـگ نسـبت    هایی همچون ساخت قراردادها در پروژه

خانـه   هاي زیربنایی و بزرگی نظیر نیروگاه، تصـفیه  به پروژه
گـذار در   هـاي سـرمایه   فاضالب و... کاهش برخی از ریسک

  باشد: برداري به دالیل ذیل می دوره ساخت و بهره
 گذاري و عدم نیاز بـه سـرمایه کـالن     خرد بودن سرمایه

شـود تـا    براي شروع پروژه که ایـن ویژگـی سـبب مـی    
گذار رغبت بیشتري براي انعقاد چنین قراردادي  رمایهس

 داشته باشد.

   عدم نیاز به تجهیزات خاص که در اغلب موارد از خـارج
گـردد و در صـورت عـدم تـأمین در      از کشور تامین می

شرایط خاص و بحرانی ممکن است پروژه را بـا ریسـک   
 بزرگی مواجه گرداند.

  زود بازده بودن طرح که با توجه به ماهیت پروژه امکان
برداري یک فـاز را همزمـان بـا مراحـل طراحـی و       بهره

سـازد. در حـالی کـه در     ساخت فازهاي دیگر عملی می
ها تا بخش اعظمـی   هاي زیربنایی همچون نیروگاه پروژه

برداري وجـود نخواهـد    از کار تکمیل نگردد، امکان بهره
 داشت.  

 ستقیم بخش خصوصی با مصرف کننـده بـراي   ارتباط م
فروش خدمات و عدم نیاز به وجود کارفرمـا بـه عنـوان    
واسـط و تضــمین کننـده خریــد محصـوالت.  در واقــع    
مشتریان پارکینـگ عمـوم مـردم هسـتند (نسـبت بـه       
نیروگاه که مشتري آن فقط دولت اسـت) و ایـن مـورد    

البتـه   تواند براي طرح درآمدهاي پایدار ایجاد نماید. می
ــی   ــی م ــورد بخــش دولت ــن م ــاد   در ای ــا ایج بایســت ب

هـاي قـانونی و مقرراتـی ترافیکـی نسـبت بـه        چارچوب
 فراهم کردن استفاده از خدمات پارکینگ اقدام نماید.

 

 گیري و پیشنهادات نتیجه -5
هـاي   بندي ذکر شده در خصوص پتانسـیل  با توجه به جمع

موجــود در مشــارکت بخــش خصوصــی در حــوزه توســعه  
گـذاران بـه    هاي طبقاتی شـهري، ترغیـب سـرمایه    پارکینگ

تواند یکـی از   ها می منظور مشارکت در توسعه اینگونه پروژه
بهترین راهکارهـا بـراي رفـع معضـل کمبـود پارکینـگ در       

 مناطق شهري قلمداد شود.

ــهیالت    ــعه تس ــی در توس ــش خصوص ــارکت بخ ــزوم مش ل
اي زیربنایی کشور بر هـیچ کـس پوشـیده نیسـت و ابزارهـ     

هاي بسیاري در کشور بوجود آمـده اسـت.    قانونی و ظرفیت
هاي بالقوه و اجرایی کردن آنها، نیـاز   اما استفاده از پتانسیل

هـاي   هـاي پـروژه   آموختـه  به کسب تجربه و دریافـت درس 
  پیشین دارد.

لذا در این مقاله تالش بر این بود تا تجارب کسب شـده در  
آباد که بعنوان یکـی از  پروژه پارکینگ طبقاتی فرودگاه مهر

اولین تجارب مشارکت بخش خصوصی در این حـوزه بـوده   
است، در حد توان انتقـال یابـد. همچنـین پیشـنهاداتی بـه      

  شود: منظور کاهش موانع به شرح زیر ارائه می
 پذیري در قراردادهاي  انعطافBOT توانـد بـه حـل     می

اختالف و رفع موانع بوجود آمده بین طرفین آن کمـک  
اي  شود شـرایط قـراردادي بگونـه    ید، لذا پیشنهاد مینما

تنظیم شود که در آن عالوه بر تـأمین الزامـات پـروژه،    
هـاي   گـذار کـاهش یافتـه و ریسـک     هاي سرمایه نگرانی

بینی در پروژه بصورت اقتصادي مـدیریت   غیرقابل پیش
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گذار  برداري سرمایه شود. بعنوان مثال افزایش دوره بهره
مدن تعارضـات و ادعـا بـین طـرفین     در صورت بوجود آ

  پروژه.
      گـذار پیشـنهاد    به منظـور ارائـه تسـهیالت بـه سـرمایه

هاي وابسته به نهادهـاي   شود مؤسسات مالی و بانک می
هاي بانکی با نرخ بهـره کمتـر    شهري، نسبت به ارائه وام

توانـد از   هـا مـی   اقدام کنند. این امر در مورد شـهرداري 
  نیز صورت پذیرد. طریق حذف برخی عوارض ساخت

   گـذار بـراي احـداث     به منظور ایجاد انگیـزه در سـرمایه
برداري و کسـب   تر ، بهتر است واگذاري دوره بهره سریع

درآمد از پروژه مقارن با آغاز به ساخت پـروژه  در نظـر   
 گرفته شود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 منابع و مراجع -6
ــدیور، م.(  -1 ــادي   1390خ ــی اقتص ــابی فن ــدل ارزی )، م

انتخاب سطح مکانیزاسیون پارکینـگ در منـاطق شـهري،    
ارشد مهندسی حمل و نقـل، دانشـگاه    نامه کارشناسی پایان

  علوم تحقیقات تهران
جبل عاملی، م .س.، حداد، ح. ر.حاجی آقـا بزرگـی، ع.    -2
)، ارائه مدلی جهت ارزیابی ریسک مالی پروژه هاي 1388(

BOT      رانس بر اساس چرخـه ریسـک پـروژه، اولـین کنفـ
  مدیریت اجرایی، تهران، ایران

3- To Nam Toan,Kazumasa Ozawa,Evaluation 

of Procurement Systems for BOT 

Infrastructure Projects in asian 

Countries,University of  Tokyo.  
)، تدوین چارچوبی براي انتخـاب  1391امیري دیبا، ا. ( -4

اي زیربنـایی بـا   هـ  هاي تأمین مـالی و اجـراي پـروژه    روش
مطالعـه مـوردي پـروژه     -رویکرد ارزش پول کسب شـده  

ارشــد  نامــه کارشناســی سیســتم فاضــالب همــدان، پایــان
 مهندسی و مدیریت ساخت، دانشکده فنی دانشگاه تهران

شرکت بلند پایـه، گـزارش طـرح تـوجیهی پارکینـگ       -5
  1390طبقاتی مهرآباد،
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کوبی  خاکی میخبررسی تأثیر انتخاب مدل رفتاري بر عملکرد شیروانی 

  1شده
 2، علیرضا ایروانی2، امیرعلی ابونوري1حسن قاسم زاده

  استادیار دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 1
  خواجه نصیرالدین طوسی  یدانشجوي کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنعت 2

 

  
 

 چکیده
ـ  که است ي خاکیها یروانیش  سازيداریپاي ها از جمله روش یکوب خیم بـه طـور    ه دلیـل صـرفه اقتصـادي و سـادگی اجـرا     ب

براي مقاصد طراحی بسـیار پـر   شده  یکوب خیخاك م يداریمناسب رفتار و پا یابی. ارزگیرداي مورد استفاده قرار می گسترده
ي اسـت. در بررسـی حاضـر، رفتـار و     هـاي ذکـر شـده ضـرور     اري مناسب در ارزیابیگیري از مدل رفت بهره. باشد اهمیت می
خـاك   يرفتـار   بـا اسـتفاده از مـدل    اجزاي محـدود روش ه ب طی مراحل ساختشده  یکوب خیم یروانی خاکیش کپایداري ی

 سهی، مقارفتار خاك است يساز هیدر شب يمدل رفتار نیتر جیکولومب که را-با مدل موهر سپسو  بررسی شدهشونده  سخت
 یپوشـ  از آن چشـم  هـا  سـازي  در مـدل معمـوالً   کـه  هـا  خیم یخمش یسخت ریثأاست که ت يضرور نکته نی. ذکر اخواهد شد

آن  یحاصل از بررسـ  جیاز جمله نتا .باشند ینم یعضو کشش کیصرفاً  ها خیم د چونگرد یحاضر لحاظ م   لیدر تحل شود، یم
خـاك   يکمتر از مدل رفتار يا قابل مالحظه یزانمب به موکول-موهر يدست آمده از مدل رفتاره ب یجانب ییاست که جابجا

 .باشد یشونده م سخت

    
     اجزاي محدود ،يمدل رفتار ،یروانیش ،یکوب خیم: کلمات کلیدي
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 مقدمه -1
هاي خاکی به دلیـل   کوبی شیروانی هاي اخیر، میخ در سال

  عنـوان یـک روش   بودن بـه  سادگی روش اجرا و اقتصادي 
اسـت.  مطـرح  گردیـده    هـا  محبوب در پایدارسـازي شـیب  

خـاکی و    کوبی، افزایش مقاومت شیروانی فلسفه روش میخ
هاي فوالدي اسـت.   کاهش جابجایی جانبی آن توسط میله

ها کـه بـه دلیـل اصـطکاك یـا       نیروي بوجود آمده در میخ
کششـی اصـلی     چسبندگی با خاك اطراف اسـت، کـرنش  

کاهش داده و در نتیجه پایداري شـیروانی خـاکی   خاك را 
ــایی آن  ــیده و جابج ــود بخش ــل   را بهب ــورت قاب ــه ص را ب

]. مـواردي ماننـد ضـعف در    1دهد [ اي کاهش میمالحظه
فهم رفتار سیستم خاك مسلح شده با میخ، بررسی امکـان  
رخ دادن گســیختگی و طراحــی بهینــه، از جملــه مســائل 

ها است. موارد مسلح کننده مورد توجه طراحان این نوع از
هـاي   ذکر شده سبب شده است کـه پژوهشـگران در سـال   

   ] و عـددي  2 , 3هاي تحلیلی [ اخیر با استفاده از روش

  .کوبی شده بپردازند ] به مطالعه رفتار خاك میخ4 , 5[
خاك از جمله مصالحی است کـه رفتـاري پیچیـده و غیـر     

ــذاري،   ــام بارگ ــاً در هنگ ــاربرداري و خطــی دارد و عموم ب
دهد. رفتار  بارگذاري مجدد از خود رفتار متفاوتی نشان می

غیرخطی خاك به همراه وابستگی سختی به فشار قبـل از  
هاي پالسـتیک   گسیختگی همواره مطرح است. تغییرشکل

هـا نیـز    ناپذیر بودن این تغییرشکل خاك و معموالً برگشت
تار واقعی سازي رف افزاید. مدل رفتار خاك می  بر پیچیدگی

مـدل   نیتـر  جیـ راخاك با توجه به موارد ذکر شده توسـط  
ي اسـتفاده شـده در مسـائل مهندسـی یعنـی مـدل       رفتار
پـذیر نیسـت. بـه همـین منظـور در       کولومب امکان-موهر

سـازي   مطالعه حاضر، عملکرد این مدل رفتـاري در شـبیه  
کوبی بررسـی شـده و بـا عملکـرد مـدل       یک شیروانی میخ

ت شونده مقایسه خواهـد شـد. یـادآور    پیشرفته خاك سخ
] قابلیـت در  6 ,7 ,8شود، مدل خاك سـخت شـونده [  می

  نظر گرفتن پیچیدگی رفتارهاي ذکر شده را دارد.
هاي صورت گرفته بین دو مدل رفتاري در قالب دو  مقایسه

اي و رســی، شـامل کنتـرل و بررســی   نمونـه خـاك ماسـه   

کی طـی  تغییرات ضریب اطمینـان پایـداري شـیروانی خـا    
مراحل حفاري، حداکثر جابجـایی افقـی دیـواره شـیروانی     
طی مراحل حفاري، حداکثر نیروي محوري ایجاد شـده در  

هـا طـی مراحـل حفـاري و در نهایـت حـداکثر لنگـر        میخ
باشد. ها طی مراحل حفاري میخمشی ایجاد شده در میخ

در نهابت، هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثـر انتخـاب   
اي و عملکـرد دو شـیروانی خـاکی ماسـه     مدل رفتاري بـر 

ــرض   ــا ف ــی، ب ــوهر رس ــاري م ــدل رفت ــب و -دو م کولوم
-توانـد دسـت  باشد. نتیجه این بررسی میشونده می سخت

افزار مناسبی جهت اتخاذ رویکرد مناسب در انتخاب مـدل  
  رفتاري حاکم بر مسئله باشد.

 

  مدل رفتاري -2
ــدل رفتــاري   ــاي مناســب م -االســتیکعلیــرغم کاربرده

پالستیک کامـل، بـا توجـه بـه فـرض ثابـت بـودن رفتـار         
پالستیک در این مدل،  شاید بتوان گفت مدلسازي عمـده  

آل و غیـر  مسائل خاکی با این مدل خاکی تا حدودي ایـده 
رسـد جهـت واقعـی سـازي     واقعی است. لذا بـه نظـر مـی   

شـوندگی پالسـتیک   شرایط، استفاده از مـدلی کـه سـخت   
تر باشد. به طـور کلـی و در   گیرد، مناسبخاك را در نظر ب

حالت عمومی رفتار سـخت شـوندگی در قالـب دو گـروه،     
شـود. سـخت شـوندگی    مـی برشی و فشاري طبقه بنـدي  

ناپـذیر نمونـه   هاي برگشـت سازي کرنشبرشی جهت مدل
هاي اولیه انحرافی آزمایش سه محـوري  خاکی، تحت تنش

سـازي  استاندارد و سخت شـوندگی فشـاري جهـت مـدل     
ناپـذیر نمونـه خـاکی، تحـت     هاي پالستیک برگشتکرنش
هاي اولیـه و ایزوتـروپ آزمـایش ادئـومتري اسـتفاده      تنش

  ].9شود [می
 افزار نرممدل رفتاري خاك سخت شونده مورد استفاده در 

Plaxis2D  کــه یــک مــدل پیشــرفته 1(شــکل شــماره (
شود و قابلیت مدل کردن هـر دو نـوع خـاك     محسوب می

ارائـه   1998در سال  Schanzخت را دارد، توسط نرم و س
رفتـار  سـازي  شد. البته قبـل از وي، روابطـی جهـت مـدل    

شوندگی پالسـتیک خـاك توسـط محققـانی نظیـر      سخت
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-هاي مسلح کننده در مسئله مورد مطالعه، نحوه مشهندسه شیروانی خاکی و میخ    2شکل 

 Plaxis2Dافزار بندي  و ابعاد محدوده مش بندي شده در محیط نرم

Kondner  و  1963در سالDuncan  وChang   در سـال
]. تفـاوت اساسـی ایـن    9استخراج و ارائه شده بود [ 1970

تـر شـدن   سـخت  کولومب آن است که-مدل با مدل موهر
خاك ناشـی از افـزایش فشـار همـه جانبـه در ایـن مـدل        

شود. مدل خاك سخت شونده وابسـتگی  رفتاري لحاظ می
گیـرد. ایـن    سختی به تنش را به صورت نمایی در نظر می

مدل پارامترهاي ورودي به مراتب بیشتري نسبت به مـدل  
نوع  سهتوان به  کولومب نیاز دارد که از آن جمله می-موهر

درصـد بدسـت    50ختی مرجع، شـامل سـختی معـادل    س
  ،  سختی퐸 آمده از آزمایش سه محوري زهکشی شده

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -و سختی بارگذاري 퐸 مماسی از بارگذاري اودئومتري
 mاشاره کرد. سایر موارد شـامل پـارامتر    퐸 باربرداري
سختی به تنش را بصورت نمایی اعمـال  وابستگی که تأثیر 

باشـد. مـوارد    خاك مـی  pref کند و تنش مرجع سختی می
کولومـب  -مشترك مـدل رفتـاري سـخت شـونده و مـوهر     

 ψ ، چسبندگی، زاویه اتساعφشامل زاویه اصطکاك داخلی
  است. k0 و ضریب فشار جانبی خاك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ]9[کرنش در بارگذاري اولیه آزمایش سه محوري زهکشی شده استاندارد -نمودار رابطه هذلولی تنش   1شکل 
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  له و خصوصیات مصالحهندسه مسئ -3
متـر   10در این ارزیابی، یک شیروانی خاکی قائم به ارتفاع 

 25 هـا شـود. قطـر مـیخ   در نظر گرفته می 2مطابق شکل 
متـر   میلـی  100ریزي شده متر و اندازه سوراخ گروت میلی

متر در نظر  یکها است. فاصله قائم و افقی میخفرض شده
متر از سطح زمـین   یک گرفته شده و اولین میخ در فاصلۀ

مـیخ در کـل ارتفـاع دیـواره      10شـود (مجموعـاً   اجرا مـی 
هـا  شیروانی). طول تزریق در سوراخ گروت بـا طـول مـیخ   

باشـد. خـاك مسـئله از دو جـنس ماسـه و رس      برابـر مـی  
ها بـراي هـر دو   باشد و مشخصات هندسی شیب و میخ می

ارائـه شـده    1شـماره   ده و در جـدول نوع خاك یکسان بو
. ســایر مشخصــات ایــن دو نــوع خــاك  همچنــین،  اســت

کولومب و مـدل سـخت   -اطالعات الزم براي دو مدل موهر
  کنید. مالحظه می 2شونده را در جدول شماره 

ســازي شــیروانی از مهمتـرین مشخصــات ورودي در مــدل 
و  EA و گــروت  کــوبی شــده، ســختی محــوري مــیخ مــیخ

ه هـایی کـ   بـراي مـیخ   باشـد.  می EI هاسختی خمشی میخ
  ریزي شده است،   اطراف آن گروت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مدول االستیسیته معادل براي در نظر گرفتن سختی میخ 
  گردد: و بتن گروت بصورت زیر تعریف می

퐸 = 퐸 + 퐸 )1       (  

 

مدول االستیسیته میخ و  به ترتیب 퐸 و 퐸 که در آن
ح مقطع میخ و بتن بترتیب سط 퐴 و 퐴 وبتن گروت 

ها در امتداد  فاصله بین میخ 푆 باشند. حال اگر گروت می
قطر سوراخ حفاري شده باشند، سختی  퐷 افق و

براي میخ  EI و سختی خمشی معادل EA محوري معادل
  آید: به همراه گروت اطراف آن بصورت زیر بدست می

퐸퐴 = )2       (  

퐸퐼 = )3        (  
  

در جدول شـماره   EIو  EA که مقادیر در نظر گرفته شده
  آورده شده است. یک
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 هندسه و مشخصات دیوار میخ کوبی شده    1جدول 

 مشخصات خاك مرجع    2جدول 

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

ارتفاع 
  شیروانی،

m 

  خ،طول می
m 

  ،هافاصله افقی میخ
m 

  ،هافاصله قائم میخ
m 

ها با  زاویه میخ
 افق، (درجه)

  ،قطر میلگرد
mm 

  سوراخ،قطر 
mm 

سختی محوري 
kNمعادل، m  

سختی خمشی معادل،
2kNm m  

10  10  1  1  11  25  100  25/260031  519/162  

  ماسه  ماسه  رس  رس  نماد، واحد  پارامتر

  -  مدل رفتاري
 –موهر 

  کولومب
سخت 
  شونده

 –موهر 
  کولومب

سخت 
  شونده

  3kNm  ،d   16  16  17  17  خشک وزن مخصوص
  3kNm  ،  19  19  20  20  وزن مخصوص اشباع

x  نفوذپذیري yk k،m day  3-10  3-10  1  1  
  40  40  20  20  ، درجه  یاصطکاك داخل هیزاو

  0  0  5  5  ، درجه  اتساع هیزاو
  ، -  35/0  35/0  25/0  25/0  ضریب پواسون

  c،2kNm  15  15  1  1  یچسبندگ
  E،2kNm  10000  10000  30000  30000  مدول االستیسیته

50درصد از آزمایش سه محوري  50سختی معادل 
refE،2kNm

 
-  10000  -  30000  

ref  سختی مماسی از بارگذاري اودئومتري
oedE،2kNm

 
-  10000  -  30000  

ref  سختی بارگذاري و باربرداري
urE،2kNm

 
-  30000  -  90000  

refp،2kNm  تنش مرجع سختی

 
100  100  100  100  

-، m  مقدار توان وابستگی سطح تنش سختی
 

-  7/0  -  7/0  
int  ضریب اندرکنش erR ،-

 
5/0  5/0  7/0  7/0  

-، 0k  ضریب فشار جانبی
 

66/0 66/0 37/0 37/0 
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  عددي مدلسازي -4
افـزار   به روش اجزاء محدود و  با استفاده از نـرم  سازي  مدل

Plaxis2D  .افـزار  نـرم انجام گرفته است Plaxis2D   یـک
دو بعدي با روش حل بر مبناي روش عددي اجزاء  افزار نرم

سـازي گـام بـه    قابلیت شبیه افزار نرمباشد. این محدود می
رایط ) و اعمــال شــStaged constructionگـام مســئله ( 

باشـد، را دارا  حین ساخت، که مورد نظر پژوهش حاضر می
-هـاي رفتـاري مـوهر   ، مـدل افـزار  نـرم است. به عالوه این 

کولومب و مدل رفتاري پیشرفته سخت شوندگی که مورد 
گیـرد.  باشـد را در نظـر مـی   استفاده در ایـن مطالعـه مـی   

گیرد.  سازي مسئله به صورت کرنش مسطح انجام می شبیه
ش مسطح براي مسائلی که هندسه آن بـا سـطح   مدل کرن

مقطع و الگوي بارگـذاري تقریبـاً یکسـان بـه روي طـولی      
مشخص که عمود بر سـطح مقطـع در نظـر گرفتـه شـده      
باشد، نظیر مسئله مورد مطالعه فعلی، مناسب است. بدین 

ها در جهـت عمـود بـر صـفحه      ها و کرنش ترتیب جابجایی
هـاي نرمـال    که تنششوند در حالی  تحلیل صفر فرض می

  شوند. در جهت یاد شده به طور کامل در نظر گرفته می
بندي محیط شیروانی خاکی مسلح شده با مـیخ،   براي مش
ــان ــی  از الم ــاي مثلث ــده  15ه ــتفاده ش ــی اس ــت. گره اس

هـاي مـورد   هاي مثلثی یکی از مرسـوم تـرین المـان    المان
استفاده در روش اجزاء محدود جهـت مـدل سـازي تـوده     

باشـد. بـه   هـاي ژئوتکنیـک مـی   در بسیاري از مـدل خاك 
عالوه، با توجه به هندسه منظم مسـئله حاضـر، ایـن نـوع     

ها قادر خواهند بود هندسه مورد مطالعـه را بـه نحـو    المان
مطلوبی مـش بنـدي کننـد. همچنـین بایـد اضـافه کـرد،        

گرهـی ارائـه    6 گرهی در مقابل المان 15استفاده از المان 
، سـبب افـزایش دقـت نتـایج     Plaxis2Dار افزشده در نرم

تحلیل در برآورد مقادیر تنش و بارهاي گسیختگی خواهد 
گرهـی قابلیـت    15هـاي  شد. به عـالوه اسـتفاده از المـان   

بندي ریزتر فراهم کـرده و بـه بیـان دیگـر     استفاده از مش
بنـدي را بسـیار انعطـاف پـذیر خواهـد کـرد. در       روند مش

هـا   اصله نسـبتاً دوري از مـیخ  بندي تا ف مسئله حاضر، مش
بنـدي بـر نتـایج     هـاي مـش   است تا از تأثیر مرز انجام شده

منظـور  هـا نیـز بـه    در مجـاورت مـیخ   عددي کاسته شـود. 
بنـدي بـا ابعـاد ریزتـري      افزایش دقـت در نتـایج، از مـش   

  است.استفاده شده
، یـک  2بنـدي شـده مطـابق شـکل شـماره      محدوده مـش 

باشـد.  متـر مـی   20فـاع  متـر و ارت  40مستطیل با عـرض  
شیروانی خاکی قائم، از روي مرز فوقانی محـدوده ترسـیم   

متـر از مـرز قـائم سـمت      15شده (سطح زمین)، با فاصله 
متراجـرا خواهـد شـد     10و بـه عمـق    2چپ شکل شماره 

متـر حفـاري    10متـر و عمـق    15(محدوده اي به عـرض  
خواهد شد). شرایط بارگذاري در مسئله حاضر بـه صـورت   

باشد و تجزیه تحلیـل در حالـت اسـتاتیک انجـام     لی میثق
شده است. به عالوه، جز وزن خـاك و فشـارهاي ناشـی از    
آن، بارگذاري خارجی دیگري در مسـئله وجـود نـدارد. در    
مورد شرایط مرزي مسئله نیـز، مـرز فوقـانی در محـدوده     
مورد مطالعه کامالً آزاد (سـطح زمـین)، مـرز تحتـانی بـه      

ردار و مرزهاي قائم داراي آزادي جابجـایی  صورت کامالً گی
  باشند.فقط در راستاي قائم می

هـا و شـاتکریت دیـواره، از المـان      سـازي مـیخ  جهت مدل
Plate افزار در نرمPlaxis2D    مطابق مشخصـات هندسـی

هـا مطـابق   سازي گروت اطراف مـیخ یاد شده و جهت مدل
مطالبی که در بخش مشخصات مدل و مصالح آورده شـد،  

ز یک سختی معادل استفاده شده است. علـت اسـتفاده از   ا
ها در سازي میخجهت مدل Anchorبه جاي  Plateالمان 

رغـم نتـایج   ، نخست آن است که، علـی Plaxis2Dمحیط 
مطالعات گوناگون مبنی بر  نقش بسیار محـدود مقاومـت   
خمشی و برشی میخ در حفظ پایـداري شـیروانی، کـاهش    

 ها و نهایتاً جابجایی دیواره، مـیخ خنیروي ایجاد شده در می
صرفاً یک عضو کششی نبوده و رفتـار فشـاري، خمشـی و    

ریزي در اطراف یـک  برشی نیز دارد. درثانی عملیات گروت
، Anchorشود، در حالی که در مورد المـان  میخ انجام می

محل گروت صرفاً در انتهاي المان بـدون تعریـف محـل و    
باشد. در همـین راسـتا   اطراف میمیزان اندرکنش با خاك 

شاتکریت در -گروت و خاك-میزان ضریب اندرکنش خاك
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اي  هفتاد درصد و در خاك رسی پنجاه درصد  خاك ماسه
  در نظر گرفته شده است. 

هـا، مراحـل حفـاري و    تر شدن عملکـرد مـیخ  جهت واقعی
شیروانی حفاري شده به صورت  ها در دیوارهجاگذاري میخ
، 2فـاز اجرایـی، مطـابق شـکل شـماره       5در گام به گام و 

سازي شده است. بدین ترتیب در هر فـاز اجرایـی دو   شبیه
متر از محدوده مـورد نظـر حفـاري شـده و پـس از اتمـام       

متر و با فاصله قائم یک  10حفاري مقطع، دو میخ با طول 
متر از یکدیگر در دیواره قرار خواهند گرفت. خـاطر نشـان   

در نخستین فاز اجرایـی بـا فاصـله    شود، نخستین میخ می
یک متر از سطح زمـین در دیـواره شـیروانی قـرار خواهـد      

ها با فاصله قائم یک متـر از  گرفت و به دنبال آن سایر میخ
یکدیگر متناسب با فازهاي اجرایی در دیواره شیروانی قرار 

گیرند. مسئله مورد نظر در حالت کامالً زهکشی شده و می
سـازي شـده اسـت. عـالوه بـر      شـبیه به صورت دراز مدت 

کنترل عملکرد شیروانی در هر فـاز اجرایـی و ارائـه نتـایج     
مربوطه، ضریب اطمینان پایداري شیب خـاکبرداري شـده   
در هر مرحله از مراحل خاکبرداري و مسلح سازي، در یک 
فاز جداگانه پس از اتمام هر فاز اجرایی، محاسـبه شـده و   

  است.سی نتایج ارائه شدهنتایج آن در بخش تحلیل و برر
  سازي عددي تحلیل و بررسی نتایج مدل -5

در این بخش رفتار شیروانی خاکی در قالـب چهـار مؤلفـه    
ضریب اطمینان پایداري شیروانی، حداکثر جابجایی افقـی  
دیواره شیروانی، حداکثر نیـروي محـوري ایجـاد شـده در     

ی هـا، طـ  ها و حداکثر لنگر خمشی ایجاد شده در میخمیخ
مراحل خاکبرداري و مسلح سازي براي هر دو نـوع خـاك   

 است.اي و رسی کنترل و بررسی شدهماسه

مشخص  3همان طور که در نمودارهاي ترسیم شده شکل 
است، به طور کلـی، ضـریب اطمینـان پایـداري شـیروانی      
خاکی با رفتار غالـب رسـی در ابتـداي مراحـل حفـاري و      

بـا هندسـه مشـابه     مسلح سازي بیشتر از شیروانی خـاکی 
اي اسـت. بـه   ها) و بـا رفتـار غالـب ماسـه    (شیروانی و میخ

تدریج با ادامه یافتن روند خاکبرداري ایـن مقـدار بـا نـرخ     
 40یابد، به طوریکه با پایان یافتن حدود زیادي کاهش می

اي درصد از مراحل حفاري ضریب اطمینان شیروانی ماسـه 
ر خواهد شد و ایـن  از شیروانی رسی با هندسه مشابه بیشت

  روند تا پایان مراحل حفاري ادامه خواهد یافت. 
کولومـب و  -اما در مورد مقایسـه دو مـدل رفتـاري مـوهر    

سخت شونده، در مورد شیروانی رسـی، ضـرایب اطمینـان    
درصـد از مراحـل    40پایداري شیروانی تا تکمیـل حـدود   

حفاري و مسلح سازي، براي مدل سخت شـونده کمتـر از   
باشـد و پـس از آن رونـد    کولومب مـی -ري موهرمدل رفتا

کــاهش ضــریب اطمینــان پایــداري شــیروانی رســی طــی 
مراحل ساخت براي هر دو مدل رفتاري تقریباً بر یکـدیگر  
منطبق خواهد شد. نتایج به دست آمده در ایـن بخـش بـا    

] مطابقـت  4[ 2010در سال  Babuو  Singنتایج تحلیل 
  خوبی دارد. 

آمـده از تحلیـل عـددي شـیروانی      بررسی نتایج به دسـت 
اي مبین آن اسـت کـه جـز در مـوارد     خاکی با رفتار ماسه

اندکی، ضریب اطمینان به دست آمده براي ایـن دسـته از   
ها طی تمام مراحـل حفـاري و مسـلح سـازي، بـا      شیروانی

کولومـب بیشـتر از   -فرض حاکم بودن مدل رفتاري مـوهر 
اري سـخت  ضریب اطمینان با فرض حاکم بودن مدل رفتـ 

شوندگی خواهد بود و این تفاوت در انتهاي مراحل حفاري 
  و مسلح سازي به مراتب بیشتر نیز خواهد شد. 

در کل باید گفت در یک شیروانی بـا رفتـار غالـب رسـی،     
کولمب و -نتایج تحلیل با استفاده از دو مدل رفتاري موهر

سخت شوندگی نتـایج تقریبـاً مشـابهی در مـورد ضـریب      
پایداري شیروانی طی مراحل حفاري و در انتهاي اطمینان 

فرآیند حفـاري بـه دسـت خواهـد داد و اسـتفاده از مـدل       
رفتاري سخت شوندگی تغییر محسوسی در نتایج ضـرایب  
اطمینان پایـداري شـیروانی ایجـاد نخواهـد کـرد. ایـن در       

اي، حالی است که در یک شیروانی خاکی بـا رفتـار ماسـه   
  %80و مدل تا اتمام فاده از این دنتایج است

در مورد حداکثر جابجایی افقی دیواره شیروانی، همانگونـه  
نیـز مشـخص اسـت، حـداکثر      4که در نمودارهاي شـکل  

جایجایی دیواره براي شیروانی با رفتار غالب رس به مراتب 
خواهـد بـود و ایـن     با رفتار غالب ماسـه  بیشتر از شیروانی
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نتهـاي عملیـات   اختالف به تـدریج بـا نزدیـک شـدن بـه ا     
  حفاري بیشتر و بیشتر خواهد شد.

در مورد اثر مدل رفتاري در نظـر گرفتـه شـده بـر نتـایج      
افقی ایجاد شده طی مراحـل حفـاري در   حداکثر جابجایی 
ــیروانی  ــواره ش ــا ر دی ــت،    ب ــد گف ــی بای ــب رس ــار غال فت

-هاي بدست آمده از تحلیل با مدل رفتاري موهر جابجایی
بـا   درصـد از عملیـات حفـاري    60کولومب تا اتمام حدود 

اختالف اندکی بیشتر از تحلیـل بـا مـدل رفتـاري سـخت      
مراحـل حفـاري،    باشـد. امـا بـا ادامـه یـافتن     شوندگی می

حداکثر جابجایی بدست آمـده از تحلیـل بـا فـرض مـدل      
شونده تا کامل شدن مراحـل حفـاري، بـه    رفتاري   سخت

صورت قابل توجهی بیشتر از نتایج تحلیل بـا فـرض مـدل    
تـوان   مـی باشد. به عبارت دیگـر  کولومب می-رفتاري موهر

گفت نتایج نهایی حداکثر جابجایی افقـی ایجـاد شـده در    
شیروانی رسی با مـدل رفتـاري سـخت شـوندگی بـه      یک 

-اي نسـبت بـه مـدل رفتـاري مـوهر     صورت قابل مالحظه
در  Babuو  Singباشد. نتایج مطالعات کولومب بیشتر می

باشـد.  هاي پژوهش حاضر مـی ] مؤید یافته4[ 2010سال 
این دو پژوهشگر دالیل احتمـالی ایـن امـر را در دو مـورد     

هـاي انباشـته   افـزایش کـرنش   آتی دنبال کردند؛ نخسـت، 
پالستیک و در نتیجه کاهش قابل مالحظه مقاومت خـاك  
محافظت شده و  دوم، فرض رفتار االسـتیک خطـی تـوده    

کولومب. -خاك تا قبل از گیسختگی در مدل رفتاري موهر
ــه     ــب ماس ــار غال ــا رفت ــیروانی ب ــورد ش ــایج در م اي، نت

حـل  افقی بـه دسـت آمـده تـا پایـان مرا      حداکثرجابجایی
حفاري با فرض حاکم بودن مدل رفتاري سخت شونده بـر  
مسئله، به صورت قابل تـوجهی نسـبت بـه مـدل رفتـاري      

کولومب بیشتر است و پس از اتمام عملیات حفـاري  -موهر
شوند. به عبارتی استفاده این نتایج تقریباً برهم منطبق می

از مدل رفتـاري سـخت شـوندگی اخـتالف محسوسـی در      
لیل شـیروانی در مـورد حـداکثر جابجـایی     نتایج نهایی تح

اي کوبی شـده بـا رفتـار ماسـه    ایجاد شده در شیروانی میخ
  ایجاد نخواهد کرد.
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  ب. ماسه  الف. رس

  (HS)شونده  و سخت  (MC)هاي موهر کولومب . تغییرات ضریب اطمینان طی مراحل حفاري براي مدل3شکل 
 



  1392تابستان   2 شماره ایه ـدپـرکت بلنـاخت شـریت سـدسی و مدیـمهن امهـفصلن  37
 

 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
  ب. ماسه  الف. رس

 (HS)شونده  و سخت  (MC)هاي موهر کولومب ها طی مراحل حفاري براي مدل. تغییرات حداکثر لنگر خمشی ایجاد شده در میخ5شکل 

  

  
  ب. ماسه  الف. رس

 (HS)شونده  و سخت  (MC)هاي موهر کولومب حداکثر جابجایی جانبی طی مراحل حفاري براي مدل. تغییرات 4شکل 
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، در مـورد  5با توجه به نتایج ارائه شـده در شـکل شـماره    
ها نیز باید گفـت،  حداکثر لنگر خمشی ایجاد شده در میخ

هـا  به طور کلی حداکثر لنگر خمشی ایجاد شـده در مـیخ  
اي، شیروانی خاکی با رفتار غالب ماسهطی مراحل حفاري 

کمتر از حـداکثر لنگـر خمشـی ایجـاد شـده در شـیروانی       
خاکی با رفتار غالب رسی است. بـراي شـیروانی بـا رفتـار     

هـاي مربـوط بـه حـداکثر لنگـر      غالب رسی، رفتار منحنی
ها بـراي هـر دو مـدل رفتـاري     خمشی ایجاد شده در میخ

خوبی برخوردار است. با ایـن   تقریباً مشابه بوده و از انطباق
حال نتایج به دست آمده طـی مراحـل حفـاري بـا انـدك      

  تفاوتی همراه خواهد بود.
هـا در  در مورد حداکثر لنگر خمشی ایجـاد شـده در مـیخ   

اي نیـز بایـد گفـت، بزرگـی     شیروانی با رفتار غالـب ماسـه  
حداکثر لنگر خمشی طی مراحل حفاري در مدل رفتـاري  

به مدل رفتـاري سـخت شـونده تـا      کولومب نسبت-موهر
درصد عملیـات حفـاري، بیشـتر اسـت امـا ایـن        80اتمام 

توان گفت استفاده از هـر دو  اختالف محسوس نبوده و می
مدل در این مورد نتایج نسبتاً مشابهی در بر خواهد داشت 
به طوریکه نتایج به دست آمده در پایان مراحل حفـاري و  

  ت.مسلح سازي بر هم منطبق شده اس
آخرین گام بررسی اثر انتخاب مـدل رفتـاري بـر عملکـرد     

هاي خاکی مربـوط بـه حـداکثر نیـروي محـوري      شیروانی

بـه نمــایش   6هاسـت کـه در شــکل   ایجـاد شـده در مــیخ  
است. با مقایسه نمودارهاي ترسیم شده الف و گذاشته شده

  توان دریافت، حداکثر نیروي ایجاد شده ب، می
  

اي بـه  رفتـار غالـب ماسـه   ها، در شیروانی خاکی با در میخ
  مراتب کمتر از شیروانی با رفتار غالب رسی است.

در مورد اثر مدل رفتاري بر حداکثر نیروي ایجاد شـده در  
ها، در شیروانی خاکی با رفتـار غالـب رسـی، در تمـام     میخ

درصـد از مراحـل حفــاري،    80مراحـل حفـاري تـا اتمــام    
اي مـدل  هـا بـر  حداکثر نیروي محوري ایجاد شده در میخ

کولومب با اختالف اندکی کمتر از مدل خاك سخت -موهر
باشد. بـا پایـان یـافتن کامـل مراحـل حفـاري،       شونده می

هـا در مـدل   حداکثر نیروي محوري ایجـاد شـده در مـیخ   
کولومب نسبت به مدل سخت شونده بیشتر -رفتاري موهر

خواهد بود. این اختالف مقادیر محسـوس نبـوده و هـر دو    
نتایج مشـابهی ارائـه خواهنـد کـرد. مطالعـات       مدل تقریباً

Sing  وBabu  نتایج به دست آمده را 4[ 2010در سال [
  کنند.  تأیید می

اي، همچنــین در شــیروانی خــاکی بــا رفتــار غالــب ماســه
هـا در هـر دو   حداکثر نیروي محوري ایجاد شـده در مـیخ  

کولومـب و سـخت شـونده، تـا اتمـام      -مدل رفتاري مـوهر 
ها، تقریباً یکسان بـوده و  از مراحل حفاريدرصد  60حدود

    

  ب. ماسه  الف. رس
 (HS)شونده  و سخت  (MC)هاي موهرکولومب ها طی مراحل حفاري براي مدل. تغییرات حداکثر نیروي محوري ایجاد شده در میخ6شکل 
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پس از آن تا اتمام کامل عملیات حفاري، حـداکثر نیـروي   
ها در مدل با فرض رفتار سخت محوري ایجاد شده در میخ

کولومب بیشتر بوده و -شونده نسبت به مدل رفتاري موهر
به تدریج نیز افزایش خواهد یافـت. در پایـان بایـد اضـافه     

شــیروانی مــورد مطالعــه، رفتــار منحنــی کــرد، در هــر دو 
ها بـراي هـر دو   حداکثر نیروي محوري ایجاد شده در میخ

باشـد. بـه   مدل رفتـاري داراي رونـد نسـبتاً مشـابهی مـی     
کولومب از دقـت نسـبتاً   -توان گفت مدل موهرعبارتی می

بـاالیی جهـت بـرآورد مقـادیر نیـروي محـوري و طراحـی        
  شیروانی برخوردار است.

  گیرينتیجه  -6
در پژوهش حاضر با هدف مقایسه استفاده از مدل رفتاري 

افـزار اجـزاء   پیشرفته سخت شوندگی مورد استفاده در نرم
کولومـب، اقـدام   -و مدل مرسوم مـوهر  Plaxis2Dمحدود 
سازي دو نمونه شیروانی خاکی با رفتارهاي رسی و به مدل

اي شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن اسـت  ماسه
به طور کلی در مورد سه مؤلفه حداکثر جابجایی افقـی   که

شیروانی خاکی، حداکثر لنگـر خمشـی و حـداکثر نیـروي     
ها، عملکرد شـیروانی بـا رفتـار    محوري ایجاد شده در میخ

اي نسبت به شیروانی با رفتـار غالـب رسـی بـه     غالب ماسه
تر بوده و بزرگی تغییرات پارامترهاي یاد شـده  نوعی مقاوم

اي نسبت به شیروانی د شیروانی با رفتار غالب ماسهدر مور
  رسی به مراتب کمتر است.

با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل کرنش مسطح در 
توان گفـت، در شـیروانی رسـی،    شرایط پژوهش حاضر می

استفاده از مدل رفتاري پیشرفته سخت شوندگی به عنوان 
سـه بـا   مدل رفتـاري حـاکم تـوده خـاك مسـئله در مقای     

کولومب تغییرات محسوسی -استفاده از مدل رفتاري موهر
در نتایج ضریب اطمینان پایداري کلـی شـیروانی و ایجـاد    

هـا، اعـم از نیـروي محـوري و لنگـر      حداکثر تنش در میخ
هاي به دسـت آمـده   خمشی، ایجاد نخواهد کرد و اختالف

بسیار جزئی خواهد بود. با این حـال، بـا توجـه بـه بیشـتر      
مقادیر حداکثر جابجایی دیواره شیروانی رسـی پـس    بودن

از اتمام مراحل حفاري و مسلح سازي شیروانی، استفاده از 

مدل پیشرفته سخت شـوندگی در شـرایطی کـه پایـداري     
شـیروانی بـه وسـیله حـداکثر جابجـایی دیـواره کنتـرل و        

رسد. بنابراین بـه طـور   شود، ضروري به نظر میبررسی می
سازي فرآیند حفـاري و مسـلح سـازي    کلی در مورد شبیه

یک شیروانی با رفتار غالب رسی یا نـرم، در شـرایطی کـه    
جابجایی دیواره شیروانی حیاتی و کنتـرل کننـده نباشـد،    

کولومـب مناسـب بـه نظـر     -استفاده از مدل رفتاري موهر
رسد. نتایج به دست آمده در ایـن بخـش بـا نتـایج بـه      می

  ].4بقت خوبی دارد [ها مطادست آمده از سایر پژوهش
اي بایـد گفـت نتـایج بـه     در مورد شیروانی با رفتـار ماسـه  

سازي انجام شـده مبـین رفتـار نسـبتاً     دست آمده از شبیه
هـا ،  هاي حداکثر تنش ایجاد شـده در مـیخ  مشابه منحنی

اعم از خمشی و محوري، طی مراحل ساخت بـراي هـر دو   
باشـد. بـا   شوندگی میکولومب و سخت-مدل رفتاري موهر

توجه به کمتر بودن مقدار نهایی ضریب اطمینان پایـداري  
اي پس از تکمیل فرآینـد حفـاري و مسـلح    شیروانی ماسه

سازي شیروانی در مـدل سـخت شـونده نسـبت بـه مـدل       
کولومـب همچنـین بیشـتر بـودن مقـادیر حـداکثر       -موهر

اي طی مراحل حفاري افقی دیواره شیروانی ماسه جابجایی
ي در مـدل سـخت شـونده نسـبت بـه مـدل       و مسلح ساز

کولمب در همان شیروانی، استفاده از مدل رفتـاري  -موهر
سازي فرآینـد حفـاري و مسـلح    شوندگی براي شبیهسخت

اي یا توده خاك نسبتاً سازي شیروانی خاکی با رفتار ماسه
ســخت، در مــورد تحلیــل پایــداري شــیروانی و جابجــایی 

رسد. لذا در یـک جمـع   دیواره شیروانی ضروري به نظر می
بندي کلی باید گفت با توجه به نتایج به دست آمده بـراي  

اي مـورد مطالعـه،   ضریب اطمینان پایداري شیروانی ماسه
سـازي  شـوندگی در شـبیه  استفاده از مدل رفتاري سـخت 

بـا رفتـار    عددي فرآیند حفاري و مسـلح سـازي شـیروانی   
-ت توصیه میهاي نسبتاً سخاي یا داراي بافتغالب ماسه

  شود.
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  1فارس خلیج در بتنی مخازن در نفت سازي ذخیره
 3، سید محمدعلی رهنما2، آرش صادقی1فرد بهروز امین

  مدیرعامل شرکت بلندپایه 1    
  معاون مهندسی شرکت بلندپایه 2

 دانشگاه تهران -دانشجوي کارشناسی ارشد رشته مکانیک  3

  
 

 چکیده
ـ  که است خاکیي ها یروانیش  سازيداریپاي ها از جمله روش یکوب خیم بـه طـور    ه دلیـل صـرفه اقتصـادي و سـادگی اجـرا     ب

براي مقاصد طراحی بسـیار پـر   شده  یکوب خیخاك م يداریمناسب رفتار و پا یابی. ارزگیرداي مورد استفاده قرار می گسترده
رفتـار و   هـاي ذکـر شـده ضـروري اسـت. در بررسـی حاضـر،        گیري از مدل رفناري مناسب در ارزیابی بهره. باشد اهمیت می
خـاك   يرفتـار   بـا اسـتفاده از مـدل    اجزاي محـدود روش ه ب طی مراحل ساختشده  یکوب خیم یروانی خاکیش کپایداري ی

 سهی، مقارفتار خاك است يساز هیدر شب يمدل رفتار نیتر جیکولومب که را-با مدل موهر سپسو  بررسی شدهشونده  سخت
 یپوشـ  از آن چشـم  هـا  سـازي  در مـدل معمـوالً   کـه  هـا  خیم یخمش یسخت ریثأاست که ت ينکته ضرور نی. ذکر اخواهد شد

آن  یحاصل از بررسـ  جیاز جمله نتا .باشند ینم یعضو کشش کیصرفاً  ها خیم د چونگرد یحاضر لحاظ م   لیدر تحل شود، یم
خـاك   يز مدل رفتارکمتر ا يا قابل مالحظه یزانمب به موکول-موهر يدست آمده از مدل رفتاره ب یجانب ییاست که جابجا

  .باشد یشونده م سخت
    

     مخارن بتنی ، مخازن دریایی ، ذخیره نفت: کلمات کلیدي

                                                   
  تهران -المللی دانشگاه شهید بهشتی  هاي بین مرکز همایش - 1392آبان  1مهر و  30 -سازي و مخازن نفت و گاز  اولین کنفرانس ذخیره 1
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 انواع مختلف سکوها و مخازن بتنی را به ترتیب تاریخ تأسیس  1شکل

 مقدمه -1
نفت که ممکن است بـا  به دلیل جلوگیري از توقف تولید 

نیاز هاي صورت گرفته تولید آن کاهش پیدا کند،  تحریم
سازي نفت خـام افـزایش یافتـه     ساخت مخازن ذخیرهبه 

 .است

را بـه دلیـل   دریایی مخازن ساخت طرح بلندپایه شرکت 
 هاي حمـل و نقـل در دریـا مطـرح نمـوده      کاهش هزینه

. این شرکت همچنـین قصـد دارد بـراي بـاال بـردن      است
موضـوع  به علـت اسـتراتژیک بـودن     سازي ذخیرهامنیت 

هاي نگهـداري نسـبت بـه     ذخیره نفت و کم کردن هزینه
 ) ایـن مخازن فلزي (مانند تعویض قطعـات زنـگ زده و...  

  .مخازن را به صورت بتنی طراحی کند
  

  
  
  

  
دالیل گفته شـده   به صورت انبوه به بتنیساخت مخازن 

ــاال ســابقه  ــوالنی (حــدود   در ب ) دارد و ســال 50اي ط
رهاي بــزرگ و قدرتمنــد از جملــه چــین، آمریکــا، کشــو

افزایش ظرفیت ذخیره خـود و افـزایش   روسیه و نروژ در 
  .فعال هستندبتنی و سکوهاي مخازن 

هـاي مختلـف و    در ادامه در این مقاله بـه بررسـی طـرح   
ریا پرداخته شده نفت در د سازي ذخیرههاي مشابه  پروژه

انواع مختلـف سـکوها و مخـازن    است. (شکل شماره یک 
 .)دهــد تاسـیس نمـایش مـی    بتنـی را بـه ترتیـب تــاریخ   

ــه   ــین ب ــه    همچن ــنهادي ب ــرح پیش ــباهت ط ــت ش جه
ي هـا  سـازه بخشی نیز به بررسـی ایـن    بتنیهاي  کیسون

  بتنی اختصاص داده شده است.  

 

  
  

 انواع مختلف سکوها و مخازن بتنی به ترتیب تاریخ تأسیس   1شکل 
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  مخازن خزان امارات متحده عربی -2
واحـد   سهبه صورت فلزي در  1971این مخازن در سال 
  .استهزار بشکه ساخته شده  500هر کدام به ظرفیت 

  :استقرار این مخازن بدین شرح است مراحل ساخت و
، شـکل مخـازن   ابتدا مخازن در ساحل سـاخته شـده   -1

  .  باشد میمانند یک لیوان وارونه 
  
  
  

  
  
  

نظـر   سپس مخازن توسط دو کشتی بـه محـل مـورد    -2
بـه دلیـل وجـود هـوا درون ایـن      . شـوند  انتقال داده مـی 

  .مانند مخازن، روي آب شناور می
، هـواي  رسند ه مخازن به محل مورد نظر میهنگامیک -3

و  نشـینند  ن تخلیه شده و مخازن به کف آب مـی درون آ
  .شود میتنها قطعه باالیی آن دیده 

بـه  هـاي ارتبـاطی    ها و پل سپس سه مخزن با پلتفرم -4
  .شوند یکدیگر متصل می

  

  
 

  

 مراحل ساخت و استقرار مخازن دریایی   2شکل 
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 مراحل کارکرد مخازن دریایی   3شکل 

  مراحل کارکرد: -3
که از آب پر شده لیامخزن در کف آب قرار دارد در ح -1

  .است
نفت از باالي مخزن با فشار وارد گردیده و آب از کف  -2

. (بـه علـت کمتـر بـودن     شـود  مـی مخزن به بیرون رانده 
  ).گیرد می، نفت همواره روي آب قرار چگالی نفت

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .شود میبه هنگام پر شدن مخزن شیر ورودي بسته  -3
  رود. کش به محل برداشت نفت می نفت -4
ه علت نیروي بویانسی وارده شیر خروجی باز شده و ب -5

و  رانـده شـده  ، نفت با فشار به سمت لوله خروجی از کف
 .گیرد میآب در کف مخزن جاي نفت را 
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  مخازن ذخیره نفت در نروژ: -4
رغم ها و مخـازن بتنـی نفـت در نـروژ علیـ     ساخت سـکو 

ــت  ــود   طبیعـ ــمال و وجـ ــاي شـ ــن دریـ ــیار خشـ بسـ
تــرین قــوانین محــیط زیســتی بســیار رایــج  ســختگیرانه

متــر معمــوالً از  300هــاي کمتــر از  . در عمــقباشــد مــی
کـه در کـف دریـا قـرار      شـود  میي بتنی استفاده ها سازه
ك موجـود بـین   بـا اصـطکا   معموالً ها سازه. این گیرند می

هـا  و از حرکـت آن  کنند کف آنها با خاك استقرار پیدا می
  .شود میجلوگیري 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
ساختمان اکثر این سکوها (کـه بـا کـف دریـا در تمـاس      

کـه مخـزن ذخیـره بـه      باشـد  میهستند) به این صورت 
صورت چنـدین مخـزن در پـایین و کـف دریـا در کنـار       

چند ستون بلند بتنی به روي یکدیگر قرار دارند و یک یا 
  .گردد میآید و بقیه اجزا بر روي آن نصب  آب می

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مخازن ذخیره نفت در نروژ   4شکل 

 در نروژمخازن ذخیره نفت    5شکل 
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ه صورت شـماتیک نشـان داده شـده    معمول اجراي ساخت و استقرار این سکوها ب هاي روشزیر مراحل یکی از  هاي شکلدر 
  :است

  
  

  
  
  
  
  
  

  
  

  
  
  
  
  
  

 مراحل ساخت و استقرار سکو به صورت شماتیک   6شکل 
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 مراحل ساخت و استقرار سکو به صورت شماتیک   7شکل 
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 کیسون   8شکل 

 مراحل استقرار کیسون   9شکل 

  ها کیسون -5
 هاي فوالدي یا بتنی هستند که کف آنها ها جعبه کیسون
بویانسی در حمـل  ز نیروي (براي استفاده ا باشد میبسته 

هـا عـالوه بـر     . در هنگام طراحی این کیسـون ها)و نقل آن
امت بـر اسـاس میـزان    بدست آوردن قطر و ارتفاع و ضخ

  ، در نظر گرفتن تعادل در هنگام نیروهاي وارده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
جایی و حمل بسیار اهمیـت دارد. همچنـین بررسـی    جاب

موارد ذکر شده و نیـز  مقاومت و جنس خاك در طراحی 
جلوگیري از حرکت کیسون بعد از اسـتقرار   طراحی نحوه

  .اي دارد آن اهمیت ویژه
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 نماي شماتیک طرح پیشنهادي   10شکل 

  طرح پیشنهادي -6
سازي نفت در خلیج فارس به علت کم بودن  براي ذخیره

از طرحی هماننـد پـروژه خـزان     ها، استفاده عمق این آب
متر (طوریکه بتوان بـه بـاالي    50امارات مخازن تا ارتفاع 

شـود. در   مخزن دسترسی مستقیم داشت) پیشـنهاد مـی  
بشـکه   500،000اي بـه حجـم    این طرح از شکل استوانه

متـر   45متر و قطر  50مترمکعب) و به ارتفاع  80،000(
 شود. استفاده می

باشـد،   کف مخزن بسته است و مخزن در ابتدا شناور مـی 
سپس با باز کردن شیر پایین آن آب به درون مخـزن راه  

کـم کـم بـه کـف آب     پیدا کرده و مخزن سنگین شده و 
  گیري از حرکت مخزن یا با کابل آن رسد. براي جلو می
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

آن را به زمین دوخته یا با مسطح سازي کـف از حرکـت   
. پر و خالی شـدن آن نیـز بوسـیله دو    کنیم  جلوگیري می

شود که از باال به مخزن راه دارند. با توجه  پمپ انجام می
به نسبت چگالی آب به نفت، براي پر کردن ایـن مخـزن   
نیاز به وارد کردن فشار نیست (بر عکـس مخـزن خـزان    
امارات متحده) و مخزن به طور ثقلی پر شـده و همـواره   

باالي آب قرار دارد و بـراي تخلیـه آن کافیسـت    نفت در 
ورودي پمپ در سطح آب دریا باشد. الزم به ذکـر اسـت   
که ساخت این مخازن به صـورت شـناور نیـز امکانپـذیر     

گـردد   است و هنگام پر شدن آهسته آهسته مستغرق می
و تنها الزم است براي حفـظ تعـادل و عـدم حرکـت بـه      

  گردد.وسیله دو لنگر به کف دریا متصل 
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   نماي شماتیک طرح پیشنهادي   11شکل 

  
  منابع -7

1- Subrata K. Chakrabarti , Handbook of Offshore 

Engineering , Elsevier , 2005 
2- Ben C. Gerwick, Jr.m , Construction of marine 

and offshore structures 3rd.ed. , CRC Press LLC , 

2007 
3- Havard Devold , Oil and gas production 

Handbook, ABB ATPA Oil and Gas , 2006 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

 فرمپلت پمپ پمپ نفت کش
 مخزن

محل ورود و خروج 
 آب
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  1ذخیره نفت خام مخازن بتنی براي بتن مناسب اختالط هاي طرح بررسی
 3يخواجو ينور ي، هاد2ینالواعظ یسرئ ي، مهد1یانپوراکبر رمضان یعل

  یهشرکت بلندپا یمشاور عال  یرکبیر،ام یدانشکده عمران دانشگاه صنعت یعلم یأتعضو ه 1
  یهشرکت بلندپا یکواحد بتن و ژئوتکن یرمد 2

  یهشرکت بلندپا یارشد فن کارشناس 3
  

 چکیده
 که دهد می نشان نیست، مالحظه قابل نیز آنها تعداد که نفت کننده ذخیره مسلح بتنی مخازن عملکرد و تاریخچه مطالعه

 مسأله بتن، براي اي مشخصه عنوان به مقاومت پارامتر داشتن ملحوظ بر عالوه است الزم مسلح بتنی هاي سازه از بعضی در
 نظر در طراحی در نیز باشد می شور آب و نفت با دائم تماس در هنگامیکه بویژه مدت دراز در ها سازه این دوام و نفوذپذیري

 و ها نامه آئین اغلب در. باشد می نفوذپذیري ضریب مخازن، بتن فنی معیارهاي مهمترین از یکی بطورکلی .شود گرفته
 اختالط طرح نتایج که مقاله این در. است شده داده پوشش نفوذپذیري ضریب بحث فشاري، مقاومت افزایش با استانداردها

 ضریب و فشاري مقاومت نظرگرفتن در بررسی با است شده سعی است، آمده ایران جنوب در نفتی مخازن مناسب بتن
 رعایت نفت در همزمان سولفات و کلراید هاي یون حضور طرفی از. آید بدست نظر مورد بهینه اختالط طرح نفوذپذیري،

 فشاري مقاومت( بتن مشخصه مقاومت بررسی این در .نماید ضروري می نفتی مخازن بتن اختالط طرح در خاصی را الزامات
 10-12 برابر مناسب نفوذپذیري میزان طرفی از. است شده گرفته نظر مگاپاسکال در 35برابر ) روزه 28 سیلندري هاي نمونه

 بدون و با مختلف سیمان به آب هاي نسبت با نفتی مخازن بتن اختالط هاي طرح راستا این در .است ثانیه بر متر 10- 14تا 
 این در مصنوعی پوزوالن. بدست آمده است آنها نفوذپذیري ضرایب و فشاري مقاومت و شده بررسی استفاده از پوزوالن

 مناسب هاي طرح. است گردیده مقایسه شاهد بتن با ماده این با شده ساخته هاي بتن خواص و بوده سیلیس دوده تحقیق
  است. گردیده ارائه بتنی نفتی مخازن دوام و مقاومت هاي مشخصه تأمین براي اختالط

  
 

  بلندپایه نفوذ آب، عمق آب، جذب نفوذپذیري، اختالط بتن، ضریب طرح خام، بتنی نفت مخازن: کلمات کلیدي  

                                                   
  تهران -المللی دانشگاه شهید بهشتی  هاي بین مرکز همایش - 1392آبان  1مهر و  30 -سازي و مخازن نفت و گاز  اولین کنفرانس ذخیره 1



  امـت خـنف رهـیی ذخـازن بتنـراي مخـن بـاسب بتـمنالط ـاي اختـه رحـی طـررسـب  52
 

 

 مقدمه -1
را بـه دلیـل   دریایی مخازن ساخت طرح بلندپایه شرکت 

 هاي حمـل و نقـل در دریـا مطـرح نمـوده      کاهش هزینه
. این شرکت همچنـین قصـد دارد بـراي بـاال بـردن      است

موضـوع  به علـت اسـتراتژیک بـودن     سازي ذخیرهامنیت 
هاي نگهـداري نسـبت بـه     ذخیره نفت و کم کردن هزینه

) ایـن  مخازن فلزي (مانند تعویض قطعـات زنـگ زده و...  
  .مخازن را به صورت بتنی طراحی کند

 از شـده  سـاخته  بتنی مخازن عملکرد و تاریخچه بررسی
 کنـد  مـی  ثابـت  باشد، می اندك آنها تعداد که مسلح، بتن
 از هـا  سازه اینگونه دوام ، مکانیکی هاي ویژگی بر عالوه که

 بلندمـدت  دوام ارزیـابی  .اسـت  برخوردار بسزایی اهمیت
 کـار  موجـود،  متفاوت پارامترهاي درگیر بودن بعلت بتن

  .نیست اي ساده چندان
 آب و خـام  نفت با مستقیماً هایی سازه چنین آنجائیکه از

 مهمـی  عمل نفوذپذیري ضریب باشند، می تماس در شور
 نفوذپـذیري  ضـریب . گیرد قرار توجه مورد باید که است
 تأثیر آن دوام بر که است بتن اساسی هاي ویژگی از یکی
 واکــنش باشـد،  کمتـر  بـتن  در نفـوذ  هرچـه . گـذارد  مـی 

 نتیجــه در و گرفتــه صــورت بــتن و نفــت بــین کمتــري
  .رسد می حداقل به خام نفت تأثیرات
 بـا  نفوذپـذیري  ضـریب  ها،نامه آئین و استانداردها بیشتر

 تنـوع  بعلـت  ، شـود مـی  جبـران  فشـاري  مقاومت افزایش
 صـرفاً  گـرفتن  نظـر  در ضـریب،  ایـن  بر مؤثر پارامترهاي

 نفوذپـذیري،  ضریب دقیق ارزیابی جهت فشاري مقاومت
  .نیست دقیقی چندان کار 

 نظـر  نقطه از تنها نه ضریب، این تغییرات حاضر، مطالعه
 قبیـل  از عوامـل  سـایر  نظر نقطه از بلکه فشاري مقاومت
ــه آب نســبت ــا مــورد یــک در و ســیمان ب  بکــارگیري ب

  .است گرفته قرار بررسی مورد میکروسیلیس
 روي بـر  شـده  انجـام  هـاي بررسـی  نتـایج  مقالـه،  این در

 شـده  ارائه ایران جنوب در بتنی خام نفت ذخیره مخازن
  است.

  

    پروژه شرایط -2
  خام نفت مشخصات -2-1
 کـه  شـد  خواهـد  ذخیـره  نفـت  نـوع  سـه  مخازن این در

  ]1[ .است آمده 1 شماره جدول در آنها مشخصات
  محیطی شرایط -2-2

 ایـران  جنـوب  در خشک و گرم اي منطقه در پروژه محل
 بـه مـدت   هواشناسـی،  آمـاري  اطالعات مطابق .دارد قرار
 بـه  تابسـتان  دمـاي  حـداکثر  و حداقل متوسط سال، 17

 .اسـت  شده گزارش سانتیگراد درجه 8/46 و 8/27 ترتیب
 سـانتیگراد  درجـه  5/28  و 4/7 بین زمستان در ارقام این

  .کند می تغییر
 ذخیـره  مخـازن  ریزمحیطـی  شـرایط  BS 5328 برطبق

 شـرایط  »شـدیدترین « تا »بسیارشدید«بعنوان  خام نفت
  ]2[ .اند شده بندي طبقه

ــل آنجائیکــه از ــک در بتنــی ســازه ک  پلیمــري غشــاء ی
 شـود، مـی  سـاخته  محفـظ  پوششی بعنوان ،)ژئوممبرین(

 قـرار  توجه مورد زیرزمینی و آب خاك شیمیایی تأثیرات
  است. نگرفته

  طراحی مشخصات -2-3
 ضـریب  حـداکثر  و مـوردنظر  مشخصـه  فشـاري  مقاومت

 متـر  10-12 و مگاپاسـکال  42 برابر به ترتیب نفوذپذیري
  اند. شده تعریف ثانیه بر
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 مشخصات نفت خام   1 جدول

  
  
  

  
  

  
  
  

  
  

  آزمایش روش
  مقدار

 خام نفت  سنگین خام نفت
مارون پاالیشگاهی  

 سبک خام نفت
  ردیف  خواص  واحد  مارون صادراتی

ASTM D-4052 0.879-0.887 0.852-0.860 0.852-0.860  SG@15.56  ̊C 1  

ASTM D -4062 ----------- ---------- ----------  API Granity 2  

ASTM D2622 2.37 1.41 1.41 Wt% Sulphur Content 3  

RIP 150 ---------- 100 ppm H2S Content 4  

ASTM D-3228 0.21 0.18 0.18 Wt% Nitrogen Total 5  

ASTM D-96 ------- ---------- ----------- Vol% Base Sediment & Water 6  

ASTM D-95 0.1 0.1 0.1 Vol% Water Content 7  

ASTM D-3230 20 20 20 P.T.B Salt Content 8  

ASTM D-445 40.02 22.80 22.90 CSt Kinematic viscosity @10  ̊C 9  

ASTM D-445 26.76 11.55 11.55 CSt Kinematic viscosity @20  ̊C 10  

ASTM D-445 11.58 6.26 6.25 CSt Kinematic viscosity @40  ̊C 11  

ASTM D-97 -------- ------- ------- ̊C Pour Point 12  

ASTM D-323 -------- -------- -------- Psi RVP 13  

IP-1-3 1.34 1.20 1.20 Wt% Asphaltenes 14  

BP-247 5.17 5.10 5.10 Wt% Wax Content 15  

IP-3 59 55.0 55.0 C Drop Melting Point of Wax 16  

ASTM D-189 5.65 4.62 4.62 Wt% Carbon residue (CONRD) 17  

ASTM D-482 0.000 Trace Trace Wt% Ash Content 18  

ASTM D-664 0.105 0.05 0.05 
Mg 

KOH/
g 

Acidity Total 19  

UOP-800 19.0 20.0 20.0 ppm Nickel 20  

UOP-800 71.0 61.0 61.0 ppm Vanadium 21  

UOP-800 7.7 4.5 4.5 ppm Iron 22  

UOP-891 <1.0 <1.0 <1.0 ppm Lead 23  

UOP-891 19 19 2.1 ppm Sodium 24  
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 هاي اختالط بتنمشخصات طرح   2 جدول

   بتن بر خام نفت فیزیکی تأثیرات -2-4
 در اســتانیچ و الکســاندر توســط شــده انجــام مطالعــات

 بررسـی  جهـت  جنـوبی  آفریقـاي  در تـاون  کیپ دانشگاه
 دارد قـرار  خـام  نفـت  معرض در که بتنی دوام و عملکرد

 هـاي  مکانیزم تمامی به توجه با که است داده نشان ]،3[
 بـا  همچنـین  بـتن،  داخـل  به خام نفت نفوذ براي ممکن
 نفت سانتیگراد، درجۀ 80 تا 20 از محیط دماي به توجه
 نفـت  آنکـه  مگـر  بود، نخواهد مخربی اثر هیچ داراي خام

  .باشد نشده گزارش که باشد استري داراي
  
    تحقیقاتی برنامۀ -3
  مصالح مشخصات -3-1

ــه بــه مصــالح ــا کــه شــدند انتخــاب ايگون  معیارهــاي ب
   .باشد داشته مطابقت BS استاندارد

  ايسنگدانه مصالح -3-1-1
 و اینچـی  4/3 حداکثر اندازة دو در شن شامل هاسنگدانه

 نحـوي  بـه  مصـالح  ایـن . باشدمی ماسه نیز و اینچی 8/3
 BS 882 بنـدي دانـه  هـاي منحنـی  بـا  تـا  شدند انتخاب

  .]4باشند [ داشته مطابقت
 معـدن  17 هـاي سـنگدانه  بررسـی  از پـس  پروژه، این در

ــود ــۀ در موج ــروژه، منطق ــایش پ ــايآزم ــر الزم، ه  نظی
 روي بـر  قلیایی واکنش و شیمیایی فیزیکی، هاي آزمایش

 انتخـاب  مصـالح  تـرین مناسـب  تـا  شد انجام مصالح تمام
  . گردد

  سیمان -3-1-2
 نفـت  در سـولفات  و کلرید یونهاي توأم وجود به توجه با

 بـاالیی  اهمیـت  از دوام نظـر  از سـیمان  نوع انتخاب خام،
 میزان با 2 تیپ پرتلند سیمان نهایت، در. است برخوردار

C3A 4[. شد انتخاب 8% تا 5% بین بهینه[  
  آب -3-1-3

 اسـتفاده  آشـامیدنی  آب از بتن، هايمخلوط تمامی براي
  .گردید

  
  

  کنندهروان فوق -3-1-4
 کننـده،  روانفوق از جدیدي نسل محیطی، شرایط بخاطر

 مورد شده اصالح کربوکسیل پلی اثر پلیمرهاي اساس بر
  . گرفت قرار استفاده

    میکروسیلیس -3-1-5
ــیلیس، ــاري میکروس ــد، از ع ــامل کلرای ــداقل ش  90% ح

 الــک روي بــر باقیمانــده مــواد 10% حــداکثر و ســیلیس
  ]5[ گرفت. قرار استفاده مورد ،325 شمارة

  
  اختالط طرح -3-2

 بـه  آب متفـاوت  هاي نسبت با مختلفی مخلوط هايطرح
 نیـز  مـورد  یـک  و میکروسـیلیس  بـدون  بـتن  در سیمان
 بـه ( شـدند  سـاخته  میکروسـیلیس  حاوي مقایسه جهت
  ).  شود مراجعه 2 شماره جدول

  
  شده سخت بتن هايآزمایش -3-3

نمونـه  نفوذپـذیري  ضـریب  و آب جذب فشاري، مقاومت
  . گرفتند قرار گیرياندازه مورد بتن هاي

 اسـتاندارد  CRD-C48-92 روش بـه  نفوذپذیري ضریب
 از پــس آنجائیکــه از. ]6گردیــد [ تعیــین آمریکــا ارتــش
نمونه نرسید، یکنواخت حالت به جریان هفته، 3 گذشت

انـدازه  آب  نفوذ عمق و شده شکسته آزمایش پایان در ها
 در شـده  سـخت  بتن هاينمونه آزمایش نتایج شد گیري
  ]7 و 5[ است. شده داده نشان 3 شماره جدول

  

  

  دوده سیلیسی
)kg/m3(  

  سیمان
)kg/m3(  

نسبت آب 
آزاد به 
  سیمان

  شماره طرح

0  400  0,4  C1 
0  400  0,35  C2 
0  400  0,32  C3 
0  400  0,3  C4 
28  372  0,4  S1 
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 نتایج آزمایشهاي نمونه هاي بتنی  3جدول

  
 اسـاس  بـر  نفوذپذیري ضریب محاسبۀ -3-4

 آب نفوذ عمق
 بـا  اسـت  نرسـیده  یکنواخت جریان که حالتی براي ولنتا

 اسـاس  بـر  بـتن  در آب نفـوذي  حرکت تئوري بکارگیري
 x بــین ارتبــاط جهــت را) 1( ايمعادلــه دارســی، رابطــه

 حالــت در بــتن نفوذپــذیري ضــریب( k و) نفــوذ عمــق(
 بـه  رابطـه  این است داده پیشنهاد) یکنواخت غیر جریان
  :]8[ است زیر صورت

푥 =  √2 × 푘 × ℎ × 푡 

N: متر به( آب نفوذ عمق از است عبارت (زمان در t ) بـه 
 )ثانیه

h: نفـوذ  بـه  منجـر  هیدرواستاتیک ارتفاع از است عبارت 
 بـه ) hp( شـده  اعمـال  آب ارتفـاع  برابـر  که) متر به( آب

 .  باشد می موئینگی ارتفاع عالوه

 صـرف  بسیار کوچکی علت به ho مقدار از مطالعه این در
 نیـز  آب ارتفـاع  و روز 21 آزمـایش  زمان. است شده نظر

 . شد گرفته نظر در متر 200

 جـدول  در نفوذپذیري ضرایب به مربوط محاسبات نتایج
 ]7[. اندشده خالصه 3 شماره

  
 ها آزمایش نتایج -4

شماره  هاي شکل و سه شماره جدول در ها آزمایش نتایج
 .  اندشده داده نشان پنج تا یک

 داراي بتن هايمخلوط تمامی که دهدمی نشان 3 جدول
 عنـوان  بـه  کـه  باشندمی 8/1% از کمتر آبی نفوذ متوسط

 جـدول  این. شوندمی بنديطبقه پائین نفوذپذیري با بتن
  داراي هامخلوط تمامی که دهدمی نشان همچنین

  
  
  
مـی  ثانیـه  در متـر  10-12از  کمتـر  نفوذپـذیري  ضرایب 

 را نفوذپذیري ضریب نظر از طراحی مشخصات که باشند
  .کنندمی برآورده

 رفـت، مـی  انتظـار  همچنانکـه  کـه  دهدمی نشان 1 شکل
 فشـاري  مقاومـت  افزایش به سیمان به آب نسبت کاهش
 .  شودمی منجر

 از سـیمان  بـه  آب نسـبت  تغییـر  که است شده مشاهده
 بـه ( دارد آب نفـوذ  عمق بر ايعمده تأثیر 35/0 به 32/0

 ضــریب مقـادیر  بـراي ). گــردد مراجعـه  2 شـماره  شـکل 
 مشـاهده  رونـدي  چنین نیز بتن هايمخلوط نفوذپذیري

 ). گردد مراجعه 3 شماره شکل به( شود می

 بـا  بـتن  هـاي مخلـوط  در فشـاري  مقاومت 15% افزایش
 کـاهش  باعث 35% به 32% از سیمان به آب نسبت تغییر

 هـاي  شـکل  به( گرددمی نفوذپذیري ضریب درصدي 50
  ).گردد مراجعه پنج و چهار شماره

 نشـان ) پـنج  شـماره  شـکل ( فـوق  منحنـی  که همانطور
ــی ــد م ــه ده ــی رابط ــین مشخص ــت ب ــاري مقاوم  و فش

 به فشاري مقاومت لذا. شودنمی مشاهده بتن نفوذپذیري
ــدنمــی تنهــایی ــتن دوام نشــانگر توان ــارامتر و باشــد ب  پ

 در بایســتیمــی کــه اســت مهمــی پــارامتر نفوذپــذیري
 شـدید  و خورنده هايمحیط براي هابتن طرح مشخصات

 . شود گرفته نظر در دوام تأمین منظور به

 حـاوي  بـتن  هـاي مخلـوط  نفوذپـذیري  ضریب ضمن در
ــیلیس ــه میکروس ــدار ب ــل مق ــوجهی قاب ــائین ت ــرپ  از ت

  باشد. می ماده این فاقد هاي مخلوط

  ها نتایج آزمایش
هاي بتنی ضریب نفوذپذیري نمونه  شماره طرح

  )m/sبر اساس رابطه ولنتا (
عمق نفوذ آب 

)cm(   جذب آب)%( 
هاي مکعبی روزه نمونه 28مقاومت فشاري 

)Mpa(  
13 -10 ×5,72  2,03  1,24  37,0  C1 
13 -10 × 5,51  2,00  0,95  44,5  C2 
13 -10 ×2,71  1,40  1,72  51,0  C3 
13 -10 ×2,21  1,27  1,43  63,3  C4 
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0.28 0.3 0.32 0.34 0.36 0.38 0.4 0.42

ت فشاري 
مقاوم

مگاپاسکال(

(
نسبت آب به سیمان

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

0.28 0.33 0.38

عمق نفوذ آب 

سانتیمتر(

(
نسبت آب به سیمان

2E-13

3E-13

4E-13

5E-13

6E-13

7E-13

0.28 0.33 0.38

ب نفوذپذیري 
ضری

متر بر ثانیه(

(
نسبت آب به سیمان

 هاي اختالط در برابر نسبت آب به سیمانمقاومت فشاري طرح   1 شکل

 عمق نفوذ آب در برابر نسبت آب به سیمان   2 شکل

 ضریب نفوذپذیري در برابر نسبت آب به سیمان   3 شکل
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عمق نفوذ آب 

سانتیمتر(

(
)مگاپاسکال(مقاومت فشاري 

2E-13
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3E-13
3.5E-13

4E-13
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5E-13
5.5E-13

6E-13

35 40 45 50 55 60 65

ب نفوذپذیري 
ضری

متر بر ثانیه(

(
)مگاپاسکال(مقاومت فشاري 

 برابر مقاومت فشاريعمق نفوذ آب در    4 شکل

 هاي اختالط در برابر نسبت آب به سیمانمقاومت فشاري طرح   5 شکل
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  گیرينتیجه -6
 بررسـی  ایـن  در آمـده  عمـل  به هايآزمایش از زیر نتایج

  :  گرددمی استنباط
 از کمتـر  سیمان به آب نسبت حاوي بتن هايمخلوط ـ1
  .  شوندمی منجر بتن در کمی نفوذپذیري به 4/0
 عمـق  بـر  سزاییب تأثیر سیمان به آب نسبت تغییرات ـ2

  . دارند نفوذپذیري ضریب و آب نفوذ
 کلیـه  گـرفتن  نظـر  در ثابـت  با تحقیقاتی کار این در ـ3

 میـزان  و بنـدي دانـه  مخلوط بتن، دهنده تشکیل مصالح
 بـه  آب نسـبت  میـزان  تغییـر  بـا  تنهـا  و مصرفی سیمان
 و فشـاري  مقاومـت  افـزایش  بین مشخصی رابطه سیمان
  . نگردید مشاهده نفوذپذیري ضریب کاهش

 هـاي محـیط  در آن تـأمین  و دوام بینـی پـیش  بـراي  ـ4
 بـه  بـتن  نفوذپـذیري  ضـریب  است الزم شدید و خورنده
  . گردد انتخاب طرح معیار یک عنوان

 نحـو  بـه  بـتن  هـاي مخلوط در میکروسیلیس افزودن ـ5
 ضـــریب و افــزایش  را فشــاري  مقاومــت  چشــمگیري 

  .دهدمی کاهش را نفوذپذیري
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Abstract 

In this paper a technical-economical comparison of two dry cooling systems in an 800 MW power 

plant is considered. This comparison considers direct impact (capital investment, O&M…) and 

indirect impact (increasing productivity and production of power) of cooling systems on power 

plant costs and converts all of them to a Present Value and compares them. 

Final result of this comparison shows a total excellence for heller system in economical aspects. 
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Abstract 

The thermal studies of concrete storage tanks containing liquid in high temperature for designing 

the reinforcement elements are of great importance. Although according to a simplifying 

assumption, the temperature gradient through the thickness of concrete shells could be considered 

as a linear gradient, the numerical analysis in the case of the tanks in the vicinity of semi-finite 

media such as soil is required. In this paper, using finite difference method, two concrete tanks 

containing liquid fuel in high temperature have been modeled and the thermal gradient through the 

tanks walls has been analyzed. The results show that after about one month of applying the thermal 

loads, the external surface of the tanks walls experience own residual constant temperature. 

Moreover, as a general guidance, the thermal difference equal to one-third of temperature 

difference between the initial external and internal sides of the concrete walls could be considered 

for the designing purposes. 
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Abstract 

As a result of growth in vehicle numbers in metropolitans, development of multistory car parks is 

necessary especially in crowded areas. The necessity of this issue and lack of available finance for 

these projects had led the public sector to use the potential investment of private sector. The private 

participation is usually in the form of concession contracts like BOTs. Although this method of 

procurement is usually used in power plant, wastewater treatment plant and freeway infrastructures, 

but it can be used for smaller projects like parking structures. It is also interesting to consider that 

using private sector participation in low investment projects may be more feasible than other high 

investment projects. The aim of this paper is to describe a PPP Experience in developing parking 

structure of Mehrabad airport and its lessons learned. 
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Abstract 

Nailing is one of the most popular soil stabilizing methods due to constructional simplicity and 

economic reasons. However, the evaluation of stabilized soil behavior is critical for proper design 

purposes. The choice of appropriate constitutive soil model is decisive in these evaluations. In 

present study, numerical simulations (finite element method) are carried out using hardening soil 

model to study the behavior and stability of a soil nail slope during stages of construction. Obtained 

results from the soil hardening model are compared to widely used Mohr-Coulomb model. We also 

point out that the bending stiffness of the soil nails which is often neglected in numerical 

simulations is also considered. One of the key findings is that the derived lateral displacements 

from Mohr-Coulomb model are significantly smaller than hardening soil model. 
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Abstract 

Given today's political climate, building storage tanks for fuel oil is necessary and inevitable. Also, 

to prevent accidents and possible threats, using passive defenses in oil reserves as a strategic matter 

is necessary. One of these defenses is concrete tanks. Storing oil in these tanks can improve the 

safety of its storage. Another way to avoid the risks and threats is storing oil at offshore tanks. 

Destroying offshore tanks will cause an environmental disaster, so enemy wouldn’t take this risk 

and target these tanks. Another advantage of these tanks at sea is considerable decrease delivery 

costs and time-consuming. In this paper we briefly researched about offshore tanks all around the 

world and considering these tanks we designed a concrete submerged storage tank in the Persian 

Gulf and construction methods are given. 
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Abstract 

Historical studies and performance checking of RC oil reservoirs which have been constructed in 

few numbers, indicates that long term permeability and durability of concrete should be considered 

as key characteristics of concrete as well as strength, particularly when possibility of interface 

between petroleum and brine is high. Generally, from design point of view, permeability factor of 

reservoir’s concrete is one of the most significant coefficients. However, some codes and standards 

have covered permeability issue by increasing compressive strength of concrete. This article shows 

procedure to achieve optimal mix design of concrete by considering permeability and compressive 

strength of concrete. Results which has been used in this article belong to concrete mix design of 

oil reservoir project located in south of Iran. On the other hand, some issues should be considered 

in mix designing because of simultaneous presence of chloride and sulfate ions. In this study, 

strength of concrete (28-day compressive strength of cylindrical specimens) is equal to 35 MPa and 

permeability rate is equal to 10-12 – 10-14 m/s. In this regard, concrete mix designs of reservoir by 

different water-cement ratios with or without using pozzolan have been studied and subsequently 

compressive strength and permeability ratio have been calculated. Artificial pozzolan used in this 

study is silica fume and specimens including mentioned material have been compared with 

standard specimen. Consequently appropriate mix designs in accordance to optimal strength and 

durability of petroleum concrete reservoir have been achieved. 
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