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رحيمال   رحمنال   هل ال  سم بِ  
 

 

سرریز  روش اجرای رویه  

و   

فلیپ باکت   

 

 در پروژه سد مخزنی سلمان فارسی

 

هیه وتنظیم : علیرضا صحرائیانت                                                                                         

89روردین ف                                                                                                      
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                 سيستم تخليه سيالب و استهالك انرژي در سد مخزني سلمان فارسي 

هشت دهانه كانال تنداب و پرتاب كننده جامي شكل كه در نهايت به درون حوضچه آرامش ) استغراق ( 

مسیر اصلي رودخانه هدايت مي شود ، سازه مذكور در روي بدنه سد ، حدفاصل بلوكهاي  ريخته و سپس به 

                                                  اجرا گرديد ه است .  80/859تا تراز  037/786و از تراز  14الي  6

 جدول بتن بدنه و سرریز سد سلمان فارسي به همراه ميزان سيمان و روان کننده مصرفي

 ( KGروان كننده ) (TONسیمان ) (M3حجم  بتن ) شرح

  144554  27591  119965  5الي  1  بدنه جناح چپ بلوكهاي

  130714 28289  85933  14الي  6  سرريزمیاني  بلوكهاي

  606962  126597 508676  14الي  6  بدنهمیاني  بلوكهاي

  167800  31436  128003  19الي  15  بلوكهاي جناح راست بدنه

 1063350 201693 844076 جمع كل 

 

3 نمودار ميزان بتن بدنه و سرریز سد سلمان فارسي به تفكيك ) m) 
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بدنه و سرریز سد سلمان فارسي به تفكيك )نمودار ميزان سيمان مصرفي  Ton) 

 

 (Tonنمودار ميزان روان کننده مصرفي بدنه و سرریز سد سلمان فارسي به تفكيك )

 

سررسز سدسلمان فارسي به دو بخش عمده تقسيم ميگردد که هر یك نيز به شرح ذیل شامل 

 سازه هاي متعددي مي باشند:

:الف ( بخش باالدست   

 (Ogee)اوجي  -1

 Main Pier – Side Pie ))(  ياني ـ کناري م) رها ی پي -2

 (   Main Piersپایه هاي مياني   ) -3
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پايه میاني تشكیل شده كه جهت اجراي پايه هاي  7سیستم سرريز سد مخزني سلمان فارسي از      

X2/62 + Y2/2.42 =1میاني در قسمت باالدست ) دماغه ( بیضي به معادله  طراحي گرديده كه   

 بمنظور اجراي عملیات از قالبهاي نورد شده مطابق با معادله فوق استفاده شده است .

 

 ترتيب و توالي عمليات اجرایي پي یر ها :

 

 

 

 

 

 

 

 

Side Pierپایه هاي کناري )   )  

تشكیل گرديده كه بعنوان ديواره هاي كناري اوجي سرريز و  14و  6اين سیستم از دو پايه در بلوك هاي      

را نیز ايفا مي نمايد . 14-13و 7-6بلوكهاي نقش ديوارهاي باربر جهت نصب تیرهاي پل سرريز در دهانه 

و منحني خاص در بخش باالدست )دماغه (   بمنظور اجراي عملیات فوق با توجه به محدوديت تعداد پايه ها

 از قالبهاي چوبي استفاده گرديد .

 ( Ogee Topping Concrete )   رویه اوجي -4

 ( Spillway - Bridge )   پل سرریز -5

 ( Radial Gate )      ادیال گيتر -6

: ب ( بخش پایين دست   

 Secondary Stairs       پله هاي ثانویه            -1

 آماده سازی شامل : دجبری و مضرس نمودن سطوح

 آرماتور بندی  ای قبلی 

 نصب غالف تاندونها براساس مختصات طراحی شده ای قبلی 

 قالب بندی  ای قبلی 

 تمیز کاری و شستشو ای قبلی 

 بتن ریزی ای قبلی 
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 ترتیب و توالي  عملیات اجرائي پله هاي ثانويه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 Flip Bucket          فليپ باکت                -2

 Water Head Wallدیوارهاي هدایت آب        -3

اين بخش از سرريز بمنظور هدايت جريان آب خارج شده از دريچه ها تعبیه گرديده و باعث  میگردد      

كانال هدايت آب در قسمت تحتاني تخلیه شود  .  4دريچه فوقاني ، به  8آب ورودي از   

 

: عملیات اجرايي هريک از ديوارهاي هدايت آب به ترتیب زير انجام شده است   

 

 

 

 

 

 

 

 

: دجبری و مضرس نمودن سطوحآماده سازی شامل   

 آرماتور بندی  ای قبلی 

 قالب بندی  ای قبلی 

 تمیز کاری و شستشو ای قبلی 

 بتن ریزی  ای قبلی 

 ای قبلی 

 دجبری و مضرس نمودن سطح پله ها

 قالب بندی  ای قبلی 

 انكراژ ای قبلی 

 تمیز کاری و شستشوی سطوح  ای قبلی 

 بتن ریزی ای قبلی 

 

ی قبلیکروم بندی و لیسه کشی رویه دیواره ها  
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  Flip Bucket Topping Concrete      بتن رویه فليپ باکت   -4

     Secondary Stairs - Topping Concreteبتن رویه شوت سرریز     -5

 splitterشكافنده آب                      -6

 ( Flip Bucketپرتاب کننده جامي شكل : )  -7

متر  14انتهايي ترين قسمت سازه سرريز فلیپ باكت مي باشد كه بصورت كنسول بتني با طول تقريبي      

مي باشد . طراحي گرديده و وظیفه عمده آن مستهلک نمودن انرژي آب پس از عبور از كانال تند آب   

 

 

سرریزرویه روش اجرای   

 رويه سرريز از چند بخش تشكیل شده كه ابتداي آن از قسمت 

    شروع و سپس به معادلهX2/4.482+Y2/2.6242 = 1     فوقاني )اوجي سرريز ( با معادله 

Y=-0.047366 X1.85 تبديل شده و در  قسمت تحتاني به دايره اي با شعاع  R = 25 m  
.گردد تبديل مي  

بمنظور اجراي مقاطع مختلف رويه شوت سرريز جهت اطمینان خاطر از نحوه اجراي عملیات قالب بندي،      

  زياد، قبل از شروع عملیات ،كروم بندي ، آرماتور بندي ، بتن ريزي  و لیسه كشي در ارتفاع و شیب نسبتاً

در محدوده خارج از بدنه عملیات مونتاژ قالب و اجراي بتن آزمايشي مطابق با معادله طراحي شده  بر روي 

 سطح زمین انجام گرديد . 

 نوع قالب هاي مورد استفاده در بخشهاي مختلف رویه سرریز 

 رديف
 موقعیت ) تراز (

 نام مقطع نوع قالب
 تا از

 فلیپ باكت رويه كروم بندي 802 605/797 1

 حد فاصل شوت و رويه فلیپ باكت قالب فلزي نورد شده 46/810 802 2

 شوت سرريز قالب فلزي چیفا 839 46/810 3

 اوجي سرريز بندي كروم 366/843 839 4
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 ابتداي شوت و رويه اوجي قالب شابلون 366/843 876/841 5

 شروع اوجي ابتداي قالب فلزي 786/841 841 6

 الگ كف دريچه هاي استاپ قالب چوبي استاپ الگ 7

 كف دريچه هاي قطاعي قالب شابلون چوبي دريچه قطاعي 8

  فلزي قالب چوبي ـ جوينت 9

  قالب شابلون چوبي اسپلیتر 10

 

 

 

 

لیفت بتن كنسول فلیپ باكت ، نسبت به انجام عملیات قالب بندي در انتهايي ترين  پس از اجراي آخرين     

نقطه سازه مذكور و انجام عملیات آرماتور بندي و قالب بندي جوينت ها پس از تمیزكاري وشستشوي مقاطع 

 اقدام میگردد . 

 

 

كت توسط سیستم كروم بندي و پیشاني و جوينت ها با استفاده از قالبهاي فلزي و رويه فلیپ با قسمت     

 سپس لیسه كشي توسط بناهاي ماهر اجرا مي گردد

از قالبهاي چیفا با رعايت مختصات طراحي استفاده گرديد . جهت اجراي بتن رويه شوت  

سرريز بدلیل همزماني ساير فعالیتهاي اجرايي سرريز كه تاوركرينها را درگیر  مربوط به رويهطع ادر مق    

بمنظور آزاد نمودن تاورها ، افزايش سرعت بتن ريزي ، سهولت اجرا و باال بردن ضريب ايمني ،  نموده بود ، 

  از پمپهاي بتن در مقاطع باالدست و پايین دست رويه استفاده گرديد.

 عمليات اجرایي رویه شوت سرریز

23/834تا  58/832تراز   عملیات بتن رويه در محل تقاطع شیار هوادهي   

پیشگیري از ايجاد پديده كاويتاسیون در رويه سرريز تمهیداتي در نقشه هاي طراحي شده لحاظ  بمنظور     

گرديده كه با ايجاد شكستگي در محل مورد نظر  پس از انجام عملیات تمیزكاري و آرماتور بندي ، بوسیله 

نظر اجرا گرديد تابلوهاي فلزي از نوع چیفا بدون پايه ، قالب بندي  و سپس بتن ريزي در مقطع مورد  
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Ogee Topping Concreteعمليات بتن رویه اوجي  )  636/843تا  839تراز  (    

آستانه اوجي شكل كه قسمت ابتدائي رويه سرريز را تشكیل مي دهد وظیفه ورود آب مخزن را به درون      

  سیستم به عهده دارد.

splitterعمليات اجرایي  :) شكافنده آب (   

بمنظوراستهالك انرژي آب پس از عبور از شوت سرريز در محل رويه فلیپ باكت چهار عدد اسپلیتر با      

هاي مذكور از شابلون هاي چوبي كه منطبق با نقشه هاي طراحي خاص تعبیه شده كه جهت اجراي سازه 

  گرديد.استفاده پس از نصب در محل ، تخته كوبي و شده كه اجرايي در محل نجارخانه كارگاه ساخته 

(  splitterقالب بندي در مقاطع مختلف سازه شكافنده )   

  شيوه مهار قالب محل قالب بندي  نوع قالب بندي   ردیف

به همراه نصب استفاده از سولجر بعنوان پشت بند  پيشاني اسپليتر  از نوع تابلو)دوکا(  قالب فلزي  1

 براکت جهت تردد پرسنل قالب بند

چوبي بهمراه تخته کوبي شابلون  2

  و پوشش کارتن پالست

ا دوال در باال و پایين شابلونه 6نمره  استفاده از مفتول  گوشه هاي دوطرف

 و اتصال به انكرهاي تعبيه شده در بتن 

از لوله هاي  کروم بندي با استفاده  3

 نورد شده 

از شاخكهاي تعبيه شده در شبكه آرماتور  استفاده اسپليتر  رویه

به منظور ليسه بندي جهت مهار  لوله هاي نورد شده 

 کشي و اجراي دقيق بتن رویه اسپليتر

 

 

 انجام عمليات تعمير و ترميم بتن رویه

سرريز در مقاطع مختلف بدلیل حساسیت خاص بتن هاي اجرا شده در  پس از اجراي كامل عملیات رويه     

سازه هیدرولیكي مذكور ، مي بايست كلیه سطوح با دقت بسیار زياد تعمیر و ترمیم شود . بدين منظور توسط 

هاي ماهر ترمیم كار بتن محل درز بین قالبها ، كونیكهاي قالب و مقاطع كرمو شده و داراي ضعف ،  اكیپ

ترمیم میگردد.  31تخريب شده و مجدداً توسط ماده شیمیايي بنام سیكادور كامالً   

 دسترسي به محل ترميم بتن رویه سرریز

قبل از دمونتاژ شوت سرريز و صعوبت دسترسي جهت اجراي عملیات ترمیم بتن ،  با توجه به شیب زياد     

ه شده كه بمنظور سهولت دسترسي ا تعبیه دو عدد چرخ فلزي در ضلع پايین آن ساختبتاورها ، سبدي 
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عوامل اجرايي به مقاطع مورد نظر توسط چهار عدد سیم بكسل به چهار وجه باالي سبد مذكور به قالب 

 تاوركرين متصل مي گردد و در شیب تندآب قابلیت حركت به سمت باال و پايین را دارد .

ثقیلهاي موبايل و بوم خشک موجود در كارگاه پس از دمونتاژ تاوركرينها ، ادامه عملیات مذكور توسط جر     

گرديد.  انجام  

 احجام عمليات مرتبط با سرریز

 (m3)بتن ریزي (kg)آرماتور بندي  (m2)قالب بندي موقعيت ردیف

 5019 431976 5790 دیوار هدایت آب 1

 14019 1266607 12098 پي یرها 2

 365 74597 1087 سرریز دال پل 3

 398 72000 3460 تيرهاي پيش ساخته 4

 23588 68584 6279 پله هاي ثانویه 5

 کنسول فليپ باکت 6

2895 

1211893 14817 

 13494 412472 اوجي کنسول 7

 فليپ باکت رویه 8

4900 

703954 

2739 

 7693 رویه شوت 9

 3515 805 اوجي رویه 10

 286 165 اسپليتر 11

 85933 4242083 37479 جمع کل

 

 

 

متر مكعب (ميزان بتن سرریز )نمودار   
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 نمودار ميزان آرماتور مصرفي سرریز ) کيلو گرم (
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)مترمربع(نمودار ميزان قالب بندي سرریز   

 

 

 

 نوع و ميزان روان کننده هاي مصرفي در بتن سرریز  

 

 

 

 

 

 

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

5790

12098

1087

3460

6279

2895

4900

805 165

كننده  نوع روان رديف  kgمیزان مصرف )    )  

1  Plastiment AR340  71681  

2  Sikament 520  59033  



 
 
 

 
 

12 

 

 

 

 روش اجراي فليپ باکت

flip bucketمشخصات هندسي کنسول   :  

  786.037             تراز شروع كنسول : 

793.82              تراز انتهاي كنسول :   

متر 13.50متوسط بطور                 پیشامدگي كنسول :   

درجه 30     شیب كنسول نسبت به افق :   

بررسي روش هاي مختلف به منظور اجراي کنسول فليپ باکت:جدول   

 معایب روش اجرا شرح گزینه ردیف

 

1 

 

خرپاي فلزي متناسب با شيب 

 فليب باکت 

قالبها متناسب با شيب واقعي کنسول بر 

روي خرپا در هر ليفت بتن ریزي چيده 

شده و پس از مهار الزم اقدام به بتن 

 ریزي مي گردد .

با  نياز به متراژ زیادي قالب از نوع مدوالر -1

 توجه به عدم باز کردن خرپا تا ليفت آخر 

ه خرپا جهت بازکردن قالب بعدم دسترسي  -2

 و نياز به ترميم نماي بتن زیر کنسول 

 

2 

خرپاي فلزي به شكل پله اي 

  جهت جبران اختالف ارتفاع

قالبها متناسب با شيب واقعي کنسول با 

شمع هاي چوبي مونتاژ و  استفاده از

 سپس اقدام به بتن ریزي خواهد شد .

ایجاد وزن باال براي خرپا و خارج از توان باربري 

 تاور در آن شعاع

 

3 

ساخت پانلهاي پيش ساخته 

 بتني بصورت کام و زبانه 

در این روش نيازي به ساخت خرپا نبوده و 

با در نظر به جاي قالب و  پانل بتني خود

ي و نصب در پایين دست در گرفتن مهار

 بتن مدفون مي گردد .

 شكاف در نماي پایين دست ایجاد درز و -

عدم جبران در رفتگي و جابجایي   -

 ناگهاني در زمان بتن ریزي

 مشكل کنترل نقاط نقشه برداري  -

 

4 

نصب الپه تيرآهن و یا ناوداني 

 بصورت انكر 

نصب در هر تراز ليفت قبل و ایجاد 

سكوي قالب بندي جهت مراحل بعد و 

 از اجراي بتن  برش تيرآهن هاي زاید پس

 ایجاد نماي ظاهري نامناسب -

با توجه به حجم فعاليت و لزوم  -

دسترسي به مقاومت کافي ، وقت و 

 انرژي زیادي صرف خواهد نمود .
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5 

ساخت و نصب خرپاي فلزي 

 افقي  بصورت

ا متناسب با شيب کنسول با استفاده قالبه

از شمع چوبي چيده شده و پس از مهار 

 الزم اقدام به بتن ریزي مي گردد .

به موارد فوق از معایب کمتر ،  سرعت  نسبت

 اجرا و ضریب ایمني باالتري برخوردار مي باشد 

 

 

 

منتخب :  گزینـه    

باكت ، با توجه به پیشامدگي و مشكالت ناشي از در خصوص اجراي كنسول فلیپ گزينه فوق  5از بین       

قالب بندي و قالب برداري ، روش ساخت و نصب خرپا بصورت افقي ) گزينه پنجم ( جهت ايجاد پلتفرم 

مناسب براي استقرار نیروهاي قالب بند و مهار قالبهاي مدوالر مونتاژ شده و همچنین با در نظر گرفتن 

ع گرديد ، كه ذيالً به جزئیات مربوط به محاسبات و اجراي آن پرداختهمقدورات كارگاه مورد تايید واق  

د .شخواهد   

 مباني طراحي خرپاها :

ـ نصب پلیت با بولت هاي انتظار در بتن بدنه در تراز حداقل يک متر زير تراز شروع كنسول جهت مهار خرپا 

  به سازه بدنه و قابلیت ايجاد پلتفرم .

. ور ـ فاصله نصب پلیت هاي مذك  

  لايجاد پلتفرم مناسب جهت قالب بندي ،  قالب برداري ، تعمیر و ترمیم بتن نما ي زير كنسو ـ

  عرض بلوكها و رعايت جوينت هاي حدفاصل بین بلوكها . ـ

. ظرفیت باربرداري تاورها  در شعاع نصب خرپا ) جهت عملیات نصب و بازكردن (  ـ  

به خرپا .ـ بارهاي دينامیكي و استاتیكي وارده    

:محاسبه بارهاي وارده   

:بارهاي استاتیكي  -1  

وزن هر خرپاي ساخته شده . -1-1  

وزن قالب به همراه متعلقات و شمعهاي نگهدارنده آن  .  -1-2  

بخشي از وزن آرماتورهاي موجود در هر لیفت . -1-3  
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  وزن بتن هر لیفت و بخشي از بتن لیفتهاي قبل -1-4

بارهاي دينامیكي : -2  

ني بتن از باكت با توجه به حجم ، ارتفاع تخلیه ، نوع و میزان رواني ) اسالمپ ( تخلیه ناگها -2-1  

ي از عملیات تحكیم بتن ) ويبره بتن ( ، با لحاظ مشخصات و تعداد آن در هر مقطع لرزشهاي ناش -2-2  

ها و ... ( .نیروهاي انساني ) شامل نیروهاي بتن ريز ، قالب بند -2-3  

احي صورت نگرفته است ( .سقوط ناگهاني اجسام ) جهت سقوط اجسام بزرگ حمل شده از تاور طر -2-4  

 

 

(.افزاينده در بارها منظور شده استاحتیاطي تاور و يا نیروها ) با يک ضريب لي در اثر بيضربات احتما -2-5  

Sap 2000* شايان ذكر است ؛ كلیه محاسبات تحت برنامه مدل شده نرم افزاري   انجام و كنترلهاي الزم  

 جهت مقاومت در برابر بارهاي جانبي ) باد و زلزله ( نیز صورت گرفته است . 

: ساخت خرپا   

بعد از انجام مراحل طراحي و تصويب نقشه ها و همچنین ارايه سازمان روش اجراي انجام كار و كسب      

پلیتها وآرماتورهاي انتظار در بدنه سد ) در تراز تايیدات الزم از مشاور محترم طرح ، نسبت به عملیات نصب 

سانتیمتر ( و نیز ساخت سازه خرپا در داخل كارگاه مطابق با تصوير فوق 80مورد نظر  و به فاصله   

  اقدام گرديد .

ساخت خرپاها ، سوراخكاري و نصب پلیتهاي ابتدايي آن جهت اتصال به بدنه و نكته حايز اهمیت در      

با پلیت و آرماتور انتظار موجود است . بطوريكه بعد از اتصال ، خرپا كامالً بصورت عمود بوده و همخواني آن 

 هیچگونه لنگر پیچشي مضاعفي به بولتها وارد نگردد .

و  17آنچه كه در طرح نیز آ مده است ، يالهاي خرپا با هم موازي نبوده و اين شیب براي يال باال مطابق      

درجه با افق ) به سمت شیب فلیپ باگت ( زاويه دارد . 52براي يال پايین   

  مراحل نصب خرپاها 

با توجه به فاصله بوجود آمده از زمان نصب پلیتهاي انتظار تا زمان اجراي كنسول ابتدا اقدام به تمیز ـ 1

كردن بولتهاي انتظار و روغنكاري آن براي بستن راحت تر پیچ ها نموده )بهتر است در زمان نصب بولتها ، 

پیچها را از خوردگي و جهت نگهداري بهینه ، آنرا با گريس و پوشش مناسب مثل يک تكه شیلنگ ، 

 چسبیدن بتن و يا دوغابهاي حاصل از گرين كات محافظت كرد ( .
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با بستن دو مهار از بكسل به محل هاي مناسب جهت تعادل ، نسبت به انتقال خرپا و جاگذاري در مكان  -2

مهارهاي الزم ها و  مورد نظر توسط تاور اقدام مي شود . پس از آن نیز نیروهاي قالب بندي براي بستن پیچ

 جهت نصب خرپا وارد عمل مي شوند .

بعد از نصب خرپاها به تعداد مورد نیاز هر بلوك به روش مشابه ، اقدام به فرش نمودن الوار با ضخامت  -3

 مناسب روي آن جهت يكپارچه نمودن و ايجاد سطح مناسب عملیات ، قالب بندي  مي شود 

 قالب بندي و قالب برداري

ي قالب بندي ، با توجه به ابعاد پايین دست بلوكهاي سرريز و همچنین ايجاد قوس معماري جهت اجرا     

mموجود ، از پانلهاي فلزي به ابعاد   5/0× m 1  بهمراه متعلقات آن، براي ساخت قالبهاي مورد نظر استفاده ،

مونتاژ ، اجراي آنرا شده است . كه اين امر با توجه به موقعیت قالب بندي و عدم دسترسي تاور در زمان د

 توسط شخص نیز ممكن مي سازد . 

 

 نحوه مهار قالب : 

با توجه به اهمیت موجود در نماي سازه ، و همچنین حصول اطمینان از عدم جابجايي احتمالي قالبها ،      

بتن ريزي  عالوه بر مهارهاي ذكر شده ، به تعداد الزم تكه ناوداني ) يا تیرآهن( در فواصل مناسب در لیفتهاي

قبل تعبیه شده ، كه بعد از گیرش و سختي الزم در بتن جهت مهار قالب مورد استفاده واقع مي شود . بايد 

توجه داشت بهتر است كه نقاط نقشه برداري حدود يک يا دو سانتیمتر ) به لحاظ كش آمدن مفتولهاي 

  مهاري و يا حركت احتمالي قالبها ( به سمت داخل باشد .

گرديد، با توجه به شكل ساخت خرپا ) با شیب ذكر شده يال باال، بق آنچه كه در سد سلمان تجربه مطا     

جهت (، به دلیل كاركرد آسانتر پرسنل قالب بندي و نیز كنترل وسايل و تجهیزات روي سطح ايجاد شده آن 

اجراي لیفت آخر كنسول و براي جبران اختالف ارتفاع موجود ، اقدام به نصب داربست و سپس قالب بندي 

 روي آن شده است ، كه الیته سربارهاي ايجاد شده را نیز مي بايست در محاسبات منظور كرد . 

نكات الزم در حين اجرا :     

تاپها ، لوله هاي تزريق و مهار نهايي قالب نسبت به پس از انجام مراحل آرماتوربندي ، نصب واتر اس     

كنترل نهايي نقشه برداري از حیث ارتفاع ، شیب و ايجاد قوس الزم طرح و تحويل به مشاور جهت اجراي 

بتن اقدام مي شود . در جهت استفاده و نگهداري بهینه از قالبها و نیز ايجاد نمايي مطلوب ، همواره 

مرحله تمیز و روغنكاري گردد .بايست قالبها در هر مي  

در حالت ايده ال نبايد هیچگونه جابجايي خارج از رواداري موجود در مشخصات فني در هنگام عملیات      

عمدتاٌ بهتر است در هنگام اجراي عملیات بتن ريزي ، بدلیل امكان روي بتن ريزي در قالب رخ دهد ، ولي 
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بیش از حد خرپا و يا احیاناٌ پاره شدن مفتولهاي مهاري در اثر  دادن حاالت پیش بیني نشده اجرايي ) خیز

برخورد باكت بتن و ... ( ، همواره كنترلهايي در زير  و اطراف قالب صورت پذيرد . و هرگونه حركت شمعها و 

در رفتگي گزارش و اصالح شود ) مثالٌ میتوان بتن را با سرعت پايین تري به مقطع حمل نمود تا گیرش 

ايجاد گردد ( .نسبي   

معموالٌ بنا به شرايط اجرا ) سرعت بتن و شكل ويبره شدن ( شايان ذكر است ، بتن ريزي در مقاطع فوق      

متري و بصورت پله اي اجرا گرديده است . 0/5در سه اليه   

:نكات الزم در خصوص قالب برداري   

حاسبات اولیه ، جهت كاهش وزن خرپا به قالب بندي هر لیفت از كنسول ، با توجه به اينكه در مدر      

به حداقل دو ست قالب  مقاومت بتن لیفتهاي قبل اتكاء شده است ، بنابراين براي هر جبهه فعالیت نیاز

مدوالر مشابه توضیحات فوق مي باشد . چراكه قبل از باز كردن قالب مي بايست ، بتن زمان الزم جهت 

ه باشد . براي اين منظور جهت تداوم قالب بندي ، در پايان هر بدست آوردن سختي مطابق مشخصات را داشت  

 

 

 

 

شود.قدام امرحله بتن ريزي نسبت به دمونتاژ قالب لیفت ماقبل و انتقال و نصب آن براي لیفت آتي        

ريزي در زمان كمتر از دو هفته مجاز نمي باشد .لذا باز كردن اين قالب ها بعد از عملیات بتن  

تاكید شود اينكه ، با توجه به پايه شمعهاي موجود در هر مرحله ، باز كردن و نكته اي كه بايد به آن      

انتقال قالب ماقبل بصورت يک تكه بوسیله تاور ممكن نبوده ، و آنچنان كه گفته شد ، آنرا بصورت پانلهاي 

در فلیپ ) مثالٌ كان قابل مونتاژ كوچكتر قابل حمل توسط پرسنل درآورده و بعد از انتقال به نزديكترين م

( دوباره آنرا آماده نصب مجدد مي نمايیم . باكت اجرا شده مجاور   

بعد از باز كردن هر مرحله قالب ، ضمن بررسي موقعیت بتن ريزي شده ، در صورت كنده شدن و يا       

ین سیمها و مفتولهاي موثر به اصطالح كرمو بودن بتن نما ، نسبت به ترمیم و پرداخت محل اقدام ، و همچن

در قالب بندي نیز از نما قطع    مي شود . در هر صورت عملیات مرمت نما بايد قبل از باز شدن خرپاهاي 

مقطع صورت پذيرد ، چرا كه پس از آن امكان دسترسي به همه قسمت كنسول فلیپ باكت با توجه به 

 پیشامدگي زياد آن وجود نخواهد داشت . 

يز اهمیت در قالب بندي مقاطع مورد نظر ، توجه به پیشرو و پسرو بودن هر بلوك از حیث لوله مساله حا     

هاي تزريق مي باشد ، كه بصورت انتظار در بدنه تعبیه شده است . بدين لحاظ نمیتوان قالب بندي فلیب 
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هايي خرپاها و باكت را همواره بصورت مجاور هم ادامه داد ، كه اين خود مشكالتي در خصوص بازكردن ن

 دسترسي به آن خواهد داشت ، كه در اين رابطه  نیز متعاقباٌ به آن پرداخته خواهد شد .

 بازکردن خرپاها :

پس از اجراي كامل عملیات بتن ريزي هر مقطع ، و ترمیمات الزم در نماي پايین دست كنسول       

، با علم به اينكه برخالف زمان نصبفلیب باكت ، اقدام به باز كردن وانتقال خرپاها به مقاطع بعدي مي شود . 

امكان مهار كامل هر خرپا بوسیله يک تاور وجود ندارد ، جهت حفظ تعادل در زمان دمونتاژ ، مطابق آنچه كه 

، اقدام به نصب لوله هاي فلزي يا در تصوير زير ديده مي شود ، در هنگام بتن ريزي از لیفت سوم  p.v.c 

سانتیمتر ( مي نمايیم . 80با فاصله متناسب هر خرپا ) ( تا سطح كنسول  4”يا  3) ”  

از فضاي ايجاد شده در داخل اين لوله ها جهت عبور بكسل يک وينچ پنج تني و مهار يک طرف خرپا      

( ) طرف پايین دست كه آزاد مي باشدا ، يک طرف آن استفاده مي شود . بدين ترتیب براي باز كردن هر خرپ

توسط تاور و طرف ديگر آن ) بطرف بدنه ( توسط وينچ مهار شده ، و طي هماهنگي كه بین اپراتور تاور و 

اپراتور وينچ وجود دارد ، خرپا رها مي شود . به شكلي كه بعد از آزاد شدن نقطه تكیه گاهي توسط گروه 

به سمت جلو كشیده و با شل كردن بكسل وينچ ، خرپا باز شده و تاور آنرا به سمت باال و  قالب بند ، تاور آنرا

 به مكان نصب بعدي منتقل مینمايد .

جهت دسترسي قالب بندها براي باز كردن خرپاها نیز ، از خرپاهاي مجاور با توجه به فاصله موجود      

تاور و وينچ ، با حضور قالب بند بر روي سكوي خرپاي استفاده مي گردد ، به طريقي كه بعد از مهار توسط   

 

 

نمايد. با پیگیري روند مذكور ، مشكل نسبت به باز كردن مهره هاي بولت و آزاد سازي خرپا اقدام مي مجاور

اصلي زماني است كه فقط يک خرپا براي باز كردن باقیمانده باشد ، چراكه هیچ نقطه تكیه گاهي جهت 

آن وجود نخواهد داشت . دسترسي پرسنل به   

 نحوه باز نمودن آخرین خرپاي فلزي : 

با برنامه ريزي هاي انجام شده و اجراي عملیات بتن ريزي بلوكهاي مجاور ، جهت باز نمودن آخرين خرپاي  

فلزي بدلیل عدم وجود پلتفرم مورد نیاز براي استقرار قالب بندها بمنظور باز نمودن مهره هاي مربوط به 

، همزمان با بتن ريزي در مقطع  اتصال خرپاي مذكور ، يک منهول دسترسي از تراز روي سطح تا زير كنسول

 مورد نظر تعبیه گرديد .

سانتیمتر ايجاد گرديده و در هر لیفت آن نیز آرماتورهايي  70×70منهول بوسیله باكس چوبي و به ابعاد 

بصورت انتظار و چسبیده به قالب قرارداده شده است . كه در پايان كار و باز شدن آخرين خرپا ، توسط يک 

  آن مهار و در اليه هاي متناسب با هرلیفت ، آرماتور بندي و بتن ريزي مي گردد . قالب چوبي زير
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فليپ باکت بر حسب سایزميزان آرماتور مصرفي کنسول   

 

 

  

 

 مسایل و مشكالت موجود در اجراي کنسول :

جدا از مسايل و مواردي كه بعنوان محدوديتهاي طراحي و روشهاي اجرايي مطابق توضیحات ارايه شده      

 عنوان گرديده ، برخي از مسايل عمده اجرايي عبارت بودند از :

 خطر سقوط افراد و تجهیزات .ارتفاع محل احداث كنسول از تراز كف و  -1

 سقوط اجسام از تراز باالتر بدنه در اثر باد و يا خطاي احتمالي پرسنل . -2

 مشكل دسترسي و انتقال قطعات و تجهیزات با توجه به پیشامدگي كنسول . -3

  ارتفاعجابجايي و در رفتگي قالب در اثر برخورد احتمالي و تخلیه ناگهاني بتن از  -4
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 احجام عمليات مرتبط با کنسول فليپ باکت 

  مقدار  واحد  شرح

  1356  متر مربع قالب بندي 

  1211893  کيلوگرم آرماتور بندي 

  14817 مكعب  متر  بتن ریزي
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ا الزم بین بلوكهاختالف ارتفاعحیث تزريقات وتوجه به شكل بلوكها ازكاري با هايمحدود بودن جبهه -5

 بندي .جهت قالب

 جهت سايرفعالیتها و مشكالت ناشي از آن جهت قالب بندي .درگیر بودن تاور  -6

ز امشكالت ناشي از تمیزكاري مقاطع بتن ) دجبري و چپینگ بتن قديمي بدنه ( و زدودن زنگ  -7

 اجراي فلیب باكت .زمان ظار با توجه به مدت زمان اجراي آنها تا آرماتورهاي انت

 . هااتصال خرپادر محل زنگ زدگي و خوردگي بولتهاي انتظار  -8

ريزي ت بتنسرعفاصله تاور از محل اجراي كنسول و مشكالت ناشي از آن در جابجايي تجهیزات و   -9

 نبود ( . امكانپذيرن ) با توجه به دانه بندي بتن فلیب باكت استفاده از پمپ بت

 


