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ارزشمهندسی(Value Engineering)

سدسازیدرغلتکیبتنکاربرد

مشاورایننظارتومطالعهتحتشدهساختهغلتکیبتنسد

مخزنخسارتوآبمنابعمطالعاتدرارزشمهندسی

غلتکیبتنسدهایاجرایوتجهیزدرارزشمهندسی
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رئوس مطالب



Value Engineeringمهندسی ارزش                               

گروهیکاروابتکاربرمبتنیدارقاعدهومنظمروشیارزشمهندسی
ژه ها،پروکیفیتوعملکردارتقاءوهزینهتقلیلمسأله،حلبرای

.استفرآیندهاومحصوالت

تهایمحدودیومشکالترفعمنظوربهخالقنگرشیارزشمهندسی
روشاینازاستفادهمهمواصلیعللذیلدرکهباشدمیپروژه
:استشدهارایه

پروژهاجرایباالیهایهزینه

پروژهاجراییصعوبتومشکالت

هاهزینهباالرفتنمتعاقباًوپروژهساختزمانافزایش

هاپروژهدرآمدهبوجودهایپیچیدگی
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عمرانیهایپروژهدرارزشمهندسیازاستفادهمهمواصلیعللادامه
:کشور

پیشرفت تکنولوژی در طرح و اجرای پروژه ها

خالقیت و نوآوری

تغییر و اصالح باورهای ناکارآمد گذشته

تغییر قوانین، ضوابط و مقررات

تغییر شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پروژه

تغییر خواستها و نیازهای کارفرما

تغییر مشخصات فنی طرح و منابع مورد استفاده

Value Engineeringمهندسی ارزش                               
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ارزشمهندسیبکارگیریزمان

در تمام مراحل پروژه قابل اجرا می باشد.

به اندازه و پیچیدگی پروژه وابسته می باشد.

بیشترین سود در مراحل ابتدایی برنامه ریزی و مطالعات پروژه می باشد.

انعطاف پذیری ارکان اصلی طرح در مراحل اولیه پروژه بیشتر است.

می باشددر مراحل اولیه پروژه، تغییرات ساده تر و تاثیر آن بر زمان بندی پروژه کمتر.

ت های با نزدیک شدن به مراحل نهایی پروژه، امکان تغییرات و بهره گیری از ظرفی

.کاهش هزینه تقلیل می یابد

Value Engineeringمهندسی ارزش                               
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ارزشمهندسیبکارگیریزمان

Value Engineeringمهندسی ارزش                               
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سدسازیدرغلتکیبتنازبکارگیریاصلیمزایایواهداف

بتنمشابهایسازهخواصبامصالحیازاستفادهوتولید

ایسنگریزهوخاکیسدهایمشابهاجرایبامصالحیتولید

مصالحتولیدسرعتباالبردن

سداحداثزمانکاهشمتعاقباًوساختسرعتباالبردنسازه،پیوستهاجرای

سیمانیموادومصالحتوجهقابلکاهش

سدبدنهرویبرسرریزهمچونهاسازهسایرجانماییقابلیت

انحرافسیستمنمودنبهینهورودخانهانحرافزمانکاهش

کاربرد بتن غلتکی در سدسازی



1393اسفند 7سدهای بزرگ ایران                                                                                                             ملّي کمیته 8

سدسازیدرغلتکیبتنازاستفادهتاریخچه

سدساختبهمربوطسدسازیدرغلتکیبتنازبکارگیریتجربهاولینAlpa Gera

بهمشاصورتیبهبتنسدایندر.باشدمی1964تا1961سالهایبینایتالیاشمالدر

.استنگردیدهمتراکمغلتکباالبتهگردیداجراوساختهغلتکیبتن

وخاکیمصالحجایگزینیبرای1974سالدرغلتکیبتنکاربردازموفقتجربهاولین

.بودپاکستاندرتاربالسدشدهتخریبخروجیتونلپیرامونسنگی

مترمکعب18000اجرای)

(روزیکدرغلتکیبتن

کاربرد بتن غلتکی در سدسازی
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سدسازیدرغلتکیبتنازاستفادهتاریخچه

داثاححالدریاوساختهغلتکیبتنتکنولوژیباجهاندرسد500ازبیشتاکنون

.باشندمی

سددنیاغلتکیبتنسدبلندترینDiamer-Bhashaوارتفاعمتر272باپاکستاندر

نیزوبرقمگاوات4500تامینمنظوربهکیلومترمکعب10/5معادلمخزنیحجم

.باشدمیساختحالدرکشاورزیوشربمصارف

غلتکیبتنیسدLongtanومتر217ارتفاعباشدهساختهسدبلندترینچیندر

نیزوبرقمگاوات6400تامینمنظوربهکیلومترمکعب27معادلمخزنحجم

.باشدمیبرداریبهرهحالدرکشاورزیوشربمصارف

کاربرد بتن غلتکی در سدسازی
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سدسازیدرغلتکیبتنازاستفادهتاریخچه

سدنعتصدرخبرهکارشناسانومهندسینبسیار،هایتوانمندیداشتنباایرانکشور

.باشدمیغلتکیبتنسدهایساختوطراحیتجربهدههیکازبیشدارایسازی،

تاجطولهبایراندرغلتکیبتنسدساختتجربهاولینپل،پایانحرافی-تنظیمیسد

.باشدمیکرخهمخزنیسددستپایینکیلومتری10درارتفاعمتر34متر،1080

یاوساختحالدریاوشدهاحداثایراندرتکنولوژیاینبادیگرسد15ازبیشتاکنون

.باشدمیمطالعهدستدر

کاربرد بتن غلتکی در سدسازی
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موقعیت

واقعایرانغربدرسد
کیلومتری40دروشده

شهرستانغربیجنوب
گردیدهاحداثسنندج

.است

شاورسد بتن غلتکی ساخته شده تحت مطالعه و نظارت این م
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سدمشخصات

شاورسد بتن غلتکی ساخته شده تحت مطالعه و نظارت این م

خالصه اطالعات طرح
بتن غلتکی وزنی نوع سد

متر باالتر از سطح دریا1309 سدتراز تاج

متر86/5 ارتفاع سد از پی

میلیون مترمکعب93/6 حجم مخزن

متر300 طول تاج

پلکانیسرریز اوجی آزاد با شوت نوع سرریز

متر واقع روی بدنه سد55 و محل قرارگیریعرض سرریز 

مترمکعب بر ثانیه1015 یظرفیت تخلیه سرریز در سیالب طراح

متر53/35در   I 55تیپ  نوع حوضچه آرامش و ابعاد  آن 

متر148متر و به طول  متوسط 3در 3کالورت با دو دهانه  سیستم انحراف 

(Soil-Cement)سیمان-وزنی  از جنس خاک و نشیب بندفرازبند
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سدمشخصات

شاورسد بتن غلتکی ساخته شده تحت مطالعه و نظارت این م

احجام اصلی طرح

358000

متر مکعب

حفاری سد و سازه های 

جنبی

682000

متر مکعب
بتن غلتکی بدنه 

52000

متر مکعب
بتن سازه های جنبی

تن3000 وزن کلی آرماتور ها

متر42000
رده پطول کلی تزریقات

آببند
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مهندسی ارزش در مطالعات برنامه ریزی منابع آب و خسارت مخزن

سدمطالعاتبازنگریدرارزشمهندسیازاستفادهمهمعلل

 (ابالغیه وزارت نیرو و تغییر مجوز تخصیص آب طرح) تغییر قوانین، ضوابط و مقررات

(ت تملکافزایش روز به روز هزینه های خسارت مخزن ، مشکال)تغییر شرایط محیطی، اجتماعی، اقتصادی

 (تامین اهداف مورد نظر با کمترین هزینه) تغییر خواستها و نیازهای کارفرما
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مهندسی ارزش در مطالعات برنامه ریزی منابع آب و خسارت مخزن

درصدی30حدودفیزیکیپیشرفتوجودباوطرحاجراییعملیاتآغازازبعد

گردیدسدنرمالترازکاهشمنجربهذیلاصلیعواملسد،بدنهساخت

قبللهمرحمطالعاتبهنسبتانتقالیآبمیزان،طرحآبمنابعمطالعاتبازنگریبا

.گردیدصادرنیرووزارتتوسطجدیدآبتخصیصمجوزویافتتغییر

سدمخزنخسارتمطالعاتبازنگریومنطقهاجتماعیتحوالتوتغییربهتوجهبا،

شریانیخطوطوجایگزینراههایساختومجدداسکاناراضی،تملکهایهزینه

.یافتچشمگیریافزایشطرح
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مهندسی ارزش در مطالعات برنامه ریزی منابع آب و خسارت مخزن

سدمخزنخسارتتبعات

منطقهحاصلخیزباغاتواراضیازهکتار740حدودتملک

سدمخزنمحدودهدرواقعروستاهایازبخشییاوکاملجابجایی

روستاییجایگزینراههایکیلومترچندینساخت

رشتهکیشامل)استانیبیناصلیجادهبرایجایگزینراهکیلومتر5/5حدودساخت

(متر12قطربهمتری800تونل

مخابراتونفتبرق،شریانیخطوطجابجایی
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مهندسی ارزش در مطالعات برنامه ریزی منابع آب و خسارت مخزن

سدنرمالترازکاهشاصلیاهداف

نیرووزارتآبتخصیصمجوزاساسبرمخزنآبتنظیم

قهمنطحاصلخیزباغاتواراضیبهواردهخساراتوتملکهایهزینهچشمگیرکاهش

آناجتماعیعواقبازجلوگیریوسدمخزنمحدودهدرموجودروستاهایجابجاییعدم

هاینههزیپرداختازجلوگیریواستانیبیناصلیجادهبرایجایگزینراهساختعدم

آنگزاف

روستاهابینجایگزینراههایساختهایهزینهکاهش

مخابراتونفتبرق،شریانیخطوطجابجاییهایهزینهکاهش



دستاوردهای بازنگری در مطالعات و کاهش تراز نرمال سد

:ارزشمهندسینتیجه

به 1313کاهش تراز نرمال از -
با تامین اهداف مورد نظر1301

کاهش چشمیگر هزینه های -
خسارت مخزن

مهندسی ارزش در مطالعات برنامه ریزی منابع آب و خسارت مخزن
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مالحظات اصلی در ساخت سد بتن غلتکی

غلتکیبتنکیفیت

غلتکیبتنتولیدمیزان

آنتراکموریزیبتنسرعت

کهباشندداشتهتوجهبایدطراحان:

تراقتصادیح،مصالسایرباقیاسدرسدسازیدرغلتکیبتنازاستفادهمزایایتریناصلی

تولیدیزانمافزایشمستقیمنتیجهموضوعاینکه.باشدمینهاییمحصولنسبیشدن

.باشدمیممکنحدتاآناجرایسرعتوغلتکیبتن

نتیجتاً وشدهکاستهغلتکیبتنهایالیهمیانزمانیفواصلریزی،بتنسرعتافزایشبا

.یابدمیتقلیلهاالیهمیانازتراوشامکانوافزایشبتنمقاومتیپارامترهای

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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عوامل اصلی و موثر در کاهش زمان ساخت سدهای بتن غلتکی بزرگ

تولید حجم وسیعی از مصالح

تهیه دپوی مناسب و کافی از مصالح

حمل مناسب و سریع مصالح به بین های بتن سازها

استفاده از بتن سازهای با ظرفیت باال و کارآمد

طرح اختالط مناسب

 تولید بتن با احجام باال

حمل، پخش و تراکم پیوسته بتن و کاهش زمانهای قطع بتن ریزی

استفاده حداکثری از شرایط آب و هوایی مناسب جهت بتن ریزی

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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مشاورایندرغلتکیبتنسدساختاهداف

وحریمهاتبدلیلکشورخارجبهوابستگیکاهشوداخلیهایتوانمندیبکارگیری

ارزیباالیهایهزینه

سداحداثدرباالقابلیتبااقتصادیومناسبتجهیزاتکارگیریبه

آندپویومصالحتولیددرباالراندمانباسیستمیاندازیراه

تنبسدهایساختدراصلیوخاصویژگیکهریزیبتنعملیاتسرعتافزایش

باشدمیغلتکی

اهشکهمانکهکشورداخلدرغلتکیبتنسدهایخصوصیتبارزترینگسترش

باشدمیحجیمبتنیسدهایساختزماندرچشمگیر

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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غلتکیبتنومصالحتولید

باالکاراییبامصالححملوتولیدتجهیزاتوسیستمهاازبکارگیری

مصالحتوامانتولیداندازیراه(All in Aggregates)یکپارچهتولیدصورتبه

آنازیکنواختیدپویتهیهواختالطوشکنسنگسیستمدرهادانهسنگ

طرحیفنمشخصاتبامطابقتولیدیمصالحبندیدانهدقیقکیفیکنترل

آنبهیکنواختمصالحانتقالوسازهابتنهایبینظرفیتباالبردن

یکپارچهتولیدیمصالحباغلتکیبتناختالططرحاجرای

مشخصاتابمطابقتولیدیغلتکیبتنرویالزمآزمایشاتانجاموکیفیکنترل

طرحفنی

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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سیستم و تجهیزات سنگ شکن

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی



1393اسفند 7سدهای بزرگ ایران                                                                                                             ملّي کمیته 24

سیستم و تجهیزات سنگ شکن
تولید توامان مصالح و دپوی یکپارچه
آن

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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سیستم و تجهیزات سنگ شکن
تولید توامان مصالح و دپوی یکپارچه
آن

بتن غلتکی با طرح اختالط مصالح 
یکپارچه

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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غلتکیبتنانتقالسیستم

نواربالتکیغبتنانتقالمکانیزهسیستمخریدباالیهزینهبدلیلطرحابتدایدر

ورتصکامیونباسدبدنهتاسازهابتنازبتنحملکشور،خارجاز(Rotec)نقاله

:منجربهکهگرفتمی

آالتماشینتردددرعدیدهمشکالتوحملبرایزیادیکامیونهایکارگیریبه•

بدنهرویتاسازهابتنمحلازطوالنیمسافتهایدربتنحمل•

ریزیبتندرپایینسرعت•

اقباً متعوسدبدنهدربسیاراجراییدرزهایایجادوریزیبتندرطوالنیهایتوقف•

آنکیفیکاهش

سوختبهایچشمگیرباالرفتنبدلیلبتنانتقالهایهزینهافزایش•

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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غلتکیبتنانتقالسیستم

،درباراولینبراینوارنقالهبابتنانتقالمکانیزهسیستماندازیراهوساختطراحی

:صورتبهایران

ازهاسبتنمحلازسدچپجناحدرقائمشوتهایوهانوارنقالهها،پایهنصبوساخت•

سدبدنهرویتا

فمختلهایقسمتمروربهبرچیدنجهتمناسبریزیبرنامهوالزمتمهیداتاتخاذ•

سدبدنهارتفاعافزایشبهتوجهبابتنانتقالسیستم

ن به بدنه بتحمل با راه اندازی این سیستم انتقال ،  رشد چشمگیری در 
.بتن ریزی  حاصل گردیداحجام روزانه افزایش  سد و 

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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سیستم و تجهیزات سنگ شکن
تولید توامان مصالح و دپوی یکپارچه
آن

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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سیستم و تجهیزات سنگ شکن
تولید توامان مصالح و دپوی یکپارچه
آن

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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طرحاجراییدستاوردهای

روزدرتن12000حدوددرمصالحتولید

توامانویکپارچهمصالحبااختالططرحنمودناجرایی(All-in Aggregate)

ردیدگمصالحدپویوتولیدظرفیتافزایشمنجربهکهایراندرباراولینبرای

ازترپاییناتبمربههایهزینهبانوارنقالهتوسطبتنمکانیزهانتقالسیستماندازیراه

بهتوجهباهاهزینهدرچشمگیریکاهشموجبکه(Rotec)آنخارجینمونه

.گردیدارزباالینرخووارداتمشکالت

ساعتدرمترمکعب260متوسطظرفیتبهبتنانتقالوتولیدراندمانافزایش

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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طرحاجراییدستاوردهای

121000و5400بابرابرترتیببهماهیانهوروزانهریزیبتنبیشینهرکوردهایثبت

ایراندرمترمکعب

وورکشخارجبهوابستگیکاهشوداخلیهایتوانمندیها،ظرفیتکارگیریبه

کاهشواجراباالیسرعتهمانکهغلتکیبتنسدهایساختاهدافگسترش

رحطشدنتراقتصادیوهاهزینهنمودنکمآنتبعبهوبتنیسدهایاحداثزمان

مهندسی ارزش در تجهیز و اجرای سدهای بتن غلتکی
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سیستم و تجهیزات سنگ شکن
تولید توامان مصالح و دپوی یکپارچه
آن

تصاویری از اجرای سد بتن غلتکی
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سیستم و تجهیزات سنگ شکن
تولید توامان مصالح و دپوی یکپارچه
آن

تصاویری از اجرای سد بتن غلتکی
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سیستم و تجهیزات سنگ شکن
تولید توامان مصالح و دپوی یکپارچه
آن

تصاویری از اجرای سد بتن غلتکی
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سیستم و تجهیزات سنگ شکن
تولید توامان مصالح و دپوی یکپارچه
آن

تصاویری از اجرای سد بتن غلتکی
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سیستم و تجهیزات سنگ شکن
تولید توامان مصالح و دپوی یکپارچه
آن

تصاویری از اجرای سد بتن غلتکی

با سپاس فراوان از توجه شما


