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 (RFP)پژوهشی هاي طرحفرم تدوين و ارائه عناوين سفارش  -1پيوست 

 (59 اسفند)ويرايش 
 عنوان پروژه -1

 
تراز نصب فلپ گیت ها و افزایش از تحلیل و بررسی وضعیت سازه ای دریچه های قطاعی سرریزهای سد دز پس 

  متر 1.1بمیزان  مخزن 

 حل خواهد  شد؟(، چه مسائلی )با انجام طرح تعريف دقیق مسئلهسواالت اساسی تحقیق و  -2

با استفاده از ظرفیت دریچه های سر متر  1.1بمیزان آب مخزن سد دز تراز اجرای طرح آزمایشی افزایش با توجه به 

 در مواقع اضطراری ) سیالبها و ایجاد امواج در سطح مخزن سد ( خصوصاً آنها  اهمیت عملکرد و کارایی وریزها 

ار آن مورد مدل شده و رفتمتناسب نرم افزارهای  با استفاده ازمورد نظر، سازه مذکور الزم است تا قبل از بارگذاری 

 . گرددمشخص  جدید در بارگذاری پذیر آنها آسیب نقاط وبررسی دقیق قرار گیرد 

 پژوهشتبیین ضرورت نیاز براي انجام اين  -1

مان سیالبها و نقش مهم آنها در جلوگیری از روگذری آب در شرایط با توجه به اهمیت دریچه های سر ریز در ز

، لذا هر گونه تغییر در شرایط ضروری می باشدام سازه ای کعملیاتی و استح اظطراری، حصول اطمینان از عملکرد

و  قعیوابارگذاری و الحاقات سازه ای بر روی دریچه های مذکور نیاز به تحقیق و بررسی دقیق و مدل سازی شرایط 

  تمهیدات جدید دارد تا از هر گونه خطای احتمالی در اجرا و محاسبات و طراحی جلوگیری شود.

 عملیاتی نتايج طرح کجاست؟ اجراي آزمايشی يا پايلوت واحد متقاضی جهت  -4

 سد و نیروگاه دز دریچه های سرریز

 الزامات مورد نظر کارفرما جهت لحاظ نمودن در مراحل کار  -9

 با شرایط موجود.متناسب اطمینان از تحلیلهای انجام شده انتقال دانش فنی تحلیل، استفاده از نرم افزار متناسب جهت 

 

 )ماه(:مدت زمان تقريبی انجام پروژه             میلیون ريال   100   ريال(:)میلیونمبلغ تخمینی 

 

 
معاونت کنترل پایداری شرکت تولید وبهره برداری سد و  شرکت/معاونت/دفتر(:واحد متقاضی تحقیق )واحد يا 

 نیروگاه دز

 

 شرکت کمیته تحقیقات تايید اعضاي کمیته تخصصی پژوهش و فناوري معاونت يا 

1-        2-       1-     4-      9-          

 

 


