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  پيشگفتار

ها يعني هاي عملي و كاربردي دو جزء مهم از پلهاي كتاب حاضر سعي شده به جنبهدر اغلب بخش

هـاي اول و دوم بـه   اي شود از ايـن رو در فصـل  گاهي و درزهاي انبساط توجه ويژههاي تكيهسيستم

ود و بـا  شـ بـرداري ارائـه مـي   هاي تحـت بهـره  صورت خاص تحليلي از وضعيت ملحقات فوق در پل

هاي كامـل و نـوين   هاي پرداختن به سيستمها زمينهها و عيوب در انواع اين سيستمبرشمردن ضعف

  .آيدفراهم مي

شـود توجـه بـه اطـالق عنـوان سيسـتم بـه اجـزاي         آنچه بيش از هر چيز در اين كتاب پيگيري مـي 

ن كننده در فرآيند طراحـي  گاهي و درز انبساطي است به عبارتي اين اجزا در حالي كه جزيي تعيي تكيه

اي دارند و در عين حال هر نوع باشند در هنگام ساخت و نصب الزامات شفاف و تعيين كنندهها مي پل

  .برداري و نگهداري قرار گيرندهاي خاص خود بايد مورد توجه در امر بهرهاز آن با ويژگي

شامل  AASHTO LRFD BRIDGE DESIGN SPECIFICATIONSاز  14فصل 

هاي هندسي، جـنس مصـالح، عمليـات سـاخت، نصـب و      العات وسيعي از الزامات طراحي، ويژگياط

هـاي جديـدي اسـت كـه تهيـه      شـامل سيسـتم   "2007"برداري است و با توجه به سال انتشار بهره

هـاي   آهـن  با توجه به رويكرد جدي متوليات سـاخت راه و راه . باشد صنعتي آن امروزه در دسترس مي

بكارگيري همزمان از ملحقات نـوين   ،هاي مدرنبرون شهري در كشور به ساخت پلدرون شهري و 

  .در فصل سوم به اين بخش از آشتو پرداخته شده است .خواهد بود مهماز الزامات 

اي از منـاطق توسـعه   در فصل چهارم از اين كتاب با توجه به اقليم كشور و لرزه خيزي بخـش عمـده  

. ايـم پرداختـه  (LRB)هاي جداگر االستومري با هسته سربي به سيستميافته و يا در حال توسعه آن 

هاي االستومري متداول به عنوان پركـاربردترين   گاه در اين خصوص با ارائه مثالي كاربرد طراحي تكيه

و درخصـوص برخـي از    هگاهي مورد استفاده كشور را با اين سيستم جديد مقايسه نمـود سيستم تكيه

  .هايي انجام شده استنتايج آن ارزيابي

بخش فني مهندسين مشاور رهاب همواره سعي داشته تا از طريق انتشـار كتـب فنـي و يـا انعكـاس      

سـاله ايـن مهندسـين مشـاور در      40تخصصـي تجربيـات    -هاي عمليمطالب و مقاالت در فصلنامه

در اختيـار  عرصه هاي راه، آزادراه، راه آهـن و خطـوط انتقـال نفـت و گـاز درون و بـرون شـهري را        

كتاب حاضر نيـز آخـرين نمونـه از ايـن     . عالقمندان، مديران و همكاران فعال در اين بخش قرار دهد

در راستاي هـدف خـود    و پذيرگشته برداري مفيد از آن امكان ها است كه اميدواريم بهرهدسته كوشش

  .راهگشا باشد



 

جملـه آقـاي دكتـر علـي     همكاري دوستان ارجمندي قابل سـتايش اسـت از    ،در اين كوشش جمعي

ميرچي، خانم مهندس ليال آل ابراهيم، آقاي مهندس مهرداد فراهاني، آقاي عباس آل رسول و آقـاي  

  .اندنصرت ميرچي كه در تأليف اين اثر سهم بسزايي داشته

ها و نقايصي است كه مؤلفان ضمن سپاس از كليه منتقدان ارجمند ترديد كتاب حاضر حاوي ضعفبي

كليه نظرات و پيشنهادات اصالحي خوانندگان را از طريـق پسـت الكترونيـك بـه نشـاني       تقاضا دارند

info@rahabconsult.ir   هـاي آتـي ايـن كتـاب و يـا تأليفـات آتـي        دريافت نمايند تـا در چـاپ  

  .انعكاس يابد

  

  محمدرضا صافدل - سهيل آل رسول

 1392آذر ماه 



        

  مقدمه

بهاي كـافي داده نشـده    "برداري بهره"هاي مهندسي به ويژگي در بسياري از مباحث كاربردي پروژه

هـاي   است و در اين ميان عليرغم مطالعات گسترده و اسناد وسـيع فنـي و اجرايـي درخصـوص روش    

عـات و  بـرداري اطال  كننده بهره ملحقات تعيينها، همچنان درخصوص اجرا و محاسباتي و اجرايي پل

  .تجريبات مدون كافي در دسترس نيست

مختلـف  هـاي   و درزهاي انبسـاط از جنبـه   گاهي تكيه هاي  سيستم ،ها در ميان محلقات بسيار مهم پل

نقش قابل تـوجهي   برداري بهرهحائز اهميت هستند به ويژه آنكه هم به لحاظ طراحي و هم به لحاظ 

هايي در اين خصـوص منتشـر شـده    العات و گردآوريهر چند طي چند سال اخير مط. كنند مي را ايفا

فعلي اين ملحقات باشـد و در عـين حـال آخـرين     هاي  كه شامل عيوب و نقصاي  است ليكن گزيده

  .هاي سنتي ارائه نمايد كمتر در دسترس بوده استدستاوردهاي روز را به جهت جايگزيني سيستم

هـاي  هاي عملـي در پـروژه  برداريه لحاظ بهرههاي اجرايي و بمجموعه حاضر در حالي كه با ديدگاه

هـاي   هايي ضمن ارائـه روش ها تدوين شده است ليكن در بخشو ترميم و مقاوم سازي پل سازي پل

آموزشي در بخشي از واحدهاي آموزشي مهندسـي  هاي  نوين قابليتهاي  جديد طرح برخي از سيستم

  .باشد مي پل را دارا

  از  14فصل سوم اين كتاب ترجمه فصل 

"AASHTO LRFD BRDGE DESIGN SPE CIFICATIONS"    اسـت و بـا

هاي كيفي و كمـي مصـالح، عمليـات    تفكيك كاربردي دقيق اين اجزا اعم از الزامات طراحي، ويژگي

هـاي   كند كـه در اغلـب پـل   اطالعات بسيار وسيع و مهمي را عرضه مي ،برداري ساخت، نصب و بهره

  .شوداي برده نمي مروز كشور از آن بهرها

اي  هاي منطقـه با توجه به ويژگي (LRB)هاي جداگر االستومري با هسته سربي درخصوص سيستم

و هـا   برخـي خاصـيت  بـا پـرداختن بـه    كشور اطالعات تكميلي بيشتري در فصل چهارم ارائه شـده و  

  .ته استمتداول فعلي مورد ارزيابي قرار گرفهاي  مقايسه آن با روش

و نگهـداري   بـرداري  بهـره اميدواريم كتاب حاضر راهگشا و كاربردي باشد و بتواند در ارتقـاء كيفيـت   

  .هاي كشور نقشي كوچك ايفا نمايد پل
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