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  چکیده 
هسازي و تقویت سازه عرشه پل صلوات آباد بیجار می پردازد. مقاله حاضر به ارزیابی کیفی و کمی و نیز بررسی و ارائه راهکارهاي ب 

ساخته شده و  1357استان کردستان در سال  واقع درمسیر شهرستان بیجار به تکاب  در متري 20دهانه  5بتنی درجا با  این پل
سوس دارد. به عالوه، ترك تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است. در حال حاضر پل حین عبور بارهاي ترافیکی کامیون لرزش مح

خوردگی هاي شدیدي در تیرهاي عرشه در تمامی دهانه وجود داشته و ارزیابی هاي چشمی حاکی از زوال شدید مقاطع عرشه است. 
ز ارزیابی ها نشان می دهد که  زوال بتن عموماً ناشی از حمله کلریدها (به مقدار زیاد)، واکنش هاي کربناسیون، فشار انبساطی ناشی ا

، یک برنامه از سازه پل اطالعات مدون به دلیل نبودفرایند زنگ زدگی میلگردها و آثار ذوب و یخ متوالی طی سالیان گذشته است. 
تدوین و به اجرا گذاشته شد. تمامی اطالعات مورد نیاز در  (اداره کل راه و شهرسازي) جامع شناسایی کیفی و کمی با هماهنگی کارفرما

. ارزیابی کمی نشان می دهد تحت استخراج شده اندآزمایش هاي مخرب و غیرمخرب  شناسایی از طریق پل در برنامه ارزیابی سازه اي
اثر بارگذاري کامیون استاندارد ایران، ضعف جدي در مقاومت برشی و خمشی تیرهاي نگهدارنده عرشه و نیز در مقاومت خمشی دال 

ها و تحلیل آماري آن ها، مدل سازي عددي و محاسبات دستی میزان ضعف دال و  میانی عرشه وجود دارد. براساس نتایج آزمایش
و نصب پایه  FRPفوالدي، الیه هاي کامپوزیتی  غالفبتنی،  غالفتیرهاي عرشه تعیین شده و راهکاري بهسازي سیستم عرشه شامل 

ترمیم بتن هاي زوال یافته با استفاده از  ،قتصاديمیانی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه مالحظات فنی، اجرایی و ا
مصالح ترمیمی پایه سیمانی، رفع زنگ زدگی میلگردهاي داراي خوردگی، افزایش باربري خمشی و برشی تیرهاي عرشه و نیز افزایش 

(به صورت  FRPپوزیتی ) و الیه هاي کامSCC-بتنی (با بتن خودتراکم غالفباربري خمشی دال عرشه با استفاده از ترکیب روش هاي 
قویت هاي . براي کاهش ارتعاشات پل، راهکارهاي دیگري عالوه بر تپیشنهاد گردیدتقویت عرشه  طرح به عنوان راهکار بهینهمحدود) 

 پیشنهاد شده است.  ،از جمله تعبیه پایه هاي جدید میانی و کاهش طول دهانه ها، موضعی اشاره شده در فوق

 بتنی، کامپوزیت هاي الیافی.  غالفعرشه پل، بهسازي،  زي،مقاوم ساکلمات کلیدي: 

 
 مقدمه. 1

 پل که). 1قرار دارد (تصویر  )آذربایجان غربی(تکاب  – (استان کردستان) محور بیجاردر پل صلوات آباد در مسیر ارتباطی شریانی اصلی با دو خط ترافیکی 
کیلومتري مسیر بیجار به تکاب بر روي  15متر در  4/8متري و با عرض کل  20دهانه تقریباً  5ت، در از نوع بتنی درجا با دال بتنی و دو تیر تکیه گاهی اس

درصد) 10در دهانه شمالی، پل در انتهاي یک مسیر شیب دار (بیش از ساخته شده و تاکنون مورد استفاده قرار گرفته است.  1357اوزن در سال -رودخانه قزل
وبی، پل در انتهاي یک قوس افقی و قائم قرار می گیرد و به همین علت معموالً ترافیک عبوري حین ورود به این دهانه سرعت قرار گرفته است. در دهانه جن

در حال حاضر پل حین عبور بارهاي ترافیکی کامیون لرزش محسوس ). 2قابل توجهی ندارد. پل بدون قوس افقی و قائم بوده و کامالً مستقیم است (تصویر 
عالوه، ترك خوردگی هاي شدیدي در تیرهاي عرشه در تمامی یب مسیر قبل از دهانه ورودي شمالی به تشدید موضوع کمک کرده است. به دارد که ش

نشان می دهد که زوال بتن عموماً ناشی از حمله  ي کیفیدهانه وجود داشته و ارزیابی هاي چشمی حاکی از زوال شدید مقاطع عرشه است. ارزیابی ها
ت. از (به مقدار زیاد)، واکنش هاي کربناسیون، فشار انبساطی ناشی از فرایند زنگ زدگی میلگردها و آثار ذوب و یخ متوالی طی سالیان گذشته اسکلریدها 

الح، آن جایی که هیچ گونه اطالعات مدونی از سازه پل اعم از دفترچه محاسبات، نقشه هاي طرح هندسی، نقشه هاي سازه اي، گزارش آزمایش هاي مص
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تدوین و به جهت انجام مطالعات بهسازي عرشه گزارش هاي نظارتی و اجرا و ... وجود ندارد، یک برنامه جامع شناسایی کیفی و کمی با هماهنگی کارفرما 

 ر گرفته است. اجرا گذاشته شد. تمامی اطالعات مورد نیاز در ارزیابی سازه اي پل در این برنامه جامع شناسایی استخراج و مورد استفاده قرا

 

 
 تصویر هوایی محل پل صلوات آباد بیجار – 1تصویر 

 

 
 )جنوببه سمت  شمالی(دید از دهانه   پل صلوات آباد بیجار– 2تصویر 

 
و این تصاویر حاکی از زوال شدید مصالح، خوردگی شدید میلگردها نمایش داده شده است.  ) وضع موجود پل و اجزاي آن6) تا (3در تصاویر (

) روي پایه ها و سیستم cap beamsتخریب بتن است. یادآوري می شود که این مطالعه بر روي عرشه متمرکز است و ارزیابی پایه ها، تیرهاي کالهکی (
آن بازدید چشمی، روند مطالعه از ارائه یک برنامه جامع شناسایی مشخصات سازه اي و مصالح پل آغاز گردید. متعاقب شالوده مورد بررسی قرار نمی گیرد. 

محدود پل زیر اثر بارهاي طراحی فی، ارزیابی کمی براساس مدل اجزاي انجام سونداژهاي الزم جهت شناسایی و نمونه گیري (بتن و میلگرد) ارزیابی کی
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در تحلیل ها مورد استفاده قرار گرفته مدنظر قرار گرفته است. به علت عدم وجود نقشه و مشخصات فنی، تمام اطالعات سازه اي از برنامه شناسایی استخراج و 

] تجزیه و تحلیل شده اند که ACI 562M-16 ]1است. نتایج آزمایش هاي انجام شده بر روي سونداژهاي بتن و فوالد به روش هاي آماري مطابق نشریه 
ات دستی میزان ضعف دال و تیرهاي عرشه تعیین جزییات آن در بخش ارزیابی کمی آورده شده است. براساس نتایج آزمایش ها، مدل سازي عددي و محاسب

و نصب پایه میانی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته  FRPفوالدي، الیه هاي کامپوزیتی  غالفبتنی،  غالفشده و راهکاري بهسازي سیستم عرشه شامل 
 الزم پیشنهاد شده است.  است. در نهایت با توجه مالحظات فنی، اجرایی و اقتصادي گزینه ارجح طرح تقویت با جزییات

 

 
 -نماي تحتانی دال عرشه در یکی از دهانه ها –3تصویر 

 تخریب بتن و خوردگی شدید میلگردهاي خمشی

 
 

 
 

زوال بتن و خوردگی  -نماي تحتانی یکی از تیرهاي عرشه –4تصویر 
 میلگردهاي اصلی تیر

 
 ترك سازه اي در تیرهاي عرشه –5تصویر 

 

 
 

  یک تیر کالهکی  انبساطی بتن و خوردگی میلگرد تخریب –6تصویر 
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 مشخصات هندسی پل –برنامه شناسایی و ارزیابی  . 2
(جان تیرها) به منظور برنامه شناسایی شامل بازدید چشمی، تعیین ابعاد و مشخصات هندسی و نیز انجام سونداژ میلگردهاي دال تیرها، بتن دال رویه و بتن تیرها 

پالن و هندسه مقطع پل مطابق با برداشت  انجام گرفته است. )1(ن ها تدوین گردید. در برنامه شناسایی، نمونه گیري از مصالح به شرح جدول تعیین مقاومت آ
تیرهاي  براي یکی از دهانه ها نشان داده شده است. سایر دهانه ها تیپ است. با توجه به دو سر مفصل بودن )ب-7(و  )الف-7(محلی هندسه پل در تصاویر 

 ه می شود. عرشه و یکسان بودن مشخصات آن ها در تمامی دهانه ها، ارزیابی کمی صرفا براي یک دهانه انجام شده و به سایر دهانه ها عیناً تعمیم داد

 
 تعداد نمونه هاي مصالح اخذ شده  -)1(جدول 

 تعداد نوع مصالح و محل سونداژ

 میلگردها

 کشش آزمایشد جهت مور 5: میلی متر 16و  14، 12 قطر
 کشش آزمایشمورد جهت  6: میلی متر 26و  22 قطر

 کشش آزمایشمورد جهت   5: میلی متر 30  قطر
 مورد 16جمعاً: 

 مورد مغزه گیري 15 بتن دال رویه
 مورد مغزه گیري 9 بتن جان تیرها

 

 
 پالن دهانه اول –)الف-7(شکل 

 
 ه ها (اندازه ها بر حسب متر)، تیر کالهکی و پایمقطع عرشه پل –)ب-7( شکل
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 شناسایی مشخصات میلگردها 1. 2
محل مختلف روي عرشه عملیات سونداژ انجام شد و نمونه هاي میلگرد براي آزمایش کشش نیز از همان محل   3براي تعیین مشخصات میلگردهاي دال، در  

برخی موارد مشاهده شد که میلگردهاي عرضی (خاموت) تیرها در دال ادامه داشته  ها برداشته شد. تمام میلگردهاي دال به صورت ساده (بدون آج) بوده و در
در فاصله بین و به صورت قالب با شبکه فوقانی دال درگیر شده اند. در بعضی موارد نیز میلگردهاي عرضی تیرها با میلگردهاي دال جوش شده اند. همچنین 

متر مشاهده شدند که روي شبکه فوقانی قرار گرفته و به نظر می رسد با هدف  میلی 200به فاصله ی متر و میل 10 به قطردو تیر طولی میلگردهاي طولی ساده 
کشش به آزمایشگاه ارسال  آزمایشتامین میلگردهاي افت و حرارت پیش بینی شده باشند. قطر میلگردها اندازه گیري شده و نمونه میلگردها براي انجام 

 ). 8گردید (تصویر 

 
 دال عرشه در دهانه اول پس از انجام عملیات سونداژ شبکه میلگرد  -)8(تصویر 

). نکته حائز اهمیت که در عمده بتن تیرها، دال، سر 10و  9مشخصات میلگردهاي مقطع تیر با اسکن آن ها و نیز مشاهده مستقیم استخراج گردید (تصویر 
پوشش و در مواردي بیش از پوشش) است که عموماً ناشی از حمله کلریدها (به مقدار زیاد)،  ستون و حتی پایه ها نیز مشاهده می شود، زوال بتن (عموماً

غزه ها حاکی واکنش هاي کربناسیون، فشار انبساطی ناشی از فرایند زنگ زدگی میلگردها و آثار ذوب و یخ متوالی طی سالیان گذشته است. ارزیابی چشمی م
]) موضوع را ASTM )ASTM C 1260 ]2گدانه در ساختار بتن است که البته می توان با روش هاي استاندارد سن-از عدم احتمال بروز واکنش هاي قلیا

اهده مستقیم دقیق تر نیز ارزیابی نمود (با بررسی هاي بیشتر و مشاوره با کارفرما ضرورتی براي این موضوع احساس نگردید). زوال بتن پوششی امکان مش
 کوپان به آزمایشگاه ارسال گردید. آزمایشنمونه هاي میلگرد استخراج و براي انجام  در موارد زیادي ممکن ساخت.میلگردهاي خمشی و برشی را 

) یک نمونه آزمایش انجام گرفته در 11در تصویر (مشخصات میلگردها در تیرها و دال عرشه در ارزیابی ظرفیت خمشی و برشی عرشه استفاده شده است. 
 روي میلگرد نشان داده شده است.آزمایش مکانیک خاك بر 

 
تیر به روش اسکن میلگرد  میلگردهايتعیین موقعیت – )9(تصویر 

 (تکیه گاه)

 
تیر در تکیه گاه از طریق  میلگردهايتعیین  -)10(تصویر 

 سونداژ (تکیه گاه)

5 



 
 

 کنفرانس ملی بتن دهمین

 1397ماه  مهر 16 و 15

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي
 

 

 . 
 کوپان روي میلگرد استخراج شده) آزمایش( انجام آزمایش کشش -)11(تصویر 

 
 یی مشخصات بتن دال رویه عرشهشناسا 2. 2

مغزه در هر پانل عرشه شامل یک نمونه در دال طره اي و دو نمونه از دال اصلی در یک آرایش مثلثی  3براي تعیین مقاومت فشاري بتن دال عرشه به تعداد 
ا فراهم آورد. بالفاصله بعد از عملیات مغزه گیري ترمیم نمونه از دال ر 15متري از پایه ها در طرفین و وسط دهانه) استخراج شد که در مجموع  5(در فواصل 

پس از اخذ نمونه ها، تمام آن ها جهت انجام آزمایش مقاومت فشاري استاندارد به  ).13و  12محل آنها با گروت اپوکسی سه جزیی انجام شد (تصاویر 
نمونه نشان داده شده است. براي ارزیابی سازه، تحلیل آماري این نتایج  15وي آزمایشگاه ارسال گردید. در تصاویر زیر، نتایج آزمایش فشاري انجام گرفته ر

 ] انجام گردید که در بخش هاي بعد جزییات آن آورده شده است. ACI 214.4R ]3براساس نشریه 

 
 

 
  عملیات مغزه گیري -)12(تصویر 

 

 
 ترمیم محل مغزه گیري با گروت سه جزیی -)13(تصویر 

 
 مشخصات بتن تیرهاي عرشهشناسایی  3. 2

یاب محل مناسب مغزه گیري ها مشخص شده و در نقاط فاقد ترك و میلگردبراي تعیین مقاومت فشاري بتن در تیرها ابتدا در فواصل یک سوم دهانه با اسکنر 
و مشابه مغزه هاي دال، همزمان با برداشت  تیر موجود برداشت شد 10مغزه از کل  9مابین محل میلگردها عملیات مغزه گیري انجام شد. در مجموع تعداد 

بررسی  ACI 214.4Rنمونه ها عملیات ترمیم با اپوکسی سه جزیی انجام شد. نتایج آزمایش مقاومت فشاري تیرها نیز به صورت آماري به روش نشریه 
اهده ترك در برخی نمونه هاي اخذ شده است. براي نکته قابل تامل فرایند مغزه گیري ها، مش .شده استدر مورد آن بحث  هاي بعدگردید که در بخش 
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) که نشان دهنده ترك خوردگی بیش از ناحیه پوششی است. این مساله بسیار 14مثال، در مغزه گیري یکی از تیرها، در عمق نمونه ترك مشاهده شد (شکل 

ز مجاورت با میلگرد خورده شده و ... باشد. به هر جهت موضوع اهمیت داشته و ممکن است ناشی از عمق کربناسیون زیاد، ترك سازه اي، انبساط ناشی ا
ر طرح بهسازي ترك احتمالی در عمقی بیش از بتن پوششی در روند بهسازي تیرها بسیار تاثیرگذار بود و دستورالعمل هاي خاصی در این رابطه براي پیمانکا

 ارائه گردید. 

 
 ز تیرهاترك در عمق نمونه اخذ شده از یکی ا- )14(تصویر 

 
  نتایج کلی ارزیابی کیفی.  3

 ACI 201.1R-08ارزیابی کیفی عرشه پل به روش بازدید چشمی و به طور مفصل براي تمامی نواحی آن انجام گرفته است. ارزیابی چشمی مطابق نشریه 
 ] انجام گرفته است. این ارزیابی نتایج کلی زیر را به همراه داشته است: 4[
 گردها به ویژه میلگردهاي عرضی که به دلیل تخریب بتن پوششی ناشی از واکنش هاي ذوب و یخ و احتماالً کربناسیون رخ داده است. خوردگی شدید میل -1
له زوال شدید و تخریب بتن به ویژه بتن دال و بتن سرستون و تیرهاي عرشه در محل اتصال به تیر کالهکی که به دلیل واکنش هاي ذوب و یخ، حم -2

 ناشی از موارد ضد یخ و عدم هدایت و زهکشی آب هاي سطحی حاوي یون هاي کلرید.کلریدي 
علت آثار وجود ترك هاي عمده در تیرها که ارزیابی هاي کمی حاکی از سازه اي بودن آن ها در موارد متعدد دارد. ممکن است ترك خوردگی به   -3

 د شده باشند. فوق تشدی 2و  1یا تاثیرات موارد دینامیکی بار ترافیکی و 
 عدم وجود سیستم زهکشی مناسب بر روي عرشه که زوال شدید را در پی داشته است.  -4
 لرزش نسبتاً قابل توجه عرشه حین عبور کامیون داراي بار.  -5
 افزایش می دهد.برخوردهاي احتمالی زنگ زدگی نسبی نرده هاي حفاظ و اتصال نه چندان مناسب به عرشه که احتمال سقوط خودرو را حین  -6
 روسازي در بخش هایی داراي گودال و نیز ترك هاي مختلف (عمدتاً از نوع بلوکی) است که نیازمند ترمیم اساسی است.  -7
 پوسته شدگی بتن محل حفاظ ها که مرتبط با آثار ذوب و یخ متوالی و احتماال حمله کلریدي است.  -8
) و از دست دادن خاصیت االستومري آن ها. این موضوع یکی از دالیل لرزش Ageingلت پدیده کهولت (زوال صفحات نئوپرن زیر تیرهاي اصلی به ع -9

 نسبتاً قابل توجه عرشه است. 

 
 ارزیابی کمی . 4

مورد توجه  ])6[] و 5([ کشور برنامه و بودجهسازمان   389و  139در این بخش ارزیابی کمی سیستم عرشه تحت اثر بارهاي طراحی مطابق نشریه هاي شماره 
شده بررسی ] CSI-Bridge ]7نرم افزاري عرشه در نرم افزار  قرار می گیرد. ابتدا تحلیل آماري نتایج آزمایشگاهی مصالح ارائه شده و به دنبال آن مدل

زه اي از نوع برشی و خمشی در سا. نتایج این بخش حاکی از ضعف نمی شوداشاره  این مقالهدر تمام محاسبات به صورت دستی نیز کنترل شده که . است
 رفع شود.  قبالً اشاره شد،سیستم عرشه است که باید در کنار ترمیم مشکالت بتن که 
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 تحلیل نتایج آزمایش ها 1. 4
مقاومت مصالح در هر سازه اي، پراکندگی در نتایج آزمایش هاي مصالح حتی تحت شرایط یکسان امري احتناب ناپذیر است. این  تصادفیبه دلیل ماهیت 

یند ارزیابی دارد که در بهترین حالت فقط نمونه هاي محدودي از سراسر یک سازه پیوسته در اختیار است. بنابراین آموضوع از آن جهت اهمیت زیادي در فر
اسب ا در نظر گرفتن پراکندگی نتایج و منابع عدم قطعیت موجود، یک توزیع آماري براي نتایج استخراج نموده و سپس اقدام به انتخاب مقدار منباید ب

که بر مبناي روش آماري ضریب تلرانس  ACI 562M-16مقاومت مصالح در فرایند ارزیابی سازه اي نمود. در این مطالعه از روابط آماري نشریه 
)Tolerance factor methodت بتن و میلگرد براساس نتایج آزمایش هاي موجود استفاده شده است. این روش از توزیع م) است، براي تعیین مقاوt-

student  10( %10استفاده می کند. مبناي کار تعیین مقاومت کسرك% fractile ه درصد را در جامع 90) مقاومت ها است به گونه اي که سطح اطمینان
 به روش زیر محاسبه می شود:  ACI 562-Mآماري تامین کند. براین اساس، مقاومت معادل تسلیم میلگردها در نشریه 

)1( 
 

 که در آن:

 مقاومت تسلیم میانگین کلیه نمونه ها،  

 ضریبی که بستگی به تعداد نمونه ها دارد و  

 ) است. COV-یار به میانگین مقاومت تسلیم نمونه ها (ضریب تغییراتنسبت انحراف مع 
 به روش زیر محاسبه می شود:  ACI 562-Mهمچنین مقاومت معادل فشاري نمونه هاي مغزه بتن در نشریه 

)2( 

 
 که در آن:

 مقاومت فشاري میانگین کلیه نمونه ها،  

 اد نمونه ها دارد، ضریبی که بستگی به تعد 

 ) و COV-نسبت انحراف معیار به میانگین مقاومت تسلیم نمونه ها (ضریب تغییرات 

 تعداد نمونه ها است.   
ه براي تعیین مقاومت تسلیم یک نمون )2(مقاومت هاي فوالد و بتن قابل استفاده در ارزیابی کمی محاسبه می شوند. در جدول در باال،  2و  1براساس روابط 

یک نمونه هیستوگرام مقاومت تسلیم نمونه هاي میلگرد همراه با منحنی توزیع نرمال برازش شده  15میلگردهاي دال نشان داده شده است. همچنین، در تصویر 
 نشان داده شده است

 
 نمونه که در یک رده قرار می گیرند)  5(لی متر می 16و  14، 12 با قطرت تسلیم میلگردهاي منتایج تحلیل آماري مقاو –)2(جدول 
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 (محور افقی مگاپاسکال) هیستوگرام مقاومت تسلیم نمونه هاي میلگرد همراه با منحنی توزیع نرمال برازش شده - )15( شکل

 

 عرشهو ارزیابی ظرفیت باربري خمشی و برشی تیرهاي مدل سازي نرم افزاري   2. 4
ایجاد شده است. از این مدل براي ارزیابی تالش هاي داخلی تیرهاي اصلی، تغییر  CSI-Bridgeمدل سازه اي عرشه زیر اثر بارهاي مرده و زنده در نرم افزار 

 اجزا. تیرها با استفاده از شکل هاي عرشه و زمان تناوب نوسان مودهاي عرشه بهره گرفته شده است. تمامی خروجی هاي نرم افزاري، کنترل دستی شده اند
FRAME  اجزاو دال با استفاده از SHELL  .دهانه پل  5متري انجام شده است. از آن جایی که  5/0بندي دال عرشه در فواصل  شبکهمدل سازي شده اند

شده است. به عالوه، با توجه به از دست رفتن  مشابه و دو سر ساده است، فقط یک دهانه آن مدل سازي شده و براي تمامی دهانه ها از نتایج آن بهره گرفته
ی کامل و خاصیت االستومري صفحات نئوپرنی و تاثیر نه چندان زیاد در تالش هاي داخلی، مدل سازي تکیه گاه هاي انتهایی تیرهاي عرشه به صورت غلتک

و تانک استاندارد تن  40کامیون سازمان برنامه و بودجه کشور،  139مطابق نشریه بدون انعطالف پذیري راستاي قائم انجام شده است. بارگذاري لحاظ شده 
 16در نظر گرفته شده است (تصاویر  (وضعیت حاکم) و براي تانک فقط یک خط عبور در وسطمتر  5/3به عرض هر یک است. براي کامیون دو خط عبور 

و تغییرشکل هاي عرشه است. براي بررسی موضوع لرزش، فرکانس طبیعی تن حاکم بر تالش هاي داخلی  40) نتایج تحلیل نشان می دهد که کامیون 17و 
(با توجه به دو سر ساده بودن عرشه) بسیار حایز اهمیت است. براي این موضوع بار کامیون به عنوان بخشی از  1نوسان عرشه مودهاي پایین به ویژه در مود 

 داد. از علل ارتعاش به دست  یجرم معرفی و فرکانس مودها محاسبه گردید که دید بسیار دقیق

 

 
 تن در مدل نرم افزاري 40خطوط عبور کامیون  -)16(تصویر 

 
 تن در مدل نرم افزاري 90خط عبور تانک  – )17(تصویر 

 
 25درصد آن ها در برش است. همچنین دال هاي طره عرشه در حد  39درصدي تیرها عرشه در خمش و ضعف  28خروجی مدل حاکی از ضعف 

است. د ضعف خمشی دارند. با توجه به این نتایج، جبران ضعف خمشی و برشی سیستم عرشه همراه با بهسازي مصالح زوال یافته بتن و میلگرد ضروري درص
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ي زهمچنین دال قسمت هاي طره عرشه به دلیل زوال بتن و ضعف میلگردها ناشی از خوردگی آن ها، داراي ضعف جدي خمشی بوده و لذا تقویت و بهسا

 ي بهسازي و طرح نهایی در بخش بعد آورده شده است. راهکارهااین بخش از عرشه نیز در تمام دهانه ها ضروري است. 

 
 راهکارهاي بهسازي عرشه . 5

اي آن بهسازي پل صلوات آباد به دلیل مشکالت توام کیفیت بتن و میلگرد، سن باالي پل، ترك خوردگی شدید تیرها از یک طرف و ضعف مقاومتی اجز
. راهکارها حسب مالحظات فنی و اقتصادي بررسی خواهند شد. استنسبتاً پیچیده است. بنابراین راهکارهاي بهسازي اساساً ترکیبی از روش هاي مختلف 

 چندین گزینه پیشنهادي زیر براي بهسازي و تقویت عرشه قابل طرح است:
 بتنی غالف(الف) تقویت از طریق 

 فوالدي غالف(ب) تقویت از طریق 
 FRP(پ) تقویت از طریق الیه هاي کامپوزیت 

 )NSMل پوشش بتن موجود (روش خ(ت) تقویت از طریق نصب میلگردهاي کامپوزیتی در نزدیکی سطح و دا
 (ث) کاهش تالشهاي داخلی عرشه از طریق نصب پایه هاي جدید میانی

اشی از فرکانس پایین عرشه است. چنانچه بهسازي عرشه براي حل این مشکل مد موضوع لرزش محسوس پل براي عابر پیاده و ایجاد حس روانی ناامنی ن
میانی به نظر باشد، بدون تردید گزینه (ث) یعنی افزایش سختی عرشه و به تبع آن افزایش فرکانس هاي غالب نوسان عرشه از طریق نصب پایه هاي جدید 

رزیابی هاي تحلیلی در یک مدل جایگزین با پایه میانی نشان می دهد که فرکانس نوسان اصلی پل . ابرتر می باشدهمراه ترکیبی از تقویت هاي دیگر، گزینه 
چنانچه موضوع کاهش لرزش ها در اولویت  برابر شده و مقادیر گشتاور و برش تیرهاي عرشه به شدت افت خواهند کرد که گزینه مطلوبی است. 2حدوداً 

(به دالیل هزینه و مدن زمان اجراي طرح بهسازي)، روش هاي (الف) تا (ت) گزینه هاي طرح بهسازي و تقویت  اول حاالت حدي تقویت براي کارفرما نباشد
 خواهند بود.

فوالدي با توجه به نامناسب بودن وضعیت کیفی و مقاومت بتن پایه و احتمال زیاد جداشدگی ورق و  غالفبا توجه به بررسی هاي انجام گرفته، گزینه 
فوالدي می تواند منجر به افزایش شکل  غالف) براي این پروژه مناسب تشخیص داده نمی شود. هر چند گزینه debondingبتن موجود (اپوکسی از سطح 

 پذیري قابل توجهی شود که شاید در روش هاي دیگر تقویت امکان پذیر نبوده و یا با دشواري قابل تامین باشد. 
بسیار مناسبی براي تقویت سازه هاي بتن آرمه است. سهولت نصب و اجرا، توجیه اقتصادي، عدم روش  FRPروش تقویت با الیه هاي کامپوزیت 

نابراین به عنوان افزایش ابعاد مقطع و زیبایی بیشتر طرح، امکان تقویت خمشی و برشی به صورت توام و دوام زیاد از جمله مزایاي تقویت به این روش است. ب
دال و تیرهاي عرشه در این پروژه مطرح شده است. محاسبات نشان می دهد که تقویت خمشی دال عرشه با این روش  یکی از گزینه هاي جدي طرح تقویت

با توجه  ولی به دلیل مقاومت موجود کم تیرهاي عرشه، مقاومت پایین بتن و ... امکان انجام تقویت خمشی تیرهاي عرشه با این روش ،کامالً امکان پذیر بوده
وجود ندارد. با این وصف امکان انجام طرح تقویت برشی کماکان وجود دارد. در نهایت، گزینه طرح تقویت  ]ACI 440 ]8استاندارد  به محدودیت هاي

 . شدبه عنوان بخشی از تقویت به عنوان گزینه ارجح براي این پروژه انتخاب  FRPخمشی دال و برشی تیرهاي عرشه را با استفاده از الیه هاي کامپوزیت 

) یک روش نسبتاً جدید و بسیار مناسب براي NSMش تقویت از طریق نصب میلگردهاي کامپوزیتی در نزدیکی سطح و داحل پوشش بتن موجود (روش رو
شامل ایجاد شیار در بتن پوششی، تعبیه  NSM) این روش نشان داده شده است. روش 18تقویت خمشی و برشی اجزاي بتن آرمه است. در تصویر (

تحت برش و خمش  اعضايبراي تقویت  ACI 440و سپس پرکردن شیار با گروت اپوکسی است. روش در  FRPکامپوزیتی یا لمینت  میلگردهاي
در خصوص تیرهاي و دال هاي پروژه حاضر به دلیل ضعف جدي بتن پوششی، خوردگی میلگردها، پوشش بسیار کم میلگردها و سازي شده است. داستاندار

اطمینان کافی منتفی  قابلیترا با  NSMم نفوذ بتن به طور کامل بین دو الیه میلگرد تحتانی اصلی تیرها عمالً امکان نصب به روش بعضاً بدون پوشش و عد
وجه بسیار قابل تمی کند. حتی در جاهایی که بتن دال نسبتاً سالم است، مقدار پوشش کم بوده و امکان عدم موفقیت طرح زیاد است. بنابراین علیرغم مزایاي 

 . می باشداین روش براي تقویت خمشی، به دلیل شرایط نامناسب بتن و پوشش عمًال این گزینه منتفی 
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 ]NSM( ]8تقویت خمشی یک عضو بتنی به روش نصب در نزدیک سطح ( -)18( تصویر

 
ان روش اصلی طرح تقویت انتخاب گردید. از بتنی به عنو غالفبراي تیرهاي اصلی عرشه، با توجه به زوال جدي بتن موجود و ترك هاي عمده، روش 

 بتنی می توان به موارد زیر اشاره نمود: غالفنکات قابل توجه در گزینه 
 کمک به بهبود موضوع لرزش پل به دلیل افزایش ابعاد مقطع و به تبع آن افزایش سختی تیرها امکان پذیر است. -

 ها تامین می شود. سازگاري مصالح بتن جدید و قدیم بهتر از سایر روش  -

 ست. به دلیل نیاز به ترمیم ترك ها و لزوم برداشتن پوشش تیرها، بتن ریزي جدید پس از ترمیم ترك ها با رزین هاي اپوکسی امر قابل توجیهی ا -

 هزینه هاي آن متعارف است.  -

 و برشی را به صورت توام مدنظر قرار داد. در روند طراحی از آن جایی که در این روش ابعاد مقطع افزایش داده می شود، می توان طرح تقویت خمشی
خاموت  ،جان ناحیه. در شده استمتر در نظر گرفته  میلی 250 به میزان تیر ناحیه تحتانیمتر و در  میلی 125 به میزان ، افزایش بعد تیر از طرفینانجام شده

) SCCت عرض کم قسمت هاي اضافه شده، گزینه مناسب استفاده از بتن خودتراکم (تحتانی میلگرد خمشی جدید طراحی می شود. به عل ناحیهجدید و در 
بتنی الزم است بتن هاي پوشش تیرها  غالفبا طرح اختالط خاص با توجه به مصالح منطقه است که الزم است توسط پیمانکار مدنظر قرار بگیرد. براي اجراي 

 Packerجاگذاري روزنه ترزیق از نوع عمقی ( ن ها، عملیات ترمیم با تزریق پرفشار اپوکسی به روشبرداشته شده و در صورت نفوذ ترك ها در بتن هسته آ

Placing(  شده مضرس خواهد بود. در این حالت میلگردهاي عرضی جدید به شکل  نمایانانجام شود. سطحU  در بتن جان کاشت شده و در سطح پایینی
در موضع انجام می شود. همان طور که اشاره شد، این روش به دلیل  SCC). سپس بتن ریزي 19(تصویر  ردمی گیتیر، میلگردهاي جدید خمشی را در بر 

 افزایش ابعاد، منجر به افزایش سختی خمشی و برشی نیز شده و در کاهش لرزش هاي محسوس تاثیرگذار است. 

 
 برشی) بتنی (تقویت خمشی و غالفطرح شماتیک تقویت تیرهاي عرشه با  -)19(تصویر 
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درجا و قدیمی در یک مسیر شریانی اصلی است.  ابتدا در یک برنامه شناسایی،  مسلحاین مقاله یک مطالعه موردي شناسایی، ارزیابی و بهسازي عرشه پل بتن 
از طریق بررسی هاي محلی و برداشت و  وضع موجود پل مشخص شد. برنامه شناسایی شامل تعیین ابعاد هندسی و مشخصات مصالح عرشه پل بوده است که

 نیز انجام آزمایش هاي مخرب و نمونه برداري مشخص شده است. ارزیابی هاي چشمی، آزمایش هاي مصالح، مدل سازي نرم افزاري و محاسبات دستی

11 



 
 

 کنفرانس ملی بتن دهمین

 1397ماه  مهر 16 و 15

 مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازي
 

 
نقاط مختلف عرشه (شامل دال و تیرهاي  برشی هستند)، زوال شدید بتن و میلگرد در-حاکی از ترك خوردگی شدید تیرهاي بتنی عرشه (که از نوع خمشی

یون، فشار آن) است. زوال بتن (عمومًا در بتن پوششی و در مواردي بیش از پوشش) عموماً ناشی از جمله کلریدها (به مقدار زیاد)، واکنش هاي کربناس
داده شد. همچنین ارزیابی کمی نشان می دهد تحت اثر  انبساطی ناشی از فرایند زنگ زدگی میلگردها و آثار ذوب و یخ متوالی طی سالیان گذشته تشخیص

ود دارد. بارگذاري کامیون استاندارد ایران، ضعف جدي در مقاومت برشی و خمشی تیرهاي نگهدارنده عرشه و نیز مقاومت خمشی مثبت دال میانی عرشه وج
 غالفاي عرشه تعیین شده و راهکاري بهسازي سیستم عرشه شامل براساس نتایج آزمایش ها، مدل سازي عددي و محاسبات دستی میزان ضعف دال و تیره

و نصب پایه میانی به تفکیک مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت با توجه مالحظات فنی، اجرایی و  FRPفوالدي، الیه هاي کامپوزیتی  غالفبتنی، 
افته با استفاده از مصالح ترمیمی پایه سیمانی، رفع زنگ زدگی میلگردهاي داراي اقتصادي گزینه ارجح طرح تقویت پیشنهاد شده است. ترمیم بتن هاي زوال ی

بتنی (با بتن  غالفخوردگی، افزایش باربري خمشی و برشی تیرهاي عرشه و نیز افزایش باربري خمشی دال عرشه با استفاده از ترکیب روش هاي 
اهکارهاي نهایی براي تقویت عرشه است. تقویت انجام شده صرفاً به دال و تیرهاي (به صورت محدود) ر FRP) و الیه هاي کامپوزیتی SCC-خودتراکم

 . نمی نمایدطولی عرشه مربوط بوده و سالمت کلی پل را تامین 
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