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 :: بخش اول:: 

 هاپل نداسیون و پیوف 

مقررات ملی  7پی عبارتست از سازه زيرين و بخشی از خاک مجاور آن که تحت تاثير سازه و بارهای وارد بر آن می باشد. مبحث * 

عريف می کند: مجموعه بخشهايی از سازه و خاک در تماس با آن که انتقال بار بين سازه و زمين از ساختمان ايران پی را اينگونه ت

وظيفه پی انتقال بارهای بخشهای فوقانی به خاک زير پی می باشد بطوريکه تنشهای بيش از حد و  طريق آن صورت می گيرد.

 همچنين نشستهای اضافی ايجاد نگردد.

 تقسیم بندی می شوند:فونداسیون ها به دو دسته  

 فونداسیون سطحی الف(

 فونداسیون عمیق ب(

 

 فونداسیون سطحی:الف( 

شالوده  مقررات ملی ساختمان هم فونداسيون های سطحی را 7مبحث  اغلب به فونداسيون های سطحی شالوده اطالق می شود.

در اينجا اين . اظ مفهومی اندکی با هم تفاوت دارندناميده است اما بايد توجه داشت که فونداسيون های سطحی و شالوده ها به لح

چنانچه . همانطور که گفته شد طبق تعريف، فونداسيون بخش زيرين سازه و خاک زير آن است. تفاوت ها را بررسی خواهيم نمود

ن فونداسيون های اما اي. سطحی گفته می شود همين فونداسيون بار را به اعماق سطحی خاک انتقال دهد به آنها فونداسيون های

گفته می  سازه ای )اغلب بتن مسلح( و خاک زيرين آن تشکيل شده است که ما به اين المان سازه ای سطحی خود از دو عنصر المان

قسمتی از فونداسيون سطحی متشکل از عناصر سازه ای )بتن، فوالد، يا  :بنابراين شالوده را به اين صورت می توان تعريف نمود. شود

 . لهيدگی )فشار تماسی( به خاک فونداسيون )پی( منتقل می نمايد ( که فشار روسازه را به صورتحتی چوب

 انواع فونداسیون سطحی:
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 فونداسيون دهانه باز يا پايه گسترش  .1

  فونداسيون شبکه ساختمانی يا تقاطع تيرها. 2

 ای گسترده فونداسيون محفظه .3

 فونداسيون پله ای  .4

  معکوس قوسفونداسيون  .5

 :گسترش هیپا ایدهانه باز  ونیفونداس. 1

 یقو یشود که به اندازه کاف یخشک ساخته م نيزم یارتفاع متوسط مناسب است که بر رو با یپل هائ یبرا  فونداسيوننوع اين 

 زيکه تم یزمان سطح آب و ريمتر در ز 3تا  1.5که خاک سخت در عرض  یطيبهتر است در شرا نياز ساختار پل است. ا تيحما یبرا

گسترش  هيپافونداسيون توان به عنوان  یکم عمق را مفونداسيون همه نوع  ،یبه طور کل. است اسبکردن حداقل در دسترس است من

 شده اند.  نييو ساخت و ساز، آنها به طور جداگانه تع یحال، از نظر طراح نيداد. با ا
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 . فونداسیون شبکه ساختمانی یا تقاطع تیرها2

فونداسيون گريليج پر از بتن است، به عنوان  یبا فضا ینورد اي یچوب یفوالد یدو بخش از بخش ها اي کيکه شامل  نداسيونیفو

نوع ساخت و  ني. اگريليج ناميده شده است به نام فونداسيوننوع  نيمعناست که بستر ساخته شده در ا نيبه ا نياشناخته ميشود. 

نگه داشتن  یخنث تيکند تا شدت فشار در ظرف یساختار فراهم م هيالزم را در پا نهيکند و زم یم یريجلوگ قيعم یساز از حفار

اجتناب  قيعمفونداسيون از  دياست که با هيو جدا از پا نيسنگ یها هيپا یپل مناسب برا فونداسيوننوع  نيا.خاک را کاهش دهد

بزرگ در  یسطح افق کي یاست که بار را رو نيا هينوع پا نياز ا هدف اين فوندايسون برای شرايط خاک ظعيف مناسب است.شود. 

 .ميساختار گسترش ده کي هيپا

 

 

 

 ای گسترده . فونداسیون محفظه3

فونداسيونی که از يک دايره ضخيم پوشيده شده است که تمام ناحيه يک سطح را تشکيل می دهد؛به عنوان فونداسيون گسترده 

منطقه بزرگ از خاک  کياست که در  ميضخ یاسلب بتن کيدر واقع  ن محفظه ای گستردهفونداسيو محفظه ای شناخته می شود.
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مات بر تمام  هيکند. معموال پا یشود و بارها را از ساختار به خاک منتقل م یم یبانيپشت وارهايد ايشده با فوالد، ستون ها  تيتقو

است که بستر حوضه آب و خاک رس  یمناسب زمان اسيونفوندنوع  نيا. ابدي یکند گسترش م یم تيکه حما یساختار یقسمت ها

که  یطيدر شرا فونداسيون نيا .ستيبستر رودخانه موجود ن ريمتر( در ز 2.5تا  1.5و خاک رس نرم و خاک سخت در عمق معقول )

مناسب  زينه فونداسيون محفظه ای گستردهستند مناسب است.  نيپل سنگ یکه بارها یزمان ايخاک کم است  یريتحمل پذ تيظرف

. فونداسيون محفظه ای شود و امکان سکونت نابرابر وجود دارد ینرم است که فشرده م یها بيج یدارا یکه بستر خاک ی استزمان

 رهياست، مخازن ذخ فيآن ضع یخاک طيکه شرا یتجار اي یمسکون یمانند ساختمان ها یاز ساختارها تيحما یمعموال برا گسترده

 .شود یاستفاده م رهيو غ نيسنگ یصنعت زاتيتجه یهااديها، بن لويس ،یساز

 که: شود یداده م حیترج فونداسیون محفظه ای گسترده

 .کم است یباربر تيظرف یخاک دارا -

 شود عيمنطقه بزرگ توز کيدر  ديبا سازه بار -

 .دهد یساختار پوشش م ريرا در ز نزمي کل از ٪50 بايتقر پايه های مفرد فونداسيون محفظه ای-

 .دارند یبا هم همپوشان یفرد یها هيکه پا رنديگ یقرار م یبه گونه ا وارهايد ايها  ستون -

 .ابديکاهش  ديدر خاک با استرس -

 .وجود دارد ليفرانسيشود، امکان توافق د یاستفاده م یفرد یها هيکه از پا یصورت در -

 .باشند یقابل فشرده م یاز خاک ها يیابجاج یهستند و دارا ینيب شيقابل پ ريخاک غ یکه پوسته ها یهنگام -

 ساخته شود ديبا نيرزميز -

 رديتواند مورد استفاده قرار گ ینم هياز پا یگرينوع د هر -
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 فونداسیون پله ای  .4

و شود  یانجام م کنواختيبه مراحل با طول کوتاه و ضخامت  یپله، حفار فونداسيونساخت  یاست، برافونداسيون پله ای  ع ديگرنو

توان  یامکان لغزش ساختار بدن وجود داشته باشد، شمع ها را م اگر .شود یبتن آماده شده انجام م یبستر افق یرو یکار سنگ تراش

 .خود در سمت چپ قرار داد فونداسيوندر امتداد بتن 

 

 

  قوس معکوسفونداسیون . 5

بار  ،فونداسيوننوع  نيشود. در ا یقوس معکوس شناخته م هيها به عنوان پا هيپا نيمعکوس ب یمتشکل از قوس ها اين فونداسيون

پنجم تا  کيمعکوس حدود  یشود. ظهور قوس ها یآنها به خاک منتقل م هيمعکوس در پا تياز اجسام با ساختن آرک ها در موقع

در  ايقله ها  فيرد تواند در طول یقوس ها م تيشوند. موقع یآجر ساخته م مهين یدهم طول است و آنها معموال در حلقه ها کي

 .شود، باشد یکه توسط آنها گرفته م نيخاک و نوع زم تيقله ها در هر دو جهت، بسته به ماه فيطول رد

 

 

Etabs-SAP.ir

http://Etabs-SAP.ir


 فونداسیون های عمیق:ب( 

اليه  از فونداسيون های عميق زمانی استفاده می شود که خاک در اعماق سطحی دارای مقاومت باربری کافی نبوده و بارها بايد به

 سخت زيرين منتقل شوند های

 :ودمفونداسیون های عمیق را می توان به سه دسته تقسیم ن

 سيستم های الغر متداول يا شمع. 1 

 سيستم های قطورتر که شامل پايه های عميق و کيسونها می شود. 2

 فونداسيون های عميق تثبيت شده با المان های ستونی. 3

يک چاه حفر  ک کوبيده می شوند در حالی که شمع های قطور پس از خاک برداری واغلب شمع های با قطر کم الغر به داخل خا

کيسون ها )فونداسيون  البته مرز مشخصی بين قطر اين شمع ها وجود ندارد. از پايه های عميق. عميق به صورت درجا اجرا می شوند

خاص همانند دکل های نفتی  نداسيون های سنگين وهای صندوقه ای( عموماً برای احداث کوله ها يا پايه های ميانی پل ها و فو

 عمق استقرار فونداسيون های عميق در مقايسه با ديگر ابعاد آن در پالن، به مراتب بزرگتر می باشد. از اين نوع استفاده می شود

و فروريزشی(،مصونيت  فونداسيون ها برای عبور از اليه های سطحی ضعيف و مسئله دار )از قبيل معضالت نشست پذيری، تورم زايی

تراکم اليه های  در مقابل آب شستگی، تحمل نيروهای جانبی و کششی بزرگ، مقابله با اثرات حفاری های آتی در مجاورت پروژه،

 7می شود. در مبحث  ضعيف در عمق، حذف مشکالت اجرايی پی سازی سطحی در شرايط باال بودن سطح آب زيرزمينی استفاده

نسبت عرض به ارتفاع پی  معيار ديگری برای پی عميق عنوان شده است و آن عبارت است از اينکه هرگاه مقررات ملی ساختمان

عميق بارهای وارده را عالوه بر عکس  کمتر از يک ششم باشد و عمق آن از سه متر تجاوز نمايد به آن پی عميق می گويند. پی های

نيز تحمل می نمايند. روش های مختلفی برای  العمل جداری )اصطکاکی(العمل کف که مشابه عملکرد پی های سطح است، با عکس 

فوالدی که از طريق انواع چکش ها، جک ها و  اجرای پی های عميق مطرح است. شمع های کوبيدنی از نوع چوبی، بتنی و يا

مانه و سپس ريختن مصالح بنايی، حفاری چاه و يا گ ويبراتورهای کوبنده، به زمين رانده می شوند. شمع ها و پايه های درجا توسط

درجا نيز شامل -شده اجرا می گردند. شمع های کوبيدنی بتنی وزنی و يا مسلح و يا استقرار مقاطع پيش ساخته در مجاری حفاری

ز و سپس داخل آن با بتن پر می شود. پوسته و يا غالف پس ا مواردی می شوند که ابتدا يک پوسته و يا غالف به زمين رانده شده

 .بتن ريزی در محل باقی مانده و يا بيرون کشيده می شود

 انواع مختلف فونداسیون های عمیق:

  شمع 

   چاهی 

 صندوقه ای 
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 :فونداسیون شمعی

ای نسبتاً بلند، الغر و ستون مانندی است که با قرار گرفتن در هستند. يک شمع، عضو سازه اهترين نوع فونداسيون عميق شمعرايج

نمايد. شمع در واقع همان ستون است که در داخل خاک مستقر شده است. شمع وزن سازه را به خاک زيرين منتقل میداخل خاک 

کند. سه نوع فونداسيون شمعی بارهای وارده از روسازه را در عمق خاک عبور داده و آنرا به خاک مقاومتر )در عمق بيشتر( منتقل می

درجا ريخته شده و شمع کوبيده درجا ريخته شده است. فونداسيون شمعی اعضايی از وجود دارد که شامل شمع کوبيدنی، شمع 

 ،سطحی هایشالوده از استفاده برای زمين باربری ظرفيت نبودن مناسب صورت در که ، و چوب هستندبتن مسلح ،، بتنجنس فوالد

شمع اساسًا يک استوانه طوالنی )يا مقاطعی با اشکال . شودمی استفاده( شمعی هایشالوده) عميق هایشالوده ساخت برای آنها از

تکيه گاهی محکم  ديگر( از مصالحی با مقاومت باال، از جمله بتن می باشد که در خاک رانده و يا در آن اجرا می شود تا به عنوان

برای سازه ساخته شده روی آن عمل کند. توضيح اينکه پی های اجرا شده با شمع به عنوان فونداسيون برای ديوار يا ستون روی آن 

 . ايفای نقش می کند، به طوری که تکيه آنها روی شمع های زيرين می باشد

. 

 :* پی های اجرا شده با شمع در مواقع زیر استفاده می شوند

اليه رويی خاک، سست می باشد. اين اليه توانايی تحمل وزن سازه را نداشته بنابراين بارهای وارده از سازه می بايست از اين . 1

 .اليه )از طريق شمع( عبور کرده و به اليه مقاومتری از خاک منتقل شود که زير اليه سست خاک قرار دارد

  ...عنوان مثال در ساختمان های بلند مرتبه، پلها و يا مخازن آب و زمانی که سازه بسيار سنگين می باشد، به. 2

 .تراز آب زيرزمينی در خاک زيرين افت يا خيز زيادی داشته باشد. 3

 پمپاژ آب از اليه خاک زيرين جهت خشک اندازی گود حفاری شده برای احداث فونداسيون، بسيار هزينه بر باشد. 4

     ه بر و يا در عمل غير ممکن باشداجرای پی گسترده بساير هزين. 5

               متر( 30طول شمع ها بسيار زياد برآورد گردد )فراتر از . 6

 سازه روی ساحل دريا و يا بستر رودخانه مکانيابی شده باشد. 7
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شارهای طراحی شده شمع ها به عنوان مهار استفاده شوند. توضيح اينکه ممکن است آنها برای تحمل نيروهای جانبی و يا ف. 8

 .باشند

 در مجموع پی های اجرا شده با شمع توانايی تحمل بارهای بيشتری را نسبت به پی های معمولی )پی های سطحی( دارند

 

 :فونداسیون چاهی

ز سطح کف رودخانه قرار دارد و بستر ا ريمتر ز 4تا  3خاک مناسب در حدود برای زمانی که پل مناسب است  فونداسيوننوع  نيا

 نيکه سنگ شکن سنگ یمناسب است، در صورت یشنبستر ايخاک نرم و  یبرانوع فونداسيون  نيشده است. ا ليتشک یخاک ماسه ا

 .شود یآب رودخانه مواجه م کردياز حد رو شيسرعت ب ليبه دل

 .شوند می ساخته( خاک کیفیت و آب سطح به بسته) مختلف های روش با آبساخت بر روی  اساس بر ها پل

 دوره يک برای خاص مکان کردن پر با پل پايه عمق، کم آب در. شوند می ساخته عمق کم آب در که است هايی پل برای اول وشر

 اليه در خاک که هنگامی صورت اين غير در. شود می گذاشته( شود ساخته تواند می ستون نوع يک) ها پايانه آن از بيش که موقت،

. شوند می ساخته رودخانه بستر درون عميق ها شمع و شود می اندازی راه موقت طور به ،نيست مطلوب پل يک ساخت برای باال

 طريق از يا و آب در گل جزاير/  موقت های سيستم توسط يا است، شده ساخته قبال که اجرايی از حمايت با توان می را پل سپس

 .است شده ساخته( کمتر عميق های آب در ندرت به چند هر) بارگيرها

 استفاده Cofferdam تکنيک از مورد اين در. شود ايجاد( دريا يا رودخانه) عميق های آب سطح روی بر پل که است اين بعدی روش

 می خارج منطقه از مداوم طور به آب و شود می ساخته آب داخل در منطقه يک کردن محصور ديوار يک روش، اين در. است شده

. است رودخانه يا دريا ساز و ساخت محل که همانطور. شود می ساخته کوهورت داخل در( اه ستون) پل گذاری پايه آن، از پس. شود

 ساخت روش اين از استفاده با ها پل. کند بررسی را باال آب جريانهای تا است نياز مورد قاعده از خارج در ساعته 24 نظارت بنابراين،

 .باشند می سنگين بارهای حمل و قوی
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 :قه ایفونداسیون صندو

يک ساختار حائل ضد آب به عنوان پايه پل در  نام به اين فونداسيون.شود می ناميده اسکله فونداسيون عنوان به پی های صندوقه ای

ساخت و ساز سد بتنی، و يا برای تعمير کشتی استفاده می شود. اين فونداسيون يک جعبه توخالی پيش ساخته و يا استوانه می 

 .ندوقه ای استص پی گيری شکل آن نتيجه در است شده پر بتن با آن از پس و رفته فرو بهر زمين رد نظر در باشد که در اعماق مو

 آب های گستره ديگر و ها رودخانه زير در فونداسيون به نياز که ديگر های سازه و پل ساز و ساخت در اغلب  پی های صندوقه ای

 .برد فرو گيری قرار محل در و برد شناور بصورت کار سايت به توان می را يسونک محفظه که است اين دليل.شود می استفاده دارند

 استفاده فونداسيون اين از زمانی.شوند می نصب مختلف های روش از اما هستند، مشابه شمع پايه با ی های صندوقه ای در شکلپ

 يافت نارس سنگ ذغال مانند ضعيف مواد  آن يرز و باشد نداشته را خود سطح های اليه زير در کافی تحمل قدرت خاک که شود می

 صورت عميقی است که باالتر از سطح زمين ساخته شده است، و سپس تا سطح مورد نياز حفاری  های شالوده اين روش همانند .شود

ز آرماتور سوراخی در عمق زمين ايجاد می شود، و سپس با بتن اين حجم سوراخ شده پر می شد و ا برای ساخت کيسون .گيرد می

 پايينی های قسمت به را ساختمان بارهای برای داخل آن و بحث استحکام سازه فونداسيون استفاده می شود. فونداسيون های کيسون

 .رند(دا ای زنگوله حالت.)باشد می شکل زنگی اغلب که تر، پايين را خود دهد می انتقال خود
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 :عملکرد فونداسیون های کیسون

 بر بار يک که هنگامی و شود می ساختمان عمودی کت پيچيده حر از جلوگيری باعث ساختمان، زير خاک و سيستم فونداسيون

 درجه در را خود ساختمان از هايی بخش که افتد می  زمانی اتفاق اين. کند می پيدا نشست خاک اغلب وشد، می اعمال خاک خاک

تاثير قرار دهد. در مقابل،  تحت را ساختمان ساختار است ممکن آنها از برخی که ترک، آن نتيجه در که ببيند نشست از مختلف های

در برخی موارد نادر، خاک ممکن است دچار تورم، هل دادن ساختمان به سمت باال شود و در نتيجه مشکالت مشابه ای را به وجود 

 .م دهدآورد. بنابراين، سيستم فونداسيون بايد همزمان با خاک کار حمايت از ساختمان را انجا

 

 :انواع کیسون ها

. است باز باالی در و شده ساخته سنگين چوب از که هستند آب ضد جعبه جعبهای، کيسون های:  کيسون های جعبه ای (1

 .شوند می داده قرار آن در بنايی اسکله يک با نظر، مورد محل در سپس و شناور مناسب محل به کلی طور به آنها

 اين. گيرد می قرار شده حفاری سايت يک داخل در که محفظه ، شده حفاری ایکيسون ه :کيسون های حفاری شده (2

 .شود پرمی بتن با آن از پس و باشد می استوانه شکل در معموال

کيسون های شناور نيز به عنوان اسکله شناور شناخته شده و جعبه های پيش ساخته می باشد که  :کيسون های شناور (3

 .می شوند حفر بصورت استوانه ای

.. شوند می خشک بتن با پمپ بصورت کيسون های باز همانند يک پشته سد کوچک می باشد که ابتدا: کيسون های باز (4

 .شود می استفاده اسکله يک گيری شکل در کلی طور به روند اين

ساز  کيسون های پنوماتيک، جعبه ضد آب بزرگ و استوانه هستند که به طور عمده برای ساخت و :کيسون های پنوماتيک (5

 .زير آب استفاده می شود

 :مزایا و معایب کیسون ها

ظرفيت ، تساي متنوع شرايط سازگار با، سر و صدا کم و کاهش ارتعاشات، درسان می حداقل به نياز به شمع ها، اقتصادی بودن :مزایا

 باال بارگذاری محوری و جانبی

کمبود ، کمبود متخصصان در ساخت و ساز، خوب نيستبرای سايت های آلوده ، زسا و ساخت روش به حساس بسيار  :معایب

  بازرسان واجد شرايط
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 ::دوم بخش :: 

 های دال و تیر(ای )پلهای صفحهپل

 تخریب سرشمع ها واجرای شالوده ها

ميلی متر بيشتر  500تا  100بتن ريزی شمع های درجايز بسته به ميزان الودگی و شرايط ته ميله حفاری شده شمع ،در حدود 

ورت ميپذيرد.علت اين امر ،تماس اب و ساير الودگی های موجود در ته محل حفاری شده شمع با سطح بتن ريخته شده ص

ميباشد.وجود اين الودگی ها موجب تقليل ظرفيت و دوام بتن ميگردد.پس از خاک برداری محل اجرای شالوده ها،اين بتن های اضافه 

ميشود،قابل رويت ميباشد.همانطور که اشاره شد،بتن های اضافه سرشمع ها به علت ريخته شده که اصطالحا بتن سرشمع ناميده 

پس از تخريب سر شمع ها بتن مگر  اينکه از مقاومت و پايانی مناسب برخوردار نيستند.بايد چکش های هيدروليکی تخريب گردند.

آرماتور بندی شالوده کوله ها و پايه های ميانی  که يک بتن نظافتی ميباشد اجرا ميگردد.پس از اجرای بتن مگر ميتوان شروع به

  نمود.

الف(.برای اجرای ستون های پايه ميانی و همچنين کوله ها مطابق نقشه های اجرايی بايد ميلگرد های انتظار آنها را در موقعيت 

 مشخص شده  از سوی نقشه بردار در شالوده تعبيه نمود.

ت دايره و بيضی می باشد و اجرای آنها نيز مشکل است از اين رو جهت سهولت اجرا و ب(.اغلب مقطع اين ستونهای ميانی به صور

شده آرماتور گذاری اين  ساخته قبل از های شابلون از ميانی های جلوگيری از هر گونه خطا حتما بايد برای ميلگردهای انتظار ستون

 پايه ها استفاده نمود.

ی ميباشد که تراکم آرماتور در آنها باال است و امکان آرماتور بندی دو مرحله ای آنها به نکته قابل توجه در آرماتور بندی ستون هاي

دليل همين تراکم باالی آرماتور در مقطع ستون وجود ندارد زيرا باعث تجاوز نسبت فوالد در مقطع اين ستون ها از مقادير مجاز ايين 

عبيه آرماتور های انتظار در شالوده وهمپوشانی ميلگردهای اصلی  به اين ريشه نامه ای ميگردد.منظور از آرماتور بندی دو مرحله ای  ت

های انتظار ميباشد.در چنين مواقعی که اين امکان وجود ندارد بايد آرماتور بندی ستون ها به صورت يک مرحله انجام پذيرد.در اين 

نتظار آرماتور های اصلی در موقعيت اصلی خود به وسيله روش پس از اتمام آرماتور بندی شالوده ها  به جای تعبيه ی ريشه های ا

 ی شابلون های ساخته شده قرار ميگيرند.

 اجرای ستون ها و کوله ها

ريزی و قالب برداری شالوده ها ميتوان پايه های ميانی و کناری را اجرا نمود  اولين مرحله پس از اجرای شالوده  نپس از اتمام بت

اشد نکته قابل تامل در مورد خم و برش آرماتور های قايم ستون ها در پايه های ميانی بيش از يک ستون آرماتور بندی ستون ها ميب

وجود شيب عرضی عرشه است که معموال موجب تغييرات ارتفاع  در اين ستون ها ميگردد لذا ترازهای ارتفاعی هر ستون به صورت 

ای اجرايی  از نقشه های اجرايی استخراج شود و پس از خم و برش در مستقل بايد با در نظر گرفتن شيب عرضی عرشه از نقشه ه

با توجه به محدوديت های ابعادی تير سر ستون که در تراز زير عرشه  تمام اين ستون ها  موقعيت خود بر روی شالوده نصب گردد.

استای اعمال خم به گونه ای به عمل آيد در برميگيرد  می بايست دقت کافی در هنگام خم انتهايی ميلگردهای قايم ستون ها  در ر

که طول اين خم  از بعد تير سرستون تجاوز نکند.گام بعدی در آرماتور بندی  ای ستون ها اجرای آرماتور های عرضی ميباشد.آرماتور 
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بندی ستون ها های عرضی معموال برای افزايش شکل پذيزی سازه  به صورت مارپيچ طراحی و اجرا ميگردند پس از تکميل آرماتور 

قالب بندی ميشوند و پس از شاغول نمودن قالب ها تا تراز زير تير سرستون بتن ريزی ميشوند.همواره با کنترل مجدد صورت گرفته 

 بر روی ستون ها  پس از اتمام بتن ريزی  بايد از شاغول بودن آنها  اطمينان حاصل نمود.

سر ستون ميرسد.تير سرستون با دربر گرفتن مجموعه ستون های واقع در يک پس از اجرای ستون های ميانی نوبت به اجرای تير 

پايه ميانی  نشيمنی برای عرشه ايجاد می کند.تيرهای پيش ساخته اصلی عرشه با قرار گرفتن بر روی نشيمن های تعبيه شده بر 

وضيع بار وارد بين ستون ها است و در نهايت روی اين تير سرستون بار وارد بر عرشه را به ان منتقل ميکنند. وظيفه تير سرستون ت

 از طريق ستون ها به شالوده انتقال ميابد.

 

 تير سر ستون

آرماتور بندی کوله ها نيز مشابه پايه های ميانی پس از اتمام شالوده ها شروع ميشود.در جهت تسريع در روند اجرای پروژه معموال با 

النی بودن زمان عمليات قالب بندی  اين فعاليت به صورت همزمان با آرماتور بندی کوله توجه به سطح زياد قالب بندی کوله ها و طو

ها  در برنامه زمان بندی پروژه در نظر گرفته ميشود به عبارتی قالب ها همزمان با آغاز آرماتور بندی کوله ها روی زمين اماده ميشوند 

می باشند به منظور   PVCقبل از بتن ريزی بايد لوله هايی که از جنسو پس از اتمام آرماتور بندی توسط جرثقيل نصی ميگردند.

زهکشی پشت کوله ها درون کوله تعبيه گردد.پس از کنترل ترازهای ارتفاعی و اطمينان از قالب بندی صورت گرفته عمليات بتن 

 ريزی کوله ها آغاز ميگردد.

 ساخت شاه تیرها

تير محسوب ميشوند.در اين سيستم سازه ای عرشه به -زيت های پل با سيستم دالساخت شاه تيرهابه صورت پيش ساخته يکی از م

دليل طوالنی بودن پروسه ساخت شاه تيرها برای تسريع در روند اجرای پروژه بايد در مراحل آغزين شروع به ساخت اين شاه تيرها 

ابر  بارهای مرده نشی از وزن قالب بندی وزن آرماتور نمو. با توجه به وزن زياد اين اعضا وجود يک پلت فرم مستحکم و مقاوم در بر

ها و همچنين وزن بتن تازه امری ضروری به نظر ميرسد.از آنجايی که مطابق مشخصات فنی  می بايست اين اعضا داری يک پيش 

Etabs-SAP.ir

http://Etabs-SAP.ir


قالب کف تير با قرار خيز  )خيز منفی( باشند بهتر است بخشی از اين خيز را  در هنگام تسطيح و بتن ريزی پلت فرم اعمال نمود.

گيری بر روی اين پلت فرم  دارای مقداری پيش خيز ميگردد و اين امر به نقشه بردار کمک ميکند تا به راحتی بقيه ی خيز منفی را 

 در مواردی که در مواردی که از فضای بين شاه تير ها برای عبور تاسيسات استفاده ميشود درهنگام قالب بندی کف تير اعمال نمايد.

 بايد صفحاتی از جنس فوالد را در بدنه ی شاه تير ها تعبيه نمود تا با استفاده از آنها بتوان  ساپورت های نگه دارنده تاسيسات را  به

عرشه پل متصل نمود.پس از کنترل خيز تيرها ونصب اين صفحات فلزی اتصال  به منظور بلند کردم و جابجايی شاه تيرها ميبايست  

آرماتورهای کششی شاه تيرها به جهت پيوستگی با ديافراگم ها قدری بلندتر از طول  و انتهای آنها در نظر گرفت.حفره هايی در د

قالب بندی  در نظر گرفته ميشوند تا پس از نصب پيوستگی بين شاه تيرها و ديافراگم ها را تامين نموده و در هنگام بتن ريزی 

 ند.ديافراگم ها در اين تيرهای عرضی مدفون شو

پس از تکميل آرماتوربندی  قالب بندی و رعايت کليه ی جزييات بيان شده می توان شروع به بتن ريزی شاه تيرها نمود.الزم به ذکر 

است با توجه به نقش اساسی اين شاه تيرها  در انتقال بارهای عرشه به تکيه گاه های طرفين بايد دقت کافی در عمل اوری بتن اين 

 اعضا صورت پذيرد.

تير برای دهانه های بلند داری صرفه ی اقتصادی باشند شاه تيرهای بتنی اين عرشه ها -به منظور اينکه اجرای پل های با عرشه دال

به صورت پيش تنيده طراحی و اجرا ميگردند.اين پيش تنيدگی ميتواند به صورت پيش کشيده يا پس کشيده در نظر گرفته 

در اين روش پس از آرماتور بندی  غالف هايی برای عبور تاندون  نوع پس کشيده استفاده ميکنند. شود.معموال به دليل سادگی اجرا از

ها  مطابق با نقشه های اجرايی  در طول شاه تير تعبيه ميگردد که پس از بتن ريزی شاه تير تاندون ها را از داخل اين غالف ها عبور 

کنترل شده و به وسيله ی گيره هايی در دو انتهای شاه تير  ثابت نگه ميدهند.سپس اين تاندون ها توسط جک هايی به صورت 

در نهايت پس از اتمام اين فرايند با تزريق گروت به درون غالف کاگذاری شده در شاه تير فضای خای باقيمانده پر  داشته ميشوند.

اعضا بر روی پايه های ميانی و کاری بايد انها را پس از اتمام ساخت شاه تيرها و در زمان برنامه ريزی شده برای نصب اين  ميشود .

اگر سيستم سازه ای عرشع از نوع مرکب و به صورت شاه تير فلزی  از کارگاه محل ساخت به محل نصب بر روی پايه ها منتقل نمود.

 و دال بتنی باشد شاه تيرهای فلزی بايد در کارگاه های تخصصی  توليد تير ورق ساخته شوند.

 

 های فلزیشاه تير 
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 بلند کردن و جابجایی شاه تیرها

تير به شمار می رود.اين اعضای پيش ساخته عالوه بر اينکه تکيه -شاه تير پيش ساخته يکی از اجزای مهم در پل با سيستم دال

هده دارند و با گاهی برای دال عرشه محسوب ميشوند وظيفه ی انتقال بارهای وارد بر عرشه به تکيه گاه های طرفين خود را نيز بر ع

توجه به ابعاد و اندازه يشاه تيرها داراری وزن زيادی هستند در نتيجه بايد بلند کردن اين اعضا به گونه ای انجام پذيرد که اسيبی به 

 اين قطعات وارد نشود. سه روش استاندارد برای بلند کردن اين اعضا وجود دارد:

  استفاده از صفحات اتصال (1

  استفاده از قالب (2

 بيه حفرهتع (3

پس از اجرای کوله ها پايه های ميانی و سکوهای نصب بالشتک های االستومتری )نوپرن ها( بايد مطابق نقشه های اجرايی  نوپرن 

ها را در موقعيت اصلی خود بر روی سکوهای نصب اين قطعات قرار داد.اين بالشتک ها نشيمنی بر روی پايه های طرفين  برای شاه 

 فراهم ميکنند.تيرهای پيش ساخته 

 ای کالف های عرضی یا دیافراگم هااجر

تيرهای نسبتا صلبی راکه درجهت عرضی نسبت به امتدادطولی دردو انتهای شاه تيرهای پيش ساخته به منظور مقابله بانيروهای 

 جانبی وحفظ شکل هندسی عرشه اجرا می شوند،دراصطالح  کالف عرضی ياديافراگم می نامند.

رحله ساخت شاه تيرها نيز اشاره شد طول آرماتورهای کششی شاه تيرها قدری بزرگ تر از طول قالب بندی آن ها همان طور که درم

کالف های عرضی قرارگيرد وپيوستگی بين شاه تير و درنظر گرفته می شود تادر مرحله اجرای ديافراگم ها اين طول مازاد درون 

تير ويا جعبه ای ،پيش بينی ديافراگم درانتهای عرشه الزامی است  مگر -ستم دالدرپل های باسي کالف های عرضی را تامين نمايد.

آنکه به کمک آزمايش ويا تحليل سازه بتوان نشان داد که عدم پيش بينی آن ها مشکلی به لحاظ پيچش ويا تغيير شکل ها درسازه 

متر 12بينی ديافراگم های عرضی با فواصل حداکثر متر،پيش 12ايجاد نمی کند.الزم به ذکر است درپل های باطول دهانه بيشتراز 

از يکديگر درطول دهانه تيرها،ترجيحا درمحل بيشترين مقدار لنگر خمشی مثبت ،الزامی است، مگر آنکه بتوان با کمک آزمايش ويا 

نصب شاه تيرها برروی پس از تحليل سازه نشان داد که عدم پيش بينی اين ديافراگم ها مشکلی درپخش عرضی بارها ايجاد نمی کند.

ارتفاع ديافراگم درنظر گرفته می شوند تا پس از بتن  پايه های  ميانی وکناری،بايد نسبت به اجرای کالف های عرضی اقدام نمود.

ريزی، بخشی ازآن ها از سطح فوقانی ديافراگم بيرون بماند تادرمرحله اجرای آرماتوربندی دال عرشه، پيوستگی بين دال وديافراگم 

اجرای ديافراگم  برروی کوله بايد به گونه ای صورت پذيرد که بين ديافراگم وسطح ديوار عقبی کوله، فاصله ای ايجاد  ا تامين نمايند.ر

گردد.اين فاصله به عنوان درز انبساط پل درنظر گرفته شده وديوار عقبی کوله نيز به منظور ايجاد نشيمنی برای دال دسترسی اجرا 

اجرای ديافراگم درمحل تعبيه درز انبساط قابل مشاهده می باشد.قالب بندی اين فضا که به قالب بندی درز انبساط  می گردد. جزئيات

درپل های مرکب که از شاه  موسوم است،معموال توسط بلوک هايی به ضخامت درز انبساط وازجنس پلی استايرن صورت می پذيرد.

 رشه به تکيه گاه های طرفين استفاده می شود.بايد ازديافراگم های فوالدی استفاده نمود.تيرهای فوالدی  برای انتقال بارهای وارد برع

فضای بين شاه تيرهای پيش ساخته درپل های دال تيربايد قالب بندی شود تا بتوان آرماتوربندی دال عرشه را آغازنمود.اين قالب 

 الدی،قالب چوبی،فلزی و.....انجام می شود.بندی معموال با استفاده از پريدال،ورق های ذوزنقه ای عرشه فو
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 پریدال:

دادن چند تيرچه که توسط يک دال بتنی  يکی ديگر از روش های رايج قالب بندی عرشه ،استفاده از پريدال می باشد.ازکنار هم قرار

ند.ابعاد پريدال ها درجهت ميلی متر به هم متصل شده اند،قطعه ای به وجود می آيد که به آن پريدال می گوي50به ضخامت معموال 

د درمرحله ساخت هم راستا با امتداد طولی شاه تيرها برابر يک متر ودر جهت عمود براين مسير،برابرفاصله بين شاه تيرها می باش

شاه تيرها بايد نشيمنی به اندازه ضخامت پريدال ها درلبه های فوقانی شاه تيرها تعبيه شود تا ضمن برخورداری از عملکرد مناسب 

برای سرعت بخشيدن به روند اجرای ساخت پل ،بهتر است  به دليل قرارگيری صحيح ،موجب کاهش ضخامت  دال عرشه نيز نگردند.

ساخت شاه تيرها،اين قطعات نيز توليد شوند. نمونه ای ازيک پريدال به همراه پالن جانمايی و جزئيات ساخت نشان  که هم زمان با

 داده شده است.

 

 پريدال

 ورق های عرشه فوالدی )متال دک(:

ده می شوند،سرعت ورق های متال دک يا عرشه فوالدی، نوع ديگری از قطعاتی هستند که به منظورقالب بندی بين شاه تيرها استفا

درهنگام تهيه اين ورق ها باتوجه به ضخامت زياد دال عرشه ووزن باالی  باالی اجرا،مهم ترين مزيت اين قطعات محسوب می شود.

بتن تازه،بايد به ظرفيت باربری آن ها توجه ويژه ای نمود.ضخامت وارتفاع موج های ورق عرشه فوالدی بايد متناسب با ضخامت دال 

ن شاه تيرها انتخاب گردد.جهت موج ها حتما بايد به صورت عرضی نسبت به امتداد طولی شاه تيرها قرارگيرد ودوانتهای وفاصله بي

 آن ها نيز به شاه تيرها متصل شود.

 دال عرشه:

 شه نمود.پس از اجرای ديافراگم ها وتکميل  قالب بندی بين شاه تيرهاوکنسول های طرفين،می توان شروع به آرماتوربندی دال عر

.همان گونه که معموالبتن ريزی ديافراگم ها برای تثبيت موقعيت قرارگيری شاه تيرها،بالفاصله پس از نصب آن ها صورت می پذيرد

قبال اشاره شد،ارتفاع خاموت ديافراگم ها برای تامين پيوستگی بين دال وديافراگم ،قدری بلند تر از ارتفاع ديافراگم درنظر گرفته می 

س از اتمام آرماتوربندی دال عرشه ،بايد ازاجرای دقيق آن ها مطابق نقشه ها،اطمينان حاصل نمود .پوشش محافظ ميلگردهای پ شود.
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تحتانی ،توسط فاصله دهنده هايی از جنس بتن وياقطعاتی ازجنس پالستيک فشرده که با نام اسپيسر شناخته می شوند،تامين می 

پس از اتمام آرماتوربندی،نقشه برداردرفواصل  ح اجرا ،لقمه بتنی ياکاور بتنی ناميده می شوند.فاصله دهنده های بتنی دراصطال گردد.

مختلفی اقدام به پياده سازی تراز های سطح تمام شده بتن می کند.هرچه فاصله بين اين نقاط راهنما کمتر باشد بتن ريزی دال 

محل های جمع آوری آب های سطحی روی  يشتری صورت می پذيرد.عرضه که با کمک گرفتن ازاين نقاط انجام می شود با دقت ب

عرشه،توسط نقشه بردار مشخص می شود وغالف هايی برای عبور اين تاسيسات ،قبل ازبتن ريزی درعرشه کنار گذاشته می شود.يکی 

دی اين درزها با فوم های پلی ديگر ازکارهايی که قبل از بتن ريزی عرشه بايد صورت پذيرد،اجرای جزئيات درزهای انبساط وقالب بن

حال پس انجام کليه موارد فوق می توان اقدام به بتن  استايرن می باشد که درادبيات فنی،قالب بندی درز انبساط اطالق می شود.

 ريزی دال عرشه نمود حتی االمکان بايد سعی شود،بتن ريزی عرشه دريک مرحله اجرا گردد وبه دليل ضخامت کم اين دال، تدابير

 الزم برای عمل اوری بتن آن از ساعاتی پس از شروع بتن ريزی انديشيده شود.

 دال های ضربه گیر)دال های دسترسی یا پیش دال(:

حرکت هرنوع وسيله نقليه درهنگام ورود به عرشه ايجاد ضربه می کند،اين ضربه ها قبل ازورود به عرشه،توسط دال های دسترسی 

دال نيز ناميده می شوند تا حدودی مستهلک می شوند.اين امر موجب می گردد تا وسايل نقليه بايک که دال های ضربه گير وياپيش 

سرعت يکنواخت وارد عرشه پل شوند .يکی ديگر از وظايف  اين دال های دسترسی حذف سرباردر طراحی کوله ها است که دردستيابی 

 به طراحی اقتصادی تر کوله ها نقش بسزايی ايفا می کند.

از اجرای اين قطعات ضروری است محل های اجرای دال های ضربه گير،آبگيری وتوسط غلتک های راه سازی به خوبی متراکم  قبل

وکوبيده شود تا از نشست های احتمالی آتی جلوگيری به عمل آيد.پس از اجرای يک اليه بتن مگر،ايزوالسيون اين ناحيه انجام می 

دال دسترسی می باشد.دربعضی موارد وابسته به نظر طراح امکان ايزوالسيون پيش دال ها هم شود ومحل مذکور آماده آرماتوربندی 

زمان با ايزوالسيون عرشه وجود دارد.روش ايزوالسيون نيز متناسب  با شرايط  محيطی محل احداث پل انتخاب می شود.سطوح بتنی 

های خورنده  هستند ،بايد با يک دست اندودقيری  ويا يک اليه  مثل ديوار سطح پشت کوله ها،شالوده ها و.....که در تماس با محيط

 ايزوگام، پوشيده شوند.

 درز انبساط وشیوه اجرا:

همان طور که قبال اشاره شد فضای بين ديافراگم های بتنی وديوار پشت کوله،به عنوان درز انبساط شناخته می شود.اين فاصله برای 

عرشه به علت تغييرات دما، اثر ترمز وسايل نقليه ،اثرزلزله و...در عرشه پل ها تعبيه می  جلوگيری از آسيب های ناشی از جابجايی

است بستگی  به دمای زمان ساخت پل دارد.طبيعتا اگر تعبيه درز انبساط درفصول  c که باحرف مقدار فاصله اين درزهای انبساط شود.

به  حالتی که درفصول گرم سال احرا می گردد،درنظرگرفته می شود.سرد سال انجام پذيرد،برای آن اندازه های بيشتری نسبت به 

قبل از اجرای آسفالت عرشه  منظور بهره برداری از پل ،بايد درزهای انبساط عرشه،توسط الستيک های درز انبساط  پوشيده شود.

درطرفين اين الستيک های درز انبساط ميلی متر وبا ارتفاعی برابر ضخامت الستيک درز انبساط  20بايد الوار های چوبی به ضخامت 

نصب گردند .وظيفه اين الوار های چوبی،محافظت از الستيک های درز انبساط ،درهنگام اجرای آسفالت عرشه می باشد.الوار های 

است  جزئياتی که تاکنون اشاره گرديده چوبی بايد پس از اجرای آسفالت عرشه ،برداشته شود وجای آن ها رابا ماستيک پر نمود.

مربوط به اجرای درز انبساط درمحل پايه های کناری )کوله ها(می باشد.در پل های با تعداد دهانه های زياد اين درزهای انبساط 

 تير( نيز اجرا می گردند.-)به جز پل های دال درمحل پايه های ميانی ويادر وسط دهانه ها
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 ::سوم بخش :: 

 هاپیش تنیدگی در پل

 پیش تنیدگی

آيد به مقدار ی را که به علت تاثير نيروهای خارجی بوجود میتنش تا است جسم يک در داخلی تنش ايجاد از عبارت گیپيش تنيد

اثر بارهای در  که باشدمی هايیتنش با مخالف به معنای ايجاد تنش های دائمی تنيدگی پيش يا به عبارت ديگر ،مورد نياز خنثی کند

 .است بتن پيش تنيده در تنيدگی پيش د شد. عمده ترين کاربردبهره برداری در سازه ايجاد خواهن

 

 کيفيت از بايد پلها اين جهت مصرفی مصالح مسلح امروزه اغلب پلهای بزرگ از بتن پيش تنيده ساخته می شوند، اما برخالف بتن

 استفاد فوالد و است فشاری خوب بسيار مقاومت دارای که بتن از مسلح بتن مانند نيز تنيده پيش بتن در باشند برخوردار خوبی بسيار

 حالی در کند می اومتمق کشش مقابل در فوالد و فشار مقابل در بتن آن در که است فوالد اما بتن مسلح ترکيبی از بتن و شود می

 .نمايد می تحمل را شده ايجاد فشاری و کششی تنشهای تنهايی به بتن مکانيکی عمل يک انجام با تنيده پيش بتن در که

سازه های اقتصادی تری طراحی و اجرا شده است. استفاده از مصالح پر مقاومت موجب کاهش مقطع اين روش  امروزه با بکارگيری

بار مرده قسمت عمده ای از بارهای طراحی  يی کهآن کاهش کلی بار مرده سازه ها شده است. در طراحی اعضا عرضه اعضا و متعاقب

پل های دهانه بلند اين مطلب حائز اهميت زيادی است. در چنين پل هايی بار مرده عرشه لنگر های  مانند ،را تشکيل می دهد

يد، همچنين قسمت عمده بار وارد بر پايه ها و فونداسيون ها ناشی از وزن بزرگتری را در مقايسه با بارهای طراحی ايجاد می نما

 با مقاومت فشاری باال و همچنين فوالد های پر مقاومت موجب طراحی اعضای پيش تنيده روسازه می باشد. استفاده از پل های

 ظريف تری شده است. 

مت فشاری باالتری نسبت به اعضای بتن آرمه معمولی می باشد. بتن مورد استفاده برای سازه های پيش تنيده اصوال، دارای مقاو

 کیلوگرم 560تا  280 برای اعضای پيش تنيده در حدود ASTMروزه استوانه ای استاندارد  28حدود مقاومت فشاری برای نمونه 

بر کیلوگرم  280تا  210د بر سانتيمتر مربع است، در صورتيکه برای اعضای معمولی بتن آرمه حدود اين مقاومت مشخصه، در حدو

سانتيمتر مربع می باشد. استفاده از بتن با مقاومت باال در اعضای پيش تنيده می تواند دارای مزايای مختلفی باشد. که برخی از آنها 

 به قرار زير است:
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ه بخش عمده عمده ترين مزيت بتن پيش تنيده پوشش دادن به دهانه های بزرگ می باشد، در چنين دهانه هايی بار مرد (1

ای از بار های طراحی را تشکيل می دهد. با بکارگيری مقاومت باالتر می توان اعضای ظريف تری طراحی نموده و به طرح 

 اقتصادی تری دست يافت.

در اعضای پس کشيده )خصوصا در پل ها( در محل مهاری تاندون ها، تنش لهيدگی در زير صفحات مهاری بسيار باال می  (2

ران اين مسئله يا بايد سطح صفحات مهاری را افزود يا مقاومت عضو را باالتر بدست آورد. که معموال مورد باشد. برای جب

 دوم انتخاب می گردد.

 اعضای پیش تنیده می توانند به یکی از دو شیوه زیر ایجاد شوند:

 شيوه پيش کشيدگی  (1

 شيوه پس کشيدگی (2

 زیر است: ساخته شدن یک عضو پیش کشیده به اختصار شامل موارد

ابتدا قالب عضو آماده شده و تاندون های پيش تنيدگی در طول قالب، در مسير طراحی شده قرار می گيرند. پس از آن  (1

 تاندون ها تا حد مورد نياز تحت کشش واقع می شوند. 

 تاندون های کشيده شده در مرحله قبل از هر دو سو در دو تکيه گاه ثابت مهار می شوند. (2

 انجام شده و پس از آن مرحله عمل آوری بتن صورت می گيرد.بتن ريزی عضو  (3

ن تاندون ها و بتن ريخته شده، يپس از رسيدن مقاومت بتن به حد مورد نياز و بوجود آمدن چسپندگی و اتصال کافی ب (4

 گيره ها آزاد می گردد و نيروی موجود در فوالدهای تحت کشش به بتن انتقال داده می شود.

ور جلوگيری از آسيب ديدن قالب ها، معموال قبل از مرحله چهارم قالب ها باز شده اند. با رسيدن مقاومت به در اين شيوه بمنظ

 مقاومت نهايی می توان آن ها را برای تحمل بار های مورد نظر به محل تهايی برده و نصب نمود.

د می شوند. مسئله حمل نقل ايجاب می کند که طعات پيش کشيده از نوع پيش ساخته بوده و در کارخانه ها بصورت انبوه توليق

غلب دارای دارای حداکثر طول مشخصی باشند. در پيش کشيدگی شکل دادن به تاندون ها دشوار خواهد بود بنابراين تاندون ها ا

 .مسير ساده ای می باشند

 ساخته شدن یک عضو پس کشیده به اختصار شامل موارد زیر است:

فوالد های معمولی جای داده می شوند. پس از آن غالف های توخالی در مسير های پيش بينی ابتدا در داخل قالب عضو،  (1

شده برای تاندون ها قرار گرفته و به آرماتور های معمولی مهار می شوند، تا در هنگام بتن ريزی جابجا نگردند. اين غالف 

 نظر را تامين می کنند. ها پس از سخت شدن بتن فضای کافی جهت عبور تاندون ها، در مسير مورد

 بتن ريزی عضو انجام شده و پس از آن مرحله عمل آوری بتن صورت می پذيرد. (2
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پس از رسيدن مقاومت بتن به حد مورد نياز فوالد های پيش تنيدگی موجود در درون غالف ها کشيده شده و نيروی  (3

نيروی اعمالی را به صفحات مهاری انتقال داده بوجود آمده در آنها توسط گيره های مخصوص مهار می گردد. اين گيره ها 

 و آنها نيز نيرو را در سطح بتن توزيع می نمايند.

برای آنکه اتصال کامل تری بين بتن و تاندون های پيش تنيدگی ايجاد گردد معموال در اين مرحله دوغاب سيمان تحت  (4

 فشار زياد به درون غالف ها تزريق می شود. 

ه مقاومت نهايی می توان آنها را برای تحمل بار مورد نظر به محل برد. اعضای پس کشيده می توانند در با رسيدن مقاومت عضو ب

کارخانه ها به صورت پيش ساخته توليد شده و يا در محل کار به صورت درجا بتن ريزی شوند. با توجه به شکل پذيری غالف ها، در 

رای فوالدهای پيش تنيدگی وجود دارد. با توجه به آنکه بار های خارجی غالبا اين شيوه امکان استفاده از مسير های متنوع تری ب

 دارای دياگرام لنگر سهمی شکل اند، در اين شيوه معموال مسير تاندون ها بصورت سهمی انتخاب می گردد:

 اتالف های نیروی پیش تنیدگی را، به طور کلی می توان به شش گروه زیر تقسیم بندی نمود:

 هنگام رها سازی کابل ها کمی از انرژی تلف می شود. :ناشی از سر خوردن تاندون ها در گيره مهاری اتالف های (1

 اتالف های اصطکاکی، ناشی از وجود انحناهای عمدی يا غيره عمدی در مسير تاندون های پيش کشيدگی  (2

حدودی جمع می شود که اين بتن به دليل تنش های وارده تا  :(ESاتالف های ناشی از کوتاه شدن االستيک بتن ) (3

 بعث کم شدن انرژی در کابل های می شود.

: بتن طی زمان در اثر تنش ثابت تغيير کرنش می دهد، در نتيجه کم شدن انرژی (CRاتالف های ناشی از خزش بتن ) (4

 کابل ها می شود.

در بتن، نيرو فشاری وارده در اثر تبخير آب و به وجود آمدن فضای خالی : (SHاتالف های ناشی از جمع شدگی بتن ) (5

 باعث جمع شدن بتن می شود در نتيجه نيرو موجود در کابل ها کاهش می يابد.

تاندون ها در کرنش ثابت تغيير تنش ميدهند به اين  :(REاتالف های ناشی از وادادگی در تاندون های پيش تنيدگی ) (6

تاندون ها ثابت است تنش فشاری وارده به بتن  پديده وادادگی می گويند، اين باعث می شود پس از مدتی که کرنش

 توسط تاندون ها کاهش يابد.

 :فوالد پیش تنیدگی

پيش تنيدگی استفاده می شود که  (Bar) يا ميلگرد (Wire) ، سيم (Strand) جهت اعمال نيروی پيش تنيدگی به بتن از کابل

شوند. برای اصالح مشخصات فوالد و تهيه فوالد پيش تنيده  بصورت تک رشته ای يا در گروهی در قطعات پيش تنيده قرار داده می

 :عمليات مختلفی روی آنها انجام می شود. اين عمليات به شرح زير است

 سرد کشیدگی (Cold Drawn):  در اين عمليات فوالد پيش تنيدگی برای چند روز تحت کشش مستمر قرار می گيرد

 .ده و مقاومت آن افزايش می يابدو از اين طريق چيدمان کريستالی دچار تغيير ش

Etabs-SAP.ir

http://Etabs-SAP.ir


 تنش زدایی (Stress Relieving):  درجه سانتيگراد و کاهش آرام دما  350تنش زدايی از طريق افزايش دما تا حدود

شکل پالستيک پس  تغيير صورت می گيرد. در اين عمليات محدوده ارتجاعی فوالد پيش تنيدگی افزايش يافته اما فاصله

 .يابد از جاری شدن کاهش می

 کاهش وادادگی (Low Relaxation):  درجه سانتيگراد حين کشش آنها  350اين عمليات با گرم کردن فوالد تا مرز

کرنش فوالد را اصالح  –صورت می گيرد. اين عمليات با کاهش تغيير شکل پالستيک پس از جاری شدن، منحنی تنش 

 .می کند. بعالوه وادادگی فوالد به شدت کاهش می يابد

رشته مفتول داشته باشد، اما در حال حاضر مرسوم ترين شکل برای استفاده از فوالد پيش  50های پيش تنيدگی می تواند تا ابلک

تنيدگی، کابلهای پيش تنيدگی هفت رشته ای است. کابلهای پيش تنيدگی با جکهای هيدروليکی کشيده شده و توسط گوه های 

استانداردهای مختلفی برای کابلهای پيش تنيدگی وجود دارد، اما در کشور ما معموال  .شوند فوالدی در مهارهای انتهايی، گرفته می

 270و  250گيرد. مطابق اين استاندارد، کابلهای پيش تنيدگی در دو رده ورد استفاده قرار میم ASTM   A416استاندارد آمريکايی

کيلوگرم بر سانتيمتر مربع می باشد.  18600برابر  270و رده 17250برابر  250تقسيم بندی می شوند. مقاومت نهايی کابلهای رده 

شوند. کابلهای با وادادگی کم پس از کشش و در دراز توليد می و با وادادگی کم کابلهای پيش تنيدگی در دو دسته تنش زدايی شده

ند و کابلهای تنش زدايی شده صرفاً در مدت افت کمتری دارند. در حال حاضر اين کابلها بصورت معمول در کارها استفاده می شو

 24/15و  70/12، 11/11، 53/9، 94/7، 35/6در شش سايز  250مطابق استاندارد آمريکايی کابلهای رده  .موارد خاص کاربرد دارند

 توليد می شوند.  24/15و  70/12، 11/11، 53/9در چهار سايز  270و کابلهای رده 

 :ش تنیده، از نظر شکل ظاهری عموما در سه نوعکابل های مورد استفاده در بتن پی

  (Uncoated PC Strand) بدون روکش .1

  (Unbounded PC Strand) روکش دار آزاد .2

 .شوندتقسيم بندی می (Epoxy coated PC Strand) روکش دار ثابت .3

  (Uncoated PC Strand) :کابل بدون روکش

ها باشد. از اين کابلرشته مفتول موجود می 7يا  3، 2ش آن بوده که به صورت متداولترين نوع کابلهای پيش تنيدگی، نوع بدون روک

 نيلينگ و( … و  های با دهانه های بزرگها، مخازن، شاه تيرها و سقفبه طور گسترده جهت ايجاد پيش تنيدگی سازه های بتنی )برج

 .گيردمی قرار استفاده مورد  (خاکبرداری ديواره تحکيم)
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  (Unbounded PC Strand) : ارکابل روکش د

باشد. بين کابل و روکش، يک اليه گريس جهت حرکت آزاد کابل های پيش تنيدگی دارای يک روکش پلی اتيلن میاين نوع کابل

شوند. در داخل روکش و همچنين محافظت از کابل در برابر خوردگی، وجود دارد. روکش اين کابل ها در رنگ های مختلف توليد می

ستفاده از اين نوع کابلها بدليل داشتن روکش، در هنگام اجرا نيازی نصب غالف و تزريق گروت وجود ندارد که اين امر موجب با ا

 .شودافزايش سرعت و راحتی کار می

ند و توان گفت، از اين کابل ها در ساخت سازه های بتنی با بتن درجا ريز مانند سازه های عريض با دهانه های بلبه طور کلی می

ها، مخازن های بتنی، پلها در دالشود. از جمله کاربردهای اين کابلهمچنين در برخی قطعات پيش ساخته بتنی خاص استفاده می

 …ها، باند فرودگاه و و گنبدهای بتنی، در کف يا سقف استاديوم های ورزشی، لوله های آب فشار قوی بتنی، سازه های دريايی، برج

 .باشدمی

 

 

  (Epoxy coated PC Strand) :پوشیده با روکش اپوکسیکابل 

های پيش تنيدگی با روکش اپوکسی در چند سال گذشته توانسته است جايگاه مناسبی پيدا کند. اين کابل ها دارای يک روکش کابل

شدن از کابل، همراه با باشد که به کابل چسبيده است و در هنگام کشيده شدن، بدون ترک خوردن و يا جدا از جنس پلی اتيلن می

کابل کشيده می شود. از اين کابلها در مناطقی که دارای محيطی با خورندگی باال هستند و کابل نياز به محافظت زياد دارد، استفاده 

شود. مانند سازه های پيش تنيده دريايی که معرض خوردگی و برخورد امواج دريا هستند، تثبيت ديواره خاکبرداری و سقف می

 .ادن در محيط های دارای خاک خورندهمع
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. 

 :جک و پمپ

در سيستم های پس کشيده و پيش کشيده برای کشش فوالد پيش تنيده از جک و پمپ استفاده می شود. در قطعات پس کشيده 

در سيستم جک ها به روی بتن سخت شده قرار می گيرند تا با استفاده از عکس العمل ايجاد شده فوالد را تحت کشش قرار دهند. 

های پيش کشيده جک ها روی قالب يا ديواره دور قالب قرار گرفته و به آنها تکيه می کنند. به علت سادگی در نحوه ی استفاده، 

جک های هيدروليکی کاربرد بيشتری نسبت به جک های دستی يا جک های برقی دارند. معموالً از جک های دستی زمانی استفاده 

روی پيش تنيدگی مورد نياز است. جک ها معموالً از يک يا دو پيستون تشکيل شده که به يک پمپ می شود که مقدار کمی ني

 .تن هستند 1000الی  3هيدروليکی و شير کنترل کننده متصل شده اند. بازوها دارای ظرفيت های متفاوتی در محدوده 

 

 :مهار انتهایی

 :ه يکی از زوشهای زير صورت می گيردمهار شدن فوالد پيش تنيدگی داخل قطعه بتنی معموالً ب

 مهار کردن با تکيه بر عملکرد گوه و اتصال اصطکاکی آن به کابل 

 مهارهای دکمه ای( پرچ کردن انکوريج به انتهای کابل( 
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 )پيازی کردن يا افشان کردن کابل داخل بتنی )بدون نياز مهار انتهايی 

وم يا بر مبنای عملکرد گوه ای يا مهارهای دکمه ای گسترش پيدا کرده سيستم های مهار انتهايی زيادی بر اساس روش اول و د

اند.در مورد مزايای هر کدام از اين سيستم ها نسبت به همديگر، بيش از توجه به اصول حاکم بر عملکرد آنها بايد به شکل کاربردی 

توجه در قياس با ساير روشها،کاربرد زيادی پيدا  روش سوم علی رغم عدم استفاده از مهار انتهايی و مزايای قابل آنها توجه نمود.

مهارهايی که بر عملکرد گوه ای استوار هستند توسعه بيشتری پيدا کرده اند.در اين  در ميان سه نوع مهاری اشاره شده، نکرده است.

نتها به صفحه ای متکی بر نوع مهار انتهايی، قطعه مخروطی شکلی وجود دارد که کابل يا کابل ها از داخل آن عبور کرده و در ا

مخروط ختم می شوند. کابل ها روی اين صفحه توسط گوه هايی مهار می شوند که شکل مخروطی و شيار داخلی آنها باعث نگه 

داشتن کابلها می شود. قطعه مخروطی شکل مهار انتهايی داخل قطعه ی بتنی مدفون می شود. معموالً موقعيت قرارگيری مهار 

عه ی بتنی يا در صورت نياز کمی عقب تر خواهد بود.اين مکانيزم سبب انتقال نيروی پيش تنيدگی به قطعه ی بتنی انتهايی لبه قط

 .خواهد شد
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 ::چهارم بخش :: 

 های کابلی و معلقپل

 کابلی هایپل

 

 در زيادی رواج ميالدی 1950 سال از اجرا نسبی سهولت باالخره و طرح اقتصاد زيبايی، ،سختی علت به کشيده کابل با های پل

 پل ی دهانه که است اين کشيده کابل با های پل رفتار بررسی در اساسی اصل.اند کرده پيدا بلند و متوسط های دهانه ی محدوده

 .شود می گرفته متعددی نقاط در اند شده نصب بلند ی پايه يک به که متعددی های کابل توسط

 کابلی های پل از استفاده داليل

 (.کندمی تحمل را کششی نيروی فقط)  دارد را ایسازه رفتار ترينخالص  

 برند می بهره خود مقاومت تمام از. 

 (طبيعی فرم. )است بازده پر فرمی و گرفته شکل خودی به خود هاآن فرم 

 (هستند اقتصادی غير کوچک دهانه در) بزرگ هایدهانه روی سبک پوشش ايجاد امکان 

 فوالد صنعتی توليد 

 دهندمی تطبيق بار با را خود و پذيرند انعطاف. 

 کابلی های پل های ویژگی و مزایا

 شوندمی حمل خمش بدون و مستقيم تنش وسيله به محيطی بارهای. 

 کرد تخريب و نصب ،حمل را آنها توانمی آسانی به و بوده وزن سبک معموالً هاسازه نوع اين. 

 بزرگ های دهانه در استفاده قابليت 
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 ستون بدون و وسيع فضاهای برای بهتر داخلی عملکردهای دارای 

 شود می زلزله مقابل در زياد مقاومت منجربه که سازه بودن سبک. 

 باشند می مناسب موقت عملکردهای جهت که سازه برچيدن و نصب در زياد سرعت 

 (ها پل در ويژه به) اطراف مناظر کردن محدود عدم و شفافيت 

 کابلی های پل معایب

 مقابل در آويخته کابل پذيری انعطاف و اش دهانه با مقايسه در آن ناچيز وزن دليل به( آن نوسان سازه، کنترل عدم 

 متحرک و نامتقارن بارهای ارتعاشات، باد، برکنش نيروهای

 دارند کمتری کاربرد ای طبقه های سازه در 

 پرهزينه نگهداری 

 .باشد می متر 480 تا 180 های ای،دهانه ترکه های پل از استفاده برای اقتصادی ی محدوده

 :از عبارتند کشیده کابل با های پل های پایه مختلف انواع

 پرتال قاب(  الف

 ( پايه به گيردار)  فوقانی عضو بدون پرتال قاب( ب

 ( سازه رو به گيردار)  فوقانی عضو بدون پرتال قاب( پ

 سازه رو به گيردار تنگ ستون( ت

 مثلثی( ث

 گيردار طرفه يک پايه( ج

 (الماسی)لوزی( چ
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شکلدر برابر لرزش و ارتعاشات بهتر ازبرج قاب پرتال عمل می کند. و به عنوان سيستمی که برای کاهش ارتفاع برج بدون  Aبرج قاب 

شکل مشکل است. در پلهای طويل از برج شکل بخاطر مسئله  Aتغير نسبت ارتفاع به عرض پيشنهاد شده است .اما اجرای برج 

ه گونه ای طراحی کرد که به تنهايی در برابر نيروهای وارد شده از طرف باد مقاومت داشته ارتعاشات استفاده ميکنند. برجها را باييد ب

ه ازکابل های کششی ارتفاع عرشه را کاهش می دهد. اين کاهش ارتفاع به خاطر کابل ها به ان متصل شوند استفاد باشند ، تا اين که

يروی کابل است که به نوعی رفتار پستنيده را ايجاد می کند. ازمايشات نيروی فشاری در داخل مقطع عرشه ،ناشی از مولفه ی افقی  ن

 .در برابر باد های شديد ، استفاده از مقاطع جعبه ای با لبه ای شيبدار استتونل باد نشان ميدهد که مناسب ترين عرشه 

 عمل کردن سیستم پل

ن را از طريق کابلها آ گرفته ورده از طرف عرشه را اين نيروی وا هاکابل شود، سپسنيروی وارده از وزن و ترافيک به عرشه منتقل می

 فونداسيون و نهايتا به زمينبه  به صورت فشاری ستون هارا مانند به برج ها ميرساند و برجها هم  نيرو به صورتی کامال کششی 

 ميرسانند
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 هاکابل

 شده است ليکه هر رشته خود از بافت چند مفتول تشک شودیم ليکابل ها از بافت چند رشته تشک

 :ساخت به عنوان مثال یمختلف یاز جنس و روش ها طيتوان بسته به شرا یکابل ها را م

 میچرا از کابل استفاده کن

 لگرديفوالد مثل م -1

سازه می فوالد های مثل پرفيل های ساختمانی و ميگرد نيروی لنگر زيادی را به برج ها انتقال می دهند که اين خود باعث تخريب 

 در حالی که کابل فقط نيروی کششی که خالص ترين نيرو است را به برج ها انتقال می دهد شد

 ريزنج -2

پرو فيل ها لنگر را انتقال نمی دهند ولی يک مشکل برزگ دارند که به هنگام وارد شدن بار به يک باره و بدون اخطار زنجير ها مثل 

و تا کابلها ی کوچک تر شروع به پاره شدن می کنند ها بعد از تحمل نيروی خيلی بيشتر  قبلی پاره می شود در حالی که در کابل

 زمانی اخرين کابل پاره نشود نيرو را تحمل می کند

 باد وتاثیرآن برکابل

 ی شود به نحوی که يا کابل را پاره می کند يا باعث ترک بر داشتن عرشه وبرج می شود باد باعث لرزش وتکان خوردن کابل ها م

هوا از دور ميله از يک طرف به طرف ديگر جابه جا و باعث لرزش   لرزش اييجاد شده به دليل حرکت دورانی هوا ايجاد می شود و

 .که به ان حرکت گرد بادی گفته می شود و تمام سازه های دايره ای اين گرد باد راتوليد می کنند  می شود

 اين کار مثل خفه کردن گيتار با دست گذاشتن روی تار های ان است، استفاده از چند تا بست ها درطول کابل ها-1 راه حل: 

 باد به دور مارپيچ می پيچد و نيرو را در جهت کابل انتقال می دهد و از پيچيدن باد جلو گير می کند (استفاده از نوار مارپيچ )-2
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 های معلقپل

 

های ، همراه با کابلبرجها های معلق بينها دارای کابلاين نوع پل .باشد شده آويزان معلق هایکابل از آن عرشه که است لیپ پل معلق

توان مانند گويی در نظر گرفت که از يک نخ آويزان شده باشد، کنند. پل معلق را میمعلق عمودی هستند که وزن عرشه را تحمل می

ها وزن پل را های معلق نيز کابلکند. در پلکت و نوسان میشود اما گوی حتی با يک فوت شروع به حرنخ مانع از افتادن گوی می

ها و حتی حرکات ناگهانی وسايط نقليه مانند مارپيچ رفتن و ترمزهای ناگهانی ترين نسيمکنند اما پل نسبت به ماليمتحمل می

های بسيار عريض توان به دهانهیها مهای اين نوع پل نسبت به ديگر پلاز مزيت کند.دهد و شروع به حرکت میحساسيت نشان می

  کنند.وآمد استفاده میهای شلوغ و پررفتهای معلق معموالً در آبراهآن اشاره کرد، به همين دليل از پل

در پل های معلق برج های اصلی به عنوان تکيه گاه کابل های اصلی و سازه های معلق هستند. کنترل درستی جهت شفت های برج 

ستون وار )عمودی وار( بايستند از اهميت ويژه ای برخوردار است. در طول مدت ساخت از آنجايی که برج ها به  اصلی برای اينکه

صورت کنسولی هستند به راحتی در اثر باد دچار ارتعاش می شوند بنابراين اقدامات الزم برای جلوگيری از اين کار بايد انجام شود. 

ا، زمين را تا رسيدن به سنگ سخت می کنند. بعضی از پل ها طوری طراحی شده اند که برای آماده سازی ساخت فونداسيون برج ه

برج های آن ها در خشکی ساخته می شود و کار ساخت را آسان می کند. اگر برج در داخل آب واقع شود، ساخت و ساز آن با فرو 

ی است( به زير آب شروع می شود. آب داخل صندوقچه بردن يک صندوقچه ) استوانه فوالدی و بتنی که در حقيقت مانند سد دايره ا

را خالی می کنند که به کارگران اجازه کندن فونداسيون در محل بدون آب را می دهد. زمانی که حفاری کامل شد؛ فونداسيون برج 

 بتنی ايجاد می شود و بتن ريزی آن انجام می شود.

آن ها مهار می شوند. آن ها بلوک های بتنی بزرگی هستند که به صخره های مهارگاه ها سازه هايی هستند که کابل های برج ها در 

ميله های فوالدی با سوراخ گرد در انتهای آن( در )سخت متصل می شوند. در طول ساخت مهارگاه ها، ميله های چشمی قوی ای 

در جايی که به صورت گره هستند مهار  در جلو مهارگاه نصب می شوند، که هر کدام کابل ها را بتن تعبيه می شود. زين اسبی ها

اين تکيه گاه به کابلها اجازه  می کنند هر کدام از گره ها به صورت رشته ای در می آيد و در داخل انها محکم مهار می شوند.

ديگر نوسان ميکنند وبه بيرون کشيده ميشوند،بلغزند ومانع اين حرکت شوندهمچنين  5ميدهدتاهنگاميکه بارها ازيک طرف به طرف

گاه ها به نرمی وآرامی بارهارااز کابلها به برج انتقال ميدهندازکابل های اصلی کابلهای کوچکتری که به کابلها ياطناب های اين تکيه 

آويزان کننده معروف هستندبه سمت پايين آويزان شده اند تاشاه تير پيوسته به آنها بسته شود وبصورت معلق بايستد.بعضی از پلهای 
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تعادل استفاده نمی کنند،امادرعوض کابل های اصلی رابه انتهای شاه تيرمتصل ميکنند اين خودمهاری برای  معلق ازمهاريا وزنه های

 تعادل ميانی به وزن انتهای دهانه ها تکيه ميکند وکابل رامحکم نگه ميدارد

 

 برج، به مقابل در مهارگاه يک از ها کابل نهايی مسير طول در قوی) هنگامی که برج ها و مهارگاه ها تکميل شد، يک خط راهنمای 

شيده می شود. روش های مختلفی برای اجرای جاگذاری خط راهنما وجود دارد. به عنوان مثال در پل آبشار نياگارا ک ديگر مهارگاه تا

دالری  10روبلينگ پيشنهاد داد که به اولين جوانی که با استفاده از کايت در طول تنگه پرواز کند و خط راهنما را وصل کند پاداش 

ليکوپتر استفاده شود. يا خط راهنما با استفاده از يک قايق در طول مسير قرار داده شود و خواهد داد. امروزه ممکن است از يک ه

را از يک پايه  ی راهنمادر چين نيز، به وسيله پرتاب موشک، کابل ها  Siduheسپس تا محل مورد نظر باال برده شود. در پل معلق 

متر را به موشک می بستند و با شليک دقيق موشک، کابل  975به پايه ديگر نصب کردند. برای اين منظور آنها کابل هايی به طول 

 را به پايه ديگر نصب می کردند.
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 متر ساخته می شود، تا کارگران بتوانند کابل ها را نصب کنند. 1در طول مسير پل، در زير خط راهنما، در حدود يک راه موقت 

 

 

اه نصب می شود. انتهای آزاد رشته ها به دور حلقه زده می شود برای شروع رسيدن کابل ها، يک قرقره بزرگ از رشته ها در مهارگ

رشته ها در اطراف چرخ نخ ريسی که بر روی  ،)يک ناودانی )شيار فلزی( که به يک ميله ی چشمی متصل شده است(. بين قرقره و
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ابل در حول حلقه می زند. سپس خط راهنما قرار دارد حلقه شده اند. اين چرخ، سيم را در طول پل حمل می کند و در مهارگاه مق

چرخ به مهارگاه اول بر می گردد تا سيم ديگری را در محل خود قرار دهد. اين فرايند آنقدر تکرار می شود تا يک گروه از رشته سيم 

 رشته متغير است(. 400رشته تا بيشتر از  125های طراحی شده ايجاد شود )بين 

س از نصب آويزها نوبت به نصب عرشه می رسد. عرشه در تکه هايی جدا از هم و در کارگاهی در کنار محل احداث پل ساخته می پ

پيچ متصل می شوند تا عرشه يکپارچه ای را ايجاد نمايند. در جديدترين روشها از يک شوند و در روی پل به همديگر با استفاده از 

جرثقيل متحرک که بر روی کابل های اصلی حرکت می کند برای نصب عرشه استفاده می شود که به جای آن می توان از ديگر 

حفظ تعادل کابل ها و پايه ها می باشد و به همين  ابزارها نظير جرثقيل های شناور نيز استفاده کرد. مهمترين مسئله در نصب عرشه

خاطر عرشه را يا از وسط دهانه و بصورت يکسان از هر سمت به طرف پايه ها می سازند و يا از کنار پايه ها به سمت وسط دهانه 

 شروع به ساخت می کنند. 
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 ::پنجم بخش :: 

 های قوسیپل

 

 شده تشکيل قوسها از ای رشته از که پلی. دارد مانند دايره نيم شکلی که طرف، هر در انتهائی های گاه تکيه با است پلی قوسی، پل

پل های قوسی مطلقا تحت فشار هستند و به همين علت از مصالحی چون مصالح بنايی، چدن و  .شود می ناميده ای دره پل باشد،

ه می شوند. اين پل ها بطور ناچيزی تحت کشش قرار می گيرند. البته در قوس مشبک تعدادی اجزای کششی وجود دارد بتن ساخت

يک پل قوسی  .ساير اجزای پل ساخته می شوند اما اجزای اصلی پل تحت فشار قرار می گيرند و معموال اين اجزای اصلی ضخيم تر از

همانگونه که در بخش قبلی ذکر شد، قابليت اجرايی دارد. اگر بخواهيم در رابطه با انواع  ساخته شده از سنگ حتی بدون نياز به مالت

ست گفت که يک قوس، فقط يک قوس هست و همين و زير شاخه هايی که بيان ميشود يا از لحاظ معماری يقوس صحبت کنيم، با

 )مثال: رومی، باروک و رنسانس( و يا از لحاظ جنس مصالح ميباشد.

 انواع پل قوسی:

در پل رو گذر عرشه پل  در يک پل، قوسها به سه نوع: روگذر، ميانگذر و زيرگذر ساخته ميشوند. از لحاظ موقعيت قرارگيری قوس 

. در کامال بر روی قوس قرار دارد و قوس نيروهای وارده از باال که شامل بارهای مرده و زنده عرشه ميشود را به پايه ها منتقل ميکند

عرشه را توسط اين کابل ها به قوس که در باالی عرشه قرار  ربه اين شيوه که با پل ميانگذر و زيرگذر از کابل نيز استفاده ميشود،

دارد منتقل ميکنند تا قوس نيز اين نيرو ها را به پايه منتقل کند. در پل ميانگذر تنها بخش وسط عرشه زير قوس هست ولی در 

 زيرگذر عرشه تماما زير قوس قرار ميگيرد. 

زير ميبينيم. در در تقسيم کرد که تصوير اين سه نوع را  نيز سه نوع ثابت، دو لواليی و سه لواليی ميتوان به پل های قوسی را از 

 ادامه به بررسی تفاوت های عملکرد دوحالت دو لواليی و سه لواليی خواهيم پرداخت.
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 پل قوسی با دو لوال:

تنش بيشتری در اين قوس  -پر کاربرد -نسبتا زياد در اثر تغييرات دمايی محيطتنش های  -دارای يک درجه نامعينی استاتيکی

 وجود دارد چرا که اين توانايی را ندارد که با افزايش بيش از حد بار وارده تنش موجود در خود را آزاد کند و تغيير شکل دهد.

 پل قوسی با سه لوال:

 -ادی حرکتی که در وسط کمان قوس وجود دارد، تنش در قوس ايجاد نميشوددر اثر تغييرات دما به جهت آز -سازه معين استاتيکی

 تنش داخلی وجود ندارد چراکه قوس از لحاظ تغيير طول و زاويه محدود نيست. -پر هزينه بودن  -محاسبات سازه ای آسان تر

 عملکرد پل قوسی:

ت بسازيم، ما فقط به يک قوس نياز داريم و به هيچ بخش پل قوسی يکی از ساده ترين پل هاست. زيرا اگر آن را در برابر سنگ سخ

 ،ديگری جهت توليد پل نياز نيست زيرا سنگ به عنوان تکيه گاه عمل می کند و سنگ بايد به گونه ای برش داده شود که با افق

نيستند، جهت پخش در زمين هايی که زياد مناسب . زاويه تشکيل دهد و قوس روی سطح شيبدار سنگ )تکيه گاه( فرود می آيد

کردن بار وارده به زمين ممکن است نياز به تکيه گاه های گسترده داشته باشيم. و در غير اين صورت قوس )پل قوسی( ممکن است 

نيروهای رانشی که از زمين بر قوس وارد می شود بيشتر از وزن قوس است. زيرا اين نيرو از مولفه به سادگی به داخل زمين فرو رود. 

يزش و پخش . که مولفه های عمودی، وزن قوس را خنثی می کنند و مولفه های افقی مانع رترکيب شده استهای افقی و عمودي

وظيفه تکيه گاه ها اين است که فشار را تا زمانی که به نقطه ای در روی زمين متمرکز شود و کاهش پيدا  .شدن قوس می شوند

 کند، خنثی کنند.
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 مزایا:

 خميدگی، يا انحنا اين ینتيجه در. گرددمی متمايز دهد،می استحکام آن به که شکل منحنی طراحی يا و قوس یوسيله به پل اين

 ديوار يا و) هاپايه سمت به قوس خميدگی امتداد در عوض، در. شوندنمی رانده پايين سمت به مستقيم طور به فشار با بار نيروهای

 در مقاومت از باالتری سطح ای،دايره نيم ساختار اين نتيجه در. يابندمی انتقال يا و شده برده پل، هر انتهای در موجود( پشتيبان

( افقی) پل بر وارد نيروهای ديگر، عبارت به. سازدمی مهيا را سازند، دگرگون و تغيير را پل است ممکن که ایکنندهخم نيروهای برابر

 .شوندمی توزيع مساوی طور به

 و آن مانند و آجر سنگ، همانند طبيعی انواع شامل مصالح اين که ساخت بسيار تنوع با مصالحی از استفاده با توانمی را هاپل اين

 فشار صورت در و کرده کمک پل پايداری به بومی يا و طبيعی مصالح. باشندمی فوالد يا آرمه بتن مانند انسان دست یساخته مصالح

 رو، اين از و نبوده زياد کششی نيروی برابر در مقاومت به قادر مصالح اين حال، اين با. هستند استحکام دارای فشردگی، درهم يا

 .باشند داشته قرار فشار تحت مداوم طور به که اندشده طراحی ایبگونه شکل قوسی بنايی يا سنگی هایپل

 به که بودند( رأس سنگ آخرين) طاقی سر سنگ دارای قديم قوسی هایپل. شوندمی تقويت آنها از بيشتر یاستفاده با هاپل اين

 اين، بر عالوه. شدمی ترمستحکم پل کار اين با بنابراين گرفتند،می قرار فشار تحت شدند،می داده قرار خود محل در اينکه محض

 وزن يا بار بدون وزن از زيادی مقدار. کنندمی کمک هاپل اينگونه پايداری افزايش به نيز پشتيبان ديوار همان يا پل کناری هایپايه

 .شودمی مقاومت افزايش همچنين و بارها از پشتيبانی موجب رو اين از شود،می وارد قوس هر باالی در خالص

 فقدان. کند می مقاومت کشش با قوس زير زمين سرانجام و شود می منتقل ها گاه تکيه به فشار. است فشار تحت قوس سرتاسر

 علت به همچنين و. کرد ايجاد تيری پلهای به نسبت بزرگتری های دهانه قوسی پلهای در بتوان که شود می موجب قوس در کشش

 .کرد استفاده باشند، نداشته است ممکن بااليی، زياد کششی مقاومت که مصالحی از توان می پلها اين در کشش، فقدان

 معایب:

 را است آن تحمل به قادر پل که را وزنی تواندمی رفته بکار مصالح و قوس اندازه. باشدمی محدود طولی دارای هاپل اين یدهانه

 مصالح ديگر يا و شوند ساخته بايد بيشتری هایقوس. ساخت معينی هایاندازه در تنها توانمی را هايیپل چنين. نمايند تعيين

 .گردند اضافه بايستی پل بار تحمل جهت تقويتی

 پيدا بيشتری نياز آنها از محافظت يا و مضاعف نگهداری و تعمير به رود، بکار هاپل اين ساز و ساخت برای طبيعی مصالح هرگاه

 به که گردد جابجا و شده خم پل اين شودمی موجب باد از ناشی بار يا و ساختار اين بر باد نيروی تأثير که دليل اين به. شودمی

 صورت مکرر هایمراقبت است الزم بنابراين،. گردد متالشی مدت دراز در و برداشته ترک اتصال مالت شودمی باعث خود ینوبه

 .شود اضافی نگهداری هایهزينه ايجاد موجب است ممکن کار اين بعالوه. گيرد

. شوند ساخته خاص ایشيوه به بايستی ها،پل اين طبيعی و مناسب عملکرد جهت. است طوالنی قوسی هایپل ساز و ساخت زمان

 همچنين. شودمی مشاهده طبيعی مصالح بردن بکار صورت در امر اين اساساً و داشته بيشتری زمان به نياز آنها ساخت بنابراين،

 .باشد نياز بيشتری کار به است ممکن
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. باشند باثبات و سفت طرف دو هر در آن پی يا فونداسيون که مکانهايی شوند، ساخته خاصی مکانهای در توانندمی تنها قوسی هایپل

 مدرن هایپل از برخی در شودمی گفته حال، اين با. دارد نياز خود طرف دو هر از تقويت و گاهتکيه به پل نوع اين که دليل اين به

 علت، همين به. شوندمی تحمل خود ساختار درون کشش و فشار یوسيله به سنگينی و بار ،(آرمه بتن يا و فوالد از شده ساخته)

 نوع اين که دهدمی اجازه نتيجه در شوند،می حذف يا و يابندمی کاهش پل طرف دو انتهائی هایديواره به افقی بار نيروهای انتقال

  .شود ساخته نيز ترسست هایزمين در پل

 بخش های مختلف یک پل قوس:

کلی يک پل قوسی از سه بخش فونداسيون، زيرسازه و روسازه تشکيل ميشود. بطوريکه فونداسيون، شمع های زير پی را بطور 

)و در  سرشمع ها و ستون ها و سر ستون ها ،زير سازه به خاک زير خود را دارند. بخش زيرسازه ردربرميگيرد که وظيفه انتقال با

مرده و زنده را به شمع ها منتقل بار  ميشودکه اين بخش بار وارده از جانب عرشه، اعم از  شاملنيز  را  صورت روگذر بودن پل، قوس(

در تصوير زير به  ( را شامل ميشود.، قوس)ودر صورت وجود قوس زيرگذر و ميانگذر پل ميکنند. بخش بعدی يا همان روسازه، عرشه

 روشنی اين سه بخش نشان داده شده است.

 

 ساخت:

 روی شدن تکميل از قبل تا را آن بايد يا بنابراين. بايستد خود جای در تواند نمی شود، ساخته کامل طور به اينکه از قبل قوس يک

 يعنی داشت، نگه کابل با را آنها و کرد سازی طره پاطاق قسمت از را قوس نيمه دو بايد اينکه يا و داد قرار( طاق داربست)داربست

 می نگه را آن بندند، می آن به که هايی کابل بوسيله است، طره يک مانند که را قوس نيمه شود، تکميل قوس اينکه از قبل تا اينکه

 .برد کار به بنايی مصالح با شده ساخته قوسهای يا بتنی های قوس برای توان نمی را( کنسولی)ای طره روش. دارند

سرستون بر روی  اجرای اين گونه پل ها به اين صورت است که ابتدا شمع ها در جاهای خود اجرا شده سپس سرشمع ها، ستون ها و

عرشه را  ادامه مييابد. قسمت باشده دهانه اصلی پل که مثال رودخانه آنها اجرا ميگردد. اين ستون ها در فاصله تراز صفر تا رسيدن ب

اجرا ميکنيم تا در ادامه جرثقيل و جک هايی که به جهت انتقال بخش های قوس بکار برده خواهد  روی ستون ها  نيز در اين بخش

 شد در اين بخش از عرشه ها قرار گيرند.

ساخته ميشود. به اين شيوه  ز چهار قسمتبتنی اجرا ميشود، در اين نمونه قوس دهانه اتکيه گاه قوس، همزمان با اجرای ستون های 

که در يک انتهای بخش ابتدايی يک لوال قرار دارد، همان طور که يک لوال نيز بر روی تکيه گاه قوس وجود دارد. اين بخش توسط 

وسط کابل ها و جک های هيدروليکی بر روی مقطع اتصال بعدی را ت قسمت. ميشود متصلجرثقيل به پايين برده شده و لوالی قوس 

صورت ميگيرد. به اين صورت دو نيمه قوس آماده رسيدن به هم و  توسط پيچ يا پرچ و يا جوش قبلی قرار ميدهند و اتصال قسمت
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آنها، تا  های تکيه گاهرا آرام آرام رها ميکنند تا لوالی واقع در  اتصال وسط قوس ميباشند، پس کابل های متصل به اين قوس ها

سپس بخش وسط قوس را کامال بهم متصل ميکنند و لوالهای واقع در تکيه گاه ها را در اين  جايی که به هم برسند جابجا شود.

 نقطه با بولت گذاری و بتن ريزی ثابت ميکنند.

تا تير ريزی و اجرای عرشه کامل شود.در نهايتا ستونهای فوالدی در فواصل محاسبه شده از رو ی قوس تا زير عرشه ادامه مييابد 

 تصاوير زير چند مرحله از اجرای اين پل نمايش داده شده است.

 

 ستون ها                                                       تکيه گاه قوس

 

 تکيه گاهاتصال دو بخش يک نيمه از قوس به هم و به 
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 تکميل دو نيمه قوس و رساندن آنها به هم

 

 فيکس کردن دو انتها قوس)لوالها(

 

 اجرای ستونها روی قوس و اجرای عرشه قسمت دهانه
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 :: ششمبخش :: 

 هالیکی پلمطالعات هیدرو

 : اولیه مورد نیاز جهت طراحی هیدرولیکی پل ها مطالعات

 اوليه مورد نياز جهت طراحی هيدروليکی پل ها مطالعات 

 بررسی سوابق 

 نقشه های زمين شناسی  و توپوگرافی 

 مطالعات هوا شناسی 

 مطالعات هيدرولوژی 

 مطالعات نقشه برداری وتهيه نقشه های الزم 

 مطالعات ژيوتکنيکی 

 مطالعات ريخت شناسی رودخانه 

 شناسايی محل و امتداد مناسب پل 

 مطالعات رسوب 

 بررسی نحوه تاثیر پل بر جریان رودخانه:

شده و مانعی در برابر جريان محسوب مبحث تاثير پل برجريان رودخانه زمانی مطرح ميشود که پل باعث تنگ شدگی رودخانه و فشردگی جريان 

در اثر  بايستی ميزان فراآب و پروفيل برگشت ايجاد شده در محل احداث پل تحت اثر ميزان تنگ شدگی ناشی از احداث پل بررسی شود. گردد.

حيه دارای تراز آب باالتر از جريان احداث پل . ناحيه هايی در مناره های پايين دست جريان شکل ميگيرد که ناحيه جدايی جريان نام دارد. اين نا

در چايين دست جريان . ناحيه انبساط  مرکزی رودخانه ميباشد و و بزرگی اين نواحی بستگی به خصوصيات کانال باالدست و هندسه سازه دارد.

و پل . در محاسبه دبی .فراآب نوع جريان شکل گرفته در محل  جريان ميباشد که در اثر اين انبساط بيشترين مقدار تلفات را خواهيم داشت.

 افت انرژی تاثير بسزايی دارد.

 عوامل  تاثیر گئار بر عملکرد هیدرولیکی پل:

 نسبت بازشدگی پل (1

 عدد فرود جريان (2

 نسبت طول آبراهه به بازشدگی  (3

 گردگوشگی دهانه ورودی (4

 عدم تقارن طول خاکريز و ميزان خروج از مرکزيت محل پل به مرکز دهانه ورودی  (5
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 يا بيه پلکجی  (6

 عمق جريان  (7

 شکل بازشدگی (8

 نیروهای وارد بر پایه پل ها :

 نيروهای هيدروديناميک  (1

 نيروهای ناشی از اجسام شناور بصورت ضربه ای و تجمعی  (2

 :روش های اصالح جريان عبوری از محل پل

 گردگوشه کردن ورودی بازشدگی  (1

 استفاده از ديوار هدايت آب (2

 استفاده از دايک آبشکن (3

 براهه با حداقل انرژی مخصوص و اصالح رودخانهطراحی آ (4

 نحوه ایجاد گرد گوشگی در پایه پل
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 استفاده از دايک آبشکن در محل بازشدگی

 

بر اثر عدم تعادل ميان رسوب حمل که حمل رسوبات و مصالح تشکيل دهنده بستر رودخانه به کاهش ارتفاع تراز بستر و  تعریف آبشستگی :

 سوب جريان رودخانه ايجاد ميشود را ابشستگی گويند.ر شده و ظرفيت انتقال

 :انواع آبشستگی در پایه پل ها

 )کاهش ارتفاع کل تراز بستر رودخانه(آبشستگی عمومی .1

 )کاهش ارتفاع تراز بستر در جلوی پايه پل ها(آبشستگی موضعی .2

 )کاهش ارتفاع تراز بستر در ناحيه احداث پل(آبشستگی ناشی از تنگ شدگی .3

 

ايجاد تنش های برشی مضاعف  شکيل گرداب های برخواستگی که باعثه تشکيل گرداب های نعل اسبی در بستر پايه و پس از آن تنحو

 ميشوند و عامل اصلی ايجاد آبشستگی موضعی در پايه پل ها ميباشد.

 : های جلوگیری از آبشستگی روش

 تغيير الگوی جريان 
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 افزايش مقاومت ذرات بستر 

 روش های تغییر الگوی جریان : 

 ايجاد بازشدگی بين پايه ها .1

 استفاده از وسايل متصل به پايه .2

 استفاده از وسايل متصل به بستر .3

 

 حوه ايجاد بازشدگی در پايه پل هان
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 نحوه اتصال وسايل به پايه ها
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 نحوه اتصال وسايل به بستر

 روش های افزایش مقاومت ذرات بستر :

 )سنگچين(ريپ رپ  (1

 گابيون (2
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 :: هفتمبخش :: 

 هاپایش سالمت پل

 پایش سالمت

 . شناسايی و تشخيص آسيب در سازه های مهندسی اطالق می گردد عمليات انجام لفظ پايش سالمت به فرآيند

. ميدهد دستب سازه عمر طول در را آن متفاوت هایبخش و سازه در رفته کارب مواد وضعيت از تشخيصی سازهها سالمت پايش فن تعريف، بر بنا

 ناگهانی اتفاقات و محيط با طبيعی واکنش اثر در ميتواند اگرچه اشد،ب طراحی شدة تعريف محدودة در سازه هر سالمت وضعيت است الزم اساساً

 وارد خسارت بينی پيش ميکند، فراهم را سازه از کامل اطالعات تاريخچة کردن لحاظ امکان که سازه، پايش زمانی بعد از استفاده با. کند تغيير

 اساس. کرد معرفی غيرمخرب بينی پيش منظور به جديد روشی عنوانبه  را سازه سالمت پايش ميتوان اينصورت در. بود واهدخ ميسر سازه بر

 نخستين. است استوار ها سازه پردازش توانايی و متنوع محاسبات، هوشمند مواد کاربرد ها، داده ارسال حسگرها، انواع از استفاده بر روش اين

 يک به( الکتريکی يا مکانيکی) سيگنال يک ايجاد منظور به حسگر توسط و ميشود مربوط سازه يکپارچة پايش عملکرد به سامانه، اين بخش

 و شوند متصل يکديگر به ميتوانند شبکه يک تشکيل برای مشابه حسگر چندين. ميشود فرستاده( ها داده ذخيرة و جمعآوری جهت) زيرسامانه

پايش  رايط محيطياند، ميتوانند امکان اجرایدر حال پايش ش همچنين حسگرهای ديگری که. شود ادغام حسگرها ديگر انواع با آنها های داده

هت اعالم وضعيت سالمت سازه ج شدة قبلی توسط کنترلر، های ثبت موازات داده زيرسامانه به شده توسط سازه را فراهم آورند. سيگنال دريافت

 استفاده قرار ميگيرند که از جمله مهمترين آنها ميتوان به ها مورد منظور پايش وضعيت سازه ابزارهای بسياری به استفاده ميشود. معموالً

اساس دو رويکرد، پايش سازهها بر از مواد هوشمند اشاره کرد. بهطور کلی پايش سالمت حسگرهای پيزوالکتريک، حسگرهای فيبر نوری و استفاده

تشخيص،  پيشرفت در اين حوزه همان پيشبينی است؛ زيرا رويکرد تشخيص و پيشبينی استوار است. بخش مهم و قابل سالمت سازهها مبتنی بر

 . پردازد می عمدتاً به همان روشهای ارزيابی غيرمخرب

 های انجام پایش سالمت سازهروش

 بر اساس پيشبينی و و پايش تشخيص ها مورد استفاده قرار ميگيرد: پايش بر اساس سازه کارگيری پايش سالمت اساساً دو رويکرد کلی برای به

 ارزيابی غيرمخرب است. در اين رويکرد، اگر عيبی در سازه های روش شده در رويکرد تشخيص، اغلب همان استفاده های روش

رد آن وجود در طول کارک ميشود، قابل شناسايی است و قابليت شناسايی عيوب سازه وجود داشته باشد، فقط در همان لحظه که تست انجام

راديوگرافی، تست مايعات نافذ، ذرات مغناطيسی،  های تشخيص عيوب ميتوان به روش فراصوتی، در حوزه ندارد. از جمله روشهای پرکاربرد

 رويکرد قبل قدری متفاوت است. در اين روش رفتار سازه گردابی و جز اينها اشاره کرد. رويکرد پيشبينی اما با جريانهای

توان اقدام اصالحی و پيشگيرانة  می عيب، که قابل شناسايی برای حسگر مورد استفاده باشد، ميشود و در صورت بروز هرگونه بهصورت برخط تست

 رويکرد ميتوان به استفاده از حسگرهای فعال پيزوالکتريک، های انجام پايش سالمت سازه با اين جمله مهمترين روش مناسبی انجام داد. از

بر اساس فعال و غيرفعال  بندی سامانههای پايش سالمت سازه، کرد. نوع ديگر طبقه ستفاده از مفاهيم ارتعاشات اشارهحسگرهای فيبر نوری و ا

 های فعال به روشهايی گفته است، حال آنکه سامانه واقع سامانة غيرفعال، همان روشهای ارزيابی غيرمخرب بودن سامانه تعريف ميشود. در

برخی از روشهای پايش  طور دائم و لحظهای کنترل شود. در ادامه سالمت سازه به های پايش توسط سامانهميشود که طی آن سازة مورد نظر 

 .ها معرفی ميشود سالمت سازه

 مزایا استفاده از سیستم های پایش سالمت

 افزايش ايمنی 

 افزايش بهره وری 
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 طوالنی تر شدن عمر مفيد سازه 

 کاهش زمان از کارافتادگی ساز 

  نابهنگامجلوگيری از خرابی های 

 کم اشتباه و قابل اطمينان 

 اتژی کلی در پایش و سالمتسترا

ای، به کارگيری استراتژی صحيح می باشد. استراتژی مونيتورينگ شامل: تعيين هدف  سالمت سازه)پايش( مهمترين عامل در مونيتورينگ 

ينگ مناسب، طراحی شبکه سنسور، کامل شوند، انتخاب سيستم مونيتور مونيتورينگ، تعيين و انتخاب پارامترهايی که در آينده مونيتور می

باشد. جهت شروع مونيتورينگ، تعيين ها و قيمت گذاری مونيتورينگ می  شدن برنامه زمان بندی و تثبيت آن، برنامه ريزی جهت استخراج داده

ترها بايستی به درستی انتخاب شوند هدف مونيتورينگ و پارامترهايی که قرار است مونيتور شوند از اهميت خاصی برخوردار می باشد. اين پارام

ای شامل: انتخاب استراتژی، نصب سيستم مونيتورينگ، های هسته در روند مونيتورينگ سالمت سازه  تا بتوانند نمايانگر رفتار سازه باشند. فعاليت

 ها در صورت اشکال در مونيتورينگ. ها و قطع فعاليتنگهداری از سيستم مونيتورينگ، مديريت داده

 مت سازه ای داریم:دو دسته بندی کلی برای بحث پایش و سال

  ایدوره 

 دائمی 

ای انجام داد. طرح و گام مونيتورينگ بستگی به اين دارد که با توان در دوره کوتاه مدت يا دراز مدت، دائمی )پيوسته( يا دوره  هر روش را می

دهد اما ممکن  ای نتايج بهتری به دست می يابند. برای برخی از کاربردها، مونيتورينگ دوره چه سرعتی پارامترهای تحت مونيتورينگ تغيير می

 ی مونيتورينگ اندازه گيریی بين دو بازديد برای هميشه از دست می روند. فقط در مونيتورينگ دراز مدت در کل دوره  است اطالعات در دوره

ندازه گيری مقدار پارامترهای مونيتورشده و باشد: اها ثبت شده و به درک رفتار سازه کمک می نمايد. مونيتورينگ متشکل از دو رويکرد می 

توان استفاده کرد. تنظيم همه های مختلفی می  ها و ثبت آن ها، از دستگاه ثبت زمان، مقدار اندازه گيری شده. به منظور انجام اندازه گيری

های مونيتورينگ  . امروزه تعداد زيادی از سيستمهايی که در اندازه گيری و ثبت آن دخيل هستند به سيستم مونيتورينگ معروف می باشددستگاه 

 با سطوح عملکردی متفاوت وجود دارند. در حالت کلی دارای مولفه های مشابهی هستند: سنسورها، انتقال دهنده اطالعات، واحدهای ثبت داده

اتی مثل هدف مونيتورينگ، پارامترهای انتخابی، های مديريت داده)مديريت نرم افزاری(. انتخاب سيتم مونيتورينگ بستگی به مشخصها و سيستم 

 عملکرد امکان مونيتورينگ، سيستم به مربوط مختلف های مولفه برای نصب های روش  دقت، تکرار خواندن داده، سازگاری با محيط زيست

 .شود می مونيتور آن در سازه که سطحی و ها داده مديريت نوع دور، راه از ارتباط اتوماتيک،

 های ثبت داده استاندارد گاهدست

آوری و انتقال اطالعات از سازه به پردازشگر  باشد. حسگرها جزوی از سيستم جمع حسگر يا سنسور يکی از اجزای مهم سيستم پايش سالمت می

افت انتقال اطالعات دريافت ی دري باشد که وظيفه آوری و انتقال اطالعات همانند سيستم عصبی بدن انسان می باشند؛ سيستم جمع مرکزی می

 گيرد می قرار استفاده مورد سالمت پايش  شده از محيط پيرامون به مغز را دارد. به همين دليل نوع، دقت و کيفيت حسگری که در يک پروژه

توان  ای می پايش و سالمت سازه در استفاده مورد لوازم معتبرترين از. دارد پروژه آن انجام های هزينه نيز و موفقيت در ای کننده تعيين نقش

آوری و انتقال های جمع  ی توليد سيستم ی بسيار معتبر در زمينه کشور سوييس که سازنده (GeoSigبه حسگرهای توليد کارخانه ژئوسيگ )

 باشد. ای می اطالعات لرزه
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های  های آنالين و لحظه به لحظه از سازه و موقعيت آسيب ادهاستفاده از مونيتورينگ سالمت سازه از آن جهت اهميت دارد که با استفاده از د

های سونداژ و ترميم به منظور شناخت نسبی سازه نبوده و  های زياد برای آزمايش احتمالی در آن آگاه شد. به طوريکه نيازی به صرف هزينه

ريزی و  عات بدست آمده از مونيتورينگ عموما جهت برنامهشود. اطالتصميم مناسبی در زمان مناسب به منظور جلوگيری از تلفات گرفته می 

شود، به کار می  ايی که مونيتور میها، کاهش عدم قطعيت و افزايش اطالعات در ارتباط با سازه ها، افزايش ايمنی، تاييد فرضيه طراحی فعاليت

ها می  ها به منظور کنترل آنالين سازه رهای مختلف در درون سازهها در حقيقت روشی نوين در استفاده از سنسو رود. مونيتورينگ آنالين سازه

باشد. در اين خصوص  ترين مزايای اين روش میهای ارتباطی بدون صرف زمان از مهم ای در ساعات اوليه وقوع زلزله در پل باشد. بهسازی لرزه

های  های مختلف به تدوين آيين نامه ها به تدوين آيين نامه ازهها و افزايش کنترل آنالين س کشورهای پيشرفته در راستای کاهش هزينه

 های مهم پرداخته اند ها و ساختمان های زيربنايی و مهم از قبيل پل مونيتورينگ سالمت سازه ای در سازه

 انواع روشهای پایش سالمت

 روش کالسيک يا بازبينی چشمی (1

 روش ارزيابی غير مخرب (2

 روش پايش ديناميکی (3

 روش کالسیک یا بازبینی چشمی

 .طبيعتا خطای اين روش باالست 

 های داخل المان ها از بخش پوشيده بودن اجزای اصلی و شروع خرابی 

 ها به طور کلی وجود نداردهای برخی از سازه  رسی به بسياری از بخشامکان دست 

 های امن سازه در مواقع بحرانی مانند زلزلهاعالم هشدار قبل از خرابی سازه و تعيين مسير 

 ها در مقياس کوچک قابليت آشکارسازی با بازرسی چشمی وجود ندارد در بسياری از خرابی 

 پذير نيستبازرسی تمام نقاط سازه امکان 

 روش دینامیکی

روش های پايش سالمت سازه ها مبتنی بر اين ايده اساسی هستند که خصوصيات ديناميکی يک سازه تابعی از خصوصيات فيزيکی آن می باشد. 

ديناميکی آن شود. ارزيابی سالمت و بنابراين تغيير خصوصيات فيزيکی سازه ناشی از آسيب های وارده برآن می تواند موجب تغيير خصوصيات 

يکپارچگی عملکرد سازه های عمرانی در طول زمان از طريق پايش رفتار و برداشت خصوصيات ديناميکی آنها انجام می شود. تشخيص وجود 

 آسيب در سازه ها، بطور مستقيم و بر مبنای تغييرات شناسايی شده در خواص ديناميکی آنها صورت می گيرد.

 ايش سالمت سازه ها شامل چند مرحله می باشد :فرآيند پ

 سنسور کمک به سازه ارتعاشی پاسخ تحت نظر داشتن وضعيت سازه در طی زمان از طريق انجام آزمون های ارتعاشی دوره ای و اندازه گيری -1

 .گردند می تعبيه سازه مختلف نقاط در که هايی

 از داده های اندازه گيری شدهاستخراج ويژگی های و مشخصه های حساس به آسيب  -2

 تعيين وضعيت فعلی سالمت سازه بر پايه تحليل و پردازش مشخصه های استخراج شده -3

 

Etabs-SAP.ir

http://Etabs-SAP.ir


 مشخصات ذاتی رفتاردینامیکی

ی ساخته شده دارای فرکانسی خاص و يکسان می باشد که نسبت به جهت و مقدار بار ديناميکی تغيير  هر سازه :فرکانس طبیعی سازه

 نخواهد کرد. و به عنوان اثر انگشت سازه شناخته می گردد. به عبارت ديگر. همان پاسخ سازه در مقابل اعمال بار می باشد.

 ناشی از بار ديناميکی واره به سازه ايجاد شدهارتعاشی ی و فرم ها انواع تغييرشکل ها شکل مودی:

 

اگر سازه ای دارای تغيير مکان . سرعت يا شتاب اوليه باشد و سپس به آن نيرو . توانايی بازگشت سازه به حالت ايستا بعد از تحريک : میرایی

صفر می رسد. علت اين امر. اتالف انرژی است که خاص مسائل  وارد نشود. به تدريج و طی زمان دامنه حرکت آن کاهش يافته و نهايتا به

 د. اتالف انرژی ميرايی گفته می شو به آن ديناميکی می باشد.
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