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  نخستسخن 
شـود.   هـا اسـتفاده مـي    بـراي سـاخت پـل    )Cable Stayed(پايداري كابلي ت كه در كشورهاي مختلف از سيستم هاس سال

داراي مزيـت نسـبت    هاي طراحي و هم از لحاظ مباحث مربوط به زيبايي ها هم از نظر قابليت استفاده از كابل در ساخت پل
ها و عـدم وجـود جزئيـات طراحـي و اجـرا       اما كمبود تجربه در اجراي اين سيستم باشد. اي پل مي هاي سازه به ديگر سيستم

در  .كشور شده است بناييهاي اصلي و زير هاي بزرگ، منجر به استفاده بسيار محدود از كابل در سازه فاده در پروژهبراي است
هـاي   اند كه عمدتاً داراي دهانـه  از سيستم كابلي اجرا شده يريگ سازي در ايران با بهره ساليان اخير تعداد معدودي پروژه پل

  .اند كوچك بوده
در هـاي كـابلي در ايـران بـوده و      برداري قرار گرفته است، يكي از بزرگترين پـل  مورد بهره 1390ال پل كابلي اللي كه در س

و خـاص   يـد جد يلهاي بزرگ و به دل هاي مختلف اجرايي در پروژه در استفاده از روشپيمانكار ، به واسطه تجربه آنساخت 
هاي پـل مـورد    اجرايي زيادي در ساخت هر يك از بخش هاي سازي زمان اجرا، امكان بودن و همچنين در اولويت بودن كوتاه

گـزارش روش   30(شـامل بـيش از   هاي سـاخت و اجـرا    كاملي از روش هباعث شد مجموع ها ين بررسيبررسي قرار گرفت. ا
 ارزيـابي و بهتـرين روش بـراي اجـرا انتخـاب     اجرايي با نظارت و تأييد مشاور كارفرما و مشاوران داخلي و خارجي پيمانكار) 

  .شود
در دانشـگاه صـنعتي اميركبيـر     1393مـاه   بهمـن  6تا  4كه در تاريخ  پل يالملل ينكنفرانس ب ينچهارمشايان ذكر است در 

 يـل از قب يارهـايي مع ينو همچنـ  يبر اساس مشخصات ممتـاز فنـ  (كشور  يدهبرگزبرگزار گرديد، پل اللي در ميان شش پل 
) توسـط هيـأت داوران انتخـاب شـد و     در مرحله سـاخت  يدجد يها ياستفاده از فناور يزاناجرا و م يها ينهمدت زمان و هز

(بزرگداشـت اسـتاد احمـد     1390مهرمـاه   16مورد تقدير قرار گرفت. عالوه بر اين، در نهمين همـايش روز بـتن در تـاريخ    
طراحي و اجراي پروژه   وب مديريت،حامي)، هيأت داوران مسابقه طرح برتر بتني، پروژه پل كابلي اللي را از نظر كيفيت مطل

  به عنوان پروژه برتر انتخاب نموده و به آن لوح تقدير اعطاء گرديد.
لذا بر خود دانستيم تا با انتشار تجربيات كسب شده در طراحي و اجراي پل كابلي اللي در راستاي ارتقاي دانـش مهندسـي   

در زمينـه  تجربيات اين اي از  شود خالصه تالش مي 1393ان سال پاييز و زمستفصلنامه در بدين منظور كشور قدم برداريم. 
فصـلنامه  آوري شـده، ارائـه گـردد. در     سال جمع چهاردر طول مدت كه هاي كابلي  هاي اجرايي پل مهندسي ساخت و روش

فصـلنامه  هاي اصلي پل شامل كيسون و سركيسون، پايه، پايلون و عرشه فلـزي و كابـل و در    هاي اجرايي قسمت روشپاييز 
اميـد اسـت ارائـه ايـن تجربيـات بتوانـد نقشـي         شود. زمستان مباحث مربوط به مهندسي، طراحي و نگهداري پل بررسي مي

در نشـر تجربيـات و   همچنـان  ايـن شـركت بتوانـد    نمـوده و  سـازي كشـور ايفـا     كوچك در آموزش مهندسي و صـنعت پـل  
  هاي شاخص خود قدم بردارد. هايش در ديگر پروژه آموخته
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  هاي دسترسي كليات، تجهيز كارگاه و احداث راه: يالل يپل كابل
  
  

 چكيده
 )Cable Stayedپايـداري كـابلي (  از سيستم ساخت آن كه در  استهاي عظيم ارتباطي كشور  پروژه پل اللي، يكي از پروژه

و ممكـن شـدن    يلتسـه ها و مسائل موجود در طراحي و اجراي اين پروژه، به منظور  با توجه محدوديتشده است. استفاده 
آبگيري خاصي توسط پيمانكار بكار گرفته شده است. بعد از  يابداعو  يننو يياجرا يها روش آن،مختلف  يها ساخت قسمت

هـاي نفـت،    سد گتوند عليا، پل قديم اللي كه راه ارتباطي ميان شهرهاي اللي و مسجد سليمان و همچنين محل عبور لولـه 
. تعريف شـده اسـت  در طرح مذكور ساخت پل جديد اللي بر روي رودخانه كارون  ،است، زير آب رفته بودهآب و گاز منطقه 

قـرار   يبـردار  مـورد بهـره   1390واگذار شـده و در سـال    يهبه شركت بلندپاطرح و ساخت بصورت  1386در سال  پروژه ينا
 -اللـي  قـديمي كيلـومتري باالدسـت پـل     3كيلومتري باالدست محور سد گتوند، در حدود  15گرفته است. محل پروژه در 

اي است. طول پل (كوله تـا كولـه)    هاي تركه هاي بتني و كابل ها و پايلون عرشه فلزي با پايهاز نوع و پل بوده مسجدسليمان 
متـر كنسـول    5/2متـر بـه همـراه     14متر) و عرض عرشـه   256اصلي  همتر و دهان 100هاي كناري  (دهانهمتر  456حدود 

 75ها (تا زيـر عرشـه)    متر). ارتفاع پايه 19 هاي نفت، گاز و آب است (عرض نهايي (راهرو) در دو طرف عرشه براي عبور لوله
تـن،   3،300 آرماتوربنـدي مترمكعب،  250،000عمليات اصلي پل شامل عمليات خاكي . متر است 65ها  متر و ارتفاع پايلون

تـن بـوده اسـت.     2،000 عرشـه فلـزي  تـن و   200 گذاري كابلمترمربع،  36،000 بندي قالبمترمكعب،  27،000 ريزي بتن
، ها، مصالح تزريق و غيـره.)  ها، غالف ها، مهاري تنيدگي (كابل مصالح و تجهيزات پيشيه شده خارج از كشور شامل مصالح ته

بوده داراي تراكم حداكثر، نسبت آب به سيمان حداقل با حفظ كارايي بكار رفته بتن بوده است.  درزهاي انبساطو ها  نئوپرن
بكـار   يآرماتورهـا  اسـت. بوده  C40با رده  ي پلها ديگر قسمتها، عرشه و  ها، پايلون پايهدر و  C30با رده و در فونداسيون 

-STاز نوع  يفوالد هاي و سازهمگاپاسكال  600مگاپاسكال و مقاومت نهائي  400با مقاومت تسليم  AIIIرفته از نوع درجه 

52-3N براي دسترسـي بـه نـواحي مختلـف      .دنباش يممگاپاسكال  520مقاومت نهائي  و مگاپاسكال 360، با مقاومت تسليم
، جاده دسترسي آسفالت از جـاده اصـلي تـا كارگـاه    كيلومتر  7شامل كيلومتر راه احداث شده است كه  9كارگاه در مجموع 

دو جناح كـاري  روي كارون براي انتقال تجهيزات و مصالح بين متر  54به طول پل موقت فلزي و هاي داخل كارگاهي  جاده
  بوده است. ها يهپااطراف 

  
  

  پل كابلي اللي، تجهيز كارگاه، راه دسترسي: كلمات كليدي
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 مقدمه -1
هاي بزرگ، بيش از آنكه به حجم مصالح  اقتصاد طراحي پل

به كار رفته در آنها بستگي داشته باشد، تـابع روش اجـراي   
هاي متعارف فني كه مقادير بتن،  ها است. گزارش اين سازه

هاي مختلـف   تنيدگي مصرفي در پل پيش يزاتفوالد و تجه
هـاي بـزرگ    دهنـد، در مـورد پـل    را مبناي مقايسه قرار مي

اي منجـر   گمـراه كننـده   هـاي  يگيـر  است به نتيجـه  ممكن
  شوند.
از ارزش نهفتـه سـادگي   صـرفنظر  پل با  يهاي اجراي هزينه

نگهداري، عمر مفيد، و زيبايي (كه به سختي قابـل بـرآورد   
(بـتن، آرمـاتور،   اي  هـاي اصـلي سـازه    شامل هزينههستند) 

) و غيــرهو هــاي تكنولوژيــك اجــرا  هزينــه ،تنيــدگي پــيش
بنـدها   ها، درزهاي انبساط، آب گاه تكيههاي تكميلي ( هزينه
  است. )گاه لوله ها، روسازي، نرده و تكيه كاري و عايق

و بـا تعيـين تقريبـي طـول پـل و محـل        يطرح مفهوم در
ها تقريباً ثابـت   براي تمام گزينه هاي تكميلي ها، هزينه پايه

هــاي مختلــف  خواهــد بــود. لــذا آنچــه در مقايســه گزينــه
اي خواهد بـود. كـاهش    هاي سازه شود، هزينه تأثيرگذار مي

وجيـه اسـت كـه منجـر بـه      قيمت مصالح تنها وقتي قابل ت
هاي پـر هزينـه در اجـرا نشـود. از سـوي       وريابكارگيري فن

هـاي   نجر به كـاهش هزينـه  ديگر قيمت باالتر مصالح اگر م
هـاي   اجراي طرح يا سرعت اجراي طـرح و حصـول برنامـه   

فشرده زماني شود بر امكان رقابت طرح تأثير منفي نخواهد 
ــه داشـــت. ــراني  بـ ــاب روش پيشـ ــال، انتخـ ــوان مثـ   عنـ

)Deck Launching Method  عرشه كناري پل به جـاي (
ــره متقــــارن      ــه صــــورت طــ ــاخت عرشــــه بــ   ســ

)Symmetric Cantilever   و همچنين اسـتفاده از قالـب (
ها به جاي قالب و داربست ثابت يا معلـق،   لغزنده براي پايه

شـده و   امنجر به تقليل يافتن نيروي كار الزم و زمـان اجـر  
هزينه وسايل مونتاژ و نصب را به نحو قابل توجهي كـاهش  

دهد. بنـابراين در هـر دو مقايسـه تغييـر در روش اجـرا       مي
.هاي تكنولوژيـك اجـرا خواهـد شـد     منتج به كاهش هزينه

 -هاي اجرا، يك مقايسه چنـد معيـاره   در واقع مقايسه روش
هـاي   و معايـب روش  يـا چند هدفـه اسـت كـه طـي آن مزا    

سهولت  -هزينه -مختلف براي يافتن يك حالت بهينه زمان
در  يـي اجرا يهـا  روشلذا  گيرند. اجرا مورد بررسي قرار مي

 يهـا  بـر حـوزه   يمهمـ  يراتبـزرگ سـاخت تـأث    يها پروژه
 يهـا  روش ينو تـدو  يزير پروژه دارند. برنامه گيري يمتصم
فـراوان   هـاي  يتخـاص و بـا محـدود    يهـا  در پروژه يياجرا
 يكار دارد. خروجـ  يطشرا يقدق هاي يبه بررس يازن يياجرا

در  يـي اجرا يهـا  ممكـن اسـت بـه ابـداع روش     يندفرآ ينا
  پروژه منجر شود. يكخاص  يطشرا

  
  يالل يپل كابلمعرفي  -2

بعد از آبگيري سـد گتونـد عليـا، پـل قـديم اللـي كـه راه        
ارتباطي ميان شهرهاي اللي و مسجد سـليمان و همچنـين   

هاي نفت، آب و گاز منطقـه بـوده، زيـر آب     محل عبور لوله
رفته است، ساخت پل جديد اللي بر روي رودخانـه كـارون   

پـروژه در سـال    يـن شـده اسـت. ا   يـف در طرح مذكور تعر
واگـذار   يـه بصورت طرح و ساخت بـه شـركت بلندپا   1386

قرار گرفتـه اسـت.    يبردار مورد بهره 1390شده و در سال 
كيلومتري باالدست محور سد گتوند، در  15محل پروژه در 

 -اللـــي قـــديميكيلـــومتري باالدســـت پـــل  3حـــدود 
هـا و   عرشه فلـزي بـا پايـه    از نوع و پلبوده مسجدسليمان 

  اي است. هاي تركه كابلهاي بتني و  پايلون
  شناسنامه پروژه -2-1
  عنوان پروژه: طراحي و ساخت پل بزرگ اللي  -
  كارفرما: شركت توسعه منابع آب و نيروي ايران -
  مجري طرح: مجري سد و نيروگاه آبي سد گتوند عليا  -
  مشاور هگزا  ينمشاوركارفرما: شركت مهندس -
  : شركت بلندپايه طرح و ساختپيمانكار  -
  مشاور طراح پل: شركت طرح و توسعه بلندپايه -
  LAPمشاور خارجي مشاور كارفرما: شركت  -
 NCK & DSP هاي مشاور خارجي پيمانكار: شركت -
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  اهداف پروژه -2-2
هـاي   (دهانـه  رمتـ  456(كوله تا كوله) حدود اللي طول پل 

متـر) و عـرض عرشـه     256متر و دهانة اصلي  100كناري 
متـر كنسـول (راهـرو) در دو طـرف      5/2متر به همـراه   14

هـاي نفـت، گـاز و آب اسـت (عـرض       عرشه براي عبور لوله
متـر و   75هـا (تـا زيـر عرشـه)      متر). ارتفاع پايـه  19نهايي 

ت عمليـا متـر اسـت. احجـام و مقـادير      65ها  ارتفاع پايلون
  نشان داده شده است. يكاصلي پروژه در جدول شماره 

  
 مقادير عمليات اصلي پروژه پل كابلي اللي   1جدول 

 واحد مقدار فعاليت رديف

 تن 3،300 آرماتوربندي  1

مترمكعب 27،000 ريزي بتن  2

 مترمربع 36،000 بندي قالب  3

 تن 200 گذاري كابل  4

 تن 2،000 عرشه فلزي  5

مترمكعب250،000 خاكي  6

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پل يطراح -2-3
نماي كلي پـل كـابلي اللـي و پـالن آن      2شكل شماره  در

شود. همانطور كه قابل مشاهده است، اين پـل بـه    ديده مي
ص شـده در  صورت متقارن طراحي شده است. خـط مشـخ  

خط تراز ارتفـاعي آب درياچـه    هزير عرشه پل، نشان دهند
متـري   10سد گتوند (پس از آبگيري) است كه حـدوداً در  

مقطع عرشـه پـل و    3. در شكل شماره ردزير عرشه قرار دا
هاي  هاي مختلف آن قابل مشاهده است. سازه كاربري بخش

هـاي طـره    فلزي دو طرف عرشه (كـه بـه صـورت دسـتك    
ي نفـت و گـاز   هـا  گاه مخصوص لوله اند)، تكيه طراحي شده

 هستند.

) Cable Stayedاي پــل بـه روش كـابلي (   سيسـتم سـازه  
اي  طراحي شده است. در اين سيستم مهمترين المان سـازه 

هاي فـوالدي بـا مقاومـت بـاال بـوده و در مقايسـه بـا         كابل
هـا داراي   سيستم پل معلق به دليـل كشـيده شـدن كابـل    

هــاي غيرمنعطــف در نقــاط مختلــف دهانــه پــل  گــاه تكيــه
هـا منجـر بـه ايجـاد      باشد. هندسه تقريبـاً خطـي كابـل    مي

  گردد. سختي نسبتاً بيشتر در پل مي

 نمايي از پل كابلي اللي  1شكل



ـيدسترسيـاهداث راهـاه و احـكارگزـيتجهات،ـي: كليـالل يـل كابلـپ 6

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  مشخصات مصالح بكار رفته -2-4
  شده از خارج از كشور يهمصالح ته -2-4-1
هـا،   هـا، مهـاري   كابـل (تنيـدگي   مصالح و تجهيزات پـيش  -

  )ها، مصالح تزريق و غيره. غالف
  ها  نئوپرن -
  درزهاي انبساط -

. اجـزاي  است BS5400نامه  پل مطابق با آئين هاي گاه تكيه
با پوشش رنگ مناسب  ST-52-3عرشه فلزي از نوع فوالد 

ها و واشـرها از نـوع     ها، مهره سال) است. پيچ 20(عمر مؤثر 
H.V 10.940    گــالوانيزه (مطــابقASTM A490 و (

  هستند. E7018الكترودها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اينچ گالوانيزه مونواسترند بـا   6/0با  OVMاسترند  سيستم
  :PTIتوجه به نسخه پنجم 

  ميليمتر مربع 150هر استرند:  مساحت
  مگاپاسكال 1674تسليم:  مقاومت
  مگاپاسكال 1770نهايي:  مقاومت
  نيوتن بر ميليمتر مربع 195000االستيسيته  مدول

  يمصالح داخل -2-4-2
هـاي پـل    ها و سـاير قسـمت   ها، پايلون به كار رفته در پايه بتن

بـا حفـظ   داراي تراكم حداكثر، نسبت آب به سـيمان حـداقل   
 300 اي با مقاومت نمونـه اسـتوانه   C30 تن ردهب. بودندكارايي 

بـا   C40 براي فونداسيون و بتن رده انتيمترمربعكيلوگرم بر س

256m 100m 100m 75m

65m 

 كلي پل كابلي الليو مقطعنما  2شكل
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كيلوگرم بر سانتيمترمربع بـراي   400 اي مقاومت نمونه استوانه
  .بكار رفته استها، عرشه و غيره  ها، پايلون پايه

با مقاومت تسـليم   AIIIبكار رفته از نوع درجه  آرماتورهاي
، مـدول  مگاپاسـكال  600و مقاومت نهائي  مگاپاسكال 400

  .باشد يممگاپاسكال  205000االستيسيته 
مقاومـت تسـليم   بـا  ، ST-52-3N هاي فوالدي از نوع سازه
مـدول   مگاپاسـكال و  520 ، مقاومت نهائيمگاپاسكال 360

پيچـــي  اتصـــاالتو  مگاپاســـكال 205000 االستيســـيته
HSFG  ــه  از ــا درجــــ ــت بــــ ــالح پرمقاومــــ   مصــــ

HV-10.9/129 )ASTM A490( .بوده است 

  
  يدسترس يها احداث راه -3

اي  هـا و ابنيـه   ها، راه هاي دسترسي، كليه جاده از راه منظور
است كه براي دسترسي به محل تجهيز و ساير نقاط كارگاه 

. راه دسترسي اصلي به پروژه پل اللي از جاده اند شدهتعبيه 
و تـا محـل كارگـاه ادامـه     شـده  مسجدسليمان آغاز  -اللي 

مجمـوع   در رگاه. براي دسترسي به نواحي مختلف كاشتدا
كيلومتر راه احداث شـده اسـت كـه عمليـات آن شـامل       9

خــاكبرداري، خــاكريزي، احــداث كــالورت، احــداث آبنمــا، 
  تسطيح و رگالژ، كامپكت و آسفالت است.

  بخش كلي دارد: 3دسترسي به محل كارگاه پل اللي  راه
ــاه    - ــا كارگ ــلي ت ــاده اص ــفالت از ج ــي آس ــاده دسترس ج

  ي دسترسي محليهاي داخل كارگاهي برا جاده -
پل موقـت فلـزي روي كـارون بـراي انتقـال تجهيـزات و        -

 ها پايه دو جناح كاري اطراف مصالح بين

  جاده دسترسي اصلي -3-1
كيلــومتر بـراي عبــور   7جـاده دسترســي اصـلي بــه طـول    

 اجـرا شـده اسـت    آالت و تجهيزات سبك و سـنگين  ماشين
 ).4شكل شماره (

  از: معيارهاي كلي طرح جاده عبارت اند
  تجهيزات و انساني نيروي عبور براي جاده ايمني -
  )راه بودن موقت به توجه با( هزينه حداقل صرف -
  منطقه مصالح از استفاده -

همچنــين مــوارد رعايــت شــده در طــرح هندســي جــاده  
  دسترسي به شرح زير هستند:

  .است شده محدود درصد 15 حداكثر به طولي شيب -
  متر منظور گرديده است. 10هاي افقي  قوس شعاع حداقل -
 1:5 بــه پايـداري  صــورت در هـا،  ترانشــه شـيب  حـداكثر  -

  .است شده محدود
 كوهستاني و تند شيب و خاكريزها بودن نامناسب دليل به -

  .است گرديده متمايل ها ترانشه سمت به جاده محور آن
 و گرديـده  ايجاد ترانشه سمت در ها آبراهه مسير، كل در -

هـاي مناسـب بـه دره     اي در مكان توسط آب نما يا پل لوله
  هدايت شده است. مقابل (ضمن حفاظت از آب شستگي) 

 مسير جاده دسترسي به كارگاه  4شكل



ـيدسترسيـاهداث راهـاه و احـكارگزـيتجهات،ـي: كليـالل يـل كابلـپ 8

 

 بـزرگ  هاي پل جاي به االمكان حتي كه است شده تالش -
 استفاده نما آب از گردند، مي تخريب ها سيالب مقابل در كه

  .شود
 آالت ماشـين  گـردش  براي ها گردنه محل در الزم تعريض -

  سنگين انجام شده است.

 شـده  منظـور  متـر  7 ميـزان  بـه  زيراساس عرض حداقل -
  )متر 5/0+  3+  3+  5/0. (است

  .است شده گرفته نظر در متر 6 آسفالت عرض حداقل -
 زيراسـاس،  سـانتيمتر  15 برابـر  روسازي حداقل ضخامت -

 است. آسفالت يمترسانت 5 و اساس سانتيمتر10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
  
  هاي داخل كارگاه جاده -3-2

هـاي مختلـف    هاي داخل كارگاه اتصال دهنده بخـش  جاده
تجهيز كارگاه به يكديگر و بـه نـواحي مختلـف كـاري پـل      

ها عمدتاً خاكي (كوبيده شده) و براي عبـور   هستند. اين راه
هـاي داخـل    آالت سـنگين مناسـب هسـتند. جـاده     ماشـين 

االمكـان   رگاهي بايد به صـورتي تعبيـه شـوند كـه حتـي     كا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  آالت ايجاد شود.   كمترين تداخل كاري ميان ماشين
هاي دسترسي داخل كارگاه  نمايي از راه  7شماره در شكل 

اللي نمايش داده شده است. همـانطور كـه قابـل مالحظـه     
هـا، سـيلوهاي    ها محل دفاتر، انبارها، خوابگـاه  است، اين راه

  .دنمو هاي آرماتوربندي را بهم متصل مي سيمان و كارگاه
  
  

 محل كارگاه) مسجد سليمان تا-جاده دسترسي اصلي (از جاده اللي  5شكل

 هاي دسترسي داخلي جناح راست كاريجاده  6شكل
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  كارون يرو يپل موقت فلز -3-3
دسترسي تعبيه شده از جاده اصـلي تـا سـاحل شـرقي،      راه

دسترسي به جناح چپ پـل را بطـور طبيعـي امكـان پـذير      
سازد. براي دسترسي بـه جنـاح راسـت، نيـاز بـه راهـي        مي

ارتباطي است كه اين دسترسي از طريق جاده اصلي بسـيار  
طوالني بوده و به صرفه نيست. ضمن اينكـه بـراي ارتبـاط    

بهتــر اســت ايــن راه مســتقيماً  هيرگــاســريعتر داخــل كا
هاي كاري را به يكديگر متصل كند. به همـين خـاطر    جناح

تصميم بر آن شد كه اين دسترسي از طريـق احـداث يـك    
  پل موقت بر روي كارون امكانپذير شود.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

حداقل كردن هزينه اجراي اين پل، مقـرر شـد از پـل     براي
موقت موجود در محل كارگاه سد گتوند استفاده شود. لـذا  
اين پل دمونتاژ شده و براي نصب به محل اجراي پل اللـي  

متر طول دارد و كامالً فلزي اسـت.   48منتقل شد. اين پل 
براي مونتاژ در كارگاه اللي الزم بود كه پـل موقـت طـولي    

متر داشته باشد، لذا جهـت مطالعـه ايـن افـزايش      54 ربراب
دهانه و همچنين بررسي انطباق پل موقت با محل پل اللي 
ــل در    ــامپيوتري پ ــدل ك ــاژ آن، م ــاژ و مونت و نحــوه دمونت

  ايجاد شد. SAP2000افزار  نرم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هاي دسترسي داخل تجهيز كارگاهجاده  7شكل

 پل موقت نصب شده در كارگاه اللي  8شكل
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هاي  سد گتوند، ابتدا پانل براي دمونتاژ پل موقت در كارگاه
موجود بر روي عرشه پل برداشته شد و پل از دهانه ميـاني  

هـا، دمونتـاژ    باز شده و سپس از هر دو طرف به سمت كوله
هـا جهـت دسترسـي در ايـن      شد. يك رديف طولي از پانـل 

 6مرحله برداشـته نشـد. پـل در هـر دو طـرف در قطعـات       
لـي بـه محـل    متري جدا شد و براي نصب در محـل پـل ال  

  كارگاه منتقل شد.
نصب پل موقت در كارگاه پل اللي به روش پيشراني از يك 
طرف انجام شد. كليات اين روش به اين صـورت اسـت كـه    

هاي الزم، پل فلزي در يك  پس از ساخت فونداسيون و پايه
شــود و بــا قــرار گــرفتن روي  ســمت رودخانــه مونتــاژ مــي

هاي پر  اده از جكهاي مخصوص ساخته شده و با استف ريل
شــود.   قــدرت، بــه ســاحل مقابــل پــيش رانــده مــي      

ها با توجه به مشخصات و بـار   تعيين نوع ريل و قدرت جك
گيرد كه از مدل كامپيوتري ساخته شده بـه   پل صورت مي

شماي مدل ساخته شده بصورت سه بعـدي  آيند.  دست مي
مراحـل پيشـراني    نشان داده شده است. 9در شكل شماره 

  . قابل مشاهده است 11و  10 يها ت در شكلپل موق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

SAP2000افزار مدل كامپيوتري پل موقت در نرم يبعدسهينما  9شكل

 يكارون در محل كارگاه الليرويمراحل پيشراني پل موقت فلز  10شكل

 يكارون در محل كارگاه الليرويمراحل پيشراني پل موقت فلز  11شكل
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) Fy(با تنش مجاز  ST37فوالد مورد استفاده از نوع فوالد 
) Fu( يو مقاومـت نهـاي   كيلوگرم بر سـانتيمترمربع  2400
  .بود كيلوگرم بر سانتيمتر مربع 3700

مرده شامل بار سازه پل و عرشه آن و بار زنـده ناشـي از    بار
هاي ايران  نامه بارگذاري پل حركت خودروها، مطابق با آئين

) و با توجه به عرض پل به صورت يـك  139(نشريه شماره 
شـده  محاسبه  SAPافزار  توسط نرم Moving Loadالين 
  .است

ايـران  هـاي   نامه بارگـذاري پـل   باد مطابق با آئين بارگذاري
  پذيرد: ) در سه حالت زير صورت مي139(نشريه 

برداري و بدون بار ترافيكي: امتداد اين  باد در دوران بهره بار
بـر   يلـوگرم ك  250بار به صـورت افقـي بـوده و بـا شـدت      

مترمربع بـه تصـوير سـطح پـل در امتـداد عرضـي اعمـال        
شود. در ايـن بارگـذاري سـطح پـل در راسـتاي طـولي        مي

سطح آن در راسـتاي عرضـي در نظـر گرفتـه     حداقل نصف 
بـرداري و بـا بـار ترافيكـي:      بار بـاد در دوران بهـره   .شود مي

 125امتداد اين بار نيز به صـورت افقـي بـوده و بـا شـدت      
شود. سـطح در نظـر گرفتـه     بر مترمربع اعمال مي يلوگرمك

شده جهت اعمال ايـن نيـرو، تصـوير سـطح عرشـه بعـالوه       
له نقليه در امتداد طـول پـل اسـت    متر جهت وسي 2ارتفاع 

در راستاي طولي حـداقل نصـف سـطح     پلبارگذاري سطح 
  شود. آن در راستاي عرضي در نظر گرفته مي

باد دوران ساخت: اين بارگذاري شامل يك بار بـا مؤلفـه    بار
بر مترمربع و يك مؤلفـه قـائم    يلوگرمك 175افقي با شدت 

زم بـه توضـيح   بر مترمربع اسـت. ال  يلوگرمك 100با شدت 
است كه به علت سطح ناچيز پل در راستاي عمودي مؤلفـه  

  شود. قائم بار ناچيز بوده و از آن صرفنظر مي
نامـه   زلزله پل به روش ديناميكي و با طيف آئـين  بارگذاري

ايران (ويرايش سوم) انجام گرفته اسـت. مقـادير در    2800
، I=1شـامل   Cنظر گرفتـه شـده جهـت محاسـبه ضـريب      

A=0.34  وR=6   ــه توضــيح اســت مقــدار هســتند. الزم ب
ضريب رفتار بكار رفته جهـت محاسـبه فونداسـيون نصـف     

  گرفته شده است. ظر) در نR=3مقدار فوق (
 ASD89كنترل و طراحي پل موقـت از دو آيـين نامـه     در

 AASHTOنامـه   جهت طراحي اعضاي فلزي و نيز از آئين
  ها استفاده شده است. پايه يجهت طراح

حاصل از آناليز و طراحي مدل ساخته شده با استفاده  نتايج
حاكي از كفايـت كليـه اعضـاء سـازه      ASD89نامه  از آئين

هـاي ميـاني در تـنش مـاكزيمم خـود قـرار        است. اما المان
 54متـر بـه    48داشته و امكان اضافه شدن دهانه اصلي (از 

مشـكل، محـل    ينمتر) وجود نخواهد داشت. لذا براي حل ا
هاي پـل موقـت در    در مدل تغيير يافت. طول دهانه ها هپاي

و  48، 15، 12كارگاه سد گتوند به ترتيب از چپ به راست 
متر بوده است. بـا توجـه بـه شـرايط نصـب در سـاحل        21

متري  24و  48، 12، 12ها به ترتيب به  كارگاه اللي، دهانه
يابند. طبق نتـايج حاصـل از مدلسـازي مشـخص      تغيير مي

متـر بـه    3هاي پل به انـدازه   تغيير محل پايه با كهشود  مي
طرف چپ تأثير قابل توجهي در نتايج مشاهده نشـده و در  

هـا مطـابق آنچـه گفتـه شـد       نتيجه امكان تغيير محل پايه
و وزن  Moving Loadبرداشــتن بــار   بــا وجــود دارد.

تـوان كيفيـت    هاي روي عرشه از مدل پل موقـت، مـي   پانل
ر مراحل دمونتاژ و مونتـاژ بررسـي   اعضاء و واژگوني پل را د

كرد. طبق نتايج مـدل، اعضـاي فـوالدي پـل موقـت بـراي       
هاي انجام شده در هر دو حالت مونتـاژ و دمونتـاژ    بارگذاري

كنند. براي كنتـرل   ) كفايت ميترم 42و  24(طره به طول 
العمــل  واژگــوني پــل در هنگــام دمونتــاژ و مونتــاژ، عكــس 

گيرنـد. بـا در نظـر     قـرار مـي   هاي دو طرف مد نظر گاه تكيه
گرفتن طول بلند طره در دهانه وسط، نياز به وزنـه تعـادل   

هاي پل (هم در مونتاژ و هم در دمونتـاژ)   گاه در پشت تكيه
العمل به دسـت   توجه به نيروي عكس اوجود دارد. اين امر ب

هاي مختلف اجراي مدل نيز  ها در حالت گاه آمده براي تكيه
متر طـول   42و  24، 21ها در  اين وزنهمشهود است. مقدار 

محاسبه شـده و بـه ترتيـب     5/1كنسول با ضريب اطمينان 
ــا  ــر ب ــي  21،500و  3500، 1800براب ــوگرم م ــند.  كيل باش

مختلف پيشـراني از حـداقل    مراحلها طي  مقادير اين وزنه
اي افـزايش   محاسبه شده تا مقدار نهـايي، بـه صـورت پلـه    

پسـراني (دمونتـاژ)، كـاهش    يابد. همينطـور در هنگـام    مي
  اي خواهد بود. ها به صورت پله مقدار وزنه
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 42طبق نتايج مدل، در مرحله نصب پل دهانـه وسـط بـه    
رسد و در انتهاي آن تغيير مكاني در حدود  متر كنسول مي

مانع از قرارگيـري دقيـق   آيد كه  سانتيمتر به وجود مي 60
آن بر روي پايه خواهد شد. لذا استفاده از يك المـان رابـط   
كه باعث هدايت پل به سمت باال در انتهاي پيشراني شـود،  

شـود و   ) ناميده مـي Noseضروري است. اين المان دماغه (
به انتهاي عرشه در حال پيشراني نصب مي شود. دماغه، به 

ارد، موجب مي شـود كـه   واسطه شيبي كه در شكل خود د

  
  
  
  

عرشه در هنگام رسيدن به پايه انتهايي، همزمان با حركـت  
رو به جلو به سمت باال نيز كشيده شـود و افتـادگي عرشـه    

ايـن   13در انتهاي طره را جبـران كنـد. در شـكل شـماره     
  المان قابل مشاهده است
هـا و   هـاي مـدل، فونداسـيون، پايـه     با اسـتفاده از خروجـي  

جهت قرارگيري پل در موقعيت جديد (بـه صـورت   ها  كوله
هـاي طراحـي شـده بـه      اند. فونداسـيون  بتني) طراحي شده
  اي هستند. ها استوانه صورت مربعي و پايه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 دماغه فلزي مربوط به پيشراني پل  13شكل

 )SAPتغيير مكان انتهاي پل در هنگام دمونتاژ (مدل   12شكل

 (سمت چپ) بتني پل موقتهاي فونداسيون و پايه(سمت راست) ويهاي پل موقت فلزشماي كوله   14شكل 
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  كارگاه يزتجه -4
كارگاه پل كابلي اللي در دو بخـش تجهيـز اوليـه و     تجهيز

تجهيز مستمر انجـام شـده اسـت. عمليـات خـاكبرداري و      
ها و سيلوهاي نگهـداري   سازي، نصب بچينگ پالنت محوطه

هاي  ها و دفاتر، احداث كارگاه سيمان، تهيه و مونتاژ كانكس
جوشكاري و خم و برش آرماتور، در مرحله تجهيـز كارگـاه   

هـاي   راي شروع كار) انجام شدند. احداث سـاختمان (ب هاولي
مسكوني و اداري، تعميرگاه و انبارها، احداث آزمايشگاه بتن 

ها بـه منظـور تجهيـز مسـتمر      اندازي خوابگاه و تجهيز و راه
 يپـالن كلـ   15انـد. شـكل شـماره     كارگاه صورت پذيرفتـه 

ـ   يزتجه آن را  يحاتتوضـ  2و جـدول شـماره    يكارگـاه الل
    هند.د مينشان 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پالن تجهيز كارگاه پل اللي  15شكل
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 هاي مختلف تجهيز كارگاه پل اللي بخش   2جدول 

 توضيحشماره توضيحشماره
 كارگاه قالب لغزنده 11 حراست كارگاه 1

هاي پيش ساختهكارگاه دال 12 مشاور كارفرما 2
 كارگاه اسكلت فلزي 13 كمپ اداري 3

 اتاقك ديزل ژنراتور 14 توزيع غذا 4

 مخزن آب 15 رستوران كارمندي 5

 بچينگ و سيلوهاي سيمان 16 رستوران كارگري 6

 سرند و ماسه شور 17 سرويس بهداشتي 7

 دپوي شن و ماسه 18 انبار روبسته 8

 خوابگاه كارگري 19 انبار روباز 9

 خوابگاه كارمندي 20 كارگاه خم و برش 10

محل تجهيز كارگاه از نظر كد ارتفاعي با توجه بـه دوري از  
سيل محتمل، تأمين آب تصفيه شده و تهيه شـن و ماسـه   
انتخاب شده است. چيدمان تجهيز كارگاه با در نظر گرفتن 
عواملي چون بازه كاري تجهيزات مختلـف، ميـزان نيـاز بـه     
برق و آب، امكان نظارت، سر و صدا و گرد و غبـار ناشـي از   

ها و غيره به دسـت آمـده    كار، فضاي مورد نياز براي كارگاه
است. عمده محاسبات مربوط به چيـدمان، پـيش از شـروع    
تجهيز اوليه انجام شده و بقيه در حين اجرا و بـا توجـه بـه    

 16مقتضيات كارگاه صورت گرفته است. در شـكل شـماره   
محل تجهيز كارگاه را در هنگام تحويل زمـين و در هنگـام   

  .دهد يام پروژه نشان ماتم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مراجع -5

 يـي روش اجرا يهـا  گزارش«)، 1386-93( يهشركت بلندپا
  »يالل يپل كابل

  
  
 

 

 و اتمام پروژه ينزميلدر زمان تحويمحل تجهيز كارگاه الل  16شكل
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(فونداسيون) پل كابلي بررسي روش اجراي كيسون و سركيسون 
  اللي

  
  

 چكيده
مورد بررسي فني قرار گرفته و مراحل اجرايي، در پل اللي ) اي (موسوم به كيسون هاي صندوقه يروش اجراي پدر اين مقاله 

متر و  10عمليات حفاري چهار كيسون پل هر كدام به قطر  .آالت مورد نياز آن محاسبه و ارائه شده است و ماشين تمهيدات
هـاي كيسـون بـا     به همراه پيكور انجام شده و پس از تثبيـت ديـواره   زنجيري چرخ مكانيكي بيلمتر با استفاده از  20 عمق

قالـب  تنـي از گـود خـارج شـده اسـت.       20استفاده از شبكه فوالدي (مش) و شاتكريت، بيل مكانيكي به كمك دو جرثقيل 
كـه  بوده ) هاي مدوالر و متشكل از پانل به شكل يك سوم دايره استفاده شده در كيسون، شامل سه قالب يكپارچه (هر كدام

 17ريزي هر كيسون (به طـول   . بتندهند را تشكيل ميمتر  9به قطر اي شكل  پس از نصب در كنار يكديگر، كل قالب دايره
در هـر كيسـون،    ريـزي هـر گـام    هاي سه متري انجام شده است. پـس از بـتن   متر) با استفاده از تاوركرين و باكت و در گام

ريزي به كيسون مجاور منتقل شده و داخل كيسون اول با اسـتفاده از خـاك پـر شـده اسـت. بـراي        مجموعه قالب براي بتن
سه وجه از چهـار  هاي خاكي، در ابتدا  بندي سركيسون (فونداسيون) با توجه به محصور شدن سه وجه آن توسط ديواره قالب

آن سـه  ديواره بتني توليد شده نقش قالـب را بـراي   و  هريزي شد بندي معكوس بتن قالبوجه فونداسيون با استفاده از روش 
بـه   )سركيسـون فونداسـيون پـل (  . بندي شده اسـت  هاي مدوالر قالب كرده و وجه باقيمانده توسط پانلايفا وجه فونداسيون 

حجـم كـل    بوده ومتر (ارتفاع)  5) و متر (عرض13متر (طول)،  5/32صورت شالوده گسترده و به شكل هرم ناقص و با ابعاد 
شـده   يمتقسـ حجيم ريزي  بتناجراي چهار بلوك جهت فونداسيون پل به  .مترمكعب است 1750شالوده نزديك به  يكبتن 

با استفاده از پمپ بتن موبايل و تـاوركرين و  مرحله و به صورت پشت سر هم  يكها در  بلوك يناز ا يكهر  يزير است. بتن
گرفتـه اسـت. در پايـان، مالحظـات     انجـام  ن سيستم پشتيبان در صورت ايجاد مشكل در عملكرد پمپ بـتن)  باكت (به عنوا

  ريزي در هواي گرم ارائه شده است. اجراي بتن حجيم و تمهيدات بكار رفته در بتن
  
  

گرم يدر هوا يزير بتن يم،بتن حج يسون،سرك يسون،ك ي،پل كابلي الل: كلمات كليدي
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 مقدمه -1
سركيسـون  دو عـدد  اي) و  كيسون (پي صـندوقه چهار عدد 

را تشـكيل  اللـي  هاي پل  (فونداسيون) مجموعاً شالوده پايه
ــد. اجــراي بخــش مــي ــات   دهن ــذكور شــامل عملي هــاي م

 ،بنــدي آرماتوربنــدي، قالــبتثبيــت ديــواره، خــاكبرداري، 
  است.خاكريزي و ريزي  بتن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  ها استقرار كيسون محلمشخصات و  -2

اي  كيسون بتني با حلقهدر زير فونداسيون هر پايه، دو عدد 
متـر و   20متر، عمق حدود  10متر، با قطر يك به ضخامت 

هـاي   متر به ترتيبي كه در شكل 5/19فاصله مركز به مركز 
  . نشان داده شده وجود دارد 2و  1شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ها روش اجراي كيسون -3
هاي مختلف عمليـات   ها، در ابتدا روش براي اجراي كيسون

حفاري و خاكبرداري مورد بررسي قرار گرفت. اين حفـاري  
؛ داشته اسـت اي  خاص و غيرمتعارف شرايط اجراي پيچيده

زيرا از يك سو به دليل قطر زياد كيسون، امكان حفاري بـا  
و از سـوي ديگـر   نداشت ها وجود  آالت حفاري شمع ماشين

ليل كم عمق بودن و قائم بودن شفت حفاري، اسـتفاده  به د
  .نبودپذير  آالت حفاري تونل به صرفه و امكان از ماشين

ــاري و      ــام حف ــودن احج ــدود ب ــل مح ــه دلي ــين ب همچن
خاكبرداري و با توجه به مشخصات خاك محل ساخت پل، 
اســتفاده از روش انفجــار وقــت گيــر، پــر خطــر و نيازمنــد 

هاي مختلف از  س از بررسي گزينه. لذا پبودتداركات خاص 
اسـتفاده از گزينـه     هـا،  جمله تغييرات در طراحـي كيسـون  

بـا  و اي و گزينـه انفجـار،    گروه شمع به جاي پـي صـندوقه  
هـاي مـالي و زمـاني و عـدم نيـاز بـه        توجه بـه محـدوديت  

هاي پيچيده و كمياب (كه در صورت خرابي باعـث   دستگاه
شوند)، روشي ايمن  توقف طوالني مدت عمليات ساخت مي

آالت موجـود در كارگـاه    و با استفاده از تجهيزات و ماشـين 
  .گرديدبيني و ارائه  پيش

عمليـات حفــاري، خـاكبرداري و تثبيــت    -3-1
  ي كيسونها ديواره

با توجه به ابعاد ذكر شده، حجم خاكبرداري هر كيسون بـا  
) بـه دسـت   زيـر  استفاده از فرمـول حجـم اسـتوانه (رابطـه    

ــي ــد مـ ــه در آن ، آيـ ــون و   rكـ ــعاع كيسـ ــق hشـ  عمـ
= .كيسون است ( ) × ℎ = ( × 5 ) × 20 ≈ 1,570  

با در نظر گـرفتن ميـزان خـاكبرداري الزم بـراي تسـطيح      
هـا (حـدود    عوارض محل و رسيدن به تراز فوقاني كيسـون 

مترمكعب) حجم خاكبرداري مربوط به شـالوده هـر    2500
ترمكعــب م 5600پايـه (شــامل دو كيســون) حــدوداً برابــر  

  .خواهد بود
  آالت مورد نياز حفاري كيسون ماشين -3-2

هـاي   بـا چكـش  ) Backhoe Loader(هـاي مكـانيكي    بيل
ــدروليكي  ــزار    )Hydraulic Hammer(هي ــور اب ــا پيك ي

 كيسونها و نمايمحل فونداسيون پايه   1شكل 

ها) پل اللي(فونداسيونيهاها و سر كيسون قاطع كيسونم  2شكل
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هـا   قدرتمند و كارايي جهت حفاري و خـاكبرداري كيسـون  
آالت استفاده شده براي حفاري  ها و ماشين هستند. دستگاه

  ها (مجموعاً چهار كيسون) عبارتند از: كيسون و خاكبرداري
بـا   اسب بخـار  145 قدرت با زنجيري چرخ مكانيكي بيل -

، Hyundaiهـاي   تن (در اين پروژه از مـدل  22وزن حدود 
Daewoo  وKomatsu     براي عمليات فـوق اسـتفاده شـده

  است).
ــا تــن 20ظرفيــت  بــه جرثقيــل -  و مترمكعبــي 2 جــام ب

  متر 16 تا 10 افقي دسترسي
مكـانيكي   بيـل  جابجايي براي تن 80ظرفيت  به جرثقيل -
استفاده   TADANOو KATO هاي مدل از پروژه اين در(

  شده است).
ــور،- ــپ، كمپرس ــازل پم ــاير و ن ــزات س ــراي الزم تجهي  ب

 ها. ديواره شاتكريت

  ديواره كيسون و تثبيت حفاريعمليات  -3-3
روش خاكبرداري هر كيسون به صورت كلـي شـامل چهـار    

  :بوده استمرحله زير 
حفاري و خاكبرداري توسط بيل مكـانيكي (بـا پيكـور و    -1

  بيل)
  انتقال خاك توسط باكت و جرثقيل به خارج از كيسون-2
تثبيت ديواره به وسيله نصب شبكه فـوالدي و پاشـيدن   -3

  بتن  
ــ -4 س از اتمــام خـارج كــردن بيــل مكــانيكي از كيســون پ

  خاكبرداري

سه مرحله اول، تا رسيدن به عمق نهايي هر كيسون ادامـه  
  شود. ارج مييابند و در نهايت بيل از گودال كيسون خ مي
 دهانـه  تـراز  تـا  فونداسـيون  محـل  كلي خاكبرداري از پس

 مشخص برداري نقشه توسط ها كيسون دقيق محل كيسون،
 كـه  پـذيرد  صورت وسعتي به بايد خاكبرداري اين .شود مي
 13در  32ها (بـه ابعـاد    بعدي اجراي سركيسون مراحل در

 موقعيـت  بـاالي  در مكـانيكي  بيل .متر) دچار مشكل نشود
 قرار كيسون يك دايره مركز در و) دهانه تراز در( ها كيسون
ــه ــط و گرفت ــت توس ــل( باك ـــكش و) بي ـــكي چ  هيدرولي

 مرزهـاي  توجـه  بـا  را حــفاري ) محـل  سـفتي  با متناسب(
. خاكبــرداري و انتقـال خـاك و    كند مي شروع شده تعيين
متر بـه تنهـايي توسـط     5هاي حفاري تا عمق حدود  سنگ

  .يابد بيل ادامه مي
 و باكـت  از اسـتفاده  بـا  مصـالح  متـر،  5 از بيشـتر  عمـق  در

 باكـت  سـايز  و ابعـاد . شوند مي خارج گود داخل از جرثقيل
 مصالح ريختن تا گردد مي انتخاب بيل سر باكت با متناسب

بـه سـهولت انجـام     باكـت  داخـل  به شده خرد هاي سنگ و
 ظرفيـت  مترمكعـب  1 تـا  9/0 حـدود  بيل سر باكت(گيرد 
لــه، بــراي اينكــه گــرد و خــاك داخــل  مرح ايــن در). دارد

كيسون بر روي موتور و ساير تجهيزات بيل مكانيكي تـأثير  
هواي داخل كيسون توسـط يـك جـت     منفي نداشته باشد،

  شود. يمكش مفن 
 هـا  ديـواره  تثبيـت  جهـت  خـاكبرداري،  عمليات با همزمان
  .شود مي انجام شاتكريت و فوالدي شبكه نصب عمليات

 متر5و حفاري تا عمق شروع خاكبرداري توسط بيل مكانيكي  3شكل



ـيالليـل كابلـ) پونـيداسـ(فونونـيسو سركونـيسك يراـروش اج يـبررس 18

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وسايل مورد نياز بـه داخـل   ، شاتكريتاجراي عمليات  براي
. در شـود  انجـام مـي  و عمليات مربوطه منتقل شده كيسون 

كند و جهت  ، بيل مكانيكي كار نميعمليات شاتكريتحين 
ــي     ــيمان، پوشش ــدن س ــيده ش ــل پاش ــت در مقاب محافظ

  .گيرد قرار ميبيل پالستيكي بر روي 
 تـا  است الزم شده تعيين عمق به رسيدن و حفاري از پس
 بيـل  وزن. شود آورده بيرون كيسون داخل از مكانيكي بيل

ــا( مكــانيكي ــه افــزايش 10% احتســاب ب  ضــريب عنــوان ب
 جرثقيـل  از آن ثقـل  مركز هلفاص و تن 25 حدود) اطمينان

 ،انجـام شـده   محاسبات به توجه با لذا.  است متر 10 حدود
ـ  تني 100 جرثقيل يك راي خـارج كـردن بيـل مكـانيكي     ب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

. در صـورتيكه بخشـي از تجهيـزات و    بوده اسـت مورد نياز 
وسايل مانند باكت سر بيـل يـا پيكـور از روي دسـتگاه بـاز      

 10تن محدود شود، با حفـظ فاصـله    21شده و وزن آن به 
عمليـات  . ده نمودتني نيز استفا 80توان از جرثقيل  متر مي

خارج كردن بيل مكانيكي از حفره كيسون در كارگاه اللـي  
به صورت ديگري نيـز انجـام شـده اسـت. بـراي ايـن كـار        

قابل مشـاهده اسـت، بـه     6و  5هاي  همانطـور كه در شكل
 20تنـي از دو جرثقيـل    80جاي استفاده از يك جرثقيـل  

 تني به صورت همزمان بـراي بـاال كشـيدن بيـل مكـانيكي     
  .استفاده شده است

 فن در حال مكش هوا - هاي شاتكريت شده كيسون و لوله جت ديوارهو  كيسونهاي  ) روي ديوارهSteel Meshشبكه فوالدي (   4شكل 

 تني 20بوسيله دو جرثقيل  باالكشيدن بيل مكانيكي از داخل كيسون   5شكل 
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  مدت زمان عمليات خاكبرداري -3-3-1
آالت (سيسـتم حفـاري بـا پيكـور      راندمان متوسط ماشـين 

 همراه با سيستم جابجايي مصالح با باكت و جرثقيل) بـا در 
آالت، وجـود   نظر گرفتن محـدوديت فضـاي كـاري ماشـين    

اي در محـل كيسـون و زمـان الزم بـراي      هـاي صـخره   رگه
ــا باكــت بيــل، حــدود      55تعــويض چكــش هيــدروليكي ب

. لـذا زمـان الزم بـراي حفـاري     بوده استمترمكعب در روز 
) با توجه به حجـم كـل خـاكبرداري آن از    Tيك كيسون (

  :آيد رابطه زير به دست مي
  
  
گود جهت احـداث   هوضعيت پايداري جدار -3-3-2

  اه كيسون
ــري     ــت قرارگي ــده جه ــاد ش ــود ايج ــداري گ ــعيت پاي وض

هاي پل اللي در دو حالت بدون سـربار و بـا سـربار     كيسون
 FLACنـرم افـزار   استفاده از تن، با  100جرثقيلي به وزن 

  .و تحليل شده است يمدلساز
ر گـرفتن وزن واحـد   با در نظ): پايان حفاري(در  حالت اول

تن بر مترمكعـب و نيـز پارامترهـاي     5/2حجم توده برابر با 
در كـل اليـه، ضـريب     φ=34و  C=0.46 MPa مقـاومتي 

  .  بدست آمده است 40/3اطمينان حفاري برابر 
بـا در نظـر   ): با در نظر گرفتن سـربار جرثقيـل  ( حالت دوم

تن در باالي شـيب بـه    100گرفتن سربار جرثقيلي به وزن 
هاي  ها و تغيير شكل متر از لبة گود، وضعيت تنش 5فاصلة 

ايجاد شده مـورد بررسـي قـرار گرفتـه اسـت و در نهايـت،       
ضريب اطمينان پايداري با در نظـر گـرفتن فرضـيات فـوق     

 .بدست آمده است 06/3برابر 

كيسـون در حـين    گـود و پايـداري   مواردي كه براي ايمني
  گرفته است عبارتند از:اجرا مد نظر قرار 

 كمتر فاصله به نبايد گودبرداري از حاصل مصالح و خاك -
  .شود ريخته گود لبه از متر نيم از
 تأسيسات مجاورت در يرگودبردا عمليات كه مواردي در -

 بــراي الزم اقــدامات بايــد شــود مــي انجــام ارتعــاش داراي
  ها صورت گيرد. يوارهد ريزش يا لغزش از جلوگيري

 قبيـل  از مكـانيكي  وسـايل  و آالت ماشين استقرار از قبل -
 حاصـل  هاي خاك انباشتن يا غيره و كاميون  لودر،  جرثقيل،

  گـود،  لبـه  از مناسب فاصله رعايت ضمن بايد گودبرداري از
  .نمود اقدام گود هاي ديواره پايداري تأمين به نسبت

نجام عمليـات خـاكبرداري   ا در مستقيماً كه افرادي همه -
متـري دايـره عملكـرد     5بايـد حـداقل در فاصـله      نيستند،

  دستگاه قرار گيرند.
 از خـاكبرداري  دسـتگاه  جـام  بايد كاميون كردن پر براي -

  .نگذرد راننده اتاقك روي از و كند عبور كاميون پشت
 هاي ديواره بايد سيل  زلزله،  طوفان،  بارندگي، وقوع از بعد -

هـايي   دبرداري مورد بازديد قرار گيرند تا در محـل گو محل
كه احتمال ريزش افـزايش يافتـه اسـت تـدابير الزم بـراي      

 .تقويت اتخاذ شود

 ايجاد شده در حالت سربار جرثقيل (سمت راست) و پس از پايان حفاري (سمت چپ)هاي قائموضعيت تنش   6شكل 
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  ها بندي كيسون قالب -3-4

هـاي پـل اللـي سـه روش قالـب       بنـدي كيسـون   براي قالب
هاي مدوالر مورد بررسـي قـرار    لغزنده، قالب جهنده و قالب

ارتفـاع   يـزان مگرفت و روش قالب لغزنده انتخـاب گرديـد.   
بـه طـور متوسـط در هـر شـبانه روز       لغزنـده  باالروي قالب

متـري هـر    17ع ارتفـا بـود و بـا توجـه بـه     متر  5/2حدود 
روز  7هـر كيسـون حـدوداً     يمدت زمان كل اجـرا  يسونك

روز و  20حـدود  قالب لغزنده زمان مونتاژ بوده است. كاري 
در صورت عدم دمونتاژ . روز است 5حدود آن زمان دمونتاژ 

كامــل قالــب پــس از اتمــام كيســون اول از مجموعــه      
 يستمهاي هر جناح كاري و قرار گرفتن مجموعه س كيسون

مدت زمـان   ي،كنار يسوندر ك يهالب لغزنده با دمونتاژ اولق
انتقـال   يبـرا .  روز خواهد بـود  20حدود  ييجو قابل صرفه

دمونتـاژ   يـد رودخانـه با  يگربه طرف دقالب لغزنده  يستمس
 9قالب لغزنده حدود  يستمقطر س يراكامل صورت بگيرد؛ ز

با  .از پل موقت وجود ندارد يكپارچهمتر است و امكان عبور 
توجه به موارد فـوق مـدت زمـان الزم بـراي اجـراي چهـار       

  شود: كيسون پل از رابطه زير محاسبه مي
(  ) = 4 + 2 + 4 += 92  ( ) 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
T : كيسون پل اللي 4زمان كل اجراي  
t1 :) روز) 7زمان باالبري هر كيسون  
t2 :) روز) 20مدت زمان الزم براي مونتاژ  
t3 :) روز) 5مدت زمان الزم براي دمونتاژ  
t4 :) روز) 4زمان حمل و توقف 

دستگاه قالـب   يكساخت  يزمان الزم برابا در نظر گرفتن 
) مــدت زمــان كــل بــراي اجــراي  روز 75حــدود (لغزنــده 
  شود. ز قالب لغزنده محاسبه ميها با استفاده ا كيسون

لزوم ، و پارامترهاي ديگري مانند با توجه به محاسبات فوق
و همچنـين   ،ها در يـك سركيسـون   اجراي همزمان كيسون

در  هاي ويژه كاري قالب لغزنـده  محدوديت استفاده از گروه
هـا   هاي مدوالر براي اجراي كيسون كارگاه، استفاده از قالب

  انتخاب گرديد.
هـا توسـط    هايي كه امكـان جابجـا نمـودن قالـب     رگاهدر كا

توان از  جرثقيل وجود دارد و ابعاد ديوار نيز بزرگ است، مي
هـا پـس از    قالب با ابعاد بـزرگ اسـتفاده نمـود. ايـن قالـب     

استفاده بـدون اينكـه از هـم جـدا شـوند توسـط جرثقيـل        
بصورت يكپارچه جابجا شـده و بـه قسـمت بعـدي منتقـل      

ها پس  جه به لزوم پر كردن خاك در كيسون. با تودنشو مي
ريـزي بـا    بندي و بتن پس از هر مرحله قالباز ساخت آنها، 

 دو كيسون حفاري شده در جناح چپ كاري كارگاه پل اللي  7شكل
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بصــورت قالــب مجموعــه هــاي مــدوالر،  اســتفاده از قالــب
شـده و  ريـزي منتقـل    به كيسون مجاور براي بتنيكپارچه 
شـود.   ريزي شـده، از خـاك پـر مـي     تا تراز بتناول كيسون 

ــدين ترتيــب پلتفــرم ال ــراي اجــراي مراحــل بعــدي  ب زم ب
زمانبنـدي  ايـن   شود. ميصورت طبيعي ايجاد ه بندي ب قالب

عالوه بر ايجاد سرعت در روند اجرا، براي اجراي دو كيسون 
زيـرا   گـردد  ايمني در حين عمليات نيز ميباالرفتن   موجب

بندي  متر محدود شده و داربست 3ارتفاع كاري به حداكثر 
  .شود حذف مي

  مدوالر استفاده شده هاي قالبمشخصات  -3-4-1
قالـب   هـاي مـدوالر،   با توجه به ابعاد كيسون و ابعـاد قالـب  

استفاده شده در كيسون، شامل سه قالـب يكپارچـه اسـت    
(هر كدام به شكل يك سوم دايره) كه پس از نصب در كنار 

دهنـد. هـر    اي شكل را تشكيل مـي  يكديگر، كل قالب دايره
متـري مـدوالر اسـت. مشخصـات      5/0پانل  16 قالب شامل

  :ها به شرح زير است قالب
  سانتيمتري 100 در 50: ها پانل ابعاد -
 پانـل  هر در قالب) 32 ميلگرد( بند پشت هاي لوله فاصله -

  سانتيمتر 80
  سانتيمتر 100 سولجرها فاصله -
  سانتيمتر 200بند پشت خرپاي فاصله -
 سانتيمتر 150خرپا بند پشت هاي لوله فاصله -

  ها ريزي كيسون بتن -3-5
ــب  ــدي، قال ــات آرماتوربن ــراي عملي ــتن ب ــدي و ب ــزي  بن ري

  ها، مراحل زير انجام شده است: كيسون
  اجراي بتن مگر كف كيسون -1

  آرماتوربندي مرحله اول: -2
 3 ارتفاع به كيسون كف فونداسيون كامل آرماتوربندي -

    متر
يوار كيسون با ارتفاع بيش از د انتظار آرماتورهاي تعبيه -
  متر  3
  آرماتورها در الزم هاي لوله و مدفون قطعات مهار -

الـي   1ريزي فونداسيون كف كيسون توسـط باكـت    بتن -3
  مترمكعبي و تاوركرين 5/1
  تكميل آرماتوربندي و تعبيه آرماتورهاي ريشه مرحله بعد - 4
(كـه  هاي كماني مـدوالر يكپارچـه    حمل و مونتاژ قالب -5

قطعه اصلي سـاخته شـده    3قبالً در بيرون كيسون بصورت 
  ها است) توسط تاوركرين به داخل كيسون

ــتن -6 ــاوركرين  ب ــا اســتفاده از باكــت و ت ــواره ب  ريــزي دي
 يـك متر، ضخامت  10ريزي يك حلقه به قطر خارجي  (بتن

  مترمكعب) 85متر و حجم  3متر، ارتفاع 
ديـوار بـه بيـرون    قطعه اصـلي قالـب    3دمونتاژ و حمل  -7

كيسـون پـس از گذشـت مـدت زمـان گيـرش مـورد نيــاز        
نامه بتن نصف روز) براي اسـتفاده در كيسـون    (مطابق آئين

  مجاور
متر بـا   3پر كردن فضاي خالي داخل كيسون به ارتفاع  -8

مصالح پركننده. (با توجه به كم بودن سـيمان مصـرفي در   
ايجـاد شـده    مخلوط پركننده، استفاده بالفاصـله از پلتفـرم  

  براي شروع مراحل بعدي امكانپذير است.)
هـاي   ريـزي كيسـون   تا پايـان بـتن   8تا  4تكرار مراحل  -9

  مجاور
  دهد. عمليات ذكر شده را نشان مي 10تا  8اشكال شماره 

  

 متر و تعبيه آرماتورهاي ريشه 3ريزي كف كيسون به ارتفاع بتنوآرماتوربندي فونداسيون كيسون   8شكل 



ـيالليـل كابلـ) پونـيداسـ(فونونـيسو سركونـيسك يراـروش اج يـبررس 22

 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   مدت زمان اجراي بتن هر كيسون -3-5-1
مدت زمان الزم براي اجـراي هـر كيسـون بـه روش قالـب      

  آيد: مدوالر از رابطه زير بدست مي
  
  
T :ريزي يك كيسون (روز) بندي و بتن زمان كل قالب 

t1 : ــدت ــتن م ــدي و ب ــان آرماتوربن ــزي  زم ــر اول  3ري مت
 روز) 7(فونداسيون) كيسون (

t2 : 5/3متـري (  3مدت زمان آرماتوربندي ديواره در مرحله 
 عمق كيسون روز)

t3 :روز) 2متري ( 3بندي ديواره در مرحله  مدت زمان قالب

t4 :3ريـزي و نگهـداري ديـواره در مرحلـه      مدت زمان بتن 
 روز) 5/2متري (

t5 :متـري   3دت زمان پر كردن داخل كيسون در مرحلـه  م
 روز) 2(

n : متري ديواره 3تعداد مراحل   n = (20-3) / 3 = 5.7  
نكته قابل توجه در اين محاسـبه، نصـف شـدن زمـان كـل      

متـري ديـواره كيسـون بـه      3اجراي هر مرحلـه از مراحـل   
خاطر همزماني اجرا با كيسون مجاور است. ضمن اينكـه بـا   

ــه ا متــري  3متــري كيســون و ارتفــاع  20رتفــاع توجــه ب
متري ديـواره كيسـون تـا     3فونداسيون آن، اجراي مراحل 

  .متر ادامه خواهد داشت 17ارتفاعي حدود 
  
  
  

 باكتو  توسط تاوركرينهاديواره كيسونريزيبتن  9شكل

 استفاده از مصالح پر كننده براي پر كردن فضاي خالي كيسون) ومتر3ريزي ديواره كيسون در هر مرحله (ارتفاع بتن   10شكل
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هـــــا  روش اجـــــراي سركيســـــون -4
  هاي پل) (فونداسيون

  مشخصات سركيسون -4-1
ـ  هاي يونها يا فونداس سركيسون بـه صـورت    يپل بزرگ الل

متـر   5/32شالوده گسترده و به شكل هرم ناقص و با ابعـاد  
متر (ارتفاع) هستند. حجم كل  5متر (عرض) و 13(طول)، 

 يـن مترمكعب است كـه ا  1750شالوده نزديك به  يكبتن 
قرار  يمهاي حج را در رده  بتن يونحجم، بتن سازه فونداس

ر نمـايي از فونداسـيون زيـ    11شـماره  هـد. در شـكل   د يم
  .ها قابل مشاهده است پايه
  
  
  
  
  
  
  

 يشافـزا  يم،حجـ  يبتنـ  يهـا  مسـئله در سـازه   ترين ياساس
 يشـده طـ   يداز حرارت تول يبتن ناش يدرجه حرارت داخل

منجـر بـه    توانـد  ياست كه مـ  يمانس يدراتاسيونه يندفرآ
هـاي حرارتـي) در آنهـا شـود. لـذا       نامطلوب (ترك ييراتتغ

 يا سازه بايـد بـه گونـه    يياجرا يها و روش يزير برنامه بتن
آن را  يكه بتوان باال رفتن درجه حرارت داخل ودانتخاب ش

درجـه   يشافزا يناز ا يكنترل نموده و همچنين اثرات ناش
  .حرارت را به حداقل رساند

 يمريزي تقسـ  به چهار بلوك جهت بتن يفونداسيون پل الل
مرحلـه   يكها در  بلوك يناز ا يكهر  يزير شده است. بتن

. معيارهاي انتخاب گيرد يو به صورت پشت سر هم انجام م
  اين روش عبارتند از:

  ها محدود ساختن حداكثر درجه حرارت داخل بلوك -
محدود ساختن حـداكثر گراديـان حرارتـي بـين سـطوح       -

  ط داخلي بلوكخارجي و نقا
هـا بـه    محدود ساختن حداكثر تغييرات حجمي اين توده -

 مقادير مجاز و قابل قبول

  
  
  
  
  
  
  
 يـك در  يآرماتور مصـرف  يزاناساس برآورد انجام شده م بر

بـه   يب) قرها يهانتظار پا ي(با احتساب آرماتورها يونفونداس
 يان) اسـت. شـا  22و  25،  28،  32يزهاي تن (با سـا  260

 يون،ذكر است كه بـا در نظـر گـرفتن حجـم بـتن فونداسـ      
ــدود  ــوگرمك 150ح ــاتور در  يل ــكآرم ــب از   ي ــر مكع مت

  شده است.مصرف  لفونداسيون پ
  ها آرماتوربندي سركيسون-4-2

اني سفره تحت يدر آرماتوربندي سركيسون، ابتدا آرماتورها
 يشـه ر هـا،  يسـنجاق  يـب بسته شده و بـه ترت  يهدر چهار ال

 2تراز  . درشده استو سفره فوقاني تعبيه  ها يوارهد ها، يهپا
 يآرمـاتور افقـ   يسر يك يفوقان ياز آرماتورها تر ينمتر پائ

تختـه   بكـه جهـت نصـ    شود ي) بسته م14باالتر از   يز(سا
هـاي   تختـه مورد استفاده قـرار خواهنـد گرفـت.     ها يرپاييز

ريـزي،   شـوند كـه درحـين بـتن     زيرپايي براي اين نصب مي
راحتـي توسـط   زني بتن كف فونداسـيون بـه    عمليات ويبره

  ).13(شكل شماره  عوامل كاري انجام شود
  
  
  
  
  

ريـزي و متـراكم    هاي زيـرين و بـتن   جهت دسترسي به اليه
نمـودن بــتن، ممكــن اســت بخشــي از آرماتورهــاي ســفره   

در محل خود نصـب نشـوند. در ايـن    اما فوقاني بافته شوند 
حالت پس از نزديك شدن تراز بتن بـه بـاالي سركسـيون،    

و عمليـات  شـده  هاي بافته شده در محل خود نصـب    سفره
  يابد. ميريزي ادامه  بتن

 هاي زيرپايي حل قرارگيري تختهم   13شكل 

1324

و  هاي بتن حجيم سركيسون ريزي بلوك ترتيب بتن   12شكل 
 درزهاي اجرايي

 پل اللي )فونداسيون( ابعاد سركيسون  11شكل 
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لوله راهنما در  تعداديريزي  به منظور تسهيل عمليات بتن
 يشـود. لـذا در شـبكه آرماتورهـا     شبكه آرماتور نصـب مـي  

شـده   يـه راهنما تعب يها جهت نصب لوله ييها محل يفوقان
عـدد اسـت كـه پـس از      10فضاها حـدود   ين. تعداد ااست

 يون،فونداسـ  يراهنما از داخـل فضـا   يها خارج كردن لوله
و  14اشكال شماره فضاها بسته خواهد شد. در  ينآرماتور ا

داده نشـان  به آرماتوربندي سركيسـون  عمليات مربوط  15
  است. شده

  قالب بندي سركيسون -4-3
قابـل مشــاهده اســت،   16شــماره همـانطور كــه در شـكل   

هاي  هاي خاكي باقيمانده از تپه ها در كنار ديواره سركيسون
ابتـدا  قبل از مرحلـه آرماتوربنـدي،   شوند. لذا  اوليه اجرا مي

ســه وجــه از چهــار وجــه فونداســيون بــا اســتفاده از روش 
ريـزي شـد. در ايـن روش ابتـدا در      بندي معكوس بتن قالب

در سه وجه كنـار  ها را  لببندي شود، قا محلي كه بايد قالب

پـس از  گذاشـته و  بـه صـورت معكـوس كـار     ديواره خاكي 
ريزي، ديواره بتني توليد شده نقش قالب را براي سـازه   بتن

بنـدي در يـك    به قالب يازنبنابراين تنها  .كند مياصلي ايفا 
سـطح   يـن . امانـد  بـاقي مـي   )در ضلع سمت رودخانه( وجه
ــب  100 ــا قالـ ــا مترمربعـــي بـ ــدوال يهـ  100در  50ر مـ
  شود يو اجرا م يبند به صورت سنتي قالب يمتريسانت

 5/8و  5/7 يهـا  به حالـت پانـل   ينزم يها رو در ابتدا قالب
آماده شده، سطوح قالب با روغـن مخصـوص آغشـته     يمتر
بـه محـل نصـب حمـل      ينو سپس توسط تـاوركر  شود يم
دوبلـه   يها ها با استفاده از جك حالت پانل ين. در اشود يم
 يـه شـوند. در مرحلـه بعـد كل    خود محكـم مـي   يتر موقعد

شوند.  ها و ساير ملحقات قالب نصب مي ، گوهها ينها، پ بست
در سطح قالب، بـا   يليمترم دواز  يشدر صورت وجود درز ب

ــروج خم  ــتفاده از چســب از خ ــراس ــ ي ــه ب يمانس ــرونب  ي
  .  اجرا شود يقليشود تا بتن با سطح ص مي يريجلوگ

(سمت چپ) هاي فوقاني آرماتور در سركيسون خرك گذاري براي نصب سفرهآرماتوربندي كف سركيسون (سمت راست) و    14شكل 

 (سمت چپ) آرماتوربندي كامل فونداسيون پلن (سمت راست) و آرماتورگذاري سفره فوقاني سركيسو   15شكل 
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اسـت، از   يعمـود  يونكه سطح فونداس يمتر سهتا ارتفاع 
. گرديدهاي مدوالر به شيوه توضيح داده شده استفاده  قالب

با توجـه بـه    يونفونداس يمتر فوقاندو  دار يبسطوح ش يول
فاقد قالب هسـتند. پـس از    يزير مشكالت مهار قالب و بتن

 ييدر شـبكه آرمـاتور، رامكاهـا    يپـانل  يها ثابت شدن قالب
)Gallery (بـه صـورت    ينپـائ  يزآرماتور سـا )، ازT   (شـكل

شود. رامكا ميلگردي است كه براي مشخص شدن  نصب مي
شود. بـا توجـه    محل قالب در هنگام آرماتوربندي نصب مي

دار سركيسون فاقد قالـب هسـتند، از    به اينكه سطوح شيب
رامكاها جهت تعيين و نشان دادن محل سطح بتن استفاده 

اسـت كـه شمشـه (تيـر      اي . نحوه نصب به گونـه شده است
مقطع قوطي كه براي بررسي صاف بودن سطح كار  فلزي با

شود) بـا سـيم آرماتوربنـدي بـه رامكـا متصـل        استفاده مي
شود و انتهاي رامكا در داخل شبكه آرماتور جـوش داده   مي
شود. در واقع سطح زير شمشه با سطح تمام شـده بـتن    مي

  .شود يبرابر در نظر گرفته م
  
  
  
  
  
  
  
  

حداقل  يزير كه در زمان بتن است يا رامكاها به گونه تعداد
موجـود   دار يبسـطح شـ   يشمشه در رو يكمتر  چهارهر 

هـا   شمشـه در محـل كـنج    يـك باشد. ضمن اينكـه  نصـب   
 ي) جهت سهولت در اجـرا ضـرور  دار يبدو سطح ش ي(تالق

 يبـردار سـطح رو   نصـب، نقشـه   ياتاست. پس از اتمام عمل
را  وارهيـ د يمتر سههاي راهنما و قالب  ها، محل لوله شمشه

انـد) جهـت كنتـرل     (كه كامالً در محـل خـود ثابـت شـده    
كـه اعـداد قرائـت شـده مـورد       ي. در صورتكند يبرداشت م

بـه   يبنـد  قالب ياتباشد، عمل يفيتمسئول كنترل ك ييدتأ
  رسد. ياتمام م

  طراحي قالب سركيسون -4-3-1
ـ  يطشرا يتبتن و رعا يادبه علت حجم ز  بـتن   اي نامـه  ينآئ

از درزهاي اجرايي جهت تبـديل   يزي،ر حجيم در زمان بتن
ــذا  ريــزي بــه احجــام كــوچكتر اســتفاده مــي  بــتن شــود. ل

(شـكل   شود يم يمبه چهار قسمت در طول تقس يونفونداس
و  بندي يتسحجم از راب ينا بندي يم. جهت تقس)12شماره 

(تقريبـاً   شـود  يعنوان پشتيبان) استفاده م همش فوالدي (ب
  .مترمربع) 60يزان به م

از يـك صـفحه رابيـتس     يـي، بندي درزهاي اجرا براي قالب
كننـده   همراه با يك شبكه مش فـوالدي بـه عنـوان سـخت    

). بـراي  18شماره شود (شكل  صفحات رابيتس استفاده مي
ييـر شـكل مـورد    اين طراحي معيارهاي خمش و برش و تغ

  گرفته است.بررسي قرار 
  

 متري به صورت عمودي 3تا ارتفاع  بندي سركيسون قالب   17شكل 

 در سه وجه سركيسون جناح چپ(به عنوان قالب) اجرا شده ديوار بتني نمايي از    16شكل 
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  تعيين حداكثر فشار افقي بتن:
  
  
  

2930با قيود:     ≤ ≤ 9760 , < 2 /ℎ 

Pm:      2930برابـر  فشار حداكثر جـانبي بـتن بـر روي قالـب 
 كيلوگرم بر متر مربع

R :متر ارتفاع بر ساعت 5/0برابر ريزي در قالب  سرعت بتن 

Tc :درجه سانتيگراد 15برابر  دماي بتن داخل قالب  
  بندهاي قائم: طراحي پشت

گــاه صــفحات قالــب و  ، تكيــه)Stud( بنــدهاي قــائم شــتپ
بنـدهاي قـائم    گـاه پشـت   تكيه )Wale(بندهاي افقي  پشت

 قـائم، از  بنـدهاي  هستند. براي به دست آوردن فاصله پشت
هاي خمشي و برشي و تغيير شـكل صـفحات قالـب     كنترل

بنـدهاي قـائم    . روابط زير براي تعيين پشتشود استفاده مي
الزم به ذكر است كـه در  گيرند.  قالب مورد استفاده قرار مي

) Plywoodوود ( جهت اطمينـان، از مشخصـات ورق پـالي   
  .به جاي ورق فلزي قالب مدوالر استفاده شده است

l  (كنترل تنش خمشي) = 0.1F S w⁄ . = 56 cm 
l  (كنترل برش خمشي) = 1.7F (Ib Q)⁄ w⁄ = 38 cm 

l(كنترل تغيير شكل خمشي) = EI 24375w⁄ = 36 cm 
l(كنترل تغيير شكل خمشي) = EI 42320w⁄ = 40 cm 

  كه در آنها:
Fb :ــر   وود) تنش مجاز خمشي قالب (پالي  4/144برابـــــ

 كيلوگرم بر سانتيمترمربع  

Fs :6/4  برابر   وود) تنش مجاز برش خمشي قالب (پالي 
 كيلوگرم بر سانتيمترمربع  

Se :   برابـر   وود) اساس مقطع مؤثر براي عـرض واحـد (پـالي
 سانتيمترمكعب 15/22

w :     برابـر   فشار جانبي بـتن روي قالـب بـراي عـرض واحـد
 كيلوگرم بر مترمربع 2930

Ib ⁄ Q :13/143برابــــــر   وود) ثابت برش خمشي (پالي 
 سانتيمترمربع

E :كيلـوگرم   126،000برابـر   وود) مدول االستيسيته (پالي
 بر سانتيمترمربع  

I :سـانتيمتر بـه تـوان     9/26برابر  وود) ممان اينرسي (پالي
  چهار

ld1   و  ∆ ≥1/360 بر اساس محدوديت تغيير شـكلld2   بـر
محاسـبه    ∆ ≥1.6mm اسـاس محـدوديت تغييـر شـكل     

روابـط اشـاره   شود. با توجه به نتايج بـه دسـت آمـده از     مي
سـانتيمتر   35  بندهاي قـائم  ، حداكثر فاصله بين پشتشده

  شده است.در نظر گرفته 
  :يافق يبندها پشت يطراح

هـاي   گـاه  مقدار به دست آمده بـراي فاصـله تكيـه    كمترين
شـوند) بـا    بندهاي قائم (كه تير سراسـري فـرض مـي    پشت
كننـده حـداكثر    فاده از معـادالت كنترلـي زيـر، تعيـين    است

بـه   φ25بندهاي افقي است. از ميلگردهاي فاصله بين پشت
  .بند قائم استفاده شده است عنوان پشت

=  (كنترل تنش خمشي) 0.1 ⁄ . = 46  

=  (كنترل برش خمشي) 0.08 5⁄ = 73  

= (كنترل تغيير شكل خمشي) 16 39⁄ = 54  

= (كنترل تغيير شكل خمشي) 1536 65⁄ = 55  

  كه در آنها:
Fb :كيلـوگرم   1440برابر  بند قائم تنش مجاز خمشي پشت

 بر سانتيمترمربع

Fv :كيلوگرم بـر   960برابر  بند قائم تنش مجاز برشي پشت
 سانتيمترمربع

Se :سانتيمترمكعب 53/1برابر  بند قائم اساس مقطع پشت 

قرارگيري صفحات رابيتس در محل درزهاي اجرايي   18شكل 
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w :   برابـر   بنـد قـائم   بار خطي ناشي از فشار بـتن بـر پشـت
 كيلوگرم بر متر  5/1205

E :  2،100،000برابــر  بنــد قـائم  مـدول االستيســيته پشـت 
 كيلوگرم بر سانتيمترمربع

I :سانتيمتر به توان  92/1برابر  بند قائم ممان اينرسي پشت
  چهار
dtw :سانتيمترمربع 91/4برابر  بند قائم مساحت جان پشت  

 بند قائم با توجـه بـه فشـار افقـي بـتن      بار وارد بر هر پشت
)Pm(  بنـدها بـا يكـديگر، از     سانتيمتري پشـت  35و فاصله

=  :آيد رابطه زير به دست مي 2930 × 0.35 = 1025.5 ⁄  
با در نظر گرفتن نتايج به دسـت آمـده از معـادالت اشـاره     

سـانتيمتر   50بندهاي افقـي   پشتشده، حداكثر فاصله بين 
  در نظر گرفته شده است.

  :ها ها و بولت طراحي جك
اســتفاده  80بنــدهاي افقــي از نــاوداني دوبــل  بــراي پشــت

كنـد   بنـدهاي افقـي اثـر مـي     كنيم. نيرويي كه بر پشـت  مي
ــين      ــور ب ــطح محص ــتن روي س ــانبي ب ــار ج ــادل فش مع

 50و طـول   35بندهاي افقي و عمودي است (عـرض   پشت
=  :شود نتيمتر). لذا بار وارده به صورت زير محاسبه ميسا 2930 × 0.35 × 0.5 = 512.75   
بنـد افقـي در    گر اين بار را با توزيع يكنواخت بر روي پشتا

  :نظر بگيريم، شدت بار عبارتست از
  
  

بنـدهاي   هـا روي پشـت   گـاه  براي محاسبه فاصله مجاز تكيه
وند) از روابـط  ش افقي (كه به صورت تير سراسري فرض مي

  :شود زير استفاده مي
l  (كنترل تنش خمشي) = 0.1F S w⁄ . = 228 cm
l  (كنترل برش خمشي) = 0.08F dt 5w⁄ = 1000 cm

l(كنترل تغيير شكل خمشي) = 16EI 39w⁄ = 247 cm
l(كنترل تغيير شكل خمشي) = 1536EI 65w⁄ = 171 cm

  كه در آنها:

Fb :كيلوگرم  1440برابر  بند افقي تنش مجاز خمشي پشت
 بر سانتيمترمربع

Fv :كيلوگرم بـر   960برابر  بند افقي تنش مجاز برشي پشت
 سانتيمترمربع

S :سانتيمترمكعب 65برابر  بند افقي اساس مقطع پشت 

w :   برابـر   بنـد افقـي   بار خطي ناشي از فشار بـتن بـر پشـت
 كيلوگرم بر سانتيمتر   65/14

E :  2،100،000برابـر   بنـد افقـي   مدول االستيسـيته پشـت 
 كيلوگرم بر سانتيمترمربع

I :سانتيمتر به توان  257برابر  بند افقي ممان اينرسي پشت
 چهار

dtw :سانتيمترمربع 6/9برابر  بند افقي مساحت جان پشت  
معيار خمش حاكم است و  با صرفنظر از معيار تغيير شكل، 

شود. لـذا   متر محدود مي 28/2بندهاي افقي به  فاصله پشت
متـر در نظـر    2برابر بندهاي افقي  هاي پشت گاه فاصله تكيه
  . طراحي به طور خالصه به صورت زير است:گرفته شد

   مش صفحات+  هم بر عمود رابيتس صفحه دو قالب رويه -
 35 فاصـله  بـه  ميليمتر 25  قطر با ميلگرد: قائم بند پشت -

  سانتيمتر
  سانتيمتر 50به فاصله  80اوداني ن دوبل: افقي بند پشت -
  متر 2 فاصله به دوبل جك: ها بولت -
  ها سركيسون يزير بتن -4-4

هـاي اجرايـي    با توجه حجيم بـودن بـتن سركيسـون و درز   
مرحله انجام  4ريزي در  بيني شده در آن، عمليات بتن پيش
بلوك بتني به وسـيله صـفحات رابيـتس و     4شود و اين  مي

و  12ماره (شـكل شـ   شوند مش فوالدي از يكديگر جدا مي
ريزي به نحوي انتخاب شـده كـه بتـوان از     . ترتيب بتن)18

ريـزي   بند قالب براي بـتن  صفحات مش و ميلگردهاي پشت
سركيسون ديگر استفاده نمود. همچنـين محـل قرارگيـري    

  .ريزي مؤثر است فونداسيون تاوركرين نيز در ترتيب بتن
 با توجه به ابعاد سركيسون، بـراي يـك متـر ارتفـاع حـدود     

الـي   2شود و ايـن عمليـات    مترمكعب بتن ريخته مي 100
د (حـدود نـيم متـر ارتفـاع در     انجامـ  طول مـي بساعت  5/2

ريزي صورت  كه حدود يك متر ارتفاع بتن يساعت). هنگام
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ــد  ــت باي ــي  15گرف ــه مكــث 20ال ــود  دقيق ــارش ــا فش  ت
و از فشـار مضـاعف بـر     فتـه يا شهيدرواستاتيكي بتن كـاه 

درزهاي اجرايي كه توسـط صـفحات رابيـتس بسـته شـده      
 يهراهنما بر اساس زاو يها است، جلوگيري شود. تعداد لوله

كـه   يبترت ينبتن محاسبه شده است؛ بد يهاول يريگ شكل
سـانتيمتر   14بـا اسـالمپ    ينمونـه بتنـ   يـري گ شكل يهزاو

بـه   يـزي ر نبـت  پـوش  يهشده و بر اساس آن زاو يريگ اندازه
هـاي راهنمــا و   محـل قرارگيـري لولــه  . دسـت آمـده اســت  

ريـزي از   رو و همچنـين شـعاع تـأثير بـتن     هـاي آدم  دريچه
) و 3و  2هاي  هاي داخلي (بلوك هاي راهنما براي بلوك لوله

نشـان داده   19شماره ) در شكل 4و  1هاي  خارجي (بلوك
  شده است.

متـر   5/1فـاع  سـانتيمتر از ارت  14چنانچه بتن بـا اسـالمپ   
ريخته شود، محدوده پخـش شـدن آن مخروطـي بـه قطـر      

متر خواهد بود. بـا توجـه بـه ايـن شـعاع       7/3قاعده حدود 
كه تمام  اند شدههاي راهنما طوري انتخاب  تأثير، محل لوله

ايـنچ   8هـاي راهنمـا برابـر     سطح را پوشش دهد. قطر لولـه 
ـ  شده ) انتخاب 20اتيلن فشار قوي  (لوله پلي  ه پمـپ تـا لول

اينچ اسـت بـه راحتـي از داخـل آن عبـور       5بتن كه حدود 
  نمايد.

اي انتخـاب شـده    رو به گونه هاي آدم محل قرارگيري دريچه
است كه امكان عبور كارگران جهت پخش كـردن و تـراكم   

هاي راهنمـا وجـود داشـته باشـد و محـل       بتن در كنار لوله

صــورت ريــزي از بـاال قابــل دسترسـي باشــد. در ايـن     بـتن 
شوند ولـي در محـل خـود     آرماتورهاي اين نواحي بافته مي

شوند و پس از نزديك شـدن تـراز بـتن بـه ايـن       بسته نمي
نواحي آرماتورهاي مورد نظر در محل خود بسـته خواهنـد   

  شد.
 14متر پائيني سركيسون بـا بـتن بـا اسـالمپ      3ريزي  بتن
شـود. زيـرا امكـان دسترسـي بـه       سانتيمتر اجرا مي 16الي 

نقاط پائيني سركيسون و متراكم نمودن آن دشوارتر اسـت.  
دار دارد و  متر باالي سركيسون كه حالت شيب 2ولي براي 
 10بندي وجود ندارد، از بتن با اسالمپ حـدود   امكان قالب

شود؛ زيرا با اسالمپ كمتـر از   سانتيمتر استفاده مي 11الي 
آن، امكان پمـپ شـدن بـتن وجـود نـدارد. جهـت كـاهش        

المپ و افزايش دوام و جلوگيري از پوسـته شـدن بـتن،    اس
كننـده، مقـدار نسـبت آب بـه      روان بدون كاهش مقدار فوق

  بدست آيد.تر  تا اسالمپ پائين داده شدهسيمان را كاهش 
  سرعت توليد بتن -4-4-1

ــاه  ــل در كارگ ــي دو دســتگاه بچينــگ پ ــدل  الل ــت م پالن
Liebherr  ميـزان   ظرفيت اسمي توليد بتن هركـدام بـه  با

. چنانچـه رانـدمان   داشـت مترمكعب در سـاعت وجـود    35
، گرفته شوددر نظر  كارانه) (بسيار محافظهدرصد  65توليد 

در اين صورت ظرفيت توليـد بـتن توسـط هـر دو بچينـگ      
=  :برابر خواهد بود با 2 × 36 × 65% ≈ 47 /ℎ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ريزي هاي بتن راهنما در بلوكهاي  هاي قرارگيري و شعاع تأثير لوله محل   19شكل 
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ساعت كار كنـد ظرفيـت    8چنانچه بچينگ روزانه به مدت 
مترمكعـب در روز خواهـد بـود كـه      360توليد بتن معادل 

مترمكعب)  360ريزي يك بلوك سركيسون (برابر  براي بتن
 515هـاي وسـط (   ريـزي بلـوك   باشد. براي بتن مناسب مي

در روز كـار   سـاعت  12مترمكعب) بچينگ بايـد بـه مـدت    
  .كند

  سرعت حمل بتن -4-4-2
چنانچه در كارگاه مانعي بـر سـر راه عبـور تـراك ميكسـر      

دقيقه، رفت  15وجود نداشته باشد، بارگيري تراك ميكسر 
دقيقـه، تخليـه    5تا محل سركيسون جناح چپ و بازگشت 

دقيقه طـول   5دقيقه و موارد محاسبه نشده  5بتن با پمپ 
مان حمل بتن با تراك ميكسـر از  خواهد كشيد. لذا مدت ز

دقيقـه   30محل بچينگ تا سركيسون جنـاح چـپ حـدود    
  خواهد بود. 

با توجه به اينكه شـيب جـاده دسترسـي بسـيار زيـاد و در      
ــراك   10حــدود  ــارگيري كامــل ت درصــد اســت، امكــان ب

را   مترمكعـب بـتن   5/4ميكسرها موجود نيسـت و حـداكثر   
بـا توجـه بـه مـدت      توان در مخزن تراك بارگيري كرد. مي

 9زمان رفت و آمد محاسبه شده در باال، هر تـراك ميـزان   
كند. يعني بـراي انتقـال    مترمكعب بتن در ساعت حمل مي

تراك مورد  5مترمكعب در ساعت) تعداد  45بتن توليدي (
  .نياز است

  ريزي سرعت بتن -4-4-3
يك پمپ بتن موبايل (متحـرك)   ريزي استفاده از براي بتن

ــيشمتــري  32 ــزان  كــه بينــي شــده  پ ــه مي ــاً ب  90تقريب
در صـورت  دهـد.   ريزي انجـام مـي   مترمكعب در ساعت بتن
 جلـوگيري از هـر  ، به منظور پمپايجاد مشكل در عملكرد 
يك دسـتگاه تـاوركرين و    ريزي بتن گونه تأخير در عمليات

باكـت و سيســتم شــوت و قيــف نيــز بــه عنــوان پشــتيبان  
 5/4راك ميكســر بينــي شــده اســت. تخليــه بــتن تــ پــيش

كشـد.   دقيقه طول مـي  20مترمكعبي با كمك باكت حدود 
ريزي با كمـك باكـت بـراي تمـامي نقـاط سركيسـون        بتن

بـتن  در صورت اسـتفاده از شـوت، تخليـه    امكانپذير است. 
دقيقــه  7مترمكعبــي در مــدت زمــان  5/4تــراك ميكســر 

با استفاده از شـوت فقـط در    يزير امكانپذير است؛ ولي بتن
اسـتفاده  نقاط كناري سركيسون ممكن خواهد بود. چنانچه 

براي توزيع بتن ضروري باشد، از شوت يا تاوركرين و باكت 
هاي راهنما از يك قيف براي ريختن بـتن   با استفاده از لوله

شـود. بـتن بـه     ها و هـدايت آن اسـتفاده مـي    به داخل لوله
شود و به كمـك   قيف تخليه مي وسيله شوت يا باكت داخل

هـاي مـورد نظـر     يايـد و بـه محـل    ويبره در لوله جريان مي
  شود. توزيع مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مالحظات اجراي بتن   -5
  ريزي حجيم بتن -5-1

حاوي مقدار زيـادي سـنگدانه درشـت و مقـدار     حجيم بتن 
كمي سيمان بوده و قادر است تحت وزن خـود بـار وارده را   

بنـدي   تحمل نمايد. كاربرد سنگدانه با اندازه بزرگتر و دانـه 
آب و سـيمان كمتـر را در طـرح      آن امكان مصـرف ماسـه،  

 9سازد. بتن حجيم ممكن است به عرض  اختالط فراهم مي
هـاي   متـر بـه صـورت بلـوك     60تـا   3 متـر و طـول   21تا 

هاي جديد كنتـرل   جداگانه يا يكپارچه ريخته شود. با روش
هاي حجيم تقريبـاً محـدوديتي بـراي طـول      حرارت در بتن

  بلوك بتني وجود ندارد. 
توانـد   ميو بتن كارايي عالوه بر بهبود ماده هوازا  استفاده از

. كنـد ايفـا   يمـؤثر نقـش  هاي واقـع در سـطح    در دوام بتن
  اي چـون بهبـود كـارايي،    ها مزايا و تـأثيرات عمـده   پوزوالن

كاهش افزايش حرارت بتن و بعضي اوقات كاهش هزينـه را  
هـاي آب و   دهنـده  داشت. مصـرف تقليـل   واهندبه همراه خ

ها نيز سـودمند بـوده و بـا كـاهش آب سـبب       ديرگيركننده

بلوك  - جناح چپ   ريزي سركيسون عمليات بتن   20شكل
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گردنـد. همچنـين بـا كـاربرد آنهـا       افزايش كيفيت بتن مـي 
توان مقدار كمي از سيمان مصرفي را كاسـته و حـرارت    مي

  را پايين آورد و به همان مقاومت دست يافت.
اي براي سـطح بـتن الزم نيسـت مگـر بـراي       ويژه پرداخت

هاي باال و آخر كه الزم است پرداخـت   سطح ضخامت بلوك
خاص اعمال گردد. هنگامي كه سطح بتن هر بلـوك آمـاده   

آمد كـارگران روي آن جلـوگيري   بايستي از رفت و   گرديد،
نمود مگر اينكه در مواقع ضروري براي نصب مهاري و سيم 

دفن شدني مجبور به عبور باشيم. كارگراني كه  ارو ساير ابز
هـاي برفـي (تـه     بايد اين كارها را انجام دهند بايـد كفـش  

چوبي پهن) بپوشند تا اثر جاي پاي آنهـا روي بـتن نمانـد.    
  ريزي عبارتند از: نقابل توجه در بت نكات

بتن بايد تا حد امكـان در محـل نهـائي ريختـه شـود بـه        -
نحوي كه جريان بتن به اطراف سبب جـدايي بـتن نشـود.    

  .يستحركت دادن بتن به اطراف توسط ويبراتور مجاز ن
ريزي بايد با سرعتي انجام گيرد كه سطح بتن ريخته  بتن -

يـرش ابتـدايي   ريزي اليه بعدي به گ شده قبلي تا زمان بتن
  خود نرسيده باشد.

در صورت بروز بارندگي شديد يا طوالني مدت كه ممكن  -
يـا تغييـر در ميـزان     يمانس يراست باعث شسته شدن خم

ريزي متوقف شود. بـدين   رواني بتن شود، بايد عمليات بتن
منظور براي محافظـت از بـتن در زمـان بارنـدگي شـديد و      

ــتن    ــت ب ــه فعالي ــين ادام ــزي ا همچن ــشري   هــاي ز پوش
Geo-membrane شود. ريشه استفاده مي اتورهايو آرم  

بنـابراين    متر ريختـه شـود،   2بتن نبايد از ارتفاع بيش از  -
بندي و آرماتورگذاري بايد با توجه به ظرفيـت   مراحل قالب

جام انتقال بتن و ارتفاع تخليه هماهنگ شود. تخليـه بـتن   
بلكـه    كـز شـود.  ها نبايد در يـك نقطـه متمر   به درون قالب

بـه   قـي بصورت يكنواخت در چند نقطه و يا در يك اليـه اف 
متـر   5/0اي تخليه شود كه ضخامت اليه بتن تـازه از   گونه

هاي راهنما در نواحي مختلف  تجاوز نكند. بدين منظور لوله
  تعبيه شده است.

هاي حجـيم از يـك طـرف قالـب آغـاز       ريزي در بتن بتن -
ور مـنظم در عـرض بلـوك    هـاي بـتن بـه طـ     شود. جام مي

هـا   شود. اگر نيـاز اسـت كـه در كنـاره     ريزي ريخته مي بتن
هـاي داخلـي و ميـاني) بـتن پرعيـار و       (نسبت بـه قسـمت  

هاي مورد نياز براي كامل كـردن   متفاوتي ريخته شود، جام
  شوند.   ريخته مي داعرض اين قسمت ابت

گـر از  هر جام بتن ريخته شده را بايد با ويبراتور لرزانـد. ا  -
شـود، بايسـتي    دوغاب براي پيوستن دو بتن اسـتفاده نمـي  

اليه اول بتن جديد با دقت لرزانده شود تا از پيوسـتگي آن  
با اليه زيرين اطمينان حاصل شود. بعضي مواقع ايـن اليـه   

 هـاي  سنگ لوهشود. اگر ق با ويبراتورهاي كوچكتر لرزانده مي
بايـد   فته است، ها ر درشت از توده بتن جدا شده و به كناره

با بيل دوباره آنها را براي جلوگيري از جدايي به بتن اضـافه  
  نمود.  

ريزي را بايد با دقـت   اليه آخر در يك ضخامت بلوك بتن -
هاي درشت را در آن مدفون نمود  لرزانيد و تمامي سنگدانه

تا سطح نسبتاً صافي ايجاد شـود. ايـن امـر بـه تميزكـاري      
  كمك نمايد. ريزي اليه بعدي نيز بتن

ريزي با جام يا باكت، دريچـه تخليـه جـام     در صورت بتن -
بايد حداقل يك سـوم بزرگتـرين دهانـه آن يـا پـنج برابـر       

هــا باشــد. زاويــة صــفحة كنــار  بزرگتــرين انــدازه ســنگدانه
درجـه نسـبت بـه افـق      60هاي تخليه بايد حـداقل   دريچه

ا حجـم  هاي ب هاي كابلي و جام باشد. در استفاده از جرثقيل
اپراتور جرثقيل بايد با پايين آوردن جام هم زمـان بـا     زياد،

تخليه بتن از آن سعي نمايـد الزامـات مربـوط بـه حـداكثر      
  ارتفاع رها نمودن بتن را رعايت كند.

هـاي   ريزي بـا پمـپ، خـم و انحنـاي لولـه      در صورت بتن -
ريزي بايد به حداقل ممكـن   انتقال بتن از پمپ تا محل بتن

برابـر   3شود. قطر داخلي لوله پمپـاژ بايـد حـداقل    رسانده 
اندازه حـداكثر قطـر سـنگدانه مصـرفي در بـتن باشـد. در       

حجم آن بايد حـداقل    صورت استفاده از جام ذخيره موقت،
  .حجم تراك ميكسر توزيع بتن باشد ابربر 2
  ريزي در هواي گرم مالحظات بتن -5-2

به علت گرماي بسيار زيـاد هـوا در منطقـه اللـي در دوران     
(كه در تابستان انجام شد)، تمهيدات  P1اجراي سركيسون 

  :رفتريزي در هواي گرم مد نظر قرار گ بتنزير براي 
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 عمليـات  انجام و روز ساعات ترين گرم در ريزي بتن توقف -
  شب در ريزي بتن

 يـخ  با ختالطا آب از بخشي جايگزيني يا سرد آب مصرف -
  شده خرد

  ها لوله و ساز بتن دستگاه آب منبع حرارتي بندي عايق -
(نصـب    تـابش آفتـاب   از شده انبار هاي سنگدانه حفاظت -

  سايبان) و خنك كردن مصالح با پاشيدن آب.
 و قبـل  هـا  قالب بيروني سطوح كردن مرطوب و پاشي آب -

  به ميزان كافي ريزي بتن از بعد
  ريزي سريع بتنانتقال و  -
به كار بـردن مـواد افزودنـي در انبارهـاي مناسـب بـراي        -

  جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب
سازي مـواد افزودنـي در انبارهـاي مناسـب بـراي       ذخيره -

  جلوگيري از تابش مستقيم آفتاب
  استفاده از قالب فلزي -
هاي حجـيم و سـطوح    هر حال اختالف دماي درون بتن در

هـاي   درجه سانتيگراد تجاوز نمايـد. در بـتن   35آن نبايد از 
هاي مناسب بـه تعـداد الزم در    حجيم بايد با نصب دماسنج

ريـزي   افزايش دماي بتن پـس از بـتن    هاي مورد نظر، محل
كنترل شود. براي جلوگيري از سخت شدن زود هنگام بتن 

با سطوح خشك و داغ در هواي بسيار گـرم بايـد    اسدر تم
ت مناسب استفاده شـود. بـا آب پاشـي    از امكانات و تسهيال

روي سطوح خشك و پوشـاندن بـتن بـا حصـير يـا گـوني       
مرطوب و همچنين روي آرماتورهايي كه قرار است با بـتن  

بايد جذب آب بـتن تـازه و تبخيـر      جديد در تماس باشند،
  .به حداقل رساند اسريع آب داخل بتن ر

ها و تـراكم   ريزي، ضخامت اليه ترتيب بتن -5-3
  بتن

براي ايجاد چسبندگي بهتر بتن قديم به بـتن جديـد بايـد    
خشك شده روي بتن قـديم بـه طـور كامـل      يمانس يرخم

زدوده شود و سطوح بتن قديم كامالً مرطوب و در صـورت  
كيلـوگرم در   350لزوم از يك اليه بتن نرمه با عيار حداقل 

ميليمتـر اسـتفاده    30الـي   20مترمكعب بتن به ضـخامت  
  شود.

هاي قابل  از لرزاننده براي جابجا كردن بتن در مسافت يدنبا
مالحظه استفاده شود. لرزاننده بايد بصـورت عمـودي و در   

برابر شعاع تأثير لرزاننـده) در   5/1فواصل يكنواخت (تقريباً 
ريزي حجـيم بايـد    بتن فرو برده شود. سطوح هر نوبت بتن

ي طوري باشد كـه آثـار لرزاننـده و جـاي پـاي پرسـنل رو      
 يدبزرگ جدا شده از بتن با يها سطوح باقي نماند. سنگدانه

با بتن مخلوط شـوند. قطـر، تـواتر ارتعـاش و      يبطور مناسب
بـا توجـه بـه     يدلرزاننده مورد استفاده با يها مشخصه يرسا

انتخاب شود. ويبراتورهـا   يدانه سنگ ينبزرگتر ياندازه اسم
يرنـد و  گ ربايد توسط كارگران مجـرب مـورد اسـتفاده قـرا    

االمكان به صورت قائم و در اثر وزن طبيعـي خـود در    حتي
رود،  بتن فرو رود. فاصله نقاطي كه ويبراتور در بتن فرو مـي 

برابر دامنه عمل ويبراتور باشد به نحوي كه  5/1بايد حدوداً 
منـاطق مـرتعش شـده حــدود چنـد سـانتيمتر يكــديگر را      

  .بپوشانند
  
  آوري و محافظت بتن عمل -6

 اي يـژه و يـت از بـتن تـازه از اهم   ينگهدار يزي،ر ز بتنبعد ا
باشد، چرا كـه   يمحج يزير برخوردار است؛ خصوصاً اگر بتن

تـرك در   يعامـل اصـل   يـرش، بتن در حال گ يدما يشافزا
روز  14ها بايد بـه مـدت حـداقل     . تمامي بتنباشد يبتن م

هاي مناسب مرطوب نگاه داشـته و حفاظـت    متوالي با روش
  شوند.
آثار نامطلوب محيطي كه بايد بتن را در برابر آن  ترين هعمد

  محافظت نموده عبارتند از:
خشك شدن زودرس كه بخصوص در اثر تـابش آفتـاب و    -

  آيد. وزش باد پيش مي
  شسته شدن بتن تازه توسط باران يا آب جاري. -
  كاهش سريع دماي بتن در روزهاي نخست -
  كنترل حرارت بتن -6-1
  درجه حرارت كنترلي حداكثر -6-1-1

هاي بتني  يكي از معيارهايي كه الزم است در خصوص سازه
محـدود سـاختن    حجيم مورد بررسي و ارزيابي قرار گيـرد،  
هـا در اثـر توليـد     حداكثر درجه حرارت داخلـي ايـن تـوده   
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حــرارت ناشــي از فرآينــد هيدراســيون ســيمان اســت. در  
رارت هاي مختلف در خصوص حداكثر درجه ح دستورالعمل

ها نقطـه نظـرات متفـاوتي وجـود      قابل قبول براي اين سازه
ها اين درجه حـرارت بـه    دارد. در بعضي از اين دستورالعمل

محدود گشـته، در حاليكـه در برخـي    درجه سانتيگراد  65
نيز مجـاز شـمرده    سانتيگراد 75هاي  ديگر تا درجه حرارت

 يشود. با توجه به اطالعـات موجـود در خصـوص اجـرا     مي
هاي بتني حجيم مشـابه در شـركت بلندپايـه (ماننـد      ازهس

فونداسيون برج چند منظوره ميالد تهران) و نيـز اطالعـات   
هـاي بـه عمـل     گيري ها و اندازه موجود از عملكرد اين سازه

توان حـداكثر   مي آمده از حداكثر درجه حرارت داخلي آنها، 
مرز ريزي را تا  درجه حرارت ايجاد شده در داخل بلوك بتن

 ظـر به عنوان معياري قابـل قبـول در ن   درجه سانتيگراد 75
ريـزي الزامـي    گرفت. همچنين رعايت نكات زير هنگام بتن

  است:
 30ريـزي دمـاي هـيچ قسـمت بـتن نبايـد از        هنگام بتن -

  درجه سانتيگراد بيشتر شود.
ــتن  - ــام ب ــاي محــيط هنگ ــد از  دم ــزي نباي ــه  38ري درج

  .سانتيگراد بيشتر باشد
  حداكثر گراديان حرارتي -6-1-2

حداكثر گراديان حرارتي يا به عبارت ديگر حداكثر اختالف 
هاي بتني حجيم با سـطوح   درجه حرارت نقاط داخلي توده

يكي ديگر از معيارهايي اسـت كـه الزم اسـت      خارجي آنها،
ها مـورد ارزيـابي قـرار گرفتـه و بـه مقـادير        براي اين سازه

در واقـع بـه معنـاي     مناسب محدود شود. ايـن محـدوديت  
هـا   محدود ساختن تغييرات حجمي ايجاد شده در اين توده

  تغييـر حجـم    بوده كه چنانچه از مقادير مناسب فراتـر رود، 
آنها در اثر اختالف درجه حرارت بين نقاط داخلي و سطوح 

هاي كششـي بـيش از    تواند منجر به ايجاد تنش خارجي مي
در نتيجـه باعـث   هاي قابل تحمل توسط بتن شـده و   تنش

ها شود. حداكثر گراديـان   خوردگي سطوح خارجي اين توده
ها با سطوح خارجي آنها  حرارتي بين نقاط داخلي اين بلوك

محدود گرديده است. براي نيـل بـه     درجه سانتيگراد 30 به
هـا   اين شرايط در مراحـل مطالعـاتي و اجرايـي ايـن بلـوك     

بي آنهـا از  تصميم گرفته شد كه در سـطوح فوقـاني و جـان   
سـانتيمتري پشـم شيشـه بـه عنـوان عـايق        5/2يك اليـه  

حرارتي جهت جلـوگيري از اتـالف حـرارت ايـن سـطوح و      
(شكل  كاهش گراديان حرارتي با نقاط داخلي استفاده شود

ريـزي   بدين منظور پس از اتمام عمليـات بـتن  ). 22شماره 
بنـدي ايـن    مرحله عـايق   ها و انجام عمليات پرداخت، بلوك

گردد. در ايـن مرحلـه ابتـدا پاشـيدن مـواد       سطوح آغاز مي
آوري بتن بر روي اين سطوح و ايجـاد   محافظتي جهت عمل

(يـا ژئـوممبرين) جهـت اطمينـان      يك اليه پوشش نايلوني
شود. سپس با اسـتفاده از   آوري بتن انجام مي بيشتر از عمل

 5/2يـك اليـه پشـم شيشـه بـه ضـخامت        يك اليه برزنت، 
يك اليه برزنت ديگـر پوشـش حرارتـي      و مجدداًسانتيمتر 

هاي حرارتي  پوشش. شود الزم بر روي اين سطوح فراهم مي
 10ها معموالً پس از گذشـت   سطوح فوقاني و جانبي بلوك

  شود. ريزي آنها برداشته مي روز از زمان بتن 12الي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي حرارتـي در سـطح     جهت جلـوگيري از ايجـاد شـوك   
ابتـدا اليـه     هـا،  فوقاني بلوك ناشي از برداشتن اين پوشـش 

 يـه و اليه پشم شيشـه موجـود در زيـر ايـن ال     ييبرزنت رو
ساعت اقـدام بـه بـاز     24شود و پس از گذشت  برداشته مي

گردد. اليـه نـايلوني قـرار داده     كردن اليه برزنت زيرين مي
هاي حرارتـي بـه منظـور كنتـرل بهتـر       شده در زير پوشش

ــس از گذشــت   عمــل ــز پ ــتن ني ــر  24آوري ب ــاعت ديگ س
ــع ــي جم ــز     آوري م ــده و ني ــام ش ــاهدات انج ــردد. مش گ
آوري ايـن   آمـده در قبـل از جمـع    عملهاي به  گيري اندازه

عايق پشم شيشه براي كنترل استفاده از    21شكل
 هادر سركيسون حرارت بتنگراديان 
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دهد كه به دليل وجود بخار آب ايجاد  اليه نايلوني نشان مي
روز نيز  12سطح بتن حتي پس از گذشت   شده در زير آن،

گرم و كاهش درجـه حـرارت ايـن سـطح تـدريجاً صـورت       
ساعت ديگر از برداشـت كامـل    24گيرد. بعد از گذشت  مي

اشـي سـطح بـتن بلـوك     پ بها نيز بـا اسـتفاده از آ   پوشش
  شود. شستشو داده مي

و كنتـرل   توزيع حرارت در داخـل بلـوك   -6-1-3
  درجه حرارت

ريـزي   يكي از معيارهاي كنترلي در مطالعات تحليلـي بـتن  
محدود سـاختن حـداكثر دمـاي      اين قطعه در چهار بلوك،

داخلي آنها در اثر حـرارت توليـد شـده حـين هيدراسـيون      
درجه سانتيگراد است. جهت نيل به ايـن   75سيمان به مرز 

بايستي با پيش سرمايش مصالح دماي اوليـه بـتن    معيار مي
ه و در نتيجه درجه حرارت ايجاد شده در داخل ساخته شد

بلوك كاهش داده شود. بدين منظـور در عمليـات اجرايـي    
ها تصميم گرفته شد كـه از آب سـرد در سـاخت     اين بلوك

درجه  5بتن استفاده گردد. براي سرد كردن آب مصرفي تا 
هاي يخ استفاده شده اسـت.   از چيلر و تا يك درجه از قالب

هاي  گيري ريزي اندازه مليات اجرايي بتنهمچنين در طي ع
بـتن سـاخته شـده و     آب،   دقيقي از درجه حرارت مصـالح، 

اي  دقيقه 30همچنين درجه حرارت محل در فواصل زماني 
  انجام گيرد.

با نصب دماسنج مناسـب در نقـاط معينـي در داخـل بـتن      
سـرمايش   هـاي پـس   هاي نزديك به لولـه  حجيم نظير محل

از آمـار سـرمايش بـتن تهيـه و نگهـداري      اي  بايد تاريخچه
توان تا حد مورد نياز با سايبان قـرار   ها را مي شود. سنگدانه

دادن روي مخازن يا دپـوي آنهـا، بـا آبپاشـي آنهـا و يـا بـا        
ن آنها، خنك نمـود.   چرخش آب يا هواي سرد از داخل مخز

توان با انبار كردن دراز مدت پس از توليد و يا  سيمان را مي
خنك نمود. تـأثير خنـك    ها در آسياب سيمان،  كن كبا خن

كردن سيمان از آب و سنگدانه كمتر است كه اين به دليـل  
مقدار كم سيمان در مخلوط بتن نسبت به سـنگدانه و بـاال   

برابر سيمان) اسـت. بـا    5بودن ظرفيت حرارتي آب (حدود 
توان آب را سرد كرد. سايبان قـرار   ها مي استفاده از سردكن

ريـزي كمـك    براي سطح بـتن بالفاصـله بعـد از بـتن     دادن
مؤثري در خنك نگاه داشتن سطح در هـواي گـرم خواهـد    

  .بود
جهت تعيين گراديان حرارتي الزم است كه دمـاي محـيط   

ريزي تخمين زده شـود. بـراي ايـن منظـور از      در زمان بتن
. بـا  سايت سازمان هواشناسي كشـور اسـتفاده شـده اسـت    

زي فونداسـيون پـل در اواسـط فصـل     ري توجه به زمان بتن
زمستان، با مطالعه سابقه دمايي شهر اللـي در ايـن فصـل،    

درجـه و حـداقل درجـه حـرارت      30حداكثر درجه حرارت 
يـك درجـه سـانتيگراد بـوده و ميـانگين مـورد نيـاز بـراي         

  .درجه است 14محاسبه در دو ماه بهمن و اسفند 
ارتـي صـورت   تحليـل حر تجربـه پيمانكـار در   ز با استفاده ا

بينـي نمـود كـه     توان پـيش  ، ميهاي مشابه در پروژه گرفته
حداكثر افزايش درجه حرارت داخلي بلوك مربـوط بـه روز   

باشد. چنانچه دمـاي  سانتيگراد درجه  52در حدود و پنجم 
ريزي با توجه بـه آمـار دمـاي سـال      اوليه بتن در زمان بتن

 14د گذشته در اواخر بهمن ماه به صـورت ميـانگين حـدو   
درجه سانتيگراد در نظر گرفته شود، حداكثر درجه حـرارت  

درجه سانتيگراد خواهـد رسـيد    66خالص داخلي بلوك به 
  .درجه سانتيگراد) كمتر خواهد بود 75كه از مقادير مجاز (

همچنين حداكثر اختالف درجه حرارت ايجاد شـده يـا بـه    
عبارت ديگر حداكثر گراديان حرارتـي بـين نقـاط مركـزي     

وك با سطوح فوقاني آن كه باز هم مربوط بـه روز پـنجم   بل
باشـد كـه در    درجه سـانتيگراد مـي   25باشد، در حدود  مي

  .باشد محدوده مقادير مجاز مي
گراديـان حرارتـي   با توجه به مـوارد اشـاره شـده، حـداكثر     

. لــذا )دمــاي بــتن حجــيم(بــه جــاي تعيــين كننــده بــود 
و حرارتي  گراديانبه منظور كنترل  اطراف قالببندي  عايق

  ضروري بوده است.شوك حرارتي جلوگيري از 
آبا مقدار درجـه حـرارت بـتن حجـيم      3-1-6-7طبق بند 

درجه سـانتيگراد بيشـتر شـود. بنـابراين طبـق       15نبايد از 
زير (مشخصات فني و عمـومي كارهـاي سـاختماني)     رابطه

  .شده استدماي آب تعيين 
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  كه در آن:

T بتن: دماي نهايي مخلوط  
Ts :درجه سانتيگراد 11: دماي ماسه 

Ta :درجه سانتيگراد 11: دماي شن 

Tc :درجه سانتيگراد 60: دماي سيمان 

Twدماي آب: (مجهول) درجه سانتيگراد : 

Ws :كيلوگرم 890: وزن ماسه 

Wa :كيلوگرم 820: وزن شن 

Wc :كيلوگرم 450: وزن سيمان 

Ww :كيلوگرم 226: وزن آب 

Wws :كيلوگرم صفر: وزن ماسه مرطوب 

Wwa :كيلوگرم صفر: وزن شن مرطوب  
با توجه به آمار دمايي سال گذشته شهر اللي ميانگين دمـا  

درجـه سـانتيگراد در    14در دو ماه بهمن و اسـفند معـادل   
نظر گرفته شده اسـت. چنانچـه بـا كمـك آبپاشـي دمـاي       

 11، در ايـن صـورت دمـاي مصـالح بـه      يابدمصالح كاهش 
رسد. دماي سيماني كه به مدت يك مـاه نيـز در    رجه ميد

شـود.   درجه لحاظ مـي  60سيلو نگهداري شده باشد معادل 
درجه،  15در اين صورت براي رسيدن دماي بتن حجيم به 

درجـه باشـد.    2دماي آب بايد معـادل  فوق بر اساس رابطه 
 براي اطمينان بيشتر دماي آب مصرفي معادل يـك درجـه  

  شده است. گرفته در نظر 

. شـده اسـت  به منظور كاهش دماي آب از چيلـر اسـتفاده   
. دهـد  درجه سـانتيگراد كـاهش مـي    5چيلر دماي آب را تا 

براي كاهش دماي يك مترمكعب آب تا دمـاي يـك درجـه    
 كيلوگرم يـخ مـورد نيـاز خواهـد بـود      50سانتيگراد، مقدار 

. اين مقدار يخ بـه عنـوان آب در بـتن اسـتفاده     (رابطه زير)
=  .شود مي ⇒ ( − ) = ( − ) +  

  كه در آن:
Qw :ژول --: انرژي حرارتي آب 

Qi :ژول --: انرژي حرارتي يخ 

mw :كيلوگرم 1000: وزن آب 

cw :ــژه آب ــوگرم  4200: ظرفيــت گرمــايي وي ــر كيل ژول ب
 سانتيگراد

θw :درجه سانتيگراد 5: دماي آب 

mi :(مجهول) كيلوگرم: وزن يخ 

ci  :ــژه يــخ ــوگرم  2100: ظرفيــت گرمــايي وي ــر كيل ژول ب
 سانتيگراد

θi :درجه سانتيگراد 226: دماي يخ 

θe :درجه سانتيگراد صفر: دماي تعادل 

Lm :ژول بر كيلوگرم صفر: انرژي نهان ذوب 

 

  مراجع -7
 يـي روش اجرا يهـا  گزارش«)، 1386-93( يهشركت بلندپا

  »يالل يپل كابل
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بررسي روش اجراي پايه بتني و پل بتني زير عرشه در پل كابلي 
  اللي 

  
  

 چكيده
ها  مقطع پايهاند.  متر از يكديگر توسط قالب لغزنده اجرا شده 260متر و با فاصله  75هاي پل كابلي اللي با ارتفاع حدود  پايه

هـا   باشد. پيشروي قالب لغزنده در اجـراي پايـه   سانتيمتر مي 60متر و به ضخامت  8×5مستطيلي توخالي ستون دو بصورت 
روش انتقـال بـتن بـر روي عرشـه     بوده است. مترمكعب  57بتن مصرفي در هر روز حدود ميزان  در روز بوده ومتر  4حدود 
هـاي   مترمكعب بوده است. در محـل اتصـال پايـه    5/1ت به ظرفي تاوركرين و يك باكت بتناستفاده از از طريق  لغزنده قالب

متر ساخته شده است. مقطع اين تير بصورت مكعـب توخـالي    22×8×5/4بتني به عرشه فلزي پل، تير بتني به ابعاد حدود 
 يجادبه ا يازن يبتن يرتاين  ياجراتنيده طراحي شده است. براي  متر بوده و بصورت پيش 10×5×5/2با فضاي خالي به ابعاد 

ايـن  اجـراي   ي. بـرا داشت كه قابليت دمونتاژ و انتقال به ديگر پايه پل را داشـته باشـد  پل وجود  يهدو ستون پا ينب يپلتفرم
هاي فلزي، تيرهاي اصلي و تيرهـاي عرضـي در    سازه موقتي متشكل از ستون يه،هر پابتني پلتفرم، بايستي مابين دو ستون 

متر كه از طريق آويزهاي كششي به يكديگر متصـل هسـتند) سـاخته شـده و      6ه حدود باال و پايين تيرهاي اصلي (به فاصل
متـر را فـراهم آورد.    12×12اي پهن شده تا پلتفرم الزم به ابعاد حدود  هاي كنگره سپس بر روي تيرهاي عرضي پاييني ورق

متر، قالب ديواره داخلي به ارتفاع كل  5/4بندي تير بتني زير عرشه مشتمل بر قالب ديواره خارجي به ارتفاع كل حدود  قالب
هـا در دو مرحلـه انجـام گرفتـه اسـت: مرحلـه اول        بـوده اسـت. اجـراي ديـواره     10×5متر و قالب سقف به ابعاد  5/2حدود 
 310بـه ميـزان   (ريزي مرحلـه اول   متر و ديواره داخلي تا ارتفاع يك متر و بتن 5/2بندي اوليه ديواره خارجي تا ارتفاع  قالب

تا رسـيدن بـه ارتفـاع    مترمكعب)  345به ميزان (ها  ريزي تكميلي ديواره بندي و بتن و سپس در مرحله دوم قالبمترمكعب) 
تاوركرين و يك باكت بـتن بـا ظرفيـت    استفاده از عرشه از طريق به محل تير بتني زير روش انتقال بتن مورد نظر هر ديوار. 

  .بوده استمترمكعب  5/1
  
  

  تنيدگي پل كابلي اللي، پايه بتني، قالب لغزنده، تير بتني زير عرشه، پلتفرم موقت، پيش: كليديكلمات 
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  مقدمه -1
بـا  متـر و   75به ارتفاع حـدود  پل اللي داراي دو پايه بتني 

است كـه هـر كـدام روي    از يكديگر متر  260فاصله حدود 
شـوند. هـر    ها) ساخته مـي  ها (سركيسون يكي از فونداسيون
ها  بتني است و در باالي پايهستون بزرگ پايه به صورت دو 

را بـه يكـديگر متصـل    دو ستون  ،(زير عرشه) يك تير بتني
شـماي  شماره يك كند. در شكل  كرده و عرشه را حمل مي

  .ان داده شده استها و تير بتني زير عرشه نش كلي پايه
  
  
  
  

  
  
  
  
  

شـامل  هـاي آن،   و تير بتنـي مـابين سـتون    پايه پلاجراي 
برپايي و راهبري قالب لغزنده، انتقال آرماتوربندي، عمليات 

بتن از طريق تاوركرين و باكت، ساخت پلتفرم موقـت بـين   
ريزي تير  تنيدگي و بتن ، پيشبندي قالبدو ستون هر پايه، 

   .بوده است ها دسترسيبتني زير عرشه و تعبيه 
  مشخصات پايه پل كابلي اللي -2

متـر، يـك    75هاي پل بزرگ اللي با ارتفـاعي بـالغ بـر     پايه
سـانتيمتر   60متر و ضخامت ديواره  8×5مستطيل با ابعاد 

 03/239و تـراز انتهـاي آن    70/166است. تراز ابتداي كـار  
  .  استمتر 
  
  
  
  
  
  
  

-Cمترمكعب (با عيار  1500ريزي هر پايه حدود  حجم بتن

تن اسـت. همچنـين    325) و مقدار آرماتور آن حدود 400
ي بـراي هـر پايـه محاسـبه     بند مترمربع قالب 6650حدود 

قابـل   2و  1شـماره  هـاي   شده است. همانطور كه در شكل
سانتيمتر تـا   60مالحظه است، يك ديوار بتني به ضخامت 

كنـد (بـا    ها را بـه يكـديگر متصـل مـي     متري پايه 7ارتفاع 
هـا) و از ايـن تـراز بـه      آرماتورهاي عرضي مشترك بـا پايـه  

  . اند ني طراحي شدهبت ستونها به صورت دو  باالتر، پايه
  
  روش اجراي پايه پل -3
  ها آرماتوربندي پايه -3-1

از نـوع  و تن  650هاي پل در حدود  حجم آرماتوربندي پايه
ريزي، خـم   است كه پيش از شروع عمليات بتن A3آرماتور 

بندي شده و در محلي مناسب در مجـاورت   و برش و دسته
شوند. همزمان با بـاالبري قالـب، بـه تـدريج      ها دپو مي پايه

آرماتورهــاي مــذكور بــه روي عرشــه كــار منتقــل شــده و  
. با گرديده استعمليات آرماتوربندي به طور همزمان انجام 

دود موجود در پاگردهاي قالـب لغزنـده،   توجه به فضاي مح
دپوي آرماتورها بايد به صـورت كـامالً متـوازن و فقـط بـه      
ميزان نياز شيفت كاري در پاگرد صورت گيرد تا از بـر هـم   

  .خوردن تعادل قالب و انحراف آن جلوگيري شود
شـوند بـه    آرماتورهاي ريشه كـه از سركيسـون خـارج مـي    

ورهـاي پايــه متصــل  بــه آرمات )Coupling(وسـيله بوشــن  
شـود.   پوششي اسـتفاده نمـي  ) Splice( شوند و از وصله مي

چنــين وضــعيتي در انتهــاي پايــه نيــز وجــود دارد؛ يعنــي 
آرماتورهاي انتهاي هر قسمت پايه نيـز بوسـيله بوشـن بـه     
آرماتورهاي تير زيـر عرشـه و آرماتورهـاي پـايلون متصـل      

بـه صـورت   هـا   شوند. ولي وصله آرماتورها در بدنه پايـه  مي
هـاي مكـانيكي    طـول وصـله  . گرديـد جوش پوششـي اجـرا   

متر در قسـمت   5/12متر در قسمت پايين و  5/12(بوشن) 
   .باالي پايه تعيين شده است

  ها بندي پايه قالب -3-2
شـده  هاي بتني پل اللي به وسيله قالـب لغزنـده اجـرا     پايه

بندي لغزنده بر اساس حركت مداوم قالـب   روش قالباست. 

 و تير بتني زير عرشه ها پايهشمايي از    1شكل 

) و Plan Aمتر ( 7هاي پل اللي تا ارتفاع  پالن پايه   2شكل 
 )Plan Bها تا تراز زير عرشه ( پالن هر كدام از ستون
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مت باال (يا در موارد خاص در سـطح افـق) بنـا نهـاده     به س
شــده اســت. نيــروي باالبرنــده قالــب در ايــن روش، فشــار 

هـاي هيـدروليك روي    هيدروليكي روغن است كه به جـك 
شود. سازه قالـب   قالب اعمال شده و سبب باال رفتن آن مي

 )Yoke(هـا   بندها و يوك ها، پشت شامل پانلعموماً لغزنده 
ها كه  ام نصب قالب لغزنده، پس از مونتاژ پانلاست. به هنگ

بنـدهاي   دهنـد، پشـت   هندسه سازه مورد نظر را شكل مـي 
ها نصـب   فلزي (عمدتاً از نوع پروفيل ناوداني) در پشت پانل

اسـت و در حقيقـت    Uشوند. المان يوك شبيه به حرف  مي
المان اصلي باربر در سيستم قالب لغزنده است. ايـن المـان   

هاي لغزنده دوطرفه يا يـك   شامل دو ساق عمودي در قالب
هاي لغزنده يكطرفه است و همراه با يك تيـر   ساق در قالب

) سيسـتم اتصـالي   Head Beamافقي در قسمت فوقـاني ( 
نمايي  3ه شمار دهد. شكل قالب به ميل جك را تشكيل مي

از اجزاي مختلف يك قالب لغزنده دو طرفـه (مشـابه آنچـه    
هاي پل اللي استفاده شده است) را نشـان   براي ساخت پايه

  .دهد مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

در هنگام آغاز باالروي قالب لغزنـده، پـس از تـأمين فشـار     
روغن مورد نيـاز توسـط پمـپ هيـدروليك، جـك بـر روي       

جـك بـه انـدازه يـك كـورس بـه سـمت بـاال حركـت           ميل

هـاي لغزنـده    هاي هيـدروليك قالـب   نمايد. كورس جك مي
ميليمتر متغير است. با ايـن   50تا  20بسته به نوع آنها بين 

ه به جك متصـل اسـت بـه انـدازه يـك      حركت، يوك نيز ك
هـاي يـوك،    كـه المـان   كورس بـاال خواهـد رفـت. از آنجـا    

هــا تشــكيل يــك سيســتم يكپارچــه را   بنــد و پانــل پشــت
هـا منجـر بـه حركـت كـل       دهند، هر بار حركـت جـك   مي

سيستم يكپارچه قالب به اندازه يك كورس خواهد شد. بـه  
د بسـته بـه   توان اين ترتيب گروه راهبري و هدايت قالب مي

سرعت مورد نظر، كه به عوامل متعددي از جمله نوع قالـب  
لغزنده، نوع بتن و مـواد مضـاف آن، شـرايط جـوي، درجـه      
حرارت محيط، رطوبت هوا و غيره بسـتگي دارد، هـر چنـد    
دقيقه يكبار قالب را بـه سـمت بـاال هـدايت نمايـد. پـالن       

ره شـما بندي پايه پل در شكل  ها براي قالب قرارگيري يوك
  .قابل مشاهده است 4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي كـار و همچنـين سـكوهاي     بر روي قالب لغزنده، عرشه
شوند و در حين صعود قالب، امكان كار براي  آويز تعبيه مي

تـرميم   ريـزي،  هاي راهبري قالب، آرماتوربنـدي، بـتن   گروه
ــين عمــل  ــراهم  احتمــالي ســطوح و همچن ــتن را ف آوري ب

هاي كاري فوق،  نمايند. الزم به ذكر است كه كليه گروه مي
همزمـان بـا بــاالرفتن قالـب بـه صــورت دائمـي و مســتمر      

هاي خود را متناسب بـا نـوع كـار و هندسـه سـازه       فعاليت
  .دهند انجام مي

هاي پل اللـي   پايهريزي  قالب لغزنده استفاده شده براي بتن
از نوع دوطرفـه و بصـورت يكپارچـه طراحـي شـده اسـت.       

شماي كلي پلتفرم قالب لغزان دوطرفه براي    3شكل 
 بندي پايه قالب

بندي  هاي قالب لغزان براي قالب الن قرارگيري يوكپ   4شكل 
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هاي يوك قالب از پروفيل قوطي و به شـكل خرپـايي    المان
انـد. ايـن    (موسوم به طرح انگليسي) طراحي و ساخته شـده 

 Working(هاي عرشـه كـاري    قالب داراي دو عرشه به نام

Deck(     ،ــدي ــان آرماتوربن ــات همزم ــام عملي ــت انج جه
ــت ــز    نب ــاز و عرشــه آوي ــورد ني ــاتور م ــوي آرم ــزي و دپ ري

)Hanging Deck(     ــطوح و ــالي س ــرميم احتم ــت ت جه
  .همچنين عمل آوري بتن است

  نصب قالب لغزنده -3-3
پس از اجراي فونداسـيون، تعـدادي آرمـاتور افقـي بعنـوان      

شود تا قالـب بـر روي آنهـا     نشيمن قالب در محل تعبيه مي
كـوبي شـود. پـس از آن،     تـه هاي آن تخ نصب شده و عرشه

هــا، پمــپ هيــدروليك،  سيســتم هيــدروليك شــامل جــك
ها و ساير متعلقـات مـورد نيـاز بـر روي آن نصـب و       شلنگ

  .  شود ريزي مي قالب آماده شروع عمليات بتن

هاي قالب لغزان روي  پانلها و  عمليات كارگذاري يوك   5شكل 

 ها ها و يوك نصب عرشه كاري پس از نصب پانل   6شكل 
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  راهبري قالب لغزنده -3-4
از آنجايي كه سرعت حركت قالب لغزنده رابطه مستقيم بـا  
زمان گيرش بـتن دارد، گـروه هـدايت و راهبـري بايسـتي      
اطالع كافي از نحوه گيرش بتن در ارتفاع يك متـر پانـل را   

 بـتن داشته باشد. بدين منظور ضمن انجام بازرسـي مـداوم   
خارج شده از زير قالب در طبقه آويـز، بـا وارد كـردن يـك     
ميله مدرج در بتن ريخته شده مقدار بتن به گيرش رسيده 

د. بـا اسـتفاده از ايـن    شـو  گيـري مـي   اخل قالب انـدازه در د
توان براي فواصل زماني بـين مراحـل بـاالروي     اطالعات مي
  . ريزي نمود قالب برنامه

  ها اي موجود در پايههنحوه اجراي بازشو -3-4-1
بـه منظـور پـر كـردن آب     بازشـو   تعداد هفتروي هر پايه 

كه يكي از آنها روي سركيسـون  شده است تعبيه داخل آن 
ــه    ــط پاي ــوار وس ــل دي ــشو داخ ــر در   و ش ــوي ديگ بازش

هـا   متري روي ديـواره پايـه   69و  47، 22صفر،  هاي ارتفاع
ها بدين صورت است كه در  . نحوه اجراي بازشواند شدهاجرا 

شـود و داخـل آن بـا     محل آن يك قاب چوبي قرار داده مي
شـود تـا قـاب چـوبي تعبيـه شـده        قطعات چوبي مهار مـي 

جا نشود. الزم به ذكر است كه اين قالب چوبي حـدود   جابه
شـود تـا    ساخته مي  ميليمتر كوچكتر از اندازه بازشو 8تا  7

توسط گـروه تـرميم و پرداخـت در آينـده      خارج نمودن آن
راحت باشد. همچنين قاب فوق در پائين فاقد قطعه چـوبي  

شود تا پـس از   بندي مي است و فقط از طرفين و از باال قاب

اجراي بتن قسمت پائين آن پرداخـت شـود. پـس از اتمـام     
عرشه آويـز از   ريزي اين قطعات با دسترسي از عمليات بتن
  .شوند كار خارج مي

  هاي قالب عرشهنحوه دسترسي به  -3-4-2
به منظور تردد پرسنل بر روي عرشه قالب از يـك دسـتگاه   

هـا   آسانسور كارگـاهي (آليمـاك) در قسـمت بيرونـي پايـه     
هاي فلـزي مـدفون در بدنـه     شود. با نصب ورق استفاده مي

هـا فـراهم خواهـد     بتني امكان مهار جانبي آن به بدنه پايـه 
از وارد شدن بار بيش از حد جانبي بـه  شد. براي جلوگيري 

و مهـار  سـتون  هر پايه، مهار تاوركرين بـه يـك    هاي ستون
  ).8(شكل شماره  شود ديگر نصب ميستون آليماك به 

  ها پل ارتباطي ميان قالب -3-4-3
هر پايـه بايـد يـك پلتفـرم     در  ستونبراي ارتباط ميان دو 

ـ  اين  .شودبيني  پيشارتباطي  ب لغزنـده  پلتفرم بـين دو قال
همـراه بـا بـاالرفتن قالـب پلتفـرم هـم بـاال        شـده و  نصب 

هاي  ستونقالب لغزنده ). در راهبري 8(شكل شماره رود مي
پل تأخير فاز حركت بين دو قسـمت قالـب وجـود     پايههر 

ـ  ميحركت و هر دو قالب به صورت همزمان نداشته  د. كردن
با توجه بـه اينكـه حركـت قالـب لغزنـده بصـورت مسـتمر        

و امكـان عـدم همـاهنگي حركـت قالـب       رفتهگ ت ميصور
هـاي   گاه پايه وجود دارد، بنابراين تكيه ستون هرلغزنده دو 

اي طراحـي شـوند كـه صـلب نبـوده و       پلتفرم بايد به گونه
  داراي حركت محوري و مفصلي باشند.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 مراحل مختلف راهبري قالب لغزنده پايه پل اللي   7شكل 
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هاي مختلف تيـر خرپـائي،    براي طراحي پل ارتباطي گزينه
تير ويرانديل و تير با پروفيل نورد شده در حـاالت مختلـف   
بررسي شد و در نهايت پل به صورت يك تير به عرض يك 

تر طراحي شد. فاصله بتن تا بتن پايـه  م 10متر و به دهانه 
 5/1هاي لغزنده هـر يـك    متر است و پاگردهاي قالب 5/12

متر عرض دارند. با توجه بـه اينكـه در حـين مونتـاژ قالـب      
لغزنده امكان تغييرات وجود دارد، در جهـت اطمينـان پـل    

متر طراحي شده است. همچنين به منظـور   10براي دهانه 
حداكثر از مصالح، زير تيرهاي اصلي سازي و استفاده  سبك

شـود كـه نيـروي متمركـز و      يك دستك فشاري تعبيه مـي 
كند. ايـن دسـتك توسـط     هاي تير را تحمل مي تغيير شكل

شود. همچنين روي تير را تـا   ها متصل مي گاه كابل به تكيه
پناه در نظر گرفته شده است تـا در اثـر    متر جان 5/1ارتفاع 

به وجود نيايد. كف پلتفـرم نيـز    رفت و آمد پرسنل مشكلي
براي طراحي اين . شود به كمك الوارهاي چوبي پوشيده مي

 پل از بارگذاري زير استفاده شده است:

 بار مرده: وزن اعضاي پل

 200هـاي مسـكوني (   بار زنـده: بـار زنـده راهروهـا و اتـاق     
 كيلوگرم بر مترمربع)

، بر مترمربعكيلوگرم  5/60بار باد: فشار مبناي باد در منطقه 
Ce  75ضريب اثر تغيير سرعت در خارج از شهر براي ارتفاع 

هـاي   هـا و دكـل   ضريب شكل براي بـرج  Cq، )76/2متري (
 كيلوگرم بر مترمربع 342فشار باد  نهايتاً، )05/2مشبك (

بارهـاي فـوق و بـا اسـتفاده از      پـس از طراحـي بـر مبنـاي    
 ، نتايج زير حاصل شد:SAP2000افزار  نرم

 متر 5/10به طول  IPE140صلي: تير ا

 متر 5/1به طول  Box 40×40×4دستك: 

متـر در   يـك بـه طـول    Box 40×40×4تيرهـاي فرعـي:   
 هاي يك متري فاصله

متر از دستك به هر دو  3/5ميليمتر و طول  5كابل به قطر 
 متر) 6/10گاه (جمعاً  تكيه

الزم به ذكر است كه به منظور حفظ ايمني در صورتي كـه  
سـانتيمتر   50هاي لغزنده از هم فاصله بگيرند فاصـله   قالب

در تير اصلي اضافه در نظـر گرفتـه شـده اسـت. در محـل      
و ) Pin(ها بـه نقـاط مشـخص شـده از پـين       اتصاالت كابل

اسـتفاده   )Turnbuckle(هـا از دوپـيچ    براي كشـش كابـل  
هـا از كرپـي    محل اتصال و قالب كابل به پـين شود. در  مي

)Hook bolt(  شـود. در محـل اتصـال     و بافت استفاده مـي
كابل به دستك فشاري زير تير، بايـد بـال دسـتك سـوراخ     
شده و در محل عبور كابل از داخل سوراخ از كرپي و واشـر  

هـاي   اي وارد نشـود. تختـه   استفاده شود تا به كابـل صـدمه  
بـه   هايي هبا تسم يديكپارچگي و ايمني بازيرپايي به منظور 

  هم متصل شوند.
  ريزي پايه پل تنب -3-5

موجود  LEIBHERRدر كارگاه دو دستگاه بچينگ پالنت 
 36ميـزان  بـه  بـتن   يـد كه هر كدام تـوان اسـمي تول    بوده

. چنانچـه رانـدمان واقعـي    انـد  شتهمترمكعب در ساعت را دا
گيـريم توليـد بـتن    درصد در نظر ب 65توليد بتن را معادل 

=  باشد. مترمكعب در ساعت مي 47حدود  معادل 2 × 36 × 65% ≈ 47 /ℎ  
باشـد و   متـر مـي   2/1هاي لغزان برابر  هاي قالب پانل ارتفاع

باشـد و داراي ضـخامت    ) متر مي8×5ها ( ابعاد خارجي پايه
باشد. بنابراين براي هر ليفت قالـب لغـزان    مي سانتيمتر 60

مترمكعب بتن براي هر قسمت پايـه مـورد نيـاز     17معادل 
  است.

m3 17 ≈ 1.2 × )3.8 × 6.8 – 5 × 8(  

هاي قالب لغزنده و پل ارتباطي آليماك براي دسترسي به عرشه   8شكل 



 1393پاييز   7 شمارهايه ـدپـركت بلنـاخت شـريت سـدسي و مديـمهن امهـفصلن  41
 

 

ستون ها (هر دو  متر از پايه 2/1ريزي ارتفاع  براي بتن يعني
مترمكعب بتن مورد نياز است كـه در حـد    34پايه) ميزان 

  .وده استبتوليد بتن كارگاه 
متـر قالـب    2طرف ديگر در هـر شـيفت كـاري معـادل      از

باشـد.   متر مي 4لغزنده پيشروي دارد كه در يك روز حدود 
 57لذا براي پيشروي قالب در يك روز بـه ميـزان تقريبـي    

مترمكعب بتن مورد نياز است. بنـابراين بـراي هـر قسـمت     
مترمكعـب بـتن مـورد نيـاز      36/2ساعت معادل  پايه در هر

مترمكعب بتن مورد  72/4است. براي دو پايه تقريباً معادل 
  نياز است.

m3 56.64 ≈4  × )3.8 × 6.8 – 5 × 8(  
2.36 m3/hr  =24 ÷ 56.64  

با توجه به ميزان بتن مـورد نيـاز (بـراي هـر پايـه       بنابراين
مترمكعب در ساعت و براي هر دو پايه معـادل   36/2معادل 

تـراك ميكسـر كفايـت    مترمكعب در ساعت) يك عدد  7/4
كند. با اين حال به خاطر اطمينان از نظر انتقال بـتن از   مي

بچينگ پالنت به محل مورد نظر و عدم توقـف در عمليـات   
قالب لغزنده يك دستگاه تـراك ميكسـر اضـافه بـه      جراييا

  .گرفته شده استعنوان پشتيبان در نظر 
  ريزي پايه نحوه بتن -3-5-1

روزي بـوده و   ت مداوم و شـبانه حركت قالب لغزنده به صور
بايستي به صورت مداوم انجـام پـذيرد. وقـوع     ريزي مي بتن
ريزي باعث ايجاد درز بـين بـتن    هاي ناخواسته در بتن وقفه

ها كـه منجـر بـه     قبلي و بتن جديد، كثيف شدن بدنه پانل
شود، و همچنين احتمال  پائين آمدن كيفيت سطح بتن مي

گـردد. بـدين    عدد ديگري مـي بروز ناشاقولي و مشكالت مت
هـاي   لحاظ تجهيزات كارگاه خصوصاً در ارتباط بـا دسـتگاه  

ــتن ــيمان از اهميــت خاصــي    ب ــوي مصــالح و س ســاز و دپ
مهـم و حـائز اهميـت در مـورد      برخوردار است. نكته بسيار

سيمان، عدم استفاده از سـيمان تـازه و داغ اسـت. سـيمان     
ليت چسـبندگي  داغ به لحاظ فعل و انفعال آهك موجود قاب

دليـل  هاي قالب را دارد. به همين  هاي پانل شديد به جداره
بودنـد  هـايي كـه مـدت زمـاني در سـيلوها دپـو        سيماناز 

  .شده استاستفاده 

بايستي عالوه بـر دارا   بتن مورد استفاده در قالب لغزنده مي
بودن مشخصات كلي طرح و مقاومت مربوطـه از كـارآيي و   

ده و همچنــين گيــرش اوليــه آن روانــي الزم برخــوردار بــو
ـ      منظـور حصـول   ه مناسب باشـد. بـدين منظـور بايسـتي ب

ــاف روان   ــواد مض ــي مناســب از م ــارآيي و روان ــده و  ك كنن
همچنين ديرگيركننده جهـت كنتـرل گيـرش اوليـه بـتن      

ــدين منظــور اســتفاده گــردد.  از آتروريتــاردر بــه عنــوان ب
نـده  كن روان به عنوان فـوق  Glenium 110ديرگيركننده و 

  .شده استاستفاده 
روش انتقال بتن بر روي عرشه قالب از طريـق تـاوركرين و   

كه در حـدود   بودهمترمكعب  5/1يك باكت بتن با ظرفيت 
با احتساب وزن باكت و داشته تن بتن داخل آن وزن  75/3

تـن   25/4جمعـاً معـادل    )،كيلـوگرم  500در حدود خالي (
ل بـوده و كليـه   كه به وسيله جرثقيل قابل حمـ داشته وزن 

بايـد  مترمكعبـي   5/1دهـد. باكـت    نقاط پايه را پوشش مـي 
متر  2/1ريز بوده و داراي دسته فرماني و حداكثر عرض  بغل

  باشد.
همچنين جهت ويبره كردن بتن از ويبراتور برقـي اسـتفاده   

گردد. ويبراتور برقي ضمن ارائه كيفيـت مناسـب سـطح     مي
صـداي ويبراتورهـاي   بتن، در مقايسه بـا آلـودگي و سـر و    

كشـي ويبراتورهـاي بـادي     بنزيني و همچنين صعوبت لولـه 
  .ارجحيت دارد

  
  
  
  
  
  
  
  
  روش اجراي تير بتني زير عرشه -4

اي تقريباً مكعبـي اسـت (در    عرشه، سازه يرسازة تير بتني ز
يـك  آن داخـل   كـه  بعضي از جهـات ابعـاد كـوچكتر دارد)   

  مكعب خالي قرار دارد. ابعاد كلي تير به صورت زير است:

 پايه پل اللي روزي قالب لغزنده راهبري شبانه   9شكل
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  متر 5/22تا  7/21طول:  -
  متر 8عرض:  -
  متر 6/4تا  4/4ارتفاع:  -

  محفظة خالي داخلي: مشخصات
  متر 5/10طول:  -
  متر 5عرض:  -
  متر 6/2تا  4/2ارتفاع:  -

هـا و   تنيدگي است و كابـل  هايي براي پس داراي كابل سازه
كننـد. محفظـة    آرماتورها از داخل محفظة خالي عبور نمـي 

خالي هيچ منفذي به خـارج نـدارد. تيرهـاي اصـلي عرشـه      
در داخل سازة بتني  )MG10و  MG1سگمنت پل (فلزي 

اي عبـور  هـ  هاي مربـوط بـه دسـتك    شوند. پليت مدفون مي
 10شـكل شـماره    بايد در بـتن قـرار گيرنـد.    ي نفتها لوله

  دهد. نمايي از تير بتني زير عرشه را نشان مي
  تير بتني زير عرشه عبارتند از: احجام و مقادير كاري

  ريزي: بتن -
  = مترمكعب 780حجم كل تير  
  = مترمكعب 125حجم خالي داخلي  
 مترمكعب 655ريزي =   حجم بتن  

  بندي: قالب -
  = مترمربع 630سطح بيروني  
  = مترمربع 130سطح داخلي  
 مترمربع 760بندي =  كل سطح قالب  

  آرماتوربندي: -
  = تن 125كل آرماتور مصرفي  

  :تنيدگي پيش -
  = تن 20وزن كل مصالح پيش تنيدگي  

  
  
  
  
  
  
  

  عرشه يرز يبتن يرت يمراحل اجرا -4-1
  پل عبارتند از:مراحل اصلي اجراي تير بتني زير عرشه 

  اجراي پلتفرم زير تير -
ــين     - ــي و همچن ــي افق ــر درز اجراي ــا زي ــدي ت آرماتوربن

  هاي قائم ريشه
متر و ديوارة  5/2ديوارة خارجي تا ارتفاع اوليه بندي  قالب -

  متر يكداخلي تا ارتفاع 
  ريزي تا زير درز اجرايي افقي بتن -
  تير اصلي MG10و  MG01هاي  اجراي سگمنت -
  هاي بااليي) آرماتوربندي تكميلي (سفره -
  تنيدگي هاي پس نصب غالف كابل -
بندي تكميلي ديواره داخلي و سقف فضاي داخلي و  قالب -

  بازشو
  متر بااليي) 5/2هاي خارجي ( بندي كامل ديواره قالب -
  ريزي تكميلي تنب -
هـاي   ها و خارج كردن قالـب  آوري بتن، دكفراژ قالب عمل -

  ها از بازشو بستداخلي و دار
  پلتفرم براي اجراي تير بتني زير عرشه -4-2

به منظور اجراي هرگونه عمليات مربوط به تيـر بتنـي زيـر    
عرشه نيـاز بـه ايجـاد پلتفـرم پوششـي روي هـر سـتون و        
همچنين پلتفرمي ديگري بـين دو سـتون هـر پايـه وجـود      

سـتون هـر   ، بايستي مابين دو پلتفرماين اجراي دارد. براي 
و پلتفـرم بـر روي آن اجـرا    پايه، سازه موقتي ساخته شـده  

اين پلتفرم براي اجراي تير بتني زير عرشه در ديگـر  گردد. 
طراحي و اجـرا بـه صـورتي    لذا  پايه پل نيز مورد نياز است،

و در  هشد كه بتـوان كليـه قطعـات را دمونتـاژ نمـود     انجام 
  .فاده نمودپلتفرم تير زير عرشه جناح ديگر از آن است

  
  
  
  
  
  
  

 عرشهيرزيبتنيرت  10شكل
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روش اجرا بدين صورت است كه پس از اتمام عمليات قالب 
صفحه ستون  عدد سهها،  لغزنده، روي سطح تمام شده پايه

)Base Plate روي  ميليمتـر  2)×600×350×15( ) به ابعـاد
و روي آنهـا  شـده  نصـب  هاي بتنـي پايـه    هر كدام از ستون

متـر نصـب    6/4به ارتفـاع   IPB220از پروفيل  ييها ستون
تيرهاي اصلي به طـول    ،ها ستوناين پس از نصب . شود مي
سـپس بـه   . شود متر و از نوع تيرورق روي آن نصب مي 14

هاي تيرهاي عرضي در باال و پائين تيرسانتيمتر  80فواصل 
تيرهـاي عرضـي پـائين بـه     به نحوي كـه  شده نصب  اصلي

) بـه تيرهـاي عرضـي بـاال     φ32ي (ميلگـرد  يكمك آويزهـا 
اي روي تيرهـاي   هاي كنگـره  ورق. در پايان دنشو متصل مي

و پلتفــرم مــورد نظــر را فــراهم شــده عرضــي پــائين پهــن 
ريـزي داراي   از طرفي با توجه به اينكه محوطه بتن د.آور مي

متــري  12تيرهــاي عرضــي  طــولمتــر اســت و  8عــرض 
متر يك پاگرد به منظور رفت  2باشد از طرفين به طول  مي

.شـود  ايجاد مـي بندي  و آمد و همچنين انجام عمليات قالب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

براي اجراي عمليات تير بتني زير عرشه نياز به ايجاد پلتفرم   11شكل 
 باشد. ها و پلتفرمي بين دو ستون هر پايه مي پوششي روي ستون

 (سمت راست) و نصب تيرهاي عرضي در باال و پايين تيرهاي اصلي (سمت چپ)نصب ستون فلزي و تيرهاي اصلي روي پايه بتني    12شكل 

 اي بر روي تيرهاي عرضي و ايجاد پلتفرمي براي انجام عمليات هاي كنگره قرار دادن ورق   13شكل 
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هاي فلزي پلتفرم بر روي پايـه   نصب ستون -4-2-1
  بتني
تـن   85پلتفرم براي تحمل نيرويـي معـادل   هاي اين  ستون

اند. مهمترين نكته در طراحـي سـتون رعايـت     طراحي شده
ها به  ابعاد آن است؛ زيرا با توجه به محدوديت ضخامت پايه

سانتيمتر و همچنين آرماتورهـاي ريشـه و كـاور     60عرض 
سـانتيمتر بـراي نصـب     35بتن آن تنها فضـايي در حـدود   

. بـه  )14(شـكل شـماره    است صفحه ستون و ستون فراهم
براي ستون استفاده شده اسـت.   IPBاز مقطع دليل همين 

و ابعاد و انـدازه  بوده ظرفيت باربري كافي اين مقطع داراي 
  باشد.   آن متناسب با فضاي محدود مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پلتفرمنصب تيرهاي اصلي  -4-2-2

و  ST-52از نوع تيـرورق و از جـنس   پلتفرم تيرهاي اصلي 
مطـابق شـكل    باشد. مشخصات اين تير متر مي 12طول به 

هـاي داخلـي    لبـه با توجه به اينكه فاصـله  است.  14شماره 

هاي  متر است، حداقل طول تير 5/12پايه حدود هاي  ستون
متـري بـا توجـه بـه     5/12اصلي به منظـور پوشـش دهانـه    

باشــد.  متــر مــي 14هــا، حــدود  رگيـري بــر روي ســتون قرا
متر وصـله نمـود.    2بنابراين بايد به هر تير قطعات به طول 

متـري از   5/1با توجه به اينكه محل ايـن وصـله در فاصـله    
گاه است، از نظر برش و از نظر خمـش، بحرانـي    محل تكيه

مشخصات تير اصلي و جزئيـات   15در شكل شماره . يستن
  است. ههاي آن نشان داده شد وصلهاتصال 

كيلـوگرم   3535حـدود  وزنـي در   ي اصليهر يك از تيرها
براي كه به راحتي توسط تاوركرين قابل حمل است. داشته 

يـك از   در بـاالي هـر  نصب تيرهاي اصلي بـر روي سـتون،   
ــا ســتون ــزيه ــزييــك كالهــك  ي فل ــاد  (ورق فل ــه ابع ب

PL600×350×15(  ــا نصــب شــده و ــا ب ده از اســتفاتيره
  .شوند ميو در محل خود نصب انتقال  كرينتاور

  نصب تيرهاي عرضي پلتفرم -4-2-3
ابتدا يك نبشـي بـه     به منظور اجراي تيرهاي عرضي پائين،

عـدد   2 يگيريشود تـا امكـان جـا    ها جوش مي پائين ستون
ناوداني كنـار يكـديگر و پـيچ نمـودن آويزهـا فـراهم شـود        

پس در بـاالي تيرهـاي   (امكان دسترسي داشته باشيم). سـ 
شود  ) نصب مي2UNP140هاي دوبل ناوداني ( اصلي شاخه

باشـد را از   مـي  32كششي كـه از نـوع ميلگـرد     آويزهايو 
دهيم و به تيرهاي عرضي پـايين متصـل    ميان آن عبور مي

كنيم. سپس تمام آويزها را روي تيرهاي عرضـي بـاالي    مي
ين محكـم  تير اصلي و تير عرضي پايين نصب نمـوده و پـائ  

  .نمايند مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

صفحه ستون نصب شده در فضاي محدود پايه بتني پل 14شكل

 پ)چمتري به طرفين آن (سمت  2هاي مشخصات تيرورق بكار رفته در تير اصلي (سمت راست) و جزئيات اتصال وصله   15شكل
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 سـانتيمتر  80با توجـه بـه اينكـه فاصـله تيرهـاي عرضـي       
، باكـت  تير بتنـي زيـر عرشـه    ريزي باشد، به منظور بتن مي
تواند از ميان آنها عبور نمايـد. همچنـين بـا توجـه بـه       نمي

 6/4متر اسـت (  6اينكه فاصله باال تا پائين پلتفرم در حدود 
متر ارتفاع تير) امكـان رهـا كـردن     يكمتر ارتفاع ستون + 

از منـاطق در  اي  بتن وجود ندارد. بنابراين بايسـتي در پـاره  
ايجـاد  بـاز بـراي عبـور باكـت     تيرهاي عرضي باال فضاهايي 

نمود. به اين منظور در سه منطقه تيرهاي عرضـي بـاال بـه    
اي قطــع شــده و بــه جــاي آن از قطعــات   صــورت مرحلــه

2UNP160   سـانتيمتر اسـتفاده شـده اسـت     70به طـول 
  ).17(شكل شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متـر   2هـا تـا    ريزي نزديك پايه با توجه به اينكه ارتفاع بتن
ها در فواصل كمتري از  باشد تيرهاي عرضي نزديك پايه مي

 يكديگر در نظر گرفته شده است. پالن قرارگيـري تيرهـاي  
نشـان داده شـده    18شـماره  شـكل  در عرضي پايين و باال 

  .است
ــرار دادن ورق -4-2-4 ــاي كنگــره ق ــراي  ه روي  ب

  تيرهاي عرضي
هـاي   ورق  پس از نصب كليه تيرهاي عرضي در محل خـود، 

. بـا  قرار داده شـدند روي پلتفرم كف اي بر  دوزنقهاي  كنگره
هـاي بـه    اي نمـودن ورق  توجه به اينكه تنها امكـان كنگـره  

، در تعيــين فاصــله شــتهميليمتــر وجــود دا يــكضــخامت 
هــاي  ي عرضــي، ضــخامت و مقاومــت خمشــي ورقتيرهــا
. با توجـه بـه محاسـبات صـورت     بودكننده  اي تعيين كنگره

اي شـكل بـه ضـخامت     اي ذوزنقـه  هاي كنگره گرفته از ورق
و در فواصـل دهانـه آزاد    ميليمتـر  35، ارتفـاع  يك ميليمتر

  شده است.  سانتيمتري استفاده  65
  جزئيات اجراي آويزهاي كششي -4-2-5

ظــور نگهــداري تيرهــاي عرضــي پــائين از آويزهــاي بــه من
بـااليي  تيرهاي عرضـي  متر و متصل به  6به ارتفاع كششي 
 ،رزوه شـدن ايـن ميلگردهـا   به . با توجه شده استاستفاده 

 2ميليمتر بابت از بين بردن عاج ميلگرد و حـدود   2حدود 
رود.  ميليمتــر نيــز بابــت رزوه نمــودن ميلگــرد از بــين مــي

بـوده  ميليمتر  32نهايي ميلگرد مورد استفاده  بنابراين قطر
  است.
 2هـاي پوليكـا    لولـه ( ييهـا  از ميان غالف ي كششيآويزها
  ريـزي،  تـا پـس از عمليـات بـتن    داده شـدند  عبـور  ) اينچي

هـا   و به سـادگي از ميـان غـالف   نشده آويزها با بتن درگير 
  صورت گيرد.عمليات دمونتاژ 

  
  
  
  
  
  

ه منظور عبور باكت بتنتيرهاي عرضي ب عبيه فضاي باز ميانت   17شكل 

هاي فلزي در پلتفرماتصال تيرهاي اصلي بر روي ستون   16شكل
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  پوششي روي ستون هر پايهپلتفرم  -4-2-6

هاي هر پايه، دو پلتفـرم ديگـر    عالوه بر پلتفرم مابين ستون
متر بر روي فضاي خالي هـر سـتون    8×5هر كدام به ابعاد 

ساخته شده است. اين پلتفرم بصورت مدفون در بتن بـاقي  
مانده و طراحي سازه آن با محاسبات مشابهي انجام شـده و  

وشـانده شـده اسـت. (شـكل     اي پ روي سازه با ورق كنگـره 
  ).11و  19شماره 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  آرماتوربندي تير بتني زير عرشه-3-4

آرماتورهـاي ريشـه كــه از پايـه بـه داخــل تيـر بتنــي وارد      
ها بـا بـال پـائيني تيـر اصـلي       دو وجه پايه شوند، در هر مي

تــداخل  )MG10و  MG01 هــاي ســگمنتعرشــه (فلـزي  
دارند. آرماتورهاي ريشه كه در وسط بال پائيني تيـر فلـزي   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 90و در انتها (زير بال) با زاويـة   گيرند برش خورده قرار مي
شوند. ساير آرماتورهـايي كـه تـداخل دارنـد،      درجه خم مي

  .)20(شكل شماره  دهند بدون كوتاه شدن تغيير جهت مي
الزم جهت ايجاد بازشـو بـراي ورود و خـروج بـه      تتمهيدا

محفظه داخلي بايد در نظر گرفته شود. بازشوي مورد نظـر  
هايي كه با بازشو  به صورت دائمي طراحي شده است. غالف

 شـوند.  تداخل دارنـد بـه بـاال و پـايين بازشـو منتقـل مـي       
آرماتورهاي محل بازشو، در محل بازشو قطع شده و وجـوه  

  گردند.  ن ميبازشو جايگزي
  
  
  
  
  
  
  
  
  

با توجه به اينكه ميلگردهاي سفره افقـي فوقـاني از داخـل    
الزم است اين ميلگردها پس   كند، جان تير اصلي عبور مي

از نصب و تنظيم دقيق تير اصلي بسته شـوند و در صـورت   
هاي تعبيه شده بر روي  لزوم با تغيير جهت از داخل سوراخ

  .جان تير عبور كنند

سازه طراحي شده براي پلتفرم پوششي روي   19شكل 
 ماند.هاي هر پايه كه مدفون باقي ميفضاي خالي ستون

 پ)چ(سمت  يينيعرض پا يرهاي(سمت راست) و تييبااليرهايپلتفرم، تيعرضيرهايتيريپالن قرارگ   18شكل 

ميلگردهاي كناري بدون كوتاه شدن تغيير جهت داده   20شكل
شوند.درجه خم مي 90و ميلگردهاي مياني برش خورده و با زاويه 
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  بندي تير بتني زير عرشه قالب -4-4

بندي تير بتني زير عرشـه مشـتمل بـر قالـب ديـواره       قالب
متر، قالب ديـواره داخلـي    5/4خارجي به ارتفاع كل حدود 

 10×5متر و قالب سقف بـه ابعـاد    5/2به ارتفاع كل حدود 
 ها در دو مرحله انجام گرفته اسـت  بوده است. اجراي ديواره

 5/2بندي اوليه ديـواره خـارجي تـا ارتفـاع      قالبمرحله اول 
ريـزي مرحلـه    متر و ديواره داخلي تا ارتفاع يك متر و بـتن 

ريزي تكميلـي   بندي و بتن اول و سپس در مرحله دوم قالب
ها تا رسيدن به ارتفاع مـورد نظـر هـر ديـوار (شـكل       ديواره

  .)22شماره 
  بندي ديوار خارجي تير بتني قالبطراحي  -4-4-1

متر بسـته   5/2ابتدا قالب براي ارتفاع انتخاب شده در روش 
هايي جهت تكيـه دادن   شد. در محل درز اجرايي افقي بلت

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـود. پـس    ريزي (شي بلت) تعبيه مي قالب مرحلة دوم بتن
اسـتفاده  ريزي مرحله اول، قالب از بتن جدا شده و با  از بتن

قـرار داده   ي نگهدارنـده ها باال برده و روي بلت كرينتاوراز 
متري انجـام   5/4ريزي مرحله دوم تا ارتفاع  . سپس بتنشد

ــوار خــارجي تيــر بتنــي    ــراي طراحــي قالــب دي گرديــد. ب
  محاسبات زير انجام گرفته است:

بـا توجـه بـه حـداكثر سـرعت      : فشار جانبي بتن روي قالب
مترمكعــب در ســاعت، و  60يعنــي ريــزي در كارگــاه  بــتن

ريزي (اطراف باكس خـالي داخلـي) كـه     مساحت محل بتن
 5/0ريــزي تقريبـاً معــادل   مترمربـع اسـت، نــرخ بـتن    128

 ACIنامـة   باشد. لذا با توجه به آئـين  مترمربع در ساعت مي
  .آيد فشار جانبي بتن بدست مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 آرماتوربندي تير بتني زير عرشه  21شكل

 در دو مرحله انجام گرفته است.هاي تير بتني زير عرشهبندي ديوارهقالب  22شكل
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(بـا فـرض   دمـاي بـتن    Tريـزي و   سرعت بتن Rكه در آن 
نامه، فشار  است. با توجه به آئين )يگراددرجه سانت 15است 

 2400hكيلــوگرم بــر مترمربــع كمتــر و از  2930نبايــد از 
فشار معادل ماكزيمم جانبي بتن روي قالب لذا بيشتر شود. 

  .شود كيلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته مي 2930برابر 
كنتـرل خمشـي ورق قالـب بـه     : كنترل خمشي ورق قالـب 

سـانتيمتري بـا در    يكميليمتر و براي يك نوار  3ضخامت 
سـانتيمتر   25كننده بـا فاصـلة    هاي سخت نظر گرفتن ورق

  روي قالب
  
  
  
  
  
  
  

با فرض تغيير شكل ماكزيمم : كنترل تغيير شكل ورق قالب
  يليمترم 2/3

  
  
  

هاي داربستي با قطر  لوله: بند هاي پشت طراحي خمشي لوله
S  ميليمتر 5/2و ضخامت  50خارجي  = 4.9  , I = 12.3 cm  F = 0.66 × F = 1584 /  

ها از هم و وجود دو  سانتيمتري لوله 50با فرض فاصله قائم 
آيـد. بـا    لوله در هر متر ارتفاع، فاصله سولجرها بدست مـي 

  :توجه به بار كل روي قالب
 

 

 

 

 

 بــراي فاصــلة: بنــد هــاي پشــت كنتــرل تغييــر شــكل لولــه

L =70 cm   

  
 

 

 

هـا   با فرض فاصله يك متري بلت: كنترل خمشي سولجرها
زيـر بـراي   فرضـي  در ارتفاع قالب بـر روي سـولجرها، تيـر    

  گرفته شد:كنترل خمشي سولجرها در نظر 
 

 

 

 M = P × a = S × F ⇒ P = 5260 Kg 

 

 

  :كنترل تغيير شكل سولجرها
 

 

 

  
بـراي  : طراحي آرماتورهاي كششـي بـراي نگهـداري قالـب    

نگهداري قالب در برابر فشار جـانبي بـتن، تعـدادي عنصـر     
كششي، قالب را از محل سولجرها بـه سـمت داخـل مهـار     

آرمـاتور پـائيني بـتن وصـل      هكنند و در نهايت به سـفر  مي
شوند. براي طراحي اين عناصر كششي بار كل يك نـوار   مي

ريـزي بخـش    متـر (ارتفـاع بـتن    5/2يك متري بـه ارتفـاع   
و با توجه به ميزان مقاومـت كششـي   شده بااليي) محاسبه 

  يد.آ بدست ميآرماتور مورد نظر، تعداد عناصر كششي 
=  متر: 5/2در  مترسانتي 70بار كل نوار  2930 × 0.7 × 2.5 ≅ 5130  

=  بار وارد بر هر آرماتور: 5130  4⁄ = 1280  
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. ايـن  شـده اسـت  انتخاب  φ14 براي عنصر كششي آرماتور
ــل    ــاتور روي ســولجر و در فواص  150ســانتيمتر،  75آرم

سـانتيمتر از پـائين قالـب     350سانتيمتر و  200سانتيمتر، 
 φ14مـاتور  . سطح مقطع آرگرديد(جمعاً چهار عدد) نصب 

  .سانتيمترمربع است 53/1برابر 
=  كششي آرماتور: مجازظرفيت  0.33 × = 0.33 × 3700 = 1220 kg/   = × = 1860  > 1280   OK 

  نتيجه طراحي قالب ديواره خارجي -4-4-2
  تجهيزات: -

  :مترمربع 155قالب مورد نياز 

  :متر 310لوله مورد نياز 

  عدد سولجر دوبل با ارتفـاع   90نياز: سولجر مورد
 متر 5/2

  :عدد جك 180جك مورد نياز 

 روش اجرا: -

  شود. متر بسته مي 5/2قالب به ارتفاع 

 سـانتيمتر از هـم    50بند با فاصلة  هاي پشت لوله
 شوند. نصب مي

  سـانتيمتري   70هـاي   سولجرهاي دوبل با فاصـله
 شوند. نصب مي

 هاي مورب، بصورت جفت و بـا فاصـله قـائم     جك
شوند. به هر سولجر دو جـك   متري نصب مي يك

 شود. نصب مي

  14آرماتورهايφ   جهت كنترل قالب، در فواصـل
سانتيمتري از پايين هـر سـولجر    150و  75قائم 

شوند و در طرف ديگر با سـفرة آرمـاتور    نصب مي
 شوند. پائيني مهار مي

  14آرماتورهايφ ترل قالب، براي اتصال جهت كن
ســانتيمتري از  350و  250بــه قالــب در ارتفــاع 

شـوند و   كف، به شبكه آرماتور پائيني متصل مـي 
بنـدي بـه    انتهاي آزاد آنهـا در مرحلـة دوم قالـب   

 قالب متصل خواهد شد.

 

  طراحي قالب ديواره داخلي -4-4-3
محاسبات مشابه آنچه در قسمت قالب ديواره خارجي ذكـر  

اي طراحي قالب ديواره داخلي تير بتني زير عرشه گرديد بر
انجام گرفته است. نتايج اين محاسبات به شرح زير بـوده و  

  باشد. بندي ديواره خارجي مي روش اجراي آن مشابه قالب
  تجهيزات: -

  :مترمربع 78قالب مورد نياز 

  :متر 155لوله مورد نياز 

  :عدد سولجر دوبل با ارتفـاع   45سولجر مورد نياز
 متر 5/2

 عدد جك 90: جك مورد نياز 

  طراحي قالب سقف محفظه خالي تير بتني -4-4-4
متــر بــه صــورت  5×5/10ســقف محفظــه خــالي بــا ابعــاد 

شده است. محاسبات انجـام  ريزي  بتنو بندي  دار قالب شيب
  شده براي طراحي قالب سقف در زير آمده است:

 :بارها محاسبه

كيلـوگرم بـر مترمربـع     2500بار مرده (وزن بتن مسلح):  -
  معادل ارتفاع يك متر بتن مسلح

  كيلوگرم بر مترمربع 80بار مرده (وزن قالب):  -
  كيلوگرم بر مترمربع 250بار زنده:  -
بار ضربه: با توجه به فرضيات زير بار ضـربة ريـزش بـتن     -

آيد. بايد توجه داشـت كـه در هنگـام     روي قالب بدست مي
شود. پس در محاسـبة   فته نميريزي بار زنده در نظر گر بتن

بار نهايي ماكزيمم بار ضربه و بار زنـده در محاسـبات قـرار    
 دو) گيرد (و نه هر مي

كيلوگرم بـر   W :(2500 × 1.5 = 3750فشار وزن بتن ( -
 متر

 متر يك): hارتفاع ريزش بتن ( -

 ثانيه T :(20مدت زمان تخلية جام ( -

 مترمربع يكمساحت تأثير ضربه:  -
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كمتر از ميزان بار طراحي قالب ديوار يعني نهايي ميزان بار 
كيلوگرم بر مترمربع است. لذا قالـب طراحـي شـده     2930

  .دارد يزاستفاده در سقف را ن يتبراي ديوار قابل
  نگهداري قالب:

تـن اسـت (بـا     150كل بار وارد بر قالب سقف حدوداً برابر 
ل مسـاحت  كيلوگرم بر مترمربع بر ك 2830احتساب فشار 

. بـراي  ها بايد اين بار را تحمـل كننـد   سقف). لذا نگهدارنده
نگهداري قالب از داربست با قطعـات مثلثـي اسـتفاده شـد     

اگر يك داربست با پالن مربع يا مثلث به طول ضـلع  است. 
قـرار   5/2در  50 تر را كه در هر گوشه آن يـك لولـة  م 2/1

اكثر ارتفـاع  ا توجه به اينكـه حـد  ب، گرفته شوددارد در نظر 
متر است، ضريب الغـري عضـو قـائم     يكهاي داربست  قاب

  اين قاب برابر است با:
  
 

ي ايـن عضـو   نامه، تنش مجاز فشاري بـرا  با مراجعه به آئين
آيـد. ظرفيـت    كيلوگرم بر سانتيمترمربع بدست مـي  1176

=  هاي داربست عبارتست از: باربري هريك از ستون = 3.73 × 1176 ≅ 4.4  

بنابراين ظرفيـت بـاربري داربسـت بـا آرايـش مربـع برابـر        
4×4.4=17.6 ton هـاي   باشد. تعداد مورد نياز داربست مي

150  آيد: مربعي بدست مي 17.6⁄ = 8.5 ≅ 10 

مـورد اسـتفاده قـرار     5×2هـا بـا آرايـش     بنابراين داربسـت 
متر  6/2تا  4/2ها بين  ارتفاع مورد نياز براي داربست. گرفت
، 50هـاي مختلـف (   ها با ارتفاع . لذا با تركيب قاباستبوده 

متـر   25/2هـايي بـا ارتفـاع     سانتيمتر) داربسـت  100و  75
ها ارتفاع دقيـق را تنظـيم گرديـده     و با سر جكشده توليد 
عبـارت   به تفكيك ارتفـاع  پلتعداد مورد نياز قطعات  .است
، عـدد  40 سانتيمتري 75، عدد 40 يمتريسانت 100 :بود از

 .عدد 40 و سر جك عدد 40 سانتيمتري 50

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ريزي تير بتني زير عرشه بتن -4-5

متـري از كـف    2با توجه به قرارگيري تير اصلي در ارتفـاع  
پلتفرم اجرايي و نياز به جاگذاري و تنظيم دقيق اين تير بر 

زياد بتن بر روي خرپـاي   وزن ينها و همچن پليت بيسروي 
درز اجرايي افقي در تعبيه مابين دو پايه، نياز به  هنگهدارند
  بود. اين تراز 

 

 

 

 

 

 

 

: بخـش اول  گرفته اسـت ريزي در دو مرحله كلي انجام  بتن
مترمكعـب) و   310به ميـزان  زير درز اجرايي افقي (تراز تا 

  .مترمكعب) 345به ميزان ريزي تكميلي ( بخش دوم بتن
  ريزي و تجهيزات مورد نياز سرعت بتن -4-5-1

مترمكعــب در  60ريــزي در كارگــاه  حــداكثر ســرعت بــتن
راف بـاكس خـالي   ريـزي (اطـ   ساعت و مساحت محـل بـتن  

 ريـزي تقريبـاً   بـتن اسـت، لـذا نـرخ    مربـع  متر 128داخلي) 
كه محاسبات مربوط به فشار  متر در ساعت بود 5/0معادل 

  .ها با اين اعداد صورت گرفته است جانبي قالب
  
  
  

زير عرشهبتني  تيربندي سقف  قالبل براي اجراي پداربست   23شكل

متري  2) در تراز CJدرز اجرايي تعبيه شده (  24شكل
 تير بتني زير عرشه
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در كارگاه، مدت زمـان انجـام   اطالعات ثبت شده بر اساس 
  بوده است:ريزي به شرح زير  عمليات بتن

 زمان  فعاليت
 5:30 تراك ميكسر ساخت و بارگيري يك
 01:45 حمل بتن تا جناح چپ

 00:50 اكتبزمان بارگيري يك 
 02:30 اكتبزمان باال رفتن يك 

 01:00 اكتبزمان تخليه يك 
 02:30 اكتبزمان پايين آمدن يك 

 13:12 تراك ميكسرزمان تخليه يك 
 01:41 پالنتميكسر تا بچينگتراك زمان برگشت 

 22:00 تخليه هر تراكجمع كل زمان بارگيري، رفت و برگشت و
 07:00 جمع كل زمان بارگيري، باالبري، تخليه و بازگشت باكت

مترمكعب بـتن   5/1هاي محاسبه شده، هر  با توجه به زمان
شـود. لـذا سـرعت     دقيقه ريخته مي 7(يك باكت) در مدت 

و بـا فـرض    همترمكعب در ساعت بـود  13ريزي حدود  بتن
ساعت خواهد  24ريزي حدود  اين سرعت، هر مرحله از بتن

دقيقـه و   22در هر چرخـه  ميكسر بود. زمان كار هر تراك 

  
  
  
  
  
  
  

بـا توجـه بـه شـيب     (ميكسـر  ظرفيت حـداكثر هـر تـراك    
مترمكعـب اسـت. لـذا هـر      سهدرصدي جاده دسترسي) 10

كنـد و   مترمكعب بتن در ساعت حمـل مـي   9ميكسر تراك 
 دومترمكعـب در سـاعت)    13ريـزي (  با توجه به ميزان بتن

  ريزي الزم است.   براي عمليات بتنميكسر تراك دستگاه 
دقيقه بايد يك تراك ميكسر پر  15ذكر است كه هر  يانشا

  اري حداكثر باشد. ظرفيت ك حاضرريزي  شده در محل بتن
مترمكعب است و با در نظـر گـرفتن    35پالنت هر بچينگ 

درصدي، ميزان بتن توليدي توسط هر بچينگ  65راندمان 
مترمكعب خواهد بود كـه ايـن مقـدار     23در ساعت پالنت 

ريزي در يك ساعت كافي است. لـذا كـار    براي عمليات بتن
پالنـت  و بچينگ گرفته انجام پالنت بچينگ دستگاه با يك 

  بوده است.باش  آماده لتدوم در حا
  ريزي تير بتني زير عرشه نحوه بتن -4-5-2

عرشـه از طريـق   به محل تيـر بتنـي زيـر    روش انتقال بتن 
بـوده  مترمكعـب   5/1تاوركرين و يك باكت بتن با ظرفيـت  

. همچنين جهت ويبره كـردن بـتن از ويبراتـور برقـي     است
  شده است.استفاده 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 عرشه در دو مرحلهيرزيبتنيرتيزيربتنياجرا  25شكل

 عرشهيرز يبتن يردر ت يزيرو باكت و بتنينال بتن توسط تاوركرانتق  26شكل
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  تنيدگي تير بتني زير عرشه پيش -5
تيـر بتنـي زيـر عرشـه و     افزايش ظرفيت بـاربري  به منظور 
تنيده طراحـي   كنترل ترك، اين تير بصورت پيشهمچنين 

در تنيـدگي   پيشسيستم مشخصات فني و اجرا شده است. 
  عبارتند از:اين تير 

 ميليمتـر  7/15اسـمي   اي با قطـر  استرندهاي هفت رشته -
ــنچ 6/0( ــت داراي و) ايـ ــيش مقاومـ ــدگي پـ  1860 تنيـ

  مگاپاسكال
ميليمتـر و   110ي لـ گالوانيزه و داراي قطر داخ يها فغال -

  ميليمتر 5/0تا  6/0ضخامت 
كيلـــوگرم بـــر  300 انتقـــالي بـــتن مقاومـــت حـــداقل -

  اي) (مقاومت استوانه سانتيمترمريع
ــات   -5-1 ــدات عمليـ ــرا و تمهيـ ــوه اجـ نحـ

  تنيدگي پيش
با توجه به شرايط موجود در كارگاه پس از اتمـام عمليـات   

گذاري انجام  ها عمليات كابل ها و غالف نصب انكورج يونيت
بايسـت اسـترند    گذاري مـي  . براي عمليات كابلگرفته است

در محل مناسب در و گرفته توسط تاوركرين در قرقره قرار 
توسط نيـروي   استرند. سپس باشدنزديكي كربل مورد نظر 

انساني يا در صورت لزوم توسـط اسـترند پوشـر بـه داخـل      
بايست  . طول استرند مورد نياز كه ميشود هدايت ميغالف 

از انكورج جهـت كشـش بيـرون باشـد بـا توجـه بـه جـك         
ـ جك مورد استفاده بوده است.  يمترسانت 85مصرفي  وع از ن

MG3000 هـدايت  هـاي هيـدروليك جهـت     پمـپ  بوده و
  مورد استفاده قرار گرفته است.ها  جك

يمتر سـانت  4/24×4/24و ابعـاد   E5ها مصرفي در پل  انكورج
ها بايد عمـود   . سطح انكورجبوده استاي  رشته 12و از نوع 

  ها باشد. بر سطح تاندون
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

همـه  از امكـان حركـت   قبل از شروع عمليات كشش، بايـد  
. عمليـات  اطمينان حاصل نمودها  ها در داخل غالف تاندون

كشش بايد به طريقي انجام گيرد كـه تـنش در فـوالد بـه     
عمليات كشش بايد تا  تدريج و بطور يكنواخت افزايش يابد.

نيـروي مشـخص تانـدون    مرحله افزايش طول مشخص يـا  
ادامه يابد. اين افزايش طول بايـد در انتهـايي كـه بـا جـك      

، وليكن بايد دقت شود كه شدهگيري  شود اندازه كشيده مي
گيـري   باشد، نبايد انـدازه  ) ميSlackتا زماني كه كابل لق (

مربوط به ازدياد طول آغاز گردد. در طول عمليات كشـيدن  
 افـزايش  گيـري  انـدازه  از نظيربايد كليه پارامترهاي مورد ني

 ، مقــدار) (يــا مقــدار نيــرو)gauge( مــانومتر فشــارطــول، 
  ثبت شود. ) در هر گيرهpull in( فرورفتگي

ها (كمتـر   در اولين فرصت پس از كشيدن كابلبايد تزريق 
روز) انجام گيـرد. تزريـق بايـد بـدون وقفـه ولـي بـا         28از 

ــا از جــدا شــدن آب و ســيمان   آهســتگي صــورت گيــرد ت
ها  جلوگيري شود. تزريق بايد به نحوي انجام شود كه غالف

كامالً پر شده و فوالد توسط ماده تزريق كامالً احاطه شـود.  
هاي تخليه بـه ترتيـب و در جهـت     واكشدر طول غالف، ه

شوند كـه مـاده    حركت ماده تزريق فقط در زماني بسته مي

در تير بتني زير عرشههاي استرند مورد استفاده غالف  27شكل

 هاها و كابلمقطع عرضي و طولي قرارگيري غالف  28شكل
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تزريق به صورت غلـيظ (يكسـان بـا غلظـت مـاده تزريقـي       
ورودي) از آنجا خارج شود. حداقل مقدار مـاده خروجـي از   

منافذ تخليه بايد تحـت فشـار بسـته     ليتر است. 5هواكش 
م بـر سـانتيمترمربع بـراي    كيلـوگر  5شوند. فشاري معادل 

  حداقل يك دقيقه بايد وجود داشته باشد.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متـر در دقيقـه بـراي هـر      10سرعت تزريق نبايد از مقدار 
ساعت پـس از   24هاي پر شده تا  غالف تجاوز نمايد. غالف

گيرند. در طـول انجـام   تزريق نبايد در معرض ارتعاش قرار 
ساعت بعد از عمليات تزريق دماي محـيط   48عمليات و تا 

  .درجه سانتيگراد باشد 5نبايد كمتر از 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  مراجع -6

 يـي روش اجرا يهـا  گزارش«)، 1386-93( يهشركت بلندپا
  »يالل يپل كابل

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

تنيدگي اجرا شده در تير بتني زير عرشه هاي پيش كابل   30شكل  عرشهيرزيبتنيردر تيگذاركابل ياتعمل   29شكل 
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 روش اجراي پايلون پل كابلي اللي بررسي
  
  

  چكيده
 35باشـد. از ارتفـاع    متر و مقاطع متغير در ارتفاع مـي  65شكل و با ارتفاع حدود  Aپل كابلي اللي بصورت بتني هاي  پايلون

هـاي فلـزي مـدفون در     تايي) از عرشه پل به بـاكس  10اي (در هر طرف پايلون دو رديف  كابل تركه 40متري پايلون تعداد 
طراحـي و نحـوه اجـراي ابـداعي خاصـي      ها روش تركيبي قالب لغزنده و جهنده با  شود. براي اجراي پايلون پايلون متصل مي

متر اول پايلون (تا تراز اولـين بـاكس فلـزي مـدفون) بـا روش قالـب        35مورد استفاده قرار گرفته است. در روش اجرا شده، 
متر انتهايي پايلون با استفاده از قالب جهنده ساخته شده است. براي سـاخت   30لغزنده به كمك مكانيزم هدايتي خرپايي و 

دايتي دو عدد ستون خرپايي از نوع مقاطع تاوركرين بر روي تير بتني زير عرشه قرار گرفتـه و يـك قـاب خرپـايي     خرپاي ه
اطراف مقطع پايلون ساخته شده است. قالب لغزنده توسط مكانيزم خاص اين خرپا با توجه به شيب، در هر متر ارتفـاع و در  

متـر انتهـايي پـايلون     30متر اول پايلون، قالب جهنده براي اجراي  35هر ليفت باالبري كنترل گرديده است. پس از ساخت 
هاي نصب باكس فلزي مدفون در پايلون انتخـاب شـده    استفاده شده است. اين روش به دليل نياز به توقف قالب در موقعيت

ون از پوشـش ورق  بنـدي ديـواره داخلـي پـايل     است. قالب جهنده در پايلون به صورت يكطرفه بكار گرفته شده و براي قالـب 
ها و  هاي فلزي در مرحله اجراي پايلون فوالدي اطراف سازه نگهدارنده مابين دو باكس فلزي استفاده شده است. نصب باكس
ها) انجام شده است. بعد از توقـف قالـب،    به صورت مدفون در آن و با رعايت دقيق جزئيات (به دليل اهميت زياد زاويه كابل

اي كه بر روي باكس قبلي نصب شده است، قرار گرفته و پـس از كنتـرل موقعيـت و     ازه نگهدارندههر باكس فلزي بر روي س
ها بـراي   گرفته است. بعد از اتمام ساخت پايلون، به منظور ايجاد پلتفرم كاري در بيرون پايلون ريزي انجام مي زواياي آن، بتن

گيرند، سازه موقتي از داربست بر  هاي فلزي در بتن قرار مي كسها، از ترازي كه با هاي راهنماي كابل و نصب كابل نصب لوله
طراحـي و  و محاسـبات  مالحظـات  اين مقاله در پايان  متر از يكديگر طراحي و اجرا شده است. 10روي سه پلتفرم به فاصله 
  شود. ) و تاوركرين در كارگاه پل اللي بررسي ميALIMAKنصب آسانسور كارگاهي (

  
  

  ، آسانسور كارگاهي، تاوركرينكابلي اللي، پايلون، قالب لغزنده، قالب جهنده، باكس فلزي مدفونپل كليدي:  كلمات
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 مقدمه -1
با توجه به سيستم كابلي پل اللـي، كليـه نيروهـا وارده بـه     

هـا   ها به پايلون و سپس از طريق پايـه  عرشه از طريق كابل
شوند. پايلون در لغت به معناي  به فونداسيون پل منتقل مي

و  Aهـا بـه شـكل     باشد. در پروژه پل اللـي پـايلون   برج مي
متـري پـايلون دو    44متر بوده و از ارتفاع  65ارتفاع حدود 

شود. به هـر پـايلون تعـداد     ستون آن به يكديگر متصل مي
تـايي)   10اي (در هر طرف پايلون دو رديـف   كابل تركه 40

شود كه محل اتصال و فاصله قرارگيـري و زاويـه    متصل مي
ه هر كدام از آنها با ديگري متفاوت اسـت. در شـكل شـمار   

يك شماي كلي و عملكرد پايلون در پـل اللـي نشـان داده    
  شده است.

اجراي پايلون پل اللي، شامل عمليـات طراحـي مكـانيزم و    
راهبري قالب لغزنده، راهبري قالب جهنده، ساخت و نصـب  

پلـه داخـل    هاي فلزي مدفون در پـايلون، اجـراي راه   باكس
  ه است. ها بود پايلون و ساخت پلتفرم كاري براي نصب كابل

 

  مشخصات پايلون پل كابلي اللي -2
متر بوده كه  65حدود پل اللي  دار ارتفاع قائم پايلون شيب

+ 3/308+ متر شروع شـده و تـا تـراز    5/243از تراز تقريبي 
دار بـودن پـايلون و    يابـد. بـا توجـه بـه شـيب      متر ادامه مي

نزديك شدن دو انتهاي آن به يكديگر، ممان ايجاد شده در 
ايلون زياد اسـت. بـه همـين دليـل در حـين اجـراي       پاي پ

متري پايلون) يـك تيـر    20+ متر (43/263پايلون، در تراز 
فلزي موقت بين دو قسمت آن براي كـاهش ممـان ايجـاد    
شده استفاده گرديده است. در ترازهاي انتهايي پايلون كـه  

شود نيازي به تير موقت نبوده و  دو قسمت بهم پيوسته مي
  ار دمونتاژ شده است.در پايان ك

 35اي پـايلون از ارتفـاع حـدود     هاي تركه محل اتصال كابل
+ آغـاز  5/278متري از باالي تير بتني زير عرشـه و از تـراز   

هـا در محـل    شود. با توجه به اين كـه زاويـه ايـن كابـل     مي
ها بـه پـايلون    باشد و دقت اتصال اين كابل اتصال متغير مي

باشـد، اجـراي ايـن     س مـي در طراحي بسـيار زيـاد و حسـا   
اتصاالت نيازمند رعايت دقيق جزئيات بـوده اسـت. مقطـع    

سـانتيمتر   60پايلون به صورت هشت ضلعي و به ضـخامت  
ها تغييـر كـرده و    در ترازهاي بااليي مقطع پايلونباشد.  مي

شـود (شـكل    ها آغاز مـي  اي به پايلون هاي تركه اتصال كابل
ـ  ). در اين قسمت2شماره  گيرهـايي بـه شـكل     رشها بايد ب

ميخ بر روي قطعات فوالدي مدفون در بتن جوش شـده   گل
  .تا پيوستگي و اتصال فوالد و بتن تأمين گردد

مترمكعب (بـا عيـار    3900ها حدود  ريزي پايلون حجم بتن
C-400 هــاي  تــن و ورق 630)، مقــدار آرمــاتور آن حــدود

ــوده اســت.  206فــوالدي بكــار رفتــه در آن حــدود  تــن ب
بنـدي بـراي هـر     مترمربـع قالـب   9955همچنين در حدود 

  پايلون محاسبه شده است.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 شمايي از پايلون و عملكرد آن در پل كابلي اللي   1شكل   
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  پايلون پلروش اجراي  -2

با توجه به خاص بودن نوع سازه و جزئيـات اجرايـي، نكتـه    
كننده در اجراي پايلون، روش قالب بندي و راهبـري   تعيين

آن بوده است. بدين منظور دو روش قالب لغزنده و جهنـده  
براي اجراي پايلون مورد بررسي قـرار گرفـت كـه خالصـه     

  نتايج آن در جدول شماره يك نشان داده شده است.
 يپل الل يلونپا يقالب لغزنده و جهنده در اجرا يسهمقا   1جدول 

 معايب  مزايا 

قالب 
 لغزنده

متر اول  35سرعت بيشتر در 

(تا ابتداي اجراي تيـر فلـزي   
 مياني)

پيمانكــار در تجربيــات قبلــي 

 اجراي قالب لغزنده

  تر قيمت مناسب

محــدوديت فصــل (مشــكل  

 گرماي تابستان)

زيـاد در  نياز به دقت بسـيار  
  راهبري قالب

قالب 
 جهنده

 يمحدوديت فصلوجود عدم 

 دقت باالتر

ــا كيفيـــت  ــتن بـ ــطح بـ  سـ
 تر مطلوب

 عدم نياز به مكانيزم خاص

 زمان بيشتر

بنـدي داخـل بـه روش     قالب
 سنتي

 هزينه بيشتر

 عدم تجربه كافي

هاي انجـام شـده، روش تركيبـي قالـب لغزنـده و       با بررسي
جهنده بـا طراحـي و نحـوه اجـراي ابـداعي خاصـي مـورد        

متـر اول   35استفاده قرار گرفته است. در روش اجرا شـده،  
پايلون (تا تراز اولين باكس فلـزي مـدفون) بـا روش قالـب     

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

م متـر دو  30لغزنده به كمك مكـانيزم هـدايتي خرپـايي و    
 پايلون با استفاده از قالب جهنده ساخته شده است.

مكانيزم طراحي شـده در هـدايت قالـب     -3-1
  لغزنده

ها  به منظور هدايت و راهبري قالب با توجه به شيب پايلون
و همچنين مقطـع متغيـر آنهـا، مكـانيزم خاصـي طراحـي       
گرديده است. بدين منظور دو عدد سـتون خرپـايي از نـوع    

بر روي تير بتني زير عرشـه قـرار گرفـت.    مقاطع تاوركرين 
نشان داده  3سپس يك قاب خرپايي همانگونه كه در شكل 

شده است اطراف مقطـع پـايلون را فـرا گرفتـه و مجموعـه      
شود. اين مجموعـه   قالب لغزنده توسط اين خرپا كنترل مي
ــاف    ــودن انعط ــر دارا ب ــالوه ب ــب ع ــت   قال ــذيري و قابلي پ

في جهــت جلــوگيري از پــذيري، بايــد صــلبيت كــا هــدايت
انحرافات ناخواسته را داشته باشد. به همين دليـل سيسـتم   
متشــكل از خرپاهــاي كشــويي بــراي جلــوگيري از تغييــر  

هـاي   گاه ثابت براي جلوگيري از انحراف ها و يك تكيه شكل
بدون كنترل قالب بوده است. حركـت طـولي و عرضـي در    

ي هـا  جـك  قاب توسط بتن سفت شده پـائين قـاب و ميـل   
متصل شده به قاب محـدود شـده اسـت. صـلبيت قـاب از      

كنـد.   هاي برشي و پيچشي در آن جلوگيري مي تغيير شكل
قاب مـورد نظـر همچنـين باعـث پيوسـتگي، همـاهنگي و       

) و زوايـاي  X, Y, Zها در تمـام راسـتاها (   يكپارچگي قالب
 شود. ) ميθx, θy, θzچرخشي (

 مقاطع پايلون پل اللي در ترازهاي مختلف  2شكل
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توان امتداد قالب پايلون  خاص ميبا استفاده از اين مكانيزم 
را با توجه به شيب، در هر متر ارتفاع و در هر ليفت باالبري 
 قالب، كنترل نمود. كنترل زاويه و شـيب پـايلون و پـيچش   

ــه   ــين نقش ــتگاه دورب ــك دس ــتفاده از ي ــا اس ــرداري آن ب   ب
)Total Station   انجام گرفته است. بدين ترتيـب كـه در (

مجموعه خرپـا و قالـب، موقعيـت     هر مرحله افزايش ارتفاع
  .شدند نقاط خاص مشخص شده پايش مي

با ارتفاع گرفتن پايلون، اين خرپاها هـم از جهـت طـولي و    
شـدند. الزم   هم از جهت عرضي به صورت كشويي جمع مي

از جهت طولي از طريق خرپاي به ذكر است كه جمع شدن 
گرفته؛ زيـرا عـرض پـايلون در ارتفـاع      بين پايلون انجام مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ثابت است و تنها به منظور كنترل شيب و زاويـه پـايلون از   
شود. جمع شدن در جهت عرضي بـا كمـك    آن استفاده مي

گيـرد تـا    خرپاهاي انتقالي متصل به مقاطع تاور صورت مي
  پايلون در ارتفاع شكل گيرد.مقطع متغير 

در طراحي قالب لغزنده عالوه بر نيروهاي وارد بـر صـفحات   
قالب از طرف بتن و نيروهاي وارد بر سـكوها و پـاگرد (كـه    

كيلوگرم بر مترمربع فرض شده است) نيروهاي ناشـي   200
هاي احتمالي در محـدوده مجـاز    ها و پيچش از تغيير شكل

ود با يك ضـريب اطمينـان   كه ممكن است به قالب وارد ش
  مناسب در محاسبات منظور شده است.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  

 مكانيزم طراحي شده براي هدايت قالب لغزنده و پالن خرپاهاي راهنما  3شكل

 بعدي خرپا و قالب و نمايش نحوه عملكرد آننماي سه   4شكل 
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  نصب و هدايت قالب لغزنده -3-2
پس از اجراي تير بتني زير عرشه به طور كامل، حدود يـك  

بنـدي و اجـرا    قالـب متر از طول پايلون نيز با روش سـنتي  
ب طراحي شـده بـر   شده تا پلتفرم مناسبي جهت مونتاژ قال

  روي آن فراهم شود.
هـاي آن سـاخته شـده و    پس از مونتاژ قالب لغزنده عرشـه 

ها، پمپ هيدروليك ،  سپس سيستم هيدروليك شامل جك
نصـب و  ها و ساير متعلقـات مـورد نيـاز بـر روي آن       شلنگ

  شود.   قالب آماده راهبري مي
مراحل سـاخت و نصـب مجموعـه خرپـا و      5اشكال شماره 

مراحل راهبري مجموعه قالـب   7و  6قالب و اشكال شماره 
 دهد. را نشان مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ساخت خرپاي هدايتي و نصب قالب لغزنده پايلون پل اللي  5شكل

 يپل الل يلونقالب لغزنده در ساخت پاياز راهبريمراحل  6شكل
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متـر   30نصب قالب جهنده براي اجـراي   -3-3

 انتهايي پايلون
متر اول پـايلون بـا اسـتفاده از مكـانيزم      35پس از ساخت 

متر انتهايي پـايلون بـا اسـتفاده از     30خرپا و قالب لغزنده، 
سيستم قالب جهنده اجرا شده اسـت. ايـن روش بـه دليـل     

هـاي نصـب بـاكس فلـزي      نياز به توقف قالـب در موقعيـت  
مدفون در پـايلون انتخـاب شـده اسـت. در مرحلـه نصـب       

  
  
  
  
  
  
  
  
  

ريـزي   ها، قالب يكطرفه مورد نياز اسـت و بـراي بـتن    باكس
فواصل مابين دو باكس بايد قالب دوبـاره دو طرفـه شـده و    
براي نصب باكس بعدي دوباره يكطرفه گـردد. ايـن نيـاز از    
لحاظ اجرايي امكانپذير نيست و به منظور رفـع آن از روش  

) 4هـاي فلـزي (بخـش     اشاره شده در قسمت اجراي باكس
مراحلـي از راهبـري    8ده شده اسـت. اشـكال شـماره    استفا

  دهد. قالب جهنده را نشان مي

 يپل الل يلونقالب لغزنده در ساخت پاياز راهبريمراحل  7شكل

 يپل الل يلونقالب جهنده در ساخت پاياز راهبريمراحل  8شكل
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هـاي فلـزي مـدفون     نحوه اجراي بـاكس  -4
 درپايلون

هـايي   هاي عرشه پل به پايلون، بـاكس  به منظور نصب كابل
انـد.   پـايلون تعبيـه شـده   فلزي مدفوني در ترازهاي مختلف 

هـا   هاي فلزي بايستي در مرحله اجراي پـايلون  نصب باكس
هـا  ها از طريق اين باكس انجام شود. از آنجا كه نيروي كابل

شود، زاويه و موقعيـت قرارگيـري آنهـا     به پايلون منتقل مي
بسيار مهم و حائز اهميت است. محاسبات انجام شده بـراي  

شار انجـام شـده و در سـاخت و    ها با دقت سه رقم اع باكس
نصب آنها جزئيات با دقت بسيار زيادي رعايت شـده اسـت.   

هـاي فلـزي    نمايي از جزئيات طراحي باكس 9شكل شماره 
  دهد. مدفون در پايلون را نشان مي

 هاي فلزي مدفون در پايلون پل اللينمايي از جرئيات طراحي شده در باكس  9شكل
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پيوستگي بين باكس فلزي و بتن پايلون، از به منظور ايجاد 
عـدد در   26ميليمتـر و تعـداد    150گيرهايي با ارتفاع  برش

 هر مترمربع استفاده شده اسـت و اتصـال كابـل بـه بـاكس     
فلزي از طريق دو لوله فوالدي متصل بـه آن (بـه ضـخامت    

  ).10شود (شكل شماره  ميليمتر) تأمين مي 30
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي فلزي در پايلون، سازه نگهدارنده  به منظور نصب باكس
بيني شـده اسـت.    بين هر دو باكس در موقعيت نصب پيش

اين سازه عالوه بر فراهم آوردن امكان كنترل زوايا، طـول و  
مونتاژ، نقش قالـب ديـواره    ها در حالت پيش موقعيت باكس

كنـد.   هر دو باكس را ايفـا مـي   داخلي پايلون در فاصله بين
بدين صورت كه قالب بتن پس از رسيدن بـه محـل نصـب    
اولين باكس، از حالـت دوطرفـه بـه يكطرفـه تبـديل شـده       

هاي سه ميليمتري اطـراف سـازه    ) و ورق11(شكل شماره 
ــايلون    ــي پ ــواره داخل ــراي دي ــب را ب ــده نقــش قال نگهدارن

 اند. داشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

سازه نگهدارنده بعد از نصب هر باكس با استفاده از پـين و  
گوه به آن متصل شده و باكس بعدي بر روي اين سازه قرار 

  ).12گيرد (شكل شماره  مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پايلونآرماتوربندي  -5

و در  φ28آرماتورهاي ريشه در تير بتني زير عرشه از نـوع  
سـانتيمتري بـوده و وصـله آن بـه آرماتورهـاي       20فواصل 
از نوع مكانيكي بوده و به كمك بوشن انجـام شـده     پايلون،

متـر   8است. نوع وصـله در آرماتورهـاي پـايلون تـا طـول      
متر از  28ابتدايي وصله مكانيكي، بعد از آن به طول تقريباً 

متر دوبـاره وصـله    2/7نوع وصله پوششي، در ادامه به طول 
مكانيكي (بوشن) و از اين مقطع به بعد تـا انتهـاي پـايلون    

  وصله پوششي بوده است.
ها و مايل بودن قالب لغزان، بايستي  با توجه به شيب پايلون

نحوه دپوي آرماتورها به طريقي در نظـر گرفتـه شـود كـه     
ر هم نزند. بنابراين بايسـتي حجـم آرمـاتور    تعادل قالب را ب

زيادي روي پاگردها دپو نشود؛ زيرا كه با توجـه بـه شـيب    
پايلون، قالب از يـك طـرف بـه ديـواره پـايلون فشـار وارد       

كند و از طـرف ديگـر تمايـل بـه رهـا شـدن دارد و در        مي
صورتي كه حجم زيادي آرماتور روي پاگرد قرار گيـرد ايـن   

هد شد. بنـابراين دپـوي آرماتورهـا بـه     فشار دو چندان خوا
تفكيك در پائين انجام شده و سپس در زمان مصرف حمل 
و روي پاگردها به صورت كامالٌ متوازن و متعادل (به منظور 
جلوگيري از بر هم خوردن تعادل قالب و انحـراف آن) دپـو   

  گرديده است.

لزي ساخته شدهنمايي از باكس ف   10شكل 

و يكطرفه در اجراي پايلونعملكرد قالب دوطرفه   11شكل

يلونسازه نگهدارنده در پا ينصب شده بر رو يباكس فلز  12شكل
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 ريزي پايلون بتن -6
پـايلون از طريــق  روش انتقـال بـتن بــر روي عرشـه قالــب    

مترمكعـب بـوده    5/1تاوركرين و يك باكت بتن با ظرفيـت  
حـداقل عيـار     ها، است. با توجه به طرح اختالط بتن پايلون

كيلوگرم بر مترمكعب و اسالمپ بـتن   450سيمان مصرفي 
ســانتيمتر بــوده اســت. بــدين منظــور  16تــا  15مصــرفي 

ــادل     ــت مع ــگ پالن ــدي در بچين ــتن تولي ــالمپ ب  18اس
ريزي اسالمپ بـتن در قالـب    تيمتر بوده تا در زمان بتنسان

اسالمپ مورد نياز تأمين گردد. همچنين در طـرح اخـتالط   
بتن از مـواد افزودنـي و ديرگيركننـده آتروريتـاردر و فـوق      

  استفاده شده است. Glenium110كننده  روان
موجود  LEIBHERRدر كارگاه دو دستگاه بچينگ پالنت 

 36وان اسـمي توليـد بـتن بـه ميـزان      كه هر كدام تـ   بوده
انـد. چنانچـه رانـدمان واقعـي      مترمكعب در ساعت را داشته

درصد باشد، توليد بتن معادل حـدود   65توليد بتن معادل 
=  باشد. مترمكعب در ساعت مي 47 2 × 36 × 65% ≈ 47	 /ℎ  

 متـر بـوده و ميـزان    2/1هاي قالب لغـزان برابـر    ارتفاع پانل
مترمكعـب بـوده    3895پايلون پل معادل ريزي كل دو  بتن

مترمكعـب و   1948است. يعني براي يـك پـايلون معـادل    
مترمكعب بـتن مـورد نيـاز     974براي هر ستون آن معادل 

متري پايلون، بـراي   65بوده است. با توجه به طول تقريبي 
 18ريـزي) معـادل    متر ارتفاع پايلون (هر ليفت بتن 2/1هر 

كه در مجموع براي يك پـايلون بـا    نياز بوده مترمكعب بتن 
توجه به باالروي همزمان قالب دو ستون پايلون به صـورت  

ريــزي در هــر ليفــت  مترمكعــب بـتن  36ميـانگين معــادل  
ريـزي الزم بـوده اسـت. همچنـين بـا در نظـر گـرفتن         بتن

مقدار بـتن    روز، متر پيشرفت قالب در يك شبانه 4حداكثر 
مترمكعـب در   120دود الزم براي دو ستون هر پـايلون حـ  

مترمكعب در سـاعت) بـوده اسـت     5روز (معادل  يك شبانه
باشـد. بـر اسـاس     كه در حد توان توليـد بـتن كارگـاه مـي    

اطالعات ثبت شده در كارگاه مـدت زمـان انجـام عمليـات     
  بوده است. 2ها به شرح جدول شماره  ريزي پايلون بتن

  

پل توسط  لونيپا يزير بتن ياتمدت زمان انجام عمل   2جدول 
 يمترمكعب 5/1باكت بتن 

  زمان  فعاليت
  5:30 ميكسرتراك ساخت بتن و بارگيري يك 

 01:45 حمل بتن تا جناح چپ
 00:50 زمان بارگيري يك باكت

 04:30 زمان باال رفتن يك باكت (حداكثر تا انتهاي پايلون)
 01:00 زمان تخليه يك باكت

 04:30انتهاي پايلون) زمان پائين آمدن يك باكت (حداكثر تا
 13:15 تراك ميكسرزمان تخليه يك 

 01:40 پالنت ميكسر تا بچينگتراك زمان برگشت 
 33:00  جمع كل زمان بارگيري، رفت و برگشت و تخليه هر تراك
 10:50  جمع كل زمان بارگيري، باالبري، تخليه و بازگشت باكت

 2/8حـدود  تـاوركرين و باكـت در   ريـزي   لذا ظرفيـت بـتن  
مـورد نيـاز   كه با توجه به مقـدار  بوده مترمكعب در ساعت 

  .كند كفايت مي )ساعت درمترمكعب  5براي بتن (
 )درصـد  10 ودحـد (دسترسي  هاي جادهزياد با توجه شيب 

هـر  در  شـته و وجود نداميكسر كان بارگيري كامل تراك ام
تخليـه   توسط هـر تـراك ميكسـر   مترمكعب  3 ودحدنوبت 

اي  دقيقـه  33توجه به چرخه رفت و برگشـت  ميشد. لذا با 
 2)، تعــداد سـاعت  درمترمكعــب  5آن و بـتن مــورد نيـاز (  

دستگاه تراك ميكسـر مـورد اسـتفاده قـرار گرفتـه و يـك       
دستگاه تراك ميكسر بـه عنـوان پشـتيبان در نظـر گرفتـه      

  .شده است
  
در پـايلون  قالـب   يراهبر هاي يتمحدود -7

  مختلف يترازها
ائل در ترازهــاي ارتفــاعي پــايلون در هــا و مســ محــدوديت

  راهبري قالب لغزنده عبارتند از:
  يباكس فلز يناول ينتراز پائ -7-1
 فلـزي  بـاكس اولين ايست قالب لغزنده زير  ينارتفاع اول در

)، دو سـطح داخلـي بـتن پـايلون از هـم      يمتـر  33(ارتفاع 
متر زير ديوار پـايلون قـراردارد. از ايـن     33/10متر و  25/7
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ارتفاع به بعد به علت كـم شـدن فاصـله دو پـايلون از هـم      
موقت (مقاطع تاور) براي  يامكان زدن راه پله دور پايه فلز

به سـطح كـار قالـب وجـود نـدارد. بـراي تـأمين         سترسيد
  دهي آليماك شروع شود. دسترسي بايد ارتفاع

دهي مقطع  آخرين تراز ممكن براي ارتفاع -7-2
  ب لغزنده)تاور وسط (نگهدارنده قال

متــري  8/1متــر بــاالتر بــا توجــه بــه عــرض  41ارتفــاع  از
formdeck    6/1داخلي قالب لغزنده از سطح بـتن و عـرض 

متر خواهد شد، امكان  2/5متري مقطع تاور كه در مجموع 
موقت وسط) وجود ندارد.  يباالبري مقاطع تاور (ستون فلز

 از اين ارتفاع بايـد بـا تغييـر سيسـتم بـدون سـتون وسـط       
  را ادامه داد. لبراهبري قا

  متر) 44(ارتفاع  يلوندو پا يوارسطح د يرتراز ز - 3- 7
باالبري قالب مرحله نصب تير زير ديواره پايلون در ارتفاع  با

شود. در اين تراز سيسـتم قالـب لغزنـده     آغاز مي يمتر 44
اي كلي به دور تمامي پايلون در خواهد آمـد.   بصورت حلقه

با توجه به لزوم برداشتن خرپاهاي مياني قالـب لغزنـده در   
پايلون و حفره ايجـاد شـده بـين دو پـايلون بايـد در آنجـا       
پلتفرمي براي سطح كاري افراد طراحي و ايجاد نمود. پـس  

ــواره از نصــ ــر دي ــاي زي ــراي   ب تيره ــدات الزم ب ــا، تمهي ه
هـا انجـام    ريـزي پـايلون و ديـواره    بندي را ديده و بتن قالب
بندي با قالب لغزنـده بـا    گيرد. براي ديوارها بعد از قالب مي

برنـد   پيش مي راهاي دوطرفه راهبري قالب  استفاده از يوك
 شـود؛  طرفه اسـتفاده مـي   و ساير جاهاي پايلون از يوك يك

 يـواره طرفـه و د  يـك از قالـب   يرونـي ب هاي يوارهدر د يعني
 يـن . از اشـود  ي(وسط) از قالب دو طرفه اسـتفاده مـ   يدرون

قالـب لغزنـده در عمـل ماننـد      يستمكار س يارتفاع تا انتها
 ين. بـد كند يم ررفتا يفلز يها باكس ينقالب جهنده ب يك
جهـت   يسـت ا يـك  يكه قبل از نصب هر باكس فلز يمعن

  باكس وجود دارد. يمتنظنصب و 
 يلوندو پـا  يتراز محل اتصال جداره داخل -7-4

  متر) 59(ارتفاع 
بنـدي دور تـا دور پـايلون     اين ارتفاع به بعد فقـط قالـب   از

وجود دارد. از اين ارتفاع به بعد ديـوار اتصـال دو پـايلون و    

فضاي محصور بين آن بصورت تو پر خواهد شد. بـراي ايـن   
ها و از طـرف ديگـر ديـوار     نه باكسقسمت  از يك طرف بد

  اتصال دو پايلون را در مقطع خواهيم داشت.
تراز برداشته شـدن ديـواره مشـترك دو     -7-5

  متر) 63پايلون و ايجاد رأس پايلون (ارتفاع 
متري، ديواره مشترك مياني دو پـايلون   65تا  59ارتفاع  از

رسد و پايلون بصورت يك پايـه تـك بـه ابعـاد      به پايان مي
متر در خواهـد آمـد و تـا ارتفـاع زيـر سـقف        5×5تقريبي 

هاي دو طرفـه انجـام خواهـد     ريزي آن با يوك دار بتن شيب
شد. در اين مرحله با قرار دادن يك تير در وسـط دهانـه و   

سانتيمتري روي آن و قـراردادن ورق   30هاي  ستونك نزد
  شود. دار بتن سقف پايلون انجام مي بصورت شيب

  
  تير فلزي موقت ميان پايلون -8

متري از روي تير بتني زير عرشه و  6/19اين تير در ارتفاع 
+ متر قرار دارد. اين تير يك بـاكس  4/263در تراز ارتفاعي 

باشـد. كـاربرد    مـي ليمتـر  مي 500×500×20فلزي به ابعاد 
اين تير فلزي ايجاد تعادل در هر قسـمت پـايلون در زمـان    

ها بـه   باشد و پس از رسيدن پايلون ميراهبري قالب لغزنده 
و پايــداري  يمتــر انتهــاي 15يكــديگر و اجــراي ديــواره در 

  شده است.اين تير دمونتاژ پايلون، 
ر حدود (با نيروي دمحوري به شكل كاربري اين تير عمدتاً 

هـا بـه يكـديگر و     و پس از رسـيدن پـايلون  تن) بوده  400
متري انتهـاي آن، ديگـر بـه ايـن تيـر       15اجراي ديواره در 

  نيازي نيست. 
  
  
  
  
  
  
  
  
به منظور  يلونپا ينموقت نصب شده ب يفلز يرت  13شكل  

 اجرا ينآن در ح يداريحفظ پا
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  پله داخل پايلون اجراي راه -9
اي پـل و   هاي تركـه  با توجه به لزوم نگهداري و پايش كابل

اطمينان از كاركرد صحيح آن، بايد به طريقي بتوان به آنهـا  
تـرين گزينـه    كـه بـدين منظـور مناسـب     داشت؛دسترسي 
ايـن راه پلـه    باشد. پله در داخل فضاي پايلون مي اجراي راه

ارتفاع و تا شده از تراز روي عرشه شروع در پايلون پل اللي 
  رود.  متري پايلون باال مي 25/37
+ (انتهـاي  5/282از رسيدن راه پلـه بـه تـراز تقريبـي      پس

همراه با حفـاظ و كمربنـد    ييها پله) نردبان مرحله نصب راه
ها و كنترل آنها و  دور آن براي رسيدن به محل اتصال كابل

. اين نردبان تا انتهاي پايلون رفته استاپراتور به كار  يمنيا
  يابد. ادامه مي

 35ارتفاع در هنگام اجراي پايلون تا پله،  منظور نصب راه به
هـاي مـدفون    ورق ،هـاي فلـزي)   متري (شروع اجراي باكس

قالـب  توقـف  . در مرحله شده استنصب درون پايلون الزم 
پلـه   راهعمليـات نصـب   و نصب اولين بـاكس فلـزي،   پايلون 

تهيه ساخته  پله به صورت پيش قطعات راه .شروع شده است
منتقـل  از باال و با كمـك تـاوركرين داخـل پـايلون     و شده 

  شده استشروع به نصب  ينو از پائگرديده 
ها به ديواره پايلون نيز بـه ايـن صـورت     اتصال نردبان نحوه

متر اين نردبان بـه ديـواره    2/1است كه در فواصل ارتفاعي 
بـا اسـتفاده از دريـل هيلتـي و     شود. اين نردبـان   متصل مي

  شود.   نصب انكربولت به ديواره پايلون متصل مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پله درون پايلون به منظور تعمير و نگهدارينمايي از راه  14شكل
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  ها ساخت پلتفرم كاري نصب كابل -10
ها براي نصب  ايجاد پلتفرم كاري در بيرون پايلونبه منظور 

دسترسي به و ايجاد ها  هاي راهنماي كابل و نصب كابل لوله
از تـرازي كـه    از طريق داربست روي پلتفـرم،  باالي پايلون

سازه موقتي طراحي گيرند  هاي فلزي در بتن قرار مي باكس
براي ايجاد پلتفرمي بـه منظـور اسـتقرار     و اجرا شده است.

بارهـاي مـرده و زنـده در    وزن زيـاد  داربست، با توجـه بـه   
تـراز   سـه  ،دار بودن سطح پايلون شيبداربست، و همچنين 

براكت و تقسيم بار بـين آنهـا   ساخت سيستم براي مختلف 
متـر   10پلتفـرم حـدود   هـر  انتخاب گرديد. لذا فاصله بين 

بـه  طبقـه   بوده و به كمك داربست روي هر پلتفـرم چهـار  
  بين هر پلتفرم ايجاد شده است.  متر  2ارتفاع 

 نمايي از سازه طراحي شده براي ايجاد پلتفرم كاري دور پايلون  15شكل
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از جملـه   ييهـا  محـدوديت براي طراحي اين سـازه موقـت   
  :موارد زير وجود داشته است

و بـوده  محدود بودن مقاطع كه فقط از نوع لوله داربست  -
  وجود نداشته است. الزم تقويت آن در مواردامكان 

  بندي  اطراف آن دشوار بودن هندسه پايلون و داربست -
عدم بارگذاري همزمان تمام طبقـات در واقعيـت و عـدم     -

  لحاظ كردن اين موضوع در مدل. ييتوانا

  نامه ها طبق آئين باال بودن تنش -
هاي ذكر شـده، بـراي طراحـي سـازه      يتتوجه به محدود با

در اي متعـددي بررسـي گرديـد و     هـاي سـازه   موقت، مدل
  .انتخاب شدمدل بهترين نهايت 

ه موقت زساپايلون ساخته شده و  از يينما 16شكل شماره 
هـا   ايجاد پلتفرم كاري براي نصب كابـل  اجرا شده به منظور

  دهد. را نشان مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 هانمايي از سازه موقت اجرا شده به منظور ايجاد پلتفرم كاري نصب كابل  16شكل
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  )ALIMAKنصب آسانسور كارگاهي ( -11
تيــر بتنـي زيـر عرشــه و   بـه  دسترسـي  تــأمين بـه منظـور   

دسترسـي   براي تـأمين  ،مراحل ساخت پايلوندر همچنين 
) در ALIMAKآسانسور كارگاهي ( ،پايلونبه پاگرد قالب 

هاي بتني پل نصـب   هاي هر كدام از پايه كنار يكي از ستون
  شده است.

 يمتـر  7تـا ارتفـاع    ي پـل هـا  براي نصب آليماك بايد پايه
نمـود.  به آن متصـل  الزم را  تا بتوان مهارهايساخته شوند 

تـا  ها، دسترسي  دليل در مراحل اوليه ساخت پايهبه همين 
تأمين شده پله  داربست و راهطريق ها از  پايه يمتر 7ارتفاع 
  .است

مورد استفاده بـه شـرح زيـر بـوده     آليماك مشخصات فني 
  است:

  كيلوگرم 900 :بار حملظرفيت  -
  متر 2×3/1 آليماك: ابعاد -
  متر 4/2×3/2 :پناه جان سبد ابعاد -
  متر 1/2 :آليماك ارتفاع -
  )kVAآمپر (-كيلوولت 13: نياز مورد برق -
  كيلوگرم 1500 :وزن -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بـه سـازه پـل    آن مهـار  آليماك نحوه براي نصب نكته مهم 
انجـام  افقـي و عمـودي   كه بايستي در فواصل مناسب بوده 
 بايـد مهـار   اولينمطابق مشخصات مورد نياز آليماك،  شود.
از  متـر  9 فاصله به بعديمهارهاي  و متر 10 قائم فاصله در

 هـا برابـر  مهار براي افقي فاصله حداقليكديگر نصب شوند. 
  است. متر 12 آن فاصله حداكثر و متر 5/2

بصـورت   ي پـل هـا  توجه بـه اينكـه پـايلون   از طرف ديگر با 
پايلون به تـدريج   نآليماك با ارتفاع گرفت ،هستنددار  شيب

گيـرد و بـه منظـور مهـار آن بـه پـايلون و        از آن فاصله مي
همچنين ايجاد يك پل ارتباطي جهـت دسترسـي بـر روي    

. بايستي تمهيدات خاص انديشيده شـود پايلون پاگرد قالب 
دار  شـيب نصب آليمـاك  ين مشكل احل ديگر براي رفع  راه

در ايـن صـورت ديگـر نيـازي بـه      باشد.  در كنار پايلون مي
و همچنين پـل ارتبـاطي   نبوده مهارهاي بلند براي آليماك 

ايـن كـار تهيـه يـك دسـتگاه       هالزمـ  ؛ امـا مورد نياز نيست
هاي پل  در كنار پايهرو عالوه بر آليماك موجود  آليماك كج

روي پلتفرم تير بتنـي زيـر   بر ستي بايرو  آليماك كجو  بوده
از طرفي با توجه بـه اينكـه در سيسـتم     عرشه نصب گردد.

قالب لغزنده احتمال سقوط اشـيا و همچنـين ريـزش بـتن     
باشـد و   رو مناسـب نمـي   وجود دارد، استفاده از آليماك كج

  .ديدگي وجود دارد احتمال آسيب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هـاي آليمـاك در    به منظور تعبيه محلي براي نصب مهـاري 
هــاي فــوالدي مــدفون بــه ابعــاد  پايــه و پــايلون پــل، ورق

و متــر در ارتفــاع  9اصــل وبــه فميليمتــر  500×500×10
و پـايلون  پايـه  بر روي متر  5/1افقي آكس به آكس  واصلف

طول مهارهاي متصل بـه پـايلون در دامنـه    نصب گرديدند. 
(انتهاي پايلون) بـوده  متر  4/10تا اي پايلون) (ابتدمتر  3/2

  .دنباش كه در دامنه قابل قبول مي

نمايي از آليماك نصب شده براي تأمين دسترسي در پل اللي  17شكل

 رو اي از آليماك كجنمونه   18شكل 
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  و پاگرد قالب آليماك بين ارتباطيپل  -11-1
توجه به اينكه با ارتفاع گرفتن پايلون فاصله آليمـاك تـا    با

يـك پـل   نيـاز بـه احـداث    شـود   پايلون به تدريج زياد مـي 
  .بوده استارتباطي بين آليماك تا پاگرد قالب 

با توجـه بـه حركـت آليمـاك امكـان قرارگيـري پـل روي        
تواند روي قالب نصب شود و  آليماك وجود ندارد و تنها مي

بايستي عملكرد طره داشته باشد. از طرفي بـا توجـه اينكـه    
بايـد  ول پل نيز ط ،فاصله بين آليماك و پايلون متغير است

  .متغير باشد
متـر   5/1بين دسترسي بين آليماك و پاگرد قالب طول پل 

. سـانتيمتر بـوده اسـت    80و عرض آن متر متغير  25/10تا 
روي پـاگرد قالـب قـرار    پل دسترسـي بـر   متر از طول  5/1

متـر اسـت.    75/8بنابراين حداكثر طول مورد نياز  ،گيرد مي
قطعه  3به صورت  متر 9ر داراي طولي برابطراحي شده پل 

بسـته بـه طـول    و كه با ارتفاع گرفتن پايلون بوده متري  3
  .اند شدهاجرا اين قطعات  پل ارتباطي، مورد نياز

و بـه  سـانتيمتر   80بـه طـول   پل هر كـدام  تيرهاي عرضي 
ــديگر نصــب   5/0فاصــله  ــر از يك ــده مت ــز ش و روي آن ني

. گرفته استقرار سانتيمتر  5ي به ضخامت يهاي زيرپا تخته
بـه  اعضـاي كششـي   پـل دسترسـي توسـط    تيرهاي طولي 

 ،روي انتهـاي پـاگرد قالـب   متـر   5/2ارتفـاع  بـا  هاي  ستون
  .اند متصل شده

روش اجراي پل ارتباطي بـين آليمـاك و    -11-2
  پاگرد قالب 

اجراي پل ارتباطي بين آليماك و پاگرد قالب در سه مرحله 
  انجام گرفته است:

، Box100×50( اصـلي از نـوع قـوطي    تيرهاي مرحله اول: 
Box80×40  وBox60×30 متر اجـرا شـده و    3) به طول

تيرهـاي عرضـي از نـوع نبشـي      ميان اين تيرهـاي اصـلي،   
)L40(  متر از يكـديگر   5/0متر و به فواصل  8/0و به طول

آخرين تيـر عرضـي   در . از طريق جوش گوشه متصل شدند
به دليـل  ، استفاده شود )L40(نبشي از مقطع به جاي آنكه 

اسـتفاده   Box60×60از مقطع قـوطي  كاهش تغيير شكل 
در متـر و   5/2با ارتفاع پل ارتباطي دو ستون  .گرديده است

متر از يكديگر روي انتهـاي پـاگرد قالـب نصـب      8/0فاصله 
اعضاي كششي از نوع پروفيـل   ،قالبپاگرد . از سمت شدند

Box60×60 نمودنـد متصل هاي قالب  به يوكها را  ستون. 
 3معـادل  اي  طـره طولي كه پل ارتباطي در سمت آليماك، 

انتهاي تير به  Box60×60با كمك عضو كششي  دارد، متر
با توجه به نياز فضاي مناسب براي شده است. متصل   اصلي

عبور پرسنل از آليماك به پاگرد قالب، در سـمت آليمـاك،   
اعضـاي  تنها يك طرف تير طولي به ستون مهار شده است. 

هـا   بـه سـتون  ميليمتـر   28بـه قطـر   پين كششي با كمك 
  شدند.متصل 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 اي از مهارهاي اجرا شده آليماكنمونه   19شكل 

بين آليماك و پاگرد قالب اولين مرحله ساخت پل ارتباطي  20شكل
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پس از رسيدن پـايلون تـا ارتفـاعي كـه ديگـر      له دوم: مرح
متـري   3قطعه جوابگو نباشد، بايد  ارتباطي پلقسمت اول 

بـا   ) نصب شـود. متر 5/46متر تا  4/23(در ارتفاع بين دوم 
متري پـل   6تا  3توجه به اينكه رفت و آمد فقط در فاصله 

را اول توان هر دو طـرف قطعـه    مي ،شود انجام ميارتباطي 
شـامل تيرهـاي   پل سپس قسمت دوم نمود. مهار به ستون 

هاي مشـابه   و عضو كششي با پروفيل تيرهاي عرضي ،اصلي
بـه  و پس از انتقـال  بر روي زمين ساخته شده قسمت اول، 
ي در تيرهـاي اصـلي مرحلـه    يبه صورت كشـو محل نصب، 
و سـتون   قسـمت اول پـين بـه   كرده و توسـط  قبل حركت 

  گرديده است. متصل  موجود
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

متري پـايلون، پـل    65ي تا متر 5/46ارتفاع  مرحله سوم: از
و مشـابه مرحلـه دوم اجـرا شـده     متـر   9ارتباطي به طـول  

  است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طراحي و نصب تاوركرين -12
در كارگاه پل اللي تعداد دو دستگاه تـاوركرين بـا ظرفيـت    

در كنــار فونداســيون متــر  150بــا ارتفــاع حــدود تــن  12
  هاي پل نصب شده بود.   پايه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و  ريزي پايه بتن محل جرثقيل تا محل افقي حداكثر فاصله 
كـه  متر بوده  5/27تقريباً پايلون يا براي حمل مصالح ديگر 

تـن   6/9حالت ظرفيـت حمـل جرثقيـل در حـدود     در اين 
اين ظرفيت براي باالبري  3باشد و مطابق جدول شماره  مي

  مصالح و قطعات كافي بوده است.
 نياز تاوركرين براي باالبريظرفيت مورد    3جدول 

  وضعيت  وزن  شرح رديف
 قابل قبول كيلوگرم 3750  مترمكعبي پر از بتن5/1باكت

 قابل قبول كيلوگرم 8500  تيرهاي اصلي پل
 قابل قبول كيلوگرم 6975  ساخته قطعات پيش

هاي پـل،   نصب تاوركرين در كنار فونداسيون پايهبه منظور 
هـاي حـدود    عدد مهاربندي در ارتفاع تعداد پنجدر مجموع 

از روي فونداســــيون   متــــري 125و  107، 85، 65، 40
، 85موجـود در ترازهـاي   مهار  سهتاوركرين مورد نياز بود. 

متـر   11و  9، 6داراي فاصله افقي تقريبي متر  125و  107
امكـان اسـتفاده از   بـه دليـل الغـري بـيش از حـد،      بوده و 

تـر در آنهـا موجـود     هاي پايينمشابه ترازمهارهاي معمولي 
هـاي خرپـا و    با مقايسـه گزينـه  براي آن مهارها لذا  و نبوده

بـا اسـتفاده از پروفيـل     بخصوصـي  طراحيپروفيل فوالدي 
  انجام شده است. SAP2000افزار  در نرمفوالدي 

و پاگرد قالبيماكآلينمرحله ساخت پل ارتباطي ب دومين  21شكل

و پاگرد قالبيماكآلينمرحله ساخت پل ارتباطي ب سومين  22شكل

تاوركرين در كنار فونداسيون پايه پل اللي يجانماي  23شكل
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مـورد اسـتفاده، فاصـله آزاد    با توجه به كاتالوگ تـاوركرين  
و با توجه است متر  85/32آخرين مهار نصب شده، مجاز از 

در  ي تاوركرينمهارهابراي بيني شده  به تراز ارتفاعي پيش
متـر آزاد  انتهايي طول تاوركرين  25، حدود كارگاه پل اللي

  بوده است.و بدون مهار 
اطــراف فلــزي  يكمربنــدمهــار نمــودن تــاوركرين، بــراي 
از يـك طـرف   قطعات مهـاري  هاي آن قرار گرفته و  سكشن

هـاي   ورقمتصل شـده و از طـرف ديگـر بـه     آن كمربند به 
سـانتيمتر و بــه   70×70بـه ابعــاد  (فلـزي مـدفون در بــتن   

محـل  بهتـر اسـت   . شـود  متصل مـي  )سانتيمتر 2ضخامت 
تـراز محـل آكـس     هـم هاي فوالدي مدفون  ورقاجراي اين 

 اشد تا مهارهاي متصل به كمربند وتاوركرين بهاي  سكشن
  .افقي باشندتقريباً ها بصورت  ورق

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  طراحي مهارهاي تاوركرين -12-1
با توجه به عدم دسترسي به و جزئيات دقيـق در رابطـه بـا    

فرضـيات زيـر بـا توجـه بـه       ،نيروهاي مهارهاي تـاوركرين 
  عملكرد مهارها در نظر گرفته شده است:

 مختلـف  ترازهاي در تاوركرين مهارهاي در موجود نيروي -
  .است يكسان

  وري است.مح نيروي بحراني و موجود نيروي تنها -
 باربري ظرفيت برابر مهارها طراحي جهت محوري نيروي -

در نظر گرفته شده است كه به  2UNP140 مقطع محوري
  عنوان مهار تاوركرين در ترازهاي پايين به كار رفته است.

ــردان حركــت از ناشــي ضــربه و دينــاميكي نيروهــاي -  گ
ــاور ــد و كرينت ــار كــردن بلن ــروي شــكل در ب  محــوري ني
  .نظر گرفته شده است در الذكر فوق

ظرفيت بـاربري محـوري مقطـع     ،به منظور طراحي مهارها
2UNP140  تر اجرا شده اسـت  مهار ترازهاي پاييندر كه، 

محاسبه گرديده و فرض شده كه نيروي محوري موجود در 
مبناي طراحي در  .مين مقدار باشدمهارها در تمام ترازها ه

بـوده  اين دفترچه مبحث دهم مقررات ملي ساختمان ايران 
  است.   AISC-ASD89كه منطبق با 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

برابر است با بزرگترين طول مهـاري   L=6.05mكه در آن 
طراحي با استفاده از  بنابراين. هاي پل اللي در ترازهاي پايه
بـراي  شـود و   انجـام مـي   تـن  7/23حـداكثر   نيروي فشاري

  .شود كنترل ميتن  5/75حداكثر نيروي كششي 

 مهاربندي تاوركرين به پايه پل اللي   24شكل 
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برابـر  حداكثر طـول  متر،  107براي مهار تاوركرين در تراز 
  :باشد متر مي 65/8
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 پاسـخگوي  IPB180شود مقطـع   گونه كه مشاهده ميهمان
استفاده   IPB220نيروي محوري نيست. بنابراين از مقطع 

  شود: مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :كنترل كشش
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

برابـر  حداكثر طـول  متر،  125براي مهار تاوركرين در تراز 
متـر در نظـر    11كـه در جهـت اطمينـان    بـوده  متر  4/10

  است: گرفته شده
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :كنترل كشش
  
  
  
  

در نظـر گرفتـه    Base Plateبراي هر پروفيل مهاري يـك  
  هـا، ابعـاد   زيرا با توجه به ابعاد مقـاطع پروفيـل   شده است،

Base Plate شود بزرگ مي.  
با توجه به زواياي بين مهارها و بتن سطح پايلون، حـداكثر  

 23410درجـه برابـر    5/8نيروي برشـي مربـوط بـه زاويـه     
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 يپل الل پايلونبه  ينتاوركر يمهاربند   25شكل
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 65/55مربـوط بـه زاويـه    كيلوگرم و حداكثر نيروي فشاري 
  .باشد كيلوگرم مي 19550درجه و برابر 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :داريم BPLمهارهاي  به منظور طراحي ميل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :داريم BPLاين ميل مهارها به   به منظور طراحي جوش
  
  
  
  
  
  
  

و  26هاي تاوركرين به پـايلون در شـكل شـماره     مهاربندي
ــراز در  Base Plate هــاي نقشــه ــا پروفيــل  متــر 107ت ب

IPB220  ــراز در و ــر  125ت ــل  مت ــا پروفي در  IPB240ب
  نشان داده شده است. 28و  27هاي شماره  شكل
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 يلونبه پا ينتاوركر هاييمهاربند   26شكل 
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  مراجع -11
 يـي روش اجرا يهـا  گزارش«)، 1386-93( يهشركت بلندپا

  »يالل يپل كابل
  
  
  
  

 IPB220با پروفيل متر107ترازدرBase Plateنقشه   27شكل

 IPB240با پروفيل متر125ترازدرBase Plateنقشه  28شكل
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اللي و  يپل كابل يهاي مختلف نصب عرشه فلز روش يبررس
  اي هاي تركه مراحل نصب كابل

  
  

 چكيده
با در نظر گرفتن اولويـت سـاخت، اصـول طراحـي، نـوآوري در اجـرا،        ياز سازه پل اللهاي ساخت و اجراي هر قسمت  روش

هاي پروژه و كارگاه و همچنين با هدف دستيابي همزمان به كيفيت مطلوب و زمـان و هزينـه بهينـه در     شرايط و محدوديت
 20متـر (شـامل    100دام بـه طـول   هر ك يمتشكل از دو عرشه كنار يپل كابلي الل ياند. عرشه فلز فرآيند اجرا تدوين شده

قطعه فوالدي) بوده كه هر قطعه مركـب از دو تيـر طـولي و     21متر (شامل  256به طول  يانيعرشه م يكقطعه فوالدي) و 
 عرشـه  ياجـرا  يباشـد. بـرا   تـن مـي   200ها در حـدود   تن و وزن كابل 2000باشد. وزن كل عرشه فلزي  سه تير عرضي مي

طـره   يشـامل اجـرا   يـاني عرشـه م  يو بـرا  يجيتـدر  يشـراني قطعـات و پ  يا شامل نصب طـره  يشنهاديپ هاي ينهگز يكنار
 يمشخصات فنـ  يمطالعه پس از بررس يناند. در ا بوده يكنار يها كامل به همراه عرشه يشرانيو پ ينسنگ ينامتقارن، باالبر

روش  يـاي قرار گرفتـه و مزا  يسهو مقا يپل مورد بررس يانيو م يكنار شهعر يبرا يشنهاديپ يياجرا هاي ينهگز ي،عرشه فلز
نحوه نصـب كابـل و قطعـات عرشـه بـا رفتـار كـل سـازه،          يك. همچنين با توجه به ارتباط نزدشوند يم يحانتخاب شده تشر

در پايـان مراحـل سـاخت و كارگـذاري     . گـردد  يمـ  يها مورد توجه بوده است، بررسـ  و نصب كابل يكه در طراح يمالحظات
عرشـه   يو بـرا  يشـراني روش پ يكنـار  عرشـه  يروش انتخاب شده براشود.  ني دال عرشه توصيف ميساخته بت قطعات پيش

پـل و كـاهش    يها منجر به كاهش زمـان نصـب عرشـه فلـز     روش ينحاصل از ا يجروش طره نامتقارن بوده است. نتا يانيم
  آن شده است. ينههز
  
  

  اي كابل تركه ين،سنگ ينامتقارن، باالبر اي طرهنصب عرشه،  يشرانيپل، پ يعرشه فلز ي،پل كابلي الل: كلمات كليدي
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  مقدمه   -1
هـر   يپل كابلي اللي متشكل از دو عرشه كنار يفلز عرشه

 يـك قطعـه فـوالدي) و    20متر (شامل  100كدام به طول 
قطعـه فـوالدي)    21متر (شامل  256به طول  يانيعرشه م

بوده كه هر قطعه مركب از دو تير طولي و سه تيـر عرضـي   
متـر كنسـول    5/2متر به همـراه   14عرض عرشه باشد.  مي

هاي نفـت، گـاز و    (راهرو) در دو طرف عرشه براي عبور لوله
 پـل اللـي  عرشـه  نماي كلي  يكدر شكل شماره  آب است.

  نشان داده شده است.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  يالل يپل كابل يعرشه فلز -2

بـه   يكسـره  يرهـاي اي عرشه در جهت طولي ت سيستم سازه
گـاه   تكيـه  6متر است كه در هنگام سرويس بـا   474طول 

گاه معلق (كـابلي) حمايـت شـده اسـت.      تكيه 10زميني و 
هـا در حـدود    تن و وزن كابـل  2000وزن كل عرشه فلزي 

 هـاي  ينـه گز يعرشـه كنـار   ياجرا يباشد. برا تن مي 200
 يجيتـدر  يشرانيقطعات و پ يا شامل نصب طره يشنهاديپ

 يطـره نامتقـارن، بـاالبر    يشامل اجـرا  يانيعرشه م يو برا
 يكنـار  يهـا  كامـل بـه همـراه عرشـه     يشـراني و پ ينسنگ
در شكل شـماره   يعرشه فلز ياتو جزئ ياند. مقطع كل بوده

  نشان داده شده است. 2
  
  يعرشه كنار يروش اجرا -3

قطعـات و   يا دو روش نصب طـره  يعرشه كنار ياجرا براي
قـرار گرفتنـد. پيشـراني     يمـورد بررسـ   يجيتـدر  يشـراني پ

گـاه تـا    موجب كنسول شدن قسمت جلوي تير از يك تكيه
گـردد، لنگرهـاي پيشـراني     گاه بعـدي مـي   رسيدن به تكيه

ــام    ــديد هســتند و تم ــر بســيار ش ــوي تي ــاً در جل خصوص
به ترتيب تحت لنگرهـاي   شرانيهاي تير در هنگام پي بخش

فوالدي گيرند. براي تيرهاي  مثبت و منفي متناوب قرار مي
كه در كشش و فشار تحمل يكساني دارند اين وضعيت بـه  

  عبارتند از: يشرانيروش پ يايقابل تحمل است. مزا يراحت
 يشـراني، پ يهـا  مورد استفاده ساده هستند (جـك  يلوسا -

موقت  هاي يهو پا يفلز يها كاهش اصطكاك، دماغه يلوسا
  كاهش تنش) يبرا
دسترسي و سكو  اجراي عرشه نيازي به اجراي مسيرهاي -

هاي عميـق و پـر آب مزيـت     ها ندارد كه براي دره بين پايه
  آيد. بزرگي به شمار مي

رونده امكـان اجـراي قطعـات     اي پيش برخالف روش طره -
  متر وجود دارد. 35بلند عرشه تا حدود 

با توجه به شروع عمليات اجرايـي عرشـه و پيشـروي آن     -
بحرانـي تعـديل   هـاي   همزمان بـا اجـراي پـايلون، فعاليـت    

  يابد. شود و زمان ساخت كاهش مي مي
رونده، روش پيشراني  اي پيش هاي طره در مقايسه با روش -

  گردد. به سرعت اجرايي بيشتري منجر مي
 ياجـرا  يبرا يشراني،روش پ يذكر شده برا يايتوجه مزا با

 ين. مراحل انجام ايدروش استفاده گرد يناز ا يعرشه كنار
  وده است:ب يلروش به شرح ذ

ساخت فونداسـيون سـكوي پيشـراني و     -3-1
  هاي موقت نصب پايه

نصب ريل و تجهيزات رانش، نياز به يـك ترانشـه بـه     جهت
متر پشت هـر كولـه    35در  20متر و ابعاد  3عمق تقريبي 

سـگمنت از   2است. با توجه به اينكه در هر مرحله از كـار،  
متـر   24شود، در كـل نيـاز بـه     عرشه مونتاژ و پيشراني مي

باشـد. بـا در نظـر گـرفتن      فضا جهت جاگذاري قطعات مي
متر طـول ترانشـه خواهـد     35جهت تجهيزات،  زمفضاي ال

بود. شيب فونداسيون معادل يك درصد است كه اين مقدار 
هـاي   درصـدي تيرهـاي اصـلي در نقشـه     يكمعادل شيب 

هـاي   نهايي پل است. فونداسيون به صورت نواري و با كالف

 نماي كلي از عرشه پل اللي   1شكل 
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و  5/33هاي موقت در فواصل  مياني طراحي شده است. پايه
شـوند كـه فضـاي بـين كولـه و       مـي  امتري از كوله برپ 67

  كند. بخش با فاصله مساوي تقسيم مي 3پايلون را به 
هـا   . ايـن روليـك  شـود  يجهت پيشراني از روليك استفاده م

گيرنـد. زيـر هـر تيـر      زير بال پائيني تيرهاي اصلي قرار مي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

شـود. روي   ها جايگذاري مـي  اصلي يك رديف از اين روليك
هاي تكي و در آخرين  سكو (تا دهانه ما قبل آخر) از روليك

هــاي  هــاي موقــت از روليــك دهانــه و همچنــين روي پايــه
  استفاده خواهد شد. اييدوت
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يپل الل يعرشه فلزياتو جزئيمقطع كل  2شكل

 موقت نصب شده هاييهو پايشرانيپيسكويونفونداس  3شكل
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  مونتاژ قطعات عرشه و تجهيزات پيشراني -3-2

در اين مرحله دو سگمنت از عرشه در محل كارگاه مونتـاژ  
شـود. جهـت جلـوگيري از     شده و روي ريل قـرار داده مـي  

هـاي پشـتي    هايي روي سگمنت واژگوني عرشه، نياز به وزنه
تـن) و اينكـه    40است. با توجه به وزن هر سگمنت (حدود 

سـگمنت   2متر)  33بين كوله و پايه موقت اول (در فاصله 
تن وزنه جهت  100گيرند، حدود  (به اضافه دماغه) قرار مي

هــاي بتنــي  تعــادل الزم اســت. بــراي ايجــاد تعــادل از دال
عـدد از ايـن    14شـود. لـذا تقريبـاً     ساخته استفاده مي پيش
  ها براي تعادل الزم است. دال

 Noseها، يـك دماغـه فلـزي (    در قسمت ابتدايي سگمنت

Equipmentشود. كـاربرد ايـن دماغـه، جبـران      ) تعبيه مي
افت ناشي از وزن در نوك عرشه در هنگام پيشـراني اسـت.   

شود عرشه در حين جلو رفـتن روي   شيب دماغه، باعث مي
  ها، به باال نيز هدايت شود. روليك

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  پيشراني قطعات عرشه -3-3

شـود. بـا    هاي هيدروليكي استفاده مي براي پيشراني از جك
تني كل سازه مورد بحـث، و بـا در نظـر     350توجه به وزن 

درصـد، نيـروي توليـدي الزم     10گرفتن ضريب اصـطكاك  
تني به سيسـتم   20تن است كه توسط دو جك  35حدود 

هاي چيـده شـده و    در اين مرحله سگمنت وارد خواهد شد.
مونتاژ شـده بـه همـراه دماغـه بـه وسـيله جـك پيشـراني         

شوند تا رأس قطعات مونتـاژ شـده بـه پايـه موقـت اول       مي
برسد. قبل از تكميل اين مرحله، سـگمنت بعـدي بايـد در    

    هاي پيشراني شده متصل شود. انتهاي سگمنت
پس از رسيدن رأس سازه به پايه موقت اول، طبـق برنامـه   

اند. لذا پس از  ت ديگر به انتهاي سازه متصل شدهدو سگمن
شروع دوباره عمليات پيشراني و پيشـروي بـه ميـزان يـك     

سگمنت ديگر در انتهاي سازه موجـود اسـت و    5سگمنت، 
  هاي تعادل نيست. نيازي به قرار دادن وزنه

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يشرانيمورد استفاده در پهاييكرول  4شكل

 هنگام پيشرانيدماغه بكار رفته به جهت جبران افت ناشي از وزن در نوك عرشه در    5شكل 
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پس از اتمام عمليات پيشراني، انتهاي سازه روي پايه كوتاه 
گيرد. ضـمن اينكـه در انتهـا بايـد دماغـه از       موقت قرار مي

سيستم جدا شده و رأس سازه پس از تراز شـدن در رقـوم   
هاي هيدروليكي، به تير اصلي مدفون  مورد نظر توسط جك

  در بتن پايه اصلي متصل گردد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اي اسـت كـه هنـوز     تـرين مرحلـه پيشـراني مرحلـه     بحراني
انـد. در ايـن    هاي موقت اوليه نرسـيده  تيرهاي طولي به پايه

متر كنسول شده اسـت. بارهـاي    34حالت عرشه در حدود 
در نظر گرفته شده در اين مرحله وزن قطعات به اضافه بـار  

تن بر متـر بـر روي هـر تيـر طـولي بـه        5/0ندازه مرده به ا

منظــور در نظــر گــرفتن وزن اتصــاالت، قطعــات الحــاقي و 
باشد. نمودارهاي توزيع ممان براي  هاي موقت مي مهاربندي

هاي تنش طراحي بـراي ايـن مراحـل     بارهاي مرده و نسبت
بدست آمده است. با توجه به محاسبات مشخص اسـت كـه   

وضــعيت تيرهــاي طــولي عرشــه  در تمــامي ايــن مراحــل،
هـاي   مناسب است. همچنين مقطع انتخاب شده براي پايـه 

بـا فاصـله دو    L200×200×20نبشـي   4موقت كه شامل 
باشـد. پـس از رسـيدن     متر از يكديگر است نيز جوابگو مـي 

عرشه به پايلون اتصـال تيرهـاي طـولي بـه پـايلون برقـرار       
  شود. مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يعرشه كناريشرانيپياتعمل   6 شكل

 موقت دومپيشراني عرشه تا پايه    7شكل 

 اتمام پيشراني عرشه جناح چپ  8شكل
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ـ   -3-4 و محاسـبات مربـوط بـه     يمالحظـات طراح
  پيشراني قطعات عرشه

در سه محل نشـان داده   يكدستگاه رول 6مجموع تعداد  در
هـر   ياسـم  يتاست. ظرف يازمورد ن 9شده در شكل شماره 

 يكطرفـه  يتن بوده اما به علت بارگـذار  58×4برابر  يكرول
تن  58×2 يزانبه م يواقع يت)، ظرفياصل يرهاي(در جان ت

درصـد   3حـدود   يشـراني از پ يخواهد بود. اصـطكاك ناشـ  
بـه   يتنـ  5 يـنچ . قطعات مونتاژ شـده توسـط دو و  باشد يم

كـه مجموعـه    ي. هنگـام شـوند  يمـ  يشـراني پ يلونسمت پا
 يرا ط يشرانيپ يرحدود نصف مس يشرانيقطعات در حال پ

از آن  يشــده و اصـطكاك ناشــ  ينوزن آن سـنگ  كنــد، يمـ 
 يا توان كشش، قرقـره  يشلذا به منظور افزا شود؛ يم يشترب
)Pulleyيشـراني پ يب. شـ شود يم عبيهت يلون) در محل پا 

 ي(رو ياصـل  يـر ت يينيدرصد بوده و تراز بال پـا  يكحدود 
. به منظور باشد يمطابق نقشه پل م يي) برابر تراز نهايكرول

چـرخش   يشـراني، قطعات در حـال پ  يكنترل حركت جانب
  .شود يدر جهت مخالف انجام م ها يكرول يجزئ

 بايسـت  يمـ  يشـراني كـه در مرحلـه پ   يموارد كنترل طراح
  عبارتند از: يرد،مورد توجه قرار گ

و بعـد از اتصـال    يشرانيهنگام پ ياصل يركنترل انحراف ت -
  يلونبه قطعه موجود در پا

  يموقت در جهت طول هاي يهپا يدر باال يكنترل مهاربند -

  موقت يهدو پا ينب يكنترل مهاربند -
  موقت هاي يهپا ينب يكنترل انحراف عرض -
تحـت بـار    يشـراني هنگـام پ  ياصل يرها در ت كنترل تنش -

  مرده و بار باد
  يشرانيهنگام پ يينيپاكنترل اتصال بولت در بال  -
بــه منظــور  ياصــل يرهــايدر ت يافقــ يكنتـرل مهاربنــد  -

  مقاومت در برابر بار باد هنگام ساخت
بـه   يكه بعـد از اتصـال عرشـه كنـار     يكنترل طراح موارد

  عبارتند از: يرد،مورد توجه قرار گ بايست يم يلونپا
هنگــام نصــب قطعــات  ياصــل يــرهــا در ت كنتــرل تــنش -
 يـل از جرثق يعرشـه (بـه علـت بـار ناشـ      يبتن ساخته يشپ

  )يلموبا
از بار مرده و وزن  يناش يعرض يرهايها در ت كنترل تنش -

  يلجرثق
از  يناشـ  يدر بارگـذار  ساخته يشپ يبتن يها كنترل پانل -

  يلبار مرده و وزن جرثق
و در حالت طره  يشرانيهنگام پ يازكنترل باالست مورد ن -

  موقت اول يهبه پا يدنحداكثر قبل از رس
 يـر ت يينياعمال شده بـه بـال پـا    يو بارها يككنترل رول -

  ياصل
  يعرض يرهايت ييكنترل بال باال -
  موقت و كوله هاي يهمستقر در پا يككنترل تراز رول -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 يپل الليعرشه كنار يشرانيمورد استفاده در پهاييكموقت و رولهاييهمحل پا   9شكل 
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  يانيعرشه م ياجرا يشنهاديپ يها روش -4
نامتقـارن،   يا نصب طره يها روش يانيعرشه م ياجرا براي
 يو مـورد بررسـ   يشـنهاد كامل پ يشرانيو پ ينسنگ يباالبر

ها پرداخته شـده   روش ينا يحقرار گرفتند. در ادامه به توض
ـ   يو روش اجرا شده برا . در شـود  يشـرح داده مـ   يپـل الل

انتقـال قطعـات    يارج بـرا پل، از ب يرصورت وجود آب در ز
از  يـد با ينصـورت ا يـر و در غ شـود  يشده استفاده م تهساخ
  .انتقال قطعات استفاده نمود يبرا يگريد يها روش

  ينسنگ يعرشه و باالبر يشرانيپ -4-1
در هـر طـرف،    يهاي كنار اين گزينه براي ساخت عرشه در

شود. انـدازه عرشـه سـاخته     عرشه در كنار كوله ساخته مي
باشـد. بعـد از    متر بعد از پايه مـي  40شده به طول كوله تا 

پيشراني شـده و   ساخت هر عرشه، توسط تجهيزات مربوطه 
شـوند. در انتهـا و بعـد از     هاي مربوطه به آن نصب مي كابل

هانه مياني در پاي هر دو عرشه، عرشه باقيمانده از د جرايا
هاي پل ساخته شده و توسط روش باالبري سنگين بـه   پايه

  شود. محل مربوطه منتقل شده و به عرشه متصل مي
اي مـابقي   پيشراني عرشـه و نصـب طـره    -4-2

  قطعات
متـر بعـد    40عرشه تا حدود  يشرانيپس از پ ينهگز يندر ا
ـ   يقطعات عرشه توسط بارج از پا ي،اصل هاي يهاز پا ه پـل ب

يا آب) منتقل شده و سـپس   ينزم يمحل نصب (بر رو يرز
  .شود يتوسط دريك به محل نصب باال برده شده و نصب م

 يشـراني به دو صـورت عمـل نمـود: پ    توان يروش م ينا در
 يا و نصـب طـره   هـا  يـه تا بعد از پا ياز عرشه كنار يقسمت

عرشــه  يشــراني) و پ11(شــكل شــماره  يمانــدهقطعــات باق
 (شـكل  يانيقطعات عرشه م يا و نصب طره ها يهتا پا يكنار

  ).12 شماره

 ينسنگ يعرشه و باالبريشرانيروش پ  10شكل
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ساخت مجموعه عرشه، پـايلون فلـزي و    -4-3

  ها و سپس پيشراني كل مجموعه نصب كابل
 يهـا  و كابـل  يفلـز  يلونروش مجموعه عرشـه، پـا   يندر ا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و سـپس   شـوند  ياتصال، در كنار كوله سـاخته و نصـب مـ   
 نصـب  هـا  يهپا يرو يشرانيپ يقمجموعه ساخته شده از طر

  .شود مي
  
  
  
  
  
  
  
  

 اي مابقي قطعات عرشهو نصب طرههايهتا بعد از پايكناريهاعرشهيشرانيپ  11شكل 

 اي مابقي قطعات عرشهو نصب طرههايهتا پايكناريهاعرشهيشرانيپ  12شكل

 كل مجموعه يشرانيها و سپس پو نصب كابليفلزيلونساخت عرشه، پا  13شكل 
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پـل   روش اجرا شده براي عرشـه ميـاني   -5
  اي قطعات نصب طره - اللي
 زيـر  صـورت  بـه  ميـاني  دهانه اجراي سيستم كلي كار طرز
  :است

 مونتـاژ  زمـين  روي و پـل  هـاي  پايه كنار فوالدي قطعات -
  .شوند مي

 هـاي  وينچ و باالبر هاي وينچ وسيله به شده مونتاژ قطعات -
 پـل  عرشـه  روي خـود  قرارگيـري  محـل  بـه  كننده هدايت
 پيشـرفت  اجرا روند هرچه كه است بديهي. شوند مي منتقل
 بيشـتر  پـل  پايه پاي از قطعات هدايت و باالبري زاويه كند،
  .شود مي

  . گيرد مي صورت ها كابل و قطعات نصب عمليات -
  .گيرند مي قرار خود محل در بتني ساخته پيش قطعات -

  .يابد مي ادامه كليد قطعه نصب تا عمليات اين
  جراييا عمليات در استفاده مورد تجهيزات -5-1
 بـاالي  ) درWinch -(ويـنچ   تنـي  40 جرثقيل دستگاه دو

 ايستگاه در شده مونتاژ هاي تيرورق كشيدن باال براي ها پايه
 قابليـت  متـري  150 كابـل  داشـتن  با كه صورتي به زميني

. باشد دارا را درجه 45 زاويه تحت تني 40 قطعات برداشتن
.اسـت  دقيقـه  بـر  متر 95/2 ها جرثقيل اين حركت سرعت

 بـاال  ) بـراي Winch -(ويـنچ   تني 16 جرثقيل دستگاه دو
 150 كابـل  داشـتن  با كه صورتي به بتني هاي دال كشيدن
 زاويه تحت را پائين از تني 8 هاي دال برداشتن امكان متري

 متر 5/4 ها جرثقيل اين حركت سرعت. باشد دارا درجه 45
  .است دقيقه بر
 هـاي  تيـرورق  ارسـال  عرضـي  كنترل براي وينچ دستگاه دو

 و متـر  150 كابـل  طـول  و تـن  40 قـدرت  بـا  شـده  مونتاژ
 و مونتـاژ  هاي ايستگاه در كه دقيقه بر متر 2 حركت سرعت
  .گردند مي نصب پايه هر پاي در ها تيرورق ارسال

 بتنـي  هـاي  دال ارسال عرضي كنترل براي وينچ دستگاه دو
 حركـت  سـرعت  و متـر  150 كابل طول و تن 16 قدرت با
 پايـه  هـر  پاي در و مونتاژ هاي ايستگاه در دقيقه بر متر 7/4

  .گردند مي نصب
 هـاي  ايستگاه درآچارها  باد تأمين براي بادي كمپرسورهاي

    نصب و مونتاژ
 قطعـات  نهايي رنگ و گيري لكه شستشو، ويژه هاي دستگاه
  فوالدي
  ها پيچ تست و زني تورك جهت الزم تجهيزات و ها دستگاه
 بـرش  و خـم  بـرش،  هـوا  جوش، دستگاه مغناطيسي، دريل

  الزم تجهيزات ساير و تيفور و جك آرماتور،
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ياو نصب طرهيانيقطعات عرشه ميباالبر  14شكل
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  دريك روش با عرشه نصب -5-2
هاي ساخته شده عرشه ميـاني   براي انتقال و نصب سگمنت

از دريك به همراه وينچ استفاده شـده اسـت. بـراي تعيـين     
اي  ها، محاسبات سازه مشخصات مورد نياز تجهيزات و كابل

كاملي براي بارهـاي وارد بـر تجهيـزات در حـين اجـرا (در      
 محاسـبه  بـراي حالت ثابت و بـاالبري) انجـام شـده اسـت.     

 كـه  حـالتي  بدترين سگمنت باالبري زمان در ريكد نيروي
 كنـد  مـي  وارد دريـك  هـاي  پايه به را افقي نيروي بيشترين

 قبـل  قطعـه  بـاالبري  هنگام در حالت اين. است شده فرض
 مونتـاژ  سـگمنت  تـا  افقـي  فاصله بيشترين دريك كه كليد
  .داد خواهد رخ دارد را شده

 اصـلي  عوامل نظر از مرحله دو شامل دريك باالبري مرحله
 :اسـت ) دريـك  اصـلي  هـاي  ويـنچ  يا كنترلي وينچ( باالبري
 تـراز  بـه  رسـيدن  تـا  سگمنت وزن نيروي ابتدا: اول مرحله
 زيـر  بـه  رسيدن براي سگمنت دوراني انتقال براي( مناسب
 آخـرين  و شود مي تحمل كنترلي وينچ توسط) اتصال محل
. باشـد  مـي  متـر  30 مونتـاژ  محل از سگمنت باالبري ارتفاع

  ).است شده انتخاب زمين عوارض به توجه با ارتفاع اين(
 بــار انتقــال و ســگمنت دورانـي  حركــت آغــاز: دوم مرحلـه 

  .باشد مي دريك اصلي وينچهاي به كنترلي وينچ از سگمنت
 حـين  در سـگمنت  حركـت  تحليل نحـوه  نتايج بدست آمده از

در  دريـك،  اصـلي  هـاي  ويـنچ  و كنترلـي  ويـنچ  توسط باالبري
 در شــكل ميــزان. نشــان داده شــده اســت 15شــكل شــماره 

 است. شده محاسبه چرخش درجه 10 هر در دريك جابجايي

محاسبات مربوط به باالبري با اسـتفاده از   -5-3
  دريك

تني از دو دسـتگاه ويـنچ    40هاي  براي باال كشيدن تيرورق
طـرف   گردد و با اتصال قالب هر وينچ بـه يـك   استفاده مي
تـن نيـرو وارد    20ها به هـر قـالب ويـنچ     رورقمجموعه تي

خواهد شد و در شـروع بـاالبري در هنگـام نصـب آخـرين      
اين  ،درجه است 45مجموعه كه زاويه برداشتن كابل وينچ 

  تن افزايش خواهد يافت. 28نيرو به 
 قـدرت  بـا  الكتروموتـور عبارتست از:  ها وينچمشخصات اين 

 بـا ي ريزنج ربكسيگ، دور 980 دوران سرعت ،لوواتيك 15
 بـه  1 ليتبد نسبت با 650 ربكسيگ، 7 به 1 ليتبد نسبت

، 50 بـه  14 ليتبـد  نسـبت  بـا  140 دوبل ريزنج چرخ، 48
، متـر يليم 800 طـول  و متـر يليم 750 قطـر  بـا  كابل قرقره
  متريليم 150 بطول Ф29ي فوالد كابل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 ينچو و يكتوسط در يانيساخته شده عرشه ميهامراحل انتقال سگمنت  15شكل 
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 P=15	kW,	W=980	rpm,	T=147	Nm,	n=1/7,	n'=1/48,	n''=14/50	(Ф221/	Ф733),	Ф750×800,	Фc=29	mm

=  محاسبه قدرت كشش وينچ Tn × n′ × n′′ × 	Ф 2 = 1471 7 × 1 48 × 14 50 × 0.375 = 470 KN 

=  حاسبه سرعت كشش وينچم W× n × n × n × 	Ф × π = 980 × 1 7⁄ × 1 48⁄ × 14 50⁄ × 750 × 3.14
    = 1920	mm/Min 

291.95	×	0.608	=	Ad1.95	=	Tu  محاسبه قدرت كشش كابل =	432	KN 

 m	63.5	=	π	×	ФD	×	27			→			row	 27	=	29	÷	800  محاسبه ظرفيت درام كابل

 m	127	=	2	×	63.5:لذا، گيرد دو اليه كابل، روي درام قرار مي

 m	147	=	20	+	127  متر كابل آزاد 20با احتساب 

 سـگمنت  برداشتن هنگام در كابل به وارده نيروي بيشترين
 صـفر  زاويـه  و بـردن  بـاال  براي درجه 45 زاويه تحت نهايي
اسـت. محاسـبات مشـابهي بـراي      آن افقي مهار براي درجه

هـا و ويـنچ بـاالبري     وينچ كنترل عرضي بـاالبري سـگمنت  

هاي بتني انجام شده است. مشخصـات فنـي تجهيـزات     دال
شكال شماره و طرح كلي آنها در ا 1-5مورد نياز در قسمت 

  .ارائه شده است 17و  16

 يباالبر يازمورد نهايينچنقشه و  16شكل
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مشخص است بيشـترين  شماره يك همانطور كه در جدول 
باشد. بـراي مهـار ايـن نيـروي      تن مي 12نيروي افقي برابر 

هـاي كششـي اسـت.     ده از المانرانشي بهترين حالت استفا
اي كه حركت به عقب دريك را با دو كابل كه از يـك   گونهب

ها و از سـمت ديگـر بـه     سمت به انتهاي دريك نزديك پايه
. در ايـن  نمـود باالي تيرهاي فرعي وصل شده اسـت مهـار   
يد تحمل نمايـد  صورت نيرويي كه هر كابل بصورت افقي با

  تن خواهد بود. 5/5
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40.03 6.61 3.98 5.28 37.040.65 اول

25.560.45 8.26 3.95 9.15 40.00

دوم

25.560.45 8.26 3.95 9.16 40.03

35.560.62 10.48 7.49 12.8840.01

45.560.79 11.80 12.0216.8440.01

55.560.97 11.94 17.4 21.1140.02

65.561.14 10.67 23.4525.7640.00

75.561.32 7.75 30.0231.0040.01

85.561.49 2.89 36.9 37.0140.02

شود سر كابل بـه انتهـاي بـال     براي طراحي كابل فرض مي
؛ در آن صورت با توجه به فاصله شودپائين تير فرعي نصب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــل      ــروي درون كاب ــل ني ــاي كاب ــودي دو انته ــي و عم افق
  :عبارتست از

  ،متـــر 6/0فاصــله عمـــودي =  ، متـــر 4فاصــله افقـــي =  
  5/8˚زاويه كابل = 

  :نيروي كه هر كابل بايد تحمل كند
R = (12÷2) / Cos (8.5) = 6.1 ton  

=  مساحت سـطح مقطـع كابـل   سانتيمتر،  8/1 قطر كابل =
 Fu = (5700سانتيمترمربع، مقاومـت نهـايي كابـل (    54/2

  كيلوگرم بر سانتيمترمربع
ft = P / (Ac) = 6100 / 2.54 = 2401 kg/cm2 
Ft = 0.5 × Fu = 2850 kg/cm2 

ft < Ft   O.K. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 يباالبريكدر  17شكل

 كشش يهاو كابليكاز در يينما   18شكل 
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  كابل روش اجراي -6
متـر   65هر يك بـه ارتفـاع    پايلون دو داراي الليكابلي  پل

 در ها كابلكابل به آن متصل شده است.  80بوده كه تعداد 
 هـاي  كابـل  سيسـتم  مطابق آن طرحو  دارند قرار صفحه دو

OVM250 عرشـه،  از قطعـه  هـر  نصـب  از پـس باشـد.   مي 
. شـوند  مـي  متصـل  متقارن صورت به نيز مربوطه هاي كابل
 بـر  و پايلون داخل در و شده نصب پايلون سمت به ها كابل
 كابل. شوند مي متصل و گرفته قرار سري زير صفحات روي

 نـوع  از گـالوانيزه  اي رشـته  7 اسـترندهاي  از شـده  تشكيل
 HDPE هـاي  لولـه  توسـط  كـه  پـائين  رهايي و باال كشش

 در فـاظ ح اليـه  4 داراي كابـل  سيستم. است شده پوشيده
. اسـت  كابـل  گـالوانيزه  اول اليـه . باشـد  مـي  خوردگي برابر

. اسـت  يافته تشكيلمخصوصي  گريس نوعي از اليه دومين
 لوله چهارم اليه و استرندها روي HDPE سوم پوشش اليه

. گيـرد  مـي  بـر  در را استرندها همه كه است HDPE اصلي
 شـده  سـاخته  شـكل  حلزوني هاي برجستگي لوله اين روي
هـا را در نصـب    مراحل اجراي كابـل  20و  19. اشكال است
دهد. (ترتيب اشكال از  اي قطعات فلزي عرشه نشان مي طره

  چپ به راست است)

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 يعرشه پل الل يقطعات فلزياها در نصب طرهكابليمراحل اجرا  19شكل  
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  كليد در عرشه فلزي قطعه مالحظات نصب -6-1
 نصـب  هنگـام  در مختلـف  عوامـل  بـودن  دخيل به توجه با

 كشـش  نيروهـاي  تـا  محـيط  حـرارت  درجه از( كليد قطعه
 )مجـاز  درمحدوده ساخت خطاهاي وجود احتمال و ها كابل

 عمـده مورد نياز اسـت.   قطعه اين نصبمالحظاتي پيرامون 
  :باشد مي زير شرح به ثيرگذارأت پارامترهاي

 عرشه جناح دو در شيب دقيق بودن يكسان عدم احتمال -
 دقيقاً بايد سمت دو در شيب( يكديگر به رسيدن هنگام در

 باعــث تلرانســي كــوچكترين و باشــد معــادل يــك درصــد
  .)شود ها وصله عرض و ها سوراخ زاويه و محل در تغييرات

 نصـب  عمليات طول در عرشه شيب در تغييراتي احتمال -
  چپ و راست هاي جناح در عرشه

 قطعـات  عرشـه  قطعـات  ساخت در تلرانس وجود احتمال -
  تلرانس وجود احتمال كليد قطعه خود در و كليد از قبل

 مختلـف  ارتفـاعي  ترازهاي در هايي تلرانس وجود احتمال -
 نصـب  از قبل( يكديگر به رسيدن زمان در پل سمت دو در

  
  
  
  
  
  
  
  

 محورهـاي  در محـوري  هـم  عـدم  در تلرانس و) كليدقطعه 
  جنوبي و شمالي

 دماهـاي  در اجـرا  حـين  در بـرداري  نقشه خطاهاي وجود -
  مختلف
 دمـاي  كـه  زمـاني ( زود صـبح  در كليـد  قطعـه  نصب زمان

 باعـث  شـرايط  ايـن ) اسـت  خـود  مقدار كمترين در محيط
 چنـد فراهم آمدن  نتيجه در و عرشه كلي طول شدن كمتر

 بـراي  كليـد  قطعـه  طـول  بـه  نسبت بيشتر فضاي ميليمتر
  شود. نصب مي
 نيروهـاي  مطـابق  نيـاز  مـورد  باالست ميزان دقيق محاسبه

 در اسـتفاده  مـورد  تجهيـزات  اعـالم  با ها كابل كشش مجاز
 بـه  اعالم و طراح توسط آنها وزن تعيين و كليد قطعه نصب

 دو در تعادل برقراري براي نياز مورد باالست ميزان( كارگاه
 اصـلي  تير وزن تن 10 و جرثقيل تن 30 وزن بدليل جناح

 تحمل بايد عرشه ديگر سمت به نسبت اضافه كه ها وصله و
  ).نمايد

 يعرشه پل الل يقطعات فلزياها در نصب طرهكابليمراحل اجرا  20شكل

 يدر عرشه فلزيدمراحل نصب قطعه كل  21شكل
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  اي هاي تركه اصول نصب و كشش كابل -6-2
 (روش اي تركــه هــاي كابــل كشــش اصــول بخــش ايــن در

IsoTension( كـه  است الغر سازه يك پل .شود مي تشريح 
(شـكل  دهـد   مي شكل تغيير شود، مي وارد نيرو آن به وقتي

 كـرد،  حسـاب  را كابـل  تنش بتوان اينكه ). براي22شماره 
 را هـا  كابـل . باشـيم  داشـته  را مهـاري  نقـاط  مختصات بايد

 بـا  نيـز  سـازه  شود. همچنين مي مدل k سختي با فنرهايي
 در بـدون  فيزيكـي  مدل. شود مي مدل  ks سختي با فنري
  .شود مي مدل هندسي ابعاد گرفتن نظر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 بنـابراين . اسـت  شـده  تشـكيل  تكـي  رشته چندين از كابل
 قبالً كه كابلي در نيرو شود، مي كشيده Si استرند كه وقتي
  .يابد مي كاهش است، شده نصب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 وقتـي  را كابـل  استرندهاي در نيرو كاهش 24شكل شماره 
 كاهش دهد اين مي نشان شود مي كشيده بعدي استرند كه
  .شود مي ناشي) ها نشيمنگاه( سازه جايي جابه از
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 هـاي   كابـل  استرندهاي كشش سازه، پذيري انعطاف علته ب

 بـين  فاصـله  همچنـين  و كشـش  عمليات زمان در اي تركه
 از اطمينـان  بـراي . اسـت  متفـاوت  فرآيند اين در ها مهاري

 پايـان  در كابـل  اسـترندهاي  تمـام  در نيرو بودن يكنواخت
 شــركت توســط رســيده ثبــت بــه روش كشــش، عمليــات
ايـن   اصول .است شده استفاده IsoTension نام به فرسينه
  :از عبارتندروش 
 ديگر انتهاي و شود مي ثابت مهارها از يكي به استرند اولين

 اندازه به سپس. شود مي پيچ ديگر مهار و شود مي بريده آن
 شـكل  تغييـر  كـه  شـود  مـي  كشـيده  شـده  محاسبه نيروي
  .گيرد مي نظر در را سازه شده بيني پيش
 امـا شـده   وصل مهار بلوك به گوه با مستقيماً استرند اولين

 ميزان كه شود مي مهار خاصي تكي استرند مهار دستگاه به
  .گردد مي قرائت آن روي از استرند كشش دائمي بار

 كشيده و بريده نصب، مشابه روش به استرند دومين سپس
 گير اندازه به كه استرند تك جك با كشش عمليات. شود مي

 و اول اسـترند  گيـر  انـدازه . شـود  مي انجام است، شده مجهز
  .شوند مي متصل كامپيوتر به استرند تك جك

 كـاهش  اسـترند  اولين در نيرو دوم، استرند شدن كشيده با
 دو هـر  كـه  وقتـي  را كشـش  عمليـات  كـامپيوتر  و يابد مي

 خودكـار  صـورت  به دهند، نشان را برابري نيروي گير اندازه
 بـه  مهـاري  بلـوك  بـه  اسـترند  دومـين  آنگاه. كند مي قطع

لپل بعد از نصب كابيلونشكل پا ييرتغ   22شكل 

 كابليدر استرندهايروكاهش ن   23شكل 

 كابل يدر استرندها يروكاهش ن   24شكل 
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 مشـابهي  نيـروي  استرند دو هر. شود مي مهار دائمي صورت
  . دارند
 بـه  آن نيـروي  تاشده  كشيده و نصب استرند سومين آنگاه
 دومـين  نيـروي  بـا  مشـتركاً  كه( برسد استرند اولين ميزان
 برابـر  نيـروي  داراي اسـترند  سـه  هـر .) شود مي كم استرند
 اسـترند  آخرين تا مشابهي عمليات منوال همين به .هستند
 و شود مي ثبت گير اندازه قرائت آخرين. شود مي تكرار كابل

  .كند مي مطابقت كابل استرند هر نيروي با
 توسـط  شده داده اطالعات از خطي صورت به سازه سختي
 بعـد  و قبـل  مهاري نقاط مختصات( شود مي درونيابي طراح

  .)شود مي همراه كابل كشش نيروي با كشش از
 شـود  مـي  مـدل  زنجيروار صورت به اي تركه هاي كابل رفتار
 مهـاري  دو بـين  شـده  كشـيده  اي تركـه  كابـل  منحني كه

 مدلسـازي  .اسـت  خود وزن از ناشي داده شكم طناب مشابه
 مـدل  يكنواخت خطي وزن از ناشي داده شكم استرند دقيق

 منحنـي  كه است طبيعي بنابراين. شود مي خوانده زنجيري
 دادگـي  شـكم  بـه  مهاري دو بين شده كشيده اي تركه كابل
 كابـل  q خطي وزن تئوري، نظر نقطه از .شود تشبيه زنجير
 ارتفـاع  در آن كشش كه زيرا نيست يكنواخت واقعا اي تركه

 متغير طول تغيير در تقريباً همچنين و كابل مقطع سطح و
 كـه  چنـد  هر است كردن صرفنظر قابل كامالً اثر اين. است

 ارزيـابي  براي مستقيماً تواند مي مرسوم تحليلي هاي فرمول
: شـود  گرفتـه  كـار  به دادگي شكم منحني مشخصات دقيق

 طول افزايش انتها، دو در مماس شيب دادگي، شكم حداكثر
  .غيره و
  اي هاي تركه نصب كابل مراحل -6-3

 و سـازه  كـل  رفتـار  بـه  نزديكـي  ارتباط اي تركه كابل نصب
بايسـت   مي برداري نقشهعمليات . دارد عرشه قطعات ساخت

 ها مهاري  گره واقعي هندسه هاي موقعيتبه منظور مقايسه 
 تعيـين  مراحـل  در نصب چرخه طول در تئوري موقعيت با

  .شود انجام شده

 اسـتفاده  باو  شود مي پيچ HDPE لوله داخل اصلي استرند
 بـا  تجهيـزات  تمـام  وده شـ  بـرده  بـاال  جرثقيـل  يا وينچ از

 فـوالدي  محـافظ  لولـه . شوند مي منتقل پايلون به اطمينان
 نزديكـي  تـا  امكـان  حد تا) اصلي تير براي نصب تجهيزات(

 بـه  اصـلي  استرند كردن گيردار منظور به قالب، لوله پايين
 اسـترند  بـاالي  انتهـاي  .شـود  مي كشيده عقب پاييني مهار
 مهـار  ميـان  از و شـود  مـي  هدايت قالب لوله باالي به اصلي
 .شـود  مـي  محاسبه شده كشـيده  نيروي به توجه با و بااليي

 .شـوند  مي كشيده و مهار منتقل، به باال يكي يكي استرندها
 پس زود صبح در استرندها از نمونه يك نيروي گيري اندازه

 انتقـال  طـراح  بـه  نتايج. گردد مي انجام كابل نصب اتمام از
 صـورت  در(را  دوبـاره  كشـش  دستورالعمل تا شود مي داده
  .نمايد تنظيم) لزوم

 كشـيده  بايـد  كـه  اسـت  كابـل  استرند اولين اصلي، استرند
 و شـود  كشـيده  خاص طول يا نيرو با بايد استرند اين. شود
 .شـود  اسـتفاده  بعـدي  اسـترندهاي  براي مرجع بعنوان بايد

 گيـري  انـدازه  اصـلي  اسـترند  كشـش  در بايد استرند نيروي
ــود ــروي. ش ــترند ني  كشــش بايســتي جــك داخــل در اس

 وقتـي . شـود  گيـري  انـدازه  شـود  مـي  كشـيده  كه استرندي
 كشـش  شـد،  برابـر  بار، سلول دو از آمده دست به اطالعات

 برگـه  در نيـرو  اين. شود مي مهار استرند و شود متوقف بايد
  .شود مي ثبت نظر مورد
 پشـت  اضـافي  طـول  شـود،  مـي  كشيده استرند اولين وقتي

 بـا  بعدي استرندهاي سپس. شود مي ثبت ايزوتنشن سكوي
 اين با .شوند مي كشيده مشابه اضافي طول داشتن به توجه
 يكسـان  طـول  به ها كابل استاندارد استرندهاي تمام روش،
 استرندهاي طول كشش، عمليات انتهاي در. شوند مي بريده

  .دارند يكساني كشش آنها بنابراين. است برابر نشده كشيده
 هاي كابل تمام در كشش استرند، N براي عمليات پايان در

 اصـلي  استرند در كشش T. (باشد N×T برابر بايد اي تركه
  .)است
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  ساخته عرشه هاي پيش نصب دال -7

بتنـي   قطعـه  424ال عرشه پل اللـي، تعـداد   براي اجراي د
تيـپ مختلـف در محـل تجهيـز كارگـاه       4ساخته در  پيش

تيرهاي فوالدي پس از نصب به ترتيب ساخته و دپو شده و 
توسـط   پسو سـ گرفته محل مربوط به خود قرار در عرشه 

ايـن  علـت انتخـاب   . گرديدنـد بتن درجا به يكديگر متصل 
ــاد وزن الزم  ،روش ــراي   ايج ــان اج ــه در زم ــر روي عرش ب

باشـد. در   اي مي عمليات نصب به روش طره تيرهاي فلزي و
صــورت عرشــه در زمــان وقــوع بــاد و طوفــان دچــار   يــنا

  .شود ميناپايداري ن
بـا   C40 از نـوع رده سـاخته   پـيش مصرفي در ساخت قطعات بتن 

كيلوگرم بـر سـانتيمترمربع،    400 اي مقاومت فشاري نمونه استوانه
قطعات بـراي  بوده است. ابعاد مترمكعب  1170حدود كل حجم با 

بـه انـدازه   4متر و براي تيـپ   6/3×1/3به اندازه  3و  2، 1هاي  تيپ
  است. سانتيمتر 25 قطعاتكليه  و ضخامتمتر بوده  6/4×1/3
  ساخته دال عرشه كارگاه قطعات پيش -7-1

هـــاي اثرگـــذار در طراحــي بهينـــه كارگـــاه   محــدوديت 
 سـاخت  زمـان هاي قطعات،  شامل تعدد تيپ ساختگي پيش

 خطـوط  تعـداد  ،شـده  سـاخته  قطعـات  دپـو  حجم، قطعات
مساحت كارگاه ساخت با توجه به و  ها قالب تعداد و ساخت

  .بود نقشه تجهيز كارگاه پل

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

سـاخته بـه شـرح زيـر      بتني پيش سيكل ساخت يك قطعه
  بوده است:

بنـدي ديـواره و    قالب سازي قالب كف، آرماتوربندي،  آماده -
  .دو روزمجموعاً به ميزان ريزي  بتن

مجموعـاً بـه   نگهداري و دپـو كـردن قطعـات     ،آوري عمل -
هـا بـراي    آبا باز كردن قالب 4-6-9روز (طبق بند  4ميزان 

ساخته بتني، هنگامي است كه بـتن مقاومـت    قطعات پيش
آوري  مشخصه را به دست آورده باشد. حـداقل زمـان عمـل   

رجـه  د 10تر از بتن در شرايط محيطي متوسط و دماي باال
  ).روز است 3سانتيگراد به مدت 

در  سـاخته  قطعات پـيش هاي مختلف  تفاوت اصلي در تيپ
لـذا ابتـدا كليـه      اندازه آرماتور بكار رفته در آنها بوده است.

) سـاخته  3و تيـپ   1تيپ (با قطر آرماتور كوچكتر قطعات 
كليه قطعـات   ،ها قطر سوراخشده و سپس با بزرگتر نمودن 

با افزايش طول به اندازه در پايان . شده استساخته  4تيپ 
  شده است.ساخته  2تيپ قطعات يك متر 

اي لحـاظ   سـاخته بگونـه   نحوه چيدمان كارگاه قطعات پيش
تني امكان تردد در فضـاي   10شده است كه جرثقيل كفي 

بين قطعات را داشته باشد تا به سهولت نسبت به بـارگيري  
  اقدام نمايد.ات ساخته شده سبد آرماتور و قطعو حمل 

  دهد. نمايي از چيدمان كارگاه را نشان مي 26شكل شماره 

 و روند نصب كابليزاتاز تجهيينما  25شكل
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ريـزي   بنـدي و بـتن   آرماتوربندي، قالـب  -7-2

  ساخته قطعات پيش
، عمليـات آرماتوربنـدي   ساخت قطعاتبه منظور تسريع در 
منتقـل  قالـب  سـپس بـه درون   و شده خارج از قالب انجام 

در هنگـام   .گرفتـه اسـت  ريـزي انجـام    و عمليات بـتن شده 
شـده  هايي در داخل بتن تعبيـه   قالبقطعات آرماتوربندي 

تا پس از كسب مقاومت و سخت شدن بتن براي حمـل بـه   
در قطعـات  كمك جرثقيل مشكلي نباشد. بعد از قرارگيري 

و محل آنها بـا بـتن   خوابانده شده ها   اين قالبمحل خود، 
  .است هديدرجا پر گرد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اند كه كـف قالـب و    به نحوي ساخته شدهي قطعات ها قالب
هاي كناري آن با كمـك   و ديوارهبوده ديواره پائين آن ثابت 

  شوند.   لوالهاي تعبيه شده باز و بسته مي
 6ميكسر به ميـزان روزانـه    تراكز طريق قطعات اريزي  بتن

 7مترمكعب بتن و با كمـك شـوت و بـا اسـالمپ كمتـر از      
هـا و   . با توجه به عمق كـم قالـب  انجام شده استسانتيمتر 

همچنين گسترده بودن سطح آن مشكلي از نظـر پخـش و   
با توجه به نياز به آزاد كردن نداشته است. تراكم بتن وجود 

دسـتور كـار   آوري با بخـار در   ا، عمله تر قالب هر چه سريع
  گرفته بود.قرار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ساخته بتني دال عرشه پل اللينمايي از چيدمان كارگاه توليد قطعات پيش  26شكل 

 هاي كناري قالبدربساخته بتني و نحوه باز شدن بندي قطعات پيشنمايي از پالن قالب   27شكل 
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  ساخته بتني كارگذاري قطعات پيش -7-3
 قطعـات پـل،  دهانه كناري پس از انتهاي عمليات پيشراني 

توسط تريلـي بـه ابتـداي عرشـه منتقـل      ساخته بتني  پيش
  اند. شده و توسط جرثقيل در محل خود نصب شده

هاي اصلي بـه صـورت    با توجه به اينكه عمليات نصب كابل
پـذيرد، قبـل از    متقارن در دو سمت هـر پايـه صـورت مـي    

تـوان   اي قطعات عرشه در دهانه مياني نمي شروع نصب طره
چرا كه قطعات فلزي هاي دهانه كناري را نصب نمود.  كابل

پيشراني شده عرشه ظرفيت باربري كامل خود را ندارنـد و  
ها  نصب تمامي قطعات بتني روي عرشه پيش از نصب كابل

آالت فقط دو رديـف   . لذا براي عبور ماشيننبوده استمجاز 
 6عرض بيش از تأمين كه با شده مياني قطعات بتني نصب 

سـاخته  را فـراهم   آالت مـورد نيـاز   متر امكان عبور ماشـين 
  است.

هـاي بتنـي    دالتنـي   80جرثقيـل  در عمليات انجام شـده،  
اند را  ساخته كه توسط تريلي تا محل نصب حمل شده پيش

ــود     ــر خ ــمت ديگ ــته و در س ــود برداش ــمت خ ــك س از ي
رعايـت   در ايـن عمليـات  . نكات زيـر  كرده استجايگذاري 
  :شده است

قطعـات بتنـي   در اين حالت بتن درجـا ميـان   از انجا كه  -
لـذا عرشـه    ،انـد  هاي پـل نصـب نشـده    ريخته نشده و كابل

  با هر شدتي را نخواهد داشت.و تحمل هر نوع بار 
جرثقيل بايد دقيقاً از وسط عرشـه بگـذرد. يعنـي محـور      -

طولي جرثقيل روي محور طولي عرشه قـرار بگيـرد. عـرض    
متر و مجموع عرض دو دال كنار هم قرار گرفته  3جرثقيل 

  .متر است 6 حدود
در هنگـــام بـــاربرداري، بارگـــذاري، حركـــت و توقـــف  -

نبايد  يرهآالت هيچگونه بار اضافي ناشي از ضربه يا غ ماشين
  وارد شود. سازهبه 
، حـداكثر شـعاع   تنـي  7هنگام بلنـد كـردن قطعـات     در -

متر و حداكثر طـول بـازو (بـوم)     16گردش بازوي جرثقيل 
 چصات فـوق بـه هـي   خارج شدن از مختاست و متر  44آن 

  .وجه جايز نيست
ريزي درجـا بـر    براي اينكه قطعات بتني پس از نصب و بتن

اثر بارهاي جانبي نسبت به هم جابجايي نداشته باشند الزم 
است آرماتورهاي ريشـه آنهـا پـس از جاگـذاري بـا جـوش       

  .اي به يكديگر متصل شوند نقطه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 تني 80عرشه پل اللي توسط جرثقيل ساخته بتنيهاي پيشكارگذاري دال  28شكل
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  بندي جمع -7

هاي اجرايي عرشه فلزي پل كـابلي   در اين موردكاوي روش
اللـي در دو قسـمت عرشـه كنـاري و عرشـه ميـاني مــورد       
بررسي قرار گرفت. با توجه به مزاياي متعدد روش پيشراني 

كمتر، كاهش زمان و (اعم از تجهيزات ساده، نيروي انساني 
هـاي عميـق و پـر آب)،     خت، سهولت اجرا در درهاهزينه س

متـر) بـا    100هاي كناري پل اللي (هر يك به طـول   عرشه
اند. عرشه مياني پل (بـه   استفاده از روش پيشراني اجرا شده

اي قطعـات اجـرا شـده     متر) به روش نصب طـره  256طول 
و ويـنچ   است. در اين روش قطعات توسط تجهيزات دريـك 

از پاي پـل بـه بـاال منتقـل شـده و در محـل خـود نصـب         
هـاي   گردد. در پايان مراحل اجرا و مالحظات نصب كابل مي

ــه ــات   اي تركـ ــذاري قطعـ ــاخت و كارگـ ــين سـ و همچنـ
مـورد بررسـي قـرار گرفـت.     دال عرشـه   ساخته بتنـي  پيش

گفته براي عرشه فلـزي پـل اللـي و     هاي پيش انتخاب روش
هـاي ديگـر پـل     رايـي بـراي قسـمت   هاي اج همچنين روش

جويي قابل تـوجهي   (كيسون، پايه و پايلون) منجر به صرفه
در زمان و هزينه پروژه گرديده است كه نشاندهنده اهميت 

 باشد. هاي بزرگ مي هاي اجرايي در پل زياد روش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  راجعم -8
هاي روش اجرايي  گزارش")، 1387-93شركت بلندپايه ( -

  "پل كابلي اللي
هـاي   اجـراي كابـل   روش هـاي  گـزارش "فرسينه،  شركت -

  "اي تركه
دفترچه محاسـبات پـل   " طرح و توسعه بلندپايه، شركت -

  "ها كابلي اللي، بخش نصب عرشه و كابل
  
  
  

  
  

 ساخته عرشه پل الليهاي پيشريزي بين دالبتن  29شكل
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Lali Cable Stayed Bridge: Introduction, Site 
Mobilization and Access Roads 

 

 

Abstract 
Lali Bridge Project is one of large transportation projects in Iran which is constructed by using 

cable stayed structure system. Considering limitations and problems in design and construction of 

this project, in order to facilitate construction of different parts of the bridge, innovative and 

modern construction methods were practiced by contractor. After utilization of Gotvand Dam, the 

old bridge between Lali and Masjed Soleyman and also path for oil & gas pipelines were 

submerged under dam water and construction of a new bridge on Karoon River was necessary. The 

project was awarded to Boland Payeh Co. in a design-build contract on 2007 and was operated on 

2011. Project location is 15km upper than Gotvand Dam and 3km upper than old bridge between 

Lali and Masjed Soleyman. The bridge is constructed with steel decks, concrete piers and pylons 

and strand cables. Total length of bridge is 456m (with 256m in middle span and two side span 

with 100m length) and deck width is 14m with addition of two 2.5m-cantilever for supporting gas 

and oil pipelines (total width of bridge is 19m). Height of piers upto bottom of deck is 75m and 

height of pylons is 65m. Major construction operations for bridge were included: Earthworks 

(250,000 m3), Reinforcement (3300 ton), Concrete (27,000 m3), Formwork (36,000 m2), Strand 

Cable (200 ton) and steel deck (2000 ton). Construction materials procured from foreign sources 

were materials and equipments for pre-stressing, neoprenes and expansion joints. Applied concrete 

had maximum density and minimum water to cement ratio with maintaining workability and 

concrete class in foundation was C30 and in piers, pylons and decks was C40. Type of 

reinforcement was AIII with yield strength of 400MPa and ultimate strength of 600MPa and type 

of steel material was ST-52-3N with yield strength of 360MPa and ultimate strength of 520 MPa. 

For accessing different regions of construction site, various roads with total length of 9km were 

constructed, including 7km asphalt access road from main road to construction site entrance, in-site 

roads and a 54m temporary steel bridge on Karoon River for transporting materials and equipments 

between two work areas around piers. 

  
 

Keywords: Lali Cable Stayed Bridge, Site Mobilization, Access Road 
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Review of Construction Method for Caisson and Caisson 
Cap (Foundation) of Lali Bridge 

 

 

Abstract 
In this paper construction methods for caisson and caisson cap (foundation) of Lali Bridge are 

reviewed and execution steps, required consideration and equipments are presented. Excavation 

operation of 4 caissons each one with diameter of 10m and depth of 20m was carried out by a 

crawler excavator equipped by a pecker. After stabilizing caisson walls by using steel mesh and 

shotcrete, excavator was pulled out by means of two 20-ton mobile cranes. Formwork system used 

for caisson was a 3-part assembled set (each part in shape of one-third of a circle and consisted of 

modular panels) which together formed a circular formwork with diameter of 9m. Concreting for 

caissons was carried out by using tower crane and bucket and in 3m-height steps. After finishing 

each step in one caisson, the formwork set was transported to adjacent caisson for concreting and 

first caisson was backfilled. As three sides of caisson cap were surrounded by exciting earth walls, 

there was no area to setup formwork in those three sides. Hence, a reverse formwork method was 

applied in which three concrete walls were constructed at those sides and after removing form 

panels, were used as a permanent formwork for caisson cap; so only in one side of cap, formwork 

with modular panels was required. Caisson cap is a mat foundation in the shape of a frustum with 

length of 32.5m, width of 13m, height of 5m and total concrete volume of 1750m3. The foundation 

was divided into 4 parts for massive concreting. Each part was completed in one phase and after 

another part, using mobile concrete pumping station plus a tower crane and bucket (as a supporting 

system in failure of pumping). At the end, applied considerations for massive concreting and 

concreting in hot weather conditions are presented. 

 

 

Keywords: Lali Cable Stayed Bridge, Caisson, Caisson Cap, Massive Concreting, Concreting in 

Hot Weather 
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Review of Construction Method for Concrete Piers and 
under-Deck Concrete Cross Beam in Lali Bridge 

 

 
Abstract 
Two concrete piers of Lali Bridge with heights of about 75m and distance of 260m from each other 

were constructed by using slipform. Pier section is a two hollow rectangular with dimensions of 

5×8m and thickness of 60cm for each rectangular. slipform movement was 4m per day and total 

amount of concreting per day was 57m3. Concrete was transported to slipform location by using a 

tower crane and a bucket with capacity of 1.5m3. In junction of pier and steel deck of the bridge, a 

cross beam with dimensions of 22×8×4.5m was constructed. Section of this pre-stressed beam is a 

hollow cube with empty area of 10×5×2.5m. For construction of cross beam, a platform between 

two columns of each pier was required, with capability of disassembling to use in another bridge 

pier. For building this platform, a temporary steel structure consisted of columns supported by 

concrete columns of piers, main girders between steel columns and joists (at top and bottom of 

girders) was constructed and surface of the bottom joists was covered by corrugate plates to 

provide a 12×12m platform. Formwork system for cross beam was consisted of a formwork for 

outer walls with height of 4.5m, a formwork for inner walls with height of 2.5m and a formwork 

for roof with dimensions of 10×5m. Construction of these walls was carried out in two phases; in 

phase one, 2.5m of outer wall and 1m of inner wall (total concrete amount of 310m3) and in phase 

two, remaining height of walls were constructed (total amount of 345m3). Required concrete for 

cross beam was transported by applying a tower crane and bucket with capacity of 1.5m3. 

 

 

Keywords: Lali Cable Stayed Bridge, Concrete Pier, Slipform, under-deck Cross Beam, 

Temporary Platform, Pre-stressing 
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Review of Construction Method for Pylons in Lali 
Bridge 

 

 
Abstract 
Concrete pylons of Lali Bridge are in shape of A, with height of 65m and various sections in 

different levels. From level of 35m, total numbers of 40 strand cables (two rows each one having 

10 cables in each side of pylon) are connected from steel deck of bridge to embedded steel box in 

pylons. For construction of pylons a combined method of slipform and climbing form with special 

design and implementation was applied. In this method, the first 35 meters of pylon (upto level of 

first embedded steel box) was constructed by slipform plus a truss-like guidance mechanism, and 

last 30 meters of pylon was constructed by using climbing form. For providing guidance truss, two 

columns with a tower crane-like section, was established on under-deck cross beam and a truss 

frame was built around pylon section. The slipform was guided in every level of lifting with this 

special guidance mechanism, considering section slope. After construction of first 35 meters of 

pylon, climbing form was applied for construction of remaining 30 meters of pylon. This method 

was used as a result of the need for stopping formwork lifting at installation levels of embedded 

steel boxes. Climbing form was applied in one-sided configuration for outer walls and formwork 

for inner walls was provided by a steel plate installed on a supporting structure between two 

embedded steel boxes. Installation of embedded steel boxes was carried out during construction of 

pylon with meticulous details due to high importance of cable angles. After every stop of 

formwork, each steel box is mounted on supporting structure installed on previous steel box, and 

after controlling exact location and details, concreting of pylon was carried out. After construction 

of pylons, a temporary scaffolding structure was established at levels of embedded steel boxes in 

order to provide a working platform for installing cable guidance pipes and strand cables. At the 

end of this paper, considerations and calculations for design and installation of site temporary 

elevators (ALIMAK) and tower crane is described. 

 

 

Keywords: Lali Cable Stayed Bridge, Pylon, Slipform, Climbing Form, Embedded Steel Box, Site 

Temporary Elevator (ALIMAK), Tower Crane 
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Review of Installation Methods for Steel Deck and 
Strand Cables of Lali Bridge 

 

 

Abstract 

Construction methods for each part of Lali Bridge structure was developed considering priorities in 

execution, design principles, innovation, limitations and special conditions of site and also in order 

to achieve required quality accompanied with optimum time and cost. Steel deck of Lali Bridge 

consists of a two side deck with length of 100m (including 20 steel segments) and a middle deck 

with length of 256m (including 21 steel segments). Each steel segment is composed of a two 

longitudinal beams and three transverse beams. Total weight of steel deck is 2000 ton and total 

weight of cables is 200 ton. Proposed methods for construction of side deck were cantilever 

installation and launching method and for middle deck were asymmetric cantilever installation, 

heavy lifting and launching with side decks. In this study, technical specifications of steel deck is 

reviewed and then proposed methods for side and middle deck are compared and advantages of 

selected methods are stated. Also regarding close relation between installation method of deck steel 

segments and strand cables with whole structure behavior, applied considerations in design and 

installation of strand cables are described. At the end, construction and installing pre-fabricated 

concrete parts of deck slab would be described. Selected method for side decks was launching 

method and for middle deck was asymmetric cantilever installation. Results of these methods led to 

a decrease in time and cost of steel deck construction. 

 

 

Keywords: Lali Cable Stayed Bridge, Steel Deck, Launching Deck, Asymmetric Cantilever, 

Heavy Lifting, Construction Method 
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