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  چكيده 

 متـري، در سـالهاي      10 متر و نه دهانـه       60 با يك دهانه اصلي      ،آهن لرستان    راه 587 در كيلومتر    ،پل قوسي سنگي تله زنگ    
به منظـور برقـراري   .  دهانه اصلي پل بر اثر بمباران هوايي تخريب شد ،1365 سال در.  طراحي و اجرا شده است   1317 تا   1314

 اجـرا   1366 متر، طراحي و در سال       5/2 متر و به ارتفاع      72 ورق فلزي، به طول      ر تي 6هر چه سريعتر ارتباط، عرشه جديد بصورت        
پـل را    سرويس بزرگ است، به نحوي كه ادامه        برداري، مشخص گرديد كه عرشه داراي تغيير شكلها و لرزشهاي           پس از بهره  . شد

اگـر چـه ايـن      .  صورت گرفت  1373 و   1370در سالهاي   با توجه به مشكالت مذكور، تقويت پل در دو مرحله           . سازد  نامطمئن مي 
شـكل  بـرداري را بـا م        برخي از مشكالت پل را حل نمود، ليكن ارتعاشات بزرگ جانبي كماكان باقي ماند و ادامه بهره                 ها،  تقويت

 تمام مقياس بـر     بارگذاري هاي احتمالي، تصميم گرفته شد تا آزمايش        به منظور شناسايي مشكالت و يافتن راه حل       . مواجه ساخت 
ها نشان داد كه تغيير  بررسي. ، شتاب و كرنش ثبت شد ها، پاسخ سازه به صورت تغيير شكل آزمايشبا انجام اين. روي پل انجام شود

  بر مبنـاي   .گردد مي بالغ 1.0g  نيز به اعداد بزرگي در حدود          عرشه  مقادير شتاب  بوده و ابر مقادير مجاز     بر 5شكل جانبي در حدود     
 بهنگام شد واز آن براي تحليـل در برابـر بارهـاي اسـتاندارد اسـتفاده شـد و نهايتـا               اجزاي محدود پل   ، مدل نتايج بدست آمده  

  .ارائه گرديد صورت مقدماتيراهكارهاي تقويت مناسب با در نظر گرفتن نكات اجرايي ب
  . تقويت سازه ايبارگذاري استاتيكي، بارگذاري ديناميكي، ,پل :ها  واژهدكلي

  
  مقدمه -1

ورود و انديمشك واقع شده     دآهن لرستان، حدفاصل       كيلومتري تهران، در مسير راه     587پل تله زنگ در     
 .قرار گرفته و دره پر آبي را قطـع مـي كنـد            )  متر 640حدود  (اين پل با فاصله كمي از ايستگاه تله زنگ          . است
 10 و نـه دهانـه       ي متـر  60 بصورت قوسي سنگي، بـا يـك دهانـه           وبرداري رسيده      به بهره  1317پل در سال  اين  

 بمبـاران و دهانـه اصـلي آن    ي، پل توسـط هواپيماهـاي متجـاوزان عراقـ     1365درسال   .استمتري، ساخته شده    
 متـر   5/2 متـر و ارتفـاع       72 تيـر ورق فلـزي بطـول         6ديـد بصـورت      عرشـه ج   1366 در اوايل سال     .تخريب شد 

آهن   راهروسازي فقط فراهم نبوده و S از قوس  تيرهابا توجه به سيستم عرشه، امكان تبعيت   . طراحي و اجرا شد   
  . گرديداين مسئله باعث ايجاد برون محوري بين محور پل و محور خط . پياده شد Sدر بصورت 
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 عتعمال باعث تقليـل سـر       زياد مكانهاي لرزشها و تغيير      بروز كرد و   مشكالتي ،نصب عرشه فلزي  پس از 
اين طـرح شـامل پـيش       .  ارائه شد  1370 تقويت در سال      طرح اولين ،در اين شرايط  .  كيلومتر بر ساعت شد    6 به

 تـن   85 بـا نيـروي حـدود        مجموعـه كابـل   هر  .  غالف و مجموعه كابل بود     15تنيده كردن تير ورقهاي فلزي با       
 ،عمال پس از تقويت   .  شد شيهاي كش   متري و كاهش تنش      سانتي 4شيده شده و نهايتا باعث ايجاد خيز منفي         ك

 1373 طـرح تقويـت در سـال         دومـين  .ي شـديد كماكـان ادامـه يافـت        هـا   بطور كلي حل نشد و لـرزش      مشكل  
ايـن تقويـت    . ئه شـد   ارا  متري   15 و   15،42 متري به سه دهانه      72بصورت اجراي دو پايه مورب و تبديل دهانه         

، ) 1( در شكل    . حل كرد، ليكن مشكل لرزش جانبي كماكان باقي ماند          را پل اگر چه مشكل مقاومتي و لرزش     
  .]2و1[پل تله زنگ پس از اجراي عرشه فلزي و تمام تقويتها، نشان داده شده است

ز موجـود    سال از اجراي عرشه فلزي، مشكل ارتعـاش پـل هنـو            16در حال حاضر پس از گذشت حدود        
بـه   . و ايمني سازه را با خطر جـدي مواجـه سـاخته اسـت              را با اختالالتي روبرو ساخته     برداري  بوده و عمال بهره   

 براي شناسـايي دقيـق مشـكالت،    .  در دستور كار قرار گرفتو تست آنمنظور شناسايي مشكالت پل، مطالعه     
  . ]2و1[اما بكار گرفته شدهاي عددي و آزمايش تمام مقياس استاتيكي و ديناميكي تو تحليل

  

  پل تله زنگ پس از اجراي عرشه فلزي   :1شكل 

  

  و ديناميكاستاتيك  آزمايش بارگذاري-2
در آزمايش استاتيك، سه نوع بار شامل لكوموتيو تنها، لكوموتيو با سه واگن باري خالي، و لكوموتيو بـا                   

ارها در هفـت موقعيـت متفـاوت روي پـل توقـف             هر كدام از انواع ب    . سه واگن باري پر، برسازه اعمال گرديد      
 حالـت مختلـف بارگـذاري       21بدين ترتيب در تسـت اسـتاتيك،        .  خوانده شد   و كرنشها  ها  كرده و تغيير شكل   

هـا از نـوع سـوخت      و واگـن  G12ديزل مورد استفاده در آزمايش اسـتاتيك و ديناميـك، از نـوع     . بوجود آمد 
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  .]2و1[آمده است) 1(دول ها در ج مشخصات ديزل و واگن. رسان بود
  هاي سوخت در بارگذاريهاي استاتيك و ديناميك مشخصات لكوموتيو و واگن  :1جدول 

فاصله محور تا   وزن خالي  وزن پر  تعداد محور  وسيله
  محور دو بوژي

فاصله دو 
  محور بوژي

فاصله تامپون 
  تا تامپون

  ر مت106/13   متر483/2   متر 62/7  --   تنG12 4  14/77لكوموتيو 

   متر 9/14  80/1   متر 86/9   تن 5/24   تن 6/76  4  دار واگن مخزن

  
در جدول  . گرديد   محل قرائت مي   20جايي ها در       نقطه و جابه   36ها در     كرنشبار،  موقعيت توقف   هر  در  

فاصله مـذكور در جـدول عبارتسـت از فاصـله مركـز          . ، محل توقف بارهاي استاتيك نشان داده شده است        )2(
حركـت بـار از طـرف انديمشـك بـه سـوي       جهت ). طرف انديمشك( ابتداي جنوبي عرشه فلزي لكوموتيو از 

و سه واگن در پشت آن قرار ) رو به سوي دورود(در آرايش ديزل با سه واگن، ديزل در جلو  . باشد  دورود مي 
 دودپس از گذشـت حـ     . كرد  هاي هفتگانه توقف مي     ديزل به سوي دورود حركت كرده و در موقعيت        . داشت

  .دش ها و كرنش ها به مدت يك ثانيه قرائت مي ، جابجايييك دقيقه و ايجاد آرامش نسبي
  

  هاي سه گانه بار استاتيك يشاهفت مرحله بارگذاري براي آر  :2جدول 
  7  6  5  4  3  2  1  مراحل توقف بارهاي استاتيك

فاصله مركز ديزل از ابتداي جنوبي عرشه فلزي 
 )متر(واقع در سمت انديمشك 

0  14  28  4/35  8/42  8/56  8/70 

  
در تست استاتيك و نيز انـواع قطارهـاي بـاري و مسـافري              بارگذاري ديناميك شامل سه نوع بار مذكور        

 در. عالوه بر اين، ارتعاشات آزاد و بدون بار سازه، پس از عبور بارهاي مذكور نيز مورد مطالعه واقع شـد                   . بود
 نقطـه،   32وي پل عبور كـرد و پاسـخ سـازه بـه صـورت شـتاب در                  همه بارگذاريها، قطار با سرعت معلوم از ر       

 2000بـراي كليـه انـدازه گيريهـا       برداري  سرعت داده . گيري شد    نقطه اندازه  8 نقطه و كرنش در      8جابجايي در 
بـه طـوري كـه از جـدول         . ارائه شده اسـت   ) 3( مشخصات بارگذاريهاي ديناميك در جدول       . داده بر ثانيه بود   

ثبت پاسخ سازه در تست ديناميك چند ثانيه قبل     .  تست ديناميك انجام شده است     19 مجموع   توان ديد، در    مي
   .]5و4و3و2و1[يافت شد و تا چند لحظه پس از عبور قطار ادامه مي شروع مي از رسيدن قطار به پل
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   نتايج آزمايش استاتيك و ديناميك-3
.  نقشـه بـرداري و الكترونيكـي انجـام شـد           ها در آزمايش استاتيك پل تله زنگ به دو روش           اندازه گيري 

. نشان داده شده اسـت  ) 2(بعنوان نمونه جابجايي جانبي و قائم وسط عرشه تحت بارگذاري نوع سوم در شكل               
اندازه گيري كرنشـها در تيرهـا   .رسد  ميلي متر نيز مي8 بهدهد، كه تغيير شكل جانبي استاتيك  منحني  نشان مي   

  . است5/1 از ساير تيرها بيشتر بوده و حداكثر نسبت آن 6 و 5تيرهاي نشان داد كه كه سهم باربري 
  مشخصات بارگذاريهاي ديناميك  :3جدول 

تعداد دفعات   نوع بار
هاي حركت  سرعت  هاي حركت جهت  بارگذاري

km/h 
  توضيحات

   بار برگشت2 بار رفت و 2  15،5  رفت و برگشت   بار4   تنهاG12ديزل 
  بار برگشت3 بار رفت و 3  30 و 15، 5  رفت و برگشت  ار ب6   واگن پرG12+ 3ديزل 

  بار برگشت3 بار رفت و 3  30 و 15، 5  رفت و برگشت   بار6   واگن خاليG12+ 3ديزل 

  --  15  انديمشك به دورود   بار1  قطار مسافري محلي

  30  دورود به انديمشك   بار1  قطار باري پر
+  واگن باري پر 17+  تن 120ديزل 

   تن1250مجموع كابوس، وزن 

  30  انديمشك به دورود   بار1   خالييقطار بار
 تن، 120قطار باري خالي متراژي ديزل 

   تن 920كابوس، مجموع +  واگن 37
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  جابجايي وسط عرشه تحت اثر بارگذاري نوع سوم  :2شكل 

  
 ،هـا   سنجثبت پاسخ كرنش. انتخاب شد  كيلومتر بر ساعت30 و 15، 5سرعتهاي عبور ديناميك، تست  در

آوري حجـم عظيمـي از        ها براي حالتهاي مختلـف بارگـذاري منجـر بـه جمـع              سنجها و شتاب      تغيير مكان سنج  
و اثر ديناميك بـر   نوسانها ناچيز بوده دامنه اندازه گيري كرنشها در تست ديناميك نشان داد كه    .ها گرديد   داده

حـداكثر   اعت، كيلـومتر برسـ  8/17 پر با سـرعت   در اثر عبور قطار باري    ، مثال .روي كرنش قابل مالحظه نيست    
 و 24بـا مقـادير اسـتاتيك    مايكرو سترين بود كه در مقايسه       -48  و 28  ديناميك در وسط دهانه برابر     كرنشهاي

 .]2و1[اعداد بزرگي را نشان نمي دهد -38
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رسي بـا روش  اين بر. شبيه سازي شد ، سازه پلرفتار،  و ديناميكبر مبناي نتايج حاصل از تست استاتيك    
  و با كاليبراسيون مدل عددي به Finite Elements Model Updatingبه هنگام سازي مدل اجزاي محدود يا 

هـاي مايـل بـا عرشـه در جهـت        درجـه گيـرداري پايـه    شاملاي خواص سازه.  انجام شد،كمك نتايج آزمايش  
 بعنـوان پارامترهـاي     ،ي جـانبي  جانبي و طولي، سختي نئوپرن ها در دو جهـت طـولي و عرضـي و مقـدار نيـرو                   

 تـا بيشـترين انطبـاق بـا آزمـايش      مدل بارها اصالح گرديـد  تغيير پارامترهاي فوق با. كاليبراسيون انتخاب شدند 
 ،همچنين.  به كار گرفته شد    ،مدل مذكور براي تشخيص معايب و تعيين خصوصيات سازه اي پل          . حاصل شود 

 مـدل كـاليبره شـده       ، پس از اعمال تقويت هاي پيشـنهاد شـده         ، پل براي ارزيابي راه حل ها و شبيه سازي رفتار        
  . نتايج تست با مدل اجزاي محدود مقايسه شده است)3 (در شكل. مورد استفاده قرار گرفت
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  3مقايسه نتايج مدل اجزائ محدود با آزمايش، جابجايي افقي در تست استاتيك، بار نوع : 3           شكل 

  

دهاي اصلي تغيير شكل، از روش موسوم به شناسايي سيستم از روي سـيگنالهاي خروجـي                وتعيين م  براي
 دو (CSDF)با محاسبه تابع چگالي طيفـي متقـاطع  هاي ثبت شده  ها بر روي شتاب   آناليز داده .استفاده بعمل آمد  

ازه ذكـر   هاي اصـلي سـ    مود، نتايج بدست آمده براي فركانس       )4(در جدول   . ها انجام گرفت    اب سنج تبه دو ش  
  .]2 [شده و با مقادير حاصل از مدلسازي عددي مقايسه شده است

  
  )هرتز(دهاي اصلي سازه وفركانس م   :4جدول 

  ششم  پنجم  چهارم  سوم  دوم  اول  شماره مود
  83/5  26/5  34/3  29/2  19/1  7/0  اجزاي محدود

  93/5  20/5  27/3  25/2  19/1  69/0  آزمايش

  پيچشي  جانبي  جانبي  قائم  جانبي  جانبي  شكل مود

بـين نتـايج آزمـايش و مـدل اجـزاي       مناسـبي   انطبـاق  كـه شـود  ميمالحظه  و جدول )3 (از بررسي شكل  
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  :توان مشكالت اساسي سازه پل را به شرح زير بيان نمود مي حاصلهبر مبناي اطالعات  .محدود وجود دارد

تاتيك و ديناميـك از     اي عرشه، در جهت جانبي بسيار كوچك است و تغيير شكلهاي اس             سختي سازه  •
 .رسد برابر آن مي 5حدود اي فراتر رفته و به  نامه مقادير مجاز آئين

هـاي مايـل، بـه     اتصال عرشه به پايه   گاهي در دو انتهاي عرشه، و نيز در محل            قيد تكيه درجه گيرداري    •
 .كند حد كافي بزرگ نيست و از نوسان عرضي ممانعت چنداني نمي

باشد و سازه پتانسـيل نوسـانات     پل متعلق به مودهاي جانبي و پيچشي مي مود از پنج مود نخست    چهار   •
 .باشد بزرگ جانبي را دارا مي

شود و سـازه   ميرا يم به سرعت ) كيلومتر بر ساعت30با سرعت (نوسانات ديناميك پس از عبور قطار       •
 .شود عبور قطار، دچار تشديد يا بزرگنمايي ديناميك مهم نميتحت اثر 

 بخـش اعظمـي از ايـن    .اسـت  قابـل توجـه   يگذاري استاتيك، تغيير شكل جانبي استاتيكبارتحت اثر   •
 .باشد آهن مي ت اثر برون محور بودن راهحتغيير شكل مربوط به پيچش مقطع عرضي ت

 بعبـارت   . تيرها بسيار بيشتر از تغيير شكل جـانبي بالهـاي پـايين اسـت              وقانيتغيير شكل جانبي بالهاي ف     •
 . بالهاي پاييني نزديك استديگر مركز دوران به

 .و سرويس در جهت قائم مشكلي نداردپل از نظر شرايط مقاومتي  •

  
   بررسي راه حل ها و روش تقويت پل-4

هـا و آزمايشـات انجـام شـده، طـرح تقويـت پـل، مشـتمل بـر             با عنايت به مشخصات پل، بر پايـه تحليـل         
باشد كـه الزم اسـت بـر روي سـه قسـمت مهـم                  مي طرح شامل سه دسته اقدام    . گرديد  هاي زير، توصيه      حل  راه

اقـدامات  . هاي مايل به عرشه و بخش فوقاني تير ورقها اجرا گردد            گاههاي كناري، اتصال پايه     سازه، يعني تكيه  
  :مورد نظر عبارتند از 

  گاههاي انتهاي عرشه اضافه كردن قيود جانبي و طولي در تكيه •
  هافزايش صلبيت اتصال ستونهاي مايل به عرش •
  اجراي دال بتني يا فلزي بر روي عرشه •

مركـز سـختي    . تواند سختي جانبي سازه را به ميزان قابل تـوجهي افـزايش دهـد               انجام اصالحات فوق مي   
بـه منظـور بررسـي    . شـود  مقطع بطرف تار خنثي نزديك شده و تغييـر شـكل جـانبي ناشـي از پـيچش كـم مـي                

از آنها الزم است تا مدل كاليبره شده با تقويت مذكور،       جوابگويي هر كدام از روشهاي تقويت و يا مجموعي          
  .]4و3[ايجاد و تحليل صورت گيرد

با توجه به توضيحات فوق، مدل كاليبره شده سازه با افزودن دال بتني، تكيه گاههاي جانبي و طـولي در                     
حتـاني در شـش تيـر       بالهـاي ت  . دو انتها و ايجاد صلبيت در اتصال ستونهاي مايل به عرشه مجدداٌ بازسـازي شـد               
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.  فقط انتهاي تيرورقها در سمت دورود بسته شـد   ي،  در جهت طول  . ورق در دو انتها در جهت عرضي ثابت شد        
همچنـين يـك دال   . هاي مياني به عرشه نيز در جهت جانبي از حالت غلتكي به مفصـلي تبـديل شـد            اتصال پايه 

  . نظر گرفته شدمتر و هم عرض عرشه بر روي مدل در  سانتي20بتني به ضخامت 
در مرحله نخست پل زير اثر وزن خـود بـا دهانـه             .  مرحله مختلف تحليل شد    10مدل مذكور مجموعاً در     

 تحليـل بـا     در مرحلـه سـوم،    . د متر و در مرحله دوم با همان طول دهانه و افزودن پيش تنيـدگي، تحليـل شـ                  72
كر شده انجام و تحليل بار مرده صـورت    هاي ذ   در مرحله چهارم تقويت   . هاي مياني صورت گرفت     افزودن پايه 

 متـري بـر سـازه       72 و جانبي در كـل طـول         ي بهمراه بار طول   UIC تن   25در مرحله پنجم بار استاندارد      . گرفت
 42 تن استاندارد بهمراه بـار طـولي و جـانبي در دهانـه               25در مرحله ششم، بار     . اعمال و تحليل صورت گرفت    

هـاي طرفـي       متري و يكي از دهانـه      42 تن استاندارد تواماً بر دهانه       25بار   ،متري وسط اعمال و در مرحله هفتم      
در مراحل پنجم تا هفتم ، بار جانبي بصورت نيروي جانب مركز براي سـرعت             . اعمال و تحليل صورت گرفت    

هـم  مراحل هشتم تا د   .  كيلونيوتن بر متر لحاظ شد     20 به ميزان    ي ضربه جانبي و بار طول     با كيلومتر بر ساعت     30
 كيلـومتر بـر   60 با اين تفاوت كـه بـار جانـب مركـز بـازاء سـرعت       صورت گرفت،مشابه مراحل پنجم تا هفتم     

 در ايـن  .ها و نتايج تحليل ارائه شـده اسـت    اي از وضعيت بارگذاري    خالصه )5(در جدول   . ساعت محاسبه شد  
  :باشد  بارگذاريهاي زير ميL3, L2, L1جدول منظور از بارهاي زنده 

  در كل طول پل) زمرتبار طولي + بار جانبي +  تن استاندارد 25بار  : (L1اري بارگذ •
   متري وسط42در دهانه ) بار طولي ترمز+ بار جانبي +  تن استاندارد 25بار  : (L2بارگذاري •
  ناريهاي ك از دهانه متري وسط و يكي 42در دهانه ) بار طولي+ بار جانبي +  تن استاندارد 25بار  : (L3بارگذاري  •

  
  خالصه نتايج پل اصالح شده زير اثر بار استاندارد  : 5جدول

مرحله 
  وضعيت و آرايش بارگذاري  بارگذاري

مقدار بار 
    ضربه بازنده 
  )تن(

وزن كل 
  )تن(

بار 
جانبي 

  )تن(

بار 
طولي 

  )تن(

تغيير مكان 
حداكثر جانبي 

  )سانتيمتر(

تغيير مكان 
حداكثر قائم 

  )سانتيمتر(

  1/13  0  0  0  5/370  0  ها از تقويتبار مرده قبل   1

  2/9  0  0  0  5/378  0  بار مرده و پيش تنيدگي  2

  2/9  0  0  0  5/432  0  هاي مياني بار مرده و پايه  3

  6/9  0  0  0  8/610  0  هاي جديد بار مرده بعد از تقويت  4

  1/12  21/0  146  2/20  8/1335  725  ) كيلومتر بر ساعت30سرعت  (L1بار +بار مرده  5

  0/12  16/0  86  1/16  3/1064  5/453  ) كيلومتر بر ساعت30سرعت  (L2بار + رده بار م  6

  6/11  25/0  116  99/19  1200  2/589  ) كيلومتر بر ساعت30سرعت  (L3بار +بار مرده  7

  1/12  74/0  146  8/50  8/1335  725  ) كيلومتر بر ساعت60سرعت  (L1بار + بار مرده   8

  0/12  55/0  86  6/34  3/1064  5/453  )ومتر بر ساعت  كيل60سرعت (L2بار + بار مرده   9

  6/11  75/0  116  97/49  1200  2/589  ) كيلومتر بر ساعت60سرعت  (L3بار + بار مرده   10
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شود، حداكثر جابجايي عرضي پل تحت اثر بار اسـتاندارد در سـرعت               با توجه به جدول فوق مالحظه مي      

مقدار حداكثر خيـز    .  ميليمتر است  5/7 كيلومتر بر ساعت،     60 متر و در سرعت      ميلي 5/2 كيلومتر بر ساعت،     30
 ميليمتـر،  90 و 9 ميلي متر است كه با توجه به مقادير مجاز تغيير شكل جانبي و قـائم،            25قائم بار استاندارد نيز     

ربه و  كنترل تنشهاي ناشي از بارهاي مرده، زنـده، ضـ         . معلوم ميشود رفتار پل كامالً در محدوده مجاز قرار دارد         
  قـرار  UIC هـاي يوروكـد و    نامـه  خستگي نشان داد كه تمامي تنشـها در محـدوده مجـاز ذكـر شـده در آيـين      

  .]9و8و7[دارد
، چهار مود نخست سازه     )6(در جدول   . تحليل مودال سازه اصالح شده نيز حاكي از بهبود رفتار پل دارد           

سوم به نوع قائم و مود چهارم بـه پـيچش تبـديل             شود، مود     با توجه به اين جدول مالحظه مي      . ، بيان شده است   
  .هاي اصلي سازه نيز افزايش يافته است شده و از طرفي فركانس

  
  خالصه نتايج تحليل مودال پل تقويت شده با دال بتني   :6جدول

  شماره مود  بعد از تقويت پيشنهادي  قبل از تقويت
   شكلنوع تغيير  )هرتز(فركانس   نوع تغيير شكل  )هرتز(فركانس 

  جانبي  71/1  جانبي  7/0  1
  جانبي  09/4  جانبي  19/1  2
  قائم  13/5   قائم–طولي   29/2  3
  پيچشي  32/5  جانبي  35/3  4

  
  گيري نتيجه جمع بندي و -5

خالصـه اي    .شـد  ه تقويـت هـاي انجـام شـده شـرح داد           و پـل تلـه زنـگ         مشكالت موجـود   در اين مقاله  
پـل داراي   آزمايشـها نشـان داد كـه    .ه بر روي پل توضيح داده شدآزمايشات استاتيكي و ديناميكي انجام شد  از

بـا توجـه بـه آزمايشـات انجـام شـده و       . باشـد  سختي جانبي ناچيزي بوده و پاسخ پل در محدوده غير مجاز مـي         
ي گاهها در جهت طول      تقويت پل بصورت اضافه نمودن دال بتني، ثابت نمودن تكيه          ،هاي صورت گرفته    تحليل

هاي پيشنهادي جديد نشان داد كـه سـختي جـانبي افـزايش يافتـه و                   آناليز سازه با تقويت    .د شد و عرضي پيشنها  
  .گيرد  در محدوده مجاز قرار مي و تنشهاتغيير شكلها

  
  منابع و مراجع -6

   .راناي هنآ ، مركز تحقيقات راهحلهاي آن قبل از آزمايش ، مطالعه مشكالت پل تله زنگ و راه1380معرفت محمد صادق،  ] 1[
  .آهن ايران حلهاي آن بعد ازآزمايش، مركز تحقيقات راه ، مطالعه مشكالت پل تله زنگ و راه1381معرفت محمد صادق،  ] 2[
، برآورد ظرفيت باربري پل اكبرآباد بـه كمـك آزمـايش، مجموعـه مقـاالت اولـين       1380معرفت محمد صادق، قهرماني گرگري اسماعيل، ] 3[

  .و توسعه، مركز تحقيقات ساختمان و مسكنالمللي بتن  كنفرانس بين
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