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 چکیده

گاه االستومری چشمگیری پیدا کرده است. استفاده از تکیهها افزایش گاه االستومری در پلی اخیر استفاده از تکیهدر چند دهه

ها را ی پل ناشی از انبساط و انقباض و بارهای دینامیکی و ترافیکی شده و این تغییرشکلباعث استهالک نوسانات طبیعی عرشه

ی پل را دو قسمت عرشه و پایه گاه االستومری به عنوان جداگر عمل کرده و عملکرددهد، به عبارت دیگر تکیهبه پایه انتقال نمی

باشد که بایستی مطابق با استانداردهای ها از اهمیت باالیی برخوردار میگاهی صحیح نصب این تکیهکند. نحوهاز هم جدا می

ارهای موجود انجام پذیرد. عدم نصب صحیح االستومر، جنس نامرغوب، سپری شدن عمر مفید االستومر و اعمال شدن ب

-توانند الزامات مربوط به تعویض بالشتک االستومر را فراهم نمایند. هدف از گزارش پیشجمله دالیلی هستند که میمعقول از نا

ی صحیح نصب و تعویض االستومر بوده و به ای االستومر و نحوههای دورهی برنامه کنترل کیفیت، نگهداری و بازرسیرو، ارائه

 صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است.

 نگهداری لرزه گیر، گاه االستومری، انبساط و انقباض، جداگر، پل، بالشتک االستومری، تکیه کلمات کلیدی:

 

 مقدمه -1

 بسیار عملکرد سابقه دارای اکنون تا و گردیده آغاز 1256 سال حدود از هاپل در  ( نئوپرن ) االستومری هایگاهتکیه کاربرد

 از شده تولید)  طبیعی نئوپرن نوع دو را در هانئوپرن .باشندمی مطرح پل گاهتکیه ترینپرمصرف عنوان به امروزه و بوده خوبی

 نماید.می بندیدسته ( کلروپن از شده تولید)  مصنوعی نئوپرن و( کائوچو

پلیمریزاسیون های مصنوعی هستند که از از خانواده الستیک (Polychloroprene)یا کلروپرن  (Neoprene)نئوپرن 

ماند و در هر دو پذیر باقی میشوند. نئوپرن دارای تعادل شیمیایی خوبی بوده و در دماهای مختلف انعطافکلروپرن تولید می

 حالت جامد و مایع وجود دارد.

-می فوالد الوهع به االستومر متناوب هایالیه شامل که مسلح یا و شده تشکیل ساده االستومر از فقط که ساده صورت به نئوپرن

 بدین گیرد،می قرار استفاده مورد ایلرزه جداساز عنوان به ایگستره صورت به  مناسب، برشی پذیری انعطاف دلیل به باشد

 اثر در نیز هاساختمان در و دهدمی انتقال( هاستون) هاپایه بر را کمی برشی نیروی عرشه، جابجایی اثر در هاپل در که ترتیب
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 الستیک گیرها،لرزه این در شده استفاده هایالستیک. دهدمی انتقال اسکلت به کمی برشی نیروی فونداسیون جابجایی

 اثر در که وارده نیروی انتقال و کردنکم برای آلایده محصولی عنوان به نئوپرن. است( CR) مصنوعی االستومر یا و( NR)طبیعی

 .]1[گرددمی استفاده شودمی وارد مهندسی هایسیستم سایر و هاپل روی بر حرارتی انقباض و انبساط و ارتعاش و ترافیک

ها( که باعث شود )برای مثال بین پایه پل و عرشه در پلاالستومری اِلمانی است که بین دو جزء از سازه قرار داده می گاهتکیه

های گاهدهد. عالوه بر این عملکرد مهم، تکیهکاهش نوسان سازه فوقانی شده و میزان حرکت ناشی از زلزله را نیز کاهش می

های متصل به خود را بدهند و در االستومری بایستی اجازه یا عدم اجازه حرکات مربوطه )از جمله انتقالی یا چرخشی( به المان

 عین حال دارای دوامی مطابق با عمر مفید سازه مورد نظر داشته باشند.

ی صحیح نصب و ای االستومر و نحوههای دورهبرنامه کنترل کیفیت، نگهداری و بازرسی یهدف اصلی از گزارش پیش رو ارائه

 تعویض االستومر بوده و به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است. 

 

 کنترل کیفیت بالشتک االستومر -2

این برنامه کنترل کیفیت شامل شود. های االستومری از مرحله ساخت بالشتک در محل کارخانه شروع میکنترل کیفیت بالشتک

باشد. برای کنترل کیفیت مصالح نظارت بر روند ساخت بالشتک و همچنین کیفیت مصالح استفاده شده در پروسه ساخت می

تواند بر گردد. بصورت کلی دو نوع آزمایش میهای متنوعی بر روی اجزای تشکیل دهنده این المان انجام میاالستومری آزمایش

ی بالشتک از جمله خواص ها بر روی مواد و مصالح تشکیل دهندههای االستومری انجام گردد. یکسری از آزمایشگاهروی تکیه

-ی کامل بالشتک انجام میهای دیگر نیز بر روی نمونهشود و یکسری آزمایشها و خصوصیات فوالد مصرفی انجام میالستیک

 گردد.

شود نشان داده شده ی بالشتک )الستیک( انجام میروی خواص مصالح تشکیل دهندههایی که بر در ادامه تعدادی از آزمایش

 استفاده کرد.   ISOیا  ASTMتوان از استانداردهای است. در انجام این آزمایشات می

  استاندارد( آزمایش دانسیتهASTM D297) 

  استاندارد( آزمایش مانایی فشارASTM D395  یاISO 815) 



های االستومریبالشتک   Project 

Name شرکت استرونگ هلد ایران 
تهران، بلوار میرداماد، تقاطع آفریقا، 

 5-4-1، واحد 922پالک 

  33046682-41تلفن تماس: 
Page 4 of 21 Page های کنترل کیفیت، نصب و تعویض بالشتک

 های پلاالستومری در سازه
 

8/1/2018 Date 1 Issue 
8/1/2018 Date 1 Revision 
 Checked  Prepared 

 

4 

 

 استاندارد آزمایش استحکام کش( شی و آزمایش ازدیاد طول نهاییASTM D412  یاISO 37) 

  استاندارد( آزمایش زمانبندی حرارتیASTM D573  یاISO 48  یاISO 188) 

  استاندارد(آزمایش مقاومت پارگیASTM D624  یاISO 34-1) 

  استاندارد( آزمایش دمای تردی نمونهASTM D746) 

  استاندارد( آزمایش سفتی حرارتی آنیASTM D1043) 

  استاندارد( آزمایش مقاومت در برابر ازنASTM D1149  یاISO 1431-1) 

  استاندارد( آزمایش سنجش سختیASTM D2240) 

برداری از باشد لذا نمونه های مورد آزمایش خیلی کم میمطابق با استانداردهای مذکور و با توجه به اینکه ضخامت نمونه

 های دلخواه لزوما به نتایج درست منتهی نخواهد شد.باشد. استفاده از ضخامتالستیک از اهمیت باالیی برخوردار می

ها نیز باشد. این آزمایششود بصورت زیر میهایی که بر روی نمونه ساخته شده بالشتک انجام میعالوه بر آن از جمله آزمایش

 د مختلف انجام گیرد.تواند بر اساس استاندارمی

 استاندارد  گاهتکیه نمونه برشی مدول محاسبه آزمایش( االستومریEN 1337-3) 

 استاندارد  گاهتکیه نمونه فشاری مدول محاسبه آزمایش( االستومریEN 1337-3) 

 

االستومری انجام گردد. عمل های گاهی ساخت و عمل آوری تکیهعالوه بر انجام آزمایش، بایستی یک نظارت دقیق بر پروسه

های الستیک و فوالد دارد. در صورتی ی اتصال الیهولکانیزاسیون بالشتک از اهمیت باالیی برخوردار بوده و تأثیر زیادی بر نحوه

در  های الستیک و فوالد و خرابی کلی بالشتک تحت بار جانبی وجود دارد.که این اتصال بخوبی انجام نگیرد احتمال جدایی الیه

که های الستیک و فوالد در پروسه ساخت، بدون آن( یک نمونه از بالشتک که بدلیل عدم چسبندگی مناسب الیه1شکل )

 ای داشته باشد، گسیخته شده و کارایی خودش را از دست داده است.تغییرشکل جانبی قابل مالحظه
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 فوالدهای الستیک و گسیختگی بالشتک در اثر جداشدگی الیه -1شکل 

 

 های االستومریگاهنصب تکیه -3

نصب صحیح بالشتک نئوپرن از اهمیت بسیار باالیی برخوردار بوده و تأثیر زیادی در عملکرد آن در طول عمر مفید سازه دارد. 

تواند اشتباهات احتمالی در نصب بالشتک را به استفاده از نیروی متخصص، مصالح مرغوب و نظارت بر مراحل نصب می

 186گاه االستومری نباید دمای اجزای متصل به االستومر از قل برساند. دقت شود در صورت جوشکاری در نزدیکی تکیهحدا

 گراد فراتر برود.درجه سانتی

-گاه در بهترین شرایط ممکن باشد. پایین و باالی تکیههای االستومری در محل بایستی محل نصب تکیهگاهدر زمان نصب تکیه

اتصال به سازه( بایستی صاف و تمیز و افقی و عاری از هرگونه مواد روغنی و گریس باشد. برای رسیدن به این گاه )محل 

گاه استفاده کرد. مشخصات گروت استفاده شده توان از یک مالت )گروت( با مقاومت باال در پایین و باالی تکیهشرایط می

گاهی یی برخوردار باشد تا در اثر بارهای فشاری خرد نشده و به عنوان تکیهبایستی منطبق بر استاندارد بوده و از مقاومت باال

متر درنظر گرفته شود. میلی 56متر بوده و نباید بیشتر از میلی 86تا  96برای االستومر باشد. ضخامت معمول گروت حدود 

متر درنظر گرفته شود تا در صورت نیاز سانتی 15ی پل و عرشه فوالدی )بعد از اجرای گروت( بایستی حداقل فاصله بین پایه

گاه مورد نظر را تعویض کرد. به عنوان یک پیشنهاد الزم است که الیه گروت در تمامی جهات به های موجود، تکیهبتوان با جک



های االستومریبالشتک   Project 

Name شرکت استرونگ هلد ایران 
تهران، بلوار میرداماد، تقاطع آفریقا، 

 5-4-1، واحد 922پالک 

  33046682-41تلفن تماس: 
Page 6 of 21 Page های کنترل کیفیت، نصب و تعویض بالشتک

 های پلاالستومری در سازه
 

8/1/2018 Date 1 Issue 
8/1/2018 Date 1 Revision 
 Checked  Prepared 

 

6 

 

زند. شکل تر از بالشتک االستومر باشد تا در صورت لغزش احتمالی، بالشتک از الیه گروت بیرون ناندازه ارتفاع بالشتک عریض

 دهد.( نمایی شماتیک از بالشتک االستومر و الیه گروت را نشان می9)

 
 های گروتنمایی شماتیک از بالشتک االستومر و الیه -9شکل 

 

 ایهای دورهنگهداری و بازرسی -4

تواند عمر مفیر می ای و به تبع آن نگهداری از بالشتک االستومری یکی از مهمترین عواملی است کههای دورهانجام بازرسی

 انجام تجهیزات داشتن نگاه مرتب و سالم راستای در که را هاییفعالیت و عملیات کلیه مفهومی نظر گاه را افزایش دهد. ازتکیه

 ها، رفعگاهتکیه مرتب شود عبارت است از: بازدیدگویند. از جمله عملیاتی که در نگهداری انجام مینگهداری می را میشود

های معین. با انجام بازرسی فواصل در ای دوره بزرگ و تعمیرات های آسیب وقوع  از جلوگیری و احتمالی نواقص و عیوب

های گردد مدت زمان بازرسیتواند به تأخیر بیافتد. توصیه میای و عملیات نگهداری امکان تعویض یا ترمیم بالشتک میدوره

مربوطه انجام گردد. از جمله عملیاتی که در بازرسی بایستی مورد توجه  ای بصورت منظم و در هر سال توسط متخصصیندوره

ی گروت باال و پایین بالشتک، عدم قرار گیرد عبارتند از کنترل تغییرشکل بالشتک و مقایسه با تغییرشکل مجاز، سالم بودن الیه

 ربوطه بایستی اقدامات الزم انجام گیرد.وجود پارگی در بالشتک و کنترل لغزش بالشتک. در صورت مشاهده هر یک از موارد م
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 های االستومریگاهتعویض و ترمیم تکیه -5

توان برای تعویض و یا ترمیم هایی که میدر این بخش به بیان دالیل تعویض و ترمیم بالشتک پرداخته و سپس یکی از روش

گاه االستومری موجود در یک است نیاز باشد که تکیهگیرد. بنا به دالیل مختلفی ممکن االستومر بکار برد مورد بررسی قرار می

توان به سپری شدن عمر مفید سازه، مشکالت موجود در نصب اولیه، مشکالت ی پل تعویض گردد. از جمله این دالیل میسازه

تک و ... موجود در طراحی اولیه، مشکالت موجود در پروسه ساخت، اعمال بارهای نا معقول و اتفاقی، جنس نا مرغوب بالش

 گیرد.اشاره نمود. در ادامه هر یک از مشکالت اشاره شده جداگانه مورد بررسی قرار می

 

 سپری شدن عمر مفید بالشتک -5-1

عمر مفید بالشتک ارتباط مستقیمی با کیفیت مواد اولیه االستومر دارد. چنانچه از مصالح با مرغوبیت باال در ساخت قطعه 

ها از عمر ( یک نمونه از بالشتک االستومری که سال8کند. در شکل )این قطعه نیز افزایش پیدا می االستومری استفاده شود عمر

های ای جز تعویض بالشتک وجود ندارد. بصورت کلی، در پلگذرد نشان داده شده است. در اینگونه موارد چارهمفید آن می

 شود.حسوب میها مقدیمی تعویض بالشتک االستومری یکی از مراحل بهسازی پل

 
 خرابی بالشتک در اثر سپری شدن عمر مفید االستومر -8شکل 
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 مشکالت موجود در نصب اولیه -5-2

گاه در صورتی که ضوابط و استانداردهای مربوط به نصب بالشتک االستومر رعایت نشود، نیاز به تعویض و ترمیم تکیه

صحیح و زیرسازی مناسب و استفاده از مصالح مرغوب و بکارگیری نیروی شود. بنابراین، نظارت بر نصب تر میاالستومری بیش

توانند خطاها و مشکالت نصب اولیه را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند. در متخصص از جمله فاکتورهایی هستند که می

استفاده از الیه گروت در  گاه االستومری به دلیل عدم رعایت اصول و ضوابط مربوطه به زیرسازی و عدم( خرابی تکیه4شکل )

 نصب اولیه نشان داده شده است.

 

 
 گاه االستومری به دلیل عدم زیرسازی مناسب و عدم استفاده از الیه گروتخرابی تکیه -4شکل 

 

تر از بالشتک درنظر گرفته شود تا در صورت لغزش همانطور که قبال نیز اشاره شد الیه گروت بایستی در هر دو جهت عریض

( نشان داده شده است. با لغزشی که اتفاق افتاده است، بالشتک از 5ها بیرون نزند. این مورد در شکل )الی، بالشتک از کنارهاحتم

 گاه االستومری را فراهم سازد.تواند مقدمات خرابی و ناپایداری تکیهالیه گروت بیرون زده است که می
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 زیرین لغزش بالشتک و بیرون زدگی از الیه گروت -5شکل 

 

 مشکالت موجود در طراحی اولیه -5-3

های گاهدر طراحی بالشتک االستومر توجه به مقدار بارهای اعمالی از اهمیت باالیی برخوردار است. در اکثر مواقع لغزش تکیه

حداقل بار  ]EN 1337-3 ]8باشد. مطابق با آیین نامه االستومری بدلیل عدم درنظرگیری حداقل بار فشاری بر روی االستومر می

ای ( نمونه0باشد. در شکل )متر مربع میکیلوگرم بر سانتی 86گاه برابر با فشاری بر روی بالشتک برای جلوگیری از لغزش تکیه

گاه لغزیده است نشان داده شده است. در اثر این گاه االستومر که در اثر مشکالت موجود در طراحی اولیه از روی تکیهاز تکیه

دهد همچنین اتصال بین ورق فوالدی و الستیک نیز الستیک بالشتک نیز آسیب جدی دیده و کارایی خود را از دست میلغزش 

 گیرد.تحت تأثیر قرار می
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 لغزش بالشتک بدلیل عدم درنظرگیری حداقل بار فشاری در طراحی اولیه -0شکل 

 

 ی ساختمشکالت موجود در پروسه -5-4

اشاره شد در صورتی که استانداردهای الزم در ساخت بالشتک رعایت نشود، بعد از نصب بالشتک و بعد تر نیز همانطور که پیش

این عیوب میتوان به عدم  دهند. از جملههای موجود خود را نشان میاز سپری شدن زمان اندک تحت کوچکترین بار عیب

تفاده از مصالح مرغوب، عدم ولکانیزاسیون مناسب و ... های الستیک و ورق فوالدی، عدم اسچسبنگی کافی و مناسب بین الیه

 اشاره نمود.

های الستیک و ورق و جنس ها، جدایی الیه( چندین مورد از عیوب مذکور از جمله موجدار شدن الیه2( تا )7های )در شکل

 نامرغوب به وضوح نشان داده شده است.
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 فوالد بدلیل عدم چسبندگی مناسبموجدار شدن بالشتک و جدایی الیه الستیک و  -7شکل 

 

 

 خرابی الستیک بدلیل استفاده از جنس نامرغوب -3شکل 
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 جدایی الیه الستیک و فوالد بدلیل عدم چسبندگی مناسب -2شکل 

 

 اعمال بارهای نامتعارف و اتفاقی -5-5

برخورد شیء تیز با بالشتک یا ذوب  ای از موارد ممکن است بالشتک االستومری تحت تأثیر بارهای اتفاقی از جملهدر پاره

-بالشتک در اثر جوشکاری در نزدیک آن و یا زمین لرزه با شدت باال قرار گیرد. در اثر زلزله تغییرمکان باالیی به سازه اعمال می

کلی و گردد. در اثر اعمال بار جانبی با شدت باال عالوه بر لغزش بالشتک، احتمال خرابی گردد و سبب لغزش بالشتک می

 گاه نشان داده شده است.( لغزش بالشتک االستومری بر روی تکیه5گاه نیز وجود دارد. در شکل )شکست تکیه
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 لغزش بالشتک االستومری تحت بارهای اتفاقی از جمله زمین لرزه -5شکل 

 

رشکل داده است. در این گونه شود که در اثر انبساط و انقباض یا بارهای ترافیکی، بالشتک تغییدر بعضی موارد مشاهده می

گردد و از لحاظ  های مربوطه با مقدار مشاهده شده مقایسه مینامهموارد بعد از بررسی تغییرشکل مجاز بالشتک مطابق با آیین

ها در محدوده مجاز باشند و خرابی در بالشتک مشاهده نشود، شود. چنانچه تغییرشکلخرابی نیز به صورت دقیق وارسی می

گاه االستومری شود تا تکیهبه تعویض االستومر نیست. در چنین حالتی برای مدت کوتاهی از روی بالشتک باربرداری می نیازی

 گردد.به حالت اولیه خود بازگردد سپس بارگذاری مجدد بر روی بالشتک انجام می

 

 ی موردی تعویض بالشتک االستومریمطالعه -5-6

 بعد از تغییرشکل ناشی از انبساط و انقباض و بارهای ترافیکی نشان داده شده است.( یک بالشتک االستومر 0در شکل )
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 تغییرشکل ایجاد شده در بالشتک االستومری در اثر انبساط و انقباض و بارهای ترافیکی -0شکل 

 

ایجاد گردد. در این گونه ( ممکن است تحت اثر انبساط و انقباض، تغییرشکل جانبی در بالشتک االستومری 0مطابق با شکل )

های بالشتک از لحاظ خرابی و بریدگی وارسی گردیده و سپس این تغییرشکل موارد بایستی ابتدا بصورت دقیق تمام قسمت

جانبی با تغییرشکل مجاز االستومر مقایسه گردد. در ادامه نحوه محاسبه تغییرشکل مجاز االستومر بیان گردیده و با مقدار مشاهده 

 گردد.یسه میشده مقا

 

 :DIN 4141محاسبه تغییرشکل مجاز مطابق با آئین نامه  -5-6-1

و  (T)مقدار تغییرشکل جانبی مجاز برای بالشتک االستومر متأثر از ضخامت مؤثر الستیک  DIN 4141  [2]مطابق با آیین نامه 

 آید:بوده و مطابق با رابطه زیر بدست می (a)بعد کوچک بالشتک 

𝑓𝑜𝑟  
𝑇

𝑎
≤ 0.2 →     𝑡𝑎𝑛 𝛾 = 0.7 →  𝛿𝑎𝑙𝑙 = 𝑡𝑎𝑛 𝛾 × 𝑇 

𝑓𝑜𝑟  
𝑇

𝑎
> 0.2 →     𝑡𝑎𝑛 𝛾 = (0.9 −

𝑇

𝑎
 ) →  𝛿𝑎𝑙𝑙 = 𝑡𝑎𝑛 𝛾 × 𝑇 

 ( نشان داده شده است.7مشخصات ابعادی بالشتک االستومری در شکل )
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 های االستومر و ابعاد پالنجزئیات الیه -7شکل 

 

متر میلی 566متر و بعد کوچک میلی 143متر(، که دارای ضخامت مؤثر الستیک )میلی 500x600x204برای بالشتک به ابعاد 

 گردد:باشد، مقدار تغییرشکل مجاز بصورت زیر محاسبه میمی

 
𝑇

𝑎
=

148

500
= 0.295 > 0.2 →    𝑡𝑎𝑛 𝛾 = 0.9 −

𝑇

𝑎
= 0.9 − 0.295 = 0.604 

 تغییرشکل مجاز برابر است با:

𝛿𝑎𝑙𝑙 = 𝑡𝑎𝑛 𝛾 × 𝑇 = 0.604 × 148 = 89.4 (𝑚𝑚) 

 

 میلی متر  56میزان تغییرشکل مشاهده شده: 

 میلی متر DIN 4141  :3294میزان تغییرشکل مجاز مطابق با آیین نامه 

𝑐ℎ𝑒𝑐𝑘: 𝛿 ≤ 𝛿𝑎𝑙𝑙  →→→ 50 (𝑚𝑚) ≤ 89.4(𝑚𝑚)  → 𝑜𝑘 
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با توجه به اینکه تغییرشکل در محدوده مجاز بوده و خرابی در  .باشدمی مجاز شکل تغییر درصد 50 شده مشاهده تغییرشکل

بالشتک مشاهده نشد، لذا نیازی به تعویض بالشتک نبوده و کافی است که بمدت کوتاه باربرداری شود تا تغییرشکل به حالت 

 اول برگشته و سپس بارگذاری مجدد بر روی بالشتک انجام شود.

 

 صحیح جک محاسبه نیروی جک و چیدمان -5-6-2

های االستومری گاهها با ظرفیت کافی برای بلند کردن عرشه یکی از مهمترین مراحل در تعویض و ترمیم تکیهاستفاده از جک

گردد. با توجه های موجود مقدار وزن عرشه که بر روی بالشتک سوار شده است محاسبه میآید. ابتدا از طریق نقشهبحساب می

گردد. الزم به ذکر های مورد نیاز برای بلند کردن عرشه از روی بالشتک محاسبه میعداد و ظرفیت جکبه مقدار وزن مورد نظر ت

است با توجه به اینکه ترافیک عبوری از روی عرشه همچنان ادامه دارد لذا بایستی از ضریب اطمینان باالیی برای محاسبه تعداد 

تن ظرفیت  336تنی که مجموعا  996این گزارش از چهار عدد جک  ی موردی درها استفاده گردد. در مطالعهو نیروی جک

 تن استفاده شده است. 566دارند برای بلند کردن عرشه با وزن 

نکته مهم دیگری که بایستی به آن توجه گردد، عملیات باالبری بصورت سنکرونیزه انجام شود بعبارت دیگر بلند کردن عرشه با 

ها بصورت متعادل به عرشه اعمال شده در زمان واحد صورت گیرد. در این صورت نیروی جکها اعمال نیروی همزمان به جک

 گیرند.ها به یک اندازه تحت نیروی وزن ناشی از عرشه و ترافیک عبوری قرار میو تمامی جک

 داده شده است.ها در دو طرف بالشتک االستومر و اعمال همزمان نیرو نشان ( نحوه چیدمان جک2( و )3های )در شکل
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 ها در اطراف بالشتکچیدمان جک -3شکل 

 

 
 هااعمال نیروی همزمان به گروه جک -2شکل 

 

های با ابعاد نسبتا بزرگ استفاده گردد تا از پانچ احتمالی عرشه جلوگیری شود. با توجه به ها بایستی از ورقدر جاگذاری جک

 (.16ی پل وجود دارد. )شکل امکان برش پانچ در عرشهها زیاد بودن وزن عرشه پل و کم بودن ابعاد جک
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 های با ابعاد بزرگ در باال و پایین جک برای جلوگیری از برش پانچاستفاده از ورق -16شکل 

 

-ها اعمال شده و عرشه از بالشتک جدا میهای باال و پایین آن، نیروی مورد نظر به جکها و جاگذاری ورقبعد از تثبیت جک

ای ا توجه به اینکه ترافیک روی پل در هنگام اعمال نیرو همچنان ادامه دارد لذا بایستی مقدار بلند شدگی عرشه به اندازهشود. ب

( جدا شدن بالشتک 19( و )11های )باشد که به آسفالت روی عرشه و همچنین درز انبساط پل آسیبی وارد نکند. شکل

 دهد.ا نشان میاالستومری از عرشه بعد از اعمال نیروی جک ر

های پانچ، اعمال سازی سطوح، کارگذاری ورقها، آمادهالزم به ذکر است که در تمامی مراحل از جمله کارگذاری جک*** 

ی گروت و بارگذاری مجدد بایستی تمامی نکات ایمنی های چشمی، ترمیم الیهی پل، انجام بازرسینیروی جک، باال بردن عرشه

 خبره و مجرب برای این منظور استفاده گردد تا از حوادث احتمالی جلوگیری گردد.رعایت شده و از افراد 
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 ی پلجدا شدن بالشتک از عرشه -11شکل 

 

 

 ی پلجدا شدن بالشتک از پایه -19شکل 

بالشتک به ها باال برده شد مقدار تغییرشکل موجود در بالشتک از بین  رفته و شود بعد از اینکه عرشه توسط جکمشاهده می

 گردد )رفتار االستیک(.حالت اول خود باز می
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باشد لذا در هنگام بلند کردن عرشه امکان خرابی و پوکیدگی الیه با توجه به اینکه وزن قابل توجهی روی بالشتک سوار می

ی باال و ز کاری الیهی گروت ترمیم شده و بعد از تمیگروت وجود دارد. در این صورت بایستی قبل از بارگذاری دوباره، الیه

( خرابی الیه گروت 18ها را به آرامی حذف کرده و عرشه بر روی االستومر قرار بگیرد. در شکل )پایین بالشتک، نیروی جک

 بعد از اعمال نیروی جک نشان داده شده است.

 

 ی گروت زیرین بالشتک در اثر بلند کردن عرشهخرابی الیه -18شکل 

 

 گیرینتیجه -6

با  .گیردمورد استفاده قرار می جداساز عنوان به ایگسترده صورت به پذیری برشی مناسب، به دلیل انعطافبالشتک االستومری 

ای و نگهداری و همچنین ی جامع برای بازرسی دورهی برنامههای االستومری، نیاز به ارائهتوجه به افزایش استفاده از بالشتک

کند. در این گزارش در ارتباط با نگهداری و ها اهمیتی دو چندان پیدا میگاهتعویض این تکیههای نصب و آموزش روش

های ی نصب صحیح این المان مورد بررسی قرار گرفته و سپس یکی از روشهای االستومری و همچنین نحوهبازرسی بالشتک

ی ها و همچنین محاسبهسازی و چیدمان جکی آمادهتعویض این المان مهم بررسی گردید. عالوه بر آن، نکات مهم در نحوه

های باشد، مورد بررسی قرار گرفت. همچنین بازرسیها که از اهمیت باالیی نیز برخوردار میها و اعمال نیروی جکنیروی جک

 ی موردی ارائه گردید.ی پل بررسی شده و در قالب یک مطالعهقبل و بعد از بلند کردن عرشه
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