
 

 آهنراهمسیر حیاتی  بازسازي
اجزاي    کار نصب  و تکمیل )  NSWیلز (وِنیوساوت  ۀ منطقآهن  راه   و آمد   پر رفتپل    آمیزیت بازسازي موفق

)  HDG(  ايغوطه   گرم   ة نشان داد که چگونه استفاده از فوالد گالوانیز   بار دیگر  یک  فرصتی کوتاه در    آن
 ورده کند. آهاي سفت و سخت را بر االجلضربتواند می 

   

یلز  وِنیوساوت  واقع در   ، در ولینگتون  ماکواريرودخانه    روي   برسال عمر    133آهن با  پل راه این  
)NSW(  ،  شبکمسیر از  ایالتراه   ۀمهمی  نقل  یآهن  و  حمل  خدمات  که  هاي  سرویس و    بار  است 

افتتاح    1881سال    اصل در  این پل که درکند.  فراهم می را بین سیدنی و دوبو  مسافربري    السیرسریع
با    ،هشد  تمام  اخیرا  تیرهاي   هاربندهامتعویض  اساسی  فوالدي    و  تعمیر  و  تحت  گرفت  این  اکنون  قرار 
 .  ه استسال اضافه شد  100 تااش شدهعمر طراحی ،بازسازي شده ةساز

 

گالوانیزهشرکت پیش  هاي  روکشبراي  عمر  مدل  ها  بینی  خوردگی  نقشهاز  خود برداري 
بودؤم  واستفاده کردند   این مطلب  (با اي  سازهروي تیرهاي    HDG  فوالد  تن  180  که  ید 

تعمیرات  باو    )HDG  600  روکشحداقل   حداقل  میانگین    ،داشتن  بر 100بطور  سال 
    .شودافزوده میعمرش  

 

براي جان ویتون  ر جان فاولر  توسط ِس  که آهن ولینگتون یکی از دوازده پل مشابهی بود  پل راه  
بریج در اسکاتلند و    فورت   پلِ    طراحکمکهمچنین  فاولر    ،طراحی شد هاي ریلی)  ول پلئ(مهندس مس
لندن   است.  مترو  پل بوده  اصلی  راه هاتیرهاي  منظور   آهني  و   عملیات  کاهش  به  نگهداري  و    تعمیر 

به   ترسنگین  یبارهای  تحمل   همچنین گذشته  روزافزون از  هاي  بنديشبکه اما    ،شوند می   تعویض  طور 
 مانند.می  باقی  خاص بدون تغییر 

ارتباطی عنوان  به  مسیر  شبک  حیاتی   یک  دولتیراه   ۀ در  طوالنی   ، آهن  افتادن  کار  پل    مدتاز 
نبودامکان برنامه   ، پذیر  ساده را    ايماهرانه   ریزيبنابراین  کار  براي  می سازي  محل  این  .  طلبید در 
  تا   ،الزم داشتدر محل    مقدماتی   کار  هفته   7عالوه بر آن    .طول انجامید ه  ب ماه    18ریزي بازسازي  برنامه 

  کف (عرشه) تعویض    روز   16. در این  آن عبور نکند روي  تعطیل باشد و قطاري از    بتواند روز    16  تنهاپل  
 گرفت.می   انجام باید  پل فوالدي 



نیاز به محصور شدن    پل   ة ساز  ،ند بودخورده  رنگ سرب قرمز    ،هاي قبلیکاري از آنجا که فوالد
 افتد.نمی  زیر پل ۀرودخانداخل هیچ تکه رنگی   حاصل شودداشت تا اطمینان 

برداري خوردگی خود استفاده  نقشه ها از مدل  بینی عمر روکش براي پیش  هاي گالوانیزه شرکت
  600  اي (با حداقل روکش  روي تیرهاي سازه   HDGتن فوالد    180  که  ید این مطلب بودؤم  و کردند  
HDG ( شودافزوده می بر عمرش سال 100طور میانگین  ه ب ،حداقل تعمیراتداشتن با  و. 

در    کردن   روکش   در   هوایی را که وآب   ةبالقو خیرهاي  أت ،شدهکار    پیشاز    HDGاستفاده از فوالد  
می   له ئمس  ،محل و    ،کرد ایجاد  برد  بین  به  همچنین  از  ازکاري دست نیاز  پس  اصالحی  را  احداث    هاي 

تحویل داده  پل    در محلِ مونتاژ    جهتو  آماده    ، در خارج از محل پروژه  فوالدي  هايقسمتبرطرف کرد.  
 . ند شد می 

تمام  تشکیل   موقع  به  تحویل  از  اطمینان  براي  و    HDG  قطعاتکارگروهی  پروژه  شروع  براي 
 ضروري بود.مشخص در محل   درست و  ترتیب باآنها  نصب

پروژه    فعالی  ارتباطات گالوانیزدر طول  و  ساخت  در  کارگروه  و  داشت    اجزاي ضروري   ةوجود 
بود بسیار جدي  نیاز  می   چنانچه  ،مورد  الزم  فشرده زمان طی    ،شد اگر  به  ش ولو  اي  بندي    ة گالوانیز بانه 

اضافه  الییقطعات  چون  (اي  فوالدي  فاصله   ها)شیم هاي  می پرکنو  برنام  پرداختها  عملیات    ۀ تا 
   جایگزینی به هم نخورد. 

 شد. GAA 2014سورل  ةاین پروژه فینالیست جایز
 

 

 
 

  حیاتی پل  مسیرروزي بود تا اطمینان حاصل شود که این  مهاربند گالوانیزه مستلزم تالش شبانه   300نصب بیش از  
 گیرد.فعالیت خود را از سر می طبق برنامه    آهنراه 



 
 
 
 

 
 

تعویض  هاي پرچی  بست  ،سریع تیرهاي عرضی قدیمی  درآوردنبه منظور سهولت در      ،راه آهن  روز تعطیلی این مسیر  16در مدت  
 . ندشد

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شوند. محکم می   ،شدهجدید نصب گالوانیزه به مهاربندهاي  یرهاي  ت


