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 چکيده

روژه بازرسيي ن مرحليه از پيدر بخش اول اين پروژه آناليز تنش سازه ريكاليمر به منظور بررسي تاثير بارگذاري بر روي خيز سازه انجام گرديد. در اوليي

مل رالعهاي مربوطه تقديم گرديد. بر اساس عييوب موجيود دسي وانجام گرديد و گزارش UTو  MTهاي غيرمخرب هاي جوش سازه با تستكامل محل

 تعميراتي تهيه گرديد.

بيا  ييين گرديدنيد.سازي گرديد و نيروهاي وارده بر سازه بر اساس اس اندارد تعهاي سازه ريكاليمر مدلهاي موجود تمامي قسمتسپس بر اساس نقشه

بيه  شيخ  گرديدنيد.مماكزيمم خييز هاي مخ لف انجام گرفت و در حالت بحراني نواحي اعمال نيروهاي وارده، آناليز تنش و خيز سازه براي بارگذاري

نيين انحيرا  گاهي دسي ورالعمل نييز مقايسيه گرديدنيد. هم گيري شده و نيروهياي تكييهسنجي ن ايج مقادير بدست آمده با خيز اندازهمنظور صحت

ضياي فق تقيوي ي در ي اضافه كيرد  ورافزار مقايسه شد. طرح پيشنهادگيري گرديدند و با نرمهاي ريكاليمر در محل سازه اندازههاي جانبي باكسورق

 .هاي مخ لف ريكاليمر مورد بررسي قرار گرف ندهاي ريكاليمر انجام گرديد و تغييرات خيز و تنش ايجاد شده در محلداخلي باكس

ار گرفيت. در اوليين سي قرتن بر ساعت مورد برر 2200اين تحقيق آناليز تنش سازه اس اكر به منظور بررسي افزايش ظرفيت سازه تا بار  در بخش دوم

ين بر اساس هاي مربوطه تقديم گرديد. هم نانجام شد و گزارش UTو  MTهاي غيرمخرب هاي جوش سازه با تستمرحله از پروژه بازرسي كامل محل

 عيوب موجود دس ورالعمل تعميراتي تهيه شده است.

يدند. رد تعيين گردسازي شد و نيروهاي وارده بر سازه بر اساس اس انداات مدلهاي سازه اس اكر با جزئيهاي موجود تمامي قسمتسپس بر اساس نقشه

خييز  نش و مياكزيممتيهاي مخ لف انجام گرفت و در حالت بحراني نيواحي مياكزيممم با اعمال نيروهاي وارده، آناليز تنش و خيز سازه براي بارگذاري

 شده و اس اندارد نيز مقايسه گرديد.گيريه با خيز اندازهسنجي ن ايج مقادير بدست آمدمشخ  گرديدند. به منظور صحت
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