شرح وظائف گروه پلها و گذرگاهها

تاريخچه پلهاي راه آهن در ايران
در سال  1307با تشكيل وزارت طرق و شوارع كلنگ احداث راه آهن سراسري زده شد  .مسير سراسرري راه آهرن
جنوب(از بندر تركمن تا بندر اما خميني) از جمله اولين محورهايي هستند كه بعد از تشكيل اين وزارتخانه عمليات
ساخت آنها آغاز گرديد.

از جمله پلها ي نسل اول راه آهن كه جملگي توسط كنسرسيوم كامپساكس طراحي و اجرا گرديدنرد ميتروا بره
پلهاي مهمي چو پل ورسك در مسير راه آهن شمال و پلهاي رودشور ،تله زنگ ،باالرود و سياه كارو در مسير راه
آهن جنوب ،اشاره نمود كه در خالل سالهاي  1307تا  1317احداث شدند.
از آ پس با توسعه محورها ،پلها كه جزء الينفك مسيرهاي ارتباطي و يكي از جلوه هاي شكوه و بارز معماري،
تمد و توسعه كشور به شمار مي آيند يكي پس از ديگري احداث گرديدند كه هم اكنو پلهاي شبكه سراسري راه
آهن با بيش از  30,000دستگاه ،از اركا اساسي اين سيستم بشمار ميروند.
اهم فعاليتهاي در دست اقدام در مجموعه گروه پلها و گذرگاههاي كل خط و سازه هاي فني را ميتوا به شرح ذيل
بيا نمود:

الف)احداث ،تعمير و نگهداري پلها
وجود بيش از  30,000دستگاه پل در راه آهن كه د اراي تنوع زيادي از لحاظ دهانه و نوع مي باشد با كوچكترين دهانه  80سانتي
متر و بزرگترين دهانه بيش از  200متر و پراكندگي در طول حدود  12000كيلومتر خطوط شبكه راه آهن كه عمدتاً قدمت زيادي
دارند نيز برخوردارند؛ لزوم بهره گيري از سيستم مديريت نگهداري پلهاي نسبتاً قوي ضروري به نظر ميرسد .ضمناً با توسعه
شهري نياز مردم به پل در خطوطي كه در حال بهره برداري است افزايش يافته لذا تعداد پل هاي جديد نيز در حال افزايش مي
باشد .عمده فعاليت هاي اين بخش به شرح ذيل ميباشد:

اجراي تفكيك باالست روي پلها يكي از امور نگهداري پل ها

اجراي اسلب ترك روي پل ها

مراحل اجراي دال يك دستگاه پل زيرگذر راه آهن




ماشين بازديد پل در حال انجام بازرسي دورهاي

بازديدهاي ادواري از كليه پلها ي شبكه و تنظيم چک ليستهاي مرتبط.
گزارش خرابي پلها و ارزيابي آسيبهاي سازه اي.












تخمين كلي آسيبهاي وارده ،امكان سنجي و نياز سنجي طرح از طريق كارشناسان گروه پلها و گذرگاهها و يا ضرورت
اخذ مشاور ذيصالح در صورت تائيد كارشناس مسئول مربوطه.
تهيه اسناد انتخاب مناقصه جهت اخذ مشاورين ذيصالح.
پيگيري مستمر فرآيند انتخاب مشاور تا اخذ نتيجه و انتخاب مشاور ذيصالح جهت ارائه طرح بهسازي.
نظارت بر روند كار مشاور؛ تائيد گزارشات واصله و انتخاب گزينه برتر جهت انتخاب پيمانكار ذيصالح؛ تائيد صورت
وضعيتهاي ارسالي از سوي مشاور و ارسال آنها به ذيحسابي طرحهاي عمراني.
ارزيابي اسناد مناقصه ارائه شده از سوي مشاور؛ تائيد اسناد و تهيه فرمهاي مربوطه جهت آغاز روند انتخاب پيمانكار.
پايش روند مناقصه؛ ارزيابي مناقصه گران تا حصول نتيجه و انتخاب پيمانكار ذيصالح.
نظارت بر روند اجراي ترميم و بهسازي پلها ؛ كنترل مراحل اجرائي و ارائه دستوركارهاي الزم؛ تائيد صورت وضعيتهاي
ارسالي بجهت ارسال به ذيحسابي طرحهاي عمراني.
كنترل طرحهاي ارسالي جهت احداث پل در خطوط راه آهن توسط ساير ارگانها از قبيل شهرداريها و ادارات كل راه و
شهرسازي و ...و تائيد طرحها و ارسال نقشه هاي مصوب به ادارات كل مناطق راه آهن جهت صدور مجوز اجرا.
بازديد پلها ي مهم شبكه توسط دستگاه بازديد پل و انجام تستهاي غير مخرب ادواري بروي اينگونه پلها در سطح
شبكه.
بررسي پروژه هاي پيشنهادي از سوي ادارات كل مناطق راه آهن و ارزيابي ميزان اعتبارات مورد نياز؛ تهيه شرح خدمات
و اسناد مناقصه و پيگيري ابالغ اعتبار به ايشان و نظارت عاليه بر نحوه اجرا.

ب)مقاوم سازي پلها(لرزه اي يا افزايش ظرفيت )

تصاويري از مقاوسازي پل طاقي سنگي راه آهن

بلحاظ قدمت برخي مسيرهاي شبكه؛ قرارگيري كشور ايران در پهنه پر خطر زلزله؛ طرح و اعتباري مجزا به اين امر در راه آهن
تخصيص يافته است در كنار اين مهم و نيز بلحاظ ضرورت افزايش ظرفيت پلهاي شبكه از  20به  25تن؛ الزم است كه گروهي
از كارشناسان با تخصص ويژه؛ مبادرت به اجراي فرآيندهاي مقاوم سازي پلها بنمايند .عمده فعاليت هاي اين بخش به شرح ذيل
ميباشد:
 اولويت بندي پلهايي كه بر حسب اهميت نياز به مقاومسازي در سطح شبكه دارند.
 تصويب آنها در كميته فني پلها و ارجاع كار جهت انتخاب مشاور ذيصالح از طريق كارشناس مسئول مربوطه در امور
مقاوم سازي.
 انتخاب مشاور ذيصالح و پايش روند كار تا تهيه و تصويب طرح نهائي و تائيد صورت وضعيت هاي ايشاان بجهات
ارسال به ذيحسابي طرحهاي عمراني.
 تائيد اسناد مناقصه و پايش روند انتخاب پيمانكار ذيصالح تا ابالغ كار به ايشان.
 كنترل و نظارت بر روند عمليات اجرائي ؛ابالغ دستوركارها و تائيد صورت وضعيتها به جهت دريافت حق الزحمه هاي
ايشان.
 ترتيب سمينارهاي ويژه تخصصي در اين بخش با دانشگاهها و مشاورين ذيصالح.

ج)گذرگاهها و معابر

تقاطع غير همسطح راه آهن

تهيه ،حمل ،نصب و اجراي باكس پيش ساخته بتني جهت تبديل تقاطعات مسطح به غير همسطح








تصاويري از بهسازي و مسطح سازي تقاطع همسطح راه آهن

بازديد از گذرگاههاي همسطح شبكه و ار زيابي تجهيزات و ادوات مورد نياز.
پيش بيني اعتبار براي ادارات كل مناطق بمنظور بهسازي تقاطعات همسطح.
بررسي مجوزهاي درخواست تقاطعات همسطح موقت مجاز در سطح شبكه و صدور مجوز مربوطه و نيز پيگيري جمع
آوري آنها پس از اتمام تاريخ تعيين شده.
بررسي و صدور مجوزهاي عبور تاسيسات از زير ؛رو و موازات خط آهن در سطح شبكه.
بررسي و تعيين محلهاي احداث پلها ي عابر پياده روگذر و باكسهاي عابر پياده زيرگذر و پيگيري واگذاري اعتبار به
ادارات كل مناطق راه آهن.
خريد باكسهاي پيش ساخته با ابعاد مختلف جهت اجرا در سطح شبكه و نظارت و كنترل بر نحوه ساخت تاا حمال
قطعات به محل تعيين شده براي نصب.







اولويت بندي محلهاي مورد تقاضا جهت تبديل به تقاطع غير همسطح و پيش بيني اعتبار جهت اجرا فرآيند انتخاب
مشاور و پيمانكار.
تصويب آنها در كميته فني پلها و ارجاع كار جهت انتخاب مشاور ذيصالح از طريق كارشناس مسئول مربوطه در امور
گذرگاهها.
انتخاب مشاور ذيصالح و پايش روند كار تا تهيه و تصويب طرح نهائي و تائيد صورت وضعيت هاي ايشان بجهات
ارسال به ذيحسابي طرحهاي عمراني.
تائيد اسناد مناقصه و پايش روند انتخاب پيمانكار ذيصالح تا ابالغ كار به ايشان.
كنترل و نظارت بر روند عمليات اجرائي ؛ابالغ دستوركا رها و تائيد صورت وضعيتها بجهت دريافت حق الزحمه هاي
ايشان.

