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ABSTRACT 
     Hollow Bridge section inspection was carried out in this study and different reasons may 
cause major failure of bridge.  The field inspection of bridge structural elements has been 
paying more attention of engineering academic researchers. The bridge has been exposed to fire 
accident in additional to the excessive load and environmental factors effects. This study 
dedicated for inspection the White River Bridge elements (Bai xi da Qiao/ China) including the 
essential damage in  main girder , concrete spalling, deformation due to deflection and excessive 
stress and strain, deck slab and concrete cover, steel corrosion…..etc. The analysis of field test 
evaluates the performance of whole structure of bridge element under static load test. The 
investigation results shows that the bridge has minor defects through the substructures such as 
there is no major corrosion of reinforcement and the concrete in a good condition. The upper 
structure depending on analysis field test of deflection and strain at the critical section, that the 
main girder has no enough capacity and need to be strengthened.  
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عرض لحادث حريقم جسر ذات مقطع مجوف اداء تأثير الحمل الساكن الميداني على  
( الجزء االول)   

 الخالصة
في ھذا البحث أجريت تحريات على جسر ذات مقطع مجوف والتي اظھرت ان ھناك اسباب متعددة لحصول      

اعطيت اھتمام كبير من قبل الباحثين الموقعية والميدانية الجزاء ھيكل الجسر  االختباراتالفشل في ھذا الجسر. 
 تعرض الجسر لحادث حريق باإلضافة إلى االحمال العالية  وتأثير العوامل البيئية  بشكل مفرط.  . واالكاديميين 

) بما في / الصينھذه الدراسة لفحص وتدقيق اجزاء ومكونات جسر النھر األبيض ( باي سي داو تشياوخصصت 
، التشوھات بسبب الھطول تساقط وتشظي الخرسانة عتبات الجسر الرئيسية ،  في االساسية ذلك األضرار 

، ـتآكل الحديد ......الخ. تحليل نتائج االختبارات سطح البالطة والغطاء الخرساني واجھادات االنفعال المفرطة ، 
ن . حيث اظھرت نتائج الميدانية التي اجريت ھي  لتقيم اداء جميع اجزاء ومكونات الجسر تحت تأثير الحمل الساك

االختبارات ان ھناك عيوب طفيفة في مكونات الجسر السفلية ( االساسات) مثل عدم وجود تآكل كبير في حديد 
التسليح والخرسانة  في حالة جيدة. اما الھيكل العلوي ومن خالل االعتماد على االختبار الميداني وتحليل نتائج 

الرئيسية تبين ان تلك العتبات ليس لديھا  مقاومة  للعتبات  لمقاطع الحرجةاالنحرافات ( الھطول) واالنفعال في ا
  .كافية وتحتاج الى تقوية وتدعيم

  
  
  
  
  
  
  
  
  


