
 

 

 حائل دیوارهایپیشگیری از شسته شدن راه با استفاده از 

گیزبورن نیوزلند برخورد کرد. امواج غول پیکر به شیب خط ساحلی  یک جاده در شهر، طوفانی شدید به 2016در پاییز سال 

رسید که این موضوع موجب فرسایش ناشی از اشباع شدگی بیش از حد و نبود تکیه گاه شالوده شد. فرسایش موجب شسته 

 خرابی قسمتی از جاده شد.شده و  شیب جادهشدن قسمتی از 

و  هاطوفاندر این ناحیه که در آن  هاراه، باز نگه داشتن Tairawhiti هایدهجابر اساس نظر اندرو الوتون، مدیر نگهداری 

 اهراهو باز ماندن . بر اساس گفته الوتون، یافتن راه حلی که موجب مهار فرسایش باشدمی، دشوار دهدمیزیادی رخ  هایسیل

 از اهمیت زیادی برخوردار است. باشد،مطابق با فرصت سه ماهه تکمیل پروژه 

رای طراحی ب عظیم در ناحیه دچار فرسایش بسیار نزدیک به الیه سنگی شیروانی بود که این موضوع موجب ایجاد یک چالش

سنگی  هایبلوک)نوعی دیوار حائل با استفاده از  Redi-Rock سیستمارائه به عنوان مهندس سازه شد. پیش از  اشلینگرکوربی 

معمول در صورتی که ما  هایگزینههیچ یک از بر اساس نظر اشلینگر،  اشت.بسیار کمی د هایانتخاب، اشلینگر مخصوص(

اجرایی باال موجب شدند تا نصب انکر بسیار  هایهزینهباز نگه داشتن راه باشیم، در دسترس نبودند. محل کار دور و خواستار 

 را پس از توصیه همکار خود انتخاب کرد. Redi-Rockموجود، اشلینگر  هایحلگران شود. پس از بررسی دیگر راه 

Redi-Rock  هایکهتیک تنی که مانند  هایبلوککه از  آیدمیبه عنوان یک سیستم دیوار حائل پیش ساخته مهندسی به شمار 

ی سیستم ثقل ،باشندمیبسیار حجیم  هابلوک. با توجه به این که این تشکیل شده است، شوندمیبزرگ لگو به یکدیگر متصل 

Redi-Rock  .اری ثقلی به گود برد دیوارهایمتکی بر وزن بلوک جهت نگه داشتن دیوار در بسیاری از موارد مانند این پروژه است

ایجاد ظاهری . این پروژه از بافت آهکی جهت شوندمیکمتری نیاز داشته و موجب به حداقل رسیدن خرابی در طی تعمیرات راه 

 خط ساحلی دچار فرسایش استفاده کرد. طبیعی برای هایسنگزیبا برای 

دیوار ثقلی مانند یک ورق زره برای شیروانی شسته شده و الیه سنگی عمل کرده است. عوامل نصب کننده مصالح را در پشت 

متر(  6.4فوت ) 21دیوار جهت پر کردن سطح دچار فرسایش و پایدار کردن ناحیه پشت خط ساحلی قرار دادند. دیوار به ارتفاع 

 تا قسمتی از راه همواره برای رانندگان ایمن باشد. شودمیسیده است که این موضوع موجب ر

گروهی از ) Services South Eastروز نصب کردند. جاستین دمپسی از گروه  10دیوار را در طی  ،تنها دو نفر با کمک دستگاه

 شد.به شدت از سرعت و سادگی نصب دیوارها شگفت زده ( ...و  هاجادهمتخصصین جاده سازی، نگه داری از 

 
 این پروژه به سرعت و بدون بسته شدن کل راه تکمیل شده است



 

 

 
 اندبودهروز  10گروه اجرایی با تعداد کم قادر به تکمیل کل پروژه در طی 

 
 اندشدهامواج گسترده موجب خرابی خط ساحلی و قسمتی از راه 
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