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 پل هاكارًٍی ُقباسملَاًیي 

 

 شزایط هصالح هصزفی

 تاشٌذ  ّا فمط ٍ فمط هجاس تِ استفادُ اس هاكارًٍی ٍ چسة طثك شزایط سیز هی ّای هختلف پل، تین تزای ساختي لسوت -

 . ّا ًثایذ تحت تغییز شیویایی یا فیشیكی لزار گیزًذ هاكارًٍی -

 . هیلیوتز است 3حذاكثز لطز هاكارًٍی لاتل استفادُ  -

 تَخالی، تحت ّیچ شزایطی ًثایذ هادُ دیگزی، حتی هاكارًٍی عثَر كٌذّای  اس داخل هاكارًٍی -

 . تاشٌذ ّای تار گذاری هی ای تِ غیز اس هاكارًٍی ٍ چسة استفادُ كزد، ریسواى تَاى اس هادُ تٌْا لسوتی كِ در آى هی -

تَاًٌذ اس  یزی هیّای تارگ بّا یا لال ریسواى -تایذ تَجِ داشت كِ ًخ یا طٌاب یا ریسواى استفادُ شذُ ارتجاعی ًثاشذ -

 . ًخ ٍ غیزُ تاشٌذ جٌس طٌاب، سین،

در ضوي اتصاالت تایذ خاصیت هفصلی . یا راسی است123-لطزُ ای -چسة دٍللَ -چسة لاتل استفادُ، چسة حزارتی -

 (. چسة لاتلیت ارتجاع داشتِ تاشذ)داشتِ تاشٌذ 

 

  لَاًیي اتعاد پل

  . تاشذ  هتزساًتی50ٍ حذالل آى  60حذاكثز طَل پل  -

 . تاشذ ساًتیوتز هی30حذاكثز ارتفاع پل  -

 . تَاًذ در ارتفاع هتغیز تاشذ ساًتیوتز است كِ هی 12عزض پل  حذاكثز -

عزض  تٌاتزایي حذالل. اس عزشِ ی پل عثَر كٌذ تتَاًذ تایذ  4×4لثل اس تارگذاری پل، یك هكعة تِ سطح همطع : تذكز

 .ساًتیوتز خَاّذ تَد 4پل
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  لَاًیي اتصال اعضاء

 .طَل عضَ هی تاشذ  (یك چْارم) 4/1 در هحل گزُ ّا حذ اكثز طَل هجاس چسثكاری. اعضا ًثایذ تِ چسة آغشتِ شًَذ  -

 

 . شَد ٍ حتی هٌجز تِ حذف ساسُ خَاّذ شذ ضافِ اهتیاس هٌفی دارد ٍاس اهتیاس ًْایی كاستِ هیّزگًَِ چسة كاری ا -

 . را چسة كاری كزد ًصف طَل عضَتَاى تا  هیساًتیوتز  3 كوتز اس تا طَل ّای تزای الواى –

. سِ رشتِ تشكیل شَد  یك عضَ هی تَاًذ اس –

 

تَاًذ تذٍى آى كِ در هحل تز خَرد تشكیل گزُ دٌّذ ٍ ًیاس تِ  هاًعی تزای عثَر اعضا اس رٍی ّن ٍجَد ًذارد ٍ اعضا هی –

  .ّوچٌیي لشٍهی تِ لطع عضَ در گزُ ٍجَد ًذارد. چسة تاشذ اس رٍی ّن عثَر كٌٌذ

 

. عضَ هی تاشذ  4رُ گحذاكثز تعذاد اعضا در یك  -

 .در هحل اتصال ریسواى تعذاد اعضاء هحذٍدیتی ًذارد  -
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  لَاًیي تكیِ گاُ

 8ّا اس  السم است ایي گزُ. ًاهین ّای تواسی تكیِ گاُ هی گیزًذ، گزُ ّایی اس پل را كِ تز رٍی تكیِ گاُ لزار هی گزُ: تعزیف

 . گزُ در ّز طزف تكیِ گاُ تجاٍس ًكٌذ 4عذد، یعٌی

 

  لَاًیي هساتمِ ساخت پل هاكارًٍی

كِ ایي گزُ تایذ در ّای تارگذاری تِ پل تٌْا یك گزُ در ّز صفحِ ی خزپا اًتخاب شَد  السم است تزای اتصال ریسواى –

ّای تارگذاری تِ گزُ ای تاالتز اس تزاس تكیِ گاُ تاعث حذف پل خَاّذ  تستي ریسواى. ٍسط طَل پل ٍ در تزاس تكیِ گاُ تاشذ

 . شذ

 . ساًتیوتز پاییي تز لزار گیزد 15طَل ریسواى تایذ تِ اًذاسُ ای تاشذ كِ اس تزاس تكیِ گاُ حذ اكثز  –

 . ی تارگذاری تِ عْذُ ی طزاح است ٍ استفادُ اس ّزًَع جٌسی تال هاًع استّا اًتخاب جٌس ریسواى –

 ّا جشئی اس ٍسى شزكت كٌٌذُ تِ ساسُ هتصل شَد ٍ ٍسى ریسواى س تارگذاری تَسطّا ریسواى تایذ لثل ا در ساخت ساسُ –

 . شَد ساسُ تلمی هی

ّا تارگذاری  در صَرت پارُ شذى ریسواى. ّا اس جٌسی اًتخاب شًَذ كِ در طَل تارگذاری پارُ ًشًَذ تْتز است ریسواى –

 . شَد ٍ پارُ شذى ریسواى تِ هٌشلِ اًْذام كل ساسُ است هتَلف هی

 

 


