
 

 

 یو فوالد یبتن یهامختلف پل یهابخش -هاپل یاجزا

، هاآنی فوالدی و بتنی باربر، انواع هاپل، زیر سازهسازه فوقانی،  مانند هاپلمختلف  یهابخشاجزا و در این مقاله در مورد 

 .شودمیبحث  هاآنی هابخشاهمیت، عملکرد و 

 پل هایسازهاصلی  یهابخشاجزا و 

 :شودمیسازه پل از اجزای زیر تشکیل 

 سازه فوقانی یا عرشه .1

 هاگاهتکیه .2

 زیر سازهاجزای  .3

 
 دال بتنی ایجادهپل  ینیمهمقطع  شکل: 

 هاپلاجزای سازه فوقانی 

( مرکب. این اجزا بر اساس نوع پل )چه بتنی یا فوالدی یا شودمی، خرپا و غیره تشکیل تیرشاهسازه فوقانی پل از دال عرشه، 

 ریزبه در اثر بارها  ایجادشدهبه انتقال نیروهای  بخش . اینکندمی. سازه فوقانی بار عبوری روی آن را تحمل کندمیتغییر 

 .کندمیکمک  سازه

 هاعرشه

که این  گیرندمیقرار  بزرگیا تیرهای  تیرهاشاه روی هاعرشه. شودمی نظر گرفته درجاده یا سطح ریلی پل  عنوانبهعرشه 

و  هاشمعاز  متشکل عمدتاًکه . کل مجموعه با یک فونداسیون عمیق شوندمی تکیه داده هاپایه رویخود نوبهبهتیرها هم 

 .شودمیپشتیبانی  است، کالهک



 

 

 

 هاپلدر  هایاتاقان 

اجزایی از  هایاتاقان. شوندمیمنتقل  زیر سازهصحیح و ایمن به  صورتبه هایاتاقانبه کمک  کندمیدریافت بارهایی که عرشه 

اعمال برای  زیر سازه. این انتقال در شرایطی که کنندمیممکن را  زیر سازهروی مصالح  بار یکنواختپل هستند که توزیع 

 .شوندمیمحسوب طراحی نشده است، بسیار ضروری  مستقیم بار

 

جهت طولی  در ه. این جابجایی در اثر نیروهای واردکنندمیفراهم  تیرهاشاه را برایجابجایی طولی  امکان هاپلدر  هایاتاقان

 طولی هستند. ایجاد نیروها در جهتو تغییر دما دالیل اصلی  جابجا کننده. نیروهای ناشی از بارهای شودمیایجاد 

موجود،  یفاصلهنگهداری،  مقداراز: بارهای وارده، هندسه،  اندعبارتبستگی دارد که  خاصی عواملانتخاب عناصر باربر به 

 و هزینه. وسازساختهای سترس بودن، اولویت طراح، رواداری، خیز و دوران، در دتغییر مکان

را  هاگاهتکیه. طراح باید آرایش شودمیو طراحی در نظر گرفته  هایاتاقانبرای انتخاب  ذکرشدهعوامل ام مبرای طراحی پل، ت

 یک سیستم مجزا در ساختمان پل در نظر بگیرد. صورتبه

 



 

 

 هاپل یزیر سازهاجزای 

 از: اندعبارت هاپل یزیر سازه دهندهتشکیلاجزای 

 هاپایه .1

 هاکوله .2

 دیوار برگشتیو  جناحیدیوارهای  .3

 پی .4

 هاپایه

 عنوانبه هاسازه. این شوندمیاستفاده  پیعرشه یا انتقال بار به خاک زیر  از پشتیانیبرای هستند که  یقائم هایسازه هاپایه

 .کنندمیعمل یی برای دهانه پل در نقاط میانی هاگاهتکیه

 پایه دو عملکرد اصلی دارد:

 پیانتقال بار به  .1

 مقاومت در برابر نیروهای افقی .2

قرار دارند،  خیزلرزه. در مناطقی که در نواحی شوندمیتنها برای مقاومت در برابر بارهای قائم طراحی  هاپایهدر اکثر موارد، 

 .شودطراحی  همبارهای جانبی  مقاومت در برابر که پایه برای شودمیتوصیه 

 هایستون. است شدهاستفادهپایه در موارد بسیار محدودی  . فوالد برای ساختشوندمیبا استفاده از بتن بنا  هاپایهبیشتر 

 .شودمیاستفاده  پل یپایه وسازساختفناوری نوین  عنوانبه هم فوالدی پر شده با بتن

 ایپایهنیروهای جانبی هستند.  معموالً. این نیروها کندمیبرشی در برابر نیروها مقاومت  یسممکان باک عضو قائم است که یپایه

 .شودمینامیده  خرک، است شدهتشکیلکه از چندین ستون 

 



 

 

 پل در ساخت هاپایهانواع 

 قاب وجود دارد. پیکربندیو  مقطع، شکل ایسازهبر اساس اتصاالت  هاپایهانواع مختلفی از 

  کرد بندیدسته ایطرهیا  یکپارچه صورتبه توانمیرا  هاپایه، ایسازهبر اساس اتصاالت. 

  یا مستطیل  ضلعیهشت، گرد یا ضلعیششتوپر یا توخالی،  صورتبهد نتوانمی هاپایه، مقطعبر اساس شکل

 .شوند بندیدستهشکل 

  ،شوند بندیدسته، سرچکشی یا دیوار خرکتک یا چند  صورتبهد نتوانمی هاپایهبر اساس آرایش قاب. 

 هاکوله

 زیر سازه. بارهای زنده و مرده ناشی از شوندمیپشت سازه استفاده  خاک داشتننگهقائمی هستند که برای  هایسازه هاکوله

 .کنندمیتحمل  هاکولهرا پل 

 

به موارد زیر وابسته  عمدتاً هاکولهروی . بارهای طراحی هم هستند هاآنناشی از خاک پشت تحت فشارهای جانبی  هاکوله

 است:

  شدهانتخاب کولهنوع 

  وسازساختروند 

 .دهدمیرا نشان  کولهاصلی  عملکردهایشکل زیر 



 

 

 

 وظایف اصلی –پل  وسازساختدر  هاکولهشکل: 

در درجه اول برای  هاکولهدیوارهای حائل دارند.  طراحی مشابهِ ضوابط هاکوله، شودمیکه در شکل باال مشاهده  طورهمان

 تمرکز بر روی پایداری کل سیستم است. ،. بیشترشوندمیمقاومت در برابر لغزش و واژگونی طراحی 

ناشی از نیروها یا بارهای  ازحدبیشباید بر مشکالت نشست نامتقارن و جابجایی  کوله پی. نیاز به توجه ویژه دارد هاکولهپی 

 .کندجانبی غلبه 

 .دهدمیرا نشان  هاکولهشکل زیر اجزای 

 

 هاکولهشکل: اجزای 

 



 

 

 جناحی و دیوار برگشتیدیوارهای 

. این دیوار نام دارند جناحیدیوارهای  ،شوندمیساخته  ریزخاکموجود در  خاکبرای نگهداری  هاکولهی که کنار هایسازه

 شود. ساخته کولهیکپارچه یا مستقل از دیوار  صورتبهد توانمی

 از: اندعبارتها بار پشت دیوار در هنگام طراحی باید سه بار در نظر گرفت. این برای

  پشت پرکننده خاکفشار 

  تراکم گیاهیسربار ناشی از بارهای زنده یا 

  شدهاشباعبارهای هیدرولیکی ناشی از شرایط خاک 

برای  هاپل ایسازه اعضای. بدین ترتیب گی داردتبسمقاومت آن در برابر فشارهای محرک زمین  به جناحیپایداری دیوار 

 .شوندمیدر حالت سکون طراحی و ساخته  خاکمقاومت در برابر فشارهای 

 

 روپیادهلبه یا  گارد ریلو نرده/  پناهجان

 شدهنصبدر باالی عرشه اعضا  . اینشوندمیساخته ایمنی  تأمینبرای برخوردار نیستند، اما  ایسازهپل از اهمیت  اعضایاین 

 کرد.د ندر جلوگیری از سقوط وسیله نقلیه از روی پل یا برای جداسازی جریان ترافیکی کمک خواهو 



 

 

 

 هاپل پی

 .شودمیزیرین ساخته  یالیهبه  برگشتیو  جناحی، دیوارهای هاکوله، هاپایه یکنواخت بار ازاست که برای انتقال  ایسازهپی 

 

تحلیل رفتن از به دلیل حرکت آب یا ی شستگ آب کافی عمیق باشد تا از یاندازهبهباید پل  هایسازهبرای  شدهساخته پی

 شود.جلوگیری قسمت زیرین 

 الدینغیاثمترجم: مسعود 
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