
 

 

 ساخت روگذرمراحل 

خصوصی و دولتی دارد، روگذر را  ایه بخشخت جاده در سال سابقه طراحی و سا 26بیش از  که (Dana M Dietzنا دیز )دا 

 .کندمیتعریف  گونهاین

 .بینیدمیاز روگذر را  اینمونه. روگذر معانی متعددی دارد. در شکل زیر کندمیاز باالی سطح یک جاده دیگر عبور  روگذر پلی است که

 

. شودمشخص می جناحی هایستونو  هاپایه موقعیت سپس پل( وشود )در مسیر ساخت می تعیینروگذر قرار  ترازاول از همه، 

شمع کوبی د و سپس به عمق مناسبی حفاری انجام شو استفاده شود، باید در ابتداجناحی از شمع  هایستوناگر برای پایه و 

 صورت گیرد.

 

د و ح تشکیل دهنده بستر فشرده شونباید حفاری در عمق مناسبی انجام شود، مصال، استفاده شودپی کم عمق  از در صورتی که

برای فونداسیون  ضخامتکم  یک دال بسیارتصویر زیر مربوط به  .شود و یا از بتن مگر استفاده سطح تسطیح در صورت امکان

 .داردی پل وجود شمع برای هر محل پایه 64ن پروژه . در ایشمعی است



 

 

 

 است. نشان داده شدهدر شکل زیر  پی کم عمق یک . تصویراستمیلگردها  قرار دادنبرای  یمحل این دال

 



 

 

 .شودمیریخته درون قالب  در قسمت زیرین پی و در سپس بتن

 

 .شودمیریخته  جانبی هایستونها و پایهسپس بتن 

 

 .شودمیساخته و اجرا  هاپایهسپس کالهک 



 

 

 

 .شوندمیاجرا  زمانهم جانبی نیز هایستونیا  هاپایه

 



 

 

 .گیرندمیار قردر جای خود  ،ایجعبه تیرهایشاهفوالدی و یا پیش ساخته، یا  تیرهایشاهدر مرحله بعد 

 

 دال بتنی است.ساخت عرشه با دال پیش ساخته و یا این مرحله 

 



 

 

 

 .شودمیگذاری عالمت و آمیزیرنگ  جادهکف  . همچنینشوندمیساخته و اجرا  هاریلسطح جاده و گارد ها، سپس، نرده

 (Nirma Universityدانشگاه نیرما )از مهندس عمران اللیت  روچیکا

 دارد.بستگی سازید، زیادی به نوع پل روگذری که می تا حد روگذرساخت پل 

 مراحل ساخت آن به شرح زیر است:بتنی هستید.  یک روگذر فرض کنید شما در حال ساخت

 و نوع فونداسیون مورد نیاز. مقاومت رو گذر تعییناک برای خ هایآزمایش-1

 حفاری-2

 و شمع کوبی هاشمعاجرای عملیات حفاری برای  در صورت نیاز-3

 هاشمعاجرای کالهک -4

 پل پایه-5

 ی پلکالهک پایه-6

 میراگرها-7

 دهانه در دو انتهای حائلدیوارهای  اجرای-8

 ساخت دال عرشه-9

 جاده سطح ساخت-10



 

 

 ، مهندس سازهرساگار کات

 شود:مراحل زیر انجام می طیساخت پل روگذر 

 روگذر ه ریزی برایبرنام-1

 ترازتنظیم -2

 گردد.طراحی پل روگذر با بارهایی که روی آن وارد می-3

 اجرای کار در پایان-4

 مترجم: محمد شاه محمدی 
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