
 

 

 مسکونیعمومی و  هایساختماندر انواع مختلف پله 

 از: اندعبارت گیرندمیقرار  مورداستفادهعمومی و اقامتی  هایساختماندر  معموالًکه  هاییپلهانواع 
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مواردی  در هاپلهاست. این  راستادر یک  سری پلهنوع پله است و شامل یک یا در بعضی از موارد دو  ترینسادهمستقیم.  یپله

 .باشد طوالنیکه فضای در دسترس باریک و  روندمیبه کار 

 

ن پله . ایشودمیعمومی و مسکونی استفاده  هایساختماناز انواع پله است که در  رایجنوع معمول و  پله یکاین . پا سگیپله 

پا  یهپل. اندجداشدهاز هم  مارپیچ یپلهتعدادی  یامخالف تشکیل شده است که با یک پاگرد  هایجهتمستقیم در  یپلهاز دو 



 

 

فضای موجود عرضی برابر با دو برابر عرض  کههنگامیسگ دارد.  پایبهکه شباهت  شودمینامیده  گونهاینبه این دلیل  سگی

 .شودمیاستفاده  پا سگی یپلهپله داشته باشد از 

 

. اندجداشدهاز از هم پله ب چشمیکمستقیم با  یپلهفاوت که دو ، با این تاست پا سگی یپلهاین پله شبیه به پله با چشم پله باز. 

باز بستگی به  یپلهچاه عرض . شودمیعمومی از آن استفاده  هایساختماندر  معموالًمعمول است و  یپله یک پلهاین نوع 

مستقیم با یک پاگرد یا دو پاگرد و تعدادی پله  یپله سری متغیر است. دو مترسانتی 120تا  60در دسترس دارد و از  فضای

 .شوندمیهم جدا است از  شدهدادهی که در شکل زیر نشان صورتبه

 

ک پاگرد ی واسطهبهاین دو سری پله  که طوریبه. گیرندمیسری پله به شکل زیر قرار ع از پله، دو در این نوبا ربع چرخش.  پله

 .شوندمیواقع  مربعی شکل عمود بر هم



 

 

 

، ورودی پایین هاپله. در این نوع از شوندمیاستفاده  معموالًعمومی  هایساختماندر  هاپلهاین . دوطرفه، ایدوشاخهپله 

ربع چرخش و نیم چرخش. در دو نوع دارند،  ایدوشاخهی هاپله. شوندمیبه دو قسمت تقسیم  هاپلهاست و در پاگرد  ترعریض

 مخالفباال در جهت  ردیفاما در نوع نیم چرخش، دو  دارندقائمه  یزاویه پایین ردیفبهنسبت باال  هایردیفنوع ربع چرخش، 

 .کنندمیحرکت 

 

 

 



 

 

این پله به شکل خمیده . شوندمیمسکونی استفاده  قیمتگران هایساختماندر  معموالًی هندسی هاپلهی هندسی. هاپله

. اندهقرار گرفتشعاعی حول مرکز انحنای خم  صورتبهکه  شوندمی دار ساختهپیچپله  صورتبهی آن هاپلهو تمام  شودمیساخته 

مهارت خاصی برای اجرا و طراحی  –ندارد  داریزاویهو هیچ کنج  کندمیانقطاعی ادامه پیدا  گونههیچهندسی بدون  یپله ینرده

 متر باشد. 1.75پله هندسی نیاز است. حداقل عرض این پله باید 

 

شعاعی  صورتبههستند  دارپیچ هاآنکه تمام  هاییپله. شوندمیساخته  R.C.Cاز چدن یا  معموالً هاپلهاین . مارپیچی هاپله

رکزی م یمیلهو متناسب با  ساختهپیش معموالً هاپله. اندشدهو به آن متصل  اندقرارگرفتهمرکزی عمودی  یمیله نسبت به

 .روندمیو همچنین در فضاهای محدود به کار  پله اضطراری عنوانبه هاساختماندر پشت  هاپلههستند. این 
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