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  به نام خدا 

 سازمان ملی استاندارد ايران با آشنايی

 وتحقیقتات استتاندارد مؤسسۀ مقررات و قوانین اصالح قانون 3مادۀ یک بند موجب به ایران صنعتی تحقیقات و استاندارد مؤسسۀ

استتاندارداا میتیسرستمی  نشر و تدوین تعیین، وظیفه که است کشور رسمی مرجع تنها 1331 ماه بهمن مصوب ایران، صنعتی

.دارد عهده به را ایران

بته92/6/29موسسهاستانداردوتحقیقاتصنعتیایرانبهموجبیکصدوپنجاهودومتینجیستهرتورا عتادیادار متور نام

غردهاست.جهتاجراابال92/3/29مور 33333/996سازمانمییاستانداردایرانتغییروطینامهرماره

مؤسستات و مراکت  نظتران صتاحب کاررناستانستازمان، از مرکب فنی اا  کمیسیون در مختیف اا  حوزه در استاندارد تدوین

تودیتد ، بتهرترایط توجته بتا و میتی مصادح با امگام وکورشی رود می انجام مرتبط و آگاه اقتصاد  و تودید  پژواشی، عیمی،

 و کنندگان،صادرکنندگانمصرف تودیدکنندگان، رامل نفع، و حق صاحبان منصفانۀ و آگااانه مشارکت از که است تجار  و فناور 

 میتی نویساستتاندارداا  پیش .رود می حاصل دودتی غیر و دودتی اا  سازمان نهاداا، تخصصی، و عیمی مراک  کنندگان، وارد

 پیشتنهاداا و نظراا ازدریافت پس و رودمی ارسال مربوط فنی اا  کمیسیون اعضا  و نفع ذ  مراجع به نظرخواای برا  ایران

.رود می منتشر و ایرانچاپ مییسرسمی  استاندارد عنوان به تصویب صورت در و طرح ررته آن با مرتبط میی کمیتۀ در

کننتد متی تهیته رتده تعیتین ضتوابط رعایت با نی  صالح ذ  و مند عالقه اا  سازمان و مؤسسات که استاندارداایی نویس پیش

،بتدینترتیتب .رتود متی منتشتر و چتاپ ایتران میتی استتاندارد عنتوان بته ،تصتویب درصورت و بررسی و طرح میی درکمیتۀ

 مییاستاندارد کمیتۀ در و تدوین 3 رمارۀ ایران میی استاندارد در رده نورته مفاد اساس بر که روند می تیقی میی استاندارداایی

.بارد رسیده تصویب به دادمی استانداردایرانتشکیلسازمانمیی مربوطکه

(ISO)استاندارد ادمییی بین سازمان اصیی اعضا  از ایران سازمانمییاستاندارد
9ادمیییادکتروتکنیتک بین ،کمیسیون1

(IEC)و 

3قانونی رناسی اندازه ادمییی بین سازمان
(OIML)2رابتط تنها بهعنوان و است

 کتدکسغتیایی کمیستیون 
3
(CAC)کشتور در 

 آخترین از کشتور، ختا  اتا  نیازمنتد  و کیتی رترایط بته توجته ضمن ایران میی استاندارداا  تدوین در.کند می فعادیت

 .رودمی گیر بهره ادمیییبین استاندارداا  و جهان صنعتی و فنی ،عیمی پیشرفتاا 

 و سالمت ،حفظکنندگان مصرف از حمایت برا  ،قانون در رده بینی پیش موازین رعایت با تواند سازمانمییاستانداردایرانمی

 از اجترا بعضتی ،اقتصتاد  و محیطتی زیستت مالحظتات و محصتوتت کیفیتت از اطمینتان حصتول ،عمتومی و فترد  ایمنی

نماید. استاندارد،اجبار  عادی رورا  تصویب اب وارداتی، اقالم یا/و کشور داخل تودید  محصوتت برا  را ایران میی استاندارداا 

 آن بند ودرجه صادراتی کاتاا  استاندارد اجرا  ،کشور محصوتت برا  ادمییی بین بازاراا  حفظ منظور به تواند می سازمان 

 ،مشتاوره زمینۀدر فعال مؤسسات و سازماناا خدمات از کنندگان استفاده به بخشیدن اطمینان برا  امچنین .نماید اجبار  را

 ومراکت  اتا آزمایشتگاه ،محیطتیزیستت متدیریت و کیفیتت متدیریت اتا  ستامانه گتواایصدور و ممی   ،بازرسی ،آموزش

 نظتام ضتوابط استاس بر را مؤسسات و اا سازمان گونه این سازمانمییاستانداردایران ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس

 آناتا عمیکترد بر و اعطا اا آن به صالحیت تأیید گوااینامۀ ،تزم ررایط احراز صورت در و کند می ارزیابی ایران تأییدصالحیت

 انجتام و گرانبهتا فیت ات عیتار تعیین ،سنجش وسایل  واسنجیکادیبراسیونس ،یکااا ادمییی بین دستگاه ترویج.کند نظارتمی

.است سازمان این وظایف دیگر از ایران میی استاندارداا  سطح ارتقا  برا  تحقیقاتکاربرد 

                                                 
1- International Organization for Standardization 

2 - International Electrotechnical Commission 

3-  International Organization of  Legal Metrology (Organisation Internationale de Metrologie Legale)  

4 - Contact point 

5 - Codex Alimentarius Commission 
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 یش گفتارپ

 پل-ساختهبتنیپیشمحصوتت"استاندارد کمیسیوناا "عناصر پیشنویسآندر توسطمربوطکه

اجالسکمیتهمییاستانداردمهندسیپانصدودامینتهیهوتدوینردهاستودرآفرینانآذرررکتکیفیت

،موردتصویبقرارگرفتهاست،اینکبهاستناد93/9/1323اا ساختمانیمور ساختمانومصادحوفرآورده

 تحقیقاتصنعتی3بندیکماده و استاندارد مقرراتموسسه مصوببهمنماهایران،قانوناصالحقوانینو

رود.،بهعنواناستانداردمییایرانمنتشرمی1331

تحوتتوپیشرفتاا مییوجهانیدرزمینهصنایع عیوموخدماتبرا حفظامگامیواماانگیبا ،،

مو تکمیلااستاندارداا مییایراندر برا اصالحو پیشنهاد که ار اینقعد ومتجدیدنظرخواادردو

ارائهرود انگامتجدیدنظردرکمیسیونفنیمربوطموردتوجهقرارخواادگرفتاستاندارداا بنابراین، .،

.بایداموارهازآخرینتجدیدنظراستاندارداا مییاستفادهکرد



 :منبعوماخی کهبرا تهیهایناستانداردمورداستفادهقرارگرفتهبهررحزیراست


BS EN 1505:2007+ A1:2012, Precast concrete products – Bridge elements 
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 عناصر پل –ساخته بتنی پیشمحصوالت 

 دامنه کاربرد هدف و  5  

تدوین استاندارداینادفاز بتنیپیشتعیینویژگی، کارخانهاستکهدراا عناصر در تودیدرده ساخته

رود.اا،ازجمیهعناصرعرره،بهکارمیساختپل

،اا جادها پلدربارند.کهعناصربتنیباوزنمعمودی،چهتقویتردهوچهپیشتنیدهردهمدنظرمی

روند.بهکارمیاا عابرپیادهاا راهآانوپلپل

دامنفردعناصرعناصرعررهرامل عناصرآجدارویالااکهامکانتشکیلعررهازآنهاوجودداردستیراا، ،

.بارندعررهمیبخشیازتشکیلدانده وعناصردارروزنه

ادفنشاندادهردهاند.پیوستبرخیازنمونهاا عناصردر

جنبهدوامنی درنظرگرفتهردهاست.

درکارخانهویامحلساختکهازررایطآبواواییپیشساختهتودیدردهعناصربرا مرجعیایناستاندارد

فرااممی است، محافظترده ناسازگار استکهاگرکند. کارخانهتودیدنشدهعناصرچنینفرضگردیده در

تودید کارخانهاابارد.چنینفرضردهاستکهمحلتودیدازعناصرند،کیفیتتودیدبهاندازهکیفیتبار

باران،نورخورریدوباددرامانبودهاست.

گیرد.میدرساختپلاامربوطاسترادربرعناصرمشخصیراکهبهکاربردایناا جنبهایناستاندارد

رادراا آبروااواتاقاا،طاق،حفاظگیراا،ضربهاا،بندآبااگاهاا،تکیهپی،پلپایهاا رمعایناستاندارد

گیرد.برنمی

 الزامیمراجع   2 

 ایران میی ایناستاندارد متن در حاو مقرراتیاستکه آنمدارکاد امیزیر است.به رده داده ارجاع اا

رود.استانداردمییایرانمحسوبمینترتیبآنمقرراتج ئیازاینبدی

بارد، رده ارجاعداده تاریخانتشار ذکر بهمدرکیبا صورتیکه تجدیدنظراا بعد آندر و اصالحیهاا

تاریخانتشاربهآنااارجاعدادهردهذکراستانداردمییایراننیست.درموردمدارکیکهبدونموردنظراین

یدنظرواصالحیهاا بعد آنااموردنظراست.،اموارهآخرینتجداست

:استفادهازمراجعزیربرا ایناستاندارداد امیاست

 ااویژگی–بتنآماده،6922استانداردمییایرانرماره2-5

2-2 EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-1: General rules and           

rules for buildings 

2-3 EN 1992-1-2, Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1-2: General rules — 

Structural fire design 

2-4 EN 1992-2:2005, Eurocode 2 — Design of concrete structures — Concrete bridges — 

Design and detailing rules 

2-5 EN 13369:2004, Common rules for precast concrete products  
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 اصطالحات و تعاريف 8 

رود:بهکارمیایناستاندارداصطالحاتوتعاریفزیردر

8-5  

 پل

یاخطوطارتباطی سازهمهندسیعمرانکهعموماجهتتحملباراا مربوطبهارتباطبینموانعطبیعیو

گیرند.مورداستفادهقرارمی
اا عابرپیادهاست.اا راهآانوپلا ،پلاا جادهااازجمیهپلاینتعریفراملتمامیانواعپل-يادآوري

8-2  

 دستگاه حمال

ااگاهگاهویاپایهپلکهوظیفهانتقالبارااراازعررهبهتکیها قرارگرفتهبینعررهویکتکیهدستگاهسازه

دارد.ااراویاپایه

8-  8   

 گاهتکیه

گاهانتهایییکپلاست.تکیه

گاهاا منعطفمشخصروند.گاهاا صیبوتکیهدرمواردمرتبطتکیهرودمی توصیه -يادآوري

8-4  

 پايه

گیرد.میانیپلکهزیرعررهقرارمیگاهتکیه

8-1  

 تنیدهپیش

.استیاتغییررکلکنترلردهبرسازهردهو/اثردائمیایجادردهبهعیتاعمالنیرواا کنترل
درمواردمرتبطانواعمختیفپیشتنیدگیبایدباتفکیکمشخصردهبارند.سبهعنوانمثالپیشکشیدگی،پس-يادآوري

اابااعمالتغییررکل. گاهکشیدگیباکابلاا،پیشتنیدگیدرمحلتکیه

8-6  

 بلندي طاق

 است.برا حرکتترافیکارتفاعآزادموجود
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8-7  

 پل پیوسته

.استا بدونپیوستگیسازه،باویاداانهاا میانیمجاورازطریقپییباسطحعررهپیوسته

8-3  

 صفحه کف

رودکهعموماکارمیهدرمحلبری  عنوانقادبدائمیبرا بتنهیحویاپیشتنیدهکهبصفحهبتنیمس

رود.دارتهوباعثایجاددالترکیبیمیریختهردهدرمحلسختردهبارد،نقشسازها انگامیکهبتن

8-3  

 پل يکپارچه

ندارد.گاهاامجاورویابینداانهنهاییوتکیهمیانیاا دربینداانهیدرزانبساطپییبدونایچ

8-51  

 ديافراگم

است.محل ردهدرساختهسختکنندهعررهعرضیسپیشساختهیا

8-55  

 کراس هد

است.عررهگاهتکیهعرضیدرمیانهویاانتها گاهتکیهتیر

8-52  

 لنگر افتادگی

است.سدنگرمثبت کفتاردنگرخمشیبادرنظرگرفتنتنشدر

8-58  

 لنگر خمیدگی

است.فوقانیسدنگرمنفی تاردنگرخمشیبادرنظرگرفتنتنشدر

8-54  

 مورب زاويه

است.وخطیعمودبرمحورطودیپل1زاویهبینکراساد

                                                 
1 - Cross head 
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 الزامات   4

 الزامات مواد  4-5

 .ایداعمالرودب،EN 13369: 2004استاندارد1-2بند

.مراجعهکنید EN 10080استانداردداروسیماابهآجبرا مییگرداا 

تنیدهراخراریدهویاباعثبادگیراانبایدفوتدپیشدرصورتیکهمحورفوتدپیشتنیدهمنحرفردهبارد،

مقاومتفوتد23بتنیگردد.مقاومتفوتدپیشتنیدهمنحرفردهنبایدکمتراز%عنصرایجادسورا مهمدر

 پیشتنیدهسادمبارد.

 تولیدالزامات   4-2

 کلیات  4-2-5

وزیربنداا تکمیییEN 13369:2004استاندارد9-2اد اماتبندبااابایدپیشتنیدهبرا پلعناصرتودید

 EN 13369: 2004استانداردردهدرارایهازمقادیرغیرمقادیرسایرپل،عناصربرا .باردمطابقتدارته زیر

ارایهردهبارد.

 کاربرد پیش تنیدگی 4-2-8-2

 کلیات  4-2-8-2-5

بوسییهاتصالمهارردهبارد،بصورتتدریجیانجامنگرفتهبارد،افتیادرصورتیکهانتقالپیشتنیدهکه

دگی،بایدباتوجهبهپیوستدبررسیرود.نیپیشت امانکوتاهردنفوتدااپسازانقالنیرو

 EN 13369: 2004استاندارد2-9-3-9-2بندردهدرارایهمقادیراندازهگیر ردهبایدمطابقمقادیرمحدود

بارد.

دستآوردنطولانتقالاستفادهگردد.هببرا گیر ردهنبایداندازهدغ ش

گردد.اا فوتد جداردهانجامنمیکابلاادرموردبررسی

 هاي جدا شدهکابل انتهايمحافظت   4-2-8-8

گرددتاانگامیدرآنازمادها نرماستفادهبهتراست،اا جداردهمحافظتردهاستکابلوقتیانتها 

طولکابلجداردهکهباتیرکوتاهنشدهاستمحافظتانتهاراتخریبنکند.،دادادامهمیخ شکهتیربه

مواقعیکهاینپورشنرمسرودتوصیهمیامچنین در ا ازفوم  مهره دراا فوتد کابلبعنوانمثال،

.نی استفادهگرددگیرندمیداخلدیافراگمقرار

 الزامات محصول نهايی  4-8

 هاي هندسیويژگی  4-8-5

 هاي محصولرواداري  4-8-5-5

رود.عنوانابعاداندسیدرنظرگرفتههبباید،EN 13369: 2004استاندارد1-1-3-2بندانحرافمجاز

.رودبهکارمی1،اطالعاتارائهردهدرجدولا برا تیرااوتیراا جعبه
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کهدرامانطوراختالفبینمقادیرواقعیساندازهگیر ردهحد ،مقادیر1ردهدرجدولارایهانحرافمجاز

بارند.انحرافمجازایچیکازمینشاندادهردهدرنقشهاا طراحیردهاست ومقادیرتئور بیان3بند

میییمتربارد.3بُعداانبایدکمتراز

 مراجعه شود( 5)به شکل مجازانحرافات  -5جدول

 انحراف مجاز بعد

h913/9±بمراجعهرود -1بهرکل،V1کجبودننسبتبهعمودس

 سارکداممرتبطبارد a 99/9 یا b 99/9 پمراجعهرود -1بهرکل،V2کجبودننسبتبهافقس

h913/9±تمراجعهرود -1،بهرکلgقائمبودنس

⁄     ارجاعبهمحورتئور  انحرافجانبیسبا  

انحنایارکمدادنسباارجاعبهمقداراعالمردهکهبادرنظرگرفتنسن

رودوتاریخچهبارگیار عنصرارزیابیمی

 مقداراعالمردهیا    
   ⁄ 

سارکدامب رگتربارد 

 
 ابعاد و انحرافات پايه -5شکل
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 هاملحقات و حفرهانحرافات مجاز   4-8-5-2

درنقشهبایداا ا آننهراملرفتارسازهادبتهترج ئیاتدقیقسوااحفرهومیحقاتمجازدرموقعیتاتانحراف

موجودبارد.تودیدکنندهاا 

حفرهیامیحقاتیازبرا یکدبایmm39مقدار،انحرافمجازبهصورتعدموجودمشخصاتفنیمختیفدر

فرضرود.منفرد

فرضرود.mm3± دبرا یکموقعیتمشترکدریکگروه،انحرافمجازبای

 حداقل ابعاد  4-8-5-8

طبقاستاندارداا موردنیازپورشمقادیربارعایت ،ا وسییهمحاسباتسازهها بحداقلابعاداعضا سازه

EN 1992-1-1وEN 1992-2 رودتعریفمی،استاندارداینو.

می-يادآوري توانباسفارشمشتر وبرطبقمقرراتمییودرنظرگرفتنمالحظاتزیستمحیطیوآبوابعادب رگتررا

 .اواییمشخصمیرود

 مشخصات سطح  4-8-2

بررسیعیوبظاار مانندخیلوفرج،بهمنظورپیشساختهدرزمانقادببردار عنصرظاار اراا جنبه

موردبررسیقرارگیرد. EN 13369: 2004 استانداردبایدطبقعیوبسطحی،ترکوغیره

عیوبکماامیتتررامیتوانبعدازانتقالبهقسمتپیشتنیدهترجیحابااستفادهازمالتغیرقابلانقباض

یاپیشتنیدگی،بعدازتمی کار سطحیناحیهمعیوب،اصالحکرد.

ازاا عمودیترک انتقالرناساییمیروندوعرضآنها عمودبهجهتپیشتنیدگیکهقبلاز تقریبا  ا

mm9/9نبایدبهحسابآورد.کند،تجاوزنمی 

باید پایین بالبات سطوحویادبهتیراا سطوحخارجیمتربرا مییی 3سمترمییی 3عمیقتراز اا گود 

استفادهاز پررود. مناسبکهدارا مقاومتکمترازمالتبا حالبهارمقاومتبتنپیشتنیدگینبارد،

نشانداندهتراکمضعیفبتنبارد.دراینموردواگرمشتر میتواندmm13 اا عمیقترازوجودگود 

افتد.میاا فنیمسادهومی اناامیتآن،اتفاقاجازهدادتعمیرفقطبعدازارزیابی

قابلقبولدراا سطحیبیشازحد،وجودحفرهویارکستهدبهاا ،کرموردندرصورتعدمعناصرظاار

بررسیرود.موردبهموردترکرودتوصیهمی نظرگرفتهمیروند.

کنترلکیفیتتعریفردهوامهسامانهاا تعمیرآندراا سطحیامراهباروشاا بازرسیویژگیروش

راملمیرود.نیپیش را خریدار  مشخصاتفنیخا سیا و توضیحکاملازازاا یکنمونه برا آرناییبا

.رودمراجعهEN 13369: 2004استاندارد6کنترلکیفیکارخانهبهبندسامانه

 مقاومت مکانیکی 4-8-8

 کلیات  4-8-8-5

کاررود.هبازیربنداا تکمیییزیربدامراهبایEN 13369: 2004استاندارد3-3-2بند
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 حداقل آرماتور برشی   4-8-8-2

 جان حداقلآرماتورگیاردارا فقطاج اییکه برریبرا بالو EN 1992-2: 2005 اندارداستمطابقبا

یابایابدونرویهواا صیبوتیراا درجاکارروند.تنهایکاستثنابرا دالهاابدرعررهپلدبایاستند

داردکه خا مورددرخواستمشترطراحیتحت میوجود داده دراجازه کاربرداا خا و کهدر رود

کاررود.هاا سبکیاعابرپیاده باا مخصو ماریندینامیکیسپلضریبررایطکااشیافته

 اي انتقال دهنده برشدرزهاي سازه   4-8-8-8

بینقطعاتپیشساختهوبتندرجاانتقالسازهدرزاا عناصر،اا برا تعریفویژگی ا کهبرشطودیرا

کنند.برآوردهواد اماتاضافیزیرراEN 1992-1-1: 2004 استاندرد3-9-6دبندداندبایمی

دربرشانتقالبرا نباید EN 1992-1-1: 2004استاندارد3-9-6بندبراساس "بسیارصاف"رابطاا انواع

گرفتهروند.نظر

مرحیهدومبتنکهدرآنبهسطحسطح،طبقهبند دردومرحیهریختهردهبتنسطوحبیندرزاا برا 

.اعمالمیرودردهریخته

بندوتنشبرریمطابقباEN 1992-1-1: 2004استاندارد93-6مقاومتبرریدرواحدسطحبهوسییهمعادده

محاسبهمیرودکهدرآن:EN 1992-2: 2005 استاندارد6-9-3

ویااادانهقطرازحداکثرمتریاکمترمییی99کمترازتماسپهنا کهدرآنسطحتماسازمناطقی-الف

 .رودبایددرنظرگرفتهناستmm39فوقانیکمترازعمقحداقل

 رود.میاعمال EN 1992-2: 2005استاندارد3-9-6بندخستگیبرا تأیید،تکرارروندهتحتبار-ب

آزادوبدوندبه.درنظرگرفتهرودبایدآنناریازتنشبرریمهماست،تفاوتانقباضیکهدرآن عناصردر

 .توجهخا استنیازمندآرماتوربند ازکممقدارباویاتقویت

طورکهدررکلامانبهعنوانمثال،احاطهردهپیشساختهدرعنصربهطورکاملدرجابتنانگامیکه

موردمحلتماسدرسراسرآرماتورحداقلبارد،  C ⋅ fctd3/9 سکمترازتماسیتنشدیدهمیرودو1-ادف

.بایدارائهرودساختهپیشعناصردربالبرشعمود وبرشبرا آرماتورحداقل ت.نیازنیس

 مقاومت و واکنش در برابر آتش  4-8-4

بیانردهدراا روش،استمناسبررایطخا بهددیلویاموردنیازاستآتشمقاومتدربرابروقتیتایید

.اعمالرودباید EN 13369: 2004استاندارد2-3-2بند

 هاي آکوستیکويژگی  4-8-1

.نیستمرتبطپیشساختهپلعناصرمعموتبا

کارمیرود.هبEN 13369: 2004استاندارد3-3-2مرتبطبنددرموارد

 هاي حرارتیويزگی   4-8-6

.نیستمرتبطپیشساختهپلعناصرمعموتبا
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کارمیرود.هبEN 13369: 2004استاندارد6-3-2درمواردمرتبطبند

 دوام   4-8-7

بهکاررود.دبایEN 13369: 2004استاندارد3-3-2بند

است.ردهارایه حدرپیوستررایطمحیطیراانما 

عناصربرا اااف ایشدادهرود،کهروادار درنظرگرفتنبرا  (Δc)حدمجازبایدتوسطبتنپورشحداقل

وکارکنانمهارتاستانداردبستهبهمیییمتر mm19 ≤ Δc ≤ 3درمحدودهآنراتوانمیپیشساخته

.کردفرضکنترلکیفیت

 ساير الزامات   4-8-3

کاررود.هبدبایEN 13369: 2004استاندارد3-3-2بند

برا جیوگیر ازخوردگیا اا ویژهمراقبتبایدانبارروند،وت ریقکششقبلازپیشساختهعناصراگر

.رودانجامااسییوآبدرداخلونفوذااکابل

 هاي آزمونروش  1

 هاي بتنآزمون  1-5

EN 13369 ایرانواستاندارد6922استانداردمییرمارهاا مشخصردهدربتنازطریقروشآزمون

.کرداستفاده EN 206-1 استانداردمشخصنشدهبایدازدراستانداراا میکورکهبرا موارد انجاممیرود.

 هاي سطحگیري ابعاد و ويژگیاندازه  1-2

 کلیات  1-2-5

انجامخواادرد. EN 13369استاندارددرهبیانردروشبهموردنیازاستابعادگیر اندازهکهموقعی

ثبتواینزمانپسازبتنری  انجامداداستاندارددریکزمانراگیر اندازهتودیدکنندهبهتراست را

کند.

بهامانصورتکهدرترجیحاعناصرگیر اندازهدرانجامرود؛افرادواجدررایطبایدتوسطااگیر ایناندازه

ااگاهتکیهآرایشاثرات،نباردپییرامکانموضوعایناگرااقرارگیرندگاهگیرندرو تکیهسازهاصییقرارمی

.درنظرگرفتهرودباید

 تیرها  1-2-2

مراجعهرود.1رکلبه

گیر بایدباانحرافرود.اردواندازهدراردوطرفانجاممیگیر طولدروسطارتفاعتیرواندازه ،Lسدرازا

مجازمطابقتدارتهباردسمگراینکهطوردیگر مشخصردهبارد .

گیر ردهدرارمقطعبایدباانحرافمجازمطابقتدارتهبارد.ارتفاعاندازه ،hسارتفاع

عبایدباانحرافمجازمطابقتدارتهبارد.گیر ردهدرارسطحمقطمقادیراندازه ،a,b,cسپهنا
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گیر ردهدرارسطحمقطعبایدباانحرافمجازمطابقتدارتهبارد.مقادیراندازه ،m,sسعمق بال

گیر کنید.ارب،دراردوانتها تیرواردوطرفآناندازه-1رامطابقرکلv1، کج بودن نسبت به قائم

باانحرافمجازمطابقتدارتهبارد.گیر منفردبایداندازه

گیر منفردگیر کنید.اراندازهپ،دراردوانتها تیراندازه-1رامطابقرکلv2،کج بودن نسبت به افق

بایدباانحرافمجازمطابقتدارتهبارد.

انحرافمجازمطابقتدارتهاا افقیقرارداید.قائمبودندرارمقطعبایدباگاهتیررارو تکیه،قائم بودن

تمراجعهرود .-1باردسبهرکل

گاهدرباتواا افقیقرارداید.خطوطمستقیممتصلکنندهمحورتکیهگاهتیررارو تکیه،انحراف جانبی

اندازهبگیریدسساختهازآنپایینتیررادرنظربگیریدوانحرافحداکثرخطوطمتناظردرعنصرپیش بهاارا

انحرافاتنسبتبهخطمحور تئوریکخواادبود  برا تیراا خمیدهطراحیرده، اردوطورمشخص، .

عنصربایدازتابشمستقیمنورخورریدبرا اجتنابازگیر بایدباانحرافمجازمطابقتدارتهبارد.اندازه

خمردنناریازگرما،محافظتدارتهبارد.

اا افقیقرارداید.فاصیهحداکثرزیرطاقتیرراخطمستقیممتصلگاهتیررارو تکیه،خمیدگی يا افتادگی

تکیه محور اندازهکننده موقعیتگاه از فاصیه طراحیرده، خمیده برا طاق مشخص، طور سبه گیر کنید

خواادبود .تئوریکطاقتیر

مراجعهرود.EN 13369: 2004،بهاستانداردنشدهبیانمشخصاتسطحوابعادبرا 

 ساير عناصر 1-2-8

رود.بهکارمیEN 13369: 2004برا عناصرغیرازتیراااستاندارد

 وزن محصوالت  1-8

رود.بهکارمیEN 13369: 2004استاندارد3-3بند

 انطباق ارزيابی  6

بازرسی" D.4جدولدر .اعمالرودباید EN 13369: 2004استاندارد Dپیوستاا بازرسیوروش6بند

اا پیوستدایناستانداردبارد.کنترلبایدحداقلرامل "نهاییبازرسی"9بند،"محصولنهایی

 گذاري و برچسب گذارينشانه   7

بهکاررود.دبایEN 13369: 2004 استاندارد3بند

  مستند سازي فنی  3

ازاا برا پل رده ساختهپیشعناصرساخته مستنداتمستندات، رامل باید  استاندارد Mپیوستفنی

EN 13369:2004 بارد.
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 یوست الفپ

 )اطالعاتی(

 نوع شناسی

 هدف 5 -الف

جامعاینپیوستاگرچهارائهردهاست،اینپیوستاستاندارددراینتحتپورشعناصراا ازنمونهعضیب

.نیست

بهکاربرد.ساختپلدررامیتوانساختهپیشعناصرانواعدیگر

 ايساخته به عنوان عناصر سازههاي با تیرهاي پیشعرشه 2 -الف

:نشاندادهردهاست 1ادفدررکلپلاااستفادهردهدرپیشساختهتیراا ازانواعبعضی

 ؛a-1تیراا مستطیییسرکلادف-الف

 ؛ b-1ادفسرکل Tیادوبل Iتیراا -ب

 ؛ c-1ادفسرکلTTتیراا -پ

 ؛باویابدونب رگردگیپایه d-ادفرکلس Tتیراا -ت

 ؛ f-1ورکلادفe-1معکوسسرکلادف Tتیراا -ث

. h-1وادفg-1ادفرکلسرکلvرکلو Uتیراا -ج




 و بتن ريخته شده درجاساخته پیش هاي تیرهايبعضی نمونه - 5شکل الف
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رود:اا زیرحاصلمیانواععرره

 ؛9ساخته،تکمیلردهبادالریختهردهدرجاسرکلادفتیراا پیش-الف

 ؛3رکل،تکمیلردهبادالریختهردهدرجاسرکلادفUیکیاچندتیر-ب

 ؛2،تکمیلردهبادالریختهردهدرجاسرکلادفا تیراا چندتکه-پ

 ؛3رکل،تکمیلردهبادالریختهردهدرجاسرکلادفTتیراا -ت

 ؛6،تکمیلردهبادالریختهردهدرجاسرکلادفساختهتوخادیتیراا پیش-ث

 .3سرکلادفساختهبدونرویه،ا پیشعناصرجعبه-ج

اندسبهبندرفتهری  درجادالبهکراتبهکاردرانواعازادفتاپ،صفحاتکفنازکبهعنوانقادبثابتبتن

مراجعهرود .6-ب






راانما:

:دالریختهردهدرجا1

ساختهسیاقادب پیشعنصر:9

 

 ساخته با دال ريخته شده درجاتیرهاي پیش - 2شکل الف
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راانما:

:دالریختهردهدرجا1

ساختهپیشتیر:9


اي منفرد يا چندگانهجعبهتیرهاي شاه  8-شکل الف







راانما:

:پیوسته1

:دالریختهردهدرجا9

ساختهپیشتیر:3

ریختهردهدرجا

ساختهعنصرپیش
تیر چند تکه، دال ريخته شده درجا  -4شکل الف
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ریختهردهدرجا

ساختهعنصرپیش
 ساخته، دال ريخته شده درجاتیر پیش - 1شکل الف









راانما:

آرماتوربند عرضی1

ساختهعنصرپیش9

ساخته توخالیتیرهاي پیش  -6شکل الف
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ساخته بدون دال ريخته شده درجااي پیشعناصر جعبه  -7شکل الف


 تیرهاي توپر 8-الف

ریختهردهاا ،باکییداا برریطودی،تکمیلردهبادالکاملساختهرو داانهاا پیشاابادالعرره

اا اا توپرمعموتبرا داانهدالروند.کشیدگیعرضیساختهمیباپسساختهیاپیش 3سرکلادفدرجا

روند.کوتاهبهکارمی



برشکنار 


ریختهردهدرجا

ساختهعنصرپیش


سطحمقطع

راانما:

آرماتوربند عرضی1

ساختهپیشعنصر9

 دال توپر - 3شکل الف
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 هاي چندتکهعرشه 4-الف

-ساختهکوتاهکهمعموتدارا عرضیمساو کلعرضعررهمیاا ساختهردهازچندقطعهپیشعرره

 .2-اند،استندسرکلادفبارند،وبادرزاا عرضیعمودبرداانهبهاممتصلرده








ریختهردهدرجا

ساختهعنصرپیش

 ساختهقطعه پیش -3شکل الف
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 پیوست ب

 )اطالعاتی(

 هاهاي ساخته شده با تیرها و دالعرشه

 هدف 5-ب

ساختهبهعنوانعناصرمقاوماصییسیعنیانواعبیانردهدرپیوستاا دارا تیراا پیشپیوستعررهاین

گیرد.ادف رادربرمی

 ابعاد در ناحیه باربري  2-ب

سباربر درتمامعمق ودررکل1بدررکلپیشساختهتیراا باربر ناحیهبرا پیشنهادابعادحداقل

.نشاندادهردهاست نیمهدرزاا 9ب

   اند.هدرنظرگرفتهردقابلپییرشاا روادار ونهبهعنوانمشخصاتطراحیبهعنوانابعاداین

اا پوستهپوستهردنایمنیدربرابربرا اطمینانازخا ج ئیاتوردنآفراامنیازبهفوقانحرافازمقادیر

.بتنمیباردمحیی

درزاا  سرکل ب9بنیمه نگهدار  و دوام مشکالت به منجر است ممکن   وه بازرسی مشکالت ددیل

اجتنابرود.ااازآنامکانحدتاداا باررودوبایجا جابه

سطحبرا اطمینانازتیرقسمتزیرینبایددریکحفره،3%بیشترازطودیریبباتیراا وجوددرصورت

.رودرعایتبتنپورشحداقلحفرهمنطقهدر رودد.توصیهمیتکیهگاهتعبیهروافقیدرتحمل

 تنیدگیانتقال پیش  8-ب

دبای EN 1992-2: 2005استاندارد19-3وبندEN 1992-1-1: 2004استاندارد3-19-3و9-19-3بنداا 

کاررود.هب

رودکنترلانتقالتوصیهمی،قراردادهردهااجانعمودازصفحهدرخارجگیتنیدپیشتاندونانگامیکه

.مهماسترکلUوا جعبهتیراا مانندخیییعریضعناصربرا اینامربهویژهافقیانجامرود.

هاگاهدر تکیه آرماتورهاي اصلیمهار   4-ب

درانتها تیرااطولمهار کافیبایدفراامرودتااطمینانحاصلرودکهنیرواا افقیکهازمکانی مبرش

وسییهیالبرریتحملمیروند.هانتقالیافتهاندب

موثرمهاربخشیازرود،اطمینانحاصل  تنیدهپیشستیراا پیوستگیتوسطگیتنیدپیشانتقالانگامیکه

ارزیابیمورد EN 1992-1-1: 2004استاندارد3-9-19-3و9-9-19-3طبقبنداا توانرامیتنیدگیپیش

موردبهبایدبالاستضخامتبیشترازجانکهدبهدریکفاصیهازقراردادهرده ااتاندونییآکار.قرارداد

.تأییدرود،مورد

بهاندازهکافیتقویتکنندهفوتدمهار بهتراست،نباردکافیتنیدگیپیشردهتوسطاا ارائهنیرو اگر

.اضافهرود
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مترابعادبرحسبمییی


 

 ابعاد در ناحیه تحمل بار- 5شکل ب
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مترابعادبرحسبمییی


راانما

رکلجایگ ینتیر:1
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 در مورد درزهاي نیمه ابعاد در ناحیه تحمل بار -2شکل ب

 تغییر شرايط گیرداري بعد از اعمال بارها  1-ب

گیردار ررایطدرتغییر معرفیگیردار اضافی، با یادائمیباراا برخیازاعمالپساز ،تنیدگیپیشو

بهخ شاا ناریازرکلتغییربهعیتااگاهتکیهواکنشواودیهتنشدرقابلتوجهیتغییراتممکناست

 "گامبهگام"محاسبات  "بایامناسباا نظر مدلبااستفادهازبایدموضوعاین.کندایجادتاخیرافتاده

.ارزیابیرود

صورتپیشساختهباقراردادنانتها هکهبتنیدهپیشتیراا ازداانهدویاچندمتشکلازپلنمونهیک

.باردمی،تیراادریکدیافراگمدرجایادرتکیهگاهساختهردهاست

 انتهاي اريب  6-ب

پیش تیراا  انتها  بودن جاییاریب تی  نوک اا  گوره در را مشکالتی رکلتنیده که گیر  ااترک

باعثمی تنشپیشخردتواند انتقال حین در ردن امابشود.تنیدگی، نیست مهم ا  سازه نظر از اگرچه

 .3-بااازآناجتنابمیرود.سرکلنامطیوببودهوباگردکردنگوره

اگردیافراگمدرجاوجوددارتهباردعمومانیازنیستکهانتها تیرااباامانریبپلرکلدایروند.کافی

اا باتترتزماستکهکهانتها تیرااری  روند.برا ریباستکهدیافراگموعررهباریبمناسببتن

روند.برا محدودکردنضخامت سهدیافراگماریباجرا یا برا پورشکلمقدارزاویهقادباگرچهدو دار

ریبکافیاست.

انتها اریبآرماتوررودتوصیهمی اابهصورتنرمالدرمحورتیربهصورتمربعیقرارگیرند.درتیراا با

تنهادرانتها تیراریباجراگردند.بهتراست

سطوحدرتماسبهتراست،تنیدگیعرضیپیشواستفادهاز درجه 99بیشازسمربوطموربزاویهدرصورت

.روندداراجرادندانه

 طرح عرشه  7-ب

درنظرگرفتهرود.ساختآندرعررهوعمقدرطراحیبایدتیراادرخی اااا بینتفاوتوخی اا

درنظرگرفتهرودرااکاراا زیرکمککنندهخوااندبود:بهعررهوسییهنقییهاگربرخوردیک

 .کردبامالتپررااادرتیراابینزیرطاقدرزاا بتوانتیراارابهروریآرایشکنیدکه-الف

 سازهعررهدرنظربگیریدتادرمقابلنیرواا جانبیمقاومتکند.دیافراگماا مختیفدر-ب

 .کنیداافراامتیراادرتکیهگاهمهاراا جانبیبرا -پ
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نما:

پالن:

راانما:

دیافراگم1

دالعرره9

تیر3

سورا جاندرانتها تیر،برا آرماتوربند دیافراگم2

گردکردنانتها تیر3



 هاي تیزگرد کردن انتهاي گوشه -8شکل ب
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 پپیوست 

 )اطالعاتی(

 هاکاربرد صفحات در پل

 کلیات  5-پ

استانداردمطابقطراحیردهاا پلعررهبهعنواناج ا بتنیساختهپیشصفحاتکاربردبهپیوستاین

EN 1992-2 میپردازد.استتیراا فی  ویاتنیدهپیشیابتنمسیحتیراا اصییپلباکهساختار،

:ممکناستصفحاتکف

اا کامپوزیتییکطرفهیادوصورتترکیبیدردالهکهبابتندرجابعناصر عنوانقادبعاد یاهب-الف

 گیرند.مورداستفادهقرارمی،طرفهعملمیکنند

 اا موقتمیانینصبمیروند.گاهبایابدونتکیه-ب

.باردمیییمتر69ا ازصفحاتکفمورداستفادهدرپلاانبایدکمترازضخامتدرارنقطه

.باردداردندانهیازبرامیشهبایدپلاااستفادهدرموردکفصفحاتسطحباتیی

 آرماتورهاي اتصال  2-پ

حداقلمقدارآرماتوردوبایازطریقمحاسباتبهدستآید.دآرماتوراا اتصالبینصفحاتکفوبتندرجابای

cmاتصادی
2
/m

باتییکفبرا تضمیناتصالبینصفحاتکفودالدرجارعایترود.رویهدر2399

یادالکلضخامتبرابر 3بیشترازنبایدآرماتوراااتصالویاربکهتیراا محورخطوطفاصیهبینحداکثر

mm699، تیراا برا جیوگیر ازبرخوردآرماتوراا عرضیباموضوعاین  بارد.باردکمترارکدامکهس

مشبکحمالتزماست.

رود.بند سادهاستندبهکارنمیااییکهدارا قادباینبندبرا کف -یادآور 

 اتصال به تیرها  8-پ

می رکلپتوصیه اجتنابرودسبه باید تیراا عرره صفحاتکفبه پیوستگیبتنقسمتیاز از 1-رود

مراجعهرود .

سازگارباپیشخی تیربرا اطمینانازباربر صحیحبارد.رودعرضصفحهکفتوصیهمی

وگاهروددرخصو ریبعرضیتگیهتوصیهمی بارگیار گورهاا برا جیوگیر از بادشتکباربر یا و اا

سبهرکلپ  2-ری شمالتمایعفراامرود. برابرمقاومتمراجعهکنید . بهددیلباربر ازدستدادندر

فراامرود.امچنینبایدکفصفحاتدغ ش

درتاییدبرشطودیبینتیراا،رودتوصیهمی     بدونتوجهبهطولwjس درزعرضخادصدالکامپوزیت،

. مراجعهرود3پرکلبهفرضرود.سن دیکانتها صفحهگاایصفحهکفرو تیرتکیه

مرحیهنصبطولتکیه در اگر از استیکتکیهmm29گاایموثرصفحهکفکمتر بهتر موقتبارد، گاه

ن دیکانتها صفحهفراامرود.
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اگرانتها فوتداا پیشتنیدهدرصفحهکفبابتندرجاپوراندهنشودبایدازآنهامحافظترود.

 اتصال بین صفحات کف مجاور  4-پ

کنندپلعملمیطودیمقاومتدرصورتترکیبیهباتیراابکفصفحاتانگامیکه مکانیکیپیوستگی،

.نشاندادهردهاست 9پدررکلبهعنوانمثال.ازطریقاتصالتضمینرودبایدآرماتوراا صفحهکف

رافراامصفحاتقراردادهردهدرآرماتوراا عرضیپایینیبرا خوردگیکافیدربرابرپورشبایدمفاصل

 آورند.




سطحمقطع-ادف

 

 
 پالن-ب

 

 طرح صفحات کف تیرها -5شکل پ
 

 

 

 

 

 اي از درز بین صفحات کف عمل کننده در ترکیب با تیرهانمونه -2شکل پ
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 ابعاد برحسب میلیمتر

 
 

 (wjعرض خالص درز) 8-شکل پ
 

 

 

 

 

راانما:

مالت1



 دار طرح صفحات کف شیب -4شکل پ
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 تپیوست 

 )اطالعاتی(

 هاي پلپیوستگی عرشه

 هدف 5-ت

رادراا پیوسته پلسپایهعررهوبیناا پیوسته وسعررهداانهبیندرزاا حیفاا روشپیوستاین

.گیردبرمی

 هاي پلپیوستگی عرشه 2-ت

برخیاز رود.میبهکارتنیدهپلرادربرگرفتهاست،پیوستهکهتیراا پیشعررهدرحیفدرزااچندروش

.امکانپییراستدیگرنی ،انواعنشاندادهردهاست6تتا1تدررکلانواع

فرااممیآورد 9و 1انواع رامیتواناا پرا ینهتکیهگاهاستفادهاز،امچنین .پیوستگیکاملتیراارا

.حیفکردویادادکااش

.فرااممیآوردپایهپلراباتیرااپیوستگیکامل3نوع

اابهعنوانفراامنآپیوستگیدالردهوتیرااباتکیهگاهسادهطراحیمیروند.سفقطباعث6و2،3انواع

کنندهپیوستگیج ئیتوصیفمیروندچراکهدرآنتنهادالعررهپیوستهاست .

 هاگاهدر تکیهخمشی  لنگرهاي 8-ت

گاایبرا تمامناحیهتکیهرودبهوجودآید،توصیهمیااپیوستگیگاهرماتوربند عاد درتکیهآوسییههاگرب

هبارااییکهبعدازپیوستگیبناریازخمشیدنگراا عنوانبتنمسیحدرنظرگرفتهرود.هخمشیبدنگراا 

بهتراستخ شناریازبارتوزیعمجددبراثراثراتدرنهایتیدوآوجودمی ترکمقطعسختیبراساس،

گردد.محاسبهخورده

 هاگاهافتادگی درازمدت در تکیهلنگرهاي  4-ت

خمشیدرمحلاتصال،دنگریک،اا پیوستهحتیدرغیابباراا متغیربینداانهتاخیر گیردار ددیلهب

یدودرغیراینصورتخمردگیآوجودهبدادگیرکمممکناستتنیدگیبرباراا دائمیغادببارداگرپیش

اا تحییلخ شقابلانجاماست.خمشیتاخیر بهوسییهروشدنگرارزیابیآید.بهوجودمی

مراجعهکنید.EN 1992-2:2005استاندارد1-6گاهبهبنددرتکیهبرا جیوگیر ازرکستترد

توادیدقیقبند زمانوبتنتغییررکلدررابطهباخوا درمرحیهطراحیعدمقطعیتبهددیلبااینحال،

توجهیبامحاسباتدارتهبارد.قابلتفاوتممکناستدرسازهخ شوانقباضازواقعیاثراتساختوساز،

 SLSدرخ شوانقباضباتوجهبهتوزیعمجددباراثراتازپوریچشمدادگی،ناریازرکمدنگراا درمورد

باتوجهبهترکخوردگیبرا کنترلاا میانیگاهپایینتکیهدررماتورتقویتیآمقداروردنیکآبافراامو

اعمالمحدوددامنهدرروشسادهایناریبعررهبرا مجازاست..EN 1992-2 : 2005استاندارد9-3-3بند

:بهررحزیراستومیرود
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 .نسبتابعاداربه:º99 ≤ریب -الف

.1کمترازنسبتابعاد:با º99≤ریب≤º29-ب

 .تعریفردهاستعررهوسعتبهاریبنسبتطولعنوانبهسبتابعادن






 

راانما:

زیرطاقممکناستبازیرطاقتیرترازرود3کراساد1

ساختهتیرپلپیش6تیرمدفون9 

دالدرجاباآرماتورپیوستگی 3     آرماتورپیوستگیبات 3

آرماتورپیوستگیپایین 2

اا تیپ:گ ینه

استند.اا موقتعمومابدونفونداسیونرمعگاهتیراا نصبردهدرتکیه-1

اا ثابتدریکخطمنفرداستند.گاهتکیه-9

اند.آرماتورپیوستگیدردالودرباتوپایینتیراا پلفراامرده-3

خمکردنآرماتورمعموتمشکلنیست.-2

 مطمئنبارد.روداتصالتیراابهکراسادبهحدکافیتوصیهمی-3



 درجاي عريض يکپارچهکراس هد  -5جزئیات پیوستگی نوع - 5شکل ت
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راانما:

ساخته:تیرپلپیش3کراساد:1

:دالدرجاباآرماتورپیوستگی6:تیرمدفون9

پایین:آرماتورپیوستگی3

سراسرجاننیرعرضی:آرماتور2

اا تیپ:گ ینه

اا موقتتزمنیستند.گاهتکیه-1

اا ثابتممکناستدریکخطمنفردیادوخطبارند.گاهتکیه-9

اند.آرماتورپیوستگیدردالودرباتوپایینتیراا پلفراامرده-3

ست.امشکلوکنترلترکخمکردنآرماتور-2

 باريکدرجاي  يکپارچهکراس هد  -2جزئیات پیوستگی نوع -2شکل ت


راانما:

1:کراساددرجامرحیه6درجاکراساد:1

بسترمالتبامقاومتکافی:3:تیرمدفون9

ساختهتیرپلپیش-13:آرماتورخارجردهازکراسادمرحیه3

دالدرجاباآرماتورپیوستگی-2:آرماتورپیوستگیپایین2

آرماتورعرضیسرتاسرجانتیر:3

اا تیپ:گ ینه

کنند.تکیهمینصبطی1برکراسادمرحیهتیراا-1

کراسادباپایهیکپارچهاست.-9

ترازاززیرطاقتیراست.زیرطاقکراسادمعموتپایین-3

است.9و1آرماتوبند مشابهنوع1بستهبهسطحمقطعکراسادمرحیه-2

 مرحله 2ساخته شده در   يکپارچهکراس هد  -8جزئیات پیوستگی نوع 8-شکل ت
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راانما:

ساخته:تیرپلپیش3دالجداازتیراا:1

دالدرجاباآرماتورپیوستگی:2فییترقابلفشردگیبیندالوتیر:9

اا تیپ:گ ینه

اا جداگانهفراامردهاست.ااودیافراگمگاهبرا ارداانهتکیه-1

گاایبرا یکطولکوتاهبرا ایجادانعطافچرخشیجداردهاست.تیراا تکیهدالعررهاز-9

ااپیوستگیدنگروجودندارد.بینانتهااا تیرآرماتورپیوستگیوجودنداردوبینداانهب-3



 هاي جداگانه پیوستهدال -4جزئیات پیوستگی نوع -4شکل ت




راانما:

فییتردرزقابلفشردگی:6تیرمدفون:1

آرماتورعرضیدرسرتاسرجانتیراا:3اا انتها درجادیافراگم:9

ساختهتیرپلپیش-3:درزبند اتصال3

دالدرجا-2پیوستگیپورشعدم:2

پایینمراجعهرود 1ضدزنگسبهبندتنگازفوتدآرماتور:3

اا تیپ:گ ینه

ندارد.ااوجودرود.دنگرپیوستگیبینداانهدالبرا یکطولکوتاهدراردوطرفدرزبرا چرخشمجازعررهقطعمیآرماتورتنگدروسطعمق-1

کندوبهتراستدرکلطولپیوستهباردوسرتاسراتصالرادرزبند کند.بهتراستعنصرغیرپیوستهبهعنوانعایقرطوبتیعملمی

ا درند وی هکندوسطحعررهپیوستهبودهودرزباابااستفادهازفییتراا درزقابلفشردگیجدااستنداماعررهراضدآبمیاا بینداانهدال-9

کند.برا حفاظتمضاعففرااممیکلاتصال

اند.اا جداگانهفراامردهااودیافراگمگاهبرا ارداانهتکیه-3



 دال عرشه بسته -1جزئیات پیوستگی نوع -1شکل ت
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ابعادبرحسبمیییمتر


راانما:

:موادقابلفشردگی1

 6جزئیات پیوستگی نوع - 6شکل ت
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 پیوست ث

 )اطالعاتی(

 تیرهاي توخالی



 کلیات 5-ث

هوسییهبتنگیرندوبپیشساختهکهبهطورپیوستهکنارامقرارمیعناصرکهازراااییهعررپیوستاین

مدنظراستند:پایه.دونوعگیرد،دربرمیروددرجابینآنهاپرمی

، 6a-ادفسرکلرویهنازکتیراا درجابا-الف

 . 6b-ادفسرکلرویهضخیمتیراادرجابا-ب

 تیرهاي توخالی با رويه نازک 2-ث

تیراا بینتیراا پیش بتنپرمیروندسTتنیدهساساسا مراجعه6aبهرکلادفرکلمعکوس معموتبا

رود .

استعرضیدرجهتدالعمقعنوانیکجسمصیبب رگانجاممیرود.هنظرگرفتنعررهبدرتحییلبا

  ای وتروپیکسدالتج یهوتحییلعمقبرابردراردوجهتدربافرضاست،بااینحالطودیکمترازکهاغیب

.منجرمیرودقابلاغماضخطااا معموتبه

طریقپایینعرضیآرماتوراا  اا از استتیرربکه نیاز بات .مورد ظرفیتآرماتوراا برریدر و  تیر

.ریدرسطحمقطعمشترکتیرموردنیازاستبر

کهج درموارد هگیردبتمامآرماتوراا باترادربرراپورشدادتااابتندرجابات تیررودتوصیهمی

رود.تنیدهیکپارچهمیآرماتوراا طودیوبرریدزرداخلج ءپیش

نباردU.L.Sاگرمطابق نیاز تنیدهکهتیراا پیشآرماتوراا اتصادیقابلاجتناباستندبهررطی،مورد

دارردهبارد.دندانهmm3ااوریاراا معکوسبهقطرحداقلحفرهدارا سطوحباتییزبربودهوجانبا

اجتناباز منظور ،پیشساختهتیراا ترکبینبه بین ندارداستااد اماتپایینبایدعرضیآرماتورفاصیه

EN 1992-1-1:2004گستردهدالبهعنوانیکتوانرانمیعررهبرآوردهنشود،فوقبنداگر .برآوردهکنندرا

باید و گرفت نظر عنواندر توسطپیوستهتیراا به آندیافراگممتصلرده در پایینعرضیآرماتورکه

یکرادارندطولعررهطولبهاندازهامانساختهپیشواحداا قراردادهردهاستطراحیرود.انگامیکه

ساخت.باتوپایینآرماتوراا عرضیقطرتوانبااف ایشمیادیکپارچهراکراس
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 تیرهاي توخالی با رويه ضخیم 8-ث

استفادهازااسازهایننوع کهدرآنقراردادهردهپیوسته،کهبطورکوچکتیراا با ضخیمدالبتنیاند،

.رودمحدودمیمتر3حدود،تاکوچکداانهبهکاربردایننوع 6bلادفرودسرکمیریختهدرجا

:کهبهررطآنباردموردنیازنمیتیرااااییدرسورا ازطریقپایینعرضیتقویت،سازهبرا ایننوع

ساختهبارد.برابرعمقتیراا پیشعمقکلعررهحداقلدو-الف

استاندارد3-9-6بهبندمقطعجانکمعمقبودهوسطحآنزبرودندانهدارباردسسطح-ب

EN1992-1-1:2004؛مراجعهرود 

گیرد.قرارمیااآرماتورعرضیپایینبالفاصیهدربات تیر-پ

هتعرضیانجامردهاا مختیفدرجهتطودیودرجاابادرنظرگرفتنعمقتج یهوتحییلوطراحی-ت

بارد.

اجتنابرودپیشساختهعناصرخاموتدر اگرمیتواند اساسبرریآرماتورو  U.L.Sبر نیاز باردمورد

.برسدتنشتارسطحآنبهبهررطیکهکاربرد،هتیرااببیندرجابتندرتوانآنرامی

 دبایساختهپیشتیراا گیار پایهصورتد ومدربررسیرودوری  درجابتندرگیراوضعیتاستتزم

انجامرود.





































31 

 

 جپیوست 

 )اطالعاتی(

 ساخته بدون رويهپیشتیرهاي 

 هدف 5-ج

اغیبروند.میبدوندالدرجاساختهپیوستهوساختها پیشاااییاستکهازتیردرموردعررهپیوستاین

فوقانیبدونقسمتساختهپیشاا تیر.مراجعهکنید3 ادفرکلبهسرودا استفادهمیازتیراا جعبه

اا زیرباعررهپلمتصلمیروند:اغیببهروش

:کشیدگیتنیدگیعرضیباپسپیش-الف

 ،درجادرزاا با

 ،انطباقیدرزاا با

درزاا.درمحلبتندرجاباتیردوطرفازاا خارجردهرماتورآ-ب

 کشیدگیتنیدگی عرضی با پسپیش 2-ج

عرضبیشترازنبایدکشیدهپسج فاصیهبین،آیدوجودمیبهتنیدگیپیشتوسطعرضیانگامیکهاتصال

باردتیراااتصالبینعمودبربایدتنیدگیپیش. باردمنفردیکتیر عبوردرز،کهازاضافیمعمودیآرماتور.

.موردنیازنیستمیکند،

 مسلحدرزهاي  8-ج

ارطرفدرmm39بایدحداقلیدائمقادبگاهتکیه،یدآوجودبهمعمودیآرماتورباعرضیانگامیکهاتصال

نیرواا برا انتقالمناسبیکسطحیابایدوباردزبربایدتیر ودوطرفمراجعهکنید1بهرکلجسبارد

.دارتهباردبرری

متصلردهتوسطپیچشیجعبهتیراا یکسر ازبهعنوانعررهباتوجهبهتج یهوتحییلممکناست

 انجامرود.ارتوتروپدالبهعنوانیکویامفاصل

ا سبتنری  انطباقی سیستمتیراا جعبهبهویژهبرا کششپسازفوتدحفاظتازبهبایددرمفاصل

.ساختهرودبایدضدآبعررهدربات ا سازهدرزاا .رودتوجهویژه













39 

 


راانما:

پورانی:طولام1

:بتنذرجاریختهرده9

:حائلثابت3

 درزهاي مسلح 5-شکل ج
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 چپیوست 

 )اطالعاتی(

 ساخته پیش هاي چند تکهعرشه

 کلیات 5-چ

 تعريف 5-5-چ

توسطسازهچندتکهعرره باباپیشساختهقطعاتتعداد ازتشکیلرده عمقعررهکه طودیبهاندازه

کهعدمپیوستگیدرآرماتوربند وجوددرجاییاست.،اندعرضینسبتبهداانهبهاممتصلردهدرزاا 

.دادمیبیناج اعمیکردسازهراتحتتاثیرقراردرزاا عمیکرد،دارتهبارد

 درزها 2-5-چ

بیناج ابهدوروشفرااممیرود:درزاا 

 آید.وجودمیهعرضچندینسانتیمتربمالتیبادرزیک،درزهاي مالتی -الف

 وجودمیآید.هبایکتیهازاپوکسییارزینمصنوعیرو سطوحبدرزاا،درزهاي چسبی -ب

وجوددارد:درزاا ررطیدرارتباطبااستفادهازانواعمختیفاینپارامتراا بعضیاز

پییرنیست.تنیدگیامکانلازاینکهمالتبهمقاومتکافیخودبرسدپیشمالتیتاقبدرزدرخصو 

اینامرازطریقاستفادهازستکهسطوحمجاوربتنبایکدیگرانطباقدارتهبارند.چسبیمستی مایندرز

 سروشبتنری  انطباقی .یکقادبدرسطوحمجاوربتنفرااممیرود

 کلیدها 8-5-چ

د:برشوپیچش.نقادربارندنیرواا مواز باصفحاتراانتقالدادبینقطعاتبایدرزاا 

برا اف ایشظرفیتانتقالبارکییداا برریبرجستهفرااممیرود.

تعدادکییداابهطورکییزیادودارا اندازهکوچکیاستند.

چندگانهبهررحذیلاست:درموردکییداا )مراجعهرود1بهرکلچابعادنرمالکییدااس

h > 39 mm; 

h > 3/1ب رگتریناندازهسنگدانهبرابر ; 

d = 9 h; 

23° ≤ α ≤ 63° 
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 کلید  -5شکل چ

 کشیدگیپس 4-5-چ

درکشیدگیداخیییاخارجیاستفادهرود.ساختهمیروندممکناستازپسااییکهازاج اءپیشدرپل

ویاموقعیتخودقطعاتدربهمنظورنگهدارتنکشیدگیازپسبهصورتموقتتزماستبسیار ازموارد

استفادهرود.درزاا چسبیدرموردفشارتزمبهمنظورفراامنمودن

 طراحی  2-چ

 مرحله نصب 5-2-چ

:مدنظرقرارگیرداقداماتزیرنصببایددرمرحیه

 ؛استاتیکیتعادلحدحادتکنترل،خودبهطورنظر وزنازنارینیرواا -الف

تجهی اتازنارینیرواا -ب ارتباه، غیره گار تیراا،نصبسکاراا  و امچنین ، قطعهوزنو ازخود

تجهی اتحملونقلطولانجامردهواقداماتنصبمراحلاا.اردونقلوانتقالآندیگردرطولاا بخش

 ؛خواادردکنترل

 مراحلنصب؛ناریازوعوارضموقتموقعیتاا برا باداثر-پ

 .وجودآیدهبنصبمرحیهکهممکناستدرطولحرارتیتغییراتاثر -ت

ا زاویهانحرافناریازکااشضریباف ایشداخیی،تنیدگیپیشبااستفادهازتنیدگیپسنیرو ارزیابیدر

.درنظرگرفتهرود9و9بهترتیببایدناخواسته

 ناپیوستگی ایدبهعنواننشدهبری  اا مالتداکتدرکشیدهپس،درطولنصب،تاندوناا  .U.L.Sمطابق

.رونددرنظرگرفته
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.کنیدرامالحظهEN 1992-:2 2005استاندارد1-1-3بندامچنین 

 وضعیت نهايی 2-2-چ

تنیدگیپیش خودووزناعمالپسازا سازهسامانهدرتغییراتباربهددیلتوزیعمجددنهایی،وضعیتدر

.درنظرگرفتهرودباید

تاثیرانقباضبایددرنظرگرفتهرود.

 کنترل درزها 8-2-چ

 .S.L.Sکنترل 5-8-2-چ

صورتزیربارد:بهL.S.S.چسبییامالتیتنشمحدودردهدردرزاا را رودبتوصیهمی

 ؛صفردرارفرضیها :کششحداقلفشار-الف

 حداقل:زفشاردر-ب

 fckj6/9  سبهندرت:ویژگیااترکیب

fckj23/9: :دائمینیمهترکیبی

fckj مدنظراستدرزمانمالتمقاومتبتنیامقاومت.

 .U.L.Sکنترل 2-8-2-چ

چسبیبدونکییدبرابراستبا:درزاا بهنیرواا مماسیدرمقاومتنهایی

τRd = 6/9  σnd 

σnd.ازمقاومتبرریبرا منطقهموثرتنشنرمالاستکهبهطورام مانبانیرواا مماسیعملمیکند

رود.تشکیلمیجانازدرجه23زاویهدرواقعدالبخشیازبهعالوهجان

رود.کارمیهبEN 1992-1-:1 2004 استاندارد93-6معاددهدارکییددرزاا در

مقطعجعبهکهیکبازردگیانگامی مفصلدر یکاتفاقمیا ج ئیدر مقاومتپیچشیبا افتدتغییردر

مراجعهرود.EN 1992-:2 2005استاندارد9-3-6بهبندید.آوجودمیهاا تماسیباف ایشمهمدرتنش

 خمش عرضی موضعی 4-2-چ

،حادتتنشدرزااموقعیتنسبتبه،تزماستبارمتمرک ناریازعرضیخمشبرا طراحیعرضدرتعیین

.وتاثیرکییداا برریدرنظرگرفتهرونددرزاادر

نظرگرفتهردهاستانتقالبارازطریقآننبایددرنظرگرفتهکهاتصالتحتباراا طراحیبازدردرموارد 

رود.

مور دالدرزاا ددر کییداا برریدر عرضطراحیببا طودی، رده بدایاا فشرده صیبه  عنوانسازه

محاسبهگردد.
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 هنواحی ناپیوست 1-2-چ

اندکهتحتباراا متمرک بودهددیلاینهددیلاندسهیابهااییازسازهاستندکهبنواحیناپیوستهبخش

درپلمقاطعمسطحفرضیه اج اءپیشااییکاربردندارد. مهاراا اارونددیافراگمساخته،ساختهمیکهبا

ااییازنواحیناپیوستهاستند.پیشکشیدهخارجیمثالانحنااا وگیکشیدپس

منظورمحدودکردنبازردگیترکهبارد.ب”strut and tie“اا مناسبمانندمدلبراساسمدلدتحییلبای

EN 1992-2: 2005ارداستاندمرجعآنازتوزیعاتستیکتنشاا اصییتبعیتکند.دبای”strut and tie“مدل

تحییلاج ا محدوددبای”strut and tie“کاربردنمدلهواگروضعیتدیگر حاکمبودقبلازبباردمی

د.روانجامEN 1992-1-1: 2004استاندارد3-6بندبراساسداتستیکانجامگیرد.طراحیبای

 تولید 8-چ

طور طراحیرودکهاجازهتنظیماتتزمبرا تضمینامراستاییدرعررهرابداد.دتودیدقادببایسامانه

یککنترلتوپوگرافیکیثابتبایستیامازموقعیتقادبوامهاج ا پیشساختهانجامپییرد.

تاندونوقتیرودتوصیهمی قطعمیدرزاا داخییکه ا سامانهکنندرا ااتداکدرزبند برا اطمیناناز

نشاندادهردهاست.باج ئیات9چیکروشموثردررکلروندفراامگردد.نصبکهاج ازمانی

 مجموعه ساختمانی  4-چ

 يابی قطعهموقیت 5-4-چ

وجوددارتهجابجاییمناسبوچرخشبااربخشصحیحموقعیتا باردکهامکانتعییننصببایدبهگونه

خواادرد.انجاماربخشازموقعیتتوپوگرافیمواردبایککنترلامهاین .بارد

 درزبندي قطعه 2-4-چ

از میبرا رزیناگر کار درزبند قطعاتبه میرود مناسبعمیییکدورهرودتوصیه منظوراستفاده به

یک،بایددیگرازسو  کشیدگیموقتارج ءطیرود.جابجاییاج اوپسازپالستیسیتهدرحصولاطمینان

کشیدگینهاییبهمقاومتکافیبرسد.نکوتاهدارتهباردتاقبلازپسپییمر ردزمان

اابراساسکاربردآنهادراوا گرمیاسرداابهدمابستگیداردانواعمختیفیازرزینددیلاینگهاینویژگیهب

وجوددارند.

کهبرا اینررایطفرمودهردهبارد.روندمگراینکارهسطحبتنخیسب اانبایدرورزین

 کشیدگیپس 8-4-چ

ددیلعدمقطعیتزیاددرافتاصطکاکیخواندنوثبتازدیادطولودغ شدرمهاراابسیارمهماست.هب

می توصیه تاندونرود برا  طول، اامراقبتویژه ازدیاد خواندن آن در که نیست،کوتاه اعتماد قابل زیاد

تخصیصیابد.
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تاندون کااشضریباصطکاکروغنکار رونداااگر حرکتو استبرا سهودتدر بهتر اینروانساز از،

ارگونهروغنبهجامانده،توسطری  دوغابقبلازرودتوصیهمیاا حاللدرآبانجامروند.طریقروغن

فشارآبیااواخارجرود.

تأییدبند درزاگربهتراست.بررسیمیرودفشارآبت ریقبااستفادهاز مجارضدآببودنرودتوصیهمی

پرروند.دوغابنبایدباتاییدنشدهاستکاملدرزبند تازمانیکهمجار وانجامروداقداماتمناسب،نشده

 قطعه انتهايی  4-4-چ

درخاللبتنرودتوصیهمی انتهایی، دبهعناصرری  اج اء ترکبهارتباطیدر برا اجتناباز اا طرهاا

بتنبهمقاومتمشخصهکهبعدازاینبهتراستجایگیار روند.ددیلگرادیاندماییدرطیسختردن،

کشیدگیاعمالرود.خودرسیدپس
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 درز بتنی -الف

 

 
 

 انطباقی درز بتن -الف
راانما:

دوتیهازمایعبهکاررفتهغشاضدآبرو درزاا1

پروپیین یاداکتپییHDPEاتیینباترامزیادسپیی9

کوپیراختصاصیبادرزاا تستیکی3

درزتستیکی2

درزرزیناپوکسی3

 درزبتنانطباقی6
 هاي درزبنديروش داکت -2شکل چ
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 حپیوست 

 )اطالعاتی(

 پلشرايط محیطی براي عناصر 

 

پلازررایطعناصرنآکهدر EN 13369:2004استانداردAپیوستررایطمحیطیبراساسرودتوصیهمی

زیرپیرو کنند:
 شرايط محیطی

 :EN 13369 2004استانداردAبراساسپیوست

 توضیح

C
ا یارویهخارجیمحافظتردهیاغیرنمایانرویهداخییستیرجعبه-

محیطریمیاییوآبدریایا*اا ضدیخنمکدربرابر

اا تیراا پلااودبهزیرطاق-
E-اا ضدیخرویهخارجیمحافظتردهازنمک

عناصرواقعدرمحیطآبدریا-

اا نمایانتیراا کنار دبه-

G-اا ضدیختحتررایطردیدرویهخارجیمحافظتنشدهازنمک
مراجعهرود.EN 1992-2:2005استاندارد9-2بهبند*

 استانداردوEN 1992-2 وEN 1992-1-1استاندارداا مقدارپورشبتنمطابقبارودتوصیهمی

13369: 2004EN .بارد

کارمیرود.هبEN 1992-1-1:2004استاندارد9-1-2-2بندساده199کار عمرطراحیبرا 
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 خپیوست 

 (الزامی)

 محصول تمام شدهبازرسی 
 فراوانی هدف روش موضوع

ابعاد:

طول-

ارتفاع-

عرض-

عرضبال-

ریبقائم-

ریبافقی-

اایامیحقاتموقعیتحفره-

مراجعهرود9-3بهبند
ااوانطباقبانقشه

انحرافاتمجازتعیینرده

روزتودید،رو یکعنصر3ار

بردار ردهبهطورتصادفی،نمونه

زمانازنوعمتفاوتار

خی یاافتادگی

انحرافجانبی
مراجعهرود9-3بهبند

ااوانطباقبانقشه

انحرافاتمجازتعیینرده

روزتودید،رو یکعنصر3ار

بردار ردهبهطورتصادفی،نمونه

ارزمانازنوعمتفاوت

9-9-2انطباقبابندکنترلمناسبگیر /اندازهاادغ شتاندون

اینکنترلفقطبرا عناصر که

عنصریاحداقل19تزماست،ار

یکعنصردرسازه

ظاارسطح

بازرسیچشمی،درصورت

J.4تردید،کنترلمطابقبند

 ENاستاندارد

13369:2004 

انحرافاتمجازانطباقبا

تعیینرده
ارعنصر

مقاومتفشار درمرحیه

تنیدگیپیش
مراجعهرود1-3بهبند

انطباقباروشاجرایی

طراحیتودیدکننده

تنیدگیقبلازاربسترپیش

تنیدگیپیش

گیر نیرویاازدیادطولاندازهتنیدگینیرو پیش
نیرو صحیحدرانطباق

اا طراحیباویژگی
روزتودید3ار



فراوانیاف ایشیافتهخواادبود.اا باابعادبحرانیعناصرپلویژهنیازبهکنترل
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