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 -1مقذمه :
هساتقِ هؼواری پل تا هاکارًٍی ضاخِ ای اس سزی هساتقات ساسُ هاکارًٍی هی تاضد کدِ تدز خد
دیگز اًَاع ایي هساتقات تٌْا تِ ػلَم هٌْ سی سداسُ خد ن ًطد ُ ٍ ػلدن ٍ ٌّزهؼوداری ًشدش ت دص
اػظوی اس اّ ا ایي سزی هساتقات را تِ خَد اخ صاظ هی دّ  ،تا آى جا کِ ًام ایدي هسداتقات ،
هؼواری پل ًام گذاری ض ُ ٍ ایي ًطاى اس اّوشت جٌثِ ّای هؼواری ایي هساتقات دارد .
ّوشي اهز تِ ًَػی هی تَاً تشن ّای ضزکت کٌٌ ُ را هلشم تِ تحقشق در سهشٌِ هط صات سداسُ ای
ٍ در کٌار آى در ًظز گزف ي جٌثِ ّای هؼواری طزح کزدُ ٍ تاػث ضَد اػضدای تدشن ّدا تزکشثدی اس
داًطجَیاى هؼواری ٍ داًطجَیاى رض ِ ّای هٌْ سی اس قثشل ػوزاى  ،هکاًشک یدا دیگدز رضد ِ ّدا
تاضٌ .

 -2مصالح :
هصالح هجاس تزای ساخت ساسُ ضاهل هَارد سیز هی تاض :
 -1-2ماکارووی :
هاکارًٍی کارخاًِ ای ٍ غشز دست ساس کِ ّشچگًَِ ػولشات فدزآٍری  ،تْسداسی ٍ تقَیدت رٍی آًْدا
صَرت ًپذیزف ِ تاض ٍ تصَرت ػادی در تاسار در دس زس ػوَم تاض .
تذکز  :در صَرت اس فادُ اس هاکارًٍی تَ خالی پز کزدى آى تا ّشچ هادُ ای هجاس ًوی تاض .
تذکز  :تواهی تشن ّا در رٍس پذیزش هلشم تِ ارائِ یک ًوًَِ در تس ِ اس هاکدارًٍی ّدای هصدزفی در
ساسُ ّس ٌ .
 -2-2چسب :
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اس فادُ اس چسة ّای حزارتی  ،دٍقلَ  ،سٍدگشز( ، )321قطزُ ای ٍ هایغ  ،ت ٍى ّوزاُ تَدى تدا هدادُ
دیگزی ت هاًغ است .

 -3ابعاد ساسه :
 -1-3ارتفاع کلی ساسه :
هح ٍدی ی در هَرد ارتفاع ساسُ چِ در سیز ٍ چِ در تاالی ساسُ ٍجَد ً ارد ٍ ضزکت کٌٌد گاى هدی
تَاًٌ در طزاحی ساسُ خَد اس الواى ّای ساسّای در سیز ػزضِ ٍ یا رٍی ػزضِ اس فادُ کٌٌ .
 -2-3طول دهاوه ساسه :
ح اقل طَل هجاس تزای دّاًِ ساسُ (ّ )3111شار هشلشو ز ٍ ح اکثز هقد ار آى (ّ )3311دشار ٍ صد
هشلشو ز هی تاض .
 -3-3عزض ساسه :
ح اکثز ػزض هجاس ساسُ (خارج تِ خارج) در کلشِ تزاسّا ( )211دٍیست هشلشو دز هدی تاضد ترششدز
ػزض در تزاسّای ه لف ت هاًغ است .

 -4مشخصات اعضاء :
 -1-4مقطع ماکارووی :
هح ٍدی ی در ضکل هقطغ هاکارًٍی هصزفی در ساخت ساسُ ٍجَد ً ارد .
 -2-4قطز ماکارووی :
هح ٍدی ی در اً اسُ قطز هاکارًٍی هصزفی در ساخت ساسُ ٍجَد ً ارد .
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 -5وسن ساسه :
 -3-5ح اکثز ٍسى هجاس ساسُ هجوَػاً ّشار ( )3111گزم هی تاض .

 -6قواویه چسب کاری :
 -3-6فقط در گزُ ّا اهکاى اس فادُ اس چسة ٍجَد دارد .

 -7محاسبه امتیاس :
تِ ّز ساسُ تا تَجِ تِ ًظز کوش ِ داٍری  311اه شاس تِ رٍش سیز تؼلق خَاّ گزفت :
ً 21وزُ تزای هؼزفی طزح کِ تا تَجِ تِ پَس ز ٍ یا دف زچِ ارائِ ض ُ تِ تشن ّا تؼلق خَاّ گزفت.
ً 01وزُ تزای دفاػشِ تشن ّا تِ طزح تؼلق خَاّ گزفت .
ً 11وزُ تاتت کشفشت ساخت ٍ ًَع اجزا تِ تشن ّا تؼلق خَاّ گزفت .
ً 31وزُ ّن تزاساس قاتلشت اجزایی تَدى طزح در ًظز گزف ِ هی ضَد .

 -8داوری ساسه ها :
داٍری ساسُ ّا در دٍ ت ص هؼواری ٍ ساسُ ای تِ ضزح سیز صَرت هی پذیزد :
دفاعیه معماری :
* هفَْم ٍ ای ّای اٍلشِ طزح
* هٌطقِ ای کِ طزح تزای اجزا در آًجا هٌاسدة اسدت (اقلدشن) ٍ ککدز دالیدل ایدي اهدز ضداهل
خصَصشات هؼواری  ،جرزافشایی  ،آب ٍ َّایی  ،فزٌّگی  ،اج واػی ٍ کارتزدی
ّوچٌشي در هَارد سیز تِ تشن ّا اه شاس ٍیژُ تؼلق هی گشزد :
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* اه شاس ٍیژُ تزای طزح ّایی کِ در آًْا اس الواًْای هؼواری ایزاًی اس فادُ ض ُ تاض .
* اه شاس ٍیژُ تزای ٍجَد ًَگزایی ٍ خ قشت در طزح .
دفاعیه ساسه ای :
 تَضشح ًحَُ اً قال ٍ تَسیغ ًشزٍّا در ساسُ ٍ تَجشدِ پاید اری سداسّا اس لحدات اسد اتشکی ٍ
دیٌاهشکی
 تَضشح ٍ تَجشِ ًَع هصالح هَرد اس فادُ در ساخت ساسُ
 تَضشح ضشَُ کلی اجزای طزح ٍ تَجشِ اجزایی تَدى طزح
ٍ ّز آًچِ کِ در تْ ز هؼزفی طزح کوک کٌ .
ضوا هی تَاًش در پَس ز یا دف زچِ ٍ یا ّز دٍ ًقطِ ّای ساسُ تصاٍیز سِ تؼ ی را ارائِ ًوائش .

