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ساصُ ّای صیثا
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تسوِ تؼالی

مقذمٍ
هساتقات ساصُ ّای صیثا تا هاکاسًٍی ضاخِ ای اص سشی هساتقات ضثیِ ساصی ساصُ ّا تا هاکاسًٍی هیثاضذ کِ تش خالف
دیگش اًَاع ایي هساتقات تٌْا تِ ػلَم هٌْذسی ساصُ ختن ًطذُ ٍ ػلن ٍ ٌّش هؼواسی ًیض تخص اػظوی اص اّویت ایي
سشی هساتقات سا تِ خَد اختصاظ هیذّذ تا آًجا کِ ًام ایي هساتقات  ،ساصُ ّای صیثا ًاهگزاسی ضذُ ٍ ایي ًطاى اص
اّویت جٌثِ ّای هؼواسی ایي هساتقات داسد.
لزا دس ایي ساستا آییي ًاهِ ای کِ تشای ایي سشی اص هساتقات تْیِ گشدیذُ ضاهل تشکیثی اص قَاًیي آییي ًاهِ ّای
هساتقات ضثیِ ساصی ساصُ ّای تاستش اص قثیل آصاد  ،سٌگیي ٍّذفوٌذ  ٍ ،قَاًیٌی کِ صشفاً جْت سضذ ٍ ضکَفایی
استؼذادّای هؼواسی ٍ ٌّشی داًطجَیاى تذٍیي گشدیذُ هیثاضذ.
ّویي اهش تِ ًَػی هیتَاًذ تیوْای ضشکت کٌٌذُ سا هلضم تِ تحقیق دس صهیٌِ هطخصات ساصُ ای ٍدس کٌاس آى دس
ًظش گشفتي جٌثِ ّای هؼواسی طشح کشدُ ٍ تاػث ضَد اػضای تیوْا تشکیثی اص داًطجَیاى هؼواسی ٍ داًطجَیاى
سضتِ ّای هٌْذسی ساصُ اص قثیل ػوشاى  ،هکاًیک یا دیگش سضتِ ّا تاضٌذ.

مشخصات عمًمی سازٌ
*طَل دّاًِ  0111هیلی هتش هیثاضذ
*هحذٍدیتی دس هَسد استفاع ساصُ چِ دس صیش ٍ چِ دس تاالی پل ٍجَد ًذاسد ٍ ضشکت کٌٌذگاى هی تَاًٌذ دس طشاحی
پل خَد اص الواى ّای ساصُ ای دس صیش ػشضِ ٍ یا سٍی ػشضِ استقادُ کٌٌذ
*حذاکثش ػشض ساصُ  011هیلی هتش (ػشض دس استفاع قاتل تغییش است)
*حذاکثش ٍصى پل  0111گشم هیثاضذ.
مًاد ي مصالح قابل استفادٌ
هَاد تکاس سفتِ دس ّش ساصُ تٌْا ضاهل هاکاسًٍی ( کاسخاًِ ای ٍ غیش دست ساص کِ ّیچگًَِ ػولیات فشآٍسی ،
تْساصی ٍ تقَیت سٍی آًْا صَست ًپزیشفتِ ٍ صاف ٍ تذٍى اًحٌا تاضذ) ٍ چسة (دٍ قلَ  ،حشاستی ٍ چسة ... ٍ 001
) هی تاضذ.
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دايری
پس اص ایٌکِ ساصُ ّا تخص پزیشش ٍ کٌتشل هَاسد آییي ًاهِ سا تا هَفقیت پطت سش گزاضتٌذ ًَتت تِ داٍسی ًْایی
هیشسذّ .ش تین هَظف است تِ ّوشاُ ساصُ خَد پَستش ٍ یا دفتشچِ هؼشفی ساصُ خَد سا دس سٍص پزیشش اسائِ ًوایذ ٍ
دس صَست ًذاضتي پَستش یا دفتشچِ ساصُ پزیشش ًخَاّذ ضذ.
دس ایي تخص اػضای تین تایذ دفاػیِ اص ساصُ خَد سا دس دٍ تخص هؼواسی ٍ ساصُ ای ّن تصَست کتثی ٍ ّن تصَست
ضفاّی تِ داٍساى اسایِ دٌّذ کِ ایي تخطْا ضاهل هَاسد صیش تَدُ ٍ تِ ّش کذام تٌا تِ ًظشداٍساى اهتیاصی تؼلق هی
گیشد ٍ دس ًْایت ساصُ ّا ستثِ تٌذی هیگشدًذ.
دفاعیٍ معماری
 – 0هفَْم ٍ ایذُ اٍلیِ طشح
 – 0هٌطقِ ای کِ طشح تشای اجشا دس آًجا هٌاسة است (اقلین ) ٍ رکش دالیل ایي اهش ضاهل :
خصَصیات هؼواسی  ،جغشافیایی  ،آب ٍ َّایی  ،فشٌّگی  ،اجتواػی ٍ کاستشدی
ّوچٌیي دس هَاسد صیش تِ تیوْا اهتیاص ٍیژُ تؼلق هیگیشد:
 - 0اهتیاص ٍیژُ تشای طشحْایی کِ دس آًْا اص الواًْای هؼواسی ایشاًی استفادُ ضذُ تاضذ.
 – 0اهتیاص ٍیژُ تشای ٍجَد ًَگشایی ٍ خالقیت دس طشح.

دفاعیٍ سازٌ ای
 – 0تَضیح ًحَُ اًتقال ٍ تَصیغ ًیشٍّا دس ساصُ ٍ تَجیِ پایذاسی ساصُ اص لحاظ استاتیکی ٍ دیٌاهیکی
 – 0تَضیح ٍ تَجیِ ًَع هصالح هَسد استفادُ دس ساخت ساصُ
 – 1تَضیح ضیَُ کلی اجشای طشح ٍ تَجیِ اجشایی تَدى طشح
ٍ ّش اًچِ کِ دس تْتش هؼشفی ضذى طشح کوک کٌذ
ضوا هی تَاًیذ دس پَستش یا دفتشچِ ٍ یا ّش دٍ ًقطِ ّای پل تِ ّوشاُ تصاٍیش سِ تؼذی سا اسائِ ًواییذ

 وحًٌ ی ارزشیابی طرح برتر :
تِ ّش پل تا تَجِ تِ ًظش کویتِ داٍسی  011امتیاز تِ سٍش صیش تؼلق خَاّذ گشفت
ً 01وشُ تشای هؼشفی طشح کِ تا تَجِ تِ پَستش ٍ یا دفتشچِ اسائِ ضذُ تِ تین ّا تؼلق خَاّذ گشفت.
ً 01وشُ تشای دفاػیِ تین ّا تِ طشح تؼلق خَاّذ گشفت
ً 01وشُ تایت کیفیت ساخت ٍ ًَع اجشا تِ تین ّا تؼلق خَاّذ گشفت
ً 01وشُ ّن تش اساس قاتلیت اجشایی تَدى طشح دس ًظش گشفتِ هی ضَد.
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