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 ؟!اجزای راه پله ساختمانیعرفی م

 
واقع پله وسیله ای هستش که بین طبقات و مون راه پله هستش. در که میدونین یکی از اجرای اصلی یه ساختمونطور ه

عبارت ساده تر پله تکیه گاهیه واسه پای فرد وقتی که داره از یه سطح به سطح به می کنه. رهمسطح ارتباط برقرار سطوح غی

مواقع خطر مثل زلزله و آتش سوزی نقش راه پله بیش از پیش در نجات جان افراد و فرار اونها در  باالتر ساختمان باال میره.

 ته می شه.ساز طبقات ساختمون برج
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 ؟!چیه اصالله پ

تعریف ساده ای ولی داشته باشم که پله ارتباط بین دو طبقه (. یه پرسیدن نداره که )حتما اینو دارین میپرسین ازم ین ا

اینا رو )البته  رطه باالتپله تکیه گاه پای ماست وقتی داریم باال میریم از یه نقطه به نقغیرهمسطح رو برقرار میکنه. یعنی 

 جزای راه پله رو هم بگیم که شامل چیان؟بریم ا. خب میدونین حتما(

 

 

 اگرد:پ .1

وسط  اینه ازش میریم به طبقات باالتر. خب که ساده شو بگم از یک یا چند دال شمشیری تشکیل شده پلاه ر

 (ایستگاه آدماس) همین اون وسطا یه بخشی میذارنخسته میشیم دیگه. واسه تا باشه،  9ا بیشتر از اگه تعداد پله ه

  که بهش پاگرد میگیم. خالف و استراحتواسه گردش به سمت م
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 :شم پلهچ. 2

ارت دیگه، عبپله حداقل دو تا رمپ داره، این رمپ ها باید با فاصله از هم اجرا بشن که اون فاصله رو چشم پله میگن. به وقتی 

 .(سانت گفتن 20چند جام ) سانته 10فاصله شم حداقل  ی راه پله رو بهش چشم پله میگیم.وبین دو بازکاف ش

 

 :ب پلهل. 3

تر کف پله پیش آمدگی داره که باعث میشه کف پله بزرگم که جایی که پامونو میذاریم بهش کف پله میگن. اکثرا اولش بگ

 یه شیاری هم اون وسط معموال هست که حتما دیدین.البته  پله میگن تماام. یا دماغه این پیش آمدگی لببشه. به 
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 یشانی پله:پ. 4

 .همینقدر ساده و خوشمزه پله متوالی رو پیشانی پله میگن دو کفقطعه عمودی بین ون ا

 

  ونه پله:گ. 5

 دم.ربریم اسالید بعد توی یه عکس همه بخش ها رو مشخص کرو میگن گونه که خیلی ساده اس. حاال بغلی پله طح س
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 :بحث آخرا ممآو 

 (.دیگه اسمشه کنم چیکار واال) پله؟ این آدمه مگه ،و گونه پیشانی و لب و چشم پا، شد که همش

 الیک ما یادتون نره ها. 

 

 مطالب: گردآورنده

 عمرانی )ژئوتکنیک دانشگاه تهران( هایکتابو مدرس  مؤلفاسالم اسالمی مهندس 
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