
مراحل اجرايي درز انبساط پل
مهندس اسحاق ظاهري: تهيه كننده 



 غير اجزايي پل ها االستومري انبساط درز هاي
 عبور آوردن فراهم منظور به كه هستند سازه اي

 روي بر موجود گپ هاي بروي روان مرور و
  ،سازه حرارتي انبساط و انقباض جبران پل ها،

 كوتاه شدگي بتن، خزش يا جمع شدگي
 مكان تغيير پيش تنيدگي، از ناشي االستيكي

  ناشي فشار كردن كم سازه، در مسير بار از ناشي
 و فونداسيون نشت آب، انجماد از حاصل تورم از

.مي گيرند قرار استفاده مورد بتن عمل آوري



:طرز كار درز انبساط
 مسلح فلز و الستيک از متشکل است قطعه ای انبساط درز

 .می شود متصل پل سازه ی به انکربولت ھا توسط که شده
 به مخصوص چسب ھای توسط فوالدی تقویت کننده صفحات
 به ولکانيزاسيون عمليات تحت و توليد حين در گرم صورت

 بودن خوردگی ضد .می خورند جوش االستومری شيت ھای
 از االلستومری درزانبساط عمر افزایش جھت فرآیندھا این

 به االستومری کامپاند .می باشد برخوردار باالیی اھميت
 چربی، روغن، برابر در که است شده طراحی ای گونه
 مقاوم بسيار سایش و برف،UV اشعه ماسه، و شن نمک،
 پوشش یا زنگ ضد فوالد جنس نيزاز ھا انکربولت .باشد

 کامال خوردگی ضد و رنگ ضد مواد توسط که گرم گالوانيزه
.می گردند تھيه اند شده پوشيده



شروع عمليات

كاتر زني به اندازه : مرحله اول
مورد نياز جهت نصــــب درز با 

احتساب ضخامت گروت



: مرحله دوم
مرحله تخريب اسفالت و  

به عمق مورد نياز دسترسي 
جهت مراحل بعدي



نصب  : مرحله سوم 
قالب يا پالست فوم جهت  
اندازه گپ مورد نياز طبق 
مشخصات فني و نقشه ها



 پاشنه آرماتوربندي ابتدا مرحله دراين : چهارم مرحله
 در غالب ميلگرد كاشت توسط آرماتورها( ميگيرد صورت
 شابلون موقت بصورت قطعات سپس)ميشوند تثبيت  سازه
 مي ريزي گروت آماده شودو مي چيده كار وروي شده

 زير و پاشنه در گروت نياز مورد فشاري مقاومت شوندضمنا
 است مگاپاسكال 35 قطعه





 را ريزي وگروت شده تخريب بتن محل : پنجم مرحله
 چسب با قبلي بتن نمودن مرطوب  و چسبندگي بمنظور

 دستور با ريزي گروت وسپس نموده آغشته آراكس بتن
 و شروع ميكسر توسط فني مشخصات در مندرج العمل

 و ويبره قطعه زير شدن پر ويبراتورجهت توسط همزمان
 ريخته مالت نهايت در و كشي ماله ها پاشنه پايان از پس

 ميگردد كيورينگ شده





دراين مرحله كيورينگ گروت و سپس نشانه روي براي جاي انكرها صورت مي گيرد: ششممرحله 



دراين مرحله : هفتممرحله 
جمع آوري قطعــــــات و 
تميزكاري محل نشانه روي 

بلت ها وسپس سوراخ كاري  
انجام خواهد گرفت



مرحله دراين :هشتم مرحله 
سوراخ ها اندازه گيري و 
سپس كاشت بلت توسط  
چسب هيلتي مورد تاييد 

مشاور صورت ميگيرد



 :مرحله نهم
  روي دوجزيي 31 روسيكاد چسب مالت مرحله دراين

 روي ژئومبراين عايق  سپس و ميشود كشيده سطح
 پرده مرحله به مرحله اين نهايتا كه  كرده پهن آن

 انبساط درزهاي تمام ضعف نقطه . است موسوم آبند
  بارندگي هنگام در زيرا است قسمت اين در ها پل

 و كرده پيدا آسفالت زير به راهي جاري آبهاي
 پرده برروي آبها ممكن حالت ترين درخوشبينانه

 كه نمايند پيدا تخليه ي برا راهي و شده جاري آبند
 فالشينگ نمودن اضافه با نگارنده نيز حالت اين براي

 خارج به شده آوري جمع هاي آب شيب درانتهاي
.يابند مي انتقال





 : نصب الستيك سلول فشاري 
  كاري سنگ درز اطراف ابتدا

  هاي قسمت سپس و گرديده
 پلي ماستيك به را كاري سنگ
 وسپس نموده آغشته يورتان

 وآماده فشارجازده با را الستيك
.بعدميشويم مرحله





در اين مرحله قطعات مجددا چيده شده ريگالژ ميگردند و سپس توسط  ترك متر : مرحله دهم 
كيلو نيوتن محكم كرده  با توجه به جدول مربوط به مبحث دهم قانون نظام مهندسي  176مهره را تا 

1392مقررات ملي ساختمان مبحث دهم  طرح و اجراي ساختمان هاي فوالدي،ويرايش چهارم  267صفحه 
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  : قطعات درز بين ماستيك اجراي آخر مرحله
 درز نمودن پر براي شده انتخاب  ماستيك انتها در

  برابر در كه ماستيكي توسط قطعه و پاشنه بين هاي
 باال بسيار گرماي شديدو برودت جوي بد شرايط
 قرار انبساط و انقباض تاثير تحت زياد

  ماستيك اين به دهي حرارت درجه نگيردماكزيمم
SH10 دماي گرادو سانتي درجه صدوهشتاد 

.ميباشد گراد سانتي درجه 170 حدود نيز اجرا




