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Existing Concrete Bridges Deck Reconstruction of 
Expansion Joint Systems 

Abstract 
Proper implementation of expansion joint system is one of the most important construction 
details that should be considered in the process of designing, performance and 
implementation. If not making the well-timed construction, installation, and maintenance of 
expansion joint system, serious damage and sometimes irreparable to the structure of bridge 
will be occur. Also low consideration in the implementation of expansion joint systems may 
lead to disruption of mental traffic. Therefore, attention to its characteristics must be 
considered. In this paper reconstruction method of small expansion joint -EXJ-S- (<10cm) for 
roadways with reinforced concrete bridge decks based on rubber of expansion joint (domestic 
products) represented. In this method, unlike conventional methods, asphalt pavement of 
bridge deck will be implemented before installation of expansion joint system. So mentioned 
method suggested with considering the necessary of mental traffic and bridges maintenance 
(such as waterproofing). The process of method illustrated and shows that in this suggested 
method, after complete implementation of pavement, most adaptation of longitudinal and 
transverse profiles is available. 

چكيده 
اجراي صحيح سيستم هاي درز انبساط يكي از مهمترين جزييات اجرايي عرشه پل مي باشد كه الزم است در طراحي و عملكرد و مراحل 
مختلف اجراي آن دقت زيادي بعمل آيد. در صورت عدم توجه در ساخت، نصب و نگهداري به موقع سيستم هاي درز انبساط، آسيب هاي 

جدي و گاه جبران ناپذيري به سازه پل وارد مي گردد. همچنين عدم دقت در اجراي سيستم هاي درز انبساط مي تواند ترافيك روان مسير 
در اين مقاله روش بازسازي سيستم حركت را مختل سازد. لذا ضروري است در بازسازي سيستم درز انبساط به خصوصيات ويژه آن توجه شود. 

) براي مسيرهاي سواره رو در پل هاي با عرشه بتن مسلح بر مبناي EXJ-S سانتيمتر (درزهاي انبساط كوچك 10هاي درز انبساط تا  اندازه 
الستيك درز انبساط از نوع توليد داخلي ارائه شده است. در اين روش بر خالف روش هاي متداول كنوني، روسازي آسفالتي عرشه پل قبل از 

نصب سيستم درز انبساط اجرا مي گردد. بنابراين روش ارائه شده با عنايت ويژه به لزوم رواني حركت و مالحظات مربوط به نگهداري پل ها، از 
جمله آب بند بودن پيشنهاد گرديده است. تالش شده است با ارائه جزئيات اجرايي مربوطه، نسبت به تشريح هرچه بيشتر مراحل مختلف كار 
 اقدام گردد، بنحوي كه در سيستم پيشنهادي پس از اجراي كامل روسازي حداكثر همخواني با پروفيل هاي طولي و عرضي امكان پذير باشد.
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 مقدمه
امروزه يكي از مهم ترين اجزاي توسعه پايدار شهري، بهبود و توسعه شبكه هاي  ارتباطي شامل بزرگراه ها، شريان هاي شهري و 
پل ها مي باشند. در اين بين پل هاي سواره رو شهري بعنوان مهمترين عامل پيوند دهنده شبكه هاي ارتباطي، ازگران بهاترين 

شاخصه هايي هستند كه مي بايست در احداث و نگهداري آن ها توجه ويژه بعمل آيد، كه البته در كشور ما كمتر مورد توجه قرار 
گرفته اند. همچنين از جمله مواردي كه در احداث پل هاي سواره رو شهري نياز به توجه ويژه دارند پرداختن به جزييات طرح و 

اجراي صحيح سيستم هاي درز انبساط پل هاست كه در صورت عدم توجه در ساخت، نصب و نگهداري آن ها مي تواند آسيب 
هاي جدي و گاه جبران ناپذيري را به سازه پل وارد نمايد و ترافيك روان مسير را مختل ساخته و حتي ايمني را به مخاطره 

بياندازد. 
بر اساس بازديدها و بررسي هاي فني صورت گرفته از پل هاي سطح شهر تهران، عملكرد متداولترين سيستم هاي درز انبساط 
موجود بر اساس قابليت جابجايي ورق هاي فوالدي پوشاننده بر روي سطح يك شاسي فلزي (نبشي) و استفاده از سيستم ساده 

الستيك درز انبساط و يا تركيب اين دو سيستم با هم بنا شده است. اين روش ها داراي معايب زيادي است كه نمي تواند بعنوان 
يك سيستم درز انبساط كارآيي الزم را داشته باشد. عدم استحكام الزم در برابر بارهاي ناشي از عبور وسائط نقليه، بلند شدگي 

ورق در اثر ارتعاشات عرشه،  اعوجاج طولي ورق، جدا شدن نبشي از بتن عرشه، صلب بودن سيستم ساده ورق و نبشي، نبود پاشنه 
حفاظتي در همه انواع سيستم درز انبساط و مهمتر از همه آب بند نبودن و امكان ورود آب و سيماني شدن فضاي درز انبساط در 
طول بهره برداري باعث گرديده كه روش هاي معمول فوق كارائي و دوام الزم را نداشته و عمر مفيد آن بسيار اندك باشد. استفاده 

از روشهاي نوين بازسازي سيستم هاي درز انبساط در پل هاي بتني بمنظور ارتقاء سطح كيفي آن ها و همچنين بهره گيري از 
توانمندي هاي داخلي، با استفاده از تجارب ارزشمند عملي حاصل شده در طول بهره برداري و مشاهدات تجربي انجام شده، از 

جمله مقوله هايي است كه در دستور كار شهرداري تهران قرار داده شده است و نتيجه آن تهيه و تنظيم مقاله موجود مي باشد. 
 سانتيمتر (درزهاي انبساط 10در اين مقاله روش متفاوت اجرايي در بخش هاي بازسازي سيستم هاي درز انبساط تا  اندازه 

 ) براي مسيرهاي سواره رو و پياده رو در پل هاي با عرشه بتن مسلح برمبناي الستيك درزانبساط از نوع توليد EXJ-Sكوچك 
، اساس انتخاب تيپ درز انبساط، عمليات اجرايي بازسازي EXJ-TYPE7) ارائه شده است. در روش اجرايي تيپ 1داخلي (شكل 

 و مالت پايه سيماني در مسير سواره رو  مي باشد. T80در پل هاي بتني با عرشه بتن مسلح و الستيك درز انبساط داخلي تيپ 
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: مقطعي از درز انبساط بازسازي شده 1شكل 

  EXJ-TYPE7مراحل اجرايي روش 
در اين روش اجرا ي سيستم درز انبساط پيشنهادي به منظور برقراري جريان ترافيكي پس از ساخت و نصب شاسي فلزي، خرك 

آسفالتي در سطح سواره رو اجرا مي گردد و مراحل اجرايي آن به شرح زير مي باشد: 
: شامل ساخت و نصب شاسي فلزي و سپس اجراي خرك آسفالتي به منظور برقراري جريان ترافيكي، و در نهايت مرحله اول

 ). 3 و 2 سانتيمتر در محدوده درزانبساط مي باشد (اشكال 65تخريب بتن آسيب ديده به عرض 

 
 

: جزئيات اجراي خرك آسفالت و برش الماسه آسفالت  2شكل 
 
 

                     C                                                      B                                                    A 
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  : اجراي مرحله اول 3شكل 
 

: شامل اجراي آرماتورگذاري  مجدد و كاشت ميلگرد هاي عصايي جهت اتصال ميلگردهاي بتن قديم و ميلگرد هاي مرحله دوم
 ).5 و 4مالت پايه سيماني مي باشد (اشكال 

 

 
 

: جزئيات آرماتورگذاري و كاشت ميلگرد هاي عصايي در بتن قديم 4شكل 
 

 
                       C                                                    B                                                    A 
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  : اجراي مرحله دوم 5شكل 
 

 شامل ساخت و نصب قالب و شاسي فلزي بر اساس ابعاد هندسي الستيك درز انبساط با مالحظات مربوط به مرحله سوم:
تعميرات مجدد سيستم درز انبساط و امكان تعويض الستيك درزانبساط و اجراي گروت پايه سيماني  و پرايمر مخصوص اتصال 

 .)7 و 6بتن قديم به بتن جديد مي باشد (اشكال 
 

 
 

: جزئيات قالب گذاري اجراي گروت پايه سيماني  6شكل 
  

 
                      C                                                    B                                                      A 
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 : اجراي مرحله سوم7شكل 
 

 شامل نشانه گذاري محل سوراخكاري روي سطح گروت پايه سيماني (بتن جديد) با توجه به سوراخ هاي تعبيه مرحله چهارم:
 ).9 و 8شده درالستيك درز انبساط مي باشد (اشكال 

 

 
: جزئيات نشانه گذاري و سوراخكاري در گروت  8شكل 

                     C                                                     B                                                      A 

 
: اجراي مرحله چهارم 9شكل 
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  گالوانيزه و متعلقات آن و چسب M16 ميليمتر و اجراي هيلت بولت 160 شامل سوراخكاري به عمق حداقل مرحله پنجم:

 ).11 و 10اتصال بتن قديم و جديد به بولت مي باشد (اشكال 

 
 

: جزئيات نصب بولت  10شكل 
 

                      C                                                      B                                                     A 

 
 

: اجراي مرحله پنجم 11شكل 
 

 شامل نصب و اجراي پرده آب بند الستيكي روي سطح گروت پايه سيماني، بنحويكه بتواند آب هاي سطحي جذب مرحله ششم:
). 13 و 12شده را به خارج از سيستم درزانبساط هدايت نمايد (اشكال 



  او��ن ����ا�س م�ی ب�ن 
  - مركز همايشهاي سازمان اسناد و كتابخانه ملي ايران 1388 مهرماه 15

 

 مجري برگزاري: گروه بين المللي راهبران

 
 

: جزئيات نصب پرده آب بند الستيكي  12شكل 
 
 

                       C                                                  B                                                        A  

 
 

: اجراي مرحله ششم 13شكل 
 
 

).   15 و 14: شامل نصب الستيك درز انبساط مي باشد (اشكال مرحله هفتم
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 (STEP-7): جزئيات نصب الستيك درز انبساط14شكل 
 

                     C                                                   B                                                       A  

 
: اجراي مرحله هفتم 15شكل 

 
  شامل پركردن كليه شيار ها و سوراخ ها ي الستيك درزانبساط در محل نصب بولت و سطح بيروني پاشنه بتني مرحله هشتم:

 ).17 و16محافظتي با ماستيك آب بندي مي باشد (اشكال 
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: جزئيات اجراي ماستيك   16شكل 
                     C                                                    B                                                     A 

 
 

: اجراي مرحله هشتم 17شكل 

نتيجه گيري 
 در بازسازي درز انبساط هاي فرسوده و مضمحل پل هاي  شهر تهران و نتايج حاصله EXJ-TYPE7استفاده از سيستم درز انبساط 

زير ترافيك سنگين شهر، نشاندهنده كارآيي مناسب و طراحي صحيح پروسه اجرا و قابل اطمينان بودن آنها مي باشد. در اين 
روش بر خالف روش هاي متداول كنوني، روسازي آسفالتي عرشه و سيستم درز انبساط كامال همتراز اجراء مي شوند بطوريكه با 
عبور وسايل نقليه كمترين حالت از ضربه احتمالي ناشي از باال ويا پايين تر بودن درز از بقيه رويه حادث مي شود. بنابراين روش 
ارائه شده با عنايت ويژه به لزوم رواني حركت و مالحظات مربوط به نگهداري پل ها، از جمله آب بند بودن و قابل تعويض بودن 
الستيك ها پيشنهاد گرديده است كه با استفاده از آن مشكل درز انبساط پل هاي با عرشه بتن مسلح براي هميشه حل خواهد 

شد. 
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