
 مي آيند؟ درزھای ساختمان چگونه بوجود
  

 )درز اجرايي(گردد، درز ساخت  ريزي كه موجب سخت شدن بتن مي ھر توقف عملیات بتن
  .آيد به وجود مي 

  دقیقه تجاوز كند، بايد آن نقطه را يك ٣٠ريزي از  به طور كلي ھرگاه زمان قطع بتن
  .خمیري بتن با تدابیري به آن بازگردانده شوددرز اجرايي به حساب آورد، مگر آنكه حالت 

   
 .درز ساخت ممكن است داراي وضعیتھاي مختلفي باشد، ولي معموًال قائم يا افقي است

  .شود محل درز ساخت به محل يكي ديگر از انواع درزھا منطبق گردد معموًال سعي مي 
با محور عضو موازي    اين اعضا بوده و ھیچگاه تیرھا درزھاي ساخت، بايد تقريبًا عمود بر محور در تیرھا و شاه

خمشي ماكزيمم قرار گیرد، زيرا در اين اعضا آرمه در محل لنگر تواند در اعضا و قطعات بتن درز ساخت مي.نباشد

  .شوند تحمل مي تنشھاي كششي توسط فوالدھاي كششي
ساخت اعضاي  بنابراين در. گیرنددرزھاي اجرايي نبايد در محلي كه قرار است بتن تحمل برش نمايد، قرار 

ريزي در  ترتیبي اتخاذ شود كه قطع بتن ريزي در بیش از يك مرحله صورت گیرد، بايد خمشي اگر قرار است بتن

  .باشد گاه نبوده، بلكه در نزديكي وسط دھانه مجاورت تكیه
آيند كه بايد در يك  مي ه حسابتیرھا، دالھا، سرستونھا و مانند آنھا ھمگي قسمتھايي از يك كف ب تیرھا، شاه

. شود محل سرستون يا تیر متوقف مي ريزي ستونھا اجبارًا در تراز ھر طبقه در ريزي شوند، بتن مرحله بتن

درزھاي ساخت بايد در محلھاي مناسب و زير نظر . دارند  درزھاي ساخت عمومًا در ساختمانھاي بتني كاربرد

  .دستگاه نظارت تعبیه شوند
  ھاي حركتيكاربرد درز

  درزھاي انقباضي ١
  .شوند اين درزھا معموًال به منظور جلوگیري از بروز تركھاي ناشي از جمع شدن بتن تعبیه مي

تركھايي پديد   روھا يا ديوارھاي بتني اگر در فواصل معین درز انقباض در نظر گرفته نشود، روي سطوح پیاده 

  .خواھد آمد
كه محلشان به طور   توانند محل بروز تركھا را كنترل نمايند، ھمچنین، وجود درزھاي انقباضي آرماتورھا غالبًا مي 

  .توانند مانع بروز ترك شوند صحیح انتخاب شده باشد، مي
  .گردد عملكرد اين درزھا به صورتي است كه انقباض طرفین درز در محل درز متمركز مي

بین بتن دو طرف درز   اي راي نوعي عدم پیوستگي عمومي ھستند، لیكن شكاف اولیهدر حقیقت اين درزھا دا

  .وجود ندارد
مجاور جوابگوي   متر نباشد،درزھاي ساختماني بین نوارھاي ٧۵/٣در روسازيھا جايي كه داراي عرض بیش از 

  .شدگي طولي خواھند بود نیاز براي جمع
مصالح سنگي   براي.متر است ٩تا  ۶درزھاي روسازي معموًال بین ھاي گرانیتي و آھكي فاصله  براي سنگدانه

  .درزھا كمتر اختیار شود در صورت ترديد بايد فاصله.متر است ۶تا  ٨/۴ھا، اين فاصله  سیلیسي و روباره
ھا  و بست دانه متر از ھر درز انبساط، در محلھايي كه قفل ١٨متر از انتھاي آزاد روسازي و  ٣٠در فاصله حدود 

طرف آنھا به بتن پیوستگي  كه يك(ھايي  م باشد، درزھاي انقباض پديد خواھند آمد، در اين نقاط بايد زبانهك

وسیله ديگري كه قابلیت انتقال بار در  كند، يا ھر كامل دارد و طرف ديگر در غالفي بدون اصطكاك حركت مي

  .تعبیه شود) جھت عمود بر زبانه را داشته باشد



معمول در فواصل  شوند، به طور روھا و دالھاي كف كه به صورت موزائیكي ساخته مي پیاده درزھاي انقباضي در

  .شوند مي متر در نظر گرفته ۶تا  ٣ھا در فواصل  پناھھا و نرده متر و در جان ٨/١تا  ٢/١
آنھا  لحاظ در  ساخته و يا به صورت واحدھاي مجزا و مستقل كار گذارده شوند و بدين اگر اعضا و قطعات پیش

مجاور ھنگام انبساط مزاحمتي  درز انبساط تعبیه نشده باشد، بايد شرايط نصب چنان باشد كه اعضا و قطعات

  .براي يكديگر ايجاد ننمايد
  درزھاي انبساط ٢

امكان تعمیر قسمتي   اين درزھا براي جلوگیري از خراب شدن روسازيھا در اثر فشار بیش از حد، فراھم ساختن

  .شوند روھا و نظاير آن تعبیه مي ي پیادهاز جدولھاي بتن
به طوري كه در نقاط  به طور كلي اين درزھا براي تأمین امكان انقباض و انبساط ناشي از تغییرات درجه حرارت،

عملكرد اين .گردند ايجاد نشوند، تعبیه مي خوردگي و در مقاطع سازه تالشھاي ثانوي زياد، مختلف ساختمان ترك

طرفین درز كامًال ھمساز شوند، الزمه چنین درزھايي اين است  اي باشد كه انبساط و انقباض نهدرزھا بايد به گو

طرفین درز برقرار نباشد، چنین درزھايي بايد با كمترين مقاومت در مقابل انقباض و  كه ھیچگونه پیوستگي در

  .به باز يا بسته شدن باشند انبساط قادر
يابند، براي  مي  عمومًا اين درزھا در تمام قسمتھاي سازه به طور پیوسته قرار گرفته و از كف تا سقف ادامه

  .حصول اطمینان از جدايي كامل دو قسمت مجاور رعايت اين مسئله ضروريست
  درزھاي كنترل ٣

از مقاومت بتن   آورند كه گاه يانبساط و انقباض بتن در اثر تغییرات رطوبت و حرارت در آن تنشھايي را به وجود م

كنترل كه حركت نسبي دال يا  براي حل اين مشكل از درزھاي. شود خوردگي منجر مي بیشتر بوده و به ترك

  .شود سازد، استفاده مي ديوار در صفحه خود را امكانپذير مي
اي  ارتعاش، منطقه  قالبراي جدا كردن واحدھاي عظیم مولد برق از قسمتھاي مجاور، به منظور جلوگیري از انت

از بروز ترك به علت تمركز تنش در   كردن و محدود ساختن احتمال خرابي در قسمتھايي از ساختمان، جلوگیري

، جداسازي قسمتھاي مختلف )نظیر بازشو ديوارھا(  محلھايي كه تغییر مقطع قابل توجھي حادث شده است

+ ,U,H,T,Lھايي كه شكل پالن آنھا  بازوھاي مختلف سازه جدا ساختن  يك شالوده به علت تفاوت باربري آنھا،

  .شود استفاده مي  باشد، از درز كنترل مي
آمده بھتر   با تكیه بر تجربیات به دست. محل درزھاي كنترل به مالحظات معماري و مھندسي بستگي دارد

  .وندمتر ساخته نش ١٨است ساختمانھاي بتني بزرگ، مستقل و بدون درز با طول بیش از 
  درزھاي نشست ۴

دو نوع پي يا دو  اين درزھا براي جلوگیري از نشستھاي نامساوي دو ساختمان مجاور كه داراي دو نوع مصالح،

  .گیرند ارتفاع متفاوت ھستند، مورد استفاده قرار مي
  درزھاي لغزشي ۵

اين درزھا . كنند مي ھمدرزھايي ھستند كه امكان لغزش دو قسمت مجاور درز بدون انتقال نیروي برشي را فرا

  .گیرند مورد استفاده قرار مي  غالبًا در مخازن، به ويژه در مواردي كه تغییرات درجه حرارت محیط زياد است،
  ساير درزھا ۶

  كه كاربردھاي ويژه دارند، طبق مندرجات مشخصات… مشخصات درزھاي جدا كننده، مفصلي و 
  .فني خصوصي خواھد بود 
   
  

  



  مصرفي در درزھاي ساختمانيمصالح 
  .گیرد براي اجراي درزھاي ساختماني معموًال مصالح زير مورد استفاده قرار مي

واتر استاپھا   نوارھاي درزگیر و)  EMULDERZقیر گرم اجرا فوق االستیك   )فیلر(مصالح پركننده درز    ١

SWELLFLEX-BIBAFLEX  
مواد . مانند آنھا باشند پنبه و الستیك، تركیبات آسفالتي، چوب اين مواد ممكن است در بر دارنده الیاف گیاھي،

صورت از مشخصات مندرج در فصل مصالح  به كار رفته به عنوان پركننده، بايد داراي ويژگیھاي زير بوده و در ھر

  .تبعیت نمايد
  :اھم ويژگیھاي مصالح پركننده عبارتند از

  برخورداري از دوام زياد  :الف
  گیري در درزھا شكلجاگیري و    :ب
  قابلیت ارتجاع و عدم ايجاد اتصال محكم با درز    :ج
آببندكننده پلي   مواد-PERMOCHIM DUOسیمانھاي پلیمري االستیك- PLUSقیرھاي پلیمري  مصالح آببندي   ٢

  .وندر و رطوبت به كار مي  بندي به منظور نفوذناپذيري در مقابل باد و باران مصالح آب   PUCOAT IIيورتان 
مصالح . گرفته شود  ھا و مشخصات خصوصي و با تأيید دستگاه نظارت به كار بندي بايد طبق نقشه مصالح آب

  .شدن ابعاد آن نشود  بندي بايد از نوعي باشد كه به درز آسیب وارد نیاورده و سبب كم و زياد آب
  .رود مي بندي انواع مختلف مصالح فلزي، الستیكي و يا پالستیكي به كار براي آب 
    PUNTODRAINمصالح پوشش  ٣

  .و مانند اينھاست  مصالح مورد استفاده در پوشش غالبًا از نوع مسي، برنزي، آلومینیومي، چوبي، الستیكي
  .مشخصات مصالح بايد مطابق مندرجات فصل مصالح و مشخصات فني خصوصي باشد 

منبسط و منقبض   ي يا بتني و مصالح ديگراين پوششھا بايد طوري نصب شوند كه بتوانند جدا از اسكلت فلز

  .گردند
  اجراي درزھاي ساختماني

دقت شود كه درزھا  ھا و مشخصات و با عرض مناسب ايجاد شوند، بايد درزھا در تمام سطوح بايد مطابق نقشه

ساختمانھاي مجاور به ھیچ عنوان در ھیچ  در حین اجرا با مصالح بنايي، مالت و مانند اينھا پر نشده و اجزاي

  .يكديگر جدا باشند  اي به يكديگر مربوط نشوند و كامًال از نقطه
  اجراي درزھاي ساخت ١

و چسبیده به   ريزي دو قسمت مجاور اين درزھا در ساختمانھاي بتني كاربرد دارند و آن ھنگامي است كه بتن

قديمي، سطح واريز يا درز اجرايي   ن خمیري جديد و بتن سفتبه سطح بت. ھم، در دو زمان مختلف صورت گیرد

  .شود گفته مي
ريزي  پیشرفت كار بتن تعیین محل درز نبايد به تصادف و. بیني شده باشد موقعیت و شكل درز، بايد از قبل پیش

 زم در مورد درز ريزي، تدابیر ال بتن واگذار شود، بلكه بايد قبل از شروع كار و در ھنگام تھیه برنامه زمانبندي

  .جرايي اتخاذ شده باشد
در درزھاي  از اين رو.دستیابي به پیوستگي كامل بین دو سطح بتني در يك درز ساختماني ضروري است

نارس است، يك اليه سطحي از   شود در حالي كه بتن ريخته شده يك طرف درز ساختماني معموًال سعي مي

ناصاف و غیرمنظم حاصل گردد، اين وضع را   ھا نمايان شده و سطحي به صورتي كه دانهآن برداشته شود، 

  .و استفاده از برس سیمي ايجاد نمود  توان با پاشیدن آب يا مخلوط آب و ھوا، با فشار الزم مي
جز به  تا زماني كه قرار است بتن طرف ديگر درز اجرا شود، بايد سطح بتن اولیه مرطوب نگه داشته شود،

  سطح خود درز كه بايد چند ساعت قبل از عملیات مراقبت از آن قطع گردد، به صورتي كه



مرطوب است  عمق در سطح درز پديد آيدودر اين حالت و زمانیكه سطح بتن نوعي خشكي سطحي و كم 

بتن و پركردن منفذھاي   جھت افزايش استحكام PERMOCHIM CRYSTALمیتوان از موادسیماني نفوذگر بتن

  .مويینه داخل بتن استفاده كرد
پلكاني يا   ريزيھاي حجیم بايد از سطوح واريز خیلي بزرگ اجتناب شود، اين سطوح بايد به صورت در بتن

  .ايجاد سطوح واريز قائم، بايد به وسیله قالب موقت صورت پذيرد. شكسته احداث شوند
 استفاده  شود، بكه محكم نگھداري ميتوان از توري با چشمه ريز كه به وسیله يك ش بدين منظور مي 

  .شود توري در توده بتن باقي مانده و يا بموقع كنده مي.مودن
. آماده شود ريزي وجه دوم درز بايد سطح واريز كامًال براي بتن. آيد به اين ترتیب سطح خشني به دست مي 

سطح، بتن تا آنجا ضرورت   كردنتمیز . سطح واريز بايد عاري از آلودگي، روغن، گريس، رنگ و نظاير آن باشد

پاشي مرطوب با استفاده از  سطح، ماسه  بھترين روش براي تمیز كردن. ھاي ماسه مشخص گردد دارد كه دانه

استفاده از آبفشان و يا استفاده از ابزار دستي، ھر  آبفشان است،البته روشھاي ديگري نظیر اسیدشويي،

  .كدام بسته به موقعیت درز كاربرد دارند
طوالني خیس نگاه  براي تأمین پیوستگي بتن جديد و قديم پس از زخمي كردن سطح واريز، بايد آن را به مدت 

براي تأمین . از روي بتن زدود ريزي مجدد به كمك ھواي فشرده، آب سطحي را داشته و قبل از شروع بتن

اين كار از طريق افزايش اسالمپ، . دبتن افزو  توان با نظر دستگاه نظارت بر مقدار كارايي پیوستگي بیشتر مي

ھا  دانه يا كاھش مقداري از درشت LATEX-PERMOSTOPمانند  افزايش ماسه واستفاده از افزودنیھاي بتن

  .گیرد صورت مي
  .مرتعش گردد  براي حصول كامل پیوستگي بھتر است قسمتھاي اولیه بتن جديد به خوبي و با دقت كامل

  اجراي درزھاي حركتي ٢
بايد دقت شود   .ھا و مشخصات و با عرض مناسب ايجاد گردند اي حركتي در تمام سطوح بايد برابر نقشهدرزھ

مجاور در حین اجرا به ھم مربوط  كه درزھا در حین اجرا با مصالح بنايي و مالت پر نشده و اجزاي ساختمانھاي

  .نشوند و كامًال از يكديگر جدا باشند
  آرمه يكپارچه بتن درزھاي حركتي در ساختمانھاي ١

درزھاي حركتي   فاصله. در اين حالت درزھا بايد با بريدن سقف، ديوارھا و كف طبقات به طور كامل انجام شود

  .شود آرمه به كمك محاسبه تعیین مي در ساختمانھاي بتن
متر  ٩٠زھا را تا در توان فاصله با به كار بردن آرماتورھاي طولي، مي. متر است ۶٠تا  ٣٠اين فاصله معموًال بین 

  .شود محاسبه تعیین مي  میلیمتر است كه از طريق ٣٧تا  ١٣عرض درزھا معموًال بین . افزايش داد
  درزھاي حركتي در ساختمانھاي فوالدي ٢

درزھا در   اجراي. در ساختمانھاي فوالدي بايد درز انبساط، ساختمان را كامًال به دو قسمت تقسیم نمايد

  .مشخصات خواھد بود  ھا و ه به اينكه سقف بتني يا فلزي باشد، طبق نقشهساختمانھاي فلزي بست
و در محلھاي   ھا و مشخصات متر نخواھد بود كه در ھر حال طبق نقشه ۶٠فاصله درزھا از يكديگر بیش از  

  .تعیین شده اجرا خواھند شد
  درزھاي حركتي در ساختمانھاي ساخته شده از مصالح بنايي ٣

  :در ساختمانھاي ساخته شده از مصالح بنايي بايد درزھا در نقاط زير تعبیه شوند
  در خط باريك شدن عرض ساختمان  :الف
  .يا تركیبي از اين شكلھا باشند+ ,H,U,T,Lدر تقاطع دو ديوار در ساختمانھايي كه به شكل    :ب
  در ديوارھاي طويل بسته به موقعیت ديوار و درجه حرارت محیط   :پ
  .گردند در مواردي كه ديوارھاي ساختمانھاي جديد به ساختمانھاي موجود متصل مي   :ت



  .در تقاطع چند ساختمان كه به ھم ارتباط دارند   :ث
يكديگر، بايد  ھمچنین براي جلوگیري و كاھش خسارت و خرابي ناشي از ضربه ساختمانھاي مجاور به

به وسیله درز انقطاع از طبقه ھستند، ۴و يا داراي بیش از  متر ١٢ساختمانھايي كه داراي ارتفاع بیش از 

  .ساختمانھاي مجاور جدا شوند
توان با  فاصله را مي باشد، اين ارتفاع آن تراز از روي شالوده مي ١/١٠٠حداقل عرض درز انقطاع در تراز ھر طبقه 

ي درزھاي حركتي در ساختمانھاي اجرا.شوند، پر كرد مصالح كم مقاومت كه در ھنگام زلزله به آساني خرد مي

به طوري كه عرض و فاصله درزھا متناسب با مقدار    .خاص نیاز به مشخصات فني خصوصي خواھد داشت

  .انبساط و انقباض باشند
 


