
 

 درز انبساط چیست؟

 :مفهوم درز انبساط

بر اثر تغيير درجه  ساختمان های ناشی از انبساط و انقباضبرای جلوگيری از خرابی درز انبساط

حرارت محيط خارج يا جلوگيری از انتقال بار ساختمان قديمی مجاور به ساختمانی كه جديد 

 .شوداحداث می

 .شودهمچنين در مواردی كه ساختمان بزرگ است و از چند بلوك متصل به هم تشكيل می

 .در محل مناسب پيش بينی شود درز انبساط بايد به كار بردن

بينی شود، به پيش درز انبساط ای از ساختمان با اجزای ساختمانی كه بايد در آنحداقل فاصله

 :نوع

 .ساختمان، تعداد طبقات، مصالح مصرفی و آب و هوای محل احداث بستگی دارد

 .بنابراين بايد با مطالعه كافی محل اندازه آن را مهندس طراح تعيين كند

درز  متر باشد، بايد در طول ساختمان 50ول آنها بيشتر از های فلزی كه طدر كليه ساختمان

 .بينی كردپيش انبساط

متر و يا در  50های فلزی و بدون پوشش محافظ است كه نبايد از اين طول مربوط به ساختمان

 .هايی با پوشش محافظ و در حاالت خاص نبايد از يكصد متر تجاوز كندساختمان

كنند كه قابليت ارتجاعی از مواردی استفاده می درز انبساط لبرای پوشاندن و پر كردن فواص

 .داشته باشد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/


 

 .به هيچ وجه با مصالح بنايی يا مالت پر نگردد درز انبساط بايد دقت شود كه فاصله

 .قرار دارند درز انبساط هايی كه در مجاورت يكاگر در هنگام استقرار اسكلت فلزی، ستون

 .اندلزی متصل شدهبه طور موقت به وسيله قطعات ف

به كلی از قسمت  درز انبساط پس از استقرار، بايد اين اتصاالت بريده شوند تا ساختمان در محل

 .مجاور خود جدا باشد

 

 :تعريف و ضرورت درز انقطاع

هايی كه در های ساختمانباشد كه جهت جلوگيری از برخورد سازهفضايی می درز انقطاع

 .مجاورت يكديگر قراردارند بايد در نظر گرفته شود

ی مجاور جلوگيری از برخورد دوسازه درز انقطاع زمين لرزه در مواقعی همانند هنگام وقوع

 .نمايدمی

https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/


 

 .دهدخسارات ناشی از چنين حوادثی را كاهش می

های مجاور با توجه به اينكه ی ديگری به ساختمانتنش واردههنگام وقوع زمين لرزه و يا هرگونه 

زمان نوسان يا پريود نوسان دو سازه با يكديگر متفاوت هست احتمال تشديد و برخورد دو سازه و 

 .تخريب بسيار باال هست

 .باشدها با هر شرايطی الزامی میبرای کلیه ساختمان درز انقطاع

 :حداقل درز انقطاع

 مرز از شالوده روی از تراز آن ارتفاع 0.005 برابر طبقه هر تراز در درز انقطاع همچنين حداقل

 .است مجاور زمين

های الزم با مصالح كم مقاومت كه در هنگام زلزله بر اثر برخورد دو توان در محلاين فاصله را می

 .شوند، پر كردساختمان به آسانی مصالح مزبور خرد می

 :درز انقطاع در ساختمان

 جدا هم از را ساختمان دو و شودمی ايجاد مجاور ساختمان دو بين كه است فضايی درز انقطاع

 .كندمی

تا از برخورد و اثر دو ساختمان با يكديگر مخصوصا در زمان زلزله جلوگيری شده و از خسارات و 

 های ناشی از آن كاسته شود.آسيب

 :درز انبساط پل

https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9/
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9/
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9/
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/


 

نيز ممكن است تحت تاثير انقباض و انبساط ناشی از تغييرات دمايی و ديگر عوامل  پل سازه

 .محيطی قرار بگيرد و دچار آسيب شود

تفاده پل اس درز انبساط برای رفع اين مشكل و كاهش خسارات ناشی از عوامل ذكر شده، از

 .شودمی

گردد و انبساط و پل بين سازه پل و قسمت ثابت در ابتدا و انتهای پل نصب می درز انبساط

 .كندها را جذب میانقباض پل

 .اين قطعات از الستيك مخصوص و قطعات فوالدی تشكيل شده و قابليت ارتجاعی دارند

 انبساط اينكه فواصل درزهای  برای يك سازه پل نياز است يا درز انبساط اما اينكه چه تعداد

 .دارد بستگی زيادی عوامل به باشد، چقدر

 نوع سازه پل 

 تیپ زمین 

 مصالح مصرفی 

 شرايط جوی 

 شکل هندسی سازه 

 

 

 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%84
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/


 

 

 :اصول طراحی درز انبساط

بايد بدانيد كه برای اين كار بايد اصولی را رعايت كنيد تا بتوانيد درزهای انبساط را به شكل 

 .مناسبی طراحی كنيد

 :نکته اول

های مجاور جدا باشد و حتما بايد توجه كنيد كه از هيچ محل درز بايد به صورت كامل از قسمت

 .مصالحی در اين بخش استفاده نشود

 :نکته دوم

https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/


 

درزها حتما بايد در كل ساختمان امتداد پيدا كنند تا ساختمان به شكل مناسبی بتواند در مقابل 

 .انبساط مقاومت كند

كنيد حتما بايد اين قابليت را داشته باشند كه اين درزها انتخاب می های خارجی كه برایپوشش

 :در برابر عوامل بيرونی مانند

 .زياد مقاومت كنند فشار باران، حرارت و

 :كنيد بايد حتما سعی كنيد عوامل مختلف مانند قبل از آن كه اقدام به طراحی درزهای انبساط

 .دهيد قرار بررسی مورد را …محل ساختمان، تعداد طبقات ساختمان، نوع زمين و

 :نصب درز انبساط

را به خوبی انجام شد زمان آن است كه اين درزها را نصب  درز انبساط بعد از آن كه طراحی

 .كنيد

 .ته توجه داشته باشيدبرای نصب كردن اين درزها بايد به چند نك

 :نکته

تواند هايی در بتن به وجود بيايد كه میاستفاده نكنيد ممكن است ترك بتن اگر از تركيب مناسب

 .برای شما مشكل ساز شود

 .هايی رخ دهددر شرايطی خاص ممكن است ميان درزهای انبساطی انقباض

 .شما حتما بايد اين موضوع را پيش بينی كرده و متناسب با آن اقدام به نصب كنيد

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B4%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/


 

 .های كوچكی كه ممكن است در حين اين عمليات به وجود بيايند را ناديده نگيريدترك

 .رگتر شده و برای شما مشكل ساز شوندها بزچرا كه با گذر زمان ممكن است اين ترك

 .كنيد استفاده درزها اين برای …توانيد از مصالحی مانند پر كننده درز، مواد آب بندی و شما می

 

 :مشکالت طراحی نامناسب درز انبساط

يكی از اين مشكالت اين است كه اگر اين درزها به خوبی عايق كاری نشوند ممكن است باعث 

 .نشت آب شوند و آب به سراسر ساختمان راه پيدا كند

يكی ديگر از مشكالتی كه ممكن است حشرات از طريق درزهای موجود وارد ساختمان شوند و 

 .باعث اذيت شدن شما شوند

https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/


 

 .رزها حتما بايد به شكلی مناسب طراحی شوندبه همين علت است كه اين د

 :انتخاب پروفیل مناسب

درز  يكی ازمسائل مورد توجه در اين امر انتخاب پوشش و پروفيل مناسب برای استفاده در محل

 .است نقطاعا

 سازه در مختلف هایزمينه در متعددی مشكالت آمدن وجود به باعث پروفيل زيرا انتخاب نامناسب

 .شودمی

 باشند.دارای تنوع بسيار زيادی از نظر ابعاد و كارايی می انقطاع درز هایپروفيل

 .باشندهای متنوع در دسترس میعمدتا از جنس الومينيوم و در مدل

 :پروفیل درز انبساط ترافیکی توکار و مزايای آن

های ميانی با كيفت باال ها از جنس آلومينيوم درجه يك و آنادايز سوپر مات و الستيكاين پروفيل

 .باشدها و مراكز فروش میهای اداری و تجاری مانند بيمارستانتردد خودرو و محيطمناسب 

 باشد.ها به صورت توكار و قبل از انجام مراحل نازك كاری قابل نصب میاين پروفيل

 .باشدمی خودرو از مزايای پروفيل درز انبساط ترافيكی مقاومت باال در برابر تردد

ها عدم ايجاد دست انداز در زمان عبور ترولی، سبد خريد فروشگاهی و برانكارد به اين پروفيل

 .باشدهمراه طول عمر باال می

 .كندهای حرارتی و حركتی سازه را تحمل و دفع میها به راحتی تمامی تنشاين پروفيل

https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9/
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9/
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d9%82%d8%b7%d8%a7%d8%b9/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%D9%88%D9%81%DB%8C%D9%84
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88
https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/


 

 :پروفیل درز انبساط ترافیکی روکار و مزايای آن

 .باشدها به صورت روكار و بعد از انجام تمام مراحل نازك كاری قابل نصب میاين پروفيل

 .باشدها مقاومت باال در برابر تردد خودرو میاز مزايای اين پروفيل

م عمليات بنايی به همراه ها محافظت ساده به دليل نصب بعد از اتمااز ديگر مزايای اين پروفيل

 .باشدطول عمر باال می

 .كندهای حرارتی و حركتی سازه را تحمل و دفع میها به راحتی تمامی تنشاين پروفيل

پلی اورتان قابل نصب  PU اين پروفيل به صورت روكار با استفاده از پيچ و رولپالك و چسب

 .باشدمی

 :مزايای پروفیل درز انبساط يک تکه

دار و رطوبت بند بودن آن  های الستيكها استهالك بسيار پايين نسبت به مدلمزايای اين پروفيل

 .باشدمی

 .ها طول عمر باال و مقاومت در برابر ساييدگی استاز ديگر مزايای اين پروفيل

 .كندهای حرارتی و حركتی سازه را تحمل و دفع میها به راحتی تمامی تنشاين پروفيل

 :روش نصب

پلی اورتان( استفاده شده كه از خصوصيات اين چسب شكل ) PU ها از چسبدر نصب اين پروفيل

 .شودای میهای سازهباشد كه باعث دفع تنشپذيری باال با حفظ چسبندگی می

https://ostovarsazan.com/%d8%af%d8%b1%d8%b2-%d8%a7%d9%86%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b7/


 

 

 امیدوارم اين مقاله مورد توجه شما قرار گرفته باشد

 نويسنده : سیدعلی منتظری

 استوارسازان سايت تخصصی مقاالت بخش منبع :

 

https://ostovarsazan.com/
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