
	مقايسه درز ھای انبساط ا�ستومری تقويت شده (

Steel	 Reinforced	 Rubber	 Expansion	

Joints ) و دندانه اره ای (Tooth	Expansion	

Joints (	:	

  روفشرکت آسام دفتر تحقيق و توسعۀ  توسطگرد آوری شده توسط 

  مقدمه :
شرکت، نتايج مقايسه ميان دو  دفتر تحقيق و توسعۀ اين به عمل آمده توسط علمی و فنی طی تحقيقات

آورده شده در ذيل، طی  نوع درز انبساط دندانه اره ای و ا$ستومری تقويت شده بر اساس معيار ھای
  اين متن مطرح می گردد.

  معيارھای مقايسه عبارتند از :

 به روز بودن تکنولوژی و انطباق با استانداردھای بين الملی -

 وسايل نقليهايمنی  -

 عملکرد مناسب قطعه عوامل موثر در -

 توجيح پذيری اقتصادی -

 قاومت در مقابل فرسودگی ناشی ازشرايط آب و ھوايیم -

 عبور وسايل نقليه ناشی از صوتی ميزان نويز -

تحقيقات به عمل آمده صرفا به منظور ايجاد بستر مناسب مقايسه برای مھندسين  مشاور ،طراح و 
ايجاد برتری قطعی محصول توليد شده توسط  ديگر مصرف کنندگان متخصص بوده و نه به منظور

  اين شرکت .

  شرح:
مقايسه ای ميان اين دو نوع قطعه به عمل آمده که بدين شرح   معيارھای فوقھر يک از بر اساس 
  می باشد.

  به روز بودن تکنولوژی و انطباق با استانداردھای بين الملی: -
تحمل جابجايی ھای عمودی و افقی پل در محل بعد از استفاده از درزھای ساده در عرشه پل برای 

ژوئن که ميزان جابجايی کمی را تحمل می کردند، درزھای انبساط  دندانه اره ای و ورقه ھای 
) مورد استفاده قرار گرفتند، اين انواع از درزھای انبساط که امروزه به  Sliding Platesلغزشی (

مشھور می باشند، به د$يلی از جمله تجمع ) Open Expansion Jointsدرزھای انبساطی باز (

نخاله، شن، خاک و آب ما بين قطعه درز انبساط و سيستم درناژ آب (خصوصا در پل ھايی که در 
فصول سرد از شن و ماسه برای افزايش چسبندگی ميان چرخ خودرو استفاده می شود) و ... کمتر 



يز جای خود را به قطعات درز انبساط بسته مورد توجه متخصصين قرار گرفته و در بسياری از شرا
)Sealed Expansion Joints(  بيانيهطبق برخی از از استانداردھا از جمله آخرين  .[1] دادند 

برای نحوه استفاده  BD 33/94(ايجاد امنيت وسايل نقليه دو چرخ) و استاندارد  FHWA-SAسازمان 

يت ھايی بر استفاده از اين قطعات قرار گرفته که از قطعات درز انبساط در پل ھای بريتانيا محدود
  در ادامه به طور کامل شرح داده خواھد شد.

  

  ايمنی وسايل نقليه -

، درزھای انبساط طولی (که انبساط و    5/2012مورخ  FHWA-SAبر اساس آخرين بيانيه سازمان 

چرخ دوچرخه ھا  موجب گير کردن1مطابق شکل  انقباضشان در راستای حرکت وسايل نقليه است) 

انحراف از مسير و يا افتادن آنھا را موجب  به تاير آنھا آسيب وارد کردھو و يا موتور سيکلت ھا شده
  . [2]می گردد

  

  1-شکل

 

به عKوه اگرچه درزھای انبساط دندانه اره ای  قابليت تحمل حرکت ھای عمودی را در دو طرف 
رف ژوئن موجب بيرون زدگی دندانه ھای يک ژوئن داراست، حرکت ھای عمودی غير يکسان در ط

طرف درز انبساط دنداده ارره ای شده که عKوه بر ايجاد نويز صوتی در ھنگام عبور وسايل نقليه و 
وارد آوردن تکانه ھای عمودی به سطح عرشه، می تواند موجب آسيب ديدگی جدی تاير وسايل نقليه 

مقداری از اختKف ارتفاع ميان دو طرف درز  ھم 1در شکل و در نتيجه حوادث رانندگی گردد. 

انبساط قابل مشاھده است . تمام اين ھا در حالی است که ھيچ يک از اين مشکKت در انواع  درزھای 
توسط ھمين سازمان برای نمايش يک قطعه مطابق با استانداردھای  2شکل  انبساط بسته وجود ندارد.

ه از شکل پيداست، درز انبساط مورد نظر اين سازمان يک اين سازمان انتشار يافته است. ھمانطورک
درز انبساط بسته ا$ستومری می باشد. درگاه اطKعيه اخير اين سازمان در قسمت مراجع آورده شده 

  است.



  

  2شکل 

 

 عوامل موثر در عملکرد مناسب قطعه -

، ايجاد خميدگی يا شکستگی در دندانه ھای  [3]براساس تحقيقات کنسرسيوم حمل و نقل انگلستان 

قطعات درز انبساط دنداده اره ای از جمله مشکKتی است که برای اين نوع قطعات متادول بوده و 
  نمونه ای از اين مشکل را نمايش می دھد. 3ازنقص ھای آنھا به شمار می آيد. شکل 

  

  3شکل 

  



د ، $زم به چنين حالتی نيز می تواند برای عبور وسايل نقليه دوچرخ به طور جدی مشکل آفرين باش 
به عKوه بر اساس مطالعات ھمين  ذکر است که حل چنين مشکلی تنھا با تعويض قطعه قابل حل است.

اند موجب ، تجمع نخاله، شن و ماسه در اين درزھا می تو [1]سازمان و ديگر تحققات به عمل آمده 

از کار افتادن درز انبساط شده و خسارات جدی را به سوپر استراکچر وارد آورد. تجمع نخاله در 
اين مسئله موجب می گردد که استفاده  تا حدی قابل مشاھده است . 3ميان درز انبساط نيز در شکل 

ر مناطق غير شھری از چنين نوعی از قطعات در از انبساط به نگھداری مداوم نياز داشته باشد که د
غيری ممکن يا بسيار ھزينه بر بوده و در مناطق شھری نيز به تداوم در نگھداری نياز مند بوده و 

  ھزينه ھای اقتصادی را در پی خواھد داشت.

 

 توجيح پذيری اقتصادی -

مربوط به استفاده از قطعات درز  BD 33/94قطعات درز انبساط دندانه اره ای بر اساس استاندارد 

 برای استفاده در ژوئن ھايی با جابجايی کم توجيح اقتصادی ندارند. ، [4]، بساط در پل ھای بريتانياان

در حالی که بر اساس اين استاندارد، استفاده از قطعات ا$ستومری در تمامی ابعاد به لحاظ اقتصادی 
   توجيح پذير است.

  

 مقاومت در مقابل فرسودگی ناشی ازشرايط آب و ھوايی -

قطعات ا$ستومری به علت وجود پوشش $ستيکی در اطراف قطعه فلزی، $يه فلزی که وظيفه در 
تحمل بارھای ترافيکی را به عھده دارد مقاوم در برابر انواع شرايط آب و ھوايی باقی خواھد ماند در 

.. حالی که در قطعات دندانه اره ای ، قطعه فلزی در معرض مستقيم آب، رطوبت ،روغن، اسيد و .
  قرار دارد که به لحاظ عملکردی طی مرور زمان آن را با مشکل مواجه می کند.
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