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 TEKNİK BİLGİLER VE UYGULAMA  
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Avantajları Açıklama 

• Metal Olmayan Kısımlar Yüksek kaliteli kauçuk hammaddeden 
üretilmektedirler. 

• Çok Yönlülük  Arbridge genleşme derzleri, döşeme 
betonu çarpıklıklarını absorbe  
etmeye  ve her doğrultudaki harekete 
izin vererek yapının zarar görmesini 
engelleye uygun şekilde dizayn 
edilmişlerdir.   

• Kaymaya karşı koruma  Gövdede bulunan su kanalları ve 
kauçuk malzemenin özellikleri ve 
uygun drenaj bağlantısı trafik 
güvenliğini üst seviyede tutar.   

• Düşük gürültü Özel dizaynları sayesinde araç 
geçişleri sırasında oluşan gürültü  çok 
düşük seviyede kalır. 

• Uzun servis ömrü Kauçuğun çelik ile güçlendirilmesi ile 
oluşan özel dizayn özellikleri , ağır 
trafik yüklerini taşımaya ve aynı 
zamanda  kauçuk malzemede  yüzey 
yağlarına , petrol türevlerine 
,kimyasal malzemelere , UV ışınlarına  
, kar'a ve tuzlara karşı dayanıklıdır.  

  
 Köprü genleşme derzi elemanları teknik ihtiyaçlara ve trafik güvenliğine 
uygun üretilmektedirler. Çelik takviyeli kauçuk köprü genleşme derzleri  ( 
ARBRIDGE ) , su geçirmez kauçuk malzemenin çelik plakalarla takviye edilmesi 
ile köprünün hareketlerini absorbe ederek yapıyı korurlar. Bu sistemler yüksek 
basınç ve sıcaklık altında kauçuk ve çelik levhalar ile fabrikada üretilirler. Kauçuk 
malzeme, çelik plakalar ile vulkanize edilerek yüklere karşı güçlü bir sistem elde 
edilir. Bu üretim metodu Arfen köprü genleşme derzlerinin korozyona karşı 
dayanıklı  uzun ömürlü olmasını sağlar. Kauçuk malzeme yüzey yağlarına, petrol 
ürünlerine, kimyasal malzemelere, UV ışınlarına, kar’a ve tuzlara karşı 
dayanıklıdır. Tüm genleşme derzleri kendi şeklini değiştirerek yapının 
hareketlerini ve genleşmelerini emmek için tasarlanmıştırlar. 
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Mekanik titreşimler ve yapının diğer hareketlerini elastik reaksiyonlar ile 
absorbe etmeye uygun farklı boyutlardaki genleşme derzleri , korozyona karşı 
dirençli galvanizli ankraj cıvataları ve kimyasal ankraj malzemeleri kullanılarak 
her iki tarafından betonarmeye sabitlenirler. 
Yanal yükler (Isıl uzama - kısalma, araç fren kuvvetlerinden ve sismik 
hareklerden kaynaklı ) lastik ve beton arasındaki sürtünme yolu ile  lastiğin 
şeklini değiştirerek dönüştürülür. Eski genleşme derzini değiştirmek çok 
kolaydır. 

Önerilen Kullanım Yerleri: 

 Köprü genleşme derzlerinde. 

 Otopark genleşme derzlerinde. 

 Eski genleşme derzlerinin değiştirilmesinde. 
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MALZEME ÖZELLİKLERİ 

Kullanılan kauçuk şartnameye göre NR doğal kauçuk veya CR clorepren 

olabilir. 

Müşteri isteğine uygun olarak her iki malzeme ile de üretim 

yapılmaktadır. 

Özellikleri Test Metodu Değerler 

Sertlik ISO 48   60±5 
Kopma Mukavemeti ISO 37 type 2    ≥16  

Kopma Uzaması (%) ISO 37 type 2    ≥450 

Basınç altında ezilme (24 h, 
70° C) % 

ISO 815     ≤25 

 

Çelik takviye plakaları ise EN 10025 standardına uygundur. 

 

MONTAJ PROSEDÜRÜ 

1- Genel 

Aşağıdaki uygulama prosedürünü uygulamaya başlamadan tam olarak 

anlaşılması ve  harfiyen uygulanması gerekmektedir. Doğru uygulama yapılması 

genleşme derzinin performansını artıracağı için uygulama ekipleri aşağıdaki 

adımları takip etmelidirler. Uygulama hatası malzeme garantisini 

etkilemektedir.  
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Arbridge genleşme derzleri standart 2,00 mt lik moduller halinde sevk 

edilirler. Halı şeklindeki genleşme derz parçaları  açılı çelik parçaları ve gömülü 

aşınma plakaları ile takviye edilmişlerdir.  

Ölçüler 

Model Hareket 
Kapasitesi 

 ( mm) 

Ebatlar 
AxHxL (mm) 

Ankraj Civata 
Boyu (mm) 

Ağırlık 
( kg/m) 

ARBRİDGE 01 ±25 270*32*2000 220           21 
ARBRİDGE 02 ±30 270*42*2000 220           24 

ARBRİDGE 03 ±50 390*53*2000 220           43 
ARBRİDGE 04 ±80 590*55*2000          220           65 

ARBRİDGE 05 ±110 750*75*2000          220          160 

 

a) Montaj prosedürünü oku ve anla. 

b) Sevk edilen malzemeyi kontrol et , hasarlı ve eksik var mı ? 

c) başlamadan önce işlerin kabulü için yüzey veya bitişik inşaat 

yüzeylerini kontrol et. 

d) ARFEN montaj resimlerine göz at. 

2- Montaj Yüzeyi Hazırlama; 

I. Boşluk : Döşemedeki boşluk , bordürler, kaldırımlar çizimlerde 

gösterilen boyutlara uygun inşa edilmelidir.  

 

II. Ankraj Civata Deliği Açılması : Bir adet genleşme plakasını şablon 

olarak kullanarak ankraj civata yerleri işaretlenecek. İşaretlemeden 

sonra aşağıda verilen derinliklere uygun şekilde delikler delinecek. 

Delme işleminden sonra basınçlı hava veya vakum ile delikleri 

temizlenecektir. 

III. Ankraj Civatası Montajı:  Açılan deliklere uygun açı ile ankraj 

civataları yerleştirilmeli ve epoksi ile sabitlenmelidir.  
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Not: Delik çapı ve derinliğine de, matkap tipin de, montaj prosedüründe 

ve kür sürelerin de epoksi üreticisinin kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalınmalıdır.  

Ankraj Civataları; 

Model Ankraj  MxB Delik Çapı DØ Delik Derinliği 

ARBRİDGE 01 M12*200 14 180 

ARBRİDGE 02 M12*200 14 180 
ARBRİDGE 03 M16*200 18 180 

ARBRİDGE 04 M18*200 20 180 
ARBRİDGE 05 M20*200 22 180 

 

IV. Eğer su geçirmezlik bantı uygulanacak ise; beton yüzeyi basınçlı 

hava ile temizlenir. Projesine göre beton yüzeyine epoksi 

yapıştırma  harcı uygulanarak bant betona yapıştırılır. 

V. Yataklama Harcı: İki bileşenli epoksi astar kullanılarak döşeme 

yüzeyini boyayınır . Yataklama harcı döşeme yüzeyi ile paralel alt 

yüzeye sahip olmalıdır. Harç üst seviyesi döşeme seviyesi ile 

kauçuk plakalar için doğru bitirme yüksekliğine göre düzenlenmiş 

olmalıdır. Kauçuk plakalar yataklama harcı üzerine  cıvata ile monte  

edilmelidir. Civatalar somunların tork değerleri ile sıkılmalıdır. 

 

                      
 

VI.  Kenar  Boşlukları : Drenaj borusu yerleştirdikten sonra , genleşme 

plakası ile yol kaplaması arasındaki boşluğa  siyah epoksi bağlantı 

dolgusu uygulanmalıdır. Genleşme civata delikleri mastik ile 

doldurulmalıdır. Tüm malzemeler kürünü almadan trafiği 

açılmalıdır.  
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