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UYGULAMA TALİMATLARI 

1) Yerin Hazırlanması : Uygulama alanında enine ve boyuna donatılar kesinlikle kesilmemelidir. Eğer 

mevcut donatı oranı, her iki yönde Ø14/20’den az ise yeni donatı kimyasal ankraj ile bağlanarak ya da 

bindirme boyu sağlanarak (Ø50) uygulanmalıdır. 

2) Eğer projedeki donatı çapı  ve sıklığı daha yüksek ise bu bölgelerde de 

aynı şekilde devam ettirilmelidir.  

3) Tüm etriyelerden boyuna donatılar geçirilmelidir. 

4) Derz elemanı üzerindeki boyuna kenar profilleri izdüşümünde, derz 

elemanı yerleştirmeye engel teşkil edecek donatı uzantıları veya beton 

çıkıntılarının bulunması durumunda, bu parçalar kesilerek veya bükülerek 

genleşme derzinin yerleştirilebileceği konuma getirilecektir. Köprü 

döşeme/ayak başlığı üzerinde herhangi bit etriye donatısının kesilmesi 

halinde, kesilen donatının çevresine ilave etriye donatıları 

yerleştirilecektir. 

5) Renovasyon işi ise eski beton 

kırımdan işleminden sonra bölge temizlenmelidir. Eski beton ile yeni 

beton arasında aderans arttırıcı yapı kimyasalları (Latex, Binders, 

vs…) kullanılmalıdır. 

6) Dilatasyon boşluğu kesinlikle 320 mm (32 cm)’den büyük 

olmamalıdır. 

7) Dilatasyon kenarlarında vibratör vurulacak kadar sağlıklı ve 

geçirimsiz bir kalıp yapılmalıdır. 

8) Genleşme Derzinin Montajı: Derz yerleştirme boşluğu ve derz 

tertibatı birbirine uygun şekilde hazırlandıktan sonra; mobil vinç veya 

benzeri iş makinası kullanılarak genleşme derzi elemanı, derz 

yerleştirme boşluğuna herhangi bir derz aksamına ve koruyucu boya 

tabakasına hasar vermeden yerleştirilecektir. 



9) Genleşme derzinin proje plan kesitine uygun şekilde yerleştirilmiş ve 

sabitlenmiş olmasına çok dikkat edilecektir. 

10) Genleşme derzi 10-20 °C sıcaklık aralığında monte edilmelidir. Derz 

boşluğu betonunun sonradan dökülmesi durumunda BS40, komple döküm 

ise BS 35 beton sınıfı kullanılmalıdır.  

11) En Önemli Husus : Sistem ne kadar mukavemetli olursa olsun, 

genleşme derzinin bağlandığı nokta güçsüz ise ve doğru bir şekilde köprü 

sistemi ile bağlanmazsa sistem bu noktadan kopar. 

12) Derz yerleştirme boşluğu içerisine konan genleşme derzinin ihtiva 

ettiği boyuna profillerin üst kotları, yapılacak topografik ölçümlere göre ve 

hidrolik krikolar vasıtası ile ayarlanmak suretiyle asfalt aşınma tabakası üst kotuna getirilecektir. 

 13) Genleşme derzi kenarındaki asfalt aşınma tabakası (veya beton) genleşme derzinden kesinlikle en 

az 5 mm yüksek olmalıdır. (  Bu kar makinaları ve darbe açısından çok önemlidir.) 

14) Kalıp sacı uygulanmış olmalıdır.  

15) Kutu elemanlar kesinlike mevcut betona konsol oluşturmamalıdır. 

Kutular tamammen betona gömülü olmalıdırlar,kalıp buna uygun 

yapılmalıdır.   

16) Genleşme derzindeki kutuların alt kısmında hava boşluğu 

kalmamasına özellikle dikkat edilmelidir. Saha formeni kontrol ettikten 

sonra beton dökümü işlemine geçilmelidir (Vibratör kesinlikle 

kullanılmalıdır). Beton dökümü esnasında jeneratör hazır 

bulundurulmalıdır. 

17) Kutu elemanlar beton ile çok iyi şekilde mesnetlenmelidir. 

18) Derz elemanın ankraj aksamı tamamen betonla sargılanmalıdır.   

19) Betonlama yapılırken, genleşme derzi boyuna profilleri arasındaki 

conta elemanlarının ve conta yerleştirme boşluklarının betonla kaplanmaması için , profil boşlukları 

plastik bant, … vs. ile kapatılacaktır. 

20) Montaj sonrası betonlanan yüzey en az 7 gün 

kürlenmeli. Bu süre boyunca, don riski var ise 

uygulanan yüzey çeşitli tedbirlerle 10 °C’nin üzerinde 

tutulmalıdır. (Arfen ile iletişime geçebilirsiniz.) 

21) Sarı ile boyanan montaj parçaları, montaj sonrası 

kesilerek çıkarılmalı ve bu bölgeler özel koruyucu boya 

ile tamir edilmelidir. 

23) Dökülen beton yeterli mukavemetine erişmeden ve 

derz bölgesinde asphalt aşınma uygulaması tamamlanmadan önce derz elemanı üzerinden kesinlikle 

araç geçmeyecektir. 

24) Lütfen bütün soru ve görüşleriniz için Arfen ile iletişime geçiniz. 

 

 


