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MODÜLER GENLEŞME DERZLERİ  

Arfen, çok açıklıklı (modüler) genleşme derzleri dizaynı ve üretimi konusunda, yaptığı çalışmalar 

sonucunda  BE modüler Köprü  genleşme derzi sistemini geliştirmiştir. Ürün mümkün olduğunca 

standart parçalardan oluşturularak imalat ve montaj süresi kısaltılmaya çalışılmıştır. Ayrıca bakım 

veya değiştirme gerekmesi  durumunda,   bakım ve değişimi  hızlı yapılabilecek şekilde dizayn 

edilmiştir. 

 

 

MALZEME /MATERIAL 

Köprülerde enine yönde kullanılmak üzere  160 mm , 240 mm , 320 mm , 400 mm , 480 mm , 560 mm 

vb. devam eden  toplam yatay hareket kapasiteli, taşıyıcı aksamı yapıya etriyeler ile bağlanan ve su 

geçirmezlik için kauçuk şerit conta elamanı kullanılan genleşme derzi sistemleridir. 
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BE 160 Köprü  Genleşme Derzi/ 

 

PROJELENDİRME , ÜRETİM STANDARTLARI VE MALZEME ÖZELLİKLERİ : 

 

BE 240,320……560   Modüler Genleşme Derzi Tip kesiti          Kayma Kutusu Kesiti 
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BE 240,320……560   Modüler Genleşme Derzi Tip Planı /  

       Genleşme derzleri ISO 9001 Kalite güvence Sistemi Koşullarında , DIN 1072 ve AASHTO H30-S24 

yük standartları baz alınarak dizayn edilmiş olup , imalatta kullanılan çelik aksamı EN 10025 çelik 

malzeme standartlarında , kauçuk su geçirimsizlik contası da yine EN standartlarına uygun 

üretilmektedir.  Kenar profilleri S235 malzemeden, I şeklindeki orta profilleri ise S355 çelik profilden 

oluşmaktadır. 

 

   Genleşme Derzi  Sistem Kesiti  

Sistem Elemanları /System Members 

 

Malzeme 

Ana elemanlar 

1-Kenar kirişi 

2-Ana kiriş 

3-Destek Kirişi 

Mesnetler 

4-Kayıcı Plaka  

5- Mesnetler 

Kontrol Elemanları 

6-Yay 

Sızdırmazlık Elemanları 

7-Strip Seal 

Ankrajlar 

8-Yol Ankrajı 

9-Ankraj Dikmesi 

10-Destek Kutusu 
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      Modüler köprü genleşme derz elemanları projesine göre özel olarak imal edilirler. Sahada 

projesinde ve ilgili kesit detaylarında gösterildiği gibi donatı detayları uygulanmalıdır. Köprü enine 

bağlı olarak genleşme elamanın boyu değişmektedir. Gerekmesi durumunda ek yeri mümkün 

olduğunda trafik yüküne maruz kalmayacak şekilde planlanmaktadır. Köprü  genleşme derzi ek yerleri 

şaşırtmalı olarak dizayn ve imal edilir. 

 

          

 

       Ankrajlama detayı inşaat ve çelik şartnamelerine uygun olmak zorundadır. Ayrıca tüm ankraj 

boşluğu boyunca monte etmeden önce ankrajlama  için  yeterli boşluk ve ankrajlama olmasını 

sağlayan donatı hazırlığı önlemleri alınmalıdır. Şöyle ki bağlantı profilinde ki ankraj demirleri 

genleşme derzine normalde dik açılı konumlandırılarak imal edilmektedirler. Özel durumlar için  bu 

doğrultudan beklenen varyasyon  sadece  90°±20° aralığına izin verilir. Bu statik açıdan belirlenen 

trafik yükleri için maksimum sapmadır. Ankraj demirleri yapılarda ki donatı demirlerine paralel olması 

istenir,  bu nedenle erken yapılan projelerde projecinin bu durumu öngörmesi en doğru çözümdür.  
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GENLEŞME DERZİNİN MONTAJI 

       Yeni yapılan betonarme tabliyeli köprülerde genleşme derzlerinin montajı, prensip olarak tabliye 

betonu dökülmeden önce yapılacak ve derz yerleştirme betonu ile tabliye betonu birlikte 

dökülecektir. Dolayısıyla; herhangi bir yeni yapılan köprü için gerekli genleşme derzleri, iş programına 

göre tabliye betonu dökülmeden önce şantiyede hazır bulundurulmalıdır. 

Genleşme derzi +10 ve +30 °C aralığında monte edilmelidir. İmalat saha şartları nedeniyle farklı 

sıcaklıklarda  montaj yapılması gerekiyor ise ARFEN ‘den teknik destek istenmelidir. 

  

                      

 

Genleşme derzi malzemesinin sonradan yerleştirilmesi gereken zorunlu durumlarda ise, ayak 

betonu ve tabliye üzerinde, ilgili köprü detay projesi ve genleşme derzi uygulama projesinde belirtilen 

ölçülerde derz yerleştirme boşlukları bırakılacaktır. 

       Genleşme derzi boşluk bölgesindeki betonun tabliye betonu ile beraber dökülmesi durumunda 

kullanılacak beton sınıfı minimum BS-35 beton sınıfında olacaktır.  

         Derz boşluğu betonun sonradan dökülmesi gereken durumlarda ise boşluk betonunun 

karakteristlik basınç dayanımı en az 40MPa (d=15cm ; h=30 cm silindir numunede) olacaktır. Bu türlü 

durumlarda beton dökülmesinden önce, yeni betonun eski betona temas edeceği yüzeyler kimyasal 

epoksi bazlı aderans artırıcı malzemeler kullanılarak sıvanacaktır. 

Betonlama işlemi esnasında ; genleşme derzi boyuna kenar profilleri altında ve/veya derz yerleştirme 

boşluğunun herhangi bir bölgesinde, çelik profillerin ve diğer derz aksamının yorulma neticesinde 

kırılmasına neden olabilecek betonlanmamış herhangi bir boşluk bırakılmayacaktır. 

      - Genleşme derzinin montaj işlemleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır: 

Genleşme derzinin sonradan yerleştirilmesi durumunda ; derz yerleştirme boşluğu genleşme derzi 

uygulama projesinde belirlenen ölçülere uygun olarak işveren tarafından hazırlanacak ve toprak, su, 

buz, oynak beton parçaları, serbest malzeme, yağ, kir, pislik……..vb. yabancı maddelerden 

arındırılacaktır. 
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         Tabliye ve ayak betonu içerisindeki mevcut donatılar genleşme derzi yerleştirilmeden önce 

kontrol edilecek ve ihtiyaç olması durumunda projesine uygun olarak revize edilecektir. 

Derz yerleştirme boşluğu içindeki mevcut donatının, boyuna tevzi donatısı ihtiva etmesi 

durumlarında, derz elemanının yerleştirilebilmesi için bu donatılar sökülecek ve derz montajından 

sonra yeniden yerleştirilecektir. 

Derz elemanı üzerindeki boyuna kenar profilleri izdüşümünde, derz elemanı yerleştirmeye engel 

teşkil edecek donatı uzantıları veya beton çıkıntılarının bulunması halinde, bu parçalar kesilerek veya 

bükülerek genleşme derzi tertibatının oturtulabileceği duruma getirilecektir. Köprü döşeme ve/veya 

ayak başlığı üzerinde herhangi bir mevcut etriye donatısının kesilmesi halinde,kesilen donatının 

çevresine ilave etriye donatıları yerleştirilecektir. 

 

            

 

 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. 

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. 

Modüler genleşme derzinin büyüklüğüne göre, genleşme derzinin montajının yapılacağı yerdeki 

dilatasyon boşluğunun ayarlanması gerekmektedir. 
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Kot ayarlaması tamamlanan genleşme derzi parçası üzerindeki mevcut ankraj etriyeleri ve derz 

yerleştirme boşluğu içindeki donatılar arasında punta kaynağı yapılacak ve kriko yükü boşaltılarak 

genleşme derzi üst yapıya asılacaktır. 

Aynı işlem, genleşme derzinin diğer üstyapı bağlantısı için de tekrarlanacak ve genleşme derzi 

kotunda olacak şekilde üstyapıya sabitlenecektir. 

Bu işlem sırasında, genleşme derzinin proje plan kesitine uygun şekilde yerleştirilmiş ve sabitlenmiş 

olmasına dikkat edilecektir. 

Derz yerleştirme boşluğu bölgesine dökülecek betonun kenar ayak ve tabliye arasındaki mevcut 

boşluktan aşağıya dökülmemesi veya bu boşluğun sürekliliğinin bozulmaması için, derz üzerindeki 

düşey kalıp plakalarının yeterli olmaması durumunda, ilave kalıp yerleştirme işlemi yapılacaktır.İlave 

kalıp olarak ; strafor veya sac plakalar ile ahşap malzeme kullanılacaktır. 

Genleşme derzi yerleştirme boşluğu beton dökülmesi işlemine hazır hale getirildikten sonra, prensip 

olarak, genleşme derzi boyuna kenar profili yatay kolu seviyesine kadar beton dökülecek ve derz 

elemanının ankraj aksamı tamamen betonla sargılanmış olacaktır. 

Beton dökülmesi esnasında ; boyuna kenar profillerindeki yatay kolun altına tespit edilen her bir 

ankraj elemanı arasında kalan profil yatay kolu üzerindeki mevcut hava tahliye deliklerinden betonun 

taşmakta olduğu ve boyuna kenar profilleri altında betonlanmamış bölge kalmadığı mutlak surette 

kontrol edilecektir. 

İlgili köprü projesinde öngörülmesi halinde ; su izolasyon membranı genleşme derzi boyuna kenar 

profili yatay kolu üzerine ve derz yerleştirme betonu üzerine uygulandıktan sonra, prensip olarak, 

derz bölgesinde profil üst kotundan 5mm yüksek olacak şekilde asfalt aşınma uygulaması yapılacak ve 

derz bölgesindeki aşınma tabakası tekniğine uygun olarak sıkıştırılacaktır. 

Beton dökülmeden önce ; derz yerleştirme boşluğu, toprak, taş … vb. tüm yabancı malzemelerden 

arındırılacak, hava ve/veya basınçlı su ile temizlenecek ve beton uygulamasından mutlaka uygun 

daldırma tip vibratör kullanılacaktır.  

Betonlama yapılırken, genleşme derzi boyuna profilleri arasındaki conta elemanlarının ve/veya conta 

yerleştirme boşluklarının betonla kaplanmaması için, profil boşlukları plastik bant…..vs. ile 

kapatılacaktır.  

Genleşme derzindeki kutu elemanlar beton ile çok iyi şekilde mesnetlenmelidir. 

Betonlama işlemi tamamlandıktan sonra, profiller arasındaki bantlar çıkartılacak ve genleşme 

derzinin üzeri kapatılmak suretiyle betonun mukavemet kazanması beklenecektir. 

Beton gerekli mukavemete eriştikten  sonra, genleşme derzi üzerinde bulunan kaldırma ve sabitleme 

plakaları kesilerek genleşme derzi üstyapıdaki hareketlere maruz kalacak şekilde serbest 

bırakılacaktır. 

Genleşme derzi kenarındaki asfalt aşınma tabakası ( veya beton) genleşme derzinden 5 mm yüksek 

olmalıdır.  
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Dökülen beton yeterli basınç mukavemetine erişmeden ve derz bölgesinde asfalt aşınma uygulaması 

tamamlanmadan önce derz elemanı üzerinden direk olarak araç geçirilmeyecektir. Betonun kür 

işlemine azami dikkat gösterilecek ve beton genel prensipler çerçevesinde herhangi bir dış etkiye 

maruz bırakılmadan korunacaktır. 

Yük aktarımının sağlanabilmesi direk olarak dökülen betonun kalitesi, korunması ve betonlama işlemi 

sırasında yapılması gereken vibrasyon ile ilişkili olduğundan, montaj işleminin yapısal dayanıklılık ve 

uzun ömür açısından en önemli safhası beton dökülme safhası olup, bu işleme özen gösterilecektir. 

Nakliye ihtiyacından dolayı, boyuna profillerde birleşim kaynağı yapılması gereken durumlarda 

yapılacak alın kaynağı yapılması gereken durumlarda yapılacak alın kaynağı tipindeki kaynaklı birleşim 

yapılmasından sonra, derz profilleri arasındaki mevcut boşluklara, bütün bir derz boyunca tek parça 

olacak şekilde su sızdırmazlık contası yerleştirilecektir. Conta   bir levye ve arap sabunu yardımı ile 

conta yuvasına yerleştirilecektir. 

Derz elemanı betonlaması ve sızdırmazlık contası yerleştirilmesi işlemleri tamamlandıktan sonra, 

betonlama işlemi sırasında çelik profiller ile asfalt malzeme arasında bırakılacak 15-20mm 

mertebesindeki rezervasyonlara elastik dolgu macunu uygulanacak ve montaj işlemi 

tamamlanacaktır. 

Köprü genleşme derzleri yol kaplaması yapılmadan üzerinden araç geçmeyecek şekilde korumaya 

alınmalıdır. Zorunlu durumlarda araç yüklerinin tamamlanmamış genleşme derzine gelmemesi için 

koruyucu tedbirler alınmalıdır. 

Eğer nakliye veya diğer nedenlerle ek gerekmesi durumunda aşağıdaki  ek detayları uygulanmalıdır. 

Nakliye sırasında veya başka sebeplerle boya zarar görür ise tamiratlar aşağıdaki hava teması ile 

donan boya kullanılarak yapılmadır. 

Tamir İçin yüzey ön hazırlama; 

 Kumlama ile standart saf yüzey elde edilmeli veya zarar gören alan az  ise küçük bir 

zımpara ile zımparalayarak standart saf yüzey elde edilmelidir.  

 Eğer yukarıdaki uygulamalar yapılamıyor ise ve bir pas tabakası da var ise 1*15 m' lik ince 

tabaka ile HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 uygulanması gerekecektir.   

 

Astar , ilk kat ve son kat aynı gün içerisinde uygulanabilir, astar ile son kat arasında 8 saat geçmelidir. 

Uygulama fırça ile yapılabilir. 

 Tamir Boyasının özellikleri ; 

 Astar : 1*80 m HEMPEL'S UNI-PRIMER 13140 veya eşdeğeri ( mevcut boyaya çok fazla 

yayılmamalıdır!) 

 İlk Kat: 1*80 m HEMPALIN PRIMER HI-BUILD 13200 veya eşdeğeri 

 Son kat : 1*80 m HEMPALIN PRIMER HI-BUILD 13200 veya eşdeğeri 
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Sistemlerin eklenmesi detayları ,/  

 

 
Üst ve alt bağlantının projeksiyon planında sırayla sırayla birleştirilmesi 

 

a. Üst ve alt bağlantının kaynaklanması 

b. Perdenin s-konumunda kaynaklanması 

c. Önlerin ve ana kirişin üstünün taşlanarak temizlenmesi gerekir.  

 

Ana Malzeme              : En 10025’e göre S235 JRG2 (DIN 17100’e göre St 37-2) 

Yardımcı malzeme      : DIN 1993’e göre Elktrod E 5154 B (R) 10 

İşlem malzemeleri      : Yok 

Kaynaklama Konumu : W 

Kaynak kalitesi             : C veya B sırayla-taşlama –EN 25817’ye uygun olarak 

Kaynakçı testi        : DIN-EN 287-1-111 PB WOI wm T 15 PA bs gg 

 

 


