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 ثيَشةكى : 

 

لة بوارة جياوازةكانى ئةندازياري شارستانى بريتية  هةيةطومان لةوةدانية يةكيَك لةو مادانةي زؤرترين بةكارهيَنانيان 
لة كؤنكريَت,ئةويش بةهؤي ضةندين خاسيةتى جياكراوةي ئةو مادةية لة طةلَ مادةكانى تردا زؤر بة تايبةت هيَزي بةرطة 

 ( و ضةندين خاسيةتى تر. workability( و ئاسانى بةكارهيَنان)compressive strengthطرتن)

 rigidكارهيَنانة زؤر باوةكانى ئةو مادةية  لة عيَراق و هةريَمى كوردستان بريتية لة بواري رِيَطاو بان)يةكيَك لة بة

pavement خاسيةت و زياتر شارةزابون لة ضؤنيَتى تةنفيز كردنى لةو بوارة كاريَكى طرنطة.( . هةربؤية ديراسةكردنى  

( يةكيَك لة بةشة rigid pavement)رِيَطابةداخةوة هةنديَ جار لةكاتى ئامادةكردنى ديزاين و دةرخستةى كؤنكريَتى 
طرنطةكانى فةرامؤش دةكريَت  و لةكاتى جىَ بةجىَ كردنى ثرِؤذةكاندا بة هةند وةرناطرييَت ,ئةويش دروست كردنى جؤرة 

يَشودا ضةندين جؤري تيَك ضون و دروست بوونى  درز لة رِيَطاوبانةكان جياوازةكانى جؤينتة بؤ كؤنكريَت. لةساالَنى ث
 يداوة كة زؤربةيان بة هؤي بة هةلَة دروست كردنى جؤينتةكان بووة.ورِ

بة ثشت ئةم تؤيذينةوةية تايبةتة بةناساندنى سةرجةم جؤرةكانى جؤينتى كؤنكريَتى و ضؤنيَتى و شويَنى بةكارهيَنانيان 
 .و ثراكتيكى كانى كؤدة ئةندازيارةكان و ضةندين سةرضاوةي زانستىبةسنت بةرِيَنماية
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 بؤضى جؤينتى كؤنكريَت طرنطة:

سم( بةكار دةهيَنريَت. لة بةرئةوةى 25-سم 12.5زؤربةى ريَطاوبانةكان كة دروست دةكريَت ,كؤنكريَت بة ئةستوري)
هةية ,توشي كشان و هاتنةوةيةكى جياوازي  رِيَطاوبانانى ئاوو هةوا لة سةر كؤنكريَتى كاريطةرى رِاستةوخؤي طؤرِ

.هةروةها لة بةر ئةوةى رِووي سةرةوةى كؤنكريَتةكة بةركةوتةى  (expansion and contractionدةكات)
رِاستةوخؤي ئاو هةواية بة بةراورد بة ضينى خوارةوة,بؤ منونة لة وةرزي هاوين دا رِووي سةرةوةى زياتر طةرم دةبيَت و 

بة شيَوةيةكى ( 1و دةبيَتة هؤي دروست بوونى درز بة شيَوة هةرِةمةكى  ويَنةى ) هاتنةوةيةكى جياواز رِوو دةدات كشان و
. كةواتة دةتوانريَت بوتريَت دروست كردنى جؤينت بؤ كؤنرتِؤلَ كردنى م(دروست دةبيَت6م بؤ 3طشتى دررزةكان لة دووري)

ينت بؤ ضةند مةبةستيَكى ثراكتيكى ثرِؤذةكانة بةشيَوةيكى طشتى دروست درزي كؤنكريَتة . زياد لةوةش دروست كردنى جؤ
 دةكريَت بؤ:

( , بة هؤي طؤرِانكاريةكانى contraction( و)expansionكؤنرتِؤلَكردنى درزي ناو كؤنكريَت لة ئةجنامى ) -1
 ثلةى طةرمى.

 (.load transferطواستنةوةو دابةش كردنى لؤدى سةر رِووي كؤنكريَتةكة ) -2

اسانكاري لةكاتى تةنفيزدا ,بؤ منوونة لةكاتى كؤنكريَت كردنى طؤرِثانيَك دابةش دةكريَت بؤ ضةند بةشيَكى بؤ ئ -3
 .يةكسان و بة شيَوةيةى يةك نا يةك تىَ دةكريَت

 بؤ جياكردنةوةى دوو كوتلةى كؤنكريَتى كة رِؤذى تىَكردنيان جياوازة. -4

 رِوو ئةدات. كاتىَ وةستانيَكى لة ناكاو لة كاتى كؤنكريَت كردن -5

    

( دروست بوونى درزي هةرِةمةكى بة هؤى نة بوونى جؤينت.1ويَنةى )  
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 Types of concrete pavement joints:وبان رِيَطا  جؤرةكانى جؤينتى كؤنكريتى

 :بةكارهيَنانيانرهيَنان و شويَنى جؤر بةثيَى مةبةستى بةكا 5بة شيَوةيةكى طشتى ,جؤينتى كؤنكريَت دابةش دةكريَت  بؤ 

1- Contraction transverse joints. 

2- Longitudinal joints. 

3- Expansion joints. 

4- Isolation joints. 

5- Construction joints. 

 .Contraction transverse joints يةكةم:   

( ي شةقامةكان center lineئةم جؤرة جؤينتة دروست دةكريَت بة ئارِاستةى ثانى شةقامةكان واتة ئةستون لة سةر )
تة بة ئارِاستةى ثانى شةقامةكان  وةك لة .مةبةست لة دروست كردنى ئةم جؤري جؤينتة بؤ كؤنرتِؤلَ كردنى درزي كؤنكريَ

  ( ئاماذةى ثيَدراوة.2ويَنةي ذمارة )

 

 Contraction transverse joints( ئارِاستةى دروست كردنى 2ويَنةى ) 

 1/4( . برِينى رِووي كؤنكريَتةكة )3ويَنةي ) بةكارهيَنانى مشاري تايبةتى دةبيَتدروستكردنى ئةم جؤرة جؤينتة بة 
كؤنكريَتةكة دةطؤرِيَت وجؤري ئةستوري( كؤنكريتةكةية ,دووري نيَوان جؤينتةكان بة طويَرةي ئةستوري  1/3ئةستوري تا 

( ئةوةندةى ئةستوري كؤنكريَت 30بؤ  24(  دةكاتة )plain concreteبة شيَوةي طشتى دووري نيَوان جؤينتةكان بؤ ).
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دووري نيَوان جؤينت بة ثيَي ئةستوري  1( م بة دووريةكى منونةيي دادةنريَت .خشتةى ذمارة 4.5,هةروةها دووري )
 كؤنكريت ثيشان دةدات.

 

  بة بة كارهيَنانى مشار  transverse joint( ضؤنيَتى دروست كردنى 3ويَنةى )

 

       plain concrete  ( بؤ contraction jointنيَوان ) ( ,دووري1خشتةى ذمارة ) 
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( م رِيَطة ثيَدراوة بة ثيَى 9( دووري نيَوان جؤينتةكان هةتا )reinforced concreteهةرضى كؤنكريَتى شيشدارة )
 رِيَنمايي كؤدة ئةندازياريةكان.

   Longitudinal  joints دووةم :   

( ي  center line( واتة تةريبة بة )traffic movementئارِاستةى )ئةم جؤرة جؤينتة دروست دةكريَت بة 
( . مةبةست لة دروست كردنى ئةم جؤرة كؤنرتؤلَ كردنى درزي هةرِةمةكية بة دريَذايي شةقامةكة بة 4)ويَنةى شةقامةكان

 .(5)ويَنةى ( و طؤرِانكاري ثلةى طةرماtraffic loadهؤى كاريطةري)

 

 (longitudinal jointدروست كردنى )( , ئارِاستةى 4ويَنةى )

 

   (longitudinal joint) دروست بوونى درزي هةرِةمةكى بة هؤى نةبوونى( , 5ويَنةى )
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زؤر جار  لة نيَوانى ئةم جؤينتانة  م ( دووريةكى منوونةية . 3.7م ( وة دووري ) 4-3وان ئةم جؤينتانة )دووري  نيَ
(dowel bar  دادةنريَت  بةمةبةستى )(طواستنةوةى  هيَزload transfer )( 6ويَنةى).( 20-16شيشى )بة ملم

( جؤري شيش و دريَذى  بة طويَرةى ئةستوري 2سم( بة شيَويةكى طشيت بة كار دةهيَنريَت . خشتةى ذمارة )75دووري )
 كؤنكريَت ثيشان دةدات.     

 

 

   بؤ جؤينت  tie bar(  بةكارهيَنانى 6ويَنةى )

 

  ( بة طويَرةي ئةستوري كؤنكريتtie bar( دريَذى و قةبارةى )2ذمارة)خشتةى 
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  Expansion  jointsسيَيةم :   

ئةم جؤر جؤينتة بريتية لة يةكرت جياكردنةوةى دووبةشي شةقاميَكى كؤنكريَتى بة ئةستوورى تةواوى 
شيَوةيةكى طشتى ئةم جؤينتة بة دريَذى . بة )7ويَنةى  (( و بة ثانى شةقامةكة دروست دةكريَتfull depthكؤنكريَتةكة)

م دريَذيةكى منوونةيية بؤ ئاوو هةواي عيَراق(.لة كؤندا ئةم جؤرة جؤينتة بؤ 18م ( دروست دةكريَت.)دريَذى  14-140)
. بةالَم بة ثيَي تويذينةوة نويَكان درةكةوتووة دروست (stress reliefكةمكردنةوةى لؤدي سةرشةقامةكان ناسيَنراوة)

( و شكاندنى ليَواري faultingئةم جؤرة جؤينتانة هةندىَ جار كيَشةى تر دروست دةكات وةكو رِؤضووني كؤنكريَت ) كردنى
 ( corner breaksجؤينتةكان )

( ةكان بة باشي كؤنرتؤلَ contraction jointرجيَك )ةلة ئيَستادا بةطشتى ئةم جؤرة جؤينتة دروست ناكريَت بة م
بةكار  سم (2, بة شيَوةيةكى طشتى )دةطؤرِيَتي جؤينتةكة جياكةرةوةى ينتانة بة ثيَي مةوادىئةستوري ئةم جؤكرابيَت .

(و الستيك ,ماستيك ...هتد)ويَنةي styropor( زؤر بيَت وةك )modulus of elasticityمةواديَك كة )لة دةهيَنريَت 
8) 

 تيَبينى : لةم بارانةدا هةبوونى ئةم جؤرة جؤينتة ثيَويستة.

 ( ثلةى سيلزي.4كاتيَكدا ئيشى كؤنكريَت بكريَت كة ثلةى طةرمى كةمرت بيَت لة )لة  -1

 .كاتيَ جياوازيةكى طةورةى ثلةى طةرمى لة نيَوان وةرزةكان هةبيَت -2

    (9بةهؤى ئاسانكاري بؤ تةنفيز)ويَنةى -3

 

 Typical expansion joint( 7ويَنةي )
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   (expansion joint( ثرِكردنةوةى )8ويَنةي )

 

  ( بؤ ئاسانكاري تةنفيز.expansion joint( دروست كردنى )9نةى )ويَ

بة مةبةستى رِيَطري كردن لة دزة كردنى ئاوى سةر رِووي كؤنكريَتةكة بؤ ناو جؤينتةكان , رِووي سةرةوةي ثيَويستة بة 
 ئةدات.( ثيشان  Sealant( جؤرةكاني )3(,خشتةى ذمارة )Sealantمادةيةكي طوجناو ثرِ بكريَتةوة )

( هةروةك ئةوةى load transferبةكارديَت لةم جؤرة جؤينتة بة مةبةستى)  (dowel bar)لة ئيَستادا زؤربةي جار 
 ( ئاماذةى ثيَدراوة.longitudinal jointلة )
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 ( بةثيَ ضةند كؤديَكى جياوازsealant( جؤرةكاني ماددةى )3خشتةى )

  Isolation  joints:    ضوارةم

واية بة كارديَت بؤ دابرِينى دوو كوتلةى كؤنكريَتى كة رِؤذى كاست ,(expansion joint)ئةم جؤرة جؤينتة هةر وةك 
كردنيان جياوازبيَت ,بؤ منوونة دةوري ثايةكان, مةنهؤلَ,ساقية... هتد. مةبةست لةم جؤرة جؤينتة رِيَطري كردنة لة 

 (.10)ويَنةى  (  diagonalدرزي )

 

  ( بة هؤي نةبوونى جؤينت.diagonalدروست بوونى درزي ) (10ويَنةى )
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   Construction  joints:   ثيَنضةم 

ئةم جؤرة جؤينتة بةكارديَت كاتيَك وةستانيَك لة كاتى كاست كردنى كؤنكريَتدا رِوو ئةدات ,جا وةستانةكة بة مةبةست 
بيَت بؤ منوونة وةستاني كارطةى كؤنكريَت ,شكانى ثةمث بيَت بؤ منوونة كؤتايي كاتذميَري كاركردن , ياخودلة ناكاو 

 ..هتد

( بةكاربهيَنريَت.ئةطةر وةستانةكة tie bar( بؤ دروست بكريَتو ) keyئةطةر وةستانةكة لة ناكاو بيَت ,ثيَويستة )

.( 12( و )11( بةكارديَت. برِوانة ويَنةكانى )tie barبةرنامة بؤ دانراو بيَت,تةنها )

 

 expansion joint (11ويَنةى )

 

 

   expansion joint( 12ويَنةى ) 
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 ( :Conclusionدةرةجنام )

 

لة ذيَر كاريطةري طؤرِانكاري كةش و هةواداية ئةوا كشان و هاتنةوةيةكى جياواز رِوو لةبةرئةوةى كؤنكريَتى شةقامةكان -
 ئةدات ئةويش دةبيَتة هؤى دروست بوونى درزي هةرِةمةكي.

 كؤنرتِؤلَ كردنى درزي كؤنكريَت. ثيَويستة جؤينتى ثيَويست دروست بكريَت.بةمةبةستى -

لة كاتى دروست كردنى جؤينتةكان ثيَويستة رِةضاوى مةبةستى دروست كردنى جؤينتةكة بكريَت بؤ ئةوةى جؤريَكى  -

 .طوجناو بة كار بهيَنريَت بة ثيَي ئةوثيَشنيارانةى كؤد كة  لةم ثةيثةرة ئاماذةى ثيَدراوة
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