


واتراستاپ:

ــورد  ــی م ــای زیرزمین ــازه ه ــن در س ــه بت ــی ک از زمان

اســتفاده قــرار گرفتــه مشــکل نفــوذ آب از درزهــای 

ســرد، درزهــای اجرایــی و...، محــل ورود و خــروج تأسیســات                     

ــه داخــل ســازه  ــه هــای فاضــاب، سیســتم ارت و... ب لول

بتنــی از معضــات و دغدغــه هــای مهندســین مجــری ایــن 

ســازه هــا بــوده اســت. توجــه بــه ایــن نکتــه کــه بیــش از 

80% درصــد آب نفــوذی بــه داخــل ســازه هــای زیرزمینــی 

ــرد، مهندســین را  ــن درزهــا صــورت مــی پذی ــق ای از طری

مجــاب کــرده اســت کــه حتــی در پــروژه هــای زیرزمینــی 

ــا  ــتایی و ی ــراز ایس ــطح ت ــه س ــد هرگون ــی فاق ــه حت ک

ــت  ــتاپ جه ــای واتراس ــان ه ــز از الم ــراوش هســتند نی ت

ــد. ــتفاده کنن ــی اس ــرل نشــت احتمال کنت

)passive(1- واتراستاپ های غیر فعال

)PE(ــن ــی اتیل ــی وی ســی)PVC(، پل ــاً از جنــس پ ــه قابلیــت افزایــش ابعــادی ندارنــد عمدت ــا ک ــوع از واتراســتاپ ه ــن ن ای

و فــوالد)Steel( تولیــد گردیــده کــه در انــواع حبــاب دار ) جهــت  اســتفاده در درزهــای انقطــاع( و بــدون حبــاب                                           

ــی)Internal( در  ــه دو شــکل داخل ــا ب ــتاپ ه ــاً واتراس ــد. عموم ــی گردن ــد م ــی( تولی ــای اجرای ــتفاده در درزه ــت اس )جه

داخــل ســازه بتنــی و یــا خارجــی )External( چســبیده بــه قســمت خارجــی ســازه بتنــی مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرنــد.

انواع واتراستاپ:

بطــور کلــی واتراســتاپ هــا بــه دو دســته غیــر فعــال )passive( و فعــال)Active( دســته بنــدی مــی گــردد کــه هــر کــدام 

جایــگاه اســتفاده کامــًا متمایــز و منحصــر بــه خــود را دارنــد.
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ــا  همچنیــن در برخــی از پــروژه هــا کــه از حساســیت بیشــتری برخوردارنــد در جهــت اطمینــان از شــلنگ هــای تزریــق ب
ــازل هــای  ــری شــلنگ و ن ــه ای از بکارگی ــر نمون ــق مجــدد)Reinjectable( اســتفاده مــی شــود. در شــکل زی قابلیــت تزری

تزریــق در درز ســرد بتــن نمایــش داده شــده اســت.

)Active(2-واتراستاپ های فعال

ایــن نــوع از واتراســتاپ هــا از مصالحــی تهیــه مــی شــوند کــه 

ــته و  ــش حجــم داش ــت افزای ــا آب قابلی ــه ب ــگام مواجه در هن

ــده  ــود آم ــن درز بوج ــرج بی ــل و ف ــا و خل ــه ه ــی فاصل تمام

ــوع از  ــح تشــکیل دهنــده ایــن ن را پوشــش مــی دهنــد. مصال

ــاً از بنتونیــت)Bentonite Waterstop( و  واتراســتاپ هــا عمدت

یــا هیدروفیلیــک )Hydrophilic Waterstop( می باشــد. تحقیقات 

نشــان داده بنتونیــت نســبت بــه ســیکل رفــت و برگشــتی آب 

ــزان  ــش  می ــورت افزای ــن در ص ــته همچنی ــیت داش حساس

نمــک محلــول در آب کــه بــا شــاخصی بنــام قابلیــت گذردهــی 

جریــان الکتریســیته )Electrical counduetivity( نمایــش 

داده مــی شــود نفوذپذیــر خواهــد شــد. لــذا اســتفاده از مصالــح 

فــوق مشــروط بــه در نظــر گرفتــن شــرایط هیدروژئولوژیکــی 

ــه احــداث و مشــخصات شــیمیایی آب دارد. منطق
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نقش واتراستاپ در بتن آب بند

شــرکت ســپنتا در راســتای طراحــی و اجــراء روش هــای نویــن سیســتم هــای آب بنــدی، اقــدام بــه تولیــد لــوازم جانبــی 

جهــت نصــب اصولــی واتراســتاپ هــا بــا توجــه بــه روش هــای بــه روز و مــورد تأییــد آئیــن نامــه هــای معتبــر پرداختــه اســت. 

بــا توجــه بــه اینکــه یکــی از ملزومــات اصلــی در آب بنــدی بتــن، اســتفاده از واتراســتاپ هــا در محــل درز ســرد مــی باشــد، 

طراحــی و اجــرای اصولــی آن نقــش  تعییــن کننــده ای در عملکــرد سیســتم آب بنــدی دارد.

ــن شــرکت طراحــی وخــط تولیــد قطعــات و ملحقــات  ــرش، جــوش و ... توســط ای ــزات ب ــن مســئله تجهی ــه ای ــا توجــه ب ب

ــر طبــق آئیــن نامــه BS 8102 کــه موضوعیــت آن در خصــوص  ــده اســت. ب ــدازی گردی ــا بهتریــن کیفیــت راه ان مذکــور ب

آب بنــدی ســازه هــای زیرزمینــی مــی باشــد، بهــره منــدی اصولــی از واتراســتاپ هــا الزمــه یــک ســازه آب بنــد مــی باشــد. 

ــوع  ــن مســئله ن ــه ای ــا توجــه ب ــده اســت. ب ــتاندارد BS 1992 تشــریح گردی ــل در اس ــه تفصی ــد ب ــن آب بن مشــخصات بت

واتراستاپ)مشــخصات هندســه(، نحــوه اجــراء آن)بــرش و جــوش(، نــوع اتصــاالت و قالــب بنــدی در زمــان بهــره منــدی از 

واتراســتاپ هــا از اهمیــت بســزایی برخــوردار بــوده کــه در ادامــه بــه شــرح آن پرداختــه مــی شــود.

تجهیزات و اجرای واتراستاپ:

ــرش و جــوش  ــای مخصــوص ب ــه ســاخت میزه ــدام ب ــی واتراســتاپ اق ــی ســطح اجرای ــاء کیف ــت ارتق شــرکت ســپنتا جه

واتراســتاپ کــه توســط دســتگاه هــای مخصــوص مجهــز شــده نمــوده تــا ســطح کیفیــت اجــرا واتراســتاپ هــا در بتــن ارتقــاء 

یابــد.

برش: میز دستگاهو

جهــت اجــرای اتصــاالت واتراســتاپ الزم اســت کــه واتراســتاپ هــا صــاف و طبــق زاویــه بــرش طراحــی شــده بریــده شــود. 

الزم بــه ذکــر اســت کــه نحــوه زاویــه بــرش مطابــق بــا سیســتم آب بنــدی تعییــن مــی گــردد.
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ــه آرماتورهــا  ــا هــر وســیله دیگــر ب ــه وســیله ی ســیم مفتــول ی ــچ ســوراخ کــرده و واتراســتاپ را ب دســتگاه مخصــوص پان

تنظیــم کننــده متصــل کــرد. جهــت ایجــاد اتصــال مقــاوم و مناســب و جلوگیــری از مدفــون شــدن واتراســتاپ در هنــگام 

بتــن ریــزی اجــرای اتصــال در هــر 15 ســانتیمتر پیشــنهاد شــده اســت. الزم بــه ذکــر اســت کــه تولیــد کننــده هــای مختلــف 

ــوع محصــول از گیــره ای مخصــوص جهــت مهــار واتراســتاپ اســتفاده مــی نماینــد. برحســب ن

دستگاه و میز جوش:

ــا 190 درجــه ســانتی گــراد و در زمــان  ــرش، واتراســتاپ هــا طبــق اصــول اجرایــی آئیــن نامــه در دمــای180 ت پــس از ب

ــوع  ــه یکدیگــر جــوش داده مــی شــوند. جهــت اتصــال از دو ن ــوع ، جنــس و ضخامــت واتراســتاپ( ب ــا ن مشــخص)مطابق ب

جــوش کارگاهــی و کارخانــه ای اســتفاده مــی شــود کــه بــرش کارگاهــی اغلــب جهــت اتصــال لــب بــه لــب واتراســتاپ و 

ــه ای جهــت تهیــه اتصــاالت زاویــه دار، ســه راهــی و چهارراهــی هــا  اســتفاده مــی شــود. کارخان

ــه  ــت ک ــتاپ الزم اس ــح واتراس ــرد صحی ــور عملک ــه منظ ب

واتراســتاپ در مــکان مناســب طراحــی شــده قــرار داده شــود 

و همچنیــن بــرای جلوگیــری از حرکــت و تغییــر شــکل        

ــود. ــار ش ــبی مه ــورت مناس ــه ص ــزی ب ــن ری ــگام بت در هن

جانمایــی واتراســتاپ چــه در درزهــای ســرد اجرایــی و چــه 

ــا  ــه دقیق ــد ک ــه ای باش ــه گون ــد ب ــاط بای ــای انبس در درزه

ــردد و  ــون گ ــی مدف ــن قدیم ــتاپ درون بت ــی از واتراس نیم

ــل  ــا در درز دو پان ــا دقیق ــد )ی ــن جدی ــر آن در بت ــم دیگ نی

بتنــی( قــرار گیــرد. واتراســتاپ قــرار گرفتــه در درزهــای افقی    

مــی بایســت بــه وســیله ی یــک اتصــال مکانیکــی مهار شــود. 

بدیــن منظــور مــی تــوان لبــه ی واتراســتاپ را بــه وســیله ی  
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قالب بندی و نحوه مهار واتراستاپ

بــا توجــه بــه اینکــه نیمــی از واتراســتاپ بایــد درون بتــن مدفــون باشــد و نیــم دیگــر آن بــه صــورت انتظــار بیــرون از بتــن 

قــرار گیــرد، بــرای ایــن کار مــی تــوان از قالــب هــای چوبــی جداســاز مطابــق شــکل زیــر بهــره بــرده شــود

جزئیات اجرایی فوق در سطوح افقی مانند فونداسیون نیز به همین شکل بوده و می بایست از قالب های چوبی جداساز 

استفاده شود.

قطعات جانبی مورد استفاده در زمان نصب:

ملحقــات اســتاندارد مــورد اســتفاده در محــل تقاطــع واتراســتاپ هــا کــه بصــورت چهارراهــی، ســه راهــی، تقاطــع L شــکل،  

تقاطــع T شــکل، تقاطــع 90 درجــه و... مــی باشــد توســط ایــن شــرکت تولیــد مــی گــردد. در حالــت اســتاندارد و در محــل 

تقاطــع طــول هــر بــازو آزاد از هــر طــرف 230 میلیمتــر و در محــل لبــه هــا طــول هــر بــازو 75 میلیمتــر در نظــر گرفتــه 

مــی شــود.
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