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 :در آسفالت و انواع آن خوردگیترک

 
 :راه آسفالته هایديدگیآسیبانواع معايب و 

ع بنیادی . نوکنندمی دسته بندی( و خرابی سطحی )کارکردی( ایسازهرا به دو نوع بنیادی ) هاخرابی تقسیم بندی،در يک 

که روسازی به علت نداشتن قدرت باربری کافی در اثر بارهای وارده و صدمه ديدن، ديگر قادر به تحمل  دهدمیزمانی رخ 

ی سطحی سیستم روسازی قدرت باربری دارد ولی به علت هاخرابیدر  کهدرحالی. بارگذاری بیشتر بدون افزايش خرابی نباشد

 .است پذيرامکان سختیبهاز آن  برداریبهرهناهموار شدن سطح روسازی امکان 

 :شوندمی بندیتقسیمبه سه دسته عمده  هاخرابیديگر  بندیتقسیمدر 

  هاترک. 1

  هاشکلتغییر . 2

 اضمحالل. 3

. در ها خواهد بودخوردگی اشاره خواهد شد و مقاله بعدی در مورد بقیه خرابیهای ناشی از ترکدر اين جلسه به آسیب ديدگی

 در بخش مقاالت سايت مراجعه فرمايید. "ا در روسازی آسفالتینوع ديگر  " نتیجه، می توانید به بخش
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 در آسفالت: خوردگیترک

د که مختلفی دار هایريشهعلل و  درواقع هاترکپیدايش اين  .آيدمیبه وجود مختلف ترک  هایبه صورت در سطوح آسفالت

به  شناخت و سپس اقدامرا قبل از هرگونه اقدامی بايستی علت و يا عللی که سبب پیدايش ترک در سطح راه شده است 

 .کنیممیی سطوح آسفالته را به تفکیک بررسی هاترکمرمت آن نمود به همین علت در زير 

رابی روسازی . خباشدمیايل نقلیه نیز عالوه بر ايجاد سطح صاف دارای زبری الزم برای ترمز گیری وس روسازی بتن آسفالتی

ايل نقلیه مربوط به استهالک وس یهاراه تأثیر بسزايی در کاهش سرعت ترافیک و به تبع آن ايجاد تأخیر بیشتر برای هزينه 

 .را از طرف ديگر در پی دارد محیطیزيستو مشارکت 

 

 :(سوسماریپوستترک خستگی ) .1

 به ار روسازی که است شدهتشکیل کوچکی هایکتر پیوستگیهماز تقاطع و به  سوسماریپوست خوردگیترک

ها روسازی را به شکلی مشابه پوست سوسمار کاین تر نماید.تقسیم می متریمیلی ۱۵۰تا  ۲۵ بین قطعات

باربری خاک  کفایتعدم درواقعها تنها حاصل بارگذاری و یا خستگی روسازی هستند. . این نوع ترکآورنددرمی

 .ها شودکتواند موجب رخداد این نوع از تربستر یا زیرسازی راه می

 کرنش کششی کف الیه آسفالتی کهدرصورتیگیرد زمانی که روسازی تحت بارگذاری چرخ وسایل نقلیه قرار می

ا تحت ر شود و یتوسط رویه آسفالتی بیشت تحملقابلای خاک بستر یا زیرسازی راه از مقدار به دلیل ضعف سازه

 در محدوده عبور معموالًها که ناشی از تأثیر بارگذاری هستند، کشود. این ترآغاز می خوردگیترکاثر خستگی، 

. دسرها از زیر الیه آسفالتی است و در اثر تکرار بارگذاری به سطح رویه میدهند. شروع این ترکها رخ میخچر

 .است مترمربع ،گیخوردترکگیری این نوع هواحد انداز

 :شود سوسماریپوست خوردگیترکتواند موجب بروز پدیده به بیان انستیتو آسفالت پنج عامل زیر می

 ازاندازهبیشبارگذاری  .۱

 خاک بستر، اساس و یا رویه ضعیف .۲

 خاک بستر یا رویه نازک .3

 زهکشی ناکافی .4

 هر ترکیبی از عوامل اول تا چهارم .۵
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 :)موزاییکی( ترک بلوکی. 2

 ،ن نوع خرابیشود. در ايترک بلوکی يکی از انواع ترک غیر مرتبط با بارگذاری است که به آن ترک جمع شدگی نیز گفته می 

ر ها به يکديگکاين تر بااتصال درنهايتشود و می خوردگیترکروسازی هم در راستای طولی و هم در راستای عرضی دچار 

 .آيددرمی با ابعاد عمدتاً نیم متر تا سه مترهای مربعی يا مستطیلی بزرگ کروسازی به شکل بلو

های طدهند. مخلوه آسفالتی يا اساس و يا خاک بستر رخ میدررويها به دلیل تغییر حجم يا جمع شدگی کاين نوع از تر

مصون  گیخوردترکیل دچار اکسیداسیون شده باشد و يا سختی آن باال باشد، از اين نوع ها قیر به هر دلآسفالتی که در آن

 .نیست

ها موجب شود، در مناطق کم ترافیک و يا پارکینگاستفاده از اليه آستر که بیشتر برای مناطق با ترافیک باال استفاده می

ن دهند، اين موضوع تا حدودی به ايق با ترافیک کم رخ میهای بلوکی اکثراً در مناطکشود. ترهای بلوکی میکافزايش تر

 ترافیک وسطت مضاعف متراکم نشده باشد، امکان تراکم خوبیبهدلیل است که در شرايط ترافیک کم اگر به هر دلیل آسفالت 

 .بود خواهد پذيرترآسیب هاکتر گونهاين رخداد برابر در لذا و داشت نخواهد را

باض و ق، سخت شده باشد و يا ترد شود، مخلوط آسفالتی ترد شده و در اثر انشدهود در آسفالت اکسید قیر موج کهدرصورتی

های با تردد کم و آيند. انتخاب آسفالت مناسب برای محلهای بلوکی به وجود میکد و ترنشکهای حرارتی میطانبسا

تواند شود. همچنین متراکم نمودن آسفالت به نحو مناسب میهای بلوکی میکموجب کاهش رخداد تر معموالًها پارکینگ

 بلوکی را کاهش دهد.  خوردگیترکرخداد 
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 .شوندبندی میبه بیان انستیتو آسفالت عوامل به وجود آوردن ترک بلوکی به چهار دسته زير طبقه

 قیر نامرغوب در ساخت روسازی کارگیریبه .1

 ای نامناسب روسازیاجر .2

 هادانهسنگعدم جذب قیر کافی در  .3

 عبور بار ترافیکی با حجم کم .4

ازی به روس سوسماریپوستخوردگی کآن است که در تر سوسماریپوستخوردگی کخوردگی بلوکی با ترکوجه تمايز تر

 کهدرحالیهای تیزی خواهند داشت. های به وجود آمده گوشهشود و بلوکتر تقسیم میهايی با اندازه بسیار کوچکبلوک

های کگیری ترهکنند. اندازمی بندیتقسیم تریبزرگخوردگی بلوکی تقريباً قائمه بوده و روسازی را به قطعات کهای ترگوشه

دت کم های بلوکی با ش. از ترکشده استها پوشانیده کگیرد که توسط تربلوکی بر اساس مترمربعی از سطح صورت می

مود. را توسط درزگیری ترمیم ن هاآنهای با شدت متوسط تبديل شوند و بتوان کتا زمانی که به تر نمود نظرصرفتوان یم

بايد روسازی مجدداً نوسازی شود و يا روسازی قديمی توسط روکش پوشانیده های بلوکی با شدت باال میکبرای ترمیم تر

 .شود
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 :ترک طولی. 3

 يرز علل از يکی های عرضی در جهت عمود بر آن و بهراستای تقريبی محور طولی رويه روسازی و ترکی طولی در هاترک

 .آيندمی وجود به

 در درزهای ساخت روسازی خوردگیترکبروز  .1

 جمع شدگی و انقباض اليه آسفالتی .2

 سیکل دمايی روزانه .3

 انعکاس رو به باالی ترک موجود در اليه زيرين روسازی .4

 (به دلیل عملکرد نامناسب دستگاه پخش آسفالت )فینیشر انهدسنگجداشدگی  .5

 یهادر حقیقت همان درزهای طولی بین خطوط راه هستند که به علت اجرای نادرست رويه آسفالتی، درز هاترکاين نوع  

ی بین دو هاترکآمدن  به وجود. علت شودمی هاآنباعث تشديد خرابی و بازترشدن  هاترک. ورود آب در اين اندبازشدهآن 

زيرا پس از پخش و کوبیدن آسفالت خط اول و سپس خط  ؛خطوط مجاور يکديگر است آسفالتیرويه  زمانهمخط اجرای غیر 

 .شودمیکه در آينده باعث خرابی  آيدمی به وجوددرزی بین اين دو خط  ،مجاور آن

ممکن است به وجود آيد. علت وقوع آن نظیر آنچه در مورد  اين نوع خرابی همچنین بین خط کناری و شانه آسفالتی راه نیز

 .آسفالت خط کناری و شانه راه است زمانهمترک بین دوخط بیان شد، اجرای غیر 

الح تمام پخش آسفالت مص یهاسعی شود که با به کار بردن تعداد کافی ماشین االمکانحتیبرای اجتناب از اين خرابی بايد 

 .پخش و کوبیده شود انزمهم طوربهعرض راه 

ورود  پر شود تا جلوی گرد سنگبا استفاده از قیر يا قیر حاوی ماسه ريزدانه و  هاترکبرای مرمت ترک بین دوخط بايد اين 

 .به داخل روسازی گرفته شود درنتیجهآب به داخل ترک و 
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 :)حرارتی( ترک عرضی. 4

شود. های حرارتی نیز گفته میکتر هاآندهند و بنابراين به ها عمدتاً به دلیل تغییرات حرارتی روسازی رخ میکاين نوع از تر

 نوع ناي خصوصیات ترينمهم افتند و بر محور اصلی راه عمود هستند. يکی ازها عمدتاً در عرض روسازی اتفاق میکاين تر

  است آن رخداد منظم فواصل هاکتر از

 الحمص خستگی يا و روسازی شکست ،روسازی دمای شديد کاهش از ناشی توانمی را عرضی هایکتر آمدن وجود به داليل

 .های متناوب دما دانستارتی و افزايش و کاهشحر هایسیکل وقوع دلیل به

 ( وجود دارد، عبورسوسماریپوستخوردگی خستگی )کای که در آن ترترک از میان محدوده کهدرصورتیبايد توجه داشت 

های کشود. همچنین ترخوردگی عرضی محسوب نمیکتر عنوانبهکرده باشد، آن طولی از ترک که در اين محدوده قرار دارد 

 .آيندنمیخوردگی عرضی به حساب سانتیمتر در محاسبه طول ترک 3۰با طول کمتر از 
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 :لبه خوردگیترک. 5

 وجود به های روسازیهها در کنارکخورد. اين ترخاکی به چشم میهای با شانهیخوردگی تنها در روسازکاين نوع از تر

 در طولی هایکتر همراه غالباً FHWA بوده که به بیان پیوسته نسبتاً لبه هایکتر. دارند ماه هالل مشابه شکلی و آيندمی

 .شوندمتر از لبه روسازی نمايان شده و به لبه روسازی ختم می ۰.6 فاصله در و هاخچر ازمسیرخارج

 لبه و ترک بین بخش همچنین متر از لبه روسازی است و ۰.5الی  ۰.3ها در حدود کفاصله وقوع اين تر ASTM نظرازنقطه

د، با آيکه به دلیل ضعف اساس يا خاک بستر به وجود میشود. اين عارضه خارجی روسازی عمدتاً شکسته شده فرض می

 قشن بستر خاک و اساس نمودن ضعیف در معموالًهای ذوب و يخبندان که گیرد و سیکلبارگذاری ترافیکی شدت می

 .افزايندمی آن برشدت دارند، چشمگیری

. شودمی ترک بدون شکستن لبه و يا جدا شدن مصالح رخ دهد، با شدت کم محسوب کهدرصورتی FHWA به بیان

 ارزيابی متوسط را تحت تأثیر خود قرار دهد با شدت خوردهترکدرصد از طول منطقه  1۰ که باشد ایگونهبه اگر خوردگیترک

 .شودمی محسوب شديد نوع از خرابی مقدار، اين از بیش و شودمی

با توجه به طولی از لبه روسازی که تحت تأثیر اين نوع  FHWA توصیه اساس بر نیز خوردگیترک نوع اينگیری هانداز

 .پذيردمی انجام( خوردگیکتر از شدت آن به مربوط طول شدتی هر برای) دارد قرار خوردگیترک
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 :ترک انعکاسی. 6

های تسطیح و افزايش شها، اجرای روکش است. همچنین يکی از روههای تعمیر و نگهداری راشرو ترينمهميکی از 

 اتعملی که ازآنپس خصوص، اين در. است های بتنی نیز اجرای يک اليه روکش آسفالتی بر روی آنیاصطکاک روساز

که منشأ آن بارگذاری و  زيرين در محل ترکجابجايی افقی يا عمودی روسازی  هرگونهروکش به اتمام رسید، وقوع  ساخت

ها از روسازی زيرين به روسازی جديد فوقانی شده و خرابی کموجب گسترش تر تدريجبهيا تغییر درجه حرارت محیط باشد، 

 های انعکاسیکهای پیشین بوده و اصطالحاً ترکها مشابه ترکآن را نیز در پی خواهد داشت. الگوی اين تر

 .شوندمینامیده 

. اشدبمیانعکاس ترک قشرهای زيرين راه  درواقعکه  شوندمیيی مالحظه هاترک غالباًدر سطح آسفالت ، ديگربیانبه 

تر در و بیش شوندمیمختلف مانند طولی، عرضی، بلوکی و غیره مالحظه  هایبه صورت هاترکاين که بیان شد،  طورهمان

 هایروکشر و يا د شودمیاست مالحظه  شدهتقويتو يا خاکی که با سیمان و يا آهک که روی بستر بتنی  هايیآسفالتسطح 

 .نامندمیرا انعکاسی  هاترک گونهاين .شودمیمرمت نشده است نیز ديده  خوبیبهآسفالتی که بستر قديم 

رجه حرارت تغییر د تأثیرو  به حرکت عمودی و افقی قشر زيرين آسفالت نسبت داد توانمیرا  هاترکعلل پیدايش اين نوع 

  ندبه سطح آسفالت نیز منعکس شو هاترککه اين  شودمیکرده و سبب  تروسیعی زيرين را هاترکدر فصول مختلف نیز 
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 . ترک لغزشی )هاللی(:7

وسايل نقلیه به علت وارد شدن نیروهای شديد افقی )ترمز کردن( در سطح  هایدر مسیر حرکت چرخ معموالًی هاللی هاترک

 فقدان چسبندگی کافی بین اليه رويه آسفالتی و اليه زير آن هاترک. علت تشکیل شدن اين آيدمیرويه آسفالتی به وجود 

سطح راه قبل از  دررویکه ممکن است به علت عدم دقت  نفتی يا آب نای، روغن گردوخاکاست. وجود موادی از قبیل 

عدم بکار بردن اندود سطحی بین اليه . شود هاترکآمدن اين  به وجودمنجر  تواندمیاجرای رويه آسفالتی وجود داشته باشد، 

 .ی هاللی شکل شودهاترکآمدن  به وجودسبب  تواندمیآستر و اليه رويه آسفالتی نیز 

و استفاده از بتن آسفالتی گرم برای انجام وصله سطحی  شدهخراب تقسمنحوه مرمت اين نوع خرابی، کندن  ترينمناسب

 .است

 

http://civilshow.ir/
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 برای دانلود سایر مقاالت رایگان به سایت مراجعه کنید.                             /http://civilshow.ir     گروه آموزشی سیویل شو:

 

 :گردآورنده

 دانشگاه تهران( کیژئوتکنهای عمرانی )کتابمهندس اسالم اسالمی مدرس و مولف 

 

 

http://civilshow.ir/

