
 

  

  وزارت راه و ترابري
  
  

  
  
  
  
  

  هاي آسفالتي راهنماي درزگيري رويه

  

  

  

  

  

  
  

  معاونت آموزش، تحقيقات و فناوريونقل                         پژوهشكده حمل
  ونقل حمل شورايعالي فني امور زيربنايي

  



 

 

  هاي آسفالتي درزگيري رويهراهنماي 
  

  فهرست مطالب
                                                                                      صفحه                  عنوان

  

  1  ................................................................................................................... مقدمه-1
  1  ..................................................................................... ارزیابی روسازي و ترکها-2
  7  ................................................)آببندي یا پرکردن( تعیین روش درزگیري ترکها -3
  9  ....................................)آببندي یا پرکردن(  زمان انجام عملیات درزگیري ترکها -4
  9   ................................................................................ انتخاب ماده آببند یا پرکننده-5
  10   .................................................................................... اجراي عملیات درزگیري-6

  10  .................................................)برش ترك و آببندي(ترك  روش آببندي -6-1
  11   ......................................................................................... برش ترك-6-1-1
  13   ...................................................... تمیز کردن و خشک نمودن ترك-6-1-2
  14   .........)مواد آببند(سازي و تزریق مواد گرم درزگیر اصالح شده  آماده-6-1-3
  16  .....................................................................دهی ماده درزگیر   شکل-6-1-4
  18  ..................................................... پوشش ماده درزگیر و تمیز کاري-6-1-5

  19  ............................................................................ درزگیري به روش پر کردن-6-2
  19    .......................................................... پاکسازي و خشک کردن ترك-6-2-1
  20   ................................................................... و تزریق موادسازي  آماده-6-2-2
  21  ......................................................دهی و پوشش ماده درزگیر  شکل-6-2-3
  23  ..........................................................هاي پخش ماده درزگیر بندي  شکل-1پیوست 
  24  ..........................................................................................ها  چک لیست-2پیوست 
  29  ..............................................................هاي آسفالتی هاي روسازي  ترك-3پیوست 
  38   ........................................................................................................................مراجع



 

  فهرست جداول
  

                                                                                                        صفحهعنوان
  

  5  ............................................................................کلی ترمیم ترك مراحل -1جدول 
  6  .................................................................... راهنماي تعیین شدت خرابی-2جدول 
  6  ................................................... راهنماي تعیین روش تعمیر و نگهداري-3جدول 
  9  ....................)آببندي یا پرکردن ترکها( راهنماي انتخاب روش درزگیري -4جدول 
  12  .................................................................. راهنماي تعیین ضریب شکل– 5جدول 
  18  ...............................دي و پرکردن ترکها پیکربندي پخش در عملیات آببن-6جدول 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  

  فهرست اشكال
  

                                                                                                        صفحهعنوان
  

  2  ............................................................ مراحل انتخاب روش درزگیري-1فلوچارت
  3  ...................................... مراحل انجام درزگیري به روش آببندي ترك-2فلوچارت 
  4  ...................................... مراحل انجام درزگیري به روش پرکردن ترك-3فلوچارت

  7  ..........................................................  ترکهاي با وسعت و مقادیر مختلف-1شکل 
  12  ................................................................... ترك اولیه همراه با ترك ثانویه-2شکل 
  14   ................................................................................ نصب دستی میله باربر-3شکل 
  14 ................................................................................... ابزار نصب میله باربر-4شکل
  18  .................................................................................... شکلU اسکوئیچی -5شکل

  22  ...................................................................رهاي ریختن قیر امولسیون ابزا-6شکل 
    1هاي پیوست  شکل

  23  ..................بندي مورد استفاده در درزگیري ترکها به روش پر کردن  شکل-1شکل 
  23  ...........کردنبندي مورد استفاده در درزگیري ترکها به روش آببندي  شکل -2شکل 
    3هاي پیوست  شکل

  30  ............................................................................. ترکهاي طولی و عرضی-1شکل 
  31  .................................................................................خوردگی عرضی  ترك-2شکل 
  32  ............................................................................................ ترکهاي بلوکی-3 شکل

  33  ................................................................خوردگی پوست سوسماري  ترك-4شکل 
  34  ............................................................................................ ترك انعکاسی-5شکل 
  37  .................................................................................................. ترك هاللی-6شکل

  37  ............................................................................................ ترك برشی لبه-7شکل 
  



       1                                                               هاي آسفالتي راهنماي درزگيري رويه 

 

  

   مقدمه-1
نحـوه انجـام    . شود  درزگیري ترکها بعنوان یک روش نگهداري پیشگیرانه محسوب می        

آببنـدي و پرکـردن     . دباش  درزگیري ترکها به دو روش کلی آببندي ترك و پرکردن ترکها می           
اي الزم و مهم تعمیر و نگهداري بوده که به منظـور            ه  از فعالیت   هاي آسفالتی،     ترکها در رویه  

ناپـذیر بـه درون سیـستم روسـازي و کـاهش نـرخ خرابـی         کاهش نفوذ آب و مـواد تـراکم       
بندي وضعیت روسازي به تعیین ایـن امـر کـه             درجهارزیابی و   . باشد  روسازي، ضروري می  

  .نماید کمک می باشد،  کدام روش نگهداري روسازي مورد نیاز می
  :باشند دي ترك یا پرکردن ترکها دو روش جداگانه میآببن

 بـرش داده شـده بـا    3 درون ترکهاي فعال 2پخش و قرار دادن مواد آببند     : 1آببندي ترك 
بندي واحد و یکسان به منظور جلوگیري از نفوذ آب و مواد غیرقابل تـراکم       استفاده از شکل  
  . به درون ترك

 برش داده   6 به درون ترکهاي غیرفعال    5ننده پخش و قرار دادن مواد پرک      :4پرکردن ترك 
  . نشده به منظور کاهش اساسی نفوذ آب

فلوچارتهـاي  فرایند ترمیم ترك و نیز فاکتورهایی را که باید مورد توجه قرار گیرد، در               
  .  ارایه شده است1جدول  و 3 تا 1
  

   ارزیابی روسازي و ترکها-2
 روسازي به منظور سـنجش و بـرآورد   ارزیابی  ،  خوردگی  ترك ترمیم   براياولین مرحله   
در فراینـد انتخـاب    .اسـت هـاي مناسـب     خوردگی موجود و تعیین تـرمیم       میزان و نوع ترك   

راهنمـاي  . استخوردگی و سطح خرابی حاشیه ترکها الزم           ترك میزانترمیم، متمایز نمودن    
  . نشان داده شده است2در جدول   ،خوردگی  ترك میزانتعیینبراي کلی 

                                                 
1- Crack sealing 
2- Crack sealant 
3- Active crack 
4- Crack filling 
5- Crack filler 
6- Non-active crack 
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ترکهـا کـم تـا متوسـط بـوده و ترکهـا          مقدارروسازي در شرایط خوبی باشد،      زمانیکه  
 نـشان ندهنـد، روش درزگیـري        )دیـواره تـرك    ( ها  هیچگونه انشعاب و یا خرابی را در لبه       

درزگیري ترکهایی که تعداد و شدت خرابی آنها زیاد است، موثر نبـوده     . باشد  بسیار مؤثر می  
  .گردد و توصیه نمی

  
  
 
  
  
  
  

   
   

  

  
   
 

  
  
  
  
 
 
 
 
 
  
  
  

  ریي مراحل انتخاب روش درزگ-۱فلوچارت

ترك  میلیمتر و مقدار ترکها در حد متوسط بوده و خرابی دیواره 25 -0اگر عرض ترك 
 .در حد کم تا متوسط است

 تعیین روش ترمیم

 ارزیابی روسازي وتعیین نوع خرابی 

 تعیین نوع، مقدار و شدت ترکها 

 درزگیري 

  عرض ترك کمتر
  م م6 از 

ري با یدرزگ
 اسالري سیل

 روش پر کردن ترك

 خرابی  م م و20 تا 6عرض ترك 
 حاشیه ترك در حد کم 

روش آببندي 
 ترك

 م م و 20 تا 12عرض ترك 
خرابی حاشیه ترك در حد 

 م م و خرابی 25 تا 20عرض ترك 
 حاشیه ترك در حد کم تا متوسط

سایر روشهاي 
 ترمیم

 ریخ بله

 ها تغییر شکل هاي سطحی خرابی ترکها 
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   مراحل انجام درزگیري به روش آببندي ترك-2فلوچارت 
  

انتخاب ضریب شکل با توجه به شرایط 
 آب و هوایی منطقه

 روش آببندي ترك

  :تجهیزات مورد نیاز
  دستگاه برش ترك -
 کمپرسور هوا -
  هواي داغدستگاه -
دستگاه ذوب و تزریـق      -

 ماده درزگیر

انتخاب ماده درزگیر با توجه نوع 
 ترك و شرایط آب و هوایی منطقه

 برش ترك

 تعیین ترك

 تمیز کردن ترك با کمپرسور هوا

 خشک نمودن و گرم کردن ترك با هواي داغ

 بندي پخش انتخاب شکل

  پوشش ماده درزگیر و تمیزکاري

 ندسازي و تزریق ماده آبب آماده
 :هاي پخش بندي شکل
  هم سطح -
 نوار پهن بر آمده -
  نوار کمکی-نوار پهن -
  تو رفتگی -

نصب میله باربر یا پر کردن با 
  :ماسه در صورتی که
   mm 25 حداقل عمق ترك 
 و اقتصادي بودن آن
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   مراحل انجام درزگیري به روش پرکردن ترك-3فلوچارت
  
  
  

 روش پرکردن ترك
  :تجهیزات مورد نیاز

 کمپرسور هوا -
در (دستکاه هـواي داغ      -

 )صورت نیاز
ــاده  - دســتگاه تزریــق م

بستگی به نوع   (درزگیر  
 )ماده درزگیر

انتخاب ماده درزگیر با توجه نوع ترك و 
 منطقهشرایط آب و هوایی 

  تركتعیین

 تمیز کردن ترك با کمپرسور هوا

خشک نمودن و گرم کردن ترك با 
 )در صورت نیاز(هواي داغ 

  پوشش ماده درزگیر و تمیزکاري
 

 سازي و تزریق ماده پر کننده آماده
 :هاي پخش بندي شکل

  هم سطح -
 نوار پهن بر آمده -
   نوار کمکی-نوار پهن -

 

 بندي پخش انتخاب شکل
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  رك ترمیم ت کلیمراحل -1جدول 
  شرح  مرحله

طــرح   سـوابق و مـشاهدات از وضــعیت موجـود روســازي شـامل عمـر روســازي،       1
  .آوري و بررسی شود هاي انجام شده،جمع ترمیم  روسازي،

وسـعت و شـدت آنـرا ثبـت       ارزیابی از روسازي و ترکها انجام داده و نوع خرابیهـا،   2
  .کنید

3  

راســاس مقــدار و وضــعیت نــوع مناســب تعمیــر و نگهــداري بــراي تــرمیم ترکهــا ب
  .خوردگی تعیین نمائید ترك

 مقدار ترکها در حد زیاد بوده و خرابی حاشیه در حد متوسط یا بـدون خرابـی        -
  است           ترمیم سطحی رویه

 مقدار ترکها در حد کم تا متوسط بوده و خرابی حاشیه در حد متوسط یا بدون          -
  خرابی است           درزگیري 

ترکهــا در حــد متوســط بــوده و خرابــی حاشــیه در حــد زیــاد اســت                          مقــدار -
  *تعمیر ترك 

4  

  : روش درزگیري را مشخص کنید
 میلیمتـر تغییـر   3 ترکهایی که عرض یا میزان بازشـدگی آن در سـال بیـشتر از               -

  کند           آببندي ترك  می
 میلیمتـر تغییـر     3 سـال کمتـر از        ترکهایی که عرض یا میزان بازشـدگی آن در         -

  کند           پرکردن ترك  می

5  

  :براساس مالحظات زیر مواد و روش انجام عملیات درزگیري انتخاب شود
   آب و هوا -
  )زیاد ـ متوسط ـ کم( ترافیک -
  )شدت خرابی عرض ـ( مشخصات ترك -
   تجهیزات و نیروي انسانی موجود -
  )ش بینی شده ترمیم و عملکرد آن هزینه پی( مقرون بصرفه بودن -

  . مواد و تجهیزات تهیه شود  6
  . عملیات ترمیم ترك را اجرا و بررسی کنید  7

  

یک روش بهسازي موضعی است که بصورت عمیق و نیمه عمیق مشابه با روش وصله عمقی یـا پـاره عمقـی                      *
 یک یا دو الیه، و انجام تـراکم          به درون مخزن در    )HMA(شود و شامل برش ترك، پخش آسفالت گرم           اجرا می 

  .باشد به منظور دستیابی به تراکم مناسب می
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   راهنماي تعیین شدت خرابی-2جدول 
  شدت  )یک الین (متر قطعه روسازي 100طول خطی ترك در 

m 10<  کم  
  متوسط   متر135تا 10

m 135>  زیاد  
  

  

ـ ، رهنمودهاي کلی براي تعیین نوع تعمیر و نگهـداري ار          3در جدول               . ه شـده اسـت    ای
قسمت الـف   (  درزگیري، ترکها باید داراي انشعابهاي خیلی کمی باشند        موثر بودن  به منظور 

مــوثر و  هــستنددرزگیــري ترکهــاي کــه داراي انــشعابهاي خیلــی زیــادي  ). 1و ب شــکل
   ).1قسمت ج شکل (باشد  نمیآمیز  موفقیت

 و مقـدار  و انعکاسی، بـستگی بـه      بطور کلی آببندي یا پر کردن ترکهاي عرضی، طولی        
پر کردن ترکهاي بلوکی بـا فاصـله زیـاد، در افـزایش عمـر               . تواند موثر باشد    شدت آنها، می  

  .باشد روسازي موثر می
درزگیري روسازیهاي داراي ترك خوردگی خستگی، لغزشی و نیز ترکهاي برشی لبـه             

  .جاد آنها ارایه شده است انواع ترکها و علل ای3  در پیوست.باشد موثر و اقتصادي نمی
  

  

   تعمیر و نگهداريروشهنماي تعیین ا ر-3جدول 
شدت   )درصدي از طول ترك( ترك  دیواره یا حاشیهمتوسط سطح خرابی

  )100-51(زیاد  )50-26(متوسط  )25 -0(کم  خوردگی ترك
  تعمیر ترك  درزگیريهیچ یا   هیچ  کم

  تعمیر ترك  درزگیري  درزگیري  متوسط
  ترمیم و بهسازي  ترمیم رویه  یهترمیم رو  زیاد
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   مختلفمقادیروسعت و   ترکهاي با -1شکل 
  
  )آببندي یا پرکردن(تعیین روش درزگیري ترکها  -3

 اصـلی ل  مـ اع نـوع تـرك،      ، و  ترك ناشی از تغییرات دمـایی      سالیانهتغییر عرض   مقدار  
وال، ترکهـاي فعـال بـا     معمـ .اسـت )  کردن ترکهاآببندي یا پر( کننده روش درزگیري   تعیین  

حالیکه ترکهاي غیرفعال با خرابـی        را باید آببندي نمود، در     )دیواره ترك  (خرابی محدود لبه  
  .نمود  بدون خرابی را باید پردیوارهتا دیواره متوسط 

خوردگی که در آن میزان تغییر عرض تـرك ناشـی از         عبارت است از ترك    :ترك فعال 
  .باشد  میلیمتر می3 از تغییرات دمایی در طول سال بیشتر

خوردگی که در آن میزان تغییر عرض ترك ناشی            عبارت است از ترك    :ترك غیر فعال  
  .باشد  میلیمتر می3از تغییرات دمایی در طول سال کمتر از 
 بعـضی ترکهـاي طـولی و مـورب           اما بهر حال  . باشند ترکهاي فعال معموال عرضی می    

ترکهـاي  . بـرآورده سـازند  را در طـول سـال    mm 3ممکن است معیار جابجایی یا حرکـت       
 بیـشتر ترکهـاي طـولی، ترکهـاي عرضـی بـا فاصـله کـم از                   غیرفعال شامل ترکهاي مورب،   

 .ندوش یکدیگر و برخی ترکهاي بلوکی می

بـر اسـاس    ) و یا روش پر کـردن       ترك   آببنديروش  (انتخاب روش درزگیري ترکها،     
  . شود  تعیین می4جدول فاده از تا اسعرض ترك و شدت خرابی لبه ترك، بشرح زیر و ب

 )الف(

 )ب(

 )ج(
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در صورتیکه تـراکم    )  میلیمتر 6ترکهاي با عرض کمتر از      (براي ترمیم ترکهاي مویی      -
آنها در یک محدوده زیاد باشد، استفاده از آسفالتهاي حفاظتی نظیـر اسـالري سـیل                

)slurry seal( است مناسب .  
  .تر است مناسبترك ببندي  آه روش میلیمتر ب6-12ترکهاي با عرض درزگیري   -
در حـد  ترك   دیواره میلیمتر در صورتیکه خرابی12-20ترکهاي با عرض    درزگیري   -

 .  مناسب استآببندي تركروش به  ،کمی باشد

 در حـد  دیواره ترك میلیمتر در صورتیکه خرابی 12-20ترکهاي با عرض    درزگیري   -
 . روش پرکردن مناسب استبه  ،متوسط باشد

در صورتیکه خرابی دیواره ترك در حـد   میلیمتر 20-25ترکهاي با عرض    درزگیري   -
 . روش پرکردن مناسب استکم تا متوسط باشد، به 

 تـرك کـم باشـد،       دیـواره  میلیمتر و خرابـی      25 در صورتیکه عرض ترك بزرگتر از        -
در صورتیکه خرابی لبـه     . باشد  آسفالت مناسب می     سیل و یا ماسه     استفاده از اسالري  

گیـري موضـعی خرابـی موجـود          متوسط تا شدید باشد، بایستی به روش لکـه        ترك  
  . گرددترمیم 

  :شود هاي با شرایط زیرتوصیه نمی براي روسازي)  برش ترك و آببندي ( آببندي ترك
  .هاترکزیاد بودن مقدار و روسازي داراي ترکهاي پوست سوسماري  -
 . سال باشد10عمر روکش آسفالتی بیشتر از  -

 .یم و بهسازي در آینده مد نظر باشدعملیات ترم -

  . ترکهاي طولی در راههاي با ترافیک متوسط تا زیاد-
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  )آببندي یا پرکردن ترکها( انتخاب روش درزگیري راهنماي -4جدول 
  روش درزگیري

  مشخصات ترك
  پرکردن ترك  آببندي ترك

  mm(   6-20  6-25(عرض ترك
خرابی دیواره ترك 

اي شدگی و ترکه  پوسته(
  )ثانویه

 درصد طول 25کمتر از 
  ترك

 درصد 50هیچ تا کمتر از 
  طول ترك

میزان تغییر عرض سالیانه 
   )mm(ترك

3≥  3<  

  نوع ترك

  ترکهاي عرضی حرارتی
  ترکهاي طولی دوبندي
  ترکهاي انعکاسی

  

  ترکهاي طولی دوبندي
  ترکهاي طولی انعکاسی
  ترکهاي برشی لبه

  ترکهاي بلوکی با فاصله زیاد
  

  )کردن پر یاآببندي(ترکها انجام عملیات درزگیري زمان   -4
خشک بودن روسازي و شرایط دمـایی محـیط در    بهترین شرایط براي انجام درزگیري      

دمـاي هـواي    حـداقل    .باشـد   می )درجه سانتیگراد  20تا   10  دماي  و فصل پاییز (حد معتدل   
  .باشد  درجه سانتیگراد و بیشتر می7مجاز قابل کار 

  
   یا پرکننده آببندب ماده  انتخا-5

. شـود   مواد ترموپالستیک سرد و گـرم مـی        گروه   دومتشکل از   مواد درزگیر    بطور کلی 
پس از ارزیابی روسازي، و انتخاب روش درزگیري، بایستی با توجه به شرایط آب و هوایی           

و هاي ترك، نوع ماده درزگیـر مناسـب           ژگی    منطقه، شرایط آب و هوایی در زمان اجرا، و وی         
 . مشخص و انتخاب شود   آن پخشبندي شکل
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  ترکها آببنديمواد مورد استفاده در  -الف
 براي درزگیري D1190( Type I   ASTM D6690 (مواد مطابق با الزاماتبطور کلی        

  . ندهستمناسب  -ºC 18  حداقل دماي   تامعتدلآب و هواي با در مناطق 
ند، بـراي  هـست  D3405 (II   ASTM D6690 Type (موادي کـه مطـابق بـا الزامـات     

 .باشند میمناسب  ، و بیشتر شرایط آب و هوایی-ºC29 استفاده در دماهایی پایین تا 

، D3405( IV   ASTM D6690 Type (اسـتاندارد  مطابق با  با مدول پایین آببند مواد 
  .هستندمناسب سانتیگراد  -40سرد تا خیلی براي استفاده در آب و هواي 

  
  مواد مورد استفاده در پر کردن ترکها -ب

  قیـر السـتیکی،   قیر خالص، قیرهاي محلول و امولسیونی،       مواد درزگیر نظیر     استفاده از 
قیرهاي امولسیونی اصالح شده، قیرهاي اصالح شده با الیاف یا مواد معدنی براي پـر کـردن     

  .کاربرد داردترك 
 از  ،شـود   توصیه مـی  مولسیونی  قیر خالص و قیرهاي محلول و ا      بدلیل عملکرد ضعیف    

 قیرهاي امولسیونی اصالح شده، قیرهاي اصالح شده با الیاف یا مـواد معـدنی                قیر الستیکی، 
  .براي پر کردن ترك استفاده شود

  
   ي عملیات درزگیري اجرا-6
  )برش ترك و آببندي  ( آببندي ترك  روش-6-1

  : باشد  زیر می بشرحعملیات آببندي ترکها شامل پنج مرحله
  برش ترك  -1
  تمیز کردن و خشک نمودن ترك  -2
  آماده سازي و تزریق ماده آببند -3
  درزگیرشکل دادن ماده  -4
 و تمیزکاري پوشش ماده درزگیر -5
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  ) :آببندي ترك(تجهیزات مورد نیاز روش نوین درزگیري
 دستگاه برش ترك -1

 کمپرسور هوا  -2

  فشار هواي گرم -3

  دستگاه تزریق ماده درزگیر -4
  
   برش ترك -6-1-1 

تا حد ممکـن متمرکـز     یکدست و راست گوشه و کانالیایجاد    از برش ترك،هدف
 براي پخش مـاده  کانالیهاي ترك و ایجاد  جلوگیري از بین رفتن حاشیه ، براي   بر روي ترك  
  .باشد آببند ترك می

 یـا بیـشتر   mm 6شوند که عرضـی معـادل       به طور کلی ترکها هنگامی برش داده می       
ترکهـاي بـرش داده    .باید اندکی عریض نمود و نباید آن را عمیق نمود   ترك را   . داشته باشند 

   .شده باید چهارگوش یا مستطیلی شکل باشند
ضـریب  . گـذار اسـت     ، بر عملکرد آن تـاثیر     ) ضریب شکل (بندي ماده درزگیر      شکل

 بستگی به شـرایط آب و هـوایی،  . نسبت عرض به عمق ماده درزگیر  عبارت است از شکل

  . باشد ر نتیجه ضریب شکل متغیر میعرض مخزن و د
  : دعایت گردزیر رشود موارد  می، توصیه کانال تركمنظور تعیین عرض برش ه ب

  . ترك را برداردطرف  از هرmm 3هر برش باید حداقل  -1

 .باشد  میmm12   و حداقل عرض برشmm 38 حداکثر عرض برش -2

کل متغیـر   و در نتیجه ضریب شـ  تركعرض بستگی به شرایط آب و هوایی، -3
 ارایـه   5در جدول   ) عرض و عمق ترك   (راهنماي تعیین ضریب شکل     . است

 . شده است
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   راهنماي تعیین ضریب شکل– 5جدول 
  )mm( عمق ترك  )mm(عرض ترك   نوع آب و هوا

  19  12  گرم
  19  19  معتدل
  12  30  سرد

  10  38  بسیار سرد
  

 2اي که در شـکل   مانند نمونه  اي مشاهده شد، ر در طول ترك اولیه، ترك ثانویهگا -
. ه شود داد برش     باشد، cm30 از آنها کمتر  فاصله صورتیکه  در شده است،  داده نشان

  . را تنها باید تمیز نموده و آببندي کردcm30با فاصله کمتر ازاي  ترکهاي ثانویه
شـود در صـورت اقتـصادي          میلیمتر باشد، توصیه مـی     25 اگر عمق ترك بیشتر از       -

 تـر از سـطح       میلیمتر پایین  25 از تزریق ماده درزگیر، با ماسه تا ارتفاع          بودن، پیش 
  .گردددر داخل ترك نصب  1باربر پر شود یا میله اسفنجی رویه روسازي

  

  
   ترك اولیه همراه با ترك ثانویه-2شکل 

                                                 
1- Backer Rod  
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   تمیز کردن و خشک نمودن ترك -6-1-2
ـ   پس از برش ترك  باید گـرد و غبـار و نخالـه                . گـردد رك پاکـسازي  هـا از درون ت

تمیـز کـردن و خـشک       ،)آببنـدي و پرکـردن ترکهـا      (مهمترین مرحله در عملیات درزگیري      
  .گردندترکها بایستی با تجهیزات مناسب بخوبی تمیز و خشک . باشد مینمودن ترك 

به منظور پاکسازي ترك و جلوگیري از کثیف شدن و ورود مجدد نخالـه و گـرد و                  
در دو مرحلـه بـشرح زیـر    بایـد   تمیز کردن و خشک نمودن ترك ،غبار به درون کانال ترك  

   .شود انجام 
  مرحله اول •

 به منظور   .گرددپاکسازي  ترك از گرد و غبار و مواد نخاله         با استفاده از یک کمپرسور،      
روي سطح یک تـایر   توان لوله یا شیلنگ کمپرسور را بر بررسی وجود روغن یا رطوبت، می  

 تمیز، هیچگونه ردي بجاي نگذاشته و تا حدي موجـب از بـین     هواي خشک و  . نگاه داشت 
  .گردد بردن رطوبت درون ترك می

فـشار  . بمنظور پاکسازي کامل ترك، ممکن است نیاز به چند بار عبـور دسـتگاه باشـد          
  .گیردهوا با شدت زیاد باید درست پیشاپیش عملیات آببندي انجام 

  مرحله دوم •
از منظور خشک کردن و گرم کردن دیواره ترك باید           هب،  تزریق ماده درزگیر  پیش از      
 گرم شـدن سـطح تـرك و از میـان     این عمل باعثود،  شاستفاده) HAL(١ گرم هواي  فشار

 هواي سرعتحداقل  .استاین مرحله، تکمیل کننده مرحله دوم . گردد رفتن رطوبت آن می
سوختن آسفالت الزم   هاي الزم جهت جلوگیري از       رعایت احتیاط  . باشد m/s 610گرم باید   

  . است
 kg/cm2مجهز به فیلتر روغـن و رطوبـت بـا فـشار حـداقل فـشار       باید کمپرسور هوا   

  . باشدm/s 990 حداقل سرعت m3 /min 2/4حداقل جریان 6
  

                                                 
 1- Hot Air lance 
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   اسفنجی باربرنصب میله  •
باید )  و اقتصادي بودن آن    mm 25حداقل عمق ترك    (  باربر در صورت استفاده از میله    

 بایـد  باربرقطر میله  . گردددن کامل ترك و قبل از تزریق ماده درزگیر، نصب           پس از تمیز کر   
براي مثال، در ترکی بـا      . تر از عرض ترك و تقریبا نصف عمق ترك باشد           درصد عریض  25

 مـورد   mm 15 بـا قطـر      بـاربر ، باید یـک میلـه       است mm 35 که داراي عمق   mm12عرض  
بایـد غیـر   جـنس میلـه   . جی و قابل انعطاف اسـت معموال اسفن باربرمیله  .دگیراستفاده قرار 

 میلـه بـاربر    مشخـصات    .پذیر و سازگار با ماده درزگیر مورد اسـتفاده باشـد           جاذب، انعطاف 
 ابزار نـصب  3 شکل .مطابقت داشته باشد ASTM D 5249بایستی با مشخصات مندرج در 

   .دهد  را بصورت دستی نشان میباربر نصب میله 4 و شکل باربرمیله 
  
  
  
  
  
  
  

  باربر ابزار نصب میله -4        شکل                     باربر نصب دستی میله -3شکل              
  
  )مواد آببند( اصالح شدهگرم درزگیرسازي و تزریق مواد   آماده-6-1-3

مـواد  . شود پیش از پخش، ماده درزگیر در مخزنی مجهز به پوششی دوبله، ذوب می            
مجهـز  ) روغن داغ (ید توسط دیگهاي با سیستم گرمایشی غیرمستقیم         اصالح شده با   درزگیر

 همچنین این دستگاهها باید مجهز به ابزارهـاي تزریـق   .به همزن و دستگاه فشار، گرم شوند  
  . باشند، دماسنج تعیین دماي ماده درزگیر و روغنبا فشار مواد درزگیر
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  : دوش  میرد گرم توصیهاده درزگیر با کاربگرمایش مرعایت موارد زیر در هنگام 
پر شوند تـا از حـرارت دیـدن          دیگها بستگی به حجم پروژه و ساعت کاري        -1

 .بیش از حد ماده درزگیر جلوگیري بعمل آید

حفظ دائم و پیوسته ماده در دماي توصیه شده جهت تزریق یـا نزدیـک بـه                   -2
 . بدون حرارت دادن بیش از حد آن،

 . دیگنگاهداري میزان مناسبی از مواد گرم در -3
  

سـازي   آمـاده  دمـاي توصـیه شـده بـراي تزریـق و      پس از گرم کردن ماده درزگیر تا    
عملیات تزریـق مـاده بایـد دقیقـا بعـد از       .گردد انجام تزریق ماده درزگیر  ،تعدادي از ترکها

   . گیردعملیات تمیز کردن و خشک کردن ترك انجام 
  :شود رعایت موارد زیر توصیه می  درزگیر مادهتزریقدر 
تا کانال از پایین به باال پـر  ریخته شود ترکها بطوري درون  ماده را توسط نازل  -1

  .شود و هوا در زیر مواد باقی نماند
  . پخش مقدار کافی و مناسب ماده درون کانال ترك-2
و از پر شدن کانـال تـا سـطحی خـاص             ماده را با حرکتی پیوسته پخش کنید،         -3

 و یا مقدار مناسبی از ماده       مطمئن شوید، هاي آرایشی تورفتگی     جهت وضعیت 
 نـوار  - برآمده یا نوار پهن-هاي آرایشی هم سطح، نوار پهن    را جهت وضعیت  

  . کمکی  به درون ترك بریزید
 در بخشهایی از ترك که ماده در درون ترك پایین رفتـه و یـا مقـدار کمـی از                     -4

  . مجددا ماده را پخش کنید ماده در عبور قبلی پخش گردیده، 
 مواد درون لوله تزریق را به دورن مخـزن    ،است در طول مدتی که کار متوقف        -5

  .ذوب بازگردانید
 از گرمایش مجدد مواد درزگیر جهت استفاده در عملیـات درزگیـري بایـستی               -6

  .خودداري شود
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   درزگیر مادهدهی   شکل-6-1-4
 مطلـوب   هدف از این مرحله، شکل دادن مواد پخش شـده در وضـعیت قرارگیـري              

بندي مـورد    دهی ماده درزگیر مطابق با شکل       پس از تزریق ماده درزگیر، بایستی شکل       .است
و یـا  ) اي یـک مرحلـه  (بندي ماده با استفاده از اتصاالت بشقابی شکل          شکل. نظر انجام گیرد  

  .گیرد انجام می) اي دو مرحله(ی هاي الستیک یجییاسکو
هـاي گونـاگونی در ترکهـا      بنـدي   ایشها و شـکل   توان با آر    مواد آببند و پرکننده را می     

  : شوند بندي می  به چهار دسته تقسیم هاي پخش، این وضعیت. تزریق نمود
 1پر کردن همسطح -1

 2کانال مستطیلی شکلایجاد   -2

  3نوار پهن -3

  4ترکیبی  -4
 

 پر کردن همسطح •

در درون ترك بـرش داده نـشده قـرار داده           ) پرکننده(در این پیکربندي، ماده درزگیر    
 )1پیوست - الف1شکل(. شود ده و مازاد آن برداشته میش

  نوار پهن •
این وضعیت پخش شامل تزریق ماده درزگیر در درون ترك برش داده نـشده و بـر                 

  ).1پیوست  1 از شکل ب و ج(باشد  می6نوار کمکی و 5که به دو شکل برآمده. استروي آن 
 و به همـان صـورت       در صورتی که ماده درزگیر بصورت یک باند شکل داده نشود          

 .شود اطالق می به آن وضعیت پخش برآمده  برآمده باقی بماند،

                                                 
1- Flush-fill 
2- Reservoir 
3- overband 
4- Combination  
5- overband - Capped 
6- overband Band-Aid 
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یچی یدر صورتی که ماده درزگیر بجاي مانده بر روي ترك با استفاده از یـک اسـکو                
مخصوص به صورت یک باند شکل داده شود به آن وضـعیت پخـش نـوار کمکـی اطـالق         

  .شود می
  .است mm  6-3امت آن  و ضخmm  125-25عرض نوار کمکی معموال 

وضعیت پخـش    باشند، اي از خرابی لبه می در ترکهایی که داراي مقدار قابل مالحظه
 .سطح دارد نوار پهن عملکرد بهتري نسبت به پر کردن هم

 
   یا مستطیلی شکلکانال چهار گوشایجاد  •

در این روش ماده درزگیر در درون ترك برش داده شده تزریق شده و تا زمانی کـه                  
کانال عرض ). 1پیوست2شود شکل می پر تر از سطح روسازي یا همسطح آن قرار گیرد، ایینپ

  تعــریضmm 30هــوایی خیلــی ســرد تــا   و در شــرایط آب وmm 25-12معمــوال تــرك 
 .دگرد می

 
  ترکیبی  •

وضعیت پخش ترکیبی شامل پخش ماده آببند در درون و روي یک ترك برش داده                
تـرك  کانـال  که بـر روي    ادن ماده آببند بصورت یک باند،سپس براي شکل د. باشد شده می

در روش  هماننـد روش نـوار پهـن،   . شـود  از یک اسکوئیچی استفاده می  متمرکز شده است،
هـاي ضـعیف پوشـشی        شوند یـا داري مشخـصه       ترکیبی از موادي که بدلیل ترافیک بلند می       

  .، نباید استفاده شودهستند
تـرك   کانـال  عیت ترك، ماده مورد استفاده، ابعادانتخاب نوع پیکربندي پخش به وض 

 برآمـده و  -بندیهاي نوار پهـن  شکل. بستگی دارد) برش داده شده یا نشده   (و نوع کانال ترك   
  .دهی ندارند  تورفتگی نیاز به شکل-کانال

بـه  . گـردد  باشند تا ماده دقیقا روي ترك متمرکز         V یا   Uها باید به شکل       اسکوئیچی
  :ودش رعایت موارد زیر توصیه میماده، سب منادهی  کلمنظور ش

  .  اسکوئیچی را بالفاصله در پشت میله تزریق ماده بکار برید-1
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  .  قرار دهید   ظرف یا اسکوئیجی نوار کمکی بطور دقیق بر روي کانال ترك،-2
  . با کشیدن اسکوئیچی بر روي روسازي، هرگونه ماده اضافه از آن زدوده شود-3

 
 ي پخش در عملیات آببندي و پرکردن ترکها پیکربند-6جدول 

  نوع عملیات درزگیري
  آببندي ترك  پر کردن ترك
پیکربندي   ایجاد کانال چهارگوش  هم سطح

  ترکیبی  نوار پهن  پخش
  
  
  
  
  
  
  
  
   

   شکلU اسکوئیچی -5شکل
   و تمیز کاريدرزگیر ماده پوشش -6-1-5

 آن، بایـد در برابـر ترافیـک    زمانیکه ماده درزگیر پخش شد، تا زمان گیـرایش کامـل     
  :ودشبا پخش پوشش سبکی از مواد زیر محافظت عبوري 
  پودر سنگ آهک -
  ماسه ریز -
  هاي ریز چوب تراشه  -
   دستمال کاغذي  -

  .دگردپاکسازي یش از بازگشایی راه بروي ترافیک، باید مواد اضافه از سطح راه پ
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  روش پر کردنه  درزگیري ب-6-2
ري ترکها بدون برش آنها، که شامل تمیز کردن و خشک           پر کردن ترك، یعنی درزگی    
  . شود کردن ترك و تزریق ماده درزگیر می

 کـه داراي خرابیهـاي بـیش از    ،شـود  بر روي ترکهایی اجـرا    عملیات پرکردن ترکها،
تـر از    بـسیار سـاده     عملیـات پرکـردن ترکهـا       . توان آنها را آببندي نمـود      و نمی هستند  اندازه  

  : شود بوده و شامل مراحل زیر میعملیات آببندي 
  تمیز کردن و خشک کردن ترك -1
 سازي و تزریق ماده پرکننده ترك آماده -2

 ) معموال با استفاده از ماسه (پوشش ماده درزگیر -3

پرکردن ترکها با قیر خـالص و       ( مورد استفاده در ایران      روش سنتی درزگیري  : توضیح
  .ددگر می پر کردن ترك محسوب هاي روشیکی از )محلول

  

  :پر کردن ترك تجهیزات مورد نیاز روش •
 کمپرسور هوا  -1

  )در صورت نیاز (فشار هواي گرم -2
 )بستگی به نوع ماده مورد استفاده دارد(دستگاه تزریق ماده درزگیر  -3

  
     و خشک کردن ترك پاکسازي-6-2-1

بـه  . در زمان پرکردن ترکهاي نسبتا عمیق و عریض نشده، باید آنها را پاکسازي نمود   
ملزومـات  . شـود  اسـتفاده مـی  ) کمپرسـور هـوا  (ظور انجام این کار، از فشار هواي خشک     من

قیـر خـالص یـا      (اگر ماده درزگیـر گـرم       . است ترکها   آببنديکمپرسور هوا همانند عملیات     
فـشار هـواي   گیـرد، اسـتفاده از    مـورد اسـتفاده قـرار مـی     ) قیرهاي اصـالح شـده بـا الیـاف        

 فـشار هـواي     شود، اسـتفاده از    امولسیون سرد استفاده می   زمانیکه از   . استمفید  ) HAL(گرم
  .باشد  ضرورتی ندارد زیرا امولسیون حاوي آب میگرم
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  مواد و تزریق سازي  آماده -6-2-2
 .دکـر استفاده  توان    می سرد   یادر روش پر کردن ترکها از مواد پرکننده با کاربرد گرم            

جهت حـرارت دادن مـاده درزگیـر،    ) kettle(مواد گرم پرکننده مستلزم استفاده از یک دیگ         
روش تزریق مواد پرکننده با کاربرد گرم همانند روش آماده سـازي  . قیف، و یک دسته است   

برخی از قیرهـاي اصـالح شـده بـا          . باشد  می) مواد آببند (و تزریق مواد درزگیر اصالح شده     
  .  بکار برده شوندºC 160-138الیاف، باید در دماهایی در محدوده 

مواد سرد درزگیر تنها نیازمند     . اي امولسیون، مواد پرکننده با کاربرد سرد هستند       قیره
دماي پایین و رطوبـت  . امولسیون بستگی به دما و رطوبت داردقیر گیرش . هستندیک قیف   

باران یا دمـاي انجمـاد     . شود آوري می  نسبتا زیاد، موجب افزایش زمان مورد نیاز جهت عمل        
با در نظر داشـتن ایـن   . پخش امولسیون، تأثیر معکوسی بر آن دارند      ساعت پس از     24نیز تا   

گیري شبنم در صبح، بهتـرین زمـان بـراي پخـش امولـسیون سـرد،                 شکلاحتمال  شرایط و   
  .باشد  وسط روز میتهايساع

ی بین  یتوان در دماي محیط بکار برده و یا آنها را بطور جز            قیرهاي امولسیونی را می   
ºC 65-50حرارت داد .  

، اگر چـه بعـضی   ه شود بکار بردºc10   باید در دماي هواي بااليامولسیون سردیر ق
امـا خطـر بـاران     د،  گرد درجه سانتیگراد پخش     4  در دماهاي زیر   دتوان از مواد امولسیونی می   

  .شود معموال مانع از پخش این مواد می
هاي فشاري یـا   همجهز به شیلنگها یا لول  ها اغلب بمنظور کاربرد با دسته،  کنندهپخش

از تـوان   مـی   منظور ریختن امولسیون گرم شده و یا سرد به درون ترکهـا، ه ب. باشند وزنی می
 مبنی بر اینکه از کـدام روش        گیري تصمیم. استفاده نمود   یا چرخدار  )6شکل(ظرفهاي دستی 

   .بستگی به موجود بودن تجهیزات دارد ،شود امولسیون استفاده تزریقسازي و  براي آماده
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  و پوشش ماده درزگیردهی   شکل-6-2-3
برآمده یا نـوار کمکـی و یـا         (پر کردن ترکها با ماده درزگیر باید به صورت نوار پهن          

  .)1 پیوست-1شکل(همسطح باشد 
بندي همسطح بهتـر اسـت زیـرا         شود، شکل  زمانیکه از مواد سرد درزگیر استفاده می      

  .رسد حداقل میقرارگیري آن در معرض ترافیک در طول گیرش به 
   پوشش ماده درزگیر

د شـو  کامل، از آن محافظت      آوري زمانیکه ماده درزگیر پخش شد، باید تا زمان عمل        
بطـور عمـده      ماسه خشک و تمیـز      ). تر است  این زمان در مورد قیرهاي امولسیونی طوالنی      (

بایـد  شـود کـه    براي بسیاري از قیرهاي خالص و امولسیونی استفاده مـی  بعنوان یک پوشش  
 امـا  .ه شـود الیه نـازکی از آن را بکـار بـرد و کـامال مـاده تـرمیم کننـده بـا آن پوشـش داد                 

  .ه شوند پوشش داد،آوري کامل سرد نباید تا زمان عملبا کاربرد امولسیونهاي 
    :ودش رعایت موارد زیر توصیه می

سازي پاکـ  راه سـطح  از اضـافه  هـاي  ماسـه  باید ترافیک، بروي راه بازگشایی از پیش -
   .گردد

، مـستلزم زمـان     هاي آسـفالتی   روکشمواد سرد درزگیر پیش از پوشیده شدن با          -
  .ندهستآوري یکساله  عمل

  .جلوگیري شودروي آن  براز عبور ترافیک تا زمان گیرش کامل امولسیون،  -
، مـستلزم زمـان     هاي آسـفالتی    با روکش   مواد گرم درزگیر پیش از پوشیده شدن       -

مواد گرم درزگیر را نباید برروي قطعـات        . باشند چهارماهه می آوري سه تا     عمل
  .شوند پر شده با مخلوط سرد، پخش نمود زیرا از جاي کنده می

باشـد   روي مواد درزگیر، مجاز نمی     منظور پخش ماسه بر   ه   استفاده از جاروب ب    -
  .دگرد روي مواد درزگیر می  بجاي گذاشتن اثر رد چرخ و تخلخل برباعثزیرا 
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  ابزارهاي ریختن قیر امولسیون-6کل ش
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 هاي پخش ماده درزگیر بندي  شکل-1پیوست 
  
  
  
  
  
  

  بندي مورد استفاده در درزگیري ترکها به روش پر کردن  شکل-1شکل 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  بندي مورد استفاده در درزگیري ترکها به روش آببندي کردن شکل -2شکل 

 
 

   تورفتگی- مخزن -ب
 )resevoier& recessed(  

   نوار پهن - مخزن -ج
 )resevoier& overband(  

   همسطح - مخزن -الف
 )resevoier& flush(  

   مخزن عمیق و همسطح-و
 )با میله نگهدارنده (

resevoier& (  
flush with backer rod)  

     

   نوار پهن - مخزن کم عمق- د
 (shallow resevoier& 

overband)  

  نوار پهن ساده-ج

 )simple overband(  
 (capped)برآمده  -ب  ) fill( پر کردن همسطح -الف
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 ها لیست  چک-2پیوست 

  

  مالحظات اولیه

وژه
 پر

سی
برر

 و 
رور

م
  

  .مناسب بودن عملیات آببندي یا پرکردن ترکها بررسی شود •
 خوردگی موجود چقدر است ؟ نوع و شدت و وسعت ترك •

 باشد ؟ حجم ترافیک تا چه حدي می •

 .میزان شدت و وسعت سایر خرابیها تعیین شود •

 باشد ؟ آیا کاربرد الیه ترمیمی  راه حل بهتري می •

  . منظور کمیت سنجی طرحها و پیشنهادات، مروري از پروژه بعمل آوریدبه •

رك
مدا

 و 
ناد

 اس
ي بر

رور
م

  

 .ترکها) حرکت و جابجایی ( اطالعات مربوط به فعالیت  •

 .مشخصات کاربرد •

 .راهنماي اجرا •

 .ها و تدارکات ویژه پیش بینی •

  .طرح کنترل ترافیک •

واد
ی م

رس
و بر

رل 
کنت

  
  بعمل آمده است ؟آیا آماري از میزان ترکها •

آیا میزان مورد نیاز مواد درزگیر جهت تعـداد و طـول ترکهـاي تحـت تـرمیم،                 •
 محاسبه شده است ؟

 )در صورت لزوم(آیا مواد درزگیرتوسط تولید کننده معتبري تولید شده است ؟  •

 .دماي کاربرد و دماي ایمنی حرارت، مشخص شود •

نرخ حـرارت، زمـان     : چه نوع ملزومات ویژه حمل و جابجایی مورد نیاز است            •
 ذخیره سازي مجاز در دماي باال، کاربرد سرد ؟

آیا به منظور آزمایش و بررسی مشخـصات، از مـواد درزگیـر مـورد اسـتفاده،                  •
 برداري شده است ؟ نمونه

ـ        آیا نیازي به پوشش خشک کن  می        • ا پـودر  باشد ؟ آیا ماسه تمیز و خـشک و ی
  سنگ موجود است ؟
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  درزگیريمالحظات و بررسیهاي پیش از 

اده
آم

 
زي

وسا
ح ر

سط
ي 

ساز
  

  

 آیا ترکها نیازمند برش هستند ؟ •

 آیا باید ترکهاي ثانویه را برش داد ؟ •

 اند ؟ آیا ترکها پاکسازي شده •

 اند ؟ آیا مواد چرب باقیمانده از سطح روسازي پاکسازي شده •

  و خشک شده است ؟ آیا سطح روسازي، پاکسازي  •

یی
هوا

 و 
آب

ط 
شرای

  

  

 اند ؟ آیا دماي هوا و دماي سطح در سردترین نقطه پروژه بررسی شده •

 .باشد  درجه سانتیگراد بوده و رو به گرمی می7حداقل دماي محیط   •

 .در صورت احتمال بروز بارش باران، نباید عملیات انجام شود •

  .ملیات انجام شوددر صورت احتمال بروز دماي یخبندان، نباید ع •

ک
رافی

ل ت
نتر

ک
  

  

 .باشند الئم و ابزارهاي مورد استفاده، متناسب با طرح کنترل ترافیک میع •

 .هاي کنترل ترافیک مطابقت دارد نامه محدوده کاري با آیین •

 .سازند پرچمداران، ترافیک را مدت زیادي متوقف نمی •

ارگر گـزارش   درصورت بروز هر نوع شرایط خطرناك، مراتب به ناظر یا سرک           •
 .شود می

آوري   در صورتیکه دیگر نیاز به عالئم کنترل ترافیک نباشد، این عالئـم جمـع              •
  . شوند می

  
  
  
  
  
  



  هاي آسفالتي راهنماي درزگيري رويه                                                               26

 

  مالحظات و بررسی تجهیزات

  

ش
ه بر

تگا
دس

  

  

  

 ؟ آیا باید از دستگاه برش استفاده شود •

 ؟ کند آیا دستگاه بطور کامل کار می •

شدگی جلوگیري بعمل      از پوسته  هاي برش باندازه کافی تیز هستند تا        آیا مته  •
 ؟ آید

 ؟ باشد هاي برش، دقیق می آیا اندازه مته •

 .شود هیچگونه پوسته شدگی در ترکهاي برش داده شده مشاهده نمی •

 .گیرند  دقیقه یکبار تحت بررسی قرار می30ابعاد کانال ترك در هر  •

  .)..روغن ،سوخت، (باشند؟  تجهیزات عاري از هرگونه نشتی می آیا تمامی •

شده
ض 

عری
ي ت

کها
 تر

ه و
روی

ي 
ساز

پاک

  

  

 .کنند اپراتورهاي تجهیزات پاکسازي، از لباسهاي ایمنی استفاده می •

مواد نخاله توسط یک کمپرسور یا دستگاه مکنده قوي از سـطح روسـازي               •
 . شود زدوده می

 . استkpa 700فشار تولیدي توسط کمپرسور فشار هوا حداقل  •

 .کنند کمپرسور،  به درستی کار میفیلترهاي روغن و هواي دستگاه  •

 بوده و نوك میلـه      ºc ۵00در زمان استفاده از میله هواي داغ، دماي آن زیر            •
 .  سانتیمتري ترك قرار دارد10 یا ۵در فاصله 

  . شود  بررسی میduct دقیقه یکبار با استفاده از نوار 30تمیزي ترك هر  •
هاي ترك، چه قبل و  وارهترك تمیز بوده و هیچگونه رطوبتی در حاشیه یا دی  •

  .چه بعد از پاکسازي و خشک کردن، وجود ندارد
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  مالحظات و بررسی تجهیزات

گیر
درز

ده 
ي ما

ساز
ده 

آما
 و 

ریق
 تز

گاه
دست

  

 کند؟ آیا دستگاه تزریق بدرستی کار می •

 کنند؟ درستی کار می هآیا فیلترهاي آب و روغن کمپرسور تمیز بوده و ب •

باشد؟ آیا دسـتگاه کنتـرل       ي کنترل دما جهت مواد گرم درزگیر می       آیا دستگاه تزریق دارا    •
 کننده دما بدرستی کار کرده و آیا دماسنجها، کالیبره شده است؟ 

 :اگر دماسنج کالیبر نشده باشد، آنگاه •

  . گیري شود   دقیقه یکبار با یک دماسنج دستی اندازه30 دماي ماده درزگیر در هر -1 •
 .ب با نقطه قرائت دماسنج دستی یکسان است نقطه دماسنج دستگاه ذو-2 •

آیا دستگاه تزریق، فشار کافی و مناسب را جهت پخش مواد در درون تـرك، بـا نرخـی                    •
 نماید؟ مناسب، ایجاد می

اي مجدداً حرارت داده  پیش از شروع روزکاري، دستگاه ذوب خالی بوده و هیچ نوع ماده    •
 . شود نمی

 .، تبخیر نشده و میزان آن مناسب استروغن حرارتی درون پوشش دستگاه ذوب  •

 شود؟ استفاده می) ظرف پخش امولسیون( pour potآیا از ابزار پخش  •

االمکـان همیـشه نیمـه پـر      شود؟ آیا این دیگها حتی  آیا از دیگهاي مخصوص استفاده می      •
 باشند؟ می

 کند؟ آیا در طول زمان توقف کار دستگاه، روغن در درون آن گردش می •

ل اطمینان از اینکه ماده آببند یا پرکننده ترك، بـا سـطح روسـازي تـراز                 به منظور حصو   •
 شود؟ باشد، از چه روشی استفاده می می

روغـن هیـدرولیک، دیـزل، روغـن        (آیا تمامی تجهیزات عاري از هرگونه نشتی هستند؟          •
     ...)موتور، 

ربر
ه با

 میل
برد

کار
  

ستی نصب شده و در اثر فشار یا چرخش، شود؟ آیا این میله بدر آیا از میله باربراستفاده می   •
 آسیب ندیده است؟

 آیا میله باربر، در عمق مورد نظر جاي گرفته است؟ •

  آیا میله باربر بدرستی در کانال ترك فرو رفته است؟ •
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  مالحظه و بررسی پروژه

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

    
    

   
 آن

هی
ل د

شک
 و 

یر 
رزگ

ه د
ماد

رد 
کارب

  

اده گرم درزگیر مطابق با محدوده دماي توصیه شده کاربرد توسـط سـازنده مـاده                م •
 .شود  ، پخش می)ترین حد ترجیحا در پایین(

 .اطالعات و داده هاي ایمنی ماده جهت کاربرد، در کارگاه موجود است •
با استفاده از دماسنج معمولی یا مادون قرمز، دمـاي مـاده درزگیـر در درون نازلهـا           •

 . اییدبررسی نم
خـشک کـردن،    /  پاکـسازي /  آیا تزریق ماده درزگیر بالفاصله پس از عملیات برش         •

 گیرد؟ انجام می
 به باال پر شده و بیش از اندازه پر نشده است ؟) کف(آیا کانال ترك از پایین  •
 .پس از کاربرد ماده درزگیر، هیچگونه حباب ناشی از رطوبت وجود ندارد •
ت بوده و بیش از تعداد دفعات توصیه شـده، حـرارت            آیا ماده درزگیر کامال یکدس     •

 ندیده است ؟
آیا اسکوییجی کامال سالم بوده و فرسوده نشده است ؟ آیا کامال تمیز و عاري از هر  •

 باشد ؟  نوع مواد زاید یا فیلر می
 .بندي ماده درزگیر بر روي ترك ترجیحا به صورت نوار پهن است شکل •
 10 تـا    5راي پخش در دو طرف ترك براي ایجاد نوار          ماده درزگیر به اندازه کافی ب      •

 .باشد موجود می) در صورت لزوم(میلیمتر 
 . یابد    نوار پهن در طول کاربرد ماده درزگیر و یا پس از آن، شکل می •
 .شود مقدار اضافه ماده درزگیر پیش از آنکه سخت و منعقد گردد، جمع آوري می •
اده درزگیر انجام شده و کـامال بـا سـطح       دهی یکدست و کاملی بر روي م        آیا شکل  •

 باشد؟ روسازي تراز می
مجددا مـاده درزگیـر را پخـش         است، روسازي سطح تر از   پایین کمی که در جاهایی  •

 .نمایید
 .گردد در صورت بروز هر نوع مشکلی، عملیات پخش سریعا متوقف  •
گـردش   ولـه ل درون درزگیر در  ماده باشد،  می متوقف پخش تجهیزات زنجیره که زمانی •

  . کند می

 و 
گیر

درز
ده 

ش ما
وش

پ
ري

زکا
تمی

  
ماده درزگیر با پودر سنگ آهک، ماسه یا دستمال کاغذي و یا تراشه چوب پوشـش                 •  

 .داده شده است
 تا زمانیکه ماده درزگیر کامال خشک شود و رد عبور تایر وسایل نقلیـه بـر روي آن                •

 .بجاي نماند، عبور ترافیک مجاز نیست
 .زاید و غیر متراکم از سطح راه پاکسازي شده استهاي  ماسه •
  .ها پاکسازي شده است تمامی شیرها و توپی •
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  )transverse crack (خوردگی عرضی  ترك -3پیوست 
هاي ایجاد شـده توسـط دمـا یـا ترافیـک، بیـشتر از مقاومـت          ها و کرنش    زمانیکه تنش 

. گـردد  خـوردگی مـی   تركکششی یا خستگی مخلوط آسفالتی شود، روسازي آسفالتی دچار  
بـدلیل اینکـه    . یابنـد   ترکهاي عرضی در عرض روسازي و عمود به محور راه گـسترش مـی             

. شـوند   عرضی بیشتر ناشی از تغییرات دمایی هستند، ترکهاي حرارتی نیز نامیده مـی        ترکهاي
 موجب کاهش بروز ترکهاي عرضی ناشی از دمـا      انتخاب قیر متناسب با آب و هواي منطقه،       

 .گردد می

ترکهـاي عرضـی   . آینـد  فواصلی روتین و معمول پدیـد مـی   ترکهاي عرضی معموال در
  .  از یکدیگر قرار دارندm  20-15اي میان درآغاز معموال در فاصله

  

  هاي عرضی  شدت ترك •
 و یا ترك پرشـده یـا تـرمیم    mm 6ترك پرنشده با عرض کمتر از      :شدت کم    −

 . باشد شده با هر نوع عرضی موجود می

 کـه بـا ترکهـاي مـویی و     mm  19-6ترك پرنشده بـا عـرض    :دت متوسطش −
هر نـوع عـرض کـه توسـط ترکهـاي       تصادفی احاطه شده و یا ترك پرشده با
 . کوچک و تصادفی احاطه شده است

 که با ترکهاي تـصادفی بـا شـدت     هر نوع ترك پرشده یا پرنشده، :شدت زیاد    −
ـ          ، یـا  mm 19ا عـرض بیـشتر از     متوسط یا زیاد احاطه شده، یا ترکی پرنشده ب

ترکی با هرنوع عرض در جائیکه روسازي مجاور با ترك، دچار گسیختگی یا             
 .زدگی شده باشد شن

  
  )crack  longitudinal (خوردگی طولی  ترك  •

. آینـد  خوردگی طولی ترکهایی هستند که به موازات محور روسـازي پدیـد مـی      ترك
ــذاري    ــی از بارگ ــا ناش ــولی ی ــاي ط ــر   ) Load induced(ترکه ــی از غی ــا ناش ــوده و ی ب

ترکهـاي طـولی ناشـی از بارگـذاري، درمـسیر      . باشند می) Non- Load induced(بارگذاري
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ترکهـاي طـولی ناشـی از غیـر بارگـذاري           . آینـد   چرخ یا سطح بارگذاري روسازي پدید می      
ممکن است در هر جایی از سرتاسر روسازي پدید آینـد، امـا بطـور کلـی در مرکـز یـا در                       

ترکهاي ناشی از غیر بارگذاري معموال در هر جا که نـوعی            . شوند  اشیه روسازي ایجاد می   ح
 .آیند  از درز اجرایی طولی باشد، پدید می

  

   خوردگی طولی  شدت ترك •
 و یا ترك پرشـده یـا تـرمیم    mm 6ترك پرنشده با عرض کمتر از      :شدت کم    −

 . باشد شده با هر نوع عرضی موجود می

 کـه بـا ترکهـاي مـویی و          mm 19-6پرنـشده بـا عـرض       ترك   :شدت متوسط  −
هر نـوع عـرض کـه توسـط ترکهـاي       تصادفی احاطه شده و یا ترك پرشده با
 . کوچک و تصادفی احاطه شده است

 که با ترکهاي تـصادفی بـا شـدت     هر نوع ترك پرشده یا پرنشده، :شدت زیاد    −
، یـا  mm 19متوسط یا زیاد احاطه شده، یا ترکی پرنشده بـا عـرض بیـشتر از              

ترکی با هرنوع عرض در جائیکه روسازي مجاور با ترك، دچار گسیختگی یا             
 .زدگی شده باشد شن

 
  

  
  
  

  
  
  

  

   ترکهاي طولی و عرضی-1شکل 
  

  ترك عرضی  ترك طولی
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  خوردگی عرضی  ترك-2شکل 
  

  )(Block Crackingخوردگی بلوکی  ترك  •
سـازي را بـه قطعـات    هاي متصل به هم هـستند، کـه رو   هاي بلوکی نوعی ترك   ترك

 m 3 × 3 تـا  m 3/0ابعـاد ایـن قطعـات تقریبـاً     . کننـد  تقریبا مربع مستطیلی شکل تقسیم می 
خوردگی بلوکی عمدتاً در اثـر انقبـاض بـتن آسـفالتی و چرخـه روزانـه درجـه                     ترك. است

ایـن  . آیـد   به وجـود مـی    ) شود  تغییر شکل نسبی می   / که باعث چرخه روزانه تنش    (حرارت  
 . شود  از بار ناشی نمیخوردگی ترك

اي سفت    خوردگی بلوکی معموالً نشانگر آن است که قیر به میزان قابل مالحظه             ترك
خـوردگی پوسـت سوسـماري در آن اسـت کـه              تفاوت این نوع خرابی با تـرك      . شده است 

  . دهند هاي تیز را تشکیل می هاي کوچک چند وجهی با لبه ترکهاي پوست سوسماري تکه
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  ی بلوکی خوردگ شدت ترك •
 ، یا ترك پر شـده یـا تـرمیم    mm 6نشده با عرضی کمتر از ترك پر :شدت کم −

 .باشد  شده با هر نوع عرض،  موجود می

 یا ترکی پـر نـشده بـا هـر       ،mm 19- 6ترك پرنشده با عرض    :شدت متوسط  −
خـوردگی مـویی و تـصادفی احاطـه شـده              که توسط ترك   mm 19عرضی تا   

 . باشند شدگی می ار پوستهترکها تا حد متوسطی دچ. است

خوردگی تصادفی متوسط      که با ترك     پر شده یا پر نشده،      هر ترك،  :شدت زیاد  −
، یـا ترکـی بـا    mm 19یا ترك پرنشده با عرضی بیش از       یا شدید احاطه شده،     

زدگـی    هر نوع عرض در جائیکه روسازي مجاور ترك، دچار شکست یا شـن            
شـدگی    بـوده و ترکهـا دچـار پوسـته    بلوکها کامال واضح و معلـوم     . شده باشد 
 . باشند شدید می

  

 
   ترکهاي بلوکی-3شکل 

  

  )Alligator cracking( ترکهاي پوست سوسماري  •
خـوردگی خـستگی عبـارت اسـت از یـک       خوردگی پوست سوسماري یا ترك    ترك

یـا  هاي به هم متصل که در اثر گسیختگی ناشی از خستگی رویـه بـتن آسـفالتی                سري ترك 
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و یـا عـدم تـراکم    تحت تکرار بارگذاري ترافیکی هاي روسازي     بیش از حد الیه    تغییر شکل 
ها هنگامی که از زیـر   خوردگی این ترك. آید به وجود میهاي اساس و زیر اساس،        کافی الیه 

هاي کششی و تغییر شکلهاي       شود که تنش    آغاز می ) یا اساس تثبیت شده   (رویه بتن آسفالتی    
باالترین مقدار خود که بیشتر از مقاومت کشـشی آسـفالت           نسبی کششی تحت بار چرخ به       

هاي طولی موازي با یکـدیگر در   ها ابتدا به صورت یک سري ترك   این ترك . رسند  است، می 
ها به یکدیگر متصل شده       آنگاه با تکرار بارگذاري ترافیکی ترك     . شوند  سطح رویه منتشر می   

آورند که بـه الگـوي پوسـت سوسـمار      هاي تیز به وجود می هاي چند ضلعی با گوشه و تکه 
  . سانتیمتر بیشتر نیست60ها معموالً از  ابعاد این تکه. شباهت دارد
پیونـدد کـه در معـرض     خوردگی پوست سوسماري تنها در نواحی بوقـوع مـی           ترك

در نتیجه خرابی تنها زمانی     . ها  تکرار بارگذاري ترافیکی قرار دارند، همانند مسیر عبور چرخ        
 را در بر خواهد گرفت که تمامی سطح مربوط تحت بارگذاري ترافیکی قرار              کل یک منطقه  

  . بگیرد

  
  خوردگی پوست سوسماري  ترك-4شکل 

  خوردگی پوست سوسماري  شدت ترك •
ترکهاي طولی ریز به موازات یکدیگر همراه با تعـداد معـدودي             :شدت کم  −

 . ترکهاي متصل و یا بدون آنها
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ي پوست سوسماري کوچک به شـکل       گسترش بیشتر ترکها   :شدت متوسط  −
اي از ترکها، که این ترکها ممکن است داراي اندکی خردشـدگی نیـز                شبکه
 . باشند

شکل ترکها پیشرفت کرده یعنی قطعات جداگانه کامالً واضـح           :شدت زیاد  −
 . باشد شدگی می و مشخص بوده و حاشیه ترکها دچار خرد

 
  )crack Reflection(  ترکهاي انعکاسی •

هـاي بـتن سـیمانی     ی بیشتر در روسازیهاي با رویه آسفالتی که بر روي دال   این خراب 
ها عمدتا در اثر جابجایی ناشی از تغییر دما یا رطوبت             این ترك . پیوندد  قرار دارند، بوقوع می   

این خرابی ناشی از بارگذاري نیست، بـا ایـن          . آید  دال بتنی در زیر رویه آسفالتی بوجود می       
کی ممکن است باعث ایجـاد گـسیختگی در رویـه بـتن آسـفالتی در                وجود بارگذاري ترافی  

هاي انعکاسی در سطح روکش آسفالتی که بـر   عالوه بر موارد فوق ترك . نزدیکی ترك گردد  
شـوند، نیـز ایجـاد        هاي مرمت نشده سـاخته مـی        هاي آسفالتی قدیمی با ترك      روي روسازي 

  .شوند می
  

  
   ترك انعکاسی-5شکل 
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  عکاسی خوردگی ان شدت ترك •
 ، یا ترك پر شـده یـا تـرمیم           mm 6ترك پرنشده با عرضی کمتر از     : شدت کم  −

 .باشد شده با هر نوع عرض،  موجود می

 یا ترکی پـر نـشده بـا هـر       ،mm 19- 6ترك پرنشده با عرض    :شدت متوسط  −
خـوردگی مـویی و تـصادفی احاطـه شـده              که توسط ترك   mm 19عرضی تا   

 . شدگی می باشند ردترکها تا حد متوسطی دچار خ. است

خوردگی تصادفی متوسـط       که با ترك    هر ترك پر شده یا پر نشده،       :شدت زیاد  −
، یا ترکـی بـا      mm 19یا ترك پر نشده با عرضی بیش از           یا شدید احاطه شده،     

زدگـی    هر نوع عرض در جائیکه روسازي مجاور ترك، دچار شکست یا شـن            
 .دباشن شده باشد و ترکها دچار خردشدگی شدید می

 

  ) Edge crack(ترکهاي برشی در گوشه   •
 60 تـا    30هاي لبه به مـوازات لبـه خـارجی روسـازي و معمـوالً حـد فاصـل                     ترك

شـود و    سیر خرابی در اثر بارگذاري ترافیکـی تـسریع مـی          . کنند  سانتیمتري از امتداد پیدا می    
ي روسازي راه   ها  تواند فقدان پایداري و استقامت برشی خاك و یا مصالح کناره            علت آن می  

در مواردي که روسـازي راه بـر روي خاکریزهـاي بلنـد بـا               . یا ضعیف بودن زهکشی باشد    
شود و یا در مواردي که روسازي فاقد شـانه اسـت              شیب شیروانی زیاد و ناپایدار ساخته می      

هاي راه بطور صحیح طرح و اجرا نشده باشند نیز ایـن نـوع خرابـی بوقـوع                    و یا اینکه شانه   
گاهی (ناحیه بین ترك و لبه روسازي چنانچه به صورت خرد شده در آمده باشد               . پیوندد  می

شـن  (به عنـوان خرابـی      ) هاي رویه از جاي خود بیرون آمده باشند         اوقات به نسبتی که تکه    
  . شوند بندي می طبقه) زدگی

  

  سطوح شدت -
L-             ه خـارج    سانتیمتر از لب   60 ترك نواري به موازات محور طولی راه و به فاصله تا

روسازي، بدون خرد شدگی، شکـستگی و انـشعابات عرضـی و یـا جداشـدن                
  .ها در امتداد لبه روسازي دانه
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M-                  سـانتیمتر از لبـه     60 ترك نواري به موازات محـور طـولی راه و بـه فاصـله تـا 
خارجی روسازي، با شکستگی و انشعابات عرضی کـم تـا متوسـط و یـا جـدا                  

  .زيها در امتداد لبه روسا شدن دانه
H-                  سـانتیمتر از لبـه      60 ترك نواري به موازات محـور طـولی راه و بـه فاصـله تـا 

خارجی روسازي، همراه با خردشدگی، شکستگی و انشعابات عرضی و یا جدا            
  .ها در امتداد لبه روسازي شدن دانه

 )Slippage(ترکهاي هاللی •

نگـامی بـه    هـا ه    این ترك . شود  هاي هاللی شکل اطالق می      هاي لغزشی به ترك     ترك
آیند که ترمزگیري یا گردش چرخها باعـث لغزیـدن یـا تغییـر شـکل قـشر رویـه               می وجود

افتد که پیوستگی بـین الیـه رویـه و      عموال هنگامی اتفاق می   ماین خرابی   . شوند  روسازي می 
هـاي نفتـی یـا آب کـه           وجود موادي از قبیل گرد و خاك، روغن       . الیه زیر آن ضعیف است    
م دقت در روي سطح راه و قبـل از اجـراي رویـه آسـفالتی وجـود      ممکن است به علت عد   

تواند منجر به ضعف پیوستگی الیه رویه به الیه زیرین و بوجود آمـدن ایـن                  داشته باشد می  
عدم اجراي اندود سطحی بین الیه آستر و الیـه رویـه نیـز باعـث فقـدان                  . ها شود   نوع ترك 

هـایی شـود کـه        رك هاي لغزشی در محل    چسبندگی کافی بین این دو الیه و بوجود آمدن ت         
عـالوه بـر مقـدار      . شـوند   به رویه وارد می   ) گیري ترمز کردن یا شتاب   (نیروهاي شدید افقی    

  .تواند منجر به ایجاد ترکهاي لغزشی شود ماسه زیاد در مخلوط و یا تراکم نامناسب می

  سطوح شدت -
L- میلیمتر است10 میانگین عرضی ترك کمتر از . 

M- شرایط زیر برقرار است یکی از:  
  . میلیمتر است38 و 10 میانگین عرض ترك بین -1
  .است هاي خرد شده به هم فشرده درآمده  ناحیه اطراف ترك به صورت تکه-2
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H-یکی از شرایط زیر برقرار است :  
  . میلیمتر38 میانگین عرض ترك بیش از -1
سهولت قابل جدا اي که به  هاي خرد شده  ناحیه اطراف ترك به صورت تکه-2

  .کردن هستند، در آمده است
  

  
  ترك هاللی -6شکل

  
   ترك برشی لبه-7شکل 

  
  




