
جـامـــعة دمـــشق

المدنيةكليــــــــة الهندسة 

قسم هندسة النقل ومواد البناء

عيوب الرصف المرن 

وصفها و أسبابها

هندسة الطرق 8المحاضرة 



: محتوى المحاضرة

مقدمة عامة

أنواع عيوب الرصف المرن

أنواع انهيار الطرق

عيوب الرصف األسفلتي



:عامةةمقدم

محاولةبغيةونوعًاكمًادراستهاثمومنالطرقيةاألغطيةعيوبجردعمليةتعتبر

،والمنفذ،المصممللمهندسبالنسيةاألهميةغايةفيعمليةهيأسبابهاعلىالتعرف

.والمشرف

السالمةتأمينعلىيعملمما،وإصالحهالصيانتهاطرائقتحديدمنتمكنهموبالتالي

.لهالتصميمىالعمرزيادةفيأيضايساعدو،الطريقاستخدامعندوالراحةالمرورية



:األهداف والمفهوم

لهذهوالموحدالصحيحالتعريفعلىالرصفلعيوبالفعالةوالصحيحةالمعالجةتبنييعتمد

.وفعالةصحيحةمعالجةيتبعهالذيللمرضالصحيحالتشخيصيشبههوهو،العيوب

طبقةسطحعلىالموجودةالعيوبأنواعوتسجيل،البصريةبالمالحظةالرصفحالةتقييميتم

البصريالمسحلتنفيذمرحلتينتوجدحيث،الطريقلحالةفاحصينأشخاصقبلمن،الرصف

:للعيوب

سيارةبقيادة1.

.االقدامعلىبالسير2.



:األولىالمرحلةأثناء

تسجيلويتم،الرصفمنطقةكاملعلىبطيئةبسرعةالسيارةالمسحفريقيقود

يتمكما،توضيحيةرسوماتوعمل،تقريبيبشكلالرصفمنالمتأثرةالمناطق

سرعةتمثلمناسبةبسرعةالسيارةبقيادةوذلكالرصفهذاعلىالقيادةجودةتقدير

.فحصهالمرادللطريقالمستخدمةالمحليةالحركةفيالسيارات

.المدروسةالمنطقةعلىالتعرفمننوعالمرحلةهذهتعتبر

:أثناء المرحلة الثانية

.المدروسةمرحلة السير على األقدام فى المنطقة هي

.عيبوقياس المساحة المتأثرة  لكل ، التعرف عن قرب وتسجيل المالحظات:تهدف



:األدوات الالزمة إلجراء عملية الفحص البصري

شريط قياس1.

عجلة قياس2.

متر4إلى 3قدة مستقيمة بطول 3.

مسطرة قياس4.

آلة تصوير عادية أو رقمية5.

مفكرة لتسجيل المالحظات والمراجعة6.

ية مخاريط لتوجيه حركة السير، أعالم، لوحات السالمة المرور: معدات السالمة مثل7.

....(.مياه للشرب، أغطية للرأس)وحقيبة إسعافات أولية، وأشياء أخرى

استمارة جرد عيوب الطرق8.

الدليل المختصر لعيوب الطرق9.



:أنواع عيوب الرصف المرن

:  تقسم عيوب الرصف المرن حسب أنواعها إلى األنواع التالية

عيوب ناتجة من تشقق الرصف:

(الكلل)الشقوق التمساحية 1)

(الشبكية)الشقوق البلوكية2)

الشقوق الطولية و العرضية3)

الشقوق االنزالقية  4)

(حواف الرصف)الجانبية الشقوق 5)



عيوب ناتجة عن عدم استيواء سطح الرصف:

التخدد 1)

التموجات2)

الهبوط3)

تحدبات وتقعرات4)

االنتفاخ5)

الزحف6)

.هبوط الكتف عن المسار7)

ناتجة عن سطح رصف زلقيعيوب:

.نزف أو طفح األسفلت1)

.بري أو صقل الحصويات2)

عيوب ناتجة من تفكك سطح الرصف:

.تآكل وتطاير حصويات سطح الرصف1)

.الحفر2)

عيوب ناتجة من أعمال صيانة الطرق أو أعمال المرافق:

رقع أعمال المرافق1)

.رقع صيانة الطرق2)



:أنواع انهيار الطرق

: تصنيف انهيار الطريق إلى صنفين  أساسيين يمكن 

وال،الطريقمستخدميعلىسيءبشكلتؤثرالتيالحاالتمنينشأوهو:الوظيفياالنهيار

.منهالمطلوبةالوظيفةأداءعلىقادرغيربعدهاالطريقليصبحتتطورأنالحاالتهذهتلبث

الطرقيالغطاءبنيةقدرةعلىسيءبشكلتؤثرالتيالحاالتمنينشأوهو:اإلنشائياالنهيار

أويندرج.اإلنشائيةالرصفطبقاتمنأكثرأوطبقةانهيارإلىتؤديوالتي،الحموالتتحملفي

.الحراريةوالتشققات،التنفيذسوء،الطبقةسماكةفيالنقصالحاالتهذهضمن

بمعنى  ، ومن الجدير بالذكر أنه ليس من الضروري أن يترافق االنهيار الوظيفي مع االنهيار اإلنشائي

.سليمًا تمامًا من الناحية اإلنشائية إال أنه خارج الخدمة من الناحية الوظيفية.-أنه قد يكون الغطاء 



:يعيوب الرصف االسفلت



( :لالكل)الشقوق التمساحية -1

تحتاإلسفلتيةللخرسانةالكللانهيارنتيجةحدثتمتواليةمتداخلةشقوقعنعبارةهي:الوصف

تحتعاليالشدوانفعالإجهادحيثاإلسفلتسطحتحتالشقوقهذهتبدأ.المتكررةاألحمالتأثير

.متوازيةطوليةشقوقبشكلالسطحإلىتنتشرثم،اإلطار

شكلوفياالتجاهاتكلفيالتواصلفيالتشققاتهذهتبدأالمتكررةالحركةأحمالتأثيربنتيجةو

.التمساحيةبالشقوقتسميتهاجاءتهناومنالتمساحجلديشبهشكالمكونةحادةزوايا

مساراتفيوخاصةمتكررةالحركةأحمالفيهاتكونالتيالمواقعفيدائمًاالشقوقهذهتحدث

.اإلطارات



:المحتملةاألسباب

:التاليةاألسبابمنأكثرأوسببالتمساحيةللشقوقالمتوقعةاألسبابتتضمن

.المتكررةالمروريةاألحمالبسببالسفليةالطبقةلتلفنتيجةاإلسفلتيةالخرسانةطبقةتلف1.

.للسطحزائدهبوطبسبباألساستحتطبقةأواإلسفلتىاألساسطبقةحالةثباتعدم2.

منالناتجالزائدالهبوطمقاومةعلىقادرةغيرجعلهامماالحصوياألساسطبقةضعف3.

.المروريةاألحمال

.الزمنبفعلاإلسفلتيةالموادتقادم4.

.الرصفطبقاتسماكةكفايةعدم5.

.األساسوتحتالقاعدةطبقتيفيالمياهتصريفضعف6.

إصالحيجبفإنه،الجوفيةالمياهمنسوبارتفاعهوالتمساحيةالشقوقسببأنتبينحالةفي

تصلالحتىللمياهجيدتصريفعمليجبكما(األساستحتومااألساس)الترابيةالطبقات

.الرصفطبقاتإلى



( :يةالبلوك)الشقوق الشبكية -2

3m*3إلى30cm*30حواليبأبعادمربعةقطعإلىالطبقةتقسممتداخلةشقوقهي:الوصف

أضالعوبعدةصغيرةقطعبشكلتكوناألخيرةبأنالتمساحيةالشقوقعنالشبكيةالشقوقوتختلف

سطحعلىمكانكلفيالشبكيةالشقوقتوجدبينما،اإلطاراتمساراتفيوتوجدحادةوزوايا

.الرصف

مواقفساحاتوفيالمتدنيةالمروريةاألحجامذاتوالشوارعالطرقفيالشبكيةالشقوقوتكثر

.سياراتال



:المحتملةاألسباب

:هوالشقوقلهذهاألساسيوالسببواإلنشائيةالوظيفيةالعيوبمنالشبكيةالشقوقتعتبر

.الدوريواإلجهادلالنفعالنتيجةالرابطةاإلسفلتيةللموادالحرارياالنكماش

.كبيرةبدرجةاإلسفلتتصلبإلىالشقوقهذهظهوريشيركما

مستوىزيادةمنبالرغمباألحمالمتعلقةالغيرالعيوبمنتعتبرالشبكيةالشقوقأنغير

ظهوربدايةمنتعجلالضعيفةاإلسفلتيةالخرسانةأنكما،األحماللتأثيرنتيجةشدتها

.الشقوقهذه



:ة الشقوق الطولية والعرضي-3

تمتدفهىالعرضيةالشقوقأماالطريقلمحورموازيةتمتدشقوقهيالطوليةالشقوق:الوصف

.الطريقمحورمعمتعامدةتقريبًاالرصفبعرض

،(الرصفسطحخشونة)وظيفيةوعيوب(الرصفطبقةضعف)إنشائيةعيوبالشقوقهذهتعتبر

هذهبتدهورتعجلوالرطوبةاألحماللكن،المروريةباألحمالتتعلقالالتيالعيوبمنفهيلذلك

.الشقوق



:األسباب المحتملة

.  عدم جودة تنفيذ فواصل المسارات في حالة الشقوق الطولية1.

.  انكماش سطح الخرسانة اإلسفلتية نتيجة النخفاض درجة الحرارة أو تصلب اإلسفلت 2.

الشقوق االنعكاسية الناتجة عن الشقوق السفلية تحت الطبقة السطحية مثل شقوق  3.

(.  لكن ال تتضمن فواصل البالطات الخرسانية)البالطات الخرسانية األسمنتية 



:الرقع -4

.  يتضمن هذا النوع من العيوب انهيار مواقع صيانة وإصالح طبقات الرصف الموجودة:الوصف

وبشكل عام تتعلق بعض خشونة  ، وفى الحقيقة يعتبر الترقيع عيبًا بحد ذاته حتى لو كان أداؤه جيدًا

.سطح الرصف بهذا العيب

:المحتملةاألسباب

لعيبالمحتملةاألسبابتتضمن

عدم،المروريةاألحمالالترقيع

التنفيذسوءأوالموادجودةضبط

اإلسفلتتشغيلوسوءالردمإعادة



:الحفر -5

منبالقربرأسيةأوجهلهيكون75cmحواليقطرهحوضبشكلعادةالحفُرتكون:الوصف

الحفُرحدثتفإذا،واالتساعالعمقعلىوتختلفالطريقسطحعلىتحدثوهي،الحفرةأعلى

الحفرهذهعلىويطلقتطايروليسكحفرتعريفهافيجبالشدةعاليةالتمساحيةالشقوقبسبب

.الدجاجأعشاشاسمأيضا

:األسباب المحتملة

تكسر سطح طبقة الرصف نتيجة للشقوق  1.

.  التمساحية

.  التفتت الموضعي لسطح طبقة الرصف2.

وجود الرطوبة وفعل الحركة يعجل من  3.

.  نشوء الحُفر



:الهبوطات -6

وفي معظم األحيان تالحظ ، هو انخفاض قليل في منطقة من سطح الرصفالهبوط :الوصف

كما تالحظ فى مواقع وجود بقع الزيوت المتساقطة من  ، الهبوطات الخفيفة بعد هطول األمطار

.وتعتبر الهبوطات من العيوب الوظيفية، المركبات



:المحتملةاألسباب

:التاليةبالنقاطللهبوطاتالمحتملةاألسبابتلخيصيمكن

.اإلنشاءأثناءينشأأوالترابياألساسطبقاتلهبوطنتيجة1.

أوفتهشمهاألساستضغطالتيالزائدةلألحمالنتيجةالترابياألساسهبوطبسبب2.

الطبقاتعليالعلياللحركةنسبةالتنفيذأثناءيحدثالذيالفوريالهبوطبسبب

تحملعلىالقاعدةطبقةمقدرةوعدمللردمياتالدمككفايةعدمأنكما.الدنيا

.الهبوطاتأسبابمناألحمال

فيتسهمعواملكلهاالتنفيذوعيوبالمواد،الحرارة،المروريةاألحمالنتيجة3.

.انتشارهافيوثعجلالهبوطاتنشوء



:الزحف واالزاحة -7

حركةباتجاهالطريقسطحمنموضعيةلمساحةطوليةحركةهواإلزاحةأوالزحف:الوصف

أمواجتولدفإنها،الرصفطبقةالحركةتدفعفعندما،المروريةالحركيةلألحمالنتيجةوينشأالسير

اإلشاراتوقبلالتقاطعاتمواقعفيالعيبهذايحدث.الرصفطبقةسطحعلىومرتفعةقصيرة

الطبقةمعاألسمنتيةالخرسانيةالطبقةتالصقمناطقفيأوالحركةوبدايةالتوقفحيثالمرورية

.المرنةاإلسفلتية



:المحتملةاألسباب

الحاداالنحدارذاتالمواقعفيالمركباتحركةمنالمتولدةالقصإجهادات1.

.المروريةاإلشاراتتقاطعاتعندأو

زيادةأواإلسفلتنسبةزيادةبسببالسطحيةالرصفطبقاتثباتضعف2.

.الشكلالدائريالركاماستعمالأوالخلطةفيالناعمةالموادنسبة

.الرصفسطحعلىينعكساألساستحتومااألساسطبقاتثباتضعف3.



:التخدد -8

،السياراتإطاراتمسارمنطقةفي(قنواتكلـبش)الطريقسطحفيهبوطهوالتخدد:الوصف

التخددمستوىحالةفياإلنشائيةالعيوبضمنيدخلولكنالوظيفيةالعيوبمنالتخددونعتبر

.الشدةعالي

مثل)طويلةلمدةالسياراتوقوفأوالطريقتحملقدرةعنالزائدةباألحمالالتخددويتعلق

العرضيةالمرنةوالحركةالدكنتيجةويحدثوالموادالرصفوسماكات،(الحواجزعلىالوقوف

.القاعدةطبقةفيهابماالرصفطبقاتلكلأو،مالطبقة

علىخطورةتسببممابالماءاإلطاراتمساراتتمتلىءعندمااألمطارهطولبعدالتخددويظهر

.السيارةتوجيهفيالتحكمويصعبعميقالتخدديكونعندماأخرىخطورةتنشأكما،الحركة



:األسباب المحتملة

.الطبقاتانضغاطفيالمواد أو ضعف مواد تصميم الخلطة ضعف 1.

.التنفيذكفاية الدك أثناء عدم 2.

.اإلسفلتيةالخلطة نعومة 3.

.الزيوت التي تسربها السياراتأوليونة مواد الطبقات السفلية نتيجة لتسرب المياه 4.



:النزيف أو طفح اإلسفلت-9

.الرصفطبقاتسطحإلى(البيتومين)اإلسفلتيةللموادعلويانتقالهوالنزيف:الوصف

ولزجًاالمعًاتجعلهماعادةوهيعاكسةرقيقةزجاجيةطبقةالسطحعلىالموادهذهوتشكل

.الشتاءفيوزلقا،الصيففي



:المحتملةاألسباب

.اإلسفلتيةالخلطةفياإلسفلتزيادةأواإلسفلتيةالربطموادكمياتزيادة1.

.(الالصقةوالطبقةالدهانبقةط)اإلسفلتيةالموادرشزيادة2.

وتعبئةاإلسفلتتمددإليالحارةاألجواءفييؤديالهوائيةالفراغاتقلة3.

.السطحعلياإلسفلتتجمعويتم.السطحخارجإلييتمددثمومنالفراغات



:التطاير والتآكل-10

، يعقبه طرد للحصى من مكانها، تدريجي لطبقة الرصف السطحيةتفتت التطاير هو :  الوصف

.  وتتحول مواد الخلطة إلى مواد مفككة تشبه المواد الحجرية المفككة

.اإلسفلتية المغطية لسطح الطريق( القشرة)التآكل فهو فقدان المواد أما 



:المحتملةاألسباب

.المروريةالحركةنتيجةاألفقيالقصإجهاد1.

والحرارةالموادونقصالحصىوانفصالالرابطةاالسفلتيةالموادتقادمأوتأكسد2.

حصوياتواستخدامالدمككفايةوعدماإلسفلتيالمحتوىوقلةللخلطةالزائدة

.اإلسفلتيةالخلطةفيضعيفة

إلىيؤديوالذي(الفراغاتطريقعنالطبقةداخلإلىتخللالذي)الماءوجود3.

.السياراتحركةأثناءهيدروستاتيكيضغط

هذهتعمل)ياراتـالسمحركاتمنطويلةلفترةالهيدروكربونيةالموادانبعاث4.

.(االسفلتيةللموادكمذيبالمواد



:بري أو صقل الحصى -11

، هو تعري الحصى من المادة اإلسفلتية وزيادة نعومتها بسبب احتكاك عجالت السيارات:  الوصف

.االنزالقمما يؤدي إلى صقل الحصي وتناقص حجمها وبالتالي ضعف مقاومة 

.العيوب الوظيفيةيعتبر صقل الحصى من و 



:األسباب المحتملة

.  األحمال المرورية المتكررة 1.

.  تعرية الحصى من الطبقة اإلسفلتية المغطية لها2.

، ضعف المواصفات الفنية لحصويات الخلطة اإلسفلتية من حيث مقاومتها للصقل3.

كل  ، وانعدام الزوايا الحادة فيها، باإلضافة إلي صغر حجمها وقلة خشونة سطحها

.  ذلك يضعف من مقاومتها لالنزالق



:تالتحدبات والتقعرا-12

ر من هي عبارة عن انخفاضات وارتفاعات صغيرة تظهر على سطح الطريق وبمسافات أكب:  الوصف

3mتون عمودية على اتجاه الحركة.

.العلويةالرصف طبقاتإزاحةانحرافات السطح نحو األعلى عادة صغيرة وتحدث نتيجة هي: التحدبات

.الرصفصغيرة وتحدث نتيجة لإلزاحة السفلية لطبقة لتقعراتا



:األسباب المحتملة

.  انتفاخ أو انبعاج بالطات الخرسانة اإلسمنتية تحت السطح اإلسفلتي1.

.المروريةتسرب وارتفاع المواد في الشقوق بسبب األحمال 2.

.وجود ما يسمى عدسات جليدية في التربة3.

اء يتجمد هي عبارة عن مكان من التربة يحوي ماء، حيث في فصل الشت: العدسات الجليدية 

ل الربيع الماء ويزداد حجمه مما يؤدي إلى انتفاخ التربة مما يؤثر على الطريق، أما في فص

.فإن الماء المتجمد في العدسات الجليدية سيذوب مما يؤدي إلى حدوث هبوط

.راتتكرار هذه العملية مع تقلبات في الفصول سيؤدي إلى حدوث التحدبات والتقع



:التموجات -13

طولعلىمنتظمةبمسافاتتحدثومتقاربةمتتاليةوارتفاعاتانخفاضاتهي:الوصف

.الحركةاتجاهعلىعموديةاالرتفاعاتوتكون،3mمنأقلتكونماعادةالرصف

.القيادةجودةعلىيؤثرمماللسطحخشونةتسببألنهاالوظيفيةالعيوبمنالتموجاتتعتبر

وطبقةالسطحيةالطبقاتبينأوطبقةعلىالقصلفعلنتيجةالتموجاتتحدثأنويمكن

.للحركةنتيجةاألساس

تباطؤأو(السيربدايةعند)للحركةتسارعفيهايحدثالتىالمواقعفىالتموجاتتكونوعادة

.(التوقفعند)للحركة



:األسباب المحتملة

.  ضعف ثبات الخلطة الخرسانية اإلسفلتية أو ضعف األساس1.

.  الرطوبة الزائدة فى طبقات التربة السفلية2.

.أو زيادة المواد الناعمة في الخلطة أو استخدام خلطة بحصى مستديرة/زيادة اإلسفلت و3.

.الخلطةتلوث  .4.



:ةالشقوق الجانبي-14

منتتراوحبمسافةوتبعد،الرصفلحافةموازيةعامبشكلالجانبيةالشقوقتكون:الوصف

.األكتافنحووتتقرعوالعرضيالطوليباالتجاهالشقوقهذهوتمتد،الحافةمنمتر0.3-0.5

وحافةالشقبينالمحصورةالمساحةوتصنف،المروريةلألحمالنتيجةالجانبيةالشقوقوتزداد

.الطريقجوانبانهيارإلىتؤديفإنهاتعالجلمواذا.تكسرفيهاحدثإذامتطايرةبأنهاالرصف

:األسباب المحتملة

تظهر الشقوق الجانبية بسبب ضعف  

طبقتي األساس والقاعدة بالقرب من  

(حافة الطريق).حافة الرصف



:يةالشقوق االنعكاس-15

خرسانةبالطاتعلىتنفذالتياإلسفلتيةالسطوحعلىفقطالشقوقهذهتظهر:الوصف

الخرسانيةالبالطةبينوالرطوبةبالحرارةالمتولدةللحركةنتيجةالشقوقهذهوتنشأ.أسمنتية

األحمالأنهذهغيرالمروريةباألحمالالعيبهذايتعلقوال،اإلسفلتيوالسطحالسفليةاألسمنتية

.يتلفهامماالشقوققرباإلسفلتيالسطحتكسرتسببأنيمكن

.العيبهذامعرفةعلىيمساعدفهذاالسفليةالخرسانيةالبالطةأبعادعلمتفإذا



:األسباب المحتملة

ثعتبر حركة البالطة الخرسانية األسمنتية الناتجة عن الحرارة والرطوبة والتي  

بدورها تنعكس على سطح الرصف اإلسفلتي هي السبب الرئيس لحدوث شقوق  

.الفواصل االنعكاسية



(:في حال وجود هذه األكتاف)هبوط األكتاف -16

شقوقظهورإلىيؤديممااالكتافوسطحالرصفحافةمستوىبيناختالفهي:الوصف

ارالمسمستوىمناُقلاألكتافمستوىيكونوعادة،الكتفانهيارإلىتؤديفإنهاتعالجلموإذا

.المجاور

:األسباب المحتملة

تتضمن أسباب هبوط األكتاف  

أو تنفيذ  ، وهبوط األكتافتعري

ضبط  بدون المسارات الحاملة 

.مستوى األكتاف



:ةالشقوق االنزالقي-17

.الحركةباتجاهعادةوتنتقلهاللنصفشكللهاالشقوقهذه:الوصف

تسببحيثالدوراناتأوالسياراتمكابحاستعمالمواقعفياإلنزالقيةالشقوقوتظهر

.الرصفلطبقةانهيارأوإنزالق

:األسباب المحتملة

ضعف الربط بين طبقة السطح  1.

والطبقات المتتالية لهيكل أو بناء 

.  الرصف

.  انخفاض مقاومة الخلطة األسفلتية2.



:االنتفاخ-18

يترافقأنويمكن3mبطولمتدرجتموجبشكلالطريقسطحعلىعلويبروزهو:الوصف

.سطحيةشقوقاالنتفاخمع

:األسباب المحتملة

طبقة القاعدة أو انتفاخ التربة أو  تجمد1.

.  سوء تصريف المياه تحت السطحية

ارتفاع البالطة الخرسانية األسمنتية  2.

.السفلية إذا وجدت



:دتقاطع سكة الحدي-19

السككخطوطبينأوحولواالرتفاعالهبوطالرصفعيوبمنالنوعهذايتضمن:الوصف

.الحديدية

:األسباب المحتملة

.عدم جودة تركيب خطوط سكة الحديد1.

تقادم الخطوط وتأثير حركة المرور  2.

.عليها



:رقع حفريات الخدمات-20

والتي  ، طرق المدن والمحافظات السوريةفي كافةمنتشرةتعتبر ترقيعات الخدمات :  الوصف

تشمل خدمات الهاتف والكهرباء والماء والصرف الصحي والتي تتميز بامتداد الطول الذي قد 

إضافة إلى ترقيعات غرف تفتيش المجاري التي تكون موضعية  ، يصل إلى طول الطريق نفسه

.وتؤثر عيوب هذه الترقيعات على مستوى جودة القيادة. ومنتشرة في أي مكان في سطح الطريق

:وتشمل هذه العيوب ما يلي

الُحفر( 3الهبوطات        ( 2الشقوق الطولية والعرضية       1)

والتطايرالتآكل ( 4



:األسباب المحتملة

.األحمال المرورية1.

.ضبط جودة المواد أو سوء تنفيذ إعادة الردم والسفلتةعدم 2.


