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انواع ترکهای ساختمان 

 با
 

 نگاه خاص به ترک های 
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 :مقدمه

معموالً ساکنان ساختمان هایی که در مجاورت محل های خاکبرداری قرار دارندد نسدبت بده تدری هدای     

ایدن حساسدیت بده حددی اسدت کده هرندوا تدری را . مربوط به ساختمان های خود بسیار حسدا  میباندند

برای تفکید  تدری هدای ناندی از ننسدت ایجداد  . نانی از خاکبرداری انجام نده یا درحال انجام میدانند 

در نظدر  نکدات کیدی در مدورد مکدانیزم ایجداد تدرینده در اثر خاکبرداری از سایر انواا تری الزم اسدت 

 . گرفته و با توجه به آن ساختمان مربوطه بررسی نود

بددییی اسدت .  یکی از عوامل موثر در بررسی هر ساختمان ، بررسدی اسدتحکام آن اسدت      

لداا . که َتَری های ایجادنده در ساختمان می توانندد نندان دهنده فدعا های موجدود در آن باندند

تا حدد )در بررسی هر ساختمان الزم است نحوه ساخت اسکیت ساختمان و میزان استحکام آن 

 . مورد بررسی قرارگیرد( امکان

 

َتَری هددای ایجدداد نددده در هددر سدداختمان کدده می تواننددد معددرا فددعا در بار ددایری اسددکیت     

ایدن تدری هدا ممکدن اسدت ناندی از عوامدل مختیفدی باندند کده . ساختمان و استحکام آن باندند

 .یکی از آنیا ننست است

ولدی در بیندتر . تری نانی از ننست می تواند ننان دهنده نرایط خطرنای ساختمان باندد     

مددوارد ، سددایر َتَرکیددا کدده ظدداهر نددامطیوبی دارنددد، ممکددن اسددت از لحدداظ ایسددتایی سدداختمان 

 . خطرنای نبانند

بده هدر حدال ندناخت َتَری هددا ممکدن اسدت بده ت ددمیم گیری در مدورد منندای ، اهمیدت و نیددز     

 .تاثیرگااری آنیا در مورد استحکام ساختمان کم  نماید یا موثر باند
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  نناخت استحكام ساختمان -7-1

 

برای شناخت استحکام ساختمان الزم است استحكام آن ها برای دو مرحله كامالً مختلف مورد     

 .بررسی قرار گیرند 

 7-1-1- ساختمان هائی كه در سال ها ی قبل از تدوین فوابط لرزه ای ساختمان ساخته نده اند
 

، می توان  با توجه به ترك های  ساختمان هائی كه با دیوارهای باربر ساخته شده انددر مورد     

ترمیم شده در دیوارهای بین  ستون های آجری  و ترك های مورب بین كاشی ها و موارد مشابه، 

بطور كلی ، معموالً در سازه ساختمان های . از ضعف پی یا بعضی از پی های ساختمان آگاه شد

قدیمی ضوابط طراحی لرزه ای لحاظ نشده  است و لذا گرچه اینگونه بناها اینك پابرجا هستند، 

  لیكن در ورت وقوا زلزله های ندید، اطمینانی به  ابرجا بودن آنیا نخواهد بود.
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7-1-2- در مورد ساختمان های جدید )آن هائی که بعد از تدوین مقررات میی ساختمان  

 احداث نده اند( 

 

 

متاسفانه با اتمام نازك كاری ساختمان های جدید ، اسكلت ساختمان پوشانده می شود و      

مواردی مانند متخلخل بودن بتن، ضعف جوشكاری، استفاده از اجزاء و اتصاالت غیر 

.استاندارد و ناکافی، دیگر دیده نخواهند شد  

 

ساختمان سازی و فقط با  شخصی كه  بدون توجه به استاندارد های معمولبدیهی است،      

معموالً صرفه جوئی غیر هدف َصرف كمترین هزینه ها اقدام به احداث ساختمان می نماید ، 

مهندس بازدید كننده با توجه .  متعارف  را  در مورد همه  قسمت های ساختمان انجام میدهد

به تجربیات بدست آمده  از بازدید  ساختمان های در حال احداث ، می تواند  با  در نظر گرفتن 

شرایط عمومی ساختمان ، از لحاظ اجرا، نقشه و استاندارد اجرای كار، تا حدود زیادی به  

  كیفیت مصالح و کیفیت اجرای همه قسمت های ساختمان پی ببرد
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  نناخت ترك های ساختمان  -7-2

 

 ها ترك این از بعضی فقط .باشد داشته وجود ساختمان هر در میتواند متعددی های ترك كلی بطور   

 ایستائی لحاظ از ساختمان كه باشند آن دهنده نشان است ممکن و ساختمان از قسمتی ننست از ناشی

 .دارد خاص توجه به احتیاج ساختمان یا ندارد قرار مطلوبی شرائط در برداری بهره یا

 

 

یكی از مسائل مهمی كه برای اظهار نظر در بررسی شرائط سالمت هر ساختمان وجود دارد،     

. بررسی انواع ترك های ایجاد شده در آن میباشد  

 

 

بررسی و تشخیص علل وجودی ترک های ساختمان، و تفکیک ترکهای ناشی از نشست و تورم     

.از سایر ترکها، مهمترین وظیفه اولیه کارشناس بررسی کننده ساختمان مورد نظر است  

 

  

 موقعیت و جهت نظر، مورد های ساختمان در تا است الزم ،  موضوع این خاص اهمیت بدلیل     

 نشست مورد در دقیق نظر اظهار كه است توجه به الزم . گیرد قرار دقیق بررسی مورد ترك هر

   . نیست ممكن  "ها آن در ننست ایجاد مكانیزم" كامل شناخت بدون ها ساختمان
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هدف این مقاله مشخص نمودن روشی ساده برای تعیین مكانیزم تغییر     

، (معموالً بعیت ننست یا ندرتاً بعیت متورم ندن خاك زیر  ی )شكل سازه 

در هر نوع ساختمان با استفاده از بررسی موقعیت و جهت ترك های 

  مطالعه  جیت  ترکیادر این روش بوسیله  . موجود در ساختمان می باشد 

، در نتیجه علت  محل ننست در ساختماننسبت به ستون های اطراف ،  

 وقوع نشست یا تغییر شکل سازه مشخص میگردد
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 منشاء انواع ترك در ساختمان-7-2-1

و هر ترك بعلت ضعفی استت  بطور كیی هیچ ترك خوبی وجود نداردالزم به توجه است كه     

 . كه در یك یا در چند قسمت از ساختمان ایجاد شده است 

 :ترك های ایجاد شده در هر نوع ساختمان میتوانند بعلت هریك یا تعدادی از عوامل زیر باشد 

 
 ترك های ناشی از نشست  -7-2-1-1 

 
ترك های ناشی از متورم شدن خاك  -7-2-1-2

 زیرپی
 ترکهای ناشی از یخبندان -7-2-1-3

اجزاء ساختمان شامل   ترك های ناشی از انقباض و انبساط -7-2-1-4

 اسکلت ، لوله های آب گرم ، دودکش ، داکت ها و غیره

   ترك های ناشی از ورود ضربه و یا فشار -7-2-1-5

   ترکهای ناشی از زلزله -7-2-1-6

  ترکهای ناشی از ارتعاش حاصل از کارکرد ماشین آالت 7-2-1-7
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 ترك های نانی از ننست -7-2-1-1

 

  ، وارده بار اثر در پی زیر خاك (تحکیم یا) شدن متراكم بعلت معموالً   ها َتَرک نوع این    

 ها این كه .میشوند ایجاد بشود خاک شکل تغییر باعث که علتی هر یا خاك رطوبت تقییل

 همچنین .می شوند شناخته ها ساختمان در ترك ایجاد های عامل ترین مهم و ترین رایج

 داخل به خاک ریزش مانند ، پی زیر خاک   از توجهی قابل  حجم جابجایی از ناشی ترکهای

 دارند، وجود پی اطراف و زیر که متروکه قناتهای چاه های یا ساختمان فاضآلب های چاه

  .باشند ها ساختمان در نشست ایجاد عوامل از می توانند نیز

 ترك های نانی از متورم ندن خاك زیر ی -7-2-1-2

 

 "دار گچ مارن" مانند هائی خاك در رطوبت میزان افزایش بعلت معموالً  كه "خاك نوا" بعلت     

   .می شوند ایجاد ترکها نوع این تنومند درختان ریشه عبور یا
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 ترکیای نانی از یخبندان -7-2-1-3

چنانچه ترک های ساختمان در اثر یخ زدگی خاک زیر پی ایجاد شده باشد، معموالً اثر آن     

ترکهای  تورمی  ناشی از یخ زدگی معموال . فقط در قسمت های جانبی ساختمان دیده می شود

یا مواد پر شده بین پی و کف سازی   در کف سازی ها دیده می شود و ناشی از تورم خاک و

 .  میباشد

و بهم  ریختگی  سیکل های یخ بندان و ذوب شدگی در خاک زیر پی با افزایش تخلخل خاک     

 . که در نهایت منجر به ایجاد نشست در پی میشود ساختاری خاک همراه است 

   ترك های نانی از انقباض و انبساط -7-2-1-4

 كه محیط حرارت درجه تغییر مانند ،ساختمان اجزای انبساط و انقباض از ناشی ترکهای     

 با دیوارها ات ال محل در دیوارها، در و تیرها اطراا در یا دیوار اندود روی بر آنها اثر

 عمودی لوله های) رایزرها عبور مسیر ،بخاری لوله مسیرهای برروی ،فیزی های ستون

 .میشود نیز تیفن و برق های لوله عبور محل برروی حتی موارد از بعضی در ،(تاسیسات

  .می شود آن در َتَرک ایجاد و بتن در انبساط ایجاد باعث بتن در گرد میل شدن اكسیده همچنین
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   ترك های نانی از ورود فربه و یا فنار -7-2-1-5

در محل ورود ضربه یا ایجاد فشار عمود یا مایل بر صفحه دیوار، ترك هائی مالحظه می شوند     

که شکل خاصی ندارند و معموالً در جهات مختلف منتشر شده ولی گسترش آنها غالبا محدود به 

  .داخل یک قاب از اسکلت ساختمان است

  ترکیای نانی از زلزله -7-2-1-6

زلزله باعث ایجاد ترك های خاصی می شود كه ناشی از حركت رفت و برگشتی کل سازه و تغییر شکل     

  .در اجزاء ساختمان است

 لرزش نانی از مانین آالت -7-2-1-7

ماشین آالت نصب شده در ساختمان یا عبور ماشین آالت سنگین باعث ایجاد ترک هایی،     

 .بخصوص در كنار پنجره ها و بعضی از ستونها، می شود
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 :الزم به توجه است     
 

   ترك هایبرای بررسی  
 

 ،ساختمانایجاد شده در 
 

 ساختمان و نوع اسكلتابتدا باید  
 

 مشخص نوع فونداسیون 
 

 و 
 

   جهت ترك هاو  محلسپس  
 

 .با دقت برداشت شوند
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 اثر ننست خای زیر  ی در فونداسیونیای گسترده -7-2-1-8

 

، امكان ایجاد فونداسیون های بتنی یك پارچه استفاده شده استدر ساختمان هایی که از     

، علیرغم بوجود  لذا در این نوع فونداسیون   . در سازه وجود ندارد " نشست موضعی"

 فقط می تواند  بصورت   ، اثر نشست در قسمتی از خاك زیر پی موضعی آمدن  نشست 

بنابراین نتیجه گرفته می شود که در ساختمان هائی كه .  نشست كلی در ساختمان دیده شود

عوامل می باشند، ترك های موجود در آن ساختمان ها عمدتاً  ناشی از  پی گستردهدارای 

 .در خاک زیر پی می باشد دیگری بجز نشست موضعی

 

الزم به توجه است که در مورد ساختمانهای با پی گسترده، اگر خاک زیر پی در خط     

کناری فونداسیون نشست کرده و باعث َدَوران کل فونداسیون شود، چرخش پی گسترده 

موجب َدَوران ساختمان نیز خواهد شد و باعث ایجاد نیروهای افقی در اسکلت ساختمان و 

در نتیجه َتَرک هایی از نوع ترکهای ناشی از حرکت افقی قاب خواهد شد و َتَرک هایی که 

به این دلیل  در ساختمان های با اسکلت انعطاف  پذیر ایجاد می شوند با ترک های ناشی از 

 (.4تصویر شماره )نشست موضعی تفاوت دارند 
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 فعا سازه و افت  ،ساختمان در اثر بارگااری غیر متعارا اجزای ننست  -7-2-1-9

  یش بینی ننده تیرها             

 

چنانچه سقفی با استفاده از تیرچه و بلوک ساخته شود و بدون در نظر گرفتن اثر بار     

 اضافه ، دیواری در امتداد طول تیرچه ها احداث شود، این بار اضافه باعث ایجاد افت 

تری در دیوار تیرچه بصورت  این افتدر نتیجه ، . در تیرچه های زیر دیوار خواهد شد 

 .خواهد شد احداث نده مناهده

 

     

ساخته شده با مصالح بنایی  شومینهدر صورتیکه عالوه بر دیوار، ابنیه دیگری مانند     

، این ترک ها بصورت تشدید شده در بر روی این تیرهای فرعی نصب شده باشدنیز 

  .دیوار مشاهده خواهند شد
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ننست یا متورم ندن ) روش ساده تنخیص حركت قائم و افقی قسمتی از ساختمان  -7-2-2

 (خاك و حرکت جانبی

 

متورم "یا " نشست"بعلت موضعی ساختمان می تواند " قائم"با عنایت به موارد ذکر شده، حركت     

یخبندان یا متورم شدن خاك های مارنی حاوی آهك یا گچ یا : به هر علت شامل)خاك زیر پی " شدن

در ساختمان های  ترك های مورب، رایج ترین عامل بوجود آمدن  باشد( عبور ریشه درختان تنومند

الزم به . ، ایجاد حركت قائم در زیر پی یك یا چند ستون در ساختمان استبا قاب های قابل انعطاف

 .توجه است این پدیده معموالً در ساختمان های با پی های منفرد یا نواری مشاهده می شود

 

ترك در اثر ایجاد تنش كششی بیش از حد مقاومت کششی بطور کلی می توان استنباط نمود،     

الزم به توجه است كه مالت بكار برده شده در دیوارهای آجری .  نهائی در جسم ایجاد می شود

از خود نشان نمی دهند و ترك ناشی از نشست و غیره که بعلت " كنش" مقاومت چندانی در مقابل 

به راحتی از میان مصالح بنائی دیوار عبور (  بدون تغییر جهت)ایجاد تنش کششی بوجود می آید 

 .می نماید

 

در (  براثر وقوع حركت) شناخت مكانیزم ایجاد َتَركدر قسمت های زیر كلیاتی دررابطه با     

   . قاب های ساختمان، مورد بررسی قرار می گیرد

saze118.com

saze118.co
cm



تغییر شكل یك قاب مستطیلی شكل و ازدیاد طول یكی از قطرهای آن نشان داده شده  1در شكل 

بدیهی است كه پس از تغییر شكل، قاب مستطیل شکل بصورت متوازی االضالع در میاید . است 

تغییر ( بیشتر از طول قطر اولیه) L2، بعد از تغییر شكل به L1 و در نتیجه طول قطر قاب 

 .    خواهد بود   L1 <L2می نماید و لذا 
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الزم به توجه است كه وقوع نشست در زیر پی هر ستون در ساختمان، معموالً باعث ایجاد حداقل      

. دو ترك با جهت های متفاوت در دیوارهای مجاور محل نشست می شود  
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در صورت ایجاد تورم در خاک زیر پی یک ستون از ساختمان که در مجاورت آن دو     

دیوار وجود دارد ، معموالً حداقل دو ترک مورب ، با جهت های متفاوت ، در دیوارهای 

 (3شکل . )مجاور محل تورم ایجاد میگردد
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با عنایت به موارد فوق الذكر، با بررسی ترك های یك ساختمان می توان چگونگی     

تغییر شکل اسکلت ساختمان را تعیین نموده و بر مبنای آن تشخیص داد كه ترك بعلت 

مثالهایی از ترك های دیگری كه می توانند . نشست ساختمان ایجاد شده یا دلیل دیگری دارد

  :نشان داده شده اند 7الی  5در ساختمان بوجود آیند  در شکلهای 
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در یتتك  نشستتت در یتتك ستتتونجهتتت تتترك هتتای ایجتتاد شتتده در نتیجتته وقتتوع  5در شتتكل شتتماره     

  ساختمان سه طبقه مالحظه می شود

نشان داده شده، بعلت نشست یک ستون، ترکها در دیوارهای مجاور آن  5بطوریکه در شکل شماره     

  ستون و در همه طبقات ایجاد خواهد شد
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 6شکل شماره 

  َتَرکهای ایجاد شده در اثر نشست آخرین ستون یک ساختمان نشان داده شده است 6در شکل شماره 
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ننست در دو ستون مجاور ، جهت ترك های ایجاد شده در نتیجه وقوع 7در شكل شماره     

 .، در یك ساختمان سه طبقه مالحظه می شودمقدار نشست آنها به یك اندازه نیستكه  یكدیگر
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 عیت ایجاد َتَری در فرش کا با موزائی  سیمانی-7-2-3

 

، در  در بعضی از ساختمانهای قدیمی که دارای فرش کف موزائیک سیمانی هستند    

طبقه همکف که موزائیک ها روی خاک بستر نصب شده اند، َتَرک هایی به موازات 

این ترکها می توانند با ترکهای مربوط به نشست .    بعضی از دیوارها دیده می شوند

 .  دیوار ساختمان اشتباه شوند

 

، این ترکها  درصورت عدم وجود ترکهای ناشی از نشست در دیوارهای مربوطه   

 ( زیر فرش کف با موزائیک سیمانی ) معموال بعلت متورم شدن خاک کف اتاق 

 .ایجاد می شوند  
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  ترك های ایجاد نده در دیوار حیاط، نانی از ننست ساختمان - 1ت ویر نماره 
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  َتَری ایجاد نده در ساختمان قدیمی در مجاورت ساختمان جدید - 2ت ویر نماره 

ساختمان 

 جدید
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  ترك های نانی از ننست ساختمان در دیوار حیاط و در ساختمان مجاور - 3ت ویر نماره 
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  َتَری ایجاد نده در ساختمان موجود، در کنار ساختمان جدید - 4ت ویر نماره 
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  تری ایجاد نده در دیوار خارجی ساختمان، در مجاورت نکستگی لوله آب - 5ت ویر نماره 

ستون نشست 

 نموده
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در نتیجه ننت آب از لوله آب نیری، تری ایجاد نده در ( با دید از داخل ساختمان) – 6ت ویر نماره 

 اثر ننست در دیوار بطرا خارج ساختمان، همچنین حفره ایجاد نده در داخل ساختمان
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 ترك ایجاد نده در دیوار ، بعیت ننست دیوار در قسمت چپ عک  - 7ت ویر نماره 
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ترك ایجاد نده در قسمتی از آرك تزئینی که ارتباطی با ننست قسمتی از  - 8ت ویر نماره 

  ساختمان ندارد
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  ترك های نانی از انبساط و انقباض ستون فیزی ساختمان - 9ت ویر نماره 
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:  توجه - 10ت ویر نماره 

ستونهای فلزی که در دو عکس 

فوق مالحظه می شوند دارای اندود 

 . .گچی بسیار کم هستند
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نمونه  ونش ناكافی برای ستون فیزی در سطح بام ساختمان که منجر به جدا  - 11ت ویر نماره 

  ندن اندود سیمانی دیوار نده است
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ترک ایجاد شده در دیوار، در اثر گود برداری در نزدیکی ساختمان – 12تصویر شماره   
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ترک ایجاد شده در دیوار ، در اثر گود برداری در نزدیکی ساختمان – 13تصویر شماره   
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ترک ایجاد شده در پارکت ، ناشی از گود برداری در نزدیکی ساختمان – 14تصویر شماره   
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ترک ایجاد شده در موزائیک کف حیاط ، در اثر گودبرداری در نزدیکی ساختمان - 15تصویر شماره   
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ترک ایجاد شده در موزائیک کف حیاط ، در اثر گودبرداری در نزدیکی ساختمان - 15تصویر شماره   
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ترک در کف ساختمان ، در اثر گود برداری در ملک مجاور  – 16تصویر شماره   
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ترک در دیوار و سقف ساختمان، در اثر گودبرداری در ملک مجاور – 17تصویر شماره   
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این مقاله بر اساس  قسمتهایی از               

کتاب همراه کارننا                 

. نوشته   شاهرخ ابراهیمی قاجار ،  تهیه و تدوین شده است   
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