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باالست

 میلیمتر است 60تا 30باالست الیه اي از مصالح شکسته با قطر متوسط
.که مجموعه تراورس ها و ریل بر روي آن قرار میگیرد

وظایف زیر باالست
خط در تحمل نیروهاي قائم، افقی و جانبی وارد بر تراورسها به منظور نگهداشتن

موقعیت معین خود
تامین بخشی از برجهندگی و جذب انرژي خط
پخش و انتقال بارها و الیه هاي تحتانی
زهکشی آب هاي سطحی
تنظیم و تراز نمودن سطح ریل حین ریل گذاري و تعمیرات
یه میرایی و استهالك ضربات، ارتعاشات و صداهاي حاصل از حرکت وسایل نقل

ریلی
عایق یخبندان براي الیه زیر خود
جلوگیري از رشد گیاهان در خط
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زیر باالست

تر زیر باالست الیه اي از مصالح نسبتاً ریزدانه است که در بیش
سانتیمتر 30تا 15کشورهاي اروپایی در زیر الیه باالست و به کلفتی 

.  اجرا میگردد
وظایف زیرباالست

کاهش تنش هاي وارد بر الیه هاي زیرسازي
نگهداري سطح باالي بستر در مقابل نفوذ سنگهاي باالست
محافظت از سطح زیرسازي در برابر یخبندان
جلوگیري از نفوذ ذرات ریز بستر روسازي به باالست
تسهیل بیشتر زهکشی
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باالست

نحوه انتخاب ضخامت باالست
ه ضخامت الیه باالست در زیر تراورس باید به اندازه اي انتخاب شود ک

ط بستر بتواند تنش موجود در زیر تراورس را به میزانی که قابل تحمل توس
شهاي توزیع تنش توسط باالست را میتوان با رو. روسازي باشد کاهش دهد

تحلیل خطی و یا مدلسازي آن به کمک اجزا محدود و یا هر روش دیگر 
.محاسبه کرد

 سانتیمتر و در 30ضخامت باالست در زیر تراورس در خطوط اصلی نباید کمتر از
.سانتیمتر در نظر گرفته شود25خطوط فرعی کمتر از 

 سانتیمتر 50براي تامین پایداري خط، نباید ضخامت باالست در زیر تراورس از
.تجاوز کند

 ،در صورت استفاده از تراورس بتنی، براي باال بردن خاصیت ارتجاعی خط
.سانتیمتر باشد35حداقل ضخامت باالست در زیر تراورس باید 
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باالست

نحوه انتخاب عرض شانه باالست
ی خط را عرض شانه باالست باید به اندازه اي باشد که بتواند پایداري عرض

ر در برابر نیروهاي ناشی از نوسانات جانبی و نیروهاي گریز از مرکز د
.قوسها حفظ کند

 سانتیمتر انتخاب شود40حداقل عرض شانه باالست نباید کمتر از.
شیب طرفین باالست

ورس به شیب هاي طرفین باالست بر چگونگی انتقال بار از سطح زیر ترا
ح باالست این شیب ها با توجه به نوع مصال. روي زیرباالست تاثیر میگذارند

.میباشند1:1/5و 1:2به کار رفته، معموال 
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باالست

مصالح مناسب باالست
م آنها داردکیفیت الیه باالست بستگی به جنس مصالح بکار رفته و تراک  .

:ندمصالح باالست باید براي انجام وظایف خود داراي ویژگیهاي زیر باش
مقاوم در برابر سائیدگی، خرده شدن و کوبیدگی
مقاوم در برابر تاثیرات جوي، داراي استحکام کافی و نیز ساختار یکنواخت
کسته لبه هاي تیز و حتی المقدور مکعبی داشته باشند، بعبارتی از سنگهاي ش

باشند
گ هاي با توجه به ویژگیهاي گفته شده، باالست بایستی از مصالح سن

)  ت بازالت به جز انواع حساس به اشعه خورشید، دیوریت، کوارتزی(آذرین 
هک، سنگ آ. انتخاب شود) بدون گوگرد و فسفر(و یا سرباره کوره بلند 

.دسنگهاي رسی و الیه اي به عنوان مصالح باالست مناسب نمیباشن
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باالست

یک باالست خوب بایستی داراي خصوصیات زیر باشد
قاومت بایستی در مقابل خردشدگی و شکستن در برابر بارهاي اعمالی م: مقاومت

کند
باشدباید عالوه بر سختی، در برابر شکستن مقاوم بوده و شکننده ن: سختی.
دوام شامل مقاومت در برابر سایش و هوازدگی است: دوام.
نی که ماسه با دانه هاي گرد با مصالح ش. باید پایداري خود را حفظ کند: پایداري

روي تمام ماسه و رس آن را جدا کرده باشند تحت بارگذاري پایدار نیستند و بر
د مصالحی که ساختار دانه سخت و نامشخص دارنو یا داراي درص. هم می غلطند

.کافی مواد با دانه بندي نامنظم باشند، پایداري بیشري دارند
هم آوردباالست خوب باید اجازه نفوذ سریع آبهاي سطحی را فرا: قابلیت زهکشی.
قابلت تمیز کردن
شته مصالح باید تا حد امکان در نزدیکی خط و سایت وجود دا: در دسترس بودن

.باشند تا هزینه هاي حمل و نقل افزایش نیابد
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باالست

آزمایش هاي کنترل کیفی
 کیلوگرمی گرفته شود و 45تن باالست آماده شده باید حداقل یک نمونه 180از هر

ده سپس نتایج آزمایش با مقادیر مجاز ذکر ش. آزمایش هاي زیر بر روي آن انجام شود
.مقایسه و کنترل شود
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باالست

کیفیت باالست
رسایش،فبرابردرآنرامقاومتکهمیشودتعریفضریبیکباباالستکیفیت

.میکندتعریفخفیفهايضربهواصطکاك
درشتیباهايدانهازکیلوگرمی5نمونهیکبایدکیفیتضریبتعیینبراي

دوالدستگاههاياستوانهازیکیدرراهادانهاینوبرداشترامتوسط
(Deval)5مدتدردور10000چرخشیکتاثیرتحتراآنهاسپسوریخت

ايهسوراخقطرکهالکیبابایدراآمدهبدستشدهخردمخلوط.دادقرارساعت
.ردکوزناستگذشتهالکازکهراقسمتیوکردالکاستمیلیمتر1/6آن

باآنراکهکیفیتضریبQمیشودمحاسبهزیررابطهازمیدهند،نشان:
 𝑄𝑄 = 400/𝑈𝑈

Uاستنمونههايدانهازکیلوگرمهربازاءالکازگذشتههايریزدانهوزن.
هايسنگبراي12وسختسنگهايبراي14بابرابرحداقلبایدضریباین

.باشدآهکی
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زیر باالست

مصالح مناسب براي زیر باالست
ت آن زیر باالست بایستی هم بتواند بارهاي وارده را تحمل کند و هم نشس

.در حد قابل قبولی بماند
باالست براي دستیابی به این منظور، سه ویژگی اساسی براي مصالح زیر

ضروري است
نفوذ پذیري کافی براي زهکشی آب
دوام قابل قبول مصالح
عدم حساسیت نسبت به تغییر رطوبت
از براي رعایت این ویژگی ها، مصالح مصرفی در زیرباالست ترکیبی

ه شده و سنگریزه، شن و ماسه طبیعی، ماسه شکسته شده، سنگ شکست
.مواد ریزدانه خواهد بود
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پایان
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