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 القسم التاسع

 )Recycling(تدوير الرصف اإلسفليت 
 

 :امـع  ١-٩

الرصف اإلسفلتية يعين، يف هذه املواصفات، إنتاج خلطات إسفلتية جديدة طبقات تدوير 
جديد ويتكون الرابط اإلسفليت فيها من يتكون الركام فيها من مواد رصف إسفلتية قدمية مفتتة وركام 

 ،الرابط اإلسفليت القدمي والرابط اإلسفليت اجلديد وعامل تليني الرابط اإلسفليت القدمي عند اللزوم
طبقات وتستخدم هذه التقنية من أجل احملافظة على املوارد الطبيعية والتوفري يف خمصصات إنشاء وصيانة 

حتسني القدرة : تدوير النفايات، إضافة إىل العديد من الفوائد مثل، وتساعد يف محاية البيئة بالرصف
اإلنشائية لطبقات الرصف بزيادة بسيطة يف مسكها، ومعاجلة بعض عيوب طبقات الرصف مثل التخدد 

، كما أا طبقات الرصفوالزحف والتشقق، وتعديل عيوب اخللطات اإلسفلتية وما يرافقها من عيوب 
 . إلعادة اإلنشاءاقتصادياتوفر خياراً 

 Asphalt(خرسانة إسفلتية : ويتم تصنيف اخللطات اإلسفلتية املدورة حسب النوعية إىل

Concrete ( وخلطات إسفلتية باردة(Cold Mixes)،خلط :  ويتم تصنيفها حسب طريقة اإلنتاج إىل
اسطة خالطة مركزي يف خالطة مركزية معدلة لتناسب تدوير الرصف اإلسفليت أو خلط على الطريق بو

سطحية حىت عمق : متحركة خاصة بتدوير الرصف اإلسفليت، كما يتم تصنيفها حسب عمق املعاجلة إىل
 .اًميليمتر) ٥٠( اً وعميقة أكثر من مخسنيميليمتر) ٥٠( مخسني

 )Hot-Mix Recycling (:التدوير باخللط على الساخن  ٢-٩

 :الوصف  ١-٢-٩

الرابط اإلسفليت  واملفتتةاإلسفليت  رصفمواد ال وديد اجليتألف هذا العمل من تأمني الركام
 اخللطات ونقلوتسخني وخلط املواد ) Softening Agent( ت القدمياإلسفل تليني وعامل اجلديد

على ها طبقاً للخطوط واملناسيب املوضحة  ودكاألسطح اهزة على دها وفراإلسفلتية املنتجة
 .هذه املواصفات العامة أو اصفات اخلاصة املو يفوضمن احلدود املوضحة املخططات
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) ٢٠(يتم تطبيق متطلبات هذا القسم فقط عندما تتجاوز نسبة مواد الرصف القدمي عشرين 
ى من هذا اجلزء  وسوف يشار إىل مواد الرصف اإلسفليت القدمي فيما تبقّ،باملائة من إمجايل وزن الركام

 .)RAP  أوReclaimed Asphalt Pavement(" الرصف املسترجع"بعبارة 

حتقق اخلرسانة اإلسفلتية احملتوية على  أن ، العقدوثائقما مل يرد خالف ذلك يف ، وجيب
 العامة من هذه املواصفات )٥-٨( يف الفصل رقم احملددة نوعية متطلبات التدرج والالرصف املسترجع

توية على الرصف احمل اخلرسانة اإلسفلتية إنتاجكما جيب  ،حسب استعماهلا ضمن طبقات الرصف
مناسبة لتدوير اإلسفلت قادرة على رفع درجة حرارة اإلسفلت املسترجع دون  يف خالطة املسترجع

 .ة على ضبط اخلواص األساسية للمنتجرإتالفه أو اإلضرار بالبيئة وقاد

 :وادـامل  ٢-٢-٩

ات النوعية الواردة يف  جيب أن تكون من الرابط اإلسفليت الذي حيقق متطلب:املادة اإلسفلتية املضافة -
 . من هذه املواصفات العامة)١-٢-٧( اجلدول

األصناف (لركام اخلرسانة اإلسفلتية   النوعيةطلباتاملت اجلديد  جيب أن حيقق الركام:الركام اجلديد -
 .العامة من هذه املواصفات )١-٣-٧(اجلدول رقم احملددة يف ) ٣ ،٢، ١

الواردة يف ملتطلبات ا  املعدنية عند استعماهلا مواد احلشوةحتققجيب أن : مواد احلشوة املعدنية -
 . من هذه املواصفات العامة)٣-٣-٧( واجلدول رقم )٢-٣-٧( اجلدول رقم

مع الركام   املسترجعاإلسفليترصف الجيب أن حيقق خليط ركام  :)RAP(املسترجع الرصف  -
 تفتيت الرصف املسترجع ، وجيب إنتاجهااملضاف املتطلبات الدنيا لركام اخلرسانة اإلسفلتية املراد

 .)١-٢-٩(بطريقة متنع طحنه حبيث حيقق حدود التدرج يف اجلدول رقم 
من ) Softening Agent( تليني اإلسفلت القدمي جيب أن يكون عامل :تليني اإلسفلت القدميعامل  -

 املواصفات اخلاصة  تنصما مل، )٢-٢-٩( رقم ملتطلبات املدرجة يف اجلدولأصل إسفليت وأن حيقق ا
 .على خالف ذلك

 جيب أن تكون ضمن األنواع والكميات احملددة يف املواصفات : املركبات الكيماوية واحملسنات-
وجيب أن حتقق املتطلبات الواردة يف ، اخلاصة أو املقترحة من قبل املقاول واملوافق عليها من قبل الوزارة

 .مةمن هذه املواصفات العا) ٤-٢-٧(البند رقم 
 

 ركام يف الرصف اإلسفليت املسترجعمتطلبات تدرج ال): ١-٢-٩(  رقماجلدول

 النسبة املئوية للمار من املنخل  املنخلمقاس
 ١٠٠ ) بوصة١,٥(ملم  ٣٧,٥

 ١٠٠-٩٠ ) بوصة١(لم  م٢٥,٠٠
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 ASTM D 4552 حسب مواصفة -التليني  متطلبات عامل): ٢-٢-٩ (اجلدول

 املتطلبات
 درجة خفيفة املواصفة املستخدمة اخلاصية

(RA5) 
 درجة متوسطة

(RA25) 
 ٤٠٠٠-١٠٠٠ ٨٠٠-٢٠٠ CSt( AASHTO T-202(مئوية، سنيت ستوك  درجة ٦٠ نداللزوجة ع

درجة ، حوعاء كليفالند املفتو- )Flash Point (نقطة الوميض
 كحد أدىنمئوية، 

AASHTO T-48 ٢١٩ ٢١٩ 

، ةباملائ، )٪ ,Saturate Weight ( بالوزنركبات املشبعةنسبة امل
 حد أقصى

ASTM D 2007 ٣٠ ٣٠ 

 )أو(AASHTO T-240 حسب  RTFOللطبقة الرقيقة الدوار اختبار املادة املتخلفة من اختبار الفرن 
 AASHTO T-179درجة مئوية حسب  ١٦٣عند   TFOالرقيقة اختبار الفرن للطبقة  مناختبار املادة املتخلفة

 ٣,٠ ٤,٠ - ، حد أقصى٪، )Weight change(  يف الوزنالنقص
 ، حد أقصى)Viscosity Ratio (نسبة اللزوجة

 )١ أنظر املالحظة(
- ٣,٠ ٣,٠ 

 ٦٠عندلزوجة املادة األصلية )/ (درجة مئوية ٦٠عند  الفرن للطبقة الرقيقة اختبار من املتبقيةلزوجة املادة (= زوجةل نسبة ال:١ة مالحظ
 ).درجة مئوية

 

 :اإلسفلتية املدورة على الساخنسانة  اخلرتصميم  ٣-٢-٩

 : خلطة العمل التصميمية  صيغة١-٣-٢-٩

 تنص وثائق العقد على خالف ذلك، إعداد صيغة خلطة العمل التصميمية ما ملجيب، 
 وحسب  من هذه املواصفات العامة)٣-٥-٨( البندللمتطلبات احملددة يف اً وفقللخرسانة اإلسفلتية 

الرصف اإلسفليت باخللط على الساخن الواردة يف دليل معهد اإلسفلت طريقة تصميم خلطة تدوير 
 :مع مراعاة املتطلبات اإلضافية التالية) MS-20(األمريكي 

 املادة اإلسفلتية غرزتوى اإلسفليت وتدرج الركام ودرجة احمل  جيب حتديد:(RAP) املسترجعالرصف 
 أال يقل وجيب ،متر مكعب) ١٠٠٠( املسترجع مبعدل اختبار لكل ألف املستخلصة من الرصف

 . عن مخسة يف مجيع األحوالاالختباراتعدد 

خللطات اخلرسانة   النوعية لركام املتطلبات جيب أن حيقق الركام املضاف مجيع:الركام املضاف
 أما ، من هذه املواصفات العامة)٣، ٢، ١األصناف ) (١-٣-٧(اجلدول رقم املبينة يف اإلسفلتية 

 . فيتم حتديده مبعرفة تدرج الركام يف الرصف املسترجع والتدرج املستهدفالتدرج املطلوب
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  تدوير الرصف اإلسفليت–  القسم التاسع      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
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الرابط اإلسفليت وعامل التليني ( املضافةديد نوع ودرجة وكمية املادة اإلسفلتية جيب حت: املادة اإلسفلتية
 : للمعايري التاليةوفقاً) عند استعماله

 .الوفاء بالطلب الكلي على املادة اإلسفلتية •

وضعها النهائي  يف  املستخلصة من اخللطة التصميميةلمادة اإلسفلتيةل الغرزدرجة تقل أال  •
وحدة وأال يتجاوز التفاوت ) ٥٥( مخس ومخسني عنوال تزيد ) ٤٥(أربعني  مخس وعن

 .يف درجة الغرز أثناء التنفيذ مخس وحدات زيادة أو نقصاً من القيمة التصميمية

 معد (JMF) التصميمية  العملخلطة حيتوي على صيغةوجيب على املقاول تقدمي تقرير مفصل 
 املعلومات من قبل جهة فنية مؤهلة ومعتمدة من قبل الوزارة، على أن حيتوي التقرير، وال يقتصر على

 :التالية

 .أصل التجارب املخربية اليت أجريت على اخللطة لتحديد خواصها •

 . والركام واملواد املضافة األخرىأصل التجارب املخربية اليت أجريت على الرصف املسترجع •

 . الوزن الكلي للخلطةللرصف املسترجع إىلالنسبة املئوية  •

 .إىل الوزن الكلي للخلطة اجلديد كل نوع من الركام لالنسبة املئوية •

 .تدرج الركام اجلديد والقدمي والتدرج النهائي واخلواص النوعية للركام •

 . املئوية إىل الوزن الكلي للخلطةتهنسب املضاف وأو لزوجة الرابط اإلسفليت  غرزنوع ودرجة •

 . املئوية إىل الوزن الكلي للخلطةتهنسبأو لزوجة عامل تليني اإلسفلت القدمي و  غرزنوع ودرجة •

 .درجة غرز أو لزوجة الرابط اإلسفليت النهائي •

 .ونسب إضافتهااإلسفليت  واحملسن ة الكيماوياتنوع احلشوة املعدنية واملركب •

 .اخلرسانة اإلسفلتية خلطة ملخصصة إلنتاح ااخلالطةقع نوع ومو •

 .طريقة التنفيذ •

 .التاريخ املقترح لبداية إنتاج اخلرسانة اإلسفلتية •

 .يف كافة األوقات االختباراتجيب تأمني وصول املهندس إىل مواقع عمليات أخذ العينات وإجراء كما 

 :إجراءات قبول صيغة خلطة العمل التصميمية  ٢-٣-٢-٩

خللطة اخلرسانة اإلسفلتية املدورة عد أن يقدم املقاول صيغة خلطة العمل التصميمية املقترحة ب
 تها مبراجعالوزارةقوم  مع مجيع ملحقاهتا كما هو موضح يف البند الفرعي السابق، تباخللط على الساخن
 :وفقاً للخطوات التالية
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  تدوير الرصف اإلسفليت–  القسم التاسع      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
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 املعلومات نقص ة ويف حال، على مجيع املعلومات املطلوبة التقريراحتواءلتأكد من ا .١
 . ومعاودة تقدميهله الالزم حياالختاذأيام ) ٧(املطلوبة، تعاد إىل املقاول خالل سبعة 

عاد إىل املقاول يتم رفضه وي املتطلبات احملددة،  التقرير كامالً ولكنه ال يطابقكان إذا .٢
 صيغةتقدمي  وإعداد على املقاول يف هذه احلالة وجيب ،اًيوم) ١٤(خالل أربعة عشر 

 . حبيث تكون مطابقة للمتطلبات احملددةالوزارةجديدة إىل تصميمية خلطة عمل 

التأكد من قابلية اخللطة للتطبيق على أساس إنتاج اليوم األول من العمل من حيث اإلنتاج  .٣
 .والفرد والدك بعد املوافقة األولية على صيغة العمل التصميمية

املواد وإنتاج اخللطة  )تشوين( وغربلة ومزج وختزين  تكسريتغيري طرق ال جيوز للمقاولو
، حيث أن أي تغيري من هذا خلطة العملاملستعملة يف تصميم املتبعة يف إنتاج املواد اإلسفلتية عن الطرق 

  التصميميةال يسمح بإجراء تغيريات يف معادلة خلطة العملكما  ،لنوع يتطلب إعادة تقومي اخللطةا
 للخطوات املبينة يف وفقاً) املعدلة( وإعادة تقدمي معادلة خلطة العمل املقترحة اختبار بدون إعادةاملعتمدة 
 .ةالسابق) ١-٣-٢-٩( الفقرة

 :املعدات  ٤-٢-٩

جيب على املقاول توفري املعدات املناسبة للطريقة املعتمدة يف التدوير وأن يكون عددها وقدرهتا 
 لربنامج العمل الذي وضعه املقاول حملددة يف العقد وطبقاً العمل ضمن الفترة ااإلنتاجية كافية إلجناز
، وتشمل آليات كشط وتسخني وحرث وتفتيت اإلسفلت القدمي وآليات حتميل ووافق عليه املهندس

وشاحنات، وخزانات وموزعات اإلسفلت السائل، واخلالطات والفرادات، واملداحل ذات العجالت 
، والنافخات اهلوائية إضافة إىل معدات وأجهزة التحكم املروري، كما املطاطية واملعدنية، واملكانس اآللية

 :هو موضح يف الفقرات التالية

 :معدات الكشط على البارد  ١-٤-٢-٩

سنان قطع قابلة أوبجيب أن تكون آلية الكشط ذاتية احلركة مزودة بأسطوانة قطع دوارة 
 وجيب أن تكون جمهزة بآلية ،ل بالعمق املطلوب العمللتبديل، وأن تكون باحلجم والطاقة الالزمة الجناز

، كما جيب أن تكون جمهزة بنظام  الغبارانتشار ولضبطلرش املاء على األسنان أثناء القطع لتربيدها 
تسوية إلكتروين قادر على ضبط املناسيب وامليول ضمن حدود املواصفات، وأن تكون قادرة على جتاوز 

 .العقبات مثل أغطية غرف التفتيش
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 :معدات التسخني واحلرث  ٢-٤-٢-٩

تعمل  تكون آليات تسخني وحرث اإلسفلت القدمي ذاتية احلركة وجمهزة بسخاناتجيب أن 
وجيب أن تكون غرفة  ،بيعي وال يسمح باستخدام الديزلأو الغاز الط) LPG(حبرق غاز البترول السائل 

د معايرة وقادرة على رفع درجة احلرارة االحتراق معزولة متنع متاس اللهب مع اإلسفلت، ومزودة مبواق
درجات مئوية وبعمق ما بني عشرين إىل ثالثني ) ١٠ ± ١٥٠(إىل مائة ومخسني زائداً أو ناقصاً عشر 

، وجيب أن تزود بصفني على األقل من احملاريث ذات النوابض اليت متكنها من جتاوز اًميليمتر) ٣٠-٢٠(
 وجيب استخدام سخانات ،رف التفتيش بطريقة أوتوماتيكيةالعوائق املوجودة على السطح كأغطية غ
مترين  بني ماعدات قابل للتعديل عرض املكون يجيب أن  كما ،إضافية بدون حماريث للتسخني األويل

 .أمتار) ٤ - ٢(ربعة أو

 :الكسارات  ٣-٤-٢-٩

عندما يكون الرصف املسترجع بشكل كتل كبرية، جيب تكسريه باستعمال كسارات خاصة 
 .تكسري الرصف اإلسفليت للحصول على التدرج املناسب لالستعمالل

 :اخلالطات  ٤-٤-٢-٩

 من هذه املواصفات العامة، )٥-٨(جيب أن حتقق اخلالطات مجيع املتطلبات الواردة يف الفصل 
وأن تكون جمهزة بآلية تسمح برفع درجة حرارة الرصف املسترجع بالتبادل احلراري مع الركام إىل 

وميكن أن تكون هذه اخلالطات من النوع الثابت أو  ،طلوبة دون تعريضه للهب مباشرةاملالدرجة 
أو اخللط بغرفة خلط أو ) Continuous(أو املستمر ) Batch Plant(املتحرك ذات اإلنتاج املتقطع 

 كما جيب أن تكون اخلالطات مزودة بآلية دقيقة متكن من إضافة ،)Drum Mixer( خلط بأسطوانة
 .مباشرة بالكميات الصحيحة) غرفة أو أسطوانة اخللط(الرصف املسترجع إىل مكان اخللط مواد 

 :الفرادات  ٥-٤-٢-٩

جيب أن حتقق فرادة اإلسفلت، سواء كانت ملحقة مبعدة التسخني واحلرث أو مستقلة، مجيع 
ة ومزودة بنظام  من هذه املواصفات العامة، وأن تكون ذاتية احلرك)٥-٨(املتطلبات الواردة يف القسم 

 .قادر على ضبط املناسيب وامليول

 :لـاملداح  ٦-٤-٢-٩

نت ذات عجالت مطاطية أو معدنية، مجيع ا كجيب أن حتقق مجيع املداحل املستخدمة، سواًء
 من هذه املواصفات العامة، وأن تكون قادرة على الدك حىت الكثافة )٥-٨(املتطلبات الواردة يف الفصل 
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  تدوير الرصف اإلسفليت–  القسم التاسع      املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
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لرصف بسرعة وبسهولة، وأن تكون ذاتية الدفع وتشمل على جهاز تنظيف العجالت املطلوبة لطبقات ا
 كما جيب أن تكون عجالهتا خالية من الندبات والعيوب اليت تؤثر على استواء ،من املواد امللتصقة

 ،نظام توجيه جيد يسمح لإلطارات بالتوجيه إىل االجتاه املرغوب بهن تكون مزودة بأجيب  والسطح،
 . تتوافق قدرة ووزن املداحل املستخدمة مع مساكة الطبقات املراد تنفيذهاوجيب أن

وجيب استخدام املداحل الصغرية ذات التشغيل اليدوي على أن يكون هلا وزن كاف لدك 
 لكامل العمق يف املناطق اليت ال تصل طبقات الرصف بنفس مستوى دك جسم طبقات الرصفحواف 

 .إليها املداحل الكبرية

 :األحوال اجلوية  ٥-٢-٩

 .العامة  من هذه املواصفات)٥-٥-٨( البندجيب تطبيق حدود األحوال اجلوية احملددة يف 

 :اإلنشاء  ٦-٢-٩

 :اخللط املركزي  ١-٦-٢-٩

 :مبا يلي التقيدجيب ستعمال اخلالطات املركزية إعند 

 املهندس عليها قبل حتديد املساحات املراد تدوير رصفها مع السماكات املطلوبة وأخذ موافقة -١
 .املباشرة يف العمل

 .تنظيف سطح الرصف املراد تدويره من األتربة واملواد الضارة -٢
 باملواد واختالطها متنع تلوثها ، التدوير املعتمدةإزالة مواد الرصف القدمي بطريقة تتناسب مع طريقة -٣

األساس وما حتت األساس (لى الغريبة أو تلحق أضراراً بطبقات الرصف املتبقي أو الطبقات السف
 . حبيث ينتج سطحاً مستوياً حيقق املناسيب وامليول التصميمية،)الركامي أو طبقة القاعدة

 وعند وجود ،فحص السطح بشكل دقيق والتأكد من سالمته قبل وضع اخلرسانة اإلسفلتية عليه -٤
هندس خطياً عن تلك أي ضرر أو خلل يف السطح أو الطبقات السفلى، فعلى املقاول إبالغ امل

 أن تلك العيوب ناجتة عن إمهال اتضح وإذا ،العيوب ومداها وأسباا احملتملة وطريقة إصالحها
املقاول، فعليه إصالحها بطريقة مقبولة حتقق متطلبات املواصفات املتعلقة بالبند الذي حدث به 

 املقبول حسب بنود ح اإلصال ذلك يتم الدفع للمقاول مقابلا وفيما عد،اخللل وعلى نفقته اخلاصة
 . الكمياتوجدولالدفع الواردة يف العقد، 

تفتيت مواد الرصف املسترجع، دون إحلاق الضرر بالركام أو طحنه، حبيث متر مجيع جزيئاته من  -٥
ليمتراً وحتقق التدرج احملدد يف اجلدول رقم يم) ٣٧,٥(املنخل ذي املقاس سبعة وثالثون ونصف 

)١-٢-٩(. 
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عريض مواد الرصف املسترجع للهب مباشرة عند تسخينها ألغراض اإلزالة أو اخللط يف أي عدم ت -٦
 .حال من األحوال

 وناعم مار ٤خشن حمجوز على املنخل رقم : فصل مواد الرصف املسترجع بعد تفتيته إىل مقاسني -٧
 .عند استعمال اخلالطة املركزية)  ميليمتر٤,٧٥ (٤نخل رقم من امل

طات مناسبة لتدوير مواد الرصف املسترجعة تسمح بتغذية مجيع مركبات اخللطة استعمال خال -٨
بالنسب احملددة يف صيغة العمل املعتمدة، وتسخني مواد الرصف املسترجع إىل درجة احلرارة 
املطلوبة بالتبادل احلراري مع الركام املضاف أو بأي طريقة تؤدي الغرض دون إحلاق الضرر 

 .تكون قادرة على إنتاج خرسانة إسفلتية متجانسة مطابقة للمواصفاتبالرابط اإلسفليت، و
 :اخللط يف املوقع  ٢-٦-٢-٩

عند اإلنشاء بطريقة التدوير يف املوقع، جيب التنفيذ على طبقات تتناسب مع املقاس األعلى 
ر  وعندما يتطلب األم، من هذه املواصفات العامة)٥-٥-٨( كما هو حمدد يف اجلدول رقم ،للركام

إزالة مواد الرصف يف الطبقات العليا وختزينها بطريقة مقبولة، مث حرث أو جيب التنفيذ على طبقات، 
كشط مواد الطبقة السفلى وتسخينها وخلطها مع املكونات األخرى بالنسب احملددة يف صيغة العمل 

لب مواد الطبقة  وبعد االنتهاء من الطبقة السفلى، يتم ج،املعتمدة، وفردها ودكها حسب املواصفات
 وتكرر هذه العملية لكل طبقة ،اليت تعلوها وتسخينها وخلطها مع املكونات األخرى وفردها ودكها

 .الحقة

جيوز، إذا ثبت بالتجربة احلقلية إمكانية احلصول على خرسانة إسفلتية حتقق املواصفات 
اخلليط وخلطه يف اخلالطة املطلوبة، خلط الركام اجلديد والرابط اإلسفليت يف خالطة مركزية ونقل 

.  املتحركة يف املوقع مع مواد الرصف املسترجع بعد تسخينها وإضافة عامل تليني اإلسفلت القدمي إليها
كما جيوز فرد الركام بالنسب احملددة ساخناً أو بارداً، مغلفاً أو غري مغلف باإلسفلت، أمام آلية إزالة 

 وجيوز ،ترجع مث يتم تلقيم اخلليط للخالطة املتحركةالرصف، حبيث تلتقطه وختلطه مع الرصف املس
أيضاً، رش عامل تليني اإلسفلت القدمي بالنسب احملددة على سطح الطريق قبل أو أثناء إزالة الرصف أو 

 .التشوين أو أثناء اخللط شريطة حتقيق الغاية من استخدامه

 :استواء السطح  ٣-٦-٢-٩

رسانة اإلسفلتية املدورة على الساخن متطلبات استواء جيب أن حتقق طبقة السطح العليا من اخل
 . من هذه املواصفات العامة)١٠-٦-٥-٨( قرةالسطح الواردة يف الف
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 :تدرج الركام وحمتوى املادة اإلسفلتية  ٤-٦-٢-٩

يف رصف اخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط  وحمتوى املادة اإلسفلتيةيتم حتديد تدرج الركام 
   املوضحة يف املواصفة رقماالستخالصعينات حقلية واختبارها بطريقة بأخذ على الساخن 

AASHTO T-164،  ويتم حتديد درجة غرز أو لزوجة الرابط اإلسفليت بطريقة أبسن حسب املواصفة
 :كالتايل  وتكون احلدود املسموح ا ألغراض الدفع،AASHTO T-170رقم 

 خلطة صيغةددة يف املواصفات هي القيمة احملددة يف احلدود العليا والدنيا احمل: تدرج الركام .١
-٨(املعتمدة مع إضافة أو طرح نسب التفاوت املسموح ا املبينة يف اجلدول   التصميميةالعمل
 ٠إىل إمجايل اخللطة  املعاد تدويرهاإلسفليت نسبة مادة الرصف اًمضروبة يف واحد زائد )١-٥

) ٢٠٠رقم ( ملم ٠,٠٧٥نخل امل الركام املار من اعدوتقرب النتيجة إىل أقرب نسبة مئوية، 
 ٠٪٠,١٠فتقرب إىل أقرب 

 من اخللطة، فإن جممل ٪٣٠تساوي   املعاد تدويرهاإلسفليتكانت نسبة مادة الرصف  إذا: مثال
) ٢٠٠رقم ( ملم ٠,٠٧٥التفاوت املسموح به عن القيمة احملددة لنسبة الركام املار من منخل 

  ال أو٪ ٠,٣عن تزيد ال  وهلذا، جيب استعمال قيمة .٪ ٢,٦= ١,٣٠×٢: يكون كالتايل
احملددة ) ٢٠٠رقم ( ملم ٠,٠٧٥ عن القيمة اليت متثل نسبة املار من املنخل ٪ ٠,٣تنقص بواقع 

 .)٪٠,٣ ± ( املعتمدة التصميمية العملخلطة صيغةيف 

 صيغةت هي القيمة احملددة يف احلدود العليا والدنيا احملددة يف املواصفا: حمتوى املادة اإلسفلتية .٢
ىل  إ املعاد تدويرهاإلسفليتنسبة مادة الرصف  + ١( × ٠,٤ ± املعتمدة  التصميمية العملخلطة

 .٪٠,١٠ إىل أقرب اً مقرب)إمجايل اخللطة

 من اخللطة، فإن ٪٣٠تساوي   املعاد تدويرهاإلسفليتكانت نسبة مادة الرصف  إذا: مثال
 ٪٠,٥٢= ١,٣٠×٠,٤:  يكون كالتايلاإلسفلتيمة احملددة لنسبة التفاوت املسموح به عن الق

 التصميمية  العملخلطة صيغةلاملعتمدة نسبة إسفلت ضمن القيمة وهلذا، جيب استعمال 
 ).٪٠,٥ ±(املعتمدة 

 خلطة احلد األدىن املسموح به يساوي درجة الغرز احملددة بصيغة: درجة غرز الرابط اإلسفليت .٣
 .وحدة) ١٥± (ة عشرةعتمدة مضافاً إليها أو مطروحاً منها مخس التصميمية املالعمل

 :ضبط حركة املرور  ٧-٢-٩

جيب على املقاول اختاذ اإلجراءات الفعالة للسماح حبركة املرور بشكل مأمون أثناء عبور 
 .العامة  من هذه املواصفات)٧-٥-٨( البندكما هو حمدد يف  الرصف املدورمناطق عمليات 
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 :ألعمالقبول ا  ٨-٢-٩

 بالقيام اخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على الساخنجيب على املقاول ضبط جودة أعمال 
بكافة اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة 

 .ملتطلبات اجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

ضبط وجيب على الوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ إجراءات 
 اجلودة بالطريقة الصحيحة، إما باإلشراف املباشر على تنفيذ إجراءات ضبط اجلودة، أو بتنفيذ إجراءات

تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ 
ابع عشر من هذه والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم الس

 . العقد األخرى اخلاصة خالف ذلكاملواصفات العامة، ما مل حتدد املواصفات ووثائق

 : اجلودةضبط  ١-٨-٢-٩

جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتائج ورسم 
 على االختباراتألدىن من  ينفذ احلد اأنعلى املقاول جيب كما  ،بيانات اجلودة للخواص احلرجة

 .)٣-٢-٩(كما هو موضح يف اجلدول رقم خلطات اخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على الساخن 

جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيب على املقاول 
 . العامة من هذه املواصفات)١-١-١٧(تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

 : اجلودةالتأكد من  ٢-٨-٢-٩

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت 
 وفحص العمل املنفذ لكل اخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على الساخنإشرافها املباشر باختبار مواد 

 .ة السابق)١-٨-٢-٩( الفقرةض بنود ضبط اجلودة احملددة يف أو بع

كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك السجالت إحصائياً 
بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حمدد يف القسم السابع عشر 

رب املقاول ومعداته وجهازه الفين  وحيق هلا كذلك الكشف على خمت،من هذه املواصفات العامة) ١٧(
وطرق الفحص واالختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين للمقاول ومعداته وجهازه 

 .الفين ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

 :القياس  ٩-٢-٩

 رة باخللط على الساخن باألمتار املكعبةجيب قياس كمية كل طبقة من الرصف باخلرسانة اإلسفلتية املدو
 دكها حىت وبعد وضعهااملقبولة فنياً،  ولألعمال املنفذة، أو حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة
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  الساخناخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط علىإجراءات ضبط اجلودة ألعمال ): ٣-٢-٩(رقم اجلدول 

 االختبارطريقة  اخلصائص العمل
موقع 
 أخذ
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 الرابط اإلسفليت
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 

 .املصدر
 ١-٢-٧اجلدول رقم 

 الركام اجلديد
اختبارات متطلبات 

 النوعية
اختبارات من كل مصدر عند بداية ) ٣(ثالثة 

 .ريد وكلما تغري املصدرالتو
متطلبات النوعية يف 

 ١-٣-٧اجلدول رقم 
عامل تليني 
 اإلسفلت

اختبارات متطلبات 
 النوعية

شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 
 .املصدر

١-٢-٩اجلدول رقم 

 AASHTO الركام املسترجع
T-27 

اختبارات من كل مصدر عند بداية ) ٣(ثالثة 
 .لما تغري املصدرالتوريد وك

 ٢-٢-٩البند 
 )الرصف املسترجع(

 مواد احلشوة
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 

 .املصدر
٢-٣-٧اجلدول رقم 

املواد األولية

املركبات 
الكيماوية 
 واحملسنات

اختبارات متطلبات 
 النوعية

 املصدر

شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 
 .املصدر

 متطلبات وثائق العقد

 AASHTO تدرج الركام
T-164/ T-27

متطلبات اخللطة 
 التصميمية

نسبة املادة 
اإلسفلتية يف 
 اخللطة

AASHTO 
T-164/ T-170

طن يتم إنتاجه أو ) ٥٠٠(مخسمائة  لكل اختبار
متطلبات اخللطة  عمل يوم أيهما أقل

 يةالتصميم

لزوجة املادة 
 اإلسفلتية

AASHTO 
T-201 

متطلبات اخللطة 
 التصميمية

املواد أثناء 
 االستعمال

درجة غرز املادة 
 اإلسفلتية

AASHTO 
T-49 

 يف املوقع

طن يتم إنتاجها ) ٥٠٠٠(مخسة آالف  لكل اختبار
متطلبات اخللطة  أو عمل يوم أيهما أقل

 التصميمية

 ASTM درجة الدك
D2726 

متر ) ١٠٠٠(ارها ألف  مقد لكل وحدةاختبار
 مربع أو إنتاج يوم أيهما أقل

 ٨-٦-٥-٨الفقرة 

 ASTM السمك
D3549 

متر مربع، أو إنتاج ) ١٠٠٠(ألف  لكل اختبار
 يوم أيهما أقل

 ٦-٦-٥-٨الفقرة 
 الطريق

استواء الطبقة 
 السطحية

قياس وعورة 
الطريق أو القدة 
 املستقيمة

 يف املوقع
قياسات بالقدة املستقيمة أو جهاز ) ٥(مخس 

) ١٠٠٠(ياس الوعورة لكل يوم عمل أو ألف ق
 .متر طويل أيهما أقل، لكل حارة مرور

 ١٠-٦-٥-٨الفقرة 

 اإلهناء
املناسيب واألبعاد 
وامليول واالستواء

 يف املوقع وثائق العقد
 متر أو مخسة مقاطع كل ٢٥مقطع عرضي كل 
 . متر مربع أيهما أكثر١٠٠٠

 متطلبات وثائق العقد
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 ، اخلاصةة ضمن اخلطوط واملناسيب والسمك احملددة يف املخططات أو يف املواصفاتالكثافة املطلوب
ملساحات الرصف املوضوعة خارج احلدود املسموح   الزائد أوللسمكقياس  وسوف لن يتم إجراء أي

 .ا

لاإلسفلتيةادة أو امل اإلسفلتيةادة املل جيب أن حتمعلى أعمال إنشاء رصف اخلرسانة ة املعد 
 على ذلك اً يكن منصوصما ملسفلتية املدورة باخللط على الساخن وال جيوز قياسها بصورة منفصلة اإل

 وعندما تكون هذه املواد مدرجة ، يف املواصفات اخلاصة وتكون مدرجة يف جدول الكمياتاًحتديد
 .كبنود منفصلة يف جدول الكميات وحمددة يف املواصفات اخلاصة فإنه جيب قياسها باللتر

ألغراض التوثيق فقط وليس ألغراض اإلسفليت املخلوط على الساخن  التلينيقياس عامل  بجي
 . يف جدول الكميات يف املواصفات اخلاصة ومذكوراً عليه حتديداً ما مل يكن منصوصاًالدفع

 اإلسفلتيةواد احلشوة املعدنية واملواد الكيماوية املضافة واملعدالت مل وكذلك احلال بالنسبة
على بند باعتبارها حمملة  (JMF) خلطة العمل التصميميةتخدمة من قبل املقاول الستيفاء متطلبات املس

وعندما تكون هذه البنود مدرجة  ،أعمال إنشاء رصف اخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على الساخن
 . أو الطنكيلوغرامالبصورة منفصلة يف جدول الكميات فإنه جيب قياسها باللتر أو 

جيب قياس الطبقة التأسيسية، وفقا ملا هو حمدد يف ند تنفيذ طبقة تأسيسية أو طبقة لصق، ع
 . وال تقاس طبقة اللصق اإلسفلتية ألغراض الدفع، من هذه املواصفات العامة)٣-٨(الفصل 

 :الدفع  ١٠-٢-٩

 وحدةل بسعر الوحدة املعدل، للمتر املكعب، لك جيب الدفع بسعر الوحدة احملدد يف العقد، أو
 كما ورد أعاله ةمقاس، وما يتعلق ا من بنود املدورة باخللط على الساخن ونوع من اخلرسانة اإلسفلتية

 .املدرجة يف جدول الكمياتو يف البند السابق

 عن تأمني األيدي العاملة واملواد  تاماًهذا وجيب أن تشكل تلك األسعار والدفعات تعويضاً
 مجيع أعمال إنشاء الرصف باخلرسانة اإلسفلتية إلجنازبنود األخرى الالزمة واملعدات واألدوات ومجيع ال
 ).٤-٢-٩(، ويتم الدفع مبوجب البند املبني يف اجلدول املدورة باخللط على الساخن

 

 اخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على الساخنجدول كميات بنود أعمال ):٤-٢-٩(رقم اجلدول 

 القياسةوحد نوع العمل  البندرقم

 متر مكعب____والتدرج ___ خرسانة إسفلتية مدورة على الساخن من الصنف  ١-٢-٩
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 )Cold-Mix Recycling (:على الباردالتدوير باخللط   ٣-٩

 :وصف العمل  ١-٣-٩

  ،هذا العمل من توريد وتنفيذ خلطات إسفلتية حتتوي على مواد رصف إسفليت مسترجعتألف ي
إلسفليت املسترجع للحجم املناسب وتوريد الركام اجلديد واملادة اإلسفلتية ويشمل تفتيت الرصف ا

أو عامل تليني اإلسفلت القدمي وخلط تلك املواد ونقلها وفردها على /، و)مستحلبة أو غري مستحلبة(
 املدورة ذه الطريقة إلنشاء طبقات األساس اإلسفلتية طبقات الرصف وتستخدم ،سطح جمهز ودكها

 وجيب محاية هذه الطبقات مبعاجلة إسفلتية أو طبقة سطحية من ،ملوقع أو يف مواقع أخرىيف نفس ا
 : وهناك طريقتان لتنفيذ هذا العمل مها،اخلرسانة اإلسفلتية

 وتستخدم هذه الطريقة يف الطرق ذات :التدوير باخللط على البارد يف املوقع .١
 .ة البعيدة عن اخلالطات املركزيةاألحجام املرورية املتدنية أو يف طرق املناطق النائي

 وتستخدم هذه الطريقة عندما يتطلب :التدوير باخللط على البارد يف خالطة مركزية .٢
 العمل معدالت إنتاج كبرية أو حتكم دقيق باخللطة التصميمية

 :املواد  ٢-٣-٩

املسترجع  اخللطة اإلسفلتية املخلوطة على البارد واحملتوية على الرصف اإلسفليت ققجيب أن حت
 من هذه )٣-٧( والفصل )٢-٧(متطلبات مواد اخللطات اإلسفلتية الباردة الواردة يف الفصل 

 :ما يليوأن تشتمل ،  ذلك على خالف املواصفات اخلاصة ووثائق العقدنصت ما مل ،املواصفات العامة

مجيع حبيباته حبيث متر : (RAP)املسترجع  جيب تفتيت الرصف اإلسفليت: الرصف اإلسفليت املسترجع
 .اًميليمتر) ٣٧,٥( مقاسه سبعة وثالثون ونصف منخلباملائة من ) ١٠٠(بنسبة مائة 

 عندما تنص املواصفات اخلاصة أوتتطلب صيغة خليط العمل إضافة ركام جديد: املضاف  اجلديدالركام
اجلودة متطلبات الكسر و (RAP) سترجعالرصف اإلسفليت املمواد مع  عند مزجه  حيققأن  جيبفإنه

 .بنسبة تضمن احلصول على التدرج املستهدفستهدفة، وجيب إضافته طبقة املالالالزمة إلنتاج 

أنواع ودرجات املواد من اإلسفلت السائل أو املستحلب اإلسفليت من جيب أن تكون : املواد اإلسفلتية
 )أ٢-٢-٧(  رقمولاديف اجل طابقة للدرجة املبينة يف املواصفات اخلاصة واملتطلبات احملددةاملاإلسفلتية 
 .العامة  يف هذه املواصفات)٥-٢-٧(إىل رقم 

 مطابقاً )Softening Agent( تليني اإلسفلت القدمي جيب أن يكون عامل :عامل تليني اإلسفلت
جيب تقدمي كما  ،كما هو حمدد يف املواصفات اخلاصة  أو)٢-٢-٩(للمتطلبات املدرجة يف اجلدول 

 . التلينيادات املطابقة مع كل شحنة من عاملوشه االختباراتتقارير 
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 :اإلسفلتية املدورة على البارد اخلرسانة تصميم  ٣-٣-٩

 :خلطة العمل التصميميةصيغة   ١-٣-٣-٩

. )١-٣-٢-٩( قرةفة العمل التصميمية الواردة يف ال نفس إجراءات اقتراح صيغة خلطإتباعجيب 
اليت تؤكد االختبارات  اليت يقترح اتباعها وبيانات التنفيذ  يقدم إىل املهندس طريقةأنوجيب على املقاول 

 . مطابق لكافة املتطلبات احملددة من حيث الكسر والتدرج واجلودةالركامأن 

 : التصميمية العملخلطة صيغةقبول   ٢-٣-٣-٩

باخللط على البارد املدورة  اإلسفلتية للخلطة التصميمية  العملصيغة خلطةتتم مراجعة وقبول 
 .هذا القسم من )٢-٣-٢-٩( قرةفلل قاًوف

 :املعدات  ٤-٣-٩

 العمل ضمن الفترة إلجناز النوع الصحيح من املعدات وباألعداد الكافية توفريجيب على املقاول 
، على أن تشمل املعدات  لربنامج العمل الذي وضعه املقاول ووافق عليه املهندساحملددة يف العقد وطبقاً

 .هذا القسممن  )٤-٢-٩(رقم تلك املبينة يف البند 

 :حدود األحوال اجلوية  ٥-٣-٩

 أو أثناء هطول األمطار باخللط على البارد املدور اإلسفليت الرصفجيب عدم خلط أو وضع 
، أو هبوب العواصف الترابية أو الرملية، وعندما تكون عندما تكون احلالة اجلوية منذرة طول األمطار

عندما حتول األحوال اجلوية دون حتقيق  درجات مئوية أو) ٥(ن مخس درجة احلرارة احمليطة أقل م
 .املعتمدة يف املواصفات املبينة  اخللط والفرد والدكمتطلبات

 :اإلنشاء  ٦-٣-٩

 وختطيط حدودها من قبل بدقة ا مساكاهتوقياسا تدويرهملساحات اليت يراد اجيب حتديد مواقع 
ل عملية اإلنشاء تفتيت أو تكسري الرصف القدمي املراد تدويره،  وتشم،املهندس مباشرة قبل البدء بالعمل

 .وخلط املواد املسترجعة مع املواد اإلسفلتية وعامل التليني وفردها على الطريق، ودك املواد املخلوطة

 :التفتيت  ١-٦-٣-٩

 لتفتيت الطريقة املقترحة املشرف قبل البدء بالعملعلى املقاول أن يقدم إىل املهندس جيب 
)Pulverizing( التلينيأو عامل /السطح اإلسفليت احلايل وإضافة الركام اجلديد واملواد اإلسفلتية و 

جيب على املقاول تفتيت أو  ،باخللط على البارد الرصف املدور وإاءوطريقة اخللط والوضع والدك 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٣٥٨         اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 
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 من الركام وإضافة أية كمية جديدة حيتاج إليهاللحجم املطلوب  طبقة الرصف احلالية تكسري
 .حسب صيغة خلطة العمل التصميمية املعتمدةواإلسفلت 

 بطبقة األساس السفلية غري باختالطها اليت تتعرض للتلوث املسترجعةجيب عدم قبول املواد 
 ويف حال حصول مثل هذا ،املعاجلة أو مبواد طبقة القاعدة أو بالطني أو الطمي أو أية مادة ضارة أخرى

ة  مبواد جديدة من نوعيواستبداهلا املهندس، جيب التخلص من املواد امللوثة التلوث، حسبما يقرره
 .معتمدة وذلك على نفقة املقاول

 :لطاخل  ٢-٦-٣-٩

والركام املدور بشكل منتظم مع الرصف اإلسفليت  التلينيأو عامل /جيب خلط املواد اإلسفلتية و
 : الطرق التاليةبإحدى

 السطح اإلسفليت على البارد، ستفتتيف اآللة اليت  التلينيأو عامل /وضع املادة اإلسفلتية و .١
 توضع بشكل منتظم أن القطع، بشرط أسنانوذلك كجزء من السائل املستخدم يف تربيد 

 .ك مزج تام ومتجانس جلميع املوادعلى امتداد عرض القطع وأن ينتج عن ذل
قادرة على خلط أكوام  متنقلةمن خالل خالطة  التلينيأو عامل /وضع املادة اإلسفلتية و .٢

 . جانب الطريق مع مواد أخرى على)RAP(املدور الرصف اإلسفليت 
فرادة تكون قادرة على خلط خالطة ومن خالل  التلينيأو عامل /إضافة املادة اإلسفلتية و .٣

 .يف وضعه النهائي اجلاهز للدك املدور اإلسفليت الرصفووضع 
 تتكون من جمموعة متواصلةالبارد يف عملية باخللط على املدور  اإلسفليت الرصفإنتاج  .٤

 على البارد، وكسارة متنقلة حممولة على مقطورة تفتيتمترابطة من األجهزة تضم جهاز 
وخالطة على البارد حممولة على مقطورة وفرادة وسيور لنقل املواد من جهاز التفتيت إىل 

 وبالكمية  بشكل متساٍوفرده  وعند احلاجة إىل ركام جديد، فإنه جيب،ومعدات الدك الفرادة
 . آلة التفتيتأماموذلك على سطح الطريق املهندس اليت يوافق عليها 

املقرر ات الكمي عملية اخللط جيب أن تكون دقيقة من حيث الطريقة املتبعة، فإنكانت  وأياً
 وجيب أن توفر ،والركام املسترجعإىل الرصف اإلسفليت  التلينيأو عامل /إضافتها من املادة اإلسفلتية و

 .إمكانية إنتاج خلطة مطابقة للمواصفات

لتسهيل عملية اخللط  املدورعندما يأمر املهندس بذلك، جيب إضافة املاء إىل الرصف اإلسفليت 
يف نفس الوقت الذي تضاف فيه املواد   وجيوز إضافة املاء قبل أو،املتجانس مع املواد اإلسفلتية

 .ملهندساإلسفلتية، حسب ما يوافق عليه ا
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 :الدكالفرد و  ٣-٦-٣-٩

مداحل مطاطية أو باستعمال الرصف اإلسفليت املدور املخلوط واملفرود على الطريق جيب دك 
من  كحد أدىن ئةابامل) ٩٦( وتسعني ستةتصل كثافة املادة املدكوكة إىل عادية أو هزازة حىت حديدية 

 .(ASTM D 2726) قمحسب املواصفة ر) عينات مارشال(ة يالعينات املخربكثافة 

أيام ) ٣(دة ثالثة مل، جيب تركها لتنضج وتتصلب املدورةوبعد االنتهاء من فرش ودك اخللطة 
 يطلب أن وجيوز للمهندس ،على األقل لتخفيض حمتوى الرطوبة فيها قبل وضع طبقة السطح العليا

 تلف أو  وأي،طار تبلل اخللطة من جراء هطول األمة والتصلب يف حاللإلنضاج من الوقت اًمزيد
املقاول وعلى نفقته اخلاصة وبالكيفية اليت  جيب أن يتم إصالحه بواسطةاملدورة ضرر يصيب اخللطة 

 . املهندسيوافق عليها

 : السطحاستواء  ٤-٦-٣-٩

أمتار على ) ٤(ربعة أوضع قدة استقامة طوهلا جناز عمل يوم يتم فحص استواء السطح بإبعد 
  للقدة والسطح املنفذوقياس أكرب فرق بني السطح السفلي،  ومتعامدة معهورالسطح املنجز مبوازاة احمل

 .اتميليمتر) ٦( ستة عنوجيب أال يزيد هذا الفراغ   متجاورتني،بني أي نقطيت متاس

 :حركة املروريف  التحكم  ٧-٣-٩

مليات  أثناء عبور مناطق عآمنةعلى املقاول اختاذ اإلجراءات الفعالة جلعل حركة املرور  جيب
 .العامة  من هذه املواصفات)٧-٥-٨( البندحسبما هو حمدد يف التدوير 

 :قبول األعمال  ٨-٣-٩

البارد بالقيام اخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على جيب على املقاول ضبط جودة أعمال 
مال املنفذة بكافة اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألع

 .ملتطلبات اجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

وجيب على الوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ إجراءات ضبط 
اجلودة بالطريقة الصحيحة، إما باإلشراف املباشر على تنفيذ إجراءات ضبط اجلودة، أو بتنفيذ 
إجراءات تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على 
مستوى التنفيذ والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع 

 . العقد األخرى اخلاصة خالف ذلكعشر من هذه املواصفات العامة، ما مل حتدد املواصفات ووثائق
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 : اجلودةضبط  ١-٨-٣-٩

جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتائج ورسم 
 على خلطات االختبارات ينفذ احلد األدىن من أنعلى املقاول  جيب ،بيانات اجلودة للخواص احلرجة

 كما هو موضح يف اجلدول ،نتاج لكل يوم من أيام اإلالبارداخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على 
 .)١-٣-٩(رقم 

وجيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيب على 
 . من هذه املواصفات العامة)١-١-١٧(املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

 : اجلودةالتأكد من  ٢-٨-٣-٩

 جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من
وفحص العمل املنفذ لكل أو البارد اخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على إشرافها املباشر باختبار مواد 

 .ة السابق)١-٨-٣-٩( فقرةبعض بنود ضبط اجلودة احملددة يف ال

 اجلودة ومقارنة تلك السجالت إحصائياً كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط
بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حمدد يف القسم السابع عشر 

 وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفين وطرق ،من هذه املواصفات العامة
ا للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين للمقاول ومعداته وجهازه الفين الفحص واالختبار والتنفيذ اليت يتبعه

 .ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

 :القياس  ٩-٣-٩

باملتر   لألعمال املنفذة واملقبولة فنيا،باخللط على البارد املدور اإلسفليت الرصفجيب قياس طبقة 
  والسمكضمن اخلطوط واملناسيب  بعد الوضع والدكاصة،تنص عليه املواصفات اخلكما أو املكعب 

كما جيب عدم إجراء أي قياس  اخلاصة، يف املواصفات ةاملبينة أو احملددة على املخططات أو احملدد
 ٠للمواد املوضوعة خارج احلدود املسموح ا

غراض ألغراض التوثيق فقط وليس أل البارداإلسفليت املخلوط على  التلينيقياس عامل  جيب
 . يف جدول الكميات يف املواصفات اخلاصة ومذكوراً عليه حتديداً ما مل يكن منصوصاًالدفع
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 اردالباخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على إجراءات ضبط اجلودة ألعمال ): ١-٣-٩(رقم اجلدول 

 االختبارطريقة  اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 املادة اإلسفلتية
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما 

 .تغري املصدر
 أ٢-٢-٧اجلداول رقم 

 ٥-٢-٧إىل رقم 

 الركام اجلديد
اختبارات متطلبات 

 النوعية
اختبارات من كل مصدر عند ) ٣(ثالثة 

 .بداية التوريد وكلما تغري املصدر
متطلبات النوعية يف 

 ١-٣-٧اجلدول رقم 

عامل تليني اإلسفلت
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما 

 .تغري املصدر
 ١-٢-٩اجلدول رقم 

املواد 
 األولية

 AASHTO الركام املسترجع
T-27 

 املصدر

اختبارات من كل مصدر عند ) ٣(ثالثة 
 .بداية التوريد وكلما تغري املصدر

 ٢-٣-٩د البن
 )الرصف املسترجع(

 AASHTO تدرج الركام
T-164/ T-27 

متطلبات اخللطة 
املواد أثناء  التصميمية

نسبة املادة اإلسفلتية االستعمال
 يف اخللطة

AASHTO 
T-164/ T-170 

 املوقع
متر ) ٢٠٠٠(ألفي  لكل )٢(اختباران 

إنشاؤها أو عمل من كل طبقة يتم مربع 
 يوم من اإلنتاج

ات اخللطة متطلب
 التصميمية

 ASTM درجة الدك
D 2726 

 متر مربع) ١٠٠٠(ألف  لكل اختبار
 الفقرة

٣-٦-٣-٩ 

 ASTM السمك
D 3549 

 الطريق متطلبات وثائق العقد متر مربع) ١٠٠٠(ألف  لكل اختبار

استواء الطبقة 
 السطحية

قياس استواء السطح

 يف املوقع

وم طريقة القياس بالقدة املستقيمة لكل ي
 عمل

 الفقرة
٤-٦-٣-٩ 

 اإلهناء
املناسيب قياس 

األبعاد واملناسيب 
 وامليول واالستواء

 يف املوقع وثائق العقد
 متر أو مخسة ٢٥مقطع عرضي كل 

 مربع أيهما أكثر متر ١٠٠٠مقاطع كل 
 متطلبات وثائق العقد

 

 :الدفع  ١٠-٣-٩
بسعر  أو سعر الوحدة يف العقد بطريقة مقبولة بةجيب أن يتم الدفع عن كمية العمل املنجز

وكما هو حمدد يف جدول يف البند السابق  أعاله كما ورد الوحدة املعدل للمتر املكعب، مقاساً
 عن تأمني األيدي العاملة واملواد  تاماً هذه األسعار والدفعات تعويضاًاعتبارهذا وجيب  ،تالكميا

 املدور اإلسفليت الرصف مجيع أعمال إنشاء ازإلجنواملعدات واألدوات ومجيع البنود األخرى الالزمة 

 ).٢-٣-٩(، ويتم الدفع مبوجب البند املبني يف اجلدول باخللط على البارد
 البارداخلرسانة اإلسفلتية املدورة باخللط على جدول كميات بنود أعمال ): ٢-٣-٩(رقم اجلدول 
  القياسوحدة نوع العمل  البندرقم

 متر مكعب ة على الباردخرسانة إسفلتية مدور ١-٣-٩
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