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  القسم العاشر

  املعاجلات اإلسفلتية
  :عـام  ١- ١٠

دام اإلسفلت أو خلطات  وتنفيذ املعاجلات السطحية باستخ املوادالقسم توريديشمل هذا 
 متطلبات توي على وحي،ميليمتراً) ٢٥( مخسة وعشرين عناإلسفلت والركام بطبقة ال يزيد مسكها 

توفر املعاجلات  ،املواد واملعدات املستخدمة يف تنفيذ املعاجلات السطحية اإلسفلتية وطرق التنفيذ
ويتم إعداد مواد املعاجلات السطحية يف  ، اإلنشائيةهقدرتتزيد من السطحية محاية سطح الطريق دون أن 
  .خالطات مركزية أو على الطريق مباشرة

طبقة سطحية ختامية للطرق ذات  :وتستخدم املعاجلات السطحية اإلسفلتية لألغراض التالية
مركبة يف اليوم، طبقة سطحية ختامية للطرق يف ) ١٠٠( األقل من مائة ،األحجام املرورية املتدنية

ئية اليت يصعب فيها توفري خلطات اخلرسانة اإلسفلتية، توفري طبقة إسفلتية مؤقتة على طبقة املناطق النا
أساس جديدة، توفري سطح إسفليت مقاوم لالنزالق، توفري طبقة الصقة بني طبقات الرصف اإلسفلتية 

ية السطح وجتديد حيو، توفري طبقة عازلة للماء فوق الطبقة السطحية للطريق، )طبقة اللصق اإلسفلتية(
  : وتشمل املعاجلات السطحية يف هذا القسم ما يلي،لغباراتثبيت القدمي وإغالق التشققات و

جيب تنفيذها باستخدام املواد وطرق التنفيذ الواردة : )Prime Coat( الطبقة التأسيسية اإلسفلتية .١
 . من هذه املواصفات العامة)٣-٨(يف الفصل 

جيب تنفيذها باستخدام املواد وطرق التنفيذ الواردة يف  :)Tack Coat( طبقة اللصق اإلسفلتية .٢
 . من هذه املواصفات العامة)٤-٨(الفصل 

 .)Single and Multiple Surface Treatment(واملتعددة  املفردةاملعاجلة السطحية اإلسفلتية  .٣
 .)Slurry Seal/Micro-surfacing( الرقيقة واملعاجلات السطحية املالط اإلسفليت .٤
 .)Fog Seal(  الضبايب العازلالغطاء .٥

  :املعاجلة السطحية اإلسفلتية املفردة أو املتعددة  ٢-١٠

  :الوصف  ١-٢-١٠

 املادة اإلسفلتية وطبقة من نتاج غربلةمن متعددة أو  وضع طبقة مفردة الفصليشمل هذا 

 ا السطح هذسطح قوي ونظيف وقادر على حتمل املرور املتوقع عليه، وقد يكونعلى املكسر الركام 
  .الركامية أو أسطح الطرق القائمةساس األطبقة  طبقة ما حتت األساس أو
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  :واداملـ  ٢-٢-١٠

استخدامها يف خلطات املعاجلات السطحية املقرر جيب أن تكون املادة اإلسفلتية : املواد اإلسفلتية
  :ملواصفات اخلاصة، على أن يكون منصوصاً عليها يف ااملفردة أو املتعددة من أحد األنواع التالية

، أو ٦٠/٧٠ أو ٤٠/٥٠ العادي أو احملسن على أن يكون من صنف الغرز اإلسفلت الصلب .١
حبيث يتوافق مع متطلبات النوعية الواردة يف  أي صنف آخر تنص عليه املواصفات اخلاصة،

 وعند استخدام احملسنات جيب أن حتقق ، من هذه املواصفات العامة)١-٢- ٧ (اجلدول
 .من هذه املواصفات العامة )٤-٢-٧(نوعية الواردة يف البند متطلبات ال

 حسب متطلبات النوعية الواردة يف اجلدول RC-800 التطايراإلسفلت السائل من النوع سريع  .٢
          حسب املتطلبات الواردة يف اجلدول رقم RC-4 أو من الصنف ،)أ٣-٢-٧(رقم 

 . من هذه املواصفات العامة)ب٣-٢- ٧(

 حبيث تتوافق مع متطلبات النوعية الواردة يف  CRS-2 أوRS-2 اإلسفليت من األنواع املستحلب .٣
 . من هذه املواصفات العامة)٧-٢-٧( ورقم )٤-٢-٧(اجلداول رقم 

 نوع حتديد  تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى على خالف ذلك،ما مل، جيب: الركام
جلات السطحية املفردة أو املتعددة من التدرجات الواردة يف الركام املراد استخدامه يف خلطات املعا

الصنف رقم  ()١-٣-٧(حبيث حتقق متطلبات النوعية الواردة يف اجلدول رقم  )٧-٣-٧(اجلدول رقم 
 .من هذه املواصفات العامة) ٨

صفات  من هذه املوا)٤-٣-٧(جيب أن حتقق متطلبات النوعية الواردة يف البند : مادة احلشو املعدنية
 .العامة

تستخدم أي من املواد التالية لتحسني  ):Pre-coating Aggregates(مادة الطالء األويل للركام 
من  باحلجم ةباملائ )١ (واحدتتم إضافتها بنسبة حوايل  الركام باملادة اإلسفلتية على أن التصاقمستوى 

 :املادة اإلسفلتية املستخدمة يف املعاجلة

سائل السفلت اإلأو ) MC (التطايرسفليت مثل اإلسفلت السائل متوسط املواد ذات األساس اإل .١
لاللتصاق حمسنة هز يف املصفاة بشكل خاص وقد يشتمل على مادة الصقةا. 

 أو  ناتج التقطريمنتكون مذابة يف زيت بترويل وتشمل مادة الصقة : املواد ذات األساس الزييت .٢
 .الكريوسني أو املاء
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 ٣٦٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : السطحية اإلسفلتيةاتلمعاجلتصميمية لاخللطة ال  ٣-٢-١٠

  : التصميميةصيغة خليط العمل  ١- ٣-٢-١٠

لمعاجلة جيب على املقاول أن يقوم بتجهيز تقرير فين مفصل حيتوي على الصيغة املقترحة ل
) ٣٠(وتقدميه للوزارة للموافقة عليها قبل ثالثني ) Job Mix Formula( املفردة أو املتعددة اإلسفلتية

قرير ما تاخلاصة باملوقع، على أن يشمل هذا الإنتاج مواد املعاجلة السطحية اإلسفلتية على األقل من يوماً 
 :يلي كحد أدىن

 .مصدر أو مصادر وخواص وتدرجات الركام املراد استخدامه .١
 .مصدر أو مصادر وخواص املواد اإلسفلتية املراد استخدامها .٢
كام بأنواعه ملتطلبات املواصفات موقعة وخمتومة من أصل نتائج االختبارات اليت تثبت مطابقة الر .٣

 .املقاول
أصل نتائج االختبارات اليت تثبت مطابقة املادة اإلسفلتية ملتطلبات املواصفات موقعة وخمتومة  .٤

 .من املقاول
 .إنتاج مواد املعاجلة السطحية اإلسفلتيةالتاريخ املقترح لبداية  .٥
 .فيذالتنيف بيان باملعدات اليت سوف تستخدم  .٦
 . لتجريبهامواد املعاجلة السطحية اإلسفلتيةتأمني الكميات الكافية من  .٧

 متكني مندويب الوزارة من الوصول إىل مواقع ختزين املواد ومعامل اإلنتاج  على املقاولجيب
 .تاألوقا يف كافة والتنفيذ وأخذ العينات وإجراء االختبارات

  :صميميةخلطة العمل التإجراءات قبول صيغة   ٢- ٣-٢-١٠

  : والبت يف قبوهلا أو رفضها حسب اخلطوات التالية التصميميةالعمل خلطة تتم مراجعة صيغة

  .مع مجيع ملحقاا كما هو موضح يف البند السابقصيغة خلطة العمل التصميمية يقدم املقاول  .١
ومات للتأكد من احتوائها على مجيع املعلصيغة خلطة العمل التصميمية  مبراجعة الوزارةقوم ت .٢

) ٧(ميع املعلومات املطلوبة، تعاد إىل املقاول خالل سبعة جل تضمنها عدم ة ويف حال،املطلوبة
 .أيام الختاذ الالزم حياهلا ومعاودة تقدميها

تشتمل على مجيع املعلومات املطلوبة ولكنها مل تطابق صيغة خلطة العمل التصميمية كانت  إذا .٣
) ١٤(دم قبوهلا بل تعاد إىل املقاول خالل أربعة عشر  عالوزارةاملتطلبات احملددة، جيب على 

نتاج صيغة جديدة للوزارة إل وتقدمي بإعداد على املقاول يف هذه احلالة أن يقوم وجيب ،يوماً
 .مواد املعاجلة السطحية اإلسفلتية حبيث تكون مطابقة للمتطلبات احملددة
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 ٣٦٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

على أساس إنتاج اليوم األول من  يقللتطبصيغة خلطة العمل التصميمية  يتم التحقق من قابلية .٤
العمل من حيث التنفيذ، وال يسمح للمقاول البدء بالتنفيذ قبل موافقة املهندس اخلطية على 

 وحتققه من إمكانية تنفيذها طبقاً للمواصفات على أساس إنتاج صيغة خلطة العمل التصميمية
 .اليوم األول

ا يف التكسري والغربلة أو املزج أو التشوين عن عهاتبجيب إال جيوز للمقاول تغيري الطرق اليت 
صيغة خلطة العمل وال يسمح بإجراء تغيريات يف  ، املعتمدةصيغة اخللطة التصميميةالطرق املتبعة يف 

نتاج مواد املعاجلة إل  خلطة عمل تصميمية جديدةصيغة وإعادة تقدمي اختباربدون إعادة التصميمية 
  .من هذه املواصفات العامة )١-٣-٥- ٨( الفقرةات املبينة يف  للخطوالسطحية اإلسفلتية وفقاً

  :املعدات  ٤-٢-١٠

والطاقم الفين املدرب من املعدات والعدد الكايف  املناسب النوع يوفر أنجيب على املقاول 
 على أن تشتمل هذه املعدات على مكانس آلية من النوع الدوار وعلى فّراداتلتشغيلها وتنفيذ العمل 

 تلك املعدات جيب أن تكونو ، ورشاشات املواد اإلسفلتيةنيومعدات تسخومداحل لركام مناسبة ل
 ضمن الفترة احملددة يف العقد طبقاً  أعمال املعاجلة السطحية اإلسفلتيةإلجنازكافية الطاقة باألعداد وال

  : تقتصر على وال، وجيب أن تشمل هذه املعداتلربنامج العمل الذي وضعه املقاول ووافق عليه املهندس

 :رشاش اإلسفلت  ١- ٤-٢-١٠

 الساخن اإلسفلتستطيع رش يجيب رش املواد اإلسفلتية باستخدام رشاش مركب على شاحنة 
 بضوابط دقيقة تشمل كما جيب أن يكون الرشاش مزوداً ،بانتظام بواسطة ذراع رش قابل للتعديل

تيح يركب على صهريج م احلجم  لتسجيل السرعة ومقياس حرارة ومقياس ضغط وجهاز لقياسمقياساً
 وقبل ، املقدار املطلوب من املواد اإلسفلتية بصورة متجانسة على كامل العرض وباملعدل املطلوبرش

، ويف مجيع األوقات أثناء تنفيذ العمل، فإن على املقاول أن يبني الفصلالبدء بأي عمل حمدد يف هذا 
 تعطي تغطية الرش فتحات تكونانته وتعديله حبيث  صيت، حبضور املهندس، أن ذراع الرش قد متعملياً

ويكون املطلوب ثالثية صحيحة خالية من النتوءات والفراغات، وحبيث تعمل مجيع الفتحات بالشكل 
من ) ٠,٠٨(ئة اممن  يف حدود مثانية تتراوح بدقةرش املادة اإلسفلتية ضبط معدل  على الرشاش قادراً

 .احملدداللتر للمتر املربع من معدل الرش 

 :الفرادات  ٢- ٤-٢-١٠

وقادرة على فرد أو مركبة على قالبات مقطورة الركام ذاتية احلركة  جيب أن تكون فّرادات
  .الركام بصورة متجانسة على كامل عرض املسارات
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 ٣٦٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 :املداحل  ٣- ٤-٢-١٠

زا ومطاطية وميكن زيادة ذايت احلركة وبإطارات اخلفيف نوع ال من املداحلجيب أن تكون  
لكل سنتيمتر من عرض سطح  كيلوغرام) ٤٠(بالتحميل للحصول على وزن ال يقل عن أربعني 

 وجيب أيضاً ،وجيب أن تكون اإلطارات األمامية واخللفية متداخلة وأن تكون اإلطارات عريضة ،التماس
داً إىل  وأن يكون هذا الضغط موح،أن يكون ضغط اهلواء يف اإلطارات مناسباً ومعتمداً بواسطة املهندس

 لقياس ضغط اهلواء يف  مالئماً مقياساًيوفراملقاول أن  وعلى ،درجة معقولة يف مجيع اإلطارات
 .اإلطارات

  :معدالت رش املادة اإلسفلتية  ٥-٢-١٠

 ملا يأمر به املهندس الذي يعني على وجه التحديد املعدالت جيب أن تكون معدالت الرش وفقاً
 )٢-٢-١٠( و)١- ٢-١٠( وتبني اجلداول رقم ،تددة يف املواصفااحملواليت حتقق النتائج املرجوة 

  .مواصفات رش املواد اإلسفلتية والركام حسب املعاجلة السطحية املفردة أو املتعددة
  

  ردةمعدالت رش املواد للمعاجلة السطحية املف): ١-٢- ١٠(اجلدول رقم 

نوع وصنف املادة 
  اإلسفلتية

طبقة املعاجلة مسك 
  )ملم(النهائي 

معدل رش املادة 
  اإلسفلتية

  )تر مربعم /لتر( 

 تدرج الركام
  اجلدول رقم

)٧-٣-٧(  

 الركاممعدل فرد 
 ) متر مربع/كيلوغرام(

RC-800 (RC-4)  ١٨-١٤  ٣  ٢,٠- ١,٥  ١٢  
RS-2, CRS-2  ١٨-١٤  ٣  ٢,٢- ١,٦  ١٢  

RC-800 (RC-4)  ٢٨-٢٠  ٢  ٢,٣- ١,٨  ١٦  
RS-2, CRS-2  ٢٨-٢٠  ٢  ٢,٥- ٢,٠  ١٦  

  

  ددةمعدالت رش املواد للمعاجلة السطحية املتع): ٢-٢- ١٠(اجلدول رقم 

طبقة املعاجلة، حسب صنف 
  املادة اإلسفلتية املستخدمة

طبقة املعاجلة مسك 
  )ملم(النهائي 

معدل رش املادة 
  اإلسفلتية

  )متر مربع /لتر(

 تدرج الركام
  اجلدول رقم

)٧-٣-٧(  

 الركاممعدل فرد 
 )متر مربع/ كيلوغرام(

RC-800 (RC-4)  

  ٢٨-٢٠  ١  ١,٨- ١,١  -  الطبقة األوىل

  ١٦-١٢  ٤  ٢,١- ١,٦  ٢٥  الطبقة الثانية
RS-2, CRS-2  

  ٢٨-٢٠  ١  ١,٩- ١,٢  -  الطبقة األوىل
  ١٦-١٢  ٤  ٢,٣- ١,٨  ٢٥  الطبقة الثانية
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 ٣٧٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :األحوال اجلوية  ٦-٢-١٠

 الترابية أو ية أوال جيوز رش املادة اإلسفلتية أو إجراء عمليات املعاجلة السطحية أثناء العواصف الرمل

ما جيب  ك، الضرر بسطح الطريقإحلاققبل هبوب عاصفة وشيكة من شأا  أثناء هطول األمطار أو
  :مراعاة ما يلي قبل البدء برش املادة اإلسفلتية

  .درجة مئوية فأكثر) ١٥( عشر ةمخس الطقس ودرجة حرارة السطح أن تكون درجة حرارة .١
 وأن تكون االخنفاضدرجة مئوية يف حالة ) ٢٠(قل عشرين  على األاهلواء حرارةأن تكون درجة  .٢

 .كيلومترات يف الساعة) ١٠(سرعة الرياح أقل من عشر 
 .قبل ساعة من حلول الظالم  تغطيتها بنتاج الغربلةباإلمكان مل يكن  ما رش أية مادة إسفلتيةعدم .٣
 تصبح األحوال اجلوية نأ يطلب من املقاول تأخري وضع املادة اإلسفلتية إىل أنوجيوز للمهندس  .٤

 . الطريق مواتيةوأحوال

  : حركة املرورالتحكم يف  ٧-٢-١٠

  املعاجلاتسطحأجيب أن يتخذ املقاول اإلجراءات الفعالة ملنع املرور بكافة أنواعه من استخدام 
  . إىل أن يعطي املهندس املوافقة على استعمال املرور للرصفاإلسفلتية

دليل وسائل التحكم املروري يف مناطق  لاًم حبركة املرور وفقجيب أن تتم مجيع أعمال التحك
عند فتح الطريق اجلاري رصفه و  ،هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

  :فإنه جيب تطبيق املتطلبات اإلضافية التاليةأثناء التنفيذ،  أمام حركة املرور

 املرور العام ومحاية السكان وأصحاب املمتلكات على املقاول ضمان سالمة وراحة حركة .١
وأن يقوم بوضع وصيانة  ،اإلسفلتيةااورة للمشروع أثناء تنفيذ مجيع عمليات املعاجلة السطحية 

 وأن يتخذ اإلجراءات الفعالة ملنع املرور،اإلشارات واحلواجز وغري ذلك من أجهزة ضبط حركة 
 .فترة الالزمة حسب تقدير املهندسلطريق للاملرور بكافة أنواعه من استخدام سطح ا

 الالزمة حلماية حركة املرور والسطح املعاجل اإلرشاد يضع محلة الرايات وسيارات أنعلى املقاول  .٢
 ملخططات التحويل وجيوز السماح بتحويل حركة املرور حول الطريق وفقاً ،باملادة اإلسفلتية

عالمات وغري ذلك من أجهزة ضبط حركة املرور التفصيلية مبا يف ذلك التخطيط واإلشارات وال
 وجيب إنشاء التحويالت بالشكل الصحيح وصيانتها طيلة الفترة اليت ،اليت يوافق عليها املهندس

 وعندما يكون من الضروري توفري معابر للمرور عرب منطقة ،تستخدم فيها من قبل حركة املرور
رب بالرمل بالقدر الذي يوافق عليه املهندس قبل فتح املعاجلة السطحية اإلسفلتية، فإنه جيب رش املع

  .املعرب حلركة املرور
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 ٣٧١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

اآلخرين حىت  وكالئه أو املقاول أو عدم استخدام السطح املعاجل من الطريق بواسطةعلى املقاول  .٣
يقتنع املهندس بان السطح املعاجل لن يلحقه ضرر من جراء حركة املرور ويعطي املوافقة على 

 . للسطح املعاجلاستخدام املرور

  :اإلنشاء  ٨-٢-١٠

  :قي سطح الطرإعداد  ١- ٨-٢-١٠

  :املرصوف أو املعاجلالسطح 

باستخدام اهلواء  األمر اقتضى، وإذا  دوارة آليةمبكانسسابقاً جيب تنظيف السطح احلايل املعاجل 
  . من الغبار واألتربة أو املواد الضارة األخرى متاماً يصبح خالياًأنإىل  املضغوط

 حسب دليل عيوب ،وإصالح وإغالق الشقوق عالية الشدة السطحية احلفرب ترقيع جي
عن وزارة الشئون البلدية ين الصادرصف الطرق اإلسفلتية طبقات رومواصفات صيانة رصفات الطرق 
) ٢( اليت يزيد عمقها عن سنتيمترين اثنني احلفر وإصالح ،هجرية ١٤٢٥و ١٤٢٤ يوالقروية عام

 اليت يكون عمقها احلفر أما ،رسانة إسفلتية من النوع املستعمل لطبقة السطح العلياباستخدام مادة خ
أقل من ذلك، فيتم ترقيعها برش عدة طبقات من املادة اإلسفلتية ونتاج غربلة  سنتيمترين اثنني أو) ٢(

 عملية مإمتا مث وضع طبقة لصق عليها قبل  تاماً واملنخفضات تنظيفاًاحلفرالركام، مع ضرورة تنظيف 
  .أيام على األقل من املباشرة يف املعاجلة السطحية اإلسفلتية) ٧( قبل سبعة إجنازهاالترقيع اليت جيب 

 يف املواصفات اخلاصة، فإنه جيب إعادة حمدداً  على املخططات، أووعندما يكون ذلك مبيناً
-pre( سبقاًتسوية املقطع العرضي للطريق وتقليل عمق املنخفضات من خالل تسوية السطح م

leveling(ًلفصلا ملتطلبات  مبادة اخلرسانة اإلسفلتية املستخدمة لطبقة السطح العليا وفقا )من  )٥- ٨
 مبادة مجيع املساحات اليت مت ترقيعها ومتت تسويتها مسبقاًجيب أن تتلقى  ،هذه املواصفات العامة

تهاء من دكها، معاجلة سطحية بطبقة اخلرسانة اإلسفلتية املستخدمة يف طبقة السطح العليا، وبعد االن
 وترش مبعدل يتراوح ما بني ، من هذا القسم)٤-١٠( حسب الفصل )Fog Seal( ضبابية عازلة خمففة

 . للمادة قبل ختفيفهامن اللتر للمتر املربع) ٠,٥٠-٠,٢٠ (ةباملائ ومخسني ةباملائعشرين 

  :السطح غري املعاجل

 عليه جيب أن يكون السطح الذي ستنفذ ،تية مباشرةقبل عملية الرش األوىل للمادة اإلسفل
 من  وأن يكون خالياًواالرتفاع للتفاوت املسموح به من حيث الدك املعاجلة السطحية اإلسفلتية مطابقاً

  .املواد العضوية واملواد الضارة األخرى
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 ٣٧٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

من هذه  )٤- ٨(و )٣-٨( نيالفصل ملتطلبات اًطبقأو طبقة لصق  ةتأسيسيترش طبقة 
ساعة ) ٤٨(ربعني أ وعند رش طبقة تأسيسية جيب السماح هلا بالتجمد ملدة مثان و،العامة صفاتاملوا

  .على األقل قبل املباشرة يف رش الطبقة الثانية من املادة اإلسفلتية

  :حرارة املواد اإلسفلتية وقت الرش  ٢- ٨-٢-١٠

ضمن احلدود و املهندس  لتعليمات درجة حرارة منتظمة وفقاًإىليتم تسخني املواد اإلسفلتية 
  .)٣- ٢-١٠(رقم الواردة يف اجلدول 

  

  درجات احلرارة املقترحة لرش مواد املعاجلة السطحية): ٣-٢- ١٠(اجلدول رقم 

  )مئويةدرجة (درجة حرارة املادة املرشوشة 
  نوع وصنف املادة اإلسفلتية

  قصوىدرجة   درجة صغرى
 اإلسفلت السائل

RC-800 (RC-4) ١٢٥  ٩٥  
 حلبات اإلسفلتيةاملست

RS-2, CRS-2  ٨٥  ٥٠  
 اإلسفلت الصلب

  ١٣٠  مجيع األصناف
 أو أقل لتنفيذ الطبقة ١٨٠

  الضبابية

  
  

  :معايرة وضبط الرشاش  ٣- ٨-٢-١٠

 واالختباراتيقوم املقاول بإجراء عمليات الضبط جيب أن عند البدء يف العمليات اليومية، 
 املعتمد من املعدل ةباملائ) ٥±(دل الرش، ويف حدود مخسة  معانتظامواحلسابات الضرورية للتأكد من 

 تبليغ وجيب ،على األقل) ٣٠٠( عرض الطريق وعلى طول ثالمثائة متر كامليف مجيع النقاط على 
  .املهندس ذه املعلومات خطياً

 وزوايا ثقوب الرش اإلسفلت ذراع الرش يف رشاش ارتفاع مبعايرة كما يقوم املقاول أيضاً
ة            ملواصف وفقاًأسبوعياًة ية والعرضليملضخة والكشف على معدالت الرش الطووضغط ا

)ASTM D2995(  
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 ٣٧٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :بدء اإلنتاج للمعاجلة السطحية  ٤-٨-٢-١٠

قبل سبعة أيام من البدء يف تنفيذ أعمال املعاجلة السطحية املهندس  إشعارجيب على املقاول 
 بسبب عدم مطابقة العمل إيقافه اإلنتاج عقب ستئنافإعند  كما جيب عليه إشعار املهندس ،اإلسفلتية
  .ت، أو أي سبب آخرللمواصفا

 ، وبعرض مسار واحدمتراً) ١٥٠( ومخسني ةمائجيب على املقاول إنشاء منطقة جتريبية بطول 
 التنفيذ وذلك ة دف التحقق من املعدالت الالزمة للرش وطريقمع حتديد موقع املنطقة التجريبية

باقي املعاجلة السطحية، والتوقف عن لتنفيذ  املعتمدة والدك الرش والفردال املواد وإجراءات باستعم
وتعترب  ، يتم تقييم وقبول كل من املواد واملنطقة التجريبيةأناإلنتاج بعد إنشاء املنطقة التجريبية إىل 

  . من املعاجلة السطحية املنجزة جزءاً فنياًاملناطق التجريبية املقبولة

  :يلالطالء األو  ٥-٨-٢-١٠

 فإن مادة  مبواد ذات قاعدة زيتية، وعندما يكون الطالء جديداًعند طالء الركام طالًء أولياً
الطالء األويل السائلة متيل إىل ختفيف املادة الرابطة املالمسة للركام، كما أن اخنفاض اللزوجة من شأنه 

وحيدث هذا األثر الذي يتفاقم بفعل زيادة مادة الطالء  ، الركامربطأن يقلل من قدرة املادة الرابطة على 
  .األويل، يف العادة لفترة قصرية ميكن أن حيصل أثناءها حالة من عدم الثبات أو التقشر

 السماح هلذه املادة باجلفاف على ، جيب يف عملية الطالء األويلسائلعند استعمال إسفلت 
 جيب أن تتم قبل فترة ال تقل عن ،ن عملية الطالء األويلولتحقيق هذا األمر، فإ الركام قبل استعماهلا

 من التاريخ املقرر الستعمال الركام بشرط أال تتعرض) ٢(وال تزيد عن شهرين اثنني ) ١(أسبوع واحد 
وبالنسبة إىل املواد   ، الركام هلبوب الغبار الذي يقلل من فعالية الطالء األويل للركام)تشوينات( ختزينات
ذوبان بالزيت، فإن اإلجراء املتبع يتمثل يف خلط الكمية املطلوبة من املادة الالصقة باملقدار القابلة لل

أو معجون وعندما تكون املادة الالصقة على هيئة  ،الصحيح من الزيت وذلك بتدويرها داخل صهريج
رد رمبا  ظروف الطقس البا ويف،خلطها هذه املادة قبل إذابةمادة صلبة، فإنه سيكون من الضروري 
 يف الزيت  تاماً ومن الضروري تشتيت املادة الالصقة تشتيتاً،يكون من الضروري تسخني الزيت

  : ما يلي خالل عملية الطالء األويلإتباعجيب  ،بالكامل

 .سائبة حبيث الحتتاج إىل املزيد من التحضري يف املوقع لطالء األويل جاهزة يف براميل أوتوريد مواد ا .١

  .طالء األويل للركام وهو جاف، وأن يتم ختزينه بعد الطالء بعيداً عن الرطوبةأن تتم عملية ال .٢

قد تكون ضارة بالصحة، وهلذا يتعني حيث املواد الالصقة مراعاة أصول السالمة عند التعامل مع  .٣
  وكمامات قفازات ونظارات واقية للعيننيارتداء املواد مع تلكعلى األشخاص الذين يتعاملون 
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 ٣٧٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 كما جيب االلتزام بتعليمات األمان املبينة على العبوات أويف نشرات اجلهة ،وقاتيف كافة األ
  .املصنعة

  .خالل فترة التخزين إذابتهارسب بعد تتبانتظام حىت ال الالصقة حتريك املادة  .٤

 الطالء الالزمة ة، وختتلف كمية ماد بالكامل بطبقة خفيفةمغلفةمجيع حبيبات الركام أن تكون  .٥
كفاءة طرق الطالء األويل وخواص  حسب طبيعة الركام ودرجة يف الالزملتحقيق التغل

 وبشكل ،االمتصاص للركام وكمية الرطوبة والغبار املوجود على الركام ونوع مادة الطالء األويل
 لكل متر مكعب اًلتر) ١٢-٤( إىل اثين عشر أربعة بني كمية مادة الطالء الالزمة تتراوحفإن  عام

  .السائبمادة الطالء األويل يف العادة بشكل خفيف على الركام وترش  ،من الركام

 للتأكد من صحة كمياا ومن نوعيتها اختبارها يف أكوام جيري اًلي طالًء أوليختزين الركام املط .٦
كان من   الركام ملعرفة ما إذااختباروجيب قبل بداية العمل مباشرة،  ،قبل فترة كافية من استعماهلا

  .زيد من الطالء األويل أو أي نوع آخر من املعاجلةالضروري وضع امل

  وذلك بتمرير الركام املكسر حديثاً،ه يف موقع تكسريطالء الركام طالًء أولياًميكن أن يتم 
  .واملغربل يف خالطة مزودة مبادة طالء أويل ذي قاعدة إسفلتية

  :رش املواد اإلسفلتية  ٦-٨-٢-١٠

 وذلك باستعمال إعدادها احملددة وعلى سطوح جرى جيب رش املواد اإلسفلتية باملعدالت
 فوراً جيب تغطيتها ،بالنسبة إىل املساحات اليت مل تشملها عملية الرش و، اخلاصة باإلسفلتالرشاشات

 تكون املساحة أنجيوز   وال،بنفس نوع ودرجة املواد اإلسفلتية باستعمال رشاشات حممولة يدوياً
جزء  دقائق من حلظة الرش على أي) ٥( مما ميكن فرده بالركام خالل مخس كربأاملغطاة باملواد اإلسفلتية 

  .من الطريق

عند استئناف الرش بعد انتهاء عملية الرش السابقة للمواد اإلسفلتية، وعندما يأمر املهندس 
 بورق بناء ال يقل عرضه  يغطي كامل عرض طرف املساحة املرشوشة سابقاًأنبذلك، فإن على املقاول 

 وجيب أن تبدأ عملية الرش على الورق حبيث يسري الرشاش بسرعة متكنه من ،سنتيمتراً) ٨٠(انني عن مث
 نتاجكما جيب إزالة ورق البناء والتخلص منه قبل البدء يف وضع  ،إجراء رش منتظم للمادة اإلسفلتية

 .م الركاغربلة

منع ة اإلسفلتية مثل جيب على املقاول اختاذ كافة احتياطات السالمة خالل عملية رش املاد
  .من املادة اإلسفلتية املرشوشةالتدخني أو اقتراب أي هلب 
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 ٣٧٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : الركامفرد  ٧-٨-٢-١٠

فرد الركام جيب  من عملية الرش املنتظم للمواد اإلسفلتية على سطح الطريق، االنتهاءبعد 
  . احلركة ذاتيةدصناديق معدات الفر بالتدرج احملدد على سطح الطريق بشكل منتظم بواسطة أحد

نصفي الطريق حبيث يبقى شريط عرضه عشرون  أحد الركام يف عملية واحدة على دجيب فر
لزم األمر، فإن املساحات   وإذا، من املادة اإلسفلتية مكشوفا على طول حمور الطريقسنتيمتراً) ٢٠(

  .ق عليها املهندس باليد أو بطرق أخرى يوافد تصحح بواسطة الفردالرقيقة أو املكشوفة من الركام املفرو

مات املهندس ي حسب تعل من الطريق، يتم دكهاألول الركام على النصف د االنتهاء من فرفور
وجيب أن يتم دك الركام  ،ملساءمطاطية  ذات حمرك ذايت جمهزة بإطارات هوائية مدحلةوذلك باستعمال 

 تغطيات كاملة) ٣(الث كيلومترات يف الساعة حبيث يتم احلصول على ث) ٧(بسرعة ال تتجاوز سبعة 
دقيقة من فرد ) ٣٠(م مجيع عمليات الدك على أية مساحة من سطح الطريق خالل ثالثني تت أنعلى 

  .نتاج غربلة الركام

 من الطريق، يتم حتضري األولبعد االنتهاء من رش املواد اإلسفلتية وفرد الركام على النصف 
 األولا النصف النصف الثاين ويعاجل بنفس الطريقة اليت عوجل.  

رفعه عن الطريق باستعمال  يف حال وجود ركام زائد، يتم توزيعه بانتظام على الطريق ااور أو
  .، حبيث ال حتدث ضرراً للجزء املنجز من العملوضعه يف الشاحنات ومعدات قادرة على رفعه

 دتتقدم عملية فر أنرش عدة طبقات من املواد اإلسفلتية والركام، فإنه ال جيوز يتطلب وعندما 
  .متر) ٢٠٠٠ (ألفيأي طبقة من الركام على العملية الثانية بأكثر من 

طول من عرض الطريق، ومن دكها   الركام النهائية على أيدوعند االنتهاء من عملية فر
 وعند السماح د،حسب ما حدده املهندس، مث معاينتها بواسطة املهندس، جيب كنسها إلزالة الركام الزائ

 لتعليمات  جيب كنسها ملدة مخسة أيام بعد فرد الركام، وفقاً،ر باستخدام السطوح املعاجلة املنجزةللمرو
  .ةاملهندس، لتقليل اآلثار الضارة حلبيبات الركام السائب

وجيب أن تسري الشاحنات اليت تنقل الركام بالطريقة املناسبة وبسرعات منخفضة حىت ال تؤدي 
  .نجز، حسب ما يقرره املهندسضرر للسطح امل  أيإحداثإىل 

  : املكسرالركاموإضافة املزيد من املواد اإلسفلتية   ٨-٨-٢-١٠

جزء من الطريق غري  على أي كالمها الركام املفروش أو كانت املواد اإلسفلتية املرشوشة أو إذا
  املواد أوىإحد وضع طبقة إضافية أو أكثر من  جيب على املقاولكافية لتحقيق النتائج املطلوبة، فإنه

  . هلذه املواصفاتمجيعها وفقاً
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 ٣٧٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :تصحيح العيوب  ٩-٨-٢-١٠

األضرار الالحقة بالسطوح املعاجلة يف  جيب إصالح مجيع املساحات اليت مل يغطيها الرشاش أو
 اليت حتدث يف السطح بنفس احلفركما جيب إصالح  ، بالترقيع اليدويأية عملية معاجلة سطحية فوراً

  . مجيع تكاليف اإلصالحات املذكورةاملقاول ويتحمل ،الطريقة

زف املواد اإلسفلتية وعدم جتانس ـمجيع العيوب والنواقص مثل تطاير الركام ونجيب تصحيح 
 لتعليمات املهندس، وال من املواد وفقاً  أوتنفيذالرش والفرد وغري ذلك من النواقص الناجتة عن سوء 

وفحص اجلزء املنفذ  اجلة تلك العيوب والنواقص وأسبااجيوز البدء يف عمل جديد إال بعد أن تتم مع
 الطرق اإلسفلتية الصادرة عن وزارة طبقات رصفمواصفات صيانة ، أو حسب وقبوله من قبل املهندس

  . هجرية١٤٢٥الشئون البلدية والقروية عام 

ريق جيب إزالة مجيع األعمال اليت أجنزت بطريقة غري صحيحة واملواد غري الصاحلة من الط
 كما جيب التخلص من املواد املزالة بالطرق احملددة يف ،على نفقة املقاولوذلك واستبداهلا مبواد معتمدة 

  .من هذه املواصفات العامةالقسم اخلامس 

  : وتدرج الركام املادة اإلسفلتيةكمية حساب  ١٠-٨-٢-١٠

تخدام صفائح خشبية أو يتم اختبار وتقييم كمية اإلسفلت املستخدم يف املعاجلات السطحية باس
على املقاول تقدمي ألواح وجيب  ،تم إعادة وزا بعد عملية الرشورقية معروفة املساحة والوزن مث ي

 لغرض حتديد مدى جتانس ومعدل رش املادة اإلسفلتية يف أماكن خيتارها املهندس، حبيث يتكون اختبارية
ثالثني يف ستني ) ٦٠ × ٣٠( ذات أبعادقطع من ورق البناء كل منها ) ٣(من ثالث  كل لوح منها

) ١,٢٥ ×٩٠ ×٦٠(أبعاد كل منها ) األبالكاج (الرقيق مثبتة على شرائح من اخلشب سنتيمتراً
 وجيب وزن ورق البناء بكل دقة قبل تثبيته بشرائح ،أو أي مواد أخرى يوافق عليها املهندس، سنتيمتراً
  :الية وتتم عملية الفحص بالطريقة الت،بالكاجألخشب ا

وورق البناء يف ثالثة  سنتيمتراً) ١,٢٥ ×٩٠ ×٦٠( األبعادذات  توضع شرائح األبالكاج .١
 . اً مربعاًمتر) ٥٠٠٠(  من سطح يراد معاجلته مبساحة قدرها مخسة آالفأماكن ختتار عشوائياً

  .أثناء العمليات املعتادة ختباريةاالويستخدم الرشاش لرش املواد اإلسفلتية على املقاطع 

 وزنه املادة اإلسفلتية جيب إزالة ورق البناء بعناية تامة عن شرائح األبالكاج مث رشعد ب .٢
 وعشرة ةومائلواح ما بني تسعني األوجيب أن يكون معدل الرش على كل لوح من  ،مباشرة

 .من املعدل الذي تتم املوافقة عليه ةباملائ) ١١٠ و ٩٠(
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 ٣٧٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 )٥ (أخذ مخسدم يف املعاجلات السطحية بيتم اختبار وتقييم كمية وتدرج الركام املستخ
متر مربع من العمل املنفذ أو عمل ) ١,٠٠٠(لكل ألف عينات من الركام اليت جيري تفريغه من الفرادة 

  . ورفع تقرير بالنتائج إىل املهندس على العينة فوراًاالختباروجيب إجراء  ،يوم من اإلنتاج أيهما أقل

  :افقوقاية املر وصيانة السطح  ٩-٢-١٠

على املقاول صيانة أعمال املعاجلة السطحية اإلسفلتية املنجزة وإصالح مجيع األضرار  جيب
خالل سنة من تنفيذ املشروع وقبل االستالم النهائي للعمل سبب على نفقته اخلاصة  الناجتة عن أي

  .املنجز

املمتلكات  أو شارات الطرقإجيب على املقاول محاية مجيع درابزينات اجلسور والربدورات و
 باملواد اإلسفلتية وإزالة مجيع املواد اإلسفلتية عن وكل ما ميكن أن يتلوث نتيجة أعماله العامة واخلاصة
  .وستكون أعمال الوقاية والتنظيف هذه على نفقة املقاول ،املرافق املذكورة

  :قبول األعمال  ١٠-٢-١٠

يام بكافة اإلجراءات الالزمة جيب على املقاول ضبط جودة أعمال املعاجلات السطحية بالق
لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات اجلودة املنصوص 

  .عليها يف هذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى

نفيذ إجراءات ضبط وجيب على الوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بت
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 

ة يف القسم السابع عشر من هذه  وذلك وفق األسس املفصل،والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه
  .املواصفات العامة، ما مل حتدد املواصفات ووثائق العقد األخرى اخلاصة خالف ذلك

  : اجلودةضبط  ١-١٠-٢-١٠

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

  .)٤-٢-١٠( كما هو موضح يف اجلدول رقم ، لكل يوم من أيام اإلنتاجة اإلسفلتياملعاجلات

جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيب على املقاول 
  .ن هذه املواصفات العامة م)١-١-١٧( الواردة يف البند فقراتتطبيق مجيع ال
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 ٣٧٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  ة اإلسفلتيإجراءات ضبط اجلودة ألعمال خلطات املعاجلات): ٤-٢- ١٠(رقم اجلدول 

  طريقة الفحص اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

  املادة اإلسفلتية
اختبارات 

 متطلبات النوعية
ية التوريد وكلما تغري شهادة املطابقة عند بدا
  .املصدر

  الفصل
٢- ٧ 

  الركام
اختبارات 

متطلبات النوعية 
 والتدرج

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

  اجلداول
  ١- ٣- ٧ رقم

 ٧- ٣-٧ورقم 

  مواد احلشوة
اختبارات 

  متطلبات النوعية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 

  .دراملص
  اجلدول

  ٢- ٣- ٧ رقم

املواد 
  األولية

 مادة الطالء األويل
اختبارات 

  متطلبات النوعية

  املصدر

شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 
  .املصدر

 ٢-٢-١٠البند 

كمية وتدرج 
  الركام

AASHTO 
T-164 

مخس عينات عشوائية عند التفريغ من الفرادة لكل 
  العمل املنفذ مترمربع من ١٠٠٠

متطلبات اخللطة 
  التصميمية

املواد أثناء 
 االستعمال

نسبة املادة 
اإلسفلتية يف 
  اخللطة

  الفقرة
١٠- ٨-٨-١٠

  املوقع
من كل طبقة يتم  متر مربع ٢٠٠٠  لكلعينة

  إنشاؤها أو عمل يوم من اإلنتاج
متطلبات اخللطة 
  التصميمية

  
  : اجلودة  التأكد من٢-١٠-٢-١٠

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت 
وفحص العمل املنفذ لبنود ضبط اجلودة احملددة  ةذفنة امل اإلسفلتيإشرافها املباشر باختبار مواد املعاجلات

  .يف الفقرة السابقة

ة ومقارنة تلك السجالت إحصائياً كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلود
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
كد من كفاءة اجلهاز الفين للمقاول ومعداته وجهازه الفين الفحص واالختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأ

  .ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :القياس  ١١-٢-١٠

جيب قياس كل نوع من أنواع املعاجلة السطحية اإلسفلتية احملددة واملنجزة ضمن احلدود املبينة 
 املعاجلة السطحية خارج احلدود املصرح ا أما ،ر املربعةاليت يأمر ا املهندس باألمتا يف املخططات أو

  .فال يتم قياسها ألغراض الدفع
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 ٣٧٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 املستخدمة من قبل اإلسفلتيةإن مواد احلشوة املعدنية واملواد الكيماوية املضافة واملعدِّالت 
ة السطحية  على بند املعاجلتعترب حمملة (JMF) صيغة خلطة العمل التصميميةاملقاول الستيفاء متطلبات 

 ما مل ينص على ذلك بالتحديد يف املواصفات اخلاصة ويكون ،اإلسفلتية وال جيوز قياسها بشكل منفصل
وعندما تكون هذه البنود مدرجة يف جدول الكميات وحمددة يف  ، يف جدول الكمياتمدرجاً

  .رام أو بالطنغ فإا جيب أن تقاس باللتر أو الكيلو،املواصفات اخلاصة

 للركام باملتر املربع وذلك يشمل املساحات اليت مت فيها طالء التغطية األولية أعمال جيب قياس
التغطية  ضمن املعاجلة السطحية اإلسفلتية عندما تكون عملية وإدراجها بصورة مقبولة الركام طالًء أولياً

  . مطلوبة يف املواصفات اخلاصة ومدرجة يف جدول الكمياتاملسبقة

ح العليا اإلسفلتية اليت يتم تأمينها ووضعها إلعادة تسوية املقاطع العرضية طبقة السطجيب قياس 
و أ  لتعليمات املهندس، باألمتار املكعبةللطريق كما هو مبني على املخططات، أو كما هو حمدد أو وفقاً

 من هذه املواصفات )٥-٨( للطرق احملددة يف الفصل  وفقاًحسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة،
  . ما مل تكن تلك األعمال حمملة مبوجب العقد أو املواصفات اخلاصة على بند املعاجلة السطحيةامةالع

  :الدفع  ١٢-٢-١٠

 السطحية اإلسفلتية اتاملعاجل من أنواع من كل نوعواملقبول يتم الدفع عن مقدار العمل املنجز 
 سعر الوحدة املعدل لكل متر مربع  كما ورد أعاله، على أساس سعر الوحدة يف العقد أواحملددة، مقاساً

  .من كل بند مدرج يف جدول الكميات

 عن  تاماًجيب أن تكون هذه األسعار، والدفعات مبوجب هذا الفصل شاملة وأن تشكل تعويضاً
 إلجناز، ومجيع البنود األخرى الالزمة  واالختباراتتأمني األيدي العاملة، واملعدات، واملواد، واألدوات

 )٥-٢-١٠(  رقمالبنود املبينة يف اجلدولن يتم الدفع مبوجب أ جيب ،على الوجه الصحيح وقبولهالعمل 
  .ما مل تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد على خالف ذلك

  

  ة اإلسفلتيأعمال املعاجلاتبنود ): ٥-٢- ١٠(رقم اجلدول 

   القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند
  متر مربع  معاجلة سطحية مفردة  ١-٢-١٠
  متر مربع  معاجلة سطحية متعددة  ٢-٢-١٠
  متر مربع  أعمال التغطية األولية للركام  ٣-٢-١٠
  مربعمتر   أعمال إعداد السطح وتصحيح العيوب  ٤-٢-١٠
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 ٣٨٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  )Slurry Seal / Micro-surfacing: (الرقيقة السطحية املعاجلة واإلسفليتاملالط   ٣- ١٠

 :وصف العمل  ١-٣-١٠

مع الركام واملاء ومواد مضافة حمددة،  اإلسفليتخلط املستحلب  و توريد منالفصليتألف هذا 
ضمن اخلطوط احملددة يف هذه  ،نظيف بعد تعبئة الشقوق واحلفر إن وجدتمث فرد اخللطة على سطح 

 ويستخدم املالط اإلسفليت يف الصيانة ، لتعليمات املهندساملواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووفقاً
 القدمية، فإنه يعمل طبقات الرصفلرصف اإلسفلتية، وعند استخدامه على طبقات اجية لالوقائية والعال

.  بفعالية على إغالق الشقوق، ووقف التطاير، وعزل األسطح عن املاء، ورفع مستوى مقاومة االنزالق
الط  وهناك ثالثة أنواع من امل،اتميليمتر) ٦- ٣(وينفذ املالط اإلسفليت بسماكة بني ثالثة إىل ستة 

من  )٦-٣-٧(اإلسفليت حسب تدرج الركام املستخدم يف اخللطة اإلسفلتية املوضحة يف اجلدول رقم 
       هذه املواصفات العامة وحسب نسبة اإلسفلت املتبقى يف اخللطة واملوضحة يف اجلدول رقم 

)١-٣-١٠(.  
  

  ط اإلسفليتسفلتية يف خلطات املالالنسبة املئوية للمادة اإل): ١-٣- ١٠(اجلدول رقم 

  نوع املستحلب اإلسفليت
ة من ي املتبقالنسبة املئوية للمادة اإلسفلتية
  الوزن الكلي للخلطة

  ١٦- ١٠  *)١تدرج الركام رقم  (١النوع 
  ١٣,٥-٧,٥  *)٢تدرج الركام رقم  (٢النوع 
  ١٢-٦,٥  *)٣تدرج الركام رقم  (٣النوع 

  )٦-٣-٧(حسب اجلدول رقم * 
  

سفليت بالبوليمر يف خالط املالط اإلسفليت، تنتج خلطات تستخدم يف عند حتسني املستحلب اإل
رصف الطرق اليت طبقات واليت تستخدم يف صيانة ) Micro-surfacing (الرقيقة السطحية املعاجلةتقنية 

  .تتطلب فتح الطريق حلركة املرور بسرعة كبرية مقارنة باستخدام خلطات املالط اإلسفليت العادية

 :وادـامل  ٢-٣-١٠

 QS-1Hأو CSS-1h أو SS-1h األصنافجيب أن تكون من املستحلب اإلسفليت من : املادة اإلسفلتية
 )٧- ٢-٧( ورقم )٦-٢-٧(حبيث تتوافق مع متطلبات النوعية الواردة يف اجلداول رقم ،  CQS-1Hأو

ليمر يف  احملسن بالبوCSS-1hستخدم املستحلب اإلسفليت من الصنف ي و،من هذه املواصفات العامة
  .الرقيقة السطحية املعاجلةانتاج خلطات 
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 ٣٨١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

متطلبات ) األول أو الثاين أو الثالث(يت ل، حسب نوع املالط اإلسفجيب أن حيقق الركام :الركام
، على أن حتقق متطلبات النوعية )٦-٣-٧(اجلدول رقم من  ٣، ورقم ٢ ورقم ١تدرجات الركام رقم 

   .من هذه املواصفات العامة) ٧ رقم الصنف ()١-٣-٧(الواردة يف اجلدول رقم 
 املعاجلة يف انتاج خلطات )٦-٣- ٧( من اجلدول رقم ٣ أو التدرج رقم ٢يستخدم التدرج رقم 

 املتطلبات النوعية يف  املعاجلة السطحية الرقيقة،لطات خل،الركام الكليقق حيأن  على الرقيقةالسطحية 
 .)٢-٣-١٠(اجلدول 

  لركام خلطات املعاجلة السطحية الرقيقة النوعية تمتطلبا): ٢-٣- ١٠(اجلدول رقم 

  املتطلبات رقم االختبار  االختبار
 ٣٠  AASHTO T-96  ٪، حد أقصى، )مقاومة الربي  ( اختبار لوس أجنلوس للتآكل
 ٦٥  AASHTO T-176  ٪املكافئ الرملي، حد أدىن، 

  األصالة مبحلول كربيتات الصوديوم
  ٪، )حد أقصى(يوم، األصالة مبحلول كربيتات املغنيس

AASHTO T-104  
١٥  
٢٥ 

  
جيب أن يكون املاء املستخدم من النوعية اليت حتول دون انفصال املادة اإلسفلتية عن : اءـامل

 .املستحلب قبل تنفيذ العمل
 من هذه املواصفات )٤-٣-٧(جيب أن حتقق متطلبات النوعية الواردة يف البند : مادة احلشو املعدنية

  .العامة
جيب أن تكون ضمن األنواع والكميات احملددة يف املواصفات : بات الكيماوية واحملسناتاملرك

كما جيب أن حتقق املتطلبات ، اخلاصة أو املقترحة من قبل املقاول واملوافق عليها من قبل الوزارة
 . من هذه املواصفات العامة)٤-٢- ٧(الواردة يف البند رقم 

  :الرقيقة السطحية املعاجلة/اإلسفليتاخللطة التصميمية للمالط   ٣-٣-١٠

مقترحة حسب مواصفة تصميمية جيب على املقاول جتهيز تقرير فين لصيغة خلطة عمل 
ASTM D3910من قبل خمترب مؤهل ومعتمد الرقيقة السطحية املعاجلة/ يف تصميم خلطة املالط اإلسفليت 

 من يوماً) ١٤(قل عن أربعة عشر تال مدة قبل وتقدمي هذا التقرير للوزارة للموافقة عليه ، من الوزارة
 املواد احملددة ونسبة كل مادة من املواد اليت سيتم  هذا التقريريشملأن  على ،املوعد املقرر لبدء العمل

 إىل املهندس عينات من كل املواد اليت سيتم استخدامها حبيث يقدم املقاول كذلك جيب أن ،استعماهلا
 ويكون الرقيقة السطحية املعاجلة/اإلسفليت من طبقة املالط كيلو غراماً) ٥٠(تكون كافية إلنتاج مخسني 
 باملواد اليت يراد استخدامها  وعندما يكون املهندس مقتنعاً، إضافيةاختباراتللمهندس اخليار يف إجراء 
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لى  مبوافقته ع بتبليغ املقاول خطياً املهندس، فسوف يقوماالختباروبنسب املواد يف اخللطة وبنتائج 
 .تصميم اخللطة

 متطلبات النوعية الواردة يف الرقيقة السطحية املعاجلة/جيب أن حتقق خلطات املالط اإلسفليت
اآلثار الكمية حملتوى الرطوبة على وزن وحدة التقرير الفين جيب أن يبني و ،)٣-٣- ١٠(اجلدول رقم 

  : تشمل نسب اخللطة ما يليأنالركام املخلوط، على 

 لتية املراد استخدامهانوع املادة اإلسف .١
  .للركام الكليالنسبة املئوية بالوزن اجلاف  .٢
احلد األدىن واألقصى لكمية احلشوة املعدنية، يف حال استعماهلا، كنسبة مئوية من الوزن اجلاف  .٣

  .للركام
  .للركاماحلد األدىن واألقصى لكمية املاء كنسبة مئوية من الوزن اجلاف  .٤
 .للركامبة كنسبة مئوية من الوزن اجلاف كمية املادة اإلسفلتية املستحل .٥
كمية مادة البوليمر املضافة لتحسني املستحلب اإلسفليت يف خلطات املعاجلة السطحية الرقيقة،  .٦

  .باملائة من وزن املستحلب اإلسفليت املستخدم) ٣(واليت جيب أال تقل عن ثالثة 
 . اليت يراد استعماهلاتيةاإلسفل احملسنات/املركّب الكيماوي أو/نوع احلشوة املعدنية و .٧

ساعات ) ٣(جيب أن تكون اخللطة قادرة على حتمل حركة املرور بعد ما ال يزيد عن ثالث 
ر بالنسبة خللطات املالط تشوه آخ أي  أوانفصال كل، أوآت زف، أوـن  أيدون حدوثمن وضعها، 

  .لرقيقةاإلسفليت وما ال يزيد عن ساعة واحدة بالنسبة خللطات املعاجلة السطحية ا

 :املعدات  ٤-٣-١٠

 وإنتاج واختبارالالزمة لتصميم واملعدات جيب على املقاول أن يقدم مجيع املعدات، واألدوات، 
 لربنامج العمل الذي وضعه املقاول ووافق  وفقاًاملعاجلة السطحية الرقيقة/اإلسفليتاملالط وتنفيذ طبقات 

 ،تشغيلية جيدة ة عليها يف حالواإلبقاءلصحيح  وجيب صيانة مجيع املعدات بالشكل ا،عليه املهندس
  :وتشمل املعدات ما يلي

  :املعاجلة السطحية الرقيقة/اإلسفليتخالطة املالط   ١-٤-٣-١٠

  :املتطلبات التالية املعاجلة السطحية الرقيقة/اإلسفليتخالطة املالط جيب أن حتقق 

صلة اخللط، وأن تكون قادرة على اأن تكون ذاتية احلركة وأن تكون من النوع مستمر التدفق متو .١
 .التوزيع النسيب للمادة اإلسفلتية واملاء والركام واملواد املضافة
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 ٣٨٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  

  املعاجلة السطحية الرقيقة/اإلسفليتاملالط متطلبات النوعية خللطات ): ٣-٣- ١٠(اجلدول رقم 

  املتطلبات
  االختبار

املواصفة 
  (*)   ISSAاملتبعة

املالط 
 اإلسفليت

السطحية املعاجلة 
  الرقيقة

  تناسق القوام النهائي للمالط اإلسفليت 
)Slurry Seal Consistency(ميليمتر ،  

ISSA TB-106  ٣٠-٢٠ -  

 Wet-track Abrasion(فاقد التآكل للمادة الرطبة 

Loss(متر مربع، حد أقصى/، غرام  
ISSA TB-100 (**)٨٠٠ 

   ٥٤٠: ساعة
  ٨١٠: ستة أيام

متر /، غرام)Excess Asphalt(اإلسفلت الفائض 
  مربع

ISSA T-109 (**) حد أقصى٧٠٠٥٤٠- ٥٠٠  

  اجتياز اجتياز Wet Stripping Test(  ISSA T-114(اختبار التعرية الرطبة 
، عند أدىن )compatibility(التوافق أثناء الفرد 

  درجة حرارة
ISSA T-115 اجتياز -  

، )Quick Set Emulsion(املستحلب سريع التجمد 
  اد املستخدمة عند فرد طبقة املالط النهائيةللمو

ISSA TB-102 اجتياز -  

- ، كيلوغرام)Wet Cohesion(التماسك الرطب  
  سنتيمتر، حد أقصى

ISSA TB-139 - 

 ٣٠بعد 
  ١٢=دقيقة
 ٦٠بعد 
  ٢٠=دقيقة

  اإلزاحة، نسبة مئوية، حد أقصى
  )Lateral Displacement(اجلانبية 
  )Vertical Displacement(العمودية 

ISSA TB-147 - 
٥  
١٠  

، )Classification Compatibility(توافق التصنيف 
  حد أدىن

ISSA TB-144 - صنيفت نقطة ١١ 

  
  )International Slurry Seal Association(اجلمعية الدولية للمالط اإلسفليت   (*)

ديل ميكن أن تطلب الوزارة استخدام اختبار ثبات مارشال تباران لتحديد نسبة املادة اإلسفلتية املطلوبة، وكبيستخدم هذان االخ  (**)
  .للتأكد من احملتوى اإلسفليت) ASTM D 1560(أو اختبار فيم ) ISSA TB-148(املعدل 
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 ٣٨٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ات كل خالطة من اخلالطات املستخدمة حمعايرة جهاز التغذية مبا يتالءم مع خمتلف األوضاع لفت .٢
وزن الركام واملاء واملادة اإلسفلتية املستحلبة حبيث  لموازين وعلى املقاول أن يقدم ،يف العمل

 أثناء إنتاج  دقة كل من أجهزة التغذية واملضخات على فترات دورية يومياًاختبار باإلمكانيكون 
  .الرقيقةاملعاجلة السطحية /سفليتطبقة املالط اإل

زيع النسيب واخللط قادرة على التو الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط أن تكون خالطة  .٣
  :ملختلف املواد ضمن حدود التفاوت املسموح ا التالية

 ضمن حدود نقطة واحدة من النقاط املئوية الوزارة املستحلبة املعتمدة من اإلسفلتيةحمتوى املادة  •
  .خلطة العمل التصميمية  عن صيغة)١±(بالزيادة أو النقص 

 من أربع نقاط من املناخل احملددة بأكثر من  املار من كل منخلالركامجيب أال ختتلف نسبة  •
  . املعتمدةخلطة العمل التصميمية صيغةعن ) ٤± (النقاط املئوية بالزيادة أو النقص

احلد األعلى ألي  إىل  احلد األدىن من املار من كل منخل للركام النسبة املئوية تقلجيب أال  •
  .متتالينيمنخلني 

) ٥( بأكثر من مخسة (ISSA T-106) حسب مواصفة اإلسفليتجيب أال خيتلف قوام املالط  •
  .املهندس عن تصميم اخللطة بعد إجراء التعديالت احلقلية مبوافقة اتميليمتر

  :الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط فرادة   ٢-٤-٣-١٠

 :املتطلبات التاليةاملعاجلة السطحية الرقيقة /اإلسفليتفرادة املالط جيب أن حتقق 

 خلطة املالط تسرب جمهز ملنع  ملحق باخلالطةصندوقمزودة بون الفرادة أن تك .١
 كما ٠ة مرن)كاشطة ( من مجيع اجلوانب وجمهزة مباسحةالرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليت

 وأن ، اخللطة بانتظام على كامل عرض مسار واحدفردجيب أن تكون الفرادة قادرة على 
 يف سطح الرصف اجلاري تغطيته باملالط فاتاالحنراتكون جمهزة بوسيلة لتعديل 

مع ضرورة توفري كمية بديلة من املاسحات املرنة يف مجيع  الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليت
  .الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليت فيها طبقة املالط تفرداألوقات اليت 

 ضمن تفاوت  اإلسفليتالطأن تكون الفرادة قادرة على الفرد باملعدالت احملددة من مادة امل .٢
  . من وزن الركام اجلافةباملائ) ١٥(مسموح به بنسبة مخسة عشر 

  .عليها اإلسفليتاحملافظة على الفرادة يف حالة نظيفة وعدم السماح بتراكم مادة املالط  .٣
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 :حدود األحوال اجلوية  ٥-٣-١٠

 عندما تكون درجة حرارة قةالرقياملعاجلة السطحية /اإلسفليتفرد مادة املالط  ال جيوز خلط أو
) ١٥( أقل من مخس عشرة الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتالسطح الذي ستفرد عليه طبقة املالط 

أثناء العواصف الترابية  الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليت كما ال جيوز فرد طبقة املالط ،درجة مئوية
عندما يتوقع حدوث جتمد   أو)٢ (ار خالل ساعتنيوالرملية وعندما تكون الفرصة مهيأة هلطول األمط

  .ساعة) ١٢(بفعل الصقيع خالل اثنيت عشرة 

 :ضبط حركة املرور  ٦-٣-١٠

دليل وسائل التحكم املروري يف مناطق  لاًجيب أن تتم مجيع أعمال التحكم حبركة املرور وفق
جيب عدم السماح باملرور ا  كم،هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

، بينما ميكن السماح ساعات على األقل من فردها) ٣(قبل انقضاء ثالث  اإلسفليتفوق طبقة املالط 
  .من فردها) ١( بعد مرور ساعة واحدة الرقيقةللمرور فوق طبقة املعاجلة السطحية 

 :اإلنشاء  ٧-٣-١٠

 :حسب اخلطوات التالية رقيقةالاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط جيب تنفيذ طبقة 

  تاماًتنظيفاً الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط تنظيف السطح املراد تغطيته بطبقة   .١
 كما جيب إصالح العيوب املوجودة يف ،شافطةمبكنسة  بالكنس أو بالنفخ باهلواء املضغوط أو

رصف الطرق طبقات نة  حسب مواصفات صيا،السطح مثل الشقوق وغريها قبل البدء بتغطيته
  . هجرية١٤٢٥اإلسفلتية الصادرة عن وزارة الشئون البلدية والقروية عام 

 طبقة لصق مكونة من املادة اإلسفلتية توضع يف املواصفات اخلاصة، وعندما يكون ذلك حمدداً .٢
  املخلوطة باملاء بنسبة جزء واحد من املادة اإلسفلتية املستحلبةCSS-1h أو SS-1hاملستحلبة 
أجزاء من املاء، ترش مبعدل يتراوح ما بني اثنني من عشرة إىل أربعة من عشرة ) ٣(إىل ثالثة 

  .املهندس من اللتر للمتر املربع، على أن يتم حتديد هذا املعدل بواسطة) ٠,٤- ٠,٢(
 عن مسبقاً الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط ترطيب السطح الذي ستفرد عليه طبقة  .٣

 على السطح أمام املاء تجمعبيسمح  رش باملاء باملعدل الذي حيدده املهندس، والطريق ال
  .الفرادة

املأخوذة على أساس الوزن اجلاف  الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط يتم فرد مادة  .٤
 فيجب أن قيقةدال أما املعدالت  ،)٤-٣-١٠(رقم يف اجلدول   املبينة ضمن املعدالتللركام

 . اخلاصةا هو حمدد يف املواصفاتتكون كم
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 ٣٨٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط معدالت فرد خلطات ): ٤-٣- ١٠(اجلدول رقم 

  )متر مربع/كيلوغرام(معدل فرد املواد 
  نوع املستحلب اإلسفليت

 الرقيقةاملعاجلة السطحية   املالط اإلسفليت 
  -  ٥,٤ - ٣,٣)* ١تدرج الركام رقم  (١النوع 
  ١٠,٨-٥,٤  ٨,٢ - ٥,٤ )*٢تدرج الركام رقم  (٢النوع 
  ١٦,٣-٨,٢   وأكثر٨,٢ )*٣تدرج الركام رقم  (٣النوع 

  )٦-٣-٧(اجلدول رقم (*) 
  
بعد فردها على السطح  الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط وجيب أن تكون خلطة طبقة  .٥

ام واملادة اإلسفلتية املستحلبة بعد دليل على انفصال الرك ناعمة ومتجانسة وأن ال تظهر أي
  .التجمد

 مع عدم السماح بوجود نتوءات وعدم استواء ،سكبةناستعمال األدوات اليدوية إلزالة املواد امل .٦
 )drag ( أو كاشطة مبسحبةالفواصل كما جيب فرد املالط على ،سفليتاإليف سطح طبقة املالط 

غري  بوجود مساحات غري مغطاة أو دة أويدوية من القماش، وعدم السماح بتكون طبقة زائ
  .والعرضية املظهر يف الفواصل بنوعيها الطولية مناسبة

 الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط أما األماكن اليت ال ميكن خلالطات أو فرادات طبقة  .٧
احب  باستعمال مساإلسفليت تغطيتها يدويا بطبقة من املالط باإلمكان فسيكون ،الوصول إليها
  .من القماش

  :زالقـمقاومة االن  ٨-٣-١٠

احلد األدىن املقبول من  الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتطبقة املالط حيقق سطح  أنجيب 
 Skid( وما مل حتدد املواصفات اخلاصة هذا املستوى املقبول، فإن رقم االنزالق ،مقاومة االنزالق

Number ( مخسة وثالثون)(كاك الدويل حسب دليل االحت) ٣٥IFI ( مقاساً جبهاز قياس مقاومة
، هو احلد األدىن ASTM E-1960االنزالق معتمد من الوزارة وحمسوباً باستخدام املواصفة القياسية 

  .الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتطبقة املالط املسموح به لقبول 

  : قبول األعمال  ٩-٣-١٠

بالقيام بكافة  الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليت املالطجيب على املقاول ضبط جودة أعمال 
اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات 

  .اجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى
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 ٣٨٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ إجراءات ضبط وجيب على الوزارة التأكد من 
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 

ل املنفذ من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر من هذه والبت يف قبول العم
  .املواصفات العامة، ما مل حتدد املواصفات ووثائق العقد األخرى اخلاصة خالف ذلك

  : اجلودةضبط  ١- ٩-٣-١٠

جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتائج ورسم 
 على خلطات االختبارات ينفذ احلد األدىن من أنعلى املقاول  وجيب ،ودة للخواص احلرجةبيانات اجل

  .)٥-٣-١٠(كما هو موضح يف اجلدول رقم  الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتطبقة املالط 

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

  : اجلودةالتأكد من  ٢- ٩-٣-١٠

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت 
عمل املنفذ لبنود ضبط وفحص ال الرقيقةاملعاجلة السطحية /اإلسفليتاملالط إشرافها املباشر باختبار مواد 

  . من هذا البند)١-٩- ٣-١٠( الفقرةاجلودة احملددة يف 

 :القياس  ١٠-٣-١٠

 فرد باألمتار املربعة للمساحة اليت مت املعاجلة السطحية الرقيقة/اإلسفليت املالط  أعمال قياسيتم
 واصفات أو وفقاًعليها بالفعل وذلك ضمن اخلطوط احملددة يف املخططات أو امل اإلسفليتطبقة املالط 

املعاجلة السطحية /ويتم قياس إعداد السطح قبل فرد طبقة املالط اإلسفليت ، اخلطيةلتعليمات املهندس
  .الرقيقة من حيث سد الشقوق باملتر الطويل وترقيع احلفر باملتر املربع

 :الدفع  ١١-٣-١٠

لمتر املربع، من كل نوع من بسعر الوحدة املعدل، ل أو، يتم الدفع بسعر الوحدة احملدد يف العقد
 وكما هو مذكور يف جدول أعاله كما ورد  املنجز، مقاساًاملعاجلة السطحية الرقيقة/اإلسفليتاملالط 
  . كما يتم الدفع بسعر الوحدة لباقي البنود كما هو موضح أعاله،الكمّيات

واملواد واملعدات  عن تأمني األيدي العاملة  تاماًجيب اعتبار هذه األسعار والدفعات تعويضاً
املعاجلة السطحية /طبقة املالط اإلسفليت إلجنازواألدوات ومجيع البنود األخرى الالزمة واالختبارات 

  .)٦-٣-١٠( يتم الدفع وفق بنود األعمال املبينة يف اجلدول ،وقبوهلا الرقيقة
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 ٣٨٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 الرقيقةلسطحية املعاجلة ا/إجراءات ضبط اجلودة ألعمال املالط اإلسفليت): ٥-٣- ١٠(رقم اجلدول 

  طريقة الفحص اخلصائص العمل
موقع 
أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

متطلبات النوعيةاختبارات   املستحلب اإلسفليت
شهادة املطابقة عند بداية 
  .التوريد وكلما تغري املصدر

  ٤-٢- ٧اجلدول رقم 
 ٥-٢- ٧رقم اجلدول 

متطلبات النوعيةاختبارات   الركام
عند بداية التوريد وكلما تغري 

  .املصدر

تطلبات النوعية يف امل
  ١-٣- ٧اجلدول رقم 

 ٦- ٣- ٧اجلدول رقم و 

 متطلبات النوعيةاختبارات   مواد احلشوة
شهادة املطابقة عند بداية 
  .التوريد وكلما تغري املصدر

  ٤- ٣- ٧ البند

املواد 
  األولية

املركبات الكيماوية 
 واحملسنات

 تطلبات النوعيةماختبارات 

  املصدر

شهادة املطابقة عند بداية 
  .التوريد وكلما تغري املصدر

  متطلبات العقد

AASHTO T-27 )خلطة جافة(تدرج الركام 
عينة لكل أسبوع أو عند تغري 
 املصدر أو تغري خواص اخللطة

متطلبات التدرج يف 
  ٣-٣- ٧اجلدول رقم 

AASHTO T-96 آكلاختبار لوس أجنلوس للت
املكافئ الرملي للحبيبات 

 ٤املارة باملنخل رقم 
  )ملم٤,٧٥(

AASHTO T-176 الركام 
 قبل اخللط

األصالة مبحلول كربيتات 
  الصوديوم

واألصالة مبحلول كربيتات 
  املغنيسيوم

AASHTO T-104

  اخلالطة
عينة لكل شهر أو عند تغري 

 خواص اخللطة
متطلبات النوعية اجلدول 

  ١- ٣- ٧رقم 

  ١- ٣-١٠اجلدول رقم  ISSAاختبارات   خلطة املالط اإلسفليت
تدرج الركام بعد 
  االستخالص

AASHTO  
T-164/T-27 

متطلبات التدرج يف 
  ٦-٣- ٧اجلدول رقم 

  ٣- ٣-١٠اجلدول رقم   ٧-٣-١٠البند رقم   معدل فرد املالط اإلسفليت
اختبارات 

  خللطةا

 املتبقيةكمية املادة اإلسفلتية 
  الفقرة

)١-٣- ٣- ١٠( 

  اختبار لكل يوم عمل  املوقع

  الفقرةمتطلبات 
)١-٣- ٣- ١٠(  

  

 يقةاملعاجلة السطحية الرق/ أعمال املالط اإلسفليتبنودجدول ): ٦-٣- ١٠(رقم اجلدول 

   القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند

  متر مربع  طبقة من املالط اإلسفليت  ١-٣-١٠

  عمتر مرب  بقة من املعاجلة السطحية الرقيقةط  ٢-٣-١٠

  متر طويل  )سد الشقوق(إعداد السطح   ٣-٣-١٠

  متر مربع  )تسوية السطح وتعبئة احلفر(إعداد السطح   ٤-٣-١٠
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 ٣٨٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  )Fog Seal: (الطبقة الضبابية العازلة  ٤- ١٠

 :الوصف  ١-٤-١٠

يتكون هذا الفصل من وصف أعمال تنفيذ الطبقة الضبابية العازلة، واملواد املستخدمة يف 
 من رش طبقة خفيفة من الضبابية العازلةتتكون الطبقة  و،رش ومعاجلة العيوب فيهاتنفيذها ومعدالت ال

 وذلك من أجل ترطيبه  موجودإسفليت خمففة باملاء على سطح التصلب مستحلبة بطيئة إسفلتيةمواد 
 .وإعادة احليوية له وتغطية الشقوق السطحية فيه

 :املواد  ٢-٤-١٠

أو  CSS-1h أو  CSS-1أو، SS-1h أو،  SS-1وعاملستحلب ن اإلسفلتكون من يب أن جي  :اإلسفلت
MS, CMS ٧( رقم  أو اجلدول)٦-٢-٧(أو اجلدول رقم ) ٥-٢-٧(  رقماملطابقة ملتطلبات اجلدول -

  . خالف ذلكما مل حتدد املواصفات اخلاصةمن هذه املواصفات العامة،  )٧-٢
 من خليطمن  ، أوأو ناتج تكسري، من الرمل الطبيعييكون رمل التجفيف ب أن جي: رمل التجفيف

 ةمائ، وأن يكون تدرج الرمل من نسبة الطينية  من املواد العضوية أواًكليهما، على أن يكون خالي
 منمن املار  ةباملائ) ٥( ونسبة ال تزيد عن مخسة) ٤ رقم(ملم  ٤,٧٥ املنخل منمن املار  ةباملائ) ١٠٠(

  ).١٠٠رقم ( ملم ٠,١٥٠املنخل 
 :الت الرشمعد  ٣-٤-١٠

 إىل املقاطع اإلختبارية املنفذة باستعمال مواد حمددة ستناداًإجيب أن حيدد معدل الرش املعتمد 
 حلالة اًمن اللتر للمتر املربع تبع) ٠,٧٠ - ٠,٣٠ (ةباملائ إىل سبعني ةباملائضمن نطاق يتراوح من ثالثني 

  .السطح احلايل

  :املعدات  ٤-٤-١٠

 لربنامج  العمل خالل مدة العقد وفقاًإلجنازغيل املعدات الكافية جيب على املقاول تأمني وتش
 .العمل الذي يوافق عليه املهندس

ورشاشات املواد اإلسفلتية،  جيب أن تشتمل هذه املعدات على مكانس آلية من النوع الدوار،
  .، وضاغطات هوائيةومعدات تسخني املواد اإلسفلتية

 على رش املواد يكون قادراًرشاش مركب على شاحنة جيب رش املواد اإلسفلتية باستخدام 
وأن يكون الرشاش مزوداً بأجهزة القياس والتحكم  ،اإلسفلتية بانتظام على كامل عرض املسارات

  .مبعدالت الرش وحرارة اإلسفلت
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 ٣٩٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :اإلنشاء  ٥-٤-١٠

  : السطوحإعداد  ١- ٥-٤-١٠

طوح اليت ستوضع عليها الطبقة قبل رش الطبقة الضبابية العازلة مباشرة، جيب أن تكون الس
 ،ىالعضوية واملواد الضارة األخر الطينية و، وأن تكون خالية من الغبار، واملوادنظيفةالضبابية العازلة 

ويتم حتضري تلك السطوح حسب مواصفات صيانة رصفات الطرق اإلسفلتية الصادرة عن وزارة 
  . هجرية١٤٢٥الشئون البلدية والقروية عام 

  :ضري املادة اإلسفلتيةحت  ٢- ٥-٤-١٠

درجات حرارة إىل جيب أن تكون املادة اإلسفلتية متجانسة يف خزان الرش وأن يتم تسخينها 
  .)١-٤-١٠(املوضحة يف اجلدول رقم الرش 

  

 الطبقة الضبابية العازلةدرجات احلرارة املقترحة لرش مواد ): ١-٤- ١٠(رقم اجلدول 

  )درجة مئوية(درجة احلرارة   نوع املادة
SS-1h أو CSS-1h  ٧٠- ٢٠  
SS-1  أو CSS-1  ٧٠- ٢٠  

  
 بإضافة مزيد من املاء CSS-1h ونوع SS-1hوقبل الرش، جيوز ختفيف املادة اإلسفلتية من نوع 

 .أي نسب أخرى يوافق عليها املهندس  أو١:١بنسبة 

  :القطاع التجرييب  ٣- ٥-٤-١٠

 ةمائ وبطول لعلى األقأمتار ) ٣(ثة بعرض ثال  جتريبيني)٢ (قطاعنيعلى املقاول تنفيذ جيب 
  : ويتم حتديد معدل الرش املناسب بالطريقة التالية،متر) ١٠٠(

رش باملقاول، يف التاريخ املقرر أو يف أي يوم قبل البدء برش الطبقة الضبابية العازلة، يقوم 
 وعند االنتهاء من ، متتالينيقطاعني جتريبينيأكثر من املواد اإلسفلتية على  أواثنني ) Rates(معدلني 
ساعات على األقل ليتاح للمهندس تقييم ) ٤ (أربع يتوقف رش الطبقة الضبابية العازلة لفترة مهاتنفيذ
غري كافية بطبقة إضافية  اليت تتلقى طبقة ضبابية عازلة القطاعات كما جيب رش ،ة معدالت الرشئممال

 فيجب ،ة زائدة من الطبقة الضبابية العازلةاليت رشت بكمي القطاعات أما ،عندما يأمر املهندس بذلك
  .جتفيفها بالرمل حسب تعليمات املهندس
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 ٣٩١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :رش املادة اإلسفلتية  ٤- ٥-٤-١٠

 أو مغطاة غري مغطاةأو خطوط قع دون بب أن تكون التغطية باملادة اإلسفلتية منتظمة جي
م إجراء التعديالت ، جيب أن يتوقف رش املادة اإلسفلتية حىت يتوعند حدوث ذلك ،بكميات زائدة

 أما البقع غري املغطاة فيجب رشها ،عدم االنتظامعلى الرشاش وعلى إجراءات الرش مبا يؤدي إىل إزالة 
  .برشاش يدوي

 بعد موافقة  إالجيب عدم السماح حبركة املرور على األسطح اليت مت رشها بطبقة ضبابية عازلة
العازلة باالختراق دون التعرض ألي عوامل  وجيب أن يسمح للطبقة الضبابية ،املهندس على ذلك

 املستحلب ويتم امتصاصه إىل حد اإلسفلتعلى األقل حىت ينفصل ) ٢(خارجية مؤثرة لفترة ساعتني 
 جيب تغطيتها برمل التجفيف ، الزائداإلسفلتوبالنسبة إىل البقع املتبقية من  ،كبري داخل السطح احلايل

، عند اللزوم، ولكن اإلسفليتجيب إعادة تسخني املستحلب كما  ،قبل فتح السطح املعاجل حلركة املرور
درجة مئوية بعد حتميله يف الصهريج أو ) ٧٠( املستحلب ألكثر من سبعني ةال جيوز رفع درجة حرار

 باستمرار أثناء اإلسفليتكما جيب حتريك املستحلب  ، مبوافقة املهندسإال لنقله إىل موقع العمل، الشاحنة
  .إعادة التسخني ملنع زيادة التسخني املوضعيمجيع عمليات 

  :الضبابية العازلةصيانة الطبقة   ٥- ٥-٤-١٠

ساعة على وضع الطبقة ) ٤٨ (وأربعني ، وبعد مرور مثان لذلكعندما يرى املهندس ضرورة
  .، ترش طبقة خفيفة من الرمل الناعم على تلك املساحات اليت مل جتف بالشكل الكافالضبابية العازلة

  :ضبط حركة املرور  ٦- ٤-١٠

السطح املعاجل جيب أن يتخذ املقاول اإلجراءات الفعالة ملنع املرور بكافة أنواعه من استخدام 
  . إىل أن يعطي املهندس املوافقة على استعمال املرور للرصفبالطبقة الضبابية

 يف مناطق دليل وسائل التحكم املروري لاًجيب أن تتم مجيع أعمال التحكم حبركة املرور وفق
 إضافة إىل البنود الواردة يف البند ،هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

  . من هذا القسم)٧-٢-١٠(

  :األحوال اجلوية  ٧-٤-١٠

 أقلسطح عندما تكون درجة حرارة اجلو والسطح  ال جيوز رش الطبقة الضبابية العازلة على أي
العواصف  وأالغبار  وأاملطر ماطراً أو منذراً بجة مئوية وعندما يكون اجلو در) ١٥(من مخس عشرة 

  .الرملية
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 ٣٩٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : قبول األعمال  ٨-٤-١٠

جيب على املقاول ضبط جودة أعمال الطبقة الضبابية العازلة بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمة 
ذة ملتطلبات اجلودة املنصوص لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنف
  .عليها يف هذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى

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

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 عشر من هذه 

  .خالف ذلك ووثائق العقد األخرى  اخلاصةاملواصفات العامة، ما مل حتدد املواصفات

  : اجلودةضبط  ١- ٨-٤-١٠

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

  .)٢-٤- ١٠(الضبابية العازلة كما هو موضح يف اجلدول رقم 

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

  : اجلودةالتأكد منإجراءات   ٢- ٨-٤-١٠

قيام أو األمر بالقيام حتت حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بال
إشرافها املباشر باختبار مواد الطبقة الضبابية العازلة وفحص العمل املنفذ لبنود ضبط اجلودة احملددة يف 

  .)١-٨-٤-١٠( ةرقالف

  :القياس  ٩-٤-١٠

 للمساحات باملتر املربع الضبابية العازلة قياس املواد اإلسفلتية املستخدمة يف إنشاء الطبقة يتم
احملددة يف املواصفات اخلاصة أو  شوشة باملواد اإلسفلتية ضمن احلدود املبينة يف املخططات، أواملر

كما  ، خارج احلدود املصرح االضبابية العازلةقياس للطبقة   ولن جيرى أي،حسب تعليمات املهندس
  .ال جيوز قياس كميات رمل التجفيف ألغراض الدفع
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 ٣٩٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  

 بط اجلودة ألعمال الطبقة الضبابية العازلةإجراءات ض): ٢-٤- ١٠(رقم اجلدول 

  طريقة الفحص اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

املستحلب 
  اإلسفليت

متطلبات اختبارات 
  النوعية

شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 
  .املصدر

  ٦-٢- ٧اجلدول رقم 
املواد  ٧- ٢- ٧اجلدول 

تدرج رمل   األولية
  التجفيف

AASHTO T-27

  املصدر

  ٢-٤-١٠البند   .عند بداية التوريد وكلما تغري املصدر

معدل رش املادة 
  اإلسفلتية

  ٣-٤-١٠البند  كل يوم عمل  ٣-٤-١٠البند 
أثناء 
فرد رمل  االستعمال

  التجفيف
 عند احلاجة

  املوقع
  عند احلاجة  عند احلاجة

  

  :الدفع  ١٠-٤-١٠

، حسب القياس على أساس الضبابية العازلةالعمل املنجز واملقبول من الطبقة يدفع عن مقدار 
حيب أن ميثل ذلك السعر واملبلغ  و،أسعار الوحدات أو أسعار الوحدات املعدلة يف جدول الكميات

ومجيع واالختبارات  عن تأمني مجيع املواد واأليدي العاملة واملعدات واألدوات  تاماًاملدفوع تعويضاً
  ).٣-٤-١٠( يتم الدفع وفق بند األعمال املبني يف اجلدول ،وقبوله العمل إلجنازود األخرى الالزمة البن

  

 ت أعمال الطبقة الضبابية العازلةجدول كميا): ٣-٤- ١٠(رقم اجلدول 

  القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند

  متر مربع  طبقة ضبابية عازلة ١-٤-١٠
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