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  القسم احلادي عشر

  اصة اخل اإلسفلتيةاألعمال
 

  :امـع  ١-١١

القسم من األعمال اإلسفلتية اخلاصة واليت تشمل خلطة طبقـة االحتكـاك مـن              يتألف هذا   
 Stone Mastic(واخللطـة احلجريـة مبعجـون اإلسـفلت     ) Friction Course(اخلرسانة اإلسفلتية 

Asphalt(،            طات  وتستخدم هذه اخللطات يف حاالت خاصة تتطلب خواص معينة يصعب حتقيقها باخلل
اإلسفلتية الواردة يف القسم الثامن من هذه املواصفات العامة، أو متطلبات توفر خصائص أفضـل مـن                 

  يتم تنفيذ    ،اخللطات اإلسفلتية األخرى مثل مقاومة االنزالق وتصريف املياه السطحية ومقاومة التخدد          
  .هذه الطبقات فوق طبقة سطحية حتقق متطلبات الوعورة

 :من اخلرسانة اإلسفلتية طبقة االحتكاك  ٢-١١

  :وصف العمل  ١-٢-١١

 من تأمني وخلط الركام واملواد اإلسفلتية يف خالطة مركزية تعمل على دفعات،   الفصليتألف هذا   
 حسبما ،جمهزإسفليت  ودك اخللطة على سطح د وفر ونقل،أسطوانية يف خالطة يف خالطة مستمرة أو أو

  .واملواصفات اخلاصة ولتعليمات املهندس العامة ملواصفات هلذه اوفقاً هو مبني على املخططات، أو

  :املواد  ٢-٢-١١

أو أي صنف آخـر     ،  ٦٠/٧٠ أو   ٤٠/٥٠جيب أن تكون من الرابط اإلسفليت صنف        : املادة اإلسفلتية 
 من  )١-٢-٧( حبيث يتوافق مع متطلبات النوعية الواردة يف اجلدول          تنص عليه املواصفات اخلاصة،   

 وعند استخدام احملسنات جيب أن حتقق متطلبات النوعية الـواردة يف البنـد              ،امةهذه املواصفات الع  
  . من هذه املواصفات العامة)٤-٢-٧(

ما مل ينص على خالف ذلك يف املواصفات اخلاصة، فإن الركام املخلوط، قبل إضـافة املـادة                 : الركام
 لتجهيز خلطات طبقة    )٨-٣-٧(الواردة يف اجلدول رقم     طابق متطلبات التدرج    ياإلسفلتية، جيب أن    

الصـنف   ()١-٣-٧(االحتكاك اإلسفلتية، على أن حيقق متطلبات النوعية الواردة يف اجلدول رقم            
 .من هذه املواصفات العامة) ٩رقم 
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من هذه املواصـفات     )٤-٣-٧(جيب أن حتقق متطلبات النوعية الواردة يف البند         : مادة احلشو املعدنية  
 .العامة

 جيب أن تكون أنواع وكميـات املركبـات الكيماويـة         : اإلسفلتية واحملسناتاوية  املركّبات الكيم 
  املستخدمة ضمن احلدود املدرجة يف املواصفات اخلاصة أو املقترحة بواسـطة اإلسفلتية واحملسنات

 مبـا يف    اإلسفلتية احملسنات/كما جيب خلط مجيع املركبات الكيماوية      ،الوزارةمن  املقاول واملعتمدة   
  .بشكل متجانس مع املادة اإلسفلتية ومزجها  تاماًواد املضافة املقاومة للتقشر خلطاًذلك امل

  :متطلبات اخللطة التصميمية  ٣-٢-١١

  :ة العمل التصميميةخلطصيغة   ١-٣-٢-١١

توي خلطة العمل التصميمية حسب طريقة التصـميم        حيجيب على املقاول تقدمي تقرير مفصل       
).  FHWA( الصادر عن إدارة الطرق الفدراليـة األمريكيـة   T-5040.31رقم  يناملقترحة يف التعميم الف   

  :وتشمل هذه الطريقة ما يلي

  حتديد نسبة املادة اإلسفلتية املطلوبة -١
) Mixing Temperature(حتديد درجة حرارة خلط الركام واإلضافات األخرى مع اإلسفلت  -٢

  )CSt(سنتيستوك ) ٩٠٠-٧٠٠(حبيث حتقق لزوجة إسفلتية بني سبعمائة وتسعمائة 
  )Air Voids(حتديد نسبة الفراغات يف اخللطة  -٣
حسـب  ) Resistance to Effect of Water( اخللطة للتفكك بفعل الرطوبـة  مقاومةحتديد  -٤

  .AASHTO T-182, T-165, T-167اختبارات آشتو 

  :  إجراءات قبول صيغة خلطة العمل٢-٣-٢-١١

-٥-٨ ( رقم للفقرة  طبقاً لطة التصميمية وإجراءات قبوهلا وتعديلها    تطبق املتطلبات اخلاصة باخل   
، حبيث تشمل املتطلبات     مارشال غري مطلوبة   اختباربيانات  غري أن   ،  ة من هذه املواصفات العام    ،)٢-٣

  .اإلضافية املوضحة يف البند السابق

  :املعدات  ٤-٢-١١

 العمل ضمن الفترة إلجنازداد الكافية على املقاول تقدمي النوع الصحيح من املعدات وباألع جيب
 وجيب أن تشمل هـذه      ، لربنامج العمل الذي وضعه املقاول ووافق عليه املهندس        احملددة يف العقد وطبقاً   

  .)٤-٥-٨(  رقماملعدات وال تقتصر على تلك الواردة يف البند
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  :األحوال اجلوية  ٥-٢-١١

متجمد  سطح رطب أو اإلسفلتية على أيطبقة االحتكاك املكونة من اخلرسانة  جيب عدم وضع
 جويـة  أحوالأية  عندما حتول الرياح أو الرملية، أو بفعل الصقيع، أو أثناء هبوب العواصف الترابية أو

عندما يكون متوسط درجة حرارة السطح الذي  أخرى دون معاجلة اخللطة اإلسفلتية بالشكل املالئم، أو
  ٠درجة مئوية) ٢٥(ستوضع عليه اخللطة أقل من مخس وعشرين 

  :اإلنشاء  ٦-٢-١١

مـع   العامة  من هذه املواصفات)٦-٥-٨( البند رقماملتطلبات احملددة يف يتم اإلنشاء حسب 
  :التعديالت التالية

عند خروج خلطة طبقة االحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية من اخلالطة، جيب أال تزيد درجة                -١
  .درجة مئوية) ١٣٥(ئة ومخس وثالثني احرارهتا عن م

جيب أن تكون الشاحنات املستخدمة يف نقل مادة طبقة االحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسـفلتية                -٢
اهلـواء   عندما تكون درجة حرارة وذلك املادة احملمولة معتمدة تغطي كامل مساحة بأغطيةمزودة 

لطة خالهلا أكثر من عشـرة      درجة مئوية، وتكون املسافة اليت ستنقل اخل      ) ١٢(أقل من اثنيت عشرة     
  .كيلومترات) ١٠(

 أو  جيب تفريغ مادة طبقة االحتكاك من اخلرسانة اإلسفلتية مباشرة يف قمع الفرادة ذاتيـة احلركـة                -٣
  . وال يسمح بتفريغ املادة على السطح مباشرة،ادةرز خاص الستقبال اخللطات وتفريغها بالفاجه

ال تقـل عـن مخـس        اخلرسانة اإلسفلتية على درجة حرارة     طبقة االحتكاك املكونة من      دجيب فر  -٤
 مـادة   دكما جيب فر   ،درجة مئوية ) ١٢٠(ئة وعشرين   ادرجة مئوية وال تزيد عن م     ) ٩٥(وتسعني  

وسـتني  ) ٤٥(ربعـني   أطبقة االحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية مبعدل يتراوح بني مخسة و          
لحصول على مسك مدكوك ال يقل عن مثانية عشـرة           للمتر املربع حسب اللزوم ل     اًكيلوغرام) ٦٠(
  .اًميليمتر) ١٨(

 حديدية مزدوجة ذات حمـورين ال       مبدحلة طبقة االحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية        دكجيب   -٥
 األويل أو التمهيدي لطبقـة      الدككيلوغرام، على أن يتم     ) ١٠,٠٠٠(يقل وزا عن عشرة آالف      
 مـادة   دأشواط، وأن يبدأ مباشرة بعد فر     ) ٣(نة اإلسفلتية على ثالثة     االحتكاك املكونة من اخلرسا   

 الـدك فيجب أن يتبـع     ) التنعيم( النهائي   الدك أما   ،طبقة االحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية     
 مـن أيـة نتـوءات أو         وخالياً ، وأن يستمر حىت يصبح السطح ناعماً      مباشرةاألويل أو التمهيدي    

 .فجوات
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 ٤٠٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

زف اإلسفليت واهلبوطات قبـل     ـ أية تشوهات سطحية مثل التشققات والتخدد والن       جيب إصالح  -٦
 .وضع طبقة االحتكاك على رصف قدمي

 )٤-٨(حسب الفصل رقم ) Tack Coat(جيب رش الطبقة اإلسفلتية القدمية بطبقة إسفلتية الصقة  -٧
  .من هذه املواصفات العامة

  :ركة املرورالتحكم حب  ٧-٢-١١

 تنفيـذ  اإلجراءات الفعالة للسماح حبركة املرور بشكل مأمون أثنـاء           اختاذول  جيب على املقا  
 كما هو حمدد يف الفصل الفرعي       ،مناطق عمليات إنشاء طبقة االحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية        

  .العامة  من هذه املواصفات)٧-٥-٨(

  :مقاومة االنزالق يف السطح  ٨-٢-١١

 ومـا مل    ،احلد األدىن املقبول من مقاومة االنزالق     اك املكونة   طبقة االحتك حيقق سطح    أنجيب  
) ٣٥(مخسـة وثالثـون   ) Skid Number(، فإن رقم االنزالق خالف ذلكحتدد املواصفات اخلاصة 

مقاساً جبهاز قياس مقاومة االنزالق معتمد من الوزارة وحمسـوباً          ) IFI(حسب دليل االحتكاك الدويل     
، هو احلد األدىن املسموح به لقبول طبقة االحتكاك مـن  ASTM E-1960 باستخدام املواصفة القياسية

  .اخلرسانة اإلسفلتية

  :قبول األعمال  ٩-٢-١١

بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمة لضمان     طبقة االحتكاك   جيب على املقاول ضبط جودة أعمال       
بات اجلودة املنصوص عليهـا يف      حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطل        

  .هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

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

ودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيـذ               تأكيد اجل 
والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر مـن هـذه                   

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

  :ودة اجلضبط  ١-٩-٢-١١

جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               
خلطـات   على   االختبارات ينفذ احلد األدىن من      أنعلى املقاول    جيب   ،بيانات اجلودة للخواص احلرجة   
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 ٤٠١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  ،)١-٢-١١( كما هو موضح يف اجلـدول رقـم   ،لكل يوم من أيام اإلنتاجطبقة االحتكاك اخلرسانية   
جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيب على املقاول تطبيق                

  . من هذه املواصفات العامة)١-١-١٧(مجيع البنود الواردة يف البند 

  : اجلودة  التأكد من٢-٩-٢-١١

م أو األمر بالقيام حتت حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيا
 وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنود طبقة االحتكاك اخلرسانيةخلطات إشرافها املباشر باختبار مواد 

  .من هذا البند) ١-٩-٢-١١(ضبط اجلودة احملددة يف الفقرة 

اخلرسانة اإلسفلتية بالقيام بكافة طبقة االحتكاك من جيب على املقاول ضبط جودة أعمال 
اءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات اإلجر

  .اجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

  اخلرسانة اإلسفلتيةطبقة االحتكاك من إجراءات ضبط اجلودة ألعمال ): ١-٢- ١١(رقم اجلدول 

  يقة الفحصطر اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

  الرابط اإلسفليت
متطلبات اختبارات 

 النوعية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد 

  .وكلما تغري املصدر
 ١-٢-٧اجلدول رقم 

  الركام
متطلبات اختبارات 

 النوعية والتدرج
ية  عند بدااختبارات) ٣(ثالث 

  .التوريد وكلما تغري املصدر

  تطلبات النوعيةامل
  ١- ٣-٧يف اجلدول رقم 
 ٨-٣-٧واجلدول رقم 

  مواد احلشوة
متطلبات اختبارات 

  النوعية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد 

  .وكلما تغري املصدر
  ٤- ٣-٧رقم البند 

املواد 
  األولية

املركبات الكيماوية 
 واحملسنات

متطلبات اختبارات 
  النوعية

  املصدر

 املطابقة عند بداية التوريد شهادة
  .وكلما تغري املصدر

تطلبات الواردة يف امل
  وثائق العقد

-AASHTO T  تدرج الركام
املواد أثناء  27 / 164

نسبة املادة اإلسفلتية   االستعمال
  يف اخللطة

AASHTO T-
164/170 

متر ) ١٠٠٠(ألف لكل  اختبار
إنشاؤها من كل طبقة يتم مربع 

  أو عمل يوم من اإلنتاج

متطلبات اخللطة 
  التصميمية

  )١-٣- ٢-١١(الفقرة 

  مقاومة االنزالق يف الطريق
جهاز مقاومة 

االنزالق معتمد من 
  الوزارة

  املوقع

  ٨-٢-١١البند   كل يوم عمل

 اإلهناء
قياس األبعاد 

واملناسيب وامليول 
  واالستواء

  يف املوقع  وثائق العقد

قياس مقاطع عرضية كل مخسة 
أو مخسة ،  متر)٢٥(وعشرين 

متر ) ١٠٠٠(مقاطع كل ألف 
  .مربع أيهما أكثر

تطلبات الواردة يف امل
  وثائق العقد
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 ٤٠٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

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

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 

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

  :القياس  ١٠-٢-١١

باألمتار املربعة،   املنفذة واملقبولة فنياً، قياس طبقة االحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسفلتيةيتم
بعد الوضع والدك ضمن اخلطوط واملناسيب احملددة يف املخططات أو احملددة يف هذه املواصفات أو 

ة االحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية قياس ملساحات طبق وجيب عدم إجراء أي ،املواصفات اخلاصة
  . ألغراض الدفعاملوضوعة خارج احلدود املسموح هبا

وما مل تنص املواصفات اخلاصة خالف ذلك، فإن مجيع مكونات طبقة االحتكاك مبا يف ذلك 
  .حمسنات اإلسفلت وطبقة اللصق تعترب مشمولة يف وحدة السعر وال يتم قياسها ألغراض الدفع

  :الدفع  ١١-٢-١١

 كما ورد أعاله يتم الدفع بسعر الوحدة يف العقد، أو بسعر الوحدة املعدل للمتر املربع، مقاساً
 عندما تكون مدرجة يف جدول طبقة االحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسفلتيةلكل متر مربع من 

 عن تأمني األيدي  تاماًجيب أن تشمل األسعار وطريقة الدفع احملددة بأعاله ومتثل تعويضاً ،الكميات
 مجيع أعمال إنشاء طبقة إلجنازواملعدات واألدوات ومجيع البنود األخرى الالزمة  العاملة واملواد

، ويتم الدفع وفق بند  هذه املواصفات العامةيفاالحتكاك املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية كما هو حمدد 
  .)٢-٢- ١١( رقم العمل املبني يف اجلدول

  
  بنود أعمال طبقة االحتكاك من اخلرسانة اإلسفلتية): ٢-٢-١١(اجلدول 

   القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند

  متر مربع  طبقة االحتكاك من اخلرسانة اإلسفلتية ١-٢-١١
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 ٤٠٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  )Stone Mastic Asphalt-SMA (:اخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت  ٣-١١

  :وصف العمل  ١-٣-١١

هي عبارة عن خلطة خرسانة إسفلتية ) SMA( مع احلجارة ة مبعجون اإلسفلتاخللطة احلجري
 الرابط اإلسفليت وركام مكسر خشن وركام ناعم وحشوة معدنية وعامل تثبيت،  منحارة تتكون

 وتالصق حبيبات الركام اخلشنة مع بعضها البعض على كوتعتمد هذه اخللطة يف متانتها على متاس
  . الذي يكون مونة قوية لتالصق هذه احلبيباتشكل هيكل حجري وعلى كوا غنية باإلسفلت

 ودك دنقل وفرويتألف هذا العمل من تأمني وخلط الركام واملواد اإلسفلتية يف خالطة مركزية 
 هلذه وفقاً ، أو يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى حسبما هو مبني،اخللطة على سطح جمهز

  .العامة املواصفات

  :وادـ امل ٢-٣-١١

، أو أي ٦٠/٧٠ أو ٤٠/٥٠جيب أن تكون من الرابط اإلسفليت من صنف الغرز   :ادة اإلسفلتيةامل
-٧(  حبيث يتوافق مع متطلبات النوعية الواردة يف اجلدولصنف آخر تنص عليه املواصفات اخلاصة

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

 لتجهيز اخللطات )٩-٣-٧(درجات الواردة يف اجلدول رقم جيب أن حيقق الركام أحد الت:  الركام
 )١- ٣-٧(احلجرية مبعجون اإلسفلت، على أن حتقق متطلبات النوعية الواردة يف اجلدول رقم 

  .كون من احلجارة القاسيةييف هذه املواصفات العامة، وأن ) ١٠م الصنف رق(

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

على حبيبيات ) Mortar(يستخدم عامل التثبيت يف اخللطة لتثبيت معجون اإلسفلت :  عامل التثبيت
 ويكون عامل التثبيت ،ل عملية النقل والفرد، وذلك الرتفاع نسبة اإلسفلت يف اخللطةالركام خال

  .من األلياف السيليلوزية أو املعدنية

 واملالحظات )١-٣- ١١(جيب أن حيقق عامل التثبيت متطلبات النوعية احملددة يف اجلدول رقم 
 كما جيب أن تكون نسبة عامل ، حتدد املواصفات اخلاصة خالف ذلكما مل، ة بهقالتفسريية امللح

  .باملائة من وزن اخلليط الكلي) ٤-٣(التثبيت بني ثالثة إىل أربعة 
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  لنوعية لعامل التثبيت من األليافمتطلبات ا): ١-٣- ١١(اجلدول رقم 

  املتطلبات  اخلاصية
  )١( الطريقة أ - التحليل املنخلي 

  ٦  ، حد أقصىميليمترطول األلياف 
  ٨٠-٦٠  ) ميليمتر ٠,١٥٠ (١٠٠ من املنخل رقم نسبة املار املئوية
 )٢( الطريقة ب - التحليل املنخلي 

  ٦  ، حد أقصى)ميليمتر(طول األلياف 
  ٩٥-٧٥  )ميليمتر ٠,٨٥٠ (٢٠نسبة املار املئوية من املنخل رقم 
  ٧٥-٥٥  ) ميليمتر ٠,٤٢٥ (٤٠نسبة املار املئوية من املنخل رقم 

  ٤٠-٢٠  ) ميليمتر ٠,١٠٦ (١٤٠ل رقم نسبة املار املئوية من املنخ
  )غري متطاير (٢٣-١٣ )٣( Ash Content - نسبة الرماد املئوية 
  ٨,٥- ٦,٥  )٤() pH(مستوى احلموضة 

  )أضعاف الوزن األصلي (٦- ٤  )٥( )Oil Absorption(نسبة امتصاص الزيت 
  ٥  )٦(نسبة الرطوبة املئوية بالوزن، حد أقصى 

 :مالحظات
غرامات ) ٥(وعينة ممثلة قدرها مخسة ) 200LS(التحليل املنخلي باستخدام هواء مضغوط على املنخل من النوع : الطريقة األوىل )١(

، مث )بوصة مربعة/ باوند١١(كيلوباسكال ) ٥(دقيقة على قوة شفط مائية قدرها مخسة ) ١٤(من املادة يتم غربلتها ملدة أربعة عشر 
  .توزن الكمية املتبقية على املنخل

 وفرشاة من ميليمتر ٠,١٠٦، ٠,١٨٠، ٠,٢٥٠، ٠,٤٢٥، ٠,٨٥٠التحليل املنخلي باستخدام املناخل القياسية : )ب(قة الطري )٢(
غرامات من األلياف وتغربل بواسطة اهلزاز مث توزن األلياف املتبقية على كل ) ١٠( تؤخذ عينة ممثلة مقدارها عشرة ،النايلون وهزاز

 . جيب إعادة هذه الطريقة للتأكد من النتائج،كل منهامنخل وحتسب نسبة الكمية املارة من 
درجة ) ٦٥٠- ٥٩٥(غرامات من األلياف يف بوتقة وتسخن على درجة ) ٣-٢(توضع عينة قدرها اثنان إىل ثالثة : حمتوى الرماد )٣(

 .مئوية ملدة ساعتني على األقل، وتوضع البوتقة والرماد املتبقي يف جمفف مث يوزن
 من املاء املقطر وختلط جيداً ميليمتر) ١٠٠(غرامات من األلياف إىل مائة ) ٥( تضاف كمية قدرها مخسة :اختبار مستوى احلموضة )٤(

 ).٧,٠(دقيقة مث يقاس مستوى احلموضة باستخدام قضيب احلموضة املعاير على مستوى سبعة ) ٣٠(وتترك ملدة ثالثني 
دقائق على األقل ) ٥(علق مبادة كحول معدنية ملدة مخس غرامات من األلياف بدقة مث ت) ٥(يتم وزن مخسة : امتصاص الزيت )٥(

) ١٠( مربع، ويتم هزها ملدة عشر ميليمتر ٠,٥ مث توضع الكمية على شبكة منخلية بفتحات ذات مقاس ،للتأكد من التشبع الكامل
سب امتصاص حيى صحن وتوزن، وهزة يف الدقيقة، مث تنقل الكمية املهزوزة دون ملسها عل) ٢٤٠(دقائق باليد مبعدل مائتني وأربعني 

 .الزيت بعدد مضاعفات الوزن األصلي للعينة
 ١٢١حرارة درجة غرامات من األلياف وتوضع يف فرن للهواء املضغوط على ) ١٠(توزن كمية قدرها عشرة : سبة الرطوبةنب )٦(

  .نة بعد إخراجها من الفرن مباشرةدرجة مئوية ملدة ساعتني، مث توزن العي
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  :طة العمل التصميميةصيغة خل  ٣-٣-١١

  :إجراءات قبول صيغة العمل التصميمية  ١-٣-٣-١١

 من هذه املواصفات العامة من )٣-٥- ٨(جيب إتباع نفس اخلطوات الواردة يف البند رقم 
  .عتمادهاا صيغة خلطة العمل التصميمية ومراحل قبوهلا واقتراححيث 

  :متطلبات النوعية لصيغة العمل التصميمية  ٢-٣-٣-١١

 :ب أن حتقق اخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت املتطلبات التاليةجي

دود املسموح هبا املوضحة يف اجلدول احلالركام الكلي ضمن  التفاوت يف تدرج كونيجيب أن  .١
 .)٢-٣-١١(رقم 

 .)٣-٣-١١(جيب أن حتقق اخللطة التصميمية املتطلبات الواردة يف اجلدول رقم  .٢
 .AASHTO T-245الدك حسب اختبار آشتو جيب أن تكون درجة حرارة اخللط و .٣
 من هذه )٤-٢-٧(عند استخدام حمسنات مضادة للتقشر، جيب اتباع متطلبات البند  .٤

  .املواصفات العامة
 

  فلتنسب التفاوت املسموح هبا يف معادلة اخللطة احلجرية مبعجون اإلس):٢-٣- ١١(اجلدول رقم 

   التصميمية العملة خلطصيغة  املسموح ا يف املئويةنسب التفاوت
   ملم ١٦املقاس اإلمسي األقصى   مقاس املنخل

 )٩-٣-٧ من اجلدول ١التدرج رقم (
   ملم١٩املقاس اإلمسي األقصى 

 )٩-٣-٧ من اجلدول ٢التدرج رقم  (

  ٥±  -  ملم ١٩
  -  -  ملم ١٦
  ٥±  ٥±  ملم ١٢,٥
  ٤±  ٥±   ملم٩,٥٠
  -  ٤±  ملم ٤,٧٥
  ٤±  ٤±  ملم ٢,٣٦
  ٢±  ٢±  ملم ٠,٠٧٥

 اإلسفليتتوى حملا
  )باملائة(

±٠,٥٠±  ٠,٥٠  
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  ة للخلطة احلجرية مبعجون اإلسفلتمتطلبات النوعي): ٣-٣- ١١(اجلدول رقم 

  املتطلبات  اخلاصية
   لكل وجه٥٠   يف اختبار مارشالعدد ضربات الدك

  ٦٣٥  حد أدىن) غرامكيلو( درجة مئوية ٦٠درجة ثبات مارشال عند درجة حرارة 
  ٤  حد أدىن، ٪  يف اخللطة،  الفراغاتنسبة 

  ٨٠ )AASHTO T-283حسب (، حد أدىن، ٪، )Tensile Strength Ratio(نسبة قوة الشد 
  ٧- ٦   املئوية بالنسبة لوزن اخلليط اإلسفليتنسبة الرابط

  ١٨-١٧  نسبة الفراغات املئوية يف الركام املعدين، حد أدىن
عند درجـة حـرارة     ) Drain-down(نسبة انفصال معجون اإلسفلت املئوية عن الركام        

  )ASTM D6390حسب (اإلنتاج، حد أقصى، 
٠,٣٠  

  
  :املعدات  ٤-٣-١١

 العمل ضمن الفترة احملددة إلجنازعلى املقاول تقدمي النوع الصحيح من املعدات وباألعداد الكافية  جيب
أن تشمل هذه املعدات  وجيب ، لربنامج العمل الذي وضعه املقاول ووافق عليه املهندسيف العقد وطبقاً

  .)٤-٥-٨(وال تقتصر على تلك الواردة يف البند 

  :اإلنشاء  ٥-٣-١١

  :عملية اخللط  ١-٥-٣-١١

 متقطعة اإلنتاج النوعمن خللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت اإنتاج خالطات ميكن أن تكون 
االسطوانية الطة خلا أو )Continuous Pug Mill (ستمرةاملالطة اخل أو )Batch Plant() على دفعات(

بواسطة جهاز للركام  يتم التوزيع النسيبو ،)Dryer-Drum Mixing Plant(سطوانة التجفيف أذات 
بالنسبة للخالطة األسطوانية، على البارد  أووالبارد بالنسبة للنوعني األولني حتكم يف التغذية على احلار 

  . وموافقة املهندس على اختيار املقاولوذلك بناًء

لوزية إىل اخلالطات املتقطعة واخلالطات يأن يضاف عامل التثبيت من األلياف السليفضل 
  .األسطوانية آلياً باستخدام آلية تزويد األلياف السائبة خالل فترة اخللط اجلاف

خدام سري يدوياً يف اخلالطات املتقطعة أو باست) Pellets(ميكن أن تضاف األلياف احلبيبية 
  .سطوانيةألالتغذية يف اخلالطات ا
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 ٤٠٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :القطاع التجرييب  ٢-٥-٣-١١

جيب أن يتم التحقق من قابلية اخللطة للتنفيذ على أساس إنتاج اليوم األول من العمل من حيث 
  .التنفيذ والدك

  :نقل اخلليط إىل املوقع  ٣-٥-٣-١١

اليت جيب أن تكون معدات نقل اخللطة اإلسفلتية إىل املوقع نظيفة وخالية من األتربة واألوساخ 
  :قد تلوث اخللطة اإلسفلتية أو تؤثر على خواصها، مع مراعاة ما يلي

  . دقيقة٣٠عدم إبقاء اخللطة اإلسفلتية خمزنة يف اخلالطة ملدة تزيد عن  .١
  .أال تزيد فترة نقل اخللطة اإلسفلتية من اخلالطة إىل املوقع عن ساعة واحدة .٢

  :الطبقة اإلسفلتية الالصقة  ٤-٥-٣-١١

فوق طبقة إسفلتية قدمية، جيب رش تلك الطبقة طة احلجرية مبعجون اإلسفلت خللإذا وضعت ا
 من هذه املواصفات العامة، على أن )٤-٨( حسب الفصل رقم ،)Tack Coat(بطبقه إسفلتية الصقة 

مبعدل أربعة عشر إىل واحد وعشرين ) SS(يكون معدل رش مادة اإلسفلت املستحلب بطيء الشك 
  . من اللتر للمتر املربع)٠,٢١-٠,١٤(من املائة 

  :الفرد والدك  ٥-٥-٣-١١

 :اخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلتودك عند فرد جيب مراعاة املتطلبات التالية 
درجة ) ١٤٠(أال تقل درجة حرارة اخللطة اإلسفلتية عند وصوهلا للموقع عن مائة وأربعني  .١

 .مئوية
) ١١٥(حرارة اخلليط إىل مائة ومخسة عشر االنتهاء من دك اخللطة اإلسفلتية قبل أن هتبط درجة  .٢

درجة ) ١١٠(، وإىل مائة وعشر )بوليمر(درجة مئوية بالنسبة للخلطات اليت حتتوي على لدائن 
  .مئوية للخلطات األخرى

مداحل معدنية فقط، وال جيوز ) ٣(أو ثالث ) ٢(أن تتم عملية الدك باستعمال مدحلتني  .٣
  .ازيةاستخدام املداحل املطاطية أو االهتز

عدم توقف املداحل على اخللطة الساخنة وأال تقترب املداحل من الفرادة بأقل من مائة ومخسني  .٤
  متراً) ١٥٠(

  .كيلومتر بالساعة) ٥,٠ – ١,٥( أن تكون سرعة املداحل بني واحد ونصف إىل مخسة  .٥
  .داحلأن تكون املداحل جمهزة بنظام تنظيف مائي أو صابوين ملنع التصاق اخللطة بعجالت امل .٦
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 ٤٠٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

االستمرار يف دك اخللطة اإلسفلتية حىت يتم احلصول على كثافة حقلية مقدارها أربعة وتسعني  .٧
 .باملائة من الكثافة النظرية القصوى) ٩٤(

  :طبقات الرصفالسمك النهائي ل  ٦-٥-٣-١١

كون مسك طبقة الرصف املدكوكة حسب ما هو حمدد يف املخططات أو مستندات يجيب أن 
  .اًميليمتر) ٤٠(واملواصفات اخلاصة وأال تزيد عن أربعني العقد األخرى 

  :حدود األحوال اجلوية  ٦-٣-١١

على من اخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت  اإلسفلتيةسانة خلرالرصف با طبقة جيب عدم وضع
ا عندم الرملية والترابية، أو متجمد بفعل الصقيع، أو أثناء هبوب العواصف الترابية أو سطح رطب أو أي

املناسب من حيث  بالشكل اإلسفلتيةأية أحوال جوية أخرى دون التعامل مع اخللطات  حتول الرياح أو
  .درجات مئوية) ١٠(من عشر  حرارة السطح أقل تكون درجةعندما  أوالفرد والدك، 

  :التحكم حبركة املرور  ٧-٣-١١

 )٧-٥-٨(ب البند رقم للتحكم يف حركة املرور حسب أن يتخذ املقاول اإلجراءات الفعالة جي
  .من هذه املواصفات العامة

  :قبول األعمال  ٨-٣-١١

بالقيام بكافة اخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت جيب على املقاول ضبط جودة أعمال 
اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات 

  .ها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرىاجلودة املنصوص علي

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 

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

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

  : اجلودةضبط  ١-٨-٣-١١

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

  .)٤-٣- ١١( كما هو يف اجلدول رقم ،لكل يوم من أيام اإلنتاجاخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت 
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 ٤٠٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

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

  : اجلودة  التأكد من٢-٨-٣-١١

ت حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حت
وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنود اخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت إشرافها املباشر باختبار مواد 

  . من هذا البند)١-٨-٣-١١( الفقرةضبط اجلودة احملددة يف 

  :  القياس٩-٣-١١

يتم قياس اخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت لألعمال املنفذة واملقبولة فنياً، باملتر املكعب أو 
ن يتم القياس ضمن احلدود واألبعاد املبينة يف أب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة، وجيب حس

املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى، وال يتم القياس ألغراض الدفع خارج تلك احلدود، ما مل 
  .يكن ذلك مبوافقة خطية من املهندس

  ة مبعجون اإلسفلتة احلجريإجراءات ضبط اجلودة ألعمال اخللط): ٤-٣- ١١(رقم اجلدول 

  طريقة الفحص 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
اختبارات متطلبات 

 لنوعية والتدرجا
 عند بداية التوريد اختبارات) ٣(ثالث 

  .وكلما تغري املصدر

 يف تطلبات النوعيةامل
  ١-٣-٧رقم  اجلدول

 ٩-٣-٧واجلدول رقم 

  مواد احلشوة
اختبارات متطلبات 

  النوعية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 

  .املصدر
  ٤-٣-٧ رقم البند

املواد 
  األولية

 عامل التثبيت
ات متطلبات اختبار

  النوعية

  املصدر

شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 
  .املصدر

 ١-٣-١١اجلدول رقم 

 AASHTO  تدرج الركام
T-164 / 27  

 ٢-٣-١١اجلدول رقم 
املواد أثناء 
بات اخللطة متطل االستعمال

  التصميمية
AASHTO 

T-164 / 170  

 مقدارها مخسمائة لكل وحدةواحد اختبار 
خالطة أو عمل يوم من من كل طن ) ٥٠٠(

 ٣-٣-١١اجلدول رقم   اإلنتاج

  ASTM D3549  السمك
 ASTM D 2726  الدك

) ١٠٠٠( مقدارها ألف  لكل وحدةاختبار
  إنشاؤهامن كل طبقة يتم متر مربع 

  ٥-٥-٣-١١الفقرة 
  يف الطريق

  مقاومة االنزالق
جهاز مقاومة االنزالق 
  معتمد من الوزارة

  املوقع 

  ٨-٢-١١البند   م عملكل يو

 اإلهناء
قياس األبعاد واملناسيب 
  وامليول واالستواء

  املوقع  وثائق العقد
قياس مقاطع عرضية كل مخسة وعشرين 

متر أو مخسة مقاطع كل ألف ) ٢٥(
  .متر أيهما أكثر) ١٠٠٠(

تطلبات الواردة يف امل
  وثائق العقد
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 ٤١٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :الدفع  ١٠-٣-١١

 كما بسعر الوحدة املعدل للمتر املكعب، مقاساً لعقد أويتم الدفع بسعر الوحدة يف اجيب أن 
  .أعالهورد 

 عن تأمني األيدي العاملة واملواد واملعدات  تاماًجيب أن تكون هذه األسعار والدفعات تعويضاً
باخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت، واألدوات ومجيع البنود األخرى الالزمة لتنفيذ مجيع أعمال الرصف 

  .)٥-٣-١١(رقم  ، يتم الدفع وفق بند العمل املبني يف اجلدول العامةيف هذه املواصفاتكما هو حمدد 

   بنود أعمال اخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت):٥-٣-١١(اجلدول 

   القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند

  متر مكعب  اخللطة احلجرية مبعجون اإلسفلت ١-٣-١١
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