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  القسم السادس

  حتت األساس واألساس الركاميةطبقات ما 

  

  :  الوصف١-٦

ـ           اس واألسـاس  يتضمن هذا القسم متطلبات املواد وطرق التنفيذ إلنشاء طبقات ما حتت األس
  :الركامية ويشتمل على

  . إنتاج وختزين املواد الركامية-
  . األساس الركاميةت طبقة ما حت-
  . طبقة األساس الركامية غري املعاجلة-
  .األمسنت طبقة األساس الركامية املعاجلة ب-
  . طبقة األساس الركامية املعاجلة باإلسفلت-

  :  إنتاج وختزين املواد الركامية٢-٦

 :  الوصف١-٢-٦

اميـة الطبيعيـة أو املكـسرة أو        يشتمل هذا الفصل على طرق إنتاج ونقل وختزين املواد الرك         
  .واإلنشاءات ذات العالقة لالستعمال يف تنفيذ الطرق املنخولة

جيب على املقاول توفري املواد الركامية املطابقة للمتطلبات النوعية ومتطلبات التدرج املنصوص            
املقـرر  عليها يف املواصفات اخلاصة واملخططات ووثائق العقد أو هذه املواصفات العامـة لألعمـال               

  .استخدام املواد الركامية يف تنفيذها، بغض النظر عن مصدر أو طريقة إنتاج تلك املواد

 :  مصادر املـواد٢-٢-٦

جيب على املقاول، ما مل تكن مصادر املواد مبينة على املخططات أو يف املواصفات اخلاصـة،                
كامية أو كسارات قائمة مـصرح      حتديد تلك املصادر سواًء كانت حماجر ينوي فتحها إلنتاج املواد الر          

 وجيب على املقاول يف احلالتني قبل املباشرة بإنتاج أو توريد املواد الركامية من تلك املصادر، مبدة ال                  هلا،
  :يوماً، أن يقدم للمهندس تقريراً فنياً يتضمن) ٣٠(تقل عن ثالثني 
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  . موقع املصدر أو املصادر-١

  .كمياهتا التقديريةاد املتوفرة و أنواع الصخور أو املو-٢

 واليت جيب أن تتضمن احلد األدىن مـن         ، نتائج االختبارات النوعية على عينات ممثلة من املواد        -٣
االختبارات النوعية للمواد حسب العمل املقرر استخدامها يف تنفيذه املبينة يف األقسام والفصول             

  .ذات الصلة من هذه املواصفات العامة أو املواصفات اخلاصة

  .آليات ومعدات وطرق تكسري الصخور وغربلتها ونقلها -٤

  . مواقع وطرق ختزين املواد الركامية-٥

 املوافقات اخلطية من اجلهات املالكة واجلهات ذات العالقة على استخدام مواقع إنتاج املـواد               -٦
 .اجلديدة، ومواقع ختزين املواداملقترحة 

واد الركامية قبل احلصول على موافقة املهندس على        ال حيق للمقاول املباشرة بتوريد أو إنتاج امل       
املصدر، وتعترب هذه املوافقة أولية، أما املوافقة النهائية فتتم على أساس نتائج اختبار املواد املوردة فعـالً                 

جيب على املقاول متكني املهندس من الوصول إىل مواقع العمل وفحص املعـدات وطـرق               .  للمشروع
أي وقت كان أثناء العمل، كما جيب عليه احلصول على موافقة جديـدة علـى               اإلنتاج والتخزين يف    

املصدر وفق ما ذكر أعاله عند كل تغيري يف املصدر أو طرق اإلنتاج، أو عندما يالحظ املهندس تغـرياً                   
  .ملحوظاً يف خواص املواد املوردة

 فـإن هـذه     ،فيهاصفات املواد املتوفرة    اعندما تتضمن وثائق العقد معلومات عن مصادر ومو       
واد املطابقة للمواصفات، وجيب     عن توفري امل   املسئوليةاملعلومات تعترب استرشادية، وال تعفي املقاول من        

ه القيام بإجراء دراساته اخلاصة اليت يضع على أساسها سعره، بغض النظر عن املصدر واملواد املتوفرة،  علي
واد والطلب إىل املقاول تغيري املصدر إذا كانـت         وحيق للمهندس على أساس نتائج االختبارات رفض امل       

  . بأية تعويضات إضافية نتيجة ذلكمواده غري مقبولة فنياً وال حيق للمقاول املطالبة

  : إنتاج املواد الركامية ٣-٢-٦

جيب أن يشتمل العمل على إعداد املواقع وتوفري اآلليات واملعدات والتجهيزات الالزمة إلنتاج             
أو املكسر وفرز املواد إىل مقاسات متقاربة متكن من احلصول على التدرجات املطلوبـة              الركام الطبيعي   

للعمل املقرر استخدام املواد يف تنفيذه، كما جيب أن حيقق الركام املنـتج كافـة املتطلبـات النوعيـة                   
بولة فنيـاً   يشتمل كذلك على نقل وختزين املواد الركامية املنتجة املق         و املنصوص عليها لألعمال املقررة،   

  .والتخلص من املواد الفائضة واملواد غري املقبولة يف املواقع املعتمدة
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 ٢٢٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

كما جيب على املقاول يف كافة مراحل العمل االلتزام باملعايري البيئية املعتمـدة مـن حيـث                 
ئـي  مستويات الضجيج وتلوث اهلواء والغبار املتطاير، واختاذ كافة التدابري الالزمة للحد من التلوث البي             

  .بكافة أشكاله

 : إعداد املوقـع ١-٣-٢-٦

 بنـد      جيب إنتاج املواد الركامية يف مصادر متت املوافقة على اسـتخدامها طبقـاً ملتطلبـات ال               
جيب على املقاول بعد احلصول على موافقة املهندس على املصدر القيـام            .  من هذا الفصل  ) ٢-٢-٦(

ري املناسبة حىت الوصول إىل الطبقات الركامية أو الطبقـات          بأعمال التنظيف وإزالة املخلفات واملواد غ     
الصخرية اليت سيتم تكسريها للحصول على املواد الركامية، ونقل كافة نواتج اإلزالـة والتنظيـف إىل                
مواقع معتمدة من قبل املهندس هلذه الغاية، وتعترب أعمال التنظيف واإلزالة حمملة على البنود األخرى وال                

  .ل عنها أي مقابليدفع للمقاو

  : اآلليات واملعدات ٢-٣-٢-٦

جيب على املقاول توفري كافة املعدات واآلليات الالزمة إلنتاج الركام الطبيعي املكسر حـسب              
املواصفات املعتمدة، ويتضمن ذلك الكسارات الثابتة أو املتحركة والغرابيل اهلزازة باملقاسات املناسـبة،             

 والتحميل واإلزاحة والنقل، وكل ما يلـزم إلنتـاج ركـام مطـابق              والسيور املتحركة وآليات احلفر   
  .للمواصفات حسب العمل املطلوب

  : إنتاج الركام الطبيعي ٣-٣-٢-٦

جيب على املقاول إنتاج ركام طبيعي مطابق ملواصفات األعمال اليت سيستخدم فيها، وجيب أن              
  . من قبل املهندسيتم ذلك يف مصادر املواد الطبيعية اليت متت املوافقة عليها

جيب أن تتضمن عملية اإلنتاج إزالة مجيع املواد غري املناسبة مبا يف ذلك استبعاد العناصـر ذات                 
املقاس األكرب من املقاس األقصى املطلوب، والتخلص من املواد الترابية واملواد األخرى غري املرغوب هبا               

  .أو الغسيل/بالطرق املناسبة مبا يف ذلك الغربلة و

على املقاول وضع خطة عمله حبيث يتم التخلص من املواد غري املناسبة يف املصدر، كمـا                جيب  
جيب فرز املواد الركامية إىل مقاسات متقاربة ونقل كل مقاس بشكل منفصل إىل مواقع التخزين، ليتم                
وضع صيغة العمل ونسب خلط املقاسات املختلفة للحصول على تدرج مطابق للتـدرج املطلـوب يف                

  .فات العمل املقرر استخدام املواد الركامية فيهمواص
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 ٢٣٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 : إنتاج الركام املكسر ٤-٣-٢-٦

جيب أن يتم إنتاج الركام املكسر من املواقع اليت متت املوافقة عليها من حيث أنواع ومواصفات          
املواد الصخرية املتوفرة، وجيب أن يتم ذلك باستعمال طرق التكسري اليت حتقق متطلبات الكـسر مـن                 

  .ث نسبة وعدد الوجوه املكسرة وشكل احلبيبات الناجتةحي

 سعة مناسبة حبيـث يـتم       يها على غربال هزاز ذ    ريجيب على املقاول غربلة املواد املقرر تكس      
كما جيب    الصغرية قبل دخوهلا إىل الكسارة،     استبعاد كافة املواد الترابية واملواد الصخرية ذات املقاسات       

 مع أنواع الصخور املقرر تكسريها واختيار الطاقـة اإلنتاجيـة ومعـايرة             استخدام الكسارات املتناسبة  
فتحات الكسارة حبيث تتناسب مع التدرجات املطلوبة وتوفر إمكانية غربلـة وفـصل كافـة املـواد                 

  .كما جيب التحقق الدوري من كفاءة الغرابيل وعدم انسداد بعض فتحاهتا أو تآكلها أو تكسرها.املنتجة

افق  الناتج إىل مقاسات خمتلفة توفر إمكانية احلصول على التدرج املطلوب املتو           جيب فرز الركام  
جيب على املقاول غسل الركام عندما تنص املواصـفات اخلاصـة   و مع متطلبات الركام حسب العمل،  

 على ذلك أو عندما تزيد نسبة املواد الطينية والغبار فيه عن احلدود املسموح هبا، ويعترب ذلك حممالً على                 
  .بند العمل وال حيق للمقاول املطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك

جيب على املقاول إيقاف عملية اإلنتاج عندما يتبني أن طريقة التكسري والغربلة والفرز ال حتقق               
متطلبات الركام حسب املواصفات، وال حيق له معاودة اإلنتاج قبل موافقة املهندس علـى إجـراءات                

  .يالت الالزمة املتخذة من املقاول والتحقق من إنتاج ركام مطابق للمواصفاتاإلصالح والتعد

 :  نقل الركـام٤-٢-٦

جيب على املقاول حتميل ونقل الركام من مراكز اإلنتاج أو مواقع التخزين بواسطة الشيوالت              
صول انفصال والسيارات ذات الصناديق املعدنية املغطاة، وجيب أن يتم ذلك بالطريقة اليت تضمن عدم ح           

سنتيمتراً ) ٣٠(، أو تلوث املواد الركامية بالتربة أو أية مواد غريبة، ومينع أخذ الركام من الثالثني                يبحبي
 كما جيب أن يتم أخذ الركام من        ،املالمسة لألرض من كوم الركام ما مل تكن أرضية التخزين خرسانية          

  .الركاميةاألسفل باجتاه األعلى للمحافظة على جتانس تدرج املواد 

 : ختزين الركـام ٥-٢-٦

جيب على املقاول نقل الركام املنتج وختزينه يف املواقع املبينة على املخططات ووثـائق العقـد                
األخرى أو مواقع معتمدة من املهندس، كما جيب عليه احلصول على موافقة اجلهات صـاحبة املوقـع                 

بنقل الركام لتخزينه القيام بتنظيف تلك املواقع       خطياً على استخدامها، وجيب على املقاول قبل املباشرة         
  . جيب تأمني تصريف املياه من هذه املواقعاوتسويتها لتعطي أسطحاً مستوية، كم
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 ٢٣١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

وجيب عليه أن يقوم بتخزين املواد الركامية يف أكوام منفصلة حسب املقاسات تفـصل بينـها                
لفة، كما جيب أن يتم نقل وتفريغ وختزين    مسافات أفقية أو جدران خرسانية ملنع اختالط املقاسات املخت        

الركام بطريقة متنع الفصل احلبييب، وجيب أن يتم التخزين يف طبقات على كامل املساحة املخصصة لكل                
  .أمتار) ٨(مقاس، وجيب أال يزيد ارتفاع وحدة التخزين على مثانية 

إىل تكـسري    يؤدي عملها    زرة وكافة اآلليات اليت قد    ـمينع استخدام اجلرافات أو أية آليات جمن      
استخدام أية مساحات تقع ضمن املناطق احلضرية لتخزين        من  مينع املقاول    كما وهتشم املواد الركامية،  

  .الركام دون موافقة خطية من اجلهات صاحبة العالقة

جيب على املقاول االلتزام باملعايري البيئية املعتمدة يف مواقع ختزين املواد الركامية خاصـة مـن                
  .ث انتشار الغبارحي

 :  املواد الفائضة وغري املقبولة٦-٢-٦

جيب على املقاول التخلص فوراً من كافة املواد الناجتة عن التنظيف واإلزالة أو أية مواد أخرى                
 كما جيب على املقاول     واقع التخلص املعتمدة من املهندس،    غري مناسبة بنقلها خارج موقع اإلنتاج إىل م       

ملنتجة واملقبولة فنياً الزائدة عن احلاجة يف مواقع التخزين املبينـة علـى املخططـات               ختزين كافة املواد ا   
  .لعقد أو احملددة من قبل املهندسووثائق ا

العقود مـع  /عندما يتم الترخيص إلنتاج املواد الركامية خصيصاً لألعمال املرتبطة بأعمال العقد      
اجات املشروع، تعود للـوزارة وال حيـق للمقـاول    الوزارة، فإن ملكية املواد املنتجة الفائضة عن احتي    

التصرف هبا ما مل حتدد املواصفات اخلاصة خالف ذلك وال حيق للمقاول املطالبة بأية تعويضات إضافية                
  .لقاء ذلك

 : تنظيف املوقع ٧-٢-٦

أو التخزين، القيـام بتـسويتها      /جيب على املقاول، عند االنتهاء من استخدام مواقع اإلنتاج و         
يقها وتنظيفها من كافة املخلفات والنفايات واإلنشاءات اليت قام بتشييدها يف تلك املواقع ونقـل               وتنس

  .النواتج واملخلفات إىل املواقع املعتمدة لذلك

   قبول األعمال ٨-٢-٦

 جيب على املقاول ضبط جودة أعمال إنتاج املواد الركاميـة بالقيـام بكافـة               ،لقبول األعمال 
ضمان حتقيق املواد املنتجة وطرق اإلنتاج املستخدمة ملتطلبات اجلـودة املنـصوص            اإلجراءات الالزمة ل  

  .عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى
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 ٢٣٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

وحيق للوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ إجراءات ضبط اجلـودة               
يذ إجراءات ضبط اجلودة، أو بتنفيذ إجراءات تأكيد        بالطريقة الصحيحة، إما باإلشراف املباشر على تنف      

اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ والبت يف                
مـن هـذه    ) ١٧(قبول العمل املنفذ من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم الـسابع عـشر                

  .ة ووثائق العقد األخرى خالف ذلكت اخلاصاملواصفات العامة، ما مل حتدد املواصفا

  : ضبط اجلودة-١

جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               
 وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات املبينـة يف األقـسام            ،بيانات اجلودة للخواص احلرجة   

قرر استخدام املواد املنتجة يف تنفيذها، كما جيب عليه القيـام بأعمـال             والفصول املتعلقة باألعمال امل   
 وجيـب   ياسية املعتمدة ملثل هذه األعمال،    فحص ومعايرة معدات وآليات اإلنتاج حسب املواصفات الق       

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

  : اجلودة منتأكدال -٢

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد املنتجة واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام                
  .حتت إشرافها املباشر باختبار املواد املنتجة، وفحص مواقع ومعدات وطرق اإلنتاج

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

 وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفـين            من هذه املواصفات العامة،   ) ١٧(
 واالختبار ومواقع وطرق اإلنتاج اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفـين للمقـاول               وطرق الفحص 

  .ومعداته ومطابقة طرق الفحص واالختبار واإلنتاج للطرق املعتمدة

حيق للمهندس يف أي وقت إيقاف املقاول عن اإلنتاج أو التخزين عندما يالحظ عـدم تـوفر                 
ت أو شروط التخزين أو عدم االلتزام باملعايري البيئية أو عـدم            الشروط املناسبة لإلنتاج حسب املواصفا    

حتقيق املواد املنتجة للمواصفات املطلوبة، كما حيق له طلب تغيري املصدر عندما تكون املواد املتوفرة فيه                
  .واصفات، دون أن يستحق املقاول أية دفعات إضافية لقاء ذلكال حتقق امل

 :  القياس والدفع٩-٢-٦
تم قياس الكميات فقط لتحديد الكميات املنتجة واملتوفرة، أما الدفع فيتم مبوجـب             جيب أن ي  

حممالً على أسعار   بنود األعمال اليت تستخدم املواد الركامية يف تنفيذها حيث يعترب سعر املواد الركامية              
  . تنص وثائق العقد على الدفع لقاء املواد الركامية بشكل منفصلما ملتلك البنود، 
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  :طبقات ما حتت األساس الركامية  ٣-٦

 :  الوصف١-٣-٦

يتضمن هذا الفصل متطلبات املواد وطرق التنفيذ إلنشاء طبقة ما حتت األسـاس الركاميـة،               
ويشتمل العمل على توريد وترطيب وفرد وتسوية ودك املواد املطابقة للمواصفات الفنية املعتمدة، وإهناء              

ول املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد وهـذه          السطوح طبقاً لألبعاد واملناسيب واملي    
  .العامةاملواصفات 

  :وادـ امل ٢-٣-٦

جيب أن يستخدم يف تنفيذ طبقة ما حتت األساس املواد الركامية املطابقة ملتطلبـات التـدرج                
  .واملتطلبات النوعية املبينة يف املواصفات اخلاصة أو يف هذه املواصفات العامة

ساس متينة وثابتة بعد ترطيبـها      األ املواد قادرة على تشكيل طبقة ما حتت          هذه ن تكون جيب أ 
كما جيب أن تكون املواد الركامية من مصادر طبيعية أو نواتج تكسري الصخور املقاومة للماء،               . ودكها

لـل أو   وجيب أن تكون من الركام الصلب والنظيف واخلايل من الشوائب واملواد الضعيفة والقابلة للتح             
 مثل املواد العضوية والكتل الطينية واألمالح واملعادن القابلة للتحلل باملـاء، كمـا مينـع             ،التفتت باملاء 

  .استخدام املواد القابلة للتفتت عندما تتعرض للترطيب والتجفيف

 تـنص   ما مل ) ١-٣-٦(واردة يف اجلدول رقم     جيب أن حتقق املواد الركامية متطلبات اجلودة ال       
 كما جيب أن حتقق املواد الركامية بعد خلطها أحد التـدرجات             اخلاصة على خالف ذلك،    تاملواصفا

أو أي تدرج آخر تنص عليه املواصفات اخلاصـة ضـمن حـدود             ) ٢-٣-٦(املبينة يف اجلدول رقم     
  ).٣-٣-٦(التفاوت، عن صيغة العمل التصميمية املعتمدة املسموح هبا املبينة يف اجلدول رقم 

 املناطق ذات منسوب املياه املرتفع أو املنسوب املتذبذب أو البيئة امللحية، جيـب              عند التنفيذ يف  
أن يتم اختيار أنواع املواد الركامية املناسبة للموقع، وأن تكون املواد الركامية مقاومة لتأثري املياه، وجيب                

مخـسة  صـالتها علـى     على أال تزيد أ   ) ١-٣-٦(أن حتقق تلك املواد املتطلبات املبينة يف اجلدول رقم          
 باستخدام حملول كربيتات الصوديوم، وأال يزيـد  AASHTO T-104مبوجب اختبار ) ٢٥ (وعشرين

، وعندما تنص املواصفات اخلاصة على AASHTO T-90حسب اختبار ) ٤(مؤشر لدونتها على أربعة 
املواصـفات  استخدام مواد ركامية ذات تدرج مفتوح حرة التصريف جيب استخدام التدرج املبني يف              

  ).٢-٣-٦(يف اجلدول رقم ) ٥(مخسة اخلاصة، أو التدرج رقم 
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  املتطلبات النوعية لركام طبقة ما حتت األساس): ١-٣-٦(اجلدول رقم 
 القيمة   االختبارطريقة اخلاصية النوعية
 ٥٠ AASHTO T-96  حد أعلى٪، التآكل حسب اختبار لوس أجنلوس

لصوديوم، مخـس   ، بكربيتات ا   )Soundness(األصالة  
  ، حد أعلى٪، دورات

AASHTO T-104 ٢٥ 

  ، حد أعلى٪، حد السيولة
  ، حد أعلى٪، مؤشر اللدونة

AASHTO T-89 
AAHSTO T-90 

٢٥  
٦ 

 ٥٠ ASTM D 1883 ، حد أدىن٪، CBRل كاليفورنيا ينسبة حتم
  

  تطلبات تدرج طبقات ما حتت األساسم): ٢-٣-٦(رقم اجلدول 
 ٪املار نسبة

 مقاس ورقم املنخل
  )٤( التدرج   )٣( التدرج   )٢( التدرج   )١( التدرج 

   )٥(التدرج 

  )تدرج مفتوح(

  ١٠٠ -  ١٠٠ - - ) بوصة٣ (ملم٧٥
  - ١٠٠ - - ١٠٠ ) بوصة٢,٥ (ملم٦٢,٥
  ١٠٠ - ٧٠ ١٠٠-٩٠ - ١٠٠ ١٠٠-٩٧ ) بوصة٢ (ملم٥٠

 ٨٥ - ٥٠ - ١٠٠-٧٠ ١٠٠-٩٧  ) بوصة١,٥ (ملم٣٧,٥
 - - - - ٧٩-٦٥ )بوصة ١ (ملم٢٥
 ٥٥ - ١٥ - ٨٥-٥٠ - - ) بوصة ٣/٤ (ملم١٩

  - -  - - ٥٩-٤٥  ) بوصة١/٢ (ملم١٢,٥
 - - - - - ) بوصة٣/٨ (ملم٩,٥
  ٢٠ -  ٠ - - - -  ) بوصة١/٤ (٦,٣
  - ٧٠-٣٥ ٦٠-٣٠ ٦٠-٤٠ ٤٢-٢٨ )٤رقم  (ملم٤,٧٥
 ١٠- ٠ - - - - )٨رقم  (ملم٢,٣٦
 - - - - ١٧-٩ )٤٠رقم  (ملم ٠,٤٢٥
  ٨ -  ٠ - - - -  )٥٠رقم  (ملم٠,٣

  ٥ -  ٠ ١٥- ٠ ١٠-٠ ١٢-٠ ٨-٤ )٢٠٠رقم  (ملم ٠,٠٧٥

  
  التفاوت املسموح به يف تدرج ركام طبقة ما حتت األساس): ٣-٣-٦(اجلدول رقم 

  ٪مقدار التفاوت املسموح به   ملممقاس أو رقم املنخل، 
 ة مئوية نقط١٠  ±  أو أكرب من ذلك،) بوصة٣/٨ (ملم ٩,٥

  نقطة مئوية٧   ± )٤رقم  (ملم ٤,٧٥

  نقطة مئوية٤   ± )٢٠٠رقم  (ملم ٠,٠٧٥
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  : صيغة خلطة العمل التصميمية ٣-٣- ٦

  : متطلبات خلطة العمل-١

، ما مل تنص    )١-٣-٦(جيب أن حتقق املواد املستخدمة املتطلبات النوعية املبينة يف اجلدول رقم            
، كما جيب أن يكون التدرج الكلي مطابقاً للتـدرج املعتمـد يف             املواصفات اخلاصة على خالف ذلك    

املواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة أو املعتمد من املهندس ضمن نسب التفـاوت املبينـة يف                 
  ).٣-٣-٦(اجلدول رقم 

  : إجراءات قبول صيغة خلطة العمل التصميمية-٢

 األساس، مبدة ال تقل عـن ثالثـني         تما حت جيب على املقاول قبل املباشرة بتوريد مواد طبقة         
  :العمل التصميمية املقترحة يتضمنيوماً، أن يقدم للمهندس تقريراً فنياً حول صيغة خلطة ) ٣٠(

وتدرج املواد الركامية متضمنة التدرجات احلبيبية لكل مقاس أو نوع ونسبة           ) مصادر( مصدر   -١
  .ختلفة مع بعضها والتدرج الناتجمزج املقاسات امل

 بيانات نتائج االختبارات النوعية املطلوبة يف املواصفات اخلاصة أو العامة للركام الذي سوف              -٢
 . تنفيذ طبقة ما حتت األساسيستخدم يف

 . الطريقة اليت سيتم مبوجبها إنتاج كل خلطة-٣

 . تاريخ بداية إنتاج خلطات طبقات ما حتت األساس الركامية-٤

طة العمل التصميمية املقترحة، وإذا تبني أهنا ال حتتـوي علـى            يقوم املهندس مبراجعة صيغة خل    
أيام إىل املقاول الستكمال املعلومات والبيانات ومن       ) ٧(املعلومات املطلوبة، فيجب إعادهتا خالل سبعة       

  .مث إعادة تقدميها من قبل املقاول

فتـتم مراجعتـها    أما إذا اشتملت صيغة خلطة العمل التصميمية على كافة املعلومات املطلوبة            
يوماً ويتم قبوهلا، أو تعاد للمقاول إذا مل تستوف كافة املتطلبات احملددة، وعلى             ) ١٤(خالل أربعة عشر    

املقاول عندئذ أن يقوم بإعداد وتقدمي صيغة خلطة عمل تصميمية جديدة تكون مستوفية للمتطلبـات               
  .احملددة، وأن يقترح تارخياً جديداً ملباشرة اإلنتاج

بني نتائج االختبارات والتقارير الفنية بأن صيغة خلطة العمل التصميمية املقترحة من قبل             عندما ت 
املقاول، مطابقة لكافة متطلبات املواصفات، يقوم املهندس بإصدار موافقته اخلطية عليها ويبدأ املقاول يف              

الركامية قبل حصوله  وجيب عدم البدء يف إنتاج خلطات طبقة ما حتت األساس       ،إنتاج اخللطات املقترحة  
  .على موافقة املهندس اخلطية على صيغة العمل
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إن موافقة املهندس على صيغة خلطة العمل التصميمية ال تعفي املقاول من مسئوليته عن توريد               
 األساس طبقاً للمخططات ووثائق العقد أو هذه    تمواد مطابقة للمواصفات املعتمدة، وتنفيذ طبقة ما حت       

  .واد املستخدمة فعالً يف املوقع ويعترب االعتماد النهائي على أساس نتائج اختبار املاملواصفات العامة،

تعد صيغة خلطة العمل التصميمية املعتمدة أساساً لتقييم كافة املواد والعمل املنفذ يف املراحـل               
  .التالية من التنفيذ، وتعترب هدفاً جيب حتقيقه ضمن حدود التفاوت املسموح هبا

اول إجراء أي تعديل على صيغة خلطة العمل التصميمية املعتمدة، ما مل يقدم صيغة              ال حيق للمق  
خلطة عمل تصميمية جديدة وتتم املوافقة عليها طبقاً ملا ورد يف هذه الفقرة، كما جيب على املقـاول                  
تقدمي صيغة خلطة عمل تصميمية جديدة كلما تغري مصدر املواد أو طرق اإلنتاج، أو الحظ املهنـدس                 

  .غرياً يف خصائص وتدرج املواد املوردة فعالً للمشروعت

 :  املعدات٤-٣-٦

جيب على املقاول تأمني مجيع اآلليات واملعدات الالزمة لتجميع وفرز وخلط وحتميـل ونقـل               
املواد الركامية وفردها وتسويتها وترطيبها ودكها وإهناء طبقة ما حتت األساس طبقاً للمواصفات اخلاصة              

ثائق العقد أو هذه املواصفات العامة، وجيب أن تكون تلك املعدات واآلليات حبالة فنية              واملخططات وو 
جيدة وبالعدد والنوعيات الكافية إلجناز العمل وفق خطة العمل املعتمدة من املهندس، كما جيب تأمني               

 محاية البيئـة    الوسائل واختاذ اإلجراءات الالزمة للتخفيف من انتشار الغبار وااللتزام بشروط ومتطلبات          
  .من حيث الضجيج والتلوث

جيب أن تشتمل اآلليات واملعدات على سبيل املثال ال احلصر على آليات ومعدات التحميل مثل              
الشيوالت والسيارات الكبرية ذات الصندوق املعدين وآليات الفرد والتسوية والـدك مثـل اجلريـدر               

 قابلة للمعايرة، وال جيوز استخدام اآلليات اجملـرترة  واملداحل املناسبة والصهاريج املزودة برشاشات مياه     
  .ومداحل حوافر الغنم وأية آليات يتضح أن استخدامها يؤدي إىل هتشم وتكسري املواد الركامية

 :  القطاع التجرييب٥-٣-٦

جيب على املقاول، عندما تنص املواصفات اخلاصة أو يطلب املهندس، وقبل البـدء بالتنفيـذ،               
متراً، ميكن أن يكون من ضمن أعمال املشروع،        ) ٢٠٠(يب، بطول ال يقل على مائيت       يرإنشاء قطاع جت  

هبدف التحقق من كفاءة املعدات واآلليات وإمكانية التنفيذ طبقاً للمواصفات املعتمدة، وحتديد عـدد              
قبل وبعد  أشواط الدك الالزمة وكمية املياه الواجب إضافتها لبلوغ نسبة الرطوبة املثالية، ومسك الطبقة              

كما جيب على املقاول تعديل خطة العمل أو استبدال اآلليات واملعدات إذا تبني للمهندس عـدم                . الدك
 أما إذا تبني أن نتـائج القطـاع         ساس مبوجب خطة املقاول أو معداته،     إمكانية تنفيذ طبقة ما حتت األ     
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تمد طريقة التنفيذ املتبعة يف اإلنشاء       مقبولة فنياً على أساس نتائج اختبارات األعمال املنفذة فتع         التجرييب
  .وال حيق للمقاول إجراء أية تعديالت أو استبدال آليات أو معدات دون موافقة خطية من املهندس

  :  التنفيذ٦-٣-٦

جيب قبل املباشرة يف تنفيذ طبقة ما حتت األساس التحقق من استكمال أعمال تنفيذ وإهناء طبقة               
  .، وقبوهلا واستالمها من قبل املهندس)٥-٥ (الفصلالقاعدة طبقاً ملتطلبات 

كما جيب التحقق من سالمة طبقة القاعدة وعدم تضرر أعماهلا ألية أسباب، وجيب عندما تزيد               
) ١٥(املدة الفاصلة بني تنفيذ طبقة القاعدة واملباشرة بتنفيذ طبقة ما حتت األساس على مخـسة عـشر                  

والقيام بأعمال اإلصالح الالزمة عند اللزوم، وال يـدفع         يوماً، التحقق من متاسك السطح ودرجة الدك        
  .للمقاول أية مبالغ إضافية لقاء ذلك

جيب على املقاول القيام بإزالة كافة املواد املفككة، وإصالح كافة العيوب وتعديل مناسـيب              
لوبة، بالطريقة اليت   األجزاء اليت ال تتطابق مع املناسيب النهائية لطبقة القاعدة، وحتقيق امليول العرضية املط            

ـ                   تيقبل هبا املهندس باستبعاد املواد الزائدة أو إضافة مواد جديدة مطابقة ملتطلبات مواد طبقة مـا حت
 الدك املطلوبة يف طبقة القاعدة،      اللتزام بشروط ومتطلبات التنفيذ، ودك املواد حىت درجات       ااألساس مع   

اء أعمال اإلصالح،كما ال حيق له املباشـرة بتوريـد          وال حيق للمقاول املطالبة بأية تعويضات إضافية لق       
السطوح اليت  مواد طبقة ما حتت األساس وتنفيذ أعماهلا قبل احلصول على موافقة املهندس اخلطية على               

  .سيتم التنفيذ فوقها

جيب على املقاول خلط املواد الركامية يف مراكز خلط مركزية وتوريـدها للموقـع خملوطـة                
لتدرج املعتمدة يف صيغة العمل التصميمية، وميكن مبوافقة املهنـدس خلـط املـواد              ومطابقة ملتطلبات ا  

الركامية من املقاسات املختلفة على منصات خلط خاصة أو يف املوقع بشرط التحقـق مـن إمكانيـة                  
  .احلصول على تدرج مطابق للتدرج املطلوب، وعدم اختالط املواد الركامية بأية مواد غريبة

دما يالحظ عدم حتقيق التدرج املطلوب أو فشل املقاول يف منع االختالط مع             حيق للمهندس، عن  
املواد األخرى أو أن اخللط على الطريق يلحق الضرر بالطبقات املنفذة سابقاً، أن يوقف املقـاول عـن                  

  .ملقبولة فنياً من خالطات مركزيةالعمل ويطلب منه تعديل طريقة اخللط أو توفري املواد املخلوطة ا

 أن يتم نقل املواد رطبة أو جافة بواسطة سيارات نقل ذات صناديق معدنية وتفريغهـا يف                 جيب
آلية الفرد مباشرة وميكن تكوميها على السطح مباشرة، وجيب مراعاة أن يتم حتميل وتفريغ املواد بطريقة                

 مسـك   متنع االنفصال احلبييب، كما جيب أن توزع األكوام على مسافات تسمح بتشكيل طبقة تساوي             
ومينع اسـتخدام   ) اجلريدر(الطبقة املعتمد قبل الدك، وجيب أن يتم فرد األكوام بواسطة آليات التسوية             



  األساس الركامية و طبقة ما حتت األساس-     القسم السادس       املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٣٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

اجلرافات، وجيب أن يستمر الفرد مع التسوية حلني احلصول على طبقة متجانسة الـسمك والرطوبـة                
  .لكامل العمق، وحتقق امليل والسمك املعتمدين

صة على خالف ذلك، أن يتم التنفيذ والدك علـى طبقـات             تنص املواصفات اخلا   ما مل  ،جيب
سـنتيمتراً، وجيـب    ) ٢٠(تتناسب مع آليات ومعدات الدك املستخدمة وال يزيد مسكها على عشرين            

 األساس املطلوب تنفيذها على ذلك التنفيذ على طبقات متساوية تقريباً           تعندما يزيد مسك طبقة ما حت     
  .سنتيمتراًً) ٢٠(على عشرين على أال يزيد مسك الطبقة الواحدة 

جيب على املقاول قبل املباشرة بالدك التحقق من استواء الطبقة املفرودة، وعدم وجود جيـوب     
منخفضة أو جيوب ذات رطوبة زائدة أو حتوي مواد تعرضت لالنفصال احلبييب، وعند مالحظة مثـل                

  . يوافق عليها املهندسطريقة اليتهذه األجزاء جيب اختاذ اإلجراءات الالزمة إلصالحها بال

جيب أن يبدأ الدك من اجلهة األخفض باجتاه اجلهة األعلى من املقطع العرضـي مـع حتقيـق                  
التداخل الالزم بني األشواط املتجاورة للدك، باستخدام اآلليات واملعدات املناسبة للمـواد ولـسمك              

باملائة من الكثافة اجلافـة     ) ١٠٠(الطبقة، وجيب أن يستمر الدك حىت بلوغ درجة دك ال تقل عن مائة              
 لنفس املواد، كمـا جيـب أن   AASHTO T-180القصوى احملددة من اختبار بروكتور املعدل حسب 

  .باملائة) ٢ (اثننيتكون الرطوبة متجانسة وال ختتلف عن الرطوبة املثالية املعتمدة بأكثر من 

 ميكن دكها باملداحل العادية مبا      جيب على املقاول توفري املعدات القادرة على دك املناطق اليت ال          
يف ذلك معدات التشغيل اليدوي أو الصفيحة االهتزازية، وتعديل مسك الطبقات اليت يتم دكها يف هذه                
املناطق لتناسب قدرة املداحل املستخدمة، حبيث يتم احلصول على درجات دك متجانسة لكامل مسـك               

  .الطبقات وعرض املقطع العرضي املنفذ

اختبار الكثافة احلقلية لكل طبقة منفذة باستخدام طريقة املخروط الرملي حـسب            جيب أن يتم    
 أو أي AASHTO T-310-2001 أو طريقة املقياس النووي حسب اختبـار  AASHTO T-191اختبار 

طريقة اختبار ال اتالفية معتمدة، وجيب أن يتم تنفيذ اختبار الكثافة احلقلية لكامل مسك الطبقة اليت يـتم           
 النووي أو أي طريقة ال اتالفية أخـرى أخـذ            املقياس عند استخدام طريقة  جيب   درجة دكها، و   اختبار

يعتـرب   و القراءات هو كثافة املوقع،معدلكحد أدىن يف كل موقع ويعترب باجتاهات خمتلفة ثالث قراءات   
بينـة أعـاله   احلد األدىن املقبول لدرجة الدك لتحديد معامل الدفع بالطريقة اإلحصائية درجة الـدك امل     

  .باملائة) ٢ (اثننيمطروحاً منها 

جيب على املقاول االعتناء بتسوية الطبقة النهائية من طبقات ما حتت األساس وفرد املواد حبيث               
) ٢٥-٢٠( وعـشرين    ةيكون السمك قبل الدك أكرب من السمك املستهدف حبوايل عشرين إىل مخس           
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الكشط واإلزالة حىت التحقق من احلصول على طبقـة         باملائة من السمك املستهدف، ويبدأ التسوية مع        
  .حتقق متطلبات اإلهناء من حيث السمك وامليول واملناسيب

 األساس يف بداية إنشائها وعلى فتـرات أثنـاء          تجيب قياس مسك كل طبقة من طبقات ما حت        
ساس املناسيب   األ تما حت التنفيذ، ويتم قبول قياسات السمك عندما ال يتجاوز املنسوب النهائي لطبقة            

املقررة يف املخططات ووثائق العقد ضمن حدود التفاوت املسموح هبا بشرط حتقيق متطلبـات املـواد                
  .ودرجات الدك لكامل عمق كل طبقة من طبقات ماحتت األساس

بالطريقـة اإلحـصائية،   يعترب احلد األدىن املقبول من أجل حتديد مؤشر اجلودة وعامل الـدفع        
ميليمتراً إذا كانت الطبقة التاليـة ركاميـة أو         ) ٢٠(خططات مطروحاً منه عشرين     السمك املبني يف امل   

باملائة من السمك املبني علـى      ) ٩٠(ات إذا كانت الطبقة التالية إسفلتية أو تسعني         ميليمتر) ١٠(عشرة  
  .املخططات أي القيم أقل

 :  حفظ الطبقات املنفذة٧-٣-٦

نفذة نظيفة، وخالية من أية مواد غريبة، ومتماسـكة         جيب على املقاول احلفاظ على الطبقات امل      
وخالية من أية مواد مفككة، واختاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الرطوبـة ودرجـة الـدك                 

 جيـب   ،وتصريف املياه حلني وضع الطبقات التالية، وعند تضرر الطبقة املنفذة ألي سبب من األسباب             
طبقة التالية القيام بأعمال اإلصالح الالزمة مبا فيها إعادة احلرث والفرد          على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ ال     

والترطيب والدك واإلهناء وال حيق للمقاول املطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك وإمنا يعترب العمـل                
  .حممالً على بند التنفيذ

  :  متطلبات اإلهناء٨-٣-٦

د وامليـول والـسمك املبينـة يف املخططـات           األساس طبقاً لألبعا   تما حت جيب إجناز طبقة    
  .واملواصفات اخلاصة

جيب أال ختتلف مناسيب السطح النهائي لطبقة ما حتت األساس املنفذة عن املنسوب املـبني يف                
ات إذا كانت الطبقة التاليـة طبقـة        ميليمتر) ١٠( من املهندس بأكثر من عشرة       داملخططات أو املعتم  

 وجيب أن يتم التحقـق       إذا كانت الطبقة التالية ركامية،     اًميليمتر) ٢٠(ن  إسفلتية أو خرسانية، أو عشري    
 وعشرين  ةمن املناسيب على أساس قياس مناسيب السطح النهائي للمقاطع العرضية، املأخوذة كل مخس            

متر مربع من الطبقة املنفـذة،  ) ٢٠٠٠(كل ألفي ) ٥(متراً، على أال يقل عدد املقاطع عن مخسة      ) ٢٥(
  .نقاط مميزة على األقل من كل مقطع عرضي) ٥(تم القياس يف مخس وجيب أن ي
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أمتـار،  ) ٣(جيب التحقق من استواء سطح الطبقة األخرية بواسطة قدة مستقيمة طوهلا ثالثـة    
) ١٠( والسطح بني أي نقطيت متـاس علـى عـشرة            قدةوجيب أال يزيد الفراغ بني الوجه السفلي لل       

ات عندما تكون الطبقة التالية إسفلتية      ميليمتر) ٦(لية ركامية أو ستة     ات عندما تكون الطبقة التا    ميليمتر
  .أو خرسانية يف أي اجتاه

  : قبول األعمال ٩-٣-٦

 جيب على املقاول ضبط جودة أعمال طبقة ما حتت األساس بالقيـام بكافـة               ،لقبول األعمال 
دمة واألعمال املنفذة ملتطلبـات     اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخ        
  .اجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

وحيق للوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ إجراءات ضبط اجلـودة               
نفيذ إجراءات تأكيد   بالطريقة الصحيحة، إما باإلشراف املباشر على تنفيذ إجراءات ضبط اجلودة، أو بت           

اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ والبت يف                
مـن هـذه    ) ١٧(قبول العمل املنفذ من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم الـسابع عـشر                

  . خالف ذلكة ووثائق العقد األخرى حتدد املواصفات اخلاصما ملاملواصفات العامة، 

  :ضبط اجلودة -١

جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               
  وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات املبينة يف اجلدول رقم          ،بيانات اجلودة للخواص احلرجة   

ع االختبارات أوالً بأول، كما جيـب       جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجي       كما   ،)٤-٣-٦(
  .من هذه املواصفات العامة) ١-١-١٧(على املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

   التأكد من اجلودة-٢

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                
 األساس، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنـود ضـبط            تما حت ة  إشرافها املباشر باختبار مواد طبق    

  .من هذه الفقرة) ٤-٣-٦(اجلودة احملددة يف اجلدول رقم 

كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك الـسجالت إحـصائياً              
ـ     بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حم            شر دد يف القسم السابع ع

 وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفـين            من هذه املواصفات العامة،   ) ١٧(
وطرق الفحص واالختبار ومواقع وطرق اإلنتاج والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهـاز الفـين                

  . للطرق املعتمدةللمقاول ومعداته ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ
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  إجراءات ضبط جودة أعمال طبقة ما حتت األساس): ٤-٣-٦(رقم اجلدول 

 طريقة االختبار اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 AASHTO تدرج الركام
T- (27, 11) 

املتطلبات 
  النوعية للركام

كافة املتطلبات املبينة 
 )١-٣-٦( يف اجلدول

املواد 
 األولية

عالقة الكثافة 
  بالرطوبة

AASHTO 
T-180  

 يف املصدر

ثالثة اختبارات على عينات خمتلفة من كل مصدر، 
ند اعتماد املصدر وصيغة خلطة العمل التصميمية، ع

أو تغري املصدر، أو مالحظة تغري يف خواص األعمال 
 .املنفذة، واختبار كل شهر

  البند
٢- ٣- ٦،  
٣- ٣- ٦ 

 AASHTO تدرج الركام
T- (27, 11) 

  البند
٣- ٣- ٦ 

عالقة الكثافة 
  بالرطوبة

AASHTO 
T-180 

  البند
٢- ٣- ٦  

أثناء املواد 
االستخدام

املتطلبات 
  النوعية للركام

كافة املتطلبات املبينة 
 )١-٣-٦( يف اجلدول

ثالثة اختبارات عند بداية التوريد، واختبار واحد لكل 
متر مكعب من املواد املوردة، ) ٥٠٠٠(مخسة آالف 

 .أو عند مالحظة تغري يف خواص األعمال املنفذة
  اجلدول

١- ٣- ٦  

 الكثافة احلقلية

AASHTO T-191, 
AASHTO 

T-310-01 أو أي ،
طريقة ال إتالفية معتمدة

متر مربع من ) ٢٠٠٠(اختبار كل يوم أو تنفيذ ألفي 
 .كل طبقة

  البند
٦- ٣- ٦ 

 قياسات حقلية مكالس
متر مربع ) ٢٠٠٠(قياس واحد كل يوم عمل أو ألفي 
 .من الطبقة املنفذة

  البند
٨- ٣- ٦ 

املناسيب 
  واألبعاد

  قياس مساحي
متراً، أو ) ٢٥( وعشرين ةمقاطع عرضية كل مخس
متر مربع أيهما ) ٢٠٠٠(مخس مقاطع كل ألفي 

  .أكثر

  البند
٨- ٣- ٦  

األعمال 
 املنفذة

  قدة مستقيمة  استواء السطح

 يف املوقع

ة قياسات كل ألفي متر مربع أو بني املقاطع مخس
  .العرضية املبينة للمناسيب أيهما أكثر

  البند
٨- ٣- ٦  

  

  :القياس  ١٠-٣-٦

بعـد   أو حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة،         قاس طبقة ما حتت األساس باألمتار املكعبة      ت
لى املخططـات أو حـسب      األبعاد واملناسيب املبينة ع    و  احلدود وضعها ودكها بالسمك احملدد وضمن    

تعليمات املهندس، وجيب عدم إجراء أي قياس ألغراض الدفع للمواد اليت توضع خارج حدود األعمال               
  .املبينة يف املخططات أو املواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل املهندس
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  : الدفع ١١-٣-٦

ن احلـدود واألبعـاد     جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـم            
املعتمدة مبوجب أسعار العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عندما تنص وثائق العقـد                

  .على ذلك

تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن استخراج وتوريد وخلط ونقل وفرد وترطيب ودك املـواد   
ذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق      وإهناء األعمال، بغض النظر عن مصدر املواد، طبقاً هل        

إجراء االختبارات والقياسات وكل ما يلزم       و العقد األخرى، وتوفري وتشغيل اآلليات واملعدات والعمالة      
يكون الـدفع    و  والعامة والرسوم والدفعات للغري،    لتنفيذ األعمال طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة     

  .، ومبا ال يتعارض مع وثائق العقد)٥-٣-٦(دول رقم مبوجب البند املبني يف اجل
  

  بنود أعمال طبقة ما حتت األساس): ٥-٣-٦(اجلدول رقم 

   القياسوحدة  وع العملن  قم البندر

  متر مكعب  بقة ما حتت األساسط  ١-٣- ٦

  

  : طبقات األساس الركامية ٤-٦

  :  الوصف١-٤-٦

نشاء طبقة األساس الركامية غري املعاجلـة       يتضمن هذا الفصل متطلبات املواد وطرق التنفيذ إل       
  .طبقاً لألبعاد واملناسيب والسمك وامليول املبينة يف املخططات ووثائق العقد األخرى

 :  املواد٢-٤-٦

جيب على املقاول توفري املواد الركامية املطابقة ملتطلبات املواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات             
من الركام اخلشن والناعم الناتج عن تكسري الصخور أو رواسـب           العامة، وجيب أن تكون تلك املواد       

الوديان أو الركام الطبيعي، كما ميكن استخدام الركام الناتج عن خبث احلديد بعد تكسريه وغربلتـه                
  .لتحقيق التدرج املطلوب والتحقق من كثافته

ناسبة مثـل املـواد     جيب أن تكون املواد املستخدمة نظيفة وخالية من الشوائب واملواد غري امل           
 وجيب أال تزيد نسبة احلبيبات الرقيقة واملستطيلة واملـواد          ة للتحلل واملواد والكتل الطينية،    العضوية القابل 
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كما جيب أن تشكل املواد بعد فردها وترطيبها ودكها         . باملائة من وزن املواد   ) ١٠(الضعيفة على عشرة    
  .فنية اخلاصة أو هذه املواصفات العامةطبقة أساس متينة ومستقرة ومطابقة للمواصفات ال

جيب ما مل تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، أن حتقق املواد املستخدمة لتنفيذ طبقـة                
) ١-٤-٦(األساس الركامية غري املعاجلة املتطلبات النوعية ومتطلبات التدرج املبينة يف اجلدولني رقـم              

  :يما يل، مع مراعاة )٢-٤-٦(ورقم 

يف الطرق الشريانية والسريعة وطرق املناطق      ) ١(والتدرج رقم   ) أ(الركام من الصنف     يستخدم   -١
  . الكبريةتالسيارالصناعية ومواقف ا
  .يف الطرق التجميعية) ٢ (اثننيوالتدرج رقم ) ب( يستخدم الركام من الصنف -٢
 .يف الطرق احمللية) ٣(والتدرج رقم ثالثة ) ج( يستخدم الركام من الصنف -٣

ما تنص املواصفات اخلاصة على استخدام مواد ذات تدرجات مفتوحة، دون حتديد تدرج             عند
، وجيب أن تكون نوعية املـواد       )٣-٤-٦( ميكن استعمال أحد التدرجات املبينة يف اجلدول رقم          ،معني

  ).١-٤-٦(املبني يف اجلدول رقم ) أ(من الصنف 

على الطرق والشوارع الرئيسية وطرق     ما جيب معاجلة الطبقات مفتوحة التدرج عند التنفيذ         ك
اصفات اخلاصة  أو أية طريقة أخرى تنص عليها املو   األمسنتاملناطق الصناعية ومواقف السيارات الكبرية ب     

  .أو الدراسة الفنية

  متطلبات اجلودة ملواد طبقات األساس الركامية): ١-٤-٦(رقم اجلدول 
 صنيفالقيم حسب الت

 طريقة االختبار املتطلبات النوعية
 جالصنف  بالصنف    أالصنف

دورات، ألصالة بالتآكل يف حملول كربيتات الصوديوم، مخـس         ا
  حد أقصى ،٪

AASHTO 
T-104 

٢٤  ١٨  ١٢ 

 AASHTO  ، حد أقصى٪التآكل بسبب الربي باختبار لوس أجنلوس، 
T-196 

٥٠  ٤٥  ٤٠ 

 AASHTO  ، حد أدىن٪، املكافئ الرملي
T-176 

٢٥  ٣٥  ٤٥ 

 AASHTO  ، حد أقصى٪حد السيولة، 
T -89 

٢٥  ٢٥  ٢٥ 

 AASHTO ، حد أقصى٪مؤشر اللدونة، 
T-90 

٦  ٦  ٦ 

 AASHTO  حد أدىن ،٪نسبة كاليفورنيا للتحمل، 
T-193 

٦٥  ٨٠  ١٠٠ 

 ASTM  ، حد أدىن٪، )وجهني مكسرين على األقل(نسبة الكسر 
D 5821 

٥٠  ٧٠  ٨٠  
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 ٢٤٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  الركاميةمتطلبات التدرج لطبقات األساس ): ٢-٤-٦(رقم اجلدول 
 النسبة املئوية للمار من املنخل

 )بوصة( ،ملممقاس املنخل، 
  )٣( التدرج   )٢( التدرج   )١( التدرج 

 - - ١٠٠ ) بوصة٢ (ملم ٥٠

 - ١٠٠ ١٠٠-٩٧ ) بوصة١,٥ (ملم ٣٧,٥

 ١٠٠ ١٠٠ -٩٧ - ) بوصة١ (ملم ٢٥

 ١٠٠ - ٩٧ - ٨١-٦٧ )بوصة ٣/٤ (ملم ١٩

  ٧٩ - ٦٧ ٧٠ - ٥٦ -  ) بوصة٣/٨ (ملم ٩,٥

 ٥٩ - ٤٧ ٥٣ – ٣٩ ٤٧–٣٣ )٤رقم  (ملم ٤,٧٥

 ٢١ - ١٢ ٢١ – ١٢ ١٩–١٠ )٤٠رقم  (ملم ٠,٤٢٥

 ٨ - ٤ ٨ - ٤ ٨-٤ )٢٠٠رقم  (ملم ٠,٠٧٥

 )٤٠( رقم ملم٠,٤٢٥عن نصف اجلزء املار من املنخل )٢٠٠(جيب أال يزيد اجلزء املار من املنخل رقم

  

  Open Graded التدرجات احلبيبية املفتوحة ):٣-٤-٦(رقم دول اجل

 ٪، نسبة املار وزناُ )رقم املنخل (ملمفتحة املنخل، 

 ١٠٠ - - ) بوصة٣ (ملم ٧٥

 ١٠٠ - ٧٠ ١٠٠ - ) بوصة٢ (ملم ٥٠

 ٨٥ - ٥٠ ١٠٠ - ٧٥ - )بوصة١,٥ (ملم ٣٧,٥

 - - ١٠٠ ) بوصة١ (ملم ٢٥

 ٥٥ - ١٥ ٦٥ - ٣٥ ١٠٠-٧٥ ) بوصة٣/٤ (ملم ١٩

 - ٣٥ - ٥ ٦٥-٣٠ ) بوصة٣/٨ (ملم ٩,٥

 ٢٠ -٠ - - ) بوصة١/٤ (ملم ٦,٣

 - ١٥ -٠ ٣٠-٥ )٤رقم  (ملم ٤,٧٥

 ١٠ -٠ ١٠ -٠ ١٠-٠ )٨رقم  (ملم ٢,٣٦

 ٨ -٠ ٨ -٠ ٨-٠ )١٦رقم  (ملم ٠,٣٠٠

 ٥ -٠ ٥ -٠ ٥-٠ )٢٠٠رقم  (ملم ٠,٠٧٥
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 ٢٤٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : صيغة خلطة العمل التصميمية ٣-٤-٦

 :خلطة العمل متطلبات -١

جيب على املقاول اختيار مصادر املواد الركامية وإجراء االختبارات األولية عليها للتحقق مـن              
حتقيقها للمواصفات املعتمدة من حيث النوعية وإمكانية خلطها للحصول على التـدرجات املطلوبـة،              

  .والكميات املتوفرة يف كل مصدر

، ما مل تنص    )١-٤-٦(لنوعية املبينة يف اجلدول رقم      جيب أن حتقق املواد املستخدمة املتطلبات ا      
 كما جيب أن يكون التدرج الكلي مطابقاً للتـدرج املعتمـد يف             ،املواصفات اخلاصة على خالف ذلك    

املواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة أو املعتمد من املهندس ضمن نسب التفـاوت املبينـة يف                 
  ).٤-٤-٦(اجلدول رقم 

  :بول صيغة خلطة العمل التصميمية ق إجراءات-٢

جيب على املقاول قبل املباشرة بتوريد مواد طبقة األساس الركامية غري املعاجلة مبدة ال تقل عن                
يوماً أن يقدم للمهندس تقريراً فنياً يتضمن صيغة خلطة العمل التصميمية للمواد الركاميـة              ) ٣٠(ثالثني  

 مطابقة للمتطلبات املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصـة         اليت يقترح استخدامها، واليت جيب أن تكون      
  :مة، وجيب أن تشتمل كحد أدىن علىووثائق العقد أو هذه املواصفات العا

  . مصدر أو مصادر املواد اليت سيستخدمها-١
  . تدرج املواد الركامية املتوفرة يف كل مصدر-٢
  . تدرجات املواد حسب املقاسات يف مراكز التخزين-٣
ب وطريقة خلط املواد من املقاسات املختلفة والتدرج الناتج املطابق للتدرجات املعتمـد              نس -٤

  .يف املواصفات
 نتائج االختبارات النوعية على املواد تبني حتقيقها لكافة املتطلبات النوعية املبينة يف املواصفات              -٥

 .املعتمدة
 . التاريخ املتوقع لبداية إنتاج اخللطة-٦

دراسة التقرير وصيغة خلطة العمل التصميمية املقترحة من املقاول ويتأكد مـن            يقوم املهندس ب  
) ٧( يتم إعادهتا خالل سبعة      ،احتوائها على كافة املعلومات والبيانات املطلوبة، فإذا كانت غري مكتملة         

  .أيام، وعلى املقاول استكمال املعلومات وإعادة تقدميها

 فيقوم املهندس بدراستها والتأكد من مطابقة املـواد         ،لةأما إذا كانت املعلومات والبيانات كام     
  .يوماً) ١٤(املقترحة للمتطلبات النوعية ومتطلبات التدرج والبت فيها خالل أربعة عشر 
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 ٢٤٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 يطلب مـن    ،إذا كانت صيغة خلطة العمل التصميمية املقترحة من املقاول ال حتقق املواصفات           
 جديدة، أما إذا كانت حتقق املواصفات فيقوم املهنـدس      املقاول إعادة تقدمي صيغة خلطة عمل تصميمية      

  .بتحرير موافقته اخلطية عليها، وحيق للمقاول املباشرة بإنتاج اخللطات

تعترب موافقة املهندس على صيغة خلطة العمل التصميمية أولية، أما املوافقة النهائية على املـواد               
قع واملستخدمة يف التنفيذ، وجيب على املقاول متكني        فتتم على أساس نتائج اختبارات املواد املوردة للمو       

  .املهندس من أخذ العينات وفحص مراكز اإلنتاج يف كافة مراحل التنفيذ

تعترب صيغة العمل التصميمية املعتمدة من املهندس أساساً مرجعياًً ملقارنة خصائص املواد املوردة             
 كما جيب أن تكون تدرجات املـواد املـوردة          ،عمل وعلى املقاول االلتزام هبا طيلة فترة ال       ،واملستعملة

اجلـدول   للموقع مطابقة للتدرج املعتمد يف صيغة العمل ضمن حدود التفاوت املسموح هبا املبينـة يف                
)٤-٤-٦(.  

أو خصائص أو طريقة إنتاج املواد أو عندما يالحـظ          / جيب على املقاول، كلما تغري مصدر و      
ت املواد، تقدمي صيغة خلطة عمل تصميمية جديدة أو معدلة تعكـس            املهندس تغرياً ملحوظاً يف مواصفا    
  .حلصول على موافقة املهندس عليهاتلك التغريات وعدم التوريد قبل ا

  
  التفاوت املسموح به يف تدرج طبقة األساس): ٤-٤-٦(رقم دول اجل

 ٪التفاوت املسموح   ملماملنخل، ) رقم(فتحة 

 وية نقاط مئ٦ ± أو أكرب)  بوصة٣/٤ (١٩

  نقاط مئوية٦± ) بوصة٨/ ٣ (٩,٥

  نقاط مئوية٦ ±  )٤رقم  (٤,٧٥

  نقاط مئوية٤ ± )٤٠رقم  (٠,٤٢٥

  نقاط مئوية٣ ± )٢٠٠رقم  (٠,٠٧٥

  

 :  املعدات٤-٤-٦

جيب على املقاول توفري كافة اآلليات واملعدات الالزمة إلنتاج املواد الركامية وتنفيـذ طبقـة               
وجيب أن تكون   ،   للمخططات واملواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة       األساس غري املعاجلة طبقاً   

هذه اآلليات واملعدات باألعداد واألنواع وحبالة فنية جيدة، وقادرة على تنفيذ األعمال وفق الربنـامج               
  .الزمين املعتمد
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 ٢٤٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

يبـها  جيب أن تشتمل املعدات على آليات خلط املواد الركامية ونقلها وفردها وتسويتها وترط            
والسيارات القالبة والفرادات واجلريـدرات     ) الشيول(ودكها مثل خالطات الركام ومعدات التحميل       

زرة ـوصهاريج رش املياه القابلة للمعايرة واملداحل وال يسمح يف كافة املراحل باستخدام اآلليات اجملن             
تـؤثر علـى خصائـصها      ومداحل حوافر الغنم وأية آليات أومعدات يتضح أهنا تلحق الضرر باملواد و           

  .وتدرجها

  : القطاع التجرييب ٥-٤-٦

جيب على املقاول عندما تنص املواصفات اخلاصة أو يطلب املهندس ذلك، إنشاء قطاع جترييب              
متر، هبدف التحقق من إمكانية املقاول وفق طريقة العمـل وقائمـة            ) ٢٠٠(بطول ال يقل على مائيت      

ركامية مطابقة للمخططات واملواصـفات اخلاصـة أو هـذه          املعدات املتوفرة على إنشاء طبقة أساس       
املواصفات العامة، وحتديد كميات املياه الواجب إضافتها وعدد أشواط الدك الالزمة والسمك املطلوب             

  .قبل الدك

اآلليات واملعدات املتوفرة قادرة على      و عندما تبني نتائج اختبار القطاع التجرييب أن خطة العمل        
طلوبة طبقاً للمواصفات، يتم اعتماد نتائجها وعلى املقاول االلتزام هبا وال حيق له إجراء              تنفيذ األعمال امل  

 أما إذا كانـت نتـائج القطـاع    ،أي تغيري يف اآلليات أو طريقة التنفيذ دون موافقة خطية من املهندس     
تنفيـذ أو اآلليـات      فيجب على املقاول إجراء التعديالت الالزمة يف طريقة ال         ،التجرييب غري مقبولة فنياً   

  .لتحقيق متطلبات املواصفات املعتمدة

  :  التنفيذ٦-٤-٦

  : إعداد السطوح ١-٦-٤-٦

جيب قبل املباشرة بتوريد املواد وتنفيذ أعمال إنشاء طبقة األساس الركامية أن تكـون كافـة                
. ت العامة األعمال السابقة قد انتهت واستلمت طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة أو هذه املواصفا           

  .كما جيب التحقق من عدم تعرض الطبقات ألية أضرار أو تفكك أو تغري يف درجة دكها أو رطوبتها

جيب على املقاول إزالة كافة املواد الغريبة واملفككة وإصالح كافة العيوب اليت قد تظهر علـى                
  .السطح على نفقته اخلاصة وال حيق له املطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك

جيب ) ٢(عندما تزيد املدة الفاصلة بني تنفيذ الطبقة السابقة وتنفيذ طبقة األساس على أسبوعني         
التحقق من درجة دك ومتاسك الطبقة املنفذة بإجراء اختبار الكثافة احلقلية، وجيب على املقاول عنـدما                

ه والدك حىت حتقيق درجـة  تظهر نتائج االختبار اختالف درجة الدك عن القيم املطلوبة، القيام برش امليا        
  .الدك املطلوبة دون أن حيق له املطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك
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 ٢٤٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ال يسمح للمقاول باملباشرة بتوريد املواد وتنفيذ طبقة األساس الركامية قبل احلـصول علـى               
بقـة   كما جيب ترطيـب ط     ،املوافقة اخلطية من املهندس على السطوح اليت ستنفذ طبقة األساس فوقها          

  . األساس السابقة لضمان الترابط بني الطبقات قبل وضع مواد طبقة األساس الركاميتما حتالقاعدة أو 

 : اخللط والنقل ٢-٦-٤-٦

جيب خلط املاء والركام الكلي خلطاً تاماً بواسطة خالطة مركزية قابلة للمعـايرة والـتحكم               
سات املختلفة لتعطي تدرجاً مطابقـاً للتـدرج        بتغذية املواد وقادرة على خلط املواد الركامية من املقا        

  .املعتمد يف صيغة العمل التصميمية، وال يسمح بأية حال خبلط املواد يف املوقع

جيب إضافة املاء إىل الركام أثناء اخللط بواسطة صمامات قابلة للتحكم، للحصول على رطوبة              
 األخذ باالعتبار   ع اختبار بروكتور املعدل، م    متجانسة لكامل اخلليط قريبة من الرطوبة املثالية احملددة من        

  .نسبة املياه اليت قد تتبخر أثناء النقل والفرد

جيب حتميل ونقل الركام املخلوط بواسطة سيارات ذات صناديق معدنية جمهزة بأغطيـة متنـع               
احلبـييب  تطاير املواد وتقلل من تبخر املاء، كما جيب أن يتم التحميل والتفريغ بطريقة متنع االنفـصال                 

  .للمواد

  : الفرد والدك ٣-٦-٤-٦

جيب تنفيذ طبقة األساس الركامية على طبقات يتناسب مسكها مع املواد املستخدمة وآليـات              
الدك املتوفرة وعلى أساس نتائج القطاع التجرييب عند تنفيذه، وجيب أال يزيد مسك الطبقة الواحدة على                

  .سنتيمتراً) ٢٠(عشرين 

 املوقع رطبة وأن تكون نسبة رطوبتها قريبة من الرطوبة املثالية حبيث حتتاج     جيب توريد املواد إىل   
  .إىل اقل ما ميكن من الترطيب أو التهوية للتجفيف لبلوغ الرطوبة املثالية للدك

جيب فرد مواد طبقة األساس بواسطة فرادة آلية فقط، وجيب مراعاة عدم تعرض املواد للفصل               
 وجيب على املقاول عندما يطلب إليه املهندس أو يالحـظ بنفـسه           ،ل والفرد احلبييب أثناء النقل والتحمي   

وميكن تنفيـذ   . تعرض بعض املواد للفصل احلبييب، أن يقوم بإزالة تلك املواد واستبداهلا بأخرى مقبولة            
  .التسوية اإلضافية بواسطة اجلريدر

ب أن يبدأ فرد املواد مـن       جيب أن حتقق املواد بعد فردها السمك وامليل املعتمدين للطبقة، وجي          
اجلهة األعلى يف املقطع العرضي باجتاه األسفل حبيث يتم احلصول على مقطع عرضي مطابق للمقطـع                
العرضي املعتمد، وجيب أن تكون الطبقة بعد فردها مستوية ومطابقة للمقطع العرضي املعتمد وخالية من               
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 ٢٤٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جيـب أن   .  أو جيوب تتجمع فيها املياه     أية جيوب منخفضة أو جيوب حتتوي على مواد منفصلة حبيبياً         
يتم الدك بواسطة املداحل املعتمدة يف خطة العمل ونتائج القطاع التجرييب، وجيـب أن تكـون هـذه                  
املداحل قادرة على دك الطبقات بكامل السمك حىت درجات الدك املطلوبة دون أن تؤدي إىل تكـسري       

  .وهتشم وطحن احلبيبات

لسمك الطبقات قبل الدك حـسب      ) ٥-٤-٦(بينة يف اجلدول رقم     ميكن االسترشاد بالقيم امل   
 املداحل املستخدمة، أما السمك املعتمد فيتم حتديده على أساس نتـائج اختبـارات الكثافـة احلقليـة      

كرب مـن   أ عندما يكون السمك الكلي لطبقة األساس املقرر تنفيذها          ومالحظات املهندس أثناء التنفيذ،   
اآلليات املتوفرة جيب أن يتم التنفيذ على طبقات على أال يزيد مسك الطبقة             السمك املعتمد للدك حسب     

  .الواحدة على السمك املناسب للدك

   مسك الطبقات املتناسب مع أنواع املداحل):٥-٤-٦(اجلدول رقم 

 مسك الطبقة بعد الدك، سنتيمتر نوع املدحلة

 ٢٠ طن )١٢(اهتزازية يزيد وزهنا على 

 ١٥ طن) ١٢-١٠(اهتزازية وزهنا 

 ١٠ مداحل عادية غري اهتزازية

  

جيب املباشرة بدك كل طبقة من طبقات األساس الركامية بدًء من اجلهة األخفض يف املقطـع                
العرضي إىل اجلهة األعلى، بأشواط طولية، وجيب حتقيق مسافة التداخل الكايف بني األشواط املتجـاورة               

 جيب أن يستمر الدك حىت بلوغ درجة دك، لكامل          كماسنتيمتراً،  ) ١٥( تقل عن مخسة عشر      على أال 
باملائة من الكثافة اجلافة القصوى احملددة من اختبار بروكتور املعـدل           ) ١٠٠(السمك، ال تقل عن مائة      

، لنفس املواد، وعند نسبة رطوبة متجانسة ال ختتلف عن الرطوبة املثاليـة  )AASHTO T-180(حسب 
  .باملائة زيادة أو نقصاً) ٢ (اثننياختبار بروكتور املعدل بأكثر من الرطوبة حسب  ومن عالقة الكثافة

جيب على املقاول، أثناء الدك، التعويض عن املياه اليت قد تكون فقدت بسبب التبخر باستخدام               
إذا تبني أثناء الدك وجود بعـض       باملياه وقادرة على الرش املنتظم،      معدات رش مناسبة تسمح بالتحكم      

ة اليت تظهر على شكل اخنفاضات يف السطح، جيب على املقاول إزالة مواد طبقة األساس               املناطق الضعيف 
يف ذلك اجلزء ومعاجلة الطبقة الواقعة حتتها بإعادة الدك أو أية معاجلة أخرى يأمر هبا املهنـدس حـىت                   

األسـاس  احلصول على طبقة متينة ومستقرة قادرة على حتمل الطبقات التالية، مث يعاد فرد مواد طبقـة                 
  .ودكها وال حيق للمقاول املطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك
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 ٢٥٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 جيب قبل املباشرة بتنفيذ الطبقة التالية االنتهاء من دك الطبقـة األوىل             ،عند التنفيذ على طبقات   
وفحصها والتحقق من درجات الدك واستالمها، كما جيب قبل فرد مواد الطبقة التاليـة رش سـطح                 

  .باملياه لتأمني الربط الالزم بني الطبقاتالطبقة األوىل 

جيب حتديد درجة الدك بأخذ نسبة الكثافة احلقلية من الكثافة اجلافة القصوى اليت مت احلـصول                
 يعترب احلد األدىن  املستخدمة،كما للمواد AASHTO T-180عليها من اختبار بروكتور املعدل، حسب

طريقة اإلحصائية درجة الدك املبينة أعاله مطروحاً منـها         املقبول لدرجة الدك لتحديد معامل الدفع بال      
  .باملائة) ٢ (اثنني

جيب أن يتم اختبار الكثافة احلقلية لكل طبقة منفذة باستخدام طريقة املخروط الرملي حـسب               
 أو أي AASHTO T 310-01 أو طريقة املقياس النووي حـسب اختبـار   T-191 AASHTOاختبار 

معتمدة، وجيب أن يتم تنفيذ اختبار الكثافة احلقلية لكامل مسك الطبقة اليت يـتم  طريقة اختبار ال إتالفية    
جيب عند استخدام طريقة املقياس النووي أو أي طريقة ال اتالفية أخرى أخذ ثالث             . اختبار درجة دكها  

  .القراءات هو كثافة املوقعمعدل كحد أدىن ويعترب  باجتاهات خمتلفةقراءات 

ة من طبقات األساس يف بداية إنشائها وعلى فترات أثناء التنفيذ، ويتم        جيب قياس مسك كل طبق    
قبول قياسات السمك عندما ال يتجاوز املنسوب النهائي لطبقة األساس املناسيب املقررة يف املخططات              
ووثائق العقد ضمن حدود التفاوت املسموح هبا بشرط حتقيق متطلبات املواد ودرجات الدك لكامـل               

 يعترب احلد األدىن للسمك املقبول من أجل حتديد معامل الـدفع            ،كمامن طبقات الردم  عمق كل طبقة    
  .اتميليمتر) ١٠(بالطريقة اإلحصائية السمك املبني يف املخططات مطروحاً منه عشرة 

جيب إهناء سطح الطبقة األخرية من األساس طبقاً لألبعاد والسمك وامليول املبينة يف املخططات              
صة أو هذه املواصفات العامة، وجيب االعتناء بفرد مواد الطبقة األخرية وتسويتها، كما             واملواصفات اخلا 

جيب االسترشاد باملناسيب النهائية بواسطة أوتاد وخيوط أو أية وسيلة توجيه أخـرى يوافـق عليهـا                 
ىل املهندس، وجيب فرد املواد حبيث يكون مسكها قبل الدك أكرب من السمك املستهدف حبوايل عشرين إ               

باملائة من السمك احملدد، مث تتم إزالة املواد الزائدة أثناء التـسوية وجيـب              ) ٢٥-٢٠( مخسة وعشرين 
للمنـسوب  االستمرار بالتسوية حىت التأكد من أن الطبقة ستعطي بعد الدك سطحاً مـستوياً مطابقـاً                

  .واملقطع العرضي املعتمد

  :  احلفاظ على الطبقات املنفذة٧-٤-٦

ل احلفاظ على الطبقات املنفذة نظيفة وخالية من أية مواد غريبـة ومتماسـكة   جيب على املقاو  
وخالية من أية مواد مفككة، واختاذ كافة اإلجراءات الالزمة للحفاظ على الرطوبـة ودرجـة الـدك                 
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وتصريف املياه حلني وضع الطبقات التالية، وعند تضرر الطبقة املنفذة ألي سبب من األسباب جيب على        
بل املباشرة بتنفيذ الطبقة التالية القيام بأعمال اإلصالح الالزمة مبا فيها إعادة احلـرث والفـرد                املقاول ق 

والترطيب والدك واإلهناء وال حيق للمقاول املطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك وإمنا يعترب العمـل                
  .حممالً على بند التنفيذ

  : متطلبات اإلهناء ٨-٤-٦

 يف املخططـات     األساس طبقاً لألبعاد وامليـول والـسمك املبينـة         تما حت جيب إجناز طبقة    
  .واملواصفات اخلاصة

جيب أال ختتلف مناسيب السطح النهائي لطبقة األساس املنفـذة عـن املنـسوب املـبني يف                 
ات إذا كانت الطبقة التاليـة طبقـة        ميليمتر) ١٠( من املهندس بأكثر من عشرة       داملخططات أو املعتم  

وجيب أن يتم التحقق من املناسيب على أساس قياس مناسيب الـسطح النـهائي              . سانيةإسفلتية أو خر  
) ٥( متراً، على أال يقل عدد املقاطع عن مخـسة        ) ٢٥( وعشرين   ةللمقاطع العرضية، املأخوذة كل مخس    

نقاط مميزة علـى    ) ٥(متر مربع من الطبقة املنفذة، وجيب أن يتم القياس يف مخس            ) ٢٠٠٠(كل ألفي   
جيب أن يكون سطح الطبقة األخرية من طبقـة األسـاس مـستوياً             كما   ،من كل مقطع عرضي   األقل  

ومطابقاً للميل واملنسوب املبني يف املخططات أو املواصفات اخلاصة، وجيب فحص االستواء بواسـطة              
أمتار، وجيب أال يزيد الفراغ بني وجهها السفلي وسطح الطبقة بـني أي             ) ٣(قدة مستقيمة طوهلا ثالثة     

  .ات يف أي اجتاهميليمتر) ٦( ستة نقطيت متاس على

  : قبول األعمال ٩-٤-٦

 جيب على املقاول ضبط جودة أعمال طبقة األساس الركامية بالقيـام بكافـة              ،لقبول األعمال 
اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبـات             

  .وص عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرىاجلودة املنص

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              

ري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيـذ            تأكيد اجلودة بشكل مستقل غ    
من هذه  ) ١٧( والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر              

  .ة ووثائق العقد األخرى خالف ذلكاملواصفات العامة، ما مل حتدد املواصفات اخلاص
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  : ضبط اجلودة ١-٩-٤-٦

على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم              جيب  
املبينة يف اجلدول رقـم       بيانات اجلودة للخواص احلرجة وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات           

 على  جيبوجيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االختبارات أوالً بأول،            كما   ،)٦-٤-٦(
  .من هذه املواصفات العامة) ١-١-١٧(املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

  : اجلودة منتأكدال  ٢-٩-٤-٦

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                
لعمل املنفذ لكل أو بعض بنـود ضـبط         إشرافها املباشر باختبار مواد طبقة األساس الركامية، وفحص ا        

  .من هذه الفقرة) ٦-٤-٦(ل رقم اجلودة احملددة يف اجلدو

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

حيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفين وطرق كما  ،من هذه املواصفات العامة
الفحص واالختبار ومواقع وطرق اإلنتاج والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين للمقـاول               

  .ومعداته ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :  القياس١٠-٤-٦

قاس طبقة األساس الركامية باألمتار املكعبة أو حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة، بعد               ت
وضعها ودكها بالسمك احملدد وضمن احلدود واألبعاد واملناسيب املبينة على املخططـات أو حـسب               

حدود األعمال  تعليمات املهندس، وجيب عدم إجراء أي قياس ألغراض الدفع للمواد اليت توضع خارج              
  .املبينة يف املخططات أو املواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل املهندس

 :  الدفع١١-٤-٦

جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـمن احلـدود واألبعـاد                 
العقـد  تنص وثائق   املعتمدة مبوجب أسعار العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عندما             

 تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن استخراج ونقل وفرد وترطيب ودك املواد، بغض النظر               على ذلك، 
عن مصدرها، طبقاً هلذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى، وتوفري وتشغيل             

 يلزم لتنفيذ األعمال طبقـاً للمخططـات        اآلليات واملعدات والعمالة واالختبارات والقياسات وكل ما      
يكون الدفع مبوجب البند املبني يف اجلدول رقم        .  واملواصفات اخلاصة والعامة والرسوم والدفعات للغري     

  .، ومبا ال يتعارض مع وثائق العقد)٧-٤-٦(
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  إجراءات ضبط جودة أعمال طبقة األساس الركامية): ٦-٤-٦(رقم اجلدول 

 االختبارطريقة  اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

املتطلبات تكرار أخذ العينات

  AASHTO تدرج الركام
T-(27,11) 

املتطلبات النوعية 
  للركام

كافة االختبارات املبينة 
 )١-٤-٦( يف اجلدول

املواد 
 األولية

عالقة الكثافة 
  بالرطوبة

AASHTO 
T-180  

 يف املصدر

ثالثة اختبارات على عينات خمتلفة من كل مصدر، 
عند اعتماد املصدر وصيغة خلطة العمل التصميمية، 
أو تغري املصدر، أو مالحظة تغري يف خواص األعمال 

 .اختبار كل شهراملنفذة، و

  البند
٢- ٤- ٦،  
٣- ٤- ٦ 

  AASHTO تدرج الركام
T-(27,11) 

  البند
٣- ٤- ٦ 

عالقة الكثافة 
  بالرطوبة

AASHTO 
T-180 

  البند
٢- ٤- ٦  

املواد أثناء 
االستخدام

املتطلبات النوعية 
  للركام

كافة املتطلبات املبينة 
 )١-٤-٦( يف اجلدول

ثالث اختبارات عند بداية التوريد، واختبار واحد 
متر مكعب من املواد ) ٥٠٠٠(لكل مخسة آالف 

املوردة، أو عند مالحظة تغري يف خواص األعمال 
  البند .املنفذة أو كل أسبوع

٣- ٤- ٦  

 الكثافة احلقلية
AASHTO T-191, 

AASHTO 
T-310-01  

متر مربع من ) ٢٠٠٠(اختبار كل يوم أو تنفيذ ألفي 
 .كل طبقة

  البند
٦- ٣- ٦ 

 قياسات حقلية  السمك
) ٢٠٠٠(قياس واحد كل يوم عمل أو تنفيذ ألفي 
  .متر مربع من الطبقة املنفذة

  البند
٦- ٤- ٦  

 قياسات مساحية األبعاد واملناسيب
متراً أو ) ٢٥( وعشرين ةمقطع عرضي كل مخس
متر مربع أيهما ) ٢٠٠٠(مخسة مقاطع كل ألفي 

  .أكرب

  البند
٧- ٤- ٦  

 مالاألع

 قدة مستقيمة  استواء السطح

 يف املوقع

مخسة قياسات كل ألفي متر مربع أو قياسات بني 
 .املقاطع العرضية املعتمدة لقياس املناسيب أيهما أكثر

  البند
٧- ٤- ٦  

  

  
   بنود أعمال طبقة األساس الركامية:)٧-٤-٦(اجلدول رقم 

 قياسوحدة ال نوع العمل رقم البند

 متر مكعب طبقة األساس الركامية ١-٤- ٦
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 :األمسنت  طبقة األساس املعاجلة ب٥-٦

 :  الوصف١-٥-٦

، األمسنـت يتضمن هذا الفصل متطلبات مواد وطرق تنفيذ طبقة األساس الركامية املعاجلـة ب            
ويشتمل العمل على توفري املواد وإنتاج اخللطة ونقلها وفردها على السطوح املعـدة مـسبقاً ودكهـا                 
وإهنائها وفق السمك وامليل واملناسيب واملقطع العرضي املعتمد، وطبقاً للمواصفات اخلاصـة أو هلـذه               

  .املواصفات العامة

 :  املــواد٢-٥-٦

 :األمسنت  ١-٢-٥-٦

 اخلاصة ومالئماً   املستخدم مطابقاً للنوع املنصوص عليه يف املواصفات       األمسنتجيب أن يكون    
  : املستخدم متطلبات املواصفات القياسية املبينة أمام كل نوعاألمسنت كما جيب أن حيقق للبيئة احمللية،

       املواصفة القياسـية الـسعودية     أن حيقق متطلبات   املقاوم للكربيتات، وجيب     ندي البورتال األمسنت -
  ).(ASTM C 150 ، أو مواصفة)٥٧٠س ق م(
لألمسنـت  )  (ASTM C 595جيب أن حتقق متطلبات) Blended Cement(ية األمسنت املخلوطات -

  .I(PM) نوع  لألمسنت البوزوالين املعدل (ASTM C 1157) أوIPالبوزوالين نوع

  : الركام ٢-٢-٥-٦

أو أي ) ١-٥-٦(ردة يف اجلدول رقـم     جيب أن حتقق املواد املراد معاجلتها أحد التدرجات الوا        
تدرج آخر يرد يف املواصفات اخلاصة أو يثبت باالختبار إمكانية احلصول على خلطة حتقق املتطلبـات                

التصميمية باستخدامه، كما جيب أن حيقق الركام املستخدم املتطلبـات النوعيـة املبينـة يف اجلـدول                          
  .فات اخلاصةد خالف ذلك يف املواص يرما مل) ٢-٥-٦(

 : املـاء ٣-٢-٥-٦

جيب أن يكون املاء املستعمل يف اخللط نظيفاً رائقاً خالياً من املواد الضارة بتـصلب اخللـيط                 
 واملتطلبات النوعية للخلطة، مثل الزيوت واملواد القلوية واملواد النباتية واملواد العضوية واألمالح             األمسنيت

أو ثالثة آالف   ) --CL( جزيء يف املليون من الكلورايد      ) ١٠٠٠(وجيب أال حيوي نسبة تزيد على ألف        
  AASHTO T-26، وجيب فحص املاء وفق اختبارSO4)++(جزيء يف املليون من الكربيتات ) ٣٠٠٠(

  .عندما تنص املواصفات أو يطلب املهندس ذلك
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 ٢٥٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 :  املواد اإلضافية٤-٢-٥-٦

 مـؤخرات الـشك     اإلضافية مثـل  صة على استخدام بعض املواد      اعندما تنص املواصفات اخل   
)Retarding Admixtures-Setting(  أو اإلضافات مثل الرماد املتطـاير )Fly Ash(  أو البـوزوالن 

ـ  كما سبة احملددة يف املواصفات اخلاصة،   الطبيعي، فإن هذه املواد جيب أن تضاف بالطريقة والن         ب أن جي
يكون الرماد املتطاير مطابقاً ملواصـفات      جيب أن    و ،يتم توريدها من مصادر معتمدة وفق شهادة مصدر       

AASHTO M-295وللبوزالن الطبيعي ASTM C-618     أما مؤخرات التجمـد فيجـب أن حتقـق ،
  .AASHTO M-194متطلبات مواصفة 

 :غشاء الترطيب اإلسفليت  ٥-٢-٥-٦

دمة عندما تنص املواصفات اخلاصة على تنفيذ غشاء ترطيب إسفليت، فإن املادة اإلسفلتية املستخ            
، وجيب أن حتقق هذه املـواد       )CSS-1h أو   SS-1h(جيب أن تكون من املستحلبات اإلسفلتية من نوع         

  .من هذه املواصفات العامة) ٧(املتطلبات الواردة يف القسم السابع 
  

  تدرجات الركام): ١-٥-٦(اجلدول 

 ٪ نسبة املار، وزناً
 ملماملنخل، ) رقم(فتحة 

 ٤رج تد  ٣تدرج  ٢التدرج  ١التدرج 
 - - - ١٠٠ )بوصة ٢(ملم  ٥٠

 - ١٠٠ -  -  ) بوصة١,٥(ملم  ٣٧,٥
 ١٠٠ ١٠٠ - ٩٠ -  -  )ا بوصة(ملم  ٢٥
 ١٠٠ - ٨٠  - ١٠٠ ٩٥ -٦٠ ) بوصة٣/٤(ملم  ١٩
  ١٠٠ - ٥٠  -  -  -  )بوصة ٣/٨(ملم  ٩,٥
 ٧٠ - ٣٥   ١٠٠ - ٥٠ ٧٥ -١٥ )٤رقم (ملم  ٤,٧٥
 -  ٥٥ - ٣٥  -  -  )٨رقم (ملم  ٢,٣٦
 ٣٥ - ١٥  -  -  -  )١٦رقم (م مل ١,١٨
 -  - ٦٠ – ١٥ ٣٥ -١٠ )٤٠رقم (ملم  ٠,٤٢٥
 ٢٠ - ٥  -  -  -  )٥٠رقم (ملم  ٠,٣٠٠
 -  - ٣٠ - ٥ ١٥ -٥ )١٠٠رقم (ملم  ٠,١٥٠
 ٥ - ٠ ٨ - ٠ ١٠ -٠ ٥ -٠ )٢٠٠رقم (ملم  ٠,٠٧٥
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 ٢٥٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  املتطلبات النوعية للركام): ٢-٥-٦(اجلدول 

 القيم رقم االختبار املؤشر
 ٥٠ AASHTO T-96 ، حد أقصى٪،  دورة٥٠٠) اختبار لوس أجنلوس (بالربيل التآك

 ١٢ AASHTO T-104  ، حد أقصى٪، ) دورات٥(األصالة مبحلول كربيتات الصوديوم 
 ٣٥ AASHTO T-210 ، حد أقصى٪، مؤشر الدميومة للركام الناعم واخلشن

 ٥٠ ASTM D 5821 ، حد أدىن٪، نسبة الوجوه املكسرة
 ٢٥ AASHTO T-89  ، حد أقصى٪، ولةحد السي

 ٦ AASHTO T-90 ، حد أقصى٪، مؤشر اللدونة
  ٢ AASHTO T-21  ، حد أقصى٪، نسبة املواد العضوية
  ١ ASHTO T-290  ، حد أقصى٪، نسبة الكربيتات

  

  : صيغة خلطة العمل التصميمية ٣-٥-٦

 : متطلبات خلطة العمل-١

وعية املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصـة ووثـائق         جيب أن حتقق اخللطة كافة املتطلبات الن      
  .العقد األخرى

جيب ما مل تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك أال تقل مقاومة الضغط غـري احملـصور                 
 نتائج ثـالث    ملعدل لميجا باسكا ) ٤,٩( عن أربعة وتسعة من عشرة       األمسنتلطبقة األساس املعاجلة ب   

ا جمي) ٣,٩(ة عينة منفردة مقاومة تقل عن ثالثة وتسعة من عشرة           عينات مغمورة، وجيب أال تعطي أي     
 الختبـارات               وجيـب أن يـتم حتـضري العينـات واختبارهـا طبقـاً             ،باسكال، عند عمر سبعة أيام    

AASHTO T-(134, 126, 22) . ية املستخدمة عن أربعة األمسنتكما جيب أال تقل النسبة املعتمدة للمواد
، وجيب حتديد النسبة الفعلية على أساس الدراسـة         األمسنت الوزن الكلي خللطة الركام و     باملائة من ) ٤(

  .الفنية واخللطة التصميمية

  : إجراءات قبول صيغة خلطة العمل التصميمية-٢

يوماً ) ٣٠( بثالثني   األمسنتجيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ أعمال طبقة األساس املعاجلة ب          
دس تقريراً فنياً متكامالً، معداً من قبل جهة متخصصة مؤهلة حيتوي على صيغة خلطة              أن يقدم إىل املهن   
جيب أن يكون التقرير مبنياً على نتائج اختبارات معملية باستعمال املواد الركاميـة              و ،العمل التصميمية 

 كما جيب أن    ،األمسنت واملياه واإلضافات املقترح استخدامها يف إنتاج طبقة األساس املعاجلة ب          األمسنتو
 :يتضمن التقرير املعلومات التالية
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 ٢٥٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 .األمسنتمصادر كل مادة من املواد اليت يراد استخدامها إلنتاج اخلليط املعاجل ب/ مصدر-١
 . واملواد اإلضافية املقترحة مرفقاً بشهادة مصدر معتمدةاألمسنت مصدر ونوع -٢
 .للمعاجلة نتائج اختبارات اخلصائص النوعية للركام الذي سيخضع -٣
 ).التشوينات( تدرج املواد الركامية اليت ستخضع للمعاجلة حسب املقاسات يف التخزينات -٤
  . املقاسات املختلفة للحصول عليه تدرج الركام الكلي الناتج ونسب خلط الركام من-٥
 .األمسنت يف اخللطة، ونسبة املاء إىل األمسنت نسبة -٦
  واملاء على أساس طريقة االختبـار رقـم        األمسنتة حملتويات    كثافة اخلليط عند النسب املقترح     -٧

AASHTO T-134).( 
 اخلواص النوعية للخلطة، مثل مقاومة الضغط غري احملصور وأية خواص نوعية أخرى تنص عليها               -٨

 .املواصفات اخلاصة
 أو هـذه     نتائج كافة االختبارات اليت تظهر مطابقة املواد واخللطة ملتطلبات املواصفات اخلاصة           -٩

 .املواصفات العامة
 نوع املواد اإلضافية واإلضافات ونسب خلط كل من هذه املواد يف اخللطة على أساس الوزن                -١١

 .اجلاف لألمسنت وطريقة إضافتها وخلطها
  . طريقة اإلنتاج والتنفيذ واإلنضاج-١٢

لوبـة، وإعادتـه    يقوم املهندس مبراجعة التقرير والتحقق من احتوائه على كافة املعلومات املط          
 أمـا إذا    ،أيام من تاريخ تقدميه   ) ٧(للمقاول الستكماله إذا كانت املعلومات غري مكتملة خالل سبعة          

يومـاً مـن تـاريخ    ) ١٤(كانت املعلومات املقدمة مكتملة فيتم مراجعتها وتدقيقها خالل أربعة عشر   
اول إلعادة التصميم حىت تصبح اخللطة       ويتم املوافقة عليها خطياً من قبل املهندس أو تعاد للمق          ،تقدميها

  .اخلاصة أو هذه املواصفات العامةمطابقة للمتطلبات الواردة يف املواصفات 

وجيب على املقاول توفري الكميات الكافية من الركام وكافة املواد الداخلة يف اخللطة والتحقق              
شرة باإلنتاج، وال يسمح لـه بتغـيري        من توفر املياه املناسبة بكميات كافية لإلنتاج والترطيب قبل املبا         

مصادر ومواصفات املواد املستخدمة يف إنتاج اخللطة التصميمية قبل تقدمي صيغة خلطة تصميمية جديدة              
  .حلصول على موافقة املهندس عليهاوا

تعترب موافقة املهندس على تصميم اخللطة املقدم من املقاول موافقة مبدئية وجيب التحقق مـن               
ج اخللطة وتنفيذها وحتقيقها للمتطلبات الواردة يف هذه املواصفات العامـة أو املواصـفات              إمكانية إنتا 

اخلاصة من نتائج تنفيذ القطاع التجرييب واختبارات ومراقبة اإلنتاج واختبار عينات حقلية مأخوذة مـن               
  .املوقع خالل اليوم األول للعمل وإجراءات ضبط اجلودة
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 ٢٥٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

غريات ملحوظة يف خصائص املواد أو اخللطة أو العمل املنفذ          جيب على املهندس عندما يالحظ ت     
أو طرق اإلنتاج والتنفيذ إيقاف املقاول عن العمل والطلب إليه اختاذ اإلجراءات الالزمة للتصحيح وإزالة            

 هلذه املواصفات العامة واملواصفات     املواد غري املناسبة واألعمال املنفذة باستخدامها وإعادة اإلنشاء طبقاً        
خلاصة وتعليمات املهندس، ويتحمل املقاول وحده كافة التكاليف النامجة عن ذلك وال حيق له املطالبة               ا

  .بأية تعويضات إضافية

 :  املعـدات٤-٥-٦

جيب على املقاول قبل املباشرة بالتنفيذ تقدمي قائمة بكافة املعدات اليت سيستعملها يف تنفيذ طبقة            
ن تكون هذه املعدات حبالة فنية جيدة وباألعداد والنوعيات املتوافقة          ، وجيب أ  األمسنتاألساس املعاجلة ب  

مع متطلبات خطة العمل والربنامج الزمين املقدم من املقاول واملوافق عليه من املهندس، وقـادرة علـى                 
 وإهنائها طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصـة وهـذه         األمسنتتنفيذ طبقة األساس الركامي املعاجل ب     

  .ت العامةاملواصفا

جيب أن تتضمن هذه املعدات اخلالطات املركزية أو اخلالطـات املتحركـة علـى الطريـق                
 ورش املياه ورش غشاء اإلنـضاج       األمسنتوالقالبات والفرادات واجلريدرات واملداحل وآليات توزيع       

اختيار األنواع   للمواصفات، ويتم    اإلسفليت وكل ما يلزم من املعدات األخرى الالزمة لتنفيذ العمل طبقاً          
  .واألعداد طبقاً خلطة العمل وطريقة اخللط والربنامج الزمين املعتمدة

 :  التنفيذ٥-٥-٦

 : إعداد السطح ١-٥-٥-٦

 أن تكون كافة األعمال السابقة قـد        األمسنتجيب قبل املباشرة بتنفيذ طبقة األساس املعاجلة ب       
يت ستنفذ فوقها طبقة األساس الركاميـة       استكملت ومت فحصها واستالمها، وجيب أن تكون السطوح ال        

، خالية من كافة املواد الغريبة واملفككة، وأن يكون السطح الذي ستنفذ فوقه مستوياً              األمسنتاملعاجلة ب 
  . املستخدمة دون حدوث أية تشوهاتوقوياً ومتيناً لتلقي طبقة األساس ومرور آليات التنفيذ

إلجراءات الالزمة إلصالح كافة العيوب والتشوهات      جيب على املقاول القيام بكافة األعمال وا      
، مبا يف ذلك إزالة املواد الغريبة األمسنتيف حال وجودها يف السطوح اليت ستتلقى طبقة األساس املعاجلة ب          

واملفككة أو تعديل املناسيب بإزالة املواد الزائدة أو إضافة مواد جديدة ال تقل جودة عن مواد الطبقـة                  
وتسويتها ودكها طبقاً ملتطلبات تلك الطبقة أو إعادة ترطيب ودك الطبقة املنفذة، علـى              املنفذة وفردها   

أن حيقق السطح الناتج متطلبات السمك والدك واالستواء وامليل املنصوص عليهـا يف املخططـات أو                
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أيـة  املواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة وحسب تعليمات املهندس، وال حيق للمقاول املطالبة ب    
  .تعويضات إضافية لقاء ذلك

ال يسمح للمقاول باملباشرة بتوريد وفرد طبقة األساس املعاجلة قبل احلـصول علـى موافقـة                
  .املهندس اخلطية على ذلك بعد فحص السطح الذي سيتلقى الطبقة

 ترطيب سطح الطبقة اليت سوف      ،األمسنتكما جيب قبل املباشرة بفرد طبقة األساس املعاجلة ب        
 باملياه بشكل متجانس، دون أن يؤدي ذلك إىل تشكل مناطق جتمع مياه أو أجزاء ضعيفة غـري                  اتتلقاه

قادرة على حتمل آليات الفرش والدك، أو أن يؤدي ذلك إىل زيادة نسبة الرطوبة إىل حدود ال تـسمح                   
  .ريق بشكل متجانس عند اخللط على الطاألمسنتخبلط املواد مع 

 :ة حدود األحوال اجلوي ٢-٥-٥-٦

جيب عدم التنفيذ يف كافة األحوال اجلوية اليت تؤدي إىل زيادة تبخر املياه من اخللطة أو تغـري                  
  . وبلوغ املقاومة املطلوبةاألمسنت فيها أو تؤثر على خصائصها وعلى تصلب األمسنتنسبة 

  عندما تكون درجة احلـرارة     األمسنتال يسمح خبلط أو فرد طبقات األساس الركامية املعاجلة ب         
درجات مئوية، أو يتوقع هبوطها إليها يف اليوم التايل للفرد والـدك، أو عنـدما               ) ْ م ٥( أقل من مخس    

درجة مئوية، وميكن مبوافقة املهندس اخلطية جتاوز هذا احلد عنـد           ) ٣٥(تكون أعلى من مخس وثالثني      
ليل من تبخر املياه، وتربيد     اختاذ املقاول لالحتياطات الضرورية للحفاظ على اخللطة واألعمال املنفذة للتق         

اخللطة أو املواد املكونة هلا، ومبا ال يؤثر على نوعية طبقة األساس املعاجلة أو كفاءهتـا بعـد التنفيـذ،                    
ويتحمل املقاول وحده أية نتائج قد تنجم عن ذلك، وجيب عليه القيام بكافة أعمال اإلصـالح عنـد                  

يتضح عدم مطابقتها للمواصفات دون أن حيق له املطالبـة          اللزوم، مبا يف ذلك إعادة تنفيذ األجزاء اليت         
 أثناء  األمسنتكما ال يسمح بتنفيذ أعمال طبقة األساس املعاجلة ب        . بأية تعويضات إضافية نامجة عن ذلك     

 وعشرين  ةهطول األمطار أو هبوب العواصف الرملية أو الترابية أو عندما تزيد سرعة الرياح على مخس              
جفـاف اخللطـة أو إىل تطـاير        إىل  اعة أو السرعة اليت يرى املهندس أهنا تؤدي         كيلومتر يف الس  ) ٢٥(

 عند اخللط على الطريق، وتقع على املقاول مسؤولية احملافظة على السطح الذي ستوضع عليـه                األمسنت
ات  التخلص من املواد أو اخللط     الطبقة املعاجلة حبالة فنية مقبولة يف كافة األحوال اجلوية، كما جيب عليه           

  .البة بأية تعويضات نامجة عن ذلك اليت متت يف شروط جوية غري مناسبة دون أن حيق له املطلأو األعما

  :  اخللط٣-٥-٥-٦

 واملاء واملواد اإلضافية املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصة وصيغة خلطة           األمسنتجيب إضافة   
يط متجانس لكامل مساحات ومسك     العمل التصميمية بالنسب املعتمدة وخلطها حىت احلصول على خل        
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 وجيب ما مل تسمح املواصفات اخلاصة خبالف ذلك إنتاج خلطات طبقـة األسـاس               الطبقات املعاجلة، 
  . يف خالطات مركزيةاألمسنتاملعاجلة ب

كما ميكن عند تنفيذ أعمال حبجم صغري أو مبوافقة الوزارة اخللط علـى الطريـق بواسـطة                 
ول إمكانية احلصول على خلطة تطابق املواصفات املطلوبـة وصـيغة           خالطات متحركة، إذا أثبت املقا    

العمل املعتمدة، كما ميكن مبوافقة املهندس اخللط على الطريق مباشرة بواسطة اجلريدر لتنفيذ كميـات               
  .اً طولياًمتر) ٥٠(حمددة وعند الضرورة القصوى ومبا ال يزيد على مخسني 

اج خلطة مطابقة للمواصفات ولصيغة العمل التصميمية       تقع كامل املسؤولية على املقاول يف إنت      
 .بغض النظر عن طريقة اخللط املتبعة

 :اخللط يف خالطات مركزية - ١

 يف خالطات مركزية مـن النـوع        األمسنتجيب أن يتم إنتاج خلطات طبقة األساس املعاجلة ب        
  .، أو اخلالطات املستمرة)Batch Mixing Plant() اخللطة الواحدة(املتقطع 

ب أن تكون اخلالطات املستخدمة قادرة على إنتاج خلطة متجانسة مطابقـة للمتطلبـات               جي
 كما جيب أن تكون هـذه اخلالطـات          وصيغة العمل التصميمية املعتمدة،    الواردة يف املواصفات الفنية   

 مسنتاألمعايرة ومزودة بكافة جتهيزات التحكم الالزمة للتغذية بالركام وفق التدرج املعتمد، والتغذية ب            
باملائة، والتغذية باملاء ضمن حدود تفاوت ال تزيـد         ) ٥(ضمن حدود تفاوت ال تزيد بأكثر من مخسة         

  .يغة العمل التصميمية املعتمدةباملائة من النسبة املعتمدة يف ص) ٢ (اثننيعلى 

وجيب أن يقدم املقاول مع صيغة العمل التصميمية بياناً يبني فيه نوع وموقـع اخلالطـة الـيت                  
ستخدمها، وال يسمح للمقاول باملباشرة باإلنتاج قبل موافقة املهندس على اخلالطة املقرر استخدامها،     سي

كما جيب أن يتم التحقق من إمكانية إنتاج خلطة مطابقة للمواصفات على أساس إنتاج اليـوم األول،                 
 العمل التـصميمية، إذا     وجيب إيقاف اإلنتاج واختاذ اإلجراءات الالزمة ملعايرة اخلالطة أو تعديل صيغة          

  .تبني أن اخللطة املنتجة ال حتقق املتطلبات املنصوص عليها

جيب على املقاول وضع خطة لنقل اخللطة وفق برنامج زمين لإلنتاج والنقل تكون فيه الفتـرة                
ـ         األمسنتالفاصلة بني إضافة املاء إىل خليط الركام و        ا  والفرد وبداية الدك وإهنائه ضمن املدد املسوح هب

دقيقة بني إضافة املاء وبداية الدك، مـا مل تـسمح املواصـفات             ) ٣٠(واليت جيب أال تزيد على ثالثني       
اخلاصة خبالف ذلك، وجيب نقل اخللطة يف معدات نقل خمصصة لذلك، وجيب أن يتم تفريغ اخللطة من                 

ء التحميـل أو    اخلالطة ونقلها وتفريغها يف آلية الفرد بطريقة تضمن عدم حصول انفصال حبييب أثنـا             
  .الزمة للتخفيف من فقدان الرطوبةالتفريغ أو على السطح، كما جيب اختاذ اإلجراءات ال
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جيب أن يتم فرد اخللطة على السطح بواسطة فرادة آلية أو باستخدام صناديق فرد خاصة، ويف                
اخللطـة  فـرد   بوميكن الـسماح     حال عدم توفر املكان الكايف الستعمال إحدى الطريقتني السابقتني،        

 وجيب أن يتم الفرد بغض النظر عن الطريقـة  ر يف أضيق احلدود ولكميات حمدودة، كما   بواسطة اجلريد 
املستخدمة بسمك حيقق بعد الدك السمك املطلوب للطبقة اجلاري تنفيذها ضـمن حـدود التفـاوت      

ـ  املسموح هبا ومبرور واحد آللية الفرد املستخدمة، وجيب أن تكون السطوح الناجتة متج             ستوية انسة وم
ومطابقة للميول واملقاطع العرضية املبينة يف      ) قليلة املالط ( واألجزاء اخلشنة    وخالية من االنفصال احلبييب   

  .املخططات أو يف املواصفات ضمن حدود التفاوت املسموح هبا

عند السماح بفرد اخللطة على أكثر من مسرب يف وقت واحد جيب أال تزيد املدة الفاصلة بني                 
دقيقة وفيمـا عـدا     ) ٣٠(اخللطة على املسرب املنفذ وبداية الفرد على املسرب اجملاور على ثالثني            فرد  

  .صلاذلك جيب إنشاء فو

  : اخللط يف املوقع-٢

 بعـد املوافقـة     ميكن استخدام طريقة اخللط على الطريق بواسطة خالطات متنقلة أو متحركة          
ة اجلريدر بعد موافقة املهندس اخلطية على ذلك من          كما ميكن اخللط والفرد بواسط     اخلطية من الوزارة،  

  .متراً) ٥٠(ة ال تزيد على مخسني  وملسافاألمسنتأجل تنفيذ كميات حمدودة من طبقة األساس املعاجل ب

عند استعمال أي من طرق اخللط يف املوقع، جيب على املقاول وبناًء على نتـائج التجـارب                 
لطة متجانسة وحتقق املتطلبات املعتمدة، وال ختتلف عن متطلبات         العملية أن يثبت أن نتائج اختبارات اخل      

  .باملائة) ٢٠(ة بأكثر من عشرين مقاومة اخللطة التصميمي

  :اخللط باخلالطات املتنقلة -

ميكن أن يتم اخللط يف املوقع بواسطة خالطات متنقلة، عندما تتوفر املساحات الالزمة لتركيب              
ن هذه اخلالطات قادرة على إنتاج خلطة مطابقـة للمواصـفات           مثل هذه اخلالطات، وجيب أن تكو     

يتم توريد املواد الركامية بالتدرج واملتطلبات      و واملاء،   األمسنتاملعتمدة، ومزودة بأجهزة التحكم بنسب      
 بالنسب املعتمدة على اجلاف واخللط مع       األمسنتالنوعية املعتمدة وإفراغها يف اخلالطة، حيث تتم إضافة         

ركامية حىت احلصول على خليط متجانس، مث يضاف املاء بالنسبة املقررة، ويستمر اخللط حـىت               املواد ال 
احلصول على خلطة متجانسة مطابقة للمواصفات، ويتم نقل اخللطة إىل موقع تنفيذ طبقـة األسـاس                

بقـاً   بوسائط نقل معتمدة وإفراغها يف الفرادة أو صندوق الفرد وفردهـا ط            األمسنتالركامية املعاجلة ب  
  .للسمك وامليل واملقطع العرضي املقرر واملباشرة بالدك وإفراغها
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  : اخللط باخلالطات املتحركة-

 فإن اخلالطات جيب أن تكون قادرة على        ،عند اخللط على الطريق بواسطة اخلالطات املتحركة      
 مواد من الـسطح     التقاط كافة املواد املقرر معاجلتها املفرودة على سطح الطريق، دون اختالطها مع أية            

 ضمن حـدود    األمسنتالذي سيتلقى الطبقة أو أية مواد غريبة، كما جيب أن تكون قادرة على إضافة               
باملائة من النسبة املقررة يف صيغة العمل التصميمية، وخلطـه بـشكل            ) ٥(تفاوت ال تزيد على مخسة      

باملائة مـن النـسبة     ) ٢ (اثنني متجانس مع املادة املعاجلة وإضافة املاء ضمن حدود تفاوت ال تزيد على           
  .املقررة يف صيغة العمل التصميمية

جيب فرد مواد طبقة األساس، املقرر معاجلتها على السطح املعد واملوافـق عليـه، وتـسويتها                
 وجيب أن يتم    طابقة للمواصفات الفنية املعتمدة،    م األمسنتبالسمك الالزم للحصول على طبقة معاجلة ب      

امية دون أن يؤدي ذلك إىل فصل حبييب أو هتشم الركام، كما جيب أن يتم الفـرد           نقل وفرد املواد الرك   
  .وفق امليول واملقاطع العرضية والسمك املبني يف املخططات أو يف املواصفات وخطة العمل املعتمدة

، وجيب أال تقل املـدة بـني        )١( بيوم واحد    األمسنتجيب ترطيب املواد املفرودة قبل إضافة       
ساعة، كما جيب أال يؤدي ذلك إىل تشكل املنـاطق          ) ١٢( على اثنيت عشر     األمسنتافة  الترطيب وإض 

 والركـام   األمسنـت ية إىل درجة تعرقل خلط      األمسنتالضعيفة ومناطق ذات رطوبة زائدة وتشكل الكتل        
  .بشكل متجانس على كامل العمق

تية غري مفتتـة،     دفعة واحدة أو على عدة دفعات، دون تشكل كتل أمسن          األمسنتميكن إضافة   
 املقررة قبـل    األمسنتويستمر اخللط حىت احلصول على خليط متجانس يف اللون والتدرج وبلوغ نسبة             

 إضافة املاء بالنسبة املقررة واالستمرار باخللط       األمسنتإضافة املاء، وجيب فور االنتهاء من خلط الركام و        
  .الرطوبة املتجانسة لكامل اخللطةحىت بلوغ 

  :السطحاخللط على  -

عندما تسمح املواصفات اخلاصة أو عند تنفيذ كميات حمدودة من األعمال، ميكـن توزيـع                
 بشكل متجانس علـى  األمسنت على سطح املواد املفرودة بواسطة آلية توزيع قادرة على إضافة  األمسنت

 تكـون   باملائة من النسبة املقررة، وجيب أن     ) ٥(سطح املادة وضمن حدود تفاوت ال تزيد على مخسة          
فتحات التوزيع أقرب ما ميكن إىل السطح املعاجل وأن تتم تغطيتها من اجلوانب املكشوفة ملنـع تطـاير                  

سب التباعد بينها وتوزيع العبـوات      حب على السطح بصفوف     األمسنت أو ميكن توزيع عبوات      ،األمسنت
السطح بواسطة معدات    باالجتاه العرضي ويستكمل التوزيع على       األمسنتفيها حبيث يتم فتحها وتوزيع      
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يوافق عليها املهندس، ويتم احلصول على نسبة أمسنت متجانسة على كامل مساحة ومسك الطبقة املقرر               
  . عليها جافةاألمسنتمعاجلتها، وجيب أن تكون املواد اليت يتم توزيع 

 يتم خلطه على اجلاف مع املواد الركامية بواسطة معدات حرث وتقليـب             األمسنتبعد توزيع   
لط ذات أذرع حرث وتقليب مزودة بأسنان أو حماريث حلزونية دوارة قادرة على تقليـب املـواد                 وخ

 حىت احلصول على خليط متجـانس       األمسنتلكامل مسك الطبقة املقرر معاجلتها وخلط املواد جيداً مع          
 والتقليـب    مث تتم إضافة املاء بالنسب املقررة وتعاد عملية احلرث         لكامل املساحة والعمق مبرور واحد،    

 والرطوبة لكامل عمق الطبقة املقرر تنفيذها،       األمسنتحىت احلصول على خليط متجانس من حيث نسبة         
  .وفرد املواد وتسويتها طبقاً للميول واملناسيب واالستواء املعتمدة

وميكن مبوافقة املهندس عند تنفيذ كميات أعمال حمدودة، استخدام اجلريدر وجيب أن يكـون              
تخدم ذايت الدفع وان يكون قادراً على تقليب املواد وخلطها بشكل متجانس وفردها وفق              اجلريدر املس 

السمك وامليول واالستواء املنصوص عليها يف املخططات أو املواصفات اخلاصة أو هـذه املواصـفات               
ة أو ما   العامة، وأال يؤدي عمله إىل أي عدم جتانس يف اخللطة أو إىل اختالط املواد مع مواد طبقة القاعد                 

حتت األساس أو أية مواد غريبة أثناء اخللط والفرد، وأن تكون اخللطة الناجتة مطابقة ملتطلبـات صـيغة           
 وخلطه مع الركام على اجلاف بشكل متجـانس         األمسنت جيب إضافة    ، كما العمل التصميمية املعتمدة  

قليب واخللط حىت احلـصول     وعلى كامل عمق الطبقة املقرر تنفيذها يف هذه املرحلة واالستمرار يف الت           
على خليط متجانس اللون والتدرج وبلوغ النسبة املقررة لألمسنت، وجيب بعد ذلك إضافة املاء بالنسبة               
املقررة مع التقليب واخللط حىت بلوغ نسبة رطوبة مطابقة للنسبة املقررة وفرد اخلليط وفـق الـسمك                 

واصفات اخلاصة، وجيب أن يتم الفـرد مبـرور         وامليول واالستواء املنصوص عليها يف املخططات أو امل       
  .واحد

جيب يف كافة حاالت اخللط والفرد التحكم مبناسيب ومسك الطبقات املفرودة من خالل أوتاد              
أو خيوط توجيه، أو قوالب خشبية أو معدنية مثبتة بطريقة تسمح بالتنفيذ وفـق امليـول واملناسـيب                  

 واملاء واملباشرة بالـدك     األمسنتيد املدة الفاصلة بني إضافة       كما جيب يف كافة احلاالت، أال تز       ،املعتمدة
دقيقة، وجيب إجناز كافة عمليات الدك واإلهناء خالل مدة ال تزيد علـى سـاعتني               ) ٣٠(على ثالثني   

  .من حلظة إضافة املاء) ٢,٥(ونصف 

  :  الدك واإلهناء٤-٥-٥-٦

تم الدك بواسطة مداحل حديديـة      جيب البدء بعمليات الدك فور االنتهاء من الفرد وجيب أن ي          
، أو مداحل اهتزازية بعد فـصل االهتـزاز،         )١٠-٦(إىل عشرة   أطنان   ةملساء ذات وزن مناسب، ست    
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 وبلوغ درجة دك    األمسنتوجيب أن تكون هذه املداحل قادرة على دك طبقة األساس الركامي املعاجل ب            
علـى كامـل   ) AASHTO T-134( باختبار باملائة من الكثافة احملددة) ٩٨( نيال تقل عن مثانية وتسع

العمق، كما جيب أال يؤدي الدك إىل هتشم حبيبات الركام وجيب أال تزيد املدة الفاصلة بني انتهاء الفرد                  
دقيقة، على أن يراعى يف ذلك درجة حرارة اهلواء السائدة، كما جيب أال     ) ٣٠(وبداية الدك على ثالثني     

  وانتهاء أعمال الدك واإلهناء على سـاعتني ونـصف         األمسنت الركام و  تزيد املدة بني إضافة املاء خلليط     
)٢,٥.(  

 االحتياطات، الالزمة للحد من تشكل الشقوق العشوائية، مـن          جيب على املقاول اختاذ كافة    
 احلد األدىن املعتمد يف صيغة خلطة العمل        ال تزيد على   حبيث   ، املستخدمة األمسنتخالل التحكم بنسبة    

تنفيذ األعمال يف األحوال اجلوية املناسبة وعندما تكـون درجـات           حكم بنسبة املياه، و   التصميمية والت 
ات الالزمة للتنفيذ يف األجواء احلارة والعنايـة        طاختاذ االحتيا  و ، ما أمكن ذلك   ،زولـاحلرارة باجتاه الن  

أعمـال  عندما تظهر بعض التشققات العـشوائية القيـام ب        بالترطيب طوال فترة اإلنضاج، وجيب عليه       
 تـنص املواصـفات     ما مل ، و الشقوق باملواد املناسبة  تعبئة  اإلصالح الالزمة حسب ما يأمر به املهندس و       

، كما  ASTM D (3405, 3406)اخلاصة على نوع حمدد جيب أن تكون مواد التعبئة مطابقة ملواصفات
 ميليمترات) ٣(  ثالثة     على )فتحتها(  عرضها زيديجيب عليه إزالة كافة األجزاء، اليت تظهر فيها شقوق          

) ٣٠( منطقة مساحتها ثالثـني      من أي باملائة  ) ١٥(عندما تزيد نسبة املساحة املتشققة على مخسة عشر         
، وكبديل لإلزالة واالستبدال، ميكن للمقاول مبوجب تقرير فين         ، واستبداهلا بأخرى مقبولة فنياً    متراً مربعاً 

، وال حيـق لـه       ماصة لإلجهادات  إسفلتيةتنفيذ طبقة   معد من قبل جهة اختصاصية ومبوافقة املهندس،        
  .املطالبة بأية تعويضات نتيجة ذلك

جيب حتديد درجة الدك لكل طبقة منفذة بأخذ عينات عشوائية زمنياً، بعد انتهاء الدك مباشرة،               
  حـسب ، أو طريقة البالون املطاطي)AASHTO T-191( طريقة املخروط الرملي حسب اختبار بإتباع

AASHTO T-205 ، املقياس النـووي أو طريقة AASHTO T-310-01 ،   أو أي طريقـة ال إتالفيـة
ـ  ال اتالفية أخرى جيب أخذ ثالث        ة عند استخدام طريقة املقياس النووي أو أي طريق        .معتمدة راءات ق

ويتم حساب درجة الدك بأخذ نسبة       . القراءات كثافة املوقع   معدلباجتاهات خمتلفة يف كل موقع ويعترب       
يعترب احلـد األدىن  و ،)AASHTO T-134(افة احلقلية إىل الكثافة اجلافة القصوى احملددة من اختبار الكث

املقبول لدرجة الدك لتحديد معامل الدفع بالطريقة اإلحصائية هو درجة الدك املبينة يف بداية هذه الفقرة،      
  .باملائة) ٢ (اثننيمطروحاً منها 

صور بأخذ عينات عشوائية زمنياً، من اخللطة وحتضريها        جيب حتديد مقاومة الضغط غري احمل      كما
 ويكون احلد األدىن املـسموح حلـساب   ،AASHTO T-(134, 126, 22)وحفظها واختبارها حسب 
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ـ باملائة من القيمة اليت مت احلصول علي      ) ٨٠( هو مثانون     بالطريقة اإلحصائية  عامل الدفع م ا يف اخللطـة    ه
  .قاومة احملددة يف املواصفات اخلاصة أيهما أكربالتصميمية، أو احلد األدىن من امل

           عينـات حقليـة حـسب اختبـار         املـضاف علـى    األمسنـت ب التحقق من نـسبة      جيو
AASHTO T-211املستخدمة عن النسبة املعتمدة بأكثر من عشرة األمسنتب أال ختتلف نسبة  جيا، كم 

 على أال يزيد الفرق حبال من األحوال على نصف          باملائة من النسبة املقررة يف اخللطة التصميمية،      ) ١٠(
  . أيهما أقلباملائة) ٠,٥(

كما جيب قياس مسك كل طبقة منفذة بعد التحقق من درجات الدك، بأخذ مخس عينات لبية                
 وجيب أال يقل    ،عشوائية زمنياً، من كل طبقة منفذة، وميكن استخدام عينات الكثافة احلقلية هلذا الغرض            

) ٢ (اثـنني  عن السمك املعتمد مطروحاً منه        بالطريقة اإلحصائية  تحديد معامل الدفع  السمك املقبول ل  
  .باملائة من السمك املبني على املخططات، أيهما أقل) ١٠( أو عشرة اًسنتيمتر

  :إنشاء الفواصل  ٥-٥-٥-٦

 على  مضى جيب إنشاء الفواصل بني األجزاء املنفذة يف األيام املتتالية أو عند التنفيذ جبوار أجزاء             
دقيقة، وذلك بقطع جزء من املواد املنفذة على شكل خطـوط رأسـية             ) ٣٠(إهنائها أكثر من ثالثني     

) ١٠(مستقيمة ملسافة متتد حىت املنطقة اليت يصبح فيها السطح منتظماً وميله ثابتاً وال تقل عن عـشرة                  
ه بشكل جيد قبل املباشرة     سنتيمترات والتخلص من املواد الناجتة عن القطع، وجيب ترطيب هذه الوجو          

بفرش املواد اجلديدة، كما جيب محاية الفواصل اليت يتم إعدادها يف هناية كل يوم عمل بواسطة ألـواح                  
  .خشبية أو مواد أخرى يوافق عليها املهندس

 عرضية وعلى كامـل عـرض       تقلصيف حال كون الطبقة التالية إسفلتية، جيب عمل فواصل          
 ميكن االسـتغناء    ، كما أمتار وتعبئتها باملواد املالئة الالزمة    ) ١٠(يد عن عشرة    الطبقة مبسافة فاصلة ال تز    

 ويتم قص الفواصل خالل األيام      ،يةاألمسنت عند استعمال طبقة سطحية من اخلرسانة        التقلصعن فواصل   
  .األوىل بعد انتهاء الدك) ٥(اخلمسة 

القص وتنظيف الوصالت مـن املـواد     جيب تعبئة الفواصل باملادة املالئة بعد االنتهاء من عملية          
املفككة على أال يزيد منسوب املادة العازلة عن منسوب سطح الطبقة، وجيب أن يتم اختيار نوع املادة                 

  .من هذه املواصفات العامة) ١٤(املالئة وتنفيذها طبقاً ملتطلبات القسم الرابع عشر 

 :  اإلنضاج٦-٥-٥-٦

  رطباً بترطيبه ملدة ال تقل عن سـبعة        األمسنتجلة ب جيب احلفاظ على سطح طبقة األساس املعا      
أيام على أن يبدأ الرش بعد االنتهاء من عملية الدك مباشرة، وميكن إنضاج الطبقة املنفذة بغمرهـا                 ) ٧(
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 كياس اخليش واحلفاظ علـى األكيـاس رطبـة        أ أو تغطيتها ب    إنشاء السدود احلاجزة للمياه،    باملاء بعد 
دة يكية، واحلفاظ على أكياس اخليش رطبة برشها باملياه مرتني يوميـاً وإعـا            بتغطيتها باألغطية البالست  

 غشاء   من  طبقة بتنفيذحلفاظ على رطوبة سطح الطبقة املنفذة       ميكن ا و تغطيتها بالبالستيك بعد كل رش،    
املكون من نسب متساوية من     ) ٥-٢-٥-٦(اإلنضاج من املستحلب املطابق للمتطلبات املبينة يف الفقرة         

لتر للمتر املربع، وجيب اعتماد معدل الرش بناًء على         ) ١,١٣-٠,٩(ء واإلسفلت، ويتم رشه مبعدل      املا
وجيب أن يسبق تنفيذ غشاء الترطيب اإلسفليت ترطيب السطح املنفذ باملياه ملدة            نتائج القطاع التجرييب،    

 وفـق متطلبـات   ، وجيب أن يتم تنفيذ غشاء الترطيب اإلسفليتساعة) ٢٤( وعشرين ةال تقل عن أربع  
  .تنفيذ الطبقة اإلسفلتية التأسيسية، املبينة يف القسم الثامن من هذه املواصفات العامة

يتحمل املقاول مسؤولية اإلصالح الفوري ألي تلف يتعرض له الغشاء اإلسـفليت أو طبقـة               
  .األمسنتاألساس املعاجل ب

  :  التحكم باملرور٦-٥-٦

ءات الالزمة للتحكم باملرور خالل فترة التنفيذ واإلنضاج،        جيب على املقاول اختاذ كافة اإلجرا     
ومنع مرور أية آليات فوق الطبقة املعاجلة قبل هناية فترة اإلنضاج، ويسمح باملرور فقط آلليات رش املياه                 
بطريقة ال تؤدي إىل أي تلف يف الطبقة املعاجلة، ويتحمل املقاول وحده مسؤولية الصيانة واإلصـالح                

  . بوضع الطبقة التاليةحلني السماح

  :  متطلبات اإلهناء٧-٥-٦

 طبقاً لألبعاد وامليول والسمك املبينة يف املخططـات         األمسنتجيب إجناز طبقة األساس املعاجلة ب     
) ٢ (اثـنني واملواصفات اخلاصة، وجيب أال يزيد الفرق بني مسك الطبقة املنفذة والسمك املطلوب على              

  .ة من السمك املعتمد أيهما أقلباملائ) ١٠(سنتيمتراً، أو عشرة 

 ناسيب املقررة بأكثر من عـشرة     جيب أال ختتلف مناسيب السطح النهائي للطبقة املنفذة عن امل         
ات، وجيب أن يتم التحقق من ذلك على أساس قياس مناسيب السطح النهائي للمقـاطع               ميليمتر) ١٠(

ألفي  كل) ٥(عدد املقاطع عن مخسة     متراً، على أال يقل     ) ٢٥( وعشرين   ةالعرضية، املأخوذة كل مخس   
نقاط مميزة على األقل من كل ) ٥(متر مربع من الطبقة املنفذة، وجيب أن يتم القياس يف مخس          ) ٢٠٠٠(

  .مقطع عرضي

جيب أن يتم التحقق من استواء السطح بالنظر وبالقياس بواسطة قدة مستقيمة معدنية طوهلـا               
 قـدة املقاطع العرضية، وجيب أال يزيد الفراغ بني أسـفل ال         مواقع بني   ) ٥(أمتار، يف مخسة    ) ٣(ثالثة  

  .اتميليمتر) ٦(والسطح املنجز بني أي نقطيت استناد متجاورتني على ستة 
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  : قبول األعمال ٨-٥-٦

 بالقيـام   األمسنتب جيب على املقاول ضبط جودة أعمال طبقة األساس املعاجلة           ،لقبول األعمال 
قيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمـال املنفـذة          بكافة اإلجراءات الالزمة لضمان حت    

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

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

تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيـذ                
من ) ١٧( من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر            ةل املنفذ اعموالبت يف قبول األ   

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

  : ضبط اجلودة-١

جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               
بيانات اجلودة للخواص احلرجة وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات املبينة يف اجلدول رقـم                 

جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيـب              ، كما   )٣-٥-٦(
  .من هذه املواصفات العامة) ١-١-١٧(على املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

  : التأكد من اجلودة-٢

األمر بالقيام حتت   حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو              
، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنـود         األمسنتإشرافها املباشر باختبار مواد طبقة األساس املعاجلة ب       

  . من هذه الفقرة)٣-٥-٦(رقم  اجلدول ضبط اجلودة احملددة يف

كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك الـسجالت إحـصائياً              
ما هو حمدد يف القسم السابع عـشر        ليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسب        بالنتائج ا 

 حيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفين           من هذه املواصفات العامة، كما    ) ١٧(
جلهـاز الفـين    وطرق الفحص واالختبار ومواقع وطرق اإلنتاج والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة ا            

  .للمقاول ومعداته ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :  القياس٩-٥-٦

 باألمتار املكعبة أو حسب مـا تـنص عليـه           األمسنتقاس طبقة األساس الركامية املعاجلة ب     ت
ملبينة علـى   األبعاد واملناسيب ا   و املواصفات اخلاصة، بعد وضعها ودكها بالسمك احملدد وضمن احلدود        

املخططات أو حسب تعليمات املهندس، وجيب عدم إجراء أي قياس ألغراض الدفع للمواد اليت توضع               



  األساس الركامية و طبقة ما حتت األساس-     القسم السادس       املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٦٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 وعنـدما   خلاصة أو احملددة من قبل املهندس،     خارج حدود األعمال املبينة يف املخططات أو املواصفات ا        
  .الً تقاس بالطندمة فع املستخاألمسنتتنص املواصفات اخلاصة على قياس منفصل لألمسنت فإن كمية 

جيب عدم إجراء أي قياس ألغراض الدفع للمواد اليت توضع خارج حدود األعمال املبينـة يف                
  .املخططات أو املواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل املهندس

  األمسنتإجراءات ضبط جودة أعمال طبقة األساس املعاجلة ب): ٣-٥-٦(رقم اجلدول 

 تبارطريقة االخ اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

  AASHTO تدرج الركام
T- (27,11) 

املتطلبات 
 النوعية للركام

كافة املتطلبات املبينة يف 
 )٢-٥-٦(اجلدول 

ثالثة اختبارات على عينات خمتلفة من كل مصدر، 
عند اعتماد املصدر وصيغة خلطة العمل التصميمية، أو 

تغري املصدر، أو مالحظة تغري يف خواص األعمال 
ة اختبارات على عينات خمتلفة ومتباعدة املنفذة، ومخس

متر مكعب من كل ) ٥٠٠٠( زمنياً لكل مخسة آالف
 .مصدر، أثناء التنفيذ

  الفقرة
املواد  ٢-٢-٥-٦

 األولية

 األمسنت
شهادة ضمان مصدر 
 من اجلهة املصنعة

 يف املصدر

 .غري املصدرعند بداية التوريد وكلما ت
  الفقرة

١-٢-٥-٦ 

  AASHTO تدرج الركام
T- (27,11) 

  الفقرة
٢-٣-٥-٦ 

عالقة الكثافة 
  الرطوبةب

AASHTO 
T-134 

  الفقرة
٢-٣-٥-٦  

املتطلبات 
 النوعية للركام

كافة املتطلبات املبينة يف 
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  :الدفع  ١٠-٥-٦

جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـمن احلـدود واألبعـاد                 
املعتمدة مبوجب أسعار العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عندما تنص وثائق العقـد                

ملبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن استخراج وتوريد وخلط ونقل وفرد وترطيـب ودك             وتعد ا . على ذلك 
املواد وإهناء األعمال، بغض النظر عن مصدر املواد، طبقاً هلذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصـة               

ت وكل  إجراء االختبارات والقياسا   و ووثائق العقد األخرى، وتوفري وتشغيل اآلليات واملعدات والعمالة       
 ويكون   والعامة والرسوم والدفعات للغري،    ما يلزم لتنفيذ األعمال طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة       
، ومبا ال يتعارض مـع وثـائق   )٤-٥-٦(الدفع مبوجب واحد أو أكثر من البنود املبينة يف اجلدول رقم        

  .العقد

  األمسنت بنود أعمال طبقة األساس املعاجل ب):٤-٥-٦( اجلدول رقم

   القياسوحدة  وع العملن  قم البندر

  تر مكعبم  األمسنتبقة األساس املعاجلة بط  ١-٥- ٦

  نط  األمسنت  ٢-٥- ٦

  

  : باملستحلب اإلسفليتاألساس املعاجل  ٦-٦

 :وصف العمل  ١-٦- ٦

يتضمن هذا الفصل متطلبات تنفيذ طبقة األساس الركامية املعاجلة باملستحلب اإلسفليت، 
ملواد وإنتاج اخللطة ونقلها وفردها على السطوح املعدة مسبقاً ودكها وإهنائها وفق ويشمل العمل توفري ا

  .السمك وامليل واملقطع العرضي املعتمد وطبقاً هلذه املواصفات العامة أو املواصفات اخلاصة

، مصنفة حسب تدرج الركام األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليتهناك ثالثة أصناف خللطات 
 من هذه املواصفات العامة، وهي )٥-٣- ٧( هذه اخللطات كما هو مبني يف اجلدول رقم املستخدم يف

  .رملي التدرج) ٣(الصنف  وكثيف التدرج،) ٢(مفتوح التدرج، والصنف ) ١(الصنف 

يف درجة مفتوح التدرج، ) ١(من الصنف  ،يتم إنتاج خلطات األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت
 خلطات األساس املعاجل  أما،باخللط املركزي يف غرفة للخلط املستمر)  الباردعلى(حرارة اجلو احمليط 

 يف إنتاجها رملي التدرج، فيمكن) ٣( كثيف التدرج، أو الصنف) ٢( الصنفباملستحلب اإلسفليت من 
  :بثالثة طرق هي) على البارد(درجة حرارة اجلو احمليط 
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  .اخللط املركزي يف غرفة للخلط املستمر •
  ).(Batch Plantخالطة اخللط املتقطع ركزي يف اخللط امل •
  .ق باستعمال وحدة متنقلةياخللط على الطر •

  :املواد  ٢-٦- ٦

 CMS-2 أو MS-2h أو MS-2جيب أن تكون من املستحلب اإلسفليت من األصناف  :املادة اإلسفلتية
عية الواردة يف  حبيث تتوافق مع متطلبات النوCSS-1h أو CSS-1 أو SS-1h أو SS-1 أو CMS-2hأو 

جيب التحقق عند كما  ، من هذه املواصفات العامة)٧-٢-٧( إىل رقم )٥-٢- ٧(اجلداول من رقم 
  .)٣-٦-٦( رقم بالبنداختيار املادة اإلسفلتية من قدرهتا على حتقيق نسبة التغليف املطلوبة املبينة 

، املبينة يف )٦، ٥، ٤(كام رقم جيب أن حيقق الركام املستخدم املتطلبات النوعية ألصناف الر :الركام
ب أن يكون تدرج الركام  يف القسم السابع من هذه املواصفات العامة، كما جي)١-٣-٧(اجلدول رقم 

أو للتدرج رقم ) كثيف التدرج ()٢(، أو للتدرج رقم )مفتوح التدرج ()١(تدرج الركام رقم مطابقاً ل
 من هذه املواصفات العامة، حسب صنف )٥-٣-٧(، املبينة يف اجلدول رقم )رملي التدرج ()٣(

 وجيب أن حيقق الركام الكلي ،األساس اإلسفليت املنصوص عليه يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد
  .)١-٦- ٦(التدرج املعتمد حبدود التفاوت املوضحة يف اجلدول رقم 

 
 لتفاوت املسموح هبا للركام الكلينسب ا ):١-٦-٦(رقم اجلدول 

  ط التفاوت املئويةنق  مقاس املنخل

  ٨   فاكرب)  بوصة٣/٨(ملم  ٩,٧٥منخل 

  ٧ ±  )٤رقم ( ملم ٤,٧٥منخل 

  ٦ ±  )٥٠رقم  (ملم ٠,٣٠ ومنخل) ٨رقم (ملم  ٢,٣٦منخل 

  ٤ ±  )١٠٠رقم (ملم  ٠,١٥٠منخل 

  ٢ ±  )٢٠٠رقم (ملم  ٠,٠٧٥نخل م

  ٠,٤٠ ±  احملتوى اإلسفليت

  

جيب أن يكون املاء املستخدم خالياً من الشوائب واملواد الضارة اليت تتسبب يف انفصال  :اءـامل
  . اإلسفليتاملستحلب اإلسفليت، وجيب أن حيقق جودة خلطة األساس املعاجل باملستحلب
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املطابق للمتطلبات الواردة يف ) II(أو ) I( البورتالندي من النوع األمسنتجيب أن يكون من  :األمسنت
  .)٤-٣-٧(البند رقم 

  : األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليتةخلط  ٣-٦- ٦

  :خلطة العمل التصميميةصيغة   ١- ٣-٦- ٦

ساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت بثالثني جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ أعمال طبقة األ
يوماً أن يقدم إىل املهندس تقريراً فنياً متكامالً معداً من جهة متخصصة معتمدة حيتوي على صيغة ) ٣٠(

، باستخدام )MS-19(ستحلب امل اإلسفلت إىل دليل طبقاًجيب تصميم اخللطة ، وخلطة العمل التصميمية
، ASTM D1559ام واملستحلب اإلسفليت على البارد، حسب طريقة مارشال لتصميم خلطات الرك

  .اإلسفلت األمريكي، ما مل تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكالصادر عن معهد 

  .)٢-٦- ٦(رقم وجيب أن حتقق اخللطة املتطلبات التصميمية األساسية املبينة يف اجلدول 
  

  ).MS-19(ستحلب اإلسفليت  متطلبات تصميم خلطات الركام وامل):٢-٦-٦(رقم اجلدول 

 احلد األقصى  احلد األدىن  اخلاصية

  -  ٢٢٧  ASTM D 1559 كيلوغرامثبات مارشال، 

  ٥٠  -  املئوية لفاقد الثباتنسبة ال

  ٨  ٢  ٪ لفراغات الكلية يف اخللطةاملئوية لنسبة ال
  ٤  - ٪أيام نقع، ) ٤(نسبة الرطوبة املمتصة بعد أربع 

  -  ٥٠  ASTM D 244، ٪نسبة تغليف الركام، 
  

  :املعلومات التاليةمقرونة ب خلطة العمل التصميمية صيغةوجيب أن يقوم املقاول بتقدمي 

        البندالنوعية األخرى املبّينة يف واملتطلبات البيانات الضرورية عن مصدر الركام والتدّرج  -١
  . السابق)٢-٦-٦(

   . استعماهلانوع وصنف املادة اإلسفلتية املستحلبة اليت يراد -٢

  .التصميميةاخللطات اختبارات  نتائج كافة -٣

  . اجلاف للخلطة الكلي الوزنمن املواد اإلسفلتية نسبة -٤

  ٠ اجلاف للخلطة الكلي البورتالندي، حسب احلاجة، من الوزناألمسنتنسبة  -٥
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  . اجلاف للخلطة الكلي الوزنمننسبة ماء اخللط اإلضايف،  -٦

   .عند الدك، على أساس إمجايل الوزن اجلاف للخلطة) املادة اإلسفلتية واملاء(ل نسبة إمجايل السوائ -٧

   (ASTM D 2041) حسب الطريقةالكثافة النظرية القصوى  -٨

  .ها واستخدامها كل خلطة يراد تقدميإعدادنوع وموقع اخلالطة املراد استعماهلا يف  -٩

 .باملستحلب اإلسفليت األساس املعاجل  طبقةتاريخ بداية إنتاج خلطات - ١٠

  .قائمة جبميع املعدات املراد استعماهلا - ١١

أخذ العينات وإجراء و  اإلنتاج تأمني وصول املهندس إىل مواقع عمليات على املقاولجيب
  . على املواد يف كافة األوقاتاالختبارات

  :التصميمية  العملخلطةقبول صيغة إجراءات   ٢- ٣-٦- ٦

لطة العمل التصميمية املقترحة مع مجيع ملحقاهتا كما هو موضح بعد أن يقدم املقاول صيغة خ
  :تها وفقاً للخطوات التاليةمبراجعيف البند السابق، يقوم املهندس 

 املعلومات املطلوبة، نقصيف حال و ، على مجيع املعلومات املطلوبةء التقريرلتأكد من احتواا .١
 . ومعاودة تقدميهله حياأيام الختاذ الالزم) ٧(تعاد إىل املقاول خالل سبعة 

عاد إىل املقاول خالل يتم رفضه وي املتطلبات احملددة،  التقرير كامالً ولكنه ال يطابقكان إذا .٢
 خلطة عملصيغة  وتقدمي إعداد على املقاول يف هذه احلالة جيب و،ماًيو) ١٤(أربعة عشر 
 . جديدة حبيث تكون مطابقة للمتطلبات احملددةتصميمية

 يكون أن بعد إاليف إنتاج خلطات األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت جيب عدم البدء  .٣
  .خلطة العمل التصميميةاملهندس قد أصدر موافقته اخلطية على صيغة 

 .جيب التحقق من قابلية اخللطة لإلنتاج والتنفيذ والدك على أساس إنتاج اليوم األول من العمل .٤

 ال تعفي املقاول من التزامه بإنتاج صميميةخلطة العمل الت موافقة املهندس على صيغة إن .٥
  .خلطات األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت املطابقة لكافة املتطلبات احملددة

ملتبعة جيب على املقاول عدم تغيري طريقته يف التكسري والغربلة واخللط أو التشوين عن الطريقة ا .٦
 بإدخال أي تغيريات من غري إعادة وال يسمح ، العمل املعتمدةةطيف إنتاج املواد لصيغة خل

 لكافة اخلطوات املبينة  طبقاً،)بعد التعديل (خلطة العمل التصميميةوإعادة تقدمي صيغة اختبار 
  .فصل الاهذ من )١-٣-٦- ٦(يف الفقرة 
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 ٢٧٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :املعدات  ٤-٦- ٦

 واألعداد الكافية من مجيع املعدات الالزمةبالقدرات جيب على املقاول تأمني النوع الصحيح 
ول ووافق عليه  العمل الذي وضعه املقاجلربنام  العمل ضمن الفترة احملددة يف العقد وطبقاًإلجناز
  .املهندس

  :ملتطلبات التاليةا حتقيق اخلالطات املستخدمةوجيب 
  . تستعمل اخلالطة املتنقلة يف إنتاج خلطات األساس مفتوح التدّرجأال -١
صلة بعداد متري يسجل كمية املاء املضخوخة باللترات يف  املاء إىل اخللطة من مضخة متيضافأن  -٢

 بتدفق الركام ومادة املستحلب اإلسفليت الدقيقة ويقيس بدقة تدفق املاء، ويكون تدفق املاء مربوطاً
  . لزم ذلكإنواملواد املضافة، 

 سري  أو،)Positive Auger(حلزوين  أنبوب تغذية البورتالندي إىل اخللطة، بواسطة األمسنتإضافة  -٣
  .)Belt Feeder( تغذية

  .استخدام أجهزة التحكم بالتوزيع النسيب للتغذية على البارد -٤

 :حدود األحوال اجلوية  ٥-٦- ٦

 أواملياه  متجمعة عليهسطح  ال جيوز وضع اخللطات املعاجلة باملستحلب اإلسفليت على أي

عندما تكون درجة حرارة اهلواء  ملية، أوالر متجمد بفعل الصقيع، أو أثناء هبوب العواصف الترابية أو
  .درجة مئوية) ١٥( عشر ةأقل من مخس

  :اإلنشاء  ٦-٦- ٦

  :حتضري مادة املستحلب اإلسفليت  ١- ٦-٦- ٦

املبينة يف اجلدول جيب ختزين مادة املستحلب اإلسفليت يف درجات احلرارة الواقعة ضمن احلدود 
فليت من التجمد بفعل الصقيع وتقليبها أو تدويرها  مواد املستحلب اإلسمحايةجيب و.  )٣-٦- ٦( رقم

 يف Forced Air املضغوط وال جيوز استخدام اهلواء ،على فترات منتظمة لضمان جتانسها وانتظامها
  .عملية التحريك

 .درجة حرارة ختزين املستحلب اإلسفليت): ٣-٦-٦(رقم اجلدول 
 )درجة مئوية(إلسفليت درجة حرارة ختزين املستحلب ا

 مادة املستحلب اإلسفليت
  حد أقصى  حد أدىن

SS-1, SS-1h, CSS-1, CSS-1h  ٦٠  ١٠  
MS-2, CS-2h, CMS-2, CMS-2h  ٨٥  ٥٠  
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 ٢٧٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :حتضري الركام  ٢- ٦-٦- ٦

من هذه  )٦-٣-٧(البند  ملتطلبات  وفقاًالتخزيناتالركام ونقله من التعامل مع جيب 
  .املواصفات العامة

  :اخللط خبالطات مركزية  ٣- ٦-٦- ٦

 إنتاج األساسات املعاجلة باملستحلب اإلسفليت  تسمح املواصفات اخلاصة خبالف ذلك، جيبما مل
 الركام ومادة املستحلب اإلسفليت واملاء املضاف  كما جيب إضافة، يف خالطة مركزيةكافة األصنافمن 
عمل التصميمية حسب النسب احملددة يف صيغة خلطة ال البورتالندي واملواد املضافة األخرى األمسنتو

  :وجيب أن يتم اخللط حسب اخلطوات التالية.  املعتمدة

تغذية اخلالطة بالركام من مكان التخزين مباشرة بواسطة مغذي جمهز بسري ومزود بأجهزة حتدد  -١
 كما جيب أن يكون جهاز التغذية بالركام ،معدل التغذية بالركام أثناء التشغيل الكامل للخالطة

 حبيث تبقى النسبة بني ،كهربائياً  أواملستحلب اإلسفليت مربوطتني ميكانيكياًومضخة قياس مادة 
  .الركام ومادة املستحلب اإلسفليت ثابتة

 التغذية وخلطه مع الركام  على سري اجلاف الركامإىل، احلاجة، عند ي البورتالنداألمسنت إضافة -٢
  .خلطاً متجانساً قبل إضافة املاء أو املستحلب اإلسفليت

مثبت داخل غرفة اخللط قادر على إضافة  اخللطة بواسطة ذراع إىل، احلاجة ماء اخللط، عند إضافة -٣
  .مبجرد دخول الركام إىل غرفة اخللطالكمية املطلوبة من املاء 

اخللط للتحكم مبدة  مادة املستحلب اإلسفليت يف غرفة اخللط بواسطة ذراع رش ميكن تعديله إضافة -٤
  .ثانية) ٣٠(ثوان وثالثني ) ٥(ني مخس حبيث تتراوح ما ب

 البورتالندي بالشكل املطلوب ومادة املستحلب اإلسفليت حىت تتم األمسنتوخلط الركام واملاء  -٥
  .ة ومتجانسةتغطية الركام واحلصول على خلطة منتظم

 النقل مباشرة يف شاحنة) ١(يتم تفريغ األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت مفتوح التدّرج صنف  -٦
 ختزين األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت مفتوح مينع ، كماصوامع ختزينه يف صناديق أو أو

  .األرضعلى ) ١(التدّرج صنف 

مباشرة يف شاحنات النقل ) ٣ (صنفو) ٢ (صنفاألساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت خلطة تفريغ  -٧
ساعة دون موافقة ) ٤٨(ربعني أ ويةن مثان لفترات تزيد عهذين الصنفني ختزين ومينعختزينه،  أو

  .خطية مسبقة من املهندس
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 ٢٧٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  )Road Mix( :اخللط على الطريق  ٤- ٦-٦- ٦

 نتائج االختبارات ى علميكن عندما تسمح املواصفات اخلاصة بذلك، ويثبت املقاول بناًء
جيب  و،ية الدفعلط على الطريق باستخدام خالطة متنقلة ذاتإمكانية إنتاج خلطة حتقق املواصفات، اخل

أن تكون اخلالطة املتنقلة قادرة على إنتاج خلطة من الركام ومادة املستحلب اإلسفليت بشكل منتظم 
  .خلطة العمل التصميمية املعتمدةومتجانس جيد التغطية ومطابق ملتطلبات صيغة 

الطة إىل  التوزيع النسيب ملادة املستحلب اإلسفليت والركام ومعدل حركة اخلمعايرة أجهزةجيب 
وقد يتطلب  طابقة للخلطة التصميمية املعتمدة، بطريقة تضمن احلصول على خلطة متجانسة م،األمام

األمر أن تتحرك اخلالطة املتنقلة عدة أشواط لتحقيق التجانس املطلوب يف اخللطة املشتملة على نسبة 
  .أعلى من مادة املستحلب اإلسفليت

  : والدكدالفر  ٥- ٦-٦- ٦

 السطح الذي ستوضع عليه طبقة األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت مطابقاًجيب أن يكون 
 على املقاول تصحيح مجيع جيب و، كما املعنيةبالطبقةملتطلبات الدك واملتطلبات األخرى اخلاصة 

 ملتطلبات  حبيث يصبح مطابقاً السطح الذي سيوضع عليه األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليتالعيوب يف
  .، على نفقته اخلاصةفاتاملواص

أساس  طبقة ما حتت األساس احلصوية أو وعندما يكون السطح عبارة عن طبقة قاعدة ترابية أو
) ١٠(حصوي، ويكون مسك األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت والطبقة السطحية أقل من عشرة 

 )٣-٨(احملددة يف الفصل  للمتطلبات سنتيمترات، فإنه جيب أن يوضع على السطح طبقة تأسيسية وفقاً
ساعة على ) ٤٨( مدة مثان وأربعني لتتصلب، وجيب ترك الطبقة التأسيسية  .من هذه املواصفات العامة

  .األقل قبل وضع األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت

 باستخدام فّرادة) ١ (الصنف األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت مفتوح التدّرج من فردجيب 
جيب دك كل و ،سنتيمترات) ١٠( عشرة على يزيد مسك الطبقة الواحدة كما جيب أال ٠ركةذاتية احل

) ١٠,٠٠٠( حديدية مزدوجة احملور ال يقل وزهنا عن عشرة آالف مدحلةطبقة بتغطية واحدة من 
بانتظام على ) Choke Stone(احلشوة احلجرية فرد ت، األولية التغطية قبل ،، بعد الفرد مباشرةغرامكيلو

 للمتر املربع اتكيلوغرام) ٥ (ومخسة) ٣ (ثالثةسطح األساس مفتوح التدّرج مبعدل يتراوح ما بني 
 عاجل بعجالت آليات الدك،، وذلك ملنع التصاق حبيبات ركام األساس املباستخدام فّرادة ذاتية احلركة

 تغطيات إضافية )٣( أن يتلقى األساس مفتوح التدّرج ثالث ،مباشرةاحلشوة احلجرية بعد فرد جيب و
  .غراماًكيلو) ١٠,٠٠٠(  حديدية مزدوجة احملور ال يقل وزهنا عن عشرة آالفمبدحلة
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 ٢٧٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 وجيب أن تترك كل طبقة ، بالكنسةالزائداحلشوة احلجرية جيب إزالة ،  االنتهاء من الدكبعد
ات ساعة قبل فرد الطبق) ٧٢( مدة ال تقل عن اثنتني وسبعني لتتصلبمن األساس مفتوح التدّرج 

  .التالية

باستخدام فّرادة ) ٣ (الصنفو) ٢ (الصنفجيوز فرد األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت من 
أجهزة أخرى تؤدي إىل احلصول على   أو)Aggregate Base Spreader( ركام فّرادة ذاتية احلركة أو

دة يف مطابق للسمك املقرر واحملدد وضمن اخلطوط واملناسيب احملد منتظمملمس أساس ذي 
 يوافق املهندس ما مل ،سنتيمترات) ١٠( عشرة لىأال يزيد مسك الطبقة الواحدة عوجيب .  املخططات

 يف لإلسراع البورتالندي األمسنت إىل اخللطة كميات كافية من شريطة أن يضاف ،على خالف ذلك
  . تسري بشكل فعالالتصلب واإلنضاجوعندما يثبت املقاول أن عملية التصلب  واإلنضاج

) ١٠,٠٠٠(  حديدية مزدوجة احملور ال يقل وزهنا عن عشرة آالفمبدحلةجيب دك كل طبقة 
من الكثافة  ةائبامل) ٪ ٩١(كيلوغرام حىت تصـل درجة الدك النسيب إىل ما ال يقل عن واحد وتسعني 

وجيب ترك كل طبقة من أساس  ٠(ASTM D 2041) طريقة االختبارالنظرية القصوى املقررة يف 
 أوخالل الفترة احملددة يف املواصفات اخلاصة، صلب لتت) ٣(  و)٢ (الصنفنيلب اإلسفليت من املستح
ومبوافقة املهندس  البورتالندي إىل اخللطة األمسنت ، وميكن تقليص مدة اإلنضاج بإضافةأيام) ٥(مخسة 
انتهاء فترة اإلنضاج ويف مجيع األحوال مينع تنفيذ أية طبقة تالية أو فتح السطح حلركة املرور قبل . فقط

  .وتصلب األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت

  :اإلهناء  ٦- ٦-٦- ٦

، وعندما تكون طبقة  ذلك اخلاصة خالفحيدد يف املواصفات على املخططات أوما مل يبني 
، فإنه جيب تغطية طبقات األساس املعاجل باملستحلب األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت طبقة سطحية

 من رمل متوسط النعومة مطابق )٣( بطبقة من املالط اإلسفليت من النوع مجيع األصنافيت من اإلسفل
  .العامة  من هذه املواصفات)٣-١٠( الفصلملتطلبات 

أمتار، جيب أال يكون هناك أي هبوط يف ) ٤(السطح بقدة استقامة طوهلا أربعة عند اختبار 
لطرف األدىن للقدة عندما توضع مبوازاة احملور أو ات من اميليمتر) ٥(مستوى السطح يزيد عن مخسة 

  . من الطرف األدىن للقدة عندما تكون يف وضع متعامد مع احملوراتميليمتر) ٨(مثانية 

  :ضبط حركة املرور  ٧-٦- ٦

دليل وسائل التحكم  لاًاملرور وفقللتحكم حبركة جيب أن يتخذ املقاول اإلجراءات الفعالة 
  .هجرية١٤٢١الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام املروري يف مناطق العمل 
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 بالقيام بكافة األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليتجيب على املقاول ضبط جودة أعمال 
اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات 

  .دة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرىاجلو

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 

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

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

  : اجلودةضبط - ١

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

        كما هو موضح يف اجلدول رقماألساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت لكل يوم من أيام اإلنتاج
)٤-٦-٦.(  

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

  : اجلودة التأكد من- ٢

مر بالقيام حتت حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األ
وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض  األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليتإشرافها املباشر باختبار مواد 
  . البندا من هذ)٤-٦-٦(رقم اجلدول بنود ضبط اجلودة احملددة يف 

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

  من هذه املواصفات العامة

كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفين وطرق الفحص للوزارة حيق و
ه وجهازه الفين ومطابقة واالختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين للمقاول ومعدات

  .طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة
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  ألساس املعاجل باملستحلب اإلسفليتإجراءات ضبط اجلودة ألعمال ا ):٤-٦-٦(رقم اجلدول 

  طريقة الفحص اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 املستحلب اإلسفليت
بارات متطلبات اخت

 النوعية

  ول رقمااجلد
   إىل٥- ٢- ٧
٧- ٢- ٧  

  األمسنت
اختبارات متطلبات 

 النوعية

شهادة ضمان مصدر عند بداية التوريد وكلما 
متطلبات النوعية   .تغري املصدر

  البنديف 
٤- ٣- ٧ 

املواد 
  األولية

خصائص وتدرج 
 الركام

اختبارات النوعية 
والتدرج حسب طرق 
ولاالختبار املبينة يف اجلد

  رقم
١- ٣- ٧  

AASHTO T-27

اختبارات على عينات خمتلفة من كل ) ٣(ثالثة   املصدر
مصدر، عند اعتماد املصدر وصيغة خلطة العمل 
التصميمية، أو تغري املصدر، أو مالحظة تغري يف 
خواص األعمال املنفذة، ومخسة اختبارات على 
عينات خمتلفة ومتباعدة زمنياً لكل مخسة آالف 

 كل مصدر، أثناء متر مكعب من) ٥٠٠٠(
 .التنفيذ

   رقمنياجلدول
١- ٣- ٧  
٥- ٣- ٧  

لطة اخلتدرج 
  )جافة(

AASHTO T-27
ثالثة اختبارات عند تصميم اخللطة واختبار كل 

  أسبوع أو عند تغري خواص اخللطة
  اجلدول

٥- ٣- ٧  
املواد أثناء 
 االستعمال

 ASTM D 244 نسبة التغليف للركام

ند اعتماد املادة اإلسفلتية ثالثة اختبارات عاملواد املشونة
والركام وعند تصميم اخللطة وكلما تغري 

  املصدر أو خصائص اخللطة

  الفقرة
٢- ٢- ٦  

  واجلدول
٢- ٦- ٦  

  نياجلدول
١- ٦- ٦  
٥- ٣- ٧  

تدرج الركام 
ونسبة اإلسفلت يف 

  اخللطة

AASHTOT-
164 

 T-27  
اختبارات 
اخللطة 
ثبات مارشال،   اإلسفلتية

ASTM D 1559  ونسبة فاقد الثبات

اخلالطة أو 
خلف 
  الفرادة

 متر مكعب من كل خالطة ٥٠٠لكل  اختبار
  . لكل يوم عمل من اإلنتاج، أيهما أقلأو

  اجلدول رقم
٢- ٦- ٦  

-AASHTO T  الدك
310  

متر مربع من العمل ) ١٠٠٠(ألف  لكل اختبار
  املنفذ

  الفقرة
٥-٦- ٦- ٦  

 ASTM D  السمك
3549  

متر مربع من العمل ) ١٠٠٠(ألف  لكل اختبار
  املنفذ

  وثائق العقد

  طريقة القياس بالقدة املستقيمة  -  استواء السطح
  :الفقرة

٦-٦- ٦- ٦  

األعمال 
  املنفذة

قياس األبعاد 
واملناسيب وامليول 

  واالستواء
  قياسات مساحية

 يف املوقع

) ٢٥(قياس مقاطع عرضية كل مخسة وعشرين 
متر ) ١٠٠٠(متر أو مخسة مقاطع كل ألف 

  .بع أيهما أكثرمر

متطلبات الواردة 
  يف وثائق العقد
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  :القياس  ٩-٦- ٦

أو حسب جيب قياس كل صنف من أصناف األساس املعاجل باملستحلب اإلسفليت باملتر املكعب 
 للسمك املقرر واحملدد وضمن اخلطوط  وضعه ودكه وفقاًما تنص عليه املواصفات اخلاصة، بعد

إجراء أي قياس للمواد املوضوعة خارج احلدود يتم  وال بوله،وفحصه وق واملناسيب املبينة يف املخططات
  . ألغراض الدفعاملسموح هبا

 املستخدمة من اإلسفلتية واحملسنات مواد احلشوة املعدنية واملواد الكيماوية املضافة ال يتم قياس
ما غراض الدفع، أل بشكل منفصل (JMF)  التصميميةالعملخلطة قبل املقاول الستيفاء متطلبات صيغة 

 ،يف جدول الكمياتكبند مستقل  ةن مدرجتكو و،مل ينص على ذلك بالتحديد يف املواصفات اخلاصة
  . أو بالطنكيلوغرام فإهنا تقاس باللتر أو اليف هذه احلالة

 من هذه القسم العاشر قياسها باألمتار املربعة كما هو حمدد يف فيتمأما املعاجلة السطحية 
  .ةاملواصفات العام

 على بند أعمال إنشاء األساس املعاجل ملةحم )Choke Stone(احلشوة احلجرية عترب ت
  . ألغراض الدفع أية قياساتاباملستحلب اإلسفليت وال تؤخذ هل

  :الدفع  ١٠-٦- ٦

العقد أو سعر الوحدة املعدل من األساس املعاجل بيتم الدفع حسب سعر الوحدة احملدد 
  .كما ورد أعالهوباقي البنود املتعلقة  املقبولاملقاس وباملستحلب اإلسفليت 

 عن تأمني األيدي العاملة واملعدات واملواد واألدوات  تاماًومتثل هذه األسعار والدفعات تعويضاً
بند أعمال ) ٥-٦-٦(، ويبني اجلدول  العمل على الوجه الصحيحإلجنازومجيع البنود األخرى الالزمة 
  .ستحلب اإلسفليتتنفيذ طبقة األساس املعاجل بامل

  

  بنود األعمال):٥-٦-٦(اجلدول 

  القياسوحدة  نوع العمل  قم البندر

  تر مكعبم  ____طبقة أساس معاجل باملستحلب اإلسفليت صنف   ١-٦- ٦
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