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  ٣٠٨              اململكة العربية السعودية –وزارة الشئون البلدية والقروية 

  
  ٣١١  أعمال اخلرسانة اإلسفلتية: القسم الثامن

  ٣١١   عام١-٨

  ٣١١  ية يف املناطق احلضريةاإلسفلت  اخللطات ٢-٨
  ٣١١   خصائص الطرق احلضرية١-٢-٨
  ٣١١ ية حسب تصنيف الطرق احلضريةاإلسفلت  متطلبات األعمال ٢-٢-٨

  ٣١٣  )Prime Coat(  الطبقة التأسيسية ٣-٨
  ٣١٣   الوصف١-٣-٨
  ٣١٤   املـواد٢-٣-٨
  ٣١٤ عدالت الرش  م٣-٣-٨
  ٣١٤  املعدات  ٤-٣-٨
  ٣١٥  اإلنشاء  ٥-٣-٨

  ٣١٥   السطوح  إعداد١-٥-٣-٨
  ٣١٥  يةاإلسفلتحتضري املادة   ٢-٥-٣-٨
  ٣١٥  الرشواختيار معدالت  التجريبيةاملقاطع   ٣-٥-٣-٨
  ٣١٦  يةاإلسفلترش املادة   ٤-٥-٣-٨
  ٣١٦  ة التأسيسيةصيانة الطبق  ٥-٥-٣-٨

  ٣١٧  التحكم حبركة املرور  ٦-٣-٨
  ٣١٨  األحوال اجلوية  ٧-٣-٨
  ٣١٨  القياس  ٨-٣-٨
  ٣١٨  الدفع  ٩-٣-٨

  ٣١٨  )Tack Coat(ية اإلسفلت  طبقة اللصق ٤-٨
  ٣١٨    الوصف١-٤-٨
  ٣١٨   املـواد٢-٤-٨
  ٣١٩ معدالت الرش  ٣-٤-٨
  ٣١٩  املعدات  ٤-٤-٨
  ٣١٩  اإلنشاء  ٥-٤-٨

  ٣١٩   السطوح  إعداد١-٥-٤-٨
  ٣١٩  يةاإلسفلتحتضري املادة   ٢-٥-٤-٨
  ٣٢٠  الرشواختيار معدالت  التجريبيةاملقاطع   ٣-٥-٤-٨
  ٣٢٠  يةاإلسفلترش املادة   ٤-٥-٤-٨
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  ٣٢٠  التحكم حبركة املرور  ٦-٤-٨
  ٣٢٠  األحوال اجلوية  ٧-٤-٨
  ٣٢٠  القياس  ٨-٤-٨
  ٣٢٠  الدفع  ٩-٤-٨

  ٣٢١  يةاإلسفلترسانة   اخل٥-٨
  ٣٢١    الوصف١-٥-٨
  ٣٢١    املـواد٢-٥-٨
  ٣٢١ يةاإلسفلت  خلطات اخلرسانة ٣-٥-٨

  ٣٢١    صيغة خلطة العمل التصميمية١-٣-٥-٨
  ٣٢٢    إجراءات قبول صيغة خلطة العمل التصميمية٢-٣-٥-٨
  ٣٢٣    متطلبات خلطة العمل التصميمية٣-٣-٥-٨

  ٣٢٥    املعدات٤-٥-٨
  ٣٢٥   اخلالطات١-٤-٥-٨
  ٣٢٥    الفرادات٢-٤-٥-٨
  ٣٢٦    املداحـل٣-٤-٥-٨
  ٣٢٧    املكانس اآللية٤-٤-٥-٨
  ٣٢٨   العدد اليدوية٥-٤-٥-٨

  ٣٢٨  حدود األحوال اجلوية  ٥-٥-٨
  ٣٢٨  اإلنشاء   ٦-٥-٨

  ٣٢٨  يةاإلسفلتحتضري املواد   ١-٦-٥-٨
  ٣٢٩  الركامحتضري   ٢-٦-٥-٨
  ٣٣٠  يةاإلسفلتطة اخلرسانة حتضري خل  ٣-٦-٥-٨

٣٣٢  
  ٣٣٣  يةاإلسفلت اخلرسانية   نقل اخللطات٥-٦-٥-٨
  ٣٣٣  يةاإلسفلترصف اخلرسانية   ٦-٦-٥-٨
  ٣٣٥  الفواصل  ٧-٦-٥-٨
  ٣٣٥  يةاإلسفلت اخلرسانة طبقات رصفدك   ٨-٦-٥-٨
  ٣٣٦  ية املدكوكةاإلسفلت  قياس مسك الطبقات ٩-٦-٥-٨
  ٣٣٦    استواء الطبقة السطحية١٠-٦-٥-٨
  ٣٣٧  يةطبقة السطحال   مقاومة االنزالق يف١١-٦-٥-٨

  ٣٣٨  ركة املرور  التحكم حب٧-٥-٨
  ٣٣٩    قبول األعمال٨-٥-٨
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  ٣٣٩   اجلودة  ضبط١-٨-٥-٨
  ٣٣٩  اجلودةمن    التأكد٢-٨-٥-٨

  ٣٤١  القياس  ٩-٥-٨
  ٣٤١  دفع  ال١٠-٥-٨
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 ٣١١              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  

  منالقسم الثا

  أعمال اخلرسانة اإلسفلتية

  

 :امـع  ١-٨

يتضمن هذا القسم متطلبات إنشاء طبقات الرصف من اخلرسانة اإلسفلتية احلارة يف املناطق 
 كما ، املتعلقة بتلك اخللطات مبا يف ذلك مجيع املواد الداخلة يف تركيبهااحلضرية، وحيدد املواصفات

 ،ة وتنفيذ األعمال اإلسفلتية باستخدام تلك اخللطاتيشمل طرق تصميم اخللطات اإلسفلتية املختلف
جتهيز األسطح وتغطيتها بالطبقات التأسيسية أو الالصقة وتوريد وفرش ودك اخللطات ويشمل كذلك 

اإلسفلتية على السطوح اهزة، وحتديد املعدات الالزمة لتنفيذ ذلك، والتحكم حبركة املرور، ومتطلبات 
  . ضبط اجلودة والتأكد من اجلودة والقبول، وطرق القياس والدفعاألحوال اجلوية، وإجراءات

  :اخللطات اإلسفلتية يف املناطق احلضرية  ٢-٨

 :خصائص الطرق احلضرية  ١- ٢- ٨

ختتلف الطرق يف املناطق احلضرية عن الطرق الربية يف عدة أمور قد تؤثر على أدائها وبالتايل 
  : األمورعلى طريقة تصميمها وتنفيذها، ومن أهم هذه

طرق سريعة، :  وحرية احلركة إىلحجم املرورو من الناحية الوظيفية الطرقف شبكة يصنت .١
 .وطرق حملية، وطرق املناطق الصناعية، وطرق شريانية، وطرق جتميعية

 .وجود املواقف اخلاصة بالسيارات الصغرية والشاحنات .٢
 .كثرة التقاطعات ومناطق التباطؤ والتسارع والتوقف والدوران .٣
 .كثرة تعرضها للمياه السطحية أو ما حتت السطحية .٤
 .وجود خطوط ومنافذ اخلدمات املطمورة .٥
 .وجود مناسيب املنشآت واملساكن على جوانب الطرق .٦

 :متطلبات األعمال اإلسفلتية حسب تصنيف الطرق احلضرية  ٢- ٢- ٨

 عالقة تصنيف الطرق مبتطلبات )٢-٢-٨( واجلدول رقم )١- ٢-٨(يبني اجلدول رقم 
 :األعمال اإلسفلتية مع مراعاة ما يلي
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 ٣١٢              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  دليل اختيار اخللطات اإلسفلتية حسب تصنيف الطرق واملناطق): ١-٢-٨(اجلدول رقم 

 طبقة السطح طبقة األساس  تصنيف الطرق

 الطرق واملواقف يف املناطق احلضرية
  خرسانة إسفلتية

 )٢-٢-٨اجلدول رقم (
  خرسانة إسفلتية

)٢-٢-٨اجلدول رقم (
أقـل  (ت أحجام مرورية متدنية     طرق ذا 

يف امعـات   )  مركبة يف اليوم   ١٠٠من  
 القروية وطرق املناطق النائية

  خلطات إسفلتية باردة
 )القسم الثالث عشر(

مالط إسفليت أو معاجلة 
 )القسم العاشر(سطحية 

  

  دليل اختيار خلطات اخلرسانة اإلسفلتية حسب تصنيف الطرق): ٢-٢-٨(اجلدول رقم 

 )٢-٥-٨(صنف اخللطة اإلسفلتية حسب اجلدول رقم  طريقتصنيف ال

 طبقة السطح طبقة األساس 
 أ ب/أ طريق سريع، حر احلركة والسرعة

 أ ب/أ )رئيسي(طريق شرياين 
 ب/أ ب/أ )*(طريق جتميعي 

 ج ج )سكين(طريق حملي 
 أ أ طريق مناطق صناعية
 أ أ مواقف شاحنات

 ج ج مواقف مركبات صغرية
مركبة يف اليوم ونسبة ) ١,٥٠٠(إذا كان حجم املرور أقل من ألف ومخسمائة ) ب(تخدم الصنف يس) *(

  .باملائة) ٥(الشاحنات أقل من مخسة 
 
يف الطرق اليت تتطلب استخدام خلطة إسفلتية مقاومة ) أ(تستخدم اخللطة اإلسفلتية من الصنف  .١

للركام ضمن التدرجات احملددة هلذا للتخدد وذات نوعية عالية اجلودة وبأكرب مقاس امسي ممكن 
 :الصنف، وذلك يف الطرق التالية

 حول املدن ومبحاذاهتا وعربها، واليت تتميز بالسرعات العالية ةالطرق السريعة، املوجود •
 .واحلموالت املرورية املرتفعة

 الطرق الشريانية اليت تتميز بكثرة التقاطعات واإلشارات املرورية فيها، ومناطق التسارع •
 .والتباطؤ والدوران، إضافة إىل األحجام املرورية العالية
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 ٣١٣              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

طرق املناطق الصناعية ومواقف الشاحنات، اليت تتميز حبموالت حمورية عالية وسرعات  •
 .متدنية، وكثرة الدوران

الطرق التجميعية اليت تتميز بكثرة مناطق التسارع والتباطؤ والدوران، عندما تكون  •
 .األمحال املرورية عالية

، على الطرق التجميعية عندما تكون األمحال املرورية )ب(تستخدم اخللطة اإلسفلتية من الصنف  .٢
 .منخفضة

 على الطرق احمللية ومواقف ،ذات التدرج الناعم نسبياً) ج(تستخدم اخللطة اإلسفلتية من الصنف  .٣
 .السيارات الصغرية اليت تتميز بكثافة املرور وتدين األمحال املرورية

يق متطلبات النوعية للخلطات اإلسفلتية ملواقف احلافالت والشاحنات، الواردة يف جيب تطب
 . مقاومة النسكاب الزيوت ووقود السياراتطبقات الرصفالقسم الرابع من هذه املواصفات، لتكون 

كما جيب تطبيق باقي املتطلبات اخلاصة بالطرق احلضرية الواردة يف القسم الرابع من هذه 
 .عامةاملواصفات ال

يف مناطق التسارع والتباطؤ والدوران على ) أ(من الصنف عندما تستخدم اخلرسانة اإلسفلتية 
  :الطرق الرئيسية، جيب تطبيق املتطلبات النوعية اإلضافية التالية

إجراء تصميم خاص للموقع حسب درجة احلرارة وحجم املرور وطبيعة الركام واإلسفلت  −
 .املستخدم

 .شن ومفتوح التدرجاستخدام تدرج ركام خ −
 .استخدام مادة حمسنة لتعطي متانة عالية لطبقيت السطح واألساس −

  )Prime Coat( :الطبقة التأسيسية  ٣-٨
يتكون هذا الفصل من وصف أعمال تنفيذ الطبقة التأسيسية واملواد املستخدمة يف تنفيذها 

  . العيوب فيهاةومعدالت الرش ومعاجل

 :الوصف  ١- ٣- ٨

على أو اإلسفلت املستحلب  السائلة اإلسفلتيةلتأسيسية من رش طبقة من املواد تكون الطبقة ات
 أو  حسب ما هو مبني على املخططات،غري ذلك من السطوح غري معاجل أو ركامي سطح ترايب أو

  . ويستخدم رمل التجفيف ملعاجلة البقع ذات الرش الزائد على السطح،حمدد يف املواصفات اخلاصة
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 ٣١٤              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 :وادـامل  ٢- ٣- ٨

 MC-70/MC1  من األنواعطايرالتاإلسفلت السائل متوسط حيب أن تكون من : املواد اإلسفلتية
ومن ، )ب٢-٢- ٧( و)أ٢-٢- ٧(ملطابقة للمتطلبات املبينة يف اجلدول  اMC-250/MC2أو 

 املطابقة للمتطلبات CSS-1h نوع أو   SS-1hنوع الشك مستحلبة بطيئة إسفلتيةمواد 
ما  من هذه املواصفات العامة، )٧-٢-٧( أو اجلدول رقم )٦-٢-٧(م  رقاملبينة يف اجلدول

 .مل حتدد درجة خمتلفة يف املواصفات اخلاصة

ميكن ختفيف املستحلب خبلطه حبجم مماثل من املاء وزيادة معدل الرش للحفاظ على كمية 
  .اإلسفلت املتبقي على السطح ثابتة

 من خليطمن  ، أواملكسرمل الطبيعي، من الريكون رمل التجفيف حيب أن : رمل التجفيف
وأال تقل نسبة املار من املنخل ، والطينية من املواد العضوية اًكليهما، على أن يكون خالي

املار من املنخل مقاس نسبة وأال تزيد  ةباملائ) ١٠٠ (ة عن مائ)٤ رقم (ميليمتر ٤,٧٥مقاس 
  .ةباملائ )٥ ( مخسةلىع) ١٠٠رقم  (ميليمتر ٠,١٥٠

 :عدالت الرشم  ٣- ٣- ٨

الواردة يف اجلدول رقم دود احلاملعتمدة ضمن اإلسفلت السائل جيب أن تكون معدالت رش 
لتجفيف البقع اليت تزيد فيها املواد  بالقدر املطلوب استخدام رمل التجفيفجيب  و،)١-٣- ٨(

  .يف املواصفات) من املقاطع التجريبية(اإلسفلتية املرشوشة عن احملدد 
  

  تيةمعدالت الرش املعتمدة لطبقة التأسيس اإلسفل): ١-٣-٨(اجلدول رقم 

  )لتر للمتر املربع(معدل الرش   املادة
MC-70 (MC1)/MC-250 (MC2)  ١,٧٥ - ٠,٥٠  

SS-1hو CSS-1h )٠,٥٠ - ٠,٢٠  )قبل ختفيفها باملاء  
  

  :املعدات  ٤- ٣- ٨

 لربنامج دة العقد وفقاً العمل خالل مإلجنازجيب على املقاول تأمني وتشغيل املعدات الكافية 
إضافة إىل رشاش جيب أن تشتمل هذه املعدات  و،يوافق عليه املهندسيعده املقاول والعمل الذي 

على مكانس آلية من النوع الدوار، ورشاشات املواد اإلسفلتية، ومعدات تسخني املواد اإلسفلت 
  .، وضاغطات هوائيةاإلسفلتية
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 ٣١٥              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

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

  .مبعدالت الرش وحرارة اإلسفلت

  :اإلنشاء  ٥- ٣- ٨

  : السطوحإعداد  ١-٥- ٣- ٨

اليت ستوضع عليها الطبقة أن السطوح التأكد من قبل رش الطبقة التأسيسية مباشرة، جيب 
 من سيب وامليول وأنه قد مت قبوهلا واعتمادهاواالستواء واملنا الدك ملتطلباتمطابقة و  نظيفةالتأسيسية

وجد   وجيب، إذا،، وأن تكون خالية من املواد العضوية واملواد الضارة األخرىقبل جهاز اإلشراف
  السطحشد وذلك لتقليل  خفيفاً ترطيباًاميالركاملهندس ضرورة لذلك، ترطيب السطح الترايب أو 

)Surface Tension ( املستحلب استخدام يف حالة  الطبقة التأسيسية يف السطحاختراقولتحسني 
  .اإلسفليت فقط

  :حتضري املادة اإلسفلتية  ٢-٥- ٣- ٨

 درجات حرارة إىلجيب أن تكون املادة اإلسفلتية متجانسة يف خزان الرش وأن يتم تسخينها 
 اليت ة أدناه درجة حرارة الرش املقترحة للمواد اإلسفلتي)٢-٣-٨(املناسبة، ويبني اجلدول رقم ش الر

 ويفضل استخدام مادة املستحلب اإلسفليت لنواحي ،حتقق املواصفات اخلاصة بكل مادة عند رشها
  . كما جيب اختاذ كافة احتياطات السالمة يف مجيع األحوال،السالمة والبيئة

  

  سيس لطبقة التأةدرجة حرارة الرش املقترحة للمواد اإلسفلتي): ٢-٣-٨( اجلدول رقم

  )درجة مئوية(درجة احلرارة  نوع املادة
MC-70/MC1  ٨٠- ٥٠  
MC-250/MC2  ١٠٠- ٧٥  

 SS-1h أو CSS-1h ٧٠- ٢٠  
  

  :الرشواختيار معدالت  التجريبيةاملقاطع   ٣-٥- ٣- ٨

لكل صنف من املواد اإلسفلتية  التجريبيةقاطع أكثر من امل  مقطعني أوجيب على املقاول إنشاء
أمتار وبطول ) ٣(بعرض ثالثة  ييبالتجر وجيب أن يكون املقطع ،اليت مت استعماهلا املقرر استعماهلا أو

 .ل على األقمتر) ١٠٠ (ةمائ
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 ٣١٦              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

أكثر   يرش معدلني أوأنلبدء برش الطبقة التأسيسية، ل التاريخ املقرر جيب على املقاول، وقبل
 اللصق االنتهاء من تنفيذ املقطعني يتوقف رش طبقة  عند،التجريبينيقطعني املواد اإلسفلتية على من امل
 كما جيب رش ،تقييم مالءمة معدالت الرشمن ملهندس ا ليتمكن ،ساعات على األقل) ٤ (أربعلفترة 

طبقة ها فيق اليت إضافية وتغطية املناطاليت تتلقى طبقة تأسيسية غري كافية بطبقة  التجريبيةاملقاطع 
  .عندما يأمر املهندس بذلكزائدة برمل جتفيف، تأسيسية 

  :رش املادة اإلسفلتية  ٤-٥- ٣- ٨

 :جيب رش املادة اإلسفلتية مع مراعاة ما يلي

 أو مغطاة بكميات غري مغطاةأو خطوط قع دون بأن تكون التغطية باملادة اإلسفلتية منتظمة  .١
ف رش املادة اإلسفلتية حىت يتم إجراء التعديالت على ، جيب أن يتوقوعند حدوث ذلك ،زائدة

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

،  لدرجة احلرارة املناسبة للرش دون إحلاق الضرر ا عند اللزوماملادة اإلسفلتيةإعادة تسخني  .٢
كما جيب حتريك املستحلب  ،)٢- ٥-٣- ٨( فقرةتجاوز درجات احلرارة احملددة يف العلى أال ت
 . أثناء مجيع عمليات إعادة التسخني ملنع زيادة التسخني املوضعي، باستمراراإلسفليت

سنتيمتراً، من عرض الطبقة اإلسفلتية على ) ٣٠(أن يكون عرض املنطقة املرشوشة أكثر بثالثني  .٣
 .د الربدوراتاجلانبني أو ضمن حدو

فرد رمل التجفيف، عند احلاجة، بواسطة صندوق توزيع خاص ميكن معايرته حسب معدل  .٤
 .الرش املطلوب، باستثناء البقع الصغرية اليت يسمح بتغطيتها يدوياً

احلصول على  بعد إالعدم السماح حبركة املرور على األسطح اليت مت رشها بطبقة تأسيسية  .٥
 برمل التجفيف قبل ، الزائداإلسفلت البقع املتبقية من وجيب تغطية ،موافقة املهندس على ذلك
  .وضع الطبقة اإلسفلتية

  :صيانة الطبقة التأسيسية  ٥-٥- ٣- ٨

  ، تتم تغطيتها بطبقة الحقة من املوادأن يقوم بصيانة الطبقة التأسيسية إىل أنعلى املقاول  جيب
، باستثناء رمل التجفيف حسب توجيهات املهندسمن أو /ووجيب رش املزيد من مادة الطبقة التأسيسية 

 جيب فرد رمل التجفيف بواسطة صندوق توزيع خاص ميكن معايرته حسب معدل الرش ،البقع الصغرية
ساعة حىت ) ٢٤( وجيب السماح للطبقة التأسيسية بالنضوج ملدة ال تقل عن أربع وعشرين ،املطلوب

  .تتسرب وختترق الطبقة اليت تغطيها
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 ٣١٧              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :تحكم حبركة املرورال  ٦- ٣- ٨

دليل وسائل التحكم املروري يف مناطق  لاًجيب أن تتم مجيع أعمال التحكم حبركة املرور وفق
  .هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

 : االلتزام مبا يليجيب على املقاولكما 
ر العام ووقاية السكان وأصحاب ضمان سالمة وراحة حركة املرواختاذ االحتياطات الالزمة ل .١

 .املمتلكات ااورة للمشروع أثناء تنفيذ مجيع عمليات وضع الطبقة التأسيسية
وضع وصيانة اإلشارات واحلواجز وغري ذلك من أجهزة التحكم حبركة املرور، وأن يتخذ  .٢

مة حسب اإلجراءات الفعالة ملنع املرور بكافة أنواعه من استخدام سطح الطريق للفترة الالز
 .تقدير املهندس

السطح املعاجل باملادة محاية  وللتحكم باملرور الالزمة اإلرشاد وسيارات ، محلة الراياتوضع .٣
 .عندما حتدد حركة املرور يف اجتاه واحد فقط ،اإلسفلتية

وكالئه، أو غريهم حىت يقتنع  املقاول، أو عدم استخدام السطح املعاجل من الطريق بواسطة .٤
 حركة املرور وبالتايل يعطي موافقته بالسماح نتيجةلسطح املعاجل لن يلحقه ضرر ن اأاملهندس ب

 .حلركة املرور فوق السطح املعاجل
حتويل حركة املرور حول الطريق وفقا ملخططات التحويل التفصيلية مبا يف ذلك املخطط  .٥

. ها املهندسواإلشارات والعالمات وغري ذلك من أجهزة التحكم حبركة املرور اليت يوافق علي
 . متر عربها حركة املرورصيانتها طيلة الفترة اليتوالتحويالت بالشكل الصحيح وتنفيذ 

 مثان وأربعني انقضاء توفري معابر للمرور عرب الطبقة التأسيسية قبل ،عندما يكون من الضروري .٦
س، ملهندرش املعرب بالرمل بالقدر الذي يوافق عليه ايساعة على رش الطبقة التأسيسية، ) ٤٨(

 .قبل فتح املعرب حلركة املرور
اإلجراءات الفعالة جيب اختاذ ، لعند السماح حلركة املرور فوق طبقة تأسيسية مغطاة بالرم .٧

  . يف الساعة خالل أول ساعتني من االستخدامكيلومتراً) ٣٠(لتحديد سرعة السري بثالثني 
 وأربعني ، وبعد مرور مثانسية السماح للمرور فوق الطبقة التأسيعندما يرى املهندس ضرورة .٨

 طبقة خفيفة من الرمل الناعم على تفردساعة على وضع الطبقة التأسيسية اإلسفلتية، ) ٤٨(
تلك املساحات اليت مل جتف بالشكل الكايف للسماح حلركة املرور باستخدام السطح املغطى 

 .بالطبقة التأسيسية
 ومعاجلة أية عيوب قد حدثت هلذه يسيةكنس الرمل الزائد عن السطح املغطى بالطبقة التأس .٩

  .طبقة إسفلتية فوقها  قبل وضع أيالطبقة
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 ٣١٨              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :األحوال اجلوية  ٧- ٣- ٨

 من أقلسطح عندما تكون درجة حرارة اجلو والسطح  ال جيوز رش الطبقة التأسيسية على أي
  .العواصف الرملية وأالغبار  وأاملطر منذراً ب ماطراً أو وعندما يكون اجلو ،درجة مئوية) ١٥ (ةمخس عشر

  :القياس  ٨- ٣- ٨

 للمساحات باملتر املربعجيب قياس املواد اإلسفلتية املستخدمة يف إنشاء الطبقة التأسيسية 
احملددة يف املواصفات اخلاصة أو  املرشوشة باملواد اإلسفلتية ضمن احلدود املبينة يف املخططات، أو

 ، ولن يتملتأسيسية خارج احلدود املصرح اقياس للطبقة ا  ولن جيرى أي،حسب تعليمات املهندس
  . ألنه حممل على بند الطبقة التأسيسيةقياس كميات رمل التجفيف ألغراض الدفع

  :الدفع  ٩- ٣- ٨

يدفع عن مقدار العمل املنجز واملقبول من الطبقة التأسيسية، حسب القياس على أساس أسعار 
  .اتالوحدات أو أسعار الوحدات املعدلة يف جدول الكمي

 عن تأمني مجيع املواد واأليدي العاملة واملعدات  تاماً السعر واملبلغ املدفوع تعويضاًيعترب
  . العمل على الوجه الصحيحإلجنازواألدوات ومجيع البنود األخرى الالزمة 

  )Tack Coat: (طبقة اللصق اإلسفلتية  ٤-٨

املواد واملعدات املستخدمة يتكون هذا الفصل من وصف أعمال تنفيذ طبقة اللصق اإلسفلتية و
  .ومعدات الرش ومعاجلة العيوب ودواعي االستعمال

 :الوصف  ١- ٤- ٨

على طبقة  وأ، جمهز أو مستحلبة على سطح إسفلتية سائلةتتكون طبقة اللصق من رش مواد 
، وعلى تغطيتها بالطبقة اإلسفلتية اليت يراد يةاألمسنترسانة اخل  أواإلسفلتمكونة من  رصف موجودة

 الرصف العمودية، حواف، وعلى سطوح اجلسور، واإلسفليتسطح بني طبقتني من الرصف 
والربدورات وأقنية تصريف املياه، وجدران الدعم اجلانبية، والدعائم الطرفية للجسور وغريها من 

 .اإلسفليتالسطوح املالمسة للرصف 

 :وادـامل  ٢- ٤- ٨

 املطابقة RC-70/RC1األنواع من  طايرالتاملواد من اإلسفلت السائل سريع حيب أن تكون 
 نوع الشك مستحلبة بطيئة إسفلتية، ومن مواد )ب٣-٢- ٧( و)أ٣-٢- ٧(للمتطلبات املبينة يف اجلدول 
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 ٣١٩              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

SS-1h  نوع أو CSS-1h من )٧-٢-٧( أو اجلدول )٦-٢-٧( املطابقة للمتطلبات املبينة يف اجلدول 
، وميكن ختفيف املستحلب خبلطه  املواصفات اخلاصةما مل حتدد درجة خمتلفة يفهذه املواصفات العامة، 

  .حبجم مماثل من املاء وزيادة معدل الرش للحفاظ على كمية اإلسفلت املتبقي على السطح ثابتة

 :معدالت الرش  ٣- ٤- ٨

 .)١-٤- ٨(الواردة يف اجلدول رقم دود احلجيب أن تكون معدالت الرش املعتمدة ضمن 
  

   املعتمدة لطبقة اللصق اإلسفلتية الرشمعدالت):  ١-٤-٨(اجلدول رقم 

  )لتر للمتر املربع(معدل الرش   املادة
RC-70/RC1  ٠,٣٠ - ٠,١٠  

SS-1h أو CSS-1h) ٠,٥٠ - ٠,٢٠  )قبل ختفيفها باملاء  
  

  :املعدات  ٤- ٤- ٨

 لربنامج  العمل خالل مدة العقد وفقاًإلجنازجيب على املقاول تأمني وتشغيل املعدات الكافية 
 من )٤-٣-٨(جيب أن تشمل تلك املعدات الواردة يف البند رقم  و، الذي يوافق عليه املهندسالعمل

  .الفصل السابق

  :اإلنشاء  ٥- ٤- ٨

  : السطوحإعداد  ١-٥- ٤- ٨

قبل رش طبقة اللصق مباشرة، جيب أن تكون السطوح اليت ستوضع عليها طبقة اللصق مطابقة 
ى من الغبار، واملواد العضوية واملواد الضارة األخرجلميع متطلبات املواصفات، وأن تكون خالية 

وضع طبقة اللصق على سطوح اجلسور، جيب تنظيف  ةويف حال ،ومقبولة بواسطة جهاز اإلشراف
  .الفواصل وتعبئتها حسب ما هو حمدد يف املواصفات اخلاصة

  :حتضري املادة اإلسفلتية  ٢-٥- ٤- ٨

لدرجة احلرارة  وأن يتم تسخينها ،زان الرشجيب أن تكون املادة اإلسفلتية متجانسة يف خ
 أدناه درجة حرارة الرش املقترحة للمواد )٢-٤-٨(املناسبة للرش أثناء االستعمال، ويبني اجلدول رقم 

 ويفضل استخدام مادة املستحلب اإلسفليت ، اليت حتقق املواصفات اخلاصة بكل مادة عند رشهاةاإلسفلتي
 .ب اختاذ كافة إجراءات السالمة يف مجيع األحواللنواحي السالمة والبيئة، كما جي
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 ٣٢٠              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

   لطبقة اللصقةدرجة حرارة الرش املقترحة للمواد اإلسفلتي): ٢-٤-٨(اجلدول رقم 

  )درجة مئوية(درجة احلرارة  نوع املادة

RC-70/RC1  ٨٠- ٥٠  
SS-1h أو CSS-1h ٧٠- ٢٠  

  
  :الرشواختيار معدالت  التجريبيةاملقاطع   ٣-٥- ٤- ٨

 لمقاطع من الفصل السابق ل)٣-٥-٣-٨( الفقرةاملقاول حتقيق املتطلبات الواردة يف جيب على 
 .التجريبية

  :رش املادة اإلسفلتية  ٤-٥- ٤- ٨

 من الفصل السابق لرش )٤-٥- ٣-٨( فقرةعلى املقاول تطبيق املتطلبات الواردة يف الحيب 
  .طبقة اللصق

  :التحكم حبركة املرور  ٦- ٤- ٨

دليل وسائل التحكم املروري يف مناطق  لاًال التحكم حبركة املرور وفقجيب أن تتم مجيع أعم
 باإلضافة للمتطلبات الواردة يف ،هجرية١٤٢١العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية والقروية لعام 

  . من الفصل السابق مع مالحظة عدم السماح للمرور فوق طبقة اللصق)٦- ٣-٨(البند 

  :األحوال اجلوية  ٧- ٤- ٨

 من أقلسطح عندما تكون درجة حرارة اجلو والسطح   جيوز رش طبقة اللصق على أيال
  .العواصف الرملية وأالغبار  وماطراً أو منذراً باملطر أدرجة مئوية وعندما يكون اجلو ) ١٥(مخس عشرة 

  :القياس  ٨- ٤- ٨

املرشوشة باملواد  للمساحات باملتر املربعجيب قياس املواد اإلسفلتية املستخدمة يف طبقة اللصق 
احملددة يف املواصفات اخلاصة أو حسب تعليمات  اإلسفلتية ضمن احلدود املبينة يف املخططات، أو

  . ألغراض التوثيقاملهندس

  :الدفع  ٩- ٤- ٨

 يدفع عن طبقة اللصق اإلسفلتية مباشرة باعتبارها حمملة على بند الدفع للسطح اجلاري ال
يف جدول كبند مستقل   املواصفات اخلاصة ويكون مدرجاًلصقه، ما مل ينص على خالف ذلك يف

  . ويكون الدفع يف هذه احلالة بالسعر احملدد يف جدول الكميات أو السعر املعدل،الكميات
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 ٣٢١              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :اخلرسانة اإلسفلتية  ٥-٨

  :الوصف  ١- ٥- ٨

 يف خالطة مركزية مثواحملسنات  اإلسفلتية مع املادة الركاميتألف هذا العمل من تأمني وخلط 
طبقات التسوية  أكثر من طبقات األساس أو على سطح جمهز يف طبقة واحدة أو  ودك اخللطةدنقل وفر

حمدد يف هذه املواصفات العامة واملواصفات   كما هو مبني يف املخططات أو،طبقات السطح العليا أو
  . أو مستندات العقد األخرىاخلاصة

  :وادـامل  ٢- ٥- ٨

 تنص وثائق العقد على خالف ذلك، أن تكون من الرابط اإلسفليت من جيب، ما مل: املادة اإلسفلتية -
     ، حبيث يتوافق مع متطلبات النوعية الواردة يف اجلدول ٦٠/٧٠ أو ٤٠/٥٠صنف الغرز 

  . من هذه املواصفات العامة)١-٢- ٧(
دامه يف جيب، ما مل تنص وثائق العقد على خالف ذلك، أن حيدد نوع الركام املراد استخ: الركام -

، وأن حيقق متطلبات النوعية الواردة )٤-٣-٧(خلطات اخلرسانة اإلسفلتية كما يف اجلدول رقم 
 .من هذه املواصفات العامة) ٣، ٢، ١األصناف  ()١- ٣-٧(جلدول ايف 

 .)٤-٣-٧(جيب أن حتقق متطلبات النوعية الواردة يف البند : مادة احلشو املعدنية -
جيب أن تكون ضمن األنواع والكميات احملددة يف املواصفات : سناتاملركبات الكيماوية واحمل -

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

 :خلطات اخلرسانة اإلسفلتية  ٣- ٥- ٨

  :ة العمل التصميميةصيغة خلط  ١-٣- ٥- ٨

ما مل حتدد املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد خالف ذلك، يتم اختيار صنف خلطة اخلرسانة 
 وجيب على املقاول إعداد تقرير فين مفصل حيتوي على ،)٢-٢-٨(اإلسفلتية باالسترشاد باجلدول رقم 

زارة للموافقة عليها قبل وتقدميها للو) Job Mix Formula(صيغة خلطة العمل التصميمية املقترحة 
يوماً على األقل من التاريخ املتوقع إلنتاج اخلرسانة اإلسفلتية يف املوقع، على أن يشمل ) ٣٠(ثالثني 

 :التقرير ما يلي

 .مصدر أو مصادر وخواص وتدرجات الركام املراد استخدامه .١
 .مصدر أو مصادر وخواص املواد اإلسفلتية املراد استخدامها .٢
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 ٣٢٢              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 . وخواص احملسنات املراد استخدامهامصدر أو مصادر .٣
أصل نتائج االختبارات اليت تثبت مطابقة الركام بأنواعه ملتطلبات املواصفات موقعة وخمتومة من  .٤

 .املقاول
ملتطلبات املواصفات ) األصلية أو احملسنة(أصل نتائج االختبارات اليت تثبت مطابقة املادة اإلسفلتية  .٥

 .خترب املعتمد من الوزارةوامل موقعة وخمتومة من املقاول
 .النسب املئوية للمواد الداخلة يف تركيب اخللطة .٦
أصل نتائج االختبارات اليت تثبت مطابقة اخللطة اإلسفلتية ملتطلبات املواصفات موقعة وخمتومة من  .٧

 .املقاول
ج  إضافة إىل نتائ،نوع وموقع اخلالطة اليت يراد استخدامها يف إنتاج مواد اخللطات اإلسفلتية .٨

 .اختبارات إنتاج اخلالطة
 .التاريخ املقترح لبداية إنتاج اخللطات اإلسفلتية .٩

  :كما جيب على املقاول ما يلي
 تأمني الكميات الكافية من الركام واملادة اإلسفلتية واملركبات واحملسنات الالزمة إلعداد .١

 .اخللطات التصميمية وجتربتها
ن الوصول إىل مواقع ختزين املواد ومعامل متكني مندويب الوزارة، ويف كافة األوقات، م .٢

 .اإلنتاج والتنفيذ وأخذ العينات وإجراء االختبارات

  :تصميميةإجراءات قبول صيغة خلطة العمل ال  ٢-٣- ٥- ٨

بعد أن يقدم املقاول صيغة خلطة العمل التصميمية املقترحة مع مجيع ملحقاهتا كما هو موضح 
  :تها وفقاً للخطوات التاليةمبراجع ميثلها أو من الوزارةقوم يف البند السابق، ت

 عادي املعلومات املطلوبة، نقص ويف حال ، على مجيع املعلومات املطلوبةء التقريرلتأكد من احتواا .١
 . ومعاودة تقدميهلهأيام الختاذ الالزم حيا) ٧( إىل املقاول خالل سبعة التقرير

عاد إىل يتم رفضه وي املتطلبات احملددة،  تطابق التقرير كامالً ولكن اخللطة أو مكوناهتا الكان إذا .٢
ويتعني على املقاول يف هذه احلالة أن يقوم باعداد وتقدمي  ،يوماً) ١٤(املقاول خالل أربعة عشر 

 .ث تكون مطابقة للمتطلبات احملددة حبيالوزارة جديدة إىل  تصميميةصيغة خلطة عمل
 .اول رمسياً بالقبول املبدئي لصيغة خلطة العملبعد قبول صيغة العمل التصميمية، يتم إشعار املق .٣
اإلنتاج والفرد والدك ودرجة االستواء (جيب أن يتم التحقق من قابلية اخللطة لإلنتاج والتنفيذ  .٤

 .على أساس اعتبار إنتاج اليوم األول من العمل مقطعاً جتريبياً) املطلوبة
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 ٣٢٣              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

املواد وإنتاج اخللطة اإلسفلتية  )تشوين( تكسري وغربلة ومزج وختزين ال جيوز للمقاول تغيري طرق .٥
 التصميمية املعتمدة، حيث أن أي  خلطة العملاملستعملة يف صيغةاملتبعة يف إنتاج املواد عن الطرق 

 .تغيري من هذا النوع يتطلب إعادة تقييم اخللطة
عادة تقدمي بدون إعادة إختبار وإ التصميمية املعتمدة ال يسمح بإجراء تغيريات يف صيغة خلطة العمل .٦

  .الفقرة ه وهذ)١-٣- ٥-٨( فقرةال وفقا للخطوات املبينة يف جديدة،  تصميميةصيغة خلطة عمل

  :متطلبات خلطة العمل التصميمية  ٣-٣- ٥- ٨

  ما مل حتدد املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد خالف ذلك، جيب االسترشاد باجلدول رقم
وجيب أن حيقق ، ناسب مع تصنيف الطرق واملواقف يف اختيار نوع اخللطات اإلسفلتية لتت)٢-٢- ٨(

الركام الكلي خللطات اخلرسانة اإلسفلتية متطلبات التدرج والنوعية املعتمد يف صيغة خلطة العمل 
كما جيب أن حتقق خلطات ،)١-٥-٨(وح ا يف اجلدول رقم مالتصميمية، ضمن نسب التفاوت املس
  .)٢-٥-٨(نة يف اجلدول رقم اخلرسانة اإلسفلتية متطلبات النوعية املبي

  
  ت ركام خلطات اخلرسانة اإلسفلتيةنسب التفاوت املسموح ا يف تدرجا): ١-٥-٨(اجلدول رقم 

 طبقات السطح طبقات األساس
 مقاس املنخل

 (*)احلالة الثانية (*)احلالة األوىل  (*)احلالة الثانية (*)احلالة األوىل

  ٦±  ٥±  ٨±  ٦±  ) بوصة٣/٤(ملم  ١٩

  ٦±  ٥±  -  -  ) بوصة١/٢(ملم  ١٢,٥

  -  -  ٨±  ٦±  ) بوصة٣/٨( ملم ٩,٥٠

  ٦±  ٥±  ٧±  ٦±  )٤رقم (ملم  ٤,٧٥

  ٥±  ٤±  ٦±  ٥±  )١٠رقم (ملم  ٢

  ٤±  ٣±  ٤±  ٣±  )٤٠رقم (ملم  ٠,٤٢٥

  ٣±  ٢±  -  -  )٨٠رقم (ملم  ٠,١٨٠

  ٢±  ١,٥±  ٢±  ١,٥±  )٢٠٠رقم (ملم  ٠,٠٧٥

  ٠,٤٠±  ٠,٤٠±  ٠,٤٠±  ٠,٤٠±  اإلسفليتمحتوى النسبة املئوية لل

  .حدود التفاوت لصيغة خلطة العمل ونتائج اختبارات العمل اليومية، باستخدام نظام العينة الواحدة: احلالة األوىل* 
  .حدود التفاوت لنتائج اختبارات التأكد من جودة العمل املنفذ واالستالم، باستخدام الطريقة اإلحصائية: احلالة الثانية* 
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 ٣٢٤              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  

  )طريقة مارشال(رسانة اإلسفلتية املتطلبات النوعية خللطات اخل): ٢-٥-٨(اجلدول رقم 

 السطحطبقة  األساسطبقة 
الصنف  اخلاصية

  )أ(
الصنف 

  )ب(
الصنف 

  )ج(
الصنف 

  )أ(
الصنف 

  )ب(
الصنف 

  )ج(

  ٥٠  ٧٥  ٧٥  ٥٠  ٧٥  ٧٥   على كل وجه لتحضري العيناتعدد ضربات الدك
يـة   درجـة مئو   ٦٠ثبات مارشال عند درجة حرارة      

  كحد أدىن) غرامكيلو(
٥٠٠ *٧٥٠ *١٠٠٠ *٥٠٠ *٧٥٠ *١٠٠٠* 

  ٤- ٢  ٤- ٢  ٤- ٢  ٤- ٢  ٤- ٢  ٤- ٢   درجة مئوية٦٠عند درجة حرارة ) ملم(التدفق 
 )٣- ٥- ٨(راجع اجلدول رقم  املعدين، باملائة، كحد أدىنالركام الفراغات يف 

  ٥- ٣  ٥- ٣  ٥- ٣  ٥- ٣  ٥- ٣  ٥- ٣  )٪(الفراغات نسبة 
  ٦- ٤  ٦- ٤  ٦- ٤  ٦- ٣  ٦- ٣  ٦- ٣  **)٪ ( بالنسبة لوزن اخلليط اإلسفليتنسبة الرابط

  ٧٥  ٧٥  ٧٥  ٧٠  ٧٠  ٧٠  بعد الغمركحد أدىن) ٪(ثبات مارشال املتبقي 
  . من القيمة احملددة يف صيغة خلطة العمل التصميمية املعتمدة٪٢٠±جيب أال يزيد التفاوت يف الثبات أثناء التنفيذ على (*)  
  .ديد النسبة الفعلية من صيغة خلطة العمل التصميمية املعتمدةلالستدالل فقط، وجيب حت(**) 

  

  خللطات اخلرسانة اإلسفلتية) VMA(الفراغات يف الركام املعدين ): ٣-٥-٨(اجلدول رقم 

  )٪(احلد األدىن لفراغات الركام املعدين   املقاس االمسي األقصى للخلطة
  ١١  ) بوصة٢,٥( ملم ٦٣
  ١١,٥  ) بوصة٢( ملم ٥٠

  ١٢  ) بوصة١,٥(ملم  ٣٧,٥
  ١٣  ) بوصة١( ملم ٢٥
  ١٤  ) بوصة٣/٤( ملم ١٩

  ١٥  ) بوصة١/٢( ملم ١٢,٥
  ١٦  ) بوصة٣/٨( ملم ٩,٥
  ١٨  )٤منخل رقم ( ملم ٤,٧٥
  ٢١  )٨منخل رقم ( ملم ٢,٣٦
  ٢٣,٥  )١٦منخل رقم ( ملم ١,١٨

 )Gse(لفعالة للركام يتم حساب الفراغات يف الركام املعدين بناًء على الكثافة ا: مالحظة(*) 
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 ٣٢٥              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :  املعدات٤- ٥- ٨

أن تكون طاقة وعدد على املقاول توفري املعدات الالزمة لتنفيذ اخلرسانة اإلسفلتية وجيب 
 لربنامج العمل الذي  طبقاً، أعمال الرصف ضمن الفترة احملددة يف العقدإلجنازمعدات املقاول كافية 

  :دات وال تقتصر على ما يلي وتشمل املع،وضعه املقاول ووافق عليه املهندس

 :اخلالطات  ١-٤- ٥- ٨

 Batch(اخللطة الواحدة نوع من  اإلسفلتيةإنتاج خلطة اخلرسانة خالطات جيب أن تكون 

Plant( ستمرةاملالطة اخل أو) Continuous Plant( سطوانية األالطة اخل أو(Dryer–Drum Mixing 

Plant( املزودة بغرفة خلط )Pugmill(التجفيفأسطوانةيها داخل  يتم اخللط ف . 

والبارد بالنسبة للنوع بواسطة جهاز حتكم يف التغذية على احلار للركام  يتم التوزيع النسيب
 . وموافقة املهندس على اختيار املقاولوذلك بناًءسطوانية، بالنسبة للخالطة األعلى البارد  أواألول 

فيها بدرجة تتناسب مع قدرهتا وحتول جيب ضبط تغذية اخلالطة وترتيب غرابيل توزيع الركام 
  .ختالط املقاسات املختلفة وتغيري تدرجها أثناء االنتاجادون 

، وأن األسطوانةاملادة اخلارجة من   يبني درجة حرارةمبقياس التجفيف أسطوانةجيب تزويد 
غيري تال بطريقة تبني حدوث درجات مئوية وأن يكون مركباً) ٥(قرب مخس  أل دقيقاًاملقياسيكون 

  .درجات مئوية خالل دقيقة واحدة) ٥(مبقدار مخس 

جيب أن تكون مجيع اخلالطات مطابقة ملعايري محاية البيئة يف املنطقة من حيث جتميع الغبار 
  .والتخلص منه

هاز التجفيف يف قمع جل تلقيمهاجيب   أو الرمال السافية،،عند السماح باستعمال الرمل الطبيعي
 .ات املسموح ا يف صيغة خلطة العمل التصميمية املعتمدة ويف حدود الكمي،منفصل

  :الفرادات  ٢-٤- ٥- ٨

جيب أن يكون املراقب واملشغل ومجيع األشخاص العاملني على الفرادة مدربني وملمني 
 وجيب أن حتقق ، متجانس وخال من العيوبيبأساسيات عملها لضمان احلصول على سطح مستو

 :الفرادة املتطلبات التالية

أن تكون ذاتية الدفع وقادرة على فرد اخللطة اإلسفلتية بصورة منتظمة وبالسماكة املطلوبة حسب  .١
 .متطلبات املشروع

 .ميليمتر )١٥٠( إىل ميليمتر )١٥(أن تكون وحدة ضبط العمق متغرية من  .٢
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 ٣٢٦              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 لضبط حدود املنطقة املرصوفة ومساكتها حبيث ، آلية)Screed Unit(وحدة تسوية أن حتتوي على  .٣
شمل جهاز هزاز وبالطة تسوية وجهاز تسخني، وجمسات تعمل أوتوماتيكياً للتحكم بالتغذية ت

 .الطولية واملناسيب وامليول العرضية
ة تسوية وحلام الفواصل خالل عملية يلعمل) بأشعة حتت احلمراء(أن حتتوي على جهاز تسخني  .٤

 .الفرد

  :لـاملداح  ٣-٤- ٥- ٨

  :كافية لعملية الدك واليت تشمل على ما يليجيب على املقاول توفري املداحل ال

  )Pneumatic-Tired Rollers: (املداحل املطاطية - ١

  :جيب أن حتقق املتطلبات التالية

 .أن تكون من النوع ذايت الدفع .١
عجالت أمامية، وأربع إىل مثان عجالت خلفية، وأن ) ٧( إىل سبع )٢ (أن تكون بعجلتني .٢

 وجيب أن يكون تداخل عملية الدك بني ،بات الرأسيةتكون العجالت حرة لتسمح بالتذبذ
 .ملم كحد أدىن١٠مامية واخللفية العجالت األ

أطنان وهي فارغة، ) ٣,٠-٢,٧(ني وسبعة من عشرة إىل ثالثة أن يتراوح وزن املدحلة بني اثن .٣
 .طناً عندما تمأل بالركام والرمل الرطب) ٣٥- ٣٢(وبني اثنني وثالثني ومخسة وثالثني 

، وأن تشمل )Scraper(شمل املداحل املطاطية جهاز تنظيف العجالت من املواد امللتصقة أن ت .٤
 . اخلليط اإلسفليت االتصاقوسيلة فعالة لترطيب العجالت ملنع 

  )Steel-Tired Rollers: (املداحل احلديدية - ٢

  :جيب أن حتقق املتطلبات التالية

 احديدية ذاتية الدفع وهلا عجلة أو عجلتن إىل ثالث عجالت اأن يكون هلذه املداحل عجلت .١
سنتيمتراً ) ١٨٠-١٥٠(توجيه وأن يتراوح قطر العجالت بني مائة ومخسني ومائة ومثانني 

طناً ) ١٦-٧(سنتيمتراً، ووزا بني سبعة وستة عشر ) ٦٠-٥٠(ني وعرضها بني مخسني وست
 .وميكن تغيري وزا بإضافة أو إزالة كتل وزنية إليها

 خاصة عند اهتزازاتزودة مبحرك له قدرة ميكانيكية كافية لدفعها بنعومة من دون أن تكون م .٢
 .اجتاههاتوقفها أو يف بداية عملها أو عند عكس 

أن تكون يف حالة تشغيلية جيدة وخالية من أي خلل يف نظام توجيهها أو تآكل يف عجالهتا أو  .٣
 .حمورها
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 ٣٢٧              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

رات بالتوجيه إىل االجتاه املرغوب به أن تشمل هذه املداحل نظام توجيه جيد يسمح لإلطا .٤
 .بسالسة دون إحلاق الضرر بالطبقة اإلسفلتية

، كما تشمل وسيلة فعالة )Scraper(أن تشمل جهاز تنظيف العجالت من املواد امللتصقة  .٥
 .لترطيب العجالت ملنع التصاق اخلليط اإلسفليت ا

  )Steel Vibratory Rollers: (املداحل احلديدية االهتزازية - ٣

 :جيب أن حتقق املتطلبات التالية
 .أن تكون ذاتية الدفع .١
أن تكون سعتها االهتزازية قابلة للضبط لتناسب السمك وسرعة املدحلة وذلك للحصول على  .٢

 .الكثافة املطلوبة واحلصول على السطح املستوي دون إحلاق الضرر بالطبقة املدكوكة
 .كيلوغرام) ٢٠٠٠(ي عن ألف) Dead Weight(ا الساكن أال يقل وز .٣

 Vibratory Steel Wheel Roller/Hand: (تشغيل يدوي-املدحلة االهتزازية احلديدية - ٤

Operated (جيب أن حتقق املتطلبات التالية: 

أن تكون مركبة على منصة مكونة من عجلة حديدية ذات سطح أملس قطره من ثالثني إىل ستني  .١
سنتيمتراً، ويكون هلما حمصلة ) ٧٠- ٥٠(سبعني سنتيمتراً وعرضه من مخسني إىل ) ٦٠-٣٠(

 .للوزن الثابت والقوة احلركية مع ضبط تردد وسعة القوة

 .ترقيعات بنفس مستوى دك جسم الرصف والطبقات الرصفأن يكون وزا كاف لدك حواف  .٢

  (Vibratory Plate Compactor): لوح الدك اهلزاز - ٥

 يف مواقع الترقيعات الصغرية اليت ال الرصفطبقات جيب أن يكون وزنه كافياً لدك حواف 
  .حل فيها بنفس مستوى دك جسم الرصفميكن استخدام املدا

  :املكانس اآللية  ٤-٤- ٥- ٨

جيب أن تكون املكانس املستخدمة قادرة على إزالة الغبار والعوالق عن السطح الذي سيتم 
 .الركام املفكك بعد انتهاء عمليات الدكالتنفيذ فوقه قبل بداية عملية فرد املواد اإلسفلتية، وإزالة 

وجيب أن تكون معدات النظافة حبالة جيدة قبل بداية العمل، كما جيب الكشف على املكنسة 
 وجيب أن تكون األسنان بطول ،من الناحية امليكانيكية أو من ناحية تعرض الفرشاة إىل الربي أو التآكل

  .كاٍف ليتم تنظيف كامل السطح وبعرض الفرشاة
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 ٣٢٨              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 :العدد اليدوية  ٥-٤- ٥- ٨

 أن يتم فحصها للتأكد ىجيب أن يوفر املقاول العدد اليدوية املستعملة يف التنظيف والتسخني عل
القاشطة، وارفة، واملدكات اليدوية، : وتشمل هذه املعدات ،حالتها قبل بداية عمليات الرصفمن 

ومعدات تسوية املواد اإلسفلتية بعد وأدوات التسوية والتنعيم، وقاطعات اإلسفلت، والسخانات، 
 كما تشمل هذه العدد ،وضعها يف احلفر ألغراض الترقيع، ومعدات التنظيف، واملدكات اهلزازة الصغرية

ألواح اخلشب لعمل الفواصل عند النهايات، قواطع الفواصل، وأدوات دهن السائل اإلسفليت وأدوات 
  .طلوبامل اليت جيب على املقاول توفريها إلكمال العمل ،القطع املستقيم، وكذلك األدوات املشاة

  :حدود األحوال اجلوية  ٥- ٥- ٨

متجمد بفعل  سطح رطب أو  على أياإلسفلتيةجيب عدم وضع طبقة رصف اخلرسانة 
عندما حتول الرياح  الرملية والترابية، أو  هبوب العواصف الترابية أو هطول األمطار أوالصقيع، أو أثناء

.  املناسب من حيث الفرد والدك بالشكل اإلسفلتيةوال جوية أخرى دون التعامل مع اخللطات أية أح أو
 حسب مسك )٤-٥-٨(رقم  حرارة السطح أقل من تلك احملددة يف اجلدول تكون درجةعندما  أو

  .الطبقة اإلسفلتية

  تية املستقبل للخلطة اإلسفلالسطح حدود درجة حرارة): ٤-٥-٨(اجلدول رقم 

 )درجة مئوية(احلد األدىن ملتوسط درجة احلرارة 
)سم(بقة املدكوكة مسك الط

  طبقة التسوية   أو طبقة األساسطبقة السطح العليا
  ٢٠  ٢٥  ٣أقل من 

  ١٥  ٢٠  ٦ - ٣من 
  ١٠  غري مطلوب  ١٠ -  ٦,١من 

  ٥  غري مطلوب  ١٠أكثر من 
  
  :اإلنشاء   ٦- ٥- ٨

  :البند ضمن البنود الفرعية التاليةذا نشاء للعمل املشمول جيب أن تكون متطلبات اإل
  :حتضري املواد اإلسفلتية  ١-٦- ٥- ٨

وتعترب درجة اخللط والدك بناًء على اللزوجة، حتديد درجة حرارة املادة اإلسفلتية أثناء جيب 
، أما درجة حرارة Cst سنتيستوك ٢٠ ± ١٧٠حرارة اخللط هي درجة احلرارة املوافقة للزوجة قدرها 

  .Cst سنتيستوك ٣٠ ± ٢٨٠وافقة للزوجة قدرها الدك فهي امل
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 ٣٢٩              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 تقل درجة حرارة املواد اإلسفلتية ، جيب أن ال٦٠/٧٠عند استخدام اإلسفلت من صنف الغرز 
 وأالدرجة مئوية، ) ١٤٥(املراد استعماهلا كمادة رابطة للخرسانة اإلسفلتية عن مئة ومخس وأربعني 

 أو أي مرحلة من مراحل اإلنتاج، أو  إدخاهلا يف اخلالطةدرجة مئوية عند) ١٨٠(تزيد عن مئة ومثانني 
 .ما يلزم للحصول على درجة لزوجة تسمح خبلط اإلسفلت دون حرقه أو تصلبه

، ونقلها يف شاحنات ةجيب ختزين املواد اإلسفلتية ذات األصناف املختلفة يف خزانات منفصل
  . املهندسقبل احلصول على موافقة هالطال يسمح خبمنفصلة، و

من   لتوصيات اجلهة املصنعةوفقاًذلك سفلتية، فإن ذلك جيب أن يتم  اإلاحملسناتعند استعمال 
  .والتحميلحيث التحضري واخللط 

  :الركامحتضري   ٢-٦- ٥- ٨

 فصلهاأمتار أو ) ١٠( الركام يف أكوام متباعدة عن بعضها مبا ال يقل عن عشرة ختزينجيب 
حصل فيها  أية أنواع من الركام استبعادوجيب  ،املختلفةسات األنواع واملقاجبدران حىت ال ختتلط 

  .بأخرى متجانسة اختالط واستبداهلا

 خزانات خاصة متنع تغري خواصها جيب ختزين مواد احلشو املعدنية واملركّبات الكيماوية يف
  .نتيجة اختالطها أو تأثرها بالعوامل اجلوية، أو أية عوامل أخرى

امعات العاملة  غرف التمدد أو غبار املتجمع يف املكاشط أو الضافة بعض أو كلإجيوز 
حتقيقه ملتطلبات مادة احلشو ووجود نظام ميكن  شرط بالطرد املركزي إىل الركام دون ختزينه منفصالً

 املتقطعة، بانتظام إىل نقطة تسبق جهاز أخذ العينات يف اخلالطات تهإعادوالغبار من التحكم يف كمية 
 وأن يكون تدرج الركام سطوانيةاألبني جهاز أخذ العينات يف اخلالطات   أو،ستمرةواخلالطات امل

  .)٢-٥-٨( رقم البند للمتطلبات احملددة يف املخلوط وقت إضافة املادة اإلسفلتية مطابقاً

ملتطلبات بنود حتضري خلطة   وفقاًاً إىل أحجامه املختلفة وخمزنكون الركام مفصوالًيجيب أن 
 . يف جهاز التجفيفهقبل إدخال )٣-٦- ٥-٨( رقم فقرةسفلتية الواردة يف الاخلرسانة اإل

جيب تغذية جهاز التجفيف أو اخلالطة املزودة جبهاز جتفيف مباشرة مبختلف أحجام الركام 
وذلك باستخدام أجهزة تغذية ميكانيكية ومبعدل يسمح بالتحكم الصحيح واملنتظم يف درجة احلرارة 

جيب أن يستمر التجفيف ملدة كافية من الوقت وعلى درجة حرارة  ،ادة اإلسفلتيةوبعملية اخللط مع امل
 وال ،يف املائة) ١(، عن واحد هاعالية بالقدر الكايف حبيث ال يزيد حمتوى الرطوبة يف اخللطة، وقت فرش

  .باملائة )٣( أكثر من ثالثة اسطوانيةن يكون حمتوى الرطوبة يف اخللطات املنتجة خبالطة أجيوز 
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 ٣٣٠              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :حتضري خلطة اخلرسانة اإلسفلتية  ٣-٦- ٥- ٨

 ملتطلبات صيغة جيب حتديد نسب خلط الركام واملادة اإلسفلتية إلنتاج اخلرسانة اإلسفلتية وفقاً
 وخلطها باستخدام املعدات اليت تنتج خلطة مطابقة هلذه املواصفات العامة ، العمل املعتمدةخلطة

 ٠واملواصفات اخلاصة

 جيب فصل )Hot Bins(ة مزودة بأجهزة حتكم بالتغذية على الساخن استخدام خالط وعند
 عدة مقاسات تتناسب مع املقاس األعلى للركام وصيغة خلطة العمل وال الركام، بعد جتفيفها، إىلمواد 

  : التاليةاملقاسات تقل عن

طبقة  أو  طبقة األساس اإلسفليتخلطاتلركام املستعمل يف مقاسات أو أكثر ل) ٣(ثالثة  .١
  .يف قمع مستقلمقاس ، وختزين كل )٢(و أ) ١(التدرج و السطح العليا ذ

وختزين ) ٣( التدرج و طبقة السطح العليا ذخلطاتلركام املستخدم يف مقاسني على األقل ل .٢
  . يف قمع مستقلمقاسكل 
 يف )Mineral Admixtures ( املعدنيةواملضافاتب ختزين كل من الركام الناعم اإلضايف، جي
فيجب إضافتها إىل املادة اإلسفلتية مبعدل منتظم وبالكميات ، ما املركّبات الكيماويةأ ،ستقلةأقماع م

 من مقاس كل استخدام وجيب ،)On-Line Blender(  خبط التغذيةاحملددة من خالل خالطة متصلة
 يحة وزناً املعدنية من أقماع التخزين بنسبها الصح واملضافات الركام، والركام الناعم اإلضايفمقاسات

  .حجماً أو

 واملضافات املخلوط، مبا يف ذلك الركام الناعم اإلضايفالكلي الركام جيب أن يكون تدرج 
 العمل ضمن نسب التفاوت ة خلطصيغةاملعتمد يف للتدرج  اًاملعدنية وحمتوى املادة اإلسفلتية، مطابق

  .)١-٥- ٨(الواردة يف اجلدول رقم املسموح ا 

  :اعاة املتطلبات التالية يف عملية جتهيز اخللطات اإلسفلتيةجيب على املقاول مر

 أثناء اخللط درجة مئوية) ١٦٥(ة وستني سئة ومخا اخلرسانة اإلسفلتية عن مةال تزيد درجة حرارأ .١
 .وعند التفريغ كدرجة تقريبية

التخزين تزويد كل قمع لتخزين املواد جبهاز مالئم مأمون ألخذ العينات من املادة اخلارجة من قمع  .٢
  .)Batch Plant(املتقطعة  اخلالطة استخدام عند

الرابط حتديد نسب الركام ومادة  ذلك ،ميكن، ما مل تنص املواصفات اخلاصة على خالف .٣
  .، وبطريقة ينتج عنها خلطة مطابقة للمتطلبات احملددةوحجماًأ ، وزناًآلياً  أو يدوياًاإلسفليت
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 ٣٣١              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

وية ما مل تكن دوائر التشغيل اآليل مفصولة إىل احلد الذي خالطة آلية بطريقة يد ال جيوز تشغيل أي .٤
  .قاطع دائرة أو أي طريقة روتينية أخرى ال ميكن معه تنشيطها من خالل تشغيل مفتاح كهربائي أو

 Batch( املتقطععندما تنص املواصفات اخلاصة على إجراء اخللط اآليل على أساس اخللط  .٥

Mixing(،فإن املتقطع للعمل على أساس اخللط  آلياً يستعمل نظاماًعندما خيتار املقاول ان  أو ،
أجهزة التوزيع النسيب جيب أن تكون آلية إىل احلد الذي يكون معه التشغيل اليدوي الوحيد يف 

 جمرد عملية تشغيل واحدة ألحد املفاتيح  هوعملية التوزيع النسيب جلميع مواد اخللطة الواحدة
  .الكهربائية أو أزرار التشغيل

 املادة اإلسفلتية عند تدفقإدخال املادة اإلسفلتية إىل اخلالطة عن طريق عداد قادر على تغيري معدل  .٦
  .)Pugmill/Dryer Drum Mixing( التجفيف أسطوانةاخللط باستعمال غرفة اخللط املستمر أو 

 املعدنية تواملضافا  املقادير الصحيحة من كل حجم من أحجام الركام، والركام الناعم اإلضايفنقل .٧
من أقماع التخزين بواسطة جهاز تغذية ميكانيكي أو كهربائي من النوع املستمر القادر على تزويد 

 حبيث ميكن تعديل املقادير الصحيحة من الركام املتناسبة مع كمية املادة اإلسفلتية، وأن يكون جمهزاً
ية بالركام ومضخة املادة وجيب أن تكون أجهزة التغذ ،كل حجم من أحجام الركام بصورة منفردة

  .مربوطة لتعمل بشكل متوافقاإلسفلتية 

 خللط املستمر أواعند استخدام التوزيع النسيب للتغذية على البارد يف عمليات اخللط باستعمال غرفة  .٨
، فإن جهاز التغذية باملادة اإلسفلتية وكل جهاز من أجهزة التغذية بالركام وجهاز اخللط افف
 املعدنية وجهاز التغذية بالركام املخلوط جيب اتوجهاز تغذية املضاف م الناعم اإلضايفالتغذية بالركا

 تغذية الركام عندما تكون اخلالطة يف حالة التحكم مبعدلأن تكون جمهزة بوسائل ميكن بواسطتها 
  .بواسطة موازين ملحقة بسيور التغديةوجيب وزن الركام املخلوط  ،التشغيل الكامل

لكل حجم من أحجام الركام  ة ألخذ العينات متكن من احلصول على عينة منوذجيةاستخدام طريق .٩
 وجيب أن تكون اخلالطة مزودة جبهاز ،أنواع الركام املخلوطة قبل إدخال املادة اإلسفلتية مباشرة أو
 بينما تكون اخلالطة يف حالة التشغيل للركاموسائل تتيح أخذ العينات من األحجام املختلفة  أو
  .مل وبطريقة ميكن معها حتديد معدل إنتاج اخلالطةالكا

،  مع الرابط اإلسفليت املعدنية، عند استخدامهاواملضافاتخلط الركام والركام الناعم اإلضايف  .١٠
طريقة  ملتطلبات ، عند إختباره طبقاً)Coating (تغطيتهنسبة بشكل متجانس وكامل وأن تكون 

  .باملائة )٩٥( عن مخسة وتسعني  مبا ال يقل،(AASHTO T-195) اختبار آشتو
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 ٣٣٢              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 بييبعند ختزين اخلرسانة اإلسفلتية، جيب أن يتم ذلك بطريقة حتول دون حدوث االنفصال احل .١١
على  وال جيوز استخدام اخللطات اإلسفلتية اليت تشتمل ، أو حدوث كتل متصلبةللخلطة املنجزة

  .لطة تشتمل على كتل متصلبةكتل متصلبة، كما جيب عدم استخدام أي طريقة ختزين ينتج عنها خ

اليوم الذي خلطت نفس جيب استعمال مجيع مواد اخلرسانة اإلسفلتية املخزنة قبل حلول الظالم يف  .١٢
 .فيه

  : السطحإعداد  ٤-٦- ٥- ٨

  :ات اخلرسانة اإلسفلتية باتباع اخلطوات التاليةح لتلقي طبقوعداد السطإجيب 

ن إعداد طبقة القاعدة أو ما حتت األساس أو قبل وضع مواد اخللطة اإلسفلتية، جيب التحقق م .١
  . ورشها بطبقة تأسيسيةمن هذه املواصفات العامةاألساس حسب األقسام اخلامس والسادس 

، جيب إزالة مجيع  جديدةعندما يراد وضع طبقة السطح العليا اإلسفلتية على طبقة أساس إسفلتية .٢
 معتمدة  هوائية ميكانيكية أو نافخاتاملواد املفككة عن السطح وتنظيف السطح بواسطة مكانس

 مث رشها بالطبقة  من االوساخ إىل أقصى حد ممكنخالياًالسطح أو مكانس يدوية إىل ان يصبح /و
  .عداده لتلقي املادة اإلسفلتيةإ باملرور على السطح بعد عدم السماح وجيب ،الالصقة

إسفليت ية أو طبقة األساس على سطح عندما يتم تنفيذ طبقة السطح العليا اإلسفلتية أو طبقة التسو .٣
 أو األساس أو طبقة القاعدة يف املناطق املكسرة أو املفتتة أو الرصف اإلسفليت احلايلب إزالة جي قدمي،

 كما هو مبني على املخططات أو حسب ما يقرره املهندس، مع حفر املساحة إىل العمق ،غري الثابتة
وإعادة تعبئتها باخللطة اللزوم ورشها بطبقة تأسيسية ومتهيدها ودكها عند الذي حيدده املهندس 

كان العقد ال ينص على بند ترقيع، يعتمد هلذا العمل سعر   وإذا،اإلسفلتية املبينة يف هذه املواصفات
 ولن ، ملا هو حمدد يف جدول الكمياتالوحدة العائد إىل خلطة طبقة السطح العليا اإلسفلتية وفقاً

 على بنود الدفع اخلاصة بطبقة السطح العليا اإلسفلتية مباشرة بل يعترب حممالًيدفع عن احلفر املطلوب 
 تنظيف السطح من مجيع املواد الغريبة وكنسه ليصبح كما جيب،كما هو حمدد يف جدول الكميات

  . أو أية مواد غريبة وتنفيذ طبقة لصق قبل املباشرة بتنفيذ طبقة اخلرسانة اإلسفلتية من الغبارخالياً

 أو طبقة لصق حسب  بطبقة تأسيسية الذي سيتم التنفيذ فوقه رش طبقة القاعدة أو السطحجيب .٤
  .)٤-٨( و)٣- ٨( الفصل احملددة يف للمواصفات وفقاًاحلالة، 

 بطبقة تأسيسية، وعندما يرى املهندس ذلك معاجلسفليت على أساس عندما يراد تنفيذ السطح اإل .٥
وال جيوز وضع أي خلطة على طبقة لصق  ، احملددة أعالهستغناء عن طبقة اللصق، ميكن اإلمناسباً

  .قبل موافقة املهندس
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  : اخلرسانية اإلسفلتيةلطاتاخلنقل   ٥-٦- ٥- ٨

ة من اخلالطات إىل موقع املشروع بواسطة معدات قوية ونظيفة ينقل اخللطات اإلسفلتجيب 
 .وذات سطح معدين أملس

من الزيوت البترولية أو املذيبات أو أية مواد جيب أن يبقى سطح معدات النقل نظيفاً وخالياً 
 .تؤثر على اخللطة اإلسفلتية

 .عند الضرورة، ميكن رش طبقة رقيقة من املواد العازلة ملنع التصاق اخللطة بسطح املعدات
 وذلك يف األجواء الباردة أو عند كما جيب جتهيز معدات النقل لتغطية وعزل اخللطة حرارياً

 .بعيدة عن موقع املشروعنقل اخللطة ملسافة 
  :ة اإلسفلتيةرصف اخلرسان  ٦-٦- ٥- ٨

 حسب ،طبقة سطح طبقة تسوية أو طبقة أساس أوسواء كانت  ، اإلسفلتيةاخلرسانة فردجيب 
 وتعرف طبقة األساس ،كل طبقة من هذه الطبقاتلاملخططات األبعاد والسماكات واملناسيب املبينة يف 

 غري مرصوف حتضرياً  توضع على سطح مرصوف أولوط اإلسفليتاملخطبقات من  ا طبقة أوأعلى 
 تستعمل إلعادة املخلوط اإلسفليتا طبقة من أ وتعرف طبقة التسوية ب،لوضع طبقة السطح العليا

 وتعرف طبقة ،لطريقسطح ا والتموجات يف اهلبوطاتتشكيل املقطع العرضي للطريق والتخلص من 
 تنفيذ اخلرسانة اإلسفلتية على طبقات ال وجيب ،سطح حلركة املروركالسطح العليا بأا طبقة تستخدم 

، وعند احلاجة لتنفيذ مساكات أكرب جيب )٥-٥-٨ ( رقميزيد مسك الواحدة على القيم املبينة يف اجلدول
تنفيذها على عدة طبقات متساوية السمك تقريباً، كما جيب حتديد السماكات القصوى والدنيا حسب 

ركام اخللطة املستخدمة، حيث أن السمك األقصى هو ثالثة أضعاف املقاس األقصى أما املقاس األقصى ل
  .السمك األدىن فهو مثلي املقاس األقصى لركام اخللطة

جهاز آخر  أي املواد اإلسفلتية مباشرة من وحدة النقل يف فرادة ذاتية احلركة أوجيب تفريغ 
 أمام الفرادة شريطة أن تكون الفرادة  على السطحهاجيوز تفريغ و،إلنتاج الطبقة باملواصفات احملددة

  . وأن تكون وسائط النقل مصممة لذلكالتقاطهاقادرة على 

مباشرة من وحدة النقل، جيب توخي العناية واحلرص حىت  عند تفريغ املواد اإلسفلتية يف الفرادة
 ثقل رأسي على الفرادة ضع أي وجيب عدم واستوائها، يف  حمدثة خلالًتتحرك بعيداً أو ال جتر الفرادة

  . أثناء التفريغة الفرادمتماسة مع كما جيب أن تكون معدات النقل ،بواسطة وحدة النقل

 السطح ومن مث حتميلها يف الفرادة، فإن معدات التحميل جيب أن عند تفريغ اخللطات على
 مجيع ن قادرة على التقاط، وتكوضغط رأسي على الفرادة محل أو تكون ذاتية الدعم وأن ال حتدث أي
  .املواد اإلسفلتية وحتميلها يف الفرادة
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 ٣٣٤              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  

  تيةلسمك تنفيذ طبقات رصف اخلرسانة اإلسفلاحلدود القصوى والدنيا ): ٥-٥-٨(اجلدول رقم 

  السمك األدىن، سم  سماألقصى، السمك   الطبقة

  ٧  ١٠  )١(طبقة األساس اإلسفلتية، تدرج 

  ٥  ٧  )٢(طبقة األساس اإلسفلتية، تدرج 

  ٤  ٦  )٣(طبقة األساس اإلسفلتية، تدرج 

  ٣,٥  ٥  )١(طبقة السطح العليا، تدرج 

  ٣  ٤  )٢(طبقة السطح العليا، تدرج 

  ٢,٥  ٣  )٣(طبقة السطح العليا، تدرج 

  

 فرادة ذاتية وفردها باستعمال كميات كافية من املادة اإلسفلتية بطريقة مستمرة، توفريجيب 
  ومتجانس القوام وخالياًسلوب الذي جيعل السطح املنجز ناعماًأل، وباةمواصفات العاماحلركة مطابقة لل

 وجيب ، وبسمك مطابق للسمك احملدد واملخطط وبوصالت حمكمة متاماًييبمن التفكك واالنفصال احلب
 كما ،مث إعادة تشغيلها يقاف الفرادةإمامية تتفق مع إنتاج اخلالطة، وتفادي أبسرعة  تشغيل الفرادة

، جيوز  وعندما ال تسمح الظروف باستعمال الفرادة،يضا جتنب ثين اجلدران اجلانبية لقمع الفرادةأجيب 
 طبقة األساس وطبقة التسوية دللمهندس أن يوافق على استخدام معدات غري الفرادات ذاتية احلركة لفر

  .عندما حتقق مثل هذه املعدات النتائج احملددة

 بضوابط املواد اإلسفلتية داملادة اإلسفلتية ذاتية احلركة املستخدمة لفر داتجيب تزويد مجيع فرا
 كما جيب تركيب أجهزة ،وتوماتيكية ويتم تركيبها على جانيب الفرادةأ تعمل بصورة استشعاروأجهزة 

متعدد األقدام من ثابت أو متحرك حبيث تعمل على خط مرجعي للميول اجلانبية واملناسيب االستشعار 
 دوتوماتيكي يف مجيع األوقات أثناء فريعمل جهاز ضبط مسك طبقة الرصف األ وجيب أن ،ع الزالجةنو

هندس أن استعمال هذه الضوابط املواد اإلسفلتية باستثناء بعض احلاالت أو بعض األماكن حيث يقدر امل
ة صحيحة، فإنه وتوماتيكية عن العمل بطريق ويف حال عجز هذه الضوابط األ،مليوتوماتيكية غري عاأل

 وجيب على املقاول وضع مجيع اخلطوط املرجعية حيثما كان ، املواد اإلسفلتيةفردجيب إيقاف عمليات 
  .وتوماتيكية لتشغيل أجهزة ضبط السمك األذلك الزماً

إال عندما يكون  املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية أثناء الليل الرصف ات ودك طبقفردجيوز ال 
  .مبوافقة املهندس ا حيدد ذلك يف املواصفات اخلاصة أوعندمذلك ضرورياً و
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 ٣٣٥              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :الفواصل  ٧-٦- ٥- ٨

 كلما كان ذلك ممكناً، جتنب الفواصل الطولية والعرضية أو اإلقالل منها، وعند ،جيب
 :تباع ما يليإالضرورة، جيب 

 للطبقة  عن الفاصل الطويلسنتيمتراً) ٣٠( مبقدار ثالثني أن يكون الفاصل الطويل لكل طبقة بعيداً .١
 عن سنتيمتراً) ٦٠( على األقل مبقدار ستني التحتية، كما جيب أن يكون الفاصل العرضي بعيداً

  .الفاصل العرضي للطبقة التحتية
 من حمور الطريق أو سنتيمتراً) ١٥(أن تكون مواقع الفواصل الطولية ضمن حدود مخسة عشر  .٢

 . من حمور املسارسنتمتراً) ١٥(ضمن حدود مخسة عشر 
أو نصف  تسنتيمترا) ٥(مخسة د الطبقة اإلسفلتية اجلديدة بتداخل مع الطبقة ااورة مقداره فر .٣

 .مسك الطبقة املنفذة أيهما أكرب
 والتخلص منها يف  بكامل عمقها وإزالة املواد تشكيل الفواصل العرضية بقطع الطبقة األوىل عمودياً .٤

 لسمك جياد مسك مدكوك مساٍوكمية تكفي إلمادة إسفلتية جديدة ب وفرد، املواقع احملددة لذلك
ستقامة ال يقل طوهلا عن إختباره بقدة ا بتغطية واحدة مث وجيب دك الفاصل عرضياً ،وىلالطبقة األ

مبواد إسفلتية إضافية مث دك الفواصل   وجيب إزالة النقاط العالية وتعبئة الفراغات،أمتار) ٤(ربعة أ
والنتوءات حسب اللزوم مث  ستقامة، وتعديل الفراغاتإل بقدة الفواص ختباراجيب إعادة كما  ،ثانية

  ،جناز الفاصل ودكه كما هو حمددإ حىتالدك 
احلجرية،  وبالنسبة لسطوح التماس، حيث توضع اخللطات اإلسفلتية على الربدورات اخلرسانية أو .٥

الفواصل  لصرف أومرافق ا ستنادية أواجلدران اإل وأقنية التصريف أو الدعامات الطرفية للجسور أو
 الفصلالسطوح املعدنية، جيب أن تطلى كلها بطبقة لصق كما هو حمدد يف  املرصوفة على البارد أو

)٤- ٨(. 

  : اخلرسانة اإلسفلتيةطبقات رصفدك   ٨-٦- ٥- ٨

مجيع طبقات الرصف باخلرسانة اإلسفلتية وتنفيذ التغطية األولية أو الدك التمهيدي فرد جيب 
، ما مل يأمر املهندس بأن  أو أعلىدرجة مئوية) ١٤٠(ئة وأربعني ااخللطة م ارةعندما تكون درجة حر

 مجيع أعمال الدك قبل أن تنخفض درجة حرارة إاء كما جيب ،تكون درجات احلرارة أدىن من ذلك
  .ةدرجة مئوي) ٩٠(اخللطة إىل تسعني 

 إىل اجلانب املرتفع، جهاً، مث يبدأ الدك من اجلانب املنخفض متوالًأجيب دك الفواصل الطولية 
  وعند دك ،تسنتيمترا) ٩ (ة احلاالت اليت يكون فيها مسك الطبقات اجلاري دكها أكثر من تسعاعد
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 ٣٣٦              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

تيمترات، جيب أن يبدأ الدك من الوسط ويسري بالتناوب يف نس) ٩ (ةالطبقات اليت يزيد مسكها عن تسع
 فيجب أن تتقدم ،طرف  من أيسنتيمتراً) ٦٠( على بعد ستني املدحلة وعندما تصبح ،كال اجلانبني

تتألف  ، لكل تغطيةسنتيمتراً) ٣٠( عن ثالثني املدكوكةحبيث ال يزيد تداخل دكها على اخللطة غري 
  .جزء من الطبقة اجلاري فرشها  من شوط واحد للهراسة على أي)Coverage(التغطية 

 يف درجة الدكن تصبح أ إىل  يف الدكاالستمرار جيب تأمني العدد الكايف من معدات الدك مع
     واحد وتسعني إىل مخسة وتسعنيطبقة اإلسفلتية املدكوكة ضمن حدودالاملوقع لكل قطعة من 

 وذلك جلميع (AASHTO T-209) لالختبار الكثافة النظرية القصوى احملددة طبقاًباملائة من ) ٩٥–٩١(
   خللطات مقدارها ثالثة إىل مخسة طبقات الرصف باخلرسانة اإلسفلتية حسب نسبة الفراغات يف ا

 مع مالحظة ،باملائة من كثافة مارشال) ٩٦(باملائة وجيب أال تقل درجة الدك عن ستة وتسعني ) ٥- ٣(
باملائة عند حساب معامل الدفع ) ١±(توسيع هذا اال ملستوى الدك مبقدار زائد أو ناقص واحد 

  .بالطريقة اإلحصائية

 أو أي طريقة ال  املقياس النووي، أو باستخدامة باستخدام عينات لبيةافة احلقلي يتم قياس الكث
) ٣(تالفية معتمدة أخذ ثالث إتالفية معتمدة وجيب عند استخدام املقياس النووي أو أي طريقة ال إ

 الكثافة الفعلية يف قراءات باجتاهات خمتلفة يف كل موقع ويعترب معدل القراءات كثافة املوقع، يتم مقارنة
 ويتم تقييم درجة الدك ،لتحديد درجة الدك القصوى الكثافة النظريةمواقع عشوائية بوقع املأخوذة من امل

 من هذه ٣-١٧ لألعمال الصغرية أو بالطريقة اإلحصائية املوضحة يف الفصل ةإما بطريقة العينة الواحد
  .املواصفات العامة للمشاريع الكبرية

  :ة املدكوكةقياس مسك الطبقات اإلسفلتي  ٩-٦- ٥- ٨

جيب فرد كل طبقة من طبقات الرصف اإلسفليت بسمك ثابت حيقق احلصول على السمك 
 إاءجيب قياس مسك كل طبقة من طبقات الرصف باخلرسانة اإلسفلتية، بعد  ،املدكوك املستهدف

ملنفذة ، وجيب أال يقل مسك الطبقة اإلسفلتية اعشوائياًمواقعها  عينات لبية حتدد بأخذوضعها ودكها، 
) ٣(عن السمك احملدد يف املخططات أو املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى بأكثر من ثالثة 

 للمواصفة  طبقاً)Calipers( مقياس السماكةوجيب حتديد مسك كل عينة لبية باستعمال  ،ميليمترات
(ASTM D 3549).  

  :استواء الطبقة السطحية  ١٠-٦- ٥- ٨

خالية من و مستوية بعد الدك ة السطح العليا املكونة من اخلرسانة اإلسفلتيةجيب أن تكون طبق :النعومة
و أية  أ دكآثارجيب إزالة أية نتوءات أو تثلمات أو وو العيوب أخنفاضات  اإلالنتوءات أواألخاديد و
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 ٣٣٧              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

عالمات أخرى ال يسمح بوجودها، حسب ما يقرره املهندس، بكافة الوسائل الالزمة اليت يوافق عليها 
أية عالمات أخرى ال يسمح   أوهبوطاتهندس، والتوقف عن استعمال أية معدات تترك نتوءات أو امل

 جيب قياس استواء السطح يف الطرق الرئيسية والسريعة أو بني التقاطعات اليت تسمح بالسرعة ،بوجودها
م تقييم نتائج كما جيب أن يتالعالية، باستخدام أجهزة قياس وعورة سطح الطريق معتمدة من الوزارة، 

 أما ، ذلكألغراض التأكد من اجلودة ما مل حتدد املواصفات اخلاصة خالف إحصائيةالقياس بطريقة 
فيمكن طوال القصرية أو الطرق الداخلية والفرعية، لقياس استواء السطح يف الطرق املرصوفة ذات األ

 .استخدام القدة املستقيمة

أمتار على السطح ) ٤ (أربعةستقامة طوهلا إوضع قدة ب المهستإبعد إجناز عمل يوم يتم : طريقة القدة
 حبيث عليه  أو عمودياًاملنجز من طبقة السطح العليا املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية مبوازاة احملور

ميليمترات ) ٤ (أربعةخنفاضات تزيد عن إيالمس طرفاها السطح، جيب أال يكون يف السطح أية 
  . بني أي نقطيت متاسستقامةحتت احلافة السفلى لقدة اال

كل حارة سري باستعمال ليتم قياس الوعورة حتت مسار العجالت :  القياس باستخدام األجهزةةطريق
اجلهاز احملدد يف املواصفات اخلاصة عند السرعة املناسبة لذلك اجلهاز، وحتديد معدل الوعورة لكل 

، جيب أال يزيد معدل الوعورة عن مائة  وعند تطبيق نظام العينة الواحدة،متر طويل) ١٠٠(مائة 
 عند التقييم (IRI)  حسب تصنيف دليل الوعورة الدويلسنتيمتراً لكل كيلومتر) ١٦٠( وستني

بطريقة العينة الواحدة، أما عند استخدام الطريقة اإلحصائية لتقييم النتائج فيعترب احلد األعلى 
اً بأي جهاز معتمد من الوزارة، يقيس سنتيمتر لكل كيلومتر مقاس) ٢٠٠(املسموح به مائيت 

 تنص املواصفات اخلاصة ما مل ،)IRI (دليل الوعورة الدويلبداللة ) Surface Roughness(الوعورة 
متر من التقاطعات ومناطق ) ١٠٠( ويستثىن من القياس املنطقة الواقعة على بعد مائة ،خالف ذلك

  .الدوران، ومناطق اجلسور والعبارات ذات الفواصل

  :يةطبقة السطحال زالق يفـمقاومة االن  ١١-٦- ٥- ٨

 كيلومتر يف ٦٠أكثر من (جيب أن حتقق طبقة السطح العليا يف الطرق ذات السرعات العالية 
 ما مل تنص ،زالق عند اختبارها باألجهزة املخصصة لذلكـمتطلبات احلد األدىن ملقاومة االن) الساعة

زالق حسب دليل االحتكاك ـحلد األدىن املقبول ملقاومة االناملواصفات اخلاصة على خالف ذلك، فإن ا
الوزارة، وحمسوباً باستخدام من مقاساً بأي جهاز معتمد ) ٣٥(هو مخسة وثالثون ) IFI(الدويل 

 ويتم قياس مقاومة االنزالق لكل مسرب باستعمال اجلهاز احملدد يف ،ASTM E-1960املواصفة القياسية 
 ويف حالة عدم حتقيق طبقة السطح للحد األدىن، ،سرعة املناسبة لذلك اجلهازاملواصفات اخلاصة عند ال
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 ٣٣٨              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 من هذه )٢-١١(جيب إصالح هذه الطبقة باستخدام طبقة احتكاك إسفلتية حسب الفصل رقم 
 .املواصفات العامة، وال يدفع للمقاول أية مبالغ إضافية لقاء ذلك

  :ركة املرورالتحكم حب  ٧- ٥- ٨

ل اإلجراءات الفعالة ملنع املرور بكافة أنواعه من استخدام رصف اخلرسانة جيب أن يتخذ املقاو
  .اإلسفلتية إىل أن يعطي املهندس املوافقة على استعمال املرور للرصف

دليل وسائل التحكم املروري يف مناطق  لاًجيب أن تتم مجيع أعمال التحكم حبركة املرور وفق
  . هجرية١٤٢١القروية لعام العمل الصادر عن وزارة الشئون البلدية و

 من دكها حىت قات إسفلتية منفذه حديثاً قبل االنتهاء جيب عدم السماح باحلركة على أي طب
عند فتح الطريق اجلاري رصفه أمام الكثافة املطلوبة واخنفاض درجة حراراهتا إىل درجة حرارة اجلو، و

  :حركة املرور، فإنه جيب تطبيق املتطلبات اإلضافية التالية

 باستثناء ،جيب أن يبقي املقاول على نقاط تقاطع الطرق واملنحدرات مفتوحة يف مجيع األوقات .١
عندما تقطع عمليات الرصف نقطة   يف رصف املنحدر أواحلاالت اليت يكون فيها العمل جارياً

املنحدر ألقل  غالق نقطة تقاطع الطريق أوإ احيث جيب أن يتم خالهل، املنحدر تقاطع الطريق أو
يف األحوال اجلوية احلارة، فإنه جيوز للمهندس أن يطلب من املقاول رش  و،فترة ممكنة من الزمن
 وفتح الطريق أمام  بتخفيض درجة حرارة الطبقة املنفذة حديثاًسراع لإل املدكوكاملاء على الرصف

  .حركة املرور
شارات التحذيرية ووضع املداخل املؤدية إىل الطريق، جيب وضع اإل قفال أحد املنحدرات أوإقبل  .٢

  .الطرق البديلة اإلشارات على التحويالت أو
وعندما تنص املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد على ذلك،  اخللطة فردكذلك جيب أثناء عمليات  .٣

 مؤقتة على طول اجلزء املفتوح حلركة املرور من مشروع )Lane Strips(وضع خطوط مسارات 
سنتيمترات ) ١٠(شرطة حساسة للضغط بعرض عشرة أمن الطريق حبيث تتألف هذه اخلطوط 

 . أمتار) ٨(، تلصق على سطح الطريق على مسافات مقدارها مثانية متراًيسنت) ٣٠(وطول ثالثني 
 من كل يوم عمل، وأن تصان وتستبدل دوجيب وضع هذه اخلطوط املؤقتة يف اية عمليات الفر

  .حىت وضع اخلطوط الثابتة
رشاد جتاه واحد جيب على املقاول تأمني وتشغيل سيارات اإلإركة املرور يف وعند احلاجة لفتح ح .٤

وتعيني محلة الرايات ونصب مجيع اإلشارات والعالمات واملتاريس وأجهزة التحكم حبركة املرور 
  .وعمليات اإلنشاءللتحكم باملرور األخرى 
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 ٣٣٩              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

  :قبول األعمال  ٨- ٥- ٨

إلسفلتية بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمة جيب على املقاول ضبط جودة أعمال اخلرسانة ا
لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات اجلودة املنصوص 

  .عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

إجراءات ضبط وجيب على الوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ 
اجلودة بالطريقة الصحيحة، إما باإلشراف املباشر على تنفيذ إجراءات ضبط اجلودة، أو بتنفيذ إجراءات 
تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ 

لقسم السابع عشر من هذه والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف ا
  . العقد األخرى اخلاصة خالف ذلكاملواصفات العامة، ما مل حتدد املواصفات ووثائق

  : اجلودةضبط  ١-٨- ٥- ٨

للتأكد من حتقيق املواد األولية الالزمة والقياسات  يقوم بإجراء االختبارات  على املقاول أنجيب
املنتجة والعمل املنفذ ضمن  اإلسفلتيةاخلرسانة ضبط جودة يف املصدر وعند االستعمال للمواصفات و

  ، وميكن إجراء االختبارات يف خمترب املقاول أو خمترب مستقل معتمد من قبل الوزارة،احلدود املقبولة
  ويبني اجلدول رقم ،وجيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع نتائج االختبارات أوالً بأول

ها على املواد األولية وعلى اخللطات وتكرار هذه ئ على املقاول إجرا االختبارات الواجب)٦-٥- ٨(
  .التجارب وحدود التفاوت املسموح ا

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

  :اجلودةمن  التأكد  ٢-٨- ٥- ٨

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت 
إشرافها املباشر باختبار مواد وطبقات اخلرسانة اإلسفلتية وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنود ضبط 

  .فقرة من هذه ال)١-٨-٥- ٨( ةرقاجلودة احملددة يف الف

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

 الفين وطرق وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه ،من هذه املواصفات العامة
االختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين للمقاول ومعداته وجهازه الفين ومطابقة 

  .طرق االختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة
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 ٣٤٠              اململكة العربية السعودية–القروية  ووزارة الشئون البلدية

 جلودة خللطات اخلرسانة اإلسفلتيةإجراءات ضبط ا): ٦-٥-٨(اجلدول رقم 

  طريقة االختبار اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 املادة اإلسفلتية
اختبارات متطلبات 

النوعية يف اجلدول رقم 
)١-٢-٧( 

شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما تغري 
  .املصدر

  اجلدول رقم
١-٢-٧ 

  املواد األولية

 الركام

اختبارات املتطلبات 
  الواردة يف اجلدول

١-٣-٧  
  واجلدول رقم

٤-٣-٧  

  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 املنفذة، ومخسة اختبارات على عينات 

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

 ١-٣-٧ رقم لاجلدو
  ٤-٣-٧  رقمواجلدول

  تدرج الركام
  )خلطة جافة(

AASHTO 
T-27 

اختبار لكل أسبوع أو عند تغري املصدر أو تغري 
 خواص اخللطة

  ٤-٣-٧اجلدول رقم 

) ٣م/كغم(الكثافة 
  )Gsb(واالمتصاص 

AASHTO T-19 ١-٣-٧اجلدول رقم   خواص اخللطةاختبار لكل أسبوع أو عند تغري  

 اختبار لوس أجنلوس للتآكل
  )مقاومة الربي( 

AASHTO T-96 ١-٣-٧اجلدول رقم  اختبار لكل شهر أو عند تغري خواص اخللطة  

املكافئ الرملي للحبيبات 
 ٤املنخل رقم من املارة 
  )ملم٤,٧٥(

AASHTO T-176 ١-٣-٧اجلدول رقم  اختبار لكل أسبوع أو عند تغري خواص اخللطة  

األصالة مبحلول كربيتات 
  الصوديوم

واألصالة مبحلول كربيتات 
  املغنيسيوم

AASHTO T-104 ١-٣-٧اجلدول رقم  عينة لكل شهر أو عند تغري خواص اخللطة  

املواد أثناء 
  االستعمال

نسبة التكسري للحبيبات 
 ٨احملجوزة على املنخل رقم 

  )وجهني(، )ملم٢,٣٦(
ASTM D5821 

املصدر أو 
  املوقع

  ١-٣-٧اجلدول رقم   تغيري املصدراختبار لكل شهر أو عند

 AASHTO T-27  تدرج الركام
 متر مكعب أو عينة لكل يوم ٥٠٠ لكل اختبار

  إنشاؤهامن كل طبقة يتم عمل على األقل 
  ١-٥-٨اجلدول رقم 

  حمتوى املادة اإلسفلتية
AASHTO 

T-164/ 
AASHTO 

T-308 

متر مكعب أو عينة ) ٥٠٠(  مخسمائة لكلباراخت
من كل طبقة يتم لكل يوم عمل على األقل 
  إنشاؤها

  ١-٥-٨اجلدول رقم 
اختبارات 
اخللطة 
 اإلسفلتية

 -AASHTO T  خصائص اختبار مارشال
209/245/269 

يف املوقع أو 
 يف اخلالطة

يوم عمل لكل خالطة مستخدمه يف  لكل اختبار
  توريد اخلرسانة اإلسفلتية

  ٢-٥-٨اجلدول رقم 

 ASTM D2726  الدك
 مقدارها ألف  كحد أدىن لكل وحدةاختبار

  إنشاؤهامن كل طبقة يتم متر مربع ) ١٠٠٠(
  ٨-٦-٥-٨الفقرة 

 ASTM D3549  السمك
 مقدارها ألف  كحد أدىن لكل وحدةاختبار

  إنشاؤهامن كل طبقة يتم متر مربع ) ١٠٠٠(
  ٩-٦-٥-٨الفقرة 

مقاومة االنزالق يف الطبقة 
  السطحية

  ١١-٦-٥-٨الفقرة   جهاز قياس مقاومة لكل يوم عمل  االنزالققياس مقاومة
 الطريق

  قياس وعورة الطريق  استواء الطبقة السطحية
طريقة القياس بالقدة املستقيمة أو جهاز قياس 

  الوعورة لكل يوم عمل
  ١٠-٦-٥-٨الفقرة 

 اإلهناء
املناسيب قياس األبعاد 
  واملناسيب وامليول واالستواء

قياسات مساحية، 
ات بالقدة قياس

  املستقيمة

 
 املوقعيف 

) ٢٥( قياس مقاطع عرضية كل مخسة وعشرين
متر مربع ) ١٠٠٠(متر أو مخسة مقاطع كل ألف 
  .أيهما أكثر

املتطلبات الواردة يف 
  وثائق العقد
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سوف يتم قبول األعمال باألسعار احملددة بالعقد أو بأسعار خمفضة أو رفضها بناًء على مستوى 
حصائية احملددة يف القسم السابع عشر من هذه املواصفات العامة، ما مل حتدد اجلودة بتطبيق الطريقة اإل

  .املواصفات اخلاصة خالف ذلك

  :القياس  ٩- ٥- ٨

 والدك الفردجيب قياس كمية كل وحدة من الرصف باخلرسانة اإلسفلتية باألمتار املكعبة، بعد 
حسب  احملددة  املخططات، أويفبينة حىت الكثافة املطلوبة، ضمن اخلطوط واملناسيب وحدود السمك امل

ملساحات الرصف املوضوعة خارج احلدود   الزائد أوللسمكقياس   ولن جيري أي،توجيهات املهندس
  .املسموح ا

من هذا ) ٣-٨(الفصل  ملا هو حمدد يف جيب قياس الطبقة التأسيسية، يف حال وضعها، وفقاً
  .القسم

 على أعمال الرصف باخلرسانة احملسن اإلسفليت رابطوال اإلسفليت الرابطجيب أن حتمل مادة 
يف كبنود منفصلة  يف املواصفات اخلاصة وتكون مدرجة  عليها حتديداًاإلسفلتية ما مل يكن منصوصاً

بالوحدة احملددة يف جدول  وعندما تكون مدرجة بصورة منفصلة فإنه جيب قياسها ،جدول الكميات
  .لتية ألغراض التوثيق فقط وليس ألغراض الدفع اإلسفجيب قياس طبقة اللصق ،الكميات

 املستخدمة من قبل اإلسفلتيةن مواد احلشوة املعدنية واملواد الكيماوية املضافة واحملسنات إ
 اخلرسانة اإلسفلتية،على بند طبقة تعترب حمملة  (JMF) العمل خلطة متطلبات صيغة الستيفاءاملقاول 
 يفة  مدرجتكونذلك وخالف املواصفات اخلاصة  نصتمل ما قياسها ألغراض التوثيق فقط وجيب 

 وعندما تكون هذه البنود مدرجة بصورة منفصلة فإنه جيب قياسها ، كبنود منفصلةجدول الكميات
 كما هو حمدد يف املواصفات اخلاصة وكما هي مدرجة يف جدول ، أو الطنكيلوغرامالباللتر أو 
  .الكميات

  :دفع  ال١٠- ٥- ٨

 أعاله كما ورد بسعر الوحدة املعدل للمتر املكعب، مقاساً الوحدة يف العقد أويتم الدفع بسعر 
  .املدرجة يف جدول الكميات طبقات األساس والسطح العليا املكونة من اخلرسانة اإلسفلتيةل

 عن تأمني األيدي العاملة واملواد واملعدات  تاماًوجيب أن تكون هذه األسعار والدفعات تعويضاً
 كما هو حمدد اإلسفلتيةمجيع البنود األخرى الالزمة لتنفيذ مجيع أعمال الرصف باخلرسانة واألدوات و

  ).٧- ٥-٨( ويتم الدفع مبوجب البند املبني يف اجلدول ،يف هذه املواصفات العامة
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