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  القسم الثالث عشر

  أعمال الرصف يف املناطق النائية
 

  :امـع  ١-١٣

القسم تنفيذ الرصف اإلسفليت باستعمال املواد املتوفرة حملياً بعد خلطها باإلسـفلت       هذا   يشمل
ئية أو املناطق ذات األحجام املروريـة       السائل أو املستحلب اإلسفليت يف مناطق التجمعات السكنية النا        

املنخفضة على أسطح معدة إعداداً جيداً حسب املواصفات الواردة يف القسـم السـادس مـن هـذه                  
 وتشمل هذه األعمال الرصف يف املوقع باخللط اإلسفليت على البـارد وعلـى السـاخن                ،املواصفات

  .والرصف باملاكدام اإلسفليت

  :ط اإلسفليت على الباردالرصف يف املوقع باخلل  ٢-١٣

  :وصف العمل  ١-٢-١٣

 إنشاء طبقة من خليط الركام أو التربة حسب املواد املتوفرة واإلسـفلت             يتألف هذا العمل من   
يف ) اجلريدر(يف املوقع بواسطة خالطات متنقلة أو بواسطة معدة التسوية          أو اإلسفلت املستحلب    السائل  

 ، على سطح جمهـز    ليطيبة من اإلسفلت السائل، مث دك اخل      ملواد املذ املوقع وفرد اخلليط، وتقليبه لتطاير ا     
واملواصفات اخلاصة ولتعليمـات     العامة    هلذه املواصفات  وفقاً ما هو مبني على املخططات، أو      حسب
  .املهندس

  :وادـ امل ٢-٢-١٣

بـات  جيب أن تكون من اإلسفلت السائل أو اإلسفلت املستحلب وأن حتقـق متطل            : املادة اإلسفلتية 
  . من هذه املواصفات العامة)٧-٢-٧( إىل )٢-٢-٧(النوعية الواردة يف اجلداول 

جيب أن يكون من أفضل املواد املتوفرة يف املوقع على أال تقل مواصفاته عن متطلبات               : أو التربة  الركام
خـل  ، وأال تقل نسبة املار من املن      )٦(  ستة عن) PI(وأال يزيد مؤشر اللدونة     ) A-3(تصنيف آشتو   

 .باملائة من الوزن اإلمجايل للتربة أو للركام) ٢٥( عن مخسة وعشرين )٢٠٠(رقم 
  :متطلبات خلطة الرصف يف املوقع باخللط على البارد  ٣-٢-١٣

جيب على املقاول قبل البدء بالعمل، تقدمي تقرير فين حيدد نوع ومصادر ونسب خلط املـواد                
  .قتهوطريقة التنفيذ املقترحة للمهندس ألخذ مواف
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  :املعدات  ٤-٢-١٣

 العمل ضمن الفترة إلجنازعلى املقاول تقدمي النوع الصحيح من املعدات وباألعداد الكافية  جيب
 على أن تشمل املعـدات    لربنامج العمل الذي وضعه املقاول ووافق عليه املهندس        احملددة يف العقد وطبقاً   

  :التالية

  .قع الرصفشاحنات لنقل اخلليط من موقع اخللط إىل مو -١

 .معدات وأدوات خلط وفرد اخللطة اإلسفلتية -٢

 .مداحل ذات وزن مناسب للحصول على درجة الدك املطلوبة -٣

  :اإلنشاء  ٥-٢-١٣

  :إعداد سطح الطريق  ١-٥-٢-١٣

قبل البدء بنقل اخلليط إىل الطريق، جيب أن يكون سطح الطريق ثابتاً ومستوياً ومطابقاً للميول               
ت اخلاصـة   ة وحمققاً ملتطلبات الدك ومنفذاً وفق املواصفات الفنية الواردة يف املواصـفا           الطولية والعرضي 

 كما جيب حتديد املناسيب باستعمال األوتاد عند اسـتعمال معـدة التسـوية              وهذه املواصفات العامة،  
  .يف التنفيذ) اجلريدر(

  :خلط التربة واإلسفلت والدك  ٢-٥-٢-١٣

، ميكن تشوين املواد الترابية على سطح الطريق وتشكيلها         )ريدراجل(عند استخدام معدة التسوية     
يف أكوام طولية أو فردها على سطح الطريق مث إضافة املادة اإلسفلتية بالنسبة احملددة، مث اخللط والتقليب                 

وجيب االستمرار يف تقليب اخلليط حىت تتطاير املواد    ،ر ليتم احلصول على خليط متجانس     بواسطة اجلريد 
وميكن إجراء عملية اخللط يف مواقع خمصصة خارج الطريق ونقل           ،يبة عند استخدام اإلسفلت السائل    املذ

  .اخلليط وفرده بالطريقة العادية إما بواسطة الفرادة أو اجلريدر

جيب أن تتم عملية الدك بواسطة املداحل املناسبة للحصول على السمك والكثافـة املطلوبـة               
  .ة ووثائق العقداملوضحة يف املواصفات اخلاص

  :عزل الطريق بطبقة دهان إسفلتية  ٣-٥-٢-١٣

عندما تنص املواصفات اخلاصة على عزل سطح الطبقة اإلسفلتية املنفذة بغشاء إسفليت، جيب أن        
 يف عملية اخللط مبعدل واحـد       ستخدمأيرش سطح الطريق املدكوك بطبقة من اإلسفلت السائل الذي          

 وذلك بعد أن تنضج املادة      ، ما هو منصوص عليه يف املواصفات اخلاصة        للمتر املربع، أو حسب    ليتر) ١(
  ).النضج هو تطاير املياه من املستحلب اإلسفليت واملواد املذيبة من اإلسفلت السائل(اإلسفلتية 
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  :اإلاء  ٤-٥-٢-١٣

 ويتم قياس استواء السطح بواسطة قدة استقامة        ،جيب أن يكون السطح مستوياً بشكل مقبول      
 ويسمح بفرق يف املناسيب بسـطح       ،أمتار لتحديد اهلبوطات واالرتفاعات يف السطح     ) ٣(ثالثة   بطول

ملليمتـرات  ) ١٠(ات لكل ثالثة أمتار يف االجتاه الطويل وبعشرة         ميليمتر) ٦(ستة   عنال يزيد   الطريق  
  .دود وجيب على املقاول عالج األجزاء اليت يكون ا فروق أكرب من هذه احل،باالجتاه العرضي

  :ركة املرورالتحكم حب  ٦-٢-١٣

من أثنـاء عبـور     آحركة املرور بشكل    للتحكم يف   جيب على املقاول اختاذ اإلجراءات الفعالة       
  .طبقة الرصف باخللط على البارد يف املوقعمناطق عمليات إنشاء 

  :قبول األعمال  ٧-٢-١٣

ليت على البـارد بالقيـام   جيب على املقاول ضبط جودة أعمال الرصف يف املوقع باخللط اإلسف          
بكافة اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمـال املنفـذة              
  .ملتطلبات اجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى

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

ك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر مـن هـذه            والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه وذل       
  .املواصفات العامة، ما مل حتدد املواصفات ووثائق العقد األخرى اخلاصة خالف ذلك

  : اجلودةضبط  ١-٧-٢-١٣

جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               
أعمـال   على   االختبارات ينفذ احلد األدىن من      أنعلى املقاول   جيب   و ،بيانات اجلودة للخواص احلرجة   

جيـب   ،)١-٢-١٣(كما هو موضح يف اجلدول رقم        ،الرصف يف املوقع باخللط اإلسفليت على البارد      
على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيب على املقاول تطبيق مجيع                

  . من هذه املواصفات العامة)١-١-١٧(لبند البنود الواردة يف ا

  : اجلودةالتأكد من  ٢-٧-٢-١٣

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                
وفحص العمل املنفذ  إشرافها املباشر باختبار مواد أعمال الرصف يف املوقع باخللط اإلسفليت على البارد

  . من هذا البند)١-٧-٢-١٣( فقرةاً لبنود ضبط اجلودة احملددة يف الطبق
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  ٤٤٠               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :القياس  ٨-٢-١٣

يتم قياس خلطة الرصف يف املوقع باخللط على البارد باملتر املربع من العمـل املنفـذ حسـب                  
  .متطلبات هذا الفصل من هذه املواصفات العامة

  يف املوقع باخللط على الباردالرصفإجراءات ضبط اجلودة ألعمال ): ١-٢- ١٣(رقم اجلدول 

  طريقة الفحص اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

املادة اإلسفلتية 
اإلسفلت السائل أو (

  )املستحلب اإلسفليت

اختبارات 
 متطلبات النوعية

شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما 
  .تغري املصدر

 ٢-٢-٧جلداول رقم ا
املواد  ٧-٢-٧إىل اجلدول 

  األولية
  التربة

اختبارات 
 متطلبات النوعية

  املصدر
اختبارات عند بداية التوريد ) ٣(ثالثة 

  .وكلما تغري املصدر
  متطلبات البند

٢-٢-١٣ 

أثناء 
 االستعمال

  متطلبات اخللطة
  مدةعتامل

 اختبار لكل يوم عمل  املوقع  -
متطلبات اخللطة 

  املعتمدة

 اإلاء
بعاد واملناسيب قياس األ

  وامليول واالستواء
قياسات مساحية 
 وباستخدام القدة

  املوقع

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

 أكثر وقياس االستواء بالقدة بني املقاطع

تطلبات الواردة يف امل
  فقرةوثائق العقد وال

٤- ٥-٢-١٣  

  

  :فعالد  ٩-٢-١٣

 كما ورد اً، مقاساملربعبسعر الوحدة املعدل للمتر  يتم الدفع بسعر الوحدة يف العقد أوجيب أن 
  .أعاله
 عن تأمني األيدي العاملة واملـواد واملعـدات         اً تام اًجيب أن تكون هذه األسعار والدفعات تعويض      كما  

طة التربة املختارة مع اإلسـفلت      خبلواألدوات ومجيع البنود األخرى الالزمة لتنفيذ مجيع أعمال الرصف          
، ويتم الدفع مبوجب بند العمل املبني يف اجلـدول           كما هو حمدد يف هذه املواصفات العامة       ،على البارد 

)٢-٢-١٣(.  

  
 الرصف يف املوقع باخللط على الباردجدول كميات بنود أعمال ): ٢-٢- ١٣(رقم اجلدول 

   القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند
  متر مربع  خبلطة التربة املختارة مع اإلسفلت على البارد الرصف  ١-٢-١٣
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  ٤٤١               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :الرصف يف املوقع باخللط اإلسفليت على الساخن  ٣-١٣

  :وصف العمل  ١-٣-١٣

 إنشاء طبقة من خليط التربة واإلسفلت الصـلب يف املوقـع بواسـطة              يتألف هذا العمل من   
 ما هو مبني على املخططات، أو  حسب،ز على سطح جمهخالطات متنقلة يف املوقع وفرد اخلليط، ودكه

  .واملواصفات اخلاصة ولتعليمات املهندس العامة وفقا هلذه املواصفات

  :وادـ امل ٢-٣-١٣

 حبيـث يتوافـق مـع       ٦٠/٧٠جيب أن تكون من اإلسفلت الصلب من صنف الغرز          : املادة اإلسفلتية 
 وعند استخدام احملسنات    ،العامة من هذه املواصفات     )١-٢-٧(متطلبات النوعية الواردة يف اجلدول      

 مـن هـذه     )٤-٢-٧(، جيب أن حتقق متطلبات النوعية الواردة يف البنـد           )مثل مضادات التقشر  (
  .املواصفات العامة

جيب أن يكون من أفضل املواد املتوفرة يف املوقع على أال يقل مواصفاته عن متطلبات               : أو التربة  الركام
، وأال تقل نسبة املار من املنخل رقم     )٦(  ستة عن) PI( اللدونة   وأال يزيد مؤشر  ) A-3(تصنيف آشتو   

 .باملائة من الوزن اإلمجايل للتربة أو للركام) ٢٥( عن مخسة وعشرين )٢٠٠(
عند احلاجة الستعمال مادة حشو معدنية بغرض تثبيت املادة اإلسفلتية ومنعها من            : مادة احلشو املعدنية  

 .من هذه املواصفات العامة )٤-٣-٧(وعية الواردة يف البند التسرب، جيب أن حتقق متطلبات الن
  :متطلبات خلطة الرصف يف املوقع باخللط على الساخن  ٣-٣-١٣

جيب على املقاول قبل البدء بالعمل، تقدمي تقرير فين حيدد نوع ومصادر ونسب خلط املـواد                
  .وطريقة التنفيذ املقترحة للمهندس ألخذ موافقته

  :املعدات  ٤-٣-١٣

 العمل ضمن الفترة إلجنازعلى املقاول تقدمي النوع الصحيح من املعدات وباألعداد الكافية  جيب
 على أن تشمل املعـدات    لربنامج العمل الذي وضعه املقاول ووافق عليه املهندس        احملددة يف العقد وطبقاً   

  . من هذه املواصفات العامة)٤-٢-١٣(املبينة يف البند رقم 

  :اإلنشاء  ٥-٣-١٣

  :جتهيز سطح الطريق  ١-٥-٣-١٣

قبل البدء بنقل اخلليط إىل الطريق، جيب أن يكون سطح الطريق ثابتاً ومستوياً ومطابقاً للميول               
 كما جيب حتديد املناسيب باستعمال األوتاد عنـد اسـتعمال           ،الطولية والعرضية وحمققاً ملتطلبات الدك    

  .يف التنفيذ) اجلريدر(معدة التسوية 
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  ٤٤٢               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  : التربة واإلسفلتخلط  ٢-٥-٣-١٣

جيب جتفيف وتسخني التربة املختارة وكذلك اإلسفلت الصلب قبل عملية اخللط يف خالطـة              
 كما جيب أن يستمر خلط التربـة املختـارة مـع            ،حقلية متنقلة قادرة على تسخني التربة واإلسفلت      

  .اإلسفلت الصلب حىت تصبح مجيع حبيبات التربة مغطاة باإلسفلت بشكل كامل

  :نقل اخلليط وفرده ودكه  ٣-٥-٣-١٣

 وجيب أن يكون صندوق السـيارة       ،يتم إفراغ اخلليط يف سيارات النقل ذات الصناديق القالبة        
 وإذا تعـذر فـرد اخللـيط        ، مث تفرغ احلمولة يف الفرادة مباشرة      الياً من املواد الغريبة والغبار،    نظيفاً وخ 

  ).اجلريدر( ويفرد بواسطة معدة التسوية بواسطة ماكينة الفرد، يفرغ اخلليط على السطح مباشرة

يتم الدك املبدئي مباشرة بعد فرد اخلليط، بواسطة مداحل معدنية، ويسـتمر الـدك بواسـطة        
  .املداحل املعدنية واملطاطية حىت يتم التأكد من احلصول على الكثافة املطلوبة

  :اإلاء  ٤-٥-٣-١٣

 ويتم قياس استواء السطح بواسـطة    ،قبولجيب أن يكون سطح الطبقة املنفذة مستوياً بشكل م        
ويسـمح بفـرق يف     ،  أمتار لتحديد اهلبوطات واالرتفاعات يف السـطح      ) ٣ (ثالثةقدة استقامة بطول    

) ١٠( لكل ثالثة أمتار يف االجتاه الطويل وعشـرة          اتميليمتر) ٦(املناسيب بسطح الطريق مقداره ستة      
 األجزاء اليت يكون ا فروق أكرب مـن هـذه           إصالح وجيب على املقاول     ،ملليمترات باالجتاه العرضي  

  .احلدود

  :ركة املرورالتحكم حب  ٦-٣-١٣

حركة املرور بشكل مأمون أثناء عبـور       للتحكم يف   جيب على املقاول اختاذ اإلجراءات الفعالة       
  .طبقة الرصف باخللط يف املوقع على الساخنمناطق عمليات إنشاء 

  :قبول األعمال  ٧-٣-١٣

ملقاول ضبط جودة أعمال الرصف يف املوقع باخللط على الساخن بالقيـام بكافـة              جيب على ا  
اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبـات             

  .اجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى

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

 التنفيـذ   تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى             
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  ٤٤٣               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

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

  : اجلودةضبط  ١-٧-٣-١٣

ليل النتـائج ورسـم     جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحت          
 أعمـال    على االختبارات ينفذ احلد األدىن من      أنعلى املقاول    وجيب   ،بيانات اجلودة للخواص احلرجة   

  .)١-٣-١٣(كما هو موضح يف اجلدول رقم  ،الرصف يف املوقع باخللط اإلسفليت على الساخن

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

  : اجلودةالتأكد من  ٢-٧-٣-١٣

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                
وفحص العمل املنفذ لبنـود      اخللط على الساخن  إشرافها املباشر باختبار مواد أعمال الرصف يف املوقع ب        

  . من هذا البند)١-٧-٣-١٣( الفقرةضبط اجلودة احملددة يف 

  :القياس  ٨-٣-١٣

يتم قياس خلطة الرصف يف املوقع باخللط على الساخن ألغراض الدفع باملتر املربع من العمـل                
د املخططات واملواصـفات    املنفذ حسب متطلبات هذا الفصل من هذه املواصفات العامة وضمن حدو          

  .اخلاصة فقط
  

 الرصف يف املوقع باخللط اإلسفليت على الساخنإجراءات ضبط اجلودة ألعمال ): ١-٣-١٣(رقم اجلدول 

  طريقة الفحص اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 تطلبات النوعيةاملاختبارات   املادة اإلسفلتية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما 

  .تغري املصدر
 ١-٢-٧اجلدول رقم 

املواد 
  األولية

 اختبارات املتطلبات النوعية  التربة
  املصدر

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

  متطلبات البند
٢-٣-١٣ 

أثناء 
 االستعمال

متطلبات اخللطة 
  املعتمدة

 اختبار لكل يوم عمل  املوقع  اختبارات اخللطة املعتمدة
متطلبات اخللطة 

  املعتمدة

 اإلاء
قياس األبعاد 

واملناسيب وامليول 
  واالستواء

قياسات مساحية 
  وباستخدام القدة

  يف املوقع
قياس مقاطع عرضية كل مخسة وعشرين 

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

تطلبات الواردة يف امل
  الفقرة و العقدوثائق
٤- ٥-٣-١٣  
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  ٤٤٤               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :عـالدف  ٩-٣-١٣

 كما ورد اً، مقاساملربعبسعر الوحدة املعدل للمتر  يتم الدفع بسعر الوحدة يف العقد أوجيب أن 
 عن تأمني األيدي العاملة واملواد واملعـدات         تاماً جيب أن تكون هذه األسعار والدفعات تعويضاً       ،أعاله

خبلطة املواد املختارة مع اإلسـفلت      لالزمة لتنفيذ مجيع أعمال الرصف      واألدوات ومجيع البنود األخرى ا    
-٣-١٣(يكون الدفع حسب اجلدول      و  كما هو حمدد يف هذه املواصفات العامة       ،الصلب على الساخن  

٢(.  
 الرصف يف املوقع باخللط على الساخن بنود أعمال جدول كميات: )٢-٣- ١٣(رقم اجلدول 

  ياس القوحدة  نوع العمل  رقم البند
  متر مربع   التربة املختارة مع اإلسفلت على الساخنخبلطالرصف  ١-٣-١٣

  

  )Asphalt Macadam: (إلسفليتاملاكدام ا  ٤-١٣

 :وصف العمل  ١-٤-١٣

إنشاء طبقة من املاكدام املشرب بالرابط اإلسفليت وذلك بفرد طبقة مـن            يتألف هذا العمل من     
حادة الزوايا فوق سطح جمهز وتسوية هذه الطبقة ودكهـا، مث           املكسرة كبرية املقاس    ) الركام(احلجارة  

 الفراغات السطحية بفرد طبقة مـن       ئلرش، مث مل  ل  حرارة مناسبة   حىت درجة  املسخنرشها باإلسفلت   
الركام حاد الزوايا ذي املقاسات الصغرية ودكها جيداً للحصول على سطح ميكن استخدامه من قبـل                

  .املركبات
يف املناطق اليت تتوفر فيها كميات كافية من احلجارة املكسرة غري أنه ال             تستخدم هذه الطريقة    

ميكن توفري خلطات إسفلتية حارة، إما لبعد منطقة اإلنشاء عن اخلالطات املركزية احلارة أو لصغر حجم   
  .املشروع املنفذ يف املناطق والتجمعات القروية النائية

  :وادـامل  ٢-٤-١٣

ما مل تنص وثائق العقد على خالف ذلك، أن تكون من اإلسفلت الصلب من              جيب،  : املادة اإلسفلتية 
أو من اإلسـفلت    ) MC (التطاير أو من اإلسفلت السائل من الصنف متوسط         ٦٠/٧٠صنف الغرز   

 من هذه   )٢-٧(حبيث يتوافق مع متطلبات النوعية الواردة يف الفصل         ) RS(املستحلب سريع الشك    
 معدالت رش املادة اإلسـفلتية      )١-٤-٨(  و )١-٣-٨(م  والن رق وضح اجلد ي و ،واصفات العامة امل

بالنسبة لإلسفلت الصلب وكمية اإلسفلت املتبقية بعد التطاير والنضج لإلسفلت السائل واإلسفلت            
  .املستحلب
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  ٤٤٥               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

جيب أن يكون من حجارة نظيفة ومتينة وحادة الزوايا ومتجانسة التركيب واخلصائص وخالية             : الركام
 عنلة للتفكك أو التحلل، كما جيب أال تزيد نسبة التآكل حسب اختبار لوس أجنلوس               من املواد القاب  

 وجيب أن يكون تدرج الركام ذو املقاسات الكبرية والصغرية يف احلدود املبينة يف اجلداول من                ،٪٤٥
  .)٣-٤-١٣( إىل رقم )١-٤-١٣(رقم 

  :املعدات  ٣-٤-١٣

 العمل  إلجنازد الكافية من مجيع املعدات الالزمة        النوع الصحيح واألعدا   توفريجيب على املقاول    
وجيب أن   ، العمل الذي وضعه املقاول ووافق عليه املهندس       جلربنام ضمن الفترة احملددة يف العقد وطبقاً     

  :ما يلي املعدات تشمل

 .شاحنات وقالبات لنقل احلجارة -١
 . توزيع احلجارةفرادات -٢
 .ن ط١٠مداحل معدنية ال يقل وزا عن  -٣
  .أجهزة تسخني اإلسفلت -٤
 . رشاشات اإلسفلت الساخن من النوع اآليل ذات الضغط-٥
 . مكانس آلية أو ضاغطات هوائية-٦
  . عدد يدوية مثل املكانس والكريكات وغريها-٧

  

  ملم ١٠٠- ٩٠عندما يكون مسك الطبقة تدرج احلجارة اخلشنة والناعمة ): ١-٤- ١٣(اجلدول رقم 

  مقاس املنخل  املئوية للمار من املنخلالنسبة 
  احلجارة الناعمة  احلجارة اخلشنة

  - ١٠٠ ) بوصة٣ ( ملم٧٧
  -  ١٠٠-٩٠ ) بوصة٢,٥(ملم٦٣,٥
  -  ٧٠–٣٥ ) بوصة٢(ملم٥٠,٨
  -  ١٥–صفر ) بوصة١,٥(ملم٣٨

  ١٠٠ - ) بوصة١(ملم٢٥,٤
  ١٠٠ - ٩٠  ٥-صفر ) بوصة٣/٤(ملم١٩
  - - ) بوصة١/٢(ملم١٢,٥
  ٥٥ - ٢٠ - ) بوصة٣/٨(ملم٩,٧

  ١٠ - صفر  - )٤رقم(لم م٤,٧٥
  ٥ - صفر  - )٨رقم(ملم٢,٣٦

  ٨,٠ – ٥,٥ )متر مربع/لتر(معدل رش اإلسفلت
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  ٤٤٦               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

   ملم٧٠-٥٠ما يكون مسك الطبقة من تدرج طبقة احلجارة اخلشنة والناعمة عند): ٢-٤- ١٣(اجلدول رقم 

  ن املنخلالنسبة املئوية للمار م
  مقاس املنخل

  احلجارة الناعمة  احلجارة اخلشنة
  -  ١٠٠  ) بوصة٢,٥(ملم  ٦٣,٥

  -  ١٠٠ - ٩٥  ) بوصة٢(ملم  ٥٠,٨

  -  ٧٠ - ٣٥  ) بوصة١,٥(ملم  ٣٨

  ١٠٠  ١٥ - صفر   ) بوصة١(ملم  ٢٥,٤

  ١٠٠ - ٩٠  -  ) بوصة٣/٤(ملم  ١٩

  -  ٥ - صفر   ) بوصة١/٢(ملم  ١٢,٥

  ٥٥ - ٢٠  -  ) بوصة٣/٨(ملم  ٩,٧

  ١٠ - صفر   -  )٤رقم (لم  م٤,٧٥

  ٥ - صفر   -  )٨رقم (ملم  ٢,٣٦

 ٧ -  ٤,٥ )متر مربع/لتر(معدل رش اإلسفلت 
 

  

   ملم٥٠- ٤٠ندما يكون مسك الطبقة تدرج احلجارة اخلشنة والناعمة ع): ٣-٤- ١٣(اجلدول رقم 

  النسبة املئوية للمار من املنخل
  مقاس املنخل

  احلجارة الناعمة  احلجارة اخلشنة
  -  ١٠٠  ) بوصة٢(ملم  ٥٠,٨

  -  ١٠٠ - ٩٠  ) بوصة١,٥(ملم  ٣٨

  -  ٥٥ - ٢٠  ) بوصة١(ملم  ٢٥,٤

  ١٠٠  ١٥ - صفر   ) بوصة٣/٤(ملم  ١٩

  ١٠٠ - ٩٠  -  ) بوصة١/٢(ملم  ١٢,٥

  ٧٥ - ٤٠  ٥ - صفر   ) بوصة٣/٨(ملم  ٩,٧

  ٢٥ -  ٥  -  )٤رقم (لم  م٤,٧٥

  ١٠ - صفر   -  )٨رقم (ملم  ٢,٣٦

  ٥ - صفر   -  )١٦رقم (ملم  ١,١٨

 ٦ -  ٣,٥ )متر مربع/لتر(معدل رش اإلسفلت 
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  ٤٤٧               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :اإلنشاء  ٤-٤-١٣

قبل البدء بنقل اخلليط إىل الطريق، جيب أن يكون سطح الطريق ثابتاً ومستوياً ومطابقاً للميول               
كما جيب حتديد مناسيب طبقة القاعدة باستعمال األوتاد عند          ،الطولية والعرضية وحمققاً ملتطلبات الدك    

  : ويتم التنفيذ حسب اخلطوات التالية،)اجلريدر(عمال معدة التسوية است

لسطح اهز باملوزعات اآللية  يتم نقل احلجارة اخلشنة من مصادرها يف شاحنات، ويتم فردها على ا            -١
 وجيب أن يكون الفرد منتظماً وبدون انفصال يف مقاسات احلجارة وأن يكون             ،بالطرق اليدوية أو  

 .يف املواصفات اخلاصةبالسمك املقرر 

جيب دك طبقة احلجارة املفرودة على السطح باستخدام مداحل حديدية، وجيب أن يكون الـدك                -٢
 وجيب االستمرار يف الدك حىت يكون       ،باالجتاه الطويل مبتدئاً من احلواف ومتجهاً حنو حمور الطريق        

 .وزعة توزيعاً منتظماً يف السطحالسطح مستوياً وخالياً من التموجات وحمتوياً على فراغات قليلة م

 وأال تقل درجة حرارة اهلـواء       ،جيب أن تكون طبقة احلجارة اخلشنة جافة متاماً بكامل مسك الطبقة           -٣
 بعدها يتم تسخني اإلسفلت يف السخانات اخلاصة، مث يـتم           ،درجة مئوية ) ١٥ (ةعن مخس عشر  

يث يتم رش طبقة واحدة علـى       رشه على طبقة احلجارة املدكوكة بواسطة موزعات اإلسفلت حب        
 .سطح الطريق

بعد رش اإلسفلت الساخن مباشرة وقبل اخنفاض درجة حرارته، يتم فـرد طبقـة مـن الركـام                   -٤
 الفراغات املوجودة يف الطبقة السابقة، مث يتم دك هـذه الطبقـة             ملئالناعمة من أجل    ) احلجارة(

ة الدك حىت متأل الفراغـات جيـداً         وتستمر عملي  ،ذات إطارات معدنية ومطاطية   مداحل  بواسطة  
 .وحىت يصبح السطح صلباً ومستوياً ومتماسكاً

عندما تنص املواصفات اخلاصة على عزل السطح بغشاء إسفليت، جيب أن يرش سطح الطريـق               
 للمتر املربع، أو حسب ما هو منصوص عليه         ليتر) ١(دل واحد   املدكوك بطبقة من اإلسفلت السائل مبع     

  .اصةيف املواصفات اخل

  :اإلاء  ٥-٤-١٣

 ويتم قياس استواء السطح بواسطة قدة استقامة        ،جيب أن يكون السطح مستوياً بشكل مقبول      
 ويسمح بفرق يف املناسيب بسـطح       ،أمتار لتحديد اهلبوطات واالرتفاعات يف السطح     ) ٣ (ثالثةبطول  
ملليمتـرات  ) ١٠(يل وعشـرة   لكل ثالثة أمتار يف االجتاه الطو  اتميليمتر) ٦( ستة   نال يزيد ع  الطريق  

  . األجزاء اليت يكون ا فروق أكرب من هذه احلدودإصالح وجيب على املقاول ،باالجتاه العرضي
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  ٤٤٨               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  :قبول األعمال  ٦-٤-١٣

جيب على املقاول ضبط جودة طبقة املاكدام بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيـق              
 واألعمال املنفذة ملتطلبات اجلودة املنصوص عليهـا يف هـذه           املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة    

  .املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى

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

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

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

  : اجلودةضبط  ١-٦-٤-١٣

جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               
 طبقـة    علـى  االختبارات ينفذ احلد األدىن من      أنعلى املقاول    وجيب   ،بيانات اجلودة للخواص احلرجة   

  .)٤-٤-١٣( رقم املاكدام اإلسفليت كما هو موضح يف اجلدول

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

  

  اإلسفليتطبقة املاكداملإجراءات ضبط اجلودة ): ٤-٤- ١٣(رقم اجلدول 

  طريقة الفحص اخلصائص العمل
موقع أخذ 

 اتالعين
 املتطلبات تكرار أخذ العينات

  املادة اإلسفلتية
اختبارات متطلبات 

 النوعية
شهادة املطابقة عند بداية التوريد وكلما 

  .تغري املصدر

متطلبات املواد 
اإلسفلتية يف الفصل 

٢- ٧ 
 املواد األولية

  الركام
اختبارات متطلبات 
 النوعية والتدرج

  املصدر
ة التوريد اختبارات عند بداي) ٣(ثالثة 

  .وكلما تغري املصدر

  اجلداول
  ١-٤- ١٣من 
 ٣- ٤- ١٣إىل 

 اإلاء
قياس األبعاد 

واملناسيب وامليول 
  واالستواء

قياسات مساحية 
  وباستخدام القدة

  املوقع
قياس مقاطع عرضية كل مخسة وعشرين 

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

تطلبات الواردة يف امل
وثائق العقد والبند 

٥-٤-١٣  
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  ٤٤٩               اململكة العربية السعودية–القروية وزارة الشئون البلدية و

  : اجلودةالتأكد من  ٢-٦-٤-١٣

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                
إشرافها املباشر باختبار مواد أعمال املاكدام اإلسفليت وفحص العمل املنفذ لبنود ضبط اجلودة احملددة يف               

  . من هذا البند)١-٦-٤-١٣( الفقرة

  :القياس  ٧-٤-١٣

يتم قياس طبقة املاكدام اإلسفليت باملتر املربع من العمل املنفذ واملقبول حسب متطلبات هـذا               
  .الفصل من هذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة واملخططات

  :الدفع  ٨-٤-١٣

 كما ورد ، مقاساًاملربعل للمتر بسعر الوحدة املعد يتم الدفع بسعر الوحدة يف العقد أوجيب أن 
  .أعاله

 عن تأمني األيدي العاملة واملواد واملعدات واألدوات         تاماً جيب أن تكون هذه األسعار والدفعات تعويضاً      
كما هو حمـدد يف      ، بطريقة املاكدام اإلسفليت   ومجيع البنود األخرى الالزمة لتنفيذ مجيع أعمال الرصف       

  .)٥-٤-١٣(  رقملدفع مبوجب بند العمل املبني يف اجلدول، ويتم اهذه املواصفات العامة

 
  اإلسفليتطبقة املاكدام بنود أعمال جدول الكميات: )٥-٤- ١٣(رقم اجلدول 

  القياسوحدة  نوع العمل  رقم البند

  متر مربع   بطريقة املاكدام اإلسفليتالرصف  ١-٤-١٣
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