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 الفصل االول  

 االعمال الترابية
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   ؟ الطرق بإنشاءالخاصة  الترابية اإلعمالما هي المواصفات المعتمدة عند تنفيذ 
 

فللا تلاللمتم الل ا تا رللدت تلروت للدده تل للدتم  الل  تل ا لل  و  , تلروللموالكللم روللموا روت للدده  اللتتلد تلر لمخللده وتلر للللده للل ل  
 . ( R5) ضر  تلد م  8999و اتاال  د لادا  8913تلادر  لملمم وتلجسوم لادا 

 
 ؟الطرق  إنشاءيتعامل معها المهندس موقعيا عند  إنالطبقات الترابية التي يمكن  أنواعما هي 

 
 : ر  تللخقده تل متخا  تلر  مد  فا تلروت دده ولا  أنوتاا ادرم تلر نتس روقااد رع ثالث  

 ( .  N.G) تللخااا   تألمضلخق   -8
 ( .  Embankment) الرال اده تل متخا  لخقده ت -2
 ( .  Subgrade) تللخق  تل متخا  تلن د ا   -3
 

 تلل    تم    تللخق  تلن د ا                                                         
                                                                                                                                                                                                        

 تالرال اده تل متخا                                                 
            

   تالمض تللخااا                                     
                   ( ر لل اوضح تللخقده تل متخا )                           

 
 الطبيعية ؟ األرض بطبقةالمتعلقة  األعمالالواجب اتخاذها عند تنفيذ  األمورما هي 

 
 : امى تللخق  تل متخا   إجمتءلدتلوتجب  تإلجمتءتهقخم تلرخدوم  خدل اما  تل متخا  وتالرال اده تل متخا  ا لمب خاض 

 .و مفع تلروتت غام تل دلا  وتلاود ش وتلروتت تلاضوا   دمج جسا تللمام  تألمضل سلح قو -8
 خروجبضم  ٪ ر  تلكثدف  تلاظرى تلجدف  تلرا 11 تألقمتللخااا  ل  خح تلكثدف  تلروقاا  تلجدف  امى  تألمضاتم سلح  -2

  .سا  22ولارم   ASTM D1557تلروت د   تو AASHTO T180 تلروت د 
 

 التعامل مع تربة المقالع الترابية المستخدمة في تنفيذ االمالئيات الترابية اذا كانت جافة ؟كيف يتم 
 

ر د فا  ندا  تالرال اده تل متخا  جدف  فدا ل ه تلادل  ا ا فمش تل مخ  تلجدف  امى تت ت كدنه  مخ  تلرقدلع تل متخا  تلرزرع تس  ت
وم  كدفا  ور جدنس  وا ا  وزاع تلملوخ  خ وم  ر جدنس  خدس  تتا تلراتته تللمام خدلسر  تلرلموب ثا ا ا مو د خدلردء خ 

 :تلالزر  ل ل  رثم 
 ( .  discing) تالقمتص تلتت ما   -8
 ( .  horrowing) لماق  تلامث  -2
 ( . blading) لماق  تلقول  -3

subgrade 

3 

2 

1 
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 ؟   يات الترابية لالمستخدمة كأساس للتع( فلتر ) المطلوب اعتمادها لطبقة المواد الحصوية الهندسية المواصفات ما هي 
 

لقلللللت خانللللله تلروت لللللدده تلادلراللللل  تللللللى تركدناللللل  تسللللل  تتا لخقللللل  رللللل  تلرلللللوتت تلا لللللوا   ته تلندد اللللل  رللللل  تلا لللللى تو تلمرلللللم تو 
تلا للللى تلركسللللم تو  مللللال رلللل  للللل ه تلرللللوتت كدسللللدس لم اماللللده تل متخالللل  فللللا تلرنللللدلم تل للللا اكللللو  فا للللد رنسللللوب تلراللللده تلجوفالللل  

االلللث  سلللل  تا للللل ه تلرللللوتت الاقللللد تلرخانلللل  فللللا تلجللللتوم سللللا خااللللث ت   ملللل  تلرللللوتت  اقللللم تلر لمخللللده  33وخسللللر  خاللللتوت اللللد رم د
لقلللللع  للللاوت تلراللللده تلللللى تالامللللى خدل د للللا  تلوللللاما  رلللل   للللالم قوللللل تل مخلللل  تلضللللااد  و للللوال تلللللى تللخقللللده تلقوالللل  ثللللا الللل ا 

  . فمش تلروتت تلا وا  
 
 
 
 
 
 

 وما اهميته ؟ , ( التجانس ) ما المقصود بـ معامل االنتظام 
                                           Cu = D60/ D10: ارك   اماف رادرم تالن ظدا ر  تلاالق  تل دلا  

 :ااث 
Cu  : رادرم تالن ظدا. 

D60  : ر  وز  نرو ج تل مخ   ٪ 03اجا تلد ا  تل ا ارم  الل د . 
D10  : ر  وز  نرو ج تل مخ   ٪ 83اجا تلد ا  تل ا ارم  الل د. 

 : اهمية معامل االنتظام 
تالن ظدا قمام  فد   ل  اوام تلى ت  اجا  فانترد  كو  قار  رادرم, االا فكم  ا  وت  تناتتم رنانا تل وزاع تلاخاخا  -8

 . اخاخده تل مخ  ر قدمخ  وتلاكس خدلاكس 
 . اتات رتى  تمج تل مخ  واسدات امى   ناف تل مخ  خروجب تلنظدا تلروات لم  ناف  -2

ح وتطلب طريق فوق تربة يمكن ان يكون منسوب المياه الجوفية قريب من السطلغرض استخدامها ك يراد انشاء سدة ترابية
 ؟   بين صالحية تلك المواد, من المواد الحصوية المبينة مواصفاتها في الجدول ( فلتر ) فرش طبقة 

 
 5,512 52,,5 5 12,, 15,1 1,,1 52 ( ملم ) حم المنخل 
 2 15 05 05 15 05 155 (  ٪) وزنا  نسبة المار

 : تلام 
 رما  52تلرقدس تالق ى تقم ر   -8
  Cu = D60/ D10=   11.18 = 0.425/ 4.75:     رادرم تالن ظدا -2

 .  83ت   رادرم تالن ظدا تكخم ر  
  ٪ 83تقم ر   ٪ 2= 3,352نسخ  تلردم ر  رن م قادس  -3

 .وخ  ت  كو  تلروتت تلرس  تر  فا لخق  تلدم م  دلا  لالنودء 
 

 المواصفات المتطلبات
 ات تامى 83 ( ٪)  233ردم ر  رن م مقا نسخ  تل

 52 ( رما )  تلرقدس تالق ى
 83تكثم ر   (  ٪)  رادرم تالن ظدا
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بموجب المواصفات العامة موحة لتلك المتطلبات والحدود المسبالتربة المستخدمة في انشاء الطرق ما هي المتطلبات الخاصة 
 ؟  R5للطرق والجسور 

 
لخقده تلرس  تر  فا تنودء خنواا  تل مخ   تل د  رجروا  ر  تلر لمخده (  R5) لقت اتته تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم 

  : لم مخ  ول ه تلر لمخده لا تالرال اده وتللخق  تلن د ا  
 

ت الترابية االمالئيا المتطلبات
Embankment 

الترابية النهائية  الطبقة
Subgrade 

 أتنىات  8.5-  (٪ )  (3سا/ غا)  تلاظرىتلكثدف
 أامىات  83 أامى٪ ات 23 (٪) ( 23:  8) خ  داف تل ت خ   تألرالح

 أامى٪ ات 82  أامى٪ ات 82 ( ٪)نسخ  تلروتت تلاضوا  
 أامى٪ ات  22 أامى٪ ات 53 (٪ )ات تلساول  

 أامى٪ ات  33  أامى٪ ات  52 (٪)تلمتون  رؤوم 

 أتنى٪ ات 5-   ٪ 92انت اتم  (٪) C.B.Rدومنا انسخ  تل ارم تلكدل

 
 

 هي ترددات فحوص المقالع الترابية المستخدمة العمال انشاء الطرق ؟ ما 
 

تنوللدء  ألارللدمقللدلع تل متخالل  تلرسلل  تر  تلداللوص تل د لل  خدلر ألجللمتءلللا  اللتت تلروت للدده تلادرلل  لملللمم وتلجسللوم  للمتتته راللتت  
 : ل ه تلداوص  أجمتءتس مودتا  انت  إلغمتضولك  لند  خاض تلرامورده تل ا ارك  ت   ا رت ر  قخم تلر نتس , تللمم 

  ج لكلمنرلو خوتقلع  آندلدتلداو ده تلرودم تلا د  أجمتء إركدنا تلى  تإلنود ا  وام رق ماده تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخاوث  -8
 . تقم  أا ردانت  غام نوا تل مخ   أو 3ا 8233

 خ  للوص 5/2331/ 1فللا  5292 وللام تل امارللده تل للدتم  الل  تل ا لل  تلادرلل  لملللمم وتلجسللوم خروجللب تلك للدب    تلاللتت  -2
تلداللص لكللم  تلداللوص تلر  خمالل  لرقللدلع تل مخلل  تلرسلل  تر  فللا أارللدم تل اماللده تل متخالل  لروللدماع تللللمم تلللى إركدنالل  أجللمتءتجللمتء 

تل قلواا لم مخل   ر  تل مخل  أو انلت  غالم نلوا تل مخل  خوتقلع ثلالث اانلده واا رلت رالتل د فلا( اوما  تلف ر م ركاب )  3ا 23333
تللخقل  تأل الم   تل ا  س  تا فا لخقده تل اما  ولجراع تلداوص تلرن لوص اما لد فلا تلروت لدده ل ل ه تللخقلده تل متخال  رلد التت

اانلده  خوتقلع ثلالث( اولم  آالف ر لم ركالب )  3ا 83333ااث ال ا فالص تل مخل  خرالتم فالص لكلم (  Subgrade) لملمام
 . واا رت راتل د فا  قواا تل مخ  ولجراع تلداوص تلراتت  ل  ه تللخق  خروجب تلروت دده 
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الترابية بموجب المواصفات  لاألعماالخاصة بنسبة الحدل عند تنفيذ والتردد وما هي المتطلبات , المقصود بنسبة الحدل ما 
   ؟  العامة للطرق والجسور

 
 تلكثدف  تلاظرى تلجدف ) و تلكثدف  تلر  خما  (  3سا /غا Dd  تلكثدف  تلجدف ) لا تلنسخ  خا  تلكثدف  تلروقاا  :  نسبة الحدل

MDD  3سا/ غا)  . 
 Dd  /MDD( = ٪ ) نسخ  تلاتم 

 تألرماكا خروجب تلروت د  اضم  تلر ر  تلكثدف  تلاظرى تلجدف (  تألقمامى )  ٪ 92: نسخ  تلاتم لملخق  تلن د ا   – أوال
AASHTO T180    تو تلروت دASTM D1557  . 

تا ردتت امى تم ددا تللخق  تلراتول  ر  سلح تل اما  تل متخا  وكرد رخا  فا  كو  نسخ  تلاتم : لالرال اده تل متخا   –ثدناد 
 : تلجتوم 

تلراتول  ر  سلح  تم ددا تللخق 
 تل اما  تل متخا 

تلات تالتنى لنسخ  
 (٪ ) تلاتم 

 ,0 م  5اقل من 
 00 م  5اكثر من 

 
وخ متت تكخم اسب لمب  2ا 2333لكم رسدا  ال زات ا   تألقما ا  قواا تللخق  تلراتول  خدجمتء فا د  امى  :تردد الفحص 

 .تلر نتس تلرقاا 
 

 اعتماد طرق الفحص الروتينية للكثافة الموقعية ؟ ما هي طريقة حساب نسبة الحدل ب
   

فا ( Wc)ورا وى تلملوخ  ( Ww)لند  ات  لمم ل اتات تلكثدف  تلجدف  لم مخ  روقااد و  م ص جراا د فا إاجدت تلوز  تلملب 
ا قادس اجا ل ه اان  تل مخ  تلراتول  تلرس  مج  ر  ادم  تلداص فا تلروقع وخارم اسدو  ارم تللخق  تلرلموب فا  د ث

 : خإاتى تللمم تلرندسخ  واسدب تلكثدف  تلجدف  لم مخ  تلراتول  فا تلاقم خدس  تتا تلرادتل  تل دلا ( V)تلادم  
 

γd field= (Ww/V)/ {1+(Wc/100) } 
 

  :ااث
γd =تلكثدف  تلجدف  لم مخ  تلراتول  فا تلروقع. 
Ww =اصوز  اان  تل مخ  تلملخ  تلرس  مج  ر  ادم  تلد. 
Wc = نسخ  تلملوخ  فا تل مخ  تلراتول. 
V =اجا اان  تل مخ  تلرس  مج  ر  ادم  تلداص. 

 : كدآل ا( Relative Compaction)وخدل دلا ارك  اسدب نسخ  تلاتم 
Relative Compaction= γd field/ γd max (lab) ×100 

اما د ر  خماد وخروجب تلروت دده رثم تلروت د  لا تلكثدف  تلاظرى تلجدف  وتل ا  ا تلا وم  γd max (lab) إ ااث 
AASHTO T180) ),(ASTM D1557. ) 
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 ما هي طرق قياس الكثافة الموقعية لمختلف أنواع الترب ؟ 
 

  : لند  رجروا  ر  تللمم تل ا ارك  ر   الل د  اتات تلكثدف  تلروقاا  لر  مف تنوتا تل مب وكرد رخا  فا تلجتوم الاقد 
 

 ا تل مخ نو  تللماق  ه
 تللانا  وتلم و  (  core cutter) تالسلوتن  تلقدلا    -8
 كم أنوتا تل مب (  Sand cone)ر مول تلمرم   -2
 تللانا  وتلم و  (    balloon)   تلخدلو  تلرلدلا   -3
 كم أنوتا تل مب ( Nuclear densometer) تإلوادا تل م    -5

 
 ؟ وما هو سبب ذلك , ٪  155من الحدل اكبر هل يمكن ان تكون نسبة 

 
 ٪ و ل  خسخب تلدمم خا  ظموف تلر  خم و ظموف تلارم فا تلروقع و د   انت 833ارك  ت   كو  نسخ  تلاتم تكخم ر  

 .  ٪ 155ادتاله  ته كددء  ادلا  ولك  قمرد   جدوز نسخ  تلاتم تس  تتا 
 

 الطريقة الذرية ؟ تعيين الرطوبة والكثافة الموقعية باستخدام  آليةما هي 
   

ت  ل ه تللماق   س ارم الاجدت كثدفل  تل مخل  وتلملوخل  تلروقاال  خ لوم  رخدولم  خدلاقلم تو  تلادجل  تللى ت ل  نرلد ج رل  تل مخل  و ل ا 
. و لالم تقلد م اركل  قلمتء  تلكثدفل  وتلملوخل  املى رقالدس رثخله فلا تلج لدز . تلارما  خوضع تلج دز فلا تلركلد  تلرلملوب فا ل  

و اكللس  تألوللا ت  تل مخلل   رلل ص قسللرد رلل  للل ه . تل للا المق للد تلج للدز (  Gamma Rays) كدرللد  أوللا  ا تلارمالل  خدسلل  تتا و لل
وخوتسلل  رقلدااس رثخ ل  (  Geiger- Miller tubes)  أندخالبتلراكوسل  رل   لالم  تألولا  رلم . ثدنال  تللى تلج لدز  تآل لمتلقسلا 

 .  وتلكثدف  تلروقاا  فا  ل  تلركد  را وى تلملوخ  ارك   اتات  فا تلج دز ورناناده رادام   د   خدلج دز
  

 ما هي مزايا و مساوئ الطريقة النووية لفحص الرطوبة والكثافة المختبرية ؟ 
 

  المزايا  –أوال 
 .  قمام تلوقه تلالزا لمداص ر  اوا كدرم تلى تقد م راتوت   -8
 . م ال ا لمب ت   نرد ج ر  تل مخ  تلى تلر  خ -2
 . ا اح تلدم   لداص تل مخ  تل ا  ا و  امى اخاخده كخام   -3
 . تا ردم تل لأ تلند ج ر  أجمتء فاص ر اتت تلارماده  ارنعاقمم أو  -5

 المساوئ  –ثانيا 
 .تا ردم  امض تلادرما  خدلج دز تلى تإلواداده تلنووا  تل لام   -8
 .  تم ددا كمد  تلج دز ول ت ازات ر  كمد  تلداص  -2
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 االمريكية بموجب المواصفة  core cutterبين فيما اذا كانت طريقة فحص الكثافة الموقعية بطريقة االسطوانة القاطعة 
 ASTM D2937  الترب ام ال  أنواعتصلح لكل  . 

 
  كو  قدخم  خانه ت  ل ه تللماق  غام رال ر  لنر ج  تل مخ  تلاضوا  تل ا (ASTM D2937-06) تألرماكا تلروت د  

  متق د تلالنضغدل انت تلنر ج  وك ل  تل مب تللخااا  تل ا  كو   مخ  جتت وتل مب تلراتول  خوكم كخام ااث اكو  ر  تل اب 
خوتسل  تالسلوتن  وك ل  تل مب تل ا  كو  قمام  تلرلدلا  تل ا الارك  خقد  د فا تالسلوتن  انت تلنر ج  وتل مب تل ا  ا و  

كخام  فا  أ لدءرما االا  5,52ااث ت  وجوت تلجزا ده تكخم ر  ( رما 5,52ا ده تكخم ر  تلجز )رقتتم وتضح ر  تلا ى 
وك ل  انت تزتل  تلروتت تل ون   . قادس تلكثدف  تلروقاا  ر   الم تاتتث فمتغده امى لوم جتمت  تالسلوتن   الم ارما  تلتم

 . انت ارما   و اب تلنرو ج تل   ا ا تلا وم اما د ر  تالسلوتن 
 ؟ ASTM D2937 – 06هي مواصفات االسطوانة القاطعة المستخدمة لفحص الكثافة الموقعية للتربة بموجب المواصفة ما 
 

  :رخا تالسلوتن  تلقدلا  وكرد  روت دده ASTM D2937 تألرماكا اتته تلروت د  
  تألخادت – أوال
 :   تل دلا لمرادتلنسخ  تلرسدا  لالسلوتن  تلقدلا  اجب ت   كو  رلدخق   -8

 
Ar=[(De

2-Di
2)/Di

2]×100 
 

  
 . ٪82 -83لالسلوتن  تلرال ر  لمداص  كو   Arااث ت  قار  

Ar-  نسخ  تلرسدا  كنسخ  ر وا . 
De- قلم  دمجا لالسلوتن  تلرس  تر  فا تلداص أق ى . 
Di- تقم قلم تت ما لالسلوتن  تلرس  تر  فا تلداص . 
 . تألاوتمفا أ  ادم ر   3سا 123الاقم ا   اجا تالسلوتن  تلقدلا  اجب ت  -2

 .ثمرده و ته ادف  ادت   اجب ت   كو  تالسلوتن  تلقدلا  سمار  ر  تالل وتءته و دلا  ر  تل –ثدناد 
 

انشاء الطرق ؟ بين نوع التربة المالئمة لكل نوع من  اعمال الحادالت المستخدمة في حدل الترب المستخدمة في أنواعما هي 
   ؟ الحادالت

 . تل مب تل ا ارك  اتل د خدس  تتا  م  تلادتاله  وأنوتاتلادتاله تلرس  تر  فا اتم تل مخ   أنوتاتلجتوم تلرخا  الاقد اخا  
 

   
 
 
 
 
 

 التربة المالئمة نوع الحادلة
 ( . تللانا  ) اتم تل مب تلر ردسك   تلر  مد   خأنوتا دتلغنا  أظالفادتاله 

 . اتم و اتام تل مب تلاخاخا   لا  تلرلد تإللدمته ادتاله  ته
 .اتم تل مب تلاخاخا  وتلا ى وتلاجم تلركسم وتلا ى تل دخل  تلدوال ا  تل قام   تإللدمتهادتاله  ته 
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اركل  ت   ظ للم تكثللم رلل  قرلل  وتاللت  فللا رنانللا تلاالقلل  خللا  تلكثدفلل  تلاظرللى وتلملوخلل  تلرثمللى و د لل  فللا تل للمب تلمرمالل  تلندارلل  

 . uniformly graded fine sands ته تلاخاخده تلر جدنس  
لل ت تلدالص  أجلمتءانلت  تإلنولد ا وث ور  تلجتام خدل كم ت  رثم ل ه تلادل  ظ مه فا ر  خمته تلرمكلز تللولنا لمر  خلمته وتلخال

 .  تلومكدء  آثدمفا رنلق  تلكثخد  تلمرما  تلقماخ  ر   0فا روموا تلرموم تلسماع ل
 

 ما هو الجلمود وما هي مجاالت استخداماته والمواصفات المعتمدة لتقويمه بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور ؟ 
 
 إخادتوخراتم  تل آكم أووظداد تل  وم تل ا  كو  رتوم  ادت  خدام اوترم  تل جوا   أو أجزتءلو  : ( Boulders) الجلمود 

تكثللم ولللا رللدت   للدا اسلل ددت رن للد خاللت  كسللاملد فللا تلرقللدلع لما للوم امللى تل للتمجده تلرلموخلل  لم ملللده تلكونكما اللل   أوسللا  33
 . وتل مسدنا  وغاملد 
  : والتقويممجاالت االستخدام 

ده ل للوفام سللنت للخقللده تللماللم و  و لللد تل اماللده تل متخالل  فللا تلروتقللع تلم للو  وتلروللخا  خدلراللده تل لللا  سلل  تا خللتو  رادلجلل -8
 .  قواا لم تمج  أجمتءواما  فد   ل  ال ا لمب  إنود ا ا اب اتل د وخ  ت فد  تلجمروت الاا خم لخق  

تل كسلا  لجوتنلب تل امالده تل متخال  خلتال رل   ارلدمأتسل  تتا تلجمرلوت فلا  إركدنال خانه تلروت لدده تلادرل  لمللمم وتلجسلوم تللى  -2
رل  تلروت لدده تلادرل  لمللمم  ( B19و  R5) تلراده وفا ل ه تلادل    ضع لر لمخده تلد ما   أروتجلكسم ات   أوتلاجم 
  . تلنوااوتلوز  تلكما و تلوز   تألخادتر  ااث  وتلجسوم

 
 ؟ صهذا الفح أهميةوما , عرف نسبة التحمل الكاليفورني 

 
فلا (  2رملا 8932)تت لم  رسلدا  رقلال  (   piston) نسلخ  تلقلو  تلالزرل  ال  لمتم غللدس :  (CBR)نسبة التحمل الكاليفورني 

تل مخ  تلروضوا  تت م والدء  لدص وخرالتم ثدخله تللى تلقلو  تلالزرل   لا لوم ندلس تال  لمتم فلا تت لم اانل  قادسلا  راتولل  رل  
 .قار   أامىوا ا تس  تتا ( رما  2,3, رما  2,2)ا  اتاتلد انت ت  متم ت  ل ه تلنسخ  ا . رساوم تل  م 

  
 
 

 :  CBRفحص الـ  أهمية
 . خات تنضغدل د ر  خماد  لألثقدمرامف   ارم تل مخ   -8
 .   subgrade اتات سر  لخقده تل خمال لملمم وتلرلدمته فوم لخق  تلل  -2
 أوتلداضللدنده  أو تإلرلللدمتللماللم خدلرللدء تلنللد ج الل   أسللدسقللده  مخلل  رامفلل  رقللتتم فقللتت  قللو   ارللم تللماللم ن اجلل   وللخع لخ -3

  . تلجوفا  اوت تلراده 
   . لم مخ  االا ل ت تلداص رؤومت ل ارم تل مخ  ورؤومت غام رخدوم لرقدور  تلقص -5
 

هل يمكن ان تظهر اكثر من قمة واحدة في منحني العالقة بين الكثافة العظمى والرطوبة المثلى وفي أي نوع من الترب يمكن 
 لك ؟ ان يكون ذ

  = CBR(القوة المقاسة/  القوة القياسية 100% ×(
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       ملم ؟ 2و  5,2ما هي القوى القياسية المعتمدة لتحديد نسبة التحمل الكاليفورني عند اختراق 
 
 رما  2و  2,2تلقوى تلقادسا  تلرا رت  ل اتات نسخ  تل ارم تلكدلادومنا انت ت  متم قت خانه تلروت دده تالرماكا  وتلخمالدنا  ل

 : و كرد رخا  فا تلجتوم تل دلا 
 (Ib/in2)الضغط  القوة االختراق

in mm Ibf KN 
- 2 - 11.5 - 

0.1 2.5 3000 13.24 1000 
- 4 - 17.6 - 

0.2 5 4500 19.96 1500 
- 6 - 22.2 - 
- 8 - 26.3 - 
- 10 - 30.3 - 
- 12 - 33.5 - 

 (CBR)تلقادسا  وتال  متم لداو ده تلل  ىتلاالق  خا  تلقو 
 

فحص التحمل ل(   piston) تحت الغطاس  CBRالـ  بين تخطيطيا الميكانيكية االفتراضية لفشل التربة المرصوصة في القالب
  ؟الكاليفورني 

  
فد  تلراكدناكا  تالف متضا    CBRانت  سمال تلقوى تلالزر  لا وم تال  متم تلراتت خروجب تلروت دده فا قدلب فاص تلل 

 :لدوم تل مخ  اكو  كرد رخا  فا تلر لل 
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 . و الطريقة البريطانية في فحص نسبة التحمل الكاليفورني  األمريكيةقارن بين الطريقة 
 

 : فموقده خا  تللماق  تلخمالدنا  وتللماق  تالرماكا  انت تجمتء فاص نسخ  تل ارم تلكدلادومنا وكرد رخا  الاقد  لند  ات 
  

 تللماق  تالرماكا  تللماق  تلخمالدنا  وج  تلرقدمن 
  , BS1377- 4 : 1990   ASTM D1883  AASHTO T193 تلروت د  تلرا رت 

 قوتلب  ثالث وتاتقدلب  اتت قوتلب تلداص 
 ( ٪ 833 – 92)  انت تا  نسخ  لماتم ٪ فقل833انت اتم  CBRتاجدت نسخ  تلل 
لم مب تل ا الازات فا د نسخ  تلر وقف  رال ر  تللماق 

 .٪  22 ا  رما  23امى رن م قادس 
لم مب تل ا ال ازات فا د نسخ  تلر وقف امى 

 .٪  33ا  رما  89رن م قادس 
 . تقاق / رما  8,25 . تقاق  /رما  8 سما  ج دز تلداص 
ا ا تلدالص رل  ج ل  تلسللح تالاملى تو  ت جده فاص تلنرو ج

 .تالسدم تو كاللرد 
 .ا ا تلداص ر  ج   تلسلح تالامى فقل 

 لماق  وتات  لمم 0 لمم   ا   تلاانده 
و تلمص ت  dynamic تلمص تلتاندراكا لمم مص تلاانده

 .Staticتلسدك  
خدسللللللللل  تتا ( dynamic)تللللللللللمص تللللللللللتاندراكا 

 .تلاتوا  تو تلراكدناكا   تلرلمق 
 
 

 بالطريقة االمريكية والطريقة البريطانية ؟  CBRما هو الفرق بين تهيئة عينات فحص الـ 
 

خروجب تلروت د  تلخمالدنا  وتالرماكا  وكرد تل ارم تلكدلادومنا لند  جرم  ر  تلدموقده خا  لماق    ا   اانده قوتلب فاص 
 : الاقد رخا  

 تللماق  تلخمالدنا  تللماق  تالرماكا  وج  تلرقدمن 
 . D1883 ASTM  ,AASHTO T193  BS1377-1:1990 تلروت د  تلرا رت  
رما تكثم ر   89ال  مح انترد اكو  نسخ  تلر وقف امى رن م  رال ر  تللماق  

33 ٪ . 
ال  مح انترد اكو  نسخ  تلر وقف 

 .  ٪ 22رما تكثم ر   23امى رن م 
فلللللا تل للللللمب تلر ردسللللللك  تل للللللا ال  ا لللللو  امللللللى رللللللوتت  وللللللن  الللللل ا  كادا  تل  ا   

فلللللا تل لللللمب تل لللللا . رملللللا  5,52ترلللللمتم تل مخللللل  رللللل  رن لللللم قالللللدس 
 ا للللللو  رللللللوتت  وللللللن  الللللل ا غمخمللللللل  اانلللللل  تلداللللللص امللللللى رن لللللللم 

رمللللا وتلر وقللللف رلللل  للللل ه تلاانلللل  الللل ا  اواضلللل  خللللندس  89قاللللدس  
رملللللللا  89رللللللل  رن لللللللم تللللللللوز  ورللللللل  ندلللللللس تلنوااللللللل  خرلللللللوتت رلللللللدمه 

 .  رما  5,52ور وقد  امى رن م قادس 

الللللللل ا تلرللللللللدم تلرللللللللوتت تلر وقدلللللللل  امللللللللى 
رمللللللللللا وتسلللللللللل  تتا تلرللللللللللوتت  23رن للللللللللم 

تلرللللللدمه رلللللل  للللللل ه تلرن للللللم تو  تجللللللمتء 
 . ارما  تل اواض 
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ا بموجب الطريقة والتي يتم الحصول عليه( التحمل الكاليفورني  –الكثافة الجافة ) المحتملة للعالقة بين  األشكالما هي 
 للقوالب الثالثة ؟   ASTM  ,AASHTO األمريكية

 
وتلند جل  ال  فالص تلقوتللب تلثالثل   ته نسلب تلالتم  لند  ثالث  تا رداله لولكم تلاالقل  خلا  تلكثدفل  تلجدفل  وتل ارلم تلكلدلادومنا

 :  تلر  مد  
 . لا   االق  -8
 .  رنانا رقام لألسدم -2
  . لألامىرنانا راتب  -3
 

 
 (0سم/ غم ) الكثافة الجافة   (           0سم/ غم ) الكثافة الجافة   (            0سم/ غم ) الكثافة الجافة      
 نسبة التحمل الكاليفورني العالقات المحتملة بين الكثافة الجافة و                                       

           
 أجراءعندما يتطلب  CBR  طرق قالب واحد لفحص الـ   إمكانيةتعطي  AASHTO T193 األمريكيةهل ان المواصفة 
 ٪  ؟  155الفحص عند حدل 

 
تلداص  أجمتءانترد ا لمب  CBRلمم قدلب وتات لداص تلل   إركدنا  الا  AASHTO T193 تألرماكا ت  تلروت د   : ناا

 .٪   833انت اتم 
 

 وكيف يتم تحديده مختبريا ؟ , الطرق  أعمالفي  فحص االنتفاخ للتربة المستخدمة أهميةما 
 

تالا خلدم ت  فاص تالن ددخ االا فكم  فارد ت ت كدنه تل مخ  ر  تل مب تلرن د   انت  امض د لمملوخ  و ل  لغمض ت    ل  خنظم 
رلل  تن دلدخ تل مخلل   أقللت  نولتل لا  تألضللمتمتسلل ختتل د خ مخل  رلدخقلل  لمروت لدده تل نتسللا  رل  تجللم  الفلا  أوتسل  تتا  ملل  تل لمب  انلت

 .   ل  امى لخقده تل خمال  و أثام
تلقلمتء  تالخ تت ال  لرقالدس تالن دلدخ  خأ ل ا ا  اتات تالن ددخ ر   الم رامف  تل غام فا لوم تلنرو ج  لالم ف لم  تلغرلم خدلرلدء و لل  

 :  ا كدالو كو  نسخ  تالن ددخ , انت ختتا  تلغرم وتلقمتء  تلن د ا  انت ن دا  تلغرم 
 . 833× } تأل مالوم تلنرو ج ( / تلقمتء  تالخ تت ا   –تلقمتء  تلن د ا  ) {= ا  لالن ددخ  و تلنسخ  تلر
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 كيف يتم االستدالل عن اكتمال االنتفاخ للترب عند فحصها مختبريا ؟ 
 

تلج م تل مخااا لمزر  ااث اا خم  أور  ارك  تالس تالم ا  تك ردم تالن ددخ لم مب ر   الم مسا االق  خادنا  خا  تالن ددخ وتلز 
 . رك رال فاماد انترد اكو  تلرنانا رسلاد وكرد فا تلوكم تالن ددخ 

 
ليس من الضروري ان يعطي نفس ( dynamic) أو( static) طريقةبالان النموذج الذي يتم تهيئته في المختبر سواء كان 

على العينات غير المشوشة المحدولة في الموقع والمأخوذة  ىالتي تجر  وأالتي يتم الحصول عليها في الموقع ( CBR)قيمة الـ 
 التي يمكن ان تؤدي الى ذلك ؟  األسباببين , بعد الحدل لنفس الكثافة ومحتوى الرطوبة 

 
لا لاس ر  تلضموم  ت  اا( dynamic)تلاتم  أو( static)ت  تلنرو ج تل   ا ا   ا    فا تلر  خم سوتء كد  خلماق  تلضغل 

امى تلاانده غام تلرووو  تلراتول  فا تلروقع  ىتل ا  جم  أوتل ا ا ا تلا وم اما د فا تلروقع ( CBR)ل ندس قار  تل
- :وتلرأ و   خات تلاتم لندس تلكثدف  ورا وى تلملوخ  ول ت امجع لات  أسخدب 

 .ر  خماد   لرم و تت   وزاع تلكثدفده ضر  لخق  تل مخ  فا تلروقع ال اودخ   ل  تل وزاع لمنرو ج  -8
 .  تلركووف  فا تلروقع أ غامته فا تلملوخ  ارك  ت   ا م خسما  امى تللخقده تلرنو -2
ول ت تل أثام , رقات  ول ت غام ر وفم فا تلاقم ( جوتنب ) ت  تلداص ادمض كومل ت  اكو  تلنرو ج تت م قدلب  و ادف   -3

 :ا غام اسب نوا تل مخ  
 . تلروخا  فد  تلقدلب اكو  ادت   أثامه قمامفا تل مب تللانا  تلثقام  غام  - أ
تل   ا ا تلا وم اما د فا تلداص تلر  خم  تقم ررد لو فا ( CBR)ل فا تل مب تلر ردسك  تلقماخ  ر  تإلوخدا  كو  قار  تل - ب

 .تلاقم 
ت فا تلر  خم ارد لو فا تل مب تلاخاخا  فد  تالا كد  تإلضدفا تلند ج ا  تنا دم تلارم تت م تلقدلب االا قاا ادلا  كثام  - ه

 .فا تلروقع 
 تجمتء تلداصتلر خا  انت  لند  ت  الفده خا  تإلجمتءته تلر خا  ل  ا   نرد ج تلداص تلر  خم  خدلنسخ  لملمم تلثالث  -5

    (static , dynamic , vibration   . )ل ت ت كدنه لمم   ا   تلنرد ج ر  مد  فر  تل لأ تلرقدمن  خا  قاا تل(CBR )لند ج ت               
 . ت  إادت  تلاتم فا تلر  خم اؤت  تلى  الا تلخندء تلنساجا لم مخ  تللانا  .ان د 

تل   ( CBR)ل ت  فاص تل. ت  رقدور  تل مب تلر ردسك  تلرادت قولخ  د فا تغمب تألااد  تقم ر  تل مب غام تلرووو   -2
 .   غمتض تل  راراادسا  اس  تا لإلفا تلر  خم خإ خدا تل لوته تلق اجم 
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  ؟ الواجب اتخاذها عند انشاء التعليات الترابية فوق تبليط سابق  األمورما هي 
 

  سا و د ا   خااث ا ا  82ا ا   تاش تل خمال تلسدخم تلى ارم ال اقم ا  : ت ت كد  ارم تل اما  تل متخا  تكخم ر  ر م   - أوال
 . تلقتاا  مخل و تت م روتت تالرال اده رع تلسلح       
 . ا  جسا تللمام  وأخادتها ا مفع تل خمال تلسدخم كماد : ت ت كد  ارم تل اما  تل متخا  تقم ر  ر م  -ثدناد 

 
   ؟  بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور إنشاؤهاما هو سمك الطبقات الترابية التي يتم 

 
ا   سرك د زاتا لخقده تالرال اده تل متخا  امى وكم لخقده ال ت  ا ا اتم(  R5) اتته تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم 

 . سا  22
 

   ؟ الطرق بإنشاءالترابية المتعلقة  األعمالبنظر االعتبار عند تنفيذ  أخذهاما هي المالحظات الواجب 
 

 : م ورن د لند  خاض تلرالاظده تلوتجب ت  لد خنظم تالا خدم انت  ندا  تالاردم تل متخا  الغمتض تنودء تللم 

 تلادلل فلا لل ه  تللخااال  تألمضلخقل   ل لدخل رخدولم  فلومتفل  وانلترد اكلو  فلمش لخقل  تلا لى ت أارلدمفلا ادلل  التا وجلوت  -8

وامالللل  الللل ا تل ادرللللم را للللد كأن للللد لخقلللل   متخالللل  ن د الللل   لإلثقللللدم تلادرملللل جللللزء رلللل  لخقللللده تل خمللللال  ( تللخااالللل  تألمض) ا خللللم لخقلللل  

(Subgrade )ولاس كأمض لخااا  تلرلموخ روت دده ر  نداا  تل  . 

تن لد لخقل   أسلدسقتارل  فدلا لل ه تلادلل  الال ا تل ادرلم رلع تللخقل  تلن د ال  تلروجلوت  املى   متخا فا ادل  تنودء لمام فوم ست   -2
 .   لخااا

تلجدلللدف   لللأثام لللد رللل  الللتل د خلخقللل  رللل  تلا لللى تل لللدخل لمرادفظللل  اما إكرلللدمخ غلاللل  تللخقللل  تلن د اللل  خالللت  تإلسلللمتاضلللموم   -3
 .  و وواو د ن اج  رموم تلرمكخده اما د 

 
وما هي الحدود المسموحة لتلك  بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور كيف يتم قياس االنحراف للسطوح الترابية النهائية

  ؟ االنحرافات 
 

نقللدل تالناللمتف الل   أارللما جللدوز قاللدس  اجللب ت  الا و ( 3)رسلللم  خلللوم  خدسلل  تتا تلن د الل  تل متخالل  قللدس تالنامتفللده لمسلللوح 
  : رد رخا  فا تلجتوم تل دلا ك تلرسلم 

 
 تالك دف تلراوم تلجدنخا  تلسلح تلن د ا جزء تللمام
 3 83 3 ( ات تامى ) تالنامتف
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 ة بروكتر القياسي مرة بقدر الطاقة المسلط بطريق 20,,اثبت ان طاقة الحدل المسلطة بطريقة بروكتر المعدل هي بمقدار 

  
 : ر  تجم تثخده ل ه تلاالق  ا ا تلمجوا تلى  وتص لماق  تلداص فا كال تللماق ا  وتلرخان  فا تلجتوم الاقد 

 
 خموك م تلراتم خموك م تلقادسا تل د ا  

 83 2,2 (خدونت ) وز  تلرلمق  
 8,2 8 (قتا ) تم ددا تلسقول 

 20 22 اتت تلضمخده لكم لخق   
 2 3 تللخقده اتت 

 3,35832 3,3333 (قتا ركاب ) اجا تلقدلب 
  

 اجا تلقدلب ( / اتت تللخقده × اتت تلضمخده لكم لخق  × تم ددا تلسقول × وز  تلرلمق  = ) لدق  تلاتم 
 82315=  3,3333( /  3×  22× 8×  2,2= ) لدق  تلاتم فا تلخموك م تلقادسا : توال 
 21930=  3,35832( /  2×  20× 8,2×  83= ) ك م تلراتم  لدق  تلاتم فا تلخمو : ثدناد 

82315  :21930  =8  :5,20 
 

 ما انواع االرصفة التي يتم انشاؤها ضمن مسارات الطرق ؟ 
 

  نف تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم تالم د  تل ا ا ا تنودؤلد ضر  رسدمته تللمم وخروجب رد جدء فا تلر تم               
 (Hieghway Design Manual  ) تلى رد اما  2332لادا : 
و كو  رم دا  نسخاد و ته وج  ادت   را لرنع تو امى تالقم تادق  تلرمكخده ر  ( :  Curbs  Barrier) تم د  تلاوتجز  -8

 . سا  22سا تلى  82تل موج ر  تل خمال , اكو  تم ددا ل ت تلنوا ر  تالم د  ر  
و كو  , ا را ل ت تلنوا ر  تالم د  خااث اكو  ر  تلس ول  اخومه ت ت  لمب  ل  ( :  Mountable Curbs) تم د   -2

 .  كرد ت  وج  تلم اف اكو  رد م خدلرقدمن  رع تلنوا تالوم   ته تم ددا تقم
 

 ما اهمية االرصفة التي يتم انشاؤها ضمن مسارات الطرق ؟ 
 

 :  س  تا تالم د  فا كم تنوتا تللمم تلاضما  لغمض 
 .تلسالم  امى   ماف تلردء  -8
 . رنع تلرمكخده ر  تل موج ا  تللمام و د   فا تلرندلم تل لم  رثم تلجسوم وتالقوتس تلادت   -2
 .اردا  تلرود   -3
 .  اتات ادف  تل خمال  -5
 .اسدات فا تل لوام تلرنظا امى تللمام و تالدء تن دء تكثم لم خمال  -2
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وما هي , تخدم في اعمال تكسية جوانب السدة الترابية في المناطق المجاورة لمجرى مائي كيف يتم تحديد ارتفاع الحجر المس
 االمور الواجب اخذها بنظر االعتبار عند تحديد هذا االرتفاع ؟ 

 
وتل دتم ا  تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم تلى تركدنا   اتات  2332لادا (  Hieghway Design Manual) لقت خا  تلر تم 

, وكرلد رخلا  فلا تلولكم تتنلده  دا تلاجم تلرس  تا فلا تارلدم  كسلا  جوتنلب تلسلت  تل متخال  فلا تلرنلدلم تلرجلدوم  لرجلمى رلد اتم د
 : كرد  وجت لند  ات  اوترم اجب ت   ؤ   خنظم تالا خدم انت  اتات ل ت تالم ددا ورن د 

 . سما  تلردء فا رجمى تلن م  -8
 . ارم تلردء  -2
 . (  HWL) مردء ارك  ت  ا م تلا  تامى رنسوب ل -3
 .  تم ددا تالروتج  -5
 

 
 

HWL  : تامى رنسوب لمردء . 
X  : ا فوم  3,2تم ددا تلاجم تلرثخه اجب ت  اكو  امى تالقمHWL  تو فوم تامى تم ددا ر وقع لمروج . 

 .روج و تم ددا تل HWLفا خاض تلاداله اجب ت  اؤ   خنظم تالا خدم سما  تلردء و رت  تلل 
 

 كيف تتم عمليات الحدل اسفل المياه ؟ 
 

فا ادل  وجوت جزء ر  تللمام تسدم تلراده اجب تسل  تتا  مخل   ته اخاخلده  ولن  تو مكلدا  ل م  رقلدوا لماوترلم تلجوال  كلخقل  
ه ثقامل  خاالث ا تاملى رنسلوب سللح تلرلدء فال ا تلالتم خدسل اردم الدتال 8,2تل متخال  اقلم تم ددا لد ال    متا وفا ادلل  كلو  تلسلت

وفللا تلاللداله تل للا ا وقللع فا للد تم دللدا رنسللوب تلراللده . ا تسللدم رنسللوب سلللح تلراللده  8ا للم  للأثام تلاللتم تلللى رسللدف  ال قللم الل  
 .  تلجوفا  اجب وضع لخق   مواح ر  روتت ر تمج  و ل  لرنع تم ددا تلراده خدل د ا  تلواما  
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 ؟ لطرق بموجب تصاميم الهيئة العامة للطرق والجسور ل(  side slopes) بين كيفية تحديد الـ 

 
وتل دتم ا  تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم تلى تركدنا   اتات  2332لادا (  Hieghway Design Manual) لقت خا  تلر تم 

 : اقد  خاد الم ددا تللمام ا  رنسوب تالمض تللخااا  وكرد رخا  ال(   side slopes ) تلراوم تلجدنخا  لملمام 
  

 (  ٪) تلرام تلجدنخا  ( ر م ) تم ددا تللمام ا  تالمض تللخااا  
 5:  8 ا  2لات 
 3:  8 ا  5لات 
 2:  8 ا  0لات 

 8,52:  8 ا  0تكثم ر  
  

 
 ؟ بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور للطريق (  cross slope) على ماذا يعتمد اختيار الـ 

 
        ت  ت  ادموتل دتم ا  تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم  2332لادا (  Hieghway Design Manual) لقت خا  تلر تم 

والاقد , اا رت امى نوا تل خمال وامى تلامض تلكما لمرسدا  تلرخمل  تلرمتت   ماف تلردء ان د لملمام (  cross slope) تلل 
 :  ممالنوتا ر  مد  ر  تلل(  cross slope) خاض تلقاا لمل 

 
 cross slope نوا تل خمال ه
 ٪3 . تلسلوح تلرثخ   رثم تللمم تلا وا  - 8
 لمامض  ٪ 3 - 2,2 . خدالسدمه   تلسلوح تلرادلج- 2
 لمرسدا  تلرمتت تل  ماف ل د  ٪ 2,2 .  م ادفموده تلركتتا تالس- 3
 ٪ 2,2 .  خمال خدلك م تلاجما  - 5
 ٪ 8,2  . تل مسدن  تالسدم ا - 2
 ٪ 8,2 . لمم تل مسدن  تالسرن ا  - 0
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  ؟  األنبوبيةالترابية على جانبي القنطرة الصندوقية و  األعمالكيف يتم تنفيذ  
 

خروتت  دلا  لمتف  وامى وكم لخقده خات تكردم تنودء تلقنلم  تل نتوقا  ا ا تف  جوتنب تلقنلم   :تلقندلم تل نتوقا   -توال    
                                                                                                              .وكرد رخا  فا تلوكم  جسا تللمام تلم اساوخوكم ر تت م رع لخقده 

 رنلق   تت م                                                                                                                 
 لخقده  متخا                                                                                     

 قنلم   نتوقا                                                      
 
 
 
 
 
 

ااث ا ا ادم رقلع تلقنلم   تالاردم تل متخا  لملمامات تكردم ا ا تلرخدوم  خدنودء تلقنلم  تالنخوخا  خ: تلقندلم تالنخوخا   -ثدناد
سر  تلغلدء + لالنخوب تلقلم تل دمجا  )خااث  كو  جوتنب تلادم اروتا  واكو  امض تلادم رسدواد تلى خدس  تتا تلاددم  
  ( . ا  تل مسدنا ر  تلج 

 
   

 طبقات ترابية                                                تغليف بالخرسانة                                            
 قنطرة انبوبية                                                                

 
 
 
 
 

ما هي مواصفات مواد االساس التي يتم فرشها تحت االنابيب الخرسانية المسلحة وغير المسلحة بموجب المواصفات العامة 
 طرق والجسور ؟ لل
 

روت دده تلروتت تل ا ارك  فمو د كأسدس  اه تالندخاب تل مسدنا  تلرسما   R3لقت خانه تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم 
 :   وغام تلرسما  وكرد رخا  فا تلجتوم الاقد 

 
 
 
 
 
  

 ( ٪) نسخ  تلردم وزند  (رما ) اجا تلرن م          ه
8 -35,2 833 
2 -89 92 - 833 
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 . ا  3وتل ا ازات فا د تالم ددا ا   5:  8انت تالرال اده تل متخا   ته تلراوم تلجدنخا  تلوتات  تالكثم ر   -8
 :  تالتنى لمرسدفده تلرخا  الاقد لالجسدا تلثدخ   تو تالردك  تل لم  تقم ر  تلات (  D) انترد  كو  تلرسدف   -2

 
 
فد   م  تلرسدف   خوكم ادا و امى لوم تالن م وتلخاامته ت ت كدنه تلرسدف  خا  تللمام وتقمب ادف  رد ا  تقم ررد رخا  تندد -3

 . ا  83امى تالقم اجب ت   كو  
 . فا خاض تالردك  تل د   تل ا   لمب تنودء رثم ل ه تلرنوأه  -5
 
بموجب تصاميم الهيئة االنهر للجسور والعوائق االخرى فوق الطرق وسكك الحديد و االدنى للمسافة العمودية  و الحدا هم

 العامة للطرق والجسور ؟ 
 

تلات تالتنى  وتلجسوموتل دتم ا  تل ا   تلادر  لملمم  2332لادا (  Hieghway Design Manual) لقت خا  تلر تم 
 : وكرد رخا  الاقد  ت م تال مى فوم تللمم وسك  تلاتات وتالن ملمرسدف  تلاروتا  لمجسوم وتلاو 

 
 

 ما هي االماكن التي يمكن ان توضع فيها حواجز الحماية على مسارات الطرق ؟ 

 ( ا ) تلات تالتنى ل دفا تلرسدف  تلاروتا   انترد اكو  تلاد م فوم رد اما ه
 2,23 رمكخدهلم لمام- 8
 2,23 لمام لمرود - 2
 0,23 سك  اتات- 3
 0,22 ن م  تجم  وتلدمته :  8تلرجروا  :تالن م - 5
ول , تلرجم تلكخام , تلغمتف , تادلى :  2  تلرجروا- 2

 تلقدتسا  ,  تل وام , تلودرا  , تلام  
3,23 

 2,23 . تلخاام  , تلخ امه , تلرومح , تلكاالء :  3تلرجروا    -0
 8,23 تال مى ه تلرنود  -5
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 الحصى الخابط أعمال
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل الثاني  
الثاني  

 ةـدمـقـمالثاني

 اعمال الحصى الخابط  
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  ؟  الخابط للطرقالحصى  أعمالتنفيذ  ما هي المواصفات المعتمدة عند
 

فلا تلالمتم ال ا تا رلدت تلروت لدده تل لدتم  ال  تل ا ل  تلادرل  لمللمم  , تلرولموالكم روموا روت لدده  التتلد تلر لمخلده وتلر لللده لل ل  
 ( . R6) ضر  تلد م  8999و اتاال  د لادا  8913وتلجسوم لادا 

 

  ؟  الطرق بموجب متطلبات الهيئة العامة للطرق والجسور أعمالالخابط المستخدم في ما هي المتطلبات الواجب تحقيقها للحصى 
 

رجروا  ر  تلر لمخده لما ى تل دخل تلرس  تا فا  8999ضر  تل اتام لادا  (  R6) لقت اتته تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم 
 : تاردم تللمم للخق  رد  اه تالسدس وكرد رخا  فا تلجتوم الاقد 

 
 متطلبات الصنف الفحص ت

A B C D 
- - -  833 52 تل تمج - 8

- -  833 833-92 23 (رما ) نسخ  تلردم ر  رن م قادس 
22  -52-92 833 833 
9.2 33-02 53-52 23-12 03-833 
5.52 22-22 33-03 32-02 23-12 
2.30 80-52 28-55 20-22 52-52 
3.3 5-81 85-21 85-21 23-52 
3.352 2-1 2-82 2-82 2-23 

 أتنىات 23 أتنىات 33 أتنىات 32-  (C.B.R) ٪ 92نسخ  تل ارم تلكدلادومنا لنسخ  اتم - 2
 ( أامىات  32 لألك دف ) أامىات  22 (٪)  تلساول ات - 3
 ( 9-5 لألك دف ) أامىات  0 (٪)تلمتون   رؤوم- 5
 أامىات  2 (٪) تلاضوا نسخ  تلروتت - 2
 أامىات  52 (٪)تلراكدناكا  تل آكمنسخ  - 0
  أامىات  2 (٪ ) (SO3)نسخ  تلكخما ده امى وكم - 5
 أامىات  CaSO4 .2H2O (٪) 83.52نسخ  تلجخس امى وكم - 1
  أامىات  83 (٪(  )23:8)تل ت خ  تلكما  خ  داف  تألرالحنسخ  - 9

 
 

اصفات العامة للطرق والجسور وهل يجوز استخدامه تحت بموجب المو  Dما هي مجاالت استخدام الحصى الخابط صنف 
 أرضية المماشي ؟ 

  
 Dتلى إركدنا  تس  تتا تلا ى تل دخل  نف  8999ر  تل اتام لادا (  R6-2) تلدقم   R6لقت خانه تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم

 .  ألسدس تك دف تللمام أو كختام لم مخ  تلغام تلرس قم  
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 ؟  لقياس حجم التربة  Sand cone methodيقة مخروط الرمل طر ما هو اساس 
 

ت  تالسدس تل    ا رت اما  ل ه تللماق  فا ااث .  AASHTO T191  , ASTM D1556ت  تلروت د  تلرا ت  لمداص لا 
ول  ت تلسخب المم قادس اجا تل مخ  لو رماء تلادم  تل   ت   رن د نرو ج تل مخ   خمرم راموا تلكثدف  واسدب وز  ل ت تلمرم 

الن د  ا رت امى وز  تلمرم تلرزتح فا اسدب اجا ادم  ( sand displacement)اما د تاادند لماق  تلداص خدلمرم تلرزتح 
( قرع)اس ارم فا ل ه تللماق  ج دز لو اخدم  ا  امخ  تسلوتنا  وددف   ته فول  رسنن  رثخه امى فول  د ر مول  و تلداص

 .  راتنا  و تخادت قادسا
كرد اسرح خدنسادب تلمرم ر  تلامخ  تلى ادم  ( رما 82,5)اا و  تلر مول فا رنلق  ت  دل  خدلامخ  امى ف ا   ته قلم راتت 

 . تلداص خسما  راان  لمرادفظ  امى كثدف  ثدخ   انت رم   لمادم 
 

 : الحصى المكسر مع بيان االسبب بين مالئمة طرق الفحص المبينة الحقا لفحص الكثافة الموقعية لطبقة الحصى الخابط و 
   .  الطريقة الذرية , البالون المطاطي , القمع الرملي , االسطوانة القاطعة 

 
 : تلجتوم تلرخا  الاقد اخا  لمم تلداص لمكثدف  تلروقاا  ورتى رال ر  د الاردم تلا ى تل دخل 

 
 تلسخب  قواا تللماق   تلداصلماق  

 تالسلوتن  تلقدلا 
 

تت م تالسلوتن  و امض تس قمتم تل مخ  تلاخاخا   اتا  ر غام رال
 تلادفده تلقدلا  لمثما انت تت دل د فا تل مخ  

 ...........                    رال ر  تلقرع تلمرما
امض تلخدلو  لم رزم انت رالرس   لماخاخده تلند ج    غام رال ر  تلخدلو  تلرلدلا

  .ا  كسم تالاجدم 
 ...........                   رال ر  ل ما تللماق  ت

 
 

 االمريكية في فحص الكثافة الموقعية بطريقة القمع الرملي بموجب المواصفة المستخدم  الرمل القياسيما هي مواصفات 
ASTM D1556-00   ؟ 

 
 :تلروت دده تل د   خدلمرم تلقادسا  ASTM D 1556اتته تلروت د  تالرماكا  

 . رن ظا تلكثدف  , جدف ,اف ت  اكو  نظ -8
 . الاا و  امى تلروتت تلسرن ا  -2
 . (رما 2)وتكخم جز ء  و اجا تقم ر  ( 2)تقم ر  ( Cu=D60/D10)ل  رادرم تن ظدا  -3
   . ٪3اجب ت  اكو  تقم ر   03نسخ  تلادخم ر  رن م مقا  -5

مرم رنلق  تو دوت رلدخم تلى ات كخام كو   لغمضل  ت ت (Ottawa Sand)تس اردم مرم تو دوت  تلى و  كم راظا تلر دتم
 .تلرخان  تندد لمروت دده تلرلموخ  غام ت   ل  ال اانا تالق  دم اما  فخدالركد  تس اردم أ  مرم ادا خدلروت دده
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  ؟ انشاء الطرق  إلغراض الحصى الخابط  أعمالبنظر االعتبار عند تنفيذ  أخذهاما هي المالحظات الواجب 
 : ورن د  تلرالاظده تلوتجب أ  لد خنظم تالا خدم انت  ندا  أاردم تلا ى تل دخل  إلغمتض تنودء تللممروا  ر  لند  رج

 . تقم  أو °ا3اتا فمش روتت تلا ى تل دخل فا ادل  كو  تمج  تلامتم  رن دض  تلى  -1
 .اص اما د تلد أجمتءانت (  خدا  فا ر تم تل ج از  اتا وجوت)ر جدنس   تألكتتسضموم  ت   كو   -2
تل د للل  ر لللللده خروجلللب تل تلرلموخللل وفلللا ادلللل  كلللو  تللخقللل  ( سلللا23)اجلللب ت  الازالللت سلللر  لخقللل  تلا لللى تل لللدخل تلردلللموش اللل   -3

تكثم رل  تللخقلده خسلر  ر سلدو  لكلم لخقل  خدالا رلدت املى رالتته تلالتم  أو تللخق  تلى جز ا   جز  سا ا ا  (23)خدلروموا تكثم ر  
 .  م كم لخق  امى اتهوا ا فمش وات تلر وفم  

تو  AASHTO T80خروجللب تللماقلل   اضللم  تلر رلل  تلكثدفلل  تلاظرللى تلجدفلل  ٪92ضللموم  اللتم تللخقلل  تلللى كثدفلل  روقاالل  ال قللم الل   -4
 .ASTM D1557 تلروت د  

لدالص خرسللم  ا  ت( سا2)وروتزا  لمسلح تلن د ا لملمام والازات تالنامتف ا   ورن ظر اجب ت   كو  لخق  تلا ى تل دخل رس وا   -5
  .  ا 5

 . فوق د ضموم  اردا  لخق  تلا ى تل دخل ر  تلظموف تل دمجا  خمش لخق  ر  تلخمتاا كوه -6
  

 أووالتركيب  األصلالميكانيكي لغرض المقارنة بين مصادر الركام لبيان االختالف في  التآكلهل يمكن اعتماد نتائج فحص 
 البنية ؟ 

 
تلراكلدناكا  تل آكلمتا رلدت ن لد ج فالص  إركدنال تللى التا   ASTM C131-2003 ,ASTM C535-2003 تألرماكال لقت خانله تلروت لدده 

كرللد اركلل  تا رللدت للل ه تلن للد ج كرؤوللم . تلخنالل   أووتل مكاللب  تأل للمرقدمنللده  للااا  خللا  ر للدتم تلمكللدا لغللمض خاللد  تال لل الف فللا  إلجللمتء
  .ل د  مكاب راتنا ر ودخ  كددء  تلر دتم تلر نوا  تل ا  أولنواا  مكدا ندس تلر تم 

 

 الموقعي و المختبري ؟   CBRما هو الفرق بين فحص الـ  
  

 : تلروقاا وتلر  خم  وكرد رخا  الاقد  CBRلقت خانه تلروت دده تالرماكا  وتلخمالدنا  جرم  ر  تلدموقده خا  لماق  فاص تلل 
  

 تلر  خم  CBRفاص تلل  تلروقاا CBRفاص تلل  وج  تلرقدمن 
 BS1377-9:1990  ,ASTM D4429 BS1377- 4:1990 ,ASTM D1883 لداصتروت د  

ASHTO T193 

خدسلللل  تتا الللل ا تجللللمتء تلداللللص روقااللللد امللللى سلللللح تللخقلللل  رخدوللللم   لماق  تلداص
اللللل ا تسللللل  تتر د  رالللللتته  د للللل  اللللل ا  ثخا  لللللد املللللى رمكخللللل  ر نقمللللل 

 .  ل  ت تلغمض

ا لللللللل  اانللللللللده ر  خماللللللللد ولمق للللللللد خقوتلللللللللب  الللللللل ا  
و الللللله ظللللللموف ر  خمالللللل  فللللللا تلر  خللللللم  د لللللل  

 .  اتتلد تلروت دده 
 قللللللواا  قللللللواا تن ظدرالللللل  تلسلللللللح وكلللللل ل اا رللللللت كلماقلللللل  سللللللماا  ل  تلرا  تلداص

 . تلردت  تلرم و   تل ا ا ا فا  د 
تلالزرللللللل  ل ارلللللللم  اتالللللللت سلللللللر  لخقلللللللده تل خملللللللال 

   .تالثقدم تلراوما  تلادرم  امى تللمام 
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 . لفحوصات التالية بموجب المواصفات المشار اليها ئج النتا بين التقريب المسموح

 
كرد ت  ل  ت تل قماب تلرا  كخام  , تلى ضموم   قماب ن د ج تلداوص تلر  خما  تلرودم تلا د فا تلجتوم  AASHTOلقت اتته روت دده تلل 

 . فا  قواا تلن د ج و اتات رتى رلدخق  د تو تنامتف د ا  تلروت دده
  

 التقريب اصفة المعتمدةالمو  الفحص ت
 القمب اتت  ااح AASHTO T89 ( ٪ ) ات تلساول   - 8
 اتت  ااح ألقمب AASHTO T90 ( ٪ ) تلمتون  رؤوم - 2
 3ا/ كغا  83 ألقمب AASHTO T180 (  3سا/ غا ) تلكثدف  تلاظرى - 3
 اتت  ااح قمبأل AASHTO T27  233نسخ  تلردم ر  تلرند م تلندار  وتل ون  اتت رن م مقا - 5
 ٪ 3,8 ألقمب AASHTO T27 ٪ 83ت ت كدنه تقم ر   233نسخ  تلردم ر  رن م مقا - 2
 اتت  ااح ألقمب AASHTO T27 ٪ 83ت ت كدنه تكثم ر   233نسخ  تلردم ر  رن م مقا - 0
 اتت  ااح ألقمب AASHTO T180 (٪ ) تلملوخ  تلرثمى - 5

 

 لرياضية لتحديده ؟وما هي الصيغة ا, عرف مؤشر اللدونة 

 
أ  تن  ارثم تلدمم خا  تامى وتولأ نسخ  لمردء  خقى ضرن د , لو رتى را وى تلملوخ  تل    خقى فا  تل مخ  فا تلادل  تلمتن  : رؤوم تلمتون  

 .  تلمتون  اسدو  اتتاد تلدمم خا  ات تلساول  و ات تلمتون  رؤوم تل مخ  فا ادل  تلمتون  واما  فد  
                                                    

 حد اللدونة –حد السيولة = اللدونة مؤشر 
 

 : كما عرفه  ( (PlasticLimitو حد اللدونة (  Liquid Limit)  ما المقصود بـ حد السيولة
 كاسا كراندي  -5اتربرك  -1

 
 كدسد كمتنت خروجب  اماف  ت مخم خروجب  اماف  تل د ا  

فا لللد تل مخللل  املللى للللو نسلللخ  تلرلللدء تل لللا  كلللو   ل  تلساو  ات
ولللللكم سلللللد م للللللزج ال ار مللللل  تاللللل  رقدورللللل  وت ت 

نسللللخ  تلرللللدء اللل   للللل  تلرقللللتتم ت للللخاه قمللله 
 . تل مخ  لتن  

لللللو تلاللللت تالتنللللى لرا للللوى تلرللللدء تللللل   انللللته  سللللام تل مخلللل  لغمللللم ت للللتوت 
فلللللا ج لللللدز قالللللدس ضلللللمخ   22 اللللله  لللللأثام (  رملللللا 83 )قادسلللللا تالخالللللدت 

 2سللللا وخسللللما  ثدخ لللل   8اول  خااللللث  كللللو  رسللللدف  سللللقول تالنللللدء اللللت تلسلللل
 . ثدنا  / ضمخ  

للللللو تلرا لللللوى تلملللللللوخا تلللللل     الللللوم انللللللته  ات تلمتون  
تلخالسلللللل اكا  تلللللللى تلادللللللل  تل مخلللللل  رلللللل  تلادللللللل  

 . وخ  تل مخ  

 خلللتأ تل مخللل  خدل د للله انلللت تامج  لللد املللى  تلللل   انلللتهللللو تلرا لللوى تلرلللد ا 
 . ماخد فوم لوح زجدجا رما  ق 3قلمه وكم  ال 
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 : لماق ا  ل اتات ات تلساول   AASHTO T 89-2002اتته تلروت د  
اللللللللل ا  اتالللللللللت ثلللللللللالث نقلللللللللدل املللللللللى تالقلللللللللم املللللللللى رقالللللللللدس ن لللللللللف لوغلللللللللدم را خاالللللللللث ارثلللللللللم تلرالللللللللوم : لماقللللللللل  تلنقلللللللللدل تللللللللللثالث  -8

ارثلللللللللللم را لللللللللللوى تلملوخللللللللللل  تلرقدخمللللللللللل  لكلللللللللللم ( رقالللللللللللدس تا الللللللللللدت  ) الللللللللللتت تلضلللللللللللمخده وتلرالللللللللللوم تل لللللللللللدت  ( غلللللللللللدم را لو ) تلسلللللللللللانا 
اللللللل ا مخلللللللل تلنقلللللللدل تلثالثللللللل  خ لللللللل رسللللللل قاا ورللللللل  ثلللللللا . ت  الللللللدم  مللللللل  تلنقلللللللدل اكلللللللو  خروجلللللللب تلجلللللللتوم تلرخلللللللا  الاقلللللللد  ت  نقلللللللل  كرلللللللد

 .   ضمخ  وتل ا  رثم ات تلساول 22ا ا تس  متج را وى تلملوخ  تلرقدخم  لل 
  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 اتات ات تلساول  انت أ  اتت ر  تلضمخده تلى تركدنا   AASHTO T 89-2002 لقت خانه تلروت د   :لماق  تلنقل  تلوتات   -2

 :خدالس ادن  خدلرادتل  تل جماخا  تلرخان  الاقد 
0.121                                                                                                                                             

LL=WN(N/25)                                                                                                             
LL   :  ضمخ   22ات تلساول  تلر اح لغمم تال توت تلقادسا انت . 
N      : تلالزر  لغمم تال توت تلقادسا انت را وى ملوخ  راان  اتت تلضمخده . 

  WN:   را وى تلملوخ . 
 

اذا علمت ان عدد ,   AASHTO T 89-2002بموجب المواصفة احسب مقدار حد السيولة باعتماد طريقة النقطة الواحدة 
 . ٪  ,0للتربة في مكان االخدود ضربة ومحتوى الرطوبة  55االخدود لضربات الالزمة لغلق ا

 

 

0.121                                                                                               

LL =WN(N/25)                                                                                                    
 0.121                                                                                           

LL =34 × (22/25)                                                                                                                                                                                                                      
.                                                                                                                         

           % 33.5  = 
 
 
 
 
 
 

 

 ؟ AASHTO T 89-2002ما هي طرق تحديد حد السيولة بموجب المواصفة 

 تلرتى مقا تلنقل 
 22 - 82 تالولى 
 33 - 23 تلثدنا  
     32 - 22 تلثدلث  
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والى ماذا  AASHTO T90-2002اللدونة التي يمكن الحصول عليها بموجب المواصفة  مؤشراالحتماالت لقيمةما هي 
 يشير ذلك ؟ 

 
 : نجت ت  لند  ثالث  تا رداله لقار  تلام تلمتون  ( ات تلمتون   –ات تلساول  = تلمتون  رؤوم ) خدلمجوا تلى تلاالق  

 . رد اكو  ات تلساول  رسدواد تلى ات تلمتون  تن دم ا= تلمتون  رؤوم  -8
  . تلمتون  روجب انترد اكو  ات تلساول  تكخم ات تلمتون   رؤوم  -2
 . تلمتون  سدلب انترد اكو  ات تلساول  تقد ر  ات تلمتون  رؤوم  -3
 
 
 
 
 
 

 ما هي االستخدامات الهندسية لحدود اتربرك في مجال انشاء الطرق ؟

 
 : ورن د  تالس  تترده تل نتسا  لاتوت ت مخم  فا رجدم تنودء تللمملند  رجروا  ر  

  .   ناف تل مب خروجب نظا تل  ناف تلاتاث   -8
 . متضا  ل  راا تللمم  س  تا ل ه تلاتوت فا كثام ر  تلنظماده تالف  -2
ت  ادملد تو تلسالم  امى  وت  د ر   س  تا ل ه تلاتوت و د   تلام تلمتون  فا وضع تلروت دده تل نتسا  لخاض تنوتا تلروتت تو  -3

 . ااث تس اتتتلد لالن ددخ تو تالنكردش 
تقم ر  ات  ٪ 0-3تالرال اده تل متخا  ااث  قتم خل  لمص تل مخ  فا تاردمارك  تس اردم ات تلمتون  فا  قتام نسخ  تلملوخ  تلرثمى  -5

 . تلساول   
 °ا 883وجوت تلروتت تلاضوا  ر   الم رمتقخ  تل غامته فا ات تلساول  قخم وخات  جداف تل مخ  فا تمج  امتم   ارك  تل ام  ا  -2
 

   ؟ عامة للطرق والجسور كيف يتم معالجة االنحرافات في تدرج مواد الحصى الخابط بموجب تعليمات الهيئة ال
 

خروجب ك دب تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم    تلاتت ارك  تل ادرم رع تالنامتفده فا  تمج تلا ى تل دخل تلرس  تا الاردم تللمم 
 :وتل   انص امى  83/82/2330فا   82053

رك ب تلرس ودم خك دخ د /  وتإلسكد  تألاردمو  تام وزتم   22/5/2330تس ندتًت تلى قمتم تلمجن  تالس ودما  لم ا   فا تج ردا د تلرناقت فا 
- : قمم رداما  23/88/2330فا  28312   تلاتت 

تل دتم   تألك دفوفا  ثخاه  تألسدس امارده تل ادرم رع تالنامتفده فا  تمج ردت  تلا ى تل دخل تلرس  تا فا لخق  رد اه  إلغدء .8
 .1/5/2330فا  88908   تلاتت  تل ا  خروجب ك دب 

 : تآل ا تألسموبا ا تل ادرم رع تالنامتفده فا  تمج ردت  تلا ى تل دخل وفم . 2
قخللم وقوا للد و للل  خدل أكللت رلل   للالاا  ر للتم تلرللوتت خللأجمتء فاللوص  تقاقالل  قخللم  تإلركللد ت امللى  الفللا ا للوم تالنامتفللده قللتم اللتل أك - أ

 .تل  تام امى تل ج از ر  تلر تم 
رلل  تللخقل  تلردموولل  اركل  قخول للد امللى ت   أو تألكلتتسمج رلوتت تلا للى تل لدخل لمنرللد ج تلرلأ و   رلل  فلا ادللل  ا لوم تنامتفللده فلا  للت - ب

وت  الازالت  ٪5وت  الازات تالنامتف فلا تلغمخلدم تلوتالت املى  ٪82الازات رجروا تالنامتفده لجراع تلغمتخام تلرلموخ  فا تلروت دده امى 

 ا  تل مخ انو  تلمتون رؤوم قار  
  مخ  لتن  روجخ 
 ( (NP مخ  غام لتن   سدلخ 
 ( (NP  غام لتن   مخ  دم
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لمرلللدت  رلدخقلل  لمروت للدده خرلللد فا للد نسللخ  تل ارلللم  تأل للمىواملللى ت   كللو  تل للوتص  ٪2لواللته امللى ( 233)تالناللمتف فللا غمخللدم مقلللا 
 : رع رمتاد  رداما( Atterberg Limits)واتوت ت مخام  ( CBR)دومنا اتلكدل

 .٪32امى ت  الاقم ا  ( CBR)فاص تل ارم تلكدلادومنا أجمتءخد جده تلناور  ا ا ( A)فا ادل  ا وم تنامتف فا  تمج تل نف  -
 . تألسدسفا لخق  رد  اه ( D)تل أكات امى اتا تس  تتا تل نف  -
فا لد التت  تنالمتف ال  تلروت لدده  فلا تل لتمج فلا أ  غمخلدم رلملوب  ٪8ر  سام تلدقم  فا جتوم تلكرالده لكلم  ٪3,2 س قلع نسخ   -ج  

 .تنامتف  ٪8لكم٪ 8ااث  كو  نسخ  تالس قلدا ( 233)غمخدم مقا 
فا تلروت لدده  تلداوص تلرلموخ  أجمتء ادلج تلروتت وفا ادل  اتا نجدا د خات ( ب -2)نامتفده ارد ر كوم فا تلدقم  فا ادل  زادت  تال -ت 

  مفض  م  تلروتت و مفع ر  روقع تلارم و س ختم خروتت رلدخق  لمروت دده امى اسدب تلرقدوم   
 

 : خابط والتي تشير الى وجود انحرافات الجدول المبين الحقا يتضمن نتائج فحص التدرج لنموذج من الحصى ال
 . بين فيما اذا كانت هذه االنحرافات مقبولة ام ال بموجب تعليمات الهيئة العامة للطرق والجسور  -1
   .احسب مبلغ االستقطاع اذا كان سعر المتر المكعب الواحد عشرون الف دينار والكمية الكلية الف متر مكعب  -5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : خع رد اما لغمض  قواا ن د ج فاص تل تمج تلرخان  آندد خروجب  امارده تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم ن  -توال 
 . ٪  2ولو تقم ر  ( ٪  8) رما  3,352تالنامتف امى رن م قادس  -8
  82>  5=  ( 2+  8+  8) رالاظ  ت  تالنامتفده امى خقا  تلرند م لا   -2
 ٪ 5ال اوجت تنامتف امى أ  رن م ازات ا   -3

 . واما  اا خم تلنرو ج رقخوم خروجب  امارده تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم
 : ا ا اسدب رخمغ تالس قلدا كرد رخا  الاقد  –ثدناد 

 
 (٪)مقدار الخصم  (٪)مقدار االنحراف  المناخل

 8=  8×  8 8 رما 3,352رن م قادس 
 2=  3,2×  5 5 خقا  تلرند م

 
 . تلف تاندم  033333=  23333× 8333×٪ (  2+ 8= ) رخمغ تالس قلدا 

 
 
 
 

 المتطلبات نتائج الفحص ( ملم ) من منخل قياس نسبة المار / التدرج 
  23 833 833 

22 55* 52-92 
9.2 39* 53-52 
5.52 22 33-03 
2.30 89* 28-55 
3.3 85 85-21 

3.352 5* 2-82 
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 الفصل الثالث

طبقة االساس من الحجر المكسر والحصى المكسر وحجر  
 المكدام المحدول باالهتزاز  
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من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكدام  األساسطبقة  أعمالما هي المواصفات المعتمدة عند تنفيذ وتقويم 
  ؟في العراق  الطرق أعمالالمحدول باالهتزاز المستخدمة في 

  
 ل ل ت تلغلمض 8999 و التاال  د لالدا  8913 ا ا تا ردت تلروت دده تل دتم  ا  تل ا   تلادر  لمللمم وتلجسلوم لالدا ,فا تلامتم 

 .رد لا  وام روت دده تلروموا تلى روت دده ت مى (  R7) تلد م  تلراتتته فا ضر 
 

من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر وحجر المكدام المحدول  األساسما هي نسبة الحدل المطلوب تحقيقها لطبقة 
 وجب مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ؟  الطرق بم أعمالباالهتزاز المستخدمة في 

  
٪ رل   91خااث ال  قم ا   آنددت   كو  نسخ  تلاتم لملخق  تلرودم تلا د (  R7) لقت اتته تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم 

 .ASTM D1557 تو تلروت د   AASHTO T180خلماق  اضم  تلرتلكثدف  تلاظرى تلجدف  
 

هو الفرق بين فحص نسبة التكسير للحجر الجيري والحصى المكسر ما تكسير للركام الخشن ؟ كيف يتم قياس نسبة ال
المستخدم بدال عن طبقة االساس القيري و فحص نسبة التكسير للحصى المستخدم في اعمال المزيج القيري للطبقة 

 السطحية والرابطة بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور ؟  
 

  ASTMلممكللدا تل ولل  خروجللب تلروت للد  تل كسللام  وتلجسللوم تلللى تركدنالل  تجللمتء فاللص نسللخ  لملللمم تلروت للدده تلادرلل  لقللت خانلله -توال 
D582  رما و سجام تلوز  ثا ف م واسدب وز  تلجزا لده تل لا  ا لو  املى توجل  ركسلم   5,55ر   الم غمخم  تلنرو ج امى رن م قادس

 : ق  تل دلا  وخدل دلا ارك  اسدب نسخ  تل كسام ر  تلاال*
 

  833× ( رما  5,52تلوز  تلكما تلر وقف امى رن م /  * وز  تلجزا ده  ته تالوج  تلركسم ( = ) ٪ ) نسخ  تل كسام 
 

تلدمم خلا  فالص نسلخ  تل كسلام لماجلم تلجالم  وتلا لى تلركسلم تلرسل  تا خلتال ال  لخقل  تالسلدس تلقالم  و فالص نسلخ   -ثدناد 
 :  فا تاردم تلرزاج تلقام  لملخق  تلسلاا  وتلمتخل  خروجب تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسومتل كسام لما ى تلرس  تا 

 
 تلا ى الاردم تالسدمه تلاجم تلجام  وتلا ى تلركسم وج  تلرقدمن 
 R9تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم  R7تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم  تلروت د  تلرا رت  

 امى تالقم وج  وتات امى تالقم وج ا   * تالوج  تلركسم 
 ٪ امى تالقم 93 ٪ امى تالقم 52 تلر لمخده 
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 هي العالقة بين سمك طبقة االساس من الحجر او الحصى المكسر مع سمك طبقة االساس من الخرسانة االسفلتية ؟ ما 
 

خلخق  ر  تلاجم تو تلا ى تلركسم السخدب تق  دتا   لقت خانه تلروت دده تلدنا  تلى تركدنا  تس ختتم لخق  تالسدس تالسدم ا
رما سر  ر   35,2رما سر  ر  تل مسدن  تالسدم ا   ته تلنواا  تلجات  اادتم  22كرد خانه  م  تلروت دده ت  , و  رارا  

 : أ  ت  , تلاجم تو تلا ى تلركسم 
  ا  سر  لخق  تالسدس تالسدم×  8,2= سر  لخق  ر  تلاجم تو تلا ى تلركسم 

 
 R7بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور لطبقة االساس من الحجر الجيري المكسر والحصى المكسر ما هي المواصفات 

 ؟ 
  

لخق  تالسدس ر  تلاجم ر لمخده  R7خروجب تلد م  8999لقت خانه تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم و اتاال  د لادا 
 : رخا  الاقد وكرد  تلجام  تلركسم وتلا ى تلركسم

 المتطلبات الفحص

 (رما)نسخ  تلردم ر  رن م قادس/ تل تمج

 تلا ى تلركسم تلاجم تلجام  تلركسم 
35.2 833 833 
22 13-833 13-833 
82.2 23-13 23-13 
5.52 33-03 33-03 
3.522 83-33 83-33 
3.352 2-82 2-82 

 ات أامى ٪03 53ن م مقا نسخ  تلردم ر  ر /233نسخ  تلردم ر  رن م مقا 
 كات أتنى لوج ا  امى تألقم ٪52 (٪ ) نسخ  تل كسام

 ات أامى SO3٪ 2٪نسخ  تلجخسا ختالل  
 ات أامى٪22 ٪ ات تلساول 

 ات أامى ٪5 ٪ تلمتون رؤوم 
 ات أامى ٪52 ٪ (تلساج)نسخ  تل آكم تلراكدناكا 

 ات أتنى ٪13 ٪92نسخ  تل ارم تلكدلادومنا انت اتم 
تل آكم تلكارادو  

 ٪ (تلثخده)
 ات أامى٪82 تومته خراموم كخما ده تل وتاوا 2
 ات أامى ٪81 تومته خراموم كخما ده تلرغناساوا 2
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 . ما هو اإلسفلت المخفف و ما هي أنواعه ؟ عرف لكل نوع منها  
 

ه تل   ا مل را  تات رو قده تلندل وان ج تإلسلدمه تلر دلف خ قمالم تلمزوجل  تللى الت رسلالم امال   لو تإلسدم: تإلسدمه تلر دف 
 : وا كو  تإلسدمه تلر دف ر  ثالث أنوتا 

 . slow curing  (SC)ء تإلنضدج ىخل -8
 .medium curing ( (MCر وسل تإلنضدج   -2
 Rapid curing (RC . )سماع تإلنضدج    -3

ت  تلاند م تلركون  لإلسدمه . خأن  زادت  تلقوتا لإلسدمه ن اج  تلدقتت  لمر اب خارما  تل خ م (  curing)تإلنضدج ارك   اماف 
 ( . solvent)تلر دف لا تإلسدمه وتلر اب تلرس  تا 

تإلسدمه تلر دف تلخلاء تإلنضدج اسرى ادت  زاه تللمم وارك  تلا وم اما  كزاوه  مساب فا قام أخمتج تل قلام لمندل 
أو خوتسل  رزج خاض تلزاوه تل داد  رع تإلسدمه رثم تلكدزتوام ولو امى أمخا  أ ندف تا ردتت امى تمج  تلمزوج   تل دا 

(SC-70,SC-250,SC-800,SC-3000  . ) 
(  Kerosene)تإلسدمه تلر دف ر وسل تإلنضدج وا ا تلا وم امى ل ت تلنوا ر  تإلسدمه خإضدف  ردت  ر اخ  كدلندل تألخاض 

 ,MC-3000,MC-800)دمه تألسرن ا  و تمج  ندد ا  ادلا  ااث اس  تا كلخق  خمتاا كوه وان ج خ رس  أ ندف تلى تإلس

MC-250,MC-70,MC-30 . ) 
وارك  تس  تتا ردت  سخمه (  Naphtha)تإلسدمه تلر دف سماع تإلنضدج وا ا تلا وم اما  خإضدف  ردت  ر اخ  كدلندثد 

 ( .RC-3000,RC-800,RC250,RC-70 )لخق  تل د  كوه وان ج خأمخا  أ ندف  تلرامكده كردت  ر اخ  واس  تا فا

 
 وما أهميتها في منظومة التبليط اإلسفلتي ؟, ما هو المقصود بـ بالطلية األولية اإلسفلتية 

 
كاموسللا  لللا سللرنه إسللدم ا ر دللف ترللد خإضللدف  رللدت  ر اخلل  رثللم تل( :  bituminous prime coat)تللمالل  تألولالل  تإلسللدم ا  

(kerosene ) وامرللز لرللدت  للل ه ( 833 -12)خنسللخ  اجللا وتاللت رلل  تلكاموسللا  تلللى اجللا ون للف رلل  تلسللرنه تإلسللدم ا  للنف
وااضلم ( MS-2)أو ( MS-1)أو  كو  ردت  تللما  تألولا  ر  تإلسدمه تلرس امب وامرز ل د خدلمرز ( MC-30)تللما  خدلمرز 

زا لده تقاقل   ولا  خولان  روجخل  أو سلدلخ  و كلو  خادلل  ادلقل  فلا وسلل رلد ا اولا  تإلسدمه تلرسل امب خ جز ل  تإلسلدمه تللى ج
 سلل  تا رللدت  تللمالل  تألولالل  فللا إارللدم إنوللدء تللللمم . أاضللد خوللان  رغللدام  روجخلل  أو سللدلخ  رللع إضللدف  خاللض تلرللوتت تلرسلل امخ  

ق  رد  اه تألسدس االث  ارلم لل ه تلرلدت  خمو د امى لخق  تألسدس ر  تلاجم تلركسم أو تلا ى تلركسم وك ل   مش امى لخ
انللت  غمغم للد تت للم لخقلل  تألسللدس ورللد  الله تألسللدس امللى رمللاء تلدمتغللده وجام للد غاللم ندفلل   و ثخالله تل مخلل  وكلل ل   ثخالله تلرللوتت 

 . تلندار  امى سلح تللخقده تلر كوم  لرنع   لداملد وتنجمتف د خ أثام راده تألرلدم وتلراده تلسلاا  
 :فوم لخق  تألسدس ر  تلا ى تل دخل أو تلاجم تلركسم أو تلا ى تلركسم لغمض ( prime coat)  ا ا فمش لخق

 .رنع ت وم تلردء للخق   اه تألسدس   -8
 .ست تلدمتغده تلواما  للخق   اه تألسدس   -2
 . غلا  ومخل اخاخده تلروتت تلردكك   -3
 .إضدف  تل الخ  وتل الت  لمسلح   -5
  ال م خا  لخق  تألسدس تإلسدم ا  ولخق  رد اه تألسدس ر  تلا ى تل دخل أو تلاجم تلركسم أو تلا ى زادت  قو  تل  -2

 .تلركسم      
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ما هي المواصفات المعتمدة لتقويم مادة البرايم كوت والتاك كوت بموجب متطلبات المواصفات العامة للطرق والجسور وتعديالتها 
 ؟     1000لعام 

 
تلداو لده تلرلموخل  ل قلواا رلدت  تلخلمتاا كلوه خروجلب تلد لم  8999ده تلادر  لملمم وتلجسوم و اتاال  د لادا اتته تلروت د  

(R8A ) ورللللدت  تل للللد  كللللوه خروجللللب تلد للللم(R8B ) تالرماكالللل  رلللل   للللالم أجللللمتء كدفلللل  تلداو للللده تلرخانلللل  خروجللللب تلروت للللد 

((AASHTO M82 , M81 . 

 
 بكميات كبيرة ؟   ( الطلية األولية ) م كوت ما هي األضرار الناتجة عن رش البراي

 
 :ت  مش تللما  تألولى خكرا  كخام  اسخب أضمتم رن د 

ا كلو  تلنلزف تإلسلدم ا ن اجل  تسل اردم كرالده كخالم  ررلد اسلخب  لاوت تإلسلدمه تللى تألاملى والتوث تلنلزف : تلنزف تإلسدم ا  -8
 .تإلسدم ا 

 .مو د  ظ وم خقع رن د   امى تللخق  تل ا ا ا -2
 .تنزالم سلاا امى لخق  تألسدس أو رد  اه تألسدس  -3
 

 ما هي األمور الواجب أخذها بنظر االعتبار عن رش الطلية األولية ؟  
 

 : لند  خاض تالروم تلوتجب ت  لد خنظم تالا خدم انت مش تللما  تالولا  
 .دلق  وتلغخدم ر  امى تلسلح قخم وضع تللما  تألولا  ا لمب تزتل  كدف  تألوسدخ وتلروتت تلا -8
 .رادلج  لخق  تلا ى تل دخل خدلمش وتلاتم خدلادتل  تلرلدلا   -2
 وضع لخق  تللما  تألولا  انترد اكو  تلسلح جدف واا و  امى ملوخ  قمامل  خاالث اضلر   وزالع رنل ظا و غمغلم جالت تت لم  -3

  .تللخق  
 

 ام ؟ ما هي مكونات اإلسفلت المنتج من مصافي النفط الخ
  

 :ا كو  تإلسدمه تلرن ج ر  ر دفا تلندل تل دا ر  تألجزتء تلرخان  الاقد 

ر كون  ر  تلكدمخو  وتل اتموجا  و وكم نلوت  جزا ل   تإلسلدمه و  اللا تإلسلدمه ولا ردت  ( : ASPHALTENE)تالسدم ا   -8
 .تلمو  تألسوت

 . اتموجا  ول ه تلردت   غمف نوت  تالسدم ا  ولا ردت    كو  ك ل  ر  تلكدمخو  وتل( :  resin)تلمز   -2
 .ولا سد م لزج   كو  ر  تلكدمخو  و تل اتموجا  واكو  تلوسل تلسد م تل     سخح خ  تلنوت  و تلمز  ( : oil)ردت  تلزاه  -3
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عن الهيئة العامة ما هي متطلبات سائل الطلية األولية المستخدم في رش السطوح الحصوية الرملية بموجب التعليمات الصادرة 
 للطرق والجسور ؟ 

  
إولدم  تل امارللده تل لدتم  الل  تل ا ل  تلادرلل  لمللمم وتلجسللوم ت  رلدت  تللمالل  تألولال   سلل  تا للمش تلسلللوح تلا لوا  تلمرمالل  غاللم  

رلل  االلث امللى لخقلل  رللد  الله تألسلدس وخدلكراللده تلراللتت  خدلروت للدده واسللب ادللل  تلسلللح ( قاللم , سللرنه )تلرثخ ل  خرللدت  متخللل  
 تلند جا  ا    داف تلقام    ت  متم  MC70 MC250تل وون  وتلناور  وتلندد ا  واس  تا ل  ت تلغمض تل ندد  

 . -ASTM D2027 97خدلر اخده واجب ت  ااقم تل وتص تلرخان  الاقد ر  تلروت د  تألرماكا    833 – 12
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 ا أهميتها في منظومة التبليط اإلسفلتي  ؟ وم, ( التاك كوت ) ما المقصود بـ الطلية الالصقة 
 

  كلو  لل ه تلرلدت  أرلد رل  تلسلرنه تإلسلدم ا تلر دلف خرلدت  تلخنلزا  : ( bituminous tack coat )تللمال  تلال لق  تإلسلدم ا   
(motor spirit ) أو خرللدت  تلندفثللد وامرللز ل للد(RC-250 . )د واجرللا  رلل  والل ا  اضللاملد خرللزج اجللا وتاللت رلل  تلخنللزا  أو تلندفثلل

 سلل  تا ( . RS-1)واركلل  أ   كللو  تلرللدت  تإلسللدم ا  تلال للق  رلل  إسللدمه رسلل امب نللوا ( 833 -12)تلسللرنه تإلسللدم ا  للنف 
تلرلدت  تلال لق  كلخقلل  ال لق   دللمش خسلر   داللف جلتت فللوم لخقل  رلل  تل مسلدن  تإلسللدم ا  ل لمخل لخقلل  أ لمى فوق للد رل  تل مسللدن  

وتلغدال  رل  تلرلدت  ( surface course)وتللخقل  تلسللاا  ( Binder course)ا  تللخق ا  تلمتخلل  تإلسدم ا  أاضد وخ ل    كو  خ
تلال للق  تل  للدم لخق للا تل خمللال رلل  تل مسللدن  تإلسللدم ا  خخاضلل د تلللخاض لرنللع اللتوث زاللف رلل  قخللم تللخقلل  تلاماللد فللوم تللخقلل  

  .تلسدمى ول ه  ا خم ر ر  جتت فا إاردم  خمال تللمم وتلرلدمته 
 

 ما هي األضرار الناتجة عن زيادة كمية المادة المستخدمة في الطلية الالصقة في أعمال طرق التبليط اإلسفلتي ؟  
 

 :ت  زادت  تللما  تلال ق  ا  تلنسخ  تلراتت  اسخب رد اما 
ررلد اسلخب  قمالم رادرلم  تلنزف تإلسدم ا وللو رل  تلاوترلم تلم اسلا  النلزالم تلاجلاله املى سللح تل خملال انلت لللوم تإلرللدم -8

 . تالا كد  خا  تلسلح وتاللدمته 
 .ظ وم خقع رن د    -2
 .   تنزالم سلاا خا  تللخقده -5
 

 ما هي انظمة السيطرة على عملية الرش لسائل البرايم كوت والتاك كوت  ؟   
 

 : لند  ثالث  تنظر  لمسالم  امى ارما  تلمش ولا 
 . تم  تفم تلسد م نظدا تل ردا تل   اسالم امى رقت -8
 . نظدا ركو  ر  رض   رع رقادس ل سجام قتم  تلضخ  -2
 .  نظدا ركو  ر  رمو  رع اتتت رسدفده رم خل خخكم  توتم  اسجم كم ر  سما  تلمودش وتلرسدف  تلرقلوا   -3
 

 ما هي االمور الواجب مالحظتها عند استخدام المستحلبات ؟ 
 

 : س  تتا تلرس امخده ر  تالروم تلوتجب رالاظ  د انت ت
 . اتا تس  تتا نظدا تل س ا   -8
اتا تس  تتا مودش تلقام السدمه رو ب ر وسلل تالنضلدج انلترد اكلو  تلمولدش قلت تسل  تا سلدخقد للمش تلرسل امب تال ت ت  لا  -2

 . تزتل  تلردء تلخدقا فا  زت  تلمش 
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الخرسانية و الكونكريتية  بموجب تعليمات الهيئة العامة ما هي متطلبات سائل الطلية الالصقة المستخدم في رش السطوح 
 للطرق والجسور ؟ 

  
إودم  تل امارده تل دتم  ا  تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم ت  تلردت  تلال ق   س  تا لمش تلسللوح تإلسلدم ا  وتلكونكما ال  ل اقالم 

خدلرل اخده واجلب  833 -12دالف تلقالم    تال  لمتم تلند ج ا     RC70تل ال م خا  تللخقده واس  تا ل  ت تلغمض تل نف 
 . ASTM D2028-97ت  ااقم تل وتص تلرخان  فا تلجتوم الاقد ر  تلروت د  تألرماكا  
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 ؟ ما هي الفروقات بين الطلية األولية و الطلية الالصقة بالنسبة الستخدامها في أعمال التبليط اإلسفلتي
 : ما  تالولا  وتللما  تلال ق  وكرد رخا  فا تلجتوم الاقد لند  رجروا  ر  تلدموقده خا  تلل

 الطلية األولية وجه المقارنة
Prime coat 

 

 طلية اللصاق
Tack Coat 

 نسخ  تل مل
اجا : اجا وتات ندل تخاض  

 ون ف ر  تإلسدمه
: اجا وتات ر  سخمه تلرامكده

 اجرا  ر  تإلسدمه
 3,2-3,82 8,2-3,2 (2ا/ ل م  )كثدف  تلمش فا تلروقع 

 اكو  تلمش ر جدنس لكدرم تللخق  لخق  تلمش 
اكو  تلمش امى وكم  لول ور  
ثا ا ا اتل د خادتل  رلدلا  لغمض 

  وزاع تإلسدمه امى تلسلح
رت  تلدمش خدل مسدن  تإلسدم ا   خات 

 تلمش
اجب  م  تللخق  تلرمووو  لرت  

 .سدا  ( 25)ال قم ا  
 خات رموم سدا ا  كات أامى

 قع تالس  تتارو  
خا  لخق  تلا ى تل دخل أو تلا ى 
تلركسم أو تلاجم تلركسم  ولخق  

 . تألسدس تلقام   

 خا  لخقده تلرزاج تلقام 
 (سلاا  –متخل   -أسدس)

                                                                                                      

 

لواجب اخذها بنظر االعتبار عند تنفيذ االعمال المتعلقة بالطلية األولية و الطلية الالصقة بالنسبة الستخدامها ما هي االمور ا
 ؟ في أعمال التبليط اإلسفلتي

 

 :ر  تالروم تلوتجب ت  لد خنظم تالا خدم انت  ندا  تالاردم تلر امق  خدللما  تألولا  و تللما  تلال ق  

 ( .833-12)  اكو   و غمز تإلسدمه تلرس  تا اجب ت .8
 .ºا( 12-02)  متوح تمج  امتم  تللما  أثندء تلمش فا تلروقع  .2
 .ºا( 82)الادضم مش تللما  انترد  كو  تمج  تلامتم  تلجو تقم ر   .3
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اضية وما هي المعادلة الري, حساب كمية مادة البرايم كوت و التاك كوت المستخدمة في أعمال التبليط اإلسفلتي ما أهمية 
 المستخدمة لهذا الغرض ؟  

 
فا خاض تألااد  قت  كو  لند  تا خدمته لنتسا  وتق  دتا    لمب رامف  كرا  تللما  تألولا  أو تللما  تلال ق  تلالزر  لرسدف  

 :راان  ول  ت تلغمض ارك   لخام تلرادتل  تل دلا  
 ,5,1( / م × ع × ل = ) ح 

 :ااث 
 ( . غدلو  ) تلال ق  تلرلموب مو د  كرا  تللما  تالولا  تو: ح 
 (ا)لوم تلرسدف  تلرمووو  : م 
 (ا)امض تلرسدف  تلرمووو  : ا 
 (2ا/ غدلو  )راتم تلمش : ا 
 

م يراد رش هذه الطبقة بطبقة من البرايم  0م وعرضه 125طريق مفروش بطبقة من الحصى المكسر طوله :  مثال تطبيقي  
 . كمية البرايم كوت الالزم لهذا الغرض احسب . 5م/غالون ,,5كوت وبمعدل 

 
 :الحل 

 غدلو  020,9 = 2,55( /3,5×0×523) = ح

 

 كيف يتم قياس كمية سائل الطلية االولية والطلية الالصقة في خزان الرش ؟ 

 

. وش امى تللمام ا لمب قادس كرا  تلسد م قخم وخات ارما  تلمش ااث ت  تلدمم خا  تلقادسا  اكو  رسدواد لكرا   تلسد م تلرمو

خاض مودوده تلقام ل د رقادس اسجم كرا  تلسلد م تل لدمج االث ال ا   لدام لل ت تلرقالدس قخلم تللمش وقمتء ل  رخدولم  خالت تالن  لدء 

ا لملب . ل م خدالا رلدت املى اجلا تل لزت   893 – 92كم مودوده تلقام  كو  رزوت  خقضخد  قادس رتمج  خ زتاتته . ر  تلمش 

لقام  لالم قالدس كرا ل  لغلمض تل أكلت رل  تلتمجل  تلامتمال  تلرلموخل  لملمش وتلا لوم املى تلرامورلده تلضلموما  ت   تمج  امتم  ت

 . تلاجا  –لمقادا خ  ااح تمج  تلامتم  
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 كيف يتم فحص كثافة الرش للطلية األولية والطلية الالصقة المستخدمة في أعمال التبليط اإلسفلتي ؟  
 

ادر  لملمم وتلجسوم كثدف  تلمش لملما  تألولى وتللما  تلال ق  ور  تلضموم  إجمتء فاص كرا  تللما  لقت اتته تلروت دده تل
تلرس ارم  فا مش رسدف  راان  ألسخدب لنتسا  وتق  دتا  وكرد رخا  ( tack coat)وتللما  تلال ق  ( prime coat)تألولا  
 :الاقد 

سا لداص تلكرا  ااث  وز  ل ه تأللوتح ثا  وضع فا تلرندلم  23×23خإخادت ا ا تس  تتا رازت  واتت ر  أأللوتح تلاتاتا  
تلرلموب مو د وخات رموم سادم  تلمش اما د   م  تأللوتح لرت  ن ف سدا   امى تألقم لغمض تل  مص ر  تلروتت تللادم  

(volatile materials )تللما  تلرس ارم  امى كم لوا  ثا  وز  تأللوتح رم  أ مى ور  تلدمم خا  تلوزنا  نا م امى كرا  
 :ولغمض إاجدت تلكرا  تلرلموب مو د امى رسدا  ر م رمخع ا ا  قساا تلدمم خا  تلوزنا  امى رسداده تأللوتح وكرد رخا  الاقد 

 . و وضع فا تلرندلم تلرلموب مو د ( W1) وز  تلمواده قخم تلمش 
 ( .W2)دا   قماخد لغمض تل  مص ر  تلروتت تللادم  ثا  وز  خات رموم سادم  تلمش اما د   م  تأللوتح لرت  ن ف س

 W3= كرا  تللما  تلرس ارم  = تلدمم فا تلوز 
ولك ت خدلنسخ  لكم لوا  ثا  ا ا  تس  متج تلراتم ( . 2ا )رسدا  تلموا  /  W3= كرا  تللما  تلرس ارم  لمر م تلرمخع تلوتات 

رمووو  رع إلردم تلمواده تلود   كرد ارك  تلمجوا تلى تلروت د  تألرماكا   تلاسدخا لمكراده تلرس ارم  لكم تلمواده تل
(ASTM D2995 ) ر  تلضموم  وجوت  تت م جز ا فا تلاداله تل ا ا ا فا د مش تللما  . لاللالا امى  دد ام تلداص

وث نزف وتنزالم سلاا امى لخق  تألولا  فا تكثم ر  رسدم وتات كرد ت  زادت  مش تللما  تألولا  خكرا  كخام  اؤت  تلى ات
 اه تألسدس ول ل  اجب رادلج  ل ه تلادل  ر   الم وضع لخق   داد  ر  تلمرم تلنظاف كا اقوا خدر  دص ردت  تللما  

 .  تألولا  تلر خقا امى تللخق  خات  ل  ا ا تزتل  ل ه تللخق  تلمرما  قخم تلقادا خدمش لخق  تإلسدمه 
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جب أخذها بنظر االعتبار عند أجراء عملية الرش لمادة البرايم كوت والتاك كوت المستخدمة ألعمال الطرق ما هي األمور الوا
  ؟

لند  رجروا  ر  تألروم تلوتجب أ  لد خنظم تالا خدم انت أجمتء ارماده تلمش لردت  تلخمتاا كوه وتل د  كوه تلرس  تر  
 : ألاردم تللمم 

 .تل دمج و د   ف اده تلمش وتل ردرده  نظاف روزا تإلسدمه ر  تلتت م و  -8
 س ا  ردت  تلمش فا تل زت  تلى تمج  تلامتم  تلرلموخ  رع  وفم رامتم فا  زت  تلمش لغمض  تقام تمج  تلامتم  تلرلموخ   -2

 أثندء تلمش رع  تقام  الاا  ج دز تل س ا  لما وم امى تمج  تلامتم  تلرلموخ  لممش 
تلسما   الا تلراتم تلرلموب لكثدف  تلمش كرد اجب ت   كو  تلسما  رن ظر  لما وم   اتات سما  تلمودش خااث ت   م  -3

 .امى  وزاع رن ظا ور جدنس  
 .  وفام اتت اتوا  لممش تلاتو  لغمض تس  تتر د فا تلرندلم تلضاق  تل ا ال  م تلا د قضخد  تلمش  -5
 . ظاد د لغمض تس  ندف تلارم انت تنستتت ف اده تلمودش ا ا إاقدف تلارم ادال رع تلرخدوم  خ ن -2
 .اجب وضع االرده أردا تلسد م لخاد  رسدف  تلمش تلامضا   -0
ت  لللللد  تل لللللتتخام تلالزرللللل  لرنلللللع  سلللللمب رلللللدت  تللللللمش رللللل  تلمولللللدش أو تل لللللردرده أو تل لللللزت  ندسللللل  ل الفلللللا زالللللدت  تإلسللللللدمه  -5

 .ال   ل   اؤت  تلى نضوح فا تللخق  تإلسدم ا  
وللللللدش لغلللللمض  جللللللدنس تلرللللللدت  وتمجللللل  تلاللللللمتم  وكلللللل ل  رنلللللع   للللللمب تلقاللللللم وغمللللللم ضلللللموم   للللللوفم رضلللللل ده فلللللا  للللللزت  تلم  -1

 .فولده تلمودش 
ت  تل لللللتت م خلللللا  رسللللل واده تللللللمش اا رلللللت املللللى تلرسلللللدف  خلللللا  أنخلللللوب تللللللمش وتللمالللللم تلرلملللللوب موللللل  ولللللل ت ا لملللللب ضلللللخل  -9

 .تم ددا أنخوب تلمش انت أجمتء ارما  تلمش 
 للللالم  اتاللللت كرالللل  تلرللللدت  تل للللا  للللا تسلللل  تتر د وكلللل ل  تلرسللللدا  تل للللا  للللالم ف للللمته تلارللللم الللل ا  للللتقام كثدفلللل  تلللللمش رلللل    -83

 . ا   غلا  د 
تل أكللللت ت  اكللللو  تلموللللدش خدلوللللكم تللللل   اضللللر  جاللللم تلراللللدوم تلاروتالللل  لمدولللللده اروتالللل  امللللى تللماللللم رللللع ضللللموم    -88

 لللللوم  لللللتت م ت   كلللللو  جرالللللع تلدوللللللده خلللللندس تلزتواللللل  لما لللللوم املللللى  وزالللللع رنللللل ظا وادفلللللده جالللللت  إضلللللدف  تللللللى  الفلللللا ا
 . لرس واده تلمش  خوكم غام نظدرا 

 .٪ 82٪  و تت م امضا الا جدوز 83ضموم  ت  اكو  لند   تت م لولا خا  لخقده تلمش الا جدوز   -82
تلالللللل م تلوللللللتات انللللللت تل سلللللل ا  واللللللتا  جللللللدوز تمجلللللل  تلللللللوراض لمقاللللللم تلرسلللللل  تا فللللللا تلللللللمش لرنللللللع ا للللللوم تلاماللللللم أو   -83

 . تالندجدم 
  ألنخلللللوب تللللللمش قخلللللم تالسللللل  تتا وتل أكلللللت رللللل  ت  رالللللتاله تللللللمش خدال جلللللده  تلرسللللل امض وتلللللللولا أجلللللمتء تلرالللللدام  تلتوماللللل  -85

ضللللللللر  تلاللللللللتوت تلرلموخلللللللل  والللللللل ا  للللللللل  رلللللللل   للللللللالم أجللللللللمتء تلداللللللللص تلراللللللللتت خروجللللللللب تلروت للللللللد  تألرماكالللللللل   تل د لللللللل  
 .  D2995  (2004) – 1999  ASTMخ ل 
 . اجب اتا أجمتء ارما  تلمش فا أوقده للوم تإلرلدم   -82
 اجب ت  اكو  تلمش رن ظا وفا ادل  ظ وم خقع إسدم ا  ا ا رادلج  د خمرم نداا ونظاف ور  ثا ا ا أزتل     -80
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 اق ؟  ما هي المواصفات المعتمدة عند تنفيذ أعمال الخرسانة اإلسفلتية المستخدمة ألعمال الطرق في العر 
 

 ضر  تلد م  2333و  8999و اتاال  د لادا  8913ا ا تا ردت تلروت دده تل دتم  ا  تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم لادا  
 (R9  ) ( .مب تلارم ) رد لا  كو  لند  روت دده  د   راتت  ر  قخم تلج   تلرس دات  ر  تلروموا 
 

خدم في صناعة الخرسانة اإلسفلتية بموجب المواصفات العامة للطرق ما هي مواصفات مزيج الركام الناعم والخشن المست
 والجسور ؟   

 

ت  اكللو  تلمكللدا تلرسلل  تا فللا تارللدم تل مسللدن  تإلسللدم ا  رلل   2333/ اللتته تلروت للدده تلادرلل  لملللمم وتلجسللوم تلراتللل  لاللدا 
ا  لمخ  ور انل   ته تارورل  ونظادل  و دلال  رل  نواا  ر جدنس  ركسم تلى أجزتء اسب تلضموم  كرد اجب ت   كو  ركونلده تلمكلد

اجللب ت   كلو  ركونللده تلمكللدا . تلك لم تللانالل  تلضلدم  وتللللا  تلرم  للم خدلمكلدا وتلرللوتت تلجخسللا  وتلرلوتت تلاضللوا  تلضلدم  تأل للمى 
  تلمتخللللل  لملخقلللل( ٪32)لملخقلللل  تلسلللللاا  و( ٪33) ته  آكللللم راكللللدناكا ال ازاللللت الللل  ( رمللللا 2,30)تلر وقدلللل  امللللى رن للللم قاللللدس 

فلا  زالت نسلخ  تلرلوتت تلضلدم   اجلب ت  ال( . AASHTO T96-2002)لملخق  تألسدس انلت تلدالص خروجلب تلروت لد  ( ٪53)و
 تلمكدا

كرلد اجلب ( AASHTO T112)وزنلد انلت إجلمتء تلدالص خروجلب تلروت لد  ( ٪3)ال  ( تلجزا ده تلقدخم  لم د ه وتلك م تللانا  ) 
 AASHTO T89-2002 ,T90-2004))انلت تلدالص خروجلب تلروت لد  تألرماكال  ( ٪5)ال  ( PI) ت  الازالت رؤولم تلمتونل  

          وتلراضلم  خروجلب تلروت لد  تألرماكال  ( 53)لمرلزاج تلكملا رل  تلمكلدا وتلرلدت  تلردل ل  لمرلوتت تل لا  اخلم رل  رن لم مقلا 
(ASHTO T146-2004) . 

  
تخدامه في اعمال الخرسانة االسفلتية بموجب المواصفات العامة للطرق عالم يعتمد تصنيف خواص الركام الجيد المراد اس

 والجسور ؟   
 

 : ارك    ناف  وتص تلمكدا تلجات  خاد تلى 
 : واورم , تل وتص تلادر  لممكدا  -8
 . تلمكدا تل و  تلزتو    –أ 
 . تلمكدا تلنداا تلزتو   –ب 
  ( 2:  8) نسخ  تالجزتء تلرس لدل  تلى تلرسلا   –ج 
 ( . تللا  ) را وى تلروتت تلمتن   –ت 
 : واورم ,  وتص تلر تم  -2
 . تلر دن  وتل الت   –أ 
 ( . تل أكم تلكارادو  ) تلثخده  –ب 
 ( . تلروتت تلضدم  ) تلروتت تتلقدخم  لم د ه وتلك م تللانا   –ج 
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 جب مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ؟   ما هي مواصفات الركام الخشن المستخدم في اعمال الخرسانة اإلسفلتية بمو 
 

ارثلم تلمكلدا . اجب ت  اكو  تلمكدا تلرس  تا فا تاردم تلرزاج تإلسدم ا قواد ونظاف و دلاد ر  تأل مخل  وتأللالد  وتلرلوتت تلغماخل   
ا كو  ر  تلا لى تلركسلم و ( رما  5,52)تل و  خروجب تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تلجزا ده تلر وقد  امى رن م قادس 

 ( لملخق  تألسدس ) أو تلاجم أو تلا ى غام تلركسم أو تلرمكب ر  تالثنا  راد ( لملخق  تلسلاا  وتلمتخل  )أو تلاجم تلركسم 
 

 تلر لمخده تل ا اتت  د تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم

 المالحظات طريقة الفحص المتطلبات الخاصية ت 

 وزند( ٪)نسخ  تل كسام  -8
 (لملخق  تلسلاا  وتلمتخل )

 ASTM  D582 ات أتنى93

 اسللللللب نسللللللخ  تل كسللللللام لمجزا لللللللده  
تلر وقلللللللللللف املللللللللللى رن لللللللللللم قالللللللللللدس 

وتلادوالللللل  امللللللى وجلللللل  ( رمللللللا5,52)
 . ركسم  وتات امى تألقم 

نسللللللللللللخ  تألجللللللللللللزتء تلرسلللللللللللل لدل    -2
وتلرسلللللللا  تل للللللا اكللللللو  فا للللللد 

 (8:2( )تلسر  : تللوم )
 ASTM D4791 اتتامى83

 تتا تآلل  تل د   خدلداصا ا تس  
Proportional caliper device 

 92تكخم ر   (٪ ) تل غلا  وتل قوم  -3
AASHTO T182 
ASTM D1664 

 .ا ا  اتات ل ه تلنسخ  خ ماد 

 نسخ  تل آكم تلكارادو    -5
خدسللللللللللللللللللللللل  تتا كخما لللللللللللللللللللللللده  -أ

 تل وتاوا
خدسلللللللللللللللللللل  تتا كخما للللللللللللللللللللده  -ب

 تلرغناساوا 

 
 ات أامى 82
 
 اتتامى 81

ASTM C88 
 

ا ضللللع تلمكللللدا تل ولللل  تلللللى  رللللس 
 .تومته فا تلداص 

 

 ما هي وظيفة الركام الخشن في مزيج الخرسانة اإلسفلتية ؟ 
 

 : كو  وظاد  تلمكدا تل و  فا رزاج تل مسدن  تإلسدم ا  رد اما 
 . وفام تلثخده تلر ولت ر   تت م قلع تلمكدا رع خاض د  -8
 .رقدور  تإلزتا  خدالا كد   -2
 .رقدور  تالنزالم  -3
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 : ما هي الفروقات بين طرق فحص معامل االستطالة والتسطح للركام الخشن بموجب 

 .  5550المعدلة لعام  R9 المواصفات العامة للطرق والجسور -1
 . المواصفات العراقية  -5

 
 :    م اص  م  تلدموقده كرد رخا  الاقد وارك, لند  ت  الفده كخام  خا  لمم فاص رادرم تالس لدل  وتل سلح لممكدا تل و  

 
 خروجب تلروت دده تلامتقا  خروجب تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم وج  تلرقدمن 

 . 8918لسن    33ا م ا مقا  ASTM D4791 لماق  تلداص 
 تلسرن ا  تلمكدا تل و  الاردم تل مسدن  تلمكدا تل و  الاردم تل مسدن  تالسدم ا  تلروتت تلرانا  خدلداص

اللللللللللل ا تسللللللللللل  تتا تلللللللللللل  وتالللللللللللت  النجلللللللللللدز تلداللللللللللللص    راتته تلداص
Proportional caliper device)) 

الللللللل ا تسلللللللل  تتا رسلللللللللم  تالسلللللللل لدل  لداللللللللص 
 .تالس لدل  ورسلم  تل سلح لداص تل سلح 

اللل ا  اتالللت رقلللتتم وتالللت لرادرلللم تالسللل لدل  وتل سللللح  كادا  تلداص 
وتلرسللا   ر   الم اسدب نسخ  تألجزتء تلرس لدل 

 ( .  8:2( )تلسر  :تللوم)تل ا اكو  فا د 

اللللل ا  اتالللللت رقلللللتتم رادرلللللم تالسللللل لدل  خولللللكم 
 .  رند م ا  رقتتم رادرم تل سلح 

 
 

 ما هو تردد اجراء فحوص مواد الركام الناعم والخشن المستخدم في اعمال الخرسانة االسفلتية ؟   
 

تلروتت تلمكدرا  تلرس  تر  فا تارلدم تل مسلدن  تالسلدم ا  انلت  غالم ر لتم  ج الز لقت خانه تلروت دده تلى تركدنا  تجمتء فاوص 
 . تلروتت وانت تاتتت رادتل  تلرزج 

 
 ما تأثير شكل الركام الخشن والمقاس األقصى على خواص المزيج اإلسفلتي ؟ 

 

 : رد رخا  الاقد ت  لوكم اخاخده تلمكدا تل و  ورقدس د تالق ى  أثام امى  وتص تلرزاج تالسدم ا وك

ت  وكم تلمكدا تل و  ولخاا  تلنساج لمسلح ل   أثام امى  وتص تل وولده لمرزاج تلقام  ااث ت  تلزادت  فا نسخ  تل كسام  -8
 .لممكدا اؤت  تلى زادت  ثخده ردمودم و ازات تلرقدور  لم وولده 

 ا ااث ت  زادت  تلرقدس تألق ى لممكدا االا ت  تلرقدس تألق ى لممكدا تل و  ل   أثام كخام امى  وتص تلرزاج تإلسدم -2
 .ثخده ادلا ورقدور  ادلا  لالنزالم كرد ت  نسخ  تإلسدمه تل ا اا دج د تلرزاج تإلسدم ا سوف  كو  قمام  نسخاد 

ا كد  ت  تلسلح تلركسم لاخاخده تلمكدا تل و  وتل ا  ن ج لخاااد أو خدل كسام تل نداا اكو  ل د  أثام كخام فا زادت  تال -3
 .تلتت ما لممكدا فا تلرزاج تإلسدم ا 
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  ASTM D448-03a ما هي مواصفات الركام الخشن المستخدم في مزيج الخرسانة اإلسفلتية بموجب المواصفات 

AASHTO M43-05  ؟ 
تنودء أاجدا تلمكدا تل و  تلرس  تا فا ASTM D448-03a ,  AASHTO M43-05 )  ) لقت اتته تلروت دده تألرماكا  

وتلجتوم تلرخا  الاقد اخا  تل تمجده تلرسروا  خروجب ل ه تلروت دده رلع تإلولدم  ت  لماقل  تلدالص تلرا رلت  . تللمم وتلجسوم 
 . AASHTO T27ل اتات ل ه تل تمجده لا تلروت د  تألرماكا  
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فـي خلطـات المـزيج اإلسـفلتي المسـخدم العمـال الطـرق  بموجـب المواصـفات  المسـتخدم( الرمل ) متطلبات الركام الناعم ما هي 
AASHTO M29-03  ,ASTM D1073-94 ؟ 

 
اللللتته تلروت للللدده تألرماكالللل  ر لمخللللده تلمكللللدا تلنللللداا تلرسلللل  تا فللللا  ملللللده تل خمللللال تإلسللللدم ا وقللللت جللللدء  للللل  فللللا تلروت للللد  

AASHTO M29-03  ,ASTM D1073-94  لمكدا تلنداا تلرس  تا ل  ت تلغمض خروجلب تلروت لدده ونخا  الاقد ر لمخده ت
 :تألرماكا    

واكلو  راظرل  رلدم رل  رن لم ( رملا 9,2) المف لل ه تلروت لد  تلمكلدا تلنلداا خأنل  تلرلوتت تل لا  رلم رل  رن لم قالدس : تل تمج  -8
و تل خلث كرلد اجلب ت  اكلو  قوالد وا كو  ر  تلمرم تللخااا أو تلمرم تلر نع ر   كسام تلاجم أو تلا ى أ( رما 5,52)قادس 

تلجللتوم تلرخللا  الاقللد اخللا  اللتوت تل للتمجده . و ولل  و للدلا رلل  تلرللوتت تللانالل  تلضللدم  وتلرللوتت تلاضللوا  أو أ  رللدت  ضللدم  أ للمى 
 لممكللدا تلنللداا تلرسلل  تا فللا تلرللزاج تإلسللدم ا كرللد ت  للل ه تلاللتوت تلرق مالل  لللا ألغللمتض تق  للدتا  وخرللد اسلل م أن للدج تلرللزاج فللا
رارلم تإلسللدمه  خروجللب تلروت لدده ولللاس رلل  تلضللموم  تالل لزتا خ لل ه تلاللتوت فقللت  كلو  لنللد  اللتوت راانلل  ال ا تال دللدم اما للد خللا  

 . تلج   تلرج ز  وتلج   تلرس دات  
 

حجم المنخل 

 (ملم)

 (٪)نسبة الوزن المار من منخل ذو  فتحات مربعة 

 2ف رقم صن ,صنف رقم  0صنف رقم  5صنف رقم  1صنف رقم 

0,2 155 ........ ...... 155 155 

,,12 02- 155 155 155 05- 155 05- 155 

5,00 15- 155 12- 155 02- 155 02-155 02- 155 

1,10 ,5- 05 25- 1, 02- 155 ,5- 05 ,5- 05 

5,0 55- 02 50- 25 02- 05 55- 02 55- 02 

5,0 1- ,5 0- 05 05- 05 1- ,5 1- ,0 

5,12 5- 55 5- 15 2- 52 5- 55 5-05 

5,512 5- 15 5- 2 5- 2 5- 15 ...... 

 
 .٪ 5ا  ( رما 3,522)لألجزتء تلردم  ر  رن م قادس (  PI)تلمتون  رؤوم اجب ت  الازات  -2
اجلب ت  الازالت تلدقلتت  خلدلوز    C88 ASTMانت إجمتء فاص تل آكم تلكارالدو  خدا رلدت  رلس تومته وخروجلب تلروت لد    -3

 . ٪ انت تس  تتا كخما ده تلرغناساوا 23٪ انت تس  تتا كخما ده تل وتاوا وال ازات ا  82ا  
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 ما هو تأثير الركام الناعم على خواص الخرسانة اإلسفلتية المستخدمة في اعمال الخرسانة اإلسفلتية ؟ 

 : ت  لممكدا تلنداا  أثام امى  وتص تل مسدن  تالسدم ا  وكرد رخا  الاقد 
 .تس  تتا تلمكدا تلنداا  و تلوكم تلزتو  أو تلركسم فا تل ملده تإلسدم ا  اارم امى زادت  قو  تلثخده ت   -8
ت  تس  تتا تلمكدا تلنداا تلند ج ا   كسام تلا ى أو تلاجم اارم امى  اسا  تلثخده و وتص تلرقدور  لم مللده تإلسلدم ا   -2

 . تللمام لمخم  واقمم ر   أثام اوترم تل ووه وازات رقدور  سلح 
ت  الللتوث تل ولللوه تلكملللا وزالللدت  سلللما  تل ولللوه  الللتث انلللت زالللدت  نسلللخ  تلمرلللم تللخاالللا فلللا تل مللللده تإلسلللدم ا  اللل  تلالللتوت  -3

 .تلرسروا  
 . ت  كثام ر  تأل دتات فا سلح تللمام تإلسدم ا  كو  ند ج  ا  تس  تتا نسخ  ادلا  ر  تلمكدا تلنداا تللخااا  -5
الى معمل اإلسفلت ( المقلع )خالل التجهيز المستمر للركام من مصدر التجهيز  ض أو قبول تدرج الركام الناعم بين كيفية رف  

 ؟  AASHTO M29-03بموجب المواصفة األمريكية 
 

 فللد  اللتوت تل غللدام لرادرللم تلناورلل  اجللب ت , تلللى رارللم تإلسللدمه ( تلرقمللع ) للالم تل ج اللز تلرسلل رم لممكللدا رلل  ر للتم تل ج اللز 
كرلد ت  لل ه تلروت لد  خانله ألرال   للدخم رادرلم تلناورل  . ا  رادرم تلناورل  تألسدسلا لر لتم تل ج الز ( 3,22± )الازات ا  

لممكللدا تلرج للز رلل  تلر للتم رللع رادرللم تلناورلل  لممكللدا تلرسلل  تا لرادتللل  تلرللزج االلث ت  نسللخ  تإلسللدمه فللا تلرللزاج اا رللت امللى 
 تتر  للل ت فانللت ظ للوم ت لل الف كخاللم خللا  رادرللم تلناورلل  تألسدسللا ورادرللم تلناورلل  لممكللدا رادرللم تلناورلل  تألسدسللا تللل    للا تسلل 

 .تلرس  تا لرادتل  تلرزج ا خح ر  تلضموم  إجمتء  اتام رندسب لم مل  
 

 وما هي متطلباته بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور ؟   ( المادة المالئة ) مم يتكون الفلر 
 

دده تلادرلللل  لملللللمم وتلجسللللوم ت  اكللللو  تلدمللللم رلللل  رسللللاوم تلاجللللم تلجاللللم  أو ت  غخللللدم اجللللم أو تلسللللرنه لقللللت اللللتته تلروت لللل
تلدمم تلراتنا اجلب ت  اكلو  نظالف و جلدف  ردرلد  دلالد رل  أ   ك لم لألجلزتء .  تلخوم النت  أو تلنومه تلرلدأ  أو ت  ردت   درم  

خروجلب تلروت لد  ( ٪5)الاقلد كرلد اجلب ت  الازالت رؤولم تلمتونل  ال  تلندار  واجب ت  الدخم ر لمخده تل تمج فا جتوم تلرخلا  
AASHTO T90  .  وزند  ا خم تلنسخ  تلرثمى إلالدء ( ٪ 8,2 -8)تلخدلغ  ( تإلسدمه / تلدمم )لقت خانه تل جدمب تلارما  ت  نسخ

 .(  2,1 -2,2)أفضم تلن د ج انترد اكو  تلوز  تلنواا لمدمم 
 

 جب المواصفات العامة للطرق والجسوربمو متطلبات فحص التدرج 
 
 
 
 
. 

             
 
 

 (٪)النسبة الوزنية للعابر  (ملم)حجم المنخل 
5,0 155 
5,0 02- 155 

5,512 15-155 



 48 

 

 :اارم تلدمم فا رزاج تل مسدن  تإلسدم ا  امى 
 .لدمتغده تل وت ا  فا تلرزاج تإلسدم ا رمىء ت -8
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             . تكسدب تل الت  لمغالف تإلسدم ا اوم روتت تلمكدا  -2
 

 للدونة لها ؟   ما هي انواع المواد المالئة التي ال يتطلب اجراء فحص مؤشر ا
 : لند  خاض تلروتت تل ا ارك  تس  تتر د فا تاردم تل مسدن  كردت  ردل   تو  تلادج  الجمتء فاص رؤوم تلمتون  ل د ورن د 

 . تلنوم   -2. تلسرنه  -8

 في مزيج الخرسانة اإلسفلتية ؟   ( الفلر ) ما هو دور المادة المالئة 
 

سوف اؤت  تلى زادت  تلثخده وارمىء تلدمتغده تل وت ا  فا تلرزاج تإلسدم ا وت   233ر  رن م مقا ت  إضدف  تلردت  تلردل   تلردم  
ت   وتص تلردت  تلردل    ا رت امى نوا و تمج تلردت  . زادت  كرا  تلردت  تلردل   ا  تلاتوت تلرلموخ  سوف ان ج رزاج غام رقخوم 

تلردت  تلردل   ااث ت   ل  اا رت امى اجا و تمج تلردت  تلردل ل  فلد ت كلد  اجلا ندس د ول ت فد  تألسدس فا ل ت تلرجدم لاس كرا  
أ  ت للغم رلل  تلغوللدء تإلسللدم ا فللا تلرللزاج سللاكو  للل  فاللم  اسللا  تل مللل  ( رللداكمو   83)اخاخللده تلدمللم تلراللتنا ت للغم رلل  

 . لتوم تلمكدا تلنداا ساكو  فام تلدمم رودخ  ( رداكمو   83)تإلسدم ا  وت ت كد  اجا تلاخاخده تكخم ر  
 

ما هي المواد المضافة التي يسمح باستخدامها بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور وما هي االلية المحددة لطريقة 
 اضافة تلك المواد ؟   

قخوللل   كرللدنع لقللت خانلله تلروت للدده تلادرلل  لملللمم وتلجسللوم تلللى تركدنالل  تسلل  تتا تلنللوم  تلرلدللأ  أو أ  رضللدف كاراللد ا آ للم الل ا 
( ٪ 8,2)واركل  ت   ضلدف خولكم جلدف خنسلخ   AASHTO M216 كرد ت  تلنلوم  تلرلدلأ  اجلب ت    ضلع لر لمخلده , لم قوم 

اجب ت  اج ز رارم تالسدمه خرنظور  رقخول   ل واات  غ ا  تلكراده تلرلموخل  خاالث ال ضلدف كرالده كخالم  تو . ر  وز  تلمكدا 
 .ر قلا  ر  تلروتت تلرضدف  

ما هي االغراض المشتركة الي مضاف او مادة معدلة قد تضاف الى مزيج الخرسانة االسفلتية  بموجب المواصفة االمريكية 
AASHTO R15-00 ( 2004 )    ؟ 

تالغلمتض تلرول مك  ال  رضلدف تو رلدت  راتلل  قلت اضلدف تللى رلزاج    AASHTO R15-00 ( 2004 )لقلت خانله تلروت لد  
 : وكرد اما  تل مسدن  تالسدم ا  

 . ااث ت  تل  تت لو ر  تل وولده تلرس رم  ( :  Anti – Rutting) رقدور  تل  تت  -8
 : واورم (  Anti – Cracking) رقدور  تل وقم  -2
 . ول ت تلنوا ا ضر  تل وقم تلند ج ا  تمجده تلامتم  تلرن دض  وتل وقم تلند ج ا  تلكمم تلامتم  : تل وقم تلامتم   –أ 
 . قم تلكمم تلند ج ا  تالاردم  و -ب
 . ااث اكو  لمردء  أثام امى مخل تالسدمه خدلمكدا ( :   Anti- Stripping) رقدور  تل قوم  -3
 ( .  Anti – Oxidants) رقدور  تل أكست  -5

 في مزيج الخرسانة اإلسفلتية ؟   ( الفلر ) ما اهمية المادة المالئة 
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الناعم والخشن  اجراء فحص امالح الكبريتات لمواد الركام 5550لقد الغت المواصفات العامة للطرق والجسور المعدلة لعام 

 فما هي الفحوص البديلة عن اجراء هذا الفحص ؟ , المستخدم في الخلطات االسفلتية 
ضلر   2333ت  تل التام لالدا  2383/  5/  83فلا  82028لقت خانه تل ا ل  تلادرل  لمللمم وتلجسلوم خروجلب تلك لدب    تلالتت 

 : كدا ولووضع ختام اغنا ا  فاص تلكخما ده فا روتت تلم (    R9) تلد م 
لممكلدا تلنلداا وتل ول  خروجلب تلروت لد  (   friable particles) تو (   deleterious materials) فالص تلرلوتت تلضلدم    -8

AASHTO T112  وزند  3خااث ال  زات نسخ  ل ه تلروتت امى ٪ . 
ا تل ول  خاالث ال   جلدوز قلاا لممكلد ASTM C88خروجلب تلروت لد  (  soundness test) تجمتء فالص تل أكلم تلكارالدو   -2

 .   R9تل أكم تلكارادو  ا  تلاتوت تلرن و   فا تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم 

اجراء فحص نسبة المكافىء الرملي للركام الناعم  5550لقد حددت المواصفات العامة للطرق والجسور المعدلة لعام 
 : فماهي , المستخدم في الخلطات االسفلتية 

 المكافىء الرملي نسبة  -1
 . المواصفة المعتمدة للفحص بموجب محددات المواصفات العامة للطرق والجسور -5
 .اهمية الفحص  -0
وتلاجللا تلكمللا لملللا  وتلمرللم فللا نرللو ج تلمرللم تلروضللوا فللا ( 3سللا) لللا تلنسللخ  خللا  اجللا تلمرللم : نسللخ  تلركللدفىء تلمرمللا  -8 

تلرخلا   دد لام د فلا تلروت لد  )  stock solution) و  املى تالت تلرادلالم تلكاراد ال  تسلوتن  زجدجا  رتمج  رع تلردء تل   اا 

 . 833× تقاق   23خات مج د لد م  و مك د لرت   AASHTO T176 تالرماكا   

 .AASHTO T176 تلروت د  تلرا رت  لمداص  -2
رمللا  5,52تلضلدم  فلا تلمكلدا تلرلدم رل  رن لم قالدس  تلرال  تلدالص للو  اتالت نسلخ  تلغخلدم تلنلداا وتلرلوتت ولخ  تللانالل  تلمتنل  -3

االلث ت  زاللدت  رثللم للل ه تلرللوتت فللا تلرللوتت تلمكدرالل  ل ملللده تالسللدمه تلسللد   اركلل  ت  اسللدلا فللا ضللاف تلثخللده ررللد اللؤت  تلللى 
 .    تو ا وم  ضمم تالسدمه ن اج  تلملوخ  و تل قوم (   rutting or shoving)ا وم 
         

اليه المواصفات  تد من متانة مواد الركام الناعم والخشن المستخدم في الخلطات االسفلتية بموجب ما اشار كيف يتم التاك
 ؟    5550العامة للطرق والجسور المعدلة لعام 

رجروالل  رلل  تلداللوص تل للا اركلل  تجمتؤلللد امللى رللوتت تلمكللدا  2333لقللت اللتته تلروت للدده تلادرلل  لملللمم وتلجسللوم تلراتللل  لاللدا 
 : ا وتل و  لم دكت ر  ر دن   م  تلروتت تلندا
 AASHTO T112خروجلب تلروت لد  (  friable particles) تو (   deleterious materials) فالص تلرلوتت تلضلدم   -8

 . ٪ وزند  3خااث ال  زات نسخ  ل ه تلروتت امى 
٪ انللت  82خااللث ال ازاللت امللى  ASTM C88خروجللب تلروت للد  (  soundness test) تجللمتء فاللص تل أكللم تلكاراللدو   -2

 . ٪ انت تس  تتا كخما ده تلرغنساوا  81تس  تتا كخما ده تل وتاوا وال ازات امى 
 .٪  52امى  اقمخااث ال   AASHTO T176 خروجب تلروت د (  sand equivalent) فاص تلركدفئ تلمرما  -3
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المستخدم في اعمال التبليط  ( القير  ) االسفـلت  
 االسفـلتي  

 

الباب الثاني  
الفصل  

 االلخامسمـقـدمـة
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المستخدم في صناعة الخرسانة اإلسفلتية  ( القير ) ي حددتها المواصفات العامة للطرق والجسور لإلسفلت ما هي الفحوص الت
 وما أهمية تلك الفحوص ؟   

 

رجروالل  رلل  تلر لمخللده لإلسللدمه تلرسلل  تا فللا تارللدم  2333تلراتللل  لاللدا  R9لقللت اللتته تلروت للدده تلادرلل  لملللمم وتلجسللوم 
 :  ا تلجتوم تلرخا  الاقد تل مسدن  تإلسدم ا  وكرد ف

 
 إجرائها جدول  يبين الفحوصات بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور وأهمية

 
 ت

 
 الخاصية

 
 طريقة الفحص

 
 أهمية الفحص

 
8 

 
( 8/83)تلندد اللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  

penetration    2 ثلللللللللللللللللللللللللللللللللد
 ºا22, غا 833,

 
ASTM D5 

AASHTO T49 

 
راانللللللللل   ختمجللللللللل  الللللللللمتم ( تلقالللللللللم)رامفللللللللل  تمجللللللللل   لللللللللالخ  تإلسلللللللللدمه 

(consistency   )   واسدات امى   ناف تإلسدمه ضر  رجدراع 
( (grades لغمض  اتات رجداله تس  تتر 

 
 (ºا)نقل  تلوراض  2

Flash point 

ASTM D92 
AASHTO T48 

رامف  تمج  تلامتم  لتى  س ا  تإلسدمه وتل لا اا لم انلتلد ورلاض 
زاللدت  تمجلل  اللمتم  ألخ للم  تإلسللدمه وتللل   ارثللم إنلل تم رخكللم وخاللتلد وخ

تل سل ا  تللى الت رالا  اا لم تول ادم أخ لم  تإلسلدمه ررلد الؤت  تلللى 
 .تو ادم تإلسدمه فا  زت  تل س ا  

 (سا)تلساب  3
 ºا 22, تقاق  / سا  2

ASTM D113 
AASHTO T51 

رامفلل  قدخمالل  تلسللاب لمرللوتت تإلسللدم ا  إضللدف  تلللى قاللدس  للوتص تلوللت 
 .لمروتت تلقاما   اه ظموف راان  

 لللللأثام تل لللللوتء وتلالللللمتم  امللللللى  5
لماقللللل  ( ٪)تلرلللللوتت تإلسلللللدم ا  

تلدلللللللللم   و تلولللللللللمت ح تلمقاقللللللللل  
Thin film oven . 

ASTM D1754 
 

رامفل  رللتى  للأثام تل للوتص تلدازادوالل  ولزوجلل  تإلسللدمه ورمون لل  ن اجلل  
 أكسلللته خلللدل وتء تلسلللد   وتلللل   خلللتومه الللؤت  تللللى  قمالللم ارلللم تل خملللال 

كرلللد اخلللا  لللل ت تلدالللص رلللتى  لللالاا  تإلسلللدمه خدل مسلللدن  تإلسلللدم ا  
 .الس  تتر  فا  ندا  تل مسدن  تإلسدم ا  

 
تلللللللل وخد  فلللللللا راملللللللوم  لللللللمت   2

 (٪)كموموتثاما  
ASTM D2042 
AASHTO T44 

تإلسللدمه لللو رللزاج لخااللا أو رللزاج راضللم خ للوم  راكدناكالل  ا كللو  
   رع نسخ  راان  ر  تلروتت تلراتنا  تل مخ(  bitumen)ر  تلقدم

(solid mineral)   ورل  لنلد  لأ ا ألرال  تلدالص ل اتالت نسلخ  تلرلوتت
 .تلقاما  تلاقاقا  تلالزا تس  تتر د فا تل مسدن  تإلسدم ا  

 
تلللى ضللموم  ت  اكللو  تلسللرنه تالسللدم ا رنلل ج خوتسللل   2333خانلله تلروت للدده تلادرلل  لملللمم وتلجسللوم تلراتللل  لاللدا : رالاظلل  

 . ºا 813دف  تلى كون  ر جدنس و دلا ر  تلردء وال   كو  مغو  انت  س ان  تلى تمج  امتم   كمام تلندل تل دا خدالض
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كيف يتم تحديد صنف القير المستخدم في اعمال الطرق حسب نوع الطريق وحالة المرور بموجب تعليمات الهيئة العامة للطرق 
 والجسور ؟
  

تللى  اتالت  لنف تلقالم  89/5/2388فلا  1539  خروجب تلك لدب    تلالتت  وام  امارده تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم تلرارر
 : تلرس  تا فا تنودء تللمم اسب  نف تللمام وادل  تلرموم اما  وكرد اما 

 أماكن االستخدام                                      (االختراق) صنف القير  ت
تلم اسللا  خرللد فللا  للل  تللللمم تلم اسللا   ته   خمللال وتكسللدء لللمم تلرللموم تلسللماع وتللللمم 23- 53 -8

وسلللوح تلجسللوم ورق مخد  للد رلل  (  single carriageway) تلرسلم  تلوتاللت خد جللدلا  
 . كم ج   

 خمللال وتكسللدء تللللمم تلر اللتت  تلررللمته فللا ادللل   الل م تلا للوم امللى قاللم    ت  للمتم  03 - 23 -2
 .  ٪ فا رادتل  تل مل  8,2امى ت  ال قم نسخ  تلدمم تلى تلقام ا  (  23 -53)

 .  خمال وتكسدء تللمم تلثدنوا   ته تلرموم تل داف وتللمم تللمادا   53 - 03 -3
 

 ؟   ASTM D5-05aما المقصود بنفاذية المواد االسفلتية ؟ وما هو ملخص طريقة الفحص بموجب المواصفة 
  

تل للا  ندلل  خ للد تخللم  قادسللا  اروتاللد ( رقدسلل  خداوللدم تلرمار للم ) د خدلرسللدف  راخللمت ان لل(  ردسللك د ) لللو قللوتا تلرللوتت تلقامالل  : تلندد الل  
 .  الم تلنرو ج و اه ظموف راان  ر  تمج  امتم  وتلارم وتلزر  

ت  , ت ت كد  ختمج  امتم  تلراال ور  ثا اخمت  اه ظموف رسلالم اما لد (  سام  ) ا ا   م تلنرو ج : رم ص لماق  تلداص 
 . س د ر   الم رقادس تال  متم خوتسل  تخم  قادسا  ا ا  سمال د امى تلاان   اه ظموف راتت  تلندد ا  ا ا قاد

 
 لفحص االختراق ؟  5550ما هي الظروف القياسية المحددة بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور المعدلة لعام 

  
 : تجمتء فاص تال  متم وكرد رخا  الاقد ظموف  2333لقت اتته تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تلراتل  لادا 

 . غا  833تلوز  تلرؤثم  -8
 . ثوتنا  2زر   أثام تالخم   -2
 . ºا 22تمج  امتم  تلاان  انت تلداص  -3

 وما هي العالقة بينهما ؟( الكينماتيكية ) ما هو الفرق بين اللزوجة المطلقة واللزوجة الحركية 
 

 : رد اما   AASHTO T201 , ASTM D2170لقت خانه تلروت دده تالرماكا  
 ( . تلتتا  ) و قدس خوات  الضغط لا قدخما  تلردت  لرقدور  تلامك   اه  دثام : تلمزوج  تلرلمق  
 ( .تلس و  ) و قدس خوات   الجاذبيةلا قدخما  تلردت  لرقدور  تلامك   اه  دثام : تلمزوج  تلامكا  

 :  تلمزوج  تلكانرد اكا  و تلمزوج  تلرلمق  وكرد رخا  الاقد كرد رخانه تلروت دده ت  لند  االق  خا  
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 تلكثدف  / تلمزوج  تلرلمق  ( = تلكانرد اكا  ) تلمزوج  تلامكا  
ما هي االنظمة المعتمدة لتصنيف االسفلت المستخدم في صناعة الخرسانة االسفلتية بموجب المواصفات العامة للطرق   

 جب تلك االنظمة ؟والجسور وماهي المتطلبات بمو 
  

 : لقت اتته تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم راادما  ل  ناف تالسدمه تلرس  تا فا  ندا  تل مسدن  تالسدم ا  لرد 
 . فاص تلمزوج   -8
 . فاص تال  متم  -2

 :ر لمخده تإلسدمه تإلسرن ا تلر نف اسب تلمزوج   -توال 
 

 صنف اللزوجة الخاصية

AC-40 AC-30 AC-20 

 533±2333 033±3333 133±5333 (خواز) ْس  03تلمزوج  فا 

 ( .ات أتنى ) سن ا س و  , ْس  832تلمزوج  فا 
 (ات أتنى ) ثد  2,غا  833, ْس  22رما انت ( 8/83)تال  متم  -
 ( . ات أتنى )ْس ,   COC,تمج  تال قدت  -
 
 ( . ات أتنى )  ٪تل وخد  فا راموم  مت  كمومو تثما   -

 

533 

53 

232 

99 

 

323 

23 

232 

99 

333 

03 

232 

99 

 ( . خدلدم )تلداص تلر خقا ر  تل داا  تلمقاق  
 ( .ات أامى)خواز , ْس  03تلمزوج  فا  -
 ( .ات أتنى)تقاق  /سا 2, ْس  22انت ( سا)تالس لدل   -

 
2333 
22 

 
82333 
53 

 
83333 
23 

 

 :تم ر لمخده تإلسدمه تإلسرن ا تلر نف اسب تال  م  -ثدناد 
 

 صنف االختراق الخاصية

,5-25 25-05 05-15 

 53-03 03-23 23-53 .ثد  2,غا 833,ْس  22رما انت ( 8/83)تال  متم -8

 833< 833< 833< ( .سا)تقاق  / سا 2,ْس  22تالس لدل  فا تمج   -2

 232< 232< 232< . ْس , تمج  تال قدت -3

 99< 99< 99< ( .٪)تل وخد  فا  مت  كمومو تثما   -5

 .تلر خقا ر  فاص تل داا  تلمقاق  فا تلدم   -2
 ( .ر  تأل م ٪)تال  متم تلر خقا  -
 ( .سا)تقاق  / سا  2,ْس  22تالس لدل  فا تمج   -

 
>22 
>22 

 
>23 
>53 

 
>22 
>23 
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 ؟ 5551لسنة 002بموجب المواصفة القياسية العراقية ( القير ) ما هي طرق اخذ نماذج المواد اإلسفلتية 
 ؤ ل  تلنرلد ج رلل  تل زتنلده وتلولدانده وتلخمتراللم و سل  تا تواال  نظادلل  وجدفل   ته فولل  وتسللا  وراكرل  تلسلت خسللا  كدفال   غلللا 

 : كرا  تلنرو ج تلرمتت فا   وكدال ا 
 :اخذ النماذج من الخزانات  .1

تألولالللل  رلللل  تلقاللللم انللللت ختتالللل  فلللل ح رلللل  تإلسللللدمه رلللل  تل للللردا تلجللللدنخا تلروجللللوت فللللا قاللللم تل للللزت  و  رللللم تلكرالللل  ( ل للللم8)اؤ لللل  
 .تل ردا وقخم ت   تلنرو ج 

 :اخذ النماذج من الشاحنات إثناء ملئها . 5
واؤ للللل  تلنرلللللو ج رللللل   لللللل تألندخالللللب تلرو لللللم لمولللللدان  خوتسلللللل   لللللردا  لللللدص اسلللللرح خ لللللموج تلرلللللدت  خرالللللتم ثدخللللله و  8 -2

 .م ت   تلنرو ج رال ا و   رم تلكرا  تألولى ر  تإلسدمه انت ختتا  ف ح تل ردا وقخ
٪  رللللل  تإلمسللللللدلا  23خالللللت ضلللللخ )أو تقللللللم ( ل لللللم 8333)إ ت كلللللد  اجلللللا تإلمسلللللدلا  ( ل للللللم8)اؤ للللل  نرلللللو ج وتالللللت خاجلللللا  2-2

رلللل  تإلمسللللدلا  تلللللى ( ٪23)خاللللت ضللللخ ( ل للللم 8)فاؤ لللل  ( ل للللم 8333)أرللللد إ ت كللللد  اجللللا تإلمسللللدلا  تكخللللم رلللل  ( . تلللللى تلوللللدان 
 ( .٪93-13)آ م خات ضخ ( ل م 8)  تإلمسدلا  ور( ٪ 03-53)خات ضخ ( ل م  8) تلودان  و 

 :اخذ النماذج من الشاحنات المملوءة . 3
خاللللت إلرللللدم تلكرالللل  تألولللللى ( ل للللم8) للللزتم لخقلللل  تلرللللدء تلر متكرلللل  امللللى سلللللح تإلسللللدمه أ  وجللللته واؤ لللل  نرللللو ج وتاللللت خاجللللا 

 .ر  تإلسدمه 
 :اخذ النماذج من البراميل . ,
ملللللى ت  الاقلللللم الللللتتلد اللللل  اد لللللم تلجللللل م تل كااخلللللا لمالللللتت تلكملللللا لمخمترالللللم تو اسلللللب رلللللد اللللل ا ت للللل  تلخمترالللللم اولللللوت اد ا 5-8

 .ر كوم فا تلجتوم تلرخا  الاقد 
( ل للللللم8)وت  ت كدنلللللله تلنرللللللد ج  رثللللللم وجخلللللل  إن للللللدج وتاللللللت  ف رللللللزج واؤ لللللل  نرللللللو ج خاجللللللا ( ل للللللم8)اؤ لللللل   رلللللل  كللللللم خمراللللللم  5-2

 .إلجمتء تلداو ده تلر  خما  
  
 عدد النماذج عدد البراميل 

2-1 2 
9-25 3 
21-05 5 
02-822 2 
820-280 0 
285-353 5 
355-282 1 
283-589 9 
523-8333 83 
8338-8333 88 
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 المزيج االسفـلتي

  لثالباب الثا
 االلخامسمـقـدمـة
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 وما هي الطريقة المعتمد في المواصفات العامة للطرق والجسور ؟   , اإلسفلتيةما هي طرق تصميم الخلطات 
 

  : تإلسدم ا ل  راا تل ملده لمم م اسا   أمخا لند  
  . ردمودملماق   -8
  . فاالماق   -2
 . لماق  لوخمت  -3
 . لماق  سراث ثالثا  تلرادوم  -5

 .رثم رادتل  ردكاسو  وفماكس ده وتل ا  سرى رادتل  كدلادومناد  تإلسدمهكرد اوجت اتت ر  تلرادتاله تل جماخا  لاسدب كرا  
لا  2333/ تلراتل  لادا  تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسومرادتاله تلرزاج تالسدم ا خروجب    راا ت  تللماق  تلرا رت  فا

 . لماق  ردمودم 
 

  الطريقة ؟وما هي مزايا هذه  , مارشالما هي محددات استخدام طريقة 
 

تلثدنالل  و للا  لخاق للد امللى   لرالل للالم تلاللمب تلاد تألرماكللالقللت  للا تسلل  تتا للل ه تللماقلل  و لواملللد رلل  قخللم فامللم تلر نتسللا  لمجللاش 
( تنلج  8)رملا  22 أق ى و تمجده ندد ا  راان  رع مكدا  و رقدس  إسدم افقل خدس اردم سرنه  تإلسدم اتلرزاج تلسد   لم خمال 

ارللدمتقللم وتللماقلل   سلل  تا فللا تلداو للده تلر  خمالل   أو سللا االلث الل ا فللا للل ه تللماقلل  م ,  تإلسللدم اتلسللالم  تلروقاالل  لم خمللال  وت 
 .خكم ر  تلكثدف  وتلثخده ونسخ  تلدمتغده فا تلمكدا تلراتنا ونسخ  تلدمتغده تل وت ا   تإلسدمهاالق  نسخ  

 :ومن مزايا هذه الطريقة  
 ( .تلدمتغده , تلكثدف   ,تلزاف  ,تلثخده ) تإلسدم ات  ل ه تللماق   ا رت امى  وتص تلرزاج  -8
رال رل  لرلوتت تلرلزاج  اجرال ااث ت  ل ت تل امام اضلر  نسلب  تإلسدم اف  لمرزاج تل ردا ل ه تللماق  خ وتص تلدمتغده وتلكثد -2

 . و  ارما  جات  ( HMA)سد    أسدم الاالا رزاج 
 ( .IMPACT )ت  تلمص تلر  خم  فا ل ه تللماق  ا ا خلماق   -3

 
 ؟  اإلسفلتيةما هي طرق تحديد نسب المزج لمكونات الركام في الخلطة 

 
 :  تإلسدمه اتات نسب تل مل لركونده تلمكدا انت تاتتت رادتل  لند  ثالث لمم ل

ت  لماق  تلرادول  وتل لأ لا تكثم تللمم تس اردال وللا تللماقل  :  ( trial and error method (لماق  تلرادول  وتل لأ  –أ 
  .   تإلنود ا تلرا رت  ر  قخم تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخاوث 

 . ا نتآلخدس  تتا تلرادتاله  أوخدس  تتا رادتل  تلنقل  تلوسلا   : ( calculation method) لماق  تلاسدخده  –ب 
   ( . graphical method) لماق  تلمسا تلخادنا  –ج 
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 ايهما يفضل نمذجة المواد الركامية من القواديس الحاره او من االكداس ولماذا ؟ , عند اعداد معادلة المزج االسفلتية 
 

نر ج  تلروتت تلمكدرا  الاتتت رادتل  تل مل تالسدم ا  ر  تلقوتتاس تلادم  ولاس ر  تالكتتس ااث ت   م  تلروتت  كو   ادضم
 .ر ند  اسب تلرند م فا تلرارم و الا ن د ج تفضم وتقم  خداند لاتوت تل تمج ا  رادتل  تلرزج 

 
  ما هي العالقة بين الثبات و الديمومة في المزيج االسفلتي ؟

 
واما  اجب . تلثخده تلادلا لمرزاج تالسدم ا اوام تلى تارور  قمام  لمرزاج ك ل  فد  تلتارور   كو  قمام  انترد اكو  تلثخده قمام 

 .ت  اكو  لند   وتز  خا  قو  تلثخده وتارور  تل مل  تالسدم ا  
  

 .   لتيةاإلسفبين شكل العالقات المستحصلة بطريقة مارشال عند اعداد المعادالت 
 

 :ا ا مسا تلاالقده تل دلا  , انت   راا رادتاله تلرزاج تالسدم ا خلماق  ردمودم 
 . تإلسدم اقار  تلثخده رقدخم تلرا وى  -     
 . تإلسدم اتلزاف رقدخم تلرا وى  - 
 . تإلسدم اتلكثدف  رقدخم تلرا وى  - 
 .  تإلسدم انسخ  تلدمتغده تل وت ا  رقدخم تلرا وى  - 
 . تإلسدم انسخ  تلدمتغده فا تلمكدا تلراتنا رقدخم تلرا وى  - 
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 ( . طريقة مارشال ) بين خطوات اعداد معادلة المزج بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور 
 
تلروت دده تلادر  لملمم تلرا رت  فا (   AASHTO T245) ارك   م اص  لوته تاتتت رادتل  تلرزج خروجب تللماق   
 : (لماق  ردمودم ) جسوم وتل
ا ا فاص تلمكدا تلرمتت تس  تتر  فا تاتتت تلرادتل  وتل   اجب ت  اكو  قواد وخاجا ووكم رقخولا  و دلاد ر  تللا  وتلروتت   -8

 . تلضدم  
 .فاص تل تمج لكم ف   ر  تلمكدا تل و  وتلنداا وتلردت  تلردل    إجمتءا ا   -2
 .    ر  تلمكدا لكم ف(   SG)ا ا فاص تلوز  تلنواا   -3
تلمكدا تل و  وتلنداا وتلردت  تلردل   خدلنسب تل ا  الا رزاج مكدرا ر تمج ر  تلاجا تلكخام تلى تلدمم  أاجدا  مل ف ده   -5

رادتل  تلرزج كرد اجب ت   كو  اتوت تل تمج  أوخ تف تلا وم امى رزاج    فمتغده لوت ا  راتت  خروجب تلروت دده 
 . تلروت دده تلرا رت   لرادتل  تلرزج ضر  اتوت

تلراتت  فا  تإلسدمهضر  نسب  تإلسدمهخنسب راتت  ر   تإلسدم ا ا ا  مل تلمكدا تلرلموب تس  تتر  فا تل مل    -2
وتلمكدا تلى تمجده  تإلسدمهوا ا تل مل جاتت خات  س ا  ( تلخ ......٪  2و 5,2, 5, 3,2, 3)تلروت دده لنوا تللخق  
 تألرماكا وخدا ردت تلروت د   إسدمهلمم قوتلب ردمودم خاتت الاقم ا  ثالث  قوتلب لكم نسخ   تلامتم  تلرندسخ  ااث ا ا

AASHTO T245 . 
ثا ا ا ( رما   838,0رما  وقلملد تلتت ما    50,2تم ددا د )تل ا  ا  اضاملد فا قوتلب ردمودم  تإلسدمه وضع نرد ج   -0

اتته تلروت دده , ( رما  525) ل ت تلثقم خوكم ام لرسدف  سقول وانزلم ( كغا  5,2)م  د خدس  تتا رلمق   ته وز  
ا ا تس  متج تلاان  ر  تلقدلب . ولكدف  تللخقده ( ضمخ   52)تلادر  لملمم وتلجسومت  ا ا لمم كم وج  لقوتلب ردمودم خل 

ص رخدوم  خج دز فاص ثا ا ا تلدا( تقاق    53 -33)لرت  (  ºا8±  03)تلاتات  و  وضع فا اردا رد ا تمج  امتم   
 .تقاق     /رما  23,1ردمودم وخراتم  ارام  

 ( .SGMA)اس  مج تلوز  تلنواا لممكدا تلررزوج   -5
 . س  مج نسخ  تلدمتغده فا تلمكدا تلراتنا   -1
 :ا ا مسا تلاالقده تل دلا    -9
 . تإلسدم اقار  تلثخده رقدخم تلرا وى  -     
 . تإلسدم اتلزاف رقدخم تلرا وى  - 
 . تإلسدم اتلكثدف  رقدخم تلرا وى  - 
 .  تإلسدم انسخ  تلدمتغده تل وت ا  رقدخم تلرا وى  - 
 . تإلسدم انسخ  تلدمتغده فا تلمكدا تلراتنا رقدخم تلرا وى  -  
  ختال ا(  VMA)تلات تالتنى لمدمتغده فا تلمكدا تلراتنا  2333تا رته تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تلراتل  لادا *

ور  ثا مسا تلاالق  خا  نسخ  تلدمتغده  إسدمهخ  نسلكم (  VMA)ااث ارك  اسدخاد تس  متج قار  ,  خدإلسدمهتلدمتغده تلررمؤ  
 . تإلسدمهفا تلمكدا تلراتنا ونسخ  

 :وكم تلرناناده تلرس ا م   -83
 . ندقص ثا  ختأ خدل تألق ىتلى تلات  تإلسدم ا زتتت قار  تلثخده رع تزتادت تلرا وى  -
 . تإلسدم ا زتتت قار  تلزاف رع زادت  تلرا وى  -
 . تلثخدهرنانا تلكثدف  تلكما  اوخ  رنانا  -
 . تإلسدم ا ندقص نسخ  تلدمتغده تل وت ا  رع تزتادت تلرا وى  -
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متغلده تل وت ال  لمرلزاج ثخلده ولرالتم تلالتوت تلرو لوف  لنسلخ  تلد وأاملىكثدفل   ألامىتلرقدخم   تإلسدمهاؤ   تلراتم تلاسدخا لنسخ  
تلر  لدم  رثلم تلكثدفل  وتلثخلده وتلزالف ونسلخ  تلدمتغلده  تإلسلدمهتلرقدخمل  لنسلخ   تإلسلدم اوخاتلد ا ا  تقام  لوتص تلرلزاج  تإلسدم ا

 .فا تلمكدا تلراتنا ورقدمن  د خدلراداام تلراتت  
 أو للتمج تلمكللدا  أو تإلسللدمهتلنظللم فللا نسللخ   إاللدت فللا رلدخقلل  تلراللداام تلرو للوف  اجللب  تإلسللدم افللا ادللل  فوللم  للوتص تلرللزاج 

ال ا للمم قوتللب ردمولدم خروجلب تلروت لدده  . خ لدكما رد و ل  لغمض تلا وم امى رزاج  كو   وت   ضر  تلاتوت تلرسلروح 
 .لقادسا  ضمخ  لكم وج  خدس  تتا رلمق  ردمودم ت52خل تإلسدم ا ولكدف  تللخقده  2333تلادر  لملمم وتلجسوم تلراتل  لادا 

 
وع المواد ـن السماحات  

(٪....................) رما أو تكخم 5,52تلادخم ر  رن م  تلمكدا ± 0  

 (٪)  ……………رما 3,3رما تلى 2,30تلمكدا تلادخم ر  رن م  ± 5

(٪( .....)رما  3,352)  233تلردت  تلردل   تلادخم  ر  رن م مقا  ± 2    

  3,3 (٪....................................... )........ تإلسدمهنسخ   ±  

( ºا .......................................... )تمج  امتم  تل مل  ±   82     

 جدول يبين السماحات لحدود معادلة المزج بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور
 

لتي المستخدم في اعمال الطرق بموجب المواصفات العامة كيف يتم حساب نسبة الفراغات في الركام المعدني للمزيج االسف
 ؟  5550للطرق والجسور المعدلة لعام 

(  V.M.A) تا ردت تلات تالتنى لمدمتغلده فلا تلمكلدا تلرالتنا  2333تلادر  لملمم وتلجسوم تلراتل  لادا لقت اتته تلروت دده  

 :  اسدخاد ر  تلرادتاله تلرخان  الاقد (  V.M.A) ااث ا ا تس  متج , ختال ر  تلدمتغده تلررمؤ  خدالسدمه 

V.M.A = 100 -  

           Gsb =     

 
D = Bulk density of compacted mix gm/cm3 
Pa = Aggregate content  by weight of total mix %  
Gsb= Bulk specific gravities for total aggregate .   
P1,P2 ,P3 ,P4 = Respective  percents by weight of aggregate 1, 2,3,4 .   
g1,g2,g3,g4 = Respective specific gravities of aggregate 1,2,3,4 . 
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٪ وكثافتة االسفلت  المرصوصة  2,,احسب نسبة الفراغات في الركام المعدني لخلطة اسفلتية تحتوي على اسفلت بنسبة 
وتحتوي على نوعين من الركام الخشن وركام ناعم ومادة مالئة والمبينة نسبها واوزانها النوعية كما في  0مس/ غم  ,5,05
 . الجدول 

 
 ردت  ردل    مكدا نداا مكدا  و رقدس وسل   مكدا  و رقدس  و   تلردت 

 2 52 33 23 نسخ  تل مل ٪      
 2,58 2,200 2,028 2,005 3سا/ تلوز  تلنواا غا   

 
 

Gsb = 100/ [(20/2.667)+(30/2.651)+(45/2.566)+(5/2.71)                                                                
  2.618                                            = 

D = 2.324 gm /cm3                                                                                                                          
Pa = 100-4.5 = 95.5 %                                                                                                                     

V.M.A = 100 – [(2.324 ×95.5) / 2.618]                                                                                           

                                                                       15.22 %                                      = 

 
 

المعدلة لعام  R9اصفات العامة للطرق والجسور ما هي نسبة الفراغات في الركام المعدني لطبقات المزيج االسفلتي بموجب المو 
  ؟  5550

 
 نسخ  تلدمتغده فا تلمكدا تلراتنا للخقده تلرزاج السدم ار لمخده  2333اتته تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تلراتل  لادا 

 : وكرد رخا  الاقد 
 

 
 

 ما اهمية الفراغات المتبقية في المزيج االسفلتي بعد اتمام عملية الحدل ؟ 
 

 : ت  تلرا  تلدمتغده تلر خقا  فا تلرزاج تالسدم ا خات ت ردا تلاتم  كر  فا 
 . تلسردح ل رتت تالسدمه وتل وتء تلرا وم فا تادا تل اف تلادم  -8
 . تالسدم ا تلرمون  تلرال ر  تالدء تلرزاج  -2
 . تالدء رجدم رال ا لماتم تالضدفا تلند ج ا  تلرموم تلكثاف  -3
 

 
 ؟  واجبات المهندس المشرف عند االشراف على مشاريع الخرسانه االسفلتيههي 

 : م ا  ورن د لند  رجروا  ر  تلوتجخده تل ا  قع امى اد م تلر نتس تلرومف انت تالومتف امى تاردم تل مسدن  تالسد

 تسدس متخل  سلاا  نوا تللخق  تالسدم ا 
 82 83 85 ات تتنى( ٪ )  تنانسخ  تلدمتغده فا تلمكدا تلرا
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سدم ا لملخق  تلرمتت  ندا لد ور  ثا تجمتء فاو ده  جماخا  لنرد ج تالج ارز لمرلدلخ  تلرقدوم تو ج   تل ندا  خأاتتت رادتل   .8
 .لغمض  اتات تالنامتفده ورادلج  د ( قخم تلرخدوم  خأاردم تلروموا  )تلرزاج تالسدم ا 

لقام وتلدمم ل اتات  الاا  د لمارم وك ل  تل دكت ر  ر دن  تلروتت تلمكدرا  تجمتء فاو ده  تقاقا  خا  ف م  وت مى لردت  ت .2
 .تلتت م  فا تلرزاج تالسدم ا ر   الم تجمتء تلداوص تلالزر  ل  ت تلغمض 

و ل  خ اااملد لتى تلج دز تلرمكز  لم قااس وتلسالم   (تلرادمام )  رقدااس تمج  تلامتم ادزا  رادرم تالسدمه و  تقام ر .3
 .اا  تو تلج ده تلرا رت  فا ل ت تلرجدم تلنو 
ردزج  رارم تالسدمه ل جنب فمل تل س ا  فا  ا  تمج  امتم  تلقام( oا82)اجب تل أكت ت  تمج  امتم  تلمكدا ال زات خرقتتم  .5

 .وك ل  اتوث تلمغو  خسخب تلملوخ  ( تلرا مم )وتلرزاج تلر داا 
 .غمض  تقام تمج  تلامتم  لمرزاج تالسدم ا  روقااًد اجب ت  اكو  لتى تلر نتس تلرومف رامتم رااام ل .2
 تقام تلددمو  ر  ااث تلسما  وتركدنا   وسلاع تللتلام خرلد ا ندسلب رلع المض تللمالم تلرلمتت  ندال  وكل ل  كدلدء  رسل   تللتلام  .0

 .وتل زتز 
ورل  تلغخلدم وكل ل  اردا ل   غلا  كم ارولل  خغللدء سلرا  تو تال  وسلام  رندسلخ  لاردال  تلرلزاج رل  تلظلموف تلجوال  رالاظ   .5

 .ر  فقتت  تلامتم  
ت  ادم ادتاله  ته توزت  رندسخ  خرد ا ندسب نوا تللخق  تلراتول  و تقام سما  تلادتل  وكدلدء  رمولد  د وكل ل  ضلغل تل لوتء  .1

 .تت م تاللدمته تلرلدلا  
 .  دتل  ر  ااث تلاتت ورقدس تلد اتلراتل ا ساخه اما د تلروتت انت تاتتت  رند متل تقام رلدخق  رند م تلرارم رع  .0

 

 ؟  على الثبات  اإلسفلتيةما هو تأثير استخدام الحادالت المطاطية المستخدمة لحدل طبقات الخرسانة 
ت  تسللللل  تتا تلالللللدتاله تلرلدلاللللل  فلللللا الللللتم لخقلللللده تلرلللللزاج تالسلللللدم ا الللللؤت  تللللللى  نظلللللاا تجلللللزتء وتقلللللد م تلمكلللللدا تلرسللللل ارم 

نلللللى  اللللله امكللللل  تلرلللللموم تلكثادللللل  ولللللل ل  فلللللد  تسللللل اردم تلالللللدتاله تلرلدلاللللل  للللللمص  مللللللده كرلللللد اضلللللر  تل ولللللوه خدلالللللت تالت
 . تالسدمه اؤت  تلى زادت  تلثخده 

 
 ؟ كيف يتم فرش طريق بالخرسانة االسفلتية عندما يكون عرض الطريق اكبر من من عرض الفارشة 

جلل  للل ه تلادللل  رلل   للالم تسلل  تتا فدمولل ا  خااللث  كللو  تلللى رادل 2333توللدم  تلروت للدده تلادرلل  لملللمم وتلجسللوم تلراتللل  لاللدا 
 ( .  Echelon) ا  قماخد أ  امى وكم  نظاا قدما  82تلكخام  تلى تالردا وتل غام  فا تل مف امى رسدف  

 
 ؟ ما هي اوزان الحادالت المستخدمة في حدل التبليط االسفلتي بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور 

كغا خاالث اكلو  المض  83333 – 1333 ته وز  س ام ندار    خوتسل  ادتلخوكم ر جدنس  وتت خات فمو داجب ت   اتم تلر
اتت تللخق  تلمتخل  وتلسلاا  اجلب  سدو  أو خوتسل  ادتل  رلدلا  ر اتت  تلتوتلاب  ته وز  رسا  52 الاقم ا توالب تلادتل  

 . ت  ااتم سلا د خادتل  رمسدء
   ؟ R9المستخدم في تبليط الطرق بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور  سفلتياإلما هي متطلبات المزيج 
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رجروا  ر  تلر لمخده تلوتجب  اقاق د لمرزاج تالسدم ا  2333/ لقت اتته تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تلراتل  لادا 
 : وكرد رخا  فا تلجتوم تل دلا  (سلاا  , متخل  , تسدس ) تلرس  تا فا تاردم تل خمال تالسدم ا لملخقده 

  

 
 .سا تو تكثم  5تللخق  تلسلاا  تالا ادتا  ل خمال وتكسدء تللمم تالسدم ا  خسر  لا  ( : AШ)الطبقة السطحية 
لا لخق  سللاا   ته  لتمج نلداا  سل  تا فلا تللخقلده تل اتامال  ول خملال تلرردولا وتالم لد  وتاادنلد  ( : BШ)الطبقة السطحية 

قلت  سل  تا لرادلجل  تلولقوم (  sand mix) مرمال   سلا تو تقلم واركل  تا خدمللد  ملل  تسلدم ا  3ل خمال تلجزمته تلوسللا  وخسلر  
 . تلوتسا  فا تل خمال وتلرادلجده تلسلاا  

 

 ما هي االمور الواجب مراعاتها عند تنفيذ اعمال المزيج االسفلتي ؟  
 : لند  ات  تروم ا لمب رمتاد  د انت  ندا  تاردم تلرزاج تالسدم ا 

 المتطلبات  الفحص ت
 أسدس متخل  سلاا  

BШ AШ П Ӏ 
نسخ  تلردم ر  رن م / تل تمج - 1

 (رما ) قادس  
35.2  - - -833 
22.3  - -833 93-833 
89.3  -833 93-833 50-93 
82.2 833 93-833  53-93 20-13 
9.2 93- 833 50-93  20-13 51-55 
5.52 22- 12 55-55 32-02 29-29 
2.30 32- 05 21-21 23-59 89-52 
3.3 5- 23 2-28 2-89 2-85 
3.352 5-83 5-83 3-9 2-1 

 2.2-3 0-5 0-5 0-5 ( ٪)نسخ  تإلسدمه - 5

 0-3 2-3 2-3 2-3 (٪)نسخ  تلدمتغده تل وت ا  - 0

 2 5 1 1 (ات أتنى( )ك )قو  ثخده نرو ج ردمودم - ,

 5-2 5-2 5-2  5-2 (رما)زاف نرو ج ردمودم - 2

-  93 93 93 (ات أتنى ( )٪)نسخ  تلا ى تلركسم - 0

 82 83 85 85 ات أتنى( ٪ ) نسخ  تلدمتغده فا تلمكدا تلراتنا - 1

ات أتنى ر  كثدف  ردمودم ( ٪)نسخ  تلاتم - 0
 تلر  خما  

95 95 95 95 
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تلنداا وتل و  فا تالكتتس و ل  خوتسل   قماب تكلتتس تلرلوتت خوتسلل  تلولدم تو ضموم  تل  مص ر  تلملوخ  تلسلاا  لممكدا  .8
 .تا  وسام  ت مى 

 . س ا  تلروتت تلمكدرا  وتلقام خروجب تلروت دده  .2

 .  تقام كددء  ت ما تل الل لرارم تالسدمه خرد اضر   مل جات ور جدنس  .3

ثدنالل  وا خا للد ارمالل  رللزج رللوتت تلمكللدا تلسللد   وتلدمللم ( 82)مه  كللو  رللت  رللزج تلمكللدا تلسللد   فللا تلردزجلل  قخللم تضللدف  تالسللد  .5
 .ثدنا  ( 52-33)وتلقام فا تلردزج  لرت  

اجللب  نظاللف تلللدمته تلسللادمه تلندقملل  لالسللدمه رلل  تال مخلل  وتاللاللد  قخللم ت ول للد امللى لخقلل  تلخللمتاا كللوه تو تل للد  كلللوه  .2
 .خوتسل  ضدغل  تل وتء 

تلددمولللل  ( لا للللم)ا  و نظاد للللد ولال  للللد خلخقلللل  رلللل  تل للللد  كللللوه و سلللل ان د خوتسللللل  اجللللب تالل رللللدا خقلللللع تلردد للللم تلامضلللل .0
 .تلروجوت فا تلتلام 

 .اجب  وفم اتت كدفا ر  اردم تلرجدماف فا تلروقع  .5

 .اجب تزتل  تالسدمه ر  تردا اجاله تلددمو  انت تلدمش  .1

 .تالل ردا خاتم تلردد م تلامضا  وتللولا  خروجب تلروت دده  .9

خدلللللمش لخقللللل  تسلللللدمه خرقلللللدلع ق لللللام  ال   لللللل  الللللؤت  تللللللى كثلللللم  تلردد لللللم تلامضلللللا  وللللللو رللللل  تالرلللللوم غالللللم  الاسلللللرح. 83
 . انت تنودء تللممخ د تلرمغوب 

ضلللللموم  تا رلللللدت تلر نلللللتس تلرولللللمف تلضلللللوتخل تل لللللدتم  اللللل  تل ا للللل  تلادرللللل  لمللللللمم وتل د للللل  خرادلجللللل  تالنامتفلللللده فلللللا . 88
فللللا تجللللمتء تالسلللل قلداده ( خضللللرن د تلداللللص تال للللما )راللللتم ثالثلللل  فاو للللده تلرللللزاج تلقاللللم  و د لللل  فارللللد ا امللللم خأا رللللدت 

 .تو تالجمتءته تال مى تو  تلردم تلداو ده تلددوم  
 

 ما هي الحالة المرفوضة لتدرجات المواد الركامية  في مزيج الخرسانة االسفلتية ولماذا ؟ 
 

  تل للتمجده تلن د الل  لرللوتت تلمكللدا تلرسلل  تا فللا تن للدج تلرللزاج تلروت للدده تلادرلل  لملللمم وتلجسللوم تلللى ضللموم  ت   كللو توللدم   لقللت 
تالسدم ا خااث ال   متوح خا  تلات تالتنى لرن م وتلات تالامى لمرن م تلرجدوم خم اجب ت   كو  خ تمج ر ندسلم لغلمض تلا لوم 

 .  الف ل ه تلادل  اا خم تلرزاج تالسدم ا رمفوض  وفا, امى تفضم كثدف  
 

  ؟ قدار معامل القوة المتبقية عمليا كيف يتم زيادة م
 

 : ارك  زادت  رادرم تلقو  تلر خقا  خدس  تتا مكدرده  ته تجزتء ركسمه تضدف  تلى تس  تتا تات تلرضدفده تل دلا  
 . تلروتت تلرضدت  لالنسالخ  -8
 . تلنوم  تلرلدأ   -2
 . تلسرنه تلخوم النت   -3

طبقات الخرسانة  أنواعفما هو الفحص البديل وما هي المتطلبات لكل نوع من  ,متبقيةالفحص دليل القوة  إجراءفي حالة تعذر 
 بموجب مواصفات الهيئة العامة للطرق والجسور ؟    اإلسفلتية



 64 

 
فالللص  إجلللمتءتللللى تركدناللل   8999رللل  تل الللتام تلولللدرم لالللدا (  19) تلروت لللدده تلادرللل  لمللللمم وتلجسلللوم خروجلللب تلدقلللم  تولللدم   

كرلد خانله لل ه تلروت لدده ر لمخلده فالص تلنق لد  . فاص تلقو  تلر خقال   إجمتءخده قوتلب ردمودم فا ادل   ا م تلنق د  فا ث
  :تلجتوم  فا افا تلثخده وكرد رخ

 
 
  
 
 
 

  الفحوص الروتينية ؟  ألغراض سفلتيةاإلالنمذجة عند اخذ عينات من الخرسانة  أهميةما 
 
تال ت  , تلداص وتل ا ارك  ت   أثم خوكم كخام امى تلن د ج تلر  خما   إجمتءتلنر ج  تات تلاند م تلر ر  انت    ا خم ارما

 ألرا ت  تلداو ده تلر  خما  ااث  ألغمتض تإلسدم اتلروت دده  وتت امى ضموم  تالل ردم وتلتق  انت ت   اانده ر  تلرزاج 
تلدقم   -تإلسدمهنرد ج  خأ  وتل د    ASTM D979-01 تألرماكا تلداص ندس  وكرد ومت فا تلروت د   ألرا تلنر ج   ادتم 

 "  sampling is equally as important as the testing"  : تل دلا ااث جدءه تلاخدم  (  4.1.1)
 
 : روتينية للخرسانة االسفلتية بموجب عدد النماذج الواجب اخذها لغرض اجراء الفحوص الما
 . المواصفات العامة للطرق والجسور  -1
   . 1000لسنة   5001مسودة المواصفة العراقية  -5

 

 . امى تالقم نرو ج لكم اوا ارم ور  كم رارم : خروجب تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم  -8
ت  الللتت تلنرلللد ج تلرلللأ و   اا رلللت املللى رسللل وى تلتقللل  وتال للل الف :  8911لسلللن    2135ت لللد  تلامتقاللل  و رسلللوت  تلرخروجلللب  -2

 . تلرلموب تا سدخ د خااث اكو  اتت تلنرد ج كدفاد الالدء تلن اج  تلروثوم خ د 
 

  الفحوص الروتينية ؟  ألغراض اإلسفلتيةعينات الخرسانة كيف يتم نقل وترقيم 
 

  : لماق  نقم و مقاا نرد ج تالسدمه الغمتض تلداوص تلمو انا  وكرد اما  8911لسن    2135ت د  تلامتقا  و رسوت  تلرلقت خانه 
 نقم تلنرد ج فا ادواده خلماق   رنع فقتت  تلركونده تو  موث أ  جزء رن د أو اتوث أ   مف ن اج  رادرم  د : نقم تلنرد ج 

 . خ وم   دل   تثندء تلنقم 

رثم تسا تلروموا وتلروقع ومقا ارك  تالس ددت  رن د   مقا تلنرد ج خ وم  وتضا    ضر  تلرامورده تلكدفا  وتل ا:  مقاا تلنرد ج 
ترد تلنرد ج تلرأ و   ر  تلرارم فا ضر  تل مقاا تسا  داب تلرارم ونوا تلرارم واجا . تللمام لمنرد ج تلرأ و   ر  تلروقع 
 .فا تلرزج ورادتل  تلرزج تلرارما  تلتفا  ونوا تلروتت تالولا  تلرس  تر  

الفحوص  ألغراض   1000 لسنة  5001مسودة المواصفة العراقية  بموجب اإلسفلتيةعينات الخرسانة هي طرق اخذ ما 
  الروتينية ؟ 

 (٪ ) النقصان في الثبات  نوع الطبقة
 32 ≥ أسدس
 22 ≥ متخل 
 22 ≥ سلاا 
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ص تلى تركدنا  ت   اانده ر  تل مسدن  تالسدم ا  الغمتض تلداو  8911 لسن   2135رسوت  تلروت د  تلامتقا  لقت خانه 

  :  تلمو انا  وكرد رخا  الاقد 
اوقف تلازتا تلندقم ولو رارم خدلركونده و غمز  داا د   ته وكم رودخ  لرقلع تلازتا : ت   تلنرد ج ر  تلازتا تلندقم  –أ 

 وم  تلندقم  الم تلرزاج وامى رسدفده راان  خااث  كو  تلروتت تلرا وم  خان رد كدفا  لغمض تلداص كرد  دمغ تلركونده تلرا
 . خا  تل داا ا  فا وادء رال ا لغمض تلداص 

ا ا ت   تلنرد ج خ وم  اووت ا  وامى وكم تجزتء ر سدوا  ال  قم ا  ثالث   ؤ   ر  : ت   تلنرد ج ر  تلسادمته تلندقم   –ب 
  :رندلم ر  مد  ثا  جرع ل وكم نرو ج وتات رسدو  تو ازات امى تلك م تلراتت  فا تلجتوم تلرخا  الاقد 

 
       تلرقدس تالسرا تالق ى 

 (رما ) لممكدا 

تلك ملللللللل  تل قماخالللللللل  لم مللللللللال غاللللللللم 
 كغا ( ات تتنى ) تلرم وص 

تلرسلللللللللللدا  تل قماخاللللللللللل  لم ملللللللللللال 
2سا( ات تتنى ) تلرم وص 

 

2,30 8,1 232 

5,52 8,1 232 

9,2 3,0 232 

82,2 2,5 583 

89 5,3 052 

22 9,8 929 

31,8 88,3 929 

23 82,9 8523 

 
 ؤ   تلنرد ج خلماق  اووت ا  امى ت  اكلو  تلنرلو ج رؤلدلد رل  ثلالث تقسلدا ر سلدوا  : ت   تلنرد ج ر  تللمم تلرات  لممص  –ج 

, ثلا  رلزج ل كلوا  تلنرلو ج تلن لد ا وتلل   اجلب ت  ال  قلم ك م ل  ال  تلك مل  تلرالتت  فلا تلجلتوم تلرخلا  تندلد ,  قماخد ر  تلركونلده 
  كدرم ارم تللخق  رلع ضلموم  تل أكلت رل  التا  ضلر  تلنرلو ج لمرلوتت تلركونل  لملخقلده تلسلدمى رل  تللمالم و ؤ    م  تالجزتء ر

واكو  ر  تالفضم وضع قوتلب امى تللمام قخم م د  خدالسدمه ل ؤر  ت   تجزتء ر سدوا  خدلك م  ر  تلركونده ل اضام نرو ج 
 .تلداص 

لنرد ج خ وم  اووت ا  رل  تللمالم واؤ ل  تلنرلو ج ركونلد رل  اان لا  ر سلدوا ا   ؤ   ت: ت   تلنرد ج ر  تللمم تلرم و    –ت 
اجللب رمتاللد  ت لل  تلنرللو ج ررللثال لجراللع رللوتت تللماللم ولكدرللم ارللم .  قماخللد امللى تالقللم الل ا ت  ادملرللد اوللوت اد رلل   ملل  تلرنللدلم 

 . لمام تللخق  رع رالاظ  ضموم  اتا  ضر  تلنرو ج ال  ر  تلروتت لملخقده تلسدمى لم
 : فحص  نتائجما تأثير تقادم الزمن على 

 .  اإلسفلتيةفي مزيج الخرسانة  اإلسفلتنسبة  -1
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 .نسبة الفراغات الهوائية في مزيج الخرسانة االسفلتية  -5
 ت  تلن د ج تلرس ا م   AASHTO T164-10  ,D2172-01 ASTM تألرماكا لقت خانه تلروت د  : نسخ  تالسدمه  -8

 أفضمتلمتخل  كرد ت   لإلسدمهرا واده  تقم  إالدء أثم خارم تلروتت تلرداو   ااث ت  تلاانده تلقتار   رام تلى ارك  ت   
 . تلداص امى  تل ملده و تل خمال خات ف م  ق ام  ر    ا   د  إجمتءتلن د ج ارك  تلا وم اما د انترد ا ا 

تا خاض تلمكدرده كرد ت  خاض تلر اخده ارك  ت   خقى ضر  تلردت  تلمتخل انترد ا ا تس  ت تإلسدمهت  ر  تل اب تزتل  كم 
 .تلمتخل  تإلسدمهتلراتنا  ول ت اؤثم امى رقتتم را وى 

ت  نسخ  تلدمتغده تل وت ا    غام خ غام  وتص تلروتت تلركون  لمرزاج تالسدم ا ااث   غام كدف  : نسخ  تلدمتغده تل وت ا   -2
 : خدام تلاوترم تل دلا    وتص ل ه تلروتت خرموم تلزر 

 . امك  تلرموم  -أ
 . تلاوترم تلرند ا   -ب

 : ااث اناكس  أثام ل ت  تلادرال  خ وم  رخدوم  تو غام رخدوم  امى نسخ  تلدمتغده تل وت ا  وكرد رخا  الاقد 
دا رع خاض د و قمام  سدلا امك  تلرموم خرموم تلزر  فا ضغل لخقده تالسدمه ررد اؤت  تلى  تت م جزا ده تلمك -توال

 . تلدمتغده تل وت ا  خدلرمىء تلزت ت لمردت  تالسدم ا  
و غام لزوج  د وامك  د ررد اؤت  تلى تلرمىء تلزت ت ( تلقام ) زادت  تمجده تلامتم   ؤت  تلى زادت  لاون  تلردت  تلمتخل   –ثدناد 

 . لمدمتغده تل وت ا  
 

االسفلتية المراد تحديد نسبة االسفلت فيها بموجب المواصفة االمريكية كيف يتم تحديد محتوى الرطوبة في الخلطات 
AASHTO T164-10    ؟ 

 
 : لماق ا  ل اتات را وى تلملوخ  فا تل ملده تالسدم ا  تلسد ن   AASHTO T164-10لقت خانه تلروت د  

 .    AASHTO T110ت خدا تل لوته تلرو وف  فا تلروت د   -8
 .  لاا  ثخوه تلوز  ( °ا 802 –832 )تلداص خدلدم  ختمج  امتم   جداف كدرم اان   -2
 

 هي الطرق المعتمدة اليجاد نسبة االسفلت في خلطات المزيج االسفلتي بموجب المواصفات االمريكية ؟  ما
 

 : لند  ثالث لمم رو وف  فا تلروت دده تالرماكا  ل اتات نسخ  تالسدمه فا  ملده تلرزاج تالسدم ا 
 ماق  تلقادسا  لداص تالس  الص تلكرا لالسدمه تلمتخل ر  رزاج تالسدمه تلسد   خروجب تلروت د  تالرماكا   تلل -8

AASHTO T164-10   , ASTM D2172-01. 
 ( . ASTM D6307-98) تللماق  تلقادسا  لداص را وى تالسدمه فا رزاج تالسدمه تلسد   خلماق  تلامم  -2
 ( .  ASTM D4125-94)  وى تالسدمه لم ملده تالسدم ا  خدللماق  تلنووا  تللماق  تلقادسا  لداص را -3

      

 ؟  هي االمور الواجب مراعاتها عند القيام باعمال حدل طبقات المزيج القيري ما 
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  :تاردم اتم لخقده تلرزاج تلقام   ندا  تالروم تلوتجب رمتاد  د انت ر    
 

لملخقلللللللللل  تالسللللللللللدس وتلمتخللللللللللل   ºا 823السللللللللللدم ا انللللللللللت وضللللللللللا  خدلددمولللللللللل  اجللللللللللب ت   كللللللللللو  تمجلللللللللل  اللللللللللمتم  تلرللللللللللزاج ت .8
( ضللللللللللللللللر   لللللللللللللللالااده تلر نللللللللللللللللتس تلروللللللللللللللللمف  Oا 83 ±رللللللللللللللللع وجلللللللللللللللوت سللللللللللللللللرداده ) لملخقللللللللللللللل  تلسلللللللللللللللللاا   Oا 833و

ورخدولللللللللم  خالللللللللت تلدلللللللللمش اللللللللل ا  لللللللللتقام تسللللللللل وت ا  تلسللللللللللح واتلللللللللل  خولللللللللكم  لللللللللدا ور جلللللللللدنس خدلادتلللللللللل  رلللللللللع رالاظللللللللل  الللللللللتا 
فللللللللللا لخقلللللللللل  تل خمللللللللللال امللللللللللى (  ridge )م ا  واللللللللللتا ا للللللللللوم تن دللللللللللدخ فللللللللللا تل مسللللللللللدن  تالسللللللللللد( Crawl)ا للللللللللوم زاللللللللللف 

وخ لللللللللوم  ادرللللللللل  اخلللللللللتأ تلالللللللللتم ادلرلللللللللد  كلللللللللو  تلدموللللللللل  تلجتالللللللللت  قلللللللللدتم   , جلللللللللدنخا توتلالللللللللب تلادتلللللللللل  وكرلللللللللد فلللللللللا تلولللللللللكم
 .امى  ارم وز  تلادتل  ختو  امك  تو تزتا  تلرزاج 

 

اخدوم تواًل خدلاتم ر  تلج   تلوتل   (  super elevated curves )فا رندلم تالناتتم تلجدنخا انت تالقوتس تالفقا    .2
 . ور قترًد تلى تلج   تالامى

:                                                    رنلللللللللللللللللللللللللدلم تلرنالللللللللللللللللللللللللتمته ورق مخلللللللللللللللللللللللللده تلجسلللللللللللللللللللللللللوم اكلللللللللللللللللللللللللو  الللللللللللللللللللللللللتم تالسلللللللللللللللللللللللللدمه كرلللللللللللللللللللللللللد املللللللللللللللللللللللللا  فلللللللللللللللللللللللللا .3
ف االللللث ت   لللللل  انقلللللم قلللللوى قلللللص تاملللللى اخلللللتأ تلالللللتم خاالللللث  كلللللو  تسللللللوتن  تلقالللللدت  فلللللا تل مللللل: فلللللا رنلللللدلم تل لللللاوت  –أ 

                       . امللللللللى تلرناللللللللتم و قللللللللوا تالسلللللللللوتن  تالردرالللللللل  خاللللللللتم رسللللللللخم لالسللللللللدمه واللللللللؤت   للللللللل  تلللللللللى تسللللللللندت تالسلللللللللوتن  تل مدالللللللل  
اخلللللتأ خدلالللللتم خاالللللث  كلللللو  تسللللللوتن  تلقالللللدت  فلللللا تل ملللللف االللللث ت  وز  تلادتلللللل   الللللتث قلللللوى : فلللللا رنلللللدلم تالنالللللتتم  –ب 

 .م تسلوتن  د مص ر   ال
لمادتلللللللللللللل  تل لللللللللللللا سلللللللللللللخق  د  خالللللللللللللوتلا ن لللللللللللللف الللللللللللللمض (  pass) لمادتلللللللللللللل  اللللللللللللل ا  غلاللللللللللللل  (  pass) فلللللللللللللا كلللللللللللللم   .5

 .تلتوالب تل مدا لمادتل  
واكللللللللو  اللللللللتت رللللللللمته ( سللللللللدا / كللللللللا  3)سللللللللما  تلاللللللللتم تقللللللللم خقماللللللللم رلللللللل  سللللللللما  تلروللللللللا تللخااالللللللل  اجللللللللب ت   كللللللللو   .2

 .تا ردتًت امى سر  تلدمو  ( NO. of passes)تلاتم 
توتلالللللللللب تلادتلللللللللل  نظادللللللللل  و لللللللللقام  لرنلللللللللع تل  لللللللللدم تلرلللللللللزاج تالسلللللللللدم ا خدللللللللللتوتلاب كرلللللللللد اجلللللللللب تخقلللللللللدء تللللللللللتوتلاب  كلللللللللو   .0

ملخللللللللل  رلللللللللع  جنلللللللللب زالللللللللدت  مش تلرلللللللللدء النللللللللل  اسلللللللللخب تلخلللللللللموت  تلدجد اللللللللل  لقولللللللللم  تللخقللللللللل  تلسللللللللللاا  ررلللللللللد اوللللللللللت  ولللللللللققده  
 . واما  انت رموم تلادتل 

 . 2تنج / خدو  ( 823-52)اكو  ضغل تاللدمته لمادتل  تلرلدلا   .5
 . ºا53اتا تلسردح خوقوف تلادتل  امى تالسدمه تلادم انترد  كو  تمج  امتم  تلرزاج تكثم ر   .1
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الطرق  ألعمالالمفروشة  اإلسفلتيةوالسمك للخرسانة ( الكثافة الموقعية ) ماهي الترددات الخاصة  بفحوص نسبة الحدل 
 بموجب تعليمات الهيئة العامة للطرق والجسور  ؟ 

 
للخقلللللللللللده تل خملللللللللللال  الللللللللللتته تلروت لللللللللللدده تلادرللللللللللل  لمللللللللللللمم وتلجسلللللللللللوم ر لمخلللللللللللده  لللللللللللمتت فالللللللللللص تلكثدفللللللللللل  تلروقااللللللللللل  – أوال

 :  اأ اوكرد  R9-14(b)خروجب تلدقم   تالسدم ا
وتا رللللللللللدتت امللللللللللى (  3سللللللللللا 933) سللللللللللا (  33×  33) نرللللللللللو جا  لكللللللللللم اللللللللللوا ارللللللللللم ال اقللللللللللم اجللللللللللا تلنرللللللللللو ج تلوتاللللللللللت  -8

 .AASHTO T164 وت د  لممكدا وخروجب تلر تألق ىتلرقدس 
لكللللللللم كامللللللللو ر للللللللم ولكللللللللم ت جللللللللده امللللللللى ت  اكللللللللو  تلنرللللللللو ج تلوتاللللللللت ركللللللللو   أونرللللللللو جا  رلللللللل  تلمخللللللللدب لكللللللللم اللللللللوا ارللللللللم  -2

 . سا  83قلم تلمخدب ال اقم ا  (  2)  ر  اان ا  لخدب اتت
رلللللللل   للللللللالم أ لللللللل  لخللللللللدب اللللللللتت  R9-17اكللللللللو   للللللللمتت فاللللللللص تسلللللللل  متج تلسللللللللر  خروجللللللللب رللللللللد جللللللللدء فللللللللا تلدقللللللللم    –ثدناللللللللد 

 .  ولكم ت جده وتا ردت راتم تلسر  لكم كامور م  لكم كامو ر م(  2) 
 

 ؟  ما هي االمور الواجب مراعتها عند نقل المزيج االسفلتي 
 

 :  اجب رمتاد  تالروم تلرتمج   الاقًد انت نقم تلرزاج تالسدم ا
 .  جنب اتوث تالنازتم انت تل ارام وتل دماغ  -8

سللللللللرا  رلللللللل  تلقرللللللللدش تو تالللللللل  وسللللللللام  لاردالللللللل  تلرللللللللزاج رلللللللل  تلظللللللللموف تل دمجالللللللل  كللللللللم اروللللللللل  اجللللللللب  غلا  للللللللد خغلللللللللدء  .8
 .تو ر  تلغخدم واردا   ر  فقتت  تلامتم  

 .اجب ت  اكو  اتت تلودانده كدفا  لضرد  تس رمتم و وم تلرزاج تلى تلروقع ختو  تنقلدا  .2

م رلللللللللل  تلجاللللللللللم لرنللللللللللع اجللللللللللب  زاالللللللللله خللللللللللت  تلوللللللللللدانده تلندقملللللللللل  لمرللللللللللزاج تلقاللللللللللم  خزالللللللللله  داللللللللللف تو خللللللللللدمتفا  تو رامللللللللللو  .3
 .تل  دم تجزتء ر  تالسدمه خ  

 

 ؟   راتتته تاردم تل خامل خدل مسدن  تالسدم ا  ما هي

 
 :   وقف تاردم تل مسدن  تالسدم ا  فا تلاداله تل دلا   
 .تالجوتء تلملخ  وتلررلم   .8

 .مخ  تثندء لخوب تلاوت ف تل متخا  وتل ا ارك  ت   ؤت  تلى  موث تلرزاج تالسدم ا خدال  .2

 .وجوت راده ر جرا  امى سلح تل خمال  .3

 .تنجردت تللخق  تلسلاا  تو ت ت كد  تلسلح رغلى خلخق  ر  تلثمج تو تل قاع  .5

 .و رام تلى تالن ددض ( oا2)ت ت كدنه تمج  تلامتم  لمجو  .2

 
 
 

 ا بالخرسانة االسفلتية ؟ كيف يتم معالجة المفاصل الطولية والعرضية والشقوق في االرضيات الخرسانية عندما يراد تبليطه
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تلى ضموم  رمىء تلردد م تللولا  وتلامضا  وتلوقوم تلروجوت  فا  2333تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تلاتل  لادا تودم   
 .  A نف  BS2499(1973)وخروجب تلروت د  ( راجو  قام   دص ) تالمضاده تل مسدنا  خل 

 
 

 ؟ اصفات العامة للطرق والجسور استخدام المعدات اليدوية لفرش المزيج االسفلتي هي الحاالت التي اجازت بها المو ما 
 

 :فا تلاداله تل دلا   تجدزه تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تس  تتا تلراتته تلاتوا  لدمش تلرزاج تالسدم ا
 .  نظاا تالسرد  تلر  مد   -8
 .  دمو  فا تالردك  تلرا وم  تل ا ال ارك  تس اردم تلد -2
 . فا تلرردوا  -3
 . فا رق مخده تلردد م تال سداا  لمجسوم وتلقنوته  -5
 . BS 1447تل   اجب وضا  خروجب تللماق  (  Mastic Asphalt) فا تسدمه تلاوو  -2
 

 الهيئة المحددة من قبل بموجب المواصفات اإلسفلتيةالقبول الستوائية الطرق المبلطة بالخرسانة  أوما هي محددات الرفض 
 العامة للطرق والجسور ؟  

 
 تالسل وت ا لا تال  الف فلا تلرسلقل تلجلدنخا لسللح تللمالم  قلدس خدلرسللم   ته تلاجلاله ال اسلرح خلد  ازالت تنالمتف  تالس وت ا 

لرمكلللز  لملمالللم  قلللدس  لرلللوتز لم لللرملللا تلقادسلللده فلللا تلجلللتوم  دالللص خدلرسللللم   ته تلاجلللاله  املللى للللوم أ   لللل 83 اللل  
خزتوالل  قد رلل  رللع تل للل تلرمكللز   تلرسلللم ا  وضللع  5امضللاد فللا نقللدل  اللتت رلل  قخللم تلر نللتس تلروللمف خرسلللمه لللوم  ا تالسلل وت 

 .رما  3تللولا لملمام واكو  تلات تألامى النامتف سلح تل خمال الاسرح خد  ازات ا  
جللتوم تلرخللا  تلفللا  لالسلل وت ا ر  تلاللتوت اجللب ت   كللو  ضلل وتألسللدستللولالل  لسلللح تللخقلل  تلسلللاا  وتللخقلل  تلمتخللل   تالسلل وت ا 

 .ا وتل   اخا  اتت تلرمته تلرسروا  لالنامتف 333الاقد لرسدف  
 

 تالس وت ا            
 تللخق 

 رما 83 -0 رما 2.9 -5

 تللخق  تلسلاا 
 

23 2 
 

 3 53 تللخق  تلمتخل  أو تألسدس

 تلات تألامى تلرسروح خ  الس وت ا  تلسلح
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لمتطلبات معامل االسفلت  5550المواصفات العالمية التي حددتها المواصفات العامة للطرق والجسور المعدلة لعام  ما هي
  كذلك المواصفات الخاصة بالية االنتاج والتشغيل ؟ 

 معامل االسفـلت  

  الرابع  الباب
 االلخامسمـقـدمـة
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رادرلم تالسلدمه تلرسل  تر  فلا ت   كلو  ر لمخلده م  تللى ضلمو  2333تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تلراتل  لادا  تودم  لقت 

كرد اجلب ت   كلو  ارمالده تل ملل تإلسلدم ا ASTM D995 روت د   تلر لمخده ل رلدخق   تللممتن دج تلرزاج تالسدم ا الاردم 
 .  ر  نداا  تإلن دج وتل وغام ورادلج  تلروتت ASTM D290رلدخق  لر لمخده 

 
 ؟   ASTM D995 األمريكيةجب المواصفة بمو  اإلسفلتمعامل  أنواعما هي 

 
 : تإلسدمهلرادرم نواا    ASTM D995 تألرماكا لقت اتته تلروت د  

 :  (Batch type asphalt plant) ةالوزني اإلسفلتمعامل  -1
 Hot) تلسلد ن  رل  تلادوالده تإلاجلداال ا سلاب  مل   االث ر  مدل  أاجداروتت تلمكدا تلسد   وتلرجزأ خات تلغمخم  تلى ا ا   ناف 

bins ) كرلد ال ا  تلردزجل خدلوز  تلرلموب ر  كم اجا واسب رادتل  تلرزج وا ا  جراا د فا كد  تلرالزت  تلكخالم ثلا ال ا ضل  د تللى
رللدخم لرادتلل   إسلدم اتلسلد   خلدلوز  تلرلملوب وخدل لدلا نا لم املى رلزاج  تإلسلدمهضخ تلدمم خدلوز  تلرلموب وك ل  ال ا ضلخ 

 .تلرزج 
 : (continuous mix type asphalt plant)المستمر ذات المزج  سفلتاإلمعمل  -1

خنسب رثخ   خروجب رادتل  تلرزج و ل  خوتسل  تل اكا فا ( Hot bins)ا ا ساب روتت تلمكدا تلسد   تلر تمج ر  تلادواده تلادم  
كرلد اجللم  مش  أو ورد اكال تاش وخ للوم  خوتخلده  ته ف الده قدخمل  لم نظللاا واجلم  سلاب وضللخ لل ه تلرلوتت تللى تلردزجلل  خوتسلل  قلو 

 .رلدخم لرادتل  تلرزج  إسدم ارزاج  إلن دج تلرلموخ تلقام تلسد   امى روتت تلمكدا تت م تلردزج  وخدلكرا  
 

 ذات المزج المستمر ؟  اإلسفلتما هي الصيغة الرياضية التي يتم بموجبها حساب زمن المزج لمعامل 
تلى تركدنا   اتات زر  تلرزج لركونده تل مل  تالسدم ا  لرادرم تالسدمه  ته   ASTM D995لقت خانه تلروت د  تالرماكا  

 : تلرزج تلرس رم خروجب تلرادتل  تل دلا  
  (ثدنا  / كغا  ,تن دجا  تلردزج  ) ( / كغا , تلسا  تلكما  لمردزج  = ) ثدنا  , زر  تلرزج 

 
 ف يتم معالجة ذلك ؟ وكي اإلسفلتما هو تأثير كل مما يأتي على خواص 

 . رفع درجة حرارة اإلسفلت في الخزان كثيرا ولفترة طويلة  -1
طالة مدة خلطها داخل المازجة  -5   .تسخين مواد الركام الى درجات حرارة عالية وا 
لدلل  رلت   مل لد  إ  مفع تمج  امتم  تإلسدمه فا تل زت  كثامت ولد م  لوام  وك ل   س ا  رلوتت تلمكلدا تللى تمجلده المتم  ادلال   وت 

االللث ا الللت أوكسلللجا  تل لللوتء رلللع ( تالسلللدم ا  و تللللمز  و رلللدت  تلزاللله ) تت لللم تلردزجللل   سلللخب  أكسلللت ركونلللده تإلسلللدمه تلثالثللل  
لاتموجا  تلركونده آندد ركوند تلردء واؤت   ل  تلى زادت  اجا و كثدفل  نلوت  تإلسلدمه وكل ل  زالدت  كرال  رلدت  تللمز  و قمالم كرال  

اؤت  تلى فقتت  رمون  تإلسدمه وا اوم تإلسدمه خرموم تلزر  تلى ردت  ر د    ررد اؤت  تلى اتوث  وققده فا سللح  تلزاه ررد
ورل  تجلم رادلجل  تلالداله تلرل كوم  آندلد فلد  تلروت لدده . تل خملال و للدام جزا لده تلمكلدا رنل  للتى رلموم تلرمكخلده فلوم تللمالم 

 زتنلده إضلدف  تللى إ   كلو  تمجل  المتم  تلمكلدا انلت  ملل  رلع تلقالم خاالث ال  زالت ال   و ا خاتا تإلفلمتل خ سل ا  تلقالم فلا تل
 .ا  تمج  امتم  تلقام فا ردزج  رارم تإلسدمه ( °ا82)

كما  لطبقة االساس القيري طن وكانت نسبة المواد لمعادلة المزج( 1) اإلسفلتاذا كان سعة الخالط لمعمل  : مثال توضيحي
 لكل مادة ؟ ( كغم ) بـ األوزانما هي ف, مبين في الجدول 
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 قير فلر رمل طبيعي حصى ناعم حصى وسط حصى خشن المادة

نسب الخلط 
 0., 2 2, 55 12 12 وزنًا ( ٪)

 
 

   الجواب
 كغا 53=  8333×   5.3=  وز  تلقام         -: أوال

                              833 
 كغا  925= 53-8333= وز  تلروتت تلجدف  : ثدناًد 

 كغا855= 853.2=  82×    925= وز  تلا ى تل و         
                                          833 

 كغا855=  853.2=  82×    925= وز  تلا ى تلوسل       
                                        833 

 كغا 898= 898.5=  23×    925= وز  تلا ى تلنداا      
                                       833 

 كغا 533=   533.0=  52×    925= وز  تلمرم تللخااا     
                                      833 

 كغا  51=   55.12=    2×    925=   وز  تلدمم              
                                       833 

  كغا 8333=53+51+533+898+855+855=   لم مل تلوز  تلكما 
 

 ما هو سبب حصول كل مما يأتي في معامل االسفلت وما هو مساوىء ذلك ؟ 
 . over sizeفرط الحجم  -1
 .  over flowفرط الدفق  -5
 
ى تاجلدا تكخلم رل   ا و  ام( تلمكدا تل و  ) انترد  كو  تلروتت تلرج ز  فا رارم تالسدمه  over size اا م فمل تلاجا -8

 . رقدس تكخم رن م ضر  رجروا  تلرند م فا ج دز تلغمخم  للخق  تسدم ا  راان  
انترد  كو  نسب تاجدا تلرلوتت تلرسلاوخ  فلا تلرارلم ال   ندسلب رلع نسلب تاجلدا تلرلوتت فلا  over flow اا م فمل تلتفم -2

 . رادتل  تلرزج 
 : تلرسدوىء 

 . سدم  فا تلروتت تلرج ز   -8
 .فا تللدق  تالن دجا  لمرارم و سدم  فا تلزر  ن اج  اتا تو غدم تلرارم خلدق   تلق وى تلرنووت    سدم  -2
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فللا  82523تلرللمقا  خروجللب تلك للدبتلتمتسللده /تل  لللال وتل  للدراا/تل للدتم  الل  تل ا لل  تلادرلل  لملللمم وتلجسللومخانلله تل امارللده 
 : تالسخدب تلرخمم  لوضع ضوتخل  د   خرادلج  تالنامتفده فا  وتص تلرزاج تلقام  ولا  2/82/8999
ه تلسلرا  تلجالت  و قسلا رن لد اكلو  لدادللدً  ت  ا لوم تالنامتفلده ال  تلروت لدده أرلم ر وقلع ا لى فللا تلولمكده تلادلرال   ت -8

 .خااث ال اؤثم امى سالر  تلرنوأ و لك  اخقى رادسخ  تلرقدوم ان  ألن  أ م خدلومول تل ادقتا  را  
 .إ  رختأ تل  ا ا  تالنامتفده رأ و  خ  فا راظا توم تلادلا  -2
ده ا م  تلخدب رد وادً لالج  دتته تل نتسا  تلر ضلدمخ  ت  اتا وضع ضوتخل لإلجمتءته تلوتجب ت  د لد انت ا وم تالنامتف -3

ررللد ا للاح رجللدالً  فسللاادً  لموللكدوى وتللاللو  فضللالً  الل  تسلل غالم تلروضللوا رلل  قخللم تلللخاض و ت  للد  إجللمتءته وللتات  أو  دادلل  
 .اسب تج  دتت   

  كثام ر  تلامج كرد روضح فا تلدقم  أاالهإ  وجوت ضوتخل لالس قلدا اسدات تلج   تلرومف  فا ت  د  تلقمتم و ازام ان د تل -5
 

  ما هي الوسائل الكفيلة بتحسين نوعية المزيج القيري ؟  
 

 :لند  ات  وسد م ارك  ر   الل د  اسا   وتص تلرزاج تلقام  ورن د 
 :رن د رد اأ ا لغمض  أرا   ندا  تللخقده تلقاما  خوكم الدخم تلروت دده فإ  امى مب تلارم رمتاد  أروم اتات   -توال 
 .     قخم إا دت تلارم إلى أ  رقدوم انخغا تل أكت رسخقدً  خأ   ل  تلرقدوم قت ند  أاردالً  رردثم  و كدنه جات   -8
 .تل أكت رسخقدً  ر  رمكا   لمرادرم و تلركد   و تلراتته تلالزر  ل ندا  تللخقده تلقاما  و إن د خادل  جات   -2
 .ار م  تلكدتم  ت تل خم  و تلكددء  تلالزرا  لمقادا خ ندا  تللخقده تلقاما  امى أكرم وج  تل أكت رسخقدً  خأن   -3
 .و رسداتوه امى تمج  ر  تلكددء  تلدنا  رع رالاظ   ل   خدس رمتم ( تلر نتس تلرقاا ) اجب أ  اكو  ررثم تلر نتس  -5
 . تإلن دج إ ت لا اك  رلدخقدً  لمروت دده  إاالء تالل ردا تألوم إلى نواا  تإلن دج ااث ال رانى لسما  -2

 :ل أرا   ندا  تللخقده تلقاما  خوكم الدخم تلروت دده امى تلرقدوم ت  د  تإلجمتءته تل دلا   -ثدناد
دا خاض رلوتت تلمكلاتالل زتا خرادتل  تل مل لمروتت تألولا  تلرج ز  و  غاام  م  تلرادتل  انترد ا لمب تألرم  ل   ك غاالم ر لدتم  -8

تلرسلل ارم  أو  للتمج د أو اللتا رلدخقلل  تلروت للدده تلرلموخلل  لللخاض  تلداو للده غاللم تلمو انالل  رثللم تلدمتغللده تل وت الل  فللا قوتلللب 
 . ردمودم و رقتتم تلقو  تلر خقا 

لالنالزتم   وفام  زا  كدٍف ر  روتت تلمكدا خأنوتا د و تل ا  كو  املى ولكم أكلوتا اوضلع كلم كلوا رن لد  خلخقلده أفقال  رنالدً    -2
segregation   و  ل  ل أرا  اتا  غاام روتت تلمكدا و خدل دلا رال ر  رادتل  تل مل. 

 ندالللل  رقللللدلع  جماخالللل  للخقللللده تل خمللللال قخللللم رللللت  رندسللللخ  رلللل  تلرخدوللللم  خ للللد و إجللللمتء تلداو للللده اما للللد لم أكللللت رلللل  رلدخقلللل    -3
تلاتم و رالاظ  تل الؤا  فلا إالتتتلد و رقلتتم كددء  لد و كولف تلروت دده و  تقام رادرم تإلسدمه و اردم تلددموده و ركد   

 . أ   مم فا أ  رن د لرادلج   رسخقدً  
 امى تلمغا رل  ت  لد  تالا ادللده رل  تلر نلتس و تلرقلدوم و تلرل كوم  أالاله ل لأرا   ندال  تلارلم خروجلب تلروت لدده إال أنل   -ثدلثد
ل  رن للد و تل للا ال للؤت  إلللى تإلضللمتم خسللالر  تللخقلل  أو  قماللم راسللوس فللا ا للم أاادنللدً  أ   اللتث خاللض تالنامتفللده تلخسللاا

( لالتا تل لزتا تلرقلدوم خدلاقلت) تارور  د و كددء  د ررد قت ا لمب تلسردح  خ د رع ت  د  خاض تإلجمتءته كدس قلدا رخملغ رل  تلرلدم 
 .أو زادت  سر  لخق  ل أرا  جوت  تلارم و غام  ل  

 
 

ينصح باتخاذها عند وجود انحرافات في خصائص المزيج القيري بموجب تعليمات الهيئة العامة  ما هي اإلجراءات التي
  للطرق والجسور؟ 
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تلرادلجلللللللللللده تلوتجللللللللللللب ت  د للللللللللللد خروجللللللللللللب تل امارلللللللللللده تل للللللللللللدتم  اللللللللللل  تل ا لللللللللللل  تلادرللللللللللل  لملللللللللللللمم  لنلللللللللللد  رجرواللللللللللل  رلللللللللللل 

 :وتلجسوم انت ا وم تالنامتفده فا  وتص تلرزاج تلقام  وكرد رخا  الاقد 
 النقصان في قوة الثبات -اوال
انللت إاللتتت رادتللل  تل مللل فللا تلر  خللم أامللى رلل  تلقللو  تلرلموخلل  فللا ( ردموللدم ) ادضللم أ   كللو  تلاللتوت تلللتناد لقللو  تلثخللده  -8

 .لجراع تللخقده تلقاما  ( كامو ناو    8) تلروت دده خرقتتم 
خوكم راسوس فا قار  رادرم قو  تللخق  ل ل  اسرح خنق لد  فلا قلو  اؤ   خنظم تالا خدم أ  تل غاام فا قو  تلثخده ال اؤثم  -2

    :  ٪  و اس قلع ر  سام تللخق  خروجب تلرادتل  تل دلا  82تلثخده ارد رلموب فا روت دده لغدا  
 2{ 53(/ 2+س ) } 833= ص                                                  

 , س  رثم نسخ  تالنامتف ااث ص  رثم نسخ  تالس قلدا   

 :و خ لخام تلرادتل  اكو  تالس قلدا كدآل ا 
 

 82 83 2 (س)نسخ  تالنامتف 
 22 85 0,22 (ص)نسخ  تالس قلدا 

 
سللا  أرللد إ ت كللد  للل ت 2٪ اللزتت سللر  تللخقلل  تل دلالل  خرقللتتم  33٪ و لغدالل  82انللت ا للوم نق للد  فللا قللو  تلثخللده ازاللت امللى  -3

 .سا أو تإلجمتء تل   اند ه مب تلارم  5 ام  ف دمش لخق  سلاا  خسر  تلنق د  فا تللخق  تأل
٪ ألالل  لخقلل  قامالل  فإن للد  قمللع و االلدت إنوللدؤلد رللع تل اللم  الل  أسللخدب للل ت 33انللت ا للوم نق للد  فللا قللو  تلثخللده ازاللت امللى  -5

 . تالنامتف امى ندق  تلرقدوم 
 درجة الحـــــــدل -ثانيا
الل ا ( ٪   95٪  لغدالل  95أ  رلل  ) ٪ 3تلاللتم الل  تلتمجلل  تلرلموخلل  فللا تلروت للدده لغدالل  انللت ا للوم نق للد  فللا تمجلل   -8

 :تالس قلدا خروجب تلرادتل  تل دلا  
 3+ 2س3= ص                              

 :      س  رثم نسخ  تالنامتف واكو  تالس قلدا كرد رخا  تتنده , ااث ص  رثم نسخ  تالس قلدا 
 

 3 2,2 2 8,2 8 3,2 (س ) االنحراف 
 33 28,52 82 9,52 0 3,52 (ص ) االستقطاع 

 
سلللللللللا أرلللللللللد إ ت كلللللللللد   2٪ الللللللللزتت سلللللللللر  تللخقللللللللل  تل دلاللللللللل  خرقلللللللللتتم  2٪ و لغداللللللللل  3انلللللللللت ا لللللللللوم نق لللللللللد  ازالللللللللت املللللللللى  -2

 .سا أو  قخم رجدندً   5ل ت تلنق د  فا تللخق  تأل ام  ف دمش لخق  سلاا  خسر  
 .٪  قمع تللخق  تلددوم  و اادت إنودؤلد  2اتم ازات امى انت ا وم نق د  فا تمج  تل -3
 
 

 نسبة القيـــــــــر  -ثالثا
٪ رلل   3٪  ال ا   لا  3,2فلا ادلل  وجلوت تنالمتف فلا نسلخ  تلقالم ال  التوت تل غللدام تلرسلروح خ لد فلا رادتلل  تل ملل لغدال   -8

 .٪ تنامتف  3,8تلسام لكم 
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سلا أرلد إ ت  2٪ ال  التوت رادتلل  تل ملل الزتت سلر  تللخقل  تل دلال  خرقلتتم  8دال  ٪ و لغ 3,2انت ا وم تنالمتف ازالت املى  -2
 .سا  أو  قخم رجدندً   5كد  ل ت تالنامتف فا تللخق  تأل ام  ف دمش لخق  سلاا  خسر  

 . ٪   قمع تللخق  و اادت إنودؤلد  8انت زادت  تالنامتف امى  -3
 التــــــــدرج -رابعا
٪    3,22ال ا تسلل قلدا (   233اللتت غمخلدم مقلا ) متف فلا تل لتمج ال  اللتوت رادتلل  تل ملل أل  غمخلدم فلا ادلل  ا لوم تنالل -8

 .٪ تنامتف ا  اتوت رادتل  تل مل و لكم غمخدم وتمت خدلروت دده  8لكم 
ده و  وللولده ارللد لمغمتخاللم تأل للمى امللى نضللوح تلقاللم  وقللو  تلثخلل( رمللا  3,352)  233نظللمتً  لوجللوت  للأثام أكثللم لغمخللدم مقللا  -2

 . 233٪ تنامتف فا غمخدم مقا  8٪ لكم  2تلسلح ل ل   كو  نسخ  تالس قلدا 
 السمــــــك -خامسا

رمللللللللا و خللللللللتو    دللللللللاض فللللللللا سللللللللام   3اسللللللللرح خدلنق للللللللد  الللللللل  تلسللللللللر  تلرلمللللللللوب لكللللللللم لخقلللللللل  خرقللللللللتتم ا للللللللم إلللللللللى  -8
 .تللخق  

رمللللللللللا اقخللللللللللم رللللللللللع  83و لغدالللللللللل  رمللللللللللا  3فللللللللللا ادللللللللللل  نق للللللللللد  تلسللللللللللر  تلرلمللللللللللوب لكللللللللللم لخقلللللللللل  خرقللللللللللتتم ازاللللللللللت امللللللللللى  -2
رللللللللللل  تلروت لللللللللللدده إ  للللللللللللا اللللللللللل ا تل الللللللللللواض اللللللللللل  تلنق لللللللللللد  خزالللللللللللدت  فلللللللللللا (  R9-17)   دلللللللللللاض تلسلللللللللللام خروجلللللللللللب تلدقلللللللللللم  

 .رجروا سر  تللخقده تل ا فوق د 
رملللللللللللا لملخقلللللللللللده تلقاماللللللللللل  الللللللللللتت تللخقللللللللللل  تأل الللللللللللم  فاالللللللللللوض اللللللللللل  تلنق لللللللللللد    83فلللللللللللا ادلللللللللللل  تلنق لللللللللللد  أكثلللللللللللم رللللللللللل   -3

رملللللللللا   83 ما لللللللللد , خدلنسلللللللللخ  لملخقللللللللل  تأل الللللللللم  ال اجلللللللللوز أ  ازالللللللللت تلنق لللللللللد  اللللللللل   فلللللللللا سلللللللللر  تللخقلللللللللده ل لللللللللاا خدلزالللللللللدت 
و فلللللللللللا ادلللللللللللل  تلزالللللللللللدت  اللللللللللل   لللللللللللل   قملللللللللللع تللخقللللللللللل  و االللللللللللدت إنولللللللللللدؤلد خدلسلللللللللللر  تلرلملللللللللللوب أو  ضلللللللللللدف لخقللللللللللل  سللللللللللللاا   

 . سا إ ت كد   ل  رركند  أو  قخم ختو  تفع و ا م  تلقمتم لمب تلارم  5خسر  
 استواء الطريق-سادسا

تلرخللا  فللا (  R 9-7) وم تناللمتف فللا تسلل وتء تللخقلل  تأل اللم  لملماللم الل  تلاللتوت تلرسللروح خ للد خروجللب تلجللتوم انللت ا لل -8
 : ٪ اس قلع ر  رخمغ تللخق  خروجب تلرادتل  تل دلا  82و لغدا   2333تلروت دده تلادر  لملمم و تلجسوم تلراتل  لادا 

 
  

 .امتف ااث ص  رثم نسخ  تالس قلدا , س  رثم نسخ  تالن
 :و خ لخام تلرادتل  اكو  تالس قلدا كدآل ا 

 
 82 83 2 (س ) نسبة االنحراف 
 22 85 0,22 (ص) نسبة االستقطاع 

 
 .  سا أو   قخم تللخق  تأل ام  رجدند ً  5٪  ضدف لخق  سلاا  خسر   82انت زادت  تالنامتف فا تس وتء تللخق  تأل ام  امى  -2

      
 
 

  :المالحظات 
 . لرادلجده تلوتمت  فا ل ه تلومق  لا تلام لمب تلارم و غام رمزر  و تلقمتم ر مو  لمب تلارم إ  ت.8

         5+س                        
2 

                        111=ص  

                            41 
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إ   لخام ل ه تإلجمتءته اكو  لألاردم تل ا  ند  رقدول  أرد تألاردم تل ا  كو  خأسموب تل ندا  تلرخدوم ف نظم تلج   تلراما  .2
 .   فا تإلجمتءته تلوتجب ت  د لد 

 .  ر  تلنرد ج ر  رسدا  ارم اوا رد اؤ   راتم ل ه تلنرد ج ألغمتض  لخام ل ه تل امارده انت فاص اتت .3
انت وجوت تنامتف فا أ  ر  تل وتص تلر كوم  فا ل ه تلومق  لنرو ج رد فارك  فاص نرو جا  آ ما  ضر  رقلع تللمام .5

فا إجمتء تالس قلداده أو (  ن د تلنرو ج تأل ما خضر)تل   ارثم  تلنرو ج تلرنامف و اؤ   راتم ن د ج تلنرد ج تلثالث  
 .تإلجمتءته تأل مى 

ت  تلرسدا  تل ا اجم  اما د تالس قلدا لا  م  تلرسدا  تل ا ارثم د تلنرو ج تلرنامف و اس ددت ر  تف م تلوقد ع تلاورا  .2
 .  لمر نتس تلرقاا أو رتام تلروموا فا  اتات  ل  

وتات ا ى (  Lane) زادت  سر  إاتى تللخقده امى امض تل خمال خأكرم  و لاس خامض ررم  اكو  فمش تللخق  تلرضدف  أو.0
 .   لو كدنه تللخق  تلقاما  فا تلررم تلرجدوم ندجا  

ا فاجب  233فا ادل  تلمجوء إلى إضدف  لخق  أو زادت  سر  إاتى تللخقده لجزأا  ر  تللمام  د م خان رد رسدف   قم ا  .5
 .  تلرضدف  رس رم  لمرسدف  تلر كوم  و غام ر قلا   أ   كو  تللخق 

إ  اتا  كم تل  د ص تأل مى تلرلموخ  فا تلروت دده لم مسدن  تلقاما  ال اانا إلردم إجمتء تلداو ده لرامف   م  .1
 . تل  د ص  و ت  د  تإلجمتءته تلسماا  انت تنامتف د ا  تلروت دده 

تلددوم  لا تللخق  تللخق   سا إ ت كدنه 5سا أو فمش لخق  سلاا  خسر   2ا  خرقتتم إ  زادت  سر  تللخق  تلقاما  تل دل.9
اجب أ  اغنا ا  تس قلدا ر  سام تللخق  أو أ  إجمتء آ م غامه خسخب تنامتف فا  وتص أ مى ل م  تللخق   –تأل ام  
 .  تلقاما  

فاجب رادلج   خقول تلقام (   bleeding) نزف قام   إضدف  إلى تلرادلجده تلر كوم  فا ل ه تلومق  فإ  فا ادل  ا وم.83
 .رع تلاتم تلدوم  ( رما فرد تو   0) إ  كد  كثامتً  أو مش تلا ى تلركسم تلادم 

٪ ر  رجروا نسب 22فا ادل  وجوت تنامتف فا أكثم ر   د ا  وتات , ف س قلع تلنسخ  تألكثم رضدفدً  إلا د .88
 .    ٪ ر  سام تلجزء تلددوم  833لغدا   تالس قلداده ا  خقا  تالنامتفده و

 .ادضم إن دء جراع تلداو ده  الم رت  ال  زات امى ثالثا  اوردً  ر  فمش تللخق  تلقاما  .82
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تلرلملوب . 2ا/ تانلدم  28333سلام تالكسلدء , ا  ا أكسد   خدل مسلدن  تإلسلدم ا   5ا وامض   233لمام لول  :   مثال تطبيقي
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 .مغ تل  ورده خروجب ن د ج تلداو ده تلر  خما  تلرخان  الاقد واسب ضوتخل تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم اسدب رخ

 رقتتم تالنامتف  ن د ج تلداص ر لمخده رادتل  تلرزج تل د ا  ه

8 -

 

نسخ  تلردم ر  رن م / تل تمج 

 (رما)قادس 

 

22 833 833 - 

89 92- 833 93 2 

82,2 55-  19 50 8 

9,2 20- 02 03 - 

5,52 55-20 23 - 

2,30 58- 59 28 2 

3,3 88-89 
 

22 
 

3 

3,352 5,2- 1,2 9,2 8 

 3,2 2,3 2,8 -5,0 (٪)نسخ  تإلسدمه  -2

 8,53 0,9 ات أتنى 5 (ك )ثخده نرد ج ردمودم تلر  خما   -3

 - 3 5-2 (رما )زاف نرد ج ردمودم تلر  خما   -5
 

 
 الجواب 

 ٪ 8,53=  5(/ 0,9  - 5( = )  ٪ )   تنامتف تلثخده نسخ
 ٪ 2,215=  2{ 53( /  2+ س )} 833(  = ٪ ) نسخ  تالس قلدا 

 
 تلثخده نسخ  تإلسدمه 233نسخ  تلروتت تلردم  ر  رن م  تل تمج تل د ا 

 8,53 3,2 8 1 (٪)نسخ  تالنامتف 

 2,215 0 2 2 (٪)نسخ  تل  ا 

 2ا 3233=  5×  233= تلرسدا  , ٪  5,050= { (  2,215+2+2+ )  0} = نسخ   تل  ا 
                                 5 

 تاندم  2089183=  28333× 3233× ٪ 5,050=  رخمغ تل  ا    
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 ما هي متطلبات درجة نعومة طبقة التبليط اإلسفلتي بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور ؟ 
 

لن د ا  اجب ت   تقم تمج  ناورل  تل خملال وأ  تنالمتف ازالت ال  تلالت تلرسلروح خل  فلا تلروت لدده اجلب خات إكردم ارما  تلاتم ت
تلات تألامى تلرسروح خ  لم غدام . إزتل  تلرنلق  تلود   و اواض د خ خمال جتات ختو  أ  كمد  تضدفا  لمرقدوم ر   الم  ت  ا اح

 .٪  3,5±لمرقلع تلامضا  
 

 النقصان الحاصل في سمك طبقة الخرسانة االسفلتية بموجب تعليمات الهيئة العامة للطرق والجسور؟ بين كيفية التعامل مع 
 

ترد ت ت كد  , ( رما 3)ا ا قخوم لخقده تل خمال تل ا اكو  سرك د تقم ر  تلسر  تلرو وف إ ت كد  رقتتم تلنقص الازات ا  
إ ت كد  , ر  تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم  R9-17تلدقم  رما اقخم خ  ا خدلسام وكرد رخا  فا 83رما و3تلنقص خا  

اجب ت  ا ا تزتل  تل خمال و اوض  خلخق   خمال رلدخق  لمروت دده ختو  ( رما83)رقتتم تلنقص فا سر  لخق  تل خمال ازات ا  
 . أ  كمد  تضدفا  لمرقدوم 

 
 بتنفيذ االعمال بموجب المواصفات العامة للطرق والجسور؟ بين كيفية دفع حساب اعمال التبليط االسفلتي للجهة التي تقوم 

 
كادا  تفع اسدب تاردم تل خمال تالسدم ا لمج     R9-17تلدقم   2333لقت خانه تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تلراتل  لادا 

لر  مف تألسرد  كرد رخا  فا جتوم  ا ا تفع اسدب تل خمال تلرلدخم لمروت دده خدألر دم تلرمخا تل ا  قوا خ ندا  تالاردم ااث 
تلتفع . الاتفع أ  رخمغ إضدفا لمسر  تل   ازات ا  تلسر  تلراتت فا جتوم تلكراده .  R9-16تلكراده و قدس اسب ألدقمه 

راتم تلسر  لكامو ر موتات واتت . و ضمب خدلنسخ  تلرمخا  لمسر  تلاقاقا ( رما83-رما3)لملخق  تل اتاما  اكو  لمسر  خا  
تلرقدلع تلامضا  لقادس تلسر   ا رت امى رقتتم تل غدام فا سر  تللخق  واجب ت  ال قم ا  رقلاا  لكم كامو ر م وتات ر  

 .تللمام 

 
بين كيفية قياس مساحة التبليط لدفع  حساب اعمال التبليط االسفلتي للجهة التي تقوم بتنفيذ االعمال بموجب المواصفات 

 العامة للطرق والجسور؟ 
 

تفع اسدب تاردم تل خمال تالسدم ا  تركدنا   R9-16 ضر  تلدقم  2333لقت خانه تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم تلراتل  لادا 
اتت تألر دم تلرمخا  , اسب تلر م تلرمخع لم خمال تلرلدخم لمروت دده لملخق  تلسلاا  وتلمتخل  لمج   تل ا  قوا خ ندا  تالاردم 

م رمكز تللمام و ضمب خامض تللمام كرد فا تلر للده و ضدف إلا د رسداده تل اماض وتل قدلاده لم خمال  اسب امى لو 
. 
 
 
 

 
 
 



 81 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الفصل السادس  
 السادس

 انواع الفشل في طرق الخرسانة االسفـلتية  
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 ما هي أنواع الفشل في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية  ؟ 
 

 : دن  تإلسدم ا  لند  نواا  ر  تلدوم تل   ارك  ت  اا م فا تللمم تلرخمل  خدل مس
وتلا توكدل  تمجل   ولون  تلسللح االث ال اسل لاع تللمالم تلقالدا خوظاد ل  انلترد اسلخب تل لزتز غالم رمغلوب : تلدوم تلوظادا -8

ورلل  أنللوتا تلدوللم تأل للمى اللتا   لللال تللماللم أو اللتا تالنللدمه تو  ضللمم تسللاج  تللماللم أو نرللو تلنخد للده  .انللت سللام تلرمكخللده
 .  تلخ .....تللمام  وتلاود ش امى تك دف

ولللو اخللدم  الل  اللتوث تن الدم فللا تاللت أو كللم ركونللده تل خمللال خاالث ا للخح قلللدا تل خمللال غاللم قللدتم امللى : تلدولم تإلنوللد ا  -2
 ارللم تألارللدم تل للا ا اللمض ل للد وامجللع  للل  تلللى  اللمض تللخقللده تلللى تج للدتته ادلالل   سللخب تن اللدمته خسللخب  ملل  تالج للدتته أو 

 .تل   ااتث فا أ  لخق  ر  تللخقده تالنضغدل أو تلقص 
 

 ما هي أسباب الفشل اإلنشائي في طرق الخرسانة اإلسفلتية ؟  
 

لندل  تلكثام ر  تألسخدب تل ا  ؤت  تلى ا وم فوم فا لخقده تل مسدن  تإلسدم ا  وفقتت  وظاد  د تإلنود ا  ور  ألا  م  
 :تألسخدب 

ن اج  تس  تتا رادرم إسدمه غام  دلا  لإلن دج واتا كددء  د ل مل ركونده تس  تتا رزاج إسدم ا غام رلدخم لمروت دده  -8
 وتص إسدم ا  متا   رثم قم  تلثخده وتنامتف  نسخ  تلقام أو  رزاج تسدم ا  و تلرزاج تإلسدم ا خروجب رادتل  تلرزج ررد ان ج ان 

 .تلزاف  خوكم كخام ا  تلاتوت تلراتت  لرادتل  تلرزج 
   فا تل مل  تإلسدم ا  وغام رلدخق  لمروت دده رثم تلمكدا تل و   و تل آكم تلراكدناكا تلادلا وروتت تلمكدا تس  تتا روتت متا -2

 ته نسخ   أكم كارادو  غام رلدخم لمروت دده وتلقام  و تلروت دده غام تلرال ر  رع تلظموف تلرند ا  لرندلم تإلنودء 
 .تلخ .......

قم ر  تلسر  تل  رارا ررد اؤت  تلى زادت  تالج دتته امى تللخقده  اه تللخقده تس  تتا لخقده إسدم ا   ته سر  ت -3
 .تإلسدم ا  

ااوب تل ندا  انت فمش لخقده تإلسدمه رثم نقص تلاتم واتا تالس وت ا  واتا تالل ردا خدلردد م تللولا  وتلامضا  وفمش  -5
 .تإلسدمه فا ظموف غام رال ر  ر  نداا  تللقس أو تمج  تلامتم  

 .اتا  تر  تللمم خرنظور    ماف لمراده ررد اؤت  تلى  جرع تلراده و دك  ركونده تلرزاج  تإلسدم ا  -2
 .  امض تللمم تلى أاردم رموما   ردمل  أكثم ر  تألاردم تلرموما  تلراتت  خروجب تلرادوم تلقادسا   -0
 

 ؟   AASHTO R55-10لمواصفة ما هي مستويات الخطورة للشقوق في طرق الخرسانة االسفلتية بموجب تصنيف ا
 

تركدنال    لناف تلولقوم فلا للمم تل مسلدن  تالسلدم ا   خالد ل للوم  وولت     AASHTO R55-10لقلت خانله تلروت لد  تالرماكال  
 :  م  تلوقوم وكرد رخا  

 . رما  3 ≥اكو  امض تلوقوم فا ل ت تلنوا :  8رس وى تل لوم   -
 . رما  3 <فا ل ت تلنوا امض تلوقوم  ≤ 0:   2رس وى تل لوم   -
 .رما  0 <اكو  امض تلوقوم فا ل ت تلنوا :  3رس وى تل لوم   -
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 ما هي أشكال التشققات الممكن حصولها في طبقات التبليط اإلسفلتي ؟ 

 : لند  ات  أوكدم لم وققده تل ا ارك  ا ول د فا تللمم تلرخمل  خدل مسدن  تإلسدم ا  ورن د 
سلخخ د ضلاف لخقل  تل متخال  (  map cracks)أو املى ولكم  دملل  (  alligator cracks)تل رسلدح  ولققده املى ولكم جملت  -8
(subgrade  ) و ولام لل ه تلظلدلم  تللى تلكملم .أو ضاف لخقده تل خمال تلند ج ا  ضاف تل ملل  تإلسلدم ا  أو التا التل د جالتت
(fatigue ) م امى وجوت تلااوب فا تل خمال ت  ل ه تل وققده لا أوم تلا. وتلدوم تإلنود ا لم خمال . 
  slow laneولا  وققده لولا    كو  فا تلثمث تل دمجا ر  تلررم تلخلاء ( edge cracks) وققده ادف  تل خمال  -2

ت  سخب ل ه تل وققده لو ضاف تلك ف تل   اارم كرسنت أو خسخب . وقت  متفق د  وققده امضا  , تلروتز  لادف  تللمام 
 .ه رسدف  ر  تل خمال ر  ج   تألك دف ررد اضاف تل مخ  ولخقده تل خمال  غمغم تلملوخ   ا

ولا  وققده لولا  خا  رسدمته تللمام وسخخ د ضاف تلمخل خا  تلدموده (  lane cracks)تل وققده خا  تلرسدمته  -3
 .تلر جدوم  

فرثال انترد اكو  , خق  تلسلاا   ظ م ل ه  تل وققده خوكم تناكدسا امى تلل(  reflection cracks) وققده تناكدسا   -5
تل خمال تلجدسىء رغلى خلخق  ر  تل مسدن  تإلسدم ا   ظ م تل وققده فا تللخق  تإلسدم ا  فوم روتقع تلردد م وفوم  وققده 

 .تل خمال تلجدسىء 
م تالنكرلدش االث اا ل, وسخخ د تل غام تلاجرلا للخقل  تل خملال خالت التم تلسللح (  shrinkage cracks) وققده تالنكردش  -2

ن اج  تل غام تلاجرا لمردت  تلمتخل  كن اج  ل خ لم تلرلوتت تلر للدام  و غالم تمجلده تلالمتم  وتر لزتز تإلسلدمه رل  قخلم تلرلوتت تلمكدرال  
وا غمب ظ وملد املى تلللمم . تلرسدرا  أو مخرد  غام تل اكم تلتت ما لمردت  تلمتخل  و د   انترد اكو  تإلسدمه  ت ت  متم وتلئ 

كرلد ت  وجلوت تلنخد لده خلدلقمب رل  تل خملال اارلم املى تر  لدص تلرلدء خسلما  رل  تل مخل  تل لا  اله . تلكثدف  تلرموما  تلقمام    ته
 .لخق  تل خمال رولتت تنكردش تل مخ  وتل   ختومه اؤت  تلى  وقم لخق  تل خمال تلقمام  تلسر  

  تل خمال تإلسدم ا أفقاد خدلنسخ  تلى أسدس تللمام وان ج ان  و اتث ن اج  زاف لخق(  slippage cracks) وققده تالنزالم  -0
االلث اكلو  قرلل  أو مأس تلاللمف خاكلس ت جللده تلرللموم  ( (Vو كللو    وللققده لاللال  تلوللكم أو خوللكم المف ( خوللكم لالده )  رلوج 

تلرللوتت تلغماخلل  تأل للمى تل للا وسللخخ د ضللاف تلللمخل خللا  تللخقلل  تلسلللاا  وتللخقللده  تل للا  ا  للد أو خسللخب وجللوت تأل مخلل  أو تلرللدء أو 
وااللتث ( .  tack coat)كرللد قللت  كللو  خسللخب اللتا تسلل اردم لخقلل  ال للق   .  اللوم تو  تل  للدم لخق للا تل خمللال رللع خاضلل رد 

تالنزالم للخق  تل خمال تإلسدم ا فلا أرلدك  تل وقلف تلردلدجئ لمرمكخلده  ته تلارلم تلكخالم وكمرلد كدنله تللخقل  تلسللاا  أكثلم سلركد 
 . ه تا رداله تنزالق د خسخب رقدور  د لمامك  كمرد قم

ولا  وققده لولا   ظ م خا  تل خملال تلقلتاا وتل خملال تلجتالت تلنلد ج ( widening cracks) وققده تل اماض لجزء ر  تللمام  -5
 .  ا   اماض جزء ر  تللمام وسخخ د تل خول تلنسخا أو ضاف تلمخل خا  تلجزأا  تلقتاا وتلجتات

 التث تل ولققده تللولال  خسلخب امكل  تل خملال فلا تال جلده تألفقلا وسلخخ د ضلاف (  longitudinal cracks)لا  تل وققده تللو  -1
وفلا لل ه تلادلل  االالظ . وقلت اكلو  خسلخب  لأثام تالنجرلدت وتل غالم تلاجرلا لم مخل  . تالا كد  تلتت ما فا لخقده تألسلدس وتل متخال 

 . اده تل متخا  أو تنزالم تالناتتمته تلجدنخا  لملمام قت  سخب  ل  ك ل  فد  تنضردا تالرال. امك  اروتا  وتضا  
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 وما تصنيف تلك الشقوق تبعا لشدتها ؟ ( شقوق الكلل ) ما هي الشقوق التمساحية 

اخدم  ا  وقوم ر تت م  ر وتلا  اتثه ن اج  تن ادم :  Alligator/Fatigue Cracking تلوقوم تل رسداا  أو وقوم تلكمم 
 ختأ ل ه تلوقوم  اه سلح تإلسدمه ااث إج دت وتندادم تلوت ادلا . لكمم لم مسدن  تإلسدم ا   اه  أثام تألاردم تلر كمم  ت

ون اج   أثام أاردم تلامك  تلر كمم   ختأ ل ه تل وققده فا .  اه تإللدم, ثا  ن وم إلى تلسلح فا وكم وقوم لولا  ر وتزا  
. وكم زوتاد ادت  ركون  وكاًل اوخ  جمت تل رسدح ور  لند جدءه  سرا  د خدلوقوم تل رسداا  تل وت م فا كم تال جدلده وفا 

وُاخا  تلوكم تلرخا  .  اتث ل ه تلوقوم تت رًد فا تلروتقع تل ا  كو  فا د أاردم تلامك  ر كمم  و د   فا رسدمته تإللدمته 
 .مام الاقد  ر للد  ل  ه تلوقوم ورس واده تلوت  وروقا د ر  تلل

 
 :لند  ثالث رس واده لرس وى وت  تلوقوم تل رسداا  ولا :  مستويات الشدة

تلرس وى تل    كو  فا  تلوقوم لولا  واما  وروتزا  لخاض د تلخاض رع  تت اله  غام   لو: رس وى تلوت  تلرن دض  -8
 . , كرد  كو  قمام  تلامض وتلاتت 

 
لو تلرس وى تل    كو  فا  تلوقوم امى وكم وخك  ر  تلوقوم تلر قدلا  ختأ امض د فا تلزادت  : رس وى تلوت  تلر وسل  -2

 .ولك  ردزتم ضر  تلجزء تلسلاا لملخق  
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لو تلرس وى تل    كو  فا  تلوقوم كثام  واراق  واماض  ور تت م  رع خاض د ااث   خح لخق  : رس وى تلوت  تلادلا  -3
 .تلم ف رنقسر  إلى أجزتء رند م  قدخم  لمامك  انترد   امض لامك  تلرموم 

 
 

 ما هي طريقة قياس الشقوق التمساحية في طرق الخرسانة االسفلتية  ؟ 

خلللللدلر م تلرمخلللللع , فرلللللثال إ ت كلللللد  ولللللم وتالللللت فرسلللللدا   للللللا اللللل ا قالللللدس رسللللل واده تلولللللت  خاسلللللدب تلرسلللللدا  تلر لللللأثم  خدلولللللقوم 
لولللللل  خالللللمض وتالللللت ر لللللم, كرلللللد اللللل ا  اتالللللت كلللللم رسللللل وى ولللللت  لوالللللته , أرلللللد إ ت كلللللد  لنلللللد  رنلقللللل    لللللتت م فا لللللد رسللللل واده 

و قللللدس كثدفلللل  تلااللللب خقسللللر  تلرسللللدا  تلر للللأثم  خلللل  امللللى تلرسللللدا  . تلوللللت  تلثالثلللل  فالللل ا ت  اللللدم رسلللل وى تلوللللت  تألكثللللم كثدفلللل  
 .رد   ختلكما  لمرقلع تلررسوح رضموخًد 

 ما هي طرق المعالجة التي يمكن اتخاذها لمعالجة الشقوق التمساحية في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية  ؟ 

 
اخللللا  تلجللللتوم تل للللدلا أسللللدلاب تل للللادن  تلرق مالللل  لموللللقوم تل رسللللداا  اسللللب تلوللللت  وتلكثدفلللل , و وجللللت  امادللللده ل لللل ه تألسللللدلاب 

تلمجلللللوا إللللللى رجملللللتته روت لللللدده تل لللللادن  لرامفللللل   دد لللللام لللللل ه تألسلللللدلاب  واركللللل و لللللف تسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل   فلللللا
 .وكادا   ندا لد 

 
 

, فإنلللل  اجللللب إ للللالح ( تلجوفالللل )فللللا ادللللل   خللللا  أ  سللللخب تلوللللقوم تل رسللللداا  لللللو تم دللللدا رنسللللوب تلراللللده  الللله تلسلللللاا  * 
ى ال   للللم إلللللى لخقللللده تلم للللف كرللللد اجللللب ارللللم   للللماف جاللللت لمراللللده ا لللل( تألسللللدس ورللللد  الللله تألسللللدس)تللخقللللده تل متخالللل  

 .اسب تلخنت تل دص خ ل  فا روت دده تل ادن  
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 ما هي الشقوق الشبكية وما هو تصنيف تلك الشقوق تبعا لشدتها ؟ 
 

 3×3سا إلى  33×33لا وقوم ر تت م   قسا تللخق  إلى قلع رمخا  خأخادت اوتلا : Block cracking تلوقوم تلوخكا  
كا  ا  تلوقوم تل رسداا  خأ  تأل ام   كو  خوكم قلع  غام  وخات  أضالا وزوتاد ادت  و وجت فا و   مف تلوقوم تلوخ. ر م

و كثم تلوقوم تلوخكا  فا تللمم وتلووتما . رسدمته تإللدمته , خانرد  وجت تلوقوم تلوخكا  فا كم ركد  امى سلح تلم ف 
 .وضح تلوكم تلرخا  الاقد تلوقوم تلوخكا  ورس واده وت  د ا.  ته تألاجدا تلرموما  تلر تنا  وفا سداده روتقف تلسادمته

 

 مستويات الشدة 

 :لرس وى تلرن دض لموقوم تلوخكا  اجب  وفم إاتى تلادل ا  ول  ناف ت: رن دض  تلوت  : توال 
 ( .رما 83)خامض أقم ر  ( Non-Filled)تلوقوم غام تلررموء  . 8
 .تلوقوم تلررموء  خروتت ادزل  خأ  امض كدنه فا ادل  رقخول  . 2
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 :ول  ناف تلوقوم تلوخكا  ر وسل  تلوت  اجب  وفم إاتى تلاداله تل دلا  : ر وسل  تلوت  : ثدناد 
 .رما  52رما وأقم ر  83ا متوح امض تلوقوم أكثم ر  . 8
 . رما ورادل  خوقوم اووت ا   داد   52 كو  تلوقوم خامض أقم أو اسدو  . 2
 .وقوم رما   خأ  امض ورادل  خوقوم اووت ا   داد  . 3
 

 

 
 

 :ور  أجم   ناف تلوت  تلادلا  لموقوم تلوخكا  اجب أ   وجت إاتى تلاداله تل دلا  : ا  تلوت  ادل: ثدلثد 
 .أ  وقوم رما   أو غام رما   رادل  خوقوم اووت ا  ادلا  أو ر وسل  تلوت  . 8
 .رما  52امض تلوقوم غام تلررموء  أكخم ر  . 2
 . سم  رما ورادل  خوقوم وتات  ورك 833وقوم خامض اوتلا . 3
 

 

 

 كيف يتم قياس الشقوق الشبكية  في طرق الخرسانة االسفلتية ؟ 
  

و قدس كثدف  تلااب خقسر  تلرسدا  تلر أثم  خ  امى . مخع لمرنلق  تلر أثم  ولجراع رس واده تلوت  ُقدس تلوقوم تلوخكا  خدلر م تلر
 .تلرسدا  تلكما  لمرقلع تلررسوح رضموخًد خرد   
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 كيف يتم معالجة الشقوق الشبكية في طرق الخرسانة االسفلتية ؟   
 

  اسلللللللب تلولللللللت  وتلكثدفللللللل , خانرلللللللد  وجلللللللت  امادلللللللده لللللللل ه اخلللللللا  تلجلللللللتوم تل لللللللدلا أسلللللللدلاب تل لللللللادن  تلرق ماللللللل  لمولللللللقوم تلولللللللخكا
واركللللل  تلمجلللللوا إللللللى رجملللللتته روت لللللدده تل لللللادن  لرامفللللل   دد لللللام لللللل ه و لللللف تسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل  تألسلللللدلاب فلللللا 

 . تألسدلاب وكادا   ندا لد 
 

 
 

  يجب ملء الشقوق قبل تنفيذ المالط اإلسفلتي أو الطبقة الرقيقة.  
 

 عا للشدة  ؟ ما هي الشقوق الطولية والعرضية وكيف يتم تصنيفها تب
 

تلولللللقوم تللولاللللل  للللللا وللللللقوم  ر لللللت روتزاللللل  لرالللللوم تللماللللللم , أرلللللد تلولللللقوم تلامضلللللا  ف للللللا  ر لللللت خالللللمض تلم لللللف  قماخللللللًد 
 وللللللون  )وااللللللوب وظادالللللل  ( ضللللللاف لخقلللللل  تلم للللللف) ا خللللللم للللللل ه تلوللللللقوم االلللللوب إنوللللللد ا  . ر ادرللللللت  رللللللع راللللللوم تللماللللللم 

دم تلرموماللللل  , لكللللل  تألارلللللدم وتلملوخللللل  ُ اجلللللم خ لللللتلوم , لللللل ل  ف لللللا رللللل  تلاالللللوب تل لللللا ال   املللللم خدألارللللل( سللللللح تلم لللللف
 . اوضح تلوكم تلرخا  الاقد تلوقوم تللولا  وتلامضا  . ل ه تلوقوم 
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  مستويات الشدة

 :ا ضر  إاتى تلاداله تل دلا  : رس وى تلوت  تلرن دض  -8
 وقوم خأ  امض  او  ردلئ تلوقوم خادل  جات  .                           * رما  83وقوم غام رما   خامض أقم ر * 

 
 :واورم تلاداله تل دلا  : رس وى تلوت  تلر وسل  -2
 .رما  52-83وقوم غام ررموء  خامض ا متوح خا  * 
 .رما رادل  خوقوم ثدنوا  مقاق   52وقوم غام ررموء  خامض أقم ر  * 
 .ررموء  خأ  امض ورادل  خوقوم ثدنوا  مقاق  وقوم *

 
 :دلا  ا ضر  ل ت تلرس وى إاتى تلاداله تل : رس وى تلوت  تلادلا  -3
 .وقوم رما   أو غام رما   رادل  خوقوم ر وسل  أو ادلا  تلوت  * 
 .رما  52وقوم غام رما   خامض أكخم ر  * 
 .رما ورادل  خوقوم ركسم  833وقوم خأ  امض  قماخًد * 
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 كيف يتم قياس الشقوق الطولية والعرضية في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 
 

 ُقلللللدس تلوللللللقوم تللولالللللل  وتلامضللللللا  خاسللللللدب تلرسلللللدا  تلر للللللأثم  خللللللدلر م تلرمخللللللع وُاسللللللجم كلللللم رسلللللل وى رلللللل  رسلللللل واده تلوللللللت  
. فرلللللثاًل إ ت كلللللد  ولللللم وتالللللت فرسلللللدا   للللللا للللللوم تلولللللم وخالللللمض ر لللللم وتالللللت . تلرقللللللع تلوتالللللت رند لللللاًل اللللل  تآل لللللم فلللللا

 .و اسب كثدف  تلااب خقسر  تلرسدا  تلر أثم  خ  امى تلرسدا  تلكما  لمرقلع تلررسوح رضموخًد خرد   

 ما هي طرق معالجة الشقوق الطولية والعرضية في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 
 

  تلجلللللتوم تل لللللدلا أسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل  لمولللللقوم تللولاللللل  وتلامضلللللا  اسلللللب تلولللللت  وتلكثدفللللل  , و وجلللللت  امادلللللده لللللل ه اخلللللا
لرامفللللل   دد لللللام لللللل ه واركللللل  تلمجلللللوا إللللللى رجملللللتته روت لللللدده تل لللللادن   و لللللف تسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل تألسلللللدلاب فلللللا 

 .تألسدلاب وكادا   ندا لد 
 

 

 
 

  اين تظهر الشقوق الجانبية وكيف يتم تصنيفها تبعا للشدة ؟
 

 3.2 -3.3خوللللللكم اللللللدا روتزالللللل  لادفلللللل  تلم للللللف و خاللللللت خرسللللللدف    للللللمتوح خللللللا   Edge Cracking كللللللو  تلوللللللقوم تلجدنخالللللل  
و للللللزتتت تلوللللللقوم تلجدنخالللللل  . ر للللللم رلللللل  تلادفلللللل  , و ر للللللت للللللل ه تلوللللللقوم خدال جللللللده تللللللللولا وتلامضللللللا و  دللللللما ناللللللو تألك للللللدف 

م وادفلللللل  تلم لللللللف خأن للللللد ر للللللللدام  إ ت اللللللتث فا لللللللد ن اجلللللل  لألارللللللدم تلرموماللللللل  , و  للللللنف تلرسلللللللدا  تلرا للللللوم  خلللللللا  تلولللللل
 .اوضح تلوكم تلرخا  الاقد تلوقوم تلجدنخا  وروقا د ر  تللمام .  كسم
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 :لند  ثالث رس واده لموت  ولا :  مستويات الشدة

 . ولو اخدم  ا  وقوم سلاا  غام اراق  ال  سخب  كسم وفقتت  لمروتت امى جدنب تلم ف : تلرس وى تلرن دض  -8

 
 وت  رن دض  لموقوم تلجدنخا  

٪ ر  لوم تلقلدا تلر أثم 83ُ  نف تلوقوم ر وسل  تلوت  انترد  او   كسم وفقت لمروتت فا لوم ا ى : تلرس وى تلر وسل 
 .لمم ف 

 
 وت  ر وسل  لموقوم تلجدنخا  

٪ ر  لوم تلقلدا 83ولو اخدم  ا  وقوم اراق  وكثام  و او   كسم وفقت لمروتت فا لوم أكثم ر  : تلرس وى تلادلا 
 .تلر أثم لمم ف 

 
 وت  ادلا  لموقوم تلجدنخا 
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 كيف يتم قياس الشقوق الجانبية في طرق الخرسانة االسفلتية ؟ 

و قدس تلرسدا  تلر أثم  ل  ت تلااب خلوم تلرنلق  تلر أثم  . لر م تللولا لكم رس وى وت  امى اته  ُقدس تلوقوم تلجدنخا  خد
 .رضموخًد خر م وتات, و اسب كثدف  تلااب خقسر  تلرسدا  تلر أثم  خ  امى تلرسدا  تلكما  لمرقلع تلررسوح رضموخًد خرد   

 ة في طرق الخرسانة االسفلتية ؟ ما هي  طرق المعالجة المقترحة لمعالجة الشقوق الجانبي

يبين الجدول التالي أساليب الصيانة المقترحة لمعالجة الشقوق الجانبية في طرق الخرسانة االسفلتية حسب الشدة والكثافة ، بينما 
ويمكن الرجوع إلى مجلدات مواصفات الصيانة لمعرفة تفاصيل اساليب الصيانة المقترحة  وصفتوجد تعريفات هذه األساليب في 

 . هذه األساليب وكيفية تنفيذها 

 
  .للطرق التي لها أكتاف* 

 ما هي الشقوق االنعكاسية وما هو تصنيف تلك الشقوق تبعا للشدة ؟ 

 ظ م ل ه تلوقوم فقل امى تلسلوح تإلسدم ا  تل ا  ند  امى خاللده  مسدن  :  Reflection Crackingتلوقوم تالناكدسا  
و نوأ ل ه ( . خرانى لخقده أسدس أسرن ا  أو جاما  راسن  )  أسرن ا , وال   ضر  وقوم تناكدسا  ر  لخقده تألسدس

تلوقوم ن اج  لمامك  تلر ولت  خدلامتم  وتلملوخ  خا  تلخالل  تل مسدنا  تألسرن ا  تلسدما  وتلسلح تإلسدم ا , وال ا امم ل ت 
فإ ت ُامره . تلوقوم ررد ا مد دتلااب خدألاردم تلرموما  غام أ  ل ه تألاردم ارك  أ   سخب  كسم تلسلح تإلسدم ا قمب 

 .أخادت تلخالل  تل مسدنا  تلسدما  ف  ت اسدات امى رامف  ل ت تلااب 
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  يات الشدةمستو 
 ارك  أ  اوجت ل ت تلرس وى فا تلاداله تل دلا : رس وى تلوت  تلرن دض  -8
 .رما 83وقوم غام رما   خامض أقم ر   -
 . وقوم رازول  خروتت ادزل  وفا ادل  جات  وال ارك   اتات امض د  -

 
 وت  رن دض  لموقوم تالناكدسا  

 .رما 53 -83وقوم غام ررموء  خامض ا متوح خا   -:اوجت خإاتى تلاداله تل دلا  : رس وى تلوت  تلر وسل  -2
 .وقوم رما   خأ  امض ورادل  خوقوم ثدنوا   -. م ثدنوا  رما رادل  خوقو 52وقوم غام رما   خامض أكخم ر   -

 
 وت  ر وسل  لموقوم تالناكدسا  

 :واوجت فا أ  ر  تلاداله تل دلا  : لادلا رس وى تلوت  ت -3
 .وقوم رما   أو غام رما   رادل  خوت  ر وسل  أو ادلا  ر  تلوقوم تلثدنوا   -
 .رما ورادل  خوقوم ر لدام  أو ركسم  833وقوم خامض اوتلا  -.  رما 52وقوم غام رما   خامض أكخم ر   -

 
 وت  ادلا  لموقوم تالناكدسا  
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 كيف يتم قياس الشقوق االنعكاسية في طرق الخرسانة االسفلتية ؟ 

 وجت فا خاض تلاداله . ام لوم ورس وى تلوت  لكم وم  قدس وقوم تلدوت م تالناكدسا  خدلر م تللولا, كرد اجب  سج
ات  رس واده لموت  ر  مد  فا قلدا وتات , فا ل ه تلادل  اجب  سجام لوم تلوقوم ورس وى تلوت  لكم وت  وخوكم رند م 

  تلرسدا  تلر أثم  و قدس تلرسدا  تلر أثم  ل  ت تلااب خلوم تلرنلق  تلر أثم  رضموخًد خر م وتات, و اسب كثدف  تلااب خقسر. 
 .خ  امى تلرسدا  تلكما  لمرقلع تلررسوح 

 ما هي طرق المعالجة المحتملة للشقوق االنعكاسية في طرق الخرسانة االسفلتية ؟ 
 

اخا  تلجتوم تل دلا أسدلاب تل ادن  تلرق ما  لااب تلوقوم تالناكدسا  اسب تلوت  وتلكثدف  , خانرد  وجت  امادده ل ه تألسدلاب 
 . وارك  تلمجوا إلى رجمتته روت دده تل ادن  لرامف   دد ام ل ه تألسدلاب وكادا   ندا لد و ف تسدلاب تل ادن  تلرق ما  

 

 

 ما هي الشقوق االنزالقية وما هو تصنيف تلك الشقوق تبعا لشدتها ؟ 
 

و ظ م تلوقوم . ل ه تلوقوم ل د وكم ن ف لالم و ن قم ادت  خد جده تلامك   Slippage Cracksتلوقوم تالنزالقا  
اوضح تلوكم تلرخا  . نزالقا  فا روتقع تس اردم ركدخح تلسادمته أو تلتومتنده ااث  سخب إنزالم أو تن ادم للخق  تلم ف تإل

 .الاقد  تلوقوم تإلنزالقا  وروقا د ر  تللمام 
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  مستويات الشدة
 .رما 83اكو  امض تلوقوم أقم ر  : رس وى تلوت  تلرن دض  -8

 
 :ارك  أ    دتف إاتى تلادل ا  : رس وى تلوت  تلر وسل  -2
 .رما  53-88ر وسل امض تلوقوم ا متوح خا  * 
 .أو أ  تلرنلق  رادل  خوقوم ثدنوا  / كسم ر وسل فا تلرنلق  تلراال  خدلوقوم اتث ل د و*  

 
  اتث إاتى تلادل ا  : رس وى تلوت  تلادلا  -3
 .رما  53ر وسل امض تلوقوم أكخم ر  * 
 .تلرنلق  تلراال  خدلوقوم قت  كسمه إلى قلع س م  تإلزتل  * 
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 كيف يتم قياس الشقوق االنزالقية المتولدة في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

 
و اسللللللب تلكثدفلللللل  خقسللللللر  تلرسللللللدا  تلر للللللأثم  خدلااللللللب امللللللى . خدلوللللللقوم تإلنزالقالللللل  خللللللدلر م تلرمخللللللع  ُقللللللدس تلرسللللللدا  تلر للللللأثم  

 .تلرسدا  تلكما  لمرقلع تلررسوح 
 

 ما هي المعالجة الممكن اجراءها لمعالجة الشقوق االنزالقية في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

  
  ل قلللللدلع لمولللللقوم تالنزالقاللللل  اسلللللب تلولللللت  وتلكثدفللللل  , خانرلللللد  وجلللللت  امادلللللده اخلللللا  تلجلللللتوم تل لللللدلا أسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل

واركلللل  تلمجللللوا إلللللى رجمللللتته روت للللدده تل للللادن  لرامفلللل   دد للللام للللل ه و للللف تسللللدلاب تل للللادن  تلرق مالللل  للللل ه تألسللللدلاب 
 . ندا لد تألسدلاب وكادا   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Specs/spec0101-3.asp
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  ما هي االسباب المتوقعة لظهور كل نوع من انواع الشقوق المبينة في الجدول الحقا ؟
 

  : هناك مجموعة من االسباب المحتملة لحدوث الشقوق المبين الحقا وكما يلي 
 تالسخدب تلرا رم  نوا تلوقوم ه
 :   ضر  تألسخدب تلر وقا  لموقوم تل رسداا  سخب أو أكثم ر  تألسخدب تل دلا   تل رسداا  تو تلكمم 8

 .   خسخب تألاردم تلرموما  تلر كمم   مف لخق  تل مسدن  تإلسدم ا  ن اج  ل مف تللخق  تلسدما. 8
 . اتا ثخده ادل  لخق  تألسدس تإلسدم ا أو لخق   اه تألسدس خسخب لخول زت ت لمسلح . 2
 ضاف لخق  تألسدس تلاجم  ررد جام د غام قدتم  امى تل خول تلزت ت تلند ج ر  تألاردم تلرموما  . 3
 .  قدتا تلروتت تإلسدم ا  خدام تلزر  . 5
 . ددا  سردك  لخقده تلم ف اتا ك.2
 . ضاف   ماف فا لخق ا تلقدات  و اه تألسدس .0

ُ ا خللللللم تلوللللللقوم تلوللللللخكا  رلللللل  تلااللللللوب تلوظاداللللللل  وتإلنوللللللد ا  وتلسللللللخب تألسللللللدس ل لللللل ه تلوللللللقوم للللللللو  تلوخكا  2
تالنكرلللللدش تلالللللمتم  لمرلللللوتت تإلسلللللدم ا  تلمتخلللللل  ن اجللللل  لالندالللللدم وتإلج لللللدت تللللللتوم , كرلللللد ُاولللللام ظ لللللوم 

غاللللللم أ  تلوللللللقوم تلوللللللخكا  رلللللل  تلااللللللوب غاللللللم . لوللللللقوم إلللللللى   للللللمب تإلسللللللدمه ختمجلللللل  كخاللللللم للللللل ه ت
تلر امقلللللل  خدألارللللللدم خللللللدلمغا رلللللل  زاللللللدت  رسلللللل وى وللللللت  د ن اجلللللل  ل للللللأثام تألارللللللدم, كرللللللد أ  تل مسللللللدن  

 . تإلسدم ا  تلضااد  ُ اجم ر  ختتا  ظ وم ل ه تلوقوم
تللولاللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل  تو  3

 تلامضا  
 ( .فا ادل  تلوقوم تللولا )رسدم اتا جوت   ندا  فوت م تل. 8
 .تنكردش سلح تل مسدن  تإلسدم ا  ن اج  الن ددض تمج  تلامتم  أو   مب تإلسدمه . 2
تلوقوم تالناكدسا  تلند ج  ا  تلوقوم تلسدما   اه تللخق  تلسلاا  رثلم ولقوم تلخالللده تل مسلدنا  . 3

 ( .لك  ال   ضر  فوت م تلخاللده تل مسدنا )تألسرن ا  
 . ظ م تلوقوم تلجدنخا  خسخب ضاف لخق ا تألسدس وتلقدات  خدلقمب ر  ادف  تلم ف  تلجدنخا   5
ُ ا خللم امكلل  تلخالللل  تل مسللدنا  تألسللرن ا  تلند جلل  الل  تلاللمتم  وتلملوخلل  وتل للا خللتوملد  للناكس امللى سلللح  تالناكدسا  2

 .  تلم ف تإلسدم ا لا تلسخب تلم اس لاتوث وقوم تلدوت م تالناكدسا
 .ضاف تلمخل خا  لخق  تلسلح وتللخقده تلر  دلا  ل اكم أو خندء تلم ف . 8 تالنزالقا  0

 . تن ددض رقدور  تل مل  تألسدم ا  . 2
. 
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 ما هي أنواع التشوهات الممكن حصولها في طبقات التبليط اإلسفلتي ؟ 
وسلخخ  االوت تللى تسل اردم سلرنه تسلدم ا    ت  لمتم الدلا ااتث تلزاف خسخب التا ثخلده تل خملال تالسلدم ا ( : flow)تلزاف  -1
(high penetration asphalt ) ررد اجام تل خمال لاند(soft . ) 
ب تلرمكخلده وسلخخ د لخلول لخقل  وتالت  أو أكثلم رل  ولا امى ولكم قنلوته لولال   ظ لم  اله رسلدم توتلال( :  ruts)تأل دتات  -2

وقلت اكلو   لل  خسلخب ضلاف تل ردسل  وتالا كلد  , لخقده تل خمال خ أثام تالنضردا أو تإلزتا  تلجدنخال   اله  لأثام سلام تلرمكخلده 
ف ثخد لل  والتا  ارللم تللتت ما فللا لخقلده تل خمللال أو قمل  اللتم لخقلده تإلسللدمه إثنلدء تل ندالل  أو خسلخب امكلل  تلرلزاج تإلسللدم ا لضلا

تل خملال  لدمج سلام توتلالب تلرمكخلده ا خا لد  ولقم تاملى  تألثقدم تلرموما  ااث ا خل تل خمال  اله  لل سلام تلرمكخلده وا لات تللى
اا خللم رااللدم تلدوللم تإلنوللد ا فللا تل خمللال تلرللم  اسللدب رااللدم رمكللز أخاللدث تللللمم . تل خملال وامك لل  وامكلل  تألك للدف تلللى تل للدمج 

رملا و لل  فلا رسلدم تللتوالب تلقمالب رل  ادفل  تل خملال  22للو التوث  ولوه تت رلا ارلوت  خالوتلا (  TRRL)خمالدنالد وتلنقم فلا 
رقدسللد خدلنسللخ  تلللى تلرسلل وى تأل للما وسللخخ  ت  للل ت تلرسللدم اارللم اللدت  راظللا تلرمكخللده تل جدمالل  تلثقاملل  ترللد رسللدم تلرللموم تلخااللت 

االمف فولم تل خملال خروجللب . اظر لد رمكخلده تل لدلو  وللل ت فدنل  قمرلد ا لاخ  تإلج للدت فاارلم خ لوم  م اسلا  تلرمكخلده تلر جللدوز  ر
  PTختالل  رسل وى أتتء تل خملال اسلب قلمتم رسل ارم تللمالم و لل  انلترد ا لم رسل وى أتتء تل خملال (  AASHTO)راادم تالو و 
 : تلقاا تل دلا  

 
 
 
 
اخلدم  ال  زالف تللخقل  تلسللاا  خدلنسلخ  لألسلدس و كللو   ولللا( :   corrugations and shoving)تللالده أو تلزالف  .3

كرد فا تألقوتس (  BRAKE) وولده امضا  رم دا  و اتث غدلخد فا تألردك  تل ا  س ارم فا د تلرمكخده تلثقام  ج دز تلروقف 
السل وت ا  و كلو  تل روجلده ت  لخاال  لل ت تلدولم تنل  ا سلدما والؤت  تللى تنامتفلده ت. تلادت  ورق مخده تلجسوم وتالضوا  تلرمومال  

ترلد أسللخدب لل ت تلنلوا رلل  تلدولم ف للو ت   . وتل ولقم ررلد اسللدات املى  غمغللم تلرالده تللى لخقللده تل مخل  وخدل للدلا تلدولم تلكملا لم خمللال 
دا    تإلسدمه تلرس  تا قت اكو  لاند أو ت  تلمكدا غام رس قم أو كاللرلد وكل ل  ضلاف ثخلده تل خملال وزالدت  نسلخ  تإلسلدمه وتلمكل

االث اكلو  تللمأس خاكلس ت جلده (   v) تلسلوح تلرتوم  تلوكم قلت  لؤت  تللى زالف سللح تللمالم و كلو  لالده املى ولكم المف 
 .كمرد كدنه تللخق  تلسلاا  أكثم سركد كمرد قم تا ردم زاد د .  سام تلرمكخده 

ترلد سلخخ د . المه ر لاوخ  خ ولققده خرسلدفده رالتت  رل  تللمالم وغ(  grade depressions) سلوفده فلا رسل وى تل خملال   .5
وقللت  كللو  خسللخب ادللم تل للترده كدلرللدء وتلرجللدم  وغاملللد واللتا اللتم رللوتت , ف للو ضللاف أسللدس  ملل  تلرسللداده تل للا  وللخ  تلخمكلل  

 .تالرال اده جاتت 
تنجردت تلرلدء تلر غمغلم  وسخخ د تن ددخ تللخق  تل متخا  تل ا  اه تل خمال أو تل رتت تلند ج ا (  upheaval)تن ددخ لخق  تل خمال   .2

 .فا  وققده لخقده تإلسدمه 
أو تالنضلردا االث تنل  فلا ادلل  تالنجرلدت االتث (  shear)ا  مف  أثام تالنجردت ر  امك  تل غام تلاجرا خسلخب قلو  تلقلص  .0

تل خملال و لاوت  اوت فا تل خملال رلع خقلدء تل خملال تلرجلدوم خرسل وته تأل لما خانرلد فلا ادلل  تلقلص وتالنضلردا  االتث لخلول  فلا 
 . رجدوم 

تل ولوه خسلخب تنضللردا تل مخل  االث اللؤت  تنضلردا لخقل  تألسللدس ورلد  ا  للد تللى  ولوه سلللح تل خملال ا خال    ولللت  ولققده خوللكم  .5
تلى ات ادوم قدخما  تل خملال لالنانلدء و جنلب (  subgrade)اما  اجب  جنب تج دت تللخق  تل متخا   . ن ف تت م  أو خنرل لولا 

 . ر  تل خمال تإلنود ا   ماب سال
 

 تللمم تلثدنوا  تللمم تلم اسا  تللمم تلسماا  نوا تللمام
 3 2,2 2 ( PT) رس وى تالتتء 
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 كيف يتم زيادة مقاومة المزيج اإلسفلتي المستخدم في انشاء الطرق للتشوهات ؟ 
وتس  تتا رضدفده راان  سوف ازات رل  تلرقدورل  لم ولولده  كرلد ت  را لوى تلقالم (  و ت  متم قمام ) ت  تس  تتا قام جات وقو  

 .لمكدا فا تلرزاج ل   أثام وتضح ول  االق  خنواا  ت
 ما هي أشكال التكسرات الممكن حصولها في طرق الخرسانة اإلسفلتية ؟ 

و كو  فا تلختتا  كادم   غام  ثا   وسع ولا  ن ج ا  تل كسم تلروضاا خسخب ضاف لخق  تإلسدمه (  potholes)تلادم  -8
 .تلند ج ا  قم  تإلسدمه أو ضاف   ماف تلراده تلسلاا  

 لدم تلرلوتت تلمكدرال  رل  تلسللوح تإلسلدم ا  و خلتأ لل ه تلظلدلم  رل  تلسللح و ر لت نالو تألسلدم أو وللو تند(  raveling)تل دك   -2
ر  تلادف  تلى تلتت م ااث ااتث تل قوم وتل وظا و  لدام تلروتت تلا لوا  تلندارل  أوال ثلا تلرلوتت تل ولن  و كلو  تلادلم وخدل لدلا 

 .فوم تل خمال 
 الخرسانة اإلسفلتية ؟ ما هي أسباب حدوث كل مما يأتي في طرق 

  التقشر والتشظي -5التفكك   -8
ت  سخب تل دك  لو تل تش تلر ولت ر  امك  تلرموم وضاف لخق  تإلسدمه لقم  تلاتم أو تل خمال فا تألجوتء تلخدمت  أو ت  

ترد تل قوم .  ا ال اس لاع رس  تلمكدا فا ركدن  أو وجوت ووت ب فا تلرزاج تإلسدم(  brittle)تإلسدمه تلرس  تا رس ق ف 
 .لى  أثام تلردء وأوا  تلورس -وتل وظا فاازى ت

 ما هي األمور الواجب اتخاذها لمنع تفكك السطح اإلسفلتي الناتج عن قوى خدش حركة المرور ؟
 : ر  تجم رنع اتوث  دك  تلسلح تإلسدم ا تلر ولت ا  قوى  تش امك  تلرموم فد  تألرم ا لمب رداما  
ت  تلمتخل  تمج  ادلا  ر  تالل  دم رع سلوح تلروتت تلمكدرا  وك ل  تمجل  ادلال  رل  تللمخل وتل ردسل  خلا  اجب ت  اكو  لمرد -8

 . اخاخده تلمكدا لرسك د رع خاض د 
زادت  نسخ  تإلسدمه فا تلرزاج خدا خدمه اا ل  تلسللح ضلت تلرلدء خ لوم  جالت  املى مخلل تلاخاخلده والوفم غولدء أكثلم رقدورل   -2

 .و  خدلن اج  تقم امض  لالس ق دف فا وقه رخكم ل  مب تإلسدمه واك
 ما هو الترقيع  وما تصنيفه تبعا لشدتها ؟ 

وفلللللا . ا ضلللللر  لللللل ت تلنلللللوا رللللل  تلاالللللوب تن الللللدم روتقلللللع  لللللادن  وت  لللللالح لخقلللللده تلم لللللف تلروجلللللوت   Patchingلللللللع اتللل لمق
اللللدا   امللللم خاللللض  وللللون  سلللللح تلم للللف خ لللل ت  تلاقاقلللل  ُاا خللللم تل مقاللللع ااخللللًد خاللللت  ت لللل  ا للللى لللللو كللللد  أتتؤه جاللللتًت , وخوللللكم

 .تلااب 
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  :لند  ثالث رس واده لموت  ولا :  مستويات الشدة
للللللو تلرسللللل وى تلللللل   الللللؤثم خولللللكم خسلللللال املللللى رسللللل وى جلللللوت  تلقالللللدت  واكلللللو  فاللللل  تل مقالللللع : تلولللللت  تلرلللللن دض رسللللل وى  -8

 .خادل  جات  

 
للللللو تلرسللللل وى تلللللل   الللللؤثم خولللللكم ر وسلللللل املللللى رسللللل وى جلللللوت  تلقالللللدت  واكلللللو  فاللللل  تل مقالللللع : رسللللل وى تلولللللت  تلر وسلللللل  -2

 .ر تلوم  تلومًت ر وسل 

 
 ع امق وت  ر وسل  لم

لللللللو تلرسلللللل وى تللللللل   اللللللؤثم خوللللللكم وللللللتات امللللللى رسلللللل وى جللللللوت  تلقاللللللدت  واكللللللو  فالللللل  تل مقاللللللع : رسلللللل وى تلوللللللت  تلاللللللدلا  -3
 .ر تلومًت خوكم كخام واا دج إلى  ادن  فوما  

 
 ع امق وت  ادلا  لم  
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 كيف يتم قياس الترقيع المتولدة في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

ده وللللللت  ر  مدلللللل  فللللللا ُاقللللللدس تل مقاللللللع خللللللدلر م تلرمخللللللع لمرنلقلللللل  تلر للللللأثم  لجراللللللع رسلللللل واده تلوللللللت , وت  ت كللللللد  لنللللللد  رسلللللل وا
أرللللد إ ت كللللد  اوجللللت االلللوب أ للللمى رللللع تل مقاللللع فللللال الللل ا  سللللجام . تل مقاللللع تلوتاللللت فاجللللب قاللللدس كللللم رسلللل وى وللللت  امللللى اللللته 

و جللللتم تإلولللللدم  أنلللل  فللللا ادللللل  إزتللللل  رسللللدا  كخالللللم  رلللل  لخقلللل  تلم للللف وتسلللل ختتل د خ مقالللللع . للللل ه تلااللللوب كااللللوب رند للللم  
و اسلللللب تلكثدفللللل  خقسلللللر  تلرسلللللدا  تلر لللللأثم  املللللى تلرسلللللدا  تلكماللللل  لمرقللللللع . االللللًد و د للللل  فلللللا تل قدلالللللده ف للللل ت ال ُاا خلللللم  مق

 .تلررسوح 

 ما هي االسباب المحتملة لحدوث الترقيع في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

وسللللوء    ضللللر  تألسللللخدب تلرا رملللل  لااللللب تل مقاللللع تألارللللدم تلرمومالللل , اللللتا ضللللخل جللللوت  تلرللللوتت أو سللللوء  ندالللل  إاللللدت  تلللللمتا
 . وغام تإلسدمه 

 ما هي طرق معالجة الترقيع في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 
 و لف تسلدلاباخا  تلجتوم تل دلا أسلدلاب تل لادن  تلرق مال  لممقلع اسلب تلولت  وتلكثدفل  , خانرلد  وجلت  امادلده لل ه تألسلدلاب فلا 

 .وارك  تلمجوا إلى رجمتته روت دده تل ادن  لرامف   دد ام ل ه تألسدلاب وكادا   ندا لد تل ادن  تلرق ما  

 

 
 ما هي الحفر وما هو تصنيفها تبعا لشدتها ؟ 

رمللللا , كرلللللد اكلللللو  ل لللللد أوجللللل  مأسلللللا  خلللللدلقمب رللللل   523 كلللللو  تلُادلللللم الللللدت  خولللللكم الللللوض قللللللمه الللللوتلا  Potholesتلُالدلللللم 
م فلللللإ ت اللللللتثه تلُادلللللم خسللللللخب تلوللللللقو . أاملللللى تلادللللللم  , وللللللا  اللللللتث املللللى سلللللللح تللمالللللم و   مللللللف فللللللا تلارلللللم وتال سللللللدا 

اوضللللللح تلوللللللكم تلرخللللللا  الاقللللللد  وللللللكم ( . Weathering)تل رسللللللداا  ادلالللللل  تلوللللللت  فاجللللللب  اماد للللللد كُادللللللم ولللللللاس  لللللللدام 
 .تلُادم وروقا د فا تللمام 
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  :لند  ثالث رس واده لموت  ولا  : مستويات الشدة

 . رما  523اوضح تلجتوم تل دلا رس واده تلوت  لمُادم تل ا قلملد أقم ر  

 

 
 وت  رن دض  لمُادم  

 
 وت  ر وسل  لمُادم  

 
 وت  ادلا  لمُادم  
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 كيف يتم قياس الحفر المتولدة في التبليط االسفلتي ؟ 

ن للللف ر للللم رمخللللع ( 3,2)رمللللا فالللل ا قاللللدس تلرسللللدا  خللللدلر م تلرمخللللع ثللللا  ُقسللللا امللللى ( 523)إ ت كللللد  قلللللم تلُادللللم أكثللللم رلللل  
رملللللا ف ا خلللللم ر وسلللللل  تلولللللت  , وادلاللللل  تلولللللت  فلللللا  22رللللل   إلاجلللللدت الللللتت تلادلللللم تلركلللللدفئ , أرلللللد إ ت كلللللد  ارلللللم تلادلللللم أقلللللم

 .رما  22ادل  ارق د أكثم ر  

 ما هي االسباب المحتملة لحدوث الحفر في طرق الخرسانة االسفلتية  ؟ 

 : لند  رجروا  ر  تالسخدب تل ا ارك  ت   ؤت  تلى اتوث تلادم فا لمم تل مسدن  تالسدم ا  رن د 
 .ن اج  لموقوم تل رسداا   كسم سلح لخق  تلم ف . 8
 .تل د ه تلروضاا لسلح لخق  تلم ف . 2
 .وجوت تلملوخ  وفام تلامك  ُااجم ر  نووء تلُادم . 3

 ما هي طرق معالجة الحفر في طرق الخرسانة االسفلتية ؟ 

و ف تسدلاب ل ه تألسدلاب فا اخا  تلجتوم تل دلا أسدلاب تل ادن  تلرق ما  لمُادم اسب تلوت  وتلكثدف  , خانرد  وجت  امادده  
 .وارك  تلمجوا إلى رجمتته روت دده تل ادن  لرامف   دد ام ل ه تألسدلاب وكادا   ندا لد تل ادن  تلرق ما  

 
 

 ما هو الهبوط وكيف يتم تصنيفه تبعا لشدته ؟ 

للللللو تن دلللللدض قمالللللم فلللللا رنلقللللل  رللللل  سللللللح تلم لللللف , وفلللللا راظلللللا تألاالللللد   الالللللظ تل خوللللللده :  Depressionتل خلللللول  
رللللللدم, كرلللللد  الالللللظ فلللللا روتقلللللع وجلللللوت خقلللللع تلزالللللوه تلر سلللللدقل  رللللل  تلرمكخلللللده , وُ ا خلللللم تل خوللللللده تل دادللللل  خالللللت لللللللوم تأل

 .اوضح تلوكم تلرخا  الاقد وكم تل خولده ورس واده وت  د وروقا د فا تللمام . ر  تلااوب تلوظادا  
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  :لند  ثالث رس واده لموت  ولا :  مستويات الشدة
ُاالاللللللظ للللللل ت تلرسلللللل وى لم خولللللللده فللللللا رنللللللدلم تلخقللللللع, ول للللللد  للللللأثام  داللللللف امللللللى رسلللللل وى : رسلللللل وى تلوللللللت  تلرللللللن دض  -8

وا لللللللمتوح أق للللللى ارلللللللم . ده وتن ددضلللللللده لمسللللللادم  فللللللا تلسلللللللماده تلادلالللللل  جللللللوت  تلقاللللللدت  ورللللللل  تلرركلللللل  أ  ُ سلللللللخب تم ددالللللل
 .رما فا ادل  تلوت  تلرن دض   22 -83لم خولده خا  

 
ُاالاللللظ للللل ت تلااللللب خسلللل ول  انللللت للللل ت تلرسلللل وى و للللؤثم ختمجلللل  ر وسللللل  امللللى رسلللل وى جللللوت  : رسلللل وى تلوللللت  تلر وسللللل  -2

ا للللمتوح ارلللللم للللل ت تلرسللللل وى رلللل  تلولللللت  . تلقاللللدت  االلللث ُ سلللللخب تل خولللللده تم دلللللدا وتن دللللدض لمسلللللادم  انللللت تلسللللماده تلادلاللللل  
 .رما  23 -22خا  

رالاظللللل  لللللل ت تلرسللللل وى رللللل  تلولللللت  لم خوللللللده خسللللل ول  وللللللو الللللؤثم خولللللت  املللللى رسللللل وى  اركللللل : رسللللل وى تلولللللت  تلالللللدلا  -3
 . رما  23جوت  تلقادت  رسخخد تل زتزته وتضا  لمسادم  انت تلسماده تلادلا , وأكخم ارم لم خول اكو  أكثم ر  
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 كيف يتم قياس الهبوط المتولد في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

و اسللللب كثدفلللل  . ُاقللللدس تل خللللول خ اتاللللت تلرسللللدا  تلر للللأثم  خللللدلر م تلرمخللللع رلللل  رسللللدا  تلسلللللح لكللللم رسلللل وى وللللت  امللللى اللللته 
 .رسدا  تلر أثم  خ  امى تلرسدا  تلكما  لمرقلع تلررسوح رضموخًد خرد   تلااب خقسر  تل

 ما هي االسباب المحتملة لحدوث الهبوطات في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية  ؟ 

 :ارك   م اص تألسخدب تلرا رم  لم خولده خدلنقدل تل دلا  
 .انوأ أثندء تإلنودء  اتث تل خولده ن اج  ل خول لخقده تألسدس تل متخا أو . 8
خسلللللخب لخلللللول تألسلللللدس تل متخلللللا ن اجللللل  لألارلللللدم تلزت لللللت  تل لللللا  ضلللللغل تألسلللللدس ف  ولللللر  أو خسلللللخب تل خلللللول تلدلللللوم  تلللللل   . 2

كرللللد أ  اللللتا كددالللل  تلاللللتم ل مخلللل  تلللللتف  واللللتا رقللللتم  لخقلللل  . االلللتث أثنللللدء تل ندالللل  نسللللخ  لمامكلللل  تلاماللللد امللللى تللخقللللده تلللللتناد
 .ر  أسخدب تل خولده تلقدات  امى  ارم تألاردم 

 .تألاردم تلرموما  , تلامتم  , تلروتت وااوب تل ندا  كم د اوترم ُ س ا فا نووءلد وُ اجم فا تن ودملد . 3

 ما هي طرق معالجة الهبوطات في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية  ؟ 

وتلكثدفلللللل  , خانرللللللد  وجللللللت  امادللللللده للللللل ه اخللللللا  تلجللللللتوم تل للللللدلا أسللللللدلاب تل للللللادن  تلرق مالللللل  لااللللللب تل خولللللللده اسللللللب تلوللللللت  
واركللللل  تلمجلللللوا إللللللى رجملللللتته روت لللللدده تل لللللادن  لرامفللللل   دد لللللام لللللل ه و لللللف تسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل  تألسلللللدلاب فلللللا 

 .تألسدلاب وكادا   ندا لد 

 
 

 ما هو الزحف او االزاحة وما هو تصنيفه  تبعا للشدة  ؟ 

 جللللللده امكلللللل  تلسللللللام وانوللللللأ لللللللو امكلللللل  لولالللللل  لرسللللللدا  روضللللللاا  رلللللل  سلللللللح تللماللللللم خد:  Shovingتلزاللللللف أو تإلزتالللللل  
ن اجلللل  لألارللللدم تلامكالللل  تلرمومالللل  , فانللللترد  للللتفع تلامكلللل  لخقلللل  تلم للللف فإن للللد  ولللللت أروتجللللد ق للللام  ورم دالللل  امللللى سلللللح 

وقخللللللم تإلوللللللدمته تلرمومالللللل  االلللللث تل وقللللللف (  سللللللدما و خللللللدلؤ)االلللللتث للللللل ت تلااللللللب فللللللا روتقللللللع تل قدلاللللللده . لخقلللللل  تلم للللللف 
اوضللللح تلوللللكم تلرخللللا  . خقلللل  تل مسللللدنا  تألسللللرن ا  رللللع تللخقلللل  تإلسللللدم ا  تلرمنلللل  وختتالللل  تلامكلللل  أو فللللا رنللللدلم  ال للللم تلل

 .الاقد تلوكم تلادا لمزاف 
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  :لند  ثالث رس واده لموت  ولا :  يات الشدةمستو 
 .لو تلرس وى تل   اؤثم خوكم خسال امى رس وى جوت  تلقادت  : رس وى تلوت  تلرن دض  -8

 
 وت  رن دض  لإلزتا 

 .لو تلرس وى تل   اؤثم خوكم ر وسل امى رس وى جوت  تلقادت  : رس وى تلوت  تلر وسل  -2

 
 

 وت  ر وسل  لإلزتا 
 .لو تلرس وى تل   اؤثم خوكم وتات امى رس وى جوت  تلقادت  : رس وى تلوت  تلادلا  -3

 
 وت  ادلا  لإلزتا 
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 كيف يتم قياس الزحف المتولدة في التبليط االسفلتي ؟ 

 
ُاقللللدس تلزاللللف خللللدلر م تلرمخللللع لمرنلقلللل  تلر للللأثم  لكللللم رسلللل وى وللللت  , ولكلللل  انللللترد االلللتث تلزاللللف فللللا روتقللللع تل مقاللللع فاسللللجم 

 مى تلرسدا  تلكما  لمرقلع تلررسوح رضموخًد خرد   و اسب تلكثدف  خقسر  تلرسدا  تلر أثم  خدلااب ا. تل مقاع فقل 
 

 ما هي االسباب المحتملة لحدوث الزحف المتولد في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

 : لند  رجروا  ر  تالسخدب تل ا ارك  ت   ؤت  تلى اتوث تلزاف ور  تلر د 
ته تالناللللللللتتم تلاللللللللدت أو انللللللللت  قدلاللللللللده تإلوللللللللدمته إج للللللللدتته تلقللللللللص تلر ولللللللللت  رلللللللل  امكلللللللل  تلرمكخللللللللده فللللللللا تلروتقللللللللع  . 8

 .تلرموما  
ضلللللاف ثخلللللده لخقلللللده تلم لللللف تلسللللللاا  خسلللللخب زالللللدت  نسلللللخ  تإلسلللللدمه أو زالللللدت  نسلللللخ  تلرلللللوتت تلندارللللل  فلللللا تل ملللللل  أو . 2

 .تس اردم تلمكدا تلتت م  تلوكم 
 .ضاف ثخده لخقده تألسدس تلاجم  ورد  اه تألسدس اناكس امى سلح تلم ف . 3
 

 ي طرق معالجة الزحف في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ ما ه

  
اخلللللا  تلجلللللتوم تل لللللدلا أسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل  لاالللللب تلزالللللف أو تإلزتاللللل  اسلللللب تلولللللت  وتلكثدفللللل  , خانرلللللد  وجلللللت  امادلللللده 

واركللللل  تلمجلللللوا إللللللى رجملللللتته روت لللللدده تل لللللادن  لرامفللللل   دد لللللام  لللللف تسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل  و  لللللل ه تألسلللللدلاب فلللللا
 . ل ه تألسدلاب وكادا   ندا لد 
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 ما المقصود بالتخدد في التبليط االسفلتي وكيف يتم تصنيفه تبعا للشدة ؟ 

فا رنلق  رسدم إلدمته تلسادمته , وُاا خم تل  تت ر  تلااوب ( خوكم قنوته)لو لخول فا سلح تللمام : Rutting تل  تت
وا امم . نود ا  فا ادل  رس وى تل  تت ادلا تلوت  فا تلم دده , ولك  ات م ضر  تلااوب تإل( functional)تلوظادا  

تل  تت خدألاردم , وسردكده تلم ف وتلروتت وااتث ن اج  تلت  وتلامك  تلرمن  تلامضا  للخق  رد أو لكم لخقده تلم ف خرد 
م تألرلدم انترد و اتث تلامك  تلمأسا  للخق  تلم ف امى لوم جوتنب تل  تت , واظ م تل  تت خات للو . فا د لخق  تلقدات  

 ر مئ رسدمته تإللدمته خدلردء ررد  سخب  لوم  امى تلامك  , كرد  نوأ  لوم  أ مى انترد اكو  تل  تت ارام وا اب 
 .اوضح تلوكم تلرخا  الاقد وكم تل  تت وروقا  فا تللمام . تل اكا فا  وجا  تلسادم  

 
  :لند  ثالث رس واده لموت  ولا : مستويات الشدة

 .رما  83 -0ا متوح ر وسل تلارم ل  ت تلرس وى خا  : رس وى تلوت  تلرن دض  -8

 
 .رما  22-85ا متوح ر وسل تلارم خا  : رس وى تلوت  تلر وسل  -2
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 .رما  22اسدو  ر وسل ارم تل  تت انت ل ت تلرس وى أكثم ر  : رس وى تلوت  تلادلا  -3

 
 
 ما هي االسباب المحتملة لحدوث التخدد في التبليط االسفلتي ؟ 

ُاسلللللدلا ضلللللاف تلرلللللوتت أو ضلللللاف رلللللوتت   لللللراا تل ملللللل  فلللللا تنضلللللغدل تللخقلللللده , إضلللللدف  إللللللى الللللتا كدداللللل  تلالللللتم أثنلللللدء 
تت تللخقلللللللللده تلسلللللللللدما  ن اجللللللللل  ل سلللللللللمب تلرالللللللللده أو  لللللللللترده تإلللللللللللدمته تل نداللللللللل  , ناورللللللللل  تل ملللللللللل  تإلسلللللللللدم ا  , لاونللللللللل  رلللللللللو 

(Studded tires ) سردكده لخقده تلم ف كم د ر  رسخخده تل  تت ,.  

 كيف يتم تصنيف االخاديد تبعا لنوع الفشل الحاصل في طبقات التبليط ؟  
  تالسدس ااث ال االاظ ظ وم  اتب فوم ت دتات خسخب ضاف تللخقده تل متخا  تو لخقده رد  اه تالسدس تو لخق –توال 

 . سلح تللمام تال ما 

 
 واالاظ ظ وم  اتب فوم رس وى سلح تللمام تال ما ( نواا  تلرزاج تالسدم ا ) ت دتات خسخب ضاف لخقده تالسدمه  –ثدناد 
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 ما هي العوامل المؤثرة على حدوث األخاديد ؟ 
ااث ت  تأل دتات   أثم خ وتص ل ه تلرا واده . تلسرنه تإلسدم ا وتلدمتغده تل وت ا  , ت  ركونده تل مسدن  تالسدم ا  لا تلمكدا  

و اتث أ دتات تل خمال تإلسدم ا  الم ف م تل اف انترد  كو  تمج  تلامتم  ادلا  ااث ت  لزوج  . ونسخ د فا تل مال تإلسدم ا 
 .  ارم خوتسل   مكاخ  تلمكدا تلراتنا تلمتخل تإلسدم ا   خح قمام  ووتل   وانتلد  كو  أاردم تلرموم 

 
 ما هو التأثير السلبي للتخدد الحاصل في الطرق على قيادة المركبات ؟ والى ماذا يشير  ؟

انللللترد اا للللم   للللتت فللللا سلللللوح تل خمللللال فللللد  للللل ت تل  للللتت مخرللللد اكللللو  للللل   للللأثام سللللمخا امللللى   للللد ص قاللللدت  تلرمكخلللل  ومخرللللد 
ن اجللللل  )  لللللل  مخرلللللد اقملللللم رللللل  تالا كلللللد  واسلللللدلا فلللللا تنلللللزالم إللللللدمته تلرمكخللللل   اامقلللللم   لللللماف تلرلللللدء رللللل  تلسللللللح االللللث إ 

تل  للللتت اللللتم امللللى  وللللوه أو  أكللللم تلرللللوتت فللللا تل خمللللال أو مخرللللد اللللتم امللللى روللللدكم ( .  كللللوا  قنللللوته رد الللل  اسللللام تت م للللد تلرللللدء 
 . تلقص أو فقتت  روتت تل خمال , تالنضردا , رثم نزف تإلسدمه 

 . اضية لإلسفلت والركام في مقاومة القص للمزيج اإلسفلتي بين الميكانيكية االفتر 
 .لممكدا تلراتنا وتلسرنه تإلسدم ا ( رقدور  تلقص )لأل دتات  ا خم رقدور  رو مك  ( HMA)رقدور  تلرزاج تلادم  

ل  ت تلغمض ( كولرب  –لم رو )فا رقدور  تلقص لمرزاج تإلسدم ا  س  تا رادتل  ( تإلسدمه وتلمكدا )ول وضاح كادا  تلرسدلر  لمل 
                  : 

 
 ااث

τ  =رقدور  تلقص لمرزاج تإلسدم ا .  
C = تل ردس  فا ل ه تلادل  جزء ر  رقدور  تلقص لمرزاج وتل ا  اوت تلى تلرا وى تإلسدم ا. 
σ = تالج دت لمرزاج تإلسدم ا. 
φ =  ااث اكو  را وى تلدمتغده تل وت ا  ل د توم ر ا . تلمكدا ( ا وى ر)زتوا  تالا كد  تلتت ما وتل ا  اوت تلى لاكم أو  مكاخ

 .فا رقدور  تلقص فا تلرزاج تإلسدم ا ولا   امم خ وتص ورا وى تلمكدا فا تلرزاج 
 

 ما هي العوامل المؤثرة على خواص األخاديد وحدوثها ؟  
 

االلث تلوللكم تلللزتو  ( تلنسللاج تلسلللاا , تلوللكم  ,تل للتمج ) نواالل  تلمكللدا رلل  االلث تأل للم تلاجللم  وقو لل  وكلل ل  : تلمكللدا  -8
 .  وتلسلح تل و  لممكدا اكو   و رقدور  قص أامى ر  تلمكدا  و تلوكم تلرتوم وتلسلح تألرمس 

 . مال تلمكدا تل و   كو  رقدور   لمقص ادلا  خدلرقدمن  خ مال تلمكدا تلنداا :   تمج تلمكدا  -2
 .ا تل مال أفضم ر  تلمرم تللخااا واالا ثخده ادلا ورقدور  قص ادلا  تس  تتا مرم تلكسدمته ف: تلمكدا تلنداا  -3
 تلمكدا تل و  تلركسم  و رقدور  قص أفضم ر  تلمكدا تل و  تلغام ركسم وك ل  االا قو  ثخده ادلا  : تلمكدا تل و   -5

كلو  تلرقدورلل  جاللته االث  رللأل تلدمتغللده ادلالل   ( 233نسللخ  تلرللوتت تلالدخم  رلل  رن لم مقللا )كمرللد كدنله نسللخ  تلرللوتت تلندارل  : تلدملم 
 .تل وت ا  و زات ر  قو  تلثخده وفا كم تألاوتم اجب ت  ال  زات نسخ  تلدمم فا تلرزاج ا  اتوت تلروت دده 

 
 

C+σtanφ=τ 
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 عند اجراء فحص عمق التخدد في سطوح التبليط االسفلتي  ؟  AASHTO , ASTMما هو الفرق بين طريقة الـ 

  
فا ل ه تللماق  ا ا قادس ارم تل  تت لسلح تل خمال خدس  تتا رسلم   ته ادف  رس قار  :  ASTMلل خروجب  لماق  ت –توال 

                                      فا ل ه تللماق  ا ا .  ASTM E1703/E1703M-95(Reapproved 2000 )خدا ردت تل لوته تلرو وف  فا تلروت د 

 ا ت  ادمه امى سلح تل خمال  اه تات تاللدمته تو  تال   خنظم تالا خدم رقتتم تل  تت  اه قادس ارم تل  تت فا تلركد  تل   ا
وا ا خ ل  اسدب أق ى رسدف  اروتا  خا  (  Gage) تاللدم تلرجدوم تو تلرقدخم خدس  تتا رسلم   ته ادف  رس قار  و رقادس 

 . ركد  راتت  تلسلح تلسدما لمرسلم  ورنلق  ت  دم تلرقادس رع سلح تل خمال فا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فلا للل ه تللماقل  الل ا قالدس ارلم تل  للتت لسللح تل خمللال لكدرلم تلرقللع تلامضللا رل   للالم :  AASHTOخروجلب لماقلل  تللل  –ثدنالد 
  AASHTO R48-10ر م ر  تللمام وخدا ردت تل لوته تلرو وف  فا تلروت د   23لكم ( امى تالقم )  رس نقدل 

 
                                                    

 : ااث 
Rº =D2- [ ( D1+M)/2 ] 

R1= D4- [ ( M+D5 )/2 ] 
M = ( D1 +D5 )/2 or D3 whichever, is less 

Rº  : ( . رما ) ارم تل  تت  اه تاللدم تل دمجا 
R1  : ( . رما ) ارم تل  تت  اه تاللدم تلتت ما 
2- D1, D2 ,D3, D4 , D5  : ( . رما ) كرد فا تلوكم تندد  تالم دداده تلرقدس 



 111 

 ما هي طرق معالجة التخدد ؟ 

اخللللا  تلجلللللتوم تل لللللدلا أسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق مالللل  لم  لللللتت اسلللللب تلولللللت  وتلكثدفللللل  , خانرللللد  وجلللللت  امادلللللده لللللل ه تألسلللللدلاب فلللللا 
واركلللللل  تلمجللللللوا إلللللللى رجمللللللتته روت للللللدده تل للللللادن  لرامفلللللل   دد للللللام للللللل ه تألسللللللدلاب لرق مالللللل  و للللللف تسللللللدلاب تل للللللادن  ت

 . وكادا   ندا لد 

 
 

 قصود بالنزف االسفلتي الحاصل في طرق الخرسانة االسفلتية وكيف يتم تصنيفه تبعا للشدة ؟ ما الم
 

لو تن قدم امو  لمروتت تإلسدم ا  تلمتخل  فا لخقده تلم ف تإلسدم ا و وكم ل ه تلروتت امى تلسلح لخق  : تلنزف تالسدم ا 
ؤت  تلى  قمام رادرم تالا كد  خا  إلدمته  تلرمكخ  وسلح تللمام ول ت ازجدجا  مقاق  ادكس  ولا ادت  رد  جام  الراًد ولزجًد 

امى سلح تللمام ااث ت   ل  اؤت  تلى  قمام تل وون  تلرلموخ  لمسلح ( skidding)تألرم تل   قت اؤت  تلى تنزالم تلرمكخ  
  أسدم آثدم تلاجاله خدلقمب ر  ول ت اوكم  لوم  امى تألرد  تلرموم  كرد ت  تلنزف تإلسدم ا اؤت  تلى  كو   جدواف لولا

 .ن داده تلم ف 

 :لند  ثالث رس واده لموت  ولا :  مستويات الشدة
لا تلادل  تل ا اكو  فا د تلنزف ختمج  لداد  جتتً وُاودلت ل ت فقل فا أادا قمام  ر  تلسن  وانت : رس وى تلوت  تلرن دض  -8

 .تلسادمته ل ت تلرس وى ال ام  م تإلسدمه خدلا تء أو خإلدمته 

 

http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Specs/spec0101-3.asp
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تث ل ت  الم أسدخاع لو تلرس وى تل   ام  م فا  تإلسدمه خدلا تء أو خإلدمته تلسادمته واا: رس وى تلوت  تلر وسل  -2
 قمام  فا تلسن  

 
  

دلا تء أو خإلدمته تلسادمته لرت  ال  قم ا  اكو  تلنزف ادلا تلوت  انترد ام  م تإلسدمه خ: رس وى تلوت  تلادلا  -3
 .ات  أسدخاع و كو  تلا ى رغلد  خدلكدرم خلخق  تالسدمه 

 

 
  

 يتم قياس النزف المتولدة في التبليط االسفلتي ؟  كيف

ُاقللللدس تلنللللزف خللللدلر م تلرمخللللع لمرسلللللدا  تلر للللأثم  لكللللم رسلللل وى ولللللت  امللللى اللللته , وت  ت كللللد  رقللللللع تللماللللم  الللله تلرسللللح االللللو  
وت  ت  وتجللللت االلللب تل  للللتت خدإلضللللدف  إلللللى تلنللللزف تإلسللللدم ا , . خللللم  أو  للللقم تلا للللى فللللال ُااسللللب تلنللللزف امللللى للللل ت تلرقلللللع 

و قللللللدس كثدفلللللل  تلااللللللب خقسللللللر  تلرسللللللدا  تلر للللللأثم  خلللللل  امللللللى تلرسللللللدا  تلكمالللللل  لمرقلللللللع تلررسللللللوح . نلللللل  اسللللللجم كااللللللب رسلللللل قم فإ
 .رضموخًد خرد   

 ما هي االسباب المحتملة لحدوث النزف االسفلتي في التبليط االسفلتي ؟ 
ل مل  تإلسدم ا  , كرد أ  زادت  مش تلروتت تإلسدم ا  ااتث تلنزاف ن اج  لزادت  كراده روتت تلمخل تإلسدم ا  أو زادت  تإلسدمه فا ت

أو قم  تلدمتغده تل وت ا  اؤت  فا تألجوتء تلادم  إلى  رتت تإلسدمه و اخ   تلدمتغده ور  ثا ا رتت ( لخق  تلتلد  وتللخق  تلال ق )
 . أو تس  تتا إسدمه رن دض تل الخ  خدلنسخ  لتمج  امتم  تلرنلق  إلى  دمج تلسلح 
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 ي طرق معالجة النزف االسفلتي ؟ ما ه

  فو اخا  تلجتوم تل دلا أسدلاب تل ادن  تلرق ما  لمنزف تإلسدم ا اسب تلوت  وتلكثدف , و وجت  امادده ل ه تألسدلاب فا 
  .ى رجمتته روت دده تل ادن  لرامف   دد ام ل ه تألسدلاب وكادا   ندا لد وارك  تلمجوا إلتسدلاب تل ادن  تلرق ما  

 
 

ل س ا  أو خدمش لخقده ر كمم  ر  تلمرم تلادم و ل  لوقف تإلسدمه تلزت ت ترد ت ت كد  تلنزف اادلج نزف تللمام خد خوكم ادا* 
وارك  تس  تتا ردكان  . تإلسدم ا  دادد فارك  رادلج   خوضع  مل  إسدم ا   ون  أو لخق  ر  تلمكدا  ته تر  د ا  ادلا  

 .خأكرم د قدول  ادمه أو خدمت  إلزتل  تإلسدمه تلزت ت أو إزتل  تللخق  
 

 ما المقصود بالتطاير الحاصل في طرق الخرسانة االسفلتية وكيف يتم تصنيفه تبعا للشدة ؟ 

لو  د ه  تماجا للخق  تلم ف تلسلاا  ااقخ  لمت لما ى ر  ركدن د و  اوم :  Raveling and Weatheringتل لدام  
 وام . رد تل آكم ف و فقتت  تلروتت تإلسدم ا  تلرغلا  لسلح تللمامروتت تل مل  إلى روتت ردكك   وخ  تلروتت تلاجما  تلردكك  , أ

 .ل ه تلااوب إلى أ  تلروتت تإلسدم ا  قت   مخه أو أ  تل مل  تإلسدم ا  تلرس ارم  ضااد  تلجوت  

   :لند  ثالث رس واده لموت  ولا  :مستويات الشدة 
لندارلللللل  وتلرللللللوتت تلمتخللللللل  فللللللا تل لللللللدام وفللللللا خاللللللض لللللللو تلرسلللللل وى تللللللل    خللللللتأ تلا للللللى ت: رسلللللل وى تلوللللللت  تلرللللللن دض  -8

كرللللد ُ وللللدلت خقللللع تلزالللله فللللا ادللللل  تنسللللكدب تلزاللللوه امللللى تلسلللللح , ولكلللل  ال (  ظ للللم ن للللوءته)تلروتقللللع اخللللتأ تلسلللللح خللللدل نقام 
 .ارك  ت  متم تلسلح خادف  قلا  نقوت 

 
 وت  رن دض  لم لدام وتل آكم

http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Specs/spec0101-3.asp
http://www.momra.gov.sa/GeneralServ/Specs/spec0101-3.asp
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للللللو تلرسللللل وى تلللللل    خلللللتأ فاللللل  تلا لللللى وتلرلللللوتت تلمتخلللللل  فلللللا تل للللللدام خاالللللتًت واظ لللللم تلسللللللح : رسللللل وى تلولللللت  تلر وسلللللل  -2
ه , أرللللللد فللللللا ادللللللل  تنسللللللكدب تلزاللللللوه فا للللللخح تلسلللللللح لانللللللًد واركلللللل  ر للللللأثمًت ختمجلللللل  ر وسللللللل  رلللللل  االلللللث تل وللللللون  وتلن للللللوءت

 .ت  متق  خادف  قلا  تلنقوت 

 
 وتل آكم وت  ر وسل  لم لدام

لللللللو تلرسلللللل وى تللللللل    كللللللو  فالللللل  تلا للللللى تل وللللللن  وتلرللللللوتت تإلسللللللدم ا  تلمتخللللللل  قللللللت  لللللللدامه : رسلللللل وى تلوللللللت  تلاللللللدلا  -3
رمللللا وارق للللد  83 للللغام  خقلللللم أقللللم رلللل  ( Pit نقاللللم )وأ للللخح رظ للللم تلسلللللح  وللللنًد جللللتًت وكملللل  ن للللوءته, كرللللد  نوللللأ فمتغللللده 

كللللل ل   دقلللللت تلرلللللوتت ( . Potholes)م رللللل   لللللل  ف سلللللرى ادلللللم رملللللا , أرلللللد تلرنلقللللل  تل لللللا  الللللو  فمتغلللللده أكخللللل 83أقلللللم رللللل  
 .تإلسدم ا   د ا  تلمخل و  خح تلا ى ردكك  

 
 لم لدام وتل آكم وت  ادلا 

 كيف يتم قياس المساحة المتأثرة بالتطاير والتأكل  في التبليط االسفلتي ؟ 

 
و اسلللللب تلكثدفللللل  خقسلللللر  رسلللللدا  تلرنلقللللل  تلر لللللأثم  .  ُقلللللدس تلرسلللللدا  تلر لللللأثم  خلللللدلر م تلرمخلللللع لكلللللم رسللللل وى ولللللت  املللللى الللللته 

 .خدلااب امى تلرسدا  تلكما  لمرقلع تلررسوح رضموخًد خرد   
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 هي اسباب حدوث التطاير في التبليط االسفلتي ؟ ما 

 :ااتث تل لدام لألسخدب تل دلا  
 .إج دت تلقص تألفقا ن اج  تلامك  تلرموما  . 8
 أكسلللللللت أو  قلللللللدتا تلرلللللللوتت تإلسللللللللدم ا  تلمتخلللللللل  وتند لللللللدم تلا للللللللى , ونقلللللللص تلرلللللللوتت, وتلاللللللللمتم  تلزت لللللللت  لم ملللللللل  , وقملللللللل  . 2

 .ر  وتس  تتا ا ر  ضااد  فا تل مل  تإلسدم ا  تلرا وى تإلسدم ا واتا كددا  تلت
وتلللللل   الللللؤت  إللللللى ضلللللغل لاتموسللللل د اكا انلللللت ( تلللللل     ملللللم إللللللى تت لللللم تللخقللللل  اللللل  لمالللللم تلدمتغلللللده)وجلللللوت تلرلللللدء . 3

 . أثام تلامك  
تت  ارلللللللم تلرلللللللوتت تل اتموكمخوناللللللل  كرللللللل اب لمرلللللللو )تنخالللللللدث تلرلللللللوتت تل اتموكمخوناللللللل  لد لللللللم  لوامللللللل  رللللللل  رامكلللللللده تلسلللللللادمته . 5

 ( .تإلسدم ا 

 ما هي طرق معالجة التطاير والتأكل في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 
 

و ف اخا  تلجتوم تل دلا أسدلاب تل ادن  تلرق ما  لم لدام وتل آكم اسب تلوت  وتلكثدف , خانرد  وجت  امادده ل ه تألسدلاب فا 
و  لخم . وارك  تلمجوا إلى رجمتته روت دده تل ادن  لرامف   دد ام ل ه تألسدلاب وكادا   ندا لد تسدلاب تل ادن  تلرق ما  

 . تلرادلجده تلرخان  فا تلجتوم امى جراع تلرسدمته 
 

 
 

 ما المقصود بالبري او صقل الحصى الحاصل في التبليط االسفلتي ؟ 
 

لو  ام  تلا ى ر  تلردت  تإلسدم ا  وزادت  ناور  د خسخب تا كد  :  Polished Aggregateخم  أو  قم تلا ى 
وُاا خم  قم تلا ى ر  . اله تلسادمته ررد اؤت  إلى  قم تلا ى و ندقص اجر د وخدل دلا ضاف رقدور  تالنزالم اج

ااث  ضاف ( أرمس)تلااوب تلوظادا  تل ا اكو  فا د تلمكدا امى سلح تلم ف إرد  غامًت جتًت أو غام  و  وختو  اوتف 
 . رقدور   لالنزالم فا ل ه تلادل  
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نرلللللد اقلللللوا تلرمتقلللللب خو لللللف تلوتقلللللع :  مســـــتويات الشـــــدة واخلللللا  تلولللللكم تلرخلللللا  الاقلللللد . ال  وجلللللت رسللللل واده رالللللتت  لمولللللت  وت 
 .نرو جًد ل  ت تلااب 

 
 .  قم أو خم  تلا ى

 كيف يتم قياس صقل الحصى في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

 
ُاقللللللدس  للللللقم تلا للللللى خللللللدلر م تلرمخللللللع لمرسللللللدا  تلر للللللأثم  , وت  ت وجللللللت االلللللب تلنزاللللللف رللللللع االلللللب  للللللقم تلا للللللى فللللللا للللللل ه 

دلاالللللللب املللللللى تلرسلللللللدا  تلكماللللللل  و اسلللللللب تلكثدفللللللل  خقسلللللللر  تلرسلللللللدا  تلر لللللللأثم  خ. تلادلللللللل  ال ُاا سلللللللب االللللللب  لللللللقم تلا لللللللى
 .لمرقلع تلررسوح رضموخًد خرد   

 ما هي االسباب المحتملة لحدوث صقل الحصى في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

 : لند  رجروا  ر  تالسخدب تل ا  ؤت  تلى اتوث  قم تلا ى ور  تلر د 
 .تألاردم تلرموما  تلر كمم   -8
 . اما  تلا ى  -2

 رق معالجة صقل الحصى الحاصل في طرق الخرسانة االسفلتية ؟ ما هي ط

اخللللللا  تلجللللللتوم تل للللللدلا أسللللللدلاب تل للللللادن  تلرق مالللللل  ل للللللقم تلا للللللى اسللللللب تلوللللللت  وتلكثدفلللللل  , خانرللللللد  وجللللللت  امادللللللده للللللل ه 
واركللللل  تلمجلللللوا إللللللى رجملللللتته روت لللللدده تل لللللادن  لرامفللللل   دد لللللام لللللل ه    تلرق ماللللل و لللللف تسلللللدلاب تل لللللادنتألسلللللدلاب فلللللا 

 . تألسدلاب وكادا   ندا لد 
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 ا المقصود بالتحدبات والتقعرات وكيف يتم تصنيفها تبعا للشدة ؟ م

 
فا ل ت تلنوا ر  تلدوم  كو  تنامتفده تلسلح ناو تألامى ادت   غام  و اتث :  Bumps and Sagsتل اتخده وتل قامته  

اب وتإلزتا  تل ا  اتث خسخب ن اج  إزتا  فا لخق  تلم ف تلاموا  ولو رد اسرى خدل اتخده , ولك  اجب تل رااز خا  ل ت تلا
إ ت ظ مه تل اتخده . ك ل   كو  تل قامته  غام  و اتث ن اج  لإلزتا  تلسدما  للخق  تلم ف . اتا ثخده لخق  تلم ف 

أرد ( . Corrugation)ا فاسرى تلااب فا ل ه تلادل  خدل روجده  3امضا  واروتا  امى ت جده تلامك  وخرسدفده أقم ر  
وُاظ م . ا  تل ا  اتث فا رسدا  كخام  فوم سلح تلم دده و سخب تناتتم لوام واماض اسرى خدالن ددخ تل وولده وتإلزت

 .تلوكم تلرخا  الاقد  مسا  وضااا لوكم ل ت تلااب وروقا  

 
 :لند  ثالث رس واده لموت  ولا :  مستويات الشدة

 .   (Riding quality)ولو تلرس وى تل   اؤثم خوكم خسال امى رس وى جوت  تلقادت  :  تلرس وى تلرن دض -8
 

 
 وت  رن دض  لم اتخده وتل قامته
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 .ولو تلرس وى تل   اؤثم خوكم ر وسل امى رس وى جوت  تلقادت  : تلرس وى تلر وسل  -2

 
 وت  ر وسل  لم اتخده وتل قامته

 .ولو تلرس وى تل   اؤثم خوكم وتات امى رس وى جوت  تلقادت  : تلرس وى تلادلا  -3

 
 وت  ادلا  لم اتخده وتل قامته

 كيف يتم قياس التقعرات والتحدبات في التبليط االسفلتي ؟ 

و قللللللدس . الللللل ا  سللللللجام تلوللللللقوم أاضللللللد ُقللللللدس تل قاللللللمته وتل اللللللتخده خللللللدلر م تللللللللولا, وت  ت تج رللللللع للللللل ت تلااللللللب رللللللع تلوللللللقوم ف
تلرسللللللدا  تلر للللللأثم  ل لللللل ت تلااللللللب خلللللللوم تلرنلقلللللل  تلر للللللأثم  رضللللللموخًد خر للللللم وتاللللللت, و اسللللللب كثدفلللللل  تلااللللللب خقسللللللر  تلرسللللللدا  

 .تلر أثم  خ  امى تلرسدا  تلكما  لمرقلع تلررسوح رضموخًد خرد   

 لتي ؟ ما هي االسباب المحتملة لحدوث التقعرات والتحدبات في التبليط االسف

 :  ضر  ل ه تألسخدب رد اما 
 .تن ددخ أو تنخادج خاللده تل مسدن  تإلسرن ا   اه تلسلح تإلسدم ا . 8
 . سمب وتم ددا تلروتت فا تلوقوم خسخب تألاردم تلرموما  . 2
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 ما هي الطرق المقترحة لمعالجة التحدبات والتقعرات في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

جلللللتوم تل لللللدلا أسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل  لم الللللتخده وتل قالللللمته اسلللللب تلولللللت  وتلكثدفللللل  , خانرلللللد  وجلللللت  امادلللللده لللللل ه اخلللللا  تل
فللللل   دد لللللام لللللل ه واركللللل  تلمجلللللوا إللللللى رجملللللتته روت لللللدده تل لللللادن  لرام و لللللف تسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل  تألسلللللدلاب فلللللا 

 . تألسدلاب وكادا   ندا لد 

 
 

 تصنيفها تبعا لشدتها ؟ ما المقصود بالتموجات الحاصلة في التبليط االسفلتي وكيف يتم 

 
( ا 3)لا تن ددضده وتم دداده ر  دلا  ور قدمخ   اتث خرسدفده رن ظر , ادت  رد  كو  أقم ر  : Corrugation تل روجده

 .امى لوم تلم دده , و كو  تالم دداده اروتا  امى ت جده تلامك  
. ن  لمسلللللللح ررللللللد اللللللؤثم امللللللى جللللللوت  تلقاللللللدت  ُ ا خللللللم تل روجللللللده رلللللل  االلللللوب تألتتء تلللللللوظادا لمم للللللدده ألن للللللد ُ سللللللخب  وللللللو 

املللللللى لخقللللللل  أو خلللللللا  تللخقلللللللده تلسللللللللاا  ولخقللللللل  تألسلللللللدس ( shear)واركللللللل  أ   الللللللتث تل روجلللللللده ن اجللللللل  لدالللللللم تلقلللللللص 
أو  خللللدلؤ لمامكلللل  ( انللللت ختتالللل  تلسللللام)ن اجلللل  لمامكلللل  واللللدت   كللللو  تل روجللللده فللللا تلروتقللللع تل للللا االلللتث فا للللد  سللللدما لمامكلللل  

واوضللللح تلوللللكم تلرخللللا  . و  ر قدلالللل  رللللع سلللللح تلم للللف ولللللا وتضللللا  فللللا رسللللدمته تإللللللدمته , كرللللد  كلللل( انللللت تل وقللللف)
 .الاقد تل روجده وروقا د ر  تللمام 
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 :لند  ثالث رس واده لموت  ولا  :مستويات الشدة 
 .ولو تلرس وى تل   اؤثم خوكم خسال امى رس وى جوت  تلقادت  : رس وى تلوت  تلرن دض  -8

 
 وت  رن دض  لم روجده

 .ولو تلرس وى تل   اؤثم خوكم ر وسل امى رس وى جوت  تلقادت  : رس وى تلوت  تلر وسل  -2

 
 وت  ر وسل  لم روجده  
 .ولو تلرس وى تل   اؤثم خوكم وتات امى رس وى جوت  تلقادت  : رس وى تلوت  تلادلا  -3

 
 وت  ادلا  لم روجده  
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 كيف يتم قياس التموجات في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

و اسب كثدف  تلااب خقسر  تلرسدا  تلر أثم  خ  امى تلرسدا  تلكما  . ُاقدس ل ت تلنوا ر  تلدوم خدلر م تلرمخع ر  رسدا  تلسلح 
 .ررسوح رضموخًد خرد   لمرقلع تل

 ما هي  االسباب المحتملة لحدوث التموجات في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

 :  لند  رجروا  ر  تالسخدب تلرا رم  لاتوث تل روجده ور  تلر د 
 .ضاف ثخده تل مل  تل مسدنا  تإلسدم ا  أو ضاف تألسدس . 8
 .دما  تلملوخ  تلزت ت  فا لخقده تل مخ  تلس. 2
 .أو زادت  تلروتت تلندار  فا تل مل  أو تس  تتا  مل  خا ى رس تام  /زادت  تإلسدمه و. 3
 . Contamination of mix موث تل مل  تالسدم ا  . 5

 ما هي طرق معالجة التموجات في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

و ف  روجده اسب تلوت  وتلكثدف , و وجت  امادده ل ه تألسدلاب فا اخا  تلجتوم تل دلا أسدلاب تل ادن  تلرق ما  لااب تل
  .وارك  تلمجوا إلى رجمتته روت دده تل ادن  لرامف   دد ام ل ه تألسدلاب وكادا   ندا لد تسدلاب تل ادن  تلرق ما  

 

 
 صنف االنتفاخ تبعا للشدةيما المقصود باالنتفاخ الحاصل في طرق الخرسانة االسفلتية  ؟ 

ر لللللم واركللللل  أ  امتفلللللم تالن دلللللدخ  3  املللللى سللللللح تللمالللللم خولللللكم  رلللللوج ر لللللتمج خللللللوم للللللو خلللللموز املللللو :  Swellتالن دلللللدخ  
 .تلوكم تلرخا  الاقد اخا  تالن ددخ وروقا  ر  تللمام . وقوم سلاا  
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 :لند  ثالث رس واده لموت  ولا :  مستويات الشدة
للللللو تلرسللللل وى تلللللل   الللللؤثم خولللللكم  دالللللف املللللى رسللللل وى جلللللوت  تلقالللللدت  , وال اركللللل  رولللللدلت  : رسللللل وى تلولللللت  تلرلللللن دض  -8

ما  تل  للللللرارا  لملماللللللم تالن دللللللدخ خسلللللل ول  انللللللت للللللل ت تلرسلللللل وى , ولكلللللل  اظ للللللم  للللللأثامه انللللللت تلقاللللللدت  خسللللللما  أكخللللللم رلللللل  تلسلللللل
 .ف م دع تلسادم  إلى أامى انت رموملد فوم تالن ددخ 

 
 .لرس وى تل   اؤثم خوكم ر وسل امى رس وى جوت  تلقادت  لو ت: رس وى تلوت  تلر وسل  -2

 
 .كم وتات امى رس وى جوت  تلقادت  لو تلرس وى تل   اؤثم خو: رس وى تلوت  تلادلا  -3
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 ما هي طريقة قياس االنتفاخ في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

 
و اسلللللب تلكثدفلللل  خقسلللللر  تلرسلللللدا  تلر لللللأثم  خدلاالللللب املللللى تلرسلللللدا  تلكماللللل  . ُاقللللدس تالن دلللللدخ خلللللدلر م تلرمخلللللع لمرنلقللللل  تلر لللللأثم  

 .لمرقلع تلررسوح رضموخًد خرد   

 ما هي االسباب المحتملة لحدوث االنتفاخ في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية  ؟ 

 : لاتوث تالن ددخ ور  تلر د لند  رجروا  ر  تالسخدب تلرا رم  
 .خسخب تل جرت امى لخق  تلقدات  أو تن ددخ تل مخ  أو سوء   ماف تلراده  اه تلسلاا  . 8
 ( .ت  وجته)تم ددا تلخالل  تل مسدنا  تألسرن ا  تلسدما  . 2

 ما هي طرق معالجة االنتفاخ في الطرق المبلطة بالخرسانة االسفلتية ؟ 

سلللللللدلاب تل لللللللادن  تلرق ماللللللل  لاالللللللب تالن دلللللللدخ اسلللللللب تلولللللللت  وتلكثدفللللللل  , خانرلللللللد  وجلللللللت  امادلللللللده لللللللل ه اخلللللللا  تلجلللللللتوم تل لللللللدلا أ
واركللللل  تلمجلللللوا إللللللى رجملللللتته روت لللللدده تل لللللادن  لرامفللللل   دد لللللام لللللل ه و لللللف تسلللللدلاب تل لللللادن  تلرق ماللللل  تألسلللللدلاب فلللللا 

 . دلاب وكادا   ندا لد تألس

 
 

 . بين األثر التخريبي لألحمال المتجاوزة على طرق الخرسانة اإلسفلتية 
 

لا تلاوترم تل ا  ؤت  تلى فوم تللمم لو  جدوز تألثقلدم تلراومال  تلدامال  لألثقلدم تلراومال  تل  لرارا  االث الؤت  زالدت  ت  ر  أ
تلثقم تلرالوم  و كلمتم رلموم لل ت تلثقلم تلرالوم  تلر جلدوز املى تللمالم تللى  قمالم تلارلم تل  لرارا لملمالم وخدل لدلا  مدل  و ا خلم 

تلرقاللدس تلرواللت آلاجللدت تلقللتم  تل  ماخالل  آل  ثقللم راللوم  تلللى رللد اادتللل  رلل  تل للأثام  (  AASHTO)تلراللدراله تلركدف لل  للماقلل   
ت  تلاالق  خلا  تلثقلم تلرالوم  وقتم ل  تل  ماخال  للا االقل  لمتال  تسلا  ( . KN 80.05)تل  ماخا لثقم راوم  قادس اخمغ رقتتمه 

 :وكرد رخا  
 5(تلثقم تلراوم  = ) تألثم تل  ماخا        

 
 رم  ( 80)أ  ت  رضداد  تلثقم تلراوم  لمرمكخ  رم  وتات  اؤت  تلى رضداد  تلقتم  تل  ماخا  ل  خاوتلا 
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 ؟ ( Benkelman beam)كيف يتم تقويم التبليط المرن بطريقة قياس مقدار انحناء التبليط باستعمال جهاز 

 
اس ارم  AASHTO T256اوث تإلنود ا  لا تلروت د  تألرماكا  أ  تللماق  تلرا رت  ر  قخم تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخ

امى ( كغا 1233)ج دز متفته خنكمرد  فا  قواا تل خمال تلقد ا و ل  خقادس رقتتم تناندء تل خمال انت  سمال ثقم قادسا اما  رقتتمه 
أ  تلغدا  تألسدسا  ر   ااا  رقتتم . د ا تلرلموخ  فوم تل خمال تلق( overlay)وخدل دلا   راا تلدمو  تإلسدم ا  , راوم رندمت 

لم خمال وكوسام  ( stress-strain)تناندء تل خمال تلقد ا لو لما وم امى تلخادنده تألسدسا  تل د   خاالق  تإلج دت وتالندادم 
قم اما  رثم تمج   وجت ات  اوترم  ؤثم امى رقتتم تناندء تل خمال انت  سمال ث( . structural adequacy)لمكددا  تإلنود ا  

 . تلنسخا  لم خمال  د   خدلنسخ  لملخق  تلسلاا ( stiffness)تلامتم  ورا وى تلملوخ  للخقده تل خمال وتل الت  
تل    ا فا تلوالاده تلر ات  ( WASHO road test)تس  تا ج دز خنكمرد  خاا فا تلداص تلوتسع تلراموف خدسا وتوو

خوتسل  رمكخ  ( كغا 1233)تناندء سلح تل خمال انت  سمال ثقم راوم  قادسا اما  رقتتمه تألرماكا  و ل  لغمض قادس رقتتم 
ااث ا ا قادس رقتتم تالناندء ن اج  لمثقم تلرسمل وك ل  رقتتم تالم تتت خات مفع تلثقم ا   ل  تلروقع ( test truck) د   

 ا  لوام أج ز  . س ندت تلى قادسده تالناندء خج دز خنكمرد  خااتلرلموخ  فوم تل خمال تلقتاا خدال( overlay)وارك    راا تلدمو  
فا خمالدناد ( TRRL)وفا رمكز أخادث تلنقم وتللمم ( dynaflect)رردثم  فا كم ر  تلوالاده تلر ات  تألرماكا  رثم ج دز 

ض تل  راا ف ا رت امى ر غامته اتات  ترد اتت تلقادسده تلروقاا  تلالزر  لغم . لقادس رقتتم تناندء تل خمال انت  سمال ثقم اما  
رثم نوا تل خمال وسرك  وادل  تل مخ  ولوخوغمتفا  تلرنلق  واجا تلرموم ول ت اجب  قساا تللمام تلى تجزتء اسب ل ه تلر غامته 

ص فاوص لكم جزء ر  أجزتء تللمام تلر ودخ  تل وت( 83)فا د لكم كامور م خااث ال قم ا  (  23)و ؤ   تلداوص خراتم 
و و ا خاض تلج ده خأ   فاص وتات انت رسدم تلتوالب تلتت ما لمرمكخ  رقدخم كم فا ا  انت رسدم تلتوالب تل دمجا . 

 .لمرمكخ  
كرد ا ا  اتام قاا . ا ا خاتلد  امام تلقاا تل ا ا ا تلا وم اما د وتمتس   غامت  د ر  روقع تلى آ م امى لوم تللمام 

كرد ا ا  امام تلقاا . ج  تلامتم  خنظم تالا خدم خسخب أ  رقتتم تالناندء ازتتت خزادت  تمج  تلامتم  تالناندءته ل ه أل   ادرم تم 
 the 80)ر  تلاداله ( ٪ 13) و ؤ   ادت   تلقار  تل ا  رثم (  SD)وتالنامتف تلراادم  ( mean)إا د اد وتس  متج تلراتم 

percentile deflection value )  ترد را ت تإلسدمه .لغمض   راا تلدمو(Asphalt Institute ) فاو ا خأ   تلراتم زت تت
لغمض   راا تلدمو  وترد سر  تلدمو  فخدإلضدف  تلى تلقار  تلرن  خ  لالناندء ( mean+2SD)ضاف قار  تالنامتف تلراادم  

م  أو جدساء  ا تس  متج رقتتم لغمض تل  راا فدن   اجب  قمام نوا روتت تلدمو  كأ   كو  رمن  أو جدس   وفوم لمام رخمل ر
ولغمض   راا سر  تلدمو   س  تا تاادند . تلسر  خدس  تتا رادتاله  د   أو ر للده ورناناده ر اا  ل  ت تلغمض 

واا خم تلدمم خا  تلسر  تلرلموب ( وكأن  غام روجوت)لماق   امام تلركونده ااث ا ا خروجب ل ه تللماق    راا تل خمال 
 .ارثم سر  تلدمو  تلرلموخ   وتلسر  تلروجوت
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ما هي األحمال القياسية المحورية للشاحنات التجارية المسموح بمرورها على الطرق المبلطة بموجب األنظمة والقوانين 
 العراقية ؟ 

 
لسن  (  32) تلادر  مقا ر  قدنو  تللمم (  9)  ا  اتات تالاردم تلراوما  تلرسروح خ د لملمم تلرخمل  تس ندتت تلى تاكدا تلردت  

 : وكرد رخا  الاقد  2331/  83/ 9فا  22559/ ا / أ / و اراا تالردن  تلادر  لرجمس تلوزمتء تلرمقا ش م  2332
 

 الحموالت المحورية المسموح بها نوع المحور ت
 ل  لمراوم 5  و تلاجاله تلقدخم  لم وجا   ( تلردمت أو تلرزتوج)تلراوم 8
 ل  لمراوم 83  و تلاجاله غام تلقدخم  لم وجا    تلراوم تلردمت 2
 ل  لكال تلراوما  23 تلراوم تلرزتوج  و تلاجاله غام تلقدخم  لم وجا    3
 ل  لمرادوم تلثالثا  25 تلراوم تلثالثا   و تلاجاله غام تلقدخم  ل وجا    5
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 م  فا تل خمال 
أنوتا تلااوب تلاد

وتلند ج  ا  ارما  تلدمش أو تل
 ملده 

تإلسدمه
 

تلنزاف
 ,

تإلتردء
 

لو  خنا 
,

رظ م روته
 

تلخقع تلرن د  
 

ضااف
نسج سلاا 

سلح  و  غام رن ظا 
وكم ن موخا أو تالن سدم 

 
 م غام رن ظر 

ردد
 

آثدم تلاتم
 

 روجده
 
 وققده 
(

تقاق  وكثام 
)

 
 وققده 
(

كخام  ولوام 
)

 
  وم ر كسم  خوتسل  تلادتل 

 
 رزم تلسلح إثندء تلدمش

 
تنزالم س

لاا امى تألسدس
 

  ×        × ×    تل وغام تلسماع لمددمو 
  ×      × × × × ×   تإلفمتت تلر زتات انت تلدمش

       × × × × ×    إلردم تلاردم
      ×  × × × ×      تاش اتو  ر زتات

 ×           ×  × لماده أولا  ول اق  زت ت 
 ×   × ×          تلملوخ  تلزت ت  فا لخقده تل مخ 

 ×  × × ×  ×        ادتاله فوم وزنا 
       ×   ×     وقوف تلادتل  امى تل خمال تلادم

 ×      ×  × × ×    تلاتم امى تلخدمت جتت
   ×  × × × ×  × ×    تلاتم امى تلادم جتت

 ×  × × ×   ×   ×    فمل تلاتم
 ×      ×  × × ×    قم  تلاتم

  × ×   ×  × × × ×      سا  تلددمو  فا ادل
  × ×   ×  × × × ×    تل وغام تلضااف لمددمو 

 × × ×    × × × × ×    تل مل  خدمت  جتت
  ×      ×     ×  تل مل  ادم  جتت أو را مق 

 ×     ×    ×   ×  ملوخ  زت ت  فا تل مل 
      ×   × × × ×  ×  ارام  دلئ لمددمو 
 × × ×  × × ×  ×  × ×  ×  مل رزاج غام رندسب لم

 ×     × ×     ×  × زادت  فا تلزفه
  ×   ×    ×    ×  قم  فا تلزفه

 ×    × × ×    ×    زادت  تلروتت تلندار  فا تل مل 
  × ×     × × × ×    تل مل   ون  جتت

 ×         ×      مم فا نسب تللماده تألولا  وتلم دم
 ×         ×      دماتا تن ظدا لما  تلم

 قت اكو  تلااب تلوتات ند جد ا  سخب وتات أو أكثم: رالاظ  
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    2339 –تاتتت تلر نتس ترجت للاف ارات  -تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخاوث تالنود ا  / تلام تلر نتس الاردم تللمم  -
 . 2333و  8999تلروت دده تلادر  لملمم وتلجسوم و اتاال  د لادا  -
 .جدرا  خاموه  –كما  تل نتس   –راروت  وفام سدلا . ت/  تلجزء تالوم وتلثدنا  –لنتس  تللمم وتلرلدمته  -
 . جدرا  تالسكنتما   –كما  تل نتس   – مام تارت تخو تارت . ت/ تلروتت تالسدم ا  ولمم ضخل تلجوت   -
 . جدرا  تلرو م  –نتس  كما  تل  –رارت ارم تلاوو . ت/ رخدتىء راكدنا  تل مخ   -
 . لا   تل اماا تل قنا  –جالم خوام سمسا وساات اخت تلادلا / تلروتت تالنود ا   -
 .   االء اسدا . خدسم جرام و ت. ت/ تلجدرا  تلرس ن ما   –كما  تل نتس  / ركد   تلادم و سوا  تل مخ   -
 . نتس ندرم اواز تارت وتلر نتس رارت اسا  مسوم تلر  –تللخا  تالولى وتلثدنا  / لنتس  تل خمال تالسدم ا  -
 . 2339/ تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخاوث تالنود ا   –كمتس تلنر ج   -
 .تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخاوث تالنود ا  / روت دده تالاردم وتلروتت تالنود ا   -
 . 2333/ خغتتت  –ث تالنود ا  تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخاو / خمندرج  لوام كددا  تالتتء  -
 تلر نتس ترجت للاف ارات   –تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخاوث تالنود ا  / تنوتا تلدوم فا لمم تل مسدن  تالسدم ا   -
 . 2330تادم  –تاتتت تالس د  روسى كدظا اس  ( / لماق  ردمودم )   راا تل مسدن  تالسدم ا   -
 . ترجت للاف و خد رارت  –تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخاوث تالنود ا  / ل مسدن  تالسدم ا  تلقام تلرس  تا فا  ندا  ت  -
 . تلررمك  تلامخا  تلساوتا   –وزتم  تلوؤو  تلخمتا  وتلقموا  / ااوب تلم دده تالسدم ا   -
 .تلامتم  –جسوم تل ا   تلادر  لملمم وتل/ تاوتنا   –جزء ند ما   0روت دده تلرموم تلسماع للمام مقا  -
 . رجروا  ر  تل امارده تلدنا  تل دتم  ا  تل ا   تلادر  لملمم وتلجسوم  -
 .رجروا  ر  تل امارده تلدنا  تل دتم  ا  تلرمكز تلولنا لمر  خمته وتلخاوث تالنود ا   -
 . 2330لادا  ASTMروت دده تلل  -
 . 8993لادا  BSروت دده تلل  -

Hieghway Design Manual / state organization of roads and bridges- Iraq- 2005                             -
- SOIL MECHANICS /4th EDITION – R.F.CRAIG     
- American Association of state Highway and Transportation Officials / 30thEdition - 2010    

                                 Manual of  soil  laboratory  testing ; volume 2by head',K.H. chapter 11 – 
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