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رؤية األمانة...

‘‘

م�ؤ�س�سة

رائدة لتكون عمان مدينة منظمة،
ع�صرية� ،آمنة ،جاذبة ،ذات روح ،قابلة للحياة،

تعتز برتاثها و�أ�صالتها’’

رسالة األمانة...

‘‘

ت��ق��دمي

خ��دم��ات ب��ل��دي��ة م��ت��م��ي��زة وت��ط��وي��ر
املدينة ح�ضرياً ،ب�شكل يوازن بني احلداثة والأ �صالة،
وتبني املبادرات التي تخدم املجتمع وتهتم بالبعد
الإ ن�ساين ،وذلك بالتخطيط واال�ستثمار الأ مثل

للموارد وبناء ال�شراكات مع املعنيني’’
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تر�سيخ ًا للعمل امل�ؤ�س�سي و� إنطالق ًا من ر�ؤية ور�سالة �أمانة عمان الكربى
لتقدمي خدمات بلدية متميزة تفوق طموحات متلقي اخلدمة ولتبقى �شوارع
مدينة عمان �آمنة ومريحة حتقق الر�ضا ملتلقي اخلدمة فكان لزام ًا � إ�صدار
هذا الدليل ليكون مرجع ًا جلميع العاملني يف جمال �صيانة الطرق لإجراء
عمليات ال�صيانة وفق ًا للأ �س�س العلمية احلديثة.
وعليه ف�إنني �أتوجه بال�شكر اجلزيل � إىل جميع �أع�ضاء اللجنة الذين قدموا
لنا هذا الإجناز والذي �أرجو من اهلل �أن يكون ذا فائدة للجميع يف �سبيل رفعة
هذا الوطن يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم.
واهلل املوفق
المه

أ�م
ني عمان

ندس
ع
م
ر
المع
اني
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حر�ص ًا من دائرة �صيانة الطرق على و�ضع منهجية وا�ضحة وثابتة لعمليات
�صيانة الطرق ,وانطالق ًا من ر�ؤية ور�سالة الدائرة املنبثقة من ر�ؤية ور�سالة
�أمانة عمان الكربى ,والتي تهدف يف �أحد حماورها � إىل تقدمي اخلدمات املتميزة
فيما يخ�ص تعبيد و�صيانة الطرق مع مراعاة �أ�س�س ومعايري اجلودة لرفع درجة
كفاءتها لتبقى �شوارع مدينة عمان �آمنة ومريحة وحتقق الر�ضا مل�ستخدميها.
وحيث �أن م�ساحة ال�شوارع املعبدة التابعة لأ مانة عمان الكربى تقارب ()45
مليون مرت مربع ,وهذه امل�ساحة تعترب ثروة وطنية ودعامة من دعائم االقت�صاد
الوطني ,وحفاظ ًا على هذه الرثوة الوطنية كان من ال�ضروري و�ضع هذا الدليل
لال�سرت�شاد به من قبل العاملني يف �صيانة الطرق يف �أمانة عمان الكربى� ,أو �أي
جهة خارجية.
وقد مت مراعاة �أن يكون هذا العمل مبني ًا على �أ�س�س علمية حيث مت الرجوع
� إىل العديد من الكتب واملراجع العلمية املحلية منها والعاملية بالإ�ضافة � إىل
خربات الفنيني العاملني يف هذا املجال لكي يكون هذا العمل ذا فائدة يف �أعمال
�صيانة الطرق.
ويف هذا الدليل فقد مت ا�ستعرا�ض جميع �أنواع العيوب التي ت�صيب ج�سم
الطريق و�أ�سباب حدوثها بالإ�ضافة � إىل طرق �صيانة كل نوع منها .كما مت � إدراج
ال�صور جلميع �أنواع العيوب التي حتدث للطرق لزيادة الإي�ضاح لها.
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وختام ًا نتوجه بال�شكر اجلزيل اىل عطوفة �أمني عمان املهند�س عمر املعاين
وعطوفة مدير املدينة املهند�س عمارغرايبه وعطوفة نائب مدير املدينة ل�ش�ؤون
اال�شغال العامة املهند�س فوزي م�سعد على الدعم الذي قدموه يف �سبيل اجناز
هذا الدليل واخراجه اىل حيز الوجود.كما ونرجو �أن يكون هذا العمل ذو فائدة
جلميع العاملني يف حقل �صيانة الطرق يف �سبيل املحافظة على دميومة �شوارع
عا�صمتنا احلبيبة عمان كي تكون درّة العوا�صم يف ظل ح�ضرة �صاحب اجلاللة
امللك عبد اهلل الثاين املعظم.
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لجنة إعداد دليل صيانة الطرق
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أنواع العيوب...
وصفها...
أسبابها...
وطرق صيانتها...

1

التشققات التمساحية
Alligator Cracking

1-1

الوصف:

هي �سل�سلة من ال�شقوق املت�صلة التي تبد أ� بالظهور من �أ�سفل طبقة �أخللطة
اال�سفلتية � إىل الأ على ب�سبب احلموالت املحورية املتكررة على الطريق ,حيث
تظهر ال�شقوق مبا�شرة يف املنطقة الواقعة حتت م�سار � إطارات املركبات وهي
املنطقة املعر�ضة لأ على قوة �شد .و ي�صنف هذا العيب من العيوب الناجتة عن
احلموالت املحورية ب�شكل رئي�سي .تبد أ� هذه ال�شقوق بالظهور على ال�سطح على
�شكل �سل�سله من ال�شقوق ال�شعرية الطولية املتوازية ,وبعد تعر�ضها للحموالت
املحورية تت�صل هذه ال�شقوق مكونه قطع ًا بعدة اجتاهات ذات زوايا حادة مكونة
�شك ًال ي�شبه جلد التم�ساح ,وتكون هذه القطع بطول ال يتجاوز � 60سم يف االجتاه
الأ طول.
 2-1األسباب:

• احلموالت املحورية الزائدة واملتكررة على الطريق.
• �ضع ��ف البني ��ة التحتي ��ة جل�س ��م الطريق وع ��دم كفاي ��ة �سم ��اكات طبقات
الر�صف.
• عدم وجود نظام ت�صريف للمياة �أو وجود خلل يف نظام الت�صريف يف ج�سم
الطريق.
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 3-1طريقة الصيانة:

الك�شف على موقع اخلراب لتحديد درجة اخلراب و�سبب حدوثه لتحديد
طريقة ال�صيانة ب� إحدى الطرق التالية:
• � إذا كان اخل ��راب يف مراحل ��ه الأ وىل يت ��م حقن ��ه مب ��اده ا�سفلتي ��ه �سائل ��ه
(�)R.C250أو (�أمل�ش ��ن ا�سفلت ��ي  ))R.S( Rapid Settingم ��ع ر�ش رمل ناعم
(�صويلح) فوقه.
• � إذا كان اخلراب قد جتاوز املراحل الأ وىل يتم معاجلته عن طريق:
 �	-1إزال ��ة �ألطبق ��ه �أو الطبق ��ات اال�سفلتيه التالف ��ة و�إع ��ادة تعبيدها بطريقة
الرتقيعات يف حالة �أن اخلراب مل يتعدى الطبقات اال�سفلتيه.
 �	-2إزال ��ة �ألطبق ��ه �أو الطبق ��ات اال�سفلتي ��ه التالف ��ة و م ��ا حتتها م ��ن طبقات
الر�ص ��ف للو�صول � إىل الطبقة الغري مت�ض ��ررة ,ويتم � إعادة الر�صف مبواد
خمت ��ارة خملوطة بامل ��اء ومتجان�سة مع مواد ج�س ��م الطريق ,ودحلها على
طبق ��ات للو�صول � إىل درجه الرك املطلوبة ,ويت ��م � إعادة تعبيدها بطريقة
الرتقيعات.
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التدميع

2

Bleeding

 1-2الوصف:

هو تكون طبقه من املواد اال�سفلتيه على �سطح الطريق ,وب�سببها ي�صبح
ال�سطح المع ًا كالزجاج ولزجاً .ويتكون التدميع على �سطح الطريق ب�سبب زيادة
مادة اال�سفلت يف اخللطة و�/أو زيادة املادة اال�سفلتيه �ألال�صقه على �سطح طبقة
الأ �سا�س (� )M.Cأو على �سطح اخللطة القدمية (�)R.Cأو( )R.Sو�/أو قلة
الفراغات الهوائية فيها .وتظهر مثل هذه �أمل�شكله عاد ًة على �سطح الطريق يف
اجلو احلار .وحيث �أن عملية التدميع لي�ست عك�سية� ,أي �أنها يف اجلو البارد لن
تعود � إىل داخل اخللطة ,ف�أنها تتجمع على ال�سطح مما ي�ؤدي � إىل زيادة نعومة
�سطح الطريق وتقليل معامل الإحتكاك م�سبب ًا حدوث االنزالقات.
 2-2األسباب:

�شرط حدوث هذا العيب هو ارتفاع درجات احلرارة بالإ�ضافة � إىل احد
الأ �سباب التالية:
• زيادة املادة اال�سفلتية الرابطة يف اخللطة عن الت�صميم.
• زي ��ادة املادة اال�سفلتي ��ة الال�صقه على طبقة الأ �سا�س (� )M.Cأو على �سطح
اخللطة القدمية (�)R.Cأو(.)R.S
• قلة الفراغات الهوائية عن الت�صميم.
• احلموالت املحورية الزائدة.
26
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 3-2طريقة الصيانه:

الك�شف على املوقع لتحديد حجم اخلراب وال�سبب يف حدوثه لتحديد طريقة
املعاجلة ب�إحدى الطرق التالية:
• � إذا كان التدمي ��ع يف مراحله الأ وىل يتم ر�ش ال�سطح املت�ضرر برمل �صويلح
يف الأ يام احلارة ودحله مبدحله كاو�شوك.
• � إذا كان التدميع يف مراحله املتقدمه يتم ك�شط �سطح املنطقه املت�ضررة �أو
ع ��ن طريق ق�ص و� إزالة الطبقه اال�سفلتيه املت�ض ��ررة و� إعادة تعبيدها بطريقة
الرتقيعات.
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التشققات المضلعة

3

Block Cracking

 1-3الوصف:

هي ت�شققات مت�صلة تق�سم �سطح الطريق � إىل قطع م�ستطيله ,وترتاوح
�أطوال الأ �ضالع من( �30سم) � إىل (3م) ,وتكون الزوايا �شبه قائمه .وهي مرحله
متقدمه من الت�شققات الطوليه والعر�ضية .وحتدث مثل هذه الت�شققات يف �سطح
الطريق ب�سبب تقل�ص �سطح اخللطة نتيجة تغري درجات احلرارة اليومية ,ويدل
وجود مثل هذا العيب يف الطريق على �أن اخللطة اال�سفلتيه قد فقدت خا�صية
املرونة .ويوجد �أي�ضا يف الطرق ذات الكثافة املرورية القليلة لأ ن هذا العيب
يعتمد ب�شكل �أ�سا�سي على الظروف اجلوية.
ويختلف هذا العيب عن الت�شققات التم�ساحية من حيث ما يلي:
• ال�شكل:
تكون القطع يف الت�شققات التم�ساحية ع�شوائية ال�شكل� ,أما الت�شققات امل�ضلعة
فتكون على �شكل م�ستطيل تقريباً.
• �سبب احلدوث:
تنتج الت�شققات التم�ساحية عن الكثافة املرورية العالية� ,أما الت�شققات امل�ضلعة
فتنتج عن فروقات درجات احلرارة اليومية.
• م�ساحة القطع:
تك ��ون م�ساح ��ة القطع يف الت�شقق ��ات التم�ساحي ��ة �صغريه ,أ�م ��ا يف الت�شققات
امل�ضلعة فتكون م�ساحتها كبرية.
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• بداية ظهور الت�شققات:
تبد أ� الت�شقق ��ات التم�ساحية بالظهور من �أ�سفل الطبقة اال�سفلتيه � إىل الأ على,
�أما يف الت�شققات امل�ضلعة فتبد أ� من �أعلى الطبقة اال�سفلتيه � إىل الأ �سفل.
 2-3األسباب:

• تباين درجات احلرارة �أليوميه.
• تقادم املادة اال�سفلتيه يف اخللطة اال�سفلتيه.
• ع ��دم اختي ��ار امل ��ادة اال�سفلتي ��ة الرابط ��ة املالئم ��ة للظ ��روف اجلوي ��ة يف
املنطقة.
 3-3طريقة الصيانه:

• يف حال ��ة ك ��ون العيب يف املراحل الأ وىل يتم حقن الت�شققات مبادة ا�سفلتية
منا�سب ��ة (�)RC250أو( )R.Sم ��ع ر� ��ش رمل ناع ��م (�صويل ��ح) فوقها ودحلها
مبدحلة كاو�شوك.
• يف حالة كون الت�شققات قي مراحلها املتقدمة يتم عمل مايلي-:
 �	.1إزالة املنطقة املت�ضررة و� إعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
 .2ك�شط امل�ساحة املت�ضررة و� إعادة تعبيدها باخللطة اال�سفلتية ال�ساخنة.
�	.3إع ��ادة تعبيد املنطقة املت�ضررة بعد �إج ��راء عملية حقن الت�شققات باملادة
اال�سفلتية (�)RC250أو(.)R.S
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التدرج

4

Corrugation

 1-4الوصف:

هو عبارة عن �سل�سله متوازية من االرتفاعات واالنخفا�ضات املتقاربة يف
وجه اخللطه على �سطح الطريق ,وتكون امل�سافات بينها �شبه منتظمه
( امل�سافة بني كل ارتفاعني متتاليني �أقل من  3مرت ) .وتكون هذه االرتفاعات
واالنخفا�ضات عاموديه على اجتاه �سري املركبات .ويحدث هذا العيب يف الطرق
ذات احلركه املروريه الكثيفة باال�ضافه � إىل مناطق انطالق املركبات وتوقفها.
 2-4األسباب:

يحدث هذا العيب نتيجة احلركه املروريه الكثيفة باال�ضافه � إىل احد العوامل
التاليه:
• عدم ثبات اخللطه اال�سفلتيه.
• �سوء يف ت�صميم اخللطه اال�سفلتيه.
• �سوء يف امل�صنعيه �سوا ًء �أثناء اخللط يف اخلالطه �أو تنفيذ اخللطه اال�سفلتيه
يف املوقع.
• زيادة املاده اال�سفلتيه الرابطه يف اخللطه اال�سفلتيه عن الت�صميم.
 3-4طريقة الصيانة:

• � إزال ��ة الطبق ��ه �أو الطبق ��ات اال�سفلتي ��ه املت�ضررة و�إع ��ادة تعبيدها بطريقة
الرتقيعات.
34

35

التهبيطات

5

Depression

 1-5الوصف:

هي حدوث هبوط يف من�سوب �سطح الطريق يف منطقه حمدده يف ج�سم
الطريق ,واذا ك��ان الهبوط خفيفا فانه ال ميكن مالحظته � إال عند ت�ساقط
الأ مطار ,مما ي�شكل وجود بقع لتجمعات املياه يف �سطح الطريق .وي�سبب هذا
النوع من العيوب عدم الراحة مل�ستخدمي الطريق.
 2-5األسباب:

• هبوط يف طبقة الأ �سا�س مما ي�ؤدي � إىل انعكا�سها على �سطح الطريق.
• عدم كفاية الدحل يف طبقات الر�صف و طبقات اخللطه اال�سفلتيه.
 3-5طريقة الصيانة:

الك�شف على املنطقه املت�ضررة لتحديد درجة العيب و�سبب حدوثه و لتحديد
طريقه ال�صيانه ب�أحدى الطرق التالية:
• � إذا كان العيب يف طبقات اخللطه اال�سفلتيه نتيجة لعدم كفاية الدحل ,يتم
� إزالة الطبقات اال�سفلتيه املت�ضررة و� إعادة تعبيدها بطريقه الرتقيعات.
• � إذا كان العيب يف طبقات الر�صف ,يتم � إزالة الطبقه �أو الطبقات املت�ضررة
و�إع ��ادة ر�صفها مب ��واد منا�سبة ومتجان�س ��ة مع املواد املج ��اوره ,ودحلها جيدا
و� إعادة تعبيدها بطريقه الرتقيعات.
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تشققات جوانب الطريق

6

Edge Cracking

 1-6الوصف:

هي ت�شققات ت�صيب أ�ط��راف الطريق يف مراحلها الأ وىل ,وتكون موازية
للحافه اخلارجية للطريق وعلى بعد (��60–30س��م) .ويف مراحلها املتقدمة
يحدث انك�سار يف جوانب ج�سم الطريق نتيجة لهذه الت�شققات كما هو مو�ضح يف
ال�شكل رقم (.)1

ال�شكل رقم ()1
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 2-6األسباب:

• مرور احلموالت املحورية على احلواف اخلارجية للطريق.
• انتف ��اخ يف الرتب ��ة �أ�سف ��ل احل ��واف اخلارجي ��ة للطريق ب�سبب وج ��ود تربه
انتفاخية يف ج�سم الطريق.
• عدم وجود حماية ودعم جلوانب الطريق.
• جري ��ان املياه على جوان ��ب الطريق مما ي�ؤدي � إىل اجنراف طبقه اال�سفلت
وطبقات الأ �سا�س.
• عدم كفاية دحل طبقات الر�صف على جوانب الطريق.
 3-6طريقة الصيانه:

الك�شف على املناطق املت�ضررة ملعرفة م�ساحة العيب و�سبب حدوثه لتحديد
طريقه ال�صيانه باحدى الطرق التاليه-:
• � إذا كان العي ��ب يف مراحل ��ه الأ وىل ( ت�شقق ��ات ب�سيط ��ة ) ,يت ��م حقن هذه
الت�شقق ��ات مب ��ادة ا�سفلتية منا�سب ��ة (�)RC250أو( )R.Sمع ر� ��ش رمل ناعم
(�صويلح) فوقها ودحلها مبدحلة كاو�شوك.
• � إذا كان العي ��ب يف مراحل ��ه املتقدمه ( ك�سر جوان ��ب الطريق ) ,يتم � إزالة
الطبقه �أو الطبقات املت�ض ��ررة و� إعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات ,مع ت�أمني
كتف حماية مكون من ح�صم ��ه الفر�شيات املخلوطة باملاء واملدحوله جيدا مع
عم ��ل وجه ختام ��ي للكتف بدرجة �سيل كوت �أو خلط ��ه ا�سفلتيه .باال�ضافه � إىل
و�ضع نظام لت�صريف مياه الأ مطار ح�سب احلاجه.
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التشققات المنعكسة فوق فواصل التمدد

7

Joint Reflection Cracking

 1-7الوصف:

هي ت�شققات تظهر عند تنفيذ طبقة اخللطه اال�سفلتيه فوق البالطات
اال�سمنتية ,حيث تنعك�س �أماكن فوا�صل البالطات اال�سمنتيه على طبقه اخللطه
اال�سفلتيه وينتج ذلك عن حركة البالطات اال�سمنتيه �أ�سفل طبقة الإ�سفلت� ,سوا ًء
كانت حركة البالطات ناجتة عن تغري درجة احلرارة (متدد �أو تقل�ص) �أوعن
حدوث هبوط يف البالطات اال�سمنتيه كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)2

ال�شكل رقم ()2
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 2-7األسباب:

• متدد وتقل�ص يف البالطات اال�سمنتيه حتت طبقات الإ�سفلت نتيجة الظروف
اجلوية.
• حدوث هبوط يف � إحدى البالطات اال�سمنتيه �أ�سفل اخللطه اال�سفلتية.
• ح ��دوث حركه يف البالطات اال�سمنتيه نتيجة احلركه املروريه فوق اخللطه
اال�سفلتيه.
 3-7طريقة الصيانه:

• يف املراح ��ل الأ وىل للت�شقق ��ات يت ��م حق ��ن ه ��ذه الت�شققات مب ��ادة ا�سفلتية
منا�سب ��ة (�)RC250أو( )R.Sم ��ع ر� ��ش رمل ناع ��م (�صويل ��ح) فوقها ودحلها
مبدحلة كاو�شوك.
• يف املراحل �أملتقدمه للت�شققات (حتفّر يف طبقة الإ�سفلت) يتم � إزالة طبقة
�أو طبقات الإ�سفلت املت�ضررة و� إعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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فرق منسوب كتف الشارع عن جسم الطريق

8

Lane/Shoulder Drop Off

 1-8الوصف:

هو حدوث هبوط يف كتف ال�شارع مما ي��ؤدي � إىل وجود فرق من�سوب بني
الكتف و�سطح الطريق كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)3

ال�شكل رقم ()3
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 2-8األسباب:

• ت�آكل كتف الطريق نتيجة جريان املياه.
• هبوط يف طبقات الأ �سا�س حتت كتف الطريق.
• � إعادة تعبيد �سطح الطريق عدة مرات دون تعديل من�سوب الكتف.
 3-8طريقة الصيانة:

• الك�شف على املنطقه املت�ضررة ملعرفة م�ساحة العيب و�سبب حدوثه ولتحديد
طريقه ال�صيانه الالزمه وح�سب ماورد يف هذا الدليل.
• يف حال ��ة وج ��ود فرق من�سوب نتيجة � إعادة التعبيد لأ كرث من مره يتم تعبيد
الكتف ليتما�شى مع املن�سوب الذي �صمم على �أ�سا�سه الطريق.
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التشققات الطولية

9

Longitudinal Cracking

 1-9الوصف:

هي ت�شققات حتدث يف طبقة اخللطه اال�سفلتيه من ج�سم الطريق و ب�شكل
طويل وموازي الجتاه حركة ال�سري .تبد أ� هذه الت�شققات بالظهور من �أعلى �سطح
الطبقه اال�سفلتيه ومتتد � إىل �أ�سفلها.ويعود ال�سبب الرئي�سي حلدوث هذا العيب
اىل تقلبات درجات احلراره اليوميه كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)4

ال�شكل رقم ()4
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 2-9األسباب:

• تقلب درجات احلرارة اليوميه.
• �سوء تنفيذ اللحامات الطوليه �أثناء التعبيد.
• تق ��ادم وت�صل ��ب امل ��اده اال�سفلتيه الرابط ��ه املوجوده يف طبق ��ة اخللطه من
�سطح الطريق.
• انعكا� ��س الت�شقق ��ات يف طبق ��ات اخللط ��ه اال�سفلتي ��ه ال�سفلي ��ه � إىل الطبقه
العلوية.
• وجود �شذوذ �أو خلل يف مكونات اخللطه اال�سفلتيه عن املوا�صفات.
 3-9طريقة الصيانه:

• � إذا كان ��ت الت�شقق ��ات يف مراحلها الأ وىل ,يتم حق ��ن هذه الت�شققات مبادة
ا�سفلتي ��ة منا�سب ��ة (�)RC250أو( )R.Sم ��ع ر�ش رمل ناع ��م (�صويلح) فوقها
ودحلها مبدحلة كاو�شوك.
• � إذا كان ��ت الت�شقق ��ات يف مراحله ��ا املتقدم ��ه و�أدت � إىل ظهور احلفر ,فيتم
� إزالة املنطقه املت�ضررة و� إعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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التشققات العرضية

10

Transverse Cracking

 1-10الوصف:

هي ت�شققات حتدث ب�شكل عر�ضي يف طبقة اخللطه اال�سفلتيه من ج�سم
الطريق وب�شكل عامودي على اجتاه حركة ال�سري .تبد أ� هذه الت�شققات بالظهور
من �أعلى �سطح الطبقه اال�سفلتيه ومتتد � إىل �أ�سفلها.ويعود ال�سبب الرئي�سي
حلدوث هذا العيب اىل تقلبات درجات احلراره اليوميه.
 2-10األسباب:

• تقلبات درجات احلرارة اليوميه.
• �سوء تنفيذ اللحامات العر�ضيه �أثناء التعبيد.
• تق ��ادم وت�صل ��ب امل ��اده اال�سفلتيه الرابط ��ه املوجوده يف طبق ��ة اخللطه من
�سطح الطريق.
• انعكا� ��س الت�شقق ��ات العر�ضيه يف طبق ��ات اخللطه اال�سفلتي ��ه ال�سفليه � إىل
الطبقه العلوية.
• وجود �شذوذ �أو خلل يف مكونات اخللطه اال�سفلتيه عن املوا�صفات.
 3-10طريقة الصيانة:

• � إذا كان ��ت الت�شققات يف مراحلها الأ وىل ,يتم حق ��ن هذه الت�شققات مبادة
ا�سفلتي ��ة منا�سب ��ة (�)RC250أو( )R.Sم ��ع ر�ش رمل ناع ��م (�صويلح) فوقها
ودحلها مبدحلة كاو�شوك.
• � إذا كان ��ت الت�شقق ��ات يف مراحله ��ا املتقدم ��ه و�أدت � إىل ظهور احلفر ,فيتم
� إزالة املنطقه املت�ضررة و� إعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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الترقيعات وترقيعات خطوط الخدمات

11

Patching & Utility Cut Patching

 1-11الوصف:

ه ��ي م �� �س��اح��ة حم � ��دده م ��ن ج �� �س��م ال �ط��ري��ق مت م �ع��اجل �ت �ه��ا ب�ط��ري�ق��ة
الرتقيعات,باال�ضافة اىل امل�ساحات من ج�سم الطريق التي مت متديد خطوط
خدمات فيها ومت اعادة او�ضاعها,والتي تعترب بحد ذاتها نوع من �أنواع العيوب
بغ�ض النظر عن طريقة ودقة تنفيذها كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)5

ال�شكل رقم ()5
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 2-11األسباب:

• وج ��ود مناط ��ق مت�ضررة من ج�سم الطريق والتي مت عمل ال�صيانة املنا�سبة
لها.
• وجود مقاطع اخلدمات يف ج�سم الطريق والتي مت اعادة او�ضاعها.
 3-11طريقة الصيانة:

• اذا كان ��ت الرقع ��ه ال ت�ؤثر على م�ستوى الراحة اثن ��اء القياده فتو�ضع حتت
املراقبة.
• اذا كان ��ت الرقع ��ه ت ؤ�ث ��ر على م�ست ��وى الراحة اثن ��اء القياده فيت ��م � إزالتها
و� إعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
• اذا وجد يف ج�سم الطريق اكرث من رقعه وكانت متقاربه من بع�ضها البع�ض
مم ��ا ي�ؤدي اىل ع ��دم جدوى �صيانتها بطريق ��ة الرتقيعات,فيتم ك�شط واعادة
تعبيد كامل م�ساحة الرتقيعات لرفع درجة كفاءة الطريق.
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اختالف مناسيب المناهل

12

Manholes levels

 1-12الوصف:

هو وجود انخفا�ض �أو ارتفاع يف من�سوب غطاء منهل اخلدمات و�/أو املنطقه
املحيطه به عن من�سوب �سطح اخللطه اال�سفلتيه املجاوره يف ج�سم الطريق.
 2-12األسباب:

• عدم جتان�س املواد حول املناهل مع املواد امل�ستخدمه يف ج�سم الطريق ,مثل
ا�ستخدام املواد ذات التدرج الواحد كمواد طمم حول ج�سم املنهل.
• �س ��وء امل�صنعيه اثناء اعادة �أو�ضاع املنطقه املحيطه باملنهل وذلك ل�صعوبة
دحل هذه املنطقه مما ي�ؤدي اىل عدم كفاية درجات الرك.
• اعادة تعبيد ال�شارع لأ كرث من مره وعدم ك�شطه مما ي�ؤدي اىل �ضرورة رفع
�أغطية املناهل لأ كرث من مره م�شك ًال نقطة �ضعف يف �أج�سام هذه املناهل.
• ع ��دم رف ��ع من�سوب �أغطي ��ة املناهل بالطريق ��ة املنا�سبه عند �إع ��ادة تعبيد
ال�شارع ,مثل �سوء نوعية الب�سكوتات اخلر�سانية امل�ستخدمه �أو عددها.
• احلموالت املحوريه املتكررة على �سطح غطاء املنهل.
• �سوء امل�صنعيه يف � إن�شاء ج�سم املنهل
• ع ��دم ا�ستيعاب �أو ان�سداد خط ��وط اخلدمات املنفده لكميات مياه ال�صرف
ال�صحي املتدفقة فيها.
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 3-12طريقه الصيانة:

• ق� ��ص املنطق ��ه املت�ض ��ررة املحيطه بغط ��اء �أو ج�سم املنهل ب�ش ��كل هند�سي
منتظم.
• � إزالة املواد من املنطقه املت�ضرره و املحيطه بج�سم املنهل وثم يتم تنظيف
وت�سوية هذه املنطقه.
• ا�ستب ��دال الب�سكوتات �أو احللقات الدائريه اخلر�سانية (  )Ringsاملت�ضررة
املوج ��وده حت ��ت اطارغط ��اء املنهل بب�سكوت ��ات �أو حلق ��ات دائري ��ه خر�سانية
بال�سم ��اكات املنا�سبة ليكون من�سوب �سطح غط ��اء املنهل مت�ساوي ًا مع من�سوب
�سطح ال�شارع.
• �ص ��ب املنطقه حول الب�سكوتات �أو احللق ��ات الدائريه اخلر�سانية بالباطون
بن�سب ��ة خلط ( )5:1وبا�ستخدام مواد م�سرع ��ه � ,إىل من�سوب اقل من من�سوب
�سطح ال�ش ��ارع ب(� )5سم ,مع ا�ستخدام القده ل�ضمان ا�ستوائية غطاء املنهل
مع �سطح ال�شارع.
• ر�ش مادة ا�سفلتيه ال�صقه على ال�سطح النهائي للباطون اجلاف وعلى � إطار
احلفر.
• ف ��رد اخللطه اال�سفلتي ��ه ال�ساخنة داخل الإطار ودحله ��ا جيد ًا بحيث يكون
�سطحها النهائي م�ستويا ومنا�سبا مع �سطح الطريق املجاور للمنهل.
• ر� ��ش م ��اده ا�سفلتيه عل ��ى �أطراف الإطار ب�ي�ن اخللط ��ه اال�سفلتيه القدمية
واجلديدة مع ر�ش رمل ناعم (�صويلح) فوقها.
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13

نعومة سطح الطريق

Polished Aggregates

 1-13الوصف:

هي حدوث � إهرتاء يف �سطح حبات احل�صمة املوجوده على �سطح الطريق,
نتيجة تكرار مرور اطارات املركبات واحتكاكها به ,مما ي�ؤدي � إىل نعومة �سطح
الطريق وتقليل معامل االحتكاك له ,الأ مرالذي ي�ؤدي � إىل حدوث الإنزالقات.
 2-13األسباب:

• التكرار امل�ستمروالكثيف ملرور املركبات على �سطح الطريق.
• �سوء اختيار احل�صمة امل�ستخدمة يف � إنتاج اخللطة الإ�سفلتية و�شذوذها عن
املوا�صفات.
 3-13طريقة الصيانة:

• � إعطاء طبقة وجه ختامي لرفع معامل االحتكاك ل�سطح الطريق مثل
(�)Slurry Sealأو(.)Seal Coat
• �أو بك�شط الطبقة املت�ضررة و� إعادة تعبيدها باخللطة الإ�سفلتية ال�ساخنة.
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التحفر
ّ

14

Potholes

 1-14الوصف:

هو وجود حفر �صغرية يف �سطح الطريق نتيجة وجود عيب �أو �أكرث فيه مثل
(الت�شققات ب�أنواعها ,تطاير حبات احل�صمة �... ,إلخ) ,ويزداد حجم هذه احلفر
نتيجة لتجمع املياه فيها ومرور حركة ال�سري عليها.
 2-14األسباب:

• وجود الت�شققات مبختلف انواعها وبدرجة متقدمة.
• تطاير حبات احل�صمة من �سطح الطريق.
• قلة ن�سبة املادة الإ�سفلتية الرابطه يف اخللطة.
• ارتفاع درجات احلراره يف اخلالطه اال�سفلتيه �أثناء اخللط مما ي�ؤدي اىل
� إحرتاق املادة الإ�سفلتية الرابطه يف اخللطه.
• �س ��وء امل�صنعية �أثن ��اء تنفيذ اخللطة الإ�سفلتية مثل قل ��ة الدحل �أو تع�شي�ش
حبات احل�صمة يف اخللطه.
 3-14طريقة الصيانه:

• يتم �صيانه هذا العيب عن طريق ق�ص و� إزالة الطبقة �أو الطبقات
اال�سفلتيه املت�ضررة و� إعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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15

مقاطع سكة الحديد
Railroad Crossing

 1-15الوصف:

� إن تقاطع �سكة احلديد مع ج�سم الطريق ي ��ؤدي � إىل عدم الراحة �أثناء
القيادة مل�ستخدمي الطريق ,بالإ�ضافة � إىل �أن وجود هذه التقاطعات ي�ؤدي � إىل
ظهور عيوب �أخرى مثل (ت�شققات ,حفر ,تهبيطات....الخ) يف ج�سم الطريق
على جانبي �سكة احلديد.
 2-15األسباب:

• ان�شاء تقاطع �سكة احلديد يف ج�سم الطريق.
 3-15طريقة الصيانه:

نتيجة لوجود تقاطعات ل�سكك احلديد مع ج�سم الطريق ي�ؤدي � إىل ظهور
عيوب على جانبي ال�سكة يف ج�سم الطريق .والجراء ال�صيانه لهذه العيوب يلزم
ما يلي-:
• الك�شف على املوقع لتحديد نوع ودرجة العيب.
• � إجراء عملية ال�صيانة املنا�سبة بنا ًء على نوعية العيب الذي مت حتديده.
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التخدد

16

Rutting

 1-16الوصف:

هو هبوطات يف ج�سم الطريق حتدث يف م�سار اطارات املركبات ,مما ي�ؤدي
� إىل حدوث � إزاحة جانبية يف اخللطه اال�سفلتيه وطبقات اال�سا�س ,والتي ت�ؤدي
� إىل � إرتفاع �سطح اخللطه اال�سفلتيه على جانبي منطقة الهبوط كما هو مو�ضح
يف ال�شكل رقم (.)6

ال�شكل رقم ()6
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 2-16األسباب:

يحدث هذا العيب نتيجة للحموالت املحورية العالية مرتبطة ب�أحد الأ �سباب
التالية-:
 .1عيوب يف مكونات اخللطة الإ�سفلتية وم�صنعيتها:
•  زيادة ن�سبة املادة الإ�سفلتية الرابطه يف اخللطة.
•  زيادة ن�سبة املادة الناعمة املالئة ( )Fillerيف اخللطة اال�سفلتيه.
•  قلة ن�سبة حبات احل�صمه ذات الزوايا يف اخللطة اال�سفلتيه.
•  قلة ن�سبة الفراغات الهوائية يف اخللطة اال�سفلتيه.
•  عدم كفاية الدحل لطبقة اخللطة اال�سفلتيه.
 .2عيوب يف البنية التحتية (طبقات الت�أ�سي�س)-:
•  عدم كفاية �سماكات طبقات الر�صف.
•  �ضعف مكونات طبقات الر�صف.
•  عدم كفاية الدحل لطبقات الر�صف.
 3-16طريقة الصيانة:

ينبغي الك�شف على املنطقة املت�ضررة لتحديد م�ساحة العيب و�سبب حدوثه
وطريقة �صيانته ب� إحدى الطرق التالية:
• � إذا كان ال�سب ��ب وج ��ود عي ��ب يف اخللط ��ة اال�سفلتي ��ة يتم � إزال ��ة الطبقة �أو
الطبقات املت�ضررة و� إعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
• � إذا كان ال�سبب وجود عيب يف البنية التحتية ,يتم معاجلة طبقات الأ �سا�س
و� إعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
• � إذا كان ��ت م�ساح ��ة املنطقة املت�ض ��ررة كبرية ويف طبق ��ة اخللطه اال�سفلتيه
فق ��ط ,يت ��م ت�سوية جانب ��ي الهب ��وط بوا�سطة الك�ش ��ط �أو بالطريق ��ة املنا�سبة
ح�سب درجة العيب ,مع � إعطاء وجه خلطة جديد ل�سطح الطريق.
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االنبعاج والتموج

Shoving

 1-17الوصف:

هو � إزاحة طولية حتدث يف منطقة حمدده يف طبقة اخللطة اال�سفلتية من
�سطح الطريق ,وحت��دث ع��اد ًة يف مناطق التقاطعات واملنحنيات والتي يكرث
فيها ا�ستخدام املكابح وت�سارع املركبات ,وتكون هذه الإزاحة م�صحوبة ب�إزاحة
عامودية كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم (.)7

ال�شكل رقم ()7
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 2-17األسباب:

يحدث هذا العيب نتيجة للحموالت املحورية العالية مرتبطة ب�أحد الأ �سباب
التالية:
• عدم ثبات اخللطة اال�سفلتية.
• �سوء يف ت�صميم اخللطة اال�سفلتية (نق�ص يف معامل ال�صالبة).
• �سوء امل�صنعية �أثناء تنفيذ طبقة اخللطة اال�سفلتية.
• زيادة املادة الال�صقة حتت طبقة اخللطة اال�سفلتية.
• عدم كفاية الدحل لطبقات الأ �سا�س.
• ا�ستخ ��دام م ��واد ذات ت ��درج واح ��د ( )Single Sizeيف مقاطع اخلدمات يف
طبقات الت�أ�سي�س �أ�سفل طبقة اخللطة اال�سفلتية.
 3-17طريقة الصيانة:

الك�شف على املنطقة املت�ضررة لتحديد م�ساحة و�سبب العيب وطريقة
ال�صيانة ب�أحدى الطرق التالية:
• � إذا كان العي ��ب موج ��ود ًا يف الطبقة ال�سطحي ��ة للخلطة اال�سفلتية يتم � إزالة
املنطقة املت�ضررة وعمل ال�صيانة الالزمة بطريقة الرتقيعات.
• � إذا كان العي ��ب يف طبق ��ات الت�أ�سي� ��س يتم معاجلة طبق ��ة الأ �سا�س و� إعادة
تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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الزحف

Slippage Cracking

 1-18الوصف:

هو ت�شققات هاللية ال�شكل ذات نهايات مدببة حتدث يف �سطح اخللطة
اال�سفلتية ,ب�سبب انزالق طبقة اخللطة ال�سطحية عن الطبقة ال�سفلية باجتاه
حركة ال�سري .ويحدث هذا العيب نتيجة حركة ال�سري املتكررة وخا�صة يف مناطق
ا�ستعمال املكابح ومناطق التوقف والدوران واملناطق املنحدرة.
 2-18األسباب:

يحدث هذا العيب نتيجة تكرار حركة املرور الكثيفة للمركبات على �سطح
الطريق مرتبطة ب�أحد الأ �سباب التالية:
• �ضعف قوة وثبات اخللطة اال�سفلتية.
• �ضعف القوة الرابطة بني طبقات اخللطة اال�سفلتية نتيجة:
 .1زيادة �أو نق�صان املادة اال�سفلتية الال�صقة.
 .2نعومة �سطح الطبقة اال�سفلتية القدمية واملراد تنفيذ خلطة ا�سفلتية جديدة
فوقها و�/أو عدم تخ�شني ال�سطح القدمي تخ�شين ًا جيداً.
 .3عدم تنظيف �سطح اخللط ��ة اال�سفلتية املراد تنفيذ خلطة ا�سفلتية جديدة
فوقها تنظيف ًا جيد ًا مما ي�ؤدي � إىل وجود عازل بني الطبقات.
 3-18طريقة الصيانة:

يتم عمل ال�صيانة الالزمة للمنطقة املت�ضررة وذلك كما يلي:
• ق�ص و� إزالة طبقة اخللطة اال�سفلتية يف املنطقة املت�ضررة.
• تخ�شني �سطح الطبقة ال�سفلية وتنظيفها تنظيف ًا جيداً.
• � إعادة تعبيد املنطقة املت�ضررة بطريقة الرتقيعات.
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االنتفاخ

19

Swelling

 1-19الوصف:

هو � إزاحة � إىل الأ على لطبقة اخللطة اال�سفلتية وطبقات الر�صف يف منطقة
حمددة من �سطح الطريق ,م�صحوب ًة بظهور ت�شققات.
 2-19األسباب:

• وجود تربة � إنتفاخية حتت طبقات الت�أ�سي�س(.)Expansive Soil
• ت�سرب املياه � إىل الرتبة االنتفاخية حتت طبقات الت�أ�سي�س.
• ت�أثر طبقات الت�أ�سي�س والرتبة االنتفاخية نتيجة حدوث اجنماد املياه فيها,
مما ي�ؤدي � إىل زيادة حجمها م�شكل ًة قوة �ضغط � إىل الأ على.
 3-19طريقة الصيانة:

• يت ��م � إزال ��ة املنطقة املت�ضررة مبا فيها طبق ��ة الت�أ�سي�س والرتبة االنتفاخية,
وا�ستبدال الرتبة االنتفاخية مبواد خمتارة ودحلها جيداً ,و و�ضع طبقة ت�أ�سي�س
جديدة ودحلها جيد ًا و� إعادة التعبيد بطريقة الرتقيعات.
• منع و�صول املياه � إىل طبقات الأ �سا�س بالطريقة املنا�سبة.
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20

التطاير والتعرية

Weathering & Raveling

 1-20الوصف:

هو تناثر وتطاير حبات احل�صمة وت�آكل املادة اال�سفلتية الرابطة من �سطح
اخللطة اال�سفلتية ,مما ي�ؤدي � إىل خ�شونة يف �سطح الطريق يف مراحله الأ ولية,
وحتفر يف مراحله املتقدمة.
 2-20األسباب:

• قل ��ة ن�سب ��ة املادة اال�سفلتية يف اخللطة مما ي�ؤدي � إىل �ضعف يف قوة الربط
بني مكونات اخللطة اال�سفلتية.
• وجود غبار على حبات احل�صمة �أثناء � إنتاج اخللطة اال�سفلتية يف اخلالطة,
مما ي�سبب وجود طبقة عازلة بني احل�صمة واملادة اال�سفلتية الرابطة.
• وجود خ�شونة يف مكونات اخللطة اال�سفلتية.
• وجود تع�شي�ش يف اخللطة اال�سفلتية �أثناء عملية الفرد.
• عدم كفاية الدحل �أثناء عملية تنفيذ اخللطة اال�سفلتية.
• ان�سكاب الزيوت واملحروقات على �سطح الطريق.
• اجلري ��ان ال�سطحي للمياه على �سط ��ح الطريق خا�ص ًة يف املناطق املنحدرة
يف ظل غياب نظام جيد لت�صريف مياه �أمطار �سطح الطريق.
• تق ��ادم عمر اخللطة مما ي� ��ؤدي � إىل �ضعف قوة املادة الرابطة بني مكونات
اخللطة اال�سفلتية.
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 3-20طريقة الصيانة:

الك�شف على املنطقة املت�ضررة لتحديد �سبب ح��دوث العيب وم�ساحته
وحتديد طريقة ال�صيانة ب� إحدى الطرق التالية:
• � إذا كان ��ت املنطق ��ة املت�ضررة �صغرية امل�ساحة يت ��م � إزالتها و� إعادة تعبيدها
بطريقة الرتقيعات.
• � إذا كانت املنطقة املت�ضررة كبرية امل�ساحة ويعود �سبب حدوثها � إىل اخللطة
اال�سفلتية يتم ك�شطها (�أو � إزالتها) و� إعادة تعبيدها.
• � إذا كان �سب ��ب العيب يع ��ود � إىل عوامل التعرية وم�ساحته كبرية يتم � إعطاء
وجه خلطة ا�سفلتية جديد ل�سطح الطريق.
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االنسالخ

Stripping

 1-21الوصف:

هو فقدان الربط بني حبات احل�صمه واملادة اال�سفلتيه الرابطة ,ويبد أ� من
�أ�سفل طبقة اخللطه اال�سفلتيه وميتد � إىل الأ على ,وعندما يبد أ� الت�سلخ من الأ على
� إىل الأ �سفل فانه يعترب تطاير وتعريه .ومن ال�صعب التعرف على الإن�سالخ لأ نه
يبد أ� من الطبقة ال�سفلية وي�ؤدي � إىل ظهور عيوب �أخرى (مثل التخدد والتدرج
والت�شققات ب�أنواعها) .وللت�أكد من وجود هذا العيب يجب �أخذ عينه لبيه من
�سطح الطريق وفح�ص �أ�سفل العينة.
 2-21األسباب:

• �ضعف يف اخلوا�ص الكيميائية ل�سطح حبات احل�صمة.
• وجود املاء يف طبقة �أو طبقات اخللطة اال�سفلتية ل�سطح الطريق وذلك:
 .1ب�سبب وجود نفاذية عالية يف اخللطة اال�سفلتية و�/أو.
 .2لعدم وجود نظام لت�صريف مياه الأ مطار يف الطريق.

 3-21طريقة الصيانة:

• � إذا كان �سب ��ب العي ��ب ع ��دم وجود �شبك ��ة ت�صريف مياه �أمط ��ار يتم � إن�شاء
نظ ��ام لت�صري ��ف مياه الأ مط ��ار ويتم بعدها � إزال ��ة الطبقة املت�ض ��ررة و� إعادة
تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
• � إذا كان ال�سب ��ب ه ��و �ضع ��ف اخلوا� ��ص الكيميائي ��ة للح�صم ��ة و�/أو ب�سبب
النفاذي ��ة العالي ��ة للخلط ��ة اال�سفلتي ��ة فيتم � إزال ��ة املنطقة املت�ض ��ررة و� إعادة
تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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22

تدميع المياه

Water Bleeding

 1-22الوصف:

يحدث هذا العيب عندما تت�سرب املياه من �أ�سفل طبقة اخللطة اال�سفلتية
� إىل الأ على من خالل الت�شققات �أو من خالل �سطح الإ�سفلت الذي يتميز بنفاذية
عالية .وي�ؤدي وجود هذا العيب � إىل تقليل معامل االحتكاك ل�سطح الطريق.
 2-22األسباب:

• ارتفاع من�سوب املياه اجلوفية.
• ت�سرب مياه الأ مطار من جانبي الطريق حتت طبقة الأ �سا�س.
• ع ��دم كفاي ��ة الدحل مم ��ا ي� ��ؤدي � إىل زيادة خا�صي ��ة النفاذي ��ة يف اخللطة
اال�سفلتية.
• وجود فراغات هوائية عالية يف اخللطة املنفذة.
• ت�سرب املياه نتيجة وجود تلف يف �شبكات اخلدمات التحتية.

 3-22طريقة الصيانة:

الك�شف على املناطق املت�ضررة لتحديد ال�سبب وطريقة ال�صيانة ب�أحدى
الطرق التالية:
• � إذا كان ال�سب ��ب ن ��اجت ع ��ن ارتفاع من�سوب املي ��اه اجلوفي ��ة �أو ب�سبب املياه
ال�سطحية ,يتم � إن�شاء نظام لت�صريف املياه بالطريقة املنا�سبة.
• � إذا كان ال�سب ��ب ناجت عن ت�س ��رب املياه من �شبكات اخلدمات التحتية ,يتم
� إ�ص�ل�اح ه ��ذه ال�شبكات ومن ثم � إزال ��ة الطبقة �أو الطبق ��ات املت�ضررة و� إعادة
تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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الطريقة النموذجية
إلصالح العيوب:
• الترقيعات
• حقن التشققات

الطريقة النموذجية إلصالح العيوب:

1

الترقيعات

�	.1إغ�ل�اق املنطق ��ة امل ��راد � إ�صالحه ��ا وذل ��ك با�ستعم ��ال الأ قم ��اع واحلواجز
وال�شواخ� ��ص املنا�سب ��ة التي تدل على وج ��ود موقع عمل كم ��ا هو مو�ضح يف
ال�ش ��كل رقم( )8مع عم ��ل التحويالت املروري ��ة املنا�سبة ل�ضم ��ان ان�سيابية
املرور وللحفاظ على ال�سالمة العامة.
 .2حتدي ��د املنطقة املت�ضررة وذل ��ك بعمل � إطار حولها ب�ش ��كل هند�سي منتظم
�أقرب � إىل امل�ستطيل �أو املربع ح�سب م�ساحة اخلراب.
 .3ق�ص املنطقة املحددة �سابق ًا بالطريقة املنا�سبة ب�شكل عامودي.
 �	.4إزالة طبقة الإ�سفلت داخل الإطار مع مراعاة تنظيف طبقة الأ �سا�س ودحلها
جيد ًا يف حال عدم ت�ضرر الطبقات ال�سفلية.
 .5معاينة الطبقات ال�سفلية و� إزالة الطبقة �أو الطبقات املت�ضررة منها للو�صول
� إىل طبقة ت�أ�سي�س منا�سبة.
 .6و�ض ��ع م ��واد خمتارة خملوطة باملاء ب ��د ًال من مواد الأ �سا� ��س التي مت � إزالتها
ودحلها جيد ًا على طبقات.
 .7و�ض ��ع مواد فر�شيات خملوطة بامل ��اء ودحلها جيد ًا على طبقات للو�صول � إىل
املن�سوب املراد و�ضع خلطة � إ�سفلتية فوقه.
 .8ر�ش مادة � إ�سفلتية ال�صقة داخل الإطار وعلى حوافه.
 .9ف ��رد اخللط ��ة اال�سفلتية ال�ساخنة داخ ��ل الإطار ودحلها جي ��د ًا بحيث يكون
�سطحها النهائي م�ستوي ًا ومن�سوبها م�ساوي ًا ل�سطح الطريق املجاور.
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 .10ر� ��ش مادة � إ�سفلتية ال�صق ��ة على طول حواف الإطار ب�ي�ن اخللطة الإ�سفلتية
القدمية واجلديدة مع و�ضع رمل ناعم (�صويلح) فوقها ملنع ت�سرب املياه � إىل
داخل الرقعة.
 .11رفع الأ نقا�ض وتنظيف املوقع.
 �	.12إزال ��ة احلواج ��ز والأ قم ��اع املرورية من املوق ��ع بعد ان ي�ب�رد �سطح اخللطه
اال�سفلتي ��ه ليكون جاهزا ملرور املركبات عليه ,م ��ع مراعاة �شروط ال�سالمة
العامة �أثناء الإزالة.
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ال�شكل رقم ()8

2

حقن التشققات

 �	.1إغالق املنطقة املراد حقنها وذلك با�ستعمال الأ قماع واحلواجز وال�شواخ�ص
املنا�سبة الت ��ي تدل على وجود موقع عمل كما هو مو�ضح يف ال�شكل رقم()8
مع عمل التحويالت املرورية املنا�سبة ل�ضمان ان�سيابية املرور وللحفاظ على
ال�سالمة العامة.
 .2تنظيف الت�شققات تنظيف ًا جيد ًا من الغبار والأ تربة بوا�سطة الهواء امل�ضغوط
�أو بوا�سطة املكان�س اليدوية.
 .3ملىء الت�شققات مبادة � إ�سفلتية ال�صقة مثل (�)R.C250أو(� )R.Sأو �أية مادة
�أخرى منا�سبة مللئ الت�شققات ,بوا�سطة �آلة �أو � إبريق حقن.
 �	.4إزال ��ة امل ��ادة اال�سفلتي ��ة املوجودة عل ��ى جوان ��ب الت�شققات بوا�سط ��ة الأ داة
املنا�سبة.
 .5ر� ��ش رم ��ل ناع ��م (�صويلح) ف ��وق امل ��ادة اال�سفلتي ��ة التي مت حقنه ��ا داخل
الت�شققات.
 .6دحل املنطقة التي مت حقنها بوا�سطة مدحلة كاو�شوك.
 .7تنظيف املوقع.
 �	.8إزال ��ة احلواجز والأ قماع املروري ��ة من املوقع ,مع مراع ��اة �شروط ال�سالمة
العامة �أثناء الإزالة.
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ال�شكل رقم ()9
طريقة حقن الت�شققات

اآلليات والمعدات والعدد
المستخدمة في أعمال الصيانة:
• اآلليات والمعدات
• العدد اليدوية
• أدوات السالمة العامة

اآلليات والمعدات والعدد المستخدمة
في أعمال الصيانة:

1

اآلليات والمعدات

• مدحلة حديد رجاج ( )2.5طن.
• مدحلة كاو�شوك +حديد رجاج ( )2.5طن.
• مدحلة حديد يدوية رجاج.
• �ضاغطة هواء (كمربي�سر).
• لودر.
• قالب.
• ناقلة �آليات.
• من�شار ق�ص �أ�سفلت.
• كا�شطة �أ�سفلت.
• غالية �أ�سفلت.
• مطب رجاج.
• �آلة حقن.
• فرادة �أ�سفلت �صغرية.
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2

العدد اليدوية

• ف�أ�س.
• كريك.
• عرباية يدوية.
• � إبريق حقن �أ�سفلت.
• م�شط �أ�سفلت.
• مكن�سة يدوية.
• قدّة �أملنيوم بطول (3م).

3

أدوات السالمة العامة

• ومّا�ضات (فل�شرات) ليلية.
• �أقماع بال�ستيكية.
• حواجز (مائية وحديدية).
• �شواخ�ص مرورية (منطقة عمل,حتويلة�,ألزم ميينك... ،الخ).
• �ألب�سة واقية وف�سفورية.
• كفوف و�أحذية �سالمة.
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ال�شكل رقم ()10
الآليات واملعدات والعدد امل�ستخدمة يف �أعمال ال�صيانة
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...المراجع
• Pavement Maintenance Management For Roads And Streets Using
The PAVER System.
• Pavement Evaluation By Pavement Tools Consortium (PTC )
(http://training.ce.washington.edu/PGI/).
• Flexible Pavement Surface Distresses By Arab Center For Engineering
Studies(MAY,2008) Amman-Jordan.
• Distress Identification Manual for the Long-Term Pavement
Performance Program (Fourth Revised Edition) By Federal Highway
Administration (FHWA) ( http://www.tfhrc.gov).

.)1987 (, �أمانة عمان الكربى,• دليل �صيانة الطرق

مت بحمد اهلل
ّ
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