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‘‘م�ؤ�س�سة 
رائدة لتك�ن عمان مدينة منظمة، 

ع�صرية، اآمنة، جاذبة، ذات روح، قابلة للحياة، 

تعتز برتاثها واأ�صالتها’’

‘‘ت��ق��دمي 
خ��دم��ات ب��ل��دي��ة م��ت��م��ي��زة وت��ط��وي��ر 

�صالة،  املدينة ح�صريًا، ب�صكل يوازن بني احلداثة والأ

وتبني املبادرات التي تخدم املجتمع وتهتم بالبعد 

مثل  ن�صاين، وذلك بالتخطيط وال�صتثمار الأ الإ

للموارد وبناء ال�صراكات مع املعنيني’’

رؤية األمانة...

رسالة األمانة...



كلمة أمين عمان
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الكربى  عمان  اأمانة  ور�سالة  روؤية  من  واإنطالقًا  املوؤ�س�سي  للعمل  تر�سيخًا 

لتقدمي خدمات بلدية متميزة تفوق طموحات متلقي اخلدمة ولتبقى �سوارع 

مدينة عمان اآمنة ومريحة حتقق الر�سا ملتلقي اخلدمة فكان لزامًا اإ�سدار 

جراء  هذا الدليل ليكون مرجعًا جلميع العاملني يف جمال �سيانة الطرق لإ

�س�س العلمية احلديثة. عمليات ال�سيانة وفقًا لالأ

وعليه فاإنني اأتوجه بال�سكر اجلزيل اإىل جميع اأع�ساء اللجنة الذين قدموا 

لنا هذا الإجناز والذي اأرجو من اهلل اأن يكون ذا فائدة للجميع يف �سبيل رفعة 

هذا الوطن يف ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة امللك عبد اهلل الثاين املعظم.

واهلل املوفق

 المعاني
س عمر

اأمني عمانالمهند



دمة...
مق
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حر�سًا من دائرة �سيانة الطرق على و�سع منهجية وا�سحة وثابتة لعمليات 

ور�سالة  روؤية  من  املنبثقة  الدائرة  ور�سالة  روؤية  من  وانطالقًا  الطرق,  �سيانة 

اأمانة عمان الكربى, والتي تهدف يف اأحد حماورها اإىل تقدمي اخلدمات املتميزة 

فيما يخ�س تعبيد و�سيانة الطرق مع مراعاة اأ�س�س ومعايري اجلودة لرفع درجة 

كفاءتها لتبقى �سوارع مدينة عمان اآمنة ومريحة وحتقق الر�سا مل�ستخدميها.

مانة عمان الكربى تقارب )45(  وحيث اأن م�ساحة ال�سوارع املعبدة التابعة لأ

مليون مرت مربع, وهذه امل�ساحة تعترب ثروة وطنية ودعامة من دعائم القت�ساد 

الوطني, وحفاظًا على هذه الرثوة الوطنية كان من ال�سروري و�سع هذا الدليل 

لال�سرت�ساد به من قبل العاملني يف �سيانة الطرق يف اأمانة عمان الكربى, اأو اأي 

جهة خارجية.

وقد مت مراعاة اأن يكون هذا العمل مبنيًا على اأ�س�س علمية حيث مت الرجوع 

اإىل  �سافة  بالإ والعاملية  منها  املحلية  العلمية  واملراجع  الكتب  من  العديد  اإىل 

خربات الفنيني العاملني يف هذا املجال لكي يكون هذا العمل ذا فائدة يف اأعمال 

�سيانة الطرق.

التي ت�سيب ج�سم  العيوب  اأنواع  ا�ستعرا�س جميع  الدليل فقد مت  ويف هذا 

�سافة اإىل طرق �سيانة كل نوع منها. كما مت اإدراج  الطريق واأ�سباب حدوثها بالإ

ي�ساح لها. ال�سور جلميع اأنواع العيوب التي حتدث للطرق لزيادة الإ
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وختامًا نتوجه بال�سكر اجلزيل اىل عطوفة اأمني عمان املهند�س عمر املعاين 

وعطوفة مدير املدينة املهند�س عمارغرايبه وعطوفة نائب مدير املدينة ل�سوؤون 

ال�سغال العامة املهند�س فوزي م�سعد على الدعم الذي قدموه يف �سبيل اجناز 

هذا الدليل واخراجه اىل حيز الوجود.كما ونرجو اأن يكون هذا العمل ذو فائدة 

جلميع العاملني يف حقل �سيانة الطرق يف �سبيل املحافظة على دميومة �سوارع 

عا�سمتنا احلبيبة عمان كي تكون دّرة العوا�سم يف ظل ح�سرة �ساحب اجلاللة 

امللك عبد اهلل الثاين املعظم.
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اأمانة عمان الكربى المهندس أحمد خريسات 

اأمانة عمان الكربى المهندس عزمي عبد الوهاب   

اأمانة عمان الكربى المهندس زيد السعايدة 

اأمانة عمان الكربى المهندس محمد مبارك 

اأمانة عمان الكربى المهندس عمر العموش 

لجنة إعداد دليل صيانة الطرق
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الوصف:  1-1
هي �سل�سلة من ال�سقوق املت�سلة التي تبداأ بالظهور من اأ�سفل طبقة اأخللطة 

حيث  الطريق,  على  املتكررة  املحورية  احلمولت  ب�سبب  على  الأ اإىل  ال�سفلتية 

وهي  املركبات  اإطارات  م�سار  الواقعة حتت  املنطقة  مبا�سرة يف  ال�سقوق  تظهر 

على قوة �سد. و ي�سنف هذا العيب من العيوب الناجتة عن  املنطقة املعر�سة لأ

احلمولت املحورية ب�سكل رئي�سي. تبداأ هذه ال�سقوق بالظهور على ال�سطح على 

للحمولت  تعر�سها  وبعد  املتوازية,  الطولية  ال�سعرية  ال�سقوق  من  �سل�سله  �سكل 

املحورية تت�سل هذه ال�سقوق مكونه قطعًا بعدة اجتاهات ذات زوايا حادة مكونة 

�سكاًل ي�سبه جلد التم�ساح, وتكون هذه القطع بطول ل يتجاوز 60 �سم يف الجتاه 

طول. الأ

األسباب:  2-1
الطريق. على  واملتكررة  الزائدة  املحورية  احلمولت  	•

�سم���اكات طبقات  كفاي���ة  وع���دم  الطريق  التحتي���ة جل�س���م  البني���ة  �سع���ف  	•
الر�سف.

عدم وجود نظام ت�سريف للمياة اأو وجود خلل يف نظام الت�سريف يف ج�سم  	•
الطريق.

التشققات التمساحية
Alligator Cracking

1
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طريقة الصيانة:  3-1
لتحديد  و�سبب حدوثه  لتحديد درجة اخلراب  الك�سف على موقع اخلراب 

طريقة ال�سيانة باإحدى الطرق التالية:

�سائل���ه  ا�سفلتي���ه  يت���م حقن���ه مب���اده  وىل  الأ اإذا كان اخل���راب يف مراحل���ه  	•
)R.C250(اأو )اأمل�س���ن ا�سفلت���ي R.S( Rapid Setting(( م���ع ر�س رمل ناعم 

)�سويلح( فوقه.

طريق: عن  معاجلته  يتم  وىل  الأ املراحل  جتاوز  قد  اخلراب  كان  اإذا  	•
اإزال���ة األطبق���ه اأو الطبق���ات ال�سفلتيه التالف���ة واإع���ادة تعبيدها بطريقة   -1  

الرتقيعات يف حالة اأن اخلراب مل يتعدى الطبقات ال�سفلتيه.

اإزال���ة األطبق���ه اأو الطبق���ات ال�سفلتي���ه التالف���ة و م���ا حتتها م���ن طبقات   -2  

الر�س���ف للو�سول اإىل الطبقة الغري مت�س���ررة, ويتم اإعادة الر�سف مبواد 

خمت���ارة خملوطة بامل���اء ومتجان�سة مع مواد ج�س���م الطريق, ودحلها على 

طبق���ات للو�سول اإىل درجه الرك املطلوبة, ويت���م اإعادة تعبيدها بطريقة 

الرتقيعات.
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الوصف:  1-2
ي�سبح  وب�سببها  الطريق,  �سطح  على  ال�سفلتيه  املواد  من  طبقه  تكون  هو 

ال�سطح لمعًا كالزجاج ولزجًا. ويتكون التدميع على �سطح الطريق ب�سبب زيادة 

مادة ال�سفلت يف اخللطة و/اأو زيادة املادة ال�سفلتيه األال�سقه على �سطح طبقة 

قلة  و/اأو   )R.S(اأو)R.C( القدمية  اخللطة  �سطح  على  اأو   )M.C( �سا�س  الأ

الفراغات الهوائية فيها. وتظهر مثل هذه اأمل�سكله عادًة على �سطح الطريق يف 

اجلو احلار. وحيث اأن عملية التدميع لي�ست عك�سية, اأي اأنها يف اجلو البارد لن 

تعود اإىل داخل اخللطة, فاأنها تتجمع على ال�سطح مما يوؤدي اإىل زيادة نعومة 

حتكاك م�سببًا حدوث النزلقات. �سطح الطريق وتقليل معامل الإ

األسباب:  2-2
احد  اإىل  �سافة  بالإ درجات احلرارة  ارتفاع  هو  العيب  �سرط حدوث هذا   

�سباب التالية: الأ

الت�سميم.  عن  اخللطة  يف  الرابطة  ال�سفلتية  املادة  زيادة  	•
�سا�س )M.C( اأو على �سطح  زي���ادة املادة ال�سفلتي���ة الال�سقه على طبقة الأ 	•

.)R.S(اأو)R.C( اخللطة القدمية

الت�سميم. عن  الهوائية  الفراغات  قلة  	•
الزائدة.  املحورية  احلمولت  	•

التدميع
Bleeding

2
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طريقة الصيانه:  3-2
الك�سف على املوقع لتحديد حجم اخلراب وال�سبب يف حدوثه لتحديد طريقة 

املعاجلة باإحدى الطرق التالية:

وىل يتم ر�س ال�سطح املت�سرر برمل �سويلح  التدمي���ع يف مراحله الأ اإذا كان  	•
يام احلارة ودحله مبدحله كاو�سوك.  يف الأ

اأو  املت�سررة  املنطقه  يتم ك�سط �سطح  املتقدمه  التدميع يف مراحله  كان  اإذا  	•
ع���ن طريق ق�س واإزالة الطبقه ال�سفلتيه املت�س���ررة واإعادة تعبيدها بطريقة 

الرتقيعات.
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الوصف:  1-3
وترتاوح  م�ستطيله,  قطع  اإىل  الطريق  �سطح  تق�سم  مت�سلة  ت�سققات  هي 

�سالع من) 30�سم( اإىل )3م(, وتكون الزوايا �سبه قائمه. وهي مرحله  اأطوال الأ

متقدمه من الت�سققات الطوليه والعر�سية. وحتدث مثل هذه الت�سققات يف �سطح 

الطريق ب�سبب تقل�س �سطح اخللطة نتيجة تغري درجات احلرارة اليومية, ويدل 

وجود مثل هذا العيب يف الطريق على اأن اخللطة ال�سفلتيه قد فقدت خا�سية 

العيب  هذا  ن  لأ القليلة  املرورية  الكثافة  ذات  الطرق  يف  اأي�سا  ويوجد  املرونة. 

يعتمد ب�سكل اأ�سا�سي على الظروف اجلوية.

ويختلف هذا العيب عن الت�سققات التم�ساحية من حيث ما يلي:

ال�سكل: 	•
تكون القطع يف الت�سققات التم�ساحية ع�سوائية ال�سكل, اأما الت�سققات امل�سلعة   

فتكون على �سكل م�ستطيل تقريبًا. 

احلدوث: �سبب  	•
تنتج الت�سققات التم�ساحية عن الكثافة املرورية العالية, اأما الت�سققات امل�سلعة   

فتنتج عن فروقات درجات احلرارة اليومية. 

القطع: م�ساحة  	•
تك���ون م�ساح���ة القطع يف الت�سقق���ات التم�ساحي���ة �سغريه, اأم���ا يف الت�سققات   

امل�سلعة فتكون م�ساحتها كبرية. 

التشققات المضلعة
Block Cracking

3
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الت�سققات: ظهور  بداية  	•
على,  تبداأ الت�سقق���ات التم�ساحية بالظهور من اأ�سفل الطبقة ال�سفلتيه اإىل الأ  

�سفل. اأما يف الت�سققات امل�سلعة فتبداأ من اأعلى الطبقة ال�سفلتيه اإىل الأ

األسباب:  2-3
األيوميه. احلرارة  درجات  تباين  	•

ال�سفلتيه. اخللطة  يف  ال�سفلتيه  املادة  تقادم  	•
للظ���روف اجلوي���ة يف  املالئم���ة  الرابط���ة  ال�سفلتي���ة  امل���ادة  اختي���ار  ع���دم  	•

املنطقة.

طريقة الصيانه:  3-3
وىل يتم حقن الت�سققات مبادة ا�سفلتية  يف حال���ة ك���ون العيب يف املراحل الأ 	•
منا�سب���ة )RC250(اأو)R.S( م���ع ر����س رمل ناع���م )�سويل���ح( فوقها ودحلها 

مبدحلة كاو�سوك.

مايلي:- عمل  يتم  املتقدمة  مراحلها  قي  الت�سققات  كون  حالة  يف  	•
اإزالة املنطقة املت�سررة واإعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.   .1  

ك�سط امل�ساحة املت�سررة واإعادة تعبيدها باخللطة ال�سفلتية ال�ساخنة.   .2  

اإع���ادة تعبيد املنطقة املت�سررة بعد اإج���راء عملية حقن الت�سققات باملادة   .3  

.)R.S(اأو)RC250( ال�سفلتية
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الوصف:  1-4
يف  املتقاربة  والنخفا�سات  الرتفاعات  من  متوازية  �سل�سله  عن  عبارة  هو 

وجه اخللطه على �سطح الطريق, وتكون امل�سافات بينها �سبه منتظمه

 ) امل�سافة بني كل ارتفاعني متتاليني اأقل من 3 مرت (. وتكون هذه الرتفاعات 

والنخفا�سات عاموديه على اجتاه �سري املركبات. ويحدث هذا العيب يف الطرق 

ذات احلركه املروريه الكثيفة بال�سافه اإىل مناطق انطالق املركبات وتوقفها. 

4-2 األسباب:
يحدث هذا العيب نتيجة احلركه املروريه الكثيفة بال�سافه اإىل احد العوامل 

التاليه:

ال�سفلتيه. اخللطه  ثبات  عدم  	•
ال�سفلتيه. اخللطه  ت�سميم  يف  �سوء  	•

�سوء يف امل�سنعيه �سواًء اأثناء اخللط يف اخلالطه اأو تنفيذ اخللطه ال�سفلتيه  	•
يف املوقع.

الت�سميم. عن  ال�سفلتيه  اخللطه  يف  الرابطه  ال�سفلتيه  املاده  زيادة  	•

طريقة الصيانة:  3-4
اإزال���ة الطبق���ه اأو الطبق���ات ال�سفلتي���ه املت�سررة واإع���ادة تعبيدها بطريقة  	•

الرتقيعات.

التدرج
Corrugation

4



35



36

الوصف:  1-5
منطقه حمدده يف ج�سم  الطريق يف  �سطح  من�سوب  هبوط يف  هي حدوث 

ت�ساقط  عند  اإل  مالحظته  ميكن  ل  فانه  خفيفا  الهبوط  ك��ان  واذا  الطريق, 

املياه يف �سطح الطريق. وي�سبب هذا  مطار, مما ي�سكل وجود بقع لتجمعات  الأ

النوع من العيوب عدم الراحة مل�ستخدمي الطريق.

األسباب:  2-5
الطريق. �سطح  على  انعكا�سها  اإىل  يوؤدي  مما  �سا�س  الأ طبقة  يف  هبوط  	•

عدم كفاية الدحل يف طبقات الر�سف و طبقات اخللطه ال�سفلتيه. 	•

طريقة الصيانة:  3-5
الك�سف على املنطقه املت�سررة لتحديد درجة العيب و�سبب حدوثه و لتحديد 

طريقه ال�سيانه باأحدى الطرق التالية: 

اإذا كان العيب يف طبقات اخللطه ال�سفلتيه نتيجة لعدم كفاية الدحل, يتم  	•
اإزالة الطبقات ال�سفلتيه املت�سررة واإعادة تعبيدها بطريقه الرتقيعات.

اأو الطبقات املت�سررة  اإزالة الطبقه  اإذا كان العيب يف طبقات الر�سف, يتم  	•
واإع���ادة ر�سفها مب���واد منا�سبة ومتجان�س���ة مع املواد املج���اوره, ودحلها جيدا 

واإعادة تعبيدها بطريقه الرتقيعات.

التهبيطات
Depression

5
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6-1 الوصف:
موازية  وتكون  وىل,  الأ مراحلها  يف  الطريق  اأط��راف  ت�سيب  ت�سققات  هي 

املتقدمة  مراحلها  ويف  )30–60���س��م(.  بعد  وعلى  للطريق  اخلارجية  للحافه 

يحدث انك�سار يف جوانب ج�سم الطريق نتيجة لهذه الت�سققات كما هو مو�سح يف 

ال�سكل رقم )1(.

تشققات جوانب الطريق
Edge Cracking

6

ال�سكل رقم )1(
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6-2 األسباب:
للطريق.  اخلارجية  احلواف  على  املحورية  احلمولت  مرور  	•

اأ�سف���ل احل���واف اخلارجي���ة للطريق ب�سبب وج���ود تربه  انتف���اخ يف الرتب���ة  	•
انتفاخية يف ج�سم الطريق.

الطريق.  جلوانب  ودعم  حماية  وجود  عدم  	•
جري���ان املياه على جوان���ب الطريق مما يوؤدي اإىل اجنراف طبقه ال�سفلت  	•

�سا�س. وطبقات الأ

الطريق. جوانب  على  الر�سف  طبقات  دحل  كفاية  عدم  	•

6-3 طريقة الصيانه:
الك�سف على املناطق املت�سررة ملعرفة م�ساحة العيب و�سبب حدوثه لتحديد 

طريقه ال�سيانه باحدى الطرق التاليه:-

وىل ) ت�سقق���ات ب�سيط���ة (, يت���م حقن هذه  اإذا كان العي���ب يف مراحل���ه الأ 	•
الت�سقق���ات مب���ادة ا�سفلتية منا�سب���ة )RC250(اأو)R.S( مع ر����س رمل ناعم 

)�سويلح( فوقها ودحلها مبدحلة كاو�سوك.

اإزالة  اإذا كان العي���ب يف مراحل���ه املتقدمه ) ك�سر جوان���ب الطريق (, يتم  	•
الطبقه اأو الطبقات املت�س���ررة واإعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات, مع تاأمني 

كتف حماية مكون من ح�سم���ه الفر�سيات املخلوطة باملاء واملدحوله جيدا مع 

عم���ل وجه ختام���ي للكتف بدرجة �سيل كوت اأو خلط���ه ا�سفلتيه. بال�سافه اإىل 

مطار ح�سب احلاجه. و�سع نظام لت�سريف مياه الأ
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�-1 الوصف:
البالطات  فوق  ال�سفلتيه  اخللطه  طبقة  تنفيذ  عند  تظهر  ت�سققات  هي 

ال�سمنتية, حيث تنعك�س اأماكن فوا�سل البالطات ال�سمنتيه على طبقه اخللطه 

�سفلت, �سواًء  ال�سفلتيه وينتج ذلك عن حركة البالطات ال�سمنتيه اأ�سفل طبقة الإ

كانت حركة البالطات ناجتة عن تغري درجة احلرارة )متدد اأو تقل�س( اأوعن 

حدوث هبوط يف البالطات ال�سمنتيه كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )2(. 

التشققات المنعكسة فوق فواصل التمدد
Joint Reflection Cracking

�

ال�سكل رقم )2(
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�-2 األسباب:
�سفلت نتيجة الظروف  متدد وتقل�س يف البالطات ال�سمنتيه حتت طبقات الإ 	•

اجلوية.

ال�سفلتية.  اخللطه  اأ�سفل  ال�سمنتيه  البالطات  اإحدى  يف  هبوط  حدوث  	•
ح���دوث حركه يف البالطات ال�سمنتيه نتيجة احلركه املروريه فوق اخللطه  	•

ال�سفلتيه.

�-3 طريقة الصيانه:
وىل للت�سقق���ات يت���م حق���ن ه���ذه الت�سققات مب���ادة ا�سفلتية  يف املراح���ل الأ 	•
منا�سب���ة )RC250(اأو)R.S( م���ع ر����س رمل ناع���م )�سويل���ح( فوقها ودحلها 

مبدحلة كاو�سوك.

اإزالة طبقة  يتم  �سفلت(  الإ للت�سققات )حتّفر يف طبقة  اأملتقدمه  املراحل  يف  	•
�سفلت املت�سررة واإعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات. اأو طبقات الإ
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الوصف:  1-8
اإىل وجود فرق من�سوب بني  ي��وؤدي  ال�سارع مما  هو حدوث هبوط يف كتف 

الكتف و�سطح الطريق كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )3(.

فرق منسوب كتف الشارع عن جسم الطريق
Lane/Shoulder Drop Off

8

ال�سكل رقم )3(
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األسباب:  2-8
املياه. جريان  نتيجة  الطريق  كتف  تاآكل  	•

الطريق. كتف  حتت  �سا�س  الأ طبقات  يف  هبوط  	•
الكتف. من�سوب  تعديل  دون  مرات  عدة  الطريق  �سطح  تعبيد  اإعادة  	•

طريقة الصيانة:  3-8
الك�سف على املنطقه املت�سررة ملعرفة م�ساحة العيب و�سبب حدوثه ولتحديد  	•

طريقه ال�سيانه الالزمه وح�سب ماورد يف هذا الدليل. 

كرث من مره يتم تعبيد  يف حال���ة وج���ود فرق من�سوب نتيجة اإعادة التعبيد لأ 	•
الكتف ليتما�سى مع املن�سوب الذي �سمم على اأ�سا�سه الطريق.
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التشققات الطولية
Longitudinal Cracking

�

�-1 الوصف:
هي ت�سققات حتدث يف طبقة اخللطه ال�سفلتيه من ج�سم الطريق و ب�سكل 

طويل وموازي لجتاه حركة ال�سري. تبداأ هذه الت�سققات بالظهور من اأعلى �سطح 

الطبقه ال�سفلتيه ومتتد اإىل اأ�سفلها.ويعود ال�سبب الرئي�سي حلدوث هذا العيب 

اىل تقلبات درجات احلراره اليوميه كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )4(. 

ال�سكل رقم )4(
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�-2 األسباب:
اليوميه.  احلرارة  درجات  تقلب  	•

التعبيد.  اأثناء  الطوليه  اللحامات  تنفيذ  �سوء  	•
تق���ادم وت�سل���ب امل���اده ال�سفلتيه الرابط���ه املوجوده يف طبق���ة اخللطه من  	•

�سطح الطريق. 

انعكا����س الت�سقق���ات يف طبق���ات اخللط���ه ال�سفلتي���ه ال�سفلي���ه اإىل الطبقه  	•
العلوية.

املوا�سفات. عن  ال�سفلتيه  اخللطه  مكونات  يف  خلل  اأو  �سذوذ  وجود  	•

�-3 طريقة الصيانه:
وىل, يتم حق���ن هذه الت�سققات مبادة  اإذا كان���ت الت�سقق���ات يف مراحلها الأ 	•
ا�سفلتي���ة منا�سب���ة )RC250(اأو)R.S( م���ع ر�س رمل ناع���م )�سويلح( فوقها 

ودحلها مبدحلة كاو�سوك.

اإذا كان���ت الت�سقق���ات يف مراحله���ا املتقدم���ه واأدت اإىل ظهور احلفر, فيتم  	•
اإزالة املنطقه املت�سررة واإعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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التشققات العرضية
Transverse Cracking

10

الوصف:  1-10
ال�سفلتيه من ج�سم  ب�سكل عر�سي يف طبقة اخللطه  ت�سققات حتدث  هي 

الطريق وب�سكل عامودي على اجتاه حركة ال�سري. تبداأ هذه الت�سققات بالظهور 

الرئي�سي  ال�سبب  اأ�سفلها.ويعود  اإىل  ومتتد  ال�سفلتيه  الطبقه  �سطح  اأعلى  من 

حلدوث هذا العيب اىل تقلبات درجات احلراره اليوميه.

األسباب:  2-10
اليوميه. احلرارة  درجات  تقلبات  	•

التعبيد. اأثناء  العر�سيه  اللحامات  تنفيذ  �سوء  	•
تق���ادم وت�سل���ب امل���اده ال�سفلتيه الرابط���ه املوجوده يف طبق���ة اخللطه من  	•

�سطح الطريق. 

انعكا����س الت�سقق���ات العر�سيه يف طبق���ات اخللطه ال�سفلتي���ه ال�سفليه اإىل  	•
الطبقه العلوية.

املوا�سفات. عن  ال�سفلتيه  اخللطه  مكونات  يف  خلل  اأو  �سذوذ  وجود  	•

طريقة الصيانة:  3-10
الت�سققات مبادة  يتم حق���ن هذه  وىل,  الأ مراحلها  الت�سققات يف  كان���ت  اإذا  	•
ا�سفلتي���ة منا�سب���ة )RC250(اأو)R.S( م���ع ر�س رمل ناع���م )�سويلح( فوقها 

ودحلها مبدحلة كاو�سوك.

اإذا كان���ت الت�سقق���ات يف مراحله���ا املتقدم���ه واأدت اإىل ظهور احلفر, فيتم  	•
اإزالة املنطقه املت�سررة واإعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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الوصف:  1-11
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 

خطوط  متديد  مت  التي  الطريق  ج�سم  من  امل�ساحات  اىل  الرتقيعات,بال�سافة 

خدمات فيها ومت اعادة او�ساعها,والتي تعترب بحد ذاتها نوع من اأنواع العيوب 

بغ�س النظر عن طريقة ودقة تنفيذها كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )5(.

الترقيعات وترقيعات خطوط الخدمات
Patching & Utility Cut Patching

11

ال�سكل رقم )5(
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11-2 األسباب:
وج���ود مناط���ق مت�سررة من ج�سم الطريق والتي مت عمل ال�سيانة املنا�سبة  	•

لها.

او�ساعها. اعادة  مت  والتي  الطريق  ج�سم  يف  اخلدمات  مقاطع  وجود  	•

11-3 طريقة الصيانة:
القياده فتو�سع حتت  اثن���اء  توؤثر على م�ستوى الراحة  الرقع���ه ل  اذا كان���ت  	•

املراقبة.

اذا كان���ت الرقع���ه توؤث���ر على م�ست���وى الراحة اثن���اء القياده فيت���م اإزالتها  	•
واإعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.

اذا وجد يف ج�سم الطريق اكرث من رقعه وكانت متقاربه من بع�سها البع�س  	•
مم���ا يوؤدي اىل ع���دم جدوى �سيانتها بطريق���ة الرتقيعات,فيتم ك�سط واعادة 

تعبيد كامل م�ساحة الرتقيعات لرفع درجة كفاءة الطريق.
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اختالف مناسيب المناهل
Manholes levels

12

الوصف:  1-12
هو وجود انخفا�س اأو ارتفاع يف من�سوب غطاء منهل اخلدمات و/اأو املنطقه 

املحيطه به عن من�سوب �سطح اخللطه ال�سفلتيه املجاوره يف ج�سم الطريق.

األسباب:  2-12
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. 

اأو�ساع املنطقه املحيطه باملنهل وذلك ل�سعوبة  �س���وء امل�سنعيه اثناء اعادة  	•
دحل هذه املنطقه مما يوؤدي اىل عدم كفاية درجات الرك.

كرث من مره وعدم ك�سطه مما يوؤدي اىل �سرورة رفع  اعادة تعبيد ال�سارع لأ 	•
كرث من مره م�سكاًل نقطة �سعف يف اأج�سام هذه املناهل. اأغطية املناهل لأ

اإع���ادة تعبيد  اأغطي���ة املناهل بالطريق���ة املنا�سبه عند  ع���دم رف���ع من�سوب  	•
ال�سارع, مثل �سوء نوعية الب�سكوتات اخلر�سانية امل�ستخدمه اأو عددها.

املنهل.  غطاء  �سطح  على  املتكررة  املحوريه  احلمولت  	•
املنهل  ج�سم  اإن�ساء  يف  امل�سنعيه  �سوء  	•

اأو ان�سداد خط���وط اخلدمات املنفده لكميات مياه ال�سرف  ع���دم ا�ستيعاب  	•
ال�سحي املتدفقة فيها.
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طريقه الصيانة:  3-12
اأو ج�سم املنهل ب�س���كل هند�سي  ق����س املنطق���ه املت�س���ررة املحيطه بغط���اء  	•

منتظم.

تنظيف  يتم  وثم  املنهل  بج�سم  املحيطه  و  املت�سرره  املنطقه  من  املواد  اإزالة  	•
وت�سوية هذه املنطقه. 

Rings( املت�سررة  الدائريه اخلر�سانية )  اأو احللقات  الب�سكوتات  ا�ستب���دال  	•
املوج���وده حت���ت اطارغط���اء املنهل بب�سكوت���ات اأو حلق���ات دائري���ه خر�سانية 

بال�سم���اكات املنا�سبة ليكون من�سوب �سطح غط���اء املنهل مت�ساويًا مع من�سوب 

�سطح ال�سارع. 

اأو احللق���ات الدائريه اخلر�سانية بالباطون  الب�سكوتات  �س���ب املنطقه حول  	•
بن�سب���ة خلط )5:1( وبا�ستخدام مواد م�سرع���ه, اإىل من�سوب اقل من من�سوب 

�سطح ال�س���ارع ب)5( �سم, مع ا�ستخدام القده ل�سمان ا�ستوائية غطاء املنهل 

مع �سطح ال�سارع.

اإطار  للباطون اجلاف وعلى  النهائي  ال�سطح  ا�سفلتيه ل�سقه على  ر�س مادة  	•
احلفر. 

طار ودحله���ا جيدًا بحيث يكون  الإ ال�ساخنة داخل  ف���رد اخللطه ال�سفلتي���ه  	•
�سطحها النهائي م�ستويا ومنا�سبا مع �سطح الطريق املجاور للمنهل.

طار ب���ني اخللط���ه ال�سفلتيه القدمية  ر����س م���اده ا�سفلتيه عل���ى اأطراف الإ 	•
واجلديدة مع ر�س رمل ناعم )�سويلح( فوقها.
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نعومة سطح الطريق
Polished Aggregates

13
الوصف:  1-13

هي حدوث اإهرتاء يف �سطح حبات احل�سمة املوجوده على �سطح الطريق, 

نتيجة تكرار مرور اطارات املركبات واحتكاكها به, مما يوؤدي اإىل نعومة �سطح 

نزلقات.  مرالذي يوؤدي اإىل حدوث الإ الطريق وتقليل معامل الحتكاك له, الأ

األسباب:  2-13
الطريق. �سطح  على  املركبات  ملرور  امل�ستمروالكثيف  التكرار  	•

�سفلتية و�سذوذها عن  اإنتاج اخللطة الإ �سوء اختيار احل�سمة امل�ستخدمة يف  	•
املوا�سفات.

13-3 طريقة الصيانة:
مثل الطريق  ل�سطح  الحتكاك  معامل  لرفع  ختامي  وجه  طبقة  اإعطاء  	•

.)Seal Coat(اأو)Slurry Seal(

ال�ساخنة. �سفلتية  الإ باخللطة  تعبيدها  واإعادة  املت�سررة  الطبقة  بك�سط  اأو  	•
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التحّفر
Potholes

14

14-1 الوصف:
هو وجود حفر �سغرية يف �سطح الطريق نتيجة وجود عيب اأو اأكرث فيه مثل 

)الت�سققات باأنواعها, تطاير حبات احل�سمة, ...اإلخ(, ويزداد حجم هذه احلفر 

نتيجة لتجمع املياه فيها ومرور حركة ال�سري عليها.

14-2 األسباب:
متقدمة. وبدرجة  انواعها  مبختلف  الت�سققات  وجود  	•

الطريق. �سطح  من  احل�سمة  حبات  تطاير  	•
اخللطة. يف  الرابطه  �سفلتية  الإ املادة  ن�سبة  قلة  	•

اىل  يوؤدي  اأثناء اخللط مما  ال�سفلتيه  درجات احلراره يف اخلالطه  ارتفاع  	•
�سفلتية الرابطه يف اخللطه. اإحرتاق املادة الإ

اأو تع�سي�س  �سفلتية مثل قل���ة الدحل  اأثن���اء تنفيذ اخللطة الإ �س���وء امل�سنعية  	•
حبات احل�سمة يف اخللطه.

14-3 طريقة الصيانه:
الطبقات  اأو  الطبقة  واإزالة  ق�س  طريق  عن  العيب  هذا  �سيانه  يتم  	•

ال�سفلتيه املت�سررة واإعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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مقاطع سكة الحديد
Railroad Crossing

15

15-1 الوصف:
اأثناء  الراحة  عدم  اإىل  ي��وؤدي  الطريق  ج�سم  مع  احلديد  �سكة  تقاطع  اإن 

�سافة اإىل اأن وجود هذه التقاطعات يوؤدي اإىل  القيادة مل�ستخدمي الطريق, بالإ

الطريق  تهبيطات....الخ( يف ج�سم  اأخرى مثل )ت�سققات, حفر,  ظهور عيوب 

على جانبي �سكة احلديد.

15-2 األسباب:
الطريق. ج�سم  يف  احلديد  �سكة  تقاطع  ان�ساء  	•

15-3 طريقة الصيانه:
اإىل ظهور  يوؤدي  الطريق  ل�سكك احلديد مع ج�سم  لوجود تقاطعات  نتيجة 

عيوب على جانبي ال�سكة يف ج�سم الطريق. ولجراء ال�سيانه لهذه العيوب يلزم 

ما يلي:-

العيب. ودرجة  نوع  لتحديد  املوقع  على  الك�سف  	•
حتديده. مت  الذي  العيب  نوعية  على  بناًء  املنا�سبة  ال�سيانة  عملية  اإجراء  	•
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التخدد
Rutting

16

الوصف:  1-16
هو هبوطات يف ج�سم الطريق حتدث يف م�سار اطارات املركبات, مما يوؤدي 

توؤدي  اإزاحة جانبية يف اخللطه ال�سفلتيه وطبقات ال�سا�س, والتي  اإىل حدوث 

اإىل اإرتفاع �سطح اخللطه ال�سفلتيه على جانبي منطقة الهبوط كما هو مو�سح 

يف ال�سكل رقم )6(.

ال�سكل رقم )6(
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األسباب:  2-16
�سباب  يحدث هذا العيب نتيجة للحمولت املحورية العالية مرتبطة باأحد الأ

التالية:-

�سفلتية وم�سنعيتها: عيوب يف مكونات اخللطة الإ  .1

�سفلتية الرابطه يف اخللطة. •		زيادة ن�سبة املادة الإ  

•		زيادة ن�سبة املادة الناعمة املالئة )Filler( يف اخللطة ال�سفلتيه.  

•		قلة ن�سبة حبات احل�سمه ذات الزوايا يف اخللطة ال�سفلتيه.  

•		قلة ن�سبة الفراغات الهوائية يف اخللطة ال�سفلتيه.  

•		عدم كفاية الدحل لطبقة اخللطة ال�سفلتيه.  

عيوب يف البنية التحتية )طبقات التاأ�سي�س(:-  .2

•		عدم كفاية �سماكات طبقات الر�سف.  

•		�سعف مكونات طبقات الر�سف.  

•		عدم كفاية الدحل لطبقات الر�سف.  

16-3 طريقة الصيانة:
ينبغي الك�سف على املنطقة املت�سررة لتحديد م�ساحة العيب و�سبب حدوثه 

وطريقة �سيانته باإحدى الطرق التالية:

اإذا كان ال�سب���ب وج���ود عي���ب يف اخللط���ة ال�سفلتي���ة يتم اإزال���ة الطبقة اأو  	•
الطبقات املت�سررة واإعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.

�سا�س  التحتية, يتم معاجلة طبقات الأ البنية  ال�سبب وجود عيب يف  اإذا كان  	•
واإعادة تعبيدها بطريقة الرتقيعات.

اإذا كان���ت م�ساح���ة املنطقة املت�س���ررة كبرية ويف طبق���ة اخللطه ال�سفلتيه  	•
فق���ط, يت���م ت�سوية جانب���ي الهب���وط بوا�سطة الك�س���ط اأو بالطريق���ة املنا�سبة 

ح�سب درجة العيب, مع اإعطاء وجه خلطة جديد ل�سطح الطريق.
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االنبعاج والتموج
Shoving

1�

�1-1 الوصف:
هو اإزاحة طولية حتدث يف منطقة حمدده يف طبقة اخللطة ال�سفلتية من 

يكرث  والتي  واملنحنيات  التقاطعات  مناطق  يف  ع��ادًة  وحت��دث  الطريق,  �سطح 

زاحة م�سحوبة باإزاحة  فيها ا�ستخدام املكابح وت�سارع املركبات, وتكون هذه الإ

عامودية كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم )7(.

ال�سكل رقم )7(
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�1-2 األسباب:
�سباب  يحدث هذا العيب نتيجة للحمولت املحورية العالية مرتبطة باأحد الأ

التالية:

ال�سفلتية. اخللطة  ثبات  عدم  	•
ال�سالبة(. معامل  يف  )نق�س  ال�سفلتية  اخللطة  ت�سميم  يف  �سوء  	•

ال�سفلتية. اخللطة  طبقة  تنفيذ  اأثناء  امل�سنعية  �سوء  	•
ال�سفلتية. اخللطة  طبقة  حتت  الال�سقة  املادة  زيادة  	•

�سا�س. الأ لطبقات  الدحل  كفاية  عدم  	•
ا�ستخ���دام م���واد ذات ت���درج واح���د )Single Size( يف مقاطع اخلدمات يف  	•

طبقات التاأ�سي�س اأ�سفل طبقة اخللطة ال�سفلتية.

�1-3 طريقة الصيانة:
وطريقة  العيب  و�سبب  م�ساحة  لتحديد  املت�سررة  املنطقة  على  الك�سف 

ال�سيانة باأحدى الطرق التالية:

اإذا كان العي���ب موج���ودًا يف الطبقة ال�سطحي���ة للخلطة ال�سفلتية يتم اإزالة  	•
املنطقة املت�سررة وعمل ال�سيانة الالزمة بطريقة الرتقيعات.

واإعادة  �سا�س  الأ التاأ�سي����س يتم معاجلة طبق���ة  العي���ب يف طبق���ات  اإذا كان  	•
تعبيدها بطريقة الرتقيعات.
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الزحف
Slippage Cracking

18

الوصف:  1-18
اخللطة  �سطح  يف  حتدث  مدببة  نهايات  ذات  ال�سكل  هاللية  ت�سققات  هو 

باجتاه  ال�سفلية  الطبقة  عن  ال�سطحية  اخللطة  طبقة  انزلق  ب�سبب  ال�سفلتية, 

حركة ال�سري. ويحدث هذا العيب نتيجة حركة ال�سري املتكررة وخا�سة يف مناطق 

ا�ستعمال املكابح ومناطق التوقف والدوران واملناطق املنحدرة.

األسباب:  2-18
يحدث هذا العيب نتيجة تكرار حركة املرور الكثيفة للمركبات على �سطح 

�سباب التالية: الطريق مرتبطة باأحد الأ

ال�سفلتية. اخللطة  وثبات  قوة  �سعف  	•
نتيجة: ال�سفلتية  اخللطة  طبقات  بني  الرابطة  القوة  �سعف  	•

زيادة اأو نق�سان املادة ال�سفلتية الال�سقة.  .1  

نعومة �سطح الطبقة ال�سفلتية القدمية واملراد تنفيذ خلطة ا�سفلتية جديدة   .2  

فوقها و/اأو عدم تخ�سني ال�سطح القدمي تخ�سينًا جيدًا.

عدم تنظيف �سطح اخللط���ة ال�سفلتية املراد تنفيذ خلطة ا�سفلتية جديدة   .3  

فوقها تنظيفًا جيدًا مما يوؤدي اإىل وجود عازل بني الطبقات.

18-3 طريقة الصيانة:
يتم عمل ال�سيانة الالزمة للمنطقة املت�سررة وذلك كما يلي:

املت�سررة. املنطقة  يف  ال�سفلتية  اخللطة  طبقة  واإزالة  ق�س  	•
جيدًا. تنظيفًا  وتنظيفها  ال�سفلية  الطبقة  �سطح  تخ�سني  	•

الرتقيعات. بطريقة  املت�سررة  املنطقة  تعبيد  اإعادة  	•
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الوصف:  1-1�
على لطبقة اخللطة ال�سفلتية وطبقات الر�سف يف منطقة  هو اإزاحة اإىل الأ

حمددة من �سطح الطريق, م�سحوبًة بظهور ت�سققات.

األسباب:  2-1�
.)Expansive Soil(التاأ�سي�س طبقات  حتت  اإنتفاخية  تربة  وجود  	•

التاأ�سي�س. طبقات  حتت  النتفاخية  الرتبة  اإىل  املياه  ت�سرب  	•
فيها,  املياه  نتيجة حدوث اجنماد  النتفاخية  والرتبة  التاأ�سي�س  تاأثر طبقات  	•

على. مما يوؤدي اإىل زيادة حجمها م�سكلًة قوة �سغط اإىل الأ

�1-3 طريقة الصيانة:
يت���م اإزال���ة املنطقة املت�سررة مبا فيها طبق���ة التاأ�سي�س والرتبة النتفاخية,  	•
وا�ستبدال الرتبة النتفاخية مبواد خمتارة ودحلها جيدًا, و و�سع طبقة تاأ�سي�س 

جديدة ودحلها جيدًا واإعادة التعبيد بطريقة الرتقيعات.

املنا�سبة. بالطريقة  �سا�س  الأ طبقات  اإىل  املياه  و�سول  منع  	•

االنتفاخ
Swelling

1�
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20-1 الوصف:
هو تناثر وتطاير حبات احل�سمة وتاآكل املادة ال�سفلتية الرابطة من �سطح 

ولية,  اخللطة ال�سفلتية, مما يوؤدي اإىل خ�سونة يف �سطح الطريق يف مراحله الأ

وحتفر يف مراحله املتقدمة.

20-2 األسباب:
قل���ة ن�سب���ة املادة ال�سفلتية يف اخللطة مما يوؤدي اإىل �سعف يف قوة الربط  	•

بني مكونات اخللطة ال�سفلتية.

وجود غبار على حبات احل�سمة اأثناء اإنتاج اخللطة ال�سفلتية يف اخلالطة,  	•
مما ي�سبب وجود طبقة عازلة بني احل�سمة واملادة ال�سفلتية الرابطة.

ال�سفلتية. اخللطة  مكونات  يف  خ�سونة  وجود  	•
الفرد. عملية  اأثناء  ال�سفلتية  اخللطة  يف  تع�سي�س  وجود  	•

ال�سفلتية. اخللطة  تنفيذ  عملية  اأثناء  الدحل  كفاية  عدم  	•
الطريق. �سطح  على  واملحروقات  الزيوت  ان�سكاب  	•

اجلري���ان ال�سطحي للمياه على �سط���ح الطريق خا�سًة يف املناطق املنحدرة  	•
يف ظل غياب نظام جيد لت�سريف مياه اأمطار �سطح الطريق.

ي���وؤدي اإىل �سعف قوة املادة الرابطة بني مكونات  تق���ادم عمر اخللطة مما  	•
اخللطة ال�سفلتية.

التطاير والتعرية
Weathering & Raveling

20



83



84

20-3 طريقة الصيانة:
وم�ساحته  العيب  ح��دوث  �سبب  لتحديد  املت�سررة  املنطقة  على  الك�سف 

وحتديد طريقة ال�سيانة باإحدى الطرق التالية:

اإذا كان���ت املنطق���ة املت�سررة �سغرية امل�ساحة يت���م اإزالتها واإعادة تعبيدها  	•
بطريقة الرتقيعات.

اإذا كانت املنطقة املت�سررة كبرية امل�ساحة ويعود �سبب حدوثها اإىل اخللطة  	•
ال�سفلتية يتم ك�سطها )اأو اإزالتها( واإعادة تعبيدها.

اإذا كان �سب���ب العيب يع���ود اإىل عوامل التعرية وم�ساحته كبرية يتم اإعطاء  	•
وجه خلطة ا�سفلتية جديد ل�سطح الطريق.
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21-1 الوصف:
هو فقدان الربط بني حبات احل�سمه واملادة ال�سفلتيه الرابطة, ويبداأ من 

على  على, وعندما يبداأ الت�سلخ من الأ اأ�سفل طبقة اخللطه ال�سفلتيه وميتد اإىل الأ

نه  ن�سالخ لأ �سفل فانه يعترب تطاير وتعريه. ومن ال�سعب التعرف على الإ اإىل الأ

يبداأ من الطبقة ال�سفلية ويوؤدي اإىل ظهور عيوب اأخرى )مثل التخدد والتدرج 

لبيه من  اأخذ عينه  العيب يجب  وللتاأكد من وجود هذا  باأنواعها(.  والت�سققات 

�سطح الطريق وفح�س اأ�سفل العينة.

21-2 األسباب:
احل�سمة. حبات  ل�سطح  الكيميائية  اخلوا�س  يف  �سعف  	•

وذلك: الطريق  ل�سطح  ال�سفلتية  اخللطة  طبقات  اأو  طبقة  يف  املاء  وجود  	•
1.  ب�سبب وجود نفاذية عالية يف اخللطة ال�سفلتية و/اأو.  

مطار يف الطريق. 2.  لعدم وجود نظام لت�سريف مياه الأ  

21-3 طريقة الصيانة:
اإذا كان �سب���ب العي���ب ع���دم وجود �سبك���ة ت�سريف مياه اأمط���ار يتم اإن�ساء  	•
مط���ار ويتم بعدها اإزال���ة الطبقة املت�س���ررة واإعادة  نظ���ام لت�سري���ف مياه الأ

تعبيدها بطريقة الرتقيعات.

الكيميائي���ة للح�سم���ة و/اأو ب�سبب  ال�سب���ب ه���و �سع���ف اخلوا����س  اإذا كان  	•
النفاذي���ة العالي���ة للخلط���ة ال�سفلتي���ة فيتم اإزال���ة املنطقة املت�س���ررة واإعادة 

تعبيدها بطريقة الرتقيعات.

االنسالخ
Stripping

21
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22-1 الوصف:
يحدث هذا العيب عندما تت�سرب املياه من اأ�سفل طبقة اخللطة ال�سفلتية 

�سفلت الذي يتميز بنفاذية  على من خالل الت�سققات اأو من خالل �سطح الإ اإىل الأ

عالية. ويوؤدي وجود هذا العيب اإىل تقليل معامل الحتكاك ل�سطح الطريق.

22-2 األسباب:
اجلوفية. املياه  من�سوب  ارتفاع  	•

�سا�س. الأ طبقة  حتت  الطريق  جانبي  من  مطار  الأ مياه  ت�سرب  	•
ي���وؤدي اإىل زيادة خا�سي���ة النفاذي���ة يف اخللطة  ع���دم كفاي���ة الدحل مم���ا  	•

ال�سفلتية.

املنفذة. اخللطة  يف  عالية  هوائية  فراغات  وجود  	•
التحتية. اخلدمات  �سبكات  يف  تلف  وجود  نتيجة  املياه  ت�سرب  	•

22-3 طريقة الصيانة:
باأحدى  ال�سيانة  وطريقة  ال�سبب  لتحديد  املت�سررة  املناطق  على  الك�سف 

الطرق التالية:

اأو ب�سبب املياه  ن���اجت ع���ن ارتفاع من�سوب املي���اه اجلوفي���ة  اإذا كان ال�سب���ب  	•
ال�سطحية, يتم اإن�ساء نظام لت�سريف املياه بالطريقة املنا�سبة.

اإذا كان ال�سب���ب ناجت عن ت�س���رب املياه من �سبكات اخلدمات التحتية, يتم  	•
اإ�س���الح ه���ذه ال�سبكات ومن ثم اإزال���ة الطبقة اأو الطبق���ات املت�سررة واإعادة 

تعبيدها بطريقة الرتقيعات.

تدميع المياه
Water Bleeding
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الطريقة النموذجية 

إلصالح العيوب:

• الترقيعات 

• حقن التشققات
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قم���اع واحلواجز  اإغ���الق املنطق���ة امل���راد اإ�سالحه���ا وذل���ك با�ستعم���ال الأ  .1

وال�سواخ����س املنا�سب���ة التي تدل على وج���ود موقع عمل كم���ا هو مو�سح يف 

ال�س���كل رقم)8( مع عم���ل التحويالت املروري���ة املنا�سبة ل�سم���ان ان�سيابية 

املرور وللحفاظ على ال�سالمة العامة.

حتدي���د املنطقة املت�سررة وذل���ك بعمل اإطار حولها ب�س���كل هند�سي منتظم   .2

اأقرب اإىل امل�ستطيل اأو املربع ح�سب م�ساحة اخلراب.

ق�س املنطقة املحددة �سابقًا بالطريقة املنا�سبة ب�سكل عامودي.  .3

�سا�س ودحلها  طار مع مراعاة تنظيف طبقة الأ �سفلت داخل الإ اإزالة طبقة الإ  .4

جيدًا يف حال عدم ت�سرر الطبقات ال�سفلية.

معاينة الطبقات ال�سفلية واإزالة الطبقة اأو الطبقات املت�سررة منها للو�سول   .5

اإىل طبقة تاأ�سي�س منا�سبة.

�سا����س التي مت اإزالتها  و�س���ع م���واد خمتارة خملوطة باملاء ب���دًل من مواد الأ  .6

ودحلها جيدًا على طبقات.

و�س���ع مواد فر�سيات خملوطة بامل���اء ودحلها جيدًا على طبقات للو�سول اإىل   .7

املن�سوب املراد و�سع خلطة اإ�سفلتية فوقه.

طار وعلى حوافه. ر�س مادة اإ�سفلتية ل�سقة داخل الإ  .8

طار ودحلها جي���دًا بحيث يكون  ف���رد اخللط���ة ال�سفلتية ال�ساخنة داخ���ل الإ  .9

�سطحها النهائي م�ستويًا ومن�سوبها م�ساويًا ل�سطح الطريق املجاور.

الترقيعات 1

الطريقة النموذجية إلصالح العيوب:
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�سفلتية  طار ب���ني اخللطة الإ ر����س مادة اإ�سفلتية ل�سق���ة على طول حواف الإ  .10

القدمية واجلديدة مع و�سع رمل ناعم )�سويلح( فوقها ملنع ت�سرب املياه اإىل 

داخل الرقعة.

نقا�س وتنظيف املوقع. رفع الأ  .11

قم���اع املرورية من املوق���ع بعد ان ي���ربد �سطح اخللطه  اإزال���ة احلواج���ز والأ  .12

ال�سفلتي���ه ليكون جاهزا ملرور املركبات عليه, م���ع مراعاة �سروط ال�سالمة 

زالة. العامة اأثناء الإ

ال�سكل رقم )8(
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قماع واحلواجز وال�سواخ�س  اإغالق املنطقة املراد حقنها وذلك با�ستعمال الأ  .1

املنا�سبة الت���ي تدل على وجود موقع عمل كما هو مو�سح يف ال�سكل رقم)8( 

مع عمل التحويالت املرورية املنا�سبة ل�سمان ان�سيابية املرور وللحفاظ على 

ال�سالمة العامة.

تربة بوا�سطة الهواء امل�سغوط  تنظيف الت�سققات تنظيفًا جيدًا من الغبار والأ  .2

اأو بوا�سطة املكان�س اليدوية.

ملىء الت�سققات مبادة اإ�سفلتية ل�سقة مثل )R.C250(اأو)R.S( اأو اأية مادة   .3

اأخرى منا�سبة مللئ الت�سققات, بوا�سطة اآلة اأو اإبريق حقن.

داة  اإزال���ة امل���ادة ال�سفلتي���ة املوجودة عل���ى جوان���ب الت�سققات بوا�سط���ة الأ  .4

املنا�سبة.

ر����س رم���ل ناع���م )�سويلح( ف���وق امل���ادة ال�سفلتي���ة التي مت حقنه���ا داخل   .5

الت�سققات.

دحل املنطقة التي مت حقنها بوا�سطة مدحلة كاو�سوك.  .6

7.  تنظيف املوقع.

قماع املروري���ة من املوقع, مع مراع���اة �سروط ال�سالمة  اإزال���ة احلواجز والأ  .8

زالة. العامة اأثناء الإ

حقن التشققات 2
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طريقة حقن الت�سققات



اآلليات والمعدات والعدد 

المستخدمة في أعمال الصيانة:

• اآلليات والمعدات

• العدد اليدوية

• أدوات السالمة العامة
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طن.  )2.5( رجاج  حديد  مدحلة  	•
طن.  )2.5( رجاج  حديد  كاو�سوك+  مدحلة  	•

رجاج. يدوية  حديد  مدحلة  	•
)كمربي�سر(. هواء  �ساغطة  	•

لودر. 	•
قالب. 	•

اآليات. ناقلة  	•
اأ�سفلت. ق�س  من�سار  	•

اأ�سفلت. كا�سطة  	•
اأ�سفلت. غالية  	•

رجاج. مطب  	•
حقن.  اآلة  	•

�سغرية. اأ�سفلت  فرادة  	•

اآلليات والمعدات 1

اآلليات والمعدات والعدد المستخدمة 
في أعمال الصيانة:
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فاأ�س. 	•
كريك. 	•

يدوية. عرباية  	•
اأ�سفلت. حقن  اإبريق  	•

اأ�سفلت. م�سط  	•

يدوية. مكن�سة  	•
)3م(. بطول  اأملنيوم  قّدة  	•

العدد اليدوية 2

ليلية. )فل�سرات(  وّما�سات  	•
بال�ستيكية. اأقماع  	•

وحديدية(. )مائية  حواجز  	•
...الخ(. ميينك,  عمل,حتويلة,األزم  )منطقة  مرورية  �سواخ�س  	•

وف�سفورية. واقية  األب�سة  	•
�سالمة. واأحذية  كفوف  	•

أدوات السالمة العامة 3
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ليات واملعدات والعدد امل�ستخدمة يف اأعمال ال�سيانة الآ
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• 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 الكربى,)  عمان  اأمانة  الطرق,  �سيانة  دليل  	•

مّت بحمد اهلل

المراجع...


