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واذا ما ازددت ماال زادني ماآل بفقري
واذا ما ازددت علمآ زادنً علمآ بجهلً
واذا ما ازددت همآ بحالً زادنً هما بعملً
واذا ما ازددت بالبالء صبرآ زادنً اٌمانآ بصبري
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المقدمه

تعرف الطرق على انها هً عبارة عن ممرات (منشؤت هندسٌة) فوق االرض لمرور العربات والمشاة والحٌوانات ونقل
البضائع من مكان الى اخر وقد تطورت الطرق من الممرات الترابٌة والطراق الحجرٌة الى الطرق الخرسانبة متعددة
الحارات والطرق المعبده االسللتٌة مم تطورت الطرق بتطور اعمال نقل الذذاء والسلع من امكنة الى اخر فههرت طرق
الحٌوانات اذ استخدمت الجمال واللٌلة كوسائل نقل ومع اكتشاف العجالت والعربات بدأ التلكٌرفً انشاء الطرق وأول من
استخدم العربات قدماء المصرٌٌن ومن اوائل الطرق التً انشئت طرٌق كان ٌربط النٌل باالهرامات عام  0111قبل المٌالد
وكان البابلٌون اول من استعمل االسللت مادة من مواد االنشاء على الطرق المقدسة ،كما استخدمت الطرق المحسنة فً بالد
مابٌن النهرٌن عام  0111قبل المٌالد وربطت اٌطالٌا بالدانمرك عام  7111قبل المٌالد وفٌما بٌن عامً  011-0011قبل
المٌالد انشئت اربع طرق للتجارة عرفت بالطرق العنبرٌة وفً عام  011قبل المٌالد انشئت طرٌق الحرٌر الصٌنً ومن اهم
الطرق التً بناها الرومان طرٌق أبٌن وٌعتبر الطرٌق الرئٌسً للٌونان وتطور انشاء الطرق فً المكسٌك وامرٌكا الجنوبٌة
واسبانٌا فً القرنٌن الخامس عشر والسادس عشر وامتدت الطرق من المكسٌك الى كالٌلورنٌا وفً القرن المامن عشر حدث
تقدم مهم فً تكنولوجٌا الطرق حٌث قدم مهندسون وسائل كمٌرة محسنة النشاء الطرق وبنائها وصٌانتها وكان منهم
المهندس( جون مكدام ) الذي قدم طرٌقه مكدام .
وذلك باستخدام الحجارة المكسرة المخلوطة مٌكانٌكٌا والمرصوصة بان ٌتم رش المواد البٌتومٌنٌة على سطح االحجار لربط
الحصوٌات ببعضها البعض وبعد الحرب العالمٌة االولى ( )0001-0001ادت زٌادة استخدام السٌارات بسرعات عالٌة
وحموالت مقٌلة الى الحاجة لوجود طرق افضل وتم انشاء الطرق السرٌعة وتطوٌرها فً الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة ،
والسٌما فً عهد رئاسة روزفلت وفً نهاٌه الحرب العالمٌه المانٌه ( )0012-0000زاد الطلب على انشاء الطرق السرٌعة
باربع حارات مرور او ست حارات مرور وتابع مهندسو الطرق ابحامهم لتصمٌم الطرق الحدٌمة المتٌنة واالقتصادٌة االكمر
ربحا وامانا اخذٌن فً الحسبان العوامل المإمرة على تطور النقل الطرفً والعوامل المإمرة على شبكة الطرق ،
والتكنولوجٌا بصلة عامة هً الوسائل الدٌنامكٌة المتطورة لتحقٌق االهداف والذاٌات سواء كان ذلك باالت وادوات بسٌطة
او متطوره اومجموعة من المناهج او الوصلات التً ٌلترض فٌها القدرة على حل مشكالت صٌانة الطرق المعقدة ورفع
الصٌانة الشاملة برفع كلاءة مهندسً الصٌانه ولذلك فانها تهتم بالتدرٌب مستو التقنٌة الهندسٌة للطرق حٌث ٌهتم
بالتخصص لمهندسً الصٌانة بحٌث ٌكون لدٌهم االمكانٌات التً تإهلهم من تشخٌص العٌوب الخاصة بالطرق وتهدف
تكنولوجٌا صٌانة الطرق الى قٌام مهندس الصٌانة بدور اكبر من مجرد اسلوب تطوٌر العمال صٌانة الطرق والتذلب على
المشاكل البسٌطة وتحقٌق االستخدام االممل للموارد المحدودة المتاحة العمال الصٌانة وخلض تكالٌف الصٌانه من خالل
اعمال الصٌانة المناسبة وفً الوقت المناسب وتعتبر برامج الصٌانة الخطوة الهامه والضرورٌة بعد انشاء الطرٌق
للمحافهةعلى هذا الطرٌق وٌتم ذلك من خالل تؤمٌن عملٌات مرور امنة ومرٌحة وقبل تنلٌذها البد من اجراء تقوٌم شامل
للطرٌق لمعرفة العٌوب الموجودة فٌه واسباب هذة العٌوب من اجل تحدٌد افضل الوسائل للصٌانه الممكنه،
ووجود ممل هذا البحث (عٌوب الرصلات االسللتٌة) ٌسهل عملٌات التشخٌص الصحٌح لحالة الرصف باالسلوب المنهجً
وٌعتبر الحد االدنى للمحافهة على شبكات الطرق وتوهٌف مصصات صٌانتها بالشكل الصحٌح والبد من الزٌارات المٌدانٌه
وجمع بٌانات العٌوب واخذ العٌنات التالله وتحلٌل هذة العٌنات الستنتاج منها البٌانات والهدف من هذا البحث هو اعداد
تقرٌر ٌصف عٌوب الرصف االكمر انتشارا والموجودة فً شبكة الطرق العامة واٌجاد االسباب المحتمله لهذه العٌوب
واقتراح المناهج العملٌه اللعالة والمناسبة لمعالجتها  ،وٌعتبر هذا البحث اعد لمهندسً الصٌانه واللنٌٌن للتعرف على
عٌوب الرصف باللحص البصري واستخدام التكنولوجٌا فً كٌلٌة اجراء اعمال صٌانة الطرق  ،،،،،ومن هللا التوفٌق
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-0الشقوق

التمساحٌة اوشقوق الكلل Alligator/ fatigue cracking

الوصف
الشقوق التمساحٌة او شقوق الكلل عبارة عن شقوق متداخلة متوالٌة حدمت نتٌجة انهٌار الكلل للخرسانه
االسللتٌة تحت تؤمٌر االحمال المتكررة  ،تبدأ هذة الشقوق تحت سطح االسللت حٌث اجهاد وانلعال الشد عالً
تحت االطار مم تنتشر الى السطح فً شكل شقوق طولٌة متوازٌة ،ونتٌجة تؤمٌر احمال الحركة المتكررة تبدأ هذة
التشققات فً التواصل فً كل االتجاهات وفً شكل زواٌا حادة مكونة شكال ٌشبه جلد التمساح ومن هنا جاءت
تسمٌتها بالشقوق التمساحٌة ,تحدث هذة الشقوق دائما فً المواقع التً تكون فٌها احمال الحركة المتكررة
وخاصة فً مسارات االطارات.

مستوٌات الشدة
ا -مستو الشدة المنخلض-:هو المستو اذي تكون فٌه الشقوق طولٌة شعرٌة وموازٌة لبعضها البعض مع
تداخالت صذٌرة كما تكون قلٌلة العرض والعدد .

ب -مستو الشدة المتوسط  -:هو المستو الذي تكون فٌه الشقوق على شكل شبكة من الشقوق المتقاطعة بدأ
عرضها فً الزٌادة ولكن مازال ضمن الجزء السطحً للطبقة .
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ج -مستو الشدة العالً -:هو المستو الذي تكون فٌة الشقوق كمٌرة وعمٌقه وعرٌضه ومتداخله مع بعضها
البعض بحٌث تصبح طبقة الرصف منقسمه الى اجزاء منلصله قابلة للحركة عندما تتعرض لحركة المرور.

طرٌقة القٌاس
ٌتم قٌاس مستوٌات الشدة بحساب المساحة المتؤمرة بالشقوق بالمتر المربع  ,فممال اذا كان شق واحد فمساحتة
هً طوله بعرض واحد متر  ,كما ٌتم تحدٌد كل مستو شدة لوحده  .اما اذا كان هناك منطقة تتداخل فٌها
مستوٌات الشدة المالمة فٌتم اختٌار مستو الشدة االكمر كمافة وتقاس كمافة العٌب بقسمة المساحة المتامره به
على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبا بمائة

االسباب المحتملة
تتضمن االسباب المتوقع للشقوق التمساحٌة سبب او اكثر من االسباب التالٌة-:
.1تلف طبقة الخرسانه االسفلتٌة نتٌجة لتلف الطبقة السفلٌة سبب االحمال المرورٌة المتكررة.
.2عدم ثبات حالة طبقة االساس االسفلتً او طبقة تحت االساس بسبب هبوط زائد السطح.
.3ضعف طبقة االساس الحجري مما جعلها غٌر قادرة على الهبوط الزائد الناتج من االحمال المرورٌة.
.4تقادم المواد االسفلتٌة بفعل الزمن.
.5عدم كفاٌة سماكة طبقات الرصف.
.6ضعف تصرٌف فً طبقتً القاعدة وتحت االساس .
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طرق المعالجه المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانة المقترحة للشقوق التمساحٌة حسب الشدة والكمافة  ,وتوجد تعرٌلات لهذه
االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانة المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه
.
االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها

الشقوق التمساحٌة او شقوق الكلل
Alligator/ Fatigue Cracking
الكمافة

منخلضة

الشدة

متوسطة
مابٌن % 52-11

اقل من %12
التلعل شٌئا

منخلضة
Do Nothing
متوسطة

Deep Patching
عالٌة

Deep Patching

التلعل شٌئا
Do Nothing

ترقٌع عمٌق
Deep Patching

ترقٌع عمٌق

اكثر من %52

مالط اسللتً
Slurry Seal

ترقٌع عمٌق

عالٌة

ترقٌع عمٌق
Deep Patching

ترقٌع عمٌق
Deep Patching
اعادة انشاء
Reconstruction

(*) فً حالة تبٌن ان سبب الشقوق التمساحٌة هو ارتلاع منسوب المٌاه تحت السطحٌة (الجوفٌة) فانه ٌجب
اصال ح الطبقات الترابٌة (االساس وما تحت االساس) كما ٌجب عمل تصرٌف جٌد للمٌاه حتى التصل الى طبقات
الرصف حسب البند الخاص بذلك فً مواصلات الصٌانه .
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-2الشقوق الشبكٌة Block cracking
الوصف
الشقوق الشبكٌة هً شقوق متداخلة تقسم الطبقة الى قطع مربعه بابعاد حوالً  32*32سم الى 3*3
متر  .وتختلف الشقوق الشبكٌة عن الشقوق التمساحٌة بأن االخٌرة تكون بشكل قطع صغٌرة وبعدة
اضالع وزواٌا حادة وتوجدفً مسارات االطارات  ,بٌنما توجد الشقوق الشبكٌة فً كل مكان على
سطح الرصف  .وتكثر الشقوق الشبكٌة فً الطرق والشوارع ات االحجام المرورٌة المتدنٌة وفً
ساحات مواقف السٌارات .

مستوٌات الشدة
منخفضة الشدة -:ولتصنٌف المستوى للشقوق الشبكٌة ٌجب توفر احدى الحالتٌن
-1الشقوق غٌر المملوءة بعرض اقل من ( 12سم)
-2الشقوق المملوءة بمواد عازلة بأي عرض كانت فً حالة مقبولة .
متوسطة الشدة -:ولتصنٌف الشقوق الشبكٌة متوسطة الشدة ٌجب توفر احدى الحاالت التالٌة
ٌ-1تراوح عرض الشقوق اكثر من  12ملم واقل من  75ملم .
-2تكون الشقوق بعرض اقل ٌساوي  75ملم ومحاطة بشقوق عشوائٌة خفٌفة .
-3شقوق ملٌئة بأي عرض ومحاطة بشقوق عشوائٌة خفٌفة .
عالٌة الشدة  -:من اجل تصنٌف الشدة العالٌة للشقوق الشبكٌة ٌجب ان توجد احدى الحاالت التالٌة .
-1اي شقوق ملٌئة او غٌر ملٌئة محاطة بشقوق عشوائٌة عالٌة او متوسطة الشدة .
-2عرض الشقوق غٌر المملوءة اكبر من  75ملم .
 -3شقوق بعرض حوالً  122ملم ومحاطة بشقوق شدٌدة ومكسرة .

طرٌقة القٌاس
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تقاس الشقوق الشبكٌة بالمتر المربع للمنطقة المتأثرة ولجمٌع مستوٌات الشدة .وتقاس كثافة العٌب
بقسمة المساحة المتأثرة به على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبا بمائه .
االسباب المحتملة
تعتبر الشقوق الشبكٌة من العٌوب الوظٌفٌة واالنشائٌة والسبب االساس لهذة الشقوق هو االنكماش الحراري
للمواد االسفلتٌة الرابطة نتٌجة لالنفعال واالجهاد الدوري  ,كما ٌشٌر ظهور هذه الشقوق الى تصلب االسفلت
بدرجة كبٌرة .غٌر ان الشقوق الشبكٌة من العٌوب غٌر المتعلقة باالحمال بالرغم من زٌادة مستوى شدتها
نتٌجة لتأثٌر االحمال  ,كما ان الخرسانه االسفلتٌة الضعٌفة تعجل بداٌة ظهور هذه الشقوق.
طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة للشقوق الشبكٌة حسب الشدة والكثافة  ,بٌنما توجد
تعرٌفات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات مواصفات
الصٌانة لمعرفة تفاصٌل هذه االسالٌب وكٌفٌة تنفٌذها .

الشقوق الشبكٌة
Block cracking
الكمافة
الشدة

متوسطة

منخلضة
اقل من %12

منخلضة

مابٌن % 52-11
التلعل شٌئا

Do Nothing
متوسطة

Crack sealing
عالٌة

تعبئة الشقوق

مالط اسللتً

Slurry seal

التلعل شٌئا
Do Nothing

Crack sealing

مالط اسللتً

اكثر من %52

التلعل شٌئا
Do Nothing

تعبئة الشقوق

عالٌة

Slurry seal

مالط اسللتً
Slurry seal
طبقة اسللتٌة رقٌقة
Thin overlay

(*)ٌجب ملء الشقوق قبل تنلٌذ المالط االسللتً او الطبقة الرقٌقة .
-0الشقوق الطولٌة والعرضٌةLongitudinal and Transverse Cracks -
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الوصف

الشقوق الطولٌة هً شقوق تمتد موازٌة لمحور الطرٌق  .اما الشقوق العرضٌة فهً تمتد بعرض
الرصف تقرٌبا متعامدة مع محور الطرٌق  ,تعتبر هذة الشقوق عٌوب انشائٌة (ضعف طبقة
الرصف) وعٌوب وهٌلٌة (خشونة سطح الرصف) لذلك فهً من العٌوب التً التتعلق باالحمال
المرورٌة  ,ولكن االحمال والرطوبة تعجل بتدهور هذة الشقوق.

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلضٌ -:تضمن احد الحاالت التالٌة :
-0شقوق غٌر ملٌئة بعرض اقل من  01ملم .
-7شقوق بؤي عرض تحوي مالىء الشقوق بحالة جٌدة .

مستو الشدة المتوسط  -:وٌشمل الحاالت التالٌة:
-0شقوق غٌر مملوءة بعرض ٌترواح بٌن  22-01ملم .
-7شقوق غٌر مملوءة بعرض اقل من  22ملم محاطة بشقوق مانونٌة رقٌقة .
-0شقوق مملوءة بؤي عرض ومحاطة بشقوق مانوٌة رقٌقة .
مستو الشدة العالً ٌ -:تضمن هذا المستو احد الحاالت التالٌة :
-0شقوق ملئة محاطة بشقوق متوسطة او عالٌة الشدة .
-7شقوق غٌر ملٌئة اكبر من  22ملم .
-0شقوق بؤي عرض تقرٌبا  011ملم ومحاطة بشقوق مكسرة
.
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طرٌقة القٌاس
تقاس الشقوق الطولٌة والعرضٌة بحساب المساحة المتؤمرة بالمتر المربع وٌسجل كل مستو من
مستوٌات الشدة منلصال عن االخر فً المقطع الواحد  .فممال اذا كان شق واحد فمساحته هً
طول الشق وبعرض متر واحد  .وتحسب كمافة العٌب بقسمة المساحة المتامرة به على المساحة
الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبا بمائه .
االسباب المحتملة
-0عدم جوده تنلٌذ فواصل المسار (فً حالة الشقوق الطولٌة ) .
-7انكماش سطح الخرسانه االسللتٌة نتٌجة النخلاض درجة الحرارة او تصلب االسللت .
-0الشقوق االنعكاسٌة الناتجة عن الشقوق السللٌة تحت الطبقة السطحٌة ممل شقوق البالطات
الخرسانٌة االسمنتٌة (لكن التتضمن فواصل البالطات الخرسانٌة ) .
طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة للشقوق الطولٌة والعرضٌة حسب الشدة والكمافة ,
وتوجد تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات
مواصلات الصٌانة لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها

الشقوق الطولٌة والعرضٌة
Longitudinal and Transverse Cracks
الكمافة
الشدة

منخلضة
اقل من %12

متوسطة
مابٌن % 52-11

عالٌة
اكثر من %52

منخلضة

التلعل شٌئؤ

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

متوسطة

تعبئة الشقوق

تعبئة الشقوق

تعبئة الشقوق

عالٌة

مالط اسللتً

مالط اسللتً

طبقة اسللتٌة
رقٌقة
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-1الرقع

Patching

الوصف
ٌتضمن هذا النوع من العٌوب انهٌار مواقع صٌانة واصالح طبقات الرصف الموجودة  .وفً
الحقٌقة ٌعتبر الترقٌع عٌبا بحد ذاته حتى لو كان اداإه جٌدا  ,وبشكل عام تتعلق خشونه سطح
الرصف بهذا العٌب .
مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلضة-:هو المستو الذي ٌإمر بشكل بسٌط على مستو جودة القٌادة وٌكون
فٌة الترقٌع بحالة جٌدة .
مستو الشدة المتوسط -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل متوسط على مستو جودة القٌادة
وٌكون فٌه الترقٌع متدهورا تدهورا متوسطا .
مستو الشدة العالً -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل شدٌد على مستو جودة القٌادة وٌكون فٌه
الترقٌع متدهورا بشكل كبٌر وٌحتاج الى صٌانه فورٌه .
طرٌقة القٌاس
ٌقاس الترقٌع بالمتر المربع للمنطقة المتامرة لجمٌع مستوٌات الشدة  .واذا كان هناك مستوٌات
شدة مختللة فً الترقٌع الواحد فٌجب قٌاس كل مستو شدة على حده .اما اذا كان ٌوجد عٌوب
اخر مع الترقٌع فال ٌتم تسجٌل هذه العٌوب كعٌوب منلصله  ,وتجدر االشاره انه فً حاله ازالة
مساحة كبٌرة من طبقة الرصف واستبدالها بترقٌع وخاصة فً التقاطعات فهذا الٌعتبر ترقٌعا .
وتحسب الكمافة بقسمة المساحة المتؤمرة على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح .

االسباب المحتملة
تتضمن االسباب المحتملة لعٌب الترقٌع االحمال المرورٌة  ,عدم ضبط جودة المواد او سوء تنلٌذ
اعاده الردم وسوء تشذٌل االسللت .
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طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة للرقع حسب الشدة والكمافة  .بٌنما توجد تعرٌلات
هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات مواصلات الصٌانه
لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها

الرقع
Block cracking
الكمافة
الشدة

متوسطة

منخلضة
اقل من %01

منخلضة

متوسطة

عالٌة

مابٌن % 21-00

عالٌة
اكمر من %21

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

Do Nothing

Do Nothing

Do Nothing

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

Surface Patching

Surface Patching

Surface Patching

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

DEEP Patching

DEEP Patching

DEEP Patching
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-2الحلر Potholes
الوصف
تكون الحلر عادة بشكل حوض قطره حوالً  221ملم ,كما ٌكون لها اوجه راسٌة باقرب من
اعلى الحلرة  .وهً تحدث على سطح الطرٌق وتختلف فً العمق واالتساع  ,فؤذا حدمت الحلر
بسب الشقوق التمساحٌة عالٌة الشدة فٌجب تعرٌلها ولٌس تطاٌر.

مستوٌات الشدة
ٌوضح الجدول التالً مستوٌات الشدة للحلر التً قطرها اقل من  221ملم

اقصى عمق(ملم)

متوسط القطر (ملم)
711-011

121-710

321-120

72-00

منخلض

منخلض

متوسط

21-73

منخلض

متوسط

عالً

اكمر من 21

متوسط

متوسط

عالً
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طرٌقة القٌاس
اذا كان الحلر اكمر من  221ملم فٌتم قٌاس المساحة بالمتر المربع مم تقسم على ½ متر مربع
الٌجاد عدد الحلر المكافىء  ,اما اذا كان عمق الحلر اقل من  72ملم فتعتبر متوسطة الشدة.
وعالٌة الشدة فً حالة عمقها اكمر من  72ملم .
االسباب المحتملة
-0تكسر سطح طبة الرصف نتٌجة للشقوق التمساحٌة .
-7التلتت الموضعً لسطح طبقة الرصف .
-0وجود الرطوبة وفعل الحركة ٌعجل من نشوء الحلر
طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانة المقترحة للحلر حسب الشدة والكمافة  ,بٌنما توجد تعرٌلات
هذة االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات مواصلات الصٌانه
لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .

الحلر
Potholes
الكمافة
الشدة

متوسطة

منخلضة
اقل من %01

منخلضة

متوسطة

عالٌة

مابٌن % 21-00

عالٌة
اكمر من %21

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

Surface Patching

Surface Patching

Surface Patching

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

Surface Patching

Surface Patching

Surface Patching

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

DEEP Patching

DEEP Patching

DEEP Patching

 -3الهبوطات DEPRESSION
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الوصف
الهبوط هو انخلاض قلٌل فً منطة من سطح الرصف  .وفً معهم االحٌان تالحه الهبوطات
الخلٌلة بعد هطول االمطار ,كما تالحه فً مواقع وجود بقع الزٌوت المتساقطة من المركبات ,
وتعتبر الهبوطات من العٌوب الوهٌلٌة .
مستوٌات الشدة

مستو الشدة المنخلضٌ -:الحه هذا المستو للهبوطات فً مناطق البع  .ولها تؤمٌر خلٌف
على مستو جودة القٌادة ومن الممكن ان تسب ارتلاعات وانخلهات للسٌارة فً السرعات
العالٌة .وٌتراوح اقصى عمق للهبوطات بٌن  72-00ملم فً حالة الشدة المنخلضة .

مستو الشدة المتوسط ٌ -:الحه هذا العٌب بسهوله عند هذا المستو وتإمر بدرجة متوسطة
على مستو جودة القٌادة حٌث تسبب الهبوطات ارتلاع وانخلاض للسٌارة عند السرعات العالٌة
ٌتراوح عمق هذا المستو من الشدة بٌن  21-72ملم .

مستو الشدة العالً ٌ -:مكن مالحهة هذا المستو من الشدة للهبوطات بسهوله وهو ٌإمر
بشدة علىمستو جودة القٌادة مسبا اهتزازات واضحة للسٌارة عند السرعات العالٌة  .واكبر
عمق للهبوط ٌكون اكمر من  21ملم .

طرٌقة القٌاس
ٌقاس الهبوط بتحدٌد المساحة المتؤمرة بالمتر المربع من المساحة لكل مستو شدة عا حدة .
وتحسب كمافة العٌب بقسمة المساحة المتؤمرة به عل المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبا
بمائه .

االسباب المحتملة
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ٌمكن تلخٌص االسباب المحتملة للهبوطات بالنقاط التالٌة -:
-0تحدث الهبوطات نتٌجة لهبوط طبات االساس الترابً او ٌنشؤ امناء االنشاء .
-7بسبب هبوط االساس الترابً نتٌجة لالحمال الزائدة التً تضذط االساس فتهمشة او بسبب
الهبوط اللوري الذي ٌحدث امناء التنلٌذ نسبه للحركة العلٌا عل الطبقات الدنٌا  .كما ان عدم كلاٌة
الدمك لردمٌات الدفان وعدم مقدرة طبقة القاعدة على تحمل االحمال من اسباب الهبوطات .
 -0االحمال المرورٌة ,الحرارة ,المواد وعٌوب التنلٌذ كلها عوامل تسهم فً نشوء الهبوطات
وتعجل فً انتشارها.

طرق المعالجة المقترحة
بما ان الهبوط الٌكون اال بسبب هبوط طبقات االساس الترابً نتٌجة االحمال ونتٌجة سوء تنلٌذ
اعمال الدمك االولٌة .لذلك ٌجب القلع والمعالجة حسب الشدة للهبوط .وٌمكن الرجوع الى مجلدات
مواصلات الصٌانة لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .

 -2الزحف او االزاحة Shoving
الوصف
الزحف او االزاحة هو حركة طولٌة لمساحة موضعٌة من سطح الطرٌق باتجاه حركة السٌر وٌنشؤ
نتٌجة لالحمال الحركٌة المرورٌة .فعندما تدفع الحركة طبقة الرصف فؤنها نولد امواجا قصٌرة
ومرتلعة على سطح طبقة الرصف ٌ .حدث هذا العٌب فً مواقع التقاطعات(تسارع وتباطإ) وقل
االشارات المرورٌة حٌث التوقف وبداٌة الحركة او فً مناطق تالصق الخرسانة االسمنتٌة مع
الطبقة االسللتٌة المرنة .

مستوبات الشدة
مستو الشدة المنخلض  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل بسٌط على مستو جودة القٌادة .
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مستو الشدة المتوسط  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل متوسط على جودة القٌادة .
مستو الشدة العالً  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل شدٌد على مستو جودة القٌادة .
طرٌقة القٌاس
ٌقاس الزحف بالمتر المربع للمنطقة المتؤمرة لكل مستو الشدة  .ولكن عندما ٌحدث الزحف فً
مواقع الترقٌع فٌسجل الترٌع فقط .ةتحسب الكمافة بقسمة المساحة المتؤمرة بالعٌب على المساحة
الكلٌه للمقطع الممسوح مضروبا بمائه .

االسباب المحتملة
-0اجهادات القص المتولدة من حركة المركبات فً المواقع ذات االنحدار الحاد او عند تقاطعات
االشارات المرورٌه .
 -7ضعف مبات طبقات الرصف السطحٌة بسبب زٌادة نسبة االسللت او زٌادة نسبة المواد
الناعمة فً الخلطة او استعمال الركام الدائري الشكل .
 -0ضعف مبات طبقات االساس الحجري وما تحت االساس ٌنعكس على سطح الرصف .
طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة لعٌب الزحف او االزاحة حسب الشدة والكمافة .
بٌنما توجد تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى
مجلدات مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها.

الزحف او االزاحة
Shoving
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الكمافة
الشدة

منخلضة

متوسطة

اقل من %01
منخلضة

متوسطة

عالٌة

مابٌن % 21-00

عالٌة
اكمر من %21

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

DO Nothing

DO Nothing

DO Nothing

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

DEEP Patching

DEEP Patching

DEEP Patching

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

اعادة انشاء

DEEP Patching

DEEP Patching

Reconstruction

ترقٌع عمٌق

 -1التخدد Rutting
الوصف
التخدد هو هبوط فً سطح الطرٌق (بشكل قنوات ) فً منطقة مسار اطارات السٌارات  ,وٌعتبر
التخدد من العٌوب الوهٌلٌة فً الرصلات  .ولكن ٌدخل ضمن العٌوب االنشائٌة فً حالة مستو
التخدد عالً الشدة  .وٌتعلق التخدد باالحمال  ,وسماكات الرصف والمواد وٌحدث نتٌجة الدك
والحركة المرنه العرضٌة لطبقة ما او لكل طبقات الرصف بما فٌها طبقة القاعدة  .وتحدث الحركة
الراسٌة لطبقة الرصف طول جوانب التخدد  ,وٌههر التخدد بعد هطول االمطار عندما تمتلىء
مسارات االطارات بالماء مما تسبب خطورة على الحركة  ,كما تنشؤ خطورة اخر عندما ٌكون
التخدد عمٌق وٌصعب التحكم فً توجٌه السٌارة حٌث ٌكون التخدد اسلل مسار االطارات .

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض ٌ -:تراوح متوسط العمق لهذا المستو بٌن  00 -3ملم .
مستو الشدة المتوسط ٌ -:تراوح متوسط العمق بٌن  72 -01ملم .
مستو الشدة العالً ٌ -:ساوي متوسط عمق التخدد عمق التخدد عند هذا المستو اكمر من 72
ملم .
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طرٌقة القٌاس
ٌقاس متوسط عمق التخدد بوضع قده طولها( متر وعشرٌن سنتٌمتر) تتقاطع عمودٌا على التخدد
وٌتم تسجٌل اقصى عمق مم تإخذ متوسط القٌاسات كل 3م من طول التخدد لتحدٌد مستو الشدة
 ,وتقاس المساحة المتؤمرة بالمتر المربع لكل مستو شدة على حده  .وتقاس كمافة العٌب
بقسمة المساحة المتؤمرة به على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبا بمائة.

االسباب المحتملة
ٌساهم ضعف المواد او ضعف تصمٌم الخلطة فً انضذاط الطبقات  ,اضافة ال عدم كلاٌة الدك
امناء التنلٌذ  .نعومة الخلطة االسللتٌة  ,لٌونه مواد الطبقات السللٌة نتٌجة لتسرٌب المٌاه او
صدمات االطارات ,سماكات طبقات الرصف كلها من مسببات التخدد .

طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة لعٌب التخدد حسب الشدة والكمافة  .بٌنما توجد
تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات
مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .

التخدد
Rutting
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الكمافة
الشدة

منخلضة

متوسطة

اقل من %01
منخلضة

متوسطة

عالٌة

عالٌة
اكمر من %21

مابٌن % 21-00

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

DO Nothing

DO Nothing

DO Nothing

ترقٌع عمٌق

ترٌع عمٌق

DEEP Patching

DEEP Patching

DEEP Patching

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

اعادة انشاء

DEEP Patching

DEEP Patching

Reconstruction

ترقٌع عمٌق

-0النزٌف او طلح االسللت Bleeding or Flushing
الوصف
النزٌف هو انتقال علوي للمواد االسللتٌة الرابطة فً طبقات الرصف االسللتً وتشكل هذه المواد
على السطح طبقة زجاجٌة رقٌقة عاكسة وهً عادة ما تجعله المعا ولزجا .

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض  -:هً الحالة التً ٌكون فٌها النزٌف بدرجة طلٌلة جدآ وٌشاهد هذا
فقط اٌام قلٌلة من السنة وعند المستو الٌلتصق االسللت بالحذاء او باطارات السٌارات .
مستو الشدة المتوسط  -:هو المستو الذي ٌتلصق فٌه االسللت بالحذاء او باطارات السٌارات
وٌحدث هذا خالل اسابٌع قلٌله فً السنة .
مستو الشدة العالً ٌ -:كون النزٌف عالً الشدة عندما ٌلتصق االسللت بالحذاء او باطارات
السٌارات لمدة التقل عن عدة اسالٌب وتكون الحصى مذطاة بالمامل بطبقة البٌتومٌن .
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طرٌقة القٌاس
ٌقاس النزٌف بالمتر المرع للمساحة المتؤمرة لكل مستو شدة على حدخ  .واذا كان مقطع
الطرٌق تحت المسح ٌحوي بري او صقل الحصى فال ٌحسب النزٌف على هذا المقطع  .واذا
تواجد التخدد باالضافه الى النزف االسللتً  ,فانه ٌسجل كعٌب مستقل  .وتقاس كمافة العٌب
بقسمةالمساحة المتامرة به على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبا بمائه .

االسباب المحتملة
ٌحدث النزٌف نتٌجة لزٌادة كمٌات مواد الربط االسللتٌة او زٌادة االسللت فً الخلطة االسللتٌة ,
كما ان زٌادة رش المواد االسللتٌة ( طبقة الدهان والطبقةالالصقة ) او قلة اللراغات الهوائٌة
ٌإدي فً االجواء الحارة الى تمدد االسللت وتعبئة اللراغات ومن مم ٌتمدد الى خارج السطح .
لذلك فعملٌة النزٌف لٌس لها انعكاس او تؤمٌر فً الجواء الباردة وٌتم تجمع االسللت على
السطح.

طرق المعالجة المقترحة

ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة للنزف االسللتً حسب الشدة والكمافة  .بٌنما توجد
تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات
مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .

النزف االسللتً
Bleeding or Flushing
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الكمافة
الشدة

متوسطة

منخلضة
اقل من %12

منخلضة

متوسطة

عالٌة

مابٌن % 52-11

عالٌة
اكثر من %52

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

DO Nothing

DO Nothing

DO Nothing

التلعل شٌئا

تجلف بالرمل الساخن

DO Nothing

Spry hot sand and
roll

كشط واعادة رصف
وتسوٌة
Milling&Repove

كشط واعادة رصف
وتسوٌة

كشط واعادة رصف
وتسوٌة
Milling&Repove

كشط واعادة رصف
وتسوٌة
Milling&Repove

Milling&Repove

-01التطاٌر والتاكل Raveling and Weathering
الوصف
التطاٌر هو تلتت تدرٌجً لطبقة الرصف السطحٌة ٌعقبة طرد للحصى من مكانها وتتحول مواد
الخلطة الى مواد ملككة تشبة المواد الحجرٌة الملككة  ,اما التؤكل فهو فقدان المواد االسللتٌة
المذطٌة لسطح الطرٌق  .تشٌر هذه العٌوب الى ان المواد االسللتٌة قد تصلبت او ان الخلطة
االسللتٌة المستعملة ضعٌلة الجودة .

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض  -:هو المستو الذي تبدأ الحصى الناعمة والمواد الرابطة فً التطاٌر
وفً بعض المواقع ٌبدأ السطح باتنقٌر (تههر نتوءات ) كما تشاهد بقع الزٌت فً حالة انسكاب
الزٌوت على السطح  ,ولكن الٌمكن اختراق السطح بحافة قطعة نقود .
مستو الشدة المتوسط  -:هو المستو الذي تبدأ فٌه الحصى والمواد الرابطة فً التطاٌر بعٌدآ
وٌههر السطح متنامرآ بدرجة متوسطة من حٌث الخشونه والنتوءات  ,اما فً حالة انسكاب
الزٌوت فٌصبح السطح لٌنآ وٌمكناختراقة بحافة قطعة النقود .
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مستو الشدة العالً  -:هو المستو الذي تكون فٌه الحصى الخشنة والمواد االسللتٌة الرابطة
قد تطاٌرت واصبح مههر السطح خشنآ جدآ وكله نتوءات ,كما تنشؤ فراغات (تنقٌر) صذٌرة بقطر
اقل من  01ملم وعمقها من  00ملم  ,اما المنطقة التً تحوي فراغات اكبر من ذلك فتسمى حلر
كذلك تلقد امواد االسللتٌة خاصٌة الربط وتصبح الحصى ملككة ,

طرٌقة القٌاس
تقاس المساحة المتؤمرة بالمتر الربع لكل مستو شدة على حدخ  .وتحسب الكمافة بقسمة مساحة
المنطقة المتؤمرة بالعٌب على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبا بمائه .
االسباب المحتملة
ٌحدث التطاٌر لالسباب التالٌة.
-0اجهاد افص نتٌجة الحركة المرورٌة .
 -7تاكسد او تقاوم المواد االسللتٌة الرابطة وانلصام الحصى  ,ونقص المواد  .والحرارة الزائدة
للخلطة  ,وقلة المحتو االسللتً وعدم كلاٌة الدمك واستخدام حصمة ضعٌلة فً الخلطة
االسللتٌة .
 -0وجود الماء (الذي تخلل ال داخل الطبقة عن طرٌق اللراغات) والذي ٌإدي الى ضذط
هٌدروستاتٌكً عند تؤمٌر الحركة .
 -1انبعاث المواد الهٌدروكربونٌة للترة طوٌلة من محركات السٌارات (تعمل المواد
الهٌدروكربونٌة كمذٌب للمواد االسللتٌة ).
طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة للتطاٌر والتؤكل حسب الشدة والكمافة  .بٌنما توجد
تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات
مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .وتطبق المعالجات فً الجدول
على جمٌع المسارات .

التطاٌر والتؤكل
Raveling and Weathering
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الكمافة
الشدة

متوسطة

منخلضة
اقل من %01

منخلضة

متوسطة

عالٌة

مابٌن % 21-00

عالٌة
اكمر من %21

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

DO Nothing

DO Nothing

DO Nothing

مالط اسللتً

مالط اسللتً

مالط اسللتً

Slurry Seal

Slurry Seal

Slurry Seal

طبقة اضافٌة رقٌقة

طبقة اضافٌة رقٌقة

طبقة اضافٌة رقٌقة

Thin Overlay

Thin Overlay

Thin Overlay

 -00بري او صقل الحصى Polished Aggregate
الوصف
هو تعري الحصى من المادة االسللتٌة وزٌادة نعومتها بسبب احتكاك عجالت السٌارات مما ٌإدي
الى صقل الحصى وتناقص حجمها وبالتالً ضعف مقاومة االنزالق  .وٌعبر صقل الحصى من
العٌوب الوهٌلٌة التً ٌكون فٌها الركام على سطح الرصف اما صذٌرآ جدآ او غٌر خشن وبدون
حواف (املس ) حٌث تضعف مقاومته لالنزالق فً هذه الحاله .
مستوٌات الشدة
التوجد مستوٌات محددة للشدة وانما ٌقوم المراقب بوصف الواقع .

طرٌقة القٌاس
ٌقاس صقل الحصى بالمتر المربع للمساحة المتامرة ,واذا وجد عٌب النزٌف مع عٌب صقل
الحصى فً هذه الحالة الٌحتسب عٌب صقل الحصى  .وتحسب الكمافة بقسمة المساحة المتؤمرة
بالعٌب على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبآ بمائه .
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االسباب المحتملة
-0االحمال المرورٌة المتكررة .
 -7تعرٌة الحصى .

طرق المعالجة المقترحة
بما انه التوجد مستوٌات محدده للشدة حٌث ٌقوم المراقب بوصف الواقع فا الحر لصٌانه هذا
العٌب باضافة طبقة اضافٌة رقٌقة  .وٌمكن الرجوع الى مجلدات مواصلات الصٌانة .

-07التحدبات والتقعرات Bumps and Sags
الوصف
تكون انحرافات السطح نحو االعلى عادة صذٌرة وتحدث نتٌجة ازاحة فً طبقة الرصف العلوٌة
وهو ما ٌسمى بالتحدبات  ,ولكن ٌجب التمٌٌز بٌن هذا العٌب واالزاحة التً تحدث بسبب عدم
مبات طبقة الرصف  .كذلك تكون التقعرات صذٌرة وتحدث نتٌجة لالزاحة السللٌة لطبقة الرصف .
اذا ههرت التحدبات عرضٌة وعمودٌة عل اتجاه الحركة وبمسافات اقل من 0م فٌسمى العٌب فً
هذه الحالة بالتموجات .اما التشوهات واالزاحة التً تحدث فً مساحة كبٌرة فوق سطح الرصلات
وتسبب انحدار طوٌل وعرٌض ٌسمى باالنتلاخ .

مستوٌات الشدة
المستو المنخلض  -:وهو المستو الذي ٌإمر بشكل بسٌط على مستو جودة القٌادة .
المستو المتوسط  -:وهو المستو الذي ٌإمر بشكل متوسط على مستو جودة القٌادة .
المستو العالً  -:وهو المستو الذي ٌإمر بشكل شدٌد على مستو جودة القٌادة .
طرٌقة القٌاس
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تقاس التقعرات والتحدبات بالمتر الطولً  ,واذا اجتمع هذا العٌب مع الشقوق فٌتم تسجٌل
الشقوق اٌها  .وتقاس المساحة المتؤمرة لهذا العٌب بطول المنطقة المتؤمرة مضروبا بمتر واحد ,
وتحسب كمافة العٌب بقسمة المساحة المتامرة به على المساحة للمقطع اممسوح مضروبا بمائه.
االسباب المحتملة
تتضمن هذة االسباب ماٌلً :
-0انتلاخ او انبعاج بالطات الخرسانة االسمنتٌة تحت السطح االسللتً .
-7تسرب وارتلاع المواد فً الشقوق بسبب االحمال المرورٌة .
طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة للتحدبات والتقعرات حسب الشدة والكمافة  .بٌنما
توجد تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات
مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .

التحدبات والتقعرات
Bumps and Sags
الكمافة
الشدة

منخلضة

متوسطة

اقل من %01
منخلضة

متوسطة

عالٌة

عالٌة
اكمر من %21

مابٌن % 21-00

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

Do Nothing

Do Nothing

Do Nothing

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

Surface Patching

Surface Patching

Surface Patching

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

DEEP Patching

DEEP Patching

DEEP Patching
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 -00التموجات Corrugation
الوصف
التموجات هً انخلاضات وارتلاعات متتالٌة ومتقاربة تحدث بمسافات منتهمة  ,عادة ماتكون اقل
من0م على طول الرصلات  ,وتكون االرتلاعات عمودٌة عل اتجاه الحركة.
تعتبر التموجات من عٌوب االداء الوهٌلً للرصلات النها تسب خشونة للسطح مما ٌإمر على
جودة القٌادة  .وٌمكن ان تحدث التموجات نتٌجة للعل القص على طبقة او بٌن الطبقات السطحٌة
وطبقة االساس نتٌجة للحركة وعادة تكون التوجات فً المواقع التً ٌحدث فٌها تسارع للحركة
(عند بداٌة السٌر ) او تباطإ للحركة (عند التوقف )  ,كما تكون متقاطعة مع سطح الرصف وهً
واضحة فً مسارات االطارات .

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض  -:وهو المستو الذي ٌإمر بشكل بسٌط على مستو جودة القٌادة.
مستو الشدة المتوسط  -:وهو المستو الذي ٌإمر بشكل متوسط على مستو جودة القٌادة.
مستو الشدة العالً  -:وهو المستو الذي ٌإمر بشكل شدٌد على مستو جودة القٌادة .

طرٌقة القٌاس
ٌقاس عٌب التموجات بالمتر المربع من مساحة السطح .وتحسب كمافة العٌب بقسمة المساحة
المتؤمرة به على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبا بمائة .

االسباب المحتملة
-0ضعف مبات الخلطة الخرسانٌة االسللتٌة او ضعف االساس .
-7الرطوبة الزائدة فً طبقات التربة السللٌة .
 -0زٌادة االسللت او زٌادة المواد الناعمة فً الخلطة او استخدام خلطة بحصى مستدٌرة .
 -1تلوث الخلطة
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طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة للتموجات حسب الشدة والكمافة  .بٌنما توجد
تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات
مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها.

التموجات
Corrugation
الكمافة
الشدة

متوسطة

منخلضة
اقل من %12

منخلضة

متوسطة

عالٌة

مابٌن % 52-11

عالٌة
اكثر من %52

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

DO Nothing

DO Nothing

DO Nothing

ترقٌع عمٌق

ترٌع عمٌق

DEEP Patching

DEEP Patching

DEEP Patching

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

اعادة انشاء

DEEP Patching

DEEP Patching

Reconstruction

ترقٌع عمٌق

 -01الشقوق الجانبٌة Edge Cracking
الوصف
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متر من الحافة  .وتمتد هذه الشقوق باالتجاه الطولً والعرضً وتتلرع نحو االكتاف  .وتزداد
الشقوق الجانبٌة نتٌجة لالحمال المرورٌة  .وتصنف المساحة المحصورة بٌن الشق وحافة
الرصف باتها متطاٌرة اذا حدث فٌها تكسر .
مستوٌات الشدة

المستو المنخلض  -:وهو عبارة عن شقوق سطحٌة غٌر عمٌقة التسبب تكسر وفقدان للمواد
على جانب الرصف .

المستو المتوسط  -:تصنف الشقوق متوسطة الشدة عندما تحوي تكسر وفقد للمواد فً طول
حتى  %01من طول القطاع المتؤمر للرصف .

المستو العالً  -:وهو عبارة عن شقوق عمٌقة وكمٌرة و تحوي تكسر وفقد للمواد فً طول
اكمر من  %01من طول القطاع المتؤمر للرصف .

طرٌقة القٌاس
تقاس الشقوق الجانبٌة بالمتر الطولً لكل مستو ىشدة على حده  ,وتقاس المساحة المتؤمرة
لهذا العٌب بطول المنطقة المتؤمرة مضروبا بمتر واحد .وتحسب كمافة العٌب بقسمة المساحة
المتؤمرة به على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبا بمائه .

االسباب المحتملة
تههر الشقوف الجانبٌة بسبب ضعف طبقتً االساس والقاعدة بالقرب من حافة الرصف .

طرق المعالجة المقترحة
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ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحةلعٌب الشقوق الجانبٌة حسب الشدة والكمافة  .بٌنما
توجد تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات
مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .

الشقوق الجانبٌة
Edge Cracking
الكمافة
الشدة

منخلضة
اقل من %12

منخلضة

متوسطة

عالٌة

عالٌة

متوسطة

اكثر من %52

مابٌن % 52-11

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

Do Nothing

Do Nothing

Do Nothing

تعبئة الشقوق

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

Crack Sealing

Surface Patching

Surface Patching

اصالح االكتاف وترقٌع عمٌق

اصالح االكتاف وترقٌع عمٌق

اصالح االكتاف وترقٌع عمٌق

Repair Shoulder&Deep
Patch

Repair Shoulder&Deep
Patch

Repair Shoulder&Deep
Patch

 -02الشقوق االنعكاسٌة Reflection Cracking
الوصف
تطهر هذه الشقوق فقط على السطوح االسللتٌة التً تنلذ على بالطات خرسانة اسمنتٌة  ,والتتضمن شقوق
انعكاسٌة من طبقات االساس (بمعنى طبقات اساس اسمنتٌة او جٌرٌة محسنة )  .وتنشؤ هذه الشقوق نتٌجة
للحركة المتولدة بالحرارة والرطوبة بٌن البالطة الخرسانٌة االسمنتٌة السللٌة والسطح االسللتً  ,والٌتعلق هذا
العٌب باالحمال المرورٌة غٌر ان هذه االحمال ٌمكن ان تسبب تكسر السطح االسللتً قرب الشقوق مما ٌتللها ,
فاذا علمت ابعاد البالطة الخرسانٌة السللٌة فهذا ٌساعد على معرفة هذا العٌب ,

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض ٌ -:مكن ان ٌوجد هذا المستو فً الحاالت التالٌة.
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-0شقوق غٌر ملٌئة بعرض اقل من  01ملم .
-7شقوق معزولة بمواد عازلة وفً حالة جٌدة والٌمكن تحدٌد عرضها .
مستو الشدة المتوسطٌ -:وجد باحد الحاالت التالٌة.
-0شقوق غٌر مملوءة بعرض ٌتراوح بٌن  21- 01ملم .
-7شقوق غٌر ملٌئة بعرض اكبر من  22ملم محاطة بشقوق مانوٌة .
-0شقوق ملٌئة باي عرض ومحاطة بشقوق مانوٌة .
مستو الشدة العالً  -:وٌوجد فً اي من الحاالت التالٌة .
-0شقوق ملٌئة او غٌر ملٌئة محاطة بشدة متوسطة او عالٌة من الشقوق المانوٌة .
-7شقوق غٌر ملٌئة بعرض اكبر من  22ملم .
-0شقوق بعرض حوالً  011ملم ومحاطة بشقوق متطاٌرة او مكسرة .

طرٌقة القٌاس
تقاس شقوق اللواصل االنعكاسٌة بالمتر الطولً  ,كما ٌجب تسجٌل طول ومستو الشدة لكل شق .توجد فً بعض
الحاالت عدة مستوٌات للشدة مختللة فً قطاع واحد  ,فً هذه الحالة ٌجب تسجٌل طول الشقوق ومستو الشدة
لكل شدة وبشكل منلصل  .وتقاس المساحة المتؤمرة لهذا العٌب بطول المنطقة المتؤمرة مضروبا بمتر واحد .
وتحسب كمافة العٌب بقسمة المساحة امتؤمرة به على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح .

االسباب المحتملة
تعتبر حر كة البالطة الخرسانٌة االسمنتٌة الناتجة عن الحرارة والرطوبة والتً بدورها تنعكس على سطح الرصف
االسللتً هً السبب ائٌس لحدوث شقوق اللواصل االنعكاسٌة .

طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة لعٌب الشقوق النعكاسٌة حسب الشدة والكمافة .
بٌنما توجد تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى
مجلدات مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .

الشقوق االنعكاسٌة
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Reflection Cracking

الكثافة
الشدة

منخفضة
اقل من %12

منخلضة

متوسطة

عالٌة

عالٌة

متوسطة

اكثر من %52

مابٌن % 52-11

التلعل شٌئا

تعبئة الشقوق

تعبئة الشقوق

Do Nothing

Crack Sealing

Crack Sealing

تعبئة الشقوق

تعبئة الشقوق

تعبئة الشقوق

Crack Sealing

Crack Sealing

Crack Sealing

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

Surface Patching

Surface Patching

Surface Patching

-03هبوط االكتاف (فً حالة وجود هذه االكتاف ) Lane Shoulder Drop

الوصف
هً اختالف بٌن مستو حافة الرصف وسطح االكتاف  ,وعادة ٌكون مستو االكتاف اقل من مستو امسار
المجاور .

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض ٌ -:كون اللرق بٌن مستو حافة الرصف واالكتاف بٌن  21- 72ملم .
مستو الشدة المتوسط ٌ -:كون اللرق بٌن مستو حافة الرصف واالكتاف بٌن  011- 20ملم.
مستو الشدة العالً ٌ -:كون اللرق بٌن مستو حافة الرصف واالكتاف اكمر من  011ملم .

طرٌقة القٌاس
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تقاس هبوط اكتاف المسارات بالمتر الطولً .وتقاس المساحة المتؤمرة لهذا العٌب بطول المنطقة المتؤمرة
مضروبا بمتر واحد .وتحسب كمافة العٌب بقسمة المساحة المتؤمرة به على المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح
مضروبا بمائه .

االسباب المحتملة
تتضمن اسباب هبوط االكتاف تعري وهبوط االكتاف  ,اوتنلٌذ المسارات الحاملة بدون ضبط مستو االكتاف .

طرق المعالجة المقترحة

ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة لعٌب هبوط االكتاف حسب الشدة والكمافة  .بٌنما
توجد تعرٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات
مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .

هبوط االكتاف
Lane Shoulder Drop
الكثافة
الشدة

منخفضة
اقل من %12

منخلضة

متوسطة

عالٌة

عالٌة

متوسطة

اكثر من %52

مابٌن % 52-11

تسوٌة االكتاف

تسوٌة االكتاف

تسوٌة االكتاف

Refill Shoulder

Refill Shoulder

Refill Shoulder

تسوٌة االكتاف

تسوٌة االكتاف

تسوٌة االكتاف

Refill Shoulder

Refill Shoulder

Refill Shoulder

تسوٌة االكتاف

تسوٌة االكتاف

تسوٌة االكتاف

Refill Shoulder

Refill Shoulder

Refill Shoulder

للطرق التً لها اكتاف*

-02الشقوق االنزالقٌة Slippage Cracks

الوصف
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هذه الشقوق لها شكل نصف هالل وتنتقل عادة باتجاه الحركة  .وتههر الشقوق االنزالقٌة فً مواقع استعما مكابح
السٌارات او الدورانات حٌث تسبب انزالق او انهٌار لطبقة الرصف .

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض ٌ -:كون عرض الشق اقل من  01ملم .
مستو الشدة المتوسط ٌ -:مكن ان تصادف احد الحالتٌن :
-0متوسط عرض الشقوق ٌتراوح بٌن  11 -00ملم .
-7تكسر متوسط المنطقة المحٌطة بالشقوق حدث لها انزالق او ان المنطقة محاطة بشقوق مانوٌة .
مستو الشدة العالً  -:تحدث احد احالتٌن .
-0متوسط عرض الشقوق اكبر من  11ملم .
-7المنطقة المحٌطة بالشقوق قد تكسرت ا قطع سهلة االزالة .

طرٌقة القٌاس
تقاس امساحة المتامرة بالشقوق االنزالقٌة بالمتر المربع  .وتحسب الكمافة بقسمة المساحة المتؤمرة بالعٌب على
المساحة الكلٌة للمقطع الممسوح ؟

االسباب المحتملة
-0ضعف الربط بٌن طبقة السطح والطبقات المتتالٌة لهٌكل او بناء الرصف .
-7انخلاض مقاومة الخلطة االسللتٌة .

طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة لتقاطع للشقوق االنزالقٌة حسب الشدة والكمافة  .بٌنما توجد
تعر ٌلات هذه االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات مواصلات الصٌانه
لمعرفة تلاصٌل هذه االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .
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الشقوق االنزالقٌة
Slippage Cracks
الكمافة
الشدة

منخلضة

متوسطة

اقل من %12
منخلضة

متوسطة

عالٌة

عالٌة
اكثر من %52

مابٌن % 52-11

التلعل شٌئا

مالط عازل

مالط عازل

Do Nothing

Slurry Seal

Slurry Seal

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

Surface Patching

Surface Patching

Surface Patching

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

DEEP Patching

DEEP Patching

DEEP Patching

 -01االنتلاخ Swell
الوصف
هو بروز علوي على سطح الطرٌق بشكل تموج متدرج بطول  0متر وٌمكن ان ٌرافق االنتلاخ شقوق سطحٌة .

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل خلٌف على مستو جودة القٌادة ,وال ٌمكن مشاهدة
االنتلاخ بسهولة عند هذا المستو  ,ولكن ٌههر تامٌره عند القٌادة بسرعة اكبر من السرعة التصمٌمٌة للطرٌق
فترتلع السٌارة الى اعلى عند مرورها فوق االنتلاخ.
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مستو الشدة المتوسط -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل متوسط على مستو جودة القٌادة.
مستو الشدة العالً  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل شدٌد على مستو جودة الطرٌق .

طرٌقة القٌاس
ٌقاس النتلاخ بالمتر المربع للمنطقة المتؤمرة  .وتحسب الكمافة بقسمة المساحة المتؤمرة بالعٌب على المساحة
الكلٌة للمقطع الممسوح مضروبآ بمائه .

االسباب المحتملة
-0بسب التجمد على طبقة القاعدة او انتلاخ التربة او سوء تصرٌف المٌاه تحت السطحٌة .
-7ارتلاع البالطة الخرسانٌة االسمنتٌة السللٌة (اذا وجدت ) .

طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة لعٌب االنتلاخ حسب الشدة والكمافة  .بٌنما توجد تعرٌلات هذه
االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه
االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها

االنتلاخ
Swell
الكمافة
الشدة

منخلضة
اقل من %12

منخلضة

متوسطة

عالٌة

مابٌن % 52-11

اكثر من %52

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

DO Nothing

DO Nothing

DO Nothing

ترقٌع عمٌق

ترٌع عمٌق

متوسطة

ترقٌع عمٌق
DEEP Patching

DEEP Patching

DEEP Patching
اعادة انشاء

عالٌة

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

Reconstruction

DEEP Patching

DEEP Patching

مالحهةٌ -:جب توفر او اصالح مرافق تصرٌف المٌاه تحت السطحٌة قبل تنلٌذ اجراءات الصٌانه واالصالح .
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 -00تقاطع سكة الحدٌد Railroad Crossing
الوصف
ٌتضمن هذا النوع من عٌوب الرصلات الهبوط واالرتلاع حول او بٌن خطوط السكك الحدٌدٌة .

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل بسٌط عل مستو جودة القٌادة .
مستو الشدة المتوسط  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل متوسط على مستو جودة القٌادة .
مستو الشدة العالً  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل شدٌد على مستو جودة القٌادة .

طرٌقة القٌاس
تقاس المساحة المتؤمرة بالمتر المربع  ,اما فً حالة عدم تؤمٌر تقاطع سكة الحدٌد على مستو جودة القٌادة فال
تسجل هذه المساحة  .كما تحسب االرتلاعات العالٌة بٌن خطوط السكة كجزء من التقاطعات .

االسباب المحتملة
-0عدم وجود تركٌب خطوط سكة الحدٌد .
-7تقادم الخطوط وتؤمٌر حركة المرور علٌها .

طرق المعالجة المقترحة
ٌبٌن الجدول التالً اسالٌب الصٌانه المقترحة لتقاطع سكة الحدٌد حسب الشدة والكمافة  .بٌنما توجد تعرٌلات هذه
االسالٌب فً وصف اسالٌب الصٌانه المقترحة وٌمكن الرجوع الى مجلدات مواصلات الصٌانه لمعرفة تلاصٌل هذه
االسالٌب وكٌلٌة تنلٌذها .
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تقاطع سكة الحدٌد
Railroad Crossing
الكمافة
الشدة

منخلضة

متوسطة

اقل من %12
منخلضة

عالٌة
اكثر من %52

مابٌن % 52-11

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

التلعل شٌئا

DO Nothing

DO Nothing

DO Nothing

متوسطة

ترقٌع سطحً
Surface Patching

ترقٌع سطحً

ترقٌع سطحً

Surface
Patching

Surface Patching

عالٌة

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

ترقٌع عمٌق

DEEP Patching

DEEP Patching

DEEP Patching

-71رقع حلرٌات الخدمات Utility Cut Patch
الوصف
تعتبر ترقٌعات الخدمات من مهاهر الطرق الحضرٌة فً مدن وقر الوطن ,والتً تشمل خدمات الهاتف
والكهرباء والماء والصرف الصحً والتً تتمٌز بامتداد الطول الذي قد ٌصل الى طول الطرٌق نلسه .اضافة الى
ترقٌعات غرف تلتٌش المجاري التً تكون موضعٌة ومنتشرة فً اي مكان فً سطح الطرٌق.
وتإمر عٌوب هذه الترقٌعات على مستو جودة القٌادة وتشمل هذه العٌوب ماٌلً :
39
اعداد المهندس  /ابراهيم هذال حاضر

عٌوب الرصفات االسفلتٌة

-0الشقوق الطولٌة والعرضٌة .
 -7الهبوطات .
 -0الحلر .
 -1التؤكل والتطاٌر .

مستوٌات الشدة
مستو الشدة المنخلض  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل بسٌط عا مستو جودة القٌادة وٌكون فٌه الترقٌع
بحالة جٌدة
مستو الشدة المتوسط  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل متوسط عا مستو جودة القٌادة وٌكون فٌه الترقٌع
متدهور تدهورآ متوسطآ .
مستو الشدة العالً  -:هو المستو الذي ٌإمر بشكل شدٌد عا مستو جودة القٌادة وٌكون فٌه الترقٌع
متدهور بشكل كبٌر وٌحتاج الى صٌانه فورٌة .

طرق القٌاس
فً حالة ترقٌعات الخدمات الكبٌرة ٌ ,تم تسجٌل هذة العٌوب كعٌوب منلصلة وتقاس العٌوب المتواجدة ضمن
الترقٌع بنلس طرٌقة قٌاس هذه العٌوب منلصلة  .وتحسب الكمافة بقسمة المساحة المتؤمرة على المساحة الكلٌة
للمقطع الممسوح مضروبآ بمائة .

االسباب المحتملة
تتضمن االسباب امحتملة لعٌب الترقٌع االحمال المرورٌة  ,عدم ضبط جودة المواد او سوء تنلٌذ اعادة الردم
والسللتة.

42
اعداد المهندس  /ابراهيم هذال حاضر

عٌوب الرصفات االسفلتٌة

طرق المعالجة المقترحة

ٌجب اخذ الحٌطة والحذر فً التعامل معاجراءات الصٌانه المتبعة فً اسلوب عالج كل عٌب من العٌوب سابقة
اذكر مع االخذ بعٌن االعتبار ان هذه االجزاء من الطرٌق تحوي داخلها خدمات خطوط هامة  .وبخاصة التً
تتطلب ترقٌع عمٌق او اصالح لطبات ما تحت السطح حتى التتؤمر خطوط هذه الخدمات .

تم بعون هللا --------------------------------------------------------------------------------
----------
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مراجع البحث

المصدر

ت

للمهندس  /سمٌر عمار

0

تكنولوجٌا صٌانة الطرق

7

مجلةالطرق العربٌة – العدد االول المهندس احمد شوقً للعام

0

تصمٌم الخلطات االسللتٌة للطرق د/صالح السوٌلمً  .الرٌاض -المملكة العربٌة
السعودٌة()7117م

1

ادارة صٌانة طبقات رصف الطرق والمطارات  .الرٌاض -المملكة السعودٌة د /صالح
السوٌلمً .د/حمد العبد الوهاب

2

التصمٌم الهندسً للطرق – الهٌئة العامة للطرق والجسور –مصر

0011

للمهندس سمٌر عمار 7112

3

عٌوب طبقات الرصف ومعالجتها

2

ملهوم الصٌانة وتقٌٌم حالة شبكات الطرق – رسالة دكتوراه

1

الموسوعة الهندسٌةفً(هندسة الطرق الحضرٌة والخلوٌة)-عالم الكتب -الطبعة االولى-
القاهرة0000م

0

المواصلات القٌاسٌة للطرق

01

تقنٌة صٌانة الطرق –مهندس /دفع هللا حمدان هجو

00

هندسة الطرق (ترجمة للطبعة المالمةا النكلٌزي)كالركسن

07

دلٌل المهندس المدنً  /المهندس محمد صورانً
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محتوٌات البحث

ت

رقم الصلحة
0

0

المقدمة

7

اللهرست

1

0

الشقوق التمساحٌة او شقوق الكلل

2

1

الشقوق الشبكٌة

1

2

الشقوق الطولٌة والعرضٌة

01

3

الرقع

07

2

الحلر

01

1

الهبوطات

03

0

الزحف او االزاحة

02

01

التخدد

00

07

النزٌف او طلح االسللت

70

00

التطاٌر والتؤكل

70

01

بري او صقل الحصى

72

02

التحدبات والتقعرات

73

03

التموجات

71

02

الشقوق الجانبٌة

01

01

الشقوق االنعكاسٌة

00
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00

هبوط االكتاف

00

71

الشقوق االنزالقٌة

01

70

االنتلاخ

03

77

تقاطع سكة الحدٌد

01

 70رقع حلرٌات الخدمات

00

 71مراجع البحث

17

 72محتوٌات البحث

10
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