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ھي عیوب الرصف المرئیة او التي یمكن حصرھا  و لھا عالقة بدورة حیاة قطاع من طبقة الرصف او الطریق 
تحت تأثیر الحموالت المروریة و عوامل الطقس ٠ یمكن تمییز عیوب التقادم ، التعریة ، الكلل و المواد بصریا 

بالعین المجردة  او بأستعمال التقنیات المیكانیكیة ، و على عكس ذلك فالعیوب المرتبطة بمواد االساس ، 
التصریف أو حاالت اخرى فتصنف ضمن العیوب الغیر مرئیة ٠

تعریف ببعض المصطلحات الشائعة :

: (    Distresses   ) العیوب

: (  Wheel path  )   ممر االطارات
یوجد ممرین لمسار الحركة ، فاذا قسم المسار الى نصفین متساویین فأن أي نصف من ھذه المسارات یحوي 

ممر واحد من االطارات ، لذلك یحوي المساریین اربعة ممرات لالطارات و التي بدورھا تشكل الشارع 
النموذجي او الطریق او الطریق السریع ٠

: (    Severity   )  الشدة
یختلف تعریف الشدة حسب العیب و ھو بشكل عام قیاس لمدى الضرر و التدھور في كثافة عیب ما  ، مثال 

زیادة عرض الشقوق و تدھورھا ، او التفتت و فقدان المواد ٠

: ( Extent  )   االمتداد / الكمیة
 ھو قیاس للمساحة و الطول او العدد المتعلق بالعیب ، و ھو مدى كثرة انتشار و امتداد العیب٠

ھي حالة العیب غالبة الشدة ، عموما اذا وجد جزءان متساویان تقریبا الكثر من شدة فیتم تسجیل الشدة العالیة 
، و اذا سجلت كل شدة للعیب بشكل منفصل فیجب استخدام مفھوم الشدة السائدة ٠

: ( Predominant  )  شدة العیب السائدة او المسیطرة

: ( Spalling  ) تآكل الحواف
 ھو تدھور للطرف الحاد الذي تشكل بجانب الشقوق ٠ و في حالة التآكل الشدید تتكسر قطع من سطح الرصف 
تؤدي لزیادة عرض الشقوق على السطح اكبر من عرضھا اسفل السطح مشكلة سطحا غیر منتظم ، كما یمكن 

ان یمتد التآكل الكبیر الى كامل العمق ٠
: ( Cracks  )  الشقوق

ھي شقوق عشوائیة رأسیة تقریبا على سطح الرصف حدثت بسبب حركة السیر و/ او باالجھاد الحراري٠
: ( Deflection  )  االنحناء

ھو حركة نحو االسفل لمقطع من الرصف نتیجة االحمال ٠
: ( Disintegration  )  التفتت

    ھو تكسر طبقة الرصف  الى احجام صغیرة و اجزاء مفككة نتیجة للحركة و التعریة ٠

    ھي طبقات منتظمة مكونة من مواد مختارة  توضع على االساس او على تربة القاعدة ٠
: ( Pavement Structure  )  البنیة االنشائیة للرصف
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Corrugation
Joint Reflection Cracking

فیما یلي شرح النواع عیوب طبقات الرصف االسفلتیة متضمنا االسم والوصف، ومستویات 
الشدة، وطریقة القیاس، واألسباب المحتملة وتوصیات المعالجة لكل نوع من العیوب اعتمادا على 
درجة الشدة وكثافة انتشار العیب ، مع رسومات توضح شكل العیب وموقعھ على طبقة الرصف 

في الطریق بھدف تدعیم التعرف البصري على العیب، كما تم تزویده بصور فوتوغرافیة لكل 
أنواع عیوب الرصفات.

Slippage Cracks
Lane-Shoulder Drop-off
Railroad Crossing

Raveling and Weathering
Patch Utility Cut
Bleeding or Flushing
Edge Cracking

20

 الشقوق اإلنزالقیة
شقوق أكتاف المسارات

 تقاطع سكة الحدید

16
17
18

 التطایر والتآكل
رقع حفریات الخدمات

 النزیف أو طفح األسفلت
الشقوق الجانبیة

19

12
13
14
15

8
9
10
11

4
5
6
7

ت
1
2

3

Swell
Polished Aggregate

 شقوق الفواصل اإلنعكاسیة
اإلنتفاخ

 بري أو صقل الحصى

Longitudinal and transverse 
Cracks
Rutting
Patching
Potholes
Shoving
Depression
Bumps and Sags

الزحف
الھبوطات

التقعرات والتحدبات
التموجات

Aligator/ Fatigue Cracking الشقوق التمساحیة أو الكلل
انواع  عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

Block Cracking  الشقوق الشبكیة
الشقوق الطولیة والعرضیة

التخدد
الترقیع 

الحفر

تبدأ عملیة تدھور الطریق مباشرة بعد فتحھ للحركة  المسیر علیھا ، حیث یبدأ ھذا التدھور  ببطء شدید 
لدرجة یصعب مالحظتھ في البدایة  ، و بمرور الزمن یزداد التدھور بمعدالت سریعة .

من عیوب طبقات الرصف االسفلتیة التي تظھر في شبكات الطرق :
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مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة عالیة  للشقوق التمساحیة شدة متوسطة  شدة منخفضة  للشقوق التمساحیة

Alligator/Fatigue Cracking     الشقوق التمساحیة أو شقوق الكلل

الشقوق التمساحیة أو شقوق الكلل : عبارة عن شقوق متداخلة متوالیة حدثت نتیجة انھیار الكلل للخرسانة 
اإلسفلتیة تحت تأثیر األحمال المتكررة. تبدأ ھذه الشقوق تحت سطح اإلسفلت حیث إجھاد وانفعال الشد عالي 

تحت اإلطار، ثم تنتشر إلى السطح في شكل شقوق طولیة متوازیة. ونتیجة تأثیر أحمال الحركة المتكررة تبدأ 
ھذه التشققات في التواصل في كل االتجاھات وفي شكل زوایا حادة مكونة شكًال یشبھ جلد التمساح ومن ھنا 
جاءت تسمیتھا بالشقوق التمساحیة و تكون ھذه القطع بطول ال یتجاوز ٦٠ سم في االتجاه االطول .  تعتبر 

عیوب انشائیة رئیسیة. تحدث ھذه الشقوق دائمًا في المواقع التي تكون فیھا أحمال الحركة متكررة وخاصة في 
مسارات اإلطارات . وُیبین الشكل  رسمًا لھذه الشقوق ومستویات الشدة وموقعھا من الطریق.

األسباب المحتملة :
        تتضمن األسباب المتوقعة للشقوق التمساحیة سبب أو أكثر من األسباب التالیة:

 تلف طبقة الخرسانة اإلسفلتیة نتیجة لتلف الطبقة السفلیة بسبب األحمال المروریة المتكررة.
عدم ثبات حالة طبقة األساس اإلسفلتي أو طبقة تحت األساس بسبب ھبوط زائد للسطح.

ضعف طبقة األساس الحجري مما جعلھا غیر قادرة على الھبوط الزائد الناتج من األحمال المروریة.
تقادم المواد اإلسفلتیة بفعل الزمن.

عدم كفایة سماكة طبقات الرصف ( زیادة االحمال عن االحمال التصمیمیة ) .
ضعف تصریف في طبقتي القاعدة وتحت األساس.
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Alligator/Fatigue Cracking الكثافة

مستویات الشدة :

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة
ھو المستوى الذي تكون فیھ الشقوق طولیة شعریة وموازیة لبعضھا البعض مع تداخالت 

صغیرة ،كما تكون قلیلة العرض والعدد.
منخفضة الشدة 1

ھو المستوى الذي تكون فیھ الشقوق على شكل شبكة من الشقوق المتقاطعة بدأ عرضھا في 
الزیادة ولكن مازال ضمن الجزء السطحي للطبقة.

متوسطة الشدة

ھو المستوى الذي تكون فیھ الشقوق كثیرة وعمیقة وعریضة ومتداخلة مع بعضھا حیث تصبح 
طبقة الرصف منقسمة إلى أجزاء منفصلة قابلة للحركة عندما تتعرض لحركة المرور. عالیة الشدة 3

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة  للشقوق التمساحیة حسب الشدة والكثافة . طریقة المعالجة المقترحة :

 في حالة تبین أن سبب الشقوق 
التمساحیة ھو ارتفاع منسوب المیاه 

تحت السطحیة (الجوفیة)، فإنھ یجب 
إصالح الطبقات الترابیة (األساس 
وما تحت األساس) كما یجب عمل 

تصریف جید للمیاه حتى ال تصل إلى 
طبقات الرصف

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من 11%-50% 10% اقل من
Slurry Seal Slurry Seal Do Nothing

منخفضة الشدة
مالط  أسفلتي مالط  أسفلتي ال تفعل شیئا

Deep Patching  Deep Patching  Deep Patching  
ترقیع عمیقمتوسطة الشدة ترقیع عمیق ترقیع عمیق

Reconstraction Deep Patching Deep Patching
عالیة الشدة

اعادة انشاء ترقیع عمیق ترقیع عمیق

الكشف على موقع االنھیار لتحدید درجة االنھیار و سبب حدوثھ لتحدید طریقة الصیانة طریقة الصیانة :
باحدى الطرق االتیة :

اذا كان االنھیار في مراحلھ االولى یتم حقنھ بمادة اسفلتیة سائلة مع رش رمل ناعم فوقھ .
اذا كان االنھیار تجاوز المراحل االولى یتم معالجتھ عن طریق :

( المساحة المتأثرة بالعیب / المساحة الكلیة للقطاع الممسوح ) * 100  كثافة العیب %  =

یتم قیاس مستویات الشدة بحساب المساحة المتأثرة بالشقوق بالمتر المربع، فمثال إذا كان طریقة القیاس :
شق واحد فمساحتھ ھي طولھ بعرض واحد متر، كما یتم تحدید كل مستوى شدة لوحده، أما 

إذا كان ھناك منطقة تتداخل فیھا مستویات الشدة الثالثة فیتم اختیار مستوى الشدة األكثر 
كثافة. وتقاس كثافة العیب بقسمة المساحة المتأثرة بھ على المساحة الكلیة للمقطع الممسوح 

مضروبًا بمائة.

ازالة الطبقة او الطبقات االسفلتیة التالفة و اعادة تعبیدھا بطریقة الترقیع في حالة ان االنھیار لم یتعدى  
الطبقات االسفلتیة .

ازالة الطبقة او الطبقات االسفلتیة التالفة وما تحتھا من طبقات الرصفللوصول الى الطبقة الغیر متضررة 
و یتم اعادة الرصف بمواد مختارة مخلوطة بالماء و متجانسة مع مواد الطریق و الدمك على طبقات 

للوصول الى درجة الدمك المطلوبة و یتم اعادة تعبیدھا بطریقة الترقیع .

یجب وضع تصریف صحي مناسب و كافي  ، تصمیم و استخدام خلطة تركیبیة جیدة ، 
معالجة الزفت فور استھالكھ زمنیا ، وضع طبقات سطحیة تركیبیة  في الوقت المناسب 

للزیادة في قوة ثبات الزفت.

لتفادي حدوث الحالة :
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األسباب المحتملة :

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة متوسطة شدة منخفضة للشقوق الشبكیة.

ُتعتبر الشقوق الشبكیة من العیوب الوظیفیة واإلنشائیة والسبب األساس لھا ھو االنكماش الحراري  للمواد 
اإلسفلتیة الرابطة نتیجة لالنفعال واإلجھاد الدوري، كما ُیشیر ظھور ھذه الشقوق إلى تصلب اإلسفلت بدرجة 

كبیرة. غیر أن الشقوق الشبكیة من العیوب غیر المتعلقة باألحمال بالرغم من زیادة مستوى شدتھا نتیجة لتأثیر 
األحمال، كما أن الخرسانة اإلسفلتیة الضعیفة ُتعجل من بدایة ظھور ھذه الشقوق.

شدة عالیة للشقوق الشبكیة 

Block cracking

الشقوق الشبكیة ھي شقوق متداخلة تقسم الطبقة إلى قطع مربعة( او مستطیلة) بأبعاد حوالي ٣٠×٣٠ سم إلى 
٣×٣ متر و تكون الزوایا قائمة و(اكبر من ٣ * ٣ تصنف كشقوق طولیة او عرضیة ) ھي مرحلة متقدمة من 
التشققات الطولیة و العرضیة. وتختلف الشقوق الشبكیة عن الشقوق التمساحیة بأن األخیرة توجد في مسارات 

اإلطارات، بینما توجد الشقوق الشبكیة في كل مكان على سطح الرصف. وتكثر الشقوق الشبكیة في الطرق 
والشوارع ذات األحجام المروریة المتدنیة وفي ساحات مواقف السیارات. یوضح الشكل  الشقوق الشبكیة 

ومستویات شدتھا.

الشقوق الشبكیة

  *   6   *



عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

ت
1
2
1
2
3
1
2
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اعادة تعبید المنطقة المتضررة بعد اجراء عملیة حقن التشققات بالمادة االسفلتیة .3-

Block cracking الكثافة

شقوق بعرض حوالي ١٠٠ملم ومحاطة بشقوق شدیدة ومكسرة.

أي شقوق ملیئة أوغیر ملیئة محاطة بشقوق عشوائیة عالیة أو متوسطة الشدة.
شقوق ملیئة بأي عرض ومحاطة بشقوق عشوائیة خفیفة.

عرض الشقوق غیر المملوءة أكبر من ٧٥ ملم .

یتراوح عرض الشقوق أكثر من ١٠ملم وأقل من ٧٥ ملم.
 الشقوق بعرض أقل أو یساوي ٧٥ ملم ومحاطة بشقوق عشوائیة خفیفة.

الحاالت لكل نوعمستوى الشدة
الشقوق غیر المملوءة (Non-Filled) بعرض أقل من (١٠ ملم).

الشقوق المملوءة بمواد عازلة بأي عرض كانت في حالة مقبولة.
منخفضة الشدة 1

2

3

متوسطة الشدة

عالیة الشدة

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة للشقوق الشبكیة حسب الشدة والكثافة .طریقة المعالجة المقترحة :

منخفضة یجب ملء الشقوق قبل تنفیذ متوسطةالشدة
المالط اإلسفلتي أو الطبقة 

الرقیقة. Do Nothing

عالیة

منخفضة الشدة

11%-50%50% اكثر من
Do Nothing

%10اقل من
Do Nothing

متوسطة الشدة
مالط  أسفلتي تعبئة الشقوق تعبئة الشقوق

عالیة الشدة
طبقة اسفلتیة رقیقة مالط  أسفلتي مالط  أسفلتي

طریقة القیاس  : ُتقاس الشقوق 
الشبكیة بالمتر المربع للمنطقة 

المتأثرة ولجمیع مستویات 
الشدة. Thin overlay Slurry Seal Slurry Seal

Slurry Seal Crack Sealing Crack Sealing
ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا

Block cracking Alligator/Fatigue Cracking

سبب الحدوث

الشقوق التمساحیة
عشوائیة الشكل

الكثافة المروریة العالیة

مقارنة بین

اذا كان في مراحلھ االولى یتم حقن التشققات  بمادة اسفلتیة مناسبة مع رش رمل ناعم 

صغیرة وبعدة أضالع وزوایا حادة

الشقوق الشبكیة  من حیث 
الشكل

تبدأ بالظھور من اسفل الطبقة االسفلتیة الى االعلى
كبیرة

مستطیلة تقریبا
فروقات درجات الحرارة الیومیة

فوقھا و الدك .اما اذا كان التشققات في مراحلھا المتقدمة یتم عمل ما یلي :

مساحة المقطع 
تبدأ من اعلى الطبقة االسفلتیة الى االسفلبدایة ظھورھا

ازالة الطبقة المتضررة و اعادة تعبیدھا بطریقة الترقیع .
كشط المساحة  المتضررة و اعادة تعبیدھا بالخلطة االسفلتیة الساخنة .

طریقة الصیانة :

لتصنیف مستویات الشدة للشقوق الشبكیة ألي نوع من االنواع الثالثة یجب توفر 
احدى تلك الحاالت الواردة امام كل مستوى في الجدول التالي :

مستویات الشدة :
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 Longitudinal and Transverse Cracksالشقوق الطولیة والعرضیة  

عدم جودة تنفیذ فواصل المسار joints (في حالة الشقوق الطولیة) .
انكماش سطح الخرسانة اإلسفلتیة نتیجة النخفاض درجة الحرارة أو تصلب اإلسفلت .

الشقوق االنعكاسیة الناتجة عن الشقوق السفلیة تحت الطبقة السطحیة مثل شقوق البالطات الخرسانیة 
األسمنتیة (لكن ال تتضمن فواصل البالطات الخرسانیة) .

الشقوق الطولیة ھي شقوق تمتد موازیة لمحور الطریق، أما الشقوق العرضیة فھي تمتد بعرض الرصف تقریبًا 
متعامدة مع محور الطریق. تعتبر ھذه الشقوق عیوب إنشائیة (ضعف طبقة الرصف) وعیوب وظیفیة (خشونة 

سطح الرصف)، لذلك فھي من العیوب التي ال تتعلق باألحمال المروریة، لكن األحمال والرطوبة ُتعجل بتدھور 
ھذه الشقوق.تبدأ الشقوق الطولیة و العرضیة في الظھور من اعلى سطح الطبقة االسفلتیة و تمتد الى اسفلھا و 

یعود السبب الرئیسي لحدوث ھذا العیب ھو تقلبات في درجات الحرارة الیومیة.

األسباب المحتملة :

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة عالیة للشقوق الطولیة والعرضیة  شدة متوسطة  شدة منخفضة للشقوق الطولیة والعرضیة
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

ت
1
2
1
2
3
1
2
3

طریقة القیاس : ُتقاس الشقوق /
الطولیة والعرضیة بحساب 

المساحة المتأثرة بالمتر المربع 
وُیسجل كل مستوى من مستویات 

الشدة منفصًال عن اآلخر في 
المقطع الواحد. فمثًال إذا كان شق 

واحد فمساحتھ ھي طول الشق 
وبعرض متر واحد

Longitudinal and Transverse Cracks 

لتصنیف مستویات الشدة للشقوق  الطولیة والعرضیة ألي نوع من االنواع الثالثة یجب 
توفر احدى تلك الحاالت الواردة امام كل مستوى في الجدول التالي : مستویات الشدة :

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة
الشقوق غیر المملوءة (Non-Filled) بعرض أقل من (١٠ ملم). منخفضة الشدة 1

الشقوق المملوءة بمواد عازلة بأي عرض كانت في حالة مقبولة.
شقوق غیر مملوءة بعرض یتراوح بین ١٠-٧٥ ملم .

متوسطة الشدة  شقوق غیر مملوءة بعرض أقل من ٧٥ ملم محاطة بشقوق ثانویة رقیقة.2
شقوق ملیئة بأي عرض ومحاطة بشقوق عشوائیة خفیفة.

أي شقوق ملیئة أوغیر ملیئة محاطة بشقوق عشوائیة عالیة أو متوسطة الشدة.
عالیة الشدة

في الجدول أسالیب الصیانة المقترحة للشقوق الطولیة و العرضیة حسب الشدة و الكثافة .

عرض الشقوق غیر المملوءة أكبر من ٧٥ ملم .3
شقوق بعرض حوالي ١٠٠ملم ومحاطة بشقوق شدیدة ومكسرة.

طریقة المعالجة المقترحة :
ان االجھاد الذي یتعرض لھ االسفلت بسبب الشاحنات ( ضغط عجالت الشاحنات ) و الحالة الغیر مستقرة 

لطبقة االساس الحبیبي و التنفیذ الغیر جید ھناك عدة خیارات متاحة تعتمد على شدة التشقق و الحالة االنشائیة 
للرصف ، بالنسبة للتشققات الرفیعة االمر االكثر اھمیة ھو منع الرطوبة من الوصول الى الطبقات التحتیة 

حتى ال  تؤثر على استقرارھا ، اما التشققات الطولیة االكثر شدة  تشیر الى مشكلة كبیرة في جسم الطریق و 
یكون الحل باستخدام السمك و المواد  ذات التصمیم الجید في البناء و ایضا اجراء صیانة وقائیة  لزیادة قوة 

االسفلت و استخدام البولیمر المعدل .

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من 11%-50% 10% اقل من

الكثافة

متوسطة الشدة
تعبئة الشقوق تعبئة الشقوق تعبئة الشقوق

Crack Sealing Crack Sealing Crack Sealing

منخفضة الشدة
ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا

Do Nothing Do Nothing Do Nothing

فوقھا و الدك .اما اذا كان التشققات في مراحلھا المتقدمة و ادت الى ظھور الحفر فیتم 
ازالة الطبقة المتضررة و اعادة تعبیدھا بطریقة الترقیع.

اذا كان في مراحلھ االولى یتم حقن التشققات  بمادة اسفلتیة مناسبة مع رش رمل ناعم  طریقة الصیانة :

عالیة الشدة
طبقة اسفلتیة رقیقة مالط  أسفلتي مالط  أسفلتي
Thin overlay Slurry Seal Slurry Seal
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

-1

-2

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

ُیساھم ضعف المواد أو ضعف مواد تصمیم الخلطة في انضغاط الطبقات، إضافة إلى عدم كفایة الدك أثناء 
التنفیذ، نعومة الخلطة اإلسفلتیة، لیونة مواد الطبقات السفلیة نتیجة لتسرب المیاه أو صدمات اإلطارات 
(Studded tires)، حموالت ثقیلة و توقفات مستمرة للشاحنات، حساسیة االسفلت للحرارة، ضعف 

الخلطة، الرطوبة  ،سماكات طبقات الرصف كلھا من مسببات التخدد .
بصفة عامة یحدث نتیجة للحموالت المحوریة العالیة و المرتبطة باحد االسباب االتیة :

عیوب في مكونات الخلطة االسفلتیة و مصنعیتھا : و ھذه العیوب ھي ( زیادة نسبة المادة الناعمة  في 
الخلطة االسفلتیة - قلة نسبة حبات الحصى و زیادة نسبة المادة االسفلتیة الرابطة في الخلطة- عدم كفایة 

الدك لطبقة الخلطة االسفلتیة .
عیوب في البنیة التحتیة (طبقة التاسیس) : و ھذه العیوب ھي ( عدم كفایة سمك طبقات الرصف  - 

ضعف مكونات طبقات الرصف - عدم كفایة الدك للطبقات  .

شدة عالیة للتخدد شدة متوسطة  شدة منخفضة للتخدد

األسباب المحتملة :

ویظھر التخدد بعد ھطول 
األمطار عندما تمتلئ مسارات 

اإلطارات بالماء مما تسبب 
خطورة على الحركة، كما تنشأ 

خطورة أخرى عندما یكون 
التخدد عمیق ویصعب التحكم 

في توجیھ السیارة.

Rutting     التخدد

التخدد ھو ھبوط في سطح الطریق (بشكل قنوات) في منطقة مسار إطارات السیارات، وُیعتبر التخدد من 
العیوب الوظیفیة (functional) في الرصفات، ولكن یدخل ضمن العیوب اإلنشائیة في حالة مستوى التخدد 

عالي الشدة. ویتعلق التخدد باألحمال، وسماكات الرصف والمواد ویحدث نتیجة الدك والحركة المرنة العرضیة 
لطبقة ما أو لكل طبقات الرصف بما فیھا طبقة القاعدة. وتحدث الحركة الرأسیة لطبقة الرصف على طول 

جوانب التخدد.
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

ت

2

/

-1

-2

اذا كانت مساحة المنطقة المتضررة كبیرة و في طبقة الخلطة االسفلتیة  فقط یتم تسویة جانبي الھبوط 3-
بواسطة الكشط او بالطریقة المناسبة حسب درجة العیب مع اعطاء طبقة اضافیة رقیقة جدیدة لسطح 

الطریق .

مالحظة : اذا وجدت الشقوق التمساحیة و التخدد في نفس المساحة یتم تسجیل كل عیب على حده مع تحدید درجة 
الشدة لكل عیب ٠

Rutting الكثافة

اذا كان السبب وجود عیب في الخلطة االسفلتیة :یتم ازالة الطبقة او الطبقات المتضررة و اعادة تعبیدھا 
بطریقة الترقیع.

اذا كان السبب وجود عیب في البنیة التحتیة :یتم معالجة طبقات االساس  و اعادة تعبیدھا بطریقة الترقیع.

ینبغي الكشف على المنطقة المتضررة لتحدید مساحة العیب و سبب حدوثھ و طریقة 
صیانتھ باحدى الطرق التالیة :

طریقة الصیانة :

كشط و اعادة رصف كشط و اعادة رصف كشط و اعادة رصف

اعادة انشاء ترقیع عمیق ترقیع عمیق

متوسطة الشدة

عالیة الشدة

Milling and repave Milling and repave Milling and repave

یتراوح متوسط العمق لھذا المستوى بین ٦- ١٣ ملم.
یتراوح متوسط العمق بین ١٤-٢٥ ملم.

یساوي متوسط عمق التخدد عند ھذا المستوى أكثر من ٢٥ ملم.

طریقة القیاس : ُیقاس متوسط عمق 
التخدد بوضع قدة طولھا (١٫٢م) 
تتقاطع عمودیًا على التخدد ویتم 

تسجیل أقصى عمق ثم تؤخذ متوسط 
القیاسات كل ٦ أمتار من طول 

التخدد لتحدید مستوى الشدة، وُتقاس 
المساحة المتأثرة بالمتر المربع لكل 

مستوى شدة على حده .
Reconstraction Deep Patching Deep Patching

منخفضة الشدة
ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا

Do Nothing Do Nothing Do Nothing

عالیة الشدة 3

عالیةالشدة

یبین الجدول التالي أسالیب الصیانة المقترحة للتخدد حسب الشدة والكثافة . طریقة المعالجة المقترحة :

متوسطة منخفضة

مستویات الشدة :

اقل من

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة
منخفضة الشدة

50% اكثر من 11%-50% 10%

متوسطة الشدة
1
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

-1
-2
-3

األسباب المحتملة :
األحمال المروریة .

عدم ضبط جودة المواد أو سوء تنفیذ إعادة الردم وسوء تشغیل اإلسفلت .
وجود مناطق متضررة من الطریق و التي تم عمل الصیانة المناسبة لھا.

Patching    الــتـرقــیـع
ھي مساحة من الرصف ازیلت و استبدلت بالمادة الجدیدة بغرض اصالح الرصف .یتضمن ھذا النوع من 

العیوب انھیار مواقع صیانة وإصالح طبقات الرصف الموجودة. وفي الحقیقة ُیعتبر الترقیع عیبًا بحد ذاتھ حتى 
لو كان أداؤه جیدًا، وبشكل عام تتعلق بعض خشونة سطح الرصف بھذا العیب.

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة عالیة للرقع شدة متوسطة  شدة منخفضة للرقع
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

ت

/Patching الكثافة

مستویات الشدة :

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة
ھو المستوى الذي یؤثر بشكل بسیط على مستوى جودة القیادة ویكون فیھ الترقیع بحالة 

جیدة.
منخفضة الشدة 1

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القیادة ویكون فیھ الترقیع 
متدھور تدھورًا متوسطًا. متوسطة الشدة 2

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل شدید على مستوى جودة القیادة ویكون فیھ الترقیع متدھورًا 
بشكل كبیر ویحتاج إلى صیانة فوریة. عالیة الشدة 3

یبین الجدول التالي أسالیب الصیانة المقترحة للرقع حسب الشدة والكثافة . طریقة المعالجة المقترحة :
طریقة القیاس : ُیقاس ب(م٢)  ، وإذا 
كان ھناك مستویات شدة مختلفة في 

الترقیع الواحد فیجب قیاس كل 
مستوى شدة على حده. أما إذا كان 
یوجد عیوب أخرى مع الترقیع فال 

یتم تسجیل ھذه العیوب كعیوب 
منفصلة.  في حالة إزالة مساحة 

كبیرة من طبقة الرصف واستبدالھا 
بترقیع فھذا ال ُیعتبر ترقیعًا.

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من 11%-50% 10% اقل من
Do Nothing Do Nothing Do Nothing منخفضة الشدة

ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا
surface Patching surface Patching surface Patching

متوسطة الشدة
ترقیع سطحي ترقیع سطحي ترقیع سطحي

Deep PatchingDeep Patching Deep Patching عالیة الشدة
ترقیع عمیق ترقیع عمیق ترقیع عمیق

اذا كانت الرقعة تؤثر على مستوى الراحة اثناء القیادة فیتم ازالتھا و اعادة تعبیدھا بطریقة 
الترقیع  .اذا وجد في الطریق اكثر من رقعة و كانت متقاربة من بعضھا البعض مما یؤدي 

الى عدم جدوى صیانتھا بطریقة الترقیع فیتم كشط و اعادة تعبید كامل مساحة الترقیع  
لرفع كفاءة الطریق .

اذا كانت الرقعة ال تؤثر على مستوى الراحة اثناء القیادة فتوضع تحت المراقبة . طریقة الصیانة :
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

-1
-2
-3
-4
-5
-6

Potholes      الُحـفـر
وجود حفر صغیرة في سطح الطریق نتیجة وجود عیب او اكثر فیھ مثل(التشققات بانواعھا - تطایر حبات 

الحصى  )و یزداد حجم ھذه الحفر نتیجة لتجمع المیاه فیھا و مرور حركة السیر علیھا . تكون الُحفر عادة بشكل 
حوض قطره حوالي ٧٥٠ ملم، كما یكون لھا أوجھ رأسیة بالقرب من أعلى الحفرة، وھي تحدث على سطح 
الطریق وتختلف في العمق واالتساع. فإذا حدثت الُحفر بسبب الشقوق التمساحیة عالیة الشدة فیجب تعریفھا 

كُحفر ولیس تطایر (Weathering). الحفر من العیوب االنشائیة.

األسباب المحتملة :

شدة منخفضة للحفر

تكسر سطح طبقة الرصف نتیجة للشقوق التمساحیة.
التفتت الموضعي لسطح طبقة الرصف  ، سوء تصریف میاه االمطار .

وجود الرطوبة وفعل الحركة ُیعجل من نشوء الُحفر.

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

البنیة الضعیفة ، الضرر التراكمي ، القساوة بسبب االستھالك .
وجود التشققات بمختلف انواعھا و بدرجة متقدمة ،تطایر حبات الحصى من سطح الطریق.

قلة نسبة المادة االسفلتیة الرابطة في الخلطة ، ارتفاع درجة الحرارة في الخالطة االسفلتیة اثناء الخلط.

شدة عالیة للحفر شدة متوسطة 
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

/Potholes الكثافة

یوضح الجدول التالي مستویات الشدة للُحفر التي قطرھا أقل من ٧٥٠ ملم. مستویات الشدة :

یجب تثبیت الحالة التي تسببت بالمشكلة ، الجودة في التصمیم االنشائي ،االھتمام 
بمواد التنفیذ ، عمل تصریف مناسب لمیاه االمطار ، وضع طبقات تغطیة انشائیة 

 لتزید من قوة الرصف.
طریقة المعالجة المقترحة :

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من 11%-50% 10% اقل من

منخفضة الشدة
ترقیع سطحي ترقیع سطحي ترقیع سطحي

متوسطة الشدة
ترقیع سطحي ترقیع سطحي ترقیع سطحي

طریقة القیاس :تقاس بالعدد  و  إذا 
كان قطر الُحفر أكثر من (٧٥٠) ملم 
فیتم قیاس المساحة بالمتر المربع ثم 
ُتقسم على (٠٫٥) نصف متر مربع 
إلیجاد عدد الحفر المكافئ، أما إذا 
كان عمق الحفر أقل من ٢٥ ملم 

فتعتبر متوسطة الشدة، وعالیة الشدة 
في حالة عمقھا أكثر من ٢٥ملم.

surface Patching surface Patching surface Patching

surface Patching surface Patching surface Patching

طریقة الصیانة :

Deep PatchingDeep Patching Deep Patching عالیة الشدة
ترقیع عمیق ترقیع عمیق ترقیع عمیق

یبین الجدول التالي أسالیب الصیانة المقترحة للحفر حسب الشدة والكثافة .

قص و ازالة الطبقة  االسفلتیة  المتضررة  واعادة تعبیدھا بطریقة الترقیع.
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-3
-4
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شدة عالیة للزحف

ضعف ثبات طبقات الرصف السطحیة بسبب زیادة نسبة اإلسفلت أو زیادة نسبة المواد الناعمة في 
الخلطة أو استعمال الركام الدائري الشكل .

ضعف ثبات طبقات األساس الحجري وما تحت األساس ینعكس على سطح الرصف .
عدم وجود ترابط بین طبقة السطح و باقي طبقات الرصف لوجود مادة عازلة بینھم كاالتربة و الزیوت 

و القاذورات و المیاه . عدم وجود طبقة الصقة بین طبقات االسفلت.
عدم دمك السطح جیدا .

نعومة الخلطة االسفلتیة .

یحدث ھذا العیب في مواقع 
التقاطعات (تسارع وتباطؤ) 

وقبل اإلشارات المروریة حیث 
التوقف وبدایة الحركة أو في 

مناطق تالصق الطبقة 
الخرسانیة األسمنتیة مع الطبقة 

اإلسفلتیة المرنة .

األسباب المحتملة :

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة متوسطة  شدة منخفضة للزحف

إجھادات القص المتولدة من حركة المركبات في المواقع ذات االنحدار الحاد أو عند تقاطعات اإلشارات 
المروریة .

Shoving       الزحف أو اإلزاحة
الزحف أو اإلزاحة ھو حركة طولیة لمساحة موضعیة من سطح الطریق باتجاه حركة السیر وینشأ نتیجة 

لألحمال الحركیة المروریة، فعندما تدفع الحركة طبقة الرصف فإنھا تولد أمواجا قصیرة ومرتفعة على سطح 
طبقة الرصف .
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

ت
1
2

/Shoving الكثافة

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل شدید على مستوى جودة القیادة . عالیة الشدة

مستویات الشدة :

اذا كان العیب في طبقات التاسیس   :یتم معالجة طبقة االساس و اعادة تعبیدھا بطریقة 
الترقیع .

اذا كان العیب في الطبقة السطحیة للخلطة االسفلتیة :یتم ازالة المنطقة  المتضررة و عمل 
الصیانة الالزمة  بطریقة الترقیع.

ینبغي الكشف على المنطقة المتضررة لتحدید مساحة العیب و سبب حدوثھ و طریقة 
صیانتھ باحدى الطرق التالیة :

طریقة الصیانة :

طریقة القیاس : ُیقاس ب(م٢)  
للمنطقة المتأثرة لكل مستوى شدة، 

ولكن عندما یحدث الزحف في مواقع 
الترقیع فیسجل الترقیع فقط. وتحسب 

الكثافة بقسمة المساحة المتأثرة 
بالعیب على المساحة الكلیة للمقطع 

الممسوح مضروبًا بمائة..

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من 10% %50-%11اقل من

3

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة

اعادة انشاء ترقیع عمیق ترقیع عمیق
عالیة الشدة

Reconstraction Deep Patching Deep Patching

متوسطة الشدة
Deep Patching Deep Patching Deep Patching

ترقیع عمیق ترقیع عمیق ترقیع عمیق

ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا
Do Nothing Do NothingDo Nothing

یبین الجدول التالي أسالیب الصیانة المقترحة للزحف حسب الشدة والكثافة . طریقة المعالجة المقترحة :

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل بسیط على مستوى جودة القیادة .
ھو المستوى الذي یؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القیادة . متوسطة الشدة

منخفضة الشدة

منخفضة الشدة
ال تفعل شیئا
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

-1
-2

-3

Depression         الھبوطات
الھبوط ھو انخفاض قلیل في منطقة من سطح الرصف، وفي معظم األحیان تالحظ الھبوطات الخفیفة بعد ھطول 

األمطار، كما تالحظ في مواقع وجود بقع الزیوت المتساقطة من المركبات، وُتعتبر الھبوطات من العیوب 
الوظیفیة.

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

األسباب المحتملة :
تحدث الھبوطات نتیجة لھبوط طبقات األساس الترابي أو ینشأ أثناء اإلنشاء.

بسبب ھبوط األساس الترابي نتیجة لألحمال الزائدة التي تضغط األساس فتھشمھ أو بسبب الھبوط 
الفوري الذي یحدث أثناء التنفیذ نسبة للحركة العلیا على الطبقات الدنیا. كما أن عدم كفایة الدمك 

لردمیات الدفان وعدم مقدرة طبقة القاعدة على تحمل األحمال من أسباب الھبوطات.

األحمال المروریة، الحرارة، المواد وعیوب التنفیذ كلھا عوامل ُتسھم في نشوء الھبوطات وُتعجل في 
انتشارھا.

شدة عالیة للھبوطات شدة متوسطة  شدة منخفضة للھبوطات

Landing- الھبوط
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

ت

1

2

/Depression الكثافة

11%-50% 10% اقل من
Do Nothing

مستویات الشدة :
الحاالت لكل نوع مستوى الشدة

 ُیالحظ ھذا المستوى للھبوطات في مناطق البقع، ولھا تأثیر خفیف على مستوى جودة 
القیادة ومن الممكن أن ُتسبب ارتفاعات وانخفاضات للسیارة في السرعات العالیة. 

ویتراوح أقصى عمق للھبوطات بین ١٣- ٢٥ ملم في حالة الشدة المنخفضة..

منخفضة الشدة

 ُیالحظ ھذا العیب بسھولة عند ھذا المستوى وتؤثر بدرجة متوسطة على مستوى جودة 
القیادة حیث ُتسبب الھبوطات ارتفاع وانخفاض للسیارة عند السرعات العالیة. یتراوح 

عمق ھذا المستوى من الشدة بین ٢٥- ٥٠ ملم.

متوسطة الشدة

یمكن مالحظة ھذا المستوى من الشدة للھبوطات بسھولة وھو یؤثر بشدة على مستوى 
جودة القیادة مسببا اھتزازات واضحة للسیارة عند السرعات العالیة، وأكبر عمق للھبوط 

یكون أكثر من ٥٠ ملم.

عالیة الشدة
3

یبین الجدول التالي أسالیب الصیانة المقترحة للھبوطات حسب الشدة والكثافة . طریقة المعالجة المقترحة :

طریقة القیاس : ُیقاس الھبوط بتحدید 
المساحة المتأثرة بالمتر المربع من 

مساحة السطح لكل مستوى شدة على 
حده. وتحسب كثافة العیب بقسمة 
المساحة المتأثرة بھ على المساحة 
الكلیة للمقطع الممسوح مضروبًا 

بمائة..

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من

منخفضة الشدة
ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا

Do Nothing Do Nothing

ترقیع سطحي

اذا كان العیب في طبقات الرصف    :یتم ازالة الطبقة او  الطبقات  المتضررة و اعادة رصفھا بمواد 
مناسبة و متجانسة مع المواد المجاورة و یتم دكھا جیدا و اعادة تعبیدھا  بطریقة الترقیع.

Deep Patching
عالیة الشدة

اصالح طبقة االساس و اعادة الرصف ترقیع عمیق
Base Repair and Repave

ترقیع سطحي

یتم  الكشف على المنطقة المتضررة لتحدید مساحة العیب و سبب حدوثھ و طریقة صیانتھ 
باحدى الطرق التالیة :

طریقة الصیانة :

اذا كان العیب في طبقات الخلطة االسفلتیة نتیجة عدم كفایة الدك :یتم ازالة الطبقات االسفلتیة   
المتضررة و اعادة تعبیدھا  بطریقة الترقیع.

surface Patching surface Patching surface Patching
متوسطة الشدة

ترقیع سطحي
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

-1
-2

Bumps and Sags           التحدبات والتقعرات
تكون انحرافات السطح نحو األعلى عادة صغیرة وتحدث نتیجة إزاحة في طبقة الرصف العلویة وھو ما یسمى 

بالتحدبات، ولكن یجب التمییز بین ھذا العیب واإلزاحة التي تحدث بسبب عدم ثبات طبقة الرصف .  كذلك 

تكون التقعرات صغیرة وتحدث نتیجة لإلزاحة السفلیة لطبقة الرصف. إذا ظھرت التحدبات عرضیة وعمودیھ 

.(Corrugation) على اتجاه الحركة وبمسافات أقل من ٣ م فیسمى العیب في ھذه الحالة بالتموجات

األسباب المحتملة :

انتفاخ أو انبعاج بالطات الخرسانة اإلسمنتیة تحت السطح اإلسفلتي.
تسرب وارتفاع المواد في الشقوق بسبب األحمال المروریة.

 أما التشوھات واإلزاحة 
التي تحدث في مساحة 

كبیرة فوق سطح 
الرصفات وتسبب انحدار 

طویل وعریض یسمى 
باالنتفاخ

بالنسبة للتقعر : تكرار احمال الحركة المروریة - نتیجة لظاھرة الصقیع .
بالنسبة للتحدب :نتیجة انحناء الطبقة االسفلتیة السطحیة -الصقیع في المناطق الباردة - انتفاخ المواد في 

مناطق الشروخ مع حركة المرور .
 و بصورة عامة تتضمن االسباب االتیة :

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة عالیة للتحدبات والتقعرات شدة متوسطة  شدة منخفضة للتحدبات والتقعرات
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

ت
1
2

/Bumps and Sags الكثافة

مستویات الشدة :
الحاالت لكل نوع مستوى الشدة

.(Riding quality)ھو المستوى الذي یؤثر بشكل بسیط على مستوى جودة القیادة منخفضة الشدة
ھو المستوى الذي یؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القیادة. متوسطة الشدة

طریقة القیاس : ُتقاس التقعرات 
والتحدبات بالمتر الطولي، وإذا 
اجتمع ھذا العیب مع الشقوق فیتم 

تسجیل الشقوق أیضا. وتقاس 
المساحة المتأثرة لھذا العیب بطول 

المنطقة المتأثرة مضروبًا بمتر 
واحد، وتحسب كثافة العیب بقسمة 
المساحة المتأثرة بھ على المساحة 
الكلیة للمقطع الممسوح مضروبًا 

بمائة.

عالیةالشدة

متوسطة الشدة
ترقیع سطحي ترقیع سطحي

Do Nothing Do Nothing Do Nothing
منخفضة الشدة

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل شدید على مستوى جودة القیادة. عالیة الشدة 3

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة للتحدبات والتقعرات حسب الشدة والكثافة طریقة المعالجة المقترحة :

متوسطة منخفضة
50% اكثر من 11%-50% 10% اقل من

ترقیع سطحي
Deep Patching

surface Patching
ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا

Deep Patching Deep Patching

ال تفعل شیئا
surface Patching surface Patching

ترقیع عمیقترقیع عمیقعالیة الشدة ترقیع عمیق

یتم  الكشف على المنطقة المتضررة لتحدید مساحة العیب و سبب حدوثھ و طریقة صیانتھ 
باحدى الطرق التالیة :

طریقة الصیانة :

اذا كان العیب في طبقات الخلطة االسفلتیة نتیجة عدم كفایة الدك :یتم ازالة الطبقات االسفلتیة   
المتضررة و اعادة تعبیدھا  بطریقة الترقیع.

اذا كان العیب في طبقات الرصف    :یتم ازالة الطبقة او  الطبقات  المتضررة و اعادة رصفھا بمواد 
مناسبة و متجانسة مع المواد المجاورة و یتم دكھا جیدا و اعادة تعبیدھا  بطریقة الترقیع.
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

-1
-2
-3

-4
-5

Corrugation             التموجات

ضعف ثبات الخلطة الخرسانیة اإلسفلتیة أو ضعف األساس.
الرطوبة الزائدة في طبقات التربة السفلیة.

التموجات ھي انخفاضات وارتفاعات متتالیة ومتقاربة تحدث بمسافات منتظمة، عادة ما تكون أقل من   (٣ م) 
على طول الرصفات، وتكون االرتفاعات عمودیة على اتجاه الحركة .

ُتعتبر التموجات من عیوب األداء الوظیفي للرصفات ألنھا ُتسبب خشونة للسطح مما یؤثر على جودة القیادة. 
ویمكن أن تحدث التموجات نتیجة لفعل القص (shear) على طبقة أو بین الطبقات السطحیة وطبقة األساس 
نتیجة للحركة وعادة تكون التموجات في المواقع التي یحدث فیھا تسارع للحركة (عند بدایة السیر) أو تباطؤ 

للحركة (عند التوقف) ، كما تكون متقاطعة مع سطح الرصف وھي واضحة في مسارات اإلطارات.

األسباب المحتملة :

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة عالیة للتموجات شدة متوسطة  شدة منخفضة للتموجات

زیادة اإلسفلت( رصف طبقة اسفلت الصقة سمیكة) و/أو زیادة المواد الناعمة في الخلطة أو استخدام 
خلطة بحصى مستدیرة.

Contamination of mix تلوث الخلطة
حركة المرور عند التقاطعات او مرور ثقیل على المنحدرات الشدیدة
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

ت
1
2

/Corrugation الكثافة

مستویات الشدة :
الحاالت لكل نوع مستوى الشدة

.(Riding quality)ھو المستوى الذي یؤثر بشكل بسیط على مستوى جودة القیادة منخفضة الشدة
ھو المستوى الذي یؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القیادة. متوسطة الشدة

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل شدید على مستوى جودة القیادة. عالیة الشدة 3

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة للتموجات  حسب الشدة والكثافة طریقة المعالجة المقترحة :

عالیة متوسطة منخفضة
50% اكثر من 11%-50% 10% اقل من

طریقة القیاس : ُیقاس  التموجات 
بالمتر المربع من مساحة السطح. 

وتحسب كثافة العیب بقسمة المساحة 
المتأثرة بھ على المساحة الكلیة 

للمقطع الممسوح مضروبًا بمائة.

الشدة

Do Nothing Do Nothing Do Nothing
منخفضة الشدة

ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا
surface Patching

متوسطة الشدة
ترقیع سطحي ترقیع سطحي ترقیع سطحي

طریقة الصیانة :
ازالة الطبقة او  الطبقات االسفلتیة  المتضررة و اعادة تعبیدھا  بطریقة الترقیع.

Base Repair and Repave

اصالح طبقة االساس و اعادة الرصف 
Deep Patching

عالیة الشدة
ترقیع عمیق

surface Patching surface Patching
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

شدة عالیة للشقوق االنعكاسیة شدة متوسطة  شدة منخفضة للشقوق االنعكاسیة

تعتبر حركة البالطة الخرسانیة األسمنتیة الناتجة عن الحرارة والرطوبة والتي بدورھا تنعكس على 
سطح الرصف اإلسفلتي ھي السبب الرئیس لحدوث شقوق الفواصل االنعكاسیة .

التمدد  او التقلص في البالطات الخرسانیة تحت طبقات االسفلت نتیجة الظروف الجویة.
حدوث ھبوط في احدى البالطات االسمنتیة نتیجة الحركة المروریة.

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

قلة حجم المرور على الطریق .

Reflection Cracking الشقوق االنعكاسیة 

تظھر ھذه الشقوق فقط على السطوح اإلسفلتیة التي تنفذ على بالطات خرسانة أسمنتیة حیث تنعكس اماكن 
فواصل البالطات االسفلتیة على الطبقة االسفلتیة ، وال تتضمن شقوق انعكاسیة من طبقات األساس (بمعنى 
طبقات أساس أسمنتیة أو جیریة محسنة). وتنشأ ھذه الشقوق نتیجة للحركة المتولدة بالحرارة والرطوبة بین 

البالطة الخرسانیة األسمنتیة السفلیة والسطح اإلسفلتي، وال یتعلق ھذا العیب باألحمال المروریة غیر أن ھذه 
األحمال یمكن أن تسبب تكسر السطح اإلسفلتي قرب الشقوق مما یتلفھا. فإذا ُعلمت أبعاد البالطة الخرسانیة 

السفلیة فھذا یساعد على معرفة ھذا العیب.

األسباب المحتملة :
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عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

ت
1
2
1
2
3
1
2

3

-1
-2
-3

/Reflection Cracking الكثافة

ازالة الطبقة القدیمة قبل وضع الطبقة الجدیدة من االسفلت ( عملیة كشط الطبقة السطحیة ) .

طریقة القیاس : تقاس شقوق 
الفواصل االنعكاسیة بالمتر الطولي 

. توجد في بعض الحاالت عدة 
مستویات للشدة مختلفة في قطاع 

واحد فیجب تسجیل طول الشقوق و 
مستوى الشدة لكل شدة وبشكل 

منفصل. وتقاس المساحة المتأثرة  
بطول المنطقة المتأثرة مضروبًا 

بمتر واحد ٠

عالیةالشدة متوسطة منخفضة

( RC250 ) في المراحل االولى  یتم حقن ھذه التشققات بمادة اسفلتیة مناسبة طریقة الصیانة :

في المراحل  المتقدمة  للتشققات ( تحفر في طبقة االسفلت )  فیتم ازالة الطبقة المتضررة 
و اعادة تعبیدھا بطریقة الترقیع.

او ( RS ) مع رش رمل ناعم فوقھا و دكھا بالھراس الكاوتش

surface Patching surface Patching surface Patching
ترقیع سطحيعالیة الشدة ترقیع سطحي ترقیع سطحي

Crack Sealing Crack Sealing Crack Sealing متوسطة الشدة
تعبئة الشقوق تعبئة الشقوق تعبئة الشقوق

منخفضة الشدة
تعبئة الشقوق تعبئة الشقوق ال تفعل شیئا

اقل من
Crack Sealing Crack Sealing Do Nothing
50% اكثر من 11%-50% 10%

طریقة المعالجة المقترحة :

في الجدول أسالیب الصیانة المقترحة للشقوق االنعكاسیة  حسب الشدة و الكثافة .

شقوق ملیئة أو غیر ملیئة محاطة بشدة متوسطة أو عالیة من الشقوق الثانویة .
عالیة الشدة شقوق غیر ملیئة بعرض أكبر من ٧٥ملم .3

شقوق بعرض حوالي ١٠٠ملم ومحاطة بشقوق متطایرة أو مكسرة .

وضع طبقات متداخلة من العازل مع طبقات  االسفلت بشكل نسیج .
استخدام الشبك ( نوع من االلیاف الزجاجیة ).

1
شقوق معزولة بمواد عازلة وفي حالة جیدة وال یمكن تحدید عرضھا .

شقوق غیر مملوءة بعرض یتراوح بین ١٠-٧٠ ملم .
متوسطة الشدة  شقوق غیر مملوءة بعرض أقل من ٧٥ ملم محاطة بشقوق ثانویة رقیقة.2

شقوق ملیئة بأي عرض ومحاطة بشقوق عشوائیة خفیفة.

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة
الشقوق غیر المملوءة (Non-Filled) بعرض أقل من (١٠ ملم). منخفضة الشدة

لتصنیف مستویات الشدة للشقوق االنعكاسیة  ألي نوع من االنواع الثالثة یجب 
توفر احدى تلك الحاالت الواردة امام كل مستوى في الجدول التالي : مستویات الشدة :
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-1
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-3

شدة عالیة لالنتفاخ شدة متوسطة  شدة منخفضة لالنتفاخ

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

األسباب المحتملة :
بسبب التجمد على طبقة القاعدة أو انتفاخ التربة أو سوء تصریف المیاه تحت السطحیة.

ارتفاع البالطة الخرسانیة األسمنتیة السفلیة (إذا وجدت) .
وجود تربة انتفاخیة تحت طبقات التأسیس و تسرب المیاه الیھا ٠

Swell               اإلنتفاخ
االنتفاخ  ھو بروز علوي 
على سطح الطریق بشكل 

تموج متدرج بطول ٣ 
متر ویمكن أن یرافق 

االنتفاخ شقوق سطحیة.
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2

/
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Swell الكثافة

طریقة الصیانة :
یتم ازالة المنطقة المتضررة بما فیھا طبقة التأسیس و التربة االنتفاخیة و استبدال التربة االنتفاخیة بمواد 
مختارة و دكھا  بالھراس جیدا و وضع طبقة تأسیس جدیدة و دكھا جیدا و اعادة التعبید بطریقة الترقیع ٠

منع وصول المیاه الى طبقات االساس بالطریقة المناسبة ٠

Deep Patching
عالیة الشدة

ترقیع عمیق
Deep Patching Deep Patching

ترقیع عمیق ترقیع عمیق

Deep Patching Deep Patching Deep Patching
متوسطة الشدة

ترقیع عمیق ترقیع عمیق ترقیع عمیق

منخفضة الشدة
ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا

11%-50% 10% اقل من
Do Nothing Do Nothing Do Nothing

3

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة لالنتفاخ  حسب الشدة والكثافة طریقة المعالجة المقترحة :

طریقة القیاس :ُیقاس االنتفاخ بالمتر 
المربع للمنطقة المتأثرة. وتحسب 

الكثافة بقسمة المساحة المتأثرة 
بالعیب على المساحة الكلیة للمقطع 

الممسوح مضروبًا بمائة.

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القیادة. متوسطة الشدة

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل شدید على مستوى جودة القیادة. عالیة الشدة

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة
ھو المستوى الذي یؤثر بشكل خفیف على مستوى جودة القیادة، وال یمكن مشاھدة االنتفاخ 

بسھولة عند ھذا المستوى، ولكن یظھر تأثیره عند القیادة بسرعة أكبر من السرعة 
التصمیمیة للطریق فترتفع السیارة إلى أعلى عند مرورھا فوق االنتفاخ.

منخفضة الشدة

مستویات الشدة :
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Polished Aggregate الكثافة

األحمال المروریة المتكررة .
تعریة الحصى .

سوء اختیار الحصى المستخدمة في انتاج الخلطة االسفلتیة و شذوذھا عن المواصفات٠

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة لصقل الحصى   حسب الشدة والكثافة طریقة المعالجة المقترحة :

مستویات الشدة :
ال توجد مستویات محددة للشدة وإنما یقوم المراقب بوصف الواقع.

طریقة القیاس :ُیقاس صقل الحصى 
بالمتر المربع للمساحة المتأثرة، وإذا 

وجد عیب النزیف مع عیب صقل 
الحصى في ھذه الحالة ال ُیحتسب 

عیب صقل الحصى.

Polished Aggregate                بري أو صقل الحصى

األسباب المحتملة :

ھو تعري الحصى من المادة اإلسفلتیة وزیادة نعومتھا بسبب احتكاك عجالت السیارات مما یؤدي إلى صقل 
الحصى وتناقص حجمھا وبالتالي ضعف مقاومة االنزالق. وُیعتبر صقل الحصى من العیوب الوظیفیة التي 

یكون فیھا الركام على سطح الرصف إما صغیرًا جدًا أو غیر خشن وبدون حواف (أملس) حیث تضعف 
مقاومتھ لالنزالق في ھذه الحالة.

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من 11%-50% 10% اقل من
Slurry Seal Slurry Seal Do Nothing ال یوجد مستوى 

مالط  أسفلتيللشدة مالط  أسفلتي ال تفعل شیئا

طریقة الصیانة :
.coat Seal او Slurry Seal اعطاء طبقة وجھ ختامي لرفع معامل االحتكاك لسطح الطریق مثل

كشط الطبقة المتضررة  و اعادة تعبیدھا بالخلطة االسفلتیة الساخنة .
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مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

األسباب المحتملة :
إجھاد القص األفقي نتیجة الحركة المروریة.

تأكسد أو تقادم المواد اإلسفلتیة الرابطة وانفصال الحصى، ونقص المواد، والحرارة الزائدة للخلطة، وقلة 
المحتوى اإلسفلتي وعدم كفایة الدمك واستخدام حصمة ضعیفة في الخلطة اإلسفلتیة.

وجود الماء (الذي تخلل إلى داخل الطبقة عن طریق الفراغات) والذي یؤدي إلى ضغط ھیدروستاتیكي 
عند تأثیر الحركة .

انبعاث المواد الھیدروكربونیة لفترة طویلة من محركات السیارات (تعمل المواد الھیدروكربونیة كمذیب 
للمواد اإلسفلتیة) .

Raveling and Weathering         التطایر والتآكل
التطایر ھو تفتت تدریجي لطبقة الرصف السطحیة یعقبھ طرد للحصى من مكانھا وتتحول مواد الخلطة إلى مواد 

مفككة تشبھ المواد الحجریة المفككة، أما التآكل فھو فقدان المواد اإلسفلتیة المغطیة لسطح الطریق. تشیر ھذه العیوب 
إلى أن المواد اإلسفلتیة قد تصلبت أو أن الخلطة اإلسفلتیة المستعملة ضعیفة الجودة.
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Raveling due to low density Raveling caused by segregation

Raveling and Weathering الكثافة

مستویات الشدة :

ینبغي الكشف على المنطقة المتضررة لتحدید مساحة العیب و سبب حدوثھ و طریقة 
صیانتھ باحدى الطرق التالیة :

طریقة الصیانة :

Thin overlay Thin overlay Thin overlay
عالیة الشدة

طبقة اضافیة رقیقة طبقة اضافیة رقیقة طبقة اضافیة رقیقة

Slurry Seal Slurry Seal Slurry Seal متوسطة الشدة
مالط  أسفلتي مالط  أسفلتي مالط  أسفلتي

منخفضة الشدة
ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا

11%-50% 10% اقل من
Do Nothing Do Nothing Do Nothing

3

یبین الجدول التالي أسالیب الصیانة المقترحة للتطایر والتآكل  حسب الشدة والكثافة . طریقة المعالجة المقترحة :

طریقة القیاس : ُیقاس  المساحة 
المتأثرة ب(م٢)  لكل مستوى شدة 
على حده. وتحسب الكثافة بقسمة 

مساحة المنطقة المتأثرة بالعیب على 
المساحة الكلیة للمقطع الممسوح 

مضروبًا بمائة.

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من

ھو المستوى الذي تبدأ فیھ الحصى والمواد الرابطة في التطایر بعیدًا ویظھر السطح متأثرًا 
بدرجة متوسطة من حیث الخشونة والنتوءات، أما في حالة انسكاب الزیوت فیصبح 

السطح لینًا ویمكن اختراقھ بحافة قطعة النقود.
متوسطة الشدة

 المستوى الذي تكون فیھ الحصى الخشنة والمواد اإلسفلتیة الرابطة قد تطایرت و أصبح 
مظھر السطح خشنًا جدًا وكلھ نتوءات، كما تنشأ فراغات (تنقیر Pit) صغیرة بقطر أقل من 

١٠ملم وعمق أقل من ١٣ملم، أما المنطقة التي تحوي فراغات أكبر من ذلك فتسمى حفر 
(Potholes). كذلك تفقد المواد اإلسفلتیة خاصیة الربط وتصبح الحصى مفككة.

عالیة الشدة

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة
ھو المستوى الذي تبدأ الحصى الناعمة والمواد الرابطة في التطایر وفي بعض المواقع یبدأ 

السطح بالتنقیر (تظھر نتوءات) كما ُتشاھد بقع الزیت في حالة انسكاب الزیوت على 
السطح، ولكن ال یمكن اختراق السطح بحافة قطعة نقود.

منخفضة الشدة

اذا كانت المنطقة المتضررة صغیرة المساحة  :یتم ازالتھا  و اعادة تعبیدھا   بطریقة الترقیع.
اذا كانت المنطقة المتضررة كبیرة المساحة و یعود سبب حدوثھا الى الخلطة االسفلتیة :یتم كشطھا ( او ازالتھا )  

و اعادة تعبیدھا .
اذا كان سبب العیب یعود الى عوامل التعریة و مساحتھ كبیرة  :یتم اعطاء طبقة من الخلطة االسفلتیة  الجدیدة 

لسطح الطریق .
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یمثل الشكل المقابل أشكال 
ترقیعات الخدمات وموقعھا من 

الطرق.

الشقوق الطولیة والعرضیة.
الھبوطات .

الُحفر .
التآكل والتطایر.

اعادة تعبید الشارع الكثر من مرة و عدم كشطھ مما یؤدي الى رفع اغطیة الخدمات الكثر من مرة 
مشكال بذلك نقطة ضعف في اجسام ھذه االغطیة . و عدم رفع منسوب تلك االغطیة بالطریقة المناسبة .

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة عالیة لرقع حفریات الخدمات شدة متوسطة  شدة منخفضة لرقع حفریات الخدمات

األسباب المحتملة :
األحمال المروریة .

عدم ضبط جودة المواد .
سوء تنفیذ إعادة الردم والسفلتة .

Utility Cut Patch              رقع حفریات الخدمات

ھو وجود ارتفاع او انخفاض في منسوب غطاء الخدمات ( المطابق ) او المنطقة المحیطة بھ عن منسوب سطح 
الخلطة االسفلتیة المجاورة في الطریق . تعتبر ترقیعات الخدمات من مظاھر الطرق الحضریة  والتي تشمل 

خدمات الھاتف والكھرباء والماء والصرف الصحي والتي تتمیز بامتداد الطول الذي قد یصل إلى طول الطریق 
نفسھ، إضافة إلى ترقیعات غرف تفتیش المجاري التي تكون موضعیة ومنتشرة في أي مكان في سطح الطریق. 

وتؤثر عیوب ھذه الترقیعات على مستوى جودة القیادة وتشمل ھذه العیوب ما یلي:
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طریقة القیاس : في حالة ترقیعات 
الخدمات الكبیرة، یتم تسجیل ھذه 
العیوب كعیوب منفصلة وتقاس 
العیوب المتواجدة ضمن الترقیع 
بنفس طریقة قیاس ھذه العیوب 

منفصلة.

یجب أخذ الحیطة والحذر في التعامل مع إجراءات الصیانة المتبعة في 
أسلوب عالج كل عیب من العیوب سابقة الذكر مع األخذ بعین 

االعتبار أن ھذه األجزاء من الطریق تحوي داخلھا خدمات خطوط 
ھامة، وبخاصة التي تتطلب ترقیع عمیق أو إصالح لطبقات ما تحت 

السطح حتى ال تتأثر خطوط ھذه الخدمات.

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل بسیط على مستوى جودة القیادة ویكون فیھ الترقیع بحالة 
جیدة.

منخفضة الشدة

3

طریقة المعالجة المقترحة :

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القیادة ویكون فیھ الترقیع 
متدھور تدھورًا متوسطًا.

متوسطة الشدة

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل شدید على مستوى جودة القیادة ویكون فیھ الترقیع متدھورًا 
بشكل كبیر ویحتاج إلى صیانة فوریة.

عالیة الشدة

مستویات الشدة :

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة
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شدة عالیة للنزف اإلسفلتي

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة متوسطة  شدة منخفضة للنزف اإلسفلتي

األسباب المحتملة :
یحدث النزیف نتیجة لزیادة كمیات مواد الربط اإلسفلتیة أو زیادة مادة اإلسفلت في الخلطة اإلسفلتیة، 
كما أن زیادة رش المواد اإلسفلتیة ((طبقة الدھان والطبقة الالصقة) على سطح طبقة االساس او على 
سطح الخلطة  القدیمة )  أو قلة الفراغات الھوائیة یؤدي في األجواء الحارة إلى تمدد اإلسفلت وتعبئة 
الفراغات ومن ثم یتمدد إلى خارج السطح. لذلك فعملیة النزیف لیس لھا انعكاس أو تأثیر في األجواء 
الباردة ( اي انھا في الجو البارد ال تعود الى داخل الخلطة ) لذا فان اإلسفلت یتجمع على السطح مما 

یؤدي الى زیادة نعومة سطح الطریق.

Bleeding or Flushing              النزیف أو طفح األسفلت
النزیف ھو انتقال علوي للمواد اإلسفلتیة الرابطة في طبقات الرصف اإلسفلتي وتشكل ھذه المواد على السطح 

طبقة زجاجیة رقیقة عاكسة وھي عادة ما تجعلھ المعًا ولزجًا .و ھذا یؤدي الى تقلیل معامل االحتكاك بین 
اطارات المركبة و سطح الطریق االمر الذي قد یؤدي الى انزالق المركبة ( skidding ) على سطح الطریق 
حیث ان ذلك یؤدي الى تقلیل الخشونة المطلوبة للسطح و ھذا یشكل خطورة على االمان المروري  ،  كما ان 

النزف االسفلتي یؤدي الى تكون تجاویف طولیة اسفل اثار  العجالت بالقرب من نھایات الرصف .
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/Bleeding or Flushing  الكثافة

ھو المستوى الذي یلتصق فیھ اإلسفلت بالحذاء أو بإطارات السیارات ویحدث ھذا خالل 
أسابیع قلیلة في السنة.

متوسطة الشدة

عالیة الشدة

الحاالت لكل نوع
منخفضة الشدة

متوسطة الشدة

التصمیم المناسب و التنفیذ المناسب و التصریف المناسب .

طریقة الصیانة :
رش رمل ساخن او كشط و اعادة رصف و تسویة حسب درجة الشدة .

عالیة الشدة
milling & repave  
 كشط و اعادة رصف و

تسویة

milling & repave  
 كشط و اعادة رصف و

تسویة

milling & repave  
 كشط و اعادة رصف و

تسویة

ال تفعل شیئا

spry hot sand and 
roll  تجفیف بالرمل 

الساخن

milling & repave  
 كشط و اعادة رصف و

تسویة

Do Nothing

منخفضة الشدة
ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا

Do Nothing Do Nothing Do Nothing
اكثر من 11%-50% 10% اقل من

3

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة للنزف اإلسفلتي  حسب الشدة والكثافة طریقة المعالجة المقترحة :

طریقة القیاس: ُیقاس النزیف ب(م٢) 
للمساحة المتأثرة لكل مستوى شدة 

على حده، وإذا كان مقطع الطریق  
یحوي بري أو صقل الحصى فال 

ُیحسب النزیف على ھذا المقطع. وإذا 
تواجد عیب التخدد باإلضافة إلى 

النزف  فإنھ یسجل كعیب مستقل. 
وتقاس كثافة العیب بقسمة المساحة 

المتأثرة بھ على المساحة الكلیة 
للمقطع الممسوح مضروبًا بمائة.

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50%

یكون النزیف عالي الشدة عندما یلتصق اإلسفلت بالحذاء أو بإطارات السیارات لمدة ال تقل 
عن عدة أسابیع وتكون الحصى مغطاة بالكامل بطبقة البیتومین.

مستوى الشدة
ھي الحالة التي یكون فیھا النزیف بدرجة طفیفة جداً وُیشاھد ھذا فقط في أیام قلیلة من 

السنة وعند ھذا المستوى ال یلتصق اإلسفلت بالحذاء أو بإطارات السیارات

مستویات الشدة :
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ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

 Edge Cracking                الشقوق الجانبیة

 الشقوق الجانبیة ھي تشققات تصیب اطراف الطریق في مراحلھا االولى و تكون  بشكل عام موازیة للحافة 
الخارجیة للطریق  وتبعد بمسافة تتراوح بین ٠٫٣- ٠٫٥ متر ( او ٠٫٦٠ م ) من الحافة، وتمتد ھذه الشقوق 

باالتجاه الطولي والعرضي وتتفرع نحو األكتاف. وتزداد الشقوق الجانبیة نتیجة لألحمال المروریة، وتصنف 
المساحة المحصورة بین الشق وحافة الرصف بأنھا متطایرة إذا حدث فیھا تكسر. یوضح الشكل الشقوق الجانبیة 

وموقعھا من الطریق.

األسباب المحتملة :
تظھر الشقوق الجانبیة بسبب ضعف طبقتي األساس والقاعدة بالقرب من حافة الرصف .

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة عالیة للشقوق الجانبیة شدة متوسطة  شدة منخفضة للشقوق الجانبیة

التحرك الراسي  او االفقي  لطبقات االساس اسفل الطبقة السطحیة نتیجة لتغیر نسبة الرطوبة.
زیادة االحمال على الطریق عن االحمال التصمیمیة .

عدم كفایة دك طبقات الرصف على جوانب الطریق .

انتفاخ في التربة اسفل الحواف الخارجیة للطریق .
عدم وجود  حمایة و دعم لجوانب الطریق .

جریان المیاه على جوانب الطریق یؤدي الى انجراف طبقة االسفلت و طبقات االساس.

مرورالحموالت المحوریة على الحواف الخارجیة للطریق.
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ت

1

2

/

للطرق التي لھا أكتاف.

ــ

ــ

مستویات الشدة :
الحاالت لكل نوع مستوى الشدة

وھو عبارة عن شقوق سطحیة غیر عمیقة ال تسبب تكسر وفقدان للمواد على جانب 
الرصف.

منخفضة الشدة

Edge Cracking

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة للشقوق الجانبیة  حسب الشدة والكثافة طریقة المعالجة المقترحة :

طریقة القیاس: ُیقاس الشقوق الجانبیة 
بالمتر الطولي لكل مستوى شدة على 

حده. وتقاس المساحة المتأثرة لھذا 
العیب بطول المنطقة المتأثرة 

مضروبًا بمتر واحد، وتحسب كثافة 
العیب بقسمة المساحة المتأثرة بھ 

على المساحة الكلیة للمقطع الممسوح 
مضروبًا بمائة.

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من

ُتصنف الشقوق متوسطة الشدة عندما تحوي تكسر وفقد للمواد في طول حتى ١٠% من 
طول القطاع المتأثر للرصف.

متوسطة الشدة

وھو عبارة عن شقوق عمیقة وكثیرة وتحوي تكسر وفقد للمواد في طول أكثر من ١٠% 
من طول القطاع المتأثر للرصف.

عالیة الشدة

ترقیع سطحي
Crack Sealing

11%-50% 10% اقل من

ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا
surface Patchingsurface Patching

Do Nothing Do Nothing

طریقة الصیانة :

Repair shoulder 
/Deep patch  

 اصالح االكتاف و ترقیع
عمیق

Repair shoulder 
/Deep patch  اصالح 

االكتاف و ترقیع عمیق

Repair shoulder 
/Deep patch  اصالح 

االكتاف و ترقیع عمیق عالیة الشدة

ترقیع سطحي

ال تفعل شیئا
منخفضة الشدة

3

متوسطة الشدة
تعبئة الشقوق

الكثافة

الكشف على المنطقة المتضررة لتحدید مساحة العیب و سبب حدوثھ و طریقة صیانتھ باحدى الطرق التالیة :
اذا كان في المراحل االولى ( تشققات بسیطة)  یتم حقن ھذه التشققات بمادة اسفلتیة مناسبة ( RC250 ) او ( 

RS ) مع رش رمل ناعم فوقھا و ھرسھا  بالھراس الكاوتش

اذا كان في المراحل المتقدمة ( كسر جوانب الطریق) یتم ازالة الطبقة او الطبقات المتضررة و اعادة تعبیدھا 
بطریقة الترقیع مع تأمین كتف حمایة مكون من حصى الفرش المخلوط بالماء و المدكوك جیدا مع عمل وجھ 

ختامي للكتف اسفلتیة باالضافة الى وضع نظام لتصریف میاه االمطار حسب الحاجة.

Do Nothing
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ــ
ــ
ــ

 الشقوق االنزالقیة : ھي شقوق ھاللیة او على شكل  نصف ھالل وتنتقل عادة باتجاه الحركة( النھایات منھا 
تشیر الى جھة المرور) . وتظھر الشقوق اإلنزالقیة في مواقع استعمال مكابح السیارات أو الدورانات حیث 

تسبب إنزالق أو انھیار لطبقة الرصف. یوضح الشكل التالي  الشقوق اإلنزالقیة وموقعھا من الطریق.

 Slippage Cracks   الشقوق اإلنزالقیة

األسباب المحتملة :
ضعف الربط بین طبقة السطح والطبقات المتتالیة لھیكل أو بناء الرصف.

انخفاض مقاومة الخلطة األسفلتیة . 
تكرار حركة المرور الكثیفة للمركبات خاصة في مناطق استعمال المكابح ( الفرامل) و مناطق التوقف 
و الدوران و المناطق المنحدرة متسببا بانزالق طبقة الخلطة السطحیة عن الطبقة السفلیة باتجاه حركة 

السیر (بسبب ضعف الربط بین طبقة االساس و السطح).

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة عالیة للشقوق االنزالقیة شدة متوسطة  شدة منخفضة للشقوق االنزالقیة

Sliding Cracksٍ
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ت
1 1
1
2

1
2

/

-1
-2
-3

یكون عرض الشقوق أقل من ١٠ملم. منخفضة الشدة

لتصنیف مستویات الشدة للشقوق االنزالقیة  ألي نوع من االنواع الثالثة یجب 
توفر احدى تلك الحاالت الواردة امام كل مستوى في الجدول التالي : مستویات الشدة :

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة

متوسط عرض الشقوق یتراوح بین ١١-٤٠ ملم.
متوسطة الشدة تكسر متوسط في المنطقة المحیطة بالشقوق حدث لھا و/أو أن المنطقة محاطة بشقوق 2

ثانویة .
متوسط عرض الشقوق أكبر من ٤٠ ملم. عالیة الشدة 3

المنطقة المحیطة بالشقوق قد تكسرت إلى قطع سھلة اإلزالة.

10% اقل من

في الجدول أسالیب الصیانة المقترحة للشقوق االنزالقیة  حسب الشدة و الكثافة . طریقة المعالجة المقترحة :

Slippage Cracks الكثافة

ترقیع سطحي ترقیع سطحي

طریقة القیاس : ُتقاس المساحة 
المتأثرة بالشقوق اإلنزالقیة بالمتر 

المربع. وتحسب الكثافة بقسمة 
المساحة المتأثرة بالعیب على 

المساحة الكلیة للمقطع الممسوح.

عالیةالشدة متوسطة منخفضة
50% اكثر من 11%-50%

surface Patching surface Patching

منخفضة الشدة
مالط  عازل مالط  عازل ال تفعل شیئا

Slurry Seal Slurry Seal Do Nothing

surface Patching

Deep Patching Deep Patching Deep Patching
عالیة الشدة

ترقیع عمیق ترقیع عمیق ترقیع عمیق

قص و ازالة طبقة الخلطة االسفلتیة .

 اعادة تعبید المنطقة المتضررة  بطریقة الترقیع.
تخشین سطح الطبقة السفلیة و تنظیفھا جیدا.

یتم عمل الصیانة الالزمة للمنطقة المتضررة و ذلك كما یلي : طریقة الصیانة :

متوسطة الشدة
ترقیع سطحي
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ــ
ــ
ــ
ــ
ــ
ــ

شدة عالیة لھبوط األكتاف شدة متوسطة  شدة منخفضة لھبوط األكتاف

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

 تنفیذ المسارات الحاملة Carriageway بدون ضبط مستوى األكتاف.
تآكل كتف الطریق نتیجة جریان المیاه.

ھبوط في طبقات االساس تحت كتف الطریق .
اعادة تعبید سطح الطریق عدة مرات دون تعدیل منسوب الكتف .

األسباب المحتملة :
. ( shoulder erosion ) تعریة االكتاف

. (  shoulder settlement  ) ھبوط االكتاف

ھبوط األكتاف (في حالة وجود ھذه األكتاف)  : ھي اختالف بین مستوى حافة الرصف وسطح األكتاف، وعادة 
یكون مستوى األكتاف أقل من مستوى المسار المجاور. ویوضح الشكل التالي  شقوق أكتاف المسارات .

 Lane Shoulder Drop                   ھبوط األكتاف
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ت
1
2

/

للطرق التي لھا أكتاف.

ــ

Refill Shoulder
تسویة االكتاف  تسویة االكتاف  تسویة االكتاف 

في حالة وجود فرق منسوب نتیجة اعادة التعبید الكثر من مرة  یتم تعبید الكتف لیتماشى مع المنسوب الذي 
صمم على اساسھ الطریق .

طریقة الصیانة :
الكشف على المنطقة المتضررة لتحدید مساحة العیب و سبب حدوثھ و طریقة الصیانة الالزمة .

عالیة الشدة

Refill Shoulder Refill Shoulder Refill Shoulder
متوسطة الشدة

تسویة االكتاف  تسویة االكتاف  تسویة االكتاف 
Refill Shoulder Refill Shoulder

منخفضة الشدة
تسویة االكتاف  تسویة االكتاف  تسویة االكتاف 

اقل من
Refill Shoulder Refill Shoulder Refill Shoulder
50% اكثر من 11%-50% 10%

3

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة لھبوط األكتاف  حسب الشدة والكثافة طریقة المعالجة المقترحة :

طریقة القیاس:ُیقاس ھبوط أكتاف 
المسارات بالمتر الطولي. وتقاس 
المساحة المتأثرة لھذا العیب بطول 

المنطقة المتأثرة مضروبًا بمتر 
واحد، وتحسب كثافة العیب بقسمة 
المساحة المتأثرة بھ على المساحة 
الكلیة للمقطع الممسوح مضروبًا 

بمائة.

Lane Shoulder Drop الكثافة
عالیةالشدة متوسطة منخفضة

یكون الفرق بین مستوى حافة الرصف واألكتاف من ٥١ إلى ١٠٠ملم. متوسطة الشدة
یكون الفرق بین مستوى حافة الرصف واألكتاف أكثر من ١٠٠ ملم. عالیة الشدة

الحاالت لكل نوع مستوى الشدة
یكون الفرق بین مستوى حافة الرصف واألكتاف بین ٢٥-٥٠ ملم. منخفضة الشدة

مستویات الشدة :
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ــ
ــ

ت
1
2

/

متوسطة الشدة
ترقیع سطحي ترقیع سطحي ترقیع سطحي

Deep Patching Deep Patching Deep Patching

surface Patching

ترقیع عمیق ترقیع عمیق ترقیع عمیق

طریقة الصیانة :
نتیجة لوجود تقاطعات لسكة حدید مع جسم الطریق یؤدي الى ظھور عیوب على جانبي السكة الحدید في جسم 

الطریق و ألجراء الصیانة یلزم الكشف على الموقع لتحدید  نوع و درجة العیب و اجراء عملیة الصیانة 
المناسبة لھا .

عالیة الشدة

طریقة القیاس: ُتقاس المساحة 
المتأثرة بالمتر المربع، أما في حالة 
عدم تأثیر تقاطع سكة الحدید على 

مستوى جودة القیادة فال ُتسجل ھذه 
المساحة، كما ُتحسب االرتفاعات 

العالیة بین خطوط السكة كجزء من 
التقاطعات.

Railroad Crossing الكثافة
عالیةالشدة متوسطة

surface Patching surface Patching

Do Nothing Do Nothing Do Nothing
منخفضة الشدة

ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا ال تفعل شیئا

منخفضة
50% اكثر من 11%-50% 10% اقل من

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل شدید على مستوى جودة القیادة عالیة الشدة 3

یبین الجدول  أسالیب الصیانة المقترحة لتقاطع سكة الحدید  حسب الشدة والكثافة طریقة المعالجة المقترحة :

ھو المستوى الذي یؤثر بشكل بسیط على مستوى جودة القیادة. منخفضة الشدة
ھو المستوى الذي یؤثر بشكل متوسط على مستوى جودة القیادة متوسطة الشدة

مستویات الشدة :
الحاالت لكل نوع مستوى الشدة

مستویات الشدة  و طریقة المعالجة المقترحة :

شدة عالیة لتقاطع سكة الحدید شدة متوسطة  شدة منخفضة لتقاطع سكة الحدید

األسباب المحتملة :
عدم جودة تركیب خطوط سكة الحدید.

تقادم الخطوط وتأثیر حركة المرور علیھا

 Railroad Crossing                تقاطع سكة الحدید
یتضمن ھذا النوع  : ( المنخفضات او النتوءات ) الھبوط واالرتفاع حول أو بین خطوط السكك الحدیدیة .
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-1

-2

-3

-4

-5

-6

وصف اسالیب الصیانة المقترحة

فیما یلي وصف ألسالیب الصیانة المقترحة للعیوب حسب حاالت الشدة والكثافة الموجودة في مقاطع رصفات الطرق 
تحت الدراسة والتقییم.  بینما یوجد تفصیل شامل لھذه األسالیب في مواصفات الصیانة من حیث المواد المستخدمة 

ومواصفاتھا وكذلك المعدات الالزمة، وخطوات تنفیذ ھذه األسالیب.

ھو إحدى طرق الصیانة الفنیة وُیستعمل لملئ عدة أنواع من الشقوق بعد إختیار المالئ المناسب، الھواء 
الساخن، غالیة العازل وأداة الحقن و الفرشاة ٠

:(Surface Patching) الترقیع السطحي
الترقیع السطحي أو الجلدي ھو إزالة جزئیة لطبقة السطح المتأثر، إما بالقطع أو بالكشط للعمق المناسب ویتم 

إعادة الرصف باستعمال الخلطة األسفلتیة المناسبة، كما یمكن إجراء الترقیع السطحي بدون إزالة طبقة األسفلت 
الموجودة . تجدر اإلشارة إلى ضرورة اإلھتمام بحواف طبقة األسفلت عند قصھا ٠

:(Spry Hot Sand and Roll)   رش الرمل الحار والدك
ھو إحد أسالیب صیانة الطرق یستخدم إلزالة األسفلت الزائد على السطح نتیجة للطفح أو النزیف اإلسفلتي حیث 

ان تدفق االسفلت او نزف االسفلت الذي یحدث عادة في الطقس الحار یشیر الى وجود اسفلت اكثر من الالزم 
على سطح الطریق . تتم ھذه الطریقة بتسخین الرمل الخشن  إلى درجة ١٥٠ درجة مئویة، ثم یرش على 

المنطقة المتأثرة وُیرص مباشرة بإستعمال حادلة ذات عجالت مطاطیة  ، وأثناء الرص یمتص الرمل األسفلت 
وعندما یبرد یتم تنظیفھ من على السطح ٠

: (Crack Sealing) مالئ الشقوق

:(Deep Patching) الترقیع العمیق
 ھو إزالة كلیة لطبقات األسفلت المنھارة و استبدالھا بطبقة اسفلتیة جدیدة .

:   (Refill Shoulder) تسویة األكتاف وإصالحھا
تتطلب صیانة األكتاف تعدیل السطح، أو التسویة، أو تحسین التدّرج. وتعتبر عملیة تعدیل السطح، أو التملیس 

ھي تقنیة إصالح وتستعمل ماكینة تسویة (جریدر) حیث تسحب المواد الطلیقة من جوانب الّطریق، ویجب تأدیة 
ھذه العملیة عندما یكون سطح الّطریق رطبًا، أي بعد ھطول األمطار أو بعد رش الطریق بالماء.

:  (Slurry Seal) ( المالط العازل )المالط اإلسفلتي
ھو خلیط من الحصى الناعمة ذات تدرج جید ومادة مالئة (عادة ُیستخدم األسمنت البورتالندي) إضافة إلى 

المستحلب اإلسفلتي بطيء التجمد. ُیستخدم المالط العازل في الصیانة الوقائیة والروتینیة، و یفضل استعمال 
المالط العازل في عالج عیوب السطوح ذات المساحات الكبیرة، تتراوح سماكتھ عادة بین ٣ إلى ٦ ملم ولكن ال 

ُیساھم في البنیة اإلنشائیة للرصف
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یستخدم ھذا األسلوب عندما یكون العیب مثل الھبوطات في درجة متقدمة من الشدة، حیث یكون سبب العیب ھو 
تلف أو ضعف في طبقة األساس تحت الطبقات اإلسفلتیة. وھنا یتم تكسیر الطبقة المتأثرة بالعیب كما تزال طبقات 
األساس الحجریة والترابیة ویتم استبدالھا ودكھا حسب المواصفات، ثم توضع الطبقات اإلسفلتیة بخلطات جدیدة٠

 :   (Base Repair and Repave) إصالح طبقة األساس وإعادة الرصف

: (Thin Overlay) طبقة التقویة الرقیقة

: (Milling and Repave)  الكشط وإعادة الرصف
ھو إزالة الطبقة السطحیة بالطریقة المیكانیكیة.و تستخدم ھذه الطریقة لتسویة الرصفات المتأثرة بعیوب 

التموجات و التخدد او لعالج نزف االسفلت عالي الشدة او لرفع مستوى مقاومة االنزالق ٠  ویمكن أن تقوم 
آالت الكشط بإزالة شریط من طبقة اإلسفلت بعرض حارة المرور وبعمق حوالي ٥ سم من دون القیام بأي 

تسخین للسطح. ثم یتم رصف المنطقة المكشوطة بطبقة بدیلة من خلطة الخرسانة اإلسفلتیة الحارة.

ھي طبقة من خلطة إسفلتیة ساخنة تم تحضیرھا في الخالطة المركزیة وتفرش بموزعة اإلسفلت، بحیث ال تقل 
سماكتھا عن ٣ سم. عندما تتطلب الطبقة السطحیة اإلسفلتیة القدیمة صیانة سطحیة فیجب أن تكون أسمك وأكثر 

دیمومة من المعالجة السطحیة.

:   ٌ(Reconstruction   )  إعادة اإلنشاء
ویستخدم ھذا األسلوب في حاالت التلفیات الشدیدة جدًا حیث أن الرصفة لم تعد تستطیع تحمل الحموالت 

المروریة أو أن الحالة الوظیفیة للرصفة لم تعد مقبولة، كما في حاالت الشقوق التمساحیة عالیة الكثافة وعالیة 
الشدة.
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 رش الحفرة و جوانبھا بطبقة من االسفلت المخفف سریع النضج (Rc2 ) او (Rc4) اذا كانت الحفرة 
 ( Mc1 )      ضحلة و لم تصل الى الطبقات الترابیة ، او ترش بطبقة من االسفلت المخفف  متوسط النضج

اذا كانت الحفرة عمیقة و وصلت الى الطبقة الترابیة٠
 بعد ذلك توضع الطبقة االسفلتیة باستخدام المجارف مع تسویتھا بحیث یكون ارتفاعھا قبل دكھا اعلى -3

قلیال من سطح الطریق ٠
 یتم دك المواد بأستخدام الرصاصات المناسبة

كیف یتم عملیة الترقیع و تعبئة الشقوق ؟

عملیة الترقیع  :
یعتبر الترقیع من اكثر وسائل صیانة طبقات الرصف االسفلتیة انتشارا . فجمیع الطرق تحتاج الى الترقیع اثناء 
عمرھا االفتراضي و ذلك اما لمعالجة الحفر التي تحدث في الطریق ألي ظواھر طبیعیة او ردم الخنادق الالزمة 

لتمدید الخدمات العامة تحت الطریق ، كما ان عملیة الترقیع تحتاج الى دقة و خبرة و اشراف كامل و مباشر حتى 
ال یحدث ھناك انبعاجات او تشققات في طبقة الترقیع و بالتالي فأن الماء سیصل الى الطبقات السفلى و الذي 

سیؤدي بدوره الى تلف كامل في الطریق٠
یتم عمل الترقیعات بالخطوات التالیة :

 ازالة المواد السطحیة في الحفرة على ان یكون شكل الحفر مستطیال و یشمل ٣٠ سم من االسفلت الجید 
المحیط بالحفرة مع تنظیف المواد الطلیقة بالكنس او بالھواء المضغوط٠
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 صب المواد العازلة داخل الشقوق بأستخدام وعاء صب مخصص لھذه العملیة٠
 تنظیف المساحة المجاورة یدویا من المواد الزائدة المنسكبة٠

 وضع طبقة من الرمل و یتم تنظیف الرمل في الیوم التالي٠

 تنظیف الشقوق المراد تعبئتھا بأستعمال الھواء المضغوط٠

تعبئة الشقوق : 
تعتبر عملیة تعبئة الشقوق من العملیات المھمة ألنھا تؤدي الى منع تسرب المیاه الى طبقات الرصف السفلیة و 

یتم تعبئة الشقوق بأستخدام المستحلب االسفلتي او االسفلت المخفف مع االعتبار ان االول ھو االفضل في الشقوق 
الضیقة أو استخدام االسفلت المعدل المضاف الیھ الیاف أو اسفلت مطاطي لتعبئة الشقوق الكبیرة٠

تتم عملیة تعبئة الشقوق بالخطوات االتیة :

  *   45   *



عیوب طبقات الرصف االسفلتیة

-1

-2

-3

ھو مالحظة اھتزاز السیارة بشكل واضح  و یؤدي الى تخفیف  السرعة قلیال للحفاظ على  الراحة و السالمة ، 
مثل  النتؤات و الھبوطات التي تحدث اھتزاز للسیارة و تؤثر على مستوى القیادة بشكل متوسط  ٠

: (  High  Severity ) مستوى الشدة العالي
ھو المستوى الذي یحدث  اھتزاز للسیارة بصورة اضافیة و عند ھذا المستوى یجب تخفیض السرعة ألجل  

الراحة و السالمة ، مثل  النتؤات و الھبوطات التي تسبب اھتزازات اضافیة للسیارة و تؤدي الى عدم راحة و 
خطورة  ٠

تستخدم تعاریف مستویات الشدة التالیة لتقدیر مستوى جودة القیادة للعیوب المذكورة اعاله ٠

: (  Low  Severity ) مستوى الشدة المنخفض
    ھو المستوى الذي یسبب اھتزازا للسیارة ( مثال التموجات ) ، و لكن ال یؤدي الى تخفیض السرعة من اجل 

الراحة و السالمة ، فمثال النتؤات او الھبوطات تؤدي الى اھتزاز السیارة قلیال و تحدث عدم راحة بشكل خفیف ٠

: (  Medium  Severity ) مستوى الشدة المتوسط

Ride Quality      تقدیر مستوى القیادة

تؤثر العیوب التالیة على جودة القیادة :
 Bumps and Sags ) 0 ) التحدبات و التقعرات •

 Corrugation ) 0 )             التموجات •
 Railroad Crossing) 0 ) تقاطعات سكة الحدید •

 Shoving   ) 0 )               االزاحة •
 Swell    ) 0 )               االنتفاخ •

2011 وزارة الشؤون البلدیة و القرویة/ السعودیة      دلیل تقییم الطرق                 

2007المھندس / ھھ لمھ ت  غریب                   تقنیة صیانة الطرق               
المھندس /  سمیر عمار تكنلوجیا صیانة الطرق          

وزارة الشؤون البلدیة و القرویة/ السعودیة      دلیل عیوب رصفات الطرق     
2011 Ali Mohamed      Evaluation pavement Distresses

العدید من الصفحات الخاصة بالموضوع في االنترنت
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