
 
 جامعة فيالدلفيا

 لملعب الشارع المحاذي لاعادة تأهيل مشروع 
 

الداخلية حسب المخطط المرفق  شوارع الجامعةمن أحد  إعادة تأهيل وترقيع بعض أجزاء األعمال:وصف 

 .، وكما موضح في المخطط المرفقوالتنفيذ باتجاه دائرة الصيانة الملعبحيث يقع الشارع على محاذاة 

الحالية  اإلسفلتيةتخشين الطبقة  والمطلوبمناطق بعض ال معبد أصالً ولكن يوجد تلف في أن الموقعحيث 

سم  5سم قبل الدمك و 7بسماكة  إسفلتيةوفرد خلطة في المناطق المتضررة معالجة طبقة الفرشيات اجراء و

األردنية الصادرة من وزارة  تطبق كافة المواصفات والكوداتبحيث ، المواصفات التاليةوفق  كمبعد الد

المركز العربي للدراسات مختبرات  فيالمطلوبة تجرى جميع الفحوصات األشغال األردنية )أحدث إصدار(. 

ويقدم  ومشروطةوبعد ذلك تبرم اتفاقية عمل محددة اللجنة المشرفة في الجامعة إشراف وتحت  الهندسية

 المقاول شهادات خبرة وكفالة حسن تنفيذ. 

 ات العمل المطلوب:مواصف

على أن يرش  70( MC-70يجب أن يكون األسفلت من نوع ): (PRIME COATالوجه التأسيسي ) .1

كغم / م 1
2
 .يمنع الرش في األجواء الماطرة وذات الرياح الشديدة أو العواصف الرمليةو . 

والمطابق  70-60بين  تتراوحغرز  البترولي بدرجةيجب أن يكون من االسفلت نوع االسفلت :  .2

 لكود األردني للطرق.في اللمواصفات الموضحة 

فيه المقاول بدء إنتاج خلطة  قررعلى األقل من التاريخ الذي ي أيام 5قبل  ان تكونالخلطة التصميمية:  .3

على  في الجامعةعلى الطريق  ةالمشرف للجنةموافقة ا أخذيجب على المقاول  .الطبقة االسفلتية الرابطة

قل درجة الحرارة بعد الفرادة وقبل تيجب ان ال  المواد للمواصفات الموضحة في الكود األردني. مطابقة

 .( درجة مئوية 120الدحل مباشرة عن ) 

 التفاوت المسموح به في السطح : .4
متر في أماكن مختلفة ويجب أال يزيد الفرق  3يتم فحص السطح بواسطة قدة مستقيمة طولها ال يقل عن 

مم وتوضع القدة على محور الطريق أو في  5في المنسوب بين أي نقطتين مماستين من السطح عن 

في  ةالمشرف لجنةرى التموازناته أو عمودية عليه. وأي عيوب في السطح يجب تصحيحها حسب ما 

 . الجامعة

 : السطحيةطريقة إنشاء الطبقة االسفلتية  .5

ق طبقة األساس بواسطة ماكينة وبعد رش طبقة التشريب فإن الخلطة االسفلتية سوف توضع وتفرش ف

 فرش االسفلت. 

وسوف تقوم الهراسات مباشرة بعملية الدمك بعد آالت الفرش لتأكيد الحصول على سطح مدموك بدون أي 

 % من كثافة مارشال. 96ويجب أن ال تقل نسبة الدمك في الموقع عن زحف، 

تغطى  وخطوات الدمك يجب أن تتم في االتجاه الطولي من الحواف إلى المنتصف بحيث يجب أن

العجالت نصف المسار السابق، ثم تبدأ المرحلة الثانية من الدمك باستخدام هراسات ذات إطارات هوائية، 

عندما يصبح الطريق ناعماً، وفي حالة جيدة بدون ظهور آثار طولية تحت عجالت ويعتبر الدمك قد تم 

 ، والفواصل الطولية والعرضية يجب أن تتم بكفاءة تامة للتأكد من اتصال مثالي.ةالهراس

لتأكيد االلتصاق بين السطح  باإلسفلتويراعى أن تقطع الفواصل بين عمل يومين متتاليين عمودياً ثم ترش 

 القديم والجديد. 

 يشمل العمل ما يلي: .6

 إعادة المناهل واألرصفة والحفاظ عليها مع رفع مناسيب المناهل على مستوى االرضية الجديدة. -

 إزالة األنقاض)إن وجدت( خارج الجامعة حسب األصول. -

 أي اضرار لهذه الخطوط.إصالح أي خط )مجاري، كهرباء، تلفون ، انترنت( في حال التسبب ب -

 مطابقة المواد والعمل للمواصفات.من تأكيد لل على نفقة المقاول إجراء جميع الفحوصات المخبرية -

 المكتب الهندسي




