
 
 

 

 
 
   

 يةاالسفلت الخرسانة طبقات مراحل حدل
 الحدل البدائي -١

 يتم حدل المفاصل الطولية والعرضية بعد الفرش مباشرة   
 لتجنب الحرآة الجانبية*
 لتجنب التشققات والعيوب االخرى*

 طن )١٢-٨( الثنائية الهزازة او الثابتة تستخدم الحادلة الحديدية ويمكن استخدام الحادلة
 ل االضافيالحد -٢

 ( plastic)يتم بعد الحدل البدائي عند الدرجة الحرارية القابلة للحدل
 )يمكن استخدام الثنائية الهزازة(من االفضل استخدام الحادلة المطاطية 

 )الزالة اثار مسار الحادلة(الحدل النهائي -٣
 )يستخدم الحادلة الحديدية دون هزاز(يتم عندما تكون المواد قابلة للحرآة

 
 :  تتاثر رجة الحدلد  
 
 )الحفاظ على معادلة الخبط(خواص المواد -١
 

 خلطة مناسبة للحدل ← تدرج منتظم
 :ويعتمد على) يعيق الحدل وفي نفس الوقت يزيد الثبات( االحتكاك الداخلي -أ

 )جهد اآبر للحدل ←احتكاك عالي ( اآبر حجم للحصى*
 )جهد اقل للحدل ← السطوح الملساء( امآشكل الر*
 

 :مالحظة
 )٢٠-١٥% (باستخدام الحادلة الهزازة يقل االحتكاك الداخلي*
 عامل مهم)ملم٩.٥(المواد العابرة من منخل *
 
 صالدة  ودرجة امتصاص الرآام-ب

 يمنع تحقيق الكثافة الالزمة ←تكسر ← الرآام الضعيف
 خلطة قاسية ← امتصاص عال

جهد اقل ولكن ثبات  ← )١٠رقم رة من منخلمواد العابلنسبة آبيرة من ا( الخلطة الناعمة -ج
 )يمكن الحدل عند درجة حرارة ادنى( اقل



 

 )تتغلب على قوة االحتكاك الداخلي(لزوجة القير -د
 ثبات اآثر ← ربط اقوى ← لزوجة عالية *

 :مالحظة
يستوجب ( خلطة قاسية  ←تزداد درجة لزوجة القير ←حرارة المزيج درجة انخفاض

 )ةم حادالت هزازاستخدا
تشقق  ← ترك اثار العجلة ← انضغاط وخروج المواد تحت العجلة ← الخلطة الطرية

 .وتموج
In this case increasing number of passes causes displacement of the layer 
to treat this case roll the layer at lower degrees but more than ٧٠°c    

 )غير مكسر(ام الحصى والرمل الطبيعيهذه المشاآل تحدث عند استخد 
 
 سمك الطبقة -٢
 

 سم تحدل عند درجة حرارة اعلى من الطبقات السميكة٥سمك * 
 حرارةال درجة  -٣
 

 )١٦٠-١١٠( c°مقاومة الحدل اقل مايمكن عند درجة * 
 الظروف الجوية-٤
 زيادة مقاومة الحدل  ←انخفاض درجات الحرارة والرياح * 
 
 

 طاقة الحدل
 

 )h/A) m٢ المفروش  ساحة السطحم**
   Ton/hآمية االسفلت المحدولة **

 :المؤثرات
• Roller speed (v : km/h) 
• Drum width B : m) ( 
•   Of passes№n) ( 
 

١٠٠*V*B*c =A 
 n        
 

(c) : نسبة الطاقة العملية الى الطاقة النظرية(معامل آفاءة الحدل( 
  (٦km/h=v,٠.٦=n)للتخمين نفرض 
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      m  
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Ton/h(base)
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Ton/h(surface) 
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 :قبل الحدل يقرر

 ناسب للطبقة  نمط الحدل الم •
 المسافة بين الحادلة والفارشة •
 سرعة الحادلة •
 عدد المرات •
 )مقياس حرآة االسطوانة(سعة الحادلة  •
 

ß‡¨a@‡Éi@ÚáÜa
Cm        
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Åyþà@pb@óàbèZ@
 للحادلة يسبب ترك اثار اليمكن ازالتها التوقف المفاجيء •
 شقوق طولية ← افة العجلةحيسبب رفع المزيج عند  الخلطة الطريةضغط الحادلة فوق  •
قد يكون سطحيا ال يؤثرعلى نوعية ( او شقوق عرضية عند انضغاط المزيج خلف العجلة     

 )التبليط
 م لنجاح التبليطقوة وثبات الطبقة السفلية عامل مه •
 يغير االتجاه في منطقة محدولة ← يوقف االهتزاز عند تغيير اتجاه الحرآة •
 يغير سرعة الحادلة  تدريجيا •
سم من )٢٠-١٠(حدل المفصل العرضي بشكل عمودي على االتجاه الطولي يمر •

 االسطوانة فوق الجزء الجديد عند بدء الحدل
 لمنع التصاق المزيج الحار) قليال(ترطيب االسطوانة وتزييت المطاطية  •
 
 

 آيفية الحدل
 :حدل المسلك الجديد -١

a.  سم من )١٠-٥(يبدا الحدل من الحافات الخارجية و تكون حافة العجلة على مسافة
 حافة التبليط

b. يستمر الحدل بخطوط متوازية مع تداخل مناسب 
c. عند وجود ميالن يفضل البدء من الحافة السفلى 
 



 

 :مالحظة
 سم من الحافة ) ٤٠-٣٠(تترك مسافة ارجية للطبقات السميكةلتجنب زحف الحافة الخ

 تتكون مساحة اآثر استقرارا تحت العجلة ← تبرد هذه المسافة قليال: التحليل
 
 ك مفروش بجانب مسلك محدوللسحدل م -٢

سم من العجلة فوق )٢٠-١٠(وتكون مسافة  مفصل طوليال يبدا الحدل عند 
 )طريقة أوفرطاقة الحدل بهذه ال(الطبقة الجديدة 

 :مالحظة
 عند حدل االنحدارات الشديدة يستخدم الهزاز عند الصعود فقط

 
 حدل مسلك ذو انحدار عرضي ملموس-٣

العجلة ( يمكن تقليل مخاطر الزحف الجانبي في هذه الحالة باستخدام حادلة خاصة 
 )الخلفية ثابتة واالمامية هزازة

 
 حدل االقواس الحادة-٤

 اثناء الحدل تسخدم سرعة واطئةلتجنب ظهور التشققات 
 

  
Compacting Transverse Joints 
 

 ازالة االجزاء الخشنة من منطقة المفصل وتعوض بمزيج ناعم •
 يبدأ الحدل بعد التأآد من المنسوب  •
 م )٢-١.٥(ه لمسافة مفصل طولي عند وجودالتمر الحادلة على  •
فوق المزيج سم من العجلة  )٢٠-١٠(حدل المفصل العرضي وتكون مسافة  •

 المفروش 
االنزياح الطولي لتجنب عند الحافة الخارجية  )حديدي او خشبي(يتم تثبيت لوح  •

 سم من الحافة )٢٠-١٥(باتجاه حرآة الفرش او تترك مسافة 
    يتم حدل المسافة المتروآة مع حدل المفصل الطولي الكلي •

   
يدقق منسوب واستوائية منطقة المفصل بعد الحدل باستخدام مسطرة 

 .م )٤(
 
 
 
 
 



 

   Tolerances    Reject      

Slope        ٠.٤%      + 
     

   

Thickness  
  

 ( ١٠ – ٣ )mm ١٠mm  < 

 
:longitudinal joints ion ofCompact 

 
:Hot joints 

 آثافة الممرين متقاربة← عند الحدل اربةتكون درجة حرارة جانبي المفصل متق  
  :hot joints-Semi 

بالحدل , للحدلتفرش الممر الثاني قبل وصول درجة حرارة الممر االول الحد االدنى 
    .يمكن حصول آثافة متقاربة للممرين  (overlap rolling)المتراآب

Cold joints 
يمكن , على جانبي المفصل التكون الكثافة منتظمة ←يكون بين ممرين بارد وحار

 .معالجة هذه الحالة بالتبليط القفلي
 :التبليط القفلي 

سم من االسطوانة فوق الممر )٢٠-١٠(تكون الحادلة بعد الفارشة وتكون مسافة 
 .سم باتجاه المفصل)١٥-١٠(الحديث مع انتقاالت جانبية تدريجية 

 
 

junctions& of bends Rolling  
 

 Turning harpSRolling   
 لطبقةل ايبدأ الحدل من الجزء الداخلي او المنسوب االدنى للمنعطف لتكون سند 
 الحدل على خط مستقيم آلما أمكن  
 يكون مواقع تغييراتجاه الحرآة فوق االجزاءالمحدولة 
 تجاه في المنعطفيير االغتجنب ت 
 عدم تغيير االتجاه عند السرعات البطيئة 
 ل المنعطفات والتقاطعاتيستخدم الهزاز قدر االمكان في حد 

 
 

 
 



 

Rolling Edges 
 
 نبدأ بحدل الحافات الخارجية) آاالآتاف(عند وجود سند جانبي •
سم على طول الحافة الخارجية )٢٠-١٥(عند عدم وجود سند جانبي يترك ممر •

  .لبقيةالبدائي ل حدلالحدله بعد  بدأوي
 
 

    Rolling severe gradients  )انحدارات شديدة(
 :الصعود -١
 
 ) (prime coat or tack coatالسطح مع رش  االهتمام بنظافة وتجفيف  - أ
 (shearing stress) يبدأ الحدل بقيادة الحادلة الى الخلف وذلك لنقل قوى القص  - ب

 (pre-compaction)  الى اعلى المنحدر وتقوم االسطوانة االمامية بحدل مسبق
 .لفيةخالسناد االسطوانة ال

 ل مفاجئعدم تغيير السرعة بشك  - ت
ال يستخدم الهزاز عند درجة حرارة (الحدل البدائي يكون باستخدام حادلة ستاتية - ث

 )١١٠ c°(اعلى من
 
  )Down hill(االنحدار    - ٢
 
 ) (prime coat or tack coatاالهتمام بنظافة وتجفيف السطح مع رش   -أ
دلة يعطي يبدأ الحدل بحيث تكون اسطوانة القيادة الى الخلف حيث ان وزن الحا -ب

 .قوى القص من خالل اسطوانتها 
 عدم تغيير السرعة بشكل مفاجئ -ت
 .استخدام حادالت خفيفة الوزن في المنحدرات الشديدة -ث
 

 انواع الحادالت المستخدمة في حدل طبقات االسفلت
 
 :)tired rollers-Pneumatic(لمطاطية رات اإلطات ذات االدلحاا
يع زمفصلي يسمح بتوء على جز آبةمر طيةمطارات طاإمن ع لنوا هذان يتكوو 
لة دلحااجسم  لة بملئدلحازن ابو لتحكمايمكن رات وإلطااعلى وي لحمل بالتساا

دة لزيارات إلطااخل اء دالهوالتحكم بضغط ايمكن  آذلكولرطب الرمل ء أو ابالما
س رص ساأعلى ت الدلحاامن ع لنوا ابهذل لحدايتم و مساحة الطبقة لضغط علىا

 منع لنوا هذاوزن  دةعان يكووهذا لبعضامع بعضها  لطة االسفلتيةخلت احبيبا
لى إباإلضافة  التدلحاالعالية لهذه ل األحماابسبب و آثرن أو أطناأثمانية ت الدلحاا



 

اع نوأ آلل على حدرة لقدت االدلحاامن ع لنوا الهذ نلعالي فإرات اإلطااضغط 
 .آبيرةق ألعماو الخلطات

 
 ):wheel rollers-Smooth( ءملسالا لصلبةا تلعجالذات ا تالدلحاا
 هذا ميستخدو ألملسا لصلبا لحديدا من ثثال أو عجلتين من  علنوا هذان يتكوو
 ذات تالدلحاا في الحدل النهائي للطبقات االسفلتية وآلزالة اثار وخطوط  علنوا
  . سطح ءإلعطا لمطاطيةرات اإلطاا
 
 )  Prime Coat(   ئد طبقةافو 
 
 .  ءلماا ذلنفا قابل غيرسطح  ئةتهي  - ١
 .  تليه لتيا بالطبقة قلاللتصا  لقاب سطح ئةتهي  - ٢ 
   .سألساا تحت ما ساس أوألا طبقة اتفجو غلق - ٣
 
 
 

 )  : Prime Coat(   طبقة تمكونا
  

 (penetration grade )  نوع سفلتأ من لطبقةا هذه دةما نتتكو   
 :سفلتأ١.٥( حجمية خلط بنسبة) سينوآير( بيضأ نفطو) ٨٥-١٠٠(
 لتطايرا متوسط لألسفلت آمذيب هنا ألبيضا لنفطا يعمل حيث )سينوآير١
)Medium Curing( 
   

 : لطبقةا هذهرش  لمعد
 اهذو )مربع متر /لتر   ٠.٥-١.٢( بين لطبقةا هذهرش  لمعد اوحيتر   
 :  لتاليةا ملالعوا على ًءبنا لكميةا تحديد يتم آنلو سعوا لمجاذو  للمعدا
 حالة في لكميةا دادتز حيث س،ألساا تحت ما ساس أوألا بقةط تكوين  - ١
 .  صحيح لعكسوا رمليةمواد  نسبة دةياز
 . لرطوبةا نقص حالة في للمعدا داديز حيث ،لطبقةا في لرطوبةا نسبة - ٢ 
  .لعاليةا ارةلحرا تجادر في للمعدا داديز حيث ،لجوا ارةحر جةدر - ٣
 
 
 
 



 

 ) Tack Coat(  طبقةئد افو 
 طبقة نتكو قد لتيا ألسفلتيةا لخرسانةا تطبقا بين لطبقةا هذه طبتر 
أو ) Binder Course( بطةالرا لطبقةأو ا) Base Course( سألساا
 ). Wearing Course(  لسطحيةا لطبقةا
  

 ): Tack Coat(طبقة تمكونا
  (penetration grade )  نوع سفلتأ من لطبقةا هذه مادة نتتكو      

 ) Motor Spirit( لتطايرا سريعة لنفطيةا تلمشتقاا ىدحإ مع) ٨٥-١٠٠(
 دةلماا هذه تعملو) ١  Motor Spirit : سفلتأ ٢( حجمية خلط بنسبة
  (Rapid Curing)  لتطايرا سريع لألسفلت آمذيب

 
 : لطبقةا هذهرش  لمعد

 
 يتمو)  مربع متر/لتر ٠.١٥-٠.٥ ( بين لطبقةا هذه رش لمعد اوحيتر   

 لطبقةوا السابقة الطبقة شفر بين لزمنيةا ةلفترا على ًءبنا للمعدا هذا تحديد
  .التي تليها


