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 ملخدمات التي يمكن أن يقدمها المع(: بيان بالتجارب وال2نموذج معامل )

 هندسة الطرق:اسم المعمل: معمل 

 اسم مدير المعمل: أ.د.                                              .                               

 م
اسم التجربة أو 

 وصف التجربة أو الخدمة الخدمة
أو الخدمة )ان صورة التجربة 

 أمكن(

تصميم اخللطة  1
 األسفلتية

  .جتفيف الركام للتخلص من أي أثر للرطوبة فيه .1
فصل الركام إىل أجزاء حجمية على غرابيل تتناسب مع غرابيل األقماع  .2

الساخنة يف اخلالطة. يفضل أن يكون مقاس كل غربال فصل ضعف مقاس 
مليمرت و حتديد  4..2 مم و 4..6مم،  1.9مم،  11الغربال الذي يليه: 
 .تدرج كل جزء

حتديد نسب خلط األجزاء احلجمية املختلفة للحصول على تدرج كلي ضمن  ..
 .حدود املواصفات

جتهيز عينات الركام حسب التدرج املطلوب بدمج األجزاء احلجمية حسب  .6
  .النسب احملددة من كل جزء لتحقيق التدرج املطلوب

سفل ي إىل درجة احلرارة الالممة خلف  تسخني الركام املتدرج و الرابط اإل .9
تقدير  ..سن ي بويز 1. -+ 1.1لزوجة الرابط اإلسفل ي لتصبح حبدود 

احملتوى األمثل للرابط اإلسفل ي من التجربة السابقة أو باستعمال العالقة بني 
 .و الفراغات اهلوائية املستهدفة (VMA)الفراغات يف الركام املعدين

( أعاله مع الرابط اإلسفل ي بنسب متفاوتة 6هزة يف  خلط عينات الركام اجمل .4
و بطريقة تضمن تغليف الركام تغليًف تاماً، يفضل أن يكون الفرق بني 

 .و أن يكون احملتوى األمثل التقديري يف الوسط %1.9النسب 
وضع العينات املخلوطة يف قوالب اسطوانية، معدنية، قياسية ساخنة و  ..

رقة مارشال بعدد معني من الطرقات حسب تسويتها و دكها بواسطة مط
سن ي  21 -+ 281املواصفات عندما تكون لزوجة الرابط اإلسفل ي حبدود 

 .بويز
نزع العينات املدكوكة من القوالب و إنضاجها عند درجة احلرارة السائدة ملدة   .8

 .ساعة على األقل 12
سب ح 2 -+ 29حتديد كثافة العينات بالغمر باملاء عند درجة حرارة  .1

 .الطريقة القياسية
 حساب اخلواص احلجمية للعينات .11
درجة مئوية بوضعها يف محام مائي بنفس درجة  41تسخني العينات إىل  .11

درجة مئوية  41دقيقة أو يف فرن ثابت احلرارة عند  61إىل  1.احلرارة ملدة 
 .ملدة ساعتني

 .استخدام جهام مارشال لفحص ثبات و تدفق العينات .12
 .القة بني اخلواص احلجمية و نسبة الرابط اإلسفل يرسم منحنيات الع  ..1
 ..%6حتديد النسبة الرابط اإلسفل ي املقابلة لفراغات هوائية مقدارها  .16
 .حتديد بقية اخلواص عند النسبة املثلى للرابط اإلسفل ي احملددة أعاله .19

إذا كانت مجيع اخلواص عند هذه النسبة حتقق املواصفات، تعترب النسبة 
 .للرابط اإلسفل ي وإال فيعاد التصميمالتصميمية 
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تعني كثافة الرتبة  2
 ىف املوقع

سم تقريباً ، وتزال مجيع املواد السطحية الغري  9يسوى سطح املوقع بعمق  .1
 . مرغوب فيها يف املكان املراد حساب كثافة احلقل فيه

توضع القاعدة اخلاصة باجلهام فوق املكان املراد حساب الكثافة عنده على  .2
أن تثبت القاعدة باألرض جيداً ، وحتفر حفرة بقطر الثقب وبعمق الطبقة 

 21سم إىل  19املدموكة ، ويف حالة األرض الطبيعية يكون العمق يف حدود 
 سم

تم ومن العينة فور جيمع ناتج احلفر يف وعاء غري منفذ للرطوبة واملاء ، وي ..
 . إخراجها

يومن القمع الرملي واإلناء وهو مملوء بالرمل قبل إجراء التجربة ، بعد ذلك  .6
يوضع اإلناء مع القمع والرمل مقلوباً فوق احلفرة مث يفتح الصنبور إلنزال 

 . الرمل يف احلفرة
بعد امتالء احلفرة والقمع بالرمل القياسي يقفل الصنبور ، مث يرفع القمع  .9

 . الرملي واإلناء ويومن ما تبقى من الرمل القياسي
  . يتم حساب ومن الرمل الذي مأل احلفرة بعناية تامة .4
ومن الرمل املتبقي  –ومن الرمل الذي مأل احلفرة= ومن الرمل الذي ميأل اإلناء  ..

 ومن الرمل الذي ميأل القمع. –
وذلك بأن ميأل  يتم تعيني كثافة الرمل القياسي املستخدم يف إجراء التجربة .8

 . وعاء معلوم احلجم بالرمل القياسي ويسوى سطحه مث يومن
يتم تعيني حجم  ..كثافة الرمل القياسي = ومن الرمل يف الوعاء جم/سم .1

  : احلفرة وذلك كاآلتـي
 (..حجم احلفرة = ومن الرمل الذي ميأل احلفرة/كثافة الرمل القياسى  سم .11
 : كثافة الرتبة يف املوقع  .11

رتبة يف املوقع  الرطبة( = ومن الرتبة املستخرجة من احلفرة/حجم كثافة ال
 (..احلفرة  جم/سم
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 باألجهزة والمعدات الموجودة بالمعمل(: بيان 2نموذج معامل )

 هندسة الطرق:اسم المعمل: معمل 

 .                        اسم مدير المعمل: أ.د.                                                     

 العدد وصف الجهاز )ان أمكن( اسم الجهاز م
حالة الجهاز 

)يعمل/ 
 اليعمل(

 صورة الجهاز )ان أمكن(

1 
جهام مارشال لعينات 

 األسفلت
يستخدم اجلهام ىف تصميم 

 يعمل واحد اخللطات األسفلتية.

 

 قالب عينات مارشال 2
تحضري عينات يستخدم ل

ىف مرشال املستخدمة 
 تصميم اخللطة األسفلتية.

 يعمل واحد
 

3 
 1كجم بدقة   1.ميزان سعة 

 جم
يستخدم لقياس أومان 

 يعمل إثنان باجلرامات.صغرية 
 

4 
جمموعة مناخل قياسية قطر 

12  
يستخدم للحصول على 
 يعمل واحد التدرج احلبيىب للركام .

 

 فرن كهربائى 5
ىف تسخني عينات يستخدم 

حلرارة األسفلت لدرجات ا
 املطلوبة إلجراء التجربة.

 يعمل إثنان

 

 محام مائى لعينات مارشال 6

ىف تسخني عينات يستخدم 
خلطات األسفلت 
لدرجات احلرارة املطلوبة 
 إلجراء التجربة.

 يعمل واحد

 

 املخروط الرملى 7

يستخدم ىف تعني كثافة 
الركام ىف املوقع واملستخدم 
كطبقة أساس أوطبقة 
 أساس مساعد.

 يعمل واحد
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