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Introduction 

 ال ٌعتبر التصمٌم الجٌد للخلٌط األسفلتً كافٌاً لضمان رصفة إسفلتٌة جٌدة األداء  

 مدى العمر االفتراضً ما دام كان هناك قصوراً أثناء التنفٌذ، لذا فإننا نرى هنا

 فً هذا الفصل ضرورة تناول بعض الشروط واالحتٌاطات الضرورٌة الواجب 

  : مراعاتها قبل فرد ودمك الخلٌط األسفلتً، وذلك بخصوص القضاٌا التالٌة

 إعداد سطح الطبقة السفلى

 نقل واستالم الخلٌط فً الموقع

 تقٌٌم الخلٌط األسفلتً فً الموقع 

 فرد الخلٌط األسفلتً

 دمك الخلٌط األسفلتً

 الوصالت
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Preparing before laying (paving) 

ّالوقصْد ٌُب ُْ إعداد أّ رِ٘ئخ الطجقخ الزٖ ظزقع علِ٘اب الطجقاخ 

األظااتلز٘خ الغدٗاادح اجااو الفااسّل ثتااسد الملاا٘ػ ُّااٖ إهااب أى ر ااْى 

 .غجقخ أظبض ؽصْٗخ أّ غجقخ إظتلز٘خ أخسٓ

 Aggregate base course 

 طبقة إسفلتٌة

 طبقة حصوٌة

- Asphalt binder course 

- Asphalt base course  
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Preparing before laying (paving) 

 Base course طبقة حصوٌة 

ٌشترط أن ٌكون السطح خالٌاً من التموجات ومستوٌاً وتتوافر فٌه قوة 

التحمل المفروضة وأن تكون فٌه المٌول الطولٌة والعرضٌة طبقاً للتصمٌم 

 .الهندسً والمواصفات

 

ولخلق قوة ربط بٌن الطبقة اإلسفلتٌة والطبقة الحصوٌة ٌجب أن تكون   

رؤوس الحبٌبات الحصوٌة بارزة حتى تتداخل الطبقتان ببعضهما وخاصة 

 .فً المناطق التً تكون فٌها المٌول الطولٌة الكبٌرة

والذي  البتومٌنبإحدى مركبات كما ٌتم رش سطح الطبقة الحصوٌة 

 ٌسمى هنا  

(Prime Coat( 
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Use of a Prime Coat 
Purpose of the use of cut back bitumen or emulsions  on 

aggregate base course (Prime Coat)  

•  To coat and bond loose material  

    particles on the surface of the 

    base.  

•  To harden or toughen the base   

    surface to provide a work platform   

    for construction equipment  

•  To plug capillary voids in the base   

    course surface to prevent migration     

    of moisture.  

•  To provide adhesion between the  

    base course and the  succeeding  

    course 

Preparing before laying (paving) 
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 Asphalt binder course - طبقة إسفلتٌة

- Asphalt base course  
( Wearing Course)عٌد فسد المل٘ػ األظتلزٖ علٔ غجقخ إظتلز٘خ، كانى ًسفام هاضطب غجقاخ 

 Asphalt)علاأ غجقااخ ( Binder Course)أّ غجقااخ ( Binder Course)علاأ غجقااخ 

Base Course )ٖٗغت هساعبح هب ٗل: 

 الٌظبفخ الزبهخ للعطؼ•

 هساعبح ازرتبعبد هٌبُو الوغبزٕ ّالو٘بٍ ّال ِسثبء ّغ٘سُب•

 .  رعْٗخ العطؼ ثزعجئخ الوٌمتعبد ّالؾتس فٖ الطجقخ اإلظتلز٘خ العتلٔ•
 داخل املسرب

 عند
 األكتاف

Preparing before laying (paving) 
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 Asphalt binder course - طبقة إسفلتٌة

- Asphalt base course  
 اخز٘بز المل٘ػ األظتلزٖ ذٕ الزدزط الوٌبظت، ؽ٘ش ٗزْام أكجس ؽغن  •

 .ؽج٘جٖ للمل٘ػ ٌُب علٔ ظوك غجقخ الزعْٗخ  

 إروبم كو هي غجقخ الزعْٗخ ّالطجقخ الغدٗدح فٖ هسؽلزٖ عوو •

 .هٌتصلز٘ي  

 .دهك غجقخ الزعْٗخ ده بب ع٘داب •

 ّالغدٗدح ثسغ الطجقخ ( العتلٔ)خلق اْح الفقخ ث٘ي الطجقخ القدٗوخ •

، ثؾ٘ش أال ٗ ْى الغفبء الٌبرظ  ( Tack Coat )القدٗوخ ثوبدح الفقخ  

عااي الااسغ ظااو٘ بب ّل ااي هْشعاابب ثصااْزح هزغبًعااخ هغط٘اابب ظااطؼ الطجقااخ 

 .العتلٔ ثنكولَ

Preparing before laying (paving) 
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 Asphalt layer - طبقة إسفلتٌة

- Asphalt base course  

ٗعزمدم لِرا الغسض هعزؾلجبد ؽبهع٘خ كبرًْ٘٘خ أّ ثزْه٘ي ال ابد ثاب  

ك٘لاااْعسام للوزاااس  0.5 – 0.3ّالزاااٖ راااسغ ثااابزدح علااأ العاااطؼ ثوقاااداز 

 .  الوسثع الْاؽد
 

للوؾبفظخ علٔ ًظبفخ العطؼ ثعد السغ ّكرلك علٔ هتعاْ  لصاق الوابدح 

الطفااقخ ّرغٌاات ّاااْل الؾااْادس ٗغاات أال ٗعااوؼ للوسكجاابد ثاابلوسّز 

ؽ٘اش رانص٘س اللصاق )علَ٘، ّثعد الزنكد هاي الغتابا الزابم للوابدح الطفاقخ 

 .ٗتسد المل٘ػ األظتلزٖ للطجقخ الغدٗدح( ٗصداد ثبلغتبا

Preparing before laying (paving) 
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The purpose of a Tack Coat 

Tack Coat (also known as bond coat) is a light application of 

cutback bitumen or emulsion between hot mix asphalt layers 

designed to create a strong adhesive bond coat 

To ensure a bond between the succeeding layers 

of a pavement. 

The  use of Cut Back bitumen or Emulsions  on Asphalt 

Layer = Tack Coat  

Heavier applications 

may be used around 

patches where it also 

functions as a seal 

coat 
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The purpose of a Tack Coat 

Without tack coat the asphalt layers in a road way may 

separate which reduces the structural integrity of the 

road and may also allow water to penetrate the structure 

The  use of Cut Back bitumen or Emulsions  on Asphalt 

Layer = Tack Coat  
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 Asphalt Mix Transport 
إنه من المعروف لضمان رصفة جٌدة 

ٌجب أن ٌكون الخلٌط اإلسفلتً فً 

الموقع متوفراً بصورة ال تسمح 

(  finisher)بوقوف جهاز الرصف 

وأن ٌكون عدد الشاحنات الواردة 

للموقع  مرتبطاً بسرعة الرصف، 

وعلٌه فإن هذا ٌتطلب المعرفة الدقٌقة 

لعدد وحمولة الشاحنات الناقلة للخلٌط 

 .  األسفلتً إلى الموقع
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Width  (w) = 8.0 m 

Thickness (d) = 5.0 cm 

Length (l) = 200.0 m 

Bulk density (ρ) = 2,35 g/cm3 

Mass of asphalt mix =   

 w x d x l x ρ                      

 80 x 0.05 x 200 x 2.35 

= 188 ton 

 Asphalt Mix Transport 
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Field Evaluation of Asphalt Mix 

a) Asphalt mix temperature 
Lowest  

Allowable 

Asphalt Temp. 

(oC)  

Field (paving) 

Highest  

Allowable 

Asphalt Temp. 

(oC)  

Plant (delivery) 

Bitumen Type 

(Penetration 1/10 

mm) 

140 190 Bitumen  30 / 45 

B45 

130 180 Bitumen 50 / 70  

B65 

130 180 Bitumen 70/100 

B80   

120 170 Bitumen 160 / 220 

B 200 
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Field Evaluation of Asphalt Mix 

b) Visual Evaluation 

 ٗ ْى أظْد اللْى ثصْزح هزغبًعخ هصؾْة ثلوعبى خت٘م•

 ٗقع فٖ الفبؽٌخ علٔ ش و كْهخ همسّغ٘خ هٌجعطخ•

 ٌٗجعش هٌَ ثمبز ثصْزح خت٘تخ•

 أصٌبء  ( segregation)ال ٗظِس علَ٘ اًتصب  الو ًْبد •

 رتسٗغَ فٖ ؽبّٗخ عِبش السفم 

1- Good Asphalt Mix 
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Field Evaluation of Asphalt Mix 

b) Visual Evaluation 

 ٗز ْى علٔ ظطؾَ افْز زا٘قخ أصٌبء ّعْدٍ فٖ الفبؽٌخ•

 ال ٗطؽع هٌَ اًجعبس ثمبز أصٌبء رتسٗغَ فٖ ؽبّٗخ عِبش  •

 السفم  

2- Rejected Cold Mix  

Mix must not be 

used 
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Field Evaluation of Asphalt Mix 

b) Visual Evaluation 
3- Damaged  Hot Mix  

 ٌٗجعش هٌَ دخبى أفتس اللْى •

 ٗو٘و لًَْ إلٔ اللْى الجٌٖ•

 ٗ ْى هت  بب فباداب للزوبظك ّلقْح الزطفق ث٘ي الؾج٘جبد•

ّعلَ٘ ٗغت زفط المل٘ػ ّعدم اظزمداهَ فٖ السفم، ّل اي 

أّ ( كملاا٘ػ ؽصاإْ)ٗو ااي اظاازمداهَ فااٖ الطجقاابد الؾصااْٗخ 

 .فٖ السدم

Mix must not be used 



Prof. Dr. Eng  Shafik Jendia 

Preparing before laying (paving) 
Home work   

-1 Compare between cutback bitumen and emulsions 

Regarding: content,  use and application fields 

 

2- Compare between prime coat and tack coat 

Regarding: definition, material, application fields 

 

3- U-tubes about 

- Prime coat  

- Tack coat  

- Seal coat  

- Asphalt mix plants 

- Asphalt mix evaluation in field 
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 Paving of Asphalt Mix 
1) Paving with Finisher 

 الرصف بجهاز الرصف

 رؾع٘س عِبش السفم ّالزنكد هي فطؽ٘خ عو٘ع أعصائَ ًّظبفخ الؾبّٗخ الزٖ ٗتسغ  •

 .لْػ ظؾت الغِبش اجو االظزمدام( ردفئخ)فِ٘ب المل٘ػ األظتلزٖ ّرعم٘ي   

 ظجػ لْػ العؾت فٖ الغِبش ل٘زٌبظت هع عسض غجقخ السفم ّذلك ثزسك٘ت أّ فك •

 .األعصاء اإلظبف٘خ المبفخ ثَ 

( الوٌعاْة الوتاسّض)رؾدٗد ازرتبل لْػ العؾت عي العطؼ ّذلك لزع٘٘ي ظاوك الطجقاخ •

ال ٗقْم فقػ ثتسد المل٘ػ ّإًوب أٗعبب ( finisher)هع هساعبح رنص٘س الدهك، ؽ٘ش أى عِبش 

ّعل٘اَ فائى ازرتابل لاْػ . هاي الادهك الٌِابئٖ( % 92 -  (% 85ٌٗغص ده بب أّل٘بب ٗعابد  

 :ٗزْام علٔ( الزٖ ظ٘تسد علِ٘ب المل٘ػ)ظؾت الغِبش عي ظطؼ الطجقخ العتلٔ 

 (finisher)الدهك األّلٖ لغِبش •

 ، (rollers)الدهك الٌِبئٖ ثبظزمدام الوداؽو •

 .حيث يعتمذ هزا على الخبشة والتجشيب المسبق مه قبل الجهت المىفزة
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 Paving of Asphalt Mix 

1) Paving with Finisher 

 الرصف بجهاز الرصف

،إٔ ظااااااسعخ فااااااسد الملاااااا٘ػ ( finisher)ظااااااجػ ظااااااسعخ عِاااااابش •

(5m/min. ) ٔرقسٗجااابب، هاااع كو٘ااابد الملااا٘ػ الوٌقْلاااخ ثبلفااابؽٌبد إلااا

السررشعت ، ؽ٘ااش رتعااو (الوااداؽو)الوْاااع ّهااع ااادزح أعِااصح الاادهك 

السرشعت العبليرت المورةىبت ببوعطربو و رى  علأ المىتظمت البطيئرت 

ّفٖ ؽبلاخ رانخس ّفاْ  الملا٘ػ األظاتلزٖ إلأ الوْااع . المل٘ػ للوْاع

إٔ عٌدهب ر ْى ظسعخ السفم اكجس هي ظسعخ ّزّد المل٘ػ للوْااع 

كاو فٖ عادم رغابًط ، ظٌ٘قطع  الغِبش عي السفم، ّالرٕ ظ٘زعجت 

، االظاااازْاء ( degree of compaction)هااااي دزعااااخ الاااادهك 

(evenness) ّٖالٌع٘ظ العطؾ ،(surface texture .) 
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 Paving of Asphalt Mix 

1) Paving with Finisher 

 الرصف بجهاز الرصف

الزنكد هي عْدح السفم أصٌبء العوو ّذلك ثبلزق٘٘ن العسٗع للملا٘ػ ثابلع٘ي •

الوغااسدح أّ ثق٘اابض دزعااخ الؾااسازح، كوااب ٗغاات الزنكااد هااي فااؾخ العااوك 

الوتااسّض ّاظاازْاء العااطؼ ّإًفاابء الؾااْاا ّالْفااطد ّغ٘ااسٍ، ذلااك 

 .لزغٌت األخطبء فٖ الْاذ الوٌبظت

فااٖ ؽبلااخ اظاازمدام عِاابشٗي زفاام فااٖ ًتااط الْاااذ ٗغاات اى ٗ ًْااب  •

 .هزفبثِ٘ي فٖ روبهبب ؽزٔ ٗ ْى الدهك هزعبّٕ
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 Paving of Asphalt Mix 

2) Hand (Laying) Paving 

 الرصف الٌدوي

ال ٗتسد المل٘ػ األظاتلزٖ ثبل٘اد إال فاٖ الؾابالد المبفاخ كنعواب  الصا٘بًخ الصاغ٘سح 

لِاب، هاع االلزاصام ثعاسعخ ( finisher)ّفٖ الوْاظع الزٖ ال ٗو اي ّفاْ  عِابش 

أّ الساااخ عْظابب عاي الادهك شٗبدح ظوك الطجقاخ التسد اجو أى ٗجسد المل٘ػ ّهساعبح 

األّلٖ عٌد اظزمدام عِبش السفم، كوب ٗغت رغٌت ارا الملا٘ػ هاي هْظاع إلأ 

 (.segregation)هْظع آخس رطف٘بب لجسّدح ّفصو ه ًْبد المل٘ػ 
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 Paving of Asphalt Mix 

3) Paving during Cold Period 

 الرصف فً األوقات الباردة

ٗوٌااع السفاام علاأ العااطؼ الوزغوااد ّال ٗؾجاار علاأ األظااطؼ السغجااخ 

ّؽتبظاابب علاأ ظااطهخ الاادهك . الوجللااخ إال ثعااد الاازملل هااي الغل٘ااد ّالواابء

ٗغت أى ر ْى الوداؽو ّزاء عِابش السفام هجبشاسح،  ّاى ر اْى دائواب 

ّعلااأ العواااْم ٗوٌاااع السفااام للطجقااابد . ثااابلقسة هاااي عِااابش السفااام

 :األظتلز٘خ الزبل٘خ عٌدهب رٌمتط دزعخ ؽسازح الغْ عي

 3oc +الطجقخ العطؾ٘خ            •

 0oc  الطجقخ الساثطخ              •

 3oc -غجقخ األظبض األظتلز٘خ     •
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 Paving of Asphalt Mix 

4) Paving during Rainy Period 

 الرصف خالل سقوط االمطار

ال ٗعاااوؼ السفااام كواااب ذكسًاااب ظااابثقبب علااأ األظاااطؼ الوعسظاااخ للو٘ااابٍ 

ّاألهطبز، ؽ٘ش أى السغْثاخ رعواو علأ رجسٗاد الملا٘ػ ّرعاعم ابثل٘زاَ 

للاادهك ّرتقاادٍ فااتخ اللصااق، ّثبلزاابلٖ رزعااسض السفااتخ الؽقاابب للزفااقق 

أهااب فااٖ ؽبلااخ ظااقْغ (. اًزتبخاابد)ّالزوااْط ّرعزسِٗااب فقبعاابد ظااطؾ٘خ 

ٗو ٌٌاااب أى ًعااازوس فاااٖ زفااام الطجقااابد ( زشسشاااخ)األهطااابز المت٘تاااخ 

 (.غجقخ األظبض األظتلز٘خ)العو٘ خ 
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 Paving of Asphalt Mix 

5) Paving during Hot Days 

 الرصف فً األوقات الحارة

 :ٌُّب ٗغت هساعبح هب ٗلٖ

ثمتط دزعخ ؽاسازح الملاػ عاي ( الوصٌع)إشعبز الغِخ الوٌزغخ للمل٘ػ األظتلزٖ •

 .الوعزبد ّخبفخ عٌد زفم غجقبد إظتلز٘خ ظو٘ خ

عااادم العاااوبػ للوسكجااابد ثااابلوسّز علااأ العاااطؼ الوسفاااْا إال ثعاااد الزنكاااد هاااي •

، ٌُّاب ْٗفأ ثانى رزاس  السفاتخ 40oC))اًمتبض دزعخ ؽاسازح األظاتلذ ؽزأ 

ًّااصا ( deformation)لزجااسد لاا٘طب، ّثاارلك ً ااْى اااد رغٌجٌااب الزفاا و العااطؾٖ 

 .ّالزٖ رععم هي كتبءح السفتخ الؽقبب ( bleeding)الجزْه٘ي علٔ العطؼ 
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الِدا هي الادهك ُاْ الْفاْ  إلأ أعلأ كضبفاخ للطجقاخ األظاتلز٘خ ّالزاٖ 

. رعطٖ الطجقخ صجبربب عبل٘بب ّهقبّهخ عبل٘خ ظد الزف و ّاالُزساء العاطؾٖ

ّثبل ضبفخ العبل٘خ رقو ًعجخ التساغبد الِْائ٘اخ فاٖ الطجقاخ، ّثبلزابلٖ راصداد 

الوقبّهخ ظد الوؤصساد الغْٗخ كبألهطبز ّالسغْثخ، كوب أًاَ كلواب شادد 

ًعجخ التساغبد الِْائ٘خ رصداد ًعجخ األكعاغ٘ي الداخلاخ فاٖ الطجقاخ ّالارٕ 

ّفقااداًِب لظاابُسح اللًْ٘ااخ ( الجزااْه٘ي)ٌٗاازظ عٌااَ رصاالت الواابدح الساثطااخ 

(flexibility .) ّثبإلظاابفخ إلاأ ذلااك ًصااو ثبلاادهك الغ٘ااد إلاأ خلااق اااْح

 .لصق ث٘ي الطجقبد األظتلز٘خ ّكرلك االظزْاء العطؾٖ

 Compaction of Asphalt Mix 
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 Compaction of Asphalt Mix 
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Example: 3,5 cm thick wearing course (asphalt concrete) 

  Summer,  Air temp. 22 oc  

Temp. of layer below 35 oc 

  Autumn  

Air temp. 2 oc  

Temp. of layer below 2 oc 

Min. possible  temp. 

for compaction.  

Time after the beginning of paving with finisher (min.) 

                                    (cooling time) 

 Compaction of Asphalt Mix 



Prof. Dr. Eng  Shafik Jendia 

 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 

ٌعتمد اختٌار نوع وعدد المداحل فً 

:الموقع على  

 نوع الخلٌط االسفلتً -

 (  كمٌة الرصف)مساحة الرصف  -

 االسفلتٌة( الراقة)سمك وعرض الطبقة  -

 درجة حرارة الجو والخلٌط، -
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 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 

 :على العموم ٌوصى

 بأن  تكون المداحل الثقٌلة خلف جهاز الرصف -

مباشرة، وأن تبدأ عملٌة الدمك قبل انخفاض درجة 

حتى نضمن االلتصاق oC 120  حرارة الخلٌط عن 

 الجٌد بٌن الطبقات

عدم االفراط فً عدد مرات الدحل عند استخدام  -

المداحل االهنزازٌة للطبقات االسفلتٌة التً ٌقل سمكها 

   4cmعن 
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 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 
 المذحلت راث اإلطبساث المطبطيت

غي، ّرعزمدم   8 - 22ّٗزساّػ ّشًِب هب ث٘ي 

لعغػ المل٘ػ ( finisher)كنّ  هدؽلخ خلم 

العبخي، ؽ٘ش رقْم ثسص المل٘ػ ّظد 

 :ّرعوو ثعسعخ. التساغبد العطؾ٘خ

 

-4 km/h – 3 km/h  ،للطجقبد العو٘ خ 

- 8  km/h – 7 km/h  للطجقبد العطؾ٘خ

 ، (لعد التساغبد)

 .cm 18ٗصو هتعْ  الدهك لعوق  -
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 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 

المذحلت راث الثالثت إطبساث 

 المعذويت
غي،   12 -10ٗزساّػ ّشًِب 

ّٗؾجر اظزمداهِب فٖ عول٘خ الدهك 

السئ٘ع٘خ لطجقبد إظتلز٘خ ؽزٔ 

كوب أًِب هٌبظجخ  cm 10ظوك 

للدهك عٌد الؾْاا ّالْفطد 

 .الطْل٘خ ّالعسظ٘خ ّالمبروخ
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 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 

 المذحلت راث اإلطبسيه المعذوييه
 ومىهب  

 المذحلت غيش االهتضاصيت

ُّٖ همزلتخ األّشاى، ٗعزمدم الضق٘و هٌِب 

لدهك الطجقبد األظتلز٘خ ( غي 7 أصقو هي)

فٖ الوسح ( cm 8أظوك هي )العو٘ خ 

ّفٖ الدهك السئ٘عٖ ( first pass)األّلٔ 

 (.cm 8ثناصٔ ظوك )لطجقبد 

كوب رعزمدم للدهك عٌد الؾْاا  

 .  ّالْفطد الطْل٘خ ّالعسظ٘خ ّالمبروخ
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 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 

فِٖ رعزمدم ( غي 6أخم هي )الودؽلخ غ٘س االُزصاشٗخ المت٘تخ أهب 

ّفٖ الدهك ( cm – 4 cm 8)أٗعبب فٖ الوسح األّلٔ لطجقبد ثعوك 

 (.cm 4ثناصٔ ظوك )السئ٘عٖ لطجقبد 

 

( غي 7أكجس هي )ٗعزمدم الضق٘و هٌِب (: Vibratory)الودؽلخ االُزصاشٗخ 

 6أخم هي )، ّالمت٘م (cm 8أكجس هي )فٖ الدهك السئ٘عٖ لطجقبد 

ّل ي ٗوٌع اظزمداهِب هٌعبب ثبربب فٖ (. cm 8ثناصٔ ظوك )لطجقبد ( غي

 (.first pass)الوسح األّلٔ هي الدؽو 
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 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 

 تهيئت المذاحل للعمل

اجو الفسّل ثبلدهك ٗغت الزنكد هي فطؽ٘خ الودؽلخ ّرصّٗدُب 

هٌعْة شٗذ )ثبلْاْد ال بفٖ ّإعساء الوسااجخ الو٘ بً٘ ٘خ 

، ّرصّٗدُب ثبلوبء الطشم (الخ...الوْرْز، رغ٘٘س الصٗذ، الزفؾ٘ن، 

، كوب ٗغت الزنكد هي ظغػ الِْاء الوتسّض (هسااجخ المصاى)

 .فٖ اإلغبزاد الوطبغ٘خ، ّغ٘سُب هي اإلؽز٘بغبد الطشهخ
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 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 
 (Passes)عذد مشاث الذحل 

ال رْعد ٌُب  أزابم ّهعلْهبد دا٘قخ عي عدد هساد الدؽو ثصْزح 

 .  هطلقخ، ؽ٘ش ٗزجع ذلك المجسح ّالزغسٗت الوعجق

 :ويتىقف عذد مشاث الذحل على

العوك -ابثل٘خ المل٘ػ للدهك ،    -  

 ،(غجقخ األظبض)اْح رؾوو ّصجبد الطجقخ العتلٔ  -

 ،(finisher)الدهك األّلٖ لغِبش  -
 العْاهو الغْٗخ، -دزعخ ؽسازح المل٘ػ ،   -

 .ظسعخ الدؽو -ّشى ًّْل الوداؽو الوزْفسح ،   -
. 
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 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 

 (Passes)عذد مشاث الذحل 
علٔ ( passes)ّل ي ثصْزح عبهخ ٗو ي رؾدٗد عدد هساد الدؽو 

 :الٌؾْ الزبلٖ

 لدهك المل٘ػ ثدّى اظزمدام الوداؽو االُزصاشٗخ( األولى)مشة واحذة •

ؽعت ًْل المل٘ػ، دزعخ الؾسازح، )هساد دهك زئ٘عٖ   - 8 6•

 (ًْل ّّشى الودؽلخ، ظوك الطجقخ

  المبروخ مشتبن
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 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 
 احتيبطبث ضشوسيت عىذ الذمك

ظسّزح إًِبء الدهك اجو أى رصو دزعخ ؽسازح •

 ظطؼ الطجقخ الوسفْفخ

 .oc 90)رقسٗجبب     )   
 

 .ظسّزح ّعْد أكضس هي هدؽلخ فٖ الوْاع•
 

( finisher)ظسّزح ّعْد الودؽلخ خلم •

 هجبشسح فٖ الوسح األّلٔ 

 (.الدؽلخ األّلٔ)
 

ظسّزح االثزداء ثبلدهك هي الغِخ العتلٔ •

 .للوعسة



Prof. Dr. Eng  Shafik Jendia 

 Compaction of Asphalt Mix 

(Rollers    المداحل) 
 احتيبطبث ضشوسيت عىذ الذمك

 عدم استدارة المدحلة على الطبقة الساخنة •

 (.اتخاذ نفس المسار عند تغٌٌر الموضع)
 

 (.الطبقة الساخنة)عدم ترك المدحلة واقفة على الخلٌط الساخن •
 

ٌستخدم الماء لإلطارات المعدنٌة لمنع التصاق )عدم اإلفراط فً استخدام الماء •

، باإلمكان االستغناء عن الماء وذلك بطالء اإلطارات بمادة خاصة (الخلٌط بها

 .ضد االلتصاق كالمستحلبات مثالً 
 

، حٌث ٌتم ذلك بمرور (oc 60)اإلطارات المطاطٌة ( تدفئة)ضرورة تسخٌن •

 .المدحلة التدرٌجً على الخلٌط الساخن
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(Joints    الوصالت) 

ُّٖ التْافو الزٖ رٌفن ث٘ي هعبزٕ زفم هزغبّزٗي، ّهٌِب 

الْفطد الطْل٘خ ّالعسظ٘خ ُّٖ رعزجس ظججبب هجبشساب لزلم السفتخ 

الؽقبب إى لن رعطٔ العٌبٗخ الزبهخ أصٌبء السفم، ؽ٘ش ٗغت أى ٗ ْى 

ٌُب  الزؾبم ربم ث٘ي الوعبزٗي ّإال ظ٘زعسة الوبء ّالصْٗد إلٔ داخو 

 ّأؽعي الؾلْ  لملق ّفطد هلزؾوخ روبهبب ُْ.السفتخ

(Parallel Paving)  ٕالسفم الوزْاش  

إٔ أى رسفم الوعبزاد فٖ ًتط الْاذ ُّٖ ظبخٌخ، ؽ٘ش رعؤ ُرٍ  

   (.hot at hot)إٔ ( العبخي/ العبخي )الطسٗقخ السفم 
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(Joints    الوصالت) 

 

(Parallel Paving)  
 السفم الوزْاشٕ

(  العبخي/ العبخي )   

(hot at hot.)   
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(Joints    الوصالت) 

، إٔ فٖ ؽبلخ عدم الزو ي هي زفم الوزْالٖأهب فٖ ؽبلخ السفم 

 هعبزٗي هزغبّزٗي فٖ ًتط الْاذ ؽ٘ش ٗعؤ ُرا السفم 

فْ٘فٔ ثنى ال ر ْى ، (hot at cold)إٔ ( الجبزد/ العبخي )

الْفطد فْق ثععِب الجعط هجبشسح ف٘غت أى رجعد كو ّفلخ عي 

 .  رقسٗجبب  cm 10األخسٓ ثوقداز 
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(Joints    الوصالت) 

كوب ٗغت أى ٗ ْى ظطؼ 

رطهط الوعبزٗي عٌد ُرٍ 

الْفطد هبئطب ثصاّٗخ 

(80o – 70o) ، 



Hot on Cold (old) 

  The asphalt layer below was paved several days,    

  months…..or years ago. )cold asphalt layer( 

Hot on Fresh 

  The asphalt layer below was paved   

   minutes or hours ago. (fresh asphalt layer) 

Hot on Hot 

  Both asphalt layers are hot   

   paving of both layers in the same time 

Prof. Dr. Eng  Shafik Jendia 

Types of Paving 
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Paving and Compaction 
Home work   

4- Explain why the hand paving is not preferable. 

    Give an example with exact calculation. 

 

5- U tubes 

- Paving with finisher 

- Hot on hot paving 

- Hand paving 

- Compactors, Rollers 

- Other equipment 
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