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  ٤٣/ ٢  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  

 

 

 

  

  

  ٢٤/١١/٢٠١٤ : االعتماد تاريخ

اع  أو جزء من المواصفة  أى إصدار إعادة ما لم يحدد خالف ذلك، وال يجوز     للهيئة، الحقوق محفوظة    آل ه  االنتف  ب

ة      أى شكل وب  أىفى   ة    أو وسيلة إليكتروني ك        أو ميكانيكي ا ويتضمن ذل روفيلم     التصوير  خالفه وغرافى والميك  الفوت

  . الناشرأوبدون تصريح آتابى مسبق من الهيئة 

  

  للمواصفات والجودةمصرية العامة  الالهيئة

  

  . األميرية– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦ : العنوان

  ٢٢٨٤٥٥٢٤  – ٢٢٨٤٥٥٢٢ : تليفون

  ٢٢٨٤٥٥٠٤ : فاآس

  eos@idsc.net.eg :                                  الكترونى بريد

  www.eos.org.eg                  :                الكترونى موقع
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  ٤٣/ ٣  

٧٦١٣/٢٠١٤   

 

  

  ٢٠١٤ /٧٦١٣    ق م م

   

 البيتومينية فى الخلطات المستخدم الرآامالخاصة ب٧٦١٣/٢٠١٤المواصفة القياسية المصرية رقم 
المواصفة متماثلة فنيا مع خرى ألأسطح الرصف للطرق وممرات المطارات ومناطق السير ا ومعالجات
  روبية رقم والقياسية األ

EN 13043 /2013 
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields 
and other trafficked areas. 

  
   صدار لهاحل آخر إمصلية وتلغى وتحل والتى سبق تبنيها بلغتها األ

  
  

  الخاصة بالطرق والكبارى    ) ٢٧ / ٢(قام بإعداد هذه المواصفة اللجنة الفنية رقم 
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  ٤٣/ ٤  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  

        
          

1-   
من العمليات الذى يتم الحصول عليه  تختص هذه المواصفة القياسية بخصائص الرآام والرآام المالىء

ام فى الخلطات البيتومينية والمعالجات السطحية ستخدمن المواد المعاد تدويرها لالأو ة الصناعيو أالطبيعية
ال تشمل هذه المواصفة  الخلطات  البيتومينية سابقة  . خرىممرات المطارات ومناطق السير األو للطرق

  .تقييم مطابقة المنتجاتهذه المواصفة تشمل  . االستخدام

      :)١(ملحوظة 
ويجب أخذ . ستخدام الرآام شائع االأنواعة بر الخبأساسمبنية على القياسية شتراطات هذه المواصفة ا

 الناتج من أوستخدام مثل الرآام المعاد تدويره خدام رآام من مصادر غير شائعة االستاإلحتياط عند ا
شتراطات هذه يطابق جميع ا أن يجب، شائع الغير هذا الرآام . عمليات صناعية محددة آمنتجات ثانوية

  .القياسيةالمواصفة  

    : ) ٢(ملحوظة 
  EN 13055-2خصائص الرآام خفيف الوزن موضحة فى مشروع المواصفة 

2-     

  .الطرق القياسية للتحليل الكيميائى لالسمنت الخاصة  ب ٥٣٢٥م ق م    ١/ ٢

تعيين   :الثانى الجزء  - اختبار الخواص الطبيعية و الميكانيكية لالسمنت   الخاصة ب٢-٢٤٢١م ق م    ٢/ ٢
  .نعومة االسمنت

  .التعاريف و المتطلبات و معايير المطابقه -ل واأل: الجزء  -  الخاصة جير البناء١-٥٨٤ م  م ق   ٣/ ٢

2/ 4  2/4 EN 933-1, Tests for geometrical properties of aggregates- Part 1: 
Determination of particle size distribution – Sieving method. 

2/ 5  2/5  EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates – Part 9: 
Assessment of fines- Methylene blue test. 
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  ٤٣/ ٥  

٧٦١٣/٢٠١٤   

2/ 6  2/6 EN 933-4, Tests for geometrical properties of aggregates – Part 4: 
Determination of particle shape- Shape index. 

2/ 7    EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates – Part 9: 
Assessment of fines- Methylene blue test. 

2/ 8  EN 933-10, Tests for geometrical properties of aggregates – Part 10: 
Assessment of fines- Grading of fillers (air jet sieving). 

2/ 9  EN 1097-1, Tests for mechanical and physical properties of aggregates – 
Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval). 

2/ 10  EN 1097-1, Tests for mechanical and physical properties of aggregates – 
Part 1: Determination of the resistance to wear (micro-Deval). 

2/ 11  EN 1097-2: Tests for mechanical and physical properties of aggregates – 
Part 2: Methods for the determination of resistance to fragmentation. 

2/ 12  EN 1097-3, Tests for mechanical and physical properties of aggregates – 
Part 3: Determination of loose bulk density and voids. 

2/ 13  EN 1097-6, Tests for mechanical and physical properties of aggregates – 
Part 6: Determination of particle density and water absorption. 

2/ 14  EN 1097-8, Tests for mechanical and physical properties of aggregates – 
Part 8: Determination of the polished stone value. 

2/ 15  EN 1097-9, Tests for mechanical and physical properties of aggregates – 
Part 9: Determination of the resistance to wear by abrasion from studded tyres – 
Nordic test. 

2/ 16  EN 1367-1, Tests for thermal and weathering properties of aggregates – Part 
1: Determination of resistance to freezing and thawing. 

2/ 17  EN 1367-2, Tests for thermal and weathering properties of aggregates – Part 
2: Magnesium sulfate test. 

2/ 18  EN 1367-5, Tests for thermal and weathering properties of aggregates – 
Part-5: Determination of resistance to thermal shock. 
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  ٤٣/ ٦  

٧٦١٣/٢٠١٤   

2/ 19  EN 932 -5, Tests for general properties of aggregates - Part 5: Common 
equipment and calibration. 

2/ 20  EN 12697-11, Bituminous mixtures - Test methods for hot mix asphalt   -  
Part 11: Determination of the affinity between aggregate and bitumen. 

2/ 21  EN 13179-1, Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 1: 
Delta ring and ball test 

2/ 22  EN 13179 -2, Tests for filler aggregate used in bituminous mixtures - Part 2: 
Bitumen number 

2/ 23  ISO 565, Tests sieves – Metal wire cloth, perforated metal plate and 
electroformed sheet – Nominal sizes of openings. 

3-   
  : القياسية ريف التالية ألغراض هذه المواصفة اتطبق التع

   رآام  ١/ ٣
   معاد تدويرهاأو مصنعة أوتكون طبيعية  أن مادة حبيبية مستخدمة فى اإلنشاء يمكن

  طبيعىرآام   ٢/ ٣
  ميكانيكية فقط  من مصادر معدنية وال يتعرض إال لعمليات رآام

  مصنعرآام   ٣/ ٣
   غيرهاأو صناعية متضمنة تعديالت حرارية رآام من أصل معدنى ناتج من عمليات

  معاد تدويرهرآام   ٤/ ٣
  مها فى عمليات اإلنشاءاستخداج من معالجة مادة غير عضوية سبق رآام نات

  مقاس الرآام  ٥/ ٣
  )d/D(معبرًا عنها ) D(ومقاس المنخل االعلى ) d(آل من مقاس المنخل االدنى يعرف  الرآام بداللة 

  :) ٣(ملحوظة
وبعض ) آبيرة الحجم(على جود بعض الحبيبات المحتجزة على المنخل األويقبل هذا التمييز 

  يكون صفر أن يمكن) d (قلمقاس المنخل األ). صغيرة الحجم (قلالحبيبات تمر من المنخل األ

  آبيررآام   ٦/ ٣
  أو من أآبر) d( مم ٤٥ يساوي أو  من أقل) D (آبراأل المقاس الحبيبى ذيتمييز يعطى للرآام 

  .مم ٢   يساوي 
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  ٤٣/ ٧  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  

  الرآام الصغير   ٧/ ٣
 مم ويحتوى على حبيبات ٢ يساوي أو من أقل  )D( المقاس الحبيبى األصغر تمييز يعطى للرآام ذي

    مم٠٫٠٦٣معظمها تحجز على منخل 

      :)٤(ملحوظة
 أو الزلط أو الصخر  بواسطة تكسير أو/ الزلط وأوينتج الرآام الصغير من تفتيت طبيعى للصخر  أن يمكن

  مصنعرآام تتم على عمليات 

  ناعمةمواد   ٨/ ٣
   مم ٠٫٠٦٣من رآام يمر من منخل مقاس فتحتة مقاس حبيبات جزء 

  مالىءرآام   ٩/ ٣
    ويمكن إضافته لمواد البناء إلعطاء خواص معينة مم٠٫٠٦٣  فتحته من منخل مقاسهرآام يمر معظم

  مالىء مخلوط   ١٠/ ٣
   هيدروآسيد الكالسيوممعرآام مالىء من أصل معدنى تم خلطه 

  مضافمالىء   ١١/ ٣
  رآام مالىء من أصل معدنى منتج بصورة منفصلة

  شاملرآام   ١٢/ ٣
  صغيررآام مكون من خليط من رآام آبير و

  ): ٥ (  ملحوظة
  . عن طريق جمع رآام آبير وصغيرأو الكبيرة والصغيرة جزاء فصل األبدون هإنتاجيمكن 

  التدرج  ١٣/ ٣
  .ئوية بالوزندة معبرا عنها آنسبة متوزيع لمقاس الحبيبات الماره من مجموعة مناخل محد

   من المقاس أقل  ١٤/ ٣
  . هو جزء الرآام المار من أصغر المناخل المحددة المستخدمة فى توصيف مقاس الرآام

   من المقاسأآبر  ١٥/ ٣
  . المستخدمة فى توصيف مقاس الرآاممحددة المناخل الأآبرهو جزء الرآام المحجوز على 

  الفئة  ١٦/ ٣
  . بقيمة محددةأوم مستوى لخاصية من خصائص الرآام معبرا عنه بمدى من القي
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  ٤٣/ ٨  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  ): ٦ (  ملحوظة
  ال يوجد عالقة بين االفئات للخصائص المختلفة للرآام

4-      

  المتطلبات الهندسية  ١/ ٤

  عام  ١/ ١/ ٤
 طبقا ةيجب أن تكون الحاجه إلجراء االختبارات وإعالن جميع الخصائص المذآورة فى هذا البند محدد

ن تجرى االختبارات أ وعند الطلب يجب ، عند مصدر الرآامأولنهائى للتطبيق الخاص عند االستخدام ا
  .لتحديد الخصائص الهندسية المناسبة) ٤/١( المذآورة فى بند 

  ):٧ (ملحوظة
 القيمة يجب أن تعلن بواسطة فإن، بة ولكنها غير معرفة بحدود موصفةعندما تكون قيمة الخاصية مطلو

  ).معلنةمحددة وقيمة  ( MBF ٣٠آجم تناظر / جم٣٠القيمة ) ٦(  فمثال فى جدول،معلنة س سفئةالصانع آ

  ):٨(ملحوظة 
     " غير مطلوبة "فئةه يتم استخدام مصطلح فإنعندما يكون هناك خاصية غير مطلوبة 

  مقاسات الرآام  ٢/ ١/ ٤
ويجب أن يتطابق مع متطلبات  D/d الرآام بداللة مقاساته باستخدام التمييز أنواعيجب أن يوصف جميع 

   ).٤/١/٣(   رج المحددة فى البندالتد
ية ساس األة المجموعوالمتضمنة) ١(لواردة فى جدول استخدام مقاسات المناخل تحدد مقاسات الرآام با

 إلىية باإلضافة ساس األة من المجموعأو )١(ية باإلضافة للمجموعه رقم ساس المجموعه األأوللمناخل 
  .)٢( ة والمجموع)١( ةمن المجموعناخل الم بخلط مقاسات حغير مسمو. )٢( رقم مجموعة

   .١،٤ عن D/dنسبه مقاسات الرآام آما يجب فصل مقاسات الرآام بحيث ال تقل 
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  ٤٣/ ٩  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  )١(جدول 

  قاسات المناخل لتحديد مقاسات الرآامم

  يةساس األةالمجموع
 )مم(

ضافة ية باإلساس األةالمجموع
  )١( ة المجموعإلى

 )مم(

 إلىضافة  باإليةساس األةالمجموع
  )٢  (ةالمجموع

 )مم(

   ٠  ٠  
١  ١   ١  
٢  ٢  ٢  
٤  ٤  ٤  
-  ٥(٥،٦(  -  
-  -  ٦(٦،٣(  
٨  ٨  ٨  
-  -  ١٠  
-  ١١(١١،٢(  -  
-  -  ١٢(١٢،٥(  
-  -  ١٤  
١٦  ١٦  ١٦  
-  -  ٢٠  
-  ٢٢(٢٢،٤(  -  
٣٢(٣١،٥  )٣٢(٣١،٥  )٣٢(٣١،٥(  
-  -  ٤٠  
-  ٤٥  -  
٦٣  ٦٣  ٦٣  

  ملحوظة    
 ، مبسط لمقاسات الرآام آوصف ن تستخدمأجودة بين قوسين يمكن الموالمقربة المقاسات 

  : )٩( ملحوظة
  ٢مم فى المجموعة  ٢،٨لالستخدام النهائى الخاص بالمعالجات السطحية يمكن استخدام منخل مقاس 

  التدرج  ٣/ ١/ ٤
  ةروبيو القياسية األ يجب تعيينها طبقا للمواصفة )٤/١/٢(تدرج مقاسات الرآام المحددة طبقًا للبند 

 EN 933-1 م مع مقاس الرآام بما يتالء) ٢( فى جدولن تتطابق مع المتطلبات المذآورة أ آما يجبD/d.  
  . الرآام الشاملأو من مقاسات الرآام المتقاربة أآثر أويسمح بتجميعات من اثنين  
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  ٤٣/ ١٠  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  : ) ١٠(ملحوظة 
من .  مخلوط متجانس  مختلفة يجب أن يكون فى صورةأنواع أوالرآام المورد  آخليط  من مقاسات 

رآام مختلف الكثافة بشكل ملحوظ لتجنب ظاهرة االنفصال رورى  أخذ االحتياط عند عملية  خلط الض
  . الحبيبى
 من التدرجات قل على األ٪٩٠ه يجب أن يقع فإنالمصنع ب نتاجضبط اإل  من خالل نظام نتاجعند تقييم اإل

  )٤/١/٣/١( شهر داخل الحدود المذآورة فى بنود أ٦ات مختلفة فى خالل مده أقصاها التى تؤخذ من دفع
  . الصانع  قبل منة التدرجات النمطية المعلنتفاوتاتطبقا ل) ٤/١/٣/٢(و
  

  )٢(جدول 
  المتطلبات العامه للتدرج 

 النسبة المئوية للمار بالوزن
 رآام

  المقاس

 d/2 )أD(  d  )ب(  D 1.4 )أ( 2D )مم(

  فئةال

G 

٢ - ٠  ١٠ - ٠  ٩٩ -٩٠ ١٠٠  ١٠٠  GC 90/10 

٥ - ٠  ١٥ - ٠  ٩٩ -٩٠ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠  GC 90/15  

٥ - ٠  ١٥ - ٠  ٩٩ -٩٠ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠  GC 85/15 

 GC  85/20  ٢ - ٠  ٢٠ - ٠  ج٩٩ - ٨٥ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠

٢٠ - ٠  ٩٩ -٨٠ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠  - GC 80/20 

D> 4 
d ≥1 

١٥ - ٠  ٩٩ -٨٠ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠  
- GC 85/15 

 GF 85  ٥ - ٠  ٢٠ - ٠ ج٩٩ - ٨٥ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠

 آبير

d ≥ 1 
D ≤ 4 

 GA 90  ٥ - ٠  ٣٥ - ٠ ج٩٩ - ٨٥ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠ 

 صغير
D ≤ 4 
d=0 ٩٩ -٨٥  - ١٠٠  - - GA 85 

٩٩ -٩٠ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠  - - GA 90  

٩٩ -٨٥ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠  - - GA 85 

٩٩ -٨٠ ١٠٠ - ٩٨ ١٠٠  - - GA 80 
 شامل

D>4 
d=0 

 

٩٩ -٧٥ - ١٠٠  - - GA 75 

ة مواصفال ليست مثل أرقام المناخل المذآورة فى d/2و  D 1.4 مثل هاأساسعندما تكون المناخل التى تم الحساب على  -  أ

ISO 565:1990 سلسلة R20 ،  قرب مقاس تالى لهذه المقاساتأحينئذ يمكن استخدام.  

ن يوثق ويعلن نماذج التدرج أزن  فيجب على الصانع بالو% ١ من أقل D آانت النسبة المحجوزة على منخل إذا  -ب  

يه ساس فى المجموعه األأو )١(ضافة للمجموعه إليه باساس والمناخل فى المجموعه األD ، d ، d/2شامال مناخل 

  .d و Dالمتوسط بينها و )٢(ضافه للمجموعه باإل
 قد Dة المارة بالوزن عند  قيمة النسبفإن ،٢ن  مأقل D/dحيث   ، d/D المقاس الواحد يبالنسبة للرآام الكبير ذ  -ج  
 .  االستخدام النهائىأو الخاصب التطبيق حس GC 85/15،   GC 85/25، GC 85/35  من الفئات  %٥ بنسبة أقلتكون 
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  ٤٣/ ١١  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  الرآام الكبير ١/ ٣/ ١/ ٤
 التالية ضافية المتطلبات اإلفإن ، 2d تساوي أو من أآبر D حيث ،d/Dعند الحاجه لتدرج الرآام الكبير 
  :  من منخل متوسط المقاسةيجب تطبيقها على النسبة المار

  )٣(تتطابق مع الحدود الكلية المذآورة فى جدول أن جميع التدرجات يجب 
ت أو مقاس متوسط وحدود التفون يوثق ويعلن التدرج النموذجى المار من منخل ذأيجب على الصانع 

  ) .٣(المختاره من التصنيفات المذآورة فى جدول 
 مطلب إضافي لتلكلن يكون هناك  2d من أقل D حيث ،d/Dبة للرآام الكبير ذو المقاس الواحد بالنس

  ).٢(المذآورة فى جدول 
  

  المسموح بها لتدرج الرآام الكبير على المناخل ذات المقاس تفاوتاتالحدود الكلية وال)٣( جدول
  المتوسط

المسموح بها على  اوتاتتفالكلية وال الحدود
 )المار بالوزن(% المناخل متوسطة المقاس 

D/d  مقاس المنخل
  )أ( المتوسط

 النمطى  التدرجن عتفاوتات الحدود الكلية )مم(

 المعلن للصانع

  فئةال
G 

 ١٥ ± ٨٠ - ٢٥  G25/15  >٤  D/1.4 
 ١٥ ±   ٧٠ - ٢٠   G20/15 

≤ ٤  D/2  ١٧٫٥ ±  ٧٠ - ٢٠   G20/17.5 
 GNR غير مطلوب

اس المنخل ا     عالهأالمحسوب  المنخل المتوسطعندما يكون مقاس  - أ ر مطابق لمق ذآور فى مواصفة    لغي م
 .قرب منخل فى المجموعهسوف يتم استخدامه أل  R20 ةلسلس من ٥٦٥/١٩٩٠االيزو 

  الرآام الصغير والرآام الشامل ٢/ ٣/ ١/ ٤
 فى ةددعند الطلب مع متطلبات التدرج العام المح D/0والرآام الشامل يتطابق الرآام الصغير أن يجب 
  .GF 85 وطبقًا للفئة D آبروالمناسبة لمقاس المنخل األ) ٢(جدول 
 التالية لضبط االختالف والتغييرات للرآام الصغير والرآام الشامل ضافيةن تطبق االشتراطات اإلأيجب 

D/مع ٠ D مم٨ تساوي أو من أقل .  
 D الرآام الشامل المنتج بمقاس أويجب على الصانع توثيق واعالن التدرج النمطى لكل من الرآام الصغير 

  )٤(   مع المتطلبات المذآورة فى جدولتفاوتاتتتطابق الأن آما يجب .  مم٨ تساوي أو من أقل
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  ٤٣/ ١٢  

٧٦١٣/٢٠١٤   

   )٤(جدول 
 Dو  ٠/D للرآام الصغير والرآام الشامل   المعلن من الصانعيعن التدرج النمط اتات المسموح بهواالتف 

  مم ٨تساوي أومن  أقل
  لمنخلمقاس ا

 )مم(
D D/2 الفئة ٠،٠٦٣  

GTC 
 GTC10 ب٣ ±  ١٠ ± أ ٥± 
 GTC20 ب٣ ±  ٢٠ ±  أ ٥  ±

 المسموح بها تفاوتاتال
  النسبة المئوية للمار بالوزن

  GTCNR  غير مطلوب   غير مطلوب   غير مطلوب 
فى  D لنسبة الماره بمتطلبات اأآبرمحدوده بدرجة  ٥±  تفاوتاتال  GA 85  و GA90  الفئتين باستثناء:    أ

  .GA 85 و GA90  للفئتين ) ٢( جدول
 ).٪٣ يساويأو من أقل ناعمةمحتوى المواد ال (  f3  فئةباستثناء ال : ب   

  ناعمةمحتوى المواد ال  ٤/ ١/ ٤
 فئةيجب التعبير عنها وفقا للو EN 933-1 ربيةو طبقًا للمواصفه القياسية األناعمةيتم تعيين محتوى المواد ال

  ).٥( محددة فى الجدول الالمناسبة
  

   )٥( جدول
  ناعمةفئات القيم القصوى لمحتوى المواد ال

  

 الرآام
 بالوزن المئوية للمار النسبة

   مم٠،٠٦٣س مقا من منخل

  فئةال

f 

≥ ٠،٥  

≥ ١  

≥ ٢  

≥ ٤  

< ٤  

f0.5  

f1  

f2  

f4  

 fمعلنة

  آبير

 fNR غير مطلوب

≥ ٣  

≥ ١٠  

≥ ١٦  

≥ ٢٢  

< ٢٢  

f3  

f10  

f16 

f22  

 fمعلنة

 صغير

 fNR غير مطلوب
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  ٤٣/ ١٣  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  ةجودة المواد الناعم  ٥/ ١/ ٤
 أو من أقل Dمع  ٠ / D الرآام الشامل أوفى الرآام الصغير ٪  ٣ عنمحتوى المواد الناعمة ال يزيد عندما 
  . مطلوبةأخرى اختبارات أىه ال يوجد فإن ، مم٨ يساوي

  ـ :ضافى لجودة المواد الناعمة يجب تطبيق اآلتى عندما يتطلب تقييم إ
ه يتم حساب المواد فإن ،بالوزن ٪ )١٠ - ٣(ح بين أوت محتوى المواد الناعمة فى الرآام الصغيريتر آانإذا
طبقًا  )MBF( مم آقيمة أزرق الميثيلين ٠،١٢٥/٠  مقاسزءفى ج) انتفاخ الطفلة: مثل (ضارة الناعمةال

      المحدد فى جدولناسبةم الفئةتعلن قيمة أزرق الميثيلين طبقا للأن يجب و  EN 933-9 ربيةو األللمواصفة
) ٦(.  
ن يطابق متطلبات الرآام المالىء ه يجب أفإن ،بالوزن%  ١٠ من أآبر ناعمة آان محتوى المواد الإذا
  ).٥( فى بند محددةال
  

  )٦(جدول 
   فئات القيم القصوى ألزرق الميثيلين

  )MBF( الميثيلين أزرق قيمة
 آجم/جم

  فئةال
MBF 

-  
≥ ١٠  
≥ ٢٥  
< ٢٥  

MBFNT )أ(  

MBF10 
MBF25  

  MBFمعلنة 
 MBFNR غير مطلوب

 .جراء االختبار إلالحاجة يدل على عدم MBFNT فئةال   أ

    :) ١١(ملحوظة
السليم فال  على االستخدام ًا موثقبالوزن وآان هناك دليًال%  ٣ من أآبر ناعمةلمواد ال آان محتوى اإذا

  .مزيد من االختبارضرورة ل

  شكل الرآام الكبير  ٦/ ١/ ٤
 آما هو محدد فى المواصفة ، بداللة معامل التفلطحنهي يجب تعيهفإنطلب تعيين شكل الرآام الكبير عندما ي

ن يعلن أيجب . معامل التفلطح هو االختبار المرجعى لتحديد شكل الرآام الكبير.   EN 933-3ربية واأل
  . االستخدام النهائىأوالخاص طبقا للتطبيق ) ٧(  المحددة فى جدول مناسبة على الفئات المعامل التفلطح بناء
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  ٤٣/ ١٤  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  ) ٧(دول ج
  فئات القيم القصوى لمعامل التفلطح

 معامل التفلطح
  الفئة

Fl 

≥ ١٠  

≥ ١٥  

≥ ٢٠  

≥ ٢٥  

≥ ٣٠  

≥ ٣٥  

≥ ٥٠  

< ٥٠  

Fl10  

Fl15  

Fl20  

Fl25  

Fl30  

Fl35  

Fl50  

  Fl معلنة

 FlNR غير مطلوب

 المناسبةن يعلن طبقا للفئات أويجب  EN 933-4 يحدد طبقا للمواصفة هفإنعندما يطلب معامل الشكل 
  .  االستخدام النهائىأوطبقا للتطبيق الخاص ) ٨(المحددة فى جدول 

  
    )٨( جدول

  فئات القيم القصوى لمعامل الشكل

 معامل الشكل
  الفئة

Sl 

≥ ١٥  

≥ ٢٠  

≥ ٢٥  

≥ ٣٠  

≥ ٣٥  

≥ ٥٠  

< ٥٠  

Sl15  

Sl20  

Sl25  

Sl30  

Sl35  

Sl50  

  Sl معلنة

 SlNR غير مطلوب

  المكسرة فى الرآام الكبيرأوسطح المجروشة لنسبة المئوية لالا  ٧/ ١/ ٤
 المكسرة متضمنا الحبيبات بالكامل والنسبة المئوية للحبيبات أوعندما يطلب محتوى الحبيبات المجروشة 

 المحددة فى المناسبة فئة للطبقاتعلن  أن يجبو EN 933-5نها طبقا للمواصفة يعيتم تالمستديرة بالكامل التى 
  )٩( ل جدو

  . من االختبارًا وال يتطلب مزيدC100/0 فئةيتم اعتبار الرآام الناتج من تكسير الصخور من ال
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  ٤٣/ ١٥  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  )٩(جدول  
 أومتضمنة النسبة المئوية للحبيبات المجروشة  ( المكسرةأوسطح المجروشة فئات النسبة المئوية لأل

  ) المستديرة بالكاملأوالمكسرة بالكامل 
  

النسبة المئوية بالوزن 

 أو للحبيبات المجروشة

 المكسرة بالكامل

النسبة المئوية بالوزن 

 أو للحبيبات المجروشة

  آلياأوالمكسرة جزئيا 

النسبة المئوية بالوزن 

 المستديرة للحبيبات

 بالكامل

  فئةال

C 

 ١٠٠  -   ٩٠  

١٠٠  -  ٣٠  

١٠٠  -  ٣٠  

-  

-  

- 

١٠٠  

١٠٠  -  ٩٥  

١٠٠  -  ٩٠  

١٠٠  -  ٥٠  

١٠٠  -  ٥٠  

� ٥٠ 

٠  

١  -  ٠  

١  -  ٠  

١٠  -  ٠  

٣٠  -  ٠  

< ٣٠ 

C100/0  

٩٥/١C 

٩٥/١C 

C10/50  

C50/30  

  Cمعلنة

 CNR غير مطلوب غير مطلوب غير مطلوب

   الرآام الصغيرزاوية  ٨/ ١/ ٤
 يتم التعبير عنها هفإن ،)٨( بند EN 933-6ية  الرآام الصغير يتم طبقًا للمواصفه واعندما يطلب تعيين  ز

  ).١٠(حددة فى الجدول بها و الممناسبة الفئةلل
  

  )١٠(جدول 
   الرآام الصغيرزاوية فئات 

 معامل التدفق
  فئةال

ECS 

≤ ٣٨  

≤ ٣٥  

≤ ٣٠  

� ٣٠ 

ECS38  

ECS35  

ECS30  

 ECSمعلنة

 ECSNR غير مطلوب
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  ٤٣/ ١٦  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  المتطلبات الفيزيائية  ٢/ ٤

  عام  ١/ ٢/ ٤
 طبقا ةديجب أن تكون الحاجه إلجراء االختبارات وإعالن جميع الخصائص المذآورة فى هذا البند محد

ن تجرى االختبارات أ وعند الطلب يجب ، عند مصدر الرآام أوخاص عند االستخدام النهائى اللتطبيق ل
  .لتعيين الخصائص الفيزيائية المناسبة) ٢/ ٤(المذآورة فى بند 

  : )١٢(ملحوظة 
بواسطة  القيمة يجب أن تعلن فإن، بة ولكنها غير معرفة بحدود محددةعندما تكون قيمة الخاصية مطلو

  LA55 يناظر للقيمة ٥٥ معامل لوس انجلوس وليكن ١١ فمثال فى جدول ،معلنة س سفئةالصانع آ
  ). معلنةفئة(

    : )١٣(ملحوظة 
     " غير مطلوبة "فئة يتم استخدام مصطلح هفإنعندما يكون هناك خاصية غير مطلوبة 

  التشظي لرآام الكبيرا ةمقاوم  ٢/ ٢/ ٤
 آما هو محدد ، يستخدم مصطلح معامل لوس أنجلوسهفإن تشظيللكبير لرآام ال اةمقاومعندما يطلب تعيين 

 ةمقاوم تعييناختبار معامل لوس أنجلوس هو االختبار المرجعى ل). ٥( بند  EN 1097-2فى المواصفة 
) ١١( المحددة فى جدول  المناسبة على الفئاتيعلن معامل لوس أنجلوس بناء أن يجب.  الرآام الكبيرتشظي

  .  االستخدام النهائىأوالخاص  التطبيق طبقا لنوعية
  

  )١١(جدول 
    فئات القيم القصوى لمعامل لوس أنجلوس

  

 سومعامل لوس أنجل
  الفئات

LA 

≥ ١٥  

≥ ٢٠  

≥ ٢٥  

≥ ٣٠  

≥ ٤٠  

≥ ٥٠  

< ٥٠ 

LA15  

LA20  

LA25  

LA30  

LA40  

LA50  

  LAمعلنة

 LANR غير مطلوب

  
يعلن طبقا  أن ويجب ،) ٦(  بندEN 1097-2 صفة  يحدد طبقا للمواهفإن الصدم ةمقاومعندما يطلب قيمة 

  .  االستخدام النهائىأوالخاص طبقا لنوعية التطبيق  )١٢( المحددة فى جدول  المناسبةللفئات
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  ٤٣/ ١٧  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  )١٢(جدول 

   الصدمةمقاوم  فئات القيم القصوى ل
  

 %الصدم  قيمة
  فئةال

SZ 

≥ ١٨  

≥ ٢٢  

≥ ٢٦  

≥ ٣٢  

< ٣٢ 

SZ18 

SZ22 

SZ26 

SZ32  

  SZمعلنة

 SZNR مطلوبغير 

  للصقل لرآام الكبير المستخدم فى الطبقات السطحيةا ةمقاوم  ٣/ ٢/ ٤
 هفإن) PSV - قيمة حجر الصقل  ( للصقللرآام الكبير المستخدم فى الطبقات السطحيةا ةمقاومعندما يطلب 

  .EN 1097-8 يحدد طبقا للمواصفة 
  . )١٣( المحددة فى جدول مناسبة الفئة الصقل طبقا للةمقاومتعلن  أن  يجب

  )١٣(جدول 
    الصقلةمقاوم  فئات القيم االصغرى ل

  

 قيمة حجر المصقول
  فئةال

PSV 

≤ ٦٨  

≤ ٦٢  

≤ ٥٦  

≤ ٥٠  

≤ ٤٤  

  ٤٤ من قلالقيم البينية واأل

PSV68 

PSV62 

PSV56 

PSV50 

PSV44 

  PSVمعلنة

 PSVNR غير مطلوب

  لبرىل لسطحا ةمقاوم  ٤/ ٢/ ٤
           ين طبقا للمواصفة يع أن  يجبهفإن) AAV -  قيمة برى الرآام(للبرى لسطح ا ةمقاومعندما يطلب  

EN 1097-8 ، ملحق )A.(  
  ).١٤( المحددة فى جدول مناسبة الفئةطبقا للللبرى لسطح ا ةمقاومتعلن  أن  يجب
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  ٤٣/ ١٨  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  )١٤(جدول
   للبرىلسطحا ةمقاومفئات القيم القصوى ل

  

 قيمة برى الرآام
  فئةال

AAV 

≥ ١٠  

≥ ١٥  

≥ ٢٠  

< ٢٠ 

AAV10 

AAV15 

AAV20 

  AAVمعلنة

 AAVNR غير مطلوب

  الجهاد  ل لرآام الكبيرا ةمقاوم  ٥/ ٢/ ٤
            ين طبقا للمواصفة يع أن يجب) MDE ديفال -معامل ميكرو(لالجهاد لرآام الكبير ا ةمقاومعندما يطلب 
EN 1097-1  .طبقًا) ١٥(   المحددة فى جدولمناسبة الفئةديفال طبقا لل- يعلن معامل ميكرو أن ويجب 

  .  االستخدام النهائىأو الخاص للتطبيق
  

  )١٥(جدول 
   االجهادةمقاومفئات القيم القصوى ل

 ديفال -معامل ميكرو
  فئةال

MDE 

≥ ١٠  
≥ ١٥  
≥ ٢٠  
≥ ٢٥  
≥ ٣٥  
< ٣٥ 

MDE10 
MDE15 
MDE20 
MDE25 
MDE35 

  MDEمعلنة
 MDENR غير مطلوب

 

  اإلطارات ذات النتوءات من لبرى  لالمستخدم فى الطبقات السطحية لرآام الكبيرا ةمقاوم  ٦/ ٢/ ٤
 يجب تعيينة طبقا هفإن) AN  - قيمة برى نورديك(اإلطارات ذات النتوءات من  ةمقاومعندما يطلب 

 مناسبةلفئات الل البرى باإلطارات ذات النتوءات طبقا ةمقاومتعلن  أن يجبو . EN 1097-9للمواصفة 
  ).١٦( المحددة فى جدول
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  ٤٣/ ١٩  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  )١٦(جدول

  اإلطارات ذات النتوءات البرى من ةمقاومفئات القيم القصوى ل
  

 برى نورديك قيمة
  فئةال

AN 

≥ ٧  
≥ ١٠  
≥ ١٤  
≥ ١٩  
≥ ٣٠  

 ٣٠ من آبرالقيم البينية واأل

AN7 
AN10 
AN14 

AN19 
AN30 
  ANمعلنة

 ANNR غير مطلوب

  آثافة الحبيبات وامتصاص الماء  ٧/ ٢/ ٤

  آثافة الحبيبات ١/ ٧/ ٢/ ٤
 وذلك حسب ) ٩ أو ٨ أو ٧( بند ،EN 1097-6:2000ية األوروبيتم تعيين آثافة الحبيبات طبقا للمواصفة 

  .يتم إعالن النتائجمقاس الرآام و

  امتصاص الماء ٢/ ٧/ ٢/ ٤
وذلك حسب مقاس  )٩ أو ٨ أو ٧(بند  ، EN 1097-6  األوروبيةيتم تعيين امتصاص الماء طبقا للمواصفة

  . يتم إعالن النتائجالرآام و

  حجميةالكثافة ال   ٨/ ٢/ ٤
  .يتم إعالن النتائج وEN 1097-3 طبقا للمواصفة حجميةة ال الكثافتعيين يتم ،عندما يطلب

  )الديمومة(التحمل   ٩/ ٢/ ٤

   التجمد والذوبانةمقاوملفحص  استداللىقيمة امتصاص الماء آاختبار  ١/ ٩/ ٢/ ٤
) ٧(  بند رقمEN 1097-6 يتم طبقًا للمواصفة هفإن استداللىعندما يطلب تحديد قيمة امتصاص الماء آاختبار 

  .طريقة االختبار المستخدمالنتيجة و عالنويتم إ ،)ب( ملحق أو

  ):١٤(  ملحوظة
على ) ب( ملحق أو  )٧(  بند رقمEN 1097-6المحدد فى المواصفة ص الماء اامتصاختبار يعتمد اختيار 
  . مقاس الرآام

 بند EN 1097-6ن طبقًا للمواصفة المعيامتصاص الماء  آانت قيمة إذا للتجمد والذوبان مقاومايعتبر الرآام 
  .)١٧(المحددة فى جدول  WA242 أو WA241ن  المختارة من الفئتيعلى القيمةزيد  ال ت، )٧ (رقم
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  ٤٣/ ٢٠  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  )١٧(جدول

  المتصاص الماء  فئات القيم القصوى 
EN 1097- 6٧( بند رقم(  

  امتصاص الماء
 بالوزنالنسبة المئوية 

  فئةال
WA24 

≥  ١  
≥ ٢  

WA241 
WA242 

   ملحوظة
 )Blast furnace( فراناألتطبيقه على خبث  ال يمكن الماءامتصاص اختبار   

 EN 1097-6ين طبقًا للمواصفة المعامتصاص الماء  آانت قيمة إذا للتجمد والذوبان امقاوميعتبر الرآام 
  ).١٨(  المحددة فى جدول٠،٥ القصوى على القيمة ال تزيد ،)ب(ملحق 

  
  )١٨(جدول 

  المتصاص الماء  فئات القيم القصوى 
EN 1097-6ب  ملحق  

  امتصاص الماء
 بالوزنالنسبة المئوية 

  فئةال
Wcm 

≥ ٠،٥ Wcm0,5 

  ملحوظة
 )Blast furnace( فراناألال يمكن تطبيقه على خبث الماء امتصاص اختبار 

    التجمد والذوبانةمقاوم ٢/ ٩/ ٢/ ٤
 هفإن EN 1367-2 المواصفة أو EN 1367-1 التجمد والذوبان المعينة طبقا للمواصفة ةمقاومعندما تطلب 

  ).٢٠(وجدول أ ) ١٩( المحددة فى جدولالمناسبة تعلن طبقا للفئات  أن جبي

  ):١٥ (  ملحوظة
  ).أ (  التجمد والذوبان معطاه فى ملحقإلى   استخدام الرآام فى بيئة معرضةإرشاد عن
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  ٤٣/ ٢١  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
   )١٩(لجدو
   التجمد والذوبانةمقاوم  فئات القيم القصوى ل

  الذوبان -  التجمد
 ) أ ( بالوزنفقدللالنسبة المئوية 

  فئةال
F 

≥  ١  
≥ ٢  
≥ ٤  
< ٤ 

F1 

F2 

F4 

 Fمعلنة
 FNR غير مطلوب

 يكون من هفإن , التشبع بالملح والملح المذيب للجليد أو/عالى البرودة وذات طقس  فى الحاالت - أ
) ب(ق ملح EN 1367-1  اليوريا آما هو موضح بالمواصفةأو المناسب استخدام اختبارات محلول الملح

  .وفى هذه الحاله ال تطبق الحدود المذآورة فى هذا الجدول

  
  )٢٠( جدول 

   فئات القيم القصوى للتمدد بعد التعرض لكبريتات الماغنيسيوم
  

  قيمة آبريتات الماغنيسيوم
 الوزنب النسبة المئوية للفقد 

  فئةال
MS 

≥١٨  
≥ ٢٥  
≥ ٣٥  
< ٣٥ 

MS 18 

MS 25 

MS 35 

  MS معلنة
 MS NR غير مطلوب

  ةي الحرارة الصدمةمقاوم  ١٠/ ٢/ ٤
   .يتم إعالن النتائج وEN 1367-5 طبقا للمواصفة ة ي الحرار ة الصدمةمقاومعندما يطلب يتم تعيين 

  قابلية التصاق الرآام الكبير مع الروابط البيتومينية  ١١/ ٢/ ٤
                  لمواصفةمشروع اطبقا لم الكبير مع الروابط البيتومينية  قابلية التصاق الرآاتعيينعندما يطلب يتم 

EN 12697-11يتم إعالن النتائج و.  

  البازلت) سونن براند(صخور  ١٢/ ٢/ ٤
 تشظي الةمقاومالوزن ويتم حساب الفقد ب) سونن براند(عند معرفة عالمات ظاهرة اضمحالل الصخور 

  .EN 1097-2 و EN 1367-3طبقا للمواصفة 
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  ٤٣/ ٢٢  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  

  ):١٦(ملحوظة 
حجار البازلت تحت الصخور الذى يمكن تواجده فى بعض أ  اضمحالل أنواعهو نوع من" سونن براند"

عادة ما تتولد الشروخ الشعرية . رمادية اللون/تأثير الظروف الجوية ويبدأ بالظهور على هيئة بقع بيضاء
 انحالل إلى فيما بينها مما يقلل من قوة النسيج المعدنى ويؤدى على هيئة أشعة وتتشابكمن هذه البقع 

 إلى االستخراج وقد تمتد لتصل  منتحدث هذه العملية خالل شهور أن ويمكن.  صغيرةأجزاء إلىالصخور 
فى بعض الحاالت االستثنائية يحدث انحالل سريع نتيجة تكون شروخ . عدة عقود على حسب مصدرها

  .  تكسير حبيبات الرآامإلىآبيرة مما يؤدى 
  

 فئةطبقًا لل)  SBLA أو SBSZ (تشظي الةاوممق فى الوزن وفقد يتم تعيين ال،عند انتهاء اختبار الغليان
  . االستخدام النهائىأو الخاصطبقًا لنوعية التطبيق ) ٢١( فى الجدولمحددة المناسبةال
  

  ) ٢١(جدول 
  )سونن براند( ظاهرة ال ةمقاوم فئات القيم القصوى ل

 % النتيجة طريقة االختبار
  فئةال

SB 

  اختبار الغليان
  و

 اختبار الصدم  ) أ
  أو

لوس اختبار   ) ب
 سوأنجل

   الوزن بعد الغليانفقد
  

  زيادة قيمة الصدم بعد الغليان
  

س بعد الغليانوزيادة معامل لوس أنجل

≥ ١  
  
≥ ٥  

  
≥ ٨ 

  
  

SBSZ  

 
SBLA 

  اختبار الغليان
  و

 اختبار الصدم  ) أ
  أو

اختبار لوس   ) ب
 أنجلوس

   الوزن بعد الغليانفقد
  

  زيادة قيمة الصدم بعد الغليان
  

د الغليانس بعوزيادة معامل لوس أنجل

< ١  
  

< ٥  
  

< ٨ 

  
  

   SBSZ معلنة

  

   SBLA معلنة

 SBNR غير مطلوب

  المتطلبات الكيميائية  ٣/ ٤

  عام  ١/ ٣/ ٤
 طبقا محددةتكون الحاجه إلجراء االختبارات وإعالن جميع الخصائص المذآورة فى هذا البند  أن يجب

الختبارات المذآورة تجرى ا أن  وعند الطلب يجب، مصدر الرآامأولتطبيق خاص عند االستخدام النهائى 
  .لتعيين الخصائص الكيميائية المناسبة) ٤/٣(فى بند 
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  ٤٣/ ٢٣  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  

    :)٧١(ملحوظة 
تعلن بواسطة  أن  القيمة يجبفإن،عندما تكون قيمة الخاصية مطلوبة ولكنها غير معرفة بحدود خاصة 

 لرآام خبث ٪١١  آانت قيمة النسبة المئوية للتمدد بالحجمإذا)  ٢٣( فمثال فى جدول ، معلنةفئةالصانع آ
  ).11V( الصلب تناظرها قيمة معلنة 

  : )٨١(ملحوظة
    " غير مطلوب  " فئة يتم استخدام مصطلح هفإنعندما يكون هناك خاصية غير مطلوبة 

  :) ١٩(ملحوظة 
تطلب لكن المواد المعاد تدويرها قد ت.  المواصفةمة على الرآام المحدد فى مجال هذه هذا البند يطبق عا

ختالف قبل عملية  لخواصها الكيميائية حيث انها قد تكون دخلت فى استخدامات واسعة االإضافية اختبارات
  . التدوير إعادة

  الترآيب الكيميائى  ٢/ ٣/ ٤
  .يتم إعالن النتائج  وEN 932-3 طبقا للمواصفة يعين أن يجب، عندما يطلب الترآيب الكيميائى للرآام

  الشوائب الكبيرة خفيفة الوزن  ٣/ ٣/ ٤
مم طبقًا للمواصفة  ٢من آبر م تعيين محتوى الشوائب العضوية الكبيرة خفيفة الوزن األعندما تطلب، يت

) ٢٢(جدول المحددة فى مناسبة الفئة ويتم التعبير عنه طبقا لل،)١٤/٢( بند ، EN1744-1األوروبية القياسية 
  . االستخدام النهائىأوطبقًا للتطبيق الخاص 

  
  )٢٢( جدول

   الشوائب الكبيرةفئات القيم القصوى لمحتوى

 للشوائب الكبيرة النسبة المئوية
  فئةال

mLPC 

≥ ٠،١  
≥ ٠،٥  
< ٠،٥ 

mLPC0,1  
mLPC0,5  

  mLPCمعلنة
 mLPCNR غير مطلوب

  وخبث الصلبالعالي ن المكونات التى تؤثر على ثبات حجم خبث الفر  ٤/ ٣/ ٤

   العالية المبرد بالهواءفرانسيليكات ثنائى الكالسيوم فى خبث األتفتت  ١/ ٤/ ٣/ ٤
 EN 1744-1 العالية المبرد بالهواء طبقا للمواصفة فرانطلب ، يجب اختبار رآام خبث األي ماعند
   .يتم إعالن النتائج من سيليكات ثنائى الكالسيوم المتفتته وويكون خاليا ،)١٩/١(بند
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  ٤٣/ ٢٤  

٧٦١٣/٢٠١٤   

   العالية المبرد بالهواءفرانالحديد فى خبث األتفتت  ٢/ ٤/ ٣/ ٤
القياسية المصرية الية المبرد بالهواء طبقا للمواصفة  العفرانطلب ، يجب اختبار رآام خبث األي ماعند

   .يتم إعالن النتائج من الحديد المتفتت وويكون خاليا) ١٩/٢ ( بند٥٣٢٥

  رآام خبث الصلبثبات حجم  ٣/ ٤/ ٣/ ٤
 بند ٥٣٢٥القياسية المصرية رآام خبث الصلب طبقا للمواصفة طلب ، يجب تعيين ثبات حجم ي ماعند

 القصوى المحددة على القيمة آان التمدد ال يزيد إذا حجميا الب ثابت ويعتبر رآام خبث الص،)١٩/٣(
ولتعيين محتوى .  االستخدام النهائىأوطبقًا للتطبيق الخاص ) ٢٣( بها فى جدول مناسبة الفئةوالمعلنة وفقا لل

  . النتائجيتم إعالن  و٥٣٢٥لمصرية ا الماغنسيوم يتم استخدام االختبار المحدد فى المواصفة القياسية أآسيد
  

   )٢٣( جدول
  ث الصلبى لرآام خبفئات قيم التمدد القصو

 نوع خبث الصلب
  التمدد

  نسبة مئوية بالحجم
  فئةال

V 

≥ ٣،٥  
≥ ٦،٥  
≥ ١٠  
< ١٠ 

V3,5  

٦،٥V  

V10  

 Vمعلنة

 / ىخبث فرن األآسجين القاعد

 خبث فرن القوس الكهربى

 VNR غير مطلوب

  :  )٢٠( ملحوظة

 أوعن  ٥٣٢٥  القياسية المصرية الماغنسيوم المعين طبقا للمواصفةدأآسيمحتوى ال يزيد عندما 
 مدة االختبار فإن زادت عن هذه النسبة إذا  و. ساعة٢٤تكون  أن  مدة االختبار يجبفإن ٪٥ يساوي
  .ساعة١٦٨تكون   أن يجب

  :  )١٢( ملحوظة
حالة غياب الطريقة  الماغنسيوم الحر فى آسيد الماغنسيوم الكلى آمقياس ألأآسيديستخدم محتوى 

 إعادةفى حالة حدوث تطوير لطريقة موثوق بها يتم .  الماغنسيوم الحرأآسيدالموثوق بها لقياس 
 أآسيديتم قبول استخدام قيمة .  الماغنسيوم الحرأآسيد مصطلح محتوى إلى نواعتعريف األ

  .الماغنسيوم الحر المعلنة بواسطة الصانع فى تحديد وقت االختبار لخبث الصلب

5-     

  عام  ١/ ٥
للتطبيق تحدد ضرورة إجراء االختبارات وإعالن جميع الخصائص المذآورة فى هذا البند طبقا  أن يجب

  هذاتجرى االختبارات المذآورة فى أن  وعند الطلب يجب، مصدر الرآام أو االستخدام النهائى الخاص عند
  . الخصائص المناسبةتعيينبند لال
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  ٤٣/ ٢٥  

٧٦١٣/٢٠١٤   

    :)٢٢(ملحوظة 
تعلن بواسطة  أن  القيمة يجبفإن،عندما تكون قيمة الخاصية مطلوبة ولكنها غير معرفة بحدود موصفة 

  ).قيمة معلنة( ١٥WSبالوزن تناظر % ١٥قيمة  )٢٧( فمثال فى جدول ،معلنة س سفئةالصانع آ

    ):٢٣(ملحوظة 
     " مطلوب غير  " فئة يتم استخدام مصطلح هفإنعندما يكون هناك خاصية غير مطلوبة 

آما يتم تطبيق المتطلبات المحددة فى البنود ). البودرة(تطبق متطلبات هذا البند على المالىء المضاف 
المأخوذ ) الغبار( مم ٠،١٢٥ إلىمم  ٠على الجزء ذات مقاس ) ٥/٤/١(و  )٥/٣/٣(و )٥/٣/٢(و  )٥/٢/٢(

% ١٠ من أآثر ناعمة على مواد المحتويمم و ٨ تساوي أو من أقل D  الرآام الشاملأومن الرآام الصغير 
  .بالوزن

           ):٢٤(ملحوظة  
 فى المواصفات محددة مم والمستخدم لطرق اختبار ٠،١٢٥ إلىمم  ٠مقاس من جزء يتم الحصول على  

EN 933-9 ، EN 1097-4 ، EN 1097-7،  و ٥٣٢٥القياسية المصرية EN 13179-1 بدون غسيل آما هو 
مالىء المأخوذه من الرآام الصغير المحتوى على المن جزء )٧/١( بند EN 933-1 محدد فى المواصفة 

بالكامل مع االخذ فى مقاس جزء  ويجب اخذ احتياط خاص عند استخالص. ناعمةمواد % ١٠ من أآثر
  .التوزيع الحجمى للحبيبات نتائج االعتبار 

    متطلبات هندسية   ٢/ ٥

  التدرج  ١/ ٢/ ٥
  )٢٤( فى جدولمحددةتطابق المتطلبات القيم ال أن يجب. EN 933-10 التدرج طبقا للمواصفه تعيينيتم 

  
  )٢٤(جدول
    مالىء المضاف متطلبات تدرج ال
  

  مقاس المنخل النسبة المئوية للمار بالوزن
)أ(تدرج المعلن للصانعى مدأقصى   للنتائج المفردةالكلىالمدى  مم

٢  
٠،١٢٥  
٠،٠٦٣ 

١٠٠  
١٠٠  -  ٨٥  
١٠٠  -  ٧٠  

-  
١٠  
١٠ 

تقع  أن ويجب). ١سطر ، ٤/جدول بانظر ( قيمة ٢٠ آخر أساسمدى التدرج المعلن يكون على ) أ ( 
 .تقع آل النتائج فى مدى التدرج الشامل  أن من النتائج المعلنه فى هذا المدى ولكن يجب% ٩٠

  المواد الناعمة الضارة  ٢/ ٢/ ٥
           طبقًا للمواصفة )MBF(رق الميثيلين آقيمة أز) الطفلة المنتفشة: مثل (ضارة الناعمةيتم تعيين المواد ال

EN 993-9٦( المحددة فى جدولمناسبة الفئةتعلن قيمة أزرق الميثيلين طبقا لل أن  يجب.(   
  
  

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


  

                                                                                                            

  ٤٣/ ٢٦  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  

  المتطلبات الفيزيائية  ٣/ ٥

  محتوى الماء  ١/ ٣/ ٥
  .EN 1097-5طبقًا للمواصفة والمعين  بالوزن ٪ ١ ن يزيد محتوى الماء فى المالىء المضاف عأاليجب 

  الحبيباتآثافة   ٢/ ٣/ ٥
  .يتم إعالن النتائج وEN 1097-7يجب تعيين آثافة الحبيبات طبقًا للمواصفة 

  خصائص التصلد  ٣/ ٣/ ٥

  فراغات المالىء المدآوك الجاف ١/ ٣/ ٣/ ٥
تعلن  أن  يجب،  EN 1097-4 ن فراغات المالىء المدآوك الجاف طبقا للمواصفةيعي أن  يجب،عندما يطلب

  .  االستخدام النهائىأو الخاصبقًا للتطبيق ط ) ٢٥(  المحددة فى جدولمناسبة الفئةطبقا لل
  ) ٢٥(جدول

  فئات فراغات المالىء المدآوك الجاف
  

 النسبة المئوية بالحجم

 المدى الشامل للنتائج المفردة
 المعلن قصىمدى التدرج األ

 )أ(للصانع

  فئةال

v 

٣٨    -  ٢٨  

٤٥   -  ٣٨  

٤٥   -  ٢٨  

٥٥   -  ٤٤ 

٤  

٤  

٤  

٤ 

v28/38  

٤٥/٣٨ v  

v28/45  

v44/55 

 vNR غير مطلوب غير مطلوب

تقع  أن ويجب). ٥سطر  ،٤/جدول بانظر ( قيمة ٢٠ آخر أساسأ   مدى التدرج المعلن يكون على 

 . التدرج الشاملتقع آل النتائج فى مدى أن من النتائج المعلنه فى هذا المدى ولكن يجب ٪٩٠

   لبيتومنية للرآام المالىء للخلطات اةير الحلقة والكراختبار تغ ٢/ ٣/ ٣/ ٥
تعلن  أن  يجب ،وEN 13179-1يتم تعينة طبقا للمواصفة  أن  يجبير الحلقة والكرةعندما يطلب اختبار تغ

  .  االستخدام النهائىأوطبقًا للتطبيق الخاص ) ٢٦(المحددة فى جدول المناسبة  فئةطبقا لل
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  ٤٣/ ٢٧  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  )٢٦(جدول 

   للرآام المالىءة فئات مدى تغير الحلقة والكر

  كرةالتغير الحلقة و

  م�

  فئةال

R&B∆ 

١٦   - ٨  

٢٥   -  ١٧  

٢٥   -  ٨  

<  ٢٥  

∆R&B8/16  

∆R&B17/25  

R&B8/25∆  

R&B25∆ 

 ∆R&BNR غير مطلوب

  المتطلبات الكيميائية  ٤/ ٥

  الذوبان فى الماء  ١/ ٤/ ٥
 ،١٦ بند ٥٣٢٥القياسية المصرية  يعين طبقا للمواصفة  أن  يجب، الذوبان فى الماءتعيينعندما يطلب 

   . االستخدام النهائىأوطبقًا للتطبيق الخاص ) ٢٧(المحددة فى جدول المناسبة بقا للفئات تعلن ط أن ويجب
  

  )٢٧(دول ج
   فئات القيم القصوى للذوبان فى الماء 

  

  الماء فى الذوبان

 نسبة مئوية بالوزن

  فئةال

WS 

≥١٠  

< ١٠ 

WS10  

  WSمعلنة

 WSNR غير مطلوب

  أثر بالماءتال  ٢/ ٤/ ٥
   يتم إعالن النتائج و، ٥٣٢٥القياسية المصرية لمواصفة ايعين طبقا  أن لماء يجباب التأثر تعيينعندما يطلب 

  محتوى آربونات الكالسيوم آرآام مالىء فى الحجر الجيرى المستخدم   ٣/ ٤/ ٥
 ،  ٥٣٢٥القياسي المصرية يعين طبقا للمواصفة  أن  محتوى آربونات الكالسيوم يجبتعيينعندما يطلب 

  . االستخدام النهائىأوطبقًا للتطبيق الخاص  ) ٢٨( المحددة فى جدولناسبة الم فئةتعلن طبقا لل أن يجبو
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  ٤٣/ ٢٨  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  

   )٢٨( جدول
  فئات القيم الدنيا لمحتوى آربونات الكالسيوم

  

  محتوى آربونات الكالسيوم

 نسبة مئوية بالوزن

  فئةال

CC 

≤ ٩٠  

≤ ٨٠  

≤ ٧٠ 

CC90  

CC80  

CC70 

  CCNR غير مطلوب

  ملحوظة

وبضربة    الكربونأآسيدتحدد محتوى ثانى  ٥٣٢٥القاسية المصرية  فةاالختبار فى المواص نتيجة

 .نحصل على محتوى آربونات الكالسيوم ٢،٢٧٤٢فى معامل 

  محتوى هيدروآسيد الكالسيوم للمالىء المخلوط  ٤/ ٤/ ٥
القياسية يعين طبقا للمواصفة  أن  يجب  لمالىء المخلوط محتوى هيدروآسيد الكالسيومتعيينعندما يطلب 

 أو خاصطبقًا للتطبيق ال ) ٢٩( المحددة فى جدول المناسبةفئةتعلن طبقا لل أن  يجب،  ١- ٥٨٤ المصرية
  . االستخدام النهائى

  
  )٢٩(جدول

   فئات القيم الدنيا لمحتوى هيدروآسيد الكالسيوم
  

  محتوى هيدروآسيد الكالسيوم
 نسبة مئوية بالوزن

  فئةال
Ka 

≤  ٢٥  
≤ ٢٠  
≤ ١٠  
� ١٠ 

Ka25  
Ka20  
Ka10  
  Kaةمعلن

 KANR غير مطلوب

  ملحوظة 
  فى معاملهوبضرب  الكالسيوم أآسيدتحدد محتوى  EN 459-2 االختبار فى المواصفة نتيجة

 .هيدروآسيد الكالسيوم نحصل على محتوى ١،٣٢١٣ 
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  ٤٣/ ٢٩  

٧٦١٣/٢٠١٤   

   المالىءإنتاجثبات متطلبات   ٥/ ٥

  عام  ١/ ٥/ ٥
   من الخصائص التاليةقل على األة واحدبخاصية  المالىء إنتاجيجب قياس ثبات 

  للمالىء المضاف" رقم البيتومين"  ٢/ ٥/ ٥
 يعين أن  خصائص التصلب يجبللمالىء المضاف فيما يتعلق بثبات" رقم البيتومين "تعيينعندما يطلب 

 للتطبيق طبقا) ٣٠( المحددة فى جدول  المناسبهاتفئتعلن طبقا لل أن يجبو ،  EN 13179-2طبقا للمواصفة 
  .  االستخدام النهائىأو خاصال

  
  
  )٣٠(جدول 

  للمالىء المضاف" رقم البيتومين"متطلبات 

  للنتائج المفرده المدى الكلى
% 

 المعلن من قصىالمدى األ
  أ الصانع

  )مدى رقم البيتومين(

% 

  الفئة
BN 

٣٩  -   ٢٨  
٥٢  -  ٤٠  
٦٢  -  ٥٣  

 معلن

٦  
٦  
٦  
 معلن

BN28/39 

BN40/52 

BN53/62 

  BNمعلنة
 BNNR غير مطلوب غير مطلوب

من  ٪٩٠تقع  أن ويجب). ٤/بجدول انظر (  قيمة ٢٠ آخر أساسالتدرج المعلن يكون على مدى  - أ
 . الكلى تقع آل النتائج فى مدى التدرج أن النتائج المعلنه فى هذا المدى ولكن يجب

  الفقد بالحرق لرماد الفحم المتطاير   ٣/ ٥/ ٥
                  ىء طبقا للمواصفة الفقد بالحرق لرماد الفحم المتطاير المطحون المستخدم آمالتعيينيجب 

EN 1744 - 1  بالوزن %٦ على  يزيد المدى المعلن من الصانع أال يجب  ،)١٧(بند.  
 يجب ، العاليةفران آان الرآام يحتوى على مكونات غير متطايرة وقابلة للتأآسد آما فى حالة خبث األإذا

  .)٧/٤(بند ،  ٥٣٢٥الفقد بالحرق طبقا للمواصفة تصحيح 

  لمالىء المضافاآثافة حبيبات   ٤/ ٥/ ٥
 يزيد المدى المعلن من أالويجب  EN 1097-7لمالىء المضاف طبقا للمواصفة  آثافة حبيبات اتعيينيجب 

  . بالوزن٣م/ ميجا جرام٠،٢الصانع عن 

  الكثافة الكلية السائبة فى الكيروسين  ٥/ ٥/ ٥
يكون  أن  ويجب بملحق  EN 1907-3للمواصفة  الكثافة الكلية السائبة فى الكيروسين طبقا تعيينيجب 

   .٣م/ ميجا جرام٠،٩ – ٠،٥المدى المعلن من الصانع ما بين 
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  ٤٣/ ٣٠  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  اختبار بلين  ٦/ ٥/ ٥
 أال ويجب ،  ٢- ٢٤٢١   القياسية المصرية طبقا للمواصفةبلينبطريقة  المساحة النوعية للسطح تعيينيجب 

  .آجم /٢ م١٤٠ لىيزيد المدى المعلن من الصانع ع

6-    

  عام  ١/ ٦
انظر ( المصنع إنتاجوضبط ) ٦/٢ انظر بند (لىويجب على الصانع االلتزام بإجراء إختبارات النوع األ

  .المنتج يتطابق مع القيم المعلنة آلما آان مناسبا أن لضمان) ملحق ب
  
  

  لىواختبارات النوع األ  ٢/ ٦
طلوب للتحقق من المطابقة مع االستخدام النهائى المب المرتبطةلى و اختبارات النوع األيجب أن تجرى
  :  فى الظروف التاليةة المتطلبات المحدد

 استخدام رآام من مصدر جديد  ) أ
تؤثر على خواص  أن  ظروف التشغيل والتى يمكنأووجود تغيير جوهرى فى طبيعة المواد الخام ) ب 

  .الرآام
 ىوهذا يشمل التمييز أل.  المادة المصنع لهذهإنتاجلى آبداية لضبط وتوثق نتائج اختبارات النوع األ أن يجب

  ترآيبة آربونية أى عنها يتحرر أو ،ينبعث منها اشعاعات اعلى من المستوى الطبيعى أن مكونات يمكن
 جاوزلى فى حالة تويجب اعالن نتائج اختبارات النوع األ. خطرة أخرى مواد أوأروماتية عديدة الحلقات 

  .  فى مكان االستخدام من هذه المكونات الحدود المنصوص عليهاأى

   المصنعإنتاجضبط   ٣/ ٦
        المصنع الذى يتطابق مع المتطلبات الواردة فىإنتاجيكون لديه نظام ضبط  أن يجب على الصانع

  . الملحق ب
  .  الرآامإنتاجعملية توضح السجالت المحفوظة لدى الصانع إجراءات ضبط الجودة المتبعه خالل  أن يجب

  ): ٢٥ (  ملحوظة
 بهذا المتعلقة اللوائح الرآام على االستخدام النهائى له وآذلك إنتاجريقة ضبط الجودة المتبعة فى تعتمد ط
  . االستخدام

7-   

  التمييز والتوصيف  ١/ ٧
  :يجب تمييز الرآام بالبيانات اآلتية 

 .خزن الرآام من مكان التخزين فيجب تحديد آل من المصدر والمتداول إعادة تم إذا –المصدر والصانع ) أ
 .)EN 932-3(نوع الرآام  ) ب
  .مقاس الرآام )ج
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  ٤٣/ ٣١  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  

   لتوصيف الرآامإضافيةمعلومات   ٢/ ٧
  : فمثال، علي الحالة واالستخدام النهائى للرآام إضافيةتعتمد ضرورة وجود معلومات 

  آود لربط التمييز بالوصف
  . الزمة لتعريف رآام معينإضافية معلومات أى

  ): ٢٦ (  ملحوظة
  .ة مصاحبة الستخدام نهائى معين  متطلبات خاصأى التوريد بنع عند اصدار أمرالمشترى ابالغ الصاعلى 

8-    
   :قلتحتوى بطاقة التوريد على البيانات االتية على األ أن يجب

  التمييز -
 تاريخ االرسال -
 رقم المسلسل للبطاقة -
  . المواصفةهذهرقم  -

  ) أ(ملحق
  جمد والذوبان الرآام للتةمقاوممالحظات استرشادية عن 

   

  عام  ١/أ
تتوقف قابلية الرآام للتلف والتآآل نتيجة التعرض لدورات التجمد والذوبان مبدئيا على المناخ واالستخدام 

  . النهائى للرآام ونتيجة الفحص البتروجرافى وعلى توزيع حجم الفراغات البينية داخل حبيبات الرآام

  المناخ  ١/١/أ
ة دورات التجمد والذوبان وأيضا درجات التجمد والذوبان وعلى درجة تتوقف درجة التلف على تكراري

  .تشبع الحبيبات بالرطوبة

   االستخدام النهائى٢ /١/أ
 الكلية أو للتلف نتيجة حرآة التجمد والذوبان تحت ظروف التشبع البيئية الجزئية يكون الرآام قابال أن يمكن
 أو لماء البحر اعندما يكون الرآام معرضرة ملحوظة وتزيد خطورة التلف بصو.  ظروف عالية الرطوبةأو

  . بة الثلجإذا أمالح

    تعريف البتروجرافى١/٣/أ

   ضغط حبيبات الرآام والمقاس وتوزيع المسام داخل الحبيبات قوة التجمد والذوبان بةمقاومترتبط 

  االختبارات  ٢/أ

  دالةاالختبارات ال  ٢/١/أ
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  ٤٣/ ٣٢  

٧٦١٣/٢٠١٤   

 أوالفحص البتروجرافى إما ساسية الرآام للتجمد والذوبان وتشمل  على حداللةهى االختبارات التى تعطى 
 أى تطابق مع إذا للتجمد والذوبان مقاوميعتبر الرآام .  المذآورة فيما بعددالة من االختبارات الفيزيائية الأى

  .هذه االختباراتمتطلبات من 

  الفحص البتروجرافى  ٢/٢/أ
 EN 932-3لمستخدم طبقا للطريقة المحددة فى المواصفة يعطى اختبار الفحص البتروجرافى وايمكن أن 

تكون لها قابلية للتلف  أن  والتى يمكن، لها نسبة امتصاص عاليةأو/داللة على مدى وجود حبيبات ضعيفة و
 الرآام للتجمد ةمقاوم اآتشاف مثل تلك الحبيبات يتم تقييم أوعندما يتم مالحظة . من تأثير التجمد والذوبان

  ).٤/٢(بواسطة احدى االختبارات الفيزيائية المعطاه فى بند والذوبان 
عتبر الرآام القابل للتلف هو الرآام المأخوذ من احجار تعرضت لعوامل جوية شديده وبعض الكتل ي

  : تى من اآل آالأو اتشمل بعض أن كنالمختلطة وبعض الصخور البرآانية المهشمة والتى يم
 أو حجر الصوان المحتوى على مسام عالية – الطين الصفحى –طين  – الطباشير – شيست -شيست الميكا

  .الحبيبات غير المتجمعه والمتماسكة بمواد طفلية معدنية
  

  امتصاص الماء  ٢/٣/أ
 المختارة من على القيمةيجب أال يزيد  EN 1097-6ين امتصاص الرآام للماء وفقا للمواصفة يعيتم تعندما 

 ذات من الرآام أنواععلى الرغم من ذلك توجد .  لتأثير التجمد والذوباناقاومم يعتبر الرآام )٤/٢/٩/١(بند 
 الحجر أنواعومثال لذلك بعض . وتعتبر مرضية لخاصية مقاومة تأثير التجمد والذوبانقيم أعلى لالمتصاص

 فرانبينما خبث األ%  ٤الجيرى والحجر الرملى من العصر الجيوراسى لها قيم امتصاص تزيد على 
 و  من العصر الكربونىالحديدوز من الحجرالجيرى البرى والدولوميت والحجر الرملى الكربونى اعأنوو

   آافية للتجمد والذوبانةمقاومتكون لها  أن لكن هذه المواد يمكن% ٢ من أآثرالذى له نسبة امتصاص 
ن التفرقة بين  الرآام المحتوى على نسبة من مصادر الحديد والرآام الصوان المسامى يمكأنواعلبعض 

يم بشكل أفضل بقياس الكثافة عن امتصاص يتقو التجمد والذوبان )ديمومة(تحمل مرضى وغير مرضى ل
  .الماء 

  أخرىاختبارات دالة   ٢/٤/أ
 اختبار آبريتات الماغنسيوم أو EN 1367-1 من اختبار التجمد والذوبان المحدد فى مواصفة أىيمكن تطبيق 

  . الرآام للتجمد والذوبانةمقاوملتقييم  EN 1367-2والمحدد فى المواصفة 

  اختيار فئة   ٣/أ
 وفى حالة عدم وجود ، ثبت استخدامه بنجاح فى ظروف مماثلةإذاالرآام مرضى لالستخدام  أن يمكن اعتبار

سجالت مرضية عن استخدامه بنجاح فالبد من اختبار الرآام ويمكن استخدام المناخ والظروف البيئية 
ويمكن استخدام الفئة المختارة طبقا لما جاء فى ) ١/أ(هائى فى اختيار الفئة المناسبة من جدول واالستخدام الن

بكبريتات ) ثبات الحجم ( التمدد أو التجمد والذوبان ةمقاوم من لتحديد المستوى المطلوب )٤/٢/٩(البند 
  . الماغنسيوم
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  ٤٣/ ٣٣  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  
  

  )١/أ(جدول
  ستخدام النهائى فئات شدة التجمد والذوبان والمتعلقة بالمناخ واال

  

 المناخ
 الظروف البيئية

 أمناخ قارى  األطلسىالبحر المتوسط

   ظروف جافهأوخلو من الجليد  -
  أمالحال يحتوى على  و ائيمشبع جز -
  أمالحجو مشبع وال يحتوى على  -
 على أسطح أوماء بحر ( أمالحيحتوى على  -

 أسطح رصف المطارات - )الطرق

  غير مطلوب
  غير مطلوب

  ير مطلوبغ

٤F ٣٥ أوMS  

٢F أو MS25 

  غير مطلوب

٤F ٣٥ أوMS  

٢F ٢٥ أوMS  

٢F ٢٥ أوMS  

١F أو MS18 

  غير مطلوب

٢F ٢٥ أوMS  

١F ١٨ أوMS  

١F ١٨ أوMS  

١F أو MS18 
  فى جو الشتاءقاسية المناطق الجبلية التى تعيش ظروف  على  المناخ القارى يمكن تطبيقهفئةأ   

  

  

  ) ب(ملحق
  نع المصإنتاجضبط 

  : مقدمة   ١/ب
  .متطلبات هذه المواصفةل المصنع للرآام للتأآد من أنه مطابق إنتاجيحدد هذا الملحق نظام ضبط 

  . يات الواردة فى هذا الملحقساس المصنع طبقا لألإنتاج  نظام ضبطيتم تقييم أداء

  التنظيم   ٢/ب

  المسئوليات والصالحيات  ٢/١/ب
 أعماال يراجعون أوينفذون  أو عالقات بين األشخاص الذين يديرونيجب تحديد المسئوليات والصالحيات وال

  :تؤثر على الجودة بمن فيهم األشخاص الذين يحتاجون حرية وصالحية إدارية لعمل اآلتى
  غير مطابقإنتاجإتخاذ القرارات التى تحول دون حدوث   ) أ
   حيود عن جودة المنتجأىتعريف وتسجيل وتصحيح   ) ب

   المصنعإنتاججودة ممثل اإلدارة لضبط   ٢/٢/ب
ة المتطلبات المعطا أن  رآام يجب على الصانع تحديد شخص بصالحيات مناسبة للتأآد منإنتاجلكل موقع 

  .ة ومفعلةفى هذا الملحق موضوع

  مراجعة اإلدراة  ٢/٣/ب
 المصنع لتحقيق متطلبات هذا الملحق على فترات مناسبة بواسطة إنتاجضبط نظام يتم فحص ومراجعة 

  .للتأآد من مناسبته وفاعليته وآفاءته ويجب المحافظة على سجالت هذه المراجعاتاإلدراة 

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


  

                                                                                                            

  ٤٣/ ٣٤  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  

  إجراءات التحكم  ٣/ب
 المصنع موضحا به اإلجراءات التى يمكن بها إنتاج إعداد والمحافظة على دليل ضبط الصانعيجب على 

  .  المصنعإنتاجتحقيق متطلبات ضبط 

  مراقبة الوثائق والبيانات  ٣/١/ب
مل مراقبة الوثائق والبيانات المستندات التى لها عالقة  بمتطلبات هذه المواصفة من عمليات تش أن يجب

  . المصنعإنتاج و فحص المواد ووثائق نظام ضبط نتاجشراء وعمليات اإل
 االجراءات ة شاملنتاج بإدارة المستندات والبيانات فى دليل ضبط اإلالخاصةتوثق االجراءات  أن يجب

 والبيانات داخليا وخارجيا وأيضا إعداد وإصدار التوثيقتماد واصدار وتوزيع وإدارة ومسئوليات االع
  .وتسجيل التعديالت فى هذه الوثائق

  ى الباطنمقاولخدمات   ٣/٢/ب
البد من عمل نظام لضبط الجودة ويكون بواسطة الصانع  الباطن مقاول جزء من العملية لأىفى حالة إسناد 
  . الباطنمقاول للأعما أى عن الصانع مسئوال

   

  معرفة المادة الخام  ٣/٣/ب
وحيثما يكون مالئما خريطة توضيحية أو تصف الوثائق تفصيليا طبيعة المادة الخام ومصدرها  أن يجب
  .مكان الخام وخطة استخراجهتوضح  أآثر

ن الحدود ال تزيد فى محتواها ع فى المادة الخام يكون مسؤلية الصانع التأآد أخطرة مواد أىعند وجود 
  .المسموح بها فى المواصفة القياسية المصرية الصادرة فى هذا الشأن 

  نتاج إدارة اإل  ٤/ب
  :تية المصنع بالمتطلبات اآلإنتاجيفى نظام ضبط  أن يجب

  .جراءات الخاصة بعمليات تعريف وضبط الموادوجود اإل -

 ملحوظة 
ديل  وتع،ات اختبار المواد أثناء التشغيل وفحص عين،جراءات صيانة وضبط المعداتتشمل اإل أن   يمكن

  .إلخ... العمليات فى حالة الطقس السئ 
 أنها ال لضمان ) ٣/٣/ب(يجب وجود إجراءات خاصة بتعريف وضبط المواد الخطرة المحددة فى بند   -

  .طبقا للتدابير الملزمة  فى مكان استخدام الرآامالساريةتتعدى الحدود 
 فى أماآن التخزين بطريقة متحكم فيها وأن أماآن تخزينهاالمواد يتم  أن آد منيجب وجود إجراءات للتأ  -

  .تها معرفةاالتخزين ومحتوي
  .المواد التى تم أخذها من المخازن صالحة ومطابقة للمواصفات أن لضمانيجب وجود إجراءات   -
  .ع حتى منفذ البيعانواأل والمصدريوصف المنتج من حيث  أن يجب  -
  

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping

http://www.foxitsoftware.com/shopping


  

                                                                                                            

  ٤٣/ ٣٥  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  ختبارواالالفحص    ٥/ب

  عام  ٥/١/ب
يوفر الصانع جميع الوسائل والمعدات واألشخاص المدربين لعمل الفحوصات واالختبارات  أن يجب

  .المطلوبة

  المعدات  ٥/٢/ب
  .االختبارالفحص والقياس ويكون الصانع مسئوال عن ضبط ومعايرة وصيانة معدات 

  .EN 932-5تطابق دقة وتكرارية المعايرة المواصفة  أن يجب
  تستخدم المعدات طبقا إلجراءات موثقة أن جبي

  يجب توصيف المعدات بطريقة فريدة ال تقبل االلتباس
  .يجب االحتفاظ  بسجالت المعايرة

  .تكرارية ومكان سحب العينات والفحص واالختبارات   ٥/٣/ب
ب تنفيذ تكرارية سحب العينات يج.  تكرارية وطبيعة الفحصنتاجتصف وثائق ضبط اإل أن يجب
 و ٣/ ب، ٢/ ب، ١/ب( جداولت الصلة المحددة فى الندما تكون مطلوبة طبقا للخصائص ذاختبارات عالوا
  ).٤/ب

  ):١/ب(ملحوظة 
  . سنهأو شهر أو عمل آامل إنتاجسبوع  بإنتاجتعرف فترة اإل. نتاجتتعلق تكرارية االختبار عامة بفترات اإل

  ):٢/ب(ملحوظة 
الظاهري  حيود يتضح بالفحص أىو .  المصنعإنتاجطلبات ضبط  من متالظاهرييكون الفحص  أن يمكن
  . زيادة تكرارية االختبارإلىيؤدى  أن يمكن

    ):٣/ب(ملحوظة 
  .عندما تقترب القيم المقاسه من حد القيم المحددة قد يلزم عندئذ زيادة تكرارية االختبار

  ): ٤/ب(ملحوظة 
            ٣/ ب، ٢/ ب، ١/ ب(جداول فى المحددةتلك التقل تكرارية االختبار عن  أن فى بعض الحاالت يمكن

  :ومن تلك الحاالت)  ٤/وب
  متقدمإلى ذات تحكم إنتاجمعدة   ) أ
 .خبرة طويلة مع استمرار ثبات خواص خاصه بالمنتج  ) ب
 مصادرمتطابقة مع المواصفات  ) ج
 نتاجشراف ورصد عمليات اإلإدارة جودة ذو إجراءات متميزة لالتطبيق نظام   ) د
  جداول فى االعتبار الحد األدنى لمتطلبات الًا خذأالصانع برنامج بتكرارية االختبارات يعد  أن يجب  ) ذ

 ).٤/ ب، ٣/ ب، ٢/ ب،١/ب( 
 . المصنعإنتاجتذآر مبررات تقليل تكرارية االختبار فى وثيقة تحكم  أن يجب  ) ر
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  ٤٣/ ٣٦  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  السجالت   ٦/ب
خ والزمن والمنتج المختبر مع ماآن سحب العينات والتواريأ  المصنع شاملةإنتاجيجب تسجيل نتائج ضبط 

  . معلومات متعلقة مثل ظروف بيئة العمل أى

     ): ٥/ب(ملحوظة 
 أن  فى هذه الحالة يمكن للصانع طبقا لخبرته،تكون بعض الخصائص مشترآه بين منتجات عديدة أن يمكن

 أومقاسين  بصفة خاصة على خليط من مر من منتج وينطبق هذا األأآثريطبق نتائج اختبار واحد على 
 النقاء فى حالة احتمال تغيير الخصائص أويراجع توزيع مقاس الحبيبات  أن يجب.  اآتر من الرآام
  . الجوهرية للرآام

 ، فى حالة بيان انه لن يفى بالمتطلباتأوعندما ال يتطابق فحص المنتج مع المتطلبات المحددة بالمواصفة 
 إجراءات لتصحيح عمليات أو/إجراء اختبار جديد و: مثل(يجب تسجيل الخطوات الالزمة لمعالجة الحالة 

  .يجب االحتفاظ بالسجالت المطلوبة فى آل بنود هذا الملحق ).نتاجاإل
  . للفترة القانونيةقلتحفظ السجالت على األ أن يجب

  ): ٦/ب(ملحوظة 
لمعمول بها فى مكان هى الفترة الزمنية التى يلزم حفظ السجالت فيها طبقا للوائح ا"  الفترة القانونية "
  .نتاجاإل

  ضبط المنتج غير المطابق  ٧/ب
  :ما يلي فيجب إجراء غير مطابقالمنتج أن  اختبار يدل علىأوبعد اجراء فحص 

   تشغيلهإعادة -
   لهًاخر يكون مناسب تطبيق آإلى تحويله أو -
  زه آمنتج غير مطابقي رفضه وتميأو -
 آان ذلك إذاصانع وتبحث ويتخذ اإلجراء التصحيحى تسجل آل حاالت عدم المطابقة بواسطة ال أن يجب

  .ضروريا

  ): ٧/ب(ملحوظة 
  : تشمل أن اإلجراءات التصحيحية يمكن

  . عمليات ضبط ضروريةأىبحث سبب عدم المطابقة شامال فحص طريقة إجراء االختبار و  ) أ
إزالة ى العمالء الآتشاف وأو وسجالت الجودة وتقارير الخدمة وشكعمالتحليل العمليات واأل  ) ب

  .االسباب المحتملة لعدم المطابقة
  .اتخاذ  االجراءات الوقائية لمعالجة المشاآل لمستوى يتناسب مع المخاطر المطلوب تالفيها   ) ج
  .جراءات التصحيحية الفعالة قد اتخذتاإل أن لضمان ضبط الجودة أعمالتطبيق   ) د
  .جراء التصحيحىتفعيل وتسجيل التعديالت فى اإلجراءات الناتجة عن اإل  ) ه

  نتاج و التخزين و التهيئة فى مناطق اإلتداولال  ٨/ب
  . والتخزينتداوليقوم الصانع بالترتيبات الضرورية للحفاظ على جودة المنتج أثناء ال أن يجب

  ): ٨/ب (ملحوظة
  :تأخذ فى االعتبار مايلى أن هذه الترتيبات يجب

 تلوث المنتج  ) أ
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  ٤٣/ ٣٧  

٧٦١٣/٢٠١٤   

 االنفصال الحبيبى  ) ب
  .التشوين وأماآن تداولنظافة معدات ال  ) ج

  النقل والتعبئة  ٩/ب

  النقل   ٩/١/ب
  يحدد مدى مسئولياته فيما يخص التخزين والتسليمأن فى نظام ضبط إنتاج المصنع  يجب على الصانع

  ) :٩/ب (ملحوظة
  يات لتقليل التلوثوا يوضع فى حأويغطى  أن  يجباسائب يتم نقل الرآام عندما

  التعبئة  ٩/٢/ب
 الدرجة التى فيها إلى تفسد الرآام أوتلوث  الطرق والمواد المستخدمة يجب أ الفإن ، آان الرآام معبأإذا

 احتياطات ضرورية لتحقيق ذلك أثناء أى. قبل تفريغ الرآام من العبواتًا ملحوظًا تتغير الخواص تغير
  . للرآام المعبأ المستندات المصاحبةأوتدون على العبوات  أن يجب.  والتخزين تداولال

   العاملينتدريب  ١٠/ب
.  المصنعإنتاجيجب على الصانع انشاء والمحافظة على إجراءات لتدريب آل العاملين المشارآين فى نظام 

  .ويجب االحتفاظ بسجالت التدريب
  

  )١/ب(جدول 
  أدنى تكرارية الختبار الخواص العامه

 طريقة االختبار مراجع /مالحظات البند الخاصية
أدنى تكرارية 
 لالختبار

 مره أسبوعياEN 933-1:1997  ٤/١/٣ التدرج ١
محتوى المواد  ٢

 الناعمة
٤/١/٤  EN 933-1:1997مره أسبوعيا 

 المواد محتوى ٣
 الناعمة

 محتوى يتعدى فقط عندما ٤/١/٥

المواد الناعمة فى الرآام 
 الرآام أوالصغير 

 أقل  Dحيث  D/0 الشامل
 مم ٨ تساوي أومن 

النسبة المحددة فى بند 
)٤/١/٥( 

EN933-9  
 

 مرتين سنويا

 تكرارية االختبار تطبق ٤/١/٦شكل الرآام الكبير ٤

 أوالمجروش  على الرآام
  المكسور

تعتمد تكرارية االختبار 
 المستديرعلى للحصى

EN 933-3  
EN 933-4 

 مره شهريا
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  ٤٣/ ٣٨  

٧٦١٣/٢٠١٤   

 كن أن تقلالمصدر ويم
النسبة المئوية  ٥

 للحبيبات

 أو المجروشة
آاملة  أوالمكسورة 

 االستدارة

 مره شهريا EN 933-5 للحصى الكبيرفقط  ٤/١/٧

الرآام  زاوية ٦
 الصغير

 مره شهرياEN 933-6:2001 فقط للرآام الصغير ٤/١/٨

  التشظىةمقاوم ٧

 للرآام الكبير
٤/٢/٢  EN 1097-

2:1998 
 مره سنويا

 مره سنويا EN1097-1  ٤/٢/٥ البري ةمقاوم ٨
ره آل سنتانمEN1097-6:2000  ٤/٢/٧ آثافة الحبيبات ٩
  امتصاص الماء ١٠

 التجمد ةمقاوم
 والذوبان

٤/٢/٩/١ 

٤/٢/٩/٢ 

 EN1097-6:2000

EN 1367-

1:1999 /EN 

1367-2 

مره آل سنتان

 الصدم ةمقاوم ١١
 الحرارى

٤/٢/١٠  EN 1367-5 مره سنويا 

 قابلية االلتصاق ١٢

مع الروابط  
  البيتومينية

 

٤/٢/١١  prEN 12697 -

11:2000 
 امره سنوي

 ٥مره آل    EN 932-3  ٤/٣/٢الترآيب الكيميائى ١٣
 سنوات

الشوائب خفيفة  ١٤
 الوزن

 مم ٢ من أآبر D للرآام ٤/٣/٣
 فى حالة الشك

EN 196-2:1994 
EN 1744-

1:1998, 14.2 

 مره سنويا

  أ المواد الخطرة ١٥
  :خاصة

  االنبعاثات المشعه
تحرير المعادن 

  الثقيلة
تحرير الكربون 

قات عديد الحل
 االروماتية

  ٣/٣/ب
 ٤/ب

فى حالة  أ أ
 الشكأوالطلب 

  )٢/ب(جدول 
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  ٤٣/ ٣٩  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  أدنى تكرارية الختبار الخواص الستخدام نهائى محدد

ادنى تكرارية  طريقة االختبار   مراجع /مالحظات  رقم البند   الخاصية   
  لالختبار 

 لرآام الكبيرا ةمقاوم  ١
 لصقلل

 الطبقات رآام  ٤/٢/٣

 المعرضة للتآآل فقط
EN 1097-8:1999مره سنويا 

رآام الطبقات   ٤/٢/٤لبرى ل لسطح اةمقاوم ٢
 السطحية فقط

EN 1097-

 ملحق أ  ,8:1999
 مره سنويا

من   البرىةمقاوم  ٣
ذات  اإلطارات

 النتوءات

رآام الطبقات   ٤/٢/٦
 السطحية فقط

EN1097-9  
 

 مره سنويا

  
  

  )٣/ب(جدول 
  سبة لرآام من مصادر خاصة أدنى تكرارية الختبار الخواص المنا

  

 طريقة االختبار مراجع / مالحظات البند الخاصية
أدنى تكرارية 
 لالختبار

خاصية سونن براند  ١
 للبازلت

فى حالة الشك   ٤/٢/١٢
عالمات  وظهور

 سونن براند

EN 1367-3  
EN 1097-2-1998 

مرتين سنويا

 سيليكات ثنائى تفتت  ٢

 الكالسيوم
 نفرافقط خبث األ  ٤/٣/٤/١

 العالية المبرد بالهواء
 EN ١٧٤٤-

١٩٫١، ١:١٩٩٨ 
مرتين سنويا

 فرانفقط خبث األ  ٤/٣/٤/٢  الحديدتفتت ٣
 العالية المبرد بالهواء

 EN ١٧٤٤-
١٩٫٢، ١:١٩٩٨ 

مرتين سنويا

فقط رآام خبث   ٤/٣/٤/٣ ثباتية الحجم ٤
 الصلب

 EN ١٧٤٤-
١٩٫٣، ١:١٩٩٨ 

مرتين سنويا

  
  )٤/ب(جدول 

  لخواص المالئمة للرآام المالىءة الختبار اأدنى تكراري

طريقة االختبار مراجع/مالحظات البند الخاصية
أدنى تكرارية 
 لالختبار

  اسبوعياةمر EN 933-10   ٥/٢/١ التدرج ١
 ناعمةالمواد ال ٢

 الضارة
٥/٢/٢   EN 933-9 مرتين سنويا 

 مرتين سنويا EN 1097-5   ٥/٣/١ محتوى الماء ٣
 مرتين سنويا EN1097-7   ٥/٣/٢ باتآثافة الحبي ٤
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  ٤٣/ ٤٠  

٧٦١٣/٢٠١٤   

  ٣/٣/١/٥ خصائص التصلد ٥
٣/٣/٢/٥  

فراغات 
 المالىءالمدآوك

  الجاف
"Delta ring and 

ball" 

EN 1097-4 
EN 13179-1 

 مرتين سنويا

  -EN 1744   ٥/٤/١ الذوبان فى الماء ٦

1:1998,    
 ١٦بند 

  آل سنتينةمر

-EN 1744   ٥/٤/٢ التآثر بالماء ٧

4:2001 
  آل سنتينةمر

محتوى آربونات   ٨
 الكالسيوم

٥/٤/٣   EN 196-21 سنوياةمر  

محتوى  ٩
هيدروآسيد 
 الكالسيوم

  سنوياةمر ١- ٥٨٤ م ق م  ٥/٤/٤

   المالىءإنتاج ثبات ١٠
  "رقم البيتومين"

  الفقد بالحرق
  آثافة الحبيبات
الكثافة الكلية 

  السائبة
 اختبار بلين

٥/٥/٢ 

٥/٥/٣ 

٥/٥/٤ 

٥/٥/٥ 

٥/٥/٦ 

 EN 13179-2 
EN 1744-

1:1998,    
 ١٧بند 

EN 1097-7 
EN 1097-

3:1998 
BEN 196-6 

  اسبوعياةمر

  المصطلحات الفنية  -9

  Aggregates .........................................................................................................الرآام
  Bituminous mixtures ........................................................................البيتومينية الخلطات
  Airfields..............................................................................................المطارات ممرات

   Petrographic examination............................................................الفحص البتروجرافى
  Mixed filler.............................................................................................طمالىء مخلو

 Abrasion............................................................................................................البرى
 Durability....................................)........................................................الديمومة(تحملال

 Wear.................................................................................................................اإلجهاد
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  ٤٣/ ٤١  

٧٦١٣/٢٠١٤   
  

  المراجع  - 10

  ٢٠١٣ /١٣٠٤٣روبية رقم و القياسية األالمواصفة -
EN 13043 /2013 
Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields 
and other trafficked areas. 
 
 
 
 

  الجهات التى اشترآت فى وضع المواصفة

 والتى يضم تشكيلها الجهات  بالطرق والكبارىوالخاصة) ٢/٢٧(صفة اللجنة الفنية رقم قام بإعداد هذه الموا
  - :التالية

 الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  -
  جامعة السويس –آلية هندسة البترول والتعدين  -
 يكية مر الجامعة األ–آلية الهندسة  -
  مصلحة الكيمياء -
   جامعة القاهرة–آلية الهندسة  -
  جامعة عين شمس –ية العلوم آل -
 جهاز شئون البيئة  -
 مصلحة الرقابة الصناعية  -
  المعامل المرآزية –الهيئة العامة للطرق والكباري  -
  المعامل المرآزية –ون العرب مقاولشرآة ال -
 شرآة الحديد والصلب المصرية  -
 شرآة عز الدخيلة -
  شرآة السويس للصلب  -
 ء المرآز القومي لبحوث اإلسكان والبنا -
     الهيئة ي        استشاريأواحمد مك/ الدآتور  -
 الهيئة   فريال عزيز سعد          استشاري/ ك -
  الهيئة صالح احمد عبد الحليم   استشاري / ك -
 .الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  -
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  ٤٣/ ٤٢  

٧٦١٣/٢٠١٤   

الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة  

 ١٩٥٧ لسنة ٢٩ بالقرار الجمهورى رقم ١٩٥٧يد القياسى عام أنشئت الهيئة المصرية العامة للتوح - ١
 ٢الذى نص على اعتبارها المرجع القومى المعتمد للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم 

  . على أن المواصفة ال تعتبر قياسية  إال بعد اعتمادها من الهيئة١٩٥٧لسنة 

 الذى قرر ضم مرآز ضبط الجودة ١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ صدر القرار الجمهورى رقم ١٩٧٩فى عام  - ٢
 .إلى الهيئة

 بإعادة تسمية الهيئة لتصبح الهيئة ٢٠٠٥ لسنة ٨٣ صدر القرار الجمهورى رقم ٢٠٠٥فى عام  - ٣
  :وبناء عليه فإن الهيئة تختص بما يلى المصرية العامة للمواصفات والجودة ، 

ات واألجهزة ونظم اإلدارة والتوثيق إعداد وإصدار المواصفات القياسية للخامات والمنتجات والخام -
  .والمعلومات ومتطلبات األمن والسالمة وفترات العالجية وأجهزة القياس

التفتيش الفنى واالختبار والرقابة وسحب العينات وإصدار شهادات المطابقة للمواصفات المعتمدة  -
  .وشهادات المعايرة ألجهزة القياس

لصناعية وعالمات وشهادات الجودة والمطابقة المنتجات الترخيص بمنح عالمة الجودة للمنتجات ا -
  .للمواصفات القياسية

تقديم المشورة الفنية وخدمات التدريب فى مجاالت المواصفات والجودة القياس والمعايرة واالختبار  -
  .والمعلومات لجميع األطراف المعنية

ت المواصفات والجودة واالختبار تمثيل مصر فى أنشطة المنظمات الدولية واإلقليمية العامة فى مجاال - 
  .والمعايرة

تقوم الهيئة بتنفيذ متطلبات واشتراطات اتفاقية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية حيث أن 
  .الهيئة هى نقطة االستعالم المصرية لإلمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال المواصفات وتقييم المطابقة

مجلس إدارة برئاسة وآيل أول الوزارة رئيس الهيئة، ويضم المجلس فى عضوية ممثلين يدير الهيئة   - ٤
عن مختلف الجهات المعنية للتوحيد القياسى وجودة اإلنتاج واالختبار والمعايرة فى مصر باإلضافة إلى 

  .عدد من األآاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال اإلعالم

ت القياسية من خالل لجان فنية يربو عددها على مائة لجنة يشارك فيها خبراء طبقًا يتم إعداد المواصفا  - ٥
  .للمعايير الدولية ومتخصصون من جميع الجهات المعنية ويقوم باألمانة الفنية لها أعضاء من العاملين بالهيئة

ية إلبداء يتم توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة من الجهات المعنية والبالد العرب  - ٦
المالحظات خالل فترة ستين يومًا آما تعرض هذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجان عامة للمراجعة قبل 

  .العرض على مجلس اإلدارة

تتبع الهيئة نظام الترخيص للمصانع باستخدام عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات   - ٧
ويوجد بالهيئة مجموعة آبيرة من . وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتهمالمصرية وذلك حماية المستهلكين 

المعامل الحديثة الختبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد والمنتجات الهندسية والغذائية ومنتجات 
  .الغزل والنسيج باإلضافة إلى معامل للقياس والمعايرة الميكانيكية والكهربائية والفيزيائية

  .يتوفر بالهيئة وحدة لحماية المستهلك لتتلقى شكواهم وتعمل على حلها وقد القت أعمال الوحدة نجاحًا آبيرًا  - ٨

 ١٣٠يتوفر بالهيئة المكتبة الوحيدة فى مصر المتخصصة فى المواصفات القياسية تحتوى على أآثر من   - ٩
 .ألف مواصفة دولية وأجنبية وإقليمية وعربية ومصرية
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