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  جمھورية مصر العربية

  الھيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة

  

  

  

ً املربوطة هيدروليكيا لالستخدام فى أوالركام للمواد غري املربوطة 
  اعمال اهلندسة املدنية وانشاء الطرق 
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  ٢/٣٧  
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  ٣/٦/٢٠١٥:تماد  االعتاريخ

   

ادة إصدار أى جزء من المواصفة للھيئة، الحقوق محفوظة كل ك، وال يجوز إع م يحدد خالف ذل ا ل  أو م

اع ة االنتف يلة إليكتروني أى وس كل وب ى أى ش ه ف ة أو ب ك أو ميكانيكي ضمن ذل ا ويت صوير خالفھ  الت

  . الناشرأون الھيئة الفوتوغرافى والميكروفيلم بدون تصريح كتابى مسبق م

  

  للمواصفات والجودة المصرية العامة الھيئة

  

  . األميرية– السواح – ش تدريب المتدربين ١٦ : العنوان

  ٢٢٨٤٥٥٢٤  – ٢٢٨٤٥٥٢٢ : تليفون

  ٢٢٨٤٥٥٠٤ : فاكس

  eos@idsc.net.eg :                                  الكترونى بريد

  www.eos.org.eg                     :               الكترونى موقع
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  ٣/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  

  

  

  ٢٠١٥  /٧٨٤٨  م ق م 

  :مقـدمـــة 

 المربوطة أوالركام للمواد غير المربوطة بالخاصة  ٢٠١٥  /٧٨٤٨  المواصفة القياسية المصرية رقم 
روبية و األالمواصفة القياسيةمتماثلة فنيا مع ًھيدروليكيا لالستخدام فى اعمال الھندسة المدنية وانشاء الطرق 

  رقم 

EN 13242/2002+A1/2007 
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil 
engineering work and road construction .  

  

  
  
  
  

      .بالطرق والكبارى الخاصة )٢٧ / ٢( رقم الفنيةلجنة القام بإعداد هذه المواصفة 
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  ٤/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

 واملربوطة هيدروليكيا لالستخدام فى أعمال غري املربوطة الركام للمواد
  اهلندسة املدنية وإنشاء الطرق 

  
  اجملال  - ١

 المعاد  الموادأو الصناعية أوالقياسية بخصائص الركام الناتج من العمليات الطبيعية تختص ھذه المواصفة 
 عمال الھندسة المدنية وإنشاء الطرق  ألالستخدام فىمربوطة الغير  أوللمواد المربوطة ھيدروليكيا  يرھاوتد

   . أيضا تقييم مطابقة المنتجاتوتشمل 

  ) :١(ملحوظة 
فى حالة استخدام ھذا الركام فى االعمال االنشائية او اعمال الھندسة المدنية يجب ان يحقق المتطلبات الواردة فى 

متطلبات الواردة بالمواصفة القياسية  وكذلك يحقق ال٢٠٣الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية رقم 
  . الخاصة  بركام الخرسانة ١١٠٩/٢٠٠٨المصرية رقم 

  ) :٢(ملحوظة 
  . ٢ -١٣٠٥٥  رقم روبيةوىف املواصفة األخصائص الركام خفيف الوزن موضحة 

  
  املواصفات املكملة  - ٢

2/ 1  EN 196-2  Methods of testing cement — Part 2: Chemical analysis of cement. 

2/ 2  EN 932-3 Tests for general properties of aggregates — Part 3: Procedure and 

terminology for simplified  petrographic description. 

2/ 3  EN 932-5  Tests for general properties of aggregates — Part 5: Common equipment and 

calibration. 

2/ 4  EN 933-1 Tests for geometrical properties of aggregates — Part 1: Determination of 

particle size distribution — Sieving method. 

2/ 5  EN 933-3, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 3: Determination of 

particle shape— Flakiness index. 
 

2/ 6  EN 933-4, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 4: Determination of 

particle shape— Shape index. 

2/ 7  EN 933-5, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 5: Determination of 

percentage of crushed and broken surfaces in coarse aggregates particles 
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  ٥/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

2/ 8  EN 933-8, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 8: Assessment of fines 

— Sand equivalent test. 

2/ 9  EN 933-9, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 9: Assessment of fines 

— Methylene blue test. 

2/ 10  prEN 933-11, Tests for geometrical properties of aggregates — Part 11: Classification 

test for the constituents of coarse recycled aggregates" 

2/ 11  EN 1097-1, Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 1: 

Determination of the resistance to wear (micro-Deval). 

2/ 12  EN 1097-2:1998, Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 2: 

Methods for the determination of the resistance to fragmentation. 

2/ 13  EN 1097-6:2000, Tests for mechanical and physical properties of aggregates — Part 

6: Determination of particle density and water absorption 

2/ 14  EN 1367-1, Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 1: 

Determination of resistance to freezing and thawing. 

2/ 15  EN 1367-2, Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 2: 

Magnesium sulphate test. 

2/ 16  EN 1367-3, Tests for thermal and weathering properties of aggregates — Part 3: 

Boiling test for “Sonnenbrand" basalt. 

2/ 17  EN1744-1 Tests for chemical properties of aggregates — Part 1: Chemical analysis. 

2/ 18  EN 1744-3, Tests for chemical properties of aggregates — Part 3: Preparation of eluates 

by leaching of aggregates. 

2/ 19  ISO 565 Test sieves — Metal wire cloth, perforated metal plate and electroformed sheet 

— Nominal sizes of openings. 
  التعاريف  - ٣
  .تطبق التعاريف التالية ألغراض هذه المواصفة 

   الركام   ١/ ٣
  . معاد تدويرها أو مصنعة أوطبيعية من مصادركون  فى اإلنشاء يمكن أن تتستخدممواد حبيبية 

  الركام الطبيعى   ٢/ ٣

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

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



  

                                                                                                            

  ٦/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  .ركام من مصادر معدنية ولم يتعرض إال للعمليات الميكانيكية 

  الركام المصنع   ٣/ ٣
  . غيرها أو حرارية معالجاتكام من أصل معدنى ناتج من عمليات صناعية متضمنة ر

  الركام المعاد تدويره   ٤/ ٣
  .ير عضوية سبق إستخدامها فى عمليات اإلنشاء  ركام ناتج من معالجة مادة غ

   الوزن العادى والركام ذ  ٥/ ٣
 ٣  وال تزيد عن ) ٣م/  كجم ٢٠٠٠ ( ٣م/  ميجاجرام ٢عن  حبيباته ثافةكركام من أصل معدنى ال تقل 

    . )٣م/  كجم ٣٠٠٠ (٣م/ ميجاجرام 

  مقاس الركام   ٦/ ٣
 / d(ًمعبرا عنه بـ ) D ( العلويقاس لفتحة المنخلمو) d(السفلي فتحة المنخل مقاس تمييز الركام بداللة 

D.(  

  :) ٣(ملحوظة 
وبعض الحبيبات ) أكبر من الحجم المحدد( يقبل ھذا التمييز بوجود بعض الحبيبات المحتجزة على المنخل األكبر 

  .صفر يمكن أن يكون ) d(مقاس فتحة المنخل األصغر ) أصغر من الحجم المحدد( التى تمر من المنخل األصغر 

  الركام الصغير   ٧/ ٣
أقل ) D(تساوى صفر ومقاس فتحة منخل ) d(تمييز يعطى للركام ذو المقاس الحبيبى بمقاس فتحة منخل 

   ) .٢  (جدول مم ٦,٣من أو تساوى 

  :) ٤(ملحوظة 
ت الحجر أو الزلط أو العملياتھشيم أو بواسطة /يمكن أن ينتج الركام الصغير من تفتيت طبيعى للصخر أو الزلط و

  .التى تتم على الركام المصنع 

   الركام الكبير  ٨/ ٣
 مم ومقاس فتحة ١تساوى أو أكبر من ) d(تمييز يعطى للركام ذو المقاس الحبيبى بمقاس فتحة منخل 

  . مم ٢أكبر من ) D(منخل 

  الركام الشامل   ٩/ ٣
  . مم ٦,٣أكبر من ) D(ركام مكون من خليط من الركام الكبير والصغير بمقاس فتحة منخل 

   :) ٥ (حوظةمل
  .أو عن طريق جمع ركام كبير وصغير  الكبير والصغيرالركام يمكن إنتاجه عن طريق عدم فصل 

  المواد الناعمة   ١٠/ ٣
  . مم ٠,٠٦٣حبيبى يمر من منخل مقاس فتحته كسر ركام ذو مقاس 
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  ٧/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

   الفئة   ١١/ ٣
  .ًمستوى لخاصية من خصائص الركام معبرا عنه كمدى من القيم أو قيمة محددة 

  ):٦(ملحوظة 
  .ال يوجد عالقة بين فئات الخواص المختلفة 

  ) التوزيع الحجمى للحبيبات (التدرج   ١٢/ ٣
  .ًتوزيع لمقاس الحبيبات المارة من عدد محدد من المناخل معبرا عنه كنسبة مئوية بالوزن 

   )المقاس المحددأصغر من (   ١٣/ ٣
   الركام مقاس  توصيف المستخدمة فىالمحددة هو جزء الركام المار من أصغر مقاس لفتحات المناخل 

  ) المقاس المحددأكبر من (   ١٤/ ٣
  .الركام مقاس المستخدمة فى توصيف المحددة هو جزء الركام المحجوز على أكبر مقاس لفتحات المناخل 

  
  املتطلبات اهلندسية  - ٤

  عام   ١/ ٤
ا طبقيجب ان تحدد  االختبارات واإلعالن عن كل الخواص المذكورة فى هذا البند محددة جراءالضرورة إل

) ٤( بند  يجب أن تجرى االختبارات المحددة فى. لتطبيق الخاص أو االستخدام النهائى أو مصدر الركام ل
   . المناسبة  لتعيين الخواص الهندسية، عندما يطلب

  ) :٧(ملحوظة 
 س عندما تكون قيمة الخاصية مطلوبة ولكنھا غير معرفة بحدود  فإن القيمة يجب أن تعلن بواسطة الصانع كفئة س

  .)قيمة معلنة  (Fl60 تناظر ٦٠  معامل التفلطح على سبيل المثال ٥معلنة فمثال فى جدول 

  ) :٨(ملحوظة 
  ) .غير مطلوبة ( عندما يكون ھناك خاصية غير مطلوبة فإنه يتم إستخدام الفئة 

  ) :٩(ملحوظة 
   . فى مكان إستخدام الركامإرشادات إختيار الفئات المناسبة لتطبيقات محددة يمكن إيجادھا فى االشتراطات

  ) :١٠(ملحوظة 
على سبيل المثال التدرج (  تحل محل المتطلبات فى ھذه المواصفة نھافإمتطلبات االستخدام النھائى لمنتج  تحديد عند
   .)أو محتوى المواد الناعمة للركام الشامل /و
  

  مقاسات الركام   ٢/ ٤
ويجب أن يتطابق مع متطلبات ) d / D(ام التمييز يجب توصيف جميع أنواع الركام بداللة مقاساته باستخد

يجب تحديد مقاسات الركام باستخدام المقاسات األسمية لفتحات المناخل و) ٤/٣ ( التدرج المحددة فى بند
التى تتكون من المجموعة األساسية أو من المجموعة األساسية باإلضافة إلى ) ١(المعطاة فى جدول 

غير مسموح بخلط مقاسات من ) . ٢( األساسية باإلضافة إلى المجموعة أو من المجموعة) ١(المجموعة 
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  ٨/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

يجب فصل مقاسات الركام بحيث ال تقل النسبة بين مقاس فتحة المنخل  ) .٢(والمجموعة ) ١(المجموعة 
    .١,٤ عن d ومقاس فتحة المنخل ذو الفتحات األصغر Dذو الفتحات األكبر 

  ) ١(جدول 
  حديد مقاسات الركام مقاسات فتحات المناخل لت

  المجموعة األساسية 
  مم

المجموعة األساسية باإلضافة 
  )١(إلى المجموعة 

   مم 

المجموعة األساسية باإلضافة 
  )٢(إلى المجموعة 

   مم 
٠ 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 -  
-  ٥٦ -  
٦٣ ٦٣  ٦٣  
-  - ٨٠  
-  ٩٠ -  

  ) :١٢(ملحوظة 
   . يمكن أن تستخدم فى التطبيقات الخاصة ٩٠أكبر من مقاسات فتحات المناخل 

  ) :١٣(ملحوظة 
  . سط لمقاسات الركام المقاسات الموجودة بين قوسين يمكن أن تستخدم كتوصيف مب

   التدرج   ٣/ ٤

  عام   ١/ ٣/ ٤
    يجب أن يتطابق مع متطلبات البندين١- ٩٣٣عند تعيين تدرج مقاسات الركام طبقا للمواصفة األوروبية 

أو أكثر من مقاسات بجمع مقاسين يسمح    .d / Dبما يتناسب مع مقاس الركام )  ٤/٣/٣ ، ٤/٣/٢(
  .الركام المتقاربة أو الركام الشامل 
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  ٩/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  ):١٤( ظةملحو
ًخلطا جيدا جب أن يكون مخلوطا ي  مختلفةعند توريد الركام فى صورة خليط من مقاسات أو أنواع عند خلط ركام  . ً

  .نفصال الحبيبى  اإلفيجب ان يؤخذ فى االعتبار تجنبذو كثافات مختلفة بشكل ملحوظ 
 األقل من التدرجات المأخوذة من  على٪٩٠عند تقييم االنتاج من خالل نظام ضبط إنتاج المصنع فيجب أن تقع 

 ) ٤/٣/٣ ، ٤/٣/٢  ( أشھر حد أقصى داخل الحدود الموضحة فى البندين٦دفعات مختلفة خالل فترة زمنية 
  .الخاصة بالتفاوتات المسموح بھا بالنسبة للتدرجات النمطية المعلنة من قبل الصانع 

  
  ) ٢(جدول 

   متطلبات التدرج العامة
  المقاس  الركام   )الركام نسبة مئوية بالوزن ( نسبة المار بالوزن 

  ب ، ج d/2   ج ، ھـd  د D   ب ، جD ١,٤    أD ٢   مم 
  الفئة

 G  
d ≤ ١  

  و
٥  -  ٠ ١٥  -  ٠ ٩٩  -  ٨٥  ١٠٠  -  ٩٨  ١٠٠ GC 85-15    

  كبير

D < ٥  -  ٠  ٢٠  -  ٠  ٩٩  -  ٨٠  ١٠٠  -  ٩٨  ١٠٠  ٢  GC 80-20   
d = ٠  

  و
٩٩  -  ٨٥  ١٠٠  -  ٩٨  ١٠٠ -  -  GF 85    

  صغير

D ≥ ٩٩  -  ٨٠  ١٠٠  -  ٩٨  ١٠٠ ٦٫٣  -  -  GF 80   
d = ٠  

  و
-  ٩٩  -  ٨٥  ١٠٠  -  -  GA 85   

D < ٩٩  -  ٨٠  ١٠٠  -  ٩٨  ١٠٠ ٦٫٣  -  -  GA 80   
  شامل

 ٩٩  -  ٧٥  -  ١٠٠  -  -  GA 75   
 مم تطبق متطلبات الركام ٩٠ مم و ٨٠ مم على سبيل المثال ٦٣ أكبر من Dمقاسات الركام عندما تكون  -أ

   فقط ألنه ال يوجد فى سلسلة المواصفات D ١٫٤المتعلقة بمقاس فتحة المنخل ) األكبر من الحجم المعتاد ( 
ISO 565/R 20 مم  ١٢٥مقاس فتحة منخل أكبر من .  

ت فتحات  ليست بالضبط مقاساd / ٢  ،  ١٫٤D عندما تكون مقاسات فتحات المناخل المحسوبة مثل -ب
  عندئذ يتم استخدام مقاسات فتحات المناخل األعلى أو األدنى ISO 565/R20المناخل فى سلسلة المواصفات 

  .التى تليھا مباشرة 
  . يمكن تحديد متطلبات إضافية لالستخدامات الخاصة -ج
 ھذه الحاالت  ولكن فى مثل٪٩٩ أكبر من D يمكن أن تكون النسبة المارة من المنخل الذى مقاس فتحته - د 

 ، والمناخل فى المجموعة d/ ٢ ، D ، dيجب على الصانع أن يوثق ويعلن التدرج النمطى شامال المناخل 
 D , dالمتوسطة بين ) ٢(أو فى المجموعة األساسية باإلضافة للمجموعة ) ١(األساسية باإلضافة للمجموعة 

  منھا ومقاس فتحة المنخل األدنى الذى يليه تقل يمكن إستبعاد المناخل التى تكون النسبة بين مقاس فتحة كل
    .١٫٤عن 
   بالنسبة للفئة١٥ إلى ١ من dعندما يكون ضروريا يمكن تعديل حدود نسبة المار من المنخل  - ه
 Gc بالنسبة للفئة ٢٠ - ١ ، ١٥ – ٨٥ Gc  لضمان تدرج جيد ٢٠ -٨٠ .  

  الركام الكبير  ٢/ ٣/ ٤
بما يتناسب )  ٢  (ع متطلبات التدرج العامة المحددة فى جدولكل أنواع الركام الكبير يجب أن تتطابق م

   لكل نوع d / Dمع المقاس 
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  ١٠/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

 فإنه يجب تطبيق المتطلبات اإلضافية ٢ ≥ D / d بالنسبة للركام الكبير المتدرج حيث ًعندما يكون مطلوبا 
  :ار من المنخل ذو المقاس المتوسط التالية على نسبة الم

   .) ٣  (طابق مع الحدود الكلية المعطاة فى جدولجميع التدرجات يجب أن تت
 يعلن عن التدرج النمطى المار فى المنخل ذو المقاس ، عندما يطلبيجب على الصانع أن يوثق و

وفقا للتطبيق )  ٣  (الفئات المختارة فى جدول الحدود مع متطلبات تفاوتاتالمتوسط ويجب أن تتطابق 
  .الخاص أو االستخدام النهائى 

ال يوجد متطلب إضافى عن المتطلبات المحددة  ،  ٢ < D/dنسبة للركام الكبير ذو المقاس الواحد حيث بال
   .)  ٢(فى جدول 

  
  ) ٣(جدول 

   فئات الحدود الكلية والتفاوتات المسموح بها للركام الكبير على المناخل ذات المقاس المتوسط
 والتفاوتات المسموح بھا على الحدود الكلية

نسبة المار (المناخل ذات المقاس المتوسط 
  ٢ ≥ D /d حيث ٪)بالوزن 

D / d 
المنخل ذو المقاس 

  )مم(المتوسط 
تفاوتات الحدود   الحدود الكلية 

على التدرج 
النمطى المعلن من 

  قبل الصانع 

 G Tالفئة 

١٥ ±  ٨٠  -  ٢٥  15/25 GTC > ١٫٤  ٤ / D 
١٥ ±  ٧٠  -  ٢٠  15/20 GTC 

≤ ٢  ٤ /D ١٧٫٥ ±  ٧٠  -  ٢٠  17.5/ 20 GTC  
 GTNR  غير مطلوب 

  
ط مقاسات بتكون مقاسات فتحات المناخل ذات المقاس المتوسط محسوبة فى الجدول ليست بالضعندما 

  خدام أقرب فتحة منخل فى السلسلة  عندئذ يجب استR 20 ISO/565 فى سلسلة المواصفات لفتحات المناخ

  الركام الصغير والركام الشامل   ٣/ ٣/ ٤
   .) ٢ ( ن يتطابق الركام الصغير والركام الشامل مع متطلبات التدرج العامة المحددة فى جدول يجب أ

التدرج النمطى لكل مقاس منتج من الركام أن يوثق ويعلن عن ًمطلوبا  عندما يطلبيجب على الصانع 
) ٤(جدول  فىرة المختايجب أن تتطابق تفاوتات الحدود مع متطلبات الفئات . الصغير أو الركام الشامل 

  .طبقا للتطبيق الخاص أو االستخدام النهائى 
  ) ٤(جدول 

   فئات التفاوتات عن التدرج النمطى المعلن من قبل الصانع للركام الصغير والركام الشامل
  الفئة   ٪) نسبة المار بالوزن ( تفاوتات الحدود 

منخل بمقاس فتحة 
D 

منخل بمقاس فتحة 
D / 2 

منخل بمقاس فتحة 
   مم ٠٫٠٦٣

  ركام صغير
 GTF 

  ركام شامل
 GTA 

  GTF10 10 GTA    أ٣ ±  ١٠ ±  ٥ ±
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  ١١/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  GTF20  20 GTA   ب ٤ ±  ٢٠ ±  ٥ ±
  GTF25  25 GTA   ج ٥ ±  ٢٥ ±  ٧٫٥ ±

  GTFNR GTANR  ) ال يوجد متطلب ( غير مطلوب 
  

بط مقاسات عندما تكون مقاسات فتحات المناخل ذات المقاس المتوسط المحسوبة كما فى الجدول ليست بالض
 عندئذ يجب ان يتم استخدام أقرب فتحة منخل فى ISO 565/R 20فتحات المناخل فى سلسلة المواصفات 

  .السلسلة 
  : )١٥(ملحوظة 

 ) .٢( محددة أكثر بالمتطلبات المعطاة فى جدول D الحدود للمناخل ذات الفتحة تفاوتات

  )  .٨( جدول F3فى ما عدا الفئة ) أ(
  ) .٨( للركام الشامل جدول f 3 ، f 5 ، f 7 للركام الصغير ، f3 ، f 7ات فى ماعدا الفئ) ب(
 ).٨(للركام الشامل جدول   f 3 ، f 5 ، f 7 ، f 9 للركام الصغير ، f 3 ، f 7فى ما عدا الفئات ) ج(

  شكل الركام الكبير   ٤/ ٤
 ENمواصفة األوروبية عندما يطلب تعيين شكل الركام الكبير بداللة معامل التفلطح كما هو محدد فى ال

يجب أن يعلن . يجب أن يكون معامل التفلطح هو االختبار المرجعى لتعيين شكل الركام الكبير و . 933-3
  بيق الخاص أو االستخدام النهائى طبقا للتط) ٥(معامل التفلطح وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدول 

  ) ٥(جدول 
  فئات القيم القصوى لمعامل التفلطح

  الفئة  عامل التفلطح م
 FI  

≥ ٢٠ 20FI  
≥ ٣٥ 35FI  
≥ ٥٠ 50FI  
  FI ةمعلن ٥٠>

 FINR غير مطلوب
 يجب اإلعالن عنه EN 933-4عندما يكون مطلوبا معامل الشكل الذى تم تعيينه طبقا للمواصفة األوروبية 

  .الستخدام النهائى طبقا للتطبيق الخاص أو ا) ٦(وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدول 
   )٦(جدول 

   فئات القيم القصوى لمعامل الشكل  
  الفئة  معامل الشكل 

 SI 
≥  ٢٠  SI20  

≥  ٤٠  SI40 

≥  ٥٥  SI55  

  SIةمعلن  ٥٥ >
 SINR  غير مطلوب 
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  ١٢/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  :ستدارة فى الركام الكبير المئوية للحبيبات المجروشة أو المكسورة والحبيبات كاملة االالنسبة   ٥/ ٤
عن النسبة المئوية ) ٧(مطلوبا يجب أن يعلن وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدول عندما يكون 

تم تعيينها طبقا للمواصفة يستدارة فى الركام الكبير التى للحبيبات المجروشة أو المكسورة والحبيبات كاملة اال
يفترض أنه يتبع الركام الذى تم الحصول عليه من الصخر المجروش يجب أن   .EN 933-5األوروبية 

  .وال يتطلب اختبار إضافى  C90/3الفئة 
  ) ٧(جدول 

  ستدارة  فئات النسبة المئوية للحبيبات المجروشة أو المكسورة والحبيبات كاملة اال
  فى الركام الكبير

الحبيبات المجروشة أو المكسورة 
  نسبة مئوية بالوزن ٪

  ستدارة الحبيبات كاملة اال
  ٪نسبة مئوية بالوزن 

 Cئة الف

٣  -   ٠  ١٠٠  -   ٩٠  C90/3 

١٠  -   ٠  ١٠٠  -   ٥٠  C50/10 

٣٠  -   ٠  ١٠٠  -   ٥٠  C50/30 

-  ٥٠  -   ٠  CNR/50  

-  ٧٠  -   ٠  CNR/70  

 C ةمعلن  قيمة معلنة   قيمة معلنة 

 CNR  غير مطلوب   غير مطلوب 

  محتوى المواد الناعمة   ٦/ ٤
لناعمة للركام الكبير والركام الصغير والركام الشامل وفقا عندما يطلب يجب أن يعلن عن محتوى المواد ا

  ) .٨(للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدول 
   )٨(جدول 

   فئات القيم القصوى لمحتوى المواد الناعمة

المار من منخل مقاس فتحته   )نوع الركام( الركام 
  ٪ مم نسبة مئوية بالوزن ٠٫٠٦٣

  الفئة 

≥   ٢  f2 

≥   ٤  f 4 

 f ةمعلن  ٤  >

  الركام الكبير

 f NR  غير مطلوب 

≥   ٣  f 3 

≥   ٧  f 7 

≥   ١٠  f 10 

≥   ١٦  f 16 

≥   ٢٢  f 22 

  الركام الصغير

 f  ةمعلن  ٢٢  >
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  ١٣/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

 f NR    غير مطلوب  

≥   ٣  f 3 

≥   ٥  f 5 

≥   ٧  f 7 

≥   ٩  f 9 

≥   ١٢  f 12 

≥   ١٥  f 15 

 f ةمعلن  ١٥  >

  الركام الشامل 

 f NR  غير مطلوب 

  جودة المواد الناعمة   ٧/ ٤
 كنسبة مئوية بالوزن ويوجد دليل موثق ٪٣ لىعندما يزيد محتوى المواد الناعمة فى الركام الصغير ع

 يجب تقييم ، عندما يطلب. اختبار إضافى جراءال يكون هناك ضرورة إلأالستخدام مرضى فإنه يمكن 
   .)أ  (ة الضارة طبقا لملحقالركام بالنسبة للمواد الناعم

  
  املتطلبات الطبيعية  - ٥

  عام   ١/ ٥
 االختبارات واإلعالن عن كل الخواص فى هذا البند يجب أن تحدد طبقا للتطبيق الخاص جراءالضرورة إل

) ٥ ( يجب أن تجرى االختبارات المحددة فى بند، عندما يطلب .أو االستخدام النهائى أو مصدر الركام 
  . المناسبة يعية  الطبلتعيين الخواص

  :)١٦(ملحوظة 
عندما تكون قيمة الخاصية مطلوبة ولكن غير معرفة بحدود محددة فإن القيمة يجب أن تعلن بواسطة الصانع كفئة 

  ) .قيمة معلنة  ( LA65 يناظر ٦٥ قيمة ذو معامل لوس انجلوس ) ٩ (س س معلنة على سبيل المثال فى جدول

  ):١٧(ملحوظة 
    . NRوتستخدم الفئة " غير مطلوب " صية غير مطلوبة فإنه يمكن استخدام مصطلح عندما يكون ھناك خا

  ):١٨(ملحوظة 
  .إرشادات اختيار الفئات المناسبة لتطبيقات محددة يمكن إيجادھا فى مكان استخدام الركام 

  مقاومة التشظى للركام الكبير   ٢/ ٥
 لوس انجلوس كما هو محدد فى يتم تعيين مقاومة التشظى بداللة معاملان  يجب ، عندما يطلب

يجب أن تكون طريقة اختبار لوس انجلوس هى االختبار . ) ٥ (بند  EN 1097-2المواصفة األوروبية 
لوس انجلوس وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى  أن يعلن معامليجب . رجعى لتعيين مقاومة التشظى الم

   .طبقا للتطبيق الخاص أو االستخدام النهائى )٩(جدول
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  ١٤/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  )٩ (جدول
   فئات القيم القصوى لمعامل لوس انجلوس

  الفئة   معامل لوس انجلوس 
LA 

≥   ٢٠  LA20   
≥   ٢٥  LA25  
≥   ٣٠  LA30   
≥   ٣٥  LA35  
≥   ٤٠  LA40  

   A1≥   ٤٥  LA45   
≥   ٥٠    A1 LA50   

≥   ٦٠  LA60  
 LA  ةمعلن  ٦٠  >

 LANR  غير مطلوب 
  

 ENيجب أن يعلن عن قيمة مقاومة الصدم التى تم تعيينها طبقا للمواصفة األوروبية عندما يكون مطلوبا 
وفقا للتطبيق الخاص أو ) ١٠ ( وذلك وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدول)  ٦  ( بند 1097-2

  .االستخدام النهائى 
  

  ) ١٠(جدول 
  فئات القيم القصوى لمقاومة الصدم 

  صدم ال) مقاومة ( قيمة اختبار 
%  

  الفئة 
SZ 

≥   ١٨  SZ18   

≥   ٢٢  SZ22   

≥   ٢٦  SZ26   

≥   ٣٢  SZ32  

≥   ٣٥  SZ35  

≥   ٣٨  SZ38   

 SZ  ةمعلن  ٣٨  >

 SZNR  غير مطلوب 

  للركام الكبير) التفتت ( مقاومة البلى   ٣/ ٥
 ) MDEهر معامل ديڤال المج( للركام الكبير ) التفتت ( يجب أن يعلن عن مقاومة البلى عندما يطلب 

  وذلك وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدولEN 1097-1الذى تم تعيينه طبقا للمواصفة األوروبية 
  .وفقا للتطبيق الخاص أو االستخدام النهائى ) ١١(
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  ١٥/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  
  )١١  (جدول

  )التفتت ( فئات القيم القصوى لمقاومة البلى 
  الفئة  معامل ديڤال المجھرى

MDE 

≥   ١٥  MDE15 
≥   ٢٠    MDE 20  
≥   ٢٥   MDE 25  
≥   ٣٠   MDE 30  
≥   ٣٥   MDE 30  
≥   ٤٠   MDE 40  
≥   ٤٥   MDE 45  
≥   ٥٠   MDE 50  
  MDE  ةمعلن  ٥٠  >

  MDE  NR  غير مطلوب 

  كثافة الحبيبات   ٤/ ٥
 أو ٧البنود    EN 1097-6 يتم تعيين كثافة الحبيبات طبقا للمواصفة األوروبية ان يجب  . عندما يطلب 

  .ً  إعتمادا على المقاس الحبيبى للركام والنتائج المعلنة ٩ أو ٨

  امتصاص الماء   ٥/ ٥
 أو ٧  ( البنود EN 1097-6 يتم  تعيين امتصاص الماء طبقا للمواصفة األوروبية ان يجب . عندما يطلب

  .ً إعتمادا على المقاس الحبيبى للركام والنتائج المعلنة  )  ٩ أو ٨

  كام الكبير المعاد تدويره  توصيف مكونات أنواع الر  ٦/ ٥
 ENللمواصفة األوروبية المكونات فى أنواع الركام الكبير المعاد تدويره وذلك طبقا  يجب تعيين نسبة محتوى

  ) .١٢( ويجب اإلعالن عنها وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدول 933-11
  

  ) ١٢(جدول 
  تدويره فئات محتويات مكونات أنواع الركام الكبير المعاد 

  المحتوى   المكونات 
  نسبة مئوية بالوزن 

  الفئات 

Rc 

≤  ٩٠  
≤  ٨٠  
≤  ٧٠  
≤  ٥٠  
> ٥٠  

  غير مطلوب 

Rc90     
Rc80     
Rc70    
Rc50   

  Rc معلنة
Rc NR  
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  ١٦/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

Rc +Ru + Rg 

≤  ٩٠  
≤  ٧٠  

٥٠  
> ٥٠  

  غير مطلوب 

Rcug90   
 Rcug70  

 Rcug50  

  Rcug معلنة
Rcug NR   

Rb 

≥ ١٠  
≥ ٣٠  
≥ ٥٠  
< ٥٠  
   مطلوب غير

Rb10  
Rb30  

Rb50  

 Rb معلنة

RbNR 

Ra 

≤  ٩٥  
≤  ٨٠  
≤  ٥٠  
≤  ٤٠  
< ٣٠  
≥ ٣٠  
≥ ٢٠  
≥ ١٠  
≥ ٥  
≥ ١  

  غير مطلوب 

Ra95   
Ra80   
Ra50   
Ra40   
Ra30   
Ra30-   
Ra20-   
Ra10-   
Ra5-   
Ra1-   
Ra NR  

Rg  

≥ ٢  
≥ ٥  
≥ ٢٥  

  غير مطلوب 

Rg2- 

Rg5- 

Rg25-  

Rg NR 

≥ ١  X1-   
X  المحتوى  

   كجم / ٣سم
  الفئات 

FL 
≥ ٥  
≥ ١٠  

FL5-  
FL10- 

  
  : تعنى الرموز الواردة بالجدول اآلتى EN 933-11حيث طبقا للمواصفة األوروبية 

Rc =   الخرسانة ، المنتجات الخرسانية ، المونة ، وحدات البناء الخرسانية.  
Ru =  الركام غير المربوط ، الحجر الطبيعى ، الركام المربوط هيدروليكيا.  
Rb  =  وحدات البناء المصنعة من ) الطوب والبالط ) ( من الطين ، من الطفلة ( وحدات البناء الطينية ،

  .طافية الغير ) المشبعة بالهواء ( سليكات الكالسيوم ، الخرسانة المهواة 
Ra =   المواد البتيومينية  
Rg =  الزجاج  
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  ١٧/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

FL =  حجم الالمادة الطافية فى  
X =  غير  غير حديدية ، الخشب و حديدية متنوعات معادن، ) طين ، تربة ( مواد أخرى متالصقة
  .جبس التكسيةو أ ، البالستيك ، المطاط ، الجبس الالصق ىطافال

  املتطلبات الكيميائية  - ٦

  عام   ١/ ٦
واإلعالن عن كل الخواص فى هذا البند يجب أن تحدد طبقا للتطبيق الخاص   االختباراتجراءالضرورة إل

  )٦( يجب أن تجرى االختبارات المحددة فى بند ، عندما يطلب.ائى أو مصدر الركام أو االستخدام النه
  .لتعيين الخواص الكيميائية المناسبة 

  ):١٩(ملحوظة 
عندما تكون قيمة الخاصية مطلوبة ولكن غير معرفة بحدود محددة فإن القيمة يجب أن تعلن بواسطة الصانع كفئة 

 خبث المتواجد فى محتوى الكبريتات القابل للذوبان فى األحماض ١٣ول س س معلنة على سبيل المثال فى جد
  ) .قيمة معلنة  ( AS ١,٤ ،   نسبة مئوية بالوزن يناظر٪١,٤الفرن العالى المبرد بالھواء الذى يساوى 

  ):٢١(ملحوظة 
     .NRوتستخدم الفئة "غير مطلوب " مكن استخدام مصطلح يعندما يكون ھناك خاصية غير مطلوبة فإنه 

  

  ):٢٢(ملحوظة 
  .إرشادات إختيار الفئات المناسبة لتطبيقات محددة يمكن إيجادھا فى مكان استخدام الركام 

  الكبريتات القابلة للذوبان فى األحماض   ٢/ ٦
محتوى الكبريتات القابلة للذوبان فى األحماض الموجودة فى أنواع الركام المتحدة للمواد عندما يطلب 

 يجب أن يعلن عنه وفقا للفئة EN 1744 -1 والذى تم تعيينه طبقا للمواصفة األوروبية المربوطة هيدروليكيا
   .) ١٣ (وثيقة الصلة المحددة فى جدول

  ) ١٣(جدول 
  فئات القيم العظمى لمحتوى الكبريتات القابلة للذوبان فى األحماض

محتوى الكبريتات القابلة للذوبان   الركام 
  ٪فى األحماض 

  الفئة
 AS 

≥  ٠٫٢  AS0,2 

≥  ٠٫٨  AS0,8  

 AS ةمعلن  ٠٫٨ >
ع الركام األخرى غير خبث الفرن أنوا

  العالى المبرد بالھواء

 ASNR  غير مطلوب 
≥  ١  AS1.0 

  خبث الفرن العالى المبرد بالھواء AS ةمعلن  ١ >

 ASNR  غير مطلوب
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  ١٨/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  الكبريت الكلى   ٣/ ٦
ى الركام الذى تم تعيينه طبقا للمواصفة  يجب أن يعلن عن محتوى الكبريت الكلى فعندما يطلب، 

    .)١٤( وذلك وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدول EN 1744 – 1األوروبية 
  

  ) ١٤(جدول 
   فئات القيم العظمى لمحتوى الكبريت الكلى

  محتوى الكبريت الكلى  الركام 
 ٪  

  الفئة
 S 

≥  ١    S1 

 S معلنة  ١ >
أنواع الركام األخرى غير خبث الفرن 

  ھواءالعالى المبرد بال
  SNR  غير مطلوب 

≥  ٢  S2   
  خبث الفرن العالى المبرد بالھواء S معلنة  ٢ >

  SNR  غير مطلوب 

  :) ٢٣(ملحوظة 
 ) Fe S(من الضرورى اتخاذ احتياطات خاصة إذا كان ھناك احتمال لوجود صورة غير ثابتة من كبريتيد الحديد 

 حد أقصى ٪٠.٤فيجب أن تطبق القيمة . موجود ) عضوية الغير ھذه المادة ( ذا المعدن رف أن ھإذا ع. فى الركام 
    .Sلمحتوى الكبريت الكلى ككبريت 

  الكبريتات القابلة للذوبان فى الماء   ٤/ ٦
يجب أن يعلن عن محتوى الكبريتات القابلة للذوبان فى الماء فى أنواع الركام المعاد تدويره  . عندما يطلب

    وذلك وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدولEN 1744 – 1يينه طبقا للمواصفة األوروبية  تم تعالذي
) ١٥(.  
  

  ) ١٥(جدول 
   فئات القيم العظمى لمحتوى الكبريتات القابلة للذوبان فى الماء فى أنواع الركام 

  المعاد تدويره
  الفئة  محتوى الكبريتات القابلة للذوبان فى الماء

≥  ٠٫٢  SS0.2 

≥  ٠٫٧  SS0.7  

≥  ١٫٣  SS1.3  

 SS NR  غير مطلوب 

  :) ٢٤(ملحوظة 
 ھى أساسا كبريتات EN 1744 – 1الكبريتات القابلة للذوبان فى الماء الذى يتم تعيينھا طبقا للمواصفة األوروبية 

ھدم أعمال  مصادرھا نواتج ))الجبس الالصق ( على سبيل المثال جبس التكسية ) ( كامنة (    نشطة محتملة 
  .الھندسة اإلنشائية والطرق 
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  ١٩/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  المكونات األخرى   ٥/ ٦
  المكونات التى تغير معدل الشك والتصلد للمخاليط المربوطة هيدروليكيا   ١/ ٥/ ٦

يجب تقييم أنواع الركام التى تحتوى على مواد عضوية أو مواد أخرى بالنسب التى تغير معدل الشك أو 
 ومقاومة الضغط طبقا ما يتعلق بالتأثير على زمن التصلد التصلد للمخاليط المربوطة هيدروليكيا وذلك فى

     .EN 1744 – 1للمواصفة األوروبية 
   :إنهايجب أن تكون نسب مثل هذه المواد بحيث 

  . دقيقة ١٢٠ لعينات اختبار المونة بأكثر من زمن التصلد) ال تؤدى إلى زيادة ( ال تزيد : أ 
  . يوم ٢٨ عند ٪٢٠ الضغط لعينات اختبار المونة بأكثر من مقاومة) ال تؤدى إلى نقص ( ال تقلل : ب 

إختبار هيدروكسيد (  EN 1744 – 1يجب أن يتم تعيين وجود المادة العضوية طبقا للمواصفة األوروبية 
 طبقا هافيجب تعيين  fulvo  ووجود احماض حمض الدباليةإذا كانت النتائج تبين وجود ) . الصوديوم 

 أخف من األلوان القياسية فيجب أن تعتبر ىإذا كان لون السائل الطاف .EN 1744 – 1للمواصفة األوروبية 
  .أنواع الركام خالية من المادة العضوية 

  : )٢٥(ملحوظة 
بعض المركبات غير العضوية التى تفسد لون السائل الطافى فى اختبار ھيدروكسيد الصوديوم ال تؤثر عكسيا على 

  .مربوطة ھيدروليكيا الشك أو التصلد للمخاليط ال

  ) :٢٦(ملحوظة 
حدث  اذا fulvo acidأنواع السكر ال تؤثر على لون السائل الطافى فى اختبار ھيدروكسيد الصوديوم أو اختبار 

 EN 1744 – 1 ( فيجب اختبار الركام باستخدام اختبار على عينات من المونة. توقع لوجود سكر أو مواد سكرية 
  . ومقاومة الضغط الموضحة من قبل تصلد زمن ال ، يجب تطبيق متطلبات) 

المكونات التى تؤثر على ثبات الحجم فى خبث الفرن العالى وخبث الصلب ألنواع الركام غير   ٢/ ٥/ ٦
  .المربوطة 

  ثبات الحجم ألنواع خبث الصلب  ١/ ٢/ ٥/ ٦
   EN 1744 – 1تعيين ثبات الحجم لركام خبث الصلب طبقا للمواصفة األوروبية   يتمان  يجب عندما يطلب

 القيمة العظمى المحددة المعلنة لى حجميا إذا كان التمدد ال يزيد عًايجب أن يعتبر ركام خبث الصلب ثابت
لتعيين محتوى أكسيد  .طبقا للتطبيق الخاص أو االستخدام النهائى )  ١٦  (وفقا للفئة المحددة فى جدول

    EN 196-2روبية فى المواصفة األو يجب استخدام االختبار المحدد) MgO(المغنسيوم 
  ) ١٦(جدول 

   ةمربوطالغير   فئات القيم العظمى للتمدد لركام خبث الصلب
  التمدد   نوع خبث الصلب

  حجمنسبة مئوية بال
  الفئة 

V 
≥  ٥    V5 

≥  ٧٫٥  V7.5  

≥  ١٠  V10 

 V معلنة  ١٠ >

  خبث فرن األكسجين القاعدى

) BOF-slag ( خبث فرن القوس ،

  )EAF-slag(الكھربى  

  VNR  غير مطلوب 
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  ٢٠/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  ) :٢٧(ملحوظة 
 ENالذى تم تعيينه طبقا للمواصفة األوروبية  ) MgO(عندما يكون محتوى أكسيد المغنسيوم 

 ساعة ٢٤) اختبار التمدد(  فيجب أن يكون زمن االختبار ٪٥        ال يزيد على أو يساوى 196-2
اختبار ( أن يكون زمن االختبار  فيجب ٪٥، وعندما يكون محتوى أكسيد المغنسيوم أكبر من 

  . ساعة ١٦٨) التمدد 

  ) :٢٨(ملحوظة 
يستخدم محتوى أكسيد المغنسيوم الكلى كمقياس ألكسيد المغنسيوم الحر فى غياب  طريقة 

 فى حالة حدوث تطور. موثوق بھا لتعيين محتوى أكسيد المغنسيوم الحر فى الوقت الحالى 
قيم أكسيد . األنواع بداللة محتوى أكسيد المغنسيوم الحر لطريقة موثوق بھا يتم إعادة تعريف 

  .المغنسيوم المعلنة بواسطة صناع الصلب تكون مقبولة لتحديد زمن اختبار التمدد لخبث الصلب 
 

 سيليكات ثنائى الكالسيوم فى خبث الفرن العالى المبرد بالهواء) تفكك( إنحالل  ٢/ ٢/ ٥/ ٦
 EN  بالهواء طبقا للمواصفة األوروبية  الفرن العالى المبرد اختبار ركام خبث ان يتم  يجب عندما يطلب 

  .سيليكات ثنائى الكالسيوم ) تفكك (  من إنحالل ًياويجب أن يكون خال . 1 – 1744

  الحديد فى خبث الفرن العالى المبرد بالهواء ) تفكك ( إنحالل   ٣/ ٢/ ٥/ ٦
  اء طبقا للمواصفة األوروبية يتم اختبار ركام خبث الفرن العالى المبرد بالهوان يجب عندما يطلب

 EN 1744 – 1 . الحديد ) تفكك (  من إنحالل ًويجب أن يكون خاليا.  

  المكونات القابلة للذوبان فى الماء   ٣/ ٥/ ٦
 طبقا الشطافة  فيجب أن يجرى تحضير ًامطلوبعندما يكون تعيين المكون القابل للذوبان فى الماء 

     EN 1744-3للمواصفة األوروبية 

  الشوائب   ٤/ ٥/ ٦
أى مواد غريبة مثل الخشب والزجاج والبالستيك التى على يجب أال تحتوى أنواع الركام . ندما يطلبع

  . لمنتج االستخدام النهائى ًا سوف تسبب ضرر

  متطلبات الديمومة  - ٧

  عام   ١/ ٧
 االختبار واإلعالن عن كل الخواص فى هذا البند يجب أن تحدد طبقا للتطبيق الخاص أو جراءالضرورة إل
 ) ٧  ( يجب أن تجرى االختبارات المحددة فى بند، عندما يطلب .م النهائى أو مصدر الركام االستخدا

  .لتعيين خواص الديمومة المناسبة 
  : )٢٩(ملحوظة 
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  ٢١/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

عندما تكون قيمة الخاصية مطلوبة ولكن غير معرفة بحدود محددة فإن القيمة يجب أن تعلن بواسطة الصانع كفئة 
 بالنسبة لقيمة كبريتات المغنسيوم فإن النسبة المئوية للفقد بالوزن )٢١  (فى جدولس س معلنة على سبيل المثال 

  ) .قيمة معلنة (     MS ٤٥ تناظر ٤٥التى تساوى 

  ) :٣٠(ملحوظة 
وتستخدم " ال يوجد متطلب " " غير مطلوب " عندما يكون ھناك خاصية غير مطلوبة فإنه يمكن استخدام مصطلح 

    .NRالفئة 

  ) :٣١(ملحوظة 
  .إرشادات اختيار الفئات المناسبة لتطبيقات محددة يمكن إيجادھا فى مكان استخدام الركام 

  للبازلت " سونن براند "   ٢/ ٧
فيجب تعيين الفقد فى الوزن ومقاومة التشظى طبقا للمواصفات " سونن براند " عندما تظهر عالمات 

    .EN 1097-2 , EN 1367-3األوروبية 
  :) ٣٢(ملحوظة 

الصخور الذى يمكن تواجده فى بعض صخور البازلت ويظھر نفسه تحت ھو نوع من إضمحالل " ن براند سون" 
تولد عادة شروخ على ھيئة خطوط شعرية تخرج . رمادية اللون / ويبدأ بظھور بقع بيضاء . تأثير الظروف الجوية 

حالل وكنتيجة لذلك يتم إضم) نية المعدنية الب(  من ھذه البقع وتترابط فيما بينھا مما يقلل من قوة النسيج المعدنى
يمكن أن تحدث ھذه العملية خالل شھور االستخراج وقد تمتد لعدة عقود . حبيبات  صغيرة أو الصخر إلى أجزاء 

فى حاالت إستثنائية يحدث إنحالل سريع يؤدى إلى تكوين شروخ كبيرة وتكسير حبيبات . ًإعتمادا على المصدر 
  .الركام 

وفقا   ) SBLA  أو SBSZ( يتم  اإلعالن عن الفقد فى الوزن ومقاومة الشظى ان إختبار الغليان يجب عند إنتھاء
  .طبقا للتطبيق الخاص أو االستخدام النھائى ) ١٧(للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدول  

  
  ) ١٧(جدول 

  "سونن براند "  فئات القيم العظمى لمقاومة 
  الفئة   ٪  النتيجة   طريقة االختبار 

SB 
    ١  ≤  الفقد فى الوزن بعد الغليان 

زيادة قيمة مقاومة الصدم بعد 

  الغليان 

≥  ٥  SBSZ 

  اختبار الغليان

  و 

  اختبار الصدم 

  أو

  اختبار لوس أنجلوس
زيادة معامل لوس أنجلوس 

  بعد الغليان 

≥  ٨  SBLA 

   ١  >  ى الوزن بعد الغليان الفقد ف

زيادة قيمة مقاومة الصدم بعد 

  الغليان

 SBSZ معلنة  ٥  >

  اختبار الغليان 

  و

  اختبار الصدم 

  أو

  اختبار لوس أنجلوس
زيادة معامل لوس أنجلوس 

  بعد الغليان

  SBLAمعلنة   ٨  >
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  ٢٢/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

 SBNR  غير مطلوب 

  مقاومة التجمد والذوبان   ٣/ ٧

  عام   ١/ ٣/ ٧
  . ب  إرشادات عامة على استخدام الركام فى بيئة معرضة للتجمد والذوبان معطاة فى ملحق

  فحص  مقاومة التجمد والذوبان  إستداللى  لامتصاص الماء كاختبار  ٢/ ٣/ ٧
طبقا للطرق المحددة فى المواصفة استداللى طلب يتم تعيين قيمة امتصاص الماء كاختبار ي ماعند

ويتم .  ملحق ب EN 1097-6أو المواصفة األوروبية )  ٨( أو بند ) ٧  (بند  EN 1097-6األوروبية 
  .نتيجة وطريقة االختبار المستخدمة اإلعالن عن ال

   :) ٣٣ (ملحوظة
يعتمد ) ب( ملحق أو ٨ أو بند ٧بند   EN 1097-6اختيار اختبار امتصاص الماء المحدد فى المواصفة األوروبية 

  على مقاس الركام

 EN بيةيعتبر الركام مقاوم للتجمد والذوبان إذا كان امتصاص الماء الذى تم تعيينه طبقا للمواصفة األورو
  ) .١٨( القيمة المختارة كإحدى الفئات المحددة فى جدول لىيزيد ع  ال٨ أو بند ٧ بند  1097-6

  
  ) ١٨(جدول 

  فئات القيم العظمى المتصاص الماء 
  ٨ أو بند ٧بند    EN 1097-6المواصفة األوروبية 

  امتصاص الماء
  ٪ نسبة مئوية بالوزن 

  الفئة 
  WA24   

≥  ١  WA241  
≥  ٢  WA242  

  :) ٣٤(ملحوظة 
  .غير قابل للتطبيق على خبث الفرن العالى إستداللى اختبار امتصاص الماء كاختبار 

   للتجمد والذوبان إذا كان امتصاص الماء الذى تم تعيينه طبقا للمواصفة األوروبيةًايعتبر الركام مقاوم
 EN 1097-6  ١٩( جدول ٪٠,٥ القصوى على القيمة ال يزيد ) ب( ملحق.(  
  

  ) ١٩(جدول 
   EN 1097-6 فئات القيم العظمى المتصاص الماء المواصفة األوروبية 

  ٨ أو بند ٧بند 
  امتصاص الماء

   نسبة مئوية بالوزن
 ٪  

  الفئة 
Wcm 

≥  ٠٫٥     Wcm0.5 
  Wcm  ةمعلن  ٠٫٥ >
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  ٢٣/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  Wcm NR  غير مطلوب 

  : )٣٣(ملحوظة 
  .يق على خبث الفرن العالى  غير قابل للتطبإستداللىاختبار إمتصاص الماء كاختبار 

  مقاومة التجمد والذوبان   ٣/ ٣/ ٧
 EN نه طبقا للمواصفة األوروبيةييجب أن يعلن عن مقاومة التجمد والذوبان الذى تم تعي. ، عندما يطلب

أو ) ٢٠( وذلك وفقا للفئة وثيقة الصلة المحددة فى جدول EN 1367-2أو المواصفة األوروبية  1367-1
  ) ٢١(جدول 

  ) ٢٠(جدول 
   فئات القيم العظمى لمقاومة التجمد والذوبان

  التجمد والذوبان
  أنسبة مئوية بالوزن 

٪  

  الفئة
F 

≥  ١   F1 

≥ ٢  F2 

≥ ٤  F4 

 F ةمعلن  ٤ >
 F NR  غير مطلوب 

  
 أكثر أو التشبع باألمالح أو األمالح املستخدمة ىف إذابة اجلليد فإنه ميكن أن يكون/ ىف حاالت الطقس شديد الربودة و: أ 

وىف  .EN 1367-1أن جترى االختبارات باستخدام احمللول امللحى أو اليوريا املوصوفني ىف املواصفة األوروبية  من املناسبأو مالئمة 
  .هذه احلالة ال تطبق احلدود املذكورة ىف هذا اجلدول 

  ) ٢١(جدول 
   فئات القيم القصوى لثبات الحجم بعد التعرض لكبريتات المغنسيوم

  كبريتات المغنسيوم قيمة 
  نسبة الفقد بالوزن

 ٪  

  الفئة 
MS 

≥  ١٨  MS18    
≥  ٢٥  MS25    
≥  ٣٥  MS35    
 MSةمعلن  ٣٥ >

 MSNR  غير مطلوب 

  تقييم املطابقة  - ٨
  عام   ١/ ٨
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  ٢٤/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

) ج(ملحق وضبط إنتاج المصنع ) ٨/٢( اختبارات النوع األولية أنظر بند إجراءيجب على الصانع االلتزام ب
   .ومع القيم المعلنة كلما كان مناسبا يتطابق مع هذه المواصفة لضمان أن المنتج

  اختبارات النوع األولية   ٢/ ٨
 اختبارات النوع األولية وثيقة الصلة باالستخدام النهائى المطلوب للتحقق من المطابقة مع إجراءيجب 

  .المتطلبات المحددة 
  :تجرى اختبارات النوع األولية فى الظروف التالية 

  .م مصدر جديد للركام  استخدا: أ 
 التجهيز والتى يمكن أن تؤثر ووجود تغير رئيسى فى طبيعة المواد الخام أو ظروف عملية التصنيع : ب 

  .على خواص الركام 
سوف . يجب أن توثق نتائج االختبارات األولية لتكون كنقطة البداية لضبط إنتاج المصنع لتلك المادة 

نات يحتمل أن ينبعث منها  إشعاعات فوق المستويات المعتادة يشمل ذلك بوجه خاص تعريف أى مكو
المتعارف عليها ، وأى مكونات يحتمل أن ينطلق منها كربونات أروماتية عديدة الحلقات أو مواد أخرى 

إذا كان محتوى أى من هذه المكونات يزيد عن الحدود المنصوص عليها طبقا لالشتراطات الملزمة . خطرة 
  . الركام فإنه يجب اإلعالن عن نتائج االختبارات األولية فى مكان استخدام

  ضبط إنتاج المصنع   ٣/ ٨
يجب على الصانع أن يكون لديه نظام ضبط إنتاج المصنع فى المكان المناسب والذى يتطابق مع 

   .)ج(المتطلبات الواردة فى ملحق  
  .ج الركام ات ضبط الجودة مفعلة أثناء إنتاإجراءيجب أن توضح السجالت لدى الصانع 

   : )٣٤ (ملحوظة
يعتمد شكل نظام ضبط الجودة المطبق ألى ركام على االستخدام المطلوب له وعلى التشريعات المتعلقة بھذا 

  .االستخدام 

  التمييز  - ٩
   :يجب تمييز الركام بالمعلومات التالية   ١/ ٩
 فيجب تحديد كل من ٕ إذا تم وضع الركام فى مخزن واعادة تحميله من هذا المخزن–المصدر والصانع : أ 

  .المصدر والمخزن 
  " )الركام المعاد تدويره "  وللركام المعاد تدويره  EN 932-3المواصفة األوروبية (نوع الركام : ب 
  ) .١٢(للركام المعاد تدويره يتم تصنيف مكونات الركام إلى فئات طبقا لجدول بالنسبة : ج  
  مقاس الركام : د 

  كام معلومات إضافية لتوصيف الر  ٢/ ٩
  .كود لربط التمييز بالتوصيف : أ 

  .أى معلومات إضافية أخرى مطلوبة لتعريف الركام الخاص : ب 
  :) ٣٥(ملحوظة 

  أى استخدام نھائى خاص    تتعلق بيجب على المشترى أن يخبر الصانع عند إصدار أمر التوريد بأى متطلبات خاصة 
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  ٢٥/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  البيانات  - ١٠
  :م  على األقل على المعلومات اآلتية  التسليأو يجب أن تحتوى بطاقة التوريد 

  ) ٨بند(التمييز : أ  
  تاريخ الشحن : ب 
  ) التسليم ( رقم مسلسل لبطاقة التوريد : ج 
  اسم ورقم هذه المواصفة : د   

   )  أ (ملحق
  تقييم المواد الناعمة 

  : اشتراطات اآلتية ير ضارة عندما يطبق أى من األربعغتعتبر المواد الناعمة 
 أى قيمة لى أو ال يزيد ع٪٣ لىحتوى المواد الناعمة فى الركام الصغير أو الركام الشامل ال يزيد عم: أ 

  .أخرى يتم تحديدها طبقا لالشتراطات الملزمة فى مكان استخدام الركام 
 الحد األدنى لى تزيد عEN 933-9عندما يختبر طبقا للمواصفة األوروبية ) SE(القيمة المكافئة للرمل : ب 
  .لمحدد ا

 يعطى قيمة أقل من EN 933-9عندما يجرى طبقا للمواصفة األوروبية ) MB(اختبار أزرق الميثيلين : ج 
  .حد محدد خاص  

البرهان على تساوى األداء مع ركام مطابق معروف أو وجود دليل على استخدام مرضى بدون ظهور : د 
  .مشاكل  

  )  :١/أ(ملحوظة 
مختلفة من الركام اختبار ألنواع شكل عام حتى يوجد دليل إضافى باستخدام طرق ال يمكن  وضع  حدود دقيقة  ب
  .الصغير فى عدة  اماكن مختلفة 

استخدام  ًأو الفئات بناءا على الخبرة المكتسبة فى وضع متطلبات المواد نتيجة/ يجب أن توضع الحدود و
  .محلى مرضى طبقا لالشتراطات الملزمة فى مكان استخدام الركام 

  ) :٢/أ(ملحوظة 
 مم واختبار أزرق الميثيلين على جزء من الركام مقاس  ٠/٢المطابقة للمتطلبات بالنسبة الختبار الرمل المكافئ 

    .٪٩٠ يجب أن يعبر عنه عادة باحتمالية ٠/٢
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  ٢٦/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨  

   )ب(ملحق
  مالحظات على مقاومة التجمد والذوبان للركام

    عام١/ب
على المناخ واالستخدام النهائى ،كام للتلف نتيجة لتأثير التجمد والذوبان بشكل مبدئىتتوقف قابلية الر

 الجليد ، والنوع البتروجرافى وعلى حجم وتوزيع المسام داخل حبيباتة فى إذابةوالمواد الكيماوية المستخدم
  .الركام

   المناخ١/١/ب
وعلى درجات التجمد والذوبان وعلى درجة تشبعتتوقف شدة أى تلف على تكرارية دورات التجمد والذوبان

  .حبيبات الركام بالرطوبة

  االستخدام النهائى  ١/٢/ب
يكون الركام قابل للتلف نتيجة لتأثيرالتجمد والذوبان تحت الظروف البيئية المشبعة جزئيا أو كليا أو حاالت

ام لماء البحر أو لتأثيراألمالحتزيد خطورة التلف بشكل ملحوظ عندما يتعرض الرك. الرطوبة العالية
  .المستخدمة فى إذابة الجليد

   النوع البتروجرافى١/٣/ب
  .على قوة حبيبات الركام وعلى حجم وتوزيع المسام داخل هذه الحبيباتتتوقف مقاومة التجمد والذوبان

    االختبارات٢/ب

  االختبارات الدالة  ٢/١/ب
لة على القابلية للتجمد والذوبان وتشمل الفحص البتروجرافى أو أحدهى االختبارات التى يمكن أن تعطى دال

يمكن أن يعتبر الركام مقاوم للتجمد والذوبان إذا كان مطابقا. االختبارات الفيزيائية الموضحة فى ما بعد
  .لمتطلبات أى من هذه االختبارات

  الفحص البتروجرافى ٢/٢/ب
  طبقا للطريقة المحددة فى المواصفة األوروبيةئهتم إجرايعطى الفحص البتروجرافى للركام الذى ي

EN 932-3أو حبيبات لها نسبة امتصاص/  داللة على وجود حبيبات لها نسبة امتصاص ضعيفة و
  .التجمد والذوبانتأثيرعالية والذى يمكن أن تكون قابلة للتلف بفعل

 هذه الحبيبات يمكن استخدام أحد االختباراتوجود مثلل يكون هناك إحتماليهانعندما يكتشف أو يشك فى
  .لتقييم مقاومة التجمد والذوبان للركام ) ٧/٣/٣ ( الفيزيائية المعطاة فى بند

ة وبعض الصخوردعوامل جوية شديناتج من صخور تعرضت لفعل تأثيرالركام الحساس القابل للتلف
  .سبيل المثال بعض أو كل األنواع اآلتيةالمختلطة  المتجمعة وصخور البريشية يمكن أن تشمل على

الشست أو الشست ميكة الفياليت أو الطباشير أو المرل أو الطفل أو الصوان المسامى أو البازلت المسامى
  .المتحول أو الحبيبات المتماسكة تماسك ضعيف بواسطة المواد الطينية  

  امتصاص الماء  ٢/٣/ب
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  ٢٧/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

نه طبقا يتجمد والذوبان عندما ال يزيد امتصاص الماء للركام والذى تم تعيمقاوم لفعل تأثير الاليعتبر الركام 
من ناحية أخرى هناك . )  ٧/٣/٢  ( المعلنة طبقا لبندعلى القيمة  EN 1097-6      للمواصفة األوروبية

 أنواع عديدة من الركام لها قيم امتصاص عالية ولكنها تعطى مقاومة مرضية للتجمد والذوبان على سبيل
المثال بعض أنواع الحجر الجيرى والحجر الرملى من العصر الجوارسى كثيرا ما يكون لها قيم امتصاص 

خبث الفرن العالى والحجر الجيرى ، والدولوميت والحجر الرملى الحديدى   بينما أنواع٪٤ لىتزيد ع
 ولكن هذه المواد ٪٢ لىالمحتوى على كربون من العصر البرمى كثيرا ما يكون لها قيم امتصاص تزيد ع

  .يمكن أن تظل  لها مقاومة كافية للتجمد والذوبان 
فى بعض أنواع الركام التى تحتوى على نسبة من مصادر الصوان المسامى يكون التفرقة بين ديمومة 

مها بشكل أحسن بواسطة قياسات الكثافة مفضال ذلك على يمرضية وغير مرضية للتجمد والذوبان يمكن تقي
عالوة على ذلك فأنه يجب أن يدرك أنه ال يوجد ترابط بين امتصاص الماء ومقاومة . ء امتصاص الما

مقاومة على التجمد والذوبان لخبث الفرن العالى ونتيجة لذلك يكون استخدام امتصاص الماء كاختبار دال 
  .التجمد والذوبان غير مناسب 

   اختبارات دالة أخرى ٢/٤/ب
 EN 1367-1ة التجمد والذوبان الذى تم تحديده طبقا للمواصفة األوروبية ن مقاومييمكن تطبيق اختبار تعي

لتقييم مقاومة  . EN 1367-2أو اختبار كبريتات المغنسيوم الذى تم تحديده طبقا للمواصفة األوروبية 
  .التجمد والذوبان للركام 

  ار الفئة ي  اخت٣/ب
ة ألداء الركام تحت ظروف مماثلة لالستخدام يمكن اعتبار الركام مقبول عند توفر سجالت إستخدام مرضي

 االختبارات ضروريا فيمكن استخدام إجراءفى حالة عدم توفر سجالت خدمة مرضية واعتبار . المطلوب 
يمكن استخدام . )  ١/ ب (الظروف البيئية واالستخدام النهائى والمناخ فى اختيار الفئة المناسبة من جدول

 لتحديد المستوى المطلوب لمقاومة التجمد والذوبان أو ثبات  ) ٧/٣/٣  (ند ب الفئة المختارة متحدة مع 
  .الحجم بعد التعرض لكبريتات المغنسيوم 

  ) ١/ ب (جدول
  فئات خطورة التجمد والذوبان المتعلقة بالمناخ واالستخدام النهائى

  المناخ
البحر األبيض   الظروف البيئية

  المتوسط
   أمناخ قارى   المحيط األطلسى

 NR NR NR  خالى من الجليد أو ظروف جافة 
   MS25 أو MS25  F2    أو  NR F4  تشبع جزئى 

  MS218 أو MS35  F1  أو  NR    F2  مشبع 

فئة المناخ القارى يمكن أن تطبق أيضا على إيسلندا وأجزاء من الدول األسكندنافية والمناطق الجبلية : أ 
 .التى تعانى ظروف طقس قارس
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  ٢٨/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  )ج(ملحق 
  نظام ضبط انتاج مصنع 

    مقدمة ١/ج
نظام ضبط إنتاج المصنع  ألنواع الركام  لضمان مطابقتها للمتطلبات وثيقة الصلة فى يحدد هذا الملحق 

  .هذه المواصفة 

    التنظيم ٢/ج

  :المسئولية والسلطة  ٢/١/ج
  العملن  أو يفحصون أو يؤدونوالعالقات المتبادلة بين األفراد الذين يديرويجب تحديد المسئولية والسلطة 

  :يؤثر على الجودة متضمنا األفراد الذين يحتاجون حرية وسلطة تنظيمية لعمل اآلتى ) أى عمل ( 
  .لمنع حدوث عدم مطابقة المنتج ) وقائى (  مسبق إجراءاتخاذ : أ 

  . لجودة المنتج حيودالتعرف على  إكتشاف  وتسجيل ومعالجة أى : ب 

  ة لضبط إنتاج المصنع ممثل اإلدار  ٢/٢/ج
 سلطة مناسبة لضمان أن المتطلبات ويجب على الصانع أن يعين لكل مصنع إلنتاج الركام شخص ذ

  .المعطاة فى هذا الملحق يتم تنفيذها والمحافظة عليها 

  مراجعة اإلدارة   ٢/٣/ج
حقيق متطلبات هذا يجب على اإلدارة أن تقوم بفحص ومراجعة نظام ضبط إنتاج المصنع الذى تم إقراره لت

الملحق وذلك على فترات مناسبة وذلك لضمان استمرار مالئمته وفاعليته كما يجب االحتفاظ بسجالت مثل 
  .هذه المراجعات 

  ات ضبط اإلنتاج إجراء ٣/ج

   دليل ضبط اإلنتاج  ٣/١/ج
 يتم بواسطتها ات التىجراءًيجب على الصانع أن ينشئ ويحافظ على دليل ضبط إنتاج المصنع مبينا به اإل

  .تحقيق متطلبات ضبط إنتاج المصنع 

   ضبط الوثائق والبيانات  ٣/٢/ج
يجب أن يشمل ضبط الوثائق والبيانات تلك الوثائق والبيانات التى تكون وثيقة الصلة بمتطلبات هذه 

  .والتى تشمل وثائق الشراء وعمليات اإلنتاج وفحص المواد ، ونظام ضبط إنتاج المصنع المواصفة 
ات جراء المتعلق بإدارة الوثائق والبيانات فى دليل ضبط اإلنتاج والذى يشمل اإلجراءيجب توثيق اإل

ٕوالمسئوليات الخاصة باعتماد واصدار وتوزيع وادارة الوثائق والبيانات الداخلية والخارجية  وتحضير  .ٕ
  .ٕواصدار وتسجيل التغيرات فى الوثائق والبيانات 

  ) أعمال مقاول الباطن (خدمات عقد الباطن   ٣/٣/ج
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  ٢٩/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

فى حالة قيام الصانع بإسناد أى جزء من األعمال لمقاول الباطن يجب على الصانع إنشاء وسائل لضبط 
   عمال المتعاقد عليها من الباطناإلنتاج لذلك ويبقى الصانع مسئول مسئولية كاملة عن أى أجزاء من األ

  ) .التى يتم تنفيذها بواسطة مقاول الباطن ( 
  

   التحقق من  المادة الخام ٣/٤/ج
يجب وجود وثائق توضح بالتفصيل طبيعة المادة الخام ومصدرها وعندما يكون مناسبا خريطة أو أكثر 

تكون مسئولية الصانع ضمان أنه إذا تم التعرف على أى مادة خطرة أال  .توضح المكان وخطة االستخراج 
  .ت سارية المفعول فى مكان استخدام الركام يزيد محتواها عن الحدود الملزمة طبقا لالشتراطا

  ) :١/ج(ملحوظة 
 ليست موجودة عادة فى معظم مصادر الركام EEC/76/769معظم المواد الخطرة المحددة فى التوجيه األوروبى 

 باإلضافة إلى ذلك فإنه فى حالة الركام المعاد تدويره يجب أن يكون ھناك نظام مراقبة موثق. ذات األصل المعدنى 
  .لمراقبة دخول المادة الخام المطلوب إعادة تدويرھا 

  ) :٢/ج(ملحوظة 
  :ات مراقبة دخول المادة الخام المطلوب إعادة تدويرھا يجب أن يتم فيھا التحقق من إجراء

  .طبيعة المادة الخام 
 ) .المادة األصل ( مصدر ومكان المنشأ 
 .المورد ووكيل النقل 

  ) :٣/ج(ملحوظة 
  .لھذا الركامم المعاد تدويره سيكون المخزن الخاص بعمليات اإلنتاج كاف كمصدر بالنسبة للركا

    إدارة اإلنتاج ٤/ج
  :يجب أن يحقق نظام ضبط إنتاج المصنع المتطلبات اآلتية 

  .عريف ومراقبة المواد تأن يكون هناك ) أ(
   :)٤/ج (ملحوظة
   ات للفحص أو لموادإجراءإلنتاج أو ات لصيانة وضبط معدات اإجراءات يمكن أن تشمل جراءھذه اإل

  .االختبار المسحوبة أثناء عمليات اإلنتاج أو تعديل العملية أثناء الطقس السىء ) عينات ( 

ا ال )٣/٤/ج ( إكتشافها ىف بندأوات لتعريف ومراقبة أى مواد خطرة مت التعرف عليها إجراءأن يكون هناك وجود ) ب(  للتأكد أ
  .ىف مكان استخدام الركام ا طبقا لالشرتاطات سارية املفعول وح تزيد عن احلدود املسم

ات للتأكد من  أن املادة املخزنة يتم دخوهلا إىل املخزن بطريقة متحكم فيها وأن أماكن التخزين إجراءأن يكون هناك  وجود ) ج(
ا معرفة    . وحمتويا

وذة من املخزن مل تتلف إىل الدرجة الىت تكون مطابقتها للمتطلبات ات للتأكد من أن املادة املأخإجراءأن يكون هناك  وجود ) د(
  .مشكوك فيها

  مكان  البيع  ما يتعلق باملصدر والنوع وذلك ىف كل أماكن تواجده حىتأن يكون املنتج متعرف عليه في) ـه(
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  ٣٠/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

    الفحص واالختبار ٥/ج
 جراءية واألفراد المدربين إلالضرور) والمعدات ( يجب على الصانع توفير كل التسهيالت واألجهزة 

   .الفحوص واالختبارات المطلوبة

  )المعدات ( األجهزة  ٥/٢/ج
  .الفحص والقياس واالختبار ) معدات (  عن ضبط ومعايرة وصيانة أجهزة ًيجب أن يكون الصانع مسئوال

    .EN 932-5يجب أن تكون دقة وتكرارية المعايرة طبقا للمواصفة األوروبية 
  .ات موثقة جراءطبقا إل) المعدات (  األجهزة يجب استخدام

  .برقم وحيد ) معدة ( يجب أن يعرف كل جهاز 
  .يجب االحتفاظ بسجالت المعايرة 

    االختباراتإجراءتكرارية ومكان الفحص وسحب العينات و  ٥/٣/ج
. ات يجب أن تكون تكرارية سحب العين. يجب أن تصف وثائق ضبط اإلنتاج تكرارية وطبيعة الفحوص 

    .٢/ ، ج١/ للخواص وثيقة الصلة كما هو محدد فى الجداول ج، عندما يطلب االختبارات ٕاجراءو
  ) :٥/ج(ملحوظة 

تحدد فترة اإلنتاج كأسبوع كامل أو شھر كامل أو سنة . اإلنتاج ) فترات ( تتعلق تكراريات االختبار عموما بمدد 
  . كاملة من أيام عمل اإلنتاج 

  ) :٦/ج(ملحوظة 
 تظھر بواسطة ھذه تفاوتاتطلبات ضبط إنتاج المصنع يمكن أن تشمل الفحص البصرى ، فى ھذه الحالة فإن أى مت

   .الفحوص يمكن أن تؤدى إلى زيادة تكراريات االختبار

  ) :٧/ج(ملحوظة 
 حاجة يمكن أن يكون ھناك) المنصوص عليه بھذه المواصفة ( عندما تكون القيمة المقاسة قريبة من الحد المحدد 

  .لزيادة التكرارية 

  ) :٨/ج(ملحوظة
  . تحت ظروف خاصة ٢/ ، ج١/يمكن أن تقل تكراريات االختبار عن تلك المعطاة فى الجداول ج

  :هذه الظروف اخلاصة ميكن أن تكون 
  .بدرجة عالية ) أتوماتيكيا (  معدات إنتاج تعمل آليا -أ

   خرب بوجود ثبات خلواص معينة ملدى طويل -ب
  .ر مطابقة للمواصفات بدرجة عالية  مصاد-ج
  .ملراقبة ورصد عملية اإلنتاج  وجود نظام إدارة جودة يعمل بشكل مستمر وذات قياسات دقيقة-د

 ، ١/ ج (جيب على الصانع إنشاء جدول لتكراريات االختبار مع األخذ ىف االعتبار احلد األدىن من املتطلبات املعطاة ىف اجلداول
  .أسباب نقص تكراريات االختبار ىف وثائق ضبط إنتاج املصنع ) تسجيل ، ذكر ( لى جيب النص ع .)   ٢/ج

   السجالت ٦/ج
يجب تسجيل نتائج ضبط إنتاج المصنع متضمنة أماكن وتواريخ وأوقات سحب العينات والمنتج المختبر مع 

   .سبيل المثال ظروف الطقس أى معلومات أخرى وثيقة الصلة على
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  ٣١/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  ) :٩/ج(ملحوظة 
ًن أن تكون بعض الخواص مشتركة فى عدة منتجات وفى مثل ھذه الحالة يمكن للصانع إعتمادا على خبرته أن يمك

تظھر ھذه الحالة بوضوح عندما يكون المنتج . يجد أنه من الممكن تطبيق نتائج أحد االختبارات على أكثر من منتج 
مقاس الحبيبات أو جودة المظھر فى حالة وجود يجب فحص توزيع . عبارة عن تجميع من مقاسين مختلفين أو أكثر 

  .إحتمال لتغير الخواص الجوھرية 
عندما ال يحقق المنتج الذى تم فحصه أو اختباره القيمة المعلنة أو عند وجود داللة على أنھا سوف ال تتحقق فيجب 

 اختبارات إجراءبيل المثال على س( مالحظة عن الخطوات التى اتخذت لمعالجة ھذه الحالة ) تسجل (       أن تدون 
  ) .أو قياسات جديدة لتصحيح عملية اإلنتاج / و

  .يجب أن تشمل السجالت كل السجالت المطلوبة فى كل بنود ھذا الملحق 
  .يجب االحتفاظ بالسجالت على األقل للمدة القانونية 

  ) :١٠/ج(ملحوظة 
  .سجالت طبقا للتشريعات المطبقة فى مكان اإلنتاج ھى المدة الزمنية المطلوبة لالحتفاظ بال: المدة القانونية 

   ضبط المنتج غير المطابق ٧/ج
 تفتيش أو اختبار تبين منه وجود منتج غير مطابق فيجب أن يتبع ذلك التعامل مع المادة المتأثرة إجراءعند 

  :كاآلتى ) المنتج الغير مطابق ( 
  . إعادة تصنيعة -أ
  .أخر مناسب له ) إستخدام (  تحويله إلى تطبيق -ب
  . رفضه وتمييزه كمنتج غير مطابق -ج

ات التصحيحية عند جراءيجب على الصانع تسجيل كل حاالت عدم المطابقة والبحث عن أسبابها واتخاذ اإل
  .الضرورة لتالفى هذه األسباب 

  :) ١١/ج(ملحوظة 
  :ات التصحيحية ميكن أن تشمل اآلتى جراءاإل
  .تعديالت  ضرورية أو  أى أعمال ضبط إجراء االختبار وإجراءمراجعة  و فحص  حبث سبب عدم املطابقة ويشمل-أ

 حتليل العمليات واألعمال ، وسجالت اجلودة وتقارير اخلدمة وشكاوى العمالء الكتشاف وإزالة األسباب احملتملة لعدم -ب
  .املطابقة 

  .ملواجهةات وقائية ملعاجلة املشاكل إىل مستوى يناظر املخاطر اإجراء إنشاء -ج
  .ات تصحيحية فعالة إجراءات مراقبة لضمان أنه يتم اختاذ وتنفيذ إجراء تطبيق -د
  . التصحيحى جراءات نتيجة لإلجراء تنفيذ وتسجيل أى تغريات ىف اإل-هـ

   المناولة والتخزين وتهيئة مناطق  اإلنتاج ٨/ج
  .ج أثناء المناولة والتخزين يجب على الصانع أن يضع الترتيبات الضرورية للحفاظ على جودة المنت

  : )١٢/ج(ملحوظة 
  :هذه الرتتيبات جيب أن تأخذ ىف االعتبار اآلتى 

  .املنتج ) عدم تلوث (  تلوث -أ
  .احلبيبات ) عدم إنفصال (  إنفصال -ب
  .التخزين ) وأماكن ( معدات املناولة ومساحات ) نظافة(  حسن مظهر -ج

  

Edited with the trial version of 
Foxit Advanced PDF Editor

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



  

                                                                                                            

  ٣٢/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

    النقل والتعبئة ٩/ج

 نظام ضبط إنتاج المصنع المنشأ من قبل الصانع أن يحدد مدى مسئولية الصانع فى يجب على  ٩/١/ج
  مايتعلق بالتخزين والتسليم 

  :) ١٣/ج(ملحوظة 
  .لقة لتقليل تلوثه غفيمكن أن يكون من الضرورى تغطيته أو نقله بوسائل نقل ذات صناديق م) سائب( عند نقل الركام غري معبأ 

   التعبئة  ٩/٢/ج
تعبئة الركام يجب أن تكون الطرق والمواد المستخدمة ال تلوث أو تقلل من رتبة الركام إلى الدرجة فى حالة 

  .التى تحدث تغير فى الخواص بدرجة ملحوظة قبل تفريغ الركام من العبوة 
أى احتياطات ضرورية لتحقيق ذلك أثناء مناولة وتخزين الركام المعبأ يجب أن تدون على العبوة أو الوثائق 

  .المصاحبة 

    تدريب األفراد ١٠/ج
فى نظام ) العاملين ( ات لتدريب كل األفراد المشتملين إجراءيجب على الصانع أن ينشىء ويحافظ على 

  . يجب االحتفاظ بسجالت مناسبة للتدريب . إنتاج المصنع 
  

   )١/ج(جدول 
  الحد األدنى لتكراريات االختبار للخواص العامة

مراجع / ظات مالح  البند  الخاصية   م
  )مرجعيات(

الحد األدنى  طريقة االختبار 
لتكرارية 
  االختبار 

  EN 933-1  ٤/٣  التدرج  ١

  

 

مرة فى 

  األسبوع

  ٢ EN 933-3  شكل الركام الكبير

  

٤/٤  

تطبيق تكرارية االختبار 

على الركام المجروش 

والمكسور  تكرارية 

االختبار للحصى المستدير 

تعتمد على المصدر ويمكن 

  أن تقل

EN 933-4 

  مرة فى الشھر

 مرة فى الشھر  EN 933-5  للحصى الكبير فقط   ٤/٥  نسبة الحبيبات المجروشة   ٣

مرة فى  EN 933-1    ٤/٦  محتوى المواد الناعمة   ٤

  األسبوع

  EN 933-8    ٤/٧  جودة المواد الناعمة   ٥

EN 933-9 

مرة فى 

  األسبوع 

  فى السنة مرة  EN 1097-2    ٥/٢  مقاومة التشظى   ٦

  مرة فى السنة EN 1097-1    ٥/٣  )للفناء( المقاومة للبلى   ٧

تعتمد طريقة االختبار على   ٥/٤  )الكثافة الحبيبية (كثافة الحبيبات   ٨

  المقاس الحبيبى 

EN 1097-6: 

2000  

  مرة فى السنة 
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  ٣٣/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  ٩ أو ٨ أو ٧البنود   للركام ) مقاس الحبيبات ( 

ة االختبار على تعتمد طريق  ٥/٥  إمتصاص الماء   ٩

  المقاس الحبيبى 

  للركام ) مقاس الحبيبات ( 

EN 1097-6: 

2000  

 ٩ أو ٨ أو ٧البنود 

  مرة فى السنة

المكونات التى تغير معدل الشك  ١٠

 للمخاليط المربوطة تصلدوال

  ھيدوليكيا 

   ھيدروكسيد الصوديوم -

  )fulvo( حمض الفولفو -

  )عندما يفشل ھيدروكسيد الصوديوم (

  ختبار القوة  إ-

  المقارن ) المقاومة (

  تصلد زمن ال-

٦/٥/١   EN 1744-1   

  

EN 1744-1   

  

EN 1744-1   

  

 

  مرة فى السنة 

  

  مرة فى السنة 

  

  مرة فى السنة 

  EN 1097-6    ٧/٣  مقاومة التجمد والذوبان  ١١

EN 1097-6  

EN 1097-6  

 

 مرة كل سنتين 

  
مراجع / مالحظات   البند  الخاصية   م

  )مرجعيات(
الحد األدنى  طريقة االختبار 

لتكرارية 
  االختبار 

  على وجه خاص )أ (المواد الخطرة  ١٢
  

  

   إنطالق المعادن الثقيلة-

 ٣/٤/ج

  

  

  ٤/ج

 ، عندما يطلب  )أ(  )أ(

وفى حالة الشك 

  )الخالف( 

  .ما مل حيدد خالف ذلك   ) أ(
  ) ٢/ج(جدول 

  اع الركام الناتج من المصادر الخاصة الحد األدنى لتكراريات االختبار للخواص المناسبة ألنو
مراجع / مالحظات   البند  الخاصية   م

  )مرجعيات(
الحد األدنى  طريقة االختبار 

لتكرارية 
  االختبار 

 مرة فى الشھر  EN 1097-6  الركام المعاد تدويره   ٥/٤  )الكثافة الحبيبية ( كثافة الحبيبات   ١

 مرة فى الشھر  EN 933-11  لمعاد تدويرهالركام ا  ٥/٥  )التوصيف ( إختبار التصنيف   ٢

 مرة فى الشھر EN 1744 -1  الركام المعاد تدويره  ٦/٤ الكبريتات القابلة للذوبان فى الماء   ٣

) الخالف( فى حاالت الشك   ٧/٢  ظاھرة سونن براند للبازلت   ٤

حيث تظھر عالمات 

EN 1367-3  مرتين فى

  السنة 
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  ٣٤/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  لظاھرة سونن براند 

مرتين فى  EN 1744 -1  ركام خبث الصلب فقط  ٦/٥/٢/١   ثبات الحجم  ٥

  السنة 

سليكات ) تفكك ، إنفصال ( تحلل   ٦

  ثنائى الكالسيوم 

فقط خبث الفرن العالى  ٦/٥/٢/٢

  المبرد بالھواء 

EN 1744 -1  مرتين فى

  السنة

مرتين فى  EN 1744 -1   ٦/٥/٢/٣  إنفصال الحديد   ٧

  السنة

  املصطلحات الفنية  - ١١
  Aggregates ........................................................................................................الركام

 unbound .....................................................................................………المربوطة غير 
  hydraulically bound . ................................................................ًالمربوطة ھيدروليكيا

recycled aggregate...……….….………………………………...    الركام المعاد تدويره   
All-in aggregate…………………………………………………………   الركام الشامل
Flakiness index………………………………..….........……………… ح لتفلطمعامل ا   
Shape index………………...……………………………………………معامل الشكل  
Resistance to fragmentation…………………………..………………. مقاومة التشظى 

Resistance to impact…………..……………….………………………. مقاومة الصدم 

  املراجع  - ١٢
  ١٣٢٤٢/٢٠٠٢المواصفات القياسية االوروبية رقم 

EN 13242:2002+A1:2007 
Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil 
engineering work and road construction. 
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  ٣٥/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

  اجلهات الىت اشرتكت فى وضع املواصفة  - ١٣
والتي يضم تشكيلھا  بالطرق والكبارى  والخاصة) ٢٧ /٢( قام بإعداد ھذه المواصفة اللجنة الفنية رقم 

  : الجھات التالية

 يئة المصرية العامة للمواصفات والجودة اله -
  جامعة السويس –كلية هندسة البترول والتعدين  -
  الجامعة االمريكية –كلية الهندسة  -
  مصلحة الكيمياء -
   جامعة القاهرة–كلية الهندسة  -
  جامعة عين شمس –كلية العلوم  -
 جهاز شئون البيئة  -
 مصلحة الرقابة الصناعية  -
  المعامل المركزية –كباري الهيئة العامة للطرق وال -
  المعامل المركزية –شركة المقاولون العرب  -
 شركة الحديد والصلب المصرية  -
 شركة عز الدخيلة -
  شركة السويس للصلب  -
 لمركز القومي لبحوث اإلسكان والبناء ا -
  احمد مكاوي        استشاري طرق   / الدكتور  -
 فلایر عزيز سعد          استشاري بالهيئة  / ك -
  صالح احمد عبد الحليم   استشاري بالهيئة / ك -
 الهيئة الهندسية للقوات المسلحة  -
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  ٣٦/٣٧  

٢٠١٥/ ٧٨٤٨   

اجلودة للمواصفات و العامة املصرية اهليئة  

 ١٩٥٧ لسنة ٢٩ بالقرار الجمھورى رقم ١٩٥٧ عام الھيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى أنشئت - ١
 لسنة ٢ للشئون التوحيد القياسى ونص القانون رقم المعتمدومى الذى نص على اعتبارھا المرجع الق

  .الھيئة بعد اعتمادھا من إال قياسية  تعتبر على أن المواصفة ال ١٩٥٧

 الذى قرر ضم مركز ضبط الجودة إلى ١٩٧٩ لسنة ٣٩٢ القرار الجمھورى رقم صدر ١٩٧٩ عام فى - ٢
 .الھيئة

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

 القياسية للخامات والمنتجات والخامات واألجھزة ونظم اإلدارة والتوثيق المواصفات وإصدار إعداد -
  . وأجھزة القياسصالحية  ومتطلبات األمن والسالمة وفترات الوالمعلومات

 والرقابة وسحب العينات وإصدار شھادات المطابقة للمواصفات المعتمدة واالختبار الفنى التفتيش -
  . ألجھزة القياسالمعايرةوشھادات 

 للمنتجات الصناعية وعالمات وشھادات الجودة والمطابقة المنتجات الجودة بمنح عالمة الترخيص -
  .القياسيةللمواصفات 

 وخدمات التدريب فى مجاالت المواصفات والجودة القياس والمعايرة واالختبار الفنية المشورة تقديم -
  . األطراف المعنيةلجميعوالمعلومات 

  . واالختبار والمعايرةوالجودة مصر فى أنشطة المنظمات الدولية واإلقليمية العامة فى مجاالت المواصفات تمثيل - 
 أن حيثية العوائق الفنية على التجارة لمنظمة التجارة العالمية  متطلبات واشتراطات اتفاقبتنفيذ الھيئة تقوم

  . وتقييم المطابقةالمواصفاتالھيئة ھى نقطة االستعالم المصرية لإلمداد بالمعلومات والوثائق فى مجال 

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

  .عدد من األكاديميين والعلميين والخبراء والقانونيين ورجال اإلعالم

ً خالل لجان فنية يربو عددھا على مائة لجنة يشارك فيھا خبراء طبقا من إعداد المواصفات القياسية يتم  - ٥
  . بالھيئةالعاملين ومتخصصون من جميع الجھات المعنية ويقوم باألمانة الفنية لھا أعضاء من الدوليةر للمعايي

 الجھات المعنية والبالد العربية إلبداء من توزيع مشاريع المواصفات على قاعدة عريضة يتم  - ٦
ن عامة للمراجعة قبل  ھذه المشاريع على لجنة الصياغة ولجاتعرضًالمالحظات خالل فترة ستين يوما كما 

  .اإلدارةالعرض على مجلس 

 باستخدام عالمات الجودة على السلع والمنتجات المطابقة للمواصفات للمصانع الھيئة نظام الترخيص تتبع  - ٧
 من كبيرةويوجد بالھيئة مجموعة .  حماية المستھلكين وخدمة للصانعين لرفع جودة منتجاتھموذلكالمصرية 

 الھندسية والغذائية ومنتجات والمنتجاتتبار المنتجات الكيمائية ومواد البناء والتشييد المعامل الحديثة الخ
  . الميكانيكية والكھربائية والفيزيائيةوالمعايرةالغزل والنسيج باإلضافة إلى معامل للقياس 

ًدة نجاحا كبيرا لتتلقى شكواھم وتعمل على حلھا وقد القت أعمال الوحالمستھلك بالھيئة وحدة لحماية يتوفر  - ٨ ً.  

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