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ABSTRACT 

The infrastructures are one of the basic elements which reflect nation’s 
development; therefore infrastructures are the main concern for all of the Officials 
responsible for development and maintenance of infrastructures. Preceding from this 
fact the main goal of the researcher is to build a management system, base on site 
investigation for pavement plants in several projects, to study their productivity and 
trying to improve them. 

After the completion of data collection for all plants which were used for road 
pavements, and process these data, several factors were found which affect their 
productivity. 

Based on the above, many suggestions were made, that will rise the productivity of 
these plants such as systematic planning, determine the requirements for the tracks that 
is used, types and number of rollers and finishers, number of compacting, speed of 
finisher, and gang size. All these factors may insure a good execution for the work, and 
also the construction of height production asphalt patching plants, maintenance, 
monitoring, daily tracking, training courses for the staff, provision of spare parts. 

An equation is determined for the optimum number of tracks, and also another 
equation for daily productivity per ton for the finisher is determined. 

Idle time for the finisher is determined, from the collected data, and  from the 
finisher speed which was estimated in the finisher manual, and the asphalt layer 
thickness and density, equals to (18%) in the branches and (22%) in the main roads.  

The researcher is also determined a computer program for calculating the finisher 
productivity depending on the surrounding environments.  

  
 انتاجیة مكائن اكساء الطرقبناء نظام  حاسبي لحساب 

  
  الخالصة   

تعتبر البنى التحتیة من المقومات االساسیة التي تعكس مدى تحضر وتطور االم م ل ذلك فھ ي الش غل 
ر المھم ة للبن ى التحی ة ص لین عن تطویر وانشاء وصیانة البنى التحتی ة وم ن العناوالشاغل لجمیع المسؤ
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الباحث لدراسة المع دات الخاص ة باكس اء الط رق ودراس ة  لذلك سعى, ة یھي الطرق الداخلیة والخارج
اده عل  ى الدراس  ة المیدانی  ة لع  دد م  ن دانتاجیتھ  ا وكیفی  ة تحس  ینھا م  ن خ  الل بن  اء نظ  ام اداري یعتم  د اع  

  , اعداد البحث  تنفذ وقت التي  رقمشاریع الط
االكساء ومعرفة العوام ل عن جمیع المكائن المستخدمة في عملیة موقعیا  عد اكمال جمع المعلوماتب

وت  م ترتی  ب  .الم  ؤثرة عل  ى انتاجیتھ  ا ت  م وض  ع اھ  م النق  اط الم  راد جمعھ  ا والمتعلق  ة بأنتاجی  ة المك  ائن
 دراس ة  بن اءا عل ىو المعلومات في جداول ثابتة لتسھیل عملیة جمعھا مراعین في ذلك الدقة واالختصار

التخط یط  مث ل  رح ات الت ي تزی د م ن انتاجیتھ ا وضع المقتتم  العوامل المؤثرة على المكائن المستخدمة
المب  رمج للمش  روع وتحدی  د االحتیاج   ات الفعلی  ة لع  دد ونوعی  ة الس   یارات المس  تخدمة ونوعی  ة وع   دد 

تحدی  د و  تحدی د س  رعة الفارش  ةو تحدی  د ع دد م  رات الح  دلو الفارش ات وك  ذلك نوعی  ة وع دد الح  ادالت
انش اء معام ل اس فلت حدیث ة وك ذلك  ون ودقی قالكادر المستخدم بحی ث نض من س یر العم ل بش كل مض م

العم ل عل ى زی ادة والمتابع ة المس تمرة للعم ال و  ء الص یانة الدوری ة رااج و  وذات طاقة انتاجی ة عالی ة
العم ل عل ى ت وفیر االدوات االحتیاطی ة و  خبرة المش غلین والعم ال والمش رفین بف تح ال دورات التدریبی ة

واعتم اد و طریق ة لحس اب الع دد االمث ل لس یارات االس فلت وقد تم اقتراح .  الالزمة للمكائن المستخدمة
مع دل ذات العالق ة  بالمعلوم ات معرف ة خ الل  م ن  الطنحساب انتاجی ة الفارش ة خ الل الی وم ب معادلة ل

 حیث كانت ف ي الش وارع الفرعی ة من خالل البحث  ھانسبة التوقفات للفارشة خالل الساعة وقد تم تحدید
س  رعة الفارش  ة وك  ذلك اعتم  ادا عل  ى  % )  22( یس  اوي وف  ي الش  وارع الرئیس  یة  % ) 18( یس  اوي 

ق ام ك ذلك  .كثافة االسفلت بمقیاس الرص ومن  تحدد من دلیل الفارشة ومن معرفة سمك االكساء  التي 
العوام ل  الباحث ببناء نظام اداري یعتمد على استخدام الحاسوب في اس تخراج انتاجی ة الفارش ة وحس ب

  .اعاله المحیطة بھا 
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