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  الحكومة الليبية اإلنتقالية
  وزارة الموصالت والنقل 

  والنقل البريمصلحة الطرق 
  كتيب المواصفات الفنية العامة إلنشاء و رصف الطرق

  
  :مالحظات عامة 
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للمواصالت و النقل و االتصاالت بشعبية اللجنة الشعبية امانة مقصود بها :  المانةا  .1

  . مرزق
   .باالمانة  يعنى بها مكتب المشروعات: اإلدارة   .2
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  .طبقة السطح و هي الطبقة العليا من الرصف المعرضة مباشرة لحركة المرور   .6
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  اب األولالب
  ةأعمال تمهيدي

  )  101(  مادة رقم 
  نظافة الموقع و إزالة األشجار و المخلفات

  
  :نظافة الموقـع  -أ

يجب على المقاول أن يقوم بتطهير الموقع ونظافته فى جميع المسـطحات الالزمـة     
للتشغيل طبقاً للرسومات وذلك بإزالة الحشائش والمخلفات والمواد الضارة ويكون التنظيـف  

سم وإزالة جذورها تحت سطح األرض بعمق ال يقل عن  10لألشجار التى يقل قطرها عن 
خمسين سنتيمتراً ، وعلى المقاول إزالة جميع المخلفات بعيداً إن الموقع ، ولن تكـون لهـذه   

ما لم يذكر خالل ذلك فى قائمـة الكميـات   ( األعمال جميعها أسعار خاصة أو فئات محددة 
يراعى عند تقدير األسعار فى فئات أعمال الحفر والردم جميـع ذلـك   و) وجداول األسعار 

  .حيث أنه محمل عليها 
  :قطع األشجـار  -ب

يجب على المقاول قطع األشجار المتعارضة مع نزع الملكية وحدود الطريق وإزالة   
سم ومأل الحفر الناجمة عن ذلك بالتربة الصـالحة أو   50جذور األشجار بعمق ال يقل عن 

( مال ، مع مراعاة أن المحاسبة لهذا البند بالعقد طبقاً لقطر كل شجرة والقيـاس للقطـر   بالر
  .وطبقاً للوارد بجداول الكميات واألسعار ) على ارتفاع متر ونصف من سطح األرض 

  
  ) 102(  مـادة 

  هدم وإزالة مباني قائمـة
  

 دم أية مبـاني وتشمل جميع ما هو الزم من أدوات ومعدات وآالت وأيدي عاملة له  
ونقلهـا   ثم تحميل االنقاض) من أي نوع كانت ( متعارضه مع االنشاء وتكسيرها وأساساتها 

وتفريغها بعيداً عن الموقع حيث األماكن المتفق عليها ، هذا مع توريد رمال نظيفـة لمـلء   
الحفر الناتجة عن حفر األساسات أو اآلبار الموجودة والمحاسبة بالمتر المسـطح وبغـض   

  .نظر عن االرتفاعات أو السمك أو نوع المباني ال
  

  )  103(  مـادة 
  مأعمال حرث سطح الطريق القدي

  
ويشمل جميع ما هو الزم من وأآلت ومعدات وعمال وذلك لحرث سـطح الطريـق     

القديم بسمك ال يتجاوز ثمانية سنتيمترات وفى األماكن المحددة بالرسومات أو التى يحـددها  
  .نشاء طبقة رصف جديدة إمكان إلذلك المهندس المشرف و

هذا والفئة تشمل ترحيل ناتج الحرث بعيداً عن موقع العمل أو فى أي مكان يـراه المقـاول   
ويوافق عليه المهندس المشرف ، والمحاسبة بالمتر المسطح المزال فعالً من سطح الطريـق  

  .المرصوف القديم وبغض النظر عن سمكه أو مكوناته 
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  )  104( مـادة 
  أعمال حرث وتسوية الطريق القديـم

  
ويشمل جميع ما هو الزم من أدوات وأآلت ومعدات وعمال وذلك لحـرث وإزالـة     

الطريق القديم وبأي سمك كان ولجميع مكوناته ، وبالنسـبة لقطاعـه العرضـي ، وذلـك     
جديد للمسافات المحددة بالرسومات أو التى يحددها المهندس المشرف إلمكان إنشاء تخطيط 

  .للطريق 
هذا والمحاسبة بالمتر المسطح المزال فعالً من الطريق وبجميع مكوناتـه وسـمك     

طبقات رصفه من أساس مساعد وأساس وسطح ، والفئة تشمل جميع ما ورد بعالية ثم تحميل 
وترحيل الناتج وتفريغه بعيداً عن الموقع وفى األماكن التى يراها المقـاول ويوافـق عليهـا    

  .لمشرف المهندس ا
وعلى المقاول مراعاة أن السعر يشمل تمهيد وتسوية السطح النهائي وطبقاً لتعليمات   

  .المهندس المشرف 
  )  105(  مـادة 

  تكسير وإزالة أعمال إنشائية قائمـة
  

وتشمل جميع ما هو الزم لتكسير وتجميع وتحميل األنقـاض للجسـور والمواسـير      
ج بعيداً عن الموقع وفى األماكن التى يحـددها المهنـدس   والعبارات وغيرها ثم نقل هذا النات

المشرف ، والمحاسبة لهذا العمل طبقاً للوارد بجداول الكميات واألسعار ، والفئة تشمل جميع 
تكاليف وإزالة العمل اإلنشائي القائم فعالً بجميع مكوناته سواء خرسانية إسـمنتية عاديـة أو   

  .مسلحة أو مباني أو خالفه 
  

  ) 106( مـادة 
  عمل تحاويل مؤقتة ثم إزالتها

  
وتشمل إنشاء وتمهيد وتسوية وضغط وصيانة طرق مؤقتة لتحويل المرور عليها مع   

وضع عالمات اإلرشاد الالزمة لتحويل المرور على الطريق وذلك عند مواقـع اإلنشـاءات   
يضـمن   هذا فضالً عن تغيير مسار المجرى المائي بمـا " جسور عبارات مواسير"الجديدة 

مـا لـم يـذكر    " سالمة اإلنشاء أثناء التنفيذ وجميع ذلك على نفقة المقاول وحسابه الخاص 
بجداول الكميات واألسعار ويشمل هذا العمل أيضاً إزالة هذه التحاويل المؤقتـة  " خالف ذلك 

  .تماماً والتنظيف مكانها عند نهو العمل اإلنشائي وفتحه للمرور 
  

  الباب الثاني
  ربةأعمال األت

  ) 201( مـادة 
  

  :القطاعات االبتدائية 
بمجرد صدور األمر للمقاول يبدأ المهندس المشرف باالتحاد مع الجهـاز الفنـي    -أ  

  .للمقاول بمراجعة التخطيط والثوابت  والتأكد من مطابقة الرسومات للطبيعة 
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لمواقـع  ومن األفضل أن تكـون فـى ذات ا  ( بعد ذلك يبدأ عمل القطاعات العرضية  -ب

إال إذا احتاجت الطبيعة إلى قطاعات إضافية ، هـذا مـع ضـرورة    ) المحددة بالرسومات 
مراعاة التغييرات فى الطبيعة وعند المنحنيات وضرورة عمل قطاعات عندها سواء كانـت  

  .بالرسومات أو غير ذلك 
كقطاعات عرضية ورسـم   1/100يجرى بعد ذلك رسم هذه المناسيب بقياس  -جـ  
الطولي ثم توقيع المناسب التصميمية فى الحالتين ، ويحتفظ كل منهما بنسـخة مـع   القطاع 

  .إرسال األصل لإلدارة العامة لالعتماد 
بمعرفة اإلدارة العامة وال يجـوز  ) الطولية والعرضية ( تراجع هذه القطاعات  -د  

  .البدء في التشغيل لألتربة إال بعد اعتماد هذه الميزانيات للرسومات 
  

  ) 202( دة مـا
  القطاعات الختامية

  
طبقـة   شبمجرد نهو أعمال األتربة والوصول للمناسيب التصميمية وقبـل فـر   -أ  

األساس المساعد أو األساس تجري عملية القطاعات الختامية طولياً وعرضياً للتأكـد مـن   
  .سالمة المناسيب واالنحدارات 

لنهائيـة لمعرفـة مـدى    بتوقيع المناسيب ا -201-يجرى العمل كما سبق فى  -ب  
المطابقة مع التصميمات ثم تحسب مكعبات األتربة من واقع الفرق بين االبتدائي والختـامي  

  .من هذا الباب  -209-بطريقة متوسط المساحات وكما سيرد ذكره فى المادة 
يتم التوقيع على الرسومات من المهندس المشرف ومهندس المقاول أو ممثله ،  -جـ  

  .نهما بنسخة مع إرسال األصل لإلدارة العامة لمراجعته واعتماده ثم يحتفظ كل م
بعد االعتماد من اإلدارة العامة تعتبر هذه المكعبات هي الفعلية والتى سـتجري   -د  

د قعلى أساسها تطبيق قائمة األسعار والكميات بغض النظر عن الكميات الواردة فى أصل الع
.
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  ت جمعية الطرق األمريكيةجدول تقسيم التربة طبقاً لمواصفا

  
  

المواد الطبيعية الطينية أكثر مـن  
 200مار من مهزة رقم % 35

  المواد الحبيبيـة
 تقسيم عام 200مار من مهزة رقم % 35أقل من 

تقســــيم  1أ  3أ  2أ   4أ   5أ  6أ  7أ 
 المجموعات

  5-7أ
  2-1أ ب-1أ  4-2أ 5-2أ 6-2أ 7-2أ    6-7أ

36 
 أدنى

36 
 أدنى

36 
 ىأدن

36 
 أدنى

أق35
 صى

أق35
 صى

أق35
 صى

أق35
 صى

51 
  أدنى
أق10

 صى

  
50 

  أقصى
25 

 أقصى

أق50
  صى
30 

  أقصى
15 

 أقصى

ــدرج  التــ
المنخلـــي 
والنســـبة 
  المئوية للمار

رقـم   ةزمه
10  
رقـم   ةزمه
40  
رقـم   ةزمه

200 

41 
  أدنى
11 

 أدنى

أق40
  صى
أدن11
 ى

41 
  أددنى

أق10
 صى

أق40
  صى
أق10

 صى

41 
  أدنى
11 

 أدنى

أق40
  صى
أدن11
 ى

أق41
  صى
أق10

 صى

أق40
  صى
أق10

 صى

-  
ــيس  ل

 أقصى 6 لدنا

ــواص  خــ
األجــــزاء 
المارة مـن  

   40مهزة رقم
  حد السيولة
 حد اللدونة

أق20
 صى

أق16
 صى

أق12
 صى

أقص8
ــل  صفر صفر صفـر أقصى 4 ى دليـــ

 المجموعة

رمــل  زلط حبيبي أو طيني ورمل تربة طمنية تربة طينية
  رفيع

ــع  قلـ
أحجار 

زلــط 
 ورمل

ــواع  األنــ
 الخاصـــة 

المميــــزة 
ــوين  لتكــ

 المواد

جيـــــــــــــدة متوسطـة إلى ضعيفــة  ممتازة إلى 

درجـــــة 
صــالحيتها 
كطبقــــة 

 تأسيس
   
  30يساوي أو يقل عن حد السيولة ناقص  5 – 7مجال اللدونة للنوع أ  
  30أكـــبر مــن حد السيولة ناقص  6 – 7مجال اللدونة للنوع أ  
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  ) 203( دة مـا

  تشغيل األتربـة
  

بعد االنتهاء من أعمال الميزانية االبتدائية واعتمادها يقوم المقاول فورا بتطهير  -أ  
 إذا إال األتربةويراعى إنها محملة على فئات "" والمخلفات  واإلنقاصالموقع من الحشائش 

وردم منـاطق   -إن وجدت  -هذا مع نزح المياه ” جاء غير ذلك فى شروط العقد الخاصة 
سم عن أعال منسوب للرشح  20المستنقعات بالمواد المختارة أو الرمال حتى منسوب يزيد 

.  
بعد ذلك أعمال الحفر أو الردم أوكالهما السـتيفاء المناسـيب المقـررة     تبدأ -ب  

قطاع الجسر العرضي مع  الطولي والميول العرضية لكامل االنحداربالرسومات مع مراعاة 
من مصادر ” مطابقة للمواصفات ” أتربة  بإحضاروذلك . تعدال الميول الجانبية استيفاء واس
 أي لالمـاكن  "الحفر ونقله بعيدا عـن الموقـع     إزالةأو " الموافق عليه مسبقاً ” الخارجية 

يزيد سمكها عن عشرين  عملية الفرش على طبقات ال إجراءهذا مع " . المتفق عليها مسبقا 
دمك والوصول القصي كثافة جافة والتأكد من ذلك بتجربـة بروكتـور   سنتيمتر بعد تمام ال

تقل  إالويجب ” التاريخ والموقع ورقم الطبقة والنتيجة " وتسجيل النتائج لكل تجربة  المعدلة
  .من أقصى كثافة جافة % 95نسبة الدمك عن 

  ات الضغط الستيفاء الموصف بإعادةيخطر المقاول بالنتائج المرفوضة ويلتزم  -جـ  
لجميـع   األصليةفيجب حرثها ثم دمك التربة  األصلية األرضعند الردم فوق  -د  

لهذا الردم فوق  اآلتيالسطح الذى سيقام عليه الطريق وذلك بسمك طبقة واحدة مع مراعاة 
  : األصلية األرض
 اليزيـد عـن    كثافة إذا كان عمق الـردم   أقصىمن % 95يكون الدمك بنسبة  -1  

  . الطبيعي األرضوب متر تحت منس 2/1
إلـى   2/1كان عمق الردم مـن   إذاكثافة  أقصىمن % 90يكون الدمك بنسبة  -2  
  . الطبيعي األرضمتر تحت منسوب  1.000

من متـر   اكثر كان عمق الردم إذامن أقصي كثافة % 85يكون الدمك بنسبة  -3  
  . الطبيعي األرضتحت منسوب 

 األنواعمن أحد  والتأسيسأعمال الردم المستخدمة فى  األتربةيكون  أنيجب  -هـ  
  :المرفق بهذا الباب وهى  األتربةلجدول تقسيم  اآلتية

  ) .5-2(، أ ) 4-2(، أ ) 3(، أ ) 1(أ   
  

  ) 204( مادة رقم 
  )ضغطها ( دمك التربة 

  
للمنسوب التصميمى وطبقا للقطاع العرضي وال يتجـاوز   موازية األتربةتفرش  -أ  

تيمترا مع الرش بالمياه والضغط وتسوية السطح طبقـا للميـول   سمك كل طبقة عشرون سن
  .واالنحدارات قبل فرش الطبقة التالية 

الخاصة بذلك ثـم   باألدواتتنعم التربة جيدا ) الضغط ( عملية الدمك  إلجراء -ب  
 مـداحل ( بانتظام ثم تسوي وتدمك باستخدام المعدات التاليـة   األصوليةتضاف كمية المياه 

 مـداحل  -حديدية  ذات ثالثة عجـالت   مداحل -كاوتشية منفوخة   مداحل -نم غحوافر ال
  .وذلك طبقا لنوع التربة ) هزازة 
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واحد قبل تغطيتها بالطبقة التالية من  أسبوعيجوز ترك طبقة التأسيس أكثر من  ال -جـ    
رورة ودون الصيانة المستمرة ، هذا مع ض)  األساسالمساعد أو  األساس( قطاع الرصف 

اختبارات للتأكد من كثافتها ونسبة الرطوبة وكذلك اسـتالم المناسـيب ومطابقتهـا     إجراء
  .للتصميم والقطاع النموذجي العرضي 

)  األسـاس أو ( المسـاعد   األسـاس وعند فرش  األتربةبعد االنتهاء من دمك  -د  
والميـل  مع كل طبقة تالية طبقا للسمك والعـرض   األكتافنجرى عملية استكمال منسوب 

 األصليةوذلك على حساب المقاول وضمن المكعبات . الموضح بالرسومات مع دمكه جيدا 
  .المحسوبة بالعقد 

  
  ) 205( مادة رقم 

  لألتربةاختبارات التشغيل والدمك 
  

يصير مراجعة التشغيل بالطبيعة وذلك بأخذ عينات من التربة الدموكة الختبارها والتأكد من 
وكذلك التأكد مـن   203طبقا لما جاء بالمادة رقم ) الضغط ( لدمك نسبة الرطوبة ودرجة ا

عينـة   ساعة من انتهاء عملية الدمك وبمعدل 24على أن يتم ذلك قبل مرور . سمك الطبقة 
من الطريق من كل طبقة وفى مواقع مختلفة بالنسبة  طوليمتر  250لكل  األقلواحدة على 

  .متر من الحافة  1.5المسافة عن  األقلعلى . لعرض الطريق 
  

  ) 206( مادة رقم 
  أعمال الحفر للتربة العادية

  
عـدا  (التربـة   أنـواع نوع مـن   أيتشمل جميع أعمال الحفر والقطع التى تجري فى  -أ

وعلى المقال مراعاة ذلك والتأكـد مـن   . وذلك للوصول للمناسيب التصميمية ) الصخرية 
  . نوعية التربة عند تقدير أسعاره 

ضمن المكعبات والفئة تشمل تكاليف نقل نـاتج   -القطع  -ميع أعمال الحفر تحتسب ج -ب
مع ضغطها على طبقات وتسويتها ثم نقل الفائض العرضي الحفر للردم به فى ذات القطاع 

  .التى يحددها المهندس المشرف  األماكنمن هذه المكعبات إلى خارج الموقع وفى 
 وذلك بعمـق ال  -الحفر أعمالفور انتهاء  -ة ئية والضغط للترباتجرى التسوية النه -جـ

ل مناسبة ثم يجري ضبط المناسب طوليا وعرضـيا طبقـا   حسم باستخدام مدا 15يقل عن 
  .للقطاع النموذجي والتصميم 

 الحفـر  أعمـال تصادف وجود مسطحات ضعيفة التربة حال االنتهاء مـن   إذا -د  
فيجب على المقاول . مكسرة  أحجار وأتربة زلطية  بإضافةتقويتها  األمرالمقررة واقتضى 

توريد المواد المطلوبة لتحسين خواص هذه المسطحات وفرشـها بالسـمك الـذى يحـدده     
وطبقا لما يرد )  األساس أو( المساعد  األساسالمهندس المشرف وحتى منسوب اسفل طبقة 

  .هذه المواد سيحاسب عليها المقاول  أنذكره فى الشروط الخاصة مع مراعاة 
سبق ذكره وعند البدء فى توريد وفرش طبقـة الرصـف    بعد نهو جميع ما -هـ  

بأتربة يستحضـرها   األكتافيقوم المقاول بتكملة )  األساس أوالمساعد  األساس(    التالية
 أنهابمعرفته وعلى حسابه مع ضغطها وتسويتها وضبط مناسيبها طبقا للرسومات ويراعي 

  .بالعقد  األتربةمحسوبة ضمن مكعبات 
  

  
  ) 207( مادة رقم 
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  الحفر فى التربة الصخرية أعمال
  

بالمعدات الميكانيكية المستعملة  إزالتهايمكن  ونشمل الحفر فى الصخور التى ال -أ  
ولكن يلـزم قطعهـا   ) سكر يبر  -بلدوزر  -جريدر ( فى الحفريات للتربة العادية  أصال

  . حد بالكواسير والمتفجرات والمثاقب وجميع ذلك فى وقت وا
 أصـال الكسر ونسف الصخور فى المناطق الغير محـددة   أعمال أيضاتشمل  -ب  

فى هذه الحالة تحتسب  العاديظهرت أثناء التشغيل وبعد رفع ناتج الحفر  والتيبالرسومات 
المحددة لهذا البند على أن  وباألسعاركميات الصخور طبقا للوارد نصه فى جداول الكميات 

  .ارة العامة للطرق لمطابقة هذه المكعبات مع بند الحفر فى الصخور تقر ذلك لجنة من اإلد
يدا عن الموقع واستعمال الصالح منه فى بعيشمل هذا العمل أيضا نقل ناتج الحفريات  -ج 

  .وذلك بعد موافقة المهندس المشرف " إذا طابق للمواصفات الخاصة بالردم " أعمال الردم 
  

  ) 208( مادة رقم 
  لتشكيل جسر الطريقأعمال الردم 

  
صالحة للردم ، خالية من المواد العضـوية وخاليـة مـن     أتربةوتشمل أعمال توريد  -أ 

قابلة للضغط ، على أن تكون أما ناتج أعمـال الحفـر    -متجانسة  -والمخلفات  األنقاض
بالطريق أو ناتج الحفر من حفر استعارة خارجية موافق عليها مسـبقا بمعرفـة المهنـدس    

  .المشرف 
وتشمل أيضا أعمال نقل وتفريغ وفرش األتربة على طبقات مضغوطة ال يزيد سمكها  -ب 

  .سم بعد تمام الدمك ثم التسوية وضبط المناسب طوليا وعرضيا طبقا للرسومات  20عن 
يلزم تنظيف مواقع الردم بالطريق وكذلك مصادر الـردم مـن    -فى جميع الحاالت  -ج 

الضارة والجذور والفضالت حتى يصـبح   واألعشابحشاش الحفر الخارجية وذلك بنزع ال
  .للردم مقبوال ومطابقا للمواصفات الفنية  األتربةموقع التشغيل على الطريق وكذلك مصدر 

مراعاة أن الفئة تشـمل أعمـال الحفـر والنقـل      -عند تقدير أسعاره  -على المقاول  -د 
العاملـة   واأليديكاليف المعدات والتفريغ والردم على طبقات مضغوطة ونظافة الموقع وت

وإجراء االختبارات والتسوية النهائية وضبط المناسب ومداومة الصيانة حتى فرش الطبقـة  
  .التالية وعموما جميع ما يلزم لنهو العمل 

  
  ) 209( مادة رقم 

  عموما لألتربةالقياس وطريقة الحساب والدفع 
  

المراجعـة  " فرق بين المناسيب االبتدائية عموما من واقع ال األتربةيتم حساب مكعبات  -أ 
المراجعة والمعتمدة قبل بدء فرش " والمناسيب الختامية الفعلية " والمعتمدة قبل بدء التشغيل 

وذلك من واقع القطاعات العرضية مع االسـتعانة بالقطـاع   ” األساس المساعد أو األساس 
  .الطولي

ط تحتسب بكاملها ضـمن بنـد الحفـر    القطاعات العرضية التى تشمل أعمال حفر فق -ب 
  .وطبقا للفئات الواردة بالعقد 

القطاعات العرضية التى تشمل أعمال ردم فقط تحتسب بكاملها ضمن بند الردم وطبقا  -ج 
  .للفئات الواردة بالعقد 

" األكبر قيمـة  " القطاعات العرضية التى تحتوى على حفر وردم يحتسب أحدهما فقط  -د 
مـع الضـغط واسـتيفاء     العرضـي ناتج الحفر للردم به فى ذات القطاع هذا مع استخدام 



  10

المواصفات ثم ترحيل فائض الحفريات أو جلب أتربة من مصادر الخارجية وضغطها على 
  .طبقات الستيفاء مكعبات الردم 

تصادف وجود مسطحات ردم فى قطاعات الحفر فى الصخور فيجرى احتسـاب   إذا -هـ
لبند الردم  وإضافتهار فى الصخر هذا مع احتساب مسطحات الردم الحفر وإضافته لبند الحف

  .وذلك باعتبار أن ناتج الحفر فى الصخر غير صالح للردم به فى ذات القطاع العرضي 
على قطاعات الحفر فى التربة العادية التى تشـمل  " هـ"ينطبق ما جاء بالفقرة  -و  

ه وال يوافق عليه المهندس المشـرف  ردم ولكن ناتج الحفر من الطريق غير صالح للردم ب
لعدم مطابقته للمواصفات وعلى المقاول جلب أتربة من مصادر خارجية تطابق المواصفات 

  .بعيداً عن الموقع " الغير صالحة " هذا مع ترحيل ناتج الحفريات 
يجب على المقاول دراسة الموقع تماماً ومراعاة أن الفئات التى سيقررها فـى   -ز  

" ردم " حفر فى الصخر " حفر عادي " يات وجداول األسعار ألي بند من الثالثة قائمة الكم
أو " سواء بصدد األتربة للردم مـن الخـارج   " تشمل جميع التكاليف بما فيها نظافة الموقع 

القطاع العرضي بالطريق للردم عليه ، هذا مع مراعاة أنه ليسـت هنـاك فئـات خاصـة     
كما تشمل أعمال الضغط على طبقات منتظمة كمـا سـبق   لمسافات النقل من وإلى الطريق 

والتسوية والصيانة وإجراء اإلختبـارات وعمومـاً    واالنحداراتتوضيحه وضبط المناسيب 
  . جميع ما يلزم لنهو أعمال األتربة تماماً 

  
  
  
  
  

  الباب الثالث
  أعمـال الرصف

  ) 301( مـادة 
  طبقة األساس المساعـد

  :وصف العمــل  -1  
بقة األساس المساعد من الحصى المندرج من مخلفـات أو أحجـار نـاتج    تعمل ط  

( تكسير الكسارات بالسمك المحدد بالرسومات وهي تكون مخلوطا بـه المـواد الرابطـة    
بحيث تصبح هذه المواد كلها بعد خلطها جيداً وفرشها على سطح الطريق السابق ) الالزمة 

ـ تا وهرسها جسـما منـدمجا م  وضغطه إليهاالمياه الالزمة  وإضافة إعداده ا مطابقـا  كماس
  .لية والعرضية المبنية بالرسومات المرفقة طوللمواصفات وطبقا لالنحدارات والقطاعات ال

  :المواد  -2  
مخلفـات المحـاجر والمـواد     أوتتكون الماد من حصى صلب غليظ ورفيع  -1

 تكون فى مجموعها مخلوطا متـدرجا  والتيغات راالرابطة الالزمة لملء الف
  .مطابقا لهذا المواصفات 

  
 أيتكون المواد المنقولة من الحاجر متجانسة ونظيفة وخاليـة مـن    أنيجب  -2  
  .مكون من مكوناتها أثناء النقل  أيمواد غريبة مع مراعاة عدم فقد  أوشوائب 
 3يزيـد عـن    أالحجم عن نصف سمك الطبقة وبحيث  أقصىيزيد  أاليجب  -3  

  .موقع العمل  إلىمن ذلك فى الحجر قبل توريدها  األكبر األحجامبوصة مع استبعاد 
الطينيـة   أووخاليا مـن المـواد المتحللـة     ايكون الحصى صلبا متين أنيجب  -4  

  .المتحجرة وال يتأثر من مفعول المياه 
  % .70عن  4يزيد نسبة المار من المهزة رقم  أاليجب  -5  
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  : كاآلتي 10تكون خواص المواد المارة من المهزة رقم  -6  
  :التدرج  -أ
  

  رقم المهزة  ) 10( رقم   ) 40( رقم   ) 200( رقم 
  النسبة المئوية للمار بالوزن  100  70 - 25  35 -صفر 

       
  . 10 -وان يتراوح مجال اللدونة بين صفر  25يجب أال يزيد حد السيولة عن  -ب

  % .7يجب أال يزيد معامل االنكماش الطولي عن  -جـ
 إلـى لعينة مغمورة ومضغوطة % 25تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن يجب أال  -7  

  .كثافة جافة حسب تجربة بركتور المعدلة  أقصى
ـ مح فـي اختبار صالحية المواد لمقاومتها للتحلـل   إجراءعند  -8   ول كبريتـات  ل

  % .15يجب أال يزيد الفاقد عن ) دورات متتابعة  5بعد( كبريتات المعنيسوم  أوالصوديوم 
  : اإلنشاءريقة ط -3  
تورد المواد على سطح الطريق السابق إعداده واستالمه وبعد موافقة المهندس  -1  

  .المشرف 
وتخلط تدريجيا بالمياه وتقلـب   إعدادهتفرش المواد على سطح الطريق السابق  -2  

كثافة بعد الهرس بحيث  أقصى إلىالالزمة للوصل  واآلالتجيدا وتهرس بواسطة المعدات 
  .المعدلة  بروكتورمن تجربة % 95عن ال تقل 

ثم االتجاه إلـى محـور    أوالعند الهرس يجب البدء فى الهرس جانبي الطبقة  -3  
  .الطريق تدريجيا مع مراعاة أن يكون الهرس موازيا للمحور الطولي 

  :اختبار استواء السطح  -4  
محدبـة  يختبر استواء السطح عرضيا باستخدام قدة يحضرها المقاول وتكـون   -1  

  .التصميمي  العرضيحسب القطاع  العلويبشكل السطح 
يختبر استواء السطح طوليا باستخدام قدة طولية يحضرها المقاول وتكون بطول  -2  

ة أن الفرق المسموح بها ظتنطبق على السطح فى موازاة محور الطريق مع مالح أمتار 4
  .لحق بهذا موق الالنطباق القدة الطولية والعرضية كما هو موضح بكشف الفر

  :المساعد  األساسالمحافظة على طبقة  -5  
الطبقة  تتأثرال  أن) المساعد  األساسعمليات فرش وخلط طبقة  أثناء( يجب  -1

 إمكـان فـى  خاصـة  العليا من تربة سطح جسر الطريق مع االعتناء بصفة 
 وكل تلف من هذا النوع ينتج عنه اختالط وإيابهادوران الماكينات فى ذهابها 

  .المساعد يصحح بكل عناية  األساسالطبقات المكونة لجسر الطريق بطبقة 
  

المساعد والهرس بعد فرشـها   األساسيجب على المقاول مداومة صيانة طبقة  -2  
رش المياه والتسوية والهرس والصيانة باسـتمرار مـع    أعمالتستمر  أنودمكها كما يجب 

د تكون مطابقة للمواصفات بمعرفتـه وعلـى   من موا األمرإضافة كميات جديدة إذا لم لزم 
افات الهابطة عن المناسيب التصميمية وذلك تبعا لألصول الفنية سحسابه وخصوصا فى الم

وتعليمات المهندس المشرف ، وبحيث يكون السطح باسـتمرار علـى درجـة االسـتواء     
  .المنصوص عنها فى المواصفات 

  :طريقة القياس والدفع  -6  
المتر المسطح وتشمل الفئة توريد المواد وخلطها بالماء وتقليبها وفرشها ستكون المحاسبة ب

 اآلالت إحضارالصيانة كما يشمل الفئة  أعمالمن فرش وهرس ومداومة  األعمالمع جميع 
والمهمات وتشغيلها وعمل التجارب الالزمة واخذ العينات وتدبير العمال الالزمين ألجـراء  
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هندس المشرف للتحقـق مـن سـالمة التنفيـذ ومطابقتـه      أي عدد من التجارب يطلبها الم
يلزم التمام العمل طبقا للشروط والموصـفات والرسـومات    امللمواصفات وبالجملة جميع 
  .وتعليمات المهندس المشرف 

  
  ) 302( مادة 

  المائيالمكدامى  األساس
  :وصف العمل  - أوال      

ـ     ا بالسـمك المحـدد بالشـروط    تعمل هذه الطبقة من المواد الغليظة حـادة الزواي
 إليهـا وتضـاف   إعدادهاالمساعد بعد  األساسالخصوصية والرسومات تفرش فوق طبقة 

الهرس جسما  أثناءالمياه  وإضافةالمواد الناعمة بحيث تكون هذه المواد بعد فرشها وهرسها 
  .عات الطولية والعرضية احدارات والقطنمندمجا متماسكا ومطابقا للمواصفات واال

  :المواد  - انياث  
متجانسـة   -حادة الزوايـا   -ة نمتي -نظيفة  أحجارتتكون المواد الغليظة من  -1  

المتحللة وخالية مـن المـواد الطينيـة     أوالضعيفة  األحجارالتركيب والصفات خالية من 
بالعوامل الجوية وال تتحلل من مفعول الميـاه وال تفقـد مـن     تتأثرالمتحجرة والضارة وال 

تجربـة لـوس    إجراءعند  التآكلونكون صلبة بحيث ال تزيد نسبة  -النقل  ثناءأخواصها 
  % .50عن  أنجلوس
. بوصة وفى حالة وجود مواد اكبر من هذا  3حجم عن  أقصىيزيد  أاليجب  -2  

  .تكسيرها واستعمالها  إعادة أو أبعادهاالحجم فيجب فصلها بالهز ثم 
 األحجـار بوصة وتكون  8/3هزة سعتها وهى التي تمر من م -المواد الرفيعة  -3  

الغليظة السابق توضيحها وفي حالة عدم توفر المواد الرفيعة  األحجارالرفيعة من نفس نوع 
تتأثر  من االحـوال  يجوز استعمال الرمال النظيفة الخالية من الشوائب والمواد الضارة وال 

عن  40اد المارة من مهزة رقم يزيد حد السيولة للمو أالهذا ويجب الجوية او مفعول المياه 
  ) . 6بين صفر ، ( مجال اللدونة فى حدود  أنكما  25

  :هو التدرج المطلوب للمواد الغليظة ، والرفيعة  واألتي
  

  سعة  النسبة المئوية لما يمر من المواد
  المواد الغليظة  المواد الرفيعة  المهزة

  بوصة 3  100  
  بوصة 2½  100 - 90  
  بوصة 1½  60 - 25  
  بوصة ¾  100 -صفر   
  بوصة⅜    100

  4رقم     100 - 85
  100رقم     25 - 5

   
  -: اإلنشاءطريقة  - ثالثا  
يقوم مهندس المقاول باالتحاد مع المهندس المشرف بعمل ميزانية دقيقة علـى   -1  

سطح جسر الطريق الستالم مكعبات االتربة بمطابقة المناسيب التصميمية طوليا وعرضـيا  
:-  

أية عيوب وتسـويته وهرسـه وضـغطه     وإزالةم المقاول بتجهيز السطح يقو -2  
  .طبقة األساس من المكدام المائي  الستقبالاستعداداً 
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يجب التأكد من كفاءة المحجر وتحديد مواقع التوريد ومدى مطابقته للمواصفات  -3  
.  

بقة د المواد الغليظة الالزمة وتوضع مباشرة على الطريق بكامل عرض الطيورت-4  
ماكينات الفرش الميكانيكيـة بالكميـات    سيارات مجهزه بصناديق توزيع او  وذلك بواسطة

المناسبة التى تعطي السمك المطلوب والموضح بالرسومات والقطاع التصميمي هـذا مـع   
  .ضرورة عدم انفصال المواد عند فرشها 

وي سـمك  من الجهتين بالسمك المضغوط الذى يسا األكتافيلزم تشكيل أتربة  -5  
طبقة األساس وبطول يكفي فرش األحجار لتشغيل يوم على األقل ، هذا وتبدأ عملية الهرس 

هراس الحديدي ذو الثالث عجالت فوق الكتـف  للالعجالت الخلفية  إحدىبأن تكون نصف 
ونصفها اآلخر فوق طبقة األساس ثم يستمر الهرس متجهاً نحو المحور ثم يبدأ الهرس من 

  .نفس الكيفية الجانب اآلخر وب
  .من الجوانب متجهاً للمحور " طن  8-6" تهرس الطبقة هرساً خفيفاً  -أ  
متر مع إصالح أي ارتفاعـات أو   5,000يصحح السطح بواسطة قدة طولها  -ب  

  .الالزمة ثم تهرس  أو إزالة المواد إضافةانخفاضات وذلك بفكها ثم 
أو هزازة ويبدأ الهرس من " طن10" ثقيلة  تبهراسايجرى الهرس بعد ذلك  -جـ  

يقل عن خمسة سنتيمترا من الكتف ، ويتجـه   الجوانب ، بحيث تغطى العجلة الخلفية ما ال
نحو المحور وفى اتجاهه ، وبحيث تغطي العجلة الخلفية فى جميع الخطوات نصف مسارها 

  .فى المشوار السابق 
 تتحرك األحجار تحت حتى يتم ثبات الطبقة وحتى ال وإيابايستمر الهرس ذهاباً  -د  

  .العجالت 
يراعى فى المنحنيات ان يبدأ الهرس من عند المنسوب السـفلي مـن سـطح     –ه         

  .الطريق ويتجه لمنسوب الطريق العالي حتي يصل الي المنحنى الخارجي
بعد ذلك تضاف المواد الناعمة وهي جافة وبشكل منتظم حتى تغطـي سـطح    -6  

بلها المهندس المشرف ، ثم يهرس السطح بـالهراس الهـزاز أو   الطبقة جميعها بطريقة يق
الحديد زنة عشرة طن على الناشف حتى يمكن أن تندفع أكبر كمية من المواد الناعمة فـى  
الفراغات بين األحجار ، هذا ويجب المساعدة على تخلل المواد الناعمـة فـى الفراغـات    

  .كلما تطلب العمل ذلك  المواد الناعمة وبإضافةبواسطة المكانس الخشنة ، 
سـم أو  1يفرش فى المرة الواحدة من المواد الناعمة ما سمكه أكثر من  أالويجب   

  .مما يلزم لملء الفراغات بين األحجار % 50
 "القفل بالمواد الناعمـة والهـرس    إتمامقبل أن يتم قفل فراغات الطبقة أو بعد  -7  

على سـطح الطبقـة بواسـطة رشاشـات      يرش الماء" وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف 
ويهرس السطح بالهراسات الحديد مع إضافة كميات أخرى من المواد الناعمـة   -ميكانيكية 

يزيد عن الحاجة بحيث ال تنفذ إلى طبقات األساس  أالويجب رش المياه بالقدر الكافي على 
  .المساعد والجسر 

  
  :اإلختبارات  - رابعاً

سطح بواسطة قدة يحضرها المقاول على حسابه بطـول  استواء ال اختباريجرى  -أ  
بتفكيـك   إصـالحه سم يجـب   1،-متر ، وإذا ظهر ارتفاع أو انخفاض يزيد عن  5,000

  .السطح واعادة هرسه 
يجرى اختبار السمك بعمل جسات كل مائة متر أو خمسين متراً طوليـاً وإذا   -ب  

فيجب فك السطح وإعادة إنشـائه  سم 1½اتضح أن السمك الفعلي أقل من المقرر بأكثر من 
  . على حساب المقاول 

  .هذا مع إعادة أماكن الجسات جميعها إلى ما كانت عليه بمعرفة المقاول 
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يجب إزالة أي مواد ترابية وطينية تكون قد اختلطت بطبقة المكدام المائي من  -جـ  
  .األكتاف أو خالفه وتوضع مكانها مواد نظيفة مطابقة للمواصفات 

  
  -:المحافظة على طبقة األساس  -ً اخامس

من حيث عدم تأثر الطبقة العليا من تربة سطح " 301"يراعى ما جاء فى المادة رقم   
 إنشـاء وأماكن دوران الماكينات ومداومة رش المياه والهرس حتى بدايـة   -جسم الطريق 
  .الطبقة التالية 

  -:القياس والدفع  - سادساً
متر المسطح المفروش لهذه الطبقة والمستوفى للسمك المقـرر  ال هيستكون الوحدة القياسية 

والفئة تشمل ثمن المواد الغليظة والرفيعة وتكاليف النقـل  . المضغوط والمطابق للتدرجات 
والفرش والهرس والتسوية ورش المياه واصالح العيوب ومطابقـة الرسـومات وتكـاليف    

ن الفئة تشمل تكاليف أخذ العينات سواء الصيانة المستمرة حتى فرش الطبقة التالية ويرعى أ
 إجـراء من المحاجر أو من المواد الموردة على الطريق أو من المضغوط كذلك تكـاليف  

للتحقق من سالمة التنفيذ ومطابقة المواصفات والرسومات  -الالزمة  تواالختباراالتجارب 
.  
  

  رمكر)  302( مـادة 
  يتومين السائلطبقة من المكدام المسقي بالب وإنشاءتوريد 

  
  :وصـف العمـل  -أوالً 

تتكون هذه الطبقة من األحجار المكسرة الغليظة المفروشة فوق سطح التربة السابق   
تها ثم رش هذه الطبقة بالبيتومين السائل الساخن طبقا للمعدل المقرر يودمكها وتسو أعدادها

األحجـار المكسـرة   ذلك تقفيل هذه الطبقة بملء الفراغات السـطحية  بطبقـة مـن     ويلي
  .داً جيالمتوسطة األحجام ودمكها 

  -:المواد  -ً ثانيا
الصلبة النظيفة الخاليـة   لألحجارالمواد الصلبة وتكون ناتج عن تكسير الكسارات  - أ

اختبـار   إجراءمن األتربة والحجار المبططة والمستطيلة وال يزيد الفاقد منها عند 
اخل الموضحة بالجدول التالي مع وجوب وقوع تدرجها د% 40عن  أنجلوسلوس 

:-  
  
  
  

  المهزة وسعتها  النسبة المئوية للمار بالوزن
 باألحجـار  تقفيـل طبقة ال

  المتوسطة
    الغليظة باألحجارطبقة الفرش 
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100  
90 - 100  

40 - 75  
5 - 25  

  10 -صفر 
  5 -صفر 

100  
75 - 95  
60 – 80  
40 - 65  
20 - 40  
10 - 30  

  15 -صفر 
  
  15 -صفر 

  ةبوص 3
½2 "  
2  "  
½1 "  
1  "  
¾  "  
½  "  
8/3  

  4رقم 
  8رقم 
  16رقم 

ويكون متجانسا خاليـا  RC2البيتومين المستعمل هو من النوع السائل السريع التطاير  -ب
من المياه ويطابق مواصفات االشو ويجرى رشه ساخنا طبقا للمعدل المقرر لكل طبقة وكما 

  .سيوضح فيما بعد 
  -:طريقة اإلنشاء  –ً ثالثا
  .يتم تجهيز سطح الطبقة النهائية للتربة المدموكة وذلك بالتسوية والدمك  - أ

-باستعمال الموزعات الميكانيكيـة  –يجرى فرش طبقة األحجار المكسرة الغليظة  -ب
وبحيث يكون الفرش منتظما ومتجانسا وبدون أن يحدث انفصال في أحجام المـواد وال  

سم 10عطى سمكا مضغوطا ال يقل عن سم وحتى ي 12،50يقل السمك قبل الضغط عن 
.  
وبحيـث أن  ) طن  8 -6( يبدأ دمك الطبقة على الناشف باستخدام الهراس الحديد  -ج

يكون الدمك فى االتجاه الطولي مبتدئا من الجوانب وتستمر العملية حتى تثبـت طبقـة   
 مع ضرورة اختبار استواء السـطح أثنـاء  . األحجار تماما تحت الهراس أثناء مروره 

  .الدمك وإصالح أي ارتفاع أو انخفاض بإزالة أو إضافة المواد وإعادة تكرار الدمك 
ويتوقف الدمك عندما يصبح السطح مستويا تماما خاليا من التموجات متجانسا محتويـا  

  .على فراغات قليلة موزعة بانتظام فى السطح تسمح بنفاذ البيتومين خالل الطبقة 
وهو فى درجة  RC2ن السائل الساخن السريع التطاير بعد ذلك يجري رش البيتومي -د

كجـم   5,000وبحيث تعطى معدل رش  -م باستعمال موزعات الضغط الميكانيكية80ْ
م وان تكـون طبقـة    15هذا مع ضرورة مراعاة أال تقل درجة حرارة الجو عن  2م/

ا شابة ويلزم استخدام شريط من الورق السميك وم. األحجار بكامل سمكها جافة تماما 
  .ذلك عند الوصالت لمنع ازدواج طبقة الرش عند هذه اللحامات 

ساعة على رش هذا البيتومين يجرى فـرش األحجـار المكسـرة     24بعد مرور  -ى
وبحيث  -باستعمال الموزعات الميكانيكية –المتوسطة الحجم والواردة بالجدول السابق 

ويتلوها مباشرة )  2م3/90م1(متر مسطح  90تعطى معدل فرش متر مكعب واحد لكل 
الدمك بالهراس الحديد مع ضرورة إضافة مواد فى األماكن التي تحتاج ذلك أثناء الدمك 

.  
+ م75ْبعد تسخينه ألي  RC2يجرى بعد ذلك رش البيتومين السائل السريع التطاير  -و
  . 2/كجم2م باستعمال موزعات الضغط الميكانيكية وبمعدل 5ْ -أو

  -:عالقياس والدف-رابعا
سيكون القياس للمتر المسطح الذى يتم فرشه وضغطه ورشه باليتومين وتقفيله ورشـه  
ثانية والمحاسبة للمتر المسطح تشمل ثمن المـواد الغليظـة والمتوسـطة والبيتـومين     
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بمعدالته المقررة وتكاليف التشغيل والنقل والرش والتسخين والضغط وعموما جميع ما 
  .للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف يلزم التمام هذا العمل طبقا 

  
  )303(مادة رقم 

  الطبقة السطحية من المكدام اإلسفلتي
  -:وصف العمل-أوال

تتكون هذه الطبقة من المكدام المسقي بالبيتومين الصلب وذلك بفرش طبقة من األحجار 
يها بواسطة المكسرة الغليظة فوق سطح األساس السابق إعداده وتسويتها وهرسها ثم سق

رش البيتومين الصلب السابق تسخينه وبالمعدل المقرر ثم ملء الفراغـات السـطحية   
بفرش طبقة من األحجار المكسرة المتوسطة األحجام وهرسها جيدا ثم يصـير إجـراء   
عملية الدهان للسطح بالبيتومين طبقا لهذه المواصفات والقطـاع التصـميمى المرفـق    

  .والرسومات 
  -:المواد-ثانيا

  :المواد الصلبة -1
وتكون أحجار ناتج تكسير الكسارات ويجب أن تكون متجانسة نظيفـة خاليـة مـن          

األتربة ومن األحجار المبططة والمستطيلة وان تكون صالبتها بحيث ال يزيد الفاقـد عنـد   
ويكون تـدرجها واقعـا   %) 40(إجراء اختيار لوس أنجلوس عليها عن أربعين فى المائة 

  :سم5دود اآلتية لكل نوع وذلك باعتبار السمك المطلوب بعد الضغط داخل الح
  
 

  سعة الهمزة أو رقمها   من الهمزةالنسبة المئوية للمار 
  األحجار المكسرة الغليظة   األحجار المكسرة الرفيعة

  
  
  

100  
90- 100  
40- 75  

5- 25   
0- 10  
0- 5  

100  
90- 100    
20  –55  

0- 15  
-  
0- 5  
  

  بوصة 2
  ةبوص 1½
  بوصة 1

  بوصة ¾
½  
  بوصة  ⅜

  4رقم 
  8رقم 
  16رقم 
      

  
  

      
  :اإلسفلت الصلب -2

-85(يصير استعمال اإلسفلت لعملتي السقية والدهان من النوع ذو درجة الغـرز  
للـدهان ويجـب أن يكـون     2م/كجم 1,20للسقية ،  2م/كجم 5و–وبمعدل ) 100

سم ويتفق باقي 100كحد أدنى هو  م25متجانساً خاليا من الماء وقابليته للسحب عند 
وما جاء بخصوصـه فـى دفـاتر    " االشو " مواصفاته مع المواصفات األمريكية 

  .المواصفات القياسية للمؤسسة المصرية العامة للطرق والكباري 
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  -:طريقة اإلنشاء  –ثالثاً 
  :فرش المواد الغليظة  -أ

المـواد المفككـة   يجب تجهيز سطح طبقة األساس جيداً وذلك بتنظيفها مـن   -1
  .والمواد الغريبة وذلك قبل البدء فى أعمال الطبقة السطحية 

يصير بعد ذلك فرش طبقة من األحجار المكسرة الغليظة على السطح السـابق   -2
مع جواز استعمال أيـة   ةتجهيزه وذلك باستعمال الموزعات الميكانيكي

طرق أخرى إذا ذكرت فى الشروط الخصوصية ، مع وجوب فـرش  
ار بين قوالب جانبية أو األكتاف بحيث تكون الجوانـب رأسـية   األحج

 ومستوية 
يراعى أن يكون الفرش منتظماً وبدون انفصال فى أحجام المواد وطبقاً للسمك  -3

 .المقرر 
يصير هرس الطبقة على الناشف بالهراس الحديد ذو الثالث عجالت بحيث ال  -4

ضـرورة   يقل وزنه عن عشرة طن وبالنظام السابق شرحه من حيث
 .تغطية العجلة الخلفية لنصف مسارها فى المشوار السابق 

يجب اختبار السطح بواسطة القدة الطولية والعرضية مع إصالح أي ارتفاعات  -5
 .سم وإعادة الهرس  0,5أو انخفاضات تزيد عن 

تعتبر عملية الهرس منهية عندما تثبت طبقة األحجار تماماً تحت تأثير مـرور   -6
طح مستوياً خالياً من التموجات وتكون الفراغـات  الهراس ويكون الس

 .قليلة موزعة بانتظام بالسطح مما يسمح بنفاذ اإلسفلت إلى الطبقة 
  :السقية باإلسفلت  -ب

بعد تسـخينه إلـى درجـة الحـرارة     " بعد ذلك يصير رش اإلسفلت الصلب  -1
وذلك باستعمال موزعات الضغط الميكانيكية ويجب أن تكون طبقة " المقررة 

األحجار المكسرة جافة تماماً بكامل سمك الطبقة واال تقل درجة حرارة الجو 
  .م 15عن 

يجب عمل معايرة دقيقة لموزعات الضغط الميكانيكية قبل البدء فـى العمـل    -2
 ) . 2م/كجم 5،-( بمعرفة المهندس المشرف لضبط معدل التوزيع 

ضية بـين المسـافات   هذا مع مراعاة منع ازدواج طبقة السقية فى اللحامات العر
  .المتتالية

  :فرش المواد المتوسطـة  -جـ
بعد عملية سقيه األحجار المكسرة الخشنة مباشرة وقبل انخفاض درجة حرارة  -1

اإلسفلت يصير فرش األحجار المكسرة المتوسطة الحجم فوق سطح الطبقـة  
بالمعدل المقرر والذي يسمح بملء جميع الفراغات الموجودة بطبقة المكـدام  

  .سفلتي اإل
يجب أن تكون األحجار المكسرة المتوسطة الحجم مطابقة للتـدرج المـذكور    -2

ما لم يذكر ( وتكون نظيفة وجافة ويجرى فرشها بواسطة الموزع الميكانيكي 
 )خالف ذلك 

طن على األقل مع فرش  10يجرى بعد ذلك هرس الطبقة بهراس حديد زنته  -3
الهرس واستعمال الفرش الزحافة كميات إضافية من هذه األحجار أثناء عملية 

لتساعد على حسن التوزيع واستمرار هذه العملية حتى تمتلئ الفراغات جيـداً  
 .وحتى يصبح  السطح صلباً ومستوياً ومندمجاً 

  
  :الدهــان  –د 

  :وصف العمـل 
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علـى سـطح   ( تبدأ هذه العملية برش طبقة رقيقة من البيتومين الصلب السـاخن    
ثـم تغطـى فـوراً     2م/كجم 1,20بمعدل ) سابق تقفيله وهرسه وتسويته المكدام المسقي ال

وطبقـاً   2م/ كجـم  17وذلك بمعـدل   –ناتج تكسير الكسارات  –باألحجار الرفيعة الصلبة 
  :للتدرج التالي 

 سعة المهزة بوصة 8/3 8رقم  50رقم  100رقم  200رقم 
 %نسبة المار  100 100-80 85-40 50-صفر 10-صفر

  
تكون المواد نظيفة خالية من المواد الطينية المتحجرة أو أي مواد غريبـة   على أن  

  % .40وال تزيد نسبة الفاقد طبقاً لتجربة لوس أنجلوس عن 
  . 100-85أما البيتومين فهو من النوع الصلب ذو درجة الغرز   

  
  :طريقة اإلنشـاء للدهان  -2

جيداً مع إزالة المواد المفككة يتم تنظيف طبقة المكدام اإلسفلتي الجاهزة تنظيفاً  -1
  .وذلك باستعمال الفرش الميكانيكية 

يصير بعد ذلك رش البيتومين  بالمعدل المذكور بعد تسخينه لدرجة الحـرارة   -2
المقررة مع ضرورة مراعاة أن يكون السطح جافاً تمامـاً واال تقـل درجـة    

تحت ويجري الرش بموزعات ميكانيكية . م 15حرارة الجو وقت الرش عن 
 .ضغط منتظم يضمن انتظام معدل التوزيع 

عقب الرش مباشرة وقبل أن تنخفض حرارة البيتومين يـتم فـرش المـواد      -3
وطبقاً للمعدل ) بموزعات مبكانيكية تضمن تساوي التوزيع ( الصلبة الرفيعة 

ثم يجري الهرس مباشرة وحتى يصل السـطح إلـى    2م/كجم 17و–المذكور
المطلوب وطبقاً للميول واالنحدارات هذا مع خلـوه  درجة االستواء باالنتظام 

 من المواد المفككة والمتموجات 
  

  :القياس والدفـع  –ً رابعا
يتم القياس بالمتر المسطح بعد النهو والمطابقة للرسومات والمواصفات وذلـك   -1  

ومين المكدام المسـقي بـالبيت  ( للطبقة السطحية النهائية ، والفئة تشمل مكونات هذه الطبقة 
الصلب المغطي بطبقة التقفيل من األحجار المتوسطة وكذلك عملية الدهان شاملة األحجـار  

  . الرفيعة والبيتومين الصلب 
بمعنى أن الفئة تشمل ثمن المواد وتوريدها وتكاليف فرشـها ورشـها بالمعـدالت      

  .المذكــورة 
ع ما يلزم لنهو هذه هذا مع أعمال النظافة والصيانة وتسخين البيتومين وعموماً جمي  

  .الطبقة بالسمك المضغوط المقرر والميول واالنحدارات الموضحة بالرسومات 
يجرى اختبار االستواء بالقدة الطولية والعرضية مع السماح بنصف سـنتيمتر   -2

فقط أما ما زاد عن ذلك أو نقص فيجب فك الطبقة وإعادتها السـتيفاء االسـتواء   
  المطلوب 

ك المضغوط بعمل الجسات للتأكد من السمك المقرر مـع  يجرى اختبار السم  -3
سم فى أماكن متفرقـة وليسـت   2/1 –أو + إمكان االستالم فى حالة وجود 

بصفة مستمرة ، أما إذا وجدت القياسات مختلفة عن ذلك فيجب على المقاول 
فك المسطحات المخالفة واعادة إنشـائها علـى حسـابه وطبقـاً للمعـدالت      

 .رة والمواصفات المقر
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  ) 304( مـادة رقم 
  ) GRANULAR BASE( األساس الحبيبي  

  
  :وصف العمـل  –أوالً 

وتشمل إنشاء طبقة أساس من الحصى الحبيبي المتدرج نـاتج تكسـير الكسـارات      
ومحتوياً على المواد الرفيعة الرابطة لملء الفراغات والتى تكون فى مجموعهـا مخلوطـاً   

د إضافة المياه وتقليبها وفرشها وضغطها السـمك المقـرر   متدرجاً يعطى طبقة متماسكة بع
  .بالرسومات 

  
  :المواد  –ثانياً 

يجب أن تكون من ناتج تكسير الكسارات خالية من المواد المتحللة والطينية المتحجـرة   –أ 
  .وال تتأثر بمفعول المياه 

  :التدرج التالي هو المطلوب  -ب

 ⅜ 4رقم  10رقم  40رقم  200رقم
 بوصة

¾ 
 بوصة

ــو1½ ب
 رقم المهزة بوصة2 صة

5-10 10-25 20-50 30-60 40-70 50-80 70-
100 100 

النسبة المئوية 
 للماربالوزن

ومجال المدونـة   25يجب إال يزيد عن  40حد السيولة للمواد المارة من مهزة رقم  -جـ
  . 6يتراوح من صفر إلي 

 رطبقاً لتجربة بروكتـو " كثافة لعينة مغمورة ومدكوكة ألقصى  انسبة تحمل كاليفورني  -د 
  % .80يجب إال تقل عن "  المـعدلة 

  % .50نسبة الفاقد من تجربة لوس أنجلوس يجب أن تزيد عن   -هـ
وإذا زادت فتجرى تجربة اختبار صالحية % 10نسبة التشرب يجب أن ال تزيد عن   -و 

بعد خمسـة دورات  " وم المواد لمقاومتها للتحلل فى محلول كبريتات الصوديوم أو المغنيسي
  % .15يجب أن يزيد الفاقد عن " متتابعة 

 200يفضل أن يكون التدرج العام منتظماً كما يجب إال يزيد المار فى المهزة رقـم    -ز 
  . 40المار من المهزة رقم   ½عن
  

  :طريقة اإلنشــاء  – ثالثاً
المـواد   يجب أن تكون المواد الموردة مطابقة للتدرج المطلوب ومحتويـة علـى   -1

الرابطة واال فيجب إضافة هذه المواد بالكمية الالزمة بشرط عدم الخـروج عـن   
  .حدود التدرج والمواصفات 

  .والخلط للمواد الرابطة قبل التوريد والفرش  اإلضافةهذا ويجب 
" تفرش المواد المتدرجة المطابقة لمواصفات طبقة األساس على سـطح الطريـق    -2

بحيث تعطي السمك المقرر بعـد  " األساس المساعد فوق طبقات التأسيس أو فوق 
تمام الضغط مع ضرورة مراعاة عدم انفصال المواد بعضها مـن بعـض أثنـاء    

  .التوريد والفرش 
تضاف المياه الالزمة األصولية على دفعات مستمرة مع استمرار التقليب والخلـط   -3

 .حتى يمكن الوصول للنسبة المقررة طبقاً لتجربة بركتور المعدلة 
بالمعدات المناسـبة وطبقـاً إلرشـادات    " الدمك " بعد ذلك تجرى عملية الضغط  -4

% 100المهندس المشرف وتستمر هذه العملية حتى يصل الدمك إلى ما ال يقل عن 
 .من أقصى كثافة جافة 
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بعد ذلك يتم ضغط وتسوية المناسيب طولياً وعرضياً هذا مـع ضـرورة اختبـار     -5
 –أو + والعرضية على أن ال يسمح بفروق أكثر من  استواء السطح بالقدة الطولية

 تسم فى بعض المسافات واال فيجب فك المسطحات التى تزيد فيهـا الفروقـا  1,5
عن ذلك ويصحح بعناية باإلضافة أو الحذف ويعاد ضـغطها وتسـويتها وضـبط    

 .مناسيبها على نفقة المقاول 
  

  :المحافظة على الطبقة وسطحها  –ً رابعا
" أو من األسـاس المسـاعد   " ة على سطح الطبقة العليا من الجسر يجب المحافظ -1

وخاصة فى أماكن دوران الماكينات والمعدات وخالل فترة الفرش والخلط والتقليب 
  .وذلك بفعل المياه المضافة أو بفعل اآلالت 

 –يصرح بفتح الطريق للمرور على طبقة األساس مدة أسـبوعين علـى األكثـر     -2
واستمرار الرش بالمياه والتسوية والهرس وذلك حتى   -نة ضرورة مداومة الصيا

 .موعد رش طبقة التشريب 
يجب على المقاول إصالحه  –كل تلف أو هبوط أو تفكك أو تطاير للمواد الرابطة  -3

مع الضغط والتسوية والمحافظة علـى درجـة التماسـك     –وعلى حسابه  –فوراًُ 
خصماً من حساب المقاول دون اعتراض واالستواء وإال فتقوم اإلدارة العامة بذلك 

 .منه 
  

  :القياس والدفـع  – خامساً
يجرى القياس بالمتر المسطح الذى تم فرشه طبقاً للسمك المضغوط المقرر والذي  -1

  .تمت عليه اختبارات الدمك و جسات االختبار 
تجرى المحاسبة طبقاً للفئة الواردة بجداول األسعار والكميات بالمتر المسطح مـع   -2

ثمن المواد الكاملة التدرج والمطابقة للمواصـفات مـع    –راعاة أن الفئة تشمل م
تكاليف النقل والفرش والخلط والمياه والتقليب والضغط والتسوية وإعادة التصحيح 
والصيانة وإجراء اإلختبارات وأخذ العينات وكل ما هو الزم من معـدات واآلت  

لوبة وبالسمك المضغوط المقرر حسب وأيدي عاملة إلتمام العمل بالمواصفات المط
  .الرسومات وتعليمات المهندس المشرف 

  
  ) 305( مـادة رقم 

  ) PRIME COAT( طبقة التشريب  
  :وصف العمـل  -1

تم رشه ) M.C.O( يشمل هذا العمل توريد وتسخين بيتومين سائل متوسط التطاير   
قررة بالمواصفات الخاصـة  باستعمال موزعات ميكانيكية تحت ضغط منتظم بالمعدالت الم

  " .ما لم يذكر خالف ذلك "  2م/كجم 1,2وعموماً بمعدل 
  :المـواد  -2
( يكون البيتومين المستعمل من النوع المتوسـط التـطاير والمطابق للمواصفات      

  ) . AASHO) (أشتو 
  
  :طريقة التشغيل  -3

ومطابقـة  ) المساعد واألساس ( قبل البدء فى الرش يجب استالم طبقة األساس  -أ 
  .المناسيب المقررة والميول واالنحدارات والعروضات واعتماد ذلك من المهندس المشرف 
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يجب تنظيف السطح جيداً من المواد المفككة واألتربة وذلك باستعمال الفـرش   -ب
الميكانيكية واليدوية وترميم أية حفر أو انخفاضات وإزالة أية تجمعات مع التسـوية  

  النهائية
على أن يكـون  " مئوية  60" يجرى رش البيتومين المذكور بعد تسخينه إلى  -جـ 

  .سطح الطريق جافاً للدرجة التى تسمح بتشرب البيتومين 
وبكامـل العـرض   " تحت ضـغط منـتظم   " ويستعمل للرش الموزعات الميكانيكية 

) ذلك ما لم يذكر خالف (   2م/ كجم  1,2المطلوب رشه وطبقاً للمعدل المقرر وهو 
.  

يجوز استعمال الرشاشات اليدوية للمسـطحات التـى يتعـذر فيهـا اسـتعمال       –د 
  .الموزعات الميكانيكية ، ويترك ذلك لتقدير المهندس المشرف 

  .ساعة على األقل بعد الرش  48يترك الطريق مغلقاً دون المرور عليه لمدة  -هـ
بالرمل كما أن المسطحات المواقع التى ينضج فيها البيتومين على السطح ترش  –ز 

  .التى تكون قد تلفت من جراء المرور يلزم بتنظيفها وإصالحها 
  
  :القياس والدفـع  -4

داخل " القياس بالمتر المسطح طبقاً للمعدالت المقررة والفئة تشمل توريد البيتومين   
فة وتسخينه ورشه بالطريق ميكانيكياً بـالعرض المقـرر هـذا باإلضـا    " براميل أو تنكات 

لتكاليف نظافة السطح وترميمه قبل الرش وكذا صيانته بعد الرش وعموماً جميع ما يلـزم  
  لنهو هذا العمل 

  
  ) 306( مادة رقم 

  ) TACK COAT( طبقة اللصق 
  
  :وصف العمـل  -1

تشمل هذه العملية توريد وتسخين ورش بيتومين سائل ساخن سريع التطاير     
RC2 ما لم يذكر خالف ذلك فـى المواصـفات   " طح بمعدل نصف كيلو جرام للمتر المس

وذلك فوق طبقة الرصف القديم الستقبال طبقة التسوية أو بين طبقات الرصـف  " الخاصة 
  .اإلسفلتي المتعددة 

  :المـواد  -2
البيتومين المستعمل من النوع السائل الساخن سريع التطاير الخـالي مـن المـاء    "     

   .A.A.S.H.O. والمطابق لالشـو 
  :قة التشغيل طري  -3

يجب تنظيف سطح الطريق تماماً من األتربة واألوساخ والمـواد المفككـة وذلـك     –أ 
  .باستعمال الفرش الميكانيكية أو اليدوية 

م ثم رشـه باسـتعمال   5 –أو " + مئوية  75" يجرى تسخين البيتومين إلى درجة -ب
  .المطلوب الموزعات الميكانيكية تحت ضغط منتظم بالمعدل المقرر وبالعرض 

يجب أال تسبق عملية رش الطبقة الالصقة فرش الطبقة اإلسفلتية التالية بأكثر من  -جـ
متر وعموماً ال تزيد المسافة المرشوشـة عـن معـدل    "  30" مائتي متر وال تقل عن 

  .التشغيل اليومي لفرش الطبقة اإلسفلتية 
  

  :القياس والدفـع  -4
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رشة فعال  بالمعدل المقرر و الفئة تشمل ثمـن   تجرى المحاسبة للمتر المسطح الذى تم
البيتومين و نقلة و تسخينه و رشه و تكاليف االالت و المعدات و االيـدى العاملـة و   

  .نظافة السطح قبل الرش و عموما جميع ما يلزم لنهو العمل 
  

  ) 307( مـادة رقم 
  طبقات الرصف من الخرسانة اإلسفلتية الساخنة

  
  :وصف العمل  -1

ل العمل تجهيز وخلط وفرش وهرس طبقة أساس مـن الخرسـانة اإلسـفلتية    يشم  
أو فرش طبقة تسوية فوق طبقة  –الساخنة فوق طبقة األساس المساعد من التربة المختارة 

إسفلتية قديمة أو طبقة رابطة فوق طبقة أساس حبيبي من كسر األحجار أو طبقة سـطحية  
 –بعاد والسمك الموضح بالمواصفات والمخططات فوق الطبقة الربطة أو طبقة التسوية باأل

وتتكون هذه الخلطة من أحجار غليظة ورمل وبودرة وإسفلت إسمنتي صلب يتم اختبارهـا  
  :ومطابقتها للمواصفات حسب ما هو موضح بالفقرات اآلتية 

  :المـواد  -2
    :اعتماد المواد   2-1

سفلتية وتحليلهـا معمليـاً تحـت    يجب أخذ عينات ممثلة للمواد المستعملة فى الخلطات اإل
إشراف المهندس المشرف وال يسمح باستعمال أي مواد إال بعد إجراء اإلختبارات المعملية 
والموافقة الكتابية على استعمالها من قبل المهندس المشرف ويجب إجراء هذه اإلختبـارات  

فة دورية للتأكـد  عند تغيير المحاجر أو المواد وكذلك يجب إجراء التجارب على المواد بص
  .من صالحيتها وتجانسها 

  :طريقة االختبار  2-2
للمواد طبقاً للمواصفات القياسية لالشو والجمعية األمريكية الختبارات  االختباراتيتم إجراء 

  :  المواد على النحو التالي 
  

  مريكيةالجمعية األ                                                                    
  طبقاً لالشتو      الختبارات المواد    "اإلسفلت اإلسمنتي " المواد اإلسفلتية ) أ( 2-2
  

  " 40ت "           أخذ العينـات -  
  " 5د "       " 49ت "           تجربة الغرز -  
  " 2170د "           " 201ت "                     تجربة اللزوجـة -  
  " 92د "      "  48ت  "             تجربة الوميض واالحتراق  -  
  " 1754د "     " 179ت "       تجربة شريحة الفرن الرقيقة  -  
  " 113د "     " 51ت "         تجربة السحب  -  
  "  4د "     " 44ت "         تجربة الذوبان  -  
  " 70د "     " 43ت "         الوزن النوعـي -  
  " 36د "     " 53ت "         نقطة التطرية  -  
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  : كسر األحجار المستعمل فى الخلطات) ب( 2-2

  " 75د "             --            أخذ العينات  -  
                التحليل المنخلي -  
  " 136ج "     " 27ت "       تحليل منخلي جاف لألحجار -  
  .الغليظة والرمل  -  
  " 546د "     " 37ت "       تحليل منخلي للبودرة  -  

  ــ    " 176ت"        المكافى الرملي  -
  "  131ج"    " 96ت"    )اختبار لوس أنجلوس (التآكل  -
  " 88ج"    "     74ت"      التحليل فى محلول كبريات  -

  الصوديوم أو المغنيسيوم 
  " 127ج"    " 85ت"    الوزن النوعي لألحجار الغليظة  -
  " 128ج"    " 84ت"        الوزن النوعي للرمل  -
  

  : الخلطات اإلسفلتية )ج ( 2 -2
  " 1559د"    " 245ت"      مارشال  اختبار -
  " 1188د"      " 66ت"        الكثافة  -
  ـــ                    ـــ               الفراغات  -
  " 2172د"    " 964ت"      استخالص اإلسفلت  -
  " 1856د"    " 170ت"  اختبارات اإلسفلت المستخلص  -
  ـــ            "  101ت"        االنتفاخ  -
  

ر المختبر وأجهزة االختبارات ونسخة من المواصفات القياسية لكل ويجب على المقاول توفي
من االشو والجمعية األمريكية الختبارات المواد وكذلك الفنيين الالزمين إلجراء التجـارب  
تحت إشراف المهندس المشرف وذلك قبل البدء فى هذه األعمال مع االحتفاظ فى الموقـع  

  .مد من المهندس المشرف بسجل كامل بنتائج جميع االختبارات معت
  
  : مواصفات اإلسفلت المستعمل فى الخلطات 2-3

يكون اإلسفلت المستعمل من ناتج التقطير الجزئي للبترول الخام ذو خواص متجانسة وخالي 
مئوية ويكـون ذو   175من المياه وال يجب أن تتصاعد منه أي أبخرة عند تسخينه لدرجة 

ت االتية طبقا لالختبارات القياسية المشار إليها فى ومطابقا للمواصفا 70– 60درجة غرز 
 .أ 2 -2 الفقرة 

 االختبار الموصفات 
  
  
  
  
  

  نسبة مئوية من األصل حد أعلى
 نسبة مئوية من الدرجة األصلية

60 /70  
  سم 100+ 
  سم 32,2+ 
99%  
  

0,8%  
 +54  
 سم 50+ 

  )جرام 100 –ثواني  5 –م 25الغرز  -
  "الدقيقة / سم  5 -م25" ةاالستطال -
-  طبق كليفالند المفتوح ( درجة الوميض م(  
  الذوبان في ترايكلو ايثلين -
  شريحة الفرن الرقيقة -
  .نسبة الفاقد بالتسخين ) أ(
  )جم 200–ثواني  5–م 25( الفرز على المتبقي ) ب(
 ) .دقيقة /سم  5 – 25ْ( االستطالة على المتبقي ) ج(

    
  -: ليظةمواصفات األحجار الغ 2-4 
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ويجب أن تكون  8األحجار الغليظة هي األحجار ناتج الكسارات المحجوزة على المهزة رقم
هذه األحجار ذات أبعاد مناسبة لجميع سطوحها وأن تكون ذات أحرف حادة غير مبططة أو 
مستديرة وسطح خشن الملمس خالي من الشوائب ونظيف وغير محتوي على أيـة كـرات   

بالوزن من األحجار على األقل ذات سطحين أو أكثـر  % 60سبة طفيلية ويجب أن تكون ن
ناتج التكسير الكسارات كما يجب أال تزيد نسبة التآكل طبقا الختبار لوس أنجلـوس عـن   

بالنسبة لجميع الخلطات اإلسفلتية كما يجب أال يقل أي بعد للقطعـة قبـل تكسـيرها    % 40
ة المطلوبة للحصول على التـدرجات  سم ويجب عند تجهيز األحجام المختلف8بالكسارة عن 

المنصوص عليها في هذه المواصفات مراعاة تجهيز كوم منفصل لكـل حجـم مـن هـذه     
  األحجام بموقع محطة الخلط 

  -:مواصفات الرمل   2-5
من الرمل الطبيعـي أو مـن    – 8الرمل المستعمل هو المواد الصلبة المارة من المهزة رقم

تكون الحبيبات نظيفة صلبة خالية من أي مواد ضـارة   ويجب أن –ناتج تكسير الكسارات 
ويجب عند اختيار صـالدتها بتعريضـها لخمسـة     –وغير محتوية على أي كرات طفيلية 

، وفي حالـة   ةبالمائ 15دورات في محلول كبريتات الصوديوم أن ال تزيد نسبة الفاقد عن 
الخلـط علـى أن    خلط نوعين من الرمل يجب تشوين كل نوع في كوم منفصل عن محطة

  .تكون عديمة اللدونة ويتم الخلط بطريقة يعتمدها المهندس 
   Mineral filler -:مواصفات البودرة   2-6

أو الجير المطفي أو األسمنت  –يجب أن تكون البودرة من األحجار الجيرية المطحونة جيداً 
ودرة جافة تمامـا  البورتولندي أو من مخلفات أي أحجار عديمة اللدونة ويجب أن تكون الب

خالية من أي طفل ا ومواد عضوية وأن يطابق تدريجها التدريج األتـي عنـد اختبارهـا    
  .وأن تكون عديمة اللدونة . للمواصفات القياسية المشار إليها 

  

 رقم المهزة نسبة المار للوزن الكلي الجاف

100%  
 30 

  100  %90 ال تقل

  200  %65ال تقل

  
  : يع األحجار بالخلطةالمكافئ الرملي لجم 2-7
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بعد خلط األحجار بالنسب المنصوص عليها فى معادلة الخلط التصميمية يجـب أن    
ال يزيد المكافئ الرملي الذى يتم تعيينه لها طبقاً للمواصفات القياسية المنصـوص عليهـا   

  . 55ر –والسابق اإلشارة إليها عن 
  
  : التدرج المطلوب لطبقات الرصف اإلسفلتي المختلفة -3

يجب قبل البدء فى تشغيل أي خلطات إسفلتية أن يقـوم المقـاول تحـت إشـراف       
المهندس المشرف بعداد معادلة خلط تتفق نسبة الخلط لها مع التدرجات المنصوص عليهـا  

ويجب أن يكون تدرج األحجار لكل معادلة خلط عنـد   –فيما بعد لكل من طبقات الرصف 
رب ما يكون للمنحنى المتوسط بين حدود المواصفات توقيعه على منحنى حدود التدرجات أق

كما أنه ال يسمح بتغيير نسبة المار على إحدى المهزات عند أو بالقرب من الحد األعلى فى 
المواصفات إلى الحد األدنى أو بالقرب منه بالنسبة للمهزة التى تليهـا وال يسـمح بتغييـر    

طات بمحطة الخلط لألحجار واإلسفلت إال النسب الواردة فى معادلة الخلط عند تشغيل الخال
  :فى حدود الفروقات اآلتية 

  
 رقم المهزة أو أكبر 4 8 30 200 اإلسفلت

النسبة المئوية المسموح  %5 –أو+ %4 –أو +  %3–أو+  % 1–أو+  %3 –أو + 
 للفرو قاتبها 

   
  
  
  -: التدرجات المطلوبة لطبقة األساس اإلسفلتية 3-1 
  

 رجرقم التد 1 2 3 4
  غليـظ

 سم 7,5 – 4
  كثيف

 سم7,5 – 5
  غليـظ

 سم 10 – 7,5
  مفتـوح

 سم 10 – 7,5
نوع التدرج سـمك  

 الطبقة المدموكة
 رقم المهزة النسبة المئوية                              المار بالوزن         

-  
100 /  

75  /100  
--  

45  /70  
30  /50  
20  /35  
5  /20  
3   /12 

2   /8 
1  /4  

3 %-6% 

100  
80  /100  

70  /90  
--  

55  /75  
45  /62  
35  /50  
19  /30  
13  /23  
7  /15  

1  /8  
3,5 %-7% 

100  
75  /100  

60  /85  
--  

40  /65  
30  /50  
20  /35  
5  /35  
3  /12 

2  /8  
1  /4  

3 %- 6% 

100  
70  /100  
50  /80  

--  
25  /50  
10  /30  
5  /20  

-  
-  
-  

1  /4  
3 %- 6% 

½1ْ  
1ْ  
¾  
½  
⅜  
  4م رق

  8رقم 
  30رقم 
  50رقم 
  100رقم 
  200رقم 

النسبة المئوية 
لإلسفلت من الوزن 

 الكلي
  
  :التدرجات المطلوبة للطبقة الرابطة اإلسفلتية  3-2
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 رقم التدرج 5 6 7

  كثيف
 سم 6 –سم  4

  غليـظ
 سم 5 – 2,5

  مفتوح
 سم 7,5سم إلى  4

  نوع التدرج
 سمك الطبقة المدموكة

  
 رقم المهـزة ار بالـــــــوزنالنسبة المئوية للمـ

-  
100  

80/100  
-  
60/80  
48/65  
35/50  
19/30  
13/23  
7/15  
1 /8  
3,5 – 7 % 

-  
-  

100  
75/100  
60/85  
30/50  
20/35  
5/20  
3/12  
2/8  
1/4  

3  %-6 % 

-  
100  

70/100  
-  
35/60  
15/35  
5/20  

-  
-  
-  
1/4  

3  %-6 % 

½1ْ  
1ْ  
¾  
½  
⅜  
  4رقم 
  8رقم 
  30رقم 
  50رقم 
  100رقم 
  200 رقم

النسبة المئوية لإلسفلت  
 الوزن الكلي للخلطة

      
  
  :التدرجات المطلوبة لطبقة التسوية من الخرسانة اإلسفلتية   3-3
  

 رقم التدرج 8 9 10
  حجري رفيع

 سم 5 –سم  2,5
  رفيـع

 سم 5 –سم  2,5
  مفتوح

 سم 5 –سم  2,5
  نوع التــــدرج

 سمك الطبقة المدموكة
 رقم المهـــزة  بالــــــوزن النسبة المئويـة المـار

100  
-  

85/100  
-  
65/80  
47/68  
30/55  
20/40  
10/25  
3 /8  

  %8,5إلى % 4,5

100  
85/100  

-  
65/80  
50/65  

-  
25/40  

-  
10/20  
3/10  

  %7,5إلى % 4

100  
75/100  
60/85  
35/55  
20/35  

-  
10/22  
6/16  
4/12  
2/8  

  % 6إلى % 3

¾  
½  
⅜  
  4رقم 
  8رقم 
  16رقم 
  30رقم 
  50رقم 
  100رقم 
  200رقم 

النسبة المئوية لإلسفلت 
  من الوزن الكلي للخلطة

  
  -:التدرجات المطلوبة للطبقة السطحية من الخرسانة اإلسفلتية  3-4
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 رقم التـدرج 11 12 13
  كثيف

 سم6,0 –سم  4,0
  كثيف

 سم 5,0سم إلى  3,0
  مفتوح

 سم 5 –سم  3,0
  نوع التـدرج

 سمك الطبقة المدموكة
 رقم المهـزة ر بالـوزنالنسبة المئوية للمـا

-  
100  

80/100  
-  
60/80  
48/65  
35/50  
19/30  
13/23  
7/15  
4/8  

3,5 %-7%  

-  
-  

100  
80/100  
70/90  
50/70  
35/50  
18/29  
13/23  
8/16  
4/10  
3,5 %-7%  

-  
-  

100  
70/100  
45/75  
20/40  
5/20  

-  
-  
-  
1/4  

3 %-6%  

½1ْ  
1ْ  
¾  
½  
⅜  
  4رقم 
  8رقم 
  30رقم 
  50رقم 
  100رقم 
  200رقم 

نسبة المئوية لإلسفلت  ال
  الوزن الكلي للخلطة

  
هذا ويلتزم المقاول بالتدرج ونسب الخلط التى تحددها الشروط الخاصة للمشروع والتى يتم 

  .اختيارها من بين هذه التدرجات 
  -:المعــدات  -4
  :محطات الخلط   4-1

هـذه   فـي يجب أن تكون محطات الخلط مستوفية جميع االشـتراطات الـواردة     
ويجب أخذ موافقة المهندس على محطة الخلط التى يتم تركيبها بعد التأكد من  –لمواصفات ا

  .استيفائها لجميع هذه االشتراطات وذلك قبل تشغيلها 
  
   -:انتظام الخلطات  -

يجب أن يكون تشغيل محطات الخلط بحيث يعطي خلطـات منظمـة ال تتجـاوز      
بها فى معادلة الخلط والمنصوص عليها فى  الفروق بين نسب الخلط فيها الفروق المسموح

  .من المواصفات  3المادة 
  
  -:معدات تجهيز اإلسفلت  -

يجب تزويد خزانات اإلسفلت بمنظم لدرجات الحرارة يضـمن تسـخينها لدرجـة      
الحرارة المنصوص عليها فى المواصفات ويجب أن يتم التسخين بواسطة البخار أو أنابيب 

اى  طريقة أخرى ال تسمح بمالمسة أي لهب لخزانات اإلسـفلت   زيت أو ملفات كهرباء أو
ويجب التأكد من عدم وجود أي تسرب فى مواسير اإلسفلت وأن تكون ناهية الخلط تحـت  
منسوب سطح اإلسفلت عند التشغيل طالما الضخ كما يجب أن تكون سعة خزان اإلسـفلت  

زان مجهز بالترمومتر يقرأ حتى كافة لتشغيل يوم كامل على األقل ، كما يجب أن يكون الخ
  .بالقرب من جهاز معايرة اإلسفلت  200ْ
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  -:مغذي المجفف باألحجار المتدرجـة  -
يجب أن تكون محطة الخلط مجهزة بمستودعات لألحجار لها فتحات يمكن الـتحكم    

فيها بحيث تعطي التدرجات المطلوبة وكذلك سيور لتنظيم مقدار وحجم انسياب التـدرجات  
  .لفة المخت

  :المجفف  -
يجب أن يكون بمحطة الخلط مجفف أسطواني ينظم باستمرار تقليب وخلط األحجار   

أثناء التسخين والتجفيف وقادر على انسياب األحجار بالكميات ودرجـة الحـرارة ونسـبة    
  .الرطوبة المطلوبة 

  :المهـزات  -
ـ    ي نسـب  يجب أن تكون عملية فصل األحجار بعد التسخين بواسطة مهزات تعط

عن أقصى % 10الخلط المطلوبة لكل حجم من الحجوم وأن تكون سعة المهزات تزيد عن 
سعة للمجفف أو الخالط ويجب أن تكون كفاءه المهزات المختلفة بالنسبة للمواد التى تخزن 

  :فى المستودعات الساخنة لألحجار على النحو التالي 
  

 المستودع رقـم كبر بالوزننسبة المقاسـات األ نسبة المقاسات األقل بالوزن
15%  
20%  
20%  
20% 

10%  
10%  
5 %  

 صفر

  "الرمل "  1
2  
3  
4 

  
هذا مع مراعاة أن هذه الفروق المسموح بها بالنسبة لمستودعات  األحجار الساخنة   

لن يؤثر فى الحدود المسموح بها بالنسبة للتغيرات فـى نسـب الخلـط بمعادلـة الخلـط      
  . )3(المنصوص عليها فى الفقرة 

  
  :مستودعات األحجار الساخنة  -

يجب أن يكون هناك مستودع منفصل لكل جزء من أجزاء منحنى التدرجات كمـا    
هذا كما يجب أن  –يجب أن تكون سعة هذه المدرجات كافية لتغذية مستمرة لمحطة الخلط 

يكون هناك مستودع منفصل للبودرة الجافة على أن يكون هذا المستودع مـزود بوسـيلة   
مة لتزويد البودرة بالنسب المطلوبة تماماً ، هذا باإلضافة أيضاً إلى وجود مخرج فـى  محك

  .كل مستودع للتخلص من الكميات الزائدة من األحجار بالنسبة لكل مستودع 
  -:مجمـع الغبـار 

يجب أن تكون محطة الخلط مجهزة بمجمع للغبار مصمم بحيث يسمح  بـالتخلص    
حسب توجيهات المهنـدس   –ثانيا لسيور نقل األحجار الساخنة منه أو إعادته أو جزء منه 

وفى حالة السماح بإعادة الغبار ثانياً إلـى   –المشرف وبما يتفق ونسب ومتطلبات الخلطات 
سير نقل األحجار الساخنة يجب أن يكون المجمع مزود بمواسير شفط تضمن التحكم فـى  

  .تسرب الغبار حسب الكمية المطلوب استخدامها 
ما يجب مراعاة جميع احتياطات األمن الصناعي بالنسبة للمحطة واألفراد العاملين ك  

  .بها وكذلك الطرق المؤدية إليها 
  
  -:ماكينة فرش الخلطات   4-2

ال يسمح بفرش طبقات الرصف كم الخرسانة اإلسفلتية الساخنة إال بواسطة ماكينة فرش     
وبريمة التوزيـع التـى    –ستقبال الخلطة الخلطات التى يجب  أن تحتوي على مستودع ال

تضمن توزيع الخلطة توزيعاً متساوياً ومتجانساً أمام مندالة الماكينة التى يجـب أن تكـون   



  29

مزودة بوسيلة تسخين إذا دعت الظروف ذلك وتكون هذه الماكينة قادرة على فرش الخلطة 
  .مكوناتها وبالسمك المقرر فى المخططات  فيدون حدوث أي انفصال 

  
  :الهراسـات   4-3
  :الهراسات الحديدية ) أ (  4-3

وعجلتان خلفيتـان  ) عجلة أمامية ( وهي الهراسات الحديدية ذات الثالث عجالت   
طـن   10 – 8طن والهراسات الحديدية المزدوجة المحـور وزن مـن    12-10وزن من 

د الضغط طن ويجب أال يقل جه 18 – 12والهراسات الحديدية ذات ثالث محاور وزن من 
رطل لكل بوصة طولية من االسطوانة ،  350لها على العجالت الخلفية أثناء التشغيل عن 

بالمـاء   عجال تهكما يجب أن يكون أي هرس حديدي مزود بوسيلة لتنظيفه وكذلك ترطيب 
  .لضمان عدم التصاق المواد اإلسفلتية بها 

  
  :الهرس الكاوتش ) ب( 4-3

متر ويجب أن تكون العجالت  1,5وم بهرسه عن يجب أن ال يقل العرض الذى يق  
ذات حجم واحد ملساء أو بزخرفة وتكون جميعها من نوع واحد ويجب أن يكـون توزيـع   
العجالت على مسافات متساوية على طول المحورين ويكون توزيعها بحيث تدوس إحـدى  

. لثـاني  العجالت المركبة على أحد المحاور على الفراغ المتروك بين عجلتـي المحـور ا  
، مـع   2سم/كجم  8,5ويجب أن يتحمل الكاوتش المستعمل أثناء التشغيل ضغوط نفخ حتى 

ضرورة تساوي النفخ فى جميع العجالت وال يزيد فرق ضغط النفخ بين العجـالت عـن   
  . 2سم/كجم   0,35

  
  -:شاحنات نقل الخلطات  – 4-4

اة بصفائح معدنية يجب أن يكون قاع صندوق التحميل لشاحنات نقل الخلطات مغط  
وأن يكون نظيفاً خالياً من أي غبار أو مخلفات محاجر أو أي آثار لمواد بترولية أو حجرية 

 ويجب –ويتم رش صندوق التحميل لهذه الشاحنات بماء الجير أو محلول الصابون يومياً  –
  .عدم وضع أي خلطات بها بعد رشه إال بعد تصريف الزائد من محلول الرش تماماً 

  
  -:السطح والشوك اليدوية  استواءمراجعة  – 4-5

 5يجب على المقاول توفير قدات من الحديد أو الخشب مزودة بميزان مائي بطول   
  .متر وكذلك شوك يدوية وجميع المعدات األخرى الالزمة للفرش والتسوية  3متر وبطول 

  
  -:المراقبة واإلشراف على تشغيل محطة الخلط  -5

ن والقياسات وكذلك خواص المـواد يجـب أن يمكـن المقـاول     للتحقق من األوزا  
المهندس المشرف ومساعديه للتأكد من مطابقة الموازين وأجهزة القيـاس وكـذلك المـواد    
والخلطات للمواصفات ويجب فى جميع األحوال أن يوفر المقاول للمهندس المشرف جميـع  

  :اإلمكانيات التى تسمح له بالتأكد مما يأتي 
  
  -) :الخلطة التصميمية ( دلة الخلط معا – 5-1

يجب أن يقوم المقاول تحت إشراف المهندس بصفة مستمرة باختبـارات التحليـل     
المنخلي لألحجار الساخنة وكذلك للخلطات للتأكد من أن المواد التى يتم خلطها مطابقة مـن  

ى حالـة  ويجب إجراء التعديالت الالزمة فى محطة الخلط ف –حيث النسب لمعادلة الخلط 
حسـب   –عدم مطابقة النسب الفعلية للمواد لمعادلة الخلط ، ويتم تجهيز معادلـة الخلـط   
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وبما يتفق ورقم التدرج الوارد فى المواصـفات  ) 3(التدرجات المنصوص عليها فى الفقرة 
الخاصة بالمشروع وبما يتفق وخواص الخلطات التصميمية لكل طبقة من طبقات الرصـف  

تية والتى يتم على أساسها وضع معادلة الخلط طبقاً للمواصفات اآلتيـة  من الخرسانة اإلسفل
  :بالنسبة ألعمال رصف الطرق 

  
 القيم المطلوبـــــة

 البيان حسب اختبار مارشـال
 حد أدنى حد أعلـى

75  
-  
16  
  
  
5  
8  

  

  
600  
  
8  
3  
3  

  طبقة للمنحني المرافق

ضربات مندالة مارشال لكل وجه من وجوه 
  العينات

  مارشال كجمثبات  -1
 بوصة 0,01االنسياب  -2

 الفراغات الهوائية -3
  الطبقة السطحية وطبقة التسوية -أ

 طبقة األساس والطبقة الرطبة -ب 
 الفراغات الكلية بأحجار الخلطة -ج

  
  
  :وأخذ العينات  االختبارات  5-2

يتم أخذ العينات من أكوام األحجار ومن مغذى المجفف باألحجار الختبارها والتأكد   
كذلك يلتزم المقاول بإجراء التحليل المنخلي لكـل   –صفة دورية من مطابقتها للمواصفات ب

مستودع من مستودعات األحجار الساخنة ومراجعة نسب الخلط مرتين يوميا علـى األقـل   
وفي حالة تبين وجود خالفات بين النتائج يتم إجراء عدد  –تحت أشراف المهندس المشرف 

  .االختبارات يوميا بما يضمن مطابقة هذه النسب للمواصفات أكبر من 
كما يجب على المقاول تمكين المهندس من أخذ عينات من األحجار بعد تسخينها وخلطهـا  
جافة دون اإلسفلت وذلك بتفريغها من الخالطة في شاحنة نظيفة الختبارها كذلك يجب على 

طن مـن الخلطـة    300ى األقل لكل المقاول تحت أشراف المهندس المشرف أخذ عينة عل
  .وإجراء تحليل كامل للمواد ونسب الخلط لها وخواص الخلطة 

  
  : طريقة التنفيذ  -6

   :االشتراطات الخاصة باألحوال الجوية   6-1   
لن يسمح تحت أي ظروف بفرش أي طبقة من طبقـات الخرسـانة اإلسـفلتية أثنـاء          

وفي حالـة   -م 10كون درجة حرارة الجو أقل من األمطار أو الزوابع الرملية أو عندما ت
م أو أعلـى   10فرش أي طبقات من الخرسانة اإلسفلتية عندما تكون درجة حرارة الجـو  

بقليل يجب أن تراعي جميع االحتياطات التي تضمن أن تكـون درجـة حـرارة الطبقـة     
للطبقة التي يتم  م مع استيفاء شروط الدمك والكثافة 135المفروشة قبل الهرس ال تقل عن 

  .                                                                          هرسها 
  : سطح الطبقة التي سيتم تغطيتها بالخرسانة اإلسفلتية   6-2  

يجب قبل البدء في فرش طبقة الخرسانة اإلسفلتية التأكد من أنه قد تم تجهيـز سـطح       
طيتها وأن تكون مناسيبها مطابقة للتصميمات ويجب أن يكون السـطح  الطبقة التي سيتم تغ

نظيفا تماما جافا ليس به أية تموجات وكذلك يجب أن يكون السطح مستو وليس به أية مواد 
ساعة من رشـها   48مفككة كما ال يسمح بفرش أية طبقات على طبقة التشريب قبل مرور 

  .ية الخفيفة للتأكد من تطاير جميع المواد الهيدروكربون
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  : اشتراطات خلط المواد ونقلها إلي ماكينة الفرش   6-3   
م مئوية وال يسمح بأي فروق بالزيادة والنقص عـن   150يتم تسخين اإلسفلت لدرجة  -   

م ويجب التأكد من درجة حرارة اإلسفلت السـاخن فـي الخـزان    7هذه الدرجة تزيد عن 
  . مواسير عند دخوله إلي الخالطة المخصص لذلك وكذلك عند نهاية خط ال

م وال يسمح بأي فروق بالزيادة والنقص عـن   165يتم تسخين األحجار حتى درجة  -   
  م 5هذه الدرجة تزيد عن 

يجب أن تكون نسب الخلط متفقة مع معادلة الخلط وأن ال تتجاوز أي فروق في هـذه   -   
  .  النسب الفروق المسموح بها والسابق اإلشارة إليها

م كما 135يجب أن يكون المخلوط متجانس وأن ال تقل درجة حرارته عند الفرش عن  -  
ال يجب بأي حال من األحوال أن تتجاوز درجة حرارة المخلوط عند خروجه من الخالطة 

م وفي حالة استعمال الخالطات ذات اإلنتاج المتقطع يتم تقليـب المـواد الجافـة دون    165
ن على األقل ويستمر التقليب بعد إضافة اإلسفلت لمدة تضمن الحصول ثوا 10اإلسفلت لمدة 

ثانيـة   30ثانية وال تقل عـن   75علي خلطة متجانسة مع مراعاة أال تزيد مدة الخلط عن 
وذلك بعد إضافة اإلسفلت ويجب أن تكون شاحنات اإلسفلت مسـتوفية للشـروط السـابق    

  .اإلشارة إليها 
  : الخرسانة اإلسفلتية الساخنة اشتراطات فرش الطبقة من  6-4

م كمـا يجـب فـرش الخلطـة     135يجب أن ال تقل درجة حرارة الخلطة عند الفرش عن 
باستعمال ماكينة الفرش األوتوماتيكية ويتم عقب فرش المساحة األولي مـن الطبقـة قبـل    

ل هرسها معاينة السطح الذي تم فرشه والتأكد من أن السطح متجانس تماما وليس به انفصا
فى المواد وفى حالة عدم تجانس السطح يوقف المهندس المشرف العمـل لبحـث أسـباب    
حدوث عدم التجانس فى سطح الطبقة وال يصح الفرش أال بعد التأكـد مـن إزالـة هـذه     
األسباب، ويجب أ، يراعي أن تكون األسطح الجانبية لوصالت التشغيل الطولية والعرضية 

ساخن مع مراعاة ترحيل أي وصلة عن الوصلة فى الطبقة رأسية تماما ويتم لحامها على ال
التي تحتها بمقدار وأحد متر على األقل للوصالت العرضية مع مراعاة ذلك أيضا عند فرش 

  .الطبقة بنصف عرضها 
  

 : اشتراطات دمك الطبقة 6-5   
يل  أو مجموع االثنين ويجب تشغ شآالت الهرس والهراسات الحديد أو الهراسات الكاوت    

أي زحف ويجب أن يتم الهرس بالهراسات الحديدية على أن يبدأ الهـرس بحيـث تكـون    
العجلة الدافعة هي القريبة من آلة الفرش وبفضل اسـتعمال الهـراس الحديـد ذو الـثالث     

طن ويجب أن تكون عملية الهرس في االتجاه الطولي  10عجالت والذي ال يقل وزنه عن 
و المحور بحيث تغطي العجلة نصف مسارها فـي المشـوار   مبتدئاً من الحواف ومتجها نح

السابق للهراس وتكون سرعة الهراس تتراوح ما بين ثالثة وستة أمتار في الدقيقة حسـب  
تعليمات المهندس المشرف مع مراعاة أن تكون السرعة بحيث ال تتحرك طبقـة المخلـوط   

  .تحت الهراس 
راسات الكاوتش مباشر كلما كان ذلـك ممكنـا   ثم تبدأ مرحلة الهرس الثانية بواسطة اله    

وتستمر عملية الهرس حتى يتم هرس جميع المخلوط المفروش ، كما يجب مالحظة عـدم  
دوران الهراسات فوق المخلوط المفروش والجاري فرشة حتى ال يحدث زحف في طبقـة  

  .المخلوط وفي حالة عدم وجود الهراسات الكاوتش تستعمل الهراسات ذات العجلتين 
وتتم عميلة الهرس النهائي بواسطة الهراسات ذات العجلتين المحوريتين أو ذات الثالث      

عجالت محاور حتى يصبح سطح الطريق ناعما وبحالة جيدة مع مالحظة أن تبدأ عمليات 
دقائق حتى يمكن هرس المخلوط وهـو   10الهرس متعاقبة ويجب أال تزيد المدة بينهما عن 
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ه للحصول على أكبر كثافة ويجب أن تستمر عملية الهـرس حتـى ال   في حالة تسمح بدمك
  .تظهر خطوط طويلة تحت عجالت الهراس 

ويجب مراعاة العناية التامة في عمل الوصالت الطويلة والعرضـية بحيـث تكـون         
الوصالت جيدة الربط وأن يكون سطح الطريق عندها في منسوب واحد تماما وذلك بشطف 

  .بط متماسك بين األسطح القديمة والجديدة الوصالت لضمان ر
  :اشتراطات الكثافة واستواء السطح  6-6    
من الكثافـة التـي يـتم    % 95يجب أن ال تقل الكثافة للطبقة بعد الهرس عن  -أ/6-6   

  .التوصل إليها من الخلطة التصميمية عند أعداد معادلة الخلط 
لهرس مطابقة تماما للمناسيب التصـميمية  يجب أن تكون مناسيب الطبقة بعد ا -ب/6-6   

وأن يكون السطح مستو تماما وبالسمك المطلوب وال يسمح بأي حال من األحول بأي نقص 
سـم   0,5من سمكها بشرط أن ال يزيد ذلك عن % 10فى سمك الطبقة المدموكة يزيد عن 

فـي السـمك   على أن ال يكون هذا النقص مستمرا لمسافات متتالية ويتم خصم قيمة النقص 
للمساحات التي تقبل بنسبة مقدار هذا النقص إلى سمك الطبقة الكلية وال تقبـل إطالقـا أي   
مساحات يتجاوز فيها النقص في السمك هذه القيمة أو أن يكون النقص فيها منتظما لمسافات 

  .كبيرة 
ال تقبل أي طبقات في الرصف يتجاوز فيها أي فروق في سطح الطبقـة عنـد    -ج6-6   
سم وعند المنحنيات الراسية  0.5مترا في االتجاه الطولي والعرضي 5تبارها بقدة طولها اخ

متر وال تقبل أي مساحات يتجاوز فيها فروق السطح 3يتم اختبار استواء السطح بقدة طولها 
  .سم ويتم إزالة المسافات التي تخالف ذلك ويعاد رصفها من جديد 0.3

أو يزيد فيها نسبة اإلسفلت عن النسبة التي يتم تحديدها ال تقبل أي مسافات يقل  -د/6-6  
  .من واقع معادلة الخلط مع مراعاة الفروق المسموح بها والسابق اإلشارة إليها 

  
  -:طريقة القياس والدفع -7

المسطحات التي يتم المحاسبة عليها هي التي تتم طبقا لهذه الشروط من حيـث المـواد       
  .المخلوط اإلسفلتي من واقع ما يتم تشغيله فعال والسمك ونسب اإلسفلت في 

المحاسبة بالمتر المسطح لجميع طبقات الرصف من الخرسانة اإلسفلتية التي يتم قبولهـا   -
من المهندس المشرف فيما عدا طبقة التسوية التي يتم قياسها والمحاسـبة عليهـا بـالمتر    

مكعبات طبقة التسوية من واقـع   المكعب للمسافات المنجزة بعد الفرش والهرس ويتم قياس
القطاعات الطولية والعرضية لهذه المسافة وذلك طبقا للفئة الخاصة بكـل طبقـة حسـب    
التدرجات ونسب الخلط المحددة في الشروط الخاصة من واقع التدرجات والنسب الـواردة  

ها وجميع وتشمل الفئة توريد المواد والمعدات الالزمة لتشغيلها واختبار –بهذه المواصفات 
  .ما يلزم إلتمام العمل 

يصير تحديد نسبة اإلسفلت المستعمل طبقا لنتائج تصميم الخلطة مع مراعاة أن المقـاول   -
يلتزم بتحديد سعره على أساس أن نسبة البيتومين المستعمل في طبقات األساس والرابطـة  

فـي طبقـات   من الوزن الكلي للخلطات المستعملة % 6و –من الوزن الكلي للخلطة % 5
ويتم محاسبة المقاول عن أي زيادة أو نقـص يزيـد عـن الفـروق      –التسوية والسطحية 

المسطح إذا ما أسـفرت معادلـة    تربالوزن للم% 0.1المسموح بها في معادلة الخلط بواقع 
  % ).0.3( الخلط عن أي تغييرات في النسب السابق ذكرها يتجاوز نسبة ال  
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  ) 309( المادة 

  جة السطحيةالمعال
  -:وصف العمل  -1

تتكون هذه العملية من رش بيتومين وفرش أحجار رفيعة صلبة ناتج كسارات مـرة أو  
  .وذلك إلنشاء طبقة المعالجة سطحية إسفلتية  –مرتين طبقا للشروط الخاصة 

  -:المواد  -2
أو بيتومين صلب ذو درجـه غـرز    RC2 –بيتومين سائل سريع التطاير  - أ

  .في المواصفات الخاصة وكما يرد ذكره  80-100
  ) سواء حصوية أو رملية أو مركب منهما ( مواد صلبة مكسرة  - ب

  -:على أن يكون تدرج المواد الصلبة كاألتي بيانه 
  

 النسبة المئوية للمار بالوزن
 سعة المهزة أو رقمها

 -أ  –تدرج  -ب  –تدرج 
-  

100  
85 – 100  

  40 –صفر 
  10 -صفر 

100  
85 – 100  

  45 –صفر 
  7 – صفر

-  

  بوصة 4/3رقم 
  بوصة 2/1رقم 
  بوصة 8/3رقم 
  بوصة 4/1رقم 
 بوصة 16/3رقم 

  
مع ضرورة أن تكون المواد الصلبة هذه نظيفة خالية من الكتل الطميية أو أيـة مـواد   

  طفلية أو خالفه –شائبة وضارة 
  -:المعالجة السطحية المفردة  -3

وكـذلك غـي حالـة     2م/ جـم  ك 1.20يستعمل التدريج ب استخدام البيتومين السائل 
مائة / أما المواد الصلبة الناعمة فتكون بمعدل متر مكعب . استعمال البيتومين الصلب 

  .متر مسطح 
  

  -:المعالجة السطحية المزدوجة  -4
للمعالجة الثانيـة ويكـون معـدل    ) ب(للمعالجة األولى ثم التدرج ) أ(يستعمل التدرج 
أو مـا يـرد    2م/ كجم 1.4لب فيكون بمعدل أما الص 2م/ كجم 1.80البيتومين السائل 

يكون متـر  ) أ(وصفة في المواصفات الخاصة ومعدل فرش المواد الصلبة من التدرج 
  .متر مسطح 65مكعب لكل 

البيتـومين والمـواد   ) الفقرة السـابقة  ( أما المعالجة الثانية فيجري تطبيق ما ورد في 
  .الصلبة 

  -:طريقة اإلنشاء  -5
آال حينما يكـون  ) مفردة أو مزدوجة ( دء في إنشاء المعالجة السطحية يجب عدم الب – أوالً

  .السطح لمادة األساس جافا والجو غير ممطر وخال من الضباب 
يجب أن يجهز المقاول على نفقته الخاصة صناديق توزيع خاصة يمكن بها ضـبط   –ً ثانيا

مسطح كما يلزم أن يجهز فرش المواد الصلبة ومعايرتها طبقا للمعدالت المطلوبة لكل متر 
رشاشة ميكانيكية تحت ضغط منتظم ومزودة بجهاز تسـخين وتحـوز موافقـة المهنـدس     

  .المشرف 
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) التي سيجرى عليهـا الـرش   (قبل رش البيتومين يجب تنظيف طبقة األساس  – ثالثاً
وإزالة القاذورات أو المواد المفككة وأية شوائب أو مواد ضارة حتى لو أضطر األمـر  

  جريح السطح وإعادة ضغطه وتسويته تماماً إلى ت
  –رابعاً 

وبالمعـدل   –السابق وصـفها   –يجرى رش البيتومين من الموزعات الميكانيكية : أ  
المحدد المطلوب وذلك فوق السطح المراد معالجته وفي درجة الحرارة المناسـبة مـع   

  .مراعاة إعادة تصحيح أية مساحات تظهر بها عيوب أثناء عملية الرش 
فور أو خلف عملية الرش مباشرةً يجرى فرش المواد الصلبة من خالل صناديق  – ب

 –على أن يراعى أال تسير إطارات سيارات التوزيع . التوزيع وطبقاً للمعدالت المقررة 
  .فوق البيتومين السابق رشه –أو سيارة التوزيع 

ي تظهر بها عيوب بعد نهو عملية الرش وبدون تأخير يجري إصالح المساحات الت -ج
  سواء باإلضافة أو اإلنقاص 

  وبسرعة تبدأ عملية الضغط على أال تقل عن ثالثة مشاوير كاملة لجميع المسطح  -د    
بعد نهو جميع هذه العمليات يجب المحافظة على السطح حتى تتم عملية التطاير مع  -ه

من المقرر هذا  ضرورة فرش مواد صلبة لألسطح التي ظهرت بها كمية بيتومين أكثر
مع المحافظة تماما على استواء السطح وكنس الفائض من المواد بفرش ميكانيكية دوارة 

.  
 48في حالة إنشاء الطبقة الثانية من المعالجة يلزم صيانة المعالجة األولـى لمـدة    -و

  .ساعة على األقل قبل البدء في العملية الثانية 
  -:القياس والدفع  -6

يتم إنشاؤه بالمتر المربع شريطة أن يحوز موافقـة   يجري القياس لما -أ 
  .المهندس المشرف 

يتم الدفع طبقا للفئة الواردة بجداول األسعار والكميات عن كل متر   -ب        
المـواد الصـلبة   ( مربع تم إنشاؤه هذا مع مراعاة أن الفئة تشتمل ثمن المـواد  

ف المعـدات واآلالت وفـرش   ونقلها وفرشها هذا باإلضافة لتكـالي ) والبيتومين 
النظافة واأليدي العاملة وجميع ما يلزم إلتمام هذا العمل سواء كـان مفـردا أو   

 .مزدوجا طبقا للمواصفات الخاصة 
  ) 312( مادة رقم 

  :مالحظات هامة 
  

ترفض الخلطات التي تزيد الفروقات في نسب خلطها عن الحدود المسـموح بهـا    -1
  .طبقا للجدول المرفق 

سطحات التي يزيد الفرق في استواء سطحها عن الفروقات المسموح بها ترفض الم -2
 .الطريق  إنشاءطبقا للجدول المرفق للطبقات المختلفة في 

ال يسمح للمقاول بالقيام بأية أعمال من شأنها حجب أية طبقات سابقة مـا لـم يـتم     -3
 .من قبل المهندس المشرف  استالمها

بها في النسب البيتومين في المخلوط اإلسفلتي  إذا كانت الفروقات في حدود المسموح -4
فـرق فـي   % 0.1فيحاسب المقاول عن الزيادة أو النقص عن كل . طبقا للجدول المرفق 

 .نسب البيتومين بين المحدد في قائمة األثمان وما يتم تحديده في الخلطة التصميمية 
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  ) 313( مادة رقم 
  الحد األدنى لألجهزة المطلوبة

  
  -:دنى لألجهزة المطلوبة للمعمل المطلوب بموقع العمل الحد األ

  .جهاز بركتور العادي  •
 جهاز بركتور المعدل   •
 .كجم حساسية واحد جرام بالصنج الالزمة 15ميزان يزن  •
 .جرام بالصنج الالزمة .01جم حساسية 200ميزان يزن  •
 .بوصة  3-4بوصة طول وبعرض  4بوصة ،  3عدد أثنين سباتوال  •
 .بوصة مقسمة إلى سنتمترات  12نية طول مسطرة معد  •
بوصـة ،   2بوصة سعة عيونها  8مجموعة مهزات أمريكية قطر   •

 بوصة 1 2/1
بوصـــة وأرقـــام  8/3بوصـــة ، 2/1بوصـــة ،  4/3بوصـــة ،  1 •

  .وقاعدة وغطاء وفرش سلك للتنظيف  200،100،80،50،40،10،8،4
  .سم  5أوعية بغطاء قطر كل منها حوالي  •
األقل به ترموستات ويحفظ الحـرارة مـن   سم على 50×60فرن   •

 .درجة مئوية ومثبت به ترمومتر لقياس الحرارة  110إلى 105
  .   لوضع التربة عليها ) سم 50×50( لوحات معدنية  •
  .جهاز الستخراج عينات من التربة بعد الضغط في الطبيعة  •
  .مجفف لوضع عينات التربة وبه المادة المجففة  •
  .سيولة جهاز كامل لقياس حد ال •
  .أو عيرها )  .A.A.S.H.O( جهاز إليجاد كثافة التربة المضغوطة بطريقة  •
  .سم 10على األقل أطباق من الصيني قطر كل منها  – 12 –عدد  •
متنوعات من البواتق واألواني الزجاجية أو البورسلين وقنينات كثافة ومعدات أخرى  •

  .الزمة 
  -:يجب توريد األتي في حالة وجود طبقات رصف إسفلتية  -:ملحوظة 

  .جهاز كامل لقياس درجة غرز البيتومين  •
جهاز كامل الستخالص البيتومين من المخلوط اإلسفلتي بالطريقـة   •

 .مع وجود ورق ترشيح ) جرام 1000( السريعة وال تقل سعته عن 
يجب على المقاول أن يهئ على نفقته الخاصة معمال إلجراء التجارب  •

 .ين المدربين على إجراء االختبارات الالزمة مع تزويده بالفني
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  الباب الرابع
  األعمال اإلنشائية

  
  401مادة رقم  

  الخرسانة األسمنتية
  

  -:الخرسانة األسمنتية بأنواعها 
  -:درجاتها : أوالَ 

عادية من النوع األول للفرشة تحت االساسات أو لبعض االساسات ونسبة اإلسمنت هي  -  1
متر مكعـب وال يزيـد    0.80متر مكعب والحصى الخشن  0.40والرمل  )مائتي كيلوجرام(

كجم 95=مع العلم إن قوة التحمل للكسر بعد سبعة أيام . مم70أكبر حجم للحصى الخشن عن 
  .2سم/كجم150=يوما 28، بعد  2سم/
( عادية من النوع الثاني لألساسات والدعائم واألكتاف والحوائط ونسبة األسمنت هي      -2

متر مكعب وال يزيد أكبر 0.80متر مكعب والحصى الخشن 0.4والرمل ) ثمائة كيلو جرام ثال
، 2سم/كجم95= أيام  7مع العلم أن قوة التحمل للكسر بعد . مم 30حجم للحصى الخشن عن 

  . 2سم/كجم150= يوم 28بعد 
ت الكيلو مسلحة من النوع الثاني  لبعض األساسات والدعائم واألجنحة وفي أعمدة العالما -3

الواقية بالمنحنيات وفي رصف الطريق بالبالطات الخرسـانية واألسـمنتية    ةمترية واألعمد
وينطبق عليها ما جاء ذكره في النوع الثاني باإلضافة لتوريد وتقطيع وتركيب الحديد التسليح 

  .بأقطاره المختلفة 
ة ونسبة األسمنت هي مسلحة من النوع الثالث لألسقف والكمرات والعبارات الصندوقي - 4  
متـر  0.80متر مكعب والحصى الخشـن   – 0.4والرمل ) ثالثمائة وخمسون كيلو جرام ( 

 7 مم مع العلم أن قوة التحمل للكسر بعـد 25مكعب وال يزيد أكبر حجم للحصى الخشن عن 
  . 2سم/ كجم 300= يوما  28، بعد  2سم/ كجم195= أيام 

  
  -:مواصفات المواد : ثانياً 

ويجب أن يكون مطابقا للمواصفات والمعـايير الخاصـة بـه    :  منت البورتلندياألس -1 
وداخل عبوة تزن خمسون كيلو جرام هذا مع تقديم شهادة مـن المصـنع تفيـد مطابقتـه     

  .للمواصفات العالمية المعتمدة 
ويجب أن يكون صلبا قوي من أجود األنواع نظيفا :  )الشرشور ( الحصى الخشن  -2 

واد الضارة ويطابق المواصفات العلمية مع ضرورة مطابقته للتدرج التالي طبقا خاليا من الم
  .القصى حجم مطلوب 
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 مقاس 4رقم-2ً/1 رقم -4/3ً رقم -1ً 4رقم -2/1 4رقم-2ً

100 - - - - 2.5ً 
95-100 100 - - - 2ً 

- 95-100 100 - - 1.5ً 
35-70 - 95-100 100 - 1ً 

- 35-70 - 95-100 100 4/3ً 
10-30 - 25-60 - 90-100 2/1ً 

- 10-20 - 20-50 40-70 8/3ً 
  4رقم  15-صفر 10-صفر 10-صفر 5-صفر 5-صفر

     
ويراعى أنه يجب غسل هذا الحصى أن لم يكن نظيفا وذلك على نفقه المقاول مع ضرورة     

  تقديم عينات للمهندس المشرف إلجراء االختبارات قبل البدء في التوريد
ويجب أن يكون خاليا من األتربة العضوية واألصداف والمواد القلوية والجبس  – الرمل -3

وللمهندس المشرف حق رفض الرمل إذا تعذر فصل الشـوائب  . وأية مواد ضارة أخرى 
منه كما أنه يجب تقديم عينات قبل البدء في التوريد الختبارهـا والتأكـد مـن مصـدرها     

  .ومطابقته للمواصفات الفنية 
هذا ويراعى أن يكون الرمل متدرج من الحجم الغليظ إلى الحجم الرفيع مـع الحـق فـي    

من الحجـر  % 5يحتوي الرمل على أكثر من  أالرفض الرمال ذات الحجم الواحد ويجب 
واال يزيد ما يمر منه من المهزة % ) 100-95( هو  4الرفيع وأن ما يمر من المهزة رقم 

  % .30عن  50رقم 
-0.45كون نظيفا خاليا من الشوائب الضارة والطفيلية وفـي حـدود   أن ي – الماء -4

  ) .تجارب على المياه ( كحد أقصى لنسبة المياه لإلسمنت  0.55
ال يحتسب كبند مستقل إال إذا نص على ذلك حيث أنه ضـمن فئـة    – حد يد التسليح -5

لرسومات مع واألقطار الموضحة با لألطوالالخرسانة المسلحة كأحد المواد األخرى وطبقا 
والحديد المستعمل هو . شمول السعر للتوريد والتقطيع والتشغيل والتركيب وجميع ما يلزمه 

:- 
و قوة   2مم/كجم23الحديد الصلب الطري العادي رقم سبعة وثالثون ذو جهد خضوع  -1

  % . 20والنسبة المئوية لالستطالة ال تقل عن  2مم/كجم37شد 
والنسبة المئويـة لالسـتطالة    2مم/ كجم  52ة شد ذو قو 52الحديد الصلب عالي الشد  -2

18. % 
 .يراعى تشوين الحديد وحفظه بطريقة يقل معها تعرضه للصدأ  -3
مم وأقل قطر يصرح به هـو   50ال يسمح باستعمال حديد تسليح رئيسي قطره أكبر من   -4

 .مم  8أما الطابق فأقل قطر هو ) الكمرات أو األعمدة ( مم  12
 ) .ما عدا ما يذكر خالف ذلك (نهايته بجنش أو رباط طرفي آخر يجب تزويد السيخ فى -5
أضعاف القطر وأقل  8إذا كان الصلب عالي الشد فيؤخذ البعد للجنش والمسافة المستقيمة  -6

ضعف القطر أما فى حالة منطقة  40طول الرباط لسيخ فى منطقة شد تام اإلجهاد بجنش هو 
 .ضعف القطر  30الضغط فيعتبر الرباط بطول 

يجب وضع حديد التسليح فى مكانه المحدد بالضبط طبقاً للرسومات مع تثبيته بما يضمن  -7
عدم دحرجته سواء أثناء التركيب أو الصب هذا مع ضرورة مراعاة المسافة الخالصة بـين  
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فيجب أال تقل المسافة عن قطر السـيخ أو عـن   ) فى الطبقة الواحدة فى الكمرات ( األسياخ 
 .أيهما أكبر  –لحصى الخشن سم أكبر مقاس ل 2,5

يجب أن تعلق الشرائح ويربط الحديد حتى يصبح قفصاً حديدياً ال يتدحرج من مكانه أثناء  -8
الصب وال يصرح بصب الخرسانة ما لم يعتمد المهندس المشرف تركيب الحديد وتثبيته فـى  

 .مكانه والتأكد من مطابقته األقطار واألطوال بالرسومات 
 

  -:رسانة خلط الخ –ثالثاً 
يجب أن تكون األدوات والمهمات والخالطات مجهزة وفـى أحسـن حاالتهـا لضـمان      -1

استمرار العمل بانتظام ودون حدوث أعطال تحتاج وقتاً طويالً لإلصالح ممـا يـؤثر علـى    
  .اضطراب العمل ويقلل جودته 

اً وأال يجب أن تكون الخالطات مجهزة بمقاييس لكمية المياه  يكون خروج الماء أتوماتيكي -2
دقيقة وال يصرح بإدخال مواد للخالطة إال بعد تصريف الخلطة التى  1,5تقل مدة الخلط عن 

 .تكوين الخلطة وقوامها  النتظامبها وذلك ضماناً 
فيجب زيادة كمية اإلسمنت بنسـبة  ) لظروف قاهرة ( إذا احتاج األمر لعملية خلط يدوية  -3

ذلـك   في االستمرارلزيادة مع ضرورة عدم على األقل وال يحاسب المقاول عن هذه ا% 10
 .إال فترة إنجاز العمل المؤقت الذى ال يصح إيقافه 

أثنـاء   االهتزازاتيراعى أن تكون الشدة التى تحمل القوالب متينة ومثبتة بحيث تتحمل  -4
 .عملية الصب مع دهن القوالب بالزيت وإزالة أية مواد غريبة قبل الصب 

كانيكية لدمك الخرسانة مع مراعاة إال يزيد سمك أي طبقـة  الهزازات المي استعماليجب  -5
 .سم ، وأن تدمك جيداً قبل وضع الطبقة التالية مع تسوية األسطح الخارجية  30منها عن 

 .يجب عدم إنشاء أية فواصل فى الطبقات الخرسانية ما لم يذكر ذلك بالرسومات  -6
 

  : فك ورفع القوالب والشدات  –رابعاً 
ب إال بعد موافقة المهندس المشرف ويراعى عدم الفك لألسقف والكمـرات  ال تفك القوال -1

يوماً على األقل أما األجزاء األخرى فيمكن الفك والرفـع بعـد    14واألعمدة إال بعد مرور 
  .ساعة  48مرور 

 .يجب عدم ترك أجزاء خشبية أو معدنية أو أية فراغات فى الخرسانة  -2
تنظيفها بالمونة حتى تتطابق بالمستوى المطلوب  يجب ملء الفراغات وسط الخرسانة بعد -3
. 
ملم عن المنسوب التصميمي وذلـك عنـد    3يجب أال يزيد أي فرق طوالً وعرضاً عن  -4

 .أمتار  3وضع قدة طولها 
  -:الترطيب  –خامساً 

أيام متتالية على األقل مبللة  4جميع الجدران المعرضة للشمس والحرارة يجب أن تظل لمدة 
يف أما السطوح والطرق الخرسانية فيجب تغطيتها بالرمل المبلل أو الخيش مـع  بالماء النظ

  .أيام متتالية  7السقية بالماء النظيف لمدة 
  

  -:التجارب على عينات الخرسانة  –سادساً 
العينات وذلـك   الختبارسم )  15×15×15( يلزم المقاول بتجهيز طقم من ثالثة مكعبات  -1

ة الترطيب للعينات المأخوذة فى موقع العمـل تحـت ذات   على أن تجرى عملي 3م 50لكل 
  .الظروف المؤثرة على األجزاء المنشأة من نفس الخرسانة 

للتأكد من الخلطات المصممة تعطى الحد األدنى لقـوى التشـغيل المطلوبـة فتجـرى      -2
 مبدئية باستعمال نفس المواد والنسب وكمية الماء المضافة لإلسمنت بنفس الكميات اختبارات
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عند إنتاج الخرسانة المطلوبة ولذلك يجب على المقاول تقـديم كميـات    استعمالهاالتى يصير 
من نفس النوع الذى سيسـتعمل بـالموقع   ) إسمنت  – رمل –حصى خشن ( كافة من المواد 

 .وذلك على حساب ونفقة المقاول 
يام تساوي أكبـر  تعتبر اإلختبارات كافية إذا كان متوسط نتائج الثالثة مكعبات بعد سبعة أ -3

ال يستدعى الحال إجـراء   وبالتالييوم  28من القوى الصغرى الناتجة فرضاً بعد % 70من 
 .يوم  28تجارب بعد 

إذا أظهرت النتائج أن الخرسانة لم تكتسب قوتها المطلوبة فيجب على المقـاول تغييـر    -4
اعاة كمية المياه النسب والتدرج للمواد حتى يمكن الحصول على القوة المطلوبة كما يجب مر

 .المضافة بحيث تكون أقل ما يمكن وتكفي للتشغيل 
  

  -:القياس والدفع  –سابعاً 
القياس بالمتر المكعب لكل نوع على حدة مع شمول الفئة جميع متطلبات العمل من مواد   

ب وكذلك تكاليف الشدات والقوال) الخرسانة المسلحة ( بما فيها حديد التسليح بأقطاره المختلفة 
وما يتبعها من تكاليف  واالختباراتوفكها وأجور العمال والمعدات وإجراء التجارب  وإقامتها

  .نقل أو خالفه وعموماً جميع ما يتطلبه العمل من التزامات 
  

  ) 402( مـادة رقم 
  األيرلنديالجسر 

  
  -:مكوناتـه  –أوالً 

طبقـاً   –أول وثـاني  ( األكتاف والدعائم وأساساتها من الخرسانة اإلسـمنتية العاديـة    -1
ويتبع فى تنفيذها األبعاد والمقاسات الواردة بالرسومات مع ) للرسومات والمواصفات الخاصة 

من هذه المواصفات من حيث النسب والتدرجات واإلنشاء والمحاسبة  401تطبيق المادة رقم 
.  
( ية من وهو موضوع هذه المادة ويتكون من بالطات خرسانية إسمنت: الطابق الخرساني  -2

 تنفيـذه ما لم يرد غير ذلك فى الشروط والمواصفات الخاصة ويجري ) النوع الثاني المسلح 
من حيث التدرج والخلط والفواصـل والتنفيـذ   ) 402(طبقاً للرسومات مع تطبيق هذه المادة 

 .واختبارات والمحاسبة 
  

  -:المـواد  –ثانياً 
  الزلط والرمل –أ   

  :ولكن التدرج العام المطلوب تطبيقه هو التالي ) 401(ة رقم ويتبع فيهما ما جاء بالماد 

بوصة ⅜ 4رقم  16رقم 50رقم 100رقم بوصة ¾ ½1 
 سعة المهزة بوصة2 بوصة

100-95 95-80 65-30 40-15 5-صفر    حصى 
 خشن

ة  
ـ
وي

مئ
 ال
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نس
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ار

ـ
لم
ل

 

100-95 85-45 30-5 صفر   رمـل        
100-95  95-85  80-60  70-40  45-30  30-15  15-15  صفر الخلطـة

  
  
  
  :حديد التسليح  -ب
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وطبقاً لألطوال واألقطار الموضحة بالرسومات وكذلك ) 401(ويتبع فيه ما جاء بالمادة رقم  
الشبك الممدد الذى سيرد ذكره فيما يعد مع مراعاة أن التسليح بجميع أنواعه ليس له سـعراً  

  ) .م يذكر خالف ذلك ما ل( خاصاً ولكن محمل على سعر الطابق الخرساني 
  :مادة الفواصل  -جـ

 االلتصـاق وتكون جيدة . ويجب أن تكون سهلة الليونة فى أوعية التسخين على مدار السنة  
الحرارة صيفاً أو تفيض على السطح ، كما يراعى أن تكون مانعة  ارتفاعوال تمدد كثيراً عند 

مخلـوط   اسـتعمال ف هذا ويمكـن  تحت الرص السفليلنفاذ المياه من هذه الفواصل للطبقات 
بالوزن من % 30) (  80/100بالوزن من البيتومين الصلب ذو درجة الغرز % 40( كاآلتي 

البيتومين المطاط أو أية مادة  استعمالكما يمكن ) بالوزن من اإلسمنت % 30+ الرمل الناعم 
 .طرق أخرى يتقدم بها المقاول ولها ذات المواصفات وتقبلها اإلدارة العامة لل

وعلى المقاول مراعاة أن هذه المادة ليست لها أسعار خاصة وإنما هي محملة علـى أسـعار   
  .الطابق الخرساني 

  
  -:قوة الخرسانة وخواصها : ثالثاً 

  .يجب أن تكون ذات درجة ليونة مالئمة لماكينات الهز والضغط  -1
 2سم/ي كيلو جراممائت)  200(بعد سبعة أيام هي  االختبارقوة الكسر والضغط لمكعبات  -2
 . 2سم/كجم  280= يوماً لذات المكعبات  28قوة الكسر والضغط بعد  -3
 35أيـام   7بعـد   2سـم /كجم  25للكمرات هي  االنحناءقوة كسر الشد الناتج عن عزم  -4

 .يوماً  28بعد  2سم/كجم
ال  طلضـغ امقدار اإلسمنت فى المتر المكعب من الخرسانة الجاهزة فى الطريق بعد تمام  -5

 . 3م/كجم  300ن يقل ع
 . -،50نسبة المياه لإلسمنت ال تزيد عن  -6
  

  :طريقة التنفيذ  –رابعاً 
طبقاً للمواد بقطاع الرصف ( بعد الضغط لطبقة التأسيس أو األساس المساعد أو األساس  -1

ذات النوع المسـتعمل فـى   ( سم من الرمل النظيف  3يجرى فرش طبقة سمك ) النموذجي 
 اختبـار ويرش بالمياه قبل صب الطابق الخرساني مـع ضـرورة   ويهرس جيداً ) الخرسانة 

لمطابقـة المناسـيب المقـررة والميـول     ) باستعمال القدة ( السطح طولياً وعرضياً  استواء
  . واالنحدارات

يجري وضع القوالب الجانبية المصنوعة من معدن ال يقل سمكه عن ربع بوصـة   –أ   -2
ال يقل عن سمك جانب الطابق  وارتفاعهامتر  3على أشكال كمرات طول الواحدة ال يقل عن 

 .ثقوب للتثبيت  3سم على األقل وبها  20الخرساني وقاعدتها من أسفل 
يجب أن تكون الكمرة مثبتة وتصمد لالهتزازات الناتجة عن سير الماكينات وال يعتريها  –ب 

القوالـب  مم فيجب وقـف العمـل واعـادة     3يراعى أنه إذا حدث ترخيم يزيد عن ( ترخيم 
  ) .للمنسوب 

يجب أن يكون لدى المقاول فى موقع العمل الطول الكافي من هذه القوالـب لتشـغيل    -جـ
  .يومين على األقل مع تنظيفها ودهنها بمادة مناسبة تمنع التصاق الخرسانة 

ساعة من نهـو العمـل مـع العنايـة      12تزال هذه القوالب بعد فترة زمنية ال تقل عن  –ز 
  .جزاء ترميمها إذا حدث خدوش بها بالجوانب وأ

فى خالطات معتمدة عالمياً ، عن دقيقة ابتداء من إضافة المياه هـذا  ( ال يقل زمن الخلط  -3
مع منع إضافة أي ماء أو إعادة الخلط بعد خروج الخرسانة من الخـالط هـذا وال يسـمح    
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الطـابق   دقيقة لغايـة وضـعها فـى    30باستعمال أي خلطة يكون قد مضى عليها أكثر من 
  . بخصوص خلطة الخرسانة  401الخرساني ويتبع ما ورد فى المادة رقم 

طبقاً للرسومات وتعليمات المهندس المشرف ( تصب الخرسانة بنصف عرض الطريق    -4
سم من  6ويراعى أن الفرش والضغط والتسوية ميكانيكياً ويوضع الشبك الممدد على عمق ) 

الطابق على مرحلتين ويوضـع حديـد الفواصـل     منسوب السطح النهائي ولذلك يلزم صب
دقيقة  30والشبك بعد المرحلة الثانية مع مراعاة أال يزيد الفاصل الزمني بين المرحلتين عن 

. 
يمنع السير بتاتاً على سطح الخرسانة النهائي حتى تتصلب للدرجة التى ال ينشـأ عنهـا    -5

 .تلفيات بالسطح عند السير عليها 
  

  -:الفواصـل  –خامساً 
ويجري إنشاؤه عند توقف العمل أو عند التعطل لمدة تزيد عن : فاصل اإلنشاء العرضي  -1

دقيقة وذلك بنهو صب الخرسانة عند مستوى رأسي عمودي على سطح الطريق وعلـى   30
محوره بكامل سمك الطابق ويستخدم فى ذلك ألواح معدنية مناسبة ويراعى عدم إنشاء هـذه  

  .متر ويستحسن نهو العمل دائماً عند فاصل تمدد عرضي  4 الفواصل على مسافات تقل عن
وذلك بوضع لوح ملء الفاصل رأسياً ) طبقاً للرسومات ( وينشأ : فاصل التمدد العرضي  -2

سم من أعال منسوب الطابق ويثبت اللوح بواسطة ألـواح   3بكامل سمك الطابق عدا مسافة 
سوى حواف الفواصل على شكل دائري وت) إلمكان دفعها ( معدنية مساعدة ذات بروز علوي 

 . نصف قطره واحد سم 
سم وعلى مسافات متسـاوية   60مم وبطول  25قطرها  أسياخوحديد الفواصل المستعمل هو 

أما بخصـوص لـوح مـلء    .. سم واحد طرفيها حر للتمدد والثاني مثبت بالطابق  30كل 
  .فى مادة بترولية ويغمر قبل استعماله ) مم  15-12سمك ( الفواصل فهو سيلونكس 

  .سم فقط بمادة ملء الفواصل السابق ذكرها 1 2/1ثم تمأل المسافة المتروكة بمقدار 
 18وذلك باستعمال أسياخ تسليح قطر ) طبقاً للرسومات ( وينشأ : فاصل التمدد الطولي  -3

  .سم ويراعى أن كال الطرفين مثبت بالطابق  75سم وعلى مسافات كل  80مم وبطول 
منشار ميكانيكي خـاص   باستعمالوذلك ) طبقاً للرسومات ( وينشأ : العرضي  االنكماش -4

بذلك وتبعا للعمق والمسافات الموضحة برسومات كل مشروع ويكون القطع في خط منـتظم  
تماماً وعمودياً على سطح الخرسانة ومحور الطريق ويجب أال تبدأ عملية النشر للطابق قبل 

سـاعة ويجـري   24سانة ولن يسمح بها بعد مـرور  ساعات من ابتداء صب الخر 8مرور 
 . االنكماشتنظيف الفاصل تماماً بعد نهو عملية النشر المطلوبة قبل حدوث شروخ 

سم وتوضع على 10مم ملحومة كل مسافة 6يراعى أن الشبك الممدد هو من أسياخ قطر  -5
 ) كجم لكل متر مربع 5ووزنها بمعدل ( سم من أعال منسوب الطابق 6عمق 
ولن تحتسب فئات خاصة لجميع أنواع حديد التسليح للفواصل بأقطاره المختلفة وال للشبك هذا 

  .المعدني 
  

  -:أستواء السطح النهائي  واختبارالضغط  –سادساً 
بعد نهو السطح بماكينات التسوية وقبل شك الخرسانة يجرى اسـتعمال قـدة مضـبوطة     -1

 اسـتواء وذلك للتأكد مـن  ) س المشرف يجهزها المقاول ويعتمدها المهند( متر  3.00بطول 
  .السطح وضرورة إضافة خرسانة جديدة للمناطق المنخفضة أو إزالة الزيادة 

 بعد ذلك يجرى استعمال سير -2
وذلك للمسـح الطـولي   ) سم 30-15عرض ( مشدود من الكاوتش أو القماش السميك   -3

 .والعرضي حتى ال تكون هناك خطوط ناتجة من الماكينات 
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السطح بالقدة مع إزالة األجزاء التى يزيـد   اختبارعلى األقل يجرى إعادة  ساعة12بعد  -4
 .مم بواسطة حجر الكاربورندم 3عن  ارتفاعها

مم فيجب إزالة السطح شامالً بالطة كاملة وإعـادة  9أكثر من  المرتفعةإذا بلغت األجزاء  -5
 .السطح وذلك على نفقة المقاول 

 
  -:اإلختبارات والتجارب  –سابعاً 

بتجهيز مختبر بموقـع العمـل محتويـاً علـى     ) على نفقته الخاصة ( ب أن يقوم المقاول يج
  -: اآلتيةاألجهزة واألدوات الالزمة إلجراء التجارب 

  .الوزن النوعي  -1
 .وزن وحدة الحجم  -2
 .التدرج الحبيبي للمواد  -3
 .قياس درجة ليونة الخرسانة  -4
 .خرسانة الجاهزة تعيين كميات المواد التى تعطي متراً مكعباً من ال -5
 .تحديد معامل اإلسمنت وأوزان المواد للخلطة الواحدة  -6
 .مقاومة الكسر بالضغط  -7
 ) . 401طبقاً للوارد بالمادة رقم (  االنحناءمقاومة الكسر بالشد نتيجة عزم  -8
 

  -: واالستالمالقياس والمحاسبة  –ثامناً 
لمواصفات بأخذ عينات أسطوانية سمك الطابق المرافق للرسومات وا استيفاءيجب التأكد   -أ

العمل وتعليمـات المهنـدس    الحتياجاتوطبقاً ) بمعدل أربعة عينات لكل كيلو متر واحد ( 
المشرف ويكون ذلك في مواقع مختلفة من عرض الطريق ويلتـزم المقـاول بتـرميم هـذه     

  .الفجوات فوراً وطبقاً للمواصفات وتعتبر كل عينة ممثلة للسطح المأخوذة منه 
مم فتعتبر األسماك مقبولـة وال  3إذا وجدت الفروقات في السمك في حدوث  - ب

السمك من األسعار ولكن بشرط أال يكون ذلـك قاعـدة لجميـع     فر وقاتتخصم 
  .العينات 

مم فتعتبر العينات مقبولة ولكن يجرى حساب  9مم وحتى  3إذا كانت الفروقات أكبر من  -ج
األسعار أي بمعنى تعديل فئات المقـاول طبقـاً للسـمك    هذه الفروقات وخصم ما يقابلها من 

  .الفعلي الموجود بالطبيعة نتيجة هذه العينات 
مم فتعتبر المسطحات التى منها هذه العينة 9إذا كانت الفروقات في أي عينة أكبر من   -د  

طـة  مرفوضة وال يمكن قبولها ويلتزم المقاول بإزالة هذه المسطحات بكل السمك شامالً البال
  .بأكملها ثم إعادة اإلنشاء طبقاً للمواصفات والسمك المقرر بالرسومات 

تجرى المحاسبة للمتر المسطح طبقاً للفئات الواردة بجداول الكميات وطبقاً لما سـبقا    -هـ
ذكره مع مراعاة أن السعر يشمل ثمن المواد وحديد التسليح والشبك الممدد وتكاليف المعدات 

عاملة وتوريد وفرش طبقة الرمل تحت الطـابق الخرسـاني وإجـراءات    واآلالت واأليدي ال
الترطيب والصيانة واالختبارات والعينات وكل ما هو الزم إلتمام هذا العمل طبقاً للرسومات 

  .والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 
  
  
  
  
  

  403مادة رقم 
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  المواسير الدائرية اإلسمنتية المسلحة
  

   -:وصف العمل-أوال
ون ذلك من توريد ونقل وتوزيع وتركيب مواسير دائرية من الخرسانة اإلسمنتية المسلحة يتك
الموضحة بالرسومات مع العلم أن األقطار المـذكورة   واألطوالباألقطار  –سابقة الصب  –

  .دائماً هي األقطار الداخلية للمواسير 
  

   -:طريقة اإلنشاء –ثانياً 
أن يكون طول الماسورة متر واحـد فقـط لألقطـار     يجري توريد المواسير للموقع على-1

  .الكبيرة ، مترين لألقطار الصغيرة وذلك حسب األقطار المطلوبة 
تقدم شهادة من مصنع اإلنتاج مبينا بها المواصفات الفنية ومدى المطابقة لنتـائج اختبـار   -2

نسبه معينة من موقعيه وذلك على  تالتحمل والكسر لهذه المواسير وأال فيجب أجراء اختبارا
تسـليحا وقطـرا   ((األطوال الموردة يحددها المهندس المشرف للتأكد من مطابقة المواسـير  

  .لجميع المواصفات المطلوبة )) وتحمال 
من النوع األول وبعـرض  ((يجرى إنشاء فرشة المواسير من الخرسانة اإلسمنتية العادية-3

سم وال يزيد عن 30رة وال يقل عنقطر الماسورة الداخلي وبسمك يساوى نصف قطر الماسو
خمسين وبكامل الطول المراد تركيبة مع ضرورة مراعاة تشكيل انحدار طولي ال يقل عـن  

  " من األمام للخلف % "2
حتى لينشأ عن ذلك تلف أو كسر وإال وجب رفـع   وآمانالمواسير بحرص  إنزاليجرى -4

  .لحة وسليمة التلف أو المكسور من الموقع واستبداله بمواسير أخرى صا
ومطابقة مناسيب الراسم العلوي مع المناسيب المقررة بحيث يكون  االنحداريجرى ضبط -5

  .هنالك مكان للردم والرصف ال يقل بأي حال عن نصف متر عند طرفي الماسورة 
  يجرى التحبيش على هذه المواسير ولحمها بمونة اإلسمنت والرمل مع تركيب -6
  .إنشاء بديل لها في الموقع الخاصة بها أو ) الجلب ( 
  

  -:القياس والدفع  -ثالثاً
األساس فيجرى قياسها بالمتر المكعب والفئة تشمل ثمن المـواد والخلـط    لفرشهبالنسبة  -1

  .والنقل والصب والتشكيل والترطيب 
تشـمل ثمـن    حده والفئةبالنسبة للمواسير فيجرى القياس بالمتر الطولي لكل قطر على  -2

والمناسيب وتكـاليف   االنحداراتوتفريغها وإنزالها والتحبيش عليها وضبط المواسير ونقلها 
 .واالختباراتالحفر الالزمة إلنشاء األساس وإجراء التجارب 

  .وعموماً جميع ما يلزم لمطابقة الرسومات ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف 
  

  404مادة رقم 
  التكسية بالدبش

  
  -:وصف العمل -أوالً

اإلسـمنت   مونـه لعمل من توريد وبناء أحجار من الدبش الناشف مع اسـتخدام  يتكون ذلك ا
وذلك في المواقع المحددة بالرسومات أو التي يرشد عنهـا المهنـدس   ) أو بدونها ( والرمل 

-مواسـير ( المشرف لحماية الميول الترابية للطريق ومداخل ومخارج األعمال اإلنشـائية  
سم طبقـاً  50سم أو 25ى أن يكون سمك هذه المباني عل) جسور ايرلندية  -جسور-عبارات

  .للوارد بالرسومات 
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  -:المواد-ثانيا

صلبة سليمة ال تتحلل بمفعول المياه ال يزيـد   –يجب أن تكون األحجار من أجود األصناف 
سم هذا وفي حالة اسـتخدام مونـه   25وأال تقل أبعاده عن % 10مقدار ما تتشربه منها عن 

  .من الرمل  3م/كجم300ون معدل اإلسمنت اإلسمنت والرمل فيك
  

  : طريقة اإلنشاء -ثالثا
  -:إعداد القدمات والميول -أ

يجرى إعداد الميول الجانبية وتحديدها بإقامة شواخص وقطع األتربة الزائدة أو اسـتيفاء   -1
هذا مع أعمال الحفر .الناقص مع دمكه الستكمال المناسيب ونسبة الميل المحددة بالرسومات 

سم ويكون منسوب أعالها أقل من منسوب 50مات السفلي على أال يقل سمك القدمات عن للقد
  .سم 50األرض الطبيعية بحوالي 

في أعمال البناء على مداخل الجسور يجب أن يزيد اتساع الطريق حتى يمكن الحفر لبناء  -2
 .التكسيات ضمانا لسالمة دمك الميول بالكامل خلف التكسية

  -:البناء -ب  
  رش األحجار بالماء قبل استعمالها بيوم على األقل وخاصة فى حالة البناء بالمونة  يجب-1
يثبت الحجر بحيث يكون غاطسا فى المونة مع مراعاة الميول وان يكون أكبر بعـد بهـا   -2

  .عموديا على السطح الخارجي
ذلك فى ويكون (يجب تقليل الفراغات ما بين األحجار وذلك بالتحشية بقطع صغيرة الحجم -3

  )أضيق الحدود
سم ثم إعادة ملئها 3تجرى عملية الكحلة وذلك بتفريغ المونة وهي طرية بعمق ال يقل عن -4

  ).كجم أسمنت لكل متر مكعب رمل500(بمونة الكحلة 
يجرى بعد ذلك قص المونة بغرض مناسب وبحيث تشكل فى النهايـة أشـكاال هندسـية    -5

  .مقبولة
مترا فيجب عمل فواصل ال يزيد اتساعها عن خمسة 15ة عن إذا زاد طول المباني للتكسي-6

  .وهذا الفاصل واجب فى حالتي البناء على الناشف أو بالمونة. سنتمترات
  

  -:القياس والدفع-رابعا
سـواء للقـدمات   ) على الناشف أو بالمونـة (يجرى المحاسبة بالمتر المكعب للمباني المقامة 

أرضية مداخل ومخارج األعمال اإلنشائية والفئة تشمل  السفلي أو العليا أو على الميول أوفى
  .ثمن الدبش ونقله والمونة والكحلة وتكاليف الحفر للقدمات واستعدال الميول وجميع ما يلزم

  
  " 405" مادة رقم

  المواسير المعدنية المتعرجة السطح
  

  -:وصف العمل –أوال 
متعرجة وتوزيعها علـى مواقـع   مجلفنة ذات أسطح  ألواحتوريد مواسير معدنية تتكون من 

العمل ثم تركيبها بتوصيل هذه األلواح ببعضها طبقا للمقاييس واألبعاد الواردة بالرسومات مع 
  .ضبط المناسيب المقررة والميول واالنحدارات 

هذا مع شمول العمل لتوريد المواد الالزمة إلنشاء هذه الوصالت وربطها بالمواسير األخرى 
  .نية واألجنحة والقواعد وكما هو موضح بمخططات المشروع أو الحوائط الخرسا

  
  :المواد -ثانيا
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 M36 (AASHO(تطابق المواصفات األمريكية-مواسير معدنية مجلفنة ذات أسطح متعرجة
  .على أن تكون باألبعاد واألحجام والسمك المبين بالمخططات 

ديرة فى المواقع التي يحـددها  وللمقاول أن يستخدم المواسير البيضاوية الشكل بدال من المست
على أن تكون بذات األبعاد األفقية والراسية الموضحة بالرسومات وتوفى المساحة القطـاع  

  .وذلك بعد موافقة اإلدارة العامة للطرق.المائي
  

  :اإلنشاء-ثالثا
 الحفر الالزمة للوصول للمناسيب التأسيسية المقررة بالرسومات على  بأعماليلتزم المقاول  -أ

وتركيب المواسير وكذلك بضغط التأسيسية والمـواد   إنزالأن يكون عرض الحفر بما يسمح ب
  .المفروشة تحت الماسورة

إذا ظهر أثناء الحفر أو إذا كانت التربة فى موقع الماسـورة مـن النـوع الصـلب أو      -ب
القطـر الرأسـي الـداخلي    ¾ سم وبما ال يزيد عـن  30الصخري فيجب حفر ماال يقل عن 

( سورة ثم إزالة هذا الحفر بعيدا وتعويضه بمواد ناعمة مختارة قابلـة لالنضـغاط مثـل   للما
SILTY CIAY  (أو)LOAM (هذا مع ضغطها تماما .  

فى حالة ما إذا كانت التربة فى موقع الماسورة من النوع الغير ثابت أو غيـر صـالح    -ج
وبالعمق الـذى   –األقل  على –فيجب إزالتها بعرض يساوي قطر الماسورة من كال جانبيها 

ثم تعويض ذلك بتربة أو مواد زلطية أو مواد مختـارة تضـغط    –يقرره المهندس المشرف 
  .جيدا لتعطي مسطح ارتكاز مناسب للماسورة 

تحت الماسورة وبطولها ويضغط ويسوي مع تشكيل انحـدار   -ويفرش -يوضح األساس  -د
  .طولي بذات انحدار محور الماسورة

ال يزيد أقصى حجم فيها عن (توضع رمال خشنة أو أحجار مكسرة  -األساسبعد تجهيز  -ه
  .سم هذا مع تشكيلها لتالئم سطح أسفل الماسورة 20وتكون بسمك ) مم4
، بحرص وعناية فـى الموقـع   ) المربوط أجزائها جيداً ( يبدأ بعد ذلك تركيب الماسورة  -و

  .وطبقاً للميول المحددة  المحدد والمجهز سابقاً وفى اتجاه محور جريان الماء
هذا مع مراعاة ضغط الماسورة بكامل طولها ليكون قطرها الرأسي أكبر من الحقيقي بزيـادة  

علـى أن   –وتكون هذه الزيادة بطول الماسورة الكلي ) بواسطة آلة ضاغطة مناسبة % ( 5
 ويسـتمر هـذا  . يمكن تخفيضها بالتدرج حتى تصبح صفراً عند مخرج ومدخل الماسـورة  

سم 15لوضع حتى وضع طبقات الردم المختارة حول الماسورة مع ضغطها على طبقات كل 
  .بواسطة آلة ميكانيكية 

  . هذا ويراعى العناية التامة بضبط التربة التى تحت تقعر الماسورة لضمان االرتكاز 
  

  -:القياس والدفـع  –رابعاً 
الماسورة بالمتر المكعـب طبقـاً    يجرى القياس لعملية الحفر وإعادة الردم والضغط حول -أ

والختامي لهذه األعمال والمحاسبة بالمتر المكعب حسـب فئـات المقـاول     االبتدائيللقطاع 
  .بجداول الكميات 

يجري القياس لعملية توريد فرشة تحت الماسورة ووضع الرمال والمواد الخشـنة مـع    -ب
مقرر بالرسومات والمحاسبة بالمتر الضغط والتسوية والتشكيل بالمتر المسطح وطبقاً للسمك ال

 .المسطح 
يجرى القياس للماسورة فى الموقع الذى تم تركيبها فيه بالمتر الطولي علـى أن   -جـ       

  .تكون مطابقة للرسومات والمناسيب والميول واالنحدارات 
 1,9سـم ،  60مم للمواسير قطر  1,5وستتم المحاسبة لكل متر طولي على أن يكون السمك 

سم وجميعها معدنيـة مجلفنـة ذات    100مم للمواسير قطر  2,7سم ،  80للمواسير قطر  مم
  .أسطح متعرجة 
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  ) 406( مـادة رقم 

  مواسير معدنية مجلفنة ذات أسطح متعرجة ومكونة من ألواح متعددة
  

  -: وصف العمـل –أوالً 
ددة طبقـاً لألحجـام   تتكون هذه المواسير المعدنية المجلفنة المتعرجة السطح من ألواح متع  

هذا والعمل يشمل توريدها وتوزيعها على مواقع التركيب ثـم  . والسماكات واألبعاد المقررة 
تركيبها ووصلها ببعض ووصلها مع الحوائط الخرسانية والردم حولها واستيفاء جميع ما هو 

  .ضروري لتكملة العمل حسب الرسومات 
  

  :المـواد  –ثانياً 
ية ذات أحجـام وسـماكات تتمشـى مـع المواصـفات األمريكيـة       تتكون من ألواح معدن  

A.A.S.H.O.  سم للماسـورة   60كجم ويعطي طول  338وال يزيد وزن اللوح الواحد عن
هذا مع الجواز للمقاول فى استبدال المواسير الدائرية إلى بيضاوية فى األماكن التى يحـددها  

ية ذات المقاسات األفقيـة والرأسـية   ولكن يجب أن تعطي هذه المواسير البيضاو –المقاول 
  .وذات المساحة لمائية كما يرد بالرسومات 

  
   -:اإلنشــاء  –ثالثاً 

من حيث أعمال الحفر واعادة الردم والفرشـة تحـت   ) 405(يتبع ما جاء فى المادة رقم  –أ 
  :المواسير والكمية مع مراعاة ما يأتي 

غط الكامل فى حالة الـردم قبـل   يجب وضع الردم من كال جانبي الماسورة مع الض -1
  .صب الحوائط الرأسية الخرسانية فى المداخل والمخارج 

أما فى حالة الردم بعد صب الحوائط الخرسانية للمداخل والمخارج فيجـب وضـع    -2
الردم أوالً حول المراية الخرسانية وبارتفاع فوق سطح الماسورة وفى اتجاه الحائط المقابـل  

 .لى جانبي الماسورة مع ضرورة مساواة الوضع ع
فى حالة تعدد المواسير فى عبارة واحدة فيجب الحرص التام عند وضع الردم حول  -3

 .الجوانب لكل ماسورة وذلك تفادياً الختالف الضغط على جانبي الماسورة الواحدة 
عند التركيب لهذه األلواح يراعى أنه يوجد طرف زائد لكل لوح للتثبيـت علـى    -1   –ب 

  .لمسامير ذات مقياس واحد لكل لوح من األلواح المتساوية فى األبعاد آلخر وثقوب ا
طبقاً للقطاع العرضي لكل منشـأ   –يقوس كل لوح لنصف القطر المقابل للمقاسات    -2  

 .حسب الرسومات 
سـم هـذا   5ثقوب المسامير لهاذه االلواح علي خطوط مستقيمة وبين كل خط واالخر  -3  

اما في التجاة مع المحيط فال تزيد المسافة بين الخط واالخـر عـن   .  بالنسبة لالتجاه الطولي
  .سم 30

مرة قطر المسمار وال يزيد قطر 1   4/3اقل مسافة من محور الثقب الي حافة الوح هي  -4
  مم 3الثقب عن قطر المسمار باكثر من 

. المحـيط  يتم ربط االلواح ببعضها في االماكن المحددة وذلك في االتجاهين الطـولي و  -5
( وحتي اليشترك اكثر من ثالثة الواح في في نقطة واحدة فمن المفضل ان تكون االتصاالت 

  .مع احكام ربط المسامير تماما قبل الردم ) خاف خالف 
"  405المادة رقـم  " في حالة طلب رفع القطر الرأسي للماسورة بالضغط  -7

  .لمستديرة فقط من طول القطر الرأسي للماسورة ا%   4فالرفع يكون 
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  -:القياس والدفع  –رابعاً 
ولالطوال التي اقرها المهنـدس   –علي محور الماسورة  –القياس بالمتر الطولي  -أ       

  .المشرف بعد نهو عملية  التوريد والتركيب واحكام المواصالت 
مم فـي  2.7المحاسبة بالمتر الطولي لكل قطر علي حدة  مع  مراعاة السمك هو  -ب       

  .متر 2.000متر وكذالك للقطر 1.500حالة القطر 
والفئة تشمل ثمن المواد ونقلها وتفريغها وتوزيعها علـي المواقـع واحكـام الـربط            

  .والوصالت وكذالك تكاليف المعدات واالالت والوازم واجور االيدي العاملة 
كذالك فرشة االسـاس  القياس والمحاسبة العمال الحفر و أعادة الردم والضغط و -ج       

كل علي حدة  – 405تجري كما سبق شرحه في المادة  –من االحجار والرمال مع ضغطها 
  ".مالم يرد خالف ذلك في الشروط والمواصفات الخاصة " 
  

  الباب الخامس
  متنوعات

  ) 501( مـادة رقم                                   
  العالمات الكيلومترية

  -: وصف العمل –أوالً 
سـنتمتر ا  125بارتفـاع  " سابق الصب "تتكون العالمة من عامود خرساني اسمنتي مسلح 

سـمم  66×28مم وبابعاد 2مثبت علي كال الوجهين لوحة معدنية سمك . سم36×18وبابعاد 
مطلية بطالء عاكس ومكتوب عليها االرقام الكيلو مترية باللغتين العربية واالجنبية وطبقـا  

( مرفق بالرسومات  هـذا مـع تثبيتـه فـي قاعـدة خرسـانية بابعـاد       للوارد بالنموذج ال
  .سم في  نهاية  كتف الطريق )30×60×80
  

  -:المواد االزمة  –ثانياً 
ومزودة " كجم اسمنت 300"  العامود من الخرسانة االسمنتية المسلحة من الدرجة الثانية  -أ

يراعي ان . مم 6سم بقطر   15مم وكانات أفقية كل 12باربعة  أسياخ  للتسليح الرأسي قطر
مـم  100سم هذا باالضافة الي ماسورة قطر 3سمك الخرسانة التي تغطي حديدالتسليح هو 

  .سم 50بطول 
) " كجـم أسـمنتي    200( القاعدة من الخرسانة االسمنتية العادية من الدرجة االولي  -ب

  " .سم 30×60×80
  

  -:االنشاء  –ثالثاً 
كيلو مترية وتسليمها خارج الموقـع وطبقـا لالبعـاد    تجري عملية الصب للعالمة ال -1

سـم مـن   10الموضحة بالرسومات مع تزويدها بأسياخ  التثبيـت بالقاعـدة علـي بعـد     
  .النـهــــــــايـــــــــــة 

تجري عملية تركيب اللوحة المعدنية وطالئها وكتابة االرقـام وتثبيتهـا فـي كـال      -2
 .الوجهين 

دة االسمنتية بنهاية كتف الطريق مع اجراء عملية الحفر يتم النقل و التثبيت في القاع -3
والتركيب وأعادة الردم لالتربة وضغطها ورشها بالماء علي ان يكون العمق المدفون مـن  

 .سم تحت منسوب سطح الكتف وطبقا للوارد بالرسومات 40العالمة هو  
جيـة ايمـن   يراعي ان التثبيت والتركيب في االكتاف سيجري باعتبار االرقام الزو -4

الطريق بادئا من الصفر واالرقام الفردية ايسر الطريق أي ان المسافة بين كل عالمتين في 
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هي اثنين كيلو متر وستكون العالمات علي كال الجانبين تبادلية كل واحد كيلو . ناحية واحدة 
 .متر 

  -:القياس والدفع  –رابعاً         
  

مة مستوفية للمواصفات ومطابقـة للرسـومات   تجري المحاسبة عن كل عال               
  ومطابقة للرسومات ومثبتة في الموقع  

المحدد لها والفئة تشمل ثمن المواد للعالمه والقاعدة وتكاليف الطالء والكتابة والتثبيت        
  .والحفر والردم وكل مايلزم 

   
  ) 502( مـادة رقم 

  توريد وتركيب أسوار مرنة فى  المنحنيات
  

  -:وصف العمـل  – أوالً
يتكون هذا العمل من توريد وتركيب أسوار مرنة بالقطاع الموضح بالرسومات فـى    

  .مم والتى يحددها المهندس المشرف 600المنحنيات التى تقل أنصاف أقطارها عن 
  -:المـواد  –ثانياً 

أبعادهـا الخارجيـة     Uاألعمدة من الحديد الصـلب علـى شـكل حـرف       - أ
  .متر  1,13اعها مم وارتف 7×55×120

سم  8×  31السور من الصلب المجلفن المنتج بواسطة األفران الكهربائية قطاع  - ب
سـم   5مم وال تقل استطالة عينة اختبارات بطول  2,7حسب الموضح بالرسومات وبسمك 

وذلك عند إجراء االختبارات طبقاً لمواصفات الجمعية األمريكية الختبار المـواد  % 12عن 
ع مراعاة أن يكون مستوفياً لمتطلبات الجهد الموضح بالجدول التالي وذلك م) هـ  8( رقم 

 .طبقاً لتجربة االنحناء فى االشو بما فى ذلك الوصالت 
      

  الجدول

  
 قوة التحمــــل

  قوة
  الشد
 كجم

  أقل
  سمك
 مم

الجهة المواجهة للمرور على 
 أسفل

الجهة المواجهة للمرور على 
 أعلى

أقصى انحناء 
أقصى انحناء  كجم الحمل سم

 الحمل كجم سم

7  
14  

544  
725  

7  
14  

680  
907  

36300  
36300 

2,7  
2,7 
    

متر مع تركيـز   3,65يتم إجراء االختبارات بوضع القضيب على ركائز حرة المسافة بينها 
  .سم فى منتصف المسافة  7,62الحمل على سطح مستو مقاسه 

ن فى منتصف المسافة بين الركائز عند اختبار وصلة القضبان يتم وضعها بحيث تكو  
  .الحرة 
قضبان السور تكون مجلفنة طبقاً لمواصفات الجمعية األمريكية الختبار المواد  -جـ  

سم وسمك 5وكذلك الماسورة العالية للدرابزين والتى بقطر  2,5درجة الطالء ) أ  93( رقم 
  .مم  0,80
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ع االعمدة تكون من النوع المجلفـن  المسامير والصواميل للوصالت والترابيط م -د       
  ) . أ 153( طبقا لمواصفات الجمعية االمريكية الختبار المواد 

كجم فـي كـال    2270وصلت العمود بالقضبان يجب ان تتحمل قوت  شد مقدارها  -ه      
  .االتجاهين 

  
  -:طريقة التشعيل  –ثالثاً 

سم من سطح الكتف وذلك علي 50 تتم اعمال الحفر االزمة القامة اعمدة السور بعمق  -أ 
  .سم من الحافة الخارجية للكتف  40بعد  

يتم إقامة أعمدة السور وسط الحفر ثم إعادة الردم حولها على طبقات مع الـدمك مـع    - ب
  .المحافظة على بقاء األعمدة رأسية 

 يتم تركيب باقي أجزاء السور وتثبيتها باألعمدة مع مراعاة أن يكون السـور خطـاً    -جـ
  . منتظماً متمشياً مع خط الطريق دون أي اعوجاج أو انكسار 

  .سم  30يراعى أال يقل طول الوصلة عن  –د 
يراعى أحكام ربط المسامير بالصواميل جيداً وبحيث تكون مسامير التثبيـت ممتـدة    -هـ

  .مم بعد الصواميل  6,50لمسافة 
  -:طريقة القياس والدفع  –رابعاً 
بالمتر الطولي لما يتم تركيبه من السور والفئة تشمل ثمن مواد السور ستكون المحاسبة     

واألعمدة الخاصة به وتربيطها وتركيبها فى مكانها وجميع ما يلزم إلتمام هذا العمل طبقـاً  
  .للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف 

  
  ) 503( مـادة رقم 

  الركائـز المعدنيـة
  -:وصف العمـل  –أوالً 

: ( مل توريد وتركيب وتثبيت الركائز المعنية للجسور ويتكون من األنواع التالية يش  
ومرفق بالرسومات النماذج الخاصة بكـل نـوع والبيانـات    )  وأسطوانية –منزلقة  –ثابتة 

  .الخاصة 
  -:األنــواع  –ثانياً 

سم من الرصاص وحسب األبعـاد   2‘–لوح رقيق سمك : وهي  الركائز الثابتة -أ  
  :مبينة بالرسم ويتم تثبيته كما يلي ال

يثبت هذا اللوح بين الكتف والسـقف  ) أقل من عشرة أمتار ( فى حالة الفتحة للجسر       •
  .سم  80مع مجموعة أسياخ حديدية طول كل منها 

يثبت هذا اللوح بين لوحين مـن الصـلب   ) أقل من عشرة أمتار ( فى حالة الفتحة  •
 .ذج ويكون التثبيت فى الكتف والسقف الطري بالمقاس الموضح بالنما

سم مثبت مباشرة  2،-وتتكون من لوح رقيق من الرصاص سمك :  الركائز المنزلقة -ب
  ) .أقل من عشرة أمتار ( بين الكتف والسقف ويستخدم فى الفتحات 

  :وهي نوعين  – األسطوانيةالركائز  -جـ
بين لـوحين مـن الصـلب    ومثبتة  األسمنتيةبالخرسانة  مملئةاسطوانة من الصلب  •

والسقف وتستخدم فى حالة مـا إذا  ) أو الدعامة ( الطري وهما بدورهما مثبتين فى الكتف 
 ) .أكثر من عشرة أمتار ( كانت الفتحة 

ومثبتة بـين لـوحين مـن    ) كتلة مصمتة ( اسطوانة من الصلب المصبوب كامالً  •
والسقف وتستخدم فى حالة )  أو الدعامة( الصلب الطري وهما بدورهما مثبتين فى الكتف 

 ) .أكثر من ثالثين متراً ( ما إذا كانت الفتحة 
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  -:مواصفات المـواد  –ثالثاً 

  .تكون رقائق الرصاص ذات سمك منتظم ومتجانسة  -1
جميعها من الصلب الطري الملفـوف   والتي واألسطواناتتكون األلواح واألسياخ  -2

 : التاليةعلى الساخن خاضعة لالشتراطات 
  . 2مم/ كجم )  60 -50( قوة الشد العظمى     -أ

 . 2مم/ كجم )  35 – 30( جهد الخضوع  -ب 
وعـدم   االنتظامجميع المواد يجب أن تكون خالية من الشروخ والمواد الغريبة وعدم  –ج 

  .وعموماً خالية من أية شوائب  االستواء
  

  ) 504( مـادة رقم 
  مواسير صرف سطحي للجسـور

  
  -: مـلوصف الع –أوالً 

سم فـى الموقـع المحـدد     50يشمل توريد وتركيب مواسير معدنية مجلفنة بطول   
  .بوصات  3برسومات الجسور وذلك للصرف السطحي ، وهي بقطر 

  -:المــواد  –ثانياً 
وخاضـعة للمواصـفات   ) مـم   -و 8( تتكون من ألواح معدنية مجلفنة بسـمك    

  ) .أ  -93( األمريكية     
  

  -:إلنشــاء طريقة ا -ثالثاً
يلتزم المقاول بتثبيت هذه المواسير فى األماكن المحددة لها بالرسومات قبل صـب    

  .خرسانة الطابق مع ضرورة مراعاة عدم زحزحتها أثناء الصب 
  

  :القياس والدفـع  –رابعاً 
) طبقاً للوارد فى جدول الكميات واألسعار ( يجري القياس بالمتر الطولي أو بالعدد   

والفئة تشـمل  . ة لكل ما تم تركيبه فعالً مطابقاً لألبعاد والمقاسات والمواصفات والمحاسب
  .ثمن المواد والتركيب والتثبيت وتكاليف األجور والمعدات وجميع ما يلزم 

  
  ) 505( مـادة رقم 

  السياج والفواصل المعدنية للجسور
  
  : وصف العمـل -1

مم على شكل ملحـومتين رأسـياً   )  6×45×80( يتكون السياج من زوايا رأسية مقاس  -أ  
  .سم لكل عامود منها  115وجهاً لوجه وبطول 

بوصة على امتـداد طـول الرصـيف     2يخترقها طولياً صفين من المواسير المعدنية قطر   
  .سم 30والمسافة الرأسية بين  المحورين هي 

  .شكل ويعلو الصفين من المواسير زاوية أفقية بذات المقاس السابق ذكره على   
مم على شكل ظهـرا  )  8×80×80( يتكون الفاصل الصلب من زاويتين مقاس  -ب   

مم ملحوم على طول )  8×150( لظهر مع ترك خلوص بينهما ويعلوهما لوح معدني مقاس 
  .رجل إحدى الزاويتين وحر الحركة على الثانية 
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  -:التركيب واإلنشـاء  -2
ة التى تمثل القوائم العمودية فى خرسـانة الرصـيف   بالنسبة للسياج تثبت الزوايا الرأسي -أ  

مع لحام الزوايا رأسياً بكامل الطول وجهـاً لوجـه   ) طباً للوارد بالرسومات ( سم 25بعمق 
ولحام المواسير عند اختراقها للزوايا وكذلك لحام الزاوية النهائية العلوية األفقية على القوائم 

  .الرأسية 
ثالثـة  ) أبيض وأسود ( بالسلقون والبوية ) األفقي والرأسي ( ثم يجرى دهان كامل القطاع   

  .أوجه طبقاً لألصول الفنية 
وكذلك عنـد الـدعائم   ) فوق الكتفين ( بالنسبة للفواصل يتم تركيبها عند مدخلي الجسر  -ب

الوسطى مع اللحام للوح المعدني بإحدى الزاويتين مع دهان الجميع بالسـلقون وذلـك منعـاً    
مم بالطابق الخرساني ويتم جميع ذلك طبقاً  12ا مع تثبيت الزوايا بأسياخ قطرها هذ. للصدأ 

  .للرسومات واألصول الفنية 
  
  -:القياس والدفـع  -3
يجرى القياس للسياج طولياً لكل جانب على حدة ، طول إحدى الماسـورتين األفقيتـين    -أ  

ب والتثبيت واللحام والدهان ثـالث  والفئة تشمل ثمن المواد لكامل القطاع مع التشغيل والتركي
  \.أوجه وجميع ما يلزم 

يجرى قياس الفواصل المعدنية إلحدى الزاويتين بكامل عرض الجسر مع الرصـيفين   -ب  
بأسـياخ  ( والفئة تشمل ثمن المواد لكامل القطاع مع التشغيل والتركيب وتثبيـت الـزاويتين   

  طبقاً للرسومات ) مم  12مشبكيه قطر 
  .ل السعر ألعمال اللحام والدهان وجميع ما يلزم هذا مع شمو

  
  ) 506( مـادة رقم 

  عالمات اإلرشـاد والتحذيـر
  -:وصف العمـل  –أوالً 

يشمل هذا العمل توريد وتركيب ودهان عالمات اإلرشاد والتحذير على جوانب الطرق وعند   
لرسومات الموضح بها التقاطعات ومداخل المدن وحيثما أرشد لذلك المهندس المشرف وطبقاً ل

المؤتمر الدولي إلشـارات  ( تفاصيل كل نوع على أن تكون هذه العالمات مطابقة لتوصيات 
  :مع مراعاة اآلتي ). م 1968نوفمبر سنة  8المرور المنعقد فى فيينا فى 

بوصة وارتفاعها طبقاً  2×4أبعادها الخارجية   Uاألعمدة من الحديد الصلب على شكل   -أ
  .نماذج فى الرسومات للوارد بال

وبأبعاد محددة بالرسومات علـى أن  ) مستطيلة  –دائرية  –مثلثة ( األلواح من الصلب  -ب
  .مم 2تكون ذات متانة كافية وجهد تشغيل مناسب وبسمك ال يقل عن 

بمادة عاكسة للضوء من الوجه األمـامي علـى أن   ) اللوحة + العامود ( تطلى العالمة  -ج
اً للمواصفات العالمية المستعملة فى مثل هذه األغراض مما يحقق إعطاء يكون الطالء مطابق

  .رؤية واضحة لالفتة لألنظار فى جميع ساعات النهار والليل 
  .بمادة مانعة للصدأ من الوجه الخلفي ) اللوحة + العامود ( تطلى العالمة  -د

الغرض المحدد بالرسومات بما يطابق ) اللوحة ( على ) باللغة العربية ( تجرى الكتابة  -هـ
  .أو يجرى عمل الرموز بالرسم طبقاً لتوصيات مؤتمر فيينا 

  
  

  -:التركيب والتثبيت  –ثانياً 
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يجرى تثبيت العامود فى نهاية أكتاف الطريق وعلى بعد مناسب من حافة الرصف وفى  -أ  
نتية باألكتـاف  طبقا للرسومات التوضيحية هذامع  إنشاء قاعدة إسم -الموقع المحدد بالطبيعة

  .لتثبيته فيها
يجرى تركيب اللوحة بالعامود وذلك بالمسامير والصواميل الخاصة بذلك طبقا للوارد  -ب   

  .بالنماذج والرسومات
  . بعض العالمات تحتاج ألكثر من عامود واحد وذلك طبقا للنماذج-ج
  

   -:القياس والدفع-ثالثا
ة العامة للطرق قبل البدء فى أعمال التوريد وذلك يلتزم المقاول بتقديم عالمة كاملة لإلدار-1

للموافقة عليها واعتمادها على أن تكون كاملة الطالء والكتابة والرسـومات مشـتملة علـى    
وسائل التركيب والتثبيت مصحوبة بشهادة من أحد المصانع المعتمدة والمتخصصة تفيـد إن  

  .المواد مطابقة للمواصفات الفنية العالمية
) الواردة بجداول األسـعار والكميـات  (قياس بالعدد لكل عالمة على حده والفئة يجرى ال-2

ومسامير التركيب والقاعـدة اإلسـمنتية   ) أو العامودين واللوحة(تشمل ثمن العامود واللوحة 
وتكاليف النقل والتوزيع فى األماكن المحددة بالطبيعة والطالء والرسم والكتابة كمـا تشـمل   

  .وإعادة الردم حول وفوق القاعدة اإلسمنتية لتثبيت العالمة تكاليف أعمال الحفر
وعموما جميع ما يلزم من آليات ومعدات وأيدي عاملة ونقل وصيانة لهذه العالمـات حتـى   
يتحقق الغرض من استعمالها وحسب األصول الفنيـة والرسـومات وتعليمـات المهنـدس     

  .المشرف
  

  ) 507(مادة رقم 
  كستخطيط سطح الطريق بطالء عا

   -:وصف العمل: أوال
يتكون هذا العمل من طالء سطح الطريق النهائي المرصـوف بخطـوط بيضـاء مسـتمرة     
ومتقطعة وبخطوط صفراء مستمرة وجميعها عاكسة للضوء وتحدد المواقع حسب الرسومات 

  .وتعليمات المهندس المشرف
  :المواد-ثانيا

  :الطالء-أ
مع المواصفات العالمية مع ضـرورة تقـديم   ويكون من نوع عالمي معتمد وتتفق مواصفاته 

توضح التركيب الكيماوي لهذا الطالء ومدى مقاومته  -مصحوبة بشهادة المصنع -عينة منه
للعوامل والظروف الجوية ومدة الضمان وطريقة التشغيل وكل ما يتعلق بهذا العمـل وذلـك   

  .افيكللحصول على موافقة اإلدارة العامة للطرق قبل بدء التشغيل بوقت 
  
  :الحبيبات الزجاجية -ب

  .تقاوم العوامل الجوية المختلفة -وتكون بلورية كروية متدرجة ما أمكن ذات قوة عالية
  
  -:الخصائص الالزمة للطالء-ج
  .سيولة كافية بحيث يمكن تدفقها ورشها بسهولة على سطح الطريق-1
دقيقـة   30تزيد عن  جيدة االلتصاق بالسطح اإلسفلتي مع سرعه الجفاف والتي يجب أال-2

  .وبشرط عدم االلتصاق بحركة المرور عليها
  .وضوح الرؤيا مع عدم زغللة السائقين أثناء القيادة-3
  .وعدم التأثر بالمياه أو المواد القلوية-مقاومة عالية للتآكل-4
  :ماكينة التخطيط-د
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حصـان وقـوة   30يجب أن تكون من النوع الميكانيكي المالئم لهذا العمل وال تقل قوتها عن 
كيلومتر طولي 15لتر فى الدقيقة واإلنتاج اليومي ال يقل عن 1400اندفاع الطالء ال تقل عن 
  .سم للخط المستمر أو المتقطع10فى اليوم الواحد وبعرض 

  
  ):التشغيل(طريقة اإلنشاء-ثالثا
يجرى تنظيف سطح الطريق من األتربة أو أي مواد غريبة تحـول  -قبل الطالء مباشرة-1

  .االلتصاق دون
وتتم عملية النظافة باستعمال أجهزة النفخ الهوائية الميكانيكية وكل مـا يمكـن أن يـؤدي    

  .للغرض المقصود من إزالة أي أتربة مانعة لاللتصاق
إزالتها بأيـة مـواد   )مسحها(إذا وجدت بالسطح أية عالمات أو تخطيطات سابقة فيلزم -2

يح السطح أو التأثير على قوة تماسكه مع عدم تجر -مالئمة إلزالتها أثرها تماما
  .أو التصاقه للطالء الجديد

وضع عالمات التحديد لمسار التخطيط -مع جفاف السطح نهائيا -يجرى بعد ذلك مباشرة-3
-هذا مع ضرورة تواجد أخصائي فني لمثل هذه األعمـال  -بدقة وعناية يدويا أو ميكانيكيا

ضات وكل مـا يسـبق عمليـة الطـالء مـن      لتحديد المسار والمواقع والعرو-على حسابه
  . تجهيزات

وفى الظـروف الجويـة   -والرياح واألمطار-يمنع العمل بتاتا فى حالة هبوب العواصف-4
  .الغير عادية التي تؤثر على جودة العمل

بعد موافقة المهندس المشرف على التخطيط وحالة سـطح الطريـق   -تبدأ عملية الطالء-5
  :الطالء كآالتيهذا ويجرى . والظروف الجوية

للتحذير عند حافة الرصف الخارجيـة وتجـرى   -سم10عرض -خطوط صفراء مستمرة-أ
  . متقطعة فقط فى حالة االتصال بطرق فرعية

وتكون على جانب واحد من اللحام الطـولي  -خطوط بيضاء متقطعة فى محور الطريق-ب
وفـى  -ورأسية أفقية-هذا مع إنشاء خطوط بيضاء مستمرة فى المنحنيات-لطبقات الرصف

  .المواقع التي يحددها المهندس المشرف
سم فى كـل  2فى حالة الخطوط المستقيمة يجب أال ينشأ أي انحراف فى المسار أكثر من-ج

  .ثالثين مترا طوليا وإال وجب إزالة الخط وإعادة انشائة على نفقة المقاول
إزالتـه وإعـادة    فقط وأال وجب% 5يجب أال يتجاوز األبعاد المطلوبة فى عرض الخط -د

  .إنشائه على حساب المقاول
-يلزم المقاول بوضع عالمات التحذير والتوجيه وعدم إعاقة حركة المرور على الطريق-ه

  .مع المحافظة الكاملة على ما تم إنشاؤه من تخطيط وطالء حتى يجف تماما-أثناء التشغيل
  .اإلنشاء على حسابهوإذا حدث به أي تلف أو تشويه يلزم المقاول باإلزالة وإعادة 

  
  -:طريقة القياس والدفع-رابعا

أو حسبما يرد فـى  (سم10وبعرض )سواء مستمر أو متقطع(ستكون المحاسبة للمتر الطولي
  .والقياس على سطح الطريق) قائمة األسعار

والفئة تشمل ثمن المواد والحبيبات العاكسة وتكاليف نظافة السطح والمحافظة عليه والـرش  
النفخ والتخطيط وعالمات اإلرشاد والتحذير للمرور وكل ما يلزم من عمال فنيين الميكانيكي و

  .متخصصين لمثل هذا العمل
وعموما جميع متطلبات إنجاز هذا العمل بصورة تطابق المواصفات والرسومات وتعليمـات  

  .المهندس المشرف
  

  )508(مادة رقم
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  توريد وتركيب بردورات خرسانية سابقة الصب
  

  :ل وصف العم-1
خرسانية سابقة الصب وتركيبها بدالً مـن البـردورات    تيتكون هذا العمل من إنشاء بردورا

  .التى تنكسر بسبب المرور 
  :المـواد  -2
تعمل هذه البردورات من خرسانة النوع الثاني سابقة الصب ويتبع فـى ذلـك مواصـفات      

وأن  3م/ كجـم   300سبة مع إضافة إسمنت بن) 401(الخرسانة اإلسمنتية نوع ثاني بند رقم 
وأال  4،-ويحجز كله على مهـزة رقـم    2/1يكون أقصى حجم لكسر األحجار المتدرج هو 

  %  .5من الرمل عن  200تزيد نسبة المار من المهزة 
  -:طريقة التشغيل   -3
متر أو نصف متر إما مستقيمة أو منحنية فـى المنحنيـات    1،-تعمل البردورات بطول  -أ

  .حة بالرسومات وباألبعاد الموض
تصب البردورات داخل قوالب نظيفة تعطي المقاس المطلوب للبردورة ومصنعة بطريقة  -ب

  .يسهل فكها 
يتم تشغيل وخلط الخرسانة بالنسبة المقررة مع إضافة نسبة المياه الالزمة داخل خالطات  -ج

  .لدق ميكانيكية بحيث تعطي مخلوطاً متجانساً ثم يصب فى القوالب مع الغزغزة وا
ساعة على األقل بعـد   48تترك الخرسانة داخل القوالب وال يصرح بفكها إال بعد مرور  -د

  .                      الصب 
  .يوماً على األقل بعد صبها  14يستمر ترطيب الخرسانة فى مكانها لمدة  -هـ 
على صـبها   يوماً 21يراعى عدم نقل البردورات الخرسانية واستعمالها إال بعد مرور  -و 

ويجب أن يتم نقلها بعناية وحرص حتى ال تتعرض للكسر أو الشرخ أثناء النقل وسـوف ال  
  .يسمح باستعمال أي بردورات رديئة الصنع أو يظهر بها شروخ أو فراغات 

يتم تكسير وازالة البردورات المكسرة المراد استبدالها وإزالة خرسانة الفـرش إذا لـزم    -ز
  .اً عن الطريق األمر مع نقلها بعيد

يتم صب خرسانة الفرش من خرسانة النوع األول ويتبع فى ذلك مواصفات الخرسـانة   -ح
وباألبعـاد   2م/كجـم   200مع إضافة إسمنت بنسـبة  )  401( اإلسمنتية نوع أول بند رقم 

  .الموضحة بالرسم وبحيث تعطى سطحاً مستوياً لتركيب البردورة عليه 
ا بصورة منتظمة ومتمشية مع وضع باقي البـردورات مـع   تركب البردورات فى مكانه -ط

   1:  3سم يمأل بمونة الرمل واإلسمنت بنسبة  1ترك فراغ بينهما طوله حوالي 
  

  ) 509( مـادة رقم 
  توريد وعمل خرسانة تبطين

  
  -:وصف العمل  -1
يتكون هذا العمل من تبطين المصارف الطولية المجاورة للطريق بطبقـة مـن الخرسـانة      
سم فى المواقع الموضحة بالرسومات والتى يحـددها المهنـدس    10إلسمنتية بسمك متوسط ا

  .المشرف 
  
  
  
  -:المـواد  -2
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تعمل خرسانة التبطين من خرسانة النوع األول ويتبع فى ذلك مواصفات الخرسانة اإلسمنتية   
ـ   3م/كجم  200مع إضافة إسمنت بنسبة ) 401(نوع أول بند رقم  م وأن يكون أقصـى حج

  .بوصة  1لكسر األحجار المتدرج هو 
  -:طريقة التشغيل  -3
تتم أمال الحفر والردم الالزمة لتشكيل قطاع المصرف المراد تبطينه حسب الرسـومات   -أ  

  .أو تنظيف الحفر الصخري وتجهيزه للصب 
  .يتم رش الحفر بالمياه ودمكه وتجهيزه لصب خرسانة التبطين عليه  -ب  
الخرسانة بالنسبة المقررة مع إضافة نسـبة الميـاه الالزمـة داخـل     يتم تشغيل وخلط  -ج  

  .سم  10خالطات ميكانيكية بحيث تعطي مخلوطاً متجانساً ثم تصب بسمك متوسط 
  .متر وتمأل بطبقة عازلة  5‘–يراعى تقسيم خرسانة التبطين بعمل فواصل كل  -د  
  -:طريقة القياس والدفع  -4
ي للبردورات التى يتم تركيبها فى مكانها والفئة تشـمل ثمـن   ستكون المحاسبة بالمتر الطول  

مواد الخرسانة نوع أول وثاني وتكاليف عمل القوالب والصب والترطيب والنقل مـع إزالـة   
البردورات المكسرة التى يتم استبدالها ونقلها بعيداً عن الطريق وجميع ما يلزم إلتمـام هـذا   

  .ت المهندس  للشروط والمواصفات وتعليما طبقاالعمل 
  
  


