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  ٤٥٣  طبقات الرصف األمسنتية: القسم الرابع عشر

  ٤٥٣    الوصف١-١٤

  ٤٥٤    املـواد٢-١٤
  ٤٥٤  األمسنت  ١-٢-١٤
  ٤٥٦    الركـام٢-٢-١٤
  ٤٥٨    املـاء٣-٢-١٤
  ٤٥٨    املواد اإلضافية واإلضافات٤-٢-١٤
  ٤٦٠    مركبات اإلنضاج الكيميائية٥-٢-١٤
  ٤٦٠    مواد التسليح٦-٢-١٤

  ٤٦١   قضبان التسليح احلديدية ١-٦-٢-١٤
  ٤٦١    حصائر قضبان حديد تسليح مصنعة٢-٦-٢-١٤
  ٤٦١    نسيج أسالك حديد تسليح٣-٦-٢-١٤
  ٤٦١  )Tie Bars(  قضبان الربط ٤-٦-٢-١٤
  ٤٦١  )Dowel Bars(  قضبان التحميل ٥-٦-٢-١٤
  ٤٦٢    ألياف التسليح٦-٦-٢-١٤

  ٤٦٢    مواد تعبئة الفواصل٧-٢-١٤
  ٤٦٢    حشوات مسبقة الصنع١-٧-٢-١٤
  ٤٦٣    حشوات مصبوبة يف املوقع٢-٧-٢-١٤

  ٤٦٣    أغشية البالستيك٨-٢-١٤

  ٤٦٣  يةاألمسنت  اخلرسانة ٣-١٤
  ٤٦٣   الوصف١-٣-١٤
  ٤٦٤    متطلبات عامة٢-٣-١٤
  ٤٦٦    تصميم خلطة اخلرسانة٣-٣-١٤
  ٤٦٩    صيغة خلطة العمل التصميمية٤-٣-١٤

  ٤٧٠  ات قبول صيغة خلطة العمل  إجراء١-٤-٣-١٤
  ٤٧٠    اخللـط٥-٣-١٤
  ٤٧١    النقل٦-٣-١٤
  ٤٧٢    مناولة اخلرسانة٧-٣-١٤
  ٤٧٢    حدود األحوال اجلوية٨-٣-١٤

  ٤٧٣    البالطات املصبوبة يف املوقع٤-١٤
  ٤٧٣    اخلرسانة العادية١-٤-١٤

  ٤٧٣    الوصف١-١-٤-١٤
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  ٤٧٣    املـواد٢-١-٤-١٤
  ٤٧٣  عدات  امل٣-١-٤-١٤
  ٤٧٦    املتطلبات النوعية واخللطات٤-١-٤-١٤
  ٤٧٦    صيغة خلطة العمل التصميمية٥-١-٤-١٤
  ٤٧٦    التنفيذ٦-١-٤-١٤
  ٤٨٤    الفواصل٧-١-٤-١٤
  ٤٨٧    تنفيذ الفواصل٨-١-٤-١٤
  ٤٨٩    إجراءات اإلصالحات٩-١-٤-١٤

  ٤٩١    اخلرسانة املسلحة٢-٤-١٤
  ٤٩١    الوصف١-٢-٤-١٤
  ٤٩٢    املواد٢-٢-٤-١٤
  ٤٩٢    املعدات٣-٢-٤-١٤
  ٤٩٢  يةاألمسنت  خلطات اخلرسانة ٤-٢-٤-١٤
  ٤٩٢    التنفيذ٥-٢-٤-١٤

  ٤٩٤    اخلرسانة املدكوكة باملداحل٣-٤-١٤
  ٤٩٤   متهيد١-٣-٤-١٤
  ٤٩٤    املواد٢-٣-٤-١٤
  ٤٩٥    املعدات٣-٣-٤-١٤
  ٤٩٧    املتطلبات النوعية واخللطات٤-٣-٤-١٤
  ٤٩٧    صيغة خلطة العمل٥-٣-٤-١٤
  ٤٩٨   التنفيذ٦-٣-٤-١٤

  ٤٩٨    إعداد السطوح١-٦-٣-٤-١٤
  ٤٩٩    القطاع التجرييب٢-٦-٣-٤-١٤
  ٥٠٠    فرد ودك اخلرسانة٣-٦-٣-٤-١٤
  ٥٠٢    إنضاج اخلرسانة املدكوكة٤-٦-٣-٤-١٤

  ٥٠٣    الفواصل٧-٣-٤-١٤

  ٥٠٤    طبقات الرصف من اخلرسانة مسبقة الصب٥-١٤
  ٥٠٤    البالطات مسبقة الصب١-٥-١٤

  ٥٠٤    الوصف١-١-٥-١٤
  ٥٠٤    املـواد٢-١-٥-١٤
  ٥٠٤    املعدات٣-١-٥-١٤
  ٥٠٤    املتطلبات النوعية٤-١-٥-١٤
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  ٥٠٥    التصنيع٥-١-٥-١٤
  ٥٠٥    التنفيذ٦-١-٥-١٤

  ٥٠٥    إعداد السطوح١-٦-١-٥-١٤
  ٥٠٦    التركيب٢-٦-١-٥-١٤

  ٥٠٦    الفواصل٧-١-٥-١٤
  ٥٠٦    طبقات الرصف من الطوب اخلرساين املتداخل٢-٥-١٤

  ٥٠٧    التصنيع١-٢-٥-١٤
  ٥٠٧    التركيب٢-٢-٥-١٤

  ٥٠٧    قبول األعمال٦-١٤

  ٥٠٨    القياس٧-١٤

  ٥١١    الدفع٨-١٤
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  القسم الرابع عشر

  يةاألمسنتطبقات الرصف 

  
لطرق احلضرية من خمتلف األصناف     ية يف تنفيذ طبقات رصف ا     األمسنتتستعمل طبقات الرصف    

السريعة والشريانية والتجميعية واحمللية، حيث يعتمد اختيار نوع الطبقة املستعملة على تصنيف الشارع             
  .وعلى الظروف البيئية واألمحال املرورية السائدة واملتوقعة

 الثقيلـة   ية ذات نوعية عالية، مقاومة لألمحال املروريـة       األمسنتجيب أن تكون طبقات الرصف      
 كما جيب   ،واألمحال الناجتة عن البيئة وتغرياا وذات دميومة كبرية تعطيها صفة طبقات الرصف املعمرة            

أن يكون سطحها مقاوماً للصقل حتت تأثري عجالت املركبات للمحافظة على عامل احتكاك مناسب،              
  . السري على الطريق يكون خالياً من التشوهات اليت تؤثر على القيادة اآلمنة ونعومةنوجيب أ

  :  الوصف١-١٤

يـة يف املنـاطق احلضـرية       األمسنتيتضمن هذا القسم وصف متطلبات إنشاء طبقات الرصف         
 وحيـدد   ،ية مسبقة الصـنع   األمسنتية املصبوبة يف املوقع أو منتجات اخلرسانة        األمسنتباستخدام اخلرسانة   

ا يف ذلك املتطلبـات اخلاصـة جبميـع         ية، مب األمسنتمواصفات تصميم إنتاج وتوريد خلطات اخلرسانة       
  :يةاألمسنت ويشمل مواد وطرق تنفيذ األنواع التالية من طبقات الرصف ،مكوناا

  :ية املصبوبة يف املوقع وتشملاألمسنت اخلرسانة -أ

  .ية العاديةاألمسنت اخلرسانة -

  .ةية املسلحاألمسنت اخلرسانة -

  .ية املدكوكةاألمسنت اخلرسانة -

  :ية مسبقة الصنع، وتشملاألمسنتة  اخلرسان-ب

  .ية العادية واملسلحةاألمسنت البالطات مسبقة الصنع من اخلرسانية -

 ).Paver Blocks( املتداخل األمسنيت طوب الرصف -
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  :  املـواد٢-١٤

  :األمسنت  ١-٢-١٤

ية من أحد األنـواع     األمسنت املستعمل يف تنفيذ أعمال طبقات الرصف        األمسنتجيب أن يكون    
صفات اخلاصة أو وثائق العقد األخـرى خـالف         ا حتدد املو  ما مل ،  )١-٢-١٤(املبينة يف اجلدول رقم     

  :ذلك

  

  يةاألمسنت املستعملة يف تنفيذ أعمال طبقات الرصف األمسنتأنواع ): ١-٢- ١٤(اجلدول رقم 

  متطلبات املواصفات  األمسنتنوع 

 IV ASTM C 150 وIII وII وI عادي نوع ي بورتالندتإمسن

  ASTM C 150أو ) ٥٧٠م ق س ( V مقاوم للكربيتات نوع ي بورتالندتإمسن
 IP البورتالندي البوزوالين نوع األمسنت

Portland –pozzolan-cement  
  I(PM) املعدل بالبوزوالن نوع ي البورتالنداألمسنت

Pozzolan - Modified Portland Cement 

ASTM C 595-94a 
ASTM C 1157-94a  

  

 املالئم للبيئة احمللية السائدة، من حيث درجة التعرض للبيئة الكيميائية           األمسنتتيار نوع   جيب اخ 
الضارة يف التربة الطبيعية أو املياه اجلوفية أو مياه الصرف الصحي، وجيب أن تنص املواصفات اخلاصـة                 

تيـار نـوع     إذا مل تنص املواصفات اخلاصة على صنف حمدد، ميكن اخ          ،على النوع الواجب استخدامه   
  .، حسب تصنيف درجات تأثري البيئة الكيميائية)٢-٢-١٤( من اجلدول رقم األمسنت

 األمسنـت  مـن أنـواع       نوع جيب على املقاول تقدمي شهادة مصدر معتمدة لكل شحنة ألي         
 اليت تؤكد   األمسنت كما جيب على املقاول تقدمي نتائج اختبارات         ،يةاألمسنتاملستعمل يف إنتاج اخلرسانة     

 جمهول املصدر أو عند االشتباه بتخـزين        األمسنتإذا كان   ) ١-٢-١٤(يفاءه متطلبات اجلدول رقم     است
  . بطريقة غري مناسبةاألمسنت

 مع البوزوالن يف موقـع خلـط        ي البورتالند األمسنتوميكن للمقاول مبوافقة املهندس، خلط      
ورية للحصول على نسب اخللـط      االحتياطات والرقابة الضر   و اخلرسانة بعد التأكد من توفر االمكانات     

  ).١-٢-١٤(ضمن التفاوت املسموح به وبناًء على حتقيق اخلليط ملتطلبات اجلدول رقم 



   طبقات الرصف األمسنتية–        القسم الرابع عشر         لعامة إلنشاء الطرق احلضريةاملواصفات ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تصنيف البيئة الكيميائية الضارة يف التربة الطبيعية، أو املياه اجلوفية، أو مياه ): ٢-٢- ١٤(اجلدول رقم 
  . املناسباألمسنتالصرف الصحي، ونوع 

  )EN 206.1صفات األوروبية رقم حسب متطلبات املوا(
  درجة التعرض للبيئة الكيميائية الضارة

 )*(اخلصائص الكيميائية 
  شديدة متوسطة منخفضة

  نسبة الشوائب يف املياه  
  ٦٠٠٠ -  ٣٠٠١ ٣٠٠٠ -  ٦٠١ ٦٠٠ -  ٢٠٠  )لتر/ملجم) (SO4(حمتوى الكربيتات 

  ١٠٠ - ٦١ ٦٠ – ٣١ ٣٠ - ١٥ )لتر/ملجم) (NH4(حمتوىغاز النشادر 
  ٥,٤ -  ٠,٤ ٤,٥ – ٥,٤  ٥,٦ -  ٥,٥ pHالرقم اهليدروجيين 

  نسبة املواد يف التربة الطبيعية املالمسة
  ٢٤٠٠٠ -  ١٢٠٠١ ١٢٠٠٠ -  ٣٠٠١ ٣٠٠٠ -  ٢٠٠٠ )لتر/ملجم) (SO4(حمتوى الكربيتات 

   املناسباألمسنتنوع 

 البورتالندي األمسنت
  ،Iالعادي صنف 

 األمسنتأو خليط 
 ,IPصنفوالبوزوالنة 

I(PM)  

، V البورتالندي املقاوم للكربيتات، الصنفاألمسنت
  وميكن إضافة البوزوالن إليه مبوافقة املهندس

  )ppm(جزء من املليون = لتر /ملجم): *(

ميكن، عند احلاجة لتنفيذ خرسانة مقاومة للكربيتات يف البيئة الكيميائية الضارة ذات الدرجـة              
 األمسنـت ، استعمال   V املقاوم للكربيتات من النوع      األمسنتعدم توفر   املتوسطة أو الشديدة ويف حال      

، مـع وجـوب أخـذ       I(PM) أو   IPالبوزوالين نوع    و األمسنت أو خليط    Iالبورتالندي العادي نوع    
  :االحتياطات التالية

  .كيلوغرام للمتر املكعب من اخلرسانة) ٤٠٠( إىل أربعمائة األمسنت زيادة حمتوى -
 ).٠,٣٥( إىل األمسنتاء إىل  ختفيض نسبة امل-
 وحسـب   I البورتالندي العادي نـوع      األمسنت استعمال إضافات معدنية مناسبة عند استعمال        -

 .ASTM C 1012 وطريقة االختبار ASTM C 1240مواصفات 
 تطبيق وسائل اإلنضاج اإلضافية الالزمة لتاليف حدوث التشققات العشوائية نتيجة استعمال حمتوى             -

 .ايلإمسنيت ع
ة استخدام املواد البوزوالنية،    جيب على املقاول أن يتحقق من مقاومة اخللطة للكربيتات، يف حال          

 وجيـب أن  ،ASTM C 618 والتحقق من استيفاء متطلبـات  ASTM C 1012 طريقة االختبار بإتباع
املهنـدس   املقرر استعماله واحلصول على موافقة       األمسنتتنص صيغة خلطة العمل التصميمية على نوع        

  .على ذلك
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 األمسنتميكن عند احلاجة املاسة لبلوغ مقاومة عالية يف عمر مبكر، ومبوافقة املهندس، استعمال              
، وجيب يف هذه احلالة اختاذ االحتياطات III ASTM C 150البورتالندي سريع التصلب املطابق ملواصفة 

غيل وإاء اخلرسانة، ولتاليف زيادة قابليـة       الالزمة لتاليف تأثري النقص الكبري يف الزمن املتوفر لصب وتش         
 .األمسنتاخلرسانة للتشقق العشوائي نتيجة استعمال هذا النوع من 

.  الذي بدأ فيـه التميـه      األمسنت احملتوي على كتل متميهة أو       األمسنتمينع منعاً باتاً استعمال     
 األمسنتكما جيب كتابة نوع     . ل بعيداً عن الرطوبة، حبيث يتم استعماله أوالً بأو        األمسنتوجيب ختزين   

  .بوضوح على صومعة التخزين

 السائب مدة كافية يف صومعة التخزين حىت يربد إىل درجة احلرارة املناسـبة  األمسنتجيب ترك   
  . وخاصة أثناء خلطه يف اجلو احلار

  :  الركـام٢-٢-١٤

 قاسياً قليل املسامية وال     ية نظيفاً صلباً  األمسنتجيب أن يكون الركام املستخدم يف إنتاج اخلرسانة         
ما ، ASTM C 33يتأثر بالبيئة الكيميائية الضارة، وجيب أن يكون مطابقاً ملتطلبات املواصفات القياسية 

 كما جيـب    ، يتعارض ذلك مع املواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة أو وثائق العقد األخرى             مل
  .ASTM C 1260 حسب أيضاً، تقومي قابلية تفاعل الركام مع القلويات

ية املتطلبات النوعية املبينة يف اجلدول رقـم        األمسنتجيب أن حيقق الركام املستخدم يف اخلرسانة        
  . يرد خالف ذلك يف املواصفات اخلاصةما مل) ٣-٢-١٤(

جيب أن يتكون الركام اخلشن من احلصى الطبيعي أو احلجارة الطبيعية املكسـرة، وجيـب أن                
 من رمل طبيعي مكسر أو غري مكسر جيد التدرج شريطة أن يفـي باملتطلبـات                يتكون الركام الناعم  

  ).٣-٢-١٤(النوعية ذات العالقة املنصوص عليها يف اجلدول رقم 

-٣-١٤(حسب اجلدول رقم ) د(أو ) ج(أو ) ب(أو ) أ(عند استعمال خرسانة إمسنتية صنف    
والركام ) ٤نخل رقم   املحمجوز على   (شن  ، جيب أن يتكون الركام من نوعني رئيسيني مها الركام اخل          )٢

الـواردة يف  ) ٣(جيب أن حيقق الركام الناعم متطلبات التدرج رقـم          و،  )٤نخل رقم   املمار من   (الناعم  
، )٢(أو رقم   ) ١(، وجيب أن حيقق الركام اخلشن متطلبات تدرج الركام رقم           )٤-٢-١٤(اجلدول رقم   

 آخر يرد يف املواصفات اخلاصة، وجيـب توريـد          ، أو أي تدرج   )٤-٢-١٤(الواردة يف اجلدول رقم     
ملم والثاين مار   ) ١٩(نخل مقاس   املمبقاسني منفصلني، األول حمجوز على      ) ١(الركام من التدرج رقم     

فيمكن توريده وفق التـدرج املطلـوب دون فصـله إىل           ) ٢(منه، أما الركام اخلشن من التدرج رقم        
  .مقاسني
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  النوعية للركاماملتطلبات ): ٣-٢- ١٤(اجلدول رقم 

 املؤشـر رقم االختبار القيمة احلـدية

  دورة٥٠٠) اختبار لوس أجنلوس(النقص بالتآكل  AASHTO T-96  حد أعلى٪ ٥٠
 ) دورات ٥(األصالة مبحلول كربيتات الصوديوم  AASHTO T-104  حد أعلى٪ ١٢

 يف الركام اخلشننسبة الكتل الطينية واحلبيبات القابلة للتفتت 
  حد أعلى٪٣

  نسبة الكتل الطينية واحلبيبات القابلة للتفتت يف الركام الناعم
  من الركام اخلشن)٢٠٠(النسبة املئوية للمار من املنخل رقم   حد أعلى٪١
  حد أعلى٪٣

ASTM C 33 

   من الركام الناعم)٢٠٠(النسبة املئوية للمار من املنخل رقم 
  رملي للركام الناعماملكافئ ال AASHTO T-176   حد أدىن٧٥
 نسبة األوجه املكسرة وجه واحد ASTM D 5821  حد أدىن٪ ٥٠
  نسبة املواد العضوية AASHTO T-21   حد أعلى٪ ٢
  )احلبيبات املستطيلة واملفلطحة( عامل االستطالة  BS812:Sec105.2   حد أعلى٪٤٠
  نسبة الكربيتات AASHTO T-290   حد أعلى٪ ١

  

  يةاألمسنتمتطلبات تدرج ركام اخلرسانة ): ٤-٢- ١٤(جدول رقم 
  ٪نسبة الوزن املار 

  ١التدرج   ٢التدرج   ٣التدرج   ٤التدرج 
  ملمقاس املنخل، م

......  ...... ...... ٣٧,٥ ١٠٠ 
٢٥ ١٠٠-٩٥ ١٠٠ ......  ١٠٠ 
١٩ ٦٠-٢٥ ...... ......  ١٠٠- ٨٢ 
١٢,٥ ...... ...... ......  ٩٣- ٧٢ 
 ٩,٥ ١٠-صفر ٥٥-٢٠  ١٠٠  ٨٥- ٦٦
 ٤,٧٥ ٥-صفر ١٠-صفر  ١٠٠- ٩٥  ٦٩- ٥١
...... ٥-صفر  ١٠٠- ٨٠  ٥٦- ٣٨ ٢,٣٦ 
٨٥- ٥٠  ٤٦- ٢٨  ...... ...... ١,١٨ 
٦٠- ٢٥  ٣٦- ١٨  ...... ...... ٠,٦٠ 
٣٠-٥  ٢٧- ١١  ...... ...... ٠,٣٠ 
......  ١٠ –صفر   ١٨-٦ ...... ٠,١٥٠ 
٥-٢  ...... ...... ...... ٠,٠٧٥ 

  .تاج اخلرسانة املدكوكةيف إن) ٤(يستخدم التدرج * 

  



   طبقات الرصف األمسنتية–        القسم الرابع عشر         لعامة إلنشاء الطرق احلضريةاملواصفات ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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املبينة يف اجلـدول    ) ٢م(أو  ) ١م(صنف  ) مدكوكة باملداحل (أما عند استعمال خرسانة إمسنتية      
مـا  ، )٤-٢-١٤(املبني يف اجلدول رقم ) ٤(، فيجب أن حيقق متطلبات التدرج رقم    )٢-٣-١٤(رقم  
بثالثة مقاسات  ) ٤(ج رقم   ب توريد الركام من التدر     تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، وجي       مل

  .ميليمتر) ٩,٥(، واملقاس ميليمتر) ١٢,٥(املقاس  وملم) ٢٥(منفصلة وهي املقاس 

ميكن للمقاول، عند الضرورة القصوى وبعدما يثبت باالختبار إمكانية احلصول علـى خلطـة      
غيل اخلرسانة  ومتطلبات تش ) ٣-٢-١٤(إمسنتية حتقق املتطلبات النوعية املنصوص عليها يف اجلدول رقم          

يف املوقع وبعد موافقة املهندس، استخدام ركام ذي تدرج ال يفي جبميع متطلبات التـدرج املبينـة يف                  
  .، على أن حيقق أعلى قوة وأقل نفاذية وأعلى قابلية تشغيل ممكنة للخرسانة)٤-٢-١٤(اجلدول رقم 

طيب الركام قبـل    جيب تشوين الركام على طبقات للحد من االنفصال احلبييب، كما جيب تر           
استعماله باستعمال رشاشات املاء لغرضني األول تربيده عندما يكون اجلو حاراً واآلخر جتانس حمتـوى               

كما جيب على ). Saturated Surface Dry(الرطوبة فيه ضمن حدود قريبة من درجة التشبع السطحي 
) ٢(ية ملدة ال تقل عن يـومي  مسنتاألاملقاول التأكد من توفري كميات من الركام تكفي إلنتاج اخلرسانة    

  .عمل بشكل دائم، من أجل ضمان استمرارية إنتاج اخلرسانة

  :  املـاء٣-٢-١٤

ية ويف تربيد الركام نظيفاً رائقاً      األمسنتجيب أن يكون املاء املستعمل يف خلط وإنضاج اخلرسانة          
ة، مثل الزيوت واملـواد القلويـة أو        ية الطرية والصلب  األمسنتوخالياً من املواد الضارة خبصائص اخلرسانة       

-١٤(احلمضية واملواد النباتية واملواد العضوية، كما جيب أن يستويف االشتراطات املبينة يف اجلدول رقم               
، بغض النظر عن مصدره، وجيب إجراء اختبار زمن الشك فقط عند استعمال مياه غري عذبة أو                 )٥-٢

  .اري معاجلة ثانوياًمياه شرب متغري لوا أو طعمها أو مياه جم

  .ية، دون احلاجة الختبارهاألمسنتميكن استعمال املاء العذب الصاحل للشرب يف أعمال اخلرسانة 

  :  املواد اإلضافية واإلضافات٤-٢-١٤

د إضافية مثل مؤخرات الشك وخمفضات املياه اعندما تنص املواصفات اخلاصة على استخدام مو
ية األخرى أو إضافات مثل الرماد املتطاير وغبار        األمسنتخلرسانة  وحمسنات التشغيل وحمسنات خصائص ا    

، أما املـواد اإلضـافية   AASHTO M 295السيليكا، فإن اإلضافات جيب أن تكون مطابقة ملواصفات 
، وجيب أن حتقق املتطلبـات  ASTM C 494 أو AASHTO M 194فيجب أن تكون مطابقة ملواصفة 

 كما جيب على املقاول تقدمي شهادة مبنية على إجـراء جتـارب             ،)٦-٢-١٤(املبينة يف اجلدول رقم     
  .معملية تثبت صالحية هذه املواد يف البيئات احمللية اليت سوف تستخدم فيها هذه املواد
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  إنضاجهاية واألمسنتمتطلبات نوعية املاء املستعمل يف خلط اخلرسانة ): ٥-٢- ١٤(اجلدول رقم 

  ملكوناتنوع ا  طريقة االختبار  القيم احملددة

  )Cl(أيونات الكلورايد  ASTM D 512  جزء من مليون حدا أعلى١٠٠٠

  )SO4(أيونات الكربيتات   جزء من مليون حدا أعلى٣٠٠٠

   جزء من مليون حدا أعلى٦٠٠
ASTM D 516 

  (Na2O+0.658 K2O)قلويات 
AASHTO T-26 جزء من مليون حدا أعلى٥٠٠٠٠  احملتوى الكلي للمواد الصلبة
 أيام٧عند عمر ) ١(مقاومة الضغط  ASTM C 109 )٢( حد أدىن ٪ ٩٠

  االبتدائي   دقيقة٦٠ال يزيد االختالف عن 
   دقيقة٩٠ال يزيد االختالف عن 

ASTM C 191 
  النهائي

  زمن الشك

  

تصنيف املواد اإلضافية ومتطلبات حتسني األداء، مقارنة مع خلطات قياسية ): ٦-٢- ١٤(اجلدول رقم 
   على املواد اإلضافيةال حتتوي

  متطلبات
ASTM C 494 

  نوع املواد اإلضافية  اخلصائص املطلوبة

  أدىن ختفيض لكمية املاء  ٪٥
   يوما٢٨ًأدىن مقاومة ضغط عند عمر   ٪١١٠

  خمفض عادي للماء

  أدىن ختفيض لكمية املاء  ٪١٢
  أدىن مقاومة ضغط عند عمر يوم واحد  ٪١٤٠
   يوما٢٨ًدىن مقاومة ضغط عند عمر أ  ٪١١٥

  خمفض عايل للماء
HRWR 

  الزيادة يف زمن الشك االبتدائي   دقيقة٩٠ – ٦٠
  الزيادة يف زمن الشك النهائي   دقيقة٢١٠أقل من 

   يوما٢٨ًأدىن مقاومة ضغط عند عمر   ٪٩٠
  مبطئ الشك

  النقص يف زمن الشك النهائي   دقيقة على األقل٦٠
   عمر يوم واحدأدىن مقاومة ضغط عند  ٪١٢٠

   يوما٢٨أدىن مقاومة ضغط عند عمر   ٪١٠٠ - ٪٩٠
  مسرع الشك

  حجم الفراغات اهلوائية املتخللة  ٪٧ - ٪٥,٣
   يوما٢٨ًأدىن مقاومة ضغط عند عمر   ٪٧٥

  فراغات هواء متخللة
Entrained Air Voids 
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 كما جيب أن تضاف تلـك       ،جبب توريد املواد من مصادر معتمدة وفق شهادة ضمان مصدر         
ملواد بالطريقة والنسبة احملددة يف صيغة خلطة العمل التصميمية املعتمدة، وحسـب تعليمـات اجلهـة                ا

  جيب عند استعمال أكثر من نوع من املواد اإلضافية أو اإلضافات يف نفس خلطة اخلرسـانة                  ،املصنعة
جيـب أال تـؤدي     وأال يضر أي منها األخرى أو اخللطة الناجتة، ويف كل األحوال            ، التأكد من توافقها  

  .إضافة هذه املواد إىل حتسني بعض خواص اخلرسانة واإلضرار بأخرى

  :  مركبات اإلنضاج الكيميائية٥-٢-١٤

عندما تنص املواصفات اخلاصة أو تقتضي الضرورة، استعمال مركبات اإلنضـاج الكيميائيـة             
ار، فإنه جيب استعمال تلـك  ية يف اجلو احلاألمسنتإلنضاج اخلرسانة الطرية، وخاصة أثناء صب اخلرسانة  

  .املواد بعد إاء السطح مباشرة ملنع تبخر ماء اخللط من سطح اخلرسانة

ميكن استعمال سوائل كيميائية مكونـة لغشـاء الترطيـب مطابقـة ملتطلبـات املواصـفة                      
)Liquid Membrane Forming Compound, AASHTO M 148 Type 2(،   يـتم رش السـائل 

لتر للمتر املربع، وجيب عندما تزيد درجة حرارة اخلرسـانة         ) ٠,١و  ٥,٠(دل يتراوح بني    الكيميائي مبع 
 رش السائل مرتني متتاليتني، ويتحدد معدل الرش لكل مـرة حسـب نتـائج               ، درجة مئوية  )٣٨( عن

  .القطاع التجرييب، حبيث يتم احلصول على تغطية كاملة لسطح اخلرسانة متنع تبخر ماء اخللط

 مطـابق للمتطلبـات املبينـة يف        CSS-1h أو   SS-1hمال مستحلب إسفليت نوع     وميكن استع 
، من هذه املواصفات العامة يف إنضاج اخلرسـانة املدكوكـة           )٥-٢-٧(أو  ) ٤-٢-٧(اجلدول رقم   

، وجيب حتديد املعـدل الفعلـى        املربع لتر للمتر ) ١,٥ و   ٠,٥( باملداحل فقط ومبعدل رش يتراوح بني       
  . القطاع التجرييبللرش على أساس نتائج

ميكن للمهندس، عندما تقتضي الظروف البيئية السائدة ذلك، الطلب من املقاول إشباع سطح             
اخلرسانة باملاء إما بطريقة الغمر أو الرش باملاء والتغطية باخليش وأغشية البالستيك ملدة تتراوح بني أربعة                

كبات اإلنضاج الكيميائية كما هو مبني      ساعة، ومن مث تغطيتها مبر    ) ٧٢–٢٤(اثنتني وسبعني    و وعشرين
  .أعاله

  :  مواد التسليح٦-٢-١٤

عندما تنص املواصفات اخلاصة أو املخططات أو وثائق العقد األخرى على استخدام خرسـانة              
ية، ميكن استعمال أي من مواد التسليح       األمسنتإمسنتية مسلحة أو فواصل مسلحة يف تنفيذ طبقة الرصف          

  :بني يف املخططاتالتالية وحسبما هو م
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  :  قضبان التسليح احلديدية١-٦-٢-١٤

واصفة امل وأن تكون مطابقة ملتطلبات      احمللزنجيب أن تكون قضبان التسليح احلديدية من النوع         
، كما هو حمـدد  )٤٠ أو ٦٠( درجة ASTM A 706أو  ASTM A 615 ، أو مواصفات)٢م ق س (

 .يف املواصفات اخلاصة أو املخططات

 املواصفات اخلاصة على استخدام قضبان حديد تسليح مطلية مبـادة اإليبوكسـي             عندما تنص 
 كما جيب على املقاول التأكد مـن  ،ASTM A 775املانعة للصدأ، جيب أن تكون حسب مواصفات 

  .عدم وجود خدوش أو ثقوب يف مادة اإليبوكسي تزيد عن احلد املسموح به يف املواصفات اخلاصة

  )Bar Mats: ( حديد تسليح مصنعة  حصائر قضبان٢-٦-٢-١٤

  .ASTM A 184جيب أن حتقق حصائر التسليح املصنع متطلبات مواصفات 

  )Steel Wire Fabric Reinforcement: ( الشبكي  حديد تسليح٣-٦-٢-١٤

أو مواصـفات    ،)٢٢٤م ق س    ( متطلبـات مواصـفة      حديد التسليح الشبكي  جيب أن حيقق    
ASTM A 185 أو ASTM A 497 وحسب ASTM A 884 طلـي مبـادة   امل الشبكي التسليح حلديد

  .اإليبوكسي املانعة للصدأ

  )Tie Bars: (  قضبان الربط٤-٦-٢-١٤

مطابقـة ملواصـفات             ) Deformed (احمللـزن  قضبان الـربط مـن احلديـد         كونجيب أن ت  
ASTM A 615 ما مل ب، جياملخططات و، كما هو حمدد يف املواصفات اخلاصة)٤٠( أو )٦٠( درجة 

اً للبالطات اليت يكـون     ميليمتر) ١٤(تسمح املواصفات اخلاصة خبالف ذلك، استعمال قضبان قطرها         
ليمتراً للبالطات اليت يزيد    يم) ١٦(ليمتراً أو أقل، وجيب استعمال قضبان قطرها        يم) ٢٠٠(مسكها مائيت   

  . ذلكعنمسكها 

 املهندس استعمال قضبان ذات قطر      ميكن، عند الضرورة وبعد احلصول على املوافقة اخلطية من        
  .اًميليمتر) ٢٠٠(اً يف البالطات اليت يقل مسكها عن مائيت ميليمتر) ١٢(

  )Dowel Bars: (  قضبان التحميل٥-٦-٢-١٤

جيب، ما مل تسمح املواصفات اخلاصة خبالف ذلك، أن تكون قضبان التحميل دائرية املقطـع               
التشوهات، كما جيب أن تكون مصنعة مـن حديـد         وذات سطح أملس مستقيم، خال من النتوءات و       

 للبالطات اًميليمتر) ٣٢(جيب استعمال قضبان قطرها ، و)٦٠( درجة ASTM A 615حيقق مواصفات 
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اً للبالطات الـيت  ميليمتر) ٣٨(قضبان قطرها  و اً أو أقل،  ميليمتر) ٢٠٠(اليت يكون مسكها مساوياً مائيت      
  .اًميليمتر) ٢٠٠( مائيت عنيزيد مسكها 

  :  ألياف التسليح٦-٦-٢-١٤

 ألياف التسليح احلديدية    لعندما تنص املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى، على استعما         
أو الزجاجية أو البالستيكية، فإن هذه األلياف جيب أن تكون من النوع احملدد يف املواصفات اخلاصة أو                 

، ويـتم  ASTM A 820ديديـة مواصـفات   وثائق العقد األخرى، وجيب أن حتقق ألياف التسليح احل
 على األقل من حجم اخلرسانة، كما جيب أن حتقق ألياف التسليح الزجاجيـة              ٪٠,٢٠إضافتها بنسبة   

، أما األليـاف البالسـتيكية فيجـب أن حتقـق مواصـفات           ASTM C 1116 Type IIمواصفات 
ASTM C 1116 Type III اخلرسـانة، مـا مل تـنص     على األقل من وزن ٪١ ويتم إضافتها بنسبة

  .املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى على خالف ذلك

  :  مواد تعبئة الفواصل٧-٢-١٤

ما مل تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك جيب األخذ باحلدود العليا للمتطلبات اخلاصة              
 طريقة معهد اخلرسانة    درجة مئوية، املوضحة يف   ) ٥٠ (عنباملناطق اليت تزيد درجة حرارة اخلرسانة فيها        

  . مواد تعبئة الفواصلاختيار، عند )ACI-504R(األمريكي 

جيب أن تكون مواد حشو الفواصل مطابقة للنوع احملدد يف املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد               
األخرى، وما مل تنص املواصفات اخلاصة على نوع حمدد، ميكن تعبئة الفواصل باسـتعمال حشـوات                

 مواد تعبئة الفواصل اليت يتم صبها يف املوقع من أحد األنواع التالية، شريطة أن تكـون                 مسبقة الصنع أو  
من األنواع اجملربة واملعتمدة يف اململكة، وأن يقدم املقاول الشهادات املعتمدة اليت تثبت ذلك، وجيـب                

  .احلصول على موافقة املهندس على ذلك

  :  حشوات مسبقة الصنع١-٧-٢-١٤

  :واد التاليةوتشمل أي من امل
للرصف اخلرساين واإلنشاءات حسـب مواصـفات   ) الصلب أو املرن ( حشوات متدد من اإلسفلت      -أ

ASTM D 1751.  
 حشوات من املطاط اإلسفنجي أو من الفلني للرصف اخلرساين واإلنشاءات حسب مواصـفات              -ب

ASTM D 1752.  
ـ   ) سدادات( مانعات التسرب -ج  Polychloroprene(اطي من مركبات البـويل كلـوروبرين املط

Elastomers ( حسب مواصفاتASTM D 2628.  
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  :  حشوات مصبوبة يف املوقع٢-٧-٢-١٤

  :وتشمل أي من املواد التالية
تصب ساخنة يف الفواصـل علـى أن حتقـق مواصـفات             ) Elastic( حشوات من النوع املرن      -أ

ASTM D 1190.  
  .ASTM D 1850فات  حشوات تصب باردة يف الفاصل وحتقق متطلبات مواص-ب
 تصب ساخنة يف الفواصل على أن حتقق متطلبـات          Elastomer)( حشوات من النوع املطاطي      -ج

  .ASTM D 3406مواصفات 

وميكن استعمال أية أنواع أخرى مالئمة من حشوات الفواصل مسبقة الصنع أو املصـبوبة يف               
ية النوع املقترح وطريقة استعماله     املوقع على أن يقدم املقاول شهادة ضمان مصدر معتمدة تبني صالح          

  .ذلك بعد حصوله على موافقة املهندس على استعماهلا ويف تعبئة الفواصل به

  )Plastic Sheet: (  أغشية البالستيك٨-٢-١٤

 تنص املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى، على خـالف           ما مل وتشمل األنواع التالية،    
  :ذلك

  .ية والطبقة التحتيةاألمسنتبني طبقة الرصف ) Bond Breaker( للترابط  أغشية البالستيك املانعة-أ

  .يةاألمسنت أغشية البالستيك احلاجزة ملاء الترطيب املستعمل إلنضاج اخلرسانة -ب

املطـابق ملتطلبـات    ) P.V.C(جيب أن يكون الغشاء البالستيكي من نوع كلوريد البوليفينيل          
 ASTM D(أو من نوع البويل إثيلني املطابق ملتطلبات املواصفة ، (ASTM D 1593, Type II)املواصفة 

2103, Type II( ملم٠,٢٠ وملم٠,١٥، ويتراوح السمك االمسي هلذه األغشية بني.  

  :يةاألمسنت  اخلرسانة ٣-١٤

   الوصف١-٣-١٤

 ية املستعملة ذات مقاومة مناسبة ومتانة عالية تؤمن أداًء فعـاالً          األمسنتجيب أن تكون اخلرسانة     
 كما جيب   ،من إجهادات بسبب الظروف التشغيلية والبيئية     له  طوال فترة استعماهلا على ضوء ما تتعرض        

، ما مل يتعارض ذلك مع املواصفات اخلاصة أو العامة هذه ASTM C 94أن تفي مبتطلبات املواصفات 
  .أو الوثائق األخرى للعقد

خرى خالف ذلك، اختيار نوع اخلرسانة      جيب، ما مل حتدد املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األ        
ية بناءاً على الظروف البيئية السائدة من حيث ارتفاع منسوب املياه اجلوفيـة ودرجـة تعـرض                 األمسنت
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 ٤٦٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

اخلرسانة للبيئة الكيميائية الضارة سواء من التربة أو من املياه اجلوفية، كما هو موضح يف اجلدول رقـم                     
  .فات اخلاصة أو املخططات، وكما هو حمدد يف املواص)١-٣-١٤(
  

  ية حسب الظروف البيئية السائدةاألمسنتدليل اختيار نوع اخلرسانة ): ١-٣- ١٤(اجلدول رقم 

درجة التعرض للبيئة الكيميائية 
الضارة يف التربة الطبيعية أو املياه 
  اجلوفية أو مياه الصرف الصحي

عمق منسوب املياه اجلوفية حتت 
  يةاألمسنتسطح طبقة الرصف 

  رقم  يةاألمسنتنوع اخلرسانة 

  ١  )أ(خرسانة عادية صنف   أكرب من متر ونصف  ال يوجد
  أكرب من متر ونصف  ال يوجد
  أقل من متر ونصف  منخفضة

  ٢  )ب(خرسانة عادية صنف 

  ٣  )ج(خرسانة مقاومة صنف   غري حمدد   متوسطة-منخفضة 
  ٤  )د(خرسانة مقاومة صنف   غري حمدد  شديدة

  غري حمدد  ضة منخف-ال يوجد 
خرسانة عادية مدكوكة 

  ١باملداحل صنف م
٥  

  غري حمدد   شديدة-متوسطة 
خرسانة مقاومة مدكوكة 

  ٢باملداحل صنف م
٦  

  
  :  متطلبات عامة٢-٣-١٤

جيب على املقاول، قبل شهر من بدء تنفيذ األعمال، تزويد املهندس خبطـة عمـل تفصـيلية                 
باشرة بالتوريد والتنفيذ قبل احلصول على موافقة املهندس على         ملراجعتها واعتمادها، وال حيق للمقاول امل     

  .خطة العمل

  :جيب أن تشتمل خطة العمل على التايل
 جدول عمل مفصل حيتوي على برنامج صب اخلرسانة واملعدات ومعدالت اإلنتاج وطـرق فـرد                -١

  .وتشغيل وإنضاج اخلرسانة وقص الفواصل وحشوها باملواد املالئة والعازلة
نامج توريد اخلرسانة وأماكن صبها كما هو موضح يف املخططات، على أن يتم توريد اخلرسـانة                 بر ٢

من مصنع واحد فقط يف أي وقت حبيث يتم استخدام اخلرسانة املوردة من كل مصدر للتنفيـذ يف                  
  .موقع حمدد وال جيوز التنفيذ يف موقع الصب الواحد باستخدام خرسانة من أكثر من مصدر

 . املصنع بالتقيد بربنامج توريد اخلرسانة إىل موقع الصب يف الوقت احملدد لذلك تعهد من-٣
 . احتياطات الظروف املناخية عند صب وتشغيل اخلرسانة-٤
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 ٤٦٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 .حتياطات التحكم باملرور وجدولة فتح الطريق ملرور املركباتإ -٥

  :وجيب على املقاول مراعاة ما يلي أثناء التنفيذ

 وميكن  ،(Slip-Form) للطريق باستعمال معدات صب ذات قوالب مرتلقة          تنفيذ الرصف اخلرساين   -١
استعمال قوالب صب ثابتة يف املناطق اليت ال تستطيع معدات الصب ذات القوالب املرتلقة الوصول               

 ومساحات الصب غري املتجانسة فيمكن تنفيذها إمـا باسـتعمال    (Ramps) أما املنحدرات    ،إليها
 .زلقة أو قوالب ثابتةمعدات صب ذات قوالب منـ

حسب اخلطـوط النظاميـة واملناسـيب    ) Grade Wire( توتيد املناسيب ونصب أسالك املناسيب -٢
 .املطلوبة يف املخططات وتسليمها إىل املهندس قبل فترة كافية من الصب العتمادها

موضـح يف    التقيد بربنامج توريد اخلرسانة من اخلالطة إىل موقع العمل وأماكن صبها كمـا هـو                 -٣
  .املخططات وحسب اخلطة املعتمدة

 االنتهاء من صب ودك ومتهيد وتسوية وختشني سطح الطبقة قبل حدوث الشك االبتدائي للخلطـة        -٤
)Initial Setting (وجيب مراعاة ذلك على وجه اخلصوص عند تنفيـذ األعمـال يف   ،بفترة كافية 

  .األجواء احلارة
 اللدن لسطح الطبقة واليت من أمههـا       التقلصث تشققات نتيجة     أخذ االحتياطات الالزمة ملنع حدو     -٥

الـيت  ) ساعة/متر مربع /واحد لتر (عدم جتاوز معدل تبخر املاء من سطح اخلرسانة القيمة القصوى           
 .حتدث بعدها التشققات

يـة  األمسنتأو املواصفات اخلاصة، جيب صب طبقات الرصف        / ما مل يتعارض ذلك مع املخططات و       -٦
يف شوط واحد على شكل قطعـة        و خلرسانية ومواقف السيارات اجلانبية دفعة واحدة     واألكتاف ا 

، كما جيب أن تتوافق مواقع الفواصل العرضية يف طبقـات  (Monolithic Pass)واحدة متماسكة 
  .األكتاف اخلرسانية ومواقف السيارات اجلانبية وية للطريقاألمسنتالرصف 

ية، اجلاري تنفيذها، عن كامل عرض الطريق، جيب تنفيذ         تاألمسن عندما يقل عرض طبقات الرصف       -٧
  .فواصل طولية متتد على كامل خط املسار أو على حافة الطريق الرئيسي

 أو  األمسنـت ية على طبقة سفلى من اخلرسانة قليلة        األمسنت عدم البدء بتنفيذ أعمال طبقات الرصف        -٨
 قبل انقضاء مدة اإلنضـاج      األمسنتجلة ب  أو على طبقة قاعدة معا     األمسنتعلى طبقة أساس معاجل ب    

  .أيام من تاريخ تنفيذ تلك الطبقة) ٧(املعتمدة، على أال تقل عن سبعة 
 وجيـب   املعدات وتنظيفها من خملفات الصـب،      محاية الطبقة السفلى من جراء عمليات التنظيف ب        -٩

، قبـل اسـتئناف     إصالح أي تلف يلحق بالطبقة السفلى على الفور بطريقة يوافق عليها املهندس           
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 على سـطح    (Pond)يسمح بتجمع املاء املستعمل يف الغسل على شكل برك            وال ،أعمال الرصف 
  .الطريق

 . إزالة اخلرسانة اليت تنسكب أو تتناثر على الرصف املوجود قبل أن تتصلب-١٠
 ميكـن    عند احلاجة املاسة ملعدالت إنتاج ال ميكن تلبيتها من مصدر واحد من مصادر اخلرسانة،              -١١

للمقاول مبوافقة املهندس، توريد اخلرسانة من أكثر من مصدر من مصانع اخلرسانة اجلاهزة املؤهلة              
  :، مع مراعاة التايلASTM C 94اليت حتقق متطلبات 

  . تقدمي شهادة تأهيل املصنع وطاقة إنتاجه بالساعة وكفاية معدات نقل اخلرسانة إىل موقع العمل-
  .لالزم حول اخللطة التصميمية وصيغة العمل تقدمي التقرير الفين ا-
 علـى أن يـتم   ، تقدمي برنامج توريد اخلرسانة وأماكن صبها كما هو موضح يف املخططـات            -

استخدام اخلرسانة املوردة من مصدر حمدد للتنفيذ يف موقع حمدد وال جيوز خلط املصـادر يف                
  .موقع واحد

ىن قدر من إرباك للحركة املرورية داخل املناطق        ، الذي يضمن أد   )املصانع( اختيار موقع املصنع     -
  .احلضرية

بالتقيد بربنامج توريد اخلرسانة إىل موقع الصب يف الوقـت          ) املصانع(  تقدمي تعهد من املصنع      -
  .احملدد لذلك

  :  تصميم خلطة اخلرسانة٣-٣-١٤

 اخللطـة    تنص املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى على غري ذلك، تصميم           ما مل جيب،  
-١٤(اخلرسانية باالستفادة من املواد األولية املناسبة املتوفرة، اليت حتقق متطلبات املواد املبينة يف الفصل               

أن تفي   و ،)٢-٣-١٤(ت النوعية املبينة يف اجلدول      ية الناجتة املتطلبا  األمسنت اخلرسانة   ق، وجيب أن حتق   )٢
يـة  األمسنتيئة اليت ستنفذ فيها أعمال طبقات الرصـف         مبتطلبات القوة واملتانة من حيث دميومتها يف الب       

ويراعى يف ذلك نوع وملوحة التربة وارتفاع منسوب املياه اجلوفية ونوع تلك املياه والبيئة الكيميائيـة                
  .بشكل عام

ية من األصناف األمسنتجيب، ما مل تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، تصميم اخلرسانة       
 ،)٢ و م١م(، أما اخلرسانة املدكوكة باملداحل من الصنفني ACI 211.1 طريقة بإتباع، )أ، ب، ج، د(

  .ACI 211.3-A3 طريقة بإتباع
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 ٤٦٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  

  يةاألمسنتية املستخدمة يف تنفيذ طبقات الرصف األمسنتاملتطلبات النوعية للخرسانة ): ٢-٣-١٤(اجلدول رقم 

خرسانة 
 ٢صنف م

خرسانة 
  ١صنف م

خرسانة 
  )د(صنف 

خرسانة 
 )ج(صنف 

خرسانة 
 )ب(صنف 

خرسانة 
  )أ(صنف 

 رقم  املتطلب

  Vنوع 
 IP أو Iنوع 
  I(PM(أو 

 Vنوع   Vنوع 
 IP أو Iنوع 
 I(PM(أو 

 IP  أوIنوع 
 I(PM(أو 

 حسب األمسنتنوع 
 ASTM C 150مواصفات 

١  

٣٠٠  ٣٥٠  ٣٥٠  ٤٠٠  ٣٥٠  ٤٠٠  
، كيلو غرام األمسنتكمية 

  )حد أدىن(للمتر املكعب، 
٢  

٥,٣٧  ٥,٣٧  ٥,٣٧  ٥,٣٧  ٢٥  ٢٥  
املقاس األقصى للركام، 

 ،ميليمتر
ASTM C 33 

٣  

٠,٥٥  ٠,٤٥ ٠,٤٥ ٠,٣٨ ٠,٥٠ ٠,٤٠  
  نسبة املاء لألمسنت

  )احلد األقصى(
٤  

 ، ميلليمتر،اهلبوطمقدار   ٧٥ -١٠ ٧٥ – ١٠ ٧٥ – ١٠ ٧٥ – ١٠ صفر صفر
AASHTO T-119 

٥  

  ٣أقل من   ٨ - ٥  ٥ - ٣  ٧ - ٥  ال ينطبق  ال ينطبق
 )٪(اهلوائية، حمتوى الفراغات 

AASHTO T-152 
T-196, or T-199 

٦  

٢٨  ٣٥  ٣٥  ٤٠  ٢٨  ٤٠  
)  يوم٢٨عمر (مقاومة الضغط 

  احلد األدىن، ميجا باسكال،
AASHTO T- 22  

٧  

٥,٣  ٤,٥ ٤,٥ ٥,٠ ٥,٣ ٥,٠  
، ) يوم٢٨عمر (مقاومة الثين 

  ميجا باسكال، احلد األدىن
AASHTO T-97  

٨  

  
  :ذ املعايري التالية يف االعتبارجيب، عند تصميم خلطة اخلرسانة، أخ

 : قابلية تشغيل اخلرسانة-أ

جيب أن تتحقق اخلرسانة املنتجة قابلية التشغيل الالزمة لنقل وتفريغ وفرد اخلرسانة حبيث يـتم               
تنفيذ طبقات رصف متجانسة حتقق السمك واالستواء والكثافة املطلوبة، ويتم التحكم ا من خـالل               

 واملقاس األقصى للركام وتدرجـه      األمسنت ونوع وكمية    األمسنتلنسبة املاء إىل    حتديد القيمة املالئمة    
  .وشكل وملمس احلبيبات واستعمال اإلضافات أو املواد اإلضافية املناسبة عند الضرورة
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 : مقاومة اخلرسانة-ب

جيب أن حتقق اخلرسانة املنتجة متطلبات املقاومة احملددة يف صيغة خلطة العمـل التصـميمية               
ملعتمدة، ضمن احلدود املبينة يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى، ويتم التحكم ـا بوضـع                ا

أدىن قيمة ممكنة لنسبة املاء إىل       و  املالئمة األمسنتحدود ملقاومة الضغط ومقاومة الثين، واستعمال كمية        
  .استخدام طريقة اإلنضاج املالئمة و واملقاس األقصى للركاماألمسنت

احلصول على قيمة مقاومة اخلرسانة للثين اليت يتطلبها التصـميم اإلنشـائي لطبقـات              وجيب  
طرق املناطق الصناعية    و  للطرق احلضرية الشريانية والسريعة    ٪٩٥ية مبوثوقية ال تقل عن      األمسنتالرصف  

ل عن  مبوثوقية ال تق   و أو يف طبقات الرصف األخرى اليت تتعرض ملرور عدد كبري من الشاحنات الثقيلة،            
 وجيب استعمال مقاومة الضغط ألغراض تصميم اخللطـة ومتابعـة           ، يف طبقات الرصف األخرى    ٪٨٥

مقاومة اخلرسانة   و اإلنتاج وضبط اجلودة، ويف حال وجود تعارض بني متطلبات مقاومة اخلرسانة للثين           
  .للضغط تكون مقاومة اخلرسانة للثين هي العامل احلاسم

ية، األمسنت واملنفذة، لكافة أصناف طبقات الرصف من اخلرسانة         ن حتقق اخلرسانة املنتجة   جيب أ 
مقاومة ال تقل عن املقاومة التصميمية املبينة يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى أو يف صـيغة                 

يعترب احلد األدىن املقبول لتحديد معامل الدفع بالطريقـة          و خلطة العمل التصميمية املعتمدة، أيهما أكرب،     
 .باملائة من املقاومة التصميمية املعتمدة) ٨٠( مثانني ةائياإلحص

 : دميومة اخلرسانة-ج

قات الرصف وللبيئة   بجيب أن تتمتع اخلرسانة املستخدمة بدميومة عالية مناسبة لشروط عمل ط          
  ونسـبة  األمسنت ونوع وكمية    األمسنتاحمليطة، ويتم التحكم ا باختيار أدىن قيم ممكنة لنسبة املاء إىل            

الفراغات اهلوائية املتخللة واستعمال اإلضافات املعدنية على أال يؤثر ذلك على احلصول على النسـب               
  .املطلوبة للفراغات اهلوائية املتخللة بأية حال

 : التحكم يف التشققات العشوائية-د

 نتاألمسجيب التحكم بالتشققات العشوائية من خالل اختيار أقل قيمة ممكنة من نسبة املاء إىل               
، كلما أمكن ذلك والتحكم يف نسبة تبخر املاء مـن سـطح   I(PM)أو  IP األمسنتواستعمال أنواع 

  .اخلرسانة والصب عندما تكون درجة احلرارة آخذة باالخنفاض ما أمكن ذلك

  : مقاومة الصقل-هـ

وميكن التحكم ا باستعمال ركام، يتميز مبقاومة عالية للصقل وشـكل وحجـم حبيبـات               
  .مناسبني
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  :  صيغة خلطة العمل التصميمية٤-٣-١٤

يـة بـثالثني    األمسنتجيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ أعمال طبقات الرصف من اخلرسانة            
يوماً أن يقدم للمهندس تقريراً فنياً متكامالً، معداً من قبل جهة متخصصة معتمدة حيتوي علـى                ) ٣٠(

ير مبنياً على نتائج اختبارات معمليـة باسـتعمال         صيغة خلطة العمل التصميمية، وجيب أن يكون التقر       
 ، واملاء واملواد اإلضافية أو اإلضافات املقرر استعماهلا يف تنفيذ األعمال          األمسنتعينات ممثلة من الركام و    

  :جيب أن يتضمن التقرير املعلومات التالية كحد أدىن

 .ا واملواد اإلضافية واإلضافات وشهادة مصدر كل منهاألمسنت نوع -١
 ملتطلبات املواصفات موقعة وخمتومة من املقـاول        األمسنت أصل نتائج االختبارات اليت تثبت مطابقة        -٢

  .واملخترب املعتمد من الوزارة
أصل نتائج كافة االختبارات اليت تظهر مطابقة        و  مصدر املاء املستعمل يف اخللط ويف عملية اإلنضاج        -٣

  .و املواصفات اخلاصة، موقعة وخمتومة من املقاولاملاء ملتطلبات املواصفات العامة هذه أ
 مصدر الركام اخلشن والناعم، وأصل نتائج كافة االختبارات اليت تظهر مطابقة الركام ملتطلبـات               -٤

املواصفات العامة هذه أو املواصفات اخلاصة، موقعة وخمتومة من املقاول، ونتائج االختبارات التالية             
  :، إضافة إىل مايلي)٣-٢-١٤( تصميم اخللطة املوضحة يف اجلدول رقم على الركام، الالزمة لعملية

  .للركام) املطلق واالمسي( املقاس األقصى -أ
  . معامل نعومة الركام الناعم-ب
 & ASTM C 128نسبة امتصاصه للماء، حسـب متطلبـات    و الكثافة النوعية للركام-ج

ASTM C 127.  
  .ASTM C 29متطلبات  وحدة الوزن اجلاف للركام اخلشن حسب -د

  . نسب املواد الداخلة يف تركيب اخللطة وحدود التفاوت املسموح به لكل من املواد املختلفة-٥
 أصل نتائج االختبارات اليت تثبت مطابقة اخلواص النوعية للخلطة للمتطلبات الواردة يف املواصفات              -٦

د من املهنـدس، واملطـابق ألحـد        اخلاصة ووثائق العقد، أو للصنف املقترح من املقاول واملعتم        
، إذا مل تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقـد علـى   )٢-٣-١٤(األصناف املبينة يف اجلدول قم   

مقاومتها للضـغط والـثين ومعامـل       ووكثافة اخلرسانة   ) التكوم( اهلبوطصنف حمدد، مثل مقدار     
دس، وجيب أن يكون التقريـر      يوماً أو أي عمر آخر حيدده املهن      ) ٢٨(مرونتها عند مثانية وعشرين     
  .موقعاً وخمتوماً من املقاول

  :وجيب أن يتضمن التقرير املعلومات التالية

  . نوع وموقع اخلالطة املقرر استخدامها، إضافة إىل نتائج اختبارات اخلرسانة املنتجة فيها-١
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 ٤٧٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 . واحتياطات التنفيذ يف األجواء احلارة والباردة-٢
  .يةاألمسنتإنتاج اخلرسانة  التاريخ املقترح لبداية -٣

جيب على املقاول تأمني الكميات الكافية من املواد الداخلة يف تركيب اخللطة التصميمية مثـل               
 واملاء واملواد اإلضافية واإلضافات وتوفريها للمهندس للتحقق من نتـائج اختبـارات             األمسنتالركام و 

 كما جيب عليه متكني مندويب الوزارة مـن         ،تتلبية صيغ اخللط ملتطلبات املواصفا     و اخللطات التصميمية 
الوصول إىل مواقع ختزين املواد وأخذ العينات وإجراء االختبارات، ومعامل اإلنتاج والتنفيـذ يف كافـة     

 .األوقات

  :  إجراءات قبول صيغة خلطة العمل١-٤-٣-١٤

ما هو موضح   بعد أن يقدم املقاول صيغة خلطة العمل التصميمية املقترحة مع مجيع ملحقاا ك            
  :وفقاً للخطوات التاليةخلطة العمل صيغة  مبراجعة الوزارةقوم يف البند السابق، ت

 املعلومات املطلوبة، تعاد    نقصويف حال   ،   على مجيع املعلومات املطلوبة    ء التقرير لتأكد من احتوا   ا -١
 .ا ومعاودة تقدميهلهأيام الختاذ الالزم حيا) ٧(إىل املقاول خالل سبعة 

عاد إىل املقاول خالل أربعة يتم رفضه وي املتطلبات احملددة،   التقرير كامالً ولكنه ال يطابق     كان إذا -٢
عداد وتقـدمي صـيغة خلطـة       إويتعني على املقاول يف هذه احلالة أن يقوم ب          ،يوماً) ١٤(عشر  

 . حبيث تكون مطابقة للمتطلبات احملددةالوزارةجديدة إىل تصميمية 
 من قابلية اخللطة للتنفيذ على أساس إنتاج اليوم األول من العمل من حيـث   جيب أن يتم التحقق    -٣

 .التنفيذ والدك
يـة  األمسنتاملواد وإنتاج اخللطة     )تشوين( مصادر أو طرق تكسري وغربلة ومزج وختزين          تغيري مينع
ن أي تغيري   إث   التصميمية املعتمدة، حي    خلطة العمل  املستعملة يف صيغة  املتبعة يف إنتاج املواد     عن الطرق   

 كما مينع إجراء أية تغيريات يف صيغة خلطة العمل التصميمية           ،من هذا النوع يتطلب إعادة تقومي اخللطة      
 وفقا للخطوات املبينة يف   ) املعدلة(ختبار وإعادة تقدمي صيغة خلطة العمل املقترحة        ابدون إعادة   املعتمدة،  

 ).٤-٣-١٤(البند 

  :  اخللـط٥-٣-١٤

ية يف خالطـات    األمسنت إنتاج اخلرسانة    ،ملواصفات اخلاصة على خالف ذلك    جيب ما مل تنص ا    
)        كل خلطـة علـى حـدة      ( ميكن استعمال اخلالطات ذات اخللط املتقطع        ،مركزية ذات سعة مناسبة   

)Batch Mixing Plant ( أو ذات اخللط املستمر)Continuous Mixing(، ويف احلالتني فإن اخلالطات 
 صـيغة اخللـط     بإتباعأن تكون قادرة على إضافة املاء وإمتام عملية اخللط يف اخلالطة            املستخدمة جيب   
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إنتاج خلطة متجانسة مطابقة للمتطلبات الواردة يف املواصفات العامة هذه أو املواصـفات              و التصميمية
غذية كما جيب أن تكون هذه اخلالطات معايرة ومزودة بكافة جتهيزات التحكم اليت تسمح بالت             ،  اخلاصة

  . واملاء ضمن حدود التفاوت املسموح ااألمسنتبالركام وفق الوزن والتدرج املعتمد، والتغذية ب

يسمح عند الضرورة وبعد احلصول على املوافقة اخلطية للمهندس باخللط اجلاف حيث ختلـط              
ك إىل تـدين    يؤدي ذل  كافة املكونات مث يضاف املاء يف شاحنة اخللط أثناء توجهها إىل املوقع على أال             

حيق للمهندس زيادة عدد العينات أو تكرار أخذها للتحقق         و ،نوعية اخلرسانة أو الزيادة يف عدم جتانسها      
  .من جودة هذه اخلرسانة

جيب، ما مل تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، أن حتقق اخلالطات ذات اخللط املتقطع               
هزة، كما جيب أن حتقـق اخلالطـات ذات    الضابطة للخرسانة اجلاASTM C 94متطلبات مواصفات 

 الضابطة للخرسانة املنتجة بالنسب احلجمية واخللط ASTM C 685اخللط املستمر متطلبات مواصفات 
  .املستمر

جيب األخذ بعني االعتبار سعة اإلنتاج الكبرية اليت يتطلبها تنفيذ أعمال اخلرسـانة املدكوكـة               
يفضل استعمال اخلالطات املستمرة نظراً لسـعتها       و ، استعماهلا باملداحل عند اختيار نوع اخلالطة املزمع     

  .اإلنتاجية العالية وقدرا على خلط مكونات اخلرسانة املدكوكة بطريقة أكثر جتانساً

جيب أن يكون موقع اخلالطة أقرب ما ميكن إىل موقع العمل ويفضل اسـتعمال اخلالطـات                
  .املقطورة املتحركة ما أمكن

اول مع صيغة اخللط التصميمية نوع وموقع اخلالطة اليت سيسـتخدمها، وأن            جيب أن يقدم املق   
يتم التحقق من إمكانية إنتاج خلطة مطابقة للمواصفات على أساس إنتاج اليـوم األول، وال يسـمح                 
للمقاول باملباشرة باإلنتاج قبل موافقة املهندس على اخلالطة املقترحة، وجيب إيقاف اإلنتـاج واختـاذ               

 الالزمة ملعايرة اخلالطة أو تعديل صيغة العمل التصميمية إذا تبني أن اخللطة املنتجة ال حتقـق                 اإلجراءات
  .املتطلبات املنصوص عليها

  :  النقل٦-٣-١٤

جيب على املقاول وضع خطة لنقل اخللطة اخلرسانية، وفق برنامج زمين لإلنتاج والنقل ال تكون        
 ة وبداية الدك وإائه أكرب من املد      والصب األمسنتليط الركام و  فيه الفترة الفاصلة بني إضافة املاء إىل خ       

يف شاحنات قالبة مزودة بصندوق معدين عدمي       ) العادية(ية  األمسنت ميكن نقل اخلرسانة     ،املنصوص عليها 
 ،فيجب نقلها يف شاحنات قالبة    ) املدكوكة(ية  األمسنتالتسرب أو يف شاحنة خلط، أما بالنسبة للخرسانة         

 الشاحنات بعد كل محل وجيب التأكد من عدم وجود مواد ملتصقة على األسطح أو على                جيب تنظيف 
 وجيب أن يتم تفريغ اخللطة من اخلالطـة إىل الشـاحنات ونقلـها              ،بداالت اخللط يف شاحنات اخللط    
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وتفريغها بطريقة تضمن عدم حصول انفصال حبييب، كما جيب تغطية الشاحنات القالبة أثناء النقل ملنع               
  .ر ماء اخللطتبخ

  :  مناولة اخلرسانة٧-٣-١٤

) اخللط، النقـل، الفـرد واإلـاء      ( جيب أن تتم عملية مناولة اخلرسانة أثناء مجيع العمليات          
 اليت سوف تنشأ بالطريقة املناسبة لنوع طبقة الرصف وطريقة إنشائها وأال يؤدي ذلك إىل تلف السطوح

 عن بشكل حر فوق حديد التسليح أو من ارتفاع يزيد           جيب عدم إفراغ اخلرسانة   و عليها طبقة الرصف،  
، حيث ميكن أن يؤدي ذلك إىل الفصل احلبييب، كما جيب أال تـؤثر طريقـة مناولـة                  )١( متر واحد 

  .اخلرسانة على مواد تسليح الفواصل أو البالطات أو الطبقات عند استعمال طبقات رصف مسلحة

  :  حدود األحوال اجلوية٨-٣-١٤

ية يف الظروف اجلوية غري املواتية، عندما تكون درجـة          األمسنتذ أعمال اخلرسانة    جيب عدم تنفي  
درجات مئوية أو يتوقع اخنفاضها خالل مثان وأربعني ساعة، وعندما تزيد            ) ٥( احلرارة أقل من مخس     

كيلو متراً يف الساعة، وكذلك أثناء هبوب العواصف الرمليـة          ) ٢٥( مخسة وعشرين    عنسرعة الرياح   
  .بار وأثناء هطول األمطاروالغ

  :ية يف اجلو احلاراألمسنتكما جيب أخذ االحتياطات التالية أثناء تنفيذ أعمال اخلرسانة 

  .درجة مئوية) ٣٨(  مثان وثالثنيعن أال تزيد درجة حرارة اخلرسانة عند توريدها إىل املوقع -١

  . استعمال املاء املثلج أو رقائق الثلج يف خلط اخلرسانة-٢

ربيد الركام حبفظه يف أماكن مظللة ورشه باملاء، على أال يؤدي ذلك إىل زيادة نسبة ماء اخللط أو                   ت -٣
  . التفاوت الكبري فيها

 املورد من املصنع مباشرة، والسماح مبرور وقت كاف لتربيده بعد ختزينه يف             األمسنت عدم استعمال    -٤
  .الصوامع

  .ية يف اجلو احلاراألمسنتل اخلرسانة  املالئم لتنفيذ أعمااألمسنت استعمال نوع -٥

ية من موقع اخللط إىل موقع الصب حبيث يتم ذلـك يف            األمسنت التخطيط املسبق لعملية نقل اخللطة       -٦
مخس وأربعني  ) ٤٥ (عن وجيب استعمال مبطئات الشك عندما يزيد زمن النقل          ،أقصر مدة ممكنة  

  .دقيقة

  . احلرارة آخذة باالخنفاض تنفيذ األعمال ليالً أو عندما تكون درجة-٧

  . الترطيب املستمر لسطح اخلرسانة باستعمال رذاذات املاء-٨
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 رش حديد التسليح برذاذ املاء لتربيده قبل الصب مباشرة دون أن يؤدي ذلك إىل ترطيـب زائـد                   -٩
  .ية فوقهااألمسنتلسطح الطبقة اليت سيتم صب طبقة الرصف 

ثناء اجلو احلار عند تقدمي صيغة اخللط وأخذ موافقة املهنـدس            توثيق اإلجراءات الواجب اختاذها أ     -١٠
  .املسبقة عليها

واحد كيلو غرام   ) ١(ال يزيد على    حبيث   احملافظة على معدل تبخر ماء اخللط من سطح اخلرسانة           -١١
 ويتم حتديد معدل التبخر بداللة الرطوبة النسبية للهواء ودرجة حـرارة            ،للمتر املربع يف الساعة   

 .ACI 305-R-99نة وسرعة الرياح السائدة وفق طريقة اخلرسا

  :  البالطات املصبوبة يف املوقع٤-١٤

  :  اخلرسانة العادية١-٤-١٤

  :  الوصف١-١-٤-١٤

يتضمن هذا البند متطلبات املواد واألعمال الالزمة إلنشاء الطبقة السـطحية مـن اخلرسـانة               
اد واملناسيب واملواقع املبينة على املخططات ويف املواصفات        ية العادية املصبوبة يف املوقع طبقاً لألبع      األمسنت

مني املواد املطلوبة واملعـدات     ه املواصفات العامة، ويشمل ذلك تأ     اخلاصة ووثائق العقد األخرى أو هذ     
والعدد اليدوية واليد العاملة الالزمة، وكذلك إجراءات التأكد من نوعية ومناسيب وميـول سـطوح               

 سوف تنشأ فوقها طبقة الرصف وأعمال خلط وتوريد وصب وإـاء اخلرسـانة              اليت) السفلى(الطبقة  
 وقضبان الربط ) Dowels(وتنفيذ الفواصل املختلفة عند استعماهلا مبا يف ذلك تركيب قضبان التحميل            

)Tie Bars(،  وتعبئة الفواصل مبواد احلشو، كما هو موضح يف املخططات وحسب املواصفات العامـة 
 وحيتوي هذا البند أيضاً على إجراءات تقييم األعمال املنفذة ألغـراض ضـبط              ،لعالقةواخلاصة ذات ا  

  .اإلنتاج والتحكم باجلودة وقبول األعمال

  :  املـواد٢-١-٤-١٤

جيب أن تكون املواد املستعملة مطابقة للمتطلبات املبينة يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقـد              
ملعتمدة، وجيب ما مل تنص املواصفات اخلاصة علـى خـالف      األخرى وصيغة خلطة العمل التصميمية ا     

  ).٣-١٤(و ) ٢-١٤ (لنيذلك أن حتقق متطلبات الفص

  :  املعدات٣-١-٤-١٤

جيب على املقاول تأمني مجيع أنواع املعدات الالزمة لتنفيذ الطبقة السـطحية علـى الوجـه                
 وجيب علـى    ، اجلدول الزمين احملدد   املطلوب وباألعداد الكافية لضمان االنتهاء من تنفيذ األعمال ضمن        
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 ٤٧٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

املقاول أن يقدم للمهندس قائمة باملعدات واآلليات قبل املباشرة بالتنفيذ واحلصول على موافقة املهندس              
  .عليها، كما جيب عليه صيانة املعدات واحملافظة عليها حبالة تشغيلية جيدة طوال فترة التنفيذ

  :تشمل قائمة املعدات األنواع التالية
  :اخلالطات -١

  ).٥-٣-١٤(جيب أن تكون اخلالطات مطابقة للبند 
  : معدات نقل اخلرسانة-٢

  ).٦-٣-١٤(جيب أن تكون معدات نقل اخلرسانة مطابقة للبند 
  : القوالب-٣

مثبتة ) Slip-forms(ميكن صب طبقات الرصف من اخلرسانة العادية باستعمال قوالب مرتلقة           
 جيب التأكد من قدرة القوالب الثابتة على حتمل         ، قوالب صب ثابتة    فرد اخلرسانة أو باستعمال    يف معدة 

  .مرور معدات الفرد اآللية فوقها

جيب أن تكون وصالت القوالب الثابتة حديدية مستقيمة ال يقل طوهلا عن ثالثة أمتار، ماعدا               
جيب استعمال  متراً، حيث   ) ٣٠(مناطق املنحنيات األفقية اليت يقل نصف قطر الدوران فيها عن ثالثني            

 ميكن استعمال القوالب املرتلقة أو      ،قوالب حديدية مقوسة أو شدات أخرى مناسبة يوافق عليها املهندس         
  .الثابتة حسب نوع املعدات املستعملة يف صب اخلرسانة

  :جيب أن تكون وصالت القوالب الثابتة، حسب مقتضيات التنفيذ

 أو اعوجاجـات أو     انثنـاءات  أيـة     مستقيمة أو مقوسة، حسب متطلبات التنفيـذ، ودون        -
  .تشوهات

 . ذات عمق يساوي مسك الطبقة السطحية املراد صبها-

 قابلة للتثبيت بأوتاد مناسبة متكنها من حتمل عملية إنشاء الطبقة السطحية دون احنرافـات أو                -
ة أي تغيري يف استقامتها أو منسوا، كما جيب أن تكون قاعدا مالمسة لسطح الطبقة التحتي              

 .وعلى كامل طول الشدة ودون أية فراغات

حتافظ على أماكن الفواصل دون أية إزاحات وكذلك عزقات لربط          ) عزقات( مزودة بأقفال    -
 .الوصالت مع بعضها عند أطرافها دون بروزات

  .مناسب قبل االستعمال) بترويل( كما جيب تزييت سطحها الداخلي بزيت معدين -
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 ٤٧٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : معدات صب وفرد اخلرسانة-٤

) Slipform Paver(جيب صب وفرد وتشغيل اخلرسانة باستعمال الفرادات ذات القالب املرتلق 
آلية تتحرك فوق القوالـب  ) Concrete Spreader(وميكن عند الضرورة استعمال معدات فرد خرسانة 

 عنكميتها   كما ميكن بعد احلصول على املوافقة اخلطية من املهندس صب اخلرسانة، اليت ال تزيد                ،الثابتة
  .عشرة أمتار مكعبة، يدوياً باستعمال مضخات اخلرسانة اجلاهزة) ١٠(

  ):أجهزة تكثيف اخلرسانة( اهلزازات -٥

. جيب استعمال هزازات ميكانيكية مناسبة لتكثيف اخلرسانة إىل الكثافة املطلوبـة للخرسـانة            
  .وميكن استعمال اهلزازات الداخلية أو السطحية

تثبت عادة  )  تقريباً ميليمتر ٦٠٠هزاز كل   ( فية من اهلزازت الداخلية     جيب استعمال أعداد كا   
جيب على املقاول   و ،يف مؤخرة معدة صب اخلرسانة للوصول إىل الكثافة املطلوبة يف املواصفات اخلاصة           

 يستفاد منه عند تعطل هزازت معدة       احتياطيتوفري أعداد إضافية من اهلزازت الداخلية اليدوية كإجراء         
  .و الستعماهلا للحصول على تكثيف إضايف للخرسانة يف منطقة الفواصل اإلنشائيةالصب أ

  : معدات التسوية واإلاء-٦

مناسـبة  ) Floats) (ماسـحات (آلية ومعدات إاء    ) Screeds(جيب استعمال معدات تسوية     
  .للحصول على طبقة ذات سطٍح مستٍو وناعم

ف سطح اخلرسانة وإزالة الكميـات الزائـدة        جيب استعمال معدات متهيد وإاء تسمح بتكثي      
جيب استعمال معدات إاء آلية وميكن عند الضرورة اسـتعمال          . وتشكيل امليول املطلوبة لسطح الطبقة    

ميكن استعمال أي من معدات ختشني السـطح         ،معدات يدوية جيب توفريها يف املوقع كإجراء احتياطي       
  :التالية
-١٦( صناعي يتراوح طوله بني ستة عشر ومخسة وعشـرين            من عشب  ن البساط املسحوب، يتكو   -أ

كيلوغراماً للمتر املربع، ويكون بكامـل      ) ١,٩(اً، ويزن حوايل واحد وتسعة بالعشرة       ميليمتر) ٢٥
، ويتم سحبه علـى سـطح       )١,٢٥( وعشرين سنتيمتراً    ةعرض الطبقة على طول واحد متر ومخس      

  .الطبقة السطحية آلياً ليعطي اخلشونة املطلوبة
طوهلا يساوي عرض مسار الصب علـى األقـل   ) Transverse Metal Tining( شوكة معدنية -ب

تسحب آلياً فوق سطح اخلرسانة، وميكن عند الضرورة استعمال شوكة معدنية يدوية جيب توفريها              
  .يف املوقع كإجراء احتياطي

 وعشـرين   ة مسافات مخس   مناشري قص آلية تستعمل لعمل أخاديد طولية موازية حملور الطريق على           -ج
 .اتميليمتر) ٥(ات وعمق مخسة ميليمتر) ٣(اً وبعرض ثالثة ميليمتر) ٢٥(
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 ٤٧٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : مناشري القص-٧

 أو متعـددة    الـتقلص جيب استعمال مناشري قص آلية أحادية القرص تستعمل يف نشر فواصل            
 القص بني   جيب أن يتراوح مسك قرص    و ،األقراص وتستعمل لنشر األخاديد يف سطح اخلرسانة لتخشينه       

  .اًميليمتر) ٢٥٠(ات، وأال يقل نصف قطره عن مائتني ومخسني ميليمتر) ٦-٣(ثالثة وستة 

  : معدات رش مواد اإلنضاج-٨

جيب أن تكون رشاشات املاء ومعدات رش مواد اإلنضاج الكيميائية مزودة بـأذرع رش ذات              
ما جيب أن تكون قادرة على       ك تعمال املعدة لسطح الطبقة املنفذ،    طول مناسب يسمح بالرش بدون اس     

الرش باملعدالت املطلوبة لكامل السطح املنفذ ضمن فترة زمنية قصرية ال تسـمح بتشـكل الشـقوق                 
  .العشوائية على سطح الطبقة

  :  املتطلبات النوعية واخللطات٤-١-٤-١٤

جيب، ما مل تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى على خـالف ذلـك، أن حتقـق                 
  .أعاله) ٣-١٤( و)٢-١٤(ية املتطلبات النوعية، املبينة يف الفصلني األمسنت اخلرسانة

  :  صيغة خلطة العمل التصميمية٥-١-٤-١٤

، من  )٤-٣-١٤(جيب أن تتم إجراءات تقدمي وقبول صيغة خلطة العمل التصميمية طبقاً للبند             
  .هذا القسم

  :  التنفيذ٦-١-٤-١٤

 يتعـارض  ما مل، ACI 325.9R-97ة حسب طريقة ياألمسنتجيب تنفيذ أعمال طبقات الرصف 
  .ذلك مع هذه املواصفات العامة أو املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى

  : إعداد السطوح-١

ية فوقها، من   األمسنتجيب أن تتكون الطبقة السفلى، اليت يتم تنفيذ طبقات الرصف من اخلرسانة             
أو من طبقة   ) ٤-٦( حتقق متطلبات الفصل     األمسنتجل ب طبقة ما حتت أساس أو أساس معاجل أو غري معا         

، أو من سطوح مـن اخلرسـانة        )٣-٥-٥( حتقق متطلبات البند     األمسنتقاعدة معاجلة أو غري معاجلة ب     
 قاإلسفلتية حتقق متطلبات القسم الثامن من هذه املواصفات العامة ومتطلبات املواصفات اخلاصة ووثائ            

  .العقد األخرى

ية أن يكون السطح الذي ستنفذ فوقه هذه الطبقة         األمسنترة بتنفيذ طبقة الرصف     جيب قبل املباش  
مستوياً قوياً متيناً ومطابقاً للمخططات واملواصفات املعتمدة، من حيث املناسـيب وامليـول الطوليـة               
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 ٤٧٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

والعرضية ضمن حدود التفاوت املسموح ا لتلك الطبقة، وأن يكون خالياً من املواد املفككة أو أيـة                 
  .تشوهات سطحية أخرى تؤثر على أداء الطبقة اجلديدة

جيب على املقاول القيام برفع مساحي لكامل سطح الطبقة السفلى واعتماده من قبل املهندس،              
ويف حال وجود تفاوت غري مسموح به، جيب على املقاول تعديل مناسيب السطح لتصـبح مطابقـة                 

ت اخلاصة، وجيب أن يتم ذلك بطريقة تضمن احلصول         للمناسيب املبينة على املخططات أو يف املواصفا      
  .على سطح مطابق للمواصفات، بعد أخذ موافقة املهندس اخلطية على طريقة املعاجلة

كما جيب، قبل البدء يف صب اخلرسانة، ترطيب سطح الطبقة السفلى باملاء بشكل متجـانس،               
  .دون أن يؤدي ذلك إىل تشكل مناطق جتمع مياه أو أجزاء ضعيفة

  : إعداد قوالب الصب-٢

 :جيب على املقاول إعداد قوالب الصب وفقاً للخطوات التالية

 الالزمة لضبط املناسيب واالستقامات الطوليـة  (Survey Control) حتديد نقاط التحكم املساحية -
(Alignments)بالطريقة اليت يوافق عليها املهندس . 

  .لقوة املناسبة تثبيت خيوط التوجيه وضبط املناسيب وشدها با-
 جتهيز معدات الفرد بوحدات استشعار آلية متكن املعدة من إتباع اخلطوط املرجعية بطريقة آليـة،                -

  .عند استعمال القالب املرتلق
عند استعمال القالب الثابت، جيب تركيب القوالب وفقاً للخطـوط واملناسـيب احملـددة يف               

 . اخلرسانة مبدة كافيةاملخططات بطريقة يوافق عليها املهندس، قبل فرد

) ١٠٠(جيب أن يكون القالب الثابت من الفوالذ مبقطع معتمد وبعرض قاعدة ال يقل عن مائة                
.  وتثبت القوالب بدعامات معدنية جانبية بطول مناسـب        مق يساوي مسك طبقة الرصف،     وبع ميليمتر

ت ال تزيد عن    وجيب أن يكون لكل مقطع من القالب ثقب وتد عند كل طرف وبفواصل على مسافا              
 وجيب تدعيم القالب الثابت بشكل منتظم فوق الطبقة السفلى الـيت            اً،ميليمتر) ٦٥٠(ستمائة ومخسني   

جيب ضبطها حسب املنسوب والتخطيط املطلوب، وجيب تدعيم القالب بطريقة حتول دون احنرافه مبـا               
  .ات، عن املنسوب الصحيح أثناء عمليات الرصفميليمتر) ٤(يزيد عن أربعة 

جيب إبقاء القالب الثابت يف مكانه ليوم واحد بعد صب اخلرسانة، وجيب فكه بطريقة ال تلحق                
بني القالب وطبقـة    حال باستعمال العتالت الفوالذية     ية، وال يسمح بأية     األمسنتالضرر بطبقة الرصف    

  .الرصف املنفذة لغرض فك القالب
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  : الصب واإلاء-٣

ة مباشرة، أن يتحقق من صـحة منسـوب األسـالك           جيب على املقاول، وقبل صب اخلرسان     
(Grade Wires) اليت تتحكم مبعدات الصب ذات القالب املنـزلق (Slip-Form Pavers)  وبارتفـاع 

القالب الثابت حبيث يكون مسك الطبقة ومنسوب سطحها مطابقني ملتطلبـات املخططـات وهـذه               
 كمـا  ،واصل التمدد أو الفواصل اإلنشائيةوجيب أن يكون صب اخلرسانة مستمراً ما بني ف  . املواصفات

  .جيب صب اخلرسانة باستعمال طرق تقلل من االنفصال احلبييب أو عدم التجانس

جيب تسوية اخلرسانة وتكثيفها وإاءها بطرق ميكانيكية، وميكن إتباع طرق يدويـة إلـاء              
كية عملياً وعندما يكون عرض     سطح الصبة اخلرسانية يف األحوال اليت ال يكون استعمال الطرق امليكاني          

  . وميكن إيقاف الصب عند فاصل متدد أو فاصل تشييد فقط، مترا٣,١ًصب اخلرسانة أقل من 
ية عن السمك التصميمي املعتمـد عنـد        األمسنتجيب أال يقل مسك طبقة الرصف من اخلرسانة         

امـل الـدفع بالطريقـة      تطبيق طريقة العينة الواحدة، ويعترب احلد األدىن للسمك املقبول لتحديـد مع           
سنتيمتر أو عشرة باملائة مـن السـمك        ) ١(اإلحصائية، السمك التصميمي املعتمد مطروحاً منه واحد        

  .قلأالتصميمي أيهما 
  :ميكن أن يتم الصب بإحدى الطرق التالية

  )Slip-Form Method: ( طريقة القالب املنـزلق-أ

لقالب املرتلق، جيب على املقاول استعمال      عندما تنص املواصفات اخلاصة على استعمال طريقة ا       
معدة صب متحركة جمهزة بشدات جانبية تتحرك حبركة املعدة تكون مصممة لتوفر احلمايـة اجلانبيـة                
للخرسانة أثناء صبها وطوال الفترة الزمنية الالزمة إلنتاج الطبقة حسب املقطع املطلوب وحبيث تستمر              

  .ملعدة دون تغيرياحملافظة على ذلك املقطع بعد مغادرة ا

جيب على املقاول توفري املعدة القادرة على فرد وتكثيف ومتهيد وتسوية وتشطيب اخلرسـانة              
الطرية بكامل مسك الطبقة بدورة واحدة وبأقل قدر ممكن من التدخل اليدوي، وحبيث يتم احلصول على      

 فتـرة ورديـة     رصف متماسك ومتجانس، كما جيب تشغيل املعدة بصفة مستمرة ودون توقف طوال           
وجيب توفري املزيد من األيدي العاملة واملعدات عندما يتطلب األمر تنفيذ الرصف خارج حدود              . العمل

  .القالب اجلانيب بعد الترتيب املسبق لذلك، حسب برنامج العمل املعتمد من قبل املهندس

 عمليـة   ويتم إجنـاز  . جيب أن تقوم املعدة بتكثيف اخلرسانة على كامل عرض وعمق الطبقة          
وجيب . هزة بالدقيقة ) ٦٠٠٠(التكثيف هذه بواسطة هزازات داخلية تعمل بتردد ال يقل عن ستة آالف             

التوقف عن صب اخلرسانة عند توقف اهلزازات عن العمل، واستعمال اهلزازات االحتياطية على الفـور               
  .الستكمال عملية تكثيف اخلرسانة اليت جرى صبها
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حركة مستمرة إىل األمام قدر املستطاع حبيـث تـتم مجيـع             جيب تشغيل املعدة على شكل      
 بشكل منسق لتحقيق تقدم منتظم يف سري العمل، وإذا تبني           (Spreading) عمليات اخللط والنقل والفرد   

أن من الضروري التوقف عن حترك آلة الرصف إىل األمام، فـإن اهلـزازات              ) ألي سبب من األسباب   (
  .ياً ويف نفس الوقتووحدات الدك جيب أن تتوقف تلقائ

ات ميليمتر) ٦(ستة   يف حواف طبقة الرصف الذي يزيد عن         وجيب تصحيح اهلبوط واالنبعاج   
أثناء تنفيذ العمل، إذا كان ذلك ممكناً، وإذا مل يكن باإلمكان إجراء هذا التصـحيح عنـدما تكـون                   

لقطع باملنشـار حبـد أدىن      اخلرسانة طرية، فإنه جيب إزالة االخنفاض الزائد يف جانب البالطة بواسطة ا           
اً، من حافة طبقة الرصف واستبدال اجلزء الذي تتم إزالته حسـب            ميليمتر) ١٣٠(مقداره مائة وثالثني    

 وميكن للمقاول إزالة كامل البالطة واستبداهلا بدالً من اللجـوء إىل            طريقة املعتمدة من قبل املهندس،    ال
  .ضافية لقاء اإلصالحعملية القطع باملنشار، وال يدفع له أية مبالغ إ

عند صب اخلرسانة مبحاذاة رصف مت تنفيذه من قبل، فإنه يسمح بإقامة منصات للتمكن مـن                
زرات من أحد جانيب آلة الرصف باملرور علـى الرصـف           ـصب وإاء اخلرسانة، كما يسمح للمجن     

  :اجلديد بشرط

  .ساعة) ٧٢(سبعني  واثنتني أن يكون قد مضى على صب الرصف ما ال يقل عن -١

) ٢٠٠( مائيت   عن أال يزيد الضغط الذي حتدثه آلة الرصف على الرصف الذي مت تنفيذه من قبل                -٢
 .كيلو باسكال

 واقيـة مـن املطـاط أو        (Pads)جمهزة بسنادات   ) الفرادة(زرات معدة الصب    ـ أن تكون جمن   -٣
 .البالستيك، وإال فإنه جيب محاية سطح الرصف املوجود من التعرض للضرر

اً من حافـة    ميليمتر) ٣٣٠(ب عدم تشغيل أي جزء من اجملرترات على مسافة ثالمثائة وثالثني             جي -٤
 .طبقة الرصف املنجزة

جيب إصالح أي جزء من طبقة الرصف املنفذة يتعرض للضرر أثناء العمل بسبب معدات 
  .املقاول بالطريقة اليت يوافق عليها املهندس وعلى نفقة املقاول

، فإنه اليسمح (Contraction Joints) التقلصاآللية املستعملة يف إنشاء فواصل باستثناء املناشري 
مبرور أي من معدات املقاول فوق طبقة الرصف إال بعد مضي أربعة عشر يوما من الصب أو حصـول                   

 من قوا أيهما أقل وحبيث اليزيد استهالك طبقة الرصف نتيجة مرور تلك املعدات              ٪٨٠اخلرسانة على   
  . عمرها التصميمي بأية حال من٪٥عن 
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  )Fixed Form Method: ( طريقة القالب الثابت-ب

عندما تنص املواصفات اخلاصة على استعمال طريقة القالب الثابت جيب توفري املعدات الالزمة             
 وباإلمكان اسـتعمال آلـة      (Float) وماسحة   (Finisher)، آلة تسوية وإاء     (Spreader)فرادة  : وهي

اثنتني أو أكثر من هذه العمليات إذا تبني أا قادرة على حتقيق نتائج مقبولة، وجيـب أن                 واحدة تقوم ب  
  .تكون اآلليات ذاتية احلركة وأن تكون عجالا جمهزة بإطارات من املطاط

ويتبع الفرادة  . وجيب فرد اخلرسانة بشكل منتظم بني جانيب القالب فور صبها باستعمال فرادة           
اليقل عن اثنتني من القدد اهلزازة أو ترددية احلركة، كما جيب أن تكون الفرادة أو               آلة تسوية جمهزة مبا     

ت آلة التسوية جمهزة مبعدات هزازة لتكثيف اخلرسانة على كامل عرض الرصف حيث تـربط اهلـزازا               
وجيب عدم ارتكاز اهلزازات على طبقات الرصف اجلديـدة أو علـى             مبؤخرة الفرادة أو آلة التسوية،    

اجلانيب وعدم مالمسة أي من قضبان الربط أو التحميل، كما جيب أن يـتم الـتحكم بعمـل                  القالب  
 وجيب تشغيل اهلزازات مبعدل ئياً عند توقف اآللة عن احلركة،   اهلزازات حبيث تتوقف عملية التكثيف تلقا     

  .هزة بالدقيقة كحد أدىن) ٥٠٠٠(مخسة آالف 

كما . صف قبل تسوية السطح بآلة التسوية     جيب إمتام فرد اخلرسانة على كامل عرض طبقة الر        
جيب تسوية اخلرسانة ودكها حبيث يكون سطحها مطابقاً ملنسوب السطح املنجز وللمقطـع العرضـي          
املوضح يف خمططات املشروع ويف الوقت ذاته تترك كمية كافية من اخللطة اخلرسانية لعمليـة املسـح                 

(Float) .       وباملسـافات  ) عدداً من املرات  (التحرك فوق الرصف    وجيب أن تقوم الفرادة أو آلة التسوية ب
  .الالزمة لتحقيق تكثيف متكامل

 عد تسوية وتكثيف طبقة الرصف، جيب التحقق من وضبط منسوب السطح، وبعد ذلك يـتم      ب
  وبإمكان املقاول استعمال ماسحة طولية تتألف من واحـدة أو          مسحه بواسطة ماسحة طولية معتمدة،    

والتنعيم تكون معلقة وموجهة من إطار صلب حممول على أربع عجالت على            أكثر من ماسحات القطع     
  .أقل تقدير

كما أن بإمكان املقاول استعمال ماسحة طولية تشغل حبركة منشارية بينما تكون حممولـة يف               
 وجيـب أن  ياً من جانب آلخر من جوانب الرصـف، وضع عائم مواز حملور الطريق أثناء مرورها تدرجي  

األمامية على امتداد حمور الطريق على شكل حركات أمامية متتابعة ال تزيد يف طوهلـا               تكون احلركات   
وبدالً من استعمال أي نوع من املاسحات الطولية املشار إليهما أعاله، فـإن             . عن نصف طول املاسحة   

قطـر  وباإلمكان  . باإلمكان استعمال آلة واحدة تكون قادرة على القيام بأعمال الدك والتسوية واملسح           
هذه اآللة خلف الفرادة حبيث تكون هذه اآللة قادرة على القيام بأعمال التسوية واملسح، كما جيب أن                 
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 أما عملية املسـح فيجـب       ،تكون جمهزة يف الوقت ذاته بقدد تسوية وزازات، كما هو موضح أعاله           
  .إجنازها باستعمال ماسحة غري اهتزازية حممولة بشكل معلق على اإلطار

 أن أياً من معدات الفرد والتسوية واملسح املستعملة غري كافية لتحقيق النتائج املرجوة،              وإذا تبني 
  .فإنه جيب إصالح هذه املعدات أو استبداهلا مبعدات أخرى مناسبة أو إضافة املزيد من املعدات

  : الطرق اليدوية-ج

تسـتطيع املعـدات    ميكن مبوافقة املهندس املشرف تطبيق الطرق اليدوية يف األماكن الـيت ال           
امليكانيكية الوصول إليها فقط، وعندما يسمح بتطبيق الطرق اليدوية، فإنه جيب صب اخلرسانة وفردها              

 وجيـب حتريـك لـوح      ابقاً للخطوط واملناسيب املطلوبة،   وتسويتها حبيث، يكون منسوب السطح مط     
 سطح اخلرسـانة عـن      التسوية إىل األمام يف حركة طويلة وعرضية مع الضغط حبيث اليرتفع منسوب           

جيب أثناء عملية التسوية احملافظة على كمية زائدة قليالً          و ،مستوى أي طرف من أطراف القالب اجلانبية      
  .من اخلرسانة أمام حد القطع للوح التسوية يف كافة األوقات

) ٥٠٠٠(جيب هز اخلرسانة ودكها بواسطة هزازة داخلية تشغل حبد أدىن مقداره مخسة آالف              
قيقة، وال يسمح باستعمال اهلزازات يف حتريك كتلة اخلرسانة، بعد استكمال عملية التكثيـف،        هزة بالد 

فإنه جيب تسوية اخلرسانة إىل املنسوب واملقطع العرضي الصحيحني للسطح وذلك باسـتعمال جهـاز               
ما ك. تكثيف أو جهاز تسوية أو باستعمال هزازة ميكانيكية متتد على كامل العرض بني جانيب القالب              

 وجيب أن يستمر التكثيف حىت      نة أمام معدة التكثيف أو اهلزازة،     جيب ترك كمية قليلة زائدة من اخلرسا      
 وباإلمكان تطبيـق    ونة مندفعة قليالً باجتاه السطح،    يتم احلصول على املقطع العرضي املطلوب وتكون امل       

  .طرق معتمدة أخرى إلاء اخلرسانة

، فقد يتطلب األمر استعمال لوح      )٪٥ ( اليت تزيد عن   (Grades)عند صب اخلرسانة يف امليول      
تسوية سطوح ثان ميرر خلف معدة الدك أو اهلزازة ويستخدم بنفس الطريقة اليت تستخدم فيها معـدة                 

  .الدك وذلك إلزالة أية متوجات نامجة عن تدفق اخلرسانة

لـوب للطبقـة    بغض النظر عن الطريقة املستعملة، جيب التأكد من احلصول على السمك املط           
واستواء سطحها ضمن حدود التفاوت املسموح ا واليت يتم قياسها يف اجتاهني متعامدين باسـتعمال               

  ).ثالثة أمتار(م ٣قدة معدنية يبلغ طوهلا 

  (Surface Texturing):  ختشني سطح الطبقة-٤

 جيب ،جيب ختشني سطح الطبقة حىت يتم احلصول على معامل االحتكاك املناسب لسطح الطبقة 
بدء العمل يف ختشني السطح يف اخلرسانة اللدنة بعد صب وإاء اخلرسانة وقبل حصول الشك االبتدائي                
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 عن السطح قبل البدء يف عمليات ختشني السطح الذي Bleeding Water)( وجيب إزالة املاء الراشح هلا،
اسـتعمال أمشـاط    يتم عمله بتحريك البساط املسحوب طولياً فوق السطح يتبعه حركات عرضـية ب            

  .)Steel Tines(فوالذية 

ين اثـنني   ميليمتـر  جيب أن تؤدي عملية التخشني إىل حدوث أخاديد طولية وعرضية بعرض            
ـ  إىلات وتبعد عن بعضها من عشرين       ميليمتر) ٥-٣(، وعمق يتراوح بني ثالثة إىل مخسة        )٢(  ة مخس

  .اًميليمتر) ٢٥-٢٠(وعشرين 

 والتمشيط بواسطة عوارض ميكانيكية دوارة، وجيب أن        جيب دعم التخشني بالبساط املسحوب    
تكون تلك العوارض جمهزة بوحدات استشعار وحتكم آيل تسري على نفس وترية تشغيل معدة الرصـف     
ذات القالب املنـزلق، وجيب استعمال هذه اآللة يف التخشني النهائي لسطح صبة اخلرسانة فقط، ومينع               

ارضة امليكانيكية الدوارة املستعملة يف دعم أمشاط الفوالذ، كما         دعم مادة البساط املسحوب بنفس الع     
  .اليسمح بدعم هذه العمليات يدوياً إال يف األماكن اليت ال ميكن للعوارض الوصول إليها

جيب بعد االنتهاء من عملية التخشني العمل على حافيت فواصل التمـدد وفواصـل التشـييد                
ات على طول احلافة وكذلك للحصول على       ميليمتر) ٦(ة  وتقويس ركن احلافة للحصول على قطر ست      
  . مينع استعمال أية مونة زائدة عند احلواف، كماتشطيب ناعم لسطح احلافة ودك املونة فيها

  : إنضاج اخلرسانة-٥

 ،جيب إنضاج اخلرسانة بعد االنتهاء من عملية التخشني مباشرة وملدة التقل عن سـبعة أيـام               
حظ عدم قيام املقاول باحملافظة على وسيلة إنضاج اخلرسانة بالصفة املطلوبة،           ميكن للمهندس، عندما يال   و

 ويسمح باستئناف العمل ،توقيف تنفيذ أعمال اخلرسانة يف املوقع على أن يتحمل املقاول كامل املسئولية        
 عملية  بعد معاجلة املقاول للخلل وموافقة املهندس يف حال بدأ سطح اخلرسانة باجلفاف قبل االنتهاء من              

  .لسطحبا تلف  رطباً برشه باملاء دون إحداث أيجيب احملافظة عليهوالتشطيب، 

رفع مادة اإلنضاج على أن تعاد مباشـرة وإىل         ) التقلصمثل قص فواصل    (ميكن عند الضرورة    
  .وضعها السابق بعد انتهاء املسبب مباشرة

  :يتم إنضاج اخلرسانة بأحد الطرق التالية

  : العازل الغشاء البالستيكي-أ

جيب ترطيب كامل سطح الطبقة وجوانبها باملاء باستعمال رذاذ املاء ومن مث تغطيتها بغشـاء               
  .بالستيكي عازل للماء وذو مسك كاٍف وخاٍل من الشقوق
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، كما جيب أن يزيـد      ميليمتر) ٥٠٠(بطول مخسمائة   ) Overlap(جيب تراكب طريف الغشاء     
طول الغشاء عن جانب الطبقة بطول اليقل عن مثلي مسكها، وجيب احملافظة على أن يالمس الغشـاء                 
سطح الطبقة طوال فترة اإلنضاج وميكن االستعانة مبواد تثقيل مناسبة حىت ال تطاير الريـاح الغشـاء                 

  .العازل

  )Liquid Membrane Compounds: ( الغشاء الكيميائي السائل-ب

ميكن استعمال الغشاء الكيميائي السائل برشه على السطح واجلوانب ملنع ماء اخللط من التبخر              
  .وبالتايل استمرار عملية إنضاج اخلرسانة

 وجيب  ـ،جيب على املقاول تزويد املهندس بشهادة املصدر ومطابقة املواد املستعملة للمواصفات          
ية اليت تضمن تغطيته بالكامل على أال يقل معدل الرش          رش الغشاء الكيميائي السائل على السطح بالكم      

ميكن عند الضرورة ترطيب سطح اخلرسانة باملاء بعد رش الغشـاء           و ،عن القيمة اليت يوصى ا املصنع     
  .وللفترة الزمنية اليت حيددها املهندس

  دقيقة ة عشر مخس) ١٥(ح اخلرسانة املنجز خالل     جيب رش الغشاء الكيميائي السائل على سط      
قوق  بسبب اجلفاف أو قبل أن تبدأ الش       تقلصبعد استكمال عمليات ختشني السطح وقبل حصول أي         

 ويف حالة بدء جفاف السطح أو بدء حصول تشققات، فإنه جيب علـى              العشوائية الدقيقة يف التكون،   
لـك   واالستمرار على ذ(Atomizing Nozzle)الفور رش اخلرسانة باملاء باستعمال صنبور لرش الرذاذ 

إىل حني إضافة مركب اإلنضاج الكيميائي، كما جيب عدم إضافة مركب اإلنضاج الكيميـائي علـى                
  .سطح تتجمع فوقه املياه بشكل حر

 ١(جيب رش سائل اإلنضاج الكيميائي بشكل متجانس مبعدل يتراوح ما بني لتر ولتر ونصف               
يقوم به املقاول من     س باالستناد إىل ما   للمتر املربع، ويتحدد املعدل الدقيق للرش من قبل املهند        ) ٥,١و  

جتارب يف املوقع ومبا يضمن حتقيق تغطية متجانسة من غري حصول مساحات رقيقـة أو انسـيابات أو                  
 وجيب أن جيهز وعاء سائل اإلنضاج الكيميائي بزجاجة مراقبة مدرّجة           ،اخنفاض أو مساحات غري مغطاة    
  .للتحقق من الكميات املستعملة

درجة مئوية، فإنه جيب علـى املقـاول رش         ) ٣٠( ثالثني   عنجة حرارة اهلواء    عندما تزيد در  
  .السطح اخلرساين باستعمال رشاش ماء ضبايب

عندما يتطلب األمر رش املاء بشكل ضبايب، فإن كامل السطح جيب أن يترك رطبـاً وذلـك                 
 بفعل جرف املـاء أو      بإضافة املاء بواسطة صنبور لرش الرذاذ بطريقة ميكن معها جتنب إحداث التعرية           

قل عن سبعة أيام مع إصالح أي        ت  وجيب االستمرار يف عملية ترطيب اخلرسانة فترة ال        ،غسل اخلرسانة 
  .تلف يلحق بغشاء اإلنضاج الكيميائي على الفور
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  :  الفواصل٧-١-٤-١٤

 ، ومبـا ال ACI 325.12R-02 و ACI 224-3R-95جيب تنفيذ الفواصل حسـب متطلبـات  
  .ملواصفات أو املواصفات اخلاصة أو أي من وثائق العقد األخرىيتعارض مع هذه ا

ية على شكل فواصل طوليـة، أو فواصـل         األمسنتميكن أن تكون الفواصل يف طبقات الرصف        
جيب تنفيذ أوجه مجيع الفواصل بشكل متعامد مع سطح طبقة الرصـف            و ،عرضية أو فواصل منشآت   

  .يةاألمسنت

  )Longitudinal Joints: ( الفواصل الطولية-١

  . أو الفواصل اإلنشائيةالتقلصجيب أن تكون الفواصل الطولية يف الطريق من نوع فواصل 

 الطولية، فيما بني املسارات وبني املسارات واألكتاف إذا نصـت           التقلصجيب تنفيذ فواصل    
ـ ) ١,٦٥( واحد متر ومخسة وستني باملائة       عناملواصفات على عمل أكتاف خرسانية يزيد عرضها         ن م

 كما جيب تعبئة    ،املتر، بطريقة النشر حبيث يتم نشر سطح الطبقة بعمق يساوي ثلث مسك طبقة الرصف             
أمكن ذلك ومينع فتح الطريق للمرور قبل        الفواصل، مبواد احلشو املناسبة حسب املواصفات، مباشرة ما       

  .تعبئة الفواصل

مسافات (اكن التضيق التدرجيي     أو أم  (Ramps)أما بالنسبة إىل الفواصل الطولية يف املنحدرات        
 أو الفواصل اإلنشـائية،      التقلص، فيجب أن تكون إما من نوع فواصل         (Tapers)) االنتقال املخروطية 

  .وجيب حتديد مواقع الفواصل الطولية يف املنحدرات وأماكن التضيق التدرجيي مبوافقة املهندس

 يف مجيـع  (Tie Bars)ان الربط  يبني خالف ذلك يف املخططات، فإنه جيب تثبيت قضبما ملو
رية الفواصل الطولية كما جيب أن يكون ذلك بطرق ميكانيكية مقبولة عندما تكون اخلرسانة مازالت ط              

  ).أثناء التنفيذ(

ية مبحاذاة طبقة رصف إمسنتية قائمة، فإنه جيـب تثبيـت           األمسنتعندما يتم صب طبقة الرصف      
حفر ثقوب، متعامدة مع حافة طبقة الرصف، وجيـب أن          قضبان الربط يف اخلرسانة القائمة عن طريق        

ات، كما جيب أال يقل طول      ميليمتر) ٦(يكون قطر الثقوب مساوياً لقطر قضبان الربط مضافاً إليه ستة           
وجيـب  نص املواصفات اخلاصة على غري ذلك،        ت ملما  ات،  ميليمتر) ٣١٠(الثقوب عن ثالمثائة وعشرة     

ن أية مواد غريبة قبل تثبيت القضبان فيها، كما جيب استالم الثقوب            التحقق من قطر الثقوب وتنظيفها م     
من املهندس قبل البدء يف تثبيت قضبان التحميل، وجيب تثبيت قضبان الـربط يف الطبقـات القائمـة                  

وجيب . طبقاً للتفاصيل املبينة على املخططات     و باستعمال مادة رابطة مناسبة حسب املواصفات اخلاصة      
  .قة املهندس على مواد الربط وطريقة تثبيت قضبان الربط قبل بدء العملاحلصول على مواف
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، وأن توضع على مسـافات      )٤-٦-٢-١٤(جيب استعمال قضبان ربط تفي مبتطلبات الفقرة        
 ما مل  ، وجيب اًميليمتر) ٧٦٠( سبعمائة وستني    عنفاصلة حسبما هو مبني يف املخططات على أال تزيد          

ائق العقد األخرى على خالف ذلك، أن يكون طول القضبان سـتمائة            تنص املواصفات اخلاصة أو وث    
، وجيب تثبيت قضبان الربط ضمن مسافة ال ختتلف عن منتصف مسك البالطة بأكثر من               ميليمتر) ٦٠٠(

 أما قضبان الربط اليت يراد تثبيتها يف بالطات حماذيـة ذات مساكـات              اً،ميليمتر) ٢٥(مخسة وعشرين   
  .عند منتصف مسك البالطة األقل مسكاًخمتلفة، فيجب أن تثبت 

  )Transverse Joints: ( الفواصل العرضية-٢

  أو فواصـل التمـدد أو      التقلصجيب أن تكون الفواصل العرضية يف الطريق من نوع فواصل           
  .الفواصل اإلنشائية

  :التقلص فواصل -أ

الفواصـل  وجيب أن متتـد     .  العرضية كما هو مبني على املخططات      التقلصجيب نشر فواصل    
 واسـتمرارها يف    الـتقلص كما جيب التأكد من استقامة فواصـل        . املنشورة على كامل عرض الطريق    

وجيب أن يكـون    . املسارات اجملاورة حيث جيب استمرار نشر الفواصل عرب املسارات يف نفس الشوط           
أمتار ) ٤-٥,٣( العرضية بواقع ثالثة ونصف إىل أربعة        التقلصتسلسل مسافات التباعد فيما بني فواصل       

أمثال قطـر اجلسـاءة النسـبية       ) ٤,٤(يف البالطات من اخلرسانة العادية، أو أربعة وأربعة من عشرة           
(Radius of relative stiffness) لطبقات الرصف حسب متطلبات ACI325-12R-02 أيهما أقل، ما 

ية، أن  األمسنتسانة  جيب عند استعمال أكتاف أو أرصفة من اخلر       و. مل يبني خالف ذلك على املخططات     
  . يف الكتف أو الرصيف على نفس استقامته يف طبقة الرصف اجملاورةالتقلصيستمر فاصل 

-Cross) وتقاطعـات الطـرق      (Ramps) العرضية يف املنحدرات     التقلصوجيب تنفيذ فواصل    

Roads)بشكل متعامد مع حمور املنحدر أو تقاطع الطرق .  
على أقل تقدير مـن الفواصـل       ) ٢(ى بعد مترين اثنني      العرضية عل  التقلصجيب تنفيذ فواصل    

حذف آخر فاصل يقـع     وجيب  . ني املسارات اإلنشائية العرضية اليت تقاس على امتداد أي فاصل طويل ب         
وجيب أن يبدأ تسلسـل     . قبل أي فاصل إنشائي، على مسافة أقل من مسافات التباعد املنصوص عليها           

  .اصل إنشائيمسافات التباعد بني الفواصل بعد كل ف
، )٥-٦-٢-١٤( العرضية بقضبان حتميل تفي مبتطلبات الفقـرة         التقلصجيب تسليح فواصل    

وجيب التأكد من وضع القضبان يف منتصف مسك الطبقة ويف املواقع وحسب األبعـاد املبينـة علـى                  
  .اًميليمتر) ٣٥٠(املخططات على أال تزيد املسافة الفاصلة بني القضبان عن ثالمثائة ومخسني 

جيب تركيب قضبان التحميل باستقامة موازية حملور املسار على كراسي غري قابلة للتشوه أثناء              
جيب تثبيت جمموعة األوتاد يف مواقعها بأوتاد حديدية حبيـث متنـع            و. عملية صب وتكثيف اخلرسانة   
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استخدام آلة  ميكن للمقاول بعد موافقة املهندس      كما  . زحزحة القضبان عن مواقعها أو تغيري استقامتها      
تركيب قضبان التحميل أثناء صب اخلرسانة على أن يضمن وضعها يف مكاا ضمن حدود التفـاوت                

ات من منصف مسك الطبقـة      ميليمتر) ٦(املسموح به، حبيث ال يزيد االختالف يف املنسوب على ستة           
ـ   ميليمتر) ٢٥(وال يزيد االختالف يف املسافات الفاصلة على مخسة وعشرين           ب أال تـتغري    اً، كما جي

  . من طول قضيب التحميلميليمتر) ٣٠٠(ات لكل ثالمثائة ميليمتر) ٦(االستقامة بأكثر من ستة 

  : فواصل التمدد-ب

جيب اسـتعمال    كما   .جيب تنفيذ فواصل التمدد حسب األبعاد واملواقع املبينة على املخططات         
جيب تنفيذ فواصـل    و.  املواصفات فواصل التمدد العرضية كما هو مبني على املخططات وفقا ملتطلبات         

  .التمدد العرضية بشكل متعامد مع حمور الطريق
صل متدد بني البالطات جيب أال يزيد طول أو عرض البالطـة عـن أربعـة                اعند استعمال فو  

لطبقـات   )Radius of relative stiffness(قطر اجلساءة النسـبية  ) ٤,٤(أضعاف وأربعة من عشرة 
  . تنص املواصفات اخلاصة على غري ذلكما مل، ACI325-12R-02الرصف حسب متطلبات 

جيب، ما مل تنص املواصفات اخلاصة على غري ذلك، أن تكون فواصل التمدد العرضية مسلحة               
اً، وجيب  ميليمتر) ٣٢(حديدية ملساء السطح اليقل قطرها عن اثنني وثالثني         ) Dowels(بقضبان حتميل   

 باإلضافة للمتطلبات املبينة أعاله لقضبان التحميل املستعملة        ،)٥-٦-٢-١٤(أن حتقق متطلبات الفقرة     
  ).عدا أن تكون القضبان مضلعة (التقلصيف فواصل 

يتم تركيب القضبان حبيث يكون أحد طرفيها مثبتاً يف بالطة طبقة الرصف ويكون الطـرف               
بشحم بترويل مينع   جيب التأكد من تشحيم الطرف حر احلركة        و. اآلخر حر احلركة يف البالطة اجملاورة     

 (CAP)كما جيب تغليف اية الطرف حر احلركة بغطـاء          . ترابط قضيب التحميل مع اخلرسانة احمليطة     
ة متدد قضيب   اً يسمح حبري  ميليمتر) ٣٥(أسطواين مثبت يف اخلرسانة وذو خلوص يساوي مخسة وثالثني          

ن يكون طول الغطـاء مخسـة    ما مل تنص املواصفات اخلاصة على غري ذلك، أ         وجيب. التحميل بداخله 
اً من اية قضيب التحميل وأن يزيـد قطـره          ميليمتر) ٥٠(اً حبيث يغلف مخسني     ميليمتر) ٨٥(ومثانني  

 جيب تعبئة الغطاء بكمية كافيـة مـن         كما. اتميليمتر) ٣(الداخلي عن قطر قضيب التحميل بثالثة       
  .الشحم البترويل متنع تسرب املاء لداخله

  :ية الفواصل اإلنشائ-ج

 ملتطلبـات   وفقـاً  و جيب تشكيل الفواصل اإلنشائية العرضية كما هو مبني على املخططـات          
وجيب وضع هذه الفواصل يف أماكنها املقررة مع اية كل يوم من أيام العمـل، أو عنـد                  . املواصفات

وجيب عدم صب أي خرسانة زائدة وراء أي        . التوقف عن صب اخلرسانة لفترة تزيد عن ساعة واحدة        
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وجيب تسليح فواصل اإلنشـاء العرضـية       . صل إنشائي أو فاصل متدد يف اية أي يوم من أيام العمل           فا
  .التقلصبقضبان حتميل تفي باملتطلبات املبينة أعاله لقضبان التحميل املستعملة يف فواصل 

جيب أن تكون استقامة الفواصل اإلنشائية العرضية متعامدة مع حمور الطريق كما جيب إسـناد               
نب طبقة الرصف عند الفاصل بقالب حيافظ على أن يكون اجلانب متعامداً مع سطح الطبقة حلـني                 جا

جيب إزالة أية مواد مفككة من جانب الفاصل بعد رفع القالب وقبـل   و. استئناف عملية صب اخلرسانة   
  .استئناف عملية الصب

  : الفواصل حول املنشآت-٣

ية منشآت يف الطريق مثل قواعد أعمدة اإلنارة        جيب عمل فواصل متدد بني الطبقة السطحية وأ       
جيب تنفيذ الفواصل حسب النـوع واألبعـاد   و. أو اإلشارات الضوئية أو أية منشآت أخرى كاجلسور      

مينع استعمال أية قضبان تسليح رابطة بـني الطبقـة السـطحية            كما  . واملواقع املبينة على املخططات   
  .هو متبع يف فواصل التمدد ما د احلشو املناسبة، حسب الفواصل مبوائكما جيب مل. ومنشآت الطريق

  )Joint Construction: (  تنفيذ الفواصل٨-١-٤-١٤

 : الفواصل املنشورة-١

 بنوعيها الطويل والعرضي حسب األبعاد املبينة على املخططات، وال          التقلصجيب نشر فواصل    
. بقة القاعدة اليت يـراد رصـفها      يسمح للماء الفائض من عمليات النشر بالتجمع على أي جزء من ط           

وجيب على املقاول تطبيق طرق مقبولة للتحكم باملاء املستعمل يف عملية النشر حبيث ال يتسبب ذلك يف                 
  .إحلاق أي ضرر بطبقة القاعدة

جيب تنفيذ الفواصل املنشورة قبل حصول أي تشقق عشوائي يف سطح طبقة الرصف، على أنه               
أن تكون اخلرسانة قد تصلبت بالدرجة الكافية ملنع حصـول تفكـك         جيب عدم نشر الفواصل إال بعد       

حبييب أو حت يف السطح أثناء عمليات النشر، وجيب أن حيدد املقاول الوقت املناسب الذي تبدأ عنـده   
 .عمليات النشر

جيب على املقاول االحتفاظ مبنشار خرسانة احتياطي صاحل لالستعمال يف موقع املشـروع يف              
اليت يتم خالهلا نشر الفواصل حبيث يكون جاهزاً الستعماله مبثابة منشار بـديل ملنشـار               كافة األوقات   
  .اخلرسانة األصلي

إن أي إجراء يتبع يف نشر الفواصل ينجم عنه تشققات قبل أواا وال ميكن السيطرة عليها جيب                 
املساحات اليت حلقها   أن خيضع للمراجعة وإعادة النظر على الفور، وجيب على املقاول أن يقوم بإصالح              
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هو حمدد يف املواصفات وحسـب أوامـر         تلف أو تشققات عشوائية ويكون هذا اإلصالح حسب ما        
كما جيب على املقاول إصالح أي خرسانة متصدعة أو متشققة على طول الفواصل بالطريقة              . املهندس

  .ة ذلكاليت يوافق عليها املهندس، وال حيق له املطالبة بأية تعويضات إضافية نتيج

ويف حالة نشر الفواصل على مراحل، جيب أن يكون القطع األويل باملنشار باحلد األدىن احملدد               
  .من العمق مث يتم بعد ذلك إمتام عملية النشر بكامل عمق النشر املبني على املخططات

كما . وجيب إتباع االحتياطات املناسبة لضمان تنفيذ الفواصل يف املواقع املبينة على املخططات           
جيب عند استعمال قضبان التحميل، توخي احلرص والتأكد من نشر الفواصل فوق منتصـف طـول                

  .قضبان التحميل بالشكل الصحيح

جيب قبل تعبئة الفواصل مباشرة، تنظيفها متاماً من مجيع املواد الغريبة كما جيب إزالة بقايا غشاء            
اصل، حبيث يبدو وجـه الفاصـل نظيفـاً         اإلنضاج الكيميائي من على سطح اخلرسانة على جانيب الف        

وجيب إضافة مادة حشو الفواصل طبقاً لتوصيات اجلهة        . وسطحه جافاً عند إضافة مادة حشو الفواصل      
. كما جيب إزالة أي زوائد من مادة احلشو املصبوبة يف املوقع من على سطح طبقة الرصـف                . الصانعة

أيام من صب اخلرسانة وقبل فتح طبقـة        ) ١٠(وجيب تعبئة الفواصل مبادة حشو الفواصل خالل عشرة         
  .الرصف أمام حركة املرور

  : الفواصل اإلنشائية-٢

جيب تشكيل الفواصل اإلنشائية بنوعيها الطولية والعرضية طبقاً للتفاصيل املبينة على املخططات            
  .أو حسب تعليمات املهندس

 بل حممية مبادة ترطيـب      عندما تكون اخلرسانة غري منجزة بشكل كامل أو غري خمشنة السطح          
بعد ساعة واحدة من صبها، فإن املهندس قد يأمر املقاول بتنفيذ فاصل إنشائي عرضي عن طريق النشر                 

وجيب إزالة مجيع اخلرسانة اليت تصب بعد الفاصل اإلنشائي والتخلص منها من            . يف املوضع الذي حيدده   
  .قبل املقاول وعلى نفقته قبل مواصلة عمليات إنشاء الرصف

  : فواصل التمدد العرضية-٣

لتمدد العرضية حسب التفاصيل املبينة علـى املخططـات أو حسـب            جيب تشكيل فواصل ا   
 .توجيهات املهندس
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  )Remedial Measures: (  إجراءات اإلصالحات٩-١-٤-١٤

) ١٠( عشـرة    عـن جيب أن يقوم املقاول بإصالح مساحات الرصف اليت يزيد النتوء فيهـا             
وميكن إزالة املساحات املرتفعة مـن الرصـف        . أمتار أو أقل من ذلك    ) ١٠(ل عشرة   ات يف ك  ميليمتر

  .بواسطة أجهزة تنعيم السطوح اآللية أوبواسطة آالت متعددة املناشري بالطريقة اليت يوافق عليها املهندس

 متراً من قطاع  ) ١٠٠(جيب، بعد إزالة النتوءات، إعادة ختطيط القطاع الطويل على امتداد مائة            
  .الرصف املتأثر ذه العملية

إذا كان دليل القطاع األصلي لطبقة الرصف ضمن املدى احملدد، جيب إعادة ختطيط القطـاع               
  .توى أساساً على نتوءات موضعيةحيالطويل لذلك اجلزء فقط من طبقة الرصف الذي 

ح وجيب إجراء عمليات تقييم املواضع املنخفضة يف سطح طبقة الرصف على أساس التصـحي             
دما حتتوي أعمال طبقات الرصف على مواضع يزيد اخنفاضـها          نوع. املفترض ملواضع االرتفاع اجملاورة   

أمتار أو أقل من ذلك، جيب على املقاول أن يقوم حبـت            ) ١٠(ات كل عشرة    ميليمتر) ١٠( عشرة   عن
ف كما  سطح طبقة الرصف اجملاور حسب توجيهات املهندس مث جيب إعادة ختطيط املقطع الطويل للرص             

  .هو حمدد أعاله

عندما يتبني، بعد إصالح مواضع االرتفاع واالخنفاض، أن الرصف غري مطـابق للمتطلبـات              
  .احملددة، جيب إجراء املزيد من ختشني الرصف وأخذ مقاسات املقطع الطويل حسب توجيهات املهندس

صف بواسـطة   باإلضافة إىل استيفاء متطلبات مؤشر قطاع السطح، فإنه جيب اختبار سطح الر           
) ٣(أمتار، وجيب أال يتباين السطح يف أي اجتـاه بـأكثر مـن ثالثـة                ) ٣(قدة استقامة بطول ثالثة     

ات، سوى مواضع الفواصل الطولية أو العرضية اليت جيب أال يتباين السطح عربها بأكثر من ستة                ميليمتر
مان اسـتواء السـطح عـرب       ويطلب يف هذه احلاالت القيام بعملية احلت والتنعيم لض        . اتميليمتر) ٦(

  .الفواصل

وجيب تنفيذ عملية احلت والتنعيم بطريقة تتم فيها احملافظة على اخلشونة األصلية لسطح طبقـة               
  .الرصف وبطريقة ال يتشكل معها سطح أملس أو مصقول

جيب أن تنفذ مجيع اإلصالحات يف قطاع طبقة الرصف قبل إجراء عمليات تقييم مسك طبقـة                
تنفيذ أعمال اإلصالح املطلوبة لتصحيح الزيادة يف وعورة سطح طبقة الرصف على            الرصف، كما جيب    

  .حساب املقاول

جيب على املقاول اختاذ االحتياطات الالزمة لصيانة ومحاية حركة السري أثناء تنفيذ اإلصالحات             
ات الالزمة يف قطاع طبقة الرصف وإجراء القياسات الالحقة لقطاع طبقة الرصف وذلك حسب توجيه             

  .املهندس وعلى نفقة املقاول
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، واليت تنفذ إىل كامل عمـق       ميليمتر) ٢٥,٠( ربع   عنجيب إصالح الشقوق اليت يزيد عرضها       
طبقة الرصف أو إزالة واستبدال اجلزء املشقق من طبقة الرصف، كما هو حمدد يف هذه املواصفات قبل                 

يوماً من تاريخ صب اخلرسانة وقبـل       ) ٢٨(خالل مثانية وعشرين      .فتح الطريق أمام حركة املرور العام     
قبول العمل، يقوم املهندس بإجراء مسح لسطح طبقة الرصف للبحث عن الشقوق وجيب على املقاول               

  .تنظيف السطح قبل البدء يف مسحه للبحث عن الشقوق

يقوم املهندس بتحديد الشقوق اليت تكون واضحة للعيان من غري تكبري واليت تتطلب إصالحاً،              
كذلك بالطات طبقة الرصف اليت حتتـاج إىل         و ،ميليمتر) ٢٥,٠(لك اليت تكون أعرض من ربع       أي ت 

استبدال بإشارات واضحة وجيب على املقاول إصالحها أو استبداهلا كما هو حمدد يف املواصفات وعلى               
  .نفقته

، يومـاً ) ٢٨( كما جيب على املقاول إصالح الشقوق اليت تالحظ بعد انقضاء مثانية وعشرين             
وجيـب  . من تاريخ صب اخلرسانة وحىت انتهاء فترة الضمان، كما هو حمدد يف املواصفات على نفقته              

على املقاول تزويد املهندس مبعلومات مفصلة تتعلق بالطرق واملواد اليت يـراد اسـتعماهلا يف إصـالح                 
  .الشقوق ليقوم املهندس باعتمادها قبل البدء يف اإلصالحات املطلوبة

لشقوق العشوائية عند حصول أي من أنواع الشقوق املوضحة أدناه بكامل عمق            جيب إصالح ا  
  :الرصف

  .اً من الفواصل العرضيةميليمتر) ٣٠٠( ثالمثائة عن شقوق عرضية تبعد عند أي نقطة مبا يزيد -

 .اً من الفواصل الطوليةميليمتر) ٣٠٠( شقوق طولية تكون عند أي نقطة يف حدود ثالمثائة -

 .اً من الفاصل الطويلميليمتر) ٥٤٠( مخسمائة وأربعني عنة تقع على مسافة تزيد  شقوق طولي-

الشقوق اليت حتصل يف طبقة الرصف املنفذة من غري قضبان حتميل والشقوق الطولية يف الرصف               
 جيب إصالحها بالنشر أو بزيادة عرض الشقوق إىل مـا ال            ،الذي يتم تنفيذه باستعمال قضبان التحميل     

ليمتراً، مث ملئها مبادة حشو الفواصل      يم) ٢٥( وعشرين   ةاً وبعمق مخس  ميليمتر) ١٣(ثة عشر   يقل عن ثال  
 جيب تنظيف كـل     وقبل البدء يف عملية تعبئة التشققات فإنه      . املناسبة بالطريقة اليت يوافق عليها املهندس     

سطحه جافاً عنـد تعبئـة   اماً حبيث تزال مجيع املواد الغريبة ليصبح وجه الشق نظيفاً و    شق منها تنظيفاً ت   
  .مادة حشو التشققات

اً من  ميليمتر) ١٥٠(عندما يكون أي جزء من شق جرى إصالحه ضمن مسافة مائة ومخسني             
 ذلك الفاصل املنشور مبادة اإليبوكسي بالطريقة اليت يوافق عليها          ئفاصل منشور غري عامل فإنه جيب مل      

  .املهندس
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 تنفيذه باستعمال قضبان التحميل فيجب إصالحها أما الشقوق العرضية اليت حتصل يف رصف مت       
اً فـوق مسـتوى قضـبان       ميليمتر) ١٣(بتعميق أي قطع منشارية غري تشققية جماورة إىل ثالثة عشر           

. التحميل، مث يتم حقن مادة اإليبوكسي املعتمدة رمادية اللون حتت الضغط يف الشق املتكون عشـوائياً               
ادة اإليبوكسي فقط عندما تكون درجة حرارة اجلو السائدة ما بني           وجيب القيام بعملية احلقن بالضغط مل     

  .درجة مئوية) ٣٥(ومخس وثالثني ) ٥(مخس درجات 

أيام من إمتام عملية املسح للبحـث عـن         ) ٧(وجيب املباشرة يف إصالح التشققات بعد سبعة        
  .يوماً من بدئها) ٣٠(التشققات حبيث تنجز أعمال اإلصالح خالل ثالثني 

وجيب إزالة  . ندما تزيد التشققات عن تلك املوضحة أعاله إزالة واستبدال طبقة الرصف          جيب ع 
وبشكل عام فإن الرصف املتشقق يتطلب إزالة       . طبقات الرصف املتشققة إىل احلدود اليت يبينها املهندس       

  .على األقل) ٢(البالطة بكامل عرض املسار وبطول مترين اثنني 

ققة بشكل زائد بكامل عرضها حسب توجيهات املهنـدس،         جيب إزالة طبقات الرصف املتش    
  .وجيب قطع أجزاء طبقة الرصف املراد إزالتها بكامل عمق الطبقة قبل البدء يف عملية اإلزالة

جيب على املقاول إصالح أو استبدال األجزاء من الطبقة السفلى اليت يلحقها ضرر نتيجة إلزالة               
  .عليها املهندسطبقة الرصف وذلك بالطريقة اليت يوافق 

جيب على املقاول التخلص من مواد طبقة الرصف ومواد الطبقة السفلى الـيت تـتم إزالتـها                 
  .بالطريقة اليت يوافق عليها املهندس

بعد إزالة طبقة الرصف املتشققة، جيب استبدال قضبان الربط وقضبان التحميل وذلك بـاحلفر              
وجيب تنفيذ أعمال إعادة تسـليح      . قة الرصف القائمة   إىل منتصف العمق تقريباً يف طب      األمسنتواحلقن ب 

من هذه املواصفات، كما جيب صب طبقة الرصف        ) ٧-١-٤-١٤(الفواصل حسب متطلبات الفقرة     
  ).١-٤-١٤(ية البديلة حسب متطلبات البند األمسنت

  :  اخلرسانة املسلحة٢-٤-١٤

ذلك، استعمال اخلرسـانة    ميكن، عندما تنص املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى على           
  .يةاألمسنتاملسلحة يف تنفيذ أعمال طبقات الرصف 

  :  الوصف١-٢-٤-١٤

يـة  األمسنتيتضمن هذا الفصل متطلبات املواد واألعمال إلنشاء طبقات الرصف من اخلرسـانة         
العاملـة  مني املواد املطلوبة واملعدات والعدد اليدوية واليـد         أاملسلحة املصبوبة يف املوقع، ويشمل ذلك ت      
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اليت سوف تنشأ   ) السفلى(وكذلك إجراءات التأكد من نوعية ومناسيب وميول سطوح الطبقة          . الالزمة
فوقها طبقة الرصف وأعمال خلط وتوريد وصب وإاء اخلرسانة وتنفيذ الفواصـل املختلفـة عنـد                

 ، مبواد احلشـو  وقضبان الربط وتعبئة الفواصل    (Dowels)استعماهلا مبا يف ذلك تركيب قضبان التحميل        
  .فات العامة واخلاصة ذات العالقةكما هو موضح يف املخططات وحسب املواص

  :ية من اخلرسانة املسلحةاألمسنتتغطي هذه املواصفات األنواع التالية من طبقات الرصف 

  .   بالطات من اخلرسانة املسلحة بقضبان التسليح-أ
  . بالطات من اخلرسانة املسلحة بألياف التسليح-ب
   بالطات مستمرة التسليح-ج

، )١-٤-١٤( البندجيب تنفيذ أعمال طبقات الرصف من اخلرسانة املسلحة حسب متطلبات           
  .ما مل يرد خالف ذلك، يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى أو يف بنود هذا الفصل

  :املواد  ٢-٢-٤-١٤

 تنص املواصـفات اخلاصـة      ، ما مل  )٢-١٤(جيب أن حتقق املواد املستخدمة متطلبات الفصل        
  .ووثائق العقد األخرى على خالف ذلك

  : املعدات ٣-٢-٤-١٤

جيب على املقاول توفري املعدات واآلليات القادرة على تنفيذ األعمال، وجيب أن حتقق تلـك               
  .)٣-١-٤-١٤( فقرةاملعدات واآلليات متطلبات ال

  :يةاألمسنتخلطات اخلرسانة   ٤-٢-٤-١٤

 ما مل تنص املواصـفات      ،)٣-١٤(ية متطلبات الفصل    األمسنت اخلرسانة   جيب أن حتقق خلطات   
  .اخلاصة ووثائق العقد األخرى على خالف ذلك

  :التنفيذ  ٥-٢-٤-١٤

 مـا مل    )٤-١-٤-١٤( الفقرةية املسلحة حسب متطلبات     األمسنتجيب تنفيذ أعمال اخلرسانة     
ما جيب مراعاة املتطلبات اخلاصة بكل      يرد خالف ذلك يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى، ك         

  : نوع كالتايل

  :خلرسانة املسلحة بقضبان التسليح بالطات من ا-١

عندما تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد على استعمال بالطات اخلرسانة املسلحة بالقضبان         
  :جيب على املقاول
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ب حتقيق منسـوب احلديـد يف        تركيب حديد التسليح طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة، وجي        -أ
  .البالطات باستعمال كراسي معدنية أو بالستيكية مناسبة وحسب متطلبات املواصفات اخلاصة

ميلليمتر، من جوانب البالطة ومينع وصل قضـبان        ) ١٠٠( وقف ايات قضبان التسليح قبل مائة        -ب
  .التسليح يف البالطة الواحدة

طبقة ما مل يرد خالف ذلك يف املواصفات اخلاصة، حيث           وضع قضبان التسليح يف منتصف مسك ال       -ج
  .اتميكن وضع القضبان مبستويني خمتلفني كما هو موضح يف املخطط

 بـدالً مـن     )٢-٦-٢-١٤( الفقـرة ميكن استعمال شبك قضبان التسليح على أن يفي مبتطلبات          _ د
  .ردة وخاصة يف أعمال الصب الكبريةالقضبان املنف

من أجل تربيده على أال يؤدي ذلك        ح برذاذ املاء قبل صب اخلرسانة مباشرة      هـ جيب رش حديد التسلي    
  . تكوم املاء على سطح الطبقة السفلىإىل

  : اخلرسانة املسلحة بألياف التسليح-٢

عندما تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد على استعمال اخلرسانة املسلحة باأللياف جيـب             
 إىل اخلرسانة حسب متطلبـات البنـد        )٧-٦-٢-١٤( الفقرةطلبات  إضافة ألياف التسليح املطابقة ملت    

 صب اخلرسانة يف ظروف اجلو احلار حبيث يزيد معدل تبخر املاء من سطح              اقتضاءكذلك عند    و السابق
 احتياطات اختاذاخلرسانة عن واحد لتر لكل متر مربع يف الساعة وال تلغي إضافة ألياف التسليح وجوب        

  .)١-٧-٣-١٤( ةالفقراجلو احلار حسب 

 أو فواصل اإلنشاء يف البالطات من اخلرسانة املسـلحة بأليـاف            التقلصمينع استعمال فواصل    
  .جيب االحتراز من االنفصال احلبييب وتكوم األلياف يف خلطة اخلرسانةو. التسليح

  : اخلرسانة مستمرة التسليح-٣

ة مستمرة التسليح جيب على     عندما تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد على استعمال خرسان        
  :املقاول

 ضمان منسوب احلديد يف البالطات املستمرة باستعمال كراسي معدنيـة أو بالسـتيكية مناسـبة                -أ
) ١٠٠(وحسب متطلبات املواصفات اخلاصة، كما جيب وقف ايات قضبان التسليح قبـل مائـة           

  . من جوانب البالطةميليمتر

ضـعف قطـر    ) ٣٠(عند الوصالت بطول ال يقل عن ثالثني         حتقيق تداخل بني قضبان التسليح       -ب
  . ذلك خالفقضيب التسليح، ما مل تنص املواصفات اخلاصة على

  . املخططات أو املواصفات اخلاصة وصل القضبان بأدوات ربط معتمدة، كما هو موضح يف- ج
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 املخططات، ومينـع     استمرار قضبان التسليح خالل فواصل اإلنشاء واحملافظة على منسوا املبني يف           -د
  . يف البالطات مستمرة التسليحالتقلصاستعمال فواصل 

ايات هـ استعمال فواصل متدد يف اييت البالطة عند اقتراا من منشآت صلبة مثل ايات اجلسور أو                 
  .طبقات رصف إمسنتية قائمة

  :اخلرسانة املدكوكة باملداحل  ٣-٤-١٤

  : متهيد١-٣-٤-١٤

لرصف من اخلرسانة املدكوكة باستعمال خرسانة لدنة القوام اليزيد مقـدار           يتم تنفيذ طبقات ا   
 فيها عن صفر، يتم فردها باستعمال فرادة اخلرسانة املدكوكة وهي مشاة لفرادة اإلسفلت غري               اهلبوط

 مـن الكثافـة     ٪٩٨أا مزودة جبهاز دك خلفي ذي قدرة عالية متكن من دك اخلرسانة إىل نسبة دك                
كما ميكن استعمال فرادة إسفلت معدلة بإضافة دكاكة اهتزازية عالية األداء متكن            . رسانةالقصوى للخ 

 من كثافتها القصوى، مث يتم بعـد ذلـك          ٪٨٠من فرد اخلرسانة املدكوكة باملداحل بكثافة التقل عن         
تتميـز   ،ية العاديـة  األمسنتاستكمال دك الطبقة باستعمال املداحل ومن مث يتم إنضاجها مثل اخلرسانة            

  .اخلرسانة املدكوكة باملداحل بعدم وجود فواصل مسلحة وعدم استعمال فواصل متدد فيها

جيب تكسية طبقة الرصف من اخلرسانة املدكوكة باملداحل بطبقة سطحية إسفلتية يتم تنفيذها             
حسب متطلبات القسم الثامن من هذه املواصفات العامة، على أن حيدد نـوع اخلرسـانة اإلسـفلتية                 

حيتوي هذا الفصل على متطلبات تنفيـذ أعمـال         كما  . ستعملة ومسك الطبقة يف املواصفات اخلاصة     امل
ية واملعـدات وطـرق التنفيـذ       األمسنتطبقات الرصف من اخلرسانة املدكوكة ويشمل املواد واخلرسانة         

سـب  ية باستعمال اخلرسانة املدكوكة ح    األمسنتجيب تنفيذ أعمال طبقات الرصف      و .وإجراءات القبول 
  .ثائق العقد األخرى على خالف ذلك، ما مل تنص املواصفات اخلاصة ووACI 25-15R متطلبات

  :املواد  ٢-٣-٤-١٤

 من اخلرسانة املدكوكة املواد الداخلة يف       األمسنيتتشمل املواد املستعملة يف تنفيذ أعمال الرصف        
ضافات ومركبات اإلنضاج الكيميائيـة      والركام واملاء واملواد اإلضافية واإل     األمسنتإنتاج اخلرسانة مثل    
 من هـذه املواصـفات      )٢-١٤( الفصلجيب أن تفي املواد املستعملة مبتطلبات       و. وأغشية البالستيك 

  .العامة، إضافة إىل متطلبات املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى

طرق خلط  كما يتضمن هذا الفصل مواصفات اخلرسانة املدكوكة مبا يف ذلك تصميم اخللطة و            
-١٤( رقـم    الفصلاخلرسانة ونقلها وفردها ومناولتها ودكها وإائها حيث جيب أن تستويف متطلبات            

  . من هذه املواصفات العامة أو املواصفات اخلاصة)٣
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  : املعدات ٣-٣-٤-١٤

ية من اخلرسـانة    األمسنتجيب على املقاول توفري املعدات الالزمة لتنفيذ أعمال طبقات الرصف           
  . باملداحل ضمن الفترة احملددة وطبقاً لربنامج العمل املعتمداملدكوكة

جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ أعمال طبقات الرصف املدكوكة بفترة كافية تقدمي قائمة              
جبميع املعدات املطلوبة، مبيناً فيها أنواع املعدات وأعدادها وحالتها الفنية وحيق للمهندس التغيري مبا يراه               

  .يتم اعتماد القائمة النهائية قبل فترة كافية من البدء بتنفيذ األعمالكما . مناسباً

  :التاليةاآلليات جيب أن تتضمن قائمة املعدات 

  :اخلالطات املركزية الثابتة أو املتحركة -١

جيب أن تكون السعة اإلنتاجية هلذه اخلالطات كافية لضمان فرد طبقـات الرصـف بصـفة                
كما . )Batch Plant(ميكن استعمال اخلالطات املستمرة أو املتقطعة و. انقطاعمستمرة ودون توقف أو 

جيب أن تكون اخلالطات قادرة على التعامل مع القوام اللدن للخلطة وإمتام عملية اخللط بكفاءة عاليـة                 
تضمن جتانس مكونات اخللطة حبيث الحيصل انفصال للحبيبات مع ضمان التغطية الكاملة جلميع أسطح              

  .األمسنتكام مبالط الر

كما جيب إضافة ماء اخللط إىل املكونات األخرى        . جيب خلط مكونات اخللطة بطريقة الوزن     
  .وخلطها بالكامل يف اخلالطة مث تفرغ يف الشاحنات القالبة

جيب أن تكون املوازين واملؤقتات وأجهزة إضافات املاء واملواد اإلضافية املختلفة املسـتعملة يف           
ميكن التحكم بتشغيلها باحلاسب اآليل ما أمكن لضـمان جتـانس            و لة للمراقبة واملعايرة  اخلالطات قاب 

  .اخللطات

 :الشاحنات القالبة -٢

ية من  األمسنتجيب أن تكون الشاحنات القالبة بالسعات واألعداد الكافية لضمان نقل اخلرسانة            
 املقاول التنسيق مـع اجلهـات       وجيب على . موقع اخللط إىل الفرادات بتتابع يضمن عدم توقف الفرادة        

املختصة لتنظيم حركة مرور الشاحنات القالبة داخل املدينة واختيار الشوارع اليت ستمر منها حبيث ال               
  .يؤدي ذلك إىل عرقلة حركة املرور العام

ية وأن تكون   األمسنتجيب أن يكون الصندوق احلديدي ذو جوانب متينة تتحمل ضغط اخلرسانة            
  . كامل كمية اخلرسانة دون التصاق أية مواد اللصندوق ملساء تسمح بانسكابح الداخلية السطو

جيب تزويد الشاحنات القالبة بأغطية متينة متنع تعرض اخلرسانة للهواء وجفاف سطحها أثناء             
 .النقل من اخلالطة إىل الفرادة
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 ٤٩٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ها عن احلد املسموح    على املقاول التقيد باألمحال النظامية املعتمدة للشاحنات وعدم زيادة حتميل         
  .جهادات الزائدةمان عدم تعريض السطوح املنفذة لإلبه لض

 :الفرادات -٣

ميكن استعمال فرادة اخلرسانة املدكوكة وهي مشاة لفرادة اإلسفلت غري أا مزودة جبهاز دك              
مـا  ك.  من الكثافة القصوى للخرسانة  ٪٩٨خلفي ذي قدرة عالية متكن من دك اخلرسانة إىل نسبة دك            

أن حتتـوي   وميكن استعمال فرادات اخلرسانة اإلسفلتية يف فرد اخلرسانة املدكوكة باملداحل بعد تعديلها      
 مـن كثافتـها     ٪٨٠على هزاز دك ذو كفاءة عالية حبيث يصل بكثافة الطبقة السطحية إىل أكثر من               

لتعامل مع اخلرسـانة    جيب أن تكون الفرادة ذاتية الدفع وقادرة على ا        كما  . القصوى بعد الفرد مباشرة   
وجيب أن  . اللدنة حبيث يتم فرد الطبقة السطحية بصورة منتظمة وبالسمك املطلوب حسب املخططات           

 )٢٥٠-١٠٠(ئة ومائتني ومخسـني     اتكون الفرادة قادرة على فرد اخلرسانة بسمك طبقة يتراوح بني م          
وجيـب أن  . لتحكم به آلياً  كما جيب أن حتتوي على جهاز ضبط منسوب دقيق يتم ا          .  بعد الدك  ميليمتر

  .حتتوي الفرادة على جمسات تعمل آلياً للتحكم الطويل والعرضي والتحكم بامليول

 :املداحل -٤

ميكن استعمال املداحل احلديدية اهلزازة واملداحل املطاطية ذاتية الدفع يف أعمال الدك اإلضـايف              
جيب اختيـار   و. بة يف املواصفات اخلاصة   بعد فرد طبقة اخلرسانة املدكوكة حىت الوصول للكثافة املطلو        

 وجيب أن تكون املداحل قادرة على دك الطبقات         )٣-٤-٥-٨(الفقرة  أنواع املداحل حسب متطلبات     
  .وية حىت درجات الدك املطلوبةبعد الفرد والتس

  :ياه ومعدات رش اإلسفلت املستحلبمعدات رش امل -٥

قادرة على الرش    و  واملعدالت املنصوص عليها   رش املواد بالنسب   و جيب أن تكون قابلة للمعايرة    
 .بانتظام على كامل عرض املسار

  )Water Atomizer: (معدات رذ املاء -٦

 رذ املاء يف اجلو بشكل ضـبايب        جيب أن تكون مثبتة على صهريج ماء متنقل وهلا القدرة على          
 .يسمح بتجمع املاء فوق سطح اخلرسانةال

  : منشار قص آيل-٧

ل توفري منشار قص آيل حيتوي على أقراص قص دائرية ميكن التحكم ا للحصول              جيب على املقاو  
 .)٣-١-٤-١٤( الفقرةن حيقق املتطلبات املبينة يف أعمق القص املطلوب، وجيب  وعلى عرض
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 ٤٩٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : معدات يدوية-٨

 األعمال وجيب أن حتقق متطلبات الفقـرة      جيب توفري املعدات اليدوية الالزمة الستكمال تنفيذ        
 . من املواصفات العامة هذه)٥-٤-٥-٨(

  :املتطلبات النوعية واخللطات  ٤-٣-٤-١٤

 )٣-١٤ ( و )٢-١٤(صل  فالجيب أن حتقق اخلرسانة املدكوكة املتطلبات النوعية املوضحة يف          
يتطلب تنفيذ أعمال طبقات الرصف من اخلرسانة املدكوكة باملداحل اهتماماً خاصاً أثناء عملية             و. أعاله

كما يقتضي احلصول على ترابط الطبقات املختلفـة أثنـاء       . وتنفيذ أعمال فواصل اإلنشاء   الفرد والدك   
 جيب على املقاول القيام مبا      ،ولتحقيق احلصول على ذلك   . التنفيذ للحصول على طبقة رصف متجانسة     

  :يلي

 التخطيط والترتيب املسبق مع مجيع اجلهات ذات العالقة لضمان فرد ودك اخلرسانة املدكوكـة              -١
دقيقة من  ) ٢٠(دقيقة من إضافة املاء أو قبل عشرين        ) ٩٠(خالل فترة زمنية ال تزيد عن تسعني        

 .حصول الشك االبتدائي للخرسانة أيهما أقل
اختاذ احتياطات اجلو احلار كما هو احلال بالنسبة للخرسانة املصبوبة يف املوقع حبيـث ال تزيـد                  -٢

 .عند فردهادرجة مئوية  )ْم٣٥(ثالثني  و مخسدرجة حرارة اخلرسانة على
 .عدم فرد اخلرسانة عندما تقل درجة حرارة اهلواء عن مخس درجات مئوية -٣
 .تغطية الشاحنات القالبة ملنع التبخر، وجيب رفض أية شحنات حتتوي على خرسانة جافة -٤
شاحنات التخلص من الشحنات اليت حيصل فيها انفصال حبييب وميكن مالحظة ذلك أثناء تفريغ ال              -٥

 .القالبة
 .التخلص من الشحنات احملتوية على تكتالت خرسانية يف الشاحنة القالبة -٦
أيام بعد انتهاء زمن الشـك االبتـدائي        ) ٧(منع مرور املعدات على الطبقات املنفذة ملدة سبعة          -٧

 .للخرسانة
السطحية من اخلرسانة   يوماً األوىل من عمر الطبقة      ) ١٤(منع احلركة املرورية خالل األربعة عشر        -٨

 .املدكوكة
 .أيام بعد الصب) ٣( ثالثة انقضاءعدم السماح باحلركة املرورية ملركبات الطوارئ قبل  -٩

  :صيغة خلطة العمل  ٥-٣-٤-١٤

-١٤(ل رقم    من اجلدو  ٢ أو م  ١ية من أحد النوعني م    األمسنتيتم اختيار صنف خلطة اخلرسانة      
ة يجيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ أعمال الطبقة اخلرسان        و. ئدة على األحوال البيئية السا     بناءً )٢-٣
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 ٤٩٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

يوماً أن يقدم للمهندس تقريراً فنياً متكامالً معداً من جهة متخصصة معتمـدة             ) ٣٠(املدكوكة بثالثني   
  . أعاله)٣-١٤(الفصل حيتوي على صيغة خلطة العمل التصميمية حسب متطلبات 

  : التنفيذ٦-٣-٤-١٤

لفصل توصيف إعداد السطوح وفرد ودك اخلرسانة مبا يف ذلك ضـرورة تنفيـذ              يتضمن هذا ا  
  .قطاع جترييب قبل البدء يف تنفيذ العمل وإنشاء فواصل التشييد وإنضاج اخلرسانة

  :جيب على املقاول أن يقدم إىل املهندس تقريراً شامالً قبل أسبوع من بدء التنفيذ حيتوي على

  .برنامج العمل -أ
 :فصلة تشمل وصف املهام التاليةخطة عمل م -ب

معدل توريد اخلرسانة وتتابع وصول القالبات وما يثبت حصول تنسيق مع إدارة املـرور               -١
  .حول السماح مبرور القالبات ووصوهلا إىل موقع العمل دون معوقات

  .صول على ترابط قوى بني الطبقاتاحلخطة صب الطبقات املتتالية لضمان  -٢
  .اإلنشاء الطولية والعرضيةخطة عمل فواصل  -٣
  .التقلصبرنامج قص فواصل  -٤
  .فتح طبقات الرصف للمرور -٥

 .احتياطات اجلو احلار -ج
  : إعداد السطوح ١-٦-٣-٤-١٤

ية من اخلرسانة املدكوكة باملداحل أن تكون كافة        األمسنتجيب قبل املباشرة بتنفيذ طبقة الرصف       
استالمها، وجيب أن تكون السطوح اليت ستنفذ فوقها طبقة األعمال السابقة قد استكملت ومت فحصها و

ية من اخلرسانة املدكوكة مستوية وخالية من كافة املواد الغريبة واملفككة، وأن يكـون              األمسنتالرصف  
السطح الذي ستنفذ فوقه مستوياً وقوياً ومتيناً لتلقي طبقة الرصف ومرور معدات التنفيذ املسـتخدمة               

  .ن حدوث أية تشوهاتدو

جيب على املقاول القيام بكافة األعمال واإلجراءات الالزمة إلصالح كافة العيوب والتشوهات            
ية من اخلرسانة املدكوكة، مبا يف ذلـك        األمسنتيف حال وجودها يف السطوح اليت ستتلقى طبقة الرصف          

مواد جديدة ال تقل جودة     إزالة املواد الغريبة واملفككة أو تعديل املناسيب بإزالة املواد الزائدة أو إضافة             
عن مواد الطبقة املنفذة وفردها وتسويتها ودكها طبقاً ملتطلبات مواصفات تلك الطبقة، على أن حيقـق                
السطح الناتج متطلبات السمك والدك واالستواء وامليول املنصوص عليها يف املخططات أو املواصفات             

  .ة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلكطالبال حيق للمقاول املكما . اخلاصة وحسب تعليمات املهندس
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ية من اخلرسانة املدكوكة قبـل      األمسنتال يسمح للمقاول باملباشرة بتوريد وفرد طبقة الرصف         
احلصول على موافقة املهندس اخلطية على ذلك بعد فحص السطح الذي سيتلقى الطبقة وحتديد منسوب         

يـتم  و.  السمك املطلوب للطبقة السـطحية     السطح املرجعي الستعمال الفرادة حىت يتم احلصول على       
حتديد منسوب السطح بإضافة السمك التصميمي للطبقة إىل أعلى منسوب يف سطح الطبقة اليت ستنفذ               

  .ية من اخلرسانة املدكوكة فوقهااألمسنتأعمال طبقة الرصف 

قة اليت  ية من اخلرسانة املدكوكة ترطيب سطح الطب      األمسنتجيب قبل املباشرة بفرد طبقة الرصف       
 باملاء بشكل متجانس، دون أن يؤدي ذلك إىل تشكل مناطق جتمع مياه أو ظهور أجزاء                اسوف تتلقاه 

يتم تعـيني معـدل     و. ضعيفة غري قادرة على حتمل معدات الفرد نتيجة زيادة معدل الترطيب، والدك           
  .الترطيب من نتائج مقطع االختبار

  :  القطاع التجرييب٢-٦-٣-٤-١٤

ل تنفيذ قطاع جترييب قبل البدء بتنفيذ األعمال يبني من خالهلا الطريقـة الـيت               جيب على املقاو  
وميكـن، مـا مل يطلـب    . ية من اخلرسانة املدكوكةاألمسنتسوف يتبعها يف تنفيذ أعمال طبقة الرصف       

املهندس غري ذلك، أن يكون القطاع التجرييب ضمن منطقة العمل وجيب على املقاول إزالة الوصـالت                
  .حتقق متطلبات املواصفات دون املطالبة بأية تعويضات إضافيةاليت ال 

متراً حيث ميكن ذلك    ) ٤٠(أمتار وطول أربعني    ) ٥(جيب تنفيذ القطاع التجرييب بعرض مخسة       
يوضـح املقـاول     عرضية، كما    تقلصمن تنفيذ فاصل إنشاء طويل إضافة إىل فواصل إنشاء وفواصل           

  :به التايليللمهندس أو من ين

بقة وجتانسه واسـتواء سـطح      رة سائق الفرادة يف احلصول على االستقامة الطولية ومسك الط         مها -أ
  .الطبقة

 السرعة املثلى للفرادة إلعطاء فرد مستمر للطبقة إلعطاء السمك املطلوب واحلد األدىن لكثافـة               -ب
 جية للخالطات اخلرسانة بعد الفرد دون توقف أو انقطاع باستعمال املعدات املتوفرة والطاقة اإلنتا           

  .ظروف احلركة املرورية بني موقع اخلالطات وموقع العملو
  . الطريقة املثلى للمحافظة على رطوبة سطح الطبقة إىل حني بدء اإلنضاج-ج
  . الطريقة اليت سيتبعها املقاول يف تنفيذ الفواصل الطولية-د

  .هـ الطريقة اليت سيتبعها املقاول يف تنفيذ الفواصل العرضية
مـائتني   نعبقة، عندما يزيد مسك الطبقة      ايل فرد الطبقات للحصول على السمك املطلوب للط        تو -و

تم احلصول  اً، ومبا يضمن أكرب قدر ممكن من التالحم بني الطبقات حىت ي           ميليمتر) ٢٥٠(ومخسني  
  .على طبقة رصف متجانسة
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  .الدك النهائي املطلوب طريقة دك الطبقات باملداحل شامالً عدد األشواط الالزمة للحصول على -ز
 طريقة إنضاج اخلرسانة، شامالً طريقة معايرة رشاش اإلسفلت للحصول علـى معـدل الـرش                -ح

  املطلوب
قص حسب الظـروف     مبا يف ذلك تعيني الوقت املالئم لبدء عملية ال         التقلص طريقة قص فواصل     -ط

  .املناخية السائدة
  . معايرة مقياس الكثافة النووي-ي

ئج القطاع التجرييب من قبل املهندس واستعماهلا من قبل املقاول أساساً للعمـل             جيب اعتماد نتا  
  .أو طريقة التنفيذ/أو اخللطة و/وطيلة مدة التنفيذ ما مل يطرأ تغيري يف املواد 

  :فرد ودك اخلرسانة  ٣-٦-٣-٤-١٤

  يف ACI325-10R تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلـك، إتبـاع طريقـة             ما مل جيب،  
 مـائتني   عـن جيب فرد الطبقة السطحية من اخلرسانة املدكوكة باملداحل، اليت ال يزيد مسكها             و .يذالتنف

اً بعد الدك، دفعة واحدة بطريقة مستمرة ودون توقف، ويقتضي ذلك وجـود             ميليمتر )٢٥٠(ومخسني  
د توقف عملية   عنو. شاحنة قالبة واحدة على األقل مملوءة باخلرسانة تنتظر الفرد طوال فترة عملية الفرد            

  .الفرد لفترة تزيد عن الساعة جيب عمل فاصل إنشاء عرضي

) ٣٠(جيب رفض محولة أية شاحنة تصل إىل موقع العمل وال تتوفر إمكانية فردها قبل ثالثـني             
ميكن زيادة الفاصل الزمين عند استعمال مؤخرات        و دقيقة من وقت حصول الشك االبتدائي للخرسانة      

  .زمن الشك االبتدائي

ية من اخلرسانة املدكوكـة علـى مـائيت       األمسنتندما يزيد السمك التصميمي لطبقة الرصف       ع
ية من اخلرسانة املدكوكة علـى      األمسنتاً، جيب على املقاول فرد طبقة الرصف        ميليمتر) ٢٥٠(ومخسني  

اً، وجيب التأكد من حتقيـق القـدر        ميليمتر )٢٥٠(طبقات ال يزيد مسك أي منها على مائتني ومخسني          
األدىن من الترابط بني الطبقات أثناء التنفيذ حبيث ال تقل قوة الشد عند مستوى الربط بني طبقتني عـن              

  : وميكن حتقيق ذلك بأي من الطريقتني التاليتني،باملائة من قوة الشد للخرسانة) ٥٠(مخسني 

 السفلى مع الترطيب فرد الطبقة العلوية ضمن فترة زمنية ال تزيد عن ساعة واحدة من بدء فرد الطبقة -أ
عند استعمال أكثر من طبقتني جيب االنتهاء من فرد ودك الطبقـة            و .املستمر لسطح الطبقة السفلى   

  .دقيقة من حدوث الشك االبتدائي للخرسانة )٢٠(العليا قبل عشرين 

بقة أيام من بدء فرد الطبقة السفلى، على أن يتم طالء سطح الط           ) ٧(فرد الطبقة العلوية بعد سبعة       -ب
تتم عمليـة   و. ملم٠,٦مسنتية ال يزيد املقاس األقصى للرمل فيها عن         إمسنيت أو مونة    إالسفلى مبالط   



   طبقات الرصف األمسنتية–        القسم الرابع عشر         لعامة إلنشاء الطرق احلضريةاملواصفات ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٠١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 ومسكه بناًء على نتـائج      األمسنيتيتم حتديد مكونات املالط     و. الطالء قبل فرد الطبقة العليا مباشرة     
  .موقع االختبار

ية قبل انتهاء مهلة السبعة أيام على أن        ميكن عند الضرورة وبعد موافقة املهندس فرد الطبقة الثان        
  .باملائة) ٥( الطبقات السفلى نتيجة حركة املعدات فوقها بأكثر من مخسة/يراعى عدم إجهاد الطبقة

ميكن فرد مسارين متجاورين ضمن فترة زمنية ال تزيد عن الساعة أو قبل حـدوث الشـك                 
ل، دون اختاذ أية إجراءات إضـافية لعمـل         دقيقة، أيهما أق  ) ٢٠(االبتدائي ألي من املسارين بعشرين      

سنتيمتر من املسار األول دون      )٤٠-٣٠(فواصل إنشاء سوى ترك عرض يتراوح بني ثالثني إىل أربعني           
دك على أن يتم دكها مع الطبقة التالية، حيث يستعمل سطح اخلرسانة غري املدكوك الحقاً مـن قبـل                   

  .الفرادة لتعيني مسـك املسـار الثاين

تزيد الفترة الزمنية الفاصلة بني فرد مسارين متجاورين عن زمـن الشـك االبتـدائي               عندما  
خالياً من  للخرسانة جيب قص طرف بالطة املسار األول حبيث يكون السطح الناتج عن القص عمودياً و              

زالة املواد الناجتة عن القص والتخلص منها خارج حدود العمل، كمـا جيـب              املواد املفككة، وجيب إ   
ويفرد املسار الثـاين بتـداخل      .  وجه القص الناتج باملاء قبل فرد خرسانة املسار الثاين مباشرة          ترطيب

  .سنتيمترات مع املسار األول) ١٠(مقداره عشرة 

جيب على املقاول احملافظة على استقامة املسار طولياً ضمن حدود تفاوت ال تزيد عن مخسـة                
 احملافظة على استواء سطح البالطة، حيث يتم تعيينـه          كما جيب . اً عن حمور الطريق   ميليمتر) ١٥( عشر

أمتار وحبيث أال يزيد الفراغ بني أسفل القـدة وسـطح           ) ٤(باستعمال قدة قياس معدنية طوهلا أربعة       
كما جيـب ضـبط     . ات يف أي من االجتاهني الطويل أو العرضي للبالطة        ميليمتر )٩(البالطة عن تسعة    

لفرادة للسرعة املثلى اليت يتم تعيينها من نتائج القطـاع التجـرييب             سائق ا  منسوب سطح البالطة بإتباع   
ه خطوط التوجيه بدقة متناهية حبيث ال خيتلف منسوب سطح البالطة عن املنسوب املقرر بأكثر               بإتباعو

  .اتميليمتر) ٦(من ستة 

ـ              ع يتم الدك اإلضايف لسطح الطبقة بعد فردها مباشرة بشوطني باستعمال املداحل احلديدية م
إيقاف اهلزاز، مث يستمر الدك باستعمال املداحل احلديدية مع تشغيل اهلزاز حىت احلصول على نسبة دك                

. ويتم تعيني عدد األشواط من نتائج القطاع التجرييب       .  من الكثافة العظمى للخرسانة    ٪١٠٠ال تقل عن    
  .طبقةيتلو ذلك دك الطبقة بعدة أشواط باستعمال املداحل املطاطية لتختيم سطح ال

تتم التسوية النهائية لسطح الطبقة باستعمال املدحلة احلديدية بدون اهلزاز حىت يتم التخلص من              
  .آثار العجالت املطاطية
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على املقاول ترطيب سطح الطبقة باستعمال رذاذات املاء طوال فترة الدك مع مراعاة عدم              جيب  
رات نات املداحل احلديديـة أو إطـا     سطواأحدوث أي ترطيب زائد ينتج عنه التصاق اخلرسانة بسطح          

  .ل املطاطيةاملداح

جيب حتديد درجة الدك لكل طبقة منفذة بأخذ عينات عشوائية زمنياً، بعد انتهاء الدك مباشرة،               
، أو طريقة املقياس النووي للكثافـة  )ASHTO T-191( طريقة املخروط الرملي حسب اختبار بإتباع

ويتم حساب درجة الدك بأخـذ نسـبة    .ال اتالفية معتمدة أو أي طريقة (AASHTO T-310)احلقلية 
  .(ASTM D 1557)الكثافة احلقلية إىل الكثافة القصوى للخرسانة اليت يتم حتديدها حسب اختبار 

وجيب أخذ ثالث قراءات باجتاهات خمتلفة يف كل موقع عند استخدام طريقة املقياس النووي أو               
ويعترب احلـد األدىن املقبـول      . عدل القراءات الثالث كثافة املوقع    أي طريقة ال اتالفية معتمدة، ويعترب م      

  . من الكثافة اجلافة القصوى٪٩٨و لدرجة الدك لتحديد معامل الدفع بالطريقة اإلحصائية ه

ية املدكوكة باملـداحل عـن السـمك        األمسنتجيب أال يقل مسك طبقة الرصف من اخلرسانة         
أجل حتديـد   من  نة الواحدة، ويعترب احلد األدىن للسمك املقبول        التصميمي املعتمد عند تطبيق طريقة العي     

سـنتيمتر أو   ) ١(معامل الدفع بالطريقة اإلحصائية هو السمك التصميمي املعتمد مطروحاً منه واحـد             
  .ة من السمك التصميمي أيهما أقلعشرة باملائ

  :إنضاج اخلرسانة املدكوكة  ٤-٦-٣-٤-١٤

قة بعد فرد اخلرسانة مباشرة برذاذات املاء إىل حني االنتهاء    جيب على املقاول ترطيب سطح الطب     
  .من عملية الدك

 يتم رش الطبقة الرطبة بغشاء من املستحلب اإلسـفليت،          ،عند تنفيذ الرصف على طبقة واحدة     
ويتحدد معدل الـرش    . )٥-٢-١٤(الفقرة  بعد االنتهاء من عملية الدك مباشرة، وحسب متطلبـات         

جيب ترطيب سطح الطبقة برشه باملاء ابتدءاً من اليوم الثاين وملدة سـبعة             و ،جرييبمن نتائج القطاع الت   
  .أيام

 يستعمل املستحلب اإلسفليت يف إنضاج الطبقة العلوية        ،عند تنفيذ الرصف على أكثر من طبقة      
ـ                   رد فقط وجيب اإلبقاء على سطح الطبقة رطباً ملدة سبعة أيام وذلك بالرش اعتباراً من اليوم الثـاين لف

ويتم إنضاج سطح الطبقات السفلى بتغطيته بعد االنتهاء من الـدك           . الطبقة والتغطية بغشاء البالستيك   
  .مباشرة بطبقة من اخليش املبلل باملاء ويغطى اخليش بالغشاء البالستيكي ملنع تبخر املاء

رد الطبقـة   يتم ترطيب اخليش باستمرار برشه باملاء عدة مرات يومياً ملدة سبعة أيام أو حلني ف              
  .الالحقة
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  :  الفواصل٧-٣-٤-١٤

أو املواصفات  /أو املواصفات اخلاصة و   /جيب على املقاول تنفيذ الفواصل، حسب املخططات و       
 يف طبقات الرصـف مـن       ري يف تنفيذ أعمال الفواصل    جيب على املقاول بذل اهتمام كب      و .العامة هذه 

  : إىل نوعني مهاتنقسم وسلحة،املاخلرسانة املدكوكة غري 

  : فواصل اإلنشاء-١

يتم عمل فواصل اإلنشـاء الطوليـة بـني         . فواصل عرضية وتنقسم هذه إىل فواصل طولية و     
عندما تزيد املـدة    و. أمكن ذلك  يق ما املسارات وجيب اإلقالل منها بفرد اخلرسانة بكامل عرض الطر        

إنشاء فاصل طـويل     جيب   ،الفاصلة بني إنشاء طبقتني متجاورتني على زمن الشك االبتدائي للخرسانة         
  .أعاله) ٦-٣-٤-١٤(الفقرة كما هو موضح يف 

جيب على املقاول عمل فواصل إنشاء طولية، على أن يتم ذلك بقص جانيب طبقـة الرصـف                 
بطريقة رأسية وإزالة املواد املفككة قبل تنفيذ أعمال األرصفة والربدورات لضمان احلصول على فواصل              

  .إنشاء جيدة وغري مسربة للماء

 عمل فواصل اإلنشاء العرضية عند توقف عملية الصب وحدوث الشك االبتدائي للخرسانة             يتم
سنتيمتراً من اية الطبقة دون     ) ٤٠-٣٠( ىل أربعني إاملنفذة، ألي سبب، ويتم يف هذه احلالة ترك ثالثني          

رد وبكامل  جيب على املقاول إزالة اية اجلزء الغري مدكوك من الطبقة على كامل عرض مسار الف              و. دك
) ١٠(يتم استئناف الفرد بتداخل مقداره عشـرة        و. مسك الطبقة على أن يكون جانب الطبقة عمودياً       

  .سنتيمترات مع اية الطبقة املدكوكة

جيب على سائق الفرادة استئناف عملية الفرد حبرص يضمن احلصول على الكثافـة املطلوبـة               
  .للخرسانة عند الفاصل

  :التقلص فواصل -٢

 الطبقة   عرضية بقص سطح   تقلص طبقة الرصف على طبقة واحدة جيب عمل فواصل          عند صب 
يار توقيت القص يتم اختو. تزيد عن زمن الشك النهائي للخرسانة بعد انتهاء عملية الدك وخالل فترة ال 

يتم قص الفاصل بعرض يتراوح بني ثالثة إىل ستة         كما  . حيدث تفكك للمواد يف منطقة الفصل      حبيث ال 
  .ات وبعمق مساٍو لثلث مسك الطبقة عند صب الطبقات على التتايلميليمتر )٦-٣(

جيب قـص   و يتم صبها بفواصل زمنية طويلة،       ،عند صب طبقة الرصف على طبقتني أو أكثر       
ـ              التقلصفواصل   ن دك الطبقـة     يف كل طبقة على حدة وبعمق مساٍو لثلث مسك الطبقة بعد االنتهاء م

 الطبقات  جيـب تطابق مواقع القص يف    و. من الشك النهائي للخرسانة   تزيد عن ز   وخالل فترة زمنية ال   
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 ٥٠٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 على مسافات   التقلصيتم قص فواصل    و  .سنتيمترات) ٥( مخسة   عنيـزيد   املختلفة ضمن تفـاوت ال   
  .متراً وكما هو مبني يف املواصفات اخلاصة أو املخططات )١٤-٨(تتراوح بني مثانية وأربعة عشر 

  :رسانة مسبقة الصبطبقات الرصف من اخل  ٥-١٤

  :البالطات مسبقة الصب  ١-٥-١٤

  :  الوصف١-١-٥-١٤

البالطات اء طبقات رصف إمسنتية باستخدام      ميكن عندما تتطلب املواصفات اخلاصة ذلك، إنش      
ويـتم إنتـاج    .اخلرسانية مسبقة الصب من اخلرسانة العادية أو املسلحة أو من اخلرسانة مسبقة اإلجهاد            

  .تركيبها يف املوقع ومث نقلهاالبالطات يف املصنع 

تنفيذ األعمال إلنشاء الطبقـة السـطحية مـن          و يتضمن هذا الفصل توصيف متطلبات املواد     
مني املواد املطلوبة واملعدات والعدد اليدوية واليـد        أ ويشمل ذلك ت   ،البالطات اخلرسانية مسبقة الصب   

يول السطوح اليت سوف تنشأ فوقهـا       وكذلك إجراءات التأكد من نوعية ومناسيب وم      . العاملة الالزمة 
 (Dowels)طبقة الرصف وتنفيذ الفواصل املختلفة عند استعماهلا مبا يف ذلك تثبيت قضـبان التحميـل                

  .لذلكفات العامة واخلاصة  كما هو موضح يف املخططات وحسب املواص،وتعبئة الفواصل مبواد احلشو

  :  املـواد٢-١-٥-١٤

صة ووثائق العقد األخرى على خالف ذلك، أن حتقق املـواد   تنص املواصفات اخلا  ما مل جيب،  
  . أعاله)٣-١٤(الفصل  و)٢-١٤( ستخدمة املتطلبات املبينة يف الفصلامل

  :املعدات  ٣-١-٥-١٤

جيب على املقاول تأمني مجيع أنواع املعدات الالزمة لتنفيذ الطبقة السـطحية علـى الوجـه                
ء من تنفيذ األعمال ضمن اجلدول الزمين احملدد ويشمل ذلك          املطلوب وباألعداد الكافية لضمان االنتها    

الشاحنات اخلاصة بنقل البالطات وكذلك الرافعات املستعملة يف رفع البالطات من الشاحنات وتثبيتها             
يقوم املقاول بصيانة املعدات واحملافظة عليها حبالة تشغيلية جيدة طوال فتـرة            و. يف مواقعها على الطريق   

بـدء   املهندس باعتماد قائمة املعدات وخطة نقل البالطات إىل موقع العمل وذلك قبـل ال              يقوم. التنفيذ
  .بتنفيذ األعمال بفترة كافية

  :  املتطلبات النوعية٤-١-٥-١٤

جيب على املقاول توفري العمالة املؤهلة لتنفيذ العمل بالدقة املطلوبـة يف املواصـفات اخلاصـة            
  . حمدد يف املخططاتوتركيب البالطات يف مواقعها كما هو
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  :اً تقدمي تقرير فين يشمل التايلثالثني يوم) ٣٠(ـجيب على املقاول قبل بدء التنفيذ ب

  .بيان يوضح مقدرة املصنع على إنتاج البالطات باألبعاد والنوعية املطلوبة -١
  .قيق ذلكالسعة اإلنتاجية مبا حيقق تنفيذ األعمال ضمن مدة العقد واجلدول الزمين الذي يضمن حت -٢
أنواع اخلالطات وطرق اإلنتاج واإلنضاج والنقل، ومساحات ختزين البالطات بالطريقة املناسبة إىل             -٣

  . حسب اجلدول الزمين املعد لذلكأن حيني وقت تركيبها
  . من هذه املواصفات)٣-١٤( و )٢-١٤(الوثائق الضرورية الدالة على استيفاء متطلبات الفصلني  -٤
  .لبالطات من املصنع إىل موقع العمل معتمد من اجلهات ذات العالقةبرنامج نقل ا -٥
أو إعادتـه إىل    ريخ تقدميه، يتم بعدها اعتماده      ايقوم املهندس مبراجعة التقرير، خالل أسبوعني من ت        -٦

  .املقاول لتعديله

  : التصنيع ٥-١-٥-١٤

ـ  ) د(أو  ) ج(أو  ) ب(جيب تصنيع البالطات من اخلرسانة صنف        . اد املطلوبـة  وحسب األبع
وجيب إنضاجها بالترطيب باملاء حىت حصوهلا على املقاومة املطلوبة ومن مث ختزينها يف ساحات التخزين               

  .اليت تضر بأدائها يف الطريقوللظروف املناخية القاسية بطريقة تضمن عدم تعرضها لالجهادات الزائدة 

 باختبار عينات يتم صبها مـن  جيب التحقق من استيفاء متطلبات مقاومة الضغط ومقاومة الثين      
وحيق للمهندس أخذ عينات لبية من البالطة للتحقق من استيفاء          . ةنفس اخللطة املستعملة يف إنتاج البالط     

كما حيق للمهندس القيام بزيارات فجائية للمصنع أثناء إنتاج البالطات للتحقـق            . متطلبات املواصفات 
  .)٤-٣-٤-١٤( الفقرة التقرير الفين حسب متطلبات من تنفيذ خطوات التصنيع باألسلوب الوارد يف

 ثالثـة   عنجيب التحقق من أبعاد ومسك كل بالطة يتم إنتاجها ضمن حدود تفاوت ال تزيد               
ات، والتحقق من استواء سطح البالطة باستعمال قدة قياس معدنية حبيث ال يزيد الفراغ بني               ميليمتر) ٣(

جيب تعريف البالطات بأرقـام تـبني أمـاكن         و. اتليمترمي) ٦( ستة   عنأسفل القدة وسطح البالطة     
  .تركيبها الحقاً

  :التنفيذ  ٦-١-٥-١٤

  :إعداد السطوح  ١-٦-١-٥-١٤

 تنفيذ طبقة القاعدة حسـب املتطلبـات        ،جيب على املقاول قبل املباشرة يف تركيب البالطات       
عد موافقة املهندس علـى     بو.  من هذه املواصفات العامة    )٣-٦( أو الفصل    )٥-٤-٥( بندالواردة يف ال  

 جيب على املقاول تنفيذ طبقة فرشة ركاميـة حسـب           ،طبقة القاعدة من حيث االستواء ودرجة الدك      
سـنتيمترات،  ) ١٠(بسمك عشـرة    ) ٤( من الركام تدرج رقم      )٢-٢-٤( بنداملتطلبات الواردة يف ال   
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 تشكل أساساً ثابتاً توضع عليه      وجيب تسويتها ودكها بالطريقة اليت حتقق االستواء وامليل املطلوب حبيث         
  .مية بعد استالمها من قبل املهندسالبالطات، ومتنع حركة أي معدة أو مركبة فوق طبقة الفرشة الركا

  :التركيب  ٢-٦-١-٥-١٤

بعد موافقة املهندس على طبقة الفرشة الركامية من حيث االستواء ودرجة الدك يقوم املقـاول               
شة الركامية مباشرة باستعمال الرافعات املناسبة مبا يضمن احلصـول          بتركيب البالطات فوق طبقة الفر    

ات عن حمور الطريق    ميليمتر) ٦( ستة   عنعلى االستقامة الطولية للبالطات ضمن حدود تفاوت ال تزيد          
ميكن للرافعات استعمال البالطات املنفذة      و . كما هو موضح يف املخططات     ،والعرض املطلوب للفواصل  

احات كافية حلركة املعدات وبعد موافقة املهندس على ذلك، وجيب مراعاة تسلسل            عند عدم توفر مس   
  .تركيب البالطات حسب أرقامها

جيب أال ختتلف سطوح البالطات عن املناسيب املبينة على املخططات أو احملـددة مـن قبـل                 
تني متجاورتني  ات، كما جيب أال يزيد فرق املنسوب بني أي بالط         ميليمتر) ٥(املهندس بأكثر من مخسة     

  . جيب أن تكون سطوح البالطات مستوية وتوفر درجة سري ناعمةو. اتميليمتر) ٣(على ثالثة 

، على  )٢-٨-٥-٨( فقرةيتم قياس السطوح مبدئياً باستعمال القدة املعدنية حسب متطلبات ال         
يل حسـب   أن يتم االستالم النهائي للسطوح بقياسه باستخدام األجهزة حلساب دليل الوعورة الـدو            

  . من هذه املواصفات)٢-٨-٥-٨( الفقرةمتطلبات 

  :الفواصل  ٧-١-٥-١٤

جيب و. هناك نوع واحد من الفواصل هو فواصل اإلنشاء واليت تؤدي أيضاً دور فواصل التمدد             
جيب تعبئة الفواصل مبواد احلشو املطلوبة يف       كما  . إنشاء الفواصل حسب األبعاد املوضحة يف املخططات      

تتم تعبئة الفواصل خالل يوم     و الشوائب باستعمال اهلواء املضغوط،    تنظيف الفواصل من     املخططات بعد 
  .عمل واحد من تركيب البالطات

  :طبقات الرصف من الطوب اخلرساين املتداخل  ٢-٥-١٤

 املتداخل يف األماكن احملـددة يف خمططـات         الطوب اخلرساين  طبقات الرصف من     ميكن تنفيذ 
رات عبور املشاة ومواقف السيارات على جانيب الطريق ومنـاطق التسـارع            مم و العقد مثل التقاطعات  

  .ذلك الطرق الداخلية بني املساكنوالتباطؤ وك

 املتـداخل لتنفيـذ طبقـات       الطوب اخلرساين يشتمل هذا العمل على إعداد السطوح وتوريد        
واصـفات اخلاصـة وهـذه      الرصف وإائها طبقاً لألبعاد واملناسيب وامليول املبينة يف املخططات وامل         

  .املواصفات العامة، أو احملددة من قبل املهندس وضمن حدود التسامح املعتمدة
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-١٥(تداخل حسب متطلبات البند     جيب تنفيذ أعمال طبقات الرصف من الطوب اخلرساين امل        
  . يرد خالف ذلك يف هذا الفصلما مل من هذه املواصفات )٢-٢-٢

  :التصنيع  ١-٢-٥-١٤

 من هـذه    )١-٢-٢-٢-١٥( الفقرةطوب اخلرساين املتداخل حسب متطلبات      جيب تصنيع ال  
مترات، وال يزيد عن مخسة عشر      يسنت) ١٠(املواصفات العامة عدا مسك الطوبة حبيث ال يقل عن عشرة           

دول رقـم   اجل البورتالندي املناسب فقط وحسب متطلبات       األمسنتيتم اختيار نوع    و. سنتمتراً) ١٥(
  .واصفات من هذه امل)١-٢-١٤(

  :  التركيب٢-٢-٥-١٤

جيب على املقاول قبل املباشرة يف تركيب الطوب تنفيذ طبقة القاعدة حسب املتطلبات الواردة              
  . من هذه املواصفات العامة)٣-٦( أو الفصل )٥-٤-٥(بند يف ال

 جيب تنفيذ طبقة مـن      ،بعد موافقة املهندس على طبقة القاعدة من حيث االستواء ودرجة الدك          
، مث تركيب الـبالط املتـداخل،       )٢-١٥(ة الرملية حتقق متطلبات التدرج املبني يف اجلدول رقم          الفرش

 ل التعبئة الزائد حسب متطلبات الفقرة      الفراغات بني البالطات وكنس رم     ئوجيب أن يتم التركيب ومل    
 اثنني   من هذه املواصفات العامة، وجيب أثناء التركيب مراعاة ترك فواصل حبدود           )٢-٢-٢-١٥(رقم  
  . البالطات املتجاورة يتم ملؤها برمل التعبئة الحقاًنيات بميليمتر) ٥-٢( مخسة إىل

بعد االنتهاء من تركيب البالط ودكه، جيب إزالة الرمل الزائد بالكنس اخلفيف، دون أن يؤدي               
بينـة يف  جيب إاء السطوح املبلطة وفق األبعـاد واملناسـيب وامليـول امل          و ،ذلك إىل إزالة رمل التعبئة    

املخططات واملواصفات، كما جيب أن تكون هذه السطوح مطابقة متاماً لسطوح الربدورات، وجيب أن              
جيـب أن   وات،  ميليمتر) ٦-٣(تكون أعلى من سطوح غرف تفتيش منشآت التصريف بثالثة إىل ستة            

فراغ بني أسـفل    يتم فحص السطوح املنتهية بواسطة قدة مستقيمة طوهلا ثالثة أمتار، وجيب أال يزيد ال             
  .اتميليمتر) ٦( ستة عنالقدة وسطح البالط 

متر من أجل التحقـق مـن       ) ٢×٢(جيب تنفيذ منطقة جتريبية بأبعاد ال تقل عن اثنني يف اثنني            
إمكانية التنفيذ وفق األشكال املعتمدة وإمكانية التعبئة والدك وإاء السطوح طبقاً للمواصفات اخلاصة             

  . األلوانواملخططات واعتماد توزع

  :قبول األعمال  ٦-١٤
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ية من كافة األنواع بالقيام بكافة      األمسنتجيب على املقاول ضبط جودة أعمال طبقات الرصف         
اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبـات             

  .ثائق العقد األخرىاجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة وو

وجيب على الوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ إجراءات ضـبط               
 إما باإلشراف املباشر على تنفيذ إجراءات ضبط اجلودة، أو بتنفيذ إجراءات تأكيـد اجلـودة                ،اجلودة

 والبت يف قبول العمل املنفذ      بشكل مستقل على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ          
 مـا مل  من هذه املواصفات العامة،     ) ١٧(من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر           

  .ة ووثائق العقد األخرى خالف ذلكحتدد املواصفات اخلاص

  : ضبط اجلودة-١

ج ورسـم   جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائ            
بيانات اجلودة للخواص احلرجة وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات املبينة يف اجلدول رقـم               

 مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيب على        منوجيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ       ) ١-٦-١٤(
  .ت العامةمن هذه املواصفا) ١-١-١٧(املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

  : التأكد من اجلودة-٢

حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                
ية، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنود ضـبط          األمسنتإشرافها املباشر باختبار مواد طبقات الرصف       

  .ةمن هذه الفقر) ١(لبند واحد اجلودة احملددة يف ا

كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك السـجالت إحصـائياً              
هو حمدد يف القسم السابع عشر       ما بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسب         

ازه الفـين   وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجه        . من هذه املواصفات العامة   ) ١٧(
وطرق الفحص واالختبار ومواقع وطرق اإلنتاج والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهـاز الفـين                

  .للمقاول ومعداته ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :  القياس٧-١٤

وقع أو اخلرسـانة  ية العادية أو املسلحة املصبوبة يف املاألمسنتتقاس طبقات الرصف من اخلرسانة     
املدكوكة باملداحل أو اخلرسانة مسبقة الصب باألمتار املكعبة أو حسب ما تـنص عليـه املواصـفات                 

ويتم القيـاس   .  اخلاصة، أما طبقات الرصف من الطوب اخلرساين املتداخل فيتم قياسها باألمتار املربعة           
دد وضمن األبعاد واملناسيب املبينـة علـى        بعد وضعها بالسمك احمل    لألعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً    
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وجيب عدم إجراء أي قياس ألغراض الدفع للمواد اليت توضع          . املخططات أو حسب تعليمات املهندس    
  .خارج حدود األعمال املبينة يف املخططات أو املواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل املهندس

  يةاألمسنتقات الرصف  إجراءات ضبط جودة أعمال طب:)١-٦- ١٤(رقم اجلدول 

 املتطلبات تكرار أخذ العينات موقع أخذ العينات طريقة االختبار اخلصائص العمل

 األمسنت
شهادة ضمان مصدر من اجلهة 

 املصنعة
  ١-٢-١٤ .عند بداية التوريد وكلما تغري املصدر

 AASHTO T-(27, 11) تدرج الركام

املتطلبات النوعية 
  للركام

فة املتطلبات املبينة يف اجلدول كا
)٣-٢-١٤( 

 عينات خمتلفة من كل مصدر، عند اعتماد ثالثة اختبارات على
املصدر وصيغة خلطة العمل التصميمية، أو تغري املصدر، أو 

 .مالحظة تغري يف خواص األعمال املنفذة
٢-٢-١٤ 

  املاء
كافة املتطلبات املبينة يف اجلدول 

)٥-٢-١٤(  
  ٣-٢-١٤  عند بداية استخدام املصدر وكلما تغري املصدر

املواد اإلضافية 
  واإلضافات

٤-٢-١٤  

مركبات اإلنضاج 
  الكيميائية

٥-٢-١٤  

  ٦-٢-١٤  مواد التسليح
  مواد تعبئة الفواصل

شهادة ضمان مصدر من اجلهة 
  املصنعة

٧-٢-١٤  

 املواد األولية

ج رمل الفرشة تدر
 والتعبئة

AASHTO  
T-(27, 11) 

 يف املصدر

  عند بداية التوريد وكلما تغري املصدر

٢-٢-٥-١٤ 

  AASHTO تدرج الركام
T-(27, 11) 

واختبار واحد لكل ألف . اإلنتاجثالثة اختبارات عند بداية 
 ألف متر مكعب )١٠٠٠(

٢-٢-١٤ 

املتطلبات النوعية 
  للركام

 يف اجلدولكافة املتطلبات املبينة 
)٣-٢-١٤( 

ثالثة اختبارات عند بداية اإلنتاج، واختبار واحد لكل مخسة 
متر مكعب من اخللطة املنتجة، أو عند ) ٥٠٠٠(آالف 

  مالحظة تغري يف خواص األعمال املنفذة

  اجلدول
٣-٢-١٤  

خلطة اخلرسانة 
  يةاألمسنت

  كافة املتطلبات املبينة يف اجلدول
)٢-٣-١٤( 

 .يف اخلالطة

 عند بداية اإلنتاج،  واختبار عند مالحظة تغري ثالثة اختبارات
يف خواص اخللطة، مع ضرورة جتهيز العينات وحفظها حسب 

ASTM C 192-90.  

  اجلدول
٢-٣-١٣  

  عندما يطلب املهندس ذلك ASTM C 1078 -92 األمسنتكمية 

نسبة املاء إىل 
  نتاألمس

ASTM C 1079 -92 عندما يطلب املهندس ذلك  

 اهلبوطمقدار 
  )التكوم(

AASHTO T-119  
  متر مكعب وكلما يطلب املهندس) ٥٠(قياس كل مخسني  ٣٧٩م ق س 

حمتوى الفراغات 
  اهلوائية

AASHTO T-152 or 
T-196, or T-199  

يف املوقع خلف 
الفرادة مباشرة 
وقبل بدء عملية 

  التكثيف

  متر مكعب) مائة (١٠٠ كل اختبار

٣-١٤  

املواد 
واخللطات 
 أثناء اإلنتاج

،١٢٥٣م ق س  )١(مقاومة الضغط   
AASHTO T-22 

يف املوقع خلف 
الفرادة مباشرة 
وقبل بدء عملية 

 التكثيف

متر ) مائة (١٠٠لكل )  يوم٢٨، ١٤، ٧عند عمر (اختبار 
  ضرورة جتهيز العينات وحفظها حسب،مكعب مع 

  ١١٣٣م ق س 
ASTM C 31-91& C 617-94  
  وميكن عند الضرورة جتهيز العينات حسب

ASTM C 684-89 

٣-١٤ 
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 AASHTO T-97  )١(ة الثين مقاوم
متر ) مائة (١٠٠لكل )  يوم٢٨، ١٤، ٧ عند عمر( اختبار 

 ASTMمكعب مع ضرورة جتهيز العينات وحفظها حسب 
C 31-91  

الكثافة القصوى 
كوكة دللخرسانة امل
  باملداحل

ASTM  
D 1557 

  

  متر مكعب) مائة (١٠٠اختبار لكل 

٣-١٤  

  مقاومة الضغط
  )الطوب املتداخل(

  ،١٢٤ق س م 
AASHT T-22 

  

  السمك
  )الطوب املتداخل(

،١٢٤٧م ق س   
AASHTO T-24 

  يف املوقع
  عند بداية التوريد، مث مخس عينات لكل ألف

  طوبة) ١٠٠٠(
٢-٥-١٤  

  يف اخلالطة ACTM C 94  معايرة اخلالطات
عند إعداد صيغة خلطة العمل التصميمية وقبل بداية العمل 

   كل أسبوعورياًود
٣-١٤  

 استقامة ومناسيب
 مسك قوالب الصبو

  ٦-١-٤-١٤  قبل السماح بالصب  يف املوقع  قياسات مساحية

قضبان تسليح 
  البالطات

  ٥-٢-٤-١٤  قبل السماح بالصب  يف املوقع قياسات مساحية
  األعمال
  أثناء التنفيذ

مواقع ومناسيب 
وقطر قضبان تسليح 

  الفواصل
  ٧-١-٤-١٤  صبقبل السماح بال  يف املوقع قياسات مساحية

 ١٢٥٣م ق س  مقاومة الضغط
AASHTO T-22  

متر مربع أو عمل يوم أيهما أقل مع ) ١٠٠٠(كل ألف  اختبار
، أو ١١٣٣ضرورة حتضري العينات حسب، م ق س 

ASTM C 42-90& C 617-94.  

 AASHTO T-97 مقاومة الثين
يهما أقل، أتر مربع، أو عمل يوم م) ١٠٠٠( اختبار كل ألف 

  مع ضرورة حتضري العينات حسب
ASTM C 42-90.  

  )التكوم (اهلبوط
AASHTO T-119  

  ٣٧٩م ق س 
اختبار من كل شحنة، وجيب املقارنة مع نتائج االختباريف 

  .املصنع
  عندما يطلب املهندس ذلك ASTM C 1084-92  األمسنتكمية 

  الكثافة احلقلية
 )انة املدكوكةاخلرس(

AASHTO T 191 
 AASHTO T-310أو 

  أو أي طريقة ال اتالفية معتمدة

متر مربع بعد االنتهاء من الدك ) ٥٠٠(اختبار كل مخسمائة 
  مباشرة

مواقع ومقاسات 
  الفواصل

  قبل الصب وعند استالمها  املخططات ووثائق العقد

  متر مربع أو عمل يوم أيهما أقل) ١٠٠٠(اختبار لكل ألف  ASTM E 302-83  مقاومة االنزالق

 عينات لبية السمك
متر مربع، أو عمل يوم ) ١٠٠٠(مخسة قياسات كل ألف 

 أيهما أقل

٤-١٤  
١-٥-١٤  

  قياسات مساحية  املناسيب واألبعاد
متراً، أو مخسة ) ٢٥(مقاطع عرضية كل مخس وعشرين 

  متر مربع أيهما أكثر) ١٠٠٠( مقاطع كل ألف

  قدة مستقيمة  لسطحاستواء ا
متر مربع أو قياس بني كل ) ١٠٠٠(مخسة قياسات كل ألف 

  مقطعني عرضيني معتمدين أيهما أكثر

  األعمال
  املنفذة

 وعورة سطح الطريق
قياس الدليل الدويل لوعورة سطح 

  الطريق

  يف املوقع

  كل يوم عمل

٤-١٤  
٥-١٤  

تبارها، ويعترب معدل نتائج العينـات       من أجل اختبار مقاومة الضغط والثين جيب حتضري ثالث عينات من كل خلطة يتم اخ               ):١ (مالحظة
  .ث املقاومة املعتمدة للتقييمالثال



   طبقات الرصف األمسنتية–        القسم الرابع عشر         لعامة إلنشاء الطرق احلضريةاملواصفات ا
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥١١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :  الدفع٨-١٤

جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـمن احلـدود واألبعـاد                 
قـد  املعتمدة مبوجب أسعار العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عندما تنص وثائق الع              

  .على ذلك

تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن استخراج وتوريد وخلط ونقل وفرد وترطيب وتكثيـف              
أو دك املواد وإاء األعمال وتنفيذ الفواصل جبميع أنواعها شامالً ذلك املواد الالزمة لتعبئتها، طبقـاً                /و

وتوفري وتشغيل اآلليات واملعـدات     هلذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى،         
إجراء االختبارات والقياسات وكل ما يلزم لتنفيذ األعمال طبقاً للمخططات واملواصـفات             و والعمالة

-٧-١٤(ويكون الدفع مبوجب البند املبني يف اجلدول رقـم          . اخلاصة والعامة والرسوم والدفعات للغري    
  .، ومبا ال يتعارض مع وثائق العقد)١

  

   بنود أعمال طبقات الرصف اخلرسانية):١-٧- ١٤(م رقاجلدول 

  وحدة القياس  لعملوع ان  رقم البند

١-١٤  
 يكن حممالً على بنود األعمال ذات       ما مل (إعداد السطوح   

  )الصلة
  متر مربع

  طن  )ما مل يكن حممالً على بند اخلرسانة(حديد تسليح،   ٢-١٤
  متر مكعب  خرسانة إمسنتية عادية  ١-٤-١٤
  متر مكعب  سانة إمسنتية مسلحةخر  ٢-٤-١٤
  متر مكعب  خرسانة إمسنتية مدكوكة باملداحل  ٣-٤-١٤
  متر مكعب  خرسانة إمسنتية مسبقة الصب  ١-٥-١٤
  متر مربع  طوب خرساين متداخل  ٢-٥-١٤

٣-٥-١٤  
ما مل يكن حممالً    (رمل الفرشة للطوب اخلرساين املتداخل،      

  )على بند الطوب
  متر مربع

  

  

  


	Button16: 
	Button9: 


