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  القسم السادس عشر

  أعمال اإلشارات والعالمات والشاخصات ودهان الطرق والسياجات

  وحواجز األمان واحلواجز اخلرسانية

  

  : الوصف ١-١٦

يتضمن هذا القسم مواصفات مواد وطرق تنفيذ األعمال املتعلقة بتنظيم حركة املـرور والـيت        
 والدهان والسـياج    األرضيةواللوحات والشاخصات والعالمات    تشتمل على إشارات املرور الضوئية      

جيب على املقاول تنفيذ هذه األعمال و. وحواجز األمان واحلواجز اخلرسانية املستخدمة بالطرق احلضرية     
ات اخلاصـة ويف هـذه      يف املواقع احملددة باملخططات وباستخدام املواد وطرق التنفيذ املبينة يف املواصف          

املواصفات العامة أو املواصفات القياسية املعتمدة يف اململكة العربية السعودية من قبل اجلهـات املعنيـة                
  .بتنظيم وإدارة حركة املرور حسب متطلبات إدارة املرور باململكة العربية السعودية

  :يتضمن هذا القسم الفصول التالية

  .)Traffic Signals(إشارات املرور الضوئية   -
  .)Traffic Signs (لوحات وشاخصات املرور  -
  .)Road Marking (األرضيةدهان الطرق والعالمات   -
 (Guardrails, Fences, and Concreteالسياجات وحواجز األمان واحلـواجز اخلرسـانية    -

Barriers.(  

لحات الطـرق   املصطلحات املستخدمة يف هذه املواصفات العامة ومعانيها مفصلة بدليل مصـط          
  .قسم هندسة الطرق ),BS892:1967 BS6100(باملواصفة الربيطانية 

  )Traffic Signals( : إشارات املرور الضوئية ٢-١٦

  : وصف العمل ١-٢-١٦

يف ذلك وصف املواد واألعمال      يشتمل هذا القسم على مواصفات إشارات املرور الضوئية مبا        
الطرق احلضرية،  يف  لقواعد املستخدمة لتنظيم حركة املرور      اخلاصة مبكونات رأس اإلشارة والدعامات وا     

) Traffic Signals(حيث يتألف هذا العمل من تقدمي وتركيب وتشغيل شبكة إشارات مرور ضـوئية  
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، وتشـمل أيضـاً أعمـدة    )Detectors(، والكاشفات )Control Units(كاملة مع وحدات التحكم 
ووصلها ) Cables(لة مع املصابيح، ومتديدات الكيبالت      وقواعد إشارات املرور، ورؤوس إشارات كام     

يتوافق مع متطلبات    وتوفري كافة اخلدمات الالزمة للتركيب واإلنشاء حسب متطلبات حركة املرور ومبا          
  .إدارات املرور احمللية باململكة العربية السعودية

 ثابتـة يـتم     جيب تركيب جهاز التحكم وأعمدة اإلشارات على أساسات أو قواعد خرسانية          
أعمال احلفر واألعمـال املدنيـة        شامال تقدميها وإنشاؤها مع كافة األنابيب وحفر السحب، واخلنادق       

جيـب وضـع أعمـدة     و. وأعمال احلماية من قبل املقاول طبقاً للمواصفات املوضحة يف هذا القسـم           
املتوافقة مع متطلبات   اإلشارات وخزانة مفاتيح التحكم يف األماكن املناسبة حسب املواصفات اخلاصة و          

  . السيارات اجلاحنة ااصطدامإدارة املرور، لتجنب 

  : املــواد ٢-٢-١٦

  : عـام ١-٢-٢-١٦

جيب أن تكون املواد املستعملة يف صنع املعدات واألجهزة من أجود األصـناف وذات عمـر                
هزة الكهربائية  جيب أن تكون كافة األج    و. تشغيلي طويل وجيب أن يتوافق الصنع مع أجود املواصفات        

 NEMA National(ومتوافقة مع مواصـفات  ) BS9000(املستخدمة مطابقة للمواصفات الربيطانية 

Electrical Manufacturers Association.(  

فولت، بزيادة مخسـة    ) ٢٢٠(تصمم املعدات لتعمل على تيار متناوب جبهد مائتني وعشرين          
) ٦٠(، سـتني  )Single Phase( الطور أحادي%) ٢٠(ونقصان عشرين باملائة %) ١٥(عشر باملائة 

جيب أن تكون كافة املعدات مصممة ومصححة للعمـل        %). ٤(هريتز، بزيادة أو نقصان أربعة باملائة       
) ٨٥(املستمر يف ظروف بيئة اململكة العربية السعودية، حيث تصل درجات احلرارة إىل مخسة ومثـانني                

توى عايل من األشعة فوق البنفسـجية، ورطوبـة نسـبية           درجة مئوية حتت الشمس املباشرة وذات حم      
شابه ذلك من العوامـل      ، باإلضافة لعواصف الغبار وعوامل التآكل وما      %)١٠٠(مقدارها مائة باملائة    

جيب أن تكون كافة التوصيالت مثبته بإحكام وأن تكون معزولة مبادة كلوريـد البوليفينيـل               و. اجلوية
)PVC (رة العالية وذات لون مميز لتسهيل التعرف عليهاالقادرة على حتمل احلرا.  

  : خرسانة القواعد والتسليح ٢-٢-٢-١٦

 الفصـل جيب أن تكون خرسانة القواعد مطابقة للمواصفات املذكورة يف القسم الرابع عشر،             
جيب أن يكون حديد التسليح مطابقـاً       و. من هذه املواصفات العامة   " أعمال اخلرسانة ) "٣-١٤(رقم  

من هذه املواصـفات    " حديد التسليح   ) "٦-٢-١٤(ت املذكورة يف القسم الرابع عشر، بند        للمواصفا
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 ٥٣٥               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

جيب أن يكون الفوالذ مسبق اإلجهاد مطابقاً للمواصفات املذكورة يف القسم الرابع عشر،              كما   .العامة
  .من هذه املواصفات العامة" الفوالذ مسبق اإلجهاد) "٢-٦-٢-١٤ (الفقرة

  :ديد منتجات احل ٣-٢-٢-١٦

  :منتجات احلديد جيب أن تستويف املتطلبات التالية

  : أنابيب احلديد اإلنشائي-١

  ).ASTM A501, A595 Grade A(أنابيب احلديد جيب أن تكون مطابقة للمواصفة 

  : مصبوبات احلديد- ٢

  ).(ASTM A27, Grade U-60-30جيب أن تكون مطابقة للمواصفات األمريكية 

  :ملصنوعة من حديد منخفض الكربون الرباغي والصواميل ا- ٣

  ).ASTM A307(جيب أن تكون مطابقة للمواصفات األمريكية 

  : الرباغي والصواميل املصنوعة من حديد عايل القوة- ٤

  ).ASTM A325(جيب أن تكون مطابقة للمواصفات األمريكية 

  :يصدأ  الرباغي والصواميل واألجزاء املصنوعة من فوالذ ال- ٥

  ).ASTM A193, A194(ابقة للمواصفات األمريكية جيب أن تكون مط

  : كيبل الشد العايل- ٦

) ١٩٤٠٠(تقل عن تسعة عشـر ألفـاً وأربعمائـة           جيب أن يتحمل كيبل الشد قوة شد ال       
جيـب أن   و.  مربع ميليمتر لكل   كغم) ٨٣٠٠(، ومعامل مرونة يساوي مثانية آالف وثالمثائة        كيلوغرام

  ).(AASHTO M30 Type II شتو اآلون مادة السلك مطابقة ملواصفةتك

  : اجللفنة- ٧

  ).ASTM A153 وASTM A123 (جيب أن تكون اجللفنة مطابقة للمواصفات األمريكية

  : منتجات األملنيوم ٤-٢-٢-١٦

  : أنابيب األملنيوم- ١

) ASTM B108, B 209, B211, B 221( جيب أن تكون مطابقة للمواصـفات األمريكيـة  
  .فات اخلاصةهو مطلوب باملواص حسب ما

 ميجا) ٢٥٠ (ني ومخس مائتنية حتمل الشد يف سبائك األملنيوم       مواقجيب أن يكون احلد األدىن مل     
  . باسكالميجا) ٢٠٠ (مائيت، واحلد األدىن ملقاومة الثين باسكال
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 ٥٣٦               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : مصبوبات األملنيوم غري اإلنشائية- ٢
  ).ASTM B 108(جيب أن تكون مطابقة للمواصفات األمريكية 

  : الكيبالت واألنابيب ٥-٢-٢-١٦
 :بل موصل اجلهد العايلي ك- ١

) ٥(كيلوفولت للجهود الـيت تقـل عـن مخسـة           ) ٥(جيب أن يكون الكيبل بقدرة مخسة       
كيلوفولت للجهـود األعلـى مـن مخسـة         ) ١٥(كيلوفولت، وأن يكون الكيبل بقدرة مخسة عشر        

  .كيلوفولت
 : كيبالت وأسالك املوصالت- ٢

 أحـادي فولت موصـل  ) ٦٠٠(صالت من نوع كيبالت ستمائة جيب أن تكون كيبالت املو  
هـو   ومعزول بالبالستيك احلراري ومغلف، حيث يكون مكتوباً عليه مواصفاته وجهة الصنع وفق ما            

  .متبع
 : األنابيب- ٣

املطـابق  ) PVC(البوليفينيـل    جيب أن تكون األنابيب من البالستيك املصنوع من كلوريـد         
املطابق ) ABS(أو من أنبوب البالستيك نوع ) ASTM F 512 Type DB 120(للمواصفة األمريكية 

  ).(ASTM D2750, Type II لنوعوا ةللمواصف

  )Control Equipment (: أجهزة التحكم ٦-٢-٢-١٦
  : عــام- ١

جيب أن تكون أجهزة التحكم بإشارات املرور الضوئية من األنواع العالية اجلودة ذات العمـر               
  .جات احلرارة العالية واملنخفضةلعمل بكفاءة تامة يف كافة الظروف اجلوية ودرالطويل واملقدرة على ا

جيب على اجلهة الصانعة أن تقوم بربجمة كل جهاز من أجهزة التحكم للعمـل علـى الوجـه      
وجيب حفظ مجيع املدخالت الواردة من الدوائر       .  حمدد يف املخططات أو املواصفات     كما هو ، املطلوب

حمل التيارات العابرة والضجيج الكهربائي الناتج عن االستخدام املعتاد بدون حـدوث  املنطقية حبيث تت 
للربجمة بالكامل باستعمال وحـدات       أن يكون توقيت جهاز التحكم قابالً      كما جيب . أي تلف للدوائر  

من لوحات املفاتيح توجد يف اللوحة األمامية لكل جهاز من أجهزة التحكم، مع شاشة عرض مناسبة،                
ـ ) EPROM(يتالشـى   ب أن يكون حفظ البيانات يف ذاكرة اجلهاز من النوع الـذي ال           جيو  ةيف حال

  .على األقل يوماً) ٣٠(انقطاع التيار الرئيسي ملدة ثالثني 

مفتاح تشغيل يدوي يكون يف حوزة رجال املرور،         جيب أن يكون صندوق جهاز التحكم ذو      
ميع الفواصل الزمنية باستثناء الفاصل الزمين للتغري إىل        وجيب أن يكون هذا املفتاح قادراً على التحكم جب        
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 ٥٣٧               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

وجيب . اللون األصفر واألمحر الذين جيب توقيتهما من قبل جهاز التحكم وفقاً للربنامج املوضوع لذلك             
، طـور   )٢٢٠(أن تصمم أجهزة التحكم على دخل من الطاقة االمسية مقداره مائتني وعشرون فولت              

 يكون جهاز التحكم ومجيع املعدات الكهربائية ذات العالقة قادرة على           ، وجيب أن  هريتز) ٦٠ (أحادي
) ٢٤٥(  نيومائتني ومخسة وأربع  ) ١٨٠(  نيوح مابني مائة ومثان   االعمل بشكل مقبول على أي جهد يتر      

هريتز ) ٦٠( أن تكون قادرة على العمل بشكل مقبول ضمن مدى تردد مقداره ستني              كما جيب فولت،  
 أن يوجد بكل جهاز وحدة تشخيصية تبني خطة         كما جيب هريتز،  ) ٣(و نقصان ثالثة    من التيار بزيادة أ   

  .التشغيل وتسلسل األطوار، والفواصل الزمنية، والوضع الراهن للبطارية االحتياطية وإنذار باألعطال

 اتمثـل الترانزيسـتور  ) Solid State(جيب أن تكون أجهزة التحكم من نوع احلالة الصلبة 
  .ومات واملكثفات وتعمل بوحدات معاجلة رقمية مصغرةاثنائية واملقوالصمامات ال

وجيب أن تكون أجهزة التحكم مسبقة التوقيت، ذات قدرة على التحكم يف األطوار املطلوبـة               
  .وتكون قادرة على العمل وفقاً ملتطلبات إدارة املرور املختلفة

تمدة علـى حركـة املـرور       جيب أن تكون أجهزة التحكم اليت تشغل بفعل حركة املرور مع          
بالكامل، وأيضا ذات قدرة على العمل كجهاز حتكم جزئي مسبق التوقيت ميكن الـتحكم بربناجمـه                

 أن توجد   كما جيب . بصورة جزئية، حبيث يعمل بكل األحوال بتناسق تام ضمن نظام اإلشارة الضوئية           
سلسل األطوار، والفواصل   ، وت هبكل جهاز وحدة تشخيصية تبني خطة التشغيل والطور اجلاري تشخيص         

الزمنية، وحالة كاشفات السيارات واملشاة إن وجدت، والوضع الراهن للبطارية االحتياطيـة وإنـذار              
  .باألعطال

  :تعمل على توقيت أزمان يقل عن اآليت وحدة التحكم جيب أال

  .كزمن أصفر صايف) ٢( ثانيتني -
  .ثواين كأقل زمن أخضر) ٥( مخس -

 حكم واألجزاء املكملة جيب أن تكون قابلة للعمل بكفاءة لعمر تصميمي ال           كل مكونات جهاز الت   
جيب أن يوجد فاصـل تيـار       و. االعتياديةون احلاجة لغري أعمال الصيانة      سنوات د ) ٥(يقل عن مخس    

  .لفصل وحدات التحكم من مصدر التيار الرئيسي

  : صندوق جهاز التحكم- ٢

ـ  جيب أن تكون كل أجزاء أجهزة التحكم داخل          وم للعوامـل اجلويـة حلمايـة       اصندوق مق
) ٢-٣-٢-١٦ (بـالفقرة املكونات، حيث يثبت الصندوق على قاعدة خرسانية كما هـو موضـح             

  .من هذه املواصفات العامة" صندوق جهاز التحكم"
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 ٥٣٨               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

جيب أن يصمم الصندوق حبجم وشكل جيد ليوفر مساحة كافية الحتواء كل املكونات مبا يف               
  ).فاصمات(مات الكاشفات، مفاتيح التحميل، قواطع الدوائر والفيوزات ذلك شاشة املراقبة، مضخ

جيـب أن يكـون     و. جيب أن يتكون الصندوق من عدد من األرفف املناسبة لتركيب األجزاء          
وضع عليه من اجلهة الداخليـة دليـل        يبالصندوق باب أمامي أو تكون الواجهة كلها عبارة عن باب           

اب خلفي مماثل للباب األمامي يف حال كان ذلـك مطلوبـاً يف             ميكن أن يوجد ب   . مكونات الصندوق 
  .املواصفات اخلاصة

  :أس إشارة املرور الضوئيةر  ٧-٢-٢-١٦

  : عــام- ١

أو (يتكون رأس إشارة املرور الضوئية للمركبات من صندوق معدين حيتوي علـى جمموعـة               
. اء بالترتيب من أعلى ألسفل    من الوحدات البصرية اليت تضيء بألوان محراء وصفراء وخضر        ) جمموعات

تزيد نسـبة احلـد      جيب أال و. جيب أن تكون إضاءة اإلشارة منتظمة ومناسبة لألحوال البيئية املختلفة         و
جيب أن تكون كل وحدة     و). ١(إىل واحد   ) ٥(األقصى للحد األدىن لنصوع اإلضاءة عن نسبة مخسة         

جيب أن تصمم الوحدات البصرية     و.  مستقلة من الوحدات البصرية مضاءة ذاتياً بطريقة مناسبة وبصورة       
  .يف هذه املواصفات العامة) ١-٢-١٦(تقل نسبة النفاذية عن النسب الدنيا املوضحة باجلدول  حبيث ال

جيب أن يكون رأس اإلشارة قابل للفك والتركيب بالرباغي وحمكم التثبيت حلماية مكوناته من              
جيب أن تركب واقيات مناسبة من ضوء الشمس        . المعسود غري   أاالهتزازات وحركة الرياح، وذو لون      

 بالنسبة للعدسات   ميليمتر) ٢٤٠( وأربعني   يقل عن مائتني   فوق كل عدسة حسب املخططات بطول ال      
اً للعدسـات   ميليمتر) ١٧٥(يقل عن مائة ومخسة وسبعني        وطول ال  ميليمتر) ٣٠٠(ذات قياس ثالمثائة    

  .ميليمتر) ٢٠٠ (قياس مائتني

  :لوحدة البصرية عدسات ا- ٢

جيب أن تكون عدسات الوحدة البصرية إلشارة املرور مصنوعة من زجاج أو بالستيك يتحمل              
األشعة فوق البنفسجية، وجيب أن تتحمل العدسة كل الظروف اجلوية املتغرية ودرجات احلرارة العالية              

 اجلوانب وخاليـة    جيب أن تكون العدسة ذات لون واحد من مجيع        و. واملنخفضة دون تغري يف خواصها    
  .من مجيع التشوهات الصناعية والفقاقيع اهلوائية

جيب أن تعطي العدسة التوزيع املناسب للضوء وتكون ذات نفاذية مطابقة ملتطلبات املواصـفة              
  ):١-٢-١٦(اجلدول رقم يف واملوضحة ) ASTM E308(األمريكية 
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 ٥٣٩               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

   عدسات إشارة املروراحلد األدىن لدرجة النفاذية النسبية يف ): ١-٢- ١٦(جدول رقم 

 اللون احلد األدىن لدرجة إنفاذ اإلنارة النسبية

 أمحر  %١٠

 أصفر  %٤٤

 أخضر  %١٩

  

  :جيب أن تكون املعلومات التالية مطبوعة على طرف كل عدسة

  ".Topاألعلى " عبارة -
  . العالمة التجارية للجهة الصانعة-
  .سة بالواط احلد األقصى لقدرة املصباح املستخدم مع العد-

، وأن يكـون    ميليمتر) ٣٠٠( أو ثالمثائة    ميليمتر) ٢٠٠ ( مائتني بقطرجيب أن تتوفر عدسات     
  .كال النوعني قابلني للتركيب املباشر وبإحكام يف املكان املخصص هلا مع طوق منع التسرب

  : العدسات السهمية- ٣

ميكـن أن تكـون      و ميليمتـر ) ٣٠٠(جيب أن تكون العدسـات السهمية من قياس ثالمثائة         
جيب أن يكون لون العدسة السهمية حسب       و. شابه ذلك لنشر الضوء     منشوري أو ما   انتشارعدسات  

املواصفات املطلوبة بدرجـة نفاذية للجزء الشفاف ممـاثلة للحدود املوضحـة بالــجدول رقـم             
  .من هذه املواصفات العامة) ١-٢-١٦(

تطلى كامل  وأن  . دد باملواصفات اخلاصة  حم هو جيب أن يكون لون العدسة السهمية حسب ما       
سـبق   العدسة بدهان أسود غري شفاف أو بدهان املينا الرمادي الغامق عدا السهم أو الرمز، وكبديل ملا               

ميكن أن تتكون العدسة من زجاج وبالستيك ملون وفلتر حبيث يكون السهم أو الرمز علـى السـطح          
ت مقاومة عالية للتقلبات اجلوية وللحـرارة العاليـة         جيب أن تكون مادة الطالء ذا     و. الداخلي للعدسة 

حمدد باملخططـات،    هو جيب أن يكون شكل السهم أو الرمز وأبعاده مطابقة ملا         و. املنبعثة من املصباح  
  . أن يكون توزيع اإلضاءة على السهم أو الرمز منتظمة ومتجانسةكما جيب

 الضوئية، جيب أن تكون متوافقة مع        يف اإلشارات  متستخدأشكال وأبعاد الرموز واألسهم اليت      
، لوسـائل الـتحكم   )MUTCD Manual Uniform for Traffic Control Devices(متطلبات دليل 

  .املروري املوحد الصادر عن وزارة النقل باململكة العربية السعودية
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 ٥٤٠               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : عاكسات الوحدة البصرية- ٤

صقول وجيـب أن تصـمم      م امل ميكن أن تتكون العاكسات من الزجاج املفضض أو من األملنيو         
  . للضوء الصادر عن مصباح اإلشارة املطلوبالتقلصحبيث تعطي 

مشعة ) ٤٠٠(أربعمائة   احلد األدىن لقيم نصوع العاكس خالل العدسات اخلضراء واحلمراء هو         
فضل أجيب أن تكون العواكس الزجاجية مصنوعة من        و. عند النظر عمودياً على احملور اهلندسي للعدسة      

 الزجاج الصايف املقاوم للحرارة والعوامل اجلوية ومطلي بالفضة على كامل السطح اخللفي للزجاج أنواع
  .بدون إضافة أي مادة أخرى بني الزجاج والفضة امللتصقة بإحكام على الزجاج

.  مع حواف مقوية   يليمترامل) ٠,٦(يقل مسك ألواح عاكسات األملنيوم عن ستة أعشار          جيب أال 
ك الطبقة العاكسة من طالء األملنيوم عـن مخسـة وعشـرين مـن العشـرة آالف           يقل مس  جبب أال و
مـامل  و. توجد أي خدوش أو تشوهات على السطح العاكس        حيب أال  ، كما يليمترمن امل ) ٠,٠٠٢٥(

 حبيث ينخفض خرج الضوء بنسبة      حيدد خالف ذلك، جيب أن توفر وسيلة لتخفيض خرج اإلنارة ليالً          
  %).٥٠(ومخسني باملائة  %) ٣٠(ئة تتراوح بني ثالثني باملا

  : مصابيح إشارات املرور- ٥

يقل عن ستة    جيب أن تكون مصابيح إشارات املرور من النوع القياسي ذات عمر تصميمي ال            
 وميكن أن تكون مـن نـوع        ،لومني) ٦٠٠(تقل قدرة إضاءا عن ستمائة       ساعة وال ) ٦٠٠٠(آالف  

  .التنجستني أو تنجستني اهلالوجني

 للمصابيح ذات قدرة إضاءة حـىت ألـف         ميليمتر) ٢٠٠ ( مائيت بقطرتخدام عدسات   جيب اس 
لومني، وللمصابيح ذات قدرة اإلضاءة األكرب جيب اسـتخدام عدسـات       ) ١٧٥٠(وسبعمائة ومخسني   

جيب أن يكون مصباح اإلشارة من النوع ذي اجلهد املنخفض الـذي            و. ميليمتر) ٣٠٠(قياس ثالمثائة   
واطاً لالستخدام لتقاطعات الطرق    ) ٥٠(جيب أن تكون قدرة املصباح مخسني       و. ليستمد طاقته من حمو   

سـاعة،  /كيلومتر) ٨٠(العادية، أما إذا كان يف تقاطع طريق سريع، ذو متوسط سرعة أكرب من مثانني               
  .واط) ١٠٠( جيب أن تكون قدرة املصباح مائة هفإن

  :رأس إشارة املشاة الضوئية  ٨-٢-٢-١٦

 بدرجــة  ميليمتـر ) ٣٠٠(ة املشاة الضوئية جيب أن تكون قياس ثالمثائة عدسات رأس إشار 
وكافة اخلصائص الفيزيائيـة    .  مشعة لكل متر مربع   ) ٣٥٠٠(نفاذية حمورية تبلغ ثالثة آالف ومخسمائة       

ومواصفات املواد اخلاصة برأس إشارة املشاة الضوئية جيب أن تكون مطابقة خلصائص رأس إشارة املرور        
  .لسياراتالضوئية ل
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 ٥٤١               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

 شكل  فيه، اجلزء العلوي بلون أمحر      )٢(واجهة إشارة املشاة جيب أن حتتوي على جزأين اثنني          
جيب أن تكون األشكال مرئيـة      و". رجل ميشي " شكل   فيهواجلزء السفلي بلون أخضر     " رجل واقف "

  .بصورة مناسبة يف كافة الظروف اجلوية

  : أعمدة إشارة املرور الضوئية ٩-٢-٢-١٦

تكون أبعاد العمود حسب ما هو موضح باملخططات، وجيب أن يكون بكل عمـود              جيب أن   
، ميليمتـر ) ٢٠٠(يقل ارتفاعها عن مائيت       وال ميليمتر،) ٥٠(يقل عرضها عن مخسني      فتحة بغطاء ال  

 وأن يكـون    ،ات من مجيع اجلوانب   ميليمتر) ١٠(يقل عن عشرة      أن ميتد غطاء الفتحة مبا ال      كما جيب 
سنتيمتر من  ) ٥٠(يقل ارتفاع الفتحة عن مخسني       جيب أال و. يصدأ  من الفوالذ الذي ال     برباغي مربوطاً

تقل املسـافة     توضع األعمدة يف األماكن احملددة باملواصفات اخلاصة، حبيث ال         أنجيب  و. سطح األرض 
  .متر) ١,٥(بني العمود وحافة الرصف عن واحد ونصف 

  : إشارة املرور املعلقة ١٠-٢-٢-١٦

-١٦ (فقرةدة اإلشارات املعلقة مطابقة ملواصفات أعمدة إشارة املرور املذكورة بال         تكون أعم 
من هذه املواصفة العامة، وتكون أبعادها حسب ما هو موضح " أعمدة إشارة املرور الضوئية) "٩-٢-٢

) ٣-٢-٢-١٦ (بـالفقرة  أن تكون من فوالذ مطابق للمواصفات املـذكورة          كما جيب باملخططات،  
رأس إشارة املرور املعلقة جيب أن يكون مطابق ملتطلبات         و. من هذه املواصفات العامة   " ديدمنتجات احل "

  .من هذه املواصفات العامة" رأس إشارة املرور الضوئية) "٧-٢-٢-١٦ (الفقرة

الكيـبالت  و. اًميليمتر) ١٩( عن تسعة عشر     ،قطر الكيبل احلامل لرأس اإلشارة    يقل   جيب أال 
كيبـل الشـد    ) "٣-٢-٢-١٦ (بالفقرةن تكون مطابقة للمواصفات املذكورة      احلاملة لإلشارة جيب أ   

  .من هذه املواصفات العامة" العايل

  : كاشفات املرور للسيارات ١١-٢-٢-١٦

لة جبهاز حتكم   وجيب أن تتكون كاشفات السيارات من جدائل حناسية ممتدة حتت الطريق موص           
  . لتنسيق أزمان إشارة املرورحيتوي على وحدة تضخيم تعمل على كشف حركة املرور

جيب أن تكون مضخمات الكاشف املوجودة جبهاز التحكم من النوع ذايت التوليف وقـادرة              
 أن يكـون  جيـب و. على التعديل اآليل مبا يتالءم مع التغريات البيئية املعتادة أو انقطاع التيار الكهربائي     

حلقة ذات حث يتراوح مداه مابني عشرين        على العمل املعتاد مع      قادراً) Amplifier(مضخم الكاشف   
سالك قطر اثنان ونصـف     أ سلك الكاشف جيب أن يتكون من        ،هنري مايكرو) ٢٠٠٠(وألفني  ) ٢٠(
  ).12AWG (ميليمتر) ٢,٥(
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 ٥٤٢               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : كاشفات املرور للمشاة ١٢-٢-٢-١٦

يشغل بطريقة يدويـة    ) زر كبس (جيب أن يتكون كاشف حركة املشاة من وحدة ذات مفتاح           
جيب أن يصمم الكاشف حبيث ميكن      و.  للضغط من قبل املشاة    ، ويكون قابالً  العادة مفتوحاً ويكون يف   

جيب أن  و. ويتكون الكاشف من صندوق معدين ذو زر واحد فقط        . تثبيته على أعمدة خشبية أو معدنية     
افة  وأن يكون معزوالً كهربائياً حتت ك      ،اًفولت) ١٢(يعمل الكاشف على تيار متناوب مقداره اثنا عشر         

هو موضح باملواصـفات     جيب وضع رمز مناسب على واجهة الكاشف حسب ما        و. الظروف الطبيعية 
جيب أن يكون صندوق الكاشف من األملنيوم أو من احلديد الفن مـع جـزء زجـاجي أو                  . اخلاصة

  .جيب أن يثبت الكاشف بالقرب من نقاط عبور املشاةو). on/off(بالستيكي لتوضيح حالة الكاشف 

  : التنفيــذ ٣-٢-١٦

  : عـام ١-٣-٢-١٦

صفات اخلاصة باإلضـافة    اجيب على املقاول توريد وتركيب مجيع أجزاء العمل املوضحة باملو         
للقواعد اخلرسانية واألعمدة واملثبتات والرباغي وكل املستلزمات املستخدمة يف األعمال، كما يشـمل             

  .ذلك أعمال الدهان الواقية وغريها من األعمال التكميلية

  : صندوق جهاز التحكم ٢-٣-٢-١٦

ها عن تكاقل مست جيب أن يثبت صندوق جهاز التحكم بواسطة املسامري على قاعدة خرسانية ال       
 أن يزيد عرض وطول القاعدة على أبعاد الصندوق بعشـرة           كما جيب سنتيمتراً،  ) ٧٥(مخسة وسبعني   

القاعـدة حسـب متطلبـات      يف   جيب جتهيز أنابيب بالستيكية   و. سنتيمترات من مجيع اجلهات   ) ١٠(
  .املواصفات اخلاصة، حيث جيب أن تكون كافية ومناسبة لتمرير التوصيالت الكهربائية

  : إشارة املرور الضوئية ٣-٣-٢-١٦

  : عـام-١

السيارات على نقطة حبيث تكون مرئية       جيب توجيه اإلشارات الضوئية اخلاصة بالسيارات حنو      
متر للطرق العاديـة ذات سـرعة       ) ٥٠(تقل عن مخسني     سافة ال بصورة كافية يف حمور الطريق على م      

تقـل عـن مـائيت       كيلومتراً يف الساعة، وعلى مسافة ال     ) ٩٠(تشغيلية قصوى أقل أو تساوي تسعني       
كيلومتراً ) ٩٠(ها أكرب من تسعني     فيمتراً للطرق السريعة اليت تكون السرعة التشغيلية القصوى         ) ٢٠٠(

  .يف الساعة
سخة مصغرة من اإلشارات الضوئية على عمود اإلشارة يف مكان حماذي لوجه            جيب أن تثبت ن   

  الفقـرة جيب أن تكون النسخة املصغرة مسـتوفية ملتطلبـات          و). ١(اإلشارة وعلى ارتفاع متر واحد      
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 ٥٤٣               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

 مـع مراعـاة أن تكـون        ،من هذه املواصفات العامـة    " رأس إشارة املرور الضوئية   ) "٧-٢-٢-١٦(
  .ميليمتر) ١٠٠(العدسات بقياس مائة 

يكون هنـاك    حبيث ال   حمكماً يثبت رأس اإلشارة يف املكان املخصص على العمود احلامل تثبيتاً         
جيـب متديـد    و. أي متايل أو اهتزاز، وذلك بواسطة محاالت حديدية مشدودة بواسطة براغي التثبيت           
تكون مرئية   حبيث ال التوصيالت الكهربائية إىل داخل العمود عرب فتحة يف العمود خلف رأس اإلشارة،             

  .من واجهة اإلشارة
تكون األجزاء املختلفة يف حالة متاس كهربائي مع بعضها، حيث جيـب اسـتعمال               جيب أال 

جيب أن يتم إغالق الفتحات العلوية لألعمدة بسدادات        و. مباعدات مطاطية أو بالستيكية عازلة مناسبة     
  .اخل العمودإىل دمرنة مناسبة ملنع دخول املاء 

  :هيز القاعدة جت- ٢

القسم اخلامس،  يف  هو موضح    جيب أن يقوم املقاول بأعمال احلفر لقواعد األعمدة حسب ما         
من هذه املواصفة، حيث يتم حفر قواعد األعمـدة إىل األعمـاق            " أعمال احلفر ) "٣-٥ (الفصل رقم 

ها أو  جيب أن يقوم املقاول بفحص شامل للتربة والتأكد مـن صـالحيت           و. املطلوبة حسب املخططات  
معاجلتها إذا لزم األمر حبيث حتقق احلد األدىن املقبول لتحمل القواعد وحسب أعمال دك التربة احملددة                

  .من هذه املواصفات العامة) ٥-٥" (أعمال طبقة القاعدة "فصلالقسم اخلامس، يف 

ت طبقة  جيب أن حتقق املواد املستخدمة يف الطبقات اليت ستنفذ عليها القاعدة اخلرسانية متطلبا            
مبني يف القسم السادس من هذه املواصفات العامـة          هو  حسب ما  ةحتت األساس أو األساس الركامي     ما

تقل كثافتها عـن مخسـة    جيب دك الردميات حبيث الو.  خالف ذلك يف املواصفات اخلاصة     مامل حيدد 
القسم اخلامس،   يف   الكثافة املوضح من الكثافة القصوى احملسوبة بواسطة إختبار       %) ٩٥(وتسعني باملائة   

يسمح بزيادة ارتفـاع السـطح العلـوي         الو ات العامة من هذه املواصف  " أعمال الردم ") ٤-٥( فصل
  .للقاعدة عن مستوى سطح األرض

ازلة وذلك بإستخدام طبقـة مـن       ععن مياه التربة مبواد     اخلرسانية  جيب عزل أسطح القواعد     
  .دة يف القسم السابعاإلسفلت السائل املطابق للمتطلبات النوعية الوار

  : أعمال اخلرسـانة-٣

  : صب اخلرسانة-

جيب صب اخلرسانة بعد تثبيت حديد التسليح باألبعاد املطلوبة داخل قوالب الصب املسـتوية              
اً ميليمتـر ) ٧٥(تزيد قيمة اهلبوط للخليط اخلرساين عن مخسة وسبعــني           جيب أال و. واملثبتة بإحكام 
يقل احلد األدىن لألمسنـت عـن ثالمثائـة      أالكما جيب، AASHTO T-119 االختبارحسب طريقة 
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 ٥٤٤               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

وجيب أن يتوافق حديد التسليح املستخدم يف أي نوع مـن           .  للمتر املكعب  كيلوغرام) ٣٥٠(ومخسني  
  .AASHTO M-254أنواع القواعد اخلرسانية مع متطلبات املواصفة 

) Job Mix. Formula(عمل ية متطلبات املواد وتصميم خلطة الاألمسنتجيب أن حتقق اخلرسانة 
من هذه املواصفات العامة، وجيب عند      " أعمال اخلرسانة ) "٣-١٤ ( فصل الواردة يف القسم الرابع عشر    

  .ASTM C94استخدام اخلرسانة اجلاهزة أن تتوافق متطلبات تلك اخلرسانة مع مواصفة 

رورية اليت تسـتند    جيب قبل املباشرة يف صب القاعدة اخلرسانية إكمال تنفيذ كل األعمال الض           
عليها أو تصب فوقها، وجيب أن تكون أسطح القواعد املنفذة ناعمة ومتجانسة املظهر ومطابقة لألبعاد               

  .األفقية والرأسية املبينة باملخططات أو حسب رأي املهندس، وجيب أن تكون خالية من الكتل

بعد باسكال  ميجا) ٢١(إحدى وعشرين   تقل مقاومة أي قاعدة خرسانية مصبوبة عن        أال  جيب  
تزيد نسبة اهلواء احملبوس ا عن  ، وأالAASHTO T-22يوماً حسب اختبار ) ٢٨(فترة مثانية وعشرين 

  .باملائة) % ٤,٥(تقل عن أربعة ونصف أال و %) ٧,٥(سبعة ونصف يف املائة 

  : إنضاج اخلرسانة-

 إنضاج مثانيـة     بعد فترة  باسكالميجا) ٢١ (ينعشرإحدى و تقل مقاومة الضغط عن     أال  جيب  
جيب إتباع طريقة الترطيب املناسـبة  و، AASHTO T-22يوماً حسب طريقة االختبار ) ٢٨(وعشرين 
من هذه املواصفات العامـة،أو     " أعمال اخلرسانة ) "٣-١٤ (فصلمبني يف الفصل الرابع عشر،       كما هو 

  .املواصفات اخلاصة

  : إزالة قوالب الصب-

 الضغط  مقاومةتقل   تصلب اخلرسانة بشكل كايف حبيث ال     تزال قوالب الصب قبل أن ت     أال  جيب  
  .يوماً) ٢٨(مثانية وعشرين بعد مرور أو  باسكال ميجا) ٧ (ةعن سبع

  : القواعد اخلرسانية مسبقة الصب-

جيب التأكد من انتهاء مجيع األعمال السابقة يف منطقة التنفيذ قبل املباشرة يف تنفيذ القواعـد                
جيب إعـداد السـطح      صها واستالمها حسب درجة الدك املعتمدة، كما      اخلرسانية مسبقة الصب وفح   

  .الذي ستوضع عليه تلك القواعد حبيث يعطي سطحاً مستوياً

تقـل   بعد االنتهاء من تركيب هذه القواعد، جيب إعادة ردم اجلزء احملفور حوهلـا مبـواد ال               
 من هذه املواصفات العامـة      ت األساس الواردة يف القسم السادس      حت مواصفاا عن مواصفات طبقة ما    

  ".حتت األساس طبقة ما) "٢-٦ (فصل
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 ٥٤٥               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

ميكن أن تكون القواعد اخلرسانية مسبقة الصب، حيث يتم تصنيع القواعد بصبها يف قوالب من               
خالياً من الفراغات والتجاويف الـيت تزيـد         احلديد نظيفة مستوية السطح حبيث تعطي سطحا منتظماً       

إحدى وعشـرين   تقل مقاومة أي وحدة مصبوبة عن       أال   مربع وجيب    سنتيمتر) ٢(مساحتها عن اثنني    
تزيد أال ، وAASHTO T - 22 حسب إختبار يوماً) ٢٨( بعد فترة مثانية وعشرين  باسكالميجا) ٢١(

) %٤,٥(تقل عن أربعـة ونصـف       أال  و %) ٧,٥(نسبة اهلواء احملبوس ا عن سبعة ونصف يف املائة          
  .باملائة

     دات القواعـد اخلرسـانية مسـبقة الصـنع حسـب مواصـفة            جيب ترطيب وإنضاج وح   
AASHTO M 170  .الوحدات مقاومةيسمح بنقل أي وحدات مسبقة الصب قبل أن تصل أال جيب و 

  . باسكالميجا) ٢٤(عشرين  وإىل أربعاملصبوبة 

  : أعمدة إشارة املرور الضوئية- ٤

ملخططات على قواعد خرسانية مثبتة     جيب أن تثبت أعمدة إشارات املرور يف األماكن احملددة با         
جيب أن تربط املسامري بلوح من الفوالذ ملحوم بقاعدة العمـود           و. يقل عن أربعة مسامري    بإحكام مبا ال  

 للفقـرة جيب أن يكون اللوح الفوالذي املستخدم مطابقاً        و. هو موضح باملواصفات اخلاصة    حسب ما 
جيب أن تكون القاعـدة اخلرسـانية       و. لعامةمن هذه املواصفات ا   " منتجات احلديد ) "٣-٢-٢-١٦(

تقـل  أال  جيـب   و. متر.نيوتنكيلو  ) ٦( يساوي ستة    انقالبللعمود باحلجم الكايف حبيث تتحمل عزم       
  .متر) ١,٥(املسافة بني العمود وحافة الرصف عن واحد ونصف 

  : إشارة املرور املعلقة ٤-٣-٢-١٦

. أسيني وكيبالت حاملة ورأس إشارة ضوئية     جيب أن تتكون إشارة املرور املعلقة من عمودين ر        
. ات العامـة  من هذه املواصـف   ) ٣-٣-٢-١٦ (بالفقرة ةتثبت األعمدة بنفس طريقة التنفيذ املوضح     و

يزيد عن سبعة أمتـار      وال) م ٥,٥(يقل ارتفاع رأس اإلشارة املعلقة عن مخسة أمتار ونصف          أال  وجيب  
  .سنتيمتر) ١٨٠(ة الطريق عن مائة ومثانني يقل بعد العمود من حافأال جيب و). م٧,٥(ونصف 

جيب أن مترر كافة التوصيالت الكهربائية بتثبيتها بإحكام على طول الكيبالت مث مترر داخـل               
هو موضح باملواصفات     حسب ما  الكيبالتجيب أن تثبت    و. األعمدة عرب الفتحات حىت قاعدة العمود     

  . على األقل ملنع االهتزازاخلاصة، وجيب أن يثبت رأس اإلشارة بواسطة كيبلني

  : كاشفات املرور للسيارات ٥-٣-٢-١٦

لة جبهاز حتكم حيتـوي     وتتكون كاشفات السيارات من جدائل حناسية ممتدة حتت الطريق موص         
جيب أن تكون كاشفات السيارات ذات حلقة متعددة الـدورات          و). Amplifier(على وحدة تضخيم    
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 ٥٤٦               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

جيب .  حسب املخططات أو   ميليمتر) ٥٠(قل عن مخسني    ي من كيبل يوضع حتت الطريق على عمق ال       
ات ميليمتـر ) ٣( عن ثالثـة     هيقل عرض مقطع   أن تشكل حلقة الكاشف من كيبل حناسي جمدول ال        

)12AWG .(جيب أن يكون الكيبل معزوالً مبادة البويل إيثيلني، حيث يوضع داخل أنبوب وقاية مـن               و
  .يليمترامل) ١,٦(د وستة أعشار يقل عن واح مسك جدار ال  ذوPVCالبوليفينيل 

توضع الكاشفات يف األماكن احملددة باملخططات وعلى مسافة من التقاطع قد تصل إىل مائـة               
جيـب  و. ساعة/كم) ٩٠(عالية اليت تزيد عن تسعني      متر يف حالة كاشفات السرعة ال     ) ١٥٠(ومخسني  

حسب توصية اجلهة املصـنعة،     حفر جماري للكاشف بعرض كامل الطريق بالعمق احملدد باملواصفات و         
جيب تنظيف كامل   و. وجيب أن يكون عرض ارى مساوياً للقطر اخلارجي لألنبوب املغلف للكاشف          

جيب تركيب الكاشف يف قاع ارى مث يغطى و. املخلفات الناجتة عن عملية احلفر قبل تركيب الكاشف   
ف، بعد ذلك تتم تعبئـة      ألنبوب املغل مبادة مطاطية مناسبة حسب توصية اجلهة الصانعة، حىت مستوى ا         

 سفلت املستخدم مطابقاً للفصل   كون اإل سفلت حىت مستوى سطح الرصف، حيث جيب أن ي        ارى باإل 
  .من هذه املواصفات العامة" اإلسفلت) "٢-٧(

  : كاشفات املرور للمشاة ٦-٣-٢-١٦

اغي علـى العمـود     بالرب  حمكماً تثبيتاً) وحدة زر املشاة اإلنضغاطي   (جيب أن يثبت الكاشف     
يستمد الكاشف طاقته من حمول عرب توصيالت كهربائيـة         و. هتزازيكون به أي إ    اخلاص به، حبيث ال   

جيـب أن يثبـت     و. تكون مرئية من واجهة الكاشـف      ممددة داخل العمود من اجلهة اخللفية حبيث ال       
  .الكاشف على ارتفاع مناسب الستخدام املشاة حسب خمططات املواصفات اخلاصة

  : قبول األعمال ٤-٢-١٦

  )Quality Control (: ضبط اجلودة-١

هو موضـح بالقسـم      جيب أن تتم إجراءات ضبط اجلودة للمواد واألعمال املنجزة حسب ما          
  .العامةات من هذه املواصف" ضبط اجلودة) "١-١-١٧ (البندبالسابع عشر 

ـ  تقع مسئولية ضبط جودة األعمال املنجزة واملواد املستخدمة على امل           هقاول، حيث جيـب علي
تقدمي خطة نظام ضبط اجلودة اليت سيتبعها خالل فترة العقد، وجيب أن يتحمل املقاول كافة التكاليف                

حيق للمقاول البدء يف أي أعمال مامل حيصل على موافقة خطية من             الو. املتعلقة بإجراءات ضبط اجلودة   
  . قبل املقاولاملهندس توضح قبول املهندس خلطة ضبط اجلودة املقدمة من

جيب تزويد املهندس بكشوفات املواد واملعدات واملخططات التنفيذية لألعمدة وأجهزة التحكم           
  .وخمططات التوصيالت الكهربائية والعدد واملهام للموافقة عليها خالل ستني يوماً من توقيع العقد
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 ٥٤٧               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

 املسـتندات   جيب أن تكـون   .  جيوز تقدمي خمططات أو كشوف تنفيذية جزئية هلذا الغرض         ال
أما كشوف املواد، فيجـب أن تضـم منـاذج          . املراد تقدميها مكتملة وواضحة ومن أربع نسخ أصلية       

البيانات الغري مقبولة جيب أن تعاد إلجراء التصـحيح         و. بياناتالمقطوعة من الكتالوجات أو نشرات      
جيب أن تتم مبوجب طلب     أية تغيريات يراد إدخاهلا على كشوف املواد واملعدات املعتمدة          إن  . املطلوب

خطي، ويف حال طلب هذه التغيريات من قبل املهندس جيب على املقاول تقدمي عينات للبنـد البـديل                  
  .ملعاينتها واملوافقة عليها من غري أن تتحمل الوزارة أي تكاليف مترتبة على ذلك

ستخدمة جيب أن تقدم للمهندس الضمانات وكفاالت اجلهات الصانعة للمعدات واألجهزة امل          
جيب أن تسلم للمهندس كافة النشرات والكتيبات اإلرشادية وكشوفات قطع الغيـار             يف العمل، كما  

 عن عشرة باملائة    لال تق  بنسبة   احتياطيةجيب تقدمي وحدات    ، و  يف العمل  ةللمعدات واألجهزة املستخدم  
 كل نـوع مـن      يقل عن وحدة واحدة من    أال  من الوحدات الكلية املستخدمة يف العمل على        %) ١٠(

حد خمططات ضمان   ، وفقاً أل  املصنعة ن املصدر لألجزاء  اشهادات ضم جيب تقدمي   و. املعدات واألجهزة 
أي أجـزاء  تستعمل  ، والاملنشأيعادهلا، واملستخدمة يف بلد  أو ما) ISO 9002 (اجلودة املطابق ملواصفة

  .خمالفة لذلك

ل من إنتاج جهة مصنعة واحدة مامل       جيب أن تكون كل املعدات واألجهزة املستخدمة يف العم        
يوضح متطلبات ضـبط اجلـودة      ) ٢-٢-١٦(اجلدول رقم   و. توافق الوزارة على خالف ذلك خطياً     

  .من هذه املواصفات العامة) ٢-١٦(هو موضح بالقسم  حسب ما

  )Quality Assurance (: تأكيـد اجلــودة-٢

الطريقة اليت تراها الوزارة مناسـبة      عملية التأكد من اجلودة هي مسئولية الوزارة وذلك حسب          
لذلك، حيث جيب أن تتأكد الوزارة من مطابقة كافة األعمال اليت أجنزها املقاول للمواصفات املوضحة               

جيب أن تتم إجراءات تأكيد اجلـودة للمـواد         و.  املعتمدة االختباراتيف هذه املواصفة العامة بواسطة      
من " تأكيد اجلودة ) "٢-١-١٧ (البنديف  م السابع عشر    القسيف  هو موضح    واألعمال املنجزة حسب ما   

  . العامةاتهذه املواصف

  : القياس ٥-٢-١٦

جيب قياس رؤوس إشارات املرور الضوئية ووحدات التحكم وأعمدة اإلشارات بالعدد كمـا             
تؤخذ أي قياسات لوصـالت التقويـة واملفصـالت والرباغـي            الو. جدول الكميات يف  موضح   هو

شابه ذلك، حيث تعترب     ال احلفر والردم واخلرسانة والتسليح والتنفيذات الفوالذية وما       والصواميل وأعم 
  ).٣-٢-١٦(هذه املواد حمملة على بند الدفع اخلاص باإلشارة يف جدول الكميات 
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 ٥٤٨               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  متطلبات ضبط اجلودة): ٢-٢- ١٦(دول رقم اجل

 البند اخلصائص االختبار  العينات املتطلبات

  ٦-٢-٢-١٦ الفقرة
  " التحكمأجهزة"

من هذه املواصفات 
 العامة

يتم أخذ عينات االختبار 
 حسب توصية اجلهة الصانعة

BS 9000, 
NEMA 
  وشهادة املصدر

كافة اخلصائص 
املنصوص عليها يف 
 املواصفات اخلاصة

األجهزة 
واملعدات 
 الكهربائية

  ١- ٢- ١٦جدول 
من هذه املواصفات 

 العامة

 االختباريتم أخذ عينات 
هة الصانعة حسب توصية اجل

 وحسب املواصفات اخلاصة
ASTM E308 اإلنفاذ النسيب 

توزيع الضوء 
 بالعدسات

  ٣-٢-٢-١٦ الفقرة
  "كيبل الشد العايل"

من هذه املواصفات 
 العامة

يتم أخذ عينات االختبار 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

AASHTO M30, 
Type II Class A 

كافة اخلصائص 
 عليها يف املنصوص

 املواصفات اخلاصة
 كيبل الشد

  ٣- ١٤الفصل 
  "اخلرسانة"

من هذه املواصفات 
 العامة

ثالثة اختبارات عند بداية إنتاج 
اخللطات، وعند كل تغيري يف 

مصادر املواد، أو خواص 
 .اخللطة

 املبينة االختبارطرق 
بالقسم الرابع عشر من 
هذه املواصفات العامة 
  واملواصفات اخلاصة

 اخلصائص كافة
املنصوص عليها يف 
 املواصفات اخلاصة

األعمال 
 اخلرسانية

  ٦-٢-١٤البند 
خصائص املنتجات "

من هذه " الفوالذية
 املواصفات العامة

يتم أخذ عينات االختبار 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

ASTM A27, 
Grade U60-30, 
ASTM A307, 
A325, A193, 
A194, A501, 
A595,Grade A 
  وشهادة املصدر

كافة اخلصائص 
املنصوص عليها يف 
 املواصفات اخلاصة

املنتجات 
 الفوالذية

  ٤-٢-٢-١٦ فقرةال
  "منتجات األملنيوم"

من هذه املواصفات 
 العامة

يتم أخذ عينات االختبار 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

ASTM B108, 
B209, B211, 

B221 

صائص كافة اخل
املنصوص عليها يف 
 املواصفات اخلاصة

منتجات 
 األملنيوم

  

  

  :  الدفع٦-٢-١٦

تدفع قيمة بنود العمل املقاسة بالطريقة املوضحة سابقاً حسب سعر الوحدة املقررة يف العقـد               
لكل نوع متضمنة تكلفة املواد واأليدي العاملة واملعدات واألدوات وكافة البنود الالزمة لتنفيذ العمـل               

  ).٣-٢-١٦(جيب أن يكون الدفع وفقاً للبنود الواردة يف جدول الكميات رقم و. لى الوجه الصحيحع
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 ٥٤٩               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  جدول الكميات): ٣-٢- ١٦(رقم دول اجل

 رقم البند نوع العمل  القياسوحدة
  ١-٣-٢-١٦  (....) وحدة حتكم بإشارة املرور الضوئية للسيارات نوع   عدد
  ٢-٣-٢-١٦  (....) ة للمشاة نوع وحدة حتكم بإشارة املرور الضوئي عدد
  ٣-٣-٢-١٦ (....) رأس إشارة مرور للسيارات نوع  عدد
  ٤-٣-٢-١٦ (....) رأس إشارات مرور للمشاة نوع  عدد
  ٥-٣-٢-١٦ (....) عمود إشارات ضوئية نوع  عدد
 ٦-٣-٢-١٦ عمود إشارات معلقة عدد

 ٧-٣-٢-١٦ كيبل حامل إشارات علوية متر طويل
 ٨-٣-٢-١٦  كاشفات للسياراتوحدة عدد
  ٩-٣-٢-١٦ ) نضغاطيزر إ(وحدة كاشفات للمشاة  عدد

  

  )Traffic Signs( :املرور  لوحات وشاخصات ٣-١٦

  : وصف العمل ١-٣-١٦

 والشواخص والعالمـات  Road Signs)(يتألف هذا العمل من تنفيذ وتركيب لوحات الطرق 
يف ذلك متطلبـات املـواد       ة وهذه املواصفات العامة، مبا    الكيلومترية طبقاً ملتطلبات املواصفات اخلاص    

واألعمال اخلاصة مبكونات اللوحات والشاخصات والدعامات والقواعد للوحات وشاخصات املـرور           
يشتمل هذا العمل أيضاً على تنفيذ وتركيب وتغيري مواقع كافة أعمال           و. الطرق احلضرية يف  املستخدمة  

  .وأثناء التنفيذ وقبل فتح الطريق للمروراإلشارات املؤقتة الالزمة قبل، 

جيب أن تكون كافة واجهات وأشكال اللوحات وشاخصات املرور مطابقة ملواصفات الدليل            
  .الصادر عن وزارة النقل باململكة العربية السعودية) MUTCD(املوحد لوسائل التحكم املروري 

  : املـواد ٢-٣-١٦

  :ل جيب أن تستويف املتطلبات التاليةكل املواد املستخدمة يف إمتام هذا العم

  :  اخلرسانة١-٢-٣-١٦

جيب أن تكون اخلرسانة املستعملة يف تنفيذ قواعد أعمدة اللوحـات مطابقـة للمواصـفات               
  . العامةاتمن هذه املواصف" أعمال اخلرسانة) "٣-١٤(رقم  فصلالاملذكورة بالقسم الرابع عشر، 
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 ٥٥٠               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : منتجات احلديد ٢-٢-٣-١٦

  :ليح حديد التس- ١

 الفقرة رقـم  جيب أن يكون حديد التسليح مطابقاً للمواصفات املذكورة بالقسم الرابع عشر،            
  .من هذه املواصفة العامة" حديد التسليح) "٦-٢-١٤(

  : ألواح الفوالذ- ٢

  ).٢(ين ميليمتريقل عن   بسمك الASTM 525جيب أن تكون األلواح مطابقة للمواصفة 

  : األعمدة الفوالذية- ٣

جيب .  ASTM A120 Schedule 40 احلديد الصلب جيب أن تكون مطابقة للمواصفةأعمدة 
  .لالنزالقأن تكون كافة األعمدة ذات قواعد قابلة 

  :يصدأ  الرباغي والصواميل واجللب املصنوعة من الفوالذ الذي ال-٤

 وأن تكون مصنوعة من نيكـل  ASTM A276جيب أن تكون مطابقة للمواصفات األمريكية 
  . باسكالميجا) ٢٠٠(تقل عن مائيت  م بقوة حتمل ضغط الالكرو

  : منتجات األملنيوم ٣-٢-٣-١٦

  : ألواح وصفائح األملنيوم-١

حسب مقتضيات احلال  ASTM B209 or B211جيب أن تكون مطابقة للمواصفة األمريكية 
لفـني ومخسـمائة   تقل قابلية الشد لكافة سبائك األملنيوم عن أ أالجيب T6 6061 وباستخدام السبيكة 

  . باسكالميجا) ٢٠٠(مائيت تقل مقاومة اخلضوع عن   لكل سنتيمتر مربع، وأالكيلوغرام) ٢٥٠٠(

  : لوحات األملنيوم املشكلة بالسكب-٢

 طبقاً للمواصـفة  T6 6063تصنع لوحات األملنيوم املشكلة بالسكب من سبيكة األملنيوم رقم 
 كحد أدىن للوحات ذات األبعاد حـىت  ميليمتر) ٢ (اثنني بسماكة مقدارها ASTM B211األمريكية 

  . كحد أدىنميليمتر) ٣(أما اللوحات األكرب، فيجب أن تكون مساكتها ثالثة . ميليمتر ٧٦٢×٧٦٢

 : أعمدة األملنيوم-٣

ال ، وبسـماكة  ASTM B221جيب أن تكون أعمدة األملنيوم مطابقة للمواصفات األمريكية 
  .اتميليمتر) ٣(تقل عن ثالثة 
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 ٥٥١               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  ): (Galvanizing اجللفنة ٤-٢-٣-١٦

 ASTMجيب أن جتلفن كافة األجزاء املصنوعة من احلديد الصلب طبقاً للمواصفة األمريكيـة 

A123 . ة جيب أن جتلفن طبقاً للمواصفة األمريكيةالرباغي، والصواميل والقطع املشاASTM A153.  

  : الدهان اإلنشائي ٥-٢-٣-١٦

ديد الصلب، باستثناء الفنة، بالدهان اخلاص بذلك، والـذي         جيب أن تدهن كافة سطوح احل     
جيب أن يكون لون الـدهان  و. AASHTO M 300 Type IIجيب أن يكون مطابقاً ملواصفات اآلشتو 

جيب أن يكون الدهان من نوع مناسـب للطقـس احلـار،    و. هو حمدد باملواصفات اخلاصة    حسب ما 
  .وللعوامل املناخية املتقلبة

ب على كل وعاء مواصفات الدهان ولونه وطريقة خلطه واستعماله وختزينه واسم جيب أن يكت
  :وجيب أن حيقق الدهان املتطلبات التالية.  اجلهة املصنعة وتاريخ اإلنتاج

) ٤٨ (يتجمد إذا تعرض للهواء املباشر يف الوعاء املفتوح لفترة أقل من مثـان وأربعـني                ال -١
  .ساعة

  .ة متجانس التوزيع والكثاف-٢
  . يسهل دهنه بالفرشاة العادية-٣
  .يرتلق أو يتجمع عند دهنه على األسطح الناعمة الرأسيةال  -٤
  .وية السمكا جيف على شكل طبقة رقيقة متس-٥
  .يتقشر أو ينفصل عن السطح املدهون عليهال  -٦

  : الصفائح العاكسة ٦-٢-٣-١٦

 ذات سـطح خـارجي نـاعم،        جيب أن تتكون الصفائح العاكسة من ألواح بيضاء أو ملونة         
 وذلك حسـب املواصـفات       أنواع تسعة لكافة أجزاء سطحها وتصنف إىل       العاكسيةوتتصف خباصية   

  :، هيASTM D 4956-01aاألمريكية 

 صفائح عاكسة متوسطة الشدة، تتألف عادة من صفائح تتضمن عدسات من كريـات              :النوع األول 
ومعامل نصوع  ) ١-٣-١٦( للجدول رقم    زجاجية، وتكون الصفائح ذات معامل عاكسية مطابق      

  .هذا النوع أقل عاكسية معروفة بالنسبة للوحات الطرق و،)١٠-٣-١٦(مطابق للجدول 

حيث معامل النصوع هو النسبة بني كمية الضوء املنعكسة من األلواح العاكسـة إىل كميـة الضـوء                  
  .الساقطة عليها
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 ٥٥٢               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

تألف عادة من صفائح تتضمن عدسـات مـن          عالية الشدة، ت   - صفائح عاكسة متوسطة   :النوع الثاين 
ومعامل ) ٢-٣-١٦(كريات زجاجية، وتكون الصفائح ذات معامل عاكسية مطابق للجدول رقم           

  .األنواع قليلة اإلنعكاس ، وهو من)١٠-٣-١٦(نصوع مطابق للجدول 

ة  صفائح عاكسة عالية الشدة، تتألف عادة من صفائح تتضمن مواد ذات عناصر عاكس             :النوع الثالث 
-١٦(مصنوعة من كريات زجاجية مغلفة، وتكون الصفائح ذات معامل عاكسية مطابق للجدول             

  ).١٠-٣-١٦(ومعامل نصوع مطابق للجدول ) ٣-٣

 صفائح عاكسة عالية الشدة، تتألف عادة من صفائح تتضمن مواد ذات عناصر عاكسـة      :النوع الرابع 
ات معامل عاكسية مطابق للجـدول رقـم        منشورية جمهرية غري مطلية باملعدن، وتكون الصفائح ذ       

  ).١٢-٣-١٦(ومعامل نصوع مطابق للجدول رقم ) ٤-٣-١٦(

 صفائح عاكسة مفرطة الشدة، تتألف عادة من صفائح تتضمن مـواد ذات عناصـر               :النوع اخلامس 
عاكسة منشورية جمهرية مطلية باملعدن، وتكون الصفائح ذات معامل عاكسية مطابق للجدول رقم             

 وال يستخدم يف تصنيع اللوحات      )١١-٣-١٦(معامل نصوع مطابق للجدول رقم      و) ٥-٣-١٦(
  .اإلرشادية أو التحذيرية

، تتألف عادة من صفائح تتضمن مـواد         غري الصقة   صفائح عاكسة مرنة عالية الشدة     :النوع السادس 
ذات عناصر عاكسة منشورية جمهرية من الفينيل، وتكون الصفائح ذات معامل عاكسـية مطـابق               

، وتسـتخدم يف    )١٠-٣-١٦( ومعامل نصوع مطابق للجدول رقـم        )٦-٣-١٦(لجدول رقم   ل
ال تستخدم يف تصنيع اللوحات الدائمة       و املؤقتة مثل اللوحات اليت يعاد لفٌّها      و اللوحات غري الالصقة  
  .أو الالصقة على األملنيوم

اليت حتدد عنـد زاويـة       صفائح عاكسة مفرطة الشدة خصوصاً على املسافات الطويلة          :النوع السابع 
ن من صفائح تتضمن مواد ذات عناصر موشـورية         وتتك و ،) درجة ٠,٢( و ) درجة ٠,١(مالحظة  

معامل نصوع اري  و )٧-٣-١٦(ومعامل إنعكاس مطابق للجدول رقم      . جمهرية غري مطلية باملعدن   
  ).١٢-٣-١٦(مطابق للجدول رقم 

 املسافات الطويلة وهو مماثل للنوع السـابع         صفائح عاكسة مفرطة الشدة خصوصاً على      :النوع الثامن 
معامل اإلنعكاس مطابق للجـدول     و). األلوان عنه  و عند بعد الزوايا  ( مع معامل إنعكاس أقل قليالً      

  ).١٢-٣-١٦( للجدول  مطابقومعامل نصوع اري) ٨-٣-١٦(رقم 

يتميز بأنه أفضـل     صفائح عاكسة فوق عالية الشدة خصوصاً على املسافات القصرية و          :النوع التاسع 
تفـاع  روإنعكاس داخل املدن بغض النظر عن عمر السائق، أو نـوع            اإلاألنواع التسعة من حيث     
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 ٥٥٣               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

 ٠,٥(ايا مالحظه تتجـاوز     و وهو النوع الوحيد الذي له عاكسية عالية على ز         ،املركبة اليت يقودها  
 السـيارات   درجة واحدة، وهذا ميثل   ) ١,٠(زاوية  نعكاس معرف على    حيث أن معامل اإل   ) درجة

 والثقيل، كما   ، الباصات، الشاحنات، وغريها من مركبات النقل املتوسط       مثل الدفع الرباعي  العالية  
، معامل اإلنعكاس   ملنحنيات حيث زوايا الدخول كبرية    اإلنعكاس على ا   و أن النوع التاسع مميز األداء    

  ).١٢-٣-١٦(ومعامل نصوع اري مطابق للجدول ) ٩-٣-١٦(مطابق للجدول رقم 

  :مواد التبطني للصفائح العاكسة  ٧-٢-٣-١٦

  : التاليةفائح العاكسة إىل األصناف اخلمسةتصنف مواد التبطني املطلوبة للص

حتتاج إىل حرارة أو مادة مذيبة أو أي مادة أخـرى           ال  مادة تبطني الصقة حساسة للضغط      : ١الصنف  
  .للصقها على السطوح امللساء النظيفة

ـ   و ،الصقة تنشط باستخدام احلرارة والضغط    مادة تبطني   : ٢الصنف    حلـدوث   ةتكون احلرارة الالزم
 درجة  ٣٨ وعلى درجة تقل عن      درجة مئوية ) ٦٦(ستة وستني    عل األقل    التصاق دائم ومتني  

  .تكون قابلة إلعادة اللصق
حتتاج إىل حرارة أو مادة مذيبة أو أي مادة أخـرى           ال  مادة تبطني الصقة حساسة للضغط      : ٣الصنف  

 بأا قابلة إلعادة التركيـب      )١(صقها على السطوح امللساء النظيفة، وتتميز عن الصنف         لل
  .درجة مئوية) ٣٨(عند درجة حرارة تصل إىل مثانية وثالثني 

صقة حساسة للضغط ولدرجات احلرارة املنخفضة حيث تسمح باللصـق يف           المادة تبطني   : ٤الصنف  
دون احلاجة ألي   ) ٧-(وية حتت الصفر    درجات حرارة منخفضة تصل إىل سبع درجات مئ       
  .مذيب لاللتصاق على سطوح ملساء ونظيفة وجافة

مادة تبطني غري الصقة، وتستخدم عادة يف املنتجات ذاتية الدعم مثل أطواق أقماع املـرور               : ٥الصنف  
  .واإلشارات التحذيرية املؤقتة

 )Honeycomb Section (:"خلية النحل" مقطع  ٨-٢-٣-١٦

ن الصفائح األمامية لكل إشارة مصنوعة من قطعة واحدة عبارة عن سبيكة أملنيوم             جيب أن تكو  
، ويتم تصنيعها طبقاً للمواصفات املـذكورة يف        يليمترامل) ١,٦(تقل مساكتها عن واحد وستة أعشار        ال

 أما السطح فيعاجل بطبقة حتويـل       ،من هذه املواصفات العامة   " منتجات األملنيوم ) "٣-٢-٣-١٦ (فقرة
جيب أن يكون قلب و.  ASTM B449 Class2ومية غري متبلورة تصنع طبقاً للمـواصفة األمريكيةكر

أمـا  . املقطع من مادة سيليلوزية على شكل خلية النحل مشربة بالفينول، ومقاومة لتكوين الفطريـات             
ال  الصفيحة اخللفية لكل لوحة جيب أن تكون مصنوعة من قطعة واحدة من سبيكة أملنيوم ذات مساكـة           
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٥٤               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

حبيث يتم تصنيعها وفقاً للمواصفات املذكورة يف بنـد سـبائك األملنيـوم             ) ١( واحد   ميليمترتقل عن   
  .من هذه املواصفات العامة" منتجات األملنيوم) "٣-٢-٣-١٦ (فقرةاملذكور يف 

جيب أن تكون املادة الالصقة نيوبرينية بالستيكية حرارية وتتمتع بقوة التصاق مرن مقاوم للماء              
تومـاتيكي أو الـدهان     بة مناسباً لالستعمال بالبخ األو    زيت، ويكون حمتوى املادة من العناصر الصل      وال

  .رام لكل متر مربعغ) ٥٠(يقل عن مخسني ال سطوانة دهان حبيث تعطي وزن جاف أباستعمال 

 كل سطح تكون قابلة للجفاف عند       ى جيب وضع طبقة رقيقة متجانسة من املادة الالصقة عل        
درجة مئوية وباستخدام ضغط كاف يضـمن حـدوث         ) ٨٢( ومثانني   نيتقل عن اثن  ال  رة  درجة حرا 

  .التصاق وثيق بني السطوح

 لكل سنتيمتر مربع    كيلوغرامتقل مقاومة الشد لصفائح خلية النحل عن واحد ونصف          أال  جيب  
  .ASTM Cycle C481, ASTM C297عند اختبارها طبقاً للمواصـفة ) ٢سم/كغم ١,٥(

  : متطلبات األداء ٩-٢-٣-١٦

توضح احلدود ملتطلبات األداء ألنـواع      ) ٩-٣-١٦(إىل رقم   ) ١-٣-١٦(اجلداول من رقم    
  .ASTM E810, E97الصفائح العاكسة وفقاً للمواصفات األمريكية 

  

  لواكس متوسطة الشدة من النوع األوللع) ٢م/لوكس/مشعة (العاكسيةاحلد األدىن ملعامل ): ١-٣- ١٦(جدول رقم 

أزرق خضرأ برتقايل بين أصفر أبيض أمحر  زاوية املالحظة زاوية الدخول
٠,٢ ٤,٠- ٧٠ ١٤ ٢٥ ٢ ٥٠ ٩ ٤ 
٠,٢ ٣٠+ ٣٠ ٦ ٧ ١ ٢٢ ٣,٥ ١,٧ 
٠,٥ ٤,٠- ٣٠ ٧,٥ ١٣,٥ ١ ٢٥ ٤,٥ ٢ 
٠,٥ ٣٠+ ١٥ ٣ ٤ ٥ ١٣ ٢,٢ ٠,٨ 

  . زاوية املالحظة هي الزاوية بني خط النظر وحمور شعاع الضوء الساقط-:    حيث
  .اوية الدخول هي الزاوية بني حمور شعاع الضوء الساقط واجتاه حمور العاكس ز-

  النوع الثاين- للصفائح متوسطة وعالية الشدة) ٢م/لوكس/مشعة (العاكسيةاحلد األدىن ملعامل ): ٢-٣- ١٦(جدول رقم 

أخضر أزرق أصفر برتقايل بين زاوية الدخول أبيض أمحر  زاوية املالحظة
١٠٠ ٣٠ ١٠ ٠,٢ ٤,٠- ١٤٠ ٣٠ ٦٠ ٥ 
٠,٢ ٣٠+ ٦٠ ١٢ ٢٢ ٢ ٣٦ ١٠ ٤ 
٠,٥ ٤,٠- ٥٠ ١٠ ٢٠ ٢ ٣٣ ٩ ٣ 
٠,٥ ٣٠+ ٢٨ ٦ ١٢ ١ ٢٠ ٦ ٢ 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٥٥               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

   النوع الثالث- للصفائح عالية الشدة ) ٢م/لوكس/مشعة(العاكسية احلد األدىن ملعامل ): ٣-٣- ١٦(جدول رقم 

برتقايل أصفر أخضر أزرق  بين  ظةزاوية املالح زاوية الدخول أبيض أمحر
٠,٢ ٤,٠- ٢٥٠ ٤٥ ١٠٠ ١٧٠ ٤٥ ٢٠  ١٢ 
٠,٢ ٣٠+ ١٥٠ ٢٥ ٦٠ ١٠٠ ٢٥ ١١  ٨,٥ 
٠,٥ ٤,٠- ٩٥ ١٥ ٣٠ ٦٢ ١٥ ٧,٥  ٥,٠ 
٠,٥ ٣٠+ ٦٥ ١٠ ٢٥ ٤٥ ١٠ ٥  ٣,٥ 

  

   النوع الرابع- للصفائح عالية الشدة ) ٢م/لوكس/مشعة(العاكسية احلد األدىن ملعامل ) : ٤-٣- ١٦(جدول رقم 

ايلبرتق بين أصفر أخضر أزرق  زاوية املالحظة زاوية الدخول أبيض أمحر
٠,٢ ٤,٠- ٢٥٠ ٣٥ ١٠٠ ٧ ١٧٠ ٣٥ ٢٠ 
٠,٢ ٣٠+ ٨٠ ٩ ٣٤ ٢ ٥٤ ٩ ٥ 
٠,٥ ٤,٠- ١٣٥ ١٧ ٦٤ ٤ ١٠٠ ١٧ ١٠ 
٠,٥ ٣٠+ ٥٥ ٦,٥ ٢٢ ١,٤ ٣٧ ٦,٥ ٣,٥ 

  

  وع اخلامس الن- للصفائح مفرطة الشدة ) ٢م/لوكس/مشعة(العاكسية احلد األدىن ملعامل ): ٥-٣- ١٦(جدول رقم 

 زاوية املالحظة زاوية الدخول أبيض أمحر برتقايل أصفر أخضر أزرق
٠,٢ ٤,٠- ٧٠٠ ١٢٠ ٢٨٠ ٤٧٠ ١٢٠ ٥٦ 
٠,٢ ٣٠+ ٤٠٠ ٧٢ ١٦٠ ٢٧٠ ٧٢ ٣٢ 
٠,٥ ٤,٠- ١٦٠ ٢٨ ٦٤ ١١٠ ٢٨ ١٣ 
٠,٥ ٣٠+ ٧٥ ١٣ ٣٠ ٥١ ١٣ ٦ 

  

   النوع السادس- صفائح عالية الشدة لل) ٢م/لوكس/مشعة(العاكسية احلد األدىن ملعامل ): ٦-٣- ١٦(جدول رقم 

 زاوية املالحظة زاوية الدخول أبيض أمحر برتقايل أصفر أخضر أزرق
٠,٢ ٤,٠- ٢٥٠ ٣٥ ٧٠ ١٧٠ ٣٠ ٢٠ 
٠,٢ ٣٠+ ٩٥ ١٣ ٢٦ ٦٤ ١١ ٧,٦ 
٠,٥ ٤,٠- ٢٠٠ ٢٨ ٥٦ ١٣٦ ٢٤ ١٨ 
٠,٥ ٣٠+ ٦٠ ٨,٤ ١٧ ٤٠ ٧,٢ ٤,٨ 
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٥٦               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

   النوع السابع- للصفائح مفرطة الشدة ) ٢م/لوكس/مشعة(كسية احلد األدىن ملعامل العا) : ٧-٣- ١٦(جدول رقم 

برتقايل أصفر أخضر أزرق  زاوية املالحظة زاوية الدخول أبيض أمحر
٠,٢ ٤,٠- ٧٥٠ ١٥٠ ٢٨٠ ٥٦٠ ٧٥ ٣٤ 
٠,٢ ٣٠+ ٤٣٠ ٨٨ ١٨٠ ٣٢٠ ٤٣ ٢٠ 
٠,٥ ٤,٠- ٢٤٠ ٤٨ ٩٠ ١٨٠ ٢٤ ١١ 
٠,٥ ٣٠+ ١٣٥ ٢٧ ٥٠ ١٠٠ ١٤ ٦ 
١,٠  ٤,٠ -  ١٠  ٢  ٤  ٨  ١  ١  
١,٠  ٣٠+   ١٠  ١  ١  ٤  ٢  ١  

  

   النوع الثامن- للصفائح مفرطة الشدة ) ٢م/لوكس/مشعة(احلد األدىن ملعامل العاكسية ): ٨-٣- ١٦(جدول رقم 

 زاوية املالحظة زاوية الدخول أبيض أمحر برتقايل أصفر أخضر أزرق
٠,٢ ٤,٠- ٧٠٠ ١٠٥ ٢٦٥ ٥٢٥ ٧٠ ٤٢ 
٠,٢ ٣٠+ ٣٢٥ ٤٩ ١٢٠ ٢٤٥ ٣٣ ٢٠ 
٠,٥ ٤,٠- ٢٥٠ ٣٨ ٩٤ ١٩٠ ٢٥ ١٥ 
٠,٥ ٣٠+ ١١٥ ١٧ ٤٣ ٨٨ ١٢ ٧ 
١,٠  ٤,٠ -  ٣٠  ٤  ٨  ٢٤  ١  ١  
١,٠  ٣٠+   ١٠  ٢  ٤  ٦  ١  ١  

  

   النوع التاسع- عالية الشدة فوق للصفائح ) ٢م/لوكس/مشعة(احلد األدىن ملعامل العاكسية ): ٩-٣- ١٦(جدول رقم 

 الحظةزاوية امل زاوية الدخول أبيض أمحر برتقايل أصفر أخضر أزرق
٠,٢ ٤,٠- ٣٨٠ ٧٦ ١٤٥ ٢٨٥ ٣٨ ١٧ 
٠,٢ ٣٠+ ٢١٥ ٤٣ ٨٢ ١٦٢ ٢٢ ١٠ 
٠,٥ ٤,٠- ٢٤٠ ٤٨ ٩٠ ١٨٠ ٢٤ ١١ 
٠,٥ ٣٠+ ١٣٥ ٢٧ ٥٠ ١٠٠ ١٤ ٦ 
١,٠  ٤,٠-  ٨٠  ١٦  ٣٠  ٦٠  ٨  ٣,٦  
١,٠  ٣٠+  ٤٥  ٩  ١٧  ٣٤  ٤,٥  ٢,٠  

  



   أعمال اإلشارات والعالمات والشاخصات ودهان الطرق والسياجات وحواجز األمان-القسم السادس عشر         شاء الطرق احلضرية املواصفات العامة إلن
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٥٧               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

لثالث معامل النصوع للصفائح العاكسة من النوع األول والثاين وا): ١٠-٣- ١٦(جدول رقم 
  )أثناء النهار(والسادس 

 اللون %احلد األدىن  %احلد األعلى 
 أبيض ٢٧ -
 أصفر ١٥ ٤٥
 برتقايل ١٤ ٣٠
 أخضر ٣ ٩
 أمحر ٢,٥ ١٢
 أزرق ١ ١٠
 بين ٤ ٩

  

  )أثناء النهار( من النوع اخلامس معامل النصوع للصفائح العاكسة): ١١-٣- ١٦(جدول رقم 

 لونال %احلد األدىن  %احلد األعلى 
 أبيض ١٥ -
 أصفر ١٢ ٣٠
 برتقايل ٧ ٢٥
 أخضر ٢,٥ ١١
 أمحر ٢,٥ ١١
 أزرق ١ ١٠
  بين  ١  ٩

  

معامل النصوع للصفائح العاكسة من النوع الرابع والسابع والثامن والتاسع ): ١٢-٣- ١٦(جدول رقم 
  )أثناء النهار(

 اللون %احلد األدىن  %احلد األعلى 
 أبيض ٤٠ -
 أصفر ٢٤ ٤٥
 برتقايل ١٢ ٣٠
 أخضر ٣ ١٢
 أمحر ٣ ١٥
 أزرق ١ ١٠
  بين  ١  ٦
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 ٥٥٨               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  :جيب أن حتقق املواد متطلبات األداء التالية كما

  : عوامل التعرية اجلوية- أ

تظهر عليها أي تشققات أو نقور      ال  جيب أن تكون الصفائح العاكسة مقاومة للعوامل اجلوية و        
           طبقـاً للمواصـفة األمريكيـة      ليمتـر مي) ٠,٨( تزيد عـن مثانيـة أعشـار         تقلصاتأو جتعدات أو    
ASTM G123 ١٣-٣-١٦(، وكما هو موضح باجلدول رقم.(  

  

  يوضح املتطلبات النوعية لعوامل التعرية اجلوية): ١٣-٣- ١٦(دول رقم اجل

 النوع عدد الساعات RA التقلصاحلد األدىن ملعامل 

 األول ١٠٠٠  %٥٠
 الثاين ٢٢٠٠  %٦٥
 الثالث ٢٢٠٠  %٨٠
 اخلامس ٢٢٠٠  %٨٠

  
  : اللمعان الرباق-ب

قل ألادرجة من اللمعان الرباق على  ) ٨٥(جيب أن حتتوي الصفائح العاكسة على مخسة ومثانني         
  .ASTM D523طبقاً للمواصفة األمريكية 

  : معاجلة اللون-ج

طبقاً جيب أن تكون الصفائح العاكسة قابلة للقطع ومعاجلة األلوان حبرب متوافق شفاف أو معتم               
درجة مئويـة،   ) ٤٠(وأربعني  ) ١٥ (ةلتوصية اجلهة الصانعة عند درجة حرارة تتراوح بني مخس عشر         

   %).٨٠(ومثانني باملائة  %) ٢٠(ورطوبة نسبية تتراوح بني عشرين باملائة 

  :التقلص -د

ختبار الصفائح العاكسـة مبسـاحة ثالثـة        ا احلد املسموح به وذلك ب     التقلصيتعدى   جيب أال 
درجة مئويـة ورطوبـة نسـبية       ) ٢٢(ثنني وعشرين   سنتيمتر مربع عند درجة حرارة ا     ) ٢٣(ن  وعشري

 يف  ميليمتر) ٠,٨(تزيد عن مثانية أعشار      ات، حيث جيب أال   التقلصويتم قياس    %) ٥٠(مخسون باملائة   
  .ساعة) ٢٤( بعد فترة أربع وعشرون االجتاهاتكل 
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 ٥٥٩               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : التنفيــذ ٣-٣-١٦

  : عـام ١-٣-٣-١٦

صـفات اخلاصـة   ا املقاول توريد وتركيب مجيع األعمال املوضحة باملخططات واملو     جيب على 
 باإلضافة للقواعد اخلرسانية واألعمدة واملثبتات والرباغي وكل املستلزمات املستخدمة يف األعمال، كما           

  .يشمل ذلك أعمال الدهان الواقية حسب ما يتطلب األمر

  Signs) ( : اللوحات ٢-٣-٣-١٦

  )Design (: التصميم-١

جيب أن تكون كافة اللوحات من النوع واللون والتصميم املبني يف املخططـات وأن تكـون                
جيب أن تكون كافة األشكال والرموز وأبعاد األحرف مطابقـة          و. مطابقة للمواصفات احملددة يف العقد    

  . دليل وسائل التحكم املروري املوحد الصادر عن وزارة النقل.M.U.T.C.Dملواصفات 

   )(Shop Drawings : املخططات التنفيذية-٢

 فيها كافة األبعـاد   موضحاًالعتمادهادم خمططات لكل واجهات اإلشارات على املقاول أن يق 
  .واملواصفات واملعلومات الضرورية

  : ختزين وشحن اإلشارات ٣-٣-٣-١٦

ا جيب أن ختزن اللوحات املستخدمة يف مكان مرتفع عن األرض ومغطـاة بطريقـة يعتمـده               
تسقط  املهندس وتكون كل إشارة حماطة بقماش مسيك أو ورق مقوى وتكون مثبته مع بعضها حبيث ال               

  .أثناء نقلها

  : مكان وضع إشارات الطرق احلضرية ٤-٣-٣-١٦

هو حمدد مبخططات املواصفات اخلاصة على  جيب أن تركب لوحات الطرق احلضرية حسب ما  
حسـب  )  م ٢(ومتـرين   )  م ١,٥(صف بني متر ونصـف      أن يتراوح بعد عمود اإلشارة من حافة الر       

يكون املقاول مسئوالً عن ضبط االرتفاعات والتعديالت واملستويات لكافة         و. السرعة القصوى بالطريق  
  .حمدد باملخططات املوجودة باملواصفات اخلاصة هو اإلشارات اليت يقوم بتركيبها ومطابقتها كما

جيـب أن   و. تكون األعمدة مسـتقيمة    و ية متاماً جيب تركيب كافة اللوحات حبيث تكون رأس      
ذات قواعد قابلة لالنفصال    ) IPE(تكون األعمدة املصنوعة من أنابيب احلديد اخلاصة بإشارات الطرق          

  .نزالقياإل
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 ٥٦٠               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : قواعد وأعمدة اللوحات ٥-٣-٣-١٦

   جتهيز القاعدة-١

القسم اخلـامس،   هو موضح ب   جيب أن يقوم املقاول بأعمال احلفر لقواعد األعمدة حسب ما         
من هذه املواصفات العامة، حيث يتم حفر قواعـد األعمـدة إىل            " أعمال احلفر ) "٣-٥ (الفصل رقم 

جيب أن يقوم املقاول بفحص شامل للتربة والتأكد من صالحيتها و. األعماق املطلوبة حسب املخططات   
د وحسب أعمـال دك التربـة       أو معاجلتها إذا لزم األمر حبيث حتقق احلد األدىن املقبول لتحمل القواع           

  .من هذه املواصفات العامة" طبقة القاعدة) "٥-٥ (فصلاحملددة بالقسم اخلامس، 

مـن الكثافـة    %) ٩٥(تقل كثافتها عن مخسة وتسعني باملائـة         جيب دك الردميات حبيث ال    
من هذه  " أعمال الردم ) "٤-٥ (فصلالقصوى احملسوبة بواسطة إختبار الكثافة املوضح بالقسم اخلامس،         

  .يسمح بزيادة ارتفاع السطح العلوي للقاعدة عن مستوى سطح األرض الو. ات العامةاملواصف

  : أعمال اخلرسانة-٢

  : صب اخلرسانة-

جيب صب اخلرسانة بعد تثبيت حديد التسليح باألبعاد املطلوبة داخل قوالب الصب املسـتوية              
) ٧٥(للخليط اخلرساين عن مخسة وسبعــني       ) (Slumpتزيد قيمة اهلبوط     جيب أال .  واملثبتة بإحكام 

يقل احلد األدىن لألمسنت عن ثالمثائة أال  كما جيب، AASHTO T-119 االختباراً حسب طريقة ميليمتر
 للمتر املكعب، وجيب أن يتوافق حديد التسليح املستخدم يف أي نوع مـن              كيلوغرام) ٣٥٠(ومخسني  

  .AASHTO M 254ة أنواع القواعد اخلرسانية مع متطلبات املواصف

 )Job Mix. Formula(ية متطلبات املواد وتصميم خلطة العمل األمسنتجيب أن حتقق اخلرسانة 
  .من هذه املواصفات العامة" أعمال اخلرسانة) "٣-١٤ (فصلالواردة يف القسم الرابع عشر، 

  . ASTM C 94 عند استخدام اخلرسانة اجلاهزة جيب أن تتوافق مع املواصفة

إكمال تنفيذ كل األعمال الضرورية اليت تستند        املباشرة يف صب القاعدة اخلرسانية،    جيب قبل   
عليها أو تصب فوقها، وجيب أن تكون أسطح القواعد مستوية ومتجانسة املظهر ومطابقة لألبعاد األفقية 

  .والرأسية املبينة باملخططات، وجيب أن تكون خالية من الكتل

  : إنضاج اخلرسانة-

بعد فترة إنضاج مثانيـة   باسكال ميجا) ٢١(إحدى وعشرين    مقاومة الضغط عن     تقلأال  جيب  
جيـب إتبـاع طريقـة الترطيـب     و، AASHTO T-22 االختبارحسب طريقة  يوماً) ٢٨(وعشرين 
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 ٥٦١               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

من هذه املواصـفات    " أعمال اخلرسانة ) "٣-١٤ (فصلهو مبني يف الفصل الرابع عشر،        املناسبة،كما
  .العامة مامل يذكر خالف ذلك

  : القواعد اخلرسانية مسبقة الصب-

ميكن أن تكون القواعد اخلرسانية مسبقة الصب، حيث يتم تصنيع القواعد بصبها يف قوالب من               
احلديد نظيفة مستوية السطح حبيث تعطي سطحا منتظماً خالياً من الفراغات والتجاويف الـيت تزيـد                

إحدى وعشـرين   مة أي وحدة مصبوبة عن      تقل مقاو أال   مربع، وجيب    سنتيمتر) ٢(مساحتها عن اثنني    
تزيـد   ، وأالAASHTO T-22 حسب إختبار يوماً) ٢٨( بعد فترة مثانية وعشرين  باسكالميجا) ٢١(

  .باملائة%) ٤,٥(تقل عن أربعة ونصف  وال %) ٧,٥(نسبة اهلواء احملبوس عن سبعة ونصف يف املائة 

  : طبقات مينا البورسالن ٦-٣-٣-١٦

 كل طبقة من طبقات مينا البورسالن اليت تغطي واجهات اإلشارات عـن             تقل مساكة أال  جيب  
 وتوضع طبقة املينا مبعدات بخ آلية، وجيب أن تكون على الطبقـة             يليمترمن امل ) ٠,٠٤(أربعة من املائة    
درجة عنـد قياسـها     ) ٥٠(وية مخسني   اوحدة قراءة المعة من ز    ) ٧٠(إىل سبعني   ) ٥٠(مابني مخسني   

  .ASTM C 346 األمريكية طبقاً للمواصفات

  : احلروف واألرقام واألسهم والرموز ٧-٣-٣-١٦

جيب أن تكون احلروف واألرقام واألسهم والرموز بألوان وأحجام مطابقة للمخططات، وجيب            
اإلنكليزية يف األسفل مامل حيدد خالف       و أن تكون الكتابة باللغتني العربية واإلجنليزية، العربية يف األعلى        

مراعاة توزيع الثقوب للرباغي والرباشيم ومسامري التثبيت الظاهرة على وجه اللوحة حسب            جيب  . ذلك
جيـب أن تكـون الرمـوز        تؤثر على شكل الكتابة أو الرمز، كما       توزيع احلروف وأشكاهلا حبيث ال    

  . دليل وسائل التحكم املروري.M.U.T.C.Dواألشكال مطابقة ملتطلبات املواصفة 

  : أجزاء اإلشارة املصنوعة من األملنيوم ٨-٣-٣-١٦

ب أن حياط كل    جيو. جيب أن تكون األجزاء مطابقة للمواصفات واملخططات حسب املطلوب        
 للمسامري يف كل من طرفيه العلوي والسفلي حيث تثبت املسامري لوحـة             احتجازجزء بإطار به مسار     

جيـب أن تكـون      كمـا .  النوع املخدد  اإلشارة على العمود احلامل، أما اجلوانب الرأسية فتكون من        
جيب عمل شق إضايف يف كل مـن اجلـزأين العلـوي            و. األطراف األفقية والرأسية مشكلة بالسكب    

فيما بعد، أما اإلطار احمليط فيجب تركيبه بواسطة  والسفلي لإلطار إلدخال األعمدة ذات املشابك فيهما
انعة للتسرب يف الزوايا ملنع تسـرب الرطوبـة         براغي فوالذية غري قابلة للصدأ، كما جيب وضع مادة م         

  .للداخل
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 ٥٦٢               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

يتم وصل أجزاء اللوحات املصنوعة من األملنيوم املشـكل بالسكب بالرباغــي املربمشـة أو              
مبني باملخططـات،    هو املسامري أو أي مستلزمات تثبيت أخرى مستـوية مع سطـح الواجهـة كما          

  .حبيث تكون مثبتة بإحكام ومقواة ضـد الرياح

 حبـوايل مثانية أعشـار     ة يف اإلشارات ذات القطع املتعدد     االلتقاءب أن يتم تفـريغ خطوط      جي
جيـب تنـعيم كــافة اجلوانـب      و. يليمترامل) ١,٥(تزيـد عن واحد ونصف       وال يليمترامل) ٠,٨(

 ذايت وقطر يعـادل     انسدادجيب أن تستعمل مسامري برشامية ذات       و. احلـادة اليت قد تشكل خـطورة    
وية من زوايا واجهة كل لوحة ويكون لون املسامري الربشامية الظاهرة           اات عند كل ز   ميليمتر) ٣(ة  ثالث

  .على جانب واجهة اللوحة مطابقاً للون اللوحة

  : قبول األعمال ٤-٣-١٦

 )Quality Control( : ضبط اجلودة-١

يث جيـب عليـه   تقع مسئولية ضبط جودة األعمال املنجزة واملواد املستخدمة على املقاول، ح         
تقدمي خطة نظام ضبط اجلودة اليت سيتبعها خالل فترة العقد، وجيب أن يتحمل املقاول كافة التكاليف                

جيب أن تتم إجراءات ضبط اجلودة للمواد واألعمال املنجزة حسـب           و. املتعلقة بإجراءات ضبط اجلودة   
   العامةاته املواصفمن هذ" ضبط اجلودة) "١-١-١٧(هو موضح بالقسم السابع عشر بالبند  ما

حيق للمقاول البدء يف أي أعمال مامل حيصل على موافقة خطية من املهندس توضح قبـول                 ال
  .املهندس خلطة ضبط اجلودة املقدمة من قبل املقاول

جيب تزويد املهندس بكشوفات املواد واألجزاء واملخططات التنفيذية لإلشـارات واألعمـدة            
جيوز تقدمي خمططات    ال. يوم من توقيع العقد   ) ٦٠(فقة عليها خالل ستني     واألجزاء والعدد واملهام للموا   

جيب أن تكون املستندات املراد تقدميها مكتملة وواضحة ومن         و. أو كشوف تنفيذية جزئية هلذا الغرض     
كشوف املواد، فباإلضافة إىل امللخص، جيب أن تضم مناذج مقطوعـة مـن              أما. نسخ أصلية ) ٤(أربع  

  .نشرات بيانات أو الكتالوجات
أية تغـيريات   .  بالنسبة للبيانات املقدمة الغري مقبولة فيجب أن تعاد إلجراء التصحيح املطلوب          

يراد إدخاهلا على كشوف املواد املعتمدة جيب أن تتم مبوجب طلب خطي، ويف حـال طلـب هـذه                   
ها واملوافقة عليها من غري     ، جيب على املقاول تقدمي عينات للبند البديل ملعاينت        املهندسالتغيريات من قبل    

  .أن تتحمل الوزارة أي تكاليف مترتبة على ذلك
 ضمان اجلودة املطابق    مواصفاتحد   وفقاً أل  لألجزاء املصنعة،  اجلهة الصانعة    اعتمادب تقدمي   جي

 ما، كخمالفة لذلكأي أجزاء تستعمل  ، والاملنشأ واملستخدمة يف بلد اما يعادهل أو ISO 9002ملواصفة 
  .مني نسخ من شهادات الضمانأجيب ت
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 ٥٦٣               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

جيب أن تسلم للمهندس كافة النشرات والكتيبات اإلرشادية لكافة الوحدات املسـتخدمة يف             
من العـدد الكلـي     %) ١٠(  عشرة باملائة     نسبة  عن لال تق  احتياطيةجيب تقدمي وحدات     العمل، كما 
هة مصنعة واحـدة مـامل      جيب أن تكون كافة الوحدات املستخدمة يف العمل من إنتاج ج          و. للوحدات

يقوم املهندس بالتأكد من مواصفات املعدات واألجهزة واملواد        و. توافق الوزارة على خالف ذلك خطياً     
 واختبارها،  املواد املستخدمة عينات من   اليتم أخذ   جيب أن   و. املستخدمة يف األعمال واستيفائها للشروط    

 ضبط اجلودة املذكورة    اختبارات الذي يوضح    )١٤-٣-١٦(حمدد باجلدول رقم     هو ملاوتقييمها، طبقاً   
  .من هذه املواصفات العامة) ٣-١٦(بالقسم 

   (Quality Assurance): تأكيد اجلودة-٢

عملية التأكد من اجلودة هي مسئولية الوزارة وذلك حسب الطريقة اليت تراها الوزارة مناسـبة               
أجنزها املقاول للمواصفات املوضـحة يف      لذلك، جيب أن تتأكد الوزارة من مطابقة كافة األعمال اليت           

جيب أن تتم إجراءات تأكيد اجلودة للمواد واألعمـال         و.  العامة أو املواصفات اخلاصة    اتهذه املواصف 
  .من هذه املواصفة" تأكيد اجلودة ")٢-١-١٧(هو موضح بالقسم السابع عشر بالبند  املنجزة حسبما

  :  القياس٥-٣-١٦

رق العلوية واملركبة على األرض مبساحة وجه اإلشارة إىل أقرب          جيب قياس أعمال إشارات الط    
من املتر املربـع    ) ٠,١(من املتر املربع لكل إشارة وإىل أقرب واحد من عشرة           ) ٠,٠١(واحد من مائة    

  .هو موضح جبدول الكميات موع اإلشارات،كما

 )I( على شكل    عقط امل ذي للحامل   كيلوغرامجيب أن تقاس حوامل اإلشارات القابلة للفك بال       
وبعدد الوحدات بالنسبة للوحدات األنبوبية املركبة، يشمل ذلك املفصالت املطلوبة والرباغي والصواميل           

يتم قياس حوامل اإلشارات العلوية بالطن املتري ويشمل ذلك أيضـا كافـة البنـود    و.  ذلكهوما شاب 
  .دد الوحداتتقاس العالمات الكيلومترية بعو. املعدنية املتعلقة باإلشارة

يشمل العمل يف تنفيذ    و. جيب أن يتم القياس حبضور املهندس وباستخدام أدق املوازين املعتمدة         
  . كافة األعمال التكميلية املتمثلة يف احلفريات والردم وأعمال اخلرسانة والتسليح،حوامل اإلشارات

  : الدفع ٦-٣-١٦

ات من هذه املواصف" طريقة القياس ) "٥-٣-١٦(ند  تدفع قيمة بنود العمل املقاسة بالطريقة املوضحة بالب       
واملعـدات   يف العقد لكل نوع،  متضمنة تكلفة املواد واأليدي العاملة            العامة حسب سعر الوحدة املقرر    

جيب أن يتم الدفع وفقـاً للبنـود        و. واألدوات وكافة البنود الالزمة لتنفيذ العمل على الوجه الصحيح        
  .يف هذه املواصفات العامة) ١٥-٣-١٦(املوضحة جبدول الكميات 
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 ٥٦٤               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

   ضبط اجلودةاختبارات): ١٤-٣- ١٦(دول رقم اجل

 البند اخلصائص االختبار  العينات املتطلبات
  ١-٣-١٦من جدول 

  ٦- ٣- ١٦إىل 
 من هذه املواصفات العامة

 االختباريتم أخذ عينات 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

ASTM E 810 يةالتقلص 

  ٧-٣-١٦من جدول 
  ٩- ٣- ١٦إىل 

  من هذه املواصفات العامة

 االختباريتم أخذ عينات 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

ASTM E 97 النصوع 

  الفقرةحسب 
  ب-٩- ٢-٣-١٦
  "اللمعان الرباق"

  من هذه املواصفات العامة

 االختباريتم أخذ عينات 
صانعة حسب توصية اجلهة ال

 وحسب املواصفات اخلاصة
ASTM D 523 اللمعان الرباق 

  الفقرةحسب 
  د-٩- ٢-٣-١٦

  "التقلص"
 من هذه املواصفات العامة

 االختباريتم أخذ عينات 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

  الفقرةحسب 
  د-٧- ٢-٣-١٦

 من هذه املواصفات العامة
 التقلص

لواح األ
 العاكسة

  الفقرةحسب 
٦- ٣-٣-١٦  

  "طبقة البورسالن"
 من هذه املواصفات العامة

 االختباريتم أخذ عينات 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

ASTM C 346 بصري (التقلص ( 
طبقة مينا 
  البورسالن

  ٣- ١٤الفصل 
  "اخلرسانة"

 من هذه املواصفات العامة

 عند بداية اختباراتثالثة 
إنتاج اخللطات، وعند كل 

يف مصادر املواد، أو تغيري 
 .خواص اخللطة

 املبينة بالقسم الرابع عشر، االختبارطرق 
مامل تنص املواصفات اخلاصة على خالف 

  ذلك

كافة اخلصائص 
املنصوص عليها يف 
 املواصفات اخلاصة

األعمال 
 اخلرسانية

  البند
٦-٢-١٤  

  "خصائص املنتجات الفوالذية"
 من هذه املواصفات العامة

 االختباريتم أخذ عينات 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

ASTM A 27, Grade U60-30 
ASTM A 307, 

A 325, A 193, A194, A 501, 
A 595,Grade A 
  وشهادة املصدر

كافة اخلصائص 
املنصوص عليها يف 
 املواصفات اخلاصة

املنتجات 
 الفوالذية

  الفقرة
٣- ٢-٣-١٦  

  "منتجات األملنيوم"
 املواصفات العامةمن هذه 

 االختباريتم أخذ عينات 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

ASTM B 108,  
B 209, B 211, 

B 221 

كافة اخلصائص 
املنصوص عليها يف 
 املواصفات اخلاصة

منتجات 
 األملنيوم

  الفقرة
٨- ٢-٣-١٦  

  "مقاطع خلية النحل"
 من هذه املواصفات العامة

االختبار يتم أخذ عينات 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

ASTM C 279, 
C 481 Cycle A 

 إختبار الشد
  ألواح

خلية "
 "النحل
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 ٥٦٥               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  جدول الكميات): ١٥-٣- ١٦(رقم دول اجل

 رقم البند نوع العمل وحدة القياس
 ١-١٠-٣-١٦ (....) رضي نوع ألوحات إشارات طرق، تركيب  متر مربع

 ٢-١٠-٣-١٦ (....) ت إشارات طرق علوية نوع لوحا متر مربع

 ٣-١٠-٣-١٦ (....)  نوع .I.P.Eحوامل إشارات قابلة لالنفصال  كيلوغرام

 ٤-١٠-٣-١٦ حوامل إشارات قابلة لالنفصال أنبوبية عدد

 ٥-١٠-٣-١٦ حوامل إشارات علوية طن

  ٦-١٠-٣-١٦ Cantilever ظفرية جانبيةحوامل إشارات   طن

 ٧-١٠-٣-١٦ يلومتريةعالمات ك عدد

  ٨-١٠-٣-١٦  الدهان اإلنشائي  متر مربع

  

  :األرضية دهانات الطرق والعالمات  ٤-١٦

  : وصف العمل ١-٤-١٦

، Traffic Paint)(يتألف هذا العمل من وصف وإنشاء خطوط دهان مرورية بيضاء وصـفراء  
، )(Epoxyن اإليبوكسي    م )Thermoplastic(وخطوط دهان مرورية بيضاء وصفراء بالستيكية حرارية        

 Cat ومعدنية نوع عني القط )(Prizmatic ومنشورية )(Ceramicوعواكس طرقية أرضية بارزة خزفية 

Eye)   (وحمددات  ) كبرية وصغرية وحراريةDelineators (        طبقاً هلذه املواصـفات العامـة وحسـب
ن كافـة األشـكال      وجيـب أن تكـو     .الطرق احلضرية  يف   الستخدامهامتطلبات املواصفات اخلاصة،    

  .)(MUTCDواخلطوط مطابقة ملواصفات الدليل املوحد لوسائل التحكم باملرور 

  : املــواد ٢-٤-١٦

  : خطوط املرور ١-٢-٤-١٦

يتألف الدهان من خلطة جاهزة من مادة الصقة، وصبغة بيضاء أو صفراء، وحشـوة مالئـة                
)Filler(         ويتم جعل الـدهان   . املرصوفة النهائية ، مركبة بشكل خاص الستخدامها ولصقها على املنطقة

عاكساً بإضافة كريات زجاجية صغرية عاكسة ترش على الدهان قبل أن جيف أو بضغطها على طبقـة                 
 أما الكريات الزجاجية فيجب AASHTO M-248 Type Fوتكون اخلطوط مطابقة للمواصفة . الدهان

  .AASHTO M-47 Type Iأن تكون مطابقة للمواصفات 
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 ٥٦٦               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

   خطوط املرور البالستيكية احلرارية-٢-٢-٤-١٦

خطوط املرور البالستيكية احلرارية عبارة عن الدهان البالستيكي احلراري املؤلف من خلطـة             
جاهزة من مادة الصقة، وصبغة بيضاء أو صفراء، وحشوة مالئة، باإلضافة ملواد أخـرى مثـل رمـل                  

مكونات الدهان البالستيكي احلراري    ) ١-٤-١٦(يوضح اجلدول   و. السيليكا فاتح اللون أو الكوارتز    
  .AASHTO M-249طبقاً ملواصفة 

  

  حدود نسب مكونات الدهان البالستيكي احلراري): ١-٤- ١٦(دول رقم اجل

 املكونات أبيض أصفر
 مادة رابطة كحد أدىن % ١٨ كحد أدىن % ١٨
 كريات زجاجية ٤٠ %-% ٣٠ ٤٠ %-% ٣٠

 ثاين أكسيد التيتانيوم كحد أعلى % ١٠ -
 كربونات الكالسيوم وحشوات مالئة  %٤٢ حسب توصية اجلهة الصانعة
 املادة امللونة الصفراء حسب توصية اجلهة الصانعة حسب توصية اجلهة الصانعة

  
  : الكريات الزجاجية-١

 بتـدرج  AASHTO M-47 Type Iالكريات الزجاجية جيب أن تكون مطابقة للمواصـفات  
  ).٢-٤-١٦(مطابق للجدول رقم 

  

  تدرج الكريات الزجاجية): ٢-٤- ١٦(دول رقم اجل

 حجم املنخل القياسي ) بالوزن(النسبة املئوية املارة 

 ) ١٢رقم (م ل م١,٧٠٠  %١٠٠
 ) ٣٠رقم (م ل م٠,٦٠٠  %١٠٠ -% ٨٥
  ) ٤٠رقم (م ل م٠,٤٢٥  %١٠٠ -% ٤٥
 ) ٥٠رقم (م ل م٠,٣٠٠  %٤٥ -  % ١٠
 ) ٨٠رقم (م ل م٠,١٨٠  %٢٠ - % ٥
 ) ١٠٠رقم (م ل م٠,١٥٠  %٥ -%  ٠
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 ٥٦٧               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : أن تكون الكريات الزجاجية مستوفية للمتطلبات التاليةكما جيب

  : مقاومة التفتت-ا- ١

 بعد غمر   االنكسارجيب أن يتم إختبار مقاومة التفتت للكريات الزجاجية بتحديد قيمة معامل            
لعينـة  ) ١,٥(حـد ونصـف      عن وا  االنكساريقل معامل   أال  جيب  و. الكريات يف حملول جري الصودا    

 حسب املواصفات Soda Lime Glass Test)(الكريات الزجاجية املختربة بواسطة إختبار جري الصودا 
  ).BS 6088 -1981(الربيطانية 

  : االستدارة-ب-١

عند إخضاع عينـة    %) ٧٥(تقل نسبة الكريات الصحيحة عن مخسة وسبعني باملائة          جيب أال 
، حيث أن الكريات الصحيحة هـي  ASTM D 1155واصفة األمريكية  املالختبارالكريات الزجاجية 

  .يف ذلك اخلدوش وااللتصاق وانعدام أو قلة الشفافية اليت تكون خالية من كافة أنواع العيوب مبا

  : معامل االنكسار- ج- ١

 اختبـاره عنـد   ) ١,٥( للكريات الزجاجية عن واحد ونصف       االنكساريقل معامل    جيب أال 
، حيث تغمر الكرات الزجاجية يف املاء املقطر عند درجة حـرارة مقـدارها             "يف السائل الغمر  "بطريقة  

  . الضوء الساقطانكساردرجة مئوية وحتسب قيمة معامل ) ٢٥(مخس وعشرون 

  : مقاومة التفاعالت الكيميائية- د- ١

اء ذات خدوش عند غمرها يف امل     أو  تتآكل احلبيبات الزجاجية أو تصبح معتمة للضوء        أال  جيب  
  .تتحلل بشكل ملحوظ عند تعرضها للكربيتيداتأال أو األمحاض، كما جيب 

ن وارام تقريباً تغمـر يف ثـالث آ       غ) ٤( بأخذ ثالث عينات بوزن أربعة       االختبارميكن إجراء   
 والثالثة حتتوي على    ك واحدة حتتوي على ماء مقطر والثانية حتتوي على حملول محض الكربيتي           ،زجاجية

ماء مقطر  %) ٤٨(كربيتيد الصوديوم، ومثانية وأربعون باملائة      %) ٥٠(مخسني باملائة   حملول يتكون من    
 تفحـص   اجيب أن يتم الغمر ملدة سـاعة، بعـده        و.  أو أي مادة مرطبة    لأيرسو  %) ٢(واثنان باملائة   

  .احلبيبات جمهرياً ولتحديد مدى مقاومتها للتفاعالت الكيميائية

  :رارية مادة اإليبوكسي البالستيكية احل- ٢

تتألف خطوط املرور العاكسة البالستيكية احلرارية من اإليبوكسي من نوعني من أنواع الراتنج             
ويتكون من كربونات الكالسيوم واحلشوات املالئة والكريـات        . اإليبوكسي، نوع سائل ونوع صلب    

ملغلفة بالسيليكا  الزجاجية مع صبغة ثاين أكسيد التيتانيوم للتركيبة البيضاء أو صبغة كرومات الرصاص ا            
  .للتركيبة الصفراء
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 ٥٦٨               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  )Epoxy Resins (: راتنجات اإليبوكسي-٣

جيب أن يكون الراتنج الصلب والراتنج السائل ناتج عن تكثيف البيسفينول اإليبيكلوروهيدرين            
  ).٣-٤-١٦(باخلصائص املبينة باجلدول رقم 

  خصائص راتنج اإليبوكسي): ٣-٤- ١٦(جدول رقم 

 راتنج اإليبوكسي السائل لبراتنج اإليبوكسي الص
التفاوت بني عينتني 

 متطابقتني
 املتوسط

التفاوت بني عينتني 
 متطابقتني

 املتوسط
 املادة

٢٦٠٠-١٣٠٠ ٧٥ ٨١٠-٦٨٠ ١٠ 
 درجة ٤٥اللزوجة عند 

 ) دورة بالثانية( مئوية 
٢٣٠٠-١٦٠٠ ٥٠  مكافئ اإليبوكسايد بالوزن ١٩٦-١٨٠ ١٠

  

  : ثاين أكسيد التيتانيوم-ا-٣

، وجيـب أن يكـون   ASTM D476جيب أن يكون ثاين أكسيد التيتانيوم مطابقاً للمواصـفة  
 من املادة وذلك    غرام) ١٠٠( لكل مائة    غرام) ٣٠( وثالثني   غرام) ١٣(امتصاص الزيت بني ثالثة عشر      

  . واحدغراميزيد عن  بتفاوت ال

  : كربونات الكالسيوم-ب- ٣

تقـل  أال  كما جيب. ASTM D1199 للمواصفة جيب أن تكون كربونات الكالسيوم مطابقة
ن امتصاص الزيت من تسـعة      وجيب أن يكو   %). ٩١(نسبة النصوع اجلاف عن واحد وتسعون باملائة        

 من املادة وذلك بتفاوت اليزيد عـن        غرام) ١٠٠( لكـل مـائة    غراماً) ٢١ (ن وعشري اًحدإىل أ ) ٩(
  . واحدغرام

  : كرومات الرصاص- ج- ٣

 إضافات ملعاجلة   ةت الرصاص من النوع املغلف مبادة السيليكا وبدون أي        جيب أن تكون كروما   
 ASTM D (االختبـار  لعينة كرومات الرصاص بواسـطة  PHيتم حتديد األس اهليدروجيين و. السطح

 ASTM D(يتم حتديد قيمة الوزن النوعي لعينة كرومات الرصاص بواسـطة االختبـار   كما ). 1028

جيب و ).ASTM D 444 (االختبار كرومات الرصاص يف الصبغة بواسطة يتم حتديد قيمة نسبةو). 153
مـن هـذه    ) ٤-٤-١٦(أن تستويف كرومات الرصاص املستخدمة، املتطلبات املوضـحة باجلـدول           

  .املواصفات العامة
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  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٦٩               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  .ختبارات لعينة كرومات الرصاصاحلدود املسموح ا لنتائج اال): ٤-٤- ١٦(جدول رقم 

أقصى تفاوت بني 
 طابقتنيعينتني مت

  اخلاصية احلد األدىن احلد األعلى

  PHاألس اهليدروجيين  ٧,٠ ٩,٠ ٠,٢
 الكثافة النسبية ٣,٨ ٤,٥ ٠,٠١
 النسبة املئوية الوزنية للرصاص ٤٤,٠ ٥٥,٠ ٠,٥
 )CrO4(النسبة املئوية الوزنية للكرومات  ١٧,٠ ٢٧,٠ ٠,٦
 )Cr(النسبة املئوية الوزنية للكروم  ٧,٦ ١٢,١ ٠,٥

  

  Road Markers)( :األرضية العواكس الطرقية  ٣-٢-٤-١٦

 عبارة عن وحدات معدنية أو بالستيكية أو سرياميكية منفصلة بارزة           األرضيةالعواكس الطرقية   
  .ومثبتة على سطح الطريق بغرض توجيه حركة املرور حسب املسار املطلوب

  : هياألرضيةأنواع ومواصفات العواكس الطرقية 

  )Large Cat Eye Road Studs (:)نوع عني القط(ة  العواكس الكبري-١

ـ  م ٢٣م بارتفـاع    ل م ١٥٠×مل م ١٥٠وهي وحدات مركبة مصبوبة من األملنيوم أبعادها         . مل
) ٦(جيب أن يكون جذع التثبيت من األملنيوم مضلعاً أو خمدداً ملقاومة اخللع أو الفتل وطولـه سـتة                   و

 ومخسـة   مائتني إجهاد الشد عن     لقيأال   كما جيب ،  سم تقريباً ) ٢,٥(نصف  ثنان و اسنتيمترات وقطره   
يكون لكل عاكس وجه أو وجهان عاكسان حسب نـوع          .  مربع ميليمترنيوتن لكل   ) ٢٧٥(وسبعني  
 ميليمتر) ١٥(جيب أن حيتوي كل وجه عاكس على ثالثة أو أربعة أقراص بقطر مخسة عشر               و. الطريق

  . أو من وجه منشوري واحدوأن يتكون كل قرص من سبعة عدسات حمدبة الوجهني 

  ).٥-٤-١٦(جيب أن يستويف كل وجه عاكس املتطلبات املوضحة باجلدول رقم 
  ) لوكس/ملي مشعة(احلد األدىن لقيمة معامل شدة االستضاءة ): ٥-٤- ١٦(دول رقم اجل

) درجة(زاوية املالحظة  ) درجة(زاوية الدخول  أبيض أصفر أمحر
 ٠,٢ صفر ٣,٠ ١,٨ ٠,٧٥
٠,٢ ٢٠,٠ ١,٢ ٠,٧٢ ٠,٣٠ 

  .وية بني خط النظر وحمور شعاع الضوء الساقطا املالحظة هي الزاويةز -: حيث
  .وية بني حمور شعاع الضوء الساقط واجتاه حمور العاكساوية الدخول هي الزا ز-        



   أعمال اإلشارات والعالمات والشاخصات ودهان الطرق والسياجات وحواجز األمان-القسم السادس عشر         شاء الطرق احلضرية املواصفات العامة إلن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٧٠               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  )(Small Cat Eye Road Studs :)نوع عني القط( العواكس الصغرية -٢

ـ  م ٢٣م بارتفـاع    ل م ١١٥×مل م ١١٥األملنيوم أبعادها   وهي وحدات مركبة مصبوبة من       . مل
) ٦(جيب أن يكون جذع التثبيت من األملنيوم مضلعاً أو خمدداً ملقاومة اخللع أو الفتل وطولـه سـتة                   و

 قل إجهاد الشد عـن مـائتني      ي  أال كما جيب سنتيمتر تقريباً،   ) ٢,٥( ونصف   اثنانسنتيمترات وقطره   
يكون لكل عاكس وجه أو وجهـان عاكسـان         و.  مربع ميليمترل  نيوتن لك ) ٢٧٥(ومخسة وسبعني   

جيب أن حيتوي كل وجه عاكس على ثالثة أو أربعة أقراص بقطر مخسة             و. حسب الطلب ونوع الطريق   
 وأن يتكون كل وجه من سبعة عدسات حمدبة الوجهني أو من وجـه منشـوري                ميليمتر) ١٥(عشر  
  ).٥-٤-١٦(ت املوضحة بالـجدول رقم جيب أن يستويف كل وجه عاكس املتـطلباو. واحد

  )Solar Cat Eye Road Studs(:) نوع عني القط( العواكس احلرارية املضيئة -٣

ـ  م ٢٣م بارتفاع   ل م ١١٥×مل م ١١٥وهي وحدات مركبة مصبوبة من األملنيوم أبعادها         م أو  ل
اً ملقاومة اخللـع    م، ذات جذع تثبيت من األملنيوم مضلعاً أو خمدد        ل م ٢٣م بارتفاع   ل م ١٥٠×م  ل م ١٥٠

قـل  ي  أال كما جيب سنتيمتر تقريباً،   ) ٢,٥( ونصف   اثنانسنتيمترات وقطره   ) ٦(أو الفتل وطوله ستة     
  . مربعميليمترنيوتن لكل ) ٢٧٥( ومخسة وسبعني إجهاد الشد عن مائتني

ومكثف ووحدة ختزين للشحنات (Solar unit) جيب أن حتتوي الوحدات على وحدة حرارية 
تضيء الوحدات  و. واط) ٠,٥( عن نصف    دال تزي تعمل الوحدات بطاقة    و.  ووحدات مضيئة  الكهربائية

ومضـة  ) ٢٤٠ – ١٨٠(ليالً بوميض دائم أو متقطع مبعدل يتراوح بني مائة ومثانني إىل مائتني وأربعني              
وح جيب أن تعمل الوحدات بكفاءة تامة يف درجات احلرارة العالية واملنخفضة اليت تتـرا             و. يف الدقيقة 

يقـل    أال كما جيب درجة مئوية،   ) ٩٥(درجة مئوية حتت الصفر ومخسة وتسعني       ) ٣٠-(مابني ثالثني   
  .عمرها التصميمي عن مخسة سنوات

  )Plain Prizmatic Reflectors (: العواكس املنشورية املستوية-٤

لونيتريل وهي عبارة عن غالف مصنوع من مادة ميتا اكريليت امليثيل أو من ميثيل بوتادين اكري              
جيـب أن   و. سم، مركب بشكل مناسب وحمشو مبزيج من مادة مالئة تتصلب باحلرارة           ١٠×١٠أبعاده  

يكون السطح اخلارجي للغالف أملس وجيب أن يصنع بطريقة تؤمن االلتحام امليكانيكي بني الغـالف               
ـ            و. واملادة املالئة  ا اكريليـت   جيب أن حيتوي الغالف على وجه واحد أو وجهني عاكسني ملنشور ميت

امليثيل، وجيب أن تكون العدسات العاكسة خالية من الفراغات وجيب أن تكون خلفية العدسة مطليـة                
أال جيب  و. جيب أن تكون قاعدة العاكس خشنة وقابلة لاللتصاق عند لصقها باملواد الالصقة            و .باملعدن

  .كيلوغرام) ١٠٠٠(تقل قوة حتمل العاكس للضغط الرأسي املباشر عن ألف 



   أعمال اإلشارات والعالمات والشاخصات ودهان الطرق والسياجات وحواجز األمان-القسم السادس عشر         شاء الطرق احلضرية املواصفات العامة إلن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٧١               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

ب أن تستويف العواكس املنشورية احلد األدىن من متطلبات العاكسية املبينة باجلـدول رقـم               جي
)٥-٤-١٦.(  

  )Ceramic Pavement Markers (:)سرياميكية( العواكس اخلزفية -٥

وهي عبارة عن سطح مزجج مصقول معتم معاجل باحلرارة بلون أبيض أو أصفر وأساس خزيف               
لطة الصلصال والطني والتلك والصوان والفيلدسبار املتجانس اخللط أو         ينتج عن معاجلة خ   ) سرياميكي(

سنتيمترات ) ١٠(أي مادة مماثلة غري عضوية، وجيب أن تكون العواكس على شكل أقراص بقطر عشرة               
جيـب أن   و. سـنتيمتراً ) ١٥(إىل مخسة عشر    ) ٩(حمدبة ألعلى بنصف قطر حتدب يتراوح مابني تسعة         

جيب أن تكون قاعـدة     و. ول خايل من اخلدوش أو احلفر أو الفقاقيع اهلوائية        يكون سطح العاكس املصق   
  .العاكس خشنة غري مصقولة ذات نتوءات بارزة على شكل خطوط متوازية

. كيلوغرام) ٦٨٠(تقل قوة حتمل العاكس للضغط الرأسي املباشر عن ستمائة ومثانني           أال  جيب  
 من مركب بيتوميين أو من راتنج اإليبوكسي ليناسـب     جيب أن تكون املادة الالصقة للعواكس اخلزفية      و

) ٢٢٠(الطقس العايل احلرارة واليتأثر بالعوامل املناخية، حيث يتحمل حرارة تصل إىل مائتني وعشرين              
، AASHTO M-237 Class I شتوالصق اإليبوكسي مطابق ملواصفة اآلجيب أن يكون الو. درجة مئوية

  .ب توصية اجلهة الصانعةجيب إختبار املركب واستعماله حسو

  Delineators)( : احملددات ٤-٢-٤-١٦

جيب أن تتكون من وحدات عاكسة مركبة على جسم معدين مـن            ) (Delineatorsاحملددات  
األملنيوم، حيث تثبت الوحدات على احلواجز اجلانبية بغرض توضيح احنناءات املسار ليالً أو عند وجود               

ميكن أن يكون اجلزء العاكس مكون من عدسات بالستيكية         و. ةظروف طبيعية تقلل من مستوى الرؤي     
ـ تقل قيم معامـل     أال  جيب  و.  أو من صفائح عاكسة    Acrylic)(من األكريليت    ية للعدسـات   التقلص

  .من هذه املواصفات العامة) ٦-٤-١٦(البالستيكية عن احلدود الدنيا املوضحة باجلدول 

الصـفائح  ) "٦-٢-٣-١٦ (بـالفقرة حملددة  الصفائح العاكسة جيب أن تكون وفق األنواع ا       
من هذه املواصـفات    " متطلبات األداء ) "٩-٢-٣-١٦ (الفقرة، وجيب أن تستويف متطلبات      "العاكسة
 حسب T6 6061 أملنيوماجلزء املعدين املصنوع من األملنيوم جيب أن يكون مصنوع من سبيكة و. العامة

، حبيـث  يليمترامل) ١,٦(ادل واحد وستة أعشار عت ألواح ةكا بسمASTM B 209املواصفة األمريكية 
  .من هذه املواصفات العامة" منتجات األملنيوم) "٣-٢-٣-١٦ (الفقرةتستويف متطلبات 

أبعاد وأشكال احملددات جيب أن تكون مطابقة ملتطلبات الدليل املوحد لوسائل التحكم املروري  
MUTCDالصادر عن وزارة النقل .  



   أعمال اإلشارات والعالمات والشاخصات ودهان الطرق والسياجات وحواجز األمان-القسم السادس عشر         شاء الطرق احلضرية املواصفات العامة إلن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٧٢               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  ) لوكس/كانديال (RAحلد األدىن لقيم معامل التقلصية ا): ٦-٤- ١٦(اجلدول رقم 
  أمحر أصفر  أبيض  زاوية املالحظة  زاوية الدخول

٢,٨  ٦,٥ ١٠,٧  ٠  ٠,١  
١,١  ٢,٣  ٤,٢  ٢٠  ٠,١  

  

  : التنفيــذ ٣-٤-١٦

  : عـام ١-٣-٤-١٦

جيب أن يكون سطح الطريق الذي توضع عليه اخلطوط أو العـواكس نظيفـا وخاليـاً مـن       
  . وخالياً من أي زيوت أو شحومخلطوط القدمية، كما جيب أن يكون السطح جافاًالعالمات أو ا

بعد التأكد من نظافة السطح ومالءمته لوضع اخلطوط أو العالمات، جيب مراجعـة متاسـك               
خلطوط أو  كبرية أو أي عيوب أخرى قد تقلل من ثبات اق شقويذالسطح حبيث يكون غري متفتت أو      

جيب على املقاول توريد وتركيب مجيع أجزاء العمل املوضـحة باملخططـات            و. العواكس املركبة عليه  
  .يتطلب األمر واملواصفات اخلاصة باألبعاد لآلليات واألدوات الالزمة إلكمال األعمال حسب ما

  : خطوط املرور ٢-٣-٤-١٦

الدهان املستخدم عبارة عن خلطة جاهزة من مادة الصقة، وصبغة بيضاء أو صفراء، وحشـوة          
يتم جعـل الـدهان     و.  مركبة بشكل خاص الستخدامها ولصقها على املنطقة املرصوفة النهائية         ،ئةمال

عاكسا بإضافة كريات زجاجية صغرية عاكسة ترش على الدهان قبل أن جيف أو بضغطها على طبقـة                 
) ٦-٣-٤-١٦ (بالفقرة موضح   كما هو جيب أن يتم وضع الدهان بواسطة معدات خاصة،         و. الدهان
  .من هذه املواصفات العامة) ٧-٣-٤-١٦ (بالفقرةة املوضحة وبالطريق

بالنسبة خلطوط املرور البالستيكية احلرارية، فيجب أن يوضع الدهان وهو يف حالـة ذوبـان               
يربد الدهان ملسـتوى     باستعمال وسائل ميكانيكية مع وضع الكريات الزجاجية على السطح، وعندما         

هان ملتصق عاكس ذو مساكة حمددة قادرة على مقاومة التشوه          حرارة الرصف املعتادة ينتج عنها خط د      
درجـة  ) ٩٢(تقل درجة اللدونة هلذه السماكة عن اثنني وتسـعني          أالالناتج عن حركة املرور، وجيب      

  .مئوية

  ):الكبرية والصغرية واحلرارية-قطنوع عني ال (األرضية العواكس  ٣-٣-٤-١٦

تقل املسافة بني العواكس     ددة باملخططات حبيث ال   جيب أن يتم تثبيت العواكس يف األماكن احمل       
  .أمتار) ٦(تزيد عن ستة  متر وال) ٠,٥(عن نصف 
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 ٥٧٣               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

بواسطة مثقاب  ) بعد تنظيف كامل السطح    (باإلسفلتالً عمل ثقوب    يتم أو ، لتثبيت الوحدات 
ـ     تاميليمتر) ٤(إىل أربعة   ) ٢ (نيميليمتربقطر يزيد عن قطر جذع العاكس حبوايل         ن  وبعمق يزيـد ع

عد ذلك ينظف الثقـب وميـأل       ات، ب ميليمتر) ٤(إىل أربعة   ) ٢(ين  ميليمترطول جذع العاكس حبوايل     
يتم تثبيت العواكس بغرز جذع التثبيت بعمق       و. باملادة الالصقة املستخدمة حسب توصية اجلهة الصانعة      

  .اً ملقاومة اخللعجيب أن يكون جزع التثبيت مضلعاً أو خمدد. اإلسفليتسنتيمترات على السطح ) ٦(ستة 

  : العواكس املنشورية والسرياميكية ٤-٣-٤-١٦

جيب أن تكون قاعدة العاكس املنشوري خشنة وذات متاسك كايف عند لصقها باملواد الالصقة، 
تقل املسافة بني    حيث يتم تثبيت العواكس بعد تنظيف السطح يف األماكن احملددة باملخططات حبيث ال            

يثبت العاكس بواسطة املادة الالصـقة      و. أمتار) ٦(تزيد عن ستة     ر وال مت) ٠,٥(العواكس عن نصف    
  .اخلاصة حسب توصية اجلهة الصانعة

سـنتيمترات  ) ١٠(تكون العواكس السرياميكية على شكل أقراص حمدبة ألعلى بقطر عشرة           
قاعـدة  وجيب أن تكون    . سنتيمتراً) ١٥(إىل مخسة عشر    ) ٩(ونصف قطر حتدب يتراوح مابني تسعة       

يتم تثبيت العواكس بعد    و.  خشنة غري مصقولة ذات نتوءات بارزة على شكل خطوط متوازية          ،العاكس
) ٠,٥(تقل املسافة بني العواكس عن نصـف         تنظيف السطح يف األماكن احملددة باملخططات حبيث ال       

ملتطلبـات  جيب أن تثبت الوحدات بواسطة املادة الالصقة املستوفية         و. أمتار) ٦(تزيد عن ستة     متر وال 
  . يف هذه املواصفات"املادة الالصقة) "٥-٣-٤-١٦(الفقرة 

  )Delineators( : احملددات ٥-٣-٤-١٦

 على احلواجز اجلانبية للطريق بالطريقة اليت توصي ـا          Delineators)( جيب أن تثبت احملددات   
جلدول رقـم   هو موضح با    حسب ما  Spacing)(اجلهة املصنعة على أن تكون املسافات بني الوحدات         

إذامل توجد حواجز جانبية بالطريق ميكن أن تثبت احملـددات          .  املواصفات العامة  همن هذ ) ٧-٤-١٦(
 احملدد يف املواصفات اخلاصة، حيث جيـب أن تسـتويف الـدعامات             باالرتفاععلى دعامات فوالذية    

ب أن يتم تثبيت    من هذه املواصفات العامة، وجي    " األعمدة الفوالذية ) "٢-٢-٣-١٦ (الفقرةمتطلبات  
  .من هذه املواصفات العامة" قواعد وأعمدة اللوحات) "٥-٣-٣-١٦ (للفقرةالدعامات وفقاً 

بالطريقة اليت توصي ا اجلهة املصـنعة        جيب أن تثبت احملددات على قمة الدعامة تثبيتاً حمكماً        
ث يكون الطرف األعلى  حبيDelineators)( جيب أن يتم تثبيت احملدداتو .يكون به أي اهتزاز حبيث ال 

 فوق سطح الرصف وعلى مسافة تبعد مابني ستة أعشـار           سنتيمتراً) ١٢٠( مائة وعشرين    ارتفاععلى  
  .متر من حافة أكتاف الطريق) ٢,٥(ثنني ونصف ااملتر و) ٠,٦(
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 ٥٧٤               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : املادة الالصقة ٦-٣-٤-١٦

ون مـن مركـب      بكافة أنواعها بواسطة مادة الصقة تتك      األرضيةيتم تثبيت العواكس الطرقية     
الالصق البيتوميين على بوليمر املطاط،     وجيب أن يشتمل    . بيتوميين أو من راتنج اإليبوكسي خيلط يدوياً      

جيب إختبار املركب واستعماله حسـب  و. حيث أن احلرارة العالية عند اللصق قد تؤدي لتحلل الالصق   
ات احلرارة العالية واملنخفضة    جيب أن يكون الالصق مناسب للتطبيق عند درج       و. توصية اجلهة الصانعة  

  .درجة مئوية) ٨٥(درجة مئوية ومخس ومثانون ) ٠(اليت تتراوح مابني صفر 
  

   على املنحنيات األفقية)Delineators( املسافات بني احملددات): ٧-٤- ١٦(دول رقم اجل

 ) متر ()Delineators( املسافة بني احملددات) متر(نصف قطر املنحىن 
٦  ١٥  
٨  ٣٥  
١١  ٥٥  
١٣  ٧٥  
١٥  ٩٥  
١٨  ١٢٥  
٢٠  ١٥٥  
٢٢  ١٨٥  
٢٤  ٢١٥  
٢٦  ٢٤٥  
٢٧  ٢٧٥  
٢٩  ٣٠٥  

  

  : أعمال الدهان ٧-٣-٤-١٦

جيب وضع الدهان بالطريقة اليت توصي ا اجلهة الصـانعة حسـب املواصـفات املوضـحة                
عـدات  بعد أن يتأكد املهندس مـن مطابقـة املـواد وامل          و. باملواصفات اخلاصة وبعد موافقة املهندس    

للمواصفات، يتم وضع الدهان املطلوب بالسمك والشكل املوضح باملخططات على أن تكون األحوال             
  :يعطي املهندس موافقته ببدء األعمال يف األحوال التالية املناخية مناسبة، حيث جيب أن ال

  .  عند وجود رطوبة على الرصف أو تشبع اهلواء بالرذاذ-
  .درجات مئوية) ١٠(ل من عشر   عندما تكون درجة احلرارة أق-
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 ٥٧٥               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  عند وجود تيارات هوائية أو رياح تتسبب يف تراكم األتربة على سطح الرصف بعد تنظيفه                 -
  .وقبل وضع الدهان

  .  عند وجود أي أحوال أخرى يرى املهندس أا غري مناسبة-

ومساكة جيب على املقاول أن يقوم بعمل وحدات دهان جتريبية للتأكد من جودة املواد وعرض               
يف حال فتح الطريق حلركة املرور أثناء وضع الدهان، جيب وضع الدهان خـالل سـاعات                و. اخلطوط

بالنسبة خلطوط املرور املتصـلة جيـب أن        أما  . النهار فقط ويف زمن كاٍف جلفافها قبل غروب الشمس        
 أما إذا كـان     ،لتراً لكل كيلومتر كحد أدىن إذا كان السطح ناعماً        ) ٤٠ (نيأربعيكون معدل الدهان    

  .لتراً لكل كيلومتر) ٥٠(يقل عن مخسني أال السطح خشناً فإن معدل الدهان جيب 

لتر ) ١٤,٥(بالنسبة خلطوط املرور املتقطعة، جيب أن يكون معدل الدهان أربعة عشر ونصف             
 كمامتر فراغ،   ) ١٢(أمتار مع اثين عشر     ) ٦(لكل كيلومتر كحد أدىن على أن يتم الدهان بواقع ستة           

  .لتغري يف طول وعرض شرائط اخلطوط تغيري هذه احلدود بشكل يتناسب مع اجيب

إىل ) ٠,٦(بعد وضع الدهان مباشرة توضع طبقة من الكريات الزجاجية مبعدل ستة أعشـار              
  . لكل لتر من الدهانكيلوغرام) ٠,٧(سبعة أعشار 

  : معدات وضع العالمات واخلطوط ٨-٣-٤-١٦

ط تكون إما وحدات مركبة على شاحنات أو وحدات جمهزة          معدات وضع العالمات واخلطو   
الوحـدات  و. مبحرك يركبها العامل أو معدات تدفع يدوياً حسب نوع العالمات أو اخلطوط املطلوبة            

) ٨(تقـل عـن مثانيـة        ذات احملرك اليت يركبها العامل جيب أن تكون قادرة على العمل بسـرعة ال             
يدوية فيجب أن تكون قادرة على املناورة بشكل كـاٍف لعمـل            كيلومترات يف الساعة، أما املعدات ال     

خطوط احملور وخطوط املسارات واخلطوط اجلانبية وختطيط القطع املثلثة وخطوط الدوران وخطـوط             
جيب أن تكون كافة األشكال واخلطـوط       و. املشاة وخطوط الوقوف واألسهم والرموز واملصطلحات     

  .)(MUTCD التحكم باملرور مطابقة ملواصفات الدليل املوحد لوسائل

جيب أن تكون معدات الدهان حممية من الصدمات وذلك بوحدات تقليل الصدمات اليت تكون        
 قادرة على بخ الدهان بشكل جيد للبخ املباشر فوق          )Spray(جيب أن تكون معدات البخ      و. مركبة ا 

جيب أن تكون كل    و. ر البخ الرصف على أن تكون اآللة مزودة مبوزع ميكانيكي يعمل آلياً عند صنبو           
جيب أن تكون اآللة جمهزة بوحدة تنظيف أمامية إلزالـة األتربـة            و. فوهة بخ مزودة مبوجهات مناسبة    

جيب أن تكون كل آلة مناسبة لنوع العالمات أو اخلطـوط، حسـب             و. واألوساخ من سطح الرصف   
  .مواصفات اجلهة الصانعة وبعد موافقة املهندس
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 ٥٧٦               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : قبول األعمال ٤-٤-١٦

  )(Quality Control : ضبط اجلودة-١

ـ             هتقع مسئولية ضبط جودة األعمال املنجزة واملواد املستخدمة على املقاول، حيث جيـب علي
تقدمي خطة نظام ضبط اجلودة اليت سيتبعها خالل فترة العقد، وجيب أن يتحمل املقاول كافة التكاليف                

 ضبط اجلودة للمواد واألعمال املنجزة حسـب        جيب أن تتم إجراءات   و. املتعلقة بإجراءات ضبط اجلودة   
  .من هذه املواصفة العامة" ضبط اجلودة) "١-١-١٧(هو موضح بالقسم السابع عشر بالبند  ما

حيق للمقاول البدء يف أي أعمال مامل حيصل على موافقة خطية من املهندس توضح قبـول                 ال
  .املهندس خلطة ضبط اجلودة املقدمة من قبل املقاول

ويد املهندس بكشوفات املواد واألبعاد واملخططات التنفيذية للخطـوط والعالمـات           جيب تز 
جيوز تقدمي خمططات أو     الو. الطرقية والكميات واملهام للموافقة عليها خالل ستني يوم من توقيع العقد          

جيب أن تكون املستندات املراد تقدميها مكتملة وواضحة ومـن          و. كشوف تنفيذية جزئية هلذا الغرض    
كشوف املواد، فباإلضافة إىل امللخص، جيب أن تضم منـاذج مقطوعـة مـن               أما. ربعة نسخ أصلية  أ

  .بياناتال أو نشرات الكتالوجات

  .بالنسبة للبيانات املقدمة الغري مقبولة فيجب أن تعاد إلجراء التصحيح املطلوب

ويف . ب خطـي  أية تغيريات يراد إدخاهلا على كشوف املواد املعتمدة جيب أن تتم مبوجب طل            
حال طلب هذه التغيريات من قبل املهندس، جيب على املقاول تقدمي عينات للبنـد البـديل ملعاينتـها                  

  .واملوافقة عليها من غري أن تتحمل الوزارة أي تكاليف مترتبة على ذلك

حد خمططات ضـمان اجلـودة      ، وفقاً أل  هلاجيب تقدمي اعتماد اجلهة الصانعة      املصنعة   األجزاء
خمالفـة  أي أجـزاء  تستعمل  ، والاملنشأيعادهلا، واملستخدمة يف بلد  أو ما ISO 9002ملواصفة املطابق 
جيب أن تقـدم للمهنـدس   و. االختباراتمني نسخ من شهادات الضمان، وتقارير      أ ت كما جيب  .لذلك

 أن تسـلم    كما جيب الضمانات وكفاالت اجلهات الصانعة للوحدات واألجزاء املستخدمة يف العمل،          
 تقـدمي   كما جيب هندس كافة النشرات والكتيبات اإلرشادية لكافة الوحدات املستخدمة يف العمل،           للم

من الوحدات الكلية املستخدمة بالعمل، ومبا      %) ١٠(تقل عن عشرة باملائة      وحدات احتياطية بنسبة ال   
  ).١(يقل عن وحدة واحدة  ال

جهة مصنعة واحدة مامل توافـق      جيب أن تكون كافة الوحدات املستخدمة يف العمل من إنتاج           
يقوم املهندس بالتأكد من مواصفات املعـدات واألجهـزة واملـواد    و. الوزارة على خالف ذلك خطياً    

  . ضبط اجلودةاختباراتيوضح ) ٨-٤-١٦(اجلدول رقم و.  للشروطواستيفائهااملستخدمة يف األعمال 
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 ٥٧٧               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

   ضبط اجلودةاختبارات): ٨-٤- ١٦(دول رقم اجل
 البند اخلصائص ختبارقة االطري  اتالعين املتطلبات

 من هذه ٣-٢-٤-١٦ الفقرة
  املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب توصية 
 إختبار الشد ASTM C 297 اجلهة الصانعة

 من هذه ٥- ٤- ١٦جدول 
 املواصفات العامة

 ىتؤخذ عينة واحدة على األقص
 كل مخسمائة وحدة

 شدة االستضاءة -

 األرضيةالعواكس 
 ) عني القط(

 من هذه ٢- ٤- ١٦جدول 
 املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب توصية 
 التدرج القياسي AASHTO M 47 اجلهة الصانعة

من هذه ٢-٢-٤-١٦ الفقرة
  املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب توصية 
 مقاومة التفتت BS 6088 اجلهة الصانعة

 من هذه ٢-٢-٤-١٦ الفقرة
  عامةاملواصفات ال

تؤخذ العينات حسب توصية 
 االستدارة  ASTM D 1155 اجلهة الصانعة

 الكريات الزجاجية

 لكل وحدة كغم ٦٨٠تقل عن  ال
  سرياميكية

تؤخذ العينات حسب توصية 
 اجلهة الصانعة

 الضغط املباشر  -

 نسبة االمتصاص عن دأال تزيجيب 
٢%  

تؤخذ العينات حسب توصية 
 امتصاص املاء  ASTM C 373 اجلهة الصانعة

العواكس 
 السرياميكية

  للوحدةكيلوغرام ١٠٠٠ عن لال تق
تؤخذ العينات حسب توصية 

  اجلهة الصانعة
 العواكس املنشورية  الضغط املباشر  -

 من هذه ٣- ٤- ١٦جدول 
  املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب توصية 
 اجلهة الصانعة

AASHTO 
M 237,Class I 

 راتنج اإليبوكسي اللزوجة

ه  من هذ٤- ٤- ١٦جدول 
  املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب توصية 
 اجلهة الصانعة

-  
كافة اخلصائص 
يف  املنصوص عليها

 اخلاصة املواصفات

كرومات الرصاص 
  ) الصبغة(

  ٦-٢-١٤البند 
من " خصائص املنتجات الفوالذية"

 هذه املواصفات العامة

 االختباريتم أخذ عينات 
حسب توصية اجلهة الصانعة 

 اخلاصةوحسب املواصفات 

ASTM A 27, 
Grade U60-30, 
ASTM A 307, 
A 193, A 194,  

كافة اخلصائص 
يف  املنصوص عليها

 املواصفات اخلاصة
 املنتجات الفوالذية

  ٤-٢-٢-١٦الفقرة 
من هذه " منتجات األملنيوم"

 املواصفات العامة

 االختباريتم أخذ عينات 
حسب توصية اجلهة الصانعة 
 وحسب املواصفات اخلاصة

ASTM B108, 
B209, B211, 

B221 

كافة اخلصائص 
يف  املنصوص عليها

 املواصفات اخلاصة
 منتجات األملنيوم

  

  

  )Quality Assurance: ( تأكيد اجلودة-٢

عملية التأكد من اجلودة هي مسئولية الوزارة وذلك حسب الطريقة اليت تراها الوزارة مناسـبة               
افة األعمال اليت أجنزها املقاول للمواصفات املوضحة       لذلك، حيث جيب أن تتأكد الوزارة من مطابقة ك        

جيب أن تتم إجراءات تأكيد اجلـودة       و.  العامة أو باملخططات باالختبارات املعتمدة     اتيف هذه املواصف  
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 ٥٧٨               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

" تأكيد اجلودة ) "٢-١-١٧(للمواد واألعمال املنجزة حسب ما هو موضح بالقسم السابع عشر بالبند            
  . العامةاتمن هذه املواصف

  :  القياس٥-٤-١٦

جيب قياس خطوط املرور والعالمات األرضية للتحكم باملرور باملتر املربع على أساس األبعـاد              
املبينة على املخططات أو اليت يقررها املهندس لكل أنواع الدهانات اليت مت اعتمادها وقبوهلا مـن قبـل                  

 واحملـددات بعـدد الوحـدات       جيب أن تقاس العواكس األرضية السرياميكية أو املعدنيـة        و. املهندس
  .املستخدمة لكل نوع

  :  الدفع ومشولية السعر٦-٤-١٦

تدفع قيمة العمل املعتمد واملنجز واملقبول حسب طريقة القياس املوضحة يف هذه املواصـفات              
وفقاً ألسعار الوحدات املقررة يف العقد واملدرجة يف جدول الكميات واليت تكون شاملة لكافة املـواد                

.   واألدوات واأليدي العاملة وكافة البنود األخرى الالزمة إلجناز العمل على الوجه الصـحيح             واملعدات
جيب أن يشمل السعر أعمال النظافة وإزالة الدهان القدمي، حيث حتمل هذه األعمـال علـى البنـود      و

  ).٩-٤-١٦(الواردة جبدول الكميات 
  

  جدول الكميات): ٩-٤-١٦(جدول 
 رقم البند نوع العمل  القياسوحدة

 ١-٩-٤-١٦ (.....) خطوط مرور نوع  متر مربع
 ٢-٩-٤-١٦ (.....) خطوط مرور عاكسة بالستيكية حرارية نوع  متر مربع
 ٣-٩-٤-١٦ (.....) عواكس أرضية نوع  عدد
  ٤-٩-٤-١٦  احملددات  عدد

  

  : السياجات وحواجز األمان واحلواجز اخلرسانية ٥-١٦

  : وصف العمل ١-٥-١٦

وحـواجز األمـان    ) (Fencesا القسم وصف وتنفيذ األعمال اخلاصة بالسياجات        يشمل هذ 
Guardrails)( واحلواجز اخلرسانية ) نيوجرسيحواجز (New Jersey Concrete Barriers)(  واحلواجز

  .املستخدمة بالطرق احلضريةالكيبلية املؤلفة من أربع كيبالت سلكية مشدودة و
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 ٥٧٩               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  )(Fences : السياجات-١

يتكون السياج من شبكة سلكية مثبتة على دعامات فوالذيـة بواسـطة أسـالك أو               جيب أن   
سالسل فوالذية ملنع خروج أو دخول املركبات للطريق، كما تستخدم السياجات لفصـل اجتاهـات               

حمـدد   هـو  جيب أن يكون شكل وأبعاد الشبكة السلكية املستخدمة مطابقـة ملـا           و. احلركة املرورية 
 هـو  ب أن تكون األعمدة مثبته على قواعد خرسانية على مسافات حسب ما           جيو .باملواصفات اخلاصة 

. من هذه املواصفات العامة   " السياجات) "١-٣-٥-١٦ (بالفقرةحمدد باملخططات وبالطريقة املوضحة     
 حسب  تجيب أن توجد بالسياج بوابات مناسبة مصنوعة من نفس شبكة السياج، وحتدد أماكن البوابا             

  .باملواصفات اخلاصةاملسافات املطلوبة 

  )Guardrails( : حواجز األمان-٢

جيب أن يتكون حاجز األمان من دعامات فوالذية موصلة بعدد من األلواح املعدنية املصـممة               
  .بشكل مناسب ملنع خروج املركبات عن حدود الطريق ولتخفيف الصدمات

املخططات اخلاصة   على قواعد خرسانية على مسافات حمددة ب       جيب أن تكون الدعامات مثبتة    
بند  مطابقة للمتطلبات الواردة يف       باحلاجز دعماللواح  أعناصر و كافة   تكون   باملواصفات اخلاصة، حبيث  

على مسافات مـن     تتوصل الدعاما و .من هذه املواصفات العامة   " اجللفنة"وبند  " املواد) "٢-٥-١٦(
كون ايات مناسبة حلـاجز األمـان       جيب أن ت  و. أمتار بوصالت مركبة  ) ٨(إىل مثانية    أمتار) ٤(أربعة  

حبيث تكون غري حادة كما جيب تركيب ألواح عاكسة من النوع األول عند بداية احلـاجز حسـب                  
  .من هذه املواصفات العامة" األلواح العاكسة) "٦-٢-٣-١٦ (الفقرة

 )New Jersey Concrete Barriers( :نيوجرسي حواجز -٣

ات مقطع عرضي ثابت وذات فواصل عرضية للتمدد        وهي عبارة عن حواجز خرسانية طولية ذ      
  .على مسافات حمددة على طول الطريق

) ٣-١٤ (للفصلجيب أن تكون اخلرسانة املسلحة املستخدمة لعمل احلواجز اخلرسانية مطابقة           
  .من هذه املواصفات العامة" اخلرسانة"

  )Tensioned Four Wire Rope Guardrail( : احلواجز الكيبلية- ٤

وذات مؤلفة من أربع كيبالت سلكية من احلديد عايل الشد املغلفـن            بارة عن حواجز    وهي ع 
  .من غري قلب) ١/٦ (٧×٣ مليمتر، ١٩يبالت بقطر ك وتكون ال.إرتفاع حمدد
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 ٥٨٠               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  : الـمـواد ٢-٥-١٦

  : مواد الردم- ١

  أن تكون  كما جيب جيب أن تكون كافة املواد املستخدمة للردم خالية من املكونات العضوية،            
  .من هذه املواصفة العامة" إعادة الردم) "٤-٦-٥ (البندمواد الردم مطابقة ملتطلبات 

  : حديد التسليح-٢

من هـذه   " حديد التسليح ) "٦-٢-١٤ (البندجيب أن يكون حديد التسليح مطابقاً ملتطلبات        
  .املواصفة العامة

  : احلديد اإلنشائي- ٣

  .ASTM A 120 A 27, A 36ات جيب أن يكون احلديد اإلنشائي مطابقاً للمواصف

  : أجزاء األملنيوم- ٤

 حسب مقتضيات احلال، ASTM B209 or B211جيب أن تكون مطابقة للمواصفة األمريكية 
تقل  ، وأال باسكالميجا) ٢٥٠ (مخسني و مائتني الشد لكافة سبائك األملنيوم عن       مقاومةتقل   وجيب أال 

  . باسكالميجا) ٢٠٠(مائيت مقاومة اخلضوع عن 

  :اخلرسانة -٥

 Job (ية املستخدمة للقواعد متطلبات املواد وتصميم خلطة العملاألمسنتجيب أن حتقق اخلرسانة 

Mix Formula( الواردة يف القسم الرابع عشر، بند أعمال اخلرسانة )من هـذه املواصـفات   ) ٣-١٤
  .العامة

  .ASTM C 94ع مواصفة عند استخدام اخلرسانة اجلاهزة جيب أن تتوافق متطلبات تلك اخلرسانة م

  : احلاجز السلسلي- ٦

  .ASTM A 392 أوASTM A 491جيب أن يكون احلاجز السلسلي مطابق ملتطلبات املواصفة 

  : أسالك الشد والشبكة- ٧

  أو ASTM A 585 Class I ملتطلبـات املواصـفة  مطابقةجيب أن تكون األسالك والشبكة 

ASTM 116 Class I ـ أال  على  يليمتـر امل) ٢,٥( ونصـف  اثنـان تخدم عـن  يقل قطر السلك املس
)12½AWG.(  

  ).AASHTO M-30 Type 2 (شتويبل مطابقة ملواصفة اآلجيب أن تكون مادة السلك أو الك
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 ٥٨١               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

) ١٩٤٠٠(تقل عن تسعة عشر ألفاً وأربعمائة        جيب أن تتحمل أسالك الشد العايل قوة شد ال        
  .لو باسكالكي) ٨٣٠ (نيوثالثائة  ومعامل مرونة يساوي مثامنكيلوغرام

  : احلواجز املركبة- ٨

 ASTM A584 Class I, ASTMجيب أن يكون احلاجز املركب مطابق ملتطلبات املواصـفة  

A116 Class I يليمتـر امل) ٣,٤(يقل قطر السلك املستخدم عـن ثالثـة وأربعـة أعشـار     أال  على 
)10AWG.(  

  : األعمدة والدعامات- ٩

. ASTM A 53, A 120 Schedule 40لمواصفة جيب أن تكون األعمدة والدعامات مطابقة ل
 أو املواصـفة  ASTM A 501األعمدة اوفة ذات املقاطع املستطيلة جيب أن تكون وفقاً للمواصفة أما 

BS4360 Grade 43C.  

  : حاجز األمان املعدين-١٠

 AASHTO M-180, Class Aجيب أن تكون أجزاء احلاجز املعدين مطابقة ملتطلبات املواصفة 
Type2.  

  : الصواميل-١١

 والصـواميل عاليـة    ASTM A 307جيب أن تكون الصواميل مطابقة للمواصفات األمريكية
  .ASTM A 325الشدة جيب أن تكون وفقاً للمواصفات 

  : اجللفنة-١٢

جيب أن جتلفن مجيع أجزاء احلواجز والسياجات احلديديـة والفوالذيــة املكشـوفة وفقـاً               
 AASHTO M-281 or أو حسب مواصفات اآلشـتو ASTM A 123, A 153للمواصفات األمريكية 

M-280 or M-279-M  أو مطلية بطبقة عازلة من األملنيوم حسب مواصفات اآلشـتوAASHTO M-

305 Type I.  

  : التنفيذ ٣-٥-١٦

  )Fences (: السياجات ١-٣-٥-١٦

 رتفـاع االتصمم دعامات السياج حبيث تنهار عند تعرضها للصدم املباشر وجيب أن يكـون              
عـن  ) ١(يقل عن متر واحد     أال  حمدد باملواصفات اخلاصة على      هو واملقطع العرضي للدعامة حسب ما    

ات، حيث جيب أن تكـون      ميليمتر) ٦(يقل مسك جدار الدعامة عن ستة        سطح األرض، كما جيب أال    
ـ     و. قمم األعمدة على مستوى منتظم وذات ميل متدرج عند تغيري املنسوب           ة جيب أن تكـون الدعام

من هـذه   " احلديد اإلنشائي ) "٢-٥-١٦( من الفوالذ املطابق للمواصفات املذكورة يف البند         مصنوعة
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 ٥٨٢               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

هو موضح مبخططات املواصفات     جيب أن يكون مقطع الدعامة ومكان تثبيتها حسب ما        و. اتاملواصف
  .جيب عمل غطاء مناسب من البويل إثيلني ملنع تسرب املياه لداخل الدعامةو. اخلاصة

مائة واثنني وعشـرين     ا عن طـوهليقل    ال  خرسانية قاعدة يف   بغرزها ن تثبت الدعامات  جيب أ 
سـنتيمتر، حيـث    ) ١٠٠(ها عن مائة     وعمـق سنتيمتر) ١٠٠(ها عن مائة    وعـرضسنتيمتراً  ) ١٢٢(

 ولضـمان   القاعدة يف   غرزهالعمود عند     باحلجم الكايف لضمان عدم تغري مكان      القاعدةكون  تجيب أن   
جيب أن تثبت الشبكة علـى الـدعامات        و. ترم.نيوتن) ٦٠٠٠(ستة آالف    مقداره   نقالبا عزمحتمله  

من هـذه   " املواد) "٢-٥-١٦(بواسطة أسالك أو سالسل معدنية مطابقة للمواصفات املذكورة بالبند          
) ٢٥( مخسـة وعشـرين       بشكل متجـانس مبقـدار     أطراف الشبكة  تشد   جيب أن و. املواصفة العامة 

  .نيوتنيلوك

  )Guardrail (: حواجز األمان ٢-٣-٥-١٦

، أو   املوضـحة باملواصـفات اخلاصـة      يف املواضع املبينة على املخططات    حاجز األمان   ب  كير
وفقـاً  يف القواعد اخلرسانية     رأسياً، بغرزها    دعامات احلاجز  يبكجيب تر و . املهندس توجيهاتحسب  

  .املواصفات اخلاصةتتطلبه  ما حسب  بطريقة مناسبةللمناسيب املطلوبة، أو تثبيتها يف اخلرسانة

 قبل  الدعاماتتثبت  جيب أن   ،  احلاجزمن  )  م ١(متر واحد   يكون الرصف ضمن مسافة      عندما
 أو أقل   متر) ٤٥(مخسة وأربعون    املنحنية ذات نصف قطر      احلواجزجيب ثين مجيع     و .وضع مواد الرصف  
 حبيث  ،احلواجزمن  ومستوية  تمرة   مس أطواليب  كيتم تر و. جيوز ثنيها يف املوقع     وال من ذلك يف الورشة   

أمتار، كما جيب أن يـتم      ) ٤(يزيد طول القطعة عن أربعة        حركة املرور حبيث ال    باجتاهتكون متراكبة   
قواعد الدعامات حسب متطلبات وتوصيات اجلهـة       كون  تجيب أن   و .عمل الوصالت عند الدعامات   

 القاعـدة،  يف   تثبيتـه  عند    الدعامة كان باحلجم الكايف لضمان عدم تغري م       أن تكون  كما جيب املصنعة،  
  .ترم.نيوتنكيلو ) ٦(ستة  مقداره انقالب عزمولضمان حتمله 

جيب عمل ايات مناسبة حلاجز األمان حسب متطلبات املواصفات اخلاصة، حبيث تكون غري             
 أن تكون ا ألواح عاكسة مناسبة مثبتـة يف بدايـة   كما جيبحادة أو تشكل خطورة على املركبات،   

) ٦-٢-٣-١٦ (الفقـرة  حسـب    احلاجز، حيث جيب أن تكون األلواح العاكسة من النـوع األول          
  .من هذه املواصفات العامة" الصفائح العاكسة"

  :  احلواجز الكيبلية٣-٣-٥-١٦

بالت سلكية من احلديد عـايل الشـد   كيأربعة من  من الكيبالت    ة املكون ةالواقيواجزاحلتتألف  
مستوى األرض، وذلك يف شق يكون يف اجلـزء   مم من )٥٨٥( على ارتفاع املغلفن، اثنان منها يقعان

ب على ارتفاع   كبالت السلكية اليت تر   ياملغلفنة املثبتة يف األرض، اثنان من الك       العلوي من أعمدة الصلب   



   أعمال اإلشارات والعالمات والشاخصات ودهان الطرق والسياجات وحواجز األمان-القسم السادس عشر         شاء الطرق احلضرية املواصفات العامة إلن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٨٣               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

ـ عن سطح األرض، ويكونان جمدولني على طول احلاجز الواقع بني            مم) ٤٩٠ (مقداره منخفض ل ك
وتصمم الوصلة اليت   . بل خبطاف تثبيت أرضي   ياحلاجز، ويربط الك   ال طريف كوعلى  متجاورين،   عمودين

وتنفصل عند حصول تصادم سيارات يف املنطقـة الـيت           بل وجهاز تثبيته حبيث تنفك    كيل  كتربط بني   
 Safety (ل الكبح واألمانكيببل املفكوك بفعل يالك ةكبح حركيوجد فيها جهاز التثبيت، وحبيث يتم 

Check Rope .(بل الدرابزون الواقي عـن كييب أجهزة تثبيت متوسطة عندما يزيد طول كجيب ترو 
 بل نفسه عن  يل جهازين اثنني متتاليني على الك     كيباملسافة القصوى بني     م، بطريقة ال تزيد معها    ) ٦٢٧(
 اثنني  ويتم لتوفري االستمرارية، تثبيت   . بينها متجانسة قدر اإلمكان    وتكون املسافات الفاصلة  . م) ٦٢٧(

  .ل جهاز تثبيت متوسطكبالت األربعة يف يمن أصل الك بالت، واحد علوي واآلخر سفلي،يمن الك

بـل مـن    كيبالت الدرابزون الواقي معاً بواسطة براغي، واحلد األقصى لطـول أي            كيتربط  
  .م) ١٥٤ (بالتيالك

ب يف كتثبيت املرم، يربط جبهاز ال   ) ٦ (بل جر بطول  كيقبل البدء بأي عملية تثبيت، توفري        جيب
يبدأ من الطـرف األميـن أو       ) مسنن(ب   جانب، بطرف ملول   لكبالت، من   يالك وتثبت مجيع . األرض

لضمان وجود مسمار مسنن إىل اجلانب األمين أو األيسـر يف برغـي              األيسر حسب ما يكون مالئماً،    
 ل برغي مـن   ك  حد أدىن يف  كمم  ) ٢٥(ل  وضع حشوة إيالج بطو    وتتطلب العملية  .لتنفيذ عملية الشد  

ب كاجتاه اليمني من الطرف الذي يربط جبهاز التثبيت، وير         بل اجلر فيكون مسنناً يف    كيأما   .براغي الشد 
 .الصانعة ورسومات العمل بل الدرابزون الواقي طبقاً لتعليمات اجلهةكي

 ما  ينفذ أساس العمود حسب التفاصيل املبينة يف رسومات العمل املعدة من قبل اجلهة الصانعة،             
وجيب أن يكون األساس باحلجم      .ينص على خالف ذلك يف العقد بسبب ظروف األرض يف املوقع           مل

 لضمان عدم تغري مكان العمود عند دقه يف األساس ولضمان حتمله حلظـة انقـالب مقـدارها                 الكايف
  .نيوتن م) ٦٠٠٠(

ك نيوتن  ) ٢٥( بالت بشكل متجانس مبقدار   يعندما تصبح مجيع العناصر يف مواضعها، تشد الك       
وجيب عدم الردم فوق األجزاء العلوية للقواعد اخلرسانية ألجهزة التثبيـت            .اغي الشد  بر وذلك بتدوير 

 .لكوابل قبل االنتهاء من شد

  (New Jersey Concrete Barriers) :)نيوجرسي( احلواجز اخلرسانية  ٤-٣-٥-١٦

  : عـام- ١

كمال تنفيذ كافة األعمال الضرورية اليت تستند       جيب قبل املباشرة يف تنفيذ احلواجز اخلرسانية إ       
عليها أو تصب فوقها احلواجز، وجيب أن تكون أسطح احلواجز املنفذة ناعمة ومتجانسة املظهر وخالية               

  .من الكتل والفراغات ومطابقة للخطوط األفقية والرأسية املبينة على املخططات
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 ٥٨٤               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

من هـذه  " املواد) "٢-٥-١٦(بات البند جيب أن تستويف املواد املستخدمة لعمل احلواجز متطل       
 املسـتخدمة عـن مخسـة       )Slump(تزيد قيمة اهلبوط للخرسـانة      أال  املواصفات العامة، حيث جيب     

تقل مقاومة الضغط عـن  أال ، وAASHTO T-119 االختباراً حسب طريقة ميليمتر) ٧٥(وسبعـني 
 االختبـار حسب طريقـة      يوماً) ٢٨( بعد فترة مثانية وعشرين       باسكال ميجا) ٢١(إحدى  وعشرين    

AASHTO T-22 ،كيلـوغرام ) ٣٥٠(يقل احلد األدىن لألمسنت عن ثالمثائة ومخسـني  أال  كما جيب 
  .للمتر املكعب

أال هو موضح باملواصفات اخلاصة، حيث جيـب       جيب أن تكون أبعاد مقطع احلاجز حسب ما       
أال  كما جيب سنتيمتراً،  ) ٨٠(انني  يقل عرض القاعدة عن مث     وال) ١( احلاجز عن متر واحد      ارتفاعيقل  

ميل اجلزء األسـفل مـن      أما  . سنتيمتراً) ٢٥(يقل عرض السطح العلوي للحاجز عن مخسة وعشرين         
 املركبات حسـب السـرعة    انقالب أو   اصطدام احتمالالسطح اجلانيب جيب أن يصمم حبيث يقلل من         

  .التشغيلية للطريق

متراً ) ١٥(سم كل مخسة عشر     ) ١(تيمتر واحد    سن ةكاجيب عمل فواصل التمدد العرضية بسم     
 بعمـق   الـتقلص حيدد يف املخططات املبينة باملواصفات اخلاصة، بينما جيب إنشاء فواصل            أو حسب ما  

أمتار وذلك حبـز    ) ٦(تزيد عن ستة     ات على مسافات ال   ميليمتراً وعرض مخس    ميليمتر) ٥٠(مخسني  
  .ية يف سطحهاتقلصاخلرسانة بعد تصلبها وقبل ظهور أي شقوق 

  : جتهيز القاعدة- ٢

من هذه املواصفات العامـة،     " أعمال احلفر ) "٣-٥ (الفصلجيب أن تتم أعمال احلفر حسب       
) ٣٠(حيث يكون السطح املعد لوضع احلاجز مستوياً وبعرض يزيد على عـرض احلـاجز بـثالثني                 

جيب أن تستويف تربـة   حيث) Roller Vibrator(جيب أن تدك تربة األساس بواسطة هزاز و. سنتيمتر
 التربـة   ءباسـتثنا من هذه املواصفات العامة، وذلك      " طبقة القاعدة ) "٥-٥ (الفصلاألساس متطلبات   

) ٤-٥ (الفصـل  مبواد مطابقـة ملتطلبـات    واستبداهلاأي مواد ردم غري مناسبة جيب إزالتها        . الصخرية
  .من هذه املواصفات العامة" أعمال الردم"

  :صب اخلرسانة -٣

بل املباشرة يف صب القاعدة اخلرسانية إكمال تنفيذ كل األعمال الضرورية اليت تسـتند              جيب ق 
 القواعد املنفذة ناعمة ومتجانسة املظهـر ومطابقـة         اتعليها أو تصب فوقها، وجيب أن تكون أساس       

  .لألبعاد األفقية والرأسية املبينة باملخططات املوضحة باملواصفات اخلاصة

الصب املسـتوية   ثبيت حديد التسليح باألبعاد املطلوبة داخل قوالب        جيب صب اخلرسانة بعد ت    
) ٧٥(للخليط اخلرساين عن مخسة وسبعــني       ) Slump( تزيد قيمة اهلبوط   جيب أال و. واملثبتة بإحكام 
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 ٥٨٥               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

يقل احلد األدىن لألمسنت عن ثالمثائة   أالكما جيب، AASHTO T-119 االختباراً حسب طريقة ميليمتر
ية متطلبات املواد وتصـميم     األمسنتجيب أن حتقق اخلرسانة     و.  للمتر املكعب  وغرامكيل) ٣٥٠(ومخسني  

أعمـال  ) "٣-١٤(فصـل رقـم   الواردة يف القسم الرابع عشر،  (Job Mix. Formula)خلطة العمل 
من هذه املواصفات العامة وجيب عند استخدام اخلرسانة اجلاهزة أن تتوافق متطلبات تلـك              " اخلرسانة

  . ASTM C 94  مواصفةاخلرسانة مع

  : إنضاج اخلرسانة- ٤

بعد فتـرة    باسكال   ميجا) ٢١(إحدى  وعشرين    تقل مقاومة الضغط للخرسانة عن      أال  جيب  
 إتباع طريقـة  كما جيب، AASHTO T-22يوم حسب طريقة االختبار ) ٢٨(إنضاج مثانية وعشرين 

من هذه  " أعمال اخلرسانة ) "٣-١٤(فصل رقم   مبني يف الفصل الرابع عشر،       كما هو الترطيب املناسبة   
  .املواصفات العامة

  : إزالة قوالب الصب- ٥

حمدد باملواصـفات    هو  بعد تصلب اخلرسانة بشكل كايف حسب ما       املثبتةجيب إزالة القوالب    
 اخلرسانة مقاومةتقل عن الفترة الالزمة لكي تصل    أال  اخلاصة أو حسب الفترة اليت حيددها املهندس على         

تقل أال  عند نقل الوحدات، جيب     و. يوماً) ٢٨(مثانية وعشرين   بعد مرور    أو   باسكالميجا) ٧ (ةسبعإىل  
  . باسكالميجا) ٢٤ (عشرين وأربعة الضغط للخرسانة عن مواقم

  : إهناء السطح اخلرساين- ٦

 ملتطلبات املواصفات اخلاصـة،  توٍف وأملس ومسجيب أن يكون السطح النهائي للحاجز مستوٍ 
وحدات جتريبية لتوضيح مقدرته على إنتاج      ) ٣(يقل عن ثالث     ملقاول بعمل ماال  حيث جيب أن يقوم ا    

وحدات مطابقة لشكل اإلاء املطلوب، حيث جيب قبوهلا بواسطة املهندس قبل الشـروع يف أعمـال                
اجلزء اخللفي من احلاجز ميكن أن يكون بسطح خشن على أن يكون خايل مـن اجليـوب أو              و. التنفيذ

  .و العيوب األخرىتسوس اخلرسانة أ

  : احلواجز اخلرسانية مسبقة الصب-٧

 الفصـل اخلرسانة املستخدمة لعمل الوحدات مسبقة الصب جيب أن تكون مستوفية ملتطلبات            
  .من هذه املواصفات العامة" أعمال اخلرسانة) "٣-١٤(

 جيب أن يتم تصنيع احلواجز مسبقة الصب بصبها يف قوالب من احلديد نظيفة مستوية السـطح               
 سـنتيمتر ) ٢(خالياً من الفراغات والتجاويف اليت تزيد مساحتها عن اثنني           حبيث تعطي سطحاً منتظماً   
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 ٥٨٦               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

 بعـد فتـرة      باسكال ميجا) ٢١(إحدى  وعشرين    تقل مقاومة أي وحدة مصبوبة عن       أال  مربع وجيب   
ا عن تزيد نسبة اهلواء احملبوس أال ، وجيب AASHTO T-22يوم حسب اختبار ) ٢٨(مثانية وعشرين 

تزيد نسـبة   أال  جيب  و. باملائة % ) ٤,٥(تقل عن أربعة ونصف      وال %) ٧,٥(سبعة ونصف يف املائة     
  .ASTM C 642 بواسطة اختبارهاعند %) ٨( املاء لعينة لبية عن مثانية باملائة امتصاص

هو موضح بالقسم    جيب ترطيب وإنضاج وحدات احلواجز اخلرسانية مسبقة الصب حسب ما         
  .من هذه املواصفات العامة" أعمال اخلرسانة) "٣-١٤ (فصلر الرابع عش

  : قبول األعمال ٤-٥-١٦

 )Quality Control (: ضبط اجلودة-١

هو موضـح بالقسـم      جيب أن تتم إجراءات ضبط اجلودة للمواد واألعمال املنجزة حسب ما          
  . العامةاتمن هذه املواصف" ضبط اجلودة) "١-١-١٧(السابع عشر بالبند 

سئولية ضبط جودة األعمال املنجزة واملواد املستخدمة على املقاول، حيث جيـب عليـه           تقع م 
تقدمي خطة نظام ضبط اجلودة اليت سيتبعها خالل فترة العقد، وجيب أن يتحمل املقاول كافة التكاليف                

ة من  حيق للمقاول البدء يف أي أعمال مامل حيصل على موافقة خطي           الو. املتعلقة بإجراءات ضبط اجلودة   
جيـب تزويـد املهنـدس      و. املهندس توضح قبول املهندس خلطة ضبط اجلودة املقدمة من قبل املقاول          

.  بكشوفات املواد واألجزاء واملخططات التنفيذية واملهام للموافقة عليها خالل ستني يوم من توقيع العقد             
جيب تقدمي اعتمـاد    صنعة  األجزاء امل و. جيوز تقدمي خمططات أو كشوف تنفيذية جزئية هلذا الغرض         الو

 ،يعادهلـا  أو مـا  ISO 9002حد خمططات ضمان اجلودة املطابق ملواصـفة  ، وفقاً ألهلااجلهة الصانعة 
مني نسخ مـن شـهادات      أ ت كما جيب  .خمالفة لذلك أي أجزاء   تستعمل   ، وال املنشأواملستخدمة يف بلد    
  .االختباراتالضمان، وتقارير 

ات والكتيبات اإلرشادية لكافة الوحدات املسـتخدمة يف        جيب أن تسلم للمهندس كافة النشر     
من الوحدات الكلية   %) ١٠( تقل عن عشرة باملائة      العمل، كما جيب تقدمي وحدات احتياطية بنسبة ال       

  ).١(تقل عن وحدة واحدة  املستخدمة يف العمل، على أال

حدة مامل توافـق    جيب أن تكون كافة الوحدات املستخدمة يف العمل من إنتاج جهة مصنعة وا            
يقوم املهندس بالتأكد من مواصفات املعـدات واألجهـزة واملـواد    و. الوزارة على خالف ذلك خطياً    

جيب أن تكون املستندات املراد تقدميها مكتملة وواضحة        و. املستخدمة يف األعمال واستيفائها للشروط    
ب أن تضم مناذج مقطوعة مـن       جيوكشوف املواد، فباإلضافة إىل امللخص،       أما. ومن أربعة نسخ أصلية   

بالنسبة للبيانات املقدمة الغري مقبولة، فيجب أن تعاد إلجراء التصحيح          . بياناتالالكتالوجات أو نشرات    
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 ٥٨٧               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

أية كشوفات غري مقبولة جيب إعادا وإجراء التصحيح الالزم هلا، كما أن أي تغـيريات               إن  . املطلوب
ـ       يراد إدخاهلا على كشوف املواد املعتمدة جيب أ         طلـب هـذه     ةن تتم مبوجب طلب خطي، ويف حال

التغيريات من قبل املهندس، جيب على املقاول تقدمي عينات للبند البديل ملعاينتها واملوافقة عليها من غري                
هـو   جيب أن تتم أعمال ضبط اجلودة حسب مـا        و. أن تتحمل الوزارة أي تكاليف مترتبة على ذلك       

  ).١-٥-١٦(رقم اجلدول يف  املبينة االختباراتهذه املواصفات العامة بواسطة يف موضح 

   ضبط اجلودةاختبارات): ١-٥- ١٦(دول رقم اجل

 البند اخلصائص االختبار  العينات املتطلبات
  ٢-٥-١٦البند 

من هذه " احلاجز السلسلي"
  املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب 
 توصية اجلهة الصانعة

ASTM A 491, 
A 392, HDM4 

نصوص كافة اخلصائص امل
 عليها يف املواصفات اخلاصة

احلاجز 
  السلسلي

  ٢-٥-١٦البند 
من هذه " احلاجز املركب"

  املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب 
 توصية اجلهة الصانعة

ASTM A 584 Class I, 
ASTM A 116 Class I 

كافة اخلصائص املنصوص 
 عليها يف املواصفات اخلاصة

  احلاجز املركب

  ٢-٥-١٦ البند
  "عمدة والدعاماتاأل"

 من هذه املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب 
 توصية اجلهة الصانعة

ASTM A 501, 
A 595, Grade A 

  وشهادة املصدر

كافة اخلصائص املنصوص 
 عليها يف املواصفات اخلاصة

األعمدة 
الفوالذية 
 والدعامات

  "الصواميل" ٢-٥-١٦البند 
  من هذه املواصفات العامة

سب تؤخذ العينات ح
 توصية اجلهة الصانعة

-  
كافة اخلصائص املنصوص 
 عليها يف املواصفات اخلاصة

الصواميل 
  واملثبتات

  ٢-٥-١٦البند 
من هذه " حاجز األمان املعدين"

  املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب 
 توصية اجلهة الصانعة

AASHTO M-180 Class 
A, Type 2  

كافة اخلصائص املنصوص 
  اخلاصةعليها يف املواصفات

  حاجز األمان

  ٢-٥-١٦البند 
من هذه " كيبالت الشد"

 املواصفات العامة

تؤخذ العينات حسب 
 توصية اجلهة الصانعة

ASTM A 585 Class I, 
ASTM A 121 Class I, 

ASTM A 112, 
AASHTO M 30 
Type 2 Class A 

كافة اخلصائص املنصوص 
 عليها يف املواصفات اخلاصة

  كيبالت الشد

  ٢-٥-١٦البند 
 من هذه املواصفات العامة" اجللفنة"

- 
ASTM A 123, 

A 153  
AASHTO M 280,  

M 281 

 اجللفنة  -

  ٣- ١٤ الفصل
من هذه املواصفات " اخلرسانة"

 العامة

 عند بداية اختباراتثالثة 
 عند واختبارإنتاج اخللطات 

كل تغيري ملصدر املواد أو 
 خصائص اخللطة

ابع  املبينة بالقسم الراالختبارطرق 
  عشر من هذه املواصفات العامة

كافة اخلصائص املنصوص 
 عليها يف املواصفات اخلاصة

 أعمال اخلرسانة

  ٤-٢-٢-١٦ الفقرة
من هذه " منتجات األملنيوم"

 املواصفات العامة
 ,ASTM B108, B209 حسب املواصفات

B211, B221 B108,  
كافة اخلصائص املنصوص 
 عليها يف املواصفات اخلاصة

األملنيوممنتجات 

  



   أعمال اإلشارات والعالمات والشاخصات ودهان الطرق والسياجات وحواجز األمان-القسم السادس عشر         شاء الطرق احلضرية املواصفات العامة إلن
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٥٨٨               اململكة العربية السعودية– القرويةوزارة الشئون البلدية و

  )(Quality Assurance:  تأكيد اجلودة-٢

عملية التأكد من اجلودة هي مسئولية الوزارة وذلك حسب الطريقة اليت تراها الوزارة مناسـبة               
لذلك، حيث جيب أن تتأكد الوزارة من مطابقة كافة األعمال اليت أجنزها املقاول للمواصفات املوضحة               

وجيب أن تتم إجراءات تأكيـد اجلـودة        . خططات واالختبارات املعتمدة  يف هذه املواصفة العامة أو بامل     
" تأكيد اجلودة ) "٢-١-١٧(للمواد واألعمال املنجزة حسب ما هو موضح بالقسم السابع عشر بالبند            

يـتم  وجيب التأكد من جودة األعمال بواسطة االختبارات املعتمدة، حيث          . من هذه املواصفات العامة   
وتقييمها طبقاً  واختبارها  ،  سانة وحديد التسليح وكافة املواد املستخدمة يف األعمال        اخلر أخذ عينات من  

  .للمتطلبات احملددة يف هذه املواصفة العامة أو وفق ما هو موضح باملواصفات اخلاصة

  :  القياس٥-٥-١٦

مليات تقاس األعمال املنفذة املقبولة املتمثلة يف عمليات التركيب والفك وغريها بالعدد، أما ع            
أما أعمـال احلفـر     . تنفيذ احلواجز والسياجات فتقاس باملتر الطويل حسب شروط املواصفات اخلاصة         

وصب اخلرسانة وكافة األعمال التكميلية ال يتم قياسها بصورة منفصلة، حيث جيب أن حتمـل علـى                 
  ).٢-٥-١٦(البنود املوجودة جبدول الكميات 

  :  الدفع٦-٥-١٦
 واملنجز واملقبول حسب طريقة القياس املوضحة يف هذه املواصـفات           تدفع قيمة العمل املعتمد   

وفقاً ألسعار الوحدات املقررة يف العقد واملدرجة يف جدول الكميات واليت تكون شاملة لكافة املـواد                
. واملعدات واألدوات واأليدي العاملة وكافة البنود األخرى الالزمة إلجناز العمل على الوجه الصـحيح             

  ).٢-٥-١٦(ون الدفع مبوجب جدول الكميات وجيب أن يك
  جدول الكميات): ٢-٥- ١٦(رقم دول اجل

 رقم البند نوع العمل  القياسحدةو
 ١-٢-٥-١٦ (....)سياج نوع متر طويل
 ٢-٢-٥-١٦ (....)سياج مركب نوع متر طويل
 ٣-٢-٥-١٦ سلك شد عايل القوة متر طويل
 ٤-٢-٥-١٦ (....) نوع Guardrailحاجز أمان متر طويل
  ٥-٢-٥-١٦ (....)ايات حاجز األمان نوع  عدد
  ٦-٢-٥-١٦  (....)أعمال فك وإعادة تركيب حاجز نوع  عدد

 ٧-٢-٥-١٦ )وجهان/وجه (نيوجرسيحاجز خرساين متر طويل
 ٨-٢-٥-١٦ (....)ايات حاجز خرساين نوع وحدة
  ٩-٢-٥-١٦ حواجز كيبلية  متر طويل
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