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 القسم اخلامس عشر

 األرصفة والربدورات واجلزر
 

 : الوصف ١-١٥
يتضمن هذا القسم أعمال إنشاء األرصفة والربدورات واجلزر الوسطية والتنظيمية على الطرق            

 .املخططات ووثائق العقدوالشوارع طبقاً للحدود واألبعاد واملناسيب وامليول املبينة يف 

 : أعمال األرصفة ٢-١٥
يشتمل هذا العمل على إعداد السطوح، وتأمني املواد، وتنفيذ األعمال من أجل إنشاء أرصفة              
املشاة يف املواقع احملددة طبقاً لألبعاد واملناسيب وامليول املبينة يف املخططات ووثـائق العقـد وهـذه                 

رة بتنفيذ أعمال األرصفة االنتهاء من تنفيـذ أعمـال الـربدورات            جيب قبل املباش  و. املواصفات العامة 
 . املرافق العامة ضمن األرصفة واستالمها من قبل املهندس أو اجلهات صاحبة املرافق، وتنفيذومتديدات

 : إعداد السطوح ١-٢-١٥
ـ               ذ قـد   جيب قبل املباشرة بتنفيذ أعمال األرصفة أن تكون كافة األعمال السابقة يف منطقة التنفي

وجيب فحص السطوح اليت ستتلقى أعمال تنفيذ األرصـفة         . أجنزت ومت فحصها واختبارها واستالمها    
وإصالح كافة العيوب وإزالة كافة املواد الغريبة واملفككة والتحقق من درجة الدك وتصحيح املناسيب              

ة مبالغ إضـافية لقـاء      والحيق للمقاول املطالبة بأي   .  مبني على املخططات   ووامليول لتصبح مطابقة ملا ه    
 .ذلك

 : األرصفة من البالطات اخلرسانية مسبقة الصنع ٢-٢-١٥
يتضمن هذا العمل إنتاج وتوريد وتركيب البالطات اخلرسانية مسبقة الصب على السـطوح             

 للمخططات واملواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامـة، باملقاسـات واأللـوان             طبقاً املعدة مسبقاً 
 .ملواقع احملددة يف املخططات واملواصفات اخلاصة أو املعتمدة من قبل املهندسواألشكال ويف ا

 :تصنف البالطات اخلرسانية مسبقة الصب يف هذه املواصفات العامة إىل الصنفني التاليني
 . البالطات اخلرسانية العادية-
 ).Interlocking( البالطات اخلرسانية املتداخلة -
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 .اصة ووثائق العقد على الصنف املطلوب تنفيذهوجيب أن تنص املواصفات اخل

 : األرصفة من البالطات اخلرسانية العادية ١-٢-٢-١٥
جيب أن يتطابق البالط اخلرساين العادي املستخدم يف أرصفة املشاة من حيث الشكل واأللوان              

 هذه  وص عليها يف   مع الشروط واملتطلبات املنص    التشرباملواد واملتانة ومقاومة التآكل ونسبة      وواألبعاد  
 .ثائق العقد األخرى على خالف ذلك تنص املواصفات اخلاصة ووما ملاملواصفات العامة، 

 : التصنيع-١

أمسنت إىل  ) ١( بنسبة واحد    األمسنتجيب أن يصنع البالط اخلرساين باستخدام خليط الرمل و        
مـن الرمـل    ) ١(إىل واحد    األمسنتمن  ) ١(، ونسبة واحد    البالطةثالثة رمل للطبقة السفلية من      ) ٣(

السمك الكلي للبالطة،    ) ٤/١( ، وجيب أال يقل مسك الطبقة العلوية عن ربع          البالطةللطبقة العلوية من    
، وميكن اسـتخدام الرمـل      كما جيب أن يستخدم يف تصنيعه الرمل الناتج عن تكسري الصخور الصلبة           

ت التدرج واملتطلبات النوعية للرمل املستخدم      الطبيعي أو رمال الكثبان بعد التحقق من مطابقتها ملتطلبا        
 للبالطة،  األقصىالبعد األفقي ) ١٠/١(، وجيب أال يقل السمك الكلي للبالطة عن عشر          البالطةيف صناعة   

سنتيمتراً، وأن تكـون مشـطوفة      ) ٤٠×٤٠(أربعني  يف  أن تكون أبعاد البالطات املربعة أربعني       ميكن  و
 أو األبعاد احملددة يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد أو اليت يوافق            اتميليمتر) ٧(احلواف مبقدار سبعة    

جيب أن يتم تصنيع البالط باألشكال واأللوان اليت تنص عليها املواصفات اخلاصـة أو              و. عليها املهندس 
وثائق العقد األخرى أو حسب تعليمات املهندس، وأن يتم الصب يف قوالب معدنية صحيحة الزوايـا                

، كما جيب أن يغمر يف املاء بعـد         ميجا باسكال ) ١٥ (مخس عشرة وحتت ضغط اليقل عن     والشكل،  
 اثـنني    مث يستمر رشة باملاء لفترة أسبوعني       واحد  ساعة على صبه ملدة أسبوع     )٤٨ (مرور مثان وأربعني  

 .من تاريخ صبه يوماً )٢٨ (واليسمح بتوريده وتركيبه قبل مضي ما اليقل عن مثانية وعشرين، )٢(

ب أن تستخدم األكاسيد املعدنية املناسبة يف إنتاج البالط امللون حبيث التؤدي إىل ختفـيض               جي
 .مواصفات ومتانة ذلك البالط، وجيب أن تكون األلوان الناجتة ثابتة ومتجانسة

جيب أن يقدم املقاول للمهندس عينات من البالط املراد توريده الختبارها واملوافقـة عليهـا،               
كما جيب أن حيقق البالط     . بالط املورد متطلبات الشكل واللون واملقاس والرسومات      وجيب أن حيقق ال   

 ).١-٢-١٥(املستخدم املتطلبات املبينة باجلدول رقم 

 : التركيب-٢
جيب على املقاول قبل املباشرة يف تركيب البالط تنفيذ طبقة القاعدة حسب املتطلبات الواردة              

 عامة وجيب عليه دكها حىت درجة دك التقل عن مخسة وتسعني  من هذه املواصفات ال)٤-٥(يف الفصل 
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 متطلبات بالط األرصفة): ١-٢-١٥(اجلدول رقم 
 )حد أدىن(املتطلبات  طريقة االختبار االختبار مسلسل

 ASTM C 78 مقاومة االحنناء ١
 ١٠٢٩م ق س 

 متر مربعيرام لكل سنتغوكيل) ٤٠(أربعني 

 اًميليمتر) ١٢( عشر ثينا ASTM C 241 مقاومة التآكل ٢
 باملائة من الوزن) ٥(مخسة  ASTM C 140 اإلمتصاص ٣

 

باملائـة عـن    ) ٢(ختتلف بأكثر من اثنني        وعند نسبة رطوبة ال    القصوىباملائة من الكثافة اجلافة     ) ٩٥(
 .AASHTO T 180 املعدل حسب طريقة بروكتورالرطوبة املثالية املعتمدة من اختبار 

س على طبقة القاعدة من حيث االستواء ودرجة الدك، جيب علـى املقـاول              بعد موافقة املهند  
 )٢-٦(ما نص عليه الفصل     كتنفيذ طبقة ماحتت أساس ركامية مطابقة من حيث املواد وطريقة التنفيذ            

من هذه املواصفات العامة أو أفضل أو حسب املواصفات اخلاصة واملخططات وجيب أال يقل مسك هذه                
    وجيب تسويتها ودكها حىت درجة دك التقل عن مخسة وتسـعني           ،سنتيمترات) ١٠ (ةالطبقة عن عشر  

باملائـة عـن    ) ٢( وعند نسبة رطوبة الختتلف بأكثر من اثنني         القصوىباملائة من الكثافة اجلافة     ) ٩٥(
وجيب إجـراء  . AASHTO T-180 املعدل حسب طريقة بروكتورالرطوبة املثالية املعتمدة من اختبار 

ك بالطريقة اليت حتقق االستواء وامليل املطلوب حبيث تشكل أساسـاً ثابتـاً توضـع عليـه             عمليات الد 
 .األرصفة

بعد إهناء طبقة ماحتت األساس وقبوهلا من قبل املهندس، جيب على املقاول ترطيبها وتنفيذ طبقة               
خرسانة ال دام   سنتيمترات، باستخ  )٨ (ية قبل تركيب البالط بسمك اليقل عن مثانية       األمسنتمن اخلرسانة   

 للمتر املكعب، حبيث تعطي مقاومة التقل عن        كيلوغرام) ٢٠٠( مائــيت    فيها عن  األمسنتتقل كمية   
 يوماً حسب طريقـة     )٢٨ ( بعد فترة نضوج مقدارها مثانية وعشرين      ميجا باسكال، ) ١٥(مخس عشرة   

ASTM C39  .اللزوم ملنع التبخر ملدة وجيب على املقاول إنضاج هذه الطبقة برشها باملاء وتغطيتها عند 
 أيام قبل تنفيذ الطبقات التالية فوقها، وجيب أن يكون السطح الناتج مستوياً حبيث              )٣ (التقل عن ثالثة  

ن أ سنتيمترات، و)٥ ( اليزيد مسكها عن مخسة األمسنيتيسمح بتركيب البالط فوقه على طبقة من املالط         
 مع السطح العلـوي     ولية والعرضية املعتمدة، ومتطابقاً   يعطي البالط املركب سطحاً مطابقاً للميول الط      

 .عتمد يف املخططات أو املواصفات أو حسب تعليمات املهندسأللربدورات الذي 
 األمسنيتبعد انتهاء فترة إنضاج طبقة األساس اخلرساين يتم تركيب البالط على طبقة من املالط               

رمل، على كراسي مـن     ) ٢(أمسنت إىل اثنني    ) ١( بنسبة واحد    األمسنتاملكون من خليط من الرمل و     
سمك باملالط  القطع البالط لتحقيق االستواء وامليول، وجيب أن يتم ملء الفواصل بني البالطات لكامل              

 . املستخدم للتركيب مع كشط املالط يف األعلى لتشكيل فاصلاألمسنيت
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 ٥١٨         اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

طات وأن تكـون كافـة      جيب أن يكون سطح البالط الناتج مطابقاً للميول املبينة على املخط          
 .األمسنيتالبالطات منغرسة وملتصقة على كامل املساحة مع املالط 

ـ      جيب استخدام بالط غري حمزز يف املناطق املخصصة حلركـة          ذوي  الكراسـي املتحركـة ل
االحتياجات اخلاصة، وجيب تنفيذ منحدرات االنتقال عند مناطق عبور ذوي االحتياجات اخلاصة طبقاً             

 .ل املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة، أو حسب تعليمات املهندسلألبعاد وامليو

املياه، حلني تصلب املالط    جيب على املقاول املثابرة على حفظ وصيانة السطوح املبلطة ورشها ب          
 ساعة، جيب أن يقوم املقاول بتنظيـف السـطح          )٤٨ ( يقل عن مثان وأربعني    بعد مرور ما ال   و املنفذ،

 األمسنـت  املكون من    األمسنيتيقة أخرى يوافق عليها املهندس وتنفيذ طبقة من املالط          بالكنس أو أية طر   
واملاء مع إضافة املواد الصابغة املعتمدة حسب ألوان البالط املنفذ واالستمرار يف توزيع املالط حىت تعبئة                

 .كافة الفواصل

 )Interlocking (: األرصفة من البالط املتداخل ٢-٢-٢-١٥
العمل على إعداد السطوح وتوريد البالط املتداخل لتنفيذ األرصفة وإهنائها طبقـاً            يشتمل هذا   

لألبعاد واملناسيب وامليول املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامة، أو احملـددة              
 .من قبل املهندس وضمن حدود التسامح املعتمدة

 : التصنيع-١
 لألبعاد واألشكال واأللـوان املبينـة يف املخططـات           مطابقاً جيب أن يكون البالط املتداخل    

أو ) ١٢٤٦م ق س    ( القياسـية السـعودية      واصفةاملواملواصفات اخلاصة، كما جيب أن حيقق متطلبات        
 ،)١٢٤٧م ق س (ن يتم اختباره طبقاً للمواصفة القياسية السـعودية  أ وجيب ،ASTM C936 مواصفة

مترات، كما جيب   يسنت) ١٠(سنتيمترات واليزيد عن عشرة     ) ٦(ة  وجيب أال يقل مسك البالطة عن ست      
 :أن حيقق املتطلبات األساسية التالية

 . للمتر املكعبكيلوغرام) ٤٥٠( عن أربعمائة ومخسني األمسنيتأال يقل احملتوى  -

، وأال  ميجا باسـكال  ) ٥٥(أال يقل متوسط مقاومة الضغط لعدة عينات عن مخس ومخسـني            -
 .AASHTO T-22 طبقاً لطريقة إختبار ميجا باسكال) ٥٠ (نيأية عينة عن مخستقل مقاومة 

م ( جيب أال يزيد متوسط نسبة التشــرب املقاسـة لعدد من العينات حسب طريقة االختبار             -
وأال تزيد نتيجة أي اختبار عن سـبعة   ،باملائة) ٥( عن مخسة ASTM C140 أو) ١٢٤٧ق س 

 .باملائة) ٧(
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 ٥١٩         اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

، وجيـب أال تقـل   ASTM C 67تبار التجمد والذوبان جيب إجراءه وفق طريقة عندما يطلب اخ -
 .دورة) ٥٠(مقاومة البالط للتجمد والذوبان عن مخسني 

متوسـط  نقاط خمتلفة، وجيب أال خيتلـف   ) ٣(جيب التحقق من مسك البالطات بقياسه عند ثالث          -
 .ميليمتر )٢(القياس يف أي ثالث نقاط عن السمك احملدد بأكثر من اثنني 

 .ASTM C 418 طبقاً للمواصفة اتميليمتر) ٣ ( ثالثةجيب أال تزيد مقاومة التآكل باالحتكاك عن -

 : رمل الفرشة والتعبئة-٢
ـ                ون جيب أن يكون الرمل املستخدم من املصادر الطبيعية أو نواتج تكسري الصـخور، وأن يك

بة، كما جيب أن حيقق التـدرجات املبينـة يف           أو عضوية أو أية مواد غري      نظيفاً والحيتوي أية مواد لدنة    
من هذا القسم، وميكن استخدام تدرجات أخرى تنص عليهـا املواصـفات            ) ٢-٢-١٥(اجلدول رقم   

 .اخلاصة ووثائق العقد األخرى أو أي تدرجات ثبتت صالحيتها توصي هبا الشركات املصنعة
 تدرجات رمل الفرشة والتعبئة): ٢-٢-١٥(اجلدول رقم 

 نسبة املار وزناً
 نخلمقاس امل رمل التعبئة

 ١تدرج  رمل الفرشة )ميليمتر(
 )رمل طبيعي(

 ٢تدرج 
 )رمل ناتج تكسري(

١٠٠ ٩,٥   
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠-٩٥ ٤,٧٥ 
١٠٠-٩٥ ١٠٠-٩٥ ١٠٠-٨٥ ٢,٣٦ 
١٠٠-٧٠ ١٠٠-٧٠ ٨٥-٥٠ ١,١٨ 
١٠٠-٤٠ ٧٥-٤٠ ٦٠-٢٥ ٠,٦ 
٤٠-٢٠ ٣٥-١٠ ٣٠-١٠ ٠,٣ 
٢٥-١٠ ١٥-٢ ١٠-٢ ٠,١٥ 
١٠-٠ ٠  ٠,٠٧٥ 

 

 : التركيب-٣
جيب قبل املباشرة بتنفيذ أعمال التبليط إهناء إعداد طبقة القاعدة غري املعاجلة وفقـاً ملتطلبـات                

 من هذه املواصفات، كما جيب تنفيذ طبقة أساس ركامية مطابقة ملتطلبـات طبقـات               القسم اخلامس ا
 تنص املواصـفات    ما مل  املواصفات العامة     من هذه  )٤-٦(األساس الركامية املنصوص عليها يف الفصل       
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 ٥٢٠         اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

) ١٠(اخلاصة على خالف ذلك، كما جيب أال يقل مسك طبقـة األسـاس الركاميـة عـن عشـرة                    
 باملائة مـن    )٩٥ (سنتيمترات، وجيب فردها وترطيبها ودكها حىت درجة دك التقل عن مخسة وتسعني           

،  باملائة )٢(املثالية بأكثـر من اثنني باملائة       عند نسبة رطوبة الختتلف عن الرطوبة        ،الكثافة اجلافة العظمى  
، كما جيب على املقاول استخدام معـدات  AASHTO T-180حسب اختبار عالقة الرطوبة والكثافة 

الدك اليت حتقق درجات الدك املطلوبة دون إحلاق أي ضرر بالربدورات وخطوط املرافق العامة املوجودة               
 .لية التامة عن أية أضرار تنجم عن أعمالهضمن منطقة العمل، ويتحمل وحده املسئو

 يف املخططـات    ة لألبعاد وامليول واالستواء املبين    جيب إهناء سطح طبقة األساس الركامية طبقاً      
واملواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامة، وجيب أن يتم قياس استواء سطح طبقة األساس الركاميـة            

 والسطح على أكثر مـن      قدة أال يزيد الفراغ بني أسفل ال      أمتار، وجيب ) ٣( طوهلا ثالثـة    قدةبواسطة  
 .سنتيمتر عند أية نقطة) ١(واحد 

متر من أجل التحقـق مـن       ) ٢×٢(جيب تنفيذ منطقة جتريبية بأبعاد التقل عن اثنني يف اثنني           
. انإمكانية التنفيذ وفق األشكال املعتمدة وإمكانية التعبئة والدك وإهناء السطوح واعتماد توزع األلـو             

-١٥(وجيب قبل البدء يف تركيب البالط فرد طبقة الفرشة الرملية حسب التدرج املبني باجلدول رقـم                 
أعاله طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة مع ترك فواصل بني البالطات املتجاورة تتراوح بني             ) ٢-٢

 .اتميليمتر) ٥-٢(اثنني ومخسة 
 املباشرة بتركيب البالط بفرد طبقـة رمـل         بعد اعتماد طريقة التركيب وتوزع األلوان، جيب      

 )٥ ( مخسة عن سنتيمترات واليزيد    )٣ (الفرشة وتسويتها حبيث اليقل مسك الطبقة بعد الدك عن ثالثة         
 .سنتيمترات، واليسمح باستخدام رمل الفرشة لتعبئة أية هبوط يف طبقة األساس

 بواسطة قطع من الـبالط أو        الفراغات الطرفية اليت التستوعب بالطة كاملة      جيب أن يتم ملئ   
عناصر طرفية خاصة، وجيب أن يتم قص البالط عند الضرورة باستخدام املعدات اخلاصة الـيت تعطـي                 

 .أشكاالً صحيحة مطابقة للفراغ

بعد تركيب البالط جيب تعبئة الفراغات بني البالطات باستخدام رمل التعبئة حسب التـدرج              
، لتعبئةل ةللمقاول مبوافقة املهندس اخلطية استخدام رمل الفرش      ، وميكن   )٢-٢-١٥(املبني باجلدول رقم    

) ٢٢٠(كما جيب الدك بواسطة معدة دك اهتزازية خفيفة، اليقل وزهنا أثناء الدك عن مائتني وعشرين                
تز، أو أية معدة أخرى يوافق عليهـا        ريه) ١٠٠-٧٥( وسبعني ومائة    ةكيلوغرام وتردد اهتزاز بني مخس    

 الالزم، وجيب أن تستمر التعبئة والدك حىت متتلئ الفراغات بني البالطات بالكامل،             املهندس وحتقق الدك  
 .أشواط) ٣(على أال يقل عدد أشواط الدك عن ثالثة 
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، عن مناطق البالط غري احملصورة، كمـا جيـب          )١(جيب عدم الدك ضمن مسافة متر واحد        
عن الطرف  ) ١(عمل حلدود متر واحد     استكمال ملء الفراغات ودك السطوح املبلطة يف هناية كل يوم           

 .غري املبلط، وجيب تغطية األجزاء املنفذة خالل الليل إذا كانت النهايات غري حمصورة
بعد االنتهاء من تركيب البالط ودكه، جيب إزالة الرمل الزائد بالكنس اخلفيف، دون أن يؤدي               

بعـاد واملناسـيب وامليـول املبينـة يف       جيب إهناء السطوح املبلطة وفق األ     و. ذلك إىل إزالة رمل التعبئة    
املخططات واملواصفات، كما جيب أن تكون هذه السطوح مطابقة متاماً لسطوح الربدورات، وجيب أن              

 ات، ميليمتـر ) ٦-٣(تكون أعلى من سطوح غرف تفتيش منشآت التصريف حبوايل ثالث إىل سـتة              
أمتار، وجيب أال يزيد الفراغ     ) ٣( ا ثالثة جيب أن يتم فحص السطوح املنتهية بواسطة قدة مستقيمة طوهل         

 .اتميليمتر) ١٠( عشرة عنبني أسفل القدة وسطح البالط 

 :األرصفة غري احملصورة  ٣-٢-٢-١٥
 جيب ،وي على أبنية أو منشآت حتصر األرصفةت جوانب األرصفة أرضاً خالء ال حت    عندما تكون 

دي أو املتداخل من التكسر والتفتـت بتنفيـذ         بالط اخلرساين العا  لمحاية جوانب األرصفة املنفذة من ا     
صبات أو بردورات خرسانية، وجيب أن تكون تلك الصبات أو الربدورات مطابقة ملـا تـنص عليـه                  

سنتيمتراً وارتفاعها عن   ) ١٥(املواصفات اخلاصة ووثائق العقد، وجيب أال يقل مسكها عن مخسة عشر            
م ومحاية جوانب األرصفة، كما جيـب أن يكـون           وأن تكون قادرة على دع     ،سنتيمتراً) ٣٠(ثالثني  
جيب وسنتيمترات، ) ٥( حبوايل مخسة األرض اجملاورةمن منسوب وأعلى بالط األرصفة ل ا مطابقاًمنسوهب

 . أعمال الربدورات )٣-١٥(الفصل أن يتم التنفيذ باستخدام املواد وطرق التنفيذ املبينة يف 

 :املصبوبة يف املوقعية األمسنتاألرصفة من اخلرسانة   ٣-٢-١٥
 املواد ودكها وتسويتها وإهنائهـا      ديشتمل هذا العمل على إعداد السطوح وتوريد وخلط وفر        

 لألبعاد واملناسيب وامليول املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامـة، أو              طبقاً
 .احملددة من قبل املهندس وضمن حدود التسامح املعتمدة

 :وادـ امل ١-٣-٢-١٥
ية املستعملة يف تنفيذ األرصفة املتطلبات األمسنتجيب أن حتقق املواد املستخدمة يف إنتاج اخلرسانة        

 من حيث املواد وتصميم اخللطة واملتطلبات النوعية والتنفيذ مع مراعاة ما            القسم الرابع عشر،  الواردة يف   
 :يلي

يـة املصبوبة يف املوقــع عن ثالمثائة      نتاألمس يف أرصفة اخلرسانة     تناإلمسجيب أال يقل حمتوى     
 وعشـرين س  مخ للمتر املكعب، وأن حتقق مقاومـة للضغط ال تقـل عن           كيلوغرام) ٣٥٠(ومخسني  
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اهلبـوط  ، وأال يزيـد  AASHTO T-22 بعد مثانية وعشرين يوماً حسب طريقـة  ميجا باسكال) ٢٥(
    ،AASHTO T-119يقة االختبـار  اً حسب طرميليمتر) ٧٥(، عن مخسة وسبعني )Slump( )التكوم(
 .)١٠٢٨م ق س (

 :التنفيذ  ٢-٣-٢-١٥
 تنفيذ طبقة القاعدة غري     بعدية املصبوبة يف املوقع     األمسنتجيب املباشرة يف أعمال صب األرصفة       

 من هذه املواصفات ودكها وإهنائها واستالمها وفقاً        )٥-٥(املعاجلة حسب املتطلبات الواردة يف الفصل       
ناسيب واألبعاد املعتمدة، كما جيب تنفيذ طبقة ماحتت أساس ركامية مطابقة من حيث املواد              للميول وامل 

 من هذه املواصفات العامـة أو أفضـل أو حسـب            )٣-٦( طبقاً ملا نص عليه الفصل       ،وطريقة التنفيذ 
 وجيـب   ، سنتيمترات )١٠( املواصفات اخلاصة واملخططات وجيب أال يقل مسك هذه الطبقة عن عشرة          

 .ألرصفةليتها ودكها بالطريقة اليت حتقق االستواء وامليل املطلوب حبيث تشكل أساساً ثابتاً تسو
جيب على املقاول صب اخلرسانة ضمن قوالب معدة مسبقاً من اخلشب أو املعدن وجيـب أن                
تكون هذه القوالب ذات سطوح مستوية وملساء، كما جيب أن تكون مثبتة بطريقة متنع حتركها وتطابق      

ترطيب السطوح اليت ستنفذ فوقها      و ،بعاد والسمك املطلوب، كما جيب تنظيف أسطح هذه القوالب        األ
 .والقوالب قبل الصب مباشرةاخلرسانة 

 بواسـطة املعـدات     وتكثيفهاجيب أن يتم صب اخلرسانة لكامل السمك على دفعة واحدة،           
 كما جيب أن يكون السطح الناتج        على السطح،  األمسنتاملعتمدة لتشكيل طبقة ناعمة نسبياً من الرمل و       

 ما مل باملائة  ) ٢(مطابقاً للميول الطولية والعرضية، وجيب أن يكون امليل باجتاه الطريق واليقل عن اثنني              
 .تنص وثائق العقد على خالف ذلك

ات ميليمتر) ٣( حبز اخلرسانة املصبوبة يف املوقع بعرض حوايل ثالثة          تقلصجيب إنشاء فواصل ال   
 أو حسب ماهو    ،  أمتار) ٣( مسافات منتظمة كل ثالثة      علىمسك البالطة   ) ٤/١(ي ربع   وعمق يسـاو 

اصة،كما جيب إنشاء فواصل التمدد على مسافة منتظمة التزيد عن          مبني يف املخططات واملواصفات اخل    
وجيب تشكيل الفواصل اإلنشائية حول غرف التفتيش واملرافق العامـة ضـمن            . متراً) ١٨(مثانية عشر   

يأمر به املهندس، كما جيب تعبئة  نطاق العمل حسب الطريقة احملددة يف املواصفات اخلاصة أو حسب ما     
 تـنص  مـا مل  AASHTO M 213واد التعبئة املطابقة ملتطلبات املواصفة القياسية الفواصل باستخدام م

 .املواصفات اخلاصة أو املخططات على خالف ذلك
جيب احلفاظ على اخلرسانة املنفذة من أية أضرار نتيجة مرور اآلليات واملعدات واألشـخاص،              

أيام، ) ٧( قبل مضي ما اليقل عن سبعة         على الطبقات اخلرسانية املنفذة حديثاً،     واليسمح مبرور اآلليات  
 .ساعة من تاريخ الصب) ٧٢(واملشاة عن اثنني وسبعني 
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ـ             ميجـا  ) ٥ (ةوجيب عدم فك القوالب قبل تصلب اخلرسانة وبلوغها مقاومة التقل عن مخس
كما جيب االستمرار على رشها     . ساعة) ٢٤(، على أال تقل املدة من الصب عن أربع وعشرين           باسكال
باملائة مـن املقاومـة     ) ٨٠(حفظها رطبة حىت كامل التصلب وبلوغها مقاومة التقل عن مثانني           باملاء و 

 . أيام)٧ (التصميمية على أال تقل مدة اإلنضاج عن سبعة

 :األرصفة اإلسفلتية  ٤-٢-١٥
يشتمل هذا العمل على إعداد السطوح وتوريد املواد وخلطها إلنتاج اخلرسانة اإلسفلتية الـيت              

 تنفيذ أعمال األرصفة وفردها ودكها وتسويتها وإهنائها طبقا لألبعاد واملناسـيب وامليـول              تستخدم يف 
املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامة، أو احملددة من قبل املهندس وضـمن               

 .حدود التسامح املعتمدة

 :وادـ امل ١-٤-٢-١٥
واملضافات األخرى املستخدمة يف تنفيـذ األرصـفة        جيب أن حتقق املواد اإلسفلتية والركامية       

من هذه املواصـفات    الثامن   و اإلسفلتية مجيع متطلبات طبقة السطح اإلسفلتية الواردة يف القسم السابع         
أو ) أ( أن يكون التدرج املستخدم يف هذه األرصفة متوافقاً مع أحد التدرجات باألرقـام               بوجي. العامة

، وأن حتقق املتطلبـات النوعيـة       )٤-٣-٧( باجلدول رقم    ةبيناملسفلتية  لطبقة السطح اإل  ) ج(أو  ) ب(
 . من هذه املواصفات العامة)١،٢،٣(، الصنف )١-٣-٧(نة يف اجلدول يلركام الطبقة السطحية املب

 : التنفيذ ٢-٤-٢-١٥
جيب قبل تنفيذ األرصفة املكونة من اخلرسانة اإلسفلتية تنفيذ طبقة أساس ركامية وطبقة تأسيس        
إسفلتية تتوافق مجيع متطلباهتا مع متطلبات هذه الطبقتني الواردة يف القسمني السادس والثامن من هـذه                

 .املواصفات العامة حسب ماهو منصوص عليه يف املواصفات اخلاصة واملخططات

جيب تنفيذ أعمال األرصفة اإلسفلتية يف األحوال العادية وفق متطلبات التنفيـذ الـواردة يف               و
 ميكن عندما يكون ذلك ضرورياً استخدام األيدي العاملة لفرد          .ثامن من هذه املواصفات العامة    القسم ال 

حتقـق  اخلرسانة اإلسفلتية املستخدمة يف األرصفة يف القطاعات الصغرية غري املنتظمة بطريقـة سـائبة               
املعدات املناسـبة    وامليول واالستقامة املطلوبة وعلى املقاول استخدام        التجانس وعدم االنفصال احلبييب   

 .مبوافقة املهندس لدك مثل هذه القطاعات بالطريقة اليت حتقق نسبة الدك املطلوبة

جيب إهناء سطوح مجيع األرصفة بشكل مطابق لألبعاد واملناسـيب واملواقـع املبينـة علـى                
الثة املخططات ويف املواصفات اخلاصة، وجيب التحقق من استواء السطح بواسطة قدة مستقيمة طوهلا ث             
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وجيـب أال    .اتميليمتر) ١٠(أمتار حبيث اليزيد الفراغ بني أسفل القدة وسطح البالط عن عشرة            ) ٣(
 .ات يف أي نقطة عليهاميليمتر) ٦(يزيد هذا الفراغ يف األوجه العلوية للربدورات املنفذة عن ست 

قبـل تنفيـذ    الربدورات اجملاورة لألرصفة اإلسفلتية بطبقة أساس إسفليت         و جيب رش القواطع  و
 .رصه والرصيف

 :وات اجلانبيةوالقن أعمال الربدورات  ٣-١٥
يتضمن العمل تنفيذ الربدورات واألقنية والربدورات واألقنية املدجمة املكونـة مـن اخلرسـانة              

ية مسبقة الصب أو املصبوبة يف املوقع اليت تفصل بني حارات الطريق واألرصفة واجلزر املوجهـة                األمسنت
 ويشتمل على إعداد األسطح وتوريد وتركيب وإهناء أعمال تنفيذ الربدورات يف املواقـع              حلركة املرور، 

. احملددة طبقاً للمخططات واملناسيب املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامـة            
و املصبوبة  ية مسبقة الصب أ   األمسنتوجيب أن تتكون الربدورات املستعملة يف هذه األعمال من اخلرسانة           

 . تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكما مليف املوقع 

 :وادـ  امل١-٣-١٥
 األمسنتية املستخدمة يف أعمال الربدورات أو األقنية من خليط          األمسنتجيب أن تتكون اخلرسانة     

 رامكيلوغ) ٣٥٠( عن ثالمثائة ومخسني     األمسنتالبورتالندي مع الركام واملاء، كما جيب أال تقل نسبة          
، وأال يزيد اهلبوط    ميجا باسكال ) ٣٥ ( وثالثني للمتر املكعب، وأال تقل مقاومة هذه اخلرسانة عن مخس        

.  تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد على خـالف ذلـك          ما مل اً،  ميليمتر) ٧٥(  مخسة وسبعني    عن
صنيع الربدورات   وجيب أن يتم ت    .وجيب حتديد صنف احلديد املستخدم وخصائصه يف املواصفات اخلاصة        

 ).١٢٤٩، م ق س ١٢٤٨م ق س (والقنوات واختبارها طبقاً للمواصفة القياسية السعودية 
 طرق أخذ العينات وإجراء االختبارات املطلوبة ملواد الركام واملاء واحلديد وتصميم            إتباعجيب  

 القسم الرابع عشر على     ية املستعملة إلنتاج الربدورات واألقنية املنصوص عليها يف       األمسنتخلطة اخلرسانة   
مـن هـذه    ) ٢-٣-١٤(، كما هو مبني يف اجلدول رقـم         )ب(أال يقل صنف اخلرسانة عن الصنف       

 .ملواصفات العامةا

 : التنفيذ ٢-٣-١٥
جيب إعداد السطح حبفر الطبقة اليت ستنفذ عليها الربدورات واألقنية لعمق يكفي لوضع طبقـة               

 ذلـك السـطح   كـن   يطبقات األساس أو ماحتت األساس، إذا مل        من املواد الركامية املطابقة ملتطلبات      
 .، وذلك على كامل عرض الربدورة مع الزيادات الالزمة عند اجلوانباًركامي
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 ٥٢٥         اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جيب أن تكون الربدورات املركبة أو املصبوبة يف املوقع مطابقة للخطوط واملناسيب املبينـة يف               
ندس، وجيب أن حتقق االرتفاع املطلوب مبقـدار        املخططات واملواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل امله       

 سنتيمتراً فوق طبقة اإلسفلت السطحية، أما عند تنفيذ الربدورات أو األقنية الفاصـلة              )١٥(مخسة عشر 
ا اليقل عن   مببني الرصيف واملناطق الترابية أو غري املرصوفة فيجب أن ترتفع الربدورة فوق سطح التربة               

ب أن يتطابق السطح العلوي للربدورة أو القناة مع سطح األرصفة اليت            سنتيمترات، كما جي  ) ٥(مخسة  
 .ستنفذ جبانبها

جيب أن تكون الربدورات واألقنية مسبقة الصب سليمة من أية عيوب أو شقوق وأن تكـون                
 .مجيع أسطحها ملساء ومستوية، وأن تكون مطابقة لألبعاد املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة

الربدورات واألقنية مسبقة الصب فإن ذلك جيب أن يتم على طبقة مـن املـالط               عند تركيب   
 بسمك ال يقـل     رمل) ٢(أمسنت إىل أثنني    ) ١( بنسبة واحد    األمسنت املكون من خليط الرمل و     األمسنيت

، وجيب أن يتم ترطيب الطبقة اليت سيوضع عليها املالط برشها باملياه قبل فرد              سنتيمترات) ٨(عن مثانية   
كما جيب تثبيت الربدورة أو القناة من اجلانبني اخلارجي والـداخلي بواسـطة املـالط               . الط مباشرة امل

 . سنتيمترات من كل جهة)٨(  مثانيةعناملستخدم يف التركيب على أال يقل مسك التدعيم 

 بشكل كامـل،    األمسنيتجيب تعبئة الفواصل بني الربدورات أو األقنية املتجاورة بواسطة املالط           
 .ع التكحيل إلعطاء الفواصل الشكل الصحيحم

جيب على املقاول احلفاظ على الربدورات واألقنية املركبة من أية أضرار واالستمرار يف ترطيب              
 .ساعة) ٧٢(الفواصل برشها باملياه ملدة التقل عن اثنني وسبعني 

 الصـب يف املوقـع      عند تنفيذ الربدورات املصبوبة يف املوقع، فإن التنفيذ ميكن أن يتم بواسطة           
بالطرق العادية، أو بواسطة آليات صب الربدورات واألقنية اخلاصة مثل املاكينـة ذاتيـة احلركـة أو                 
الفرادات امللحق هبا ماكينة صب أو طرق أخرى يوافق عليها املهندس فيما خيـص األمـاكن الضـيقة                  

 .واملقاطع الصغرية

شرة بأعمال الصب تركيب القوالـب وفـق        عند الصب بالطرق العادية، على املقاول قبل املبا       
األبعاد واخلطوط املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل املهندس، وجيب أن تكون               

 القوالب من املعدن أو اخلشب وأن تثبت بشكل مينع أية حركة أثناء الصب، وأن تكون أوجههـا                  تلك
 .ستواء والسطوح املطابقة للمخططات واملواصفات اخلاصةالشكل واالبمستوية وتعطي اخلرسانة املنفذة 

جيب أن يثبت املقاول عند اقتراحه تنفيذ الربدورات واألقنية بواسطة آلية صب خاصة بأن هذه               
اآللية قادرة على هذه األعمال باألشكال واألبعاد املطلوبة، وأن التحكم بتشغيلها يسمح بتنفيذها ضمن              
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 ٥٢٦         اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 مسـبقة   هندس رفض استخدام اآللية والطلب إىل املقاول تنفيذ الربدورات        اخلطوط املعتمدة، وحيق للم   
 .الصب

 بني الربدورات أو األقنية املصبوبة يف املوقـع،         تقلصجيب على املقاول تنفيذ فواصل التمدد وال      
 :أو املواصفات اخلاصة على خالف ذلك/  تنص املخططات وما ملوفق مايلي 

 .ة مواقع فواصل طبقات الرصف اخلرسانيةجيب تنفيذ فواصل متدد عند كاف -١
 .أمتار) ٩(اً مبسافة بينية التزيد عن تسعة ميليمتر) ٢٠(جيب تنفيذ فواصل متدد بعرض عشرين  -٢
 بشكل متوافق مع الفواصل املنفـذة يف طبقـات الرصـف            التقلصجيب ما أمكن تنفيذ فواصل       -٣

) ٥(أمتار، ويتم تنفيـذها بعمـق مخسـة         ) ٣(اخلرسانية، على أال تزيد املسافة بينها على ثالثة         
 .، وذلك بوضع العناصر املناسبة مثل املقاطع املعدنية أثناء الصبميليمترسنتيمترات وعرض ثالثة 

جيب تعبئة كافة الفواصل مبواد تعبئـة الفواصـل اإلسـفلتية املطابقـة ملتطلبـات املواصـفة                  -٤
 . على خالف ذلك تنص املواصفات اخلاصةما مل AASHTO M 213القياسية

 : دهان الربدورات ٣-٣-١٥
جيب على املقاول عندما تنص املواصفات اخلاصة على ذلك دهان أوجـه الـربدورات بعـد                

أعمال طبقات الرصف باستخدام أنواع وألوان الدهان املنصوص عليها          و التركيب وإهناء أعمال التبليط   
جز أعمال الدهان حبيث تعطي تغطية كاملـة        يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى، وجيب أن تن        

، وجيب ما مل تنص املواصفات اخلاصة على نوع حمدد من الدهان، أن يكون الدهان من نـوع                  لألوجه
، من القسم السـادس عشـر يف هـذه          )٢-٤-١٦( العادي املطابق ملتطلبات البند رقم       دهان الطرق 

ومينع ة األوساخ واملواد الغريبة قبل الدهان،        وجيب تنظيف وجوه الربدورات من كاف      ،ةاملواصفات العام 
 .تنفيذ أعمال الدهان أثناء هطول األمطار أو هبوب العواصف الرملية

 : أعمال اجلزر ٤-١٥
يتضمن هذا العمل إنشاء اجلزر الوسطية أو جزر توجيه وفصل حركة املرور عند التقاطعـات،               

ركيبها طبقا للحدود واألبعاد واملناسيب وامليول      ويشتمل على إعداد السطوح وتوريد املواد وفردها أو ت        
 .املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل املهندس

جيب تنفيذ اجلزر الوسطية أو الفاصلة املرصوفة باستخدام اخلرسـانة املصـبوبة يف املوقـع أو                
 كما جيب عندما تنص     .دوراتالبالطات مسبقة الصب، كما جيب فصلها عن حركة املرور بواسطة الرب          

ها، أن يـتم تنفيـذها حسـب         أو غري  )نيوجرسي( املواصفات اخلاصة على تركيب حواجز خرسانية       
 . من القسم السادس عشر من هذه املواصفات العامة)٣-٣-٥-١٦ (متطلبات الفقرة
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 ٥٢٧         اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جيب تنفيذ كافة أعمال إعداد السطوح واألعمال اخلرسانية، وأعمال الـبالط والـربدورات             
 تنص املواصـفات اخلاصـة      ما مل واألقنية على اجلزر حبيث تتطابق مع األعمال املماثلة من هذا القسم            

 .ووثائق العقد على خالف ذلك
 فإن أعمال الزراعة ومتديدات شبكات الري جيـب أن          عند زراعة أو تشجري اجلزر واألرصفة،     

 عن وزارة الشئون البلدية والقروية مثل        املتعلقة بأعمال الزراعة الصادرة    واالشتراطاتتتم حسب األدلة    
جيب التقيد   و والشروط واملواصفات الفنية لتنفيذ مشاريع التشجري،      معايري وضوابط التشجري داخل املدن    

واملخططات ووثـائق العقـد     بأنواع النباتات واألشجار والتربة والطبقات املرشحة احملددة باملواصفات         
حمليطة باألشجار والنباتات والربدورات الفاصـلة بـني اجلـزر          وجيب أن تكون الربدورات ا    . األخرى

املزروعة وطبقات الرصف أو األرصفة منفذة من اخلرسانة املصمتة، ومرفوعة فوق التربة ملسافة التقـل               
 . سنتيمترات)٥( عن مخسة

 : قبول األعمال ٥-١٥
والقيـام بكافـة     أعمال األرصفة والربدورات واألقنية واجلزر    جيب على املقاول ضبط جودة      

 للمتطلبات املنصوص عليها يف هـذه املواصـفات         واألعمال املنفذة اإلجراءات اليت تضمن حتقيق املواد      
وجيب على الوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيـام املقـاول             . العامة ووثائق العقد األخرى   

إجراءات ضـبط اجلـودة أو       تنفيذ    املباشر على  شرافباإلبأعمال ضبط اجلودة بالطريقة الصحيحة إما       
بتنفيذ تلك اإلجراءات بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى               
التنفيذ والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه وذلك وفقاً لألسس املفصلة يف القسم السابع عشر مـن                  

 .اصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى حيدد خالف ذلك يف املوما ملهذه املواصفات العامة 

 : ضبط اجلودة ١-٥-١٥
جيب على املقاول ضبط جودة األعمال املنفذة يف خمترباته اخلاصة أو يف خمترب مستقل معتمد من                
قبل الوزارة، وجيب عليه رصد وتوثيق وحتليل النتائج ورسم بيانات اجلودة للخواص احلرجة كما جيب               

ودة لألعمال اليت سينفذها وتقدميه للمهندس العتماده، وعليه االلتزام بتنفيذ          عليه إعداد برنامج ضبط اجل    
 الوزارة من الوصول إىل مواقع اإلنتاج وختـزين          ممثلي هذا الربنامج بعد اعتماده، كما جيب عليه متكني       

 .املواد ومواقع التنفيذ وأخذ العينات وإجراء االختبارات يف أي وقت أثناء تنفيذ األعمال

لمواد يف مصدرها وعند االستخدام يف املوقـع مـن          لعليه القيام بإجراءات ضبط اجلودة      وجيب  
من هـذا   ) ١-٥-١٥(خالل اختبار عينات من املواد واألعمال املنفذة، كما هو مبني يف اجلدول رقم              

 .القسم
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 ٥٢٨         اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

للقيام بإجراءات ضبط جودة املواد واألعمال لطبقة القاعدة وماحتت األسـاس أو األسـاس              
 اليت ورد استخدامها وفقاً ملتطلبات هذا القسم جيب إتباع اإلجراءات املنصـوص عليهـا يف                ةميالركا

 .األقسام اخلاصة بذلك يف القسمني اخلامس والسادس من هذه املواصفات العامة

 : التأكد من اجلودة ٢-٥-١٥
قيام حتت إشرافها   حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو ال             

املباشر باختبار مواد الطبقة اليت تنفذ عليها الربدورات واألقنية واألرصفة واجلزر يف مصـادرها وأثنـاء                
 االستعمال وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنود ضبط اجلودة ومقارنة تلك السـجالت إحصـائياً               

ة حسبما هو حمدد بالقسم السابع عشر من        بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلود        
وحيق هلا أيضاً الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفين وطـرق الفحـص              . هذه املواصفات 

واالختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين وصالحية املعدات للعمل اجلاري تنفيـذه               
 .مع الطرق املعتمدةومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ 

 :القياس  ٦-١٥

يتم قياس كمية أعمال األرصفة واجلزر باملتر املربع أما أعمال الربدورات واألقنية فيتم قياسـها               
، واليتم القياس بغرض الدفع لكافة األعمال املنفذة خـارج احلـدود            باملتر الطويل لألعمال املنفذة فعالً    

 .حملددة من قبل املهندسبينة يف املخططات ووثائق العقد أو اامل

 :  الدفع-٧-١٥

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

اً عن تأمني املواد واأليدي العاملـة واملعـدات واألجهـزة          تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تام    و. على ذلك 
واالختبارات، واإلهناء، وأعمال الدهان واألرباح وأي أعمال أخرى منصوص عليها لتنفيذ بند العمـل              

ثائق العقد األخرى مبا يف ذلك أعمـال        وكامالً يف هذا القسم واملواصفات العامة واملواصفات اخلاصة و        
وتنفيذ الطبقات الركامية أو طبقات األساس اخلرسانية أو الفرشة والتعبئة الرملية،       إعداد السطوح واحلفر    

) ٢-٥-١٥(وتعبئة الفواصل واإلنضاج، يكون الدفع مبوجب واحد أو أكثر من البنود املبينة باجلـدول         
 .من هذا القسم، أو حسب ماتنص عليه وثائق العقد واملواصفات اخلاصة
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 طريقة االختبار اخلصائص العمل البند
موقع أخذ 

 اتالعين
 مرجع املتطلبات تكرار أخذ العينة

 من املواد
 املصدر

 .ري املصدرهادة ضمان املصدر عند بداية التوريد وكلما تغش

    ASTM مقاومة االحنناء
C 78 

ية األمسنتأرصفة اخلرسانة 
من البالط العادي مسبق 

 الصب
املواد 
    ASTM مقاومة التآكل املستعملة

C 241 

عينات لكل  )٥( مخس يف املوقع
 ألف بالطة

 ١-٢-٢-١٥الفقرة 

 ١٢٤٦م ق س متطلبات التصنيع البالط
شهادة ضمان املصدر عند بداية التوريد 

 املصدروكلما تغري 
 ٢-٢-٢-١٥الفقرة 

رمل الفرشة 
 والتعبئة

 AASHTO التدرج
T-27 

عند بداية التوريد وكلما تغري املصدر أو 
 .الحظ املهندس تغرياً يف املواد

 ٢-٢-١٥اجلدول 

 ١٢٤٧م ق س  مقاومة الضغط

األرصفة من البالط 
 املتداخل

 األعمال
 ١٢٤٧م ق س  السمك

 يف املوقع
 مخس عينات لكل ألف

 بالطة) ١٠٠٠(
 ٢-٢-٢-١٥الفقرة 

  واألقنيةالربدورات
 اخلرسانية مسبقة الصب

 الربدورات
كافة متطلبات 

التصنيع 
 واالختبار

، ١٢٤٨م ق س 
 ١٢٤٩م ق س 

شهادة ضمان مصدر عند بداية التوريد  
 ١-٣-١٥الفقرة وكلما تغري املصد أو الحظ املهندس تغرياً

 واألقنية الربدورات
بوبة يف اخلرسانية املص
 املوقع

 األعمال
نة املتطلبات املبي
 يف الفقرة

١-٣-١٥ 

طرق االختبار 
ة يف اجلدول املبين

١-٦-١٤ 

يف اخلالطة 
 أو املوقع

 حسب اجلدول
١-٦-١٤ 

 ١-٣-١٥الفقرة 

ية األمسنتأرصفة اخلرسانة 
 املصبوبة يف املوقع

املواد 
 واألعمال

 ١-٦ -١٤حسب اجلدول 

األرصفة املنفذة من 
 اخلرسانة اإلسفلتية

املواد 
 عمالواأل

 ٦-٥-٨حسب اجلدول 
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