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 ٧٣ األعمـال الترابيـة: القسم اخلامس

 ٧٣   الوصف١-٥
 ٧٣   إعداد املوقع٢-٥

 ٧٣   الوصف١-٢-٥
 ٧٤   أعمال االستكشاف واملسح٢-٢-٥
 ٧٥   املعدات٣-٢-٥
 ٧٦   احلفاظ على البيئة٤-٢-٥
 ٧٦   احلفاظ على املرافق العامة واملمتلكات٥-٢-٥
 ٧٧   ملكية املواد املزالة٦-٢-٥
 ٧٧   إزالة أو حتويل خطوط املرافق العامة٧-٢-٥
 ٧٩   إزالة املواد واملخلفات والنباتات واألشجار٨-٢-٥
 ٨٠   إزالة املنشآت والعوائق٩-٢-٥
 ٨٢   التخلص من املواد املزالة١٠-٢-٥
 ٨٣   قبول األعمال١١-٢-٥
 ٨٣   القياس١٢-٢-٥
 ٨٤   الدفع١٣-٢-٥

 ٨٦   أعمال احلفر٣-٥
 ٨٦   الوصف١-٣-٥
 ٨٦   األعمال التمهيدية٢-٣-٥
 ٨٧   أنواع احلفريات٣-٣-٥
 ٨٨   املعدات٤-٣-٥
 ٨٨   نواتج احلفر٥-٣-٥
 ٨٩   تنفيذ احلفريات العادية٦-٣-٥
 ٩٢   احلفريات الصخرية٧-٣-٥

 ٩٣   احلفر الصخري بالتفتيت امليكانيكي١-٧-٣-٥
 ٩٣   احلفر بالتفتيت الكيميائي٢-٧-٣-٥
 ٩٤   احلفر الصخري بالتفجري٣-٧-٣-٥

 ٩٤   األعمال التمهيدية١-٣-٧-٣-٥
 ٩٧   خطة العمل٢-٣-٧-٣-٥
 ٩٩   التنفيذ٣-٣-٧-٣-٥

 ١٠٣   حفريات املنشآت٨-٣-٥
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 ١٠٤   متطلبات اإلاء٩-٣-٥
 ١٠٤   قبول األعمال١٠-٣-٥
 ١٠٦   القياس١١-٣-٥
 ١٠٦   الدفع١٢-٣-٥

 ١٠٧   أعمال الردم٤-٥
 ١٠٧   الوصف١-٤-٥
 ١٠٧   جسر الطريق٢-٤-٥

 ١٠٧   إعداد السطوح١-٢-٤-٥
 ١٠٩   املـواد٢-٢-٤-٥
 ١١١   مواقع االستعارة٣-٢-٤-٥
 ١١١   املـياه٤-٢-٤-٥
 ١١١   املعدات٥-٢-٤-٥
 ١١٢   التنفيذ٦-٢-٤-٥

 ١١٨   إعداد أساس الطريق٣-٤-٥
 ١١٩   الردم خلف املنشآت٤-٤-٥

 ١١٩ املـواد  ١-٤-٤-٥
 ١٢٠   التنفيذ٢-٤-٤-٥

 ١٢١   مقاطع الدك التجريبية٥-٤-٥
 ١٢١   احلفاظ على أعمال الردم٦-٤-٥
 ١٢٢   متطلبات اإلاء٧-٤-٥
 ١٢٢   قبول األعمال٨-٤-٥
 ١٢٣   القياس٩-٤-٥
 ١٢٤   الدفـع١٠-٤-٥

 ١٢٥ دةـ طبقة القاع ٥-٥
 ١٢٥ صفو ال ١-٥-٥
 ١٢٦  غري املعاجلة طبقة القاعدة ٢-٥-٥

 ١٢٦ ف الوص ١-٢-٥-٥
 ١٢٦ وادـ امل ٢-٢-٥-٥
 ١٢٧ داتـ املع ٣-٢-٥-٥
 ١٢٨ التنفيذ  ٤-٢-٥-٥
 ١٢٩  على الطبقات املنفذةاحلفاظ  ٥-٢-٥-٥
 ١٣٠   متطلبات اإلاء٦-٢-٥-٥
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 ١٣٠ قبول األعمال  ٧-٢-٥-٥
 ١٣١ القياس  ٨-٢-٥-٥
 ١٣١ الدفـع  ٩-٢-٥-٥

 ١٣٣ ة القاعدة املعاجلة باجلريطبق  ٣-٥-٥
 ١٣٣ الوصف  ١-٣-٥-٥
 ١٣٣ املـواد  ٢-٣-٥-٥
 ١٣٥   املعـدات٣-٣-٥-٥
 ١٣٧   صيغة خلطة العمل التصميمية٤-٣-٥-٥
 ١٣٨   القطاع التجرييب٥-٣-٥-٥
 ١٣٨ التنفيذ  ٦-٣-٥-٥
 ١٤٤ متطلبات السالمة  ٧-٣-٥-٥
 ١٤٤   متطلبات اإلاء٨-٣-٥-٥
 ١٤٥ قبول األعمال  ٩-٣-٥-٥
 ١٤٥ القياس  ١٠-٣-٥-٥
 ١٤٧ الدفع  ١١-٣-٥-٥

 ١٤٧ األمسنتطبقة القاعدة املعاجلة ب  ٤-٥-٥
 ١٤٧ الوصف  ١-٤-٥-٥
 ١٤٨ املــواد  ٢-٤-٥-٥
 ١٤٩ صيغة خلطة العمل التصميمية  ٣-٤-٥-٥
 ١٥٠ حدود األحوال اجلوية  ٤-٤-٥-٥
 ١٥١ ضبط حركة املرور  ٥-٤-٥-٥
 ١٥١ املعدات  ٦-٤-٥-٥
 ١٥٢   القطاع التجرييب٧-٤-٥-٥
 ١٥٣   التنفيذ٨-٤-٥-٥
 ١٥٨   متطلبات اإلاء٩-٤-٥-٥
 ١٥٨ قبول األعمال  ١٠-٤-٥-٥
 ١٥٩ القياس  ١١-٤-٥-٥
 ١٥٩ الدفع  ١٢-٤-٥-٥

 ١٦١   األعمال املدنية يف مشاريع املرافق العامة٦-٥
 ١٦١   الوصف١-٦-٥
 ١٦١ لتمهيدية  األعمال ا٢-٦-٥
 ١٦١   أعمال احلفر للمرافق العامة٣-٦-٥
 ١٦٦   إعادة الردم٤-٦-٥
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 ١٦٩   إعادة تنفيذ طبقات الرصف٥-٦-٥
 ١٧٠   قبول األعمال٦-٦-٥
 ١٧١   القياس٧-٦-٥
 ١٧٢   الدفع٨-٦-٥

 ١٧٢   أعمال تصريف املياه٧ -٥
 ١٧٢   الوصف١-٧-٥
 ١٧٤   أعمال التصريف السطحي٢-٧-٥

 ١٧٤   امليول السطحية١-٢-٧-٥
 ١٧٤   املصارف السطحية اجلانبية٢-٢-٧-٥
 ١٧٥   شبكات التصريف السطحي٣-٢-٧-٥

 ١٧٦   املـواد١-٣-٢-٧-٥
 ١٨٠   التنفيذ٢-٣-٢-٧-٥

 ١٨٦   أعمال الصرف حتت السطحي٣-٧-٥
 ١٨٦   املـواد١-٣-٧-٥
 ١٩١   التنفيذ٢-٣-٧-٥

 ١٩٣   املصارف الطرفية٤-٧-٥
 ١٩٣   املـواد١-٤-٧-٥
 ١٩٦   التنفيذ٢-٤-٧-٥

 ١٩٦   الطبقات املرشحة٥-٧-٥
 ١٩٧   الطبقات املرشحة من الركام غري املعاجل١-٥-٧-٥
 ١٩٧ األمسنت  الطبقات املرشحة املعاجلة ب٢-٥-٧-٥
 ١٩٩ اإلسفلت  الطبقات املرشحة املعاجلة ب٣-٥-٧-٥

 ١٩٩   العبارات٦-٧-٥
 ١٩٩ اد  املو١-٦-٧-٥
 ٢٠٣   التنفيذ٢-٦-٧-٥

 ٢٠٨   قبول األعمال٧-٧-٥
 ٢١٠   القياس٨-٧-٥
 ٢١١   الدفع٩-٧-٥

 ٢١٢ محاية امليول وةتكسي  ٨-٥
 ٢١٢   الوصف١-٨-٥
 ٢١٢   املتطلبات العامة٢-٨-٥
 ٢١٢   التكسية احلجرية٣-٨-٥
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 ٢١٢   الوصف١-٣-٨-٥
 ٢١٢   املـواد٢-٣-٨-٥
 ٢١٥   التنفيذ٣-٣-٨-٥

 ٢١٦   التكسية اخلرسانية٤-٨-٥
 ٢١٧   املـواد١-٤-٨-٥
 ٢١٨   التكسية باخلرسانة املصبوبة يف املوقع٢-٤-٨-٥
 ٢١٩   التكسية باخلرسانة مسبقة الصب٣-٤-٨-٥
 ٢١٩   التكسية باخلرسانة املعبأة باألكياس٤-٤-٨-٥

 ٢٢٠   تكسية قاع ارى عند مداخل وخمارج العبارات٥-٨-٥
 ٢٢٠   قبول األعمال٦-٨-٥
 ٢٢١ القياس  ٧-٨-٥
 ٢٢١ الدفع  ٨-٨-٥
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  القسم اخلامس

  األعمـال الترابيـة
  

  :الوصف  ١-٥
يتضمن هذا القسم أعمال إعداد املوقع واألعمال الترابية وأعمال تصريف املياه، ويشتمل على             

  :الفصول التالية
   إعداد املوقع-
   أعمال احلفر-
  أعمال الردم-
   طبقة القاعدة-
  ال املدنية يف مشاريع املرافق العامة األعم-
   أعمال تصريف املياه-
   تكسية ومحاية امليول-

 : إعداد املوقع ٢-٥

  : الوصف ١-٢-٥
يتضمن هذا الفصل أعمال إعداد املوقع وتشتمل على أعمال االستكشاف واملـسح وأعمـال              

زالـة املـواد واملخلفـات      حتديد ومحاية أو حتويل أو إزالة خطوط املرافق العامة واخلدمات وأعمال إ           
  . الطريقحدودوالنباتات واألشجار وأعمال إزالة املنشآت والعوائق من 

جيب أن تتم أعمال إعداد املوقع طبقاً هلذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة باملرافق العامة الصادرة               
اجلهات املختصة حبمايـة    جيب االلتزام بالشروط والتعليمات الصادرة عن       ، و عن اجلهات صاحبة العالقة   

 وتلوث اهلواء والغبار، ومحاية املـصادر املائيـة مـن          واالهتزازات البيئة، من حيث مستويات الضجيج    
  .التلوث وغري ذلك

كما جيب على املقاول اختاذ كافة التدابري واإلجراءات اليت توفر سـالمة العـاملني واجلـوار                
كة السيارات واملشاة طيلـة مـدة   ر تضمن استمرارية حومستخدمي الطريق وإقامة املنشآت املؤقتة اليت    

  .املشروع
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 ٧٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :الستكشاف واملسح أعمال ا ٢-٢-٥
جيب على املقاول فور تعميده بأعمال املشروع القيام باستكشاف املوقع هبدف التعـرف إىل               

لالزمـة  شروطه العامة ووضع اخلطة املناسبة لتنفيذ األعمال، كما جيب عليه القيام باألعمال املساحية ا             
لتثبيت حمور الطريق واملنشآت امللحقة به ورصد املناسيب واألبعاد وربطه مع املباين واملنشآت اجملـاورة               

  .وإعداد املساقط واملقاطع الطولية والعرضية وبيان حدود األعمال

جيب على املقاول بالتنسيق مع الوزارة وممثلي اجلهات صاحبة العالقة حتديد كافـة خطـوط               
امة الواقعة ضمن حدود األعمال أو اليت ميكن أن تتأثر هبـا وأنواعهـا وأعماقهـا، وعقـد                  املرافق الع 

االجتماعات التنسيقية مع اجلهات صاحبة العالقة هبذه املرافق واحلصول منها على القـرارات الالزمـة               
هـا  خبصوص حتويل أو إزالة خطوط وعناصر ومنشآت املرافق العامة واخلدمات القائمة أو احلفـاظ علي  

  .ومحايتها والشروط واملواصفات املتعلقة بذلك املعتمدة لدى تلك اجلهات
جيب على املقاول حصر كافة املباين واملنشآت الواقعة ضمن حدود األعمال والتنـسيق مـع               
الوزارة لتحديد ملكيتها ووظيفتها والتحقق من استكمال اإلجراءات الالزمة للبدء بإخالئها وإزالتها أو             

ها من املوقع   ؤجيب على املقاول حصر وتقدير كميات املخلفات والنباتات الواجب إخال         . ااحلفاظ عليه 
 زراعتها يف مواقع أخرى أو احلفاظ عليها يف نفس املوقع           قلعها وإعادة وحصر أعداد األشجار الواجب     

  .شآت األخرى الواجب احلفاظ عليها األشجار والعناصر واملنوحتديد
نسيق مع املهندس املواقع اليت سيتم فيها ختزين العناصر الـيت يتقـرر             جيب أن حيدد املقاول بالت    

إزالتها واحملافظة عليها لالستعمال يف نفس املشروع أو خارجه، ومواقع زراعة األشجار اليت سيتم تغيري               
ة مواقعها، وكذلك املواقع اليت سيتم فيها التخلص من املواد املزالة وغري املناسبة ضمن املواقـع املعتمـد               

لذلك يف وثائق العقد أو من قبل الوزارة، أو احلصول على املوافقات اخلطية من اجلهات صاحبة املواقع                 
  .على استخدام املواقع احملددة للتخلص من النواتج واملخلفات يف حال عدم حتديد هذه املواقع مسبقاً

الـصحة  علـى   رة  عندما تتضمن املواد أو املنشآت الواجب إزالتها أو التخلص منها مواد خط           
العامة أو البيئة جيب إزالتها أو التخلص منها بطرق حمددة بسبب خطورهتا على الصحة العامة أو البيئة،                 
فإن هذه املواد أو األعمال جيب أن يتم حصرها وحتديدها والتنسيق مع الوزارة ومع اهليئات الـصحية                 

لص منها أو حفظها ومواقع التخـزين أو        وهيئات محاية البيئة للتعرف على الشروط املتعلقة بطرق التخ        
  .التخلص

جيب على املقاول بعد استكمال أعمال الكشف واملسح إعداد تقرير كامل بنتـائج أعمـال               
  :ياالستكشاف واملسح وجيب أن يتضمن التقرير ما يل
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 ٧٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

الـربط   نتائج وخمططات املسح وتشتمل على املساقط األفقية واملقاطع الطولية والعرضية مبيناً عليها              -١
مع أعتاب املنازل واألبنية اجملاورة القائمة وخطوط وعناصر خمتلف املرافـق العامـة واملنـشآت               

  . واألشجار مع التمييز بني ما جيب إزالته وما جيب احلفاظ عليه أو حتويله
  .إزالتها أو احلفاظ عليهاالواجب  كشفاً باملنشآت والعوائق الواقعة ضمن حدود األعمال -٢

 .كافة خطوط وعناصر املرافق العامة الواجب إزالتها أو حتويلها كشفاً ب-٣

 إزالتها أو تفكيكها واحلفاظ عليها وتسليمها للوزارة أو اجلهـات           الواجب كشفاً باملواد والعناصر     -٤
  . صاحبة العالقة لالستفادة منها

ق العامة معتمدة مـن      احملاضر التنسيقية مع اجلهات صاحبة العالقة باملنشآت وخطوط وعناصر املراف          -٥
تلك اجلهات واملوافقات املطلوبة على طريقة التحويل أو اإلزالة ونسخاً من الشروط واملواصـفات              

  .اخلاصة املعتمدة لدى تلك اجلهات
 كشفاً مبواقع وكميات املواد واملنشآت اليت ميكن تصنيفها بأهنا خطرة علـى الـصحة أو البيئـة                  -٦

 .ا والشروط املعتمدة املتعلقة بذلكوالواجب إزالتها أو التخلص منه

 بياناً باملواقع اليت سيتم فيها التخلص من نواتج التنظيف واإلزالة ونسخة من املوافقات اخلطية مـن                 -٧
  .اجلهات املالكة لتلك املواقع

 خطة عمل املقاول التفصيلية واجلدول الزمين ألعمال التنظيف واإلزالة وحتويل أو إزالـة خطـوط                -٨
احلفاظ العامة واملنشآت واألشجار اليت يكون      العامة وإزالة املنشآت أو احلفاظ على املرافق        املرافق  
 . أمراً مطلوباًعليها

 للمقاول باملباشرة بأعمال التنظيف واإلزالة قبل احلصول على موافقة املهندس علـى             حال يسم 
ضرار تنجم عن تقصريه يف تنفيـذ       كما يتحمل املقاول نتائج أية أ     ،التقرير وخطة العمل والربنامج الزمين    

  .ويترتب عليه وحده القيام بكافة أعمال اإلصالح والتعويض عن ذلك أو التمهيدية االعتياديةاألعمال 

  : املعدات ٣-٢-٥
جيب على املقاول، بناًء على تقرير أعمال االستكشاف واملسح وخطة العمل املوافق عليها من              

 واملعدات والتجهيزات القادرة على تنفيذ أعمال إزالة املخلفـات          املهندس املشرف، توفري كافة اآلليات    
واملواد والنباتات واألشجار وإزالة أو حتويل أو احلفاظ على خطوط املرافق العامـة وإزالـة املنـشآت                 

  .والعوائق، وجيب أن تكون تلك املعدات والتجهيزات وأدوات العمل الالزمة حبالة فنية جيدة
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 ٧٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 على جتهيزات وآليات كشط وحتميل ونقل املخلفات واملواد ومعدات          جيب أن تشتمل املعدات   
ما إزالة األعشاب والنباتات والتنظيف وقلع أو قص األشجار وإزالة اجلذور وآليات النقل والتفريغ وكل       

  . لتنفيذ العملميلز

  : احلفاظ على البيئة ٤-٢-٥
عن اجلهات املختـصة حبمايـة      جيب أن تتم أعمال اإلزالة طبقا للشروط والتعليمات الصادرة          

البيئة، من حيث مستويات الضجيج وتلوث اهلواء واالهتزازات والغبار، ومحاية املـصادر املائيـة مـن              
كما جيب على املقاول اختاذ كافة التدابري وإقامة املنشآت املؤقتة والتحويالت الـيت تـضمن               . التلوث

  .لتدابري الالزمة لتحويل احلركة عند اللزوماستمرارية حركة املرور واملشاة، مبا يف ذلك اختاذ ا

 :ملرافق العامة واملمتلكات احلفاظ على ا ٥-٢-٥

جيب على املقاول اختاذ كافة التدابري وتنفيذ كافة األعمال الالزمة حلماية املرافق العامـة مثـل                
ليت يطلـب   متديدات الكهرباء واهلاتف ومتديدات املياه والصرف الصحي الواقعة ضمن حدود الطريق ا           

احلفاظ عليها واملرافق العامة اليت تقع قرب أعماله واليت ميكن أن تتأثر هبا، وذلك بتنفيذ أعمال التدعيم                 
. الالزمة واختاذ احليطة الالزمة عند العمل قرهبا واستخدام طرق التنفيذ املناسبة مبا يف ذلك العمل يدوياً               

ت أو الدائم هلذه املرافق وفق خطة يضعها وتوافق عليها           عليه القيام بتنفيذ أعمال التحويل املؤق       جيب كما
  .اجلهات صاحبة العالقة

يتحمل املقاول وحده أية أضرار تنتج عن أعماله للمرافق العامة املبينة يف املخططات أو احملددة               
يف احملاضر التنسيقية مع اجلهات صاحبة العالقة وعليه القيام بكافة أعمال اإلصالح ودفـع التكـاليف                

  .املترتبة دون أن حيق له املطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك
كما جيب عليه فور حصول أي ضرر أو اكتشاف أية مرافق مل يتم حتديدها سابقاً التوقف عن                 

 قوال حي العمل يف منطقة تلك املرافق وإبالغ املهندس الذي يقوم بدوره بإبالغ اجلهات صاحبة العالقة،               
  . تلك املنطقة قبل تبلغه التعليمات الالزمة باخلصوصله معاودة العمل يف

جيب على املقاول احلفاظ على كافة املنشآت القائمة اجملاورة من أية أضرار تنتج عن أعمالـه                
طيلة مدة املشروع، وجيب عليه تنفيذ األسوار املؤقتة اليت تفصل بني مواقع العمل واملمتلكات اجملـاورة                

 كما جيب احلفاظ على كافة األسوار والبوابات القائمة وعدم          ة على ذلك،  عندما تنص املواصفات اخلاص   
إزالتها أو استبداهلا بأخرى مؤقتة عند الضرورة قبل احلصول على موافقة اجلهات املالكة وانتهاء مـدة                

  .يوماً) ٣٠( عن ثالثني لأال تقاإلشعار اليت جيب 
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 ٧٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

نشآت اجملاورة أو اليت يطلب احلفاظ عليها  واملقد تلحق باألبنية    يتحمل املقاول وحده أية أضرار      
 قوال حي ضمن حدود األعمال، وجيب عليه القيام بأعمال اإلصالح ودفع التعويضات الالزمة عن ذلك              

  .له املطالبة بأية مبالغ إضافية نتيجة ذلك

  :  ملكية املواد املزالة٦-٢-٥
لعناصر اليت جيب تفكيكهـا     جيب أن يتضمن تقرير االستكشاف واملسح كشفاً بكافة املواد وا         

  .ت صاحبة العالقة لالستفادة منهاواحلفاظ عليها وتسليمها للوزارة أو للجها
إذا مل تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى أو حماضر التنسيق الرمسية املعتمدة صراحة              

هات صاحبة العالقة فيمـا     على خالف ذلك، فإن كافة العناصر واملواد املزالة تعترب ملكاً للوزارة أو للج            
يتعلق باملرافق العامة واملنشآت، وجيب فكها وتنظيفها واحلفاظ عليها وختزينها أو تسليمها وفق حماضـر               

جيب على املقاول اختاذ كافة االحتياطات والتدابري الالزمة لفك وتنظيف وختزين العناصر واملواد             . رمسية
  .من االستفادة منها ألية أضرار متنع أو حتّد اال تعرضهبطريقة 

جيب أن تتضمن املواصفات اخلاصة ووثائق العقد طريقة ونسبة التعويض اليت يتحملها املقـاول           
  .عمال املقاولألعن املواد والعناصر اليت يطلب فكها وتسليمها أو إعادة تركيبها واليت تتضرر نتيجة 

اليت تضررت، وميكن للـوزارة     جيب على املقاول دفع التعويضات الالزمة عن املواد أو العناصر           
اسبة متاثلها جودة أو أفضل     لإلدارة املعنية املوافقة على قيام املقاول باستبدال املواد املتضررة بأخرى من           أو
  .منها

  : إزالة أو حتويل خطوط املرافق العامة ٧-٢-٥
الكـشف  جيب على املقاول بالتنسيق مع الوزارة وحبضور ممثلي اجلهات صاحبة املرافق العامة             

على املوقع وحتديد كافة عناصر ومنشآت وخطوط املرافق العامة، مثل متديدات اهلاتف والكهرباء واملياه              
والصرف الصحي وشبكة اإلطفاء، واالستعانة بكافة املعلومات واملخططات املتوفرة لـدى اجلهـات             

بيان هذه اخلطوط علـى     صاحبة العالقة عن خطوط املرافق العامة املوجودة يف منطقة أعمال املشروع و           
املخططات مع ذكر تصنيفاهتا وموادها وأقطارها ومناسيبها وأعماقها عن السطح احلايل على خمططات             

املقاول وتعتمد من املهندس واجلهات صـاحبة       قبل  وتقارير املسح واالستكشاف اليت جيب أن تعد من         
  .املرافق

واجب إزالتها أو حتويلها أو احلفاظ عليهـا        جيب حتديد املرافق والعناصر واملنشآت التابعة هلا ال       
  .اخلاصة بذلك واعتمادها من قبل كافة اجلهات وتنظيم احملاضر
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جيب على املقاول احلصول على املواصفات والشروط اخلاصة هبذه املرافق من اجلهات املعنيـة،              
ذ أعمال اإلزالة أو    وإعداد خطة عمل تتضمن الطريقة واملعدات واآلليات واملواد اليت سيستخدمها لتنفي          
  .التحويل واإلجراءات اليت سيتخذها حلماية خطوط املرافق اليت سيتم احلفاظ عليها

 تنص املواصفات اخلاصة أو املواصفات املتعلقة خبطوط املرافق العامة أو تعليمات اجلهات             ما مل 
ق اليت تقع ضمن حدود املعنية اخلطية على خالف ذلك، جيب إزالة أو حتويل أو محاية كافة خطوط املراف      

  .مناسيب أسفل طبقة القاعدة،  حتت سنتيمتراً) ٦٠(أعمال املشروع على عمق يقل عن ستني 
ماية واحلفاظ على خطوط املرافق ومنشآهتا وفـق        احلتحويل أو   الزالة أو   اإلجيب أن تتم أعمال     

  .دس خطياًخطة العمل اليت يضعها املقاول وتوافق عليها اجلهات صاحبة املرافق، واملهن
 جيب عليه التعاقد مع جهة مؤهلـة،        جيب أن يكون املقاول مؤهالً للقيام مبثل هذه األعمال أو         

أن تتم هذه األعمال بإشراف ممثل عن اجلهة صاحبة املرافق، وجيب عدم املباشرة بأية أعمال ردم حول                 و
المها من قبل ممثل اجلهـة      وفوق خطوط املرافق اليت مت حتويلها أو استكملت إجراءات محايتها قبل است           

صاحبة العالقة والتحقق من تنفيذها وفق املواصفات الفنية لتلك األعمال وإجراء كافـة االختبـارات               
  . هلاالالزمة

جيب أن تتم أعمال الردم حول األنابيب وغرف التفتيش طبقا للمواصفات الفنيـة لألعمـال               
من هـذا   ) ٦-٥(مدة لدى اجلهات املعنية أو الفصل       املدنية يف متديدات املرافق العامة واملواصفات املعت      

عندما تنص املواصفات اخلاصة أو حماضر التنسيق مع اجلهات صاحبة العالقة علـى تفكيـك               .  القسم
أجزاء األنابيب والعبارات والقنوات وأغطية غرف التفتيش واملضخات وختزينها، فإن تنفيذ هذا العمـل              

 الضرر هبذه العناصر، كما جيب تنظيفهـا        قال تلح ت املناسبة اليت    جيب أن يتم باستخدام الطرق واملعدا     
ونقلها وختزينها يف املواقع املعتمدة من اجلهات صاحبة العالقة أو املواصفات اخلاصة، وجيـب أن يـتم                 

  .تسليم هذه العناصر إىل اجلهات املالكة مبوجب حماضر استالم موقعة من قبل الفرقاء

كهرباء واهلاتف وغرف وحمطات التحويل وكافة املنشآت والعناصر        جيب إزالة أعمدة وأبراج ال    
امللحقة وفق املواصفات والطرق وباستخدام اآلليات واملعدات املعتمدة لدى اجلهات صـاحبة العالقـة              
وبإشراف ممثل عن تلك اجلهات، وجيب أن تتم هذه األعمال من قبل فنيني مؤهلني، وجيب على املقاول                 

  . الالزمة لسالمة العاملني واجلوار واملارةت واالحتياطااختاذ كافة التدابري
جيب أن تتم أعمال إزالة املرافق القائمة أو محايتها أو حتويلها وفق برنامج زمين وبطريقة معتمدة       

 جيب  امن اجلهات صاحبة العالقة تضمن استمرارية اخلدمات اليت تؤديها أو انقطاعها باحلد األدىن، كم             
 من اخلدمة بتواريخ ومدد االنقطاع بوسائل اإلبالغ املعتمدة لدى اجلهـات صـاحبة              إبالغ املستفيدين 
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ه، أو عدم قيامه    العالقة وعلى حساب املقاول اخلاص، ويتحمل املقاول نتائج أية أضرار تنجم عن أعمال            
حاهبا  إىل أص   اليت يطلب تفكيكها وتسليمها    املواد واملعدات جيب على املقاول تسليم     و بالتنسيق الكايف، 

 .للمقاول رمسي قبل دفع أجور اإلزالة استالممبحضر 

أية منشآت تستخدم حلركة املشاة أو السيارات وتؤدي إزالتها إىل قطع هـذه             جيب عدم إزالة    
  . اليت توفر استمرارية احلركةت قبل اختاذ التدابري أو إقامة املنشآت والتحويال،احلركة

 مرافق عامة مل يـتم حتديـدها أثنـاء أعمـال            عندما يكتشف املقاول أية خطوط أو عناصر      
االستكشاف أو املسح أو التنسيق مع اجلهات صاحبة العالقة، فإن عليه اإلبالغ عنها فوراً للمهنـدس                
وللجهة صاحبة العالقة والتوقف عن األعمال يف تلك املنطقة حلني تبلغه القرار املعتمد بشأهنا، كما جيب                

منشآت اخلدمات القائمة للعطل أو الضرر أثناء تنفيذ أعماله اإلبالغ          عليه عند تعرض أي من عناصر أو        
عن ذلك وتنفيذ اإلجراءات والتدابري وأعمال اإلصالح الالزمة حسب تعليمات املهندس واجلهة صاحبة             

  .العالقة
يتحمل املقاول وحده تكاليف إصالح أو استبدال خطوط ومنشآت وعناصر املرافـق العامـة              

ضر وعلى املخططات اليت تتضرر نتيجة أعماله، أما املرافق اليت مل يتم حتديدها فيجب عليه               احملددة يف احملا  
إصالحها طبقاً ملواصفات وتعليمات اجلهات املعنية ويدفع له مقابل ذلك وفق األسعار املتفق عليها مـع   

  .تلك اجلهات
ردم اآلبـار وحفـر     جيب على املقاول ردم كافة اخلنادق واحلفر الناجتة عن أعمال اإلزالـة و            

ملباين اليت تقع ضمن حدود األعمال أو تتعارض         من ا  االمتصاص وأحواض املياه واألدوار حتت األرضية     
 باستخدام مواد وطرق ومواصفات الردم املنصوص عليها يف املواصـفات اخلاصـة أو يف هـذه                 ،معها

  .ئياملواصفات العامة للطبقات املتوافقة مع أعماقها عن سطح الطريق النها

  :اد واملخلفات والنباتات واألشجار إزالة املو ٨-٢-٥
تتضمن هذه األعمال إزالة كافة املخلفات والنباتات واألعشاب وقطع األشـجار أو احلفـاظ              

  .أو قلعها للزراعة يف مواقع أخرىعليها 
ألبنيـة  ب على املقاول قبل املباشرة بالتنفيذ اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة حلماية املنشآت وا            جي

اجملاورة من أية أضرار قد تلحق هبا نتيجة أعماله، كما جيب عليه تنفيذ أعمال محاية األشجار والعناصر                 
  . املشروعفترةاألخرى املطلوب احلفاظ عليها من أية أضرار طيلة 

جيب على املقاول تنظيف حرم الطريق ومنشآته املختلفة من كافة املواد الغريبة وخملفات مـواد               
أو نواتج أية أعمال قد تتواجد ضمن احلرم وتعيق تنفيذ األعمال، وجيب أن يتم جتميع هذه املـواد   البناء  

  .وحتميلها ونقلها والتخلص منها يف املواقع املعتمدة
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عند مصادفة أية مواد قد يكون التعامل معها مضراً بالصحة العامة للعاملني أو املارة، جيب على                
ة الالزمة للعاملني واملارة، والقيام بأعمال التجميـع والتحميـل والنقـل            املقاول اختاذ إجراءات احلماي   

  .ا، ويف املواقع املعتمدة لذلكوالتخلص وفق املعايري الصحية والبيئية املعمول هب
جيب على املقاول البدء بإزالة األشجار اليت تقرر إزالتها وقلع األشجار اليت تنص وثائق العقد أو 

رف على قلعها وزرعها يف مناطق أخرى حمددة ضمن املشروع أو خارجه، وجيب             تعليمات املهندس املش  
 أن يـتم    باحلفاظ على هذه األشجار من أية أضرار أثناء القلع أو النقل أو التخزين أو الزراعة، كما جي                

جيب إزالة اجلذور املتبقيـة     .  ذلك من قبل عناصر مدربة وباستخدام معدات معتمدة ملثل هذه األعمال          
 عن املنسوب الـسفلي لطبقـة       )١ ( عن متر واحد   لال يق األشجار اليت متت إزالتها أو قلعها لعمق        من  

 جيب ملء احلفر الناجتة بعد إزالة األشجار مبواد مناسبة تتوافق مع متطلبات املـواد               االقاعدة الترابية، كم  
  .التاليةملواد لدرجات دك الطبقة يف الطبقة التالية يف مناطق الردم، وجيب دك هذه ا

ب على املقاول التخلص من كافة املواد الناجتة عن اإلزالة واملواد غري املرغوب هبا من حدود                جي
 بتجميعها لفترات طويلة ضمن املنـاطق      حوال يسم أعمال الطريق أوالً بأول ونقلها إىل املواقع املعتمدة،         

  .احلضرية املأهولة

اإلجراءات الالزمة حلماية اجلـوار واملـارة       جيب على املقاول خالل كافة مراحل العمل اختاذ         
وتنفيذ أعمال ختفيف انتشار الغبار الناتج عن أعماله برش املياه أو أية طريقة أخـرى يوافـق عليهـا                   

جيب فرز وختزين املواد اليت تنص وثائق العقد على ختزينها يف مواقع معينة وبطريقة حمـددة يف                 . املهندس
 تنص وثائق العقد على خـالف       ما مل حيق للمقاول،    و ات املهندس املواصفات اخلاصة أو حسب تعليم    

  .ذلك، التصرف بنواتج التنظيف واإلزالة اليت ميكن االستفادة منها مثل األخشاب واألشجار

 : إزالة املنشآت والعوائق ٩-٢-٥

تتضمن هذه األعمال إزالة كافة العوائق واألبنية واملنشآت الواقعة ضمن حدود أو تتعارض مع              
 هذه  وعمال املشروع واستثماره، وجيب أن تتم كافة هذه األعمال وفق متطلبات املواصفات اخلاصة أ             أ

  .املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة بتلك املنشآت والعوائق
جيب أن تتضمن وثائق العقد وتقرير االستكشاف واملسح املعتمد جـرداً كـامالً بـالعوائق               

يكها وختزينها واملنشآت والعناصر املقرر احلفاظ عليها، ونسخاً عـن          واملنشآت الواجب إزالتها أو تفك    
واصـفات  حماضر االجتماعات التنسيقية مع اجلهات املالكة وموافقتها على األعمال املقرر تنفيـذها وامل     

  .والشروط املتعلقة بالعمل
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 ٨١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

التنفيـذ  جيب على املقاول قبل املباشرة بأعمال اإلزالة تقدمي خطة عمل واضحة تبني طريقـة               
وقائمة املعدات واآلليات وطريقة ومواقع نقل املخلفات والنواتج وطريقة ومواقع نقل وختـزين املـواد               
والعناصر اليت يطلب احلفاظ عليها وإجراءات محاية العناصر واملنشآت اليت يطلـب احلفـاظ عليهـا                

اد الضارة بالصحة العامـة     وإجراءات السالمة العامة ومحاية البيئة وخطة ومواقع وطرق التخلص من املو          
  .ليمات املرعيةوالبيئة، وجيب أال تتعارض تلك اخلطة مع القوانني واألنظمة والتع

 باملباشرة بتنفيذ أعمال اإلزالة قبل احلصول على كافة املوافقات اخلطية من اجلهـات              حال يسم 
  .خلطية على خطة العملصاحبة العالقة باملنشآت والعوائق وتقدميها للمهندس واحلصول على موافقته ا

 أو  العوائق واملنشآت منها   والعوائق يف املناطق اليت سيتم تنظيفها وإزالة          كافة املنشآت  زالةجيب إ 
سـنتيمتراً حتـت منـسوب األرض       ) ٦٠( عن ستني    لال يق  لعمق   يف املناطق احملددة على املخططات،    

ب األرض الطبيعيـة يف املنـاطق       الطبيعية يف مناطق الردم أو حتت منسوب قعر احلفر أو حتت منـسو            
  .املواصفات اخلاصة على خالف ذلك تنص ما ملاألخرى، 

جيب على املقاول تقدمي دراسة فنية معدة من قبل جهة اختصاصية معتمدة تتضمن طريقة إزالة               
األبنية واجلسور واملنشآت املشاهبة األخرى، واملواصفات اخلاصة بذلك، وإجراءات احلماية والتـدعيم            

زمة أثناء العمل، كما جيب أن تتضمن إجراءات تدعيم املباين واملنشآت القائمة املقرر اإلبقاء عليهـا                الال
 للمقاول باملباشرة بتنفيذ هذه األعمال قبل احلصول علـى          حوال يسم أو اليت ميكن أن تتأثر باألعمال،       

 تقع للعاملني أو املنـشآت      موافقة املهندس اخلطية عليها، كما يتحمل وحده املسئولية عن أية أضرار قد           
  .واملباين نتيجة أعماله

جيب إزالة املباين واجلسور واملنشآت واألسوار الواقعة ضمن حدود أعمال املشروع أو األعمال             
ـ   يال تؤد امللحقة وفق الدراسة الفنية املعتمدة، وباستخدام الطرق واملعدات اليت           رار باملبـاين    إىل اإلض

  .واملنشآت اجملاورة

 عن ثالثـني    لال تق غ اجلهات العامة واخلاصة اليت تعود هلا املباين واملنشآت قبل مدة            جيب إبال 
يوماً من املباشرة بأعمال اإلزالة بضرورة إخالء املباين واملنشآت، وتفكيك األجهزة واملعـدات             ) ٣٠(

 .استكمال ذلك للمقاول املباشرة باألعمال قبل التحقق من قوال حيونقل املمتلكات واألشياء املوجودة، 

جيب تكسري األجزاء اخلرسانية لألبنية واملنشآت باستخدام الضواغط اهلوائية أو أيـة طريقـة              
أخرى يوافق عليها املهندس، وحتويلها إىل أجزاء بأبعاد وأوزان تسمح بنقلها والتخلص منها إىل املواقع               

  .احملددة
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 متكن من االستفادة منها وإعداد      جيب تفكيك املنشآت املعدنية وترميز عناصرها بأرقام ورموز       
 .جداول تفصيلية بذلك

عند إزالة الطرق واألرصفة والربدورات واجلزر الوسطية، فإن هذه األعمال جيب أن تتم وفـق               
  .وثائق العقد وخطة العمل املعتمدة، باستخدام الطرق واملعدات املالئمة هلذه األعمال

ام آليات الكشط والتفتيت اليت متكن من تفتيت        يفضل إزالة طبقات اخلرسانة اإلسفلتية باستخد     
  .املواد ونقلها وختزينها يف املواقع املعتمدة من الوزارة إلعادة استخدامها إن أمكن

 باستخدام املواد الناجتة عن أعمال اإلزالة يف التنفيذ إال بعد التحقق مـن مطابقتـها                حال يسم 
  .امها فيهاللمتطلبات املتعلقة مبواد األعمال املقترح استخد

جيب أن يتم تفكيك كافة عناصر السالمة والتحكم املروري الواقعة ضمن حدود األعمـال أو               
اليت تتعارض معها واليت ميكن االستفادة منها وتنظيفها وترقيمها ونقلها وختزينها هبدف االستفادة منها،              

نها مستقبال، ويتضمن ذلـك      إىل تشويهها أو عدم االستفادة م      يال تؤد باستخدام الطرق واملعدات اليت     
تفكيك اللوحات واألعمدة، واحلواجز الواقية املعدنية واخلرسانية، واإلشارات الـضوئية واإلرشـادية            

  .يكه وإزالته هبدف االستفادة منه املواصفات اخلاصة على تفكصما تنوالتحذيرية وكل 

 علـى   احملـددة  األمـاكن    جيب حتميل ونقل وختزين املواد املزالة اليت ميكن االستفادة منها يف          
 املطبقة من قبـل الـوزارة أو        والنظمق والتعليمات   ومبا يتف املخططات، أو األماكن اليت حتددها اإلدارة       

قـد  يتحمل املقاول املسئولية الكاملة عن أية أضرار        .   البيئة حبمايةاألمانة أو البلدية، والتعليمات املتعلقة      
  . هذهاورة نتيجة أعمال اإلزالةتلحق بالسكان واألبنية واملنشآت اجمل

  : التخلص من املواد املزالة ١٠-٢-٥
جيب على املقاول التخلص من كافة املواد املزالة ونقلها أوالً بأول إىل املواقع املعتمدة للتخلص،               
ومينع جتميع هذه املواد ضمن حدود املشروع أو ضمن حدود املدينة أو البلدية أو املمتلكات اخلاصة أو                 

عندما يطلب حرق املخلفات واملواد املزالة فإن ذلك جيب أن يتم يف مواقع حمددة معتمدة مـن                 . ةالعام
 حبرق املواد ضمن    حوال يسم املهندس ووفق خطة معتمدة حتقق متطلبات السالمة وشروط محاية البيئة،           

ل املقاول أيـة     ويتحم البلدية أو قرب األبنية واملنشآت    حدود أعمال املشروع أو ضمن حدود املدينة أو         
  .ةتنجم عن ذلك، كما جيب التخلص من خملفات احلرق وفق املعايري ويف املواقع املعتمدقد أضرار 

جيب على املقاول فرز املواد اليت يتطلب التخلص منها شروطاً خاصة اسـتناداً إىل الـشروط                
  .ت ذات الصلةواملتطلبات البيئية ودفنها والتخلص منها طبقاً للمواصفات والشروط والتعليما
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  : قبول األعمال ١١-٢-٥
لقبول العمل، جيب على املقاول ضبط جودة أعمال إعداد املوقع بالقيام بكافـة اإلجـراءات               
الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفـذة ملتطلبـات اجلـودة               

ات صاحبة العالقة، أو املواصفات العامة ووثائق       املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصة ومواصفات اجله      
  .العقد األخرى

حيق للوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ إجراءات ضبط اجلـودة               
بالطريقة الصحيحة، إما باإلشراف املباشر على تنفيذ إجراءات ضبط اجلودة، أو بتنفيذ إجراءات تأكيد              

غري منحاز، بإجراء القياسات واختبار األعمال القابلة لالختبار والقياس، علـى           واجلودة بشكل مستقل    
عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ والبت يف قبول األعمال املنفذة مـن عدمـه،                 

 حتـدد   مـا مل  من هذه املواصفات العامـة،      ) ١٧(وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر         
  . ووثائق العقد األخرى خالف ذلكاخلاصةاملواصفات 

  :ضبط اجلودة -١
جيب على املقاول ضبط جودة األعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتائج ورسـم بيانـات               
اجلودة للخواص احلرجة، وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات لألعمـال القابلـة للقيـاس               

جيب على املقـاول تزويـد        غري القابلة للقياس واالختبار، كما     ىواالختبار، أو بالنظر لألعمال األخر    
جيب على املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة       لقياسات واالختبارات أوالً بأول و    املهندس بنسخ عن مجيع ا    

  .من هذه املواصفات العامة) ١-١-١٧(يف البند 

  :التأكد من اجلودة -٢
 حتت  ،واد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام      حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة امل        

كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقـاول لـضبط         .  بقياس واختبار األعمال املنفذة    ،إشرافها املباشر 
ما اجلودة ومقارنة تلك السجالت بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسب               

كما حيق للوزارة كذلك الكـشف       من هذه املواصفات العامة،   ) ١٧(شر  سابع ع  حمدد يف القسم ال    وه
على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفين وطرق الفحص واالختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة               

  .اجلهاز الفين للمقاول ومعداته ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :ياس  الق١٢-٢-٥
جيب أن يتم قياس أعمال إعداد املوقع لألعمال املنفذة فعالً واملتضمنة يف املواصفات اخلاصـة               

 بإجراء أيـة قياسـات      حوال يسم واملخططات وتقرير االستكشاف واملسح املعتمد من قبل املهندس،           
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 ٨٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ملعتمدة يف تقريـر    ألغراض الدفع للكميات واألعمال املنفذة خارج املناطق احملددة يف وثائق العقد أو ا            
  . يتم تكليف املقاول خطياً بتنفيذ تلك األعمالما ملاالستكشاف واملسح املعتمد من املهندس، 

جيب أن تتضمن املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى جدوالً ببنود األعمـال ووحـدات              
املنفـذة فعـالً     أن يتم قياس األعمال      ، تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك      ما مل القياس، وجيب   

  :، أو حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصةيما يلواملقبولة فنيا وفق 

 أعمال إزالة األبنية واملنشآت والطرق واألرصفة القائمة وأعمال التنظيف وإزالة املخلفات والنباتات             -١
  .ة األدوار جبمع مساحات األدوارواألعشاب باملتر املربع وحتتسب مساحة املباين متعدد

 أعمال إزالة أو حتويل خطوط اخلدمات واملرافق العامة وإزالة األسوار والبوابات أو إزالة وتفكيـك            -٢
وتنظيف وختزين وحفظ حواجز األمان املختلفة واحلواجز الواقية باملتر الطويل، ويتضمن ذلك كافة             

  . ينص على خالف ذلك يف وثائق العقدما ملالعناصر واملواد واملنشآت امللحقة 
 أعمال إزالة أو تفكيك وتنظيف وختزين العناصر اليت يطلب تفكيكها وختزينها واحلفاظ عليهـا أو                -٣

  .تسليمها للجهات صاحبة العالقة أو الوزارة بالعدد
 أعمال قص األشجار أو قلعها وزراعتها يف مواقع أخرى أو احلفاظ عليها بالعدد وتعترب أشـجاراً                 -٤

سنتيمتراً، أما مـا دون ذلـك       ) ١٥(ر ساقها على مخسة عشر      كافة األشجار اليت يزيد معدل قط     
إزالة يف حالة ويدفع عنها كما فتعترب نباتات حىت ولو طلب قلعها وإعادة زراعتها أو احلفاظ عليها،  

  .النباتات

 أعمال فك وتنظيف أو إزالة أعمدة وأبراج الكهرباء واهلاتف واإلشارات الضوئية بالعدد لألعمال              -٥
ويتضمن ذلك أعمال الفك أو اإلزالة والتنظيف والنقل والتخزين وأعمال التنسيق مع            . الًاملنفذة فع 

 .اجلهات املختصة لتأمني استمرارية اخلدمة

 فك أو إزالة مراكز التحويل وحمطات التغذية واللوحات وأعمال إعادة التركيـب عنـدما تـنص                 -٦
  ).القدرة (املواصفات اخلاصة على ذلك بالعدد مصنفة حسب االستطاعة

 :  الدفع١٣-٢-٥

يتم الدفع عن أعمال إعداد املوقع حسب الكميات املنفذة فعالً واملتضمنة يف املواصفات اخلاصـة ويف                
حماضر وتقارير االستكشاف واملسح املعتمد ووفق األسعار الواردة يف العقد، وجيـب أن تعتـرب هـذه                 

واصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة أو       األسعار تعويضا كامالً عن تنفيذ كافة األعمال حسب امل        
املواصفات اخلاصة باجلهات املالكة ملنشآت وخطوط اخلدمات واملرافق العامة مبا يف ذلك إعداد التقارير              
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 ٨٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

والدراسات الالزمة وتوفري اآلليات واملعدات والعمالة وتنفيذ كافـة التحـويالت واملمـرات املؤقتـة               
نقل والتخلص من النـواتج  ال لتنفيذ األعمال ومما يلزمال التدعيم وكل   وإجراءات السالمة واألمان وأع   

  .، وكافة الرسوم والدفعات للغريأو إعادة تركيب العناصر/أو ختزين و
جيب اعتبار جدول بنود األعمال التايل على سبيل املثـال ال احلـصر، وجيـب أن تتـضمن                  

يكـون  .  عمال الواجب قياسها والدفع عنـها     املواصفات اخلاصة ووثائق العقد جدوالً خاصاً ببنود األ       
  .)١-٢-٥(الدفع مبوجب بند أو أكثر من البنود املبينة يف اجلدول رقم 

  

  بنود أعمال إعداد املوقع): ١-٢-٥(اجلدول رقم 

 وحدة القياس العملنوع  بندالرقم 
  متر طويل  إزالة خطوط ومرافق عامة  ١-٢- ٥

  حتويل خطوط خدمات ومرافق عامة  ٢-٢- ٥
  )جيب أن تصنف حسب املرافق واملواد واألقطار(

  متر طويل

  متر طويل  احلفاظ على خطوط املرافق العامة  ٣-٢- ٥
  عدد  فك أعمدة وأبراج كهرباء أو هاتف  ٤-٢- ٥
  عدد  فك إشارات ضوئية مع العناصر امللحقة  ٥-٢- ٥
  عدد  إزالة إشارات ووسائل حتكم مروري  ٦-٢- ٥
   طويلمتر  إزالة حواجز أمان  ٧-٢- ٥
  متر مربع  إزالة طبقات رصف طرق وأرصفة  ٨-٢- ٥
 متر طويل إزالة أسوار وبوابات ٩-٢- ٥
  متر مربع  إزالة املخلفات واملواد والنباتات واألعشاب  ١٠-٢- ٥
  عدد   وإعادة زراعة األشجارإجتثاث  ١١-٢- ٥
  متر مربع  إزالة أبنية ومنشآت  ١٢-٢- ٥
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 ٨٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : أعمال احلفر ٣-٥
  :  الوصف١-٣-٥

ضمن هذا الفصل أعمال إزالة املواد الواقعة ضمن حدود األعمال حسب األبعاد واملناسـيب              يت
واملقاطع العرضية املبينة يف املخططات ووثائق العقد األخرى أو احملددة من قبل املهندس، وتشتمل على               

كانت املـواد   أعمال احلفر الالزمة لتنفيذ الطريق وكافة عناصره ومنشآته ومنشآت تصريف املياه، أياً             
والتربة الواجب حفرها، كما يشمل حتميل ونقل املواد احملفورة إىل أماكن اسـتعماهلا أو ختزينـها أو                 

  .التخلص منها يف املواقع املعتمدة

تعد أية معلومات عن التربة السطحية وحتت الـسطحية الـواردة علـى املخططـات أو يف                 
 وال  ،املقدمة عند التباحث مع املهندس معلومات أوليـة       املواصفات اخلاصة باملشروع أو التقارير الفنية       

ميكن اعتبارها أساساً لتقدير األسعار ووضع خطة العمل والربنامج الزمين وإمنا على املقاول القيام بوضع               
أسعاره واختيار معدات وطرق التنفيذ وإعداد خطة العمل والربنامج الزمين على أساس املعلومات الـيت               

  .ها من دراساته اخلاصةيقوم باحلصول علي

  : األعمال التمهيدية ٢-٣-٥
جيب أن يكون املقاول قبل املباشرة بأعمال احلفر قد أهنى أعمال إعداد املوقع الواردة يف الفصل                

  .من هذا القسم أو حسب املواصفات اخلاصة) ٢-٥(

ف أنـواع   جيب على املقاول ربط حدود أعمال احلفر مع املنشآت واألبنية اجملاورة، واستكشا           
التربة اليت سيتم فيها احلفر، كما جيب عليه تقدمي تقرير كامل عن أعمال االستكشاف واملـسح مـع                  
خمططات املساقط واملقاطع العرضية واملناسيب واحلدود اخلارجية ملنحدرات احلفر والربط مع املنـشآت             

  . وخطوط اخلدمات واملرافق العامة وتقارير أنواع التربةةواألبنية اجملاور

جيب على املقاول، استناداً إىل أنواع التربة اليت سيتم حفرها وأعماق احلفر واحلدود اخلارجيـة            
ملنحدرات احلفر النهائية وطبيعة املنطقة واملسافة الفاصلة عن األبنية واألسوار وحدود امللكيات اجملاورة،             

. ئمة أو تؤثر على املمتلكات اجملـاورة       أية أضرار باألبنية واملنشآت القا     قال تلح اختيار طرق التنفيذ اليت     
كما جيب عليه تقدمي دراسات التدعيم الالزمة حلماية األبنية واملنشآت واملرافق العامة الـيت ميكـن أن                 
تتضرر نتيجة أعماله، والدراسات واحللول الالزمة لتدعيم جوانب احلفريات أثناء التنفيذ مـع كافـة               

  .عمالالتفاصيل واملواصفات اخلاصة هلذه األ
جيب أن تشتمل تلك الدراسات على طرق ومعدات التخلص من املياه أثناء احلفر وطرق محاية               
وحتويل خطوط اخلدمات واملرافق العامة اليت مل تستكمل أعماهلا يف مرحلة إعداد املوقع، ويعد إعـداد                
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 ٨٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ية مبالغ إضافية لقـاء      للمقاول أ  عوال يدف هذه الدراسات وتنفيذها حممالً على األسعار الواردة يف العقد          
  . تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكما ملذلك، 

جيب على املقاول، استناداً ألعمال االستكشاف واملسح والدراسات، تقـدمي خطـة العمـل              
التفصيلية وقائمة املعدات واآلليات اليت سيستخدمها وخطة التحكم باملرور ومواقع وتفاصـيل معـابر              

 عن ثالثـني  لال تقاطق احلفر وشكل اإلنارة التحذيرية ملناطق العمل، قبل مدة املشاة واحلواجز حول من   
  .يوماً من املباشرة بأعمال احلماية والتدعيم) ٣٠(

 للمقاول املباشرة بأعمال احلفر قبل حصوله على موافقة املهندس على خطـة العمـل               قال حي 
وأعمال التحكم باملرور واحلصول على رخصة والربنامج الزمين وإهناء أعمال التدعيم واحلماية والتحويل    

يتحمل املقاول وحده املسئولية التامة عن أية أضرار تنتج عن أعماله، وتلحق             و احلفر من اجلهات املعنية   
باألفراد أو باملنشآت أو املرافق العامة أو املمتلكات العامة أو اخلاصة الواقعة قرب حدود أعمال املشروع            

  .حلفاظ عليهاأو ضمنها واليت يطلب ا

 : أنواع احلفريات ٣-٣-٥

 حسب طرق احلفر ونوع التربة احملفـورة أو طبيعـة   ،جيب تقسيم احلفريات إىل األنواع التالية    
  : تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكما مل ،املنشأة

  : احلفريات العادية-١
لصخرية مثل الطني والطمي    تعترب احلفريات عادية عندما يتم تنفيذها يف كافة أنواع التربة غري ا           

والرمل واملواد الركامية أو الصخور املفككة أو الطرية باستخدام طرق ومعدات احلفر العاديـة مثـل                
  .البلدوزر وآليات احلفر املشاهبة دون احلاجة إىل التفتيت املسبق أو التفجري

  : احلفريات الصخرية-٢
ثل الصخور اجلريية القاسية أو الصفيحية      تتضمن أعمال احلفر يف الصخور القاسية واملتماسكة م       

 حفرها باستخدام آليات حفر ثقيلة حالتها الفنية جيدة ومل ميض على صـنعها              نال ميك أو البازلتية، اليت    
 أو  ،حصاناً للحفريـات املفتوحـة    ) ٣٥٠(سنوات وقوة حمركها ثالمثائة ومخسون      ) ٥(أكثر من مخس    

صاناً حلفريات اخلنادق أو احلفر احملصورة، أو عندما تزيد         ح) ٢٥٠(حفارة قوة حمركها مائتان ومخسون      
متر يف الثانية، وإمنا يلزم لتنفيذ      ) ٢٠٠٠(سرعة انتشار األمواج الصوتية يف املادة املقرر حفرها على ألفي           

  .أو التفجري/أعمال احلفر استخدام آليات التفتيت و
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 ٨٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : حفريات املنشآت-٣
ستنادية ة مثل أساسات اجلسور واجلدران اإل      املنشآت املختلف  تتضمن أعمال احلفر الالزمة لتنفيذ    

 عندما تنص املواصفات اخلاصة أو حيتوي جدول بنود األعمال على بند مستقل حلفريـات               ،والعبارات
  .املنشآت، وميكن تصنيفها إىل عادية وصخرية

  : املعدات ٤-٣-٥
يذ أعمال احلفر مبختلف أنواعهـا،      جيب على املقاول توفري كافة املعدات واآلليات الالزمة لتنف        

وجيب أن تكون هذه اآلليات باألعداد والنوعيات القادرة على تنفيذ األعمال وفق خطة العمل والربنامج     
الزمين املعتمد من قبل املهندس، وقادرة على العمل يف املوقع ومتناسبة مع أنواع التربة اليت سيتم فيهـا                  

جيب أال تؤثر على األبنية واملمتلكات اجملاورة، ويتحمل املقاول وحده و احلفر واملساحات املتوفرة للتنفيذ   
جيب أال تتسبب يف مستويات ضجيج أو تلويـث للـهواء أو            كما   ،أية أضرار نامجة عن طريقة عمله     

  .اهتزازات أعلى من احلدود املسموح هبا يف األدلة واملواصفات والتعليمات البيئية املعمول هبا
أو معدات  /احلفارات والبلدوزرات الالزمة للحفر و    : عدات واآلليات التالية  جيب أن تتضمن امل   

مـا  التفتيت والشيوالت للتحميل والقالبات للنقل ومضخات وأنابيب وصهاريج املياه وغريها حسب            
  . لتنفيذ األعمال طبقاً للمواصفات املعتمدةميلز

  : نواتج احلفر ٥-٣-٥
راحه بشأن استخدام املواد الناجتة عن احلفر يف أعمال         جيب على املقاول تضمني خطة العمل اقت      

املشروع واملواقع اليت سيتم فيها التخلص من نواتج احلفر غري املناسـبة أو الفائـضة عـن األعمـال                   
  .واملوافقات اخلطية للجهات املالكة على استخدام هذه املواقع

اد األعمال اليت سيتم استخدامها  جيب أن تكون املواد اليت يتقرر استخدامها مطابقة ملتطلبات مو         
فيها من حيث التصنيف وحد السيولة ومؤشر اللدونة ونسبة حتمل كاليفورنيا ونسب األمالح واالنتفاخ              

  .والتدرج احلبييب، حسب ما تنص عليه املواصفات املعتمدة

مـواد   باستخدام نواتج احلفر قبل إجراء كافة االختبارات الالزمة على عينات ممثلة لل            حال يسم 
للتحقق من مطابقتها للمواصفات املطلوبة للعمل املقرر استخدامها فيه، وذلك طبقاً لألقسام املختلفة من              
هذه املواصفات العامة أو املواصفات اخلاصة أو مواصفات األعمال غري الواردة يف هـذه املواصـفات                

اد ناجتة عن احلفر، فإن هذه      عندما يتقرر استخدام مو   صول على موافقة املهندس على ذلك و      العامة واحل 
املواد ميكن أن تنقل مباشرة من موقع احلفر إىل املوقع املقرر استخدامها فيه، أو يتم ختزينها يف مواقـع                   



  عمال الترابية األ-         القسم اخلامس           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٨٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

حمددة معتمدة من املهندس وجيب اختاذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع اختالطها مع مواد أخـرى غـري                 
  . التخزينومناسبة أثناء احلفر أو النقل أ

عترب موافقة املهندس على استخدام أي مادة من نواتج احلفر موافقة أولية ويتم اعتمادها هنائياً               ت
على أساس االختبارات اليت جيب إجراءها على عينات املواد املوردة فعالً إىل موقـع العمـل املقـرر                  

إزالة أية أعمال مت    استخدامها فيه، وجيب على املقاول ترحيل أية مواد غري مطابقة ملواصفات األعمال و            
تنفيذها باستخدامها واستبداهلا بأخرى مطابقة للمواصفات وإعادة إنشاء األجزاء اليت متـت إزالتـها              
باستخدام مواد مقبولة فنياً، حسب مواصفات تلك األعمال، دون أن حيق للمقـاول املطالبـة بأيـة                 

  .تعويضات إضافية لقاء ذلك
 تعترب غري مناسبة لالستخدام أو املـواد الفائـضة عـن            جيب على املقاول نقل كافة املواد اليت      

احتياجات األعمال فور حفرها والتخلص منها يف املواقع املعتمدة وفردها بطريقة جتعلها متناسقة مـع               
  .التضاريس احمليطة، وجيب أن يتم النقل باستخدام مسارات حمددة وقالبات مغطاة

 ضمن حدود املناطق احلضرية، أو يف جمـاري          بالتخلص من نواتج احلفر أو جتميعها      حال يسم 
  . ذلك إىل أية أضرار باملمتلكات العامة واخلاصةيأال يؤدالوديان واملناطق املنخفضة، وجيب 

عند مصادفة بعض املخلفات الصناعية أو أية مواد جيب التخلص منها بطريقة معينـة بـسبب                
قاً للتعليمات واملتطلبات املعمول هبـا لـدى        أو البيئية، فإن ذلك جيب أن يتم طب       /املتطلبات الصحية و  

  .اجلهات الصحية والبيئية

وال تعترب أعمال التخلص من املواد الزائدة واملواد غري املناسبة مشمولة بأسعار أعمـال احلفـر               
  . تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكما مل عنها أية مبالغ إضافية، عيدف

ة أو  ق العقد األخرى على التخلص من املواد غري املناسب        عندما تنص املواصفات اخلاصة أو وثائ     
 تقع ضمن مسافات نقل حمددة وتبني أثناء العمل أن هـذه املواقـع غـري مـسموح                  الزائدة يف مواقع  

باستخدامها، فإن تعديل السعر يتم على أساس النسبة والتناسب لنسبة النقل من السعر الوارد يف حتليـل   
  .تم النص على ذلك صراحة يف وثائق العقداألسعار املعتمد، على أن ي

  : تنفيذ احلفريات العادية ٦-٣-٥
جيب على املقاول تنفيذ أعمال احلفر العادية باستخدام اآلليات واملعدات املناسبة وخطة العمل             
املعتمدة وفق األبعاد واملناسيب وامليول املبينة يف املخططات ووثائق العقد األخرى، وإعداد قاع احلفر،              

إهناء منحدرات جوانب احلفر طبقاً لألبعاد واملناسيب وامليول املبينة على املخططات ويف وثائق العقـد               و
  .وهذه املواصفات العامة
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 ٩٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 البنـد جيب على املقاول قبل املباشرة بأعمال احلفر استكمال كافة األعمال التمهيدية املبينة يف              
  .من هذا الفصل واحلصول على رخصة احلفر) ٢-٣-٥(

ما تنص املواصفات اخلاصة أو يطلب املهندس، جيب على املقاول املباشرة بإزالة طبقة التربة              عند
سنتيمتراً، ونقلـها وختزينـها هبـدف       ) ١٥( عن مخسة عشر     لال يق السطحية الصاحلة للزراعة لعمق     

ـ    عوال يدف استخدامها يف أعمال املشروع أو يف املستقبل حسب تعليمات املهندس،            الغ  للمقاول أية مب
 تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك وإمنا يعترب هذا العمل حممال على بنود              ما مل إضافية لقاء ذلك    
  .األعمال الترابية

جيب على املقاول اختاذ كافة االحتياطات الالزمة ملنع اهنيار جوانب احلفريات، وتنفيذ أعمـال              
  .ر املقررةالتدعيم املناسبة لنوع التربة وأعماق وميول منحدرات احلف

ثبات جوانب احلفر، معدة من قبل جهة اختصاصية معتمـدة،          لجيب على املقاول تقدمي دراسة      
أمتار، أو تكون جوانب احلفر قريبة من املباين واملنشآت اليت قد           ) ٣(عندما يزيد عمق احلفر على ثالثة       

راسة حمملة على بنود أعمـال       تكن هذه الدراسة متضمنة يف وثائق العقد وتعترب هذه الد          ما مل تتأثر هبا،   
  . تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكما ملاحلفريات 

 وجيب تدعيم جوانـب     ، قابلة لالهنيار  وتربة الطمي تعترب التربة الركامية املفككة والتربة الطينية       
 منحدر احلفر يف هذه األنواع على واحد رأسـي إىل          عندما يزيد ميل  وذلك  يف مثل هذه التربة،     احلفر  

  ).٢:١(اثنني أفقي 

جيب على املقاول منع حركة آلياته وتوقفها وحركة املرور العامة قرب جوانب احلفر وفصلها              
 املسافة بني جانب احلفرية وأطراف اإلطارات واجلنازير األقرب عـن           لأال تق باحلواجز املناسبة، وجيب    

 حبال من األحوال عن متر      لأال تق جيب   إىل اإلخالل بتوازن جوانب احلفر، و      يال تؤد املسافة اآلمنة اليت    
  ).١,٥(ونصف 

جيب عدم استعمال أية آليات اهتزازية قرب مناطق احلفر يف التربة الرمليـة والتربـة احلبيبيـة                 
 جيب على املقـاول اختـاذ كافـة         ،املفككة حيث أن ذلك قد يؤدي إىل ختلخل تربة منحدرات احلفر          

 كان مصدرها إىل جوانب وقاع احلفريات، وجيب عليه أيـضاً            الالزمة ملنع وصول املياه أياً     تاالحتياطا
اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لتجفيف املياه من قعر احلفر بالضخ أو املصارف أو أية طـرق أخـرى                  

  .يقترحها ويوافق عليها املهندس بعد أن يثبت املقاول فاعليتها

 وصول امليـاه إىل منطقـة احلفـر         وجيب عند احلفر يف املناطق ذات منسوب املياه املرتفع منع         
  .فريات واعتماد ميول املنحدراتومراعاة الضغط اإلضايف الناجم عن املياه عند تصميم دعم جوانب احل
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 ٩١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

عندما يالحظ املهندس أو املقاول أن جانب احلفر قابل لالنزالق واالهنيار، فإن على املقـاول               
 تقدمي وتنفيذ احلل املناسب، ويتحمل وحده أية        إخالء كافة العاملني واملعدات والتوقف عن العمل حلني       

أضرار تنجم عن إخفاقه يف اختاذ التدابري املناسبة حلماية العاملني واملنشآت، وجيب عليه القيـام بكافـة                 
  .اإلصالحات الالزمة ودفع كافة التعويضات املترتبة على ذلك

 غري معلومة مسبقا، جيب عندما يصادف املقاول أية منشآت أو خطوط مرافق عامة حتت أرضية   
 املرافق وإبالغ املهندس الذي جيب عليه إبالغ اجلهات صـاحبة           تلكعليه التوقف عن العمل يف منطقة       

العالقة واعتماد احلل املناسب بالتنسيق مع تلك اجلهات وجيب على املقاول تنفيذ كافة األعمال املطلوبة               
ق العام وفق احلل املعتمد ويتم االتفاق على املبالغ الـيت           إلزالة أو حتويل أو احلفاظ على املنشأة أو املرف        

  . تنص وثائق العقد على خالف ذلكما مليستحقها املقاول لقاء ذلك، 

عند تنفيذ أعمال احلفر قرب املنشآت أو خطوط املرافق العامة جيب على املقاول اختاذ كافـة                
م معدات احلفر اخلفيفة أو احلفر اليدوي ملنـع         التدابري واختيار طريقة احلفر املناسبة مبا يف ذلك استخدا        

مينع يف كافة األحوال احلفر قرب أساسات األبنيـة  ، ووقوع أية أضرار قد تلحق باملنشأ أو املرافق العامة        
واملنشآت واملرافق العامة وكشف أساساهتا وقواعدها قبل استكمال أعمال التدعيم الالزمة وفق دراسة             

  .ة اختصاصية واملعتمدة من املهندسالتدعيم املعدة من قبل جه

جيب على املقاول إهناء أعمال احلفر وفق املناسيب واألعمـاق واألبعـاد وامليـول املبينـة يف         
املخططات أو وثائق العقد األخرى، وجيب أن تكون جوانب احلفريات وقاعها مستوية ومطابقة للميول              

  .املفككة واملواد القابلة لالنزالقواملناسيب املقررة، كما جيب عليه إزالة كافة املواد 
جيب على املقاول تسوية قاع احلفر ليصبح مطابقاً للمناسيب وامليول واملقاطع العرضية املعتمدة             
واحلفاظ عليها جافة ونظيفة وخالية من كافة املواد املفككة وغري املرغوب هبا حلني تنفيـذ الطبقـات                 

  .التالية

 ة التالي ة الطبق  مواد  ملتطلبات حتقيقهاقاع احلفر للتأكد من     جيب على املقاول فحص املواد أسفل       
ال يقـل عـن     ، وعندما تكون مقبولة فنياً، جيب على املقاول حرث قاع احلفر لعمق             املطلوب تنفيذها 

 عن مخـسة    لال تق  وترطيب التربة حىت الرطوبة املثالية ودكها حىت درجة دك           ،سنتيمتراً) ٢٠ (عشرين
  .كتور املعدلون الكثافة اجلافة القصوى حسب اختبار برباملائة م) ٩٥( نيتسعو

     البنـد  كأساس للطريق حـسب متطلبـات        عندما تكون املواد يف قاع احلفر غري مناسبة فنياً        
من هذا القسم، جيب على املقاول حفرها إىل اخلطوط واملناسـيب           " أساس الطريق  إعداد) "٣-٤-٥(

الـشريانية  سـنتيمتراً للطـرق   ) ٦٠(عن سـتني   العمق لال يقأ على   ،واألعماق اليت يأمر هبا املهندس    
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 وجيب   أسفل طبقة القاعدة،    منسوب من ، احمللية سنتيمتراً للطرق ) ٣٠( الرئيسية وعن ثالثني     والتجميعية
إزالة املواد املستخرجة والتخلص منها كما هو حمدد يف فقرة التخلص من املواد الفائضة وغري املالئمة من 

 ال تقل جودة عن مـواد أسـاس         ت العامة، واستبدال هذه املواد باستخدام مواد مطابقة       هذه املواصفا 
من " أعمال الردم ) "٤-٥( وفردها ودكها طبقاً ملا هو منصوص عليه يف الفصل           الطريق وطبقة القاعدة  
 .هذه املواصفات العامة

 على املقاول تـسوية     عندما يزيد عمق احلفر املنفذ على العمق املقرر ألسفل طبقة القاعدة، فإن           
) ١٥( مسك الواحدة علـى مخـسة عـشر          دال يزي قاع احلفر وإعادة ردم احلفر الزائد على طبقات،         

 حسب عمق   ، لطبقة القاعدة   ألساس الطريق أو    جودة عن تلك املطلوبة    لال تق سنتيمتراً، باستخدام مواد    
 عـن   لال تق ل السمك لدرجة دك     مع التسوية حىت املناسيب وامليول املعتمدة، والدك على كام         الطبقة

باملائة من الكثافة اجلافة العظمى واحملددة من اختبار بروكتـور املعـدل للمـواد              ) ٩٥(مخسة وتسعني   
  . باستخدام التربة الرملية إلعادة ردم احلفر الزائدحوال يسماملستخدمة، 

ـ  ر حبيث   عندما يتم احلفر يف التربة الرملية املفككة، فإن على املقاول تنفيذ احلف             ميـل   دال يزي
 جيب محاية جوانب وقـاع احلفـر وحـصرها          اأفقي، كم ) ٦(رأسي إىل ستة    ) ١(جوانبه على واحد    

          أن تكـون مـن الـصنف      باستخدام املواد املنصوص عليها يف املخططات واملواصفات اخلاصة، على          
A-1-a, A-1-b, A-2-4، حسب تصنيف AASHTO ،١٠ (عـشرة  مؤشر لدونتها على دوال يزي( 

 السمك عـن    لأال يق على  , ، باألبعاد والسمك املبني يف املخططات أو حسب تعليمات املهندس         باملائة
 للمقاول أية مبالغ إضافية لقاء ذلك ويعترب سعرها حممالً على سـعر             عوال يدف  سنتيمتراً،) ٢٠(عشرين  
  .احلفر

  : احلفريات الصخرية ٧-٣-٥
واد املصنفة على أهنا صخرية وإهناء احلفر طبقاً لألبعـاد          يشتمل هذا العمل على أعمال حفر امل      

واملناسيب وامليول املبينة يف املخططات ووثائق العقد األخرى، باستخدام طرق احلفر الصخري املختلفة             
 كما تشتمل األعمال على إعداد كافة الدراسات والتقارير الفنية وتنسيق ميول            ،أو التفجري /بالتفتيت و 

  .إزالة املواد القابلة لالهنيار، وأعمال احلماية والتحكم باملرور وأعمال التدعيم الالزمةجوانب احلفر و

  :ميكن تنفيذ أعمال احلفر الصخري بإحدى الطرق التالية
 . باستخدام آليات ومعدات التفتيت-
  . باستخدام املواد الكيميائية-
 . باستخدام التفجري-
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يومـاً أن   ) ٣٠( عن ثالثني    لال تق احلفر الصخري مبدة    جيب على املقاول قبل املباشرة بأعمال       
يقدم للمهندس خطة العمل والربنامج الزمين وقائمة املعدات واألدوات وخطة وإجراءات احلماية الـيت              
سيستخدمها، كما جيب أن يقدم دراسة معدة من جهة اختصاصية معتمدة لدى الوزارة تتضمن دراسة               

حلفر فيها، وإجراءات تدعيم ومحاية األبنية واملنشآت وخطـوط         الطبقات الصخرية ومتطلبات وطرق ا    
 له املباشرة باألعمال قبل احلصول على موافقـة         قوال حي املرافق العامة اليت ميكن أن تتأثر بأعمال احلفر،         

  .املهندس اخلطية على خطة العمل، واجلهات املعنية باملرافق العامة واملنشآت

 :ت امليكانيكي احلفر الصخري بالتفتي ١-٧-٣-٥

جيب على املقاول تنفيذ أعمال احلفر الصخري بالتفتيت عندما تسمح مدة املـشروع ونـوع               
وتعترب الصخور قابلة للتفتيت واحلفر هبذه الطريقة إذا كانت سـرعة           ،  الصخور باستخدام هذه الطريقة   

) ٣٠٠٠( آالف   ثوثال) ٢٠٠٠(ا تتراوح بني ألفني     انتشار األمواج الصوتية يف الصخور املقرر حفره      
  .متر بالثانية

املناسبة لطبيعة الصخور بالعدد الكـايف لتنفيـذ        ) الدقاق(جيب أن يوفر املقاول آليات التفتيت       
. أعمال احلفر وفق الربنامج الزمين املعتمد، وضمن احلدود واألبعاد واملناسيب املبينة على املخططـات             

نامجة عنه إىل أية أضرار باملنشآت واألبنية وخطوط         عمل آليات التفتيت واالهتزازات ال     يأال يؤد وجيب  
املرافق العامة، وجيب على املقاول تنفيذ كافة أعمال احلماية والتدعيم الالزمة، علـى نفقتـه اخلاصـة                 

  .ويتحمل وحده نتائج أية أضرار تنجم عن عمله

توزيـع  جيب أن تتم أعمال احلفر من األعلى باجتاه األسفل على كامل حدود احلفر، وجيـب                
 عن احلفر إخالل بتوازن الطبقـات الـصخرية يـؤدي إىل            جال ينت آليات احلفر ومراحل عملها حبيث      

اهنيارها، وجيب أن تتم كافة األعمال من قبل عمالة مدربة، وعلى املقاول توفري كافة مستلزمات احلماية                
  .واألمان وإلزام عماله وكل من يتواجد ضمن منطقة األعمال باستخدامها

إزاحة وحتميل الكتل الصخرية بعد تفتيتها بواسطة آليات احلفر والتحميل املناسبة، ونقلها            جيب  
 بتجميع نواتج احلفر ضمن منطقة املشروع أو ضـمن  حوال يسمبواسطة السيارات إىل املواقع املعتمدة،      

  .املنطقة احلضرية

  : احلفر بالتفتيت الكيميائي ٢-٧-٣-٥
 أو بنـاًء    ،كيميائي عندما تنص املواصفات اخلاصة على ذلـك       ميكن استخدام طريقة التفتيت ال    

على اقتراح املقاول املقدم يف دراسة فنية تتضمن املربرات وامليزات اليت توفرها هذه الطريقة، ومواصفاهتا               
الفنية وطريقة تنفيذها مفصلة والشروط اخلاصة هبا، مرفق معها بيان يتضمن تاريخ ونتـائج اسـتخدام                
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رحة يف مواقع مشاهبة، مبا يف ذلك القياسات البيئية من حيث االهتزازات والغازات الناجتـة               الطريقة املقت 
جيب أن تكون املواد املقترح استخدامها معتمدة يف اململكة ويف بلد املنـشأ             كما   ،وأثرها على الصحة  

هذه األعمال  جيب أن يتم تنفيذ مثل      وجب شهادات ضمان املصدر املعتمدة، و     لألعمال املقرر تنفيذها مب   
  .من قبل مقاولني مؤهلني ولديهم سابق خربة وبإشراف جهة فنية معتمدة

  : احلفر الصخري بالتفجري ٣-٧-٣-٥
يتكون هذا العمل من تكسري الكتل الصخرية إلنشاء جوانب حفر ثابتة ومستقرة باسـتخدام              

 قص تطابق امليول املعتمدة     التفجري املنظم لتشكيل امليول اخلارجية جلوانب احلفر عن طريق تنفيذ سطوح          
  .يف الطبقات الصخرية احملفورة

ميكن السماح بتنفيذ أعمال احلفر الصخري باستخدام التفجري يف املناطق احلضرية عند الضرورة           
جيب أن تتم أعمـال الـتفجري       و حفرها بأية طريقة أخرى،      نال ميك القصوى فقط، ويف الصخور اليت      
 السارية يف اململكة، كما جيب أن تتم من قبل جهـات متخصـصة              الصخري طبقاً لألنظمة والقوانني   

  .مؤهلة ومعتمدة، وعلى أساس دراسة فنية معدة من قبل جهة اختصاصية مؤهلة

  : األعمال التمهيدية ١-٣-٧-٣-٥
  :التاليةجيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ أعمال التفجري القيام باألعمال التمهيدية 

  : مستشار التفجري-١
جيب على املقاول االستعانة مبستشار متخصص يف تفجري الصخور، أو ميكنه االستعانة خبدمات             

الـتفجري  جهة فنية معتمدة ومؤهلة ملراقبة وتسجيل وحتليل تقرير االهتزازات الزلزالية اليت حتدثها أعمال              
  .وتقدمي امسه ومؤهالته للمهندس للموافقة عليها قبل بداية العمل

ملستشار املقترح من ذوي اخلربة الكافية يف أعمال التفجري والقدرة على حتليل            جيب أن يكون ا   
  .سجالت االهتزازات وحركة األرض الناجتة عن التفجري ومسارات انتقاهلا

جيب أن يكون املستشار مؤهالً على األقل بدرجة البكالوريوس وثـالث دورات تدريبيـة يف               
وجيا الفيزيائية، هندسة االهتزازات، ميكانيكـا التربـة أو         الزالزل، اجليول : إحدى التخصصات التالية  

عمـال  أخربته الـسابقة يف     الصخور، أو هندسة املتفجرات، وجيب أن يقدم الوثائق املصدقة اليت تثبت            
  .التفجري

جيب على املستشار القيام بتقدمي املشورة للمقاول للتحكم يف االهتـزازات ضـمن احلـدود               
إعـداد   و  عن عمليات املسح األويل للتفجري ومراقبة وتـسجيل االهتـزازات،          املعتمدة، ويعترب مسئوالً  
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التقارير وجيب أن يرفع إىل املهندس يومياً، توصياته اليت يوضح فيها االهتزازات املنسوبة ألعمال التفجري               
  .باملشروع وآثارها الالحقة على املنشآت

  : عمليات املسح-٢
مل لكافة األبنية واملنـشآت القائمـة واملدفونـة         جيب على مستشار التفجري إجراء مسح كا      

 املنطقة احمليطة مبواقع التفجري واليت تقع ضمن مسافة مائـة           وخزانات املياه الظاهرة وحتت السطحية، يف     
متراً عن موقع التفجري، لتوصيف وضعها احلايل قبل التفجري، وتوثيق وتقيـيم كافـة              ) ١٥٠(ومخسني  

طريقة املعتمدة، كما جيب عليه تقدمي نتائج هذا املسح يف تقرير فين            الشقوق والعيوب األخرى حسب ال    
  .معتمد منه ومن املقاول للمهندس ملراجعته واعتماده

جيب على املقاول نشر إعالن عن التفجري يف وسائل اإلعالم، وتسليم نسخة عن اإلعـالن إىل                
 ذات العالقة واملهندس، يوضـح فيـه   مالكي املنشآت واألبنية اجملاورة أو مستأجريها واجلهات املسئولة       

تاريخ ووقت التفجري واسم املشروع واملوقع واجلهات اليت تقوم بذلك، كما جيب وضع اإلعـالن يف                
  .أيام من تاريخ التفجري) ٧( عن سبعة لال تقمناطق مكشوفة قرب املوقع قبل مدة 

سح أخـرى للموقـع     جيب على املقاول بعد االنتهاء من احلفريات الصخرية إجراء عمليات م          
حدثت بفعل االهتـزازات    قد  واملنشآت اجملاورة لتحديد أحواهلا بعد النسف من أجل حتديد أية أضرار            

وجيب تسليم اجلهات املعنية واملهندس ومالكي املنشآت وساكنيها إعالناً حيدد فيه تاريخ املسح النهائي              
  .عقب النسف

  : التحكم باالهتزازات ومراقبتها-٣
قاول االلتزام حبدود االهتزازات املعتمدة يف هذه املواصفات العامة واملواصـفات           جيب على امل  

اخلاصة، وجيب عليه حتديد مستوى االهتزازات وسرعة اجلسيمات الناجتة عن التفجري الـذي سـينفذه               
ضمن خطة التفجري، وعليه إعادة النظر يف تلك اخلطة عندما يتضح أن قيم االهتزازات ال تتوافـق مـع         

  :يما يلود املعتمدة، وجيب مراعاة احلد

 سرعة اجلسيم القصوى احلرجة لالهتزازات األرضية بأي ثالث اجتاهات متعامـدة يف             دأال تزي جيب   -أ
، وجيـب تقليـل     )١-٣-٥(املنشآت واألبنية فوق سطح األرض عن احلدود املبينة باجلدول رقم           

 واخلدمات املتآكلة ومباين احلاسب، وجيب أن       احلدود املبينة هلذه االهتزازات من أجل األبنية القدمية       
 .يتم تقدير ذلك من قبل اجلهة االختصاصية اليت تضع خطة التفجري

) ٥٠( السرعة القصوى لالهتزازات األرضية للمركبات املتعامدة الثالث على مخسني  دأال تزي  جيب   -ب
 .عامة حتت األرضيةاً يف الثانية من أجل املنشآت غري السكنية وخطوط املرافق الميليمتر
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   االهتزازات األرضية لألبنية واملنشآت سرعةحدود): ١-٣-٥(اجلدول رقم 

 نوع البنــــاء ) يف الثانيةميليمتر(السرعة القصوى للجسيم 
 أو أكرب) 40Hz( ذبذبة )40Hz( ذبذبة أقل من

 ٥٠ ١٩ األبنية احلديثة
 ١٠٠ ٥٠ منشآت اخلرسانة املسلحة أو الفوالذ

  ٥٠  ٢٥   والطبقات احلاملة للمياهاآلبار
  ٥٠  ١٣  األبنية القدمية

  

   عندما توجد يف املنطقة بعض املنشآت اليت تتطلب شروطا خاصة باالهتزازات، جيب على املقاول                 -ج
  .التنسيق مع اجلهات صاحبة هذه املنشآت واحلصول منها على احلدود املعتمدة لديها

متراً من املنشآت اخلرسـانية     ) ٣٠(ة تفجري ضمن مسافة ثالثني         جيب أال يقوم املقاول بأي عملي        -د
أيام دون الرجوع للمهندس، واحلصول منـه       ) ٧(املنفذة حديثاً اليت مل ميض على تنفيذها سبعة         

 .على املوافقة اخلطية

) dB 128( ضغط اهلواء الناتج عن التفجري عند ذروته على مائة ومثانية وعـشرين  دأال يزيجيب  -هـ
  .يل، يف املنطقة املأهولة اجملاورةديسب

  : أجهزة مراقبة االهتزازات-٤
جيب على املقاول توفري أجهزة قياس االهتزازات الالزمة ملراقبة وتسجيل االهتزازات الناجتة عن             

  :أعمال التفجري، وجيب أن تكون هذه األجهزة جاهزة للتشغيل ومعايرة وحتقق الشروط التالية

س وتوفري خمرجات وسجالت مستمرة تشتمل على خمطـط مركبـات سـرعة                القدرة على القيا     -أ
  .اجلسيم

 .  قياس مركبات السرعة العمودية الثالث لسرعة اجلسيم يف االجتاه الرأسي والعمودي والقطري-ب

هريتـز  ) ١٥٠(ومائة ومخـسني    ) ٢(   أن تكون هلا القدرة على قياس ترددات تتراوح بني اثنني              -ج
 .ثانيةالاً يف ميليمتر) ٢٥٠(ىت مائتان ومخسون وسرعة جسيم تبلغ ح

 .   جيب أن ترفق شهادات املعايرة وتاريخ آخر معايرة من قبل مركز معتمد لذلك-د

 أن تتم معايرة هذه األجهزة حسب املدد املعتمدة من اجلهات املختصة ملعايرة هذه األجهزة، على                -هـ
م، بغض النظر عن استخدامها، وفقاً لألنظمة        حبال من األحوال على مرة واحدة كل عا        دأال تزي 

 .املعمول هبا يف اململكة العربية السعودية
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   جيب أن ترفق مع األجهزة أدلة وشروط التشغيل والدقة املعتمدة من قبل اجلهات املصنعة لـنفس                   -و
 .األجهزة املقترحة

ب على املقـاول تقـدمي         جيب أن يتم تشغيل هذه األجهزة من قبل فنيني مدربني ومؤهلني، وجي              -ز
 .شهادات اخلربة املوثقة بذلك

 : حفظ وختزين مواد ومعدات التفجري-٥

جيب أن تتم مجيع عمليات التفجري وختزين املتفجرات ووسائل التفجري ونقلـها طبقـاً هلـذه                
. يةاملواصفات العامة ووفقاً ألنظمة وزارة الداخلية واجلهات صاحبة الصالحية باململكة العربية الـسعود            

 متفجرات يف موقع املشروع أو يف ملكيته اخلاصـة إال بعـد             ة للمقاول بامتالك أو ختزين أي     حوال يسم 
  . من اجلهات األمنية ذات العالقة الالزمةاحلصول على املوافقة

جيب أن تزود كافة مواد ومعدات التفجري بسجالت خاصة وبطاقات مبني فيها تاريخ اإلنتاج              
 وشروط احلفظ والتخزين والنقل، وشروط وطرق االستخدام، وجيب أن تكون           وتاريخ انتهاء الصالحية  

  .كافة هذه املعلومات معتمدة وموثقة من قبل اجلهات املصنعة واجلهات صاحبة الصالحية

كما جيب على املقاول وعلى مسئوليته الكاملة االحتفاظ بسجالت توريد واسـتهالك مـواد              
 ويتحمل وحده املسئولية الكاملة عن أي تقصري أو أضرار تنجم           ومعدات التفجري، والكميات املستخدمة   

  .عن تقصريه يف كافة مراحل العمل

  : خطة العمل ٢-٣-٧-٣-٥
 عن ثالثـني    لال تق جيب على املقاول أن يقدم للوزارة قبل املباشرة بتنفيذ أعمال التفجري مبدة             

اجليولوجية الالزمة، معدة من قبـل      يوماً دراسة مبنية على أساس الكشف يف املوقع والدراسات          ) ٣٠(
أو تـدعيم   /جهة اختصاصية معتمدة، تتضمن طريقة التفجري ووسائل األمان واحلماية، وطرق محاية و           

املنشآت اجملاورة واملرافق العامة ومحاية وتدعيم جوانب احلفر من أية أضرار قد تـنجم عـن أعمـال                  
دلة والتعليمات املعمول هبا لدى اجلهات املختصة      جيب أن ترفق مع هذه الدراسة نسخة عن األ        .  التفجري

  .حول شروط ومتطلبات التفجري، وموافقة اجلهات املعنية على تنفيذ األعمال
 للمقاول املباشرة بتنفيذ األعمال قبل حصوله على موافقات اجلهات املعنية واملهنـدس             قال حي 

 :يما يلجيب أن تتضمن خطة العمل .  على خطة العمل

ودورة التفجري اإلنتاجية مشتملة على الطريقة العامة للحفر وعمق الطبقات،  ومواقع البدايـة              تتابع   -١
  .وتوارخيها ومعدل اإلنتاج املقدر
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وثائق خطية مبؤهالت وشهادات وخربة فرق أعمال التفجري، وأمساء وخربة األشـخاص الـذين               -٢
 .سيقومون بشحن وإشعال املتفجرات

 .املسئولني عن تصميم وإدارة عمليات التفجري اليت يقوم هبا املقاولأمساء ومؤهالت األشخاص  -٣
 .اسم ومؤهالت مستشار التفجري املستقل املختص املقترح للقيام بأعمال املسح األوىل قبل التفجري -٤
اسم ومؤهالت مستشار التفجري املستقل املقترح لوضع وتنفيذ طريقة مراقبة االهتزازات النامجة عن              -٥

 قد قام بتنفيذه هذا املستشار، كمـا  اً على األقل سابق، وجيب أن يتضمن التقرير الفين مثاالً     التفجري
 .جيب أن حيتوي التقرير على قدرة هذا املستشار على حتليل عمليات التفجري

قائمة بالتجهيزات واملعدات اليت سيستخدمها مستشار التفجري ملراقبـة االهتـزازات والـتحكم              -٦
ب إرفاق نسخة من كتيبات أدلة ومواصفات تلك األجهزة واملعدات معدة من قبـل      بالتفجري، وجي 

 .اجلهات الصانعة االختصاصية يف هذا اجملال
منوذج مقترح للسجل اليومي للتفجري، يتم اعتماده من قبل املهندس وفق التعليمات اخلاصة بالتفجري               -٧

 .الصادرة عن اجلهات صاحبة الصالحية يف اململكة
  :ب أن تتضمن اخلطة التفاصيل األساسية التاليةكما جي

خمطط منوذجي يصف مواقع ثقوب التفجري يف احلفر الصخري مبختلف أنواعه املسبق واإلنتاجي أو               -١
وجيب أن يشتمل هذا الوصف على املسافات الفاصلة بني ثقوب الـتفجري            . غريه حسب املطلوب  

ا واملسافات الفاصلة بينها وطرق التحكم بالزمن       املسبق وثقوب التفجري اإلنتاجي وعمقها وأبعاده     
  .الفاصل بني تفجري كل صف أو ثقب ومقدار هذا الزمن

وصف طريقة تعبئة ثقوب التفجري املنظم واإلنتاجي موضح فيها أنواع الشحنات ومواقعها يف كل               -٢
 .حفرة وموقع الفتيل وقطر الثقب ونوع واسم وكمية وموقع املتفجرات

ب الفرعي وكميات املتفجرات والفتيل وبادئ التفجري وتسلسل البدء مـشتمالً علـى             عمق التثقي  -٣
أوقات التأخري ونظامه باإلضافة ملعلومات اجلهة املصنعة للمتفجرات والفتائل وبادئـات الـتفجري             

 .املستخدمة
 الصخور  الشبك املعدين أو أية مواد أخرى مناسبة ملنع تطاير شظايا         و التغطية    ومسك مواصفات مواد  -٤

  .الناجتة عن التفجري
جيب أن متثل خطة التفجري بعد اعتمادها أساساً ودليالً لتنفيذ األعمال احملددة، وميكن تغيري هـذه                

  .اخلطة حسب اقتراح اجلهة املتخصصة أو املقاول ومبوافقة املهندس بعد تعليق عمليات التفجري
مسئولياته التامة عن نتائج عمليات الـتفجري        املقاول من    يال يعف إن اعتماد اخلطة من قبل املهندس       

 إزالة املواد اليت تغطي تلك الصخور أو حفر         بعند اعتماد طريقة احلفر بالتفجري، جي     .  ودقتها وكفاءهتا 
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ال قطاعات لكامل عمق املواد اليت تغطي الصخر مبسافة فاصلة بني كل قطاع وآخر              شكل  خنادق على   
أمتار وذلك من أجل توفري إمكانية تشكيل املقاطع        ) ١٠(لى عشر    ع دوال تزي أمتار  ) ٥( عن مخسة    لتق

وميكن استعمال معدات ذاتية احلركة مناسبة لتنفيذ ذلك، وجيب         . العرضية للصخور يف وضعها األصلي    
  .اعتبار أي صخر متت إزالته قبل تشكيل هذه املقاطع العرضية حفريات عادية

  : التنفيذ ٣-٣-٧-٣-٥
تخدام التفجري طبقاً لكافة القوانني واألنظمة والتعليمات املعمول هبـا يف           جيب أن يتم احلفر باس    

اململكة هبذا اخلصوص، وجيب احلصول على موافقات اجلهات ذات الصلة، وأن يتم الـتفجري حبـضور           
  .ممثلني عنها

جيب إنشاء امليول اخللفية والتشكيالت اجلانبية ملوقع القطع كما هو حمدد يف املخططات أو كما         
  .يأمر املهندس بذلك بطريقة سليمة وآمنة دون تعريض حياة املواطنني أو ممتلكاهتم للخطر

 إيقاف عمليات التفجري اليت يقوم هبا املقاول عندما ال تنـتج            لحيق للمهندس ويف كل األحوا    
واطنني  شروط األمان والسالمة أو تؤدي إىل تعرض امل        قال حتق  والطريقة املتبعة جوانب احلفر املعتمدة، أ     

  .أو األبنية واملنشآت للخطر
 عن أربـع وعـشرين      لال تق جيب على املقاول إعالم املهندس بربنامج تنفيذ التفجري قبل مدة           

  .دقيقة من التفجري) ٣٠( عن ثالثني لال يقساعة، وإخباره بوضع االستعداد قبل ما ) ٢٤(
قع التفجري قبل ثـالث     جيب وضع أو إطالق إشارات حتذيرية لألشخاص الذين يقتربون من مو          

دقائق على األقل من بداية كل عملية تفجري، وعلى املقاول استخدام مكربات الصوت أو األبواق               ) ٣(
جيب قبل بداية أي عمليـة      . متر) ٣٠٠( عن ثالمثائة    لال تق اليت ميكن مساعها بشكل واضح من مسافة        

بية أو أي مادة متنع تطاير الـصخور،        تفجري تغطية الصخر الذي يراد نسفه بأغطية خاصة، أو طبقة ترا          
  .وجيب أن ختضع طريقة ضبط تطاير الصخور ملوافقة املهندس

  : التفجري التجرييب-١
ال جيب على املقاول قبل املباشرة بأعمال التفجري القيام بتنفيذ قطاع تفجري جترييب بطول كاف               

وضوعة، وجيب أن تتم كافة أعمـال       متراً، هبدف التحقق من دقة خطة التفجري امل       ) ٣٠( عن ثالثني    ليق
التثقيب وتعبئة الثقوب مبواد التفجري بالكميات واملواقع احملددة، وإجراء كافة مراحل التفجري املنظم طبقاً              
خلطة العمل املعتمدة، وجيب على استشاري التفجري واملراقبة إعداد تقرير كامل يشتمل على سـجالت               

  .مراقبة ونتائج التفجري
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نظر خبطة العمل عندما تبني نتائج التفجري التجرييب عدم حتقيق الشروط واألهداف            جيب إعادة ال  
املقررة، وعلى املقاول تقدمي اخلطة املعدلة املعدة من قبل اجلهة االختـصاصية أو استـشاري الـتفجري                 

  .للمهندس للموافقة عليها

  : اجتماع ما قبل التفجري-٢
جري ملراجعة طريقة التفجري ومتطلبات مراقبـة       جيب عقد اجتماع يسبق كل نشاط تثقيب أو تف        

االهتزازات وكيفية التنسيق بني اجلهات املعنية باألمر، وجيب أن حيضر ذلك االجتماع ممثلني للمقـاول               
والوزارة ومستشار املقاول للتفجري واملراقبة واجلهات األمنية واجلهات املتـأثرة بعمليـة الـتفجري وأي        

  . ضرورياًشخص آخر يرى املهندس وجوده

 : التثقيب-٣

جيب قبل املباشرة بالتثقيب والتفجري إزالة املواد املفككة والصخور املنتشرة على سطح الصخر             
) ١٠ ( عن عـشر   لال تق املستهدف ضمن احلدود املعتمدة باملخططات وإبعاد األحجار الكبرية ملسافة          

  .مر به املهندسأمتار خارج احلدود املتوقعة لتهشم وتشقق الصخور، أو حسب ما يأ

خلطة العمل ودراسة التفجري املعدة من قبـل اجلهـة االختـصاصية            وفقاً  جيب أن يتم التثقيب     
كما جيب أن يـتم باسـتخدام        املهندس واجلهات صاحبة الصالحية،      ومستشار التفجري واملعتمدة من   

  .املعدات املناسبة القادرة على حفر الثقوب باألبعاد واألعماق وامليول املعتمدة
 ثالثني  ن أقطار الثقوب ع   أال تزيد  ، تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك      ما مل كما جيب   

  .اً خارجهاميليمتر) ٧٥(ة وسبعني ميليمتراً يف املناطق احلضرية، وعن مخس) ٥٠-٣٠(إىل مخسني 

عند تنفيذ أعمال احلفر الصخري حلفر خنادق خطوط املرافق العامة وعند السماح بتنفيذ هذه              
من عرض  ) ١ / ٦٠( عن واحد إىل ستني      أال تزيد عمال باستخدام التفجري، فإن أقطار الثقوب جيب        األ

سـنتيمتراً  ) ٩٠( تسعني   عن البعد بني الثقوب يف خط التفجري الواحد         أال يزيد جيب   و .اخلندق املعتمد 
فر يف كل الثقوب    حسب امليول احملددة وعمق طبقة التفجري احملدد إزالتها، وجيب احلفاظ على زاوية احل            

  .أمتار) ١٠( لكل عشر ميليمتر) ٣٠٠( االحنراف يف الزاوية بني ثقب وآخر عن ثالمثائة ال يزيدحبيث 
) ٢٢٥(جيب أال تنحرف الثقوب عن مواقعها املقررة بأكثر من مـائتني ومخـسة وعـشرين                

ب تغيري ارتفاع الطبقـة      مقرر جي  وما ه  مواقعها مع    قال تتطاب ميليمتراً، وعندما تزيد نسبة الثقوب اليت       
 ارتفـاع   أال يزيد املقرر تفجريها وتعديل طريقة حفر الثقوب حىت تصبح ضمن احلدود املعتمدة، على             

  .أمتار) ١٠( عشر عنالطبقة اليت يتم تفجريها يف كل مرة 
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جيب أن يتم حتديد خطوط التصدع ألي طبقة تالية حبيث حتقق مـسافة إزاحـة إىل الـداخل              
  . عن خط الطبقة اليت مت تفجريهايليمترم) ٦٠٠(ستمائة 

 دفع أية أجور إضافية للمقاول لقاء تنفيذ أي كميات حفر إضـافية خـارج اخلطـوط              مال يت 
  .املعتمدة واملثبتة أعلى الطبقة اليت مت تفجريها أو أعلى الطبقة التالية

 : التفجري-٤

ن عـدم وجـود أي      قبل وضع الشحنة جيب فحص واختبار كل ثقب ملعرفة عمقه وللتأكد م           
عائق، ويتم تنظيف كل ثقب لكامل العمق من العوائق، وجيب اختاذ االحتياطات الالزمة ملنع وقوع أي                

  .شيء داخل الثقب قبل التعبئة حىت ال يتقوس سلك الشحنة داخل احلفرة قبل الوصول إىل أسفلها
ـ            ا وأنواعهـا   كما جيب ضبط املسافات بني ثقوب التفجري وتوزيع املتفجرات وضبط كمياهت

وطريقة وتسلسل التفجري حسب خصائص انشطار الصخر وتركيبه وأصله من أجل احلصول على ميل              
 .جانب احلفر املطلوب

جيب استعمال متفجرات خراطيم األعمدة املستمرة اليت صنعت خصيصاً لعمليـات الـتفجري             
 أوسـع مـن     لـسفلى  ا  قطرها على نصف قطر الثقب وجيوز أن تكون الشحنة         أال يزيد  باملسبق، وجي 
  . أعلى منها هيالشحنة اليت

ـ                .  ةجيب تغطية جزء الثقب الذي يأيت فوق أقرب شحنة لسطح األرض بواسطة مـواد حبيبي
 سلك التفجري إىل كامـل  وجيب عندما يتم إشعال شحنة التفجري املنظم مع سلك التفجري، جيب أن ميتد       

من خراطيم الديناميت مع سلك التفجري فيجـب         استعمال أجزاء كاملة أو جزئية       د أما عن  عمق الثقب، 
 .تثبيت الديناميت جيداً مع ذلك السلك

جيب تعبئة كل الفراغات اليت مل تشغلها عبوة املتفجرات يف كل ثقب مـن ثقـوب الـتفجري                  
واليت جيب أن تكون من احلجر املكسر النظيف، وجيـب  ) Stemming material(بواسطة مواد التغطية 

  . مواد ركامية يتم اعتمادهاةأو أي) ٢-٣-٥(مطابقاً للتدرج املبني يف اجلدول رقم أن يكون تدرجها 
  

  تدرج مواد التغطية): ٢-٣-٥(اجلدول رقم 

  بالوزن٪نسبة املار  )ميليمتر(مقاس املنخل
 ١٠٠ ) بوصة٣/٨ (٩,٥

 ٢٥- ٢٠ )٤رقم (٤,٧٥
 ١٠-٠ ٪)٨رقم (٢,٣٦
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 خلطة العمل وبرنامج التفجري املعتمد يف الدراسـة أو          جيب أن تتم عمليات التفجري املنظم طبقاً      
، وميكن أن يتم التفجري املنظم بتفجري كافة الثقوب يف وقت واحد أو على              التجرييباملعدل بعد التفجري    

 كما ثانية،يمتر بالليم) ٢٥(ن ري عن مخسة وعشال يزيدالتوايل بفاصل زمين بني كل ثقب والثقب اآلخر         
ثانية يمتر بال ليم) ٢٥(ن  ي التفجري املختلفة املتجاورة بفترة تأخري قدرها مخسة وعشر        جيب متابعة عمليات  

  .على األقل

 عن متـر واحـد      لال تق كما جيب تثقيب خط احلفر اجملاور خلط التفجري السابق على مسافة            
كن مي و ، تقريباً  يوازي سطح خط التفجري السابق     من املتر، وعلى سطح مستوي    ) ١,٢(ة  واثنني بالعشر 

للمقاول مبوافقة املهندس واستشاري التفجري هتذيب احلواف الناجتة بعد التفجري املنظم وفق نفس شروط              
 الزمن الفاصل بني هذا التفجري وأقرب تفجري إنتاجي جماور عـن مخـسة              لأال يق التفجري املنظم، على    

  .لثانية باميليمتر) ٧٥( على مخسة وسبعني ال يزيد وليمتر بالثانيةيم) ٢٥(وعشرين 
حيق للمهندس إيقاف عمليات التفجري عندما يالحظ أن نتائج التفجري غري مرضية أو أن املقاول               

 للمقاول معاودة العمل قبـل      قوال حي مل يتخذ االحتياطات الكافية لتنفيذ األعمال وفق اخلطة املعتمدة،          
  .احلصول على موافقة املهندس

  : تقرير نتائج املراقبة-٥
 أن يسلم للمهندس تقرير نتائج مراقبة التفجري بعد كل عملية تفجري يقوم هبا،              جيب على املقاول  

وجيب على املهندس الطلب من املقاول تعديل خطط التفجري إذا تبني من العمليات اليت نفذها أنه ختطى                 
 احلدود املسموح هبا لالهتزازات أو اقترب منها، كما جيب على استشاري التفجري مساعدة املقـاول يف    

تصميم عمليات التفجري وتعديلها ملعاجلة املشكالت اليت ظهرت وتفـادي املـسئولية القانونيـة عـن                
  .الشكاوي الناجتة

ساعة من انتهاء كل عملية تفجري تقدمي تقريـر         ) ٢٤(جيب على املقاول خالل أربع وعشرين       
 تقرير التفجري املعتمـد     يوضح فيه تفاصيل العملية كما نفذت مشتملة على املعلومات املطلوبة يف منوذج           

ونتائج أجهزة املراقبة يف كل موقع مشتملة على سرعة اجلسيم القصوى وبيانات رصد االهتزاز أثنـاء                
  .التفجري موضحاً عليه التاريخ والزمن واملوقع واملعدات وموقع جهاز الرصد ومن قام بتشغيل اجلهاز

  : إزالة املواد أو تثبيتها-٦
و تثبيت كل املواد السائبة وغري املناسبة وقطع شظايا الصخور املفككة           جيب على املقاول إزالة أ    

 حسب مـا يـراه      املعتمدة وذلك بعد كل عملية تفجري، حىت وإن كانت خارج خط النسف وحدوده            
  . بالتثقيب ألجل تنفيذ العملية التالية قبل إهناء أعمال اإلزالةال يسمحاملهندس، و
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ة حبيث تعطي سطحاً مستوياً ومنتظماً وثابتاً مطابقاً للميول         جيب إهناء أعمال احلفريات الصخري    
  .واألبعاد واملناسيب املبينة يف املخططات ووثائق العقد

  :  حفريات املنشآت٨-٣-٥
جيب تنفيذ أعمال احلفر للمنشآت طبقاً هلذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة، وجيب أن             

   .خططات أو املواصفات اخلاصةيتم احلفر طبقاً لألبعاد املبينة يف امل

جيب على املقاول اختاذ كافة التدابري واإلجراءات الالزمة لتدعيم جوانب احلفريات من االهنيار             
وذلك باستخدام طرق التدعيم املنصوص عليها يف وثائق العقد أو املقترحة من قبلـه واملعتمـدة مـن                  

  .املهندس
نة جبهة متخصصة، بإعداد دراسة التربة وتقـدمي        جيب على املقاول أن يقوم بنفسه أو باالستعا       

حل تدعيم جوانب احلفر املناسب مع خطة العمل اليت جيب أن تتضمن كذلك طريقة التنفيذ وأنـواع                 
 له املباشرة بالتنفيـذ     قوال حي وأعداد اآلليات واملعدات اليت سيستخدمها لتنفيذ أعمال احلفر والتدعيم،          

 للمقاول أية   عوال يدف على تقارير التربة وحلول التدعيم وخطة العمل،        قبل حصوله على املوافقة اخلطية      
  . تنص وثائق العقد على ذلك صراحةما ملمبالغ إضافية عن إعداد التقارير ودراسة التدعيم وتنفيذه 

جيب أن تكون أبعاد احلفر كافية لتنفيذ العمل احملدد وتثبيت قوالب األعمال اخلرسانية وتنفيـذ               
وجيب أال تقل أبعاد احلفر     ،  وإعادة الردم طبقاً للمواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامة       أعمال العزل   

 أو املـسافة احملـددة يف       ،)٠,٥(عن احلدود اخلارجية للمنشأ مضافاً إليها مسافة ال تقل عن نصف متر             
آمنـة  الدراسة واملخططات واملواصفات اخلاصة أيهما أكرب، كما جيب عليه توفري مـداخل وخمـارج               

  .لآلليات واملعدات واليد العاملة

جيب على املقاول احلفاظ على قاع احلفر جافاً وخالياً من املياه حلني االنتهاء من صب اخلرسانة                
وتنفيذ أعمال العزل، وجيب أن يتم ذلك إما بالضخ أو تنفيذ احلواجز اخلاصة أو أية طريقة أخرى يوافق                  

  .عليها املهندس

املباشرة بالتنفيذ التحقق من وجود خطوط مرافق عامـة أو أساسـات            جيب على املقاول قبل     
ملنشآت أو منشآت ميكن أن تتأثر بأعماله، واختاذ كافة التدابري الالزمة حلماية خطوط املرافق العامة أو                
حتويلها، كما جيب اختاذ التدابري الالزمة حلماية املنشآت أو أساساهتا، وجيب عليه عند مصادفة مثل هذه                

 له معاودة العمل قبل اعتمـاد احللـول         قوال حي رافق أو املنشآت التوقف عن العمل وإبالغ املهندس،         امل
  .واإلجراءات الالزمة من قبل اجلهات صاحبة العالقة واملهندس
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  : متطلبات اإلهناء ٩-٣-٥
رى جيب أن تكون أبعاد احلفر مطابقة للمقطع العرضي املبني يف املخططات أو وثائق العقد األخ              

أو املعتمد خطياً من قبل املهندس، وجيب أن تكون كافية لتنفيذ كافة عناصر الطريق واألرصفة واجلـزر       
  .والعناصر األخرى املبينة يف وثائق العقد

جيب على املقاول القيام بقياس األبعاد واملناسيب وميول جوانب احلفر مـن خـالل الرفـع                
 لأال يق متراً، على   ) ٢٥( وعشرين   ة على مخس  دال تزي ات  املساحي للمقاطع العرضية املأخوذة على مساف     

ـ  متر مربع من األعمال املنفذة، وجيب       ) ٢٠٠٠(مقاطع كل ألفي    ) ٥(عدد املقاطع على مخسة       لأال يق
تتضمن كافة النقاط املميزة ونقاط التقاء جوانب احلفر ) ٥(عدد النقاط املقاسة يف كل مقطع على مخس     

 مناسيب قاع احلفرية عن املناسيب املقررة بأكثر من سنتيمتر          فأال ختتل ب  جيكما   ،مع األرض الطبيعية  
للحفريات الصخرية دون أن يؤدي ذلك إىل أي        ) ٢(ني  تللحفريات العادية أو سنتيمترين اثن    ) ١(واحد  

  .ختفيض يف مسك الطبقات اإلنشائية التالية

للحفريات ) ١٥(متراً  جيب إهناء ميول منحدرات احلفر ضمن حدود تفاوت مخس عشرة سنتي          
للحفريات الصخرية عن احلدود املبينة يف وثائق العقـد أو املعتمـدة            ) ٢٠(العادية أو عشرين سنتيمتراً     

  .خطياً من املهندس

  :  قبول األعمال١٠-٣-٥
لقبول األعمال جيب على املقاول ضبط جودة أعمال احلفر بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمـة              

املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات اجلـودة املنـصوص           لضمان حتقيق املواد    
  .عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

وحيق للوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ إجراءات ضبط اجلـودة               
فيذ إجراءات ضبط اجلودة، أو بتنفيذ إجراءات تأكيد        بالطريقة الصحيحة، إما باإلشراف املباشر على تن      

اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ والبت يف                
مـن هـذه    ) ١٧(قبول األعمال املنفذة من عدمه، وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر              

  .واصفات ووثائق العقد األخرى اخلاصة خالف ذلك حتدد املما ملاملواصفات العامة، 

  : ضبط اجلودة-١
جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               

  .بيانات اجلودة للخواص احلرجة، وجيب عليه القيام جبميع القياسات
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لتقارير ونتائج اختبارات األعمال    جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ عن مجيع القياسات وا         
مـن هـذه    ) ١-١-١٧(القابلة لالختبار، كما جيب على املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البنـد              

  ).٣-٣-٥(جيب أن تتضمن أعمال ضبط اجلودة اخلواص احلرجة املبينة يف اجلدول و ،املواصفات العامة

  : التأكد من اجلودة-٢
تأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت           حيق للوزارة يف أي وقت ال     

إشرافها املباشر بإجراء االختبارات والقياسات الالزمة، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنود ضـبط               
  .من هذه الفقرة) ٣-٣-٥(اجلودة احملددة يف اجلدول رقم 

ة ومقارنة تلك الـسجالت إحـصائياً       كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلود       
بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حمدد يف القسم السابع عـشر                 

  .من هذه املواصفات العامة) ١٧(
حيق هلا كذلك الكشف على معدات املقاول وجهازه الفين وطرق القياس والتنفيذ اليت يتبعهـا               

، كمـا   جلهاز الفين للمقاول ومعداته ومطابقة طرق القياس والتنفيذ للطرق املعتمدة         للتأكد من كفاءة ا   
خمتارة عشوائياً  جيب أن تشتمل إجراءات تأكيد اجلودة على التأكد من صحة التقارير بالقياس يف مواقع               

  .وبالفحص بالنظر
  إجراءات ضبط جودة أعمال احلفر): ٣-٣-٥(اجلدول 
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  طريقة ال اتالفية معتمدة

متر مربع، أو ) ٢٠٠٠ (ألفياختبار كل 
 .كل يوم عمل، أيهما أقل

  البند
٦- ٣- ٥  

مناسيب قاع 
  احلفر

  األعمال
 املنفذة

 ميول املنحدرات
 قياسات مساحية

  يف موقع
 العمل

 متر )٢٠٠٠( يمقطع عرضي كل ألف
مربع من سطح قاع احلفر، أو كل 
  .مخسٍة وعشرين متراً أيهما أقل

  البند
٨- ٣- ٥ 
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 ١٠٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :القياس  ١١-٣-٥
 يف املخططات أو وثائق     األعمال املبينة يتم قياس أعمال احلفر املنفذة باملتر املكعب ضمن حدود          

 احلساب باستخدام طريقة مساحة املقطعني الطرفيني أو        العقد األخرى أو املعتمدة من قبل املهندس، ويتم       
 وجيب أن يتم القياس ضمن احلدود املبينة يف املخططات ووثـائق            أية طريقة أخرى يوافق عليها املهندس     

 بإجراء أية قياسات خارج هذه احلدود ألغـراض         ال يسمح العقد أو املعتمدة خطياً من املهندس فقط، و       
  .الدفع

فر للمنشآت جيب أن يتم القياس وفق احلدود اخلارجية للمنشأ وال يـتم             عند قياس أعمال احل   
  . قياس أية حجوم تقع خارج هذه احلدود ما مل تسمح املواصفات اخلاصة خبالف ذلك

  :  الدفع١٢-٣-٥
جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـمن احلـدود واألبعـاد                 

ار العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عندما تنص وثائق العقـد              املعتمدة مبوجب أسع  
  .على ذلك

تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن تنفيذ وإهناء كافة األعمال مبا يف ذلك أعمال الدراسـات                
 لتنفيذ مما يلز إجراء االختبارات والقياسات وكل      و والتدعيم، وتوفري وتشغيل اآلليات واملعدات والعمالة     

  . والدفعات للغريوالرسوماألعمال طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة والعامة 
، على سبيل املثـال ال      )٤-٣-٥(ة يف اجلدول    وجب بند أو أكثر من البنود املبين      يكون الدفع مب  

  . مع وثائق العقدضال يتعارمبا  وصراحل

  
  بنود أعمال احلفر): ٤-٣-٥(اجلدول رقم 

 وحدة القياس بند العمل درقم البن
 متر مكعب حفريات عادية ١-٣- ٥
 متر مكعب حفريات صخرية ٢-٣- ٥

  حفريات منشآت  ٣-٣- ٥
  )ميكن تصنيفها إىل عادية وصخرية( 

  متر مكعب
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 ١٠٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : أعمال الردم ٤-٥
  : الوصف ١-٤-٥

ـ                ال يتضمن هذا الفصل تنفيذ أعمال إعداد األرض الطبيعية أو السطوح اليت سيتم تنفيـذ أعم
الردم فوقها وتوريد وترطيب وفرد ومتهيد ودك املواد املقبولة فنياً على طبقات، لتنفيذ جـسر الطريـق                 
والردم خلف املنشآت، وتنفيذ أعمال إعداد أساس الطريق، طبقاً لألبعاد واملناسيب وامليول املبينـة يف               

طوح والطبقات املنفذة حلني    املخططات واملواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامة، واحلفاظ على الس        
  .إنشاء الطبقات التالية

  :جسر الطريق  ٢-٤-٥
 األرض الطبيعيـة أو      بدءاً مـن   جسر الطريق يف هذه املواصفات، هو الردم الذي يتم تنفيذه،         

منسوب أسفل طبقة القاعدة، وتتضمن أعمال جسر الطريق توفري املواد املقبولـة            حىت  السطوح القائمة   
فردها ودكها على طبقات وفق احلدود واألبعاد والسمك واملناسيب وامليول املبينـة يف             فنياً وترطيبها و  

املخططات ووثائق العقد وهذه املواصفات العامة، وجيب أن تكون أبعاد الردم كافية لتنفيـذ الطريـق                
ـ              ة يف  وكافة عناصره مثل األرصفة واجلزر والعناصر األخرى ومطابقة لألبعاد واملناسيب وامليـول املبين

  .املخططات ووثائق العقد األخرى

  :إعداد السطوح  ١-٢-٤-٥
جيب على املقاول قبل املباشرة بأعمال جسر الطريق وإعداد أساس الطريق إهناء كافة أعمـال               

 ,من هذا القسم أو املواصفات اخلاصة ووثـائق العقـد  ) ١-٥(إعداد املوقع املنصوص عليها يف الفصل     
  .د مت فحصها واستالمها من قبل املهندس أن تكون تلك األعمال قوجيب

كما جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ أعمال الردم إعداد السطوح اليت سيتم تنفيذ أعمال               
ا على تلقي أعمال الردم واألعمال      هتذلك بفحص تربة املوقع والتحقق من خواصها وقدر        و الردم فوقها، 

  .ال الردمالتالية، وتسوية السطوح ومتهيدها لتلقي أعم
عندما توضح نتائج االختبارات أن األرض الطبيعية بوضعها احلايل غري مناسبة ملقاومة الـضغط              

مثـل الـسبخة    (الناتج عن وزن الطريق ومجيع عناصره واألمحال املتوقعة عليه، من حيث نوعية املواد              
 بالطريقـة والعمـق املناسـبني       ، جيب معاجلتـها   )الرطبة والتربة القابلة لالنتفاخ والتربة القابلة لالهنيار      

  :باستخدام واحدة أو أكثر من الوسائل التالية

 .   خلط املواد غري املناسبة مبواد عالية اجلودة لتحسني خواصها-١
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 ١٠٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 .    إزالة املواد غري املناسبة واستبداهلا مبواد مناسبة-٢

 .   استعمال الردم الصخري-٣

 .األمسنتباجلري أو    احلرث إىل العمق املناسب واملعاجلة -٤

 .   استعمال املنسوجات األرضية-٥

  . تسمح مدة التنفيذ وارتفاع الردم بذلكا   استعمال الردم الزائد واملصارف الرملية، عندم-٦

جيب أن يتم حتديد نوع وعمق املعاجلة املطلوبة على أساس دراسة فنية معدة من قبـل جهـة                  
وب املعاجلة احملدد يف املواصفات اخلاصـة واملخططـات أو          وجيب على املقاول التقيد بأسل    . اختصاصية

ويف مجيع األحوال جيب عليه تقدمي تقرير فين معد من قبل جهـة             ج تلك الدراسة أيها أكثر تشدداً،       نتائ
اختصاصية يفصل فيه خواص التربة وطريقة املعاجلة ومراحل التنفيذ واملواصفات اخلاصة بذلك، ويعتـرب    

  . تنص وثائق العقد على خالف ذلكما ملر بنود العقد، ذلك حممالً على أسعا
أما عندما يكون ارتفاع الردم من منسوب أسفل طبقة القاعدة حىت سطح األرض الطبيعية، أقل               

سنتيمتراً العلوية من تربـة     ) ٣٠(سنتيمتراً، وتظهر نتائج االختبارات أن الثالثني       ) ٦٠(أو يساوي ستني    
ردم، جيب حرث وترطيب وفرد وتسوية اجلزء العلوي من تربة املوقع بعمق            املوقع حتقق متطلبات تربة ال    

باملائة من  ) ٩٥(سنتيمتراً، ودكه حىت درجات دك ال تقل عن مخسة وتسعني           ) ٢٠(ال يقل عن عشرين     
باملائة، عن الرطوبة املثالية احملددة     ) ٣(الكثافة اجلافة القصوى عند نسبة رطوبة ال ختتلف بأكثر من ثالثة            

 . لنفس التربةAASHTO T-180ن اختبار بروكتور املعدل حسب م

عند تنفيذ أعمال الردم فوق سطح إسفليت أو خرساين قائم، جيب قبل املباشرة بالردم التحقـق                
من أن هذه السطوح والتربة الواقعة حتتها قادرة على حتمل التغريات النامجة عن إنشاء الطريق واألمحال                

 جيـب معاجلتـها أو      فإنـه  ،ني أن التربة حتت طبقات الرصف القائمة غري مناسبة        املتوقعة عليه، فإذا تب   
استبداهلا بأخرى مناسبة حسب ما ذكر أعاله، أما إذا تبني أهنا مناسبة،  فإن إعداد السطح يتم وفق ما                   

 تنص املواصفات اخلاصـة     ما مل يلي، حسب مسك الردم فوق السطح القائم حىت أسفل طبقة القاعدة،            
  :الف ذلكعلى خ

  :سنتيمتراً) ٢٠(أقل من عشرين .  ١
من هذا القـسم مث حـرث       ) ١-٥(جيب إزالة السطح القائم بطرق اإلزالة الواردة يف القسم          

سـنتيمتراً وترطيبـها    ) ١٥(الطبقات الترابية الواقعة حتت السطح املزال، بعمق ال يقل عن مخسة عشر             
من الكثافة اجلافة القصوى حـسب اختبـار        ) ٪ ٩٥(وفردها وتسويتها ودكها لدرجة دك ال تقل عن         

  .AASHTO T-180بروكتور املعدل وفق 
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 ١٠٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 :سنتيمتراً) ٤٠ و٢٠(بني عشرين وأربعني .  ٢

يتم ختشني السطح القائم فقط لدرجة تسمح باستقرار مواد الردم فوق السطح، وذلك بواسطة              
 .و يوافق عليها املهندسحمراث اجلريدر أو أية وسيلة أخرى تنص عليها املواصفات اخلاصة أ

 :سنتيمتراً) ٤٠(أكثر من أربعني .  ٣

  .يردم فوق السطح القائم مباشرة

  :وادـ امل ٢-٢-٤-٥
جيب أن تكون املواد املستخدمة يف تنفيذ جسر الطريق قادرة على تشكيل جسر طريق مستقر               

اد املستخدمة يف إنشاء جسر      وجيب أال يقل تصنيف املو     ،ومتوازن ضمن األبعاد وامليول اجلانبية املعتمدة     
، وجيـب أال يزيـد   AASHTO M-145 حسب تصنيف A-4الطريق، بغض النظر عن مصدرها، عن 

 كما جيب أن تكون املواد      ،سنتيمترات) ٨(املقاس األقصى للمواد املستخدمة يف الردم الترايب على مثانية          
  .ة واملخلفات املعدنية واألنقاضاملستخدمة خالية من املواد العضوية والنباتية واملواد املتحلل

عند تنفيذ أعمال الردم يف املناطق املغمورة باملياه أو املناطق ذات منسوب املياه املرتفع جيـب                
، حسب  A-2-4 ال تتأثر باملياه، وال يقل تصنيفها عن         )NP(استعمال مواد متينة قليلة أو عدمية اللدونة        

  .AASHTO M-145تصنيف 
، وجيب علـى    االستعارةاملستخدمة من نواتج احلفر أو جملوبة من مواقع         ميكن أن تكون املواد     

املقاول قبل توريد واستخدام أية مواد للردم أن يقدم للمهندس تقريراً فنيا مقروناً بنتائج االختبارات يبني                
امة فيه مصدر املواد اليت ينوي استخدامها ومطابقتها للمتطلبات املنصوص عليها يف هذه املواصفات الع             

أو املواصفات اخلاصة، وال حيق له املباشرة بتوريد املواد وتنفيذ األعمال قبل احلـصول علـى موافقـة                  
  .املهندس على مصدر ونوعية املواد

جيب أن تتضمن االختبارات التأهيلية ملواد الردم قبل توريدها إىل املوقع واستخدامها يف تنفيـذ               
 واختبارات بروكتور حسب AASHTO M-145تو شآاألعمال، كحد أدىن التصنيف حسب مواصفة 

  . لتحديد الكثافة اجلافة القصوى وحمتوى الرطوبة املثايلAASHTO T-180مواصفة 

) الطريق ومجيع عناصره  (جيب، كلما أمكن ذلك، استعمال املواد احملفورة ضمن نطاق املشروع           
  .فاتميات جسر الطريق إذا كانت صاحلة للردم ومطابقة للمواصديف تنفيذ ر

جيوز خلط املواد احملفورة مع بعضها البعض أو خلطها مبواد من خارج املوقع ذات نوعية جيدة                
وإمنا جيب أن يتم    , لتحسني نوعيتها وتعديل تصنيفها، وال يسمح خبلط املواد ضمن حدود أعمال الردم           
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 وحتقيقها للمواصفات، ذلك يف مواقع حمددة يوافق عليها املهندس، وجيب التحقق من جتانس املواد الناجتة   
على أساس نتائج اختبار عينات ممثلة للمواد، وجيب أال يقل عدد االختبارات عن العدد املطلوب لتأهيل                

  .)٣-٤-٥(املواد يف املصدر، املبني يف اجلدول 

  :تعترب املواد التالية غري صاحلة للردم
  .املطلوبة بغض النظر عن تصنيفها  فردها يف طبقات ودكها حىت درجات الدكنال ميكاملواد اليت  -١

 تعترب املواد الناجتة عن كشط طبقات الرصف القدمية غري صاحلة للردم يف املناطق املقـرر زراعتـها                  -٢
ـ                  املرافـق   كالحقاً أو للردم فوق متديدات املرافق العامة أو خلف املنشآت أو يف مواقع تنفيـذ تل

  .واملنشآت
لردم حول املنشآت اخلرسانية، عندما حتوي بطبيعتـها أو بـسبب            تعترب املواد غري صاحلة ألعمال ا      -٣

 ,AASHTO T- (290استخدام املياه على نسبة أمالح الكربيتات أو الكلوريدات، حسب اختبـار 

  .باملائة من وزن التربة) ٠,٥(، تزيد على نصف (291

  ، AASHTO T- 194بـار اخت من املواد العضوية القابلة للتحلل حسب ،املواد اليت حتتوي على نسبة -٤
  .باملائة) ٢(تزيد على اثنني 

باملائـة  ) ١٠( املواد القابلة للتغريات احلجمية، وهي تلك اليت يزيد فيها حد االنكماش على عشرة               -٥
باملائة، ) ٤٠(باملائة، أو يزيد حد سيولتها على أربعني        ) ١,٥(واالنتفاخ النسيب على واحد ونصف      

  .باملائة) ٢٥(عشرين أو مؤشر لدونتها على مخس و

، يف إنـشاء  AASHTO M-145 حسب تـصنيف  A-3ميكن استخدام املواد الرملية املصنفة 
ردميات جسر الطريق بشرط حصرها ومحاية منحدراهتا من التعرية باستخدام مواد ترابية متماسكة غري              

 التربة الرملية مـن     ، ودكها حىت درجات الدك املطلوبة، ومينع استخدام       A-4 تصنيفها عن    لال يق رملية  
  .سنتيمتر العليا من جسر الطريق) ٣٠( يف إنشاء الثالثني A-3الصنف 

ميكن عندما تنص املواصفات اخلاصة أو مبوافقة املهندس استخدام املواد الـصخرية يف إنـشاء               
ويـة  سنتيمتراً العل ) ٣٠(جسر الطريق يف مواقع حمددة، ومينع استخدام الردم الصخري يف تنفيذ الثالثني             

سنتيمتراً الواقعة مباشرة فوق أو حتـت       ) ٦٠(من جسر الطريق، أو يف الردم حول املنشآت، أو الستني           
كما جيب عدم استعمال صخور يزيد بعدها األقـصى         .العبارات أو فوق أو حتت متديدات املرافق العامة       

ملـواد الـصخرية    وجيب أن تكون ا   . سنتيمتر يف أية طبقة من طبقات الردم الصخري       ) ١٠٠(على مائة   
 باملياه وصاحلة للفرش والـدك      روال تتأث املستخدمة يف إنشاء جسر الطريق سليمة وكثيفة وصلبة وقوية          

حسب املواصفات، وأن يسمح تدرجها بأن متأل الصخور الصغرية الفجوات بني الـصخور الكـبرية،               
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ما  أو أفضل    A-2-4نف  وجيب أن تكون التربة املستخدمة لتعبئة وتسوية سطح الردم الصخري من الص           
  . تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكمل

 : مواقع االستعارة ٣-٢-٤-٥

جيب على املقاول أخذ املواد املقبولة فنياً من مواقع االستعارة احملددة يف املخططات أو وثـائق                
ب أن تقـع هـذه      العقد، أو املواقع املقترحة من قبله إذا مل تكن هذه املواقع حمددة يف وثائق العقد، وجي               

املواقع خارج حدود املناطق احلضرية، كما مينع أخذ املواد من املناطق احملاذيـة للطريـق يف املنـاطق                  
احلضرية، أو ضمن حدود خمارج مصارف املياه واملناطق املنخفضة أو املسطحة، ويف كل األحوال جيب               

ه وتصريفها أو إىل تشويه املنظر البيئي       أال تؤدي أعمال االستعارة إىل تغيري اجتاهات وشروط جريان امليا         
  .الطبيعي العام للمنطقة

جيب على املقاول قبل املباشرة بأعمال استعارة املواد احلصول على املوافقـات اخلطيـة مـن                
اجلهات املالكة العامة أو اخلاصة على استخدام املواقع املقترحة، كما جيب علية تقـدمي تقريـر فـين                  

ختبارات على عينات ممثلة للمواد تبني مطابقتها للمواصفات وتوفر الكميات          للمهندس يتضمن نتائج اال   
  .الكافية، وال حيق له املباشرة بأخذ املواد قبل احلصول على موافقة املهندس

جيب على املقاول االلتزام بالشروط واملعايري البيئية أثناء تنفيذ أعمال استعارة املـواد واختـاذ               
جيب على املقاول عند االنتهاء من استخدام تلك املواقع       ف من انتشار الغبار، كما      يالتدابري الالزمة للتخف  

 لتعطي منظراً متناسقاً مع البيئة والتضاريس احمليطة وال يدفع للمقاول أية مبالغ إضافية              ،تسويتها ودكها 
  .لقاء ذلك وإمنا يعترب العمل حممالً على بند الردم

  :ياهـامل  ٤-٢-٤-٥
ذلك ممكناً، استعمال أفضل املياه املتوفرة يف منطقة املشروع لترطيب وخلط           جيب، كلما كان    

وجيوز استعمال املياه املاحلة ومياه البحر ومياه السبخات بشرط أال تزيد النسبة الكلية لألمـالح               . املواد
ورة باملائة أو عما هو مسموح به بالنـسبة للتربـة املالمـسة واجملـا             ) ١(بالتربة املخلوطة على واحد     

  .للمنشآت

  : املعدات ٥-٢-٤-٥
جيب على املقاول توفري كافة اآلليات واملعدات الالزمة الستخراج وحتميل ونقل وترطيب وفرد             
وتسوية املواد املستخدمة يف الردم على طبقات ودكها حىت درجات الدك املعتمدة ودك وإهناء امليـول                

اد والنوعيات الكافية لتنفيذ أعمال الردم طبقـاً        اجلانبية والسطوح، وجيب أن تكون هذه اآلليات باألعد       
لوثائق العقد وهذه املواصفات العامة ضمن املدد الزمنية املعتمدة يف الربنامج الزمين، وحيـق للمهنـدس                
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جيب أن تشتمل هذه اآلليات     ،كما  طلب استبدال أية آلية أو معدة يثبت عدم قدرهتا على تنفيذ األعمال           
ل ال احلصر على البلدوزرات والسيارات القالبة واجلريدرات وصـهاريج رش           واملعدات على سبيل املثا   

  .املياه واملداحل

  : التنفيذ ٦-٢-٤-٥
جيب على املقاول قبل املباشرة بتوريد املواد وتنفيذ أعمال الردم إهناء أعمـال إعـداد املوقـع                 

ا، كما جيب أن يكون      وقبول هذه األعمال واستالمه    من هذا القسم  ) ١-٥(يها يف الفصل    املنصوص عل 
  .املقاول قد أهنى أعمال تنظيم حركة املرور أثناء التنفيذ

جيب على املقاول أن يقدم للمهندس نتائج اختبارات املواد وخطة العمـل وقائمـة اآلليـات                
واملعدات اليت ينوي استخدامها، وال حيق له املباشرة بالتنفيذ قبل حصوله على موافقة املهندس اخلطيـة                

جيب على املقاول اختيار طريقة     ، كما   د الردم وخطة العمل والربنامج الزمين واآلليات واملعدات       على موا 
العمل ونوعية اآلليات اليت ال تؤدي إىل أية أضرار باملنشآت واملرافق العامة اليت يطلب احلفاظ عليها أو                 

  .ن أعمالهاجملاورة ملناطق عمله، ويتحمل وحده املسئولية عن األضرار اليت قد تنتج ع

عند تنفيذ أعمال الردم، بغض النظر عن االرتفاع، على منحدرات األرض الطبيعية أو جوانب              
أفقي، جيب قطـع اجلـزء      ) ٤(رأسي إىل أربعة    ) ١(الطرق القائمة اليت يزيد ميل منحدراهتا على واحد         

ور آليـات  ويكفي ملر) م١,٥(املنحدر على شكل مدرجات أفقية بعرض ال يقل عن واحد ونصف متر   
جيب أال يقل مسك املدرجات حبـال       كها حىت درجة الدك املنصوص عليها، كما        فرد املواد وترطيبها ود   

سنتيمتراً، كما جيب تنفيذ الردم يف هذه األجزاء لكامل عرض الطريـق            ) ٢٠(من األحوال عن عشرين     
تراً ودكها حـىت    سنتيم) ٢٠(وكافة عناصره بشكل متزامن، على طبقات ال يزيد مسكها على عشرين            

درجات الدك املطلوبة املتوافقة مع منسوب الطبقة حبيث حتقق الربط الكايف بني طبقات الردم لكامـل                
  .عرض الطريق وعناصره،  وحتول دون االنزالق على طول خط التماس

يف حال تنفيذ املنحدرات على شكل مصاطب أفقية متتالية، يتم قطع هنايات تلك املـصاطب               
مليل الطبيعي واملطابق خلط التماس لتلك املنحدرات ويتطلب ذلك تسوية باجلريدر لتلك            للحصول على ا  

ميكن استخدام املواد احملفورة أثنـاء      النهايات والدك باملداحل املعدنية للوصول لدرجات الدك املناسبة،         
احلفـر  تنفيذ املدرجات، عندما تكون مطابقة للمواصفات، يف أعمال الردم، وال يتم قياس كميـات               

  .اصة ووثائق العقد على خالف ذلك تنص املواصفات اخلما ملالالزمة لتنفيذ املدرجات ألغراض الدفع 

عند تنفيذ أعمال الردم يف املناطق اليت ال تتحمل مرور آليات التنفيذ، وعندما تسمح مناسـيب       
لركامية اليت ال تتأثر باملياه،     الردم واملنطقة اجملاورة بذلك، جيب البدء بردم طبقات من املواد احلجرية أو ا            
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 ١١٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

وجيب أال يزيد مسك هذه الطبقات الكلي على السمك الالزم ملرور آليـات التنفيـذ دون حـدوث                  
تشوهات كبرية، ويعترب هذا العمل حممالً على بند أعمال الردم وال يدفع للمقاول أية مبالغ إضافية لقاء                 

  .إىل املقاول استخدام آليات ومعدات خفيفةذلك، وحيق للمهندس عندما يرى ذلك ضرورياً الطلب 
عند تنفيذ أعمال الردم حتت منسوب املياه، فإن املواد املستخدمة جيب أن تكون مـن املـواد                 
الصخرية أو الركامية الصلبة اليت ال تتأثر باملياه، وجيب تنفيذ الردم بفرد املواد بطبقة واحدة وعلى كامل                 

زء الردم فوق منسوب املياه، فيجب تنفيذه بعد تعبئة الفراغات بني           العرض، حىت املنسوب املعتمد أما ج     
) ٣٠(الصخور مبواد صخرية ذات مقاسات أصغر، وإنشاء طبقة تعبئة ال يقل مسكهـا عـن ثالثـني                  

سنتيمتراً تفصل بني الردم الصخري والردم من املواد األخرى، حبيث متنع تسرب مواد الردم واألعمـال                
 تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلـك تنفيـذ   ما مل جيب على املقاول      .خريالتالية يف الردم الص   

  :أعمال الردم وفق املتطلبات املبينة يف الفقرات التالية حسب مواد الردم املستخدمة

  : الردم الترايب-١
تصنف مواد الردم يف هذه املواصفات العامة على أهنا ترابية، عندما ال تزيـد نـسبة القطـع                  

باملائة ) ٢٥( وعشرين   ةسنتيمتراً على مخس  ) ١٥(  عشر   ةليت يزيد مقاسها األقصى على مخس     الصخرية ا 
  .من وزن التربة

جيب نقل املواد بغض النظر عن مصدرها بواسطة سيارات قالبة أو أية آلية أخرى بطريقة متنع                
، ويتم إفراغ محوالت    تلوث الشوارع، اليت متر عليها وتسبب احلد األدىن من العرقلة حلركة املرور العام            

السيارات على شكل أكوام موزعة على السطح الذي سيتم تنفيذ الردم فوقه، حبيث تعطي عند فردهـا                 
 . مسكها عن السمك املعتمد لكل طبقةال يزيدطبقة 

ميكن توريد املواد جافة أو رطبة، وجيوز فرد األكوام بواسطة اجلرافة بشكل أويل فقط، ولكن               
 كما جيب رش املواد، أثناء      واسطة اجلريدر أو ما يعادهلا فقط،      كامل عرض الطريق ب    جيب فرد املواد على   

خلطها وتقليبها، بكميات كافية من املياه لتصبح نسبة الرطوبة فيها متجانسة وأعلى من نسبة الرطوبـة                
  .املثالية مبقدار يسمح بتعويض الرطوبة املتوقع فقداهنا بسبب التبخر

سنتيمتراً، لطبقات الردم   ) ٢٠( الردم الترايب قبل الدك على عشرين        جيب أال يزيد مسك طبقات    
سنتيمتراً ) ٦٠(سنتيمتراً للطرق احمللية أو ستني      ) ٣٠(العليا، الواقعة ضمن أساس الطريق، احملددة بثالثني        

للطرق الشريانية والتجميعية وطرق املناطق الصناعية ومواقف السيارات الكبرية، من منـسوب أسـفل              
 القاعدة، أما للطبقات الواقعة أخفض من ذلك فيجب أال يزيد مسك الطبقة قبل الدك على ثالثني                 طبقة

  .لنظر عن تصنيف التربة املستخدمةسنتيمتراً بغض ا) ٣٠(
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 ١١٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جيب أن يتم الدك بواسطة مداحل ذات أوزان وأنواع مناسبة للمواد املستعملة حىت ميكن حتقيق               
 ختتلف نسبة الرطوبة يف التربة أثناء الدك عن الرطوبة املثالية احملددة            درجات الدك املطلوبة، كما جيب أال     

) ٣-٢( لنفس املواد بأكثر من اثنني إىل ثالثـة  AASHTO T-180من اختبار بروكتور املعدل حسب 
  .باملائة زيادة أو نقصاً

ـ                  داحل يتم دك املواد الترابية الركامية اليت حتتوي على نسبة قليلة مـن الطـني باسـتعمال امل
فيتم دكها باستعمال مـداحل     , أما املواد الترابية الناعمة واليت حتتوي نسبة عالية من الطني         . االهتزازية

تعتمد على القص مثل املداحل ذات اإلطارات املطاطية أو املداحل ذات العجالت احلديديـة املـزودة                
عند التنفيذ يف املنـاطق    جيبكما ،)Sheep-Foot Rollers - حوافر الغنم(بأوتاد أو بروزات حديدية 

 اختيار معدات الدك ومسك الطبقات اليت حتقـق         ،احملصورة اليت ال ميكن فيها استخدام املداحل الكبرية       
  . درجات الدك املطلوبة لكامل العمق مبا يف ذلك املعدات اليت يتم تشغيلها يدوياً

ة مع منسوب الطبقة اليت يـتم       جيب االستمرار يف الدك حىت بلوغ درجة الدك املعتمدة املتناسب         
تنفيذها، وجيب أال تقل درجة الدك اليت جيب حساهبا بنسب الكثافة احلقلية إىل الكثافة اجلافة القصوى                

، لكامل عمق الطبقة وعلى كامل عرض الطريق AASHTO T-180 املعتمدة من اختبار بروكتور املعدل
 العليا من جسر الطريق الواقعة ضمن العمـق         باملائة للطبقات ) ٩٥(وكافة عناصره عن مخسة وتسعني      

سنتيمتراً للطرق الـشريانية    ) ٦٠(سنتيمتراً للطرق احمللية وستني     ) ٣٠(احملدد ألساس الطريق أي ثالثني      
باملائة، للطبقات السفلية من جسر الطريق      ) ٩٠(والتجميعية من منسوب أسفل طبقة القاعدة، أو تسعني         

 .ألعماق احملددة أعالهاعن مق يزيد أي الواقعة على ع

 طريقة املخروط الرملـي حـسب اختبـار         بإتباعجيب حتديد درجة الدك لكل طبقة منفذة        
)AASHTO T-191( أو طريقة املقياس النووي حسب ،AASHTO T 310-01 أو أي طريقة ال اتالفية 

ذ ثالث قـراءات    عند استخدام طريقة املقياس النووي أو أي طريقة ال اتالفية معتمدة جيب أخ            . معتمدة
ويعترب احلد األدىن املقبول لتحديد معامل الـدفع        .  تلك القراءات كثافة املوقع    معدليف كل موقع ويعترب     

  .باملائة) ٢(بالطريقة اإلحصائية لدرجات الدك احلدود املبينة أعاله مطروحاً منه اثنني 

  : الردم الرملي-٢
 يف AASHTO M-145  حسبA-3ملصنفة جيب عدم استخدام املواد الرملية عدمية التماسك ا

 كما جيب أن تسمح شروط املوقع حبصر طبقات         ،سنتيمتر العليا من جسر الطريق    ) ٣٠(إنشاء الثالثني   
  .الردم الرملية وتنفيذها طبقا هلذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة
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 غـري رمليـة     جيب دعم جوانب الردم الرملي مبدرجات يتم تنفذيها باستعمال مـواد ترابيـة            
 للحصول على درجة الدك املطلوبة أثناء التنفيذ وحلمايتها من التعرية         A-4 تصنيفها عن    لال يق متماسكة  

 وجيب أن يكون عرض تلك املدرجات كافيـاً السـتيعاب           ،بسبب الرياح واملياه أثناء التنفيذ واخلدمة     
باملائـة،  ) ٢٥( مخسة وعشرين    وميكن، إذا كانت ميول منحدرات الردم ال تزيد على        . معدات التنفيذ 

وتسمح شروط املوقع توفري الدعم الالزم للدك بزيادة عرض الطبقات الرملية أثناء التنفيذ وقطعها الحقاً               
، A-2-4 تصنيفها عـن     لال يق السطح بطبقة محاية ترابية متماسكة غري رملية         و مث تكسية امليول اجلانبية   

 وجيوز يف هذه    ، عند قياسها عمودياً على الطريق أو منحدراته       ثالثني سنتيمتراً ) ٣٠( مسكها عن    لوال يق 
  .احلالة دك طبقة احلماية باجتاه عمودي على حمور الطريق

جيوز إذا أمكن حتقيق درجات الدك املطلوبة فرد الطبقات الرملية على طبقات يصل مسكها إىل               
 مداحل اهتزازية ذاتية احلركـة أو       سنتيمتراً، ودكها بالطريقة الرطبة أو اجلافة باستخدام      ) ٥٠(مخسني  

 أربعة عـشر    عن لال يق مقطورة جبرافات جمنـزرة، وجيب أن تتضمن املعدات مداحل اهتزازية بضغط           
هزة يف الدقيقة، كما يفضل نقـل       ) ١٠٠(كيلوغرام للهزة الواحدة وتعمل مبعدل مائة       ) ١٤٠٠٠(ألف  

  .وع، إذا كانت شروط املوقع تسمح بذلكاملواد الرملية بواسطة السكريرب ذايت احلركة أو املدف

ال يتم قياس الكثافات وتقييم درجة الدك يف التربة عدمية التماسك ذات التصريف احلر الـيت                
,  بياين واضح للعالقة بني الرطوبة والكثافة وتعـيني الكثافـة القـصوى             دكها إىل تكوين منحين    ييؤد

 للتربة عدمية التماسك حرة التـصريف، حـسب         بواسطة اختبار مؤشر الكثافة األصغر والوزن النوعي      
، أو أي طريقة اختبار أخرى معتمدة، وجيب أثناء االختبار التحقـق مـن   )ASTM D 4254( طريقة 

  . حتتوي على مواد جتعلها متماسكةجفاف التربة املختربة وأهنا سائبة وال

كة من واقع اختبارات جترى     يتم حتديد الكثافة احلقلية وحمتوى الرطوبة يف التربة الرملية املدكو         
أو باسـتخدام املقيـاس   ) AASHTO T-191(يف املوقع وفقاً لطريقة املخروط الرملي حسب اختبـار  

 أو أي طريقة ال اتالفية معتمدة، ويتم االختبار بإزالة )AASHTO T-310-01 ( النووي حسب اختبار
) ٢٥(وقياس كثافة اخلمـسة والعـشرين       سنتيمتراً العلوية من الطبقة املنفذة،      ) ٢٥(اخلمسة والعشرين   

 جيب عند استخدام طريقة املقياس النووي أو أي طريقة          كما ،سنتيمتراً السفلية املتبقية من الردم الرملي     
  . القراءات كثافة املوقعمعدلال اتالفية معتمدة أخذ ثالث قراءات يف كل موقع ويعترب 

 :نسبية ال تقل عن احلدود الدنيا املوضحة أدناهجيب االستمرار بدك الردم الرملي حىت بلوغ كثافة 

  . الطريقباملائة للثالثني سنتيمتراً الواقعة ضمن أساس) ٧٤( أربعة وسبعون -
 .للطبقات األعمق من ذلك) ٧٠( سبعون باملائة -
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يعترب احلد األدىن املقبول لدرجة الدك لتحديد معامل الدفع بالطريقة اإلحصائية درجـة الـدك               
 .باملائة) ٢(اله مطروحاً منها اثنني املبينة أع

جيب على املقاول حتديد طريقة وعدد أشواط الدك باستخدام آليات الدك املتوفرة على أسـاس         
نتائج تنفيذ قطاع جترييب ميكن أن يكون جزءاً من أعمال املشروع، وتعترب القيم اليت يتم احلصول عليها                 

  .و طريقة التنفيذ املستخدمة تتغري املواد أو آليات أما ملأساساً للعمل 

  :  الردم الصخري-٣
تصنف مواد الردم على أهنا مواد صخرية، إذا كانت الصخور اليت يزيد مقاسها األقصى علـى                

باملائة مـن احلجـم     ) ٢٥( وعشرين   ةسنتيمتراً يف موقع معني تشكل أكثر من مخس       ) ١٥(مخسة عشر   
  .الكلي للمواد املستعملة يف ذلك املوقع

نحصر استخدام الردم الصخري يف األجزاء املبينة يف املخططات ووثائق العقد ومينـع             جيب أن ي  
سنتيمتراً العلوية من الردم حتت منسوب طبقة القاعـدة         ) ٣٠(استخدام الردم الصخري ضمن الثالثني      

ويف مناطق خطوط خدمات املرافق العامة أو الردم خلف املنشآت أو يف املناطق الـيت سـتنفذ فيهـا                   
 يتم تنفيذ طبقة ردم ركامي تفصل بني الردم الصخري واملنشآت ال يقل مسكهـا        ما مل ءات الحقاً،   إنشا

  .سنتيمتراً) ٦٠(على ستني 

ميكن استخدام طرق التنفيذ التالية حسب نسبة الصخور اليت يزيد مقاسها األقصى على مخسة              
  :املعدات املتوفرة للتنفيذ وراًسنتيمت) ١٥(عشر 

سنتيمتراً، أقل مـن    ) ١٥(بة الصخور، اليت يزيد مقاسها األقصى على مخسة عشر          عندما تكون نس   -١
) ٢٠( مسكها قبل الـدك عـشرين        زال يتجاو باملائة تفرد املواد على طبقات      ) ٢٥(مخسة وعشرين   

سنتيمتراً، كما  ) ٢٠(سنتيمتراً، وجيب استبعاد كافة الصخور اليت يزيد بعدها األقصى على عشرين            
 A-2-4راغات والفجوات بني الصخور الكبرية مبواد ترابية ال يقل تـصنيفها عـن              جيب تعبئة الف  

  . جلعل السطح مناسباً ملرور املعدات الالزمة للترطيب والدكAASHTO M-145حسب تصنيف 

سنتيمتراً أكثر مـن    ) ١٥(عندما تكون نسبة الصخور اليت يزيد مقاسها األقصى على مخسة عشر             -٢
يقرر املهندس أن املواد املستخدمة ال ميكن فردها على طبقات عندما ائة أو   مخسة وعشرين بامل  ) ٢٥(

 مسكها على واحـد     ال يزيد سنتيمتراً، جيب فرد املواد على طبقات       ) ٢٠(مسكها قبل الدك عشرون     
  .مائة سنتيمتر أيهما أقل) ١٠٠( املقاس األقصى للمواد املستخدمة أو) ١ ٣/١(وثلث 

ات الردم الصخري باجلرافات الثقيلة، كما جيـب فـرد املـواد            وجيب أن يتم فرد ودك طبق     
الصخرية بطريقة تضمن توزع القطع الصخرية الكبرية بشكل متجانس على كامل العرض، وحبيث متأل              
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.  مجيع الفجوات  ئالقطع الصغرية الفراغات بني القطع الكبرية، كما جيب إزالة كافة الصخور الناتئة ومل            
، )١-٤-٥(ة الردم الصخري قبل الدك عن القيم الواردة يف اجلـدول رقـم               مسك طبق  أال يزيد وجيب  

  .حسب املداحل املتوفرة
  مسك طبقات الردم الصخري حسب املداحل املتوفرة): ١-٤-٥(اجلدول رقم 

)كغ(الوزن األدىن لكتلة املدحلة على األسطوانة )سم(مسك الطبقة األقصى قبل الدك 
٢٩٠٠-٢٣٠٠ ٤٠ 
٣٦٠٠-٢٩٠٠ ٦٠ 
٤٣٠٠-٣٦٠٠ ٨٠ 
٥٠٠٠-٤٣٠٠ ١٠٠ 

  
جيب أن يتم دك الردم الصخري باستخدام املداحل الثقيلة، وجيب أن يستمر الدك حىت يصبح               

أو واحد باملائة مـن     ) ١(اهلبوط الناتج بني شوطني متتاليني، غري ملحوظ، وال يتجاوز سنتيمتراً واحداً            
د بعدد األشواط وآليات الدك التاليـة حـسب          وميكن االسترشا  ،مسك الطبقة اجلاري دكها أيهما أقل     

  :سنتيمتراً) ٣٠(املدحلة املستخدمة من أجل مسك طبقات الردم الصخري حىت ثالثني 

  .طناً) ٤٥( وزهنا عن مخسة وأربعني لال يق أربعة أشواط للمدحلة األسطوانية العادية اليت -١
) ١٨٠( عن مائة ومثانون     لال تق  لكل هزة     أربعة أشواط للمدحلة االهتزازية ذات القوة الديناميكية       -٢

  .تزريه) ١٦( تردد االهتزاز عن ستة عشر لوال يقكيلو نيوتن، 
  .طناً) ٢٠( مثانية أشواط للمدحلة األسطوانية العادية ذات الوزن عشرين -٣

وتن كيلو ني ) ١٣٠( مثانية أشواط للمدحلة االهتزازية ذات القوة الديناميكية لكل هزة مائة وثالثني             -٤
  .تزريه) ١٦(وتردد االهتزاز ستة عشر 

) ٤(جيب زيادة عدد األشواط املذكورة أعاله مع زيادة مسك الطبقة املدكوكة، مبقـدار أربعـة                
أشواط إضافية على العدد املذكور يف      ) ٨(أعاله أو مثانية    ) ٢ و ١(أشواط إضافية على العدد املذكور يف       

  .سنتيمتراً) ١٥(مبقدار مخسة عشر املدكوكة أعاله، لكل زيادة يف مسك الطبقة ) ٤ و٣(

  :مراقبة اهلبوط
ضعيفاً وقابالً للهبوط، جيب على املقاول      ) حتت الردم الصخري    ( عندما يكون أساس الطريق     

 :يكما يل عن شهر ويتم ذلك لال تقمراقبة اهلبوط خالل مدة 
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 ١١٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ح الردم وذلك بقياس املناسيب عند       بعد االنتهاء من تنفيذ الردم الصخري، القيام بتسوية دقيقة لسط          -١
 التباعد بينها على ثالثـني      ال يزيد ،  ) نقاط يف كل مقطع    ٥كحد أدىن   (مقاطع عرضية   ) ٥(مخسة  

 .متراً على طول جسر الطريق وجيب ربط هذه القياسات مع نقطة مرجعية ثابتة ومعتمدة) ٣٠(

 يتم الوصول إىل متوسـط معـدل         جيب االستمرار بأخذ القياسات على فترات زمنية مالئمة، حىت         -٢
 للمقاول بإنـشاء    ال يسمح  و ،ميليمتر يف اليوم  ) ٠,٥( عن نصف    ال يزيد هبوط خالل شهر واحد     

  .، إال بعد حتقيق معدل اهلبوط املعتمد) األساس، أساس ركاميتما حتقاعدة، (أي طبقات تالية 

  : إعداد أساس الطريق ٣-٤-٥
ة أو غري التربة اليت يتم إنشاء طبقة القاعدة الترابية املعاجل       أساس الطريق يف هذه املواصفات، يعين       

، حـسب املوقـع      ويتكون أساس الطريق من بعض أو كل األصـناف التاليـة           املعاجلة فوقها مباشرة،  
  :واملناسيب التصميمية

  . األرض الطبيعية األصلية-١
  . قاع احلفر-٢
  . أسطح الطرق القائمة-٣
  .ق اجلزء العلوي من جسر الطري-٤

 تنص املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى، على خالف ذلك، فإن عمق أسـاس               ملما  
سنتيمتراً للطرق الشريانية والتجميعيـة     ) ٦٠(سنتيمتراً للطرق احمللية وستني     ) ٣٠(الطريق يعترب ثالثني    

  .دةالرئيسية وطرق املناطق الصناعية ومواقف السيارات الكبرية من منسوب أسفل طبقة القاع
 قادراً علـى حتمـل       هذا األساس،   ليصبح ،يتضمن إعداد أساس الطريق كافة األعمال الالزمة      

التغريات يف ضغط التربة النامجة عن إنشاء الطبقات التالية واألمحال املتوقعة على الطـرق، وجيـب أن                 
د واألبعـاد   يشمل ذلك كافة املناطق احلاملة للطريق ومجيع عناصره مثل األرصفة واجلزر، ضمن احلدو            

  .واملناسيب املبينة يف املخططات ووثائق العقد األخرى

  أو أفضل حسب تـصنيف   A-4جيب أن تكون املواد الترابية ضمن أساس الطريق من الصنف
AASHTO M-145 ةكاليفورنيل اليالتحم، وأن تكون نسبة CBR، باملائـة،  ) ٣( فيها أكثر من ثالثة

  .ل وزن الطبقات اليت ستنفذ فوقهاباملائة، حتت محل يعاد) ١(واحد ونسبة االنتفاخ ال تزيد فيها على 
جيب تنفيذ أعمال الردم الواقعة ضمن أساس الطريق بنفس طريقة تنفيذ أعمال الـردم جلـسر                

من هذا الفصل، باستخدام مواد حتقق املتطلبات احملددة أعـاله،          ) ٦-٢-٤-٥(الطريق املبينة يف الفقرة     
سنتيمتراً، وجيب أال ختتلف نسبة     ) ٢٠(ت ال يزيد مسك الواحدة على عشرين        وفردها ودكها على طبقا   
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 ١١٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

باملائة، وجيب االستمرار بالدك حىت حتقيـق       ) ٢(الرطوبة أثناء الدك عن الرطوبة املثالية بأكثر من اثنني          
باملائة من الكثافة اجلافة القـصوى، مبوجـب اختبـار          ) ٩٥(درجات دك ال تقل عن مخس وتسعني        

  .AASHTO T-180 املعدلبروكتور 
عندما يكون امتداد أساس الطريق يف األرض الطبيعية أو أسطح الطرق القائمة أقل أو يـساوي    

سنتيمتراً، وحتقق تربة املوقع متطلبات تربة أساس الطريق، جيب حرث تربة املوقـع             ) ١٥(مخسة عشر   
دكها حىت درجة دك ال تقل عن       سنتيمتراً، وترطيبها وإعادة فردها و    ) ١٥(لعمق ال يقل عن مخسة عشر       

 أما عنـدما    ،باملائة من الكثافة اجلافة القصوى احملددة من اختبار بروكتور املعدل         ) ٩٥(مخس وتسعني   
  ).١-٢-٤-٥(تكون تربة املوقع غري مناسبة فيجب معاجلتها بإحدى الطرق املذكورة يف الفقرة 

  : الردم خلف املنشآت ٤-٤-٥
ل الردم خلف املنشآت مثل العبارات واجلدران االستنادية ودعائم يشتمل العمل على تنفيذ أعما 

  .اجلسور ويتضمن متطلبات املواد وطرق التنفيذ

  :وادـ امل ١-٤-٤-٥
جيب أن تكون املواد املستخدمة يف الردم خلف املنشآت مثل دعائم اجلسور وأجنحة العبارات              

 باملياه وحرة التصريف، وخالية من املواد العـضوية         واجلدران االستنادية من املواد املختارة اليت ال تتأثر       
باملائـة  ) ٠,٥( نسبة أمالح الكربيتات والكربونات فيها على نصف         أال تزيد القابلة للتحلل، كما جيب     

جيب أال حتتوي على عناصر صخرية يزيد  و،AASHTO T-(290, 291)من وزن املادة حسب اختبار 
 أال يزيـد   و A-2-4 تصنيف تلك املواد عن      لأال يق  وجيب   ،تراتسنتيم) ٨(مقاسها األقصى على مثانية     
  .AASHTO T-90عند اختبارها وفق اختبار ) ٥(مؤشر لدونتها على مخسة 

جيب أن حتقق املواد الركامية املستخدمة يف إعادة الردم خلف املنشآت التدرج املبني يف اجلدول               
  .اصة، أو أي تدرج آخر تنص عليه املواصفات اخل)٢-٤-٥(رقم 

  تدرج مواد إعادة الردم خلف املنشآت): ٢-٤-٥ ( رقماجلدول

 ٪نسبة املار وزنا،  )رقم املنخل (فتحة املنخل، مم 
 ١٠٠ ) بوصة ٣ ( ٧٥
 ١٠٠- ٦٠ ) بوصة٣/٤ (١٩

 ٨٠- ٣٥ )٨رقم  (٢,٣٦
 ١٢-٠ )٢٠٠رقم (٠,٠٧٥
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 ١٢٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

م خلف املنشآت بشرط    جيوز بعد احلصول على موافقة املهندس استعمال رمال الكثبان يف الرد          
حصرها، وأن يثبت املقاول بطريقة فنية إمكانية حصرها ودكها ومحايتها من التعرية بفعل املياه والرياح،               

  .وعدم تأثري ذلك سلباً على املنشأة
جيب أن حتقق مواد وطرق تنفيذ اجلزء العلوي من الردم خلف املنشآت املتوافقة يف العمق عن                

 األساس، األسـاس    تما حت القاعدة،  (ملنصوص عليها لطبقات رصف الطريق      سطح الطريق املتطلبات ا   
وجيب تنفيذها وإهنائها طبقا لألبعاد والسمك ودرجات الدك واالستواء وامليـول املنـصوص          ) الركامي

  .عليها يف هذه املواصفات العامة أو املواصفات اخلاصة

  : التنفيذ ٢-٤-٤-٥
 خلف املنشآت أن يكون املقاول قد أهنى مجيـع أعمـال            جيب قبل املباشرة بتنفيذ إعادة الردم     

 وجيـب أن    ،اخلرسانة والعزل، كما جيب أن يكون قد أجنز إجراءات اختبار واستالم هذه اإلنـشاءات             
تكون مقاومة اخلرسانة عند املباشرة بتنفيذ أعمال إعادة الردم كافية ملقاومة األمحال والضغوط النامجـة               

 حبال من األحوال عن مثـانني       لأال تق عادة الردم مع حركة اآلليات، وجيب       عن تفريغ وفرد ودك مواد إ     
جيب أن يكـون  كما ،  تسمح املواصفات اخلاصة بنسب أقل ما مل ،  باملائة من املقاومة التصميمية    ) ٨٠(

ساعة، كما جيـب علـى املقـاول        ) ٧٢( عن اثنني وسبعني     لال تق قد مضى على صب اخلرسانة مدة       
 املهندس اخلطية على املباشرة بأعمال إعادة الردم بناءاً علـى التقـارير ونتـائج               احلصول على موافقة  

  .االختبارات اليت تثبت حتقيق الشروط الواردة أعاله

جيب على املقاول اختيار طريقة التنفيذ ونوعية اآلليات القادرة على تنفيذ أعمال إعادة الـردم               
 أية أضرار باملنـشآت، ويتحمـل       قوال تلح ات اخلاصة   طبقاً ملتطلبات هذه املواصفات العامة واملواصف     

املقاول وحده نتائج أية أضرار تنتج عن طريقة عمله أو حركة آلياته، وعليه اإلصالح مبا يف ذلك إعادة                  
  .إنشاء املنشآت املتضررة ودفع التعويضات الالزمة

ا السمك املالئم    مسكه زال يتجاو جيب أن يتم فرد مواد إعادة الردم خلف املنشآت على طبقات            
كما جيب على املقاول استعمال آليات      ،  سنتيمتراً) ١٥( على مخسة عشر     ال يزيد آللية الدك املستخدمة و   

دك خفيفة مبا فيها يدوية التشغيل يف املناطق اليت التصل إليها املداحل، ملنع إحلاق الضرر باملنـشآت أو                  
ة، ويفضل عندما يكون مطلوباً الردم علـى        إحداث ضغوط جانبية عليها وحتقيق درجات الدك املعتمد       

ال جانيب املنشأة، أن يتم ذلك بشكل متزامن من اجلانبني، وجيب أن يستمر الدك حىت بلوغ درجة دك                  
من الكثافـة اجلافـة     ) ٩٥( عن درجة الدك املطلوبة يف املواصفات اخلاصة أو مخس وتسعني باملائة             لتق

 دما ور وجيب أن يتم حتديد الكثافة احلقلية حسب        . ا أكرب القصوى حسب اختبار بروكتور املعدل أيهم     
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يعترب احلد األدىن املقبول لدرجة الدك لتحديد معامل الدفع          و ،من هذا الفصل  ) ٥-٣-٤-٥(يف الفقرة   
  .باملائة) ٢(بالطريقة اإلحصائية درجة الدك املبينة أعاله مطروحاً منها اثنني 

  :التجريبية مقاطع الدك  ٥-٤-٥
 املهندس ذلك، تنفيذ قطاع جترييب      املقاول، عندما تنص املواصفات اخلاصة أو يطلب      جيب على   

قبل املباشرة بتنفيذ ردميات جسر الطريق باستخدام املواد وطريقة التنفيذ واآلليات واملعدات املقترحة من       
كون جزءاً متر، وميكن أن ي) ٢٠٠(يب عن مائيت ي طول القطاع التجر  لأال يق قبله يف خطة العمل، وجيب      

ويهدف القطاع التجرييب إىل التحقق من إمكانية التنفيذ طبقاً للمواصفات واعتماد نسبة            . من املشروع 
الرطوبة املناسبة للدك وعدد أشواط الدك والكثافة الناجتة، ويتم تقييم النتائج اليت يتم التوصل إليها على                

لتنفيذ عندما تكون النتائج مقبولة فنياً، وتعتـرب        أساس االختبارات، ويعطى املقاول املوافقة على مباشرة ا       
  .نتائج القطاع التجرييب أساساً لتقييم أعمال الردم الالحقة

عندما تكون نتائج القطاع التجرييب غري مقبولة يطلب من املقاول إجراء التعديالت الالزمة يف              
القطاع التجرييب أو إعادة تنفيذه     خطة العمل أو اآلليات املستخدمة، وجيب يف احلالة األخرية إزالة جزء            

حىت حيقق متطلبات املواصفات، وحيق للمهندس طلب تنفيذ قطاع جترييب كلما الحظ تغرياً ملحوظاً يف               
  .نتائج االختبارات أو طريقة وآليات التنفيذ

  : احلفاظ على أعمال الردم ٦-٤-٥
ة طبقات الردم املنفذة وجوانبها     جيب على املقاول اختاذ كافة اإلجراءات والتدابري الالزمة حلماي        

من التضرر نتيجة األمطار أو أية أسباب أخرى، وجيب عليه يف هناية كل يوم عمل إهناء تـسوية ودك                   
إنـشاء   و وتشكيل طبقة الردم األخرية طبقاً للميول اليت حتقق تصريف املياه ومتنع جتمعها على السطح،             

 كما  نع جتمعها أو جرفها جلوانب الردم،     م وجوانبها وم  املصارف املؤقتة لتصريف املياه عن طبقات الرد      
جيب على املقاول وعلى نفقته اخلاصة إصالح كافة األجزاء املتضررة نتيجة تقصريه يف احلفاظ عليهـا،                

  . له املطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلكقوال حي

بداهلا بأخرى مقبولة علـى     جيب على املقاول إزالة الردم املنفذ باستخدام مواد غري مقبولة واست          
 له  قوال حي نفقته اخلاصة، مبا يف ذلك إعادة اإلنشاء طبقاً للمواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامة،              

 للمقاول البدء بتنفيذ أعمال طبقات الردم التالية، قبل إجناز          قال حي املطالبة بأية تعويضات نتيجة ذلك، و     
  .استالم طبقات الردم احلالية
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  :متطلبات اإلهناء  ٧-٤-٥
جيب أن تكون األعمال املنفذة مطابقة لألبعاد واملناسيب املبينة يف املخططات واحملددة باألوتاد             

  : وجيب على املقاول تنفيذ األعمال ضمن حدود التفاوت املسموح هبا التالية،من قبل املهندس

  : املنحدرات-
ط واألبعاد وامليول املبينة علـى      جيب إهناء جوانب ردميات جسر الطريق بشكل مطابق للخطو        

 : عنها بأكثر منفأال ختتلاملخططات أو املعتمدة من قبل املهندس، وجيب 

  .سنتيمترات للمتر العلوي من الردم) ١٠( عشرة -١
  .سنتيمتراً ألجزاء الردم الباقية) ٢٠( عشرين -٢

) ٦(أسي إىل سـتة     ر) ١(جيب إهناء منحدرات اجلزر واخلنادق الوسطية، املنفذة مبيول واحد          
 الردم أو احلفر عن امليل املبني على املخططات أو احملدد باألوتـاد             أسفل امليول يف    فال ختتل أفقي حبيث   

سنتيمتر، كما جيب أال خيتلف منسوب خـط جريـان خنـدق        ) ١(من قبل املهندس بأكثر من واحد       
  .سنتيمترات) ٥(التصريف عن املنسوب املعتمد بأكثر من مخسة 

  : سطح الردم النهائي منسوب-
جيب على املقاول إجراء القياسات املساحية ألبعاد ومناسيب السطح النهائي للردم بأخذ مقاطع             

متراً، وجيب قياس األبعاد واملناسيب يف مخـس        ) ٢٥( املسافة بينها على مخسة وعشرين       دال تزي عرضية  
رض الطبيعية، وتعد هذه القياسات     نقاط على األقل متضمنة نقاط التقاء جوانب الردم مع سطح األ          ) ٥(

  .أساساً حلساب الكميات، بعد تدقيقها واعتمادها من املهندس

 عن املنـسوب املـبني يف املخططـات         ال يزيد جيب أن يتم إهناء منسوب سطح الردم، حبيث         
 سـنتيمترات، ) ٤(سنتيمتراً، أو ينقص عنه بأكثر من أربعـة         ) ٢(واملعتمد من املهندس بأكثر من اثنني       

وجيب التعويض عن أي نقص يف منسوب الردم يف األماكن املعزولة باستخدام مواد من مـواد الطبقـة              
  .التالية أثناء تنفيذها

  : قبول األعمال ٨-٤-٥
لقبول األعمال، جيب على املقاول ضبط جودة أعمال الردم بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمـة              

ذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات اجلـودة املنـصوص         لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفي     
  .عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى
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وحيق للوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق من قيام املقاول بتنفيذ إجراءات ضبط اجلـودة               
ة، أو بتنفيذ إجراءات تأكيد     بالطريقة الصحيحة، إما باإلشراف املباشر على تنفيذ إجراءات ضبط اجلود         

اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيذ والبت يف                
مـن هـذه    ) ١٧(قبول األعمال املنفذة من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر              

  .خرى اخلاصة خالف ذلك حتدد املواصفات ووثائق العقد األما ملاملواصفات العامة، 

  :ضبط اجلودة. ١
جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               

ت املبينة يف اجلدول رقم     بيانات اجلودة للخواص احلرجة، وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسا         
خ عن مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيب على          وجيب على املقاول تزويد املهندس بنس      ،)٣-٤-٥(

  .من هذه املواصفات العامة) ١-١-١٧(املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

  :التأكد من اجلودة. ٢
حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                

 مواد الردم، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنود ضبط اجلـودة احملـددة يف                إشرافها املباشر باختبار  
  .من هذه الفقرة) ٣-٤-٥(اجلدول رقم 

كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك الـسجالت إحـصائياً              
يف القسم السابع عـشر     بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حمدد             

 وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفـين            ،من هذه املواصفات العامة   ) ١٧(
وطرق الفحص واالختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين للمقاول ومعداته ومطابقـة               

  .طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :القياس  ٩-٤-٥
يتم قياس كميات أعمال الردم باملتر املكعب، وجيب أن يتم حساب كميات الردم املنفذة فعالً               
واملقبولة فنياً باستخدام طريقة معدل مساحيت املقطعني الطرفيني، بني كل مقطعني عرضيني متتـاليني،              

 تـنص   مـا مل   انتهائـه،    على أساس الفرق يف املنسوب بني نتائج الرفع املساحي عند بداية الردم وعند            
  .املواصفات اخلاصة ووثائق العقد على خالف ذلك

جيب أن تتضمن القياسات من أجل الدفع األجزاء املنفذة فيها أعمال الردم فعـالً واملبينـة يف                 
 القياس ألغراض الدفع خارج املناطق املعتمدة يف املخططات أو من           وال يتم املخططات أو وثائق العقد،     

 وال تتضمن كميات الردم أية كميات أعمال يتم الدفع عنها مبوجب بنود أعمال أخرى               . قبل املهندس 
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 ١٢٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

مثل إعداد أساس الطريق وطبقة القاعدة وأعمال الردم يف مناطق احلفر الزائد وأعمال اسـتبدال تربـة                 
 أساس جسر الطريق وأعمال الردم حول املنشآت وأعمال الردم للمرافق العامة عندما يدفع عنها بشكل              

  .وجيب أن حتسب كميات بنود هذه األعمال ويدفع عنها مبوجب وثائق العقد. مستقل
  

  إجراءات ضبط جودة أعمال الردم): ٣-٤-٥(اجلدول 

 طريقة االختبار اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 AASHTO M-145 تصنيف التربة
  الفقرات

٣- ٤- ٥، ٢-٢- ٤- ٥،  
املواد  ١-٤- ٤- ٥

 األولية
عالقة الكثافة 

 الرطوبةب
AASHTO T-180, 

ASTM D 4254 

 يف املصدر

ارات على عينات خمتلفة ثالثة اختب
من كل مصدر، عند اعتماد املصدر 

ه، أو مالحظة تغري يف يريأو تغ
 .خواص املواد أو األعمال املنفذة

  الفقرات
٦-٢- ٤- ٥،  
٢-٤- ٤- ٥ 

  AASHTO التصنيف
M-145  

  الفقرات
٣- ٤- ٥، ٢-٢- ٤- ٥،  

املواد أثناء  ١-٤- ٤- ٥
 االستعمال

عالقة الكثافة 
 طوبةالرب

AASHTO T-180 
ASTM D4254 

اختبار واحد عند بداية التوريد مث 
اختبار كل أسبوع عمل أو مخسة 

متر مكعب من ) ٥٠٠٠(آالف 
املواد املوردة أيهما أقل، أو عندما 
يالحظ تغري يف خواص األعمال 
 .املنفذة، وعند ما يتغري املصدر

  الفقرات
٦-٢- ٤- ٥،  
٢-٤- ٤- ٥ 

 درجة الدك
AASHTO T-191, 

AASHTO T-310-01 
 أو أي طريقة ال اتالفية معتمدة

متر ) ٢٠٠٠(اختبار كل ألفي 
مربع، أو كل يوم عمل أيهما اقل، 

 .من كل طبقة منفذة

  الفقرات
٦-٢- ٤- ٥،  
٢-٤- ٤- ٥ 

عاد مناسيب وأب
 األعمال

  األعمال
 املنفذة

 ميول املنحدرات
 قياسات مساحية

  يف موقع
 العمل

مقاطع عرضية كل ) ٥(قياس مخسة 
متر ) ٢٠٠(يوم عمل أوكل ألفي 

 مربع أيهما أقل

  الفصل
٧- ٤- ٥ 

  
  :  الدفـع١٠-٤-٥

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

  .على ذلك
تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن استخراج ونقل وتوريد وترطيب وخلط وفرد ودك املـواد   

ثائق وإهناء األعمال، بغض النظر عن مصدر املواد، طبقاً هلذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة وو             
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 ١٢٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 مما يلز إجراء االختبارات والقياسات وكل      و العقد األخرى، وتوفري وتشغيل اآلليات واملعدات والعمالة      
  .لتنفيذ األعمال طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة والعامة والرسوم والدفعات للغري

ل املثال  ، على سبي  )٤-٤-٥(يكون الدفع مبوجب بند أو أكثر من البنود املبينة يف اجلدول رقم             
  : مع وثائق العقدضال يتعارال احلصر ومبا 

  

  بنود أعمال الردم ):٤-٤-٥(اجلدول 

 وحدة الدفع بند الدفع رقم البند

 متر مربع السطوحإعداد  ١-٤- ٥
  متر مكعب  جسر الطريقأعمال   ٢-٤- ٥
  متر مكعب  الردم خلف املنشآت  ٣-٤- ٥

  

 :دةـ طبقة القاع ٥-٥

   الوصف  ١-٥-٥
 وهي اجلـزء    ، الترابية القاعدة لتنفيذ طبقة     الالزمة القسم متطلبات املواد واألعمال    هذا   يتضمن

  .اإلسفلتية أو الطبقات الركاميةحتت األساس أو األساس  الذي يقع مباشرة حتت طبقات ما
  :القاعدة حسب تصنيف طبقة ، القسم على الفصول التالية هذايشتمل

   املعاجلةطبقة القاعدة غري  -  
   باجلري املعاجلة القاعدة طبقة -  

   األمسنت باملعاجلةطبقة القاعدة  -  
مجيع أعمال إعداد املوقع وأعمال     تنفيذ وقبول    بتنفيذ طبقة القاعدة التأكد من       املباشرة قبل   جيب

 وأعمال متديدات املرافق العامة املتزامنة مع تنفيذ املشروع وأعمـال            وإعداد أساس الطريق    والردم احلفر
مت أنـه قـد      و للمواصفاتدم خلف املنشآت، املبينة يف الفصول املختلفة من هذا القسم طبقا             الر إعادة

  .أو اجلهات صاحبة املرافق العامة/استالمها من قبل املهندس و

 أسـاس    إعـداد   طبقة القاعدة على السطوح املعدة واملستلمة وفق متطلبات        تنفيذ أن يتم    جيب
  .من هذا القسم) ٤-٥ ،٣-٥(الفصلني  احلفر املنصوص عليها يف الطريق وقاع
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 ١٢٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : طبقة القاعدة غري املعاجلة ٢-٥-٥
  : الوصف ١-٢-٥-٥

 املواد املتوفرة املطابقـة     باستخدام تنفيذ طبقة القاعدة      متطلبات وطرق   هذا الفصل على   يشتمل
 دون أية إضافات لتحـسني خواصـها، وميكـن          العامةملتطلبات املواصفات اخلاصة وهذه املواصفات      

 تـشتمل   ، كما  أو اجمللوبة من مواقع االستعارة      احلفر نواتج من    يف املوقع  خدام التربة الطبيعية املتوفرة   است
 هلذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصة وفردها ودكها يف طبقات وفق           املطابقةاألعمال توريد املواد    

 الغبـار،   ختفيف، واختاذ إجراءات     واملناسيب وامليول املبينة يف املخططات ووثائق العقد األخرى        السمك
  .وصيانة طبقة القاعدة حلني وضع الطبقات التالية

  :وادـ امل ٢-٢-٥-٥
 املنصوص تكون املواد املستخدمة يف تنفيذ طبقة القاعدة غري املعاجلة مطابقة للمتطلبات             أن جيب

 الترابية املـستخدمة  وادامل تصنيف لأال يق  وجيب   ، اخلاصة أو هذه املواصفات العامة     عليها يف املواصفات  
  . أو التصنيف املنصوص عليه يف املواصفات اخلاصة،AASHTO M-145 تصنيف حسب )(A-2-4عن 

ندما تكون الطبقات التالية إسفلتية     ع) A-1-b ( عن املستخدمة تصنيف املواد    لأال يق كما جيب   
  . مياه مرتفعمنسوبأو عند تنفيذ طبقة القاعدة يف مناطق ذات 

لعينة التربة املغمورة املستخدمة يف طبقة القاعدة       ،  CBR  نسبة كاليفورنيا للتحمل   لقأال ت جيب  و
 مسك طبقة القاعدة غري املعاجلة عـن ثالثـني          لأال يق باملائة، وجيب   ) ٢٥(الترابية عن مخسة وعشرين     

  .سنتيمتراً) ٣٠(

طابقـة أو   ن م  احلفر عندما تكـو    أعمال أمكن ذلك استخدام املواد املستخرجة من        جيب كلما 
 مطابقة ملتطلبات مواد طبقة القاعدة غـري املعاجلـة          ميكن حتسينها باخللط مع مواد ترابية أخرى لتصبح       

 على  بناًء يف هذه املواصفات العامة أو املواصفات اخلاصة على أن يتم اختاذ القرار بذلك               عليهااملنصوص  
  .املوادنتائج اختبارات عينات ممثلة هلذه 

 املواصـفات املطلوبـة     قال حتق  غري كافية أو     عناصره و  احملفورة من الطريق   عندما تكون املواد  
 وتنظيفها  الستخدامها على املوافقات الالزمة     واحلصول استعارة املواد فيجب على املقاول اختيار مواقع      

 من هـذا    "أعمال الردم ") ٤-٥( الفصلوتنسيقها عند انتهاء أعمال االستعارة وفق الشروط الواردة يف          
  .قسمال
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 ١٢٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 بتوريد املواد بأسبوعني على األقل من التاريخ املتوقع للمباشرة          املباشرة على املقاول، قبل     جيب
 والكميـات املصادر املقترحة، تقدمي تقرير فين يتضمن مصادر املواد املقترحـة            / من املصدر  املوادبنقل  

 وجيب أن تشتمل علـى      مصدر،التقريبية يف كل منها، ونتائج االختبارات على عينات ممثلة هلا يف كل             
  :االختبارات األساسية التالية

  ).AASHTO M-145( طريقة آشتو  التصنيف حسب-١
  ).AASHTO T -180( والرطوبة حسب طريقة آشتو الكثافة عالقة -٢
، أو أي مؤشر )ASTM D1883( ة وفق طريقغمورةللمواد امل) CBR(لتحمل ل كاليفورنيا نسبة -٣

  .واصفات اخلاصةقوة آخر تنص عليه امل
 بتوريد احلصول على موافقة املهندس اخلطية على املواد واملصادر قبل املباشرة            املقاول على   جيب

 املواد املوردة واألعمال املنفذة قبل احلصول على موافقـة املهنـدس            كافة وتعترب   ، وتنفيذ األعمال  املواد
 للمقـاول املطالبـة بأيـة       قوال حي مها،   وإزالة كافة األعمال املنفذة باستخدا     ترحيلهامرفوضة وجيب   

  . لقاء ذلكتعويضات
 املقاول من مسئوليته عـن جـودة        تعفيال   و  موافقة املهندس على املصدر موافقة هنائية      ال تعترب 

  .املواد والعمل املنفذ

 املستخدمة يف ترطيب مواد طبقة القاعدة نظيفة وخالية من أية مواد غريبة             املياه أن تكون    جيب
  .باملائة) ١( واحد على نسبة األمالح الكلية يف التربة زيادة نسبة من األمالح تؤدي إىل يوتحتوال 

  :داتـ املع ٣-٢-٥-٥
 وإدارهتا توفري العدد الكايف من املعدات الالزمة والكادر الفين املؤهل لتشغيلها           املقاول على   جيب

إجناز العمل ضمن    و املواصفات العامة  اخلاصة، وهذه    للمخططات واملواصفات لتنفيذ طبقة القاعدة طبقاً     
جيـدة  فنيـة    وجيب أن تكون مجيع املعدات حبالة        ، العمل والربنامج الزمين املعتمد     خطة يفاملدد احملددة   

  :على وأن تشتمل كحد أدىن ،ظروف التشغيل و تتناسب مع طبيعة العملواع وقدراتأنذات و

  .والنقل احلفر آليات  -١
  .والتسوية الفرد آليات  -٢
  . مياه قابلة للمعايرةبرشاشات مزودة صهاريج  -٣
  . ولسمك الطبقات املستخدمة وأوزان مناسبة للموادنوعيات ذات مداحل  -٤

 مجيع اآلليات املستخدمة مستوفية لشروط ومعايري محاية البيئة والـضجيج           تكون جيب أن    كما
 باألبنية واملنشآت اجملاورة    أضرار إىل أية    يؤدي عملها   املعمول هبا يف املناطق احلضرية، وأال      واالهتزازات
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 ر تنتج عن استخدامه طرق تنفيـذ أو    املقاول وحده أية أضرا    ويتحمل ، املختلفة املرافق العامة أو خطوط   
  .  وجيب عليه تنفيذ أعمال اإلصالح أو دفع التعويضات املترتبة على ذلكمناسبة،آليات ومعدات غري 

  :التنفيذ  ٤-٢-٥-٥
أن  ,يوماً) ١٥(  مخسة عشر  عن لال يق  قبل املباشرة بتنفيذ طبقة القاعدة، مبا        اولاملق على   جيب

 جيب أن   كما والربنامج الزمين املبنية على الشروط الفعلية للموقع،         العملخطة  يقدم تقريراً يشتمل على     
رهتا علـى تنفيـذ      استخدامها مبيناً فيه أعدادها وحالتها الفنية وقد       املقرر بياناً باآلليات    التقريريتضمن  
 قبـل   الترابية للمقاول املباشرة بتنفيذ طبقة القاعدة       قوال حي  ، خطة العمل والربنامج الزمين    وفقاألعمال  

  .احلصول على موافقة املهندس على خطة العمل والربنامج الزمين
 املقاول إعداد خطة التحكم باملرور وتنفيذ بنودها واختاذ كافـة اإلجـراءات             على جيب   كما

  . حلماية املشاة واجلوارزمةالال
ال  يتم نقل املواد املعتمدة وفق مسارات حمددة على شبكة الشوارع ووفـق برنـامج                أن جيب

ـ  ةمعدنيق  يداىل عرقلة حركة املرور، كما جيب أن يتم النقل قي سيارات قالبة ذات صن             إ ييؤد  ة مغلق
  .ومغطاة ملنع تطاير الغبار وتلويث الشوارع

 متساٍو، يف أكوام يتم توزيعها بشكل       سيارات، على السطوح املعدة مسبقاً     محوالت ال  تفريغ يتم
  . املطلوب طبقة القاعدة  طبقة حتقق مسك ودكهاهادتقريبا حبيث تعطي بعد فر

 جيبكما   ،ريدرها وتسويتها بواسطة اجل   د بواسطة اجلرافات وفر   األكواميتم فرد املواد بكسح     
سنتيمتراً، وجيب يف مجيع األحوال     ) ١٥(عد الدك على مخسة عشر       مسكها ب  ال يزيد فرد املواد يف طبقات     

  .سنتيمتراً على طبقتني متساويتني) ٢٠(تنفيذ طبقة القاعدة غري املعاجلة اليت يزيد مسكها على عشرين 

 املواد رطبة أو جافة، وجيب إضافة املاء وتقليب التربة وخلطها حىت بلوغ نـسبة               توريد ميكن
 بروكتور املعدل لنفس    اختبارباملائة عن الرطوبة املثالية احملددة من       ) ٢(ر من اثنني     بأكث فال ختتل  رطوبة

 تقليب التربة وهتويتها لتـصبح الرطوبـة        جيباملواد، وعند مالحظة أن نسبة الرطوبة أعلى من احلدود          
  .املناسبة للدكضمن احلدود 
 ،ة ومتجانسة وحتقق الـسمك     من الفرد والترطيب وتسوية املواد يف سطوح مستوي        االنتهاء فور

 بآليات دك   بالدك جيب املباشرة    ، واملقاطع العرضية املبينة يف املخططات أو وثائق العقد األخرى         وامليول
 ساكنة أو اهتزازيـة أو      ملساءمناسبة للمواد والسمك وميكن أن تكون مداحل ذات إطارات حديدية           

 الغنم لدك الطبقات الركامية،     حوافر ذات    باستخدام املداحل  ال يسمح  و ،مداحل ذات إطارات شبكية   
 احملددة من اختبـار      الكثافة اجلافة القصوى   إىل قليةاحلكثافة  ال نسبة   حىت تصبح وجيب االستمرار بالدك    
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 عندما تكون الطبقـات  باملائة) ٩٥(  وتسعنية عن مخسلال تق، AASHTO T-180 بروكتور املعدل
 التاليـة باملائة إذا كانت الطبقـات      ) ١٠٠ (مائة، أو   )است أساس أو أس   ما حت ( ركاميةالتالية طبقات   
  .طبقات إسفلتية

جيب حتديد درجة الدك لكل طبقة منفذة باتباع طريقة املخروط الرملـي حـسب اختبـار                
)AASHTO T-191( أو طريقة اجلهاز النووي حسب ،AASHTO T-310-01 أو أي طريقة ال اتالفية 

قياس النووي أو أي طريقة ال اتالفية معتمدة أخذ ثالث قراءات            وجيب عند استخدام طريقة امل     ،معتمدة
 ويتم حساب درجة الدك بأخذ نـسبة        ، القراءات كثافة املوقع   معدلباجتاهات خمتلفة لكل موقع ويعترب      

يعترب احلـد األدىن  و ،)AASHTO T-180(الكثافة احلقلية من الكثافة اجلافة القصوى احملددة من اختبار 
 مطروحاً منها اثـنني     احملددة، الدك لتحديد معامل الدفع بالطريقة اإلحصائية درجة الدك          املقبول لدرجة 

  .باملائة) ٢(

  : على الطبقات املنفذةاحلفاظ  ٥-٢-٥-٥
 اختاذ كافة اإلجراءات واالحتياطات الالزمة حلماية وصيانة طبقات القاعـدة           املقاول على   جيب

 درجـات   ضمنهلا من أية أضرار، واحلفاظ على الطبقات         واحلفاظ على استواء سطوحها وميو     املنفذة،
  .الدك املطلوبة حلني وضع الطبقات التالية

 طبقة القاعدة إىل مقطع عرضـي       سطح على املقاول يف هناية كل يوم عمل تشكيل ودك           جيب
 الالزمة لتصريف امليـاه أيـاً كـان         اإلجراءات كما جيب تنفيذ     ، يسمح بتصريف املياه   متجانس كايف 

 ومنع جرياهنا على حواف الطبقات املنفذة بطريقـة         املنفذة،ها ومنع جتمعها على سطح الطبقات       مصدر
  . املياه إىل أية أضرار باملباين واملنشآت اجملاورةيأال تؤدتسبب جرف املواد، كما جيب 

 وجيب عليه اسـتبدال     ، وحده مسؤولية احلفاظ على ثبات مجيع طبقات القاعدة        املقاول يتحمل
 الناجتـة   والتعرية اليت يرى املهندس أهنا تلفت أو انزاحت بسبب العوامل الطبيعة كالتآكل             قاطعاملمجيع  

  .عن الرياح أو املاء

 بعد اختبارها وقبوهلا     على أسبوعني  تزيد مكشوفة ملدة طويلة     القاعدة املنفذة  طبقة جيوز ترك    ال
ملباشرة بتنفيذ الطبقات التالية إجراء      املقاول قبل ا   على جيب   ، وإذا حدث ذلك   ،من قبل املهندس املشرف   

نفقتـه  علـى    الرطوبة ودرجات الدك وتنفيذ أعمال اإلصالح الالزمة         مناالختبارات الالزمة للتحقق    
 باملاء يف األوقات وبالكميات احملـددة       ورشها كذلك تنظيف طبقة القاعدة      املقاول وجيب على    ،اخلاصة
  .الحقة املهندس قبل تنفيذ الطبقات التعليماتحسب 
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ىت يقوم املقـاول     ح  األخرى يف املشروع   األعمال للمهندس الصالحية التامة بأن يوقف مجيع        و
له مطلق الصالحية يف إعادة فحـص         كما أن  ، واملستلمة املنفذةبإجراء الصيانة الصحيحة لطبقة القاعدة      

  .يم طبقة القاعدةيوتق

  : متطلبات اإلهناء ٦-٢-٥-٥
 املعاجلة طبقاً لألبعاد وامليول والـسمك املبينـة يف املخططـات            جيب إجناز طبقة القاعدة غري    

) ٢( الفرق بني مسك الطبقة املنفذة والسمك املطلوب على اثـنني            أال يزيد واملواصفات اخلاصة، وجيب    
  .باملائة من السمك املعتمد أيهما أقل) ١٠(سنتيمتراً، أو عشرة 

فذة عن املناسيب املقررة بأكثر من عـشرة         مناسيب السطح النهائي للطبقة املن     فأال ختتل جيب  
ميليمتراً إذا كانت الطبقـات  ) ٢٠(ميليمترات إذا كانت الطبقة التالية طبقة إسفلتية، أو عشرون   ) ١٠(

التالية ركامية، وجيب أن يتم التحقق من املناسيب على أساس قياس مناسيب السطح النهائي للمقـاطع                
كل ألفي  ) ٥( عدد املقاطع عن مخسة      لأال يق متراً، على   ) ٢٥( وعشرين   ةالعرضية، املأخوذة كل مخس   

نقاط مميزة على األقل من كل ) ٥(متر مربع من الطبقة املنفذة، وجيب أن يتم القياس يف مخس          ) ٢٠٠٠(
  .مقطع عرضي

جيب أن يتم التحقق من استواء السطح بالنظر وبالقياس بواسطة قدة مستقيمة معدنية طوهلـا               
 والسطح املنجز    الفراغ بني أسفل القدة    أال يزيد مخسة مواقع بني املقاطع العرضية، وجيب       ثالثة أمتار، يف    

  .ميليمتراً) ٢٠(بني أي نقطيت استناد متجاورتني على عشرين 

  :قبول األعمال  ٧-٢-٥-٥
لقبول األعمال جيب على املقاول ضبط جودة أعمال طبقة القاعدة غري املعاجلة بالقيام بكافـة               

الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبـات            اإلجراءات  
  .اجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

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

تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيـذ                
من ) ١٧(والبت يف قبول األعمال املنفذة من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر                

  . حتدد املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى خالف ذلكما ملواصفات العامة، هذه امل
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  :ضبط اجلودة. ١
جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               

 رقم  جلدولبيانات اجلودة للخواص احلرجة، وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات املبينة يف ا            
جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ عن مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيـب               و ،)١-٢-٥-٥(

  .من هذه املواصفات العامة) ١-١-١٧(على املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

  :التأكد من اجلودة. ٢
ذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت      حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنف          

إشرافها املباشر باختبار مواد طبقة القاعدة غري املعاجلة، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنود ضـبط                 
  .من هذه الفقرة) ١-٢-٥-٥(اجلودة احملددة يف اجلدول رقم 

 كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك الـسجالت إحـصائياً             
بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حمدد يف القسم السابع عـشر                 

 وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفـين            ،من هذه املواصفات العامة   ) ١٧(
 للمقاول ومعداته ومطابقـة     وطرق الفحص واالختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين          

  .طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :القياس  ٨-٢-٥-٥
 باألمتار املكعبة أو حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصـة،           ةقاس طبقة القاعدة غري املعاجل    ت

ليمـات  لألعمال املنفذة واملقبولة فنياً ضمن األبعاد واملناسيب املبينة على املخططـات أو حـسب تع              
وجيب عدم إجراء أي قياس ألغراض الدفع للمواد واألعمال اليت تنفذ خارج احلدود املبينة يف               . املهندس

  .املخططات واملواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل املهندس

  :الدفـع  ٩-٢-٥-٥
جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـمن احلـدود واألبعـاد                 

ملعتمدة مبوجب أسعار العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عندما تنص وثائق العقـد                ا
تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن استخراج وتوريد وخلط ونقل وفرد وترطيـب ودك              و ،على ذلك 

ة واملواصفات اخلاصـة    املواد وإهناء األعمال، بغض النظر عن مصدر املواد، طبقاً هلذه املواصفات العام           
ووثائق العقد األخرى، وتوفري وتشغيل اآلليات واملعدات والعمالة وإجراء االختبارات والقياسات وكل            

 ويكون  ، لتنفيذ األعمال طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة والعامة والرسوم والدفعات للغري          مما يلز 
  . مع وثائق العقدضال يتعارا ، ومب)٢-٢-٥-٥(الدفع مبوجب البند املبني يف اجلدول 
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  إجراءات ضبط جودة أعمال طبقة القاعدة غري املعاجلة): ١-٢-٥-٥(رقم اجلدول 

 طريقة االختبار اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 AASHTO M-145 تصنيف التربة
نسبة كاليفورنيا 

املواد  CBR ASTM D1883للتحمل 
 األولية

عالقة الكثافة 
 AASHTO T-180  الرطوبةب

 يف املصدر

ة من ثالثة اختبارات على عينات خمتلف
كل مصدر، عند اعتماد أو تغري 

املصدر، أو مالحظة تغري يف خواص 
 .املواد أو األعمال املنفذة

٢-٢- ٥- ٥ 

 ٢-٢- ٥- ٥ AASHTO M-145 التصنيف
املواد أثناء 
 االستعمال

عالقة الكثافة 
 AASHTO T-180 الرطوبةب

 بداية اإلنتاج، ثالثة اختبارات عند
متر مكعب ) ١٠٠٠(واختبار كل ألف 

يتم إنتاجه، أو مالحظة تغري يف خواص 
 .األعمال املنفذة

٢-٢- ٥- ٥ 

 ,AASHTO T 191 درجة الدك
AASHTO T-310-01 

متر مربع من ) ٢٠٠٠(اختبار كل ألفي 
 .نفذة، أو كل يوم عملكل طبقة م

٤-٢- ٥- ٥ 

 عينات لبية السمك
متر مربع، أو ) ٢٠٠٠(قياس كل ألفي 

 .كل يوم عمل
٤-٢- ٥- ٥،  
٦-٢- ٥- ٥ 

  قياسات مساحية األبعاد واملناسيب
مقطع عرضي كل مخسة وعشرين متراً، 

أو مخسة مقاطع كل ألفي متر مربع 
  أيهما أكرب

٦-٢- ٥- ٥  
  األعمال
 املنفذة

  قدة مستقيمة  استواء السطح

 يف املوقع

مخسة قياسات يف مواقع خمتلفة كل 
متر مربع، أو بني ) ٢٠٠٠(ألفي 

املقاطع العرضية لقياس املناسيب 
  واألبعاد

٦-٢- ٥- ٥  

  
  

  بنود أعمال طبقة القاعدة غري املعاجلة): ٢-٢-٥-٥(اجلدول رقم 

  لوحدةا  وع العملن  قم البندر
  متر مكعب  بقة القاعدة غري املعاجلةط  ١- ٢-٥- ٥
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  :لقاعدة املعاجلة باجلريطبقة ا  ٣-٥-٥
  :الوصف  ١-٣-٥-٥

شتمل ييتضمن هذا الفصل متطلبات املواد وطرق التنفيذ إلنشاء طبقة القاعدة املعاجلة باجلري، و            
العمل على توريد املواد وتنفيذ طبقة القاعدة املعاجلة باجلري مبا يف ذلك إعداد السطح وخلط املواد الترابية    

كها حىت درجة الدك املطلوبة وفق السمك واملناسيب واألبعـاد املبينـة يف             واملاء وفردها وتسويتها ود   
 كما يشتمل على احملافظة على الطبقة       ،املخططات وطبقاً للمواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة       

  .املنفذة حلني وضع الطبقة التالية

  :وادـامل  ٢-٣-٥-٥
  :ملواد الترابيةا -١

 كما جيب أن حتقق     وقع أو املواد اجمللوبة من خارجه،     ملواد الترابية يف امل   تكون املواد الترابية من ا    ت
  :التربة أياً كان مصدرها الشروط التالية

  .ن تكون متجاوبة مع املعاجلة باجلري وتتحسن خواصها عند املعاجلةأ   -١
  .الية من املواد العضوية وكافة املواد األخرى غري املرغوب هباخ   أن تكون -٢

  .ن يتم تفتيت الكتل الطينية لدرجة تسمح مبرورها يف آلية اخللط واختالطها مع اجلريأ   -٣
  .باملائة) ١( نسبة الكربيتات فيها على واحد أال تزيد   -٤

 معدة مـن قبـل جهـة        جيب أن يتم تقرير قابلية التربة للمعاجلة باجلري على أساس دراسة فنية           
 غري املعاجلة للخصائص املستهدفة، كما       املعاجلة والتربة  ةار الترب اختب، مبنية على مقارنة نتائج      اختصاصية

 ،)٢٠(  مناسبة للمعاجلة باجلري عندما يكون مؤشر لدونتها مساوياً أو أكرب من عشرين            ةاعتبار الترب ميكن  
ت عينا) ٥(عينات من التربة قبل املعاجلة ومخس       ) ٥( مخس   عندما تبني نتائج اختبار   تعترب املعاجلة فعالة    و

املعاجلة قد اخنفض بنسبة ال   بعد   التربة    مؤشر لدونة  معدل قيم  أنبعد املعاجلة باستخدام نفس نسبة اجلري،       
وجيب التحقق من    ،مؤشر اللدونة قبل املعاجلة   قيم   معدل باملقارنة مع    باملائة) ٣٥(مخس وثالثني   عن  تقل  

  .ASTM M 2163اصفة من مو) A( قابلية التربة للمعاجلة باجلري استناداً إىل امللحق

أمالح الكربيتات يف التربة املراد معاجلتها باسـتعمال الطـرق           ب قبل املباشرة باملعاجلة، حتديد نسبة     جي
مالح الكربيتات القابلة للذوبان، فيجب أن تتم أالقياسية املعتمدة، وإذا أظهرت نتائج االختبارات وجود       

  ).١-٣-٥-٥(املبينة يف اجلدول رقم ) Mellow Time(لترطيب  اعملية املعاجلة وفق مدة
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  مع نسبة أمالح الكربيتات) Mellow Time(زمن الترطيب ): ١-٣-٥-٥( جدول رقم

  من الترطيب املقترحز  ٪سبة الكربيتات ن
   زمن إضايفمال يلز  ٠,٣- ٠,٠
  وم واحدي  ٠,٥- ٠,٣
  ومان إىل ثالثةي  ٠,٨- ٠,٥
  معاجلة مزدوجة  ١- ٠,٨

 ):١-٣-٥-٥(م  مالحظات على اجلدول رق-

باملائة، جيب العودة إىل املهندس واجلهة الدارسة، لتحديد أية         ) ٠,٨( عندما تزيد نسبة الكربيتات عن مثانية بالعشرة         -١
  .متطلبات إضافية

 املعاجلة املزدوجة بإضافة نصف نسبة اجلري املطفأ املقررة وخلطها مع التربة وترطيبها ملدة مخسة أيـام                 م جيب أن تت   -٢
  .ن اجلري املطفأ وخيلط ويتم الدكتوى رطوبة أعلى من الرطوبة املثالية، مث يضاف النصف اآلخر معند حم

  :ريـجلا -٢
 Quick(أو احلي  )Hydrated Lime(ب أن يكون اجلري املستخدم يف املعاجلة من اجلري املطفأ جي

Lime (القياسية السعودية من النوع التجاري املطابق ملتطلبات املواصفة )(أو) ١٥٣٨ ق س م ASTM 

C 51( املنتج يف معامل معتمدة، وجيب أن يكون خالياً من الكتل وأن حيقق متطلبات التدرج املبينة يف ،
  ).٢-٣-٥-٥(اجلدول رقم 

  
  تدرج اجلري): ٢-٣-٥-٥(اجلدول رقم 

  ٪سبة املار ن
  جلري املطفأا ، مم، رقماس املنخلمق

 )Hydrated lime(   
  جلري احليا

 )Quick lime(  
  ١٠٠  ١٠٠  )بوصة ٣/٤( م  م١٩

  -  ١٠٠ - ٩٥  )٣٠قم ر (٠,٦٣
  ١٠٠ - ٣٠  -  )١٠٠قم ر (٠,١٥
  -  ١٠٠ – ٧٥  )٢٠٠قم ر(٠,٠٧٥

  ليل حبييب جاف فقطحت (ASTM C 110)  طريقة االختبار
(ASTM C136) 
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  يف اجلري املطفأ على مخـسة Calcium Hydroxide نسبة ماءات الكالسيوم لأال تقكما جيب 
 فيه نسبة أكاسيد الكالسيوم واملغنيزيـوم جمتمعـة         لأال تق أما اجلري احلي فيجب      باملائة،) ٨٥(ومثانني  

)CaO +MgO ( عن أربعة وتسعني)نـسبة أكـسيد   لوأال تقباملائة من اجملموع الكلي املتوفر، ) ٩٤ 
  ).ASTM C 25(باملائة، عند االختبار بطريقة ) ٩٠(املتوفرة عن تسعني  )CaO(الكالسيوم 

قبل احلصول على     يف املناطق احلضرية،   مينع استخدام اجلري احلي   يفضل استخدام اجلري املطفأ، و    
، ويتحمل املقاول وحده، عند املوافقة على استخدام اجلري احلي، املسئولية التامـة             موافقة اجلهات املعنية  

  .تيجة استخدام هذا النوععن إجراءات احلماية وعن أية أضرار قد تلحق باألشخاص أو املمتلكات ن

ميكن للمقاول توريد اجلري املقرر استخدامه من أكثر من مصدر معتمد على أن يتم اسـتخدام                
كما جيب على املقاول عند توريد اجلري تقدمي شهادة ضمان مـصدر            . مواد كل مصدر بشكل منفصل    

  .الستخداممصدقة مقرونة بتاريخ اإلنتاج وتاريخ الصالحية وطريقة التخزين وطريقة ا
جيب ختزين اجلري يف أماكن خاصة حمددة ومعزولة عن الرطوبة إىل أن يـتم اسـتخدامه،                كما  

تخدامه وأن يكون خالياً من     وجيب أن يكون اجلري جافاً بدرجة كافية تسمح بتوزيعه بشكل حر عند اس            
يكـون اجلـري    ب أن حتدد املواصفات اخلاصة نوع اجلري املطلوب استخدامه، وجيب أن            جي الكتل، كما 

  .بقا للصنف املنصوص عليهااملورد واملستخدم مط

  :املـاء -٣
ب أن يكون املاء املستخدم يف اخللط خاليا من املواد الضارة مثل الزيوت واألمحاض واملـواد            جي

وحـدة يف   ) ١,٠٠٠(القلوية والطني والطمي واملخلفات العضوية، كما جيب أال حيوي أكثر من ألف             
جيب أن يتم اختبار املاء للتحقق من صالحيته        ،  )So4(يتات على شكل    أو الكرب ) Cl (املليون من الكلور  

  .، عندما تنص املواصفات اخلاصة أو يطلب املهندس ذلك)(AASHTO T-26وفق اختبار 

  :غشاء اإلنضاج اإلسفليت -٤
  تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك،  أن تكون املادة اإلسفلتية املـستعملة             ما مل  بجي

وجيب أن حتقق املتطلبات ) 1h –CSSوأ 1h– SS(كغشاء ترطيب من املستحلبات اإلسفلتية من الصنف 
  .يف القسم السابع املتعلق باملواد اإلسفلتية من هذه املواصفات العامة احملددة

  :داتـ املع ٣-٣-٥-٥
 اليت ينـوي    ب على املقاول أن يقدم إىل املهندس مع صيغة العمل التصميمية قائمة باملعدات            جي

تنفيذ األعمال وفق خطة العمل والربنامج الزمين        استخدامها، وجيب أن تكون هذه املعدات قادرة على       
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وإنتاج وتنفيذ طبقة قاعدة مطابقة للمتطلبات املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات              
مـع  ) ريدراجل(ات التسوية   لى معد العامة، وجيب أن تشتمل هذه القائمة، على سبيل املثال ال احلصر ع           

امللحقات الالزمة لتفتيت وحرث املواد الترابية ومعدات توزيع اجلري ومعدات اخللط والفرد ومعـدات              
الدك املناسبة ومعدات رش املياه ومعدات تنفيذ غشاء اإلنضاج اإلسفليت وأية معدات أخرى تلزم لتنفيذ               

  .العمل طبقاً للمواصفات اخلاصة وخطة العمل

وتفتيتـها  ب أن تكون معدات احلرث والتفتيت قادرة على حرث التربة إىل العمق املطلوب              جي
أن تكون معدات توزيع اجلري قادرة على توزيع اجلـري بـشكل              كما جيب  للمقاسات املنصوص عليها،  

متجانس على كامل عرض املنطقة املقرر معاجلتها، ومزودة بأجهزة التحكم بكمية اجلـري الـيت يـتم                 
يعها، وفق النسبة املنصوص عليها يف صيغة خلطة العمل التصميمية املعتمدة، كما جيب أن تكـون                توز

مزودة باملعدات اليت متنع تطاير اجلري أثناء توزيعه وميكن تغطية جوانب موزعات اجلري بغطاء خاص ملنع                
  .التطاير

طة جمهزة حبلزونة أو    جيب أن تكون معدات اخللط ذاتية الدفع وجمهزة بغرفة خلط متنقلة أو خال            
أكثر من حلزونات اخللط العريضة وتكون قادرة على التقاط التربة وخلطها بشكل متجانس مع اجلـري                

  .واملاء وفردها بانتظام إىل األعماق املبينة يف املخططات أو املواصفات اخلاصة

ملناسيب يول وا جيب أن تكون آليات التسوية املستخدمة قادرة على فرد املواد وتسويتها وفق امل            
 كما جيب أن تكون معدات رش املياه ومعدات رش اإلسفلت املستحلب قابلة للمعايرة وقادرة               املعتمدة،

  .على رش املواد بالنسب واملعدالت املنصوص عليها
وجيب أن تكون آليات الدك قادرة على دك الطبقات حىت درجات الدك املنـصوص عليهـا                

كن أن تتضمن مداحل ذات إطارات حديديـة ملـساء ومـداحل            لكامل عمق الطبقات املفرودة، ومي    
  .  اهتزازية ويفضل استخدام املداحل الشبكية أو حوافر الغنم لتفتيت احلبيبات الكبرية والكتل الطينية

جيوز للمقاول استعمال آلية واحدة قادرة على أداء جمموعة من األعمال املنصوص عليها مثـل               
 واملاء بالنسب واألعماق املعتمدة، على أن يثبت املقاول قدرهتا على إنتاج            احلرث والتفتيت وإضافة اجلري   

  .العمال طبقاً للمواصفات املعتمدة

 قال حتق قوم املهندس مبراجعة قائمة اآلليات املقترحة، واعتمادها أو طلب تعديلها إذا رأى أهنا              ي
 املنفذ ال يطابق املتطلبات احملددة، فـإن         يف أي وقت أثناء اإلنشاء، أن العمل       ني وإذا تب  ،النتائج املطلوبة 

  .آلليات، أو طرق تشغيلهااللمهندس احلق يف طلب إدخال التعديالت الالزمة على قائمة املعدات و
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  : صيغة خلطة العمل التصميمية ٤-٣-٥-٥
  : متطلبات اخللطة التصميمية-١

 تنص املواصفات   ما مل ة التالية،   باجلري املتطلبات النوعي   ب أن حتقق مواد طبقة القاعدة املعاجلة      جي
  :اخلاصة والتقرير الفين املعتمد، املعد من اجلهة االختصاصية، على قيم أو متطلبات خمالفة لذلك

مـر املـادة   غ باملائة، عندما يتم) ١( على واحد  (Swell Potential) االنتفاخ احلرأال يزيد   جيب -
  .ASTM D 3668 بار حسب اختاملعاجلة باملاء ويسمح هلا باالنتفاخ

 للعينـات  )Unconfined Compressive Strength(مقاومة الضغط غري احملـصور   لأال تق   جيب -
 يـة بعد مرور مثان ،ASTM D5102 عند االختبار وفق ،لميجا باسكا) ١(واحد األسطوانية، عن 
  . من اإلنضاج بعد املعاجلةوعشرين يوماً

  . للتربةباملائة من الوزن اجلاف) ٥(جلة باجلري املطفأ عن مخسة  نسبة اجلري عند املعالأال تق   جيب -

  : التصميمية إجراءات قبول صيغة خلطة العمل-٢
يوماً، أن يقدم   ) ٣٠(جيب على املقاول قبل املباشرة بأعمال معاجلة طبقة القاعدة باجلري بثالثني            

طريقـة التنفيـذ    ب خلط املواد و   خصصة معتمدة يتضمن نس   تإىل املهندس تقريراً فنياً معداً من جهة م       
 وجيب أن يكون التقرير مبنياً على نتائج اختبارات فعلية على املواد الترابية واجلري              والترطيب واإلنضاج، 

  :واملياه املقرر استخدامها يف إنتاج طبقة القاعدة املعاجلة باجلري، وأن يتضمن كحد أدىن املعلومات التالية

  .ح إضافتها للتربةة اجلري املقتر   نوع ونسب-١
  .   تصنيف التربة قبل وبعد املعاجلة-٢
 .   الكثافة القصوى للتربة املعاجلة-٣
  .سبة املاء املثالية خالل اخللط والدكن   -٤
أو مقاومة الضغط غري احملصور للتربة قبل        ،)CBR(مثل نسبة حتمل كاليفورنيا      ؤشر القوة م   -٥

، حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة، كما جيـب أن  ، وقيمة االنتفاخ احلروبعد املعاجلة 
 :يما يليوضح التقرير 

  .اإلنضاج و   طريقة التنفيذ مبا يف ذلك طريقة إضافة اجلري-أ
  .االختبار والدك وي متطلبات خاصة للخلط واإلنضاجأ -ب
 . قائمة اآلليات واملعدات املقترحة للتنفيذ مبينة بالنوع والقدرة-ج

 العمل التصميمية والتحقق من احتوائها على كافة املعلومات          خلطة دراسة صيغة يقوم املهندس ب  
أيام، وجيـب علـى     ) ٧(املطلوبة، فإذا كانت املعلومات غري مكتملة تعاد الصيغة للمقاول خالل سبعة            
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 العمـل التـصميمية، أمـا إذا كانـت           خلطة املقاول استكمال املعلومات الناقصة وإعادة تقدمي صيغة      
ت كاملة فيقوم املهندس بدراستها والتأكد من حتقيق التربة املعاجلة للمتطلبات املنصوص عليها يف              ومالاملع

 تلك املتطلبات، تعاد للمقاول ويطلب إليه التعديل وتقدمي صيغة          قال حتق املواصفات اخلاصة، فإذا كانت     
فقته اخلطية عليها، وتعترب    عمل جديدة، أما إذا كانت اخللطة حتقق املواصفات فيقوم املهندس بتحرير موا           

هذه املوافقة أولية، وتعد املوافقة النهائية على أساس نتائج االختبارات على عينات حقلية مـن العمـل                 
  .املنفذ

  : القطاع التجرييب ٥-٣-٥-٥
ال جيب على املقاول عندما تنص املواصفات اخلاصة أو يطلب املهندس ذلك إنشاء قطاع جترييب               

متر، هبدف التحقق من إمكانية تنفيذ األعمال وفق صيغة العمل وطريقـة            ) ٢٠٠( طوله عن مائيت     ليق
التنفيذ واآلليات واملعدات املقترحة، وجيب على املقاول تنفيذ كافة االختبارات الالزمة علـى الطبقـة               

مهندس املنفذة يف القطاع التجرييب، وتقدمي نسخة معتمدة عن نتائجها إىل املهندس لتقييمها، فإذا تبني لل              
أثناء التنفيذ أو من نتائج االختبارات ضرورة إجراء بعض التعديالت يف خطة العمل أو استبدال بعـض                 
اآلليات واملعدات أو تعديل اخللطة لتحقيق متطلبات املواصفات، يقوم بإبالغ مالحظاته اخلطية للمقاول             

ديالت، مبا يف ذلك إعادة إنـشاء       وجيب على املقاول القيام باستيفاء كافة املالحظات وإجراء كافة التع         
الطبقة اليت مت تنفيذها، أما إذا تبني أن نتائج القطاع التجرييب مطابقة للمتطلبات املعتمدة، فيتم اعتمـاد                 
صيغة العمل التصميمية وخطة العمل ومعدالت توزيع اجلري ورش املياه وطرق الفرد والتسوية والـدك،               

 يتم تغيري صيغة العمل التصميمية أو إجراء أي         ما مل ء أعمال املعاجلة،     املقاول االلتزام هبا حلني إهنا     ىوعل
تعديل يف خطة العمل مبوافقة املهندس وجيب يف مثل هذه احلاالت إعادة تقدمي صـيغة وخطـة عمـل                  

  .جديدتني واحلصول على موافقة املهندس عليهما

ت اخلاصة وصيغة العمـل     جيب على املقاول تنفيذ أعمال املعاجلة طبقاً للمخططات واملواصفا        
التصميمية، وإهناء طبقة القاعدة املعاجلة طبقاً لألبعاد واملناسيب وامليول والسمك املعتمد وتنفيذ أعمـال       

 موافقة املهندس على صيغة العمل وقائمة املعدات ونتائج القطاع التجرييب املقاول من             يوال تعف احلفظ،  
  .ت واملواصفات اخلاصةمسئوليته التامة عن التنفيذ طبقاً للمخططا

  :التنفيذ  ٦-٣-٥-٥
جيب أن يتم التنفيذ استناداً إىل نتائج تنفيذ القطاع التجرييب، باستخدام صيغة خلطـة العمـل                
التصميمية، واآلليات واملعدات، وباستخدام نسب اجلري، واملاء وطريقة اخللط والفرد والـدك وطريقـة        

  .احلفظ املعتمدة
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  : حرث وتفتيت التربة-١
تفتيت الكتل   و ب حرث املواد الترابية اليت ستتم معاجلتها باجلري، سواء كانت حملية أو جملوبة،            جي

سنتيمترات وكافة املواد الغريبـة     ) ٥(الطينية واستبعاد كافة املواد احلجرية اليت يزيد مقاسها على مخسة           
لة احلصول على مادة مفككة     واملواد العضوية القابلة للتحلل يف حال وجودها، وجيب يف هناية هذه املرح           

سنتيمترات وميكن مرورها بالكامل يف آليـة       ) ٥( مقاس حبيباهتا على مخسة      ال يزيد ال حتوي أي كتل و    
  .خللطا

يساوي مسك طبقـة القاعـدة املعاجلـة املقـرر يف            كما جيب أن يتم احلرث والتفتيت لعمق      
ـ   وجيـب    ،ء والتسوية والـدك   املخططات واملواصفات اخلاصة بعد اخللط مع اجلري وإضافة املا          لأال يق

  .سنتيمتر) ٢(السمك الناتج عن السمك املقرر بأكثر من اثنني 

تطلب جتميع املواد الترابية قبل فردها، فإن هذه املواد جيـب أن جتمـع              تند استخدام خالطة    ع
ـ                ة بشكل أكوام تتناسب مع قدرة عمل اخلالطة ومبقاسات تسمح مبرور املادة بشكل كامل يف اخلالط

واحلصول على خليط متجانس، أما فيما عدا ذلك فيتم تشكيل املواد حسب األبعاد والسمك واملقاطع               
  .العرضية املعتمدة

سنتيمتراً، جيب تنفيذ املعاجلـة علـى       ) ٣٠( مسك طبقة القاعدة أكثر من ثالثني        نندما يكو ع
ملوقع وإزالتها وختزينـها بطريقـة      طبقتني متساوييت السمك تقريباً، حبيث تتم معاجلة الطبقة العلوية يف ا          

تضمن احملافظة على نسبة الرطوبة املطلوبة يف املواد املعاجلة املخزنة، أما الطبقة السفلية فيجب معاجلتـها                
يتم فرد وخلط ودك املواد املعاجلة املخزنة للطبقة العلوية بعد االنتهاء مـن              و وحفظها ودكها يف املوقع،   
  . والتحقق من خواصها واستالمهامعاجلة الطبقة السفلية ودكها

  :ضافة اجلريإ -٢
ب إضافة اجلري بالنسبة املعتمدة يف صيغة خلطة العمل التصميمية، حسب طريقـة التنفيـذ               جي

 عن املعدل احملدد يف صيغة خلطة العمل        فال خيتل احملددة يف خطة العمل ونتائج القطاع التجرييب، مبعدل         
آلليات املعتمدة، وميكن إضـافة     اباملائة، باستعمال املعدات و   ) ١٠(التصميمية املعتمدة بأكثر من عشرة      

كل مرة، واحلصول على خلـيط      اجلري دفعة واحدة أو على دفعتني مع مراعاة خلط اجلري مع التربة يف              
  :ميكن إضافة اجلري املطفأ بإحدى الطريقتني التاليتني متجانس،

 :قة اجلافةيلطرا -

ت ومعدات جمهزة خصيصاً لذلك، مثل السيارات ذاتية التفريـغ          ميكن توزيع اجلري بواسطة آليا    
املزودة من اخللف حبلزون ناقل يقوم بتوزيع اجلري على السطح املقرر معاجلته، أو توزيع اجلري بواسـطة                 
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فرادة ميكانيكية متحركة مزودة من اخللف بصمامات موصولة مع أنابيب مطاطية مرنة يتم توزيع اجلري               
 .سافة قريبة من السطحمن خالهلا حىت م

اجلري على شكل صفوف يكون التباعد فيها       ) عبوات(ميكن كذلك توزيع اجلري بتوزيع أكياس       
حمسوب، حبيث يتم احلصول على نسبة جري متجانسة على السطح تساوي النسبة املقررة، ومن مث يـتم                 

سطة معدات يدوية أو آلية     فتح األكياس وفرد اجلري باالجتاه العرضي واستكمال توزيعه على السطح بوا          
 .هلذه الغاية) اجلريدر( باستخدام آلية التسوية ال يسمحيوافق عليها املهندس، و

ميكن أن يتم التوزيع دفعة واحدة أو على عدة دفعات مع اخللط الالزم بعد كل دفعة حـسبما                  
ري بفعل الرياح وذلك     كما جيب اختاذ االحتياطات الالزمة ملنع تطاير اجل        ،تنص عليه خطة العمل املعتمدة    

بالترطيب الفوري باملاء، وجيب على املقاول التوقف عن العمل عندما تؤدي سرعة الريـاح إىل تطـاير        
  .اجلري

 : الطريقة الرطبة-

ئات الصلبة فيه عـن ثالثـني       ي نسبة اجلز  لال تق املاء للحصول على مستحلب      و يتم مزج اجلري  
  .ةنات مزودة بتجهيزات خاصة أو خالطات دورانيباملائة، مث رش املستحلب بواسطة شاح) ٣٠(

جيب يف احلالتني توزيع اجلري بشكل متجانس على كامل املساحة املقرر معاجلتها بتكرار مرور              و
  .ني للمعاجلةتآليات الرش حىت الوصول إىل نسبة اجلري والرطوبة الالزم

  :جيب يف مجيع األحول االلتزام باملتطلبات التالية

الفرد أو املتوقعة خـالل مثـان        ري أو املادة املعاجلة باجلري إذا كانت درجة احلرارة أثناء         دم فرد اجل  ع  -
  .درجات مئوية) ٤(ساعة أقل من أربع ) ٤٨(وأربعني 

  توزيع اجلري فقط يف املناطق اليت ميكن فيها إهناء أعمال خلط اجلري مع التربة والترطيب يف نفس يوم                    -
  .ساعات) ٦( املفرود قبل خلطه مع التربة ملدة تزيد على ست  بترك اجلريال يسمحالعمل، و

ساعات، أو األجزاء اليت    ) ٦(  إعادة معاجلة األجزاء اليت مر على فردها دون أن ختلط أكثر من ست                -
تبني نتيجة االختبارات نقص نسبة اجلري فيها عن النسبة املقررة ضمن حدود التفاوت املسموح به،               

ري املطلوبة أساساً دون أن حيق للمقاول املطالبة بأية تعويضات إضافية نتيجة            بإضافة كامل كمية اجل   
  .ذلك

  عند السماح باستخدام اجلري احلي، جيب أن تتم إضافته بالطريقة اجلافة فقط، وجيب خلطه جيداً مع                  -
  .ب االلتزام بكافة شروط السالمةالتربة قبل إضافة املاء، كما جي
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  :خللطا -٣
) ٥( من توزيع اجلري، جيب إضافة املاء بنسبة تزيد على النسبة املثالية حبوايل مخسة            فور االنتهاء   

  .باملائة واملباشرة فوراً خبلط املواد

جيب أن يتم خلط اجلري مع التربة حىت احلصول على خليط متجانس لكامل عمق الطبقة املقرر                
م اآلليات املزودة مبعدات احلرث والتفتيت      تنفيذها، وميكن أن يتم خلط التربة املعاجلة مع اجلري باستخدا         

والتقليب، مثل احملراث الصفيحي، وجيب أن تكون هذه املعدات قادرة على حرث وتفتيـت وتقليـب                
  .املواد لكامل العمق

عندما تنص املواصفات اخلاصة وخطة العمل املعتمدة على إضافة اجلري على دفعات، جيب على              
أيام، ومن مث ) ٣( عن ثالثة  لال تق ملاء وتنفيذ دك أويل، مث ترك املواد فترة         املقاول خلط اجلري مع التربة وا     

إضافة الدفعة الثانية من اجلري والنسبة الالزمة من املاء وخلط املواد جيداً حىت احلـصول علـى خلـيط        
  .متجانس لكامل عمق الطبقة اجلاري تنفيذها

اخللط األويل وفرده ودك املواد دكاً أولياً       عندما يواجه املقاول صعوبة يف خلط املواد جيب تنفيذ          
ساعة، مث تعـديل نـسبة      ) ٤٨( عن مثان وأربعني     لال تق للتخفيف من تبخر املاء، وحفظ الطبقة ملدة        

باملائة زيادة أو نقصاً، وخلـط      ) ٢( عن الرطوبة املثالية بأكثر من اثنني        فال ختتل الرطوبة يف التربة حبيث     
  . وتسوية الطبقة واملباشرة بالدكى خليط متجانساملواد جيداً حىت احلصول عل

عندما تنص املواصفات اخلاصة وخطة العمل التصميمية على فترة ترطيـب خاصـة حـسب               
، أو املدة املعتمدة حسب خطة العمل، جيب إضافة اجلري واملاء وخلـط املـواد               )١-٣-٥-٥(اجلدول  

قررة، وجيب بعد انتهاء فترة الترطيب إعـادة        خلطاً أولياً، مث حفظ الطبقة رطبة خالل مدة الترطيب امل         
  .كهاحرث الطبقة وتفتيتها وإضافة املاء بالنسبة املعتمدة للدك مع اخللط اجليد مث تسويتها ود

 تترك املادة املعاجلة باجلري، بعد عمليات اخللط االبتدائية وقبل الدك فترة تتراوح مـن               نجيب أ 
  . ساعة للسماح هلا بالترطيب٤٨ إىل ٢٤

ا مل يتمكن املقاول من إجناز عملية اخللط يف نفس اليوم، فإنه جيب عليه معاجلة السطح بالدك                 ذإ
  .ة يوم العمل، على أن تتابع األعمال يف اليوم التايلياألويل بواسطة مداحل ذات إطارات مطاطية قبل هنا

أو أثناء اخللط جيـب     ند استخدام اجلري احلي ملعاجلة طبقة القاعدة، فإن كمية املاء املضافة قبل             ع
 احلرارة الناجتة عن اإلطفاء إىل ختفيض نسبة        يأال تؤد أن تكون كافية لإلطفاء الكامل للجري، كما جيب         

  .املياه املعتمدة للخلطة النهائية



  عمال الترابية األ-         القسم اخلامس           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٤٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

أيام على  ) ٧(ندما يتقرر إعادة العمل يف طبقة القاعدة املعاجلة باجلري بعد مرور أكثر من سبعة               ع
) ٢( عن النسبة األساسية املعتمدة بأكثر من اثنني         لال تق ألصلية فإنه جيب إضافة نسبة      إجناز عملية الدك ا   

  .باملائة، وخلطها بشكل متجانس يف اخلليط وإعادة كافة مراحل اإلنشاء

  : إنشاء الفواصل-٤
مال األيام املتتالية، جيب على املقاول حرث جزء من أعمال املعاجلـة يف             عتحقيق الربط بني أ   ل

متر، وإعادة خلطها وترطيبها مع إضافة نـسبة مخـسني          ) ٠,٥( عن نصف    لال تق السابق ملسافة   اليوم  
باملائة من نسبة اجلري املعتمدة للمنطقة اليت يتم حرثها، وإعادة إنشاء هذا اجلـزء مـع األعمـال          ) ٥٠(

  .اجلديدة

  :لـدكا -٥
لتشكيل النـهائي حـسب     ب دك طبقة القاعدة املعاجلة بعد إهناء عملية اخللط والترطيب وا          جي

 ال يزيـد  األبعاد واملناسيب والسمك املبينة يف املخططات أو احملددة يف املواصفات اخلاصة على طبقات              
سنتيمتراً،  )٣٠( أما عندما يكون السمك املطلوب أكثر من ثالثني          ،سنتيمتراً) ٣٠(مسكها على ثالثني    

جيب ترطيب املواد واحملافظة علـى       و ،لسمكفيجب فرد اخللطة ودكها على طبقتني أو أكثر متساوية ا         
) ٢( عن الرطوبة املثالية املعتمدة بأكثر مـن اثـنني           فال ختتل الرطوبة خالل أعمال الفرد والدك حبيث       

  .باملائة
بالـدك االبتـدائي     ب أن تتم عملية الدك باستخدام معدات الدك املعتمدة، وجيب املباشرة          جي

يف املادة وعجنها مثل املـداحل ذات العجـالت الـشبكية أو            باستخدام مداحل قادرة على االنغراس      
 أما عملية الدك النهائي، فيجب أن تتم باسـتخدام مـداحل ذات عجـالت               ،املتقطعة أو حوافر الغنم   

  ).٢( عدد أشواط الدك النهائي على اثنني لأال يقحديدية ملساء أو إطارات مطاطية على 

حل إليها باستعمال معدات دك خيتارهـا املقـاول         جيب دك املناطق اليت ال ميكن وصول املدا       
ويوافق عليها املهندس مثل الصفيحة االهتزازية أو أية معدة أخرى يثبت قدرهتا، وجيب أن يراعـى يف                  
ذلك قدرهتا على الدك لكامل العمق وحتقيق درجة الدك املطلوبة، وميكن عند الضرورة تغيري الـسمك                

  .لدك املستخدمةاملقرر لكل طبقة ليتوافق مع معدة ا

 تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، دك طبقة القاعدة املعاجلة باجلري حـىت              ما مل جيب  
باملائة، من الكثافة اجلافة القـصوى احملـددة باالختبـار          ) ٩٥( عن مخسة وتسعني     لال تق كثافة جافة   

)AASHTO T-99  الطريقةC(، دال تزي خالل مدة مليات الدك واإلهناءع كما جيب االنتهاء من مجيع 
  .ساعة من اخللط النهائي )١٢(على اثنيت عشرة 
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 ١٤٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جيب حتديد درجة الدك لكل طبقة منفذة باتباع طريقة املخروط الرملـي حـسب اختبـار                
)AASHTO T -191( النووي حسب املقياس، أو طريقة )T-310-01 AASHTO(  أو أي طريقـة ال 

 أخذ ثالث   ،ياس النووي أو أي طريقة ال اتالفية معتمدة        وجيب عند استخدام طريقة املق     ،اتالفية معتمدة 
  .وقعكثافة امل هو  القراءاتمعدلقراءات باجتاهات خمتلفة يف كل موقع ويعترب 

يعترب احلد األدىن املقبول لدرجة الدك لتحديد معامل الدفع بالطريقة اإلحصائية، درجة الـدك              
  .باملائة) ٢(املبينة مطروحاً منها اثنني 

يد مقاومة الضغط غري احملصور أو مؤشر القوة املعتمد لألعمال املنفذة بأخذ عينـات              جيب حتد 
باملائـة   ) ٨٠( هو مثانون    ،اإلحصائية بالطريقة   عامل الدفع ملبية، ويكون احلد األدىن املسموح حلساب       

ة يف املواصفات   ا يف اخللطة التصميمية، أو احلد األدىن من املقاومة احملدد         همن القيمة اليت مت احلصول علي     
  .اخلاصة أيهما أكرب

 ASTM(كما جيب التحقق من نسبة اجلري املضاف على عينات غـري منـضجة باالختبـار    

D3155( نسبة اجلري املستخدمة عن النسبة املعتمدة بأكثر من عشرة           فأال ختتل ب  وجي )باملائة مـن   ) ١٠
) ٠,٥(حال من األحوال علـى نـصف         أي الفرق ب  أال يزيد النسبة املقررة يف اخللطة التصميمية، على       

  .باملائة أيهما أقل

  :إلنضاجا -٦
 حىت يتم وضع الطبقة التاليـة أو تنفيـذ غـشاء            ب احملافظة على سطح الطبقة املنفذة رطباً      جي

  .اإلنضاج اإلسفليت
ندما تنص املواصفات على تنفيذ غشاء إنضاج إسفليت، جيب تنفيذ هذا الغشاء خـالل يـوم                ع

فليت برش اإلسفلت املـستحلب مبعـدل       ستنفيذ الغشاء اإل    وجيب ،از الدك النهائي  ، من إجن  )١(واحد  
ليتر للمتر املربع على شكل غشاء مستمر متجانس لكامل العرض وفق طريقة تنفيذ طبقة              ) ١,٤-٠,٧(

  .ات العامةفمن هذه املواص) ٨(التأسيس اإلسفلتية املنصوص عليها يف القسم الثامن 

 مبرور السيارات واآلليات على طبقة      ال يسمح  و أيام،) ٧(نضاج عن سبعة     فترة اإل  لأال تق جيب  
أال القاعدة املعاجلة باجلري قبل انتهاء فترة اإلنضاج، عدا تلك املخصصة لرش املياه والترطيـب وعلـى                 

 لآلليات مبختلف أنواعها باحلركة     ال يسمح  و ، مرورها إىل حدوث أية تشوهات يف سطح الطبقة        ييؤد
  .ساعة بعد تنفيذه) ٧٢( عن اثنتني وسبعني لال تقلترطيب اإلسفليت قبل مضي مدة فوق غشاء ا
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 ١٤٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :متطلبات السالمة  ٧-٣-٥-٥
زمة الب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ طبقة القاعدة املعاجلة باجلري تأمني كافة التجهيزات ال             جي

باهتا من اجلهات املصنعة للجري     للسالمة واحلصول على كافة التعليمات حول احتياطات السالمة ومتطل        
والتعرف على عمليات اإلسعاف األولية، وبناًء على ذلك جيب عليه إعداد برنامج خـاص لتـدريب                

 باملباشرة باألعمـال قبـل موافقـة        ال يسمح العاملني وتقدمي تقرير متكامل حول ذلك إىل املهندس، و        
ري كافة التجهيزات واملعدات الالزمة، كما      املهندس على خطة السالمة وحتققه من تدريب العاملني وتوف        
  .ذيرية للمشاة والساكنني باجلوارجيب أثناء رش اجلري وخاصة اجلري غري املطفأ وضع عالمات حت

ة ويفـرض علـى     مب على املقاول أثناء عمليات التنفيذ، أن يقوم بتطبيق مجيع أنظمة السال           جي
 ويف حال إخفاق املقاول يف تطبيق       ،امات الواقية العاملني استعمال معدات السالمة مثل الكفوف والكم      

متطلبات السالمة، فإنه جيب إيقاف كافة أنشطة التنفيذ، ويتحمل املقاول وحده أية أضرار نتيجة عـدم           
  .تطبيقه أنظمة السالمة

  :متطلبات اإلهناء   ٨-٣-٥-٥
ـ            بني يف املخططـات    جيب إجناز طبقة القاعدة املعاجلة باجلري طبقاً لألبعاد وامليول والسمك امل

) ٢( الفرق بني مسك الطبقة املنفذة والسمك املطلوب على اثـنني            أال يزيد واملواصفات اخلاصة، وجيب    
باملائة من السمك املعتمد أيهما أقل، وجيب قياس مسك كل طبقة منفذة بعد             ) ١٠(سنتيمتراً، أو عشرة    

ميكن استخدام عينات الكثافة احلقلية     التحقق من درجات الدك بأخذ عينات لبية من كل طبقة منفذة، و           
  .هلذا الغرض

 مناسيب السطح النهائي للطبقة املنفذة عن املناسيب املقررة بأكثر من عـشرة             فأال ختتل جيب  
ميليمتراً إذا كانت الطبقـات     ) ٢٠(ميليمترات إذا كانت الطبقة التالية طبقة إسفلتية، أو عشرين          ) ١٠(

حقق من املناسيب على أساس قياس مناسيب السطح النهائي للمقـاطع           التالية ركامية، وجيب أن يتم الت     
كل ألفي  ) ٥( عدد املقاطع عن مخسة      لأال يق متراً، على   ) ٢٥(العرضية، املأخوذة كل مخسة وعشرين      

نقاط مميزة على األقل من كل ) ٥ (نفذة، وجيب أن يتم القياس يف مخس     متر مربع من الطبقة امل    ) ٢٠٠٠(
  .مقطع عرضي

معدنية طوهلا ثالثـة    قدة  ن يتم التحقق من استواء سطح الطبقة بالنظر وبالقياس بواسطة           جيب أ 
 والسطح املنجز بني    قدة الفراغ بني أسفل ال    أال يزيد أمتار، يف مخسة مواقع بني املقاطع العرضية، وجيب         

  .ميليمتراً) ٢٠(أي نقطيت استناد متجاورتني على عشرين 
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 ١٤٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :قبول األعمال  ٩-٣-٥-٥
على املقاول ضبط جودة أعمال طبقة القاعدة املعاجلة باجلري بالقيام بكافـة اإلجـراءات              جيب  

الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفـذة ملتطلبـات اجلـودة               
  .املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى أو هذه املواصفات العامة

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

نفيـذ  تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى الت              
من هذه  ) ١٧(والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر                

  . حتدد املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى خالف ذلكما ملاملواصفات العامة، 

  :ضبط اجلودة. ١
نتـائج ورسـم    جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل ال           

بيانات اجلودة للخواص احلرجة، وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات املبينة يف اجلدول رقم              
)٣-٣-٥-٥.(  

جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االختبارات أوالً بأول، كما جيب على املقاول        
  .واصفات العامةمن هذه امل) ١-١-١٧(تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

  :التأكد من اجلودة. ٢
حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                
إشرافها املباشر باختبار مواد وأعمال طبقة القاعدة املعاجلة باجلري، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعـض                

  . من هذه الفقرة)٣-٣-٥-٥(بنود ضبط اجلودة احملددة يف اجلدول 

كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك الـسجالت إحـصائياً              
بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حمدد يف القسم السابع عـشر                 

 املقاول ومعداته وجهازه الفـين       وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب      ،من هذه املواصفات العامة   ) ١٧(
وطرق الفحص واالختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين للمقاول ومعداته ومطابقـة               

  .طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :القياس  ١٠-٣-٥-٥
  يه املواصفات اخلاصة، بعد  باجلري باألمتار املكعبة أو حسب ما تنص علةقاس طبقة القاعدة املعاجلت
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 ١٤٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  إجراءات ضبط جودة أعمال طبقة القاعدة املعاجلة باجلري): ٣- ٣-٥-٥(اجلدول 

 طريقة االختبار اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 AASHTO تصنيف التربة
M-145  

 ثالثة اختبارات على عينات خمتلفة من كل
مصدر ،عند اعتماد  املصدر وصيغة خلطة 

العمل التصميمية، أو تغري املصدر ، أو 
مالحظة تغري يف خواص األعمال املنفذة، 

ومخسة اختبارات على عينات خمتلفة 
) ٥٠٠٠(ومتباعدة زمنياً لكل مخسة آالف 

 .متر مكعب من كل مصدر، أثناء التنفيذ

  الفقرة
املواد  ٥-٣- ٥- ٥

 األولية

 اجلري
شهادة ضمان مصدر 

 ن اجلهة املصنعةم

 املصدر

 .عند بداية التوريد وكلما تغري املصدر
  الفقرة

٢-٣- ٥- ٥ 

 AASHTO نسبة اجلري
T-232 

  اتالفقر
٥-٣- ٥- ٥،  
٧-٣- ٥- ٥ 

تصنيف التربة 
  ةجلبعد املعا

AASHTO 
M 145 

  الفقرة
٥-٣- ٥- ٥  

املواد أثناء 
 االستعمال

 كثافة اخللطة
AASHTO  

T-99 
 C يقة الطر

 يف املوقع

ثالثة اختبارات عند بداية اإلنتاج، واختبار 
) ١٠٠٠٠(واحد كل إنتاج عشرة آالف 

متر مربع، أو مالحظة تغري يف خواص 
 .األعمال املنفذة

  الفقرة
٥-٣- ٥- ٥ 

مقاومة الضغط 
 غري احملصور

AASHTO 
T-220  

ثالثة اختبارات عند بداية اإلنتاج، واختبار 
متر ) ١٠٠٠٠(ف واحد لكل عشرة آال

مربع من الطبقات املنفذة، أو عند مالحظة 
 .تغري يف خواص األعمال املنفذة

  الفقرة
٧-٣- ٥- ٥ 

 الكثافة احلقلية

AASHTO 
T-191, 

AASHTO  
T-310-01  

أو أي طريقة ال اتالفية 
  معتمدة

متر مربع من كل طبقة ) ٢٠٠٠(كل ألفي 
 .منفذة

  الفقرة
٧-٣- ٥- ٥ 

 عينات لبية السمك
متر مربع ) ٢٠٠٠(ياس واحد لكل ألفي ق

من الطبقة املنفذة، وميكن استخدام مواقع 
 عينات الكثافة احلقلية

  الفقرة
٩-٣- ٥- ٥ 

املناسيب 
  قياسات مساحية  واألبعاد

قياسات يف مخسة مقاطع عرضية كل ألفي 
متر مربع أو مقطع عرضي كل ) ٢٠٠٠(

  مخسة وعشرين متراً، أيهما أكثر

  الفقرة
٩- ٣-٥-- ٥  

  األعمال
 املنفذة

  قياس بالقدة  استواء السطح

 يف املوقع

مخسة قياسات كل ألفي متر مربع، أو بني 
  املقاطع العرضية

  الفقرة
٩-٣- ٥- ٥  
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 ١٤٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

وضعها ودكها بالسمك احملدد وضمن األبعاد واملناسيب املبينة على املخططات أو حـسب تعليمـات               
 املستخدمة فعـالً     فإن كمية اجلري   للجري،املهندس، وعندما تنص املواصفات اخلاصة على قياس منفصل         

 وجيب عدم إجراء أي قياس ألغراض الدفع للمواد اليت توضع خارج احلـدود املبينـة يف                 ،تقاس بالطن 
  .املخططات واملواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل املهندس

  :الدفع  ١١-٣-٥-٥
بعـاد  جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـمن احلـدود واأل               

املعتمدة مبوجب أسعار العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عندما تنص وثائق العقـد                
  .على ذلك

تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن استخراج وتوريد وخلط ونقل وفرد وترطيب ودك املـواد   
العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق    وإهناء األعمال، بغض النظر عن مصدر املواد، طبقاً هلذه املواصفات           

 مما يلز إجراء االختبارات والقياسات وكل      و العقد األخرى، وتوفري وتشغيل اآلليات واملعدات والعمالة      
يكون الـدفع   و ، والدفعات للغري  والرسوملتنفيذ األعمال طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة والعامة        

ال صر ومبا   ، على سبيل املثال ال احل     )٤-٣-٥-٥( اجلدول رقم    مبوجب بند أو أكثر من البنود املبينة يف       
  . مع وثائق العقدضيتعار

  بنود أعمال طبقة القاعدة املعاجلة باجلري): ٤-٣-٥-٥(اجلدول رقم 

  لوحدةا  وع العملن  قم البندر
  متر مكعب  بقة القاعدة املعاجلة باجلريط  ١- ٣-٥- ٥
  نط  ) بند مستقلعندما تنص وثائق العقد على( جلريا  ٢- ٣-٥- ٥

  

  :األمسنتطبقة القاعدة املعاجلة ب  ٤-٥-٥
  :الوصف  ١-٤-٥-٥

، األمسنـت يتضمن هذا الفصل متطلبات املواد وطرق التنفيذ إلنشاء طبقة القاعدة املعاجلـة ب            
 مبا يف ذلك إعداد السطح وخلط       األمسنتشتمل العمل على توريد املواد وتنفيذ طبقة القاعدة املعاجلة ب         يو
 واملاء وفردها وتسويتها ودكها حىت درجة الدك املطلوبة وفق السمك واملناسيب            األمسنتد الترابية و  املوا

 كما يـشتمل علـى      ،واألبعاد املبينة يف املخططات وطبقاً للمواصفات اخلاصة وهذه املواصفات العامة         
  .احملافظة على الطبقة املنفذة حلني وضع الطبقة التالية
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  :وادــامل  ٢-٤-٥-٥
  :ةـالترب -١

ب أن تكون تربة طبقة القاعدة اليت ستتم معاجلتها من تربة املوقع أو التربة اجمللوبة من خارجه               جي
 كما جيب أن تكون خالية مـن املـواد          ، وتتحسن خواصها بعد املعاجلة    األمسنت مع املعاجلة ب   ةتجاوبم

 نسبة أمالح الكلوريـدات والكربيتـات      أال تزيد النباتية والعضوية القابلة للتحلل واملواد غري املالئمة، و       
كما جيب أن يتم تفتيت ،باملائة من وزن التربة) ١(لى واحد ع ASHTO T- (290, 291)حسب اختبار 

 نسبة احملجـوز    أال تزيد سنتيمترات، و ) ٥(التربة، قبل املعاجلة، حىت يصبح مقاس حبيباهتا أقل من مخسة           
  .باملائة) ٤٥(عني على مخسة وأرب)  ملم٤,٧٥ (٤فوق املنخل رقم 

 على أساس تقرير فين معد من قبـل         األمسنتوجيب أن يتم التحقق من قابلية التربة للمعاجلة ب        
جهة اختصاصية ومبين على أساس مقارنة نتائج اختبارات عينات التربة املعاجلة وغري املعاجلة للخاصـية               

  .)٢٠( عشرين أقل منلدونتها ان مؤشر إذا ك األمسنتاملستهدفة، وميكن اعتبار التربة قابلة للمعاجلة ب
عينات من التربة قبل املعاجلة ومخـس       ) ٥(وتعترب املعاجلة فعالة عندما تبني نتائج اختبار مخس         

 بعـد    اخلاصية املـستهدفة    مؤشر قيم معدل، أن   األمسنتعينات بعد املعاجلة باستخدام نفس نسبة       ) ٥(
 قبـل   ذلك املؤشر   قيم معدلباملائة باملقارنة مع    ) ٣٥(   وثالثني ةمخسعن   لال تق  بنسبة   نحتساملعاجلة قد   
  .املعاجلة

  : البورتالندياألمسنت -٢
 ومطابقاً   املقاوم للكربيتات   الصنف اخلامس  يالبورتالند املستخدم، من    األمسنتب أن يكون    جي
 مـا مل تـسمح  ، ASTM C150 مواصـفة  وأ) ٥٧٠م ق س (فة القياسية السعودية ص املواملتطلبات

  . بصنف آخرصفات اخلاصةاملوا

  :املـاء -٣
من هذه املواصفات   ) ٣-٥-٥(ب أن يكون املاء املستخدم يف اخللط مطابقاً ملتطلبات الفصل           جي

  .العامة

  :غشاء الترطيب اإلسفليت -٤
-CSS(سفلتية من الـصنف     ب أن تكون املادة اإلسفلتية املستعملة كغشاء ترطيب من املستحلبات اإل          جي

1h, SS-1h( قة ملتطلبات القسم السابع ومطاب)املتعلق باملواد اإلسفلتية من هذه املواصفات العامة)٧ ،.  
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 ١٤٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :املواد اإلضافية -٥
فعالـة ومطابقـة    صاحلة وب أن تكون مركبات تأخري الشك واملركبات الكيماوية األخرى        جي

 تأثري سـليب   إضافة هذه املواد إىليأال تؤد، وجيب )ASTM C 494(للمتطلبات احملددة يف مواصفات 
  .على أي من اخلواص املطلوبة للطبقة املعاجلة

  :صيغة خلطة العمل التصميمية  ٣-٤-٥-٥
  : متطلبات اخللطة-١

 مقاومة الضغط غري احملـصور،      لأال تق  تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك،        ما مل جيب  
 اثنني ومخسة وسبعني باملائـة  عن نتاألمسبعد سبعة أيام للعينات األسطوانية املغمورة من التربة املعاجلة ب     

 كما جيب عندما تنص املواصفات اخلاصـة  ،ASTM D5102  حسب االختبارلميجا باسكا) ٢,٧٥(
 نسبة النقص يف وزن عينات مـن التربـة املعاجلـة            أال تزيد  األمسنتعلى اختبار دميومة التربة املعاجلة ب     

دورة من الترطيب والتجفيف على القـيم       ) ١٢ (ةر عش يتثنأيام بعد تعرضها إل   ) ٧(ملدة سبعة   احملفوظة  
 تنص املواصفات اخلاصة علـى  ما مل، ASTM D 559 اختبار، حسب )١-٤-٥-٥( املبينة يف اجلدول

 املستخدمة بأي حال من األحوال عن ثالثـة ونـصف           األمسنت نسبة   لأال تق  كما جيب    ،خالف ذلك 
  .بةرباملائة من الوزن اجلاف للت) ٣,٥(

  النقص بالوزن يف اختبار الترطيب والتجفيف): ١-٤-٥-٥(اجلدول رقم 

 ٪النقص بالوزن،  تصنيف التربة
A-1, A-3, A-2-4, A-2-5 ١٤ 
A-2-6, A-2-7, A-4, A-5 ١٠ 

A-6, A-7 ٧  
  

  : إجراءات قبول صيغة خلطة العمل التصميمية-٢
 عن ثالثـني    لال تق  مبدة   تاألمسنجيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ طبقة القاعدة املعاجلة ب         

يوماً، أن يقدم للمهندس تقريراً فنياً معداً من قبل جهة متخصصة مؤهلة، يبني فيه صيغة خلطـة                 ) ٣٠(
 جيب أن تتضمن صيغة العمل      ،العمل التصميمية وخطة العمل وقائمة اآلليات واملعدات املقترحة للتنفيذ        

 وجيب أن يكـون     ،نضاجتنفيذ والترطيب واإل  التصميمية مصادر وخواص ونسب خلط املواد وطريقة ال       
 وامليـاه املقـرر     األمسنـت التقرير مبنياً على نتائج اختبارات فعلية على عينات ممثلة من املواد الترابية و            

  .األمسنتاستخدامها يف إنتاج طبقة القاعدة املعاجلة ب
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 ١٥٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :جيب أن يتضمن التقرير املعلومات التالية
، مبـا يف    األمسنتليط املعاجل ب  ملواد املقرر استخدامها إلنتاج اخل    صدر وخواص كل مادة من ا     م   -١

  .ذلك املواد اإلضافية ونسب وطريقة إضافتها وخلطها
  . واملاء واملواد اإلضافية يف اخللطةاألمسنتلنسب املئوية املقترحة لكل من ا   -٢
س طريقة االختبـار رقـم       واملاء على أسا   األمسنت   كثافة اخلليط عند النسب املقترحة حملتويات          -٣

)AASHTO T-134.(  
 وأية خواص أخرى ترد يف املواصفات       ،)مقاومة الضغط غري احملصور   (ص النوعية للخلطة    اخلوا   -٤

 .اخلاصة
     قائمة املعدات واآلليات-٥
  .   طريقة اخللط والفرد والدك واإلنضاج-٦

للتحقق من احتوائها على كافـة      يقوم املهندس مبراجعة صيغة خلطة العمل التصميمية املقترحة         
أيام، ويعيدها للمقاول الستكمال املعلومات الناقصة، أو يدرسـها         ) ٧(املعلومات املطلوبة خالل سبعة     

ويتحقق من حتقيق اخللطة املقترحة لكافة املتطلبات املطلوبة، فإذا تبني عدم حتقيق املواصفات، يعيـدها               
ادة تقدمي صيغة عمل جديدة، أما إذا كانت صيغة خلطـة           للمقاول مع مالحظاته وجيب على املقاول إع      

  .موافقته اخلطية ويبلغها للمقاولالعمل التصميمية مقبولة فنياً، فيقوم املهندس بتحرير 
ندما يقوم املقاول بتغيري املواد، أو إذا بينت نتائج االختبارات والتنفيذ عدم حتقيق املواصفات              ع

فيجب على املقاول القيام بكافة التعديالت الالزمة للحصول على خلطة          أو أن اخللطة غري قابلة للتنفيذ،       
  .قابلة للتنفيذ وحتقق املواصفات

 للمقاول، بأي حال من األحوال، املباشرة باإلنتاج والتنفيذ قبل احلصول على موافقـة          قوال حي 
ني التحقق من إمكانية    املهندس اخلطية على صيغة خلطة العمل التصميمية، وتعترب املوافقة عليها أولية حل           

إنتاجها وتنفيذها يف املوقع، كما أن هذه املوافقة ال تعفي املقاول من مسئوليته عن إنتاج طبقة معاجلـة                  
  . طبقاً للمواصفات اخلاصة أو هذه املواصفاتاألمسنتب

  :حدود األحوال اجلوية  ٤-٤-٥-٥
 تكون درجة احلرارة أقل مـن        عندما األمسنت خبلط أو فرد طبقات القاعدة املعاجلة ب       ال يسمح 

درجات مئوية أو يتوقع هبوطها إليها يف اليوم التايل للفرد والدك، أو عندما تكون أعلـى                ) ْ م ٥(مخس  
ز هذا احلد عند اختاذ املقـاول       درجة مئوية، وميكن مبوافقة املهندس اخلطية جتاو      ) ٣٥(من مخس وثالثني    

مال املنفذة للتقليل من تبخر املياه، وتربيد اخللطـة أو          حتياطات الضرورية للحفاظ على اخللطة واألع     لإل
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 ١٥١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

املعاجلة أو كفاءهتا بعد التنفيذ، ويتحمل املقاول       القاعدة  املواد املكونة هلا، ومبا ال يؤثر على نوعية طبقة          
وحده أية نتائج قد تنجم عن ذلك، وجيب عليه القيام بكافة أعمال اإلصالح عند اللزوم، مبا يف ذلـك                   

فيذ األجزاء اليت يتضح عدم مطابقتها للمواصفات دون أن حيق له املطالبة بأية تعويضات إضافية               إعادة تن 
 أثناء هطـول األمطـار أو   األمسنت بتنفيذ أعمال طبقة القاعدة املعاجلة بال يسمح كما ،نامجة عن ذلك  

كيلومتر يف  ) ٢٥(هبوب العواصف الرملية أو الترابية أو عندما تزيد سرعة الرياح على مخسة وعشرين              
 عند اخللط على الطريق، وتقع علـى        األمسنتالساعة أو السرعة اليت يرى املهندس أهنا تؤدي إىل تطاير           

املقاول مسؤولية احملافظة على السطح الذي ستوضع عليه الطبقة املعاجلة حبالة فنيـة مقبولـة يف كافـة                  
ت أو األعمال اليت متت يف شروط جويـة         األحوال اجلوية، كما جيب عليه التخلص من املواد أو اخللطا         

  .غري مناسبة دون أن حيق له املطالبة بأية تعويضات نامجة عن ذلك

  :ضبط حركة املرور  ٥-٤-٥-٥
 التنفيذ وحتويل حركة    ءب على املقاول اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة لضبط حركة املرور أثنا          جي

ر الالزمة للمشاة، كما جيب عليه منع مـرور كافـة           املرور العامة عند اللزوم، وختصيص وإنشاء املعاب      
 عن سـبعة    لأال تق  طيلة فترة اإلنضاج اليت جيب       األمسنتاآلليات واملعدات على طبقة القاعدة املعاجلة ب      

أيام، ويستثىن من ذلك املعدات الالزمة لتنفيذ غشاء الترطيب اإلسفليت ورش املياه، على أن يـتم                ) ٧(
رورها إىل أية أضرار بطبقة القاعدة، ويف كل األحوال فإن املقاول يتحمـل              م يال يؤد اختيارها حبيث   
اص أو العـام أو ألي      عن أية أضرار تلحق بالطبقة من جراء استعماهلا من قبل املرور اخل            كامل املسئولية 

  .سبب من األسباب

  :املعدات  ٦-٤-٥-٥
دة أن يقدم للمهندس مع صيغة      ب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ أعمال معاجلة طبقة القاع         جي

خلطة العمل التصميمية وخطة العمل قائمة باآلليات واملعدات اليت يقترح استخدامها يف التنفيذ، وجيب              
أن تكون اآلليات واملعدات املقترحة بالعدد والطاقة اإلنتاجية الالزمة لتنفيذ األعمال حـسب اجلـدول             

ملتوافق مع مدة العقد، وجيب أن تشتمل املعدات        ال املهندس و  الزمين املعد من قبل املقاول واملعتمد من قب       
  :واآلليات على كافة املعدات واآلليات الالزمة لتنفيذ األعمال حسب خطة العمل املعتمدة مثل

   آليات ومعدات حرث وتفتيت قادرة على حرث وتفتيت التربة لألعمـاق وحـىت املقاسـات                  -١
  .املعتمدة

  . بالنسب احملددة وقابلة للمعايرة والتحكماألمسنتالقادرة على توزيع  األمسنت   معدات توزيع -٢
  . واملاء قادرة على خلط كافة املواد بشكل متجانس لكامل العمقاألمسنت   معدات خلط التربة و-٣
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 ١٥٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 . واملاء وإعادة فردهااألمسنت   خالطات متحركة قادرة على التقاط التربة وخلطها مع -٤
متقطعة أو مستمرة، قادرة على إنتاج اخللطة وقابلة للمعايرة والتحكم بكافـة               خالطات مركزية      -٥

 .مكونات اخللطة
   معدات وآليات فرد وتسوية قادرة على فرد املواد وتسويتها وفق امليول واملناسيب املعتمـدة يف                  -٦

 .املخططات واملواصفات اخلاصة
 الدك املطلوبة ومناسبة للموقع، مبـا يف           معدات وآليات دك قادرة على دك اخللطة حىت درجات           -٧

 .ذلك معدات الدك الصغرية اآللية أو اليدوية للدك يف املناطق اليت التصل إليها املداحل العادية
 .   معدات رش املياه قابلة للمعايرة-٨
 .   معدات رش غشاء اإلنضاج قابلة للمعايرة-٩

  .خطة العمل وطريقة التنفيذ املعتمدةتوافق مع  يجيب أن يتم اختيار املعدات واآلليات املناسبة مبا

  : القطاع التجرييب ٧-٤-٥-٥
عندما تنص املواصفات اخلاصة، أو يطلب املهندس ذلك، جيب على املقاول تنفيذ قطاع جترييب              

متر، ميكن أن يكون من أعمال املشروع، هبدف التحقق من إمكانيـة            ) ٢٠٠( على مائيت    لال يق بطول  
 وفق صيغة العمل وباستخدام املعدات واآلليات املقترحة، والتأكد         األمسنتاعدة املعاجلة ب  تنفيذ طبقة الق  

  .من أن الطبقة املنفذة حتقق متطلبات املواصفات اخلاصة ووثائق العقد
جيب على املقاول إجراء كافة القياسات واالختبارات لألعمال املنفذة يف القطـاع التجـرييب،              

يقوم املهندس بتقييم النتائج والتحقق من طريقة التنفيـذ، وُيبلّـغ املقـاول             ويقدم النتائج للمهندس، و   
مالحظاته واعتراضاته على النتائج والتنفيذ يف حال وجودها للمقاول خطياً، وجيب على املقاول القيـام               
بكافة التعديالت الالزمة، مبا يف ذلك تعديل اخللطة التصميمية أو التعديل يف أي مرحلة مـن مراحـل                  

لعمل أو استبدال بعض اآلليات واملعدات، من أجل حتقيق تنفيذ طبقة قاعدة تطابق املواصفات، كمـا                ا
جيب على املقاول إزالة األعمال املنفذة واستبداهلا بأخرى مقبولة دون أن حيق له املطالبة بأية تعويضات                

  .لقاء ذلك إذا كانت نتائج القطاع التجرييب غري مقبولة فنياً
ت نتائج القطاع التجرييب مقبولة فيقوم املهندس بإبالغ املقاول خطياً مبوافقته عليها،            أما إذا كان  

وجيب على املقاول االلتزام بصيغة وخطة ومراحل العمل واآلليات واملعدات املـستخدمة طيلـة مـدة                
 مـا مل  يل   للمقاول إجراء أي تعد    قوال حي التنفيذ، وتعترب هذه النتائج مرجعية لتقييم األعمال الالحقة،         

يب واعتماد  ي إن موافقة املهندس على نتائج القطاع التجر       ،حيصل على املوافقة اخلطية املسبقة من املهندس      
 مطابقة  األمسنت املقاول من مسئوليته عن إنتاج وتنفيذ طبقة قاعدة معاجلة ب          يال تعف صيغة وخطة العمل    
  .للمواصفات املعتمدة
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  : التنفيذ ٨-٤-٥-٥
 طبقاً للـسمك واألبعـاد واملناسـيب        األمسنتفيذ طبقة القاعدة املعاجلة ب    ب على املقاول تن   جي

وامليول املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة املعتمدة، باستخدام املواد وخلطة العمل وطرق التنفيذ             
  :جيب أن يتم التنفيذ وفق املراحل التالية ،املعتمدة من املهندس

  :احلرث والتفتيت -١
 إعداد السطح الذي    األمسنت ب ةول قبل املباشرة بأعمال تنفيذ معاجلة طبقة القاعد       جيب على املقا  

ستوضع عليه طبقة القاعدة املعاجلة بتنفيذ أعمال الدك الوقائي الستكشاف املناطق الضعيفة ومعاجلتها،             
  .تاألمسنوتأمني سطح متني ومستقر قادر على حتمل معدات التنفيذ وتلقي طبقة القاعدة املعاجلة ب

كما جيب حرث وتفتيت التربة املقرر معاجلتها سواء كانت تربة املوقع أو تربة جملوبـة مـن                 
خارجه لكامل عمق الطبقة املقرر معاجلتها، لتحقق متطلبات التربة املنصوص عليها يف فقرة املواد مـن                

  .هذا الفصل، أو حسبما تنص عليه املواصفات اخلاصة وصيغة العمل التصميمية املعتمدة
 سـنتيمترات، أو املقـاس    ) ٥(جيب استبعاد كافة القطع والكتل اليت يزيد مقاسها على مخسة           

األقصى احملدد يف املواصفات اخلاصة، سواء بااللتقاط أو التكسري إىل املقاس املطلوب أو بالتمـشيط أو                
  . املطلوبإىل إزالة القطع الصخرية ذات املقاس الزائد عن احلدي الغربلة أو بأي وسيلة أخرى تؤد

  :األمسنتإضافة  -٢
 إىل املواد املقرر معاجلتها من النوع وبالنسب املعتمدة يف صـيغة العمـل              األمسنتب إضافة   جي

 املضاف عـن    األمسنت نسبة   فأال ختتل التصميمية وطريقة التنفيذ املعتمدة من القطاع التجرييب، وجيب         
باملائـة  ) ٠,٥( نصف   أو ،ملائة من تلك النسبة   با) ١٠(النسبة املعتمدة يف خلطة العمل بأكثر من عشرة         

 كما جيب على املقاول عندما تنص وثائق العقد وصيغة العمل التصميمية على ذلك إضـافة                ،أيهما أقل 
  .املواد اإلضافية حسب الطريقة املوصى هبا من اجلهة املصنعة واملعتمدة يف خطة العمل

  : العمل بإحدى الطرق التالية إىل التربة حسب موقع وطريقةاألمسنتميكن إضافة 
  : اخللط يف املوقع-

 على سطح التربة املقرر معاجلتها بواسـطة        األمسنتعند اخللط على الطريق مباشرة، يتم توزيع        
 بالنسب املقررة بشكل متجانس علـى كامـل         األمسنتمعدات توزيع ميكانيكية خاصة تقوم بتوزيع       

لسطح املقرر معاجلته يف صفوف حمسوبة حبيث تكـون   على ا  األمسنتالسطح، كما ميكن توزيع أكياس      
 باالجتـاه   األمسنت بعد التوزيع مطابقة للنسبة املعتمدة، ومن مث يتم فتح األكياس وإفراغ             األمسنتنسبة  

  .العرضي، وتوزيعه على السطح بواسطة معدات توفر إمكانية التوزيع املتجانس



  عمال الترابية األ-         القسم اخلامس           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٥٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ر معاجلتها استخدام آليات تقوم بالتقاط التربة       ميكن عندما تسمح حالة التربة وعمق الطبقة املقر       
 وإعادة توزيعها على السطح باحلالة اجلافـة أو علـى           األمسنتمن السطح بالسمك املقرر وخلطها مع       

  .شكل خلطة جاهزة بعد إضافة املاء
جيب يف كل حاالت التوزيع اجلاف مراعاة األحوال اجلوية من حيث سرعة الرياح ورطوبـة               

يـة نتيجـة    األمسنت بسبب الرياح أو تشكل الكرات والكتل        األمسنت فقد نسبة من     م يت الالسطح حبيث   
 على السطح وإهناء أعمال خلطـه  األمسنت كما جيب أن تكون املدة الفاصلة بني توزيع        ،رطوبة السطح 

  .مع التربة أقل ما ميكن

ودكها مع هناية    على السطوح اليت ميكن إهناء خلطها وترطيبها وتسويتها          األمسنتجيب توزيع   
 ،كل يوم عمل مع مراعاة املدد الزمنية الفاصلة بني إضافة املاء والفرد والتسوية والدك وإهناء الـسطوح                

  .ويتحمل املقاول وحده النتائج املترتبة على اإلخالل بأي من هذه الشروط

  : اخللط يف خالطة مركزية-
ف يف حجرة اخللـط، وجيـب أن         على اجلا  األمسنتعند اخللط يف خالطة مركزية تتم إضافة        

 عرب خطوط خاصة مزودة     األمسنتلألمسنت وتتم التغذية ب   ) Silo(تكون هذه اخلالطات مزودة بصومعة      
  .اآليل عند إضافة الكمية املقررة املضافة والتوقف األمسنتلتحكم بكمية الالزمة لجهزة األب

  :اخللط -٣
إلضافية خلطاً متجانساً، على كامل مساحة       واملواد ا  األمسنتجيب على املقاول خلط التربة مع       

 األمسنـت وعمق الطبقة املقرر معاجلتها، ويتم اعتماد طريقة اخللط املناسبة لطريقة التنفيذ وطريقة إضافة              
  .من نتائج تنفيذ القطاع التجرييب وحسب املوقع واملواد املعاجلة والكميات املقرر تنفيذها

ستعمال خالطات مركزية من النوع املـستمر ثنائيـة         كن ا ميعند اخللط يف خالطات مركزية،      
 حيث يتم خلط التربـة مـع   ،)Batch Mixing Plant(أو النوع املتقطع  )Twin Shaft(ذراع اخللط 

 حبيـث يـتم     األمسنـت   جيب أن يتم التحكم بزمن خلط التربة مع           ، يف حجرة خاصة للخلط    األمسنت
يضاف املاء ويستمر اخللط حىت احلصول على خلـيط         احلصول على خليط متجانس قبل إضافة املاء، مث         

  . والرطوبةاألمسنتمتجانس من حيث نسبة 

متتـد  ركزية املستمرة أو املستمرة ثنائية أذرع اخللط أن         كما جيب عند استخدام اخلالطات امل     
 ،متر، من أجل استكمال اخللـط     ) ١,٢٥( عن واحد وربع     لال تق حجرة اخللط بعد إضافة املاء ملسافة       

 سعته عـن    لوال تق ا جيب أن حتتوي هذه اخلالطات على خزان مزود ببوابة تفريغ تفتح وتغلق آلياً               كم
  .طناً لتخزين املواد بعد خلطها) ٢٠(عشرين 
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 األمسنتة قادر على إدخال التربة و     رجيب أن تكون اخلالطات أياً كان نوعها جمهزة بنظام معاي         
 وجيب عند استخدام اخلالطات املتقطعة، إجراء االختبـارات         ،واملاء باملعدالت املطلوبة حجماً أو وزناً     

  .الالزمة لتحديد زمن اخللط قبل املباشرة بإنتاج اخللطة
 األمسنـت يتم اخللط على الطريق بواسطة خالطات تقوم بالتقاط التربة من السطح وإضـافة              

ى الطريق، عندما تـسمح     وخلطه مع التربة ومن مث إضافة املاء واستكمال اخللط وفرد اخللطة جاهزة عل            
 األمسنـت  أو بواسطة آليات تقوم حبرث التربة وخلطهـا مـع            ،التربة املعاجلة واملعدات املتوفرة بذلك    

بالطريقة اجلافة بالتقليب والتدوير عرب ذراع مزود مبحراث حلزوين مث إضافة املاء واخللط حىت احلصول               
  .األمسنتعلى خليط متجانس من حيث نسبة الرطوبة ونسبة 

جيب أن تتحرك اخلالطات املتنقلة بسرعة تتوافق مع السرعة املوصى هبا من قبل املصنع حسب               و
احلصول على خليط   يتم  عمق املعاجلة وكمية املادة املطلوب خلطها ويف كل األحوال جيب اخللط حىت             

  .متجانس لكامل العمق

 املثالية احملددة وفقاً لطريقة     ما جيب أن تكون نسبة الرطوبة يف اخلليط املنجز أعلى من الرطوبة           ك
ـ  عن الفأال ختتل فيجب األمسنتباملائة، أما نسبة ) ٢(باثنني  )AASHTO T-134(االختبار رقم  سبة ن

 أال يزيد باملائة من تلك النسبة، على      ) ١٠( بأكثر من عشرة      التصميمية املعتمدة  املعتمدة يف خلطة العمل   
  . باملائة)٠,٥(حال من األحوال على نصف أي الفرق ب

  : الفرد والدك واإلهناء-٤
ب فور االنتهاء من اخللط أن تكون املواد سائبة لدرجة تسمح بالفرد والتسوية حبيث يـتم                جي
  . املخططات أو املواصفات اخلاصة على سطح مطابق متاماً للميول واملناسيب املبينة علىلاحلصو

 املدة بني إضافة    أال تزيد التسوية، وجيب   ما جيب املباشرة بدك اخلليط فور االنتهاء من الفرد و         ك
 تـسمح املواصـفات     ما مل ،  )٢-٤-٥-٥(املاء ومراحل العمل التالية عن القيم املبينة يف اجلدول رقم           

  .األخرى بقيم أخرى على أساس زمن الشك األويل

  املدد الزمنية القصوى بني مراحل العمل): ٢- ٤-٥-٥(اجلدول 

 صوى بني املراحل، ساعةاملدة الزمنية الق مراحل العمل
 ١ بني إضافة املاء للخلطة وبداية الدك
 ٢ بني إضافة املاء وهناية الدك األويل
 ٢,٥ بني إضافة املاء وهناية الدك واإلهناء
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، أو عند الوصـل مـع       )٢( املتجاورة على ساعتني     ءعندما تزيد املدة الفاصلة بني دك األجزا      
  .فواصل بالطريقة احملددة يف فقرة فواصل اإلنشاء أدناهأعمال منجزة سابقاً، جيب تنفيذ ال

سنتيمتراً، وجيب التنفيـذ علـى طبقـات        ) ٢٠( مسك الطبقة املدكوكة على عشرين       ال يزيد ب أن   جي
  .متساوية السمك تقريباً عندما يزيد السمك املطلوب على ذلك

املعـدات   تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك دك كل طبقـة باسـتخدام              ما مل جيب  
 ذات العجـالت    لآلليات املناسبة، وجيب تنفيذ الدك األويل باستخدام مداحل حوافر الغنم أو املداح           او

الشبكية، أما الدك النهائي فيتم باستخدام املداحل ذات اإلطارات املطاطيـة أو العجـالت احلديديـة                
باملائة من الكثافـة    ) ١٠٠( عن مائة    لال تق  وجيب أن يستمر الدك حىت الوصول إىل درجة دك           ،امللساء

 عن الرطوبة املثالية بـأكثر  فال ختتل وعند نسبة رطوبة AASHTO T-134القصوى احملددة من اختبار 
  .باملائة) ٢(من اثنني 
جيب دك املساحات اليت يتعذر وصول املداحل إليها حىت الكثافة املطلوبـة لكامـل العمـق                و

  .دسبالطريقة واملعدات اليت يوافق عليها املهن
ة االحتياطات، الالزمة للحد من تشكل الشقوق العشوائية، مـن          فجيب على املقاول اختاذ كا    

 احلد األدىن املعتمد يف صيغة خلطة العمـل         عن املستخدمة، حبيث ال تزيد      األمسنتخالل التحكم بنسبة    
ا تكـون درجـات     التصميمية والتحكم بنسبة املياه، وتنفيذ األعمال يف األحوال اجلوية املناسبة وعندم          

احلرارة باجتاه الرتول، ما أمكن ذلك، واختاذ االحتياطات الالزمة للتنفيذ يف األجواء احلـارة والعنايـة                
بالترطيب طوال فترة اإلنضاج، وجيب عليه عندما تظهر بعض التشققات العـشوائية القيـام بأعمـال                

 املناسبة، وما مل تـنص املواصـفات        اإلصالح الالزمة حسب ما يأمر به املهندس وتعبئة الشقوق باملواد         
وال ،  ASTM D (3405, 3406)اخلاصة على نوع حمدد جيب أن تكون مواد التعبئة مطابقة ملواصـفات 

  . للمقاول أية مبالغ إضافية نتيجة ذلكعيدف

جيب حتديد درجة الدك لكل طبقة منفذة باتباع طريقة املخروط الرملـي حـسب اختبـار                
)AASHTO T-191(النووي حسب املقياس ة، أو طريق )AASHTO T- 310-01(  أو أي طريقـة ال ،

 ويتم حساب درجة الدك بأخذ نسبة الكثافة احلقلية من الكثافة اجلافة القصوى احملـددة    ،إتالفية معتمدة 
عند استخدام طريقة املقياس النووي أو أي طريقة ال اتالفية جيـب  ، )AASHTO T-134(من اختبار 

  . القراءات كثافة املوقعمعدلاهات خمتلفة يف كل موقع، ويعترب أخذ ثالث قراءات باجت

يعترب احلد األدىن املقبول لدرجة الدك لتحديد معامل الدفع بالطريقة اإلحصائية، درجة الـدك              
  .باملائة) ٢( مطروحاً منها اثنني  أعالهاملبينة
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ية من األعمال املنفذة،    جيب حتديد مقاومة الضغط غري احملصور لألعمال املنفذة بأخذ عينات لب          
باملائة مـن   ) ٩٠( هو تسعون    الطريقة االحصائية، ب عامل الدفع مويكون احلد األدىن املسموح حلساب      

ا يف اخللطة التصميمية، أو احلد األدىن من املقاومة احملـددة يف املواصـفات              هالقيمة اليت مت احلصول علي    
  .)ASTM D 1633( اخلاصة أيهما أكرب، ويتم االختبار باستخدام طريقة

 أن تكون نـسبة  ب، وجي)AASHTO T-144(باالختبار  األمسنتكما جيب التحقق من نسبة 
 املستخدمة للمعاجلة مطابقة للنسبة احملددة يف تصميم اخللطة أو املواصفات اخلاصة، وأال ختتلف              األمسنت

بـأي   الفـرق  أال يزيدة، على  باملائة من النسبة املقررة يف اخللطة التصميمي      ) ١٠(عنها بأكثر من عشرة     
  .باملائة) ٠,٥( حال من األحوال على نصف

  :فواصل اإلنشاء -٥
متابعة األعمال أكثر    و ند هناية كل يوم عمل وعندما تكون الفترة الفاصلة بني مراحل التنفيذ           ع

 عن  لال تق طع جزء من الطبقة املعاجلة ملسافة       قمن ساعتني، جيب إنشاء فاصل عرضي أو طويل مستقيم ب         
سنتيمترات على كامل العمق، حبيث يتم احلصول على وجه رأسي وإزالة املـواد املقطوعـة               ) ٨(مثانية  

وتنظيف ووقاية الفاصل حلني وضع املواد اجلديدة، وجيب مراعاة ترطيب هذا الوجه بعناية قبل وضـع                
  .املواد اجلديدة مباشرة

  :ضاجناإل -٦
 مـن    ترطيـب  بتنفيذ غـشاء  ،   رطباً األمسنتة ب ب احلفاظ على سطح طبقة القاعدة املعاجل      جي

كية، ورش أكياس   ي بتغطيته بأكياس من اخليش وترطيبها وتغطيتها بأغطية بالست        اإلسفلت املستحلب، أو  
 ، أو غمره باملاء بعد إنشاء السدود احلاجزة الالزمة        اخليش باملياه مرتني يومياً على األقل وإعادة تغطيتها،       

 تسمح املواصفات اخلاصة خبـالف      ما مل  أيام   )٧ ( عن سبعة  لال تق ج ملدة   جيب أن تستمر فترة اإلنضا    
  .ذلك

جيب عدم املباشرة بتنفيذ غشاء الترطيب قبل مضي مدة تسمح للخلطة بالتصلب لدرجة كافية              
 عن أربع   لال تق   غمر الطبقة املنفذة باملياه قبل تنفيذ الغشاء ملدة        ملرور آليات رش غشاء اإلنضاج، وجيب     

 كما جيب تنفيذ غشاء الترطيب اإلسفليت من اإلسـفلت املـستحلب          ،ساعة من اإلهناء  ) ٢٤(وعشرين  
تر املربع، وجيـب حتديـد      مليتر لل ) ١,١٣-٠,٩(املكون من نسب متساوية من املاء واإلسفلت مبعدل         

  .النسبة الفعلية على أساس نتائج القطاع التجرييب
يف إنضاج الطبقة املنفذة، وجيب عليه القيـام        يتحمل املقاول وحده أية أضرار تنتج عن إخفاقه         

  .بكافة أعمال اإلصالح الالزمة، دون احلق باملطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك
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  : متطلبات اإلهناء ٩ -٤-٥-٥
 طبقاً لألبعاد وامليول والسمك املبني يف املخططـات         األمسنتجيب إجناز طبقة القاعدة املعاجلة ب     

) ٢( اثـنني    عن الفرق بني مسك الطبقة املنفذة والسمك املطلوب         أال يزيد جيب  واملواصفات اخلاصة، و  
 وجيب قياس مسك كل طبقة منفذة بعد        ،باملائة من السمك املعتمد أيهما أقل     ) ١٠(سنتيمتراً، أو عشرة    

التحقق من درجات الدك بأخذ عينات لبية من كل طبقة، وميكن استخدام عينات الكثافة احلقلية هلـذا                 
  .ضالغر

 مناسيب السطح النهائي للطبقة املنفذة عن املناسيب املقررة بأكثر من عـشرة             فأال ختتل جيب  
 إذا كانت الطبقـات     ليمتراًيم) ٢٠(ميليمترات إذا كانت الطبقة التالية طبقة إسفلتية، أو عشرين          ) ١٠(

لنهائي للمقـاطع   التالية ركامية، وجيب أن يتم التحقق من املناسيب على أساس قياس مناسيب السطح ا             
كل ألفي  ) ٥( عدد املقاطع عن مخسة      لأال يق متراً، على   ) ٢٥(العرضية، املأخوذة كل مخسة وعشرين      

نقاط مميزة على األقل من كل ) ٥(متر مربع من الطبقة املنفذة، وجيب أن يتم القياس يف مخس          ) ٢٠٠٠(
  .مقطع عرضي

 بواسطة قدة مستقيمة معدنية طوهلـا       بالقياس و جيب أن يتم التحقق من استواء السطح بالنظر       
 والسطح املنجز   قدة الفراغ بني أسفل ال    أال يزيد ثالثة أمتار، يف مخسة مواقع بني املقاطع العرضية، وجيب          

  .ليمتراًيم) ٢٠(بني أي نقطيت استناد متجاورتني على عشرين 

  :قبول األعمال  ١٠-٤-٥-٥
 بالقيـام   األمسنتطبقة القاعدة املعاجلة ب   لقبول األعمال جيب على املقاول ضبط جودة أعمال         

بكافة اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمـال املنفـذة              
  .ملتطلبات اجلودة املنصوص عليها يف هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

ن قيام املقاول بتنفيذ إجراءات ضـبط       وجيب على الوزارة التأكد من جودة اإلنتاج بالتحقق م        
اجلودة بالطريقة الصحيحة، إما باإلشراف املباشر على تنفيذ إجراءات ضبط اجلودة، أو بتنفيذ إجراءات              
تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيـذ                

من ) ١٧(ذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر          من عدمه، و   ةوالبت يف قبول األعمال املنفذ    
  . حتدد املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى خالف ذلكما ملهذه املواصفات العامة، 

   ضبط اجلودة-١
جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               

 والقياسات املبينة يف اجلدول رقم      ب عليه القيام جبميع االختبارات    رجة، وجي بيانات اجلودة للخواص احل   
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جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االختبارات أوالً بـأول، كمـا               كما   ،)٣-٤-٥-٥(
  .من هذه املواصفات العامة) ١-١-١٧(جيب على املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند 

  : التأكد من اجلودة-٢
ق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                حي

، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنـود         األمسنتإشرافها املباشر باختبار مواد طبقة القاعدة املعاجلة ب       
  .من هذه الفقرة) ٣-٤-٥-٥(ضبط اجلودة احملددة يف اجلدول 

اجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك الـسجالت إحـصائياً           كما حيق للوزارة مر   
بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حمدد يف القسم السابع عـشر                 

 وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفـين            ،من هذه املواصفات العامة   ) ١٧(
االختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهاز الفين للمقاول ومعداته ومطابقـة             وطرق الفحص و  

  .طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :القياس  ١١-٤-٥-٥
 باألمتار املكعبة أو حسب ما تـنص عليـه املواصـفات           األمسنت ب ةقاس طبقة القاعدة املعاجل   ت

مك احملدد وضمن األبعاد واملناسيب املبينة على املخططات أو حسب          اخلاصة، بعد وضعها ودكها بالس    
  .تعليمات املهندس

 املـستخدمة يف    األمسنت، فإن كمية    األمسنتعندما تنص املواصفات اخلاصة على بند خاص ب       
وجيب عدم إجراء أي قياس ألغراض الدفع للمواد         ، جيب أن تقاس بالطن    األمسنتطبقة القاعدة املعاجلة ب   

  .وضع خارج احلدود املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة أو احملددة من قبل املهندساليت ت

  :الدفع  ١٢-٤-٥-٥
جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـمن احلـدود واألبعـاد                 

ما تنص وثائق العقـد     املعتمدة مبوجب أسعار العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عند           
 وتعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن استخراج وتوريد وخلط ونقل وفرد وترطيـب ودك               ،على ذلك 

املواد وإهناء األعمال، بغض النظر عن مصدر املواد، طبقاً هلذه املواصفات العامة واملواصفات اخلاصـة               
العمالة وإجراء االختبارات والقياسات وكل     ووثائق العقد األخرى، وتوفري وتشغيل اآلليات واملعدات و       

ويكون  والعامة والرسوم والدفعات للغري،       لتنفيذ األعمال طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة      مما يلز 
 ر، على سبيل املثال ال احلـص      )٤-٤-٥-٥(الدفع مبوجب بند أو أكثر من البنود املبينة يف اجلدول رقم            

  . مع وثائق العقدضومبا ال يتعار
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 ١٦٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  األمسنتإجراءات ضبط جودة أعمال طبقة القاعدة املعاجلة ب): ٣-٤-٥-٥(اجلدول رقم 
 طريقة االختبار اخلصائص العمل

موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

 AASHTO M-145 تصنيف التربة

ثالثة اختبارات على عينات خمتلفة من كل 
د املصدر وصيغة خلطة العمل عند اعتما مصدر،

التصميمية، أو تغري املصدر، أو مالحظة تغري يف 
خواص اخللطة املنتجة أو األعمال املنفذة، ومخسة 
اختبارات على عينات خمتلفة ومتباعدة زمنياً لكل 
مخسة آالف متر مكعب من كل مصدر، أثناء 

 .التنفيذ

  الفقرة
املواد  ٢-٤-٥-٥

 األولية

 األمسنت
هة شهادة ضمان مصدر من اجل

 املصنعة

 يف املصدر

 عند بداية التوريد وكلما تغري املصدر
  الفقرة

٢-٤-٥-٥ 
 AASHTO T-144 األمسنتنسبة 

 AASHTO T-134 كثافة اخللطة
مقاومة الضغط 
 ASTM D 5102 غري احملصور

واختبار كل  وثالثة اختبارات عند بداية اإلنتاج،
متر مكعب يتم ) ٥٠٠٠(إنتاج مخسة آالف 

إنتاجها، أو مالحظة تغري يف خواص األعمال 
 .املنفذة

  الفقرة
٣-٤-٥-٥ 

املواد أثناء 
النقص  االستعمال

بالوزن، بعد 
الترطيب 
 والتجفيف

ASTM D 559 

يف موقع 
 اخللط

العدد املبني ملقاومة الضغط غري احملصور، ولكن 
يتم إجراء االختبار عندما تنص املواصفات اخلاصة 

 عليه

  الفقرة
٣-٤-٥-٥ 

 درجة الدك
AASHTO T-191, 

AASHTO T-310-01 
 أو أي طريقة ال اتالفية معتمدة

اختبار عند بداية التوريد مث اختبار كل ألفي 
 .متر مربع أو عمل يوم أيهما أكثر) ٢٠٠٠(

  الفقرة
٨-٤-٥-٥ 

مقاومة الضغط 
 ASTM D 5102 غري احملصور

متر مربع من كل ) ١٠٠٠٠ (كل عشرة آالف
 طبقة منفذة

  الفقرة
٨-٤-٥-٥ 

 .متر مربع ) ٢٠٠٠(قياس كل ألفي  عينات لبية السمك

األبعاد 
  قياسات مساحية  واملناسيب

قياس مناسيب وأبعاد مقاطع عرضية كل مخسة 
متراً أو مخسة مقاطع كل ألفي ) ٢٥(وعشرين 
  متر مربع أيهما أكثر) ٢٠٠٠(

 الاألعم

استواء 
  قياس بالقدة  السطوح

  يف موقع
العمل، من 
األعمال 
 املنفذة

متر مربع أو ) ٢٠٠٠(مخسة قياسات كل ألفي 
  بني املقاطع العرضية أيهما أكثر

  الفقرة
٩-٤-٥-٥ 

  
  األمسنتبنود أعمال طبقة القاعدة املعاجلة ب): ٤-٤-٥-٥(اجلدول رقم 

  لوحدةا  وع العملن  قم البندر
  تر مربعم  إعداد السطوح  ١- ٤-٥- ٥
  نط )واصفات اخلاصة على الدفع عنه بشكل مستقلعندما تنص امل (األمسنت  ٢- ٤-٥- ٥
  متر مكعب  األمسنتبقة القاعدة املعاجلة بط  ٣- ٤-٥- ٥



  عمال الترابية األ-         القسم اخلامس           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٦١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : األعمال املدنية يف مشاريع املرافق العامة ٦-٥
  : الوصف ١-٦-٥

يشتمل هذا القسم على أعمال احلفر وإعادة الردم ملشاريع املرافق العامة أثناء تنفيذ الطريـق أو                
  .نفذةيف الطرق امل

جيب أن تتم أعمال حتويل أو إزالة أو متديد املرافق العامة مبختلف أنواعها مثل خطوط امليـاه                 
والصرف الصحي والكهرباء واهلاتف وعناصرها وملحقاهتا وتنفيذ أساس اخلطوط وردم طبقة احلمايـة             

ات صاحبة العالقة   حول األنابيب والعناصر واستالم هذه األعمال طبقاً للمواصفات املعتمدة لدى اجله          
  .وبإشراف مباشر من قبل ممثلها، كما جيب أن يكون املقاول مؤهالً لتنفيذ مثل هذه األعمال

أما األعمال املدنية واليت تتضمن احلفر وإعادة الردم وتنفيذ طبقات رصف الطريق فيجـب أن               
درة عن وزارة الشئون البلدية      للمواصفات العامة لألعمال املدنية يف مشاريع املرافق العامة الصا         تتم طبقاً 

  .والقروية واملواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة

  : األعمال التمهيدية ٢-٦-٥
جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ أعمال املرافق العامة استكشاف املوقع وتنفيـذ أعمـال               

فيذها، كما جيب عليه حتديـد      املسح الالزمة لتحديد مسارات ومناسيب خطوط املرافق العامة املقرر تن         
) ١-٥(كافة املنشآت والعوائق واملرافق القائمة املوجودة ضمن حدود أعماله طبقاً ملتطلبات الفـصل              

  .إعداد املوقع، من هذه املواصفات العامة أو املواصفات اخلاصة

  : أعمال احلفر للمرافق العامة ٣-٦-٥
ب األبعاد واملناسيب املبينة يف املخططـات       تشتمل أعمال احلفر للمرافق العامة على احلفر حس       

ووثائق العقد، وتدعيم جوانب احلفريات ونقل املواد احملفورة لتخزينها هبدف استخدامها عندما تكـون          
مطابقة ملواصفات مواد األعمال املقرر استخدامها فيها بناًء على نتائج اختبارات عينات ممثلة، أو نقلها               

  .عتمدةوالتخلص منها يف املواقع امل
جيب على املقاول، قبل املباشرة بتنفيذ أعمال احلفر، حتديد مواقع العمل ومسار احلفر بواسطة              
عالمات الدهان أو األوتاد أو أية طريقة أخرى يوافق عليها املهندس، وجيب أن تكون هذه العالمـات                 

  .ملباشرة باحلفرواضحة ومميزة، وجيب أن يتحقق املهندس من صحة املسار قبل السماح للمقاول با

كما جيب أن يكون املقاول قد استكمل أعمال التحكم باملرور ووضع احلواجز واإلشـارات              
واإلضاءة الليلية مع كافة احلواجز ومعابر املشاة واملركبات، وجيب على املقـاول اسـتناداً إىل نتـائج                 
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 ١٦٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

م جوانـب احلفـر     االستكشاف واملسح وضع خطة العمل والربنامج الزمين وطريقة وتفصيالت تدعي         
أو تدعيم املباين واملنشآت ومحاية أو حتويل خطوط املرافق العامة اجملاورة، وحتديد املواقع اليت              /ومحاية و 

سيتم التخلص من نواتج احلفر غري املناسبة فيها، وإرفاق املوافقات اخلطية على استخدام هذه املواقـع،                
  .بر السيارات واملشاة املؤقتة وتفصيالهتاكما جيب عليه وضع خطة التحكم باملرور ومواقع معا

كما جيب عليه احلصول على رخصة احلفر من اجلهات املعنية مثل األمانة أو البلدية أو اجملمـع                 
القروي، حسب الصالحيات املمنوحة، وتقدمي خطة العمل والربنامج الزمين والتفصيالت واملوافقـات            

صوله على موافقة  للمقاول باملباشرة باحلفر قبل ح  سمحال ي املذكورة للمهندس للحصول على موافقته، و     
  .املهندس اخلطية

عندما تتزامن عمليات تنفيذ حفريات املرافق العامة مع أو تسبق عملية تنفيذ ردميات الطريـق               
 باملباشرة بأعمال الردم جلسر     ال يسمح اجلاري تنفيذه، فإن أعمال احلفر جيب أن تسبق أعمال الردم، و          

ستكمال أعمال احلفر للمرافق العامة ومتديد اخلطوط وملحقاهتا وعناصرها واستالمها مـن            الطريق قبل ا  
  تـنص مـا مل  قبل ممثل اجلهة صاحبة املرافق، وتنفيذ أعمال إعادة الردم طبقاً هلذه املواصفات العامـة،               

  .املواصفات اخلاصة على خالف ذلك

 ما مل تسبق تنفيذ حفريات الطريق، جيب      عندما تتزامن عمليات تنفيذ حفريات املرافق العامة أو         
تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك،  تنفيذ أعمال احلفر للمرافق العامة بعد استكمال أعمـال                

  .حفرية الطريققاع احلفر للطريق وعناصره، وحتتسب كميات احلفر للمرافق العامة بدءاً من منسوب 

ائمة جيب املباشرة بعمليـة قـص اإلسـفلت         تنفيذ حفريات املرافق العامة يف الطرق الق       عند
 العتلة اهلوائية واملعدات اليدوية اليت تسبب اهتـزاز وخلخلـة           مباستخدام املنشار اآليل، ومينع استخدا    

  :طبقات الرصف، وجيب تنفيذ قص اإلسفلت على مرحلتني

 :  املرحلة األوىل-١

قد أو حسب تعليمات املهندس،     يتم القص طبقاً لعرض احلفرية احملدد باملخططات أو وثائق الع         
وجيب أن يكون القص مستقيماً ورأسياً على سطح الطريق ويستمر حىت الوصول للطبقة الترابية بعدها               

  .أو إزالة طبقات الرصف/يتم كشط و

 :  املرحلة الثانية-٢

الية يتم القص بعد تنفيذ طبقات إعادة الردم ودكها واستالمها، وقبل املباشرة بتنفيذ الطبقات الت             
، وجيب حتديد عرض القص هلذه املرحلـة خـارج          )أو األساس /أو ما حتت األساس و    /طبقة القاعدة و  (
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 ١٦٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

سـنتيمتراً  ) ١٥( عن مخسة عشر     لال يق حدود القص السابق من كل جانب من جوانب احلفرية حبيث           
  .أو مسك طبقات الرصف القائمة الكلي أيهما أكرب

ث فيها تشوهات أو شقوق أو اهنيارات موضعية،        عند القص يف أجزاء طبقات الرصف اليت حد       
ب زيادة عرض القص يف هذه األجزاء حىت احلدود اخلارجية لألجزاء اليت حدثت فيها تـشوهات أو                 جي

ـ سنتيمتراً من كل جانب،  وجيـب  ) ١٥(شقوق أو اهنيارات مضافاً إليها مخسة عشر    طـول  لأال يق
أكرب من نـصف    عندما يكون عرض احلفر      ،أمتار) ٥(مسافة القص اإلضايف يف هذه املناطق عن مخسة         

ب يف املرحلة الثانية إزالة طبقات اإلسفلت لكامل عرض         جيعرض املسار وأقل من عرض املسار الكامل        
  .املسار وإعادة تنفيذها

جيب أن يتم احلفر باستخدام اآلليات املناسبة مثل حفارات اخلنادق اخلاصة أو أية آلية أخـرى                
ل وتتناسب مع شروط التربة واملوقع وأبعاد وأعماق احلفر ويوافق عليها املهندس، وجيب             يقترحها املقاو 

محاية الطبقة اإلسفلتية من تأثري جنازير معدات احلفر بتلبيسها بقطع مطاطية أو وضع إطارات مطاطيـة                
ة اجملـاورة   ، وجيب على املقاول عندما تظهر أية آثار حلركة آلياته ومعداته على الطبقات السطحي             حتتها

للخدمات صيانة تلك الطبقات بالكشط وإعادة التنفيذ أو حسب تعليمات املهندس وال حيق له املطالبة               
  .بأية دفعات نتيجة ذلك

كما جيب أن يتم احلفر من اجلوانب عندما تسمح شروط املوقع وأعماق احلفر بذلك أو احلفر                
جيـب أال   ورات القالبة ذات الصناديق املعدنية،      من الداخل، وجيب نقل املواد احملفورة باستخدام السيا       

تقترب املعدات والشاحنات من جوانب احلفريات، وجيب أن تبعد إطارات أو جنازير املعدات واآلليات              
كما جيـب أاليـؤدي عمـل اآلليـات      ، طرف احلفر العلوين، ع)م١( عن متر واحد     لال تق مسافة  

بتوازن واستقرار جوانب احلفر واملنشآت واألبنية واملرافق       وحركتها أو حركة املرور العامة إىل اإلخالل        
  .اجملاورة، ويتحمل املقاول وحده النتائج املترتبة على أية أضرار تلحق هبا نتيجة أعماله

جيب تدعيم جوانب احلفرية يف التربة الطينية والرملية أو املفككة أو يف التربة املـشبعة باملـاء                 
      باجلـدول رقـم     االسترشـاد  وميكن ،اليت يوافق عليها املهندس املشرف    باستخدام الوسائل املناسبة و   

 احلفر الرأسي القصوى دون تدعيم يف غياب املياه حتت الـسطحية، حـسب             أعماق ملعرفة) ١-٦-٥(
  .التربةأنواع 

يتم حتديد عرض قاع احلفرية استناداً إىل متطلبات املواصفات املعتمدة لدى اجلهـات املالكـة               
العامة، وجيب أال تقل عن املسافة الالزمة لتمديد األنابيب وتنفيذ كافـة األعمـال الالزمـة                للمرافق  

 إليه سـتني    باستخدام اآلليات واملعدات املعتمدة،  وجيب أال تزيد على القطر اخلارجي لألنابيب مضافاً            
طق غـرف    أما يف منا   ، تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك      ما مل سنتيمتراً من كل جهة،     ) ٦٠(
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التفتيش، فيجب حتديد أبعاد احلفر حبيث ميكن تركيب عناصر غرف التفتيش مسبقة الصنع أو القالـب                
  .ية يف املوقعاألمسنتالالزم لصب اخلرسانة 

  
   احلفر الرأسي األقصى بدون تدعيمعمق ):١-٦-٥( رقم اجلدول

  متراألقصى، احلفر عمق  التربةنوع
 ٠,٣  جافةركامية أو رملية

 ١ - ٠,٦  رطبةةرملي
 ٣ – ١ مصرفة طينية رملية

 ٣,٧٥ – ٢  مصرفةطينية
 ٤ - ٣ )تكونغلومريا(  متماسكة ركامية

  
عند تنفيذ أعمال احلفر يف التربة الصخرية فإن احلفر جيب أن يتم حسب طريقة حفر مناسبة تتم       

جري احلصول علـى كافـة       ويتطلب اللجوء إىل التف    ،املوافقة عليها من قبل املهندس باستخدام التفتيت      
) ٢-٥(املوافقات الضرورية واختاذ كافة تدابري األمن والسالمة الواردة يف احلفر الصخري من الفـصل               

ـ   جيب أن يستمر احلفر حىت عمق        امن هذه املواصفات العامة أو املواصفات اخلاصة، كم         عـن   لال يق
نيب طرف األنبوب اخلـارجي     سنتيمتراً أخفض من منسوب أسفل األنبوب وعلى جا       ) ١٥(مخسة عشر   

  .من أجل تنفيذ طبقة األساس الالزمة لألنبوب

أال عند تنفيذ املرافق العامة يف الطرق القائمة فإن طول األجزاء اليت يتم فيها احلفر يومياً، جيب                 
 متراً) ١٥٠( على املسافة اليت ميكن تنفيذ املرافق العامة فيها خالل يوم عمل واحد أو مائة ومخسني                 يزيد

 من التمديد وإعادة الردم     يف احلفر يف اجلزء التايل قبل االنتهاء       للمقاول باملباشرة    ال يسمح أيهما أكرب، و  
 تنص املواصفات اخلاصة وتعليمات املهندس على خالف ذلك استناداً إىل خطـة             ما مل يف اجلزء احلايل،    

  .التحكم باملرور أثناء التنفيذ

 واحلفر العرضي يف الطرق، فيجب على املقاول اختاذ كافة          أما عند احلفر يف أماكن التقاطعات     
 املؤقتة اليت تسمح باستمرار     املعابراإلجراءات لتنفيذ األعمال يف أقصر وقت ممكن، كما جيب عليه تنفيذ            

أو املـشاة   / شروط املوقع بتنظيم حركة مرور السيارات و       حال تسم  عندما   كحركة املرور واملشاة، وذل   
  .لطريقاعلى جزء من عرض 
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جيب على املقاول اختاذ كافة التدابري الالزمة للتخلص من املياه يف احلفريات وفق خطة يضعها               
ويتم التحقق من فاعليتها ويوافق عليها املهندس مثل دق اخلوازيق الصفيحية اخلاصة أو الضخ أو اآلبار                

لالزمة ملنع وصول مياه الـصرف      النقطية اململوءة باملواد حرة التصريف، كما جيب عليه اختاذ التدابري ا          
 وجيب على املقاول عندما تنص املواصفات اخلاصة أو تطلب اجلهـات صـاحبة              ،السطحي إىل احلفرية  

تقدمي دراسة فنية معدة من قبل      وأو التشغيل   /العالقة ختفيض منسوب املياه حتت السطحية أثناء التنفيذ و        
 ومواصفات املواد وطريقة ومواصفات التنفيـذ       جهة اختصاصية معتمدة تبني طريقة التخفيض املعتمدة      

  .والتخلص من املياه، وجيب على املقاول التنفيذ استناداً إىل هذه الدراسة

، أسفل منسوب أسـاس     )١( عن متر واحد     لال يق كما جيب ختفيض منسوب املياه حىت عمق        
 وعنـدما تـنص     ، أقـل   تسمح املواصفات اخلاصة والدراسة بقـيم      ما مل املرفق العام الذي يتم تنفيذه      

 حىت االنتهاء    وصيانة أعماله  املواصفات اخلاصة على أن هذا التخفيض مؤقت، جيب أن تتم احملافظة عليه           
  .نفيذ واستالم أعمال إعادة الردممن أعمال متديدات املرافق العامة وعناصرها واستالمها وت

ت، وجيب أن يكون عمـق      جيب أن يستمر احلفر حىت املناسيب واألعماق املبينة على املخططا         
احلفر كافياً لتنفيذ أساس املرافق العامة واألنابيب والعناصر وحتقيق مسك طبقة احلماية الـدنيا أسـفل                

  .طبقات رصف الطريق املنصوص عليها يف مواصفات املرافق املعتمدة لدى اجلهات صاحبة العالقة

مليول املعتمدة، كما جيب علـى       للمناسيب وا   ومطابقاً كما جيب أن يكون قاع احلفرية مستوياً      
املقاول احملافظة على قاع احلفرية نظيفاً وخالياً من املواد املفككة واملواد غري املناسبة واملياه حىت اسـتالم               
أعمال احلفر من قبل املهندس واالنتهاء من تنفيذ أساس املرافق ومتديد األنابيب وتنفيذ غرف التفتـيش                

  .حلماية حول األنابيبوالعناصر األخرى وتنفيذ ردم ا

عند احلفر ألعماق أخفض من األعماق املعتمدة، جيب على املقاول تصحيح املناسيب بـردم              
 تنص املواصفات اخلاصة علـى      ما مل  (A-1-b) تصنيفها عن    لال يق أجزاء احلفر الزائد مبواد مقبولة فنياً       

باملائة مـن الكثافـة اجلافـة       ) ٩٠(تسعني    عن لال تق مواد أفضل، مع التسوية والدك حىت درجة دك         
 لنفس املواد املستخدمة على AASHTO T-180القصوى، املعتمدة من اختبار بروكتور املعدل حسب 

 ذلك إىل أي ختفيض يف مسك طبقة أساس املرافق املنصوص عليها يف مواصفات املرافق العامة،                يأال يؤد 
  .املعتمدة لدى اجلهة صاحبة العالقة

سفل احلفرية غري مطابقة ملتطلبات تربة التأسيس لتمديد املرافق العامة، جيب           عندما تكون التربة أ   
  .قررها ممثل اجلهة صاحبة املرافقحفرها واستبداهلا أو معاجلتها حىت األعماق اليت ي
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  :  إعادة الردم٤-٦-٥
ديـد  قبل املباشرة بأعمال إعادة الردم، جيب االنتهاء من إعداد وتنفيذ أساس املرافق العامة ومت             

اخلطوط وتنفيذ غرف التفتيش والعناصر األخرى التابعة للمرافق العامة وتنفيذ طبقـة احلمايـة حـول                
  .األنابيب واستالم أعمال املرافق العامة من قبل ممثل اجلهة صاحبة العالقة

جيب أن يتضمن إعداد أساس املرافق العامة الدك الوقائي لقاع احلفرية وذلك حبرث طبقة التربة               
باملائـة  ) ٢( أو تنقص عن الرطوبة املثالية بأكثر من اثنني          دال تزي يبها أو جتفيفها حىت نسبة رطوبة       وترط

باملائة من الكثافة اجلافة القصوى املعتمـدة مـن         ) ٩٠( عن تسعني    لال تق وجيب الدك حىت درجة دك      
 دك أعلى، وجيـب      تنص املواصفات اخلاصة على درجات     ما مل اختبار بروكتور املعدل للتربة املدكوكة      

  .معاجلة املناطق الضعيفة أو املناطق اليت ال حتقق درجات الدك املعتمدة

جيب أن يتم تنفيذ طبقة فرشة املرافق العامة بالسمك املقرر باستخدام مواد مطابقة للمواصفات              
الدك  كما جيب فرد وتسوية ودك هذه املواد حىت درجة دك تساوي درجة              ،املعتمدة لدى اجلهات املعنية   

باملائة أيهما أكرب، وجيب أن يكون السطح الناتج        ) ٩٠(املطلوبة للطريق عند املنسوب احملدد أو تسعني        
قادراً على تأمني أساس متني ومستقر لتحمل األنابيب واألعمال التالية، كما جيب أن يكـون مطابقـاً                 

 مستوياً حبيث يكون اسـتناد      للمناسيب وامليول املبينة يف املخططات ووثائق العقد األخرى وأن يكون         
  .األنبوب عليه كامالً يف كافة النقاط

 غـرف  -غـرف التفتـيش   ( باملباشرة بتنفيذ أعمال الردم حول املنشآت اخلرسانية   ال يسمح 
قبل بلوغ كافة األعمال املنفذة من اخلرسانة املـصبوبة يف املوقـع            )  األساسات، وغريها  -الصمامات  

باملائة من املقاومة املنصوص عليها يف وثائق العقد، وجيب أن تكون هذه            ) ٨٠( عن مثانني    لال تق مقاومة  
حركـة   و العناصر قادرة على مقاومة األمحال والقوى الناجتة عن أعمال تفريغ وفرد ودك مواد الـردم              

  .املعدات واآلليات
أو ختلخـل  جيب قبل املباشرة بأعمال إعادة الردم معاجلة كافة املناطق اليت حصل فيها اهنيارات              

يف تربة جوانب احلفرية وذلك بزيادة القص حىت حدود االهنيار أو التخلخل وإزالة املواد املفككة وغري                
  .املستقرة وإعادة الردم باستخدام نفس املواد املستخدمة يف إعادة ردم حفرية املرافق العامة

ت اجلهات صـاحبة    جيب أن يتم حتديد مسك طبقة احلماية حول وفوق األنابيب طبقاً ملواصفا           
 تنص  ما مل ،  )٢-٦-٥( السمك حول وفوق األنابيب عن القيم املبينة يف اجلدول           لأال يق العالقة، وجيب   

  .املواصفات املعتمدة لدى اجلهات املعنية على خالف ذلك
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  مسك طبقة احلماية األدىن): ٢-٦-٥(رقم دول اجل
 د األدىنليمتر، احليمسك طبقة احلماية ، م ليمتريقطر األنبوب، م

 ١٥٠  أو أقل٥٠
 ٣٠٠ ٥٠أكرب من 

  األنابيب الفخارية
Vitrified Clay Pipe  

٦٠٠  

  
جيب تنفيذ طبقة محاية األنابيب وعناصر املرافق العامة على جانيب األنابيب والعناصر وكامـل              

ـ ال يزيدو) A-1-b( تصنيفها عن لال يقعرض حفرية اخلدمات باستخدام مواد حبيبية       صى  مقاسها األق
 تـنص   مـا مل   ،)٣-٦-٥(، وميكن استخدام التدرج املبني يف اجلدول        اًليمتريم )١٩ (تسعة عشر على  

  .هات صاحبة العالقة على خالف ذلكاملواصفات اخلاصة واملواصفات املعتمدة لدى اجل

 قد  حجيب أال حتوي املواد املستخدمة للردم حول األنابيب مواد عضوية قابلة للتحلل، أو أمال             
باملائـة  ) ١( واحـد    عنالضرر باألنابيب ووصالهتا، مثل أمالح الكربيتات والكلور بنسب تزيد          تلحق  
 تنص املواصفات اخلاصة باجلهات صاحبة املرافق على قيم أقل، كما جيب أال حتوي أية مواد                ما مل وزناً،  
  ).٦( مؤشر لدونتها على ستة أال يزيدطينية و

املرافق العامة إزالة كافة املواد املفككة والغريبة واملخلفات        جيب قبل املباشرة بتنفيذ طبقة محاية       
جيب أن يتم فرد مواد طبقة محاية األنابيب بشكل متزامن على جانيب األنبوب علـى               و ،من قاع احلفر  

طبقات يتم حتديد مسكها مبا يتوافق ومعدات الدك املستخدمة، على أال يتجاوز مسك الطبقة الواحـدة                
يمتراً، وجيب أن تكون املواد قد مت ترطيبها مسبقاً حىت نسبة رطوبة حبدود اثـنني               سنت) ١٥(مخسة عشر   

باملائة زيادة أو نقصاً عن الرطوبة املثالية، وجيب دكها بواسطة معدات دك مناسبة قادرة على الدك،             ) ٢(
حية ذات  دون أن تلحق أية أضرار باألنابيب وعناصرها وغرف التفتيش، مثل املداحل الصغرية أو الصفي             

) ٩٥( عن مخسة وتـسعني      لال تق   اجلاري دكها،  التشغيل اليدوي حىت درجة دك لكامل عمق الطبقة       
لنفس املـادة،  ) AASHTO T-180(باملائة من الكثافة اجلافة القصوى حسب اختبار بروكتور املعدل 

مـا جيـب علـى    ويستمر فرد املواد والدك حىت تغطية األنابيب بطبقة احلماية وفق السمك املعتمد، ك        
املقاول اختاذ كافة االحتياطات الالزمة حلماية األنابيب وعناصرها املختلفة وغرف التفتيش مـن أيـة               
أضرار وجيب عليه إصالح أية أضرار قد تلحق باألنابيب أو عناصرها أو غـرف التفتـيش والعناصـر                  

  .األخرى، نتيجة عمله دون أن حيق له أية مبالغ إضافية عن ذلك

 أال يزيـد  ، و A-2-4 تصنيفها عن    لال يق  الردم فوق طبقة احلماية باستخدام مواد        جيب أن يتم  
  . باملائة)١٠(مؤشر لدونتها على عشرة 
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  تدرج مواد طبقة احلماية حول أنابيب الصرف الصحي): ٣-٦-٥(دول رقم اجل
 ٪، نسبة املار وزناً )بوصة، رقم ( فتحة املنخل، مم

 ١٠٠ ) بوصة٣/٤(١٩
 ١٠٠ -  ٨٥ ) بوصة٣/٨ (٩,٥

 ١٠٠ -  ٧٠ )٤رقم  (٤,٧٥
 ٦٥ -  ٢٠ )١٦رقم  (١,١٨
 ٤٥ - ٠ )٣٠رقم(٠,٦٣
 ١٠ - ٠ )١٠٠رقم  (٠,١٥
  ٥ - ٠  )٢٠٠رقم (٠,٠٧٥

  

ال ختتلف   و جيب أن تكون نسبة رطوبة املواد املستخدمة يف إعادة الردم مطابقة للرطوبة املثالية            
 ال يزيد ردها على كامل عرض احلفر يف طبقات متساوية         باملائة، كما جيب ف    ) ٢(عنها بأكثر من اثنني     

باملائة ) ٩٥( عن مخسة وتسعني     لال تق ، ودكها حىت درجة دك       سنتيمتراً )١٥(مسكها على مخسة عشر     
  .AASHTO T-180من الكثافة اجلافة القصوى املقررة من اختبار بروكتور املعدل 
ة على تنفيذ أعمال إعـادة الـردم طبقـاً          جيب على املقاول استخدام اآلليات واملعدات القادر      

للمواصفات وحتقيق درجات الدك لكامل عمق الطبقة املدكوكة، وجيب عند الضرورة تعـديل مسـك               
 عمـل   يأال يؤد كما جيب    ،الطبقة املنفذة لتتوافق مع آلية الدك املستخدمة وحتقيق درجة الدك املطلوبة          

ملرافق العامة وعناصرها ويتحمل وحده املسئولية التامة عـن         آلياته وطريقة التنفيذ إىل إحلاق أية أضرار با       
  ،سابهاألضرار الناجتة عن عمله وعليه القيام بكافة اإلصالحات ودفع كافة التعويضات املناسبة من ح

 للمقاول بتنفيذ الطبقة التالية من إعادة الردم قبل إجراء اختبارات الـدك واحلـصول    ال يسمح 
جيب أن تستمر أعمال إعـادة       و ،تائج اختبارات درجات دك الطبقة املنفذة     على موافقة املهندس على ن    

ض الطبيعيـة   الردم حىت منسوب أسفل طبقة قاعدة الطريق، أو طبقات الرصيف أو اجلزر أو سطح األر              
  .حسب حالة املوقع

جيب على املقاول إجراء كافة االختبارات الالزمة للتحقق من مواصفات املواد املـستخدمة يف              
 بتوريد أية مواد قبل احلصول على موافقة املهنـدس اخلطيـة            ال يسمح ة احلماية أو إعادة الردم، و     طبق

 مبدئية ويتم القبول النهائي على أساس نتائج        ة املهندس عليها، استناداً إىل نتائج االختبارات، وتعترب موافق      
ص من كافة املواد اليت يتبني أهنـا        اختبارات لعينات ممثلة للمواد املوردة فعالً، وجيب على املقاول التخل         

غري مطابقة للمواصفات، كما جيب عليه إزالة كافة األعمال املنفذة باستخدام مواد غري مقبولة وإعـادة            
  . للمقاول املطالبة بأية تعويضات لقاء ذلكقوال حي للمواصفات وباستخدام مواد مقبولة تنفيذها طبقاً
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ية يف أعلى كل طبقة من طبقات إعادة الردم، وجيب          جيب على املقاول وضع األشرطة التحذير     
  .أن يبني نوع اخلدمة وعمقها بشكل واضح منعاً ألي ضرر قد يلحق باخلدمة نتيجة تنفيذ األعمال

  : إعادة تنفيذ طبقات الرصف ٥-٦-٥
جيب قبل املباشرة بتنفيذ طبقات الرصف اجلديدة يف مناطق حفريات املرافق العامة، أن يكـون               

 للمواصـفات    قد أجنز كافة أعمال متديد املرافق وعناصرها املختلفة وأعمال إعادة الردم، طبقاً            املقاول
اخلاصة واملواصفات املعتمدة لدى اجلهات صاحبة املرافق، كما جيب أن تكون كافة هذه األعمال قـد                

زود املهندس  استلمت من قبل ممثلي اجلهات صاحبة املرافق واملهندس املشرف، وجيب على املقاول أن ي             
بنسخة من كافة االختبارات وضبوط االستالم من أجل احلصول على موافقته على املباشـرة بتنفيـذ                

  .طبقات الرصف

بعد حصول املقاول على موافقة املهندس على املباشرة بتنفيذ طبقات رصف الطريق، جيب عليه              
  .ن هذا الفصلم) ٣-٦-٥ (البندتنفيذ املرحلة الثانية من قص اإلسفلت املبينة يف 

جيب أن يتم القص اإلضايف لطبقات اإلسفلت وفق الفقرة املذكورة وإزالة املواد الناجتة وإزالـة               
مواد الرصف غري اإلسفلتية القدمية حىت منسوب اسفل طبقة القاعدة، واستبداهلا مبواد جديدة مطابقـة               

ى املقاول استخدام أي من      ومينع عل  ،)قاعدة، ما حتت أساس ركامي    (للمواصفات لكل طبقة على حدة      
املواد القدمية قبل التحقق من مطابقتها من حيث املتطلبات النوعية والتدرج للمواصفات املعتمدة للطبقة              

  .اليت ستستخدم فيها، على أساس نتائج االختبارات على عينات ممثلة لتلك املواد

يول واملناسيب ومواصفات   جيب تنفيذ طبقة القاعدة وطبقات الرصف اجلديدة طبقاً لألبعاد وامل         
من هذا القسم من أجل     ) ٥-٥(املواد املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة أو طبقاً ملتطلبات الفصل           

 األساس واألساس اليت    تما حت طبقة القاعدة، كما جيب عليه بعد ذلك التحقق من مطابقة مواد طبقات             
 تنص املواصفات   ما مل ن هذه املواصفات العامة،      م )٤-٦،  ٣-٦(جيب تنفيذها طبقاً ملتطلبات الفصلني      

  .اخلاصة على خالف ذلك

 األساس واألساس طبقات قوية ومتينة ومترابطة مـع         تما حت  و جيب أن تشكل طبقات القاعدة    
  . وجيب أال تظهر بينها أية فواصلالطبقات املماثلة القدمية

طبقاً ملتطلبات التنفيذ املنـصوص     جيب تنفيذ الطبقة التأسيسية وطبقة اللصق باستخدام املواد و        
  .من هذه املواصفات العامة) ٨(من عليها يف القسم الثا
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جيب معاجلة الفواصل بني اإلسفلت القدمي واإلسفلت اجلديد بتنظيـف جوانـب القـص يف               
رأسية، باستخدام املعدات املناسبة مثـل       و اإلسفلت القدمي، بعد تصحيح القص لتصبح جوانبه مستوية       

  .هن وجوه القص باإلسفلت السائل قبل تنفيذ طبقات اخلرسانة اإلسفلتيةالفراشي ود
جيب تنفيذ طبقات اخلرسانة اإلسفلتية مبا يف ذلك الفواصل الطولية والعرضية، كما جيب ضبط              

جيب أن   و ،كمية مواد اخللطة اإلسفلتية اجلديدة لتعطي مسكاً هنائياً يضمن استواء السطح الكلي للطريق            
واد املستخدمة يف تنفيذ األعمال اإلسفلتية متطلبات املواد املنصوص عليها يف القسم السابع             حتقق مجيع امل  

 خلطات اخلرسانة اإلسفلتية فيجب أن حتقق املتطلبات املنـصوص          امن هذه املواصفات العامة، أم    ) ٧(
ـ     ما مل من هذه املواصفات العامة،     ) ٨(عليها يف القسم الثامن      ى خـالف    تنص املواصفات اخلاصة عل

  .ذلك

  : قبول األعمال ٦-٦-٥
لقبول األعمال جيب على املقاول ضبط جودة األعمال املدنية ملشاريع املرافق العامـة بالقيـام               
بكافة اإلجراءات الالزمة لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمـال املنفـذة              

خلاصة للجهات صاحبة املرافق واملواصـفات اخلاصـة        ملتطلبات اجلودة املنصوص عليها يف املواصفات ا      
  .وهذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرى

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

نفيـذ  تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى الت              
من هذه  ) ١٧( من عدمه وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر          والبت يف قبول العمل املنفذ    

  .   ذلك حتدد املواصفات ووثائق العقد األخرى اخلاصة خالفما ملاملواصفات العامة، 

  :ضبط اجلودة. ١
جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتائج ورسم بيانات اجلودة     

 ).٤-٦-٥(للخواص احلرجة وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات املبينة يف اجلدول رقـم              
بارات أوالً بأول، كما جيب على املقاول تطبيق        جيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من مجيع االخت        و

  . من هذه املواصفات العامة)١-١-١٧(مجيع البنود الواردة يف البند 

  :التأكد من اجلودة. ٢
حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت إشـرافها                  

عمال املنفذة لكل أو بعض بنود ضبط اجلودة احملددة يف اجلدول رقـم             املباشر باختبار املواد وفحص األ    
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 ١٧١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنـة تلـك            ، من هذه الفقرة   )٤-٦-٥(
السجالت إحصائياً بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حمـدد يف                

 وحيق هلا كذلك الكشف على خمتـرب املقـاول          ،من هذه املواصفات العامة   ) ١٧(شر  القسم السابع ع  
ومعداته وجهازه الفين وطرق الفحص واالختبار والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهـاز الفـين                

  .للمقاول ومعداته ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  :  القياس٧-٦-٥
كميات احلفر وإعادة الردم وأعمال طبقة القاعدة والطبقات الركاميـة والطبقـات            يتم قياس   

 تـنص   مـا مل  اإلسفلتية وفق ما هو منصوص عليه يف األقسام ذات الصلة من هذه املواصفات العامـة                
 عليه املواصفات   صما تن  ويتم  قياس أعمال املرافق العامة حسب         ،املواصفات اخلاصة على خالف ذلك    

  . ما هو معتمد لدى اجلهات صاحبة املرافق العامةاخلاصة أو
  إجراءات ضبط جودة األعمال املدنية يف مشاريع املرافق العامة): ٤-٦-٥(اجلدول 

 طريقة االختبار اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

  قياسات أعمال احلفر
قياس مساحي لألبعاد 

 واملناسيب
  ٣-٦-٥البند   سات مساحية كل مخسة وعشرين متراًقيا  يف املوقع

أعمال املرافق 
  العامة

كافة متطلبات ضبط 
اجلودة املعتمدة لدى 

اجلهات صاحبة املرافق 
  العامة

حسب ما تنص عليه 
املواصفات اخلاصة للمرافق 

  العامة

يف املوقع وقبل 
  إعادة الردم

حسب ما تنص عليه مواصفات اجلهات 
ة، أو هذه املواصفات صاحبة املرافق العام

  .أيهما أشد

القيم املعتمدة لدى 
اجلهات صاحبة 

  العالقة

 AASHTO التدرج
T- 27, 11  ٤-٦-٥البند 

 AASHTO  الرطوبةبعالقة الكثافة 
T-180  مواد إعادة   ٤-٦-٥البند

اخلصائص النوعية  الردم والفرشة
املنصوص عليها يف 
  املواصفات اخلاصة

طرق االختبار املنصوص 
 اصةعليها يف املواصفات اخل

 يف املصدر

ثالثة اختبارات على عينات خمتلفة من كل 
مصدر عند اعتماد املصدر، أو عند تغري 
املصدر، أو مالحظة تغري يف األعمال 

تبارات على عينات خمتلفة ومخسة اخ. املنفذة
) ٥٠٠٠(ومتباعدة زمنياً لكل مخسة آالف 

 .متر مكعب من كل مصدر، أثناء التنفيذ
  ٤-٦-٥البند 

أعمال الفرشة 
 وإعادة الردم

 الكثافة احلقلية

AASHTO 
T- 310-01 

أو أي طريق ال اتالفية 
  معتمدة

متراً ) ١٥٠(اختبار واحد كل مائة ومخسني 
طولياً أو إنتاج يوم واحد من كل طبقة 

أيهما أقل واختبار واحد عند كل جهة من 
 غرف التفتيش

 ٤-٥صل فال

ل إعادة أعما
تنفيذ طبقة 
القاعدة 
وطبقات 
 الرصف

كافة أعمال ضبط 
اجلودة لألعمال ذات 

 .الصلة

طرق القياس واالختبار 
، ٥-٥املبينة يف الفصل 

والقسم السادس والقسم 
  ، حسب األعمالالثامن

 يف املوقع
عدد العينات والقياسات املنصوص عليه يف 
األقسام والفصول ذات الصلة، مع اعتبار 

متراً ) ١٥٠(ائة ومخسني الوحدة مساوية م
 طولياً لضبط جودة األعمال املنفذة

األقسام والفصول 
 ذات الصلة
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 ١٧٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 :  الدفع٨-٦-٥

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

 ويتم الدفع عن أعمال املرافق العامة حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة أو ما هو معتمد                ،على ذلك 
  .لدى اجلهات صاحبة املرافق العامة

 عن استخراج ونقل وفرد وترطيب ودك املواد، بغض النظر عن            تاماً تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً   
فات العامة واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى، وتـوفري وتـشغيل           مصدرها، طبقاً هلذه املواص   

 لتنفيذ األعمال طبقـاً للمخططـات       مما يلز اآلليات واملعدات والعمالة واالختبارات والقياسات وكل       
يكون الدفع مبوجب واحد أو أكثر من البنـود         و ، والدفعات للغري  والرسومواملواصفات اخلاصة والعامة    

  .، أو البنود اليت تنص عليها وثائق العقد)٥-٦-٥(اجلدول رقم املبينة يف 
  

  بنود األعمال املدنية يف مشاريع املرافق العامة): ٥-٦-٥(اجلدول رقم 

  القياسوحدة نوع العمل رقم البند
 متر مكعب أعمال احلفر ٣-٦- ٥
  متر مكعب  أعمال إعادة الردم  ٤-٦- ٥
  متر مكعب  أعمال طبقة القاعدة  ١- ٥-٦- ٥
  متر مكعب  أعمال طبقة ما حتت األساس  ٢- ٥-٦- ٥
  متر مكعب  أعمال طبقة األساس الركامية  ٣- ٥-٦- ٥
  مربعمتر   أعمال الطبقة التأسيسية  ٤- ٥-٦- ٥
  متر مكعب  أعمال اخلرسانة اإلسفلتية  ٥- ٥-٦- ٥

  
  : أعمال تصريف املياه ٧ -٥
  : الوصف ١-٧-٥

أعمال تصريف املياه السطحية وحتت السطحية      يتضمن هذا الفصل متطلبات املواد وطرق تنفيذ        
  :يف مناطق الطرق والشوارع والعناصر امللحقة هبا، ويشتمل على البنود التالية

    أعمال التصريف السطحي-
    أعمال التصريف حتت السطحي-
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 ١٧٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

    املصارف الطرفية-
    طبقات الترشيح-
    أعمال العبارات -

 دراسة فنية، معدة من قبل جهة اختصاصية، تبني أنواع          جيب تنفيذ أعمال التصريف استناداً إىل     
ومواصفات املواد املقرر استخدامها وطرق التنفيذ ومؤهالت املقاول، وعندما تنص املواصفات اخلاصة            

، أو  )Geotextile(أو املخططات على استخدام مواد مصنعة تتطلب خربة خاصة، مثل النسيج األرضي             
، فإن املواد املستخدمة جيب أن تكون مطابقة للنـوع واملتطلبـات            )Geocomposite(النسيج املركب   

املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة أو الدراسة الفنية، وجيب أن يتم التنفيذ طبقاً لتعليمات اجلهـة                
 وجيب أن يكون املقاول مؤهالً لتنفيذ مثـل هـذه األعمـال             ،املصنعة وبإشراف ممثل عنها عند اللزوم     

 األعمال، فيجب عليه التعاقد     إذا مل يكن مؤهالً لتنفيذ مثل هذه       معتمدة، أما    ةة سابق خرب  مبوجب شهاد 
  . العقد وشروط التعاقد من الباطن على أن يتم ذلك طبقاً لبنود،مع جهة مؤهلة

جيب على املقاول تنفيذ كافة األعمال طبقاً لألبعاد واملناسيب وامليول املبينـة يف املخططـات               
 وجيب تنفيذ كافة األعمال اخلرسانية املتعلقة بأعمال تصريف املياه السطحية وحتت            ،اصةواملواصفات اخل 

 تنص املواصفات اخلاصة علـى  ما مل، ) اخلامس الصنف( املقاوم للكربيتات    األمسنتالسطحية باستخدام   
  .خالف ذلك

املواصـفات  جيب على املقاول توريد كافة املواد والعناصر املطابقة للمواصفات اخلاصة و          كما  
القياسية املبينة فيها أو يف هذه املوصفات العامة وجيب تطبيق املواصفات القياسية املعتمدة الصادرة عـن                
هيئة املواصفات واملقاييس يف اململكة العربية السعودية على كافة املواد والعناصر املـستخدمة، عنـدما               

  .تتوفر مثل هذه املواصفات
ضمان مصدر مع كافة املواد املصنعة املوردة للمشروع مـبني          جيب على املقاول تقدمي شهادة      

فيها أنواع املواد املوردة ومصادرها ووثائق تثبت اعتماد املصادر من قبل اجلهات صاحبة العالقة وبرامج               
اجلهات املصنعة لضبط اجلودة، وجيب أن تتضمن أنواع وأبعاد تلك املواد ومواصـفاهتا وخصائـصها               

 القياسية اليت يتم تصنيعها مبوجبها ومعدالت وطرق أخذ العينـات واالختبـار             وصوراً عن املواصفات  
والقبول استناداً لتلك املواصفات، كما جيب أن يتم إرفاق نتائج االختبارات واليت جيب أن تبني مطابقة                

اداً إىل  املواد املوردة للمواصفات املعتمدة للعمل وأن معدل اختبارات املواد والعناصر املصنعة تتم اسـتن             
معدالت أخذ العينات وقبول املواد املبينة يف املواصفات القياسية املعتمدة لكل عنصر من العناصـر وأن                

 نـشرات  االختبارات تشمل كافة اخلصائص املنصوص عليها يف تلك املواصفات، كما جيـب إرفـاق           
  . التنفيذ والوصلوتعليمات
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 ١٧٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

عمول هبا خبالف ذلك، أن تكون شـبكة         تسمح املواصفات اخلاصة والتعليمات امل     ما مل جيب  
 ال يـسمح  تصريف املياه السطحية واملياه حتت السطحية مفصولة عن شبكة التصريف الصحي، كمـا              

  .بتصريف تلك املياه يف شبكة التصريف الصحي

  : أعمال التصريف السطحي ٢-٧-٥
زمة لتصريف امليـاه    تتضمن توفري كافة املواد والعناصر واملعدات واآلليات وتنفيذ األعمال الال         

السطحية من الطرق والشوارع وعناصرها واملياه اليت تصب باجتاهها، وتشتمل علـى تنفيـذ امليـول،            
وإنشاء املصارف وشبكات وفتحات ومصائد التصريف وغرف التفتيش، طبقاً للمواصـفات اخلاصـة             

  .واملخططات ووثائق العقد أو هذه املواصفات العامة

  :ة امليول السطحي ١-٢-٧-٥
جيب على املقاول إهناء كافة الطبقات السطحية للطرق والشوارع وكافـة عناصـرها مثـل               

أو احملددة  / األرصفة واجلزر، طبقاً للميول الطولية والعرضية املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة و           
د أو املصارف   من قبل املهندس واليت تسمح بتصريف املياه وتوجيهها باجتاه فتحات التصريف أو املصائ            

رصف املستخدمة، كما جيب أن تكـون كافـة         طبقات ال اجلانبية، وجيب أن تتوافق قيم امليول مع نوع         
سطوح طبقات الرصف والسطح العلوي لطبقة القاعدة مستوية وخالية من االخنفاضات والتموجـات             

ستواء وامليول احملـددة    اليت تعيق صرف املياه وتؤدي إىل جتمعها، وجيب على املقاول العناية بتحقيق اال            
 قيم امليول الطولية والعرضية الصغرى عن القيم املبينة         لأال تق بدءاً من طبقة القاعدة وما يليها، كما جيب         

  . تنص املخططات واملواصفات اخلاصة على خالف ذلكما مل، )١-٧-٥(يف اجلدول رقم 

  احلدود الصغرى للميول): ١-٧-٥(اجلدول رقم 

 نوع الرصف ٪دىن للميول احلد األ
  امليل الطويل  امليل العرضي

 ٠,٥ ٢ ةنتيخرسانة إسفلتية أو أمس
 ١ ٣ رصف بلوكات خرسانية
 ١ ٢ رصف باملاكادام

  
  : املصارف السطحية اجلانبية ٢-٢-٧-٥

جيب على املقاول تنفيذ املصارف السطحية الالزمة اللتقاط املياه املتجمعة من سطح الطريـق              
  . اجملاورة له مباشرة، ونقلها باجتاه فتحات ومصائد التصريف أو باجتاه العباراتوعناصره واملنطقة
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 ١٧٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 حسب األشـكال واألبعـاد      )Gutter(جيب تنفيذ املصارف اجلانبية على شكل قنوات جانبية         
  .وامليول واملواقع املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة

ية املصبوبة يف املوقع أو مسبقة الصب وميكن أن         األمسنتجيب تنفيذ القنوات اجلانبية من اخلرسانة       
 عليه املخططات واملواصفات اخلاصة، كما      صما تن تكون مدجمة مع الربدورة أو منفصلة عنها، حسب         

جيب أن يتم تنفيذها طبقاً للمتطلبات النوعية ومتطلبات التنفيذ وإنشاء الفواصل وتعبئتـها باسـتخدام               
اصفات اخلاصة واملخططات أو القسمني الرابع عشر واخلامس عشر من هذه           الطريقة واملواد املبينة يف املو    

املواصفات العامة، كما جيب على املقاول تنفيذ فتحات التصريف الالزمـة يف القنـوات اجلانبيـة أو                 
الربدورات أو األرصفة يف املواقع احملددة ووفق األبعاد واملناسيب واألشـكال املبينـة يف املخططـات                

  .اخلاصةواملواصفات 

جيب إهناء سطح القناة اجلانبية طبقاً لألبعاد وامليول املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصـة،              
أمتار توضع بـشكل    ) ٣(وجيب أن يتم التحقق من استواء سطحها بواسطة قدة مستقيمة طوهلا ثالثة             

د متجاورتني على سـتة      وأي نقطيت استنا   قدة الفراغ بني أسفل ال    أال يزيد مواز خلطوط اجلريان، وجيب     
ميليمترات، وجيب أن يتم التحقق من ذلك عند الصب يف املوقع فور االنتهاء من الصب والتسوية                ) ٦(

والدك وقبل تصلب اخلرسانة حبيث ميكن إصالح العيوب مباشرة، وجيب على املقاول إزالة كافة األجزاء   
  .ملطالبة بأية تعويضات إضافية لقاء ذلك االستواء وامليول املطلوبة دون أن حيق له اقال حتقاليت 

عندما تنص املواصفات اخلاصة على تنفيذ مصارف سطحية على شكل مصائد، فـإن علـى               
املقاول تنفيذها حسب األبعاد واألشكال وباستخدام املواد وطريقـة التنفيـذ املنـصوص عليهـا يف                

غطية هذه القنـوات باسـتخدام      املخططات واملواصفات اخلاصة وتعليمات اجلهة املصنعة، كما جيب ت        
األغطية املناسبة واملطابقة للمواصفات الفنية املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصة واملخططـات أو يف              

  .من هذا الفصل) ١-٣-٢-٧-٥(الفقرة 

 القنوات واملصارف السطحية إىل أية عرقلة أو خطورة على حركـة املـشاة              يأال تؤد وجيب  
 جيب أن تكون كافة عناصرها قادرة على حتمل القوى الناجتة عن حركة             واملركبات على الطريق، كما   

  .املرور

  : شبكات التصريف السطحي ٣-٢-٧-٥
جيب على املقاول توفري كافة املواد وتنفيذ أعمال شبكة التصريف السطحي لتـصريف امليـاه               

نابيب والوصـالت   السطحية املتجمعة عرب فتحات التصريف واملصائد، وتشتمل األعمال على توفري األ          
ومواد الوصل وغرف التفتيش وفتحات التصريف واملصائد، وتنفيذ وإهناء أعمـال احلفـر والتمديـد               
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 ١٧٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

والصب والتركيب وإعادة الردم، وتنفيذ كافة القياسات واالختبارات طبقاً لألبعاد واملناسيب وامليـول             
  . العقد أو هذه املواصفات العامةواألعماق واملواقع املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة ووثائق

  :وادـ امل ١-٣-٢-٧-٥
جيب أن تكون كافة املواد والعناصر املستخدمة يف تنفيذ شبكات التـصريف مطابقـة لتلـك        
املنصوص عليها يف املخططات واملواصفات اخلاصة ووثائق العقد، وجيب على املقاول قبـل املباشـرة               

ضمان منشأ معتمدة من اجلهة الصانعة، اليت جيب أن تكـون           بتوريد املواد واستخدامها تقدمي شهادات      
معتمدة من قبل الوزارة أو هيئة املوصفات واملقاييس السعودية، وجيب أن تبني تلك الشهادات مطابقـة                

 وحيـق   ،املواد والعناصر للمواصفات املعتمدة كما جيب أن تتضمن طريقة التنفيذ والوصل املوصى هبـا             
ملواد الختبارها، وجيب على املقاول استبدال أية كمية يثبت عدم مطابقتـها            للمهندس أخذ عينات من ا    

  .للمواصفات بأخرى من نوعية مقبولة فنياً وعلى حسابه اخلاص

  : فتحات التصريف وغرف التفتيش واملصائد-١
جيب تنفيذ فتحات التصريف وغرف التفتيش واملصائد من اخلرسانة املسلحة املصبوبة يف املوقع             

 عليه املواصـفات    صما تن قة الصب، أو من اخلرسانة العادية، أو من البالطات واآلجر، حسب            أو مسب 
واقع احملددة يف املخططات واملواصـفات اخلاصـة        اخلاصة واملخططات، طبقاً لألبعاد واملناسيب ويف امل      

  .ووثائق العقد
اقـع الفعليـة    وجيب على املقاول قبل التنفيذ التحقق من مناسيب سطح الطريق وحتديـد املو            

تنفيذ ، كما جيب لفتحات التصريف واملصائد حبيث تكون يف مواقع املنسوب األدىن من املقطع العرضي،           
 )Sag( عند أخفض نقاط املقطع الطويل للمنحنيات الرأسية املقعـرة           ،فتحات تصريف ومصائد إضافية   

 تنفيـذ    علـى   اخلاصة  املخططات واملواصفات  تنص، إذا مل    وعند تقاطعات الطرق ومواقف السيارات    
  .، وجيب عدم السماح جبريان املياه عرب تقاطعات الطرقالفتحات واملصائد يف تلك املواقع

ية املصبوبة يف املوقع،    األمسنتعند تنفيذ غرف التفتيش واملصائد وفتحات التصريف من اخلرسانة          
قاوم للكربيتات، وجيب أن     البورتالندي امل  األمسنتفإن هذه اخلرسانة جيب أن تتكون من خليط الركام و         

  . تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكما مل، )٢-٧-٥(حتقق املتطلبات املبينة يف اجلدول رقم 

أما عند استخدام العناصر مسبقة التصنيع، فيجب أن حتقق متطلبات املواصفات القياسية املبينة             
  .حسب املواد) ٣-٧-٥(يف اجلدول رقم 
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 ١٧٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  

  متطلبات اخلرسانة املصبوبة يف املوقع ألعمال فتحات التصريف واملصائد وغرف التفتيش): ٢-٧-٥(اجلدول رقم 

 احلدود املتطلبات
 ٣٥٠  )٣م/مغك ( يف اخللطة، كيلوغرام للمتر املكعب، حد أدىناألمسنتكمية 

 ٠,٥  ، حد أقصى٪، )W/C Ratio (األمسنتنسبة املاء إىل 
 ١٢٥ ىليمتر، حد أقصي، مSlump) التكوم( اهلبوط

 ٤ ، حد أقصى٪نسبة اهلواء احملجوز، 
ميجا يوماً،  ) ٢٨(مقاومة املكعبات للضغط غري احملصور، بعد مثانية وعشرين         

 ، حد أدىنباسكال
٣٠ 

  ١٠٠  ، حد أدىن٪ليمتر للركام املستخدم، ي م٣٧,٥نسبة املار من املنخل 
  

  صنيعلعناصر مسبقة التاملواصفات القياسية ل): ٣-٧-٥(اجلدول رقم 
 املواصفة القياسية املواد

 ASTM C 478 خرسانة أمسنتية مسبقة الصب

 ).نوع أول(ASTM C 55  أو ASTM C 139 الطوب اخلرساين
  

  : أغطية فتحات التصريف وغرف التفتيش واملصائد-٢
جيب على املقاول توفري وتنفيذ أغطية غرف التفتيش وفتحات التصريف واملـصائد املطابقـة              

األشكال واألبعاد املبينة يف املواصفات اخلاصة واملخططات، كما جيب أن يتم تصنيع وتنفيـذ              لألنواع و 
أغطية غرف التفتيش وفتحات التصريف واملصائد من احلديد الرمادي أو احلديـد الزهـر أو احلديـد                 

  .حسب املواد) ٤-٧-٥( املبينة يف اجلدول  القياسيةاإلنشائي، وجيب أن تطابق املواصفات
  

  غطية فتحات التصريف وغرف التفتيش واملصائد القياسية ألواصفاتامل): ٤-٧-٥ ( رقمولاجلد

 املواصفة القياسية مادة الغطاء
 AASHTO M 105 احلديد الرمادي

 AASHTO M 103M  احلديد الزهر

 AASHTO M 183 M احلديد اإلنشائي
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 ١٧٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :ريف أنابيب التص-٣
ر واألنواع واملواد املطابقـة للمواصـفات اخلاصـة         جيب على املقاول، توفري األنابيب باألقطا     

واملواصفات املعمول هبا لدى اجلهات املعنية أو هذه املواصفات العامة، ومتديد ووصل وتنفيذ الـشبكة               
طبقاً للمواقع واألبعاد واملناسيب وطرق التنفيذ املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصـة وتعليمـات              

  .اجلهات املصنعة

سنتيمتراً يف إنـشاء شـبكة      ) ٣٠(ستخدام أنابيب يقل قطرها الداخلي عن ثالثني        جيب عدم ا  
التصريف وجيب حتديد األقطار الفعلية وميول اخلطوط ومواقع فتحات التصريف وغرف التفتـيش يف              

  .املخططات واملواصفات اخلاصة
 مـا مل  ،  )٥-٧-٥(جيب أن حتقق األنابيب متطلبات املواصفات القياسية املبينة يف اجلدول رقم            
  .يرد خالف ذلك يف املواصفات اخلاصة، أو تتوفر يف اململكة مواصفات أخرى معتمدة

  : مواد الوصل-٤
جيب على املقاول توفري مواد تنفيذ الوصالت طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة ووثـائق             

اصـر شـبكات    العقد، وجيب أن تكون مواد وطرق التنفيذ املستخدمة قادرة على وصل أنابيـب وعن             
صـفات اخلاصـة باسـتخدام      ا تسمح املو  ما مل التصريف مع بعضها بإحكام ودون أي تسرب للمياه         

وصالت تسمح بدخول املياه، وجيب أن تتوافق مع مواد وأقطار األنابيب والعناصر املـستخدمة ومـع                
قد على خالف    تنص املواصفات اخلاصة ووثائق الع     ما مل  كما جيب    ،تعليمات اجلهات املصنعة لألنابيب   

  ).٦-٧-٥(ذلك أن حتقق متطلبات املواصفات القياسية املبينة يف اجلدول رقم 

جيب على املقاول قبل املباشرة بتوريد مواد الوصل تقدمي عينات عـن املـواد الـيت يقتـرح                  
استخدامها مقرونة بنشرات املواصفات الفنية وطرق التنفيذ معدة مـن اجلهـات الـصانعة أو جهـة                 

 قوال حي بني صالحية املواد املقترحة لألعمال املقرر تنفيذها وحتقيقها للمواصفات املعتمدة،           اختصاصية ت 
  .له املباشرة بالتوريد والتنفيذ قبل احلصول على موافقة املهندس

  : طبقة الفرشة حتت األنابيب-٥
-٥(قم  جيب أن حتقق طبقة الفرشة حتت متديدات األنابيب متطلبات التدرج املبينة يف اجلدول ر             

 مؤشر لدونة مـواد طبقـة       أال يزيد  وجيب   ، تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك      ما مل ،  )٧-٧
  .AASHTO T-190مبوجب اختبار ) ٨(الفرشة لكافة أنواع األنابيب على مثانية 
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 ١٧٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  فيصرتنابيب الأل املواصفات القياسية): ٥-٧-٥(اجلدول رقم 
 املواصفات القياسية نوع األنابيب

 ASTM C 14, ASTM C 14 M )غري مسلحة(سانة أمسنتية عاديةأنابيب خر

,ASTM C 655, ASTM C 655 M أنابيب خرسانة أمسنتية مسلحة ١٩١١ م ق س

 C نوع  ASTM A 849 األمسنيتأنابيب حديدية مغطاة باملالط

 AASHTO M 36 أنابيب حديدية مضلعة حلزونياً

 AASHTO M 190 (D)  باإلسفلتأنابيب حديدية مموجة مغطاة
 PVC ASTM D 3033, AASHTO M 3034أنابيب 

 PVC, ABS ASTM D 2680أنابيب خمتلطة 

 ABS ASTM D 2661 (PS 46, SDR 35)أنابيب 

 ASTM C 700 أنابيب فخارية عالية املقاومة فقط

  .تشري الرموز بني قوسني إىل الصنف

  
   األنابيبمواد وأنواعياسية للوصالت، حسب  املواصفات الق): ٦-٧-٥(اجلدول رقم 

 املواصفة القياسية الوصالت األنابيب
 خرسانية مسلحة Gasket(  ASTM C 443(طوق مطاطي مانع للتسرب 
 ASTM C 270  مالط أمسنيت

أنابيب خرسانية  ASTM D 1869 حلقات مطاطية
 ASTM C 270  مالط أمسنيت عادية

أنابيب بالستيكية 
PVC 

ة إسفلتية بالستيكية خمتلطة تطبق على البارد، معجون
طوق بالستيكي مسبق التشكيل مانع للتسرب يطبق 

 على البارد
ASTM F 477 

  
  تدرج مواد طبقة الفرشة): ٧-٧-٥ ( رقماجلدول

 نسبة املار وزناً )ليمتر، رقم يم( مقاس املنخل 
 ١٠٠ ) بوصة١,٥ (٣٧,٥
 ١٠٠- ٩٠ ) بوصة١ (٢٥,٤
 ٨٠ -٣٥ )٨رقم (٢,٣٦
 ٨ -٠ )٢٠٠رقم (٠,٠٧٥
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 ١٨٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 عن مخـسة عـشر      لال يق جيب تنفيذ طبقة الفرشة الركامية على كامل عرض احلفر وبسمك           
سـنتيمتراً  ) ٢٠(سنتيمتراً، وعن عشرين    ) ٣٠(سنتيمتراً حتت األنابيب ذات األقطار حىت ثالثني        ) ١٥(

  .سنتيمتراً) ٣٠(حتت األنابيب اليت يزيد قطرها على ثالثني 
أو التربة الطينية جيب تنفيذ طبقة من       ) الطمي(عندما تكون طبقة أسفل احلفر من التربة السيلتية         

  . سنتيمترات، تفصل بني أسفل احلفر وطبقة الفرشة) ١٠( عن عشرة لال يقالرمل بسمك 

، جيب تنفيذ الفرشة    األمسنيتعندما تنص املواصفات اخلاصة على تنفيذ طبقة الفرشة من املالط           
سـنتيمترات، وجيـب أن     ) ١٠( حبال من األحوال عن عشرة       لال يق ى كامل عرض احلفر وبسمك      عل

) ٣٠٠( يف اخللطة عـن ثالمثائـة        األمسنت والركام، وأال تقل كمية      األمسنتيتكون املالط من خليط     
ين بعد مثانية وعـشر   للمكعبات القياسية   غرام أمسنت للمتر املكعب من اخللطة، وأال تقل املقاومة          كيلو

 باحلدود الدنيا   األمسنت، وأن تكون نسبة املاء إىل       ميجا باسكال ) ٢٥ ( وعشرين ةمخسيوماً على   ) ٢٨(
 علـى مخـسة     )وحيثما وردت كلمة هبوط تعين التكوم     (اهلبوط  اليت تسمح بتشغيل اخللطة، وأال يزيد       

 .ليمتراًيم) ٧٥(وسبعني 

  : التنفيذ ٢-٣-٢-٧-٥
  : احلفر-١

ر لألنابيب وغرف التفتيش يف املواقع وحـىت األعمـاق احملـددة يف             جيب أن تتم أعمال احلف    
األعمـال   ) ٦-٥( املخططات واملواصفات اخلاصة وحسب تعليمات املهندس طبقاً ملتطلبات الفصل          

  . تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكما ملاملدنية يف مشاريع املرافق العامة من هذا القسم، 

 يسمح خبالف ذلك، وعند السماح جبوانب حفـر         ما مل رأسية  جيب أن تكون جوانب احلفر      
سنتيمتراً فوق أعلى   ) ٣٠( عن ثالثني    لال تق مائلة، جيب أن يكون احلفر يف اجلزء السفلي رأسياً ملسافة           

 كما جيب إزالة    ، كما جيب جتهيز احلفر اإلضايف الالزم حللقات الوصالت بعد إعداد قعر احلفر            ،األنبوب
اسبة غري القادرة على توفري أساس مستقر لألنابيب أثناء التنفيذ أو التشغيل طبقاً ملتطلبـات               املواد غري املن  

  .من هذا القسم واستبداهلا مبواد مناسبة) ٦-٥(الفصل 
سنتيمتراً ) ١٥( عرض احلفر عن القطر اخلارجي لألنبوب مضافاً إليه مخسة عشر            لأال يق جيب  

فرية على القطر اخلارجي لألنبوب مضافاً إليه نصف القطر          عرض احل  أال يزيد من كل جانب، كما جيب      
سنتيمتراً أيهما أكرب من كل جانب لكافة األنابيب اليت يقل قطرها عن متـر واحـد                ) ٣٠(أو ثالثني   

 فإن احلد األدىن لعرض احلفر جيب       ،)م١(، أما لألنابيب اليت يزيد قطرها اخلارجي على متر واحد           )م١(
ـ  وانب اخلارجية لألنبوب وجوانب احلفر أو عناصر تدعيم احلفرية          أن يوفر مسافة بني اجل      عـن   لال تق
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 ١٨١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جيب أن يقوم املقاول بتخزين نواتج احلفر        و ،سنتيمتراً) ٦٠( على ستني    دوال تزي سنتيمتراً  ) ٣٠(ثالثني  
بة طبقـاً   املناسبة لالستخدام يف األعمال التالية والتخلص من املواد الزائدة عن احلاجة واملواد غري املناس             

  .من هذا القسم) ٣-٥(للفصل 

  : تنفيذ غرف التفتيش وفتحات التصريف واملصائد-٢
جيب أن تتم أعمال احلفر يف مناطق إنشاء غرف التفتيش وفتحات التصريف واملـصائد وفـق                

األعمال املدنية ملشاريع املرافـق العامـة، أو        ) ٦-٥(األبعاد واملناسيب املقررة وطبقاً ملتطلبات الفصل       
 وجيب أن تكون أبعاد احلفر كافية لتنفيذ كافة األعمال مـن            ،حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة     

أعمال القالب وصب اخلرسانة وتركيب الوصالت وتركيب العناصر مسبقة الصب أو العناصر املصنعة             
ـ         . حسبما تبينه املخططات واملواصفات اخلاصة     ون كما جيب التحقق من مناسيب قاع احلفر حبيث تك

مناسيب السطح العلوي لغرف التفتيش وفتحات التصريف واملصائد بعد تركيب اهلياكـل واألغطيـة              
  .مطابقة ملناسيب الطبقة السطحية للطريق

جيب قبل املباشرة بتنفيذ األعمال إعداد السطح الذي سينفذ فوقه األساس بتسويته ودكه حبيث              
 وقادراً على حتمل األعمال التالية، كما جيـب عنـد           يؤمن أساساً مستوياً ومطابقاً للمناسيب املعتمدة     

ـ  استخدام العناصر مسبقة الصب تنفيذ طبقة من الركام حتت األساسات مسبقة الصب بسمك                لال يق
  .سنتيمترات مع التسوية والدك الالزمني) ١٠(عن عشرة 

سبة القادرة  جيب أن يتم تركيب القطع اخلرسانية مسبقة الصب باستخدام اآلليات واملعدات املنا           
على رفع وتنـزيل القطع لألعماق واملواقع احملددة دون أن تلحق أية أضرار بالقطع وجبوانب احلفـر أو                
العناصر األخرى، وجيب العناية اخلاصة بالفتحات والعناصر اجملهزة مسبقاً لوصل األنابيب والتحقق من             

  .مطابقة الفتحات وعناصر الوصل ألقطار واجتاهات األنابيب

 تنفيذ األعمال باستخدام اخلرسانة املصبوبة يف املوقع، فإن مجيع األعمال اخلرسانية جيب أن              عند
تتم بالقالب وباستخدام نوع اخلرسانة الذي حيقق املتطلبات النوعية املنصوص عليهـا يف املخططـات               

طلبـات  واملواصفات اخلاصة، كما جيب أن تتم مجيع أعمال إنتاج وصب وإنضاج اخلرسانة طبقـاً ملت              
 تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد علـى        ما مل من هذه املواصفات العامة     ) ١٤(القسم الرابع عشر    

 كما جيب تنفيذ فتحات وصل األنابيب وتركيب العناصر، باألبعاد واملواقـع واملناسـب              ،خالف ذلك 
جيب أن تكـون    املنصوص عليها، والجيوز حبال من األحوال جتهيز هذه الفتحات بعد صب اجلدران، و            

جها ملسافة كافيـة لوصـل      عناصر الوصل مركبة حبيث تدخل باجلدران لكامل السمك وأن تربز خار          
  .األنابيب
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 ١٨٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 أو املواد املطاطية مانعة     األمسنيتجيب تعبئة الفواصل بني القطع مسبقة الصب باستخدام املالط          
يه املواصفات اخلاصة ووثـائق      عل صما تن التسرب أو مواد التعبئة من املعجونة أو أي نوع آخر حسب            

 والرمل بنسبة واحـد     األمسنت أن يتكون املالط من خليط       األمسنيت وجيب عند استخدام املالط      ،العقد
 باستخدام أي مالط مضى على خلطه أكثـر         ال يسمح رمل، حديث اخللط و   ) ٢(أمسنت إىل اثنني    ) ١(

  .دقيقة، كما مينع إعادة خلطه بإضافة املاء) ٣٠(من ثالثني 

 مانع للتسرب، أما الوصالت     اً مرن جيب تنفيذ الوصالت من احللقات املطاطية حبيث توفر وصالً        
 وجيب أن تنفذ طبقاً لتعليمـات اجلهـة   AASHTO M-198من املعجونة فيجب أن تطابق متطلبات 

  .املصنعة
ـ              ات عند تنفيذ اجلدران باستخدام اآلجر، فإن اآلجر املستخدم جيب أن يكون مطابقاً للمتطلب

 عـن أربـع     لال تق النوعية املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصة واملخططات، وجيب نقعه باملاء مدة            
 املطـابق   األمسنيتساعة قبل استخدامه، كما جيب أن يتم تركيبه على طبقة من املالط             ) ٢٤(وعشرين  

ـ             ة لألبعـاد   للمتطلبات املذكورة أعاله، وجيب أن تكون اجلدران املنفذة صحيحة ومـستوية ومطابق
واملناسيب املبينة يف املخططات ووثائق العقد، وجيب أن تترك أثناء التنفيذ الفتحات املناسـبة لوصـل                
األنابيب الحقاً أو يتم تركيب عناصر الوصل الالزمة يف املواقع وعند املناسيب وباألبعـاد احملـددة يف                 

 املكـون مـن خلـيط       األمسنيتالط   كما جيب طالء اجلدران بطبقة امل      ،املخططات واملواصفات اخلاصة  
 والرمل الناعم بنسبة واحد إىل واحد، كما جيب تنفيذ طبقة من املواد مانعة التـسرب عنـدما                األمسنت

  .تنص املواصفات اخلاصة على ذلك
ية باحملافظة على الترطيب وتنفيذ أعمـال       األمسنتجيب العناية اخلاصة بكافة األعمال اخلرسانية و      

 الشروط املناسبة ملنع ظهور أية تشققات، وعند مالحظة مثل هذه التشققات جيـب              منع التبخر، وتوفري  
على املقاول اختاذ اإلجراءات الالزمة إلغالقها باستخدام املواد املعتمدة واملقبولة فنياً دون أية تعويضات              

فقته اخلاصة  إضافية لقاء ذلك، وإذا فشل املقاول بناًء على االختبارات بتحقيق ذلك، جيب عليه وعلى ن              
  .إزالة األعمال غري املقبولة وإعادة التنفيذ طبقاً للمواصفات املعتمدة

جيب عدم املباشرة بتركيب هياكل وأغطية غرف التفتيش وفتحات التصريف واملـصائد قبـل          
االنتهاء من أعمال رصف الطرق وتنفيذ الطبقات السطحية، وجيب تغطية غرف التفتـيش وفتحـات               

بألواح معدنية قادرة على حتمل األمحال الناجتة عن معدات وآليات تنفيذ الطبقـات             التصريف واملصائد   
اإلسفلتية، وتتم إزالة هذه األلواح بعد االنتهاء من التنفيذ ويباشر بتركيب اهلياكل واألغطيـة، وجيـب                

  .العناية بتطابق أسطح األغطية واهلياكل مع أسطح الرصف
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 ١٨٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ية املسلحة يتم تنفـذها طبقـاً       األمسنتدة من اخلرسانة    جيب تركيب األغطية واهلياكل على قاع     
جيوز التركيب قبل انتهاء فترة إنضاج اخلرسانة وبلوغها املقاومة          للمخططات واملواصفات اخلاصة، وال   

باملائة من املقاومة التصميمية املنصوص عليهـا بعـد مثانيـة       ) ٨٠( عن مثانني    لأال تق الالزمة اليت جيب    
  . ما مل تسمح املواصفات اخلاصة خبالف ذلك،يوماً) ٢٨(وعشرين 

عند مالحظة عدم تطابق سطوح األغطية واهلياكل مع السطح النهائي للرصف، جيـب علـى               
املقاول تعديل مناسيب غرف التفتيش وفتحات التصريف واملصائد بقص اخلرسانة أو إضافة االرتفـاع              

  . أن حيق له املطالبة بأية مبالغ إضافية لقاء ذلكاملناسب للخرسانة املنفذة وفق الطرق الفنية املتبعة دون

  :متديد األنابيب وتنفيذ الوصالت -٣
جيب تنفيذ متديدات األنابيب من األنواع واألقطار ويف املواقع وطبقاً للميول واملناسيب املبينـة              

 وجيب أن يتم    صفات اخلاصة واملخططات ووثائق العقد، باستخدام الطرق واملعدات املقبولة فنياً،         ايف املو 
  .التمديد على طبقة الفرشة املعدة مسبقاً حبيث تؤمن استناداً كامالً وثابتاً على كامل طول األنابيب

تنـزيل األنابيب بعناية ملنع إحلاق أية أضرار هبا، وجيـب علـى املقـاول               و جيب حتميل ونقل  
  .ى حسابه اخلاصاستبدال كافة األنابيب املتضررة أو األنابيب املكسورة بأخرى سليمة عل

 ،AASHTO M-36ميكن مبوافقة املهندس إصالح األنابيب احلديدية اجمللفنة طبقـاً ملواصـفة   
 وجيب عند تضرر طبقة احلماية اإلسفلتية تنفيذ طبقة محاية جديدة باستخدام مواد مطابقـة ملواصـفة               

AASHTO M-190.  

هات املصنعة، وجيب تنظيـف     جيب أن يتم متديد األنابيب وكافة عناصرها طبقاً لتعليمات اجل         
كافة األنابيب والعناصر من أية خملفات أو مواد غريبة قبل متديدها، كما جيب أن يتم التحقق من مواقع                  

 احنراف األنابيب عـن     أال يزيد ومناسيب األنابيب بالطرق املساحية املعتمدة ملثل هذه األعمال، وجيب          
ميليمتـرات يف   ) ٣(ليمتراً، وعلى ثالثة    يم) ١٢ (ة عشر يتاالستقامة الواصلة بني غرفيت التفتيش على اثن      

 ميل سـطوح اجلريـان يف       لأال يق  تسمح املواصفات اخلاصة خبالف ذلك       ما مل  كما جيب    ،املنسوب
  .باأللف) ٥(األنابيب عن مخسة 

جيب أن تكون هنايات األنابيب املتجاورة متطابقة وذات سطح جريان مستمر، وجيب تنفيـذ              
استخدام الطرق املبينة يف نشرات اجلهات املصنعة وباستخدام املواد املنصوص عليهـا يف             الوصل بينها ب  
  .تلك النشرات

ية، جيب قبل تنفيذ الفرشة متديد األنابيـب        األمسنتعند متديد األنابيب على فرشة من اخلرسانة        
ن األنبـوب   وتثبيت موقعها ومنسوهبا باستخدام كراسي من القطع اخلرسانية القادرة على حتمـل وز            
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 ١٨٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

وتثبيت موقعه ومنسوبه وعدم السماح بتحركه أثناء صب خرسانة الفرشة، وبعد أن يتحقق املهندس من               
استقرار األنبوب يتم البدء بصب اخلرسانة من جهة واحدة لألنبوب مع التحشية الكاملة حتتـه حـىت                 

 عن التحشية ضـغط     التحقق من تأمني استناد على كامل الطول وعدم تشكل فراغات، وجيب أال ينتج            
يؤدي إىل رفع األنبوب، مث يباشر بصب اخلرسانة على جانيب األنبوب بالسمك وحىت االرتفاع احملدد يف                

  .املخططات أو املواصفات اخلاصة أو حسب تعليمات املهندس

جيب تنفيذ الوصل بني األنابيب باستخدام املواد والطرق املنصوص عليها من قبـل اجلهـات               
املواصفات اخلاصة أو املخططات أو تلك املبينة يف بند الوصالت من هذا الفصل، وجيب              املصنعة أو يف    

أن تؤمن طريقة الوصل ثبات األنابيب بالنسبة لبعضها أثناء التنفيذ والتشغيل، كما جيب أن تؤمن عـدم                 
  . تسمح املواصفات اخلاصة خبالف ذلكما ملتسرب املياه من األنابيب 

  :اختبار الشبكة -٤

على املقاول وحبضور املهندس املشرف اختبار شبكة التصريف املكونة املنجزة من أنابيب            جيب  
غري مثقبة ووصالت مانعة للتسرب فور االنتهاء من التمديدات ووصل كافة العناصر وذلك باسـتخدام              

 يقترح املقاول ويوافـق   عليه املواصفات اخلاصة أو حسب ما        صما تن إحدى الطريقتني التاليتني حسب     
  :املهندس

  : اختبار الضغط الساكن باملياه-أ
تتلخص هذه الطريقة بتوفري مصدر للمياه يرتفع عن أعلى األنبوب اجلاري اختباره مسافة واحد            

 هذا االرتفاع عن هناية األنبوب من اجلهة األخفض علـى           ال يزيد متر، وحبيث   ) ١,٢(واثنني بالعشرة   
جيب السماح بفترة امتصاص يف األنابيب ملـدة سـاعة          أمتار وذلك بواسطة أنبوب رأسي، و     ) ٦(ستة  
، ومن مث يتم قياس املياه املتسربة بإضافة املاء للتعويض عن النقص بواسـطة وعـاء قيـاس                  )١( واحدة

خالل نصف ساعة، مع أخذ القياسات على فترات منتظمة كل عشر دقائق وتسجيل حجـم               ) مدرج(
  .اء إىل املستوى األصلي عند بداية القياساتاملياه الالزم يف كل قياس إلعادة مستوى امل

 كمية املاء الالزمة للتعويض عن النقص عن الكميات التالية حـسب أقطـار األنابيـب                أال تزيد جيب  
  :املختربة

) ٣٠(متر لألنابيب ذات األقطار حـىت ثالثـني         ) ١٠٠(ليتر بالساعة لكل مائة     ) ٠,٠٦( ستة باملائة    -
 .سنتيمتراً

) ٣٠(ليتراً بالساعة لكل مائة متر لألنابيب اليت يزيد قطرها علـى ثالثـني              ) ٠,١٢(ئة   اثنا عشر باملا   -
  .سنتيمتراً
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 ١٨٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : اختبار الضغط باهلواء-ب
جيب أن يتم ضغط الشبكة بعد سدها بإحكام يف اجلزء املخترب بتطبيق ضغط هواء يعادل ضغط                

ن مث يتم فحص كافة عناصـر       ، وم Uميليمتر عرب أنبوب على شكل      ) ١٠٠(عمود مائي ارتفاعه مائة     
 وجيب على املقاول    ، أي فقاعات صابون    ظهور الشبكة عند هذا الضغط بواسطة حملول صابوين ومراقبة       

إجراء اإلصالحات الالزمة يف كافة النقاط اليت يالحظ فيها التسرب، مبا يف ذلك اسـتبدال العناصـر                 
لكامل من عدم وجود أي تسرب لفقاعـات        واألنابيب عند اللزوم ومن مث يكرر االختبار حىت التحقق ا         

ميليمتر مـاء ومراقبـة     ) ١٠٠(وجيب بعد ذلك إعادة تطبيق ضغط هواء يعادل ضغط مائة            ،الصابون
  .دقائق) ٥(ليمتراً خالل مخس يم) ٧٥(ينخفض إىل أقل من مخسة وسبعني  اهلبوط يف الضغط وجيب أال

ة االختبار على حسابه اخلاص دون أن       وجيب على املقاول إصالح كافة العيوب اليت تظهر نتيج        
حيق له املطالبة بأية تعويضات إضافية، كما جيب عدم السماح للمقاول بإعادة الردم قبل فحص واختبار                
الشبكة واملوافقة عليها واستالمها من قبل املهندس، ويتحمل وحده النتائج املترتبة عن عـدم التزامـه                

  ،بذلك

  : إعادة الردم-٥
 الردم قبل االنتهاء من متديد األنابيب وكافة عناصرها وتنفيذ غرف التفتـيش              بإعادة ال يسمح 

وإهناء كافة الوصالت واختبار التمديدات واستالمها من قبل اجلهة املعنية، وتصلب اخلرسانة وبلوغهـا              
باملائـة مـن    ) ٨٠( عن مثـانني     لال تق  و مقاومة تكفي لتحمل الضغوط الناجتة عن الردم وآليات الدك        

  .اومة التصميميةاملق

من هذه املواصفات العامـة     ) ٦-٥(جيب إعادة الردم باستخدام املواد املقبولة فنياً طبقاً للفصل          
واملواصفات اخلاصة، وجيب عندما تكون األنابيب حممية من التآكل بأية مواد مراعاة عدم إحلـاق أي                

  .كل متوازن على جانيب األنابيبضرر مبواد احلماية، كما جيب أن يتم الردم بغض النظر عن مواده بش
عند مالحظة أية هبوطات يف األنابيب أثناء فرد ودك مواد الردم، جيب إعادة احلفـر وإعـداد                 
الطبقة السفلية حتت األنابيب وإعادة متديد األنابيب طبقاً للمواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة،              

  .ويضات إضافية له املطالبة بأية تعقوال حيى ذلك، ويتحمل املقاول وحده كافة التكاليف املترتبة عل

سـنتيمتراً  ) ٣٠( عن ثالثـني     لال يق  الرتفاعجيب أن يتم الردم حول أنابيب الصرف وفوقها         
 مسك الواحدة على مخـسة      ال يزيد باستخدام مواد حبيبية متدرجة قابلة للدك يتم تنفيذها على طبقات           

 الضرر بالتمديدات وحتقـق     قال تلح دات دك يدوية أو آلية      سنتيمتراً، ودكها باستخدام مع   ) ١٥(عشر  
 وجيب أن يستمر الدك حىت بلوغ درجة دك         ،درجات الدك املتجانسة على كامل عمق الطبقة املدكوكة       



  عمال الترابية األ-         القسم اخلامس           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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ـ  باملائة من الكثافة اجلافة القصوى عند نسبة رطوبة         ) ٩٥( عن مخسة وتسعني     لال تق   عـن   فال ختتل
  .AASHTO T-180باملائة حسب اختبار بروكتور املعدل ) ٢( الرطوبة املثالية بأكثر من اثنني

 أو خرسـانة    األمسنـت عندما تنص املواصفات اخلاصة على استخدام مواد إعادة ردم معاجلة ب          
أمسنتية حول األنابيب، فإن تنفيذ ذلك جيب أن يتم طبقاً للمواصفات اخلاصة، وجيب ترطيب السطوح               

 يف اخللطة اخلرسانية    األمسنت كمية   لأال تق  كما جيب    ، املواد الغريبة  اليت ستنفذ فوقها وتنظيفها من كافة     
) ٢٨( املقاومة املكعبية بعد مثانية وعشرين       لوأال تق كيلوغراماً للمتر املكعب،    ) ١٥٠(عن مائة ومخسني    

علـى مخـسة    ) Slump ()التكـوم  (اهلبوط أال يزيد ، كما جيب    ميجا باسكال ) ١٠ (عشرةيوماً على   
  .ليمتراً، وجيب استخدام اخللطة وردمها وفردها خالل ساعة واحدة بعد التجهيزي م)٧٥(وسبعني 

سـنتيمتراً  ) ٣٠( عن ثالثني    لال يق بعد استكمال أعمال الردم حول األنابيب وفوقها بسمك         
واختبار وقبول الدك، جيب أن تتم أعمال إعادة ردم األجزاء املتبقية من احلفر طبقاً ملتطلبـات الفـصل                  

 A-2-4 تـصنيفها عـن    لأال يق من هذه املواصفات العامة، وباستخدام املواد املقبولة فنياً على          ) ٦-٥(
شكل ب على طبقات تتناسب مع معدات الدك املستخدمة، ودكها AASHTO M-145 حسب تصنيف

باملائة من الكثافة    ) ٩٥(  عن مخسة وتسعني     لال تق متجانس لكامل مسك كل طبقة حىت درجات دك         
ال  وعند نـسبة رطوبـة   AASHTO T-180لقصوى احملددة من اختبار بروكتور املعدل حسب اجلافة ا
جيب على املقاول وضع األشرطة التحذيرية يف أعلى كل         و ،باملائة) ٢( عن املثالية بأكثر من اثنني       فختتل

  .طبقة من طبقات إعادة الردم، وجيب أن يبني نوع اخلدمة وعمقها بشكل واضح

  :رف حتت السطحي أعمال الص ٣-٧-٥
يتضمن العمل تنفيذ أعمال تصريف املياه حتت السطحية باستخدام املصارف التحتية، ويشتمل            
العمل على توريد املواد وتنفيذ األعمال طبقاً لألبعاد واألعماق وامليول واملناسيب املبينة يف املخططـات               

  .صنعةواملواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة وتعليمات اجلهة امل

  :وادـ امل ١-٣-٧-٥
  : أنابيب الصرف حتت السطحي-١

جيب على املقاول عندما تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد على تنفيذ شبكة مصارف حتت              
سطحية توفري األنابيب ومواد الوصل ونوع وأبعاد التثقيب أو الشقوق وتنفيذ الشبكة طبقاً لألعمـاق               

املياه من الشبكة بالوصل مع شبكات التـصريف        تصريف  عاد وطريقة   واملواقع واملناسيب وامليول واألب   
 عليه املواصفات اخلاصـة واملخططـات       صما تن األخرى أو يف العبارات أو املناطق املنخفضة حسب         

  .ووثائق العقد وتعليمات اجلهات املصنعة
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فخارية أو  ميكن تنفيذ أعمال شبكة التصريف حتت السطحية باستخدام األنابيب اخلرسانية أو ال           
 أو من خالئط األملنيوم، وجيب أن تكون تلك األنابيب مثقبة مـسبقاً، أو   PVCاحلديدية أو البالستيكية    

ميكن استخدام وصالت تسمح مبرور املياه للسماح للمياه بالدخول إىل األنابيب، حسب ما تنص عليه               
تطلبات املواصفات القياسـية    املواصفات اخلاصة واملخططات، وجيب أن تكون تلك األنابيب مطابقة مل         

  . تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكما مل، )٨-٧-٥(املبينة يف اجلدول رقم 

عندما تنص املواصفات اخلاصة على استخدام أنابيب مثقبة، فإن تثقيب األنابيب جيب أن يـتم               
لثقوب الدائرية  بثقوب دائرية أو على شكل شقوق طبقاً للمواصفات اخلاصة، وجيب أن تتراوح أقطار ا             

صفوف متناظرة بالنـسبة  ) ٤(ميليمترات يف أربعة ) ١٠-٥(يف األنابيب البالستيكية بني مخسة وعشرة   
سـنتيمترات،  ) ١٠( البعد بني الثقوب املتجاورة يف الصف الواحد على عشرة          أال يزيد حملور األنبوب، و  

الشق بني واحد ونصف إىل ثالثة      موازيني للمحور ويتراوح عرض     ) ٢(أما فتح الشقوق فيتم يف صفني       
 أما يف   ،ضعف عرض الشق  ) ٣٠-٢٠(ميليمترات، واملسافة بني الشقوق عشرين إىل ثالثني        ) ٣-١,٥(

 AASHTO M-36 األنابيب املعدنية فإن تنفيذ الثقوب الدائرية أو الشقوق جيب أن يتم طبقاً ملواصـفة 
  .وجيب فتح الثقوب قبل تغطية ومعاجلة األنابيب

 مسك الصفائح املستخدمة لتصنيع أنابيب التصريف حتت السطحية من خالئـط            ل يق أالوجيب  
ميليمتر، وميكن استخدام أي نوع من التثقيب، أمـا         ) ١,٢٢(األملنيوم عن واحد واثنني وعشرين باملائة       

) ١,٣٢( مسك الصفائح عن واحد واثـنني وثالثـني باملائـة            لأال يق لتصنيع األنابيب احلديدية فيجب     
جيب أن تتم تغطية األنابيب املعدنية املغلفة باإلسفلت باستخدام مواد إسفلتية مطابقة ملتطلبات              ،مترميلي

  .AASHTO M-(190, 243)مواصفة 

  
  نابيب الصرف حتت السطحياملواصفات القياسية أل): ٨-٧-٥(اجلدول رقم 
 املواصفة القياسية أنواع األنابيب

 AASHTO M (175M) أنابيب خرسانية

 ASTMC 700 اريةفخ

 AASHTO M 36, AASHTO M 190 أنابيب حديدية مطلية باإلسفلت

 PVC ASTM D 3033, ASTM D 3034 (SDR35)بالستيكية 

 ABS ASTM D 2751بالستيكية 

 AASHTO M 196 أنابيب مموجة من خالئط األملنيوم
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  :)مادة املرشح( ركام املصارف حتت السطحية -٢
شح احمليطة بأنابيب الصرف حتت السطحي من املـواد الركاميـة حـرة             جيب تنفيذ طبقة املر   

 تنص املواصفات   ما مل التصريف اليت تسمح مبرور املياه ومتنع تسرب حبيبات التربة إىل األنابيب، وجيب             
أال اخلاصة على خالف ذلك، أن تكون من الركام املكسر أو الطبيعي النظيف واملقاوم للماء، كما جيب               

 نـسبة   أال تزيد غرام للسنتيمتر املكعب، و   ) ٢,٣٥(ة الكلية للركام عن اثنني ومخس وثالثني         الكثاف لتق
 نسبة التآكل حسب اختبار لوس أجنلوس على        أال تزيد باملائة، و ) ٢,٥(امتصاص املاء على اثنني ونصف      

  .دورة) ٥٠٠(باملائة خلمسمائة ) ٤٠(أربعني 

سب للسماح مبرور املياه ومنع تـسرب حبيبـات         قق املواد املستخدمة التدرج املنا    حتجيب أن   
 أخـرى  ، أو أية عالقات ومتطلبات    التربة، وجيب عند اختيار التدرج التحقق من ذلك بالعالقات التالية         

  :تنص عليها املواصفات اخلاصة

  : النسبة بني تدرج مادة املرشح حول األنابيب وتدرج التربة احمليطة-أ
باملائة مـن مـادة     ) ١٥(املنخل الذي مير منه فقط مخسة عشر        جيب أن يكون ناتج قسمة مقاس        -١

 Ds(85)باملائة من التربة احمليطة ) ٨٥( ومثانون ةعلى مقاس املنخل الذي مير منه مخس Df(15)املرشح
  :، حسب العالقة التالية)٥(أقل أو يساوي مخسة 

D f (15) / D s (85) ≤ 5  

باملائة من املادة املرشـحة إىل      ) ٥٠( مير منه مخسون      جيب أن يكون ناتج قسمة مقاس املنخل الذي        -٢
 وعـشرين   ة باملائة من التربة احمليطة أقل أو تساوي مخس        )٥٠ (مقاس املنخل الذي مير منه مخسون     

)٢٥(.  
D50 f / D 50 s ≤ 25  

وجيب عدم استخدام هذه العالقة عندما تكون التربة احمليطة طينية، ومقاس املنخل الذي مير منه               
 . وأكثريليمترمن امل) ٠,٤( باملائة من مادة املرشح أربعة بالعشرة ) ١٥(عشر مخسة 

   باملائة من مادة املرشـح    ) ١٥(أن يكون ناتج قسمة مقاس املنخل الذي مير منه مخسة عشر            ب  جي -٣
D f (15 ) على مقاس املنخل الذي مير منه مخسة عشر باملائة من التربة احمليطةDs (15 )   أكـرب أو 

 :حسب العالقة التالية) ٥(وي مخسة يسا

D f (15 ) / D s (15 ) ≥ 5  
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 : النسبة بني تدرج مادة املرشح حول األنابيب وفتحات تثقيب أنابيب الصرف حتت السطحي-ب

باملائة مـن مـادة     ) ٨٥(جيب أن يكون ناتج قسمة مقاس املنخل الذي مير منه مخسة ومثانون             
أكرب مـن    Pipe slot widthعرض شقوق التصريف يف األنابيب على  D f (85) املرشح حول األنابيب
 :لألنابيب اليت تنفذ فتحاهتا على شكل شقوق حسب العالقة التالية) ١,٢(واحد واثنني بالعشرة 

D f (85) / Pipe slot width > 1.2  
باملائة مـن مـادة     ) ٨٥(جيب أن يكون ناتج قسمة مقاس املنخل الذي مير منه مخسة ومثانون             

أكرب من   Pipe hole diameterعلى قطر ثقوب التصريف يف األنبوب  D f ( 85) حول األنابيب ملرشحا
  :الواحد، حسب العالقة التالية

D f (85) / Pipe hole diameter > 1  
 :حيث

Df – املنخل الذي مير منه النسبة املبينة بالرقم بني قوسني من مادة املرشحقطر فتحة .  
Ds –  نخل الذي مير منه النسبة املبينة بالرقم بني قوسني من التربة احمليطة باملرشحفتحة املقطر.  

Pipe slot width -عرض شق األنبوب .  
Pipe whole diameter -قطر ثقوب األنبوب .  

  .متثل نسبة املار من املنخل ٨٥، ٥٠، ١٥األرقام 
       علـى عـشرين    ها ذات تدرج جيد وأال يزيد مؤشر جتانـس        الطبقة املرشحة  تكون   جيب أن 

)D60 / D10 ≤  20 ( ميكـن  تنص املواصفات اخلاصة على تدرج حمدد ملادة طبقة املرشح،ما مل، و  
، مع ضرورة التحقق منه على أسـاس العالقـات          )٩-٧-٥(التدرج املبني يف اجلدول رقم      ب االسترشاد
  . ومبعلومية تدرج التربة احمليطة وشكل وأبعاد ثقوب األنابيباملذكورة

 نسبة  لأال تق كما جيب عندما تقع املصارف حتت السطحية ضمن منطقة انتشار أمحال الطريق             
باملائـة، كمـا   ) ٩٠( على تسعني ميليمتر)  ملم ٤,٧٥(الوجوه املكسرة يف املواد احملجوزة على املنخل        

دورة، ) ٥٠٠(باملائة خلمـسمائة    ) ٤٠( نسبة التآكل يف اختبار لوس أجنلوس على أربعني          أال تزيد جيب  
ـ  باملائة، كمـا جيـب      ) ٢,٥( نسبة امتصاص الركام الكلي للماء على اثنني ونصف          أال تزيد و  لأال تق

  .، غرام للسنتيمتر املكعبباملائة) ٢,٣٥( وثالثني ةالكثافة الكلية على اثنني ومخس
  )Geotextile(:  األنسجة األرضية-ج

صفات املنصوص عليها يف املواصـفات       مطابقة لألنواع واملوا   ةنسجة األرضي جيب أن تكون األ   
 تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك أن        ما مل اخلاصة واملخططات ووثائق العقد األخرى، وجيب       

  ).١٠-٧-٥(حتقق املتطلبات املبينة يف اجلدول رقم 
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 ١٩٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  تدرج مادة املرشح حول أنابيب الصرف حتت السطحي): ٩-٧-٥(اجلدول رقم 

 ٪نسبة املار وزناً،  )، رقم ميليمتر(مقاس املنخل 
 ١٠٠ ) بوصة١,٥ (٣٧,٥
 ١٠٠ -  ٩٥ ) بوصة١ (٢٥,٤
 ٦٠ -  ٢٥ ) بوصة٢/١ (١٢,٥

 ١٠ - ٠ )٤رقم  (٤,٧٥
 ٥ - ٠ )٨رقم  (٢,٣٦
 ٢ - ٠ )١٠رقم  (٢

  

  متطلبات مواد األنسجة األرضية): ١٠-٧-٥(اجلدول رقم 

 القيم  طريقة االختبار اخلصائص
 ٥٠٠  ASTM D 4632.، نيوتن، حد أدىن)Grab Tensile Strength(مقاومة الرتع بالشد 
 ٢٠٠  ASTM D 4833 .، نيوتن، حد أدىن)Puncture Strength(مقاومة الثقب 

 ٢٠٠  ASTM D 4533 .، نيوتن، حد أدىن)Tear Strength(مقاومة التمزق 

) AOS(مقاس الثقوب الظاهري   ٠,٦ .باملائة أو أقل) ٥٠(مخسون 
ليمتر، حسب يأقل أو يساوي، م
خل رقم مائتني نسبة املار من املن

 .يف التربة احمليطة) ٢٠٠(

  مخسون إىل مخسة ومثانني
 باملائة) ٨٥- ٥٠(

ASTM D 4751 
٠,٣ 

 ٢ ASTM D 4491 .يف الثانية، حد أدىن ميليمتر، )Permeability(النفاذية 
  

  : خمارج املصارف حتت السطحية-د
لصرف حتت السطحي حسب الطريقة ويف املواقع وباسـتخدام         جيب أن يتم التخلص من مياه ا      

املواد اليت تنص عليها املخططات واملواصفات اخلاصة، وجيب على املقاول تقدمي شهادات ضمان املصدر      
  . اليت تبني مطابقة املواد والعناصر للمواصفات املعتمدة

ابيـب والوصـالت    جيب تنفيذ هنايات وخمارج املصارف حتت السطحية من األكـواع واألن          
) ١٠( قطرها علـى عـشرة    لأال يق باستخدام نفس املواد املستخدمة يف تنفيذ شبكة التصريف، وجيب          

 كما جيب أن يتم وصلها مع أنابيب الشبكة ومع بعضها باستخدام املواد وبالطريقة املوصى               ،سنتيمترات
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 ١٩١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

املخارج والنهايات جيب أن تكون     هبا من اجلهة املصنعة واملعتمدة لوصل أنابيب الشبكة، مع مراعاة أن            
  . باجلمع بني احلديد واألملنيومال يسمحغري مثقبة، و

جيب عندما يتم إهناء شبكة التصريف حتت السطحية على منحدرات أن يتم تنفيـذ هنايـات                
 عليه املواصفات   صما تن املخارج من اخلرسانة املسلحة على شكل جدار رأسي وجدران راجعة حسب            

  .ات، كما جيب محاية املنحدرات من التعرية بفعل املياهاخلاصة واملخطط

  : التنفيذ ٢-٣-٧-٥
مـن  ) ٦-٥(جيب أن يتم احلفر لتنفيذ أعمال التصريف حتت السطحي طبقاً ملتطلبات الفصل             

هذا القسم، طبقاً لألبعاد واملناسيب واألعماق املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة، مع مراعاة أن              
 حبال من األحوال عن القطر اخلارجي لألنابيب مضافاً إليه مسافة عـشرة             لأال يق جيب  عرض اخلندق   

سنتيمتراً، كما  ) ٢٥( عرض احلفر عن مخسة وعشرين       لأال يق سنتيمترات من كل جانب، وعلى      ) ١٠(
جيب أن تكون أبعاد اخلندق كافية لتمديد أنابيب التصريف حتت السطحي وطبقة املرشـح الركاميـة                

  . عليه املخططات واملواصفات اخلاصةصما تناألرضي حسب والنسيج 

وجيب إعداد قاع اخلندق طبقاً للميول احملددة وحبيث يؤمن قاعدة استناد متينة وثابتة لعناصـر               
 مسكهـا علـى     لال يق جيب بعد تسوية وإعداد قاع اخلندق تنفيذ طبقة من الردم الركامي             و ،التصريف

  .سنتيمترات) ٥(مخسة 
نص املخططات واملواصفات اخلاصة على استخدام أنسجة أرضية أو عند التنفيـذ          جيب عندما ت  
أن يكون النسيج األرضي املـستخدم مطابقـاً للنـوع    ) (A-4, A-5, A-6, A-7يف التربة من الصنف 

املعتمد، وجيب أن يتم فرده على كامل عرض اخلندق احملفور وحبيث يستوعب كافة عناصـر شـبكة                 
سـنتيمتراً، دون   ) ٣٠( عن ثالثـني     لال يق رشحة، وحبيث يؤمن تداخالً يف األعلى       التصريف واملادة امل  

ال احلاجة إىل شد، كما جيب أن يتم فرد األنسجة على طول شبكة التصريف حبيث يتم تأمني تـداخل                   
  . عن ثالثني سنتيمتراً بني القطع املتجاورة، وأن يكون التداخل باجتاه جريان املياهليق

 املواد املفككة والغريبة وأية مواد قد تلحق ضرراً بالنسيج األرضي مـن قـاع               جيب إزالة كافة  
احلفر قبل املباشرة بفرده، كما جيب أن يتم فرد مواد النسيج األرضي ومتديد األنابيب والوصالت وفرد                

 أو التمزق أو  /مواد الطبقة املرشحة بطريقة تضمن عدم إحلاق أية أضرار بالنسيج األرضي مثل الثقب و             
أية أضرار أخرى، وعندما يالحظ مثل تلك األضرار جيب على املقاول التعديل يف طريقة العمل أو املواد                 
املستخدمة، واستبدال قطع النسيج املتضررة بأخرى سليمة أو فرد قطع جديدة سليمة فـوق القطـع                
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 فرد مادة الطبقـة     بعد فرد النسيج األرضي يتم     ،املتضررة شريطة حتقيق شروط الفرد والتداخل املعتمدة      
  .الركامية املرشحة مع مراعاة عدم إحلاق أية أضرار بالنسيج األرضي واحلفاظ على ثباته يف موقعه

جيب متديد أنابيب شبكة التصريف حتت السطحي ووصل قطعها املختلفـة وتنفيـذ خمـارج               
 املخططـات   وهنايات شبكة التصريف حتت السطحية طبقاً للمواقع وامليـول واملناسـيب املبينـة يف             

واملواصفات اخلاصة وحسب تعليمات اجلهات املصنعة، وجيب أن تكون اجلهة املثقبة من األنابيب مـن               
ال األسفل، وجيب تنظيف كافة األنابيب والوصالت والنهايات واملخارج قبل متديـدها ووصـلها، و             

  . من قبل املهندسواملوافقة عليها بالردم فوق أنابيب ووصالت الشبكة قبل فحصها ومعاينتها يسمح

) ١٥( مسكها األقصى على مخـسة عـشر      ال يزيد جيب أن يتم فرد الطبقة املرشحة يف طبقات         
سنتيمتراً حول األنابيب وعلى كامل عرض اخلندق مع الدك اخلفيف، وجيب مراعاة عدم إحلـاق أيـة                 

  .أضرار بتمديدات األنابيب أو باألنسجة األرضية
 وتنفيذ طبقة املرشح الركامية وإهنائها حىت املناسيب املبينة         بعد استكمال تنفيذ شبكة التصريف    

على املخططات ويف املواصفات اخلاصة، جيب استكمال تغليف الطبقة املرشحة بالنسيج األرضي املفرود             
  .سابقاً بتأمني التداخل املطلوب

اته، جيـب   بعد استكمال تغليف األنابيب واملادة املرشحة حوهلا بالنسيج األرضي وتثبيت هناي          
 تنص املواصفات اخلاصة على إعادة ردم كامل اخلندق         ما مل استكمال ردم اخلندق مبادة ركامية مرشحة       

بنفس املادة املرشحة احمليطة باألنابيب والتغليف بالنسيج األرضي لكامل العمق، وجيب أن تـتم إعـادة       
 لال تق الدك حىت درجة دك     سنتيمترات مع   ) ١٠( مسك الواحدة على عشرة      ال يزيد الردم على طبقات    
  .باملائة من الكثافة اجلافة القصوى) ٩٥(عن مخسة وتسعني 

عندما تقع خطوط املصارف حتت السطحية ضمن مناطق تنفيذ طبقات الرصف، جيب تنفيـذ              
، وعدم ترك خنادق املصارف حتت السطحية مكشوفة مدة تزيد          نما ميك أعمال طبقات الرصف بأسرع     

عد تنفيذ أعمال شبكات املصرف حتت السطحية وإعادة الردم، وعندما تزيد املدة            أشهر ب ) ٣(على ثالثة   
 أما  ،على ذلك جيب إزالة طبقات إعادة الردم اليت تلوثت بالتربة، وإعادة الردم مبواد جديدة مقبولة فنياً               
) ٣٠(عندما تقع هذه اخلطوط خارج الطريق فيجب تنفيذ طبقة من الردم التـرايب بـسمك ثالثـني                  

، يف اجلزء العلوي من اخلندق ملنع تسرب )A-4, A-5, A-6, A-7(تيمتراً باستخدام تربة من الصنف سن
  .املياه السطحية إىل املصرف
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  : املصارف الطرفية ٤-٧-٥
عندما تنص املواصفات اخلاصة واملخططات على تنفيذ مصارف طرفية، هبدف تصريف امليـاه             

ة، جيب أن يقوم املقاول بتوفري املواد وتنفيذ األعمال طبقـاً           السطحية من طبقات األساس وطبقة القاعد     
  .للمتطلبات واألبعاد واملواقع املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة

  :وادـ امل ١-٤-٧-٥
  : األنابيب-١

عندما تنص املواصفات اخلاصة على تنفيذ املصارف الطرفية باستخدام األنابيب، فإن األنابيب            
ن تكون مطابقة لألنواع واألقطار املبينة يف املخططـات واملواصـفات اخلاصـة، أو              املستخدمة جيب أ  

أنابيب الصرف حتت السطحي من هذا الفصل، كما        ) ٨-٧-٥(ملتطلبات املواصفات املبينة يف اجلدول      
  .جيب أن يتم تركيبها وتوصيلها طبقاً للمواصفات اخلاصة وتعليمات اجلهات املصنعة

   (Geo-composite):ملركبة األنسجة األرضية ا-٢
عندما تنص املواصفات اخلاصة على استخدام األنسجة األرضية املركبة فإن النسيج املـستخدم             
جيب أن يكون مطابقاً للمواصفات اخلاصة وجيب أن يتم التنفيذ يف املواقع وحسب األبعاد واملناسـيب                

  .ليمات اجلهة املصنعةوالتفاصيل املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة وطبقاً لتع
املـصدر  ضـمان   جيب على املقاول قبل املباشرة بتوريد املواد تقدمي نسخة معتمدة من شهادة             

 يف  وتعليمات التنفيذ واملواصفات الفنية للمواد، تبني مطابقة املواد املقترحـة للمواصـفات املعتمـدة             
لمهندس قبل املوافقة على التوريد طلب       مقرونة بعينتني على األقل من املادة، وحيق ل        املواصفات اخلاصة، 

  .إجراء االختبارات الالزمة يف خمترب مستقل معتمد

جيب أن يتم توريد كافة املواد والعناصر املوصى هبا من اجلهة املصنعة املعتمدة مبـا يف ذلـك                  
  .املصارف وعناصر املخارج والنهايات

 األنسجة املركبة من القـسم       تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، أن تتكون        ما مل جيب  
  ).Filter Fabric(واجلزء اخلارجي املكون من نسيج مرشح ) Core) (اللب(الداخلي 

  : اللب-٣
 وقوياً  ،)Polyolefin(جيب أن يكون اللب مستطيالً ومرناً وجموفاً ومصنوعاً من البويل أوليفني            

ركيب وإعادة الردم واألمحال املروريـة،      بدرجة كافية ملقاومة األمحال الرأسية والضغوط النامجة عن الت        
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 ١٩٤               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

 تنص املواصفات اخلاصـة علـى       ما مل  وجيب   ،كما جيب أن يسمح بدخول املياه وجرياهنا بشكل حر        
  ).١١-٧-٥(اجلدول رقم خالف ذلك أن حيقق املتطلبات املبينة يف 

  : النسيج املرشح-٤
اك، وخال مـن املعاجلـات       من البويل أوليفني غري احمل     جيب أن يكون النسيج املرشح مصنوعاً     

  .الكيميائية والتغطية

 تنص املواصـفات    ما مل ) ١٢-٧-٥(جيب أن حيقق النسيج املرشح املتطلبات املبينة يف اجلدول          
اخلاصة على خالف ذلك، كما جيب اعتبار أن كافة املقاومات املبينة يف اجلدول هي معدل املقاومـات                 

ار باالجتاه األضعف، وجيب أن يتم أخذ العينات طبقاً لتعليمات          الدنيا اليت يتم احلصول عليها عند االختب      
ASTM D 4354.  

  
  متطلبات لب األنسجة املركبة): ١١-٧-٥(اجلدول رقم 

 احلدود طريقة االختبار اخلصائص
 Water (نسبة امتصاص املياه

Absorption(حد أقصى،، نسبة مئوية  
ASTM D 570 

   خالل أربع وعشرين٠,٠٥
 ساعة) ٢٤(

  )منو الفطريات(قاومة التعفن م
(Fungus resistance) 

ASTM G 21  ال تنمو أية فطريات(سليب( 

  
  : املصارف مسبقة الصنع من األنسجة املركبة-٥

جيب أن تتكون املصارف حتت السطحية أو الطرفية مسبقة الصنع من األنسجة املركبة، مـن               
ع التحقق من أن أبعاد املصرف مطابقـة لألبعـاد          اللب والنسيج املرشح، وجيب بعد االنتهاء من التصني       
ليمتراً، والتحقق من   يم) ١٩( عن تسعة عشر     لال يق املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة وأن مسكه        

-٧-٥(ربط النسيج املرشح مع اللب بشكل ثابت، وجيب أن حيقق املرشح املتطلبات املبينة يف اجلدول                
  . على خالف ذلك تنص املواصفات اخلاصةما مل) ١٣

  : خمارج املصارف-٦
جيب أن تتكون أنابيب وعناصر خمارج املصارف من نفس أنواع األنابيب املستخدمة يف شبكة              

 عليه املواصفات اخلاصة واملخططات وتعليمات اجلهة املـصنعة، علـى أال            صما تن التصريف، حسب   
  .سنتيمترات) ١٠( قطرها عن عشرة لوأال يقتكون مثقبة 
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 ١٩٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  متطلبات النسيج املرشح): ١٢-٧-٥(قم اجلدول ر
 املتطلبات طريقة االختبار  اخلصائص

 ٢ ASTM D 4491  ١  يف الثانية، حد أدىناًليمتريم، Permeabilityالنفاذية 
 ٠,٣ - ٠,١٥ ASTM D 4751  ليمتري، مAOSمقاس الفتحات الظاهري 

 ٥٠٠ ASTM D 4632  .، نيوتن، حد أدىنGrab Tensile Strengthمقاومة الرتع بالشد 
 ٢٠٠ ASTM D 4833 .، نيوتن، حد أدىنPuncture Strengthمقاومة الثقب 
 ٢٠٠ ASTM D 4533  .، نيوتن، حد أدىن Trapezoidal Tear Strengthمقاومة التمزق

  ٣٥ ASTM D 4632  ، نسبة مئوية، حد أدىن Elongationالتطاول
 ١,٠٣٥ ASTMD 3786  .لو باسكال، حد أدىن، كي Mullen Burst Strengthمقاومة انفجار ميولن

 ASTM D 4595  . للمتر، حد أدىننيوتن، كيلو Seam Strength للشد التالحم مقاومة
  ١٤  )طريقة الشرحية العريضة(

 ٠,١٤  ASTM D 3776 . حد أدىن املربع،ترغرام للم، كيلو وحدة املساحةوزن
 ٨٠ ASTM D 4355  ة األشعة احملجوزة، حد أدىن، نسب)UV Resistance(مقاومة األشعة فوق البنفسجية 

 سليب ASTM G 21  )منو الفطريات( مقاومة التعفن 
  ):١٢-٧-٥(مالحظات على اجلدول رقم 

 وجيـب    أي مقطع من النسيج املرشح الذي مت عنده التداخل أو اللصق والواقع من جهة طبقات الرصف مقطعاً حرجاً للنفاذية،                    يعترب -١
النسيج املرشح بنفس املواصفات حسب التصنيع أو حسب التركيب، من أجل التحقق من أن املقطع املتداخل حيقق                 اختبار مقطع من    

 من النـسيج املرشـح       من جهة طبقات الرصف فيمكن للمقاول اختبار مقطع        مال يت املواصفات املطلوبة، أما إذا كان تنفيذ التداخل        
  .بالسمك العادي من أجل قبوله

  
  متطلبات املصارف مسبقة الصنع من النسيج املركب): ١٣-٧-٥(اجلدول 

 املتطلبات طريقة االختبار اخلصائص
، )عشرون باملائة مقداره عند تشوه أقصى () (Compressive Strengthمقاومة الضغط

 .كيلو باسكال، حد أدىن
ASTM D 1621 

 ٣٤٥  )سنتيمتر٣٠x٣٠أبعاد العينة(

  .و غرام للميليمتر من العرض، حد أدىن، كيل)Peel Strength(مقاومة التقشر 
 النسيج مع النسيج والنسيج مع اللب والنسيج مع العناصر : التاليةوصلال تاختبار حاالجيب (

  )١( ).البارزة
ASTM D 903 ٠,٠٥ 

مساحة املقطع العرضي، الناقلية  ( )In-Plane Flow(معدل اجلريان يف املساحة 
  )٢( .ربع من العرض، حد أدىن، متر مكعب للمتر امل)اهليدروليكية

ASTM D 4716 
باستخدام عينة طوهلا ستمائة 

  .، كحد أدىنليمتريم) ٦٠٠(
٠,٠٠٣ 

  )١٣-٧-٥(مالحظات على اجلدول 
 عينـتني مـرنتني   : املبينة يف اجلدول، وجيب استخدامالثالث الوصل حاالت يف Peel Strength إجراء اختبار مقاومة التقشر جيب -١

 تـرابط   حالـة الختبار) مادة نسيج مرشح مع لب(نسيج، وعينة مرنة مع عينة صلبة     النسيج مع   ال ترابط    حالة الختبار) نسيج مرشح (
 وجيب أن يكون    ، املصرف متاثل طريقة تصنيع وتركيب   جيب وصل العينات مع بعضها بطريقة        كما ،النسيج املرشح مع اللب أو النتوء     

 وهذا ميثل حالة خاصة من حالة حد        ،ياً للسمك االعتيادي للب قبل التغطية بالنسيج املرشح        املستخدم مساو  )اللب(املادة الصلبة   مسك  
 .ليمترات احملدد يف االختبار القياسييم) ٣(الثالثة 

 عـن   لال تق كيلو باسكال ملدة    ) ٧٠(باملائة وضغط عادي قدره سبعون      ) ١٠(جيب إجراء اختبار معدل اجلريان باحندار قدره عشرة          -٢
 .ساعة) ١٠٠(مائة 
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 ١٩٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : التنفيذ ٢-٤-٧-٥
جيب أن يتم تركيب املصارف الطرفية أو املصارف حتت السطحية من األنـسجة املركبـة يف                
املواقع وعند األعماق املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة وطبقاً لتعليمات اجلهة املصنعة، وجيـب              

 التعاقد مع جهة مؤهلة يف هذا اجملال، وحيـق          على املقاول، إذا مل يكن مؤهالً لتنفيذ مثل هذه األعمال،         
والتحقق من التنفيذ املطابق التنفيذ  حضور ممثل عن اجلهة املصنعة لإلشراف على        حضور  للمهندس طلب   

  .للتعليمات
جيب أن يتم حفر خندق التصريف الطريف يف املواقع وحسب األبعاد واملناسـيب احملـددة يف                

املصنعة، وجيب قبل املباشرة بتنفيذ املصارف أن يتم فحـص قـاع            املواصفات اخلاصة وتعليمات اجلهة     
  .احلفر واستالمه وتنظيفه من كافة املواد الغريبة واملفككة

جيب التنفيذ بفرد مادة النسيج األرضي على كامل قاع احلفر مع تأمني مـسافات التغليـف                
الة املعتمدة، ومن مث يـتم      أو لب املصرف من النسيج املركب حسب احل       /والتداخل ألنابيب التجميع و   

تثبيت املصرف من النسيج املركب عند الطرف البعيد عن حافة الطريق من اخلندق، وتركيـب كافـة                 
  .عناصر الوصل واملخارج طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة وتعليمات اجلهة املصنعة

فيذ وقبوله فنياً، يتم    بعد االنتهاء من تنفيذ املصارف وكافة عناصرها وخمارجها والتحقق من التن          
إعادة الردم باستخدام مواد ركامية حرة التصريف، على طبقات مع الدك باستخدام الصفائح االهتزازية              

 عن تـسعني  لال تقكيلو نيوتن، حىت بلوغ درجة دك ) ٢٢( قوة دكها على اثنني وعشرين       دال تزي اليت  
 تنص املواصـفات  ما مل ،AASHTO T-99ار باملائة من الكثافة اجلافة القصوى احملددة من اختب) ٩٠(

  .اخلاصة على خالف ذلك، مع اختاذ كافة تدابري احليطة الالزمة ملنع أية أضرار قد تلحق باملصارف

متر جيب أن يتم الردم باستخدام الرمل       ) ٠,٥(عندما يكون عرض خندق احلفر أقل من نصف         
الدك باستخدام الصفائح االهتزازيـة أو الغمـر        النظيف، ويتم التنفيذ يف هذه احلالة على طبقة واحدة و         

  .باملياه

  : الطبقات املرشحة ٥-٧-٥
عندما تنص املواصفات اخلاصة واملخططات وتعليمات اجلهات املصنعة على تنفيـذ طبقـات             
أساس مرشحة أو طبقات مرشحة للمصارف الطرفية أو إعادة الردم من املواد الركامية غري املعاجلـة أو                 

 باستخدام املواد وطـرق      يتم  أو املعاجلة باإلسفلت، فإن تنفيذ هذه الطبقات جيب أن         مسنتاألاملعاجلة ب 
التنفيذ ويف الواقع وبالسمك املبني يف املواصفات اخلاصة واملخططات املعتمدة، أو هـذه املواصـفات               

  .العامة



  عمال الترابية األ-         القسم اخلامس           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ١٩٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : الطبقات املرشحة من الركام غري املعاجل ١-٥-٧-٥
ن الركام غري املعاجل باستخدام التـدرج املنـصوص عليـه يف            جيب تنفيذ الطبقات املرشحة م    

 أحد التـدرجات    وميكن ما مل تنص املواصفات اخلاصة على تدرج حمدد، استخدام         املواصفات اخلاصة،   
طبقات األساس غري املعاجلة، وجيب أن حتقق املواد        ) ٤-٦(من الفصل   ) ٣-٤-٦(املبينة يف اجلدول رقم     

مـن هـذا    ) ١٥-٧-٥(ص عليها يف املواصفات اخلاصة أو يف اجلدول رقـم           املتطلبات النوعية املنصو  
الفصل، وجيب أن يتم التنفيذ طبقاً للمواصفات اخلاصة أو متطلبات تنفيذ طبقات األسـاس أو إعـادة                 

  وجيب أن حتقق تدرجات الطبقات املرشحة من الركام غري املعاجل مـع            ،الردم يف هذه املواصفات العامة    
  :اس الركامية اليت تعلوها العالقات التالية طبقة األستدرج

   ملنع اخنفاض الضغط يف الطبقة املرشحة-١
D15 f / D15 b > 4  

 : ملنع تسرب حبيبات املواد من طبقة األساس إىل الطبقة املرشحة-٢

D15 f / D85 b < 5     ،D50 f /D50 b < 25،  D15 f /D15 b < 20        

  

  :حيث أن
 Df, Db – املنخل ملادة املرشح  قطر فتحة)f( أو األساس ،)b .(  

   املار من املنخل نسبة-)١٥، ٥٠، ٨٥: (األرقام
أال تزيد نسبة املواد املارة من املنخل جيب وجيب أن تكون مواد الطبقة املرشحة جيدة التدرج، و    

وأال يزيد املقاس   ،   ملنع احلركة الداخلية للحبيبات الناعمة     باملائة) ٥( على مخسة     فيها )٢٠٠( ئتنيارقم م 
 .سنتيمترات ملنع االنفصال احلبييب) ٨( مثانية األقصى للمواد املستخدمة على

  :األمسنت الطبقات املرشحة املعاجلة ب ٢-٥-٧-٥
 طبقاً للمواصفات اخلاصة أو هذه املواصـفات        األمسنتجيب تنفيذ الطبقات املرشحة املعاجلة ب     

 املواصفات اخلاصة   صال تن خططات واملواصفات اخلاصة، وعندما     العامة بالسمك ويف املواقع املبينة يف امل      
أو املخططات على تدرج أو متطلبات نوعية حمددة، فإن التنفيذ جيب أن يتم وفق التـدرج املـبني يف                   

  ).١٥-٧-٥(، واملتطلبات النوعية املبينة يف اجلدول رقم )١٤-٧-٥(اجلدول رقم 

 طبقاً للمواصـفات اخلاصـة أو       األمسنتاملعاجلة ب جيب تنفيذ وإهناء وحفظ الطبقات املرشحة       
 من هذه املواصفات العامة،     األمسنتطبقة األساس املعاجلة ب   ) ٥ -٦(متطلبات التنفيذ الواردة يف الفصل      
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 ١٩٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

كيلوغرام أمسنت للمتر املكعـب     ) ١٥٠(مع مراعاة عدم استخدام كمية أمسنت تقل عن مائة ومخسني           
 املقاوم للكربيتات، ما مل تنص املواصفات اخلاصة علـى خـالف            األمسنتمن اخللطة، وجيب استخدام     

  .ذلك
  

   للطبقات املرشحةاألمسنتتدرج املواد الركامية املعاجلة ب): ١٤-٧-٥(اجلدول رقم 

 ٪نسبة املار وزناً،  )رقم(ليمتر، يمقاس املنخل، م
  ١٠٠  ) بوصة١,٥ (٣٧,٥
 ١٠٠ -  ٨٨ ) بوصة١ (٢٥,٤
 ٨٠ – ٥٠ ) بوصة٣/٤(١٩
  ٤٠ – ١٥  ) بوصة٣/٨ (٩,٥

 ١٦ – ٠ )٤رقم  (٤,٧٥
 ٦ -٠ )٨رقم  (٢,٣٦
 ٢ -٠ )٢٠٠رقم  (٠,٠٧٥

  

  
  املتطلبات النوعية للمواد الركامية): ١٥-٧-٥(اجلدول رقم 

حدود املتطلبات طريقة االختبار اخلصائص
 ٩٠ ASTM D 5821 ، حد أدىن٪نسبة الوجوه املكسرة للركام اخلشن، 

، ٪ربي لوس أجنلوس، مخـسمائة دورة،       نسبة التآكل بال  
 حد أقصى

AASHTO T-96 ٤٥ 

 ٥٥ AASHTO T-176  ، حد أدىن٪املكافئ الرملي،
الكثافة النوعية الكلية للركام، غرام للسنتيمتر املكعـب،        

  ٢,٣٥ AASHTO T-85  حد أدىن

  ٢,٥ AASHTO T-85  ، حد أقصى٪نسبة امتصاص املاء الكلية للركام، 
  ١٥ AASHTO T-104   حد أقصى٪كربيتات الصوديوم، األصالة مبحلول 
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 ١٩٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : الطبقات املرشحة املعاجلة باإلسفلت ٣-٥-٧-٥
جيب تنفيذ الطبقات املرشحة املعاجلة باإلسفلت طبقاً للمواصفات اخلاصة أو هذه املواصـفات             

واصفات اخلاصة   امل صال تن العامة بالسمك ويف املواقع املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة، وعندما           
أو املخططات على تدرج أو متطلبات نوعية حمددة، فإن التنفيذ جيب أن يتم وفق التـدرج املـبني يف                   

  ).١٥-٧-٥(، واملتطلبات النوعية املبينة يف اجلدول رقم )١٦-٧-٥(اجلدول رقم 

 طبقـات  جيب أن يتم التنفيذ وإهناء الطبقات املرشحة املعاجلة باإلسفلت طبقاً ملتطلبات تنفيـذ            
 تنص املواصـفات    ما مل من هذه املواصفات العامة     ) ٦-٦( يف الفصل    املبينةاألساس املعاجلة باإلسفلت    
  .اخلاصة على خالف ذلك

   تدرج املواد الركامية املعاجلة باإلسفلت:)١٦-٧-٥(اجلدول رقم 
 ٪، نسبة املار وزناً ).رقم( ليمتر،يمقاس املنخل، م
 ١٠٠ ) بوصة١ (٢٥,٤
 ١٠٠ - ٩٠ ) بوصة٣/٤ (١٩
  ٦٥ - ٣٥ ) بوصة١/٢ (١٢,٥
  ٤٥ - ٢٠ )بوصة٣/٨ (٩,٥

 ١٠ – ٠ )٤رقم (٤,٧٥
 ٥ -٠ )٨رقم (٢,٣٦
 ٢ -٠ )٢٠٠رقم (٠,٠٧٥

  
  : العبارات ٦-٧-٥

يتضمن هذا العمل توفري املواد واليد العاملة واملعدات الالزمة لتنفيذ العبارات مبختلف أشكاهلا             
وقية وعناصرها املختلفة مثل أجنحة املداخل واملخارج وتنفيذ أعمال محاية اجملـاري            األنبوبية أو الصند  

وأعمال اإلنضاج واحلماية، حسب األبعاد واملناسيب وباستخدام املواد املبينة يف املخططات واملواصفات            
  .اخلاصة ووثائق العقد أو هذه املواصفات العامة

  :  املواد١-٦-٧-٥
  :ع العبارات مسبقة الصن-١

جيب، عند استخدام عناصر مسبقة الصب يف تنفيذ العبارات، أن يتم إنتاج هذه العناصر مـن                
قبل معامل خرسانة مصرح هلا ومعتمدة من قبل اجلهات صاحبة العالقة، وجيب على املقاول قبل املباشرة 
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 ٢٠٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

ا مرفقة بالوثائق الـيت     بتوريد املواد والتنفيذ أن يقدم للمهندس بياناً باملواد اليت ينوي توريدها ومصادره           
تبني اعتماد اجلهة املصنعة ونظام ضبط اجلودة املتبع لديها، ومواصفات املواد والعناصر ونتائج اختبارات              
عينات منها تبني مطابقتها للمواصفات املعتمدة، وحيق للمهندس طلب إجراء اختبارات إضافية يف خمترب              

 كما جيب أن يقدم النشرات الفنية الصادرة عـن          ،مستقل على نفقة املقاول عندما يرى ضرورة لذلك       
اجلهات املصنعة حول تعليمات وطرق ومتطلبات التنفيذ والوصل واملواد املستخدمة، وجيب عليه كذلك             

  .االلتزام الكامل هبذه التعليمات واملتطلبات
ألنابيـب  ميكن أن تكون العبارات األنبوبية من العناصر مسبقة الصنع من اخلرسانة املسلحة أو ا            

) ١٧-٧-٥( املبينة يف اجلدول      القياسية املعدنية امللساء أو املموجة، وجيب أن حتقق متطلبات املواصفات        
  . تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلكما ملحسب األنواع، 

  املواصفات القياسية للعبارات األنبوبية): ١٧-٧-٥(رقم دول اجل

 القياسيةاملواصفات  نوع األنابيب
 ASTM (C 14, C 14 M)   خرسانية غري مسلحةأنابيب

 أنابيب خرسانية مسلحة
ASTM C 76, ASTM (C 655, 655M)،  

  ١٩١١م ق س 
  ASTM C 1504  أنابيب خرسانية مسلحة مقاطع قوسية
 AASHTO (M 167, M167 M)  صفائح إنشائية ملنشآت احلديد املموج

 AASHTO M 36, ASTM A 760 لفنة مموجةأنابيب معدنية جم

 AASHTO M 245, ASTM A 762 أنابيب معدنية مموجة معاجلة بالبوليمريات

  

جيب تسليح األنابيب بتسليح دائري، وجيب إضافة طبقة أخرى من التسليح لألنابيب اليت يزيد              
 لال يق سنتيمتراً ميتد منها ما     ) ٣٠(  عن ثالثني  لال يق سنتيمتراً، بطول   ) ٧٥(قطرها على مخسة وسبعني     

 على طـول تلـك      أال تزيد ، على   )النتوء والتجويف (سنتيمتراً يف بروزات الوصل     ) ٢٠(رين  عن عش 
ـ   ميجا باسكال، ) ٣٥ ( وثالثني ةمخس عن املقاومة املكعبية للخرسانة     لأال تق العناصر، وجيب     لوأال تق

أن  كما جيـب     ،كيلوغرام أمسنت للمتر املكعب   ) ٣٥٠( يف اخللطة عن ثالمثائة ومخسني       األمسنتنسبة  
حتقق اخلرسانة املستخدمة يف تصنيع العبارات وأنابيب التصريف كافة املتطلبـات املبينـة يف مواصـفة                

AASHTO M-170 ميل هنايات أال يزيد تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، كما جيب ما مل 
ـ ) ٢(درجات لوصل النتوء والتجويف، وعلى درجتني       ) ٧(على سبع   ) Taper(وصل األنابيب    لة لوص

  .احللقة مانعة التسرب
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جيب تنفيذ الوصل باستخدام مواد الوصل املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصة أو املوصى هبا              
من قبل اجلهات املصنعة لألنابيب واجملربة، وجيب أن يتم التنفيذ طبقاً للنشرات الفنيـة الـصادرة عـن          

لوصل تقدمي تقرير فـين يتـضمن نـوع         اجلهات املصنعة، وجيب على املقاول قبل استخدام أية مادة ل         
  .ومكونات املادة املقترحة وطريقة تنفيذها وشهادة اعتماد من اجلهات صاحبة الصلة

ميكن أن يتم الوصل باستخدام مادة الوصل املرنة ذات التنفيذ على البارد املكونة من أسـاس                
انسة القوام وميكن تطبيقهـا     إسفليت ومادة مالئة ومواد مذيبة طيارة، وجيب أن تكون مادة الوصل متج           

ليمتراً، وقادرة على وصل األنابيب     يم) ١٣(على البارد بدهن أطراف األنابيب بسمك حىت ثالثة عشر          
  .مع بعضها بشكل مطابق للمواصفات الفنية

كما ميكن استخدام حلقات الوصل املرنة مانعة التسرب املناسـبة لوصـل أنابيـب النتـوء                
  .كون من خليط املطاط املقوى مبادة مالئة وقليل من املواد املذيبةوالتجويف، واليت جيب أن تت

أما العبارات الصندوقية من العناصر مسبقة الصنع، فيجب أن حتقق متطلبات العناصر اخلرسانية مـسبقة               
  أو  AASHTO M 259Mالصب القياسية للعبـارات الـصندوقية حـسب املواصـفات القياسـية      

AASHTO M 273M ـ ) ٦٠( على ستني دال تزينفذة مع طبقة محاية للعبارات امل نتيمتراً املعرضـة  س
  .حلموالت الطرق

  : العبارات املصبوبة يف املوقع-٢
جيب تنفيذ العبارات وكافة عناصرها مثل اجلدران الرأسية واألجنحـة املـصبوبة يف املوقـع               

 ما مل ، وجيب   لعمل التصميمية باستخدام املواد اليت تنص عليها املواصفات اخلاصة أو املعتمدة يف صيغة ا           
       تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك أن حتقق اخلرسانة املتطلبـات املبينـة يف اجلـدول رقـم                  

)١٨-٧-٥.(  

 تـنص   مـا مل  ،  )١٩-٧-٥(جيب أن حيقق الركام املستخدم املتطلبات املبينة يف اجلدول رقم           
 املقـاوم للكربيتـات     األمسنتن يكون من     فيجب أ  األمسنت أما   ،املواصفات اخلاصة على خالف ذلك    

 تنص املواصفات اخلاصة على استخدام نـوع  ما مل القياسية، ASTM C 150وحيقق متطلبات مواصفة 
 مـن الـشوائب      وجيب أن يكون املاء املستخدم يف إنتاج وإنضاج اخلرسانة نظيفاً ورائقاً وخالياً            ،آخر

 متطلباهتا النوعية وجيب أن يتم اختباره وفـق اختبـار           واملواد الضارة بإنتاج وتصلب اخلرسانة وحتقيق     
AASHTO T-26كما جيب أن يكون حديد التسليح املـستخدم  ، عندما يرى املهندس ضرورة لذلك 

مطابقاً للنوع واألقطار املبينة يف املخططات واملواصفات اخلاصة وأن حيقق متطلبات املواصفات احملددة             
  .واصفات العامةيف القسم الرابع عشر من هذه امل
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  متطلبات خرسانة العبارات): ١٨-٧-٥(اجلدول رقم 

 احلدود طريقة االختبار اخلصائص
 ٣٥٠ - ، كيلوغرام للمتر املكعباألمسنتكمية 

 ، حد أدىنلميجا باسكامقاومة الضغط، 
AASHTO T-22 
  حتضري العينات حسب
AASHTO T-23 

٣٥ 

 ٠,٥ - ، حد أعلى٪، األمسنتنسبة املاء إىل 
 ١٠٠-٥٠ AASHTO T-119 .ليمتري، م)التكوم(اهلبوط 

  

  

  متطلبات ركام خرسانة العبارات): ١٩-٧-٥(اجلدول رقم 

الركام اخلشن الركام الناعم طريقة االختبار املتطلبات
 AASHTO M-6 AASHTO املواصفة القياسية املرجعية

M-43 

 ٠,٢٥ ٠,٥ AASHTO T-112   حد أقصى٪نسبة املواد الطينية، 

 ٠,٢٥ ٠,٢٥ AASHTO T-113   حد أقصى٪، )Lignite (نسبة الفحم
 غرام ١,٩٥نسبة املواد اليت تقل كثافتها عن 

  حد أقصى٪للسنتيمتر املكعب، 
AASHTO T-113 ١ ١  

 ٪، عاليهجمموع نسب املواد غري املرغوبة املبينة 
 حد أعلى

- ١,٢٥ ١,٢٥ 

ر ليمتي م٠,٠٧٥نسبة املواد املارة من املنخل 
 ، حد أقصى)٢٠٠رقم (

AASHTO 
T- (11, 27) ١ ٣ 

  نسبة التآكل يف اختبار لوس أجنلوس
  حد أقصى٪دورة، ) ٥٠٠( 

AASHTO T-196 - ٤٠ 

  -  ٧٥ AASHTO T-176  املكافئ الرملي، حد أدىن

 AASHTO T-21 نسبة املواد العضوية يف الركام الناعم

جيب رفض املواد اليت تعطي 
ن اللون لوناً معتماً أكثر م

القياسي، أو يطلب اختبار 
 املالط للتحقق

- 
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عندما تنص املواصفات اخلاصة أو يقرر املهندس استخدام بعض اإلضافات أو املواد اإلضـافية              
الكيميائية، فإن تلك املواد جيب أن تكون مطابقة لألنواع املنصوص عليها يف املواصـفات اخلاصـة أو                 

ندس وجيب أن تطابق متطلبات املواصفات املبينة يف القـسم الرابـع            املخططات أو املعتمدة من قبل امله     
  .عشر من هذه املواصفات العامة

  : طبقة الفرشة-٣
 تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك تنفيذ العبارات من العناصر مسبقة الصنع             ما مل جيب  

كيلو غرام للمتـر    ) ٢٠٠ ( فيها عن مائيت   األمسنت كمية   لال تق ية  األمسنتعلى طبقة فرشة من اخلرسانة      
، وأن يكون الركام املـستخدم      ميجا باسكال ) ١٥ (مخسة عشر  عن   لال تق املكعب، ومقاومة مكعبية    

مسي األقـصى    باحلدود الدنيا اليت تسمح بتشغيل اخللطة والقطر اإل        األمسنتعدمي اللدونة ونسبة املاء إىل      
  .يمترليم) ٣٧,٥(للركام املستخدم سبعة وثالثون ونصف 

  : التنفيذ ٢-٦-٧-٥
جيب تنفيذ العبارات طبقاً لألبعاد واملناسيب وامليول واملواقع احملددة يف املواصـفات اخلاصـة              
واملخططات أو هذه املواصفات العامة، وجيب على املقاول التحقق من املواقع املبينة يف املخططات على               

لطريق حبيث تتطابق مع اجتاهات جريان املياه،    الواقع، وحتديد املوقع وزاوية ميل العبارات مع اجتاه حمور ا         
  . تنص املواصفات اخلاصة على تعديل اجملرى وتنفيذ األعمال الالزمة لذلكما مل

  : احلفر وإعداد السطح-١
ميكن أن يتم تنفيذ أعمال احلفر إلنشاء العبارات وعناصرها األخرى بإحدى الطريقتني التاليتني،     

  :اصة أو يقترح املقاول ويوافق املهندس عليه املواصفات اخلصما تنحسب 

  : الطريقة األوىل-
احلفر للعمق الالزم من أجل تنفيذ طبقة الفرشة وأساس العبارة، مث يتم تنفيذ طبقـة الفرشـة                 
وإعداد سطحها طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة، وبعد ذلك يتم تنفيذ كامل العبارة وإهناء أعماهلا   

  .نفيذ الردموفحصها واستالمها قبل ت

  : الطريقة الثانية-
ختتلف هذه الطريقة عن الطريقة األوىل فقط من حيث البدء بتنفيذ أعمال ردم جسر الطريـق                
حىت ارتفاع قريب من نصف القطر اخلارجي أو نصف ارتفاع العبارة طبقاً ملتطلبات أعمـال الـردم                 

واصفات اخلاصة، مث احلفر يف الـردم  من هذه املواصفات العامة أو امل     ) ٤-٥(املنصوص عليها يف الفصل     
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، وبعد ذلك يتم إعداد السطح وتنفيذ طبقة الفرشة وتنفيذ العبـارة            )٣-٥(إلنشاء العبارة طبقاً للفصل     
  .وإعادة الردم

ويف مجيع األحوال جيب أن يكون السطح الذي ستنشأ فوقه العبارة مطابقاً للموقع واملناسـيب               
ملعتمدة بعد التحقق من املوقع الفعلي على أساس الرفع املساحي للموقع           وامليول املبينة يف املخططات، وا    

  .الذي يقوم به املقاول ويوافق عليه املهندس للتحقق من موقع العبارة وزاوية تقاطعها مع الطريق

  : تركيب عناصر العبارات مسبقة الصب-٢
  : العبارات األنبوبية-

 مسكها حتت األنابيب على     لأال يق كما جيب   جيب تنفيذ طبقة الفرشة على كامل عرض احلفر،         
) ٤/١( عن ربـع     لال يق حىت ارتفاع   على جوانب العبارة    سنتيمترات، وجيب أن تستمر     ) ١٠(عشرة  

القطر اخلارجي لألنبوب، وجيب يف البداية حتشية اخلرسانة من أحد جوانب األنبوب حىت التحقق مـن                
نفيذ التحشية من اجلانب اآلخر، مع مراعـاة تنفيـذ          االستناد الكامل وعدم وجود فراغات مث يباشر بت       

  .فواصل االنكماش وفق املسافات املتعارف عليها يف األعمال اخلرسانية

جيب تركيب األنابيب اخلرسانية املسلحة ابتداء من اجلهة األخفض باجتاه اجلهة األعلى وعلـى              
ب األنابيب من املعدن املموج جيـب       أن يتم دخول التجويف يف النتوء باجتاه جريان املياه، وعند تركي          

مراعاة أن تشري احللقات اخلارجية بعكس اجلريان، كما جيب مالحظة تأمني االستناد الكامـل لكافـة                
  .العناصر البارزة أثناء إعداد األساس

ذات التـسليح   ) Elliptical(جيب أثناء التركيب مراعاة عدم احنراف حمور األنابيب البيضاوية          
درجـات،  ) ٥(نابيب الدائرية ذات التسليح احللزوين عن الوضع الرأسي بأكثر من مخس            الدائري أو األ  

كما جيب عند استخدام أنابيب دائرية مزودة بثقوب للتحكم بالتركيب مراعاة أن تكون هذه الثقـوب                
من األعلى، وجيب بعد تركيب األنابيب وقبل إعادة الردم سد هذه الثقوب باملواد املوصى هبـا مـن                   

  .ات املصنعةاجله

  : العبارات الصندوقية-
جيب تركيب عناصر العبارات الصندوقية مسبقة الصب على األساسات املعدة مسبقاً حبيـث             

 كما جيب أن يتم التركيب      ،يكون اللسان باجتاه اجلريان، وجيب أن يبدأ التركيب من جهة خمرج العبارة           
زيل وضبط موقع العناصر وعـدم      ـ برفع وتن  باستخدام الطرق واآلليات واملعدات القادرة على التحكم      

  .إحلاق أية أضرار بالعناصر أو األساسات املعدة أو جوانب احلفر
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 ٢٠٥               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

عند تنفيذ عبارات متعددة الفتحات جيب تركيب عناصر الفتحات املتجاورة املنفصلة حبيـث             
 على  ال يزيد  و ليمتراًيم) ٢٥( عن مخسة وعشرين     لال يق يترك فراغ بني العناصر من الفتحات املتجاورة        

  .ليمتراًيم) ٥٠(مخسني 
رمل مـع   ) ٢(أمسنت إىل اثنني    ) ١( هذا الفاصل باستخدام مالط أمسنيت بنسبة واحد         يتم ملئ 

 جيب إنضاج هذه    االتحشية الكاملة بعد تركيب العناصر وتنفيذ الوصل بني عناصر الفتحة الواحدة، كم           
  .التعبئة برشها باملياه

  : تنفيذ الوصل-
 الوصل بني األنابيب والعناصر مسبقة الصب باستخدام املواد والعناصـر وطـرق             جيب تنفيذ 

املواصفات اخلاصة ويف النشرات الفنية للجهات املصنعة، وجيب مراعاة عدم          يف  التنفيذ املنصوص عليها    
املباشرة بأعمال إعادة الردم قبل إهناء كافة أعمال التوصيل والتحقق من أعمـال التمديـد والوصـل                 

  .هاوفحص

جيب عند استخدام الوصل باإلسفلت املرن تنظيف هنايات األنابيب وجتفيفها مث تطبيق مـادة              
) ٣/٢( عن ثلثـي     لال تق ليمتراً وملسافة   يم) ١٣(الوصل على جهة التجويف بسمك حوايل ثالثة عشر         

يف التجويف  ) الربوز(قسم الوصل، وبعد التحقق من مطابقة هنايات األنابيب إدخال هناية األنبوب الثاين             
مع تطبيق الضغط الالزم إلحكام الوصل، كما جيب بعد ذلك تنظيف الوجوه الداخلية لألنابيب مـن                
مادة الوصل الزائدة، أما عند استخدام الوصالت احللقية املطاطية، فيجب إزالة ورق احلماية وضـغط               

  .هنايات األنابيب لوصلها، مع مراعاة تنفيذ وصالت العزل املائي
 أن يتكون املـالط     األمسنيتما تنص املواصفات اخلاصة على الوصل باستخدام املالط         جيب عند 

رمل، وجيب أن تنفذ األعمال طبقاً للمواصـفات        ) ٢(أمسنت إىل اثنني    ) ١(املستخدم من نسبة واحد     
اخلاصة وبالسمك الكايف لوصل األنابيب، كما جيب محاية طبقة املالط من اجلفاف السريع والتـشقق               

  ترطيب هنايات األنابيب جيداً باملاء،     األمسنيتدام طرق ومواد اإلنضاج، وجيب قبل تطبيق املالط         باستخ
 وتغطيـة   ورشها باملاء، بتغطيتها باخليش  طبقة املالط   وترطيب كما جيب احلفاظ على األنابيب مكشوفة     

  .أيام) ٣(ة  عن ثالثلال تق مرتني على األقل باملاء ملدة  للحد من التبخر،بالبالستيكاخليش 

  : العبارات املصبوبة يف املوقع-٣
جيب تنفيذ العبارات واجلدران الرأسية واملداخل واملخارج املصبوبة يف املوقع طبقاً للمناسـيب             
واألبعاد وباستخدام املواد ويف املواقع املبينة يف املخططات واملواصفات املعتمدة، كما جيب على املقاول              

ة للعبارات املصبوبة يف املوقع واستكمال كافة التفاصيل الالزمة للتنفيـذ           التحقق من املخططات املقدم   
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 ٢٠٦               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

وجيب على املقاول قبل املباشرة بالتنفيذ التحقق من موقع وزاوية           ،واحلصول على موافقة املهندس عليها    
ميل العبارة بالنسبة حملور الطريق وحتديد املوقع الفعلي، كما جيب عليه القيام بأعمـال احلفـر حـىت                  

  .املناسيب وباألبعاد الكافية لتنفيذ طبقة الفرشة ووضع القوالب وتثبيتها
جيب تسوية قاع احلفر طبقاً للميول واملناسيب املعتمدة وتنفيذ طبقة الفرشة من املواد الركامية              

سنتيمترات مع الدك والتسوية، حبيث يتم احلصول على سطح ثابـت           ) ١٠( عن عشرة    لال يق بسمك  
  .محال النامجة عن األعمال التاليةومستقر لتلقي األ

 يومـاً أن يقـدم      )٣٠ ( عن ثالثني  لال تق جيب على املقاول قبل املباشرة بأعمال الصب مبدة         
  :للمهندس تقريراً فنياً يبني

 صيغة خلطة العمل التصميمية واليت جيب أن تتضمن مصادر ونوعيات املواد، مبا يف ذلك املـواد                 -
 .واملواد اإلضافية واإلضافات الكيميائية املقترح استخدامها واملاء األمسنتالركامية و

 . نسب وطريقة خلط املواد-
 . مواقع اخلالطات وأنواعها وطريقة عملها وإنتاجيتها-
 عند التوريد من مصانع للخرسانة اجلاهزة، جيب على املقاول أن يقدم صورة معتمدة عن مواقـع           -

، ومواصفات اخلرسانة اليت تنتجها، أو اليت ستنتجها        ومواصفات هذه املصانع، وشهادة اعتمادها    
للمشروع، كما جيب أن يقدم نتائج اختبارات اخلرسانة املنتجة يف هذه املصانع والربنامج الـزمين       

 .للتوريد
 . نتائج اختبارات املواد األولية واخللطات املنتجة باستخدام صيغة خلطة العمل التصميمية املقترحة-
 .ين والتواريخ املقترحة للمباشرة بالتنفيذ والربنامج التفصيلي ملراحل الصب الربنامج الزم-
 . قائمة باملعدات واآلليات املقترح استخدامها-

يقوم املهندس بدراسة التقرير الفين ويعطي رأيه يف استكمال كافة املعلومات املطلوبـة ويعيـده               
أيام، أمـا إذا كـان      ) ٧(تقرير خالل سبعة    للمقاول يف حال وجود نقص يف املعلومات اليت يتضمنها ال         

التقرير متضمناً كافة املعلومات، فيقوم املهندس بدراستها ويبني رأيه يف صيغة خلطة العمـل املقترحـة                
وخطة التنفيذ ويعطي موافقته اخلطية عليها أو يطلب من املقاول إجراء التعديالت الالزمـة مبوجـب                

  .يوماً) ١٤(املالحظات اخلطية خالل أربعة عشر 
جيب تنفيذ القوالب طبقاً لألبعاد املبينة يف املخططات وباستخدام القوالب املعدنية أو اخلـشبية              
القادرة على حتمل الضغط الناجم عن اخلرسانة وأمحال الدك أثناء الصب، وجيب أن تكـون سـطوح                 

لية التامة عن متانـة      ويتحمل املقاول املسئو   ،اخلرسانة بعد الصب مستوية وناعمة وخالية من أية عيوب        
  .وثبات واستواء القوالب
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 ٢٠٧               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

جيب على املقاول تركيب حديد التسليح باملواقع واألقطار واملـسافات الفاصـلة ومـسافات         
 ال يـسمح  اإلرساء والربط املطابقة لنوع وأقطار حديد التسليح املعتمدة يف املخططات والتفصيالت، و           

  .ح واملوافقة عليه واستالمه من قبل املهندسللمقاول باملباشرة بالصب قبل فحص حديد التسلي
جيب أن يتم صب اخلرسانة باستخدام اآلليات واملعدات وخطة ومراحل العمل املعتمدة، كمـا     
جيب على املقاول تنفيذ كافة أعمال اإلنضاج الالزمة حىت تـصلب اخلرسـانة وبلوغهـا املقاومـات                 

ة خلطة العمل التصميمية، وجيب عدم فـك        املنصوص عليها يف املخططات واملواصفات اخلاصة وصيغ      
القوالب قبل مضي املدة الكافية لبلوغ اخلرسانة املتانة الكافية لتحمل األمحال الناجتة عن األعمال التالية               

 املدة عن أربعة عشر     لوأال تق باملائة من املتانة التصميمية،     ) ٨٠( متانة اخلرسانة عن مثانني      لأال تق على  
  ).٢٠-٧-٥(االسترشاد باملدد املبينة يف اجلدول يوماً، وميكن ) ١٤(

  املدد الزمنية الصغرى لفك القوالب): ٢٠-٧-٥(اجلدول رقم 

 ت املنشآرعناص
نسبة املقاومة اليت مت بلوغها 

 احملددة بعد مثانية ةمن املقاوم
 ٪يوماً، ) ٢٨(وعشرين 

  عدد األيام،
  أدىندح

 ٣ ٥٠ )قبل تطبيق للحموالت(األعمدة ووجوه اجلدران 
 ٣ ٥٠ )قبل تطبيق احلموالت(الدعائم الوسطية والطرفية 

 ١٤ ٨٠ العوارض الصندوقية
، والعوارض  Tالعوارض بسيطة االستناد، وعلى شكل حرف       

العرضية، والتيجان غري املستمرة، والـدعائم االنـضغاطية،        
  والبالطات العلوية للعبارات الصندوقية

١٤ ٨٠ 

 ٢١ ٩٠ ستمرة، واهلياكل القاسيةاألقواس، وفتحات اجلسور امل

  
جيب على املقاول اختاذ كافة التدابري الالزمة لصب اخلرسانة يف شروط املناخ احلار، كما جيب               

 وانتهاء أعمال   األمسنتأن تتم كافة أعمال الصب بااللتزام الكامل بالفترات الزمنية الفاصلة بني إضافة             
دفعة واحدة أو بأقل ما ميكن من الفواصـل، وجيـب            أن تتم أعمال الصب      نما أمك ب كل جي و .الصب

اختاذ كافة اإلجراءات الالزمة للتخفيف من تشكل الفواصل اإلنشائية ومن تأثريها إذا تشكلت، وجيب              
، ساعة) ٢٤(صب قاعدة العبارات الصندوقية يف البداية مث تنفيذ بقية العناصر بعد مضي أربع وعشرين               

سانة املنفذة رطبة طيلة مدة اإلنضاج اليت جيب أال تقل عن سبعة أيام             كما جيب احلفاظ على أعمال اخلر     
بتغطيتها باخليش وترطيب اخليش مرتني يومياً على األقل وتغطيته بالبالستك للتخفيف من التبخـر أو               

  .احلفاظ على الرطوبة بأي طريقة يوافق عليها املهندس
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 ٢٠٨               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : أعمال العزل املائي-٤
عمال والعناصر اخلرسانية واختبارها وقبوهلا من قبل املهنـدس         جيب على املقاول بعد فحص األ     

تنفيذ أعمال العزل املائي لكافة السطوح املالمسة للتربة بالطريقة وباستخدام املواد املنصوص عليهـا يف               
يسمح له باملباشرة بأعمال إعادة الردم قبل فحص أعمال العزل واملوافقة عليها             املواصفات اخلاصة، وال  

  .ها من قبل املهندسواستالم

  : إعادة الردم-٥
جيب أن تتم أعمال إعادة الردم حول العبارات واجلدران الرأسية وأجنحة املداخل واملخـارج              

أعمال الـردم مـن هـذه       ) ٤-٥(طبقاً ملا هو منصوص عليه يف بند الردم خلف املنشآت من الفصل             
  .لك تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذما ملاملواصفات العامة، 

  :  قبول األعمال٧-٧-٥
جيب على املقاول ضبط جودة أعمال تصريف املياه بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمة لـضمان              
حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات اجلودة املنصوص عليهـا يف              

  . العامة ووثائق العقد األخرىاملواصفات القياسية واملواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات

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

وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيـذ       تأكيد اجلودة بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة          
مـن  ) ١٧(والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه، وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر                

  . حتدد املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى خالف ذلكما ملهذه املواصفات العامة، 

  : ضبط اجلودة-١
عمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم         جيب على املقاول ضبط جودة املواد واأل      

بيانات اجلودة للخواص احلرجة، وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات املبينة يف اجلدول رقم              
 وجيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من شهادات املصدر ونتائج مجيع االختبارات             ،)٢١ -٧-٥(

من هذه املواصفات   ) ١-١-١٧(ول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند        أوالً بأول، كما جيب على املقا     
  .العامة
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  إجراءات ضبط جودة أعمال تصريف املياه): ٢١-٧-٥(اجلدول 

  

 طريقة االختبار اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

أنابيب وعناصر 
ومواد وصل 
 شبكة التصريف

كافة اخلصائص 
نصوص عليها امل

يف املواصفات 
  القياسية املعتمدة

شهادة ضمان مصدر كل مادة من املواد 
 حسب النوع واألقطار

  

عند بداية التوريد من كل مصدر وعند تغري 
 وجيب إرفاق املواصفات واخلصائص املصدر،

الفنية للمواد وطرق ومعدالت االختبارات 
  .ونتائجها

املتطلبات احملددة يف بند 
 املواصفات القبول من

  .القياسية املعتمدة

 AASHTO T- (27, 11) التدرج

عالقة الكثافة 
  الرطوبة

AASHTO T-99 (C)  وطرق 
م السادس االختبار املنصوص عليها يف القس

طبقات األساس الركامية أو املعاجلة 
  أو اإلسفلتاألمسنتب

مواد إعادة 
الردم والطبقات 

 املرشحة

 اخلصائص النوعية
للطبقات املرشحة، ) ١٥-٧-٥(اجلدول 

  ملواد إعادة الردم٦-٥والفصل 

 يف املصدر

ثالثة اختبارات على عينات خمتلفة من كل 
مصدر، عند اعتماد املصدر وصيغة خلطة 

العمل التصميمية، أو تغري املصدر، أو 
مالحظة تغري يف خواص اخللطة املنتجة أو 

املنفذة، ومخسة اختبارات على األعمال 
عينات خمتلفة ومتباعدة زمنياً لكل مخسة 
آالف متر مكعب أو كل مصدر، أثناء 

 .التنفيذ

املتطلبات املنصوص عليها 
يف املواصفات اخلاصة، أو 

، أو هذا ٦-٥الفصل 
 .الفصل

فحص باملعاينة واختبار الشبكات من 
األنابيب غري املثقبة والوصالت املانعة 

 )٢-٣-٢-٧-٥ (الفقرةلتسرب حسب ل
 جناح .فيبني كل غرفيت تفتيش، أو فتحيت تصر

أعمال متديد 
 الشبكات

 متديد الشبكات

  قياس استواء وميول ومناسيب التمديدات

يف املوقع 
وقبل إعادة 
قياس مساحي للمناسيب واإلحداثيات بني  الردم

كل غرفيت تفتيش أو فتحات تصريف أو 
  .املصائد أو املخارج

  مطابقة

األعمال 
اخلرسانية يف 

 ملوقعا

كافة اخلصائص 
النوعية املنصوص 

عليها يف 
 املواصفات اخلاصة

طرق االختبار املبينة يف القسم الرابع عشر 
 ما ملية، األمسنتأعمال طبقات الرصف 

  تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك

يف مراكز 
اإلنتاج 
 واملوقع

ثالثة اختبارات عند بداية إنتاج اخللطات، 
متر مكعب ) ٢٠٠٠(ي واختبار كل إنتاج ألف

يف اخلالطات، أو مالحظة تغري يف مصادر 
واختبار . املواد أو خواص األعمال املنفذة

واحد كل مخسني متر مكعب أو تنفيذ أعمال 
 .يوم أيهما اقل، ومن كل عنصر يف املوقع

احلدود  واخلصائص
 املعتمدة

 يف املوقع قياس مساحي لألبعاد واملناسيب قياسات أعمال احلفر

ياسات مساحية كل مخس وعشرين متراً،  ق
على أن تشمل كحد أدىن بداية وهناية ونقاط 

وسطية من كل عنصر بغض النظر عن 
 .املسافة

مطابقة األبعاد واملناسيب 
املبينة يف املخططات 

واملواصفات اخلاصة أو 
 دة من قبل املهندسماملعت

أعمال الفرشة 
 وإعادة الردم

 يف املوقع AASHTO T 310-01 الكثافة احلقلية

متراً ) ١٥٠(اختبار واحد كل مائة ومخسني 
طولياً أو إنتاج يوم واحد من كل طبقة أيهما 
أقل واختبار واحد عند كل جهة من غرف 
التفتيش والفتحات أو العبارات ويف كل 

 .موقع

درجات الدك املنصوص 
عليها يف البنود ذات 

 الصلة
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  : التأكد من اجلودة-٢
يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت              ق للوزارة   حي

إشرافها املباشر باختبار مواد أعمال تصريف املياه، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنود ضبط اجلودة                
  .من هذه الفقرة) ٢١-٧-٥(احملددة يف اجلدول 

اجلودة ومقارنة تلك الـسجالت إحـصائياً       كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط        
بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حمدد يف القسم السابع عـشر                 

 وحيق هلا كذلك الكشف على خمترب املقاول ومعداته وجهازه الفـين            ،من هذه املواصفات العامة   ) ١٧(
نتاج والتنفيذ اليت يتبعها للتأكد من كفاءة اجلهـاز الفـين           وطرق الفحص واالختبار ومواقع وطرق اإل     

  .للمقاول ومعداته ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ للطرق املعتمدة

  : القياس ٨-٧-٥
قاس أعمال تصريف املياه حسب وحدات القياس املعتمدة يف وثائق العقد وجيـب أن يـتم                ت

يتم القياس بغرض الدفع خارج احلدود واملواقع        فنياً واملستلمة، وال  القياس لألعمال املنفذة فعلياً واملقبولة      
  .أو املعتمدة من قبل املهندس/ املبينة يف املخططات و

  :، أو حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصةيلي وفق مااألعمال جيب أن يتم قياس 

  .ملتر الطويل   أعمال متديدات أنابيب الصرف السطحي مصنفة حسب األنواع واألقطار، با-
  .   أعمال متديدات أنابيب الصرف حتت السطحي مصنفة حسب األنواع واألقطار، باملتر الطويل-
  .   أعمال األنسجة األرضية املغلفة للمصارف حتت السطحية باملتر املربع-
  .   أعمال طبقة املرشح احمليطة بأنابيب الصرف حتت السطحي باملتر املكعب-
  .ن األنسجة املركبة، باملتر املربع   أعمال املصارف م-
   أعمال فتحات التصريف واملصائد وغرف التفتيش مبا يف ذلك األغطية مصنفة حسب األنـواع                 -

  .واألبعاد، بالعدد
 يف ذلك أجنحة املداخل واملخارج واجلدران الرأسية، حسب األنواع          ا   أعمال العبارات األنبوبية مب      -

طويل املقاس بني األوجه اخلارجية للجدران الرأسية عنـد املـداخل           واملواقع والفتحات، باملتر ال   
  .واملخارج

  .سية واألجنحة باملتر املكعبأ   أعمال العبارات الصندوقية مبا يف ذلك اجلدران الر-
 وتستثىن مـن    ،   أعمال احلفر باملتر املكعب لألعمال املنفذة فعالً ضمن احلدود واألعماق املعتمدة             -

  .حمملة على أسعار العبارات  أعمال احلفر لتنفيذ العبارات فتعترب الدفعالقياس ألغراض
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 ٢١١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  .   أعمال الفرشة باملتر املكعب-
  .   أعمال إعادة الردم باملتر املكعب-

  :  الدفع٩-٧-٥
جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـمن احلـدود واألبعـاد                 

العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عندما تنص وثائق العقـد             املعتمدة مبوجب أسعار    
  .على ذلك

تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن توريد أو استخراج املواد وتنفيذ أعمال التمديد والتركيب              
 وخلط  أو الصب والوصل وتنفيذ أعمال الفتحات وغرف التفتيش واألغطية، وتنفيذ أعمال اخلرسانة،           /و

ونقل وفرد وترطيب ودك املواد وإهناء األعمال، بغض النظر عن مصادرها، وتوفري وتـشغيل اآلليـات                
يلزم لتنفيذ األعمـال طبقـاً للمخططـات         إجراء االختبارات والقياسات وكل ما     و واملعدات والعمالة 

احململة على أسعار بنود    يتم الدفع عن البنود       والدفعات للغري، وال   سومواملواصفات اخلاصة والعامة والر   
، علـى سـبيل     )٢٢-٧-٥(يكون الدفع مبوجب بند أو أكثر من البنود املبينة يف اجلدول رقم              ،أخرى

  .يتعارض مع وثائق العقد ر ومبا الصاملثال ال احل
  بنود أعمال تصريف املياه): ٢٢-٧-٥(اجلدول رقم 

  لوحدةا  وع العملن  قم البندر
  متر مكعب  أعمال احلفر  ١-٧-٥
  عدد  فتحات التصريف واملصائد وغرف التفتيش، مصنفة حسب األنواع واألبعاد  ٢-٧-٥
  متر مكعب  طبقة الفرشة  ٣-٧-٥
  متر طويل  )جيب التصنيف حسب األنواع واألقطار(متديدات أنابيب الصرف السطحي   ٤-٧-٥

جيـب التـصنيف حـسب األنـواع        (متديدات أنابيب املصارف حتت السطحية        ٥-٧-٥
  )رواألقطا

  متر طويل

  متر مكعب  طبقة املرشح حول أنابيب الصرف حتت السطحي  ٦-٧-٥
  متر مربع  األنسجة األرضية احمليطة باملصارف حتت السطحية  ٧-٧-٥
  متر مربع  املصارف حتت السطحية من األنسجة املركبة  ٨-٧-٥
  ويلمتر ط  )جيب التصنيف حسب األنواع واألقطار(أعمال العبارات األنبوبية   ٩-٧-٥
  متر مكعب  )جيب التصنيف حسب األبعاد(  أعمال العبارات الصندوقية  ١٠-٧-٥
  متر مكعب  أعمال إعادة الردم  ١١-٧-٥
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 :محاية امليول وةتكسي  ٨-٥
  :  الوصف١-٨-٥

يتضمن هذا الفصل أعمال تكسية ومحاية ميول الردم واحلفر ومحاية الردميات عنـد مـداخل               
 املربوطة باملونة أعمال التكسية واحلماية، باستخدام احلجارة املفككة أو   وخمارج العبارات، ويشتمل على   

واخلرسانة املصبوبة يف املوقع أو القطع اخلرسانية مسبقة الصب، والتكسية بالسالل اململوءة باحلجـارة              
ل  وجيب أن يتم تنفيذ هذه األعما      ،، ومحاية ميول احلفر الصخري باستخدام الشبك املعدين       )اجلابيونات(

  .املواصفات اخلاصة ووثائق العقداملخططات وبطبقاً للمواقع واألبعاد وباستخدام املواد املنصوص عليها 
  :  املتطلبات العامة٢-٨-٥

جيب على املقاول قبل املباشرة بأعمال التكسية واحلماية إعداد السطوح اليت سيتم التنفيذ عليها              
التخلص مـن   عليه  عاد واملناسيب املعتمدة، كما جيب      بتسويتها ومتهيدها حسب املقاطع العرضية واألب     

كافة التموجات يف السطح، ودكها عند اللزوم، حبيث توفر سطحاً مستوياً قادراً على تلقـي أعمـال                 
  .التكسية املقرر تنفيذها

كما جيب تنفيذ خندق األساس عند أسفل امليل املراد تكسيته طبقـاً لألبعـاد املبينـة علـى                  
العقد، وجيب أال يقل عرض اخلندق عن ضعفي مسك طبقة التكسية أو احلماية املقرر              املخططات ووثائق   

وجيب  ،سنتيمتراً أيهما أكرب  ) ٦٠(تنفيذها، أما عمقه فيجب أال يقل عن ضعفي ذلك السمك أو ستني             
تعبئة هذا اخلندق مبواد قادرة على تشكيل أساس ثابت ألعمال التكسية أو احلماية، وجيب أن تكون من                 

 جيب أن تبدأ أعمال التكسية أو احلماية من أسفل امليل بغـض             ،وعية مواد التكسية املعتمدة أو أفضل     ن
  .النظر عن نوع التكسية املستخدمة

  :  التكسية احلجرية٣-٨-٥
  :  الوصف١-٣-٨-٥

يتضمن هذا العمل توفري املواد وتنفيذ األعمال الالزمة لتكسية امليـول باسـتخدام احلجـارة               
، وفق األبعاد ويف املواقـع      )اجلابيون(، أو التكسية احلجرية املعبأة يف السالل        املربوطة باملونة املفككة أو 

  .احملددة يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى
  :  املـواد٢-٣-٨-٥
  : املواد احلجرية-١

ملقاومة جيب أن تكون املواد احلجرية املستخدمة لتكسية ومحاية املنحدرات من الصخور الصلبة ا  
للعوامل اجلوية واملياه وأن تكون خالية من التشققات ومن املواد الطينية واملواد األخرى القابلة للتحلـل                
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واملواد الضعيفة، وجيب، ما مل تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، أن حتقق املتطلبات النوعيـة                
 املربوطة باملونة  احلجرية املفككة أو     ، كما جيب أن حتقق مواد التكسية      )١-٨-٥(املبينة يف اجلدول رقم     

 املبينة يف اجلدول    وزعات املبينة يف املواصفات اخلاصة ووثائق العقد أو أحد الت         التوزع احلجمي متطلبات  
ن تكـون   أ جيب   ،بعده األقصى ) ٣/١(، وجيب أال يقل البعد األصغر للحجر عن ثلث          )٢-٨-٥(رقم  

  .حتكاك الكايف بني األحجاراملواد من احلجارة ذات الزوايا لتأمني اال
أما ألعمال التكسية بالسالل فيمكن استخدام األحجار املدورة وجيـب أن يتـرواح مقـاس               

) ١٥-٢(ليمتر، ووزهنا بني اثنني ومخسة عشر       يم) ٢٠٠ – ١٠٠(األحجار املستخدمة بني مائة ومائيت      
كيلوغرامات عن مخسني   ) ٥(سة  جيب أال تقل نسبة األحجار اليت يزيد وزهنا على مخ         كما  كيلوغراماً،  

  .باملائة) ٥٠(
جيب على املقاول قبل املباشرة بالتنفيذ مبدة ال تقل عن مخسة عشر يوماً اختيار مصادر املـواد                 
احلجرية وإجراء االختبارات الالزمة عليها وتقدمي تقرير فين عن املصادر ونوعية املواد املتوفرة وكمياهتا              

ى موافقته، وجيب أن حيصل املقاول على موافقة اجلهات املالكة علـى            التقديرية للمهندس للحصول عل   
  .استخدام تلك املصادر

  :يةاألمسنت املونة -٢
 من خليط الرمـل     املربوطة باملونة  باحلجارة   ية املستخدمة للتكسية  األمسنت املونة   جيب أن تكون  

 وجيب أن حتقق متطلبات مواصفة            ،   باملونة رمل) ٣(أمسنت إىل ثالثة    ) ١( واملاء، بنسبة واحد     األمسنتو
ASTM C270 األمسنتأو  املستخدم، من الصنف اخلامس املقاوم للكربيتات األمسنتأن يكون ، وجيب 

 تـسمح  ما مل، ASTM C150ومطابقاً ملتطلبات املواصفة القياسية ) I(البورتالندي العادي من الصنف 
مصادر معتمدة، وأن ترفق مـع شـحنات         من   تاألمسن توريد وجيب   املواصفات اخلاصة بصنف آخر،   

  . شهادات ضمان املصدر مصدقة ومعتمدةاألمسنت
مـن هـذه    ) ٣-٥-٥(ب أن يكون املاء املستخدم يف اخللط مطابقاً ملتطلبات البنـد            جيكما  
  ).AASHTO – M45 (املواصفة وجيب أن يكون الرمل املستخدم مطابقاً ملتطلبات ،املواصفات

  : السالل املعدنية-٣
 تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، أن تكون األسـالك املـستخدمة يف              ما مل جيب،  

صناعة وجتميع السالل مبا يف ذلك أسالك األطراف والربط والوصل من األسالك املطابقـة ملواصـفة                
ASTM A 641 ليمترات، وجيب أن تكون جملفنـة  يم) ٣(، وجيب أال يقل قطر تلك األسالك عن ثالثة

من الكيلوغرام للمتر املربع، وجيـب،      ) ٠,٢٤(بالزنك مبعدل ال يقل عن أربع وعشرين باملائة         ومغطاة  
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، وميكن قبول املـواد   AASHTO T-65عندما يطلب املهندس ذلك، التحقق من التغطية مبوجب اختبار
  . حسب ما يأمر به املهندسASTM E 376بناءاً على شهادة ضمان املصدر، أو االختبار 

، وجيـب توريـد     ميليمتـر ) ١٠٠( السالل حبيث ال تزيد أبعاد فتحاهتا على مائة          جيب تصنيع 
السالل على شكل قطع تسمح بتجميع السالل باملقاسات احملددة على املخططـات أو يف املواصـفات       

) ١٢٠٠(عرض قاعدهتا، أو ألف ومائيت      ) ١,٥(اخلاصة، وعندما يزيد طول السالل على مثل ونصف         
أصغر، جيب تقسيمها إىل خاليا متساوية الطول والعرض بواسطة عناصر وسطية تفصل            اً، أيهما   ميليمتر

 جيب أن تكون السالل اجملمعة وكافة املواد املستخدمة يف التجميع قـادرة علـى               ،بني اخلاليا املتجاورة  
  .حتمل الضغط الناتج عن تعبئتها باألحجار

  متطلبات املواد احلجرية): ١-٨-٥(اجلدول رقم 
  القيم  طريقة االختبار  اخلاصية

  ٢,٥ AASHTO T-85  الكثافة الظاهرية، طن للمتر املكعب، حد أدىن

  ٦ AASHTO T-85   ، حد أعلى٪االمتصاص، 

  ٥٠ AASHTO T-210  ، حد أدىن٪مؤشر الدميومة للمواد اخلشنة، 
  

  لمواد احلجرية للتكسياتالتوزع احلجمي ل): ٢-٨-٥(رقم  اجلدول

  الصنف
ت الوزن نسبة املواد ذا

  ٪ املبني، نسبة مئوية
  .ماالوزن، كيلوغر

األبعاد املكعبية التقريبية، 
  ليمتريم

٢٠٠-١٥٠  ١٥ -١٠  ٢٠  
١٥٠ -١٢٥  ١٠ -٥  ٣٠  
١٢٥ - ٥٠  ٥ -٠,٥  ٤٠  

  األول

  ٥٠أقل من   ٠,٥أقل من   ١٠
٢٥٠ - ٢٠٠  ٥٠ - ٢٥  ٢٠  
٢٠٠ - ١٥٠  ٢٥ - ١٠  ٣٠  
١٥٠ - ٧٥  ١٠ - ١  ٤٠  

  الثاين

  ٧٥أقل من   ١من أقل   ١٠
٤٠٠ - ٣٥٠  ١٥٠ - ١٠٠  ٢٠  
٣٥٠ - ٢٥٠  ١٠٠ - ٥٠  ٣٠  
٢٥٠ - ١٢٥  ٥٠ -٥  ٤٠  

  الثالث

  ١٢٥أقل من   ٥أقل من   ١٠
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  :  التنفيذ٣-٣-٨-٥
  : التكسية من احلجارة املفككة-١

عندما تنص املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى على تنفيذ التكـسية مـن األحجـار                
 على املقاول قبل املباشرة بتنفيذها، إعداد السطوح وامليول اليت ستنفذ فوقهـا وإهنائهـا               املفككة، جيب 

حبيث تشكل سطحاً ثابتاً ومستوياً وفق املقطع العرضي املعتمد، وجيب معاجلة كافة مناطق اهلبوطـات               
واصـفات  واالرتفاعات، كما جيب إهناء امليول ضمن تفاوت ال يزيد على حدود اإلهناء املبينـة يف امل               

  .من هذا القسم) ٤-٥(اخلاصة ووثائق العقد األخرى أو متطلبات إهناء أعمال الردم املبينة يف الفصل 

كما جيب على املقاول قبل املباشرة بتنفيذ التكسية من احلجارة تنفيذ خندق عند التقاء امليل مع                
 تنص وثائق   ما مل ألخرى، وجيب،   سطح األرض الطبيعية باألبعاد املبينة على املخططات أو وثائق العقد ا          

العقد على أبعاد حمددة أال يقل عرض اخلندق عن مسك طبقة احلماية املقرر تنفيذها وعمقه ال يقل عـن                   
  .سنتيمتراً) ٦٠(ستني 

جيب أن يتم وضع مواد التكسية بطريقة ال تضر بامليول اليت يتم تنفيذ محايتها، وجيب وضـع                 
مك املطلوب وحبيث تستقر وفق زاوية االحتكاك الداخلي يف دفعـة           التكسية من احلجارة املفككة بالس    

واحدة أو على طبقات، وفق ما تنص عليه املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى، وجيب أن يـتم                  
التنفيذ حبيث تكون احلجارة ذات املقاس األكرب يف اجلزء السفلي من امليل، كما جيب اختـاذ الوسـائل                  

ث يتم جتنب االنفصال بني املقاسات، وجيب ملئ الفراغات بني األحجار الكبرية مبواد          املناسبة للفرش حبي  
  .حجرية ذات مقاسات أصغر

  :املربوطة باملونة التكسية باحلجارة -٢
أعاله ) ١(جيب على املقاول قبل املباشرة بالتنفيذ إعداد السطوح وفق الطريقة املبينة يف الفقرة              

وجه مستوي واحد على األقل حوايل مخسني       تكون نسبة احلجارة اليت هلا      رة حبيث   ويفضل اختيار احلجا  
باملائة،كما جيب فرش حجارة التكسية وصفها بطريقة جتعل وجوه احلجارة املستوية  هي الظاهرة              ) ٥٠(

 بعد االنتهاء من    ،ميليمتر) ١٠٠-٥٠(وتكون الفراغات بني احلجارة املتجاورة حبدود مخسني إىل مائة          
رة وتنظيفها من كافة املواد الطينية والغريبة وترطيبها بشكل جيد، يـتم حتـشية املونـة يف                 فرش احلجا 

مخس وعـشرين   يتراوح بني   الفواصل بالطريقة اليت يوافق عليها املهندس حىت تتغلغل بني احلجارة لعمق            
 مائةمق عن   باملائة من مسك احلجر ذي املقاس األكرب املستخدم، على أال يقل الع           ) ٥٠-٢٥(إىل مخسني   

-٢-٨-٥( فقرة وجيب أن تكون املونة املستخدمة مطابقة ملتطلبات املواد املبينة يف ال           ،ليمتراًيم) ١٠٠(
، وأن يتم االنتهاء من فرشها وحتشيتها قبل بداية زمن الشك األويل، كما جيب على املقاول القيـام                  )٢
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أكياس اخليش الرطبـة وتغطيـة هـذه        بأعمال الترطيب واإلنضاج برشها وغمرها باملياه أو تغطيتها ب        
األكياس بأغطية بالستيكية، ومعاودة ترطيب أكياس اخليش مرتني على األقل يومياً مث إعادة تغطيتـها               
بالبالستيك، أو تنفيذ أغشية اإلنضاج حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة ويأمر به املهندس، وجيب               

  .واصفات اخلاصة أو ثالثة أيام أيهما أكربأال تقل مدة اإلنضاج عن املدة احملددة يف امل

  : التكسية بالسالل املعدنية-٣
عندما تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى على تنفيذ تكسية حجرية معبأة بالسالل             

  .املعدنية فإن هذه األعمال جيب تنفيذها يف املواقع احملددة يف وثائق العقد أو خطياً من قبل املهندس

ع السالل املعدنية حبيث يتم جتميع اجلوانب والقاعدة بالكامل، أما الغطاء فيثبت من             جيب جتمي 
أحد جوانبه فقط، وجيب أن يتم التجميع باستخدام الطرق واملواد املوصى هبا من قبل اجلهة املـصنعة،                 

  .وجيب أن حتقق كافة مواقع ومواد التجميع مقاومة ال تقل عن تلك احملددة للسلة
لسالل وفحصها وقبوهلا من قبل املهندس، يتم وضع هذه السالل فارغة يف املواقـع              بعد جتميع ا  

احملددة على املخططات ووثائق العقد األخرى، ويتم الربط بني العناصر املتجاورة بواسطة أسالك تربيط              
ـ                 ع هلا نفس مواصفات أسالك جتميع السالل، كما يتم ربط قاعدة السالل من اجلهة األمامية واخللفية م

  .سالل الصف املنفذ سابقاً يف حال وجوده

بعد وضع وربط السالل مع بعضها وشدها لتأخذ الوضع األقرب إىل املسار احملدد، يتم تعبئـة                
السالل باملواد احلجرية املطابقة للمواصفات املعتمدة، وجيب أن تتم تعبئة املواد على طبقات ال تزيد على        

 نيزيد ارتفاعها على ستني سنتيمتراً أما السالل اليت يقل ارتفاعها ع          سنتيمتراً للسالل اليت    ) ٣٠(ثالثني  
ذلك فتتم تعبئتها على طبقتني متساويتني تقريباً، بعد االنتهاء من تعبئة مواد كل طبقة يتم ربط الواجهة                 
 األمامية للسلة مع الواجهة اخللفية بواسطة أسالك ربط هلا نفس مواصفات أسالك التربيط املستخدمة يف              
التجميع، ويتم لفها حول فتحتني جماورتني من السلة لتشكيل الربط الكايف، ومن مث تستأنف تعبئة املواد                

 بعـد   ،حىت امتالء السلة حلد يسمح بتغطيتها بواسطة الغطاء واحلصول على سطح علوي شبه مستوي             
قة ملتطلبات مـواد     جيب إعادة الردم خلفها مبواد مطاب      .االنتهاء من تعبئة وإغالق السالل يف كل صف       

إعادة الردم املنصوص عليها يف املواصفات اخلاصة، وجيب ما مل تنص املواصفات اخلاصة على نوع حمدد                
  . A 1-a, A 1-bأن تكون مواد إعادة الردم من الصنف

  :  التكسية اخلرسانية٤-٨-٥
بوبة يف املوقع أو    تضمن هذا البند أعمال تكسية امليول بواسطة اخلرسانة العادية أو املسلحة املص           

  .مسبقة الصب، حسب النوع ويف املواقع احملددة يف املواصفات اخلاصة أو وثائق العقد األخرى
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  :  املـواد١-٤-٨-٥
  : اخلرسانة-١

يـة  األمسنت تنص املواصفات اخلاصة على خالف ذلك، إنتاج خلطات اخلرسـانة            ما مل  ،جيب
م ق س   ( القياسية الـسعودية     خلامس املطابق للمواصفة   املقاوم للكربيتات من النوع ا     األمسنتباستخدام  

 تنص املواصـفات اخلاصـة ووثـائق العقـد     ما مل، كما جيب، ASTM C150، أو مواصفة )٥٧٠
  ).٣-٨-٥(ية املتطلبات املبينة يف اجلدول رقم األمسنتعلىمتطلبات حمددة، أن حتقق اخلرسانة 

  

  متطلبات خرسانة التكسية): ٣-٨-٥(اجلدول رقم 
  احلدود  اصيةاخل

  ٣٥٠  حد أدىن ، كيلوغرام للمتر املكعب،األمسنتكمية 
  ٠,٥  ، حد أعلى٪، األمسنتنسبة املاء إىل 

  ١٢٥  ليمتر، حد أعلىي، م)التكوم(اهلبوط 
  ٤   ،حد أدىن٪الفراغات اهلوائية، 

  ،AASHTO M 43حسب مواصفة   تدرج الركام
  .ليمتري م٣٧,٥وال يزيد املقاس األقصى على 

  اومة الضغط، عند عمر مثان وعشرين يوماً،مق
  ٢٥  ميجا باسكال، حد أدىن

  

  : الركام-٢
، )٣-٢-١٤(جيب أن حيقق الركام املستخدم متطلبات النوعيـة املبينـة يف اجلـدول رقـم                

، ما مل تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد على         )٤-٢-١٤(ومتطلبات التدرج املبينة يف اجلدول رقم       
  .خالف ذلك

  : املـاء-٣
-١٤(ية مطابقاً ملتطلبات البند     األمسنتجيب أن يكون املاء املستخدم يف خلط وإنضاج اخلرسانة          

  .، من هذه املواصفات العامة)٣-٢
  : حديد التسليح-٤

  .، من هذه املواصفات العامة)٦-٢-١٤(جيب أن حيقق حديد التسليح متطلبات البند 
  : مواد اإلنضاج-٥

  .، من هذه املواصفات العامة)٥-٢-١٤(بند ضاج متطلبات الن حتقق مواد اإلنأجيب 
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  : مواد تعبئة الفواصل-٦
  .، من هذه املواصفات العامة)٧-٢-١٤(جيب أن حتقق مواد تعبئة الفواصل متطلبات البند 

  :اخلرسانة املصبوبة يف املوقع  التكسية ب٢-٤-٨-٥
قد على تنفيذ التكسية من اخلرسانة      ات اخلاصة ووثائق الع   فجيب على املقاول عندما تنص املواص     

العادية أو املسلحة املصبوبة يف املوقع، إعداد السطوح اليت ستنفذ فوقها أعمال التكسية حبيـث تكـون                 
مطابقة لألبعاد واملناسيب واملقاطع العرضية املعتمدة، وأن يكون سطحها مستوياً، كما جيـب عنـدما               

تخدام اخلرسانة املسلحة تركيب حديد التـسليح مـن         تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد على اس      
القضبان أو الشبك حسب األصناف واألقطار واملسافات الفاصلة املبينة على املخططات ووثائق العقـد              
األخرى، وجيب رفع حديد التسليح عن سطح امليل مبقدار املسافة الالزمة لتأمني طبقة احلماية املقـررة،                

  .سنتيمترات) ٥(ال من األحول عن مخسة وجيب أال تقل هذه الطبقة حب

جيب على املقاول قبل املباشرة بتوريد اخلرسانة أن يقدم للمهنـدس صـيغة خلطـة العمـل                 
من القسم الرابع عشر، كما جيب أن يقدم تقريراً فنياً يتضمن طريقة            ) ٣-٣-١٤(التصميمية طبقاً للبند    

ه املباشرة بالتنفيذ قبل احلصول على موافقة املهندس        التنفيذ واإلنضاج وتنفيذ وتعبئة الفواصل، وال حيق ل       
  .على صيغة خلطة العمل التصميمية وخطة العمل وقائمة املعدات واآلليات

وجيب قبل املباشرة بصب اخلرسانة تثبيت القوالب املعدنية أو اخلشبية الالزمة للتحكم بسمك             
 امليول  التقاءالفواصل الطولية موازية خلط     وجيب أن تكون    اخلرسانة ومواقع الفواصل الطولية والعرضية،      

 الفواصل العرضية فمتعامدة معها، وجيب تنفيذ الفواصل        اجلانبية مع أطراف املقطع العرضي للطريق، أما      
 مـا مل  ،  )٧-١-٤-٤(يف املواقع احملددة يف املخططات ووثائق العقد األخرى، وطبقاً ملتطلبات الفقرة            

كما جيب على املقاول اختاذ االحتياطات الالزمة للحفـاظ          . ذلك تنص املواصفات اخلاصة على خالف    
  .على حديد التسليح يف مواقعه ومنع إزاحته نتيجة أعمال الصب

ية طبقاً ملتطلبـات    األمسنتجيب أن تتم أعمال صب اخلرسانة وتنفيذ الفواصل وإنضاج اخلرسانة           
 غرية، ما مل تنص املواصفات اخلاصة       ، من القسم الرابع عشر من هذه املواصفات العام        )٤-١٤(الفصل  

ذلك، وجيب على املقاول قبل الصب مباشرة ترطيب القوالب وحديد التسليح والسطوح الـيت سـيتم                
التنفيذ فوقها، كما جيب صب اخلرسانة بطريقة متنع االنفصال احلبييب، وجيب املباشرة بالصب من أسفل               

ب إهناء السطوح بواسطة القدة أو الكاشطة، كما جيب         امليل باجتاه األعلى، وجيب فور االنتهاء من الص       
تشكيل الفواصل يف املواقع احملددة على املخططات ووثائق العقد األخرى، كما جيب تعبئتها باستخدام              

  .مواد التعبئة املعتمدة
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 ٢١٩               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

، وجيـب   )٥-١-٤-١٤(ية حسب متطلبات الفقرة     األمسنتجيب على املقاول إنضاج اخلرسانة      
  .أيام) ٧(اج واحلفاظ على اخلرسانة رطبة مدة ال تقل عن سبعة االستمرار باإلنض

  :  التكسية باخلرسانة مسبقة الصب٣-٤-٨-٥
عندما تنص املواصفات اخلاصة على التكسية من العناصر اخلرسانية مسبقة الصب، فإن تلـك              

ريد تقدمي مناذج   العناصر جيب أن يتم توريدها من مصانع معتمدة، وجيب على املقاول قبل املباشرة بالتو             
عن تلك العناصر مقرونة مع نتائج االختبارات اليت تبني مطابقة العناصر للمتطلبات النوعية للخرسـانة               
واألبعاد واألشكال املعتمدة، كما جيب على املقاول تنفيذ قطاع جترييب يبني فيـه طريقـة التركيـب،                 

ض املتطلبـات املعماريـة، وجيـب       وتوزع األشكال واأللوان عندما تنص املواصفات اخلاصة على بع        
  .احلصول على موافقة املهندس على نتائج القطاع التجرييب

جيب تركيب العناصر مسبقة الصنع سواء كانت بالطات مسبقة الصنع، أو عناصـر بالطيـة               
عادية أو متداخلة طبقاً لتعليمات اجلهة املصنعة أو حسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة، من حيـث                 

  .طوح ومواد وطريقة تنفيذ طبقات الفرشة وتركيب البالطات وتعبئة الفواصلإعداد الس

  :اخلرسانة املعبأة باألكياسب  التكسية ٤-٤-٨-٥
عندما تنص املواصفات اخلاصة على محاية أو تكسية امليـول باسـتخدام اخلرسـانة املعبـأة                

خليش أوأية مادة أخرى تنص   باألكياس، فإن األكياس املستخدمة جيب أن تكون مصنوعة من القماش أوا          
 حتقق اخلرسانة املستخدمة املتطلبات النوعية املبينة يف        أنعليها املواصفات اخلاصة ووثائق العقد، وجيب       

  . تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى على خالف ذلكما مل، )٣-٨-٥(اجلدول رقم 

لناجتة من حلظة تعبئتها باخلرسانة      وحتمل الضغوط ا   على استيعاب  تكون األكياس قادرة     أنجيب  
 تكون أبعاد األكياس كافيـة لتـشكيل        أنحىت تصلب اخلرسانة وبلوغها املقاومة املطلوبة، كما جيب         

سنتيمتراً لكل صف، ويفضل أن تكون أبعاد       ) ٣٠(صفوف من اخلرسانة املكيسة بسمك حوايل ثالثني        
) ٠,٠٣(، ويتسع الكيس الواحد حلوايل ثالثة       سنتيمتراً) ٩٠×٦٠(األكياس املستخدمة ستني يف تسعني      

 جيب وضع صفني على األقل من أكياس اخلرسانة املعبأة باألكيـاس يف             باملائة متر مكعب من اخلرسانة،    
 تنص املواصفات اخلاصة ووثائق العقـد علـى         ما مل خندق أساس احلماية ليشكالن األساس املطلوب،       
انة يف صفوف على أال يزيد عدد األكياس املوضوعة         خالف ذلك، وجيب بعد ذلك وضع أكياس اخلرس       

يف الصف الواحد رأسياً، قبل بداية زمن الشك األويل خلرسانة الصف األول، على أربعة، وجيب عنـد                 
 وجيب وضـع    ، ما بني األكياس املتجاورة    وضع كل كيس ضغطه قليالً للحصول على سطح مستو حلدٍ         

  .يسني متجاورين متقابلتنياألكياس حبيث ال توجد ربطتني أو فتحيت ك
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 ٢٢٠               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  :  تكسية قاع اجملرى عند مداخل وخمارج العبارات٥-٨-٥
جيب على املقاول تنفيذ تكسية قاع اجملرى عند مداخل وخمارج العبارات طبقاً لنوع التكـسية               
املبينة على املخططات أو املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى، وميكن أن تكـون التكـسية مـن     

  . أو اخلرسانة املصبوبة يف املوقع أو البالطات اخلرسانية مسبقة الصباملربوطة باملونةملفككة أو احلجارة ا
يف ع املبينة   انويف املواقع احملددة وحسب األبعاد واأل     جيب أن يقوم املقاول بتنفيذ أعمال التكسية        

  .املواصفات اخلاصة ووثائق العقد
رسانية طبقـاً   أو التكسية اخل   أو املربوطة باملونة     ذ التكسية من احلجر املفكك    جيب أن يتم تنفي   

من هذا الفصل وجيب مراعاة زيادة عمق التكسية عند بدايتها          ) ٤-٨-٥(،  )٣-٨-٥(ملتطلبات البنود   
 أيهمـا   سنتيمتراً) ٦٠(وهنايتها مبقدار ال يقل عن ضعف مسك طبقة التكسية املطلوب تنفيذها أو ستني              

  .خلاصة ووثائق العقد عمقاً أكرب، ما مل حتدد املواصفات اأكرب

  :  قبول األعمال٦-٨-٥
محاية امليول بالقيام بكافة اإلجراءات الالزمة       و جيب على املقاول ضبط جودة أعمال التكسيات      

لضمان حتقيق املواد املستعملة وطرق التنفيذ املستخدمة واألعمال املنفذة ملتطلبات اجلـودة املنـصوص              
  .ية واملواصفات اخلاصة أو هذه املواصفات العامة ووثائق العقد األخرىعليها يف املواصفات القياس

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

بشكل مستقل غري منحاز على عينات ممثلة وبأعداد كافية للحكم على مستوى التنفيـذ              تأكيد اجلودة   
مـن  ) ١٧(والبت يف قبول العمل املنفذ من عدمه، وذلك وفق األسس املفصلة يف القسم السابع عشر                

  . حتدد املواصفات اخلاصة ووثائق العقد األخرى خالف ذلكما ملهذه املواصفات العامة، 

  : ضبط اجلودة-١
جيب على املقاول ضبط جودة املواد واألعمال املنفذة ورصد وتوثيق وحتليل النتـائج ورسـم               
بيانات اجلودة للخواص احلرجة، وجيب عليه القيام جبميع االختبارات والقياسات املبينة يف اجلدول رقم              

)٤-٨-٥.(  
بـارات أوالً   وجيب على املقاول تزويد املهندس بنسخ من شهادات املصدر ونتائج مجيع االخت           

من هـذه املواصـفات     ) ١-١-١٧(بأول، كما جيب على املقاول تطبيق مجيع البنود الواردة يف البند            
  .العامة
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 ٢٢١               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  : التأكد من اجلودة-٢
حيق للوزارة يف أي وقت التأكد من جودة املواد واألعمال املنفذة بالقيام أو األمر بالقيام حتت                

محاية امليول، وفحص العمل املنفذ لكل أو بعض بنـود           و كسياتإشرافها املباشر باختبار مواد أعمال الت     
  .من هذه الفقرة) ٤-٨-٥(ضبط اجلودة احملددة يف اجلدول 

كما حيق للوزارة مراجعة سجالت املقاول لضبط اجلودة ومقارنة تلك الـسجالت إحـصائياً              
دد يف القسم السابع عـشر      بالنتائج اليت حتصل عليها بالطريقة اليت حتددها لتأكيد اجلودة، حسبما هو حم           

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

  . للطرق املعتمدةللمقاول ومعداته ومطابقة طرق الفحص واالختبار والتنفيذ

  :القياس  ٧-٨-٥
 التكسية ومحاية امليول باملتر املربع أو املتر املكعب حـسب األنـواع             ليتم قياس كميات أعما   

وحسب ما تنص عليه املواصفات اخلاصة، ويتم القياس فقط لألعمال املنفذة واملقبولة فنياً ضمن احلدود               
لعقد األخرى، وجيب عدم إجراء أية قياسـات لغـرض          واألبعاد احملددة يف املواصفات اخلاصة ووثائق ا      

  .الدفع خارج احلدود املعتمدة

  :الدفع  ٨-٨-٥
جيب أن يتم الدفع عن كميات األعمال املنفذة فعالً واملقبولة فنياً ضـمن احلـدود واألبعـاد                 

 العقـد   املعتمدة مبوجب أسعار العقد أو األسعار املخفضة نتيجة أعمال تأكيد اجلودة عندما تنص وثائق             
  .على ذلك

الـدك والتركيـب     و تعد املبالغ املدفوعة تعويضاً تاماً عن توريد املواد وتنفيذ أعمال التـسوية           
والصب والوصل وتنفيذ أعمال التكسية احلجرية املفككة أو املربوطة باملونة وأعمال التكسية احلجريـة              

 وترطيب ودك املواد وإهنـاء األعمـال،        املعبأة يف السالل املعدنية، وتنفيذ أعمال اخلرسانة، ونقل وفرد        
إجراء االختبارات والقياسـات     و بغض النظر عن مصادرها، وتوفري وتشغيل اآلليات واملعدات والعمالة        

وكل ما يلزم لتنفيذ األعمال طبقاً للمخططات واملواصفات اخلاصة والعامة، وال يتم الدفع عن البنـود                
-٥(فع مبوجب بند أو أكثر من البنود املبينة يف اجلدول رقم             ويكون الد  ،احململة على أسعار بنود أخرى    

  .صر ومبا ال يتعارض مع وثائق العقد، على سبيل املثال ال احل)٥-٨
  



  عمال الترابية األ-         القسم اخلامس           املواصفات العامة إلنشاء الطرق احلضرية
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٢٢               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  إجراءات ضبط جودة أعمال التكسية واحلماية): ٤-٨-٥(اجلدول 

 طريقة االختبار اخلصائص العمل
موقع أخذ 
 العينات

 املتطلبات تكرار أخذ العينات

املتطلبات النوعية والتدرج 
، ١-٨-٥املبينة يف اجلدول 

٢- ٨- ٥ 

كافة اختبارات املتطلبات النوعية 
 ومتطلبات التدرج

كافة االختبارات عند اعتماد 
املصدر وعند تغري املصدر أو 
 مالحظة تغري يف املواد

 ١- ٨- ٥اجلدول 
 ٢- ٨-٥واجلدول 

 ت النوعية لألمسنتلبااملتط
ختبارات املتطلبات النوعية املبينة يف ا

 .املواصفة القياسية املعتمدة

شهادة ضمان املصدر عند 
بداية التوريد وكلما تغري 

 املصدر
 ٢- ٣- ٨-٥ الفقرة

متطلبات مواد وتصنيع 
السالل املعدنية وعناصرها 
 امللحقة مثل أسالك التربيط

 
شهادة ضمان املصدر عند 
 بداية التوريد وكلما تغري

 املصدر
 ٢- ٣- ٨-٥ فقرةال

  األوليةاملواد

 الكيميائيةفات ااإلض
اختبارات املتطلبات النوعية املبينة يف 

 ٥-٢-١٤ البند

شهادة ضمان املصدر عند 
بداية التوريد وكلما تغري 

 املصدر
 ٥-٢-١٤ بندال

مواد 
اخللطات 
  يةاألمسنت

كافة خصائص مواد 
اخللطات اخلرسانية املبينة يف 

 ١-٦-١٤اجلدول 

ارات مواد اخللطات كافة اختب
اخلرسانية املبينة يف اجلدول      

١-٦-١٤ 

 يف املصدر

شهادة ضمان املصدر وكلما 
تغري املصدر باإلضافة إىل 

اختبارات الركام حسب ما 
  هو مبني يف اجلدول

١-٦-١٤ 

 ٢- ١٤الفصل 

خلطات 
اخلرسانة 
 يةاألمسنت

كافة االختبارات املبينة يف اجلدول    يةاألمسنتمتطلبات اخلرسانة 
٣- ٨- ٥  

معدالت أخذ العينات املبينة يف 
 ١-٦-١٤اجلدول 

  ٣- ٨- ٥اجلدول 

خصائص التكسيات 
املربوطة احلجرية املفككة و
  باملونة

  فحص بالنظر
التحقق من جودة التنفيذ 

  ٣- ٨- ٥ بندال  بالفحص بالنظر

خصائص التكسيات 
حلجارة املعبأة يف السالل با

  املعدنية
  ص بالنظرفح

التحقق من جودة التنفيذ 
  ٣- ٨- ٥البند   بالفحص بالنظر

األعمال 
  املنفذة

كافة االختبارات املبينة يف اجلدول   التكسيات اخلرسانية
١-٦-١٤  

 يف املوقع

معدالت االختبار املبينة يف 
  ١-٦-١٤اجلدول 

  ٤- ٨- ٥البند 

تكسيات 
مداخل 
وخمارج 
  العبارات

كافة اخلصائص املطلوبة 
  للنوع املستخدم

ت املطلوبة ألعمال  االختباراةكاف
تكسية امليول حسب النوع 

  املستخدم

 راملصديف 
 ويف املوقع

نفس معدالت اختبار وفحص 
تكسيات ميول املنحدرات 
  حسب النوع املستخدم

  ٥- ٨- ٥البند 
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 ٢٢٣               اململكة العربية السعودية–وزارة الشئون البلدية والقروية 

  احلماية  وبنود أعمال التكسية): ٥-٨-٥(اجلدول رقم 

  الوحدة  نوع العمل  رقم البند
  تر مكعبم  تكسيه باحلجارة املفككة  ١-٨- ٥
  متر مكعب   املربوطة باملونةتكسيه باحلجارة   ٢-٨- ٥
  متر مكعب  تكسية باحلجارة املعبأة يف السالل املعدنية   ٣-٨- ٥
  متر مكعب   العادية املصبوبة يف املوقع باخلرسانة تكسية  ٤-٨- ٥
  متر مكعب  تكسية باخلرسانة املسلحة املصبوبة يف املوقع  ٥-٨- ٥
  متر مربع  ت اخلرسانية مسبقة الصبتكسية بالبالطا  ٦-٨- ٥
  متر مكعب  تكسية باخلرسانة املعبأة باألكياس  ٧-٨- ٥
  متر مربع  )مصنفة حسب النوع املستخدم( محاية مداخل وخمارج العبارات   ٨-٨- ٥
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