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 العوامل المؤثرة على تصنیف اعمال الحفر  - ١
 نوع التربة -١-١

توجد ثالثة أنواع رئیسة تؤثر بشكل مباشر في تصنیف بنود أعمال      
:الحفر و الردم وھي كاألتي 

التربة المتماسكة   
)٨(       وھي كما بینھا الشكل رقم 

 جمیع أنواع التربة الطمیھ -          
أو أكثر % ١٥ الرمل المختلط بنسبة من الطمي  -          
) طمي مختلط بنسبة من الرمل وبنسبة من الجیر  ( الطفل -          
 الطین والطین المختلط بنسبة من الطمي أو الرمل أو كالھما   -          
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 التربة الغیر متماسكة  -ب 
           تشمل التربة الغیر متماسكة على الرملة  والزلط أو أي 
خلیط بینھما وال یوجد بین حبیبات ھذه التربة أي تماسك إال في     
ظروف خاصة وفنیة وال یمكن االعتماد على ھذا التماسك اعدم    

حدوث انھیارات للحفر أثناء العمل   
:ویتوقف المیل المالئم على زاویة االحتكاك ونوع التربة كاألتي   

یعتبر المیل مأمونا إذا كان . الحفر في التربة الغیر متماسكة الجافة   •
مساویا أو اقل من زاویة االحتكاك الداخلي  

في حالة الحفر تحت مستو المیاه الجوفیة مع السماح بتسریب     •
یعتبر ) طریقة النزح السطحي  ( المیاه الجوفیة إلى الحفر من الجوانب 

.من زاویة االحتكاك الداخلیة أو اقل   % ٦٠المیل مأمونا في حدود 
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في حالة الحفر تحت مستوى المیاه الجوفیة بطریقة تؤدي إلى            •
طریقة (تخفیض مستواھا و تجفیف الموقع قبل البدء في الحفر           

حیث یؤدي نزح المیاه إلى زیادة كثافة        ) اآلبار الجوفیة    
التربة الرملیة و بالتالي زیادة زاویة االحتكاك الداخلي ویكون            

.                                                                المیل مأمونا منھ في حالة نفس التربة الجافة          

تتراوح زاویة االحتكاك الداخلي للتربة غیر المتماسكة بین           •
٤٦،٢٩º     طبقا لكثافة التربة .

عند الوصول بالحفر إلى مستوى المیاه الجوفیة عمل مسطاح             •
 م ثم استكمال الحفر أسفل المستوى       ١٫٥= أو > بعرض 

. طریقة نزح المیاه،المطلوب طبقا لنوع التربة      
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:تنقسم التربة الصخریة إلى نوعین     التربة الصخریة   -ج•
تربة صخریة سھلة التفكك  •
)  متصدعة(تربة صخریة شدیدة التماسك   •
ویتحتم استخدام المطارق الھیدرولیكیة المركبة على الھواء المضغوط    •

و ینفصل استخدام النوع األول حیث قوة ضغط الحفار الناتجة عن      
.االسطوانات الھیدرولیكیة ھي أساس عملیة الحفر  

منسوب المیاه الجوفیة  •
ة              یؤثر منسوب المیاه الجوفیة على درجة التماسك في الترب  •

و بالتالي یؤدي إلى تصنیف بنود أعمال الحفر إلى نوعان رئیسیین   
:وھما 

حفر فوق مستوى المیاه الجوفیة   •
حفر تحت مستوى المیاه الجوفیة   •
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 عمق الحفر-•
یؤثر عمق الحفر ألي من أنواع التربة السابقة على تصنیف          •

بنود أعمال الحفر تحددھا المواصفات       
 م  ١في التربة المتماسكة غالبا یتم عمل بند مستقل لكل عمق             •
في التربة التي بھا میاه رشح أو منسوب المیاه الجوفیة یتم               •

. م تحت منسوب المیاه الجوفیة         ٠٫٥٠تصنیف البنود لكل     
  الردم-•
المواد المستخدمة في أعمال الردم سواء داخل المبنى او         •

حول األساسات أو خنادق صرف یجب أن تكون مطابقة لما          
ھو محدد في االشتراطات و المواصفات الفنیة لألعمال                        

وتتنوع أعمال الردم البنود مختلفة یتم تصنیفھا طبقا للعوامل                
: اآلتیة 
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نوع العمل  –•
أو ردم      حیث یتم تصنیف نوع العمل الردم حول األساسات في أماكن مفتوحة   •

.طبقا لدرجة صعوبة العمل ) حیث األماكن مغلقة(داخل البناء  
 نوع التربة  – ٢-٢•
تقل لكل           تؤثر أیضا  نوع تربة الردم في تصنیف البنود فیخصص بند مس •

.أو كسر صخور ) رملیة (نوع تربة مثل الردم بتربة غیر متماسكة  
حیث یتم تحدید بند مستقل طبقا لمنسوب المیاه منسوب المیاه الجوفیة   -٣-٢•

الجوفیة  
 مصدر الردم -٤-٢•
ة نواتج       ینقسم مصدر موارد الردم إلى مورد من ناتج الحفر في حال صالحی  •

في حالة ) محاجر أو كسارات (الحفر ألعمال الردم وردم مورد من خارج الموقع    
ث یتم عدم صالحیتھ ناتج الحفر ألعمال الردم المطلوب للمبنى حیث للمبنى حی   

.تخصیص بند مستقل طبقا لمصدر التربة
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