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  الفصل االول

  أعمال الحفر والردم
  
  
شروط عامة.  1
  

وحفظ العقارات ، على المقاول وقبل الشروع بأیة أعمال إقامة سور حول الورشة لحمایة المارین قربھا  - أ
.المجاورة

وسھولة المواصالت من والى داخل الورشة ھي من مسؤولیة المقاول وعلى  تأمین وصول الكھرباء والماء  - ب
.نفقتھ

، أو الھاتف، أو  المائیة،  على المقاول الشروع بإصالح أیة أضرار قد تمس خطوط التمدیدات الكھربائیة-ج
  .أو في العقارات المجاورة مباشرة وعلى نفقتھ ومسؤولیتھ، والطرق واالرصفة

مال الحفر والردم أو أیة أعمال اخرى مزعجة أیام العطل الرسمیة واالسبوعیة وخارج الدوام  یمنع القیام بأع-د
  .المسموح بھ لھذه االعمال

  
    اعمال الحفر.  2
المحددة في المخططات وحسب الحاجة التي    یمكن تنفیذ الحفریات بالطرق اآللیة على أن یتم العمل بموجب األقیسة واألشكال -

المشروع مع مراعاة سحب المیاه الجوفیة وفق توجیھات المھندس المشرف بما یضمن تماسك التربة وعدم   تنفیذ تقتضیھا عملیة 
  .خلخلتھا

الحفریات فیترك قرب موقع العمل ما ھو الزم    على المقاول أن یتخذ كافة اإلجراءات الالزمة للتصرف باألتربة المستخرجة من -2
متبقى في المناطق المحتاجة للردم ضمن المشروع ، وما زاد عن ذلك أو ما ھو غیر صالح وصالح العادة ردمھ فیھ ویستعمل ال

  .المھندس المشرف   لإلستعمال في أشغال الردم یرحلھ المقاول إلى خارج الموقع حسب تعلیمات 
كون بعیدة عن جوانب وعلى أن ت   على المقاول تكویم األتربة الصالحة بجانب موقع الحفریات إنتظارا إلعادة ردمھا فیھ -3

خنادق الحفریات بمسافة كافیة لمنع تساقطھا مجددا في المحالت المحفورة، لتأمین سیر العمل وصب ونقل الباطون وغیر ذلك من مواد 
  .البناء حسب توجیھ جھاز اإلشراف 

وب الالزم على المقاول الحفر عن المنس   یجب أن تنفذ الحفریات حتى المنسوب المطلوب وبدون زیادة وفي حالة زیادة -4
  .المھندس المشرف   إصالح الخطأ بالطریقة التي یحددھا 

 في حال ظھور المیاه الجوفیة في مستویات التأسیس یلزم العمل على تخفیفھا اثناء عملیة التأسیس وبما یضمن حمایة الجاروعدم -5
  .تشتیت تماسك التربة وحسب تعلیمات المھندس المشرف

المیاه الجوفیة وقبل المباشرة في تنفیذ   توجیھات المھندس المشرف اجراء فحص للتربة بعد تخفیض منسوب  على المقاول وب-6
  .التأسیس علیھا أو اجراءا لتحسین الالزم وفق توجیھات المھندس المشرف  االساسات للتأكد من سالمة التربة وصالحیة 

كالزبائل والرماد واألخشاب وأوراق األشجار   األوساخ والمواد الغریبة  تستعمل في الردم األتربة الخالیة من األنقاض والكدر و-7
  .الطین واألتربة الممزوجة بالماء   كما ال یسمح كذلك بإستعمال ...  إلخ 

فإن لم یكن كافیا یلتزم المقاول بتورید    في حالة كون ناتج الحفر أو بعضھ صالحا للردم فیمكن إستعمال الجزء الصالح للردم، -8
  .المشرف وعلى نفقة المقاول   رمل الالزم لذلك والذي یوافق علیھ المھندس ال
یقوم المقاول بإجراء عملیة القیاس والتخطیط    یجب تعیین محاور األعمدة واألبعاد بكل دقة حسب المخططات الھندسیة ویجب أن -9

  .القیاس   لة عن أیة أخطاء قد تظھر في عملیة حضور المھندس المقاول من المسئولیة الكام  بحضور المھندس المشرف وال یعفى 
التدعیم.  3

وھذا التدعیم واجب . یبقى المقاول المسؤول الوحید عن االنھیارات المحتملة أثناء وبعد الحفر وعلیھ تدعیم أماكن الحفر بالطرق المناسبة
  .علیھ في حال الحفر في أرض مجاورة لمبنى أو عقار

  
نیكیة والمتفجراتإستعمال الحفارات المیكا. 4
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 سم من منسوب قعر االساس 30یحق للمقاول إستعمال أي وسائل میكانیكیة للحفر على ان یتوقف عن إستعمالھا عند إرتفاع ال یقل عن 
ة  سم لحمای5المتبقي یحفر بالوسائل الیدویة العادیة أو بوسیلة ال تشكل أي تخلخل للتربة تحت االساس مع اإلبقاء على طبقة بسماكة 

  .التربة تحت االساس ُتزال ھذه الطبقة عند الشروع بصب طبقة النظافة
  

یمنع إستعمال المتفجرات على أنواعھا في الحفر إال عند الضرورة القصوى وبعد االستحصال على اذن خطي من االستشاري ویبقى 
  .المقاول وحده المسؤول عن االضرار والحوادث التي قد تنتج

  
نقل ناتج الحفر، 5
  
لى المقاول وضع الكمیة الالزمة من ناتج الحفر والتي تصلح للردم بعد أخذ موافقة االستشاري في مكان مناسب ونقل ما تبقى الى ع

.مكب مسموح بھ من السلطات على مسؤولیتھ ونفقتھ

  أشغال الردم. 6
    

كون الردم على مراحل بسماكة ی. یتم الردم بتربة رملیة أو كركار ألعمال الردمیات بعد موافقة االستشاري علیھا
 سم لكل مرحلة ترش كل طبقة بالماء الغزیر وتدمك جیدًا حتى إزالة كل الفراغات المحتملة وال یسمح 30حوالي 

یمنع الردم بواسطة . بوضع الطبقة التالیة إال بعد موافقة االستشاري وھكذا حتى الوصول الى المنسوب المطلوب
  .قد تسبب ضرر للباطون في االساسات والشیناجاتجرافة جنزیر أو بآالت ومعدات 

  
تسویة األرضیات. 7
  

ماكن التي ألیضاف الردم ل. عمال الردم یرش وجھ الطبقة االخیرة بالماء الغزیر وتدمك جیدًاأنتھاء من ألبعد ا
  . سم عن المنسوب وترش بالماء مع الدمك المستمر15یتجاوز ھبوطھا 

أو المیل المطلوب في االماكن المطلوبة تسلم ھذه الطبقة مع ، ات المدموكةیجب المحافظة على أفقیة االرضی
  .مناسیبھا لالستشاري قبل الشروع بالقیام بأیة أعمال اخرى
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  الفصل الثاني
  أعمال الخرسانة

  
  الشروط العامة

ي قد تكون غیر مذكورة في بما في ذلك بعض االعمال الالزمة والت، على المقاول القیام بإتمام االعمال بشكل دقیق وكامل
  .المواصفات أو األسعار

  
 السعر یشمل جمیع مراحل العمل بما في ذلك المواد والمعدات واالدوات والعمال والمصانعة علمًا بأن إختیار المواد واالدوات -ب-

  .والمعدات المستعملة یجب أن تكون حسب المواصفات ومن أفضل النوعیات

م لخلطة الخرسانة حسب المقاومة المطلوبة علمًا بأن الخرسانة یجب أن تحافظ على نوعیة ثابتة في  على المقاول تقدیم تصمی- ج
  .كل مراحل الصب في المشروع

  
  . القولبة تكون بقیاسات محددة تمامًا وبأخشاب جدیدة موافق علیھا من االستشاري وبدون أیة فروقات عن ھذه القیاسات-د
  
عض االجزاء غیر مطابقة للمواصفات على المقاول وبعد طلب االستشاري إزالة ھذه االجزاء وإعادة  إذا أثبتت االختبارات أن ب- ه

  .بناءھا من جدید على نفقتھ ومسؤولیتھ دون االعتراض أو المطالبة بأي تعویض
  
  .فقتھ ودون إعتراض على المقاول القیام باالختبارات التي یطلبھا االستشاري حتى ولو كانت غیر مذكورة بالمواصفات على ن- و
  
  . یجب إستعمال الرجاجات أثناء الصب-ز

  
  
  - :ماھیة أعمال الخرسانة  -1

یشمل ھذا الفصل كافة األعمال العائدة للخرسانة العادیة والمسلحة وتدابیر الوقایة وحفظ الخرسانة المصنوعة باإلضافة إلى   
  .مواصفات المواد المختلفة لھذه األعمال 

  
  - :اول مسئولیة المق -2

یعتبر المقاول مسؤوال عن جمیع األعمال اإلنشائیة ومطابقتھا للمخططات المعماریة والمیكانیكیة والكھربائیة والصحیة وكل   
  .خطأ ینشأ عن عدم المطابقة یعتبر المقاول مسؤوال عنھ ویعدل على نفقتھ ومسؤولیتھ التامة وضمن المدة المحددة بالعقد 

نسیق العمل بین أشغال الخرسانة مع األعمال األخرى من حیث وضع األنابیب وترك فتحات ضمن كما یتوجب على المقاول ت  
الخرسانة في األمكنة المطلوبة وغیر ذلك من األمور الضروریة لتنفیذ جمیع األعمال تنفیذا جیدا أو حسب المواصفات وتعلیمات 

  .المھندس المشرف 
  
  - :تورید أو خلط الخرسانة  -3

 أمتار 5أقل من (الباطون الالزم من مصانع الباطون الجاھز بموافقة المھندس المشرف وفي حال الصبات الصغیرة یتم تورید   
أو إذا تعذر إستخدام الباطون الجاھز أو حسب ما تتطلبھ مرحلة العمل یتم خلط الباطون في الموقع وتكون مسئولیة ماكنة الخلط ) مكعبة

لط على المقاول على أن یخضع الباطون في جمیع األحوال للفحص المخبري حسب المواصفات والعمالة الالزمة وتوفیر مواد الخ
  .(ACI, ASTM C 109)المعتمدة 

  
  - :الرمل والحصى والماء  -4

یجب أن یكون الحصى المستعمل لخلط الخرسانة نظیف من الشوائب واألتربة والطین كما یجب أن یحتوى على التدرج   
كما یجب أن یكون الرمل المستخدم خالیا من الكتل .   النوع الذى یعطي خرسانة ذات مقاومة ودیمومة مقبولةالمناسب وأن یكون من

المتماسكة والمواد الغریبة الضارة مثل األمالح والمواد العضویة ویجب أن یحوز على موافقة المھندس المشرف، ویجب أن یكون الماء 
ء نظیفا من التراب كذلك من األوساخ واألمالح والمواد العضویة وتبعا للشروط الفنیة العامة المستعمل في جمیع أنواع الخرسانة والبنا

  ).0 .60وتعلیمات المھندس المشرف، ویجب أال تزید نسبة الماء الفعلیة لآلسمنت بالجبلة الخرسانیة عن 
  :یكون تدرج الرمل العام
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%ذكور النسبة  المئویة بالوزن للمار بالمنخل المسعة المنخل
100 -95 مم5

80-45 مم1.2
30-15 مم0.3

15-2 مم0.15
10-صفر مم0.1

  
: ویكون تدرج الحصى 

  
%النسبة  المئویة بالوزن للمار بالمنخل المذكور سعة المنخل

1"100
¾"90-100
½ "50-70

8-صفر 4رقم 
  
  - : اإلسمنت -5

ن نوع بورتالند یوافق علیھ المھندس المشرف ومعبأ في عبوات محكمة وغیر یجب أن یكون اإلسمنت المستعمل جدید م  
  .ممزقة، وبالنسبة لالساسات واالجزاء المدفونة تحت منسوب االرض یجب أن یكون االسمنت مقاوم للكبریتات

  
  - :التجارب على الخرسانة  -6

وقبل صب الخرسانة بحضور   موقع  في ال“ ”SLUMPیقوم مھندس المقاول بإجراء تجارب ھبوط الخرسانة   )أ(
أثناء الصب بأخذ عینات من الخرسانة لغرض الفحص المخبري للتحقق من   المھندس المشرف للتأكد من صالحیتھا، وكذلك یقوم 

تم الحصول علیھا في المنشأ، ویجب   الخرسانة المصبوبة فعال تحقق المواصفات المطلوبة ولتحدید مقاومة  الخرسانة التي   أن 
لكل ) ثالث نماذج على األقل(المنشأ على أال تقل النسبة عن تجربة واحدة   تتم التجارب  عند الصب لكل جزء ھام من أن 

 سم 30 سم وإرتفاعھ 10 سم وقاعدتھ العلیا 20یتم ھذا االختبار بإستعمال مخروط قاعدتھ السفلیة بقطر  .مكعب   أربعین متر 
 مرة ثم توضع الطبقة الثانیة بإرتفاع 25) مم15.9(،  إنش5/8دك بقضیب قیاسي قطره  سم وت6.7توضع أول طبقة بإرتفاع حوالي 

یرفع المخروط بشكل عامودي ویقاس .  مرة ویسوى سطحھا25 مرة بعدھا توضع الطبقة الثالثة واالخیرة وتدك 25 سم وتدك 15.5
الل دقیقتین ونصف من بدء وضع الباطون في ھذه العملیة یجب أن تتم خ. ( سم7 و3ھذا الھبوط یجب أن یكون بین ، الھبوط

  ).المخروط
  
ASTM C 172 )تحضر النماذج من قوالب حسب المواصفات   )ب( مھندس اإلشراف وممثل المقاول ویكون عدد    بحضور (

نماذج النماذج ثالثة لكل تجربة، ویراعى أن تكون الخرسانة من قلب الخلطة لكي تمثل الخرسانة المستعملة بالفعل وترقم ال
  .ویدون علیھا تاریخ تحضیرھا   

المواصفات تحفظ لمدة یومین في   إن النماذج الخرسانیة المأخوذة والمطلوب مقارنة مقاومتھا مع المقاومة المطلوبة في   )ج(
 یوما 28عد درجة مئویة، ثم تغمس بالماء أو بنشارة الخشب المبللة وتجرى تجربتھا ب   ) 20 -  15( قوالبھا وتحت حرارة معتدلة من 

  .من تاریخ صبھا   
على المقاول أن یھیئ القوالب الالزمة ألخذ العینات ویجھزھا دوما بشكل معد لإلستعمال، كما أن علیھ أن یمسك سجل خاص   )د(

  .النماذج وأرقامھا ونتائج تجربتھا   یدون فیھ بالتسلسل تواریخ صنع 
  -:حدید التسلیح   -7
شد للحدید في مختبر معتمد ویقوم   إعتماد المھندس المشرف الذى قد یطلب اجراء اختبارات یتم تورید حدید التسلیح بعد   )أ

  .الموقع   المقاول بعمل الالزم لتأمین سالمة تشوین الحدید في 
وینسق معھا كافة الفتحات التي یمكن   یقوم المقاول بدراسة قضبان التسلیح الموضحة في المخططات في جمیع أجزاء البناء   )ب
  .التوضیحیة لھا إن لم توجد ویكون مسؤوال عن سالمة ترتیبھا    توجد على الخرسانة ویقدم الرسومات أن
والمواصفات المذكورة في الرسومات التنفیذیة   تركب قضبان التسلیح وتوضع فوق كراسي وتتباعد عن بعضھا بنفس األبعاد   )ج

ووسائل    التربیط المغلفن وتحفظ في أماكنھا بواسطة مباعدات وكراسي الرئیسي بواسطة أسالك  للخرسانة ویتم ربط قضبان التسلیح 
وال یقل الفراغ الرأسي بین .  قطر القضیب أیھما أكبر   سم أو 2. 5بحیث ال یقل الفراغ بین قضبان الحدید عن .  أخرى متفق علیھا

یكون منظفا من   تسلیح في مكانھ ، یجب أن وقبل أن یوضع حدید ال.   قطر القضیب أیھما أكبر4/3   سم أو 2قضبان الحدید عن 
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الصدأ ومن الشوائب األخرى، وكل ما یقلل قوة الربط بین الخرسانة وحدید التسلیح وفي حالة تأخر الصب بعد وضع حدید التسلیح یجب 
  .أن تدقق أوضاعھا ویعاد تنظیفھا 

  .د التركیب یجب تشكیل حدید التسلیح قبل التركیب وال یسمح بثني وكسح الحدید بع  )د
ال یسمح بإستعمال التسخین لثني قضبان التسلیح وال یسمح أیضا بوجود أیة قضبان ال توجد في التصمیم أصال إال بتعلیمات   )ھـ

  .من المھندس المشرف 
 سم في 5في الجسور واألعمدة ، و    سم 3سم في البالطات و 2. 5سماكة طبقة التغطیة ألي قضیب حدیدي ال تقل عن   )و

  .اسات والجدران اإلستنادیة األس
وال یقل طول الوصل في مناطق .  مرة قطر القضبان الموصولة) 40(ال یقل طول الوصل في األعمدة ومناطق الضغط عن   )ز

الموصولة وال یسمح بعمل وصالت ألكثر من ثلث الحدید المشدود في مقطع واحد وال تقل   مرة قطر القضبان ) 60(الشد عن 
زي وصلتین متجاورتین بنفس الجسر عن ستین مرة قطر القضبان الموصولة ویجب أخذ موافقة المھندس عند تعدیل المسافة بین مرك

  .أطوال التسلیح وخصوصا الكمرات الطویلة 
  
  -:الطوبار والشدات الخشبیة   -8
  .ططات اإلنشائیة والمعماریة بالمخ  یجب أن یكون الطوبار مطابقا لألبعاد واألشكال والمناسیب المطلوبة تماما والمببنة   )أ

  .یجب أن تكون األخشاب المستعملة في الطوبار تامة النظافة وخالیة من فضالت الخرسانة الملتصقة بھا   )ب
یجب أن تكون الشدات والطوبار قویة ومتینة بدرجة تكفي لتحمل ضغط الخرسانة الرطبة ووزنھا واألحمال الحیة أثناء الصب   )ج

  .از أو ترخیم أو إنتفاخ كما یجب أن تكون ألواح الطوبار متالصقة لمنع تسرب المونة من الخرسانة دون التواء أو إھتز
التحمیل رأسیة تماما ویوافق علیھا   یجب أن یكون الطوبار موزونا أفقیا تماما ما لم یطلب غیر ذلك وأن تكون قوائم   )د

  .المھندس المشرف 
 سم وإذا رأى 180األحوال عن   ي وأال تزید المسافة بینھا في أي حال من یجب أن تكون قوائم التحمیل بعدد كاف  )ھـ

  .المھندس المشرف ضرورة وضع قوائم باإلضافة لما ھو موجود فعلى المقاول إجراء ھذا فورا دون مقابل 
  .الفضالت ومخلفات العمل   یجب رش خشب الطوبار بالماء قبل الصب بوقت كاف وكذلك یجب تنظیفھ من   )و
  -:ك الطوبار ف  )ز

  -:ال یسمح بفك قالب الخرسانة إال بعد إنقضاء المدة التالیة .  1    
  . ساعة 48األلواح الجانبیة للجسور واألعمدة والجدران   -          
  . أیام 8لقوالب البالطات شریطة إبقاء األعمدة الحاملة   -          
  . أیام 10لقوالب الجسور شریطة إبقاء األعمدة الحاملة   -          
  . یوم 14لألعمدة الحاملة للبالطات   -          
  . یوم 21لألعمدة الحاملة للجسور   -          
  .تضاف أیام الصقیع إلى المھل المذكورة أعاله .  2    

  
  - : صب الخرسانة -9
ب أن تحفظ رطبة إلى أن یتصلب ویج  یجب حمایة الخرسانة بعد الصب من أى تأثیر خارجي أو صدمات أو إھتزازات وذلك   )أ

  . یوما بالماء 15بعد ذلك لمدة 
  .یجب رفع حدید التسلیح حسب ما ھو وارد سابقا   )ب
  .ال یصرح بتاتا بإضافة ماء عند الصب للخلطة لتسھیل العمل   )ج
  .التسلیح أثناء الصب   یجب تجھیز سقاالت محمولة على كراسي فوق الحدید لتالفي سیر العمال على حدید   )د

برقائق البالستیك بعد الصب مباشرة   حمایة الخرسانة من الجفاف السریع في الجو الحار وذلك بتغطیة الخرسانة یجب   )ھـ
  .ومرطبة  أو أكیاس خیش مبللة " بالستیك الزراعة"
"  رجاج"میكانیكى   في جمیع مراحل الصبات الخرسانیة سواء عادیة أو مسلحة یجب إستعمال ھزاز   )و

“VIBRATOR” المقاول وال یتم الصب في حالة عدم وجود ھزاز في الموقع أو تعطل الھزاز الموجود عن العمل قبل أو  على حساب
  .أثناء الصب ، وفي جمیع األحوال على المقاول توفیر رجاج إحتیاطي واحد على األقل 

  .المشرف خطیا   ال یسمح بإیقاف الصب إال في حاالت خاصة وفي أماكن یوافق علیھا المھندس   )ز
  .إذا وجدت   طریقة القیاس في جمیع األعمال الخرسانیة ھي قیاس ھندسي وتخصم جمیع الفتحات   )ح
  

 شروط منوعة-10
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 كلغ 400كما أنھ ال تقل نسبة االسمنت المستعمل عن ) في المختبر( یوم 28 بعد 2سم/ كلغ300ال تقل مقاومة الباطون عن 
  .بالمتر المكعب من الباطون

كلغ بالمتر المكعب 250 یوم وال تقل نسبة االسمنت المستعمل عن 28 بعد 2سم/ كلغ160ون النظافة عن ال تقل مقاومة باط 
. سم10 و7من الباطون أما ھبوطھ فیكون بین 

المقصود بمقاومة الباطون ھي القیمة المتوسطة لنتائج عدة إختبارات لنفس الباطون.
یجب إزالة ھذا الجزء وإعادة صبھ على نفقة ومسؤولیة % 20 بنسبة في حال كانت نتیجة إختبار الباطون أقل من المعدل

من مجموع العینات فیجب إزالة الجزء % 30یساوي % 20أیضًا عدد العینات التي تعطي مقاومة أقل من المطلوب بـ. المقاول
.المصبوب من باطون العینات فورًا وإعادة صبھ على نفقة ومسؤولیة المقاول

أمر خطي أو شفھي من مھندس االدارة بعد التحقق من الجزء المراد صبھال یمكن الصب إال ب.
یجب إجراء إختبارات على الدعامات الخشبیة قبل إستعمالھا بمعدل واحد لكل ثالثین.
 تجري إختبارات الشد والثني على الحدید من كل شحنة حدید تصل الى المشروع وبمعدل إختبار لكل قطر من أقطار الحدید

.یمكن اإلكتفاء بشھادة المنتج المرفقة إذا وافق مھندس االدارة على ذلك. أو كلما طلب مھندس االدارة ذلك، ةالمختلف
 یوم على صبھا باالضافة الى صب السقف المتصل بھا إن وجد21ال یمكن الردم خلف الحوائط الساندة قبل إنقضاء مدة .

  
التسامح المقبول بھ -11

  
5لجسور وسماكات الحوائط الساندة واالسقف مم لقیاسات االعمدة وا.
10مم للتباعد بین المحاور والمسافة بین االعمدة .
سم 0.5=  امتار 5 التي تزید عن 500/ل=  امتار 5لالسقف والجسور ذات طول أقل أو یساوي : التقعر أو التحدب  +

).ضو(ل ھي الطول الخالص حیث ،  مم8 على أن ال تزید عن 250/ل...) = ، فراندات( للكوابیل 1000/ل
10مم البعاد وقیاسات االساسات .

  
قوالب الخرسانة الملساء-12

  
 على المقاول إستعمال قوالب خاصة للخرسانة المصقولة تسمح الحصول على واجھات مالسة دون ظھور أیة نتوءات أو

  .بحص ظاھر
  
یجب تزییت االلواح ،  مم25ا كانت سماكتھا ال تزید عن ولھذه الغایة تكون الواح القالب مصقولة وتستعمل للمرة االولى إذ

. توضع االلواح كما ھو مبین على المسطحات ووفقًا لموافقة االدارة.  سم12 سم و8عرض االلواح بین یتراوح. بزیت خاص
كما . نعة للنشتشطب بواسطة زوایا أو مربعات توضع في القالب لتأمین زوایا ما) (Convexجمیع الزوایا الخارجیة المحدبة 

إن التسنید والدعم یجب أن یتم بعنایة . وال یسمح بأیة فروقات. یجب تأمین إستقامة المنشأة وإتصالیة تامة لحروف المنشأة
التي تخرق القالب من جھة الى أخرى لتثبیتھ یمكن إستعمالھا إذا وافقت االدارة )  ملم6(إن إستعمال الرباطات المعدنیة . خاصة

أن تمر عبر غالف من االلمنیوم أو البالستیك للتمكن من سحبھا فیما بعد وأن تكون مستقیمة وفقًا لتربیع على ذلك شرط 
  .منتظم

  
 إذا كان المظھر الخارجي للخرسانة المصقولة ال یرضي االدارة یمكن لالدارة طلب إزالة المنشأة وإعادة بنائھا على نفقة

إذا كان في رأي مھندس .  وجھ الخرسانة قبل معاینتھ من قبل مھندس االدارةوال یسمح للمتعھد تصلیح. ومسؤولیة المقاول
وجب على المقاول صقل الخرسانة وتصلیح وتعبئة االماكن المعینة ثم مسحھا جیدًا ، االدارة وجوب تصلیح أوجھ الخرسانة

. حصول على مظھر نظیف ومتناسقبطریقة تسمح بال، بحجر الكاربوندوم ذات نعومة معتمدة وذلك على نفقة المقاول الخاصة
  .یكون التفاوت المسموح بھ یساوي ذلك المسموح بھ للورقة الناعمة

  
وتنظیف جمیع ، وغیرھا من النتوءات، یجب إزالة جمیع الزعانف الناتجة عن فواصل القوالب، بعد إزالة القوالب مباشرة

من ) 2( االسمنت البورتالندي االبیض وجزئین إثنین بالحجم من) 1(الجیوب وتعبئتھا بمونة إسمنت مكونة من جزء واحد 
  .الرمل

  
 تؤخذ كمیة كافیة من االسمنت البورتالندي االبیض وتخلط باالسمنت في المونة بحیث إذا جفت جاء اللون مطابقًا للون

ول أن یقوم على نفقتھ على المقا. ویجب ترطیب الرقع قبل وضع المونة لتأمین الربط الجید بالخرسانة. الخرسانة المحیطة بھا
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 بدًال من مونة االسمنت البورتالندي أو (Epoxy)بإستعمال مونة معتمدة من نوع إیبوكسي ، عندما یأمره المھندس، الخاصة
وإذا رأى المھندس أن الجیوب . أن یھيء عامل ربط من نوع إیبوكسي لیستعمل باالشتراك مع مونة االسمنت البورتالندي

فلھ أن یعتبر ، ى أو الصفة ما یؤثر تأثیرًا مادیًا في قوة المنشأ أو یعرض حیاة حدید التسلیح للخطرالصخریة لھا من المد
. ویجب أن تكون السطوح الناتجة عن ذلك صحیة ومتساویة. الخرسانة غیر صالحة وأن یأمر بإزالة وإبدال القسم من المنشأ

  .الوجھ الصحیح بالكیفیة التي یرضى عنھا المھندس فینبغي إزالتھاأما أقسام المنشأ التي ال یمكن إنھاؤھا أو إصالحھا على 
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  الفصل الثالث
  أعمال المباني بالطوب اإلسمنتي

  
  -:مواصفات المـــــواد 

  - :اإلسمنت
  .یستعمل اإلسمنت البورتلندى في اعمال الخرسانة لصب الطوب ومونة البناء حسب المواصفات الواردة في أعمال الخرسانة   
  -: والرمل الحصمة

ویجب استعمال الرمل الطبیعي ) ٌ ½( یجب ان تكون مطابقة لمواصفات مواد الخرسانة  وبحیث تمر جمیعھا من منخل قیاس   
  .من كمیة الرمل الناعم في أعمال صب الطوب %) 50(بنسبة 

  
  -: البناء یطابق جدول التدرج اآلتي لمونةالحصى الناعم المستعمل 

  
النسبة المئویة المارة   القیاس بالملم  لبوصةالقیاس با  رقم المنخل

  بالوزن
  100 - 95  3  0ر125  8/1ً

  100 - 80  2ر4  0ر095  7
  100 - 60  1ر2  0ر047  14
  100 - 30  0ر6  0ر024  25
  100 -. ر5  0ر3  0ر012  52

  0ر1 -صفر   0ر15  0ر006  100
  

  -:المـاء 
  .مالحیجب أن یكون الماء نظیفا وخالیا من المواد العضویة واال  

   -:الطوب
 ویكون الطوب آلي الصنع X   20 X 40 10 أو X 20 X 40 15 أو X 20 X 40 20یستعمل طوب البناء اإلسمنتي مقاس  

المقاول   وحوافھا مستقیمة وخالیة من أیة عیوب ظاھرة وقبل تورید الطوب یجب أن یقوم   ویجب أن تكون أوجھ الطوبة مستویة 
المشرف من اجل المقارنة عند التورید أو اذا رغب بعمل  دس المشرف علبھا وتحفظ العینة لدى المھندس بتورید عینة ألخذ موافقة المھن

  .فحص مخبري لھا 
  -:المرابط 

وتكون على )  10( من اسالك مزئبقة عیار (Carity Wall)تكون المرابط المستعملة لربط جزئي الجدار المزدوج ذو الفراغ   
 سم 2ر5أو یستعمل مرابط ملتویة مصنوعة من الحدید المزئبق عرض .  كة الكلیة للجدار المزدوج وبطول یقل عن السما(8)شكل 

   .(Twisted)مم ) 3(وسمك 
  

المونة االسمنتیة
  

 لیتر من 120 كلغ إسمنت بالمتر المكعب ونسبة ماء مختلفة حسب رطوبة الرمل حوالي 350تتكون من إسمنت بورتالندي ورمل بنسبة 
ویجب نخل الرمل ، یمنع بعدھا من إستعمال ما تبقى من الخلطة،  دقیقة من بدء الخلطة30تستعمل المونة خالل . تر المكعبالماء في الم

  . ملم فقط ویمكن خلطھا بالجبالة أو یدویًا على أن یكون المكان نظیفًا وخالي من الشوائب3 الى 0لیكون ناعمًا من مقاس 
  

  -:طریقة بناء الطوب 
لتقید بالمقاییس المبینة على المخططات عند بنائھ للجدران على المقاول ا.  
 عن الجدران الباقیة اال بموافقة   یجب ان یجرى البناء بمدامیك افقیة متتابعة وال یجوز رفع منسوب احد الجدران زیادة

 یجوز رفع  یجب رفع جزئي الجدار سویا وال(Cavity Wall)  المھندس وفي حالة الجدار المزدوج المفرغ بواسطة 
  . سم 40اكثر من   احد الجزئین عن االخر 

 ومتخالفة ویجب تعبئة الحلول كلیا   یجب ان تكون جمیع الحلول االفقیة متوازیة ومستویة والحلول الراسیة عمودیة
  .بمونة اإلسمنت 

 ال یجوز إستعمال الطوب المكسر او المشقق او الغیر ناجح مخبریا.  
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رش الجدران بالماء بعد بنائھا لمدة   مالھ وال یجوز البناء بالطوب الجاف كما على المقاول یرطب الطوب بالماء قبل استع
  .ثالثة أیام متوالیة 

 مضافا الیھا مادة ملینة مثل 6 : 1یستعمل للبناء مونة اسمنتیة نسبة (Cemix) یماثلھ ویجب ان تخلط المونة بكمیات    أو ما
أي (على خلطھا وال یسمح مطلقا بأستعمال اى مونة بعد بدء الشك االبتدائي   عة قلیلة لیجرى استھالكھا قبل مضى نصف سا

  ).اكثر من تلك المدة علیھا  مضى 
 ملم ) 15(عن   مم وال تزید ) 6(یجب أن تكون سماكة الحلول متساویة في البناء الواحد وال تقل عن.  
 سم رأسیا وبحیث تكون ) 40(  فقیا وعلى ابعاد متر ا) 1ر00(في حالة الجدران المزدوجة تركب المرابط على ابعاد

  .وخالیا من القطع المكسرة او المونة المتساقطة   متخالفة ویجب أن یترك الفراغ بین جزئي الجدار نظیفا 
 یخالف ھذا الشرط واعادة بنائھ   یجب أن یكون سطح الجدار مستویا وعمودیا على الجانبین ویجب ھدم اى جزء.  
ع بعضھما البعض تشرك المدامیك بالتخالف عند تقابل جدارین م.  
 ملم اوال بأول اثناء البناء لتماسك القصارة ) 3(تحرر الحلول بجدران الطوب لعمق.  
 االعمدة الخرسانیة من خرسانة نسبة   سم والتي تجاور الجدران او ) 30(یجب صب جمیع اللمع الصغیرة التي ال تزید عن

تركب اثناء صب ) سم50(ملم كل ) 6(قضبان من حدید قطر   ران بواسطة   وتشرك مع االعمدة او الجد6:3:1
  .الجدران وال یعطى اى عالوة لتلك االجزاء   الخرسانة االعمدة او 

 التأسیسات االكمالیة للمشروع وعلیھ   على المقاول أن یقوم بعمل الفتحات والثقوب والفراغات جمیعھا الالزمة لمختلف
  .متقن وغیر قابل للتشقق وال یدفع اى عالوة لذلك  باقیة من الفتحات بشكل ان یعید اغالق االماكن ال

 عتبات االبواب فوق االجدران التي   بمستوى )  سم 20(یصب زنار فوق قسامات الطوب بسماكة جدار الطوب وبإرتفاع
  .تحدید المھندس   ویسلح حسب 4:2:1ضمنھا فتحات من خرسانة 

  
  -:الكیل والتسعیر 

وجھ   ار الفردیة العمال البناء وتغطى جمیع المواد الالزمة للعمل على أكمل تشمل االسع.  
 متر مربع   ) 0ر10(یكون الكیل ھندسیا صافیا بعد حسم جمیع الفراغات التي تزید مساحتھا عن.  
 مثل السالحات یدفع اى عالوة خاصة  یكال بناء الطوب بالمتر المربع حسب مساحة الواجھة ویعتبر السعر شامال للمونة وال 

  .وخالفھ 
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  الفصل الرابع

  أعمال القصارة
  
  :المواد  
  :األسمنت -1
  

  .یجب أن یكون مطابقا لمواصفات االسمنت في اشغال الخرسانة  
  
  :الحصى الناعم -2

 والمواد یجب أن یكون الحصى الناعم نظیفا وخالیا من االتربة والمواد العضویة والمواد القلویة والجبس ومركبات الفوسفات  
االخرى الضارة وللمھندس حق رفض الحصى اذا تعذر فصل الشوائب منھ وعلى المقاول تقدیم معلومات كافیة عن مصدر المواد وان 
تورد منھا عینات للمختبر ویجب أن تكون متدرجة تدرجا منتظما فاذا كانت من أصل جیرى یضاف الیھا مواد ناعمة سیلیسیة مالئمة 

  :ام التاليولتكون بالتدرج الع
  

  النسبة المئویة للمار بالوزن  سعة أو رقم
  الطبقة الناعمة  الطبقة الخشنة  

  --  100  008رقم 
  100-90  100-90  010رقم 
  100-9  --  016رقم 
  030/0ال یزید عن   030/0ال یزید عن   050رقم 
  25-5  25-5  100رقم 

  
  :المــاء -3

  .مالح والمواد الضارة ومطابقا لما ورد في مواصفات أشغال الخرسانةیجب أن یكون من النوع النظیف خالیا من األ  
  
  :مسحوق اللــــون -4

یجب أن یكون مسحوق األلوان المستعمل في القصارة أو رشھ الشبریز من النوع الثابت الذي ال یتغیر أو یخف لونھ من   
  .حرارة الشمس أو العوامل الجویة

  
  :المادة الملینة  -5

 یوافق علیھ المھندس والمختبر   بحیث تقلل من نسبة الماء لألسمنت في الخلطات وتخفف من التشققات تكون من مصدر  
  .السطحیة في القصارة وتضاف مع الخلطات في جمیع الوجوه حسب تعلیمات الصانع

  
  :الشبك المعدنــــي  -6

  :اثلة ألحد النوعین االتیینیستعمل ھذا النوع من الشبك للسقوف األصطناعیة المطلوب قصارتھا وتكون مم  
  (Hy Rib)ھاي رب 

(Expanded Metal)أكسباندد میتال 
  .ویحضر باألقیسة المطلوبة ویثبت األول بطریقة التعشیق والكبس والثاني یثبت باستعمال المسامیر الفوالذیة  

  
  :العینـــات 

بالعمل بوقت كاف لیقوم المھندس بالكشف علیھا على المقاول أن یقوم بعمل عینات ألنواع القصارة المطلوبة قبل البدء   
وللمھندس الحق في طلب تبدیلھا او تبدیل الصناع حتى الحصول على مصنعیة من المستوى المطلوب ویجب ان تكون تلك العینات 

  .بمساحات كافیة العطاء فكرة تامة عن مستوى المصنعیة
  

  :تنظیف الجدران
ل الخرسانة الناتئة وتخشن الجدران بفراشة حدیدیة وتنكش الفراغات والفواصل تنظف الجدران من ایة مادة غریبة وتزا  

  .وترش الجدران بالماء قبل المباشرة بالقصارة
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  :القصارة الداخلیة

بمونة من االسمنت ) مم5(یعمل بسماكة ال تقل عن ) الوجھ األول: (تعمل القصارة الداخلیة ثالث وجوه على الشكل التالي  
مضافا الیھا مادة ملینة ویعمل ھذا الوجھ بواسطة القاء المونة قدفا على االسطح بقوة ویرش ذلك الوجھ بالماء لمدة ) 1:4(والرمل بنسبة 

ثالث أیام متوالیة بحیث یبقى رطبا طوال تلك المدة وال یسمح بالمباشرة بعمل الوجھ الثاني قبل مرور اربعة أیام على انجاز الوجھ 
  .األول

  
تمتد من االرض لغایة السقف أي ال   ) سم10(تعمل ودعات على الجدران بشكل مساطر عمودیة عرض ): يالوجھ الثان(  -

الودعات شاقولیة وأسطح جمیع الودعات بمجموعھا على مستوى واحد ویستعمل   یسمح بعملھا على دفعتین ویجب أن تكون ھذه 
الودعات  وتكمل القصارة بحیث    ثم یعبأ بین متـر) 5ر00(في ضبط الودعات في المسافات التى تزید عن   الخیط   

ھذا الوجھ بالمسطرین عرضا وارتفاعا ألمكانیة تماسك الوجھ   األبواب ویحزز   مم أقل من وجھ حلوق ) 5-3(یراعى ان تكون 
  .الثاني

ى یجف ویسقى یترك ھذا الوجھ حت  .  مضافا الیھا مادة ملینة) 6-1(تكون المونة لھذا الوجھ من األسمنت والرمل نسبة   
  .بشكل مستمر  بالماء لمدة ال تقل عن ثالثة أیام بحیث یبقى رطبا 

  
مضافا الیھا مادة ملینة على ان ) 1:4(  مم فوق الثاني بمونة من االسمنت والرمل نسبة ) 5- 3(یعمل بسماكة ) الوجھ الثالث(  -

  %).50(بنسبة   یستعمل الرمل السیلیسى الناعم مع ھذا الوجھ 
وجھ بعد جفافھ بكف اللباد على أن تكون القصارة مستویة افقي وشاقولیا ومسح مع حلوق األبواب ویجب أن ال یظھر أیة یصقل ھذا ال

  .خشونة على ھذا الوجھ
  

  :القصارة الخارجیة
لجمیع ) 4-1(تعمل القصارة الخارجیة للجدران ثالثة وجوه حسب مواصفات القصارة الداخلیة إال أن المونة تكون بنسبة   

  .لوجوه مضافا الیھا مادة ملینة ویجب ان تكون القصارة مانعة لنش الماءا
  

  :القصارة العازلة للماء
لجمیع ) 1:2(المونة تكون بنسبة   تعمل القصارة العازلة للماء ثالث وجوه وحسب مواصفات القصارة الداخلیة اال ان   -

  .الوجوه
  .المھندس والمختبر  و ما یعادلھا حسب موافقة یضاف مع المونة في جمیع الوجوه مادة عازلة للماء ا  -
  .الصقل ویصبح بسطوح ملساء  حتى تجف القصارة اثناء ) صقال عربي(بعد قصارة الوجھ االخیر یصقل بالمالج   -
  

  ):الرشقـــة ( رشة الشبریز 
ق الحجر االبیض الكلسى تعمل رشة الشبریز بعد الوجھ النھائي من القصارة وتكون من االسمنت االبیض أو الملون ومسحو  -

  ).ترولین(الخاصة    وترش بالماكنة 1:2بنسبة ) كوارتس(القاسى 
  .والمظھر یجب أن تكون الرشة منسجمة مع بعضھا البعض من حیث السماكة والخشونة   -
المھندس بحیث تكون مستقیمة   تعمل الفواصل في االماكن واالشكال الموضحة على المخططات وبحسب طلب   -

االماكن الالزمة في الزوایا وحیثما یطلب بحیث تكون بالعرض المطلوب   ة مع بعضھا البعض وكذلك تعمل الزمالت في ومتعامد
  .عالوة  مستقیمة دون أي تعریج وتدھن الفواصل والزمالت أملشن اللون المطلوب بدون  وخطوط 

  
  :السقوف المستعارة من الشبك المعدني والقصارة

 سم 25كل )  مم8(قضبان حدید قطر    االنواع المذكورة في ھذه المواصفات ویثبت على ھیكل من یكون الشبك المعدني من  -
  .بواسطة لحام كھرباء  في االتجاھین ملحومة مع بعضھا البعض 

بثالثة وجوه قصارة خشنة سماكة   یفحص تركیب الشبك المدد للتأكد من استوائیة السطح المطلوب وقصارتھ ثم یغطى   -
لتكون سماكة القصارة لجمیع ) مم5(مباشرة الوجھ الثاني ثم یقصر وجھ ناعم بسماكة   یخطط كل وجھ ویترك لیجف قبل )سم1(الوجھ 

  .تغطیتھ لمنع تعرضھ للصدأ  سم على األقل وذلك لتالفي ظھور أي جزء من الشبك المعدني وضمان ) 3ر5(الوجوه   
  .مادة ملینة  بالحجم مضافا الیھا ) 4-1(تكون المونة لجمیع القصارة من االسمنت والرمل نسبة   -
  

  :المــــون
یجب خلط المون بكمیات قلیلة یمكن استھالكھا خالل مدة ال تزید عن نصف ساعة وترفض جمیع المون الساقطة اال اذا   

  .یة مادة اخرىالتقطت مباشرة عن أسطح نظیفة قبل ابتداء تماسكھا وال یسمح استعمالھا اذا التقطت عن التراب واذا امتزجت با
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  :التصلیحات حول الثقوب

على المقاول أن یقوم باصالح القصارة وتضبیطھا حول الثقوب والفتحات التي تعمل بالجدران من أجل مختلف التأسیسات   
ة مع الكھربائیة والتمدیدات الصحیة وخالفھا حتى اذا كانت تلك التأسیات غیر مشمولة ضمن ھذا التعھد وعلیھ عمل لحامات القصار

  .البالط وبالط البورسالن وجمیع األشغال األخرى بشكل دقیق ومضبوط وال یتقاضي عن ذلك أي اجرة او عالوة
  

  :سقایة القصارة
یجب المثابرة على رش القصارة بمختلف انواعھا بالماء بصورة مستمرة لمدة ال تقل عن عشرة أیام وبشكل یضمن دوام   

  .وجودھا رطبة طیلة ھذه المدة
  

  : عامةشروط
وكذلك ترفض جمیع اجزاء القصارة   ترفض أقسام القصارة التي ال تتفق من حیث نظافة ودقة المصنعیة مع ھذه الشروط   -

استواء في السطوح أو یسمع لھا صوت أخن عند الضرب علیھا أو أن یكون بھا أي   التي یظھر فیھا أي تشقق أو تموجات أو عدم 
  .الصحیح المقبول  لك االجزاء كاملة ویعید قصارتھا من جدید بالشكل عیب آخر وعلى المقاول أن یزیل ت  

  . كامال وبشكل مقبول  الیسمح مطلقا بالمباشرة بأي وجھ من وجوه القصارة قبل أنھاء الوجھ الذي یسبقھ   -
  .القصارة قوائم  یجب أن تكون سطوح القصارة مستویة وشاقولیة ویجب أن تكون الزوایا في سطوح   -
  .یلیھ   یرش كل وجھ من القصارة بالماء بغزارة قبل المباشرة بقصارة الوجھ الذى یجب أن  -
  .تعریج  یجب أن تكون السالحات وحواف االعمدة والجسورة بخطوط مستقیمة خالیة من أي   -
  

  :شبكة خریس والتحشیة فوق التمدیدات
مم لربط جدران  ) 15-10( سداسیة   بفتحات و) سم15(قبل المباشرة بالقصارة یستعمل الشبك المعدني المجلفن بعرض   -

وفوق التمدیدات الكھربائیة ومواسیر الماء وحیثما یتوقع حدوث تشققات حسب تعلیمات   الطوب باألعمدة المسلحة أو بالجسورة المسلحة 
  .سم من الجھتین تثبیتا جیدا) 50(المھندس ویثبت الشبك بمسامیر فوالذیة على ابعاد   

  
الممدودة ضمنھا المواسیر باألسمنت   أعمال القصارة على المقاول أن یقوم بتحشیة جمیع الثقوب والخطوط قبل المباشرة ب  -

  .مستوى وجھ الحائط   من جمیع الجھات لغایة 1:3والرمل نسبة 
  

  :األسعار والكیـــــل
  .للعمل  تشمل أسعار القصارة وتغطى جمیع المواد والمصنوعیات والصقایل واألدوات الالزمة   -
الفراغات التي تزید مساحتھا عن   تكال أشغال القصارة كیال ھندسیا صافیا لألجزاء التي نفذت فعال بعد حسم جمیع   -
  .متر مربع ویأخذ االرتفاع من فوق البانیل) 0ر10(
  .وتكال جمیعھا دون تفرقة  ال یدفع عالوة سواء لقصارة الجسورة باالسقف وللمساحات الصغیرة وخالف ذلك   -
  .شبك المعدني یكال بالمتر الطولي وال یحسب ركب الصفائح فوق بعضھاال  -
شامال لتقدیم وتركیب الھیكل الحدیدى  السقوف المستعارة من القصارة والشبك المعدني تكال كیال ھندسیا صافیا ویعتبر السعر   -

ع ما یلزم النجاز العمل على اكمل والقصارة ثالثة وجوه خشنة ووجھ ناعم وجمی  كامال مع تقدیم وتركیب الشبك المعدني 
  .وجـــھ  
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  الفصل الخامس 
  أعمال البالط

  
  -:المواد

  .البورتلند  یجب أن یكون بورتلند مطابقا للمواصفات القیاسیة البریطانیة ألسمنت : االسمنت  -
 من مصدر معتمد البورتلند ویكون  یجب أن یكون مطابقا للمواصفات القیاسیة البریطانیة ألسمنت : األسمنت األبیض  -

  .ویوافق علیھ المھندس
ذلك، األبیض أو الملون ویكون   یجب أن یكون ناتجا عن تكسیر حجر الرخام المحلى اال اذا ذكر خالف : الموزابیك  -

  .المطلوبین  باالقیسة المطلوبة لجعل وجھ البالط بالون والشكل 
  

  :تحضیر االرضیات
  .لعقدات لغایة المنسوب المطلوب بالرملیطم تحت البالط فوق المادات األرضیة أو ا  

  
  :وصف عام للبالط

وصحیح الوجھ واالطراف حیث اذا   یجب أن یكون البالط بمختلف أنواعھ ومقایسھ متقا الصنع قائم الزوایا خالیا من الفتال   -
  .وانبتنطبق علیھا تماما دون أن یكون فراغ في الوسط أو في الج  وضع وجھ أي بالط على وجھ بالطة أخرى 

صبھ ولذلك یتوجب على المقاول أن   یوما على ) 60(یجب أن ال یستعمل البالط قبل جفافھ تماما ومضى مدة ال تقل عن   -
  .بمدة كافیة  یوصي على صنع البالط قبل وقوع الحاجة الیھ 

  
  :أصناف البالط الموازیك وسماكتھ

  -:تكون السماكات الصافیة للبالط بعد الجلي على الشكل التاليیكون البالط مؤلف من طبقتین، طبقة الوجھ والطبقة الخلفیة، و
  .ملم) 6( ملم وسماكة طبقة الوجھ ال تقل عن 25 سم بسماكة كلیة X 25 25بالط   -1
  ). ملم8(الوجھ   سم وسماكة طبقة ) 3( سم بسماكة كلیة ال تقل عن X 40 40 سم أو X 30 30بالط   -2
وسماكة طبقة الوجھ ال تقل عن   ) مم15( حسب قیاس البالط بسماكة كلیة X 7 30 أو X 7 25 أو X 7 20البانیل   -3
  ).ملم6(
  

  :نسب الخلط لبالط الموازیك والبالط األسمنتي
ویضاف ) الكوارتس(الرخام األبیض   تكون نسب الخلط لطبقة الوجھ من جزء أسمنت ابیض أو ملون جزء مسحوق حجر   -1

  .لجعل البالط بالشكل المطلوبالالزمة   الكمیات الیھ الموازیك بااللوان واالحجام و
  . بالحجم1:1بنسبة   تكون نسب خلط طبقة الوجھ من البالط االسمنتي من أسمنت البورتلند والكوارتس   -2
   .1:3طبقة الظھر تكون من أسمنت البورتلند والنحاتة بنسبة   -3
  

  :تركیب البالط
  .سم 3ك ال یقل عن یركب البالط فوق طبقة من الرمل النظیف بسم  -
  .یوضع ودعات من البالط لضبط المستوى والحلول في جمیع اجزاء المبنى  -
سم على أن تكون 2المونة عن    بالحجم وبحیث ال تقل سماكة 1:4یركب البالط بمونة من االسمنت والرمل بنسبة   -

غالق على الجوانب یجب أن یكون القطع نظیفا السطح مستویا عند قطع اال  اللحامات ملتصقة تماما على الخیط والشاقول ویكون 
  .المنشار  بواسطة 

یظھر البنیل عن وجھ الجدران زیادة   یركب البانیل على الجدران مع مراعات تحشیة المونة تحتھ بشكل جید ویجب أن ال   -
البالط   البانیل مع الحلول في للبنیل مع مستوى وجھ القصارة ویجب أن  تطابق حلول  عن المقرر بحیث تكون حافة الكسحة العلویة 

  .األرضي
  .یروب البالط بواسطة األسمنت األبیض الصافي بحیث تمأل اللصاقات تماما  -
  

  :جلي بالط الموازیك في الموقع
بعد التركیب والترویب یجلي في الموقع بواسطة الجالیات اآللیة مع استعمال احجار الكاربورندوم تدریجیا بحیث یبدأ بالخشن   

الخ حتى النعومة التامة وبعدھا یلمع البالط باستعمال قرص الرصاص للجالیة مع األمالح الخاصة للتلمیع ویجب أن ینھي ... ألنعم ثم ا
بدون ترك أو نتوءات بین البالط أو أي غباش خصوصا الحواف تحت البانیل وتغسل الحلول ویروب بعد انتھاء كل وجھ من الجلي 

  .ھا بولي بوندباألسمنت األبیض مضافا الی
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  :مراقبة الصنـــع

للمھندس الحق بمراقبة الصنع في المعمل بواسطة من ینتدبھ لھذه الغایة لذلك على المقاول أن یعلم المھندس خطیا عن تاریخ   
 الوارد الى المباشرة بالعمل وذلك قبل أسبوع على األقل مع العلم بأن ھذه المراقبة ال تخلي المقاول من مسؤولیتھ بأن یكون البالط

  .الورشة مطابقا للشروط المطلوبة
  

  :فحص بالط الموازیك والبالط األسمنتي
خارج البلد عینات من البالط الوارد   للمھندس الحق بأن یرسل على نفقھ المقاول إلى أي مختبر لفحص المواد داخل أو   -

  .یستنسبھا المختبر  الى الورشة لفحصھا واختیار متانتھا بالطریقة التي 
المورد الى الموقع وعلى   البالط   یجب أن یطابق البالط المفحوص شروط الفحص المبینة تالیا وخالف ذلك یرفض   -

  .الخاص  المقاول تجھیز بالط صالح عوضا عنھ على حسابھ 
  . ثانیة21لمدة   مم بعد ادارة القرص 90یجب اال یزید طول شق التآكل للبالط األسمنتي عن :  التآكل*  
  .2ر5یجب أن ال یقل الوزن النوعي الي صنف من البالط عن : لنوعيالوزن ا*  

  
  :بالط البورسالن الصیني

   مواصفات البالط-1
  .أن یكون بالط البورسالن أبیض أو ملون بالقیاس المطلوب ومن المصدر المطلوب   -
ھا المھندس وتكون اقیستھا علی  یجب أن یكون البورسالن من النخب األول صنع أحد المصانع المعروفة التي یوافق   -

  .ویجب اخذ موافقة المھندس على نوع البالط المراد استعمالھا  متساویة تماما ووجھھا خالیا من الفتال ولونھا منسجما 
  
  :طریقة تركیب البالط الصیني  -2
والرمل بنسبة بمونة من االسمنت   ملم ثم یقصر وجھ مرشھ لتسھیل الجدران 3یرش الجدار بطبقة رشة اسمنتیة سمك   -

  .ویحزز الوجھ لتتماسك مع مونة البالط   ویجب أن یكون السطح مستویا وشاقولیا 1:4
  . ساعة حتى یصل درجة التشبع24ینقع البالط بالماء لمدة   -
وبالسمك الالزم بحیث ال یقل عن    1:4یلصق البالط في مستوى رأسى وشاقولي بمونة من األسمنت والرمل بنسبة   -
  .ملم6
بقطعة قماش رطبة قبل أن تجف   ب البالط بروبة األسمنت األبیض بحیث تعبأ جمیع الحلول وتمسح الروبة الفائضة یرو  -

  .الروبة
وعرضھا متساوى ویستعمل بھذه   یركب البالط بخطوط متقاطعة افقیا وعمودیا ویجب أن تكون اللصقات مستقیمة   -

  .الغایة الخیطان والمسامیر
ویسوى معھا بالشكل النھائي بعد  ن جمیع الفتحات والثقوب الالزمة للتمدیدات واالدوات الصحیة تعمل في بالط البورسال  -

  .التركیب بحیث ال یظھر أي فارق أو عیوب
  .یجب أن یكون وجھ البالط بعد التركیب مستویا وشاقولیا  -
  

  بالط السرامیـــك
  :  مواصفات البالط-1

اریة ومحروق بحرارة عالیة وملون حسب االلوان المطلوبة وبالقیاس المطلوب یكون بالط السرامیك مصنوعا من مادة فخ  
ملم ویجب أن یكون من فرز النخب األول وبحیث یقدم بینات تثبت ذلك ویكون من صنع احدى المصانع 7وبحیث تكون السماكة بحدود 

  .العالمیة الشھیرة ویجب أن ال یتأثر ھذا البالط بالحوامض
  
  :لبالط  طریقة تركیب ا-2
سم بعد أن یأخذ 4بسماكة ال تقل عن    1:4یركب البالط على مدة خرسانیة بأستعمال مونة اسمنتیة مع الحصى بنسبة   -أ

بالبالط ثم یوضع فوق المدة روبة من االسمنت االبیض ویثبت البالط فوق ھذه الروبة   المقاول میزانیة كاملة للمساحات المراد طغیتھا 
  .البالط  لول من حول البالط ویستعمل میزان یدوي لضبط مستوى سطح جیدا بحیث تتخلل الح  

حسب المطلوب وینظف السطح جیدا    ساعة یروب سطحھ بروبة األسمنت األبیض أو الملون 24بعد جفاف البالط لمدة   - ب
  .من الروبة الفائضة من الحلول 

  
  :المونة 
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ل مدة ال تزید عن نصف ساعة وترفض جمیع المون التى یمضى یجب ان یتم خلط المون بكمیات قلیلة یمكن استھالكھا خال  
  .علیھا أكثر من تلك المدة وال یسمح بأضافة أسمنت الیھا وأعادة استعمالھا

  
  :األسعار والكیل

عة تقدیم البالط والمون واجور المصان  تعتبر األسعار الفردیة شاملة لعموم التكالیف الالزمة النجاز العمل على اكمل وجھ من   -
  .لبالط السیرامیك والترویب وال یدفع اي عالوة للتشاریك والضیاع   للتركیب والطمم من نحاتة عدسیة او خرسانیة 

االبعاد طوال وعرضا عن وجھ   یكال بالط االرضیات كیال ھندسیا صافیا للمساحات التي یجري تبلیطھا فعال وتؤخذ   -
  .القصارة حتى وجھ القصارة في الجدار المقابل 

  .یكال البانیل بالمتر الطولي لصافي االطوال لالجزاء التي نفذت فعال  -
المربع دون دفع أي عالوة للبالط    یكال البالط الصینى كیال ھندسیا صافیا بعد حسم عموم الفتحات ویحسب عنھ بالمتر   -

  .ب وجمیع ما یلزمومرشة تحت البالط والمونة والتروی  المبروم ویعتبر السعر شامال للقصارة الالزمة رشة 
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  الفصل السادس
  الرخام والجرانیت

  
  :أوصاف الرخام والجرانیت

یجب على المقاول قبل تورید الرخام والجرانیب المطلوبین أن یقدم عینات مختلفة من األنواع المطلوبة إلى المھندس ألختیار النوع   
  .مالواللون المطلوب تركیبھ في األع

   یجب أن یكون الرخام والجرانیب من فرز الدرجة األولى خالیا من العیوب والعروق الضعیفة أو الشروخ ومتجانس اللون والمقاول
  .لصیانةمسئول عن الرخام الذى یتم توریده إلى موقع العمل لحین تركیبھ وتسلیمھ ضمن األعمال عند التسلیم وخالل فترة ا

اذا ظھر بعد التركیب أن الرخام أو الجرانیت مخالف للعینات الموافق علیھا أو بھ عیوب أو شروخ فعلى المقاول استبعاده وتقدیم   -
  .وتركیب خالفھ مطابقا للمواصفات والعینات المتفق علیھا

  .لكمیات والمخططاتتكون سمكات الرخام والجرانیت وأنواعھ وأشكالھ النھائیة حسب المبین في جدول ا  -
  

  :تركیب بالط الرخام
  . بالحجم وتسقى اللحامات بروبة من األسمنت األبیض أو الملون1:3یركب بالط الرخام بمونة من األسمنت والرمل بنسبة   -
  

  :براطیش الرخـــام
 الفتحات الكبیرة فتقسم الى تكون البراطیش بالسماكة والعرض المطلوبین ویجب أن یكون برطاش كل شباك من قطعة واحدة اال في  -

  .اجزاء متساویة حسب تحدید المھندس
  .یجب أن یتم التركیب بغایة الدقة واالتقان بحیث یكون بروز البراطیش عن وجھ القصارة متساویا  -
  

  :كسوات الرخام للدرج
  .سم3تكون دعسات الدرج بالعرض المبین على المخططات بسماكة   -
  .سم2ماكة بس) المرایا(تكون الوجھات   -
  .یجب أن تكون كل درجة من قطعة واحدة أو حسب المبین على المخططات  -
 على المقاول أن یجرى تركیب كسوات االدراج بشكل مستوى قائم تماما ویكون عرض الدرجات وارتفاعھا متساویا ومطابقا   -

  .لالبعاد المبینة على المخططات
  .معة بشكل متقن وبنفس األتقان بسطوح الدرجیجب أن تكون جمیع الحواف الظاھرة محلیة ومل  -

  :لصق الرخام والجرانیب على الجدران
یتم لصق الرخام والجرانیت على الجدران بكل دقة وعنایة ویكون المقاول مسئوال مسئولیة تامة عن سالمة التركیب ومتانتھ حتى   -

  .ولو قام بتنفیذ جمیع الشروط والمواصفات وتعلیمات المھندس بكل دقة
سم بحیث یثبت بظھر الرخام المرابط الخاصة حسب التفاصیل وتثبت ھذه 3یتم لصق الرخام بمونة من األسمنت والرمل بسماكة   -

  .المرابط بالرخام والجدران بواسطة مسامیر فوالذیة ثبت تثبیتا جیدا بواسطة الفرد
 1:4في وتصب المونة من األسمنت والرمل بنسبة یركز الرخام ویربط مع بعضھ البعض بواسطة مسامیر نحاسیة وبالعدد الكا  -

  .وتسقى الحلول بروبة األسمنت األبیض
  

  :وقایة الرخام والجرانیت
بعد لصق الرخام والجرانیت یجب وقایتھ من مرور العمال وخالفھم وذلك لتغطیتھم بأكیاس من الورق أو وضع طبقة من الجبس أو   -

  .ییر أي من القطع التي یلحقھا أي تلف أثناء العملألواح الخشب فوقھم والمقاول مسئول عن تغ
  

  :األسعار والكیل
تعتبر األسعار الفردیة الشغال الرخام شاملة لتقدیم الرخام وجمیع المواد والمصنعیا والعدة واألدوات والصقایل وما یلزم العمل على   -

  .اكمل وجھ وحسب المخططات والمواصفات
  .سم الفراغات وال یعطى عالوة للتشاریكیكون الكیل ھندسیا صافیا بعد ح  -
  .تكال البراطیش كیال ھندسیا للسطح فقط دون عالوة للحواف المحلیة  -
یكال الرخام لتلبیس الجدران كیال ھندسیا صافیا ویعتبر السعر شامال لتقدیم وتركیب الرخام مع تقدیم وتركیب المرابط الالزمة   -

  .رتفاعھا وجمیع ما یلزم النجاز العمل على أكمل وجـــھوالمونة والترویب والصقایل مھما بلغ ا
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  الفصل السابع
  األعمال المعدنیـــــة

  
  :االقیســـــة

  .على المقاول أن یتحقق ویتأكد بنفسھ من األقیسة بالموقع حیث أن جمیع األقیسة المبینة على المخططات ھي تقریبیة  
  

  :أوصاف الحدید
ل لجمیع األشغال لم یسبق استعمالھ وكذلك یجب أن یكون خالیا من جمیع قشور الصدأ وال یسمح یجب أن یكون الحدید المستعم  -

  .بعمل أي وصلة بالقطعة الواحدة
یجب أن تكون األشغال الحدیدیة بمختلف انواعھا مطابقة للقیاسات واألبعاد الموضحة بالتفصیالت أو المذكورة بھذه المواصفات أو   -

  .ى موافقة المھندسجدول الكمیات وتحوز عل
  

  :الصناعة والتركیب لألعمال الحدیدیة
  .تصنع جمیع األشغال الحدیدیة بالطرق الفنیة ویجب أن تكون مواضع اللحام مخفیة غیر ظاھرة على الوجھ ومصقولة  -
الت محكما یجب أن ال تظھر أیة عالمات للطرق أو اي نوع من التجویف على وجھ الحدید ویجب أن یكون جمیع تالصق الوص  -

  .جیدا بدون ترك أي فراغ واضح أو اشارات لحام زائدة على الوجـــھ
  .جمیع األعمال الحدیدیة تثبت في أماكنھا في المبنى بواسطة سكك تتناسب مع المطلوب بشكل متین وجید  -
زم لتثبیت األشغال الحدیدیة بكل دقة یجب أن یتم عمل جمیع الثقوب بالجدران الحجریة أو الخرسانیة أو البالط أو األدراج وحیثما یل  -

وعنایة وبواسطة اآلالت الخاصة دون الحاق أي ضرر في اجزاء المبنى أو تشویھ وتكون تكالیف عمل الثقوب بشكل دقیق ومتقن 
  .واعادة التكحیل مشمولة مع اسعار اآلعمال الحدیدیة وال یعطى لھا أي عالوة خاصة

  
  :الشریط المناخلــــي

 مع وجھ بالستیك وباللون ( Fiber Glass ) المناخلي المستعمل خلف الدرف المتحركة لنوافذ األلمنیوم مصنوعا من یكون الشریط  
  .األبیض

  
  :التأسیــــس

  .یجب تأسیس جمیع اآلعمال الحدیدیة بوجھ سالقون كثیف قبل التركیب باألضافة الى وجھ التأسیس المذكور في أشغال الدھان  
  

  :لاألسعار والكیــــ
تعتبر األسعار الفردیة لجمیع األشغال المعدنیة شاملة لتقدیم كافة المواد والمصنعیات والقطع المعدنیة من أیدي مفصالت وخالفھ   

مع أجور نقلھا وتثبیتھا بالموقع والدھان ثالثة وجوه باألضافة للتأسیس لألعمال الحدیدیة وجمیع ما یلزم ألنجاز العمل على أكمل 
  .طات والمواصفاتوجھ حسب المخط

  األلمنیوم
  

الدرابزینات لألدراج والشرفات ، تعني أعمال األلمنیوم التورید والتصنیع والتركیب في المواقع لكافة األبواب والواجھات والنوافذ
  . لداخلیةلكافة واجھات المباني الخارجیة واألعمال ا... الخ ، وكذلك للتلبیس بألواح األلمنیوم وعمل رفوف وكونتوارات وقواطع

  
  المواصفات الفنیة.1

    
إن جمیع المقاطع واأللواح یجب أن تكون مصنعة وفقًا ألحد النظم العالمیة وذلك من حیث التركیب بما یحتویھ من معادن كالحدید 

 ونسبة 2مس/ كلغ1480أو القطع  ، 2سم/ كلغ1100والنحاس والسیلیكون والمنغنیز والكروم والمنیوم أو من حیث القدرة إلى المرونة 
  %.8االستطالة 

  . میكرون طبقة أنودیز25 الى 20تغطیس  
  . مم2,2سماكة األلمنیوم بالبروفیل ال تقل عن 

  .األلوان یجب أن تكون ثابتة.  سم بدون شبك البعوض 9 سم بدون شبك البعوض بروفیل أو 8,5سماكة األلمنیوم  
  ). جفاف- رطوبة – حرارة –ة برود(یجب أن یكون األلمنیوم مقاوم للعوامل الطبیعیة  
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  عملیة التركیب.2
  

توضح جمیع مقاسات األلمنیوم ومبدأ التفاصیل في المخططات التنفیذیة وعلى المقاول المقارنة مع الواقع وعلیھ كجزء من اإلتفاقیة أن 
  .ھة المصنعةیستعملھا وكذلك كافة المخططات الخاصة من الج  یأخذ موافقة الجھة المشرفة على النوعیة التي سوف 

الخدوش وتغلیف األلمنیوم الى حین العزل من الماء والھواء وكذلك الحمایة من ، ومسؤولیة المقاول تكون إضافة الى التركیب
، قوي، مقاوم(وعلى المقاول ان یأخذ جمیع القیاسات من الموقع بحیث یكون تركیب كل القطع في مكانھا وبشكل جید . االستعمال

على المقاول وكجزء من العقد أن یحضر الى الموقع نموذج لكل نوع یستعمل في المقاس ). لمواصفات الفنیةومطابق ل، متجانس
مع نماذج لجمیع المفصالت والغاالت والبراغي والتباشیم والمجاري والفراشي ... الخ ، المعتمد من شبابیك وواجھات ودرابزین

   .والجوانات المطاطیة والمسكات والسماكات الحدیدیة
یركب الزجاج مع األلمنیوم بواسطة جوان . یجب ان تكون البروفیالت والزوایا مفصلة بطریقة منسجمة مع جمیع المواصفات الفنیة

 مانعًا للماء والھواء وتستعمل مادة السیلیكون أو البولیسولفید حسب األصول ویجب أن یكون من نوعیات عالمیة  Uمطاطي بشكل
  . سم بین البرواز والحجر0.5 ومشھورة بسماكة ال تزید عن

ویجب أن تكون ھذه االعمال مقاومة للریح واإلرتجاج وتّحمل الصدمات . جمیع فراشي األلمنیوم یجب ان تكون عازلة للھواء تماماًًًًً
أللمنیوم في حال إشتعال حریق یجب أن ال یحتوي ا. الطارئة بدون إعوجاج وتثبت الدرابزینات بزوایا قائمة وبراغي من اإلینوكس

یجب أن یكون ھناك مستوعبات ضمن البروفیل لماء المطر الذي یتسرب خارجًا بواسطة ثقوب ، في التركیب. على مواد سامة ومشعة
  .خاصة بالبروفیل ویجب أن توضع ھذه الثقوب بإتجاه ال یتأثر بالریاح الخارجیة

 من قطر البرغي الذي یثبت 0.1ثقوب دون أي تفاوت بمقاس ویجب فتح ال. یجب عدم إستعمال المسامیر التى تطلق بواسطة المسدس
وجمیع ) 2م/غ400(جمیع البراغي والسماكات یجب أن تكون من األلمنیوم أو الحدید المجلفن أو اإلینوكس . باألسافین البالستیكیة

  .المفصالت والدوالیب أوروبیة وماركات مشھورة معتمدة وعلى جانب كبیر من القوة والمقاومة
خاِل ، ویجب أن یكون الزجاج مصنعًا وفقا ألحد أھم النظم العالمیة بالنسبة للسماكة والوزن. ال تركیب الزجاج ھي جزء من العقدأعم

. ویجب أن یكون متجانسًا في كل المباني وتكون الرؤیا واضحة من خاللھ. من البقع والتموجات والجروح والخدوش والعیوب كاملة
 2 م6أما المساحات التى تزید عن ،  م2,5على األقل على أن تكون إحدى جھات الشباك طولھا الیتعدى  مم 6تكون سماكة الزجاج 

  .  مم8یجب أن تكون بسماكة 
  .مواصفات الزجاج العام   مم ویجب أن یحمل نفس 6الزجاج المقاوم للحریق یستعمل حیث یلزم بسماكة ال تقل عن 

كما یجب أن یكون المصنع یعمل بشكل آلي وفیھ . االدارة ویحضر المقاول نماذج لذلكبالنسبة للون الزجاج یتفق علیھ مع مھندس 
  ...). الخ-  مثقاق -  مكبس -فریزا (المعدات الالزمة التي من خاللھا نستطیع أن نحصل على نوعیة األلمنیوم جیدة 
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  الفصل الثامـــن
  أعمال النجــــارة

  
  المقاییـــــس

كد من صحة المقاییس في الموقع بعد مراجعة الفتحات باألبنیة وجمیع المقاییس تكون على مسئولیة على المقاول أن یتحقق ویتأ  
  .المقاول حیث أن المقاییس المبینة على المخططات ھي تقریبیة

  
  أوصاف المــــواد

  :الخشــــب  -1
  :یـــةیجب أن یكون الخشب من فرز النخب األول خالیا من جمیع العیوب وخصوصا العیوب التال  
  .الشقوق الطویلة أو المستدیرة أو العرضیة  .أ  
  .الشقوق الشعریة التي یزید عرضھا عن ربع ملمتر  .ب  
  .سم2العقد الموجود بالوجھ أیا كان نوعھا والتي یزید قطرھا عن   .ج  
  .األباجورات  العقد الموجودة بالخشب ذي القطع الصغیرة مھما صغر حجمھا كالبیش أوریش   .د  
  .قد التي یزید عرضھا عن نصف عرض وجھ لوح الخشبالع  .ھـ  
  .العقد الحیة التي ما تزال تحتوي على حشرة الخشب والعقد المتحركة  .و  
  .ثقوب دودة الخشب  .ز  
  .العصارة الزیتیة بالخشب والتي ما تزال رطبة  .ح  
  .الفتال واألعوجاج  .ط  
  .الخشب الغیر مجفف والمحتوي على الرطوبة  .ي  

  
وجود عقد صغیرة متحركة یمكن ازالتھا واألستعاضة عنھا بقطعة خشب صغیرة جدیدة من نفس نوع ولون الخشب وفي حالة   

  .وبنفس الحجم وذلك بتثبیتھا بالغراء في نفس المكان وبحیث یكون اتجاه الیاف القطعة الجدیدة في نفس اتجاه ألیاف القطعة األصلیة
  
  ):الفنیــــر(الواح المعاكـــس   -2

تكون ھذه األلواح من طبقات بعدد مفرد بحیث تكون كل طبقة متعامدة مع الطبقة السابقة وتثبت الطبقات فوق بعضھا البعص ت  .أ  
على األقل ویمنع استعمال سماكة أقل من ذلك إال اذا ورد نص صریح )  ملم5(بالمصنع على الساخن وبحیث تكون السماكة الكلیة 

من % 60عاكس یحتوي على ثالث طبقات فال یجوز أن تزید سماكة الطبقة الوسطى عن على غیر ذلك وفي حالة كون لوح الم
  .السماكة الكلیة

في حالة كون لوح المعاكس یحتوي على أكثر من ثالث طبقات فیجب أن تكون مجموع سماكات الوجھین والطبقات التي تكون   .ب  
  .من السماكة الكلیة% 60و % 40ألیافھا في نفس اتجاه ألیاف الوجھین متراوحة بین 

.  یجب الحصول على ألواح المعاكس من مصدر یوافق علیھ المھندس وحسب السماكات المطلوبة ومطابقة للعینة المقترحة  .ج  
  .وال یجوز للمتعھد أن یلصق الواح ذات سماكات قلیلة ببعضھا للحصول على السماكة المطلوبة ومطابقة للعینة المقترحة

عاكس أن یكون خالیا من الوصالت الجانبیة وأي تداخل في اجزاء القلب والعقد المبینة والبقع واألسافین یشترط في لوح الم  .د  
  .والعیوب الظاھرة والتموجات وآثار مھاجمة حشرة الخشب واختالف األلوان

ور بالمواصفات الخاصة یشترط في وجھي لوح المعاكس أن یكون من النوع القاسي والناعم ویحدد نوع الوجھ المستعمل للمنج  .ھـ  
  .أو جداول الكمیات

  
  :المواد الالصقة  -3

  .یجب استعمال المادة الالصقة التي تضمن جودة اللصق بعد أخذ موافقة المھندس على نوعھا  
  
  ):الفورمایكا(ألواح البالستیك   -4

  اما المع أو غیر المع وتكون من یجب أن تكون ھذه األلواح غیر قابلة لألحتراق ومقاومة للرطوبة وتكون باللون المطلوب  
  ).آربورایب، فورمایكا، أوبرستورب ( صناعة انجلیزیة أو ما ھو بمستواھا مثل 

  
  :المسامیر والبراغـــي  -5

  .تستعمل المسامیر التي تناسب العمل من ناحیة المقطع والطول وال یجوز استعمال المسامیر الضعیفة  .أ  
  .ول یناسب نوع العملیجب أن تكون البراغي بقطر وط  .ب  
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  . وتثبت حسب تعلیمات الصانع(Rawl Plastic) أو نوع (Rawl Plug)االسافین المستعملة مع البراغي تماثل رولبالك   .ج  
  .یمنع استعمال األسافین من الخشب األبیض ویجوز استعمال اسافین الخشب القاسي تقص بالموقع باألحجام المطلوبة  .د  
  .براغي الظاھرة من النحاس أو الكروم وال یجوز استعمال براغي حدیدیة ظاھرةیشترط أن تكون ال  .ھـ  

  
  :الصناعة والتركیب

  .یجرى العمل بالمنجور طبقا للمخططات وأصول قواعد العمل  -
 یقص الخشب في موعد مبكر عن الوقت الالزم ألستعمال بالمنجور حتى تترك لھ العرضة الكافیة للجفاف والتخلص من الرطوبة  -

  .وذلك تعریضھ للھواء
مقاطع الخشب بالنسبة لسماكة أو عرض الخشب ھي المقاییس الصافیة للخشب بعد العزلر والتنظیف والتنعیم ویجب مراعاة عند   -

  .نشر الخشب بحیث ینشر بمقاییس تزید قلیال عن مقاییس المخططات لحساب المسح والتنظیف والتنعیم
 وتغرى جیدا ویثبت فیھا عند اللزوم مسمار خشبي بقطر Mortice and Tenonمجري تعمل الوصالت بشكل لسان وتعشیق و  -

  .مناسب
ال یسمح بأستعمال المسامیر الظاھرة ألعمال المنجور ویسمح بالمسامیر الرفیعة في حالة البیش الرفیعة مثل بیش تثبیت   -

صنوعة من أخشاب خاصة فیجب أن تكون البراغي من الزجاج وفي حالة األعمال الظاھرة للنجارة التى ستدھن بدھان شفاف والم
النحاس أو الكروم أما المنجور الذي سیدھن بالدھان الزیاتي تخفي البراغي تحت سطح الخشب وتعبأ ھذه السماكة بالمعجونة المناسبة 

  .ویدھن فوقھا
  

  :األبواب الخشبیة
ططات وتجھز األبواب كاملة مع الحلوق والحشوات والكشفات تعمل األبواب الخشبیة حسب األشكال والمقاییس المبینة على المخ  -

  .والخردوات حسب التفاصیل المبینة فیما بعد ما لم یذكر خالف ذلك ویركب الزجاج حسب السماكة والنوع المطلوبة
سم وال یقل 3ن في حالة األبواب الكبس تعمل الحشوات الداخلیة من الخشب االبیض على أن ال یزید الفراغ بین ھذه الحشوات ع  -

سم ویعمل البرواز من خشب السوید ویستعمل في مستوى ارتفاع الغال قطعة واحدة من خشب السوید 3عرض الواحدة منھا عن 
  .مم زان أو حسب المطلوب یكبس على وجھي الباب5ألجل حفرھا وتركیب الغال ضمنھا ویستعمل في مستوى المعاكس سماكة 

سب المبین على المخططات ویعمل لھا لسان یثبت داخل فرز في العوارض الطولیة على جانبي تشكل حشوات األبواب الخشبیة ح  -
  .سم1الباب وبما ال یقل عن 

  .ال تقبل األبواب التي تفتح وصالتھا بسبب انكماش الخشب ألي سبب آخر كأستعمال الخشب الرطب أو سوء المصنعیة  -
  

  :حلوق األبــــواب
سم لھا برواز على الوجھین من خشب السوید 4,5 السوید المالن وتكون بالعرض المطلوب وسماكة تعمل حلوق األبواب من خشب  -

  .سم5حسب المقاطع المبینة على المخططات ویجب أن ال یقل طول الحلق تحت مستوى البالط عن 
) ماسیف(فیكون الحلق الظاھر من نفس خشب الباب ویكون من الخشب المالن ) موبیلیا(حیث سیتم تركیب أبواب خشب قاسي   -

سم ولذلك تؤخذ ھذه الناحیة بعین األعتبار عند عمل 3ر5ویركب حلق اضافي تحت الحلق الرئیسي من خشب السوید سماكة 
قدر سماكة الحلق األضافي ویركب ویثبت حلق خشب السوید مع الجدران ویحشر الفتحات لتلك األبواب بحیث یزاد عرض الفتحة ب

  .الحلق الثاني ضمن حلق خشب السوید
تثبت الحلوق مع الجدران بأستعمال ثالثة مرابط في كل جانب من الحدید المزئبق ویكون المربط بشكل زاویة طرفھا القصیر یثبت   -

بت بالجدران بالمونة األسمنتیة المستعملة للبناء وال یسمح بأستعمال المسامیر لتثبیت بالحلق بواسطة البراغي وطرفھا الطویل یث
  .المرابط بالحلوق الخشبیة أو لتثبیت الحلوق بالجدران

  .تؤسس الحلوق الخشبیة من الجھة المالصقة للجدران بالزیت الحار قبل التركیب  -
  

  :الكشفـــــات
سطة كشفة من نفس نوع خشب الحلق وبالقیاس والشكل المطلوب وفي حالة تركیب الحلق یغطى الفاصل بین الجدار والحلق بوا  -

  .على جدار عریض یغطى الفاصل بین الجدار والحلق بكشفة بمقطع ربع دائرة
مم ویمعجن وذلك في حالة المنجور الذي سیتم دھنھ 3تستعمل البراغي لتثبیت الكشفات والحلوق ویغطس راس البراغي لغیة عمق   -

  .بالدھان الزیاتي اما المنجور من الخشب القاسي والذي سیتم دھنھ بالدھان الدیوكو فیستعمل براغي نحاسیة أو من الكروم
  

  :تنظیف المنجور وتأسیسھ
یجب تنظیف وتنعیم المنجور جیدا بورق الزجاج بحیث یصبح ناعم تماما وخالیا من الخشونة والمتوجات ویؤسس بوجھ زیت     

( Linsead Oil ) وذلك حتى ال یتعرض المنجور للرطوبة خالل الفترة التي تسبق الدھان وھذا خالف وجھ التأسیس المنصوص 
  .عنھ في أشغال الدھان
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  :الخردوات المعدنیة لألبواب

 Yale )یجب أن تكون الخردوات المعدنیة من أجود األصناف األجنبیة التي یوافق علیھا المھندس وال تقل الغاالت جودة عن     
  : أو حسب ما ھو مطلوب في الشروط الخاصة وعلى المقاول التقید بالعدد والمقاییس المبینة فیما یلي ما لم یذكر خالف ذلك(

  
  :المحافظة على أشغال النجارة

 فتالت على المقاول أن یحافظ محافظة تامة على أشغال النجارة وعلیھ أن یقوم باستبدال جمیع األشغال التي یظھر بھا أي عیوب أو  
  .على حسابھ الخاص ویكون المقاول مسؤوال عن ذلك حتى التسلیم النھائي وخالل فترة الصیانة

  
  :األسعار والكیل

  .تكال وتسعر أعمال النجارة أما بالقطعة الكاملة أو بالمتر المربع أو المتر الطولي حسب المبین في جدول الكمیات  -
ارة شاملة لجمیع المواد والمصنعیات والخردوات المعدنیة والدھان كامال حسب مواصفات تعتبر األسعار الفردیة لجمیع اشغال النج  -

  .اشغال الدھان والزجاج حسب المبین على المخططات أو جدول الكمیات وجمیع ما یلزم النجاز العمل على أكمل وجــھ
  .قصاهیكون الكیل لمساحة واجھة الباب ویؤخذ عرضا وارتفاعا من أقصى البرواز الى أ  -
یكون المقیاس الذي یحدد على المخططات ھو قیاس الفتحة األنشائیة وھذا یشمل تقدیم وتركیب الكشفات على الوجھتین بدون أي   -

  .عالوة
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  الفصل التاســــع
  أعمال الدھان والدیكور

  
  :المــــواد

الخ من ... األسبیداج، خالصة التربنتینا، الورنیش یجب أن تكون جمیع المواد المستعملة في أعمال الدھانات الزیت، أكسید الزنك،   -
  .أجود األصناف التي تنطبق علیھا المواصفات القیاسیة البریطانیة

یجب أن تكون الدھانات المستعملة لجمیع الوجوه من تحضیر احدى المصانع األجنبیة الشھیرة، شریطة أخذ موافقة المھندس   -
  .أشراف شركات عالیمةالخطیة على النوعیة أو مصنوعة محلیا ب

یجب أن تورد جمیع أصناف الدھانات ضمن غالفاتھا األصلیة وتفتح بأشراف المھندس وال یسمح مطلقا بأستعمال الدھانات   -
واذا ارید الحصول على ألوان أخرى ال توجد في الدھانات الجاھزة فیجب أن یتم ذلك بواسطة خلط الدھانات ) الكسر(تحضیر الید 

  .ھا البعض وال یسمح بتخفیف الدھانات بأیة مادة أو اضافة أیة مادة أخرى الیھاالجاھزة ببعض
  

  شروط عامة
  .تكون ألوان الدھان حسب اختیار المھندس المشرف  -
یجب أن ال یباشر بالدھان في أي جزء من المبنى قبل أن یتم جفافھ تماما وتنجز جمیع األعمال التكمیلیة في الجزء التي قد تسبب   -

  .ق أي تلف في الدھانات أو عرقلة تنفیذه بالشكل الصحیحالحا
على المقاول أن یقوم بأجراء جمیع اإلصالحات حول الفتحات والتمدیدات والتأسیسات لمختلف األشغال حتى التي لم تدخل ضمن   -

یة الجدران وال یدفع أي عالوة ھذا التعھد ویكون اصالحھا بشكل متقن وبكل عنایة ودقة لكي ال یظھر أي فارق بین تلك األماكن وبق
  .لتلك األصالحات

یجب أن ال یقوم المقاول بأي مرحلة من مراحل الدھان قبل انجاز المرحلة التي تسبقھا ویكشف علیھا المھندس ویستلمھا ویجب أن   -
 المقاول لتلك التعلیمات یتمشى المقاول بالتعلیمات التي تعطى لھ من قبل المھندس وذلك لتمییز مراحل الدھان وفي حالة مخالفة

  .یتحمل مسؤولیة اعادة الدھان ألي جزء من األجزاء التي لم یقتنع المھندس بأنھا أنجزت بالشكل الصحیح
  .یجب أن ال یباشر بأي وجھ من أوجھ الدھان قبل أن یجف الوجھ الذي یسبقھ  -
األرض والزجاج وعلیھ أن یقوم بفرش حصائر في الغرف على المقاول أن یزیل بقع الدھان أوال بأول قبل جفافھا وتماسكھا على   -

  .أثناء عملیة الدھان وبعد انجاز اعمال الدھان علیھ أن یقوم بتنظیف البقع التي علقت على البالط والزجاج
 من على المقاول أن یزود الورشة بالدھانات على دفعات كل دفعة تكفي ألستھالك جزء من المبنى وتعرض على المھندس لیتحقق  -

أنواعھا وكمیاتھا ویسجلھا في سجل خاص وتوضع في مستودع خاص ویتم اخراج المواد الالزمة لألستھالك الیومي بأشراف 
  .المھندس أو من ینوب عنھ

  
  :الدھان على المنجور الخشبي

  .یحف المنجور حفا جیدا بورق الزجاج حتى النعومة وتحرق جمیع العقد وتدھن بالشلق  -
  .بزیت بزر الكتان الصافي من نوع معتمد دون تخفیفھ بالتربنتینایدھن وجھ أساس   -
یمعجن المنجور وجھین متتالیین طلس بمعجونة من جزئین أسبیداج وجزء واحد مسحوق أكسید الزنك وتعجن بزیت بزر الكتان   -

  .والتربنتینا والورنیش ویحف بورق الزجاج وینعم بعد كل وجـــھ
  . جاھز دون تخفیفھ بأیة مادةUnder Coatیدھن وجھ زیاتي   -
  .بعد جفاف الوجھ األول ینعم بورق الزجاج وتفقد األماكن الالزمة بالمعجونة وتترك حتى تجف  -
  .یدھن وجھ ثاني بنفس مواصفات الوجھ األول كما ذكر أعاله  -
  .ایة أو تشیح دون تخفیفھ بأیة مادة ویجب أن ال یترك أي أثر للفرشFinish Glossیدھن وجھ نھائي زیاتي   -
  

  :الدھان الزیاتي لألعمال الحدیدیة
  .دون تخفیفھ بأیة مادة) بالمنیوم(یحف الحدید وینظف بفرشاة الفوالذ ثم یؤسس   -
  .تفقد اآلماكن الالزمة بالمعجون لتغطیة أي من الفجوات  -
  .یدھن وجھ أول زیاتي خاص ألشغال الحدید دون تخفیفھ بأیة مادة  -
  . والنھائي خاص لالشغال الحدیدیة دون تخفیفھ بأیة مادةیدھن وجھین الثاني  -
  

  :الدھان الزیاتي على الجدران
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تحف الجدران المراد دھنھا بورق الزجاج أو حجر النار حتى تزال جمیع البروز والخشونة عن وجھ القصارة وتؤسس بوجھ     
طریقة والشروط المذكورة ألشغال النجارة ویكون  وتدھن ثالثة وجو باألضافة لوجھین معجنة طلي بنفس الWall Prinerأساس 

  .الوجھ األخیر أما مطفي أو المع حسب الطلب
  :دھان الدیوكو المنجور الموبیلیا

یجب العنایة التامة بأن یكون المنجور خالیا من الخدوش والثقوب وآثار المونة وغیرھا من العیوب التى ال یمكن للورنیش أو   -
  .المعجونة أن تخفیھ

  .ب أن تكون المواد المستعملة من دھان ومعجون من صنع مصانع شھیرة یوافق علیھا المھندسیج  -
  :یعمل الدھان بالطریقة التالیة  -

  .یقشط المنجور ویحف بورق الزجاج حتى النعومة التامة  .أ  
  . وبكمیات كافیة مع الحف والمعجنة(Wood Filler)یمعجن المنجور بالمعجونة الخاصة   .ب  
  . وجھ اساسي بالسیلریرش  .ج  
یرش بالورنیش بالعدد الكافي من االوجھ ألنھاء الدھان على احسن مستوى ویكون اما المع أو مطفي بحسب طلب المھندس   .د  

  .وبالون الذي یحدده المھندس
  

  :دھان األملشن للجدران
جي على السواء ویمكن لمسھ بعد نصف  یصلح للدھان الداخلى والخار(P.V.A)یجب أن یكون األملشن من النوع البالستیكي   -

 ساعات ویترك على الجدران طبقة بالستیكیة مرنة ذات مسامات ویصلح للغسیل بالماء وال یتأثر بالسقیع 4ساعة ویتم جفافھ خالل 
  .لمیةأو حراة الشمس ویجب أن یكون من صنع احدى المصانع االجنبیة الشھیرة أو مصنوع محلیا بامتیاز من احدى المصانع العا

  .تحف التجدران المراد دھنھا بورق الزجاج أو حجر النار حتى تزال جمیع البذور والخشونة من وجھ القصارة  -
  .یدھن وجھ أول من األملشن وبعد جفاف الوجھ تمعجن جمیع الشقوق بمعجون یحضر من االسبیداج ویجبل باالملشن  -
ھ النھائي حیث یكون من االلوان المطلوبة وال یترك اي اثر للتمشیح على یدھن الوجھ الثاني من الدھان وبعد جفافھ یدھن الوج  -

  .الجدران
ال یسمح بتخفیف الدھان بالماء اال اذا نصت مواصفات الشركة المنتجة على ذلك صراحة وبھذه الحالة ال یسمح بتجاوز النسبة   -

  .المصرح بھا من قبل الصانع
  

  :دھان األملشن مع العجینة
  .ت الدھان بنفس المواصفات بالمادة السابقةتكون مواصفا  -
  .تحف الجدران وتدھن بوجھ تأسیسي بالستیكي خاص ألعمال االملشن  -
خصیصا ألعمال االملشن مع الحف (تمعجن الجدران وجھین طلس بالمالج من معجونة بالستیكیة جاھزة الصنع ومصنوعة   -

  ).والتنعیم بعد كل وجھ
  . أملشن حسب مواصفات الوجھین الثاني والسادس في البنذ السابقتدھن الجدران بعد ذلك وجھین  -
  

  :األسعار والكیـــل
تعتبر االسعار الفردیة ألشغال الدھان شاملة لتكالیف المواد وأجور االیدى العاملة والعدة والسقایل واالدوات وجمیع ما یلزم النجاز   -

  .العمل على أكمل وجھ
  . صافیا بعد حسم جمیع الفراغاتتكال اشغال الدھان كیال ھندسیا  -
  .یكون الدھان لجمیع اشغال النجارة والحدید والمواسیر وخالفھ مشموال مع اسعار االعمال نفسھا  -
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  الفصل العاشــــر
  

  اعمال الزجاج
  

 الحمایة یشمل ھذا الباب تورید وتركیب أنواع الزجاج المختلفة وفقا لما ھو مبین على المخططات أو حسب طلب المھندس مع  -
  .والحفاظ على الزجاج حتى انتھاء العمل

  
  شروط عامة

وأن یتم تركیب مختلف أنواع ) 925(یجب أن یكون الزجاج بمختلف أنواعھ وأوزانھ مطابقا للمواصفات القیاسیة البریطانیة رقم   -
ویمكن الرجوع ألوزان الزجاج حسب ) 152(الزجاج وتثبیتھ ألعمال األبنیة بموجب األصول التنفیذیة المعتمدة البریطانیة رقم 

نوعھ وسماكتھ من الجداول المرفقة وعلى المقاول أن یقدم الى المھندس عینات بمساحات كافیة من كافة أنواع الزجاج المنوي 
  .استخدامھ في األعمال تمھیدا للموافقة علیھ واعتماده

  .و من أي عیوب أخرىبشكل عام یجب أن یكون خالیا من التموجات و العروق والفقاقیع أ  -
  .یجب موافقة المھندس على نوعیة وسماكة ووزن وطریقة تركیب جمیع أنواع الزجاج قبل المباشرة بالتركیب  -
  

  :أنواع الزجاج المختلفة
س وھى النوعیة التي یكون فیھا وجھي الزجاج مستویا وأملسا تماما وال یوجد أي التواء أو انعكا:  الصفائح الزجاجیة الصافیة  .أ

  .للرؤیا وخالي من الفقاقیع والتموجات
  

  :والجدول التالي یبین سماكات وأوزان ھذا الزجاج
  حدود الوزن للمتر المربع  جدول السماكة

  الحد األقصــــى  الحد األدنــــي  
   كغم7ر70   كغم6ر86   ملم3

   كغم8ر77   كغم7ر93   ملم3ر5
   كغم10ر75   كغم9ر68   ملم4
  كغم 14ر03   كغم9ر76   ملم5
   كغم19ر83   كغم13ر73   ملم6
   كغم26ر84   كغم22ر57   ملم10
   كغم33ر86   كغم29ر95   ملم12

  
 ھو الذي ال یسمح للنور والرؤیا من اختراقھ اال بنسب معینة وتكون الرؤیا من (Translucnet Glass)الزجاج الغیر شفاف   .ب

  :لمشجر ویكون بالسماكات واألوزان التالیةخاللھ ضئیلة وھو المعروف بالزجاج المبزر أو  المصنفراو ا
  

  الوزن بالمتر المربع        السماكة    
    كغم7ر32            ملم3    
   كغم12ر20            ملم5    
   كغم17ر08            ملم6    

  
الي حو(وھو الزجاج الذي لھ أشكال معینة على أشكال أضالع طولیة متوازیة :  (Rolled Glass)الزجاج الغیر شفاف المضلع   .ج

  .وھذا النوع من الزجاج كان یعرف سابقا بالمسحوب صناعیا)  ملم25 ضلعا كل 19
  
یجب أن یكون ھذا الزجاج مستویا أملسا على الوجھین خالیا من الفقاقیع والتموجات والعروق :  الزجاج المانع ألشعة الشمس  .د

  : ملم أو أكثر وباألوزان والسماكات التالیة6 ملم أو 5ومانعا لدخول أشعة الشمس من خاللھ ویكون ملونا حسب الطلب وبسماكة 
  

  الوزن بالمتر المربع              
  الحد األقصى    الحد األدنى        السماكة    
   كغم14ر03     كغم9ر76         ملم5    
   كغم18ر30     كغم13ر73        ملم6    
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الملحومة كھربائیا ونوعیة التسلیح تكون اما  ھذا الزجاج یكون مسلحا بشبك من أسالك التسلیح (Wired Glass)الزجاج المسلح   .ھـ

ملم التسلیح بالزجاج یستعمل كوقایة ضد الكسر من 22ملم أو أشكال سداسیة بأضالاع حوالي X 12ملم 12مربعات بفتحات 
ون األوزان الثقیلة والضربات والتمددات الحراریة ویستعمل في األماكن التي تحددھا المخططات وطلب المھندس ویمكن أن یك

  :شفافا أو غیر شفاف والجدول التالي یبین سماكتھ ووزنھ
  

      الوزن بالمتر المربع      السماكة        
      الحد األقصى  الحد األدنى              
  كغم18ر30  كغم13ر42       ملم6        

  
  المرایـــــا

لیب میكانیكیة خاصة ویجب  من جھة واحدة بواسطة اسا(Silvered)تصنع المرایا من صفائح الزجاج الشفاف الصافي ویفضض   -
  .طلي ظھر المرایا فوق المادة الفضیة بمواد نحاسیة خاصة للمحافظة علیھا

یجب أن تكون أقیسة المرایا وأشكالھا وسماكتھا حسب المبین على المخططات أو حسب طلب المھندس ومن أجود المصنوعات   -
  .العالمیة

  
  تركیب الزجاج على الحدید

جاج على األعمال الحدیدیة بواسطة البیشة والمعجونة و معجونة الزجاج یجب أن تكون من النوع الخاص یجب تثبیت الواح الز  -
  .للتركیب على الحدید والتي تالئم  منطقة المشروع

  .یجب أن تكون المعجونة زیتیة سھلة الجفاف ویمكن أن تتماسك مع الدھان الزیتى  و ال تتأثر بالعوامل الجویة المختلفة  -
  . أن تورد المعجونة من مصدر معتمد وضمن عبوات مختومة على أن یوافق المھندس على المصدریجب  -
  . وتؤسس األماكن قبل تركیب الزجاج-قبل تثبیت ألواح الزجاج على األشغال الحدیدیة یجب أن ینظف   -
  

  تركیب الزجاج على األلمنیوم
طاط الخاصة لمنع تسرب الھواء على أن تكون القشط المطاطیة من نوع تثبت ألواح الزجاج على أعمال األلمنیوم بواسطة قشط الم  

  .جید وتناسب قطع األلمنیوم الموافق علیھا وسماكة الزجاج
  

  تركیب الزجاج على الخشب بالمجونة
ري تنظف المجاري المخصصة للزجاج جیدا وتدھن وجھ تأسیسي قبل تركیب الزجاج ثم تثبت المعجونة الخلفیة حول جمیع المجا  

ویقص الزجاج بموجب الفتحة الخاصة بھ ویثبت على المعجونة ویضغط جیدا بحیث ال یبقى أي فراغ بین الزجاج والمعجونة، 
ویجب أن یكون سطح المعجونة . ویثبت بمسامیر شعاریة، ثم تثبت المعجونة األمامیة وتشكل بمقطع مثلث فوق اطراف الزجاج

  .ونة بدھان زیتي بنفس لون وعدد وجوه دھان الخشب بعد جفاف المعجونة تماماالظاھرة مستویا أو أملسا و تدھن المعج
  

  تركیب الزجاج على الخشب بالبیش
تنظف المجاري الخاصة للزجاج جیدا وتدھن وجھ تأسیس قبل تركیب الزجاج، ثم تثبت المعجونة الخلفیة حول جمیع المجرى   

معجونة ویضغط جیدا بحیث ال یبقى أي فراغ بین الزجاج والمعجونة، ثم ویقص الزجاج بموجب الفتحة الخاصة بھ ویثبت على ال
یثبت البیش الخشبیة بمسامیر رفیعة بدون راس بحیث ال تظھر من البیش وال یترك أي فراغ بین البیش والزجاج و تسوى 

تماما بنفس لون وعدد دھان المعجونة الخلفیة حتى ال تظھر على الزجاج وتدھن البیش الخشبیة بعد جفاف المعجونة الخلفیة 
  .الخشب

  
  تركیب المرایـــا

تثبت المرایا على الجدران بأستعمال مجاري مطاطیة وبراغي كروم برؤوس نصف كرویة تثبت في أسافین بالثقوب المعدة لذلك   
  .بالجدران أو یثبت فوق براویز خشبیة وزوایا كروم، وحسب التفاصیل على المخططات أو حسب طلب المھندس
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  الفصل الحادى عشـــــر
  الطبقات المانعة للماء والرطوبة

  
  :میدة المیــــــالن

 كغم اسمنت حسب مواصفات أشغال 200یحتوي المتر المكعب منھا على ) د(یعمل میدة میالن للسطح من خرسانة درجة   
الن كاف إلى  جھة المزاریب لتسیر المیاه الخرسانة وتعمل بالسماكات المبینة على المخططات أوحسب تحدید المھندس ویعطى می

  .ویجب أن تكون المدة خالیة من أي تجویف بحیث ال تتجمع المیاه في أي جزء% 2/1بسھولة وبحیث ال تقل نسبة المیل عن 
  

  :الطبقة العازلة تحت البالط
  : الخیش وتعمل على الشكل التاليتكون ھذه الطبقة من ثالثة وجوه من دھان األسفلت الساخن مع طبقتین متعاكستین من نسیج  

 غیر ممزوج بالسوالر بمعدل 080/100تنظف السطوح المراد عزلھا من الغبار واألوساخ وتدھن بوجھ أسفلت ساخن عیار   .أ
  . كغم لكل متر مربع1ر00

سفلت وبحیث ال یقل  وتثبت جیدا مع مراعاة عدم ترك أي فراغات بین الخیش واأل2م/غم185تفرش طبقة من نسیج الخیش وبوزن   .ب
سم وتلصق ھذه اللحامات جیدا وتوضع في أماكن مختلفة ثم یدھن السطح بوجھ أسفلت ساخن بنفس 10ركوب اللحامات عن 
  .مواصفات الوجھ األول

ساخن تفرش الطبقة الثانیة من نسیج الخیش بأتجاه عمودي مع الطبقة األولي وبنفس المواصفات ثم تغطى طبقة ثالثة من األسفت ال  .ج
  .بنفس مواصفات الوجھین األولین وترش بالرمل الناعم

  
  خزانات المــــاء

  -:تتم معالجة خزانات الماء لتكون مانعة لتسرب المیاه والرطوبة على الشكل التالي  -
ماء  كغم یضاف إلیھا مادة ناعمة لنش ال265 یوم 28بقوة كسر صغرى للمكعبات بعد ) ب(تصب الخزانات من خرسانة درجة   .أ

  .بحسب المواصفات الواردة في أشغال الخرسانة
 وبحیث تلحم الوصالت على الحامي (P.V.C Water Stop)یوضع ضمن الفواصل األنشائیة شریط مطاطي لمنع تسرب الماء   .ب

  .لیكون الشریط بكاملھ وبالشكل المطلوب من قطعة واحدة ویكون عرض الشریط حسب المطلوب
ة الداخلیة واالرض بمادة الفاندكس وكذلك بعمل بانیل فاندكس عند التقاء الجران باألرضیات حسب تعزل الجدران الخرسانی  .ج

  .المواصفات الواردة في ھذا الباب
  .مانعة لنش الماء وتعمل الزوایا بشكل دائري) عربیة(تقصر جدران وأرضیات الخزان بقصارة مصقولة ملساء   .د
  

  الكیل والتسعیــــــر
 وتغطي جمیع المواد واللوازم والمعدات واألدوات والسقایل واألیدي العاملة وما یلزم ألنجاز العمل على أكمل وجھ تشمل األسعار  -

  .وكذلك یشمل السعر أیضا عمل أي حفریات اضافیة لتأمین مسافة عمل كافیة خلف جدران التسویة و بدون عالوة
  .یذھا فعالیكون الكیل ھندسیا صافیا لواقع األجزاء التي یتم تنف  -
  

  عازل الرطوبة لالسطح المدفونة
أخرى تحت منسوب األرض الطبیعیة   وتستعمل بدھان كافة الجوانب الخرسانیة والمید والجدران الساندة وأیة أقسام خرسانیة   

.  
  

یتعارض مع نفاذیة وتماسك     یجب تنظیف السطوح من األوساخ والزیوت والمواد السائبة وغیر ذلك مما   -أ  
  .د المانعة للرطوبة الموا

ونصف لكل متر     یجب مد طبقة البیتومین بواسطة فرشاة أو بالرش بمعدل ال یقل عن كیلو غرام   - ب  
 مم، بعد الجفاف أو 0ر75موحدة بسماكة ال تقل عن     أو حسب توصیة الشركة الصانعة بحیث تتكون طبقة منتظمة 

  .مدة العزلرة الفنیة للمادة المعت    حسب العزلرة أو حسب 
األولى، ویجب أن تضاعف      ساعة فوق الطبقة 24یجب مد طبقة أخرى كما ھو موضح أعاله بعد مرور   - ج  

  .إنخفاضات لضمان سطح أملس ال تخترقھ المیاه     سماكة الطبقة الثانیة في األماكن التي یوجد فیھا 
  .الخرسانة     ال یعطى أي سعر إضافي لھذه الطبقات بل یكون سعرھا مشموال مع سعر   -د  

  أسطح األبنیة
  

  :  المواصفات العامة-
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توضع فوق طبقة باطون التسرید على المقاول إحضار نماذج منھا ألخذ ، )رولو(تتم عملیة منع العزل بواسطة صفائح البیتومین 

وعلى المقاول . بالناركذلك على مادة األساس الذي یوضع قبل تثبیت ھذه الصفائح بواسطة التسخین ، الموافقة من مھندس االدارة
  :مراعاة اآلتي

  . یجب أن تكون نوعیة المواد المستعملة معروفة عالمیًا- أ -
.من مادة البیتومین على األقل% 50 مم وأن تحتوي على 4 أن ال تقل سماكة ھذه الصفائح عن -ب-
  .  الصفائح یجب أن تكون ھذه الصفائح مقواة بواسطة شبك من البولیستر في وسط السماكة لھذه-ج-
  . درجة120+ درجة الى 15- یجب أن تكون قدرة تحمل الحرارة من-د-
 یجب أن یكون البیتومین السائل المستعمل كأساس من نوعیة جیدة ومكتوب على العبوة تاریخ الصالحیة وطریقة المزج إذا -ه-

  .وترفض أي عبوة تكون فیھا أي كمیة جامدة، كان ھناك مواد یمكن إضافتھا
  .بشكل عامودي خالل فترة التخزین أو عند اإلستعمال) رولو(ب أن توضع الصفائح  یج-و-
  
  : طریقة التركیب-

  . یجب أن یعھد بھذه المھمة الى شركة متخصصة لھا خبرة خاصة في ھذا المجال-  أ -
ب والغبار واالتربة وبقایا  قبل البدء بالعمل یجب أن تكون األسطح المراد عزلھا ناعمة تمامًا ونظیفة وخالیة من الشوائ-ب-

 5اإلسمنت وأن تكون جافة تمامًا وال تحتوي على أي رطوبة وصب خرسانة خفیفة مع المیول على الواح العزل الحراري سماكة 
  .سم

 على وزنًا% 30ینفذ وجھ أو وجھین أساس من مادة البیتومین ال تقل نسبة البیتومین بھا عن ) رولو( قبل البدء بتثبیت الصفائح -ج-
  .أن تكون ھذه الطبقة تشكل الصقًا جیدًا بین الرولو والسطح المراد عزلھ وأن یمأل جمیع الفراغات والشقوق إذا وجدت

بتسخینھا بواسطة دافور النار ویلصق جیدًا مع ، م طوًال10م عرضًا و1 تركب وتثبت صفائح البیتومین التي تكون عادة بمقاس -د-
  . سم ویركب لھا سكة خاصة من الحدید المزیبق20ا بحیث یرفع الى مسافة ال تقل عن مراعاة جمیع األطراف والزوای

، ویثبت لھا زوایا خشبیة حسب ما یرتئیھ مھندس االدارة) كعكة( جمیع أطراف السطح وزوایاه یجب أن یعمل لھا طفة إسمنتیة -ه-
  .وھذه الزوایا تكون حسب المقاسات المعطاة في الخرائط التنفیذیة

  . سم10عند تركیب الصفائح جنبًا الى جنب یجب التشریك بمسافة ال تقل عن  -و-
 یجب عدم تعریض السطوح المعزولة الى أي مواد بترولیة أو كحولیة ویجب المحافظة علیھا من الخدش أو التشقق أو الكسر -ز-

  .خالل التنفیذ وفي حال حصول أي خلل تعالج السطوح بمعرفة مھندس االدارة
  .أن تولى عنایة خاصة بتنفیذ الفواصل والزوایا من كافة أنواعھا یجب -ح-
 ساعة للتأكد من جودة العمل المنفذ 48 بعد اإلنتھاء من العمل یحق لمھندس االدارة أن یمأل السطح بالماء كامًال ویراقبھ لمدة - ط-

  .ل التي تليوأنھ ال یوجد أي تسرب أو رشح للماء بعدھا یعطي خطابًا للمقاول بمتابعة االعما
  . تركیب بالط إسمنتي لحمایة صفائح منع العزل-ي-

  
  فواصل التمدد

  
على المقاول تنفیذ فواصل تمدد باألماكن المحددة بالرسومات على الخرائط التنفیذیة المرفقة وعلیھ التقید بجمیع التفاصیل المبینة وأماكن 

  ..)..الخ، جدران خارجیة، جدران داخلیة، أرضیة، سقف(األلتقاء 
  

 یجب أن تكون المواد المستعملة من ماركات معروفة ومواصفات عالمیة وعلى المقاول إحضار نماذج وأخذ موافقة مھندس - أ-
  .االدارة علیھا قبل البدء بالعمل

ى  على المقاول حفظ جمیع المواد المستعملة في أماكن بعیدة عن الحرارة والرطوبة والشمس وأي مكان یمكن أن یؤدي ال-ب-
  .وأن ُیكتب علیھا تاریخ اإلنتاج واإلنتھاء، كذلك یجب أن تكون العبوات المستعملة محكمة اإلغالق تمامًا، إفسادھا

  . قبل بدء العمل یجب التأكد من عدم وجود أجسام صلبة أو أي شوائب ضمن فراغ الفاصل خالل الصب في حالة جیدة-ج-
وبعدھا یصار الى تركیب طبقة معجون من ، یوط وألیاف أو شوائب وتثبت جیدًا سم بواسطة خ5 یمال فراغ الفواصل الى عمق -د-

  . سم5مادة البولیسلفید المطاطیة بسماكة ال تقل عن 
 یجب تغطیة الفواصل وحمایتھا بعد تنفیذھا كي ال تتعرض ألي عوامل مؤذیة وال یجوز إزالة ھذه الحمایة إال بعد إتمام -ه-

  .المشروع
تركب زوایا ، رضیة أو الفواصل عند الجدران الخارجیة أو بین األعمدة والجدران أو بین الجدران والسقف في الفواصل األ-و-

  .الومنیوم على طرفي الفاصل وتغطى بصفیحة من األلمنیوم تثبت بالبراغي من جھة واحدة
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لخرائط التنفیذیة ویمكن عمل عمامة  فواصل السطح العلوي یعمل لھا عمامة إسمنتیة حسب الرسومات والتفاصیل المبینة في ا-ز-
  .من الصاج المزیبق مع سماكة خشبیة لعمل المیول

 في فراغ الفاصل وفوقھ  Water Stop الفاصل في الطابق األرضي حیث التقاء األرضیة مع بعضھا یجب ان یوضع لھا-ح-
 على جانبي الفاصل بصفیحة من األلمنیوم ستیروبور أو سالوتكس ثم طبقة من البولیسلفید بحیث تغطى بعد عمل زوایا المنیوم

  .المثبتة ببراغي من جھة واحدة حسب الرسوم والتفاصیل المبینة في الخرائط التنفیذیة
)فواصل التمدد(جدران الدعم 

  
الواح ففي حال تنفیذ الجدران مع بعضھا توضع ( بین الجدران وینفذ كل جدار على حدى  Water Stop قبل إقفال القالب یوضع -أ  -

  ). سم بین الجدران2سالوتكس أو ستیروبورن بسماكة 
  
 سم 3 سم بعد ذلك تنفذ طبقة من البولیسلفید على عمق 5 سم بوضع الیاف وخیوط وشرائب على عمق 5 تنظیف الفاصل على عمق -ب-

 سم من الجدار 5فاصل مع زیادة وتغطى بصفیحة المنیوم وتثبت من جھة واحدة ویغطى ال) المردومة(من الجھتین الداخلیة والخارجیة 
.حسب الشروحات والتفاصیل المبینة في الخرائط التنفیذیة) دون تثبیت(الثاني 

  االسقف المستعارة
  
  األكوستیك.1
  

یجب أن تكون مفرزة بحیث یمكن تثبیتھا .  سم وفق رغبة مھندس االدارة10یجب أن تكون السقوف المستعارة من األلومنیوم بعرض 
یجب أن ال تتأثر بالرطوبة والحرارة وأن ال یظھر علیھا أي إعوجاج أو إلتواء . تعلیق بحیث ال یظھر أي أثر لشبكة التعلیقالى شبكة ال

  .قبل التركیب وبعده مھما تقلب الجو عندھا
  

. في الوسطیجب قص الواح األلومنیوم عند أطراف الجدران بعنایة بحیث ال یظھر أي فارق بین الوصلة عند الجدران والوصالت 
تركب األلواح في أماكنھا بحیث تكون . وقص بعنایة عند مخارج أجھزة اإلنارة بطریقة ال تشوه المنظر وال یظھر أي أثر ألماكن القص

  .الفواصل متوازیة مع الجدران ومتعاقدة الى بعضھا من غیر أن یظھر أي إعوجاج في خطوط الفواصل
  
  شبكة التعلیق.2
  

یجب أن تكون . التعلیق واألسالك والقدد والمشابك من األنواع المقترحة من قبل منتجي السقوف المستعارةیجب أن تكون كافة أدوات 
یجب أن تكون كافة أجزاء شبكة التعلیق من . شبكة التعلیق من النوع المخفي أو كما ھو مذكور على المخططات التنفیذیة الموافق علیھا

  . للصدأالفوالذ المؤند أو الفوالذ المطلي بمانع
  
  المصنعیة.3
  

یجب إنجاز كافة أعمال الورقة والبالط . تركب السقوف ضمن أحوال حرارة ورطوبة مماثلة لألحوال التي ستكون عند إستعمال المبنى
یجب تنظیف كامل . وأن تكون كافة االبواب والنوافذ والزجاج قد ركبت في أماكنھا، قبل المباشرة بتركیب الواح السقوف المستعارة

تزال كافة السقایل والعدة المستعملة في تنفیذ االعمال وتصلح كافة العیوب الناتجة عن . سطوح عند اإلنتھاء وتسلیمھا بحالة جیدة جدًاال
.تنفیذ االعمال
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  الفصل الثاني عشر
  التركیبات الصحیة وتمدیدات المیاه

  
أعمال خارجیة وفقا لما ورد في المخططات موزعة على المواد وتشمل ھذه االعمال التمدیدات الداخلیة وملحقاتھا وما یتبع ذلك من 

  :التالیة
  

  ):المجلفن(مواسیر الحدید المزیبق 
الحدید الفوالذ المطلي من الداخل   تستعمل لتمدیدات المیاه النظیفة مواسیر من الحدید المزیبق وتكون ھذه المواسیر من   -أ

ملیمتر ویجب أن تكون ھذه المواسیر و القساطل حسب المواصفات    0.1والخارج بطبقة من الزنك ال تقل  سماكتھا عن 
  : أوزانھا كما یلي  البریطانیة وتكون 

    
  2      2/11  1  4/3  2/1  القطر الداخلي باإلنش
  3.487  3.534  2.476  1.759  1.227  وزن المتر الطولي كغ

  
  %.10مع درجة تساھل أقصاھا   
) 90(وأن تثنى على البارد لغایة   . كغ على السنتیمتر المربع) 50(ضغط قدره یجب أن تكون ھذه المواسیر مجربة على   

انش وما فوق بطول ) 2(القطر الخارجي للماسورة كما یجب إذا أخذنا قطعة من قطر  درجة حول دائرة قطرھا ثمانیة مرات القطر من 
ثمانیة مرات سماكة الماسورة بدون   ره سم وضغط  علیھا لتصبح بیضاویة المقطع فیجب أن تتحمل لغایة ھبوط قد) 5(  

  .تشقق
من الحدید المزیبق بنفس   تستعمل في وصل المواسیر وتفریغھا األكر واألكواع والتیھات والمصالبات والنقاصات   - ب

  .المواصفات المحددة للمواسیر
ر متآكل وأن یكون القطر متماسكا غی  یجب أن تكون المواسیر وقطع الوصل خالیة من التشقق وأن یكون طالء الزنك   - ج

خالیة من الحبیبات والنتوءات وكل ما من  شأنھ تصغیر المقطع وأن تكون أقطار  الداخلي متساویا على طوال الماسورة وأن تكون 
  .الوصل مساویة ألقطار المواسیر المركبة علیھا  

الخاصة بذلك مع المحافظة على إبقاء   واسطة اآللة یسمح بلي األنابیب في األكواع المفتوحة شریطة أن یتم الثني على البارد ب  -د
  .مقطع الماسورة في المنحنى على ما ھو علیھ

P.V.C: مواسیر البالستیك) 2(
  

الواردة في المخططات والمطمورة   تستعمل لتمدیدات المجاري الداخلیة بجمیع وصالتھا وبین غرف التفتیش وباألقطار   
ذات  سطوح ملساء من الداخل والخارج وخالیة من الشوائب والفقاقیع ذات سماكات   ستیك تحت األرض یجب ان تكون مواسیر البال

  .مربع   كغ لكل سنتیمتر 10وأقطار ثابتة ومن أجود األنواع المحلیة وعلى أن تتحمل ضغط   
  

  C.V.P: تمدید المواسیر البالستیكیة
لتوصیات الشركة الصانعة على أن   یقة التداخل طبقا یكون وصل مواسیر مع بعضھا ووصل المواسیر بالقطع الخاصة بطر  -أ

  .یكون اتجاه القمع معاكس لجریان الماء
مؤلفة من قطعتین تربطان مع بعضھا    على الجدران أو تحت السقوف بواسطة أطواق من الحدید P.V.Cتثبیت مواسیر   - ب

ویجب أن تركب المواسیر بشكل مستقیم ومنتظم وعلى . افینوتثبت في البناء على أس بالبراغي والعزقات بحیث یمكن فكھا عند اللزوم 
  .سم على األقل من وجھ الجدار النھائي بعد التوریق3بعد   

سم 20سم وعرض یزید 10بسماكة    المطمورة تحت األرض على طبقة من الخرسانة العادیة P.V.Cتركب مواسیر   - ج
سم فوق أعلى الماسورة یجب أن ال یبدأ بتركیب 10ة العادیة سماكة بالخرسان  عن القطر الخارجي للماسورة وتغلف بعد تجربتھا 

لكامل المقطع وذلك في المناطق التي   قبل تھیئة الحفریات على مقطع كامل من المجرى وتسویة وصب الخرسانة العادیة  المواسیر 
  .تخترق ممرات السیارات

  
  ):المجلفن(تمدید مواسیر الحدید المزیبق 

وكذلك یجري وصل المواسیر مع   حدید ببعضھا بواسطة فتح سن برأس المواسیر واستعمال األكرة توصل مواسیر ال  -أ
  .خارجیة أو داخلیة حسب الوضع المالئم  قطع الوصل التي تكون مجھزة ترؤوس مسننة 
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یة الحروف الماسورة بالمبردة لتسو  یجب أن یتم قطع الماسورة بشكل منتظم بواسطة آلة القطع الخاصة ثم تبرد أطراف   
ویفتح السن برأس الماسورة بواسطة اآللة الخاصة وعلى الطول الالزم   مع العنایة بعدم اإلضرار بطالء الزنك أثناء العمل، 

  .التامة في الوصالت دون تسرب الماء  ولتأمین المناعة 
 في الجدران والسقوف خاصة تثبت  یجب تركیب المواسیر الظاھرة على الجدران والسقوف بواسطة شناكل أو أطواق   - ب

واألطواق قابلة للفك بسھولة  عند الحاجة لتبدیل األنابیب دون المس باألسافین یجب أن   بواسطة أسافین متینة على أن تكون الشناكل 
  :ال یزید البعد بین قطع التثبیت عما یلي  
م تدھن سائر 3.00م ، 2.25لبعدین ل   وما فوق الحد األقصى 2، 1 4/3، 1 2/1 من 1 4/1قطر الماسورة باألنش لغایة   

الزیاتي یجب أن تكون المواسیر الظاھرة بعیدة عن الوجھ النھائي للجدار أو السقف   قطع التثبیت بوجھین من السالقون ثم بالدھان 
  .سم3بمسافة   

 قطعة ماسورة بقطر بل یركب ضمن  عند اجتیاز السقوف والجدران ال تبقى الماسورة بتماس مباشرة مع الخرسان أو البناء   - ج
وتثبت قطعة الماسورة ھذه بالبناء أو الخرسانات على أن تكون مستوى أطرافھا بارزة   یزید عن قطر الماسورة األصلي بنصف انش 

فوق السقف فیجب أن تكون بارتفاع   عن مستوى الوجھ النھائي للجدار أو السقف بأقل من سنتیمتر واحد أما القطعة البارزة   
  .سم فوق الوجھ النھائي للبالط5ال یقل عن 

السالقون وتدھن الزفت وتلف بطبقة   المواسیر المطمورة في األرض أو تحت البالط تغلف بعد تجربتھا بطبقة من دھان   -د
  .یوافق علیھا المھندس وتعزل بنفس الطریقة المواسیر الخارجیة المعرضة للصقیع  من الخیش المشبع بالزفت أو أیة مواد عازلة 

كغ في السنتمتر المربع الواحد   ) 5(یجب قبل اخفاء أي قسم من شبكة المواسیر اخضاعھا لتجربة ضغط ال یقل عن   -ھـ
  .ضبط یوقع من المھندس المشرف والمقاول  والتحقیق من سالمة الوصالت وینظم بنتیجة كل تجربة 

ووفق توجیھات المھندس المشرف   الفنیة یجب أن تكون حسب االصول ) الجوالني(جمیع تركیبات االنابیب الخرطومیة   - و
  ).التیكن(حاصلة على شھادة الجودة   وطبقًا للمخططات على أن تكون المواد المستخدمة 

  
  :شروط عامة لتمدیدات المواسیر

 باالمكان فك المواسیر بسھولة اذا لزم  یجب أن تثبت التمدیدات الظاھرة على الجدران والسقوف بشكل متین على أن یكون   -أ
ویجب أن تكون .  سنتمتر) 3-2(وجھ االكساء النھائي للجدار أو السقف مسافة   االمر كما یجب أن تكون المواسیر بعیدة عن 

وضع الوصالت ضمن السقوف أو   یجب تحاشي .  الوصالت في المواقع التي یمكن العمل فیھا بسھولة وبصورة خاصة  
  .في نقاط اجتیاز الجدران

وتسلیك المجاري عند اللزوم، وتكون   مدیدات میاه التصریف بفوھات التسلیك الالزمة لتأمین تعزیل یجب أن تجھز جمیع ت  - ب
أما المجاري المطمورة تحت األرض فتعمل لھا غرف تفتیش من ) تامبون(سدات   ھذه الفوھات في التمدیدات المكشوفة على شكل 

  .الخرسانات  
التي یجب أن تتصل بھ بمنسوب أعلى   ب أن تركب بمیل نحو المجرور العام إن المواسیر العائدة لمیاه الصرف الصحي یج  - ج

المیاه المالحة بالمجرور العام بعد عمل قطع طولي ینفذ تماما دون أحداث أي نقطة   من سطح المیاه العادیة فیھ ویجب انجاز مجرى 
المجاري وال سیما الصغیرة منھا یتراوح بین  ومن المناسب أن یعطى میل لھذه .  مرتفعة بمقطعھ الطولي لتعمیق سیر المیاه  

المخططات   التھویة في النقاط العالیة من خطوط المجاري الداخلیة وردت أم لم ترد في   سم بالمتر، كما یجب تنفیذ أعمدة 1-3
مقاول اضافة أما المجاري الخارجیة فعلى ال.  الجدران  وحسب تعلیمات مھندس اإلشراف من ناحیة كونھا ظاھرة أو مخفیة ضمن 

المواسیر وتسویة أرضیة  سم تحت 10بعملیة حفرة الخندق المالئم وفرش طبقة من الرمل الناعم سماكة   لتنفیذ المجرور أن یقوم 
الخندق ووصلھا بشكل صحیح بین كل غرفتین تفتیش وتجربتھا   الحفریة وحسب عمل المطلوب توضع المواسیر فوق أرضیة 

رشھا بالماء حتى   سم وتدك جیدًا مع 10بشكل متدرج حیث یتم فرش طبقات من التراب الناعم كل تتم   قبل عملیة الردم التي 
  .الكتل الكبیرة من االحجار الغیر مناسبة  سم فوق سطح الماسورة ثم یجرى الردم مع الرص مع ازالة 30

بول الفروع التي تنخفض أوًال ثم ق  اما شبكة میاه الشرب فیجب عدم احداث اقسام مرتفعة تعود فتنخفض على انھ یمكن   -د
المیاه الحلوة داخل الجدران اال في االجزاء التي تكسى ببالط البورسالن أو في   تعود فترتفع باستمرار ویجب عدم تمدید أنابیب 

  .االماكن التي یتم تحدیدھا في المخططات  
للشروط والمواصفات لیتم اعتمادھا   ركیبھا مطابقة یجب على المقاول تقدیم نماذج من كافة القطع واالدوات التي سیقوم بت  -ھـ

  .من قبل المشرف
على أن تكون السدة محكمة االغالق   یجب أن تكون قطع المواسیر أو قطع الوصل مجھزة بالسدة الالزمة من اصل صنعھا،   - و

دة مساویا لقطر الماسورة المركبة عرقلة الجریان ضمن الماسورة ویكون قطر الس  بحیث ال ینفذ منھا الماء وال الھواء وال تسبب 
  .علیھا  
في الماسورة االفقیة على ابعاد تؤمن   تركب السدة بشكل الزامي في اسفل كل نازل عمودي وفي كل قطعة انحناء أو تفریغ   

ت السدات من المناذج القابلة للفك والتركیب بسھولة وأن توضع في محال  یجب أن تكون .  تعزیل المواسیر على كل الطول
  .بحیث یستطیع العمال الوصول الیھا والعمل فیھا دون عناء  قریبة التناول 
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  :غرف التفتیش
  

 كغ 300من الخرسانة العادیة بنسبة   تنفذ غرف التفتیش حسب االبعاد الواردة بالمخططات وتعمل الجدران واالرضیة فیھا   
سم وتلیس غرف التفتیش من 25ر تعمل الجدران بسماكة  مت1ر5زاد العمق عن    متر، اما اذا 1ر5سم لعمق 20اسمنت وسماكة 

العادیة حول اطار غطاء غرفة    على طبقتین ویعمل حلق من الخرسانة 2-1الداخل بمونة االسمنت والرمل بنسبة   
  .البالط التفتیش ویكون الغطاء مستویا تماما مع منسوب 

  
  :البالعات

  
تتفرع منھا ماسورة التصریف على    سم 15 اسطوانیة الشكل بقطر P.V.C تكون البالوعة مؤلفة من علبة من البالستیك   

  . سم على االقل5المائي في السیفون بارتفاع   شكل منحنى متجھ إلي االعلى بحیث یكون المانع 
فة البالط النھائیة مرتفعة عن حا  یركب السیفون على االرض بالسویھ الالزمة ویثبت بالمونة االسمنتیة واذا كانت سویة   

حتى سویة البالط ویركب لھ مصفاة منكلة وغطاء متحرك على اطار   السیفون فیجب أن یوصل بطوق اضافي من البالستیك 
  . سم20×20واذا كان من النوع المغلق فتركب لھ سدة    سم 20×20

  
  :التجارب

م 1ر5ماء تحت ضغط تعبئتھا بال  یجب أن تفحص مواسیر الصرف الصحي مجزأه مثًال بین غرفتي تفتیش بواسطة   -أ
  .بالردم حولھا وھي مآلنة بالماء حتى عمق نصف متر  والمجاري التي تطابق ھذا الفحص یباشر 

  .الخاصة حتى تطابق الشروط  المواسیر التي ال تطابق الشروط یجب أن تنزع ویعاد تركیبھا بعنایة على نفقة المقاول   
طریقة اخرى تعینھا الجھة المشرفة   عد قیاسھ بدقة بجھاز خاص أو بأي اذا الحظت الجھة المشرفة أي تسرب في االنابیب ب  - ب

  .التسرب یجب أن یتم التصحیح حتى التأكد من عدم وجود 
أو غیره ویعلم علیھ ویبعد خارج   االنابیب وملحاقاتھا یجب أن تفحص في المكان قبل تركیبھا ویرفض أي نوع بھ شقوق   - ج

  .الورشة
جمیع الھواء من التمدیدات ویترك    یجب أن تمأل بالماء على مھل وبصورة تدریجیة حتى یخرج مواسیر الحدید المزیبق  -د

  .2سم/  كغ10الالزم للفحص ویجب أن یكون   مآلن بالماء لعدة أیام وبعدئذ تجرب تحت الضغط 
  

  :القطع الصحیة
والحزوز والتموج، منسجمة اللون،   ع یجب أن تكون القطع الصحیة من البورسلین اللماع خالیة من عیوب المصنعیة كالبق  

ومانعة لنفوذ الماء، كما یجب أن تكون فتحاتھا منتظمة الشكل بحیث تنطبق على القطع   سلیمة من الكسر والشعر رنانة تحت الطرق 
  .ھندسومن اللون الذي یختاره الم  ویجب أن تكون القطع الصحیة من الصناعة العالمیة .  المعدنیة المعدة للتركیب علیھا  
  .كافة الحنفیات والخالطات والمحابس والخردوات من نوع حامات أو ما یعادلھ  

  
  :المرحاض  -أ
وعرضیة بدعسة ومن االسفل فوھة   یكون المرحاض العربي من الفخار المطلي بالبورسلین ولھ من األعلى شفة مستویة   -

 سم ویجب أن تكون 70 سم وطول 30یف وعمق المرحاض لتدخل في سیفون التصر  سم 4 بوصة ذات رقبة بطول ال یقل عن 4قطر 
  .من أجود أنواع الصناعة العالمیة  

تبعًا ) اس ( أو ) واي (    ویكون السیفون من نموذج P.V.Cیركب المرحاض العربي على سیفون من البالستیك   -
  .لوصفیة ماسورة التصریف

المرحاض على أن تدخل رقبة   جمیع الفراغات تحت یركب المرحاض على قاعدة من الخرسانة العادیة بحیث یمأل   -
  .باألسمنت األبیض جیدًا  المرحاض بكاملھا ضمن فوھة السیفون ویحشى حولھا 

تقریبًا ویتضمن صندوق الطرد عوام    لتر 10یركب للمرحاض العربي صندوق طرد من أجود األنواع البالستیكیة سعة   -
  . بوصة2/1ًسكة للصندوق وفوھة للتغذیة قطر وم  بذراع وصمام من النحاس االصفر وسلسلة 

  . بوصة2/1یركب على ماسورة التغذیة لصندوق الطرد محبس كروم   -
  .یركب لكل مرحاض عربي حنفیة بخرطوم من الكروم مع حمالة لتعلیق الخرطوم  -
  . ولون المرحاضمن نفس نوع  المرحاض االفرنجي یركب ویوصل بنفس الطریقة السابقة إال أن صندوق الطرد یكون   -
  
  ):صیني ( مغاسل بورسالن   - ب
المغسلة بسدة للھارب معدنیة مع   صناعة عالمیة وتجھز ) الصیني(تكون المغاسل من الفخار المطلي بالبورسالن   -

  . بوصة وخالط1 2/1  كروم بساعد داخلي وسیفون من النحاس مطلي كروم 
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  .للصدأ   االسافین والبراغي الغیر قابلة رف بورسالن بنفس لون ونوعیة المغسلة یثبت بواسطة  -
  . سم من الزجاج تام االستواء بدون أي عیوب60×40مرآة مقاس   -
  .حاملة صابون بورسالن بنفس لون ونوعیة المغسلة  -
  . بوصة لكل من خط المیاه البارد والساخنة2/1 قطر 2محبس ماسورة كروم عدد   -
بشكل جید ومتین وحسب تعلیمات   دیدیة غیر قابلة للصدأ على أن تثبت تركب المغسلة على الجدار بواسطة مشابك ح  -

  .المھندس المشرف
  
   :C.V.Pبالوعة سیفون بالستیك   - ج
حسب الموقع على أن ال یقل العزل   ) إس ( أو ) بي (  بوصة طراز 4 قطر P.V.Cتكون البالوعة مؤلفة من سیفون من   -

  . سم5المائي عن 
اطار من نفس النوع ویركب على   ة العادیة وتركب على فوھتھ مصفاة من الكروم متحركة على یثبت السیفون بالخرسان  -

لالطار بنفس سویة البالط ویركب لھ مصفاة من النحاس المنكل متحركة   االرض بالسویة الالزمة بحیث یكون الوجھ النھائي 
  .من نفس النوع  على اطار 

  
  :المحابــــس  -د
مناسبًا بحیث یسمح بفكھ بسھولة عند   اسیر بواسطة وصالت مسننة ویجب أن یكون موقع المحسب تركب المحابس على المو  -

  :اللزوم وتركب المحابس في المواقع التالیة
  

  .یوضع محبس عام عند مدخل التغذیة مع حنفیة تفریغ للخزان العلوي  .أ  
رأس الخط عندما یكون      عند محبس أسفل كل خط عمودي اذا كان التفریغ من االسفل إلي االعلى أو  .ب  

  .التفریغ من االعلى إلي االسفل
  .محبس عند مدخل خط التغذیة لكل وحدة صحیة  - ج  
  .محبس عند مدخل تغذیة كل قطعة من االدوات الصحیة  -د  
یعادلھا من األصناف المحلیة ذات    أو ما 1026یجب مطابقتھا للمواصفات البریطانیة رقم   :المجالـــي  -ھـ  

 كغم اال اذا نص 50 سم وتزن حوالي X 45 X 25 61المطلي بالصیني بقیاس    العالیة درجة أولي وتتكون من الفخار الجودة
 1 ½ بوصة وسیفون بقیاس ½بقیاس   جدول الكمیات على غیر ذلك و یركب لكل مجلى خالط بحنفیتین للماء البارد والساخن   

طھ حسب نص المخططات أو جدول الكمیات ویوصل المجلى إلى ویركب بال  .  بوصة متصال مع الفائض وسلسلة وسداد
  .المصرف األرضي  

  
  ):بند اختباري( بیارة الصرف 

  
بما فیھا فتحة الشفط والغطاء من  على المقاول تنفیذ بیارة الصرف الصحي وفقًا للمخططات وتعلیمات المھندس المشرف   

من الحجر بحیث تترك فرغات بین المدامیك لتأمین الصرف ویجب أن تكون   رة الزھر الثقیل المحكم االغالق ویتم بناء جدران البیا
سواء كان صخري أم (یشمل الحفر   والسعر الذي یتقدم بھ المقاول في جدول االسعار .  البیارة حسبما ھو موضح بالمخطط  أبعاد 
 كغم اسمنت للمتر المكعب وحدید 350ر السقف من الخرسانة المسلحة عیا  والردم حول البیارة وأعمال البناء وصب ) ترابي

  .وإیصال البیارة إلي المجرور الرئیسي للمبنى  التسلیح 
  

  :خزانات المیاه
  ):المصنوعة من الصاج المجلفن(الخزانات

  .تجھز الخزانات بالمقاییس المطلوبة وبالحجم بحیث تكون مصنوعة من حدید الصاج المجلفن  -
 ملم 1ر63ویستعمل للوجھ حدید صاج مزئبق بسمك ) 12كیج (ملم 2ر64مزئبق بسمك یستعمل للقاع والجوانب حدید صاج   -

سم 50 سم أو قطر X 45 45یركب داخل الخزان قضبان تقویھ أفقیة من المواسیر المزئبقة ویعمل لھ غطاء بقیاس )  16كیج (
  .مجھزا بقفل غیر قابل للصدأ

  .سم عن السطح30فاع یركب الخزان على قاعدة من المواسیر المزئبقة بأرت  -
یجھز الخزان بثقوب في الجوانب لمواسیر التعبئة والتغدیة والفائض ویثقب في القاعدة لماسورة التصریف ویركب محابس من   -

  .النوع الجید لمواسیر التغدیة والتصریف
  .سم تحت ثقب ماسورة التعبئة4یجب أن یكون قب ماسورة الفائض   -
 (Detl D.M.U.(P) Grade)خزان بدھان مانع للصدأ من نوع معتمد مماثل لدھان دتل تدھن جمیع وصالت اللحام بال  -

  . أو أي دھان مطاطي معامل بالكلور(Grade A)ویدھن جمیع الخزان والقاعدة وجھان من دھان مماثلة لنوع دتل 
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  PVC الخزانات المصنوعة من البالستیك االسود

  
  .ي خزانات الصاجتنطبق علیھا جمیع شروط التركیب الواردة ف

  
  :طریقة تركیب الخزانات

بعد تثبیت الخزان فوق القاعدة یوصل بواسطة مواسیر مزئبقة بخطوط التعبئة والتغدیة والفائض والتصریف ویركب لھ   
محبس على خط التغدیة ومحبس على التعبئة، یجب أن تكون أقطار المواسیر مطابقة للمطلوب بالمخططات أو جدول 

ت كل خط بجدار الخزان عن طریق الثقب الموجود بالجدار بأستعمال الفلنجات من الداخل والخارج ، یركب یثب.  الكمیات
  . وماسورة تھویة وتدھن قاعدة الخزان بدھان زیتي(Plastic)للخزان عوامة نحاسیة او من اللدائن 

  
  :فحص الخطوط بضغط الماء

لھا لدرجة مساویة لدرجة فحص األنابیب المستعملة أو لدرجة یجب فحص الخطوط الرئیسیة والفرعیة بضغط الماء داخ  -
مساویة لضعف الضغط عادة بالخط أیھما أقل ، یجرى الفحص بعد ردم األتربة فوق الوصالت وفي ھذه الحالة تستمر عملیة 

لة اجراء الضغط والفحص لمدة ساعتین تنتخب في وقت مناسب من النھار یكون فیھ تغییر درجة الحرارة صغیر، وفي حا
 ساعة وال یسمح بانخفاض ضغط المواسیر خالل 24الفحص بعد الردم فوق الوصالت فیجب استمرار الضغط والفحص لمدة 

  . أرطال  على البوصة المربعة على أن یوافق المھندس المشرف على ھذا األنخفاض5ر.عملیة الفحص بأكثر من 
  :حص على الشبكة كاالتيبعد استكمال التمدیدات الصحیة الداخلیة یجري الف  -

  .تعبأ المواسیر ببطء بالماء وتفتح الحنفیات ألعطاء المجال لطرد الھواء منھا  .أ  
وتصلح أي وصلة یظھر منھا تسرب   تقفل جمیع المخارج جیدا وتفحص التمدیدات ضد تسرب المیاه من الوصالت   .ب  

  .الماء
  .حسنة  ان الماء بصورة تفحص مخارج الماء واحدة بعد األخرى للتأكد من جری  .ج  

  
  :تقدیر االشغـــال

  
حنفیات ومحابس وخالطات ومواسیر   كافة القطع الصحیة تعطى بشكل مقطوع لكل قطعة تدخل في السعر كافة الملحقات من   -1

تغذیة الرئیسي كما یشمل السعر كافة تمدیدات مواسیر المزیبق من القطعة وحتى خط ال  وكافة القطع الواردة في ھذا الفصل لكل قطعة 
ما یلزم بما في ذلك التركیب والتثبیت   وكافة مواسیر تمدیدات تصریف المیاه وحتى البالوعة أو خط الصرف الرئیسي وكل   

التمدیدات الواصلة من البالوعة حتى خط الصرف الرئیسي وكل ما یلزم بما في ذلك   والتجربة وتشمل الباللیع وكافة مواسیر 
  .التثبیت وكل ما یلزمالبالوعة والتركیب و  

التركیب والتثبیت والدھان والمحابس   مواسیر الحدید المزیبق وتقدر بالمتر الطولي للخطوط الرئیسیة فقط ویشمل السعر   -2
  .وكما ورد في ھذا الفصل

ویشمل السعر المواسیر   وتقدر بالمتر الطولي ) المجاري( المستعملة لخطوط الصرف P.V.Cمواسیر البالستیك   -3
المواصفات والتجربة وكل ما ورد في ھذا الفصل ویشمل السعر   نفسھا مع التركیب والتثبیت والحفر والردم على طبقات حسب 

  .والصالت الالزمة لنھو العمل  جمیع القطع 
ة والخرسانة العادیة واللیاسة ضمن غرف  غرف التفتیش وتقدر بالمبلغ المقطوع لكل غرفة ویشمل السعر الحفر والردم   -4

  .حسب المخططات وتعلیمات المھندس المشرف وحسب أصول الصنعة  التفتیش واالغطیة وكل ما یلزم لنھو العمل 
والخرسانة العادیة والمسلحة   بیارة الصرف الصحي تقدر بالمبلغ المقطوع للبیارة ویشمل السعر الحفر والردم   -5

  .المھندس المشرف وحسب أصول الصنعةوتعلیمات   واالغطیة وكل ما یلزم لنھو العمل حسب المخططات 
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  الفصل الثالث عشر 
   مواصفات األعمال الكھربائیة

  
  -:المؤھالت 

  -:إضافة للشروط العامة ، على المقاول أن یستوفي الشروط التالیة 
  .مماثلة  أن یكون مؤھال للقیام بمثل ھذا المشروع ، وأن یكون قد سبق لھ إنجاز مشاریع   - 1
  .قطاع غزة لمدة التقل عن سنتین   العمل تحت إشراف منھدس كھربائي مسجل في نقابة المھندسین المقیمین في أن یكون   - 2
األوراق والشھادات التي یطلبھا منھ   على المقاول إجراء الفحوص الالزمة للتمدیدات جمیعھا عند إنھائھا وتقدیم جمیع   - 3

  .نھائي للمشروع والوصول ال  المھندس المشرف من أجل إجراء الفحص 
  

  -:شروط عامة 
  .یجب أن تكون المصنعیة من الطراز األول وحسب أفضل المستویات المھنیة للتنفیذ   - 1
  .المشروع  یجب أن التتعارض األعمال الكھربائیة مع أیة أعمال معماریة أو إنشائیة في   - 2
إنجاز العمل بشكل منسق وفي الوقت   مراحل العمل لضمان على المقاول الكھربائي التعامل والتنسیق مع المشرفین في جمیع   - 3

  .المناسب 
  .على المقاول إستعمال األدوات والعدة الضرورة الحدیثة إلنجاز العمل على أكمل وجھ  - 4
ء العالمیة المعمول بھا عند تقدیم العطا  جمیع األعمال المستعملة یجب أن تكون من أحسن األنواع ومصنعة حسب المواصفات   - 5

مصانع معترف بھا رسمیا وتحمل شھادة الجھات المسئولة عن  مستوى االنتاج وشھادة   كما یجب أن تكون جمیع ھذه المواد من إنتاج 
تغییر في نوع المواد الي تكافئ   ویجب تحدید األسعار على أساس ما ھو وارد في المواصفات، وأي ) التیكن (الجودة   

  . تغیر األسعار الواردة في المواصفات یترتب علیھ
المشرف ألخذ الموافقة الخطیة علیھا   على المقاول تقدیم عینات من جمیع المواد التي سیستعملھا في المشروع للمھندس   - 6

  .نفس نوع ھذه العینات التي قدمھا   قبل الشراء وعلیھ التقید التام بأستعمال مواد من 
التمدیدات الكھربائیة یبین فیھا طریقة   ألعمال  )  Shop Drawing(على المقاول الكھربائي تقدیم مخططات تنفیذیة   - 7

علیھا على أن تبین تلك المخططات أماكن المواسیر والعلب وعدد األسالك   وتفاصیل التنفیذ التي سیتبعھا وذلك ألخذ الموافقة 
  .دس المشرف ویجب تحدید مواقع األباریز والمفاتیح والنقاط جمیعھا بالتنسیق مع المھن  ومقاساتھا 

من تنفیذ األعمال تبین التمدیدات  بعد االنتھاء  ) As Built Drawings( على المقاول الكھربائي تقدیم مخططات نھائیة    -8
  .بكامل تفاصیلھا كما تم التنفیذ 

  .اللوحة الرئیسیة    خطوط على 5 ذبذبة  الثانیة ، 50 فولت ، 380/230 فاز3إن نوع التزوید سیكون    -9
  .یجب تنفیذ العمل بأقل عدد ممكن من علب السحب    -10

  
  -: المواصفات العامة لكل جزء من التمدیدات 

  -:المواسیر الكھربائیة 
  " .عالمة الجودة"جمیع المواسیر المطلوب استعمالھا یجب أن تكون من نوع تیكن   - 1
ویجب أن تظھر المواسیر داخل علبھ   أو رطوبة، یجب مد المواسیر في أماكن بعیدة عن أي ضغوط میكانیكیة أو حراریة   - 2

  .التوزیع  سم داخل لوحات 5 سم ومسافة 1السحب مسافة 
والیجوز الجمع في الماسورة الواحدة   یجب إستعمال مواسیر منفصلة لكل نوع من أنواع التمدیدات وذات ألوان مختلفة    -3

  .بین دوائر ذات فولتات مختلفة 
والیسمح بإستعمال أي قیاس أقل من   " 3/4ي المشروع ألي نوع وفي أي جزء من التمدیدات ھو أقل قیاس مسموح بھ ف   -4

  .ذلك 
  ).الشرشور ( یمنع منعا باتا إستعمال برابیش الزكزاك    -5
حتى تساعد في سحب األسالك   ) إنذار حریق ، إنذار سرقة ( یجب وضع سلك فوالذ داخل جمیع المواسیر الفارغة    -6

  .ستقبال بداخلھا م
  .الیسمح وضع وصالت بین العلب    -7
  ).لینیا ( ألكثر من دائرة فرعیة   یجب استعمال مواسیر منفصلة لكل دائرة فرعیة والیسمح إستعمال ماسورة واحدة    -8
  عن خمسة    ملم 1.5عن ثالثة أسالك " 3/4 ملم داخل مواسیر 2.5یجب أن الیزید عدد األسالك    -9

والتداخل مع الخدمات األخرى كما   دید المواسیر بأقل عدد ممكن من التقاطعات والوصالت واإلنحناءات یجب أن یتم تم   -10
  .المتین  ) P.V.C  ( یجب تثبیت المواسیر بواسطة مشابك من نوع 
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  -:علب التوصیل 
  .ملم 1.5ا عن سماكتھ  والتقل   ضد الحریق  ) P.V.C( جمیع علب التوصیل الصغیر یجب أن تكون من نوع جیفز    - 1
  .بسھولة  یجب أن تكون جمیع العلب واسعة و تستوعب االسالك والمرابط والتوصیالت   - 2
  .الغرض   یجب إستعمال علب وصل فوق جمیع اللمبات ویمنع االكتفاء بطرق المسورة لھذا   - 3
  .یمنع إستعمال علبة وصل واحدة ألكثر من نوع واحد من التمدیدات    - 4
  .كبدیل ) التیب ( الالصق   في توصیل األسالك ویمنع إستعمال الشریط ) لیستر كلمن ( ل المرابط یجب إستعما  - 5
  

  -:األسالك 
  " .عالمة الجودة) "تیكن ( فولت    500 وتتحمل جھد P.v.Cیجب أن تكون جمیع األسالك من النحاس ومعزولة بعازل   - 1
  .المخططات   وحسب    لدوائر القدرة 2ملم2.5نارة وعن  لدوائر اال2 ملم1.5التقل مسافة مقطع الموصل عن  - 2
  .نتیجة لربطھا   یجب عمل إرتخاء بأطراف األسالك عن مداخلھا ومخارجھا بحیث الیحدث فیھا أجھاد   - 3
  -:یجب أن تكون ألوان األسالك كما یلي   - 4

  .دوائر واحد فاز . أ     
   الفاز-اللون البني       
   . النیوترول-اللون األسود       
  . األرضي -األصفر  / األخضر / اللون األبیض       
  . الدایركت - اللون اللیلكي       

  
  . فاز 3دوائر . ب     
  . الفاز -األزرق  + األصفر + اللون األحمر       
  . النیوترول -اللون األسود       
  . األرضي -األصفر / األخضر / اللون األبیض       

  . ملم فما فوق 4لكل سلك من قیاس  ) Cable Shoe( یجب إستعمال نعل كابل   - 5
  .  أو ما یعادلھاNYYجمیع الكوابل یجب أن تكون من نوع   - 6
  .ومعدة لھذا الغرض  یتم تمدید الكابل الرئیسي داخل ماسورة من البالستیك بعد تثبیتھا بواسطة مرابط خاصة   - 7
  

  -:المفاتیح واألنارة 
 فولت 16A’13A 250إلستطاعة   مصممة  ) Quick Break( ع السریع یجب أن تكون المفاتیح من نوع ذو القط  -1

   . Gewissمن نوع
ویكون موقع المفتاح قریبا من   یكون إرتفاع المفاتیح واألباریز عن سطح البالط حسب تعلیمات المھندس المشرف   -2

  .على المخططات   األبواب ومن الجھة التي یفتح لھا الباب ، وكما ھو مبین 
  ) .Of(واالقفال   ) On( تركب مفاتیح االنارة بحیث تكون جمیعھا متجانسة في إتجاه األعمال یجب ان  -3
قطبین وأرضي، ویجب أن تستوعب    وذو 16Aو13A وقوة Gewiss یجب أن تكون من نفس نوع المفاتیح DPمفاتیح   -4

  5.ملم    2.5أطرافھا مسلكین مجموعین بمساحة مقطع 
  .الدوائر   ھا أكثر من مفتاح أنارة یجوز إستعمال طقم مفاتیح متعددة في الحاالت التي یوجد فی  -5
  

  -:تمدیدات الھاتف 
وصنادیق توزیع وكل ما یلزم للعمل   على المقاول تورید وتركیب جمیع المواد الخاصة لھذه الشبكات من مواسر وعلب   -1

  .ردة ألعمال الكھرباء بخصوص األسالك والمواسیر الوا  على أكمال وجھ ، وینطبق علیھا ما ورد 
  .مواصفات دائرة البرید   صنادیق التوزیع الرئیسیة والفرعیة یجب أن تكون من خشب الدیكت ومصنعة حسب   -2
   .Shielded Twisted Pair  جمیع أسالك الھاتف الفرعیة یجب أن تكون رباعیة الخطوط وذات عازل داخلي   -3
  

  -:اللوحات الكھربائیة 
  .والمخططات   وتركیب لوحة التوزیع الرئیسیة كما ھو موضح في المواصفات على المقاول تورید  

  
  -:الھیكل 

 ملم، باإلضافة الى الزوایا 2  اللوحات التي یجب أن تكون من النوع المعدني المجلفن ومصنعة من الزجاج بسماكة   -1
لضوء والتأكل وتدھن بدھان بودرة تكون معالجة حراریا ضد ا  واألشكال األخرى التي تدخل في شكل الھیكل ویجب أن 

  . م 140لدرجة حرارة   ألكترونستاتیكي بالفرن 
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موافقة المھندس   والحصول على   كامل لكل اللوحات ) Shop Drawing(على المقاول تحضیر مخططات تفصیلیة   -2
  .المشرف قبل البدء بتصنیعھا 

  . المجلفن   من نوع الحدید جمیع البراغي والصوامیل والرندیالت وتوابعھا یجب أن تكون  -3
  .التوصیل والصیانة   لغرض   یجب تصمییم اللوحات بحیث یمكن الوصول الى أي جزء بداخلھا من األمام وذلك   -4
 ویجب E-Nاللوحة لجمیع الفازات    یجب تخصیص منطقة خاصة في اللوحة لعمل الوصالت للخطوط الخارجیة من   -5

  .تثبت في ھذه المنطقة   خاصة توصیل جمیع الفازات على عظمات وصل 
  .جمیع اللوحات یجب أن تكون مع أبواب شفافة   -6
  .یجب تثبیت حاجز من البرنتكس خلف جمیع األبواب المثبت علیھا قطع كھربائیة   -7
ا أطراف الكھربائیة لتلك اللوحة مبین  یثبت على اللوحة الداخلیة على أحد أبواب خلف لوحة التوزیع الرئیسي مخطط الدوائر   -8

  .الربط وتوزیع الدوائر واألجھزة المركبة علیھا 
والمواصفات العامة بحیث الیقل   یجب أن یكون حجم اللوحة مناسبا ومریحا لتركیب المفاتیح المطلوبة حسب المخطط   -9

  % .35كامل الفراغ عن 
  .وحسب تعلیمات المھندس المشرف   ) Siemens(من نوع ) EL(جمیع مفاتیح قطع النصف آلیة ومفاتیح القطع اآللیة   -10
مولر وحسب تعلیمات ) NZM(  ھي نوع ) مفاتیح زیادة التیار الحراري المغناطیسي (  جمیع المفاتیح الرئیسیة   -11

  .المھندس المشرف 
 وأرقام المفاتیح حسب ما ھو موضح   مؤلف من شرائط بالستیكیة مكتوب علیھا بواسطة الحفر أسماء Lableیجب تركیب   -12

  . في المخططات وتعلیمات المھندس المشرف
  .یجب ترقیم جمیع األسالك الداخلیة الى اللوحة الرئیسیة لتسھیل أعمال الصیانة   -13
  

  -:نظام التأریض 
  .الشروط الفنیة العالمیة   ویستوفي ) CP1013(یجب عمل نظام تأریض للمبنى حسب المواصفات البریطانیة   -
  .لمعدنیة مثل مواسیر المیاه والتدفئة الى نظام التأریض یجب وصل جمیع المواسیر ا  -
التأریض وأبعد طرف لموصل   یجب أن التزید المقاومة الكھربائیة لموصل استمراریة التأریض مقاسة بین طرف   -

  ) . أوم 2( إستمراریة التأریض عن 
  .المھندس المشرف   ت أوم  وحسب تعلیما% 20الى % 15یجب أن التزید مقاومة المكاھر األرضیة عن   -
  

  -:وحدات اإلنارة 
وكوابح وجمیع المستلزمات ووسائل   یقوم المقاول بتورید وتركیب وتشغیل وحدات اإلنارة وجمیع توابعھا من مصابیح   -

  .التثبیت وكل ما یلزم 
  .یق مع المھندس المشرف للتجھیزات وبالتنس  المكان النھائي لبعض وحدات اإلنارة سیتم تحدیده حال تحدید الوضع النھائي   -
  .الوحدات المستعملة في الحمامات یجب أن تكون مقاومة للرطوبة   -
  .الوحدات ذات األجزاء المعدنیة یجب تزویدھا بوسیلة ربط مع خط التأریض   -
  .إعداد الطلبیة    قبل شراء الوحدات یجب إحضار عینات ألخذ موافقة المھندس المشرف علیھا قبل   -
  .ارة كما ھو مبین بجدول في المخططات وحدات اإلن  -
  

  -:مالحظات 
  -: دائرة اإلنارة -أ

یشمل المفتاح والغطاء والعلب   عبارة عن التوصیل بین مفتاح اإلنارة التي تقوم بإنارتھا مھما بلغ عددھا ، والسعر   
  .والبرابیش الالزمة واألسالك 

  -: دائرة اإلنارة الرئیسیة -ب
  .القطع النصف آلیة   ین دوائر اإلنارة واللوحة الرئیسیة وتحسب من عدد مفاتیح عبارة عن التوصیل ما ب  

  -: دائرة القوة -ج
الرئیسیة ، والسعر یشمل األباریز   عبارة عن التوصل بین عدد من األباریز حسب المخططات دون التوصل الى اللحوحة   

   .GEWISS  واألغطیة والعلب والبرابیش واألسالك من نوع 
  -:ئرة القوة الرئیسیة  دا- د 

  .مفاتیح القطع الموجودة في اللوحة   عبارة عن التوصیل من دائرة القوة الى اللوحةالرئیسیة وتحسب أیضا حسب عدد   
  -: دائرة الھاتف -ھـ 

  .عبارة عن الدائرة الواصلة بین مجموعة أباریز الھاتف الى المقسم   
  - : دائرة قوة تشغیل المكیفات -و
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  . حسب المخططاتNYYبكوابل  دائرة الكھربائیة الواصلة بین وحدات التكییف الرئیسیة مع اللوحة الرئیسیة عبارة عن ال  
  

  نظام انذار الحریق
  .یجب على المقاول تورید وتركیب أنظمة انذار الحریق كما ھو مبین في المخططات  -1
والمواسیر وكل ما یلزم الكمال النظام  االنذار واالسالك یجب أن یشمل النظام لوحة التحكم الرئیسیة وكشافات االنذار وجرس   -2

  .للعمل
للمبات االشارة وأشارة تحذیر في   ملم مزودة بفتحات 1ر5لوحة التحكم الرئیسیة من الحدید ذو اللون االحمر بسمك   -3

  .NFPA 72 وطبقا للمواصفات االمریكیة ALARM   RESETحالة أنخفاض قیمة جھد البطریة وكبسة 
   MICKEL CADMIUMوید اللوحة ببطاریة نوع تز  -4
  .امكانیة االتصال مع الشرطة والدفاع المدني ھاتفیًا  -5
   MICCالكوابل واالسالك المستخدمة من نوع   -6
 أو ما یعادلھا من NFPA 72  یجب أن یكون تركیب وتوصیل نظام انذار الحریق طبقًا للمواصفات االمریكیة   -7

  .المواصفات البریطانیة
.علیھا قبل بدء العمل   للمھندس للموافقة  Shoup Druingیجب على المقاول أرسال مخططات تفصیلیة   -8
  

  :نظام مانعة الصواعق
  .NFPA 78والمواصفات االمریكیة   یجب على المقاول أن یقوم بتنفیذ أعمال مانعة الصواعق طبقا للمخططات الموضحة   -1
  .وذلك ألخذ الموافقة علیھا  النظام الواقي من الصواعق والمراد أستخذامھا على المقاول تقدیم عینات من أجزاء   -2
: للمواصفات االمریكیة رقم   المطابقة (C 11000)تكون القضبان مصنوعة من النحاس األحمر من الفصیلة   -3

ASTM-B 187أو ما یعادلھا من الموصفات البریطانیة .  
 ASTM-B 187: للمواصفات االمریكیة رقم   المطابق (C 11000)من فصیلة تكون الشرائح من النحاس األحمر الملدن   -4

  .أو ما یعادلھا
الكھربائیة للطرف االرضي   على المقاول وبعد االنتھاء من تنفیذ النظام الواقي من الصواعق اجراء اختبار المقاومة   -5

  .بقًا للمواصفات االمریكیةالمھندس المشرف ط  والمقاومة الكھربائیة للنظام ككل على حسابھ وبأشراف 


