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 المواصفات الفنيه
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والكودات الصادرة عن وزارة   ن المواصفات العامةإ  

االشغال العامة هي جزء من وثائق العطاء حتى لو 
 في هذه الوثيقه لم تكن مرفقة

 
 

  ( صفحه22عدد صفحات هذا الجزء ) 
  قما (يستبعد اي عرض لم تتم تعبئة االسعار فيه بالتفقيط ) كتابة ور 
 يقوم المناقص بختم جميع صفحات العطاء بخاتم الشركه 
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( من أعمال الفتوحات مهما كانت نوع الحفريات ترابية أو 1/3على المقاول عمل الحفريات حسب البند )-1 

وحسب  ( ومهما كان عمق الطمم4صخرية ومهما كانت األعماق وكذلك يكون الطمم حسب البند رقم )
 .فيذيه الموافق عليها المخططات التن

( اسفل  Ringوالمحابس والمناهل لصرف الصحي على أن يتم تركيب )  المناهليشمل رفع  العمل -2
 . سم30عن  المسافةالكونيك إذا زادت 

( مقاطع طوليه وكذلك عمل مقاطع عرضيه قبل البدء بالتنفيذ واخذ  profilesعلى المقاول القيام بعمل ) -3
 لمشرف عليها ولن يتم احتساب أي شارع دون ذلك .موافقه المهندس ا

 ( وتركها حسب المواصفات .M.C.1التزام المقاول بوضع طبقة ) -4
 خوذه في الموقع  تكون خاضعه الختبار فحص ضبط الجوده .جميع العينات المأ -5
نود ب  الت وكل ذلك محمل على اسعاراعلى المقاول رفع مناهل الخدمات من صرف صحي ومياه واتص-6

 ل الشارع القائم ومراجعة سلطة المياه قبل التسعير .العطاء المناهل غير ظاهره اسف
الت وكهرباء ومياه اعلى المقاول التعامل مع الخدمات الموجوده في  اسفل جسم الطريق ) اتص -7

 وتصريف صحي ( وعمل مجسات  طوليه وعرضيه قبل البدء بالحفريات.
ل وقت مناسب وعلى نفقته الخاصة بتصميم للخلطات الخرسانية م ن قب ل جه ة يقوم خل  أنالمقاول  على -8

م ن ض من  التص ميموالحصول عل ى موافق ة م ن المهن دس المش رف قب ل المباش رة بالعم ل وتعتب ر م دة  معتمدة
 .حسب األصول  اعتمادهاوالكندرين قبل التوريد ليتم  )االرصفه ( مدة العمل وكذلك تقديم عينات البلط

 باألقف الب معدنية )مكعبات ( لفحص الخرس انة و خ زان م اء لاين اع م زود  ( قوال6) ر توفياول  المق ى لع -9
   .المطلوبه والموصوفه ضمن الشروط    المكاتب   اللزمة وحسب تعليمات المهندس المشرف ويوضع ضمن

أو  الم ادةوم أن تك ون تل ك يكن قد حدد وصف كامل لمادة أو منتج أو مصنعيه ، فإن ه م ن المفه  لم إذا -10
التنفي ذ الجي دة ، بم ا ف ي  لممارس اتالعمل ملئمة ألغراض العقد أو ما يمكن أن يستنتج من مضامينه منطقيًا 

 .المعمول بها  القياسيةذلك نصوص البنود والمواصفات العامة والمواصفات 
 : القياسية المواصفات 

 المق اول(أو غيره ا فإن ه يج ب عل ى   B S Sأو )( (A S T Mلم ادة مواص فات قياس ية مث ل حدد إذا -
 .المهندس  قناعةتقديم شهادة المنشأ التي تبين مطابقة مايقدمه من تلك المواصفات لما فيه 

 : المقيدة المواصفات
ذل ك  يغي رمصدر واحد إلحدى المواد أو المنتجات فإنه يجب عل ى المق اول التقي د بالبن د ، وال  حدد إذا -

 .ون موافقة خطية من المهندس مقرونة بموافقة صاحب العمل المصدر الواحد بد
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 المواصفات الفنيه

 
 اختبار درجة رك الردم الصخري بالطريقة المساحية : طريقة -1

درجة رك الردم الصخري باألجهزة والمواد  علىيجب على المتعهد أن يجري الفحوصات المناسبة  –  1
 لضبط درجة الرك . معيارضل المتوفرة وذلك من أجل الحصول على أف

وضع مقطع الردم الصخري المراد فحصه على سطح صلب وثابت وحسب طلب  يجب -2
 المشرف وان تكون المواد و سماكة طبقة الردم مطابقة للمخططات والمواصفات . المهندس

نقطة تسوية على األقل شبكة مربعة  20تكون أبعاد مقطع الفحص كافية لعمل  أن يجب -3
نقاط وال يقل بعد أي نقطة  3م وبحيث ال يقل عدد النقاط على أي خط عن 5 ضلعهاطول 
 م ويجب ان تؤخذ موافقة المهندس على هذا الترتيب .3طبقة الفحص عن  حافةعن 

أشواط على األقل ثم يتم إنشاء التسوية  3 وبواقعالرك بعد ذلك بواسطة مدحلة رجاج  يبدأ -4
ون رأسها في مستوى سطح طبقة الفحص ، يك بحيثبدق قضبان حديدية صغيرة مدهونة 

ومثقوب في  2سم30حديدي مبسط مساحته  قرصثم يتم قراءة تسوية عند كل نقطة على 
 القضيب. مركزمركزه وذلك للتأكد من وجود هذا القرص على 

قراءات إضافية على نقاط التسوية بعد كل شوطين إضافيين ويعتبر فحص الرك  أخذ يتم -5
% من معدل سماكة الطبقة المركوكة أو  0.5معدل الهبوط ال يزيد عن يكون  عندمامكتمًل 
 التي يقررها المهندس .    السماكة

شوطين إضافيين بالمدحلة الرجاجة  تنفيذ% فيجب  0.5كان معدل الهبوط أكثر من  إذا -6
% فيعتبر  0.5معدل الهبوط أقل من  أصبحومن ثم تؤخذ قراءات التسوية كالسابق فإذا 

 تمًل وال تعاد هذه الخطوة .الفحص مك
األشواط اللزمة للحصول على درجة  لعددضوء الخطوات السابقة يتقرر الحد األدنى  وعلى  -7

المذكور أعله بما فيها عملية الردم   العملرك مناسبة ،وعلى المتعهد أن يستعمل أسلوب 
 . 5أي حال فل يجوز أن تقل عدد األشواط عن  وعلى

أي تغيير بالمواد ومرة واحدة في األسبوع  علىالفحص السابقة أيضًا أن تجري خطوات  يجب -8
بالغرض  يفيحتى يتم اعتماد نموذج دحل مناسب   لانشاءعلى األقل خلل المراحل األولى 

 . دسهنالمالمطلوب وبعد ذلك يمكن التقليل من فترات الفحص وحسب موافقة 
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 المواصفات الفنية الخاصة/ للجدران
 خرسانة النظافة  :   1 

 سم (  10ة )      يوم  وبسماك 28( مكعبات  بعد  2كغم /سم 150خرسانة عادية ) قوة تحمل           

 ويشمل العمل التسوية الترابية والدحل اسفل  الجدران االستنادية المسلحة وحيثما يلزم تحت قواعد       

 ىــــحسب تعليمات المهندس المشرف عل  ما يلزم . الخرسانة والطوبار الالزم وااليناع  وجميع    

 ( . 3كغم/م 250كمية األسمنت ) ال تقل أن     

 

  : الجدران االستنادية المسلحة  2
 

 يوم  وذلك لجميع 28( بعد  2كغم/سم 250تكون الخرسانة لهذه األشغال بقوة كسر صغرى )         

 م ( .3كغم /  350ل عن ) ومتحتوى االسمنت ال يق عناصر الجدران       

 تكال الخرسانة بالمتر الكعب ويكون السعر شامال إضافة لتوريد لمواد وحديد التسليح والمعدات        

 ما يلي :واأليدي العاملة والفحوصات المخبرية          

 أعمال المساحة والتوقيع والتثبيت . -

وعلى عمق مناسبب وحسبب  بية ام صخرية سواء ترا الحفريات اإلنشائية الالزمة مهما كان نوعها -

 والتصرف بناتج الحفر خارج الموقع في حال عدم صالحية المواد للطمم .رأي المهندس المشرف 

% مبن كثافبة بركتبور المعبدل   95وركها لدرجة ال تقبل عبن  اسفل القواعد  تجهيز التسوية الترابية -

 لهذه المواد .

 أيام لتحقيق المواصفات المطلوبة . 5ن خلط وصب إيناع الخرسانة لمدة ال تقل ع -

ويكبون  شالطوبار الالزم بحيث تكون جميع العناصر الظاهرة ملساء ومسبتوية وخاليبة مبن التعشبي -

 للوجه الظاهر من الجدار ."   fair faceخشب الطوبار نظيفا ومستقيم " 

 المشرف.عمل فواصل التمدد واإلنشائية المطلوبة بالمخططات  وحسب تعليمات المهندس  -

سم  7بمادة البيس كورس الوادي ) ذات تدرج مناسب بحجم اقصى ال يتجاوز  الطمم خلف الجدران -

%   90البرك للطبقبات السبفلى عبن   ال يقل سم بعد الرك وعلى أن 25(   وعلى طبقات وكل طبقة 

  ل .% من كثافة بركتور المعد 95سم الرك ال يقل عن   75واما آخر 
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وبشكل يؤدي الى تصبريف الميباه  البكايات سم ( خلف  30)  وبسماكة صويةمواد حعمل فلتر من  -

انش ( وعلى مسافات ال تتجباوز المتبرين  4( قطر )   pvcالى البكايات والتي تكون من مواسير ) 

 وتزويد الفالتر بشبك معدني مجلفن وذو متحات مناسبة لهذه الغاية .وبشكل متخالف 

 نقا  والمخلفات .ازالة اسالك التربيط وكافة اال -

 

 

 خرسانة عادية مع دبش وباطون :  3 

 يوم  28( مكعبات بعد  2كغم /سم  150يتم إنشاء هذه الجدران باستخدام خرسانة عادية بقوة )        

 سم ( ويتم وضع الحجارة قي جسم  25 -15واستخدام الدبش المزي الصلب النظيف بأبعاد )        

 سم ( وبحيث ال تزيد نسبة 5المس بحيث يتم تغليفها جيدا بما ال يقل عن ) الجدار بحيث ال تت      

 %  وان ال يظهر الدبش بعد فك الطوبار . 20الدبش   عن       

 والفحوصات  تكال الخرسانة بالمتر المكعب ويكون السعر شامال إضافة لتوريد المواد والمعدات    -  

 لي : ما ي واأليدي العاملةالمخبرية        

 أعمال المساحة والتوقيع والتثبيت . -

وعلى عمق مناسبب وحسبب  سواء ترابية ام صخرية  الحفريات اإلنشائية الالزمة مهما كان نوعها -

 والتصرف بناتج الحفر خارج الموقع في حال عدم صالحية المواد للطمم .رأي المهندس المشرف 

 % من كثافة بركتور المعدل  لهذه المواد . 95تجهيز التسوية الترابية وركها لدرجة ال تقل عن  -

 أيام لتحقيق المواصفات المطلوبة . 5خلط وصب إيناع الخرسانة لمدة ال تقل عن  -

 . شالطوبار الالزم بحيث تكون جميع العناصر الظاهرة ملساء ومستوية وخالية من التعشي -

 أي طبقة نظافة تكال من جسم الجدار . -

 المطلوبة بالمخططات وحسب تعليمات المهندس المشرف.عمل فواصل التمدد واإلنشائية  -

 7بمادة البيس كورس البوادي ) ذات تبدرج مناسبب بحجبم اقصبى ال يتجباوز   الطمم خلف الجدران -

 90البرك للطبقبات السبفلى عبن   ال يقبل سم بعد الرك وعلى أن 25سم (  وعلى طبقات وكل طبقة 

  ل .ثافة بركتور المعد% من ك 95سم الرك ال يقل عن   75%  واما آخر 

وبشكل يؤدي الى تصبريف الميباه  البكايات سم ( خلف  30)  وبسماكة مواد حصويةعمل فلتر من  -

انش ( وعلى مسافات ال تتجباوز المتبرين  4( قطر )   pvcالى البكايات والتي تكون من مواسير ) 

 ذه الغاية .وتزويد الفالتر بشبك معدني مجلفن وذو متحات مناسبة لهوبشكل متخالف 

 ازالة اسالك التربيط وكافة االنقا  والمخلفات . -
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 :يحات الحجرية )الربراب( التصف       
      
  " يشمل هذا البند أعمال التصفيحات الحجرية والمغموسة في الخرسانةRIP-RAB   " 

 سم " 20-15" سماكة الحجر  -

 سم ( 7ال تقل عن ) سماكة الخرسانة اسفل الحجر  -

 سم ( . 25كلية للتصفيحات ال تقل عن ) السماكة ال -

 تسوية األرضية وتهذيب الميول حسب األصول وتعليمات المهندس المشرف . -

 استخدام حجارة نظيفة ومتجانسة األبعاد  ومقبولة . -

 سم" ليتم تكحيله.2تثبت الحجارة بالخرسانة ويترك فراغ بين الحجارة ال يقل عن "  -

 ة واإليناع حسب األصول .يشمل السعر كذلك المواد والعمال -

 وباستخدام المالط االسمنتي يكحل الوجه الخارجي جيدا بحيث يكون مستو ومصقول -

 .  "  3:  1بنسبة " 

         
 المواصفات الفنية الخاصة بخطوط التصريف

 

 إعداد المخططات التنفيذية  -
      
ليتم توقيعها من  قبل المهندس ويتم اخذذ  قبل بدء األعمال يقوم المقاول بتقديم المخططات التنفيذية      

 اآلتي في االعتبار: 
 التدقيق على مناسيب الربط بالخطوط المنفذة سابقًا ان وجدت . - أ

(   للشذذب ة بال امذذل و ذذذلا األطذذوال واألقطذذار  invert levelمراجعذذة مناسذذيب الراسذذم السذذفلي     - ب
 لطوليةوأما ن تعارضها مع الخدمات األخرى وذلا بعمل القطاعات ا

      profiles  .  للشب ة ) 

 يتم حساب مناسيب أغطية غرف التفتيش وذلا من المخططات التنفيذية للطرق . - ت

 تحديد أما ن التغليف ال لي والجزئي وفرشة الخرسانة العادية إن وجد . - ث

حسذذاب أبعذذاد غرفذذة التفتذذيش وقطاعاتهذذا اانشذذائية بنذذاء علذذى المخططذذات النموذجيذذة مذذع تحديذذد  - ج
 لغرف التفتيش  يب وابعاد التقاء وصالت القرالت مع غرف التفتيش على المخطط التنفيذمناسي

التأ د من سذالمة توزيذع أمذا ن المصذائد الراسذية واألفقيذة بنذاء علذى المخططذات التنفيذيذة للطذرق  - ح
 بان ت ون أوطأ نقطة لتجمع المياه 

 من وجود غرف التفتيش في األما ن التالية : دألتا   - خ
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م وعند نقطة تغيير الميول للخطوط وعند تغييذر األقطذار لانابيذب  30ات ال تزيد عن على مساف
وعنذذد نقطذذة تغيذذر االتجذذاه فذذي الخطذذوط و ذذذلا عنذذد اتصذذال الخطذذوط ببعضذذها أو بذذالقرالت حيذذث 

 " .  drop manholeيلزم غرف تفتيش ساقطة " 
 -أعمال تنفيذ وتدقيق الشبكة :
  :وتشمل هذه األعمال اآلتي

 ل الحفر أعما
 أعمال صب غرف التفتيش 

 أعمال التمديدات 

 اختبارات الخطوط 

 الردم والدما 

 أعمال مصائد األمطار وصلتها 

 بات غرف التفتيش والمصائد يتشط

 

   أعمال الحفريات 
 

يتم تحديد مسار الخط على الطبيعة طبقًا للمخططات وذلا بوضع اشذياش حديذد علذى أ (   
ت نقذذاط مسذذاحية مسذذاعده للرجذذول عنذذد اللذذزوم ( ويسذذم  ببذذدأ مسذذار الخذذط   ويجذذب ت بيذذ

الحفر بعذد ال شذف عذن الخذدمات القائمذة بذالحفر اليذدوي أن  انذت موجذودة بالمخططذات 
باالعتبذذار عنذذد البذذدء بأعمذذال الحفذذر  آخذذذهاوالتأ ذذد مذذن أنواعهذذا وأما نهذذا ومناسذذيبها مذذع 

منسذذوب قمذذة األنابيذذب بذذذ اآللذذي للخطذذوط فذذي حالذذة منسذذوب األر  الطبيعيذذة أعلذذى مذذن 
سذذم علذذذى األقذذذل وفذذذي حالذذذة عذذذدم تحقيذذذق هذذذذا الشذذذرط يذذذتم ردم الطذذذرق إلذذذى المناسذذذيب 75

 سم فوق منسوب قمة األنابيب   75النهائية قبل بدء الحفر أو لمنسوب ال يقل عن 
يتم الحفر بعد ذلذا آليذا حتذى منسذوب أعلذى مذن منسذوب قذذذال الحفذر التصذميمي فذي  ب (  

 سم ويتم بعد ذلا حفر الباقي يدويا لعدم خلخلة التربة تحت األنابيب   ( 15   حدود 

 يراعى ما جاء في المخططات المقدمة من وزرات الخدمات المختلفة حيث انه في ( ج 
 األما ن التي يوجد بها خدمات يتم حفرها يدويا ضمانا لعدم إتالف هذه األعمال .     

يختص بالحد األدنى لعر  الحفذر ل ذل  يراعى ما جاء في المخططات النموذجية فيما ( ح 
 قطر من أقطار األنابيب 

يراعذى تشذ يل ميذول جانبيذه لجوانذب الحفذر للمحافظذة علذى سذالمة الحفذر مذن االنهيذذار  ( خ 
 وفي حالة الحفر التربة الغير متماس ة فيجب سند جوانب الحفر 
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 يراعذذذذى عنذذذذد الحفذذذذر فذذذذي األر  الصذذذذخرية زيذذذذادة عمذذذذق الحفذذذذر بالمقذذذذدار المبذذذذين فذذذذي ( د 
 المخططات النموذجية ل ل قطر ووضع فرشة من الرمل تحت األنابيب 

في حالة زيادة أعمال الحفر عن المناسذيب المطلوبذة يذتم ردم هذذه الزيذادة علذى طبقذات  ( ذ 
 ( سم ودم ها واختبار  ل طبقه أو صب خرسانة عاديه 15ال تزيد عن  

   على حساب المقاول ( .     
د مذذذن عمذذل اللذذذزوم نحذذو خفذذذ  هذذذا المنسذذذوب إلذذذى فذذي حالذذذة ظهذذور ميذذذاه جوفيذذه ال بذذذ ( ر 

 منسوب اقل من قال الحفر وذلا باستعمال طريقه مناسبة 
يذذتم حفذذر أمذذا ن غذذرف التفتذذيش أ نذذاء الحفذذر إلذذى منسذذوب قذذال الخرسذذانة العاديذذة اسذذفل  ( ز 

 هذه الغرف  . 

 
 تدقيق أعمال الحفر 

 لمناسبة  م ال والتأ د       يتم تدقيق مسار الخط قبل الحفر باستعمال أجهزه لمساحة ا - 1
 من مطابقة المسار لما ورد في المخططات التنفيذية .     

 يتم تدقيق مناسيب األر  الطبيعية باستعمال الميزان والقامة للتأ د من وجود سا  - 2
 ( سم على األقل من أعلى قمة األنابيب قبل السماح ببدء الحفر .75ترابي       

 (عند sight railحفر وبعد قيام المتعهد باست ماله يقوم بعمل اللمحة  بعد السماح بال - 3 
 ( متر ولوح اللمحة هذا عبارة20بداية ونهاية الحفر وعلى مسافات ال تزيد عن        
 عن قائمين راسيين  ل قائم على أحد جوانب الحفر م بت على ارتفال مناسب لوح     
  ون الفرق بين لوحين متتالين مساويا للفرق بينأفقي على مناسيب مناسبة بحيث ي      
 مناسيب قال الحفر عند موضعي اللمحة .      

 يتم دق مسامير على محور  خط األنابيب المراد تمديدة والواقع على األلواح - 4
 األفقية وشد خيط نايلون بينهما ويتم التدقيق بقياس عر  الحفر للتأ د من مطابقة     
 ي المخططات التنفيذية  م يتم قياس بين الخط النايلون وقال الحفرالمطلوب ف     
 (وهذا الفرق البد أن ي ون  ابتا  . straight Edgeباستعمال شاخص رأسي       

 

 التأ د من أن التربة في قال الحفر  ابتة فإذا  انت مخلخلة فيتم دم ها   نسبة الدما - 5
 % من   افة برو تور   .95     

 اعى التأ د من سالمة دما التربة في مناطق اتصال األنابيب بغرف التفتيش ير  - 6
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 أعمال تمديد األنابيب 
 

يذذتم إنذذزال األنابيذذب إلذذى قذذال الحفذذر باسذذتعمال الرافعذذة لاقطذذار ال بيذذرة والحبذذال لاقطذذار  -1
( متجها إلى أعلى  ع ذس  socketالصغيرة ويبدا التمديد من اسفل الخط ي ون الرأس  

سذذريان المذذاء ( وت بذذت بحيذذث ي ذذون اللذذوح الخشذذبي فذذي أعلذذى قضذذيب اللمحذذة علذذى خذذط 
( علذذى قذذال األنبذذوب Rail sightالنظذذر للذذوحتي اللمحذذة األفقيتذذين وشذذاخص اللمحذذة  

عندئذذذذ ي ذذذون قذذذال األنبذذذوب علذذذى المنسذذذوب المطلذذذوب ويسذذذتمر التمديذذذد بوضذذذع ذيذذذل  ذذذل 
لطريقذذة المذذذ ورة باسذذتعمال شذذاخص أنبذذوب فذذي راس سذذابقتها مذذع التأ ذذد مذذن المنسذذوب با

 ( .straight Edgeاللمحة  

( فذذي ذيذذل األنبذذوب ويذذتم دفذذع Rubberأ نذذاء التمديذذد يذذتم وضذذع الحلقذذات المطاطيذذة        - 2
 ( . push on( وتسمى هذه الطريقة  jack–الذيل في الرأس باستعمال عتلة  هيب 

 ( سم. 0.5-02د خلوص من  يراعى أن ي ون دخول الذيل في  امال ومح ما مع وجو  -3

 األنبوب مرت زا على خط واحد وان ي ون مرت زا   نيراعى عند التمديد أال ي و  - 4
 على ربع المحيط الخارجي أو ا  ر حسب ما هو مطلوب في المخططات النموذجيذة    

 ( اعمق من حفر باقي الخط وذلا jointsيراعى أن ي ون الحفر عند الوصالت   - 5
 
 

 ( عند الفحص الهيدرولي ي   jointsهولة التمديد والتدقيق على هذه الوصالت   لس     
 للخط في حالة االضطرار إلى تمديد جزء من األنبوب يتم الت سير حسب األصول.     

 في حال االضطرار لتر يب جزء من أنبوب يتم قصه حسب األصول . – 6

 
 
 

 تدقيق األنابيب بعد التمديد
  

  ون التمديد  امال بين غرفتي التفتيش يراعى أن ي - 1
 ( مرة أخرى بعد التمديد  م باستعمال الشاخص sight Railيتم تدقيق إطار اللمحة   - 2

 الراسي يتم قياس الفرق بين النايلون الممدود بين المسامير على محور اللمحات       
 وبحدود المساحية المذ ورة األفقية وبين قمة األنابيب ويلزم أن ي ون هذا الفرق  ابتا    
 0في المواصفات العامة     
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 في حالة الميول القليلة نسبيا يفضل استالم التمديد  بالميزان والقامة( قياس  - 3
 متر طولي ( م ال وذلا 5المناسيب عند قمة األنابيب على مسافات محدودة  ل       
 بدال من الطريقة المذ ورة في  ب(     

 استقامة الخط بشد نايلون على مسافة مناسبة موازية لمحور االنبوب في   يتم تدقيق - 4
 نفس المستوى والمقاييس      

 يتم المرور والمعاينة على الخط للتا د من سالمة األنابيب من ال سر عند نهاياتها   - 5
 وأيضا التأ د من عدم وجود شروخ في األنابيب ناتجة من النقل والتحميل     

 -م عمل االختبار الهيدرولي ي للخط بين غرفتي تفتيش  األتي :يت    
  

 يتم سد الطرف األسفل من الخط بواسطة طبة مزودة بقرص مطاط مح م متصلة -أ 
 بأنبوب مر ب عليه محبس ملء  المياه في الخط .   
يتم تر يب طبة مزودة بقرص مطاط في الجهة العليا من الخط وهذه الطبه ت ون مذزودة -ب

 أنبوبة راسية بقطر مناسب وت ون مح مة اللحام بالطبة وذات ارتفال مناسب ب
يذتم مذلء مذن الجهذة السذذفلية للسذماح بخذروج فقاعذات الهذذواء مذن الناحيذة األعلذى ويسذذتمر -ج

متذر علذى األقذل   1.5الملء حتى منسذوب الميذاه فذي األنبذوب الراسذي إلذى ارتفذال  أعلى
 احية العليا .أعلى من منسوب قمة األنبوب في الن

يذذذتم المذذذرور علذذذى الوصذذذالت بعذذذد انتهذذذاء المذذذلء لتأ ذذذد مذذذن عذذذدم وجذذذود تسذذذرب فذذذي جسذذذم -د
 األنبوب أو الوصالت في حال حدوث تسرب في الوصالت فيتم معالجته وذلا  تالي :

 في حالة أن ي ون التسرب  بير في إحدى الوصالت أو أن هناا  سر في أحد    - 1
 اعادة تر يب بمواد جديدة.األنابيب فيتم الفا و     
 ( يتم عمل Reasonable Moistureفي حلة حدوث ترطيب بسيط عند الوصالت   -2

 تغليف لهده الوصلة ب امل المحيط بالخرسانة العادية مع مراعاة أال ي ون عدد    
 الوصالت المغلفة بالخط بالنسبة لعدد الوصالت بين غرفتي التفتيش  بير ويرجع       
 إلى خبرة وقناعة المهندس . ذلا    

  
في حالة تنفيذ التغليف السفلي أو جزئي أو  امل حسذب عمذق الخطذوط فيذتم صذب ذلذا مذع 

 مراعاة األتي:

 
سذذذم مذذذن الجهتذذذين  30وضذذذع  راسذذذي خرسذذذانة باالرتفذذذال المطلذذذوب قبذذذل  ذذذل وصذذذلة بمسذذذافة 

 سم   حسب المخططات( 15إلى  10وي ون سما هذه ال راسي من 



11 

 

تعمال خرسذذذانة عاديذذذة ويراعذذذى عمذذذل االحتياطذذذات الالزمذذذة ل بذذذات األنابيذذذب يذذذتم الصذذذب باسذذذ
 بالخط أ ناء الصب   وذلا بصب الخرسانة حول الوصالت أواًل (

 يراعي وضع فواصل التمديد قبل الصب    ل وصلتين ينفذ فاصل تمدد ( 

في حالة التغليف ال لي أو الجزئي للخط فيتم الصب على مرحلتين   فرشه  عاديذة  ذم بذاقي 
 التغليف( 

يتم بعذد ذلذا عمذل اختبذار المذرآة وذلذا للخطذوط بذين غرفتذي التفتذيش ويلذزم أن يذتم ذلذا بعذد 
( وذلذذا Sub- gradeإنهذذاء الخذذدمات األخذذرى ودفذذن وتجهيذذز طبقذذذذة التأسذذيس للطذذرق  

 لمرآة يتم لتأ د من اآلتي :ألن اختبار ا

 عدم وجود  سر بالخطوط .
 عدم وجود هبوط أو إحراق بالخطوط .

 نظافة الخطوط .

  طريقة عمل اختبار المرآة 

ومعذذه مذذرآه بأبعذذاد  مناسذذبة لقطذذر األنبذذوب لع ذذس   شينذذزل شذذخص إلذذى إحذذدى غرفتذذي التفتذذي
 رآة .ضوء الشمس داخل أنابيب  ويم ن استعمال  شاف ضوئي بدل من الم

ينذذزل شذذخص معذذه مذذرآه فذذي غرفذذة التفتذذيش األخذذرى السذذتقبال الضذذوء الصذذادر مذذن ال شذذاف 
 الضوئي أو ضوء الشمس على طول خط األنابيب  من غرفة التفتيش .

يقف الشخص ال الذث للتذدقيق فذوق أحذد غرفتذي التفتذيش ليسذتطيع رطيذة الخذط بال امذل وذلذا 
 بتحريا المرآة 

  ملحظة هامة 

ن أعمذذذذال اتصذذذذال األنابيذذذذب بغرفذذذذة التفتذذذذيش دقيقذذذذة ويجذذذذب التجذذذذيش الذذذذالزم يراعذذذذى أن ت ذذذذو 
 ( في هذه األما ن منعا لتسرب المياه 2 غم /سم 300      بالخرسانة 

 
 

 )ي( أعمال الردم 

بعد نجاح الفحوصذات علذى الخطذوط يسذم  ببذدء الذردم علذى طبقذات ويذتم عمذل عالمذات -1
سذم للطبقذة ويذتم تذرقيم الطبقذذات  15وبسذما  علذى المناهذل فذي الجهتذين المقذابلتين للخذذط

 وه ذا   1.2.3
ال فيتم استبداله بتربة مناسبة -2  يتم الدفان بنفس ناتج الحفر إذا  ان مناسبا وا 

سذم أعلذى مذن قمذة األنبذوب يذدويا وال  30يتم الدفن من اسفل قال األنبوب حتى منسذوب -3
 يسم  باستعمال التر تورات للمحافظة على األنابيب .
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( أو بالمندالذذة  plate compactorيتذذذذم دمذذذا الطبقذذات باسذذتعمال المذذد احذذل الهذذذذزازة    -4
اليدوية في األما ن المالصقة لانابيب وال يسذم  باسذتعمال معذدات  قيلذة حتذى منسذوب 

 ( سم على األقل فوق األنابيب 75 

ر المعذدل لهذا لحسذاب يتم اخذ عينات من التربة التي سذيتم الذردم بهذا لعمذل اختبذار بر تذو -5
 أقصى   افة جافة ونسبة الرطوبة األصولية لها.

 يتم التدقيق على هذه الطبقات بعمل اختبار نسبة الدما والحد المطلوب  اآلتي :-6

% 95في الخطوط تحت الطرق وأ تافها وتحت البالط األسمنتي التقل نسبة الدما عذن  -ا
 من أقصى   افة جافة للتربة .

 % من أقصى   افة جافة للتربة95في األما ن األخرى ال تقل نسبة عن في الخطوط -ب

 
 

  ا( أعمال مصائد مياه األمطار  الجاليات (

 تنقسم المصائد إلى نوعين رئيسيين  -أ
 (  Horizontal Gulliesالمصائد األفقية   

 (وتت ون من جزأين هما :  vertical Gullies المصائد الراسية  

 (shaft وبئر  Roofسقف  
 
 تنفيذ وتدقيق أعمال المصائد . –ب
 

يتم تحديد األما ن التي سذيتم  وضذع المصذائد فيهذا بنذاء علذى المخططذات التنفيذيذة العمذال 
األقذذذذل بااضذذذذافة إلذذذذى  بالطذذذذرق حيذذذذث يذذذذتم وضذذذذع المصذذذذائد فذذذذي األمذذذذا ن ذات المناسذذذذي

ة بذذذذين المصذذذائد األخذذذذرى التذذذي توضذذذذع علذذذذى مسذذذافات مناسذذذذبة ويفضذذذذل إال تزيذذذد المسذذذذاف
 متر ويم ن أن تقل في الميول البسيطة . 30المصائد عن 

 ( مستوية مدمو ة .   shaftت ون األرضية تحت البئر  
 
 

 connection( يذتم عمذل التمديذدات الالزمذة مذع غذرف التفتذيش  shaftبعذد وضذع البئذر  

Gully . ) 

 lnvert levelي  عادة ي ون الفرق بين منسوب غطاء المصيدة وبين منسذوب الراسذم السذفل
 إال إذا  ذ ر خالف ذلا . 1.20( لانبوب 

 يتبع في الحفر والتمديد للوصالت ما جاء سابقا بهذا الخصوص 
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بعذذد إنهذذاء اعمذذال أحجذذار الرصذذيف يذذتم الذذالزم نحذذو ت بيذذت األسذذقف علذذى أن ت ذذون مناسذذيب 
م سذذم خرسذذانة عاديذذة  ذذ 5األسذذقف مناسذذبة مذذع أحجذذار الرصذذف ويذذتم الت بيذذت بعذذد صذذب 

سم على األقل خرسانة مسلحة  م بعد مذرور المذدة الالزمذة للمعالجذة يذتم وضذع  9صب 
األغطية ويفضل صب خرسانة عادية خلف الغطاء الراسي فذي م ذان اتصذاله مذع البئذر 

 بها . لوذلا لمنع تحري ها عند اصطدام المد اح

المصيدة وذلذا  أسمنت ورمل ( في جانب اسفل غطاء  3:1يتم بعد ذلا عمل مونه الميول 
 حسب المخططات النموذجية .

 األسقف والبئر للمصائد الراسية ت ون سابقة الصب  .

في حالة استعمال المصائد األفقية يتم صبها موقعها واألبعاد المبينة بالمخططات النموذجية 
إم انيذذة تنفيذذذ المصذذائد م و ذذذا تفاصذذيل التسذذلي  والغطذذاء . وعذذادة تسذذتعمل فذذي حالذذة عذذد

 لتعارضها مع خطوط صحي أو مياه . الراسية

 ) م( تشطيب غرف التفتيش       
 : اآلتيتشمل أعمال تشطيبات غرف التفتيش على 

 معالجة أي عيوب بالخرسانات داخل غرف التفتيش  -1
 (  Benchingعمل مسارات تصريف المياه   -2

 تر يب ساللم الحديد الزهر المجلفن . -3

طاراتها . -4  تر يب األغطية وا 

 
 
 

 أي عيوب بالخرسانات داخل غرف التفتيش : معالجة 

 
في حالة وجود تعشيش في الخرسانات يتم الت سير فيها وتسويتها باستعمال مونه جيدة واضافة مادة 

 رابطة لهذه المونه .
 في حالة وجود خرسانة بارزة يتم ت سيرها ومعالجة السط  .

 (  Benchingعمل مسارات تصريف المياه  
 ( على أن يتم خدمة السط  جيدا  2 غم/سم 250انة  تتم باستعمال خرس

ت ون هذه المسارات اما خطوط مستقيمة أو جزء من دائرة ويراعى عمل القوالب الالزمة لها باستعمال 
 ألواح معا س أو بالستيا ويقوي جيدا حتى يسهل الحصول على التش يل المطلوب .

 بوب داخل المانهول .يصل ارتفال هذه الخرسانة إلى  ال ة أربال قطر أن

 % جهة المسارات .1ميول جوانب الخرسانة ت ون 
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 : عمل األغطية واإلطارات* 
يتم تر يب ااطارات بعد إنهاء اعمال حجر الرصف وذلا بشد نايلون بين  -1

 حجري الرصيف المتقابلين وبالقياس العادي .  م تحديد منسوب ااطار .
( وذلا في الفتحة  2 غم /سم 250يتم ت بيت ااطارات باستعمال خرسانة  -2

 المترو ة بعد صب أسقف غرف التفتيش  . 

والقفل بعد إنهاء  ولسهولة الفت  الصدأتدهن وتشحم األغطية لحمايتها من  -3
 أعمال ااسفلت .

 : تركيب سللم الزهر المجلفن 

تفتيش يتم تر يب الساللم بعد اعتمادها في الفتحات السابق  تنفيذها ا ناء صب جدران غرف ال -1
 ( مع معالجتها  K-300ويراعى أن ي ون الجزء المدفون من الدرجة في الحائط محاط بخرسانة  

 سم وت ون الدرجات تبادلية. 60يتم تقسيط السلم بوضع أول درجة على بعد  -2

يتم تر يب الدرجات في الجهة التي ت ون قريبة من أحجار الرصيف لسالمة  -3
ار في الجهة التي ت ون حائط الغرفة منها غير متصل بانبوبة القائمين باعمال الصيانة وايضا تخت

 وذلا قدر اام ان .

يتم تخليق فتحة في خرسانة المسارات  البنشنج( تستعمل  درجة إذا دعت الضرورة  -4
  التفاصيل بالمخططات النموذجية ( .

 )ق( أعمال التدقيق النهائي لمجاري األمطار :

 ة يت م تدقي  ق اآلتي كتدقيق نهائي .باإلضافة إل ى الخط وات السابق  
 النظافة وسالمة األنابيب ( .– بالمناسي–يتم عمل اختبار المرآة للخطوط للتأ د من  االستقامة 

اتصال األنابيب –جودة الخرسانة –الساللم  –   طيبات داخل غرف التفتيش  المساراتأعمال التش
 بحوائط المانهول ( 

 مناسيب ااسفلت حولها . مطابقتها معمناسيب أغطية غرف التفتيش و  - أ

 

 الرصف قبلها وبعدها .أحجار    وتناسبها مع منسوب مناسيب أغطية المصائد -ب 
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 أعمال الخلطات اإلسفلتية
 
 (  Tack COAT/ أ  الوجه اللصق ) 8
 
 م .1991تتم هذه األعمال وفقًا لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  -
( وحس  ب  RC800( أو ) RC250ج ه اللص ق بحي ث يك ون اإلس فلت المس تعمل م ن ن وع )ت تم أعم ال الو  -

 طلب المهندس المشرف وبالمعدل الذي يتطلب واقع العمل وحسب نوع السطح المراد رشه .
يجب تنظيف السطح جيدًا بواسطة الضاغطة الهوائيه ) الكمبريسر( قبل رش الوج ه اللص ق وال ي دفع س عر  -

ن  ما يكون محمًل على أعمال الخلطة اإلسفلتية .لهذا العمل وا 
 يمنع الرش في األجواء الماطرة وذات الرياح الشديدة أو العواصف الرملية . -
( وذل ك إعتم ادًا عل ى ن وع م ادة الوج ه اللص ق وعل ى 2كغ م / م 0.1-0.6يكون معدل رش الوجه اللص ق ) -

 . نوع السطح المراد رشه وحسب تعليمات المهندس المشرف
 تمنع حركة السير على األسطح المرشوشة . -
 م .1991تتم هذه األعمال وفقًا لمواصفات إنشاء الطرق والجسور لعام  -
يتم رش الوجه اللصق قبل وضع الخلطة اإلسفلتية بساعتين على األقل على ان يتم تزفي ت جمي ع األس طح  -

إسفلتية على ه ذه األس طح ف ي الي وم الت الي م ا المرشوشة بهذه المادة في نفس اليوم وال يسمح بوضع خلطة 
 لم تؤخذ موافقة المهندس المشرف على ذلك .

 (   HOT MIX/ ب الخلطة اإلسفلتية الساخنة ) 8 
( ويك  ون اإلس  فلت المقل  وب ه  و  HOT Bituminous conreteالخلط  ة اإلس  فلتية تك  ون م  ن ن  وع )  –أ 

 سب طلب المهندس المشرف .( وح  60 / 70أو   100 /  80االسفلت الجام د)
( درج ة مئوي ة كم ا يج ب ان تك ون  ( 120يجب ان اليقل درجة الحرارة بعد الفرادة وقبل ال دخل مباش رة ع ن  -

 -درجة حرارة الخلط كما يلي : 
 80 / 100 األسفلت                                      60 / 70اإلسفلت 

    3  -م 156                        2م + 158درجة حرارة الخلط 
  3 -م 143                3 -م 148درجة حرارة قوالب مارشال 

  Breakdownإن درج ة الح رارة بع د الف  رادة مباش  رة ه  ي الدني  ا الت ي يج ب أن تب دأ عن دها ال دحل األول  ى )

Rollingخلط ة داخ ل الخلط ة ع  ن ( وال يسمح ان تكون درجة الحرارة  أقل من ذلك كما أنه يج ب ملحظ ة ال
( درج ة 10( درجة مئوية وان ال تزيد درجة حرارة الحص مة ع ن درج ة ح رارة اإلس فلت عن د الخل ط ع ن)  160)

 مئوية .
 السطحية من كثافة مارشال اليومية ،  % ( للطبقة 97يجب أن ال تقل درجة الرك عن )  –ب 
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 ( Fillerج مواد التعبئة ) -8
عبئة من مواد مسحوقة سحقًا ناعم ًا كغب ار الحج ر الكلس ي أو غب ار يجب ان تكون مادة الت -

الخام  ات المعدني  ة أو األس  منت أو مس  حوق الجي  ر وان تك  ون خالي  ة م  ن الكت  ل الهش  ة أو 
س  هلة التفت  ت وم  ن الم  واد الطيني  ة والم  واد العض  وية وان تك  ون لدن  ة وان تك  ون مطابق  ة 

 -للتدرج التالي:
 النسبة المئوية للمار من المنخل بالوزن .          قياس المنخل                

100                                      30 # 
100 - 95                                           50 # 

100 – 70                                         200 # 
( جمي    ع أن    واع الحص    مة  physical propertiesالخص    ائص الطبيعي    ة للحص    مة واالختب    ارات )    -د

   0( المرفق  6بالخليط يجب أن تطابق المتطلبات الطبيعية المذكورة في الجدول رقم) المستعملة

   -درج خليط الحصمة :  ت  - 1
 تكسير حجر جيري أو غرا نيتي وال يسمح باستعمال حصمة الوديان  ناتج( يجب أن تكون الحصمة 1)
 ملخ  صفيه  ا ت  درج الحص  مة المخلوط  ة م  ن م  واد التعبئ  ة يج  ب أن تتط  ابق م  ع  ب  اقي الخ  واص بم  ا -( 2)

ألن واع الحص مة ك ل  النس بيالمواصفات المرفق وعلى المتعه د أن يق وم بتع ديل وض بط خلطت ة لت أمين توزي ع 
 نه ائي إذا م ا تم ت مقارنت ه بمعادل ة خل يط خل يط( واألسفلت م ن اج ل إنت اج   fillerعلى حده ومادة التعبئة )

  0تصميم مارشال في المختبر ( ضمن الحدود التالية  حسبالعمل )  
 المئوية  النسبةالمسموح بها                                   القصوى وتاتاالتف

                     5 +فوق                                                 وما   83   منخل
                               4 +                                         200= لوحتى منخل =  مدخل
  1.5+                                              200من منخل =    المار
                 3.0األسفلت                                                          _  نسبة
   -(  :    mix  trial Marshallة التصميمية )الخلط خصائص  -  ه 

 -التنصميمية حسب المتطلبات التالية : الخصائص تكون
 الثبات )كغم ( درجة

Stability AA SHTO T245                         750  األدنى  الحد 
 ) الزحف (  -2
    Test  1245 FLOW                     (16/100  -   8/100) من االثنين   
 ( %   3-5نسبة الفراغات الهوائية في الخليط اإلجمالي )   -3     

 60فقدان الثبات حسب فحص مارشال للعينات المنقوعة في ماء حرارته درجةفي  النقص -4

  60بالمقارنة مع درجة الثب ات الت ي تق اس بع د الغم ر ف ي م اء حرارت ه  ساعة 24 لمدة  
 % الحد األعلى    25   (  Loss  stability  of)  دقيقة  30 لمدة
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ادن ى الطبق ة الس طحية  ح د%    13         محسوبة V M Aالمعدنية   الفراغات نسبة -5
 % ح د أدن ي الطبق ة  12                (M S- 2 ) األمريك يبطريق ة معه د اإلس فلت 

 الرابطه
   -: استعمال يراعي -6

   0الباردة  للمناطق   100/80 اإلسفلت
 الحارة  اطقللمن    100/60اإلسفلت

 المطلوب من قبل المهندس المشرف (  اإلسفلت) يتم تحديد نوع 
  -: التاليةالحصمة للفحوصات  تخضع

( ويش ترط نجاحه ا بتحقي ق     ASTM 1664( حس ب )       test  striping فح ص التس ل) ) -7
 %    95تغطية ال تقل عن  نسبة

ويشترط نجاحها  االسكندنافيةالطريقة  ( حسب  test dynamic )  الديناميكي_ فحص التسل) 
 الفحصينحالة عدم تحقيق النتائج المطلوبة ألي من  وفي%    60بتحقيق نسبة تغطية ال تقل عن 

( حسب تعليمات الشركة stripping agent  anti أعله يجب إضافة مواد تساعد على التماسك ) 
  0وبالنسبة التي يقررها المهندس  الصانعة
 continuous(االتوماتيكي     ه وع     دم اس     تخدام ) batch plant (خلط     ه االس     فلتيه اس     تعمال ال

plant(او)dryer drum mix.plant) 
 5%ان التزيد نسبة الصوان عن -
 :يتم عمل تصميم جديد في أي من الحاالت التاليه -  8

 اذا نقصت قيمة الثبات االول او زادت نسبة فقدان الثبات عن الحدود المطلوبه. -1
 عن القيمه في التصميم. %0.1تجاوز معدل الوزن النوعي  للحصمه +اذا  -2

ع   ن مع   دل قيم   ة الكثاف   ه النوعي   ه  0.50–اذا تج   اوز مع   دل قيم   ة الكثاف   ه النوعي   ه للخل   يط  -3
 للتصميم االصلي 

 عن القيمة في التصميم 10%اذا تجاوز نسبة االمتصاص للماء + -4
 سماكة الطبقه : - 9

س م بع د ال دحل )او كم ا ه و موض ح ف ي المخطط ات (او 5وس ماكة التق ل ع ن يتم فرش الخلطه بطبقة واح ده 
 شاقولي ( . 1افقي :  2بالعرض المحدد لكل طريق على ان تشطف الجوانب بمسل )

 : عملية الدحل-10
كان ت هن اك وس ائل حديث ه غي ر ذل ك وحس ب موافق ة المهن دس  يجب ان يتم الدحل كما هو موضح تاليًا اال اذا

 المشرف .
تكون درجة الحراره اقل م ن  ( بحيث الBreakdown Rollingان يتم الدحل االولي ) يجب -1

درج   ه مؤي   ه وبواس   طة مدحل   ه حدي   د م   ع مراع   اة ان تك   ون العج   لت الج   اره ه   ي اول 120
 مايدحل على الخلطه .
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درج ه مؤي ه  90يتم الدحل بعد ذلك بمدحلة الكوتشوك عندما تكون درج ة الح راره التق ل ع ن  -2
ق االسفلت بالعجلت  وبدونها يجب التوقف ع ن العم ل م ع مراع اة اض افة الم اء لمنع التصا

عل  ى العج  لت بش  كل خفي  ف والول وجه  ة دح  ل فق  ط وعن  د الض  روره لض  مان ع  دم انخف  اض 
 درجة حرارة للخليط.

( م  ع ملحظ  ة ان  ه الج  دوى م  ن ال  دحل اذا  Finishing Rollingي  نم ال  دحل بع  د ذل  ك )  -3
درج ه مؤي ه وعلي ه يج ب ان ينته ي ال دحل النه ائي  70خلط ه ع ن انخفضت درج ة الح راره لل

 قبل وصول درجة الحراره للخلطه الى هذه الدرجه 
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TABLE (1) 
SUBGARDE (TOPPING) :- 

MATERIAL  SUBGARDE ITEM OF 

WORK 

REFERANCE 

STANDERD 

LIMIT TESTS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AASHTO T11 
 

AASHTO  T193 

ASTM D-1883 

 
 

AASHTO  T89, 

T90 
 
 
 
 

AASHTO T180 

 
 

         AASHTO 

T191 

 

3 

 
 

20 CM AFTER 
COMPACTON 

 

 
(+10) OR (-30 

)MM. 
 

20 % MAX. 
 

15% MIN. 

 
 
 

10 MAX. 

 
 
 

1.7 MIN.  

 
 
 

98% MIN.  

-MAX. STONE SIZE 

 

 
   LAYER THICkNESS (CM.) 
 
 
 
 MAX. TOLERANCE IN 

LEVEL 
 

- PASS. # 200  (%) 

 
- C.B.R (%) 

 
 
 

P.I    (%)- 

 
 
 
 

-MAX . DRY DINSITY 

(GM / CM3) 

 
 

COMPACTION   (%) 

 

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

SUP 

GRADE 

LAYER 

 
 
 
 



20 

 

 

TABLE  (2) : 

GRANULAR SUP BASE COURSE  
ITEM OF 

WORK 
SUB BASE COURSE 

5 / 1 

 

TESTS LIMITS REFERAE  STANDARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

G R. 

  

SUB 

 

BASE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF 

MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

MAX . TOLERANCE 

IN LEVEL 

 

ABRASION (%) 

 

RATIO OF WEAR 

LOSS REV 100/ 

REV500 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.L 

 

* NOTE  : 

 

NON PLASTIC 

CONDITION 

MIGHT BE 

ACCEPTED IF 

LIMESTONE  IS 

USED   

 

 

CRUSHED LIME 

STONE, 

SCREENED WADI 

GRAVEL, 

CRUSHED AND 

SCREENED 

BASALT, OR 

GRANITE . 

 

AS SPECIFIED IN 

THE CROSS 

SECTION. 

 

(+10 MM) 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

 

 

40% MIN . 

30 % MAX. 

 

2-8 % 

 

 

 

 

PROVIDED THAT 

ANGULARITY 

TEST ( R ) VALUE 

SHALL NOT BE 

LESS THAN 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

AASHTO T193 

AASHTO T 90 

 

AASHTO T90 –T89 

 

 

 

 

B.S   812 
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TABLE  ( 3 ) : 

GRANULAR BASE COURSE  

ITEM OF 

WORK 
G. BASE COURSE 

5 / 2 TESTS LIMITS REFERANCE  STANDARDS 

 

 

 

G R. 

  

 

 

BASE 

 

 

COURSE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TYPE OF MATERIAL 

 

 

 

 

 

 

LAYER THICKNESS 

 

 

 

MAX . TOLERANCE IN 

LEVEL 

 

ABRASION (%) 

RATIO OF WEAR LOSS  

REV 100/ REV500. 

 

-FRACTTURED FACES 

(%) 

(FOR AGGREGATE 

RETAINED ON # 4) 

 

 

C.B.R (%) 

L.L (%) 

 

P.I  

 

M.D DENSITY (GM/ 

CM3) 

 

Sieve analysis  

CRUSHED LIME 

STONE,CRUSHED 

BASALT, CRUSHED 

GRANITE 

 

 

 

AS SPECIFIED IN 

THECROSS 

SECTION. 

 

(+10MM) 

 

 

40 MAX  

 

0.25 MAX. 

 

80% MIN .(ONE 

FACE OR TWO 

FACES) 

 

 

 

80% MIN . 

25 % MAX. 

 

2-6 % MAX 

 

 

2.1   MIN 

 

 

 

Sieve No 2”   zero      

 

Sieve No 1.5”     100 

Sieve No 1”    75-100  

Sieve No 3/4”  60-90  

Sieve No 1/2”  45-80  

Sieve No 3/8”  40-70  

Sieve No 4       30–60  

Sieve No 10     20–40  

Sieve No 40      8-20  

Befor comp 200  

5-10-12 

after comp200  +3% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AASHTO T96 

 

ASSHTO  T96 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTEM D1883 (MODIFIED) 

AASHTO T  89 

 

AASHTO T89 –   T 90 

 

 

AASHTO   T180 –D WITH 

REPLACEMENT   
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 خلطة اسفلتيه  – 4جدول 

 
(جميع انواع الحصمه المستعمله بالخليط يجب   physical propertiesالخصائص الطبيعيه للحصمه واالختبارات ) 

له في الطبقه السطحيه للخلطه السفلتيه ان تطابق المتطلبات الطبيعيه التاليه : متطلبات مواصفات الحصمه المستعم
 الساخنه

 المتطلبات  بند المواصفه  الرقم 
 حجر جيري او جرانيتي  نوعية المواد 1
 %الحد االعلى 35 نسبة التاكل  2
 22.التزيد عن  دوره 500دوره / 100التاكل عند  3

 % الحد االعلى1 نسبة الكتل الطينيه واالجزاء سهلة التفتت  4
 %الحد االعلى لكل منها 20 سبة القطع الرفيعه والمسطحه بالوزن ن 5
 N.P من المحاقين الساخنه  40معامل اللدونه للمواد الماره من منخل  6

 كحد ادنى  50 4المكافيء الرملي لخليط الحصمه المار من منخل رقم  7
 %5اليزيد عن  نسبة الصوان 8
 %1اليزيد عن  المحتوي الجبصي  9
  Na االصاله  10

  Mg            

 %9اليزيد عن 
 %12اليزيد عن 

االوجه المكسره ) كنسبه من الوزن الكلي المتبقي على منخل رقم   11
 لوجهين او اكثر  4

 %90التقل عن 

 5.1حسب التصميم على ان التقل عن  نسبة االسفلت  12
 التدرج الحجمي               %        المار من منخل  12

1                                 "100  
                               "¾90-100 
                               "½71-90 

2/8                              "56-80 
  56- 35                            4نمره 
8                                 32-49  

20                                14-43 
50                                 5-19 
80                                 4-15 
200                                2-8 

 

 
 

 

 

 


