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املواصفات الفنية لألعمال االنشائية
املواصفات هي وسيلة فنية تستخدم في املشروعات لتنفيذ بنود االعمال وهنا يعتبر األسلوب الكتابي هو األساس في وصف خواص املواد
املستخدمة قيزيائيا وكيميائيا وتحديد نوعية العمل وأسلوب ومنهجية تنفيذه وجميع التجارب واالختبارات املطلوبة قبل وبعد تنفيذ
العمل  ,وهي تعتبر مكملة للرسومات واملخططات وتشرح كل ما ال تستطيع الرسومات تمثيله وإظهاره

ما ال نستطيع إظهاره في املخططات يتم كتابته مفصل في
املواصفات الفنية

املواصفات الفنية لألعمال االنشائية
ملحظات عامة:
على الجهة املنفذة اتباع ما يلي:
 .1أخذ كافة األبعاد في املوقع من أجل توثيق الواقع التنفيذي قبل البدء بالتركيب أو التصنيع.

 .2تقديم كل ما يلزم من املخططات التفصيلية التنفيذية التي ينبغي اعتمادها من قبل مهندس اإلدارة قبل املباشرة بالتنفيذ أو التصنيع وهذه
املوافقة ال تنفي مسؤولية املتعهد الكاملة عن ضمان كافة أعماله في املشروع.
 .3يجب أن تكون كافة املواد املستخدمة في املشروع جديدة وغير مستعملة ومطابقة للمواصفات القياسية السورية وفي حال عدم توفرها تكون
مطابقة للمواصفات العاملية وحائزة على موافقة مهندس اإلدارة.
 .4على الجهة املنفذة تطبيق كافة معايير السالمة العامة واملهنية في املشروع.

األعمال الترابية
ماهية األعمال:
تشمل كافة أعمال الحفر والردم في أماكن املوقع العام واألبنية واملنشآت األخرى من حفر للتربة السطحية وحفر حتى مناسيب التأسيي

للترب من أي نوع كانت مع الترحيل إليى األمياكن التيي تحيددها اإلدارة .بالنسيبة للتيرب السيطحية ييتم العيودة ملهنيدس اإلدارة لتحدييد إمكانيية
االستفادة منها أو ترحيلها خارج املوقع.
دراسة التربة :

يجب أن تتضمن وثائق املشروع تقارير دراسية تربية املوقيع ومعرفية أنيواع الطبقيات املتتاليية عليى مختليف األعميا وتحدييد مناسيياها والتربية
التييي يمكيين أن يييتم التأسييي علوهييا والتوصيييات حييول نييوع األسيياس وأعمييا التأسييي وتحمييل التربيية ومقييدار الهبييو وتحديييد مسييتوى املييياه

الجوفية والتركيب الكيميائي لها وتحديد أماكن وجود كهوف وغيرها .

األعمال الترابية
يقوم املتعهد باالطالع على تقرير الدراسة الجيوتكنيكية املقدم من قبل اإلدارة وعلييه أن يتعيرف بشيكل واعيى عليى طبقيات التربية ومواصيفااها وأن

يتأكييد ميين كافيية املعلومييات الييواردة فييي التقرييير قبييل البييدء بالعمييل وفلييت بييوجراء مييا يلييزم ميين سييبور إضييافية وتجييارب ومقارنيية النت يائج باملخططييات
املطلوب تنفيذها والتحقق من سالمة وتصميم األساسات وعرض نتائج الدارسة على اإلدارة وتكون كلفة هذه األعمال على عاتق املتعهد .

عنييد ظهييور معلومييات تخييالف تقرييير الدراسيية الجيوتكنيكييية يجييب اسييتدعاء معييد التقرييير ومهنييدس اإلدارة للكشييف وتقييديم التوصييات املناسييبة .
ويتم التقدير النهائي لتحليل النتائج واعتماد الحل النهائي للمهندس الدارس ( الجهة الدارسة ) .
وفييي حييال طلبييت اإلدارة ميين املتعهييد عمييل سييبور إضييافية جديييدة فتييدفع لييه قيمذهييا باالتفييا املباشيير ويالح ي عييدم تنفيييذ السييبور فييي نف ي مواقييع
ً
ً
السبور املنفذة من قبل اإلدارة سابقا  .وأال تنفذ تحت مواقع األساسات مباشرة .يعتبراملتعهد مسؤوال عن تحمل طبقات التربةة لألساسةات ال ة
سينفذها .

األعمال الترابية
التخطيط والتسوية:
تقيدم اإلدارة للمتعهيد املعلوميات الال مية لتخطيير املشييروع بالنسيبة لنقيا تخطيير رئيسيية أو منشييآت قائمية ويجيب عليى املتعهيد املحافةيية

على نقا التخطير املسلمة له والتي قام هو بوضعها للعودة إلوها أثناء تنفيذ املشروع أو تسليمه.
عليى املتعهيد بعييد تسيليمه املوقيع أن يقييوم عليى نفقتييه و مسيؤوليته بيوجراء امل ييى الطبيوغرافي وتخطييير جمييع أجيزاء املشييروع و رع أوتياد ثابتيية
ً
ً
ً
ن
و
علييى رسوس املحيياور بشييكل يتفييق مييع املخططييات وترحيلهييا طبوغرافيييا علييى أن يكييو هييذا التخطييير ثابتييا و اعييحا ويمكيين الرجييوع إليييه فييي أي
مرحل يية م يين مراح ييل العم ييل وقب ييل املباش ييرة باألعم ييال الترابي يية ث ييم تؤخ ييذ س ييوية األرض الطبيعي يية وت ييجل عل ييى مص ييور ي ييربر ب ييدفتر مس يياحة
ً
العتماده أساسا في تحديد كميات األعمال الترابية.

األعمال الترابية
تنفيذ الحفريات
تنفييذ كامييل أعمييال الحفريييات م يين أي نييوع كانييت ترابييية أو عييخرية أوض ييمن امليياء فييي املوقييع العييام ومواق ييع األبنييية واملنشييآت األخييرى بموج ييب
األبعيياد املحييددة فييي املخططييات وموافقيية مهنييدس اإلدارة فييي ضييوء السييبور وتربيية املوقييع .يجييب عييدم الحفيير للتأسييي إال فييي ح يال الجاهزييية

لصب بيتون النةافة تحت األساسات دون ترك طبقة التأسي معرضة للعوامل الجوية التي تخرب سطح طبقة التأسي .
عنييد الحفيير ضييمن امليياء وفييي حييال ظهييور مييياه جوفييية أو تييدفق مييياه سييطحية يجييب اتخيياف اإلجيراءات واالحتياطييات الال ميية لتجنييب تييأثير هييذه
امليياه علييى األساسييات خييالل التنفييذ وبعييده و وفلييت بتخفيييب منسييوب امليياه الجوفييية ألميياكن أخفييب مين منسييوب األساسيات إمييا بال ي أو

بتحويل املياه السطحية بحيث يذهيأ موقع العمل بةروف مناسبة لتنفيذ األساسات .

األعمال الترابية
يجب على املتعهد قبل املباشرة في هذه األعمال أخذ موافقة مهندس اإلدارة على الطريقة املعتمدة واالحتياطيات املتخيذة لضيمان فعاليذهيا

واستمرارها دون انقطاع أثناء العمل وللفترة الال مة بعد انذهائه لكي ال يؤدي ارتفاع املاء من جديد إلى اإلضرار باألعمال املنفذة .
على املتعهد اتخاف التدابير الال مة لتصريف املياه الناتجة بحيث ال تتجمع في موقيع العميل أو فيي الطير والسياحات أو اإلضيرار فيي املنشيآت

.
يييتم تنفيييذ جوانييب الحفرييية مييع املحافةيية علوهييا ميين االئهيييار وفلييت بوعطائييه درجيية انحييدار تييؤمن سييالمة العمييل إفا سييمحت ظييروف املوقييع
ً
والتربة بذلت والتأكد حسابيا من استقرار الجوانب وعدم االنزال .

األعمال الترابية
عنييد ضييرورة التييدعيم علييى املتعهييد القيييام بجميييع التييدابير الال ميية ميين تييدعيم جوانييب الحفريييات ميين االئهيييار خاصيية الحفري يات العميقيية
واملجياورة لببنيية واملنشيآت والطير القائمية وفليت عليى مسيؤوليته الكاملية وعليى نفقتيه الخاصية لتيأمين السيالمة ولحفي جوانيب الحفرييات

م يين االئهي ييار وإع ييداد التص يياميم والحس ييابات اإلمش ييائية لطريق يية الت ييدعيم املقترح يية وعرض ييها عل ييى مهن ييدس اإلدارة واملوافق يية ال تخف ييف م يين
مسؤولية املتعهد الكاملة في جميع ما يمكن أن يحدث من ائهيارات وأضرار وتعتبر مشمولة بسعر الحفر وبموافقة مهندس اإلدارة .
يقييع علييى عيياتق املتعهييد اتخيياف التييدابير واالحتياطييات الال ميية لحماييية األآييخاص واملبييامي واملنشييآت سييواء فييي املوقييع أو فيي املمتلكييات املجيياورة
ً
وأن يحيياف علييى تلييت التييدابير طيليية مييدة التنفيييذ ويكييون مسييؤوال عيين األض يرار التييي تحييدث لبآييخاص واملمتلكييات وتعتبيير مشييمولة بسييعر
ً
الحفر ومنع أخطار الوقوع في أماكن الحفر ووضع الحواجز الال مة والتنبيه علوها بوشارات خاصة وحراسذها وإناراها ليال .

األعمال الترابية
تنفييذ الحفريييات باسييتعمال االيييات املناسييبة حتييى الوصييول إلييى طبقيية املنسييوب املطلييوب بموجييب املخططييات ( طبقيية التأسييي ) دون يييادة وفييي حاليية
ييادة العميق عين املنسييوب اليال م يمنيع املتعهييد مين إعيادة ردم القسيم الزائييد وتقيع علييه مسييؤولية إصيالح الخطيأ بيومالء القسييم الزائيد بيالبيتون العييادي
عيييار ال يقييل عيين  200كي  /م 3وحسييب تعليمييات مهنييدس اإلدارة ويتحمييل املتعهييد نفقيية هييذه األعمييال  .يييتم إمييالء بيتييون عيييار 200كي /م 3بييين منسييوب
التأسي و بين طبقة ظهور الحجر الرملي و يتم حفر األجزاء الصخرية التي تقع تحت هذا املنسوب للحفاظ على منسوب واحد للجوائز الرابطة.
قبييل الصييب يجييب ت ييجيل مناسيييب الحفيير والقياسييات والتأكييد ميين مطابقذه ييا للمخطط ييات والتعليمييات وموافقيية مهنييدس اإلدارة علييى مالءميية التربيية

لتحمل األثقال املو عة علوها والصالحية التصميمية للتأسي .
عليى املتعهيد أن يتصيرف باألتربية املسيتخرجة مين الحفرييات بالشيكل اليذي يييؤمن حسين سيير العميل وترحيلهيا إليى األمياكن املرخصية مهميا كانيت مسييافة

النقل وإن تكلفة ترحيل األنقاض مشمولة بسعر الحفريات.

األعمال الترابية
 -العثور على تمديدات أو مجاري أو أشياء ذات قيمة أثرية:

ً
قبل البدء بتنفييذ الحفرييات يجيب إعيالم الجهيات صياحبة املشيروع بمختليف التمدييدات " ميياه شيرب وميياه مالحية و كهربياء و هياتف كابيل محيوري " لترسيل منيدوبا عنهيا
لتحديد مواقع التمديدات وإرسال مندوب عنها ملراقبة الحفر والقييام بتحوييل هيذه التمدييدات إن وجيدت إليى خيارج منطقية الحفرييات أو أن تكليف اإلدارة املتعهيد ههيذا

العمل لقاء أجور يتفق علوها أو أن تقوم اإلدارة نفسها ههذا العمل بوسائلها الخاصة  .عند العثور عليى قطيع أثريية يوقيف العميل وتبلي مؤسسية ااثيار لتتخيذ اإلجيراءات
الال مة.

األعمال الترابية
نوع األعمال:
تنفيذ حفريات من أي نوع كانت في مو اقع كتل األبنية ح ى منسوب التأسيس مع إعادة الردم من ناتج الحفر و ترحيل الفائض:

يتم الحفر وفقا للمخططات وتقرير ميكانيت التربة وفلت من املنسوب  2.6+وحتى منسوب التأسي يشمل هذا البند حفريات من أي نوع كانت ترابية أو عيخرية أو ضيمن املياء فيي موقيع
األبنية مع الترحيل باإلضافة إلى التدعيم وتصريف املياه.يتم الردم من نواتج الحفر على طبقات مع إجراء الرص الال م وفلت حتى منسوب التأسي التصميمي للموقع.

تقديرأعمال الحفريات:
تقيدر الحفريييات مين أي نييوع كانييت بياملتر املكعييب للحجييم النةيري مييع األخيذ بعييين االعتبييار أوسيع مسييقر أفقييي لبساسيات أي بيتييون النةافية مضييافا ليه مسيافة  1متيير ميين كيل جهيية ملعالجيية
السطوح الخارجية للعناصر املطمورة وفلت بموجب املخططات وباالستناد ملصور التسوية املنةم قبل املباشرة بالعمل

األعمال الترابية
-تقديم و فرش ردميات من تربة محسنة مع الدحي:

يشييمل هييذا البنييد تنفيييذ ردميييات تربيية محسيينة ميين بقايييا املقييالع أو مجيياري السيييول مييع مييواد رابطيية أو حصييويات مكسييرة وم ربليية منتجيية ومنقوليية م ين املقييالع وفلييت باألميياكن املحييددة
باملخططات وحسب تعليمات مهندس اإلدارة .

على املتعهد تقديم عينات من هذه الردميات وتحديد مصدرها ألخذ موافقة اإلدارة علوها و وعلى املتعهد أجراء التجارب املخبرية ( تدرج حبي – حد سيولة – قرينة لدونة – مكافئ رملي –
لوس أنجل ) ألخذ موافقة مهندس اإلدارة علوها.
يجب أن تكون الردميات قاسية وصلبة ونةيفة خالية من األنقاض واألوسيا وامليواد ال ريبية ونفاييات اليور ومين امليواد املتحللية أو الطينيية وال تتيأثر باملياء وال يسيمح باسيتخدام الطيين
واألتربة املمزوجة باملاء أو القابلة لالنتفا .وفات تدرج حبي جيد كما يلي :

المهزة

نسبة المار وزنا

 2.5أنش

100

 2أنش

100 – 90

 1.5أنش

90 – 70

 1أنش

80 – 50

رقم / 4 /

55 – 30

رقم / 10 /

45 – 25

رقم / 40 /

30 – 15

رقم / 200 /

15 - 5

األعمال الترابية
يجب ان تؤمن هذه الترب اوية احتكاك داخلي ال تقل عن  22 = Φ/درجة /

يجب أن يتم تنفيذ ردميات بقايا املقالع وفق السماكات املطلوبة بدقة واعتناء شديدين وعلى طبقات متتالية وفلت حسب الطر الهندسية األصولية و وال يسمح بفرش الطبقة التالية إال
بعد موافقة اإلشراف على الطبقة السابقة .

ً
تنفذ الطبقات بسماكة ال تزيد عن  /20/سم ترش باملاء وترص جيدا بآالت الرص املالئمة يجب أال تقل درجة الرص عن  % 95من بركتور و %98في مناطق مرور العربات واملالعب.
فيي مواقيع كتيل األبنيية (الفنيد و األبنييية اإلدارييةو الصياالت) يراعيى فيي عملييية اليردم واليرص التسلسيل الزمليي ألعمييال تنفييذ هيذه الكتيل والطرائيق التكنولوجييية املتبعية فيي عمليية اليرص بحيييث

نحصل على درجة الرص املطلوبة.
ً
يعتبر املتعهد مسؤوال عن كل هبو يحدث بعد الردم ويتحمل كافة األضرار الناتجة  .وعلى املتعهيد ترحيل التراب الزائد بعد االنذهاء من أعمال الردم والتسوية.
يشتر في تربة الردم أن تحقق ما يلي:
-

أن ال يزيد حد السيولة عن 25

 أن تتراوح قرنية اللدونة من  / 6 - 0 /و ويجب أن ال يقل املكافئ الرملي عن  %25وأن ال تزيد مسبة فاقد لوس أنجل لهذه املواد عن % 45ً
يعتبر املتعهد مسؤوال عن كل هبو يحدث بعد الردم ويتحمل كافة األضرار الناتجة عن فلت.

حساب حجم الردم باملتر املكعب
حجم الحفر  /في املثال السابق باملتر املكعب/

67.28

حجم الردم = حجم الحفر – حجم القواعد – حجم رقبات االعمدة – حجم الشناجات

حجم القواعد =

حجم الرقبات =
حجم الشناجات

مثال عملي
تقديرالكميات وإعداد جدول الكميات لألعمال التالية:
 .1البيتون لبعمدة.
 .2البيتون لبساسات.

 .3أعمال اللياسة البال والطالء ل رفة الضيوف فقر
 .4تبلير الحمام  1بشر أن ي طي البال جميع الحوائر.
مع العلم أنو ارتفاع املبلى  2.95م من الداخل
نوافذ غرف الضيوف  120 × 150سم و  120 × 300سم و واألبواب 90 × 220سم و 120 x 220سم للرئيس ي
الحمام :باب واحد  70 × 220سم و والنافذة  80 × 80سم

عمق الحفر  1.2م
أبعاد الشناجات األرضية  50 x 20سم.
سماكة بيتون النةافة  10سم و يادة  10سم في كل اتجاه.
أبعاد األعمدة والقواعد املوعحة في الجدول التالي:

11,14,15,16,17,

1,2,3,4,5,6, 7,8,9,10, 12,13, 18,19,20

Column number/Description

25*60

25*50

Columns Dimension

25*60

25*50

Columns’ neck Dimension

160*160*50 cm

150*150*50 cm

Footings Dimension

