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َ
َمقدمة

                                            كلمة مدير عام بلدية مدينة الشارقة

فً  ٌرة التنمٌة الشاملةـسة الرامٌة إلى تطوٌر ممامٌة الكرٌسمن التوجٌهات ال اانطالل  
من ها توى خدماتـبتحسٌن مس اكبٌر   االشارلة اهتمام   مدٌنة تولً بلدٌة إمارة الشارلة ،

وتحدٌث إجـراءاتها بما ٌلبً احتٌاجات المتعاملٌن وٌفوق  الٌب العملـسأوٌرـخالل تط
ً ـة تمكن موظفـرائٌـل إجـإعداد أدلة عمألجل ذلن كان من الضروري ، وتولعـاتهم 

د عن االجتهاداتـبعٌدة كل البع ومنظمـة نهجٌةالٌب مـالهم بأسـالبلدٌات من أداء أعم  
 الشحصٌة.  

اءات اإلشراف رإجالغرض دلٌل  التً أعدتها البلدٌة لهذا أدلة العمل ضمن من وٌأتً
راف على ــلٌة اإلدارٌة والفنٌة لإلشـارٌع البناء التً تتضمن أسس العمـعلى تنفٌذ مش

 ،ارٌع ــلكافة األعمال المتعلمة بتلن المشلتزام بها كحد أدنى واال لٌد التنفٌذ ارٌعـالمش
للموظفٌن المختصٌن باإلشـــراف  متكامال   بلدٌة أن ٌكون هذا الدلٌل مرجعـ اتبتغً الو

لٌه عند اللزوم للتـأكد من صـحة إجــراءات إعلى المشـارٌع اإلنشـــائٌة بحٌث ٌرجـع 
 ذات طابع ممٌز تتوفر فٌها ارٌعـــمش إنجاز تكون المحصلة النهائٌةالعمل المتبعة ، ف

                                                            .جمٌع المتطلبات الفنٌة والبٌئٌة
أٌة د المرجــوة منه ، كما ٌســـعدنا أن نتلمــى ـــٌحمـك هـــذا الدلٌل الفوائ أننتمنـى و
 عتباراال ألخــذها بعٌنحـول الدلٌل وما تضمنه من محتوٌات أوالتراحات  الحظاتم

.                                                                   فً اإلصدارات المادمة  

  

 

  سعادة / سالم ثابت الطريفي  

 مدٌرعام بلدٌة مدٌنة الشارلة  
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 تمهيــــــــد

الشارلة وال تزال معدالت عالٌة من التنمٌة والتطور فً كافة المجاالت  مارةإ شهدت

الل ــخ ةـــارٌع العامة والخاصـــشدٌد من المـتم تنفٌذ الع إذ، ومنها التنمٌة العمرانٌة 

ات والدوائر المختلفة ـــالهٌئ بذلتها ود كبٌرةــجه ولد واكب ذلن،  الســنوات الماضٌة

أثمرت ولد  ، ولٌاتهاؤزء من مهامها ومسـومتابعة هذه المشارٌع كجعتماد المارة اإلب

.            احتٌاجات المجتمع  تلبًظهور مشارٌع عمرانٌة جدٌدة عن تلن الجهود 

عاب ـعلى الص لتغلبأجل ان موارة ــــمإلاء باــنارٌع البشـــوع مــلزٌادة وتن ار  ــنظو

ة إلى جدعت الحا ،ارٌع ــــعلى تنفٌذ هذه المش الرلابةه عملٌة ـاكل التً تواجــالمشو

كل دلٌك وواضح ـــأن ٌسٌر بموجبها العمل بش جبواعد التً ٌــــــوجود األسس والم

روع ـٌتم بواسطته تتبع خطوات تنفٌذ أي مش اا فنٌ  لتكون معٌار    وبصورة فنٌة مالئمة

 مارةالذي تشهده اإلالتطورد هذا الدلٌل بهدف مساٌرة إعدالى فكرة إ الذي دعااألمر، 

.لإلجراءات اوتوحٌد    

ال ــعلى أعم الرلابةازـام جهـبات وصالحٌات ومهـواج الدلٌل إلى إبراز هذا وٌهدف

،  راف على هذه المراحلـــــمارة فً مراحل التنفٌذ ، وخطوات اإلشإلاءات باــنشاإل

.الصٌانة والتشغٌلوالٌتطرق إلى مرحلة الدراسات والتصامٌم وال إلى مرحلة   

 

السويدي    ههد  مهندس/ خليفه بن   

   بانًالعام للهندسة والم ٌرمساعد المد

                         بلدٌة مدٌنة الشارلة
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 أخي المهندس :

جهاز اإلشراف على أعمال الدلٌل إلى إلماء الضوء على واجبات ومهام  ٌهدف هذا
مع ارلة وخطوات تنفٌذها وفك أسس ومعاٌٌر فنٌة تتفك ــع البناء بإمارة الشٌارـمش

  :هزة اإلشراف وفك ما ٌلًجهٌل مهمة أسوذلن لت ،مارة إلطبٌعة نظم ولوائح البناء با

 . ولٌات المهندسؤتحدٌد مس  - 

.تنفٌذ األعمال وله عندــولٌات المماول والتزاماته وحمؤإٌضاح بعض مس   - 

.راف على التنفٌذـإٌضاح الشروط والتعلٌمات واألنظمة التً تتعلك باإلش -  

.راف على تنفٌذ أعمال مشارٌع البناءـتحدٌد الخطوات األساسٌة لإلش   - 

.راف على تنفٌذ المشارٌعـتحدٌد اإلجراءات المتبعة فً أعمال اإلش   - 

راف ـتوى اإلشــرٌك رفـع مســوذلن عن ط ارٌع ،ــــودة تنفٌذ المشـرفع مستوى ج -
كالٌف الصٌانة والتشغٌل ودة ، وبالتالً التملٌل من تـــج ضبط الجـعلٌها ، وتنفٌذ برام

.للمشارٌع  

.        علد تنشأ خالل مدة تنفٌذ المشارٌ الحد من المشاكل والعوائك التً -  

 

      مهندس/ نشأت بدوي مزيد

مدٌنة الشارلةبلدٌة /  الهندسةخبٌر     
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 الباب األكؿ

َعماؿَالتمييديةاألالتحضيراتََك
Preliminaries & Site Workَ

َ

َ

َ

َ

َ



02 
 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ



03 
 

 كؿألالباب ا
َعماؿَالتمييديةاألالتحضيراتََك

Preliminaries & Site Work 

بحيث ال كؿ )ػػػػػالمفعارية ػػػػػركع سػلممش(Building Permission) اء ػػػػبنالازة ػجإف تككف أ -1
رػ مف تاريخ ػػخباني األػػملم يرػػػػػػشأتة ػػػػػػكنية كسػػاني السػنة لممبػػػػػمف س كثرأعمييا  مضييككف قد 
 .ركع المكضحة بالمخططات المعتمدةػػػمكتممة البيانات كمطابقة لمككنات المشكتككف صدكرىا( 

دكد ػػػػػػػػبعاد كحأتراطات ك ػػػػػػالش اطبق   (Fencingياج مؤقت )ػػػػػػكقع بالكامل بسػػة المػإحاط -2
 .المؤقت الصادر مف بمدية الشارقة ياج الكاردة بتصريح السياجػػػػػػػالس
مكتممة البيانات الخاصة ، تككف  (Sign Boardsتكريد كتثبيت لكحات التعريف بالمشركع ) -3

ستشارؼ سـ المالؾ كاالاكمككنات المشركع ك سـ المنطقة ارض ك جازة البناء كرقـ قطعة األإبرقـ 
قبل الجيات  ح بيا مفصر  خرػ ي  أبيانات  ةأيالتجارية كالمينية ك  الرخص أرقاـ ج بيادر  م  ك كالمقاكؿ 

 تجاه، كمثبتة  عمي قكائـ معدنية مرتفعة مع اإلنارة ركب المكحاتت، ك  المختصة المرخصة ليا
 . ابحيث تككف كاضحة الرؤيف المحددة الشكارع المحيطة في األماك

ا لمنماذج كالقياسات تعميمات السالمة عند مداخل المكقع كفق  إرشادية تتضمف كضع لكحات  -4
 ةضاءة الالزمة بحيث تككف كاضحة الرؤيمع تكفير اإلعتمدة كالقكاعد الخاصة بالسالمة الم

 .يماتمالتع لممكقع بيذهؼ زائر أك  كالمكظفيف اؿلزاـ لمعم  ا  ك  دلمجميع كعمييا تقي   كمقركءة
( )كرش ( كمساحاتمؤثثةك مفركشة اؿ كالخدمات الالزمة مف مكاتب )ػالمكقع باألعم تجييز -5

عماؿ دكات الالزمة لتدقيق األدد كالمكاد كاألجيزة كاألمستكدعات التخزيف لمع  احات ك ػكمس، العمل 
، سعافات كغرفة مجيزة لإل اإلسعافات دكاتأ( ك شرطة القياسأجيزة المساحية ك بما في ذلؾ األ)

 ، (لنكع كطبيعة العمل مناسبةلبسة كمعدات لمكقاية كالسالمة )أطفاء ك جيزة لإلأكمعدات ك 
 .ع كافة المرافق كالخدمات الالزمةكالمعدات كاآلليات كالركافع الالزمة لمتنفيذ م

اؿ مدربيف كعم   كفنييف الفني المؤىل لالستشارؼ كلممقاكؿ مف ميندسيف كمراقبيف تكفير الكادر – 6
 يفمدرب كمعاكنيف لولى ضابط سالمة إضافة إ ، في مجاؿ تخصصة مف ذكؼ الخبرة كال  

كليو أسعافات إلى مكظف ا  جراءات السالمة في المكقع ك إلتنظيـ كتنفيذ كمراقبة  يفكمؤىم
 .متخصص كمؤىل

القكؼ لمكيرباء ) الخدمات المؤقتة الخاصة بالمكقع بما في ذلؾ التكصيل المؤقتر تكفي -7
 .كاإلنارة( كالياتف كالمياه
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 الت الكاقية كغرؼػػػػػػػػة بالعامميف في المكقع بما في ذلؾ تأميف المظػػػػػدمات الخاصػػػػالخر تكفي – 8
ستراحة كمكاف مناسب لمطعاـ ك المياه الصالحة لمشرب كالمرافق الصحية كالخدمية الالزمة لال

 الكافية كالمناسبة.
عماؿ الحفر لمتحرؼ عف كجكد تمديدات ألؼ أ استكشافية بالمكقع قبل البدا في  تنفيذ حفر – 9

خطكط لمخدمات العامة داخل حدكد قطعة األرض التي سيقاـ عمييا البناء، كاتخاذ االحتياطات 
( أثناء مراحل التنفيذ ف كجدتإحافظة عمى سالمة تمؾ التمديدات )كاإلجراءات الالزمة لمم

ؾ التمديدات( لدػ كمتابعة جميع اإلجراءات الرسمية )المتعمقة بنقل أك تحكيل تم ، المختمفة
 .الجيات المعنية

عمى منسكب مستكػ المياه  ( بناء  Dewatering)أعماؿ نضح / شفط المياه الجكفية تنفيذ  –10
لى إساسات كحتى الكصكؿ عماؿ األأ الجكفية المبيف بتقرير فحص التربة طيمة مرحمة الحفر ك 

عماؿ الشفط مع مراعاة األنظمة كالتعميمات الصادرة عف أ المرحمة التي يسمح فييا بالتكقف عف 
كدائرة التخطيط كالمساحة( أدارة الصرؼ الصحي ببمدية الشارقة إ) بذلؾ الجيات الرسمية المعنية

 .ق ذلؾحقيفيما يتعمق بتصريف المياه التي يتـ سحبيا، كاتخاذ كافة الترتيبات كاإلجراءات لت
 متر 2.5عمق الحفر فييا عف  عماؿ الحفر التي يتجاكز( ألShoring)تنفيذ تدعيـ كامل  –11
لمحافظة عمى سالمة المنشآت ك الطرؽ اك  نييارلممحافظة عمييا مف اال نكع التربة ياالتي يتطمبك 

بمخطط ماكف كحدكد التدعيـ المكضحة أا لنظاـ ك ف يتـ تنفيذ التدعيـ طبق  أالمجاكرة ، عمى 
 كأت آضرار بالمنشأ في حدكث سببتكبما الي ، السكاند الترابية المعتمد مف بمدية الشارقة

 .عماؿالممتمكات المحيطة كيحقق متطمبات السالمة ليذه األ
عماؿ الحفر كالتشكيف مع نقل المخمفات الناتجة عف أ ا لمكاصفات عماؿ الحفر طبق  أ تنفييذ  –12

ماكف الطرح المسمكحة خارج المكقع مع مراعاة أالحفر كالتي اليصمح استعماليا في الردـ الى 
ثناء الحفر، كالمحافظة أمتطمبات السالمة العامة لممعدات كالعماؿ كالمباني كالشكارع المجاكرة 

عادة إ ف يتـ أعماؿ عمى كقع كالتي التقع ضمف دائرة األعماؿ المكجكدة داخل المعمى سالمة األ
 .ك استبداؿ التالف منياأكاف عميو  لى ماإالكضع 

عماؿ الحفر حسب المناسيب الكاردة في المخططات كباالسترشاد بتقرير فحص أ يتـ تنفيذ  –13
 خطكط/التربة مع مراعاة متابعة جميع اإلجراءات كالمعامالت الرسمية المترتبة عمى كجكد 

 .رمات العامة ضمف نطاؽ أعماؿ الحفتمديدات لمخد
 المنسكب المعتمد مف الجيات المختصة )دائرة التخطيط كالمساحة( ىك المنسكب المرجعي –14
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 عمىأ ، كيككف منسكب أخفض نقطة مف األرض  لتحديد منسكب المدخل لممبنى
مف الشارع عند حدكد األرض المشركع )أعمي نقطة لى مكقع إنقطة مف الشارع الرئيسي المؤدؼ 
 . منسكب المرجعي لجميع أعماؿ الردـالتي سيقاـ عمييا المشركع( ىك ال

ك مف ناتج الحفر الذؼ يصمح أتككف المكاد المستخدمة في الردـ مف المكاد المعتمدة  –15
 .شراؼ عمى المشركعاستخدامو في الردـ بعد مكافقة جية اإل

سـ مع الرش بالمياه كالدمؾ حسب  30طبقات التزيد عف عماؿ الردـ عمى أ يتـ تنفيذ  –16
ل فحكصات االنضغاط عم بعدَ%95َلى نسبة انضغاط التقل عف إصكؿ الفنية لمكصكؿ األ

 .لطبقات الردـ
َ

َََ
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 الباب الثاني
َالعاديةَكالمسمحةَعماؿَالخرسانةأ

Ordinary & R.C.C Concrete Worksَ

َعماؿَالخرسانيةألساسيةَفيَاألالمتطمباتَا1َََ-2ََََََ
ََالتدقيقَالنشائي2َََ-2َََ
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 الثانيالباب 
َالعاديةَكالمسمحةَةعماؿَالخرسانأ

Ordinary & R.C.C Concrete Works 

ََعماؿَالخرسانيةَألساسيةَفيَاألالمتطمباتَا1َََ-2َ
َ(Materialsالمكادَالمستخدمةَ)أَََ-1ََ-2َ
َ:َ(Cementالسمنتَ)َ-1
َتككف مادة اإلسمنت المستخدمة لجميع أعماؿ الخرسانة مف أحد المصادر المعتمدة بالدكلة. -
( سكاء كانت مف Sub-Structureسمنت المستخدـ لجميع أعماؿ الخرسانة السفمية )اإل -

 ( كالمساحBlock Workالمستخدـ ألعماؿ الطابكؽ )الخرسانة العادية أك المسمحة أك اإلسمنت 
يككف مف اإلسمنت البكرتالندؼ ( Plaster Workػػ ك المياسة أك القصارة أ) بياض المكنة 
أعماؿ الخرسانة  امأكحسب ما ىك كارد في تقرير فحص التربة ، ،  (SRPC) المقاكـ لألمالح
( كمف مصادر OPCالبكرتالندؼ العادؼ ) المستخدـ مف اإلسمنت يككف اإلسمنتفكؽ األرض ف
َمعتمدة بالدكلة.

، كتخزف في مستكدعات جافة )مع حمايتو مف  د اإلسمنت إلى مكقع العمل في عبكاتكر  ي   -
َ.أصكؿ التخزيف المتبعةالرطكبة( حسب 

ك تكتل عمى شكل حبيبات ستخداـ أؼ كمية مف اإلسمنت الذؼ تصمب أباال يسمح لممقاكؿ  -
ستخداـ اإلسمنت الذؼ مضى عمى إنتاجو ا، كال يسمح لممقاكؿ ب عف تاريخ إنتاجوبغض النظر 

َ.أشيرمدة تزيد عمى أربعة 
( المستخدمة في الخمطات الخرسانية تككف حسب Cement Contentكمية اإلسمنت ) -

َالتفاصيل الكاردة في المخططات اإلنشائية.
َ:َ(Aggregatesالركاـَ)َ-2
( مف Crushed Aggregatesلجميع أعماؿ الخرسانة يجب أف يككف )الركاـ المستعمل  -

َختبارات المسبقة عمى العينات قبل إستخداميا.مصادر معتمدة ، كيشترط إجراء اال
لجميع األعماؿ الخرسانية ككذلؾ  لرمل المستعمل يجب أف يككف بحري ا مغسكال  كمنخكال  ا -

َ.(Plaster Workك المياسة أك القصارة أ)بياض المكنة  ألعماؿ المباني كالمساح
َ:َ(Reinforcementحديدَالتسميحَ)َ-3
َار كالتفاصيل الكاردة فيػػػػػػػباألقطَد المطابق لممكاصفاتػػػػػػكع المعتمػػػػػميح يككف مف النػػػػػػسحديد التَ-
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َالرسػػػػػػػكمات
 (High Tensile Deformed Bars with Diameters, Grade and details as per 

drawings & Structural Schedule).  
ة يالحديد المستخدمة في التسميح كأ ل الشد لجميع أقطارصات قك ة تحم  يتـ إجراء فحك  -

َشراؼ عمى المشركع.جراؤىا مف جية اإلإطمب ك ي  أخرؼ تحددىا المكاصفات أفحكصات 
( يككف حسب التفاصيل الكاردة في Concrete Coverح )الغطاء الخرساني لحديد التسمي -

َ.مراعاة انتظاـ غطاء حديد التسميحالمالحظات اإلنشائية مع 
إذا ذكر خالؼ  باإليبككسي )إال أف يككف مغمف ا حديد التسميح لجميع أجزاء المبنى ال يطمب -

َذلؾ(.
األعمدة زيادة عمى أبعاد "( مف كل جانب لمغطاء الخرساني لتسميح رقاب 2) يراعى إضافة -

حديد التسميح عمى  /مع إبقاء قضباف مقاطع األعمدة كالحكائط الخرسانية المبينة في الرسكمات
َستقامتيا.ا
َ:َ(Scaffolding(َكنظاـَالتدعيـَ)Shuttering & Form Workالخشبَكالقكالبَ)َ-4
( New Marine Plywoodخشب القكالب لجميع األعماؿ الخرسانية في المبنى يككف ) -

َشراؼ.بالسماكات الالزمة حسب متطمبات العمل كجية اإل
مف الخشب مع  الخرسانية )جكانب تمؾ األسطح الخرسانية()القكاعد( يتـ عمل القكالب لمقبعات  -

االطابكؽ المصمت مع طبقة مف البالستر باإلضافة الى  مف كأالضبط كالتقكية كالتدعيـ الجيد 
َ.مالـ يذكر خالؼ ذلؾ طبقات العزؿ

كمراعاة عكامل السالمة العامة لألعماؿ كالعامميف فيما يتعمق  الالزمة حتياطاتتخاذ االا  يتـ -
َبأعماؿ السقاالت.

َ:َ(Waterالماء)َ-5
يتـ تكفير الماء الالـز لألعماؿ كالعامميف بالكمية كالتكقيت بما يقتضيو حسف سير العمل طيمة  -

َذلؾ تكفير المياه الالزمة لفحص كتشغيل جميع الخدمات(.مدة التنفيذ )كيشمل 
مف الشكائب بما يحقق معايير  أف يككف نقي ا كخالي ا الماء المستخدـ لجميع أعماؿ التنفيذ يجب -

َالجيات الرسمية المعنية الخاصة بذلؾ.
َ:َ(Additives & Admixturesالضافاتَ)َ-6
الخرسانية الخاصة بأعماؿ الخرسانة عدا اإلضافات ستخداـ أية إضافات لمخمطات اب ال يسمح -

َشراؼ.التي تستخدـ عادة في الخمطات الخرسانية المعتمدة مف جية اإل
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 اف المياه( في خمطة الخرسانة الخاصة لخز  Admixuresمكاد مضافة ) / ستخداـ مادةايمكف  -
 ، كتككف تمؾ  رب المياه مف خاللياػػػػػكمنع تسانة ػػػػػػػػباحة لتقميل نفاذية الخرسػػػػػػػاني كلبركة السػالخرس

ػػكبة كمعتمدة مػف جيػة اإلشػػػراؼ ػػػػ( بالكمية المطمAdmixures Proofmarineالمادة/المكاد مف )
َكيتـ األخذ في االعتبار كجكد ىذه اإلضافات أثناء تصميـ الخمطة الخرسانية. ،
نشػػػػائية فيمػػػػا يتعمػػػػق باإلضػػػػافات الخاصػػػػة يػػػػتـ مراعػػػػاة المالحظػػػػات الػػػػكاردة فػػػػي المخططػػػػات اإل -

َبالخمطات الخرسانية كمحتكػ اإلضافات في كل منيا.
َ(Concrete Mixالخمطاتَالخرسانيةَ)بَََ-1ََ–2َ
الخرسػػػػػانة المسػػػػػتخدمة لجميػػػػػع العناصػػػػػر اإلنشػػػػػائية األساسػػػػػية يجػػػػػب أف تكػػػػػكف مػػػػػف الخمطػػػػػات  -

، كيتـ اعتماد  تصميـ الخمطات الخرسانية المختمفة ك مككنات الخرسانة المراد  الخرسانية الجاىزة
شػػراؼ كمػػف مختبػػر بمديػػة الشػػارقة كعمػػى شػػركة الخرسػػانة سػػتخداميا فػػي المشػػركع  مػػف جيػػة اإلا

َالجاىزة اعتماد ذلؾ قبل البدء في العمل.
تربػػػة فيمػػػا يتعمػػػق تراعػػػى المالحظػػػات اإلنشػػػائية الػػػكاردة فػػػي المخططػػػات كفػػػي تقريػػػر فحػػػص ال -

َبالخمطات الخرسانية كمحتكػ اإلسمنت في كل منيا.
، كال  سػػػتخداـ الخمطػػػات الخرسػػػانية المكقعيػػػة ألؼ جػػزء مػػػف أجػػػزاء المبنػػػى األساسػػػيةاال يسػػمح ب -

( إال بمكافقػػػػة Minor Concrete Works) سػػػػتخداـ تمػػػػؾ الخمطػػػػات لألجػػػػزاء الثانكيػػػػةايسػػػػمح ب
 اعتماد نسب الخمط الجافة مف مختبر البمدية.شراؼ كبعد كتعميمات جية اإل

َ(Casting & Curingالصبَكاليناعَ)جَََ-1ََ–2َ
( كنقػػػػػػػل Mixingيػػػػػػػتـ تنفيػػػػػػػذ جميػػػػػػػع األعمػػػػػػػاؿ المتعمقػػػػػػػة بالخمطػػػػػػػات الخرسػػػػػػػانية مػػػػػػػف خمػػػػػػػط ) -
(Transporting ) ضػػػػػػػػػخ الخرسػػػػػػػػػانةك (Pumpingكصػػػػػػػػػب )يا (Casting/Placing كدمكيػػػػػػػػػا )
(Compacting)  كالشركط الكاردة في المكاصفات العامة كحسػب تعميمػات جيػة حسب التفاصيل
َشراؼ.اإل
أك الحػػػػد األعمػػػػػى °( 25درجػػػػة الحػػػػرارة لمخمطػػػػة الخرسػػػػػانية عنػػػػد الصػػػػب يجػػػػػب أف ال تتجػػػػاكز) -

َالالزمة لتحقيق ذلؾ. جراءاتكاإل حتياطاتتخاذ كافة االا ، كيتـ شراؼالمسمكح مف جية اإل
ذا  زء مف أجػزاء المبنػى األساسػيةال يسمح بتكقف صب الخرسانة ألؼ ج - قتضػت ضػركرات ا، كا 

َشراؼ.صكؿ الفنية كبتكجييات جية اإل، فيجب أف يككف حسب األ العمل ذلؾ
( قبػػل Construction Jointsيػػتـ معالجػػة سػػطح الخرسػػانة عنػػد جميػػع الفكاصػػل اإلنشػػائية ) -

َ.صكؿ الفنية، كتتـ المعالجة حسب األ صب أؼ خرسانة جديدة
َ( لمفكاصل اإلنشائية حيثما يمـز ذلؾ ، كتككف مفWater stopersمصدات المياه )تستخدـ  -
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 .شراؼنكع جيد كمعتمد مف جية اإل
اح ػػػػانة كالمباني  كالبياض / المسػػػػ( لجميع أعماؿ الخرسCuringتتـ عممية المعالجة بالمياه ) -

َالمكاصفات العامة بيذا الخصكص.كامل المبنى حسب األصكؿ الفنية مع مراعاة ما كرد في َفي
ركالت الخػػػيش لتغطيػػػة جميػػػع العناصػػػر اإلنشػػػائية التػػػي جػػػرػ صػػػبيا كذلػػػؾ طيمػػػة فتػػػرة  تسػػػتخدـ -

َالمعالجة بالمياه لتخفيف أثر الحرارة المرتفعة كضماف المعالجة الجيدة لمخرسانة.
َ(Testing)َفحكصاتَالخرسانةَدَََ-1ََ–2َ
عتمػػاد نتيجػػة ا ، ك  فحػػكص الخرسػػانة )الطريػػة كالمتصػػمبة( لكػػل مرحمػػة مػػف مراحػػل الصػػب تجػػرػ  -

َالفحص قبل صب الجزء التالي.
َفنية تقتضييا ضركرات العمل. تجرػ أية فحكص -
جميع الفحكص )بما في ذلػؾ فحػكص الخرسػانة( مػف قبػل مختبػر فنػي متخصػص معتمػد  تجرػ  -
المػػارة ، كأمػػا الفحػػكص التػػي تجػػرػ فػػي المكقػػع فيػػتـ إجراؤىػػا مػػف قبػػل فنيػػيف ميػػرة مػػع ضػػركرة إب
َستخداـ كافة الكسائل كالمعدات حسب األصكؿ.ا
تشػػمل فحػػكص الخرسػػانة الطريػػة المطمػػكب إجراؤىػػا فػػي المكقػػع )عمػػى سػػبيل المثػػاؿ ال الحصػػر(  -

َمككنات الخمطة.ات مستند( كفحص درجة الحرارة كفحص Slump Testفحص اليبكط )

َََََََ
 مراقبة درجة حرارة الخرسانة قبل الصب مباشرة             (َ( Slump Testاختبار اليبكط الخرساني    

تشمل فحكص الخرسانة المتصػمبة المطمػكب إجراؤىػا مػف قبػل مختبػر فنػي متخصػص كمػرخص  -
 Cube Crushingالتحمػل )مف الجيات المختصة )عمػى سػبيل المثػاؿ ال الحصػر( فحػص قػكة 

Strengthكفحكصات حديد التسميح المختمفة. ( كفحص مككنات الخمطة كنسبة اإلسمنت ،َ
 فيما يتعمق بخرسانة األكتاد )الخكازيق( يتـ عمل الفحكص اإلضافية التالية الالزمة لقكة تحم ل -
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َ: كنكعي ة الخرسانة
 ( فحص تجانس كسالمة الخرسانةIntegrity Test ).لجميع األكتاد المصبكبة 

َََََََ
 ((Integrity Testاختبار التجانس                           

 مراقبةيكـ بتكجيو ك  28ياـ كبعد أ 7بعد ) الخكازيق ( كتادفحص المكعبات الخرسانية  لأل 
َشراؼ.جية اإل

 فحػػػػص قػػػػكة التحمػػػػل اإل( سػػػػتاتيكيStatic Load Test حسػػػػب التفاصػػػػيل الػػػػكاردة فػػػػي )
 الرسكمات.

      َ
ََََ( Static Pile Load Test)كتاد  ستاتيكي لألاختبار التحميل اإل               

 (  فحص المكجاتSonic Test حسب ) شراؼجية اإلمتطمبات العمل ك.  
َصػػػػػػػر فني متخصػػػػػػػكف مف مختبػػػػػػػػانية يجب أف تكػػػػػػجميع فحكصات األكتاد )الخكازيق( الخرس -

َمستقل كمرخص مف البمدية.
َيتـ تقديـ جميع نتائج الفحكصات المتَعم  قة باألكتاد )الخكازيق( الخرسانية لمميندس االستشارؼ  -
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طالع عمى ىذه النتائج كالتأكد مف كلميندس البمدية عند الطمب حتى يتسنى لمميندسيف اال
َمطابقتيا الفنية قبل المباشرة بصب األساسات.

 كتاد  ػػػادثة في األاؼ يكضح اإلزاحػػػػػػػات الحػػتقدبـ مخطط تفصيمي معتمد مف جيػػػػػػػة اإلشػػػػػػػػػػػػر يتـ  -
 .كتادطالع عمييا قبل صب قبعات األلال الخكازيق()
َنشائيَالتدقيقَاَل2َََ-2َ
َ:نشائيةَيَالمكاقعَاَلفالمستنداتَالمطمكبةََأََ-2ََ–2َ
 ػػػرتاريخ آخ   أك كرتصريح البناء سارية المفعكؿ )ال تزيد الفترة المنقضية مف تاريخ الصد /إجازة -

لممباني الصناعية كالتجارية  ػػتة أشيرسػ ريخ التدقيق ليذه المرحػمة عفتا حتىائي ػػتدقيق إنش
 .  لممباني السكنية(كاحدة عف سنة ك خرؼ ألاالمباني ك 
 سارية المفعكؿ(. المقاكؿ )ستشارؼ ك التجارية / المينية لال الرخصة -
 .(ا لسند الممكية )لمممؾ( أك سند المنحة )لممنحةكفق   (حديثة) خارطة األرض -
ارقة ػػػػػببمدية الش كالمباني الينسة قطاعتصريح الشنكك( الصادر مف  ياج المؤقت )ػػتصريح الس  -

 .بو الصادرة مف الجيات ذات الصمو مع كافة المكافقات الخاصو
ة ػػػػػػػة البرجيػػػػػػػػػع الرافعػػػػػػػػػػع مبيف عميو مكقػػػػػػػػكقػالخدمات المػػؤقتة بالمػ( لممكاتب ك كرككي مخطط ) -

 ةػاليندس اعػػػػػػقطركع معتمد مف ػػػػػػػركج كأماكف لكحات المشػػػػػػػػػكؿ كالخػػػػػكمرمى القمػامة كبكابات الدخ
 .ببمدية الشارقة كالمباني

ا كرككي ارقة متضمن  ػػػػػػػػػػببمدية الشالمباني ك ة ػػػػػػاليندس قطاعة البرجية المعتمد مف ػتصريح الرافع -
 دكرية مينات كصيانةأة البرجية مع كافة المستندات الخاصة بو مف تػػػػػػػلمكقع ك حركة دكراف الرافع

 .ككل مايمـز
 ...الخ(. ػػػػكيرباء  ػػػمستندات تكصيل الخدمات المؤقتة )مياه  -
المخططات المعتمدة مف بمدية الشارقة كمف الييئات كالدكائر ذات الصمة كالمخططات التنفيذية  -

 كشركط كمكاصفات البناء كعقد المقاكلة كعقكد مقاكلي الباطف.
َنشائيَلألعماؿَالخرسانيةَجراءاتَالتدقيقَاَلإبَََ-2ََ–2َ
 قبلَالصبََ()الخكازيقَمراكزَاألكتادَكمرحمةَمحاكرََ-1 

َ:َضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمةالمستنداتَال:ََأكلَا
 د مف الجيػػػػػػػات المختصةػػػػػػػػػتصػػػػريح أعمػػػػػػػػاؿ الشػػػػػػػػػفط )السحب( كأماكف صرفيا صػػػػػػػادر كمعتم -
َ  إلى مخطط أعماؿ السػػػػػػػكاندائية كالمعمارية باإلضػػػػػافة ػػػػػػمخطط المكقع العاـ كالمخططات اإلنش -
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 .( عمػػػػاؿ الشفطأ جراء إ تاجلممكاقع التي تح ) 
ق ػػػػسيس لعمأفي حاالت الت )سند جكانب الحػفرا لمنكع كالنظاـ المستخدـ في الترابية المعتمد كفق  

ت آع كالمنشػػػػعماؿ الحفر كظركؼ المكقأ ا لمتطمبات كتكصيات ككفق   متر 2.5كثر مف أ
 المجاكرة(. 

 ماره(.تقرير فحص التربة )الصادر مف مختبر معتمد باإل -
 .( الخرسانيةالخكازيق) كتاداألتقرير تصميـ  -
 .(الخكازيق)كتاد األفحص حديد تسميح تقرير اختبارات ك  -
األصكؿ مف مختبر  معتمد حسب مة )ػتخدمة ليذه المرحػػػانية المسػػػػػػػتقرير تصميـ الخمطة الخرس -

 لمرحمة األساسات(.الشارقة مدينة بمدية 
في ىذه معتمد مختص  ندسميك  كؿػػػػػػارية المفعػػػػ( سلرخصة المينيةات )ااألسػػػاسػػ اكؿػػكثائق مق -
 .عماؿاأل
  )الصادر مف جية االختصاص(. كاعتماد المنسكب ليذه المرحمة مستند تسميـ العالئـ -

َ:َبالمكقعَليذهَالمرحمةالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةََ:َثانياَا
ػػاكر ػػػػػػػيكط محػػػػػػػييا خدكد عمػػػػػػػمشاكر ك ػػػػػػػالمح صكؿ الفنية مبيف عمييااأل خنزيرة مجيزة حسػػػػػػػػب - 

احية الخاصة ػػػػػػػػػجيزة المستخداـ األػػػػػػػػيمكف اس االتجاىيف مع كامل البيانات ) األكتاد فياألعمدة ك 
 .سقاط المحاكر(ستعانة بمساح متخصص إلكاال
 .مخطط األكتاد حسب التنفيذ -
 .ألعمدة كمخطط األكتاد المعتمديفا لمخطط ااألكتاد كفق  إسقاط محاكر  -
 .األدكات الالزمة لمتدقيقك كافة األجيزة  -
 .المياه الجكفيةا لمنسكب لى ذلؾ كفق  إتنفيذ نظاـ شفط كصرؼ المياه لممكاقع التي تحتاج  -

َىذهَالمرحمةَ:َجراءاتَتدقيق:َإَثالثاَا
 تدقيق المكقع العاـ كيشمل :  –

 تدقيق السػػػػػػػػياج المؤقت مف ناحية األبعاد كالمكاصفات كالنكعية كالدىاف كمطابقة السػػػػياج  
 .المنفذ لمتصريح  المعتمد     

 تدقيق لكحة ك بيانات المشركع. 
  تجييػػػزات المػػكقع العاـ مف مكاتب كمخازف كسػػػاحات تخزيف ككرش عمل كخدمات تدقيق

 عمػػػاؿ كمكظفيف كأماكف الرافعػة البرجية كالمصعد المؤقت كالصيانة الدكرية الخاصػػػة بيما
  ذلؾ لمخطط كرككي الخدمات المعتمدمطابقة أماكف مرمى القمامة ك ك. 
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  رج المكقعمتطمبات مداخل ك مخاتدقيق تجييزات ك. 
 ا ع كفق  ػػػػػػػالمة بالمكقػػالسرشػػػػػادات( األمف ك ا  ة ك ػػػػلبسأدكات كمعدات ك أائل )ػػػػػػػػكس تأكيد تكفير

 .ػالمة الصادرة مف الجيات المختصةلمتطمبات األمف ك السػػػػ
 مراجعة سريعة لممخططات المعمارية ك مطابقتيا مع المخططات كالقطاعات اإلنشػػائية ككذلؾ -

 مخطط السكاند الترابية كمطابقتو لممنفذ.
أعماؽ ك  مع منسكب الحفرتصميـ األكتاد ك  مطابقتو مع مخططاتمراجعة تقرير فحص التربة ك  -

 ( السفمية.كتاداألكنيايات الخكازيق )
ا بأف صحة تكقيع مستند تسميـ العالئـ )عمم  لمكقع العاـ ك ا لمخطط االتدقيق عمى االرتدادات كفق   –

 اتجاه الشماؿ المقاكؿ( مع مراعاة التحقق مفتشارؼ ك ػػسؤكلية االػػػػػػػالعالئـ ك تأكيدىا يقع ضمف مس
 .قعارض الك أعمى الجغرافي بالمخطط 

مطابقتيا لمخطط نظػػػػػػػػػػػػػاـ التدعيـ ك ػػػػكاند الترابية ك ػػػػػعمى تنفيذ السك  ػػػػػرالتدقيق عمى أعمػػػػػاؿ الحف -
 .المعتمدالسػكاند 

 مراكز األكتاد .ك مف ثـ تدقيق محاكر في االتجاىيف ك ة حػػػػػاكر األعمدالتدقيق عمى م -
تخداـ ػػػػػاس اعده أكػػػػػػمسإضافية مكف االستعانة بخنزيرة ممحكظة : في حالة المساحات الكبيرة ي) 

 .زة المساحية الخاصة في التدقيق(ػػػػػػػػػياألج
 أكر انية جية الجاػد الخرسػػالقكاعد أك قبعات( األكتا رؤكس ) / بركز دـ خركجػالتأكيد عمى ع -

 .سـ ( جية الشارع 40عف المسمكح بو )
َبعدَالصبَ)َالخكازيقَ(َمراكزَاألكتادَكمرحمةَمحاكرََ-2

َََََ
 ( بعد الصبكتاد )الخكازيقاألك مراكز تدقيق محاكر                              
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َ:َالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمةأكلاَ:َالمستنداتَ
يـك  28أياـ + لعمر  7) لعمر الخكازيق / المكعبات الخرسانية لخرسانة األكتاد اتنتائج اختبار  -

 .لى كقت التدقيق الحالي (إحسب المدة  المنقضية مف تاريخ الصب 
ائي ػػػنشالمالحظات الكاردة بالمخطط اإلسػػػػػػػتاتيكي طبقا لممكاصفات ك اال ليحمتالنتائػػج اختبارات  -

ذا كاف اختبار التحميل إطكؿ  أك طرق   مائة كتد/ اسػػػػتاتيكي كاحد/ ارعف اختب بما ال يقلالمعتمد 
غيل )ما ػػػػػػػػػحمل التش  1.5التحميل  ذا كاف اختبارإحمل التشغيل كبما اليقل عف اختباريف  2.5

 (.معتمدبالمخطط ال خالؼ ذلؾ صراحة لـ يذكر
 (.المنفذة / الخكازيق لجميع األكتاد نتائج اختبارات التجانس ) -

إجراء  كختبارات المكجات الصكتية كإجراء اختيارؼ لزيادة التأكيد ك اممحكظة: يمكف إجراء 
 .متر   1.00متر كلقطر يزيد عف  30ضركرؼ لألكتاد التي يزيد عمقيا عف 

 المقاكؿ معتمد مف (في االتجاىيف ب )ػػػػاألكتاد بعد الص راكزػػػػعػػاـ لإلزاحػػة الحػادثة بممخطط  -
 مقاكؿ األساسات.كاالستشارؼ ك 

 .مةػػػػاحة ليذه المرحػػػالمسلتخطيط ك االتجاه الصادرة مف دائرة االعالئـ ك ائق تأكيد المنسػػكب ك كث -
َ:َبالمكقعَليذهَالمرحمةالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةََ:ثانياَا
ط المشدكدة عمى  ابقة مع كجكد الخيك ػالسػ المبينة بالمرحمةالبيػػانات الخنزيرة بكػامل المكاصفػات ك  -

 .األكتاد في اإلتجاىيف محاكرعمدة ك محاكر األ
ا لممنسػػػكب المطمكب مع إسػػػػػػػػقاط فق  كاد المعتمدة ك ػػػػػػػػتخداـ المػػػكية قمة األكتاد كمعالجتيا باسػػػػػتس -

ة ػػػػاألكتاد الفعمي لؾ تثبيت مراكزكذد ك ػػػػالمخطط المعتمػ ػبػػػػػػاألكتاد حسػاكر )مػػراكز( ػػػلمح حيحص
 فكؽ قمة األكتاد المنفذة.

        
 باستخداـ مكاد المعالجة المعتمدة كتاد ) الخكازيق ( بعد االنتياء مف الصبمعالجة كتسكية قمة األ       
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كتاد بعد األ راكزػػػػكتاد قبل الصب ك ممحاكر( األحداثيات )إجل عميو ػػمسديـ مخطط لألكتاد ػتق –
 . جاىيف الرئيسييفزاحة الحادثة  في االتالصب كمقدار اإل

كريد ػػػػػػػسكعمل طبقة اال ( األكتادلعادية كالعزؿ أسفل رؤكس ) قبعاتانة اػػػػػػػتجييز نجارة الخرس -
 .المعتمدةا لممخططات كفق   حسب المطمكب

َجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمةَ:إ:ََثالثاَا
 .تدقيق المسػػػتندات أعاله -
 تدقيق االرتدادات ك تدقيق المحاكر في االتجاىيف. -
ػائج ػمطابقتيا بالنتػػزاحػػػػػػػػػػػػػة الحػػػادثة ك اإل األكتاد بعد الصب كعمى مقػػػػػػػػػػػػدار التدقيق عمى مػػراكز -

 .حػػػػة المقدـ ضمف المستند أعالهزااإلالمسجمة بمخطط 
 مع مالحظة االتي :

 دادات تـ عمى ػميـ الشػأف تص ( عمى اعتبارسـ 7.5)مكحة ال تزيدعف ػاإلزاحة المس
ا نشػائي كفق  ميـ اإلػػيتـ مراجعة التص كبر مف ذلؾأ( كفي حاؿ سـ 7.5ة ال تتعدػ )ػػػػزاحإ

قبعات( س )ك ائية لرؤ ػػػػػنشإديالت ػػػػل تعػػػػػػقد يتكجب ذلؾ عمك  ميةػػػػػػة الفعػػلإلزاح
 .تراخيص البناء ببمدية الشارقة دارةإيتـ اعتمادىا مف الشػدادات ك  كتاد أك/األالخػػػػػػكازيق

 ىػدة عمػػػػػػػػالقاعادات في اتجاىيف عمى األقل ك بشػػػػد   طرب  ف ت  القاعدة عمى كتد كاحد يجب أ 
ػكيل ػػػػػاه الطتجػػػػػػػػػػكدؼ عمى االمااه العػػػػػػتجاد في االد  ػػػػػػػبشقل أف تربط عمى األكتديف يجب 

 .(الؼ ذلؾ في المخطط المعتمد صراحةمالـ يذكر خلمقاعدة )
ػػػػػرير ق المنصكص عميو بتقػػػػػػػػػػلى العمإذة ككصكليا ػػػػػػػػػػػ( المنفكتاد )الخكازيقالتأكد مف سػػالمة األ -

 /كتادع األػػػػػػػػػػػػػػػالؿ اختبارات التجانس لجميػػػػػػػػػػػػػػػائي المعتمػد مف خػػػػػػػػػػػػنشػبالمخطط اإلفحص التربػػػة ك 
 (.اكما ذكر سابق   الصكتية مف نتائج اختبارات المكجاتكيد عمى ذلؾ أ) كيمكف التالخكازيق

داخل رؤكس ) قبعات ( الخكازيق  ةأشػػاير تسميح الخكازيق الممتد كاؿ كاقطارػػػػالتدقيق عمى أطػ -
 .ا لممكاصفات كالمخططات المعتمدةق  كف
 .ستاتيكي طبقا لممكاصفاتتدقيق نتائج اختبارات التحميل اال -
 مرحمةَالخرسانةَالعاديةَأسفلَالقكاعدَالمسمحةَأكَالحصيرةَالمسمحةَ-3

َمسمحة(َكَحصبرةَأقكاعدَ)فيَحالةَالتأسيسَعمىَََََََ
َ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمةأكلاَ:َ

اؿ ػػػػػػػػػعمأ  جراءإذا تطمب المكقع إكصػػرفيا مف الجػػػيات المختصػة )  شفط المياهػػاؿ ػػػػعمأ تصريح  -
 .الشفط (
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لسكاند الترابية باإلضافة إلى مخططات االمعمارية ائية ك ػػػػػنشالمخططات اإلمخطط المكقع العاـ ك  -
 .(لعمق الحفر اكفق  ك ا لمنكع المستخدـ )كفق   ةالمعتمد

 (.ةمار تقرير فحص التربة )الصادر مف مختبر معتمد باإل -
  مف جية االختصاص(. مستند تسميـ العالئـ )الصادر -
 )الصادر مف جية االختصاص(.ليذه المرحمة المنسكب  ك اعتمادأمستند تحديد  -
 ات الكاردة  ػػالمالحظ لمكاصػػػفات التأسيس الكاردة بتقػػػػػػػػػػػػػػرير فحص التربة أكاختبارات التربة كفقا  -

 .نشائي المعتمدبالمخطط اإل
  .(كف األسالميةمف دائرة الشؤ ه القبمة لممساجد )اعتماد اتجا -

َ:َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة
ة األعمد دكد عمييا خيكط محاكرػػػػػمشصكؿ الفنية مبيف عمييا المحاكر ك خنزيرة مجػيزة حسب األ -

 .في االتجاىيف مع كامل البيانات
 .العزؿ عماؿأ كافة بالكامل كتنفيذ  تجييز نجارة الخرسانة العادية -
 ا لمخطط األعمدة المعتمد.عمدة كفق  إسقاط محاكر األ -
 .جيزة الالزمة لمتدقيقاألتكفير األدكات ك  -

َثالثااَ:َإجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمةَ:
 :  تدقيق المكقع العاـ كيشمل -

 ياج ػػػاف كمطابقة السػػػػػحية األبعاد كالمكاصفات كالنكعية كالدىتدقيق السياج المؤقت مف نا
 .المعتمدالمنفذ لمتصريح 

 تدقيق لكحة ك بيانات المشركع. 
  عد ػػػػة كالمصػػػػػػة البرجيػػػػػػػػافعالر أماكف ازف ك ػػػػكمخع العاـ مف مكاتب ػػػػػػزات المكقػػػػػػتجييتدقيق

  خططة ذلؾ لمػػػػػػمطابقامة ك ػػػػػػػػػأماكف مرمى القمك  ماة بيػػػػػػػػخاصلدكرية الا انةكالصي المؤقت
 .الخدمات المعتمد يػكككر 

  مخارج المكقعتدقيق تجييزات كمتطمبات مداخل ك. 
 لو. ادرة ػػالمة الصالسا لمتطمبات األمف ك ة بالمكقع كفق  السالماألمف ك  ائلػتأكيد تحقيق كس 

مخطط   ك كذلؾ نشائيةالقطػػاعات اإلاجعة المخططات المعمارية كمطابقتيا مع المخططات ك مر  -
 ا لعمق الحفر(  كمطابقتو لممنفذ.السكاند الترابية )كفق  

 .نشائي المعتمدإلالمالحظات الكاردة بالمخطط امراجعة تقرير فحص التربة ك  -
 ا لحػػػػالة كعمػػػػػػق الحفػػػػػػػػػػػػر( كمطابقتيا لمخططالتدقيق عمى تنفيذ السػػػػػػػػػكاند الترابية )إف كجد كفق   -
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 .السكاند المعتمد
اتجاه ع مراعػاة ػميـ العػالئـ مػػػػػػػػػػتند تسػػػػػػػػػمسلمخطط المكقػع العػػاـ ك  االتدقيق عمى االرتدادات كفقػ   -

 .يالشماؿ الجغراف
 التدقيق عمى المناسيب كعمق الحفػػػػػر كعمى طبقات كاختبارات التأسيس أسػفل القكاعد كمطابقتيا -

 حفػػػػػػػػػػػػػػػػػػرال سػػػػػػػكاندتدقيق  لؾكذك  ،المعتمد  ائيػػنشػػػػػمخطط اإللمرير فحص التربة ك ػػلتقلممكاصفات ك 
 .ا لعمق الحفر(كفق   السكاند الترابية المعتمد )مطابقتيا لمخطط المنفذة ك 

 .عمدة في االتجاىيفاأل التدقيق عمى محاكر -
عمدة كالحكائط بعاد القكالب كسمؾ الخرسانة المحدد عمى القكالب كعمى تمركز األأالتدقيق عمى  -

 .الخرسانية
 .الشارع( جية سـ 40ف المسمكح  )جية الجار كع عػػػػدـ بركز القكاعد مفد التأك -
َيرةَػكَالحصأداداتَػػػػػالشمحةََكػكاعدَالمسػػػػالقَ(َأكقبعاتَاألكتادَسَالخػػػكازيقَ)مةَرؤَكمرحَ–4َ

َالمسمحةََََ
َ:َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة 

 .ختصاص ليذه المرحمةالصادرة مف جية اال كاالتجاه مستندات تأكيد العالئـ كالمناسيب -
 .المستخدمة قطاراختبارات حديد التسميح لمختمف األ -
 .الشارقةتصميـ الخمطة الخرسانية ليذه المرحمة معتمد مف مختبر بمدية  -
 .(سالمية )لممساجدكف اإلؤ مف دائرة الشالمرحمة الثانية التجاه القبمة  اعتماد -

َ:َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة
 .تجاىيففي االاألعمدة  مشدكد عمييا خيكط محاكرالخنزيرة السػابقة بكامل تجييزاتيا  -
ػا لمقطاعات كفق  عة ك اػػػب أصػػػكؿ الصػػػػػنػػػػح حسميػػػػػػػػالتسدادة كاممة التدعيـ ك ػػػػػػالنجارة كالحأعماؿ  -
 .نشائية المعتمدةالمخططات اإلك 
 .لمتدقيقدكات الالزمة جيزة كاألاأل –
 .التدقيق عممية األدكات الالزمة لتسييلك  األجػيزة  تكفيرتأميف المسػػػالؾ كالممرات ك  -
 .السالمة بالمكقعتحقيق متطمبات األمف ك  -

َثالثااَ:َإجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمةَ:
 مراجعة تجييزات المكقع العاـ ك تأكيد االرتدادات كما سبق. -
 سـ( جية الشارع. 40القكاعد جية الجار كعف المسمكح  )التأكد مف عػػػػدـ بركز  -
 ػػدة كالحػػػػػػػػػكائط الخرسػػػػػػػانية )التمركز( كعمى اتجاىاتيا كعمىػػػػػالتدقيق عمى صػػػػػحة تكقيػػػػع األعمػػػ -
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رككب ػميحيا كأقطارىا كعمى أطكاؿ أشػػػػاير األعمدة مف أعمى القاعدة الخرسانية كعمى امتداد ك تسػػػ
 أرجل األشاير داخل ىذه القكاعد. 

ََََ
 بعاد الخرسانية كحديد التسميحتدقيق األ            ي القكاعد المسمحة       عمدة فتدقيق تمركز األ     

القكاعد المسمحة كالشدادات كعمى القطاعات  التدقيق عمى تسػػميح الحصيرة المسمحة أك -
عة كلممػػػكاصفات الفنية اا ألصػػػػكؿ الصنكتسػػػػػػػػػميحيا( كتنفيذىا كفق  الخرسانية )أبعادىا كسػػػماكتيا 

 كلممخططات المعتمدة.

     
 سية كتدعيـ جكانب القكالبأاستقامة كر   الغطاء الخرساني كتجييز الممرات اآلمنة              تحقيق   

 .القكاعد كالشداداتكمف جكانب سفل أ الغطاء الخرساني الكافي مفكد مف تنفيذ أالت -
 عة.األصكؿ الصن سية القكالب كفق اأالتدقيق عمى التدعيـ كعمى استقامة كر  -
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 .الدكتات الالزمة لمخدمات األخرػ  كد مف تنفيذأالت -
 ا لمنكع المحدد بالمكاصفات في حاؿ تنفيذ قكالب القبعات /القكاعػػػػػػػد  التدقيق عمى تنفيذ العزؿ طبق   -
 .كالعزؿ / المياسة الطابكؽ المصمت المجيز مف الداخل بالمساحالخرسانية مف  
از / اليز   اجتخداـ الرج  ػػػثناء عممية الصب كالتحقق مف القكاـ كاسأصكؿ الفنية التكجيو باتباع األ -
مع مراعاة عدـ   الخرساني السطح كتسكية الميكانيكي كالمحافظة عمى الغطاء الخرساني ك إنياء 

ختبار حسب انية )المكعبات( لالػػػػػػذ العينات الخرسخأرص عمى ػػػػػػػكالح الصب عمى فترات متباعدة
.صكؿ الفنيةاأل  
 لممكاصفات ، كالتحقق مف عػدـ كجكد عيكبالمحددة ليا طبق ا  لمػػػػػػدةدات بعد اػػػػػػػػػمراعاة فؾ الش -

.بالعناصر المصبكبة تنفيذ  
.لممكاصفاتلجة الخرسانة لممدة المحددة طبق ا التحقق مف معا -  
أسقفَالسراديبَ)إفَكجدت(َمرحمةَالمنحدراتَالسفميةََكَ-5  

َ:َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة
كر ػػػػػػػػػياـ لمقكاعد كالجسأ 7نتائػػج اختبارات مكعبات الخرسػػػانة لممرحمة السػػػابقة )عمر -

ق باػػػػػػػػػػػالستاريخ الصب  مفب المدة المنقضية حسػػػليا يكـ  28دة كالحكائط + عمر ػػػػػػػػػػػػػكاألعم
 (.لممرحمة التي تمييانشائي قيق اإلدخ التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتاري حتىك 
 .مارةالمستخدمو مف مختبر معتمد باإل قطاراختبارات حديد التسميح لجميع األ -
افي ػػػػػػقف التى يزيد صػػػػػػػػػس( المعدنية لألةقالسالدة )ػػػػػػػػػتماد سػػػػػػػػػػػػالمة تصميـ كتنفيذ الششيادة اع -

دة متخصصة في ػػػػؼ جية معتمأك مف أمة كالمكردة ليا ممف الجية المص )متار أ 4ارتفاعيا عف 
 .(عماؿكلة عف ىذه األؤ ىذا المجاؿ كمس

 .الخرسانية ليذه المرحمةـ الخمطة تصمي -
كبيا عند ػػػػػػ( لممنحػػػػدرات التي يبدأ أك ينتيي منساعتماد المنسكب )مف جػػية االختصاصمستند  -

 .منسكب المدخل
َ:َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة

تمتجييز ك  - لمقطاعات   اػػػ  كفقػمحة حسػػػب األصػػكؿ الفنية ك ػػػػػدادة المسػػػػػػػػػػػػالحارة ك ػػػػػػػػػػاؿ النجػػػػػػػأعماـ ا 
 المعتمدة.نشائية كالمخططات اإل

تحقيق متطمبات األمف كالسالمة في ك  التحذير عالماتكضع ك  سالؾالمتأميف الممرات ك  -
 .المكقع

 .لتسييل ميمة ميندس البمديةاألدكات كاألجيزة الالزمة لمتدقيق ك  تكفير -
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َإجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمةَ:ثالثااَ:َ
 المعتمدة.َالتدقيق عمى القطاعات الخرسانية )أبعادىا ك سماكتيا ك تسػػميحيا( طبقا لممخططات -
 انية لألسػقف كسمكيا كتسػػػػػػميحيا كنظافتيا مف مخمفات البناءػػػػػمراجعة أ فقية شدة البالطة الخرس -

 .ق الغطاء الخرساني الكافيكتحقي
 .ركافلمزكايا كاأل تاـتقفيل الالمراجعة التدعيـ الجيد لمشدة المعدنية كلجكانبيا مع  -
ات كلممخططات  ػػمػػػػػػػدمات كمطابقتيا لمخططات الخػػػػػػػػدكط الخػػػػػػػػػػػة فتحات الدكتات كخطػػػػػػمراجع -
 .  (يةلبالطة الخرسانفي اميح ديد التسلمفتحات التي تتطمب قطع حنشائية )اإل
 .رتفاعات األسقفاالتدقيق عمى المناسيب ك  -
المنحدر كقمتو مقسكـ عمى  نحدار لممنحدرات ) فرؽ المنسكب بيف بدايةػبة االػػػػػػػػالتدقيق عمى نس -

 .المعتمد بالمخطط المبينة نحدار( كمطابقتو لنسػػبة اال100 × ااألفقي لممنحدر مضركب   الطػكؿ
 .األمف ك السالمة بالمكقع ق كسائلالتأكيد عمى تحقي -
َاألرضيةَمرحمةَالجسكرَ-6َ

 .سكر ارضية لكجكد الحصيرة المسمحةممحكظة : بعض المنشآت ال تتضمف ج
َ:َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة

ة انػػػػنتائج مكعبات خرس ) دةػػػػػػػػرقاب األعمرسػػػػػانة القكاعد المسػػػػػػػػػمحة ك نتائج اختبارات مكعبات خ -
 .(المرحمة السابقة

 . تصميـ الخمطة الخرسانية -
 .لمصمت لمختمف المقاسات المستخدمةتقرير فحص الطابكؽ ا -
 .مف جية االختصاص( الصادر )كالعالئـ كاالتجاه ليذه المرحمة كيد كاعتماد المنسكب أمستند ت -
 سالمية ) لممساجد (.كف اإلؤ دائرة الشاعتماد المرحمة األخيرة التجاه القبمة مف  -

َ:َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة
 .الجسكر كعمي جكانب لمحاكراخيكط تجييز  -
ا الفنية ك طبق  ميح حسب األصكؿ ػػإتماـ أعماؿ النجارة ك الحدادة كاممة التدعيـ ك التسػ -

 .لممخططات المعتمدة
 .األدكات الالزمة لمتدقيقاألجيزة ك  تأميف المسالؾ ك الممرات كتكفير -
 .السالمة بالمكقعتحقيق متطمبات األمف ك  -

َثالثااَ:َإجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمةَ:
 .األرضية سية جكانب الجسكرأعمى استقامة كر ( ك التدقيق عمى القطاعات )األبعاد  -
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 .عماؿ كجكدة التنفيذنظافة األمف تحقيق الغطاء الخرساني الكافي ك  التأكد مف -
 أقطار كأطكاؿ أشاير األعمدة كاتجاىاتيا كمسافاتق عمى تسميح الجسكر كعمى تسميح ك التدقي  -

 .قطارىاأتقسيط الكانات ك 
 .ركافالتدقيق عمى التدعيـ الكامل كالتقكية الجيدة لمجكانب كاأل  -
 .المكاصفاتك لممرحمة السابقة حسب المخططات تنفيذ أعماؿ العزؿ  مفكد أالت -

ا لحدكث فاصل تجنب  مدة مع مرحمة صب الجسكر األرضية ب رقاب األعػمح بصػػػػػممحكظة : اليس
نطقػػػػػػػػػػػة تالقي حديد الجسػػػػػػػػػػػػػػكر مع أشاير ك كانات خرساني أك تعشيش بسبب كثافة الحديد في م

 األعمدة.
كَأخزاناتَالصرؼََػػػ)خزاناتَالمياهَالسفميةَأرضية(َالخزاناتَالخرسانيةََعدةَ)مرحمةَقاَ-7

َخزاناتَالكقكدَبأانكاعيا(َػػػَبرؾَالسباحةَػػػخزاناتَالمعالجةَأكَالتدكيرَػػػالتجميعَ
َ:َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة

 .الخرسانة لممرحمة السابقةمكعبات نتائج اختبارات  -
 .لمخرسانة المستخدمة في الخزانات تصميـ الخمطة -
ابق ػع العاـ كالطػػػػػػػػػػػػزانات كمعمارؼ المكقػػػائي لمخػػػػػػػنشكامل المخططات الصحية مع المخطط اإل -

 األرضي.
َ:َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة

 ةدػػػػػػػاألعم لمخطط المكقع العاـ كمخطط محاكر ازانات كفق  ػػػػػػػالخ درافػػػػػػػػػػتثبيت خيػػػكط كمحاكر ج -
 .كالجدراف المعتمدة

 .المخططات المعتمدةػػانة كاممة حسب األصكؿ الفنية ك تجييز نجارة ك حدادة الخرسػػػ -
 .السباحة( برؾفي حالة خزانات المياه ك  ) المعتمدك تثبيت مصد المياه ركيب ت -
 .لمتدقيق الالزمةاألجيزة تكفير األدكات ك  -

َ:َىذهَالمرحمةَثالثااَ:َإجراءاتَتدقيق
عمق السائل(  ،األعماؽ الداخمية )العمق الكامل  تحقيق عمىالتدقيق عمى األبعاد الداخمية ك  -
 .السعة المطمكبةلتحقيق مطابقتيا لممخططات ك ك 
انية ػػػػػػػػػػػػػت الخرسػػػانية المنفذة  كعمى حديد تسػػػميح األرضية كالحكائط الخرسعمى القطػػػاعا التدقيق -

 .نشائي المعتمدلممخطط اإل كمطابقتيا
زانات ػػػػػػػػحسػػب األصكؿ )في حاؿ خ المعتمدائي )مصد المياه( ػػػػػنشزؿ اإلػػػػػالتدقيق عمى تنفيذ الع -

 .(السباحة برؾالمياه أك 
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 .تأثيرىا في حالة خزانات الصرؼمراعاة منسكب المياه الجكفية ك  -
 التدقيق عمي مػػكقع كحدكد كأبعػػاد كعمػػػػػػػق خػػزانات الصػػػػػػػػرؼ )خاصة  التي تنفذ في االرتدادات( -

 .المعتمدكمطابقتيا لمخطط  المكقع العاـ 
التجميع  كأائل في خزانات الصرؼ ػػػػػػكب السػػػػػػلى منسإ كال  ػػكصل يالمناىصرؼ  مناسيب تدقيق  –

 .سعة المطمكبة بالمخططات المعتمدةكمطابقتيا بالعمق المنفذ لتحقيق ال
َػػػخزاناتَالصرؼَأكَالتجميعََػػػسقفَالخزاناتَالخرسانيةَالسفميةَ)خزاناتَالمياهَمرحمةََ-8َ

 خزاناتَالكقكدَبأانكاعيا(َػػػَبرؾَالسباحةَػػػخزاناتَالمعالجةَأكَالتدكير
َ:َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة

 . حكائط الخزافضية( ك نتائج مكعبات الخرسانة لقاعدة )أر  -
 .تصميـ الخمطة لمخرسانة المستخدمة -
ػػاـ كالطابق ػػػػالمكقع العزانات كمعمػػػارؼ ػػػػػػػائي لمخػػػػنشػػػكامل المخططات الصحية مع المخطط اإل -

 .األرضي
َ:َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة

 .ك حدادة السقف حسب األصكؿ الفنيةتجييز نجارة  -
 .المنسػػػػكب المحدديفالمداخل كالمخػػػارج في المكاف ك تجييز فتحػػػػات األغطية ك تنفيذ دكتات  -
 .األجيزة الالزمة لمتدقيقتكفير األدكات ك  -

َ:َىذهَالمرحمةَثالثااَ:َإجراءاتَتدقيق
 .المعتمد نشائيمطابقتيا لممخطط اإلتدقيق سمؾ البالطة الخرسانية كتسميحيا ك  -
 لمقطاعات التفصيمية كالمناسػيب المعتمدة. ماائل كمطابقتيػػعمق السنشائي ك العمق اإلتدقيق  -
 .المكاصفاتتأكيد تنفيذ العزؿ الخارجي حسب  -
 .مى تنفيذ الخزاف بالسعة المطمكبةالتأكيد ع -
 .خرؼ التغذية كالخدمات األ أنابيب / مكاسيرماكف الفتحات كدكتات دخكؿ كخركج أمراجعة  -
َفَكجدت(إأسقفَطكابقَالمكاقفَالعمكيةَ)مرحمةَالمنحدراتَالعمكيةََكَ-9

َ:َالمرحمةأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَ
( قفػػػأس أرضية أك ػكرػػػػعمدة كجسأ /جدراف) ابقةػػػرحمة السػلمم انةػػػائج اختبارات مكعبات الخرسنت - 

 يكـ حسب المدة(. 28ياـ  + عمر أ 7)عمر 
 تصميـ الخمطة الخرسانية ليذه المرحمة .  -
 .مارةقطار المستخدمو مف مختبر معتمد باإلاختبارات حديد التسميح لجميع األ -
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 اعتماد منسػػػكب المدخل ) مف جيػة االختصاص( لممنحدرات التي يبدأ أك ينتيي منسػػػػكبيا عند -
 .منسكب الرصيف الخارجي لممبنى

 شيادة اعتماد سػػػػػػػالمة تصميـ كتنفيذ الشػػػػػػػػػػدة )السقالة( المعدنية لألسػػػقف )مف الجية المصممة -
 .(العماؿأكلة عف ىذه ؤ معتمدة متخصصة في ىذا المجاؿ كمسؼ جية أك مف أكالمكردة ليا 

َ:َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة
تماـ كامل أعمتجييز ك  - ا لمقطاعات  كفق  كؿ الفنية ك ػػػػػػػػػػػمحة حسب األصػػدادة المسػػػػػػالحاؿ النجارة ك ػػػا 

 .نشائية  المعتمدةكالمخططات اإل
تطمبات األمف تحقيق مك  رشاداتكاإل رككضع عالمات التحذيبأنكاعيا   المسالؾتأميف الممرات ك  -

 .كالسالمة في المكقع
 .التدقيق عمميةلتسييل الالزمة لمتدقيق ك ألجيزة تكفير األدكات كأ -

َ:َىذهَالمرحمةَثالثااَ:َإجراءاتَتدقيق
تدقيق ك اء ػػػػػكنظافتيا مف مخمفات البن قفػػػػػػػسلأل انيةػػػػػالبالطة الخرس( )نجارةفقية شدة أمراجعة  -

 .الغطاء الخرساني الكافي تنفيذك  ياميحػػػػػتساع البالطة الخرسانية ك ػػػػػػػػػقط
 .ركافانبيا مع تقفيل الزكايا كاألمراجعة التدعيـ الجيد لمشدة المعدنية كلجك  -
لمخططات الخدمات كلممخططات   خطكط الخدمات كمطابقتيا ساراتمك  مراجعة فتحات دكتات -
 .  (لبالطة الخرسانيةبالمفتحات التي تتطمب قطع حديد التسميح نشائية )اإل
 .عمى المناسيب ك ارتفاعات األسقف التدقيق -
مى ـك عػػػػػكب بيف بداية المنحدر كقمتو مقسػػػػفرؽ المنسدار لممنحدرات )ػػػنحالتدقيق عمى نسػبة اال -

دد ػػػػػػػػػػػػػػدار المحػػػػػػػػػنحػػبة االػػػػػػػػػػ( كمطابقتو لنس100 ×ا در مضركب  ػػػػػػاألفقي لممنحػكؿ ػػػػػػالط
 بالمخططات المعتمدة.

 .محيط الخارجي لممكاقف كالمنحدراتشاير كتسميح جدار الحماية بالأتدقيق  –
 .السالمة بالمكقعالتأكيد عمى تحقيق كسائل األمف ك  -

َالطابقَاألرضيمرحمةَسقفََ-10
َ:َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة

 .( في حالة عدـ كجكد جسكر أرضية اعتماد منسكب المدخل ) -
 نتػػػػػائج اختبارات مكعبات الخرسانة لممرحمة السابقة مف جدراف خرسانية كأعمدة كجسػكر أرضية    -
 المدة(.يـك حسب  28ياـ  + عمر أ 7)عمر  
 .يذه المرحمةتصميـ الخمطة الخرسانية ل  -
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 .قطار المستخدمو مف مختبر معتمداختبارات حديد التسميح لجميع األ -
 شيادة اعتماد سالمة تصميـ كتنفيذ الشدة )السقالة( المعدنية لألسػػقف التى يزيد صافي ارتفاعيا -

ذا ػػػػػػػػػػػدة متخصصة في ىػػػػػػؼ جية معتمأك مف أكردة ليا ػػػػمة كالمممف الجية المص متار )أ 4 عف
 .(كلة عف ىذه االعماؿؤ المجاؿ كمس

َ:َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة
 ا لمقطاعاتكفق  عة ك نػػػػػكؿ الصػػػػػميح حسب أصػػػػمة التسػػػامدادة تامة التدعيـ ككػػػػػالحأعماؿ النجارة ك  -
 .نشائية المعتمدةالمخططات اإلك 
 .المحاكر الخارجيةتجييز الخيكط ك  -
 .العماؿ بالمكقعتأميف المسالؾ كالممرات كتكفير أدكات كمعدات األمف كالسالمة لمعمل ك  -
 .تدقيقلالتسييل ميمة تكفير األدكات كاألجيزة الالزمة لمتدقيق ك  -
 .األصكؿ الفنيةاستخداـ شدة معدنية مناسبة لمسقف مع كامل التدعيـ كالتقكيات الالزمة حسب  -

َثالثااَ:َإجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمةَ:
كر)أبعادىا كتسميحيا( ك كذلؾ تسػػميح بالطة السقف           ػػػائية لمسقف كالجسػػػػػػػػػتدقيق القطاعات اإلنش -

 .سماكتوالخرساني ك 
 .نشائيةتدقيق الفتحات المعمارية ك مطابقتيا مع الفتحات اإل -
 .حتى بالطة السقفاألرضية أك منسكب المدخل ك  لجسكرتدقيق ارتفاع الطابق مف منسكب ا -
 .األعمدة أشايرحديد تسميح  ككانات قطارأتجييز تدقيق تنظيـ ك  -
مف  التأكدك  نجارةكنظافتيا مف مخمفات ال لألسػػػػقفػػانية ػ( البالطة الخرس)نجارةدة ػػػػفقية شأ تدقيق -

 .الغطاء الخرساني الكافيتحقيق 
 .ركافمراجعة التدعيـ الجيد لمشدة المعدنية كلجكانبيا مع تقفيل الزكايا كاأل -
مراجعة فتحات دكتات كمسارات خطكط الخدمات كمطابقتيا لمخططات الخدمات كلممخططات   -
 .  (لبالطة الخرسانيةافي لمفتحات التي تتطمب قطع حديد التسميح  نشائية )اإل
 .ق كسائل األمف ك السالمة بالمكقعالتأكيد عمى تحقي -

َمرحمةَاألسقفَالمتكررةَ-11
َ:َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة

 .السابقةانة لسقف كأعمدة المرحمة اختبارات مكعبات الخرسنتائج  -
 .(يجدد االختبار بعد كل اربع طكابق متكررة) نتائج اختبارات حديد التسميح -
 .تصميـ الخمطة الخرسانية -
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 .عماؿ المباني بالطكابق السفميةأ  في ءنتائج اختبارات طابكؽ المياني في حاؿ اليد -
َ:َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة

ا لمقطاعات كفق  عة ك االصن كؿػػػػػصأميح حسب ػػػػػػمة التسمكادادة تامة التدعيـ ك ػػػػالحارة ك ػػلنجاعماؿ أ  -
 .نشائية المعتمدةإلكالمخططات ا

 . الخارجية المحاكرالخيكط ك  تجييز -
 .السقف لىإالممرات المؤدية تأميف المسالؾ ك  -
ة  ػػػػػػلزاميـ بارتداء األلبسا  المة ك ػػػػبأدكات الستزكيد العماؿ المة بالمكقع ك ػالساألمف ك  كسائلتحقيق  -

 .                الكاقية
ي ػك ما ف( أ)عمى األكثرس ػػػػقف الخامػػػػػا مف السف اعتبار  ػػػػػػػعد المؤقت اآلمػالمص ك تثبيت تركيب -

 .(المعتمد ا لممكاف المحدد بمخطط الخدمات أك الكرككيكفق   ) مستكاه
 . الخدمات المعتمد كرككي  ا لممكاف المحدد بمخططمرمى القمامة كفق  تركيب ك تثبيت  -
 المةػػسارة ك ػػمارع بما يضمف حماية الػػػػػجية الشكار ك ػػػالكافية حكؿ المبنى جية الجعمل الحماية  -

 .المنشآت المجاكرة
َثالثااَ:َإجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمةَ:

           قفػالس ح بالطةميػػػػػػػػػتس لؾتسميحيا( ك كذأبعادىا ك كر)ػػلمسقف كالجس نشائيةتدقيق القطاعات اإل -
 .سماكتياالخرساني ك 

 .المعمارية بالسقف كمطابقتيا مع الفتحاتأماكف كمقاسات الفتحات المكجكدة تدقيق  -
 .المناسيب المعتمدلمخطط القطاع الرأسي ك  االطكابق كمطابقتيتدقيق ارتفاع  -
 .كالحكائط الخرسانية األعمدة ككانات شايرأتجييز تنظيـ ك  تدقيق -
 .كسائل الحماية بالمكقعتأكيد تحقيق متطمبات األمف كالسالمة ك  -
 قػػػاء كتحقيػػػػػػػػػػػػػكنظافتيا مف مخمفات البن ( البالطة الخرسػػػػػانية لألسػػقف)نجارةفقية شػػػػػػػدة أتدقيق  -

 .الغطاء الخرساني الكافي
 .ركافمراجعة التدعيـ الجيد لمشدة المعدنية كلجكانبيا مع تقفيل الزكايا كاأل -
مراجعة فتحات دكتات كمسارات خطكط الخدمات كمطابقتيا لمخططات الخدمات كلممخططات   -
 .  (لبالطة الخرسانيةافي لمفتحات التي تتطمب قطع حديد التسميح نشائية )اإل
 .السالمة بالمكقعك األمف  التأكيد عمى تحقيق كسائل -
 ا لممكاصػػػػفات كمفاليبكط( طبق  ب )اختبار ػػػاء الصثنػػػػػػػأكاـ الخمطػػػػػة الخرسػػػػػػػػانية ػػػػػػػػق مف قػػالتحق -

 عدـ مراعاةالسطح ك  كػػػػػػاء الخرسػػػػاني كنيػػػػػػالميكانيكي كالحفاظ عمى الغط اجزاز/ الرج  استعماؿ الي  
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.الخرسانة المكردة عمى مراحل ( االختبار مفمكعبات خذ عينات )أك  ،متباعدةالصب عمى فترات   
.لممكاصفات الجة الخرسانة لممدة المحددة طبق  التحقق مف معا -  
اػػػػػػػبعد األزمنة المح ()القكالب داتػػػػػػػػمراعاة فؾ الش - دـ ػػػػػػلممكاصفات ، كالتحقق مف ع ددة ليا طبق 

 .المصبكبةكجكد عيكب بالعناصر 
َسقفَالخدماتأأكَمرحمةَسقفَالسطحََ–12

َ:َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة
 .انة لسقف كأعمدة المرحمة السابقةاختبارات مكعبات الخرسنتائج  -
 .يحنتائج اختبارات حديد التسم -
 .تصميـ الخمطة الخرسانية -

َ:َالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمةثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَ
 .اممة التسميح حسب األصكؿ الفنية كعماؿ النجارة كالحدادة تامة التدعيـ ك أ  -
 .السالمةتأكيد تحقيق متطمبات األمف ك  -
 .األجيزة الالزمة لمتدقيقاألدكات ك  تكفير -

َثالثااَ:َإجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمةَ:
 .ك التسميح كتحيق الغطاء الخرسانيتدقيق القطاعات الخرسانية مف حيث األبعاد   -
 .فقية كسمؾ كتسميح بالطة السقفكأستكاء اتدقيق   -
 .المستمرة األعمدة المنتيية كغير أشايرتأكيد انتياء  -
ية ئاػػػػػػػػػػػػنشلممخططات اإلا ارجي كمحيط الفتحات طبق  ػػػػػػػػاير الكارش كالمحيط الخػػػػػػػشأتدقيق تنفيذ  -

 .المعتمدة كالمعمارية
 .مطابقتو لممنسكب المعتمدتدقيق ارتفاع السقف ك  -
ائية ػػػػػػنشانات المياه العمكية كمطابقتيا لممخطات الصحية كاإلز  ػػػػػػػػتركيب خ مناطقميح ػػػػػػتدقيق تس –

 .المعتمدة
 تأكيد تحقيق متطمبات األمف كالسالمة . -

جراءاتَالتدقيقَعميياَالشدَلحقةسقفَالخرسانيةَاألَ-13 َكا 
ََََََََََََ(َ Post Tension Concrete Slabs)َ

 ممكاصفاتلة ػػػػػػػػقدة كمطابػػالبكست تنشف معتم ذػػػػتخدمة في تنفيػػػع المكاد المسػػػف جميأكد مف أالت -
 .عماؿه األذيل الفنية
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    أىـ مككناتياك األسقف الخرسانية الحقة الشد                           

 ع الكراسي أسفل التندفتفاا لحدكث اختالؼ في ار التأكد مف استكاء كأفقية سػطح الباليككد تجنب   -
((Tendons. 
ماكف التندف ار أػػػػػظيإلاىيف ػػػػػػػككد في االتجػػػػػيعمي البال (Markingل عالمات )ػػػػػكد مف عمأالت -

 / الكابالت ديمةػػػػػ/ الجالؾػػػػػػػػرض األسػػػػػػػػبب في تعػػػػاؿ تتسػػػػػػػعمأ ػ أ فمي لتجنبػػػػػػطح السػػػػػػػعمى الس
(Strandsلمقط )قف )ػػػػػػالس لفػػػػػػػسأدات ػػػػػػك تثبيت تمديأ فػػػػماكينات التكييتركيب  أثناءع ػػػػػػHigh 

Level Pipes). 
رفيف ػػػػػػػػالطالكسط  ك  فياىيف ػػػػتجفي اال (Tendonsكط التندف )ػػػػػافات بيف خطػػػػػػتدقيق المس -
 .تيا كمطابقتيا لممخططات المعتمدةد مف استقامػػػػػػػػكأكالت
 

      
                                                  (Duct) سالمة كجكدة كصالت الجراب   جيدا  في الجراب كفي جكانب النجارة          تثبيت الكف    
 جيدا  في جكانب نجارة البالطة. (Anchor Castالتأكد مف تثبيت الكف ) -
ػػريط الصػػػق ( مع كضع شػػCast Anchor( جيدا  مع الكف )Ductالتأكد مف تثبيت الجراب ) -

 ، أثناء الصب (Ductالخرسػػػػػػػانو داخل الجراب )دـ دخػػكؿ ػػا كلضماف عد  ػػػػػػػػلكصميـ جي حػػكليـ
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زيادة  عند أماكف كصالت الجراب حكؿمحكـ المو الكصالت ككضع شريط ػػػػالتأكد مف سككذلؾ 
 . لوأطكا
ا ػػػػػػطبق   (Tendon)دف ػػػػتنكل ب( Strands) / الكابالت ديمةػػالج / الؾػػػػػػاألس ددػػػػػػالتأكد مف ع -

 .لممخطط

     
 (Dead Anchor) طرؼ ميت                           (Live Anchor) طرؼ جي            

 كضػػػػع خرطػـك الحقػػف عند الطػرؼ الحي كعند الطرؼ الميت                        

 )أؼ ( Live End)الحي رؼ ػػػػػػػػطال( عند Grout Pipe)ف ػػػػالحقكـ ػػػػػػػػػخرطع ػػػػالتأكد مف كض -
الميت رؼ ػػػػػطالعند كـ ػخرط عػػػػكضك  (Grouting) ية الحقفمػػػػػلعمػػ( Anchor Castػػػػ الكف 

(Dead End) التندف كؿػػذا كاف طإ  (Tendon  )25 كؿػػػػػذا كاف الطإما أمتر ،  25ل مف ػقأ 
زاد كؿ ك كمما ػػ( زياده فى منتصف الط Grout pipe)  حقف خرطكـ يتـ كضعفأكثر متر 
ككف ييمػػػع سػػ( مع التأكد مف كض Grout Pipe)  الحقف خرطكـكؿ يتـ كضع المزيد مف ػػالط

ثناء أ( لضماف عدـ دخكؿ الخرسانو Duct) جرابال في( Grout Pipe)كـ الخرطلتثبيت 
 .الصب

 .دةسفل التندف كمطابقتيا لممخططات المعتمأتدقيق ارتفاعات الكراسي كجكدة تثبيتيا  -
 .المعتمدة كمطابقتو لممخططات الخرسانية الجدرافك عمدة األ كفكؽ تدقيق حديد تسميح البالطة  -
 تندفرفى الػػػػد طػػػحأل ػػػمتر يتـ عم 33قل مف أ ػػػةكؿ البالطػػػػػذا كاف طإ -أمالحظات :  -
(Tendon) حي طرؼ (Live Anchor)  طرؼ ميت رػػػػػػػخالطرؼ اآلك  (Dead Anchor )  ،
 .( Live Anchor) طرؼ حي  الطرفيف ل كالػػػػػػػػيتـ عم كثرأفمتر  33 ةكؿ البالطػػػذا كاف طا  ك 
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 ػكد أؼ معكقات ضركريةػػػػػػيا لكجئأكانحنا (Tendon)دـ إمكانية استقامة التندف ػػفي حاؿ ع - ب
 التى مف الممكف أف تحدث فىنحناءات لتقػػػػػػػػػاـك الشػػػػػركخ االيجب كضع حديد تسػػػػػػػػػػػػميح عند ىذه 

 ثناء عممية الشد.أ ػػانةػػػالخرس 

     
 ماكينة التبصيل                                          ماكينة الشد             

جياد الخرسانة كقت الشد لمبالطات الخرسانيةاالمراعاة  -  .طالع عمى نتائج عمميات الشد كا 
َفَكجدت(َإمرحمةَبالطةَميبطَالطائراتَ)َ-14َ 

َ:َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمة
 .ألعمدة ميبط الطائراتعبات الخرسانة لممرحمة السابقة ك نتائج اختبارات مك -
 .نتائج اختبارات حديد التسميح -
 .تصميـ الخمطة الخرسانية -

َ:َكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمةثانيااَ:َالتجييزاتَ
 .كاممة التسميح حسب األصكؿ الفنيةعماؿ النجارة كالحدادة تامة التدعيـ ك أ  -
اءة ػػإضلزـك تمديدات مف ز خارجية ك ػػػػػػػػي لبالطة الميبط مف حكاجتجييز متطمبات الدفاع المدن -

 .الميبط ..الخ
َ:َثالثااَ:َإجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمة

 .التسميحاعات الخرسانية مف حيث األبعاد ك تدقيق القط -
 .تدقيق ارتفاع الميبط -
 .بط كتنفيذ متطمبات الدفاع المدنيتدقيق تجييزات الحماية الخارجية لممي -

جراءاتعمدةَكالحكائطَالخرسانيةَاألَ-15 َ:َالتدقيقَعمييااَكا 
 لممخططات كجداكؿ التسميح.تدقيق تسميح األعمدة كالحكائط الخرسانية طبق ا  -
 التقػػػػػػػػػػػكية  اد كالرأسػػػػػية ك ػػػكاالبع )المحػاكر انيةػػػػػػدة كالحكائط الخرسػػػػدات )النجارة( لألعمػػػػتدقيق الش -



43 
 

 (.ػػكب الصبكالتدعيـ ك منسػػػ  
.التحقق مف نسب الخمطة الخرسانية قبل السماح بالصب -  
.فصل مككنات الخرسانة تجنبارتفاعات كبيرة لمراعاة عدـ الصب مف  -  
تعماؿ ػػػػػا لممكاصفات كاس( طبق  اختبار اليبكطثناء الصب )أ ـ الخمطة الخرسػػػػػػػانيةقكاالتحقق مف  -

عمى فترات  بمراعاة عدـ الصػػطح ك ػػالميكانيكي كالحفاظ عمى الغطاء الخرساني كنيك الس اجالرج  
.ر مف الخرسانة المكردة عمى مراحل( االختباخذ عينات )مكعباتأمتباعدة ك   

.لممكاصفات طبق اكبالطريقة المناسبة التحقق مف معالجة الخرسانة لممدة المحددة  -  
دـ كجكد عيكب ػػػلممكاصفات ، كالتحقق مف ع ات بعد األزمنة المحددة ليا طبق ادػػػػػػػمراعاة فؾ الش -

 .بالعناصر المصبكبة
جراءاتََالخرسانيةَالساللـَ–16 َ:ََالتدقيقَعمييااكا 

بيا كالتالي:  ةسقف الخرسانية المتصمثناء تدقيق بالطات األأك أيتـ تدقيق الساللـ الخرسانية قبل 
ا لممنسكب المبيف بالمخططات المعمارية المعتمدة كالتحقق كفق   انة البسطةػػػػػػػتدقيق منسكب خرس -

 .ارتفاع الطابقلسمـ بناء عل صافي ادرجات عدد قكائـ مف 
ميل الصحيح ال ذلدرجات السمـ كالتحقق مف تنفي بعاد القائمة كالنائمةأتدقيق مقاسات البسطة ك  -

 .كاالرتفاع االمناسب
 .كائـ كرأسية القكائـالن أفقية كد مف التدعيـ الجيد بما يحافع عمي استقامة الجكانب كاستكاءأالت -
ار ػػػقطمف حيث األ ةػػػػكؿ الفنيػػػػػصائية كلألػػػػػػنشكفقا لممخططات اإلاللـ ػػػػػميح السػػػػديد تسػتدقيق ح -

قف كتكفير الغطاء ػػػػالصدفة كالبسطة كبالطة الس مـ معػماكف التقاء بالطة السأكالتقسيط كالتربيط ك 
 يمـز مـ ككل ماػالخرسانية المرتبطة مع السػكر ػػميح حديد الجستدقيق تس ؾالخرساني المناسب ككذل

 .لو
 مرحمةَالجسكرَالرابطةَلمسكرََ-17

َأكلاَ:َالمستنداتَالضافيةَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمةَ:
 نتائج مكعبات الخرسانة لمقكاعد كلرقاب األعمدة. -
 نتائج مكعبات الخرسانة لممرحمة السابقة لمرحمة قكاعد السكر. -
 نتائج اختبارات حديد التسميح. -
 الخرسانية.تصميـ الخمطة  -
 اختبارات الطابكؽ المصمت. -
 مستند اعتماد المنسكب كتأكيد الحدكد كاالرتدادات لمسكر. -
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َثانيااَ:َالتجييزاتَكالتحضيراتَالمطمكبةَبالمكقعَليذهَالمرحمةَ:
 أعماؿ النجارة كالحدادة  كاممة حسب األصكؿ الفنية. -
َ.السكرتجييز الخيكط لمحاكر كاستقامة جكانب قكالب جسكر َ-
 تأميف الممرات كالمسالؾ كتكفير األجيزة  كاألدكات الالزمة لمتدقيق. -

َثالثااَ:َإجراءاتَتدقيقَىذهَالمرحمةَ:
 بعادىا كتسميحيا كتحقيق الغطاء الخرسػاني الكافي.أتدقيق القطاعات الخرسػانية مف حيث  -
 تدقيق استقامة كرأسية الجسكر كتدعيميا. -
( كمسػػػػػػػػػػػافات كاتجاىات األعمػػػػػدة كيمةدد )لألسػػػػػػكار الطػػػػػػػػػػػػػػػػت كفكاصػػػػػػل التمتدقيق أماكف البكابا -

 كمطابقتيا لممخططات اإلنشائية كالمعمارية المعتمدة لمسكر.
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 لباب الثالثا  

َأعماؿَالمبانػػػػػػػػػػي
Block Work (Masonary)َ

َََََمتطمباتَاعماؿَالمباني1َََ-3َََََََ
َالتدقيقَعمىَالدستكر2ََََ-3َََََََ
 التدقيقَعمىَالمبانيَحتىَمنسكبَالجمسات3َََ–3َََََََََ
َعتابالتدقيقَعمىَالمبانيَحتىَاأل4َََ-3َََََََ

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ



46 
 

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
 
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ



47 
 

 لباب الثالثا
َأعماؿَالمبانػػػػػػػػػػي

Block Work (Masonary)َ
َمقدمةََ:

 .( لألسقف كالجسكرلةقاسالء مف فؾ القالب الخشبي كالركائز)المباني بعد االنتيا أعماؿتبدأ 
َعماؿَالمبانيَ:أمتطمبات1ََََ-3َ
لمكاد ا ،المياه  ،الرمل  ،سمنت اإل ،مكاد المككنة لممباني )الطابكؽ اعتماد مصدر ال التأكد مف -
التثبيت( كاختبارات ىذه المكاد  مكاد ، الكانات ،الشبؾ المجمفف ) المساعدةالمكاد مف ك  (ضافيةاإل

 .   د المكردة منيا لمعينات المعتمدةة المكاقكمطاب
عبارة عف صناديق خشبية أك معدنية   العبكات الخاصة بخمطة المكنة كىييتـ التدقيق عمى  -

 (.المكقعيفي حالة الخمط  ذات أبعاد معينة كذلؾ بالقياس العادؼ )
 .كشاقكؿ كشريط لمقياس (فقاعةماء )نيـك كميزاف لمأنخل لمرمل كمسطرة التأكد مف كجكد م   -
( سـ أك استعداؿ 40الكانات عمى األعمدة كل ) يتـ التدقيق عمى تثبيت الشرمات المجمفنة / -

بطنية  فضل تثبيت شرمات / كانات فيكما ي  ،  (ف كجدتإ)الفراشات السابق تثبيتيا قبل الصب 
 .قطةالجسكر السا

 .(بناء المدماؾ األكؿ )الدستكر ككذلؾ أماكف البناء كقبل ايتـ رش الطابكؽ بالماء جيد   -
أجزاء مكسكرة مف  استخداـالمداميؾ كتالفي  عدد اسات الطكؿ كاالرتفاع ليتـ تحديدأخذ مق -

 .اثناء عممية البناءالطابكؽ 
( يجب أف Substructureالطابكؽ تحت منسكب الصفر )سمنت المستخدـ لجميع أعماؿ اإل -

 .(SRCسمنت المقاـك لألمالح )مف اإل يككف 
كؽ خفيف )أقصى ػػػػػػابطتخدـ ػػػػػػكؽ المسػػػػػػ، يجب أف يككف الطاب لجميع أعماؿ الطابكؽ  -

يكافق عمييا  (لؾما لـ يذكر خالؼ ذ)الشارقة  ( مف مصادر معتمدة مف بمدية 600kg/m3كثافة
 .المشرؼ الميندس

 لمحرارة  يككف مف النكع العازؿ مبنىالطابكؽ الخارجي المستخدـ في بناء الكاجيات الخارجية لم -
(Termalita Blocks) كذلؾ كفق األبعاد كالمقاسات المكضحة في الرسكمات. 

حسب تعميمات  سمنتية المستخدمة لجميع أعماؿ الطابكؽ تككف نسب كطريقة الخمط لممكنة اإل -
 .ي المكاصفات العامة بشأف ذلؾالميندس مع مراعاة ماكرد ف

 .ساقطة أثناء تنفيذ أعماؿ الطابكؽ ال يسمح بإعادة استخداـ المكنة المت -
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 يتـ تغميفيا بالرخاـ ك/أك الجرانيت يجب أف تككف مف الطابكؽ المصمتػػػػػجميع الجدراف التي س -
 .ر خالؼ ذلؾ()ما لـ يذك ـ الطابكؽ المفرغ في تمؾ الجدرافباستخداأك مف الخرسانة، كال يسمح 

عبأ فراغاتو بالمكنة ( األبكاب كالشبابيؾ يجب أف ت  كتاؼ الفتحاتأالطابكؽ المستخدـ لسالحات ) -
عمي المدماؾ األكؿ لمطابكؽ )حيثما كجد(  اكينطبق ذلؾ أيض   ( ،ايصبح مصمت  لالخرسػانية )

     كزيع ػػػػػػػ( كجميع أعماؿ الطابكؽ خمف لكحات التWindow Sill Levelكلبراطيش الشابيؾ )
 .رباء ، ىاتف ، ...الخ(كي )
، كيتـ االجدراف كالزكايا شاقكلية تمام   ، كتككف االطابكؽ يجب أف تككف أفقية تمام  جميع مداميؾ  -

 .أعماؿ الطابكؽ حسب األصكؿ الفنيةتنفيذ 
لألعمدة ك/أك الجدراف الخرسانية يتـ ربطيا مع تمؾ األعمدة  جميع جدراف الطابكؽ المالصقة -

، كتككف ىذه الكانات بالطكؿ كالعرض  (Non Corrosive Clamps) كانات كالجدراف باستخداـ
األعمػدة أك الجدراف الخرسانية  عمىكانات ال، كتثبت ىذه  كالتباعد حسب مكافقة الميندس

في المطرقة  باستخداـكال يسمح  ، (Shot Fireباستخداـ األدكات الخػاصة بذلؾ )
 .( (Hammering is not Allowedتثبيتيا

( إذا تجاكزت Dummy Beams and/or Columnsيتـ عمل جسكر ك/أك أعمدة مخفية )  -
مدة كالجسكر ، كتككف ىذه األعامربع  ا ( متر  14) عف االرتفاع( × مساحة جدراف الطابكؽ )الطكؿ

 .حسب تعميمات الميندس

      
   طكؿ الجدارك تركيب الشبؾ المعدني بكامل عرض                       ضبط رأسية كاستقامة المباني                
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ابكؽ ػػػػػػػالط مدماؾ طكؿ ( عمى(Galvanized Meshمجمفف  دنيػػػػػبؾ معػػػػػػػتركيب ش يتـ  -
 مع١+بدكف ٢ +شبؾ  مع١ +بدكف ٢)ثالثة مداميؾ   لكل كذلؾ الجدار عرض بالكامل كلكامل

 األصكؿ الفنية. ،،( ، مع مراعاة تركيب الشبؾ حسب،شبؾ 
 .شائية فيما يتعمق بأعماؿ الطابكؽ راعي المالحظات الكاردة في الرسكمات اإلنت  -
 :َالذيَيحددَمكقعَالحائطَ(َالمدماؾَاألكؿَكأالتدقيقَعمىَالدستكرَ)َمدماؾَالقدة2ََََ-3َ
بناء الدستكر في كامل حكائط المبنى يتـ التدقيق باستعماؿ الشريط عمى أبعاد بعد أف يتـ  -

 ()الحمكؽ  سـ لسيكلة تركيب الشراشيب 3إلى  2فتحات األبكاب حسب المخطط مضافا  لو مف 
( مف عدة أماكف بالغرفة الكاحدة ككذلؾ التأكد مف بعاد الغرؼ )الطكؿ كالعرضأككذلؾ الممرات ك 
 .يالضماف استرباع كؼ الباكياتك ز أتساكػ قطرييا 

لمنيـك أيتـ التدقيق بالشاقكؿ عمى كزف الدستكر مع كجو الجسكر الداخمية كاستخداـ مسطرة   -
يسمح بالبناء  ثـكذلؾ تدقيق استقامة الدستكر بكاسطة شد الخيكط عمى الحكائط بيف األعمدة 

 .حتى منسكب الجمسات
 : َالجمساتالتدقيقَعمىَالمبانيَحتىَمنسكب3ََََ-3َ
يتـ التدقيق بكاسطة القياس مف الشرب عمى أفقية المداميؾ حتى تككف جميع جمسات الشبابيؾ  -

بعادىا كيمكف أفي مستكػ أفقي كاحد كما يتـ التدقيق عمى العالمات التي تحدد أماكف الفتحات ك 
 .مدماؾ يحدد أماكف كأبعاد الفتحاتالسماح لممقاكؿ ببناء 

 بعػػػادىا.أبػكاب ككذلؾ ألايتـ التدقيق عمى شاقكلية جكانب فتحات   -
فقية لمكجو يتـ التدقيق عمى انتظاـ كتساكؼ الحمكؿ كممئيا بالمكنة ثـ تفريغ مكنة الحمكؿ األ  -

( ثـ التدقيق عمى نظافة Plasterالداخمي بقطعة مف الخشب لضماف تماسؾ المساح /المكنو )
 .نة المتساقط عمييامف بقايا المك  المباني

لمكصكؿ إلى  كاؼ   يتـ التدقيق عمى كجكد الفراشات عمى الجدراف الخارجية كأف تككف بطكؿ    -
عتاب بحيث تككف ثـ يسمح باستكماؿ البناء حتى منسكب األ ،الكسكة الخارجية إف كجدت 

الفراشات حكؿ فقية كالرأسية حسب ما ىك محدد في المكاصفات مع مراعاة زيادة المسافات األ
 .ركافالفتحات كاأل

َعتابَ:التدقيقَعمىَالمبانيَحتىَاأل4َََ-3َ
كأماكف  بعاد كالشاقكليةمف ناحية األ يتـ التدقيق عمى فتحات األبكاب كالشبابيؾ بالكامل -

 .كجكدىا كمطابقتيا لممخططات المعمارية المعتمدة
 اقكؿ لمتأكد مفػػػػػػػػػتعماؿ الشػػػػلمنيكـ كباساأل طرةػػػػػػػػػيتـ التدقيق عمى استكاء الحكائط بكاسطة المس -
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 الحائط. ستكاءرأسية كا
مع مراعاة الركػػػػػكب الكافي فكؽ الجػػػػػػدراف ررة ػػػػػػب المناسيب المقػػػػػعتاب حسذ األػػػػػتنفيالتأكد مف  -

 . حسػػػػب نكع األعتاب المستخدمة كالمعتمدة مف ميندس المشركع

                    
 سية الحكائطأعتاب لضماف استكاء كر تنفيذ الطابكؽ حتى مستكػ األ                      

 :َكدَمماَيميأأثناءَالبناءَاليكميَيجبَالت5َََ-3َ
اء كما ال يسمح بأف يزيد فرؽ ارتفاع البن،  يكـ ـ/ 2 د عفػرتفاع البناء لمحائط الكاحيزيد اال  -

 .الكاحد عف متر كاحدفي الحائط 
 .ف البنػػاء فػي أحػػػد الحػػكائطج في الطابكؽ عند تكقدر  عمل طرؼ رباط م  ي   -
 .سـ 1.2لى إ 1كف سماكة الحمكؿ مف راعى أف يكي   -
 .أياـ 3لمعالجة المكنة لمدة  يجب الرش بالماء -
 اانية قد تـ تعبئتو جيد  عمدة الخرسالطابكؽ كاأليجب التأكد مف أف الحل الرأسي المكجكد بيف  -

 .السقف أك( الجسر ؽ كبطنية )تحتككذلؾ الحل األخير بيف الطابك 
ساعة عمى األقل بدكف  48مدة السقف لمدماؾ أك مدماكيف تحت الجسر أك  ريفضل ترؾ آخ -

 .بناء
بػػكؽ بالمكنة في كافة األطراؼ )عند غ يراعى تعبئة فراغ الطافر  في حالة استعماؿ طابكؽ م   -

 ( مثل جكانب األبكاب.الفتحات
 3كجـ/ـ 300سمنػت فػي الخمطػة الخرسانيػػة كمما قمت سماكة الحائط ) راعى زيادة نسبة اإلي   -

ر خالؼ ذلؾ في ذك  ( مالـ ي  سـ 20لمحكائط أقل مف  3كجـ/ـ 350 ، سـ 20لمحكائط أكبر مف 
 المكاصفات.

 .كجو التي سيتـ بياضياسـ في األ 1.5الى  1راعى تفريغ المحامات بعمق ي   -



50 
 

ثـ  ااشف حتى يصبح لكف الخميط متجانس  راعى خمط مككنات المكف خمطا  تاما  عمى الني   -
 .اضاؼ عمييا الماء تدريجي  ي  
راعى أف تستعمل الخمطة الجاىزة لممباني في مدة ال تتجاكز ساعتيف كيتـ رفض كاستبعاد ي   -
 .مكف التي تتجاكز ىذه المدةال
( الحمكؿكما يتـ ضبط العراميس ) افقي  أاؿ البناء عمى استقامة المداميؾ أثناء أعمالمحافظة  -

 .االرأسية عمى صفكؼ رأسية تمام  
سميمة الرباط منتظمة  اف  تفادؼ تقطيع الطابكؽ ما أمكف أثناء البناء لمحصكؿ عمى مب -

 .العراميس
 .ببعض عند استكماليالمباني بعضيا لضماف ربط ا مسنفترؾ شنايش أك طرؼ رباط ت   -
 ع متصمة بحكائط رئيسية يجب عمل طرؼ الرباط الالـز لربط القكاطيعياحتماؿ بناء قكاط عند -

 .بالحكائط الرئيسية
- فى حالة الحكائط بسػػػمؾ أقل مف 20 سـ تبنى المحاكية / األسػػػػمحة بجػػػػكار العامكد 

الخرسػػػػاني بمقػػػاس ال يقل عف 20 سـ أما إذا قػػػل المقػػاس عف ذلؾ فيجب صػػػػػب المحػػػػػػاكية مػػع 
 العامكد.

- التأكد مف استخداـ ميزاف الخيط )الشاقكؿ( كالمسطرة )القدة( لمراجعة رأسػػية كاسػػتقامة كاسػػتكاء  
 الحكائط كل ثالثة مداميؾ.                                                                    
- مراعاة عمػػػػل ترابيس طابكؽ  مصمت مكزعػػػػػػة بأماكف تثبيت الكانات )لألبكاب( ال تقػػػػػػػػل عف 3 

 بكل ناحية.
- معالجة المباني أكال   بأكؿ بالرش بالمياه بعد 24 سػػػػاعة مف بناء الجػػػػػػدار لمػدة 3 أيػػػػاـ صباح  ا 

 كمساء  .
  الخيط بميزاف درافػػػػػالج جميع  كاستكاء تقامةػػػػػػػكاس يةػػػػػػػرأس مراجعة يتـ األعماؿ مف االنتياء بعد -

َ.عتابكاأل الجمسات كمنسكب الفتحات مقاسات مراجعة ك القدة() كالمسطرة )الشاقكؿ(

َ

َ

َ

َ
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 الباب الرابع
Framesََػػػػَ(طاراتالحمكؽَ)ال

َالخشبَ(طاراتإ)َحمكَؽ1َََ-4ََ
َطارات(َالرخاـإحمكؽَ)2َََ-4ََ
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 لبابَالرابعا
  Framesػػػػَ(طاراتالحمكؽَ)ال

، كتصنع بر في الممرات بكاب كفتحات المعػػابابيؾ كاألػحكؿ فتحات الش (طاراتاإل) الحمكؽ ذ تنف
ب كالرخاـ ىي ػالخشاؿ كتعتبر الحمكؽ المصنعة مف تك الكريألمنيكـ ك الرخاـ أك األأمف الخشػب 

 .كثر استخداما  كاأل فضل نكعا  األ
َ(Wooden Frames)َػػػطاراتَ(َالخشبَإحمكؽَ)1ََََ-4َ
َ:َالتجييزاتَالالزمةأَََ-1ََ-4َ
ا لمعايير الخبرة بية فييا كفق  ػػػكؽ الخشػػػػػػبكاب كالحمكؼ يتـ تصنيع األػػػػاد المنجرة التي سػيتـ اعتم -

 الصناعة.كالكفاءة كجكدة 
 .شراؼعمى التصنيع بكاسطة جية اإليتـ اعتماد نكع كعينات الخشب كالمكافقة  -
دة  ػػػػة المعتمػػػػمطابقتيا لمعينكريد كقبل التركيب لضماف ػػػػػػػػػبعد التطارات( مكؽ )اإلػػػػػػػػػيتـ تدقيق الح -

 كد مف عدـ حدكث تمفيات أثناء النقل.أكلمت
فمي ػزء السػػككذلؾ الجػػػػػػ ،الخمف )مكاف تالمسيا مع الجػػدار(  طارات( مفيتـ دىاف الحمكؽ )اإل -

اـ ػػػػػػػكبة كمف األمػػػػػػػة مف الرطػػػػػػػة عازلػػػػػػػػو في األرضيات بطبقػػػكؼ يتـ تثبيتػػػػػػػػار كالذؼ سػػػػػطمف اإل
 عمييا مف الرطكبة. حفاظ االمناسبة بالدىانات  

اػػػج المعدة سػػػػػب البقػػطارات( حسالحمكؽ )اإليتـ تثبيت  - كؿ فتحات األبكاب ػػػػػػػػػعمى الجدراف ح ابق 
َ.طاراتكالشبابيؾ كبنفس المنسكب كيمكف عمل البقج بعد تثبيت اإل

َ:َطارات(َالخشبيةخطكاتَكطريقةَتركيبََالحمكؽَ)البَََ-1ََ-4َ
ل ػػػػػػػػػماكة التقػػػػػمفنة )في حالة كجكد طابكؽ( ذات سػػتعماؿ عدد مناسب مف الكانات المجػػػيتـ اس –

الثة كانات في كل جانب مف ػػػػػدد عف ثػػػػػػػبيف بحيث ال يقل العػػػػػػػكؿ كعرض مناسػػػػػػمـ كبط 3عف  
مق ػانبي الحػثنتيف في كل جانب مف جال عف ػػػػػػػػرات كال يقػػػػػػػبكاب كالممار( لألػػػػطمق )اإلػجانبي الح

 .(كر خالؼ ذلؾمالـ يذ)متر  1.00طار( لمشبابيؾ التي يقل ارتفاعيا عف )اإل
 طار(  بكاسطة مسامير صغيرة )براغي(.يتـ تثبيت ىذه الكانات في الحمق )اإل –
 يتـ عمل فتحات صغيرة بعدد ىذه الكانات في الطابكؽ ليتـ تثبيتيا بكاسطة المكنة. –
 .ةساع 48يتـ معالجة مكنة التثبيت لمدة  –
براغي بحيث  أكامير فكالذية ػسػػػستعمل منية ي  سادة خر ػػػػطارات بجكار أعمفي حالة كجكد ىذه اإل –

بكاب كثالثة في كل جانب مف األارات ػػإطددىا عف خمسة في كل جانب مف جكانب ػػػػال يقل ع
ة ػػػلذلؾ كتعمل غاطسمسدس خاص طة ػػػػامير الفكالذية بكاسػارات الشبابيؾ كتدؽ المسػػطإجكانب 
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كيفضل مق ػػػػػػػػ/الحرشكبػػػنفس لكف الشمف بي ػػػكف خشػػػػػػػػسـ( ليمكف ممؤىا بمعج 1بعمق )
الؼ ذلؾ بالمكاصفات ػػػػػػػػػخ رػػػػػار )مالـ يذكػػػػػػػطريخ اإلػػػػلتالفي تش تعماؿ البراغيػػػػػػاس

 كالمخططات(.
رضية ليعطي قكة كب تشطيب األػػػ( أخفض مف منسالسفمي كبوػطار)منسيمـز أف يككف حافر اإل –

 سـ عمى األقل(. 10طار  )أكثر لإل
سـ(  0.5)دكد ػػار بحػػػػػطدار المثبت عميو اإلػػػػػار ككتف الجػػػػػطافة خمكص بيف اإلػػػػػيتـ ترؾ مس –

 طار.باإل قد يحدثكذلؾ لمتمدد الذؼ 
َ.لممحافظة عميو مف الرطكبة طكاؿ فترة تنفيذ المشركعطار بكرؽ النايمكف يفضل تغطية اإل –
َ:َطارات(َالخشبيةالحمكؽَ)القيقَعمىَالتدجَََ-1ََ-4َ
 .طارات(  مف أؼ عيكبيتـ التدقيق عمى سالمة الحمكؽ )اإل -
 طار(  حسب المخطط التنفيذؼ.بعاد الحمق )اإلأيتـ قياس  -
مف جيتيف كعمى  (فقاعةالالماء )زاف يػػػػػػالكزف بم كأ اقكؿػػقكلية اإلطار بالشاػػػػيتـ التدقيق عمى ش -

 فتحة الباب. جانبي
 .(  مع البقجطارعمى استكاء الحمق )اإل (تدقيق بمسطرة األلمنبكـ  )القدةال -
َ:َطارات(َالرخاـإحمكؽَ)2َََ-4َ

كفي  ارجيةػػػػػػػػػبابيؾ الخػيتـ تركيبو عادة في فتحات األبكاب كالش طارات(مكؽ )اإلػػػػػالحىذا النكع مف 
َ.بكاب المصاعدأالمعابر كفتحات 

َ:َالتجييزاتَالالزمةأَََ-2ََ-4َ
 .اـ مع اعتماد نكعية الرخاـ كمادةيتـ اعتماد المصنع كالككيل  المكرد لمرخ -
 .المطمكبة كبالمقاسات يتـ تكريد قطع الرخاـ إلى المكقع  -
تكػ البقج المثبتة ػػعند التقاء قطعتيف كمع مس صتو بالجيكتثبات ػػػػػيتـ تركيب الرخاـ حكؿ الفتح -

 مكاف.اإل ألكاف الرخاـ بقدرحكؿ الفتحات عمى أف يراعى تجانس 
مـ(  4 –3) ره بحدكدػػػػػػمؾ مجمفف أك نحاس قطػػػػقب بالرخاـ عند كل فاصل يدخل فيو سعمل ثي   -

تفياـ )؟( كذلؾ زيادة لربط ػػارة اسػػػػػػشإكل ػػػػػػػش مؾ المذككر عمىػػػػػكيعمل الس مـ( تقريب ا 20كبطكؿ )
( سمؾ 2د عند األركاف كعدد )ػػػػػػمؾ كاحػػػػػػػطار مع بعضيا كيتـ كضع سالقطع الرخامية المككنة لإل

َ.(ذكر خالؼ ذلؾ في مكاصفات التثبيتمالـ يالكسط بيف القطعتيف العمكيتيف ) في
َطارات(َمفَالرخاـَ:لاالتدقيقَعمىَالحمكؽَ)بَََ-2ََ-4َ
 .اـ مع بعضيا البعضالتدقيق عمى كجكد السمؾ المجمفف الذؼ يربط قطع الرخ -
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 التدقيق عمى سالمة قطع الرخاـ كخمكىا مف أؼ تكسير أك عركؽ معيبة. -
االرخػػػػػػع ػػػػػكاف لقطػػػالتدقيق عمى تجانس األليتـ  - المككنة كرات ػػػػجـ البمحػػػػػػػكل ك س شػانتج اـ كأيض 

 المتقاربة.( طاراتلمرخاـ في الحمكؽ )اإل
 طارات( حسب المخطط التنفيذؼ لممشركع.بعاد الحمكؽ )اإلأالتدقيق عمى سماكة ك  -
 طارات( مع البقج.التدقيق عمى استقامة  كاستكاء الحمكؽ )اإل -
 .كد مف عدـ كجكد ترخيـ فيياأطار كالتفقية اإلأالتدقيق عمى شاقكلية ك  -
 .رطا( حكؿ اإليف الرخاـ ك الكسكة الخارجيةبىتماـ بانتظاـ الحل )يجب األ -
ذا كانت إ امنتية جيد  ػػػػػسكنة اإلػػػػػػػػػاـ بالمػػػػػػػػػػار( الرخػػػطكؿ حػمق ) إػػػػكد مف ملء الحل حأيجب الت -

قل أل ػػػػػالحمنت  في حالة ككف ػػػػسكيتـ ملء الحل بركبة غنية باإل،  ( مـ2)كثر مفأسماكة الحل 
 .( مـ2)مف
يل تركيب ػػػػػػػتماما بتدقيقيا بزاكية قائمة حتى يس يةػػػػػػػػسأر طارات( ف تككف زكايا الحمكؽ )اإلأيمـز  -
 .بسيكلةأك الشبابيؾ بكاب األ
َ.لء أؼ فراغ بيف كصالت قطع الرخاـكد مف مأيجب الت -
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َ
َ
َ
َ
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 الباب الخامس

 /َالمياسةََالمساحَبياضَالمحارةَ/َالقصارةَ/
Plaster Workَ

ََالتجييزاتَكالتحضيراتَالالزمةَقبلَالبدءَبأعماؿَالبياض1َََ-5ََََ
َسطحَالبياضأماكفََكأ2َََ-5ََ

َكتارالطرطشةَكالبقجَكاأَل3َََ-5َََ
َ/َالمياسةَالمساحَبياضَالمحارةَ/َالقصارةَ/ذَيإجراءاتَتنف4َََ-5ََ
َمالحظاتَكعيكبَسكءَالتنفيذ5َََ-5ََ

َ
َ
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َالباب الخامس
 المياسةََ/َالمساحَبياضَالمحارةَ/َالقصارةَ/

 Plaster Work  

َ:َمقدمة
ي ػػػػػػػػىمياتيا ػا كاف مسي  أ( Plaster/َ/ المياسة المساح بياض المحارة / القصارة /)البياض عماؿ أ 

ة كالبؤج ػػػتبدأ بعممية الطرطشكؽ كىي ػػػػبػح بيا الطاػػػػ( يمس اسمنتية غالب  إخمطة  ارة عف مكنة )ػػػػػعب
 .كتار كتنتيي بعممية المساحكاأل
َ:ََبأعماؿَالبياضَءالتجييزاتَكالتحضيراتَالالزمةَقبلَالبد1َََ-5َ
 .دةمكمطابقة المكاد المكردة منيا لمعينات المعتكد مف اعتماد كاختبار المكاد المستخدمة أالت –
 .بخمطة المكنة كاعتماد نسب الخمط يتـ التدقيق عمى العبكات الخاصة –
 .(فقاعةماء )لمنيكـ كميزاف أكد مف كجكد منخل كمسطرة أالت –
 .(حكائط ...الخ ػػػػعمدة أ  ػػػػجسكر  كجو الخرسانية )كد مف تخشيف األأالت –
قف حسب المخططات المعتمدة ككذلؾ ػػسعماؿ التمديدات الكيربائية بالجدراف كاألأ نتياء مف اال -

 .كد مف عزليا كاختبارىاأاالنتياء مف التمديدات كالكصالت الصحية كالت
ب ػػػػػنتياء مف تثبيتيا حسبكاب كالشبابيؾ كالفتحات كااللأل (ارات )الحمكؽ ػػػطكد مف تركيب اإلأالت –
 .صكؿ الفنيةاأل
ع ػػػػػػػسـ لجمي 15( بعرض اليقل عف كاف نكعو اي  أؾ ػػػػبػػػالشي )ػػػدنػمؾ المعػػػػػكد مف تركيب السأالت –

التمديدات  نابيبأ/مكاسيرفكؽ ك ية ػػسأفقية كالر انية األػسجزاء الخر ند التقاء الطابكؽ باألكع الفكاصل
 ع زكايايػػػػممـ( لجم 50 ×50) ( قياسCorner Beadsدنية )ػػػػكمف تركيب الزكايا المع، اػػػيعنكا أب

دء ػػلبكافذ قبل اػػػػراؼ فتحات النػػػػػع حكاؼ كأطػػػػقية( كلجميػية كاألفػػػرة )الرأسػػػػػػاألعمدة كالجدراف الظاى
 ./ المساح اؿ البياضػمػػػػػبأع
ة ػػػكالزكايا المعدنيبؾ ػػػػالش كأف يككف ،  كؿ الفنيةػألصل كفق ا كالتثبيت التركيب يككف  فأكد مف أالت -

كف مف ػأف يكػػػك  ، (Galvanizedة )ػػفة كالمكي  ػػػػػاحات الداخميػديد المجمفف لممسػػػػمف الح المستخدمة
َ(.Stainless steelتانمس ستيل لممساحات الخارجية كالمكشكفة )ػػػػػػػػالس
الح ػػػػػػالمطمكب بياضيا مف أمطح ػػباألس ازالة ما قد يككف عالق  إمف طح ك ػػػسكد مف نظافة األأالت -

، سـ  1.5ل عف ػػػػقػق ال يػػػػػاني لعمػبالمحامات لمم ريغػػػػػػػػتفمف ك ، اء كغيرىا ػكف البنػػكأتربة كبقايا م
 .مراألا لـز ابالماء كتحؾ بالفرشة السمؾ إذ اغزير   اترش الحكائط كاألسقف رش  كمف  أف 
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  يجب أف يككف  تخدـ لجميع أعماؿ البياض تحت منسكب الصفرػػػمنت المسػػػػػػف اإلسأكد مف أالت -
كمات اإلنشائية ػ( كحسب ما ىك كارد في مالحظات الرسSRCالح )ػػػػػاـك لألمػػػػمنت المقػػػػػسمف اإل

َالتربة. ر فحصتقريك 
 اعتمادىاك  اؿ البياضػػػػكنة اإلسمنتية المستخدمة لجميع أعمػػػػػػب كطريقة الخمط لممػػػػكد مف نسأالت -
َا لما يذكر في المكاصفات العامة بشأف ذلؾ.كفق  
 .المياه مدة كافية كحسب المكاصفاتتماـ معالجة المباني بإكد مف أالت –
َ:َسطحَالبياضأماكفََكأ2َََ-5َ
َلى صبغ داخمي أك خارجي.إلجميع األسقف كالجدراف التي تحتاج يتـ عمل بياض  -
كؽ ػػػػػػفبكامل االرتفػػػػػاع  اني ػػػػػالمبلجػػػػػدراف انية ك سػدراف الخر ػػػػع الجػػلجميغ بكص ل بياضػػيتـ عم- 

َ .قةالمعم   قفػاألس
كب التكسية بالسيراميؾ/الرخاـ ػػػػفكؽ منس قةالمعم  لجدراف فكؽ األسقف ألسطح ايتـ عمل بياض  -

َكال يطمب عمل صبغ ليا.
 ل صبغ ليا )إالػػػػكال يطمب عم قةالمعم  قف ػػػػػػػػاألسقف اليكردؼ فكؽ ػػػػػػػاليطمب عمل بياض لألس -

ة ػػػػمع عمل طبقة كاحدة رش ابكؽ ػػات فيما بيف الطػغرا ػكيتـ إغالؽ جميع الف ، ر خالؼ ذلؾ(ك  إذا ذ  
َإسمنتية.

َ.ما لـ يذكر خالؼ ذلؾ قكالصبغ لألسقف الخرسانية فكؽ السقف المعم   ال يطمب عمل بياض -
الجيد  ةػػػػالحق قفػػػس( كاألRibbed slabانية األعصاب )ػػبياض لألسقف الخرساليطمب عمل  -
(Post tension slabفكؽ األس )فراغػػػػػػػػػػػاتالؽ ػبغ ليا كيتـ إغػػػػػكال يطمب عمل ص قةالمعم  قف ػػػػػ 

َ.ما لـ يذكر خالؼ ذلؾ التعشيش في الخرسانة )إف كجدت( حسب األصكؿ الفنية
 كاجيات الزجاج خمف أعماؿ التكسية كالتغميف كخمفال يطمب عمل بياض لمطابكؽ/الخرسانة  -

َ.)مادة عازلة معتمدة( البتيكميف البارد ف تمؾ المساحات بكجييف مف، كيكتفى بدىا الستائرية
احات بالبيتيكميف ػػػػػانة كاليطمب دىاف تمؾ المسػػػػػػػالخرسأك /ك ابكؽ ػػػػػػل بياض لمطػػػػػػػػػال يطمب عم -

ر خالؼ ذلؾ في تفاصيل تمؾ ػػػػػػػػػإذا ذك ، إال ية كالتغميف بالرخاـ/ الجرانيتػػػػػػػػػاؿ التكسػػػػػػػأعم خمف
 األعماؿ.

َكتارالطرطشةَكالبقجَكاأَل3َََ-5َ
َ:َكتارَجَكاأَلقجراءاتَعملَالطرطشةَكالبإأَََ-3ََ-5َ
 . االتي سيتـ طرطشتيا بالمياه جيد   رش الحكائط يتـ –
 منت كالرملػػػسكنة اإلػػػػػاؿ البياض بمػػػػػو لجميع أعمػػػة العمكمية عمى جميع األكجػػػػالطرطش تعمل -
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مكط ػػكجـ أسمنت عمى المتر المكعب رمل كيضاؼ الماء إلى مخ 450التقل عف  بةػبنس
ييل ليا ػػكنة كبدكف حدكث أؼ تسػػػػػػعمى حدكث قذؼ الماعد ػػػػػػبة التي تسػػػػػسمنت كالرمل بالنساإل

ى ػػػمـ كتبق 5ط ػػػػمؾ متكسػػػػػػػػطة ماكينة الرش المخصصة لذلؾ بسػػػػػػكائط بكاسػػػػػػػػكترش عمى الح
ر كذلؾ لضماف استكاء قف كالحكائط لمدة أقميا ثالثة أياـ تعمل بعدىا البقج كاألكتاػػػػػػاألس ةدأ ػمن

 .اضأكجو البي
تؤدؼ ػػػػػػػاه سػة بدكف معالجتيا بالميػػػػف الطرطشإياـ حيث أ 3دة ػػػػػػة بالمياه لمػػػػيجب رش الطرطش -
البتيا ػػػكد مف صأاح ، كيجب التػػاقط المسػػػػػ( ثـ تسلكؽ )تطبيػػػلى حدكث فراغ بيف البياض كالطابإ

 ياـ.أكخشكنتيا بعد ثالثة 
ؼ حل فارغ يجب أكؽ ك ػػػة بالطابػػؼ حمكؿ فارغأنو التكجد أب ةػػػػالطرطشاؿ ػػػػعمأ كد قبل أيجب الت -

 تعبئتو بالمكنة.
 

      
  سطح البياض بالقدةأتسكية كضبط             ر تركيب الشبؾ كتنفيذ الطرطشة كالبؤج كاالكتا    
 
منت كىك عبارة عف نقط لعمل سمؾ البطانة لمبياض ػػػسكف باإلػػعمل البقج بمكنة الجبس المعجت   -

طة ػػػقف بكاسػػػػػد لألسػػػػػػػػػتكػ أفقي كاحػػػـ عمى أف يككف كجييا في مس 2كمتباعدة عف بعضيا نحك 
تكػ رأسي كاحد لمحكائط بكاسطة خيط ػسأك في م (فقاعةال) الماء دة كميزافػػػػػػالق كـ أكطػميزاف الخر 

قف كالحائط فإذا ما تـ ذلؾ يمأل ما ػػتركة بيف السػػػػػرط أف تككف ىناؾ بقجة مشػػػػػػػػالشاغكؿ عمى ش
قف تككف أكجييا في ػػػػػػػػية لمحائط كطكلية لألسػػػػػبيف البقج بنفس مكنة البياض لعمل أكتار رأس

 .ككذلؾ تتـ الزكايا بنفس الكصف اتكػ أكجو البقج تمام  ػػػػػمس
 األكتار مف نفس مكنة البطانة كتنفذ بالملء بيف نقط البقج كتستخدـ القدة لتحديدة ػػػػػػجيز خمطت   –
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تكػ كاحد مف أسطح البقج ، كالغرض مف األكتار ىك تسييل ػػػػػػػػطح األكتار حتى تككف في مسػػػػػػأس
 .الحصكؿ عمى أسطح منتظمة كمتساكية

معابر(  اب )ػػػػػػػػػكانب كأعتػػكائط ككذلؾ األكتاؼ كجػػػػػػػػقف مع الحػػػػػػػػتقابل األسعند  كتارل األػعمت   –
كمات كيتـ تخميق ػػػػػر المحدد في المكاصفات أك الرسػػػػػػتدارة بنصف القطػػػػػػسالفتحات كتككف ىذه اال

ذا لـ ت  ػػػػراؤىا كذلؾ أثناء سػػػػػػػجإكب ػػطكفات كالبركز المطمػػػالنيايات كالش استدارة طمب ير العمل ، كا 
 .التقابالت أك النيايات عتناء بنيكالزكايا أك تخميق الشطكفات فيراعى اال

 .ةبالبدء بالمرحمة االكلى لممساح كىي الطرطشبعد ذلؾ سمح ي   -
َكتار:الطرطشةَكالبقجَكاأَلَعماؿأعمىَالتدقيقَََبَ-3ََ-5َ
مطمكب ككذلؾ اض الػػػػماكة البيػػػػػػػكتار بحيث ال تقل عف ساألج ك ػػػػػػػػيتـ التدقيق بالقياس عمى البق -
ا فقي  أاقكؿ ػػػػالشك  (ةلفقاعػػاالماء )ـك كميزاف ػلمنيطة المسطرة األػػػػكتار بكاساألطح البقج ك ػػػػػسأتكاء ػػػػػاس
 .ركاف بكاسطة زاكية حديدعند األ كتاراأل كأا ككذلؾ تعامد سطح البقج ي  ػػػسكرأ
ج ػػػػػػػػػك البقأ كتاريرباء كذلؾ بكزنيا مع األػػػػػػػرخاـ( كعمب الك كأ)خشب الحمكؽ  يتـ التدقيق عمى -

 .مع ضماف ثباتيا كاستقرارىالمنيـك  بكاسطة المسطرة األ
 .ظة عمى نظافتيا كلحفظيا مف الماءكد مف تغطية الحمكؽ الخشبية بكرؽ النايمكف لممحافأالت -
كد مف عدـ كجكد أبالمركر عمييا براحة اليد كالتؾ ف الطرطشة قكية كمتماسكة كذلأكد مف أالت -

 ف الطرطشة تغطي مسطح الحكائط بشكل منتظـ كمتجانس.أكد مف أتسييل ككذلؾ الت
ب التي تستخدـ في كابير الخشػريبو عف البياض كالخػػػػػػػػكاد غػػػػػػؼ مأكد مف خمك الحكائط مف أالت -

 .ـ كخالفوالمستخدـ في تثبيت الرخاالجبس تثبيت الحمكؽ ك 
اـ بالمكنة ػػػػػػػػب كالرخػػػػػكده بيف الطابكؽ كالحمكؽ الخشػػػػكجػػنو قد تـ تعبئة الفراغات المأكد مف أالت -
 ا.جيد   ئ امم
ا لمنكع ت طبق  المة التثبيػة كسػػػػقيركاف كطر تخدمة في األػػنكعية الزكايا المسك  ماكفأالتدقيق عمى  -

 .المعتمد كمكاصفاتيا
 .كتار بعد تسكية المساح الطرؼ كاأل  زالة البقجإبالبدء بالبياض مع مراعاة  بعد ذلؾثـ يسمح  -
َ/َالمياسةَالمساحَبياضَالمحارةَ/َالقصارةَ/ذَيإجراءاتَتنف4َََ-5َ
َالبطانةَ:ََأَ-4ََ-5َ
طة الماء ػػػػػػػػػػػػػبكاس اغزير   اكائط رش  ػػػػأل بيا ما بيف األكتار بعد رش الحػػمب المكاصفات كي  ػػػػػعمل حست  

 مس بالمحارة ، كيجب عمل تمكجات دة حتى يككف سطحيا في مستكػ كاحد ثـ ت  ػػػػػػػبالق اكتدرع جيد  
 ؾ بينيا كبيفػػػػػػػليككف التماس ،سـ  5اد ال تتعدػ ػػػػػػمـ كعمى أبع 3ك ػػػػػػانة بعمق نحػػػػػػية في البطػفقأ
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  كف ػػكزرات ، كيجب أف يكػػػػيات كالػػػػػتركيب األرض اض قبلػانة لمبيػطبلل اػػػػػػػػػػػعم، كت   اجيد  يارة ػػػػػػػالض
  دة كافية بعد االنتياء مف عمموػػػػػػػػ ) يرش / يعالج ( بالمياة لمد  نَ منت م  ػػػػػػػػسالبياض الداخل فيو اإل

 .البطانةمأل مكانيا بمكنة كسر جميع البقج السابق عمميا كي  كما يجب أف ت  
َالضيػػػػػارةَ:ََبَ-4ََ-5َ

مـ كبعد أف يككف قد  5مكيا عف ػػػػػػػب المكاصفات كيجب أف ال يقل سػػتعمل الضيارة لمبياض حس
يرباء كلكف قبل ػػػير الكػػػػػػالتحبيش عمى مجارػ مكاسؽ األبكاب كالشبابيؾ كالخكابير ك تـ تركيب حمك 
 .شابيواألبكاب كالشبابيؾ كالكزرات كالكرانيش الخشبية كما  ) حكاجب ( تركيب بركر

كائط ككذلؾ ػػػػػػػػػػػػقف مع الحػػػػػػػة مف تقابل األسػػػػػػة كالزكايا الناتجيتدارة جميع الزكايا الداخمػػػػػػػػساكيجب 
 طمب في المكاصفات.ك حسبما ي  أكتاؼ كالفتحات األ
َ:َ/َالمياسةَالمساحَ/َالقصارةَ/َبياضَالمحارةَأعماؿتدقيقَََجَ-4ََ-5َ
 كتار.زالة البقج كاألإكد مف أالت -
اء ػػػػكعند التق ، ركافعند األك ،  طح البياضػػتكاء سػػػػػلمنيـك )القدة( عمى اسطرة األػػػػػالتدقيق بالمس -

 سقف كمع الحمكؽ كعمب الكيرباء.باأل الحكائط
ركاف ك باستعماؿ قطع األأطكفة ػػػػػك مشأما دائرية إف تككف أب رةحرؼ الظاىيتـ التدقيق عمى األ -

 كالنيايات المعدنية )حسب المكاصفات(.
ََمالحظاتَكعيكبَسكءَالتنفيذ5َََ-5َ
  (بياضَالمحارةَ/المياسةََ/القصارةََ/)المساحَ البياضعماؿَأمالحظاتَعمىَََأَ-5ََ–5َ
بسبب أخطاء تنفيذية في المراحل السابقة سـ  1.5 مف كثرأفي حالة كجكد سماكة لمبياض  -
 . يارة(ضعمل عمى طبقتيف )بطانة ك في  
لممعالجة  ةاعػػػػػس 48ترؾ لمدة سـ ثـ يتـ تخشينيا كت   1.5انو بسماكو ال تزيد عف ػػتـ عمل البطي -

بؾ معدني كطرطشتو ػػػػػلى السطح المطمكب كيتـ كضع شإبالمياه ثـ يتـ تطبيق الضيارة بالكصكؿ 
 اح/البياضػػػػػػالمس الة زيادةػػؾ الطبقتيف في حػػػػػػػػركخ كلضماف تماسػػػػػػػػدكث الشػػػبيف الطبقتيف لمنع ح

 سـ. 2عف 
 .ياـأ ةيجب معالجة المساح كالطرطشو بالرش بالماء لمدة ثالث -
َ./ المساح ستخداـ المكنة المتساقطة أثناء تنفيذ أعماؿ البياضاسمح لممقاكؿ بإعادة ال ي   -
، كيجب أف  تككف السماكة لجميع أعماؿ البياض الداخمية كالخارجية حسب تكجييات الميندس -

 Rightة )ػػػػػػػ( كالزكايا قائمPlump)ادراف مستكية كشاقكلية تمام  ػػػػػػػاؿ البياض لمجػػػػػػػػتككف جميع أعم
Angles.)َ



66 
 

َسبابياَأعماؿَالمساحَ/َالبياضََكأنتياءَمفَالعيكبَالتيَتظيرَبعدَاَلََبَ-5ََ-5َ
 سطح :ألانتظاـ ا عدـ - 1

اىدتو كالتحقق منو بالنظر الفاحص ػكيمكف مش ،ركاف كالزكايا سطح كاإلميات كاأليجب انتظاـ األ
مكح بو ػػػاكز المسػػػػالتج كمقدار ، (فقاعوال) الماء ( كميزافاقكؿػػكميزاف الخيط )الش ةك القدة كالزاكيأ
 .(متر طكلي 4) مـ لطكؿ القدة 2مـ لكل متر طكلي بحيث ال يزيد عف  1
 لمكف :ااختالؼ  - 2

 لكافأبب اختالؼ ػػة النيائيو بسشػالطرط كأالصناعي  رػػالحج كأكف في بعض البياض ػػػػيختمف الم
في كل  بػػػػػػك لعدـ ضبط النسأكاد الداخمو في تركيب المكنو عند تعدد تجييز الخمطات ػػػبعض الم

 ختالؼ عدـ جكدة خمط مكف البياض.كينتج عف ىذا اال ، ةمر 
 : المساح/  عف طبقات البياضَض  - 3
 ةك استعماؿ مكنأ ةفرؾ البياض/ المساح باليد كيحدث نتيجة لضعف مككنات المكنبستدؿ عميو ي  

كؿ ػػػصأاع ما تقتضيو ػػػكاتبو بالماء ػػػػػػػػاح /البياض الكاجب رشػػػدـ العناية برش المسػػػػػػػعك أبعد شكيا 
كائب في الماء المستعمل في خمطة ػػػػػػػػك شأالح ػػػػػمأكد ػػػػػػيضا نتيجة كجأكقد يحدث ىذا  ، ةعاالصن
 .ك الرمل المستعملأ ةالمكن

 التطبيل : - 4
ك أرؽ عمى البياض كينشأ في حالة عدـ التماسؾ ػػػػكؼ عند الطػػػػػػجأكت ػػػػعميو بحدكث ص كيستدؿ

 كيرجع السبب في ذلؾصمي ، طح األػػػػػػػػك عف السأفي حالة انفصاؿ طبقات البياض عف بعضيا 
 كثر مف العكامل التاليو :أك أامل ػلى عإ
ك أ ةبتر أكد ػػػػات البياض ككذلؾ كجػػػػبيف طبق كأ ةحػػػػػ/ مسطح قبل بياضوػػػػػػضعف الس كأنعكمة  -
 .اضاؿ المعالجة بالمياه لطبقات البيػػػػػػػعمأ تخدـ في ػػػػػػػػػالمس اءبالم ك غيرىاأ ةك جيريأكاد ممحية ػػػػػػم
ك أسطح قبل البياض كذلؾ لأل  ةرارة المرتفعػػػركؼ الحػػػػػػػػػعدـ العنايو بعممية الرش بالمياه في ظ -

 .قات البياض التي لـز رشيا بالماءلطب
لمذكباف  ةمالح قابمألة كاد المختمفػػػػمككنات الممالح بيف طبقات البياض الحتكاء بعض أف تكك   -

 في الماء .
 .                ا قبل الضيارةجيد   ةك عدـ تمشيط البطانأعدـ كجكد الطرطشة االبتدائيو  -
 .ةتخانة البياض بنسبة كبيره عف الحدكد المقرر  زيادة –
 : (رالتسميخ )التزىي - 5

 في مككنات خمطة المكنةالماغنيسيـك  كأكيحدث نتيجة لكجكد نسب زائدة مف كبريتات الصكديـك 
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ر ػػػػػػػػػػػػاىظال طحػػػػػلى السإالح كتنتقل مف مختمف الطبقات ػػػػمتذكب ىذه األ ةكبػػػػػػكنتيجة لعكامل الرط
 .بسبب التسميخ بعد جفافيا

 الصرفػػػػػػػػػػاف : - 6
( )المنخلعدـ اليز  ل المستخدـ نتيجةػل مع الرمػػػػػػػكاد قابمة لالنتفاش تدخػػػم ات صغيرة مفيئجز 

كر أك ػػػػػػػػػلييا مف طبقة البياض ، كيتسبب عنيا حدكث قشإالرطكبة  تنتفش بسبب كصكؿ المياه أك
 فجكات سطحية في البياض.

 : التفكيش -7
 .نةكيحدث نتيجة كجكد صرفاف المك 

 التجزيل : - 8
ك أك لزيادة تخانة البياض أيف ػػػػػػعدـ العناية في التخشك أتجانس خمطة المكنو  عدـ نتيجة يحدثك 

 .ةنضافات لممك ك اإلأنكرا في بعض الخمطات  لكجكد
 التنميل كالتشعير : - 9

 ك لكل العكامل التالية :أكيحدث نتيجة لبعض 
 سمنت في الخمطة.زيادة اإل -
 ا.جيد  ياه بالم عدـ رش المساح/البياض -
 ةمحػػػػػػػػػانة المسػػػػػػػػاؿ ذلؾ مايحدث بيف الخرسػػػػػ، كمث اؿ خمف البياضػػػػػػػعمحدكث فاصل في األ  -

 جياد في البياض يزيد عف القكة التي تتحمميا المكنة.إكالمباني المالصقة ليا مما ينتج عنو 
 :بقع الصػػػػػػػػػدأ  - 10

مؾ ػػػميح أك سػػػػػياخ التسػػػػػػػبؾ الممدد كأسػػػػػػاألجزاء المعدنية مثل الشكتنشأ عف عدـ العناية في كسكة 
 .سمنتيةبطبقة كافية مف المكنة اإلالرباط أك غيرىا 

 العجيف المقتػػػػػػػػكؿ : - 11
اء كقت يزيد ػػػػاؿ البياض التي مضى عمى مزجيا بالمػػػػػعمأ المكف الجبسية التي تستخدـ في بعض 

 ير ػػػػػػػػػػػركر الكقت الالـز لمجفاؼ ، كنتيجة لذلؾ تظػػػػػػػػـ مػػػػػبتدائي كال تتصمد رغؾ االػػػػػػالشعمى زمف 
صبع عمى األماكف رؼ عمييا بالضغط باألػػػػػتخدمة فيو كيمكف التعػػػػػػػطح البياض المسػػػػػػػتشققات بس

 .لمضغط االتي يحتمل كجكدىا فييا حيث يترؾ ذلؾ أثر  
َ
َ
َ
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 الباب السادس  
َعزؿالأعماؿَ

Insulation Workَ
خارجية مؤثرات الداخمية كالمف ال عناصر المنشأقطاع المبانى ىك حماية  العزؿ في الغرض مف

، كمف أىـ أنكاع  ذه المؤثراتزاء المعرضة ليػػػجطح كباألػػسباألكالمحيطة التي تحدث إضرار 
 العزؿ المستخدـ في المباني بأنكاعيا : 

 عكازؿ الرطكبة   - 1
 عكازؿ الحرارة كالرطكبة  - 2
 فكاصل التمدد ) الماستؾ (  - 3
 عكازؿ الحرارة كمقاكمة الحريق  - 4
 عكازؿ الصدمات   - 5
 ىتزازاتعكازؿ اال  - 6
 صكات كالضكضاءاأل عكازؿ  - 7
 بيضمقاكمة النمل األ مف الحشرات / عكازؿ  - 8
 عكازؿَالرطكبة1ََََ-6َ
 تية :نفذ في المناطق األكت  
 ساسات لمخرسانات السفميةاأل  - أ 
 لمياه الخرسانية كحمامات السباحةانات اخز    -ب
 المساحات الرطبة الداخمية ) الحمامات ، المطابخ ، .... الخ (  - ج
 المعرضة لمرطكبة ماكففقية في األسية كاألأسطح الر األ  - د 
َ:َساساتَكالخرساناتَالسفميةاألجراءاتَعزؿَإأَََ-1ََ-6َ
يػػػتـ عػػػزؿ جميػػػع المسػػػاحات كالمنػػػاطق التاليػػػة لألساسػػػات بطبقػػػة مػػػف البيتيػػػكميف حسػػػب النػػػكع  -

َ.شراؼالمحدد بالمكاصفات كالمعتمد مف جية اإل
 Singleـ أسػػػػػػفل خرسػػػػػػانة النظافػػػػػػة كبػػػػػػدكف تقطيػػػػػػع )سػػػػػػ 30لعمػػػػػػق حػػػػػػكؿ رؤكس األكتػػػػػػاد ك  *

Continuous Strip)َ.َ
َالقكاعد الخرسانية/القبعات الخرسانية /الحصيرة الخرسانية مف الجكانب كاألسفل كاألعمى. *
َاألرضية مف جميع الجيات. الجسكر *
 اإلنترلكؾ.رصيف ك أرقاب األعمدة كالجدراف الخرسانية حتى منسكب أرضية الطابق األرضي  *
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      َ
 سفلعزؿ القكاعد الخرسانية مف الجكانب كاأل       سفل             أكتاد ك عزؿ المساحات حكؿ رؤكس األ     

 رضية مف جميع الجياتاألر  كعزؿ الجسك       طبقة االسكريد بدكف تقطيع                                  

شركة متخصصة حسب التفاصيل المبينة فػي الرسػكمات ك/أك يتـ تنفيذ الطبقة العازلة مف قبل  -
َالمكاصفات كحسب األصكؿ الفنية.

رة المسػػػمحة كالجسػػػكر لقبعػػػات الخرسػػػانية / الحصػػػيايػػػتـ تنفيػػػذ طبقػػػة العػػػزؿ لمقكاعػػػد المسػػػمحة /  -
َ(.PCCصبية خرسانة النظافة السفمية )األرضية فكؽ 

سػػػـ لحمايػػػة الطبقػػػة  5فػػػكؽ طبقػػػة العػػػزؿ بسػػػماكة  (Screedيػػػتـ عمػػػل طبقػػػة مػػػف الخرسػػػانة ) -
َالعازلة كتجنب رص حديد التسميح فكؽ الطبقة العازلة مباشرة.

سػػػانية / الحصػػػيرة المسػػػمحة يػػػتـ تنفيػػػذ طبقػػػات العػػػزؿ لجكانػػػب القكاعػػػد المسػػػمحة / القبعػػػات الخر  -
سػتخداـ األرضية فكؽ جدار مف الطابكؽ المصػمت مػع طبقػة مػف البالسػتر ) فػي حػاؿ ا كالجسكر

َ.مالـ يذكر خالؼ ذلؾ عماؿ العزؿ (أ بيتكميف ممبريف في 
ر األرضػػػػية قبػػػػل صػػػػب الخرسػػػػانة ى الطبقػػػػة العازلػػػػة لجكانػػػػب القكاعػػػػد الخرسػػػػانية كالجسػػػػك غط ػػػػت   -

 Side Protection Bitumenous Boardحة  بػألكاح حمايػة خاصػة مػف البيتيػكميف )المسػم
Sheets مػػػالـ يػػػذكر عمػػػاؿ العػػػزؿ ( أ فػػػي حػػػاؿ اسػػػتخداـ بيتػػػكميف ممبػػػريف فػػػي  ممػػػـ ) 6( سػػػماكة

َ.خالؼ ذلؾ
الطبقػػػة العازلػػػة لجكانػػػب رقػػػاب األعمػػػدة كالسػػػطح العمػػػكؼ لمقبعػػػات الخرسػػػانية كالجسػػػكر  ىغط ػػػت   -

األرضية كلباقي جميػع الخرسػانات المسػمحة تحػت األرض بعػد صػب الخرسػانة كقبػل الػردـ بػألكاح 
 6سماكة ( Side Protection Bitumenous Board Sheets)حماية خاصة مف البيتيكميف 

َ.مالـ يذكر خالؼ ذلؾعماؿ العزؿ( أ تكميف ممبريف في في حاؿ استخداـ بي ) ممـ
َةػػػػكميف أك تنعيميا بركبػػػدراف بالبيتػػػػػانة كفي الجػػػػكب في الخرسػػػػػػػػػع الفراغات كالثقػػػػػيتـ ملء جمي -
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َاإلسمنت قبل عمل الطبقة العازلة.
فػي حػاؿ  ) انيةػػػػػػػاألكتػاد الخرس قبعػات كأعزؿ السػطح العمػكؼ مػع جكانػب القكاعػد المسػمحة  تـي -
 High Strengthة )ػػػػػػػػزؿ الخػػػاص عػػػالي المقاكمػػػػػػػ( بالعخكازيػػػق / ات كتديػػػةػػػػػػػػػػساسأسػػػيس بأتال

Water-Proof  Epoxy grout مـ  25( مف النكع  المعتمد بسماكة(incapsulated at 25 
mm thik.) ما لـ يذكر خالؼ ذلؾ.َ

( بإسػتخداـ Pile Head to be reprofiledالخرسػانية ) الخكازيػق /تجييػز سػطح األكتػاديػتـ  -
( أك مػا Sementitious Grout Supercast PC-Fosrocخػاص مػف نػكع ) مكنػة / مػالط

َيماثمو مف النكع الممتاز.
اسػتخداـ  كأبػكجييف بطبقتػيف مػف البتيػكميف السػائل  عزؿ أرضية الطابق األرضي لممبنػى )يتـ  -

( مػف األسػفل Single Layer of Polythene Sheet 1000 - Gauge) طبقة مػف النػايمكف 
َ. ـدفكؽ طبقة الر 

يتـ عزؿ سػطح القكاعػد كجسػكر الػربط رقػاب األعمػدة كرقػاب الجػدراف فػكؽ القكاعػد بػكجييف مػف  -
البيتػػػكميف البػػػػارد كيمتػػػػد العػػػػزؿ لجميػػػػع السػػػػطكح المعرضػػػة لمتربػػػػة حتػػػػى منسػػػػكب أرضػػػػية الطػػػػابق 

 .مالـ يذكر خالؼ ذلؾ تكصيف استخداـ البيتكميف البارد(في حاؿ  األرضي )
َ:َكحماماتَالسباحةَالخراسانيةلمياهَجراءاتَعزؿَخزاناتَاإبَََ-1ََ-6َ
 اف الميػػاه األرضػػي بالكامػػل كفصػػميا عػػف التربػػة بعمػػل طبقػػة مػػف خرسػػانةيػػتـ عػػزؿ أرضػػية خػػز  -

َالنظافة.
 فكؽ خرسانة النظافة. خزافاليتـ تنفيذ طبقات العزؿ لممسطحات األفقية أسفل أرضية  -
سػػػـ لحمايػػػة الطبقػػػة  5فػػػكؽ طبقػػػة العػػػزؿ بسػػػماكة  (Screedيػػػتـ عمػػػل طبقػػػة مػػػف الخرسػػػانة ) -

 العازلة كتجنب رص حديد التسميح فكؽ الطبقة العازلة مباشرة.
مػف البيتيػكميف حسػب النػكع المبػيف بالمكاصػفات  يتـ عمل طبقات عازلة لمميػاه كالرطكبػة بطبقػة -

 )لمجكانب كمف األسفل كمف األعمى(. لمخزافشراؼ لكامل السطح الخارجي كالمعتمد مف جية اإل
( عمػػػى طػػػكؿ Water Stopيػػػتـ تثبيػػػت حػػػزاـ / شػػػريط مطػػػاطي خػػػاص مػػػانع لتسػػػرب الميػػػاه ) -

 .مف نكع كمقاسات كمكاصفات معتمدة بجدرانو كيككف  الخزافلتقاء أرضية امناطق 
الميػاه  بخػزاف( في خمطة الخرسػانة الخاصػة Admixuresمكاد مضافة ) / يمكف إستخداـ مادة -

األرضػػي لتقميػػل نفاذيػػة الخرسػػانة كمنػػع تسػػرب الميػػاه مػػف خالليػػا، كتكػػكف تمػػؾ المػػادة/المكاد مػػف 
(Admixures Proofmarainبالكمية المطمكبة كحسب المبيف بال ).مكاصفات كالمعتمد 
 يتـ ملء جميع الفراغات كالثقكب في الخرسانة بالبيتكميف أك تنعيميا بركبة اإلسمنت قبل عمل -
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 الطبقة العازلة كحسب األصكؿ الفنية.
 مفحماية خاصػػػػػػػػة  ػػابقة مف الجكانب كاألعمى بألػػػػػػػػػػػػكاح ػػػػػػػة السػػػػػػػت غطى الطبقة العػازلة الخارجي -

ـ فػي حػاؿ ممػ 6 ( سػماكةSide Protection Bitumenous Board Sheetsالبيتيػكميف )
 .استخداـ بيتكميف ممبريف

َ:َاجراءاتَعزؿَالمساحاتَالرطبةَالداخميةََ)الحماماتَ،َالمطابخَ،َ....الخ(جَََ-1ََ-6َ
 : تيةيقصد بالمساحات الرطبة الداخمية المساحات اآل -

   الحمامات/غرؼ الحمامات كغرؼ المغاسلأرضيات جميع.َ
  أرضيات جميع المطابخ كالمطابخ التحضيرية. 
  جميع البالكيف.َ
  أرضيات المناكر. 
  أرضيات غرؼ القمامة في جميع الطكابق كأرضيات غرؼ المضخات.َ
    ات إطفاء الحريقادات المياه كمعد  غرؼ كابينات عد. 
    النادؼ الصحي (مالبس)تغيير ال امات كغرؼ مغاسل كمشالححم. 
  ( أرضية المساحة المحيطة حكؿ كأسفل الييكل الخرساني لبركة السباحةFilter Room). 

( Water Proofing Membraneيتـ عمػل طبقػة عازلػة لمميػاه مػف مػادة البيتػكميف ممبػريف ) -
 Water Proofing Membraneك مػػػػػػػف مػػػػػػػادة البيتػػػػػػػكميف ممبػػػػػػػريف المطػػػػػػػاطي السػػػػػػػائل )أ

Elastomeric Liquid مػػػالـ يػػػذكر خػػػالؼ ذلػػػؾ  المكاصػػػفات( بالسػػػماكة كالنػػػكع  التػػػى تحػػػددىا(
 .بالعقد(

َسـ. 15 رتفاع يط جميع جدراف المساحات الرطبة بايتـ عمل قكاعد خرسانية أسفل مح -
ايػػػتـ تنظيػػػف أرضػػػيا - مػػػف الغبػػػار كاألكسػػػاخ ثػػػـ يػػػتـ تنعػػػيـ  ت المسػػػاحات التػػػي سػػػيتـ عزليػػػا جيػػػد 

َسـ. 2بعمل صبية إسمنت ممساء سماكة  العمكؼ يا سطح
لػي مػف ) - ينتظػر حتػى الجفػاؼ مػدة ال ( ك Solvent Based Primerيتـ عمػل طبقػة أسػاس أك 

َساعات. 8تقل عف 
المحػػػػدد  النػػػػكع كأ يا بطبقتػػػػيف مػػػػف البيتيػػػػكميف ممبػػػػريفالطبقػػػػة العازلػػػػة لمميػػػػاه بػػػػدىان يػػػػتـ تنفيػػػػذ -

َ.َبالمكاصفات
ات بعػد المحػدد بالمكاصػف النػكعك أيتـ تنفيذ الطبقة الثانية العازلػة لمميػاه مػف البيتيػكميف ممبػريف  -

 .حددة بمكاصفات المادة المستعممةكبالسماكة الم جفاؼ الطبقة األكلى تمام ا
 .صكؿ الفنية كلمكاصفات المصنعا لأليتـ تنفيذ الطبقة العازلة لممياه كفق   -
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َستحم اـ.سـ عمى الجدراف كخمف مغاطس اال 15مل سطح األرضية كلغاية يتـ تنفيذ العزؿ لكا -
َ:تية آلالبيتيكميف المستخدـ يجب أف يحقق المتطمبات ا -

  َػػػنيعدد بمكاصفات تصػػػػػل عف الضغط المحاه تحت ضغط ال يقػػػػػػػػػػػػػػيككف عديـ النفاذية لممي
كاصفات مب الػػػػػػػحس( Water Permeability zero @ 5 bar pressureالمادة )   

 (. BS EN12390) البريطانية
   البيتيكميف المستخدـ يجب أف يتحمػل قػكة شػد ال تقػل عػف الشػد المحػدد بمكاصػفات تصػنيع

كاصػفات األمريكيػة محسػب ال( Minimum tensile strength > 12 N/cm2المػادة )
(ASTMD 638-95). 

   البيتيػػػػػكميف المسػػػػػتخدـ يجػػػػػب أف يتحمػػػػػل مقاكمػػػػػة ثقػػػػػب ال تقػػػػػل عػػػػػف المقاكمػػػػػة المحػػػػػدد
 Puncture resistant valued eflection 50 Nتصػنيع المػادة ) بمكاصػفات 

@180 mm )حسب الكاصفات األمريكية (ASTM E154.)َ 
 تنفذ الطبقة العازلة مف قبل شركة متخصصة كحسب األصكؿ الفنية. -
مػػف سػػالمة الطبقػػاات المنفػػذة  كطريفػػة كاتجػػاه التركيػػب )عكػػس اتجػػاه سػػرياف المػػاء( يػػتـ التأكػػد  -

ف كجػدت ثػـ يػتـ فحػص إنابيػب  كمقدار كقكة تثبيتة مع التأكد مف جػكدة العػزؿ حػكؿ الفتحػات كاأل
 (48ال تقػل عػف ) عمى نقطة في السػطح كلمػدةأ سـ مف  5 رتفاع بالمياه لال (غمره) والسطح بممئ

 كأا مف عدـ كجكد رشح  كد تمام  أمف الفحص كالمتابعة خالؿ ىذه المدة كالن  ساعةثماف كأربعيف 
َ.ك جكانب السقفأسفل أثار نضح بأ
نتيػػاء ( لمحمايػػة بعػػد االGauge 1000اختبػػارات العػزؿ يػػتـ كضػػع ركالت نػايمكف ) حبعػد نجػػا -

َمف تنفيذ طبقات العزؿ مباشرة .
يػػػتـ مػػػلء فراغػػػات المسػػػاحات المعزكلػػػة بعػػػد ذلػػػؾ بالخرسػػػانة الرغكيػػػة )فػػػي حػػػاؿ كػػػكف أرضػػػية  -

كالداعي لمخرسانة الرغكية إذا كانت البالطة  (Sunk Slab)الحم امات كالمطابخ بالطة منخفضة 
 الخرسانية مف اليكردؼ، ثـ يتـ تركيب البالط.

َ:َفقيةسيةَكاألأسطحَالَرجراءاتَعزؿَاألإدَََ-1ََ-6َ
 تية :تشمل المساحات اآل -

  ( جميع الجدراف الطابكقية أك الخرسانية خمف الكاجيات الزجاجيةCurtain wall 
spandrel panel.) 

  َافػػػػػػػـك فيستخدـ دىػػػػػػية باأللمنيػػػػػػػخمف التكسماعدا ية ػػػػػػػجميع المساحات خمف أعماؿ التكس
َ.شتعاؿعازؿ غير قابل لإل   
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   َالمساحات خمف أعماؿ التكسية بالحجر كالجرانيت/الرخاـ.جميع
  .َجميع المساحات الخرسانية خمف بالط القرميد
  ( بدكف بالستركامل السطح الداخمي لجدراف شافط المصاعد كلجميع الطكابق.) 
  .َجميع أحكاض الزىكر الطبيعية مف الخارج قبل التكسية الخارجية
  مكنػػػػة الػػػػػبالط )الجرانيػػػػت كالرخػػػػػاـ كالسػػػػػيراميؾ جميػػػػع أرضػػػػػيات الطػػػػابق األرضػػػػػي أسػػػػػفل

   (.....الخكالمكزاييؾ
بػػكجييف مػػف البيتيػػكميف المطػػاطي السػػائل البػػارد   أعػػالهيػػتـ  دىػػاف جميػػع المسػػاحات كالمنػػاطق  -

 .()ما لـ يذكر خالؼ ذلؾ المعتمد
كخاليػػة مػػف فػػة كنظي ف تكػػكف سػػميمة أسػػطح التػػي سػػيتـ عزليػػا بػػالبيتكميف البػػارد يجػػب جميػػع األ -

 .تربةالممكثات  كاأل
بػػاليكاء المضػػغكط أك أؼ  بػػالرش  بػػالبيتيكميف البػػارد أ تكماتيكي ػػا يجػػب تنفيػػذ جميػػع أعمػػاؿ العػػزؿ -

 .طريقة أك أداة أ خرػ 
َ(َالمكشكفةفقيةَسطحَاأللألَ)َعكازؿَالحرارةَكالرطكبة2َََ-6َ
 ػ:تيةيتـ تنفيذ طبقات عازلة لممياه كالحرارة في المساحات اآل -

  ت بالسطحماماحسطح بيت الدرج كغرؼ الأ. 
  براجخر طابق بكديكـ لمباني األآسطح أ. 
  سطح المكشكفة لمسماءرتدادات العمكية كاألسطح االأ. 

 : ىك سطح المكشكفةالعزؿ الحرارػ كالمائي لأل أعماؿ ذالغرض مف تنفي -
  ف رشح المياه كتصريف مياه األمطارحماية سطح المبنى م. 
  خير مف حرارة الشمس كبركدة الجكحماية الدكر األ. 

 : مف طبقتيف ىما طبقات العزؿ الحرارؼ ك المائيتتككف  -
  ؼ مادة  عزؿ حرارؼ يتـ تكصيفيا أك أ  سمنت الرغكؼ اإل طبقة مف الخرسانة الخفيفة أك

 .راعاة عمل الميكؿ الالزمة  لمسطحبالعقد كتعمل ىذه المادة كعازؿ حرارؼ مع م
  ثير أتنفيذ طبفة مف مادة بيتكمينية يتـ تكصيفيا كاعتمادىا بالعقد لحمايتيا مف الرطكبة كت

 .رمطامياه األ
َ:َعزؿَالحرارةَكالرطكبةعماؿَألَالالزمةَتجييزاتَكالتحضيراتالأَََ-2ََ-6َ
 .(CURING)نتياء مف المعالجة نتياء مف إيناع كجفاؼ بالطة السقف كاالاال كد مفأالت -
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 كتعالج  بمكنة مف الفكاصل المكجكدة في بالطة السقف عدا فكاصل التمدد يجب أف تمألكافة  -
 .معتمدةمكاد 

 .، يجب أف تغمف بالمكنة اإلسمنتيةكل جكانب التمديدات الكيربائية كغيرىا مف التمديدات  -
 ت غمقكل التمديدات الكيربائية كتمديدات الخدمات األخرػ التي تخترؽ بالطة السطح يجب أف  -

 كاد معتمدة ليذاػػتخداـ مايمـز مف مػػػػػػا باسا جيد  المناطق الفارغة المحيطة باألنابيب الخاصة بياغمق  
 .ضالغر 
 الئـ مع الميكؿ.ترتفاع ياأنابيب تصريف مياه األمطار يجب أف تككف عمى  -
 رتفاعات المحددة.أعماؿ بالستر الحكائط المحيطة بالسقف يجب أف تككف لال -
 .ف تفتح لمخارجأبكاب المؤدية لممسطح يجب أف تركب في أماكانيا ك األ -
 .ممـ 200ى اليقل عنرتفاع اأنابيب التكييف كالمياه يجب أف تككف عمى  -
ضػػػغكط  نتيػػاء مػػػف كافػػة تجييػػزات كتحضػػػيرات السػػطح يػػتـ تنظيػػػف البالطػػة بػػاليكاء المبعػػد اال -

 .لمتخمص مف الغبار كالشكائب
عمػاؿ التنظيػف يػتـ تغطيػة الحػكائط المحيطػة بالسػقف كغيرىػا ليػتـ المحافظػة نتياء مػف أ عند اال -

 عمى نظافتيا في حالة الرش.
 .السابقة التأكد مف جاىزية السطح ألعماؿ العزؿ كاالنتياء مف جميع التحضيرات -
َجراءاتَالتنفيذَ:َإبَََ-2ََ-6َ
 5 بسػماكة تبػدأ مػف (Foam concrete -700 Kg/m3تعمل طبقػة مػف الخرسػانة الرغكيػة ) -

َسـ عند نقطة الصرؼ كتزيد بالميكؿ المكضحة في الرسكمات.
لي مف البيتيكميف ) - َ(.Bitumenous Primerيتـ عمل طبقة أساس أك 
َ.يتـ عمل طبقة عازلة لممياه مف البيتيكميف ممبريف )المحدد بالمكاصفات( -
 .يتـ تنفيذ الطبقة العازلة مف قبل شركة متخصصة -
فحػص الطبقػػة العازلػة لمميػػاه فػي المكقػػع بعػد التركيػػب بتعكيميػا فػػي الميػاه لمػػدة ال تقػل عػػف  يػتـ  -

َثماف كأربعيف ساعة. 48
 Side protectionكميف )ميػػػػػػػػاه  بألػػػػػػػػػػكاح  حماية خاصة  مف البيتػلم  ة العازلةػػػػى الطبقتغط -

 Bitumenous board sheets َممـ. 6( سماكة
طبقػػة عازلػػة لمحػػرارة برغػػكة البػػكليرتيف فػػكـ المرشػػكش مػػف نػػكع محم ػػي ممتػػاز بسػػماكة  يػػتـ عمػػل -

 Jointless hand-sprayingممـ ) (50– 45كارد عمى الرسكمات كال تقل عف )حسب ما ىك 
with polyurethane in a thickness approx 45-50 mm in average and 
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dencity of 50 kg/m3خالف اسـ ) 20رتفاع ال بالسطحكائط كالجدراف المحيطة ػػػػػػػػ( مع رش الح 
َ.لكاح العزؿ الحرارؼ المحددة في المكاصفات(أل
 Side protectionاية خاصػة مػف البيتيػكميف )ػػػػػػلكاح حمأرارة بػػػػػػػػػػػػة العازلػة لمحػػػػػػػػػػػتغطى الطبق -

Bitumenous board sheets َممـ. 6( سماكة
 gauge 1000العازلة لمحرارة )طبقة الحماية( بطبقة مف ركالت النايمكف عيار )تغطى الطبقة  -

Polythene sheetسػمنتية مػع عمػل فكاصػل ( لمحماية قبل تركيب بالط السطح فػكؽ المكنػة اإل
ثالثة أمتار في االتجاىيف كممؤىا بالماستيؾ الخاص بالفكاصل بػالمكف األبػيض مػف  (3تمدد كل )

َالتعرض لدرجات حرارة عالية.النكع الذؼ يتحمل 
( لجميع Water Proof Skirtingسـ ) 25رتفاع اليقل عف يتـ تركيب طبقات عازؿ المياه ال -

الحػػكاؼ كاألطػػراؼ بالشػػكل الػػكارد بالرسػػكمات ، كيػػتـ حشػػك نيايػػة أطػػراؼ طبقػػة البيتيػػكميف داخػػل 
اص كتغطيتػػػو بزكايػػػا ( فػػػي الجػػػدار أك الػػػكارش كمػػػلء األ خػػػدكد بالماسػػػتيؾ الخػػػGrooveأ خػػػدكد )

َخاصة مف األلمنيكـ. 
( أسػػفل جميػػع األبػػكاب التػػي تفػػتح عمػػى السػػطح RCC upstandيػػتـ عمػػل قاعػػدة خرسػػانية ) -

َ/التيراسات كا غالؽ طبقة الممبريف أسفل برطاشة الباب.
 Packagedانػػػػػػات كماكينػػػػػػات التكييػػػػػػف الثقيمػػػػػػة )القكاعػػػػػػد الخرسػػػػػػانية الخاصػػػػػػة بالخز  ميػػػػػػعج -

unites,Chiller ؿ فكقيػػا حسػػب ( يػػتـ تنفيػػذىا فػػكؽ السػػقف الخرسػػاني ثػػـ يػػتـ تنفيػػذ طبقػػات العػػز
َذة.تفاصيل الشركة المنف  

جميػػػػػػػػػع القكاعػػػػػػػػػد الخرسػػػػػػػػػانية الخاصػػػػػػػػػة باألطبػػػػػػػػػاؽ الال قطػػػػػػػػػة كماكينػػػػػػػػػات التكييػػػػػػػػػف الخفيفػػػػػػػػػة  -
(Condensing unites ات ت العػػزؿ حسػػب تفاصػػيل الشػػركة يػػتـ تنفيػػذىا فػػكؽ طبقػػا( كالمضػػخ 

َذة.المنف  
َزةػػػػزؿ كالبالط كتركيب األجيػػػػػػػاؿ العػػػنتياء جميع أعماتـ فحص الطبقات العازلة مرة ثانية بعد ي -

ثمػاف   (48)بتػدائي بتعكيميػا فػي الميػاه لمػدة ال تقػل عػف كالمعدات عمػى السػطح كقبػل التسػميـ اال
َكأربعيف ساعة.

َ(عشرة سنكات.10تقديـ شيادة ضماف لجميع أعماؿ العزؿ بمدة ) -
َ(َعياَ)الماستؾنَكأفكاصلَالتمددَب3َََ-6َ
َ:ََػػػػػػػوالغرضَمنػػأَََ-3ََ-6َ
 .نكماشفقية نتيجة التمدد كاالالسماح بالحركة األ -
 .لى البالطة الخرسانيةإالرطكبة  كأكلمنع تسرب مياه السطح عازؿ لمرطكبة  -
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َ:َذَفكاصلَالتمددمتطمباتَتنفيبَََ-3ََ-6َ
َعديدة كأغراضيا متعددة ،  منيا ما يصػػػػمح  االماسػػػػػػتؾ المػػػػػػػػػػالئـ ألف ىناؾ أنكاعػػػ  اعتمػاد نكع  -

 كالقمكيات ، لمفكاصل األفقية فقط ، كمنيا ما ىك مقػػػػػػػاـك لحركة السػػػػػػير كمنيا المقاـك لألحماض
 .كمنيا ما ىك مقاـك لمزيكت

 ػػدةػػػػػالتأكد مف ذلؾ كيجب رفض أؼ ماسػػػػػػتؾ انتيت ملكل ماستؾ مدة صالحية محددة كيجب  -
 صالحيتو.

كلممدة التي يحددىا المنتج كعادة ال تقل عف خمسة  جب أف يتـ خمط الماستؾ ميكانيكي اي -
ادقائ  .ق ، كيجب أف يككف المكف متجانس 
المنتج كىذه إذا تـ مزج الماستؾ فيجب كضع الماستؾ في مكانة في الكقت المحدد لتعميمات  -

 .دة تقل كمما ارتفعت درجة الحرارةكىذه الم ،ساعات ( 6-5)المدة تتراكح مف
عتبار حالة الطقس عند كضع الماستؾ ، فالمدة المسمكحة بعد المزج تقل ذ في االاألخيجب - 

عنو قي  شتاء  عند تنفيذه  ىبكط الماستؾ عند الفكاصل يقل كمقدار ،كمما ارتفعت درجة الحرارة 
  الصيف.

إال النكع المحدد بكتالكج قبل نكاع الماستؾ كال ي  أىتماـ باألساس المحدد لكل نكع مف يجب اال -
 .المنتج

 .ية مف المكاد السائبة نظيفة جافةىتماـ بنظافة الفكاصل بحيث تككف خاليجب اال -
ال يتـ كضع الماستؾ في األسطح عمى الرمل مباشرة أك عمى السيمكتكس ألف ىذه المكاد  -

 .كضع الماستؾ أف يككف عمى سطح جاؼتحتكؼ عمى الرطكبة كمف أساسيات 
نضغاط كيجب أف يككف ىناؾ حشكات خاصة لتعبئة الفكاصل مصنكعة مف مكاد قابمة لال -

كفائدة ىذه الحشكات أيضا  ىك تحديد سمؾ % ،  25قطرىا أكبر مف عرض الفاصل بحكالي 
نتج ، فيجب ػػدد مف قبل المػػػػتؾ يحػمؾ الماسػل كسػػالماستؾ كىناؾ عالقة بيف عرض الفاص

 ذلؾ عند التنفيذ. اةػػمراع
بأكثر مف جيتيف ، كفي حالة كجكد ثالثية أسطح يجب  مراعاة أال يككف الماستؾ ممتصق ا يجب -

ال تمزؽ الماستؾ مستقبال  عزؿ السطح الثالث بالبكلي  . تميف كا 
بعد تماـ  كال يتـ كضع الماء إال انات المياه أال يككف سام ايراعى عند استخداـ الماستؾ في خز  -

 .رتيف بدؿ المرة الكاحدةبالمياه م( كيجب أف يؤسس الفاصل المغمكر جفافو )أسبكع تقريب ا
جػداريف الخرسػانة كاألرضػيات الخرسػانية بػألكاح  يتـ عزؿ فاصل التمدد بيف جداريف الطػابكؽ / -

 .عمى كامل مساحة الفاصلألياؼ البيتيكميف مف نكع معتمد 
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يتـ تغطية جميع فكاصل التمدد الداخمية الرأسية كالخارجية بالكاجيات بشريحة مف األلمنيـك  -
 كع المادة المالئة لفكاصلػكؿ الفاصل مف نفس نػػػػكف المطمكب عمى كامل طػػػػالمدىكف بالباكدر بالم

 التمدد.
َعكازؿَالحرارةَكمقاكمةَالحريق4ََََ-6َ
َ:ََذَعكازؿَالحرارةَكمقاكمةَالحريقماكفَكمناطقَتنفيأأَََ-4ََ-6َ

 :تيةيتـ تنفيذ العزؿ الحرارؼ كالمقاكـ لمحريق في المساحات اآل
د كالمحػػػدد فػػػي مػػػجميػػػع جػػػدراف الطػػػابكؽ الخارجيػػػة لممبنػػػى تكػػػكف مػػػف الطػػػابكؽ الحػػػرارؼ المعت -

ل العزؿ ، عمى أف ال يزيد معامبالمخططات رتفاع الجدار بالسماكات الكاردة االمكاصفات  لكامل 
َ(.U = 0.100 btu/ ft2 h) الحرارؼ لمقطع الجدار عف

لجميػع الكاجيػات يتـ عمل طبقة عازلة لمحػرارة كالمقاكمػة لمحريػق )حسػب المكاصػفات العالميػة(  -
َ.التسربالزجاجية فكؽ طبقة عزؿ الخارجية خمف الكاجيات 

خمػػف أعمػػاؿ يػػتـ تركيػػب طبقػػة عازلػػة لمحػػرارة كالمقاكمػػة لمحريػػق )حسػػب المكاصػػفات العالميػػة(  -
 .لمحريق مقاكـفكؽ طبقة عزؿ  التكسية باأللمنيكـ

ختراقػػػػات اك ية فػػػػي المبنػػػػى كجميػػػػع ثقػػػػكب ميػػػػع فتحػػػػات الخػػػػدمات األفقيػػػػة كالرأسػػػػيػػػػتـ إغػػػػالؽ ج -
كبمػػكاد عازلػػة مػػف  نظػػاـ /ب تمديػػدات الكيربائيػػة كالصػػحية كاإللكتركميكانيكيػػة كفكاصػػل الجػػدراف ال

 نتشػػػارا( لمسػػػيطرة عمػػػى مقاكمػػػة Fire stop systems –نتشػػػار الحريػػػق المنػػػع )النػػػكع المقػػػاـك 
 الحريق كمنع مركر الدخاف.

لفتحات األنابيب كالػدكتات المعدنيػة المػارة بالجػدراف كاألسػقف ستخداـ مكاد مقاكمة الحريق ايتـ  -
 إلغالؽ الفراغات بيف األنابيب كالفتحات.

فتحػػات األنابيػػب البالسػػتيكية كفتحػػات األنابيػػب المطاطيػػة ل سػػتخداـ مػػكاد مقاكمػػة الحريػػقايػػتـ  -
 الفراغات بيف األنابيب كالفتحات.إلغالؽ 

بػيف  (Cable trayفتحػات حػامالت األسػالؾ كالككابػل ) ستخداـ مكاد مقاكمة الحريػق عنػدايتـ  -
 كحكؿ األسالؾ كالككابل مع إغالؽ باقي كامل الفتحات.

 فكاصل التمدد.لستخداـ مكاد مقاكمة الحريق ايتـ  -
( Curtain  walls)َالكاجيػػػػػات الزجاجيػػػػػة المسػػػػػتمرة فػػػػػيسػػػػػتخداـ مػػػػػكاد مقاكمػػػػػة الحريػػػػػق ايػػػػػتـ  -

مػػع خػػرؼ تتطمػػب ذلػػؾ أنػػكاع تكسػػيات أك أؼ أ،  Auminium Cladding)) لمنيػػـك األ كالكاجيػػات
 .تكفر فحص كضماف لممكاد المستخدمة
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َ:ََؿَالعزؿَالحراريَكَمقاكمةَالحريقأعمامتطمباتَمكادََكبَََ-4ََ-6َ
 board with overlap jointأطراؼ متداخمة لمتركيب ) فجميع ألكاح البكليستيريف تككف م -

in all edges.) 
 NPPF( أك)Styrofoamكع )ػػػػػجميع أنكاع العػػػػزؿ الحػػػػرارؼ البكليستيريف تككف مف ن -

Roofking- 
injected board.أك ما يماثمو مف النكع الممتاز حسب مكافقة الميندس ) 

سػػػػتخداـ المػػػػكاد الفمكرككربكنيػػػػة اعة بػػػػدكف أف تكػػػػكف مصػػػػن  جميػػػػع مػػػػكاد العػػػػزؿ الحػػػػرارؼ يجػػػػب - 
(CFCS’s.)َ
 حتراقيا.اجميع مكاد العزؿ الحرارؼ يجب أف ال تككف سام ة كأف ال تصدر أبخرة سامة عند  -
جػزء  0.05جميع مكاد العزؿ الحػرارؼ يجػب أف ال تزيػد نسػبة الفكرمالدىيػد المضػاؼ إلييػا عػف  -

 مف المميكف.
مػػف المركبػػات العضػػكية المتطػػايرة عػػف  ؼ  العػػزؿ الحػػرارؼ يجػػب أف ال تزيػػد نسػػبة أجميػػع مػػكاد  -
(0.1.) 
 جميع مكاد العزؿ الحرارؼ يجب أف تحقق متطمبات المكاصفات المعتمدة مف بمدية الشارقة. -
قػادرة عمػى إيقػاؼ مػركر النػار كالػدخاف كالمػاء نتشػار الحريػق ايجب أف تككف مكاد مقاكمة منػع  -

 ات الجدراف كاألرضيات كاألسقف كخالؿ الكصالت كفكاصل التمدد.خالؿ فتح
-BS476, ASATM Eيجػػب أف تكػػكف مػػكاد مقاكمػػة الحريػػق مطابقػػة لممكاصػػفات العامػػة ) -

814, UL2079.َ)َ
 يتـ  إعتماد نظاـ العزؿ الحرارؼ المستخدـ قبل المباشرة بالتكريد كالتركيب. -
العػػػػػزؿ الحػػػػرارؼ لجميػػػػػع أنػػػػػكاع العػػػػزؿ الحػػػػػرارؼ كتقػػػػػديـ يػػػػتـ  تقػػػػػديـ شػػػػػيادات ضػػػػماف لمعامػػػػػل  -
َالعزؿ مف مختبر معتمد. ختبارات الالزمة عمى مكاداال
شػػيادة منشػػأ كشػػيادة ضػػماف عمػػى جميػػع أنػػكاع العػػزؿ الحػػرارؼ مػػف الشػػركة المعتمػػدة  تقػػديـ يػػتـ -

َلتنفيذ أعماؿ العزؿ.
َ.نتشار الحريق مف نكع معتمد عالميااتككف مكاد مقاكمة منع  -
َعكازؿَالصدامات5َََ-6َ

ك المعػػػػدف المغمػػػػف أالكاكتشػػػػكؾ أنػػػػكاع معتمػػػػدة مػػػػف يػػػػتـ تنفيػػػػذ مػػػػكاد حمايػػػػة مػػػػف الصػػػػدمات مػػػػف 
 :ماكف المعرضة لمصدمات  كالتاليبالكاكتشكؾ  في األ

 يارات مغمفة بزكاياػػدة الظاىرة في ممرات كمكاقف السػػػػػع زكايا األعمػػػػػجميع زكايا الجدراف كجمي -
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مػػػػف متػػػػر  1,5 رتفػػػػاع اليقػػػػل عػػػػف( كيكػػػػكف التغميػػػػف الCorner gards) مػػػػف الصػػػػدماتحمايػػػػة 
رتفػػػاع  اممػػػـ كب (16×100×100قػػػل عػػػف )يال بقيػػػاس زاكيػػػة الحمايػػػة تكػػػكف منسػػػكب األرضػػػيات ك 

 ممـ. (1200اليقل عف)
 High  impact( مػػف النػػكع الخػػاص ضػػد الصػػدمات )Wall gardإطػػاريف مػػف الكاكتشػػكؾ ) -

resistance rubber profile عمى طكؿ جػدراف منحػدرات السػيارات كلجميػع األعمػدة الدائريػة )
 السػػػيارات كتكػػػكف بعػػػرض اليقػػػل عػػػف المنفػػردة )حمقتػػػيف( لحمايػػػة الجػػػدارف كاألعمػػػدة مػػػف صػػػدمات

 .ممـ بالمكف األسكد 25ممـ كبسماكة التقل عف  200
 High impac( مػػػػف النػػػػكع الخػػػػاص ضػػػػد الصػػػػدمات )Wall gardإطػػػػار مػػػػف الكاكتشػػػػكؾ ) -

resistance rubber profileدراف الداخميػة الظػاىرة فػي غرفػة القمامػة فػي ػػػػػػػػػكؿ الجػػػػػػػػػػ( عمػى ط
ممػـ كبسػماكة  200كتكػكف بعػرض اليقػل عػف الطابق األرضي لحماية الجدار مػف عربػات القمامػة

 .ممـ بالمكف األسكد 25التقل عف
َىتزازاتَعكازؿَال6َََ-6َ

( عند تركيػب جميػع Anti Vibration Padsىتزاز )ماصة لال / مكاد مانعةستخداـ عكازؿ/ ايتـ 
األجيزة التي تحدث اىتزازات )عند تشغيميا مثل المضخات كماكنات التكييف...إلخ(، كتككف ىػذه 

ػػ ت كتعميمػػات كاصػػفاا لمالمػػكاد بػػالنكع كالسػػماكة كالكثافػػة مػػف مػػكاد معتمػػدة  حسػػب المكاصػػفات ككفق 
 .الشركة المصنعة

َعكازؿَاألصكاتَكالضكضاء7َََ-6َ
نػػػكاع  يػػتـ تحديػػػدىا بالمكاصػػفات المعتمػػػدة أصػػػكات كالضكضػػاء مػػف يػػتـ اسػػتخداـ مػػػكاد ماصػػة لأل

ألصػكات كالبيػاض المػانع لأك باسػتخداـ الصػكؼ الزجػاجي أسقف كالجدراف مثل الجبس المخـر لأل
 .رض يتـ اعتمادىا كالمكافقة عميياخرػ مصنعة ليذا الغأؼ مكاد أ كأ
َبيضألأكَمعالجةَالتربةَضدَالنملَاَالحشراتعكازؿ8ََََ-6َ

ضيات الطابق فل أر ػػػػمحة كأسػػػػػػفل القكاعد المسػػػػػػػػل األبيض كذلؾ أسػػػػػػػة التربة ضد النمػػػػػػػػػيتـ معالج
ريق ػػػعف طك ما يماثميا أDURSBAN 4) )تخداـ مادة معتمدة مثل ػػػػػػباس كؿ المبنىػػاألرضي كح

 شركة متخصصة.

 

 

 



83 
 

 

 

 

 

 

 

 الباب السابع
المكشكفةَسطحاألَعماؿَالرخاـَكالجرانيتَكالسيراميؾَكبالطأ  

Marbles,Granites, Ceramics & Roof Floor Tiles Works 

َعماؿَالرخاـَ/َالجرانيتأ1َََ-7ََََََ
َأعمػاؿَالسيراميؾ2َََ-7َََََََََََََََََََََََ

َسمني(سطحَ)المكزاييؾَكالبالطَالعماؿَبالطَاألأ3َََ-7َََََ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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 الباب السابع    
المكشكفةَسطحاألَالجرانيتَكالسيراميؾَكبالطعماؿَالرخاـََكأ  

 Marbles.Granites, Ceramics & Roof Floor Tiles Works 
َعماؿَالرخاـَ/َالجرانيتَأ1َََ-7َ

 : تيةعماؿ اآلألاىناؾ عدة أنكاع مف الرخاـ تستخدـ في 
 .عماؿ الديككرأ لممرات كالكاجيات ك التكسية لحكائط المداخل كا  -
 (.كالنعالت )الكزراتاألرضيات  –
 .الشبابيؾك  األبكاب كالمعابر طاراتإ -
 .(اللـالسدراج )األ –
 .البراطيش –
 ....... الخ  ػػػالمختبرات  ػػالمغاسل  ػػكاكنترات المطابخ  –

لػػػكاف قطػػػع الرخػػػاـ / الجرانيػػػت أالمخططػػػات عمػػػى نكعيػػػة كقياسػػػات ك  كعػػػادة تػػػنص المكاصػػػفات أك
( شػػراؼتحػػدد مسػػاحتيا مػػف جيػػة اإلد اعتمػػاد العينػػات يراعػػى تقػػديـ قطعػػة كبيػػرة )نػػالمسػػتخدمة كع

مػػف العيػػكب كالعػػركؽ  أف يكػػكف الرخػػاـ /الجرانيػػت خالي ػػا لمتأكػػد مػػف تجػػانس القطعػػة الكاحػػدة كيجػػب
االمعدنية كالشركخ أك ال  .مصقكال   خدكش كيككف سطحو ناعم 

َكالممراتَكالكاجياتَعماؿَالرخاـَ/َالجرانيتَلحكائطَالمداخلأأَََ-1ََ-7َ
َعماؿَالرخاـَ/َالجرانيتَلحكائطَالمداخلَكالممراتَكالكاجيات:أَذجراءاتَتنفي:َإَاكلَ 
يتـ تركيب الرخاـ / الجرانيت بعد انتياء األعماؿ المدنية خمفو مثل العازؿ المعتمد كالتمديدات   -

سػػطح الخرسػػانية صػػالح كتنعػػيـ األا  سػػمنت ك الكيربائيػػة كالصػػحية كنظافػػة الحػػائط مػػف نتػػكءات اإل
 .رمذا لـز األإمايمـز لتحقيق ذلؾ كد مف االستكاء التاـ لمحائط مع عمل أكالت
كؿ( كذلػػؾ بتثبيػػت شػػرب عمػػى زكايػػا الجػػدار/المبنى لمكاجيػػات تحديػػد الدسػػتكر )المػػدماؾ األيػػتـ  -

 .كؿ مدماؾ / صفأبكاسطة ميزاف الخرطـك المائي كيتـ تحديد 
بػالجص )عمػى الناشػف(  يػت  متالصػقة ببعضػيا كتثبػت مبػدئي االجران/ يتـ تركيػب قطػع الرخػاـ  -

أك المجمفنة )حسب ما يطمب فػي مسػتندات العقػد( فػي كيراعى التأكد مف كجكد المخالب النحاسية 
لربطيا مع  ( L)  لمنيكـ عمى شكل حرؼأعند الحكاؼ  بزكايا غالؽ الفراغات إ لرخاـ مع جكانب ا
تػػدقق األعمػػاؿ  ( الدسػتكر)نتيػاء مػػف رص المػػدماؾ األكؿ سػػمنتية خمػف الرخػػاـ كبعػػد االالركبػة اإل

 قبل التركيب.
 الكاحػػػػد كـػػػػػػػسـ في الي 25 – 20ػل ال تزيد عف ػػبمباني إسػػػمنت كعمى مراحػاـ ػػػػيتـ تركيب الرخ -
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 .خاـ كاحدة( كلكامل ارتفاع الرخاـ) بارتفاع قطعة ر  
سػمنتي إأيػة حمػكؿ قػد تظيػر بمعجػكف  ءبعد تنظيف الكسكة يراعى معجنة الرخاـ لمتأكد مػف مػل -

ك بماسػػػتيؾ مخصػػػص كمعتمػػػد حسػػػب النػػػكع ، ىػػػذا كقػػػد يسػػػتعاض عػػػف أ ، لػػػو نفػػػس لػػػكف الرخػػػاـ
 .ذا ماطمب ذلؾ في المكاصفاتإ مبسات أك براغي مخفية لتثبيت الرخاـتنفيذ ك  بالتركيب 

اؿ فنيػػػيف كميػػػرة مػػػف ذكؼ الخبػػػرة ل عمػػػَبػػػعمػػػاؿ التكسػػػية مػػػف ق  أ ف يػػػتـ تنفيػػػذ جميػػػع أمػػػع مراعػػػاة  –
 .عماؿ مماثمةأ كالكفاءة في 

َ:رخاـَ/َجرانيتَالحكائطَكالكاجياتالتدقيقَعمىََ:َثانياَ 
َ: تييراعى التدقيق عمى اآل

 . الرخاـ رأسيةشاقكلية ك  -
 .كجكد المخالب ككانات التثبيت -
 .ركافكد مف تعامد األأالت -
 .ضبط المحامات -
 .تقسيط القطع -
 .تجانس القطع -
 .بعاد القطع كسماكتياأ -
َرخاـَ/َجرانيتَاألرضياتَكالنعالتَبَََ-1ََ-7َ
َ:عماؿَرخاـَ/َجرانيتَاألرضياتَكالنعالتأَتحضيراتَكتجييزاتَ:َاكلَا
 .(سمنت ، الرمل ...الرخاـ ، اإلاعتماد المصادر كاختبار المكاد )يجب التأكد مف  -
كاعتمػػاد بعادىػػا أ( خمػػط المكنػػة حسػػػػػب المكاصفػػػات العامػػػػة  كتػػدقيق تحضػػير عبػػكات )صػػناديق -

 سمنتية المطمكبة لمتثبيت.إلالخمطة ا
ركػػاف الغػػرؼ أ( ب)شػػرب ك الميػػزاف كالقامػػةأ ميػػزاف الخرطػػـك المػػائي ةيػػتـ عمػػل منسػػكب بكاسػػط -

 . (دستكر منسكب كجو أكتار بالطات الرخاـ )كالممرات لضبط 
نظافتيػا ( بعػد تمػاـ ة مف الرمل في األرضيات )حسب السماكة المحػددة فػي المخطػطشَ ر  عمل فَ  -

 .كحتى ال تمتص رطكبة المكنة مع رشيا بالماء لتثبيتيا
ات كفػػي حالػػة زيادتيػػا يضػػاؼ لمرمػػل راعػػى عػػدـ زيػػادة سػػماكة الرمػػل عػػف المبينػػة فػػي المخططػػي   -
 .ك استخداـ خرسانة رغكيةأ 1:5بة ( بنسسمنت )خمطة مكنةإ
 العميا ثـ السػػػػػػػفمى لضماف عػػػػػػػػػدـ يتـ عمل األكتار بكامل الدكر الكاحػػػػػد كيفضل البدء باألدكار -

 .مركر العماؿ عميو
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َعماؿَرخاـَ/َجرانيتَاألرضياتَكالنعالت:أالتدقيقَعمىَ:ََثانياَا
 كتار كالتالي :يتـ تدقيق األ -

   لكامػل  ك جيػاز مسػاحي مناسػبأ رب بكاسطة ميزاف الخرطـك المػائييتـ التدقيق عمى الش
 .ق عمى منسكب األكتار في عدة نقاطالغرؼ كالممرات ثـ باستعماؿ الشريط يتـ التدقي

 مى استكاء األفقية لألكتارعميزاف الفقاعة لمنيـك ك يتـ التدقيق بكاسطة المسطرة األ. 
 حمكؿ مف حيث استقامتيا كاستكائيايتـ التدقيق عمى ال. 

 .كتارعند استالـ األتـ التدقيق عمى الحمكؿ بالكامل كما سبق ي -
فػػػي اليػػػـك عمييػػػا بالقػػػدـ ) يػػػتـ التػػػدقيق عمػػػى ثبػػػات قطػػػع الرخػػػاـ كذلػػػؾ بالسػػػير عمييػػػا كالضػػػغط -

 التالي(.
كعمػػػى سػػػالمتيا مػػػف أؼ عيػػػكب أك أؼ  يػػػتـ التػػػدقيق عمػػػى تجػػػانس بالطػػػات الرخػػػاـ / الجرانيػػػت -

 . لكاف كمطابقتو لمعينات المعتمدةاختالؼ في األ
 .تككف متجانسة مع بالطات االرضية أية غالقات صغيرة عمى أفيتـ التدقيق عمى  -
رضػيات يتـ التدقيق عمػى الػنعالت مػف ناحيػة نكعيتيػا كلكنيػا كلتكػكف مػف نفػس نكعيػة كلػكف األ -

 .(المساحككذلؾ يتـ التدقيق عمى جكدة تنفيذ التقطيب عمى ىذه النعالت بالقصارة )
 .عمل الركبةـ بقميل مف الماء قبل كد مف رش الرخاأالت-
 .النعمة ذك بعد تنفيأالركبة قبل  كد مف عملأالت -
َالشبابيؾَاألبكابَكالمعابرََكَطاراتإرخاـَجَََ-1ََ-7َ

 .الرابعبالباب طارات الرخاـ إعماؿ حمكؽ / أ تـ ذكرة ضمف 
َ(َدراجَ)الساللـاألَرخاـدََََ-1ََ-7َ
َ::َالتحضيرَكالتركيبَاكلَا
 2سػـ كالقائمػة  3ما تككف سماكة النائمة  ة  كنائمة كقائمة لألدراج كعادستخدـ الرخاـ / الجرانيت ي  

بػيف الػدكريف بعػد  سػيةأالر سـ )أك حسب ما يحدده العقد( كيتـ تحديد ارتفاع القائمة بتقسيـ المسافة 
خصػػػـ قيمػػػة مجمػػػكع سػػػماكة النائمػػػة عمػػػى عػػػدد القػػػكائـ كذلػػػؾ لمتأكػػػد مػػػف أف االرتفاعػػػات سػػػتككف 

مكف تحديد ارتفاعات النائمة لكػل درجػة بجانػب الػدرج عمػى البيػاض أك بشػد كي كمتساكية صحيحة
رتفاعػات الالزمػة بكاسػطة ميػزاف تـ ذلػؾ لتحديػد االيخيط مف بداية الدرج حتى البسطة األكلى لو ك 

لػػربط القطػػع مػػع  كؿ قائمػػة ثػػـ النائمػػة كيسػػتخدـ الجػػبسكيبػػدأ العمػػل بتركيػػب أ، الخرطػػـك المػػائي 
سـ أما خمف  3راعى أف ال تزيد سماكة الرمل تحت الرخاـ )في حالة استخدامو( عف كي   ، بعضيا

القائمػػػة فعػػػادة تمػػػأل بالمكنػػػة ، كمػػػا يػػػتـ تركيػػػب الػػػنعالت الجانبيػػػة بػػػنفس الطريقػػػة التػػػي تػػػـ تركيػػػب 
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لممحافظػة عمييػا  بسراعػى بعػد تػدقيق ىػذه األعمػاؿ تغطيتيػا بركبػة جػكمػا ي  ، النعالت العادية بيا 
 نياء كافة أعماؿ المنشأ.إغير مخدكشة لحيف نظيفة ك 

مػػاكف التػػي تسػػتخدـ مػػف ك الجرانيػػت عنػػد المػػداخل كاألأخػػاـ ر ممحكظػػة: يػػتـ تنفيػػذ منحػػدرات مػػف ال
َ.كتككف مف النكع الخشف كالمقاكـ لالنزالؽ (ـ  الي مَ صحاب أ)ذكؼ االحتياجات الخاصة

 التدقيقََعمىَأعماؿَالدرج::ََثانياَا
فقية الدرجات فػذلؾ يعنػي انتظػاـ أشد خيط مف بداية الدرج حتى البسطة فإذا تطابق الخيط مع  -

َكتساكؼ الدرجات.
لمتأكػػد مػػف انتظػػاـ التركيػػب فػػي حالػػة بػػركز  الػػداخل مػػف الرخػػاـ درجػػات جانػػبشػػد خػػيط عمػػى َ-

َ.لمطكابق المتكررة الرخاـ عف الدرج في فانكس السمـ
الدرج مع البسطة كذلػؾ باسػتخداـ زاكيػة حديػد كاسػتخداـ المثمػث القػائـ ة( التأكد مف تعامد )تزكيَ  -

 الزاكية.
 التأكد مف تجانس الرخاـ كسالمتو . . الخ. -
إذا  الميػكؿ )الخفيفػة كصػحة فقية الدرجات في اتجػاه الطػكؿ )طػكؿ النائمػة( كسػالمةأالتأكد مف  -

 .(عةا)الفق المياه ميزاف تجاه العرضي  بكاسطةال( في اط مبت
َالبراطيشَقَََ-1ََ-7َ

كبرطػػػاش لمفصػػػل بػػػيف نػػػكعيف مػػػف األرضػػػيات مثػػػل الػػػبالط المكزاييػػػؾ  الجرانيػػػتأك يسػػػتخدـ الرخػػػاـ 
 بػكاب الخارجيػةمػف األدخكؿ الميػاه لػأك  كالمطابخ  راميؾ ككمانع لخركج المياه مف الحماماتيكالس

البػػػاب ناقصػػػا  قيمػػػة  طػػػارإالعقػػػد كبعػػػرض حمػػػق  مكاصػػػفاتسػػػـ أك حسػػػب  3كتكػػػكف عػػػادة بسػػػمؾ 
سػػـ عػػف كجػػو البالطػػة كبميػػل   5الػػى  1مػػف سػػماكة الضػػمفة كيراعػػى عنػػد تركيبيػػا أف تكػػكف بػػارزة 

 لمجية المعرضة لمماء.
َ:عماؿَالبراطيشأَعمىالتدقبقَإجراءاتَ

 بعاد الرخاـ.أقياس سماكة ك  -
 التأكد مف سالمة القطعة مف العيكب كالشركخ. -
 .)الفقاعة(الميزاف المائيتدقيق الميكؿ بكاسطة  -
 .قيمة بركز الرخاـ عف كجو البالط التأكد مف -
ذا تعذر ذلؾ يتف حػكؿ البرطاش بكاسػػطة الغالقات التقفيل  -  منو. كضع إسػػمنت أبيض بدال  كا 
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َأعمػاؿَالسيراميؾ2َََََ-7َ
َ(الجدرافَ)البكرسالفسيراميؾَالحكائطَ/أَََ-2ََ-7َ
َ:ذجراءاتَالتنفيإَ:َاكلَا

َََََََ
 تكسية سيراميؾ ) بكرسالف ( الجدرافَََََََََََََََََََََََََََََََََ

يػػػػتـ انيػػػػاء التمديػػػػدات الكيربائيػػػػة كالصػػػػحية حسػػػػب المخططػػػػات المعتمػػػػدة قبػػػػل البػػػػدء بأعمػػػػاؿ  –
غيػر غاطسػة فػي السػيراميؾ عنػد  ب  َبػسيراميؾ الحكائط مع مراعاة أف تكػكف محػابس الصػحي كالط  

 التركيب.
)طبقػػة البطانػػة( فػػي األمػػاكف التػػي سػػكؼ يركػػب عمييػػا سػػيراميؾ  كالمسػػاحبعػػد تنفيػػذ الطرطشػػة  –

رب الالـز لتحديد منسكب سيراميؾ الحكائط بكاسطة ميػزاف الخرطػـك المػائي الحكائط يتـ تحديد الش  
د مف ـك لمتأكنيلمأكمسطرة  (عةاالماء )الفق كما يتـ تحديد خط مستقيـ عمى الحكائط بكاسطة ميزاف

 أفقية المداميؾ.
سػػمنت أك المػػكاد الالصػػقة )حسػػب متطمبػػات العقػػد( كيراعػػى يثبػػت البكرسػػالف عمػػى الحػػائط باإل –

 ساعة. 24غمر قطع السيراميؾ في الماء قبل المباشرة بالعمل لمدة 
الغالقػات  خفػاءكمف أحد األركػاف فػي اتجػاه الشػباؾ أك البػاب إل عمىإلى أ  سفليبدأ الرص مف أ –

 مف األسفل.رتفاع لتككف الغالقات ط اإلقس  الحكاجب كما ي  تحت 
حمػكؿ لمالعػرض المطمػكب  لتحقيػق كتنفيػذستخداـ مصمبات بالسػتيكية  بالمقػاس المناسػب ايتـ   -
(Joints كالفراغات بيف أعماؿ البالط الداخمية )مجدرافل. 
( بالمكف المطمكب Plastic Beedsتركيب زكايا ربعية/حمية معمارية مف البالستيؾ ) يتـ -

امات كغرؼ في جميع الحم   ( كحكاؼ الشبابيؾ الداخميةلجميع الزكايا الظاىرة )الرأسية كاألفقية
 .(الطمب كالمكاصفاتحسب ) فة بالسيراميؾ المغاسل كالمطابخ كالجدراف المغم  
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 سـ 30دار حتى ػػػػػػػػػارتفاع الججميع أعماؿ التكسػػػػػػػػية كالبالط لمجػػػػػدراف الداخمية تمتد إلى كامل  -
عمى  ، كتككف  ق كباقي اإلرتفاع بالستر مف دكف صبغت السقف في حاؿ كجكد السقف المعم  تح

 .(يذكر خالؼ ذلؾ بالعقد مالـ)رتفاع عدا ذلؾ كامل اال
 يـ البكرسالف كال سيما في أماكف كجكد المحابس.خر يتـ استخداـ مقصات خاصة لقطع كت -
 بعد التركيب. معالجةالبكرسالف بالماء قبل كبعد تركيبو كذلؾ لصعكبة اليراعى رش  –

َ(َ:سيراميؾَالحكائطَ/الجدرافَ)البكرسالفَتدقيق:ََثانياَا
تدقيق قكة تماسؾ قطع البكرسالف بالحائط كيمكف التأكد مف ذلؾ عف طريق الطرؽ اليدكؼ  -

امعرفة األماكف عمى البكرسالف كبمقارنة رنة الصكت يمكف  "كىذه الظاىرة  الغير ممتصقة جيد 
 تسمى التطبيل".

 .( اعةالماء )الفق ميزاف بكاسطةذلؾ مف يتـ التأكد ك  كشاقكلية رأسية أف تككف قطع البكرسالف -
التأكد مف الطبقة العازلة لمرطكبة أف تككف عمى الحائط حتى منسكب أكؿ قطعة مف  -

 في العقد(. تمبرضية )في حاؿ ط  البكرسالف مف منسكب تشطيب األ
 أف تككف الحمكؿ متساكية كمتناسقة. -
 ذكرىا في مستندات العقد. إذا تـيجب التأكد مف استخداـ الطركفيات )القطع الخاصة(  -
 ال يكجد بيا شركخ أك عيكب مصنعية.ك أف تككف جميع قطع البكرسالف سميمة  -
َسيراميؾَالرضياتَبَََ-2ََ-7َ
َ:ذجراءاتَالتنفيإ:ََاكلَا
تماـ جميع تمديدات األعماؿ الصحية إقبل البدء في تنفيذ أعماؿ السيراميؾ يجب التأكد مف  –

 كقطع الصحي كالطبقات العازلة لمرطكبة المنفذة باألرضيات.
سمنت كالرمل بكاسطة المسطرة اإل ةش األماكف المراد تركيب قطع السيراميؾ بيا بمكنرَ ف  ت   -

عمل تسكية ليا مع مراعاة الميكؿ باتجاه  كتقمب الخمطة ثـ بعد ذلؾ ت  رش الماء عمييا نيكـ ثـ ي  األلم
الخرطـك المائي في الحمامات  كتحدد الميكؿ بكاسطة ميزاف  (العربية)تراب أك المراحيض ر الفمك 

 .(عةاالماء )الفق ك ميزافأ نيكـأك المسطرة األلم
.               التركيبيتـ تركيب السيراميؾ عمى المكنة كيراعى غمر السيراميؾ بالماء قبل  -
( بالمقاس المناسب لتكفير العرض المطمكب Spacersيتـ إستخداـ مصمبات بالستيكية ) -

 .( كالفراغات بيف أعماؿ البالط الداخمية لألرضياتJointsلعرض الحمكؿ )
سـ مع  10لمطابق األرضي يتـ تنفيذىا فكؽ أرضية خرسانية بسماكة عماؿ السيراميؾ أ جميع  -

 .حسب نكع العزؿ المحدد بالمكاصفات شبكة تسميح ، كيتـ عزليا



90 
 

 سمنت األبيض كذلؾ بعد رش الماء.ثـ بعد ذلؾ يتـ عممية التركيب باإل -
َ:رضياتعمىَسيراميؾَاأَلَالتدقيقَ:َثانياَا
 .قكة تماسؾ قطع السيراميؾتدقيق  -
 .كد مف استقامة الحمكؿ كمساكاتياأالت -
 الميكؿ مناسبة كباتجاه الصفايات األرضية بسكب الماء عميو لمتأكد مف الميكؿ. فأكد مف تأال -
ـ حكاض بشكل ىندسي جيد باستخداقطع السيراميؾ حكؿ المراحيض كقاعدة األ أف كد مفأالت -

 .المقص الخاص لقص قطع السيراميؾ
 قطع السيراميؾ المستخدمة في حالة جيدة. أف جميعكد مف أالت -
 كف الحمكؿػػػيد الممكنة )أصباغ( كأف تكػػػمنت األبيض أك باألكاسػػػػإلسف تككف عممية التركيب باأ -

 راميؾ )إذا طمب ذلؾ(.يبنفس لكف قطع الس
َ(َسمنيسطحَ)المكزاييؾَكالبالطَالعماؿَبالطَاألأ3َََ-7َ
 سطحَالداخميةَاألالبالطَالمستخدـَفيَأَََ-3ََ-7َ
َ:َكالتجييزاتالتحضيراتََ:َاكلَا
 .(سمنت ، الرمل ...بالط ، اإللااعتماد المصادر كاختبار المكاد )يتـ التأكد مف  -
بعادىا بعد اعتماد أ( خمط المكنة حسػػػب المكاصفػات العامػػة  كتدقيق تحضير عبكات )صناديق -

 نسب الخمط.
 ركاف الغرؼ كالممرات لضبطأميزاف الخرطكـ المائي ببكاسطة ( ربش  )يتـ عمل منسكب  -

 . منسكب كجو أكتار بالطات الدستكر
( بعد تماـ نظافتيا عمل فرشة مف الرمل في األرضيات )حسب السماكة المحددة في المخطط -
 .ال تمتص رطكبة المكنةرشيا بالماء لتثبيتيا حتى ك 
سفمى لضماف عدـ دء باألدكار العميا ثـ الالبكتار بكامل الدكر الكاحد كيفضل يتـ عمل األ -

 .مركر العماؿ عميو
َ:الداخميةَسطحألعماؿَبالطَاأالتدقيقَعمىََ:َثانياَا
 كتار كالتالي : تدقيق األ -

  يتـ التدقيق عمى الشرب بكاسطة ميزاف الخرطكـ المائي لكامل الغرؼ كالممرات ثـ
 .عدة نقاطار في باستعماؿ الشريط يتـ التدقيق عمى منسكب األكت

 عمى استكاء األفقية  (عةاالماء )الفقلمنيكـ كميزاف لمسطرة األيتـ التدقيق بكاسطة ا
  .لألكتار
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  مف حيث استقامتيا كاستكائيا (مـ 2)بحيث التزيد عف يتـ التدقيق عمى الحمكؿ. 
  ك تغيير في تكزيع البحص أيتـ التدقيق عمى سالمة البالط مف أؼ تكسير في الحكاؼ

 . لكاف كمطابقتو لمعينات المعتمدةأك أؼ اختالؼ في األعمى سطحو 
سـ عنما يككف البالط في مساحات معرضة لمشمس  2يتـ التدقيق عمى عمل فكاصل  ممحكظة:

ادة مطاطية معتمدة يا بمئكنة كالبالط مع ممػػػػػماكة المػػػف تككف ىذه الفكاصل مفصكلة بكامل سأك 
 .عمتر مرب 9الفكاصل عف يف لمحصكرة بال تزيد المساحة اأ( عمى )ماستيؾ

 .كتاريتـ التدقيق عمى الحمكؿ بالكامل كعمى نكعية البالط كما سبق عند استالـ األ -
عميو كالضغط عميو بالقدـ لكشف البالط الغير  يتـ التدقيق عمى ثبات البالط كذلؾ بالسير -

 .)في اليـك التالي( مثبت
 .يتـ التدقيق عمى تجانس البالط -
 .رضيةتككف متجانسة مع بالطات األ يتـ التدقيق عمى أية غالقات صغيرة عمى أف -
يا يضاؼ لمرمل يراعى عدـ زيادة سماكة الرمل عف المبينة في المخططات كفي حالة زيادت -
 .نة رغكيةك استخداـ خرساأ 1:5( بنسبة سمنت )خمطة مكنةإ
رضيات كلتككف مف نفس نكعية كلكف األالتدقيق عمى النعالت مف ناحية نكعيتيا كلكنيا  -

 .المساح(ككذلؾ يتـ التدقيق عمى جكدة تنفيذ التقطيب عمى ىذه النعالت بالقصارة )
 .عمل النعمة بعد كأ عمل الركبة قبلمف المعالجة بالمياه ك  التحقق -
َ:(سطحبالطَاألسطحَالمكشكفةَ)البالطَالمستخدـَفيَاألبَََ-3ََ-7َ
َ:َالتحضيراتَكالتجييزات:َاكلَا
 .لمكف كالمقاس كمطابقتو لممكاصفاتاعتماد نكعية البالط مف حيث المصدر كالقكة كا -
 .تنفيذؼ لفكاصل البالط في األسطح اعتماد مخطط -
ىبكط في  أكمكاف ألف ىذا يؤدؼ إلى انتفاخ إلا سمؾ الرمل أسفل بالط األسطح بقدرتقميل  -

 .البالط
سفل بالط السطح لخطأ ما في التنفيذ يجب عمل مخمكط مف الرمل أرمل إذا زاد سمؾ ال -

 .كرشة بالماء جيدا    1:5سمنت بنسبة كاإل
 .نة أسفل البالط في منطقة الفكاصلمراعاة قص المك  -
الكمرات المقمكبة كيجب االىتماـ بالفكاصل قرب  2ـ 9يتـ تنفيذ الفكاصل لمسطح ال يزيد عف  -

 .كقكاعد التكييف
 أكؿ فاصل يجب أف يبتدغ مف البالط المحيط بالكمرات المقمكبة في السطح. -
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 بعد تنظيف الفكاصل مف الرمػػػػػػل كاإلسػػػػػػػمنت كتجييزىا يتـ تعبئة الفكاصل بالماسػػػػػػػػػػػػتؾ المعتمد -
 .ستقباؿ الماستيؾال
 ()الكارشلتقاء البالط مع الدركة يراعى كضع نعمة مائمة مف البالط عند ا -

َ:المكشكفةسطحَبػػػػػػػػػػالطَاألالتدقيقَعمىَ:ََثانياَا
 :تيعماؿ البالط كما سبق ذكره في البالط الداخمي مع مراعاة اآلأ التدقيق عمى 

ققت بو التدقيق عمى تنفيذ الدستكر بالميكؿ المطمكبة حسب المخططات بنفس األسمكب الذؼ د   –
 .ميكؿ الخرسانة الخفيفة

كما التدقيق عمى تنفيذ فكاصل التمدد في البالط حسب مكاصفات العقد كالمخطط التنفيذؼ  -
 .مف الباب السادس   ( 3 – 6) كره بالبند ذ سبق
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 الباب الثامف
َعماؿَالمنجكرأ

Carpentry & Joinery Worksَ

َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََمقدمة1َََ-8َ   
بخشانكاعَاألأ2َََ-8َ                ََََ      

َبكابَالخشبيةاأل3َََ-8ََََََََََََََََََََََََََ
َبكابَالخشبيةتصنيعَاألَمتطمباتَتجييز4َََ-8ََََََََََََََََََََََََََ

ََبكابَالخشبيةاألالتدقيقَعمى5ََََ-8ََََََََََََََََََََََ
ََََعماؿَالخشبيةَكطرؽَمعالجتياالعيكبَالتيَتظيرَفيَاأل6َََ-8َََََََََ
َ

َ

َ

َ

َ



96 
 

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ

َ



97 
 

 الباب الثامف
َعماؿَالمنجكرأ

Carpentry & Joinery Works 
مقدمة1َََ-8َ  

اسية في أعماؿ ػػػػادة األسػػػػىي المدمة في أعماؿ المبانػي ك تخػػكاد المسػػػػػػاألخشاب مف أقدـ الم تعتبر
كلكي يستطيع الصكتي ، رارؼ ك ػػزؿ الحمقدرتو عمى العػك مو ػقكة تحمػػػػب ك النجارة كذلؾ لكزنو المناس
اب التي خشػػػػػػػنكاع األأ ا عمىكف مطمع  ػػػػػف يكأي ػػػػػػبية ينبغػػػػػػاؿ الخشػػػػػػػػػػػػػعمالميندس التدقيق عمى األ

 ا بما يمكنو مفػػػػػنكاعيأكع مف ػػػػػكاص كصفات كل نػػػػػػػا بخف يككف ممم  أالبناء ك اع ػػػػػػتخدـ في قطػػػتس
اب ػػػػػػػػػخشكاع األػػػػػػػنأىـ أ ا التعرؼ عمى ذؼ يناسب التصاميـ المختمفة ، لذلؾ كاف لزام  النكع ال انتقاء

 .التي تستخدـ في ىذا المجاؿ
َ:بخشانكاعَاألأ2َََ-8َ
َ:َستخداـلحيثَامفَأَََ-2ََ-8َ
ىي األخشاب التي تدخل في صناعة أعماؿ الييكل اإلنشائي لممبني َ:َاألخشابَالنشائيةَ-

الكنات الخشبية لممباني الخشبية حيث يعتبر الخشب العنصر ػػػػػمثل القكالب الخرسانية كالجم
( كالخشب المركب )المصنعب السكيدؼ ػػو الخشػػػػنكاعأىـ أ اسي في المبنى كمف ػػػػػػائي األسػػػػػػػاإلنش
 .لكاح المعاكسأمثل 
 اميـػػػػػكالتص ناعة األثاث كالتركيباتػػػػػػل في صػػػػػػػاب التي تدخػػػػىي األخشَ:َاألخشابَالمعماريةَ-

 ،الزاف  ،صمية مثل الماىكجني األ خشابنكاع األأغمب أ كتشمل  ، لخ.إ..ك.... الداخمية كاألبكاب 
 .....الخ ،البمكط 

َ:مفَحيثَالمصدربَََ-2ََ-8َ
َ:َ(َمثلطبيعيةَصميةَ)أخشابَأَ-1َ
 ع مف الخشػػػػػػب في صػػػػػػػػػػناعة األبكاب كاألثاث المكتبي كالمنزليػػ ػػػػػػك يدخل ىذا الن :َخشبَالزافَ-

،  يػ، كاألمريك يػػػػػػاف التركز ػر ع منو كالػػػػػػػػػػة أنػكاع تتفدػػػػة ، كىناؾ عػػػػػػنكاألثاث المحفكر بزخرفة  معي
ة  كماني أفضل ىذه األنػػػػػػػػػػكيعتبر الزاف الر  كماني ،ر ، كال كسير كال فعندىػا  إف كاف مجف ف ا كاع خاص 

بشكل  كبير، أما أقل ىذه األنكاع  دـ مستخدموػػػػػػػيخ ة  مرتفعة إال  أن وػػػػػػػػػػػمف كذا تكمفكف باىع الثيكػػػػػػػػػ
 في األسكاؽ بأسعار زىيدة.  حيث نجده متكافر ا التركي ،اف جكدة  فيك الز 

 ، افالز  كبير خشب شبو ىذا الن كع مف الخشب إلى حد  يَ:َخشبَالماىككنيَ)َالماىكجنيَ(َ-
، كيسػتخدـ  كلكن و يختمف عنو في بعض الخصائص كمكنو المائل إلى الحمػػػرة كصالبتو كمقاكمتو
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 ة ككرانيش األبكاببيذ الخشػػػػػػػكافالكثير مف األثاث كاألبكاب كالن ع مف الخشب في صناعةىذا الػنػػك 
فريقيا، كيعتبر الماىككني اإلفػػػػػػػػػػريقي أفضل جػػػػػػػكدة كع مف عد، كيسػػػػػػػتكرد ىذا الن ة دكؿ كأمريكا كا 
 لمقاكمتو الكبيرة لدرجات الحرارة العالية. ر امف األمريكي نظػػػػ

لى حد ما إد في جكدتو كمكاصفاتو ، كيشػػػػػابو في اسػػػتخداماتو كىذا النكع جي :َالسنديافخشبََ-
 رة لو. سالفة الذكر، كتعد إفريقيا كأمريكا مف الدكؿ المصد ألنكاع الخشػػػػػػب

اكع جيكىذا الن:َخشبَالمرنتيَ-  عد، كت كيشابو في مكاصفاتو كاستخداماتو لألنكاع السابقة د أيض 
 .اأيض  رة لو مف الدكؿ المصدإفريقيا كأمريكا 

اػػػػكدة  عالية  جػػػػػػػي عد ىذا الخشب ذا جَ:َخشبَالصنكبرَ- اسػػػػػػتخدامو في صناعة  ، كأكثر ما يتـد 
 ة.تكرد مف غابات كاركلينا الشماليالكنب، كيسػػػػ

ض ر  ، كيتعػػػػػػػ مف حيث الجػػػػػكدة كالكفػػػػػاءة كالمقاكمػػػػػػة ئ اػب سػػػػػػيػػػػػػذا الخشػػػػى عدكي   : بَالكاكاػخشَ-
كاد ػػػاكز ىذا العيب عف طػػػػػريق الدىاف كالمعالجة بالمػػػػػػ، كلكف يمكف تج ريعػػػػػػػػػػف بشكل  سلتعف  إلى ا

 ة، كيستخدـ في مجاؿ صناعة األثاث كاألبكاب في بعض البمداف لرخص سعره. الكيماكي
، كىك  كع مشػابو لمخشػػػػػػػػػب المضغكط مف حيث مجاالت اسػػػػػػػػػػػػػػػتخداموكىذا الن :خشبَالالتيوََ-

ب الطبيعي ػػػػرائح مف الخشػػػػار شػو يصنع عف طريق إحضحيث إن% ، 100ا  بنسػػبة ليس صناعي
ليزؼ كاألندكنيسي ب الماػػػػباقتناء الخشكينصػػػػح ، ة راريػػػتغميفيا بقشػػػػػػػػػرة ككبسيا بمكابس ح كمف ثـ

 كع. فقط مف ىذا الن
خيصػػػػػػة المتػػػػػكافػػػػرة في اب الطبيعية كالر كىك مف األخشػػػػػػ : بيضَ(يدََ)َالخشبَاألخشبَالسَكَ-

كد ذلؾ ػػػػػػػػػاخمي كالخػػػارجي لديككرات الخشػػػػػػػب، كيعكل  كبير في البناء الداألسكاؽ، كيسػػػػػػتخدـ بشػػػػػػػ
ب في ػػػػػػكع مف الخشػػػػػػػػتخدـ ىذا النػػػػ، كيس لمخشب كيل الطبيعية عركقو فيك يعطي التشػػػػػػػػاليلجمػػػػػ

ا ة  الخشػػػػػػب صناعة األبكاب كاألثاث أيض  كؿ ا مف الدعد السكيد كركسيا كتركياألمريكي، كت   كخاص 
 كع.ليذا النالمصدرة 

يطاليا كاليكناف : خشبَالبمكطَ-  .، صعب التشغيل ينتج في إنجمترا كالنمسا كا 
 800كيزف  مترا )لكنو عاجػػػػػػي داكف(ػػػػػػف( كفي إنجػػػػػػػػج في النمسػػػػػػا )لكنو داكػػػينتػػػػَ:خشبَالقركَ-

 .تخدـ بكثرة في األبكاب كالشبابيؾإفريقيا كيس كفي أمريكا كفي 3كجـ/ـ
 .كيكرما كركسيا المكف كينتج في اليندصمد قاتـ  خشبَالتؾَ:َ-
 .كتركيا صمد متيف كلكنو بني كينتج في إنجمترا كأمريكا :َخشبَالجكزَ-َ

ل ػػػػػيكنو يمة صػػػػػػالبة كلػػػػػػيعتبر أكثر أنػػػػػػػػػػكاع األخشػػػػػػاب المين :األحمرَأكَالصنكبرَخشبَالبينكَ-
 .كينتج في يكغسالفيا ككسط أكركبا لإلحمرار
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 .ينتج بأمريكا الشمالية لكنو داكف مف األخشاب المينة ، : الخشبَالعزيزَيَ-َ
مف   ك أقكػ ػػػػػدا كىػػػػػػػػػػكناسػػػػػػػػكتمندا ك ك ينتج في النركيج المينة ،   مف األخشاب : خشابَالتنكبأَ-

 .الصنكبريات
 :َ(َمثلمركبةَ)أخشابَصناعيةََ-2َ
منو في  تفادةػػػػػػ، يمكف االسطبيعي كليس  ناعيػػػػػص  بىك خشػػػػػػػ  : (mdf)َخشبَاـَديَاؼَ-

ـ  كسػػػػػػػماكة ػػػػػػحج ػػره بأؼػػػ، كيمكف تكفػػ في القص ػػػػيلو سابخ ألنصػػػػػػناعة األثاث كاألبكاب كالمطػػػػػػ
ػػػػػػكع حػػػػػػػػػػكؿ معالجة ىذا النانع تتمحكر ػػػػبعيا الصرؽ التي يت  ، كىناؾ بعض الط يطمبيا المشػػػػػترؼ 

يف  تخداـػػػػػػػػػػػػػػػػسمف حيث اال داعره كيصبح جيػػػػػالرطػػػػػػكبة كالحرارة كبذلؾ يرتفع س ضد ، كتعتبر الص 
 .رة لوكؿ المصدأبرز الد كأندكنيسيا مف

 عينشػػػػػػػػػػػػػارة الخشػػػػػػػػػػب الطبيػػػػػػحيث يتػػػػػػػػػػػككف مف مزيج  مف َ:َالخشبَالمضغكطَ)َالحبيبيَ(َ-
بست بمكابَس حراري ة لت عطينا ىذا الخشكيضاؼ إليو بعض المكاد الكيماكي كل ػػػػػػػػػػب في شػػػػة ال تي ك 

 الكاح.
َ:َالبكابَالخشبية3َََ-8َ

اامات التي تصنع منيا ػػكاليا ك مقاساتيا ك الخػػػػػػتتنكع األبكاب في أش ستخداماتيا المختمفة ، ال تبع 
 : ستخداـ ما يميمف األنكاع الشائعة االك 
 :َاألبكابَالتجميدأَََ-3ََ-8َ
يا مف ئزاػػيتـ تصنيع أج، ك الحمامات  ،ابخ ػػػػػػػػػػالمط ،ة ػػػػػػالمعيش ،ـك ػػػػػػػغرؼ الن تخدـ ألبكابػػػػػػػتسك 

 : قطاعات األخشاب التالية
 .بكصة عمى األقل 4×  2المكسكي بقطاعات الحمق : يصنع مف خشب  -
×  2قكائـ الضمفة الرأسية ك العارض األفقي : يتـ تصنيعيا مف خشب المكسكي قطاعات )  -
 .بكصة ( 4
بكصة ( ، ك يتـ  6×  2اع ) ػػػػػػػػكي قطػػػػػػػػػػػػب المكسػػػػػػػػػفتصنع مف خش : الرأس السفمي لمضمفة -

  .مسافسمكب النقر ك التجميعيا بأ
بكصة ( ،  2 × 1.5كي بقطاع ) سمف خشب المك  العكارض الداخمية ) اإلسطامات ( : تككف  -
 .بطريقة النقر ك المساف لمضمفة الكاحدة ، ك مجمعة أفقي ا ك رأسي ا قطعة 13بعدد ك 
 .مـ 5أبالكاج التجميد : مف الزاف سمؾ  -
 1كامل محيط الضمفة بسمؾ ) القشاط : ىك عبارة عف إطار مف خشب الزاف ، يكضع حكؿ  -

 .بكصة ( ، ك بعرض يساكؼ عرض الضمفة
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 :األبكابَالحشكبَََ-3ََ-8َ
 .بكصة ( عمى األقل 4×  2الحمق : بقطاعات )  -
فمي ػػػػػػػػػأما الرأس الس بكصة ( ، 4×  2قكائـ الضمفة الرأسية كالعارض األفقي : مف قطاعات )  -

 .(بكصة 6×  2) بككف مف قطاع 
× 2الرأسية : ىي التي تحصر فيما بينيما الحشكات ، ك تككف بقطاعات ) العكارض األفقية ك  -
 .(بكصة 4
 .بأبعاد تتناسب مع األشكاؿ اليندسية لألبكاببكصة ( ، ك  2 الى 1الحشكات : بسمؾ مف )  -
 :َاألبكابَالسبرسجَََ-3ََ-8َ

، ما تعمل مف خشب السكيد كغالب اع بعضيا بطريقة التعشيق ، معة متتككف مف ألكاح خشبية مج
 :ك تتككف قطاعات األخشاب المككنة ليذه النكعية مف األبكاب مما يمي

 .قلبكصة( عمى األ 4×  2الحمق : قطاع ) -
 ( .بكصة 4×  2العارض األفقي : مف قطاعات )قكائـ الضمفة الرأسية ك  -
 .(بكصة 4×  2الرأس السفمي لضمفة الباب : مف قطاعات ) -
 .اأك أفقي   بكصة( ، ك مجمعة رأسي ا 4×  1.25لكاح السبرس: مف قطاعات )أ -
 :(األبكابَالجرارةَ)َالمنزلقةَََدَ-3ََ-8َ

رؾ عمى ػػػػػػػتتحكاحدة أك ضمفتيف عمى األكثر ، ك  تتككف مف ضمفةتستخدـ في األبكاب الداخمية ، ك 
 .الجدار أك بداخموتككف الحركة عمى مجرػ خاص مثبت أعمى الباب ، ك  عجل داخل

 :َاألبكابَالمنطبقةقَََ-3ََ-8َ
ػػػػػػػطة تنطبق عمى بعضيا البعض بكاسة تستخدـ في األبكاب الداخمية  ك تتككف مف أكثر مف ضمف

ك أ فقط  راغ ػػػػػػقف الفػػػػػػػػػػػرػ مثبت في سػػل داخل مجػػػػػػػػعج مفصالت خاصة كتتحرؾ الضمف عمى
 .األرضية معافي السقف ك 

 :بكابَالخشبيةتصنيعَاألَمتطمباتَتجييز4َََ-8َ
مف العيكب  كلى خالي اغاؿ المنجكر مف الدرجة األػػػػػػػتعمل في أشػػػػػػب المسػػػػػػػػيجب أف يككف الخش -

 : األساسية التالية
رات ػاتج عف الحشػػػػػكة كالنخر النػػػػػػػػػػػالمتماس ػػػػػػائمة كالطبقات غيرمزكنية كالماأللياؼ الممتكية كالح *

كس مف ػػػػػميمة كالتسػػميمة ضمف الطبقات السػػػكد طبقات غير سػػػػػػػػػػػككج، كالثقكب الناتجة عف الدكد 
 .كاف أؼ نكع  

زيف غير كافي مف ػػكبة كالتعفف كالحماكة الناتجة عف تخػػػػػػػػالبقع الزرقاء الناتجة عف التشبع بالرط *
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 .المطرحيث التيكية أك تحت 
 .سك  سَ قمب الخشب الطرؼ  أك غير المتماسؾ  أك كثير التشقق  أك الم  * 
 .بالصمغ أك المحمكلة أك الناشفة  أك المحاطةميمة أك العقد المتآكمة أك المسكدة ػػػػالعقد غير الس *
 .الخدكش كجيكب الصمغلعيكب األخرػ مثل الكسر كاليرس ك ا* 
خشاب التي مف األكلى ك ؿ في المنجكر مف الدرجة األتعماػػػػػػػسب المعد لالػػػػيجب أف يككف الخش -

كأف تككف  اعات كالتفاصيلػػػػػػػبالقطات المحددة ػػػػػػػة لممقاسػػػػػػػػػػابقػنصت عمييا المخططات كتككف مط
 .القطع مستقيمة بدكف انحناء أك التكاء كتستبعد القطع التي تككف خفيفة الكزف بالنسبة لنكعيا

ي عف ػػػػػػػػػػػػػػػػػكر الخارجػػػػػػػػػػػػجػػػػػػػػػتعماؿ في المنسب المعد لالػػػػػػػكبة في الخشػػػػػػػػػػػػػأف ال تزيد الرطيجب  -
 .%( 12-10ستعماؿ الداخمي عف )%( كفي الخشب المعد لال51 -12)
لكتالكجات كاشكل الدرؼ كفق النماذج ك يجب أف تككف كافة المكاـز المعدنية متناسبة مع أقيسة  -

 .االمقدمة مف قبل المتعيد كالمعتمدة مسبق  
نكاع العالمية لكل جكد األأدأ كمف ػػيركب ثالثة مفصالت بركلمانات مف المعدف الغير قابل لمص -

 .فة مع أربعة براغي مف نفس نكع القطعة كحسب المعتمدضم
 .كبإشارة ألبكاب الحماماتيركب سمندر بمفتاح كمقبض حسب المعتمد  -
 .يتـ تركيب مصدات لجميع األبكاب مف أحسف األنكاع -
اصيل مع العمـ بأف ػػػػػػددة في التفة المحػػػػػػػكاؿ كاألقيسػػػػػػب األشػػػػػػبية بحسػػػػػػغاؿ الخشػػػػػػػػتصنع األش -

 .(ستة بالمائة)بعد الجمي مع درجة تسامح أقصاىا السماكات المقصكدة ىي سماكة الخشب 
تكفية ػػػػػنع مسػػػػػػػالت دقيقة الصػػػػػػػكالنقكر كغير ذلؾ مف الكصت يجب أف تككف التعاشيق كالمسانا -
 .األجزاء بشكل متيف كثابتأف تؤمف الكصل بيف مختمف القطع ك ك  صكؿ الصنعة أل
ف ػػكتدى اعيـ جيد  ػػػػبالتن كاء كانت مصنكعة باليد أك بالماكينةػػػػتنظف أشغاؿ المنجكر الخشبي س -

 .ساس المناسب قبل التركيببكجو مف األ
 .يجب أف تككف أبعاد ك سماكة القطع الخشبية كما ىك مبيف في المخططات -
ف ضمد كقد يتطمب ذلؾ فؾ الػػػػاف المعتمػػػػػالدىػكع كمكاصفات ػػػذة كفق نػػاف األبكاب المنفػػػيتـ دى -

 .تماـ عمميات الدىافا  المعدنية ك جزاء الخشبية كنزع األ
ف ك بية كاألسافيػػػػػغاؿ الخشػػع األشػػػػػزاء المعدنية الداخمة في صنع األجػػػاس جميػػػسأف بكجو ػػتدى -

 . عدا المكاـز المعدنية الظاىرةغيرىا ما
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 :َبكابَالخشبيةالتدقيقَعمىَاأل5َََ-8َ
َ:َ(َالخشبيطارالتدقيقَالحمقَ)أَََ-5ََ-8َ
.الخشب المستخدـ مف النكع المعتمد تاـ الجفاؼف أمف  التأكد -   
.ف الخشب ممسكح كخالي مف العقد الخبيثة النافذة كخالي مف الشركخأمف  التأكد -  
.حسب المقاس المعتمدقطاع الحمق  فأ التأكد مػف -  
.التأكد مف أف تجميع القكائـ مع الرأس بطريقة ديل الحمامة -  
.سـ 1.0فػي الحمق بعمق حػكالي ز التفريالتأكد مف أف  -  
.(غير مكسكرة أك مستديرة األحرؼالخشب سميمة تصنع زكايػا قائمة )التأكد مف أف أحرؼ  -  
مؾ الفتحة ػػػػػبمقاس س كأ سـ 10.0اس ضمفة الباب ب ػػالتأكد مف أف يككف الحمق أكبر مف مق -

.ب عمييا البابالمرك  
.مستقيمة كغير مفتكلةالتأكد مف أف تككف الحمكؽ  -   

عازؿ. دىاف أك ( بالبيتكميف الباردارج )الجزء المالمس لمحائطالتأكد مف طالء الحمق مف الخ  -  
.مراجعة أماكف كعدد الكانات فى الحمق -  
.(بكاسطة مسامير البرمة )القالككظالتأكد مف تثبيت الكانات بالحمق  -  
.سـ 5)ضفر( ال يقل عف مراجعة كجكد زيادة في طكؿ قائـ الحمق  -  
.مراجعة رأسية قائـ الحمق بكاسطة ميزاف الخيط مف الداخل كالخارج -  
.التأكد مف أف كاجية الحمق في مستكػ البؤج كاألكتار أك سطح البياض -  

.متأكد مف مساكاتو في أعمى كمنتصف كأسفل الحمقلقياس عرض الحمق   – 
.(مساكاتيما )مراجعة الصميبةد مف مراجعة قياس قطرػ الحمق كالتأك -  
.سمنت كالرمل كعدـ استخداـ الجبسالتأكد مف التحبيش عمى الكانات بمكنة اإل -  
.(عدـ االكتفاء بالعتب كالجمسة فقطمق عمى شرب لتحديد منسكب الرأس )ضركرة تثبيت الح -  
.(عةاالفق) المياهمراجعة أفقية الرأس لألبكاب كالرأس العمكؼ كالسفمي لمشبابيؾ بميزاف  -  
.(شرخأك كسر ثبيت )مراجعة أية عيكب بالحمكؽ نتجت مف الت -  
:بكابكسسكاراتَاألاتدقيقَتسكيؾََكبَََ-5ََ-8َ  
.تساكؼ الخمكص حكؿ الضمفة مف جميع الجيات -  
.سـ 1.0 عفعف تشطيب األرضية  أف ال يزيد خمكص ضمفة الباب -  
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.أف تغمق الضمفة بسيكلة كنعكمة -  
.الضمف المتجاكرة عمي خيط أفقي كاحدس كؤ ك ر  أف تككف سؤسات -  
.مراجعة عدـ كجكد سكستة في المفصالت -  
.مراجعة استكماؿ كراسي البركر -  
.بكاب بنظارةلأل مراجعة جكدة تثبيت سدايب الزجاج -  
.أعمي مف مراجعة عدـ كجكد تنبيل في الضمف سكاء مف أسفل أك -  
.الزكايا المنفرجةمراجعة تركيب الجكىرة في تقابالت  -  
َ:َعماؿَالخشبيةَكطرؽَمعالجتياالعيكبَالتيَتظيرَفيَاأل6َََ-8َ
 : التشققاتَ-

بية ػػػػػػة لأللياؼ الخشػػػكبة الداخميػػػػػػػػػػبة كبيرة مف الرطػػػػػػػػػػػفقداف نس يعكد السبب في ذلؾ إلى : السبب
 .بكاب كتركيبيابعد تصنيع األ

د مف جفافيا )بعد ػػػػكر قبل التأكػػػػػكالمنج بكابب في صناعة األػتخداـ الخشػػػػػػػك عدـ اسػػػػى : العالج
 .(اريخ انتاجيات مف مركر المدة الالزمة لمجفاؼ ك بما اليقل عف شيريف

 :َخركجَالعقدَكسقكطياَتاركةَفجكةَ-
اعد عمى ػػػػاع حمقتيا مما يسػػػػػػػكبة كاتسػػػػػة فقد الرطػػػػػلياؼ نتيجىك التقمص الذؼ يحدث لأل : السبب

 .سقكط العقد
راؼ ػطأالعقد في  سـ أك 1.5عمى عقد يزيد قطرىا عف كؼ ػػيحت الذؼ بػػالخش ىك رفض : العالج

 .عماؿك الشبابيؾ أك العقد التالفة قبل تركيب األأبكاب األ
 .ناعمة حرؽ العقد كا عادة التعبئة كالمأل بمادة تتككف مف معجكنة الصقة + نشارة خشبأك  
 :غالؽَالبابإحمقَالبابَمماَيمنعَََكَانتفاخأتبطيفََ-

خ كتقل مسافة فتحة الباب ) تحدث ػػلياؼ تنتفكبة مما يجعل األػػػػػرب الحمق لمرطػػػػػػػػػػتشىك  : السبب
 .بكاب الحمامات كالمطابخ (أىذه الظاىرة في فترة الشتاء أك في 

تكميف يبالب اف باطف الحمق الممتصق بالجػػػػػػػػػػدارػدىكعزلو ك  فل الحمق بالبيتكميفػػػسأدىاف  : العالج
 .لى الحمقإلمنع تسرب الرطكبة مف الحكائط 

 تسكيتو بالفارة  فقط حتى يتـ الغمق كالفتح بسيكلة. -
 : حتكاؾَالبابَبأرضيةَالبالطإَ-

اع ػػػػػػػػػبب في اتسػػػيتس( مما كبةػػػاـ جفافو مف الرطػتمإتخدـ قبل ػػػػػػالمس) بػػػجفاؼ الخشىك  : السبب
ر كاختالؼ المقاسات ػػػػػػػػػػػاف مف الدسػػػػػػػحب المسػػػػػػلى سإيؤدؼ الذؼ اف ػػػػػػػػػكالمس ػػػرالفراغات بيف الدس
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 .الخارجية لمباب
كع الرأس ػػػػػػمار مقطػػػػػراء بل نضيف عمييا مسػػػػػػػاف كالغػػر كالمسػػػريقة الدسػػف ال نكتفي بطأ : العالج

 . اثناء التجميع
 :بكابَعندَالتركيبغالؽَاألإعدـَاستكائيةَالحمكؽَكعدـََ-

 تكػ الحائطػػػػػػعماؿ البياض كارتباط النجار بمسأ مكؽ بعد االنتياء مف ػ: في ذلؾ تركيب الح السبب
 أك عدـ ،الزاكيتيف العمكيتيفمف  45عمى برابط عمى زاكية أ مق مف ػػػػػػػ( الحتكتير كيل )ػػػػػػػعدـ تشأك 

أك عدـ اسػػػػػػػػػتخداـ الزكايا الحديدية في تثبيت الحػػػػػمق  ، فل الحمق حيف التركيبػػػػػػػػػسأاد د  ػػػػػػػػػكجكد ش
 سـ متعاكسة. 10كتفاء بمسامير بالحائط عند التركيب كاال

 .تركيبو عنداستخداـ الشاقكؿ كالميزاف مع  عماؿ البياضأ ركب الحمق قبل ف ي  أيجب  * : العالج
اد أف نقكـ بتثبيت  * عمى أ فل الحمق لضماف تساكؼ فتحة الحمق مف ػػػػػػسأسـ  5بيشة خشبية شػػػػػػػػػد 
 .سفلأك 

مق مف كل ػػػػػكل كتر لزاكية الحػػسـ بش 40 ة بطكؿػ( الحمق بأف نثبت بيشكتيرت * أف يتـ تشكيل )
 .جانب

 .في كل جانب 3اف نقكـ بتركيب كتثبيت الحمق في الحائط بكاسطة زاكية معدنية عدد  *
 :اختالؼَالمكفََ-سقكطَالدىاناتََ-تشققاتََحدكثَ-

 .عدـ مقاكمة الخشب لمظركؼ الخارجية ىك :السبب
  .ف يتـ تعقيـ الخشب قبل استخدامو كذلؾ بدىانو بمادة التعقيـبأ*   :العالج

 .االنتظار عمى الخشب قبل التصنيع لمتأكد مف خمكه مف الرطكبة *
 إلى ألياؼ الخشب أك لياؼ عازلة لمرطكبة مف النفاذساس كىي مادة مغمفة لألدىانو بدىاف األ *
 .ياركج منػػالخ
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 الباب التاسع
 أعمال األلمنيوم

Aluminum Work 

 

َمقدمة1َََََ-9َ
يا اعت المعمارية بمعظـ أنك ي المنشآلمنيـك فاأل عاممكف في صناعة البناء الستعماؿاتجو ال
 سباب كثيرة مف اىميا :أل ا في حياتنااستخدامو ضركري   كصار

 . حسف مظيره -
كرش ى لإبل  ، كبيرة كال لمصانع ، سيل التشكيل كسريع التجميع كال يحتاج لميارات خاصة -

 بسيطة ذات تجييزات محدكدة.
 كالتشطيب. النماذج المصنعة مف تمؾ القطاعات دقيقة التجميع كالمقاسات -
 التركيب.لى مكاقع البناء كسيل إكالتصنيع  سيل النقل مف مكاف التجميعك خفيف الكزف  -
 طح كمعالجات كألكاف خاصة كجذابة.ذات أس قطاعاتمكانية الحصكؿ عمى إ -
 . في صيانتو الدكرية لكسيمقاـك لجميع التقمبات الجكية  -
حيث يركب في تمؾ  ،الضمف المجمعة مف تمؾ القطاعات تككف محكمة كتمنع تسرب اليكاء  -

 شرائط خاصة صغيرة مف الكاكتشكؾ. القطاعات
 .يدػ العاممةيقمل مف تكمفة األمما لمنيـك سرعة كسيكلة تصنيع األ -
َاأَلَقطاعاتتصنيعَكتجميع2ََََ-9َ َلمنيـك

لمنيكـ الساخنة تحت ضغط عالى لتمر لمنيكـ القياسية بطريقة دفع سبائؾ األتصنيع قطاعات األ
مف خالؿ قكالب ذات أشكاؿ مطابقة لمقطاعات المطمكبة لتصبح بعد ذلؾ قطاعات قياسية كذات 

 متر. 6الى  3 ما بيفأطكاؿ مالئمة تتراكح 
 تي:كاآلنيكـ بحث يككف تشطيب سطحيا الخارجى ملاألكتصنع قطاعات ىذا 
َمكفَالطبيعىَلسبيكةَاأَلبال -  كذلؾ بعد تنظيفة. :لمنيـك
ك أك قماش خاص أا مف الصنفرة كذلؾ بعد معالجة السطح الخارجى بنكع خاص جد   :مطفى -

 ا.بالرش بالرماؿ الناعمة جد  
 ا كلمعاف.بريق   كذلؾ بعد معالجة السطح الخارجى بمكاد تكسبو : لمع -
كىك غالبا ما يككف بالمكف الذىبي أك البركنزؼ أك الفضى ، كما يمكف الحصكؿ عمى  :نكديزدأ -

 خر حسب الطمب. آأؼ لكف 
ل النماذج المطمكبة مف القطاعات المالئمة في الكرش أك المصانع الخاص  عػػػػم  جَ ة بذلؾ كت  ػػػػػكت َفص 
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عة مف نفس باستعماؿ خردكات قياسية كمسامير قالككظ مصن  ا غالب  أك بالمحاـ الخاص بذلؾ  إما
ف النماذج المعدة بعناية كتنقل لمتركيب في م  غَ كت   ،تعممة في القطاعات ػػلمنيكـ المسسبيكة األ

في  ي َرك بكفي حاالت كثيرة ب الزجاج أك البممكر بعد ذلؾ في المكقع ك  رَ مكاقع البناء ، ثـ ي  
 الكرشة.

 منيـكلعماؿَاأَلأجكدةََعناصر3َََ-9َ
َالمسماكةَاأللػػسأَََ-3ََ–9َ اس ػػػػػممـ ، كالمق 3.2الى ممـ  1.3كىي تتراكح بيف  :َتخدـػػمنيـك

 .ممـ 3.2 - 3ما األبكاب أممـ ،  2 -1.6الستخدامة بالنكافذ يككف بيف ؿ ك ػبالمق
َبمدَتصنيعَاأَلبَََ-3ََ-9َ ناعات ػػػػير صػػػػشألمنيـك األكربي مف األر ػػػػػػبيعت :لمنيـك
 .ـك كتعتبر الصناعة الخميجية بشكل عاـ جيدةلمنيػػػػػػػػػػػػػػػػاأل
ب( كأىـ ما ك باأ كانت )نافذة ةدػطار الكحإاع ػكيقصد بو تفصيمة قط : لقطاعاََجَ-3ََ-9َ

السة ػػل كسػػغالؽ مف حيث قكة التحماع قدرتو عمى تحقيق ميكانيكية الفتح كاإلػػػػػػػػػبالقط ونراعيػ
كؿ ، لذا مف الميـ ػػػػػػػػػرارؼ كمنع المياه كالغبار مف الدخػػػػػػػػػالحركة مع مراعاة العزؿ الصكتي كالح

لمنيـك األ إطػػػاركت حيث يصبح ػػػػار كالغبار كالصػػػػمطاع أف يصمـ بشكل يقاكـ مياه األػػػػػػػػػػبالقط
زانة مطابخ كقطعة كاحدة ػػػػػكخأ ك دكاليبأيف كدربز أباؾ ػػػػػػػػك شألمعنصر سكاء كاف باب  المككف 

 .لى الداخلإذ منيا اك الماء النفأاليكجد بيا مسامات يستطيع الغبار 
تخدـ ػػػػػػزليا تسػػػػػػػػػػػػػالية عػػػػػػزيادة فعزاء المتحركة لمنكافذ كاألبكاب ك ارات كاألجػػػػػػػػػػػػػكإلحكاـ غمق اإلط –

ف مادة تخداـ جكانات مػػاـ كالكصل مع اسػػػػػػػػػػػػػػػاكف المحػػػػمأا بالمسامات تمام  قطاعات مدعمة مقفمة 
 جيدة كفرشاة عالية الجكدة.

صغيرة  ػػػةاع عبر فتحػػػل القطػػلى داخإالتي تنفذ  هرػ بالقطاع لتصريف المياػكما يتـ تكفير مج  -
 الخارج.لى إ
 ماكة كطبقات الزجاج المستخدـ بو.بعاد القطاع باختالؼ سأيختمف تصميـ ك  -
 ميكانيكيةَالفتح4ََََ-9َ

ل بمفصالت كمنيا ما ينزلق عمى مسارات ػػػػػػػػك النافذة فمنيا ما يعمأريقة فتح الباب ػػػػػكيقصد بيا ط
 .كثر مف طريقة فتحأبكاسطة عجالت كمنيا مايككف بو 

َ(َ:)الشبابيؾَذميكانيكيةَفتحَالنكافأَََ-4ََ-9َ
1-ََ َ:الشبابيؾ)النكافذ َالمفصمية الشبابيؾ العادية التى كىي األفضل لمخدمة الشاقة كمنيا  (

تككف مف ضمف تتحرؾ عمى مفصالت جانبية كتركب الضمف داخل الحمق كيتككف النمكذج مف 
ك كعكب مف أعمى كأسفل في جانب الضمفة كتفتح أضمفة أك أكثر تتحرؾ عمى مفصالت جانبية 



019 
 

لى  الداخل أك الخارج حسب المبيف عمى الرسكمات ، كتككف طريقة التجميع إالضمفة المتحركة 
يركب في الضمفة  ، الحمق بحيث ال تسمح بتسرب اليكاء أكنفاذ المياهلقطاعات الضمف مع 

متر  1.20متر مفصمتاف كفى الضمف التى تزيد عف  1.20المتحركة التى ال يزيد ارتفاعيا عف 
 أسفل (. مف  ػػػأعمى  مف ػػػبالضمفة في ثالث نقط )الكسط لمنيـك ثالث مفصالت مف األ

َالمنزلقةَأفقيَاالنكافذ)الشبابيؾَ-2 الشبابيؾ التى ليا ضمف تنزلق تتككف مف حمق مركب :  ا(
ككف تجميع قطاعات الضمف مع الحمق بحيث ال ينزالؽ ك ك أكثر بطريقة االأبداخمة ضمفتيف 

 ريكيا بسيكلة.حيسمح بت بحيثاليكاء منيا كيككف تصميـ جياز انزالؽ الضمف  بنفاذ تسمح
ك تحريكيا مف الخارج حينيا تككف أفكيا  يمكف كيككف تصميـ كتركيب الضمف المنزلقة بحيث

رتكاز مف أسفل عمى عجل ا عمى أف ال ترتكز عمى محيطيا الخارجى كيككف االالضمف رأسي  
 الحركة.

أسفل كيككف العجل مف الحديد غير قابل لمصدأ مف ة لمشبابيؾ عمى عجل تتحرؾ الضمف المنزلق
نزالؽ كيككف أسمكب فكؽ دليل حركة بطريقة تمنع احتكاؾ معدف عمى معدف خالؿ حركة اال

 .تركيب العجل بما يسمح بسيكلة الحركة كالصيانة
 قالب(َنكافذَتفتحَمائمةَلمداخلَ)َ-3
َبالمنتصفنكافذَتفتحَعمىَمحكرَأفقيََ-4
َمفصميةَمعَقالب(َنكافذَفتحَمزدكجَ)َ-5
َمنزلقةَمعَقالب(َنكافذَفتحَمزدكجَ)َ-6
 Curtainتارة )ػػػػػػػػدراف السػػػػػػػػػػاـ الجػػػػػػػػكالمستخدمة في تظ :َكىنالؾَالكاجياتَالزجاجيةَالثابتوَ-7

walls.)َ
 بكابَ:ميكانيكيةَفتحَاألبَََ-4ََ-9َ
 وبكاب التى ليا ضمف تنزلق تتككف مف حمق مركب بداخماأل :(َأفقياامنزلقةَأبكابَسحابَ)َ-1

بنفاذ نزالؽ كتككف تجميع قطاعات الضمف مع الحمق بحيث ال تسمح ك أكثر بطريقة االأضمفتيف 
 يسمح بتحريكيا بسيكلة. بحيثنزالؽ الضمف االيكاء منيا كيككف تصميـ جياز 

ك تحريكيا مف الخارج حينيا تككف أفكيا  يمكف كيككف تصميـ كتركيب الضمف المنزلقة بحيث
رتكاز مف أسفل عمى عجل االكيككف ا عمى أف ال ترتكز عمى محيطيا الخارجى الضمف رأسي  

حركة مف  سيكلة الحركة كتتحرؾ الضمف لألبكاب عمى عجل تعميق مف أعمى كيككف لمضمف
 أسفل.

 لألبكاب التى تككف مف ضمف تتحرؾ عمىػاقة الشػػػػػػػألفضػػل لمخدمػػػػػة كىي ا :َأبكابَمفصميةَ-2
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 مفصالت جانبية كتركب الضمف داخل الحػػمق كيتككف النمػػػػػكذج مف ضمفة أك أكثر تتحػػػػػػرؾ عمى
لى  إك كعكب مف أعمى كأسفل في جانب الضمفة كتفتح الضمفة المتحركة أمفصالت جانبية 

الرسكمات ، كتككف طريقة التجميع لقطاعات الضمف مع الحمق بالداخل أك الخارج حسب المبيف 
 . ك نفاذ المياهأبحيث ال تسمح بتسرب اليكاء 

أعمى  ػػػالكسط لمنيكـ بالضمفة في ثالث نقط )يركب في الضمفة المتحركة ثالث مفصالت مف األ
 (. أسفل ػػػ
َالكاجيات5َََ-9َ

بحيث يككف لو مجرػ مف الداخل كمجرػ مف  تحدده المكاصفات ذؼبالقطاع التعمل الكاجيات 
 ،الخارج كذلؾ لتركيب الغطاء الخارجى مكسى بمادة تتحمل ضغط اليكاء كتقاـك العكامل الجكية 

بمادة تفى ا ذا كاف مكسي  إاف أك يظل عمى لكنو كطبيعتو ػػػػػػػػػػكع يقبل الدىػػػػػػػػػػػػاء الداخمى مف نػػػػػػكالغط
 .بغرض الديككر الداخمى
كالداخمى يككف غير مكصل  اء الخارجىػػراغ الذػ بيف الغطػػػػػػػػػػػات أف الفػػػػػػػػػػػػػمف مميزات ىذه الكاجي

 .لمحرارة كالبركدة كالصكت
َالزجاجَالمستخدـَأَََ-5ََ-9َ

 ـالمطمكبة في الضمف مف الداخل بكاسطة باكتاب مف األلمنيك  سماكةالزجاج باليتـ تركيب 
ألكاح الزجاج داخل مجارػ مف المطاط الصناعي عمى أف بك قطاعات التثبيت الخاصة أالمؤكسد 

 . العكامل الجكية كالرطكبة كالمياهتككف ىذه القطاعات مف األنكاع الطرية التى ال تتفتت كتقاكـ 
ك أمد سماكة الزجاج عمى نكع كطبيعة المنشأ كيتـ تكصيف سماكة الزجاج بالمخططات تتعك

 .المكاصفات
كليو أمف خاللة كمصنع مف مكاد  ةكىك زجاج نقي يسمح بالرؤي الزجاجَالمسطحَالشفاؼَ:َ-1

رخص أيعتبر ىذا النكع ك  ، كسيدالصكدا كالمغنيسيـكأ،  ، الكالسيـك السيميككف  ، مثل الصكدا
لى كشف إماكف التي تحتاج استخدامة باأل كيكثرلمنيكـ ، ج المستخدـ بقطاعات األالزجانكاع أ

 .مثل المحالت التجاريةبصرؼ 
جل أصباغ مف أىك عباره عف زجاج مسطح شفاؼ يدخل في مككناتو  الزجاجَالمظملَ:َ-2
الشمس ، كىذا النكع مف الزجاج يقمل مف معدؿ اختراؽ  ةشعأكسابو خكاص التظميل كامتصاص إ
 الشمس لمزجاج. ةشعأ
 ثرأعف زجاج مسطح مغطى بطبقو رقيقو مف المعادف لتقميل  ة: ىك عبار  الزجاجَالعاكسَ-3
 دـػػػػيو عػػػػاج خاصػػػػػػدف يعطي الزجػػػػػػػػػتخداـ طبقة المعػػػػػػ، كاسشعاعاتيا إمس بعكس بعض مف ػػػػػالش
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 اج خالؿ النيار بسببػػػػػالشفافيو مف جية الطبقو ، حيث اليمكف لمشخص أف يرػ مف خالؿ الزج
 شعة.لأل عكس الزجاج

ك كالىما لمتغمب عمى خاصية أحد سطكحة أىك زجاج عادؼ تـ تخشيف  :الزجاجَالخشفََ-4
 الشفافية لمزجاج كيتـ ذلؾ بطريقتيف:

المبزر أك مثمتيا )أكمف  حيث ينتج مف خالليا زجاج ذك أسطح خشنة بفعل طريقة التصنيعأ( 
 .المحبب كالمدعـ بالسمؾ(

 ؾ اكبالبخ بالرمل مما يتسبب بنحت السطح كجعمة غيرحبالف يتـ تخشيف سطح الزجاج أ( ب
جزاء التي شفاؼ كيمكف استغالؿ ىذه الطريقة بعمل رسكمات عمى الزجاج مف خالؿ تغطية األ

 .خرػ جزاء األكيتـ رش الرمل عمى األ ةف تبقى شفافأيراد 
 كيككف  ، بالحرارةك المقكػ أىك نكع مف الزجاج المسخف  :َالزجاجَالمقكىَ)سيككريت( -5
لدكر المتانة  ةضافالمعادف ، كباإل نكع مف ةىذا النكع مف الزجاج مغطى بكاسط كجوأحدػ إ

الشمس المارة لمداخل ، كبالتالي يساعد في  ةشعأنو يقمل مف إالذؼ يمعبو ىذا النكع مف الزجاج ف
 يضا.أالعزؿ الحرارؼ 

حكاـ ، مف إب ةمغمق ةفارغ ةعف طبقتيف مف الزجاج بينيما منطق ةىك عبار  الزجاجَالمزدكجَ:َ-6
طبقتي  ك تقميل الفقد الحرارؼ مف خالؿ عمل الفراغ بيف ةىـ فكائد الزجاج المزدكج تكفير الشفافيأ 

ممـ  6شفاؼ  ف يككف الزجاج الداخميأالزجاج كعازؿ حرارؼ ، كيفضل بيذا النكع مف القطاعات 
غالؽ ال يقل بينيـ فراغ محكـ اإل ممـ 8ك شفاؼ أك مظمل أك عاكس أريت كالخارجي سيكك 

 ك كما يطمب في العقد.أ ممـ 8سماكتة عف 
َالمقكسَ-7  ، يمكف استعمالو في ةخاص ةعف زجاج عادؼ مقكس بطريق ةىكعبار  :الزجاج

 كلمعمـ أف ىذا النكع مف الزجاج تككف تكمفتو مرتفعة. ةك الدائريأالكاجيات الخارجية المقكسة 
8-َ:َ َالمعشق ا حيث تكجد غير ممساء تمام   وسطحأىذا النكع مف الزجاج تككف  الزجاج

 .و عمى سطحقميال    تشكيالت مف رسكمات نافرة
ا في قل مف الزجاج الشفاؼ العادؼ ، كىك يستخدـ كثير  أيسمح ىدا النكع بمركر الضكء بحجـ  

 الديككر الدخمي كبعض النكافذ الثابتة مثل القباب.
َ:َلمنيـكاأَلعماؿَأَكمتطمباتَمكاصفاتبَََ-5ََ-9َ
 األلمنيكـ : تتككف سػػػػػػػػػػػبيكة األلمنيكـ المطابقػػػػػػػػػػة لممكاصفات مف المػػػكاد التالية بالنسب مككنات  -

 المبينة قريف كل منيا: 
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: نحاس )،  (% 0.9 ػػػػ 0.5مغنسيكـ : )،  (% 0.1منجنيز : )،  (% 0.6 ػػػػ 0.2سميككف : )
 .|(% 0.1% ، زنؾ :  0.1كرـك :) ، (% 0.1

أػ جزء مف القطاعات عف سماكة كال تقل  2كجـ سـ 1550كال تقل مقاكمة السبيكة لمشد عف 
 مـ لمقطاعات الرئيسية. 1.3ة كعف مـ لمقطاعات الفرعي 1.57

كىي عبارة عف كضع األلمنيكـ في أحكاض كيربائية تطمى بمادة حسب   األكسدة / الدىاف : -
المكف كالسمؾ المطمكب ككمما زاد سمؾ طبقة الطالء كمما كانت درجة الطالء أحسف ، ككحدة 

ميكركف  حسب الدرجة  20:  18قياس ىذا الطالء ىك الميكركف كتبدأ درجة الطالء مف 
 .ف عمى ثبات المكف كالممعة كحماية قطاع األلمنيكـكتساعد ىذه الطريقة مف الدىا المطمكبة ،

ا مف البقع كالعيكب الي  لجة باألكسدة خايككف المسطح الظاىر لمقطاعات بعد عممية المع -
ىذه القطاعات ليا مقاكمة ضد الخدش مما يجعميا محتفظة بسطحيا كركنقيا لسنكات ، ك الظاىرة 
 .طكيمة

 ـيتـ تجميع القطاعات المختمفة المككنة لكل نمكذج بطريقة المحاـ الكيربائي أك مسامير البرشا -
تصاؿ كالمحاـ كالتجميع لمحصكؿ عمى ك معدات التجميع الميكانيكية مع مراعاة تقكية نقط االأ

الطبقة زالة إراعى أف تككف المحامات مصمتة بعد نشائية الالزمة لمعضك المتصل بيا كي  القكة اإل
الزائدة مف مادة المحاـ كيتـ تنظيف كتنعيـ السطح الظاىر بعد المحاـ كذلؾ بطريقة ال تغير مف 

 السطح. في  لمنيـك أك تحدث خدكش أك تمفلكف األ
راعى أف يككف لحاماتيا كانيكية ي  يالقطاعات التى يتـ تجميعيا بكاسطة معدات التجميع الم -

كية كالرطكبة كالمياه ككذا لنفاذ اليكاء جالذؼ يقاكـ العكامل المقفكلة بكاسطة المعجكف الخاص 
ذا كانت مساحة كمقاسات القطعة يتعذر نقميا إال إ كيتـ تجميع أجزاء كل نمكذج بالمصنع ،منيا 

بابيؾ جميع الخردكات الالزمة بكاب كالشكل نمكذج مف األب كيركب، لى المبنى إمجمعة بسيكلة 
قطع التثبيت الالزمة لتركيب كل قطعة في الفتحة  لؾالمتحركة ، ككذيل كتحريؾ األجزاء لمتشغ

ات كالمكاصفات لمرسكم وتاألكمل كمطابق والمحدد ليا مع كل مايمـز لنيك القطعة كاممة عمى الكج
 كالعينات المعتمدة.

خالؼ كر ذا ذ  إال إنيكـ المؤكسدة أك الحديد غير القابل لمصدأ لمأف يككف قطع التثبيت مف األ -
 ك بالمكاصفات.ذلؾ عمى الرسكمات أ

 ة عميياػػػػػاؿ الكاقعػػػػة بحث تقاـك األحمػػػػػػػاذج المختمفػػػػيتـ تصميـ قطاعات األبكاب كالشبابيؾ لمنم -
كـ / ساعة مساحة كذلؾ دكف حدكث إنبعػػػػػػػػػػػػػػػاج يزيد  50ككذلؾ مع منتظـ مف اليكاء سرعتو 

 المسمكح بو في المكاصفات. عف
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َمنيـكلاأَلَعماؿأَاختبارات6َََ-9َ
يتـ اختبار النماذج المختمفة لألبكاب كالشبابيؾ بمعرفة أحد المعامل المعتمدة لمتأكد مف مطابقتيا 

 شتراطات كالمكاصفات : لإل
َاختبارَضغظَاليكاءَ:َأَََ-6ََ-9َ

كيو دائـ أك تمف ػػػػػػال يظير أػ تش نيكتف عمى المتر المربع بحيث 1500يككف ضغط اليكاء 
ة تحت ضغط ػػػػمف بحر القطع 1/275راؼ عف ػػػػػنحدة كال يزيد مقدار االػػػػػػػػػعمى أعضاء الكح

 .ختبار عمى سطحي النمكذجختبار كيككف االاال
 اختبارَتسربَاليكاءَ:َبَََ-6ََ-9َ

كاء عف ػػػػػػال يزيد مقدار نفادية الي ربع بحيثػػػػػػػػنيكتف عمى المتر الم 100يككف ضغط اليكاء 
متر مكعب في الساعة لكل متر طكلى مف محيط الضمف المتحركة تحت االختبار  0.17

 .كيككف االختبار عمى السطح الخارجي فقط
َالمياهَ:ََةفاذيناختبارَجَََ-6ََ-9َ

ربع بحيث ال يظير أػ أثر لممياه في محيط ػػػػػػػػػػنيكتف عمى متر الم 50يككف ضغط المياه 
 .كيككف االختبار عمى السطح الخارجي فقط، الضمف المتحركة تحت االختبار 

َالصكتَ:َذيةنفااختبارَدَََ-6ََ–9َ
يعد مسػػػتكػ الضجيج / الصكت المسمكح بو داخل المنازؿ ) كفقا لمعايير منظمة الصحة 

الحد األعمى لمضكضاء المسمكح االستماع الييا ال يتجاكز ديسمبل كأف  40العالمية ( ال يتجاكز 
 ديسمبل 60
َجراءاتَتدقيقَكاستالـَاأَلإ7َََ-9َ َلمنيـك
التأكد مف مطابقة قطاع الباب أك الشباؾ لمقطاعات الكاردة بالمكاصفات الخاصة بالمشركع أك  -

 .العينة المعتمدة
 .ا لمقاسات كأبعاد جدكؿ التشطيباتكمطابقتيالتأكد مف مقاسات األبكاب كالشبابيؾ األلمنيكـ  -
 .(.إلخ.ػػػ لج  الع   ػػػالبصمة رات الخاصة باألبكاب كالشبابيؾ )التأكد مف كجكد جميع اإلكسسكا -
 كد تنكيرػػػػػػدـ كجػػػػػػة كعػػػػدرج 45التأكد مف سالمة الكصالت عند األركاف كزاكية اإلتصاؿ عمى  -

 بيا.
 سالمة تسكيؾ األبكاب كالشبابيؾ. التأكد مف -َ
امة اك ػػػػػػطة ميزاف القػػػػػػػػالعرضية بكاسك طة ميزاف الخيط  ػػػػػػػػػاختبار تعامد القطاعات الطكلية بكاس -

 (.عةاالفق) ميزاف المياة
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 .مف نتائج اختبارات ضغط كتسرب اليكاء كعدـ تجاكزىا لمقيمة المحددة بالمكاصفاتالتأكد  -
 كزىا لمقيمة المحددة بالمكاصفات.مف اختبارات نفاذية الماء كعدـ تجا التأكد -
 المسمكحة. لمستكػ الضكضاءعـ تجاكزىا مف اختبار قياس نفاذية الصكت ك  التأكد -
األلمنيػػػكـ المػػػكرد خػػػالي مػػػف العيػػػكب كذك سػػػطح جيػػػد الصػػػقل كتكػػػكف قطاعػػػات  فأمػػػف  التأكػػػد -

 .األلمنيـك المستعممة مف النكع العازؿ لمحرارة
بابيؾ كاألبػكاب ػػػػػػػػػػػػػ( عنػد تركيػب مقػاطع األلمنيػكـ لجميػع الشMasticمف كجكد المطػاط ) التأكد -

 ؾ كيككف الماستيؾ مف نكع معتمد. مع تخريـ المقطع السفمى لتصريف مياه المطر حيث يمـز ذل
ريق مف النكع المقاـك لمحريق لمدة ساعة عمى األقل ػػػػف زجاج األبكاب المعرضة لمحأمف  التأكد -
 حسب المكاصفات المعتمدة.ك أ
 (.EPDM( المستخدـ لجميع أعماؿ الزجاج يككف مف )Rubberمف الماستؾ ) التأكد -
 لمتثبيت مف نكع معتمد.المستخدمة اف تككف جميع البراغى  -
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َسقفَالمعمقةاأل
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 لباب العاشرا
َسقفَالمعمقةاأل

FALSE CEILINGSَ
 مقدمة1ََََ-10َ

قف ػػػػػػػػسأكىي  (FALSE CEILINGS)ك المستعارة أك الزائفة أاقطة ػػػػػقف السػػػػػػػػسيطمق عمييا األ
 .ل عمى الجدرافمَ حف ي  أعمى بعد مف السقف األساسي دكف تعمق 

عمى في أ بية أك معدنية أك مف البالستيؾ يتـ تثبيتيا مف ػػػػكاء خشػػػػػػبكة تقاطع سػػػػػكىي عبارة عف ش
كاؿ ىندسية حسب  ػػػػػشأك أفقية تشكل فيما بينيا مربعات أية كعكارض ػػػػػساسي بقكائـ رأسالسقف األ

 مكاصفات البالطات التي تـ اختيارىا.ك ذكؽ التصميـ كشكل كنكع 
ك  اسي ػػػػػػػسقف األػػػػػػبالس مكبةػػػػػة التمديدات المطػػػبعد االنتياء مف كافمقة ػػل باألسقف المعػػػػيبدأ العم

ركع ألنيا ػػػػػػاؿ في المشػػػػػػػػعمنتياء مف معظـ األتعارة إلى حيف االػػيفضل تأخير تنفيذ األسقف المس
نتياء مف تركيب بعد االكالمعدات  ك  فراد كنقل المكادشديدة التأثر بالعكامل المحيطة مثل حركة األ

 .لمتأثيرات الخارجية اابيؾ تجنب  األبكاب ك الشب
 : تيةغراض اآلسقف المعمقة لألييدؼ استخداـ األ

 الحصكؿ عمى شكل جمالى. -
 األساسية.سقف باأل نشائيةكالعيكب اإل ةخفاء التمديدات الظاىر إ- 
 

         
 خفاء التمديدات الظاىره  بعد تركيبإ                        ظيكر تمديدات الخدمات بالسقف قبل تركيب    

 سقف المعمقةاأل       سقف المعمقة                                         األ                
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 كبعضيا.عازؿ لمصكت بيف الطكابق - 
 .المراقبة راتيمضاءة ككاة الكيربائية المعمقة كاإليستخدـ كديككر لمعديد مف األجيز  -
 ذلؾ.لى إة رتفاع الداخمي الصافي لمفراغ عند الحاجفي اال التحكـ يعمل عمى- 
يكلة صيانتيا كصيانة خطكط التمديدات مف ػػػػرعة تركيبيا كسػػػػسلما تتميز بو مف خفػػػػػػػة كزنيا ك  -

 فكقيا.
َ:سقفَالمعمقةاألَكاستخداماتَنكاعأ2َََ-10َ  
     .سقف الخشبيةاأل  -أ 
المعمقة بكاسطة استخداـ الشبؾ الممدد األسقف -ب  
  .الجبسية األسقف -ج
  .لمنيكـالمعمقة مف األ األسقف - د
  .المعمقة عمى شكل شرائح طكلية معدنية األسقف -ق
  .المعمقة المقاكمة لمبكتريا األسقف -ك
  .كمة لمحريقاالمعمقة المق األسقف -ز
  .المعمقة المقاكمة لمضكضاء األسقف -ح

 10َ-2ََ-َأََاألسقفَالمعمقةَالخشبية
تعتبر األسػػػػػقف الخشػػػػػبية المعمقة كاحد  ا مف أنكاع األسػػػػقف المعمقة كمف التسػػػػمية يتضح اسػػػػتخداـ 
االخشػػػػػػػاب في تشػػػػػكيل تمؾ األسػػػػػقف ، كالفكرة الرئيسػػػػية فييا ىي تعميق األسػػػػػقف الخشػػػػػبية عمى 

 مدادات كمرايف تحدد قطاعاتيا ك أبعادىا ك فق  ا لتصميـ السقف المراد تغطيتو.
مف النادر استخداـ ىذا النكع مف األسقف المعمقة حالي  ا ألنيا تشكل عبء مالي كزمني باإلضافة 

 إلى عدـ مقاكمتيا لمحرائق.
سقفَالمعمقةَبكاسطةَاستخداـَالشبؾَالممدداألبَََ-2ََ-10َ  

بؾ ػػػبعاد الفراغ ، كىك عبارة عف شأالبة كمقاكمة تتناسب مع ػػػػالتشكيل كتحقق ص يل فيػػػػػكىي أس
بعادىا أسالؾ تتداخل مع بعضيا البعض عمى شكل معينات ىندسية كتختمف أمعدني يتككف مف 
 ، كاحػػػػػػػػلأ كأبؾ المعدني عمى شكل ركالت ػػػػػكيكجد الش،  كةػػػمؾ الخاص بالشبػػػػطبقا الختاؼ الس

ممدد المجمفف معالج لبؾ اػػػػف الشأكالفرؽ بينيما  ك مجمفف ،أبؾ الممدد قد يككف عادؼ ػػػػكالش
لياؼ الصناعية نكع مف األػػػػبؾ الممدد المصػػػػػخرػ مف الشأنكاع أتخدـ ػ، كما يس ألمقاكمة الصد

غات ا قف داخل الفر ػػػسكيل األػػػيضا في تشأتخدـ ػػرض كتسػػػتيؾ كىي تؤدؼ نفس الغػػػػػػػػالبالسك 
قف غبر مستكية السطح منيا ػػػسأ ريعة التشكيل كيمكف عملػػنيا سأضافة إلى ذلؾ ا  ك ، المعمارية 
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بؾ الممدد بعد تحديد نقاط ػػػػػػالمقعرة ، كيتـ تثبيت الش قفػػػاألسشكاؿ الكركية  ك مثل المنحنيات كاأل
ك أكيتـ تعميق الكانات  ، سـ 50 رػ عفػػػػػخبيف نقطة كاألالتعميق بالسقف بحيث ال تزيد المسافة 

عف طريق الخكابير أك انة ػػػػػػقف قبل صب الخرسػػػػميح السػػػػما بالتعميق في حديد تسإشاير كذلؾ األ
                        سالؾ حديد عمييا.أكالتثبيت بالمسامير القالككظ في السقف ثـ يتـ تعميق 

 10َ-2ََ-َجََاألسقفَالمعمقةَالجبسيةَ)البالطاتَكاأَللكاحَالجبسية(َ
، كيرجع ذلؾ لخصائصو  قف المعمقةػػػػػػػػػػػػػػػاـ األساسية لمعظـ منتجات األسػيعتبر الجبس المادة الخ

طة رباط ػػػيتـ التعميق بكاس، ك  (مقاـك  لمحػرائق ػػػػتركيب كالتشكيل سيل ال ػػػخفيف الكزف الطبيعية )
طة ػتزاف مع السقف كما يتـ التثبيت مف جية الحكائط بكاسكعصفكرة لضبط االمف السمؾ المجمفف 

مفنة ػػػػػػػػػامير بكرمة مجػػػػػػػطة خكابير كمسػػػػػػػػتثبت بكاس اعمى قطاعات معدنية عمى ىيئة زكي رتكازاال
 طبقا لمكاصفات التركيب كالتثبيت الكاردة مف المصنع.

َ:َنكعياأمفَ
البالسترَبكردَ-1    

 طمبكفي حالة  ، كػ ػػػػمي كمغمفة مف الجيتيف بنكع خاص مف الكرؽ المقم  ػيتككف مف الجبس المس
كبة كفي حالة ػػػػػاـك لمرطػػػػػػكع خاص مف الكرؽ المقكػ المقػػػػػػػف يككف مقاكـ لمرطكبة يككف مغمف بنأ

 ك الفايبر مف الجبس كع مف خمطةػػػكبة معا فيككف القمب مصنػريق كالرطػيككف مقاكـ لمح فأطمب 
كع المقاـك لمرطكبة ػػػػالمقاـك لمحريق ، الن كعػػػ، الن العادؼكع ػػػنػالنكاعيا : أكمف  ، كالسميككف  جالس
 قػػػكع المغمف برقائػػػرائح الرصاص ، النػػػػػكع المغمف بشػػػكبة ، النػػػػػريق كالرطػػػػػاـك لمحػػػػػػػػكع المقػػػ، الن

 × 60بالطات جبسية مقاس )ف بالفينيل ، مغمنكع الػػػػػكع المغمف بكرؽ الحائط ، الػػػػ، الن األلمنيكـ
مغمفة بالفينيل. سـ (60  
لكاحَالجبسيةبالطاتَاأَلَ-2  

سب كاد تتناػالجة بمػػػػػلكاح الجبس خفيفة الكزف كىي معأية مف ػػػالجبس األسػػػقفيتـ تصنيع بالطات 
:مع الغرض المستخدمة فيو كمنيا  

- بالطات جبسػػػية ماصػػة لمصػكت )إيككستكب( كىي ترابيع بالطات مغطاة مف الكجو بطبقة مف 
تكب كىي ػػػػػػػػػػػػيكك سإكد المتصاص الصكت لذلؾ تسمى ػػػػػػالفنيل كمف الخمف بطبقة مف الفيمـ األس

راغ داخمي مممكء ػػػػػػػػػػػػسـ كما قد يكجد بيا ف 3سـ بسمؾ  60ـر مقاس ػػػػػػػػػػمصنكعة مف الجبس المخ
.متصاص لمصكتإبمادة الصكؼ الزجاجي لتحقيق معامل    

 - بالطات جبسية مثقبة بثقكب قطر 6 ممـ.
- بالطات مغطاة مف الكجو بطبقة مف الفينيل كمف الخمف بطبقة مف الفيمـ األسػػػػػػػػػكد المتصاص 
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الصػػػػكت ، كمغطاة مف الجكانب بطبقة مف الفينيل ، كذلؾ لضمػػػاف حمػػػػػػاية البالطة ضد الرطكبة 
 )مقاكمة لمرطكبة(.

 - بالطات جبسية مغطاه بالفينيل بمقاسات كبسمؾ مختمفة.
 - بالطات قابمة لمغسيل كمقاكمة لنمك البكتريا كتستخدـ في العيادات الطبية كفي المستشفيات.

السقفَالمعمقةَالمعدنيةََد -2ََ-10َ  
اـ ػػػادة الخػػػريا المػػػػػػػػػػػػػلكتركستاتيؾ ببكية ضد البكتإكف ػػػػػػػػػػػػاج المجمفف المدىػػػػػػػأك الصعتبر األلمنيـك ي  

 .األساسية لألسقف المعمقة المعدنية
 :اآلتية كتنقسـ األسقف المعدنية إلى األنكاع 

  : معدنيةَبالطاتأسقفََ-1َ
مفف ػػػاج المجػػػالص مف األلمنيـك أك مف، فة ػػػػبدكف ش فة كػػػػبش ،ة ػػبالطات معدنية مثقبة كغير مثقب

نيع مقاسات خاصة ػػػػػات قياسية ، أك إمكانية تصػػػػػػلكتركستاتيؾ ببكية ضد البكتريا بمقاسإالمدىكف 
  .طبقا لطمب العميل

 : أسقفَشرائحَمعدنيةَ-2َ
تريا ػػػػببكية ضد البك تاتيؾػػػػلكتركسإاأللمنيكـ أك مف الصاج المجمفف المدىكف  مف رائحػعبارة عف ش

االت العرض ػػػركات كصػػػػػػػػػتخدـ لممكاتب كالشػػػػسـ، تس 30كأسـ  20كأسـ  15كأسـ  10بعرض 
  .المفتكحة كالحمامات كالمطابخ

سقفَالمعمقةَنكاعَاألأاختيار3ََََ-10َ  
تخدـ ػػػػػػػػػػػػػػػلذا يجب عمى المس ،كعمى استخداماتو  ػػػػػأكع المنشػػالمعمقة عمى ن األسػػػػػقف اختياريعتمد 

،  تخدامو لكي يتـ تحديد األكلكيات المطمكبة مف المكاصفات الفنية المختمفةػػػتحديد نكع المنشأ كاس
قف المعمقة المستخدمة ػػسة األكلكيات الفنية في األػػػػػريق في مقدمػػػػػػيأتي عزؿ الصكت كمقاكمة الح

كبة ػػػػػػمػػػػػػدمة األكلكيات المطفيما تأتي مقاكمة البكتريا كقابمية التنظيف في مق، المباني التجارية في 
في المستشفيات كالعيادات الطبية. فني ا  

بينما  ،  كتػػػػة مقاكمة لمصػػػقف معمقػػػػسألى إة كالصاالت المغطاة ػػػػاحات الرياضيػػػكما تحتاج الس
دة ػػػػػػػضاءة الجيالي كاإلػػػػػستقباؿ كبيك الفنادؽ كقاعات المؤتمرات الشكل الجميراعي في صاالت اإل

كت في المطارات كالمحطات ػػػكع العازؿ لمصػػػػػػالمعمقة مف الن األسقفسقف المعمقة بينما تككف لأل
ة فيالصػػكت كيشترط أف تككف عازلة لمصػػػكت كمقاكمة لمحريق إضافة إلى جػػكدة اإلضػػاء عالية  

الخدمات التعميمية كفي البنكؾ كفي أماكف ازدحاـ العمالء كالمراجعيف. ماكفأ  
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ََ:َسقفَالمعمقةجراءاتَتدقيقَكاستالـَاألإ4َََ-10َ
َ.عتمادىا قبل التكريد كالتركيبا ك  مقةالمع األسقفكيد كجكد رسكمات تنفيذية مفصمة ألعماؿ أت -
َ.المنفذة تككف حسب الرسكمات المعتمدةجميع أعماؿ االسقف المعمقة كالديككرات  -
فػي ة ءعم اؿ فنييف كميرة مف ذكؼ الخبػرة كالكفػابكاسطة يتـ تنفيذ جميع أعماؿ األسقف المعمقة  -

َ.أعماؿ مماثمة حسب األصكؿ الفنية
لػى المقاكمػة لمعكامػل إضػافة إالمعمقػة مػف النػكع المقػاـك لمحريػق  األسػقفجميع ألكاح كبالطػات  -
 .خرػ األ
 .رغالؽ جميع الفراغات المكجكدة في األسقف المعمقة كأعماؿ الديكك إ كد مف أالت -
جميع األسقف المعمقػة كالمػكاد المسػتخدمة فػي التركيػب كالتثبيػت مػف المػكاد المعتمػدة كالمطابقػة  -

 .لممكاصفات
رتفػػاع السػػقف المعمػػق حسػػب التفاصػػيل المبينػػة فػػي الرسػػكمات ك/أك أقصػػى إرتفػػاع اأكػػد مػػف الت -

ػػػ، كتنفيػػذ نػػكع كنظػػاـ اإل ممكػػف إذا لػػـ يػػرد فػػي الرسػػػكمات ا ضػػػاءة كفتحػػات التكييػػف كالتيكيػػة طبق 
َ.طمبلممخططات كحيثما يمـز  ككيفما ي  

 .نكاع المكردة قبل التركيبجراء كافة االختبارات المطمكبة لألإكد مف أالت -
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 الباب الحادؼ عشر
 صباغَ/َالطالءأعماؿَالدىاناتَ/َاأل

PAINTS   WORK  
 مقدمة1ََََ-11َ
اء أك تشييد ػػػػعػممية بن ل التشطيب الميمة في أؼػػػمة مف مراحػػػمرح أك األصباغ تعتبر الدىانات 

كع السطح المركب عميو الدىاف ػػػب نػػػػرؽ تركيبيا حسػػػتخداماتيا كطػػكتختمف أنكاع الدىانات كاس
دراف البناء سكاء ػػاف عمى جػػالي الذؼ يضفيو الدىػػػػانب الجمػػػافة إلى الجػػىذا باإلض، أك الطالء 

باغ في المنازؿ كالمكاتب حيث تتفاكت األذكاؽ ػػػػػػػاألصة ا أك منشأ جديد ، ك تزداد أىميائم  كاف ق
 األذكاؽ عمى الرغـ مف اختالفيا. راد كتأتي الدىانات لتمبي ىذهػػػػػػػػػػػػػػبيف األف
دراف ، ػػػػػػػػػطح ) الجػػػػػػطمى بيا األستمؾ الطبقة األخيرة التي تكسى أك ت   نيا أعمى الدىانات  كتعرؼ
ا ، المعادف( لتضفي طابع ا رضيات ، الخشبقف ، األػػػػاألس عمى األبنية ك  جمالي ا ك زخرفي ا خاص 

طح  ػػػػػػسيا عمى األػػػمادة كيميائية يتـ فرش كىي  مف المؤثرات الطبيعيةك لتحمي األسطح مف التمف 
طح المدىكف السػػػػ لػػػػػكف معيف جيػػػػػدة اإللتصػػػػاؽ تغطي ة ذاتػػػماكة رقيقػػػػي ستجف كتتصػػػػػمد لتعط

 .اتمام  
لماء مثل دىاف المستحمب اـ منيا الدىانات المشتقة مف اػػػػػػدة أقسػػػػػاؿ الدىانات إلى عػػػػػػكتتقسـ أعم
فينيل عمى اف الكرنيش  كدىاف الػػػػػػػػػتقة مف الزيكت أك دىػػػػػػػ( كمنيا الدىانات المشممشػػػػػفاإلالمائي )

 سبيل المثاؿ ال الحصر.
ََاتمككناتَكأنكاعَكأدكاتَالدىان2َََ-11َ
       :َلمكادَالدىافَالمككناتَاألساسيةأَََ-2ََ-11َ

 تصار كالتالي:خضافات مساعدة نذكرىا باا  تتككف مادة أؼ دىاف مف مككنات أساسية ك 
اف ػػػػػػػػل جميع مككنات الدىػػػػػػعف حم ائل الرئيسي الذؼ يككف مسؤكال  ػػػػىي الس :َالمادةَالرابطةَ-1

تتكقف ، ك كاف دىاف مائي أك زيتي أك سيميمكزؼ أك كحكلي كاءػػػاف سػػػالتي تحدد نكع الدىرػ ك ػػاألخ
 .عمى قدرتيا عمى حمل المككنات المختمفةعمى قيمة ىذه المادة ك  قيمة الدىاف كجكدتو

كاـ ػػػػػػػػػػػػػمقلادة الحاممة ػػػػػػػػػػػالماف ك التي تككف مع ػػػػػػػػػىي البكدرة المككنة لمدى:ََالقكاعدَاألساسيةَ-2
 األساسي لمدىاف.

لكن ا د يػػػػػػػذه األكاسػػػقد تككف ىكف المطمكب ك ػػػػػػمػاف الػػػػػػػلتي تعطي لمدىىي اَاألكاسيدَالممكنةَ:َ-3
ا  .أك لكنيف أك أكثر بشرط التجانس كعدـ حدكث تفاعالت كيميائية تؤثر عمى الدىاف كاحد 

ت أىمية ة ذاػػػػػػػػػػىي في الحقيقالمثبتات ك المجففات ك لمحسػػػػنات ك ىي االضافاتَالمساعدةَ:ََ-3
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كاد ػرة ، مػػػػػػػػػػػمكاد لمنع تككف القش ،يب ػػػػكاد لمنع الترسػػم مف أنكاعياك  دىاناتقصكػ في صناعة ال
ي ػػػػػػكاد لطفػػػػػػػػم مخففة( ، مكاد إلكساب الممعاف ،غيمية )مكاد ػػػػػػػػػالتشيكلة  ك ػػػمكاد لزيادة الس مجففة ،

ة ػػػالبة ، مكاد زيادة مقاكمػػػػػػػػػػالممعاف ، مكاد لزيادة المركنة ، مكاد مثبتة لمدىانات ، مكاد زيادة الص
 مقاكمة كاد زيادةػػػػميميات ، تريا ك الطفػػػػػػة البكػػكاد مقاكمػػم ،رارة ػػػػػػػة الحػػػػػػكاد زيادة مقاكممػػػػػػػػالمياه ، 

              مقاكمة صدأ عبكات الصفيح.
َنكاعَالدىاناتأبَََ-2ََ-11َ
الغراء ، اليستمبر،  نكاعيا عمى سبيل الذكر ال الحصرأكمف   دىاناتَككرنيشاتَمعماريةَ:َ-1

المع (   ، الجرفياتك ،  ػػػنصف مط  ػػػ( ، الككارتز ) مط المع ػػػػنصف مط  ػػػالبالستيؾ )مط 
 الجرانيكليت ، الزيت ، الالكيو ، الفيبر ، الكرنيشات ، ......... الخ .

ات ػػػػالدىانبالمينا ، انات ػػػػالدىتاتيكية ، ػػػػػػػلكتركساإلات ػػػانػالدىكرنيشاتَصناعيةَ:َدىاناتََكَ-2
البحرية ، دىانات الجمكد ، الدىانات النترك سميمكز ، الدىانات الصدفية ، الدىانات يبككسية ، اإل

تخدـ في ػػػػػكتسات عازلة ػػػكرنيشرارية ، دىانات ك ػػػػػالحالدىانات بية كالمعدنية ، ػدات الخشػػػدىاف الش
في األدكات حافالت ك الائل النقل كالطائرات ك ػػػػػدىاف لكاـز العمارة كأدكات الديككر كاألثاث كفي كس

ة المنزلية كالثالجات كالغساالت.في األجيز ائية كمكحات التكزيع كالكشافات ك الكيرب  
، الدىانات البيتكمينية المطاطية ، الدىانات البيتكمينية العازلة   :َكرنيشاتَعازلةَكدىاناتَ-3

ية ، ػػػػػػيبككسكلي ريثاف ، الدىانات العازلة اإلػػػػػػػريميؾ ، الدىانات العازلة بالبػػػػػكالدىانات العازلة باإل
سميكات الصديكـ ، كرنيش الجيبكف.سمنتية العازلة ، الدىانات العازلة مف الدىانات اإل  

عماؿَالدىاناتَأَدكاتَكمعداتأجَََ-2ََ-11َ  
ضركرية لما ليا مف أىمية في تحسيف كجكدة األداء كىي  فمعرفة كاختيار أدكات كمعدات الدىا  

الفرشاة كسكينة المعجكف كالركالت كالسمـ كالسقالة كأدكات الرش أنكاع  متعددة تبدأ مف الصنفرة ك 
العادية. سكاء التقميدية أك  

 ػػػػمتكسطة  ػػػنة الصنفرة بدرجاتيا )خشأمثمتيا حجر الحف ك كمف دكاتَالخاصةَبالحفَ:َاألَ-1
كاليا ػػػشأمف ( ك  سطح المنحنيةصنفرة لأل ػػػكيربائية  ػػػ) مقاكمة لمماء نكاعياأ( ك ناعمة جدا ػػػناعمة 

ة ػػػػػػػػػػػىي مف األدكات اليامة خاصك يركب عمى آالت الصنفرة كالتنعيـ الكيربائية(  ات)أفراخ أك بكر 
 بل الدىاف كلصنفرة طبقة المعجكف.في تجييز السطح ق

 تؤثر ال فَرشذه ػتخدمو في الدىانات كجكدة ىػػػػش مف أىـ األدكات المسفرَ تعتبر ال  :ََشرَ الفَ َ-2
 كال فرشػاة ىى األداة الرئيسية فى أعمػاؿ الدىاف , كتختمف مف حيث الشػػػػػػػكل  ، جكدة الدىاف عمى

 صناعي. حيكانات أكمف شعر دىانو كتصنع مف شعر المراد السطح احةحسب طبيعة كمسػكالحجـ 

http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html
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التذكب في مذيبات الدىانات قة جيدة ػػػػػػػػػػػعرىا مف نكع جيد كمادتو الالصػػػػػػػش شرَ ف   :َاألمشاطَ-3
ير كأحسف األنكاع المستخدمة في تشطيب الدىانات كفي الكرنيشات السنتتيكية أك ػػػػػػػػػػػػػػكىي مف أش

 .المائية
ب ػػمؾ المتيف في نيايتو يد خشػػػػمف السػػػػػػػكر طكانة تدكر عمى محػػػػػكىى عبارة عف اس:ََالركلةَ-4
تيؾ ػػػطكانو مف البالسػػسكتككف االكزيع الجيد لمدىانات ػػالت راف عمىدك اعد ىذا الػػكيس ، بالستيؾ أك

تخدـ لعمل نقشات ديككرية ػػػػيا مزخرؼ  كيسػػػػتخدـ لمدىاف فقط كبعضػػػػمكسكه بالمباد ذك الكبر كتس
ريغ اليكاء كالضغط عمى ركالت كرؽ الحائط أثناء ػتخدـ في تفػكبعضيا مصنكع مف الصمب ك تس

 .يبككسيةرضيات اإلاأل المصق كفي
تستخدـ فى معجنة الحكائط. (َ:َسكاكيفَالمعجكفَ)المشحاؼَ-5  
الكقت  دكات الجيدة التي تكفرمف األ كتعتبر:ََأجيزةَالرشَالكيربائيةالمسدسَالالىكائيَََكَ-6َ

 .عماؿ الدىانات الحديثةأ كالجيد في 
 :ََاألسطحَلمدىاناترَجراءاتَتجييزَكتحضيإ3َََ-11َ
تركيب مف المدة الكافية ك مف مركر / القصارة / المساح  ك عماؿ البياضأ كد مف اكتماؿ أالتـ يت -

تيح غطية المفاأ مفاتيح الكيرباء كالتكييف كال يبقى سكػ تركيب حمكؽ األبكاب ك البالط كالنعالت ك 
يكتمل البالط ف أالمعمارية )حيث يجب اؿ ػػػػػػعمـ األػػػػػػػػاكتماؿ معظنارة ك ككذلؾ تركيب كحدات اإل

 (.قلعماؿ الداخمية عمى األكالشبابيؾ لأل
قل مف أنسبة الرطكبو  منتي مف الرطكبو قبل الدىاف )سػػك اإلأاني ػػػطح الخرسػػػػػيتـ معالجة الس -

15% .) 
كالتراب  ةر ػػػػػػالح ةريػػػػكاد القشػػػؾ كمف المػػػػطح مف المكاد العالقة الضعيفة التماسػػػػػػيتـ تنظيف الس -

ذا ظيرت أمالح ا  مؾ مناسبة ك ػػػػاة حديد سػػػطة فرشػػػػبكاس كالحؾأط ػػػكالشحـ كالشمع كالكرنيش بالقش
ت ، أما البركزات دة مراػػذب عػػػػػػل بالماء العػػػػػػػػػزالتيا بالغسإانة فيجب ػػػػػػػػػ( عػمى الخرسبيضاء )تزىر

قكؽ كالثقكب ػماكينة حف ثـ ملء الشأك  طة حجرػبكاس كيتيا بالحفكالتنكئات الخرسػانية فيجب تسػػ
 ك الخارجي.أمف المعجكف الداخمي  ةسمنتي بكسكتو بطبقك التعرجات في السطح اإلأ
ا مف غبار ا كمف ثـ تنظيفيا جيد  بالحجر جيد  )القصارة / المساح / المياسة( يتـ صنفرة البياض -

 لتنظيفيا مف أؼ نتكئات.الصنفرة بالغسل بالماء 
كل جيد ػػػػػاف القديـ بشػػػػػػػػك بقايا الدىأزالة جميع القشكر إيتـ  ةسطح الخرسانيو القديمفي حاؿ األ -

 بالمعجكف. ةغالؽ الشقكؽ الرفيعا  مع ترميـ ك 
 في حاؿ األسػػػػػطح الػخشػػػػبػػية يحؾ الخشب بكرؽ صػػػػػنفره جاؼ أك مبمل كيتـ إزالة الغبػػػػار بيف -
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ف يككف المظير النيائي لمسطح مستكؼ أيجب مظير النيائي لمسطح ك لمؼ ممكثات أأك  الطبقات
 .ةكنظيف كخالي مف الرطكب

( أدػػػػزالة الصرؽ فعاليو إلػػػػػػػػكثر الطأليكائي )سػػػػػػطح المعدنية يتـ التنظيف بالتيار افي حاؿ األ -
 لكرقية.ا ةك الصنفر أالحديديو  ةك استخداـ الفرشأ

( كىي اس )سيمرػػػػكاحد مف األس طح  بفكطة جافة مف الغبار كمف ثـ دىنيا كجوػػػػساأليتـ تنظيف 
ساس أخمية ك اطح الدػػػسيمر لألػػػاعتيف يتـ دىف كجو ثاني مف السػػكبعد س ،تصاؽ لتزيد قكة اإل مادة

طح الخرسانية ػػػػػػػػػسبالنسبة لألتأثير العػكامل الجػػكية الخارجية ) طح الخارجية ليتحملػػػػسكريميؾ لألأ
كف ثـ دىف ػػػػػػطة المعجػػػػػبكاسقكؽ أك الثقكب فييا ػطح الخشبية فيتـ سد الشػػػػػسػػما األأ، ( سمنتيةكاإل

ك أحمر كسيد الحديد )السمقكف األأساس أطح الحديديو بػػػػػػسكيتـ معػػالجة األ ، ػفاؼػػػاس شػػػسأكجػو 
سطح كيتـ معالجة األػفات الزنؾ خاصػػػػة في المناطق البحريو أك فكسػ اس كركماتػػسأك أالرمادؼ 
 ساس ككش برايمر.ألمنيـك المجمفف بك األأالفكالذيو 

 :ََجراءاتَتنفيذَالدىاناتإ4َََ-11َ
 كثر استخداما.نكاع الدىانات األأعمى بعض  ننا سنقتصرإنكاع الدىانات كتعددىا فأنظرا لكثرة 

ببكيةَالبالستيؾَالدىاناتَأَََ-4ََ-11َ  
 تطكر اك  اتخدام  ػػػػساالدىانات أنكاع  مف أكثرتعتبر تيؾ ػػػػـ بكية البالسػػػساالدىانات المائية المعركفة ب

مكانية تنفيذىا ا  ك  يل كالتنظيفػػػػرعة جفافيا كقابميتيا لمغسػػػػيكلة تنفيذىا كسػػػػػػػػلميزاتو المتعددة مثل س
مطفية.ك أكنصف المعة أالمعة   

:َجراءاتَتنفيذَالدىاناتَببكيةَالبالستيؾإ  

               
تنفيذ طبقتي الدىاف                    فرد طبقة المعجكف                                                       

بعد تحضبر السطح كما سبق ذكره يتـ فرد طبقة معجكف أك سحب سكينة معجكف مباشرة )في -  
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ب مكاصفات ػػػػتخداـ معجكف مف نكع معتمد يتـ تنفيذه حسػذلؾ باس يتـطح ك ػػػػعمى الس(تجاه كاحدا
 الشركة المصنعة.

.يمي ذلؾ عمل صنفرة بعد تماـ جفاؼ طبقة المعجكف  -  
المعجػػػكف التالية )في اتجاه معاكس  ةكينػػػػػػػػػحب( سػػػػػػرد )سػػنفرة ثـ جػػػػػاتج الصػػػالتنظيف الجيد لن -

( أك عمل التمقيط بالمعجكف فقط حسب حالة السطح.لمسابق  
اػػػػػالبالس و األكؿ مفػػػػػػػيتـ دىاف طبقة البطانة أك الكج - %  15) بةػػػػػػػػػػبالماء بنس تيؾ كيككف مخفف 

 لؾ كيفضل أف تككف ىذه البطانة أكتيؾ كقابميتو لذػػػحكمية البالسػػػػػػب نكع كشػػػػػػػػػػحس ( %50 إلى
 الكجو األكؿ ممكنة بدرجة لكف أفتح مف المكف المطمكب.

(.ستعماؿ )المكف المعتمدالجيد قبل االبالتقميب المطمكب كد مف تجانس المكف أيتـ الت -  
ماكف التي تحتاج لذلؾ عمى أف يككف ىذا بعد تماـ جفاؼ الكجو يمي ذلؾ تمقيط معجكف في األ -

 األكؿ.
% إلى 15)و الثاني مخففا  بنسبة أقل مف الكجو األكؿ في حدكد مفػػػػػيتـ عمل طبقة دىاف الكج -

ا  ، كشحكميتوتيؾ كقابميتو ػػػػػػحسب نكع البالس( 20% البالستيؾ ممكف بدرجة أفتح مف كيككف أيض 
ماـ جفاؼ الكجو الثاني.المكف المطمكب عمى أف يككف ذلؾ بعد ت  

ة ػػػػػمجفف كطبق (مط)كجو الكيو  لككس يتـ عمل كبرػػػػػػػػػأنكاع التشطيبات الفاخرة كالس في بعض -
طبقات. 4الدىاف تزيد عمى رابطة بيف طبقات بكية البالستيؾ خاصة إذا كانت طبقات   

مكب ػػكف المطػػػػػػخير بالمو األػػػػاف الكجػػػػيتـ بعد ذلؾ عمل التمقيط الالـز بمعجكف البالستيؾ ثـ دى -
ف المعتمدة.الك حسب رفـ المكف بفاتكرة األ  

. األلكاف لممنتج قاـ حسب كتالكجزة كباألر ػتخداـ أنكاع مف بكية البالستيؾ ممكنة جاىػػػبتـ اس -  
تيؾ بو كنكع ػػػػػػكميركي يسمى بكلش أك كرنيش مائي يمكف دىاف بكية البالسأاؼ ػػيكجد دىاف شف -

تخدـ ػػػػػػػػػػػػمف الكقاية كيعطي لمعاف بسيط كيجعل البالستيؾ قابل لمغسيل كىذا النكع مف البكليش يس
.زلحديثة مثل الجرافياتك كالككارتالمائية ا الدىاناتأيضا  لجميع   

( كىك مف أحدث أنكاع بكية البالستيؾ كأرقى أنكاع مطيستخدـ البالستيؾ نصف المع )نصف  -
ا المائية كيعطي شكال  ت ىاناالد ا منافس  عنو في سيكلة الدىاف كالتنظيف  الالكيو متميز البكية  جيد 

البالستيؾ كالتي تـ التنكيو عنيا.مع باقي المميزات الخاصة بدىانات   
كيمكف ريقة دىاف البالستيؾ العادؼ ػػػػػػػعف ط ببكية البالسػػػػػػتيؾ الالمع ال يختمفريقة الدىاف ػػػػػط -

خريف مف ىذا النكع.عمل األكجو األكلى كالثانية كالكجييف اآل  
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سطحَالبياضسطحَالخرسانيةَكأالدىافَببكيةَالزيتَلألبَََ-4ََ-11َ  
ل ػػػػػػػػػػػالزيتية كمنيا الالكيو منذ فترة طكيمة كىي ذات كفاءة عالية كليا قكة تحم الدىاناتتستخدـ  -

ك مطفي أك نصف المع أكيمكف تنفيذه المع  يلػػػػػػػػػجيدة لمظركؼ الجكية المختمفة مع قابميتيا لمغس
 حسب الحاجة.

راد دىانو بالدىانات ػػػػػػػػطح المػػػػػػدىانو كما أف الس أعمػػػػػػػػاؿ يحتاج بكية الزيت إلى خبرة عالية في -
.الزيتية يحتاج إلى تجييزات خاصة  

جراءاتَتنفيذَالدىاناتَببكيةَالزيتَ:إ  
اػػػػػػػػػػساس لسد مسيتـ تحضبر السطح كما سبق ذكره كتجميخة بمادة األ -  اـ الحائط كجعمو متماسك 

 ليتقبل طبقة المعجكف التالية.
زيتي.يتـ عمل سكينة معجكف  -  
كينة ػػػػحب سػػػػػػػػػبعد جفاؼ المعجكف يتـ عمل صنفرة جيده ثـ تمقيط معجكف مف نفس النكع أك س -

 معجكف ثانية إذا لـز األمر كحسب حالة السطح.
 ةكنػػػػػػػفف مف بكية الزيت عمى أف تككف البكية ممخبعد تماـ الصنفرة يتـ دىاف كجو تحضيرؼ م -

ذلؾ.باأللكاف الزيتية الخاصة ب  
و الثاني ػػػػػػػػػػػيمي ذلؾ البدء في الكج نفرة ،ػػػػػػػػػػػعمل التمقيط بالمعجكف ثـ الصبعد تماـ الجفاؼ يتـ  -

أفتح درجة مف المكف المطمكب كالمعتمد في  ػػػػػػةكجو األكؿ كبدرجػػػػػػػػمف ال عمى أف يككف أقل تخفيف ا
 فاتكرة األلكاف.

ير مف ػػػػػػػػػػػػػػػػػو األخػػػػجو الثاني كيتـ تتابع طبقات الدىاف كالتمقيط حتى الكجكف لمك ػػػػػػػيتـ تمقيط معج -
 الالكيو حسب المكف المطمكب.

يراعى أف يككف الدىاف مف أعمى إلى أسفل. -  
كاء ػػػػػػػػػػػػػػػال تختمف طرؽ الدىاف الزيتي المط عف طرؽ الدىاف الزيتي الالمع الذؼ سبق شرحو س -

، كفكرة الدىاف الزيتي المطفي ىي أف نسػػػػػػػػػػبة المخفف  عمى الحكائط أك عمى األخشابكاف ذلؾ 
ا مطفي اػػػفيو بحيث تفقد الزيت لمعانو فيعط تزيد  .ي سطح 
َخشاب(َعمىَاألالدىافَالزيتيَ)الالكيوجَََ-4ََ-11َ

َ:َالالكيو(َعمىَاألخشابجراءاتَدىافَبكيةَالزيتَ)إ
ة ػػػػػػػػالخشبي كما سبق ذكره يجب أف يتـ عالج أؼ نتكءات لألخشاب خاصبعد تحضبر السطح  -

ك مادة معتمدة كالدؽ عمى األماكف التي أكيد كذلؾ بكييا بالجممكو ػػػػػػػػػبتمؾ المنتشرة في الخشب الس
يات رب الراتنجات التي تخرج مف ىذه النتكءات كالتي تتسبب في تقشير البك ػػػػػػػػػبيا نتكءات لمنع  تس
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 كالكرنيشات.
خ كذلؾ ػػػػرؼ التي تعمكىا حمامات أك مطابػػػػػػػػػػػػػػػػػػالغأس حمكؽ الحمامات كالمطابخ أك يتـ دىاف ر  -

 بدىاف البيتكميف عمى البارد العازؿ ضد أؼ احتماالت تسرب المياه كالرطكبة.
 عمػػػػػػػػػل نتياء مفط كاالبعد تركيب النجارة كدىانيا الكجو الثاني مف السالقكف كبعد تركيب البال -

االمساح   ءكعمل التجميخ بالزيت كالنفط كالزنؾ بالكزف لمل / البياض يتـ صنفرة النجارة جيد 
 كف تتـ الصنفرة الالزمة ثـ التمقيط أكػػػػػػ،  كبعد جفاؼ المعجالمساـ ثـ جرد / سحب معجكف زيتي 

 أك جرد/ سحب سكينة معجكف ثانية حسب حالة السطح.
 يتـ بعد ذلؾ عمل البطانة ببكية الزيت بالمكف األفتح مف المكف المطمكب المعتمد. -
ؿ إلى الكجو األخير بالمكف ػػػػػػك صاالك يمي ذلؾ عمل تمقيط معجكف كصنفرة ثـ الكجو التالي حتى  -

 المطمكب المعتمد. 
َخشابَدىاناتَالكرنيشياتَلألدَََ-4ََ-11َ

كما تعطي أنكاع التشطيبات  ، اس بفخامة األخشابػػػػػػػكاف تعطي اإلحسػػػػػػػػػػكىي انكاع متكفرة بعدة أل
 ختمفة.المطمكبة بجانب شدة الممعاف كالمقاكمة الجيدة لمظركؼ الم

ا  .في دىانيا مع السيكلة التامة كال تحتاج خبرات عالية كىذه الكرنيشات سريعة جد 
َ.البكلي أستر ػػػػالبكلي ريثاف  ػػػػمثل  السنتتيؾ  الكرنيشاتيكجد أنكاع عديدة كجيده مف انكاعياَ:َ

 اجراءاتَالتنفيذَ:
 .المساـ ءببطانة عبارة عف سيمر سميمكزؼ لملالدىانات يتـ تبطيف ىذا النكع مف  -
 .باستخداـ الصنفرة الكيربائيةك أرؽ اليدكية الصنفرة الجيدة بالط   يتـ -
ثـ المساـ كالكجو الثاني كجو تشطيب مع التمقيط  ءيتـ دىانيا كجييف الكجو األكؿ مخفف لمل -

 يتـ الدىاف بالرش باستخداـ الككمبريسكرات  ثـ دىاف الكرنيش السميمكزؼ.
َخشابَجالسيوَ)َالدىافَالشفاؼَ(َلألدىافَاألقَََ-4ََ-11َ

ب األرك ػػػػػػػكل الجمالي كالتي بيا تجذيع طبيعي كخشػػػػػػػػػػػاب ذات الشػػلألخش جالسيويككف دىاف األ
بق دىانو ك إال يتـ قشطو كال يتـ ػػػػػػػػػػػػػب جديد كلـ يسػػػػػػػكالبمكط كالعزيزؼ.. كما يجب أف يككف الخش

القديمة في ىذه الحالة بالمزيالت الكيماكية ألنيا تؤثر عمى سمرة األخشاب كتجعل الدىانات  إزالة
 .ةالسطح رمادؼ غامق كتجعل شكل التجاذيع باىت

 جراءاتَالتنفيذََ:إ
ا -  يس رؤكس المسامير بكاسطة السنبؾ.بصنفرة ناعمة كتغط يتـ صنفرة السطح جيد 
الحمراء أك عف طريق  ةأك بالجممك (5:  1) مكلة بنسبةػػمحيتـ عالج العقد بالجممكو البيضاء ال -
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 فصكص الثكـ.
د ػػػػػػػػػػيتـ تقطيع قطع الثكـ ككضعيا في قطعة قماش أك شاش ثـ تدؽ فكؽ العقد فتمتمئ ىذه العق -

 اناتػػػالدىير ػػػػػػػػسبب في طرد كتقشتبعصير الثكـ كذلؾ لككؼ العقد كمنع اإلفرازات الراتنجية التي ت
 كالكرنيشات كالمعاجيف.

 .(انة معدة ليذا النكع مف الدىاناتبط سيو  )جاليتـ عمل بطانة األ -
 .يتـ عمل تمقيط مف المعجكف الزيتي المخصص لذلؾ -
 .يتـ بعد ذلؾ عمل الصنفرة الالزمة -
 .كجو المع كيككف مف السنتيؾ المخففيتـ دىاف أكؿ  -
 يتـ عمل الكجو الثاني مف الكرنيش السنتتيؾ الجيد. -

 دىاناتَالجرافياتكَكَََ-4ََ-11َ
طح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكاع األستخدـ ألػػػػاكل كثيرة كيسػػػػػيعتبر الجرافياتك مف التكسيات المتطكرة التي تحل مش -

ابقة ػػػابقة التجييز كسػػػػػػػطح الخرسانية سػػػػػالخرسانية ، الخشبية ، كذلؾ األساإلسمنتية ، المختمفة  )
 .(اإلجياد

 ة.ؤ طح كتككف العراميس مممػػتكاء السرط اسشػػالطكب ب مباني الجرافياتك عمى كذلؾ يمكف فرد -
كب مـ فيغطي بذلؾ عي 9مـ إلى  3يعالج الجرافياتك عيكب األسطح حيث يتـ فرده بسمؾ مف  -

 المحارة أك الطكب أك الخرسانة أك األسطح األخرػ كاألسطح الخشبية.
ة أك ػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الناعمػػػػػػػػػػػكارتز أك الرمػػػػبو الجرافياتك الككارتز كلكف يدخل في تركيبو حبيبات الكػػػػػػػػيش -

 كربكنات الكالسيكـ.
ا محبب  عىذا الدىاف ي - كف ثـ ػػػػػػػػػػػكينة معجػػػػرده بسػػػػػػػػػمـ كيتـ ف 9إلى مـ  3مؾ مف ػػػػبس اطي سطح 

 الفرد مباشرة بركلة إسفنجية مخرمة.أك التمشيط 
 :َجراءاتَتنفيذَالتكسيةَبالجرافياتكإ
ا - زالة أؼ أتربة أك عكالق أك مكنة  يتـ تنظيف السطح جيد   تك عميو.االسطح المراد فرد الجرافيبكا 
المخرمة يتـ سحب الجرافياتك بكاسطة سكينة معجكف كف عريض ثـ التمشيط أك تمرير الركلة  -
ل لتحدد ػب الفاتكرة التي يتـ إعدادىا قبل البدء في العمػػػػػػػػة المطمكبة حسػػػػػػػكعمل النقش (اإلسفنجية)

 ة كالمكف المعتمديف.ػػػػػػػبيا النقش
كينة المعجكف كما يمكف عمل أشكاؿ متعددة منو ألف كثافتو ػػػػػيمكف تمشيط الجرافياتك بحرؼ س -

 العالية تتيح ىذه اإلمكانية.
 مثل التي تستخدـ لمبالستيؾ أك الككارتز(.الجرافياتك باأللكاف المطمكبة ) يككف  -
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معاف ميمكف استخداـ الكرنيش المائي البكليش لمدىاف فكؽ الجرافياتك إلكسابو خكاص جديدة كال -
 الغسيل كسيكلة التنظيف. كقابمية

طح المدىكنو بالبالستيؾ أك ػػػػػػػػػػػالمائية فيمكف دىانو فكؽ األسالدىانات كحيث أف الجرافياتك مف  -
ل ػػػػػػيت أك الالكيو يتـ عمطح المدىكنة ببكية الز ػػػػػػػػػالتي تـ سحبيا بالمعجكف المائي كفي حالة األس

اطبقة كسيطة مف الالكيو المط ك   .ذلؾ بعد صنفرة كتنظيف السطح جيد 
 (َالجرانيكليتدىاناتَ)تكسياتزَََ-4ََ-11َ
اؿ الديككرات كالكاجيات ػػػػػػالجرانيكليت مف تكسيات الحكائط المنتشرة كالشائعة كىك مناسب ألعم -

 كثيرة منو.كالمداخل كقد تـ استحداث أنكاع 
يتككف الجرانيكليت مف كسر الرخاـ الطبيعي أك مف حبيبات الرماؿ التي يتـ تمكينيا بالدككك أك  -

رز ػػػػػػػػػػكع مف الجرانيكليت مككف مف خػػػػىناؾ نيتـ ذلؾ في خالطات خاصة ثـ تخفف)األيبككسي ك 
 (.ف كسر الرخاـ  كحبيبات الرماؿالبالستيؾ المستدير الممكف بدال م

ة مثل البكليمرات مثل البكلي فينيل ػػػػػػػػػيصنع الجرانيكليت بخمط المككنات السابقة مع أنكاع خاص -
 سيتات أك البكلي فينيل أكريالت مع الميثيل سميمكز مع المكاد الحافظة.أ
ب محددة كبنفس ػػػػيمكف عمل تداخل في تككيف حبيبات الجرانيكليت كإدخاؿ لكنيف أك أكثر بنس -
ا الحبيبات فتعطي شكال  قاس م  .جمالي ا رائع 
 مـ كيحدد حسب نكع االستخداـ. 1.6مـ إلى  3يتراكح حجـ حبيبات الجرانيكليت مف  -
غيل ػػػػػػػػػابقة لمجرانيكليت إال أنو يحتاج إلى عناية خاصة عند الفرد كأثناء التشػػػػػػػرغـ المميزات الس -

 نو ال يصمح عمى األسطح الرطبة .أكما 
 نكع الحصكة المستخدمة كعمى حجميا.تعتمد أنكاع الجرانيكليت عمى  -
نيكليت الناعـ الترتر بكميات صغيرة إلى الجرا مثلكاد الالمعة الدقيقة ػػػػػػػػػػػيمكف إضافة بعض الم -

 خاصة في األماكف التجارية ككسائل الدعاية كاإلعالف كالمداخل. اجذاب   فيعطي شكال  
بات المستخدمة في صناعة الجرانيكليت مستديرة كنظيفة كبالنسبة لمحصكة يجب أف تككف الحبي -

 ناتج كسارات خاصة كليس مف مخمفات محاجر كمناشير رخاـ. مف الطبيعية يجب أف يككف 
 ا.ألسطح الرطبة الغير معزكلة تمام  ال يصمح الجرانيكليت عمى ا -
اف عند الرغبة في فرد الجرانيكليت عمى حائط مدىك  - مف أؼ  ببالستيؾ يتـ تنظيف السطح جيد 

 .أتربة كيككف ذلؾ بقطعة إسفنجية مبممو بالماء كالصابكف ثـ فرد الجرانيكليت مباشرة  
اػػػفي حالة األسطح المدىكنة ببكية الزيت أك الالكيو يتـ صنفرة الحائط أك الس -  ثـ دىاف  طح جيد 

 عجكف بالستيؾ يمي ذلؾ فرد الجرانيكليت.كجو مف الالكيو المط كطبقة كسيطة ثـ سحب سكينة م
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 جراءاتَتنفيذَالتكسيةَبالجرانيكليت:إ
ا - زالة أؼ أت يتـ تنظيف السطح جيد   ربة أك عكالق أك مكنة عمى السطح.كا 
 يتـ فرد الجرانيكليت مباشرة. -

ََدىاناتَ)تكسيات(َالفيبرَحَََ-4ََ-11َ
 الخشبية كاألسمنتية ك الجبسية كالحكائط الجاىزة كىكيستخدـ ىذا الدىاف عمى جميع األسػػػػػػطح  -

 يشبو المككيت الناعـ. ة مختمفة ك يعطي ىذا الدىاف شكال  متكفر بألكاف متعددة ك بدرجات نعكم
َجراءاتَتنفيذَالتكسيةَبالفيبر:إ
ك يككف بداخميا المادة الالصقة  كجـ 3يكجد ىذا النكع مف الفيبر في أكياس كزنيا في حدكد  -

ا 4البكدرة تكضع محتكيات ىذا الكيس في   دقيقة. 20ك تترؾ لمدة  لتر ماء كتقمب جيد 
كينة معجكف ػػػػػعميو ثـ عمل س الخشبي المراد فرد الفيبرالسطح أك  يتـ تنظيف سػػػػػػػطح الحائط -

 .بالستيؾ كجو بالستيؾ
ب لمحصكؿ ػػػػػبركة صغيرة مع الضغط المناسػػػطة سكينة المعجكف ك المخمرة بكاسػػػػ يتـ فرد المادة -

 عمى أقل سمؾ ممكف.
ا صنفرتوفي حالة الرغبة في فرد ىذا النكع عمى حكائط مدىكنة بالزيت تتـ  - ثـ عمل سكينة  جيد 

 معجكف بالستيؾ ثـ فرد الفيبر بالطريقة السابقة.
 متر مربع. 3العبكة السابقة تكفي لفرد  -

 :(َالفيبراتَدىاناتَ)تكسياتمميَز
 يساعد ىذا النكع في عزؿ الحرارة باألسقف ك الحكائط. -

َيبككسيَدىاناتَالطَََ-4ََ-11َ
كيتـ  ييف ىما: المركب الرزيف ، المركب المصمبػمف مركبيف اساس يبككسي بشكل عاـ اإل يتككف 

 .بالمسدس الالىكائي كأك الركلة الصمبة أخمطيما بشنيكر مخصص لذلؾ كيتـ الدىاف بالفرشة 
 :استعماؿَاليبككسيَبانكاعوَكالتجييزاتَالالزمةَعندََالحتياطات

 تنظيف السطح بالكمبركسكر ك إزالة األتربة. -
 ستخداـ.تيكية المكاف قبل اال -
 لكيماكية.بعض الغازات نتيجة التفاعالت ا لخركج امميف القفازات مع الكمامات نظر ايرتدؼ الع -
 بأكؿ بالتنر. دكات أكال  تنظيف األ  -
تعميمػػػات ب ػػػػػػػػب المكضحة عمى العبكات ك حسػػصص لذلؾ بالنسخخمط المركبيف بالشنيكر الم -

 الشركة المنتجة.
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 تجييزات السطح قبل خمط المركبيف. بعدساعة  عمل مدتياتجييز كمية تتناسب مع طاقة  -
مع حفظيا في درجات  (تعرضيا لمتمف منعل ) المناسبةل العمب أكال  بأكؿ بعد أخذ الكميات قف -

 حرارة عادية.
 التأكد مف تاريخ اإلنتاج كمدة الصالحية. -
 عدـ التدخيف أثناء العمل. -
اإذا  -  دقائق ثـ تعرض عمى الطبيب. 10بالماء لمدة  تعرضت العيف لإليبككسي تغسل جيد 
 ف ثـ تعرض عمى الطبيب.إذا تعرض الجمد لإليبككسي يغسل بالماء ك الصابك  -
 :ََيبككسيَالخارجيدىاناتَالَتنفيذجراءاتَإ
 يتـ تجييز السطح كما سبق ذكره. -
كتعبئػػة جميػػع الفراغػػات كالثقػػكب لممسػػاحات المصػػبكغة بالمعػػاجيف الخاصػػة مػػف نفػػس  ءيػػتـ مػػل -

 .نكع ماركة الصبغ كحسب األصكؿ الفنية
َيتـ عمل كجو برايمر مف النكع المعتمد. -
َ(.Texture Epoxyيتـ عمل كجو معجكف رش مف النكع المضغكط ) -
 .سطح الخارجيةبالمكف المطمكب لأل يتـ عمل كجييف بكلي يكريثيف مف النكع المعتمد -
يػػػتـ تنفيػػػذ مػػف األكريمػػػؾ لممػػػرات كمكاقػػػف السػػػيارات ك كجيػػػيف صػػػبغ مقػػػاكـ لمكربػػػكف يػػتـ عمػػػل  -

 بالرش.أعماؿ الصبغ باليكاء المضغكط 
يبككسي المعتمد ألرضيات منحدرات ممرات حتكاؾ  مف اإليستخدـ الدىاف المقاكـ لمتزحمق كاال -

 .سيـ كأرقاـ المكاقف بالمكف المطمكبكمكاقف السيارات مع  الخطكط الفاصمة كاأل
يبككسػػي المخصػػص لػػذلؾ كالمكػػكف مػػف لمبكتريػػا كالفطريػػات مػػف نػػكع اإل يسػػتخدـ الػػدىاف المقػػاكـ -

لػػػي كطبقتػػػيف دىػػػاف  بػػػالرش بػػػاليكاء المضػػػغكط حمايػػػة بػػػالمكف الطمػػػكب يػػػتـ تنفيػػػذه طبقػػػة أسػػػاس أك 
 الرطبة.لممناطق 

نائمػػػة عػػػد تنعػػػيـ سػػػطح الػػػدرج )( لػػػدىاف الػػػدرج الػػػداخمي بيبككسػػػيةالمكنػػػة اإليسػػػتخدـ الػػػدىاف )ك  -
ساعات يتـ دىاف الكجو األكؿ مف الدىاف  8عميو كبعد يبككسية جيدا ك يتـ فرد المكنة اإل (كقائمة

َ.ساعات أخرػ  8يبككسى بالمكف المطمكب كيتـ دىاف الكجو الثاني بعد اإل
َدىافَالككارتزَيَََ-4ََ-11َ

َ:جراءاتَتنفيذهاَ تحضيرَالككارتزََك
َالتي تتمتع بجماؿ المظير كاأللكاف المتعددة الحديثة كالجميمة مع سػػػػػػيكلة العمميةالدىانات مف  -
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 كال يحتاج دىاف الككارتز إلى خبرات عالية. هذكسرعة تنفي
 اإلجياد ابقة ػػػالخرسانية سابقة الصب أك س األسطحمف مميزاتو إمكانية دىانو عمى جميع أنكاع  -
و بماكينات رش ػػػػػفنجية كما يمكف رشػػػػػػػحيث يتـ دىانو بركلو إس ىذا الدىاف يعطي شكال  محبب ا -

 البكيات أك بالكمبركسكرات.
عادية اإلسفنجية الركلو بالثـ عمل النقشات المطمكبة عادية يمكف فرد الككارتز بسكينو معجكف  -

 .أك بالتمشيط
كؿ عمى ككارتز ػػػحصلمارتز بالماء كحجـ الحبايو بكاسطة تخفيف الكك  ةػػػػػػػػشيمكف التحكـ في النق -

اكاتير بالنقشات المطمػػػػػػػػػػػػل فػػػػػػػػػػـ ذك حبايو صغيرة مع عمػػناع  ، كبة بجانب األلكاف المطمكبة أيض 
يتكقف عمى حالة  اػ  كىذا أيض ،  ال يتـ التخفيف ةطػػػػػػكؿ عمى حبايو متكسػػػػػكعند الرغبة في الحص

 الكبيرة لتغطية ذلؾ. المستكػ يفضل الحبايةفي السطح غير السطح ف
طح ػػانو عمى األسػػفيمكف دى( WATER  BASE) ائيةػػػالم اناتػػالدىحيث أف ىذا الدىاف مف  -

 المدىكنة ببكية البالستيؾ أك التي تـ سحبيا بمعجكف البالستيؾ.
ل ػػنفرة جيده كعمػػػػػطج مدىكف ببكية الزيت أك الالكيو يتـ عمل صػػػػػة الرغبة في دىاف سفي حال -

 ستيؾ يمي ذلؾ فرد كدىاف الككارتز.ثـ عمل طبقة معجكف بال ةكسيط ةكجو الكيو مط كطبق
يمكف فرد  التجييز ابقةػانة سػػػػػػػػػػح الممساء مف الخرسػطػػػػػػػػفي حالة بياض التخشيف الجيد أك األس -

 و بطانةػػػػػرة بدكف أؼ طبقات تحضيرية أك معجكف كيمكف االكتفاء بعمل كجػػػػػكدىاف الككارتز مباش
كف ػب المػػيمي ذلؾ الكجو النيائي حس% ، 35 إلى % 25 ػبة مفػمف الككارتز المخفف بالماء بنسػ

 كالنقشات المعدة قبل بداية العمل.المطمكب كالنقشة كالحباية المعتمدة مف خالؿ فكاتير األلكاف 
ي ػػػػػػػػػػػػػػػتيؾ فيكجد النكع المطفػػػػػكارتز كما ىك الحاؿ في بكية البالسػػػػػمف الك اأيض  يكجد عدة أنكاع  -

 العادؼ كيكجد النكع الالمع كالنصف المع.
عمى حجـ الحبيبات  ابناء  كنة ػػػػػػػػػػكمة أك الخشػػػػػػػػكما يكجد أنكاع أخرػ مف الككارتز مف حيث النع -

نة المتكقفة عمى ػػػػػػػػات الناعمة كالخشػػػػػػػػػبخالؼ ما ذكرناه مف أنكاع النقش ىذا الداخمة في التركيب ،
 .اء لمحصكؿ عمى ىذا كما ذكر سابق اتخفيف الككارتز بالم

فكؽ الككارتز العادؼ البكليش( المعتمد األكميريمؾ كذلؾ لمدىاف يمكف استخداـ الكرنيش المائي ) -
إلكسابو لمعاف خفيف مع زيادة قابميتو لمغسيل كالتنظيف بالماء كالصابكف بكاسطة قطعة إسفنجية 

 أك قطعة قماش قطنية بيضاء.
ابكف ثـ يتـ دىاف كجو أك كجييف ػػػػػػػعند الرغبة في تجديد دىاف الككارتز يتـ تنظيفو بالماء كالص -

 مكف بمكف جديد مع دراسة تفاعل األلكاف مع بعضيا.ير اليبالستيؾ مع إمكانية تغ
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عمى السطح  يتمتع بمركنة عالية كيككف فيمم ا ككارتز مطاطي مثل النكع السابق كلكنو ـيستخد -
األماكف  فيفيمكف بذلؾ أف يغطي أؼ شركخ غير إنشائية كغير خطرة كغير مؤثرة عمى المبنى ك 

 لمعكامل الجكية  اف لمكاجيات اليامة لككنو مقاكم ادىالتي بيا فكاصل تمدد كما يفضل استخدامو ك
 كلتأثير األمطار.

َعماؿَالدىاناتَ)َالصبغَ(َ:أمالحظاتَعمى5ََََ-11َ
 تأميف الحماية الالزمة لمدىاف. -
 ستخداـ.االختيار الجيد لمبكيات كالكرنيشات كتجربتيا كعمل عينات قبل البدء في اال -
 .الصالحية لمبكياتالتأكد مف تاريخ االنتياء ك  -
 .بعد الدىافالتخزيف الجيد قبل كأثناء ك  -
 عمل خطة تطبيق الدىاف عمى السطح.اختيار معدات كأدكات مناسبة ك  -
 تأميف المكقع مف جميع األخطار.ثناء الدىاف كتأميف العامميف ك حتياطيات الالزمة أعمل اال -
 الدىاف ك صيانتو.طريقة تنظيف رشادات لمستخدمي السطح المدىكف ك إ كضع -
 التأكد مف عدـ تطبيق أؼ طبقة دىاف أك معجكف إال بعد تماـ جفاؼ الطبقة السابقة.  -

 العيكبَالتيَتحدثَفيَالدىاناتَكعالجيا6ََََ-11َ
 نكع كاء فيػػػػػػػػلك بسيط سبأؼ عيب ك  ي يتأثر تأثر ا بالغ االكرنيشات منتج كيميائالدىانات كالبكيات ك 
ك أ  التعرض لمؤثرات خارجيةك أػتعماؿ كء االسػػػػػػك سأنيع أك التخزيف أك التطبيق الخامات أك التص
 .تفاعالت كيميائية

َ:َالعيكبَالناتجةَمفَسكءَالتصنيعأَََ-6ََ-11َ
 .التشكيف عند المكرد ةأك خاطئ استخداـ خامات سيئة أك غير مناسبة أك منتيية الصالحية -
 .غير مناسبةالتصنيع بدكف معدات أك ماكينات  -
 أخطاء في التركيبات الكيماكية أك تطبيقيا بطريقة خاطئة. -
 عدـ العناية بالزمف الكافي لمطحف أك الخمط أثناء التصنيع. -
 نع لمخامات أك العبكات الصفيح.التخزيف السيئ بالمصاػ -
الممكف  مف اكيةتفاعالت كيملبة لنكع الدىاف دكف مراعاة ػػػػػػاستخداـ المصانع لعبكات غير مناس -

 بيف مككنات الدىاف ك العبكة. احدكثي
َالعالجَ:

َإضػػػافة مكاد خاصػػػػػػػػة لمنع حدكث الصػػػػػػدأ في العبكة أك كضع استخداـ العبكات المناسػػػػػػبة  أك -
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 العبكة.كياس بالستيؾ داخل أداخل  الدىانات
خالية مف ارية الصالحية ػػػػػػتككف ىذه الخامات سادر مكثكؽ بيا ك ػػػػػػخامات جيدة مف مصانتقاء  -

ا ك ػػػػػػػػػالتأكد مف أنيا مشتأثير العكامل الجكية ك  كبة ك لـ تتعرض لدرجات ػػػػػػلـ تصميا أؼ رطكنة جيد 
 .الحرارة العالية

 ة مع العناية بالنظافة المستمرة. طكاحيف مناسباستخداـ معدات كخالطات ك  -
َالعناية بالعبكات كأف تككف مف نكع جيد كمحكمة القفػل كمناسػػػػػبة لنكع الدىػػػػػػػػػػػػاف دكف تفاعػػػالت –

عمل عبة ك بيا العيب السابق يتـ إزالة األجزاء الصطح التي تـ دىانيا ك ػػػػػػػػند عالج األسعكيماكية ك 
 دىاف كجييف مف دىاف جيد.طبقة معجكف جيدة ثـ 

 العيكبَالناتجةَمفَسكءَالمصنعيةَ:بَََ-6ََ-11َ
غير متناسبة بة ليذه األسطح ك ػػػػمعالجة غير مناستخداـ مكاد ػػػالتجييز الخاطئ لألسطح مع اس -

 مع نكع الدىاف.
 لحاـ.عمى الصنعة فيحدث لمدىاف تسييل ك كجكد دخالء  -
غيمية أثناء ػػإلى زيادة المخففات )المكاد المذيبة( لمزيادة التش باغيفػػػػػػػ/ الص يفػػتعمد بعض النقاش -

 .الطالء
 ركالت غير مناسبة أك غير نظيفة.استخداـ أدكات كفرش كمعدات ك  -
 عمى أسطح بيا رطكبة دكف عالجيا. بالطالء/ الصباغيف  قياـ بعض النقاشيف -
 ف الغير أكفاء.مساعديعمى بعض ال/ الصباغيف اعتماد بعض النقاشيف  -
 .كعدـ العناية بأعماؿ الصنفرة سطح عمكم اعدـ العناية بنظافة األ -

 العالجَ:
تالـ طائيـ التعميمات المرحمية مع االسػػػػذكؼ خبرة ك كفاءة عالية كا ع باغيفػػػػػ/ ص انتقاء نقاشيف -

 مرحميا .
 عدـ استخداـ المخففات إال بالنسب المحددة المدركسة.  -
 الركالت المستخدمة في الدىاف.التأكد مف مناسبة كنظافة األدكات كالمعدات كالفرش ك  -
طح المفككة مع صنفرة الس لعالج العيكب التي ظيرت نتيجة ذلؾ يتـ إزالة األجزاء الضعيفة أك -

ا  .دىاف جديدة مف نكعية جيدةكعمل طبقات معجكف ك  جيد 
 اؿَ:العيكبَالناشئةَمفَسكءَالستعمجَََ-6ََ-11َ
 عكامل غير المنفذ مف اجميا.ستعماؿ كأف يتعرض الدىاف لظركؼ ك قد يحدث سكء اال -
 ك المدىكنة.أسطح المشغكلة ـ لألقد يحدث أيضا سكء استخدا -
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بة فيحدث إذابة ػػػػػػكاد غير مناسػػػػيفو بمػيانة الدىاف أك تنظػػػػػقد يحدث العيب أيضا نتيجة عدـ ص -
 لمدىاف نفسو.

 العالجَ:
بمكاد تخداـ كأيضا إتماـ عممية النظافة بحرص ك ػسب لالػػػػػالمناس يجب أف نحسف اختيار الدىاف -

زالة البقع بالنفط ائية ك ػػػػػػابكف لنظافة الدىانات المػػػػصالػػػػفنجية مبممة بالماء ك ع إسػػػػػػػبة مثل قطػػػػػمناس ا 
ميكلكزية عمى أف يككف ذلؾ ػػػػػػػػالسالدىانات الزيتية أك بالثنر في انات ػػػػػالدىالمعدني أك التربنيف في 

بالماء بطبقة الرش لمنع تسرب الرطكبة إلى داخل الدىاف الدىانات بحرص تاـ مع تالشي غسيل 
 .أك الحائط

 عدـَمعالجةَأسطحَالدىاف:َمفالعيكبَالناتجةَدَََ-6ََ-11َ
 ، ك الكرنيشات المطمكب طالؤىاالدىانات نظافة كتجييز السطح مف أىـ عكامل نجاح أك فشل 

مع مككنات الدىاف  تفإنيا تحدث تفاعال طحػػػػبالس غريبةىناؾ مكاد  نو عندما يككف أ بديييلمف ا
، كما أف األتربة ك الرايش ك سػكاقط المكنة تتسبب أيضا  طح األصميػػػػػػػػعف الس أك تفصل الدىاف

ػػػطح ػػػػػػػػاف كالسػػػػػػػػػػػكالكرنيشات حيث تقـك بدكر العازؿ بيف طبقة الدىالدىانات في مشاكل كثيرة في 
 مالي لمسطح.ىذا بجانب ما تحدثو مف الشػػكل الغير ج

ميمة لتتحمل ىذه ػػػػػطح قكية كسػػػػػػػتحتاج إلى أسناعية ػػػػػالصالدىانات خاصة الدىانات بعض أنكاع 
بة كمتكافقة ػػ، كفي حالة كجكد أسطح ضعيفة يتـ معالجتيا كتقكيتيا بمكاد مناس الشديدةالدىانات 

 .المطمكبمع طبقات الدىاف ثـ عمل أكجو تحضيرية "برايمر" مف نفس نكع الدىاف 
ية أك بدىانات ػػػػػػػػػػػػيبككسانيا بالدىانات اإلػػػعيفة ك مطمكب دىػػكجكد طبقة بياض ض اؿػػػػػػػػػأما في ح

قط اإال فأنيا ستتسك الدىانات ل ىذه ػػػػػػػػػكية طبقة البياض حتى تتحمػأف نقـك بتق البكلي ريثاف مثال  
 دة ك قكة ىذه الدىانات.ػػػػػلش نظر ا
 ستخداـَالخاطئَلممخففات:العيكبَالناشئةَعفَالقَََ-6ََ-11َ

ابتو ك ػػػػػػػػب لممخفف ك نسػػػػالنكع المناس ركات المنتجة تحديدػػػػيجب عمى الش عمى  يككف ذلؾ مكضح 
زيف ػػػػػػػػػػػطريقة االستخداـ كالمعدالت كطريقة التخة الصالحية مع مدالعبكات مقترنة بتاريخ اإلنتاج ك 

 ككف المادة سامة أك غير سامة.ياطيات األخرػ الخاصة بالحرائق ك حتااللي ك االمث
رعة الجفاؼ ػػػػػػػػػػػسالدىاف ك  كسيكلة المخففات لزيادة سيكلة قد يمجأ بعض النقاشيف إلى زيادة نسبةك 

 ذؼال عدـ مكاءمتيا لمغرضاف ك ػػػػػػبب في ضعف طبقة الدىػػػػتسالتي تغير عابئيف بالنتائج األخرػ 
نعت مف اجمو تخدـ مخففات غير مناسبة لنكع الدىاف أك اسػػػػػػػػػػػتخداـ ػػػػػػػػػػػ، كالبعض األخر قد يس ص 

 عمىدني ك ػػػف أك النفط المعيمف التربنت مخففات كمذيبات مف أنكاع رديئة كاستخداـ الكيركسيف بدال  
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الميندس لتالشػػػػػػػػػػػػػػي المشاكل كالعيكب الناشئة عف ذلؾ أف يتأكد مف مناسبة المخفف لنكع الدىاف 
 ػبتو المحددة.ػػكالتأكد مف نس

بتيا في البطانات ك ػػػػػػػك جدير بالذكر ىنا أف نسبة المخففات تختمف مف طبقة إلى أخرػ فتزيد نس
 األكجو التحضيرية عف األكجو النيائية.

 العالجَ:
 استخداـ المخففات المناسبة كىي: 

 الماء لمدىانات المائية. -
 لمدىانات ك الكرنيشات الزيتية. النفط المعدني أك التربنتيف -
 دىانات ك الكرنيشات السميمكزية.الثنر لم -
 الكحكؿ لممنتجات الكحكلية. -

 العبكات:العيكبَالناشئةَعفَسكءَالتخزيفََككَََ-6ََ-11َ
كع مف العناية ػػػػػػػػػػبنالكرنيشات خاصة كالعزؿ ك الدىانات مكاد ك عامة يجب أف تحظى مكاد البناء  -

 نتيجة سكء التخزيف كالتالي:الدىانات قد تحدث عيكب اثناء التخزيف ك 
 د المستكرديف ك تجار الخامات.سكء تخزيف الخامات عن -
 المصانع. سكء تخزيف المنتجات في -
 سكء تخزيف المنتجات عند تجار المنتجات النيائية. - 
 التشكيف بالمكاقع. نتجات أثناءسكء تخزيف الم - 
 عدـ إحكاـ غمق العبكات.تخزيف المنتجات أثناء التشغيل ك  سكء - 

كؿ ػػػالحية نتيجة كصػػػػػػػلكنو منتيي الصك الحية مف جية التاريخ ػػػػػػػارؼ الصػػػػػػػػػػػقد يككف المنتج س -
 الرطكبة إليو أك تعرضو لمحرارة أك المؤثرات األخرػ.

يفضل تعبئتيا المائية الدىانات  كدة الدىاف فمثال  ػػػػػىاـ في ج رػعنصبة ػػػػػػػػػاساختيار العبكات المن -
اتيؾ ك ػػػػػػػػػفي عبكات بالس بعض بينما ،  دأ الناتج مف األكسدةػػػػػػػػػلمص ال تعبأ في عبكات الصفيح منع 

 ك الكرنيشات الصناعية.الدىانات ال تصمح في العبكات البالستيؾ خاصة الصناعية المنتجات 
رب اليكاء ػػػػػػػػػػالكرنيشات لتسك  المحاـ تتسبب في تمف البكياتأيضا العبكات الغير جيدة الغمق أك  -

 .تمف بيا داخل العبكة محدثة  
 العالجَ:

ق ػػػػػتككف محكمة الغمميـ ك ػػػػػػ بالعبكة كيتـ اختيارىا عمى أساس سذلؾ يجب أف نعتني أكال  ك لتالشي 
حع يجب أف نالي خشب في أماكف مغمقة غير رطبة كغير معرضة لمحرارة ك ثـ تشكف عمى طبال
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 أف يتـ اختبار الدىاف قبل البدء.الصالحية ك تاريخ 
ادر مكثكقة ػػػػأف تككف مف مصار الخامات بعناية ك ػػػانع في اختيػػػػػصكما يجب أف يقـك أصحاب الم

 .الكشف عنيا دكري اختبارات الالزمة ليذه الخامات ك مع عمل اال
 سبابياَ:أسطحَالدىاناتََكأالعيكبَالتيَتظيرَعمىَزَََ-6ََ-11َ
 Bleeding نقض المكف  - 1

مة كقابمة لالنحالؿ بمذيبات الطالء مػشػػػػػػػػػػتغيير المكف في الطالء النيائي  بسبب ممكنات كأصباغ 
اجدي لكن ا  يظير عمى سطح الطالء الجديد. د 
Blisteringَ انتفاخ في طبقة الطالء - 2

تنفيذ الطالء تحت أشعة تحدث بسبب  رطكبة في طبقة الطالء ىي فقاعات ناتجة عف مذيبات أك
مق مع تنفيذ طبقة رعة عالية كاحتباس المذيبات في العػػػطح الطالء بسػػػػػػػػػػػالشمس الحارة كجفاؼ س

ا  .طالء سميكة جد 
 التحكير  - 3

مكز نتيجة يالنتركسمطمية أغير متجانس لممذيب في  رػػػعمى شكل تبخ ظيكر طبقة بيضاء ضبابية
طح طبقة ػػبيضاء عمى س ، أك عمى شكل بكدرة Blushing رارة منخفضةػػػتنفيذ الطالء بدرجات ح

 .  Chalkingالطالء نتيجة تعرضيا ألشعة الشمس المباشرة
 أك التشقق  التشعر  – 4

 أك رةػػػػػػمس المباشػػػػػػػػػعة الشػػػػػػعرضيا ألشتل)عيرات بأبعاد مختمفة في طبقة الطالء نتيجة ػػػػػػتشكل ش
حكـ ػػػػػػػطح مف الزيكت كالشػػػػػلـ يتـ تنظيف السأك انكماش الطالء عمى مساحة كاسعة مف السطح 

كبة )الناتجة ػكل الرطػػتشل نتيجة ( أكخرػ األممكثات المف بقايا المنظفات ك  ككالشمكع كالسيميككف 
 عف قطرات الندػ( عمى سطح الطالء أك في داخمو.

 Fisheyes  عيكف السمكة - 5
 طح ممكث ػػػػبب تنفيذ الطالء فكؽ سػػػػػػػػػعمى طبقة الطالء بسات دائرية صػػػػغيرة كالثقكب تظػػير حمق

 بغبرة الجك كممكثات أخرػ.
 Lifting التحريق – 6

مذيبات يحتكؼ  بب تنفيذ طالءػػػػػػػابقة خالؿ أك بعد تنفيذ الطبقة الناىية بسػػػػػػػتجعد طبقة الطالء الس
تجعد تجعدىا ك  تتسػػػػبب قيتتغمغل إلى داخل الطبقة التحتية مؤدية إلى انتفاخات في ىذه الطبقة 

ا  ك بسبب تنفيذ الطبقة الناىية قبل جفاؼ الطبقة السابقة.أ،  الطبقة المنفذة أيض 
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 Peelingالتقشر  - 7
ك أب قبل الطالء ػػػػمناس بب عدـ  تنظيف كتحضير السطح بشكلػػػػفقداف التصاؽ طبقة الطالء بس

 .لمعة الطبقة السابقة بكاسطة الحفعدـ اكتماؿ إطفاء 
 Sagging التدمي –8
ـ  التمديد بشػػػتس  رط ػػػكل مفػػػػػػػيل الدىاف يحدث في حاؿ تنفيذ طالء منخفض المزكجة أك في حاؿ ت

اػػػػػػطح مطمي سػػػػػػػػفكؽ س اؽ جيد لطبقة ػػػػػماف التصػػػكقاس أك عالي الممعة كالذؼ لـ يتـ حفو لض ابق 
 ك تنفيذ طبقة سميكة مف الطالء.أالطالء الجديدة 

  Stainingالتمطخ  - 9
طح ممكث بالزيكت كالشحكـ ػػػػػػػالء فكؽ سػػػػػاحات مختمفة مف طبقة الطػػػػػػبقع أك تغيير المكف في مس

 ك.كممكثات الج
 Wrinklingالتجعد  - 10

بسبب تنفيذ طبقة سميكة مف الطالء عمى السطح  تجاعيد صغيرة تظير عمى سطح طبقة الطالء
ك تنفيذ طبقة ثانية قبل جفاؼ الطبقة األكلى أكجفاؼ سطح الطالء مع بقاء أرضية الطالء طرية 

 ك تنفيذ الطالء في جك حار كمشمس.أ
 مرض التمميح  - 11

ك  ابكؽ المغنيسيـك المتكاجدة في مباني الطأمالح كبريتات الصكديـك ك نتجة كثرة الدىانات يصيب 
ما يتبخر كل ممح أبيض بعدػػػػالح بيضاء عمى شػػػػػػطح البكية أمػػػػػػمع كجكد الرطكبة يظير عمى س

زالةكية ك ػػػػػػدرىا الرئيسي كذلؾ بحؾ البػػػػػمف مصيجب إزالتيا لعالجيا ، ك الماء منيا البياض حتى  ا 
بعد ذلؾ يغسل الحائط اة السمؾ ك ػػػػػػبالفرش ابكؽ الذؼ عمى الطثـ حؾ الممح  كؽ باالطالكضكؿ الى 

ثـ   2:1بة ػػػػػكؿ المكرياتيؾ كالمياه بنسػػػػميا بمحمػػػػػػبخرطـك مياه مكجية إلييا بضغط عالي أك غس
 .يدىف ببكية الزيت كخالفو بعد الجفاؼحائط بالبياض ك ى الػػػػيغط
 مرض ممح بكتيريا النيتريت )السل بتر( - 12
ك مف الرطكبة ػػػػػػيكثر في طبقة البكية التي في المباني نتيجة كجكد تكاثر بكتريا النيتريت في جك 
تمر تكاثرىا ػػيسك  كريية عفنةربكف فتظير ليذه البكتيريا رغاكػ بيضاء ممحية ليا رائحة ػػػغاز الكك 

الج ػػػػثـ يع ازالتيا أكال  ك ابة ػػػذلؾ بحؾ البكية المصكجكد ىذه العكامل إلى أف تعالج ك دكف تكقف في 
الفو بعد ػػلزيت أك خة ثـ يدىف بعد ذلؾ ببكية اػػػػكائل المركبة الخاصػػػػػاب ببعض السػػػػػالمكاف المص
 .الجفاؼ التاـ

 

http://www.forum.topmaxtech.net/t169201.html


043 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الثاني عشرالباب 
 أعماؿَتشطيبَالكاجيات

Cladding & Curtain Walls Worksَ

دارَالستاريَأكَالحكائطَالستائَ 1َََ-12ََََََََََََََََََََََ   Curtain Walls ػػػَريةالج 
WorksَCladdingََػػػَعماؿَتكسيةَالكاجياتأ2َََ-12َ                  
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 عشر الثانيلباب ا
َعماؿَتشطيبَالكاجياتأ

Cladding & Curtain Walls Worksَ
 كالتالي : مارةإلكفقا لنظـ كقكانيف البناء با مارة الشارقةإالمباني ب كاجيات يتـ تشطيب

 ( Curtain Wall/  )الكاجيات الزجاجية ريةئ  الحكائط الستا /شطيبات باستخداـ الجدرت -1
 :مف أنكاعيا( ك Cladding) مكاد تكسية لمكاجياتتشطيبات باستخداـ  -2

 (( Aluminium Claddingتكسيات رقائق األلمنيكـ  -أ     
 (G R Cتكسيات جي . آر . سي   ) -ب   
 ( Precast Cladding Panelsبالطات مسبقة الصنع   ) تكسيات -ج   
 ك الجرانيتأك الرخاـ أ (Stoneتكسيات الحجر ) -د   

 مارة الشارقة إكثر استخداما في نكاع التشطيبات األأىـ شرحا مبسطا ألكسنتناكؿ ىنا 
دارَالستاريَأكَالحكائطَالستائَ 2َََ-12َ َ(Curtain Wall)َ.ريةالج 

اـ ػػػػػت مف مككنات النظػػػػػػػىي حكائط غير حاممة تكضع لتقفيل كاجيات المبانى الخارجية كىي ليس
دراف َغير الييكمى لممبنى  مميا اإلإفيي ج   .نشائي الخاص ب يانشائية غير حاممة لشيء سكػ ح 

                                                                                                              

             
(Curtain Wall) Cristal Plaza Building                       One of Curtain Wall Buldings                              

Executed in Sharjah                 

َ:َالبناءَقطاعيةَفيََرئَ ساسيةَمفَاستعماؿَكتنفيدَالحكائطَالستاىداؼَاألاألََأَ-1ََ-12َ
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 .كؼ البيئية الخارجية المحيطة بوعزؿ المنشأ عف الظر  -
رىا كتنفيدىا اميـ يمكف ابتكاػػػػػنظمة كتصأنكاع ك أكاؿ ك ػػػػػػشأ جماليا مف خالؿ كساب المنشأ شكال  إ -

 .بالحكائط الستارية
 .مطار خالليامقاكمة تاثير قكة الرياح كضغط اليكاء الخارجي كتسمل المياه كاأل -
 .بركدة الخارجية كالطاقة الشمسيةثيرات الحرارية كالأمقاكمة الت -
 .التنفيد كزف سيمة التركيب سريعةعناصر خفيفة ال -

َريةَنكاعَالحكائطَالستائَ أنظمةََكأََبَ-1ََ-12َ
َ( Panellised Curtain Wallلكاح )نظاـ األ -1
ن ع ت َصنع في مصػػػػػػػػػػػىذا النظاـ عبارة عف ألكاح كبيرة كضخمة م س  ة بعرض ػػػانع خاصػػػػػػػػػػػػبقة الص 

فق   ( Transomية )ػػػػكارض اال فقػػالعك ( Mullionsية )ػػػػػػػػػات العكارض الرأسػػػػا ل قياسكارتفاع م عينيف ك 
نحناءات التي فضل لتجنب اإلكىك األ أعمدة المنشأ ك في أكيمكف تثبيتيا بيف البالطات الخرسانية 

ف الج   دار كقد َيصل كزف المكح الكاحد مف ىذه األلكاح الى ػػػػػػػػػػقد تحدث في البالطات التي َسَتحَتض 
كاح في ػػػػػع كَتركيب ىذه األلػػػػػػػليات ثقيمة ل رفآتخداـ أكناش ك ػػػػػػػػػػـ عمينا اسػػ  ر الذؼ ي حتػػػػػف األمط 15

ند التركيب كالتبديل  كتتميز ىذه األلكاح بسيكلة كسرعة ،المكقع   .الحاجةع 
 

  
 
 (Unitized Curtain Wallَ /ََعالنظاـَالمجمَ نظاـَالكحداتَ)َ–2َ

كالنكع األكؿ ت صنع في مصانع خاصة كَيتـ  ،نع ػػػػػػػػػػػػبقة الصػػػػغيرة الَحجـ م سػػػػػػػكص ىَي ألكاح كبيرة

http://3.bp.blogspot.com/-ReQApsde1Wo/VcIHUa1ujbI/AAAAAAAAA10/mTE9zVqtL3E/s1600/Paneelized.jpg
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كَيختمف  ،ائي لمَمنشأ ػػػػنشتركيبيا عمى الييكل في المكقع كي ربط الييكل الذؼ يحتضنيا بالييكل اإل
لمتصميـ المعمارؼ  اككفق   المصنعةلمشركة  اح في ىذا النظاـ كالنظاـ األَكؿ كفق  لكاطكؿ كعرض األ
مكي عد النظاـ الم جم   ،لمجدار الستائرؼ  مة األكثر كفاءة مف أنظ  ة ػػػػػػػػػػػػػػع أك نظاـ الك حدات مف األنظ 

در الستا مة األخرػ مف ناحية تركيبورية لكنو  يممؾ م ركنة أقل مف ائالج   .ألنظ 
  

 
 

 (Stick System Curtain Wallَنظاـَالمصقَ)ََ-3
رية تصميمية لمج   كأكثر ام ف أكثر الن ظـ انت شار   ضافة أؼ إتطيع ػراف الَستائ رية كَتسػػػػػػػػػػػدن ظاـ يمَنح ح 

اـ يتككف مف ػػػػػػػػػػػاـ ، ىذا الن ظػػػػػػػػػة التابعة ليذا الن ظػػػػػػػػػػػػاكسسكارت أك زخارؼ أماـ الكاجيات الزجاجي
فق ػػم( حيث يتـ تركيبيا في الTransomاألفقية ) رصػكالعنا( Mullionsية )ػػالعناصر الرأس كقع ك 

ك أيا  كاف ث ـ ي شبؾ بالييكل الرئيسي أـك ػػيمكبة زجاج أك ألمنػػمكديكؿ ث ـ ي مأل المكديكؿ بالمادة المط
نياء ، ريق الضغط أك مف خالؿ تثبيتو بالَمسامير , ث ـ يتـ استخداـ السيميككف لإلػػػػػػػػأ َعف طػػػػلممنش

لى عمالة ماىرة كلو  أكثر مف نكع نابعة مف اختالؼ التصميمات المعمارية إاـ ػػػػكَيحتاج ىذا الن ظ
 كمف ىذه األنكاع :

- Bimodular Curtain Walling System   :ع ػػػػػػػػػػػل تجميػػػػػػػػػػكف فكاصػػػػػػػػػتك كعػػػػػػػػفي ىذا الن
ية ػػػػػػػػػػػػػلى خمق خطكط أفقية كرأسإتائرؼ ظاىرة لمعياف مما ي ؤدؼ ػػػػػػػػػػدات المككنة لمجدار السػػػػػالكح

حيث  ،تكػ الزجاج ػػتكػ أقل مف مسػػػػية بمسػػػػػة كالرأسػػػكتككف الخطكط األفقي   ،كاضحة في الكاجية 
 .الفراغات ءالسيميككف لملتخداـ ػػػػػػاس يتـ
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- Capped Curtain Walling System  : دات ػػػػػػل تجميع الكحػػػتككف فكاص كعػػػػػػكفي ىذا الن
ة ػػػػػحة في الكاجيػػػػػػػػػية كاضػػػػػػة كرأسػػػػكط أفقيػػػػػػالمككنة لمجدار ظاىرة لمعياف مما ي ؤدؼ الى خمق خط

لمنيـك لتغطية فكاصل تخداـ ألكاح األػػػػػتكػ الزجاج حيث  يتـ اسػػػػتكػ أعمى مف مسػػػػلكنيا تككف بم س
مفة أعمى مف األ ،التجميع  ـك في تغطية ػػػػػكاح األلمنيػػػتخداـ ألػػػػػػػػػػة اسػػػػكلى نتيجكىذه الطريقة ذات ك 

 ل التجميع.ػػفكاص
 

 
 

 
 Unit)َ(لَ)نصفَالمجمعػػػدةَكالفكاصػػػظاـَالكحنَ-4

and Mullion Systemَ) َاميػػػػػػػػط مف نظػػػػػك خميػػػػػػ  ى 
 Unitized( كالنظاـ الم َجمع )Stick Systemالمصق )

System )لػػػػالفكاص ـ تثبيتػػػػيت حيث (Mullions ) في
ة ػػػػػػاج بطريقػػػػػػػثبت عمييا الز جطارات مإالمكقع ث ـ تكضع 

 .المصق
 
 
 
َ

http://3.bp.blogspot.com/-lx68wL3SUlw/VcINAOmf00I/AAAAAAAAA2w/jIR7L4VtbP8/s1600/10a-curtainwall02.jpg
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 (Spider Systemَالنظاـَالعنكبكتيَ)َ–5َ

                
شنابر بعدد أذرع م عيف كَزكايا م عينة َتقكـ بَحمل األلكاح الز جاجية كت ثبت ىك نظاـ قائـ عمى كجكد 

تخدـ مع ػػػػػػػػػػػػػػػػػلكاح الز جاجية ب مكاد عازلة ، يجب أف يككف الز جاج الم سبالبراغي كي مأل الفراغ بيف األ
فافية الرؤية ػػػػػػػػػػػقدر كافي مف شعطاء إاـ بػػػػػػػػىذا الن ظاـ م قسى كم قاكـ لمق كػ الخارجية ، يتميز النظ

تخدـ في كاجيات ػػػػػػػسي كىذا النكع، رػػػػػخآالز جاج ال ي قدميا أؼ ن ظاـ كي قدـ حمكؿ م تنكعة لتركيب 
 .الز جاجية كالديككرات الداخمية األبنية كالَمحاؿ التجارية كالمظالت

6-َ(Structural Glazing Systemَ) 
كاد الَتثبيت ػػػػػػػػػػلكاح الز جاجية بماألكىَك يقكـ عمى تثبيت 

كاح ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػما أف ت ثبت األلإنشائية الَمرنة كالم حكمة ، فاإل
انية لممنشأ عف ػػػػػػػػػػػػػػالز جاجية بالكمرات المعدنية كالخرس

   طار مف مادة تثبيت م حكمة كمرنة مثل مادة " إطريق 
لكاح الز جاجية ت ثبت األف أ أك (Neoprene) النيكبريف

 .نشائيبالسميككف اإل
 .تنفيذه أك تبديمواليستخدـ كثيرا لصعكبة 

 
 
 
 

http://1.bp.blogspot.com/-CdrOymYohfI/VcIIwqlIDuI/AAAAAAAAA2M/3liNeU6eau8/s1600/spider.jpeg
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َ:ريةَئَ ساسيةَلمحكائطَالستاالمككناتَاألََجَ-1ََ-12َ
 ( كأفقيةMullionsية ) ػػػػػػػػكف مف عكارض رأسػػػػػػػػكل م كػػػػػكىك عبارة عف ىي :طاراإل -1
(Transom مصنكعة غالبا  مف )لق كتو ككثرة انتشاره كخفة كزنو  (الخاـ البككسيت) األلمنيكـ

 .الرياح ق كػ  العالية لمعكامل الجكية كخ صكصا   كم قاكمت و تشكيمويكلة ػػكس  
حشكات ستائرية  ) كعادة ما تككف مف الز جاج :الغ الؼ أك القشرة اك الحشكة الخارجية لمجدار -2

مف أك (  الصنع سابقة حشكات ستائرية خشبية)، كي مكف أف يككف الغ الؼ َخشب  (مف الزجاج
يكعا ىك الز ج ، (حشكات حائطية مف الخرسانة) انة َخفيفةػػػخرس اج الم عاَلج ػػػػػػػػػكلكف األكثر ش 

ل عمى ز جاج م قاكـ لمحرا  .رة كلمكسر أضعاؼ الز جاج العادؼحراريا  حتى نحص 

  حشكات حائطية مف الخرسانة                        الصنع سابقة ستائرية خشبيةحشكات        

دراف الستائرية  : كصالت التثبيت -3 تخداـ ػػػػػػػػػحاـ أك باسما بطريقة المإكالتي مف خالليا ت ثبت الج 
 .مسامير ربط

 

http://4.bp.blogspot.com/-Eb7By_I_SvI/VcIK6dpsM8I/AAAAAAAAA2Y/qdbvH8iPCxo/s1600/003.PNG
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 يا طبيعةتائرية أكلػػػػػػػػدراف السػػػػػػميـ الجػػػعيف االعتبار عند تصيجب أخذىا ب اة جد  ػػػػػيمىناؾ أ مكر م
 ؿز رارة كالزالػػػػػػػػف الحاؿ ناتجة عػػػػكاء كانت أحمػػػػػػتارؼ سػػػػػػػػػػػدار السػػػػػض ليا الجاألحماؿ التي سيتعر 

كط ػػػػػػبدار نتيجة ىػػػػػػػيتة كت مؾ التي سيتعرض ليا الجؿ مأحما كأحماؿ حية مثل أحماؿ الرياح أ أك
 .باشرل أؼ أحماؿ ميتة بشكل ممرؼ ال يتحدار الستائالمنشأ فالج

َالستارة/َالجدارَريةَاختباراتَالحكائطَالستائَ ََدَ-1ََ-12َ
د مف ل لمتأكػػػػػػػػػػػػػف العمانع أك في أماكػػػػػػػػػػػػػػػػصرية في المدراف الستائ  ختبارت لمجف اإلت جرػ العديد م 
 ياه أكمرارة أكالػكاء أك الحػػػػػػكاء كانت بفعل اليػػػػػػػؤثر عمييا ساؿ تػػػػػػمأؼ أح امل معػػػػعاليتيا في التعف

 .ءنانثجيادات كاإلل اإلنكماش الحرارؼ كَتحم  د كاإلالطاقة الشمسية كعمميات التمد
 

      
 الحكائط الستائرية ختبارإلكدفع المياه ضغط اليكاء  اتماكين                             

َ:ريةئالستاَالحكائطعماؿَأمالحظاتَعمىَََقَ-1ََ-12َ
 طبقا لمرسكمات كالمكاصفات المعتمدة. ةير تائالس الجدركاجيات الزجاجية /يتـ تنفيذ ال -
 ةػػػػػػاجيػػػات الزجػػة بالكاجيػػػػػػػطاعات الخاصة مف القػػػػـك لمكاجيات الزجاجيػػػػيتـ تنفيذ مقاطع األلمني -
 عػػػػػػػػػػطمقا ف تكػػكف أ( كيراعػػى Aluminium Structural Curtain Wall Sectionاترة )ػػػالس

 ذات اتػػػػػػػلمكاجي (Medium Dutyطة )ػػػػػػساعات المتك طػة مف القػػػػػات الزجاجيػلمكاجي كـػػػػػػػػػػػػػاأللمني
لمكاجيػػات  (Havey Dutyالثقيمػػة )ع األلمنيػـك مػػف القطاعػات ػػػػغيرة كتكػكف مقاطػالصػػ احاتػػػسمال

َ.كالمستمرة رةػػػػػػػالكبيالمسػػػػاحات  ذات
تكػػػكف مػػػف القطاعػػػات الخاصػػػة بحيػػػث يػػػتـ تنفيػػػذ جميػػػع مقػػػاطع األلمنيػػػـك لمكاجيػػػات الزجاجيػػػة  -

 .(Thermal break Sectionبالكاجيات الزجاجية العازلة لمحرارة )
َفي بند الزجاج. االكاجيات السابقة كما ذكر سابق   يككف زجاج جميع -
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يتـ تنفيذ طبقة عازلة لمحرارة كالمقاكمة لمحريػق بالكثافػة المطمكبػة )حسػب المكاصػفات العالميػة(  -
لمرطكبػة مػف النػكع المقػاـك  الزجاجيػة  فػكؽ طبقػة عػزؿلجميع الكاجيات الخارجية خمػف الكاجيػات 

 .لمحريق
عتمػػاد جميػػع المقػػاطع ا يػػكـ تخضػػع لمقتضػػيات التصػػميـ كيػػتـ األلمنشػػكل كمقطػػع جميػػع مقػػاطع  -

َقبل التكريد كالتركيب.
يػػػػتـ تييئػػػػة كتجييػػػػز السػػػػطكح المػػػػراد تكسػػػػيتيا كجميػػػػع األعمػػػػاؿ المدنيػػػػة قبػػػػل المباشػػػػرة بأعمػػػػاؿ  -

َالكاجيات الزجاجية.
ميػع الجػدراف يتـ إصالح كتنعيـ السطكح الخرسانية قبل المباشرة بأعماؿ الكاجيات  ثـ تػدىف ج -

َخمف الكاجيات الزجاجية. مف عازؿ الرطكبة المقاـك لمحريقالطابكقية أك الخرسانية بكجييف 
يتـ تغميف سالحات الرؤية في الكاجيات الزجاجيػة بصػفائح األلمنيػكـ المػدىكف بػالبكدرة سػماكة   -

َ.ممـ بالمكف المطمكب كلكامل عرض الجدار كلجميع الجكانب حيث يتطمب ذلؾ  0,8
جميع الجدراف خمف الكاجيػات الزجاجيػة تكػكف مػف الخرسػانة )حيػث تكجػد األعمػدة أك الجػدراف  -

َ.ما لـ بذكر خالؼ ذلؾَالخرسانية( أك مف الطابكؽ المصمت )حيث تكجد الجدراف(
َ.اجية كالتكسية حسب األصكؿ الفنيةيتـ تنفيذ جميع أعماؿ الكاجيات الزج -
ػػاؿ فنيػػيف كميػػرة مػػف ذكؼ  بكاسػػطةيػػتـ تنفيػػذ جميػػع أعمػػاؿ الكاجيػػات الزجاجيػػة كالتكسػػية مػػف  - عم 

َالخبرة كالكفائة بأعماؿ مماثمة.
الفتحػػػػات )األفقيػػػػة كالرأسػػػػية( كالمحصػػػػكرة بػػػػيف الكاجيػػػػات مػػػػع البالطػػػػات يراعػػػػى إغػػػػالؽ جميػػػػع  -

المسػتمرة  بنظػاـ / كبمػكاد عازلػة مػف راف لمكاجيػات الزجاجيػة الخرسانية /األعمدة الخرسانية /الجػد
 .النكع المقاكـ لمنع إنتشار الحريق لمسيطرة عمى مقاكمة إنتشار الحريق كمنع مركر الدخاف

َ.عتماد العينات قبل التكريد كالتركيبا يتـ  -
 : /الجدرَالستارةَ/َالكاجياتَالزجاجيةَعماؿَالحكائطَالستائريةأالتدقيقَعمىَََكَ-1ََ-12َ
 كائط الستائرية كمطابقتيا لممكاصفاتػػالمككنة لمح عمى المكاد المستخدمة في العناصر التدقيق -1
تائرػ ك ػػػػمق الفتحة بيف الحائط السػػكد مف غأكالت طح الدركةػػػػػػػػػيمة تغطية سػػػػػالتدقيق عمى تفص -2

ء مانع اليكاالغطاء ك كد مف كضع العزؿ بيف ألتاتصاليا بمانع اليكاء عمى السطح ككدلؾ اكة ك الدر 
 .لمنع التكثف عمى السطح الداخمى

ائط ػػػكائط خارجية ذات زكايا كعند إلتقاء الحػػػريقة التثبيت عمى حػػػػػػػيمة ك طػػػػػالتدقيق عمى تفص -3
 .الستائرػ بالجمسة السفمية

 .التدقيق عمى فاصل اليبكط فى الحائط الستائرػ  -4
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 المعدنى كلكح كػػػػػػػػمكانع تكضع بيف فالنجة العض يىكاء )ػػػػػػػػػػرب اليػػػػػػػػػالتدقيق عمى مكانع تس - 5
 . (ا لممعايير المحددةلميكاء التتعدػ الحد المطمكب كفق   الزجاج 

ر محكـ فى المكاف الذػ يزيد فيو ػػػع عنصػػػػكضمف التأكد رب المياه ك ػػػالتدقيق عمى مكانع تس - 6
الضغط الخارجى ، ك  يعادؿ الضغط داخل تجكيف العنصر المحكـ ، بحيثحتماؿ تسرب المياه ا

 .لمياة عمى أف تتسرب داخل المبنىكبيذا تتالشى القكة التى تحمل ا
دراف ػػػممـ في كصالت الج 5 - 4افة َطفيفة بمقدار ػػػمس ركة بترؾػػػماحية الحػػػػػػالتدقيق عمى س -7

 ر عميوو ألؼ أحماؿ تَؤثتجاىات الثالث عند َتعرضبالحركة في اال مح لمجدارػػػػػػػػػػػالستائرية لكي َتس
تائرية قبل ػػػػػػػر المككنة لمحكائط السػختبارات المكقعية كالمخبرية لمعناصائج االػػػالتدقيق عمى نت - 8

ايير ػابقتيا لممعػػػػػػػػػػارجية بعد التركيب كمطػػػػػػػػػػاؿ كالمؤثرات الخػػػػػػػػػػػحمالتركيب كلكفاءتيا كمقاكمتيا لأل
 .المحددة بالمكاصفات

َعماؿَتكسيةَالكاجياتأ2َََ-12َ
َالكاجياتَ)الكالدنج(ََأَ-2ََ-12َ َ(َ( Aluminium Claddingَرقائقَالمنيـك
َ

  
  Alluminium Wall Cladding Builings In Sharjah                        َ
َ
 عريفت

بخفو كزنيا كعزليا  اء كاجيات المباني كتتميزػػػػػػػػػػػػكستخدـ إلػػػػػػػػتس كـػػػػػػاأللمني ألكاح مف عبارة عفىك 
يمة ػػػػطريقو تركيبيا السػػ ضافو إلىإألكانيا كنقشاتيا  ضافة إلي مميزات أخرػ مثل تعددلمحػػرارة باإل
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بحيث ال تظػػير  ) ةػػػػزكايا معدنيػطة براغي مع ػػػػػػػػػػػػػػك بكاسػأكالسػػريعة كالتي تتـ عف طريق التعشيق 
نمكرؼ بارز ك ػػػػػػػػػتتمتع فقط  بركنق ديك ي الػػػػػػػػػػزيد مف متانتيا فػػي( تتمؾ األلػػكاح  ل بيفػػػػػػػػػػفكاص ا ػػػػػػا 

 بتكمفتياغير الباىظة باإلضافة إلى المتانة العالية كىي تناسػػػب أنػػػػػكاع متعددة مف عمميات اإلنشاء
اىزة ، ك ػػػػػػػػػػػػػديدة مثل البناء بالطابكؽ ك اليياكل ذات اإلطارات ك اليياكل المعدنية كالبيكت الجالج

ير ػػػػػػػػشألمبيئة كمف  الصديقةك  المكفرة لمطاقة المبانيك  لممباني القديمة عمػػػاؿ الديككرأ تناسب أيضا 
 . p v d f  بطيقة لمنيـك المركبة المطميةلكاح األأنكاع ىذه الرقائق أفضل أك 
َالمركبةَبطيقةَ-1  :َالمطمي  p v d f مكاصفاتَألكاحَاأللمنيـك
 . العميا مطاله بالبكلي فمكريد األلمنيكـ طبقة -
 .تكجد مادة البكليايثميف فيما بيف طبقتيف مف األلمنيـك كيمكف تعديل السمؾ عمي حسب الطمب -
 . كل الطالءآلت ضافة مكاد مضادةإالطبقة الخمفية تـ تصنيعيا ب -
 . pvdf   المستخدـالطالء  -
   p v d f :المركبةَالمطميةَمقاساتَألكاحَاأللمنيـكَ-2
 .مـ اكحسب الطمب 6مـ الى  3: مف  جماليةاإل السماكة -
 مـ. 0.50مـ ،    0.30بيف تتراكح ما : سمؾ طبقة االلمكنيـك -
 .أك حسب الطمب ( مـ 1250اك    1240ك ا  1220العرض السائد :   )  -
َالمركبةَالمطميةَبطبقةَأمزاياََ-3  : p v d f لكاحَاأللمنيـك
 فضل حالتيا حتىأكاح يمكنيا البقاء في ػػػػػكذلؾ ألف ىذه األل : كامل الجكيةػػػػػػػػػػػمقاكمة ممتازة لمع -

 .عند الحر الشديد
 .عالية لمتقشير مقاكمة -
اعد عمى مقاكمتيا ػػػػػػػػػػػػديبكنت كدىانات خاصة تس قػػػػػػػػػيستخدـ الفيمـ الالص : مقاكمة الصدمات -

 تغير المناخ.تربة ك كاأل  لمرياح
َالكاجياتَ)الكالدنجأرقائقَعيكبََ-4  :(لمنيـك

ذا زادت مدة تعرضيا لمحريق عف المدة المحددة سرعاف ما ا  مقاكمتيا لمحريق  محددة بمدة زمنية ك 
 د الحرائق في حاؿ تعرضيا لمحريق.عازلة تمنع امتداتحترؽ ، لذلؾ يفضل عمل مناطق 

َعماؿَرقائقَاأَلأَجراءاتَتنفيذَكتدقيقإَ-6 َ:َ()الكالدنجلمنيـك
 :اآلتي (لمنيكـ )الكالدنجعماؿ رقائق األأ  تنفيذ كتدقيقيراعى عند 

َعتماد العينات قبل التكريد كالتركيب.ا يتـ  -
َألكاح التكسية مف النكع المقاكـ لعكامل الطقس الخارجية كالمقاـك لمحريق. ككف ت -
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َسطح كجميع األعماؿ المدنية قبل المباشرة بأعماؿ التكسية كالتغميف.يتـ تييئة كتجييز األ -
يتـ إصالح كتنعػيـ السػطكح الخرسػانية قبػل المباشػرة بأعمػاؿ التكسػية كالتغميػف ثػـ تػدىف جميػع  -

َ.خمف التكسية باأللمنيكـ بمادة عازلة غير قابمة لمحريقالجدراف الطابكقية أك الخرسانية 
 40)سػػماكة بيػػتـ تركيػػب طبقػػة عازلػػة لمحػػرارة كالمقاكمػػة لمحريػػق مػػف ألػػكاح الصػػكؼ الصػػخرؼ   -
فػكؽ  خمػف أعمػاؿ التكسػية بػاأللمنيكـ ممـ بالكثافة المطمكبة )حسب المكاصفات العالميػة( (50لىإ

 .طبقة عزؿ البيتيكميف
عتمػاد ا بعػد يتـ تنفيػذ جميػع أعمػاؿ التكسػية كالتغميػف كاألعمػاؿ المعدنيػة حسػب األصػكؿ الفنيػة  -

َ.احسب القكانيف المعمكؿ بيا محم ي  ك  ( الدفاع المدني) الدكائر المعنية 
عند إنتياء التكسية عمى كارش سطح المبنى تتـ التكسية أيضا  لسػماكة شػفة الػكارش الخرسػاني  -

 (.Пسـ عمى شكل ) (20كمف الجنب الداخمي لمكارش أيضا  بإرتفاع )
ػػاؿ فنيػػيف كميػػرة مػػف ذكؼ الخبػػرة كالكفائػػة يػػيػتـ تنفيػػذ جم - ع أعمػػاؿ التكسػػية كالتغميػػف مػػف قبػػل عم 

َبأعماؿ مماثمة.
َ(َ( GRC WORKSََكساءَالكاجياتَبالجيَآرَسيإََبَ-1ََ-12َ
 تعريفَ-1

كاجيات الخارجية ال كديككرات كساءكاح اإلػلناعة أػتخدمة في صػػسالم( GRC)سي آر  الجيمادة 
كعة متكاممة مف المركبات المعتمدة عمى معبارة عف مج( )ديككرات الكاجيات حمياتكاألعمدة كال

درة الخاصة لمقاكمة القمكيات مما ػػػػػػػػػػػػاجية ذات القػػػػػػػػػمح باأللياؼ الزجػػػػػػسمنت عالي األداء المساإل
 :باآلتيمف التطبيقات كتتميز ىذه المادة  ا كاسع  يجعمو قابل لمتطكيع ليناسب مجاال  

  .2نيكتف / مـ ( 50إلى ) تتحمل إجياد عالي يصل  -
ا كبة كأمالح البحر نظر  ػػػػػػأثر بالماء كالرطػػتتاض كال ػكيات كاألحمػػمػحتكاؾ كالقلال ػػػػػػػػةمادة مقاكم -

  .ألنيا مادة إسمنتية
 عاـ. 50قد يصل الى  ير مكصمة لمكيرباء كعمرىا الزمنيمادة غ- 
   مادة عازلة لمحرارة كالصكت -
تعل نيائيا كيمكف أف تصنع ػػػػػػػة لمحرارة كال تشػػػػػتـ معالجة المادة كيميائيا بحيث أصبحت عاكس- 

 مـ. 8 ،مـ  4منيا ألكاح رقيقة تصل إلى سمؾ 
كساء كاد اإلػػػػػريف لتككف البديل عف مػػػشفي القرف الع( GRC)سي آر  الجيلقد تـ تطكير مادة  -

 . الكالسيكية كالطبيعية كالحجر كالرخاـ
يمة المعالجة كالنقل ػػػػمركنة عالية ، س ريعة اإلنشاء ، ذاتػػػػمبة ، خفيفة الكزف ، سػػػػػػػص منتجات -



056 
 

 .كالتركيب
 .عممية إلعادة اإلنتاج كالترميـ كذات جمالية عالية كصديقة لمبيئة ةماد -
 . ساساتتخفف الحمكالت عمى األبنية بعكامل أماف كبيرة لميياكل الضخمة كاأل -
 .نتيةسماإلدىانات كتعالج كما تعالج السطكح يمكف تمكينيا بالصبغات كال -
مـ ليككف  12 الى 6مكيا مف ػػػػػػع رقيقة سػػطبمقا ((GRCسي آر  الجي يمكف تشكيل منتجات- 

 .الحجـكزنيا أقل بكثير مف كزف األحجار التقميدية المماثمة ليا في 
المطمكب ي المممس ػػػػػػػػػيل الدقيقة كيعطػػػػػػػكاؿ كالتفاصػػيمة التصنيع كالقكلبة إلنتاج األشػػػػػػػمادة س- 

 .لمسطكح النيائية بأفضل نكعية

 المستخدمةَفيَكسكةَالكاجيات:GRC ) )َالجيَآرَسيَلكاحَأتجييزََ-2َ
كيتـ  ر سي بالشركة المصنعة بناء عمى تصميـ الكاجياتآيتـ تجييز القكالب الخاصة بالجي  -
 بعدىا عممية التصنيع. أشراؼ لتبدعتمادىا مف جية اإلا 
افة األلياؼ الزجاجية لمخمطة ػػػػػػػػػػيتـ إض ك ، ةػػػػػػػطة مكائف خاصػػػػػػػػػػػػبكاس  سيآر  يتـ خمط الجي -

 ابب  ػػػػػػػػػػػػاجية أك نقصيا يككف سػػػػاؼ الزجػػػػػ، حيث أف زيادة األلي ددةػػػػػػػبمكجب مكاصفات ككميات مح
ر كغير مقاكـ ػػػالمنتج معرض لمكسبأف يككف  ايـ كثير  ػػػػػػػ( مما يسسيآر  الجيفي ضعف المنتج )

.ستخدـ معدات كتقنيات خاصة إلنتاج ىذه المكاديلمصدمات، لذا   
َََََََََََََََََََََََََََََََ:َالجيَآرَسيكساءَالكاجياتَباَ اجراءتَتركيبََكَ-3  

زكيا كعمب كالخكابير كالتيش كالكانات مع امير ػػػػػػػػػػمستخداـ البراغي كالسػػيتـ تثبيت الجي أر سي با
 ،َسمنتيو كاألستكات مع األدكات السابقوستخداـ المكاد اإلابأكَ()الطريقة الميكانيكية معدنيو

طبقا لمكاصفات مكاف تركيبو ككزنو  لمعنصر كعمى التصميمي شكلال ىعمالتركيب  كتعتمد طريقة
                                  شراؼ. التركيب الكاردة بالشركة المنتجو كالمعتمدة مف جية اإل
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َ(Precast Cladding Panels) بالطاتَمسبقةَالصنعََكساءَالكاجياتَبإََجَ-1ََ-12َ
 

َََََََ
 الشارقة –سـ  10كساء الكاجيات بحكائط خرسانية سمؾ إ

 
 الطابكؽ الكاجيات عمى جدار خرساني اك جدار مف إلكساء مسبقة الصنع  خرسانية لكحاتقطاع في       

خرسانية مسبقة الصنع في تكسية الكاجيات يتـ تجييزىا بالمصنع مع كامل  كاحألتستخدـ 
 .لمتشطيب كالتصميـ المعتمد لمكاجيات( )كفقا التشطيب الخارجي

سـ  20 ممـ كل 10قطر مسمحة بشبكة حديد ك ( سـ  15الى  7 ) تتراكح سماكة ىذه األلكاح مف
 حماؿ المعرضة ليا.كزانيا كقكة األأحيث يتـ تصميميا حسب  (سي كافقي )طبقة كاحدةأر 

ت ركب البالطات بالكاجيات الخرسانية أك المباني كفقا لمكاصفات التركيب المعتمدة مف المصنع 
 مفكالتي تحقق التثبيت الجيد بعد تنظيف كتجييز األسطح كدىانيا بطبقتيف مف البيتكميف كحشك 
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 مادة معتمدة لمعزؿ الحرارؼ.

 : كَالجرانيتأكَالرخاـَأََ(Stone َ)َالحجرَبَكساءالكاجياتإََدَ-1ََ–12َ

  

 الشارلة –اكساء واجهات بالحجر الطبٌعً 

 

َ:الرخاـَكالجرانيتَركيبَالحجرََكتَطرَؽَ-1
 :َالتركيبَالعاديَبالطريقةَالعاديةَ-أَ

ف بنسب الخمط المعتمدة  ػػمنت المقاـك لمرطكبة كالرمل الخشػػػػػػساإلتخداـ مكنة مف ػػػػػيتـ التركيب باس
ل ػػػػػػػػػ( كيجب عمGlueريق الغراء )ػر مف الخمف عف طػػػػػػػػمؾ نحاس في الحجػػػػػمع كجكب تثبيت س

 .طرطشة قبل التركيب يخمط معيا مكاد لزيادة تماسؾ الطرطشو
مكادىا  تماسؾ كقكة،ََ)مقارنة بطرؽ التركيب االخرػ(ا قمة تكمفتي مميزاتَىذهَالطريقةَ:مفََ-

َ.نكاع الحجرأكساء بالرخاـ كالجرانيت كجميع كىذه الطريقة مناسبة لإل
 .سمنتيةلمياه الخمطة اإل ر(خاصة في حالة االكساء بالحج)كساء تشرب مادة اإلَمفَعيكبياَ: -
َالتركيبَالميكانيكيَالجاؼَ:َ-بَ
 .بكجييف مف البيتيكميف الباردخمف التكسية ف جميع الجدراف الطابكقية أك الخرسانية ادىيتـ  -
ب ػػة تناسػػػػػػػيتـ التركيب بكاسطة مسامير قالككظ ) مرابط ( كزكايا حديدية ذات مكاصفات خاص -

 .ىذه االعماؿمع 
َ
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 التركيب الميكانيكي الجاؼ      زكايا تثبيت الرخاـ في الجدار                ل مرابط تركيب الرخاـ       شك     

 مميزاتَىذهَالطريقةَ:
ة تركيب مزيد مف الديككرات ػػػػػػػمكانيإرارؼ جيد ، كبػػػػػػػػػػػػػػكل عازؿ حػػػػػػػػػتش انيأتتميز ىذه الطريقة ب -

 .ستبداؿ لمقطع التالفةالترميـ كاالعماؿ أ المنحكتة الثقيمة الكزف كتثبيتو بشكل سميـ ، كبسيكلة 
كخصكصا  ارتفاع تكمفتيا، كما انيا التناسب جميع النقشات في الحجر :َمفَعيكبَىذهَالطريقة

 .المنحكت
َ:َالتركيبَالميكانيكيَالرطبَ-َج

راغ ػػػػػػػػػػػػػػػػباكؿ في الف ( اكال  دةمية )مجيزة بنسب خمط معتتمنػػػسإة ػػػػػػػيتـ صب  خمطكفي ىذه الطريقة 
مؾ ػػػػػػػػػػػاء عف طريق مرابط مف سػػػػػػػػػكسكساء  بعد تركيب قطع اإلاالمكجكد بيف الجدار كبالطات اإل

بؾ تسميح مثبت مسبقا في ػػػػػػاء مف جية كفي شػػػػػػػػكسفي قطع اإل تتيل مثبػػػػتانمس سػػػػػػػك سأمجمفف 
 .الخمفي مف جية اخرػ  الجدار

كَالرخاـَ:أكَالجرانيتَأتَبالحجرَكساءَالكاجياإعماؿَأمالحظاتََ-2َ  
ثبيت كالتركيب لمعينات المعتمدة.يتـ مطابقة المكاد المكردة كمكاد الت -  
الجرانيت فيتـ أكال تنظيف الكاجيات  كأ الرخاـ كأ الحجربية الكاجيات ػػػػػػػػػعند البدء بأعماؿ تكس -

زالة مخمفات ال .الجيدة إف كجدت، كا غالؽ جميع الفتحات باستخداـ الخمطة اإلسمنتية بناءكا   
.عماؿاألكجميع األعماؿ المدنية قبل المباشرة ب كساؤىاإيتـ تييئة كتجييز السطكح المراد  -  
عماؿ.كساء المعتمدة قبل البدأ باأليتـ اعتماد طريقة تركيب كتثبيت مادة اإل -  
بة ػػػػػػػكب مدماؾ الصػػػػػػػػػأك فكؽ منس عمل فكاصل ضغط أسفلكساء الكاجيات بالحجر يتـ إعند  -

 عف تزيدعمى مسافات ال يةػػػػعمل فكاصل تمدد رأسك  المقابل لمسقف عمى محيط المبنى بكل طابق
ارؼ ػػػػػمميـ المعػصية بما يتالءـ مع التػػػسأالفكاصل الر  ماكفأختيار إف يراعى أعمى  متر 8
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ركؽ درجات ػػػػػػػػػف ممـ كفق 15 – 10مف فقيةية كاألػػػػػسأمؾ الفكاصل الر ػػػػػػػػلمكاجيات ، كيتراكح س
مادة عمى يكر تبقعات ػػػػػػػػػتمنع ظ ةػػػػػػػصل بمادة خاص،  كتمأل الفكااكشتاء   اة  صيفا  ر الحر 
 .حكؿ الفاصل (ركساء بالحجة في حالة اإلػػػػػػػػخاص) اءػػػػػػػػكساإل
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 الباب الثالث عشر
طفاءَالحريق َاألعماؿَالصحيةَكا 

Plumping, Drainage, Fire fighting Worksَ
َ

َمقدمة1َََ-13َ
َنابيبَخطكطَالتغذيةأعماؿَتكزيعَالمياهَكتمديداتَأ2َََ-13َ
َنابيبَخطكطَالصرؼَكممحقاتياَأأعماؿَتمديدات3ََََ-13َ
َطقـَالصحيةَكممحقاتياكَاألجيزةَعماؿَتركيبَكتثبيتَاألأ4َََ-13َ
َال5َََ-13َ َعماؿَالصحيةجراؤىاَعمىَاألإختباراتَكالفحكصاتَالالـز

َ
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 الباب الثالث عشر
طفاءَالحريق َاألعماؿَالصحيةَكا 

 Plumping, Drainage, Fire fighting Worksَ
َ

َمقدمة1َََ-13َ
رؼ لممياه  كتمديدات ػػػػة كصػػػػػػى مف تغذيػػػػػاؿ الالزمة لممبنػػػػحية جميع األعمػػػػػػاؿ الصػػػػتشمل األعم

 .خرػ أمف ممحقات جيزة الصحية كجميع ما يمـز دكات كاألمكافحة الحريق كتركيب لأل
 ركيبالمة التػػػكحسف الترتيب كس ثبيتكدة التػػػػػػػعماؿ الصحية ميارة عالية بما يضمف جتتطمب األ

صكؿ الصنعة أركط كالمكاصفات الفنية ك ػػػػػػػػػعماؿ االمنفذة لمشكمطابقة جميع األدكات كاألجيزة كاأل
اءة إلى ػػػػػػػػػػاإلسبالصحة لشاغمي المبنى ك  رارػػػػػػػػػػػػػػػػضاإل عماؿ قد يؤدؼ إلىألف اإلىماؿ في ىذه األ

 فتراضي.ه االيقمل مف عمر  بما ذاتوالمبنى 
 :تيةعماؿ اآلاألعماؿ الصحية بشكل عاـ إلى األكتنقسيـ 

 .نابيب خطكط التغذية بالمياهأعماؿ تكزيع كتمديدات أ  -
 .ؿ تمديدات خطكط الصرؼ كممحقاتياعماأ  -
 .طقـ الصحية كممحقاتياجيزة كاألعماؿ تركيب كتثبيت األأ  -
َ.عماؿ الصحيةجراؤىا عمى األاختبارات كالفحكصات الالـز اال -

 نابيبَخطكطَالتغذيةأعماؿَتكزيعَالمياهَكتمديداتَأ2َََ-13َ
(Water Pipes, Water Distribution & Supply System)َ

َالمتطمباتَالالزمةَليذهَالعماؿَ:
انػػات العمكيػػة كأنابيػػب التغذيػػة الظػػاىرة عمػػػى السػػطح لػػى الخز إأنابيػػب التغذيػػة الرئيسػػية الصػػاعدة  -

لػػى جميػػع الطكابػػق كأنابيػػب التغذيػػة إكأنابيػػب التغذيػػة المخفيػػة اليابطػػة مػػف خزانػػات الميػػاه العمكيػػة 
ق م َعم ػػػ( فػػػكؽ السػػػقف الLoopفػػػي المنػػػاكر ك أنابيػػػب دائػػػرة التغذيػػػة كالتكزيػػػع ) اليابطػػػةك  الصػػػاعدة

كالتمديػػدات الخاصػػة بغػػرؼ الخػػدمات كغػػرؼ المضػػخات كالتمديػػدات لجميػػع الحم امػػات كالمطػػابخ 
 Fusiothermرارية )ػػػػػػػػػػػػػػرافق الصػػػػػػػحية تكػػػػػػػكف مػػػػػػػف أنابيػػػػػػػب البالسػػػػػػػتيكية الحػػػػػػػػػػػػػػػالخاصػػػػػػػة بالم

Polypropylene Random Pipe (PP-R) بالسماكات المحددة ك لتمديدات المياه الساخنة )
ل ضػػػغط عػػػالي ػػػػػدرجػػػة مئكيػػػة كيتحم°( 90) التقػػػل عػػػف  رارة العاليػػػةػػػػػمػػػف النػػػكع الػػػذؼ يتحمػػػل الح

َ.ات القياسية لمنكع المحدد بالعقدنكع المعتمدة كالمطابقة لممكاصفجميعيا مف األ
َاله تككف مف نفس النكعػػػػػػػػػػكرة أعػػػػػػػػرارية المذكػػػػػػػػػػػع لألنابيب البالستيكية الحػػػػػجميع األككاع كالقط -
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( Fusiotherm Polypropylene Pipe Fittings & Accessoriesالحػرارؼ )البالسػتيكي 
الػػػذؼ يحتػػػكؼ عمػػػى قكالػػػب معدنيػػػة مػػػف الػػػداخل مػػػف النػػػكع الػػػذؼ يركػػػب بطريقػػػة المحػػػاـ الحػػػرارؼ 

َ.درجة مئكية °(260الكيربائي عمى درجة حرارة )
 Expansionيجػػب دراسػػة مقػػدار التمػػدد الحاصػػل لألنابيػػب كمراعػػاة ذلػػؾ عػػف طريػػق عمػػل ) -

loop.)َ
ىرة فػي المنػاكر جميع أنابيب مياه التغذية الخارجية كالظاىرة عمى السػطح كأنابيػب التغذيػة الظػا -

انات كجميع األنابيب الخارجية يتـ عزليا ضد الحرارة كالرطكبػة بػالمكاد التػي يػتـ كاليابطة مف الخز 
َ.تحديدىا بالمكاصفات

لػػى خػػز اف الميػػاه الخرسػػاني يكػػكف مػػف أنابيػػب البالسػػتيكية إأنبػػكب خػػط التغذيػػة الرئيسػػي الػػكارد  -
مػػػف نفػػػس األنػػػكاع السػػػابقة كتكػػػكف جميػػػع األكػػػكاع كالقطػػػع مػػػف نفػػػس نػػػكع تمػػػؾ  ((PP-Rالحراريػػػة 
َ.األنابيب

لػػى خز انػػات الميػػاه الخرسػػانية كجميػػع األنابيػػب إيػػتـ كضػػع أنبػػكب خػػط التغذيػػة الرئيسػػي الػػكارد  -
سػػـ يػػتـ  (10األرض داخػػل قنػػاة خرسػػانية بسػػماكة التقػػل عػػف  ) األرضػػية لألطػػكاؿ المدفكنػػة تحػػت

ا ببالطػػات خرسػػانية مسػػبقة الصػػنع بمػػا يضػػمف حمايتيػػا مػػف المػػؤثرات الخارجيػػة كسػػيكلة  يػػتغطيت
َك استبداليا.أك الكشف عنيا أالصيانة 

جميع األنابيب التي تربط مخارج خطكط التغذية مع القطع الصحية تككف مف األنابيب الصمبة               -
(FLEXIBLE CABLES) طبقا لمنكع المعتمد().َ

ارىا كفقػػػػا لمتفاصػػػػيل الػػػػكاردة فػػػػي الرسػػػػكمات التنفيذيػػػػة ػػػػػػقطأيػػػػتـ تكزيػػػػع أنابيػػػػب التغذيػػػػة كتحديػػػػد  -
َالمعتمدة.

َ.امام  مكدية تالداخمية كالخارجية يجب أف تككف أفقية/عجميع أنابيب المياه ا -
جميع تمديدات المياه الظاىرة عمى السطح ك/أك في المناكر يتـ عمميا بطريقػة منتظمػة كمرتبػة  -

ذا كانػت عمػى السػطح فيجػب إبقػاء ممػرات بينيػا ألغػراض الصػيانة  بحيث ال تشغل حيزا  كبيرا   ، كا 
َسـ فكؽ قكاعد مف الخرسانة أك الطابكؽ. (30كيتـ رفعيا عف السطح بمقدار)

سػػتخداـ مػػرابط خاصػػة باألقطػػار باسػػقف يػػتـ تثبيػػت جميػػع األنابيػػب عمػػى الجػػدراف أك تحػػت األ -
( Galvanized steel with rubber liningالمناسػبة مػف الحديػد المجمفػف المػبط ف بالمطػاط )

َ.مف النكع المعتمد
بار لمدة ال تقػػل  (10) اكينة الضغػط تحت ضغطجميع التمديدات حار كبارد يجب فحصيا بم -

َ.ك بالضغط المحدد بمكاصفات النكع المستخدـأساعة متتالية مع  (24عف )
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َريق حسب المخططات كالمتطمباتػػػػػػػػيتـ تنفيذ التمديدات الالزمة كالمطمكبة ألعماؿ مكافحة الح -
 الصحيىة.عماؿ الدفاع المدني ضمف األمف كالتعميمات المعتمدة 

 All externally exposed valves, Control valves,Gateجميع الصمامات المعرضة ) -
Valves( ك جميػػػػػػػػػػػػػػع الخالطػػػػػػػػػػػػػػات كالصػػػػػػػػػػػػػػمامات )All Internally Exposed Valves 

Mixers,Angle Valves, Water Tapesنفيػات ح( )المحػابس الرئيسػية كمحػابس الزاكيػة كال
 .المعتمد طبقا لممكاصفاتف النكع الداخمية( تككف م

( لخطػكط Angle Valves With Wall Flangeيػتـ عمػل محػابس ميػاه فرعيػة مسػتقمة ) -
 التغذية )حػار كبػارد( لكػل سػخاف كلكػل مرحػاض كبيديػو كلكػل شػطاؼ كلكػل مغسػمة كلكػل حػكض

(Flexible Hose). 
المحػدد بالمخططػات  ك فػي المكػافأيتـ عمل تمديدات تغذية مياه بارد في جميع مطابخ الشقق  -
 .(Washing Machainستخداـ غساالت المالبس  )ال
يػػتـ عمػػل محػػبس ميػػاه رئيسػػي لكػػل خػػط منفصػػل عمػػى السػػطح كمحػػبس رئيسػػي لكػػل شػػقة قبػػل  -

 .عداد المياه
إضافو الى المحبس الرئيسي فكؽ السػطح كالمحػابس الخاصػة بكػل شػقة يػتـ عمػل محػبس ميػاه  -

 سفل السقف المعمق.أدكار كيككف مكقع ذلؾ المحبس ظاىرآ لكل مطبخ كلكل حماـ في جميع األ
يتـ تركيب خػط تغذيػة ميػاه لغػرؼ القمامػة فػي جميػع الطكابػق مػع تركيػب حنفيػة ميػاه كتزكيػدىا  -

 (.Flexible Hoseبأنبكب مرف طكيل لمتنظيف )
َيتـ تركيب حنفية مياه في غرؼ المضخات. -
سػػتخداـ الخػػارجي مػػع تركيػػب الى مكاقػػف السػػيارات للػػإيػتـ عمػػل تمديػػدات خػػط تغذيػػة ميػػاه بػػارد  -

َحنفي ات خارجية مف نكع معتمد.
َيتـ عمل تمديدات مياه مع كافة المتطمبات لبرؾ السباحة. -
َظيف مرمى القمامة.نيتـ تنفيذ األعماؿ كالتمديدات الصحية الالزمة كالمطمكبة لت -
َ(.Rosset Capيتـ تركيب أغطية لجميع مخارج المياه الداخمية ) -
، كيكػػػػكف تكزيػػػػع العػػػػدادت حسػػػػب  يػػػػتـ تركيػػػػب جميػػػػع عػػػػدادات الميػػػػاه حسػػػػب األصػػػػكؿ الفنيػػػػة -

 الرسكمات التنفيذية المعتمدة كحسب شركط ىيئة كيرباء كمياه الشارقة كحسب مكافقة الميندس.
َيككف النكع لمعدادات حسب مكافقة الميندس كحسب متطمبات ىيئة كيرباء كمياه الشارقة. -
َ
َ
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َنابيبَخطكطَالصرؼَكممحقاتياَأأعماؿَتمديدات3ََََ-13َ
           (Drainage and Storm Water Systems) 

َالمتطمباتَالالزمةَليذهَالعماؿَ:َ
جميػػػع أنابيػػػب الصػػػرؼ الصػػػحي الداخميػػػة كالخارجيػػػة كأنابيػػػب صػػػرؼ ميػػػاه األمطػػػار كأنابيػػػب  -

 U.P.V.Cتككف مػػف البالستيؾ ) (Soil,Waste, Vent and Rain Water Pipesالتػيػكية )
Heavy Dutyقطار حسب التفاصيل المكضحة في الرسكمات التنفيذية المعتمدة كمف النكع  ألا( ب

كسسػػكارات ليػػا مػػف نفػػس النػػكع المعتمػػد طبقػػا لمكاصػػفات العقػػد ، كتكػػكف القطػػع كالتكصػػيالت كاإل
َ(.Push-fit R/Rالمستعمل ك الذؼ يركب بالضغػط مع إستخداـ الحمقات المطاطية )

َيراعى تكفير الميكؿ المطمكبة ألنابيب الصرؼ الداخمية كالخارجية حسب األصكؿ الفنية. -
( لكػػل أنبكبػػة مػػف األنابيػػب النازلػػة )عنػػد كػػل دكر مػػف Clean Eyeيػػتـ عمػػل فتحػػة تنظيػػف ) -

 ألغػراض الصػيانةاألدكار( كلكل أنبكبة مف األنابيب األفقية عند تغيػر اتجاىيػا ك/أك عنػد نيايتيػا 
، كتككف مف النكع المطاطي المضغكط ، كتككف مف نفس نكع األنابيب كبنفس قطر تمؾ األنابيب 

 .(UPVC Access Plug With UPVC Screw Cap)   ، كتزكد كل فتحة بغطاء
االت األنابيب الخاصة بالصرؼ كالمياه كأنابيب التيكية يجب أف تككف مف الجمفنايزد جميع حم   -
(Galvanised rubber lined.مف النكع المعتمد )َ
يػػػػتـ تغميػػػػف جميػػػػع أنابيػػػػب الصػػػػرؼ الصػػػػحي العمكديػػػػة الظػػػػاىرة داخػػػػل المبنػػػػى )إف كجػػػػدت(  -

لتشػػطيبات الجػػدراف المجػػاكرة مػػع مراعػػاة  "( كيكػػكف تشػػطيب الطػػابكؽ ممػػاثال  4) بالطػػابكؽ سػػمؾ 
َعمل فتحة لمصيانة كالتنظيف.

َألنابيب التيكية فكؽ السطح كفكؽ المناطق المفتكحة.رتفاع الكافي يجب تأميف اال -
( ألنابيب التيكية ك لجميع UPVC Roof Vent Capsيتـ تركيب كتثبيت أغطية بالستيكية ) -

َ.األنابيب الصاعدة إلى األسطح أك المناطق المفتكحة
 Washing"( لجميػػػػػع غسػػػػػاالت المالبػػػػػس )2) بقطػػػػػر  يػػػػػتـ عمػػػػػل مخػػػػػارج تصػػػػػريف مناسػػػػػبة -

Machineفي المكاف المحدد بالمخططاتكَأ ( لمطابخ الشقق. 
قرب مصرؼ أرضػى أك إلػى أقػرب حفػرة تفتػيش )حيػث مياه مخفية ألصرؼ يتـ عمل تمديدات  -

رضػػيات المطػػابخ كالحمامػػات يمػػـز ذلػػؾ( لجميػػع كحػػدات التكييػػف الداخميػػة كغسػػاالت المالبػػس كأل
َ.المناكررضيات أسطح كالمساحات المكشكفة ك كالتكاليتات كلأل

صػػػػكؿ أصػػػػكؿ الفنيػػػػة ك ختبػػػػارات الالزمػػػػة ألنابيػػػػب الصػػػػرؼ حسػػػػب األيػػػػتـ إجػػػػراء الفحػػػػكص كاال -
َ.عةاالصن
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ضافة ككاسر ضغط ألنابيب الصرؼ النازلة في المناكر كذلؾ لتخفيػف ضػغط الميػاه عمػى إيتـ َ-
 الطكابق السفمية.

الػػػػػكاردة فػػػػػي ( حسػػػػػب التفاصػػػػػيل Floor Trap/Floor Drainيػػػػػتـ عمػػػػػل مصػػػػػارؼ أرضػػػػػية ) -
( UPVC Heavy Duty with 75 mm Water Sealالرسػكمات المعتمػدة مػف البالسػتيؾ )

( لغايػات BSP Access Plug ”1طبقػا لمنػكع المعتمػد بػالقطر المناسػب، كيكػكف لكػل مصػرؼ )
رضػػػػيات المطػػػػابخ أخػػػػر متحػػػػرؾ مػػػػف نػػػػكع معتمػػػػد كذلػػػػؾ لػػػػزـك آالتنظيػػػػف مجيػػػػز بغطػػػػاء شػػػػبؾ ك 

 .قمامة كغرؼ المضخات كحيثما يمـزكغرؼ ال بمككنات كالمناكركالحمامات كالتكليتات كال
عمى سطح البناية كاألسػطح المكشػكفة تكػكف  (Roof Drainsيتـ عمل مصارؼ مياه المطر ) -

باألقطار المناسبة مزكدة بكعاء شبؾ لحجز األكساخ ( مف النكع المعتمد  UPVCمف البالستيؾ )
سػػـ فػػكؽ  (10رتفػػاع )اكالرمػػاؿ كتكػػكف جميػػع أنابيػػب الصػػرؼ مخفيػػة غيػػر ظػػاىرة كتصػػب عمػػى 

سػـ  (30×30( مف الحصى لتصريف المياه بأبعاد )Soak awayرصيف األنترلكؾ، مع عمل )
َ.اثمياك مايمأ( Sand Cast Aluminiumسـ كتغطيتو بشبؾ مف ) (40)كعمق

غطيػة تكػكف بػنفس أ( مف البالستيؾ مف نكع ممتاز مػزكدة بGully Trapsيتـ عمل المصائد ) -
غطيػػػػة المناىػػػػل بالقيػػػػاس كالمكػػػػاف المحػػػػدديف بالتفاصػػػػيل الػػػػكاردة بالمخططػػػػات التنفيذيػػػػة أ شػػػػركط 

 (HUNTER)المعتمدة طبقا لما ىك كارد بالمكاصفات ، كما يػتـ عمػل مصػائد الشػحـك مػف نػكع 
مػػاكف كبالقياسػػات  حسػػب التفاصػػيل الػػكرادة بالمخططػػات التنفيذيػػة خطػػكط المطػػابخ فػػي األعمػػى 

َ.المعتمدة
(  كالمجػػارؼ Manhole covers( كأغطيتيػػا )Manholesيػػتـ تنفيػػذ غػػرؼ / حفػػر التفتػػيش ) -

مػػع  ليػػا حسػػب المخططػػات المعتمػػدة كطبقػػا لممكاصػػفات غطيػػة الشػػبكية( كاألGratingالمفتكحػػة )
 االتي :مراعاة 

( الداخميػػة كالخارجيػػة كضػػبط مناسػػػيبيا Manholesيػػتـ إنشػػاء جميػػع غػػرؼ / حفػػػر التفتػػيش ) *
ػػػ ا كقياسػػػاتيا كنػػػكع بناؤىػػػا حسػػػب التفاصػػػيل الػػػكاردة فػػػي فػػػي المخططػػػات التفصػػػيمية المعتمػػػدة كطبق 

( سـ بسمـ معػدني مػف الػداخل مػف النػكع 80لممكاصفات مع تزكيد الحفر التي تزيد أعماقيا عمى )
َ.المعتمد

نػػػاعـ لغػػػرؼ / لحفػػػر التفتػػػيش مػػػف الػػػداخل مػػػع دىانيػػػا بمػػػادة عازلػػػة كعمػػػل  يػػػتـ عمػػػل بيػػػاض *
َ.المجارػ كالميكؿ كالفتحات الالزمة لمركر األنابيب

( Grating channelجميػػػع غػػػرؼ / حفػػػر التفتػػػيش كالمصػػػائد الداخميػػػة كالمجػػػارؼ المفتكحػػػة ) *
 النكع مفكف ػ( تكRoad gully, catch basinيارات )ػػػػػػػػكمكاقف السكابق ػػػػػطرات ػػػػػػكمصارؼ مم
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َ(.Dry Manholes, Dry Gully Traps)الجاؼ 
ارؼ ػػػػػػػػػ( المجRoad gulley( كمصائد الرماؿ )Manholesر التفتيش )ػػػػػجميع أغطية حف *

َارات المنخفضةػػيرباء كالتػػ( كأغطية جميع مناىل الكيRacks Grating, Catch basinَةػػحالمفتك 
( لمنع نفاذ الركائح كالفياضانات كتككف مجيزة بفتحات Double sealتككف ذك حافة مزدكجة ) 

بالقياسات الكاردة عمى المخططات  (Provide cover chambered keyholesمفاتيح )
 .المعتمد كالمطابق لممكاصفات( GRADE)  المعتمدة كمف النكع 

( بحػػكاؼ دقيقػػة عنػػد المسػػاحات كالمنػػاطق التػػي Recessتكػػكف األغطيػػة مػػف النػػكع الغػػاطس ) *
طيبات األرضػػيات المجػػاكرة ػػػػػػيكجػػد فييػػا بػػالط أرضػػيات أك إنترلػػكؾ بحيػػث يمكػػف كضػػع نفػػس تش

طيبات الالزمػة كيجػب أف تكػكف بحافػة مزدكجػة ػػػػػػػػػػػػع التشػػػػػػفكقيا، مع مراعاة العمق المطمػكب لكض
(Dpouble seal with GRP cover plate.)َ
 .يبككسيتككف األغطية الشبكية الداخمية مف النكع المعتمد المطمي  باإل *
التػي يكجػد بيػا صػرؼ  يتـ تنفيػذ غػرؼ / حفػر ترسػيب  حسػب التفاصػيل المعتمػدة فػي االمػاكف *

 .ناعـ كأدقيق 
مػػاكف التػػي يكجػػد بيػػا صػػرؼ يػػتـ تنفيػػذ غػػرؼ / حفػػر تيدئػػة حسػػب التفاصػػيل المعتمػػدة فػػي األ *
 .دئة الصرؼماكف التي تتطمب تيخفض مف الصرؼ العمكمي كفي صرؼ منطقة السرداب كاألأ

 Sanitary Ware)طقـَالصحيةَكممحقاتياَجيزةَكَاألعماؿَتركيبَكتثبيتَاألأ4َََ-13َ
Sets)َ

( كالمضػػػػخات Water Heatersعمػػػػاؿ الصػػػػحية تكريػػػػد كتركيػػػػب سػػػػخانات الميػػػػاه )تتضػػػػمف األ
 :تيطقـ الصحية ك يراعى فييا اآل( كاألWater Tanks( كخزانات المياه )Pumpsنكاعيا )أب
َ(Water Heaterسّخاناتَالمياهَ)َ-أَ

انات الميػاه مػف النػكع األفقػي ) مػالـ يػذكر خػالؼ ذلػؾ ( الػذؼ يركػب فػكؽ السػقف  يتـ تركيػب سػخ 
د بالمكاصػػػػفات مجيػػػػز بكافػػػػة المعم ػػػػق بػػػػالحجـ كالسػػػػعة الػػػػكاردة فػػػػي الرسػػػػكمات كمػػػػف النػػػػكع المعتمػػػػ

ـ حػرارة  ( كمػنظ   Thermometer with light   indicatorمقيػاس درجػة الحػرارة ) المتطمبػات مػف
(Double safety thermostat against over heating  كص ) َم( اـ األمافSafty valve )

ضػػػماف لمػػػدة مػػػدعـ بشػػػيادة كَنابيػػػب الالزمػػػة مػػػع التمديػػػدات كاأل كمػػػنفس لمبخػػػار كضػػػكء تحػػػذيرؼ 
َ.)ما لـ يطمب خالؼ ذلؾ( خمسة سنكات مف الشركة المصنعة

َََََََََ
َََََََََ
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َنكاعياََ:أالمضّخاتَبَ-ب
 One on duty + one stand( )2(: عػدد)Water Pumps) مضػّخاتَرفػعَالميػاهَ-1ب/

by + control panel( مػف النػكع العمػكدؼ )Two vertical multi stage centrifugal 
pumps directly coupled ات كيتـ ربطيا بخز انات الماء الخرسانية ( تركب في غرؼ المضخ 

لضػػخ الميػػاه منػػو لمخز انػػات العمكيػػة عمػػى سػػطح المبنػػى كيجػػب أف تعمػػل بطاقػػة قػػادرة عمػػى ضػػخ 
َرتفاع كالسعة المطمكبة حسب الرسكمات.المياه باال

تيف )Booster Pumps) مضػػخاتَالضػػغط -2ب/  One on duty + one(: مضػػخ 
standby + control panel( مػف النػكع األفقػي )Horizontal multi stage booster 

pumpsالميػػاه  ز انػػات الميػػاه العمكيػػة لتقكيػػة ضػػخ( يػػتـ تركيبيػػا عمػػى سػػطح المبنػػى كربطيػػا مػػع خ
تيف األساسية كالبديمػة بطاقػة قػادرة عمػى تقكيػة ضػخ الميػاه بالسػعة كالقػدرة المطمكبػة  كتككف المضخ 

َب الرسكمات.حس
ات لمكافحػة الحريػق )Fire pumps) مضػّخاتَإطفػاءَالحريػق-3ب/  Fire( : مجمكعػة مضػخ 

pumps set (U/L listed) FM approval( مشػتركة )Combined ات إطفػاء ( مػع مضػخ 
َ.(Sprinkler System pumpsالحريق التمقائية )

َكيراعيَفيَىذهَالمضخاتَالتيَ:
[ كيػتـ ربطيػػا Duty + 1 Standby 1] مضػػخة (2عػدد )بالمضػخات  تركيػب كتثبيػتيػتـ  -

تكصػػل ىػػذه المضػػخات نػػو لمخزانػػات العمكيػػة عمػػى السػػطح )بخػػزاف المػػاء األرضػػي لضػػخ الميػػاه م
 .(مى التكالي كبالتبادؿع
تكػػكف المضػػخات طبقػػا لمنػػكع المعتمػػد كمطابقػػة لممكاصػػفات بالنسػػبة لمضػػخات الميػػاه كمطابقػػة  -

 .المدني بالنسبة لمضخات الحريقلمتطمبات كمكاصفات الدفاع 
 In( ، كتكصل عمى التكازػ )Common Base Plateتثبت المضخات عمى قاعدة كاحدة ) -

Parallel(إلػى مصػدر التيػار )50 Hz, 3 Phase Supply بحيػث تعمػالف بالتنػاكب بعػد كػل )
زة بكامػل األخػرػ تمقائيػا  عمػى اف تكػكف مجيػ تعمػل ( ساعة عمػل ك/أك إذا تعطمػت إحػداىما200)

 Inner-Connecting Suction & Deliveryالتكصػػيالت الالزمػػة لمسػػحب كالتكزيػػع )
Copper PipeWork( ك لبادات ماصة لالىتزاز )Approved Type Of Anti-Vibration 
Mountings Pads)  ك( لكحة تحكػـ مسػتقمةControl Panelتضػـ العناصػر الالزمػة بمػا فػي ) 

 & Main Islator, Pump Starer, Auto. Cyclical Changeover of Dutyذلػؾ )
Standby, Switctes, Contrl Indicators and ElCB, Valves,...Etc ) . -  يػتـ تكريػد
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شغيل المضخات حسػب األصػكؿ كتركيب جميع التمديدات كاألعماؿ المدنية كالكيربائية الالزمة لت
 .الفنية

ات بأنكاعيػػا لمنػػػع Automayic switch)مفتػػاح تشػػػغيل أكتكمػػاتيكي يجػػب تػػأميف َ- ( لممضػػخ 
 عمميا عمى الجفاؼ.

ات المياه العمكية.ك يتـ عمل أغطية ألمنيـك لك  - َفر لجميع مضخ 
المصػنعة عمػى تقديـ شيادة منشأ كشيادة ضماف )لمدة ال تقل عف خمسة سػنكات( مػف الشػركة  -

ات المياه  .ما لـ يذكر خالؼ ذلؾ جميع مضخ 
 :  خزاناتَالمياهَ–جَ
( أك مػػػف النػػػكع المحػػػدد (G.R.PANELيػػػتـ تركيػػػب كتثبيػػػت خزانػػػات الميػػػاه العمكيػػػة مػػػف  -1ج/

بالمكاصػػػفات كالمعتمػػػػد بالمخططػػػات عمػػػػى السػػػػطح فػػػي األمػػػػاكف المحػػػػددة بالعػػػدد كالسػػػػعة حسػػػػب 
 50طح بمقػدار )ػػػػمحة ، كيتـ رفػع الخزانػات عػف السػػػالمخططات المعتمدة فكؽ قكاعد خرسانية مس

 & Hingedبغطػػػػاء ) خرسػػػػانية مسػػػػمحة بالشػػػػكل كاألبعػػػػاد المعتمػػػػدة كمػػػػزكدة سػػػػـ( فػػػػكؽ قكاعػػػػد

Bolted,Sealed Manhole( كفتحة لمتيكية )Screen Air Vent). 
يكػػكف مػػف الخرسػػانة المسػػمحة بالسػػعة كالحجػػـ كالتشػػطيبات الداخميػػة  خػػزافَالميػػاهَاألرضػػي -2ج/

حة بالمخططات المعتمدة مزكد بجميع الممحقات الصحية لمخز انات مػع عك امػات  كالخارجية المكض 
نكاع المعتمدة كغطاء مزدكج لفتحة تكماتيكية ك ساللـ معدنية داخمية قابل لمتحريؾ مف األاألالمياه 

طػػار مطػػاطي لمغطػػاء الخػػارجي العمػػكؼ مػػف النػػكع الػػذؼ يمنػػع الخػػز اف مػػف األلمن يػػكـ مػػع مفصػػل كا 
َ( لمغطاء السفمي الداخمي.GRPدخكؿ المياه الى داخل الخز اف كمف )

َ(Sanitary Ware Sets)َالطقـَالصحيةَكممحقاتيا:ََ-د
َكاع كالعيناتػػػػن( كممحقاتيا بالكامل طبقا لألSanitary wareحية )صـ الػػػػػػػع األطقػيميتـ تركيب ج
 كاد التثبيػػتػػػػػػػػػحية كمػػايمـز مػػف مػػػػع الصطػػػػػػػة بالقصػػكامػػل التمديػػدات كالتجييػػزات الخا المعتمػػدة مػػع

 ز بالمػػػػػػػػػػػكف كع ممتاػػػػػدراف مف نػػػػػػػػػػػػـ الصحية مع األرضيات كالجػػػػػػػػػجميع حكاؼ كأطراؼ األطق عند
 Bottle) لػيفكنات المغاسػ( كمف سAntifungus   siliconكالطحالب )اـك لمبكتيريا ػالمق المطمكب

    trap) حيةػػػػػع الصػػػػػػػػػػػػػذية مػػع القطػػػػػػػكط التغػػػػػػػػػػػػػارج خطػػػػػمبة التػػي تػػربط مخػػػػػاألنابيػػب الص مػػفك 
(Rigid tubes)  الخالطػات )كمػفMixers( كمػف رشاشػات الميػاه )Flexible Hose with 

hand spray) خػػػػالممحقػػػات األ لػػػىإضػػػافة إ( رػAccessoriesمثػػػل مرايػػػات المغاس )ل ك ػػػػػػػػػػػػ
 التكاليت كحماالت الصابكف ...إلخ. االت كرؽ ػػػػكحم   فػػػػالمناش عال قات
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َال5َََ-13َ  عماؿَالصحيةجراؤىاَعمىَاألإختباراتَكالفحكصاتَالالـز
 اختبارات خطكط /انابيب التغذية بالمياه   - أ

       
 ماكينة اختبار ضغط المياه

بعد   نابيب التغذيةأ نكاع أكع مف ػػػػػة كلكل نػػػػػة كالداخميػػػػكمية كالفرعيػنابيب التغذية العمأيتـ اختبار 
ار( بالضغط ػػػختب)بعد تجييزىا لالاه فييا ػػػػغط الميػػػػػخفائيا بضإاؿ التركيب كقبل ػػعمأ اء مف ػػػػنتياإل

رب ػػػػػػػتس ختبارتخداـ ماكينة ضغط كاػػػػػنيع كالمبيف في المكاصفات باسػػػػدد في مكاصفات التصػالمح
 .المياه المخصصة لذلؾ

 اختبارات خطكط / انابيب الصرؼ  - ب
رضية لذا اليمـز ضغكط عالية ة األػػػػػػػػػكالجاذبيكؿ ػػػػػػػػػػػػرؼ غالبا بالميػػػػػػػػػػنابيب الصأتتحرؾ المياه فى 

اه بعد ػػػػػة الخط بالميػػػػػػػػػػػختبار فييا النصف بار )جكػ( كيكتفى بتعبئالختبارىا فال يتعدػ ضغط األ
ػ كسيمة متاحة أك التييات( كنياية الخط )الناحية الكاطية( بأالمشتركات بو )تقفيل كافة الفتحات 

ي محكـ التثبيت ثـ يعبأ خط الصرؼ ػػػػػػسأنبكب ر أ( فيتـ  تكصيميا بالية )بداية الخطما الناحية العأ
ركر ػػػػػػػػػػػػػ( مع المالماء كد مف عدـ نقصافأكب المياه )التػػػػػػػػبالمياه مف ىذه االنبكب كيتـ مراقبة منس

فقية نابيب الصرؼ األاار ػػػػػػكذلؾ يتـ اختب، ريب ػػػسكد مف عدـ التألمت  اكاحد   اعمى المحامات كاحد  
كب ػػػػػػػسية لخطكط الصرؼ الداخمية بسد نياية الخط المنسكب الكاطي كممئو بالمياه عند المنسأكالر 

 .ختبارت منسكب المياه المحدد لالالعالي كمراقبة منسكب المياه كالتأكد مف عدـ نقصا
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َاجراءاتَتدقيقَالعماؿَالصحيةَ:6َََ-13َ
.المكاد المكردة لممكقع لمعينات المعتمدة كلممكاصفاتدكات ك جيزة كاألمطابقة األد مف كأالت -  
 المناسيب ق مفػرؼ كأماكنيا كمساراتيا كالتحقػػػحية لمتغذية بالمياه ك الصػػػتدقيق التمديدات الص -

.ا لممخططات المعتمدة كالتنفيذيةكالعزؿ كمطابقتي  
.األدكات الصحية كممحقاتيايزة ك جكد مف سالمة تركيب كجكدة تثبيت األأالت -  
 ،ارات الضغط ػػػػػػػػػػة بعد التركيب ) اختبػػػػػػػػػػػارات كفحص التمديدات الصحيػػػػػجراء اختبإكد مف أالت -

.ـ تسرب المياه ( كسالمة تنفيذىاعد ،سيكلة الصرؼ   
المبنػى كجميػع ثقػكب ( األفقيػة كالرأسػية فػي Cut outكد مف إغػالؽ جميػع فتحػات الخػدمات )أالت -
( التمديػػدات الكيربائيػة كالصػػحية كاإللكتركميكانيكيػة كفكاصػػل Buncher Penetrationختراقػات )اك 

( Fire stop systemsكع المقػاـك لمحريػق )ػػػػػػػػػػػ( بنظػاـ / كبمػكاد عازلػة مػف النExpantion jointsالجػدراف )
مػف نػػكع معتمػد حسػب مكافقػة المينػػدس لمسػيطرة عمػى إنتقػاؿ الػدخاف مػػف منطقػة ألخػرػ ، كيكػكف 

َ.كالدفاع المدني
دارة العامػػػة لمميػػػاه بييئػػػة كيربػػػاء كميػػػاه الشػػػارقة عمػػػى تػػػدقيق كثػػػائق فحػػػص ك عػػػدـ ممانعػػػة اإل  -
 .ماؿ التغذية بالمياه فيما يخصيـعأ 
دارة إتمػػػاـ تكصػػػيل شػػػبكة الصػػػرؼ الداخميػػػة بشػػػبكة المجػػػارؼ العمكميػػػة بمعرفػػػة إتػػػدقيق كثػػػائق  -

 .ي التابعة لبمدية مدينة الشارقةالصحالصرؼ 
 .عماؿ مكافحة الحريقأ دارة الدفاع المدني فيما يخص إتدقيق كثائق فحص ك عدـ ممانعة  -
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 الرابع عشر الباب
َاألعماؿَالكيركميكانيكية

َ)األعماؿَالمدنية(
ELECTROMECHANICAL (CIVIL) WORK 

نذار1َََ-14َََََََََََََََََََََََََََ  الحريقَاألعماؿَالكيربائيػةَكا 
عماؿَالميكانيكيةَاأل2َََ-14َََََََََََََََََََََََ  
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 عشر رابعال الباب
َعماؿَالكيركميكانيكيةاأل

َ)األعماؿَالمدنية(
ELECTROMECHANICAL (CIVIL) WORK َ

اؿ المدنية الالزمة لألعماؿ ػػػػػػعمراءات كتحضيرات تخص األػػجإ يتناكؿ ىذا الجزء ما يتطمب مف
ئكليات الدكائر الخدمية ػػػػػػػػع ضمف مياـ كمسػػػػػػفتق ااؿ ذاتيػعمما فيما يخص األأ ، الكيركميكانيكية

َ.خرػ ذات الصمةاأل
نذار1َََ-14َ  ELECTRICAL AND FIRE ALARM)َالحريقَاألعماؿَالكيربائيػةَكا 

WORKS)َ
 بالمكاصفاتكعمب التكصيل كالقطع الخاصة بيا تككف كما ىك كارد  كتمديداتيا جميع األنابيب -

َ.لمرسكمات كحسب األصكؿ الفنية اطبق  
اليػػػاتف كػ كالتيػػػارات المنخفضػػػة )ػػػػػػػػػػػػػػػمفػػػاتيح اإلنػػػارة كمخػػػارج نقػػػاط الق (Boxesجميػػػع عمػػػب ) -

رضػػػػيات كبػػػػالعمق المحػػػػدديف عػػػػف منسػػػػكب اإلرتفػػػػاع النػػػػكع المعتمػػػػد كباال ( تكػػػػكف مػػػػفكالتميفزيػػػكف 
َ.بالمخططات

كاليػػػػػاتف لمكيربػػػػػاء  جميػػػػػع األعمػػػػػاؿ المدنيػػػػػة الخاصػػػػػة بتمديػػػػػدات الكػػػػػابالت الخارجيػػػػػة )تنفٌذذذذذذ  -
َ.تيا( مع تنفيذ جميع المناىل الخارجية كأغطيكالتميفزيكف 

كف مف األلمنيػكـ جميع أغطية حفر التفتيش لألعماؿ الكيربائية الخارجية كالياتف كالتمفزيكف تك -
شػراؼ ا لمنكع المعتمػد مػف جيػة اإلكفق  المصمت بالمكف الطبيعي بالقياسات الكاردة عمى الرسكمات 

َكضع اإلشارات الدال ة عمى ذلؾ.مع  كالدكائر ذات الصمة
احات الرطبػػة ػػػػػػػػػػػكػػابالت داخػػل أرضػػي ات المس ( أكCounduitsتمديػػد أؼ  أنابيػػب ) ايمنػػع قطعي ػػ -

مطػػابخ غػػرؼ مغاسػػل،،،( كمراعػػاة عػػدـ ثقػػب كتخريػػب طبقػػة عػػزؿ الميػػاه المكجػػكدة فػػي  )حم امػػات
َتمؾ المساحات كعمى السطح أثناء تنفيذ األعماؿ الكيربائية.

،  تنفيػػػػذ جميػػػػع األعمػػػػاؿ المدنيػػػػة الخاصػػػػة بنظػػػػاـ الغػػػػاز كعمػػػػل الفتحػػػػات الالزمػػػػة كالضػػػػركرية -
البالسػػػتيؾ مكػػػاف مػػػركر أنابيػػػب الغػػػاز أينمػػػا ( مػػػف أنابيػػػب Sleeves) دكتػػػاتمعػػػابر/ سػػػتخداـ اك 

 .كجدت لحماية تمؾ األنابيب كألنبكب خط التغذية الرئيسي تحت األرض
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:عماؿَالكيربائيةَخطكاتَالشراؼَعمىَتنفيذَاألعماؿَالمدنيةَلأل  
:َشبكةَتأريضَالمبنى  أ - 

محة ػػػػػانة المسػػػػصب الخرس بيا قبلة ػػػػػالت التأريض كالدكتات الخاصػػػػػػدات مكصػػػػيتـ مراجعة تمدي
.ساساتلأل  
:َعمبَكحداتَالنارةَفيَاألسقفَ-بَ  
.لممخططات ااإلنارة بالسقف  طبق  ماكف كطريقة تثبيت عمب كحدات أيتـ مراجعة كفحص  -  
.يتـ مراجعة مقاسات أبعاد العمب قبل كضع حديد التسميح -  

:تمديدَالمكاسير  ج - 
.ا(  بالعمب جيد  رنابيب )المكاسيالتأكد مف اتصاؿ األ -  
 ض )إنارةقبل الصب لكافة األغرا صحة تمديدىا( ك نابيب )المكاسيراألسالمة حالة التأكد مف  -
.(الخ ،. ىاتف،   
لمنع دخكؿ مكاد البناء بيا. نابيب )المكاسير(األالتأكد مف كضع حشكات مؤقتو في نيايات  -  
.(عماؿ بياض المحارة )المساحأ (  قبل )المكاسيرنابيب نياء تمديدات األإكد مف أالت -  
:لكحاتَالتكزيعَالفرعيةََ-دَ  
منسكب  عفارتفاعيا كبػػػػػمف منسكد أكالت في أماكنيا بكل دقةلكحات التكزيع ركيب ت التأكد مف -
  .رضيةاأل

:َالمفاتيحَكالمخارج  ق - 
 عف أماكنيا كمنسكب ارتفاعياالتأكد مف تركيب عمب مفاتيح اإلنارة كعمب مخارج البرايز في  -

.لممخططات ارضية طبق  األمنسكب   
.اجيد  ك  امحكم   ا( بالعمبة تثبيت  تثبيت األنبكب )الماسكرة -  
.األرضية التأكد مف تركيب عمب مفاتيح اإلنارة كعمب البرايز كالتأكد مف منسكب ارتفاعيا عف -  
:َالتسميؾَ–كَ  
.()المساحلتسميؾ بعد أعماؿ بياض المحارة يتـ ا -  

:تمديدَالكابالت  ز -  
.تدقيق عمق كعرض الحفريات حكؿ المبنى حسب المكاصفات كالمخططات -  
.فحص جكدة تثبيت حكامل الكابالت المعمقة -  
.تدقيق كجكد طبقة الرمل بخندؽ الحفرية قبل كبعد تمديد الكابالت حسب المكاصفات -  
.الحفرياتمف كالسالمة حكؿ ىذه تدقيق احتياطات األ -  
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:َتركيبَالمفاتيحَكالمخارجَالمختمفة  ح - 
.االتأكد مف تثبيت المفاتيح كالمخارج جيد   -  

:َتركيبَلكحاتَالتكزيعَالعمكميةَكالرئيسية  ط -  
.مراجعة أبعاد القكاعد الخرسانية كمنسكب ارتفاعيا عف األرض حسب المخططات -  

:َتركيبَكحداتَالنارةَكالمخارج  ي - 
.تثبيت كحدات اإلنارة كالمراكح باألسقف كالحكائطفحص جكدة  -  

:َنظاـَحمايةَالمبنىَمفَالصكاعق  ؾ -  
.( أرضي مانعة الصكاعقمراجعة )خنادؽ -  
:َرضيَالعاـاأَلَ–ؿَ  
. مطابقة عمق الحفريات لبئر التأريض -  
.التأكد مف عدـ مالمسة المكاد الخاصة بمعالجة التربة مع جسـ لكح التأريض النحاسي -  
:َنظاـَالياتفَ-َـ  
كب ػػػػػػػكب ارتفاعيا عف منسػػػػػػػػاتف في أماكنيا كمنسػػػػارج اليػػػػػعمب مخ كدػػػكجالتأكد مف تركيب ك  -
.لممخططات ارضية طبق  األ  

:َنظاـَإنذارَالحريق  ف - 
.يت أجراس اإلنذار طبقا لممخططاتماكف كتثبأمراجعة  -  

(MECHANICAL WORK ) 14َ-َ2ََالميكانيكيةعماؿَاأل  
عماؿَالمدنيةَالخاصةَباألعماؿَالميكانيكيةاألخطكاتَالشراؼَعمىَ :   

: نظام تكييف الهواء والتدفئة والتهوية  أ - 
.لممخططات كالمكاصفات اجارؼ كمسارات كفتحات اليكاء طبق  مراجعة أبعاد م -  
.لممخططات امراجعة أعماؿ العزؿ طبق   -  
.كالممحقات الخاصة بيا مراجعة تمديدات مكاسير المياه -  
ب ػػػػػكقع ، كالتأكد مف مطابقتيا لمعركض المعتمدة حسػػػػػػػػػػكردة بالمػػػػػفحص األجيزة كالمعدات الم -

.مخططات كمكاصفات كجداكؿ كميات العقد  
.التدقيق عمى أعماؿ تركيبات األجيزة كالمعدات -  
.لممخططات كالمكاصفات امكازنة لنظاـ اليكاء كالماء طبق  عمل  -  
جمة عمىػػػػكردة كمطابقتيا بالبيانات المسػػػػػػػػػػػزة المػػػػػػػػػػػة األكراؽ المستندية لممعدات كاألجيػػػػػػػػػمراجع -  

.(شيادة اختبار المصنع) المعدات  
. التركيبالمة تشكيف المعدات كاألجيزة بما يضمف الحماية الكافية ليا أثناء فترة ػالتأكد مف س -  
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.التأكد مف معدالت مستكػ الصكت -  

نظام تكييف الهواء والتدفئة والتهويةَاختبارات  
 ( بكاملتشغيل نظاـ التكييف )حار/ باردبة الرطكبة بعد ػػػػػػػػػرارة الداخمية كنسػػػػػػػػػقياس درجات الح -

.ىتزازطاقتو كمطابقتيا بالمكاصفات ، ككذلؾ سرعة اليكاء كدرجة الصكت كاإل  
:َمكلدَالديزؿَالحتياطي  ب - 

.ةد   ع  طابقتيا بالبيانات المثبتة بالم  مراجعة األكراؽ المستندية لممكلد كم -  
.لممكاصفات اكلد طبق  يتـ مراجعة مككنات الم -  
.مراجعة التعميمات الفنية كشركط التشغيل كشيادات اختبار المصنع -  
.ىتزازات كطريقة التثبيتكعكازؿ االمراجعة قاعدة المكلد كمجارؼ الكابالت  -  
:نظاـَمكافحةَالحريقََ-جَ  
لمكاصفات  امدني كطبق  اع الػػػشتراطات الدفإل اريق يتـ اعتمادىا طبق  ػػػػػػػجميع معدات مكافحة الح -

.المشركع  
.نابيب مكافحة الحريق كطريقة تثبيتياأمراجعة تمديدات  -  
.مصنعةلممخططات كتعميمات الشركة ال امف تركيب األجيزة كالمعدات طبق   التأكد -  

نظاـَمكافحةَالحريقَاختبارات  
أك  ضغط جكؼ كلمدة ساعتيف 15يقل عف  اختبار شبكة نظاـ رشاشات الماء بضغط ماء ال -1

.ساعة 48بضغط التشغيل لمدة   
المصاعدَ-دَ  
.كالصيانةمراجعة أبعاد بئر المصعد كالتحقق مف كجكد فراغ كاؼ ألغراض التركيب  -  
.تدقيق أعماؿ الربط كالتثبيت بالييكل اإلنشائي لممبنى -  
.بحكائط المصعد امكدية كمتكازية كمثبتة جيد  ااعد عالتحقق مف أف قضباف االنزالؽ لممص -  
اعدة بحيث ال تالمس ػػػػػػػة الصػػػػػامات بالتماثل في قاع البئر تحت العربيب الصد  كالتحقق مف تر  -

.الصاعدة أثناء التشغيلالعربة   
.مراجعة أجيزة كاحتياطات األمف كالسالمة -  
.مطابقة أبعاد الصاعدة عمى المخططات كالمكاصفات -  
.لتعميمات الشركة الصانعة اراجعة تركيبات غرفة المكائف طبق  م -  
.تييئة البيئة الخاصة لغرفة المكائف حسب تكصيات الشركة الصانعة -  
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َالكاردةَأكالدارجةبعضَالمصطمحاتَ

: رخصة أكتصريح البناء الصادرة مف بمدية مدينة  (Building Permission)بناءَالازةَػجإ
 الشارقة.

 : المصمـ أك المشرؼ عمى تنفيذ المشركع.الستشارَي
 المؤسسة المنفذدة لممشركع. الشركة أك :َالمقاكؿ

 ميندس البمديةميندس المقاكؿ أك  كيقصد بو ميندس االستشارؼ أك :َالميندس
 التنفيذية.رسكمات المشركع التصميمية أك  :َالمخططات

فل المبنى بكامل مسطحو مف الخرسانة ػت عمى ىيئة فرشة مستمرة أسػػساساأ :َالحصيرةَ/َالمبشة
 العادية أك المسمحة أك كمييما.

ت في ب  ثَ ت  حػػػػػكؿ المبنى ك  ت َنف ذفقػيػػة ألػػػػػػكاح خشػػػػػػبية أمف مرابيع أك  قائـ الزكايا مضمع :َالخنزيرة
 عمييا أماكف المحاكر. كي َثب تخشبية رأسية األرض عمى قكائـ 
ما عمى االرتكاز فقط إثقاؿ ساسات العميقة كتعتمد في حمل األتستخدـ في األ :َاألكتاد/الخكازيق

 رض المتماسكة. األما عمى االحتكاؾ الجانبي بيف سطح الخازكؽ /الكتد كبيف تربة ا  عند القاع ك 
 تكزيع بعد معيف أك مسافة معينة عمى عدة كحدات متساكية. التقسيط:
 زيادة األربطة كالتقكيات لمشدات لضماف ثبات كعدـ تحرؾ الجزء المراد صبو.  التدعيـ:
 ثناء الصب.أؾ الجيد لمخرسانة مكجكد فجكات أك فراغات بالخرسانة نتيجة عدـ الد :َالتعشيش
 مؤقت حكؿ المشركع خالؿ مرحمة التنفيذ. سكر :َالسياج
سياخ قصيرة مف حديد التسميح تككف زائدة كبارزة بطكؿ كاؼ عف القػػػػكاعد أك األسػػػػػػقف أ أألشاير:

 تى يظل الحديد متصال.حأك األعمدة 
جراب كما بداخمو مف : تطمق عمى مجمكعة محاكر تمدبدات البكست تنشف كتشمل ال التندف
 مجدكلة/كابالتأسالؾ 

َالشاغكؿ طكاني يستعمل لمتأكد مف ي بثقل معدني مخركطي أك اسػػػػػخيط ينتي :َالشاقكؿ/
 رأسػػػػػػػػية أؼ جزء مف المبنى أك في تسقيط المحاكر.

 كؿ مف المباني اك البالط.المدماؾ األ الدستكر:
 ي أك فقي أك رأسأػتكاء سػػطح اسػػػ ػب تستعمل لمتأكد مفػطرة مف المعدف أك الخشػػػمسػػ :َالقدة/األدة

 بكضعو فكقيا.  (الفقاعةالماء ) مائل كيمكف االستعانة بميزاف
 بطكؿ الجدار.بارتفاع طابكقة كاحدة الصف مف المباني  :َالمدماؾ

 : المسافات األفقية كالرأسية التي تعبأ بالمكنة بيف طابكؽ المباني أك البالط. َالعراميس/الحمكؿ
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 عماؿ المساح كيطمق عمييا المحارة أك القصارة أك المياسة أك البالستر.أ قصد بو كي :َالبياض
 سمنية فكؽ السطح قبل البياض.إرشة  :َالطرطشة

سـ  10×10سـ الى  5×5سػػػػػػػمنتية بمقاسػػػػػػات ػػكنة اإلكتل مف الجبس أك المػػػ :َالبقج/البؤج
 البياض.بسػػػمؾ يساكؼ سمؾ البياض كيككف سطحيا لمستكػ 

سػػػػػػػطكر أك خطكط مف المكنة االسػػمنتية تصل بيف البؤج المختمفة لممسػػػػػػػػاح كتككف عمى األكتار:َ
 متر في االتجاىيف األفقي كالرأسي. 2مسافات حكالي 

 أسية أك األفقية.ر أك حشك فكاصل التمدد ال ءمادة مطاطية لمل :َالماستؾ
 حكاـ الغمق كالفتح كضبط األقفاؿ.الشراشيب إل بكاب معضبط ضمف األ :َتسكيؾَالبكاب

 كيككف مف الخشب أك األلمنيكـ أك الرخاـ. إطار حكؿ فتحة الباب أك الشباؾ :َالشرشكب
 سطح مف خمفيا.قطع معدنية لتثبيت القطع الخارجية باأل :َالمرابط

َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
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َالمراجع

 .مارة الشارقةإنشائي لممباني بجراءات التدقيق اإلإ -
 .المممكة العربية السعكدية ػػػػشراؼ عمى تنفيذ مشاريع البمديات جراءات اإلإدليل  -
 دكلة الككيت. ػػػػسكاف الييئة العامة لإل ػػػػلى الخبرة العممية إدليل الميندس  -
 .الميندس/عبدالمطيف البقرؼ  ػػػػنشاء المباني كالمرافق المكسكعة اليندسية إل -
 .بالشارقة  ػػػػػ المكاتب االستشارية ػػػػعماؿ المكاصفات كالشركط الفنية لأل -
 .لمزمالء الميندسيف تنفيذيةبحاث كالتقارير الاأل -
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