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  الفصل االول

  عموميات
 ام ــــع -1
 
 :المجال 1-1

 المواصفات هو تحديد نوعية المواد واسلوب السيطرة النوعية عليها، اساليب           مجال هذه 

 .تنفيذ االبنية وتحديد طرق المقايسة وشمولية االسعار

  :شمولية المواصفة 1-2

يكمل فصول المواصفة بعضها البعض االخر وينبغي قراءة كل بند منهــا بالتكامـل             

  .رمع البنود االخرى للفصل نفسه او في اي فصل اخ

  

  :وثائق التعاقد 1-3
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تعتبر هذه المواصفات جزاءاً اليتجزأ من مستندات المقاولة االخرى اي شروط المقاولة            

العمال الهندسة المدنيـة بقـسميها االول والثـاني والمخططـات الخاصـة بالعمـل               

والـدليل  ) لالعمال الكهربائية والميكانيــكية والطرق والصـحية    ( والمواصفات الفنية 

لموحد للمسح العمال المباني والهندسة المدنية وجداول الكميات واية شـروط           القياسي ا 

  .خاصة اخر
 
 : التعاريف 1-4

تعتمد التعاريف الواردة في شروط المقاولة العمال الهندسـة المدنيـة بقـسميها االول              

  .والثاني الغراض تطبيق هذه المواصفات
 
 :المواصفات الخاصة 1-5

ات المقاولة الصادرة عـن صـاحب العمـل         عند وجود مواصفات خاصة ضمن مستند     

وفي حالة تعارض المواصفات     .فتعتبر تلك المواصفات مكملة للمواصفات الفنية العامة      

   .فتعتمد المواصفات الفنية الخاصةالخاصة مع المواصفات الفنية العامة 

  

  

   التعديالت 1-6

فات واالتفـاق   لصاحب العمل الحق في اجراء او اضافة اية تعديالت على هذه المواص           

   .بين صاحب العمل والمقاول على االلتزامات المالية التي تترتب على ذلك ان وجدت

  :المواصفات القياسية والدساتير المعتمدة 1-7

تعتمد المواصفات القياسية الصادرة عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعيـة            

تير الـصادرة عـن المنظمـة       كاولوية اولى وبعكسه تعتمد المواصفات القياسية والدسا      

وثـم  ) BS-I(فمعهد المواصـفات البريطانيـة      ) ISO(الدولية للمواصفات والمقاييس    

تليها اية مواصفات معترف بها دوليـا       ) ASTM(الجمعية االمريكية لالختبار والمواد     

   .ومكافئة للمواصفات المذكورة

  

 :الوحدات المعتمدة 1-8
   .د تطبيق هذه المواصفاتفقط عن) SI(تعتمد وحدات النظام الدولي 

  

 :المخططات التنفيذية والمنفذة 1-9
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على المقاول تقديم مخططات تفصيلية مستندة على المخططات التصميمية تبين التفاصيل           

المنوى تنفيذها فعال واستحصال موافقة المهندس عليها قبل المباشرة بالتنفيـذ وتقـديم             

 ورق شفاف الى المهندس عنـد  نسخة كاملة لمجموعة المخططات المنفذة مرسومة على    

   .انتهاء العمل

  

  :نماذج المواد واالعمال  1-10
تقدم نماذج من المواد المراد استعمالها في اية فعالية من فعاليات العمل مع معلومـات               

وافية عنها صادرة عن الشركة المجهزة تبين خصائصها تفصيليا كما تحدد المواصـفة             

ندس على نموذج ما يوقع هذا النموذج من قبـل          التي انتجت بموجبها وبعد موافقة المه     

المقاول والمهندس ويحفظ لدى االخير لمقارنته مع االرساليات المـوردة بـل ان ذلـك           

مطلوبا ومن الضروري ايضا عمل نماذج العمال االنهاء او الوحدات الجاهزة وغيرها            

   .واستحصال موافقة المهندس عليها واتخاذها اساسا لقبول تلك االعمال

  

  

  :االعمال التمهيدية - 2
  

 :هدم المنشأت 2-1
على المقاول المحافظة على المـواد      ،  عند طلب هدم وازالة المباني والمنشآءات القديمة      

المتخلفة من ابواب ونوافذ ومجاري وانابيب وغيرها من المواد التي يمكـن االسـتفادة              

  سليمة ويـضعها   منها حسبما يراه المهندس مناسبا وعليه ايضا ان يستخلص تلك المواد          

كما عليه ان يرحل بقايا     ،  في جانب من الموقع مرتبة بالشكل الذي يوافق عليه المهندس         

االنقاض غير الصالحة الى خارج الموقع واتخاذ االجراءات لطرحها في االماكن التـي             

يجوز استعمال المواد السليمة الناتجـة عـن الهـدم اذا      .توافق عليها الجهات المختصة   

ندس ذلك بموجب اتفاق على سعر كل مادة على المقاول ان يتقيد اثناء الهدم              ارتأى المه 

بالحدود المبينة في المخططات التخاذ االجراءات السناد االجزاء غير المشمولة بالهـدم            

او المباني المجاورة والمحافظة عليها وتحمل كامل المسؤولية عن االضرار التي يلحقها            

  .باي منشأ خارج حدود الهدم

  

 :المحافظة على االبنية المجاورة 2-2
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على المقاول وضع خطة مفصلة عن كيفية اسناد االبنية المجاورة سواء عند عملية تنفيذ              

هدم المنشآءات او اثناء التنفيذ والحصول على الموافقة الخطية مـن المهنـدس عليهـا               

خاصة والعامة  بكل دقة بما يؤمن سالمة االبنية المجاورة وساكنيها والمصالح ال          وتنفيذها

جاورة المقدمة من قبل المقاول ال تعفيه       ـان موافقة المهندس على خطة اسناد االبنية الم       

من التبعات القانونية وعليه اصالح االضرار التي قد تحدث في تلك المباني واعادتهـا              

الى الوضع التي كانت عليه قبل حصول الضرر ودفع التعويضات الالزمة الصـحاب             

  ورة عن االضرار المادية والمعنوية التي سببتها لهم اعمالهم في الموقع االمالك المجا

  

  :تسوية الموقع 2-3
قوم المقاول بتسوية الموقع وازالة االنقاض واالعشاب واالوسـاخ ان وجـدت وردم             ي

المطلوبة في اعمال    بة الردم بموجب المواصفات الفنية    المنخفضات والسواقي ورص تر   

 لم للمنخفضات والسواقي وتذرع االعمال لما زاد عن ذلك        م) 500(الردم ولغاية عمق    

في حالة وجود ابنية متعـددة فـي الموقـع مختلفـة            وفق ما هو مبين في اعمال الردم        

المناسيب وفقا لطوبوغرافية الموقع فعندئذ تتم التسوية بما يتفق والمناسيب المطلوبة لكل            

   .بناية

  :تثبيت مناسيب الموقع 2-4

ف المهندس اعداد مخططات تبين مناسـيب االرض بعـد انتهـاء            على المقاول وباشرا  

اعمال تسوية الموقع وبشكل تفصيلي واعتماد تلك المخططات من قبل كل من المهندس             

   .والمقاول لتصبح مرجعا العمال المقايسة مستقبال

  

   :ايصال الماء والكهرباء والهاتف 2-5

لكميات والقدرة التي يتطلبها تنفيذ     على المقاول تامين خدمات الماء والكهرباء للموقع وبا       

المشروع وله ان يتعاقد لهذا الغرض مع الجهات ذات العالقة او االعتماد على المولدات              

ووحدات تصفية المياه المتنقلة وبهذه الحالة يتطلب قيام المقاول بتشغيل وصيانة االجهزة            

ط هاتفي واحد في االقل     على المقاول ايضا تزويد الموقع بخ      .والمعدات طيلة مدة التنفيذ   

  .ينصب في دائرة المهندس المقيم طيلة مدة المقاولة

يتحمل المقاول تكاليف ايصال الماء والكهرباء والهاتف ودفع الرسوم واالجـور التـي             

   .تترتب على ذلك وطيلة مدة المقاولة

  

  :السقاالت 2-6
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ان يقدم مخططـات    على المقاول اذا تطلب العمل استعمال السقاالت بالنوعية المناسبة و         

تفصيلية مبينا عليها كامل التفاصيل االنشائية واالعمـال التـصميمية الـى المهنـدس              

يجب ان تحتوي السقاالت على حواجز حماية بارتفاع اليقل          .الستحصال موافقته عليها  

) 4( ملم ونوافذ نجاة وان اليزيد ميل الساللم المركبة علـى الـسقاالت عـن              900عن  

 وان تحتوي السقاالت على منصات ال تقل مقاطع الواحدة منها عن            افقي) 1(راسي الى   

ملم وعلى كل حال يجب ان تركب السقاالت وفق التفاصيل الواردة فـي              )400×25(

   .مواصفات الشركة المصنعة وعلى ان تستند على مواصفات قياسية معتمدة

   المباني المؤقتة -3

  

   :دس المقيمندائرة المه 3-1

فقرة خاصة لهذا البند في جداول الكميات على المقاول القيـام بانـشاء             في حالة ورود    

المبنى وفق المخططات المعدة من قبل صاحب العمل وبالمساحات المحددة في جـداول             

ها بموجب قائمـة معـدة مـسبقا    ـثـالكميات وبالموقع الذي يوافق عليه المهندس ويؤث   

بصيانة الدائرة واثاثها طيلة مدة العقـد       وملحقة بمستندات المقاولة وعلى المقال ان يقوم        

وخالل مدة الصيانة تحدد جداول الكميات كيفية التصرف بهـذا المبنـى بعـد انتهـاء                

   .المقاولة

  

   :دائرة المقاول ومخازنه 3-2

يقدم المقاول المخططات التفصيلية الالزمة النشاء دائرة ومخازن الستعمالها من قبلـه            

 مع المهندس على الموقع الذي يمكنه انشاء هذه المباني          الغراض تنفيذ المشروع ويتفق   

وعلى المقاول ازالة هذه المباني قبل االستالم االولـي         ،  عليه ضمن عرصة المشرروع   

ال يـدفع    .ع من االنقاض الناتجة عـن ازالتهـا       للمشروع والتصرف بها وتنظيف الموق    

  .للمقاول كلفة انشاء الدائرة والمخازن وصيانتها وازالتها

  

  :لمرافق الصحيةا 3-3

على المقاول ان ينشئ مرافق صحية يتفق على سعتها وموقعها مع المهنـدس لغـرض               

وعليه صـيانتها    استعماالت مستخدميه وعماله ومستخدمي وعمال دائرة المهندس المقيم       

تها قبـل   وجعلها صالحة لالستعمال بشكل دائم طيلة مدة المقاولة وتمديداتها ومن ثم ازال           

رافق الصحية وصـيانتها    م ال يدفع المقاول كلفة انشاء هذه ال       ولي للمشروع االستالم اال 

  .وازالتها
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  تسييج الموقع  3-4

على المقاول القيام بانشاء سياج وقتي حول العرصة مع مدخل رئيسي ظـاهرا للعيـان              

 .خاللـه بحيث يمكن لوسائط النقل المختلفة والمكائن والمعدات الدخول والخروج       واسعا

ياج الوقتي من االسالك الشائكة او المشبكات المعدنية خارج حدود المدينة           ينشأ هذا الس  

وفـي كـل    . ا ومتطلبات المظهر الجيد للمدينة    ومن الصفائح المعدنية التي يتفق مظهره     

االحوال يتطلب اخذ موافقة المهندس الخطية على التفاصيل هذا السياج للمقاول الحـق             

 مباشرته بانـشاء الـسياج الـدائمي وبموجـب          برفع السياج الوقتي كال او جزءا عند      

  .حاجة المشروع لهاء فانتتعود ملكية السياج للمقاول بعد  .توجيهات المهندس

   

  : تخطيط الموقع-4

   

على المقاول توفير االيدي الفنية وجميع االجهزة والمعدات والمواد الالزمـة لعمليـات              4-1

  .المسح والتخطيط
 
 Bench(موقع وتحديد المحـاور ونقـاط التـسوية المعتمـدة     يقوم المهندس بتسليم ال 4-2

Marks (      ها واعادة تثبيتها في حالـة تلفهـا       الى المقاول الذي يجب عليه المحافظة علي 

منسوبة الى اقرب احداثيات او مناسيب مرجعية لشبكة المـساحة المحليـة وبموافقـة              

تارة بعيدة عن حركـة     قاول ان يثبت نقاط ربط اضافية في اماكن مخ        على الم . المهندس

   .المرور والعمل
 

على المقاول مراجعة المخططات الطبوغرافية ومخططات الموقـع للتاكـد مـن دقـة               4-3

عليه  في حالة وجود اي تناقض مع الواقع،       .المعلومات المبينة فيها قبل المباشرة بالعمل     

اي تعـديل   على  ابالغ المهندس بذلك خطيا واال فانه يتحمل جميع المسؤوليات المترتبة           

 .او اية تكاليف اضافية تطرا نتيجة ذلك
  

يقوم المقاول بتثبيت مناسيب ارضيات المباني ونقاط المحاور الرئيسية الالزمة لتثبيـت             4-4

يـستكمل   وتخطيط المشروع حسب المخططات وتعليمات المهندس، وعلى المقـاول ان         

 . محافظة عليهاجميع اعمال التخطيط الالزمة للتنفيذ ويكون مسؤوال عن صحتها وال
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وباالستفادة من  بصورة دقيقة باستعمال االت المسح    على المقاول ان يثبت محاور المنشا        4-5

 عـن   وبأستخدام اوتاد ذات مقاسات مناسبة مع جعل تلك المحاور بعيـدة          المباني الثابتة   

  .حدود الحفريات بمسافة معقولة

  

  :الشمولية والكيل -5
  

، 4-2،  2-2،  10-1،  9-1اته الواردة في الفقـرات      اليدفع المقاول مبالغ تنفيذ التزام     5-1

لعالقة حيث تعتبر كلفها متداخلة مع الفقرات ذات ا       ،  3-4،  3-3،  3-2،  2-6،  2-5

  .الواردة في جداول الكميات

  

 موادا تزامات الواردة في الفقرة   جملة شاملة لكافة االل   ) 1-2الفقرة  (يسعر هدم المنشات     5-2

 .ومعدات وعمالة
  

  المربع شامال لكافـة االلتزامـات      على اساس المتر  ) 3-2الفقرة  (قع  تسعر تسوية المو   5-3

 .ة في الفقرة موادا ومعدات وعمالةالوارد
  

جملة شامال المبنـى بموجـب المخططـات        ) 1-3الفقرة  (تسعر دائرة المهندس المقيم      5-4

وصيانته وتأثيثه بموجب القائمة المتفق عليها مسبقا وتعيين منظف وحـارس او اكثـر              

بين في جداول الكميات واستبدال االثاث الذي قد يستهلك من جراء االستعمال            وفق ما م  

 االعتيادي وتزويد الدائرة بالقرطاسية الالزمة وطيلة مدة المقاولة وتمديداتها 
  

 .ة المتطلبات الواردة في الفقرةجملة شامال لكاف) 4(يسعر تخطيط الموقع الفقرة  5-5
  

  

  

  

  

  

  

  

 - 7 -



   اعمال البناء–المواصفات الفنية     وزارة التخطيط
  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 
 

  ي الفصل الثان

  

  االعمال الترابية 
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 : المجال -1

يتناول هذا الفصل اعمال الحفريات والردم ونقل التراب الفائض الى خارج الموقع وتوريد ما              

 كما يتناول الشروط التي يجب توفيرها لضمان حسن         .يلزم من اتربة صالحة الغراض الردم     

ذا الفصل اعمال الحفر والردم المتعلقـة بـالطرق          واليشمل ه  .تنفيذ االعمال والسالمة العامة   

  .الداخلية والساحات والحدائق

  

 :اماكن طرح االنقاض -2
على المقاول التقيد بتعليمات الجهات الرسمية المختصة حول اماكن طرح االنقاض والفائض            

   .من الحفريات المصرح بها واستصدار الرخص والتصاريح الالزمة على نفقته

  

 : اري القديمةاالساسات والمج -3
على المقاول القيام بتكسير االساسات واالرضيات القديمة التي تظهر اثناء عملية الحفروازالة            

وعليه ايضا فـصل خطـوط   ، مخلفاتها شامال ذلك انابيب المجاري واحواض التفتيش التعفين      

طـرح  المجاري او تحويلها مؤقتا او بصورة دائمة وان ينقل االتربة الملوثة الـى امـاكن ال               

   .المسموح بها خارج الموقع

  

  :عموميـــــات -4
على المقاول القيام بالحفريات بموجب الحدود المبينـة فـي المخططـات وتعليمـات               4-1

اعمال الردم او     اذا كان ناتج الحفريات كلها او جزء منها صالحا لالستعمال          .المهندس

 ونقـل   ،حركة والتنقل اليمنع  الزراعة فعلى المقاول حفظها في مكان مناسب وبشكل ال        

اعـاله وعلـى نفقتـه      ) 2(غير الصالح منها الى اماكن الطرح المسموح بها كما في           
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 اذا ثبت للمهندس ان المقاول قد اهمل او تهاون في المحافظة علـى المـواد                .الخاصة

ان كان من الممكن اعادة استعمالها في الموقع نفسه من ناتج الحفريات فعلى المقـاول               

  .ى نفقته الخاصةيعوض عنها عل

  

على المقاول اتخاذ االحتياطات كافة لمنع المياه او تسربها داخل الحفريات ايـا كـان                4-2

مصدرها وعليه ضخ المياه بصورة مستمرة بواسطة مضخات تركب على بعد كـاف             

من الحفريات وحسبما يحدده المهندس وان تستمر عملية الضخ طيلة مدة الحفر وانشاء             

اثقال كافية لمقاومة قوى الدفع الى االعلى وبعامل امان اليقل عن           المبنى ولحين تسليط    

 في حالة تصريف المياه الى المجاري العامة فعلى المقاول استحـصال موافقـة              1.5

 في حالة وجود حفريات عميقـة       .الجهات المعنية بذلك ودفع النفقات والرسوم الالزمة      

 Well Point( مرشـحات  في تربة رملية على المقاول استعمال منظومة ضخ مـع 
System(               او لتفادي غسل المواد الناعمة وبالتالي خلخلـة التربـة تحـت المنـشا

في كل االحوال يجب ان يقوم المقاول بتخفـيض الميـاه            .المنشاءات المجاورة القائمة  

ملم اوطأ من مستوى منسوب     ) 500( الجوفية التي تظهر اثناء اعمال الحفر الى عمق       

 ويجب عليه كـذلك تـصريف       .ية جافة لالعمال االنشائية المطلوبة    الحفر لتأمين ارض  

المياه بشكل اليؤدي الى تلوث البيئة او ازعـاج المـواطنين او عرقلـة المـرور او                 

  .االضرار بأمالك الغير

  

على المقاول ان يبعد مخلفات الحفر عن جوانب الحفر وان يتخذ االجـراءات لمنـع                4-3

لخرسانة الطرية بالتربة فعليه ان يزيل تلك الخرسانة        انهيار التربة وفي حالة اختالط ا     

  .ويعيد اعمال الحفريات الى حالتها والقيام بصب خرسانة بديلة وعلى نفقته الخاصة
  

اذا عثر المقاول اثناء قيامه باعمال الحفريات على التمديدات كهربائيـة او هاتفيـة او                4-4

فعليـه ان يعلـم     ،  ير معروفة مائية او غيرها من اجهزة الخدمات معروفة كانت ام غ         

المهندس باالمر خطيا وان يقوما معا بالتنسيق مع صاحب العمل والجهـات الرسـمية             

ـ            ن المختصة التخاذ االجراءات الالزمة لتحويل التمديدات وتقدير ما تحمله المقاول م

واذا لم يبلغ المقاول عن وجود التمديدات المشار اليها         . كلف اضافية مقابل قيامه بذلك    

 .واتلفها اثناء ممارسته عمله فعليه اصالحها وعلى نفقته الخاصة
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التخـاذ  س   في حالة ظهور طبقات رخوة تحت االسس فعلى المقاول ابـالغ المهنـد             4-5

االجراءات المناسبة لمعالجتها وعندئذ يحق للمقاول المطالبة بكلفة االعمال االضـافية           

 .ة الالزمة النجازها ان تطلب ذلكوالمد
 
 االمر استعمال متفجرات لتكسير الطبقات الحجرية فعليها استحصال موافقة          اذا تطلب  4-6

السلطات المختصة على القيام باستعمال المتفجرات وبموجب تأييد من قبل المهنـدس            

الالزمة واتخـاذ    عند حصول الموافقات الالزمة يقوم المقاول بتوفيراالالت واالدوات       

جراء عمليات التفجير وان يـستخدم اشخاصـا        االجراءات االمنية والبيئية الالزمة ال    

كما يجب استعمال المتفجرات بطريقة التـؤدي الـى         0مختصين بمثل هذه االعمال     

 .بب اضرارا بالممتلكات المجاورةازعاج او عرقلة المارة والمرور او ان تس
  

قبل المباشرة باعمال الردم على المقاول اخذ موافقة المهندس بصدد مواصفات المواد             4-7

  .ريات او مستوردة من خارج الموقعمستعملة سواء كانت من ناتج الحفال
 
اليجوز ان يقوم المقاول بصب خرسانة االساسات او وضع انابيب الخدمات وغيرها             4-8

لتصريح له بمباشـرة تلـك      من االعمال قبل قيام المهندس بالكشف على الحفريات وا        

 .االعمال
  

 :حفريات االسس  5
  

لالسـس   البعاد والمناسيب المبينة علـى المخططـات      تجري حفريات االسس حسب ا     5-1

، المـستمرة ،  الثابتـة ،  المتصلة،  الشريطية،  المنفردة( اما لبقية انواع االسس      .الجدارية

فتجري الحفريات بابعاد تزيد عن ابعادها المؤشرة في        ) الركائز،  الدعامات،  الحصيرية

ما يـسمح بوضـع     ملم طوال وعرضا ب   ) 500- 250(المخططات بقدار يتراوح بين     

تحدد بدقة االبعاد االفقية لالسس مع االلتزام التام بالمناسـيب المؤشـر علـى          ،  قوالب

   .المخططات

  

في حالة ظهور اي خالف في نوعية التربة اثناء عملية الحفر فيحق للمهندس الطلـب                5-2

ية تحملها واذا اسـتدعت الـضرورة       لالى المقاول باجراء فحوصات للتربة لتحديد قاب      

 تعديل على مناسيب الحفريات او ابعادها فيجب على المقاول تنفيذ ذلك ويحق له              اجراء
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المطالبة بكلفة االعمال االضافية التي تترتب علىذلك ومن ضمنها كلفـة فحوصـات             

  .التربة
  

) 150(في حالة استعمال المقاول لمعدات الحفر االلية فينبغي عليه ان يقوم بحفر اخر               5-3

  .دويملم باستخدام الحفر الي
 
في حالة ازدياد الحفريات عما هو موضح في المخططات او ماهو مشار اليه في البند                5-4

 اما نتيجة الخطأ او انهيار جوانب الحفريات فعلى المقاول القيام بتعبئـة العمـق               5-1

الزائد بالخرسانة العادية على كامل مساحة االسس المطلوبة في المخططات اما االبعاد            

يمكن تعبئتها بمواد ترابية صالحة يتم رصها على شكل طبقات وحسب           االفقية الزائدة ف  

مواصفات الردم وذلك بعد صب االســس واليحق للمقاول المطالبة بكلف اضـافية            

 .عن مثل هذه االعمال
  

على المقاول ان يترك مسافة عمل كافية حول جوانب الحفريات بما يـؤمن انـسيابية                5-5

العمال بالتراب الناتج عن الحفر واليدفع كلـف        اعمال انشاء االسس دون تلوث تلك ا      

 .اضافية عن مثل هذه االجراء
  

ساعة على موافقة المهندس على صب خرسانة االسـس         ) 48(اذا انقضت مدة قدرها      5-6

اول اخذ الموافقة الخطيـة     دون ان يتم الصب فان تلك الموافقة تعتبر باطلة وعلى المق          

 .مجددا
  

للشرب ان كانت جافة قبل صب الخرسانة علـى         ترش ارضية االسس بالماء الصالح       5-7

  . المناسبة حسب تعليمات المهندسان يكون الرش بالكميات وبالطريقة

  

  :حفريات خنادق التمديدات للخدمات العامة 6
  

 على المقاول حفر الخنادق لتمديدات الخدمات العامة بموجب المخططات وان يكـون            6-1

ن القاع نظيفا من اية مـواد غريبـة         مستوى قاعها حسب المناسيب المطلوبة وان يكو      

 .شجار المتساقطة واالعشاب وغيرهاكالقاذورات واغصان اال
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اذا تبين وجود طبقة رخوة عند المنسوب المحدد للحفريات علـى المقـاول ازالتهـا                6-2

 200واالستعاضةعنها بتربة صالحة للردم والتي تفرش ال يزيد سمك كل طبقة عـن              

من الكثافة الجافة القصوى التـي      % 95 تقل عن    ملم وترص لتعطي كثافة قصوى ال     

المعدل وتعتبر هـذه    ) Proctor(يحددها المختبر وذلك عند فحصها باختبار بروكتر        

 .ق االتفاق الذي يتم مع المهندساالعمال عمال اضافيا يدفع للمقاول لقاء القيام به وف
 
اعـادة ردم امـاكن     اذا قام المقاول بحفر زائد عما مبين على المخططات فيجب عليه             6-3

 ويتحمل كافة النفقات المالية التي تترتـب علـى هـذا            2-6الحفر الزائد وفقا للفقرة     

مـن  % 95 على ان يكون الرص الى درجة تعطي كثافة قصوى ال تقل عـن               .العمل

) Proctor(الكثافة الجافة التي يحددها المختبر وذلك عند فحصها باختبـار بروكتـر    

  .المعدل

  

  : اعمال الردم 7

  

  .اليسمح بالمباشرة باعمال الردم قبل استحصال موافقة المهندس على ذلك  7-1
  

تكون مواصفات المواد المختارة العمال الردم لجوانب االسس او العمال التسوية او              7-2

  - :خنادق الخدمات العامة كما ياتي
ـ        7-2-1 وان  % 0.2عـن   ) SO3(ـ  ان التزيد نسبة الكبريتات الكلية الممثلة ب

   .لتر/  غم 1.0عن  ) تربة:ماء( 1:2مستخلص ) SO3(التزيد نسبة 

  

  .لتر/  غم 0.5عن ) CL(ـ تزيد نسبة الكلوريدات الممثلة ب الان  7-2-2
  

  .ان تكون خالية من جذور االشجار واالعشاب والمواد العضوية االخرى 7-2-3
  

  .ملم) 100(تحتوي على حجارة او حصى يزيد مقاسها عن  ان ال 7-2-4
  

  .) %35(عن ) Plasticity Index(ا يزيد معامل لدونته ان ال 7-2-5
  

تكون قابلية احتوائها المائي مفرطا او لها قابلية انتفاخ عنـد زيـادة        ان ال  7-2-6

  .محتواها المائي
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يتم ردم حول االسس والغراض التسوية بشكل طبقات اليزيد سمك كل طبقـة عـن                7-3

عليهـا  ملم ترش بالماء وترص ميكانيكيا بالمعدات المناسبة والتـي يوافـق            ) 200(

من الكثافة الجافـة القـصوى      % 90المهندس للحصول على كثافة قصوى التقل عن        

 يـسمح باسـتعمال     .التي يحددها المختبر وذلك عند فحصها باختبار بروكتر المعـدل         

 كغم عندما اليمكن عمليا استعمال طريقـة        15المدقات اليدوية التي اليقل وزنها عن       

ول على نفس المواصفات المذكورة انفا يتبع       الرص الميكانيكية االخرى شريطة الحص    

نفس اسلوب الردم لتمديدات الخدمات العامة على ان ال تشكل طريقة الرص خطـرا              

  .على سالمة التمديدات وملحقاتها

  

اليسمح باغراق طبقات الردم بالماء واذا حدث ذلك فعلى المقـاول اعطـاء الفرصـة       7-4

 باجراء عملية الرص لتلك الطبقـات اال        واليسمح،  الكافية لتصريف ما فيها من المياه     

بعد ان يتاكد المهندس من ان محتوى الماء لتلك الطبقات قد وصل الى القدر المحـدد                

 . العظمى بطريقة بروكتر المعدلةمن قبل المختبر عند فحص الكثافة
  

يسمح باجراء الردم في المواقع التي تغطيها المياه او المشبعة بالرطوبة بعد استحصال              7-5

افقة المهندس الخطية على ملئها الى العمق الذي تظهر فيها المياه او الرطوبة بطبقة              مو

من الحصى الخشن او كـسر الطابوق او الحجر وبعد رص المنــطقة جيدا تغطـى    

يتطلب تثبيت كمية الحصى والرمل واجـور        .) ملم 30-20(بطبقة من الرمل بسمك     

ب كلفتهـا   ندس اثناء التنفيذ لغرض احتسا    العمالة المستخدمة لهذا الغرض من قبل المه      

 .كأعمال اضافية للمقاول
  

  : اسناد جوانب الحفر 8

  

عندما تتطلب طبيعة التربة واعماق الحفر اسناد جوانب الحفر منعا النهيارهـا يقـدم               8-1

المهندس مخططات واضحة مرفقة بالحسابات الالزمة لطريقـة االسـناد           المقاول الى 

قته عليها والتعفي تلك الموافقـة المقـاول مـن تحمـل       التي سيتبعها الستحصال مواف   

المسؤولية كاملة عن اية اضرار تلحق بالعاملين لديه او لدى جهات اخرى تعمل فـي               

الموقع او االضرار التي تقع لالعمال التي في داخلها وعليه تقـع نفقـات تعـويض                
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ـ              فـي   وباضرار العاملين واعادة االعمال المتضررة الـى الوضـع الـسليم المطل

 .المواصفات ومخططات العمل
 
يحق للمهندس ان يطلب من المقاول اجراء الفحوص الالزمة التي يراها مناسبة علـى               8-2

 .جوانب الحفر وعلى نفقة المقاولالتربة او المواد واالدوات التي ستستعمل السناد 
  

ـ               8-3 ة يجوز اللجوء الى الحفر بدون اسناد اي اجراء الحفر المفتوح بجوانب مائلـة بزاوي

راسي عندما يسمح الموقع    ) 1(افقي الى   ) 2(تتناسب وطبيعة التربة ولكن ال تقل عن        

ى المقاول ان هذه الطريقة اكثر اقتصادا مـن اتبـاع           أبذلك وبموافقة المهندس اذا ارت    

 اما اذا زاد    متر) 5.0(وسائل االسناد المتوفرة شريطة ان التزيد عمق الحفريات عن          

 في مثل هذه الحالة علـى المقـاول      .) Berms(اطب  عن ذلك فيجب عندئذ عمل مس     

اجراء الفحوص والحسابات للتاكد من عدم انزالق جوانب الحفر في جميع الظـروف             

وان يقدم حساباته الى المهندس للموافقة عليها دون ان يؤثر على تحملـه المـسؤولية               

مـال اضـافية   الكاملة عن سالمة الحفريات كما اليحق للمقاول المطالبة بكلفة ايـة اع      

   .تترتب عن مثل هذا العمل

  

 ) Hard core(طبقة االساس  9
  

على المقاول تجهيز الطابوق والحجر المكسر او الحصى الخشن وحـسبما يـرد فـي               

جداول الكميات والقيام بفرش طبقة اساس السس وارضيات المنشاءات يحـدد سـمكها             

يتفـق والمـستويات    االدنى جدول الكميات وبتغايرالسمك للوصول الى وجـه مـستو           

الموشرةعلى المخططات على ان ترص هذه الطبقة جيدة لتصبح متماسكة وقد يتطلـب             

االمر عمل سواقي لتصريف المياه الجوفية تحت هذه الطبقة التي تمال عادة بالحـصى              

   .زمال لتامين الربط ال1:8 سمنت الخشن وتمال مفاصل هذه الطبقة بمونة

  

 :مكافحة حشرة االرضة 10
  

ناطق التي يتطلب استعمال مواد كيمياوية لمكافحة حشرة االرضة ويـذكر ذلـك   في الم 

اعتياديا في جدول الكميات فعلى المقاول تجهيز مواد تفي بالغرض المطلوب وان يتبع             

  .الفقرةتعليمات الشركة المنتجة لتنفيذ هذه 
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  : الكيل وشمولية االسعار 11

   حفريات االسس 11-1

 :حفريات اسس الجدران 11-1-1
مياه وردم الجوانب الى مستوى     الل سعر الحفريات لهذه االسس ضخ       يشم

االرض الطبيعية بعد التسوية وتحسب الكميات بموجب االبعاد المثبتة في          

  .لمخططات على اساس المتر المكعبا

  

  :االسس االخرى 11-1-2

 لالسس االخرى اسناد جوانب الحفر وضخ الميـاه         اتيشمل سعر الحفري  

الرض الطبيعية وعلى اساس المتر المكعـب       وردم الجوانب الى مستوى ا    

وبموجب االبعاد المثبتة على مخططات والتـضاف كميـات الحفريـات           

-5(ا في الفقرة    االضافية الضرورية لوضع القوالب الجانبية والمشار اليه      

  .من هذا الفصل) 1

  

   :حفريات خنادق تمديدات الخدمات 11-2

وغيرها التي اليقل قطرهـا     ،  بلواتالقا،  المجاري،  تحسب الحفريات الترابية لالنابيب   

ويشمل السعر اعادة الدفن ومعالجة المواد المتخلفة اما        ،   ملم بالمتر طول   )200(عن  

 مشمولة بسعر وحدة     ملم فتكون الحفريات الترابية    )200(لتلك التي يقل قطرها عن      

  .طول االنابيب

   

  :اعمال الردم 11-3

 باالمتـار المكعبـة للحجـم       )1-11(تحسب اعمال الردم غير المشمولة في الفقرة        

ويشمل السعر المواد من داخل الموقع وخارجـه والـرص           .الذي يمأل فقط   الصافي

  .الفحص وكل متطلبات العمل االخرىوالرش بالماء و
  

  :طبقة االساس 11-4
في جدول الكميات وتحسب بالمتر المربـع  ) Hard core(يجدد نوع طبقة االساس 

  .امال المواد والرص وملئ المفاصلش

  

   :مكافحة حشرة االرضة 11-5

  .تحسب جملة لكل مبنى في الموقع
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  الفصل الثالــــــث

  

  اعمال الخرسانة 
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  : المجال .1

  

خـواص  ،  يغطي هذا الفصل خواص المواد االولية الداخلة فـي صـناعة الخرسـانة            

صـها وانـضاجها    الخرسانة االعتيادية والمسلحة والجاهزة وطرق خلطها ونقلها ور       

  .خرى المتعلقة بصناعة الخرسانةوفحصها والقوالب واالنابيب والفواصل واالمور اال

  

 :المواد .2

  السمنت  2-1

  :المواصفات 2-1-1
الخاصـة بالـسمنت    ) 5(يستخدم السمنت المطابق للمواصفة العراقية رقم       

مواصفات خاصة  البورتالندي للمهندس طلب انواع اخرى من السمنت ذات         

  .ددةالستعماالت مح

  

 :التجهيز 2-1-2
يتم تجهيز السمنت اما معبا باكياس ورقية مطابقـة لمتطلبـات المواصـفة             

الخاصة باكياس تعبئة المـواد الرابطـة او        ) 2372(القياسية العراقية رقم  

  .شكل فل بواسطة ناقلة سمنت خاصةب

  

  :الخزن 2-1-3
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يخزن السمنت المعبأ في مخازن مالئمة جيدة التهوية ذات ارضية معزولة           

يحظر استعمال الـسمنت     . السائب في صوامع حفيظة    رطوبة ويخزن عن ال 

الفل المخزون داخل صوامع بعد مرور ستة اشهر من تاريخ انتاجـه كمـا              

يحظر استعمال السمنت المعبأ باكياس بعد مرور ثالثة اشهر مـن تـاريخ             

مثل (ر اطالقا استخدام السمنت الذي تظهر عليه اثار الرطوبة          ظ يح .انتاجه

   .مهما كانت فترة التخزين )التكتل

  :النماذج 2-1-4

يوخذ نموذج السمنت الجراء الفحوص الواردة فـي المواصـفة القياسـية            

بمعرفة المهندس او من يمثله خالل االسبوع االول مـن          ) 5(العراقية رقم   

وقت تسليم السمنت ويحفظ في وعاء جاف نظيف محكم الغلق ويتم فحصه            

ال تقل كتلة النمـوذج المـاخوذ مـن         ،  تسليمخالل اربعة اسابيع من وقت ال     

حيث يتالف هذا    ))في حالتي السمنت المعبا او الفل     (( كغم   7االرسالية عن   

نموذجا ثانويا متساويا ماخوذة من محالت مختلفة        )12(النموذج من خليط    

وموزعة توزيعا منتظما خالل االرسالية وال يوخذ اكثر من نموذج ثـانوي            

كياس االرسالية وفي حالة كون االرسالية سمنت فل        واحد من اي كيس من ا     

   . والتفريغئخذ النموذج من وعاء الفل او اثناء عملية الملؤفي

  

  :الفحص 2-1-5

الخاصـة بــ   ) 8(يفحص النموذج وفق المواصفة القياسية العراقية رقـم      

 ))الطرق القياسية الخاصة بالتحاليل الفيزياويـة للـسمنت البورتالنـدى         ((

ـ الطـرق القياس  ((بــ    الخاصـة  )7(راقية رقم   والمواصفة الع  ية ــــ

  . )) ت البورتالندىــــمياوية للسمنـــالخاصة بالتحاليل الكي

  

  :المطابقة 2-1-6

تعتبر االرسالية غير مطابقة للمواصفات في حالة عدم استيفائها الي مـن            

المتطلبات الفيزيائية او الكيميائية وفي هذة الحالة يجـب ترحيلهـا خـارج             

   .الموقع

  

  :الركام 2-2

  :الركام الخشن 2-2-1
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  ملم ويكون اما حصى غير مكسر او       4.75وهو المتبقي على المنخل رقم      

 ال يزيد مقاسه االسـمي عـن        .حجر مكسر  حصى مكسر او مزيجهما او    

اصغر بعد جوانب القالب في الروافد او ثلث عمق البالط او ثالثة             خمس او 

ة او االسالك او حـزم      ارباع اقل تباعد صافي بين قضبان التسليح المنفرد       

  .)1(ردة في الجدول رقم القضبان وان يكون وفق التدرجات الوا

   : الركام الناعم2-2-2

ملم ويكون اما رمل طبيعي او رمـل        74.5هو الركام المار من منخل رقم       

   .)2(ل رقم والحصى او الحجر المكسر ووفق التدرج الوارد في الجد

  

   :الركام الشامل 2-2-3

 تتكون بطبيعتها من ركام خشن وناعم ووفق التدرج الوارد فـي            وهو مادة 

   .)3(الجدول رقم 

  :المتطلبات 2-2-4
مات الركام بأنواعه صلدة ونظيفة ورصينة وخالية مـن الطـين           يتكون جس 

وان تكون نسبة الجسيمات المستطيلة اوالمفلطحة بالدرجة التي التؤثر على          

اليحتوي على مـواد عـضوية      قابلية تشغيل الخرسانة او قوة تحملها وان        

ضارة بدرجة تؤثر على تحمل الخرسانة وان تكون امـالح الكلوريـدات            

انية والبينيـة   واطئة بحيث التتجاوز النسب المسموح بها في الخلطة الخرس        

  .)4(في الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 - 20 -
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  ) 3(جدول رقم ال

  ) 45ع رقم .ق.م(الركام الشامل 

  

    للمواد المارة من المناخل ةالنسبة المئوي

  رقم المنخل 

 23ع .ق.م
  المقياس االسمي 

40 
  المقياس االسمي 

20  
  -  100   ملم75

  100  100-95   ملم37.5

  100-95  80-45   ملم20

  55-35  50-25   ملم4.75

  35-10  30-8   مايكرون600

 6-0 6-0  مايكرون150

  

  

  ) 4(الجدول رقم 

  في الخلطة الخرسانية الحد االعلى لمحتوى ايون الكلوريد 

  

 نوع الخرسانة
  نسبة ايون الكلور محسوبا

 كنسبة مئوية من كتلة السمنت
  %0.06  خرسانة مسبقة الجهد

   %0.15  خرسانة مسلحة معرضة الى ايون الكلوريد

  %1.0  خرسانة مسلحة جافة او محمية من الرطوبة 

   %0.3  تراكيب خرسانية او مسلحة اخرى 
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يكـون   يحتوي على اكساءات امالح كبريتية واضحة وبخالفه       الخشن الذي الركام   اليجوز استعمال 

 اما في الركام الناعم فال يجوز ان تزيـد          .وزنا%  0.1الحد االعلى المسموح به في الركام الخشن        

  .)5( نسبة ثالث اوكسيد الكبريت على ما هو مثبت في الجدول رقم

  

  )5( دول رقمجال

  )45ق ع  م(السمنتية لمسموح بها في الركام الناعم وفي الخلطات نسب االمالح الكبريتية ا

so 3الحد االعلى لنسبة    

  في الركام جزءالمنشا
 

مجموع محتوى االمالح (في الخلطات السمنتية 

  )لكافة المكونات
  :المجموعة االولى-1

   الخرسانة المسلحة في االسس-أ

   اجزاء المنشا التي لها تماس مع المياه -ب

بقة الجهد عدا الـواردة فـي       الخرسانة مس -ج

  )ج-2(
 

 اذا كان محتوى السمنت في      * بالمئة من وزن السمنت    4.0  بالمائة0.5

  متر مكعب او اكثر / كغم 300الخلطة 

 250بالمئة اذا كان محتوى الـسمنت فـي الخلطـة          4.5

 .متر مكعب/كغم  300مترمكعب او اكثر واقل من /كغم
 السمنت في الخلطة اقـل مـن        بالمئة اذا كان محتوى    5.0

  .متر مكعب/كغم 250

  المجموعة الثانية -2
  وغيـر  المـسلحة ة   الخرسـان  اع اتو كافة- أ

  ) 2 و 1(عدا الواردة في  المسلحة

  والكاشيالخرسانية البالطات -ب

 بالبخـار   المنضةالخرسانة مسبقة الجهد    - ج

 .والتي ليس لها تماس مع المياه

 اذا كان محتوى السمنت في      *وزن السمنت  بالمئة من    4.5 بالمائة 0.75

  متر مكعب او اكثر او/كغم  300لطة الخ

 كغـم  250 بالمئة اذا كان محتوى السمنت في الخلطة   5.0

  متر مكعب او/كغم 300متر مكعب او اكثر واقل من /

بالمئة اذا كان محتوى السمنت في الخلطة اقـل مـن            5.5

  .متر مكعب/ كغم250
  

  :المجموعة الثالثة -3

 ركام ناعم :مونة سمنت
  .* بالمئة من وزن السمنت6.0 بالمائة 0.75

 

  :المجموعة الرابعة -4
ية الوقتية التي ال يزيـد      ن خرسانة االب  –أ  

  عمرها على عشرة سنوات 

  الكتل الخرسانية –ب 

  .* بالمئة من وزن السمنت6.0  بالمائة 1.0

 رتالنـدي المقـاوم لالمـالح او الـسمنت         النواع السمنت البورتالندي على ان يـستعمل البو        *

   .البورتالندي المعتدل لمقاومة تأثير االمالح الخارجية التي تتعرض لها الخرسانة
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يعتبر الركام الذي ثبت باستعماله السابق او بواسطة تجارب مختبرية حسب المواصفة القياسـية              

امـا  ،  سبا العمال الخرسـانة   بانه مقاوم للقلويات الموجودة في السمنت منا      ) 42(العراقية رقم 

   .الركام الذي اليملك هذه المقاومة فال يستعمل مع السمنت الواطئ القلويات

  

  

يكون الحد االعلى لنسب المواد الخفيفة والمواد القابلة للتفتت والمواد المارة من منخل رقـم               

نسبة للركام  بال) 33(ب المواصفة القياسية العراقية رقم      ج مايكرون عند فحص الركام بمو     75

بالنسبة للركام الشامل كما هو مبين في الجدول        ) 30(الخشن والناعم والمواصفة القياسية رقم      

  .)6(رقم 

  

  ) 6( جدول رقمال

  النسب المسموح بها من المواد الضارة في الركام الخشن والناعم 

 بالوزن % الحد االعلى المسموح به 

 المواد الضارة اعم الركام الن الركام الخشن
حصى 

 طبيعي
حجر 

 مكسر
رمل الحجر رمل طبيعي

 المكسر 

) 75(المواد المارة من منخل 

   )مايكرون
3.00  2.03.00  5.00  15.00 

          

          

  1.00  1.00  1.00  1.00  المواد الخفيفة

  1.00  1.00  2.00  2.00  ) المواد القابلة للتفتت(نسبة الطين 

  

مواد  % 10لتحديد قيمة الحمل المطلوب النتاج      ) 47(تطبق المواصفة القياسية العراقية رقم    

والثبـات وفـق    ) 41(ناعمة او مقاومة التصادم وقيمة السحج وفق المواصفة القياسية رقـم            

   .)44( العراقية رقم المواصفة القياسية

  

  :النماذج 2-2-5
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 متـر   150يؤخد نموذج واحد من كل نوع من الركام ال تزيد كميته عـن              

مكعب وفي حالة كون االرسالية اكثر من هذه الكمية فتؤخذ نماذج اضـافية          

 متر مكعب اال اذا كانت القناعة متوفرة لدى المهندس بـان            150عن كل   

يكـون وزن    . به بعدد اقل من النماذج     الكمية متجانسة الى الحد الذي يكتفي     

علـى ان يـتم اخـذ    )7(النموذج الواحد وفق ما هو محدد في الجدول رقم      

النموذج من مواضع متعددة من الكوم ومن مختلف االعماق ال يقل عـددها             

   .عن عشرة بحيث يكون النموذج ممثال لجميع كمية الركام

  

  )7(دول رقم جال

 كتل نماذج الركام
 

 المقاس االسمي دةنوع الما
الحد االدنى لكتل النموذج 

 ) كغم(الرئيسي 

  الركام الخشن 50  4.54.5ملم او اكبر 2.025.00

  25  ملم74.5 ملم واكبر من 25اصغر من   

  13  ملم او اصغر74.5  الركام الناعم

 
 

 :مطابقةال 2-2-6
يعتبر النموذج فاشال اذا لم يستوف متطلبات المواصفات القياسية العراقيـة           

   .ما عدا التدرج الذي يكون من الممكن معالجته بطريقة الغربلة) 45(رقم 

  

 :الماء 2-3
  :عام 2-3-1

يعتبر الماء ذو التركيب الكيمياوي المقبول للشرب سـواء كـان معـامال              

   . معامال مقبوال لصنع الخرسانةلالستعمال العام او غير توزيعه لغرض

  الشوائب غير العضوية 2-3-2

 ،ن االيونات الرئيسية الموجودة عادة في المياه الطبيعية هـي الكاليـسوم           ا

 النتـرات ،  الكبريتـات ،  البيكاربونـات ،  البوتاسيوم،  لصوديوماالمغنيسيوم  

تعتبر المياه الحاوية على مجمـوع هـذه االيونـات بمـا              .والكاربونات
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لتر مناسـبة كمـاء للخلـط شـريطة ان      / مغم 3000ـــجاوز  اليتــ

لتر ومحتوى ايون الكبريتات    /  مغم   500اليتجاوز محتوى ايون الكلوريد     

)SO3( 1000   لتر اال اذا كانت نسبة الكلوريـدات فـي الخلطـة           /  مغم

ونسبة الكبريتات  ) 4(الخرسانية ال تتجاوز تلك التي حددت في الجدول رقم          

مـن  ) 5(رسانية التتجاوز تلك التي حددت في الجدول رقم         في الخلطة الخ  

   .هذه المواصفات

  

 الشوائب العضوية  3-3-3
يتم فحص المياه التي لها لون ملحوظ او رائحة ملحوظة وفق المواصـفة              

   .للتاكد من مدى مالئمتها لالستعمال) 1692(القياسية العراقية رقم 

  اخذ النماذج   2-3-4

 اعـاله  1-3-2 اليطابق المتطلبات فـي  يؤخذ نموذج الفحص للماء الذي  

   1328وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم 

 الفحص  2-3-5
   .)417( تفحص النماذج وفق المواصفة القياسية رقم 

  

  المطابقة  2-3-6

القياسـية رقـم     يعتبر الماء الذي اليستوفي متطلبات المواصـفة العراقيـة        

   .غير صالح لالستعمال في صناعة الخرسانة) 1692(

  

   :المضافات 2-4

مواد تضاف الى ماء الخلط او الى الخلطة الخرسانية لتحسين واحـدة او اكثـر مـن                 

خواص الخرسانة مثل قابلية التشغيل او سرعة التجمد او تحـسين مقاومتهـا لتـاثير               

   .االنجماد واالنصهار

  

  :االنواع 2-4-1
المضافات بنوعين النـوع    ) 1436(حددت المواصفة القياسية العراقية رقم      

المبطـئ  ،   المعجل لـسرعة التجمـد     :ول مقسم الى خمسة اصناف هي     اال

االعتيادي المقلل للماء والمعجل واخيرا المـضاف المقلـل         ،  لسرعة التجمد 

النوع الثاني هو مضافات تفقيع الهـواء لغـرض تحـسين            .للماء والمبطئ 
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مقاومة الخرسانة لتاثير االنجماد واالنصهار وكذلك لتحسين قابيلة تـشغيل          

   .انةالخرس

   :النماذج 2-4-2

يستحصل للمضافات التي تكون بشكل مساحيق نموذج ممثل من سـتة            

من عدد العبوات ايهما اكبر وفـي حالـة كـون           % 1من   عبوات او 

العبوات اليزيد عددها عن ستة فيستحصل من جميعهـا وذلـك امـا             

او بتفريغ محتويـات العبـوة       بولسطة ادخال انبوب النماذج في العبوة     

 وخلطها ثم يوخذ ثالثة اجزاء من الكومة كتلة كـل           على سطح نظيف  

غم يتم خلط النماذج الثانوية المستحصلة من العبوات ثم تقلل          125منها

 .غم1000كتلة النموذج بالتقسيم الربعي الى 
يؤخذ نموذج ممثل للمضافات المجهزة بشكل سائل معبأ الرسـالية ال             

زيد علـى لتـر     لتر من عدد من العبوات بحيث ال ي        5000تزيد عن   

يتم اخذ نموذج عشوائي للمضافات المجهزة بشكل فل ال يقل عن           .واحد

  .غم او لتر واحد ممثل لالرسالية1000

  :االستعمال 2-4-3

اليسمح باستعمال مضافات الخرسانة االبموافقة المهندس وعندئذ يجب         

  ان تتبع تعليمات الشركة المنتجة بخصوص طريقة االستعمال

استعمال مضافات تحـوي كلوريـدات فـي اعمـال          اليسمح مطلقا ب   •

   .الخرسانة المسلحة

  :الفحص 2-4-4

تفحــــص المــــضافات بانواعهـا بموجــــب المواصـفة         

او اذا لـم  ) ASTM C – 494(القياســـــــية االمريكــــية   

او اذا انتهـى    ) 1436(تتحقق متطلبات المواصفة القياسية العراقية رقـم        

   .ل المنتجبوالمؤشر من قالموعد المحدد الستعمالها 

  

 :الخضاب 2-5
الخاصـة  ) 1535(يطابق الخضاب عند استعمالها للمواصفة القياسية العراقية رقـم          

  .السمنت البورتالندي ومنتجاته بخضاب

  

 :التسليح 2-6
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 :االنواع والمواصفات 2-6-1
  :قضبان التسليح 2-6-1-1

يستعمل حديد التسليح المحزز الذي تكون خواصـه الفيزيائيـة         

-BS(ئية وحزوزه مطابقـة للمواصـفة البريطانيـة         والكيميا
4461  ،BS-4449 (   االملـس   ويجوز استعمال حديد التسليح

وتحـدد المخططـات    ،  في حالة ورود ذلك فـي المخططـات       

االنشائية مقاومة الخضوع المميزة والمواصفة الواجبة االتبـاع        

ان مدلفنة على   بلقبضان حديد التسليح ونوعيته اي ان تكون قض       

   .البارد  اوالساخن

  :اسالك الفوالذ المسحوبة على البارد 2-6-1-2

او المواصفة  ) BS-4482(تكون مطابقة للمواصفة البريطانية     

   .)ASTM 17- A82(القياسية االمريكية 

  :المشبكات السلكية 2-6-1-3
تكون المـشبــــكات الـســـلكية الملحومـة مطابقـة         

 ويكـون   (BS-4483)للمواصفة القياســــية البريطانيـة   

ج االسالك المتشابكة مطابقا لمواصفة القياسـية االمريكيـة     نسي

)ASTM 17- A84(.   

   :الصلب مسبق االجهاد 2-6-1-4

  - :يكون هذا النوع من التسليح على انواع هي

قضبان سبائك الصلب العالية الـشد المـشغولة علـى البـارد            

واسالك ) BS-4486(والمطايقة للمواصفة القياسية البريطانية     

 سابقة االجهاد والمطابقة للمواصفة القياسـية       الصلب للخرسانة 

وجدائل الصلب سـباعية االسـالك      ) BS-2691(البريطانية  

للخرسانة سابقة االجهاد المطابقة للمواصفة القياسية البريطانية       

)BS-3617 (          وجدائل الـصلب ذات التـسعة عـشرة سـلكا

ة للخرسانة سابقة االجهاد المطابقة للمواصفة القياسية البريطاني      

)BS-4767(.   

   -:التوريد 2-6-2

يتم توريد حديد التسليح على شكل ربطات محكمة ومزودة بوثيقة البيانـات            

وتورد الجدائل على شكل لفات ملفوفة على بكرات مـزودة ايـضا بوثيقـة              
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 المعلومات المطلوب تثبيتها بوثيقة البيانات هـي رقـم المواصـفة            .البيانات

الحمـل  ،  القطر،  صنف ونوع المنتوج  ،  وجبهاالقياسية التي صنع المنتوج بم    

   .الكتلة، المميز

  :التخزين 2-6-3

تخزن مواد التسليح بشكل يضمن عدم تسرب الرطوبة اليهـا او تعرضـها             

لالوساخ او الزيوت او الشحوم او السفلت او ما شابه ذلـك وعلـى شـكل                

عات مجموعات منفصلة ومرتبة وفقا لنوعها وقاسها وطولها اما داخل مستود         

مرتفعة عن االرض مع التغليف باغطية مانعة       ،  خاصة او على شكل ركائز    

   .لتسرب الرطوبة والمياه

  

  :النموذج 2-6-4
  :قضبان التسليح والصلب سابق االجهاد 2-6-4-1

تقسم االرسالية الى مجموعات متجانسة من حيث الصنف والقطر         

ثم يؤخذ نموذج بشكل عشوائي من كل مجموعة حسب الجـدول           

ن يكون كل نومذج مكون من ثالث قطع اختبـار          على ا ) 8(رقم  

   .منفصلة

  

  )8(الجدول رقم

  نماذج قضبان التسليح

  

 عدد النماذج وزن المجموعة

  1  أو اقل10

  2  50 وحتى 10اكبر من 

  3  100 وحتى 50اكبر من 

  4  500 وحتى 100اكبر من 

  6  1000 وحتى 500اكبر من 

  

 المشبكات  2-6-4-2
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   )طن او اقل25(لكل يؤخذ ما اليقل عن نموذج واحد 

  

   :الفحص 2-6-5

يتم الفحص بموجب المواصفات الواردة في الفقرات السابقة لكل نوع من 

   .انواع التسليح ووفقا لمتطلبات القبول المبينة في مستندات المشروع

  

   :المطابقة 2-6-6

 

 4-6-2تعتبر االرسالية او المجموعات المكونة لها كما جاء فـي الفقـرة             
ا اجتازت النماذج كافة الفحوص المطلوبة وبعكسه ترفض االرسالية         مقبولة اذ 

    .وترحل خارج الموقع

  

   : القوالـــــب-3

  

 :عام 3-1
يكون طراز القوالب حسبما هو منصوص عليه في المواصـفات الخاصـة             3-1-1

واذا لم يرد نص بذلك فللمقاةل الحق باختيار طراز القوالـب ونوعهـا اذا              

  . تتاثر باستعمال المواد البديلةكانت جودة انهاء الخرسانة ال
اذا رغب القاول في استعمال قوالب تؤلف من اجزاء او عناصـر سـابقة               3-1-2

التصنيع تحمل عالمة تجارية فيجب عليه عندئذ تقديم شهادة صـادرة مـن             

مختبر معتمد من قبل جهة رسمية مختصة مبينا فيها الخصائص التـشغيلية            

  .لتلك القوالب
  

 تتشكل العناصر الخرسانية داخله بدقة من حيث االبعـاد          تنفذ القوالب بحيث   3-1-3

والشكل واالستقامات ونعومة السطح والزخرفة المطلوبة حسبما مبين فـي          

  .مخططات المشروع
  

تكون القوالب مانعة لتسرب المونة السمنتية من خالله ويشدد على ذلك في             3-1-4

  .حالة الخرسانة الوسيمة
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 بشكل يضمن االحتفاظ باشـكالها ومواضـعها        تربط اجزاء القوالب ببعضها    3-1-5

لغالية انتهاء الغرض منها كما يجب ان يؤمن الربط سهولة النـزع بـدون             

احداث اي اضرار لالجزاء الخرسانية داخل القوالب او اي ضرر لالجزاء           

   .الخرسانية داخل القوالب او اي ضرر الجزاء البناء المشيدة سابقا

  

كيب ويدعم ويربط بطريقة فعالة تمنع حدوث اي تشوه         يكون القالب جيد التر    3-1-6

نتيجة االحمال التي تسلط عليه اثناء عملية الـصب او نتيجـة للظـروف              

   .الجوية

  

  المود المستعملة  3-2

 الخشب الطبيعي  3-2-1
خاليا من العيوب كالتفلق ) soft wood(يكون الخشب من النوع الطري  

   .والتنخر والتقوس وغير ذلك من العيوب

  :)play wood(خشب رقائقي  3-2-2

يحدد صنف االلواح وسمكها في المواصفات الخاصة او جداول الكميـات            

   .شريطة ان تكون المواد الالصقة في انتاج هذا الخشب مقاومة للرطوبة

 الواح الخشب الرقائقي  3-2-3
وهي الواح مكسوة بمواد بالستيكية على ان ال يقل وزن صمغ الفينـول او              

   .وزن االكساء البالستيكي الكلي من% 20الميالمين عن 

  :االلواح الليفية 3-2-4
وهي لدائن االلياف الزجاجية وتستعمل عادة في قوالب االعمـدة والقبـب            

   .الجاهزة الصنع والقوالب الخاصة لالغارض المعمارية المميزة

  

  :االلمنيوم 3-2-5
تـي  يكون االلمنيوم قابال العمال اللحام وغير قابل للتفاعل مع الخرسانة ال           

تحتوي على كلوريد الكاليسيوم وان يكون محميا ضد التاكل عند اتصاله مع            

الصلب وان تكون مواصـفاتهمطابقة للمواصـفات القياسـية االمريكيـة           

)ASTM-B221(.   

  :المواد االخرى 3-2-6
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يمكن استعمال مواد اخرى للقوالب كااللواح المعدنيـة والـواح النـسيج             

   0 والمطاط وغيره، لدائن الرغويةال، الخشبي والواح النسيج الزجاجي

  :المساند 3-3
  :المساند الخشبية 3-3-1

وهي نسبة الطول بين عناصر     ) 50(يجب ان ال تزيد نسبة نحافة المساند عن         

االصغر لمقطع المسند او قطر المـسند فـي حالـة كونـه              التكتيف الى البعد  

على من وصلة واحدة في المسند الواحد ال يجوز وجود اكثر .اسطواني الشكل

ان اليتجاوز عدد المساند الموصولة عن نصف عدد المساند الكلية التي تـسند             

 البالطات وثلث العدد الكلي لمساند الروافد مـع مالحظـة تخـالف المـساند             

 .الموصولة وعدم تجمعها
 
 :المساند المعدنية 3-3-2

على المقاول تقديم تفاصيل كاملة عن المساند المعدنية مبينا فيهـا خصائـصها             

يكية كالقدرة التحميلية القصوى وعالقتها بالنحافة والترخيم وان ال يقـل           الميكان

عامل االمان التصميمي لهذه المساند عن ثالثة وان ال تزيد نسبة نحافة المساند             

  .عن ستين

  

  (BRACING) : التكتيف 3-3-3
يتم ربط المساند قطريا في االتجاهين االفقي والراسي حيثمـا يلـزم العطـاء              

   . المطلوبةاالسناد الجساءة
  

 :التخطيط والتصميم 3-4
يجب تخطيط طريقة انشاء القوالب بما يضمن سالمة العاملين في انشائها اواثناء صب              

   .الخرسانة لضمان سالمة المنشأ ككل

على المقاول ان يقدم للمهندس التفاصيل الضرورية ةالتصاميم والحـسابات وطريقـة            

لب للموافقة عليها قبل مدة كافية مـن نـصب          استعمالها في القوا   التنفيذ والمواد المزعم  

  .القالب

  

  :التنظيف 3-5
على المقاول تنظيف القالب بشكل جيد من اي اثر لالوساخ او المونة او المواد الغربية               

   .ويكون القالب المعدني خال من الصدأ والقشور
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و للمهندس طلب فتحات خاصة مؤقتة في القوالب لتسهيل عمليات التنظيف او التركيب ا            

   .التفتيش

 :الطالء 3-6
ليسهل نزعها فيما بعد قبل عمليـة        )كالدهون المعدنية (يجب طالء القالب بطالء خاص      

التسليح على ان يكون الدهان غير قابل لاللتـصاق او تبقيـع او اضـرار الـسطوح                 

الخرسانية وال يضر ويستعمل الطالء حسب توصيات الشركة المنتجـة والمبينـة فـي          

  .نشراتها المكتوبة

  

 :اعادة االستعمال 3-7
يحدد المهندس عدد مرات اعادة استعمال القالب والذي يتوقف علـى نـوع القوالـب                

  .المستعملة ونوع االنهاء المطلوب للخرسانة

  

 :التفاوت  3-8
المقاول عمل القوالب والمحافظة على شكلها بطريقة تـضمن الحـصول علـى              على

  :بينة في ادناهاالبعاد المحددة في المخططات ويسمح بالتفاوتات الم

  

التفاوت المسموح به في الميزان الراسي لخطوط اوجه االعمدة والجـدران            3-8-1

وزوايا االعمدة الظاهرة او اخاديد وصالت التحكم او اية خطوط بـارزة ال             

 .ملم ايهما اقل) 12(ملم في المتر او )1(يزيدعن 
  

ء التفاوت المسموح به في مناسيب البالطات والروافد وفـي خطـوط التقـا             3-8-2

 .ملم ايهما اقل) 10(ملم لكل متر او ) 2(السطوح ال يزيد عن 
  

التغيير المسموح به في المناسيب او في خطوطالبناء عن المواضع المحددة            3-8-3

ملم لكل متر   ) 2(لها في المخططات بالنسبة لالعمدة والجدران ال يزيد عن          

 .ملم ايهما اقل) 25(او
 

لروافـد وسـماكات البالطـات      التغيير المسموح به في مقاطع االعمـدة وا        3-8-4

 .ملم) 12(+ملم او ) 6-(والجدران وهو بحدود 
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-( االفقي لقواعداالعمدة هو بحـدود     التغير المسموح به في مقامات المسقط      3-8-5

ملم اما االزاحة او الالمركزية المسموح للقواعـد فـال          ) 50(+ملم او   ) 12

ملم ) 50( عن   من بعد القاعدة باتجاه االزاحة على ان ال يزيد         %2تزيد عن   

من السمك   % 5والنقص المسموح به في سمك القواعد يجب ان ال يتجاوز           

 .المحدد
  

 . ملم افقيا6و   ملم عموديا3اليجوز ان يزيد التفاوت في ابعاد الدرجة عن  3-8-6
  

  :التنفيذ 3-9

 .ينفذ القوالب فنيون مهرة لهم خبرة ودراية في هذا المجال 3-9-1

  

حـات التهويـة وقنـوات المجـاري     تركب المواسير والعلب الكهربائية وفت    3-9-2

في مخططات المـشروع     ووصالت الربط في مواضعها الصحيحة المحددة     

وتستحصل موافقة المهندس على ذلك قبل تركيبها بوقـت كـاف وتكـون             

على ان يكون تركيب هذه التوابـع       ،  خاضعة لموافقته التحررية عند تركيبها    

 صب الخرسـانة ويمنـع      باحكام تام يمنع زحزحتها من اماكنها اثناء عملية       

  .تسرب مونة الخرسانة
  

ملم ) 2(يتم رفع وسط الروافد او طرفها الناتئ لالنحناء او التحدب وبمعدل             3-9-3

 .ملم لكل متر طول العتبة الناتئة) 4(لكل متر من الفضاء للروافد و
  

 هيئة ممرات ومعابر وارضيات خاصة للعدد االنشائية ووسائل نقل وصـب         ت 3-9-4

  .الخرسانة
  

 .مواقع المفاصل االنشائية ومفاصل التمددتحديد  3-9-5
  

 درجة عـن  ) 35(تزود الســطوح المائــلة والتي يزيد ميـــلها عن         3-9-6

 بقالب علوي العطـاء شـكل الخرسـانة        ) رأسي 1:افقي 1.5(االفـــق  

 .المطلوب
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تصمم وتنفذ قوالب الرافدات واالجزاء االنشائية المشابهة لها بطريقة يمكـن            3-9-7

 .لب دون التعرض لالواح السفلية او المساندمعها نزع جوانب القا

  :نزع القوالب 3-10

يسمح بنزع القوالب والدعامات عن عناصر المنشأ اذا اثبتت اختبـارات المكعبـات             

الخرسانية المعالجة تحت نفس ظروف معالجة عناصـر المنـشأ ان خرسـانة هـذه               

مية المطلوبة  بالمائة من مقاومة التحمل التصمي    ) 70(العناصر قد حققت ماال يقل عن       

او ان تكون نسبة مقاومة تحمل مكعبات االختبار الى المقاومة التصميمية مـساوية او              

 ,الكلي الميت واحمال االنشاء الى الحمـل التـصميمي الكلـي          اكبر من نسبة الحمل     

  .)9(وبعكسه تبقى القوالب في مواضعها للمدة التي يحددها الجدول رقم 

  ) 9(جدول رقم ال

  ) بااليام(ب مدة نزع القال

  )درجة مئوية(معدل درجة الحرارة 

 العنصر الخرساني 
  الفضاء الفعال 

 5اقل من  10- 5 20- 10من  20اكثر من  )متر(

ــدة  ــدران واالعم الج

 وجوانب الرافدات 
  يوم5  يوم3  يوم2 يوم واحد 

  يوم14  يوم10  يوم7  يوم5 3.0اقل من 

 السقوف يوم 21  يوم14  يوم10 يوم 7 3.0

  يوم28 يوم 21   يوم14  يوم10 6.0اكبر من 

 م يو21  يوم14 م يو10  يوم7 3.0اقل من 

 الرافدات  يوم28  يوم21  يوم14  يوم10 3.0

  يوم28  يوم28  يوم21  يوم14 6.0
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   : قنوات واالنابيب المطمورة في الخرسانة-4
ضارة بالخرسـانة فـي     يمكن وضع القنوات واالنابيب المصنعة من مواد غير          4-1

الخرسانة بموافقة المهندس وبشرط عدم اعتبارها كتعويض انشائي عن الخرسانة          

  .المزاحة
 

ال يجوز وضع القنوات واالنابيب المصنوعة من االلمنيـوم ضـمن الخرسـانة              4-2

االنشائية اال اذا غلفت او غطيت بشكل فعال لمنع تفاعل الخرسانة مع االلمنيوم او            

 . بين االلمنيوم والحديدالفعل الكهربائي
  

يجب ان ال تزيح القنوات واالنابيب ومثبتاتها المطمورة في العمود ما يزيد عـن    4-3

من مساحة مقطعه المعتمد في حساب المقاومة او لمتطلبـات الحمايـة مـن              4%

  .الحريق
  

يجب ان ال يزيد المقاس الخارجي للقنوات واالنابيب المطمورة فـي خرسـانة              4-4

 رافدة عن ثلث سمك الجزء المطمور فيه وان ال يقل التباعـد             بالطة او جدار او   

بين محاورها عن ثالثة امثال قطرها او عرضها وان ال يـودي طمرهـا الـى                

 .اضعاف ذي شأن في مقاومة المنشأ
  

باالضافة الى المتطلبات الواردة اعاله يمكن طمر االنابيب المحتوية على سـائل             4-5

ة شريطة ان تكون االنابيب ومثبتاتها تقـاوم        وغاز او بخار في االجزاء الخرساني     

تأثيرات المواد والضغوط والحرارة التي سوف تتعرض لهـا وان اليقـل سـمك      

 ملـم للخرسـانة المعرضـة       40الطبقة الخرسانية الواقية لالنابيب ومتبتاتها عن       

 ملم في حالة عدم تعرض      20للظروف الجوية او المالمسة للتربة وان اليقل عن         

  .للظروف انفة الذكرالخرسانة 

 
 :  فواصل التشييد- 5
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يجب ان يكون عدد فواصل التشييد بالحدود الدنيا وبما ينسجم مـع االحتياطـات               5-1

الالزمة ضد االنكماش كما يجب ان تكون عملية صب الخرسانة مستمر لحد بلوغ             

توضع فواصل التشييد بصورة متعامدة مع اتجـاه        . االماكن المحدد لهذه الفواصل   

   .اد الرئيسي للعضو االنشائياالتمد

  

تعمل فواصل التشييد وتوضع في موقع بحيث ال تضعف مقاومة المنشأ كما يجب              5-2

اتخاذ االجراءات الالزمة لغرض نقل قوى القص والقـوى االخـرى عبرهـذه             

توضع فواصل لالرضيات ضمن الثلث االوسط لفسخ االتمداد للبالطات          .الفواصل

 تجنب فواصل الرافدات بمسافة تعادل ضـعف         كما يجب  .والرافدات والعوارض 

  .عرض الرافدة التي تعترضها
  

يجب ان التركب او تصب الرافدات والعوارض والبالطات المحمولة على اعمدة            5-3

او جدران لحين زوال لدونة الخرسانة االعضاء الحاملة العموديـة اال بموافقـة             

  .المهندس
  

ح الهابطة وتيجان االعمدة جزء مـن  تعتبر الرافدات والعوارض واالكتاف وااللوا     5-4

منظومة البالطة ويجب ان تصب سوية بقطعة واحدة اال اذا اوضحت المخططات            

  .او المواصفات الخاصة خالف ذلك
  

يجب تنظيف سطح خرسانة فواصل التشييد ورفع غشاء الخرساتة عنها وتبليلهـا             5-5

  .قبل وضع الخرسانة المجاورة لها

 
  :فواصل الحركة 6

ل الحركة وفق التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع وبكل دقة وبالنوع          تنفذ فواص 

الذي تحدده المخططات مثل فواصل تقلص او تمدد او انزالق او هبوط ولكـل نـوع                

ال يجوز تنفيذ فواصل حركة غير واضحة التفاصـيل دون موافقـة             .تفاصيله الخاصة 

قق المهندس هذه الفواصـل     المهندس التحريرية على ذلك وفي كل االحوال يجب ان يد         

   .المباشر وتنفذ تحت اشراف المهندس

  

   : التسليحاعمال 7
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  :متطلبات عامة 7-1
تجهز مواد التسليح بالمقاسات واالشكال المطلوبة وتوضع وتثبت فـي االمـاكن            

المخصصة لها حسب ما يرد في مخططات المشروع والمخططات التنفيذية التـي            

اذا تعرضت االعمـال الي     . تفق عليها المهندس  تعد من قبل الجهة المنفذة وبما ي      

تأخير،تنظف جميع مواد التسليح الموضوعة سابقا وذلك لضمان التالصق الجيـد           

 يمنع ثني او تشكيل حديد التسليح بطريقة تـضره     .بينها وبين الخرسانة بعد صبها    

او تضر الخرسانة وال يسمح بتركيب اي قضبان مشكلة او مثنية بشكل مخـالف              

ال يسمح باستعمال الحرارة في عمليات ثنـي او         ،   محدد على المخططات   لما هو 

يمكن ازاحة اي   . تشكيل التسليح اال بعد الحصول على موافقة المهندس التحريرية        

قضيب يتعارض مع االنابيب او المجاري المدفونة في الخرسانة على ان ال تزيد             

لحصول على موافقـة    مسافة االزاحة عن قطر القضيب نفسه وخالفا لذلك يجب ا         

المهندس على الترتيب للقضبان وزيادة عدد القضبان للوصول اللـى المتطلبـات            

كما ويحضر وصل حديد التـسليح عنـد        . االنشائية المطلوبة اذا تطلب االمر ذلك     

 يجب حماية قضبان التسليح     .مناطق االجهادات القصوى في الرافدات والبالطات     

ك ظاهرة الغراض التوسعات المستقبلية مـن       او اية مواد اخرى او صفائح ستتر      

  .الصدأ

  

 :ات القياسيةـفـقـالع 7-2
  -:ان تعبير العقفة القياسية يعني االتي 7-2-1

 امثال القطر على ان ال يقل       4 درجة مضافا اليها امتداد      180زاوية    -أ 

   . ملم عند نهاية القضيب الطليقة60ذلك عن 

 لقطر عند نهاية   عطفة درجة مضافا اليها امتداد اثنا عشر امثال ا         90 -ب  

   .لقضيب الطليقةا

  

  :والعقفات الرابطة  االطواق 7-2-2

مضافا اليها امتـداد سـتة       90عطفه  ،   ملم واقل  12للقضيب بقطر     -أ 

  امثال القطر عند نهاية القضيب الطليقة او

ْ  مضافا اليها امتداد     90عطفة  ،   ملم 25 ملم ولحد    18القضيب بقطر    -ب  

  القطر عند نهاية القضيب الطليقة او
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ْ  مضافا اليها امتـداد سـتة        135 ملم واقل عطفه     25ب بقطر   القضي -ج  

   .امثال القطر عند نهاية القضيب الطليقة

   :الحد االدنى القطار العطفات  7-2-3

يجب ان اليقل قطر العطفة القضيب مقاسا من الداخل عـن            7-2-3-1

عـدا حـاالت االطـواق      ) 10(القيم المبينة في الجدول رقم      

  .والرباطات
  

   االدنى لقطر العطفة الحد) 10(الجدول رقم 

 الحد االدنى لقطر العطفة )ملم(مقاس القضيب 

  امثال القطر) 6(  25 الى 16

 امثال القطر ) 8(  36، 32، 28

 امثال القطر ) 10(  56، 42

 
يكون القطر الداخلي لعطفات االطواق والرباطات ما اليقل         7-2-3-2

 ) 4(عن 
 
 

لقـضبان  ملم واقل امـا ل    ) 16(امثال القطر لقضيب يقطر      7-2-3-3

ملم فيكون قطر العطفة حسب الجـدول       ) 16(بقطر اكبر من    

   .)10(رقم 

  

   :يالحن 7-3

يتم حني كافة حديد التسليح بارداً ويمنع الحني الموقعي لحديد التسليح المطمور 

  .جزيئا في الخرسانة المتصلبة

   

   :سطح حديد التسليح 7-4
 

ـ ،  الطين،  يكون حديد التسليح خال من قشرة الصدأ السائبة        او اي طبقـة    ،  دهنال

  .سطحية تؤثرعلى قابيلة الترابط بين الخرسانة وحديد التسليح

  

 - 40 -



   اعمال البناء–المواصفات الفنية     وزارة التخطيط
  

 

   :وضع حديد التسليح 7-5

يتم وضع حديد التسليح في موقعه بصورة دقيقة وربطه باسـالك مرنـة              7-5-1

ومغلونة واسناده بصورة مناسبة بقطع خرسانية او معدنية او بالسـتيكية           

لة مثبتة بصورة محكمة لتحديد     او اية مقاعد او مباعدات او رباطات مقبو       

 .2-5-7االزاحة ضمن التغاير الوارد في الفقرة 
  

 :التغاير المسموح به 7-5-2
  

يكون التغاير المسموح به للعمق الفعال والحد االدنى للغطـاء           8-5-3-1

 الخرساني لالعظاء المعرضة للثني والضغط وللجدران حسب      

ر وفي ما عدا ذلك يكون التغاي     ) 11(ما مبين في الجدول رقم      

 ملـم   6-المسموح به للمسافة الصافية لباطن مقولـب عـن          

الحد االدنـى لغطـاء      1/3 -والتفاوت في الغطاءال يزيد عن      

   . .الخرسانة المحدد في الخرائط او المواصفات

  

  

  ) 11(جدول رقم ال

  التغاير في العمق الفعال والحد االدنى لغطاء الخرسانة 

  عمق العضو الفعال

 ع ملم 
  ق التغاير باعم

 ملم 
  التغاير في الحد االدنى 

  )ملم(لغطاء الخرسانة 

 5- 10±  200≤ع 

  400≥ع  < 200
 

±12 -10 

 12- 15±  400< ع 

يكون التغاير المسموح به لموقع الثني على امتـداد التـسليح            8-5-3-2

 ملم عدا في نهايات االعضاء غير المـستمرة         50 ±ولنهايته  

   . ملم12 ±فيكون التغاير المسموح 

  

  . يسمح بلحام القبضان المتقاطعة لمجموعة التسليح االبموافقة المهندسال 7-5-3
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   :حدود تباعد حديد التسليح 7-6

يجب ان ال تقل المسافة الصافية بين قضبان التسليح المتوازية في طبقـة              7-6-1

ملم ايهما اكبر الحظ ايضا الفقـرة       ) 25(واحدة عن قطر اكبر قضيب او       

2-2-2.  
 

توازي بطقتين او اكثر يجب وضع القضبان فـي         عند استخدام التسليح الم    7-6-2

الطبقات العليا مباشرة فوق مثيالتها في الطبقات السفلى مع تأمين مـسافة            

  . ملم35صافية بين الطبقات ال تقل عن 
 

 يجب ان ال تقل المسافة الصافية بين قضبان الحديد الطويلـة لالعـضاء             7-6-3

طر القـضيب وال     مرة لق  1.5لمنضغطة المسلحة لولبية او برباطات عن       

  .ملم 35عن 
 
 

تطبق محددات المسافة الصافية بين القضبان على المسافات الصافية بين           7-6-4

  .وصلة التراكيب والوصالت المتجاورة او القضبان

  

يجب ان ال يزيد التباعد بين قضبان حديد التسليح االساسية في الجـدران              7-6-5

  .هما اقل ملم اي350والبالطات عن ضعف سمك الجدار او البالطة او 

  

  :القضبان المحزمة 7-7
جب ان ال يزيد عدد القضبان في الحزمة الواحدة عن اريعة عند حـزم              ي 7-7-1

 .قضبان التسليح المتوازية لتعمل كمجموعة واحدة
  

 .يجب ان تحاط القضبان المحزمة باطواق او رباطات 7-7-2
  

 . ملم في الرافدات32ال يجوز حزم القضبان التي تزيد اقطارها عن  7-7-3
  

متداد بعض قضبان التسليح في الحزمة ضمن الفسحة لعـضو          عند انهاء ا   7-7-4

 مثال لقطر   40جب ان تكون نقاط االنهاء متعقبة بما ال يقل عن           ياالنثناء  

 .القضيب
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يجب معاملة القضبان كقضيب واحد له قطر محتسب من المساحة الكليـة             7-7-5

لمكافئة وذلك عند اعتماد تحديد التباعد والحد االدنى للغطاء الخرسـاني           

 .لمقاس االسمي لقطر القضيبالى ع
  

  اية الخرسانة لحديد التسليح حم 7-8

 الصب الموقعي للخرسانة  7-8-1
  :للتسليح كما يأتي )ملم(يجب ان يكون الحد االدنى للغطاء الخرساني 

  ملم  )الصب الموقعي للخرسانة(الحالة   

  75  ةالخرسانة المصبوبة على التربة والمعرضة لها بصورة دائمي  1

    : المعرضة للتربة او الجوالخرسانة  2

  50   واكبر ملم20قضيب بقطر   

  40   ملم20قضيب بقطر اقل من   

3  
البالطات والجدران  (الخرسانة غير المعرضة للجو او غير المالمسة للتربة

  :) جوازعلوا
  

  40   ملم واكبر40قضيب قطر   

  20  ملم40قضيب بقطر اقل من   

    :الرافدات واالعمدة  4

  40  واللولبيالساسي والرباطات واالطواق والتسليح التسليح ا  

    :القشريات والصفائح المطوية  5

  15   ملم واكبر20قضيب قطر   

  10   ملم20ضيب بقطر اقل منق  

   

 :الخرسانة سابقة الصب 7-8-2
  -:للتسليح كما يأتي )ملم(يجب ان يكون الحد االدنى للغطاء الخرساني 

  ملم  الحالة  

    ) لوح الجدار (:تربة او الجوالخرسانة المعرضة لل  1

  40    ملم واكبر40قضيب قطر   

  20   ملم40قضيب بقطر اقل من   

    ) االجزاء االخرى (:الخرسانة المعرضة للتربة او الجو  1

  50    ملم واكبر40قضيب قطر   
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  40   ملم16 ملم واكبر من 40قضيب بقطر اقل من   

  30   م واقل16قضيب قطر   

3  
البالطات والجدران  (معرضة للجو او غير المالمسة للتربةالخرسانة غير ال

  :)جوازعلوا
  

  30   ملم واكبر40قضيب قطر   

  15  ملم40قضيب بقطر اقل من   

    :الرافدات واالعمدة  4

  
 والرباطات واالطواق ) ملم15قطر القضيب بما اليقل عن /  (التسليح االساسي

  واللولبيوالتسليح 
10  

    : المطويةالقشريات والصفائح  5

  15   ملم واكبر16قضيب قطر   

  10   ملم16 ضيب بقطر اقل منق  

  
 

 :حماية القضبان المحزمة 7-8-3
يكون الحد االدنال للغطاء الخرساني للقضبان المحزمة مساويا الى القطر          

 ملم اال في حالة الخرسانة المصبوبة       50المكافئ للحزمة وبما اليزيد عن      

ا عنـدها يكـون الحـد ادنـي للغطـاء           على التربة والمعرضة لها دائمي    

   . ملم75الخرساني 

  

 :تثبيت التسليح ووصالته 7-9
تطبق متطلبات الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني في تحديد طول           

  .)ACI318(التثبيت والوصالت او احدث طبعة لكود الخرسانة االمريكي 

  

  :تركيب وحماية االوتار السابقة االجهاد 7-10
وتار واغطيتها ومثبتات النهايات نظيفة وخالية من الشحوم او الزيـوت           تكون اال 

او الدهان او اية مادة غريبة ويسمح بتواجد الصدا الخفيف الذي يـسهل ازالتـه               

يجب حماية اغطية االوتـار والقطـع       . عن السطح مع عدم تنقر سطح الصلب      

ال يجـوز   .الخاصة بالحقن والمستعملة في االنشاءات المترابطة عن اي ضـرر         

استعمال االغطية بدون قيام المهندس بالكشف عليها والتاكد من عدم وجود ايـة             
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 يوم من تـاريخ     28في حالة بقاء االوتار بدون حقن لمدة تزيد عن           .ثقوب فيها 

تثبت االوتار . تركيبها عندئذ يجب حمايتها مؤقتا من التاكل او الصدأ لحين حقنها         

وال  .لها اثنـاء الـصب     نع حدوث اية ازاحة   واغطيتها والمثبتات بشكل جيد لم    

ملم او اقل   ) 200( ملم عندما تكون ابعاد الخرسانة       6±يسمح بتفاوتات اكثر من     

ملم ) 600(ملم وحتى   ) 200( ملم عندما تكون ابعاد الخرسانة اكبر من         9.5±و

  .ملم) 600( ملم عندما تكون ابعاد الخرسانة اكبر من 12.5±و

  

 :الخرسانة 8
  

 :عام 8-1
  

قيمة مقاومة االنضغاط المميزة التي تعتمد عنـد تـصميم المنـشاءات            ان   8-1-1

 ملـم   150ان تستند على نتائج فحوص مكعبات بمقـاس          الخرسانية يجب 

 يوم والتي تحضر وتفحص بموجب المواصفة القياسية العراقية         28وبعمر  

وان معدل مقاومة الشد االنـشطارية تكـون علـى           )52(المرقمة م ق ع     

 ملـم وبطـول     150شطار السطوانات خرسانية بقطر     اساس فحوص االن  

 ملـم وحـسب المواصـفة القياسـية         150 ملم او مكعبات بمقاس      300

 يجب ان تحفظ نماذج الفحص في الماء بدرجة         .) BS-1881(البرطانية  

   . م منذ اليوم الثاني لصبها وحتى يوم الفحص2±24حرارة 

  

 معالجـة بظـروف     قد يطلب المهندس اجراء فحوص المقاومة لمكعبات        8-1-2

العمل للتاكد من مالئمة اسلوب المعالجة والمحافظة على الخرسـانة           موقع

تعالج هذه المكعبات بنفس ظروف موقع العمـل وان تحـضر            في المنشأ 

بنفس الوقت ومن نفس النماذج الخرسانية المستعملة لتحـضير مكعبـات           

  .الفحص في المختبر
  

يبين . لمميزة لكل جزء من المنشأ    تحددالمخططات قيمة مقاومة االنضغاط ا      8-1-3

اصناف الخرسانة المعتمدة في المواصـفات القياسـية        ) 12(الجدول رقم   

  .العراقية والكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني
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  )12(الجدول رقم 

  صناف الخرسانةا

  المقاومة المميزة الصنف

  2ممل/ن 
  ادنى صنف مطابق

 لالستعمال المناسب
  خرسانة اعتيادية 7  د7

  خرسانة اعتيادية  10.0   د10

  خرسانة اعتيادية  15.0   د15

  خرسانة مسلحة  20.0   د20

  خرسانة مسلحة  25.0   د25

  خرسانة مسلحة  30.0   د30

  خرسانة مسلحة  35.0   د35

  خرسانة مسلحة  40.0   د40

  خرسانة مسلحة  50.0   د50

 :اختيار نسب الخلط 8-2
 :للخرسانة لتحققيجب ان تحدد نسب الخلط  8-2-1

تشغيل مالئمة وقواما مناسبا لوضع الخرسـانة فـي القوالـب            قابلية  -أ 

وحول حديد التسليح تحت الظروف المـستعملة فـي الـصب ودون             

قابلية التـشغيل   )13(حصول انعزال مفرط او نزف يحدد الجدول رقم         

المالئمة الجزاء المنشآ المختلفة مقدرة بمقدار الهبوط عنـد الفحـص           

 ).Slump test(خروط الهبوط بواسطة م
  

  )13(لجدول رقم ا

  ) SLUMP(مقدار الهبوط 

  

  الحداالعلى موضع الخرسانةالتسلسل

 )ملم(
 الحد االدنى

 )ملم(
1  

 
  االسس المسلحة 

  
85  
 

40  
 

2  
 

  70  االسس غير المسلحة
 

20  
 

3  
 

  100   السقوف والجسور والجدران
 

50 
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 50 100 االعمدة 4

 40 50 االرصفة  5

  

 :ظروف التعرض  -ب 
عند تعرض الخرسانة لظروف مختلفة كالهواء او الرطوبة او البلل          

امالح الكبريتات الخارجية او اية ظروف قاسـية اخـرى           او تأثير 

ب الخلـط   ــار عند اختبار نس   ـظر االعتب ـيجب االخذ بن   عندئذ

وبصورة خاصة الحد االعلـى لنـسبة        ة ونفاذية الخرسانة  ــنوعي

ـ       ومنت  ـــ الس /الماء الطليق    ة ـمحتـوى الـسمنت فـي الخلط

الخرسانية اضافة الى مقاومة االنضغاط المميزة المطلوبـة يحـدد          

  .متطلبات ظروف التعرض المختلفة) 15و14(الجدوالن 

معدل مقاومة ضغط عالية بدرجة كافية للتقليل من تكـرار اجـراء              -ج 

المقاومة بحيث ان نتائج الفحوص التي تقـل عـن مقاومـة             فحص

  .من العدد الكلي للنتائج% 5عن   المميزة المطلوبة ال تزيدالضغط
 

  )14(رقمجدول ال

  متطلبات الديمومة لخرسانة معرضة لظروف محددة ومصنوعة من السمنت البورتالندي بانواعه ومن الركام ذي الوزن االعتيادي 

  نوع التعرض   الخرسانة االعتيادية   الخرسانة المسلحة 

ــاء   ــسبة الم ن

ــق   /الطليــ

 السمنت ال تزيد  

  عن 

محتوى السمنت  

  ال يقل عن 

  3م/ كغم

ادنى صنف 

  للخرسانة 

نسبة الماء 

الطليق 

السمنت ال /

  تزيد عن 

محتوى 

السمنت ال 

يقل عن 

  3م/كغم

ادنى 

صنف 

  للخرسانة

السطح محافظ عليه من الجو او من الظروف القاسية         :طفيف

سـانة  الخرسانة الخارجية المحمية المعرضة للهـواء والخر      (

عدا التعرض للظروف الجوية االعتياديـة لفتـرة         )الداخلية

  .قصيرة خالل التشييد

االسس الشريطية والخرسانة المالئة للحفر لالبنيـة الواطئـة         

محتوى الكبريتـات   (عندما تكون ظروف التربة غير قاسية       

  . ) واطىء

  

 السطوح المبللة المحمية من المطـر الـشديد ومـن           :معتدل

انة المطمورة والخرسانة المغمـورة بالميـاه       والخرس التجمد

   .بصورة مستمرة

  

  

  

  

  

  

  
0.7  

  

  

  
0.60  

  

  

   

  

  

  

  

  
 250   
  

  

  
300  

  

  

  

  

  

  

  

  

  د20

  

  

  

  د25

  

  

  

  

  

  

  
0.80  
  

  

  
0.7   
  

  

  

  

  

  

  

  
200  
  

  

  
250  
  

  

  

  

  

  

  

  

  د15

  

  

  

  د25
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 السطوح المعرضة لرشقات من المطر ومـن دورات         :قاسي

   .متعاقبة من البلل والجفاف والتجمد عرضي

السطوح المعرضة للتكيف الشديد او المالمسة لماء المجاري        

السطوح الداخلية للمنشاءات المعرضـة      .او للمحاليل المائية  

   .وف البحريةللظر

  

 السطوح المعرضة لظروف بحريـة او لتـاثير         :قاسي جدا 

 مـساو او اقـل مـن        PHابخرة او للماء الجاري الضار ذو     

 السطوح المبللة المعرضة لتاثيرات امالح ازالة الجليد        0.54

   .او لظروف التجمد القاسي

  

  

  
0.50   

  

  

  

  

 *0.4  

  

  

  
 350   
  

  

  

  
 350  

  

  

  

  

  د30

  

  

  

  

  د35

  

  

  
0.6  
  

  

  

  
0.45  

  

  

  
300  
  

  

  

  
300  

  

  

  

  

  د30

  

  

  

  

  د40

   .السمنت فقد يكون من الضروري استعمال المضافات/ قابلية تشغيل مالئمة عند هذه النسبة من الماء الدراك  •

ولغـرض   مـم 20 ان محتوى السمنت المبين في الجدول متعلق بركام ذو مقاس اسمي اقصى مساو الى                :ظةمالح

زيادة الحـد االدنـى لمحتـوى       المحافظة على قيم مشابهة لمحتوى السمنت في المونة لركام بمقاسات اخرى فيجب             

لركام بمقـاس   % 15ه بمقدار   لمم وتقلي 10عند استعمال ركام مقاسه االسمي مساو الى        % 15السمنت اعلى بمقدار    

   .3م/كغم250عن ايحال يجب ان ال يقل محتوى السمنت في الخرسانة المسلحة  مم وفي40اسمي اقصى مساو الى 

  )15(جدول رقم  

  متطلبات الخرسانة المعرضة لتأثير امالح الكبريتات 

) SO3 (ـتركيز الكبريتات ممثلة ب

نوع  في التربة

التعرض 

  لالمالح

 الكبريتية
SO3  الكلية  

 )نسبة مئوية وزنا(

SO3  في

مستخلص 

 :ماء (1:2

رلت/غم  )تربة

في المياه 

  الجوفية

/ غم (

  )لتر
 

  

  

  نوع السمنت
 

الحد االدنى 

لمحتوى 

السمنت كغم 

 3م/

الحد 

االعلى 

لمنسوب 

الماء 

الطليق 

السمنت

 1.0 0.2اقل من  1
اقل من 

3% 
البورتالندي 

 االعتيادي
280 0.55 

البورتالندي 

 االعتيادي
330 0.50 

2 0.2-0.5 1.0-1.9 0.3-
1.2 

البورتالندي 

المقاوم 

 للكبريتات
280 0.55 

3 0.5-1.0 1.9-3.1 1.2-
2.5 

البورتالندي 

المقاوم 

 للكبريتات
330 0.50 

4 1.0-2.0 3.1-5.6 2.5-
5.0 

البورتالندي 

المقاوم 
270 0.45 

 - 48 -



   اعمال البناء–المواصفات الفنية     وزارة التخطيط
  

 

 للكبريتات

كثر من ا 5.6اكثر من  2.0اكثر من  5
5.0 

البورتالندي 

المقاوم 

 للكبريتات
270 0.45 

 ملم ومطابق للمواصفة    20 خاص بالخرسانة المرصوصة كليا والحاوية على ركام ذو مقاس اسمي اقصى مساوي الى               -

   0) 45م ق ع (القياسية العراقية 

  :مالحظات

 ركام مقاس اسـمي اقـصى        عند استعمال  3م/ كغم   50يجب زيادة الحد االدني لمحتوى السمنت بمقدار         -1

 عندما يكون المقاس االسمي االقـصى للركـام     3م/ كغم   40 ملمومن الممكن تقليله بمقدار      10مساو الى   

 كغم  250 ملم وفي اية حال يجب ان اليقل محتوى السمنت في الخرسانة المسلحة عن               40المستعمل الى   

  0 3م/

القريبة من الميـاه    ) 45م ق ع    (طابق لمتطلبات   ينطبق هذا الجدول على الخرسانة المستعمل فيها ركام م         -2

 غيـر  9-6 لها بين PHالجوفية المتعادلة والحاوية على امالح الكبريتات الطبيعية والتىي تكون قيمة ال         

 الملوثة بامالح االمونيوم
ومن المستحسن استعمال محتوى سمنت اعلى مـن الحـد       .يمثل محتوى السمنت المبين للنوع الحد االدنى       -3

 . قريبة من الحد االعلىSO3 عندمه تكون محتويات االدنى
واذا كانت معظم هذه الكبريتات من نوع الكالسيوم القليل         % 0.5 عن   SO3عندما يزيد المحتوى الكلي ل     -4

 .الى نوع ادنى للتعرض)2:1(التربة /الذوبان فقد يشير مستخلص الماء 
 و اكن من جان  – ائلي   –ع المعرضة لضغط    ي الظروف القاسية عند استعمال المقاطع الرقيقة او المقاط        ف -5

الـسمنت وزيـادة    /عندها يجب االخذ بنظر االعتبار تقليل اضافي لنسبة الماء     ،  المقاطع المغمورة جزئيا  

ية تشغيل مناسبة للتوصل الـى رص       ــحتوى السمنت اذا تطلبت الظرورة لضمان الحصول على قابل        م

 .كلي لتكون النسبة بالحد االدنى
  

االسـمنت بـالطرق    /الخلط للخرسانة وبضمنها نسبة المـاء       تحدد نسب    8-2-2

 :االتية
  .) 3- 2-8 الفقرة( اما على اساس الخبرة الموقعية  -أ 

وذلـك باسـتعمال     )4-2-8الفقرة  ( واما على اساس وجبات مختبرية      -ب  

  .تستعمل في التنفيذ نفس المواد التي

  .)1-2-8(او حسب المتطلبات الواردة في الفقرة   -ج  
  

  :لخلط على اساس الخبرة الموقعية تحديد نسب ا 8-2-3
 يتم تحضير ثالث وجبات منفصلة من الخرسانة باستعمال المواد التري         

ستجهز للموقع ويفضل ان تكون الظروف مماثلـة لظـروف االنتـاج            

الحقيقية وتفحص قابلية التشغيل لكل وجبة مـن الوجبـات التجريبيـة            
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ثالثة مكعبـات   وتحضر  .50بموجب المواصفات القياسية العراقية رقم      

يوما واذا تطلب االمر فباالمكان     28من كل وجبة الجراء الفحص بعمر       

تحضير ثالثة مكعبات اضافية في كل وجبة الجراء الفحص بعمر مبكر           

وتتم الموافقة على نسب الخلط التجريبية اذا كان معدل المقاومة لتـسع            

ة  يوميزيد عن مقاومة االنـضغاط المميـز       28مكعبات مفحوصة بعمر    

 شرط ان ال تقل مقاومة االنضغاط المميـزة         2ملم  /ن3المطلوبة بمقدار   

  . 2ممل/ن3بمقدار 
  

 :تحديد نسب الخلط بموجب وجبات تجريبية مختبرية 8-2-4
عند استعمال وجبات تجريبية مختبرية كأسـاس الختبـار نـسب خلـط             

 ملـم مـن الحـد    20الخرسانة يجب ان ال يتجاوز اختالف الهطول عن     

يجب تثبيت منحنى يبين العالقة بين نـسبة        .ح بالمواصفات سموماالعلى ال 

السمنت ومقاومة االنضغاط المميزة وان يكون المنحني مبنيا على         /الماء  

اساس ثالث نقاط في االقل تمثل الواجبات المنتجة لخرسانة ذات مقاومـة         

  -:اط المطلوبة والمحددة كاالتيــاعلى واقل من معدل مقاومة االنضغ

  

 فحـصا   40جل لوسيلةانتاج الخرسانة مبنى على اساس       عند وجود س    -أ 

متعاقبا للمقاومة على االقل فان معدل مقاومة االنضغاط والمـستعملة          

كأساس الختيار نسب الخلط يجـب ان تزيـد عـن قيمـة مقاومـة               

 مضروبا بـاالنحراف المعيـاري      1.64االنضغاط المطلوبة بمقدار    

يمة مقاومة انـضغاط     ق ثلثللمكعبات المفحوصة على ان ال تقل عن        

ـ /20 الخرسانة ذات المقاومة المميزة لحد وبـضمنها        7.5او   2مس

 2ممل/ ن   20للخرسانة ذات المقاومة المميزة التي تزيد عن         2ممل/ن
.   

في حالة عدم وجود سجالت للخرسانة المنتجة فان معدل قيمة مقاومة             -ب 

دار االنضغاط يجب ان تكون اكثر من مقاومة االنضغاط المطلوبة بمق         

للخرسانة  2ممل/ ن   20للخرسانة ذات المقاومة لحد وبضمنها       الثلثين

 . 2ممل/ ن 20التي تزيد مقاومتها عن 
  

  :السمنت/تحديد نسبة الخلط من نسبة الماء  8-2-5
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في حالة عدم توفر معلومات مناسبة من سجل الربعين فحصا متعاقبا او            

ا نة علـى    عن وجبات تجريبية مختبرية فيسمح بتحديد نسب خلط الخرس        

وفـي  ) 14(السمنت بالحدود المبينة في الجدول رقم       / اساس نسبة الماء    

هذه الحالة يجب ان تفي ايضا بمتطلبات الخرسانة المعرضة لتأثير امالح           

  .الكبريتات الخارجية ومتطلبات مقاومة االنضغاط المميزة المطلوبة
 
   :تقييم الخرسانة وقبولها 8-3

وي معدل المقاومة لـثالث مكعبـات       تعتبر نتيجة فحص مقاومة ما يسا      8-3-1

 نموذج مأخوذ من وجبات خرسانية مختارة عـشوائيا وتفحـص         من معدة

أيام او اقل حسب ما هو موصوف يجب ان          7  يوما او بعمر   28بعمر  

المكان من النقطة النهائية لخروج الخرسانة      ايكون النموذج ماخوذ قدر     

  من الخالطة وفي حالة 

  

  

  

  

 C.Dفي " غير موجودة اصال
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 C.Dفي " غير موجودة اصال
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   :استقصاء نتائج فحوص المقاومة المنخفضة 8-4

 فتتخذ االجـراءات    3-3-8في حالة عدم مطابقة اي من متطلبات الفقرة          8-4-1

نية الفورية لكل ترتفع نتائج فحوص معدل المقاومـة للخلطـات الخرسـا           

   .الالحقة

  

-8يقيم المهندس االجراءات المتخذة للخرسانة المنتجة والمتعلقة بـالفقرة     8-4-2

 مع االخذ بنظر االعتبار العقبات الفنية ونوع ومدى عدم المطابقـة            3-4

  .باالضافة الى االعتبارات االقتصادية لالجراءات التصميمية البديلة

  

فـي حـاالت    ((تحفظ  تتغير مديات االجراءات المتخذة في القبـول بـال         8-4-3

االختالفات القليلة عندما تبين الحسابات بان قابلية المنشألتحمل الحمل لـم           

  .الى الرفض والرفع من الموقع في حاالت االختالفات الكبيرة ))تتأثر

  

اذا كان هناك شكا اكيدا في الحصول على خرسانة ذات مقاومة واطئـة              8-4-4

تنخفض بصورة ملحوظة   وبينت الحسابات بان قدرة المنشألتحمل الحمل س      

فيمكن عندئذ طلب فحوص لخزاعات مأخوذة من المنطقة المشكوك بهـا           

حيث يتم اخذ اربعة نمـاذج مـن      ) 55(وبموجب المواصفة العراقية رقم     

الخزعات لكل فحص مقاومة عندما تكون نتيجة فحص المقاومة اقل مـن            

ـ /ن   3 مقاومة االنضغاط المطلوبة بما يزيد عن      ض يـتم تعـري   .  2ممل

الخزاعات الى نفس ظروف المنشأ من جفاف حيث يجري تجفيفهـا فـي             

 7لمـدة    %60 م ورطوبة نسبية اقل من 25-18الهواء بدرجة حرارة   
 48ايام قبل الفحص او من بلل حيث يتم وضع الخزاعات في الماء لمدة              

عتبـر الخرسـانة    ي .ساعة في االقل ومن ثم يجري فحصها وهي رطبـة         

 اعاله وافية انشائيا اذا كان فحص المقاومة للمكعبـات          الممثلة بالخزاعات 

من قيمة   % 80لمكافئة والمعتمدة على نتائج معدل اربع خزعات مساويا         
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االنضغاط المطلوبة في االقل وعلى ان ال تقل نتيجة فحص اي خزعـة              

يمكن اعـادة   ،  لتاكيد دقة الفحص    مقاومة االنضغاط المطلوبة   )2/3(عن  

لممثلة بنتائج فحص غير معقولة لمقاومة الخزاعات       الفحص في المواقع ا   

يجب تجنب مناطق التسليح والتشققات قدر االمكان عند االختراع وكذلك          

  .المناطق المشمولة باحتمال حدوث نزف او انعزال

  

 واذا كان هناك شك في      3-3-8في حالة عدم مطابقة متطلبات المقاومة        8-4-5

اء فحوص تحميل وحسب ما مبين      عدم مالئمة البناء انشائيا فللمهندس اجر     

 .في الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني
  :انتاج الخرسانة 8-5

 
  كيل المواد االولية 8-5-1

تقاس كميات السمنت والركام على اساس الوزن والمـاء بـالحجم امـا             

المضافات فتقاس بالحجم اذا كانت على هيئة سائل وبـالوزن اذا كانـت             

ـ اوت الم ـ يزيد التف  ال .على هيئة مسحوق   سموح بـه فـي الـوزن       ــ

والمواد المضافة عـن    % 2+والركام عن   % 1 ±نت او الماء عن     ـالسم

يجوز قياس المواد الداخلة في انتاج الخرسانة بالطريقة الحجميـة          . ±3%

لالعمال الصغيرة والثانوية على ان تستحصل مسبقا موافقة المهندس على          

  .ذلك

  

   :نوعية المواد االولية 8-5-2

قوم المقاول ومن خالل مختبر معتمد بتحـضير الخلطـات التجريبيـة            ي

للحصول على مقاومة االنضغاط المطلوبة في المنـشأ ووفقـا لـصنف            

الخرسانة المطلوب على ان يتم تأمين ثبات واسـتقرار نوعيـة المـواد             

االولية المستخدمة في الخلط والمطابقة لتلك التي استخدمت في الخلطات          

خلطات تجريبية جديدة كلما تغير مصدر المـواد االوليـة          التجريبية تعد   

  .والتي تكون مطابقة للمواصفات الواردة في الفقرة

  

  لخلط ا 8-5-3

  -:تخلط الخرسانة موقعيا وبالطريقة الميكانيكية وكما ياتي

 .ة وجبة نظيفة وبسعة مناسبة للعمليتم الخلط في خالط  - أ 
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  .مصنعيجب ان تدور الخالطة بالسرعة الموصوفة من قبل ال  -ب 

يستمر الخلط لفترة دقيقة ونصف في االقل بعد وضع جميع المـواد              - ج 

في حوض الخالطة ويفضل تغذية الخالطة بالركام الخشن اوال ثـم           

الركام الناعم وبعد ذلك السمنت على ان تتم تغذية الخالطة قبل ذلك            

ماء الخلط وان تستمر عملية الخلط طيلة فتـرة التغذيـة            بجزء من 

 .الخرى ابالمواد
  

  :زمن الخلط 8-5-3-1

 او اقل من    3 م 0.75ال يقل زمن الخلط للخالطات ذات السعة      

 وللخالطات ذات سعات اكبر مـن هـذا الحجـم      .دقيقة واحدة 

 اضـافي او    3 م 0.75 ثانيـة لكـل      15فيزداد الوقت بمعدل    

اجزاءها بالنسبة الى سعة الخالطة عند الجمـع بـين الخلـط            

المواد في الخالطة   ط  المركزي الموقعي والخالطة المتنقلة ؛تخل    

 .الخلـط  المركزية لمدة نصف دقيقة ثم يكمل الخلط في شاحنة        

يجوز زيادة كمية المواد الداخلة للخالطة عن الحـد االقـصى           

 يحق للمهندس تعـديل     .المسموح به من قبل الشركة المصنعة     

زمن الخلط بما يراه مناسبا للحصول علـى خلطـة منتظمـة            

   .ومتجانسة القوام

  

  :يدويلخلط الا 8-5-3-2

تـوفير  ال يجوز خلط الخرسانة يدويا اال عند عـدم امكانيـة            

الطة مناسبة لالعمال البسيطة فقط وعندما ال يتطلب العمـل          خ

  :وتخلط الخرسانة يدويا كما يلي.خرسانة ذات تحمل عالي

كال الركام الخشن اوال ويفرش على مساحة مناسبة ثم يكـال           

من الكـيس فـوق     الركام الناعم ويوضع فوقه ويفرغ السمنت       

يفضل ان تكون الخلطة لكـيس      (الركام حسب الكمية المطلوبة     

  .) سمنت كامل او مضاعفاته

ثـم يعمـل     )عدد من القلبـات   (يخلط الموزيج لحين التجانس     

حوض من الخليط فيه حفرة وسـطية يوضـع فيهـا المـاء             

المطلوب ثم تقلب الحافات الخارجيـة داخـل الحـوض دون           
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خارجا وتستمر عمليـة الخلـط لحـين        السماح للماء بالتسرب    

يجب ان يتم الخلط فـوق      .الحصول على مزيج متجانس تماما    

  .ارضية نظيفة وصلبة وغير مسامية

  

 :نقل الخرسانة  8-5-4
   -:يراعى عند نقل الخرسانة من الخالطة االمور االتية 8-5-4-1

  عدم السماح لمكونات الخرسانة باالنفصال 

 عدم تلوث الخرسانة اثناء النقل •
ووضع الخرسانة بفترة زمنية مناسبة     اكمال نقل    •

ة المنقولة واالنتاجيـة    قبل تماسكها تناسب الكمي   

 .المطلوبة
  .العامل االقتصادي •

  

 :معدات نقل الخرسانة 8-5-4-2
  -:يتم نقل الخرسانة باي من المعدات االتية

  العربات اليدوية  •

 القالبات االلية  •
  الشاحنات الخالطة  •

  .) موديةع، ةحدوي، كالرافعات البرحة(الرافعات  •

 مضخات الخرسانة •
  االحزمة الناقلة  •

  :يعتمد اختيار نوع المعدة في النقل على ما ياتي

  كمية وحجم الخرسانة المراد صبها  •

  ) قصيرة او طويلة(مسافات النقل  •

  ) متعرجة، عمودية، افقية(مسارات النقل  •

 قابلية تشغيل الخرسانة وكمية السمنت في الخلط •
  

  :ضخ الخرسانة 8-5-4-3

لخرسانة ونقلها في انابيب الـى ارتفاعـات او          يمكن ضخ ا  

يجب ان تكون الخرسـانة المـراد ضـخها          مسافات طويلة 
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ان تكـون غنيـة     ،  سمنت مناسـبة  /ماء متجانسة وذات نسبة  

بالسمنت وتزيد فيها نسبة الرمل لكي ال يحصل فيها انعـزال           

   -:يراعى في عملية الضخ االمور االتية

ون مناسـبة للـضخ     تصمم الخلطة الخرسـانية بحيث تك      -أ 

ويجب فحص الخرسانة بشكل دوري للتحقق مـن انتظـام          

الخلطة وعدم تغير خصائصها بفضل الضخ وذلـك مـن          

حيث الهطول ومحتوى الماء وغيرهـا مـن خـصائص          

 .ة الطريةالخرسان
وعند ظهور اختالف يجب اتخاذ االجراءات الالزمة لتغيير          -ب 

 مـن   تصميم الخلطة لضمان مطابقة الخرسانة التي تخرج      

انبوب الضخ للمتطلبات يتم اخذ العينات الغراض الفحص        

عند نقطة تفريغ الخرسانة من الخالطة في المضخة وعند         

ـ   ان ال يزيــدالمقاس     انة من االنبوب  نقطة تفريغ الخرس

االكبر لحبيبات الركام الخشـن عن ثلث القطـر الـداخلي        

 . االدنــى النبوب
يـث نـسب   مـن ح  عـالــية ية ـان تتوفر سيطرة نوع     -ج 

ضمان انتاج خرسانة متجانسة    ل لطـلوب الخ ـلط واس ـالخ

 .سهلة الضخ
  التمـاســك ان ال يزيد زمن النقل في االنابيب عن زمن          -د 

 .ةانـاالبتدائي للخرس
م للضخ الن االلمنيوم يتفاعل مع   انابيب المنيو عدم استعمال     -ه 

مكونات السمنت ويولد غاز الهيـدروجين الـذي يكـون          

  انة المتصلبةلخرسافجوات داخل 
ان ال يزيد ارتفاع الصب من فوهة الخروج النبوب الضخ            -و 

 . م1.5عن 
 بمعدل حوالي مالط  بال ــــب يجب ان يتم تمليط االنابي      -ز 

   .3 م100لكل 3م00ر 35

  

 :وضع الخرسانة  8-5-5
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بدون قوالب كما فـي     توضع الخرسانة في محالتها في القوالب واحيانا         

  : االتيةعند وضع الخرسانةتتبع االمور0االسس الجدارية  بعض

 تنظف القوالب جيدا وتطلى بصورة مناسبة وترطب الخشبية         - أ 

 .منها
 .ح بصورة جيدة من االغلفة الضارةينظف حديد التسلي -ب 
 من الفضاءات التي ستشغلها الخرسانةتزال جميع االنقاض   -ج 
اال فـي   الصب قبل وضع الخرسانة     الماء من موقع    يزال    -د 

 بموافقة المهندس اوحالة صب الخرسانة تحت الماء
او انفـصال فـي   ان ال تسبب المناقلة او الوضع انعـزال          -ه 

 .صهاالمحافظة على خوا الخرسانة مع
زمنية مناسـبة   الخرسانة ورصها ضمن فترة     اكمال وضع     -و 

 .قبل بدا تماسكها
 المنفذة سابقااعطاء ربط جيد مع الخرسانة   -ز 
 نقل الخرسانة من الخالطة الى القالب باسرع وقت       ان يتم     -ح 

 .عملياممكن 
ا الصحيح وعـدم    ان يتم تفريغ الخرسانة بهدوء في موقعه        -ط  

القوالـب او اعـادة      يؤدي ذلك الى اهتزاز    اسقاطها حيث 

 .موقعها الصحيح فيتحريكها عند وضعها 
عدم استخدام اي خرسانة اعيد تطبيعهـا او خلطهـا بعـد              -ي 

 . التماسك االبتدائي االبموافقة المهندس
  االنتهاء من صب مقطع او لوح      تستمر عملية الصب لحين     -ك 

وال  )ضمن حدودها المعرفة او الفواصل المقررة مـسبقا       (

 .الـصب اال بموافقة المهندس يسمح باي توقف في
ال يسمح للعمال بالسير على الخرسانة حديثة الوضـع اال            -ل 

 بعد تصلـبها بمافيه الكفاية
فـي  ) chutes(اذا تطلب االمر استعمال المزالق المائلة         -م 

وال يقل   )2:1(فيجب ان ال يزيد ميلها عن        خرسانةصب ال 

 .) 3:1(عن 
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يراعى ان تكون سعة تلك المزالق كافيـة لحجـم تـدفق            

بحيـث   .ميلها ثابتا على كامل طولها     الخرسانة وان يكون  

  .تنزلق الخرسانة داخلها بدون حدوث اي انفصال حبيبي

  
  

   :رص الخرسانة 8-5-6

لهواء المحصور للحـصول    يقصد برص الخرسانة بصورة رئيسية طرد ا      

على اقصى كثافة ممكنة ولزيادة قوى الربط بين مكونات الخرسانة مـن            

جهة وبين الخرسانة وحديد التسليح من جهة اخـرى حيـث ان مقاومـة              

،لـذا   %5عند وجود فراغات فيها مقـدارها       %30الخرسانة تقل بمقدار  

  .يجب االنتباه جيدا لعملية الرص

قة يدوية او ميكانيكيـة واكثـر وسـائل         يجري رص الخرسانة اما بطري    

   .الرص الميكانيكية انتشارا هو استعمال الهزازات

  .) غاطسة في الخرسانة(هزازات داخلية   - أ

 هزازات سطحية   - ب
 هزازات قالبية   - ت
  طاوالت اهتزاز  - ث

 زيادة  ومنهاوتمتاز الطريقة الميكانيكية بميزات كثيرة عن الطريقة اليدوية         

وتقليـل درجـة    وزيادة كثافـة الخرسـانة      لالنضغاط  مقاومة الخرسانة   

جوية وزيـادة التماسـك     وزيادة مقاومة الخرسانة للعوامل ال    االمتصاص  

   .والترابط بين مكونات الخرسانة

اما بالنسبة للرص اليدوي فينفذ بواسطة القـضبان الحديديـة او االوتـاد             

ة ويمكن استعمال المدقات اليدوي   ،  حيث تغلغل في داخل الخرسانة    الخشبية  

   .في عملية الرص في حاالت الخلطات شبه الجافة

  

   :انضاج الخرسانة 8-5-7

 يوما بعد الـصب     14-7من  لفترة  رطبة  يجب ان تبقى الخرسانة بحالة      

  -:احد االساليب االتية لهذا الغرضويمكن استعمال ، في االقل

  

  :اساليب االنضاج 8-5-7-1
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 ويستعمل للسطوح االفقية العموديـة      :الرش المستمر بالماء    -أ 

 بواسطة شبكة انابيب ثابتة وخاصة في معامل انتـاج        ويتم  

 الصب بمختلف انواعها السابقةوحدات الخرسانة 
االفقيـة لالرضـيات     ويشمل غمر السطوح     :الغمر بالماء  -ب 

سـمكها   وذلك بطبقة دائمة من المـاء        والتبليطقوف  ـوالس

بعمل معدات مـن    على ابقاء الماء    نتمترات يحافظ   بضع س 

ـ  المغم محيط الـسطح  حول  التراب او الرمل     ور ــــ

يتبع اسـلوب الغمـر     عملية لمعظم االعمال    وهي طريقة   

الـصغيرة  الخرسـانة    االحواض وذلك لمنتجات     الكلي في 

هـذه  وفهم  ،  االحيان  في بعض  كالكاشي والبالطات والكتل  

 االحواض خالل فتـرات     يراعى ضرورة تبديل مياه   الحالة  

 مالح زمنية متقاربة لضمان عدم تلوث المياه باال
  حيـث تبلـل الـسطوح      :كيةالتغليف باالغطية البالسـتي    -ج 

بغـشاء مـن    بالماء بصورة كاملة ثم تغطـى        الخرسانية

الجهات لمنع التبخر ويفضل ان يكـون        من جميع البالستك  

وهذه الطريقة مناسبة في    شفاف وذو لون فاتح     الغطاء غير   

 االفقية والعمودية السطوحمجال 
 ف االوجه العمودية للخرسانة   تغل :التغليف بالقماش الماص    -د 

للماء مثل الجنفاص او الـشاش او الخـيش         قماش ماص   ب

ذه الطريقة في انـضاج      القماش باستمرار وتستعمل   ويبلل

العمودية للجدران واالعمدة حيـث تـؤمن تقليـل         ه  االوج

 منهاالتبخر 
 الخرسانة  يتم ذلك عند تصلب    :بمواد خاتمة للمسام  الطالء    -ه 

 سـطوحها   وتبلل بالماء ثم ترش    حيث تنظف بدرجة كافية   

ويفـضل  بمواد اسفلتية او كيميائية خاتمة المسام       الخارجية  

الصـقة لمـا    هذه المواد غير منفذة للماء وغير       تكون   ان

فوقها وهذه الطريقة غير محبـذة للحـاالت التـي           يوضع

تستوجب انهاء معين للخرسانة حيث يصعب ازالـة هـذه          

 المواد

 - 60 -



   اعمال البناء–المواصفات الفنية     وزارة التخطيط
  

 

لة انضاج معجل حيث تعرض      وهي وسي  :االنضاج بالبخار   -و 

  .بخار الماء لتأثيرالخرسانة 

  

  :جب مراعاتها عند االنضاجااالمور الو 8-5-7-2

ال يجوز البدا بانضاج الخرسانة قبل تماسك السمنت وبـدأ            -أ 

 التصلد بدرجة كافية
يتم المباشرة باسرع وقـت باالنـضاج وال يجـوز تـرك       -ب 

 السطوح الخرسانية لتجف لفترة ثم يباشر بانضاجها
الخرسانة علـى   بعملية االنضاج لحين حصول     رار  االستم  -ج 

المقبولة وفي حالة االنضاج بالماء تكون الفتـرة         المقاومة

 يوم تبعا لدرجات الحرارة ورطوبة الجو       14-7عادة بين   

 السمنت ونوع
فيها بـصورة   في الحاالت التي ال يمكن انضاج الخرسانة          -د 

جيدة لسبب او الخر فيفضل ابقاء القوالـب دون نزعهـا           

فترة ممكنـة   اطول للمحافظة على ماء المزج اطول        لفترة

  .رش القوالب الخشبية من الخارج لمنع تقلصها ويفضل

  :صب الخرسانة في الجو الحار 8-5

 .الخرسانة والمحافظة عليها   العناية بالمواد وطرق االنتاج والنقل ووضع     ،  يجب خالل الطقس الحار    

الماء مما قد يـسبب اعاقـة اكتـساب          طة او تبخر  مفر وذلك لمنع ارتفاع درجات الحرارة بصورة     

   .المقاومة المطلوبة او يؤثر على استخدامية العضو او المنشأ

 درجة حرارة الخرسانة عند الصب يجـب ان ال تزيـد درجـة حـرارة                8-6-1

م وتتخذ االجراءات المناسبة لتقليل درجة حـرارة        5 40الخرسانة عند الصب عن     

   .باع اي اسلوب اخر بموافقة المهندسالخرسانة بتبريد مكوناتها او ات

 :المواد االولية 8-6-2
من الضروري اتخاذ التدابير االتية لغرض التحكم بدرجات حرارة المواد االوليـة            

  :اثناء انتاج الخرسانة وانضاجها

 نظرا لكون الركام يشكل اكبر نـسبة مـن مـواد الخلطـة فمـن               :الركام  - أ

 تنخفض درجة حـرارة     حيث .الضروري ان يكون بأقل درجة حرارة ممكنة      

المزجة نصف درجة مئوية واحدة عند خفض درجة حرارة الركـام درجـة             
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مئوية واحدة ويتم ذلك عن طريق حفظ الركام في محالت مظللة كما ويمكـن              

  .تبريده برشة بالماء بصورة منتظمة
 ال يفضل استعمال السمنت الساخن حديث الطحـن فـي           :السمنت  - ب

  .انتاج الخرسانة
  يستعمل الماء المبرد او الثلج لخفض درجة حرارة الخرسـانة        :ط ماء الخل  -ج

ويكون تأثيره واضحا بالرغم من ان كمية ماء الخلط ال تشكل نسبة كبيرة من              

 مرات اكبر مـن     5-4المكونات ذلك الن الحرارة النوعية للماء تكون حوالي         

 يكون اكبر   ان استعمال الثلج مع او بدال من الماء        .تلك التي للسمنت او الركام    

تأثيرا في خفض درجة الحرارة بسبب االستفادة من الطاقة الحرارية الكامنـة            

   لالنصهار حيث يرمى الثلج

   .في الخالطة للحصول على اقصى تبريد

لكمية   من الممكن استعمال المضافات المبطئة والمضافات المقللة       :المضافات-

عجيل تفاعل السمنت بتـأثير  الماء والمبطئة حيث تعمل هذه المواد على تقليل ت       

وكذلك السيطرة على كمية الماء المستعملة والحيلولة        ارتفاع درجات الحرارة  

كما وان بعض المضافات تسبب زيادة النـزف المبكـر لمـاء             .دون زيادتها 

الخلطة من سطح الخرسانة وهذا يساعد على ابطاء جفاف الـسطح وتحاشـي      

   .ظاهرة التقشير

  

   :خلط الخرسانة 8-6-3

لضروري تقليص مدة خلط الخرسانة القل فترة مناسبة لتقليل رفع درجة           من ا 

يتم طالء وعاء الخالطة من الخارج بلون ابيض         .حرارة الخلطة اثناء الخلط   

   .ويرش بالماء باستمرارلتبريدة

  

   :نقل الخرسانة 8-6-4

ل ما يمكن حيث ان حرارة      تقلل الفترة الزمنية بين مزج ووضع الخرسانة الق       

منت وبتالي ارتفاع درجة الحرارة يزداد مع مرور الوقت في حالة           للساالماهة  

الخرسانة الجاهزة والحتماالت التأخير بسبب النقل يجب اضافة الماء الـالزم           

   .او بعضهالى الشاحنات الخالطة اثناء الحركة

  

  :وضع الخرسانة ورصها 8-6-5
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  :تتخذ االجراءات االتية لتقليل درجة حرارة الخرسانة

ـ          ة الصب وبا  ضمان استمراري  -أ  ة سرع وقت ممكن مـن خـالل تهيئـة كاف

  .متطلبات وضع ورص الخرسانة
عمل مضالت ومصدات رياح تخفض درجة حـرارة القوالـب وحديـد             -ب 

  .التسليح وتقلل سرعة جفاف الخرسانة وتشقق سطحها
الخرسـانة   تضليل كافة المعدات كالخالطات واالحزمة الناقلة ومضخات        -ج 

 .ف انابيب ضخ الخرسانة بقماش مبلل باستمرارومن المفيد تغلي. وانابيبها
البدأ بالصب عصرا او مساء مع االستمرار ليال بدال من البدا في الصباح               -د 

 رة االماهةزمنيا ارتفاع درجة حرارة الجو مع حرا .المبكر حيث يتوافق
وهي الحـدود   ،  تحاشي حصول ما يعرف بالمفاصل الباردة في الخرسانة         -ه 

رسانة المختلفة المصبوبة في محل واحد ويتم ذلك        المتميزة بين دفعات الخ   

  .وانتظام ار بالصب والرص بسرعةباالستمر
جعل سمك طبقة الخرسانة في الجدران واالعتاب العميقة اقل ممـا فـي               -و 

  .الجو البارد
  

  :االنهاء واالنضاج 8-6-6

  -:يمكن تقليل التبخر والتشقق في الخرسانة باتباع ما يأتي

بيب وذلك قبل وبعد عمليات انهاء سطح الخرسانة        يمكن تقليل التبخر بالتض    -أ 

وال يجوز رش الماء الذي يسبب غسل السمنت ومن المفيد تغطية سـطح             

  .الخرسانة بعد الرص بطقبة من البوليثين
لمنع حصول شقوق شعرية في سطح الخرسانة بسبب االنكماش اللدن قبل            -ب 

 تنهى بالمالج   يسمح برج الطبقة السطحية في الصبات الضخمة ثم       ،  االنهاء

وعند حصول مثل هذه التشققات في الصبات االعتيادية فـيمكن           .او غيره 

 لئمها بطرق السطح على جهتي الشق بمالج مناسب 
يتم االنضاج بالتبليل المستمر او الغمر بالمـاء ان امكـن كمـا ويمكـن                -ج 

وعنـد   .استعمال مركبات انضاج مناسبة والتي تـشكل غـشاء مناسـبا          

ركبات يفضل تغطية سطوح الخرسانة وعدم تعريـضها        استعمال هذه الم  

 الشعة الشمس والرياح 
ـ عويجب ان تبقى القوالب مبللة بعد وضع وانهاء الخرسـانة     -د  د نزعهـا  ن

التـي لـم يمكـن    بالقمـاش لالجـزاء    ء والتغليف   املابيستمر باالنضاج   
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ومن الضروري انجاز كافـة اصالحات سطوح الخرســانة        . انضاجها

ـ  في هذه الفترة     تترك االغطيــة وهـي     . ة الخرسانة النضاجها مع بقي

 أيام لتسهيل جفـاف     4جافـة بعـد اكمال االنضـاج لفترة امدها حوالي        

 .تدريجي الخرسـانة بشكل
  

 :صب الخرسانة في الجو البارد 7- 8

  : االحتياطات الواجب اتخاذها8-7-1 
 

رسانة جيـدة اذ ان     لضمان الحصول على خ   من الضروري اتخاذ االحتياطات الالزمة       

 4-3ولمـدة    °م 4-3انة الى اقـل مـن       ـــة حرارة الخرس  ــمنع انخفاض درج  

ومـن هـذه     التـصلب االستمرار في    اد و ــة االنجم ــسيمكنها من مقاوم  ام  ــأي

   االحتياطات ما يأتي

  

 °م30قـدرها   درجة حرارة ابتدائيـة      تسخين المواد والمكونات العطاء الخرسانة      - أ

 بقليل عند استعمال    البورتالندي االعتيادي واقل  ليال عند استعمال السمنت     تقريبا او اكثر ق   

 السمنت البورتالندي سريع التصلد 

 0من اي اثر للثلوج او الجليد ان يكون الركام والماء المستخدمان خاليان    - ب

  0 °م 80- 60تسخين الماء قبل الخلط بما ال يزيد عن   - ت

  0 °م 75د عن تسخين الركام قبل الخلط بما ال يزي -د

 عنـد اضـافة     °م 38خليط الركام والماء عـن       يراعى اال تزيد درجة حرارة       -هـ

  .السمنت الى الخليط

مـن الثلـوج    ان تكون القوالب وحديد التسليح وانابيب التوصيالت خاليـة            - و

الخرسـانة الطريـة    ال يزيد فرق درجات الحرارة بـين        والجليد مع مالحظة ان     

  .°م 17 والمواد المالمسة لها

  

  :حماية الخرسانـة 8-7-2

  -:الغراض حماية الخرسانة يتم اتباع ما ياتي
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تستعمل الواح مواد عازلة كالواح الخشب او اللدائن للمحافظة على درجـة              - أ

   .حرارة الخرسانة

رش البالطات الخرسانية بمركبات االنضاج او تغطيتها بلفائف البولي اثلين            - ب

  .ةوذلك لمنع تجمد الماء نتيج الرياح البارد
 

 استخدام كاسرات الرياح حول االجزاء الخرسانية المصبوبة حـديثا عنـدما            -ج

   .يكون تأثير الرياح الباردة شديدا وحسب قناعة المهندس

 3او  3م75 مكعبات لكل    6 النهاء عمليات الحماية يتوجب اخذ عينات بمعدل         -د

ـ  مكعبات لكل ساعتين من الصب ايهما اكثر وتحفظ هذه العينات بـنفس         روف ظ

من مقاومـة   %65الحماية وتنتهي عمليات الحماية عندما تبلغ مقاومة الخرسانة         

   . يوما28االنضغاط المطلوبة بعمر 

  -: تستعمل المضافات االتية وباشراف وبموافقة المهندس-ه

ال يسمح باضـافته اال فـي       "  السوائل المانعة للتجمد ككلوريد الكالسيوم       -1 

   ."الخرسانة غير المسلحة 

 كاربونات البوتاسيوم لخفض نقطة انجماد الماء ويضاف معها في هـذه            -2 

  . الحالة مبطىء

   . مضافات لتقليل االنكماش-3 

 ابقاء القوالب لفترة اطول وذلك تجنبا لحدوث تشوه في الخرسانة بـسبب             -ز

   .التصدع

  

سمنت واطئـة   /  يمكن استعمال خلطات غنية باالسمنت وذات نسبة ماء        -ز

   .صب في الجو الباردالغراض ال

  

  :الخرسانة السابقة الصب 8-8

  :المجال 8-8-1 

اي في معامل   "يقصد بها الخرسانة المصبوبة في موقع غير موقعها النهائي في المنشأ             

وهـي  "متخصصة او في ساحة العمل ثم ترفع االجزاء الخرسانية وتركب في محلهـا              

   -:على نوعين

 .البالطات والهياكل ووحدات السقوف   وحدات قياسية مثل الكاشي والكتل و       - أ

   .الخ.  .
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 اجزاء تصب في ساحة العمل او خارجه كالجدران والسقوف وغيرها من             - ب

   .االجزاء

  :ترعى االمور االتية عند استعمال هذا النوع من الخرسانة 8-8-2

ال   تطبق المواصفات الواردة حول االنواع االخرى مـن الخرسـانة بمـا             - أ

الجوية واساليب وطرق    بقة الصب كتأثير العوامل     يتعارض ووضعية الخرسانة سا   

   .الخ. . .االنضاج

المسموح بهـا او     عدم تعريض هذة الخرسانة الى اجهادات اعلى من االجهادات           -ب

   .او الصب التشوه او التلف اثناء النقل او الخزن او المناولة 

ب لـضمان   اثناءالنـص  ان تؤصر وتسند االعضاء سابقة الصب بصورة مقبولـة         -ج

   .التوصيالت الدائمية مالئمة االستقامة واالمان لحين اتمام 

 تحديد مواقع الفتحات الخاصـة باعمـال التأسيـسات والخـدمات وفقـا               - د

   .للمخططات

بمرور مونـة    ان تكون القوالب محكمة الوصالت جافة نظيفة وال تسمح            - ه

   .مالبتلك االع السمنت وباالبعاد المثبتة في المخططات الخاصة 

والمركبات التي   تحدد نقاط التحميل والرفع واالسناد وطريقة رفع الوحدات           - و

  .على ذلك ستقوم بتنفيذ العمل وتستحصل موافقة المهندس 

للقراءة بما يبين    تأشير وتعليم كل عضو سابق الصب بشكل واضح وقابل            - ز

   .وناريخ التصنيع موقعه ووضعيته في المنشا وسطحه العلوي 

حيث االبعاد    عالمات مميزة في االجزاء سابقة الصب المتطابقة من          وضع  - ح

   .للخرسانة او الغالف الخارجي الخارجية والمختلفة التسليح او المقاومة المميزة

  -:يتم تزييت القوالب بأحدى المواد االتية  - ط

 1.2على التوالي وبمعـدل      .) ر 1:3:25( خليط النفط ومادة الصقة وماء بنسبة        -1 

   .لكل عشرة امتارمربعةلتر 

 االنـضاج بـالطرق    عنـد )1:3(او   )1:2( خليط الفازلين والكيروسين بنـسبة       -2 

   .االنضاج بالبخار ذو ضغط عال عند )1:1( البخار او االعتيادية او
  
  :الخرسانة الجاهزة 8-9

بخالطات ازو خالطـة مركزيـة       وهي خرسانة تم خلطها في مصنع مركزي وموقع ثابت مزود          

  -:وهي على نوعين .بدقة ولية ويكون مسيطر عليها ومواد ا

  

  خرسانة مخلوطة في المصنع المركزي يجري نقلها الى الموقع   - أ
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   .بواسطة شاحنات خالطة تدور ببطء لتجنب االنعزال 

  

المركزي ويتم الخلط فـي الـشاحنة        خرسانة يجري تحديد كميات موادها الصلبة في المصنع        -ب

وعندما  عملية النقل الى موقع الصب او قبل تفريغ الخرسانة مباشرة            لالخالطة ويضاف الماء خال   

زمن الخلط يقاس من وقت وضـع جميـع          يتم خلط الخرسانة كليا بواسطة الخالطة المركزية فان         

 uniformity( الخالطة وعند عدم القيام باجراء فحوص التجـانس للخرسـانة    المواد الصلبة في

tests(     لزمن الخلط هو دقيقة واحـدة لكـل متـر مكعـب او اقـل               المسموح به   فان الحد االدنى

   . ثانية لكل متر مكعب اضافي او اجزاء15وتضاف

  

يجب اجراء فحص التجانس لخرسانة الخلطة المركزية عندما يشير مقدار هطول الخرسانة              -

   .او مظهرها الى ان الخلط لم يكن تاما

 الخاصـة بمطلبـات الخرسـانة       1328لعراقية رقم   تتبع التعليمات الواردة في المواصفة ا       -

 لـسنة   1379 او االسـترالية رقـم       1989 لسنة   5328الجاهزة او المواصفة البريطانية رقم      

1973.  

على مورد الخرسانة الجاهزة ان يقدم للمهندس مع كل ارسالية كشفا منتظما موقعا ومختوما مـن                 

  -:االتية  المعلوماتقبل المسوؤلين في الخالطة المركزية مبينا فيه 

  

   .اسم الخالطة المركزية وموقعها  - أ

  .الرقم المتسلسل للكشف  - ب

   . التاريخ ورقم الشاحنة للخالطة-ج

   .الخرسانة )صنف(درجة -د

   . محتوى االسمنت-ه

   . وقت التحميل بالساعة والدقيقة-و

   . مقدار الهطول-ز

   . المقاس االقصى للركام المستعمل-ح

   . نوع الركام-ط

   . المضافات في حالة استعمالها وتحديد نوعها وعالمتها التجارية-ي

   . اية معلومات اخرى يتطلب ذكرها-ك

   .الموقعي على االنتاج يحق للمهندس ان يرسل ممثل عنه الى الخالطة المركزية الجراء التدقيق 
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  الخرسانة سابقة االجهاد  8-10

الخالطات الخرسانية   لب واعمال التسليح و   تتبع المواصفات الفنية بالنسبة للمواد والقوا      

والشروط المتعلقة بالصب في االجواء الباردة       وطرق انتاج الخرسانة وصبها وانضاجها    

الخرسانة جاهزة الخلط والخرسانة سـابقة الـصب واخـذ العينـات             والحارة وكذلك   

  والفحص اال اذا ورد نص صريح خالفا لذلك في المواصفات الخاصة 

 -: تكون الخرسانة سابقة االجهاد باالنواع االتية:انواعها 8-10-1

  

   الخرسانة سابقة االجهاد تالية الشد  - أ
Prestressed post-tensioned concrete  

 الخرسانة سابقة االجهاد سابقة الشد -ب
Prestressed pre-tensioned concrete    

   :ترعى االمور االتية في الخرسانة سابقة االجهاد 8-10-2 

الخرسانة الـسابقة االجهـاد      في تعبئة مجاري التسليح المطمورة في      )Grout(عمل الحقل    يست -أ 

واالسمنت اال اذا كانت مساحة مقطع المجرى الذي يتم حقنـه            تالية الشد وذلك من مزيج من الماء      

ال  . من اربعة اضعاف مساحة التسليح حيث يمكن عندها استعمال الركام الناعم في المـزيج              اكبر

   . وزنا0.5 نسبة الماء الى االسمنت في الحقل عن تزيد

هـذه   فـي    ان ال تزيد نسبة االمالح والكبريتات والكلوريدات عمـا ورد           - ب

   .المواصفات

وقوية لتحـافظ     ان تكون االغماد مصنوعة من مواد ال تتفاعل مع قلويات السمنت             -ج

   .نة الى داخلهاغشاء الخرسا على شكلها اثناء تركيبها وان تكون مانعة لتسرب

التسليح الكلـي مـع      ملم من قطر   6ر1ان يكون القطر الداخلي للغمد اكبر بمقدار         -د

   .ضعف مساحة مقطع اوتار الشد مراعاة اال تقل مساحة مقطع الغمد الداخلية من 

اعاقة لالنفعـال المـرن او         ان تكون القوالب المستعملة مصنوعة بحيث ال تسبب اي تغير او           -ه 

  .لتحدبا

 -:شروط عامة 8-10-2

االجهاد وقوى الـشد القابلـة        على المقاول ان يقدم سجال مبينا فيه استطالة الوتر اثناء مراحل           -أ 

   .حسبما تسجله المقاييس الخاصة

   .تشهد بخبرتهم  ان ينفذ االعمال فنيون متخصصون ويحق للمهندس طلب وثائق-ب 

الناتجة عن انقطاع االوتـار      عاملين من االخطار   يجب اتخاذ اجراءات سالمة عارمة لوقاية ال       -ج 

   .من االقتراب من االجهزة التي تحدث االجهاد اثناء عمليات االجهاد كما ويحذر العاملون
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وذلك باستعمال معدات االرساء      يتم ارساء االوتار بعد وصول قوى االجهاد الى القيم المطلوبة          -د 

   .ق مع المهندساو باالتفا كما منصوص عليها في المواصفات

   .اجهاد االوتار هـ ان تتم عملية الحقن باسرع وقت ممكن بعد االنتهاء من عملية 

بشكل مستمر حتى يصبح الحقين       تتم عملية الحقن بضخ الحقين خالل المجاري عن جهة واحدة          -و 

   .خاليا من الماء وفقاعات الهواء الذي يخرج من منافذ التصريف

 درجـات   8بما ال يقل عن      رجة حرارة الخرسانة حول الحقين المتصلد      يجب المحافظة على د    -ز 

   .مئوية لمدة ال تقل عن ثالثة ايام

   .م اثناء عملية الحقن5 40على  ال تقل درجة حرارة الحقين عن عشرة درجات مئوية وال تزيد 

  .الحقن  على المقاول ان يزود المهندس بسجالت وافية عن عمليات-ح 
 
  :اجب توفرها في وسائل االرساء واالغماد واالوتار شروط و8-10-4

    ان تكون خالية من الشحوم والزيوت والدهون واية مواد غريبة-أ 

معالجة ضد الـصدأ او مغطـاة        )Unbonded(ان تكون االوتار المستعملة بشكل غير موثق        -ب 

   .ان ال تتفاعل مع مادة االوتار بطبقة من المواد االيبوكسية على

   .االكسي استلين لقطع نهاياتها تعرض االوتار لدرجات حرارة عالية ويمكن استعمالال  -ج 

   .تثبت االغماد بشكل يمنع ازاحتها اثناء صب الخرسانة -د 

االنحراف في المـستوى االفقـي       اذا تطلب وجود انحراف لتجنب فتحة ما او الي سبب فيعمل           -ه 

   .5 :1وبشكل تدريجي بمعدل 

 Clear(الـصافية   المـسافة  سانة سابقة االجهاد وسابقة الشد يجب ان ال تقـل  في حالة الخر-و 

distance(  1.5بين االوتار في الصف الواحد عن  

   . ملم ايهما اكبر25مرة من المقاس االكبر للركام او  

   Fair face concreteالخرسانة الوسيمة  8-11

   .تكون سطوح الخرسانة الوسيمة متجانسة الشكل والمظهر واللون 8-11-1

  على ان يقوم المقاول بانشاء نموذج بالحجم الكامل من الخرسانة  

   .ستعطي الشكل المطلوب الوسيمة وذلك حتى يتم التاكد من ان المواد وطريقة العمل المقترح 

  االنواع  8-11-2

  : النوع االول1 -8-11-2

   ال يزيد عدد النقر المتخلفة عن الفقاعات الهوائية في المتر المربع -أ 

  :د عما مبين ادناهالواح 

   2م/ العدد قطر الفقاعة ملم 

  الشىء 12اكبر من  
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3-12 10   
   مسموح بها 3اصغرمن

   .الحصول على سطوح منتظمة ال يسمح بوجود اي تفاوت في استواء سطوح القالب لضمان -ب 

  

الـسطوح للخرسـانة      ال يسمح مطلقا باجراء عمليات الترقيع او التهذيب او معالجـة           -ج 

   .الوسيمة

    ال يسمح بوجود اي من العيوب االتية على السطوح الخرسانية-د

   :الوسيمة 

  التعشيق  -1

 تسرب المونة  -2

 التقشر  -3

 التشظي  -4

 التحزيز  -5

 بقع الصدأ -6

   النوع الثاني 

المتخلفة عن الفقاعات الهوائية في      ويكون سطح الخرسانة فيه ناعما منتظما وال يزيد عدد النقر          -أ 

  :مبين ادناه ماالمتر المربع الواحد عن 

   2م العدد قطر الفقاعة مم 

  الشيء  12اكبر من  

 3-12 32   

  مسموح بها  3اصغر من  

االتجاهات وذلك بالنسبة للمـستوى       مم من جميع   3ال يزيد التفاوت في استواء السطوح عن         -ب 

   .الواحد مهما كانت المادة

   . ملم10 ال يزيد التفاوت في استقامة وصالت القالب عن -ج 

   . ال يسمح بوجود اي من العيوب الواردة في النوع االول-د 

النوع عندما تكون العيوب محـدودة       هذا  يمكن اجراءعمليات الترقيع والتهذيب على سطوح      -هـ 

   .موافقة المهندس العدد والمساحة وبعد

   .اللون والملمس  تكون سطوح هذا النوع متجانسة قدر االمكان من حيث-و 

   -:الجة السطوح وفق ما يلي تجري مع-ز 

   %17تعالج بقع الصدا باستعمال محلول مائي من نترات الصوديوم بتركيز  -
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الصوديوم ويغطـى    هيبوكبريتات وذلك برشه على السطح المبقع ثم تذر على ذلك السطح بلورات           

نـة وقـد    لتجف وبعد ذلك يتم رفع العجي      السطح بعجينة من المالط وتترك العجينة مدة عشرة دقائق        

   .تكرر العملية اذا دعت الحاجة

حيـث  % 10و5يعالج التزهر بمحلول مخفف من حامض الموراتيك بتركيز يتـراوح بـين            -

يتم بعد ذلـك رش الـسطح        .يجري رش السطح الخرساني بالماء اوال ثم بالمحلول الحامضي        

  .بالماء بغزارة

كاربوراندم ويعالجالتعـشش   تعالج السطوح التي سيجري طالؤهااو دهنها بالمالج باحجار ال         -

  .باستعمال مالط خاص يحتوي على مواد ايبوكسية 2م 0و5الذي ال تزيد مساحته عن 

 :كيل والشمولية -9

 تعليمات عامة  9-1

  

والخرسانة سابقة   يحدد جدول الكميات نوعية الخرسانة كالخرسانة العادية والمسلحة ومانعة الرطوبة          9-1-1

   .ملها ومواصفاتهاالصب وسابقة الجهد وغيرها حسب تح

الفـراءات التـي تزيـد       ال تطرح حجوم حديد التسليح او مقاطع او مقاطع الفوالذ االخرى وتطرح            9-1-2

 2م )0 ر 10(والفراغات التي تزيد مساحتها عـن        في حالة احتساب الفقرة بالحجم    3م) 0 و 05(حجومها عن   

  . بالمساحة في حالة احتساب الفقرة

مشمولة باسعار فقـرات   اويف والخسفات والكالبات وغيرها واية اعمال مشابهة  تكون الفتحات والتج   9-1-3

   .اعمال الخرسانة

للـصب فـي الجـو     تكون كلفة المواد المضافة في خلط الخرسانة بكافة انواعها واتخاذ االحتياطات        9-1-4

   .الحار والبارد مشمولة باسعار العمل

  

   .طريقة الكيل للخرسانة المسلحة والعادية 9-2

  

  

  

بـالحجم   عند احتساب الخرسانة شاملة القوالب وحديد التسليح فانها تحسب         9-2-1

  -:وتبوب كما ياتي )متر مكعب(

   .االسس بمختلف انواعها والجسور الرابطة وقبعات الركائز  - أ

  . السقوف وتحسب حسب الفضاءات الصافية ما بين الرافدات  - ب

   .والمردات  الستائر-ج

 - 71 -



   اعمال البناء–المواصفات الفنية     وزارة التخطيط
  

 

   . الجدران-د

بابعاده االنشائية اي    ي حالة االعمدة الالصقة بالجدران فيحسب العمود       االعمدة وف  -هـ

يكـون ارتفـاع     .للفضاءات بين االعمـدة    شامال سمك الجدار وعندئذ تحسب الجدران     

  االعمدةهو ارتفاع الطابق 

للفضاء الـصافي مـا      وتحسب بابعادها االنشائية وبطول مساو     )الرافدات(  االعتاب -و

   .بين االعمدة

   .عتاب فوق الفتحات اال-ز

   . الساللم ومن ضمنها الصحون-خ

   . قواعد المكائن-ط

  

فانها تحـسب بـالحجم    عند احتساب عمل الخرسانة بصورة منفصلة عن القوالب والتسليح     9-2-2

   . من هذا الفصل1-2-9 البند وتبوب بنفس التبويب الوارد في )متر مكعب(

  حديد التسليح  9-3

  

الربط والكراسي او    ن الحديد يؤخذ الوزن الصافي فقط وال يضاف اسالك        عند احتساب وز   9-3-1

   .عليها نسبة تلف وبموجب مخططات العمل المصادق

   .يحسب حديد التسليح بالوزن لكل قطر ولكل نوع 9-3-2

   .الكميات مواصفاته وتثبت جداول)  2م(بالمساحة  )BRC( يحسب حديد التسليح المشبك 9-3-3

  :القوالب 9-4

  يشمل السعر عمل الفتحات والخسفات والزوايا البارزة وغيرها وتحسب  

  

  -:المساحة الحقيقية لوجه القالب وتبوب كما يلي

  

   .وجه سفلي افقي الرضية طابق او سقوف بضمنها مردات الماء وغيرها -أ 

  . وجه سفلي مائل الرضية طابق وغيرها من ضمنها الساللم وغيرها- ب 

   . درجة عن الخط االفقي15ل تحسب الوجه يزيد ميلها عن  وجه علوي مائ-ج 

   .االرضية الرا( جوانب االسس من ضمنها القواعد وقبعات الركائز والعتبات -د 

   . جوانب الجدران مع االعمدة الالصقة بها-ه 

    الجوانب والوجه السفلي لالعتاب االفقية واالعتاب المائلة واالعتاب فوق-و 

 .الفتحات 
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  وانب االعمدة  ج-ز 

   . القوالب التي يستوجب العمل تركها في موقعها-ح 

   تحسب قوالب الخرسانة الوسيمة بشكل منفصل او كسعر اضافي سواء كان -ط 

   .2-9اساس الكيل بموجب الفقرة هذه او الفقرة  

   . قوالب لالرضية المقوسة-ك 

   . اية اعمال قالب لها خصوصية معينة-ل 

  

  :انة السابقة الصباعمال الخرس 9-5

  

ومونة السمنت    يشمل سعر الخرسانة السابقة الصب القوالب والتسليح والبراغي والمثبتات         9-5-1

   .للمفاصل وميع ما يتطلبه العمل لتثبيت المقطع والتركيب

جداول الكميات طريقة     تبوب االجزاء المختلفة في جداول الكميات حسب انواعها كما تحدد          9-5-2

   .او بالعدد )مربع متر(او مساحة ) متر مكعب(حجما الذرعة اما 

  

  

 :الخرسانة سابقة الجهد 9-6

  

في جداول الكميات ويشمل     تحسب الخرسانة سابقة الجهد بالحجم او بالطول او بالعدد وفق ما يرد            

   . النهايات والتركيب وغيرهاالسعر االسالك والقوالب الالزمة وتثبيت
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  الفصل الرابع 

  

  الركائز 
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 :المجال -1
يشمل هذا الفصل المواصفات الفنية للركائز بانواعها وبموادها المختلفة والتي تغرس بطريقـة             

دق المطرقة او الرج او الحفر والمصبوبة موقعيا او الـسابقة الـصب المطابقـة للمواصـفة                 

   BS- 800-Section Sevenالبريطانية 

  

   ومياتعم -2

  :المجاورة المنشآءات 2-1
قبل المباشرة بغرس الركائز يجب التاكد من ان المنشآءات المجاورة سوف لن تتـأثر              

بذلك حيث يتطلب دراسة اسس تلك االبنية ومالحظة اي هبوط او زحف فيهـا ونـوع                

هيكلها االنشائي وعند الضرورة يصار الى تغيير نوعية الركائز او تصميمها بما يؤمن             

  .مثل هذه المنشآءاتسالمة 

   

  :التجريبية الركائز 2-2
فحص التربة للموقع    لغرض تاكيد قابلية التحمل القصوى للركائز المحددة في دراسات        

قرب الموقع وخارج مجموعات الركـائز       يتطلب غرس ركيزتين تجريبيتين على االقل     

لها ونوع العاملة وان يكون لها سجل مفصل لنوعية التربة ومقدار الهبوط وان يحدد طو          

المواد المستعملة والتي يجب ان تكون شبيهة بتلك التي سوف تستعمل فـي الركـائز               

العاملة ومقارنة المعلومات المستنبطة في هذه الركائز التجريبيية مع دراسـات التربـة           

من هـذا    )6(السابقة ومن ثم اجراء فحص تحميل لها وفق الطريقة الواردة في الفقرة             

  . الفصل

  

  :الصب المسبقة خرسانيةال الركائز -3

  :عام 3-1
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المطلوبـة   االبعـاد   يكون مقطع هذا النوع من الركائز مربع الشكل عادة وعندما تزيد          

ملم فيفضل ان يعمل المقطع اسطواني الشكل ومجوف حيث يـساعد            400 × 400عن  

  .ذلك على تخفيف وزن التركيبة

  

  :المواد 3-2
من سمنت وركـام وحديـد تـسليح        تطابق المواد المستعملة في هذا النوع من الركائز         

  .المواصفات الفنية الواردة في الفصل الثالث من هذه المواصفات

   

  :الخرسانة متطلبات 3-3
الحدود الدنيا لمحتوى السمنت وقابلية تحمل الخرسانة المستنبطة        ) 6(جدول رقم   اليبين  

  .ملم 150×ملم  150من نماذج مكعبات قياسية 

  

  )6(جدول رقم 

  بلية تحمل المكعبات للركائز مسبقة الصبمحتوى السمنت وقا

 ظروف دق الركائز
  محتوى السمنت

 3م/كغم ) حد ادنى(

  المكعبات بعمر قابلية تحمل

 ) 2ممل/ نيوتن ( يوم 28

  اختراق صعب

 او صعب جدا
400 25 

  اختراق اعتيادي

 وسهل
300 20 

  

  :الدق طريقة 3-4
ون ثقيلة مما تـسبب تهـشيم       يتم اختيار المطرقة المناسبة لدق الركائز بحيث ال تك         3-4-1

انعكاسية وبالتـالي فـشل      رأس الركيزة او خفيفة ترتد اثناء الدق وتسبب موجات        

يتناسب ووزن المطرقة والتي يجـب ان        بما الركيزة بالشد وتستعمل قبعة للركيزة    

  . تستبدل عند تأثرها بالطرق

  

 ن المحدد فـي   دق الركيزة بصورة شاقولية او بالميال     ت يجب ان    :االستقامة والموقع  3-4-2

سـتقامة الركـائز    المخططات بكل دقة على ان اليتجاوز االنحراف العمودي فـي           

  . ملم75المخططات عن   واالفقي عن الموقع المثبت في75:1عن
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ند دق مجموعة الركائز قد ترتفـع بعـض الركـائز نتيجـة دق               :ارتداد الركائز  3-4-3

لركائز المنجزة دوريا وفي    لها لذا يتطلب تدقيق مستويات رؤوس ا       الركائزالمجاورة

   .الى مستوياتها االصليةحالة حصول مثل هذه الظاهرة يجب اعادة دق الركائز

  

تهذب روؤس الركائز الى مستوى القطع المطلـوب فـي           :تهذيب روؤس الركائز   3-4-4

ملم داخل   75ملم الى    50المخططات وبما يؤمن دخول الركيزة مسافة تتراوح بين         

 يقل طول حديد تسليح الركيزة المعرضة لقوى شد عـن           يجب ان ال   .قبعة الركائز 

  .المسافة المطلوبة في كود الخرسانة المسلحة لربط الركيزة بالقبعة

  

عند الحاجة الى طول اضافي للركيزة فيمكن استعمال وصـلة           :زيادة طول الركائز   3-4-5

 تحمل تتساوى فـي     ةربط ميكانيكية خاصة ويشترط في هذه الحالة ان يكون لها قو          

   .قل لمقاومة الركيزة في منطقة الربطاال

  

  :الجهد المسبقة الركائز -4

  :عام 4-1
من هذا الفصل   ) 3(يشبه هذا النوع الركائز المسبقة الصب الوارد مواصفاتها في الفقرة           

مما يسهل تغلغلها في التربة وكذلك تأثر هذه         عادة وتختلف عنها في ان مقطعها اصغر     

  .يكون اقلالركائز بالموجات المرتدة وتشققها 

  

   :المواد 4-2
تطابق المواد المستعملة في هذا النوع من الركائز من سمنت وركـام وحديـد تـسليح                

  .اعتيادي وحبال التسليح لما ورد في الفصل الثالث من هذه المواصفات

  

  :الخرسانة متطلبات 4-3
/  نيـوتن    35 يوم عن    28بعمر  )  ملم 150× ملم 150(ال يقل تحمل المكعبات القياسية      

   .لخرسانة المستعملة في انتاج هذا النوع من الركائزل 2ممل

  

  :الركائز روؤس تهذيب 4-4
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تهذب روؤس الركائز الى مستوى القطع المطلوب في المخططات وبما يؤمن دخـول             

وعنـدما تكـون    .  ملم داخل قبعة الركـائز     75ملم الى    50الركيزة مسافة تتراوح من     

 600 ان تدخل مسافة ال تقل عن        الركيزة معرضة لقوى شد فان طول حبال الشد يجب        

يمكن تسليح الجزء العلوي من الركيزة بفوالذ تسليح اعتيادي بالكمية           .ملم داخل القبعة  

  .والطول الالزمين لنقل القوى المطلوبة

  

  :الركائز طول زيادة 4-5
منطقـة   تستعمل وصلة معدنية من الحديد المطاوع لغرض ربط وصلتين تثبـت فـي            

   .نت ورمل جاف او مادة االيبوكسي كمادة رابطةالوصل باستعمال مونة سم

  

 :موقعيا المصبوبة الركائز -5
  : )DRIVEN( الدق ركائز 5-1

 )Permanent Casing( تكون على نوعين االول يكون له غـالف معـدني دائمـي   

   .ما يحدده جدول الكميات والثاني بدون غالف معدني ووفق

  

وحديـد التـسليح   ، ت وركـام تطابق مواصفات المواد المستعملة من سـمن   :المواد 5-1-1

  . المواصفات الواردة في الفصل الثالث الخاص باعمال الخرسانة المسلحة

  

ال يقل محتوى السمنت في الخلطة الخرسانية لهذا النوع مـن            :متطلبات الخرسانة  5-1-2

ملـم   125 ملم الـى     75 وان يتراوح هطول قوامها بين       3م/كغم 300الركائز عن   

ملم للركائز المسلحة تسليحا     175 ملم الى    100فا وبين   للركائز المسلحة تسليحا خفي   

حدود للركائز التي تـصب تحـت        ملم بينما ال يوجد    600كثيفا وال يتجاوز قطرها     

ستعمال الخلط الجاف فـي انـشاء الركـائز         اعند   .الماء او تحت معلق البينتونايت    

 .عندئذ تهمل متطلبات الهطول المذكورة اعاله

  

صب بشكل دقيق جدا ليؤكد استمرارية مقطع الركيزة لكامل         يجري ال  :صب الركائز  5-1-3

طولها وان ال يتعرض حديد التسليح الى ازاحة جانبية او اعوجـاج اثنـاء صـب                

غـات  االركيزة وفي كل االحوال فأن عملية الصب يجب ان تتم بحيث ال تتكون فر             

في الركيزة والتي تعزى الى رص الخرسانة بشكل خاطىء قابليـة تـشغيل غيـر               

جريان المياه االرضية عبر الخرسانة الطرية او سحب الغـالف المعـدني            ،  كافية
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يتم قياس حجم الخرسانة المستعملة في الصب بين حـين           .بطأ من الالزم  اسرع او   

للتأكد من سالمة الركيزة وعدم حصول اي جيوب او فراغات فيها كمـا يـتم      واخر

لماء او التربـة الـى      منع دفع   التأكد من وجود عمود خرسانة يسلط ضغطا كافيا ل        

عند رفع الغالف يالحظ وبشكل دقيق       .داخل الركيزة في المرحلة االولى من الصب      

وعندئذ يعـالج انيـا وفـق توجيهـات          اذا كان هناك سحب للخرسانة الى االعلى      

  .المهندس

  

يجب ان تدرس دق هذا النوع من الركائز لكي ال تؤثر            :محافظة الركائز المجاورة   5-1-4

   .اال بعد تصلب خرسانتها بشكل كافالدق على ركائز مجاورة حديثة الصبعملية 

يتم صب خرسانة الركائز الى مستوى اعلى من مـستوى           :مستوى صب الخرسانة   5-1-5

غطية لغرض   ) ملم 500ال تقل عن    (القطع المطلوب في المخططات بمسافة كافية       

ث السطحي فـي    هبوط الخرسانة عند رفع الغالف وحصر الخرسانة الطيف والخب        

   .تلك المسافة التي سوف تهذب مستقبال الى مستوى القطع المطلوب

  

  . من هذا الفصل2-4-3 تكون محددات االستقامة وفق الفقرة :االستقامة والموقع 5-1-6

  

يتطلب تدقيق مستوى اعلى الركائز دوريـا   ) :RISEN PILES(ارتداد الركائز  5-1-7

فاعها الى االعلـى بـسبب انتفـاخ        المجموعة للتاكد من عدم ارت     واثناء عملية دق  

ان معالجة هذا    .االرض او ضغط المياه الجوفية المتزايد اثناء دق الركائز المجاورة         

النوع من الركائز باعادة الدق غير عملي لهذا فللمهندس ان يطلب اسـتبدال ايـة               

ركيزة تظهر فيها حركة الى االعلى او ازاحة جانبية يسببها دق الركائز المجـاورة              

 الركائز للتاكد من انها ال زالت       ه ان يطلب فحص تحميل على عدد ممثل من هذ         او

  .ي بمتطلبات التحمل المطلوبتـف

  

  

فر ركائز  5-2   : )PILES BORED( حال
   ). ملم600اكبر من (وكبيرة القطر )  ملم واقل600(  صغيرة القطر:وهذه على نوعين

ركـام وحديـد تـسليح      تطابق مواصفات المواد المستعملة مـن سـمنت و         :المواد 5-2-1

   .المواصفات الواردة في الفصل الثالث الخاص باعمال الخرسانة المسلحة
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   .2-1-5تطبق المواصفات الواردة في البند  :متطلبات الخرسانة 5-2-2

  

 فـي صـب     3-1-5تطبق بشكل عام المواصفات الواردة في البند         :صب الركائز  5-2-3

حفر في تربة قابلة للتحرك الـى       عند تنفيذ ركائز    . الخرسانة لهذا النوع من الركائز    

داخل الحفر عندئذ يجب استعمال غالف انبوب معدني مؤقـت لتثبيـت التربـة او               

تستعمل مادة البنتونايت لنفس الغرض في حالة استعمال االنابيب يجب الحذر عنـد             

سحب االنبوب بحيث تتزامن عملية السحب مع عملية صب الخرسانة لكي ال تؤدي             

ويجب كـذلك    .خول التربة وعمل فراغات وجيوب في الركيزة      عملية السحب الى د   

اتخاذ االجراءات الالزمة لمنع دخول المياه الجوفية الى داخل الركيزة وذلك لمعادلة            

يجب ان يكون الحفر الجاف نظيفا ويتم صب الخرسـانة           .ضغطها بمادة البنتونايت  

وجيه الخرسانة بحيث   فيه اذا كانت الركيزة عمودية بواسطة محقان انبوبي طويل لت         

الحفر اما اذا كانت الركيزة مائلـة        ال ترتطم اثناء الصب بفوالذ التسليح او جوانب       

الركـائز  (ممكنـا    فعندئذ تستعمل سواقي تمتد الى قرب اسفل الركيزة اذا كان ذلك          

اما في الركائز المائلة صغيرة القطر فربما ال يكون استعمال السواقي           ) كبيرة القطر 

 يتطلب استعمال خلطات بمحتوى سمنت عالي وقابلية تشغيل جيدة لمنـع            عمليا لذا 

   .االنفصال اثناء الصب

  

   .4-1-5تطبق الشروط الواردة في البند  : الركائز المجاورة علىمحافظةال 5-2-4

  

   .5-1-5 كما ورد في البند :مستوى صب الخرسانة 5-2-5

  

   .6-1-5كما ورد في البند  :االستقامة 5-2-6

  

 :الركائز فحص -6
  :عام 6-1

دف فحص التحميل للركيزة تحديد الهبوط المتوقع حدوثه عند تسليط ثقل مساو للثقل             يه

تحمـل الركيـزة او يـستخدم        التصميمي او مضاعفاته او تحديد الحد االقصى لقابلية       

االنشائية او تحديد عامل االمان للركيزة عنـد         لغرض تاكيد سالمة الركيزة من الناحية     

ديد الحد االقصى لقابلية تحمل الركيزة يتطلب غـرس         لغرض تح  .تحميلها الثقل العامل  

منهـا ومـشابهة     ركيزتين تجريبتين على االقل خارج المجموعات العاملة ولكن قريبا        
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لهامن ناحية المواد المستعملة وطريقة الغرس وبالطول المحدد في جـداول الكميـات             

فحـص الركـائز    ت .تحمل هذه الركائز باثقال كما سوف ياتي ذكره الحقا ولحد الفشل          

ضمن المجموعات بمعدل ركيزة واحدة لكل خمسين ركيزة على ان ال يقل العدد الكلي              

للركيزة الخاضعة للفحص عن ثالثة ركائز للموقع الواحد يتم تحميل الركـائز ضـمن              

  .المجموعات الى ثقل يعادل ضعف الثقل التصميمي للركيزة

  

  :االقصى والهبوط االمان عامل 6-2
صميمي للركيزة بموجب عاملين اساسيين اولهما عامل االمـان وهـو    يحدد التحمل الت  

النسبة بين تحمل الركيزة االقصى الى الحمل التصميميي والذي يجب ان ال يقل عـن               

وثانيهما هو مقدار الهبوط االقصى المسموح به والذي يجب ان ال يزيد عن ربع               .ثالثة

ملم عند تحميل    25وط الكلي عن    ملمتر لكل طن يسلط على الركيزة على ان يزيد الهب         

على هذا االساس يكـون تحمـل الركيـزة     .الركيزة بحمل الفحص المطلوب ايهما اقل   

التصميمي مساويا الى نصف حمل الفحص الذي يسبب الهبوط المحدد اعاله او ثلـث              

   .الحمل الذي يسبب فشل الركيزة ايهما اقل

  

  :الفحص ركيزة تهيئة 6-3
ف اليها للوصول الى المستوى المطلـوب بالمخططـات          يهذب رأس الركيزة او يضا    

عى فـي عمـل     اير .على محور الركيزة  " ويصب فوقه قبعة وجه التحميل فيها عموديا      

ـ ـ بعدها عن االرض بحيث ال ينقل اي جزء من الث          ،القبعة ل الـى االرض تحـت      ـق

   .مستوى القبعة

  

   :التحميل طريقة 6-4
االولى باستخدام اثقال ميتـة علـى        .زة هناك طريقتان لتحميل ثقل الفحص على الركي      

منصة بينها وبين الركيزة جهاز رفع مزود بمقياس تحديد الثقل ويجب هذه الحالـة ان               

يكون الثقل المستعمل اكبر من حمل الفحص المطلوب وان يكون خـط مركـز ثقـل                

  م في االقل   1.3مع مركز الركيزة وان تبعد اقرب نقطة اسناد للمنصة          " المنصة متطابقا 

التستعمل هذه الطريقة في فحص الركائز المائلة انمـا يـتم            .من وجه ركيزة الفحص   

 .عمالها في تسليط االثقال   تاالستفادة من المنشآءات المجاورة والتي لها الكتلة المناسبة اس        

اما الطريقة الثانية فتعتمد على استعمال ركائز شد تدق حول ركيزة الفحـص وتـربط               

مدة فوق ركيزة الفحص حيث توضع رافعة تسليط الضغط بين          ركائز الشد رافدات متعا   
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الركيزة وتلك الرافدات وعند استعمال الطريقة الثاينة يجب ان يبعد مركز ركائز الـشد              

مسافة التقل عن ثالث مرات بقدر قطر ركيزة الفحص عن مركز ركيزة الفحص وان              

كـون ركـائز الـشد      في حالـة     . م 2.0التقل المسافة هذه باية حال من االحوال عن         

المستخدمة في الفحص هي ركائز عاملة عندئذ يجب ان يدقق مستوى سطحها خـالل              

   .عند رفع ثقل الفحص" اجراء الفحص وان تكون االزاحة الى االعلى صفرا

  

   :الهطول قياس 6-5
ملم من مسطرة مثبتة على      0.5 يمكن استعمال جهاز تسوية يؤمن قراءة الهطول بدقة         

ا، اال انه يفضل عمل حامل الجهزة قياس دقيقة يثبت على االرض في             الركيزة او قبعته  

نقطة تبعد عن مركز الركيزة مسافة ال تقل عن ثالث مرات قطر ركيزة الفحـص او                

 ايهما اكبر حيث يثبت في نهاية الحمل القريبة مـن الركيـزة جهـاز القيـاس                  م 2.0

)DIAL GAUGES (س لغرض قيـاس  بحيث تستند الركيزة على محور جهاز القيا

حركة الركيزة الى االسفل عند تسليط ثقل الفحص ان دقة قراءة جهاز القياس يجب ان               

يمكن استخدام اية طريقة اخرى لقياس الهبوط شريطة ان التتـأثر            .ملم 0.1 التقل عن 

تلك الطريقة بعملية تسليط الثقل اال بالقدر الذي يتم قياس هطول الركيـزة وان تكـون                

   .دقة جهاز القياس المذكور اعاله او افضل وبموافقة المهندس التحريريةدقتها مساوية ل

  

   :الفحص اسلوب 6-6
احل تبدأ بمقـدار زيـادة      ر يسلط الثقل على الركيزة على م      :فحص الركائز العاملة   6-6-1

من الحمل التصميمي وحتى تسليط الحمل التصميمي كامال ثم تكـون          % 25قدرها  

من الحمل التصميمي وحتـى اكتمـال       % 10الزيادة لكل مرحلة الحقة بمــقدار      

حمل الفحص المطلوب للمــهندس ان يقرر عمل دورات تحميل واعادة تحميـل            

فـي   .بعد كل مرحلة من المراحل او االستمرار بالمراحل حتى حمل الفحص الكلي           

كل مرحلة من مراحل التحميل يتم قياس مقدار الهطول ووقت زيادة الحمـل فـي               

حلة ونهايتها ومن ثم يبقى حمل المرحلة ثابتا ويستمر في قراءة           بداية في بداية المر   

سـاعة عندئـذ يمكـن      / ملم   0.25الهبوط الى ان يصبح معدل الزيادة في الهبوط       

يبقـى   .التالية وهكذا الى ان يتم الوصول الى الحمل المطلوب         اضافة حمل المرحلة  

اللهاللتاكـد مـن     ساعة ويستمر بقراءة الهطول خ     24الحمل المطلوب مسلطا لمدة     

يباشر برفع الحمل بنفس الطريقة التي اتبعت في تـسليط           .ثبوت الهطول خالل ذلك   

قراءة االرتداد خاللل كل مرحلة والى حين رفع كامل الحمـل            الحمل وتسجل ايضا  
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تقـدم نتـائج     . ساعة بعد رفع الحمـل     24ومن ثم االستمرار بقراءة االرتداد لفترة       

ين مراحل تسليط الحمل ومقدار الهطول لكل مرحلة        الفحص على اساس منحنيات تب    

 .مرتبطا بوقت كل مرحلة وكذلك منحنيات تبين العالقة بين الهطول والحمل المسلط

  

ان التحميل   يتبع نفس اسلوب الفحص للركائز العاملة اال       :فحص الركائز التجريبية   6-6-2

فحـص   يستمر حتى الفشل او اضعاف الحمل التصميمي دون الحاجة الى اجـراء           

   .االرتداد

  

  :والكيل الشمولية -7

 عام 7-1
يشمل عمل الركائز تجهيز المواد والقيام بدق الركائز بالنوع الذي حدده جدول الكميات             

في  وعلى اساس المتر الطول الذي يحسب من مستوى القطع والى نقطة النهاية السفلى،            

اوطأ من منسوب االرض عندئـذ   )CUT OFF LEVEL(حالة كون مستوى القطع 

بالمتر الطـول مـن   ) LINED BORING(تحسب فقرة حفر جزء الركيزة المكملة 

  .العمل مستوى القطع والى مستوى
 

 الركائز رؤوس 7-2
  .س الركائز بالعدد وتشمل رفع االنقاض الناتجة عن التهذيبويحسب تهذيب رؤ

 
 الركائز قبعات 7-3

   .مل والقوالبتحسب خرسانة قبعات الركائز بالمتر المكعب شامال السعر للمواد والع

  

  التجريبية الركائز 7-4
   .تحسب ركائز الفحص التجريبية بالعدد شامال دق الركائز وفحصها 
 

 الفحص ركائز  7-5
تحسب ركائز الفحص ضمن المجموعات بالعدد شامال السعر لكافة المستلزمات عـدا            

  .كلفة الركيزة المفحوصة حيث تذرع ضمن الركائز
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  الفصل الخامس

  

  ات البنائيةالوحد
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   البنائية الوحدات 

  الفصل الخامس 

   :المجال -1

والحجر بانواعها المختلفة  يشمل هذا الفصل جميع الوحدات البنائية والطابوق والكتل 

   .المستعملة في البناء

  :المواد -2

  : ويكون باالنواع االتية:الطابوق  2-1

 "االجر"الطابوق   2-2-1

  :المواصفات 2-1-1-1

والمستعمل في البناء لالغراض  "االجر"ق المصنع بحرق الطين وهو الطابو 

  .) 25(للمواصفة العراقية رقم  العامة ويطابق

وزواياها قائمـة وحافاتهـا مـستقيمة     يراعى ان يكون شكل الطابوقة منتظما      

اعـاله وتكـون كـذلك       وضمن حدود التفاوتات الواردة في المواصفة      وسليمة

قطع الحصى والحجر والعقد الجيرية وان ال         من خالية ،جيدة الحرق ،  متجانسة

 %390 عــن الطابوق السليم الخالي من الشقوق والعيوب الظاهر       تقل نسبة 

على ان ال تتجاوز      مم 75×115×240وتكون الطابوقة باالبعاد    ،  من االرسالية 

  -:ياتي نسبة التفاوتات ما

  %3 ±الحد االعلى للطول والعرض  

  %4 ± الحد االعلى للسمك 

  مم5 استواء السطح 

وحسب نسبة التثقيب الـواردة       ويكون الطابوق اما مصمتا او مثقبا او مجوفا       

   .في المواصفة اعاله

  .) 1(يصنف الطابوق الى ثالثة اصناف كما مبين في الجدول رقم

  )1(الجدول رقم  

  المتطلبات الفيزيائية للطابوق
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  الحد االدنى لمقاومة االنضغاط

  2م م:نيوتن

  الحد االعلى للنسبة المئوية

 بالوزن المتصاص الماء

 االصناف

ــة  ــدل مقاوم مع

االنضغاط لعشرة 

معدل مقاومـة   

االنضغاط واحدة

  معدل امتصاص

 عشرو طابوقات

امتـــصاص 

طابوقة واحدة 

  التزهر

 ) حد اعلى(

  خفيف  %22 %20 16 18 صنف أ
 

  صنف ب
 

 متوسط  26% 24% 11 13

 ـــ %28 %26 7 9 صنف ج

  

  

   :النماذج 2-1-1-2 

  : يتم اخذ النماذج الغراض اجراء الفحوص اعاله وفق االسلوب التالي 

يكون  حيث ويؤخذ عينات من كل قسم بصورة عشوائية .يتم تقسيم االرسالية الى اقسام متساوية 

  - :مجموعها

في  30 اتاذا كان الغرض اجراء واحد او اكثر من الفحوص وبضمنها االبعاد فيكون عدد العين 

اذا كان  اما،  عينات من كل قسم3االقل حيث تقسم االرسالية الى عشرة اقسام متساوية وتؤخذ 

العينات عشرة مأخوذة من  الغرض اجراء اي من الفحوص دون فحص االبعاد فيكون عدد

   .عشرة اقسام متساوية

  

   :الفحوص 2-1-1-3

فحص واخذ نماذج طابوقة " الخاصة ب) 24(يتم اجراء الفحوص وفق المواصفة العراقية رقم  

  .البناء

  

   :المطابقة 2-1-1-4

فحص  تعتبر االسالية مقبولة عند مطابقة النماذج لمتطلبات المواصفة وفي حالة عدم مطابقة اي 

   .فتعتبر االرسالية فاشلة وترحل خارج الموقع

   

  :الطابوق الخرساني 2-1-2
 
   :المواصفات 2-1-2-1
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المصنع  1068ت المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم وهو طابوق البناء الخرساني المصم 

 وركام مطابق للمواصفة 5من السمنت البورتالندي المطابق للمواصفة العراقية القياسية رقم 

 مم 200وتكون الطابوقة بابعاد ، او بدون اضافة مواد اخرى/ وماء مع 45القياسية العراقية رقم 

مم ولهذا النوع من الطابوق 2 ±وح به لكافة االبعاد والتفاوت المسم  مم50×  مم 100× 

   :المواصفات االتية

 3مم لمعدل 2 / نيوتن 20لطابوقة واحدة و 2مم/  نيوتن 17الحد االدنى لمقاومة االنضغاط  

   .طابوقات

الماء لثالث  واليزيد معدل امتصاص% 8عن " طابوقة " اليزيد امتصاص الماء الي عينة  

   .%6ر5عينات عن 

االستعمال  يكون الطابوق سليما خاليا من الشقوق او اي عيوب اخرى تتعارض وطبيعة 

" اساليب النقل والنجهيز مبررا والتعتبر الشقوق الثانوية المسببة عن طرق االنتاج او الناتجة عن

الواجهات او التغليف المعماري فيجوز قبول  عند استعمال هذا النوع الغراض، للرفض

من االرسالية واليزيد طول الشقوق او % 2فيها التزيد عن   كانت نسبة العيوباالرسالية اذا

   . مم10التثلم عن 

  

   :النماذج 2-1-2-2

  -: يتم اخذ النماذج الغراض اجراء الفحوص كما يلي 

وحدة لوجبة تكون  12 عينات من كل وجبة ذات عشرة االف وحدة او جزء منها و6يتم اختيار  

 100للوجبات المحتوية على اكثر من  . الف وحدة100ل من اكثر من عشرة االف وحدة واق

  .الف وحدة او جزء منها وتؤشر كل عينة بوضوح 50 وحدات لكل 6الف وحدة يتم انتقاء 
 
  :الفحوص 2-1-2-3

 32يتم اجراء الفحوص اعاله وفق طرق الفحص الواردة في الدليل االسترشادي المرجعي رقم  

  لبناء الخرسانية الخاص بطرق اخذ النماذج وفحص وحدات ا

  

  :المطابقة 2-1-2-4

فيؤخذ نموذج جديد  1068عند عدم مطابقة النموذج الي من متطلبات المواصفة العراقية رقم  

الفحص ترفض االرسالية وترحل  مننفس االرسالية ويفحص وعند فشله في المطابقة لمتطلبات

  .خارج الموقع

  

  :طابوق الرمل الجيري 2-1-3
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  :المواصفات 2-1-3-1

من الكوارتز او  من الرمل المتكون ار المصنعة من خليط دقيق متجانسوهي وحدة بناء الجد 

ومعالجتها بالبخار المشبع تحت الضغط  الحصى السليكوني او خليط منها مع الجير وكبسها اليا

  :وتكون ابعادها كما ياتي ويمكن تلوين الطابوق باضافة الخضاب

   :ية مم وبتفاوت ال يتجاوز الحدود االت75×مم 115×مم 240 

  مم3±للقيمة الفردية  

  مم 2±المعدل للوحدات  

العراقية رقم  وتطابق متطلبات الطابوق الرملي الجيري القيم الواردة في المواصفة القياسية 

   ).2( كما في الجدول 548

  

  )2(رقم  جدول

  

  الحد االدنى لمقاومة االنضغاط والكثافة للنماذج الجافة  

   

  3سم/الكثافة االجمالية غم     2مم/غاط نيوتن الحد االدنى لمقاومة االنض 

  معدل الوحدات    وحدة واحدة    معدل الوحدات    وحدة واحدة  
  2ر- - 1.8    كحد ادنى1ر7   17   14 
 
 
   . %0ر04 ال يزيد الحد االقصى النكماش الجفاف عن - 

   .بالكتلة % 12 اليزيد امتصاص الماء عن ـر- 

  

   :النماذج 2-1-3-2

الى عشرة اقسام  ذ النماذج اما اثناء التحميل او التفريغ حيث يتم تقسيم الشحنة او الوجبةيتم اخ 

تعذر اخذ النماذج اثناء التحميل  متساوية ويؤخذ من كل قسم طابوقتين او من االكداس في حالة

متساوية وتؤخذ طابوقتين من كل قسم حيث  او التفريغ حيث تقسم االكداس الى عشرة اقسام

حدود الف ولغاية عشرين الف طابوقة وبعكسه تقسم االرسالية  هذه النماذج من ارساليةتؤخذ 

  ألف طابوقة وتؤخذ نماذج من كل مجموعة ويحافظ على النماذج في20في  الى مجموعات

   .النماذج جاف بعيد عن الشوائب وعند تعرض النماذج للتلف او الكسر فيزداد عدد مكان

   :الفحوص

   .)548( حوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة العراقية رقميتم اجراء الف 
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   :المطابقة

 وعند 548 تعتبر االرسالية مقبولة عند مطابقة النماذج للمتطلبات الواردة في المواصفة رقم 

   .خارج الموقع فشل النماذج في اي من المتطلبات فتعتبر االرسالية فاشلة وترحل

  

   :الكتل 2-2

   :التيةوتكون باالنواع ا 

  

   :الكتل الفخارية 2-2-1

  :المواصفات 2-2-1-1

او االرتفاع عن  وهي كتل البناء الطينية المفخورة والتي تزيد ابعادها في الطول او العرض 

  وحاوية على فجوات يزيد  )مم75× مم 115× مم240(االبعاد المحددة للطابوق الطيني 

وتكون على  طع والسقوفمن حجم الكتلة وتستخدم في بناء الجدران والقوا% 25حجمها عن  

المحملة باالثقال كالجدران   النوع االول وهي الكتل المستخدمة في بناء االنشاءات:نوعين

والنوع الثاني هي الكتل المستخدمة في بناء  ،والسقوف والمعرضة للظروف المناخية الشديدة

   .المعرضة للظروف الجوية مثل القواطع االنشاءات غير المحملة وغير

  

طلب خالف ذلك  اال اذا(وزواياها قائمة وحوافها مستقيمة وسليمة "  شكل الكتلة منتظمايكون 

خالي من العقد الجيرية والحجر وال  وذات مقطع متجانس تام الحرق )وحسب متطلبات العمل

من االرسالية وال تتجاوز نسبة % 90والعيوب عن  تقل نسبة الكتل السليمة الخالية من الشقوق

  من حجم الكتلة % 10التثلم 

  

   .)3(تتطابق الكتل بنوعيها االبعاد والتفاوتات الواردة في الجدول  

  

  ) 3(جدول رقم 

  ابعاد الكتل الفخارية المجوفة وتفاوتاتها 

  

  مم/الطول 

  

  مم /االرتفاع   مم /العرض
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240 ± 5  

240 ± 5  

240 ± 5  

320 ± 6  

240 ± 5  

40 ± 5  

240 ± 5  

240 ± 5  

240 ± 5  

160 ± 4  

100 ± 3  

100 ± 3  

  

الخاصـة   2419 تتطابق خصائص الكتل المتطلبات الواردة في مسودة المواصفة العراقية رقم          

   .)4(بكتل البناء الفخارية المجوفة وفق الجدول رقم 

  ) 4(جدول رقم 

  متطلبات الكتل الفخارية المجوفة 

  

  النوع   %امتصاص الماء   2مم/مقاومة االنضغاط نيوتن 

  كتلة واحدة   كتل 5معدل   كتلة واحدة    كتل5ل معد

  

  

  التزهر

  النوع االول 

  النوع الثاني

7  
2.5  

6  
2  

17  
24  

20  
27  

  معتدل

  ـــ

  

  :النماذج 2-2-1-2

   . من هذا الفصل2-1-1-2يتم اخذ النماذج كما في البند  

  

  : الفحوص 2-2-1-3

   . من هذا الفصل3-1-1-2يتم اجراء الفحوص وفق البند  

  

   :المطابقة 2-2-1-4

   . من هذا الفصل4-1-1-2كما في البند  

  

  :كتل الرمل الجيري 2-2-2

  

   :المواصفات 2-2-2-1

دقيق متجانس   وتصنع من خليط  ) 5(وهي وحدة بناء الجدار باالبعاد الموضحة في الجدول رقم           

" منهما مع الجير وكبسها اليـا      "من الرمل المتكون من الكوارتز او الحصى السليكوني او خليطا         

التزيد نسبة حجم الثقوب فيهـا      " بنوعين مصمتة    ضغط والكتل ومعالجتها بالبخار المشبع تحت ال    

 - 90 -



 - 91 -

تكـون االبعـاد     .من حجم الكتلة  % 50-21نسبة حجم الثقوب من      ومجوفة وتكون % 20على  

   .)5(الرمل الجيري كما مبين في الجدول رقم  القياسية لكتل

  

  

  ) 5(جدول رقم 

  االبعاد القياسية لكتل الرمل الجيري 

  الرتفاع مم ا  العرض مم  الطول مم
240  240  160  

  

   )االرتفاع، العرض، الطول(يكون التفاوت المسموح به لالبعاد 

   مم 4 ± القيمة الفردية :للكتل المجوفة والمصمتة 

   مم 3 ±لمعدل الوحدات   

   وكما في الجدول 548تطابق خواص الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة العراقية رقم 

   .)6(رقم 

  ) 6(م جدول رق  

  خواص كتل الرمل الجيري 

/ مقاومة االنضغاط نيوتن 

   2مم

  انكماش  2سم / الكثافة االجمالية غم 

  الجفاف  معدل الوحدات وحدة واحدة   معدل الوحدات  وحدة واحدة 

  االمتصاص

  

 كحد 1ر3  9  7

  ادنى

ال يزيد عن   1.6-1ر4

   % 0ر04

اليزيد عن 

  "وزنا% 12

 
   :النماذج 2-2-2-2

   :ج الغراض الفحص وفق االسلوب التالييتم اخذ النماذ 

متساوية وتؤخذ كتلة   وفي هذه الحالة تقسم الشحنة الى عشرة اقسام: اثناء التحميل او التفريغ-أ 

   .واحدة من كل قسم

تؤخذ كتلة واحدة   وفي هذه الحالة تقسم االكداس الى عشرة اقسام متساوية: من االكداس-ب 

   .االف كتلة) 5( ولغاية 2500 ذج من ارسالية بحدودمن كل قسم حيث تؤخذ هذه النما

  

مجموعات كل منها  االف كتلة تقسم االرسالية الى) 5(وعند زيادة عدد الكتل في االرسالية عن  

  االف كتلة ) 5(
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   .لغرض اخذ النماذج باعتبار كل مجموعة ارسالية 

الفحص عليها وعند  جراءيحافظ على كتل النموذج في مكان جاف وبعيد عن الشوائب ولحين ا 

تقرير الفحص المختبري عدد الكتل  تعرض بعض الكتل للضرر فيزداد عدد الكتل ويذكر في

   .المتضررة

  

  :الفحوص 2-2-2-3

   .548القياسية العراقية رقم  يتم اجراء الفحوص للنماذج التي اخذت في الفقرة اعاله وفق المواصفة 

  

 :المطابقة 2-2-2-4

القياسية العراقية  قة الفحوص للمتطلبات الواردة في المواصفةتعتبر االرسالية مطابقة عند مطاب 

    وعند عدم مطابقةاي من الفحوص للمتطلبات اعاله548رقم 

   .فتعتبر االرسالية فاشلة وترحل خارج الموقع 

  

  :الكتل الخرسانية 2-2-3

  :وهي وحدات بناء خرسانية تكون بنوعين هما 

   .كتل خرسانية محملة -1

  .كتل خرسانية غير محملة -2
3-  

 :كتل البناء الخرسانية المحملة 2-2-3-1

  

  :المواصفات 2-2-3-1-1

المحـددة فـي     وهي وحدة بناء الجدران التي تزيد في الطول والعرض واالرتفاع عن االبعـاد             

وتستعمل في تشييد الجدران     )1068رقم(المواصفة القياسية العراقية الخاصة بالطابوق الخرساني     

 والركـام   5للمواصفة القياسية العراقية رقم      قوتصنع من االسمنت البورتالندي المطاب     .الحاملة

  . المطابق للمواصفة

  

  

  

او بدون اضـافة    /  ذو الوزن االعتيادي والخفيف او كليهما والماء مع        45القياسية العراقية رقم     

من الحجـم الكلـي     % 25المجوف عن    مواد اخرى وهي بنوعين مصمتة والتي يقل فيها الحجم        

اكثر من التجاويف ويكون الحجم المجوف فيها ما بين          ثقب واحد او  للكتلة ومجوفة الحاوية على     
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 ب وحسب االستعمال ونـوع    ،  تصنف الكتل الى درجتين أ     .الكلي للكتلة  من الحجم )25-50%(

   .التعرض للرطوبة والعوامل الجوية

مبين فـي الجـدول     وكما1077وتطابق المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم     

   :ادناه) 7(رقم 

  )7(جدول رقم 

   متطلبات التحمل واالمتصاص للكتل الخرسانية المحملة
  

   الحد االدنى لمقاومة االنضغاط الدرجة   نوع الكتلة 

  المساحة الكلية  محتسبا على معدل 2مم/نيوتن 

   

  

الزيد امتصاص  

  (%)الماء عن 

    كتلة واحدة    كتل 3معدل     

  أ  مصمتة 

  

   ب 

 13  
  
 9  

 11  
  
 7   

 10   
  
 15  
   

  أ  مجوفة  

   ب 

 7  
 5  

 6   
 4.5  

 15  
 20  
   

   

تكون الكتل الخرسانية متينة خالية من الشقوق او العيوب االخرى التي تتعارض والوضع السليم              

ال تعتبر الشقوق الثانويـة المـسببة اثنـاء         ،  والتي تقلل من تحملها او من ديمومة المنشأ        .للكتلة

   .م الصغيرة الناتجة عن اساليب النقل مبررا للرفضاالنتاج او الثل

  

  

  

  

  

تكون االوجه المعدة لالكساء بطبقة واقية كاللبخ او البياض او غيرها ذات خشونة كافية لتامين                

مـن  %5عن    مم ونسبة تقل   25ال تعتبر الشقوق الصغيرة او الثلم التي ال تزيد عن           ،  االلتصاق

   .االرسالية مبررا للرفض

   .)8(البعاد القياسية للكتل كما مبين في الجدول رقم تكون ا 

  ) 8(جدول رقم 
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  االبعاد القياسية لكتلة البناء الخرسانية 

   
  

  مم/االرتفاع    مم/العرض   مم/الطول    

كتلة بنـاء خرسـانية     

  قياسية 

  

  

  

  

  

  

  

400  
400  
300  
300  
300  
300  

  

200  
200  
200  
150  
200  
150  

200  
150  
150  
150  
100  
100  

  

المسموح به فـي اي      وال يزيد التفاوت   .مم20 يجوز ان يقل سمك الوترة وسمك القشرة عن          ال 

  .المنتج من قبل مم للبعد القياسي المحدد3ارتفاع عن ، عرض، طول، بعد

  :النماذج 2-2-3-1-2

  :يتم اختيار عينات الفحص وفق االسلوب التالي 

وحـدة لوجبـة     12منها و  وحدات من كل وجبة ذات عشرة االف وحدة او جزء            6يتم اختيار    

   .تكون اكثر من عشرة االف وحدة واقل من مئة الف وحدة

على اكثر من مئة      وحدات لكل خمسين الف وحدة او جزء منها للوجبات المحتوية          6يتم انتقاء    

  .الف وحدة

   . الوحدة تعني الكتلة الخرسانية:مالحظة 

  :الفحوص 2-2-3-1-3

  

الدليل االسترشادي    وفق 2-1-3-2-2في الفقرة   يتم اجراء الفحوص على العينات التي اخذت         

   .وحدات البناء الخرسانية  الخاص ب طرق اخذ نماذج وفحص32المرجعي رقم 

  

  : المطابقة4 -2-2-3-1
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القياسية العراقية رقـم     عند فشل االرسالية من كتل البناء الخرسانية لاليفاء بمتطلبات المواصفة          

االرسالية باكملها عند فشل المجموعة الثانيـة        رفض تلك  يجري انتقاء عينات جديدة ويتم       1077

   .من العينات وترحل خارج الموقع

  

 :الكتل الخرسانية غير المحملة 2-2-3-2

  

  :المواصفات 2-2-3-2-1

للمواصفات القياسـية    تكون بنوعين مصمتة ومجوفة وتصنع من السمنت البورتالندى المطابق         

او بدون اضافة   / مع   45العراقية رقم    ياسية والماء والركام المطابق للمواصفة الق     5العراقية رقم   

لغرض تميزها عن    .غيرالمحملة فوق مستوى االرض    مواد وتستخدم هذه الكتل في بناء الجدران      

 300الخرساني فيجب ان ال يقل واحد او اكثر من ابعادها االساسية عن              البالطات وعن الطابوق  

على طولها   لى ان ال يزيد ارتفاعها    مم في االرتفاع وع   100مم في العرض و   200الطول و  مم في 

 :وتصنف حسب وزنها الى .او على ستة مرات عرضها
 
  

  3م/كثافة الخرسانة المجففة في الفرن كغم التصنيف الوزني

   حد اعلى1680  خفيفة الوزن

  2000-1680اكثر من  متوسطة الوزن 

  2000اكثر من  اعتيادية الوزن 

  

  

  

العيوب االخرى   وف الجوية خالية من الثلم او الشقوق او       تكون اوجه هذه الكتل المعرضة للظر      

مم فال يعتبـر    20تزيد الثلم عن     من االرساليات وال  % 5واذا كانت هذه العيوب بنسبة تقل عن        

   .ذلك مبررا للرفض

 وكما مبين   1129 العراقية رقم  تطابق خصائص الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية        

  ).9(في الجدول رقم 

  ) 9(جدول رقم

  متطلبات مقاومة االنضغاط واالمتصاص

   

  وزنا%االمتصاص  مقاومة االنضغاط محسوبا على معدل  
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  ) حد اعلى(صافي المساحة 

   2مم/نيوتن 

  ) حد اعلى(

  كتلة واحدة

  كتل3معدل 

3.5  
4.0  

22  
18  

  

   :النماذج 2-2-3-2-2

في البند المـرقم     لمشار اليه يتم اخذ النماذج من الكتل الخرسانية غير المجملة بنفس االسلوب ا           

   .من هذا الفصل )2-2-3-1-2(

  

  :الفحوص 2-2-3-2-3

  ).3-1-3-2-2(يتم اجراء الفحوص على النماذج اعاله كما في البند  

  

 :المطابقة 2-2-3-2-4

ويـتم رفـض     يتم انتقاء عينات جديدة عند فشل االرسالية بااليفاء بمتطلبات هـذه المواصـفة             

لفحـص وترحـل خـارج       العينات بااليفاء بمتطلبات ا   االرسالية عند فشل المجموعة الثانية من       

   .الموقع

 . ) الثرمستون(كتل الخرسانة الخلوية  2-2-4
 
 

 :المواصفات 2-2-4-1
 
مختلفة مع اضـافة     والسمنت بنسب  )النورة(وحدات بنائية تصنع خليط من الرمل والجير الحي          

لهيـدروجين او   خلوي نتيجة لتحرر غاز ا     لتكوين هيكل  مسحوق االلمنيوم ومواد كيمياوية اخرى    

   .غيره

ابعاد الكتل كما مبين     تكون .تعالج الوحدات بالبخار المشبع تحت ضغط مرتفع حيث يتم التصلد          

  .)10(في الجدول 

  

  

  )10(جدول رقم 

  

  ابعاد الكتل الخرسانية الخلوية 
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  السمك مم  االرتفاع مم  الطول مم
490  
490  
590  
590  

240  
240  
240  
240  

180  
120  
180  
240  

   

  

متوازيـة خاليـة مـن       وتكون اوجه الكتلة   .مم±ويجب ان ال يتجاوز الي بعد من ابعاد الكتل           

   .العيوب التي تؤثر على ادائها وزواياهاقائمة وحافاتها حادة

  

  تطابق خصائص الكتل المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 

  .) 11( وكما مبين في الجدول رقم 1441 
 
  
 
  

  
 
 

  ) 11(جدول رقم 

  متطلبات عامة للكتل الخرسانية الخلوية 

   

  مقاومة االنضغاط

  حد ادنى2مم /نيوتن 

  الصنف

  

الكثافة 

  3م/كغم

  وحدة

  واحدة

  معدل

  الوحدات

 %االمتصاص 

 حد اقصى

  وزنا

  

االمتصاص 

  الشعري حد

  %اقصى

  االنكماش

  %البعدي 

0.5  
  5ر6

  0ر7
0.8  
  

451-550  

551-650  

 651-750   

751-850  

2  
3  
4  
6  

2.5  
4  
5  
7  

45  
45  
45  
45  

12  
12  
12  
12  

0.1  
0.1  
0.1  
0.1  

   .الكثافة في حالة الجفاف*

  االنكماش البعدي عند التجفيف **

  :النماذج 2-2-4-2
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  -:يتم اخذ النماذج من االرسالية كما يلي 

   .يتبقى تعتبر وجبة  كتلة لهنفس الصنف واالبعاد وما2000تقسم االرسالية الى وجبات بعدد  

   .البصرية  عينة من كل وجبة عشوائيا وتفحص من ناحية االبعاد والعيوب15تؤخذ  

   . عينات6يجري فحص الكثافة ومقاومة االنضغاط على  

   .تؤخذ عينتان لكل من فحص االمتصاص واالنكماش واالمتصاص الشعري 

  

  :الفحوص 2-2-4-3

  .) 1441(رقم يةيتم اجراء الفحوص للمتطلبات الواردة اعاله وفق المواصفة العراق 

  

  :المطابقة 2-2-4-4

  :تعتبر الوجبة مطابقة لمتطلبات هذه المواصفة اذا 

  

او التي فيهـا عيـوب      /لم يتجاوز عدد الكتل التي ابعادها غير مطابقة و         -1

   .االثنين ظاهرية

  .كان معدل الكثافة ضمن حدود الكثافة لذلك الصنف -2

لجدول رقـم   كان معدل مقاومة االنضغاط مساويا للمتطلبات الوارد في ا         -3

)11 (. 

ان تجتاز كـل العينـات فحـص االنكمـاش واالمتـصاص البعـدي               -4

الشعري وفي حالة فشل واحدة او اكثر من العينات فتفحص الكتل            واالمتصاص

المتبقية مرة اخرى وفي هذه الحالة يجب ان تجتاز هذه الكتل متطلبـات              الثالث

  .الفحص هذا

  

  :الحجر الطبيعي 2-3

  :الغراض البناء واالكساء باالنواع االتية ستخدميكون الحجر الطبيعي الم 

   .حجر الكرانيت، الحجر الجيري، الرخام، الحجر الرملي 

  

 :الرخام 2-3-1

الـدلومايت او    هو حجر بلوري يتكون بصورة اساسية من واحد او اكثر من معادن الكالسايت             

  :ويصنف الى االنواع االتية، ويكون قابال للتلميع السربنتين

  ) معدن الكالسايت( الكالسيوم البلورية كربونات -أ 

  .) معدن الدولومايت(كربونات الكالسيوم والمغنيسيوم البلورية  -ب 
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   .كربونات الكالسيوم المميأة والسربنتين -ج 

  .) مياه الينابيع حجر جيري من( ترافرتين -د 

 او التشقق او    التصدع يجب ان يكون مظهر وشكل الرخام سليما خاليا من العيوب كالتشظي او            

شائبة تؤثر علـى صـالدة ومتانـة         انفصال في خط االلتحام على جانبي العرق او ندبة او اي          

  .ومظهر الحجر
 
 
 
  

  

   :المواصفات 2-3-1-1 

  تطابق خواص الرخام المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم  

   .)12( وكما في الجدول رقم 1387 

  ) 12(جدول رقم 

   تطلبات الفيزيائية للرخامالم

  طريقة الفحص    التصنيف      المتطلبات  الخصائص الفيزيائية  

االمتصاص  -

  ) حداعلى(بالكتلة % 

  

  الكثافة  -

  ) حدادنى(3م/كغم 

   

  

   مقاومة االنضغاط-

  )حدادنى( 2مم/نيوتن  

  معايير الكسر  -

  )حدادنى( 2مم/ نيوتن 

ــة  - مقاومـ

  التأكل 

  )حدادنى(مم 

  

  

 075   
  

  
2600  
2800  
2700  
2300  
  
52  
7  
  
1  

  االصناف االربعة  

  د ، ج، ب،  أ

  

  ) أ(الصنف 

  ) ب( الصنف

  ) ج( الصنف

  ) د( الصنف

  

  االصناف االربعة

= =  

  

= =  

  

  

  

  

  حسب المواصفة 

ــرق   ــة بط الخاص

  *فحص الحجر

  

  

 =  

  

  

 =  

  

  

 حــسب المواصــفة 

ــرق   ــة بط الخاص

   فحص الكاشي
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   )2715(حاليا بشكل مسودة برقم *  

  .) 1475(حاليا بشكل مسودة برقم  ** 

  الحجر الرملي  2-3-1

   هو رمل متصل تتكون حبيباته بصورة اساسية من الكوارتز او من الكوارتز 

  متضمنة ، من مواد رابطة مختلفة )فتاتي(والفلدسبار او من تركيب هش  

  .السيليكا او اكاسيد الحديد او الكالسايت 

  :دة انواع حسب احتوائه للسليكا الحرةيكون الحجر الرملي بع، او الطين 

  .كحد ادنى% 60حجر رملي وتكون نسبة السليكا الحرة فيه  -أ  

  %90حجر رملي كوارتيزيني وتكون نسبة السليكا الحرة فيه  -ب 

   .كحد ادنى 

   .كحد ادتى% 25كوارتزيت وتكون نسبة السليكا الحرة فيه   - ج

   :المواصفات 2-3-1-1

   1387 الواردة في المواصفة القياسية رقم يطابق الحجر الرملي المتطلبات 

   ) .13(وكما مبين في الجدول رقم 

  ) 13(الجدول رقم 

   المتطلبات الفيزياوية للحجر الرملي

  طريقة الفحص  التصنيف  المتطلبات  الخصائص الفيزيائية

  االمتصاص -

  ) حداعلى(بالكتلة%

  

 الكثافة -

  ) حدادنى(3م/كغم

  

  مقاومةاالنضغاط-

  )ادنىحد( 2مم/نيوتن

  

  معايرالكسر-

  )حدادنى( 2مم/نيوتن

  

  مقاومة التأكل-

  ) حد ادنى(مم 

20  
2  
1  

2250  
2400  
2550  

14  
70  
14  
2  
7  
14  
1  

  ) أ(صنف 

  ) ب(صنف 

  ) ج(صنف 

  ) أ(صنف 

  ) ب(صنف 

  ) ج(صنف 

  ) أ(صنف

  ) ب(صنف

  ) ج(صنف 

  ) أ(صنف 

  ) ب(صنف 

  ) ج(صنف 

  االصناف الثالثة

  حسب المواصفة

الخاصة بطرق 

   .حص الحجرف

  

  

=  

  

=  

  

=  

  

  

حسب الموصفة 

الخاصة بطرق 
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  **فحص الكاشي 

  )2715(حاليا بشكل مسودة برقم * 

** = = = = )1475 ( 

  

 :الحجر الجيري 2-3-2
 
او ثنائي   )الكالسايت معدن(وهو حجر رسوبي يحتوي بصورة رئيسية على كاربونات الكالسيوم           

   .خليطها او )يتمعدن الدولوما(كاربونات الكالسيوم والمغنيسيوم 

  

  :يكون الحجر الجيري بعدة انواع حسب كثافته 

  

  :الحجر ذو الكثافة الواطئة -أ  

   .3م/كغم 2150وتقل عن  3م/كعم 1760الحجر الذي تزيد كثافته عن  

  

  :الحجر ذو الكثافة المتوسطة -ب  

  .3م/كغم2500  وتقل عن3م/ كغم2150الحجر الذي تزيد كثافته عن 

  

  :و الكثافة العاليةالحجر ذ -ج  

  .3مم/ كغم2500الحجر الذي تزيد كثافته عن  

  

العيوب المرئية او تجمعـات المـواد        يكون الحجر الجيري ذو صالدة ومتانة جيدة وخاليا من         

   .عند االستعمال في الظروف البيئية االعتيادية التي تؤثر على مظهره او مقاومته

  

  :المواصفات -2-3-3-1

  

  طلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم يطابق الحجر الجيري المت 

  .) 14( وكما مبين في الجدول رقم1387 
 
 
 
 
 

  ) 14(الجدول رقم 
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   المتطلبات الفيزياوية للحجر الجيري

  طريقة الفحص  التصنيف  المتطلبات  الخصائص الفيزيائية

  االمتصاص -

  )حداعلى(بالكتلة%

  

  الكثافة -

)حداعلى(3م/كغم -

  

  ضغاط مقاومة االن-

  )حدادنى( 2مم/نيوتن

  

  معاير الكسر -

  )حدادنى( 2مم/نيوتن

  

  مقاومة التأكل  -

  ) حد ادنى( مم

12  
  7ر5

3  
1750  
2150  
2550  

12  
18  
55 
2  

3.5  
7  
1  
  

  ) أ(صنف 

  ) ب( صنف

  ) ج( صنف

  ) أ( صنف

  ) ب( صنف

  ) ج( صنف

  ) أ(صنف 

  ) ب(صنف 

  ) ج(صنف 

  ) أ(صنف 

  ) ب(صنف 

  ) ج(صنف 

  االصناف الثالثة

  ) ج، ب، أ(

  

حــــسب الــــدليل 

االسترشادي المرجعـي   

ــم ــي رقـ  65العراقـ

  والخاص بفحص الحجر

  

  

  

=  

=  

  

=  

  

  

حــــسب الــــدليل 

االسترشـادي العراقـي   

ــي  المرجعــــــ

والخاص بطرق  )31(رقم

  فحص الكاشي

  

  :حجر الكرانيت 2-3-3

والرصاصي الفـاتح او     يتراوح لونها بين الوردي    )بركانية(يتكون من حبيبات صخرية نارية       

او اكثر من المعادن الغامقـة ويكـون          وتتكون اساسا من الكوارتز والفلدسبار مع واحد       الغامق

كرانيتي متحول او ذو نسيج يورفيري، تعتبر بعض         متجانسا وقد يكون صخر   ) تكوينها(نسيجها  

  ضمن هذا النوع منع انها التعتبر كرانيت  الصخور النارية الغامقة

   

  

 :المواصفات 2-3-3-1

  

  رانيت المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية رقم يطابق خواص حجر الك 
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   .)15( وكما مبين في الجدول رقم 1387 

وغيرها التـي تـؤثر      يجب ان يكون حجر الكرانيت سليما خاليا من العيوب كتشققات والعروق           

المعادن التي تؤدي الى ظهور بقع فـي         على كفائته االنشائية او ديمومته كما ويكون خاليا من ا         

   .الجواء الطبيعيةا

  

  ) 15(جدول رقم 

  المتطلبات الفيزيائية لحجر الكرانيت 

   

  طريقة الفحص  المتطلبات  الخصائص الفيزيائية

  االمتصاص -

  ) حداعلى(بالكتلة %

  

  الكثافة -

  ) حدادنى(3م/كغم

ــة  - مقاومــ

  االنضغاط

  )حدادنى( 2مم/نيوتن 

  معاير الكسر -

  )حدادنى( 2مم/نيوتن

  مقاومة التأكل -

  ) دنىحد ا( مم

  0ر40

  

  
2500  
  

120  
  
10  
  
1  

حسب الدليل االسترشادي 

العراقي المرجعي رقم 

  والخاص بفحص الحجر)65(

=  

  

=  

  

=  

  

حسب الدليل االسترشادي 

رقم  العراقي المرجعي

والخاص بطرق فحص )31(

  الكاشي

  

  

  

  :االستعماالت 2-3-4

لهذا  )16( لجدول رقم ا الغراض تحديد الخواص الفنية واهميتها تبعا لحاالت االستعمال يستعمل         

   .الغرض

  

  ) 16( جدول رقم

  تحديد اهمية الخواص الفنية للحجر تبعا لحاالت االستعمال 
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  غيرمهم ×  اختياري××  مهم×××  

    الخواص الفنيــــــــــــة 

  مقاومة  الكثافة  االمتصاص  االستعماالت

  االنضغاط

  معاير

  الكسر

  مقاومة

  التأكل

  مقاومة

  الصقيع

  معامل

  نةالمرو

  التمدد

  الحراري

  الخطي

  تحمل

  الصدمات

  اكساءالواجهات

  الخارجية 

ــساءالواجهات  اك

  الداخلية 

اكساءاالرضيات 

  الخارجية

اكساءاالرضيات 

  الداخلية 

  الساللم المعلقة

ــدران  ــاء الج بن

  الخارجية

ــدران  ــاء الج بن

  الداخلية

  

×××  

  

××  

  

×××  

  

×××  

  

×××  

×××  

  

××  

  

×××  

  

×××  

  

×××  

  

×××  

  

×××  

×××  

  

×××  

×××  

  

××  

  

×××  

  

×××  

  

×××  

×××  

  

×××  

×××  

  

××  

  

×××  

  

×××  

  

×××  

××  

  

×××  

××  

  

××  

  

×××  

  

×××  

  

×××  

××  

  

×  

××  

  

×  

  

××  

  

×  

  

×  

××  

  

×  

××  

  

×  

  

×  

  

×  

  

×  

×  

  

×  

××  

  

×  

  

×××  

  

×  

  

×  

××  

  

×  

×  

  

×  

  

×××  

  

×××  

  

×××  

×  

  

×  

  

  

 :النماذج 2-3-5

  

المعـدل الحقيقـي     ثل عددها يتم اختيار النماذج بحجم كافي لجميع الفحوص المطلوبة بحيث يم          

   .لنوع او صنف الحجر المراد فحصه

  

 :الفحوص 2-3-6

  

 الخـاص   65رقم   على النماذج وفق الدليل االسترشادي المرجعي العراقي       يتم اجراء الفحوص   

   .بطرق الفحص القياسية للحجر الطبيعي المستخدم في البناء
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 :المطابقة 2-3-7
 
حيـث   )16(رقـم    مال وكمامبين في الجدول   يتم تحديد الفحوص الواجب اجراءهاحسب االستع      

  .يعتبر الحجر مطابق عند اجتيازه تلك الفحوص

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل السادس
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 )المونة(المالط 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصـل السادس

  ) المونة(المالط 

  :المجال -1

ية الداخليـة   االول يشمل هذا الفصل انواع المالط المستعمل في اعمال البناء وخواص المواد           

   .في تحضيره

  :المواد -2

  :السمنت 2-1

المواصـفات   تطبق مواصفات البورتالندي الواردة في الفصل الثالث من هـذه          

   .المواد الرابطة عللى السمنت المستعمل في تحضير )اعمال الخرسانة(

 :الركام 2-2
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علـى   تطبق متطلبات الركام الواردة في الفصل الثالث من هـذه المواصـفات            

سوف يتم تحديـده     عدا ما  عم الذي يستعمل في تحضير المواد الرابطة      الركام النا 

   .عند بحث مختلف انواع المواد الرابطة

  :الماء 2-3

الثالث مـن    تطبق متطلبات الماء الصالح النتاج الخرسانة والواردة في الفصل         

  .) اعمال الخرسانة(هذه المواصفات 

  :النورة 2-4

 يائيـة للجيـر الحـي والمطفـأ       مصطلح عام يشمل الصيغ الكيميائيـة والفيز       

  .) الهيدروليكي(

  :التصنيف 2-4-1

  :يصنف الجير الغراض هذه المواصفة كاالتي 

   .والتشييد  الجير الهيدروليكي المستعمل في المونة والغراض البناء- صنف أ 

   . الجير الهيدروليكي المستعمل في مونة البناء–صنف ب  

  .اء في البياضالجير المستعمل الغراض طبقة االنه -صنف ج  

   . الجير المستعمل كمادة اولية في انتاج بعض المواد االنشائية–صنف د  

   

   .كالخرسانة الخلوية والطابوق الجيري 

  

 :المواصفات 2-4-2

  

الواردة في المواصـفة     المتطلبات الكيميائية والفيزيائية   1-4-2يطابق الجيرالمصنف في البند      

الستعمل في البناء وانتاج المواد االنشائية        بخواص الجير  والخاصة) 807(القياسية العراقية رقم    

   .)2و1(والمبينة في الجدولين رقم 
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  )1(جدول رقم 

  المتطلبات الكيميائية الصناف الجير 

  المتطلبــــــــــات   

صنف  

  ) أ(

  الخاصيــــــــــــة  ) د( صنف  ) ج( صنف  ) ب(  صنف

  مطفا  حي  مطفا  حي  مطفا  حي  مطفا 

  مجموع اكاسيد الكالسيوم والمغنيسيوم  

  ادنى حد بالكتلة % 

 بالكتلة% المغنيسيوم  اوكسيد 

  حد اعلى  

  اكاسيد السيلكا وااللمونيا والحديد 

  بالكتلة حد ادنى % 

الراسب المتبقي غيـر الـذائب فـي حـامض          

  الهيروكلوريك عدا السيلكا 

  بالكتلة حد اعلى % 

  حد اعلى % لحرق الفقدان با

  

60  
  
5  
  

25  
  
2  
  

  

  ــ

  

  

70  
  
5  
  

15  
  
3  
  

  

 للكتل  5

ــرة  الكبي

  للجير 

70  
  
5  
  

15  
  
2  
  

  

  ــ

  

  

80  
  
5  
  

  ــ

  

  ــ

  

  

 للكتل  5

ة الكبير

80  
  
5  
  

  ــ

  

  ـــ

  

  

  ــ

  

85  
  
5  
  
5  
  

  ــ

  

  

  ــ

  

  

85  
  
5  
  
5  
  

  ــ

  

  

  ــ
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  بالكتلة /ثاني اوكسيد الكاربون 

  حد اعلى 

  حد ادنى  القيمة السمنتية

  حد اعلى  

  

  

  
5  
  

  0ر6

  ــ

 للكتل  7

  الصغيرة 
5  
  
 0.3  
  0ر6

  

  
5  
  

  ــ

  ــ

  للجير 

 للكتل  7

الصغيرة 
5   
  

  ــ

  ــ

  

  

  
5  
  

  ــ

  ــ

  

  
5  
  

  ــ

  ــ

  

  
5  
  

  ــ

  ــ

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 جدول
 

 C.Dمن " غير واضحة اصال
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  النماذج  2-4-3

من امـاكن     كغم 2 اليقل عن    يتم اخذ ما   )على شكل كومة او في شاحنة     (عند التجهيز بشكل فل      

 طن فتؤخذ   30اكثر من    واذا كانت االرسالية   . طن 30مختلفة اذا كان وزن االرسالية ال يتجاوز        

" ربعيـا " المستحصلة وتقـسم تقـسيما     تمزج الكميات  .كميات متناسبة مع مضاعفات هذه الكمية     

   كغم 2ر3للحصول على ثالث نماذج كتلة كل منها 

  

مواقع مختلفـة    من العبوات من  % 1ل عبوات فتؤخذ نماذج بما اليقل عن        عند التجهيز على شك    

يوضع في وعـاء     في االقل   غم 450تفتح كل عبوة مأخوذة كنموذج ويؤخذ منها         .من االرسالية 

 2ر3تؤخذ ثالث نماذج كتلة كل منهـا         ثم تخلط المادة المأخوذة ويجري عليها التقسيم الربعي ثم        

اذا كـان   ) 3(اليقل عن الكتل الواردة في الجـدول         ي غير معلوم او   كغم اذا كان المقاس المنخل    

  .المقاس المنخلي معلوم

  

  ) 3(جدول رقم 

  كتلة النموذج للنورة المعبأة 

  

  المقاس المنخلي للمنتوج 

  مم /كحد اعلى 

  كتلة النموذج 

  كغم /كحد ادنى

   19ر0
25  

3.57  
50  

  -2ر3

  4ر5
1.63  
34   
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   :الفحص 2-4-4

الجهاز   الصادر عن337 وفق الدليل االسترشادي العراقي المرجعي رقم يتم اجراء الفحوص 

   .المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

  

   :المطابقة 2-4-5

  يعرض النموذج المحضر لكل وجبة لمختلف الفحوص الكيميائية  

بخـواص   والخاصـة ) 807(والفيزيائية وتعتبر الوجبة مطابقة للمواصفة العراقية القياسية رقم          

   .متطلبات المواصفة ر المستعمل في البناء وانتاج المواد االنشائية عند مطابقة النموذج لجميعالجي

  

  : الجص 2-5

القياسـية   المطـابق للمواصـفة   ) CASO4.2H2O(كبريتات الكالسيوم ذو الصيغة الكيميائيـة        

   .28العراقية رقم 

  

  :االنواع 2-5-1

  

  :الجص االعتيادي 

   

البناء كمـادة    صف ميمة والالمائي ويستخدم الغراض    جص نصف ميمة او خليط من اطوار ن        

   .رابطة والعمال البياض في الطبقة التحتية

وان % 8  عن 16بحيث ال يزيد المتبقي على منخل رقم        " من متطلباته الفيزيائية ان يكون ناعما      

 15(وقت تماسكه عن   وعلى ان ال يزيد    . دقيقة 25واليزيد عن   ) دقائق8(اليقل وقت تماسكه عن     

الكيميائية فهي ان ال تقل نسبة ثالـث         اما متطلباته  .عند استخدام الجص الغراض العقادة     )دقيقة

اوكسيد الكالسيوم فيه على ثلثي نـسبة ثالـث          وان التقل نسبة  " وزنا% 35اوكسيد الكبريت عن    

مجموع نـسبة االمـالح الذائبـة وامـالح المغنـسيوم            كذلك يجب ان اليزيد    .اوكسيد الكبريت 

 % 20.5الصوديوم واوكسيد المغنيسوم من وزن الجص عـن          وبة كنسبة مئوية الوكسيد   والمحس

% 9وان التزيد نسبة الفقدان عند الحرق عـن         " وزنا% 9الماء المتحد عن     والتزيد نسبة " وزنا

   ."وزنا

  

   :البورك 
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مـن   جص نصف ميمة عالي النقاوة يفضل لألستعمال الغراض البياض في الطبقـة النهائيـة              

ووقت تماسكه اليقل    %16 بنسبة   16بحيث يمر من منخل رم    " لباته الفيزيائية ان يكون ناعما    متط

  ) 8(عن 

  

ومعايير كسره   2مم/نيوتن  5دقيقة وقوة مقاومته لالنضغاط ال تقل عن        ) 25(دقائق واليزيد عن     

طة على  صدمة الكرة الساق   اما قوة صالدته فال يزيد قطر الثلمة عن        2مم/  نيوتن   1.5اليقل عن   

وان التقل نسبة   " وزنا% 45الكبريت عن    متطلبات الكيميائية ان التقل نسبة ثالث اوكسيد       . مم 5

اوكسيدالكبريت وان ال يزيد مجموع نسبة االمالح الذائبـة          اوكسيد الكالسيوم عن ثلثي نسبة ثالث     

م مـن وزن  والمحسوبة كنسبة مئوية الوكسيد الصوديوم واوكسيد المغنيـسيو    وامالح المغنيسيوم 

   ./20.5عن  البورق

  

  :الجص الفني 

كمـادة   جص نصف ممية او خليط من اطوار نصف ممية والالمائيويـستخدمالغراض البنـاء             

متطلباته الفيزيائيـة ان     .البياض في الطبقات التحتية وفي الطبقات االنهاء جميعا        رابطة والعمال 

وان ال يقل وقت تماسكه عـن       %  5  عن 16يكون ناعما بحيث ال يزيد المتبقي على منخل رقم          

ومعاير كسره ال يقل     2مم/ نيوتن   6ال تقل عن     ومقاومة انضغاط  )20(دقيقة وال يزيد عن     ) 12(

   .مم5بحيث ال يزيد قطر الثلمة للكسر ة الساقطة عن  وقوة صالدته 2مم/نيوتن 2عن 

نـسبة   زنا وان ال تقـل    و% 40ومتطلباته الكيميائية ان ال تقل نسبة ثالث اوكسيد الكبريت عن            

االمالح الذائبة   اوكسيد الكالسيوم عن ثلثي نسبة ثالث اوكسيد الكبريت وان ال يزيد مجموع نسبة            

المغنيـسيوم مـن وزن      وامالح المغنيسيوم والمحتسبة كنسبة مئوية الوكسيد الصوديوم واوكسيد       

% 9 عند الحرق عن     ونسبة الفقدان  وزنا%9وان ال تزيد نسبة الماء المتحد       % 20.5الجص عن   

   .وزنا

  

  :النماذج 2-5-2

   ) .4(يتم اخذ النماذج وفق الجدول رقم  

  

  

  

  

  

  ) 4( جدول رقم
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  اخذ النماذج لجص البناء 

   

  كتلــة االرساليــة

   طن10اكثر من    طن10-2   طن2اقل من 

كغم 6التقل كتلة النموذج عن 

 3 عبوات او 3مأخوذة من 

  أماكن مختلفة من االرسالية

   .الفل

كغم 8التقل كتلة النموذج عن 

 10 عبوات او 10مأخوذة من 

  أماكن مختلفة من االرسالية

   .الفل

 12ال تقل كتلة النموذج عن 

 عبوة او 16كغم مأخوذة من 

   مكانا مختلفا من االرسالية16

   .الفل

 :الفحص 2-5-3

  :التيةيتم اجراء الفحوص الواردة في هذه المواصفة وفقا للمواصفات القياسية العراقية ا 
 
للمواصـفة   يتم فحص المتطلبات الكيميائية النواع الجص المختلفة وفقا        :المتطلبات الكيميائية  -أ 

   .البنائية الخاصة بالتحليل الكيميائي لجص االغراض)26(القيايية العراقية رقم 

  

 يتم فحص المتطلبات الفيزيائية وفقا للمواصـفة القياسـية         :المتطلبات الفيزيائية  5

   .الخاصة بالفحوص الفيزيائية لجص االغراض البنائية) 27( رقم العراقية

  

  :المطابقة 2-5-4

لمتطلبات  تعتبر الوجبة او االرسالية مطابقة عند اجتياز العينات لكافة الفحوص ومطابقة النتائج            

   .)28(المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

  ) مونة السمنت(مالط السمنت  -3

  الـى  3:1سمنت والرمل والماء بنـسب تتـراوح بـين          يتكون مالط السمنت من خليط ال      

   .حجما او اي نسب اخرى تحددها) رمل:سمنت(4:1

  

  

مـن   المخططات وعلى ان تكون هذه المواد مطابقة للمواصفات الواردة في الفصل الثالث            

  ).5(هذه المواصفات باستثناء تدرج الرمل الذي يجب ان يطابق تدرجه الجدول رقم

  ) 5(جـدول رقم 

  )الرماللمستعمل في مالط السمنت(رج الركام تد

  النسبة المئويـةالمـارة خاللـه   مقاس المنخـل 
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الركام الناتج من تكسير الحجر   الرمل الطبيعي 

  او الحصى

  مم )49ر75( 4رقم 

  مم) 2ر306 (8رقم

  مم )11.8) (16(رقم 

  )ميكرون600 (30رقم 

  ) ميكرون300 (50رقم 

  ) ميكرون150 (100رقم 

  ) ميكرون75 (200م رق

100  
95-100  

70-100  

40-75   

10-35  

2-15  

-  

  

100  
95-100  

70-100  

40-75  

20-40  

10-25  

  10-صفر

تبلل وحدات البناء الماصة عند استعمال مالطالسمنت كمادة رابطة في بناء الجدران لتقليـل              

ستعمال مونـة   ال يجوز السير على الجدران اثناء عملية البناء عند ا          .امتصاصها لماء المونة  

كما ال يجوز بنـاء      .السمنت كمادة رابطة وانما يتم ذلك على منصات تنصب لغرض البناء          

   .اكثر من ثالثة سوف متتالية في وجبة عمل واحدة

يتطلب انضاج المونة برش الجدران بالماء لمدة ال تقل عن ثالثة ايـام وحـسب توجيهـات                 

   .المهندس

  

 :مالط النورة -4

مـن  )5( الجدول رقـم  ) 2( الذي يكون تدرجه يطابق ما جاء في البند          تخلط النورمع الرمل   

  هذا الفصل والماء بشكل متجانس وتكون نسبة

  

  

يحدد في    وحسبما 4:1حجمااو   ) رمل :نورة( 3:1المزج كما جاء في مونة السمنت اي نسبة          

 سرعة  وذلك لزيادة  يفضل استعمال مزيج من النورة والسمنت      .جداول الكميات او المخططات   

عند البناء بالطابوق    )رمل:  سمنت (9:2:1تصلب المونة وزيادة تشغيلها وعندئذ تكون المزج        

للعوامل الجوية كالجـدران الـساندة        في اجزاء المنشاءات المعرضة    6:1:1او الكتل البنائية و   

   .والستائر واالسس

  

   :مالط الجص -5
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الجص   ان مدة تصلب مالط    وحيث" يحضر مالط الجص باضافة الجص الى الماء تدريجيا        

الفتـرة   قصيرة لذا يجب تحضيره بكميات قليلة وقرب الموقع الذي يستعمل فيـه لتقلـيص             

   .الالزمة للنقل وان تستعمل مضافات مبطئة ان تطلب االمر

 ال يجوز اعادة خلط مالط الجص او اضافة الماء له بعد حصول التماسك كمـا يجـب ان                  

البقايـا   يفة وخالية من اثار الجص المتصلب حيث ات تلك        تستخدم اوعية خلط االت نشر نظ     

   .تقلل من زمن تماسك الجص حديث المزج
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  الفصل السابع 

  اعمال البنــــاء 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
 
 

  الفصل السابع 

  اعمال البنـــاء 

  :المجال -1

والجـدران   ر المحملة الصلدة والمجوفة   يشمل هذا الفصل متطلبات بناء الجدران المحملة وغي        

يـشمل طـرق     "المكساة وكذلك انواع ومتطلبات الربط والبناء للجدران المشيدة بالحجر وايضا         

   .احتساب الكميات وشموليتها

  

  البناء بالطابوق  -2

   :والطابوق الجيري )االجر(الطابوق الطيني  2-1 
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تكـون فواصـل     وسليما وان " يري مالئما يكون الربط في بناء الجدران بالطابوق الطيني والج        

بالمونةالمـستعملة وان   " تمامـا  مناسبة بين السوف المتتالية وااللتزام بكل دقة بامالء المفاصل        

   ."متساوية تماما تكون المفاصل الشاقولية والموازية للقوى العاملة

  

   :انواع الربط 2-1-1 

متماسـكة    تكـون الوحـدات البنائيـة      يقصد بالربط تشكيله اوضاع الطابوق في البناء بحيث        

   .ومن انواعه، للبناء" جيدا" بدرحة تؤمن تحمال )مترابطة(

  

   :الربط على الرأس 2-1-1-1

النوع في بناء    وهو الربط الذي تكون فيه جميع السوف مبنية بطابوق على الرأس ويفضل هذا             

   .القواعد والجدران حادة االقواس

   

   :الربط على الطول 2-1-1-2

في الجدران   كون فيه جميع السوف بطابوق على الطول ويستعمل هذا الربط         هو الربط الذي ت    

   .المجوفة بسمك نصف طابوقة في القواطع غير المحملة وبعض الجدران

  

  

   :الربط االنكليزي 2-1-1-3

باكملـه وعلـى     هو الربط الذي يكون وضع الطابوقة في وجه الجدار على الطول في سـاف              

على التوالي ويراعى ماياتي     بناء يكون بنوعين من السوف    الرأس في الساف الذي يليه اي ان ال       

   :في هذا النوع من الربط

  

   .توضع في كل ساف على الراس دوالة مجاورة للطابوقة في الركن -أ 

  

في منطقة مركزية    على الراس في ساف معين     )التي بعد التالية  (تكون كل طابوقة مغارية      -ب 

تحت ذلك الساف مباشرة وتعطـي مـسافة         لذي فوق او  على الطول في الساف ا     تحت الطابوقة 

   . مم2.55حل مقدارها 

  

الجـدار عنـد     ال توجد مفاصل بنده مستمرة بين سافين متتاليين عدا التي في قرب نهاية             جـ 

   .الدوالة لكي يكون الربط قوي
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 :الربط االلماني 2-1-1-4

وهكذا بالتنـاوب    لطولهو الربط الذي يكون فيه بجوار كل طابوقة على الرأس طابوقة على ا             

   :في جميع الجدار ويكون بنوعين

  

   :ربط الماني زوجي -أ 

وتكون كل طابوقة علـى      ويكون فيه مظهر الجدار من االمام والخلف من نوع الربط االلماني           

   .) عدا االركان(التي تحتها  الراس موضوعة في وسط الطابوقة على الطول

   :ربط الماني فردي 5

الواجهةالخلفية في جميع  في"  الماني في الواجهة االمامية للجدار وانكليزياويكون فيه الربط 

   .السوف

  :الربط على الكاز 2-1-1-5

   ويكون )سمك طابوقة(سم 75وهو عبارة عن بناء جدار سمك  

   

الربط فـي القواطـع      مم ويستعمل هذا  115×240القسم الظاهر من الطابوقة هو الوجه بابعاد         

   .الجدران المجوفة  المعرضة للجو وفي بعضذات المساحة الصغيرة غير

  

  :ربط مجوف 2-1-1-6

طابوقة سكة ثـم     ويكون الساف ) مم240(ويستعمل لبناء جدران مجوفة بسمك طابوقة واحدة         

   .تليها طابوقة على الكاز وهكذا

للخارج بلـبخ    وينهى الجدار المعرض   .ويمتاز هذا النوع من الربط بانه عازل وخفيف الوزن         

   .وغيره، السمنت

  

  :ربط سياج الحديقة 2-1-1-7

الرابـع علـى     وهو ربط من نوع انكليزي حيث يبنى بثالث سوف على الطول ويكون الساف             

الواحد ثالث طابوقات علـى      الرأس او من نوع ربط سياج حديقة الماني حيث تؤخذ في الساف           

   .يتكرر البناء الطول ثم تؤخذ الطابوقة الرابعة على الرأس وهكذا

  

   :ربط نقنش 2-1-1-8

  تعمل النقشات المختلفة لالغراض المعمارية في الجدران ومواقد النار وغيرها تس 

بالجـدار بواسـطة     وعندئذ يجب ان تربط    وتكون اما جزءمن بناء الجدران او قشرة اضافية        

   .رباطات معدنية وفق ما تبينه المخططات التفصيلية
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 :شروط عامة لبناء الطابوق 2-1-2

العالق علـى وجـه    وذلك لرفع الغبار )ل الجص كمادة رابطةاال اذا استعم(ينقع الطابوق  -1 

والوحدات البنلئية ولتقليل امتـصاص      الطابوق حيث ان الغبار يقلل التالصق بين المادة الرابطة        

   .الماء من المادة الرابطة

   ."تماما" البناء افقيا يحدد ويثبط ممنسوب ارضية البناء بحيث يكون الساف االول في جميع -2 

واحد من الجهة    وتربط نقاط االركان التي اصبحت بمستوى افقي      " وضع قطع االركان اوال    -3 

   .الخارجية بخيط موتر

   .تفرش المادة الرابطة بحيث تملئ المفاصل االفقية والعمودية في البناء -4 

مـسطرة ذو    ويعبر بواسطة ميـزان   " يكون الوجه االعلى للطابوق المالصق للمونة افقيا       -5 

  . . .اعةالفق

   .يكون وجه الطابوق الظاهر باستقامة واحدة -6 

   .تكون االوجه الخارجية للجدران واالركان شاقولية -7 

متتاليين مساوية الى    تكون مسافة الحل وهي المسافة االفقية بين بندين متجاورين قي سافين           -8 

 عدا الـربط    بنده في مختلف انواع الربط     نصف عرض مفصل  " نصف عرض الطابوقة ناقصا   

   .نصف عرض بنده" الحل مساوية لنصف طول الطابوقة ناقصا على الطول حيث تكون مسافة

الى ما يزيـد     ال يجوز سير عامل البناء على الجدران اثناء العمل وفي حالة ارتفاع البناء             -9 

   . م فيجب استعمال السقاالت1.5عن 

  

   :الطابوق الخرساني 2-2

والواجهـات   لذي يكون عادة ملون باعمال التغليف المعمـاري       وا،  يستعمل الطابوق الخرساني   

ان كان من النـوع الـالش        حيث تحدد المخططات التفصيلية كيقية البناء ونوع الدرز المطلوب        

االفقية يتطلب عمل قاعدة مناسبة لهذا النوع        الخسف وكذلك تفاصيل البندات العمودية والمفاصل     

او استعمال مقطع معدني مطلي يصبغ مانع للصدأ مـع          خرسانية   من البناء اما على شكل صبة     

 تحـشية الفـراغ بـين الطـابوق        من مشبك معدني مغلون لربطه الى الجدار       استعمال شرائط 

  الخرساني والجدار بمونة السمنت
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ملم ايهما اقـل     500بصورة جيدة واليجوز بناء اكثر من سافين اثنين او ما يزيد ارتفاعه عن               

   .ة الفراغبدون تحشي

  

 البناء بالكتل  3

  

  الكتل الخرسانية  3-1

الـى نـصف     تبنى الجدران بالكتل الخرسانية بالربط على الطول وتكون مسافة الحل مـساوية            

الطول االسمي لكتل الجـدار      لذا تؤخذ كتلة بنصف    .سمك المفصل " الطول االسمي للكتلة ناقصا   

   .الجدار نفي بداية كل ساف اخر وذلك في الحافة الطليقة م

  

االول  عند تالقي جدران بزاوية قائمة تؤخذ في االركان كتلة على الطول في الـساف              3-1-1

بعرض كتلة واحـدة     واخرى على الرأس في الساف الذي فوقه وهكذا عندما يكون سمك الجدار           

استخدام كتل ذات اشـكال خاصـة لتـأمين          او قد يتم  ،  مساوية الى نصف الطول االسمي للكتلة     

   .عرض الجدار وابعاد الكتل المستعملة في بنائه تعتمد ابعاد الكتلة الركينة على .طالرب

  

ذات  تفضل الكتل ذات الجوانب الملساء في بناء القواطع غير المحملة بينما تفضل الكتل             3-1-2

  . الجوانب المنتأة في الجدران المحملة او التي تتعرض الى قوى عرضية

  

مـد   بأستعمال كتل خاصة مفتوحة بحيث يمكن      )الرابطات( المسلحة   تنفذ اضالع التقوية   3-1-3

   .القضبان ترصف الكتل وتدرز وتملئ بالخرسانة بعد مد ."قضبان التسليح بينها افقيا

 يتطلب البناء بالكتل باستخدام عدد من الوحدات المختلفـة االشـكال واالبعـاد لتنفيـذ               3-1-4

   .التفاصيل البنائية بصورة صحيحة

  

  ش المادة الرابطة عند بناء الكتل المجوفة على كامل مساحة تفر  3-1-5

   

الداخليـة   حسب السمك المطلوب في القواطع والجدران      قشرة وجهي الكتلة في الفرشة والبندة      

   .غير المحملة كما زان البندات نمالء في الجدران المحملة

  

  او كتلتين حيـث تؤخـذ      تبنى االعمدة المسلحة باستعمال كتلة واحدة خاصة لكل ساف         3-1-6

   .البندات في السوف المتتالية في االوجه المتعامدة للعمود العطاء ربط جيد
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لتقليل االجهادات المسلحة التي تنتج عن مختلف االنفعاالت في الجدران           3-1-7

والسياجات تستخدم كتل ذات نتوءات جانبية تتداخل في حزوز مناسبة في الكتلة التي             

   .مفصلعلى الجانب االخر من ال

  

   .تستعمل كتل ذات الحز الجانبي الخاص بمقاطع الشبابيك 3-1-8

  

تستعمل كتل خرسانية تحوي على خسفات السـتيعاب انابيـب المـاء             3-1-9

  .والكهرباء المخفية في الجدران او تمرر االنابيب ضمن تجاويف الكتل

  

  

  : ) الثرمستون(البناء بالكتل الخلوية  3-2

-3(الفقرات    عدا 1-3لبناء بالكتل الخرسانية الواردة في البند       تتبع نفس االساليب المتبعة في ا      

   .لهذا النوع من الكتل لعدم مالئمتها) 3-1-9 ،3-1-8، 3-1-7 ،3-1-6 ،-1-3

  

   :البناء بالحجر -4

   :اعداد الحجر للبناء 4-1

ية التفصيل يتم اعداد الحجر للبناء وفق ماهو مطلوب في جدول الكميات وتشير اليه المخططات             

   :باحد االشكال االتية وذلك بقص او نحت وجه الحجر او صقلة وضبط حافاته حسب نوع البناء

  

   ويعني استعمال الحجر بحالته الطبيعية على ان يكون :المتروك 

  

   .في هذا النوع خشنا وغير منتظماالشكل مقاسها مالئما ويكون الوجه 

   .شبه منتظمة ة وجعل قطع الحجر ذات ابعادويعني قص الزوايا البارزة غير المنتظم :المعدل 

  

وجـود اثـر     ويعني تعديل الحجر وقصه بالمنشار بحيث يكون وجه الحجر مستو مع          :المنشور 

   .المنشار بشكل خطوط متوازية او مائلة

  

  منحوت 

بقيـة مـساحة     وتتـرك  مم30-20تعمل في الحجر حاشية مستوية وصقيلة بعرض         :الحواشي 

   .الوجه بانهاء خشن
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يـستخدم فـي     بوسائل يدويـة او ميكانيكيـة حيـث        يكون وجه الحجر مستويا وذلك    :المستوى 

ان يكون ممشط بمـشط حديـدي        البناءالمنتظم الصقيل في الواجهات وانهاء الوجه للحجارة اما       

   .او يكون الوجه مصقول بالفأس خاص او منقور حيث يحفر الوجه بالمنقار

  

 :اشكال البناء بالحجر 4-2

  :بناء الش -1

ربـط طـولي     يستعمل الحجر المتروك في هذا النوع من البناء ويشترط تأمين          

توزيـع قطـع الحجـر       باتجاه وجه الجدار وربط ارضي باتجاه سمكه وان يتم        

المعدل في اال ركان لتـأمين       الكبيرة بصورة متجانسة واستعمال قطع من الحجر      

  ربط جيد وقوة ثبات لمنطقة التقاء الجدران 

عندئذ تسوية منسوب الجدار     اء الش بشكل سوف منتظمة او غير منتظمة حيث يتم         وقد يطلب بن   

   مم شاقوليا تبعا لمقاسات الحجرا لمستعمل900و  مم 400بشكل افقي بارتفاعات تتراوح بين 

   

  
 
تكـون المفاصـل االفقيـة     يجب في حالة البناء بشكل سوف ان     .او حسب توجيهات المهندس    

على طول الواجهة باكملها وتكون متعامدة تمامـا   ة وذات سمك واحد   متصلة ومتوازية ومستقيم  

 .الشاقولية مع المفاصل

  

 :بناء منتظم -2

هذا النوع من البنـاء      يستعمل الحجر المعدل او المنشور في منحوت الحواشي او المستوى في           

 او   مم 250ويفضل ان ال يزيد عن      " موحدا وقد يكون ارتفاع الحجر الظاهر في واجهة الجدار       

 تختلف ارتـفاع السوف المتتالية بعضها عن بعض وفق نظام تحدده          ان يتم البناء بشكل سوف    

   .البناء وتوجيهات المهندس المخططات الخاصة في

بالنظر الختالف ارتفاع    عند استعمال الحجر المعدل قد ال تظهر السوف منتظمة بشكل واضح           

   .الحجر المستعمل

  

  :اكساء الجدران - 5

  

   :ء بالطابوقاالكسا 5-1
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وتكـون   اليحتوي علـى ثلـم    ،  قائم الزوايا ،  مستقيم الحافات ،  "يكون الطابوق المستعمل نظيفا    

رباطات معدنية مغلونة    تستعمل،  ترايش خشبية او معدنية    المفاصل متساوية وتضبط باستعمال   

نـاء وان   الجدار من التلوث اثناء الب     او مشبكات مغلونة لربط التغليف بالجدار وان يحافظ على        

 الخاص بالطابوق الخرساني في هذه      2-2البند   يطبق ما جاء في   ،  "يكون لون الطابوق متجانسا   

   .الى الشروط التي ذكرت المواصفات على االكساء باالضافة

  

  

  

  

  

  :االكساء بالحجر 5-2

  

   :االكساء بالرخام والمرمر 5-2-1

قطع صقيلة   دس وباستعمال يتم االكساء حسب االشكال الواردة في المخططات وتوجيهات المهن         

  . ذات سمك واحد وان تكون االلواح مقطعة بصروة هندسية" جدا

بعجينـة   في بضع نقـاط   "  مم عن وجه الجدار وتثبت وقتيا      30-20توضع الواح بمسافة تبعد      

في حفرة معدة فـي      جبس باريس ثم تثبت االلواح بكالليب ذات نهايتين معقوفتين تدخل االولى          

المسافة بين الجـداروااللواح      في مفصل فرشة في الجدار الخلفي ثم نمالء        ظهر اللوح واخرى  

استقامات الوجه واالركان باستعمال القبـان       وتضبط" حجما ) رمل :سمنت( 3:1بمونة السمنت   

يبدأ االكساء مـن     .بمفصل عصفورة معدني غيرقابل للصدام     كما يتم تثبيت االلواح مع بعضها     

العمل بشكل سوف افقية نحو االعلى ويحدد عدد السوف المـسموح           ويتجه   احد االركان السفلية  

 ويجوز عدم استعمال مونـة خلـف القطـع         .بمدى تماسك وتصلد مونة الربط    " يوميا انجازها

   .الرخامية في حالة استعمال كالليب لها جساءة كافية

  

  :االكساء بأنواع الحجر االخرى 5-2-3

مناسبة يرتكـز    الكساء بالمرمر مع عمل قاعدة    تثبت قطع الحجر الى الجدار بطريقة مشابهة ل        

صبة خرسـانية او اسـتعمال       تكون هذه القاعدة اما على شكل      .عليها االف االول من االكساء    

شرائط من مشبك معدني خفيف مغلـون        يمكن استعمال  .مقطع معدني مطلي بصبغ مانع للصدأ     

  من الكالليب " لربط االكساء الى الجدار بدال
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بـدون تحـشية     مم ايهما اقل500ء اكثر من سافين اثنين او ما يزيد ارتفاعه عن       ال يجوز بنا   

   .الفراغ بين الجدار واالكساء بمونة السمنت

  
  

  

   

 
   :بناء الجدران المجوفة -6

ينص عليه   قد يملئ بمواد عازلة وحسبما     ))مسافة عزل ((يكون البناء بجدراين بينهما فراغ       

   .ور االتية في هذا النوع من البناءوتراعى االم. في جداول الكميا ت

   

المغلـون او    استعمال رباطات معدنية مناسبة غير قابلة للصدأ كأن تكون من الفوالذ           6-1 

   )) .نوع من البالستك(( الفوالذ غير القابل للـصدأ او قد تستعــمل مادة البروبلين

  

الرطوبـة مـن     تسربتركب الرباطات بحيث تتخذ جميع االحتياطات الالزمة لمنع          6-2 

   .الخارج الى الداخل عن طريقها

  

بين الجدارين   في حالة بناء جدار مجوف فوق االساس الخرساني مباشرة يملئ الفراغ           6-3 

لحد اسفل مانع الرطوبـة      )ناعم( بخرسانة ذات ركام بمـقاس مناسب     )الداخلي والخارجي (

   .وذلك لتقوية الجدار

  

االبـواب   ء المجوف وغلقها بشكل مناسـب عنـد فتحـات         ان يتم انهاء حافات البنا     6-4 

خـالل اتـصال االبـواب       والشبابيك وذلك لتأمين الربط المناسب ولمنع دخول الرطوبة من        

   .والشبابيك مع الجدار

  

مستوى سـطح     مم فوق  150توضع طبقات مانعة للرطوبة حتى منسوب ال يقل عن           6-5 

ويراعى وضع تلك الطبقات بـشكل        وجد االرض الطبيعية او مستوى الرصف الخارجي ان      

  .الجدارين مستمر منفـصل بحيث يبقى الفراغ بين

لتصريف المياه   توضع مجاري وفتحات تحت مستوى الطبقات المانعة للرطوبة وذلك         6-6 

   .المتجمعة في الفراغ بين الجدارين الى الخارج
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الن التهوية   "))تقريبا"  مقفال يكون الفراغ ((ال يسمح بتهوية الفراغ بين ورقتي الجدار         6-7 

   .تؤدي الى تقليص كفاءة العزل

الطـابوق او    ومنع التـساقط كـسر    " ان يحافظ على الفراغ بين ورقتي الجدار نظيفا        6-8 

   .المالط داخل الفراغ

   

يحـدد نـوع    يتم استعمال الرباطات المناسبة اال اذا ورد نص صريح في المخططات          6-9 

   :ون الرباطات باالنواع االتيةالرباطات المطلوبة وتك

   

 رباط فراشة  .1

 رباط مزدوج المثلثات  .2

 " رباط ملوي رأسيا .3

  

   :الكيل والشمولية 7

والمحجـالت   تشمل فقرات هذا الفصل تثبيت وتركيـب اطـارات الـشبابيك واالبـواب            7-1 

ـ     والمفاصل والكالليب ومواد التثبيت وعمل فتحات وتجاويف       افة وغيرها العمال الخدمات بالض

   .يتطلب النجاز العمل على اكمل وجه الى المواد والعمالة واالساكل وكا ما

او تقل مـساحتها     مكعب0ر20ال تطرح من اعمال البناء الفراغات التي يقل حجمها عن            7-2 

  متر مربع في حالة احتساب الفقرة بالمساحة 20.5عن 

   .دعاماتها ر المكعب مع مم او اكثر بالمت240تحسب الجدران من الطابوق بسمك  7-3 

   .مم بالمتر المربع120تحسب الجدران من الطابوق بسمك  7-4 

   .بالمتر المكعب  ملم او اكثر200تحسب الجدران المشيدة بالكتل الخرسانية التي بسمك  7-5 

   .بالمتر المربع  ملم200تحسب الجدران المشيدة بالكتل الخرسانية التي يقل سمكها عن  7-6 

   .المكعب  ملم او اكثربالمتر300سب الجدران المشيدة بالحجر التي سمكها تح 7-7 

  

  

   .المربع  مم بالمتر300تحسب الجدران المشيدة بالحجر التي يقل سمكها عن  7-8 

   

   .تحسب اعمال االكساء بكافة انواعها بالمتر المربع 7-9

  

الالزمة لعمـل     القوالب تحسب االقواس بالطول او بالعدد كفرق سعر ويشمل السعر هذا          7-10 

   .االقواس
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  الفصل الثامن
 

  الوقاية من الرطوبة واحكام المفاصل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل الثامن 

  الوقاية من الرطوبة واحكام المفاصل 

  

  المجال  -1

وطرق اجراء  يشمل هذا الفصل المواد المانعة للرطوبة بانواعها وطرق اخذ النماذج وفحصها 

   .المعالجات الوقائية ضد الرطوبة ومنع تسرب المياه
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   :المواد -2

   :اللباد القيري 2-1

   :االنواع 2-1-1 

  

والثاني من ، الياف نباتية االول مصنوع من، يقسم اللباد حسب نوع النسيج االساسي الى نوعين 

   .الياف زجاجية

مشبع بالقير المغطى بمواد  ون نسيجه االساسييك) أ(الصنف  .ب، يشمل النوع االول صنفين أ 

تبعا لسمك النسيج االساسي وكمية قير االشباع  تتغير كتلته .اكساءعلى وجهه لمنع التصاقه

بينما  يستعمل الخفيف منه في تغطية السقائف . 2م/ كغم2.5الى  2م/كغم 1ر4وتتراوح بين 

االسفلت السائل او المستحلب  قات منيستعمل الثقيل في اعمال تسطيح السقوف اذ يوضع بين طب

تقريبا ويستعمل  2م/كغم3.5فتكون ) ب(الصنف  اما كتلة .ويغطى بطبقات التسطيح االخرى

   .خارجية ومكشوفة على السقوف المنحدرة وسطوح الجدران العمودية كطبقة عازلة للرطوبة

بمواد اكساء مانعة  الصنف أ مشبع بالقير ومغطى .ب، ويشمل النوع الثاني ايضا صنفين أ 

   2م/كغم2.5الظروف الجوية وكتلته بحدود  ويستعمل 2م/كغم1.8كتلته ، لاللتصاق اثناء اللف

  

  

  

  

   .ويستعمل كطبقة عازلة للرطوبة خارجية 

  

  :المواصفات 2-1-2

من ) 4( يطابق اللباد لقيري المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 

   .والتشقق الفقدان بالتسخين، مقاومة الحرارة، ةالمرون، حيث قوة القطع

  

   :النماذج 2-1-3

الطيـات الخمـسة      م وبعرض اللفة بعد فـنح      2يتم اخذ نماذج من االرسالية بطول ال يقل عن           

يؤخذ كل نموذج من لفـة مختلفـة ويـتم           على ان ) 1(االولى وبالكمية المحددة في الجدول رقم       

   ." عشوائياالنماذج اختيار اللفات التي تؤخذ منها

  

  ) 1(جدول رقم 

  اعداد نماذج اللبــــــاد 
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  عدد لفات النموذج   عدد اللفات 

  او اقل 100

  200 ولحد 100اكثر من 

  500 ولحد 200اكثر من 

  1000 ولحد 500اكثر من 

  1000اكثر من 

5  
6  
7  
8  
9  

  

 : الفحص2-1-4 

الشك بنوعية اللباد كـأن      ي حالة وف) 4(يتم اجراء الفحص وفق المواصفة القياسية العراقية رقم          

فللمهندس اجراء فحص مقاومة تسرب المـاء        يكون نوع النسيج غير متجانس لجميع لفات اللباد       

 مـم   300 مم لضغط عمود من الماء مقداره        200من اللباد بقطر     وذلك بتعريض عينات دائرية   

   .)4(ساعة واحدة وبموجب المواصفة القياسية العراقية رقم  ولمدة

  

  :المطلبقة 1-5 -2 

وبعكسه ترفض وترحـل     تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص المطلوبة         

   .خارج الموقع

  

  :القير المستعمل في التسطيح 2-2

مشتقات النفط   وهو من المنتوجات الهيدروكاربونية التي قد تكون طبيعية كما في القير اغو من             

عند عدم ذكـر     .سيرد الحقا  ويشمل في التسطيح اربعة انواع كما      .عند تكريره كما في االسفلت    

القير فيمكن اقتراح حدود االنحدار الواردة       المخططات النحدار السطوح المطلوبة تغطيتها بمادة     

حسب نوع وموقع االنهاء ونـوع وسـمك العـازل           المقترحة ادناه ويمكن التصرف باالرشادات   

   .ال التسقيفوخبرة وكفاءة عم وطريقة استخدامه

  

 :انواع القير 2-2-1
 
  :النوع االول -1 

سـيولته   له خواص التئام ذاتي وتتأثر    ،   يمتاز هذا النوع بكونه الصقا جيدا     

المائلة المكسية   نسبيا درجات حرارة السطح ويستعمل عموما في السطوح       

   %.4بالحصى او الخشب والتي اليزيد انحدارها عن 
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  :النوع الثاني -2 

االبنيـة   عمل لسطوح \ بدرجات حرارة السطح تأثرا معتدال لذا يست       تتأثر سيولته  

   .تقريبا% 12 -%4المائلة ذات انحدار من 

  

  :النوع الثالث -3

لـسطوح   لـذا يـستعمل    .ال تتأثر سيولة هذا النوع بدرجات حرارة السطح نسبيا         

  .تقريبا% 25-%8االبنية المائلة ذات انحدار 

  

  

  :النوع الرابع -4

االبنيـة المائلـة     لذا يستعمل لسطوح  ،  هذا النوع بدرجات حرارة السطح    ال تتأثر سيولة     

-%16ايام السنة بانحـدار      فيالمناطق التي تكون فيها درجات الحرارة عالية نسبيا طوال        

50%.   

  

  :المواصفات 2-2-2

العراقيـة رقـم     تطابق خواص قير التسطيح المتطلبات الواردة في المواصفة القياسـية          

  ).2( ع االربعة اعاله وكما مبين في الجدول رقمولالنوا) 1196(

  

   :النماذج 2-2-3

والبراميل واالكيـاس   تؤخذ النماذج من الخزانات والشاحنات اثناء ملئها او من الشاحنات          

  -:المملوءة وكما ياتي

  :الخزانات -أ 

مراعـاة احكـام     من القير من الصمام الجانبي الموجود في قعر الخزان مع         3دسم1يؤخذ   

 القير عند بداية فـتح الـصمام       تهمل الكمية االولى من   ،  لق فتحات دخول وخروج القير    غ

   .وقبل اخذ النموذج

  

وجـدت ويؤخـذ      تزال طبقة الماء المتراكمة على سطح القيران       :الشاحبات المملؤة  -ب 

الشاحنة ان وجد مع اهمال الكمية االولـى         دسم من صمام في وسط    1نموذج واحد بحجم    

   .من القير
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ان ال يقل عدد النماذج      يتم اختيار البراميل والكياس عشوائيا على     :البراميل واالكياس  -ج 

الكلي للبراميل وعندما يكون حاصـل الجـذر         الماخوذة عن حاصل الجذر التكعيبي للعدد     

  .الذي يليه فيؤخذ الرقم الصحيح االكبر التكعيبي عدد كسري

مم 100المستوى العلوي للقير و    مم عن 100عم من كل برميل من نقطة تبعد        100يؤخذ   

  من الجوانب 

  

  

  

  ) 2(جدول رقم 

  المتطلبات الفيزيائية للقير المستعمل في التسطيح

     النوع الرابع  النوع الثالث   النوع الثاني  النوع االول 

  الحد  الفحص 

  االدنى

  الحد

  االعلى 

  الحد

  االدنى 

الحد 

  االعلى 

  الحد

  االدنى 

  الحد 

  االعلى 

  د الح

  االدنى

 الحد 

  االعلى

  °منقطة الليونة  

   

  °منقطةالوميض  

  

  النفاذيةواالختراق  

  °مصفر 

  °م 25 

  °م 46 

  

 

) قابليةالسحب(اللدونة

   )سم(°م 25عند

  

  الذوبان في ثالث

  % كلوريداالثلين

57  
  
26  
  

  
3   

18   
90  
   

  
10   
  

  
99   

66  
  

-  

  

  

-  
60  
180  
  

  

-  

  

  

-  

70  
  

246  
  

  
6  
18  
-  

  

  
3  
  

  
99  
  

  

  

80  
  

-   

  

  

-  
40  

100  
  

  

-  

  

  

-  

85  
  

246  
  

  
6  
15  
-  

  

  
2.5  
  

  
99  

96  
  

-  

  

  

-  
35  
90  
  

  

-  

  

  

-  

96  
  

246  
  

  
6  
12  
-  

  

  
21.5  
  

  
99  

107  
  

-  

  

  
25  
35  
-  

  

  

-  

  

  

-  
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النتائج تمثل وجبة   اذا كانت3 دسم   4ثم تؤخذ عينة بحجم     "  تصهر النماذج وخلط جيدا    -د 

 3 دسم   4مختلفة فتؤخذ عينة بحجم       وجبات انتاج  اما اذا كانت النماذج تمثل     .انتاج واحدة 

   .عينة من كل نموذج وتجري الفحوصات لكل

  : الفحوص 2-2-4

   :يتم اجراء الفحوص وفق الواصفات العراقية االتية 

  

  الواصفـــة الفحـــص 

  

  100المواصفة القياسية العراقية رقم  نقطة الليونة 

  143ة رقم المواصفة القياسية العراقي نقطة الوميض 

  9المواصفة القياسية العراقية رقم  النفاذية واالختراق 

  160المواصفة القياسية العراقية رقم  )قابلة السحب(اللدونة  

  146المواصفة القياسية العراقية رقم  قابلة الذوبان في ثالث كلوريد 

   االثيلين 

  

   :المطابقة 2-3-5

اجتازت جميـع    اذا) 2(في الجدول رقم    تعتبر الوجبة مقبولة ومطابقة للمتطلبات الواردة        

   .الفحوص

  

   :قير االساس المستعمل في عمليات التسطيح 2-3

الممـسحة او    هو مادة قيرية مخففة بمذيب نفطي مناسب يجعلها مالئمة لالستعمال بالفرشاة او            

 وتغليف الدقائق السائبة   الرش على السطح االنشائية لغرض احكام المساحات والشقوق الشعرية        

االنشائية فوق او تحت مـستوى       لضمان االلتصاق الكامل للطبقة القيرية الرئيسية مع السطوح       

   .سطح االرض

  

   :المواصفات 2-3-1 

  وخال من الماء " تطاق خواص قير االساس الذي يجب ان يكون متجانسا 

   : وكما مبين ادناه1195المتطلبات الواردة في المواصفة العراقية رقم  

   سنتي ستوك 161-4 °م 25 عند  اللزوجة- 

  :   التقطير- 

  " حجما % 35ال يقل عن  5م  > 25المقطر لحد  
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  " حجما % 65ال يزيد عن  °م 360المقطر لحد  

   : غم بالمتطلبات االتية360يفي المتبقي بعد التقطير لحد  

  ) 50-20 (°م 25،  ثانية5،  غم100 )االختراق( النفاذية - 

  % 99ال يقل عن   كلوريد االثيلين الذوبان في ثالث- 

  

   :النماذج 2-3-2 

ان ال يقـل عـدد       من كل شحنة او جزء منها علـى       " يتم اختيار عدد من العبوات عشوائيا      -أ 

واذا ،  في االرسـالية الواحـدة     الموودة النماذج عن حاصل الجذر التكعيبي للعدد الكلي للعبوات       

وات عدد كسري فيؤخذ الرقم الصحيح االكبر الذي        الكلي للعب  كان حاصل الجذر التكعيبي للعدد    

   .يليه

  

لحـين الحـصول     بأستعمال خالطة مناسبة  " جيدا" يخلط محتوى كل عبوة مختارة خلطا      -ب   

   .على قوام متجانس

  

   من وسط كل عبوة 3 سم500 تسحب عينات اليقل مقدار كل منها عن -جـ 

قبـل  " ويحفظ مغلقا  يف ذي حجم مالئم   بواسطة اداة سحب العيتنات ثم تنقل الى وعاء نظ         

   .وبعد سكب العينات فيه

الوعاء نظيف بدقـة      من المزيج مباشرة على    3سم1000ثم يؤخذ منه    " يرج الوعاء جيدا   

تعتبـر العينـة    ،  مباشرة بعد ادخال العينة    يثبت السداد  .قياسية ومزود بسداد لولبي محكم    

   .الفحوصالمختبر الجراء  ممئلة لالرسالية ثم تنقل الى

  

   :الفحوص 2-3-3 

  : تجري الفحوص وفق المواصفات العراقية واالمريكية االتية 

  المواصفــــة  الفحص 

   330المواصفة العراقية رقم  اللزوجة -

  315المواصفة العراقية رقم  التقطير -

  9المواصفة العراقية رقم  )االختراق(النفاذية  -

 .1983لسنة  95 دي 4ر04الجزء  ASTM الذوبان في ثالث -

  كلوريد االثيلين 

  

   :المطابقة 2-3-4
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جميـع    اذا اجتـازت   1-3-2تعتبر االرسالية مقبولة ومطابقة للمتطلبـات الـواردة فـي            

   .الفحوص

  

   :)الماستك(مادة احكام فواصل التبليط الخرساني واالسفلتي لالستعمال على الحار  2-4

والصـقة   ن بمجموعها مادة مرنـة    تتكون مادة احكام الفواصل من مزيج من عدة مواد تكو          

اعمـال التبلـيط    وذات قابلية فعالة الحكام الفواصل االفقية لالستعمال على الحار وذلك فـي    

) أ(هما الـصنف    ،  بصنفين والجسور والتسطيح بالبالطات والمنشآت المشابهة االخرى وهي      

الفواصل في  الحكام  ) ب(والصنف   ،الحكام الفواصل الخرسانية من اعمال الطرق والجسور      

   .اعمال التسطيح بالبالطات

  

   :المواصفات 2-4-1 

العراقيـة رقـم     المتطلبات الواردة في المواصـفة    ) ب(تطابق خواص المعجون القيري صنف       

  :  كاالتي1110

   . ثانية5  غم ولفترة150 بوزن °م25 درجة تحت ظروف 90 اليتجاوز :االختراق -أ 

  °م 70جة  مم بدر5 ال تزيد على :السيولة -ب 

  

مم 6نقطة عن   ال يظهر اي شق او انفصال او اية فتحة اخرى يزيد عمقها في اية              :االرتباط -ج 

اثناء عملية الفحص في درجة الصفر       في العينة او ما بين العينة والقطع الخرسانية الملتصقة بها         

   .المئوي

متطلبات فحص   مطابقة اذا فشلت المجموعة االولى من العينات في         :اعادة فحص االرتباط   -د 

ان تؤخذ العينات الجديدة بدرجات      االرتباط يعاد الفحص على مجموعة جديدة من العينات على        

التي اخذت في العينات الفاشلة على ان تكون اقل مـن             في االقل من   °م11حرارة اعلى بمقدار    

   .°م11االقل بمقدار  درجة حرارة التسخين

  

   :متطلبات عامة 2-4-2

الفواصـل   قيري مادة مرنة لها قابلية التصاق جيدة تعمل على احكـام        يكون المعجون ال   

تعاقب التمـدد والـتقلص    الخرسانية وتحميها من تغلغل الرطوبة عبر دورات عديدة من      

مـن الفواصـل او تلتـصق        بسبب تغير درجة الحرارة كما يجب ان ال تسيل المـادة          

ك امكانية صهر هـذه المـادة       هنا وان .بالعجالت واالجسام المالمسة اثناء موسم الحر     

   .الفواصل بالتسخين لتحويلها الى قوام سائل مالئم لملء

   :درجة حرارة التسخين االمن - 
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بقاءها مطابقـة    هي درجة الحرارة القصوى التي يمكن ان تسخن اليها مادة االحكام مع            

رجـة   في االقل مـن د     °م11بمقدار   تكون درجة حرارة السكب اقل     .للمتطلبات المحددة 

حيث تحدد وتؤشر من قبل المنتج على جميع العبوات          ،التسخين االمن الغراض الفحص   

   .الفحص قبل البدء باراء الفحوص المختبرية وتعلم بها جهة

  

   :النماذج 2-4-3 

من " النموذج مأخوذا  يؤخذ نموذج واحد من كل مجموعة منتجة في وجبة واحدة على ان يكون             

   من الثلث الوسطـي لكلاو((ثالث عبوات مخــتلفة 

  )). منها 

  

 : الفحوص 2-4-3

   يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق المواصفة القياسية العراقية 

   .)1117(رقم  

   

   :المطابقة 2-4-5

وبخالفـه   .تعتبر االرسالية او الوجبة مطابقة اذا اجتازت النماذج جميـع الفحوصـات            

   .ترحل خارج الموقع

  

   :التنفيذ 2-4-6 

المواصـفات   والمطابقة لهـذه )) او حتى جميعها  ((تتلف االجزاء المعرضة    يمكن ان    -1 

عليـه  ،  التسخين لفترات طويلة   بالتسخين الى درجات حرارة عالية او تكرار التسخين او        

   .االستعمال بعانية تامة وحسب ما يوصي به المنتج يجب اخنيار وسيلة التسخين وطريقة

  

بـين غالغيـه     مزدوج الغالف يمالء الفراغ    )هرمص(تسخن هذه المادة في غالية او      -2 

يجهز هذا الجهـاز بمـسيطر       بالزيت او اي سائل ناقل للحرارة مناسب لهذا الغرض كما         

فـي   والجل التأكد من كون الطريقة المتبعـة       .حراري وخالط ميكانيكي ومضخات تدور    

 دوريـة   يتم اخذ عينات من جهاز التـسخين بـصورة         .المادة التسخين ال تؤدي الى تلف    

حصول زيادة   وفي خالة  .مباشرةو في قوالب السيولة واجراء فحص السيولة عليها        وصبها

تلف نتيجـة خطـأ فـي طريقـة           مم او اكثر فذلك يشير الى حصول       3بالسيولة بمقدار   

   .التسخين
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، "منـشأ حـديثا    عند استعمال المادة الخاضعة لهذه المواصفات الحكام فواصل تبليط         -3 

واالوساخ والغبار والمواد الغريبة      الفواصل جافة وخالية من كل الرواسب      يجب ان تكون  

الجانبية للمفصل بالتيار الرملي ثم بالهواء المـضغوط       كما يجب معاملة الجدران   ،  االخرى

  . اعاله) 2(احكامها بأستعمال الجهاز المذكور في الفقرة  بعد ذلك يجري

   

  امة او اعادة احكام فواصل عند استعمال مادة احكام الفواصل الد -4 

فرشاة سلكية او منشأ  يتم استعمال محراث دوار او، سبق واستعملت فيها مادة او مغايرة 

الغرض وتنظف اوجه المفصل الجانبية بالتيار  خرسانة او اية وسيلة مناسبة اخرى مصممة لهذا

   .اعاله) 2(مذكور المضغوط وبعد ذلك يتم احكامها باستعمال الجهاز ال الرملي ثم بالهواء

   

بمادة االحكام وذلـك     يجب استعمال مانع التصاق او مادة تبط في قعر الفواصل التي تمالء            -5 

المطلوب وذلك السناد مادة االحكام ومعهـا        الجل التحكم في عمق طبقة االحكام وتحقيق الشكل       

  مـع مـادة االحكـام      وتكون مواد التبطين او مانعات االلتصاق متوافقة       .من االنبعاج او الغور   

   .التبطين بعناية تامة مادة وبالنظر الرتفاع درجة الحرارة مادة االحكام لذلك يجب اختيار.

  

حيث يوصى بأن   ،  الفواصل عند استعمال هذه المادة يجب االنتـباه الى تحاشي الزيادة في ملئ           

  .مم شتاء3و" مم صيفا6يكون الحد االعلى 

  

  

   :دم كطالء واقي في السقوفالمستحلب القيري المستخ 2-5 

كطالء  )الصفر المئوي  وفوق درجة (يكون المستحلب القيري ذو قوام مناسب ومالئم لالستعمال          

وذلك بوضع طبقة سـميكة     ،  عمليات التسطيح  واقي لالسس والسقوف من الماء والرطوبة ضمن      

تخفيف بالمـاء او    الممسحة او جهاز رش مناسب بدون الحاجة الى          باستعمال الفرشاة او  " نسبيا

  .ويلتصق المستحلب على السطوح الجافة او المبللة. التسخين

  

  :االنواع 2-5-1 

   :يكون المستحلب القيري ياالصناف االتية 

  

   : النوع االول-أ 

  

  .عامل استحالب معدني غروي مستحلب قيري حاوي على الياف اسبستية ومحضر باستعمال 
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   : النوع الثاني-ب 

   .عامل استحالب كيمياوي  حاوي على مادة مالئة معدنية ومحضر باستعمالمستحلب قيري 

  

   :النوع الثالث -ج 

   .عامل استحالب معدني غروي مستحلب قيري غير حاوي على الياف تقوية يحضر باستعمال 

  

   : النوع الرابع-د 

   .ب غرويباستعمال عامل استحال مستحلب تقوية حاوي على الياف تقوية غير معدنية ومحضر 

   

   :المواصفات 2-5-2 

كما ) 1173(العراقية رقم  تطابق خواص المستحلب القيري المتطلبات الواردة في المواصفة 

   .)3(مبين في الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )3(جدول رقم 

   

  الخواص الفيزيائية للمستحلب القيري 

  

  نوع الرابع ال  النوع الثالث  النوع الثاني  النوع االول  
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الحد   الخاصيـــــة 

 ادنى 

الحد 

 االعلى 
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  )غم(كتلة اللتر واحد  .1
 

 %المتبقي بعد التبخير  .2

  

المواد غير المتطايرة  .3

 (%)  المتبقية بعد الحرق

 محتوى الماء  .4

 ساعة / الجفاف  .5

  

 االتقاد  .6
 

فحص التسخين بدرجة  .7

 °م3+_100

 )م0.5_+صفر (المرونة  .8
 

 فحص اللهب المباشر .9

  
 

مقاومته  .10

  للماء 

  اليميل الى االتقاد او االشتغال 

  

  ال يحدث تبخر او هبوط او انزالق 

  

   .ال يحدث تقشر او تشقق

  

  تتفحم طبقة الطالء في مكان اللهب 

  

   .ال يحدث تبخر او هبوط او استحالب

  

  

  

   :النماذج 2-5-3

ويالحظ فيمـا    تفتح االوعية االصلية للمستحلب وتفحص من ناحية تجانس قوام المستحلب       -أ 

وجود طبقات خفيفة   " مثال،  القوام ة الى طبقات مختلفة   اذا كان هناك انفصال في مكونات الماد      

فيما اذا كان هناك اي صعوبة فـي        " ويالحط ايضا ،  الخ 00وجود تررسب او تكتل     ،  او كثيفة 

   .ومزجه الى حالة التجانس، ثم تدون بشكل مالحظات اولية تحريك المستحلب

   . واحدة يتم اختيار عبوة واحدة من الدفعة اذا كانت منتجة من وجبة-ب 
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نتائج فحص النماذج     اما في حالة كون العبوات منتجة في وجبات مختلفة او عندما تكون            -ج 

المعتمدة فيؤخذ عشوائيا عدد من العبـوات        المأخوذة وفق الفقرةاعاله غير مطابقة للمتطلبات     

 اتيبين الجدول التالي عدد العبـو     ،  التكعيبي الكلي للعبوات في الوجبة     مساويا لحاصل الجذر  

  :المختارة كنماذج

  

  )4(جدول رقم 

  عبوات النماذج 

  عدد العبوات التي تؤخذ كنماذج   العدد الكلي للعبوات 

2-8  

9-27   

28-64  

65-125  

126-216  

217-343  

344-512  

513-729  

730-1000  

1001-1331  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  

  
  

  

  

مستوى السطح العلـوي     ممعن 80غم من كل وعاء من نقط تبعد        100 يؤخذ ما ال يقل عن       -د 

  . مم عن جوانب العبوة8للمستحلب و 

تمثـل وجبـة انتـاج       كانت النتائج  لتر اذا  4 تمزج النماذج جيدا وتؤخذ منها عينة بحجم         -هـ 

 لتر من نماذج كـل دفعـة        4فتؤخذ عينة بحجم     اما اذا كانت تمثل وجبات انتاج مختلفة      ،  واحدة

   .كل عينة وتجرى الفحوصات على

  

   :فحوصال 2-5-4

   .)1174(يتم اجراء الفحوص وفق المواصفة القياسية العراقية رقم  
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  :المطابقة 2-5-5

في المواصـفة رقـم      تعتبر االرسالية مطابقة عند اجتياز العينات لجميع الفحوصات الواردة         

)1173(.   

  

  :الطالء القيري االسود 2-6

  

ثـاني   نية قابلة للذوبان فـي    من مواد هيدروكاربو  " يتكون اساسا ،  وهو قير بدرجة ليونة عالية     

للطالء بسهولة   ويمكن استعماله ،  فعالة كبريتيد الكاربون ويكون خالي من الخضاب او اي مادة        

للحديـد والفـوالذ    " واقعيـا  "فعاال" بالفرشاة او الرش او بطريقة التغطيس بحيث يصبح طالءا        

 غير الحديـد والفـوالذ      من مواد  ومن الممكن استعماله لسطوح مكونة     )لالستعمال على البارد  (

   .لوقايتها من الماء والرطوبة والظروف الجوية االخرى

 يمكن الحصول عليه اثناء تصفية النفط الخام او كراسب طبيعي او كجـزء مـن مكونـات                 

   .مع مواد معدنية" االسفلت الطبيعي متحدا

   

   :االنواع 2-6-1 

  

   : النوع االول-أ 

   على البارد لالغراض العامة الطالء القيري االسود لالستعمال 
  
الهيدرو كاربونات البارافيـنية    من" يتكون من محلول متجانس من القير في مذيب مكون كليا          

 البارافينية او الهيدروكابونات العطرية على ان ال يزيد محتوى         و مزيج من الهايدروكاربونات   

يب البرافيني على مركبات    المذ من المذيب كما يمكن ان يحتوي     % 25المركبات العطرية عن    

   .أ،ب يختلف احدهما عن االخر بنقطة الوميض ويقسم هذا النوع الى صنفين .نفيثيثة

   : النوع الثاني-ب 

مياه الشرب ويتكـون مـن       وهو الطالء القري االسود لالستعمال على البارد لطالء خزانات         

   .صفوة بيضاء محلول متجانس من قير مناسب مذاب في

  

   :المواصفات 2-6-2

المواصـفةالعراقية   تطابق خواص النوعيين االول والثاني المتطلبات الواردة فـي      

   : وكما مبين ادناه1257رقم
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   :القوام 2-6-2-1

   :النوع االول  - أ

 لالستعمال بالفرشاة او بـالرش بعـد مجانـسته        " يكون الطالء مالئما   

 بالتحريك الخفيف او استعماله بطريقة التغطـيس بعـد تخفيفـه عنـد            

   .ب تعليمات المنتجالضرورة وحس

   :النوع الثاني - ب

 لالستعمال بالفرشـاة او الـرش بعـد مجانـسته         " يكون الطالء مالئما   

 بالتحريك الخفيف واذا تطلب تخفيفه فيجب استعمال الـصفوة البيـضاء          

   .فقط

  

  

  

  

   :فترة الجفاف 2-6-2-2

القياسية العراقيـة    حسب المواصفة  )النوعين االول والثاني  (عند استعمال الطالء     

مم وفحـصه حـسب     100×مم   150على لوحة فوالذية مصقولة بابعاد      ) 65(م  رق

 الخاصة بتعيين وقت جفاف السطح للطـالء       )66(المواصفة القياسية العراقية رقم     

   ساعة24الطالء يكون جافا بعد فترة ال تزيد على  والوارنيش فأن سطح

  :الحماية من التاكل 2-6-2-3

العراقيـة   القياسـية  حسب المواصفة ) ول والثاني بنوعيه اال (عند استعمال الطالء     

المواصفة القياسـية    وفحصه حسب  بطبقتين على لوحة فوالذية مصقولة    ) 65(رقم  

وذلك باسـتعمال   )المقاومة للسوائل  الطالء بتعيين (الخاصة ب ) 728(العراقية رقم   

 محلول مائي من كلوريد الصـوديوم

عالمـات    تماما على اللوحة وال تطهر      أيام فأن الطالء يبقى ملتصقا     4لمدة  % 3 

   .التأكل عليها بعدازالة الطالء باستعمال مادة مزيلة

  :االنحناء 2-6-2-4

 القياسـية العراقيـة    حسب المواصفة ) بنوعيه االول والثاني  (عند استعمال الطالء     

ويفحـص    أيـام  7لمدة   على لوحة من القصدير المصقول يترك ليجف      ) 65(رقم  

فحـص االنحنـاء    –بالطالء   الخاصة) 70(لقياسية العراقية رقم    حسب المواصفة ا  

عالمات تشقق او انفصال لطبقـة       ينبغي ان ال تظهر    .مم6قضيب قطره    باستعمال

   .الطالء
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  :المواد المتطايرة 2-6-2-5

على مواد   من كتلته %50على اكثر من    ) بنوعيه االول والثاني  (ال يحتوي الطالء     

 –الخاصة بالطالء    67واصفة القياسية العراقية رقم     متطايرة عند فحصه حسب الم    

 4 وفترة تـسخين     °م130 تعين المواد المتطايرة وغيرالمتطايرة عند درجة حرارة      

   .ساعات

 :تصنيف الخطورة حسب نقطة الوميض 2-6-2-6

لصنف أ او اية درجـة      °م 32ال يشتعل الطالء باية درجة حرارة دون         - أ

واصفةالقياسية العراقيـة   عند فحصه وفق الم    لصنف ب  °م22حرارة دون   

 تعيين درجات الخطـورة بواسـطة نقطـة         –الخاصة بالطالء    244رقم  

  .الوميض

  

 ال يشتعل الطالء باية درجة حرارة دون        : النوع الثاني   - ب

وفق المواصـفة القياسـية العراقيـة رقـم           عند فحصه  °م32

)244.( 

  

  :االنهاء 2-6-2-7

القياسية العراقية رقم    مواصفةوفق ال  )بنوعيه االول والثاني  (عند استعمال الطالء     

مم يكـون   300×مم300مصقولة بابعاد    بطبقة او بطبقيتين على لوة فوالذية     ) 65(

ومعتما واسود لماعا وبدون هطول او سـيالن او ايـة            سطح الطبقة الناتجة ناعما   

   .عيوب اخرى

  

  :التأثير على الماء 2-6-2-8

الـواردة فـي     حسب طريقة الفحـص   ) بنوعيه االول والثاني  (عند فحص الطالء     

يكتسب الماء المتالمس مـع      فيجب ان ال  ) 1257(المواصفة القياسية العراقية رقم     

مرغوب فيه وال يظهر وجود الفينول المذاب وال         طبقة جافة من الطالء مذاقا غير     

   .هازن من وحدات اللون 5يكتسب اكثرمن 

  :مالحظــة 

   .والمنتج ين المشترييمكن تقيييم المذاق بالمقارنة مع نموذج متفق عليه ب 

  

  :النماذج 2-6-3
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عدد  )بطريقة عشوائية (يتم اختيار    .يجري فحص العبوات الحاوية على الطالء      

تفتح كل عبوة من العبوات المنتجـة        .5مناسب منها وكما مبين في الجدول رقم        

كمثال (ويزال اي غطاء واقي وتفحص المحتويات للتجانس او انفصال االطوار           

كانت محتويات المنتـوج تبـدو متجانـسة او          اذا،  )الماء،  المذيب،  طور الزيت 

   .جعلت متجانسة بالتحريك

مناسـب   معدني يؤخذ نموذج على طول العمق الكلي للمنتوج باستعمال انبوب         

مناسـب بحيـث     الخذ النماذج او اي معدات مناسبة او وضع النموذج في وعاء          

  . اء النموذج ويؤشرويغلق وع% 5همع ترك فسحة هوائية تقدر بحوالي ءيمال

 يفحص المنتوج بصريا في وعاء الصنع بالمراحل النهائيـة لالنتـاج            -

وان كان متجانس المظهر تؤخذ نماذج متعددة من اجـزاء ومـستويات            

، مختلفة من الكتلة الكلية باستعمال انبوب اضافة النمـاذج او المغرفـة           

ـ             الل وكبديل عن ذلك يمكن اخذ نماذج صغيرة عند فترات مختلفـة خ

التعبئة في عبوات التجهيز وذلك للحصول على نموذج ممثـل للكتلـة            

اذا جهز المنتوج على شكل ارسالية يالحظ الرقم الكلـي لعـدد            ،  الكلية

العبوات وينتخب منها نماذج بطريقة عشوائية علـى ان يكـون عـدد             

) ن( ان حيث ن النماذج هو الجذر التربيعي لنصف عدد العبوات الكلية       

كدليل لعدد العبوات    )5(يتبع الجدول رقم     .ت ضمن االرسالية  عدد العبوا 

   .التي تؤخذ

  ) 5( جدول رقم

  عدد العبوات النماذج 

  عدد العبوات المأخوذة كنماذج  عدد عبوات االرسالية

2-10  

11-20  

21-35  

36-50  

51-70  

71-90  

91-125  

126-160  

161-200  

2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  

   عبوة اضافية50حدة من كل بعد هذا العدد تؤخذ عبوة وا
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   : تقرير اخذ النماذج- 

  

 يتضمن تقرير اخذ النماذج كافة المعلومات الضرورية المتعلقة بالمنتوج مع كافة التفـصيالت             

تأثيرات غيـر    كما ويحتوي التقرير على معلومات عن اي       .لتشخيص النموذج للذين يتداولونه   

   :اعتيادية كا االتي

  عيوب العبوة   - أ

 ئب مرئية  شوا  - ب

   الروائح غير االعتيادية -ج 

   االلوان غير االعتيادية -د

   اخطاء التأشير -هـ

   . بضمنه وجود قشرة سطحية ان وجدت قبل اخذ النموذج: عدم التجانس-و

  

 46يمكن االطالع على مزيد من التفاصيل بالرجوع الى الدليل االسترشادي رقـم              :مالحظة

   .الخاص بالطالء والوارنيش

  

  : الفحوص2-6-4

   .8-2-6-2 لغاية 1-2-6-2كما في الفقرات من  

  

  :المطابقة 2-6-5

اجتيازها لكافة   عند )1257(تعتبر الوجبة او االرسالية مطابقة لمتطلبات المواصفة العراقية رقم           

   .الفحوص

  

  :مالحظات حول استعمال الطالء القيري االسود 2-6-6

   .الغراض التلوين وليس )لمنع الرطوبة( السطوح ان يكون استعمال الطالء القيري لحماية -1 

ويتم الطـالء    ان تكون السطوح الحديدية نظيفة جدا وخالية من الصدأ قبل استعمال الطالء            -2 

   .بطريقة مستمرة بدون ترك مساحات غير مطلية

   

وكـذلك ال    والمـداخن  ال يستعمل الطالء القيري لمقاومة الظروف الحارة في المراجل         -3 

   .عمل لمقاومة التلوث بالزيوت المعدنية او مذيبات الطالءيست
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الـشرب   مناسبا لالستعمال في خزانـات ميـاه       - النوع الثاني    –يكون الطالء القيري     -4 

حيث ال تنتقل طبقـة لطـالء        باالضافة الى استعماالت النوع االول     )الصهاريج( واالحواض

   .مذاقا او رائحة او لونا الى مياه الشرب

  

لذا يستعمل   .التعرض ان ديمومة طبقات الطالء تعتمد على كل من سمك الطبقة ودرجة           -5 

   .تعطي حماية اكبر من الطبقات الخفيفة حيث )السميكة(الطالء بعدد من الطبقات المناسبة 

تسبب فقدان اللمعان    ان الطالء القيري حساس لضوء الشمس واالضوية القوية االخرى التي          

   .في او قرب الخزانات او اماكن الطالء لذا من الواجب تجنب وسائل االنارة .ومن ثم التبشر

  

تخفيف طبقـة    ان تستعمل الصفوة البيضاء او المخففات المومن بها من قبل المنتج عند            -6 

   .الثاني بالصفوة البيضاء فقط الطالء ومتى كان ذلك ضرورية على ان يتم تخفيف النوع

  

الحديدية وتـستعمل    نعة للصدأ لمنع الصدأ الداخلي على المعادن       استعمال طبقة اساس ما    -7 

طبقة اساس من الرصاص االحمـر       طبقة اساس اساسها من زيت بذر الكتان وعلى االخص        

التجفيف الجل التأكد وتصلب طبقة االساس قبل استعمال         وتركها لفترة مناسبة حسب ظروف    

   .الطالء القيري

   

النوع الثاني من     في تركيبها الرصاص او اي مادة سامة مع         ال تستعمل طبقة اساس يدخل     -8 

   .الطالء القيري لطالء خزانات مياه الشرب

  

  

  

 :تحضير السطوح 2-6-7

  

  -:تكون السطوح باالنواع االتية 

  

   . حيث يجب ازالة جميع االوساخ والشحوم-:سطوح مكشوفة غير مسامية -1 
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والطبقـات   لة جميع االوسـاخ والـشحوم      يجب ازا  -: سطوح مغطاة بالطالء القيري سابقا     -2 

اي رقعةمكـشوفة مـن      كما يجب طالء   .الملتصقة برخاوة اما بالغسل او بوسائل اخرى مناسبة       

  المعدن بطبقة اولية من الطالء القيري قبل اجراء الطالء العام 

  

ايـة قـشور      تزال كافة االوساخ واالتربة بالفريش الجيد وفصل       -: سطوح مكشوفة مسامية   -3 

تركت السطوح لوقت كاف     ان غسل السطوح المسامية غير مرغوب فيه اال اذا         .تصقة برخاوة مل

   .لتبخر الماء

  

  :عملية الطالء 2-6-8

  

او فـي    تترك جميع السطوح المهيئة لتجف مع تجنب اجراء عملية الطالء في جو رطـب              -1 

   .ظروف تزيد من عملية التكثيف

  

وبصورة  ة كاملة ويفضل استعمال الفرشاة على السطح      تستعمل للسطوح غير المسامية طبق     -2 

والحافـات والمفاصـل     يتم طالء جميع التجاويف    .جيدة للحصول على طبقة مستمرة ومتجانسة     

وال يجـري اي طـالء      ،  والصاموالت وتقاطعات االجزاء وروءس المسامير البرشامية واللولبية     

   .الحق لحين جفاف طبقة الطالء السابقة تماما

  

   .فضل استعمال تيار هوائي لطرد الجزء المذيب عند الطالء داخل الخزاناتي -3 

  

  ) اوكسيد الرصاص االحمر(تطلى الهياكل الفوالذية بطالء اساس  -4 

  

 
 
 
 
 

  " اصالC.Dغير موجودة في 
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ن او  الخـزا   بعد التجفيف الجيد لطبقتي وقبل استعمال الخزان بصورة فعلية يجـب ملـئ             -4 

مذاق للماء فتكـرر العمليـة        ساعات واذا وجد   4الصهريج بماء شرب بارد ويفرغ بعد مدة عن         

   .الموجودة في الطالء للحماية من تلوث الماء بالمذيبات" وهذا مهم جدا

  

  :مواد االحكام ذات االساس المطاطي 2-7

  

باحدى المـواد    لطهيصنع عادة هذا النوع من مواد االحكام من مستحلب المطاط الطبيعي بعد خ             

لتحقيق متطلبات المواصـفة     المالئة المالئمة اضافة الى االصباغ والمضافات الكيمياوية الالزمة       

ان هـذه    .مناسب لالستعمال مباشـرة    تكون هذه المواد ذات قوام     .1647القياسية العراقية رقم    

مـن   % 7ر5 ±(كحد اعلى   % 15للفواصل بنسبة    المواد مصممة بحيث تقاوم الحركة الجانبية     

   .العرض االسمي للفاصلة من )فواصل التمدد والتقلص
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  :الخزن 2-7-1

  

تكـون    شهر من تاريخ انتاجهـا عنـدما       12تحافظ مادة االحكام على نوعيتها مدة ال تقل عن           

اللون التجـاري    ويكون .مخزونة في عبواتها االصلية في درجة الحرارة المحددة من قبل المنتج          

   .ين االبيض والرمادي ما لم يحدد خالف ذلكلمادة االحكام عادة ب

  

  :المواصفات 2-7-2

  

القياسـية   تطابق خواص مواد االحكام ذات االساس المطاطي للمتطلبات الواردة في المواصفة           

  ) 6(وكما مبين في الجدول رقم ) 1647(العراقية رقم 

  

  

  

  

  

  )6( جدول رقم

  المتطلبات الفيزيائية لمواد االحكام

  طـي ذات االساس المطا

  المتطلبــــــــــات   الفحــــــــــص

  االنبثاق  -1

  التحويه االصطناعية -2

  الفقدان بالغسل  -أ 

  الهطول  -ب 

   التشقق -ج 

  تغير اللون  -د 

  فقدان االلتصاق -هـ 

  

  االنكماش الحجمي  -3

  المرونة عند درجات-4 

  الحرارة الواطئة  

  ثا كحد ادنى /  غم2

  

  ال يوجد بعد التهوية االصطناعية 

 = = = =  

 = = = =  

  ضمن الحدود المقبولة من قبل المستهلك 

كحد اعلى مقدرة على اسـاس مـساحة        % 25

   2م س45ر16االرتباط الكلية والتي تساوي 

  كحد اعلى  30%

  خالل الطبقة السفلية للعينة اليوجد تشقق  

   او فقدان في التصاقها 
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   الرجوعية -5 

   فقدان االلتصاق -6 

  الهطول  -7 

   معامل التبقع -8 

   زمن فقدان التدبق -9 

  

  ) كمعدل لكل العينات(كحد ادنى  75% 

  ) كمعدل لكل العينات(كحد اعلى  25% 

  ) كمعدل لكل عينة(كحد اعلى  مم4 

  كحد اعلى  3 

  ال توجد مواد ملتصقة على الشرائط اللدائنية 

  

  

  :النماذج 2-7-3

   .عشوائيا من االرسالية المجهزةيؤخذ النموذج من عبوة يتم اختيارها  

  

 :الفحوص 2-7-4

 يتم اجراء الفحوص وفق طرق لفحص الواردة في المواصفة القياسية           2-7-5

  .1647 العراقية رقم

   :المطابقة 2-7-6

رقـم   تعتبر االسالية مطابقة عند اجتياز جميع العينات لكافة الفحوص الواردة فـي المواصـفة              

1647 .  

   :يل كلوريد المرنمواد االحكام المصنوعة من البولي فين 2-8

االبنية والتي   وهي صفائح مصنوعة من البولي فينيل المرن والتي تستعمل الحكام الفواصل في            

الـشقوق والنتـوءات     تكون الصفائح خالية مـن     . مم 15يتوقع ان تكون الحركة فيها اكثر من        

   .بالعين المجردةعند فحصها  والفقاعات الهوائية والثقوب والعيوب االخرى التي تؤثر على ادائها

   :االنواع 2-8-1

اشـكال   اما صفائح مسطحة او مموجة ويمكن االتفـاق علـى         ،  تصنع هذه المواد عادة بشكلين     

   .اخرى

   :االبعاد 2-8-2

  :ادناه )7(تكون ابعاد مواد االحكام من البولي فينيل كما في الجدول رقم 

   )7(جدول رقم 

  ) موانع تسرب الماء(ابعاد مواد احكام 

  )م(الطول لالسمي   *)مم (السمك االسمي   )مم(العرض االسمي 
100  
150  

4  

200  
220  

5  
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220  
250  

6  

300  
350  

7  

350  
400  

8  

  

  

  30الى10

  

وبالنسبة للصحائف  .السمك للصفائح المسطحة هي المسافة بين السطحين المتوازيين لها* 

   . منطقةالمتعرجة هي تالمسافة بين السطحين المتقابلين للصحيفة في اخف

  :تفاوت االبعاد 2-8-3

  -:ادناه )8(يكون التفاوت باالبعاد كما في الجدول رقم  

  

  ) 8(جدول رقم 

  تفاوت االبعاد

  )من البعداالسمي(/التفاوت   البعـــــــــد

  العرض

  السمك

  الطول

  

± 3  

± 10  

± 10  

  صفر

  

  :المواصفات  2-8-4

العراقية رقـم    سودة المواصفة القياسية  تطابق خواص مواد احكام البناءالمتطلبات الواردة في م        

   ) .9( وكما مبين في الجدول رقم 3366

  

  :النماذج  2-8-5

   . الحقا2-9-2كما في الفقرة  

  

  :الفحوص  2-8-6

لكل نوع مـن     )9(تجري الفحوص بموجب المواصفة القياسية العراقية المبينة في الجدول رقم            

   .انواع الفحوص

  

  :كل االنشائيةالحشوات الجاهزة لفواصل التمدد للهيا 2-9

اليـاف   كالقصب او الخيزران او البردي او اي      ،  وهي عبارة عن شرائح من مادة قابلة للكبس        

بشكل متجـانس    ، مرتبطة مع بعضها باحكام ومشبعة بالقير      ،  ،ذات طبيعة خلوية  ،  اخرى مالئمة 
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مالئـم وموضـوعة بـين       او شرائح من حبيبات الفلين مرتبطة مع بعضها باحكام برابط قيري          

  طبقتين من اللباد المشبع او من لباد الصوف الزجاجي 

  

  

  

  

  ) 9(جدول رقم 

  خواص مواد احكام البناء المصنوعة من البولي فينيل المرن 

  مواصفات طرق الفحــص  المتطلبات  الخاصيـــة 

  ) كحد اقصى(  الوزن النوعي-

  ) كحد ادنى(  الصالبة-

  

  ,, ميكا باسكال ,, مقاومة الشد  -

  نى كحد اد 

   

   كحد /االستطالة عند القطع - 

  ادنى  

  كحد اعلى  °م المرونة - 

   /، مقاومة التعتيق المعجل - 

  ) كحد اقصى(التغير في الكتلة  

  : مقاومة المواد الكيمياوية- 

  مقاومة القواعد -أ 

  / مقاومة الشد  التغيرفي/ - 

  كحد اقصى  

  = / =التغير في االستطالة / - 

  كحد اقصى، الكتلةالتغير في  /- 

   مقاومة المحلول الملحي -ب 

  /التغير في مقاومة الشد / - 

  كحد اقصى  

  /التغير في االستطالة  /- 

   كحد اقصى 

  1ر4
65  
  

1.22  
  

  
250  

  

-30  

  

±10  

  

  

±20  

  

±20  

±5  

  

±10  

  

±10   

  

±2  

  688المواصفة العراقية رقم 

المرجعي رقـم   الدليل االسترشادي   
108  

  437المواصفة العراقية رقم 

 ســرعة 2نــوع عينــة الفحــص 

  دقيقة /مم200الفحص 

= = = = =   

  

  1151المواصفة العراقية رقم 

  

  3366المواصفة العراقية رقم 

  

= = = =  
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  /التغير في الكتلة  /- 

  كحد اقصى  

   2م/ كغم 1.20 = ميكا باسكال,,

  :المواصفات 2-9-1

 وكمـا   1280 اصفات العراقية رقم  تطابق خواص الحشوات الجاهزة المتطلبات الواردة في المو        

   -:مبين ادناه

  

   :مقاومة االنضغاط -1 

/ نيـوتن   0ر7من سمكه االصلي عن   % 50ال يقل الثقل الالزم لضغط النموذج الى         

اذا كـان   ،  اكثر  مم او  13اذا كان سمك النموذج      2مم/ نيوتن  5ر3والتزيد عن    2مم

 2مم/ نيوتن   8ر7على    مقداره سمك النموذج االسمي فيسمح بتسليط ضغط ال يتجاوز       

في كتلة النموذج بعد االنتهـاء       ال يزيد مقدار الفقدان    .2ملم  / نيوتن   0ر7واليقل عن   

   .%3من الفحص على 

  

   :الرجوعية -2

   .الضغط  دقائق من رفع10من سمكه االصلي في االقل بعد % 70يسترجع النموذج  

   :االنبثاق -3 

النموذج الى    مم نحو سطح الخرسانة عندما يفحص بضغط       6ر5ال يزيد انبثاق النموذج عن       

   .من سكمه االصلي مع حصر ثالث جهات من النموذج% 50

  :نسبة القير -4 

متجـانس مـن     بشكل" من وزنها وان يكون موزعا    % 35ال تقل نسبة القير في الحشوة عن         

   .خالل المقطع المستعرض للمادة

  

   :نسبة امتصاص الماء -5 

اكثر وال تزيد     مم او  13من حجم النموذج ذو سمك      % 15بة امتصاص الماء عن     ال تزيد نس   

   .مم13من حجم النموذج ذو سمك اقل من  % 20عن 

  

   :مقاومة العوامل الجوية -6 

   .الجوية تمتاز الحشوة بالمتانة ومقاومة التفتت او انفصال االلياف عند تعرضها للعوامل 

   :اختراق المادة القيرية -7 
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وفق المواصـفة     عند الفحص  °م25عند درجة حرارة    ) 100-25(راوح المادة القيرية بين     يت 

   .)9(العراقية رقم 

  

   :الكثافة -8 

   .3سم /  غم0ر304ال تقل كثافة الحشوة الجافة عن  

  

   :النماذج 2-9-2

  . 2م100يتم اختيار نموذج واحد لكل سمك ولكل ارسالية ال تزيد عن  -1

مـم   115حص بحيث يكفي لخمس عينات ابعاد كل منها         يؤخذ نموذج من الحشوة للف     -2

  .مم115×

   :الفحوص 2-9-3

  ) 1280(يتم اجراء الفحوص الغراض المطابقة وفق المواصفة القياسية العراقية رقم  

  

   :المطابقة 2-9-4

القياسـية   تعتبر الوجبة او االرسالية مطابقة اذا اجتازت جميع الفحوص الواردة في المواصـفة             

   .)1280(العراقية رقم 

  

مواد االحكام االخرى ــ تستعمل مادة البولوسلفايد ومعجون الـسيلكا           2-10

  .وفق تعليمات ومواصفات الشركة المنتجة

  

 " غير القيرية " المركبات المانعة لتسرب الماء التام  2-11

   النوع االول - :وتكون اما مواد سائلة او شحمية وهي على نوعين 

دهنيـة    من نعومة السمنت تضاف لها عند الصنع مواد        مادة سمنتية او كلسية ذات نعومة اكثر       

الثاني فهو مضافات    اما النوع  .تجعلها مانعة لتسرب الماء عند خلطها مع السمنت والركام والماء         

   .واالمتزاج سائلة شحمية من اصل دهني عضوي لها القابيلة على الذوبان

  

   . وتتحول الى مادة منفرة للماءوعند جفافها نفقد قابليتها للذوبان في الماء، في الماء 

  

  المواصفات  2-11-1

العراقية رقـم    تطبق خواص المركبات مانعة للتسرب المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية          

   : وكما مبين ادناه3331
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   : النفاذية للماء-1 

اقل مـن نـصف      .تكون نفاذية العينات القياسية محضرة باضافة نسبة محددة من مانع التسرب           

   .اذية عينات مشابهة محضرة بدون اضافة مانع للتسربنف

  : زمن التماسك-2 

  :يكون زمن التماسك للسمنت الممزوج مع نسبة محددة من مانع التسرب كاالتي 

   . دقيقة45ال يقل عن ، زمن التماسك االبتدائي 

   . دقيقة600ال يزيد عن  ،زمن التماسك النهائي 

   :مقاومة االنضغاط -3 

مانع التسرب كمادة     مكعبات وباستعمال النسبة المحددة من     3دل مقاومة االنضغاط لـ     يكون مع  

  -:مضافة كما يأتي

  

   2ممل/ نيوتن16ال يقل عن  ايام )3(مقاومة االنضغاط بعمر  

  من مقاومة %80وال يقل عن  .) ساعة72( 

   .والرمل فقط ايام محضرة من السمنت 3االنضغاط لمكعبات بعمر  

   

االنـضغاط   .) سـاعة 168( مـن مقاومـة   % 80ال يقل عن     ايام) 7( االنضغاط بعمر    مقاومة 

   .فقط محضرة من السمنت والرمل  ايام7لمكعبات بعمر 
 
 
   .على المنتج ان يثبت نسبة كل من الكلوريدات والكبريتات) 1 (:مالحظة 

ال تزيد علـى     ان يستعمل مانع التسرب بالنسب التي يوصى بها المنتج على ان          ) 2 (:مالحظة 

   .من وزن السمنت% 3

  

   :النماذج  2-11-2

   .تؤخذ النماذج وفق الفقرة الخاصة بمضالفات الخرسانة في فصل الخرسانة 

  :الفحوص  2-11-3

   .)3331(تجرى الفحوص وفق مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم  

  :المطابقة  2-11-4

   .فحوصتعتبر الوجبة او االرسالية مطابقة اذا اجتاز النماذج جميع ال 

  

  :شروط عامة -3
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   :تراعى االمور االتية عند استعمال او تنفيذ طبقات مانع الرطوبة 3-1

  

الرطوبة  على المقاول تخصيص اماكن تخزين المواد المستعملة في اعمال طبقات مانعة           3-1-1

   .بحيث ال تتعرض هذه المواد للعوامل الجوية

  

   ."نع الرطوبة قبل جفاف السطح تمامايمنع تنفيذ اعمال السقوف او طبقات ما 3-1-2

  

 ناعمـة وخاليـة مـن     ،  تكون السطوح المراد تغطيتها بطبقات مانعة الرطوبة نظيفـة         3-1-3

   .الجزيئات السائبة والزيوت والشحوم والمواد الغريبة

  

طبقـات   تحدد جميع اماكن اختراق التمديدات الميكانيكية وما شابهها قبل البدء باعمال           3-1-4

   .االعمال بعد تطبيقها لرطوبة للسقوف وذلك لمنع الضرر الناتج عن قص وثقب هذهمانع ا

  

   

يجب اصالح اجزاء السقف غير المـستوية وملـئ جميـع الفراغـات              3-1-5

   .والثغرات باستخدام المالط وتنعيم المناطق التي تم اصالحها

ان ال يقل ميل السقف عن نصف بالمائة عند وضع عمال المواد المانعة              3-1-6

  .وبة على السقوفللرط

يجب حماية اعمال السقوف وطبقات مانع الرطوبـة بعـد اسـتخدامها             3-1-7

  .وبخاصة عند استعمال هذه السقوف الغراض تنفيذية

 سم  5يتم قص جميع االسالك والقبضان غير المستمرة لعمق ال يقل عن             3-1-8

ثم تغطى اماكن القطع بـالمالط ويـنعم سـطحها حـسب            ،  تحت منسوب السطح  

 .لبدأ باعمال طبقات مانع الرطوبةاالصول قبل ا
 

   :االساليب المتبعة في قطع الرطوبة 3-2

بـصورة جيـدة     يتم معالجة محالت تسرب الرطوبة    ،  للحفاظ على االبنية الحديثة من الرطوبة      

   :وكما يلي

  

   :معالجة السقوف 3-2-1

   .تكون السقوف اما مائلة او مستوية 
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   .في المعالجة طوبة ومواصفاتها فتتبع االمور االتيةعند عدم تحديد المخططات لطبقات مانع الر 

  

عمل ساف افقي من مانع الرطوبة تحت غطاء الـستارة فـي الـستائر               3-2-1-1

الواطئة او سافين احدهما تحت الغطاء واالخر بمستوى اعلى من مانع الرطوبـة             

في السطح واسفل الستائر المرتفعة وذلك لمعالجة الرطوبة المختـصة خالل بناء           

  .ة نفسهاالستار

  

لقطع طريق تسرب المياه من وجه الستارة الداخلي الى السقف فتؤخـذ             3-2-1-2

على وجه الستارة الداخلي مـن      " طبقات مانع الرطوبة من السقف وتستمر عموديا      

  مم ثم تتداخل 200 – 150االسفل لمسافة ال تقل عن 

  

  

   .1-1-2-3كما في " في الستارة افقيا 

  

نع رطوبة للسطوح وان التسطيح الجيـد       استعمال طبقتين في االقل كما     3-2-1-3

استعمال طبقات من االسفلت بينها اطوال من اللباد االسفلتي بحيث تكـون             يتطلب

االولى قيرية ثم يؤخذ اللباد بطبقة اخرى وتتراكب قطع اللباد مسافة ال تقل              الطبقة

 ق مم وكون القطعة المتراكبة العليا باتجاه اعلى مسار الماء لمنع اختـرا      100 عن

 الماء من خالل المفصل وتلصق مسافة التراكم بمادة قيريـة الصـقة ويـستمر             

 بالتراكب بين طبقات القير واللباد بحيث يكون عدد طبقات القير اكثر من اللبـاد             

  .طبقة واحدة وتكون اول طبقة من المادة القيرية

  

يرعى للسقف الخرساني وضع مانع رطوبة قيري مع اللباد فوق السطح            3-2-1-4

للسقف مباشرة وذلك عندما تكون المادة العازلة المستعملة هشة كـالتهوير           العلوي  

بالتراب بينما يتم وضع طبقات مانع الرطوبة فوق طبقة العازل الحراري اذا كان             

 " من مادة ذات تحمل معتدل وسطح مستو نسبيا

  

تكون المرازيب ذات قطر مناسب وباعداد كافية حسب معدالت هطول           3-2-1-5

لى محل اتصال المرزيب بالسطح وذلك بجعل نهاية المرزيب         االمطار ويحافظ ع  

المتصل بالسطح ذات شفة وتغطى هذه الشفة بطبقات مانع الرطوبة ثم تعمل فوقها             

صبة خرسانية مسرحة نحو فوهة المرزيب وتختم حافات هذه الصبة بماستك مانع            
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تغطى فوهات المرازيب بمشبك معدني خاص لمنع دخـول االجـسام           ،  الرطوبة

  .الكبيرة

  

عند وجود فرق كبير في درجات الحرارة بين جهتـي الـسقف داخـل               3-2-1-6

ذلك بوضع طبقة من حاجز بخاري       المنشأ وخارجه بوجود الرطوبة الجوية فيعالج     

  .يتكون من غشاء من االلمنيوم او اي صفيح خفيف

  

  

  

  

لوي للـسقف   الع مقاوم للرطوبة مثبت على السطح الداخلي للسقف تحت البياض او على السطح            

   .الخرساني

  

تعالج السقوف المائلة ذات الميل القليل بنفس طريقة السقوف المـستوية            3-2-1-7

وفي بعض الحاالت يكتفي بمعالجة السطوح باالصباغ االسفلتية او بطبقات قليلـة            

  .من المواد االسفلتية تفرش وبالفرشاة وتعمل الطبقة النهائية باصباغ اسفلتية

  

د في الفقرة السابقة وذلك للسقوف ذات الميـل         يتبع نفس االسلوب الوار    3-2-1-8

الكبير كما وانها تسقف بمواد قليلة السمك كصفائح االسبست او الفوالذ المغلون او        

غيرها من االلواح المموجة او المستوية وتكون هذه االلواح متراكبة لمـسافة ال             

ح السفلى   مم بحيث تكون االلواح العليا المتراكبة فوق االلوا        150 -100تقل عن   

  .وذلك لمنع تسرب الماء من خالل مفصل التراكب

  
 

تكون حافات السقف السفلي بارزة بدرجة كافية لمنع سيالن الماء علـى             3-2-1-9

  .وجه الجدار
 

يمكن تصريف المياه من خالل سواقي معدنية بسعة وانحـدار           3-2-1-10

مناسيب مستقرة على طول السقوف وتصرف مياهها الى االسفل بواسطة مرازيب          

  .خاصة
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من الممكن طالء السقوف المائلـة والمـستوية بمـواد سـائلة             3-2-1-11

بالستيكية وعندما تجف هذه السوائل وتتصلب تتـرك بعـدها سـطوح مقاومـة              

للرطوبة من هذه المواد مطاط البولثيلين الممزوج بالخضاب والمواد المـستعملة           

ب ويكثر استخدام هذه المواد للسقوف الخرسانية المختلفة وفـوق سـطوح الخـش    

  .والسطوح المعدنية )piywood(الرقائقي 
 

  :معالجة الجدران وارضية الطابق االرضي 3-2-2

   .عمل سوف بارزة لوقاية الجدران من تأثير مياه االمطار 3-2-2-1

عمل ساف على طول الجدار من مانع الرطوبة ويكون مستمر مع طبقة             3-2-2-2

 150يعمل ساف مانع للرطوبة بارتفاع ال يقل عـن          ،  الرطوبة في االرضية   مانع

ملم فوق منسوب المماشي الخارجية او التربة المالصقة للجدران الخارجية لمنـع            

 عبور الرطوبة من االتربة المتراكمة عند اسفل الجدار من الخارج الى ما فـوق             

  .طبقة مانع الرطوبة

  

يفضل انهاء ا للبخ الخارجي للجدار بمستوى اعلى من مـستوى مـانع              3-2-2-3

   .خارجيةعدم مالمسته للمماشي ال الرطوبة
 

، لوقاية االرضيات من الرطوبة التي تتسرب اليها من التربة المالمـسة           3-2-2-4

كما ويمكـن   ،  تستعمل طبقة من مانع رطوبة قيري او استعمال طبقة من البوليثين          

رفع منسوب االرضـيات فـوق مـستوى االرض الطبيعيـة بمقـدار مناسـب               

بمـواد خـشنة    وتمالءالمسافة فوق االرض الطبيعية لحد اسفل صبة االرضـية          

   .كالركام الخشن او الحجر المكسر
 

ال يسمح بتراكم المادة الرابطة على رواسط الربط بين ورقتي الجـدار             3-2-2-5

  .في الجدران المجوفة لكونها تسمح بعبور الرطوبة بين وجهي الجدار

  

من الضروري ان يكون انهاء حافات البنـاء عنـد فتحـات االبـواب               3-2-2-6

  .فلى بشكل جيدمع استعمال مانع الرطوبةوالشبابيك والعتبات العليا الس

  

 :معالجة االجزاء البنائية تحت مستوى االرض 3-3

  :عند المعالجة عند عدم تثبيت طرق ومواصفات الرطوبة في المخططات تراعى االمور االتية 
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  .اختيار مواد انشائية جيدة ذات الديمومة العالية واالمتصاص القليل 3-3-1

  

  ت بدون تشوهات او انفعاالت تؤديان تنفذ جدران خارجية وارضيا 3-3-2

  

   .الى تلف طبقة مانع الرطوبة 

  

عمل حوض مستمر من طبقة او طبقات مانع الرطوبـة مالصـق للجـدران                3-3-2

والداخلية واالرضية من الخارج من النوع المرن الذي ال يتشقق نتيجة الحركة             الخارجية

  .بسبب االجهادات او
 

 ن تأثير التربة المالمسة ومن كافة المؤثرات      ان تتم وقاية طبقة مانع الرطوبة م        3-3-3

  .الميكانيكية التي تؤدي الى هطولها او انفصالها

  
 

  :معالجة السراديب  3-4

خـالل اتبـاع     ومواصفاتها تتم المعالجة من    عند عدم تحديد المخططات لطبقات مانع الرطوبة       

  :االمور االتية

  

ـ         3-4-1 ضخ الميـاه   يحفر السرداب بموجب االبعاد الواردة في المخططات وت

  .الجوفية لغرض تجفيف السطح
 

تربع االرضية بكسر الطابوق او الحصى او الحجر المكسر وفق ماهو            3-4-2

  .مفصل في المخططات ويدق التربيع جيدا

  

  

يسوى السطـح بطبقة من الخرسانة ليصبح جاهزا لتنفيذ طبقات مـانع            3-4-3

  .تنفذ طبقة الخرسانة باالبعاد الخارجية للسرداب .الرطوبة عليه
 

تنفذ طبقات مانع الرطوبة لالرضية وتتكون عادة من مـواد قيريـة او              3-4-4

يمكن استعمال اغشية بالستيكية معالجة بمـواد       ،  مستحلبات قيرية وبينها طبقا لباد    

  .قيرية
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تعمل طبقة واقية لطبقة مانع الرطوبة من الخرسانة وذلك لوقاية طبقـة             3-4-5

  . العمالمانع الرطوبة من تأثير حديد التسليح او احذية

صبة الخرسانة المسلحة لالرضية على ان تصب الخرسانة جميعها          تنفذ 3-4-6

دفعة واحدة بدون توقف او يوضع قاطع ماء مناسب في الحافات التـي يتوقـف               

  .عندها الصب

  

تنفذ الجدران من الخرسانة المسلحة مع عدم ربط وجهي القالب باسالك            3-4-7

ستعمل مثبتات خاصة ذات نهايات     او قضبان النها قد تتأكل وتسرب الرطوبة بل ت        

  .خاسفة في وجه الجدار مع شفة لقطع الماء

  

فـي  ) PVC) water stopperيتم وضع مـانع مـائي مطـاطي او     3-4-8

او " المفاصل االنشائية تثبيت في الموقع بشكل محكم يمنع لنوائه او ازاحته افقيـا            

ات القياسية التي   اثناء عملية الصب يكون المانع المائي مطابقا للمومواصف       " عموديا

  .انتج بموجبها ما تشير اليه اوليات الشركة المنتجة
 

تنفذ طبقات مانع الرطوبة على اوجه الجدران العموديـة بعـد جفافهـا              3-4-9

  .وتنظيفها وتكون بسمك اقل من سمك طبقات مانع الرطوبة في االرضيات
 

تبنى الجدران الخارجية الواقية لمانع الرطوبة مـن الطـابوق ومونـة             3-4-10

  .لسمنت بسمك طابوقة وتدرز اوجهها الخارجية ثم يعاد الدفنا
 

يمكن استعمال مضافات سمنتية مانعة للرطوبة في كافة اعمال الخرسانة           3-4-11

  .للسراديب

  

  :الشمولية والكيل -4

  

) Over Laps(تكون جميع الذرعات لالوجه المغطاة فقط والتضاف اي زيادة للـتالبس   4-1

المخططات وموادهـا الالصـقة       طبقات مانع الرطوبة الواردة في     ويشمل العمل كافة  ،  وغيرها

  والعمل 
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مـن   كافة طبقات مانع الرطوبة الواردة في المخططـات وموادهـا الالصـقة والعملوغيرهـا          

   . متر مربع0ر50وال تذرع المساحات التي تقل عن  .المستلزمات

  

ة الطبقات  تكون الذرعة على اساس المتر المربع للجدران والسطوح لكاف         4-2

  .وبالسمك المحدد في جداول الكميات

  

  .تكون الذرعة على اساس المتر الطول لمواد احكام الفواصل 4-3
 

  .تكون الذرعة على اساس المتر الطول للمانع المائي 4-4
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  الفصل التاسع

  العزل الحراري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  الفصل التاسع

  

  العزل الحـــراري 
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   :المجال -1

تركيبهـا   يشمل هذا العمل اعمال العزل الحراري من حيث مواد العزل وخصائصها وطـرق             

   .وغيرها

  

  :المواد -2

   :الصوف المعدني 2-1

المعدني او   هو مادة عزل حراري تتكون اساسا من الياف مصنعة من انصهلر الحجر او الخبث              

   .او بدون مادة الصقة/ الزجاج مع 

  

   :االنواع 2-1-1

المعـدني    العزل الحراري هو مادة مرنة قابلة لالنثناء ومتماسكة مصنوعة من الصوف            لباد - 

   .وتجهز على شكل لفات وبدون اغطية

  

بشكل مسطح    هي مادة عزل حراري مصنوعة من الصوف المعدني        : بطانية العزل الحراري   - 

طـع النـسيج    بالورق او ق   قابل لالنثناء ومتماسكة وتجهز على شكل لفات حسب الطلب وتسلح         

   .بواسطة تغطيتها بشرائح او رقائق معدنية او2ملم /  نيوتن 0.2والتي ال تقل مقاومتها للشد عن 

  

صلبة مكونـة     هي مادة عزل حراري على شكل الواح صلبة او شبه          : انواع العزل الحراري   - 

ت غطاء مناسب او مركبـا     اساسا من خلط مادة رابطة مناسبة مع الصوف المعدني وقد يوضع          

   .مانعة للرطوبة عند الحاجة

  

المعـدني    هي اغطية انبوبية الشكل تصنع مـن الـصوف         :اغطية العزل الحراري االنبوبية    - 

   .باستخدام رابط مناسب وتغطى برقائق مالئمة عند الحاجة

   

   :االصناف 2-1-2

رقـم  القياسية   يصنف الصوف المعدني الى عدة اصناف حسب مرونته وفق المواصفة العراقية           

1470.   

  وقابل لالنثناء ) مرن( رجوعي –الصنف االول  

   قابل لالنثناء –الصنف الثاني  

   شبه صلب –الصنف الثالث  

   صلب –الصنف الرابع  

 - 163 -



 - 164 -

  ) 1(كما ويمكن تصنيفه الى مجاميع حسب الكثافة وكما مبين في الجدول رقم  

  

  ) 1(جدول رقم 

  جدول التصنيف حسب الكثافة 

  )3م/كغم (فة الكثا  المجموعة

   أ-1

   ب-1
2  
3  

  35لغاية 

35-85  

90-160  

170-320  

  

   :المواصفات 2-1-3

   .)1477(رقم  تطابق خواص الصـوف المعدني المتطلــبات الواردة في المواصفة العراقية 

  

   :التفاوت في الكثافة 2-1-3-1

االغطيـة عنـد     قمن الكثافة االسمية ويراعى عدم احتساب رقائ       /15 ±يسمح بتفاوت مقداره     

   .تعيين الكثافة

  

  :قابيلية التداول 2-1-3-2

   .واحدة ليمكن نقلها ونصبها كوحدة" تكون كل قطعة من الصوف المعدني متماسكة جيدا 

   :االستقرار الحراري 2-1-3-3

في تركيب   يجب ان تبقى المادة محافظة على شكلها العام وان ال يالحظ عليها اي تغير منظور               

   .كحد اعلى لالستعمال شكلها عند تسخين نموذج منه الى درجة الحرارة المثبتةااللياف و

   :التأكل 2-1-3-4

   .ال تحتوي مادة العزل الحراري على اي مادة تسبب تأكل للسطوح المالمسة لها 

  .)10-6( تكون الدالة الحامضية من :الحامضية 2-1-3-5

   :الرجوع بعد االنضغاط 2-1-3-6

المـسلط علـى     من السمك االصلي بعد رفع الضغط     % 95عن  تجب ان ال يقل الرجوع للمادة        

   .من السمك االصلي% 75نموذج منها بواسطة االنضغاط الى 

  : Kالموصلية الحرارية  2-1-3-7

القيم المدرجة    عن °م 40عند وجه بارد درجة حرارته      ) k(ال تتجاوز قيم الموصلية الحرارية       

   .)2(في الجدول رقم 
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  ) 2(جدول رقم 

  *لية الحرارية الموص

معدل درجة    )كلفن(م /الموصليـــة الحراريــــة وط

  مجموعة  °مالحرارة 

  ) أ-1 (

  

  مجموعة

  )ب-1 (

  مجموعة

) 2(  

  مجموعة

) 3(  

50  
100  

040.9  
060.9  

  0ر034
020.5  

  0ر034
020.5  

  0ر034
020.5  

 وع الى م ق ععند الحاجة الى معدل درجة حرارة غير واردة في الجدول اعاله يمكن الرج * 

  .1477رقم 

  

   :امتصاص الرطوبة 2-1-3-8

لدرجات  عند استعمال مادة العزل الحراري )بالكتلة(% 5ال يزيد امتصاص الرطوبة عن  

   .الحرارة الواطئة

  :االبعاد والتفاوت المسموح به 2-1-4

   .)3( تكون االبعاد القياسية كما في الجدول رقم : االبعاد- 

  ) 3(جدول رقم 

  القياســــــــــية االبعــاد 

  الصنف

  

  الطول

  م

  العرض

  م

  السمك

  م

  ) مرن(رجوعي –االول 

  قابل لالنثناء

  7ر5
15  
30  
60  

  0ر60

  0ر90

  1ر30

  1ر80

  152-12ر7

  بزيادة مقدارها

  12ر7

  قابل لالنثناء–الثاني 

  شبه صلب-الثالث

  صلب-الرابع

  0ر76
21.2  
51.2  

30.1  
30.8  
60.1  

  0ر76

  201-25ر4

  بزيادة مقدارها

  12ر7

  

  : يسمح بالتفاوت المثبت في الجدول االتي:التفاوت
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  التفـاوت  االبعـــاد

  الطول

  العرض

  السمك

  صفر مم

   مم3

   مم3

   

  

   :النماذج 2-1-5

والسمك  يتم اختيار النموذج لكل ارسالية مكونة من نفس النوع والصنف والشكل والحجم 

وللفحصين ) 4(رقم   في الجدولومنتجة في نفس الظروف وفي نفس الفترة الزمنية كما مبين

   ) .فشل الفحص االول يقصد بالفحص الثاني هو اعادة الفحص عند(االول والثاني 

  :الفحوص 2-1-6

   .)1477( تجرى الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

  :المطابقة 2-1-7

القبول المثبت في   او اقل من عددتقبل الدفعة اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة مساويا الى - 

   .)4(الجدول رقم 

  

   .ويجري فحصه اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة اكبر من عدد القبول فيؤخذ نموذج ثاني - 

  

اقل او  تعتبر الدفعة مطابقة اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة لنموذج الفحص الثاني - 

   .)4(م مساوي الى عدد القبول كما في الجدول رق

  

الفحص الثاني  تعتبر الدفعة فاشلة ومرفوضة اذا كان عدد الوحدات غير المطابقة لنموذج - 

   .ترحيلها خارج الموقع وعندئذ يجب) 4(اكبر من عدد القبول وكما مبين في الجدول رقم 

  

  ) 4(جدول رقم 

  نماذج ومعيار المطابقة 

  

  حجم الدفعة  الفحص الثاني  الفحص االول

  عدد القبول  حجم النموذج  عدد القبول  موذجحجم الن

  1  5  1  3   او اقل 150
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151 -1200  

1201-25000  

   واكثر 25000

5  
8  
13  

1  
2  
3  

8  
8  
13  

1  
1  
2  

  

  :االغطية 2-1-8

تغطية وفي حالة    او بدون طبقة  /يعين المهندس فيما اذا كانت مادة العزل الحراري المطلوبة مع            

   :وتكون التغطية بشكل عام ،متطلباته الفيزيائيةوجود طبقة تغطية فيجب ان يعين نوعها و

   

   . مم مبطن بصفائح ورقية00.5 مم وسمك 0.3 0ورق المنيوم بسمك  - 

   .ورق لدن مطلي ومقوى بمادة مانعة للرطوبة مثل الفلين - 

   . مم0.1المنيوم مطلي بطبقة من الفلينين بسمك  - 

  لحريق والرطوبة رقائق معدنية بقماش مقوى بورق لدن مقاوم ل - 

  

   :الزجاج الخلوي 2-2

يبرد ببطـئ    هو عازل حراري يتكون من زجاج يصنع بشكل رغوي او خلوي عند الصهر ثم              

محكمة الغلق وتنتج المـادة      ويلون حتى يستقر ليكون مادة صلدة غير قابلة لالحتراق ذات خاليا          

   .)1475(العراقية رقم القياسية  على شكل كتلة بابعاد قياسية او تجارية وتطابق المواصفة

  

  :االنواع 2-2-1

  

 :النوع االول 2-2-1-1

  

   :الكتل المسطحة وااللواح 

   .)5(تكون الكتل مستطيلة الشكل وباالبعاد المبينة في جدول رقم  
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  )5( الجدول رقم

  االبعـاد والسمــــك

  العرض× الطول   النوع

  مم × مم

  السمــك

  مم

 500 × 250  

 500  ×500  

40  
50   
60  
70  
80  
90   
100  
110  

 الكتل

450×300  

450×600  

60 
70 
80 
90 
100 
120  

  1000×500  االلواح

600×1200  

40 
50  

 
 

  :النوع الثاني 2-2-1-2

  :عازل لالنابيب والشبكات االنبوبية 

 يجهز العازل على شكل اسطوانات مجوفة مقسومة طوليا الى نـصفين او علـى              -

 اسب الحجـوم القياسـية     مم لين  600 مم او    500مم  400شكل مقاطع مقوسة وبطول     

  . مم100 مم الى 20من  وبسمك

  

  

  

   ) .عدا سمك التغليف( مم 10بزيادة  

   . مم فيمكن ان يجهز بطبقتين100اما بالنسبة لسمك اكثر من  
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 مـم  150 مم لالنابيب التي قطرها االسمي اقل ولحـد       600يجهز عازل بطول     -

  . مم150  مم لالنابيب التي قطرها االسمي اكثر من400وبطول 

  

  : التفاوت المسموح به لالبعاد -

 ال يختلف معدل الطول والعرض والسمك والمقاس عن االبعاد القياسية بـاكثر مـن              

   .)6(التفاوتات المبينة في الجدول رقم 

  

  ) 6(جدول رقم 

  التفاوتات المسموحة في االبعاد 

  االبعاد 

  

  الكتل 

  مم

  الواح

  مم 

  انابيب 

  مم

  الطول 

  العرض 

  مك الس

±1.6  

±1.6  

±1.6  

  

±3.2  

±1.6  

±1.6  

  

±3.2  

-  

±3.2  

  

  

   :النوع الثالث 2-2-1-3

وتفـاوت   عند عدم تثبيت االبعاد في المخططات يمكن االتفاق على ابعاد مختلفة غير قياسـية              

   .كما يمكن االتفاق على اشكال خاصة بالنسبة لهذا النوع، محدد

  

   :المواصفات 2-2-2

) 1475(رقم   في المواصفة القياسية العراقية    خلوي المتطلبات الواردة  تطابق خواص الزجاج ال    

   :على التوالي) 8و 7(وكما مبين في الجدولين رقم 
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  ) 8(جدول رقم 

  *الموصلية الحراريــة 

  كلفن  .واط متر  °ممعدل درجة الحرارة 
100  
90  
50  
40  
25  
10  

0740.5  
0720.5  
0630.5  
0620.5  

  0ر060
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  صفر

-20  

050.8  
0560.5  
0530.5  

  

الى  عند الحاجة الى معدل درجة حرارة غير الوارد في الجدول اعاله يمكن الرجوع*  

   .)1475(المواصفة القياسية العراقية رقم 

  : النماذج 2-2-3

   .من هذا الفصل) 5-1-2(تؤخذ النماذج وفق الفقرة  

  

   :الفحوص 2-2-4

   .)1475(العراقية رقم تجرى الفحوص وفق المواصفة القياسية  

  

2

   .من هذا الفصل) 7-1-2(تتم المطابقة وفق الفقرة  

   :المطابقة 2-5-

  

المـستعملة الغـراض العـزل       )خلوي التركيـب  (الواح البولي ستايرين المدد      2-3

  .)°م 75عند درجة حرارة ال تتجاوز (الحراري 

  

   :االصناف 2-3-1

   :تصنف االلواح حسب كثافتها الى ثالثة اصناف هي 

  ) 3م/كغم (الكثافــة  االصــناف 

   16لغاية  أ 

   20-16 ب 

  24- 20 ج 

  

  :االنواع 1-3-2

   :تقسم االصناف اعاله الى نوعين هما 

  

   :)1(النوع  2-3-2-1

مونومر الستايرين  تتكون مادة هذا النوع من البولي ستايرين المدد المشتقة بصورة رئيسية من 

   .خاليا مغلقة رئيسية منوالمددة لتكوين تركيب خلوي يتكون بصورة 

  

 - 171 -



 - 172 -

   :)2(النوع  2-3-2-2

الذاتي وتكون  ولكنها تتميز بخاصية االنطفاء) 1(تكون مادة هذا النوع مشابهة لمادة النوع  

 150(مم عند فحص عينة بابعاد  125لهذه المادة اقل من  )مدى االحتراق(مسافة انتشار اللهب 

  ).1788(سية العراقية رقم القيا وبسمك مناسب وفق المواصفة) مم150×مم

اجراء تعـديالت    وللهب او " يتم تحسين خصائص االحتراق بأضافة كمية كافية من مادة معوقأ          

   .اخرى مناسبة

  

 :االبعاد القياسية والتفاوتات  2-3-2
 

   :االبعاد 2-3-3-1

   :تكون االلواح القياسية باالبعاد المدرجة ادناه 

   .مم2000، مم1000 :الطول 

  مم  1000، مم500 :الطول 

   . مم50،  مم40 مم، 30، مم20، مم10 :السمك 

  

   :التفاوت 2-3-3-2

   .مم10 ±2000  مم6 ± 1000، مم4±500 : التفاوت للطول والعرض المسموح به- 

   .مم2 ± فما فوق 20، مم1±10 :التفاوت للسمك - 

  

   :المواصفات 2-3-4

وكما مبين في  )1171 (تكون خواص االلواح مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقم 

   .)9(الجدول رقم 

  

   :النماذج 2-3-5

   . من هذا الفصل5-1-2تؤخذ النماذج وفق الفقرة  

  

   :الفحوص 2-3-6

   .)9(تجرى الفحوص على النماذج وفق المواصفات الواردة في الجدول رقم  

   :المطابقة 2-3-7

   . من هذا الفصل7-1-2تجرى المطابقة وفق الفقرة  
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وريثان الجسيئة المسبقة التشكيل والمستخدمة الغراض رغوة البولي ي 2-4

   .العزل الحراري

بوجود  وهي مادة عازلة تنتج من تفاعل البولي ايزوسيانيت مع مركبات البولي هيدروكسي 

الغراض العزل  تستعمل، عامل مساعد وباستعمال احد غازات الفلور كروبون كعامل نفح

 الى °م70-تتراوح من  ية عند درجات الحرارةالحراري فوق االنابيب واالسطح المستو

   .°م110

  :التصنيف 2-4-1

  :تصنف رغوة البولي يوريثان الجسيئة الى ثالثة اصناف هو 

  

   .3م/ كغم27 بولي يوريثان بكثافة اقل من :)1(الصنف  

   

  )9(جدول رقم 

  

  الخاصية   الصــــــنف

  ج  ب  أ

  طريقة الفحص 

  كيلو) كحد ادنى(مقاومة االنثناء 

   2مس/كغم ق(باسكال 

  

  كيلو )كحد ادنى(مقاومة االنضغاط 

  )2سم / كغم ق(باسكال 

ورطوبة °م38النفاذية لبخار الماء عند 

  ) كحد اقصى% (90نسبية 

   ساعة24× 2م/ غم 

  الموصلية الحرارية

  م كلفن/كحد اقصى واط 

  ) ساعة. م/ كيلو سعرة ( °م 10عند 

  )كحد اقصى(ثبات االبعاد 

140  
  1ر4

  
70  

  0ر7
70  
  

  

  

  0ر037

  
1  

160  
1.6  
  
90  
0.9  
60  
  

  

  

  0ر036

  
1  

180  
1.8  
  

110  
1.1  
50  
  

  

  
030.5  

  
1  

  وفق مسودة المواصفة العراقية 

   الخاصة بمقاومة 1818رقم 

  االنثناء للدائن الخلوية 

وفق المواصفة العراقيـة رقـم      

)752(.   

وفق المواصفة العراقية رقم 
1171   

  

  

وفق المواصفة العراقية رقم 
1171  
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   (%)°م 80التغيير عند 

  )مم(خصائص االحتراق 

  

  )1(النوع 

  

  )2(النوع 

  

  

  

  

  

  

   مم125يساوي او يزيد عن 

  

   مم125 اقل من 

  

  

وفق مسودة المواصفة العراقية    

ــم  ــدير1878رق  الخاصــة تق

خصائص االحتـراق االفقيـة     

  للدائن الخلوية 

  

  
  

  3م/  كغم 40 -27  بولي يوريثان بكثافة:)2(الصنف  

   3م/ كغم 64- 40ر1 = =  =:)3(الصنف  

   :االبعاد القياسية والتفاوتات 2-4-2

كما  تكون االبعاد القياسية والتفاوتات المسموح بها لكتل رغوة البولي يوريثان الجسئية 2-4-2-1

   .ما لم يتم تحديد ابعاد اخرى في المخططات) 10(مبين في الجدول رقم 

  ) 10(جدول رقم 

  لقياسية والتفاوتات لكتل البولي يوريثان الجسئيةاالبعاد ا

  التفاوت للسمك  السمك مم

  مم

  العرض×الطول 

  مم× مم 

  التفاوت للطول و العرض

  مم
10  
15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
60  
75  
100  
125  

  

  

  

  

  

  

±2  

  

  

  

500×500  

600×600  

900×600  

1000×1000  

1800×900  

2000×1000  

  

  

  

  

  1000اقل من  اذا كان ±4

  

 اذا كان اكثر من 5 ±
1000  
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150  2400×1200  

  

  

عـن    ملم وبسمك ال يزيد    900تنتج االشكال االنبوبية من البولي يوريثان الجاشئ بطول          2-4-2

باشكال اسطوانية ذات    وتجهز . مم وبقطر داخلي يالئم مقاسات االنابيب الفوالذية والنحاسية        100

  ال يزيد التفاوت  .او اشكال مقولبة من كتلشق على امتداد طولها او كمقاطع مقوسة ومقطوعة 

   . مم بالنسبة للسمك1.6± مم وال يزيد عن 6±للطول على  

  

  :المواصفات 2-4-3

  

   :المظهر 2-4-3-1

  

غير المنتفخـة    تكون رغوة البولي يوريثان الجسئية بتركيب متجانس وخالية من تراكمات المواد           

   .والمواد الغريبة والحافات والزوائد المكسورة

   :وب والفراغاتالثق - 

يسمح بوجود اكثر    مم كما ال  6×مم  6× مم  6ال يسمح بوجود اي ثقب او فراغ يزيد ابعاده عن            

   .في كل متر مربع مم3× مم 3×مم 3من عشرة ثقوب ابعاد تساوي او تزيد عن 

   :االنبعاجات - 

مساحة العازلة ب من السمك االصلي للمادة% 10ال يسمح بوجود انبعاجات يزيد عمقها عن  

   .من مساحة كل قطعة% 20تزيد عن 

  

   :قابلية االحتراق 2-4-3-2

العراقيـة رقـم     تطابق الخواص الفيزيائية لرغوة البولي يوريثان الجسئية متطلبات المواصـفة          

   .)11( وكما مبين في الجدول رقم 1116

   :الخواص الفيزيائية 2-4-3-3

القياسية العراقية   ية متطلبات المواصفة  تطابق الخواص الفيزيائية لرغوة البولي يوريثان الجسيئ       

   .)11(وكما مبين في الجدول رقم ) 1116(رقم 

  :النماذج 2-4-4

   . من هذا الفصل5-1-2تؤخذ النماذج وفق الفقرة  

   :الفحوص 2-4-5

   . من هذا الفصل3-4-2تجرى الفحوص وفق المواصفات الواردة في الفقرة  
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   :المطابقة 2-4-6

   .لفصل من هذا ا7-1-2كما في الفقرة  

  

  

  

  

  

  ) 11(جدول رقم 

  

  الخواص الفيزيائية لرغوة البولي يوريثان الجسيئة 

  

  طريقة الفحص   3الصنف   2الصنف   1الصنف   الوحدة   الخاصـــية

اقل   3م/ كغم   الكثافـــة

  2.07من

المواصفة العراقية رقم   46- 40ر1  40ر2.070
350  

 الموصلية الحرارية عند اقصى

  °م 24 متوسط لدرجة الحرارة
  %245  %245  %245  كلفن. م/واط 

وفق مسودة المواصفة 

  العراقية رقم

تحمل الضغط عند تشوه مقداره 

او عند نقطة المطاوعة % 10

  ) حد ادنى/ ايهما اسرع (

      115  باسكال/ كيلو 
وفق المواصفة القياسية 

  752العراقية رقم 

، °م38النفاذية لبخار الماء عند 

نة نسبية لعي\رطوبة ت% 88

  حد اقصى/  سم 1بسمك 

،  2م/ غم 

  ساعة24
290  220  180  

وفق المواصفة القياسية 

  631العراقية رقم 

ثبــات االبعــاد بعــد فحــص 

التصنيف المعجل عند اجـواء     

   )حد اقصى(رطبة 

وفق المواصفة القياسـية      4  4  4  %

  1116العراقية رقم 

وفق مسودة المواصـفة      275  140  105  باسكال/ كيلو    )حد ادنى(مقاومة االنثناء 

القياسية العراقيـة رقـم     
1768  
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 CDناقصة في 
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   :المواد االسبستية العازلة للحرارة 2-5

حشوة عـضوية    هي عبارة عن خليط وثيق ومتجانس من الياف االسبست ومواد معدنية مالئمة            

  ,لماء مع رابط مناسب ال عضوي غير قابل للذوبان في ا

   :االنواع 2-5-1

   :تقسم المواد االسبستية العازلة للحرارة الى االنواع االتية 

  .الواح اسبستية عازلة للحرارة -1

  .اغلفة انابيب عازلة للحرارة -2

  :حبال اسبستية عازلة للحرارة وتصنف الى نوعين هما -3

  حبال ذات لب من االسبست   - أ

 حبال ذات لب من الصوف المعدني   - ب

   :بستي عازل للحرارة ويصنف الى نوعين لحاف اس-4 

   لحاف ذو لب من االسبست -أ 

   لحاف ذو لب من الصوف المعدني -ب 

  

   :االبعاد والتفاوتات 2-5-2

  

   :االلواح 2-5-2-1

مبين في  يكون الطول والعرض والسمك والتفاوتات لاللواح االسبستية العازلة للحرارة كما 

   .)12(الجدول رقم 

  

   .)12(جدول رقم 

  ) مم(الوحدات 

  600×800  800×800  1000×1000  الطول × العرض 

  4±  التفاوت 

  100  90  80  75  60  50  45  40  35  30  25  السمك 

  3±  2 ±  التفاوتات

  

   .يمكن االتفاق على ابعاد اخرى غير قياسية عند عدم تحديدها في المخططات 
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   :اغلفة االنابيب 2-5-2-2

  ) 13( لفة االنابيب االسبستية كما مبين في الجدول رقميكون الطول والتفاوتات الغ 

  ) 13(جدول رقم 

  ) مم(الوحدات 

  1000  800  600  الطول 

  4±  التفاوت 

  

كمـا يكـون     يكون القطر الداخلي الغلفة االنابين االسبستية مناسبة لقطر االنابيب المراد عزلها           

   .)14(الجدول رقم  ة كما مبين فيتفاوت القطر الداخلي والسمك الغلفة االنابيب االسبستي

  ) 14(جدول رقم 

  ) مم(تفاوتات القطر الداخلي والسمك 

القطــر الــداخلي 

الغلفة االنابيب  15

  ) مم(

20  25  32  40  50  65  80  9
0  

100  125  200  250  300  

التفاوت في القطر 

  الداخلي 

+2  

   صفر -

+3  

   صفر-

+4  

   صفر-

سمك اغلفة 

  االنابيب

20  25  30  35  40  45  50  65  75  

التفاوت في 

  السمك

+3  

-2  

  

   :الحبال االسبستية 2-5-2-3

وعـدد ضـفائر     ،القطر الخارجي وتفاوتات القطر الخارجي    ،  يكون طول اللفة وتفاوتات الطول     

   .)15(اغلفة الحبال كما مبين في الجدول رقم 

  

  

  

  

  )15(جدول رقم 

  ابعاد الحبال االسبستية وتفاوتاتها

  القطر  الطول
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القطر الخارجي   التفاوات م  م طول اللفة

  مم

التفاوت بالقطر 

  الخارجي مم

  عدد الضفائر

  حد ادنى
30  
30  
30  
30  
30  
30  
15  

15  

  

± 0.3  

16  

15  

15  

  

  

  

15  
20  
25  
30  
35  
40  
45  
50  
55  
60  

±2  

±2  

±2  

±2  

±2  

±2  

±2  

±2  

±2  

±3  

16  
16  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
24  
  

  

   :اللحاف االسبستي العازل للحرارة 2-5-2-4

   . مم3±لسمك حسب طلب المشتري ويكون التفاوت فيه يكون ا 

  

   :المواصفات 2-5-3

   :التركيب 2-5-3-1-1

 732العراقيـة رقـم      اح واالغلفة المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية      تطابق خواص االلو   

   .)16(وكما مبين في الجدول رقم 

   .االسبستية العازلة للحرارة )االنابيب(مواصفات االلواح واغلفة  2-5-3-1

  

ومتجانس من اليـاف     تصنع االلواح واغلفة االنابيب االسبستية العازلة للحرارة من خليط وثيق          

مناسب ال عضوي غير قابل للـذوبان        ة مالئمة وحشوة عضوية مع رابط     االسبست ومواد معدني  

   بنفس لونها االصلي او تلون باضافة تبقى االلواح واغلفة االنابيب، في الماء

كالورق او القماش او     مواد ملونة معدنية التركيب وباالمكان اكساء سطوحها بطبقة من الرقائق          

   .غير ذلك

  : الخواص 2-5-3-1-2

  

  ) 16(جدول رقم 
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  خواص االلواح واالغلفة االسبستية العازلة للحرارة 

  النوع 

م كلفن عند /واط   3م/كغم 

  درجة حرارة 

%  

  الموصلية الحرارية   الكثافة 

  °م±5 70

  ق الفقدان بالحر

الواح واغلفة االنابيب 

االسبستية العازلة 

  للحرارة 

   حد اقصى 10   حد اقصى 600   حد اقصى 110.5

  

   :درجة الحرارة القصوى لالستخدام 2-5-3-1-3

االسبستية العازلة   يكون الحد االقصى لدرجة حرارة استخدام االلواح االسبستية واغلفة االنابيب          

   .المتطلبات المذكورة اعاله جات ذات االغطية من وتستثنى المنت°م600للحرارة 

  

   :مواصفات الحبال االسبستية العازلة للحرارة 2-5-3-2
 
   :التركيب 2-5-3-2-1

بانتظـام وتحـشى     يصنع غالف الحبال االسبستية العازلة للحرارة من خيوط اسبستية مضفورة          

   .االغلفة بالياف االسبستية او الصوف المعدني

  

  

   :الخواص 2-5-3-2-2

 وكما مبين في    372 تطابق خواص الحبال المتطلبات الواردة في مسودة المواصفة العراقية رقم          

  ).17(الجدول رقم 

  

  )17(جدول رقم 

  خواص الحبال االسبستية العازلة للحرارة 

  القطر الخارجي 

  

  مم

   حد اقصى 3م/الكثافة كغم 

  وتشمل الغالف 

حد (الموصلية الحرارية للب 

  لفن م ك/او واط ) اقصى

  متوسط درجة الحرارة (

  °م5_ +70
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15  
20  

  0ر6   450

25   
30  

400  00.8   

  0 ر064  350  فما فوق 35

  
 
 

   :درجة الحرارة القصوى لالستخدام 2-5-3-2-3

   .ال يسمح بخلط الياف عضوية او مساحيق مع اللب 

  الكثافة 

  3م/ كغم 

وللخيوط  يكون الحد االقصى لدرجة حرارة استخدام الحبال االسبستية العازلة للحرارة 

  .°م 400االسبستية المستعملة في تغليفها هو 

  :اللحاف االسبستي العازل للحرارةمواصفت  2-5-3-3

  

   :التركيب 2-5-3-3-1

الياف اسبستية او    يصنع اللحاف االسبستي باستعمال القماش االسبستي لتغليف اللب المكون من          

المواد اعاله مع بعضها البعض بخياطتها       تثبت .)الواح،  لباد(من صوف معدني باشكاله المختلفة      

   .م وباستعمال خيوط اسبستية للمحافظة على موضع اللبم 100بتعرج وبفواصل ال تتجاوز 

   :الخواص 2-5-3-3-2

مـسودة المواصـفة     تطابق خواص اللحاف االسبستي العازل للحرارة المتطلبات الواردة فـي          

   .)18( وكما مبين في الجدول رقم 372العراقية رقم 

  

  ) 18(جدول رقم 

  حاف االسبستي العازل للحرارة خواص الل

  

  الفقدان بالحرق 

%  

  م كلفن /الموصلية الحرارية واط 

  °م5± 75متوسط درجة الحرارة 

   حد اقصى 0ر064   حد اقصى5   حد اقصى 350

  

  :درجة الحرارة القصوى لالستخدام 2-5-3-3-3
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للحـرارة وللقمـاش     زليكون الحد االقصى لدرجة حرارة االستخدام اللحاف االسبـستي العـا           

  . °م400االسبستي المستعمل في التفليف هو 

  

   :النماذج 5-4

   . من هذا الفصل5-1-2تؤخذ النماذج وفق الفقرة  

 

   :سليكات الكالسيوم العازلة للحرارة 2-6

الحـراري   عند احتواء العازل  (هي سليكات الكالسيوم المائية المتفاعلة والمقواة بالياف مناسبة          

االجراءات الوقائية الالزمـة     على مادة االسبست يجب تجهيزه بعالمة فارقة ويجب كذلك اتخاذ         

بطانيـات ومقـاطع انبوبيـة      ،  بشكل الواح  وتكون المادة العازلة  . ) للحفاظ على صحة العاملين   

 وقد تستعمل بعـض انـواع سـليكات         °م 650عن   مالئمة لالستعمال عند حرارة ال تزيد عادة      

  .°م 980الى  الكالسيوم الى درجة حرارة تصل

   : المقاطع االنبوبية-2 

  

   :الفحوص 5-5

المواصفة القياسية العراقية    تجري الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في مسودة          

   .)372(رم 

  

   :المطابقة 5-5

  . من هذا الفصل7-1-2كما ورد في الفقرة  
 

 
 
 

  

   :االبعاد القياسية والتفاوتات 2-6-1

  : االبعاد 2-1-1-1

   :االلواح المستوية -1 

  1000، 600،900، 500 :)مم(الطول  

   600، 500، 300، 150 :)مم(العرض  

   100، 75، 60، 50، 40، 35 :)مم(السمك  
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  1000، 600،900، 500 :)مم(الطول  

   .220 يناسب قطر االنابيب المراد عزلها وال يزيد عن :)مم(القطر  

   75، 60، 50، 40، 25، 20 :)مم(السمك  

  

   ) :مائلة الحافة(انيات المشطوبة  البط-3 

  1000، 600،900، 500 :)مم(الطول  

   100، 75 :)مم(العرض االكبر  

   100، 75، 60، 50، 40، 25 :)مم(السمك  

  

   ) :مائلة الحافة( المقاطع المقوسة والبطانيات المشطوبة 40 

  1000، 600،900، 500 :)مم(الطول  

  

ذات نـصف    لتي يراد عزلها و اليستعمل للسطوح المقوسـة       يناسب قطر االنابيب ا   ) مم(القطر   

   .110قطر اقل من 

االوجـه ومـع     تكون االلواح خالية من اي التواء و ذات اوجه مستوية وحافات متعامدة مع             - 

   .بعضها

االوجـه   تكون المقاطع االنبوبية او البطانيات متحدة المركز وخالية من االلتـواء وتكـون             - 

   . وتتعامد النهايات في السطح مع المحور الطويلالمتقابلة مستوية

   .تكون الحافات المشطوبة متوافقة مع نصف قطر السطح المقوس المراد عزله - 

  

   :التفاوت المسموح لالبعاد 2-6-1-2

2-6-1-3   

   :االلواح والبطانيات .1

   3±) مم(الطو ل والعرض  

   3+، 1.5-) مم(السمك  

  

  :المقاطع االنبوبية .2

  3 ±) مم(الطول  

 5+، صفر–) مم( الداخليالقطر 

   3+،1.5-) مم(معدل السمك  

  ).مم3±(ب ة من معـدل السمـك ال يختلف السمك الموضعي عند اي نقطــ:التجـانس 
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  :المواصفات 2-6-2

وكما . 2386 تطابق خواص سليكات الكالسيوم متطلبات مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم 

  :مبين ادناه

  

  

  الرطوبة  2-6-2-1

  .بالكتلة%7ر5رطوبة للمادة عن ال تزيد نسبة ال 
 
  

  :الكثافة الظاهرية 2-6-2-2

المسموح به عـن      وال يزيد التفاوت   3سم/ كغم   320-160يكون معدل الكثافة الظاهرية للمادة       

   .من القيمة المثبتة من قبل المنتج 15%+_

  :مقاومة االنضغاط 2-6-2-3

  -:تحت الظروف االتية %10ال يزيد اختزال سمك المادة عن  

   . كيلو باسكال15تحت ثقل  وسط جاف - 

  .) باسكال  كيلو170 ساعة تحت ثقل 18بعد غمره في الماء لمدة ( وسط رطب - 

  

  :مقاومة االنثناء 2-6-2-4

   . كيلو باسكال240ال تقل مقاومة االنثناء للمادة عن  

  

 :مقاومة الحرارة 2-6-2-5

ظـروف   تحـت  مالعند فحص المادة تحت زيادة درجات الحرارة تعتبر المادة مالئمة لالستع           

  -:التي تقابل المتطلبات االتية الى درجة الحرارة"  Sanking Heat"التشرب الحراري 

  %2- )حد اقصى(االنكماش الطولي  

  %15_ )حد اقصى(الفقدان بالكتلة  

/ كيلو نيوتن   ( باسكال  كيلو 345تحت تأثير   % 10اليزيد اختزال المادة عن     ،  مقاومة االنضغاط  

   .) 2م

  

   : الحراريةالموصلية 2-6-2-6
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القيمة المبينة فـي     للوجه البارد عن  °م 40ال تزيد الموصلية الحرارية للمادة عند درجة حرارة          

   .)19(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  ) 19(الجدول رقم 

  الموصلية الحرارية لسليكات الكالسيوم 

  متوسط درجة الحرارة

   °م. 

  درجة حرارة الوجه الساخن 

  °م. 

  الموصلية الحرارية

  كلفن  . م/ واط 
100  
150  

61%  150  
250  

70%  

  

  :الدالة الحامضية 2-6-2-7

   .11ـر، 8تكون الدالة الحامضية ـر 

  

   :النماذج 2-6-3

   . من هذا الفصل5-1-2تؤخذ النماذج وفق الفقرة  

  

   :الفحوص 2-6-4

   .)1386(تجرى الفحوص وفق مسودة المواصفة القياسية العراقية رقم  

  

   :المطابقة 2-6-5

   . من هذا الفصل7-1-2كما مبين في الفقرة  

  

   :الفرميكواليت 2-7

علـى التـدرج     هي عبارة عن معدن الفوميكواليت الطبيعي الممدد بالحرارة والمنخل للحصول          

   .المطلوب

  

   :التصنيف 2-7-1
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مبـين فـي     تصنف مادة الفرميكواليت السائبة الى خمسة اصناف حسب الكثافة الجافة وكمـا            

   .)20(قم الجدول ر

  

  

  

  ) 20(جدول رقم 

  تصنيف مادة الفرميكواليت 

  

  الصنف    3م/ الكثافة السائبة الجافة كغم 

  حد اقصى   حد ادنى 

  صفر
1  
2  
3  
4  

72  

88  
96  
112  

48  
59  
64  

88  

80  

128  

  

   :المواصفات 2-7-8

  ) 21(جدول رقم 

  °مكلفن عند متوسط درجة الحرارة  .م/ الموصلية الحرارية كيلو واط 

   .)21،22(تطابق الفرميكواليت المتطلبات الواردة في الجدوليين رقم  

  

   )كلفن . 2م/ واط (صلية الحرارية موال

  

  

  الصنف 
  °م42  °م4  °م84-

  صفر

3  
4  -  

-  

-  

-  

  2ر44

  2ر44

1  
2  

-  

-  

-  

71.2  

-  

  2ر33

  2ر44

  2ر44

-  

  

   .مم25ر4قيم الجدول اعاله هي لعينة سماكتها تعادل  
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  ) 22(جدول رقم 

  )نسبة مئوية وزنية(تدرج الحبيبي لمادة الفرميكواليت المتبقي التراكمي ال

   مبهم 50 مم 0ر300  مم0ر600  مم1.8  مم2ر36  م4ر71   مم9ر5  المناخل

  صفر
1  
2  
3  

  10-صفر

-  

  10-صفر

80-100  

  5-صفر

90-100  

-  

-  

4  

30-80  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

45-90  

  10-صفر

-  

-  

90-100  

-  

-  

-  

-  

95-10  

-  

-  

-  

-  

60-98  

-  

-  

-  
90  

  

  :النماذج 2-7-3

   . من هذا الفصل5-1-2تؤخذ النماذج وفق ما ورد في الفقرة  

  

   :الفحوص 2-7-4

   :تجري الفحوص وفق مسودة المواصفات القياسية االمركية وكما يلي 

 ،  C516 -ASTM، الموصلية الحرارية، ASTM-C250الكثافة  

 C177 -ASTM التدرج الحبيبي ، ،C136 -ASTM .  

  

   :المطابقة 2-7-5

   .من هذا الفصل7-1-2كما ورد في الفقرة  

  

  :رغوة البولي يورثان الجسئية المستخدمة بالرش 2-8

   :التصنيف 2-8-1

واالستخدامات االخرى  تتعرض او التتعرض للجو مثل الجدران العازلة والسقوف الداخلية و 

   .المماثلة

البـولي   تتكون بتفاعل محفـز لمركبـات     ،  مادة لدائنية خليوية جسئية ذات خاليا منتظمة مغلقة        

   .كلوروفلوروكربون كعامل نفخ ايزوسيانيت ومركبات البولي هيدروكسيل مع استخدام غاز

  

  ): 1( الصنف - 

  بولي يوريثان مالئم للسطوح العازلة غير المحملة والتي قد  
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  :)2(الصنف  - 

ـ    بولي يوريثان مالئم للسطوح العازلة المحملة بحمولـة محـددة كالـسطوح             و المعرضـة للج

وتتطلب مقاومة انضغاط مستمرة     واالستخدامات المماثلة التي يرافقها ارتفاع في درجات الحرارة       

   .تفي بالتعليمات المحلية الوطنية تضاف مادة مقاومة للنار للمادة االولية والتي

  

   :المواصفات 2-8-2

  

مثـل  (الموقع   تحضر الواح من النموذج بعذ ان يتم رشها تحت الظروف الحقيقية النتاجها في             

   .الشركة المنتجة وفق توصيات ) الخ000السطح السائد ، اتجاه الرش، الطقس

  

واصفة القياسية  الم تطابق خواص رغوة البولي يوريثان الجسيئية المتطلبات الواردة في مسودة          

   .)23(وكما مبين في الجدول رقم ) 1527(العراقية رقم 

   :النماذج 2-8-3

  

سـمكها   لمنتوج النهائي في الموقع مع االخذ بنظر االعتبار       تكون النماذج ممثلة ل    -

مالئمـين الجـراء     وذات كمية وحجم   ) مم كحد ادنى عدا سمك اللوح      30ويكون  (

   .الفحوص عليها

  

   .كافية الجراء الفحوص لمرة واحدة 2م1.5تعتبر مساحة قدرها  

  

 و اجـراء  قبـل قطعهـا ا    °م2±2 ساعة عند درجة حرارة      72تترك النمذاج لمدة     - 

   .الفحوص عليها

  

  

  

  )23(جدول رقم 

  

  متطلبات رغوة البولي يوريثان المستخدمة بالرش

  

  

  الوحدة  الخواص

  

  المتطلبات 
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  )2(الصنف  )1(الصنف

  %10 مقاومة االنضغاط عند تشوه قدره-

  حد ادنى  

 –حد اقصى –الموصلية الحرارية االبتدائية -

  °م10عند معدل حرارة 

 رطوبة نسبية من – °م23 نفاذية بخار الماء -

  % 50-صفر 

  %88ر5-رطوبة نسبية من صفر /  °م38- 

  °م25-ثبات االبعاد عند - 

  

  %تانو غم  

   

  

±2  

– حد اقصى –رارية االبتدائية  الموصلية الح-

  °م23عند معدل درجة حرارة 

  48حد اقصى بعد – االنضغاط المستمر -

    كيلو10ساعة عند وتحت ضغط قدره  

   باسكال 

  %90نسبية  ورطوبة °م70+ 

  °م100+ 

  قوة اللصق حد ادنى– محتوى الخاليا المغلقة -

  كيلو باسكال

  

  /ملي واط

  ملي كلفن 

 =  

 %  

  

  

  باسكال

  ثا / متر 

  

 %  

 %  

 -  

100  
  
20  
  
22  
  

-  

  

  

  1.5الى4ر5

  

-  

±4  

  فشل اللتصاق

200  
  
20  
  
22  
  
5  
  

  1.5الى4ر5

±3  

  

  

  2ر-الى16ر-

  

±4  

  في الرغوة 

  

  ج المأخوذة من اللب النماذ -

الخارجية  عند الحاجة الى نماذج من اللب فنحضر بازالة كل من القشرة           

   . مم5-3والجانبية للطبقة بمقدار 

ذج الماخوذة من اللب على قشرة داخليـة        ا تحتوي النم  نيمكن ا  -

   .واحدة او اكثر عند حدود الطبقات

  .نماذجيمكن االتفاق بين المهندس والمقاول على عدد الواح ال -

  

 : الفحوص 2-8-4

  ). 1527( يتم االرسالية على النماذج وفق مسودة المواصفات القياسية العراقية رقم 

  

  :المطابقة 2-8-5
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القياسية العراقيـة    تعتبراالرسالية او الدفعة مقبولة اذا اجتازت النماذج جميع فحوص المواصفة          

   .)1527(رقم 

  

  . رغوة البولي يرويثان الجسيئة:التنفيذ 2-8-6

   : االمور االتية عند التنفيذتراعى 

استعمال حواجز البخار عندما تكون درجة الحرارة التي تستخدم عنـدها المـادة              -

   .ادنى من حرارة المحيط

  .استخدام الطالء المقاوم للظروف الجوية -

  .استخدام المادة المقاومة للظروف الجوية -

للمـادة لتحاشـي    اتباع ارشادات الشركة المصنعة حول كيفية االستخدام االمـن           -

  .تعريض صحة وسالمة العاملين في منطقة العمل

 :الموصلية الحرارية بعد التعتيق لاللواح -

عند قياسها وفق المواصفة القياسية العراقية       ملي كلفن /  ملي واط    24تكون الموصلية الحرارية بعد التعتيق       - 

أشهر كحد اقـصى مـن تـاريخ        6و  ادنى بعد فترة تتراوح بين ثالثة اشهر كحد      °م10عند معدل درجة حرارة     

 بعـد   °م 23ملي كلفن عند قياس االلواح عند معدل درجةالحرارة         /  ملي واط    26انتاجها ولكل صنف، وتكون     

   .فترة تتراوح بين ثالثة اشهر كحد ادنى وستة اشهر كحد اقصى من تاريخ انتاج كل صنف

 بطبيعة التركيب الكيمياوي للمنتوج ونسب الخاليا المغلقة        لتأثر الموصلية الحرارية للمادة العازلة الخلوية     " نظرا

والمفتوحة الرطوبة وتركيب الغازات في الخاليا، حيث تزداد الموصلية الحرارية بمرور الوقت لتغير تركيـب               

   .الخاليا الغازية فأنه باالمكان استخدام مواد سطحية رقيقة التي تقلل تمنع التغيرات

  

، "الجدول على النماذج التـي تـم رشـها حـاال          حرارية االبتدائية الظاهرية في     لية ال تعتمد متطلبات الموص   - 

   .الفحص الغراض المواصفة والتعكس نوع االداء الفعلي تسـتخدم نتائج
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   :عزل السقوف 3-1

  

   .للرطوبة يجري تنفيذ الطبقـات لمانعة الرطـوبة وكما في فصل المواد المانعة - 

  

كـل طبقـة     اذا تطلب االمر وضع الواح البولي ستارين على طبقات فيجب عندئذ لصق            - 

   .مع االخرى ال مواد الصقة خاصة وتكون كل طبقة متخالفةباالخرى باستعم

  

مذيبات هيـدرو    يراعى ان تكون المواد الالصقة الخاصة من النوع الذي اليحتوي على           - 

   .كاربونية كالبنزين مثال

وخرسـانة   قد يجري التنفيذ بصورة معكوسة حيث يتم وضع الطبقات المانعة للرطوبـة            - 

الرطوبـة مباشـرة بـشكل       توضع الواح البولي ستارين فوق مانع     الميالن على السقوف ثم     

وفي هذه الحالة يتم وضـع طبقـة         .متخالف مـتراص مع مراعاة ان تكون الحلول بشـكل      

 مم فوق الواح البولي     300قاعدة بوليسترية بتراكيب اليقل عن       واقية من نـسيج صناعي ذو    

من الدخول   لك لمنع المواد الناعمة   وذ )اي الواح منصوص عليها في المخططات      او(ستارين  

   .في المحلول

  

من اماكنهـا    توضع طبقة مثبتة فوق الطبقة الواقية التي ذكرت سابقا لمنع حركة االلواح            - 

   :الطبقة من واحدة مما يأتي تتكون هذه .ولمنع االشعة البنفسجية من الوصول الى االلواح

مم اليقل سمك الطبقة     40وح بين ــ بين     طبقة من الركام الخشن ذو مقاس اسمي يتورا        - 

   . مم50عن 

   .طبقة من البالط - 

   .طبقة من الخرسانة المسلحة - 

وتثبت بلوالب مثبت    في السقوف المعدنية تثبت الواح العزل الحراري تحت السطح المعدني          

  ".خاص اذا لم يكن التسقيف من النوع العزل اصال

  :التنفيذ لاللواح العازلة -3
 

ثـم يجـري     نوم،  يجري طالء السقوف بالمواد الالصقة الخاصة كاالسفلت البارد مثال         - 

   .المخططات وجداول الكميات صف الواح البولي ستارين او االلواح الني ينـص عليها في
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  :عزل الجدران 3-2

   .خاصة لي ستارين الى سطح الجدار باتقان واسنخدام مواد الصقةتثبت الواح البو - 

معـدني    مم علـى مـشبك     15تتم تكسية االلواح بطبقة انهاء اسمنتية بسمك ال يقل عن            - 

   .مغلون مثبت على الجدار بشكل جيد

منـصوص   او اي الـواح (يمكن استعمال الواح تكسية جاهزة معزولة بالبولي سـتارين       - 

الواح البـولي سـتارين مـع        او الواح تكسية غير معزولة تثبت الى       )خططاتعليها في الم  

  مراعاة تعليمات الشركة المصنعة عن كيفية التثبيت 

  

للتالبــس   تكون جميـع الذرعات لالوجه المغــطاة فقط والتــضاف اية زيـادة          4-1

)Over laps (والتطرح الفراغات التي  هيئة المواقعوتشمل جميع المواد والعمل وت، وغيرها

   .الحراري للسطوح  متر مربع لالعمال العزل0ر50تقل مسحتها عن 

  

تحسب الكميات لطبقات العزل الحراري للسطوح والجدران علـى اسـاس            4-2

   .المتر المربع

  .على اساس المتر طول تحسب الكميات لطبقات العزل الحراري لالنابيب 4-3

  

  

  

  

 تسقيف بااللواح المموجةال
 

   :الشمولية والكيل -4

  

  

  

  

  

  الفصل العاشر
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   :المواد 2-1

 
 
 

 
  

   :المجال -1

وطريقة  يشمل هذا الفصل االعمال التسقيف بااللواح المموجة من حيث الموادة والتركيب 

   .الفحص والكيل وشمولية االسعار

  :الواح الفوالذ المغلون المموجة -2
 

) BS-3083(ة البريطانيـة    تطابق الواح الفوالذ المغلون المموجة المواصفة القياسي      

ولوازم التثبيت كاكالليب والصواميل والمشابك وغيرها مطابقة للمواصفة القياسـية    

فتطـابق  ) FLASHING(اما اغطية الحوافي    ) BS-1449:PART1(البريطانية  

 اما بالنسبة لمرازيب مياه   ) BS-1178(او  ) BS-6961(المواصفة البريطانية رقم    

هذا ويجب   .)BS-1091(ق المواصفة القياسية البريطانية     االمطار وملحقاتها فتطاب  

 ان اليقبل وزن طالء الخارصين لوحدة المساحات عن ماهو محدد في المواصـفة            

   .)BS-3083(القياسية البريطانية 
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  :الخزن 2-2

االلـواح وبـين    تخزن االلواح في مخزن دافي جاف وتوضع على حصاالت خشبية عازلة بين           

   .ارضية المخزن

  

  

   :التركيب 2-3 

 ،يجب ان تكون االلواح مستطيلة الشكل ذات سمك مطـابق للمخططـات التفـصيلية              2-3-1 

خالية مـن الـشحوم والزيـوت       ،  ، نظيفة السطوح  وخالية من االلتواء واالنتفاخ   

  . الخارصين سليما غير متقشروان يكون طالء .الغبار واية مواد ملوثة اخرىو

  

والدهان الجزاء المنشأ الحامل لاللـواح      يجب انهاء جميع اعمال الصبغ       2-3-2

  .قبل المباشرة باعمال تركيبها
 

تركب االلواح في صفوف متوازية من المنسوب االدنى الى المنـسوب            2-3-3

ملمتر وال ) 150(االعلى على ان ال يقل تراكيب االلواح في االتجاه الطولي عن           

 . ملمتر والجانبي عن عرض موجتين)250(يزيد عن 

  
 

مم عـن قطـر     ) 1(اح عند قمة الموجه وبقطر يزيد بمقدار        تثقب االلو  2-3-4

لوازم التثبيت المستعملة ويراعى ان تكون الثقوب اقرب ما يمكن الـى ظهـر              

 مم من حافات اللـوح وال       )40(وعلى بعد ال يقل عن      ) PURTINS(المدادات  

 .مم )400(تزيد المسافة بين ثقب واخر عن 
 

الذ المغلون يتناسب مع مقـاس      يزود كل لولب تثبيت بصامولة من الفو       2-3-5

 .مطاط لمنع تسرب المياه من الثقوباللولب مع واشر بيتيومين او 

 
  :الدهان 2-4

تدهن الواح الفوالذ المغلون المموجه اذا اشار جدول الكميـات           2-4-1

 يجب تنظيف االلواح جيدا الزالة االوساخ ويمكن استعمال        الى ذلك وعندئذ  

زالة الـشحوم  والتربنتين وغيرها ال  المذيبات العضوية كاالسيتون والكحول     

 .والزيوت من االلواح
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، تطلى االلواح بدهان التأسيس المناسب كرصاصات الكالـسيوم        2-4-2

، خليط من كرومات الخارصـين      كرومات الخارصين ،  الرصاص االحمر 

واالوكسيد االحمر او خليط من الرصاص االحمـر وابـيض الرصـاص            

 .بموجب جدول الكميات   و وحسب الفصل الثالث عشر من هذه المواصفات      

تجـرى عمليـة     .ان ال يحتوي دهان التأسيس اية مواد كاوية       مع مراعاة   

   .االنتهاء من عمليات التنظيف التاسيس فور

  

 لوح او اقل   )1000(مكونة من    تؤخذ نماذج الفحص بمعدل لوحين لكل ارسالية       

 لوح فتقسم الى مجموعـات    ) 1000(بطريقة عشوائية واذا زادت االرسالية عن       

 لوح لكل مجموعة ويؤخذ لوحين من كل مجموعة ويعتبـر          )1000(ونة من   مك

  .التقسيم مجموعة لغرض اخذ النماذجالمتبقي بعد 

  

الدهان بعد التاسـيس علـى ان ال        يحدد جدول الكميات طبقات      2-4-3

ل عن طبقتين وان يطابق الدهان ما ورد في الفصل الثالث عشر من             تـقـ

وان يكون الخضاب المستعمل في الدهان اما من االلمنيوم         هذه المواصفات   

 . ابيض الرصاص او اوكسيد الخارصيناو االوكسيد االحمر او

  
 

   :النماذج 2-5

  

   :الفحص 2-6

 يفحص وزن طالءالخارصين لوحدة المساحات حـسب المواصـفة القياسـية           

   .)BS-3083(البريطانية 

  

   :الواح االلمنيوم المموجه -3

   :المواد 3-1

 )BS-4868(اح المستعـملة للمواصفة القياسـية البريطـانية      تطــابق االلو  

 ولوازم التثبيت من لولب وصواميل ومـشابك مطــابقة للمواصـفة القياسـية            

 اما مرازيب ميـاه االمطــار وملحقاتهـا   ) BS-1494:PART 1(البريطانية 

 اذا كانت من االلمـنيوم   ) BS-2997(المواصـفة البريطانية القياسـة     فتطابق

 اذا كانـت مـن   )BS- 43(اذا كانت من الحديـد المطـاوع و   )BS- 460(و 
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الكميـات   اذا كانت من الفوالذ ويحدد جدول     ) BS-1091(و  ) زنك(الخارصين  

ال يجوز استعمال المرازيب النحاسية مع السقوف المصنوعة         .النوعية المطلوبة 

   .من االلمنيوم

  

  :التركيب  3-3

يجب انهاء اعمال دهان المنشأ الذي سيجري تغطيتـه قبـل المباشـرة              3-3-2

تعالج سطوح االلواح التي تمس مباشرة الـسطوح الخرسـانية او           . باعمال التركيب 

المالط او الحجر او الطابوق او الخشب بطالء هذه السطوح بطبقة مـن ببتـومين               

  .ات او بالدهان المناسبمقاوم للقلوي

  

   :الخزن  3-2

 .بية للمحافظة عليها من الرطوبـة     تخزن االلواح في الموقع على حماالت خش       

يتم  .وتخزن المواد االخرى المستعملة في صناديق حافظة ولكل صنف على حدة          

   .الخزن بحيث ال تتلوث المواد المخزونة بالسمنت او التربة

  

كيـب خاليـة مـن االلتـواء        يجب ان تكون االلواح عنـد التر       3-3-1

 والغبار او ايـة     م والزيوت لشحواخالية من   ،  ، نظيفة السطوح  واالنتفاخ

  . مادة ملوثة اخرى

  

  

يجري تركيب االلواح في صفوف متوازية من المنسوب االدنـى الـى             3-3-3

مم ) 150(ال يقل تراكيب االلواح في االتجاه الطولي عن          المنسوب االعلى على ان   

  .مم وال يقل التركيب الجانبي عن عرض موجة ونصف) 250(تزيد عن  وال

  

مليمترعن قطـر   ) 1(زيد بمقدار   تثقب االلواح عند قمة الموجه وبقطر ي       3-3-4

يراعى عدم احداث اي تلف او اعوجاج في االلواح اثنـاء            .لوازم التثبيت المستعملة  

) 40( عملية التثقيب وان تكون الثقوب في اماكنها الصحيحة وعلى بعد ال يقل عـن             

) 400(مليمتر من حافات االلواح وان ال تزيد المسافة بين كل ثقب والذي يليه عن               

 .مم

يزود كل لولب تثبيت بصامولة من االلمنيوم تتناسب مع مقاسـه مـع              3-3-5

  .واشر من اللباد او المطاط لمنع تسرب المياه
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يحضر تماس التركيبات من النحاس او البرونز بشكل مباشر مع الواح            3-3-6

االلمنيوم المموجه حيث يجب وضع عوازل فاصلة بينها كالباد المطابق للمواصـفة            

المطابقـة  ) PVC(او مركبات مبلمر كلوريـد الفينيـل        ) 4(قم  القياسية العراقية ر  

  .)BS- 2571(للمواصفات القياسية البريطانية 

  

 يحضر استعمال الدهان الذي يحتوي على مركبات النحاس او الزئبق او           3-3-7

مباشـر   الرصاص او الكرافيت او الكاربونات على اي من االجزاء التي لها تماس           

  .مع الواح االلمنيوم

  

   :النماذج 3-4

  

  :المطابقة 3-6

لوح او اقل   ) 1000(تؤخذ نماذج الفحص بمعدل لوحين لكل ارسالية مكونة من           

لوح فتقسم الى مجموعات مكونة     ) 1000(بطريقة عشوائية واذا زادت االرسالية      

مجموعة  من الف لوح ويؤخذ لوحين من كل مجموعة ويعتبر المتبقي بعد التقسيم           

   .لغرض اخذ النماذج

  

  :الفحص 3-5

  :مقاومة االلواح للشد 3-5-1

   ) .BS- 18: PART 1(يتم الفحص وفق المواصفة القياسية البريطانية  

  

   :التركيب الكيمياوي 3-5-2

بالتحليـل   الخاصة )BS- 1728( يتم الفحص وفق المواصفة القياسية البريطانية 

   .الكيمياوي لاللمنيوم وسبائكه

العينـات الفحـوص      اذا اجتازت جميع   تعتبر االرسالية مطابقة لهذه المواصفات     

 اعاله واال يجب اخذ ضعف العدد االول من العينات مجددا           5-3المشار اليها في    

وتعتبر االرسالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت جميـع العينـات الفحوصـات            

   .المطلوبة وبعكسه تعتبر االرسالية مرفوضة ويجب ترحيلها من الموقع

  

 :جهالواح االسبست الممو  -4
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 تكـون االلـواح المستعمـلة مطابقـة للمواصفـة القياســية       4-1

اال اذا اشارت المواصفات الخاصة الى  )BS- 690:PART 3(البريطـانية 

تكون لوازم التثبيت لهـذا النـوع مـن الـسقوف كاللوالـب              .خالف ذلك 

) BS- 1499:PART 1(للمواصفة القياسية البريطانيـة   والصواميل مطابقة

مواصفة البريطانيـة القياسـية     اه االمطار وملحقاتها مطابقة لل    ومرازيب مي 

)BS-569(       للمرازيب المصنوعة من االسبـست)BS-460 (ازيـب  للمر

 .المصنوعة من الحديد المطاوع
 

 ) :Squareness(تعامد االضالع  4-2

  ملمتر من العرض لكامل    100 مم لكل    1ال يزيد التفاوت في تربيع اللوح عن         

   .طول اللوح

  

   :ـزنالخ 4-3

 تخزن االلواح في الموقع على حماالت خشبية على ارضية متينـة ومـستوية             

  .باكداس ال يزيد ارتفاعها عن متر واحد وفي اماكن محمية

  

 :التركيب 4-4

ملـساء  ،  منتظمـة التمـوج   ،  يجب ان تكون االلواح المستعملة مستطيلة      4-4-1

 الحواف  سليمة غير مثلمة  ،  ،خالية من الغبار والزيوت والشحوم وغيرها      السطح

  .والزوايا

  

 مم عن قطر 2 تثقب االلواح عند قمة الموجه وبقطر يزيد بمقدار 4-4-2

  

اثنـاء التثقيـب     لوازم التثبيت المستعملة على ان يراعى الحيطة لتالفي كسر اللوح او اتالفه            

بامكانها الصحيحة وعلـى     تكون الثقوب . وذلك بوضع قطعة خشبية داخل الموجه تحت الثقب       

  . حافات اللوح مم من40 بعد ال يقل عن

  

) 5 20(ال يقل تراكيب االلواح جانبيا وطوليا عندما يكون ميل الـسقف             4-4-3

  .) 5 20( مم عندما يكون ميل السقف اكثر من 200 مم و300عن  او اقل
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 مترا يجـب    45عندما يزيد طول السقف المطلوب تغطيته بااللواح عن          4-4-4

الفواصل مع فواصل   ق تلك    مترا على ان يراعى تطاب     30عمل فواصل تمدد كل     

 . المنشأ ان وجدت
 

  :النماذج 4-5

   .)1(يتم اخذ النماذج عشوائيا وفقا للجدول رقم  

  ) 1(جدول رقم ال

  عدد عينات النماذج 

  )لوح( العينات  )لـوح( االرسالية

  5   او اقل400

401-800  7  

801-1500  10  

1501-3000  15  

ثالثة االف لوح    فتقسم الى مجموعات من    ل اعاله اذا زادت االرسالية عما هو مبين في الجدو        

   .االقل والمبنية في الجدول على ان يعتبر المتبقي بعد التقسيم مشموال ضمن المجموعة

  

  

  :الفحوص 4-6

المواصـفة   او )BS- 4624(تفحص مقاومة االنحناء بموجب المواصفة القياسـية البريطانيـة    

والقـدرة التحـصيلية بموجـب     )ISO / R 393، 394(او ) ISO/ R 393(القياسية العالميـة  

ويجري الفحـص  ) ISO /R393 ,394(العالمية  او) BS-4624(المواصفة القياسية البريطانية 

   .)ASTM- C221(القياسية االمريكية  االمتصاص بموجب المواصفة

  

  :المطابقة 

 تعتبر االرسالية مرفوضة في حالة فشل عينتين من نموذج الفحص وفي هـذه             

 اما في حالة فشل عينة واحدة فيؤخذ       . يجب ترحيل االسالية خارج الموقع     الحالة

 ويعـاد ) 1(نموذج اضافي بعدد عينات مساو لمل هو مبين في الجـدول رقـم              

 ،الفحص وفي حالة فشل عينة واحدة فقط من المجموعة الثانية تقبل االرسـالية            

  .قعلية وترحل خارج المواما اذا فشل اكثر من عينة فترفض االرسا

  

   :المموجة )البالستيكية(االلولح اللدائنية  -5
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   :المواد 5-1

  .)BS-8154(تكون االلواح اللدائنية المموجة مطابقة للمواصفات البريطانية  

  

تكون االلواح خالية من االلتواء واالنتفـاخ والتحتـوي علـى عيـوب              5-3-1

رؤيتها بالعين المجردة كالمواد الغريبة والشروخ وخطوط الصب         تصنيعية يمكن 

ملمترا كمـا يجـب ان تكـون        ) 1.3(الهوائية التي يزيد قطرها عن       والفقاعات

 علـى ان   اية مواد ملوثة اخـرى  والزيوت اونظيفة وخالية من الغبار والشحوم  

  .عمال الماء الدافي والصابون فقطتزال الشحوم والزيوت ان وجدت باست

 وانتـشار ) Deflection(واالنحراف  )Shear Slot(يتم فحص مسمار القص  

 بموجـب ) Light transmission(ونفاذ الضوء ) Light Diffusion(الضوء 

  ).BS- 4154(المواصفة القياسية البريطانية 

   :شكل القطع والمقاسات 5-2

 يكون شكل القطع ومقاسات االلواح اللدائنية المموجة مماثال لمقطـع االلـواح            

  . ما يرد بالمخططاتعملة للسقف وحسباالخرى المست

  

  :التركيب 5-3

  

ملمترا للسقوف التي   ) 300(ال يقل تراكب االلواح طوال وعرضا عن         5-3-2

ملمترا للسقوف التي يزيد ميلها عن ذلك مع        ) 200(درجة و ) 15(عن   يقل ميلها 

 االلـواح االخـرى فـي كـال     لخاتمة عند مناطق التراكيب مع استعمال المواد ا  

  .الحالتين

  

   :النماذج 5-4

 تؤخذ نماذج الفحص والمطابقة بمعدل لوحين لكل الف من االرسالية او اقل على             

   .نات عن لوحينيان ال يقل عدد الع

  

  :الفحص 5-5

  

  :المطابقة 5-6

 تعتبر االرسالية مطابقة لهذه المواصفات اذا اجتازت العينات جميع الفحـوص           

  اعاله واال فتؤخذ عينات بعدد مضاعف عن مـاهو         5-5المنصوص عليها في    
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 وترفض االرسالية في حالة فشل اي من العينـات المـاخوذة  ) 4-5(مذكور في  

   .مجددا وعندئذ يجب ترحيل االرسالية الى خارج الموقع

  

   :المموجة) PVC(سقوف الواح مبلمر كلوريد الفينيل  -6

  

 مطابقة للمواصفات القياسـية   ) PVC(تكون الواح مبلمر كلوريد الفينيل       6-1

 فة او نصف شفافة او كمـداء ويحـدد  وتكون اما شفا) BS- 4203(البريطانية 

   .جدول الكميات الصنف المطلوب

  :شكل المقطع والمقاسات 6-2

المموجـة ومقاسـاتها    ) PVC(يكون شكل مقطع الواح مبلمر كلوريد الفينيـل          

   .لمقطع االلواح االخرى المستعملة في السقفمماتال 

  

  :الخزن 6-3

داس ال يزيـد ارتفاعهـا      تخزن االلواح بالموقع على ارضية متينة ومستوية باك        

   .متر واحد على حماالت خشبية وفي اماكن محمية عن

  

  :التركيب 6-4

  

يجب ان تكون االلواح خالية من االلتواء واالنتفاخ والتحتـوي علـى             1 -6-4

عيوب تصنيعية يمكن رؤيتها بالعين المجردة كالمواد الغريبة والشروخ وخطوط          

ملمترا كما تكون نظيفـة     ) 1.3(ا عن   والفقاعات الهوائية التي يزيد قطره     الصب

  .اية مادة ملوثة اخرىوخالية من الغبار والشحوم والزيوت او 

  

باستثناء ان يكون تراكيب االلواح باالتجاه      3-5يراعى ما ورد في البند       6-4-2

اما التراكيب في االتجـاه     ) 515(ملمتر عندما يكون ميل السقف      ) 300( الطولي

  .فال يقل عرض موجتين الجانبي

   

   :النماذج 6-5

 تؤخذ نماذج الفحص بمعدل لوحين لكل الف لوح من االرسالية او اقل على ان              

   .ال يقل عدد العينات عن لوحين
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   :الفحص 6-6

 )Retention of Profile(يتم اجراء فحص ثبات اللون واالحتفـاظ بالـشكل    

ــســاقط  ــوزن ال ـــميل) Falling Weight Test(وال ــة التحـ  ومقاوم

)Loading Resistance ( او نفاذ الضوء)Light transmission ( بموجـب 

   .)BS- 4203(المواصفةالقياسية البريطانية 

  :المطابقة 6-7

   . من مواصفات االلواح اللدائنية6-5كما جاء في الفقرة  

  

 :الكيل والشمولية -7

  

 :االلواح 7-1

تشمل اسعار سقوف االلواح بكافة انواعها المذكورة في هذا الفصل كافـة مـا               

) حيثمـا يلـزم   (من مواد وخزن االلواح ولوازم التثبيت والمواد الخاتمـة           يلزم

االيدي العاملة والتركيب والفحص وغيرها النجاز االعمال على اكمل          والسقاالت

 وال تشمل اعمال مرازيب مياه االمطار واغطية      ،  بموجب هذه المواصفات   وجه

 المساحة للـسقوف  تحسب هذه السقوف على اساس المتر المربع لواقع          .لحافات

 مـساحتها عـن   لمنجزة بعد حسم جميع الفراغات والفتحة والثغرات التي تزيد          ا

  .  متر مربع0.25

  

تشمل اسعار اعمال اغطية الحافات والمرازيب كل ما يلزم مـن مـواد              7-2

  .السقاالت وتحسب بالمتر الطولي للواقع المنفذ تثبيت ولوازم وعمالة

   

 يلزم من مواد وعمالة وخزن المواد       تشمل اسعار دهان السقوف لكل ما      7-3

وعمل السقاالت والتنظيف والتأسيس والدهان وغيرها النجاز االعمـال علـى           

اكمل وجه وعلى اساس المتر المربع للمساحات التي جرى دهنهـا بعـد حـسم          

   . مترا مربعا0.25جميع الفراغات والفتحات والثغرات التي تزيد مساحتها عن 
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  الفصل الحادي عشر

 انهاء الجدران والسقوف
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يستعمل في االماكن المعرضة للرطوبة كالمرافق      ،  وهو بياض قوي جدا وصلد     

   .الصحية والحمامات ومحالت الغسل والمطابخ

  

  

  

  

  

  

  

  :المجال -1

 يشمل هذا الفصل خواص مواد االنهاء وتكسية الجدران وطرق اخـذ النمـاذج             

  والسقوف وطـرق التنفيـذ     فحصها وكذلك يشمل الفصل انواع االنهاء للجدران      

  .شروطها

  

 :المواد -2
 

  ) :ة النور–بياض السمنت (مالط السمنت  2-1

  

   :نسب الخلط 2-1-1

مطابقـة  )  المـاء  : الرمـل  :الـسمنت ( المـزج    تكون مواصفات مواد   

  ).المونة( في الفصل السادس لقياسية العراقية وكما ورد للمواصفات

حجما او بالنسب التي يحـددها      ) رمل:سمنت) (3:1(ج  كون نسبة المز  ت 

على ان يكون الرمل نظيفا مدرجا كما مبين في الجدول          ،  لكميات جدول

في حالة كون الخلطة صعبة المـزج والنـشر، يمكـن ان             –) 1(رقم  

لمطفاة المطابقة لما ورد في الفصل السادس لزيادة         تضاف اليها النورة  

 - 205 -



 - 206 -

 6:1:1وعندئذ تكون نـسب الخلـط        .نشرلاليونة الخلطة وجعلها سهلة     

   .حجما

  

  :طريقة الخلط 2-1-2

يخلط الجير المطفا عند استعماله مع الركام الناعم اوال بشكل جيد للحصول على             

 واخيرا يـضاف المـاء     .خليط متجانس ثم يضاف االسمنت مع استمرار الخلط       

   .بالتدرج مع الخلط لغاية الحصول على عجينة المالط المناسبة القوام
 

  

  

  

  

  

  

  )1(جدول رقم ال

  النورة –وبياض السمنت –تدرج الركام المستعمل في خلطة بياض السمنت 

  

  طبقة الختم النهائي  الطبقة التحتية   مم/فتحة المنخل 

5.00  100  -  

2.360  90-100  100  

1.180  70-100  90-100  

0.600  40-80  55-100  

0.300  40-50  -50  

  10 -صفر   40-صفر  0.150

   

 الخلط اما ميكانيكيا او يدويا على لوح خاص من الخشب او المعدن على ان               يتم 

تحدد نسبة الخلط بالحجم باستعمال عربات يدويـة او صـناديق ذات مقاسـات              

   .محددة وبموافقة المهندس

  

  :البياض بالجــص 2-2
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وفي هذه الحالة يمكن عمل     ،  يتميز البياض بالجص بسهولة مزج المونة ونشرها       

ويعطي سطحا صقيال يتقبل االصباغ     ،   اقل من الطبقات وبسمك اقل     البياض بعدد 

بصورة ممتازة وال يستعمل هذا االنهاء للجدران الخارجية لكون الجـص مـادة             

وال يستعمل جبس باريس عادة في اعمال البياض لسرعة          .غير مقاومة للرطوبة  

ن فـي حـي   ،  تماسكه واذا استعمل ففي الطبقة االخيرة وفي عمـل التـصليحات          

  .تستعمل انواع الجص االخرى في مختلف طبقات البياض

  

  :نسبة الخلـط 2-2-1

o      مطابقة للمواصفات القياسية   ) الرمل:الجص(تكون مواصفات نسب الخلط

  .) المونة(العراقية وكما ورد في الفصل السادس 

o        وذلك عند استعماله للطبقـات      1:1يخلط الجص مع الرمل بنسبة حوالي 

او كما مبين في جداول الكميات عدا جص الكور          ،التحتية االولى والثانية  

   .الذي ال يخلط بالرمل الحتواه على شوائب منها الرمل

  

  :طريقة الخلط 2-2-2

يجرى نخل الجص جيدا لتخليصه مـن الـشوائب ةالحبيبـات المتكتلـة              

   .للحصول على مسحوق ناعم متجانس

يط يجرى خلط المواد في الحالة الجافة بشكل جيد لحين الحصول على خل            

متجانس ثم يضاف الماء للخليط مع استمرار عملية الخلط لحين الحصول           

   .على عجينة مالط مناسبة القوام

تستعمل خلطة المالط بعد التحضير مباشرة خاصة اذا بـدأت عالمـات             

   .بمالط جديد .التماسك بالظهور كما يمنع خلط المالط القديم

 المالط السابق وغسل    يراعى تنظيف ادوات الخلط بصورة جيدة من بقايا        

   .هذه االدوات بالماء قبل االستعمال مجددا

  

  :البالطات السيراميكية ولواصقها 2-3

  

  ):الفرفوري(البالطات السيراميكية  2-3-1

o              بالط قليل السمك ناتج من خليط االطيان والسليكا ومواد مـساعدة للـصهر

 متعددة  تمر هذه المواد بمراحل انتاجية     .واالذابة ومواد خام معدنية وملونات    
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ـ    ـقـالخ ثم ت   .. من تكسير ونخل وخلط وترطيب     ق ـولب بالـضغط والبث

   .والصب او باستعمال طرق تصنيعية اخرى

o               يجفف البالط عند درجة حرارة الغرفة تجفيفا اوليـا ثـم يحـرق تـدريجيا

يكـون الـبالط الـسيراميكي مزججـا او غيـر            .بدرجات الحرارة العالية  

التـأثر بالـضوء ويـستعمل لتغطيـة        مزججوهو غير قابل لالشـتعال او       

   .االرضيات والجدران

  

 :انواع البالط السيراميكي 2-3-1-1

  

  ) تشكيلة أ(بالط البثق   - أ

 هو البالط الذي يشكل عندما يكون بحالة لدنة داخل ماكنة البثق ويمكن الحصول             

   .على البالط المحدد االبعاد بتقطيع العجينة المنبثقة

  

  ) :SPLIT TILE(البالط المغلوق   - ب

الط مزدوج يفصل بعد الحرق الى بالط مفرد مزجج او غير مزجج وله حزوز              ب

   .متوازية في جهة الظهر

  

  :)QUARRY TILE( بالط االجر -ج

بالط ناتج من تقطيع العجينة المنبثقة من ماكنة البثق وبالتعاقـب ويكـون امـا               

   .مضغوطا او غير مضغوط ويكون في بعض االحيان مزججا

  

  ):تشكيلة ب(ضغط الغبار البالط الناتج من   - د

بالط قوامه على شكل مسحوق او حبيبات صغيرة مقولب تحت ضـغط عـال              

   .ويكون اما مزججا او غير مزجج

  

  ) :تشكيلة ج(بالط الصب   - ه

للحرارة  بالط ناتج من صب العجينة في قالب او على سطح فخاري مسامي مقاوم             

   .حيث يقوم بامتصاص الماء ويكون اما مزججا او غير مزجج

  

  :التصنيف 2-3-1-2
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كما ورد فـي    يصنف البالط السيراميكي الى مجاميع اما حسب طريقة التصنيع         

من هذا الفصل او حسب نسبة امتصاصه للماء وكما مبـين           ) 1-1-3-2(الفقرة  

   .)2(في الجدول رقم 

  

  )2( رقملجدوال

  تصنيف البالط السيراميكي 

  %)ص (امتصاص الماء   

  )2(جموعة م
  

  التشكيلة

  )1(مجموعة 

  %3 ≤ص

  %6 ≤ص  ≤% 3

  2-2مجموعة  1-2مجموعة

   %10 ≤ص  ≤% 6

  )3(مجموعة

  %10> ص

  مجموعة أ  مجموعة أ  مجموعة أ  مجموعة أ  أ

  مجموعة ب  مجموعة ب  مجموعة ب  مجموعة ب  ب

  مجموعة ج  مجموعة ج  مجموعة ج  مجموعة ج  ج

  

 :المواصفات 2-3-1-3

  

 ت الواردة في المواصفات   اد وخواص البالطات السيراميكية المتطلبا    عتطابق اب  

  .4ج /1704، 3ج/ 1704، 2ج/ 1704، 1392القياسية العراقية المرقمة 

  

 :المظهر العـام 2-3-1-4

  

 رةايتم تشخيص عيوب البالطات بالعين المجردة من مسافة متر واحد وتحت ان            

  ).3(  لوكس مسلطة على وجه البالطة وكما مبين في الجدول رقم300قدرتها 

   

   )3(جـدول رقـم ال

  متطلبات المظهر العام

  المتطلبات   العيوب   
 مم وطولـه   1 كسر واحد على ان ال يتجاوز عمقه         كسر في زاوية البالطة-  1

   . مم15
  تشقق حافات البالطة   2

  

 2للبالطة بعمق ال يزيد على      كسر في زاوية واحدة     

   .مم
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   . مم1واحد بطول ال يزيد على  شق  شقوق في وجه البالطة  3

خـدوش وثقـوب    ،  نقـط  ،بقع  4

  صغيرة

   .ال يسمح بها

   .ال تتميز بوضوح  كسر في حافة البالطة   5

مناطق غير مزججة على وجـه        6

  البالطة

على حافـة    غير مزججة  يسمح بوجود منطقة واحد   

مم على حافة البالطة    2ال يزيد على     البالطة بعمق 

 مم وال يسمح بوجودهـا      25وبمساحة ال تزيد على     

   .طةعلى سطح البال

 :النماذج 2-3-1-5
 

 بالطة او اقـل   ) 500(من كل ارسالية متكونة من     )ثالثة بالطات (يؤخذ نموذج    

 كـل ،  فتقسم عندئذ الى مجموعـات    ،  بالطة) 500(في حالة زيادة االرسالية عن    

 بالطة ويعتبر الجزء المتبقي نتيجة التقسيم مجموعـة       ) 500(منها تحتوي على    

   .ج من كل مجموعة بطريقة عشوائيةوعند ئذ يؤخذ نموذ .لغرض اخذ النماذج

  

  :الفحوص 2-3-1-6

  

العراقيـة   تجري الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفات القياسية         

   .4ج/1704، 3ج/1704، 2ج/1704 رقم

  

   :المطابقة 2-3-1-7

 تعتبراالرسالية او الوجبة مقبولة اذا اجتازت جميـع الفحـوص الـواردة فـي              

   .)طةوحسب صنف ونوع البال(المواصفات اعاله 

  

  :الفسيفساء 2-3-2

 وهي بالط صغير الحجم يصنع من السيراميك المـزجج او الزجـاج باشـكال              

 تلصق كل مجموعة على ورق خاص بالترتيـب        .مختلفة حسب وحدات قياسية   

 %4المناسب وذلك لتسهيل عملية تركيبها على ان ال تزيد نسبة امتصاصه عن             

   .كمياتوتطابق المواصفات الواردة في المخططات وجداول ال

  

  :المواد الالصقة 2-3-3
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 هي مواد الصقة تستعمل لتثبيت الكاشي السيراميكي ويكون التثبيت اما بطبقـة            

  مم كسمك نهائي للطبقة او بطبقة سـميكة ال تقـل           3خفيفة ال يزيد سمكها عن      

   .مم 12  مم وال يزيد على3سمكها عن 

  

   :االنواع 2-3-3-1

 الكيميـاوي   تصنف المواد الالصقة الى خمسة انواع حـسب تركيبهـا           - أ

 -:الفيزياوي وكما ياتي وشكلها

  : مونة تتصلب بالماء:النوع االول 

 تتكون من مزيج من عامل ربط هيدروليكي وتكون عادة من سمنت بورتالنـدى           

 وركام ناعم ومضافات عضوية تمزج لتكوين خليطا جافـا يخلـط بالمـاء قبـل              

   .االستعمال

  .) مشتتة( مادة الصقة مبددة :النوع الثاني 

 عضوي رابط علـى    )عوامل(تنتج كمزيج جاهز لالستعمال وتتكون من عامل         

   .مالئة معدنية مع مواد) عصارة الشجر(شكل مستحلب مائي او ليتر 

  

  ) :مشتتة( مادة الصقة سمنتية مبددة :النوع الثالث 

 او من ) 5(تتكون من سمنت بورتالندى مطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم           

 له بشكل مـشتت بالماء قبل وقت قصير من استعماله لجع   يمزج ضرمسحوق مح 

  .مائي ذو قوام طري

  

  : مادة الصقة راتنجية:النوع الرابع 

  

يتكون مـن    وينكون من مواد مالئة تنشر في محلول      ،  تصنع بشكل مزيج جاهز لالستعمال     

  . ربط عضوي في مذيب قابل للتبخرعامل

  :متفاعلة مادة الصقة راتنجية :النوع الخامس 

 مالئـة   )مـواد (تتكون من مركبين او اكثر وقد يحتوي كل منهما على مـادة              

تمزج معا بنسب معينة مباشرة قبل االستعمال ويحدث التصلد بواسـطة            ،معدنية

  .كونات العضوية للمركبات المختلفةالكيمياوي بين الم التفاعل

  

اصـناف  تصنف هذه المواد الالصقة حسب مقاومتها للماء الى ثالثـة             - ب

  -:هي
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   .مواد تظهر مقاومة سريعة للماء 1-صنف 

   .مواد تظهر مقاومة بطيئة للماء 2-صنف 

   .مواد ليس لها متطلبات بخصوص مقاومتها للماء 3-صنف 

  

  :المواصفات 2-3-3-2

تطابق خواص المواد اللالصقة المتطلبات الـواردة فـي مـسودة المواصـفات             

  -: وكما ياتي22840القياسية العراقية رقم 

  

  :قاومة الشدم  - أ

 عن  3 و   2 و   1 ال يقل متوسط مقاومة الشد للمادة اللالصقة عند فحصها لالصناف           

واليقل متوسط مقاومة ، اعتيادية  يوما بظروف14 نيوتن بعد فترة تكييف لمدة 950

 أيـام فـي ظـروف       7 نيوتن بعد فترة تكييف لمدة       650فقط عن   ) 1(الشد للصنف   

واليقل للصنف   .حرارة المختبر  أيام عند درجة   7 دةاعتيادية يعقبه غمر في الماء لم     

يعقبه ،   يوما في ظروف اعتيادية    14 نيوتن بعد فترة تكييف لمدة       650فقط عن   ) 2(

   .أيام عند درجة حرارة المختبر 7غمر في الماء لمدة 

  

   :مقاومة القص -ب

   :يكون متوسط مقاومة القص للمادة الالصقة كاالتي

 يوما في   14 بعد فترة تكييف لمدة      3و 2و 1 وتن لالصناف  كيلو ني  8ر9ال تقل عن    

 ايـام فـي     7تن بعد فترة تكييف لمـدة        كيلو نيو  4.5واليقل عن   ،  ظروف اعتيادية 

 7لمدة  °م2 ±100ظروف مختبرية اعتيادية يعقبها خزن في فرن عند درجة حرارة           

 7ف لمـدة     كيلو نيوتن بعد فترة تكيي     4.5 فقط عن    1-والتقل بالنسبة للصنف     .ايام

ـ  ،  أيام في ظروف مختبرية اعتيادية      أيـام عنـد     7ر فـي المـاء لمـدة        يعقبها غم

  .درجةحرارة المختبر

  

   :الوقت المفتوح جـ

ي تنقص بعدها مقاومة الشد للمـادة       يعرف الوقت المفتوح على انه الفترة الزمنية الت       

   .ويراعى ان التقل عن تلك التي يحددها المنتج . نيوتن950الالصقة عن 

  

   )التعديل(قابلية الضبط  -د
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 نيوتن بعد تكييفهـا     730اليقل متوسط مقاومة الشد للمادة الالصقة عند فحصها عن          

واليقـل  ،  دقائق5ه زمن ضبط لمدة    يوما في ظروف مختبيرة اعتيادية يعقب      14لمدة  

زمـن   روف مختبرية اعتيادية يعقبه    يوما في ظ   14 نيوتن بعد تكييفها لمدة      450عن  

   . دقائق10دة ضبط لم

  

   :الخزن 2-3-3-3

او °م 30-5عند خزن المادة الالصقة في مكان جاف بدرجة حرارة تتـراوح بـين              

مدى اوسع وحسبما يثبته المنتج على العبوات يجب ان ال تظهر المادة الالصـقة اي               

وتطابق خواصها متطلبـات مـسودة       .وجود تأثير مايكروبايولوجي   عالمة تدل على  

اما للمواد والالصقة التي     . شهرا 12 لمدة ال تقل عن      2840قية رقم   المواصفة العرا 

لها عمر اقل من المثبت سابقا ولكنها تطابق متطلبات مـسودة المواصـفة اعـاله،               

فتعتبر مطابقة بشرط ان يثبت المنتج على العبوات بوضوح اقـصى فتـرة ممكنـة               

   .للخزن

  

   :االستعمال 2-3-3-4

ق الكاشي على السطوح العمودية يجب ضمان عـدم         عند استعمال مادة الصقة للص    

عدة عوامل تؤثر في االنزالق مثل       .انزالق الكاشي الى االسفل خالل عملية اللصق      

يتم فحص االنـزالق    . مسامية وسمك الكاشي وطبيعة المادة الالصقة وطبيعة الجدار       

لعمودي من خالل وضع المادة الالصقة بالسمك المالئم ويثبت الكاشي على الجدار ا           

بدون اي اسناد اضافي، بحيث ال تتجاوز الفترة بين وضع المادة الالصقة ووضـع              

اذا كانت المادة الالصـقة تتطلـب    . دقائق ثم يسجل مدى حدوث االنزالق      5الكاشي  

عملية مزج قبل استعمالها كمزج مكونان مجهزان من قبل المنتج، او مزج مسحوق             

مات المنتج، وتستعمل المادة فـي حالتهـا        تجري عملية المزج حسب تعلي     .مع الماء 

 دقيقة من المزج اال اذا ثبت خالف ذلك من قبـل            20الجاهزة لالستعمال خالل فترة     

   .المنتج

  

  :النماذج 2-3-3-5

   .تؤخذ عبوة واحدة من االرسالية يتم اختيارها عشوائيا

  

   :الفحوص 2-3-3-6
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رقـم  تجري وفق طرق الفحص الواردة في مسودة المواصـفة القياسـية العراقيـة              

2840.  

  

  :المطابقة 2-3-3-7

تعتبر ارسالية مقبولة اذا اجتاز النموذج جميع الفحـوص المطلوبـة فـي مـسودة               

  .2840المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

   :االلواح الجبسية 2-4

تتكون االلواح الجبسية من لباب جبسي مغلق وملصوق بقوة بورق قوي ومتـين ذو              

نا الواحـا مـستوية ومـستطيلة       ومواصفات خاصة تتناسب مع موقع االستخدام مك      

تجري تغطية الحافات    .وقد يحوي اللب على مضافات تكسبه خواص اخرى        .الشكل

لاللواح الجبسية  ،  الطولية للوح بالورق ويعمل لها شكل جانبي ليالئم نوع االستعمال         

خواص تجعلها مالئمة لالستعمال في مواقع تتطلب الحماية من الحريـق والعـزل             

 وتستعمل االلواح كذلك للتغليف النهـائي لجـدران الوحـدات          .يالصوتي والحرار 

البنائية وللسقوف وقواطع الحديد والخشب او لتغليف قضبان واعمدة الفوالذ والحديد           

  .تعمل كأساس لعمليات البياض بالجصاو الكالسيوم قواطع جاهزة ويمكن ان تس

  

   :انواع االلواح الجبسية 2-4-1

  

   :الواح جبسية جدارية -أ 

   .هي الواح لها وجه قابل لتنفيذ الزخرفة عليها

  

   :الواح جبسية جدارية ذات لب محسن التماسك في درجات الحرارة العالية-ب 

  

يحتوي لب هذه االلواح على الياف معدنية او مضالفات اخرى لتحسين التصاق اللب             

   .في درجات الحرارة العالية وتحوي على وجه مالئم للزخرفة المباشرة

  

   : الواح جبسية جدارية ذات قابلية امتصاص ماء قليلة-ج 

هي الواح يحتوي لبها او اغلفتها الورقية مضافات خاصة لغرض تقليل امتـصاصها             

للماء وتكون مالئمة لالستعماالت الخاصة في البناء التي يتطلب فيهـا تـوفر هـذه               

   .الخاصية لتحسين اداء اللوح يمكن عمل زخرفة لوجه اللوح
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  :لواح االساس لمالط الجبسا-د 

عليها وقد تكـون     )البياض بالجص (بامكان هذه االلواح تقبل دبقة المالط الجبسي        

   .مثقبة خالل التصنيع االولي

  

الـحرارة   الواح االساس لمالط الجـبس ذات لب محـسن الـتماسك عـند درجات          -هـ 

  :العالية

رى لتحسين قابيلـة تماسـكها      تحتوي هذه االلواح على الياف معدنية او اضافات اخ        

  عـند درجـات الحرارة الـعالية كما تمـتلك وجه مالئم لوضع المـالط الجبـسي

   .وقد تكون مثقبة خالل عملية التصنيع االولي .)البياض بالجص(

  

   :حافات ونهايات االلواح الجبسية 2-4-3

 يمة او تكون حافات االلواح الجبسية الجدارية المغطاة بالورق اما مربعـة او مـستق             - أ

   .مائلة او دائرية

  .تكون حافات الواح االساس لمالط الجبس اما مربعة او دائرية  - ب

   . تكون نهايات االلواح الجبسية االخرى ذات قطع مربع-ج

  

   :المواصفات 2-4-3

   :االلواح الجبسية الجدارية -1 

  

   :االبعاد والتفاوتات -أ 

المواصـفة القياسـية    تكون ابعاد وتفاوتات االلواح الجبسية الجدارية وفـق         

   .)4( وكما مبين في الجدول رقم 1676العراقية رقم 

  

  ) 4( جدول رقمال

  ابعاد وتفاوتات االلواح الحبسية الجدارية 

  مم/التفاوت   مم/ االبعاد 

  3600 الى 1800من 
  الطول

  100بزيادة مقدارها 
  6±صفر 

600  
  العرض  900
1200  

  5±صفر
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9.5  ±0.5  

  السمك  ±0.6  12.5

15.0  ±0.6  

  

   :حافات المقاطع المستدقة -ب 

تكون ابعاد حافات المقطع المستدقة عند فحصها وفق المواصفة القياسـية           

   -: كاالتي)1676(العراقية رقم 

   . مم1.9 مم الى 0.6عمق الحافة المستدقة من  -

  . مم80 مم الى 40عرض الحافة المستدقة من  -

  

   :حمل الكسر  - ج

 الكسر لخمسة عينات فحص مستطيلة الشكل ابعادهـا         ال يقل معدل حمل   

 مم عند فحصها وفق المواصفة القياسية العراقيـة رقـم          300×  مم 400

وال تقل اية قيمة فردية عن      ) 5( عن القيم الواردة في الجدول رقم        1676

   .من المعدل اعاله% 10

  

  

  ) 5(جدول رقم ال

  الكسر لاللواح الجبسية الجدارية حمل 

  كحد ادنى/ نيوتن / حمل الكسر 
  )مم (سمك اللوح

  االتجاه العرضي  االتجاه الطولي
9.5  
13.5  
15.0  

360  
500  
650  

140  
180  
220  

  

  :االنحراف بسبب الرطوبة -د 

   .)6( ال يزيد معدل انحراف االلواح الجبسية عن القيم الواردة في الجدول رقم 

  

  ) 6(جدول رقم ال

  الجبسية ف بسبب الرطوبة لاللواح االنحرا

  مم/االنحراف   مم/ سمك اللوح 
9.5  48  
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12.5  
15.0  

32  
16  

  

   الواح االساس لمالط الجبس -2

الط الجبس وفق المواصفة القياسية     تكون ابعاد وتفاوتات الواح االساس لم     

   .)7( كما مبين في الجدول رقم 1676العراقية رقم 

  

  ) 7(جدول رقم ال

  فاوتات الواح االساس لمالط الجبس ابعاد وت

   :االبعاد والتفاوتات -أ 

  مم /التفاوت  مم/االبعاد 

  الطول
1200  
1500  
1800  

  لاللواح غير المثقبة 6± صفر الى 

  لاللواح المثقبة 16±الى صفر 

  400  العرض
  8±صفر   900

  9.5  السمك
12.5  ±0.6  

  

   :حمل الكسر -ب 

هـا  اليقل معدل حمل الكسر لخمسة عينات فحص مستطيلة الـشكل ابعاد          

 1676 مم عند فحصها وفق المواصفة القياسية العراقية رقـم           300×400

من % 10والتقل اية قيمة فردية عن      ) 8(عن القيم الواردة في الجدول رقم       

   .المعدل اعاله

  

   :مالحظة

   .ال يطبق حمل الكسر على الواح االساس لمالط الجبس المثقبة 

  

   :االنحراف بسبب الرطوبة -ج 

   .من هذا الفصل) 6(والجدول رقم ) 5-3-4-2(لفقرة كما ورد في ا 

  

  

  ) 8(جدول رقم ال
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  حمل الكسر اللواح االساس لمالط الجبس 

  سمك اللوح  كحد ادنى / نيوتن / حمل الكسر 

 االتجاه العرضي   االتجاه الطولي    مم
8.5  180  125  
12.5  235  165  

  

   :النماذج 2-4-4

ج بصورة عشوائية عند تسليم االرسـالية بحيـث         ياخذ المهندس او من يمثله النماذ     

   .تكون مؤشرة واليزيد على خمسة نماذج لكل نوع وسمك

  

تعتبر االرسالية او الوجبة مطابقة اذا اجتازت النماذج جميع الفحوصات الواردة في            

   .)1676(سية العراقية رقم القيا

   :التصنيف 2-5-1

  

الواح ذات اداء عال تستعمل لتغطية السطوح االفقية والسطوح العموديـة التـي             

   .تعرض الجهاد شديد

   :الفحوص 2-4-5

   .)1676(تجري الفحوص وفق المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

   :المطابقة 2-4-6

  

  ): الفورمايكا(الواح الدكور  2-5

وهي الواح مكونة من رقائق مصنوعة من مواد سليلوزية مشبعة براتنجـات             

 5حراريا وترتبط مع بعضها عند تسليط حرارة وضغط ال يقل عـن              تتصلد

   .ميكاباسكال

ء تتميز هذه االلواح بسطح وصلد ومقاوم للتاكل والتخـدش والـصدم والمـا             

   .المغلي والتبقع والحرارة العالية

  

   -1-صنف  

   .الواح ذات مقاومة عالية للتاكل بالحك وذات متانة عالية

  -2-صنف  
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  -3-صنف  

عمل للسطوح العمودية والسطوح االفقية     تست) 2(الواح ذات اداء ادنى من الصنف       

   .التي تتطلب اجهاد معتدل

الواح ذات اداء متسط تستعمل للسطوح العمودية التي تتطلب مواصفات ادنى من            

   .)3(صنف 

من حيث المظهر وثبـات الـوح ومقاومـة        ) 4(الواح بمستوى ادنى من الصنف      

  .لعمودية التي ال تتعرض للضوءوح اتستعمل للسط، الحرارة والرطوبة

  

   .)1498(وتات االبعاد كما في المواصفة القياسية العراقية ـافـتكون ت 

  

  -4-صنف  

  -5-صنف  

  

  :المظهر 2-5-2

يكون السطح صقيال وحسن المظهر وخال من الشقوق والخدوش والبقع والعيوب           

الظاهرية االخرى التي تؤثر على اداء المنتوج وذلك عند فحـص االلـواح مـن               

لاللواح التـي   . 5م للصنف   3ومن مسافة   ) 4،  3،  2،  1( م لالصناف    1.5مسافة  

 مزيتة تكون الجهة االخرى خشنة الملمس او معاملة بطريقـة           يكون احد وجهيها  

   .تسهل لصقها على قاعدة او سطح

   :االبعاد 2-5-3

   :تفاوتات االبعاد -أ 

  

   :استقامة الحافات -ب 

  ول م من ط/مم  15تكون الحافات مستقيمة مع تفاوت قدره  

  

  

  ) 10(جدول رقم ال

  استعماالت الواح الفورمايكا 

  مجال االستعمال   الصنف

1  
وما يتطلـب ذلـك فـي مجـال         للخدمة الشاقة كتغطية االرضيات     

  .االستعمال
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2  
السطوح االفقية للمطابخ او مناضد المطـاعم واالبـواب الكثيـرة           

  لاالستخدام ولتغطية الجدران والجدارن الداخلية لحافالت النق

   .واجهات المطابخ ولتغطية الجدران والرفوف  3

   .)قطع االثاث(الخدمة الخفيفة كاسطوح المكشوفة للخزانات   4

   .لسطوح الداخلية لقطع االثاث  5

  

  

   :استعماالت اخرى -ب 

  :خواص محددة وكما يليتتوفر انواع خاصة لبعض االلواح لها 

  :الواح قابلة للتشكيل) أ( صنف 

فس الخصائص المحددة في فقرة التـصنيف اضـافة الـى           الواح لها ن  

   .اء وفق ما يوصي به المنتجـنـثـامكانية تشكيلها تحت حرارة وان

  

   :الواح مقاومة للنار) ب(صنف  

الواح مشابهة لالنواع المحددة في فقـرة التـصنيف باالضـافة الـى             

   .مقاومتها للنار

  :النماذج 2-5-6

الرسـالية الجـراء الفحـوص      يؤخذ لوح واحد من كل نوع او صنف مـن ا          

مختبريا عدا فحص المظهر الذي يجب ان يتم اختيار ما القـل عـن               المطلوبة

   .ثالثة الواح عشوائيا من كل نوع او صنف ال جراء فحص المظهر

  

  

  :الفحوص 2-5-7

الصادر ) 30( تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في الدليل االسترشادي المرجعي رقم           

   .مركزي للتقييس والسيطرة النوعيةعن الجهاز ال

  

   :المطابقة 2-5-8

اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص الـوارد فـي         ،  تعتبر االرسالية او الوجبة مقبولة    

   .)1498(المواصفة القياسية العراقية رقم 
 
  :االلواح البنائية الليفية 2-6
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 مـم   1.5تكون مكونات هذه االلواح االساسية من الخشب ويزيد سمكها عادة عـن             

مصنوعة من الياف سليلوزية مترابطة نتيجة تلبد اليافها او نتيجة اسـتعمال مـواد              

ومن الممكن اسـتعمال طريقـة      ،  الصقة بالنسبة لاللواح المصنوعة بالطريقة الجافة     

  .اللصق والتشبع او اية طريقة اخرى لتحسين بعض الخواص

  

  :التصنيف 2-6-1

 وكثافتها وكما مثبت في المواصـفة       تصنف االلواح الى عدة اصناف وفق صالدتها      

   .)717(القياسية العراقية رقم 

   :المظهر العام 2-6-2

   .تكون االلواح مستطيلة الشطل بحافات مستقيمة ومتعامدة

   :االستقامة 2-6-3

   .تكون االلواح مستطيلة الشطل بحافات مستقيمة ومتعامدة

   :التعامد 2-6-4

سها عموديا على امتداد مسافة مقـدارها       مم عند قيا  3ال يزيد االنحراف لاللواح عن      

   .متر واحد

  :المواصفات 2-6-5

تطابق خواص االلواح المتطلباات الواردة في المواصفة القياسـية العراقيـة رقـم             

)717(.   

  

   :النماذج 2-6-6

   .تؤخذ ثالث عينات عشوائيا من كل ارسالية من االلواح للفحص

  

 ).717(تجري الفحوص وفق المواصفة القياسية العراقية رقم  2-6-7

  

   :المطابقة 2-6-8

تعتبر االرسالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت كافة الفحوص المطلوبـة وبعكـسه            

   .ترفض وترحل خارج الموقع

  

   ) :الختم بالحبيبات الطبيعية الملونة(الماربلكس 2-7

شديدة الصالدة والمرونة وتستعمل في مختلف الظـروف        ،  هي مادة الكساء الجدران   

ينفـذ   .لية في المساحات الرطبة ضد تكون العفن والبكتريا       وتعطي حماية ك   .المناخية
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الماربلكس على الجدران الخرسانية والخرسانة الوسيمة وااللواح الخشبية والخـشب          

   .الرقائقي وااللواح الجبسية

  

   :المكونات 2-7-1

 مـم   1.7 – 1.2بيبات السليكا بـسمك     تتكون مادة الماربلكس من رمل السليكا وح      

وخضاب ال يسبب استعماله خفوت في اللـون وراتنجـات          ) بناءمطحون حجر ال  (

   .مثخنة ومضافات ضد العفن البكتريا وتتوفر بالوان مختلفة

  

   :المواصفات 2-7-2

   -:ان خواص الماربلكس هي 

  

  مقاومته لالشتعال  -أ 

  

عشرة أيـام    حيث ال يظهر تغيرا عند وضعها في فرن لمدة        ،  مقاومته للحرارة المستمرة   -ب 

  °م80ي درجة حرارة ف

  

تطابق الفـحوص طرق الفحـص الـواردة فـي المواصـــفة االمريـــكية            

)ASTM BW,0-635(.   

   .)البناءاعمال (راجع الفقرة في الفصل السابع 

  

   ) .الفصل الرابع(راجع فقرة الحجر في فصل الوحدات البنائية 

  

   :النماذج 2-7-3

ل نوع من االنواع المجهـزة فـي        كيؤخذ نموذج ال يقل عن كيلو غراما واحد من          

   .ارسالية واحدة

   :الفحوص 2-7-4

 :الطابوق 2-8

   :)المرمر(الرخام  2-9

   :الدهان واالصباغ 2-10

   .)الفصل الثالث عشر(راجع اعمال الطالء والوارنيش 

 :)المرمر الصناعي(حجر البولي استر  2-10
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   :المواد 2-11-1

  شبع ومصلدات وخضاب البولي استر خليط من مواد مالئة ورانتج بولي استر غير م

  خواص المرمر الصناعي 

   :المواصفات 2-11-2

   .)11(تطابق خواص المرمر الصناعي المتطلبات المبينة في الجدول رقم 

  ) 11(جدول رقم ال

  الخاصية   المتطلبات 

  للديكور   االستعمال االعتيادي

  مقاومة االنضغاط 

  قوة الشد 

  امتصاص الماء

   2مم/ نيوتن  100 

   2مم/  نيوتن 10

  صفر

  2مم/  نيوتن 120

   2مم/  نيوتن 18

  صفر

  :المواد الخشبية 2-12

   .)الفصل الخامس عشر(راجع الفصل الخاص بالمواد النجارية 

  

  :السقوف المعلقة  2-13
 

تكـون االلـواح المـستعملة    ) Mineral Fiber board(الواح االلياف المعدنية  -أ

المواصفة حسب ) Class 25( 25صـنف ) Type III(للسقوف المعلقة من النوع 

مؤشر في المخططـات     وتكون مقاساتها حسبما  ) SS-5-118A( الفيدرالية االمريكية 

على ان اليزيـد التفـاوت البعـدي          مم حسب حجمها   25-13ويتراوح سمكها بين    

التربـيع عـن    .ملمتر وفي السمك  ) 1(لاللواح المستعملة في الطول والعرض عن       

ـ  . ملمتر) 0.2( الضوضاء عند فحـصها بموجـب المواصـفة         تزالوان يكون اخ

ودرجة انتقال الصوت عند الفحص بموجـب  ) ASTM E413(القياسية االمريكية 

ودرجة انتقال الصوت عند الفحص بموجب ) ASTM C433(االمريكية  المواصفة

بموجب ما هو محدد في جداول الكميات او ) ASTM E413(االمريكية  المواصفة

   .دسوفق ما يحدده المهن

ان يكون اشتعال السطح عند الفحـص بموجـب المواصـفة القياسـية االمريكيـة               

)ASTM E84 ( درجة تكون الدخان عند الفحـص  25ضمن المدى من صفر الى 

 ومقاومـة  15ضمن المدى صفر الى ) ASTM E84(بموجب المواصفة االمريكية 

) BS-476-Part8( الحريق عند الفحص بموجب المواصفة القياسـية البريطــانية        

 .ال تقـل عـن سـاعة واحـدة    ) ASTM E119(والمواصفات القياسية االمريكية 
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وانعكاس الضوء عند الفــحص بموجـب المواصــفة القياسـية االمريكــية            

)ASTM C523 (مساويا للقيمة في جداول الكميات.   

  

   : المشبكات المعدنية-ب 

  

المشبكات المغلونة قياس   تكون   .تكون المشبكات اما مغلونة او مصبوغة ضد الصدأ       

اما المصـبوغة ضد الصدأ فيكون قياســها        2م/ كغم   2.16 واليقل وزنها عن     20

   . 2م/  كغم 1.85 في االقـل ووزنها ال يـقل عن 23

   

  : الواح الجبس-ج 

للمتطلبات تفصيلية وجداول الكميات ومطابقة     تكون مواصفاتها كما في المخططات ال     

 مـن هـذا     4-2بسية العامة الواردة في الفقـرة       واح الج الواردة في مواصفات االل   

  .الفصل

  

  : شرائح االلمنيوم والفوالذ المدهون-د 

تحدد مواصفاتها في المخططات وجداول الكميات او تطبـق مواصـفات الـشركة             

   .وبموجب نماذج يوافق عليها المهندس المنتجة لغرض القبول

  

  :اعمال االنهاء -3

   :البياض بالجص 3-1

اض بالجص للجدران والسقوف غير المعرضة للرطوبـة اي الداخليـة           يستعمل البي 

  .فقط

 :البياض بالجص على الجدران 3-1-1

يجب ان يكون سطح الجدران جافا نظيفا وخاليا من االتربـة والزيـوت والتزهـر               

بقوام ) 1: 1(يغسل الجدار وينثر بمونة السمنت والرمل        .وغيرها من المواد الغريبة   

بالماء قليال ويترك ليجف قبل المباشرة بوضع طبقـات         ويرش   )شربت(سائل كثيف   

الجص عندما يكون سطح الجدران صقيال كالجدران الخرسانية التي يـستعمل فـي             

انشائها قوالب معدنية اوالواح الخشب الرقائقي وكذلك جـدران الكتـل الخرسـانية             

 ربـط   عندئذ يتطلب تخشين السطح بواسطة فرشاة او تنقيره لتـامين         ،  الناعمة الوجه 

  .جيد لطبقة البياض بالجص
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 مـم   10االولى لتسوية الجدار وتكون بـسمك       ،  ينفذ البياض بالجص بثالث طبقات    

يستعمل في هاتين    . مم للحصول على استوائية جيدة للسطح      6والثانية بسمك   ،  تقريبا

اما الطبقة الثالثة وهي طبقة     ،  الطبقتين جص الكور او الجص الفني الممزوج بالرمل       

النقي يمكن دمـج      مم ويستعمل فيها البورك    3-2فتكون بسمك من     )المخمر(الختم  

 مم عندما يكـون سـطح       10الطبقتين االولى والثانية وتنفيذها كطبقة واحدة بسمك        

  .الجدار ذو استوائية جيدة

  

  :البياض بالجص للسقوف 3-1-2

  

يتبع في بياض السقوف نفس االساليب المتبعة في بياض الجـدران وينفـذ بطقتـين               

ويؤخذ بنظر االعتبـار ان      )الشربت(ضافة الى نثر السقوف بمونة السمنت والرمل        ا

يوفر للسطوح التي يوضع عليها البياض ربطا جيدا مع اعادة الشربتة وذلك الحتمال             

ويكون السمك لطبقات البيـاض      .تشقق وتساقط البياض بالجص اثناء التنفيذ او بعده       

لتحميل للسقوف في الفترة بين بـدأ البيـاض         اقل ما يمكن وان اليسمح بالحركة او ا       

   .كافية بالجص ولحين تصلب المادة الرابطة بدرجة

تعالج مفاصل السقوف الخرسانية السابقة الصب او من العقادة وذلك بتغطيتها بشريط            

بالبياض بالجص   وبعد تصلبها يباشر   3: 1من المشبك المعدني ويملج بمونة السمنت       

  .بالطريقة االعتيادية

  

 :انواع البياض بالجص 3-1-3

  

  :بياض عادي  - أ

   .تكون طبقات البياض موازية تقريبا لسطح الجدار

  

   :بياض مسطرة -ب 

ينفذ بوضع مساطر شاقولية تمدد من حد السقف الى قاعدة الجدار وتكون عادة مـن               

تبعد المساطر من وجه الجدار في اقرب نقطة بما يساوي اقل سـمك              .خشب الصاج 

طة وتضبط شاقولية وجه المسطرة بواسطة الشاقول ثـم يملـئ           مرغوب للمادة الراب  

وبعـد تماسـك     .الفراغ بين المسطرة والجدار على طول المسطرة بالمادة الرابطة        

   .الـمادة الرابطة تضـرب المسـطرة بصورة خفـيفة فتـفضل من المادة الرابطة
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بية على وجه   ثم تسحب مسطرة خش    .يتم ملئ المسافات بين المساطر بالمادة الرابطة      

وتعدل المناطق الواطئة    .الجدار الزالة المادة الرابطة الزائدة وتحديد استوائية الطبقة       

ضبط استواء الوجه تماما ثم ينهى السطح بوضع         وتعاد عملية سحب المسطرة لحين    

   . ملم باستعمال المالج الحديدي2طبقة من المخمر بسمك 

  

   :بياض مسطرة تكنيد -ج 

رة وباالضافة الى ذلك تضبط الزواية واالركـان بحيـث تكـون            يشابه بياض مسط  

   .مستقيمة تماما وتكون السطوح المتالقية عندها متعامدة بزوايا قائمة

  

   :متطلبات عامة 3-1-4

  

البياض واد  ال يجوز البدء باعمال البياض اال بعد اخذ موافقة المهندس على م            -أ

لجـات خاصـة بـسبب عـدم        ووضعية السطوح واستقامتها وحاجتها الـى معا      

التحريرية على المباشرة    كما على المقاول استحصال موافقة المهندس      .استوائيتها

وللمهندس الحق في طلب ازالة البيـاض        )المـخمر(باعمال طبقة الختم النهائي     

الذي يتضح ضعف تماسكه مع الجدار او عدم استوائه وشاقوليته وغير ذلك مـن              

   .لمواصفات وعلى نفقة المقاولالعيوب واعادة العمل حسب ا

  

الجيـد بـين    يجب ان يكون سطح الطبقات التحتية خشنا لتامين الـربط     - ب

  .طبقات البياض بالجص

  

  .ال يسمح باستعمال المالط المتساقط  - ج

  

الطبقات  يراعى عدم المباشرة باعمال البياض بالجص اال بعد االنتهاء من اعمال           -د

المبنى بعد انجاز    كما يجب غلق   .طوح الجدران المانعة للرطوبة والتاكد من جفاف س     

  .البياض بالجص بتركيب االبواب والشبابيك

  

 :متطلبات خاصة  3-1-5

  

بالجدران والتـي قـد      السقوف تحدد المخططات او جداول الكميات كيفية معالجة التقاء        -أ 

ان تدور االركان بقوس ربـع دائـري         تكون على شكل خسفة او افريز ذات شكل محدد او         

 - 226 -



 - 227 -

او ان تكون زوايا التقاء الجدران مـع الـسقوف          ) كوي مالج(عمال مالج خاص يسمى     باست

في المخططات للمهنـدس     وفي حالة عدم تحديد ذلك     .شكل زوايا حادة   وكذلك االركان على  

كـذلك اركـان     اختيار الطريقة التي يجب ان تعالج بها خطوط التقاء الـسقوف بالجـدران            

   .من قبل المقاول ندس على السعر المقدمالجدران وبدون ان يؤثر قرار المه

  

معدنية تثبت في   ت  تستعمل ملحقا ،  الغراض تنفيذ اعمال البياض بالجص بنوعية جيدة       -ب 

ـ ،  البياض لغرض ضبط الوجه والسمك والحافات والمحافظة على االركان من التـثلم            ذه وه

ك الملويـة او     مـن االسـال    معدنية مغلونة مكبوسة ومثقبة او    الملحقات عبارة عن صفائح     

الكميـات ويطلبهـا     وعند عدم االشارة الى هذه الملحقات في المخططات او جداول         المحاكة  

  .االعماليحق للمقاول طلب غرق سعر عن هذه المهندس ف

  

 :اللبخ باستعمال مالط السمنت او مالط السمنت والنورة 3-2

  

  :السطوح تهيئة 3-2-1

  :المالط 3-2-2

جيدا بمونة الـسمنت والرمـل      بعد غسلها بالماء     )الجدران والسقوف (تنثر السطوح   

  .ويرش بالماء لمدة يوم او يومين) شربت(بقوام سائل وكثيف ) 1:1(

  

 يستعـمل المالط مع مونة السمنت او السمنت والنورة بالمواصفات الـواردة فـي            

   . من هذا الفصل1-2الفقرة 

  

  :انواع اللبخ 3-2-3

  لبخ عادي   - أ

ر او السقف ويتم بطبقة واحدة للسقوف       تكون طبقات اللبخ موازية تقربيا لسطح الجدا      

يكون سـمك هـذا      .وجه االولى خشنا لتحسين الربط مع الطبقة      ،  وطبقتين للجدران 

  . مم للجدران25-20للسقوف و مم15النوع من اللبخ 

  :لبخ مسطرة  - ب

الفصل  ب من هذا  -3-1-3تطبق نفس متطلبات البياض بالجص الواردة في الفقرة         

 10 مم تقريبا والثانيـة      15سمك الطبقة االولى      بطبقتين ويكون هذا النوع من الللبخ    

   .مم
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  :ختم اللبخ 3-2-4

  -:يختم اللبخ بالسمنت باحد االساليب االتية

  :اللبخ المخمر  - أ

% 50 ادي او الملون والنورة بنسبة    يختم اللبخ المخمر بمونة السمنت البورتالندى الع      

الخـشبي   يدا بالمـالج  من كمية السمنت العطاء المزيج ليونة جيدة ويصقل الوجه ج         

  . مم3-2ويكون سمك هذه الطبقة بحدود 

  

   :ختم مسند بالمالج  - ب

تصقل طبقة اللبخ الثانية في هذا النوع من الختم والتي سبق نشرها على الجـدار               

   .بعد فترة زمنية كافية عندما تبدأ هذه الطبقة بالتماسك ويمكن صقلها

  

   :المعالجة 3-2-5

 لمدة ال تقل عن ثالثة ايـام برشـها بالمـاء            يحافظ على الجدران الملبوخة رطبة    

   .تصلبها لغرض

  

   :النثر بالسمنت 3-3

يستعمل في اعمال النثر بالسمنت سائل كثيف من السمنت البورتالنـدي            3-3-1

نسبة الـى   ،   ويكون النثر اما ناعما او خشنا      2: 1العادي او الملون والرمل بنسبة      

ـ           ات المؤشـرة فـي     كثافة المزيج او تدرج الرمل المـستعمل وحـسب المتطلب

  .المخططات او جداول الكميات
 

تخلط كمية من مواد النثر كافية النجاز العمل باكمله وهي بشكل جـاف              3-3-2

  .ثم يضاف الماء الى جزء منها حسب حاجة العمل للحفاظ على تجانس اللون

  

يتم النثر اما يدويا بواسطة الضرب على حزمة من اغصان الصفصاف            3-3-3

 اوتستعمل ماكنة يدوية بـسيطة     .على خشبة قرب الجدار   ) الديخة(او عثق النخيل    

النوع  ان هذا  .قاعدتها خزان المونة وفي داخلها زعانف مدببة تدور باليد محوريا         

بواسـطة   يمكن اجراء ايضا النثـر  .من النثر يكون اكثر تجانسا من النثر اليدوي     

في المزيج   لالمغرفة عندما يكون المطلوب نثر الجدران نثرا خشنا وعندئذ يستعم         

حيث يكـبس    وقد يعالج الوجه بالمالج بعد النثر     ) مم10-6(الحصى الناعم قياس    

  .بمالج خشبي وعندئذ يسمى نثر مكبوس
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   :االنهاء باستعمال البالط السيراميكي المزجج والفسيفساء 3-4

يستعمل البالط السيراميكي لختم جدران المطابخ والحمامات ومخـازن االغذيـة           

 يكون الوجه الخارجي لالنهاء صقيال ال يمتص الرطوبـة وقـابال            وغيرها حيث 

   .للغسل وصلدا

اما الفسيفساء فتستعمل لتغليف الجدران من الداخل او مـن الخـارج الغـراض              

   .جمالية

   :تنفيذ البالط 3-4-1

  

 من هـذا الفـصل او       3-3-2تستعمل مواد الصقة خاصة كالواردة في الفقرة        

   .دة رابطةتستعمل مونة السمنت والرمل كما

  

   :التنفيذ بمونة السمنت 3-4-1-1

 و  3: 1تستعمل مونة السمنت والركام الناعم بنسبة حجمية تتراوح بين            - أ

وحسبما يناسب العمل بحيث تـستعمل اقـل         ) رمل على التوالي   :سمنت( 4: 1

  .كمية من الماء لتعطي القوام المطـلوب باقل انكماش ناتج عن الجفاف

الخاصـة   ) المونة –المالط  (فصل السادس   تتبع التعليمات الواردة في ال      - ب

   .تركيبه تهيئةب

   .ساعة قبل تركيبه) 24(ينقع البالط الذي يثبت بهذه الطريقة بالماء لمدة   - ج

تنظف السطوح جيدا وترش بالماء بشكل يضمن عدم امتـصاصا تلـك              - د

   .السطوح لماء المونة عند تطبيقها عليه

ط ثم يترك ليتـصلب اليـام       ينثر معجون السمنت الصافي على ظهر البال       هـ

قليلة يرش خاللها بالماء حيث تساعد هذه العملية على زيادة الترابط بين البالط             

   .والمادة الرابطة المستعملة

  

يهيا سطح الجدار كما ورد في فقرة البياض وينثر عليه حقين السمنت ثم             - و

يل لتـسه  )وردت اعـاله   بالنسبة التي ( رمل   :يطلى ظهر البالط بمونة السمنت    

على الجدار وتطرق بـصورة      التماسك مع الجدار ثم تضغط البالطة في محلها       

مـع  ) وخـصوصا زوايـا البالطـة     ( خفيفة حيث تنتشر المونة تحتها بالكامل     

وتنسحب المونـة   ،  مالحظة ان يعبىءالمالط االخاديد الموجودة بظهر البالطة      

سـتقامة  ذلك يحكم وضع البالطة مـن حيـث ا         خالل .الزائدة خارج البالطة  
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 20-6يكون سمك المونة بين     ،  المفاصل افقيا وعموديا وتضبط شاقولية الوجه     

االستقامات بواسطة الخيوط والشاقول وافقية السوف بـالميزان         مم ويتم ضبط  

   .)قبان(الكحولي 

  

طريقة ثانية لتثبيت البالط تتلخص بوضع طبقة تحتية من مونـة            هناك  - ز

بطريقة بياض المسطرة التي سـبق       على وجه الجدار     3:1رمل بنسبة   :سمنت

ذكرها في اعمال البياض ثم يلصق الكاشي باسـتعمال مـزيج مـن الـسمنت               

تعطي هـذه الطريقـة      . مم 4-3مع الماء بسمك حوالي      )بدون ركام (الصافي  

  .استوائية وشاقولية جيدين وقد يستعمل السمنمت الملون وحسب الحاجة

  

لفتحات اوالتمديدات وانمـا    يمنع كسر البالط الغراض الغلق او حول ا         - ح

يجب استعمال ادوات قص معدة خصيصا لهذا الغـرض وان يكـون القـص              

  .مستـقيما او مستديرا حسب الحاجة ودون حدوث اي تثلم او تكسر للقطعة

  

اذا ورد نص صريح في المخططات باستعمال قطـع الـبالط المرافقـة              -ط

فمـن   ) او قطـع الزوايـا     كالقطع ذات الحواف المستديرة عند نهايات التبليط      (

   .الواجب استعمالها

 علـى وجـه الجـدار       3: 1 رمل بنسبة    :توضع طبقة تحشية من مونة سمنت     

المواصـفات    ب من هـذه    3-2-3بطريقة بياض مسطرة والواردة في الفقرة       

  :وتراعى االموراالتية

يحضر ترطيب السطح الذي سيتم تكسيته مع مراعاة عـدم المباشـرة              - أ

  .ال بعد جفاف السطح تماماباعمال التكسية ا

 .ال يجوز نقع البالط بالماء وانما يتم تركيبه وهو جاف تماما  - ب

تكون طريقة خلط المادة الالصقة واالدوات المستعملة فـي فرشـها وزمـن              -ج

   .التشغيل وغيرها حسب تعليمات الشركة المصنعة

حسب  ساو تفرش المادة الالصقة على السطح باستعمال المالج الخاص بشكل مت          -د

ويثبت البالط فوق تلك الطبقة ويجري تحريكـه        ،  تعليمات الشركة الصانعة  

   .بالطرق الخفيف عليها حتى يشبع ظهره ثم يثبت في مكانه الصحيح
 

   :السوف 3-4-1-3
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 تكون السوف مستقيمة متساوية العـرض متوازيـة ومتـــعامدة فـي            -أ

   .االتجاهين

 مـم او حـسبــما مبـين فـي        2  تنفذ الحلول بسماكة منتظمة مقدارها     -ب

   .المخططات او جداول الكميات

  مـم بـشربت الـسـمنت      3 يتم تعبئة السوف التي ال يزيد سمكها على          -ج

 بحيث يعبئ الشربت كامل السوف علـى ان يـزال          .وباللون المطلوب 

   .الفائض بمسحه عن البالط بقطعة قماش رطبة

 منتي او المـواد   مم يـستـعمل المـالط الـس      3للسوف بسمك يزيد على      -د

   ) .تعد حسب تعليمات الشركة المصنعة(الالصقة الراتنجية 

 وحـسب مـا مثبـت فـي        )المسح او الخـسـف   (تعبا السوف بالدرز     هـ

بجوار  المخططات او جداول الكميات مع مراعاة عدم خدش وجه البالط         

  .السوف اثناء العمل

  

   :المفاصل 3-4-1-4

مساحات كبيرة مستمرة الحتمال    اليفضل تطبيق الجدران بالبالط السيراميكي ب     

تساقطه بل يفضل تقطيع المساحات الى مساحات اصـغر ال يتجـاوز اكبـر              

 مم يملئ بمعجون خـاص      10يفصل بينها مفصل بعرض     ،  )م3(بعديها عن   

  .على ان يكون المفصل نافذا ليشمل البطانة ايضا

  

   :تثبيت الفسيفساء 3-4-2

  

مالط السمنت او المواد الالصقة     (لسابقة  يجرى تثبيت الفسيفساء بنفس المواد ا      -أ

 مـن   2-1-4-3و،  1-1-4-3وحسبــما ورد في الفقرة      )الراتنــجية

  .هذا الفصل

  

قطع الفسيفساء بالمادة الالصقة قبل تثبيت الواح الفسيفساء          تعبأ السوف بين   -ب

   .على الجدار مباشرة

  

هاية التكسية العليـا     يرسم خط افقي تماما على الجدار باستعمال القبان عند ن          -ج

ثم يجري تثبيت الواح الفسيفساء من ذلك الخط باتجاه اسفل الجدار بصفوف            

  .راسية متتابعة
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 لوح واخر مـساوية للـسوف بـين قطـع           يراعى ان تكون السوف بين كل      -د

   .الفسيفساء ضمن اللوح الواحد

 للـوح اوال    هـ تثبت الواح الفسيفساء في مكانها تماما وذلك بتثبيت الحافة العليا          

مرات حتـى   رف العلوي الى الطرف السفلي عدة       ثم مسحه بالضغط من الط    

   .يتم التثبيت

بعد ان يتم تثبيت عدد من االلواح يجري كبس تلك المنطقـة بواسـطة اداة                -و

ضـبط  التصاق واستواء التكسية كما يـتم       مسطحة كالمالج الخشبي لضمان     

  .السوف بشكل نهائي قبل تصلد المادة

اعمـال   مم بالمتر مع مراعاة اجراء       10ن  يزيد تفاوت استواء السطح ع    ال   -ز

  . دقائق على تثبيت الواح الفسيفساء10االصالح قبل مرور 

لنـزع    يرطب السطح باستعمال قطعة قماش مبللة او يرش بالماء رشا خفيفا     -ح

  .االوراق الجامعة لقطع الفسيفساء

  

  :ةتكسية الجدران بااللواح الجبسية او الليفي 3-5

  

الفـصل    من هذا  6-2،  4-2تكون التكسية بااللواح بانواعها التي وردت في الفقرتين          3-5-1

   :وكما يأتي

تنهى المفاصل بين االلواح باشكال متعددة تعتمد على نوع حافة اللوح، قد يكون              -أ

لملئ المفاصـل مـع     ستعمل في هذه الحالة مواد خاصة       االنهاء من نوع مسح فت    

  .فاصلاشرطة انهاء الم

القمـاش   وتكون االغطية من ورق      او تنهى المفاصل باغطية ذات نقةش بارزة       -ب

انهاء في القطـع     الخ وقد تترك المفاصل بدون       000 البالستك،  المعدن،  الخشن

وتمالء المسافات بين القطـع     ) 7( المشطوفة ليشكل المفصل حرف      ذات الحافات 

ال كامال واضـحا ولغلـق      العطاءه شك اوجه المفصل مادة مالئة للمفصل      تحت  

الفجوة بين اللوحين تعالج الزوايا واالركان بطريقة تكون عادة مماثلـة النهـاء             

  .المفاصل على ان تكون ذات مقاومة جيدة مع مراعاة الناحية الجمالية

المـواد   قد تستعمل زوايا معدنية او افارير من الجص المزخرف او غيره مـن             -ج

   .افاتالنهاء الزوايا واالركان والح

  

 : طرق تثبيت االلواح الجبسية والليفية بطرق عديدة وكما يأتي 3-5-2

   :فوق شرائح من الواح البياض 3-5-3-1
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ثم تثبت  ،  وتتم بلصق اشرطة من الواح البياض على الجدران بالصق خاص         

   .الواح لتكسية فوق هذه الشرائح بواسطة المسامير او باللصق او بكليهما

   :نةفوق قطع الواح الياف ومو 3-5-2-2

 تؤخذ قطع من الواح الياف مشبعة بالقير مستطيلة بابعاد معينة وتثبـت علـى          

على  بعد ذلك يتم وضع المونة    ،  الجدار بواسطة المونة وحسب السمك المطلوب     

المسافة بين    مم وبسمك كبير وتكون    100شكل لطخ على الجدار بقطر حوالي       

الـى الجـدار     لواح مم افقيا وعموديا ثم تضغط اال      250لطخة واخرى حوالي    

تثبـت الـواح      مم ثـم   250وتطرق خفيفا لغرض انتشار المونة لتصبح بقطر        

   .البياض الى قطع بالمسامير المقاومة للصدأ

  

   :فوق شرائح خشبية 3-5-2-3

 ×مـم 40بمقطع حـوالي     )معالجة ضد الرطوبة والتعفن   (تؤخذ شرائح خشبية     

  المـسافة بـين    وباطوال مناسبة وتثبت على الجدران ال تزيـد        )سمك(مم  15

  مم ثم تثبت الواح البياض فوقها بمـسامير مغلونـة          450شريحة واخرى عن    

  .خاصة

   

ان تؤمن الترايش     مم سمكا وحسب االطوال المطلوبة بمسامير معدنية مقاومة للصدأ على          12و 

   .استوائية متناهية الدقة لطيفة االكساء

   :فوق المونة 3-5-2-4

 تفرش المونة على ظهر االلواح بواسطة صندوق فرش بحيث يكـون بـشكل             

  مم موازيـة للحافـة الطوليـة       38-12 مم تقريبا وبسمك     50شرائط بعرض   

   .جدارتلصق االلواح بعد ذلك على ال .لاللواح

  

  :االكساء بالواح الفورمايكا والخشب والخشب الرقائقي 3-6

  

بالسمنت من   تنهى الجدران والسقوف المراد اكسائها بااللواح بالبياض بالجص او اللبخ          3-6-1

وفق ما هو محدد ف جـداول         من هذا الفصل   2-3،  1-3النوع العادي وكما ورد في الفقرتين       

   .الكميات

  

  مم عرضا 12ذات مقطع  )الجام(لرخو تثبت ترايش من الخشب ا 3-6-2
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في حالة استعمال الواح الفورمايكا او الصاج الرقـائقي او االبـيض             3-6-3

الخشب المضغوط باستعمال الغـراء     فعندئذ تكبس هذه االلواح على الواح من        

، المناسب ثم ثتبت على الترايش باستعمال مسامير دقيقة مقطوعـة الـرؤوس           

  .وتختم الفواصل باغطية خاصة ونقوش تحدد في المخططات التفصيلية
 

في حالة استعمال الواح من الخـشب ذات مواصـفات محـددة فـي               3-6-4

رة على الترايش وفـق     عندئذ تثبت الواح الخشب مباش    ،  المخططات التفصيلية 

النظام المبين في المخططات ويضاف اليها اية نقوش او تفاصـيل معماريـة             

  .مثبتة في مستندات المقاولة

  

فيما عدا الواح الفورمايكا ينهى االكساء بالخشب او الـواح الخـشب             3-6-5

  .الرقائقي باالصباغ الخاصة حسبما هو مثبت في جداول الكميات

   :االكساء بالماربلكس 2-7

  

  

المراد انهائها بمادة الماربلكس بلبخها بمونة السمنت وفق الفقرة          تهيأ السطوح  2-7-1

   .أ من هذا الفصل-4-2-3وتختم بموجب الفقرة 3-2-3

   

يخلط الماربلكس في براميل خلطا خفيفا ويفرش بطبقتين االولى بواسطة مـالج             2-7-2

 على ان يتم التأكد من      من الفوالذ ويكون اتجاه الفرش من االسفل الى االعلى        

كون المالج يشكل زاوية كبيرة مع السطح لـضمان عـدم خـدش حبيبـات               

   .الكوارتز للمادة

تغطيتـه   وتفرش الطبقة الثانية بمغرفة لدائنية تمسك بشكل مستقيم مقابل السطح المراد           

   .وباستعمال ضغط خفيف

  

 °م 45-5بـين   درجـة حـرارة     (تنفذ طبقة الماربلكس بظروف جوية مناسبة        3-7-3

مع تجنب التنفيذ اثناء هبوب رياح قويـة         %) 87ورطوبة نسبية ال تزيد عن      

   .او سقوط االمطار او عند وجود دخان او غبار في الجو

  

   :االكساء بالطابوق 3-8
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بعمـل قاعـدة ارتكـاز      ) الطول او الخرساني  (يثبت طابوق الواجهات بانواعه      3-8-1

ل من االكساء وتكون هذه القاعدة اما بـشكل         مناسبة يرتكز عليها الساف االو    

صبة خرسانية او مقاطع فوالذية معالجة بالطالء ضد الصدأ، ويربط االكساء           

بالجدار بمشبكات معدنية تثبت كل ثالث سوف عند بناء الجدران المطلـوب            

   .اكسائها

تحسب المسافة بين القاعدة واعلى الجدار بحيث يكون هذا البعد من مـضاعف              3-8-2

   .سمك الساف للطابوق المستعمل

عند استعمال طابوق ميكانيكي يجب اختيار الوحدات ذات الحافات المـستقيمة            3-8-3

ويمكن تأمين ذلـك بنجـر       .وال تحتوي على ثلمات او اية تشوهات سطحية       

   .الوجه واالركان بالفاس للحصول على المواصفات المطلوبة

  

ك قص الطابوق الفرشي باالبعـاد      يتطلب ذل ،  عند استعمال الطابوق المنجور    3-8-4

المطلوبة وصقل االوجه بالفأس ومداواة الوجه بالغبرة بعد النـشر وحـسب            

   .تعليمات المهندس وجداول الكميات

يحدد سمك مونة الربط للسوف والبندات بترايش خشبية ثابتة الـسمك ويـتم              3-8-5

االكساء وفق ما تشير اليه المخططات من نقوش او االكساء بسوف واضـحة             

  .افقيا وبندات عمودية او بدون بندات

تحدد المخططات وجداول الكميات نوع انهاء المفاصل والتي تكون عادة من            3-8-6

  .نوع جفقيم او خسف

الحجر  او )المرمر الصناعي (او حجر البولي استر     ) المرمر(االكساء بالرخام    3-9

   .الطبيعي

 من هذا   11-2،  9-2يستعمل الرخام او المرمر الصناعي المطابق للفقرة         3-9-1

  .الفصل وتكون مقاسات القطع كما مثبت في المخططات

  

ال يزيد التفاوت في طول البالطات المستعملة الغراض التكسية وعرضها           3-9-2

للسمك واليزيد التفاوت في استواء السطح عن       % 3وال يزيد عن    % 1عن  

  .مم مقاسا في جميع االتجاهات1مم لكل 1

  

ازية ومتعامدة مع بعـضها وضـمن       تكون حافات البالطات الرخامية متو     3-9-3

  .التفاوت المذكور اعاله
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 ملم عن وجه الجدار وتثبـت       30-20توضع اللوحة الرخامية بمسافة تبعد       3-9-4

على الجدار افقيا في بعض نقاط بعجينة جص باريس بحيث يكـون وجـه              

الرخام بمستوى واحد والمفاصل منتظمة افقيا وعموديا تثبت الواح الرخام          

مم ويؤخـذ   4اصل ربط معدنية غير قابلة للصدأ بقطر حوالي         فيما بينها بمف  

مفصلين عادة في كل ضلع من االلواح وتثبت االلواح الى الجدار بكالليب            

تدخل االولى في حفرة معـدة فـي ظهـر اللـوح            ،  ذات نهايتين معقوفتين  

يمأل التجويف بـين اللـوح       .واالخرى في مفصل فرشة من الجدار الخلفي      

 .تمأل المونة عند اكمال ساف واحد من االكـساء         .سمنتوالجدار بمونة ال  

تـضبط مفاصـل     .بالـشاقول  تضبط استقامات االوجه بالخيوط واالركان    

يبدأ االكساء من احد االركـان      ) القبان(الفرشة باستعمال الميزان الكحولي     

، ويحدد عدد الـسوف      السفلية ويتجه العمل بشكل سوف افقية نحو االعلى       

تنهى المفاصل بدرز    . يوميا بمدى تماسك وتصلد المونة     المسموح انجازها 

يجوز ترك التجويف فارغا     .مسح ثم يلمع وجه الرخام بدلكه بمواد التلميع       

بين االكساء فالمرمر والجدار وفي هذه الحالة يتطلب اسـتعمال مثبتـات            

   .معدنية جاسئة لتثبيت االكساء

  

ثبت القطع على الجـدار     ت،  عند استعمال انواع الحجر االخرى في االكساء       3-9-5

بعد عمل قاعدة ارتكاز مناسبة يرتكزعليها الـساف االول مـن االكـساء             

وتكون هذه القاعدة امابشكل صبة خرسانية او يمكـن اسـتعمال مقـاطع             

كما وتكون كالليب التثبيت اكبر من تلك       ،  فوالذية مطلية بصبغ مانع للصدأ    

كن استعمال المـشبكات    وكذلك بالنسبة للمفاصل ويم    المستخدمة في الرخام  

تثبت في الجدار المراد اكسائه بمسافات ال يزيد         المعدنية بدل الكالليب التي   

  .الجدار وعلى طول الجزء المراد اكسائه  ملم باتجاه ارتفاع500عن 

  

يجب ان تكون قطع االكساء خالية من العيوب والتشقق والتصدع والفجـوات              3-9-6

  .ومتجانسة اللون
 
ع مفاصل الربط المعدنية والكالليب مغلونـة او معاملـة          يجب ان تكون جمي     3-9-7

  .بمواد مقاومة للصدأ
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مـم  5يجب عمل مفاصل في هذا النوع من التكسيات بعرض يتراوح بين             3-9-8

م من زوايا المبنى وحـسبما       3.0 – 1.5مم على بعد يتراوح بين      10الى  

  .هو محدد في المخططات وجداول الكميات
 

   ) :الثانوية(السقوف المعلقة  3-10

 

  

تستعمل هذه السقوف اما الغراض معمارية او الخفاء الخدمات من مجـاري            

   .هواء وانابيب الصرف الصحي واالنارة وغيرها

او من ) Metal Lath(تعمل السقوف الثانوية من البياض فوق مشبك معدني 

او الـواح  ) Metal Strips(الواح او شرائح معدنية من االلمنيوم او الحديد 

او من الخشب او صفائح االسبـست او  ) Accoustic Tiles(دى مانعة الص

الواح البردى المضغوط وغيرها وفقا للتفاصـيل واالنـواع المحـددة فـي            

  .المخططات او جداول الكميات

  
 
 :عام 3-10-1

تتبع المخططات بدقة في تعيين مستوى السقوف واالبعاد النهائيـة وان تكـون              

ية االقسام العمودية اال اذا حددت المخططات       تماما لالقسام االفقية وشاقول    مستوية

   .اشكال محددة

 . مم عن مدات الخدمات    50يجب ان تبعد اقسام التثبيت والتعليق بما ال يقل عن            

  ملم وبمسافات ال تزيد عـن      8تعلق السقوف الثانوية بقضبان قطرها ال يقل عن         

ـ             1200 دات  مم تثبت في صبة السقوف الخرسانية بشكل ال يتعارض مـع وح

الخدمات يجوز استعمال براغي خاصة لتثبيت قـضبان التعليـق بعـد الـصب          

   .وبموافقة المهندس

 تصبغ كافة االجزاء المعدنية غير المغلونة بصبغ مانع الصدأ وفـي محـالت             

   .فاصل للتمدد يكون السقف الثانوي مفصوال كليا ايضا وجود

موزعات الهواء او مـدات     تثبت اماكن الفتحات واطار اتها البواب التفتيش او          

   .دقة ومطابقة للمخططات وبالنسق الذي ال يحدث تعارضا بينها االنارة

ال يجوز تركيب السقوف الثانوية قبل اكمالوفحص االعمال التي ستحبس فـي             

   .بينها وبين السقوف االعتيادية الفراغ
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   :)Metal Lath(السقوف المعلقة من المشبكات المعدنية  3-10-2

  اعاله مقاطع حديدية اما على     1-10-3بان التعليق المذكورة في     تثبت على قض   

  مم وتكون المسافة بين خطوط     3×38×38 ملم او زوايا     38شكل ساقية بعرض    

  مم ومن ثم تثبت عليها مقطع حديد التثبيت        1200المقاطع الحديدية ال تزيد عن      

 م/  كغـم    0.89 ملم وال يقل وزنها عـن        25الثانوية على شكل ساقية بعرض      

ثم تثبت على مقاطع التثبيـت       . مم عن بعضها   400وبمسافات ال تبعد اكثر من      

   .ب من هذا الفصل13-2الثانوية المشبكات المعدنية المطابقة للفقرة 

يتطلب العمل ايضا وضع مقاطع حديدية على شكل زوايا باالركان والنهايـات             

تـشمع المـشبكات     .24على ان تكون تلك المقاطع مغلونة وبقياس ال يقل عن           

المعدنية بمونة السمنت الذي يجب ان يغطي تماما كامل الشبكة ثم يبيض الوجه             

-3،  1-3بلبخ بمونة السمنت او السمنت والنورة كما جاء في الفقرة            بالجص او 

   . من هذا الفصل2

  

  :السقوف المعلقة من االلواح المعدنية او الكاتمة للصدأ 3-10-3

مل مطابقـا للمواصـــفات القـــياسية       يكون نظام التــعليق المستــع    

على ان تكون االجزاء الفوالذية معالجة ضـد   )ASTM C635 (االمريـكية 

 وB633 وA525(الصدأ والتأكل حـسب المواصـفات القياسـية االمريكيـة           

ASTM -A165 ( او المواصفة القياسية البريطانية)و 2989و729BS-434 (

وم معالجة حسب المواصـفة القياسـية       وان تكون االجزاء المصنوعة من االلمني     

   .)BS-1615(البريطانية 

االول هو النظام المباشر ويتـالف مـن المـدادات          ،  هناك نظامين للــتعليق   

وافريز الحائط ) Cross Runners(والمستعرضة ) Main Runners(الرئيسية 

)Wall Molding ( وسلك التعليق)Hanger Wire (  والثاني هو النظام غيـر

اضـافة الى   .ويتألف من العـناصر الواردة ذكرها في الـنظام االول        .شرالمبا

والملقـط الحامـل للمـدادة الرئيـسية     ) Carrying Channel(قناة حامــلة  

)Support Clip For Main Runner ( واللسين)Spline Spnning Cross 

Runners (.   

 يجب ان يظهر حيث ال) Solty Spray(تفحص عناصر التعليق بالرذاذ المالح  

اي تغير ظاهر للعيان على سطحها عنـد الفحـص بـالرذاذ المـالح بموجـب                

وعلى ان يتم التقيـيم للنتـائج       ) ASTM-B117 (المواصفة القياسية االمريكية    

   .)ASTM -D1654 (بموجب المواصفة القياسية االمريكية 
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لتحديـد  وفق طريقـة االختيـار       )عال،  متوسط،  خفيف(تكون القدرة التحميلية     

) ASTM -C635 (التحميلية بموجب المواصـفة القياسـية االمريكيـة     القدرة

   .وحسب ما هو محدد في جداول الكميات او بموجب توجيهات المهندس

  

  :السقوف الثانوية الخشبية المعلقة 3-10-4

  

  

تكون عناصر نظام التعليق من الخشب الجام وعلـى شـكل تـرايش خـشبية                

علق باسالك تعليق مشابهة بمواصفاتها لما ذكـر        باالتجاهين الطولي والعرضي ت   

في السقوف المعلقة المعدنية قطرا وانتشارا ثم تغطى الترايش الخشبية بـالمواد            

وفق النظام والتفاصيل المعماريـة المبينـة فـي المخططـات         الخشبية االنهائية 

ايضا دقة توزيع فتحات التهوية واالنـارة والتفتـيش          ويراعى .الخاصة بالعمل 

يرها كما هو مثبت تفصيليا في المخططات تستحصل موافقة المهندس علـى            وغ

نماذج للمصادقة عليها قبل فترة مناسـبة        كل مرحلة من مراحل التنفيذ وتقدم له      

تصبغ السقوف بالمواد الشمعية او السبيرتو والـدملوك         .من المباشرة في التنفيذ   

  . طبقا لما هو منصوص عليه في جداول الكميات

  

   :كيل والشموليةال -4

  

   :النثر، اللبخ، البياض بالجص 4-1

  

يشمل السعر كافة المستلزمات من مادة وعمل بضمنها الملحقات المعدنية والطبقـات     

   .كافة كما هو محدد في جداول الكميات

  

وكل مستلزمات العمل ويذرع بالمتر المربع على ان تطرح الفراغات التـي تزيـد              

   . متر مربع0.50مساحتها عن 

  

   :البالط السيراميكي والفسيفساء 4-2

يشمل السعر اللبخ بالسمنت ومواد اللصق في حالة استعمال طريقـة اللـصق فـي               

التثبيت ومونة السمنت في حالة التثبيت بمونة السمنت والمفاصـل بانواعهـا وكـل            
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متطلبات العمل مادة وعمال وتذرع المساحة المنفذة فعليا بـالمتر المربـع وتطـرح              

   . متر مربع0.25تي تزيد مساحتها عن الفراغات ال

  

   :تكسية الجدران بااللواح الجبسية او الليفية 4-3

يشمل السعر االلواح الجبسية ومفاصلها واغطية المفاصل ومواد التثبيـت المعدنيـة            

والخشبية وكل متطلبات العمل عدا طبقة البياض ان وجدت فتذرع بموجـب الفقـرة    

   .ساس المتر المربع للعمل المنفذ فعال اعاله وتكون الذرعة على ا4-1

   

   :االكساء بالواح الفورمايكا والخشب والخشب الرقائقي 4-4

يشمل السعر المواد والعمل ومواد التثبيت وال يشمل طبقة البياض واللبخ التحتية ان             

ويكون السعر بالمتر المربع وال تطرح فتحات التهوية والتفتيش واالنارة او            .وجدت

   . متر مربع0.25التي تقل مساحتها عن الفتحات 

  

  

  :االكساء بالماربلكس 4-5

 يشمل السعر المادة والعمل وكا المستلزمات وعلى اساس المتر المربع وال تطـرح            

   . متر مربع0.25الفتحات التي تقل مساحتها عن 

  

  :االكساءبالطابوق والمرمر وحجر البولي ستر والحجرالطبيعي 4-6

نهاء المفاصل والملحقات المعدنية الالزمة للتثبيت وكل       يشمل السعر المادة والعمل وا    

هذه الفقرة بالمتر المربع وال تطرح الفراغات التي تقـل           مستلزمات العمل وتحسب  

   . متر مربع0.25مساحتها عن 

  

 :السقوف المعلقة 4-7
 

يشمل السعر المواد والعمل وانظمة التعليق وكل متطلبات العمل وتحسب هذه الفقرة            

بع وال تطرح فتحات التهوية والتفتيش واالنارة او الفتحـات التـي تقـل              بالمتر المر 

   .متر مربع 0.25مساحتها عن 
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  الفصل الثاي عشر

 االرضيات و السطوح
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   :المواد -2

 
 

 
 

 
 

  
 

  الفصل الثاني عشر 

  االرضيات والسطوح

  

   :المجال -1

بانواع مختلفة من    )رضيات والسطوح اال(يشمل هذا الفصل تغطية االجزاء االفقية       

المواد وطرق اخذ النماذج ومطابقتها للمواصفات واسـاليب تطبيـق االرضـيات            

   .وانهائها

   .الكاشي المصنوع من الخرسانة بانواعه المختلفة 2-1

   :الكاشي الموزائيك 2-1-1

الكاشي الـسمنتي المكبـوس هيـدروليكيا       ،  يقصد بالكاشي الموزائيك    2-1-1-1

ركام والسمنت ويصنع بطبقتين مختلفتين في التركيب االولى طبقة         والمكون من ال  

الموزعة توزيعـا   (الوجه وتحتوي على نسبة معينة من االحجار المكسرة الصلدة          

غيـر  (البازلـت و  ،  كالرخـام  )منتظما ومتجانسا على كل مساحة وجه الكاشـية       

، لملونومسحوق الرخام وقد يضاف اليها الخضاب والسمنت العادي او ا          )واضحة
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الخشن والناعم   وتحتوي على نسبة معينة من الركام      )الظهر(والثانية طبقة القاعدة    

  .والسمنت العادي) الرمل الطبيعي(
 

تكون مقاسات الركام الرخامي المستعمل في تصنيع الكاشي الموزائيـك           2-1-1-2

  :لطبقة الوجه بالحدود االتية

  مم 4لحد  -أ 

  مم13لحد  -ب 

  مم25لحد  -ج 

  ي عشوائ -د 

  قطع الرخام  هـ 

   .ويؤخذ بنظر االعتبار سمك الكاشية عند اختيار مقاس الركام الرخامي

   

 : التدرج التجاري 2-1-1-3

مـدرج فـي     وتكون المقاسات التقريبية للركام الرخامي المعادلة للدرجات التجارية كما هـو           

  .)1(الجدول رقم 

  ) 1(جدول رقم ال

  التجاري مقاسات الركام الرخامي المعادلة للتدرج 

  )مم(المقاس  التدرج التجاري

  1-صفر  صفر

1  1-2  

2  2-5  

3  5-9  

4  9-15  

5  15-25  

   :المواد االولية 2-1-1-4

المطـابق للمواصـفة    (ينتج الكاشي الموزائيك لالرضيات من مزيج السمنت        

المطـابق للمواصـفة    (والركام الطبيعي والرخامي    ) 5القياسية العراقية رقم    

المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقـم      (والماء  ) 45قية رقم   القياسية العرا 

وذلـك  ) 1535المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم      (والخضاب  ) 1692

   .بطريقة الكبس
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   :الشكل واالبعاد 2-1-1-5

تكون الكاشية مربعة الشكل وذات سطح علوي مستوي بمقطع مستطيل           

تفاق مع المهنـدس او حـسبما       ويمكن التجهيز بابعاد اخرى حسب اال     

   .في المخططات مثبت

  ).2(تكون ابعاد الكاشية المربعة كما مبين في الجدول رقم  

  

   :التفاوت 2-1-1-6

مم للسمك بين كاشية     3مم للطول و   1يسمح لالرسالية الواحدة بتفاوت مقداره      

   .اخرى

  

 االزارة 2-1-1-7

  ) .رةاالزا(كاشية  يجوز انتاج كاشي مستطيل الشكل بابعاد نصف

  

  

  

  ) 2(جدول رقم 

   )بعد الجلي والتنعيم(مقاس الكاشي المربع الشكل 

  السمك   ) مم(طول الضلع 

150 ±1  

200 ±1  

250 ±1  

300 ±1  

400 ±1  

500 ±1  

20±3  

20±3  

25±3  

30±3  

35±3  

40±3  

  

   :االنهاء والمظهر 2-1-1-8

  

 المـاء او  يجهز الكاشي بموجب االتفاق مع المهندس اما منعما ومعالجـا ب           -أ 

   .نصف منعم ثم يتنعم ثانية موقعيا

خاليا  يكون الرخام موزعا بصورة متجانسا ومنتظمة ويكون وجه الكاشية         -ب 

   .والتشوهات، التشققات، االنخفاضات، الفجوات، من النتوءات
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 تكون حافات الكاشية عموديا على سطحها وتكون مـستويات الـسطوح           -ج 

 ة والحافات الشاقولية المتجـاورة للكاشـي      العليا والسفلى للكاشية متوازي   

   .المربع او المستطيل متعامدة فيما بينها

   .تكون جميع الحافات حادة وسليمة -د 

 يكون لون الكاشي متجانسا وبصروة خاصة لالرسـالية الواحـدة عـدا            هـ 

   .الحاالت التي يراد فيها الحصول على كاشي بمظهر عشوائي

   

   :المواصفات 2-1-1-9

ق خواص الكاشي كاالمتصاص الكلي وامتصاص وجه الكاشية ومقاومة         تطاب

   .)1042(التأكل المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

   :النماذج 2-1-1-10

تؤخذ نماذج الفحوص المختلفة بصورة عشوائية بحيـث تكـون مؤشـرة             -أ

  ية او اقل  كاش5000 كاشية لكل 12ومعرفة من قبل المهندس وبمعدل 

يتم فحص االعداد االتية من النماذج النختارة بموجب الفقرة اعاله لكـل             -ب

   .او جزء منها  كاشية5000ارسالية تتكون من 

  

  عدد الكاشيات   الفحـــــص  ت 

1-  

2-  

3-  

4-  

  فحص االبعاد والمظهر 

  فحص مقاومة الكسر 

  فحص االمتصاص الكلي 

  فحص مقاومة التأكل 

6  
6  
6  
6  

  

  :وصالفح 2-1-1-11

تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في الدليل االسترشادي المرجعي 

   . الصادر عن الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية31رقم 

  :المطابقة 2-1-1-12

في حالة عدم مطابقة عينتين او اكثر من النمـوذج المنتقـى لمتطـلبات 

  مرفوضـة فتعتبر االرسـالية1042المواصفةالقياسـية العـراقية رقم 

   .وترحل خارج الموقع

  :الكاشي العادي 2-1-2
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يقصد بالكاشي العادي هو الكاشي المكون اساسا من الـسمنت والركـام             2-1-2-1

 طبقة الوجـه    :االولى .والماء ويصنع من طبقتين مختلفتين في التركيب      

االبـيض وقـد    والسمنت العـادي او     )الرمل الطبيعي (من الركام الناعم    

وتحتـوي علـى    ) الظهر( طبقة القاعدة    والثانية،  يضاف اليها الخضاب  

  .نسب من الركام الخشن والناعم والسمنت العادي

  :المواد االولية 2-1-2-2

 المطابق للمواصفة القياسية(ينتج الكاشي العادي من مزيج من السمنت 

المطابق للمواصفة القياسية العراقية (والركام الطبيعي ) 5العراقية رقم 

) 1692ة القياسية العراقية رقم المطابق للمواصف(والماء  )45رقم 

بطريقة  )1535 المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم(والخضاب 

   .الكبس

  

   :الشكل واالبعاد 2-1-2-3

 مـستوي والـسطح  ) وجه(تكون الكاشية مربعة الشكل ذات سطح علوي        - أ

 مستطيل ويجوز تجهيز اشكال اخرى حسب االتفـاق بـين المهنـدس           

   .والمقاول

   .)3( الكاشي المربع كما في الجدول رقم  تكون ابعاد-ب

  

  ) 3(جدول رقم 

  مقاسات الكاشي المربع الشكل 

  السمك  طول الضلع

200±1  

250±1  

22±3  

25±3  

  

   .مم 3 اليقل سمك طبقة الوجه عن 2-1-2-4

  :التفاوتات 2-1-2-5

كاشية  مم للسمك بين  2مم للطول و  1ال يمسح لالرسالية الواحدة بتفاوت مقداره       

   .واخرى

   :المظهر 2-1-2-6
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ون سطح طبقة الوجه قائم الزوايا ومصقوال وخاليا من التنميـل والتـشريخ             يك

الشعري والتشقق والتنقير والتقشير واالنفصال وان يكون الكاشي متجانس فـي    

   .اللون

   :المواصفات 2-1-2-7

تطابق خواص الكاشي العادي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية          

صاصا الكلي للكاشـية وامتـصاص وجـه الكاشـية           وتشمل االمت  1043رقم  

   .ومقاومة الكسر

  

   :النماذج 2-1-2-8

   .من هذا الفصل) 10-1-1-2(تتبع الطريقة الواردة في الفقرة 

   :الفحوص 2-1-2-9

يتم اجراء فحوص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في الدليل االسترشـادي            

   .تقييس والسطرة النوعية الصادر عن الجهاز المركزي لل31المرجعي رقم 

   :المطابقة 2-1-2-10

في حالة عدم مطابقة عينتين او اكثر للمتطلبات الواردة في المواصفة القياسية 

   .فتعتبر االرسالية غير مطابقة وترحل خارج الموقع) 1043(العراقية رقم 

  

   :)الشتايكر(البالطات الخرسانية السابقة الصب  2-2

لصب تستعمل لتبيلط المماشي والسطوح وتنتج هي بالطات خرسانية سابقة ا

   .من مزيج الخرسانة المرصوصة بالرج او الكبس او بكليهما

  

   :المواد االولية 2-2-1

تنتج البالطات الخرسانية سابقة الصب من السمنت المطابق للمواصفة القياسية          

  وال يزيـد 45 والركام المطابق للمواصفة القياسية العراقية رقم        5العراقية رقم   

ويطابق المـاء   ،   مم وبتدرج مناسب   12ى  \المقاس االسمي االعلى للركام علة    

مـسودة   )فـي حالـة اسـتعماله     (والخضاب  ) 1692( المواصفة القياسية رقم  

 .1535المواصفة القياسية العراقية رقم 

  :االبعاد 2-2-2

   .)4(تنتج البالطات بموجب االبعاد المبينة في الجدول رقم 

   :زوايا الوجه 2-2-3
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 زوايا الوجه قائمة لحد ال يتجاوز فرق طول قطري وجه ذلك النمـوذج              تكون

لوضع  للبالطات المهيئة لالستعمال في السطوح تكون حافاتها مهيأة        . مم 3عن  

   .حشوات المفاصل الخاصة

  :المواصفات 2-2-4

تطابق خواص البالطات المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم          

   .ستواء الوجه وااللتواء والتحمل المستعرض وامتصاص الماء وتشمل ا1107

  
 

  )4(جدول رقم 

  لبالطات الخرسانية السابقة الصب مقاسات ا

  )مم(السمك   )مم(العرض   )مم(الطول   نوع البالطة 

  أ

  ب

  ج

  د

  هـ

800±2  

  و

500±2  

600±2  

400±2  

400±2  

600±2  

500±2  

400 ±2  

200±2  

800±2  

400±2  

200±2  

50±3  

50±3  

50±3  

42±3  

50±3  

50±3  

  

  :النماذج 2-2-5

كنموذج لكل ارسـالية      بالطات 3تؤخذ نماذج الفحص بصورة عشوائية وبعدد     

بالطة فتؤخذ   2000 اما االرساليات التي تزيد عن     . بالطة او اقل   2000ذات  

   .بالطة من االرسالية او جزء منها 2000ثالثة بالطات من كل 

  

  :الفحوص 2-2-6

ق الفحص الواردة فـي المواصـفات       تجرى الفحوص على النماذج وفق طر     

   .1107القياسية العراقية رقم 

  

  :المطابقة 2-2-7

عند عدم مطابقة النموذج ألي من نتائج الفحوص الواردة في المواصفة 

 فيؤخذ نموذج جديد يحتوي على ضعف عدد 1107القياسية العراقية رقم 

وب البالطات من نفس االرسالية ويعاد ذلك الفحص على ضعف العدد المطل
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وعند فشل عينة واحدة او اكثر من النموذج الجديد في مطابقة الفحص فتعتبر 

   .وترحل خارج الموقع االرسالية التي تمثلها النماذج غير مطابقة

  

  :المصبوبة في الموقع ارضيات الموزائيك 2-3

 مـن هـذا   1-1-2تستعمل نفس مواد الكاشي الموزائيك المذكورة في الفقرة      

وم او زجاج او نحاس تستعمل كمفاصل لالرضـيات         الفصل مع شرائط المني   

   .وفق ما هو مبين في المخططات

  :االرضيات الخرسانية 2-4

المواد المستعملة في االرضيات الخرسانية هي السمنت والركام والماء ومواد          

بموجب مواصفات الخرسانة الواردة في الفصل الثالـث        ،  مضافة او خضاب  

   .من هذه المواصفات

  

   :نوعة من البولي فينيل كلوريد الملوناالرضيات المص 2-5

تصنع االرضات من مركبات متجانسة تتكون من بوليمرات او كوبـوليمرات           

تكـون الملونـات المـستعملة       .مثبتات،  فينيل كلوريد مع مواد حشو، ملونة     

   .او لفات) كاشي(وتجهز بشكل قطع ، مقاومة لمواد التنظيف والضوء

   :التصنيف 2-5-1

ينيل كلوريد بموجب المواصفة القياسية العراقية رقم       تصنف ارضيات البولي ف   

   .الى نوعين) 1168(

  -1-النوع  

وتطابق متطلبـات    2م/ميكانيوتن   2ارضيات اليقل دليل مقاومتها للحك عن       

  .°م) 0.5±صفر (المرونة عند درجة حرارة 

   -2-النوع  

ـ            ة عنـد   ارضيات لم يحدد لها دليل لمقاومة الحك وال تطابق متطلبات المرون

   .°م) 0.5±صفر (درجة حرارة 

  .يكون السطح ناعما وخاليا من التشققات والبثور ومتجانس التلوين والتصميم

  :المظهر 2-5-2

عندئذ يجب ان يمتـد     ،  اذا كانت االرضية المطلوبة مرقشة او بشكل رخامي       

الترقيش والتعرق خالل االرضيات ويطابق النموذج المتفق عليه بين المقاول          

   .عتمد ديمومة هذه السطوح على الكثافة المرورية على االرضيةت .والمهندس

   .حيث يجب اخذها بنظر االعتبار عند اختيار هذا النوع من االرضيات
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  :االبعاد 2-5-3

  :يكون السمك بالمقادير االتية–السمك  

   

   . مم3.1،  مم2.5،  مم2،  مم1.5

قياسات  يكون عرض الصحيفة القياسية مساويا الى احد ال        –عرض الصحائف   

   . ما لم يتم االتفاق على غير ذلك:االتية

  .م 2.1 ، م2 ، م1.8 ، م1.5 ، م1.2 ،م 1.1

  ) :البالطات(القطع 

يساوي احد القيم االتية ما لم يـتم         ضلعها تكون البالطات مربعة الشكل طول    

  :على غير ذلك االتفاق

   . مم500 ، مم400،  مم300 ، مم250 ، مم225

  :التفاوتات المسموحة

ال تتجاوز التفاوتات المسـموحة للسـمك والمقاسـات القـيم المحـددة في         

   .)5(الجدول رقم 

  

  :المواصفات 2-5-4

تكون خواص االرضيات مطابقة للمتطلبات الواردة في المواصـفة القياسـية           

   .)5( والمثبتة في الجدول رقم 1168العراقية رقم 

  :اخذ النماذج 2-5-5

  البالطات  )أ( 

غيـر  ( بالطـة    10000ية من كل ارسالية مكونة من       يؤخذ بصورة عشوائ   

 بالطة بنفس القياس واللون والـسمك علـى         20نموذج يتكون من     )واضحة

   .اكثر من بالطتين من نفس الصندوق) غير واضحة(

  الصحائف  )ب( 

 م وبعرض كاف من     0.5في حالة الصحائف يؤخذ نموذج ال يقل طوله عن           

او اجزائهـا ولهـا نفـس العـرض          2م 420كل لفة لكل ارسالية مؤلفة من       

   .والسمك واللون

  

   :الفحوص 2-5-6
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  ) 5(الجدول رقم 

  متطلبات ارضيات البولي فينيل كلوريد الملدن 

  طرق الفحص  المتطلـــــبات   الخاصية 
  700م ق ع   ) 7(ال يقل ثبات اللون عن المرجع القياسي رقم   ثبات اللون لضوء النهار

 مم عـن الـسمك      10.5± لف معدل السمك باكثر من      ال يخت   السمك 

المحدد على ان ال يزيد الفرق بين اية قراءة للسمك والـسمك            

   مم0.2± االسمي على 

  أ–الملحق 

ال يقل العرض عن العرض االسمي المحـدد للـصحيفة و ال              عرض الصحائف 

   مم 6يزيد عليه باكثر من 

  ب-الملحق 

  ج–الملحق   عن االبعاد المحددة % 11.5عاد باكثر من ال تختلف االب  مقاسات البالطات 

 10.5ال تزيد الفجوة بين جوانب البالطة واذرع الموجة على            تعامد اضالع البالطات

  مم

  د–الملحق 

   هـ-الملحق   مم 0.1ال يزيد االنبعاج المتبقي على   قياس االنبعاج المتبقي

او اية عالمـة مـن      ال يظهر على النماذج اي تكسر او تشقق           المرونة 

  عالمات الفشل بكال الوجهين

   و-الملحق

 1التقل القوة الالزمة لفصل الطبقات الية قطعة فحص عـن             التصاق الطبقات 

  م /كيلو نيوتن 

  ز–الملحق 

 مم فـي االتجـاهين      0.5ال يتجاوز التغير في االبعاد الخطية         ثبات االبعاد 

ضي للصحائف  الطولي والعرضي للبالطات وفي االتجاه العر     

  . مم في االتجاه الطولي للصحائف0.8واليتجاوز 

   ح-الملحق

   ط-الملحق   مم 70.5ال يزيد التجعد على   التجعد 
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   ي-الملحق   / 0.4ال يزيد التغير في االبعاد الخطية على   انتقال الرطوبة 

ظهـر،  ال يظهر اي نضوح للمادة الملدنة او اي تغير فـي الم             التعتيق الحراري والنضوح

كما ال يسبب الفحص بعمود الدوران اي تشقق علـى سـطح            

  . العينة

   ك-الملحق

ال يزيد معدل عرض الخدش الناتج بعد غمر عينـة الفحـص              مقاومة المواد

 مم وال يحصل اي تغير ملحوظ في لون العينات عنـد            2على  

  مقارنتها بقطع فحص غير معاملة

   ل-الملحق

  

  دليل مقاومة الحك

  )فقط(1 –للنوع (

   م-الملحق  2م/  ميكا نيوتن 2اليقل دليل مقاومة الحك عن 

  

المواصفات الخاصة    مم 0.5ال يزيد الفقدان بالسمك على   مقاومة البري

بفحص مقاومة 

البري رقم ؟؟؟ 

البولي فينيل كلوريد 

  الملدن

  

  

يتم اجراء الفحوص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية 

   .)1168(ية رقم العراق

   :المطابقة 2-5-7

 1168تعتبر االرسالية مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقيـة رقـم           

تعتبر االرسالية غير مطابقة اذا فشل       .عندما تفي النماذج لمتطلبات المواصفة    

، وفي حالة فشل النموذج في احد الفحوص       .النموذج في اكثر من فحص واحد     

رى عليه جميع الفحوص الواردة فـي المواصـفة         اختيار نموذج اخر لتج    يتم

القياسية العراقية مرة ثانية وتعتبر الالرسالية مطابقة لهذه المواصفة اذا اجتاز           

   .النموذج كافة الفحوص

   :الكاشي السيراميكي والفسيفساء 2-6

   :الكاشي السيراميكي -أ 

ادي عشر  تطابق مواصفات الكاشي السيراميكي المتطلبات الواردة في الفصل الح        

   .)1-3-2(اعمال االنهاء فقرة الكاشي السيراميكي 

  :  الفسيفساء-ب 

تطابق مواصفات الفسـيفساء المتطـلبات الواردة في الفصل الحادي عشر اعمال          

   .)2-3-2(االنهاء فقرة الفسيفساء 

   :اللينوليوم 2-7
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يصنع اللينوليوم من دهن الكتان وصبغ نباتي وخشب مطحون ويكون باطوال او            

   .مم ويصنع بعدة الوان 6.7 – مم 1.6طع مربعة وبسمك ق

 :االبعاد 2-7-1

   :ابعاد اللفات -أ 

 مم وال يقـل طولهـا       3± م وبتفاوت قدره     1.83ال يقل عرض لفة اللينوليوم عن       

   :يكون سمك اللينوليوم باحد القيم االتية .عن عشرة امتار

   مم 1.6 مم 2.0، مم 2.5،  مم3.2، مم 4.5 ،مم 6.0 ،مم 6.7

   .يحدد جدول الكميات السمك المطلوب في المشروع 

   :ابعاد البالط -ب 

ال  مـم وبتفـاوت      305،   مـم  228يكون بالط اللينوليوم مربع الشكل بمقاسات        

الكميـات  ويحـدد جـدول      . مم وبنفس اسماك اللفات الواردة اعاله      40.5يتجاوز  

   .االبعاد والسمك المطلوب في المشروع

  

  :المواصفات 2-7-2

واص اللينوليوم المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية البريطانية رقم         تطابق خ 

)BS-810(           للنوع االملس والمواصفة القياسـية البريطانيـة رقـم)BS-1863( 

 امتـصاص المـاء   ،  بالنسبة للنوع ذي المظهر اللبادي وتشمل الجفاف االلتصاق       

   .وثبات اللون، ،المرونة

  

  :الفحوص 2-7-3

 ق طرق الفحص الواردة في المواصفة البريطانيـة رقـم         يتم اجراء الفحوص وف    

)BS-810. (   

  

  :النماذج 2-7-4

  :تؤخذ النماذج بالطريقة التالية 

  اللفات   - أ

 مم وبعرض اللفة كـامالعن لفـة اخـذت          450يؤخذ نموذج بقياس ال يقل عن        

   .عشوائيا من كل عشر لفات او اقل

  البالط   - ب

مكونة مـن     لكل ارسالية  نموذج بصورة عشوائية مكون من عشر بالطات       يؤخذ

   .بالطة او اقل 1000
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  :المطابقة 2-7-5

اذا فشلت النماذج سواء اللفات او البالط في مطابقة اي من الخواص الواردة فـي               

 فيؤخذ نموذج جديد بضعف عدد العينات ويجري الفحـص نفـسه        2-7-2الفقرة  

  .رفوضةالرسالية غير مطابقة ومعليها جميعا واذا فشلت اي من العينات فتعتبر ا

  

  :ارضيات المطاط 2-8

تصنع بالطات ولفات المطاط من مركبات المطاط الصناعي او الطبيعي او خليط            

اليـاف   منهما باالضافة الى المواد المالءة كالياف القطن او حبيبـات الفلـين او            

يكون المطاط مقسى وخال من الشوائب الكبريتية او         .االسبست مع خضاب تلوين   

   .لكتل الحبيبيةالفقاعات الهوائية او ا

  

  :االبعاد 2-8-1

  اللفات  -أ  

  :يكون عرض لفات المطاط بالقيم المبينة ادناه 

ــن، م2.1 م و 2.0 م و 1.8 م و 1.5 م و1.2 م و0.9  ــها ع ــل عرض  وال يق

   . مم6.0العرض المحدد وال يزيد عنه باكثر من 

  : البالط–ب  

  :يكون البالط مربع الشكل بالقياسات التالية

   .الكميات ويحدد القياس المطلوب في جدول مم 300و  مم 250 و مم 225

  : السمك–ج  

  :تكون اللفات او البالط باحد االسماك االتية

   .مم 6.0، مم 5.0، مم 4.0 ،مم 3.0

  

  :المواصفات 2-8-2

تطابق خواص ارضيات المطاط المتطلبات الـواردة فـي المواصـفة القياسـية             

   .والتشوه بالضغط، واالمتصاصكالصالدة ) BS-1711(البريطانية رقم 

  

  :النماذج 2-8-3

  :البالط  - أ
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عشرة االف    بالطات لكل ارسالية مكونة من     5تؤخذ نماذج بشكل عشوائي بمعدل      

   .صندوق واحد بالطة او اقل مع مراعاة ان ال يؤخذ اكثر من بالطتين من

  : اللفات–ب 

ارسالية لكل    مم من طول اللفة وبعرضها الكامل وذلك       150تؤخذ النماذج بمعدل    

السمك الكلي على طـول       او اقل مع مراعاة ان يجرى فحص       2م 400مكونة من   

   .اللفات بالكامل

  

  

   :الفحوص  2-8-4

في المواصفة القياسية البريطانيـة  يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة  

  .) BS-1711(رقم 

  

  :المطابقة 2-8-5

 الفحوص الـواردة    تعتبر االرسالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت النماذج جميع       

قتها الي من الفحوص فتؤخذ نمـاذج       وفي حالة عدم مطاب   0 )2-8-2(في الفقرة   

جديدة وتجري الفحوص عليها فاذا اجتازت العينات االخيرة االختبارات فتعتبـر           

  .االرسالية مطابقة واال فتعتبر االرسالية غير مطابقة وترفض

  

  :االرضيات الرخامية 2-9

مـن الفـصل    ) 1-3-2( للمتطلبات الواردة في الفقـرة       يستخدم الرخام المطابق  

   .الخامس المتعلقة بالرخام من هذه المواصفات

  

   :)النافذ(السجاد المغرز 2-10

وهو سجاد منتظم الصنع والعرض وااللوان ويكون خال من العيوب التي تـؤثر             

   .على مظهره او استعماله ومقاومة لحشرة العثة

  

   :مكونات غزول الخملة 2-10-1

   :ع من االلياف االتيةتصن 

  الصوف   - أ

 خليط الصوف مع االلياف الصناعية   - ب

   االلياف الصناعية -ج
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   :ثبات االلوان 2-10-2

ال تقل درجة ثبات الوان غزول الخملة تجاه الضوء عن الدرجة الخامسة وتجـاه              

االحتكاك والغسل عن الدرجة الرابعة عند فحصها وفق طرق الفحوص الـواردة            

 علـى   1143و )ثبـات االلـوان   ( 168ين العراقتين رقم    في المواصفتين القياست  

   .التوالي

   :تفاوت االبعاد 2-10-3

ومثبت  في اتجاه العرض وال يقل طول اللفة عن ماهو محدد          / 1 ±يسمح بتفاوت   

   . م او حسب ما يتم االتفاق عليه5-1يكون عرض السجادة من  .في االتفاق

  

   :المواصفات 2-10-4

الواردة في المواصفة القياسية العراقيـة       متطلباتتطابق خواص السجاد المغرز لل    

 وتشمل كتلة الخملة وعدد الخصل وقوة سـحب الخـصلة والفقـدان             1143رقم  

   .بالسمك وقوة لصق قماش الظهر

   :مكونات قماش القاعدة

   .يصنع قماش القاعدة من مادة البولي بروبلين او الجوت

   :مكونات ظهر السجاد 

   :لمواد االتيةيكسى ظهر السجاد باحدى ا

  طبقة من قماش الجوت   - أ

 طبقة صمغية   - ب

  طبقة مطاطية   - ج

  

   :النماذج 2-10-5

   .227تؤخذ النماذج وفق المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

  : الفحوص 2-10-6

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسـية العراقيـة            

   .1143رقم 

   :المطابقة 2-10-7

رسالية مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية اعاله اذا اجتـازت          تعتبر اال 

   .النماذج جميع الفحوص الواردة في المواصفة
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  :البالط والطابوق السيراميكي المقاوم لالحماض 2-11

   .البالط السيراميكي غير المزجج المقاوم لالحماض 2-11-1

   :المظهر 2-11-1-1

  وعند كسر البالطة يظهر مقطعها ، واد الضارةيكون البالط خاليا من الم 

، الشكل ويكون البالط كذلك مثبت ومنتظم .متجانسة، كثيفة، ناعمة، بشكل حبيبات 

   .استخدامه مسطحا وخاليا من الشقوق وعيوب التصنيع االخرى التي تؤثر على

  

  :االبعاد والتفاوتات 2-11-2

  :االبعاد 

  :تكون ابعاد هذا النوع من البالط كاالتي 

   مم100×100  - أ

  مم150×150  - ب

   مم200×200  - ج

   مم200×100 -د

  :السمك 

جدول الكميات  ويحدد مم8، مم10، مم12،  مم20،  مم25 :يكون السمك كاالتي 

عمق االخاديد في  السمك المطلوب استعماله في المشروع هذا وال يجوز ان يزيد

   . مم3ظهر البالط على 

  :التفاوت 

   .%2.5±عرض والسمك للبالط عن ال يزيد التفاوت في الطول وال 

  

  :المواصفات 2-11-1-3

  تطابق خواص البالط المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم  

 ،مقاومة االنضغاط، امتصاص الماء، التقوس،  وتشمل خواص التعامد1627 

   .مقاومة التأكل بالحك، مقاومة االحماض، مقاومة الكسر

  

  :النماذج 2-11-1-4

  :الدفعة 

 تعتبر الدفعة هي كل البالط ذو الشكل واالبعاد والسمك الواحد والمنتج في نفس 

   .الوجبة
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  :حجم النموذج 

وكذلك  لفحوص االبعاد والتفاوتات) 6(يكون اعداد النماذج المبينة في جدول رقم  

كل بالطة  على ان يتم اختيار البالطات عشوائيا تفحص .فحصي التعامد والتقوس

   .ذج لبيان مدى مطابقتها للخواص اعالهمأخوذة كنمو

  

  ) 6(جدول رقم ال

  مقياس اخذ النماذج وعدد القبول لالبعاد والتفاوتات 

  عدد القبول  حجم النموذج  عدد البالطات في الدفعة

  صفر  5  8لغاية 

  صفر  8  25 – 9

  صفر  13  50 – 26

51 – 100  20  1  

101 – 500  32  2  

  3  50   واكثر501

  

  :لى المتطلبات االخرى فيتبع االتي بالنسبة ا- 

 بالطة فان عدد الفحوص ومعيار المطابقة       100بالنسبة للدفعات الحاوية على      

 3-1-11-2بالنسبة للمتطلبات غير المبينة اعاله فيتبع ما مثبت في الفقـرة            

  .المهندس او االتفاق بين المهندس والمقاول ويكون حسب تنسيب

   . بالطة فيجرى فحصا واحدا عليها300  الى101للدفعات الحاوية على  

 بالطة فيجرى عليها فحـصين      300وبالنسبة للدفعات الحاوية على اكثر من        

 بقية الفحـوص الـواردة فـي فقـرة        (لكل من المتطلبات غير المثبتة اعاله       

   .على النماذج المختارة عشوائيا )المواصفات

  

  :الفحوص 2-11-1-5

 ردة في المواصفة القياسية العراقية رقمتجرى الفحوص وفق طرق الفحص الوا 

1627.  

  

 :المطابقة 2-11-1-6
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 اذا لـم    1627تعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات المواصفة القياسية العراقية رقـم           

يتجاوز عدد الفشل في النموذج عدد الفشل في النموذج عدد القبول المبـين فـي    

  .قوسبالنسبة لفحوص االبعاد والتفاوت والتعامد والت) 6(الجدول رقم 

 بالطة فتعتبر الدفعة مطابقة     101بالنسبة للفحوص االخرى وللدفعات اكثر من         

   .1627اذا طابق كل نموذج كافة متطلبات المواصفة القياسية رقم 

  

  :الطابوق المقاوم لالحماض 2-11-2

ممفما دون فهي بالط    25مم اما التي سمكها     25يشمل الوحدات التي يزيد سمكها عن       

يستعمل هذا الطابوق في تركيـب االبنيـة وتبلـيط االرضـيات             .مقاوم لالحماض 

المعرضة لتأثير االحماض وفي تبطين الحجيراتواالبراج فـي معامـل الـصناعات            

الكيميائية وتبطين بالوعات النفايات الصناعية ولحماية االسطح من تأثير االحمـاض           

  .) ما عدا حامض الهيدروفلوريك والبرتلوريك

  

  :االصناف 2-11-2-1

  :طابوق المقاوم لالحماض الى صنفين همايصنف ال

  :الصنف االول

يستعمل في البيئات المعرضة للتأكل الشديد كما في احـواض الخـزن واحـواض              

   .التنظيف وكذلك في االرضيات المعرضة للمواد المسببة للتأكل الشديد

  :الصنف الثاني

مـاض  يستعمل في االرضيات ومناطق العمل المعرضة لالبخرة والنـسكاب االح         

   .احيانا والتي تكون في تماس مع المواد الكيمياوية الجافة

  

  :تكون االبعاد كاالتي

   :ويكون التفاوت المسموح به لالبعاد اعاله كاالتي

التفاوت مم االبعاد مم 

  :االبعاد 2-11-2-2

  

   .ويمكن االنتاج بابعاد اخرى حسب االتفاق، مم 64× مم  114× مم  230

  

230 ± 3.5  

114 ± 2.0 

64 ± 1.0   
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   :المواصفات 2-11-2-3

تطابق خواص الطابوق المتطلبات الواردة في مسودة المواصفة القياسية العراقيـة           

االنهاء وامتصاص الماء ومقاومة االنضغاط ومقاومة      ،   وتشمل التقوس  3153رقم  

   .الكسر ومقاومة االحماض

  :النماذج 2-11-2-3

  تي لها نفس الشكل في االرسالية الواحدة تعتبر الدفعة مجموعة الطابوقات ال–أ 

تفحص كل دفعة بصورة منفردة للتاكد       .في نفس الوجبة   وقياسات الصنع والمنتجة  

   .من مطابقتها للمواصفات

فـي    يعتمد عدد الطابوقات المنتخبة عشوائيا من الدفعة على حجم الدفعة وكما           -ب

  .)7(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  )7(جدول رقم 

  مقياس اخذ النماذج

  موذجنالحجم   حجم الدفعة
  العدد المسموح به

  للوحدات المعيبة

حجم النموذج 

  الثانوي

  24  2  50  1000لحد 

1001-3000  80  3  28  

3001-10000  115  5  32  

  40  7  200  10000اكثر من 

  

   

   : يتم اختيار النموذج كاالتي–ج  
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 3  ثـم  2 ثم التي تليهـا الـرقم        1يتم البدأ من اي طابوقة في الدفعة وتعطى الرقم          

 الـى س وهكـذا      1الترقيم مرة اخرى من      وهكذا الى الرقم س ثم يعاد     ) صاعديات(

حيـث   )حيث ان س العدد الصحيح لحاصل قسمة حجم الدفعة على حجم النموذج           (

   .يتم سحب كل طابوقة رقمها س وتجمع لتكون نموذج الفحص

  

  :الفحوص 2-11-2-4

ي مسودة المواصفة   الفحوص على النموذج وفق طرق الفحص الواردة ف        يتم اجراء 

   .)3153(القياسية العراقية رقم 

  

   

  :المطابقة 2-11-2-5

الطابوقات المعنية ال يتجـاوز العـدد        تعتبر الدفعة مطابقة للمتطلبات اذا كان عدد      

اذا فشلت فـي     )معيبة(تعتبر الدفعة غير مطابقة     ) 7(المسموح به في الجدول رقم      

   .)غير واضحة(مطابقة واحد او اكثر من 

   :تهيئة االرضيات -3

  

   :االرضيات فوق التربة 3-1

  :تسوية التربة 3-1-1

تسوى التربة تحت االرضيات حتى المناسيب المثبتة فـي المخططـات وحـسب             

 مم وحسب ما ورد في فصل اعمـال         200تعليمات المهندس وبطبقات التزيد عن      

اليـة او   ثم ترش بالماء وترص حسب المطلوب باستعمال مـدقات           .الردم والحفر 

 .كة فيها باسـتعمال االت ميكانيكيـة      يدوية وذلك لالماكن التي ال تسمح حرية الحر       

يستمر رص التربة حتى تعرض طبقة التأسيس الى كثافة جافة في الموقع تعادل ما              

   .من الكثافة الجافة القصوى بطريقة بروكنر المعدلة % 95اليقل عن 

  

  ) :التربيع(طبقة االساس  3-1-2

ذو القياسـات   (ة االساس اما بكسر الطابوق او الحجر او الركام الخشن           تفرش طبق 

الخالي من االمالح ويكون سمك هذه الطبقة كما مثبت فـي            . )))الجالميد((الكبيرة  

   .المخططات او جداول الكميات

  

  :طبقة مانعة الرطوبة 3-1-3
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تستعمل لفائف البولي اثيلين تحت االرضيات وفـوق االرض الطبيعيـة الـسابقة             

تفرش طبقة من   ،  ولمنع تثقبها ،  وعندما تكون المادة المانعة للرطوبة مرنة      .االعداد

الخرسانة الضعيفة او من الرمل فوق طبقة االساس وقبل وضع الطبقـة المانعـة              

وفي حالة تسليح الطبقة الخرسانية فتوضع طبقة من الرمل او الخرسـانة         .للرطوبة

   .الضعيفة فوقها ايضا

  

  :ةالطبقة الخرساني 3-1-4

 مم مع مراعاة ما يثبت في المخططات وجداول الكميـات           100ال يقل سمكها عن     

على ان يتم رش هذه االرضية بالماء قبل وضع البالطات او مواد ختم االرضيات              

 حـصى بـالحجم لالحمـال    6: رمل 3: سمنت 1وتكون نسب خلط هذه الطبقة هي       

ل الكميات لالرضيات   او بدرجة خرسانية تحددها جداو    ) مثل دور السكن  (الصغيرة  

ذات التحميل العالي وفي هذه الحالة تسلح عادة بمشبكات حديد التـسليح لمنـع او               

   .تقليل التشققات ولتوزيع االحمال ايضا

  

 :ارضيات الطوابق الخرسانية او العقادة 3-1-5

ينظف سطح ارضية الطابق جيدا من بقايا المـواد او االوسـاخ او المـواد                 - أ

   .الغريبة

ي فصل المواد المانعة للرطوبة وخصوصا الوحدات الصحية        يراعى ما ورد ف     - ب

  .والمطابخ حيث يجب ان تكون االرضيات مانعة للرطوبة

 الغراض تركيب ارضيات الفسفساء وارضيات بولي فينيل الملون والمطـاط           - ج

يتم اوال تجهيز االرضية بسطح مستو وناعم سواء كان يعمـل           ،  السجاد وما شابهها  

   .لتبليط وحسبما تنص عليه المخططات وجداول الكمياتبطبقات خرسانية او با

  

  

  :التنفيذ -4

  :وارضيات الموزائيك الموقعي )الموزائيك والعادي(تركيب الكاشي  4-1

  ) :الموزائيك والعادي(تركيب الكاشي  4-1-1

الى المـوقع بعد مرور يوم او اكثر علـى          )الموزائيك والعادي (يورد الكاشي    -أ

   .مدة اقل  اذا اجريت له معالجة بالبـخار فيورد عندئذ بعدتاريخ تصنيعه اال

يحظر المباشرة بتركيـب البالط قبل فحصه ونجاحه في الفحـص وموافقـة             -ب

   .المهندس على ذلك
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يجب تحديد مناسيب سطوح االرضيات النهائية لكامـل المــساحات المـراد        -ج

   .تغطيتها بالبالط بموجب المخططات

 4: 1لمالط السمنتي المكون مـن الـسمنت والركـام بنـسبة          يثـبت البالط با   -د

يستعمل  معرض للتربة او الرطوبة فعندئذ       ويستعمل السمنت االعتيادي عدا ما هو     

بالنسبة للطوابق العليا   يمكن استخدام مالط الجص     ).5(قم  السمنت المقاوم لالمالح ر   

ـ  بة اذا اشير الى ذلك      وفي المناطق البعيدة عن الرطو     ات او جـداول    في المخطط

   .الكميات

 يتم تركيب البالط باستعمال الخيط والميزان بحيث يكون سـطح االرضـية            -هـ

   .لف وحسب موافقة المهندسال با0.5مستويا تماما بتفاوت ال يزيد عن 

 ،لبالطات الغـراض الغلـق او الفتحـات       يجب ان يكون عرض الحلول بين ا       -و

على ان يكون    خصيصا لتلك الغاية     لمنشار المعد يجب قص البالط با   ) غيرواضحة(

القص بالمقاسات المطلوبة وان يكون مستقيما حاد الزوايا مطابقا لما ورد في هـذا              

   .البند بالنسبة للحلول

فـي   ال يسمح بالمرور فوق او تحميل بالط حديث التركيب قبل مرور اسبوع             - ح

  .االقل على تركيبه

  

جب تبليط كل مساحة ببالط من      وعليه ي ،  يراعى توافق اللون للمساحة الواحدة      -  ط

  .ارسالية واحدة

  

  .يشترط استمرارية الحلول لالرضيات المتصلة عند االبواب او الفتحات  - ك

  

تركب االزارة الموزائيك بحيث تشكل زاوية قائمة مع االرضيات ويعبأ خلفها             - ل

-5مم بحيث يكون بروزها عن بياض الجدران من         10بالمالط وبسمك ال يقل عن      

يجب ان تتقابل حلـول االزارة   . منتظم او بحسب التفاصيل المعمارية    مم بشكل  10

   .وحلول بالط االرضيات عندما تكون مقاستها متساوية
 
يشربت البالط بـشربت     .بعد االنتهاء عملية االتركيب وموافقة المهندس عليها        - م

ثم يزال   .االسمنت الملون وذلك بعد رشه بالماء بحيث يعبىءالشربت الحلول كاملة         

  .شربت السمنت الفائض بمسحه بالجنفاص

  

 :ارضيات الموزائيك المصبوبة في الموقع 4-1-2
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 :فواصل الصب 4-1-2-1

 تكون المواد المستعملة في ملىء فواصل الصب مـن النحـاس او االلمنيـوم              -أ

   .اوالزجاج وحسبما يرد في المخططات وجداول الكميات

   .واقية  الصب بطبقةتدهن جوانب المواد المعدنية المستعملة في ملىء فواصل -ب

يقـل    مم وال  1.5ال يقل سمك المواد المستعملة في ملىء فواصل الصب عن            -ج

   .مم 25 ارتفاعها عن

ولعمق ال   مم300تقص االطراف السفلى للمواد المستعملة كفواصل للصب كل         -د

الحـداث   )غيـر واضـحة   (ثم تثنى القطع بالتبادل بزاوية قائمة       ،   مم 12يزيد عن   

   .الكافي بين الفواصل واالرضيةالتعشيق 

  

  :تهيئة االرضيات 4-1-2-2

   .من هذا الفصل) 3(تهيىء االرضيات كما في الفقرة  

  

  :صب االرضيات 4-1-2-3

ركام وزنا علـى    /سمنت  )5:1(تصب طبقة الظهر من خلطة خرسانية بنسبة          - أ

   . مم12ان ال يزيد المقاس االسمي للركام عن 

غبـرة ركـام او      /سمنت   1:3تصب طبقة الوجه من خلطة خرسانية بنسبة          - ب

حجر وزنا ثم تمزج في الحالة الجافة لتكن خليطا متجانسا يخلط بعد ئذ مع الركـام                

الرخامي وتكون نسبة خلط المزيج المتكون من االسمنت ومسحوق الحجـر الـى             

  ) .8(الركام حسـب درجة الركام المستخدم وكما مبين في الجـدول رقم 

  )8(جدول رقم ال

  طبقة الوجه الرضيات الموزائيك المصبوبة في الموقعنسب خلط مكونات 

  نسب الخلط بالوزنالتدرج التجاري للركام الرخامي 

  مسحوق الحجر الركام : سمنت1

  صفر
1  
2  
3  
4  
5  
  

1: 71.5  

1: 71.5  

1: 1.5  

1: 1.5  

1: 1.5  

1: 21.5  
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 يستعمل السمنت االبيض او الملون في خلطة الوجه ليعطى اللون المطلوب   - ج

مم  40 عن )لطبقتي الوجه والظهر معا   ( يقل السمك الكلي لالرضيةالمصبوبة      ال -د

   .ويعتمد سمك طبقة الوجه بعد التنعيم على درجة الركام

 تقسم االرضية المراد صبها الى مساحات ال تتجاوز مترين مربعين االمـر             -هـ

   .الذي يقتضي تجهيزها بفواصل صب مناسبة

وللمناسـيب    الواحدة في اماكنها المحددة    تثبت جميع فواصل الصب للمساحة      - و

  .المبينة في المخططات وذلك قبل المباشرة بصب طبقة الظهر

 طبقـة  تنظف ارضية الصب من الشوائب والمواد الغريبة قبل المباشرة بصب          -ز

الظهر ثم ترش بالماء جيدا ثم بشربت السمنت مع مراعاة منع تجمع ماء الـشربت               

ثـم  ،  الظهر وتسوى بالمالح حتى المناسيب المطلوبة     تفرش طبقة   ،  على هيئة برك  

   .بينها وبين طبقة الوجه تحزز طوال وعرضا لضمان التماسك الجيد

يخلط السمنت مع خضاب التلوين اوال ثم يضاف مسحوق         ،  العداد خلطة الوجه   -ح

ثم يخلط المزيج في الحالة الجافة مـع الركـام وحـسب النـسب               )الغبرة(الرخام  

د الحصول على خليط متجانس من المواد اعاله يضاف مـاء الخلـط             وبع .المحددة

   .للوصول الى القوام المناسب

نفسها  تفصل طبقة الظهر عن طبقة الوجه بشربت السمنت والخضاب بالنسب          -ط

   .المستعملة في خلطة الوجه

 ساعة من صب طبقة     24و   12تفرش طبقة الوجه بعد مرورمدة تتراوح بين         -ي

   .ترص هذه الطبقة ثم يجرى تنعيمهاالظهر وتسوى و

 ساعة وتغمر بعدها بالماء     18 و 12تترك طبقة الوجه لتجف لمدة تتراوح بين         -ل

   . أيام متتالية4لمدة 

) 60( بعد انتهاء فترة االنضاج السابقة يخلج السطح بحجر الكاربورنـدم رقـم            -م

ثـم  ،   الوجه ذاته  ثم يغسل ويمعجن بمالط السمنت من لون الطبقة       ،  باستعمال الماء 

) 80(بحجر الكاربونـدم رقـم    ثم يجلى السطح، أيام متتالية 4يشربت ويترك لمدة   

   .سبق ويغسل ويشربت ويجفف ويغمر بالماء كما

) 150 -120(بعد انتهاء العمليات السابقة ينعم السطح بحجر الكاربورندم رقم           -ن

 4بالماء لمـدة     ذلكثم يغمر بعد    ،   ساعة 12ثم يغسل ويشربت ويترك ليجف لمدة       

ويغـسل وينظـف    ) 400(ثم يصقل باستعمال حجر الكاربورندم رقم        .ايام متتالية 

 غرامات من مسحوق الحامض لكل      5باستعمال محلول حامض االوكساليك بمعدل      

   .من السطح المرطب وبعد ذلك ينظف بالماء 2م
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  :)الشتايكر(تركيب البالطات مسبقة الصب  4-2

   .رجية للمنشأ وفي انهاء السطوح او السقوف المستويةتستخدم في المماشي الخا

حـسب متطلبـات الـسطح      % 1.5-%1يعمل الوجه النهائي للتسطيح بانحدار       -أ

نفـس   باتجاه المرازيب التي يجب ان تكون بقطر مناسب وعدد كاف كذلك يعطى           

   .االنحدار في المماشي

لـذي يطـابق فقـرة      تختم المفاصل بمادة المعجون القيري المانع للرطوبـة ا         -ب

اعمال  المعجون القيري في المواد المانعة للرطوبة وذلك عند استخدام البالطات في          

   .التسطيح

  :تركيب ارضيات الكاشي السيراميكي والفرفوري والفسيفساء 4-3

رمـل  : سمنت )3:1( اما الفسيفساء فتفرش اوال طبقة من مونة السمنت بنسبة -هـ

  أيام وبعدها تـستعمل مـواد      3وتعالج بالماء لمدة ال تقل عن       وبوجه صقيل جدا    

   .الصقة لتثبيت الفسيفساء

في حالة استخدام البالطات المذكورة للماشي والممرات فتختم المفاصل بمـادة            -ج

   .مالط السمنت

 تعمل المناسيب حسب ماهو مثبت في المخططات وتكون منحدرة باتجاه فتحات           -د

   .المرازيب للسطوح والحدائق المماشي

   .يجب محافظة واحكام محالت اتصال المرازيب بالسطح -هـ

   .يمنع المباشرة بتركيب البالط قبل فحصه وموافقة المهندس -أ

ـ          -ب المـراد   ساحاتتحديد مناسيب وميول سطوح االرضيات النهائي لجميـع الم

   .تغطيتها ببالط السيراميك بموافقة المهندس

بحيث يكون سطح االرضية     م عملية تركيب البالط باستعمال الخيط والميزان      تت -ج

   . بااللف وحسب موافقة المهندس0.5مستويا تماما وبتفاوت ال يزيد على 

مالط السمنت  يثبت البالط السيراميكي فوق طبقة االرضيات الخرسانية باستعمال          -د

بضغط ) يضغط(ويكبس البالط   ) 3:1(المكون من السمنت والركام الناعم بنسبة       

  مـم  20طبقة المالط عن     متساوى لدفع المالط بين المفاصل بحيث ال يقل سمك        

   . مم30وال يزيد على 

  يتطلب ترك مفاصل تمدد للمساحات الكبيرة وبطول ثالثـة امتـار باالتجـاهين             -و

   .وتستعمل ترايش معدنية كالنحاس لتغطية المفصل

ازية فـي   متساوية في العرض ومتو   ،   تكون الحلول مستقيمة في الصف ىالواحد      -ز

   .الصفوف المتجاورة ومتعامدة في االتجاهين

 - 266 -



 - 267 -

كما ال يسمح مطلقا بكسر البالط      ،   ال يسمح باستعمال بالط مكسر الزوايا او مثلم        -ح

المعد خصيصا لتلـك    (الغراض الغلق والفتحات انما يجب قص البالط بالمنشار         

   .وبالمقاسات المطلوبة وان يكون القص مستقيما حاد الزوايا )الغاية

   . تركب بالطات االزارة السيراميكية كما في ازارة الموزائيك-ط

   . ينظف الوجه من بقايا السمنت باستعمال قماش جاف او فرشاة ناعمة-ي

  

هذه   تسوى االرض الى المناسيب المطلوبة وحسب ما جاء في الفصل الثاني من            -أ

   .من هذا الفصل 4-1-3عدا الفقرة ) 3(المواصفة ووفق ما جاء في الفقرة 

 اذا ورد في المخططات استعمال لفات من البولي اثيلين كطبقة عازلة للرطوبة             -ج

جـب تغطيـة    ي  مم وكذلك  150عند ئذ يجب ان ال يقل تراكبها في االتجاهين عن           

 مم وحسبما   50بطبقة من الرمل الخشن ال يقل سمكها عن         ) ان استعملت (الرصفة  

   .يراه المهندس مناسبا لضمان عدم تمزق اللفات اثناء التنفيذ

سـكة    تقسم االرضيات الى وحدات الصب المبينة على المخططات وتثبـت          -هـ

بالمقاسات المبينـة    لمناسيب المطلوبة وتجهز الفواصل   الصب في مكانها المحدد ول    

مناسبة لمنع التصاقها بالخرسانة     ن تدهن تلك السكك بمسافة    على ا ،  في المخططات 

   .عند ازالتها من مواقعها

 يسوى سطح الطبقة الخرسانية حسب موافقة المهندس بدون ظهـور ميـاه او              -ز

   .كما يحظر رش السطح بالماء او ترطب الخلطة مطلقا، نزف على سطح الخرسانة

  :االرضيات الخرسانية 4-4

 بعد اجراء التسوية تغطى االرض بطبقة من اساس كمـا هـةو محـدد فـي                 -ب

   .المخططات او جداول الكميات

  تفصل االرضيات الخرسانية عن الجدران باستعمال الواح مـن مـواد قابلـة             -د

على ان    بالمواد البيتومينية،  لالنضغاط ال تتأثر بالرطوبة كااللواح الليفية المحقونة      

   .مم ويكون ارتفاعها بارتفاع المدة الخرسانية5ال يقل سمـك هذه االلواح عن 

 يشبع سطح الطبقة الواقعة تحت االرضية الخرسانية بالماء ومـن ثـم تـصب              -و

على ان يـتم الـصب      ،  الخرسانة داخل الوحدات وترص جيدا بالرجاجات المناسبة      

تم قص فواصـل االنكمـاش      ثم ي ،  على عرض الوحدة كامال حتى فواصل الصب      

  سـاعة  24وال تزيـد علـى        ساعة 12بعد مرور مدة ال تقل عن       (بمنشار خاص   

ويعتمد ذلك على درجة الحرارة وتماسك الخرسانة واال فتقسم االرضية الى وحدات          

وتصب بالتبـادل علـى ان      ،  ال تزيد طول اضالعها عما هو مثبت في المخططات        

   .يع االتجاهاتتزود تلك الوحدات بفواصل صب من جم
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مـم   5يترك السطح ليجف الى ان يصبح اثر القدم الحرة بعمق ال يتجاوز               - ح

ا مثبت في جدول الكميات والمخططات      وبعدها ينعم السطح يدويا او ميكانيكيا حسبم      

   .ويحظر الرش والترطيب ايضا

او يـرش بمركبـات      . يغطى السطح المصبوب بالخيش او لفات البولي اثيلين        -ط

   .االنضاج وحسب تعليمات المهندس

ساعة من وقت الصب وال يسمح      24 تزال سكك الصب بعد مرور مااليقل عن         -ي

   . ايام على صبها3ال بعد مرور باستعمال الوحدات التي صبت سابقا ا

 ترفع الفواصل نهائيا وتعبأ بمادة الختم وكما ورد في فـصل المـواد المانعـة               -ك

   .للرطوبة

 :تركيب ارضيات البولي فينيل كلوريد الملدن 4-5

 تزود االرضيات الخرسانية بثالثة انواع مـن الفواصـل وحـسب            : الفواصل -ل

  -:وكاالتي الضرورة

 عـن  وهي التي تعزل العناصر االنشائية مـن اعمـدة وجـدران             :فواصل العزل 

   .االرضية الخرسانية

  وهي التي تؤمن ضبط الشقوق الناتجة عن انكمـاش الخرسـانة           :فواصل انكماش 

 م بعرض يتراوح مـا      7 و 3بالجفاف وتتراوح المسافة بين هذه الفواصل ما بين         

   . مم وحسب المخططات وجداول الكميات12 و 5بين 

يوم عمـل واحـد      وهي التي تحدد انتهاء اعمال صب الخرسانة ل        :فواصل الصب 

نوعين الـسابقين مـن     ال م عن    1.5ويراعى ان تبعد هذه الفواصل بما ال يقل عن          

   .الفواصل

  

 )البالطات او اللفات  (تهيأ االرضية المراد تغطيتها بالبولي مثيل كلوريد الملدن           - أ

 تو تماما وصقيل وخـال     مم ذات سطح مس    50بفرش طبقة من مونة السمنت سمك       

  .من البروزات وتترك لتجف تماما

 ساعة من بدأ التركيب وتركب في       24تخرج البالطات من عبواتها قبل        - ب

  . درجة مئوية خالل تلك الفترة18جو ال تقل درجة حرارته عن 

يطلى السطح المراد تغطيته بهذه المادة بمادة تأسيسية معتمدة اذا تطلب االمـر               - ج

  . الشركة الصانعةذلك حسب توصيات

يمنع المباشرة بتركيب البالط قبل ان يكون الجزء المراد تبليطه معزوال نمامـا              -د

عن العوامل الجوية اي تكون جميع اعمال االبواب والنوافذ قد انجـزت وجميـع              

ويجب كذلك عدم المباشـرة اال       الفتحات المؤدية الى خارج المنشأ قد اغلقت تماما       
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يذ جميع االعمال الرطبة كالدهان واعمال الديكور وغيرها مـن          بعد االنتهاء من تنف   

   .االعمال

 يتم تثيب البالط بمادة الصقة مطابقة لتوصيات الـشركة الـصانعة للـبالط              -هـ

   .وحسب موافقة المهندس

 تفرش المادة الالصقة بالتساوي على االرضية السابقة التهيئة وبالقـدر الـذي             -و

   .ذلك باستعمال مالج مسنن معد خصيصا لهذه الغايةو، الحداث اللصق الجيد يكفي

ح المادة الالصقة لزجة القوام مـع        يركب البالط في موقعه مباشرة عندما تصب       -ز

   . كغم وذلك لتسوية وكبس البالطات70استخدام حادالت خشبية ال يقل وزنها عن 

حبوس  مراحل للتخلص من الهواء الم      يكبس البالط بالحادالت عدة مرات وعلى      -ح

   .تحته

 تنظف االرضيات بعد انتهاء عملية التركيب من المادة الالصـقة الزائـدة وال              -ط

   .ايام على تركيبها 7تغسل االرضيات قبل 

 تغسل االرضيات بالماء والصابون بعد مرور على البالط ويجفـف سـطحها             -ي

وتلمع بالشمع المعد خصيصا لهذا الغرض وذلك بفرش الشمع بـشكل دقيـق              جيدا

اخذ موافقـة المهنـدس      ويجب .متساو على السطح باستعمال ضمادات من القطن      و

على نوع مادة التلميع مع مراعاة تعليمات وتوصيات الشركة الصانعة وما ورد في             

   .)CP 203-P-2(المواصفات البريطانية 

  

  :تركيب ارضيات اللينوليوم 4-6

  . كلوريد الملدنتهيأ االرضيات كما جاء في فقرة تركيب ارضيات البولي فينيل  - أ

تكون االرضيات التي سيتم تغطيتها باللينوليوم نظيفة تماما وخالية مـن             - ب

وان تكون جافة ويتم التأكد من ذلك بوضع لوح          .الغبار والزيوت والشحوم وغيرها   

 مم على االرضية المراد اختبارها ويؤشر حول حـدوده          400زجاجي مربع مقاسه    

ضع على الحدود معجون النوافـذ بارتفـاع        يرفع لوح الزجاج ويو   ،  على االرضية 

 مم ثم يرش على االرضية واخل حدود اللوح السابق قدر ملعقة شاي من امالح             20

كبريتات النحاس غير المميه وبعدئذ يكبس لوح الزجاج على المعجون ويتم الكشف            

بعد ست ساعات فأذا وجد ان االمالح قد تغير من االبيض الى االزرق او االخضر               

   .دل على ان االرضية غير جافة تمامافهذا ي
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 درجة مئوية لمـدة ال      18 تحفـظ لفات الللينوليوم بدرجة حـرارة ال تقل عن          -ج

 ايام قبل المباشرة    4 ساعة قبل فرش اللفات وتترك اللفات مفرودة لمدة          24تقل عن   

   .بقصها وتركيبها

   .العمال يقوم بتركيب اللينوليوم عمال مهرة لهم خبرة سابقة بهذه ا-د

كون الجزء من المبنى قيد التركيب       يمنع المباشرة بتركيب اللينوليوم قبل ان ي       -هـ

 فقرة ارضيات البولي فنيل كلوريـد       مغلقا تماما امام العوامل الجوية وكما جاء في       

   .الملدن

 يجري تركيب اللينوليوم على االرضيات وذلك بفرش المادة الالصقة الموصى           -و

 الشركة صانعة اللينوليوم بشكل متساوعلى الـسطح ثـم يثبـت            باستعمالها من قبل  

اللينوليوم ويكبس في مكانه الصحيح عندما تصبح تلك المادة لزجة القـوام وذلـك              

  . كغم70استعمال محادل خشبية زنة ب

   . يلمع اللينوليوم بعد ذلك بالشمع المعد خصيصا لذلك-ز

  

  :تركيب ارضيات المطاط 4-7

البالط او اللفات مستويا املـسا       (د تغطيته بارضيات المطاط   يكون السطح المرا   -أ

 4وان يكون نظيفا وجافا تمـاما كما جاء في الفقـرتين            .خاليا من النتوءات والنقر   

   . ب من هذا الفصل6-4، أ 4-5

يجـب صـب     )فوق التربة (في حالة االرضيات الخرسانية للطوابق االرضية        -ب

 نفذة بينهمـا كـالبولي اثيليـت واال       غير م االرضيات على مرحلتين ووضع طبقة      

 مم ثـم    15فتوضع طبقة عازلة اسفلتية فوق االرضية الخرسانية بسمك ال يقل عن            

 ب من هذا    6-4،   أ 5-4توضع فوقها الفرشة الخرسانية المشار اليها في الفقرتين         

   .الفصل

قبل فرش المادة الالصقة يجب دراسة وتجربة تركيب المساحة كاملـة تحـت              -ج

اشراف المهندس وذلك لتحديد اماكن االغالق ومعرفة استواء االرض من عـدمها            

   .اللون والتاكد من توحد

يجري فرش المادة الالصقة على االرضيات وتدهن البالطات او اللفات بحيث             -د

يراعى ان توزع بانتظام وبشكل دقيق وذلك باستعمال الة فرش مسننة ومعدة لهـذا              

   .الغرض

البالط ( لمادة الالصقة يجب االنتظار مدة كافية قبل وضع المطاط         بعد فرش ا   -هـ

وذلك حسب تعليمات الشركة الصانعة للمساحة الالصقة على ان ال تزيد            )او اللفات 

   .عن نصف ساعة
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  :تركيب ارضيات الرخام 4-8

 ان يكون بالط الرخام موحدا في اللون والنعومة والمصدر وكما في المخططات             -أ

   .ياتجداول الكم

  

  :الشمولية والكيل -5

) غير واضحة (يشمل سعر المتر المربع الواحد من الكاشي بانواعه المختلفة           5-1

) غير واضـحة  (المواد والعمالة ومالط السمنت باالضافة الى شربت         من الخرسانة 

 غير(ومعـالجة مفاصل التمـدد وملئها والجـلي ان تطلب االمـر وغـيرها من           

   ) .واضحة

   1-5وتشمل نفس متطلبات الفقرة ، ر ازارة الكاشي بالمتر طولتسع 5-2

  

  :البالطات الخرسانية السابقة الصب 5-3

يشمل سعر المتر المربع من هذه البالطات تجهيز المواد والعمالة بموجب التمـدد             

) غيـر واضـحة   (وملئـها بالماستك واية معاجين اخرى يحددها جـدول الكميات         

فقد تطبق على طبقة من الرمل او مـالط الـسمنت وفـي             استعمالها في المماشي    

   .كالالحالتين تكون طبقة الرمل او المالط السمنتي مشموال بسعر البالطات

  

 :ارضيات الموزائيك المصبوبة 4-5

يشمل سعر المتر المربع مـن ارضـيات الموزائيـك المـصبوبة فـي الموقـع                

لمفاصل المعدنيـة او    االساس والوجه وتشميع الوجه بعد االنجاز وا      ) غيرواضحة(

وحتى الحصول على المظهر المطلـوب وكـل         .الزجاجية الجلي بمراحله المختلفة   

  .منها النجاز الفقرة من مواد وعمال وبموجب المواصفات وجدوال الكميات

  

   :االرضيا ت الخرسانية 5-5

يشمل سعر المتر المربع كافة متطلبات العمل مواد وعمال وملئ المفاصل بـالمواد             

   .مالئة المبينة في جداول الكميات والمثبتة في المخططاتال

  

 :الرضيات البولي فينيل كلوريدا 5-6

، يشمل سعر المتر المربع الواحد الرضيات البولي فينيل كلوريد الملون الـسجاد            

المطاط مادة انهاء االرضـية والمـواد       ،  اللينوليوم،  الكاشي السيراميكي الفسيفساء  
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في جداول الكميات خالف ذلك اذ قد تشمل طبقة الخرسانة          الالصقة لها اذا لم يشر      

  .الصقيلية التي تحتها في هذه الظروف

  

  :ارضيات المرمر والطابوق السيراميكي المقاوم لالحماض 5-7

يشمل السعر المتر المربع مادة االرضية والمونة المستعملة فـي التـشييد وخـتم              

   .المفاصل وكل متطلبات العمل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لثالث عشر الفصل ا

  الطالء والوارنيش 
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  الفصل الثالث عشر 

  الطالء والوارنيش

  

   :المجال -1

 يشمل هذا الفصل انواع االصباغ المستعملة في طالء الجدران الخارجية والداخليـة            

 وخواص هذه االصـباغ وطـرق فحـصها       ،  والسقوف واالعمال الخشبية والحديدية   

   .ابقتها للمواصفات وكيفية حساب كمياتهاوخزنها وتنفيذها ومط

  

   :المواد -2

   :طالء المسحوق السمنتي 2-1

 لتزيين وحماية السطوح والكتـل المـسامية      ،  يستعمل هذا الطالء بعد خلطه بالماء      

 الخرسانية وسطوح االسبست السمنتي وال يستعمل هذا النوع في طـالء الـسطوح            

 ،قابلة للذوبان في الماء بكميات كافيـة      الجبسية او السطوح المحتوية على كبريتات       

من سمنت بورتالندي مطابق للمولصفة القياسية العراقية رقم        " ويتكون الطالء اساسا  

وتـشمل الممـدات حجـر      ،  مع خضاب وممدات  " وزنا%  65 بنسبة ال تقل عن      5

ومواد سيليكية او جير مطفأ ويتكون الخضاب المستعمل        ،  ومسحوق الطباشير  جيري
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ثاني اوكسيد التيتـانيوم    ،  اسود الكاربون ،  اكاسيد الكروم ،   اكاسيد الحديد  من" عموما

   .وازرق الفثالوسيانين واخضر

  

   :المظهر 2-1-1

 مـم   1.5للمرور من خـالل منخـل مقـاس         " من الكتل وقابال  " يكون الطالء خاليا   

   ."خاصا" حبيبيا" من ذلك المساحيق المخصصة العطاء مظهرا وتستثنى

  

   :المواصفات 2-1-2

 942ق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقـم            تطاب 

وتشمل نسبة السمنت البورتالندي وكلوريد الكالـسيوم والمـواد العـضوية غيـر             

   .لقابلة للذوبان في الماء والمواد المضافة والخضاب والممدات المتطايرة

  

  

 :استعمال طالء المسحوق السمنتي 2-1-3

  

طالء السمنتي في تزيين االبنية وفي تحسين مقاومـة الـسطوح           يستعمل مسحوق ال   

   .ضد نفاذية مياه االمطار وذلك بملئ المسامات الكبيرة فيهاالمطلية 

يكون الطالء السمنتي بالوان متعددة وان قسما من هذه االلـوان تتـاثر بالعوامـل                

ويالئم ،  ةحيث تصبح فاتحة وينصح بان تستعمل على السطوح الجافة المظلل          الجوية

الطالء معظم االجواء ويعمر خمسة سنوات او اكثر في االجواء المعتدلة عندما             هذا

السطوح به بطبقتين، يتأثر الطالء السمنتي كثيرا باالجواء الملوثة ويكون تآكل            ىلتط

   .طبقات الطالء على اشده في االجواء الحامضية

 ة كالطابوق واالحجار الطبيعية   يستعمل الطالء السمنتي لسطوح مواد البناء المسامي       

 والسطوح والكتل الخرسانية واالسبستية وال يمكن استعماله على السطوح المعدنيـة          

   .والخشبية والسطحوح المطلية بالجبس واللباد القيري

  

   :النماذج 2-1-4

  الصادر عـن الجهـاز     46يتم اخذ النماذج وفق الدليل االسترشادي المرجعي رقم          

مـن هـذا    ) 3(طرة النوعية وكما سيرد ذكره فـي الفقـرة          المركزي للتقييس والسي  

   .الفصل
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   :الفحوص 2-1-5

يتم اجراء الفحوص للنماذج وفق طرق الفحص الواردة فـي المواصـفة القياسـية               

   .)942(العراقية رقم 

  

   :المطابقة 2-1-6

 تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصـفة            

   .اعاله

  

   :)االساس(ء تحت النهائي طال 2-2

 يتكون الطالء االساس من خليط من خضاب وراتنجات ومذيبات مناسـبة ومـواد             

 مجففة بنسب معينة بحيث تعطي منتوجا مطابقا لمتكلبات المواصفة القياسية العراقية          

يستعمل على السطوح المعدنية والخـشبية واالسـمنتية والبنايـات           .)1764(رقم  

   .س من الداخل والخارجالمطلية بطالء اسا

  

   :حالة الطالء في العلبة 2-2-1

 يكون الطالء خاليا من القشور والكتل واي تثخن غير طبيعي وال يظهـر ترسـبا               

للخضاب او تصلبا ويمكن مزجه الى حالة متجانسة بمجرد التقليب اليدوي المعتـاد             

   .)1055(عند فحصه وفق المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

   :المظهر واللمعان 2-2-2

يكون مظهر الطبقة الجافة ناعما ومتجانسا ومستويا وخاليا مـن عيـوب الـسطح               

باسـتعمال جهـاز     5 60عند زاوية   5 30وانفصال اللون وان ال يزيد اللمعان عن        

   .قياس اللمعان

  

   .خاصية التفريش  - أ

  

   :المواصفات 2-2-3

تطابق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسـية العراقيـة رقـم              

   .وااللتصاق، المرونة، زمن الجفاف، اللزوجة، وتشمل نعومة الطحن) 1674(

  :االستعمال 2-2-4
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 ناعمة خاليـة   يكون الطالء قابال للتفريش بسهولة بواسطة الفرشاة ويجف الى طبقة         

   .من السيالن وعيوب السطح االخرى

   . خاصية الرش-ب 

الجهـاز   الصادر مـن     46ترشادي المرجعي رقم    يتم اخذ النماذج وفق الدليل االس      

   .الفصل من هذا)3(المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وكما سيرد ذكره في الفقرة 

 ى طبقة ناعمة متجانسة خالية من السيالن      يكون الطالء قابال للرش بسهولة ويجف ال      

   .وعيوب السطح االخرى

  

  :النماذج 2-2-5

  

  :الفحوص 2-2-6

ق الفحص الواردة فـي المواصـفة القياسـية         يتم اجراء الفحوص للنماذج وفق طر     

   ) .1764(العراقية رقم 

  

  :المطابقة 2-2-7

تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة فـي المواصـفة              

   .اعاله

  

  :) مركب الطلس(مركب مائي ومانع لنفاذ الرطوبة  2-3

 مثل) ممدات(لئة  على رابط زيتي او راتنجي مع مواد ما       ) الطلس(يحتوي المركب    

 التالك او االسبستوس بنسب معينة لتعطـي      ،  المايكا،  الكاؤولين،  كاربونات الكالسيوم 

 يـستعمل لملـىء الـشقوق      .1480منتوجا مطابقا للمواصفة القياسية العراقية رقم       

   .والفواصل الثابتة بمختلف االحجام واالشكال على السطوح المختلفة في االبنية

  

  :ةالمركب داخل العلب 2-3-1

   .يكون المركب خاليا من التجلد والتصلب والتعفن 

  

  :المظهر 2-3-2

 تكون الطبقة الرقيقة الجافة للمركب ناعمة ملساء وخالية من التجعد وعيوب السطح            

   .االخرى
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  :المواصفات 2-3-3

 المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية      )الطلس(تطابق خواص المركب     

 المـواد  )النزف(اختالط اللون   ،  نقطة الوميض ،  رائحةال،  وتشمل اللون ،  1480رقم  

الفحص  معبرا عنها كنسبة مئوية بالكتلة عند اجراء       %75الصلبة حيث ال تقل عن      

   .67وفق طريقة الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

  

  :النماذج 2-3-4

ـ   46يتم اخذ النماذج وفق الدليل االسترشادي المرجعي رقم            ن الجهـاز   الصادر م

المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص بطرق اخذ نماذج الطالء والـوارنيش           

   .من هذا الفصل )3(وكما سيرد ذكره في الفقرة 

  :الفحوص 2-3-5

يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفـحص الواردة في المواصفة القياسية العراقيـة             

   .) 1480(رقـم 

  :الثبات عند الخزن 2-3-6

بخواصه االصلية لمدة ال تقل عن سنة واحـدة مـن تـاريخ             يبقى المركب محتفظا     

   .عند خزنه في الظروف االعتيادية االنتاج

  :المطابقة 2-3-7

 تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصـفة            

   ) .1480(القياسية العراقية رقم 

  

  ) :الدملوك(وارنيش الشيالك  2-4

  نهائي العمال الخشب وخاصة الصاج ويستعمل لالغراض       وارنيش الشيالك طالء   

   .من مادة الشيالك مذابة في كحول معدوم % 2± 20العامة ويحتوي على كتلة 

  

  :المظهر 2-4-1

  .يكون مظهر الطبقة الرقيقة لماعا وخاليا من عيوب السطح وملساء 

  :المواصفات 2-4-2

 لقياسية العراقيـة  تطابق خواص وارنيش الشيالك المتطلبات الواردة في المواصفة ا         

 °م 40 وتشمل قيمة اليود حيث ال تزيد بعد التبخير عند درجة حرارة             1058رقـم  
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 الخلـو مـن  ، وقت الجفـاف  ،  محتوى الرماد ،  اللون،  20وتحت ضغط مخلخل عن     

  .الفلفونيات

  :النماذج 2-4-3

 :الفحوص 2-4-4

 الصلية ال تقل عن السنة من تاريخ الصنع وعند حفظها في          تحتفظ المادة بخواصها ا    

   .عبواتها االصلية

  

 ليط من الخضاب والراتنجات االلكيدية ومذيبات مناسبة ومـواد    يتكون الطالء من خ    

مساعدة ضرورؤية بنسب معدنية لكي تعطي منتوجا مطابقـا للمواصـفة القياسـية             

   . ولمختلف االغراض960العراقية رقم 

 يكون الطالء خاليا من القشور والكتل واي تثخن غير طبيعي وال يظهـر ترسـبا               

لخضاب او تصلبا ويمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة ومتجانسة عنـد فحـصه              ل

   .1055 المواصفة القياسية العراقية رقم حسب

الجهـاز  ليل االسترشادي المرجعـي الـصادرمن       يتم اخذ نماذج الفحوص وفق الد      

 الخاص باخـذ نمـاذج الطـالء       )46(س والسيطرة النوعية المرقم     المركزي للتقيي 

  .1058والوارنيش وكما يرد ذكره في المواصفة القياسية العراقية رقم 

   

تجرى فحوص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقيـة             

   ) .1058(رقم 

  

  :خواص الحفظ 2-4-5

  

 :المطابقة 2-4-6
 تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصـفة            

   .)1058(القياسية العراقية رقم 

  :الطالء الكيدي اللماع للسطوح الداخلية والخارجية 2-5

   :حالة الطالء داخل العلبة 2-5-1

  

  :المظهر 2-5-2
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 جيد التغطية وخاليا من التـسيل والتحبـب       ،  يكون مظهر طبقة الطالء الجافة لماعا      

ـ    والتجعد والتشقق والنقر او اي عيوب اخرى وال يختلف مظهرها بـاي             نحـال م

   .االحوال عن طبقة طالء لعينة متفق عليها مجهزة بنفس الطريقة وفي نفس الوقت

  :المواصفات 2-5-3

  

  

تطابق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياســية العراقية رقـم            

 ،زمـن الجفـاف   ،  الرائحة،  النعومة،  درجة الوميض ،  اللزوجة،  وتشمل القوام  960

   .مقدار الماء المقطر، المرونة وااللتصاق ،اللمعة، اللون، جفاف السطح

  :الفحوص 2-5-4

 يتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم            

)960(.   

    :النثـــر -أ 

 يكون الـطالء قابال للنثر بسهولة باستعمال فرشاة ناعمة ويخف الى طبقة ناعمـة             

   .الن وعيوب السطح االخرىولماعة متجانسة خالية من السي

  

   :خاصية الرش -ب 

 يكون الطالء قابال للرش بسهـولة بعد تخفيـفه بمخفف مناسب محــسب النـسبة            

 المقررة من قبل المنتج وتكون طبقة الطالء الرقيـقة الجافة خاليـة مـن التـسـيل          

   .والتشرب والتجرش وطوفان اللون على السطح ومظهر قشرة البرتقال

  

يحتفظ الطالء بخواصه االصلية المذكورة في المواصفة القياسـية           :نالخز 2-5-6

ما ترك في عبواته االصلية محكمة الغلـق عنـد الظـروف              اذا 960العراقية رقم   

   .واحدة من تاريخ الصنع االعتيادية لمدة ال تقل عن سنة

   

  :النماذج 2-5-7

ادر مـن    الـص  46يتم اخذ نماذج الفحص وفق الدليل االسترشادي المرجعي رقم           

اخـذ نمـاذج الطـالء      (المركزي للتقييس والسيطرة النوعيـة الخـاص ب        الجهاز

   .من هذا الفصل) 3(سيرد ذكره في الفقرة  وكما )والوارنيش

  

   :المطابقة 2-5-8
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 تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في المواصـفة            

   .)960(رقم  القياسية العراقية

  :ي مطفأ اللمعة لالستعمال الداخليطالء الكيد 2-6

 لالسـتعمال  )عدا المستحلبات المائية  (هو طالء جاهز مطفأ اللمعة يجف في الهواء         

 جدران الجـبس المختومـة والمـواد      ،  الداخلي كطالء نهائي على المعدن والخشب     

   ."المشابهة المطلية بطالء اساس ومطلية سابقا

   :المواصفات الفيزيائية -ب 

 تطابق الخواص الفيزيائية للطالء المتطلبات الواردة في المواصـــفة القياسيــة          

 عكـاس الطــالء   ان،  نعومة الطحـن  ،  المرونة،   وتشمل القوام  1057العراقية رقم   

 ، مقاومـة تغيـر    5 605،85لمعان مرآوى عند    ،  اصفرار الطالء االبيض  ،  االبيض

  .اللون

   :التخفيف بالصفوة المعدنية -أ 

  

   :حالة الطالء داخل العلبة 2-6-1

الء في اوعيته االصلية المفتوحة حديثا تكتال او تلبدا او وجـود مـواد              اليظهر الط 

ويكون خاليا كذلك من التـكتل والقشور ويمكن مزجه بسهولة الـى            .جافة مترسبة

   .متجانسة حالة

  

   :المواصفات 2-6-2

   :المواصفات القياسية -أ 

  الـواردة فـي    تطابق الخواص الكيمــياوية للطالء الكيدي مطفأ اللمعة المتطلبات       

  وتشمل نسبة المواد المتطايرة ونسبة المـاء       1057المواصفة القياسية العراقية رقم     

   .غيرالمتحد

  

  :خواص االستعمال 2-6-2

 ان يكون الطالء قابال لالمتزاج عند التخفيف اربعة احجام منه مع حجم واحدة مـن              

   ) .%18-12 نسبة المركبات العطرية له 0الصفوة المعدنية 

  

   : النشر-ب 
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 للطالء انسياب وان يكون سهل النشر بالفرشاة وتكون طبـقة الطالء بعد الجفـاف            

وال تظهر طوفانا للخضاب او التلدن بلون مغـاير او          ،  خالية من السيالن واالرتخاء   

   .ظهور اثار للفرشاة او خواص اخرى غير مرغوب فيها

  

   ) :حادلة(الطلي باسطوانة التسوية  -ج 

 وحسب تعليمات المنـتج بواســطة     ) او بعد تخفيفه  (ند استعمال الطالء االصلي     ع

 اسطوانة تسوية يجب ان يكون الطالء جيد االنسياب وااللتصاق وان يظهر طوفانـا            

   .او اي صفات اخرى غير مرغوبة بالنسبة لطبقة الطالء الجافة او الرطبة

  

  

  :الفحوص 2-6-5

  : طالء مستحلب االكريلك 2-7

  :الرش -د 

 خفيفـه بالمذيب حسب النسبة التـي     يجب ان يكون للطالء خواص رش جيدة عند ت        

 يقررها المنتج واليظهر اي ميل لالرتخاء او السـيالن واليظهر تأثيـــر قـشرة            

  .البرتقال

  

   :النماذج 2-6-4

الـصادر عـن    ) 46(ي رقم   المرجعتؤخذ نماذج الفحص وفق الدليل االسترشادي        

الطـالء  اخـذ نمـاذج     (المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص بــ         الجهاز

   .من هذا الفصل) 3(سيرد ذكره في الفقرة  وكما) والوارنيش

 يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسـية            

   .)1057(العراقية رقم 

  

   :المطابقة 2-6-6

 المراصـفة تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في           

   .اعاله

  

 مثبتة فـي  % 100يتكون الطالء من خضاب وحامل من مادة بوليمر اكريلك بنسبة           

الماء مع اقل كمية ممكنة من االضافات الضرورية لتثبيـت المـستحلب ويـستعمل              

   .الخارجية لالبنية لالوجه
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   :حالة الطالء داخل العلبة 2-7-1

بال للمزج بسهولة مكونا اقل كمية من الرغوة ويكـون فـي حالـة              يكون الطالء قا  

   .خاليا من الكتل والجزيئات الخشنة والروائح الكريهة متجانسة

  

  :المواصفات 2-7-2

 1709تطابق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم           

 قابليـة الحـك  ، زن الجفافو، نعومة الطحن، وتشمل نسبة المواد الصلبة والخضاب  

   .المبلل ونسبة الرصاص

  

  

  :الثبات عند الخزن 2-7-4

   :الفحوص 2-7-6

 يـتم اجراء الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسـية العراقـية          

   .1709 رقم

  

   :االستعمال 2-7-3

  خواص النشر  -أ 

   .يكون الطالء قابال للنشر بالفرشاة بسهولة وله خواص انتشار جيدة

   :اعادة الطلي -ب 

 يكون الطالء قابال العادة طليه ثانية بعد ساعة واحدة من جفاف الطبقة االولى فـي              

   .ي تشوه لطبقة الطالءالهواء وبدون حدوث ا

يحافظ الطالء على خواصه االصلية عند خزنه مدة ال تزيد عن سـنة واحـدة مـن             

االنتاج عند خزنه في الظروف االعتيادية وفي عبواتـه االصـلية المحكمـة              تاريخ

   .الغلق

  

   :النماذج 2-7-5

 الـصادر عـن الجهـاز       46م  تؤخذ النماذج وفق الدليل االسترشادي المرجعي رق      

مـن هـذا    )3(_للتقييس والسيطرة النوعية الذي سيرد ذكره في الفقـرة           المركزي

   .الفصل
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  :المطابقة 2-7-7

 اذج كافة الفحوصات الواردة في المواصـفة      تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النم     

   .اعاله

  

   :الطالء الكيدي شبه اللماع 2-8

 يتكون الطالء من خليط من الخضاب والراتنجات االلكيدية ومذيبات مناسبة ومـواد           

مساعدة ضرورية بنسب معينة لتعطي منتوجا مطابقا للمواصفات القياسية العراقيـة           

   . وسيتعمل لمختلف االغراض1506 رقم

من  يكون الطالء قابال للنشر بفرشاة ناعمة ويخفف الى طبقة ناعمة متجانسـة خالية           

   .السيالن وعيوب السطح والفرشاة

  

   :المظهر 2-8-1

   :حالة الطالء في العلبة -أ

 يكون الطالء خاليا من القشور والكتل واي تثخن غير طبـيعي وال يكـون ترسـبا              

 للخضاب او تصلبا ويمـكن مزجه الى حالة ناعـمة متجانـسة عند فحصه وفـق            

   .)1055(المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

  :القوام -ب

 لـيب اليدوي المعتاد قواما متـجانسا سـهل االسـتعمال        يعـطي الطالء بمجرد التق   

   .بالفرشاة او الرش بعد تخفيفه بمخفف مناسب وبالنسبة التي يحددها المنتج

  

   :المواصفات 2-8-2

  وتشمل 1506تطابق خواص المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم          

   .االلتصاقاللزوجة ودرجة النعومة وزمن الجفاف والمرونة و

  

   :االستعمال 2-8-3

   :خاصية النشر -أ

  خاصية الرش -ب

 - 283 -



 - 284 -

  

 يكون الطالء قابال للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وحسب تعليمات المنتج           

   .طالء جافة خالية من السيالن وطوفان اللون على السطحوتكون طبيعة ال

  

   :النماذج 2-8-4

 الصادر عن الجهاز المركـزي    ) 46(يتم اخذ النماذج وفق الدليل االسترشادي رقم        

   .من هذا الفصل) 3(للتقييس والسيطرة النوعية وكما سيرد ذكره في الفقرة 

  

  :الفحوص 2-8-5

 ق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسـية       يتم اجراء الفحوص على النماذج وف     

   .)1506(لعراقية رقم 

  

   :المطابقة 2-8-6

 تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت كافة النماذج كافة الفحوص الواردة في المواصفة           

   .عاله

  

   :الوارنيش التركيبي لالستعمال الخارجي 2-9

 ة ويستعمل لالعمـال الخـشبية     يتكون الوارنيش التركيبي اساسا من راتنجات تركيبي      

   .والمعدنية

  

  :المظهر 2-9-1

   .يكون مظهر الطبقة الجافة من الوارنيش املسا ولماعا

  

   :المواصفات 2-9-2

 تطابق خواص الوارنيش التركيبي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية         

 ،د الطيـارة نـسبة المـوا  ، االلتـصاق ،  وتشمل صالبة الخدش المرونة    1048رقم  

   .مقاومته للقاعدة ومقاومته للماء،  مقاومة الوارنيش للحامض،اللزوجة 

  

   :الحفظخواص  2-9-3

   .يحتفظ الوارنيش بخواصه االصلية لمدة ال تقل عن سنة واحدة من تاريخ االنتاج
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   :النماذج 2-9-4

 الـصادر عـن الجهـاز       46تؤخذ النماذج وفق الدليل االسترشادي المرجعي رقم        

وكما ) اخذ نماذج الطالء بالوارنيش   (للتقييس والسيطرة النوعية الخاصة ب     المركزي

   .من هذا الفصل) 3(في الفقرة  سيرد ذكره

  

   :طرق الفحص 2-9-5

 يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسـية            

   .1048العراقية رقم 

  

   :المطابقة 2-9-6

  ): 1(الصنف  -أ

ية مقبولة اذا اجتازت النماذج جميع الفحوص الواردة فـي المواصـفة            تعتبر االرسال 

  اعاله 

  

   :طالء مستحلب راتنجات اصطناعية 2-10

 يتكون الطالء من خضاب مع ممدات بنسب مالئمة وفي وسـط مـستحلب راتـنج              

 اصطناعي مع عناصر اخرى مناسبة كلما كان ضروريا النتاج مادة تطابق متطلبات           

 يستعمل الطالء للسطوح الداخلية والخارجيـة     .985 العراقية رقم    المواصفة القياسية 

   .لالبنية

   :التصنيف 2-10-1

  :يصنف الطالء صنفين

  لالستعمال الخارجي 

  :)2(الصنف  -ب

  لالستعمال الداخلي 

  

   :حالة الطالء في العلبة 2-10-2

   .لروائح المهيجة والكريهةيكون الطالء متجانسا خاليا من الكتل الصلبة والقشور وا

  

  :المواصفات 2-10-3
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  :المواصفا ت 2-10-3

 المتطلبات الواردة فـي المواصـفة القياسـية       ) 2،  1(تطابق خواص الطالء بصنفه     

 زمـن ،   وتشـمل الثبات في درجـات الحـرارة المنخفـضـة        985العراقية رقم   

   .وااللوان االخرىقابلية الغسل ونسبة التباين لالبيض ، مقاومة الماء، الجفاف

  

  :النماذج 2-10-4

  الـصادر مـن الجهـاز      46تؤخذ النماذج وفق الدليل االسترشادي المرجعي رقـم         

   .الفصل من هذا) 3(المركزي والسيطرة النوعية الذي سيرد ذكره في الفقرة 

  

  : زيت بذر الكتان–طالء اساس اوكسيد الحديد االحمر  2-11

 )ادنـى  كحدFe20475% محتوى(يتكون الطالء من خضاب اوكسيد الحديد االحمر        

 1415رقـم    ية وزيت بذر الكتان المطابق للمواصفة القياسية العراقية       بصورة اساس 

اساس للمعـادن    ويستعمل كطالء ،  وممدات ومواد مالئة ومذيبات بنسب وزنية معينة      

   .الحديدية

  :الفحوص 2-10-5

ـ  يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة           ية القياس

   .)985(العراقية رقم 

  

   :المطابقة 2-10-6

 تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة فـي المواصـفة            

   .اعاله

  

  :المظهر 2-11-1

   .يكون طبقة الطالء الرقيقة الجافة خاليا من عيوب السطح كالتجعيد والتحبب

  

   :ل العلبةحالة الطالء داخ 2-11-2

 يكون الطالء خاليا من القشور والكتل او اي تثخن غير طبيعي وال يظهـر ترسـبا               

   .للخضاب او تصلبا وان ظهر ذلك فيمكن مزجه الى حالة متجانسة بسهولة

  :المواصفات 2-11-3
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 871 يطابق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقـم          

، قابليـة االنحنـاء    ،نعومة الطحن ،  زمن الجفاف  ،)اللزوجة(ب  وتشمل زمن االنسيا  

   .درجة الوميض

   :قابلية الخزن 2-11-4

  الـصادر عـن الجهـاز      46تؤخذ النماذج وفق الدليل االسترشادي المرجعي رقـم         

الذي  )اخذ نماذج الطالء والوارنيش   (لتقييس والسيطرة النوعية الخاص ب    المركزي ل 

   .من هذا الفصل) 3(سيرد ذكره في الفقرة 

   :الطبقة الرقيقة جـ

   .أشهر من تاريخ االنتاج) 6(يحتفظ الطالء بخواصه االصلية لفترة ال تقل عن 

   :النماذج 2-11-5

  : الفحوص 2-11-6

القياسـية   يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة          

   .)871(العراقية رقم 

  

   :المطابقة 2-11-7

 ذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة فـي المواصـفة         تعتبر االرسالية مقبولة ا   

   .اعاله

  

   : اساس الكيدي–طالء اوكسيد الحديد االحمر  2-12

الكيديـة   يتكون الطالء بصورة اساسية من خضاب اوكسيد الحديد االحمر واتنجات         

   .للمعادن الحديدية ومذيبات ومواد مساعدة بنسب وزنية معينة ويستعمل كطالء اولي

  

  : المظهر 2-12-1

   : حالة الطالء داخل العلبة-أ

اي ترسب   اي تثخن غير طبيعي وال يظهر     ،  يكون الطالء خالي من القشور ن الكتل      

   .ناعمة متجانسة وان ظهر ذلك فيمكن مزجه بسهولة الى حالة، للخضاب او تصلبا

   : مظهر الطبقة الجافة-ب

وال  طح كالتحبـب والتجعـد    يكون مظهر طبقة الطالء الجافة خاليا من عيوب الـس         

المحـضرة   يختلف مظهرها باي حال من االحوال عن مظهر طبقة الطالء الرقيقـة           

   .بنفس الوقت وبنفس االسلوب من النموذج المتفق عليه
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لمـاع   تكون الطبقة الرقيقة من الطالء ناعمة الملمس ذات مظهر غير لماع او شبه            

والتجعـد   ى السطح خالية من عيـوب التحبـب التحبـب         وتكون جيدة االلتصاق عل   

بحيـث ال يـسبب       ساعة بطالء كامل اللمعة    24والسيالن ويمكن طالءها بعد فترة      

   .رفضها او نضح اللون

  

  :المواصفات 2-12-2

 1056 تطابق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم         

درجـة   ،اللزوجـة ،  مقاومة المـاء البـارد    ،  النحناءقابلية ا ،  وتشمل نعومة الطحن  

يجب ان التقل    وكمية خضاب اوكسيد الحديد االحمر حيث     ،  المواد الطيارة ،  الوميض

   . %25عن 

  

   :استعمال الطالء 2-12-3

 يكون الطالء قابال لالستعمال بالفرشاة ن او بالرش بعد تخفيفـه بمـذيب مناسـب              

   .وحسب التعليمات المنتج

  

   :المطابقة 2-12-6

  :لنماذجا 2-12-4

  الـصادر عـن الجهـاز      46تؤخذ النماذج وفق الدليل االسترشادي المرجعي رقـم         

الذي  )اخذ نماذج الطالء والوارنيش   (المركزي للتقييس والسيطرة النوعية الخاص ب     

   .من هذا الفصل) 3(سيرد ذكره في الفقرة 

  

  : الفحوص 2-12-5

القياسـية   في المواصفة يتم اجراء الفحوص على النماذج وفق طرق الفحص الواردة          

  .1056العراقية رقم 

 تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة فـي المواصـفة            

   .1056القياسية رقم 

  

   : اصفر الزنك–طالء اوكسيد الحديد  2-13

   .يستعمل لوقاية الهياكل الفوالذية من الصدأ

   :االصناف 2-13-1

   :)1(نف ص -أ
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الخــام   راتنج الكيدى ـ زيت بـذر الكتـان   (طالء اوكسيد الحديد ـاصفر الزنك  

  .)  وزنا50/50

  

  :)2(صنف  -ب

  :المواصفات 2-13-3

  :النثر -أ 

يظهـر   ويا ومتجانسا وال يكون الطالء قابال للنشر بالفرشاة بسهولة مكونا سطحا مست        

   .سيالنا او ارتخاء

  

  

  :النماذج 2-13-5

  :الفحوص 2-13-6

  .) راتنج الكيدى(طالء اوكسيد الحديد ـاصفر الزنك 

  :حالة الطالء داخل العلبة 2-13-2

 ال يظهر الطالء اي ترسب زائد ويكـون قابال للمـزج بسهولة الى حالـة ناعمـة              

 قشور او مواد غريبة عنـد فحـصه وفـق         ،  دقائق عالقة ،  خاليا من مجاميع خشنة   و

   .1055المواصفة القياسية العراقية رقم 

القياسـية   المتطلبات الواردة في المواصفة    )2 و   1للصنفين  (تطابق خواص الطالء    

ممـدات  ،  لحديـد ا اوكسيد،  اصفر الزنك ( حسب المواد الكيميائية     877العراقية رقم   

الطحن ونقطة الـوميض     ونسبة الخضاب والمواد الصلبة والجفاف ونعومة      )سيليكية

المذيبات الهيدروكاربونية وقابلة    والمرونة وااللتصاق ومقاومة الغمر بالماء ومقاومة     

   .التقشر

  :االستعمال 2-13-4

   : الرش–ب 

خاليا مـن    يكون الطالء قابال للرش بعد تخفيفه بمذيب مناسب مكونا سطحا مستويا          

   .او السيالن )مظهر قشرة البرتقال(التحبب 

 الـصادر عـن الجهـاز     ) 46(تؤخذ النماذج وفق الدليل االسترشادي المرجعي رقم        

   .الفصل من هذا)3(ركزي للتقييس والسيطرة النوعية الذي سيرد ذكره في الفقرة الم

  

  877تجرى الفحوص وفق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

 - 289 -



 - 290 -

  :المطابقة 2-13-7

المواصـفة   تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في         

   .اعاله

  

  

   :االنواع 2-14-1

  

  :النماذج 2-14-3

  الـصادر عـن الجهـاز      46تؤخذ النماذج وفق الدليل االستشادي المرجعي رقـم         

 هـذا مـن   ) 3(المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي سيرد ذكره في الفقـرة           

   .الفصل

المواصـفة   تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في         

   .اعاله

  : كرومات الزنك–طالء اساس اوكسيد الحديد االحمر  2-14

سـائلة   يتكون الطالء من خضاب وراتنجات صناعية ومذيب هيدروكربوني مخففات       

 .1362 مطابقا للمواصـفة القياسيــة العراقيـة رقـم        " بالنسب التي تعطي منتوجا   

ايـة الهياكـل    لحم يستعمل الطالء للسطوح المعدنية قبل طالئها بطالء نهائي مناسب        

  . الفوالذية من الداخل والخارج وتحت الماء

  قابل لالستعمال بالفرشاة -أ

   قابل لالستعمال بالرش -ب

  :المواصفات 2-14-1

 1362 تطابق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم         

 المرونة وااللتصاق مقاومـة الـرش       قابلية،  صالبة الخدش ،  وتشمل الوزن النوعي  

وزمـن  ، محتـوى المـاء  ، الوميض نقطة،  حماية السطح ضد التآكل   ،  بمحلول الملح 

   .الجفاف

  :الفحوص 2-14-4

 تجرى الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقيـة رقـم            

1362.  

  :المطابقة 2-14-5

  

  :طالء اساس ايبوكسي ذو عبوتين 2-15
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االمان  تراعى احتياطات ،  نجات االيبوكسي واالمينات العضوية   يتكون الطالء من رات   

 .الجلـد  لتــقليل التمــاس مـع     ) بدلة العمل والكفوف  (بارتداء المالبس الواقـية    

   .الخارجية يستعمل لحماية الهياكل الفوذية من التآكل بسبب العوامل الجوية

  

  :حالة الطالء في العلبة 2-15-1

  :المواصفات 2-15-2

 1707 تطابق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم         

زمن ،  حجما  %40محتوى المواد الصلبة على ان التقل عن        ،  وتشمل نعومة الطحن  

   .قابلية االلتصاق ومقاومة التآكل، اللمعان، الجفاف

الـسيالن   ينشر الطالء بسهولة بفرشاة ناعمة ويجف الى طبقة مستوية خاليـة مـن            

   .وعيوب السطح االخرى

 د استالمهما خاليا من المـواد الهالميـة الجزيئـات         يكون كل من مركبي الطالء عن     

رقـم   عند فحصها وفق المواصفة القياسية العراقية     ،  القشور والمواد الغريبة  ،  الخشنة

   . الخاصة بفحص حالة الطالء في العلبة1055

  

  :االستعمال 2-15-3

  : خاصية النشر-أ

  

  : الرش خاصية-ب

، المنتج يكون الطالء قلبال للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وحسب تعليمات          

   .االخرى وتكون طبقة الطالء الجافة خالية من السيالن وعيوب السطح

  

  :خاصية الطلي بالحادلة -ج

   .السيالن يكون الطالء قابال للطلي بالحادلة ويحف الى طبقة مستوية وخالية من

  

  :ضج النهائيفترة الن -د

   كغم دون حدوث اي خلل 1.5أيام من جفافها ثقل 7تتحمل طبقة الطالء بعد 

  :النماذج 2-15-4

  الـصادر عـن الجهـاز      46تؤخذ النماذج وفق الدليل االستشادي المرجعي رقـم         

 مـن هـذا   ) 3(المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي سيرد ذكره في الفقـرة           

   .الفصل
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  :الفحوص 2-15-5

  

  

 يكون الطالء خاليا من القشور والكتل واي تخثن غير طبيعـي واليظهـر ترسـبا              

   .للخضاب وتصلبا ويمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمة متجانسة

  

  :الفحوص 2-16-5

 رى الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقيـة رقـم            تج

1707.  

  :المطابقة 2-15-5

المواصـفة   تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في         

   .اعاله

  

   :طالء االلمنيوم 2-16

ومـواد   امليتكون الطالء من خضاب االلمنيوم على هيئة قشور مصقولة ناعمة وح          

المواصـفة   مضافة مناسبة وينسب وزنية معينة لتعطى منتوجا مطابقـا لمتطلبـات          

والخارجيـة    يستعمل هذا الطـالء للـسطوح الداخليـة      1026القياسية العراقية رقم    

   .والمطلية بطالء اساس مناسب في الظروف االعتيادية

  :القوام 2-16-1

بالفرشاة  قواما متجانسا سهل االستعمال   يعطي الطالء بمجرد التقليب اليدوي المعتاد       

   .او الرش بعد تجفيفه بمخفف مناسب وبالنسبة التي يحددها المنتج

  :حالة الطالء داخل العلبة 2-16-2

  

  :المواصفات 2-16-3

 1026 تطابق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم         

ونسبة المواد   %17 -%13وتشمل النسبة المئوية لخضاب االلمنيوم حيث تكون بين         

   .ونضوج اللون، وااللتصاق المرونة، زمن الجفاف، اللزوجة، مقاومة الماء، الطيارة

  :ذجالنما 2-16-4

  الـصادر عـن الجهـاز      46تؤخذ النماذج وفق الدليل االستشادي المرجعي رقـم         

 مـن هـذا   ) 3(المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي سيرد ذكره في الفقـرة           

   .الفصل
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 تجرى الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقيـة رقـم            

1026.  

  :االستعمال 2-16-6

  : النشر -أ

مـن   يكون الطالء قابال للنشر بسهولة بفرشاة خاصة ويجف الى طبقة ناعمة خالية           

   .عيوب السطح

  :الرش -ب

النـسب التـي     يكون الطالء قابال للرش بسهولة بعد تخفيفه بمخفف مناسب وحسب         

التسيل والتجرش ومظهر قشرة     وتكون طبقة الطالء الجاف خاليا من     ،  يقررها المنتج 

   .البرتقال

  

  :المطابقة 2-16-5

المواصـفة   تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في         

1026.   

  ) 1(الجدول رقم 

  النسبة المئوية 

  

  :طالء االلمنيوم المحبب للسطوح المعدنية 2-17

محورة  وراتنجات الكيدية ) غير المتورق (يتكون الطالء من خليط معجون االلمنيوم       

النسب المئويـة    )1(يبين الجدول رقم    ،  وناتومواد مساعدة ومل  ،  ومذيبات اورماتية 

   .اساس مناسب يستعمل لطلي السطوح المعدنية والمطلية سابقا بطالء، للمكونات

  مكونات طالء االلمنيوم المحبب

  المكونات

غيـر  ( عجيـنة المنــيوم  

  ) متورق

حـد  ( المـواد المتطـايرة  

  ) اقصى

حد (  محورة راتنجات الكيدية 

  ) اقصى

حد ( مساعدة وملونات  مواد

  ) اقصى

2-5  
41  
52  

3  
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  :المظهر 2-17-1

  ) مظهر ضربة المطرقة(يكون مظهر الطبقة الجافة من الطالء لماعا ومحببا 

  

  :حالة الطالء داخل العلبة 2-17-2

ترسب  الكتل او اي تثخن غير طبيعي وال يظهر اي        ،  يكون الطالء خاليا من القشور    

   .متجانسة ون االلمنيوم او تصلبا حيث يمكن مزجه بسهولة الى حالة ناعمةلمعج

  :المواصفات 2-17-3

، 1047 تطابق خواص الطالء المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم         

   .االنحناء قابلية، درجة الوميض قدرة التغطية، اللزوجة، وتشمل مدة الجفاف

  

   :يوب السطحثبات التخفيف وع 2-17-4

 يجب ان يبقى الطالء متجانسا واليظهر عليه اي تخثر او ترسب او انفصال عنـد               

طبقة  وتكون .تخفيفه بحجم واحد من الطالء مع حجم واحد من الزايلين او التولوين           

   .الطالء الرقيقة الجافة خالية من عيوب السطح كالتجمد والتبثر والنقر

  

  :الفحوص 2-17-6

  :المطابقة 2-17-7

  

:اخذ النماذج الطالء والوارنيش -3

  :النماذج 2-17-5

  الـصادر عـن الجهـاز      46وفق الدليل االستشادي المرجعي رقـم       تؤخذ النماذج    

 مـن هـذا   ) 3(المركزي للتقييس والسيطرة النوعية والذي سيرد ذكره في الفقـرة           

   .الفصل

 تجرى الفحوص وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقيـة رقـم             

1047.  

  

المواصـفة   مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الواردة في       تعتبر االرسالية    

1047.   

  

 تعتبر طرق اخذ النماذج المناسبة للطالء والوارنيش علـى الخـواص الفييزيائيـة             

   .للطالءات حيث يمكن تقسيمها الى عدة انواع
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  :االنواع 3-1

   ) :أ( النوع 

  ) :ب(النوع  

  

   .والمخففات ة المتكونة من طور متجانس سائل واحد كالوارنيشالمنتجات المائع 

   .المنتجات المائعة المتكونة من طورين سائلين كالمستحلبات 

  :)جـ(النوع  

صـلبين   المنتجات المائعة المتكونة من طور اوطورين سائلين مع طور او طورين           

   .كالطالء وبضمنه الطالء المستحلب

  ) :د(النوع  

من طور سائل    المنتجات اللزجة المتكونة من طور طورين صلبين مع كميات قليلة          

   .زيت او وارنيش معاجين الخضاب في، المواد الرابطة، مثل المعاجين

   ) :هـ(النوع  

   .المنتجات الصلبة المكونة من مساحيق مثل طالء المسحوق المنتج 

  

  :اوعية اخذ النماذج 3-2

  

فـي   امـا ،  قناني زجاجيو او علب معدنية    ،  عملة للنماذج السائلة  تكون االوعية المست   

زجاجيـة   فتستعمل علب معدنيـة او    ،  حالة المعاجين وخليط السوائل والمواد الصلبة     

   .تكون االوعية واغطيتها من مادة ال تلوث النماذج .واسعة الفتحة

  

خلـو   التأكد من تفضل القناني الزجاجية العديمة اللون وذلك المكان رؤية نظافتها و          

حماية جزئية   توفر القناني الزجاجية الملونة   ،  النموذج من الماء او الشوائب االخرى     

الخاصة للضوء فيجـب     لمحتوياتها من تاثير الضوء وفي حالة المواد ذات الحساسية        

المقوى او بتغطيتها بورق اسود      حمايتها وذلك بوضع القناني في صناديق من الورق       

   .ماو رقائق االلمنيو

 يراعى عدم استعمال العلب واغطيتها المغلونة او المصنوعة من االلمنيـوم الخـذ             

او  تغلق القناني الزجاجية اما بالفلين او بـسدادات زجاجيـة          .نماذج المواد الكحولية  

 او اغطية مناسـبة عنـد اسـتعمال العلـب          باغطية لولبية وتستعمل سدادات لولبية    

نظيفـة   تكون السدادات الفلينية من نوعية     .لمطاطيةوال تستعمل السدادات ا    .المعدنية

   .وخالية من الشقوق
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 يمنع التماس بين النموذج والسداد وذلك بتغطية االخير برقيقـة مـن القـصدير او               

القنـاني   يتم التأكد من عدم تسرب المحتويات مـن        .االلمنيوم قبل ادخالها في القنينة    

بـاقراص مـن     غطية اللولبية المحمية  يفضل استعمال اال   .ذات السدادات الزجاجية  

مـع  ) تلـوث (التتفـاعل   الفليـن مغطاة برقائق القصـدير او االلمنيوم او اي مادة        

بل تسعتمل رقائق البـولين      التستعمل رقائق االلمنيوم مع المواد الكحولية      .النموذج

   .فلوراثيلين

  

  

  :ادوات اخذ النماذج 3-3

او  غير القابل للصدأ او من النحاس االصـفر       تصنع ادوات اخذ النماذج من الفوالذ        

ال  .االدوات الزجاج لضمان عدم تأثرها بالنماذج اضافة الى سهولة تنظيف مثل هذه          

   .تستعمل المعادن الحاوية على نحاس الخذ نماذج الزيوت النباتية

وبـدون   وللتأكد من امكانية تنظيف االدوات بسهولة يجب ان تكون سطوحها ملساء           

   .اخاديدطيات او 

  

  :انماط اخذ النماذج 3-4

  :الى المراحل االتية" هناك اسلوبان الخذ النماذج وفقا 

 عندما يكون المنتوج كامل التصنيع وفي اوعيته االصلية او معبأ في عبوات       3-4-1

   .) تشمل العلب والبراميل وغيرها(التجهيز 

  

تكون عبـوات نقـل     عندما يكون اخذ النماذج من عبوات التجهيز التي قد           3-4-2

حيث يتم اخذ النماذج في موقع االنتاج اال اذا اتفق علـى غيـر ذلـك بـين                   ،كبيرة

   .عند ذلك يمكن النماذج في موقع المشترى .ذات العالقة االطراف

   .على ان ال تجري اي معاملة للمنتوج 

   :طريقة اخذ النماذج 3-5

  -:ساليب االتيةتتبع اال) 1-4-3(عند اخذ النماذج وفق النمط  3-5-1

  

   .)جـ، االنواع أ،ب(للمنتجات السائلة  -أ 

ويؤخـذ   عند اخذ النموذج من وعاءه االصلي مباشرة يمزج المنتوج بصورة جيدة           

 .مختلفة في الوعـاء    النموذج بواسطة علبة اخذ النماذج معلومة الكتلة من مستويات        
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هيز تؤخذ نماذج ثانوية    عبوات التج  وعند اخذ النموذج خالل عملية نقل المنتوج الى       

التعبأة لتهيئة النموذج وفي هذه الحالة يكـون مـن           على فترات منتظمة خالل عملية    

   .النموذج قبل تعبئته في العبوات الضروري تصفـية

المحتويـات او    تفتح كل عبوة منتخبة بالتعاقب وتفحص لوجود القشـرة او انفصال          

   .ماء او مذيب او وجود الشوائب

  

ونـوع   داخل العبوة ويـالط مقـدار     ،  حراك بعد ازالة القشرة ان وجدت     يدخل الم  

وجود او عدم الهـالم      الترسب فيما اذا كان رخوا او صلبا او صلبا جافا كما يالحظ           

 تبريد الخـضاب المترسـب ان      يعاد .ويجب التمييز بين الهالم والحالة النيكستروبية     

غلي الغطـاء بأحكـام وتقلـب       يعاد   .العملية وجد بواسطة المحراك ويالحظ سهولة    

بعـد ذلـك تـرج       .خالل عملية فحص باقي النامذج     العبوة وتترك في هذه الصورة    

للمساعدة في الحصول على تبريد كامل والعادة الخضاب الـى           العبـوات وتدحرج 

   .الطبيعي في الطالء ويفضل استعمال وسائل الية لهذا الغرض وضعه

  

بـصورة   تم تحريك ورج ودحرجة العبـوات     ي .يعاد فتح العبوات لفحص تجانسها     

بين فترة واخـرى     متعاقبة ومستمرة حتى تتجانس المحتويات تفحص نهاية المحراك       

   .للوصول الى الحالة المتجانسة ويالحظ وجود الخضاب غير المبدد ويدون الزمن

انبوب لنقـل    يؤخذ نموذج من كل عبوة بعد تجانس محتوياتها بواسطة عملية غمر           

يغلـق  % 5هواء حـوالي     الى وعاء الفحص الذي يمالء بحيث تترك فسحة       المنتوج  

وينظف مـن الخـارج مباشـرة        وعاء الفحص وكذلك العبوة التي اخذ مها النموذج       

   .ويؤشر

  

  :)د( نوع 0للمنتجات اللزجة  -ب 

العبـوات   تفحص حالة  .تجهز هذ منتجات عموما في عبوات ذات فتحات عريضة         

تفتح كل عبوة   ). 2( عدد مناسب منها بموجب الجدول رقم     ويختار بطريقة عشوائية    

للتجـانس او    وتفحص المحتويـات   ،من العبوات المنـتخبة ويزال اي غطاء واقي      

اذا كانت محتويـات المنتـوج       )الماء،  ،المذيب كمثال طور الزيت  (انفصال االطوار   

   .متجانسة بالتحريك تبدو متجانسة او جعلت

مناسب الخذ   مق الكلي للمنتوج باستعمال انبوب معدني     يؤخذ النموذج على طول الع     

مناسب بحيث يملئ مع ترك      يوضع النموذج في وعاء    .النماذج او اي معدات مناسبة    

   .الوعاء مباشرة ويغلق% 5فسحة هوائية تقدر بحوالي 
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  : تتبع االساليب االتية2-4-3اذج وفق عند اخذ النم 3-5-2

 =دد النماذج

ـ ( للمنتجات ذات اللزوجة العالية او الصلبة        -جـ  النمـوذج   يفحص )النوعين د،ه

متجانس المظهر تؤخـذ      الصنع بالمراحل النهائية لالنتاج واذا كان      بصريا في وعاء  

باستعمال انبوب اخـذ النمـاذج او        نماذج متعددة من اجزاء مختلفة من الكتلة الكلية       

نماذج صغيرة في فترات مختلفـة خـالل         المغرفة او ملعقة اخذ النماذج ويمكن اخذ      

   .التعبئة من عبوات التجهيز

  

  

اوعية  عند تجهيز المنتوج في عبوات كبيرة يتبع نفس االسلوب في اخذ النماذج من             

الـضروري   وعند عدم توفر مضخات تدوير او اية مادة تحريك من         ،  الصنع النهائية 

  اخذ نماذج بحجوم متساوية تقريبا من مستويات 

   .ممثل للكتلة الكليةوذلك للحصول على نموذج ، مختلفة 

عدد  اذا جهز المنتوج على شكل ارسالية يالحظ الرقم الكلي لعدد العبوات وينتخب            

لنـصف   هذا العدد بالجذر التربيعـي     من النماذج بطريقة عشوائئية ويفضل ان يحدد      

  :عدد العبوات الكلية اي

   

2ع  
ن

  

   

العبـوات   ماذج من  

   .اذا طلب فحص العبوات التالفة او المفتوحة

  ) 2(جدول رقم 

  عـدد النمـاذج 

عدد العبوات في االرسالية

   . االرساليةحيث ان عدد العبوات في 

تؤخذ الن .كدليل لعدد العبوات التي تؤخذ    ) 2(ويتبع الجدول رقم     

غير المفتوحة اال 

   عدد العبوات كنماذج المأخوذة  

  

  

 2-10 2  

 11-20 3  

 21-35 4  

 36-50 5 
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 51-70 6  

 71-90 7  

 126-160 9  

   . وعاء اضـافي50العـدد يؤخذ وعـاء واحد من كل 

  عبـوة  50تؤخذ عبوة واحـدة مـن كـل         ،   عبوة 200ذا تجاوز عدد العبوات ال      

البريطانيـة   صفة القياسية      

   .ة المالئم لنوع الدهان المستعمل

شـوائب   قبل االستعمال للتخلص من الشعر السائب او اية       " تغسل الفرشاة جيدا   جـ 

   .اخرى تكون عالقة بها

طبقـة   واتقان وبالضغط المناسب النتـاج    يراعى استعمال الفرشاة بكل مهارة       -د 

الطالء وغير ذلـك     ظمة من الطالء خالية من اية اثار لضربات الفرشاة وسيالن         

   .من العيوب

  :الطالء بالحادلة 2-

   .باستعمالها ـرة لهم خبرةتسعتمل الحادلة لطالء السطوح بواسطـة عمال مه -ب 

  

 .وخالفها خالية من الغبار وشوائب الطالء    ،  تكون البكرة عند استعمالها نظيفة     جـ

 91-125 8   

 161-200 10   

  

وبعد هذا  

ا 

   .اضافية

  

  :طرق الطالء -4

  :الطالء بالفرشاة 4-1

تعملة من صنف جيد ومطابقة للمواتكون الفرشاة المس   -أ 

  .) -BS 2992(رقم 

نوع الفرشا يستعمل -ب 

منت

   

4

   .تكون الحادلة المستعملة من صنف جيد وذات عالمة تجارية معروفة -أ 

  

 

. .  
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ك

مـاص   بتحريكها على سطح  "  بعد انتهاء عملية الطالء يجب تنظيف البكرة جيدا        -د

واخيرا يتم غسلها    ن ثم غسلها باستعمال مذيب مالئم للغرض         

ـد  

   .للطالء ش والشركة الصانعة

تتراوح مـا    مسدس رش بزاوية قائمة على مسافة         

تكون كمية وسرعة الـرش      المراد رشه على ان       

   :مة العمال الطالء

سطح جريدة مثال وم

   .اء الصافي والصابون او اي منظف مالئمبالم

   . يجب ان يكون السطح المطلي خاليا من عالمات واثار البكرة تماما-هـ 

  

  :الطالء بالرش 4-3

  يجب اخذ موافقة المهندس على طريقة ومعدات رش الطـالء قبـل المباشـرة              -أ 

   .بالعمل

التـي   نواع الطالء ان تتم عمليات رش الطالء في غرفة مهواة جيدا بالنسبة ال           -ب 

   .يدخل في تركيبها مواد متطايرة

كتزوي يجب اتخاذ جميع االحتياطلت الالزمة للمحافظة على الصحة العامـة          جـ 

   .العاملين باالقنعة والنظارات الواقية وما شابهها

اجـراء   يجري عمليات الرش عمال ذوي خبرة جيدة ويحق للمهنـدس طلـب            -د 

   . اولئك العمالتجربة امامه لتحديد كفاءة

تراعى ارشادات الشركة الصانعة لمعدات الر هـ  

تجرى عملية الرش بامساك  -و 

بي مم من السطح 300 مم و  150ن  

   .مختلفة نتظمة خالل عملية رش الطالء بطبقاتم

  

شروط عا - 5

  

 يكون الطالء المستعمل من النوع المنصوص عليها في جـدول الكميـات او             5-1

   .المخططات

  

 على المقاول تقديم شهادة صادرة من هيئة معتمدة تثبت مطابقة ذلك النوع من             5-2

الفحوص  ءوفي كل االحوال للمهندس الحق في اجرا       .الطالء للمواصفات الخاصة به   

   .على المواد عند توريدها للموقع

  

 يورد الطالء او مادة الطلس او المعجون داخل عبواتـه االصـلية المختومـة              -53

 والمبين عليها اسم الشركة الصانعة ونوع الطالء وتاريخ االنتـاج وتـاريخ انتهـاء             
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وطريقـة   وان يجري تخزينها بمكـان     .الصالحية وارشادات االستعمال وما شابهها    

   .مناسبة

   .ة المهندس

 ل عبواته المختومة على ايـة مـواد            

  والعـدد واالدوات الـضرورية       

  نظافة االعمال االخرى نظافة تامة ويشمل ذلـك           

ذلـك   ويـتم  .رها      

   .موافقة المهندس

 ويجري تحريـك الطـالء حتـى         

مختلفة من   ويحضر خلظ انواع  ،  الوصول الى قوام متجانس قبل المباشرة باالستعمال      

   .الطالء من حيث نوعيتها وعالمتها التجارية

 ق للمهندس الطلب من المقاول تنفيذ مساحات معينة بكل انواع االصـباغ           

   .للسطوح المختلفة تمهيداللموافقة عليها واعتمادها كمرجع لحين التنفيذ

 يتم تنفيذ االعمال بموافقة المهندس على كل مرحلة اوال باول ويحضر علـى             5-13

 المـاء اال اذا سـمحت      يحضر تخفيف الطالء بالمواد المخففة او الزيـوت او         5-4

تعليمات الشركة الصانعة بذلك وبموافق

  

  

يحظر استعمال الطالء الذي يحتوي داخ 5-5

   .مترسبة او تترسب اثناء االستعمال

صيل السقاالت والساللمعلى المقاول تقديم تفا    5-6

وبمـا   النجاز العمل الى المهندس للمصادقة ضمانا النجاز االعمال على اكمل وجه          

  .يحافظ على سالمة العاملين والسالمة العامة

 ينفذ اعمال الطالء فنيون ذو خبرة في هذا المجال ويحق للمهندس الطلب مـن              5-7

   .ات امامه الثبات كفاءتهمالمقاول اجراء االختبار

على المقاول المحافظة على 5-8

االرضيات والتمديدات الكهربائية والصحية والتدفئة المركزية وغي

وخـالف   بتغطيتها حسب االصول باستعمال رقائق البولي اثيثلين والخيس والجوادر        

اليعفيه مـن    ام المقاول بتنظيف كل االعمال االخرى من اثار الطالء        وان التز ،  ذلك

   .االلتزام بما ورد في هذه الفقرة

تستعمل االلوان الواردة في المخططات وب 5-9

 يتم تجهيز الطالء حسب تعليمات الشركة الصانعة وتتم تصفيته من الكــتل            5-10

ل منخل ناعم باستعما )اذا تطلب االمر  (الصغيرة  

 على المقاول ان يـضع عالمـات      ،  اثناء عمليات الطالء وحتى جفافه تماما      5-11

   .ندستحذيرية وتكتب بخط واضح وبموافقة المه

يح 5-12

 على موافقة المهنـدس للمرحلـة التـي       المقاول المباشرة باية مرحلة قبل الحصول       

   .سبقتها
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  تنفيذ عمليات الدهان في الظروف المناخية غير المعتادة وذلك عندما          

مئوية  درجة) 4(درجة مئوية او اكثر او عندما تقل عن          )50

   .الماطرة وتلك التي يكثر فيها الضباب او الغبار

  

  :التنفيـذ -6

  :السطوح تهيئة 6-1

 ويكطـون الـسطح املـسا      ون صالحا الستالم طبقات الصبغ       

 الترابية والدهنية او المساحيق الناتجة عن االنهاء وجافـا وثابتـا             

 وخامال كيمياويا لتجنب التفاعالت التي قد تؤثر بـصورة سـلبية علـى االصـباغ              

   .وي الناتج عن النورة والسمنت في السطوح الحديثةكالتفاعل القل

  :طبقات الصبغ 6-2

  :تكون طبقات الصبغ ثالث في االقل وهي 

  :طبقة االساس 6-2-1

وكذلك  وهي طبقة الصبغ االولى ويجب ان تكون مناسبة للسطح الذي توضع فوقه            

 واحـدا  تؤدي لنوع االصباغ التي سوف توضع فوقها اي في الطبقات التحتية وكذلك      

  :او اكثر من االغراض االتية

الخـشبية   غلق مسامات السطح المراد صبغه لتحسين مقاومته كما في السطوح          -أ 

   .والخرسانية والبياض واللبخ

 عزل بعض التفاعالت الكيمياوية القلوية الضارة باالصباغ في الـسطح مـن            -ب 

   .النورة لحاوية علىطبقات الصبغ االخرى كما في السطوح السمنتية الحديثة او ا

  

  من التأكل كما في السطوح المعدنية الحديديـة او القابلـة              - 

  

   .المخططات زيادة العزل الحراري او اي خواص ثانوية اخرى قد تطلب في -د 

  :الطبقة التحتية 6-2-2

  الصبغ االخرى وكـذلك    تستعمل لتعمية طبقة االساس وتسهيل ترابطها مع طبقات        

تكـون  . لتوفير غالف من الصبغ بسمك مقبول وبانهاء مناسب الستقبال طبقة الختم          

يكون بنفس   االصباغ المستعملة بلون يتماشى ولون طبقة االنهاء ولكنه ال يشترط ان          

يحضر 5-14

(تكون درجة الحرارة    

باالضافة االيام 

يهيأ السطح بحيث يك 

ونظيفا من المواد 

  

منع او وقاية السطح ج

   .للصدأ والتأكسد
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الدقة المطلوبة في    لونها تماما ويعتمد عدد الطبقات التحتية على نوع الصبغ ودرجة         

   .االنهاء

 للمعان والنـسجة كـأن             

   .و نقشة معينة

  ) :الجص(الصبغ فوق البياض بالجبس  6-3

  :تصبغ السطوح الجص الداخلية باحدى الطريقتين االتيتين 

   :لطريقة االعتياديةا 6-3-1

مطـابق   ب مائي ومانع للرطوبة   

 الثقـوب والفراغـات    وتتم المعالجة بتوسيع امـاكن     )1480للمواصفة القياسية رقم    

ثم تركها لتجف تماما او تعبئتها       وغيرها من العيوب وفي السطح وتعبئتها بالمعجون      

  .املس تماما باستخدام المالج للحصول على سطح

  

الكربورنـدم   او حجر  تترك السطوح لتجف تماما بعد تنعيمها بالورق المسنفر        -ج 

   .وقبل المباشرة باعمال الصبغ

   

الطبقـة   الطبقة االولى التي يفـضل ان تكـون       يعاد الصقل والتنظيف ثم تطلى       -د 

  الملونة فيها حاوية على اوكسيد الخارصين 

بعـدها   تعدل وتصلح بعد جفافها ثم توضع طبقة تحتية من نفس لون الختم وتوضع             

ال  .المطلوب ت يعتمد على الحصول على االنهاء واللون        

جفاف طبقـات الـصبغ      تعتمد سرعة ،  لتي تحتها  الطبقة ا      

   .التهوية المالئمة على درجة حرارة المحيط اثناء الصبغ ورطوبته وتوفر

  

  :طبقة الختم 6-2-3

هي الطبقة التي تعطي اللون واالنهاء المطلوب من حيث ا 

يكون لماعا براقا او مطفأ وكذلك املسا صقيال او ذو نسجة ا

  

  

الخارصـين   يطلى السطح بعد تهيئته وتنظيفه كما ورد سابقا بمحلول كبريتـات           -أ 

   .والماء بواسطة الفرشاة

  

مرك(تصلح العيوب الظاهرة بعجون مناسب       -ب  

ان عدد الطبقا،  طبقة الختم 

توضع طبقة اال بعد حفاف

   :طريقة الطلس 6-3-2
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بـالمعجون   "يطلى السطح بالكامل بدهان اساس مقاوم للقلويات ثم يغطى كامال          -أ 

   ."ورد سابقا الذي

  حتى الوصـول الـى درجـة النعومـة         ينعم السطح باستعمال الورق المسنفر     -ب 

   .المطلوبة

 يطلس السطح باكمله بطبقة ناعمة وقليلة السمك من عجينـة الزنـك تفـرش              -ج 

اسـاس بعـد     وتسوى بمالج خاص ثم يعدل السطح ويصقل وتكون هذه بمثابة طبقة          

وتصلح العيوب التي تظهر      بلون مناسب لطبقة        

   .بقةفي كل ط

   .االعتيادية تنفذ طبقة الختـم بالون المـطلوب وكما ورد في الطريقة" واخيرا 

عيوب فـي    ش او ما شابهها من            

في السطح وتعبئتها بـالمعجون ثـم        ب والفراغات     

السطوح المعلجة بشكل جيد لعدة ايام متتاليـة          انضاج   

   .بشكل مستمر" رطبا بحيث يبقى المعجون خاللها

 الكربورندم المسنفر او حجر  قبل تنعيمها بالورق    " تترك السـطوح لتجف تماما    -ب 

طلـس   يطلى السطح بالكامل بدهان اساس مقاوم للقلويات ثم يغطـى بمعجـون         -

.    

المطلوبـة   ينعم السطح باستعمال الورق المسنفر الناعم وحتى درجة النعومـة          -ب 

   ."ذلك بعد جفاف المعجون تماماو

  

  :الصبغ باالصباغ الدهنية 6-4-3

  ثـم يـصبغ    2-4-6 وطلسه بالمعجون بموجب     1-4-6يتم اعداد السطح بموجب      

 بالدهان وباللون المطلوب وبعدد من الطبقات تكفي الغطـاء التجـانس المطلـوب            

   .للسطح

  :الصبغ فوق السطوح الطابوقية 6-5

جفافها تؤخذ عدد من الطبقات التحتية

  

  :الصبغ فوق السطوح السمنتية 6-4

  

  :اعداد السطوح 6-4-1

في حالة وجود جيوب هوائية او ثقوب او تعشي -أ 

رطبة باستخدام معجـون    ال السطوح الخرسانية فتعالج سطوحها والخرسانة في الحالة      

سمنتي وذلك بتوسيع اماكن الثقو

يجري بعد ذلك .تركها لتجف 

   .وقبل المباشرة باعمال الدهان

   :الطلس بالمعجون 6-4-2

أ 

)لنفاذ الرطوبة .مركب مائي ومانع(
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لنفـاذ   لسطوح الطابوقية وقد تصبغ لتحـسين مقاومتهـا       ال يفضل عداة صبغ ا     -أ 

  الكميات . الرطوبة او لتحسين انعكاس الضوء وكما مثـبت في جداول

العراقيـة   المطابقة لمسودة المواصفة القياسية   (تستخدم اما االصباغ االسمنتية      -ب

الكيدي مطفأ اللمعـة     ح الخارجية او يستعمل طالء      

فـي طـالء    ) 1057العراقية رقـم     صفة القياسية  

   :طالء المسحوق السمنتي 6-6

  :تحضير السطوح 6-6-1

السطوح التي يظهر   تعامل   . . .ء       

محاليل مبيدات الفطريات واالشنات وبعـد       عليها نمو الفطريات او االشنات باحدى     

السطوح  ء المسحوق السمنتي مع الرمل لملئ الفراغات عند طلي         

ضاف رمل ناعم الى الطالء السمنتي         ن وقد يـستعمل مـالط      ،ر

الحاالت تتم مراجعة واستـشارة      السطوح قبل الطلي وفي كل      

طـالء    السطوح المراد طالءها بصورة منتظمة للمساعدة على تـصلب         

يستحسن ان   .الطالء المسحوق السمنتي وان اليكون هناك ماء جار على السطح قبل         

 

وخاصة في السطو) 1535(قم  ر

مل ال الداخلي    للمواس تع المطابقة(ال

   .السطوح الداخلية

  

   .بحرية تكون السطوح المراد طالئها مسامية ولهل قابلية امتصاص الرطوبة -أ 

والـشحوم   التربة والدهون تكون السطوح بصورة عامة خالية من االوساخ وا        -ب 

عالمات طبشرة وفـي   ومن طالء سمنتي مطلي سابقة عليه .والمواد سهلة االنفصال 

  هذه الحالة يتم تنظيف هذه السطوح 

الطالء الـسمنتي    ال يستعمل  .ثم تغسل  )عصا الفرس السليكية  (بواسطة فرش خشنة     

في تزيين السطوح المطلية بانواع اخرى من الطال

طلي الطبقة االولى وتصلبها تغسل الطبقة بمحلـول         ذلك ترفع بواسطة فرشاة وبعد    

   .الفطريات واالشنات ثانية المبيد مجددا لمنع نمو

  

   :الخلط 6-6-2

خلطتـين   من الضروري عدم اسـتعمال     .د الخلط تتبع ارشادات المنتج بدقة عن     -أ 

   .اللون منفصلتين الماكن االتصال البارزة وذلك الحتمالية التباين في

يستعمل طال -ب  

ية الخشنة او يال سا خ

مل على السمنت والر 

   ."المهندس مسبقا

  

  :عملية الطلي 6-6-3

  

ترطب - أ 
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طالء السطوح في ضوء الـشمس       ستعمال فرشاة قوية وتجنب   تكون الطلية االولى با   

   .مباشرة

  

بعد مدة   جيدا على ان تكون   " ان الطلية الثانية ضرورية العطاء السطح مظهرا       -ب 

الطلية الثانية باستعمال    تكون .ن الطلية االولى وبعد ترطيب السطح ثانية         ساعة م24

المزيج ويـستعمل نفـاث ذو      يحرك   عند استعمال جهاز الرش   

 ـدء عمليـة          

الظـل   افية للحصول على هذه الخواص على ان تكون السطوح المطلية في          الطلي ك 

بالمـاء   ء الشديدة الجفاف يستعمل الـرش الخفيـف           

   .ساعة االولى بعد عملية الطلي

، والـشحوم  لحديدية والفوالذية بمادة مذيبة للتخلص من الزيت        

الدلفنة او اي مواد غريبة      كما تنظف السطوح الحاوية على صدأ او قشور ناتجة من         

مناسـبة   لسطح قفـال كافيا مع مادة االساس وان يعطي خــشونة         ان يوفر ا   -ب 

 تطلى السطوح بعد التنظيف مباشرة وخالل يوم عمل واحد بطـالء اسـاس             -جـ  

و،  الفرشاة او الرش  

يستحسن عدم اسـتعمال الطـالء الـسمنتي اثنـاء           .فتحات مالئمة للطالء السمنتي   

   .االنجماد

  :االنضاج 6-6-4

 خـالل فتـرة االنـضاج وذلـك       " يكون من الضروري بقاء الطالء السمنتي رطبا       

وان ترطيب السطح المراد طالءه قبـل ب،  للحصول على خواص جيدة   

وللطلية االولى ولكن في االجوا

 24النظيف بين فترة واخرى خالل ال

  

  :صبغ السطوح المعدنية 6-7

   :السطوح الحديدية الفوالذية 6-7-1

تنظف السطزح ا -أ 

الرملي او فرشاة سلك او استخدام المذيبات        اما بطرق اليه كالتنظيف بالسفح    ،  اخرى

   .العضوية كالبنزين

  

باستعمال مواد اسـاس     )حيث ان السطوح الحديدية او الفوالذية هي سطوح ملساء        (

   ) .مخرشة او فوسفاتية مثبتة

  

 

عليها فـي    صة وبعدد الطبقات المنصوص   مناسب وحسبما يرد في المواصفات الخا     

   .جدول الكميات
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المـصنع   ض االنابيب المعدنية فـي           ال تعتبر الطبقة الغشائية التي تكسى بها بع -د 

   .بالطبقات التالية بل يجب ان تطلى بطالء اساس قبل طالءها، طبقة اساس

  

   ية وطبقة الختم

الطـالء   على ان يراعى ما ورد في المخططات وجداول الكميات من حيث نـوع            

  

الغلونة او بطالء اسـاس      ة الخارصين الموجود في      

   .مخرشة مادة

   . الكميات

  :سطوح المعادن غير الحديدية 6-7-3

يجرى طالءها   ثم )حسب نوع المعدن  (يجب تنظيف السطوح بمادة مذيبة مناسبة        -أ 

نيوم باسـتخدام    

   .طرق الكرومات

جـدول   تطلى السطوح بعد ذلك بالطبقتين التحتية والختم ويراعى ما جاء في           -ب 

  :السطوح الخشبيةطالء  8-

بعـد   لطـالء تطلى السطوح الحديدية او الفوالذية بما ال يقل عن طبقتين من ا            هـ 

طبقة االساس وهما الطبقة التحت

 

   .المستخدم وعدد الطبقات

باعـداد   فيما يتعلق) CP 231(يراعى ما ورد في المواصفات البريطانية رقم  -و 

   .السطوح الحديدية والفوالذية

  :ح الفوالذ المغلونسطو 6-7-2

االسـاس   يجب ان تنظف سطوح الفوالذ المغلون بمادة مذيبة قبل استخدام طالء           -أ 

   . ()ويراعى ما ورد في المواصفات البريطانية رقم 

  

اساس من   تطلى السطوح بمواد اساس مخرشة لجعل السطوح خشنة ثم بطالء          -ب 

مادة كرومات الخارصين لمعادل

من رصاصات الكالسيوم بدون استعمال 

  

  تطلى السطوح بعد ذلك بالطبقتين التحتية والختم ويراعـى مـا جـاء فـي               -جـ 

المخططات وجداول

سطوح االلم من الممكن معاملة   .بمادة اساس مخرشة لتخشين السطح    

   .الكميات والمخططات

   .)CP231(يراعى ما ورد في المواصفات البريطانية رقم  -جـ 

  

6
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يجب ان يكون السطح جافا بدرجة كافية وان يكون الخشب ايـضا مجففـا               6-8-1

لالخشاب المعرضة للظروف الجوية وال     % 12يزيد محتوى الرطوبة عن      بحيث ال 

  يزيد 

  

   .لالخشاب غير المعرضة للظروف الجوية% 18عن  

كذلك العقد الحاويـة    يعالج وينظف السطح بازالة العقد الرخوة المنكمشة و        6-8-2

 اصماغ ويوضع محلها قطع مناسبة من االخشاب ثم تطلى وجوه كافـة العقـد              على

تطلى سطوح االخشاب بما اليقل عن طبقتين من الطالء بعد طبقة االساس             6-8-3

 والتي تصقل بعد جفافها بورق السنفرة ثم طبقة الختم او االنهاء            

  طالء الكيـدي المطفـأ اللمعـة او اللمـاع          حيث يستخدم  .حسب اللون المطلوب  

   :على التوالي) 9

  :الشمولية والكيل -7

  

يشمل السعر المواد والعمل وكافة المستلزمات وسـاللم واسـكالت ووسـائل             1-

ة فقط عـدا صـبغ الـسطوح المتعرجـة او            

  

   . متر مربع0ر50تتطرح الفراغات التي تزيد مساحتها عن  7-3

 تحسب االجزاء المنجزة على اساس المتر المربـع واالجـزاء المزخرفـة او             7-4

   .المتعرجة على اساس المتر الطول

   .على اساس المتر الطول يب والمجاري المصبوغةتحسب التمديدات واالناب 7-5

 االخرى بمعجون العقد الخاص لمنع نضوح االصماغ الى طبقة الـصبغ وتـستعمل            

رقـم   المـساحيق الحاوية على الـشلك المطابـقة للمواصفة القـياسيـة العراقـية       

ثم يطلى   ك بطبقتين توضع الثانية بعد جفاف االولى      واساس المنيوم وينفذ ذل   ) 1058(

   .السطح باكمله بطبقة االساس

  

الطبقة التحتية  وهما

و

العراقـية   وللمواصفة القـياسيـة  1057المطابقين للمواصفة القياسية العراقية رقم      

60(رقم 

  

7

  الصبغ 

  

طوح المغطاتحسب االعمال للس   7-2

   .فتحسب بصورة منفصلة المزخرفة
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  الفصل الرابع عشر

  االعمال الزجاجية
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  الفصل الرابع عشر 

  االعمـــال الزجاجية 

  

  

والمرايـا   يشمل هذا الفصل انواع الزجاج المستعمل في الشبابيك واالبـواب واالثـاث            

   .وشموليتها  وطرق التثبيت وكذلك طرق احتساب الكمياتوالطابوق الزجاجي ومواد

  :الزجاج المسطح العادي -أ 

التموجات بالرغم من    زجاج مسطح شفاف ناتج بعملية السحب االلي يحتوي على بعض          

   ."انه يبدو املس السطح مستويا

مصنوع بتعويم   ا واضحة غير مشوه       

   .من كثافة الزجاج ى سائل مسخن ذو كثافة اعلى

   .هة خالله

  :الزجاج المنقوش -

عجينـة الزجـاج     د سطحيه منقوشا بطريقة الضغط على         

   : اللمعة

مثل (او االلية    كهربائية    

جزء من الضوء خالله ويـستعمل       منع الرؤيا المباشرة مع السماح بنفاذ      

   :االنواع 2-1-2

:المجال -1

  

  :المواد -2

  :الزجاج العادي 2-1

  

  :تعاريف 2-1-1

  :الزجاج المعوم -ب 

سطحاه متوازيان بحيث يعطي روؤي ،زجاج شفاف  

شريط زجاج ساخن عل

   :الزجاج المصقول جـ 

ومـتوازيين بحيـث    زجاج شفاف ذو سطحين منعمين ومشـغولين لجعلهما مسـتويين        

يا واضحة غير مشـو}يمـكن تأمين ر

د 

زجاج نصف شفاف يكون اح 

يستعمل فـي    .الزخرفية المنقوشة  وتتوقف درجة الشفافية على نوع الوحدة     ،  اثناء تشكيله 

   .النواذ واستعماالت اخرى في االبنية

  

الزجاج مطفأ -هـ 

مطفأ اللمعة او بالمعالجة الزجاج مسطح عادي او معوم بسطح        

بحيث ت )التجليغ

   .االبنية في النوافذ واستعماالت اخرى في

  ) أ-1-1-2( الزجاج المسطح العادي :النوع االول 2-1-2-1
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  :يفالتصن -أ 

  -: االلواح الزجاجية حسب سمكها الى ما يأتيصنف

  ت في السمك واالبعاد للزجاج العادي كما في الجدول رقم 

1 (.   

  ) !(جدول رقم 

  ت االبعاد 

  التفاوت في االبعاد فـي الـسمك       )مم(ك 

  مم )والعرض

ت 

  :التفاوتات -ب 

يسمح بالتفاوتا 

 )

  

تفاو

  

التفاوت السم

الطول (  )مم(
2  

  
  

  

± 0.3  

± 0.3  

±1.5  

±1.5  

± 0.3±1.5  
3
4
5   
6  ± 0.3  

±0.4  

  2ر±0

±2.5  

  

   :المواصفات -جـ 

ـية  

الخـدوش والبقـع    ،  التعرجـات  ،الـشوائب ،  وتشمل الفقاعـات   )131

   ) .جـ، ب) (1-1-2( الواح الزجاج المعوم والمصقول :لثانيع ا

 4، مـم  3 (:االتية ول حسب سمكها الى االصناف       

   .) مم 19 ، مم 15، مم 12، مم 10، مم 8، مم 6، مم 5 

  :التفاوت -ب 

والطول  )2(رقم   كما في الجدول   يسمح بالتفاوت في السمك  

  .) 3(ل رقم 

   

الجدول رقم 

القياس تطابق خواص الزجاج المسطح العادي المتطلبات الـواردة فـي المواصـفة            

8(العراقية رقم   

   .) عدم استقراء السطح(والنوالتقوس 

  

النو 2-1-2-2

   :التصنيف -أ 

تصنف الواح الزجاج المعوم والمصق 

،مم

ي للزجاج من النـوع الثان       

والعرض كما في الجدو

)2(  
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  التفاوت في السمك

التالسمك   ) مم(فاوت    )مم(
3.0  
4.0  
5.0  
6   
8  

10.0  
12.0  

 0.3  

  

±0.6  

  

.0

.0

  

±

  

15.0  
19.0  

    

±0.8  

  

  :تالمواصفا -جـ 

الـواردة فـي     لمتطلبـات والمصقول ا  النوع الثاني المعوم      

قم      والشوائب وعدم انتظام جـسم      عات 18(المواصفة ا

رية القضيب، اللوح    .التقوس، التموج، التشقق ،الخ

  ) 3(جدول رقم 

والعرض    التفاوت في

الصنف حسب  

  السمك 

  ) مم( التفاوت

تطابق خواص الزجاج من  

لقياسية العراقية ر

طوط الشع

وتشمل الفقا )13

 الطول 

  م5م الى وبضمنه 3فوق   واقل  م 3  

  مم 3

  مم 4

  مم 5

  مم  6

  مم 12

  مم 15

±1  

±2  

±2  

±3  

±3  

±5  

-  

-  

±2  

±4  

±4  

±5  

±6  

  مم 8

±2  

±2  

-  

-  

  2±  مم 10

  مم 19

الزجاج  :النوع الثالث 3-2-1-2  ) د-1-1-2(المنقوش 

  :التصنيف -أ 
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يصنف الزجاج ال 

6 

  :منقوش حسب سمكه الى

   مم

واالبعاد  :ي

اوت في ال التف- 

   ) .4يكون التفاوت ال به في الس في الجد 

  ) 4(جدول رقم 

  تفاوت السمك 

، مم 4، مم 2 

 السمك التفاوت ف -ب 

  :سمك

  

(ول   رقم مك كما مسموح

التفاوت   السمكالصنف 

  مم 2

  مم 4
4.0 
2.2  ± 0.3  

  مم 6
6.0  ±0.4  

±0.5  

  

  

الى الظهريعرف السمك على انه الق  اعلى نقطة للنقشة     .يا

  التفاوت في الطول و -

كما في الجدول   )5(يكون التفاوت في الطول 

  ) 5(الجدول رقم 

  تفاوت الطول والعرض 

  التفاوت   النوع 

على الوجه  س من 

 .العرض

   .والعرض 

  مم 2

  مم 4

±1  

±2  

  2±  مم 6

  

  :المواصفات -جـ 

القياسية العراقية رقـم     يطابق خواص الزجاج المنقوش المتطلبات الواردة في المواصفة        

)1 ، التقـوس ،  الشوائب،  الفقاعات،  ظاهرة  النقشة على عيوب   احتواء  1

المـذكورة   حسب االتفاق بين االطراف المعنية لكافة االنـواع          

3 وتشمل عدم  )8

   .الشقوق، التثلم

  :النماذج 2-1-3

ائيا و  خ ا لنماذج عشوت ذ ؤ

   .سابقا

   :الفحوص 2-1-4

 - 313 -



 - 314 -

 عاله وفق طرق الفحص الواردة فـي المواصـفة القياسـية             تفحص النماذج المأخوذة ا 

  :ع الرابع

  ) هـ-1-1-

باستعمال  للمعة  ينتج

يث اليترك اي جزء من            السطح يمكـن ان     جليخ

   .اللمعة لعدم تكامل عملية اطفاء تكون الرؤيا من خالله واضحة نتيجة

   . مم6، مم 5، مم 4، مم 

  . مم5طفأ اللمعة 

ا -ب

   .االول  من النوع-1- في الجدول 

   .التفاوت للزجاج المعوم مطفأ اللمعة 2-ب 

   : التفاوت في السمك- 

   مم 0.3 ± مم والتفاوت 5.0يكون السمك  

  :طول والعرضالتفاوت في ال -

   .مم2 ±يكون التفاوت في الطول والعرض  

المنـصهر   كة سلكية معدنية اثناء مرحلة تشكيل الزجـاج            

  :المظهر العام 2-1-

   ) .1318(العراقية رقم 

  :المطابقة 2-1-5

حسب ( تعـتبر االرسـالية مطـابقة لمتطلبات المواصفة ومقبولة اذا اجتـازت العينات         

   .جميع الفحوص )كل نوع

النو 2-1-2-4

2(انواع الزجاج المطفأ اللمعة  

ة اطفاء او هذا النوع من الزجاج بأخضاع احد سطحي الزجاج لعملي          

الت بالرمل او السفح بالرمل او الحك بح

  :التنظيف -آ 

  -:ويصنف حسب السمك الى 

3، مم 2الزجاج العادي المطفأ اللمعة  -

الزجاج المعوم م -

  

  لتفاوت في السمك واالبعاد  

التفاوت للزجاج العادي مطفأ اللمعة كما 1-ب 

  

  :المسلح الزجاج 2-2

هو الزجاج الذي تغمر فيه شب 

مناسبة من انتـشـار     خالل تصلبه ويعتبر احد انواع الزجاج االمين لكونه يوفر حماية         

   .التشظي خر وكذلك منالحريق من احد طرفيه الى الطرف اال

  

2

  :الشبكة السليكية المعدنية -أ 
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او من الفـوالذ      مم 0.4تصنع من اسالك من الفوالذ الكربوني العادي بقطر اليقل عن            

لوح الرجاج بعمق اليقل عن      في"  مم وتكون مغمورة كليا    0.3 ل عن     الخاص بقطر اليق

  :االسالك المكسورة في الشبكة -ب

من نوع   2م 1.0  اسالك مكسورة لكل   3ة المعدنية على اكثر من        

المـسلح   عين حسب مظهره االول المـسلح العـادي والثـاني            

  :تالمواصفا 2-2-2

رقـم   عراقية         

   .في الزجاج المسلح المنقوش% 1ال يزيد عن 

   .ح بوجود الشوائب التي تؤثر على استعمال الزجاج

   .جاج

مم للطـول    2_+بالنسبة للسمك و  % 9± يسمح بتفاوت مقداره     :في االبعاد  التفاوت هـ

1608.   

   .المواصفات تفحص النماذج لكل دفعة على انفراد لبيان مدى مطابقتها لمتطلبات هذه -

حـسب   عة ويتم اخذها          

  رقم عدد االلواح الزجاجية بدءا بأي لوح في الدفعة مع اعطاء 

   .لسطح في اي موضع كان على اللوحا مم عن السطح والتكون مكشوفة في1

  

 

التحتوي الشبكة السلكي 

   .الزجاج المسلح

ينتج الزجاج المسلح بنو 

   .المنقوش

  

تطابق خواص الزجاج المسلح المتطلبات الورادة في المواصفة القياسية ال 

  : وكما مبين ادناه1608

 :النقوش -أ 

 اليسم:الشوائب -ب 

   .مكن رؤيتها بالعين المجردة اليسمح بوجود الشقوق الم:الشقوق جـ 

 عدم وجود تثلم يزيد عرضه او طوله على سمك لوح الز:التثلم -د 

 

   .والعرض

  :مقاومة اللهب -و 

اجراءه وفـق    نديجتاز لوح الزجاج المسلح العادي او المنقوش فحص مقاومة اللهب ع           

رقم  طريقة الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية

  

  :النماذج 2-2-3

أ 

يعتمد عدد النماذج الواجب اختيارها للفحص على حجم الدف -ب 

   .وتؤخذ هذه النماذج عشوائيا من الدفعة) 6 (الجدول رقم

  

   -:لضمان اخذ النماذج عشوائيا من الدفعة يتبع االسلوب التالي -جـ 

  

ي 
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الـصحيح    الى حد العدد س والذي يكون العدد      ،   الخ .... 3،  2بالعدد     ويستمر 1الرقم   

عدد االلواح الواجـب     في الدفعة اما ح فهو     ث ان م هو عدد االلواح      

) س(جاجيـة يكـون تسلـسلها        ه

ت فت

ل 

مقياس ا

االخ  النماذج ل

 حي قسمة   الناتج من 

ز ذا االساس تؤخذ كـل لوحـة         اخذها كنموذج وعلى

من الدفعة ل   .كون النموذج

  )6(رقم 

  خذ النماذج 

ه  ومضاع

  

الجدو

لفحوص  رى عدد    

  الدفعة

  

ــة  كميــ

  ذج

د النماذج  

ــص  ـ

مةاللهبمقاو

النمو

  

عد

لفح

  

ــدد  ـ

ــاذج 

ــل  ـ

  ة

ـوذج 

  اكم

د 

 

ــدد 

  فض

عـ  المرحلة

النم

لكـ

مرحل

النمـ

المتر

عـــد

 القبول

عـ

الر

  

  100لحد

  

101-

301-

501-
1000  

  

1001-

  فما فوق

12

19

30  
  

45  
  

70  

  
  
4  
  
5  
  
6  

  ية

  ولى 

ــة  الثانيـ

   

13  
13  
20  
20  
32  
32  

13  
26  
20  
40  
32  
64  

  ر

  ر

1  
4  
2  
6  
3  
8  

4  
5  
5  
7  
3  
9  

5  
5  
8  
8  

5  
10  

8  
16  

صف
1  

صف
3  

2  
2  
3  
4  

  
  

  
  

2  
  
3

  االولى 

  الثانية

  االولى 

  الثانية 

  االولى 

الثان

اال

300  
  

500  
  

  الولى ا

  الثانية

2  :الفحوص 2-4-

 المواصـفة القياسـية العراقيـة رقـم              تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في  

   .لوح غير مطابق الحدى هذه المتطلبات معابا

)1608(.   

  :المطابقة 2-2-5

  بمرحلتين ويعتبر اي  )قاومة اللهبعدا فحص م(تجري فحوص المتطلبات  
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االلواح المتبقيـة     يؤخذ في المرحلة االولى من الفحص نصف عدد        :المرحلة االولى  -أ 

.   

   .في المرحلة الثانية ص االلواح المتبقية

االولى فيتم اجراء    سة للمرحلة           

دد الكلي اذا اقل من او       

فتعتبـر الدفعـة مطابقـة     ) 6(الثانية في الجـدول      مساوالى عدد القبول المقابل للمرحلة    

ـ     ساويا او اكبر من عدد الرفض       العدد الكلي للمعابات م

   .فتعتبر الدفعة مرفوضة) 6(للمرحلة الثانية في الجدول  المقابل

  

  :ضض

   .ة

  :زجاج المرايا 2-3-1

العراقيـة   او المعوم للمرايا مطابقا لمتطلبات المواصفة القياسية       يكون الزجاج المصقول   

   _:كما يأتي الخاصو بالزجاج المسطح يراعى ان يكون سمك الزجاج

) مم(الحد االدنى للسمك  

مطابقتها للمتطلبات المذكورة في     في النموذج بعد فحص المقاومة اللهب ثم تفحص لبيان        

   .هذه المواصفة

  

المقابـل للمرحلـة     )6(ن عدد المعابات اقل من او مساو لعدد القبول في الجدول            اذا كا  

النموذج في المرحلة الثانية فتقبل الدفعة بدون فحص االلواح المتبقية في، االولى

  

االولى فـي    اذا كان عدد المعابات اكبر من او مساو الى عدد الرفض المقابل للمرحلة             

دون فحفترفض الدفعة ب، )6(الجدول 

  

اذا كان عدد المعابات بين عدد القبول و عدد الرفض بالن 

   .الفحص باالنتقال الى المرحلة الثانية

  

  : فحص االواح المتبقية في النموذج:المرحلة الثانية -ب 

المعابـات فـي     ي المرحلة االولى يـضاف عـدد      لبيان مدى مطابقتها للمتطلبات كما ف      

كان الع المرحلة الثانية الى عدد المعابات في المرحلة االولى فاذا        

كان اما اذا ،  لمتطلبات المواصفة 

مرايا الزجاج المف 2-3

وتحمـى   تتكون المرايا من زجاج مصقول او معوم مطلي بالفضة على احد سـطحيه             

المؤثرات الخارجي طبقة الفضة بطبقة من النحاس وتغطى بطالء مناسب لحمايتها من

) 1318(رقم 

  

  2مالمساحة  

  3 0.5حد 

  6 او اكثر 

ل 

  4 1ـر-0.5 
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  :فضيضالت 2-3-2

االنعكـاس   يتالف الطالء من الفضة المرسبة من العيوب او الشوائب فـي سـطح             -أ 

، عيوب ظاهرية اخـرى    كأنتفاخ او اية بقع اخرى وكذلك يكون خاليا من الضباب او اية           

   .وسطح الزجاج ويجب ان يكون هناك التصاق قوى بين الفضة

طريقة الفحص   د تعيينها وفق   عن 2دسم  /  مغم 6ر5ال تقل كمية الفضة المرسبة عن        -ب 

الواردة   عند فحصه وفق طريقة الفحص          

ثرات  

   .الفضة والنحاس الميكانيكية والجوية والتي تؤدي بمرور الزمن الى تقشر طبقات

  :ات

  :التموجات -آ 

   .من التموجات

تعيب انفـصال او   ث ثقوب صغيرة او بقع         

   .اخرى من طبقة الفضة

ذو  يع المرايا المقطوعة من زجاج مـصقول او معـوم              

العدد الواجب اخذه على      عشوائيا ويعتمد   

   .)7(مبين في الجدول رقم 

عدد القطع الفاشلة المس

ـــة 

)1(  

م   عدد القطع الفاشلة   الفحوص البصرية 

ج 

نوي 

   .)1137( الواردة في المواصــفة القياسـية العراقيـة رقم

تحمى طبقة الفضة من النحاس المترسب -جـ 

   .)1137(في المواصفة القياسية العراقية رقم 

المـؤ  مـن  يستمعل طالء واق مناسب كالوارنيش فوق طبقة النحاس لحمايتها         -د 

  

المواصف 2-3-3

يجب ان تكون المرايا خالية  

  : فحص الرشاش الملحي-ب 

عند اجراء الفحص يجب ان اليؤدي الىحدو 

ي عيوب ظاهرية ا

  :النماذج 2-3-4

في اي ارسالية تعتبر الدفعة جم 

   .سمك واحد ومن نفس اللوحة

 المواصـــفة  تفحص النماذج لكل دفعة على حدة للتحقق من مطابقة المرايا لمتطلبات           

تؤخذ النماذجو1137القياسـية العراقيـة رقم    

حجم الدفعة وكما 

  ) 7(جدول رقم 

مقياس اخذ النماذج و  موح بها 

عـــدد  

المرايا في  

الدفع

حج

النم

وذ

الثا
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ــة    المرحل

)2(  

ــم  حج

لنموذج ا

)3(  

ــم  حجـ

النمــوذج 

المتراكم 

)4(  

  

  

  

)5(  

  

  

  

)6(  

  

  

  

)7 ( 

  

  

  

)8(  

  100لحد

  

101-
300  

  

301-
500  

  

501-
1000  

  

اكثر من  
1000  

  االولى 

  الثانية

  االولى 

  الثانية 

  االولى 

  الثانية

  االولى 

ــة  الثانيـ

اال

ول

  ى 

  الثانية

8  
8  

13  
13  
20  
20  
32  
32  
50  
50  

8  
16  
13  
26  
20  
40  
32  
46  
50  

100  
  

  فرص

  ــ

  صفر

  ــ
1  

  ــ
2  

  ــ
3  

  ــ

  ــ

2  
  ــ

3  
  ــ

4  
  ــ

5  
  ــ

7  
  ــ

  ــ
2  

  ــ
4  

  ــ
5  

  ــ
7  

  ــ
9  

2  
  ــ

3  
  ــ

4  

5  
  ــ

6  
  ــ

  :الفحوص 2-3-5

العراقية رقـم    وفق طرق الفحص الواردة في المواصـفة القياسـية       تجري الفحـوص  

)1137. (   

  :المطابقة 2-3-6

 )7(من الجدول   ) 3(و)2(حسب االعمدة   تجري على نماذج المرايا المأخوذة       2-3-6-1

تعتبـر   .أ وفحص التموجات وبمـرحلتين    -2-3-2الفحوص البصرية المبينة في الفقرة      

للمتطلبـات اذا    تعتبر الدفعة مطابقـة    .نماذج المرايا غير المطابقة لذهه المتطلبات فاشلة      

 تحـت العمـود   الموجود كان عدد النماذج الفاشلة في المرحلة االولى اقل او مساو للعدد   

فحوص اخـرى اذا كـان عـدد         وترفض الدفعة بدون اجراء اي    ) 7(من الجدول   ) 5(

   .)7(في الجدول ) 6(العمود  النماذج الفاشلة اكبر او مساو للعدد الموجود تحت

  

اذا كان عدد النماذج الفاشلة بين العدد الموجود تحـت العمـود الموجـود               2-3-6-2

   .)7(من الجدول ) 3( كما مبين تحت العمود فيؤخذ نموذج ثاني حجمه )6(و)5(
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النمـاذج   اي(الفاشلة المتركمة    تعتبر الدفعة مطابقة لهذه المتطلبات اذا كان عدد النماذج         

فيمـا  ) 7(الجدول   من) 7(اقل من العدد الموجود تحت العمود        )االولى والثانية مدموجة  

   .عدا ذلك تعتبر الدفعة فاشلة

  

 ي نجحت في الفحوص البصرية تجري عليها الفحوص االخرى        ان الدفعة الت   2-3-6-3

الجـدول   من) 8(ولهذا الغرض يؤخذ نموذج ثانوي كما مثبت في العمود رقم           ،  االتالفية

نجحـت فـي     والتي) 2-6-3-2(ويؤخذ من تلك النماذج المفحوصة تحت الفقرة        ) 7(

حـص   وف 2-3 -2الفحص يخضع كل نموذج ثانوي للفحص المذكور فـي الفقـرات            

نموذج ثانوي ويعرض    تقطع عينات الفحص باالبعاد المطلوبة من كل      ،  الرشاش الملحي 

   .للفحوص المذكورة اعاله

الثانوي  تعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات هذه الفقرة اذا نجحت جميع العينات في النموذج            

   .في مطابقة جميع ال للفحوص المذكورة اعاله

-3-2 و2-6-3-2ذه المواصفة اذا تحققت الفقـرتين       تعتبر الدفعة مطابقة لمتطلبات ه     

6-3.   

  :الطابوق الزجاجي 2-4

ويكـون   هو قطع بنائية زجاجية بوجه واحد او وجهين زجاجيين ومجوفة من الـداخل             

او خارجه وينتج    الى اشكال هندسية من داخل الوجه     " او مقسما " او مضلعا " الوجه صقيال 

   .بالوان متعددة

  :وقمقاسات الطاب 2-4-1

) 3-(و )صفر(وبتفـاوت ال يزيد عن     ) 8(تكون ابعاد الطابوق كما في الجـدول رقم         

   . مم للسمك1ر0مم للطول والعرض على الترتيب واليزيد عن 

  ) 8(جدول رقم 

  مقاسات الطابوق الزجاجي 

العرض   الطول مم  الشكل 

  مم 

السمك 

  مم

  298  مربع 
197  
146  

289  
197  

98  
98  
98  146  

  298  مستطيل
197  

95  
95  

98  
98  
  

   :المواصفات2-4-2
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الهندسية رقم   تطابق خواص الطابوق الزجاجي المتطلبات الواردة في المواصفة القياسية         

  : وتشمل11307

  :الكثافة الظاهرية -أ 

  .3م/  كغم 5_+160يكون معدل الكثافة الظاهرية للطابوق  

   : كاالتيمعدل الموصلية الحرارية يكون 

درجة الحرارة 

  :الموصلية الحرارية -ب 

   كلفن .م/الموصلية الحرارية حد اقصى واط  5  م

 65 060.4  

 -65 04 0.3  

معجون تثبيت زجاج النوافذ  2-5

 150 080.2  

   040.8 صفر 

  

  :االستعمال 2-5-1

كافية  يتكون المعجون من خليط متجانس من ممدات وزيوت او اتنجات مالئمة وبنسب            

المـواد الـصلبة      وتكـون  477رقم   العراقية لتكوين عجينة متطلبات المواصفة القياسية    

   .مايكرون 300المستعملة خالية من الشوائب التي يزيد حجمها الحبيبي عن 

  

االلتـصاق   يكون المعجون بعد عجنه ذو مرونة جيدة عند االستعمال وله خاصية عدم            

ويعطي اعلى درجة    دباليد مما يسهل استعماله تحت السكين بدون تكسر او تشقق او تجع           

   .من االلتصاق على السطح المستعمل عليه

  :المواصفات 2-5-2

  

 4777رقـم    تطابق خواص المعجون المتطلبات الورادة في المواصفة القياسية العراقية         

وفقـدان االلتـصاق     وتشمل درجة التصلب والتكسر والتقشر للسطح والتكسر العميـق        

   .عتياديةونضوح الزيت وثبات الشكل والندب اال

  :الخزن 2-5-3

  

المفتوحة لمدة   يجب ان اليتصلب او يتكتل المعجون عند خزنه في اوعيته االصلية غير            

   .التتجاوز ثالثة اشهر في ظروف حرارة المحيط االعتيادية

  :النماذج 2-5-4

 تؤخذ النماذج وفق المواصفة القياسية العراقية الخاصة بطـرق اخـذ نمـاذج الطـالء               

   .المواد المتعلقة بهاوالوارنيش و
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  :الفحوص 2-5-5

  .477 تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 

  

  :التثبيت باستخدام البراغي 3-1-1

  :المطابقة 2-17-7

المواصـفة   تعتبر االرسالية مقبولة اذا اجتازت النماذج كافة الفحوصات الـواردة فـي            

   .477القياسية العراقية رقم 

  :التنفيذ -3

  :االلواح الزجاجيةتثبيت  3-1

  

  :تثبيت االلواح الزجاجية على الجدران 3-1-1

البراغي  تثبت االلواح الزجاجية على الجدران او المساند الخلفية او ما شابهها باستعمال            

تثبـت االلـواح     وقـد  .او المشابك او االشرطة الحاملة وحسبما يرد في المخططـات         

المخططـات او جـداول      اذا ورد ذلك فـي    الزجاجية باستخدام مركبات كيميائية الصقة      

   .)CP 152(البريطانية  الكميات وان تتماشى طرق التنفيذ مع المواصفة القياسية

  

  

وكما يرد فـي   تزود االلواح الزجاجية بثقوب على مسافات متساوية وباقطار مناسبة         -أ 

   .المخططات

مصنوعة   باكمام بالستيكية وتثبت االلواح باستعمال دسر      تزود الثقوب في االلواح    -ب 

   .عليها غطاء مطلي بالكروم من مادة مبلمر البولوبلين او باستعمال البراغي التي يركب

مناسـبة   توضع لطخ من المركبات الكيميائية الالصقة خلف االلواح في مواضـع           جـ 

كوسائد تقلل مـن احتمـال       تعملوفي المستوى ذاته ل   " تساعد على تثبيت االلواح شاقوليا    

   .تكسر االلواح

الزجاجيـة   يراعى عدم شد البراغي لدرجة تسبب حدوث اجهادات فـي االلـواح            -د 

   .ويكتفي بالشد للحصول على التثبيت المطلوب

االسـفل   باشرطة حاملة من   2م10تزود االلواح الزجاجية التي تزيد مساحتها عن         هـ 

   .عتمد على البراغي فقط في حملهاترتكز عليها هذه االلواح والي

ترتد عـن    اذا تطلب االمر تمالء الحلول بين االلواح بمركبات تكحيل خاصة بحيث           -و 

اال اذا ورد نص صـريح       ،مم1الوجه الخارجي للوح ويراعى ان تكون الحلول بعرض         

   .في المخططات خالف ذلك
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  :التثبيت باستعمال االشرطة الحاملة 3-1-1-2

  

  

  

  

اعاله على   1-3تثبت المرايا على الجدران او المساند الخلفية كما جاء في الفقرة             -ب 

   .ان تحدد طريقة التثبيت في المخططات وجدوال الكميات

البالستك بالعدد   يسمح باستعمال ضوابط للمسافات مصنوعة من     ،  اتثبيتها على الجدران   

 .وفي المـستوى ذاتـه    " شاقوليا الكافي يتم تثبيتها على الجدار لتساعد في تركيب المرايا        

ـ          عند استعمال المركبات الكيميائية الالصقة     ا يجـب حمايـة طــالء الفـضـة للمراي

  

   .شرطة الحاملة من الخشب او المعدن او البالستكتصنع اال -آ 

مناسـبة   تثبت االشرطة الحاملة على الجدران او المساند الخلفية باستعمال ادوات          -ب 

   .وكما يرد في المخططات

االلـواح   توضع لطخ من المركبات الكيميائية اللالصقة وكما ورد في فقرة تثبيـت           جـ 

   .بالبراغي

  :خدام المشابكالتثبيت باست 3-1-1-3

  

امـا   2م 00.5 تستعمل المشابك لتثبيت الالواح الزجاجية التي ال تزيد مساحتها عن          -أ 

   .كوسيلة منفردة للتثبيت بالنسبة للمساحات االكبر فيحضر استعمال المشابك

الـواردة فـي    تستعمل فقرتي لطخ المركبات الكيميائية الالصقة ومركبات التكحيل   -ب 

   .تعمال البراغيفقرة التثبيت باس

   .تحدد نوعية المشابك وعددها بموافقة المهندس جـ 

  :تثبيت االلواح الزجاجية على الشبابيك 3-1-2

او ) PVC( تثبت االلواح باستعمال المعاجين في االبواب والشبابيك الحديدية وشـرائط          

   .مطاط في االبواب والشبابيك من االلمنيوم

  :تثبيت المرايا 3-2

الزجـاج    المرايا على الجدران او المساند الخلفية حسبما ورد في فقرة تثبيـت            تثبت -أ 

   .على الجدران

  ميائية الالصقة خلف المرايا الستعمال لطخ من المركبات الكي" خالفا جـ 
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وذلك باالضافة الى طبقة الحماية الخلفيـة  ) Metal Foil( باسـتعمـال الورق المعدني

   .االصلية

  :بناء الطابوق الزجاجي 3-3

  

  ) 10(جدول رقم 

  

  

 ) رمـل  :سمنت( 4:1تبنى الجدران بالطابوق الزجاجي باستعمال مونة السمنت         3-3-1

ـ   مم وتكـون   12-8ويكون سمك المونة    ) 6: 1: 1( نورة   –او مونة سمنت     ل المفاص

   .مستمرة )البندات(العمودية 

  

 لذا يجب عـزل الـساف     ،  ال تستعمل جدران الطابوق الزجاجي كجدران حاملة       3-3-2

مالئـة   االعلى والجدار عن البناء الذي فوقه بترك فجوة ذات سمك مناسب تمالء بمـادة             

   .للمفاصل قابلة لالنكماش كالفلين او الماستك

 الن" طح المبني بالطابوق الزجاجي كبيرة جدا     ال يستحسن ان تكون مساحة الس      3-3-3

مبين فـي    ويراعى ان التزيد مساحة البناء عما     " ترابط هذا النوع من البناء يكون ضعيفا      

   .)10(الجدول رقم 

  

  

  مساحة البناء لجدران الطابوق الزجاجي 

  

دون   داخل اطارات  االبعاد

  اطارات 

اقصى طـول   

  ) م(

اقصى ارتفاع  

  ) م(

اقصى مساحة  

  )  2م(

  7ر5

  6ــر
1.53  

   3ــر

  3ــر

  ــ

  :التسليح 3-3-4

تـسليح    مم ويفضل  4تسلح جدران الطابوق الزجاجي باستعمال قضبان مغلونة قطرها          

االضـالع   البناء عن طريق عمل اضالع تقوية افقية وعمودية او كليهما وتكـون هـذه            
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عن متران بشرط     مسافات ال تزيد   عبارة عن خرسانة مسلحة او مونة مسلحة تعمل على        

   .الزجاجية او مضاعفاتها ان تكون الفسحة فيما بينهما مساوية الى عرض الطابوقة

  

  :التسقيف بالطابوق الزجاجي 3-3-5

اسـتعمال   يكون استعمال الطابوق الزجاجي في السقوف لتغطية مساحة صغيرة شريطة          

" تسليح المفاصل طوليا    عن متر واحد مع    روافد معدنية او خرسانية التزيد المسافة بينهما      

   .ويربط التسليح بالروافد المعدنية" وعرضيا

  

  :الشمولية والكيل -4

 يشمل سعر الزجاج والمرايا والطابوق الزجاجي المـواد ومـستلزمات التركيـب            4-1

   .واللوالب والمثبتات الكيمياوية وكل ما يتطلبه العمل

  

   .المشروع لزجاج او المرايا المطلوب تنفيذها فييحدد جدول الكميات سمك ونوع ا 4-2

  

عن  واليدفع" يذرع الزجاج بالمتر المربع لكل سمك باالبعاد المنفذة في الموقع فعال           4-5

   .التليفات الناتجة عن القص والتفصيل

  

الـسعر   تذرع الجدران والسقوف المشيدة بالطابوق الزجاجي بالمتر المربع ويشمل         4-6

العـوارض   تات ومعاجين انهاء المفاصل والتطرح اسـماك الروافـد او         الروافد والمثب 

   .االخرى

  

   .تذرع المرايا بالعدد واالبعاد واالسماك المحددة في جدول الكميات 4-7

  

  

  

  

  

  الفصل الخامس عشر

 االعمال النجارية
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  الفصل الخامس عشر 

  االعمال النجارية 

  عام  -1

وتنفيـذ   لفصل انواع االخشاب المستعملة في البناء وخواصها وطـرق خـزن          يشمل هذه ا   

   .الليفية ومعالجة االخشاب وكذلك يشمل المواد الالصقة واصناف االلواح البنائية

  

  :المواد -2

  :الخشب 2-1
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والكـستناء   مثل الدردار والـزان ) Hard Wood(ويشمل الخشب الطبيعي بنوعيه القاسي  

والـدوجالس والـصنوبر     والجوز والبتوال والخشب الطري كـاالرز     والماهوجني والصاج   

   .واالبيض واالحمر

  

  :تصنيف الخشب 2-1-1

  -:يصنف الخشب الطبيعي الغراض هذه المواصفات حسب جودته كما يأتي 

  صنف ممتاز  -

 صنف اول  -

 صنف ثاني  -

 صنف ثالث  -

  

   Rate of Growth معدل النمو 2-1-2

المواصـفات   عنـد فحـصه حـسب     ) 1(التزيد ميل االلياف عن القيم المبينة في الجدول رقم           

   .)BS- 1186 Part 1 (البريطانية 

  ) 1(جدول رقم 

  ب القاسي والطري الميالالقصى اللياف الخش

  نوع الخشب   اقصى ميل لاللياف

خطوط الحلقات    ملم من اطول خط متعامد مع      é)àحلقات لكل   _ اليقل معدل نمو الخشب عن       

   . ملم ويبدأ من مركز النمو750طولها 

  

  :ميل االلياف 2-1-3

  

  

1:8  
1 :10  

  الخشب القاسي 

  الخشب الطري 

  

  :عيوب الخشب 2-1-4

  

  :العقد -آ 
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عما هـو مبـين فـي        ال تزيد مقاسات العقد القوية في االخشاب المستعملة لالغراض النجارية          

او الميتة وسد مكانها بسدادة خـشبية       التالفة   مع االخذ بعين االعتبار ازالة العقد     ) 2(الجدول رقم   

   ."كما سيرد الحقا 

  

  :التشققات والتصدعات -ب 

النجارية عمـا هـو      ال تزيد مقاسات التشققات والتصدعات في االخشاب المستخدمة لالغراض         

 مـم   1.5التشققات التي يزيد عرضها عم       مع مراعاة وجوب معالجة   ) 3(مبين في الجدول رقم     

   ."الصقة او سدها بالسدادات الخشبية كما سيرد الحقا بمادةاما عن طريق ملئها 

  

  

  

   :الجيوب الراتنجية الصمغية جـ 

يسمح خـشب الـصنف      بوجود جيوب راتنجية في خشب الصنف الممتاز ولكن       " اليسمح مطلقا  

ازالة الجيـوب الراتنجيـة وسـد مكانهـا          االول والثاني والثالث في االعمال النجارية في حالة       

   . الخشبيةبالسدادات

  

  

  ) 2(جدول رقم 

  المقاسات القصوى للعقد القوية في االخشاب المستعملة لالغراض النجارية 

 اقصى مقاس للعقد المسموح به   مقاس مقطع الخشب   صنف الخشب   نوع االستعمال 

  

  ممتاز 

  

   مم 6اليسمح بوجود عقد تزيد مقاساتها عن 

  

   مم25اقل من   ثان

  مم) 25-50(

  مم) 50-100(

   مم100اكبر من 

  نصف عرض المقطع

  ملم) 30(

  ربع عرض المقطع

  ملم ) 50(

  السطوح 

  المكشوفة 

   مم40اقل من   ثالث 

  مم) 40-60(

  مم) 60-150(

   مم150اكبر من 

  نصف عرض المقطع

  ملم) 21(

  ثلث عرض المقطع

  ملم) 50(
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السطوح المفونة 

  وغير الظاهرة 

   مم 45اقل من   لكافة االصناف 

  مم ) 45-60(

  مم ) 60-100(

   مم100اكبر من 

  ثلث عرض المقطع

  ملم) 30(

  نصف عرض المقطع

  ملم) 50(

  

  ) 3(جدول رقم 

  

  المقاسات القصوى للتصدعات والتشققات في االخشاب 

  

) مم(اقصى طول   صنف الخشب 

  للتشقق او التصدع 

اقصى عرض للتشقق 

  ) مم(او التصدع 

اقصى عمق للتشقق او 

  ) مم(التصدع 

ممتاز واول وثان 

  وثالث 

300  
300  

 0.3  
1.5  

  ربع سمك مقطع الخشب 

  ربع سمك مقطع الخشب 

  

  )Sap Wood(:خشب العصارة -د 

سطح خشبي معرض    بوجود خشب العصارة في اخشاب الصنف الممتاز او اي        " اليسمح مطلقا  

   .للعوامل الجوية الخارجية بالنسبة لالصناف االخرى

  

  :الحشراتالتنخر ومهاجمة  هـ 

ومهاجمة الحشرات   بوجود اي نوع من انواع الثقـوب الناتـجة عن التنخر        " اليـسمح مطلـقا  

   .في االخشاب المستعملة لالغراض النجارية

  

  :معالجة عيوب االخشاب بواسطة السدادات الخشبية 3-1-5

  

نجارية كالعقـد   ال تزال جميع العيوب غير المسموح بها في الخشب المراد استعماله لالعمال           -آ 

   .التالفة او الميتة او الجيوب الراتنجية

الياف السدادة   مم مع مراعاة ان تكون    6تمالء الفجوات بسدادات خشبية اليقل عرضها عن         -ب 

   .الخشبية موازية اللياف الخشب

   .لعمق الثغرة" يراعى ان تكون عمق السدادة مساويا جـ 

   .كبرت شبتين موازية لسد ثغرة واحدة مهماال يجوز استعمال اكثر من سدادتين خ -د 

   .الممتاز يحضر استعمال السدادات الخشبية لمعالجة العيوب في اخشاب الصنف هـ 

 - 329 -



 - 330 -

الخـشبية مـن     تستعمل نوعيات جيدة من المواد الالصقة في عملية سد الثغرات بالسدادات           -و 

   ."النوع المقاوم للعوامل الجوية كما سيرد الحقا

  

  :الرطوبةمحتوى  2-1-6

  

   .)4(رقم  يجب ان يكون محتوى الرطوبة في االخشاب عند تصنيعها وتركيبها حسب الجدول 

  

  

  )4(جدول رقم 

  

  محتوى الرطوبة في االخشاب المستعملة في اعمال النجارة

  

  اعمال النجارة في المباني   (%) محتوى الرطوبة 

  اقصى  ادنى

  19  15  اعمال النجارة الخارجية 

المباني غيـر مـزودة     

  بتدفئة مركزية 

 نجارةاعمال ال   17  13

   الداخلية 

  المباني المزودة 

  بتدفئة مركزية

8    

  

  :االلواح البنائية الليفية 2-2

من اليـاف     مم مصنوعة  1ر0تكون مكونات هذه الواح االساسية من الخشب يزيد سمكها على            

لاللـواح المـصنوعة     اد الصقة بالنسبة  سليلوزية مترابطة نتيجة تلبد اليافها او نتيجة اضافة مو        

اي طريقة اخرى لتحسين بعض      بالطؤيقة الجافة ومن الممكن استعمال طريقة اللصق والتشبع او        

   .الخواص

  

  ) ل ص ق(االلواح الصلدة القياسية  -آ 

واستقرارية االبعاد   نقارنة ولها محددات دنيا لل    3م/ كغم   800الواح بنائية ليفية تزيد كثافتها عن        

   ."تنازليا جـ حسب قوامها–ب  -وتصنف الى ثالث اصناف أ

   :االنواع واالصناف 2-2-1
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   ) .ل ص ج(االلواح الصلدة المعالجة  -ب 

الصلدة القياسـية    الواح بنائية ليفية صلدة لها متانة ومقاومة المتصاص الماء اعلى من االلواح            

   ) .اعتيادي الجودة(و )عالي الجودة(  وتصنف الى صنفين3م/كغم 960وتزيد مثافتها عادة عن 

   )م ص و ك(الواح متوسطة الصالدة واطئة الكثافة  جـ 

 وتـصنف  3م/كغـم   650 الى  3م/  كغم   350الواح متوسطة الصالدة تتراوح كثافتها عادة بين         

   ) .اعتيادي الجودة(و )عالي الجودة(الى صنفين 

   )ص ع كل و (الواح متوسطة الصالدة عالية الكثافة  -د 

 3م/ كغـم  800الى  3م/  كغم 600الواح بنائية ليفية متوسطة الصالدة تتراوح كثافتها عادة بين     

   ) .الجودة اعتـيادي(و )عالي الكثافة(وتصنف الى صـنفين 

   )ل م ك(الواح متوسطة الكثافة  هـ 

ترابطها باستعمال مواد    تصنع االلواح البنائية الليفية متوسطة الكثافة بالطريقة الجافة بحيث يتم          

) مقاومة للرطوبة (و) اعتـيادي(الى صـنفين     وتصنف 3م/  كغم   600كثافتها عن    الصقة تزيد 

.   

  ) ل ل(الواح لينة  -و 

حـراري عـن     وال يزيد معدل توصـيلها    3م/  كغم   350الواح بنائية ليفية ال تزيد كثافتها عن         

   ) .كلفن .م/  واط 050.5

  ) ل ل ش(لمشبعة االلواح اللينة ا -ز 

خالل او بعد عملية     او اي مضاعفات مقاومة للرطوبة    /الواح رخوة محسنة بتشبيعها باالسفلت و      

توصيــــلها الحـراري عـن        واليزيـد معـدل    3م/ كغم   400التصنع ال تزيد كثافتها عن      

   ) .مغلفة(ب ) اعتـيادي( صـنفين آ كلفن وتـصنـف الى. م/ واط 050.5

  )5(الجدول رقم 

  

  

  

  

  

  :مالمظهر العا 2-2-2

  :االبعاد والتفاوت -آ 

الواردة في الجدول رقـم      يكون الطول والعرض والسمك لاللواح ضمن للتفاوتات المسموح بها         

)5(.   
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  التفاوتات المسموح بها البعاد اللوح الواحد وبين االلواح

  

  التفاوت المسموح به 

  

  

  نوع اللوح

  

  مم ) س(معدل السمك المقاس 

  م م/ السمك 

  

 مم / الطول والعرض 

  3.2 < س ≤1   )كل االلواح(الواح صلدة 

  6ر4 < س ≤3.2

   س  <6ر14

  

+_0.4   

+_0.5  

  0ر7_+

  9 < س ≤6ر4  الواح متوسطة الصالدة 

  13 < س ≤9

   س <13

  

+_0.6   

  1ر0_+

  0ر7_+

  

  

  

  

+_5.0  

  الواح متوسطة الكثافة 

   )كل االنواع(

  

  19 ≤س

   س <19

+_0.2   

+_ 0.3  

  

  مم1000لكل  2ر0+

من طول اللوح عاى    

   م 10ان اليزيد على 

  

  الواح رخوة 

   )كل االنواع(

  13 ≤س

   س <13

   0ر7_+

  1ر0_+

  

+_5.0  

  

  

  

  

  

  

  :االستقامة -ب 

   .من طول الحافة المناسبة % 120.5اليزيد انحراف استقامة الحافات عن  

  

  :التعامد جـ 
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   . مم1000مقدارها  على امتداد مسافة" ديامم عند قياسها عمو2اليزيد انحراف االلواح عن  

  

  

  

  :المواصفات 2-2-3

المواصـفة   تطابق مواصفات االلواح البنائية الليفية المتطلبات الفيزيائية والميكانيكية الواردة في          

   .)717(القياسية العراقية رقم 

  :النماذج 2-2-4

   .)2964( سية العراقية رقمتؤخذ النماذج لاللواح البنائية الليفـية وفق المواصفة القيا 

  :الفحوص 2-2-5

   .)717( تفحص النماذج وفق طرق الفحص الواردة في المواصفة القياسية العراقية رقم 

  :المطابقة 2-2-6

المواصـفة   تعتبر االرسالية مطابقة للمواصفات اذا اجتازت النماذج كافة الفحوص الواردة فـي         

  . ) 717(القياسية العراقية رقم 

  

  :توصيات حول نقل وخزن وتكييف االلواح البنائية الليفية 2-2-7

  

  :النقل -آ 

لذا مـن الـضروري      .تتمدد االلواح البنائية الليفية بامتصاص الرطوبة الجوية وتتقلص بفقدانها         

التلف الناتج عن اشرطة الربط او عن اي         حماية االلواح من الجو اثناء النقل وحماية حافاتها من        

   .تربط هذه االلواح لتجنب التوائها كما يجب ان، نوع من الربط

  :الخزن -ب 

الـشمس المباشـرة     تخزن االلواح في مخازن لحمايتها من االمطار وحوادث الطوفان واشـعة           

امكانية خزن االلواح علـى منـصات        لتجنب جفافها حيث يتم رصفها على منصات وعند عدم        

ظة على استواء االلـواح وقـد ترتـب         لضمان المحاف  توضع على عدد من العوارض المستوية     

وجود اعداد كبيرة من حزم االلواح كما وتسند االلواح القليلة الـسمك             بصورة شاقولية في حالة   

   .لوح سميك على ان يترك مجال بين حافات االلواح وبينها وبين االرض بواسطة

  :التكييف جـ 

محتـوى الرطوبـة     وري معرفـة  قبل اجراء عمليات التصنيع او االستعمال لاللواح من الضر         

  :االلواح باحدى الطريقتين االتيتين المناسبة لذلك االستعمال وللتأكد من ذلك يجب ان تكييف
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 :التكييف في الهواء -

 من المالئم ولمعظم االستعماالت ان يتم تكييف االلواح في الهـواء وذلـك             

   .بتعريض وجهي كل لوح الى الجو ولحين استعماله

  

  

  :ماءالتكييف في ال -

وذلـك   من الضروري تكييف االلواح الصلدة والمتوسطة الصالدة في الماء         

الطريقـة   الستعمالها في اجراء في اجواء رطبة بعد تثبيتها ويتم فـي هـذه            

االلواح الـشبكية    تفريش الوجه الشبكي لكل لوح وترتب بحيث تكون اوجه        

   .متقابلة

  

  االلواح المـؤخرة للهـب     التالئم هذه الطريقة بعض االلواح المعالجة مثل       

   .وااللواح المزخرفة

  

  

  

  )Ply Wood() :المعاكس(الواح الخشب الرقائقي  2-3

  :االنواع 2-3-1

  

رقـائق الخـشب     تنطبق المواصفات الواردة في هذه ةالفقرة على االلواح المصنوعة مـن           -آ 

ق المكونـة  عدد الرقـائ  بشرط اال يقل )Hard Tropical Wood Veneer(االستوائي القاسي 

   .للوح الواحد عن ثالث دقائق

  

مطابقة  )Beech Venner(يجب ان تكون االلواح المـصنوعة من رقائق خـشب الزان  -ب 

   .)ISO 2426(للمواصفات القياسية العالمية 

  

مطابقـة   )Beech Veneer(يجب ان تكون االلواح المصنوعة من رقائق خشب البتوال  جـ 

   .)ISO 2430(لمية للمواصفات القياسية العا

  

مطابقـة   )Poplar Veneer(يجب ان تكون االلواح المصنوعة من رقائق خشب الحـور   -د 

   .)ISO 2430(للمواصفات القياسية العالمية 
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نوع خاص قد    هـ التنطبق المواصفات الواردة في هذه الفقرة على االلواح المكسية برقاق من            

   .خاصتستعمل الغراض الديكور او اي استعمال 

  

بدرجة عاليـة    تكون وصالت الرقائق الخشبية المستعملة لكساء الوجه او الظهر مقطوعة          هـ 

   .من الدقة والنعومة وخاصة الواح الصنف الممتاز

  : يصنف الوجه الواحد اللواح الخشب الرقائقي حسب مظهره كما يأتي -آ 

  :التكوين 2-3-2

العروق في الرقائق    مع اتجاه " الخشبية في الرقائق الواحدة متعامدا     )االلياف(يكون العروق    -آ 

   .التي تليها مباشرة

  

الرقائق الجوفيـة    وال تزيد سمكاكة  " ملمترا) 3.5(ال تزيد سماكة رقاقة الوجه او الظهر         -ب 

   .ملمترات) 5(عن 

  

  

الفيزيائية مع   ق الجوفية في اللوح الواحد متطابقة السماكة والخصائص       تكون جميع الرقائ   جـ 

   .الخشب المستعمل في تكوين هذه االلواح

  

رقائق واحدة للسطح    تكون الرقائق الخشبية المستعملة لكساء وجه او ظهر اللوح مكونة من           -د 

ـ    ."او من رقاقتين متساويتين يتم وصلهما جيدا      " كامال ة رقـائق متـساوية     يسمح بأستعمال ثالث

متر على ان يتم وصـل االجـزاء   ) 1ر4(يزيد عرضه عن     العرض لوجه او ظهر اللوح الذي     

   .ومتقن الثالث بشكل جيد

  

واالليـاف   ائق الخشبية المستعملة لكساء وجه او ظهر اللوح متناسـقة االلـوان           تكون الرق  -و 

   .وخاصة الصنف الممتاز

  

  :التصنيف 2-3-3

   .رابع، ثالث، ثاني، اول، ممتاز 

   .)6(الجدول رقم  حسب" لوح معاتصنف الواح الخشب الرقائقي بالنسبة لمظهر وجهي ال -ب 

  

  ) 6(جدول رقم 
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  تصنيف الواح الخشب الرقائقيٍ 

  

  

  /ممتاز 

  ممتاز 

  اول /ممتاز 

  

  اول /اول 

  ثاني / ممتاز 

  ثاني / اول 

  ثاني / ثاني 

  ثالث / اول 

  ثالث/ ثاني 

   رابع/ اول 

   رابع/ رابع 

  

  

  ثالث / ممتاز 

  ثالث / ثالث 

   رابع/ ممتاز 

  رابع / ثاني 

  رابع / ثالث

  

  :االستعماالت 2-3-4

الوجـه بالـدهان     يستعمل كل من الصنفين الثاني والثالث في االحوال التي تتطلب تغطية           -ب 

   .وبموافقة المهندس

  

  

" اللوح ظـاهرا   يستعمل كل من الصنفين الممتاز واالول في االحوال التي تتطلب بقاء وجه            -آ 

   .على طبيعته

  

  

   ."بع في االحوال التي يكون فيها وجه اللوح مخفياجـ يستعمل الصنف الرا 

  :العيوب 2-3-5

بالكامل عمـا   في وجه او ظهر اللوح ) 8(يجب ان اليزيد عدد العيوب المبينة في الجدول رقم           

   .)7(هو مبين في الجدول رقم 

  )7(جدول رقم 

  العدد االقصى للعيوب في وجه وظهر اللوح 

  عدد العيوب   الصنف

  ممتاز 

  ل او

  ثاني 
6  
9  

  ثالث 

  رابع 

  صفر
3  

  غير محدد 

  

  :النماذج 2-3-6
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ويكون النموذج   تؤخذ النماذج بشكل عشوائي عند توريد االرسالية وبما اليقل عن ثالث الواح            

) 100(ملمتر وعرضه   ) 200( او مستطيل طوله  " ملمترا) 150(اما مربع الشكل طول ضلعه      

   .ملمتر

  

  

  )8(جدول رقم 

  ح بها الصناف الخشب الرقائقي المختلفةالعيوب المسمو

    االصـــــناف 

  رابع   ثاني  ثالث  اول   ممتاز   العيوب 

التزيد عـن     العقيدات 

 متر مربع / 3

التزيد عـن   

  متر مربع/ 6

  غير محدد

  اليزيد قطر العقدة الواحدة عن 

  ملم) 15(

  

  ملم) 60(  ملم) 30(

  وال يزيد مجموع اقطار العقد عن 

  العقد القوية 

  ملم) 15(

  

  ملم) 300(  ملم) 50(

العقد التالفة او   

  الميتة 

غير مسموح  

  بها 

غير مسموح  

  بها 

اليزيد القطر  

ملم ) 25(عن  

عدد واليزيد ال 

لكل ) 1(عن  

  متر مربع 

  

  :مسموح اذا كان

عــدم انتظــام 

  بنية الخشب 

  "قليال  "جدا" قليال  

  مسموح به 

  

يسمح بها بشرط ملئها بالمواد     

  المناسبة

التفلقــــات 

ــصدعات  والت

  المفتوحة 

  

  

  

  

  

  

العيوب غير  

مسموح بهـا   

  " اطالقا

غير مسموح  

  بها 

اقصى عرض  

  ملم ) 3(

اقصى طول  

اقصى عرض  

  ملم ) 5(

 اقصى طول 

يسمح بوجـود   

العيوب بـشرط   

اال تؤثر علـى    

ــصائص  خــ

االلواح الفيزيائية  

ــ درتها او قــ

  التشغيلية 
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  ملم) 500(  ملم ) 400(

  

  )تتمة) (8(جدول رقم 

    االصـــــناف 

  رابع   ثالث  ثاني  اول   ممتاز   العيوب 

  التفلقات 

  والتصدعات

  

  

  

  

اقصى عـدد   

متر طول  / 2

ــرض  وبعـ

  اللوح 

ــددة  ــر مح غي

  اللوح 

  

  المفتوحة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   المغلقة

ــصى  اقــ

على ) 2(عدد

ــد  ان ال يزي

مجمــــوع 

االطوال عن  

ــر 100  ملمت

ــر  ــل مت لك

ــن  ــول م ط

   عرض اللوح

  

   مسموح بها  مسموح بها 

ــوب  الثقـــ

  الصغيرة 

  

  

غير مسموح  

  بها 

اقصى قطـر   

) 1.5(للثقوب  

  ممل

ــر   مسموح بها  التنخـــ

ومهاجمــــة 

النباتــــات 

  الطفيلية 

   الثقوب الكبيرة

  

  

  

  

  

  

العيوب غير  

مسموح بهـا   

  " اطالقا

غير مسموح  

  بها

غير مسموح  

  بها

اقــصى قطــر 

ــوب  ) 1.5(للثق

وفي حالة   .ملم

ــوب  الثقـــ

المــــستطيلة 

اقــصى طــول 

ــم ) 50( ملــ

اقصى عـرض   

  ملم) 1.5(

يسمح بوجود  

العيوب بشرط  

اال تؤثر على   

ــصائص  خـ

ــواح  االلــ

او  الميكانيكية

قـــــدرتها 

  التشغيلية 

  تتمة )8(جدول رقم 
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    االصـــــناف 

  رابع   ثالث  ثاني  اول   ممتاز   العيوب 

ــه     صدأ الخشب ــسمح ب ي

ــة  ) 20(لدرج

ــن  ــة م بالمائ

  سطح اللوح 

يسمح بـه اذا      مسموح به 

   "كان قليال

مسموح بها بـشرط معالجتهـا      

  " جيدا

 الوصالت المفتوحة 

  

  

  

  

غير مـسموح   

  به 

  

ــصىعر ض اق

ملم لكـل   ) 1(

متــر مــن  

  عرض اللوح 

ــصىعرض  اق

  مل) 4(

مسموح بها بحـد اقـصى فـي        

   :الطول مقداره

غير مـسموح   

  به 

  ملم) 300(  ملم) 100(  

  التراكيب 

  

  وفي العدد مقداره

     2م) 2(   2م) 1(

  

  البثور 

  

  

  

غير مـسموح   

  بها 

غير مـسموح   

  به

غير مـسموح   

  به

ــات او   مسموح بها اذا كانت  الفراعــ

ــات او العال مــ

  المشوهة 

غير مـسموح   

  قليلة   "قليلة جدا  بها

  خشونة االلياف   مسموح بها اذا كانت 

  

  

  

  

  

  

العيـــوب 

ــر  غيــ

موح بها  مس

  " اطالقا

  قليلة  قليلة  "قليلة جدا

ــود  ــسمح بوج ي

العيوب بشرط اال   

تـــؤثر علـــى 

خصائص االلواح  

ــة او  الميكانيكيـ

  قدرتها التشغيلية 

  تتمة )8(جدول رقم 

  

  االصـــــناف   
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  رابع   ثالث  ثاني  اول   ممتاز   العيوب 

التنعـــيم غيـــر 

  المستوى 

غير مـسموح   

   به

مسموح به كحد      غير مسموح به

اقصى مقـداره   

ــم ) 1000( مـ

مربع لكل متـر    

مربع من سطح   

  اللوح 

غير مـسموح     انبثاق الصمغ 

  به 

  

مسموح بـه اذا    

او " كان قلـيال  

  " انادر

ــد   ــسمح بح ي

اقصى مقـداره   

بالمائة من  ) 5(

  مساحة اللوح 

  جزيئات معدنية 

  

  

غير مـسموح   

  بها 

  

  مسموح بها  مسموح بها

غير مـسموح     الرقع 

  بها 

  

مسموح بها اذا   

" عولجت جيـدا  

وبحــد اقــصى 

)  2م/4(مقداره  

وبحيث ال تزيد   

بالمائة ) 4(عن  

ــساحة  ــن م م

  اللوح االجمالية 

  غير محددة 

   وب الحوافعي

  

  

  

  

  

  

العيـــوب 

ــر  غيــ

وح بها  مسم

  " اطالقا

غير مـسموح   

  بها

ــا  ــسموح به م

مـم  ) 5(لمسافة  

  من الحافة 

ــا  ــسموح به م

مـم  ) 5(لمسافة  

  من الحافة

ــود  ــسمح بوج ي

العيوب بشرط اال   

تـــؤثر علـــى 

خصائص االلواح  

ــة او  الميكانيكيـ

  قدرتها التشغيلية 

  (Block Board or Lamin Board):االلواح الالتية 2-4

   :االنواع 2-4-1

شرائح مـن   المكونة من) Block Board(تنطبق هذه المواصفات على الواح الالتية الكتلية  

الى جنـب بطريقـة     " جنبا  مم تجمع وتلصق   8 مم وال يقل عن      25ضها عن   الخشب يزيد عر  

   .من الخشب الطبيعي يغطى من الجهتين برقائق" مستويا" مناسبة مكونة سطحا

 - 340 -



 - 341 -

المكونـة مـن    )Lamin Board(تنطبق كذلك هذه المواصفات على الواح الالتية الصفائحية  

وجه ولوجـه بطريقـة      جمع وتلصق ت،   مم 7شرائح الخشب ال يزيد عرض الشريحة فيها عن         

  .الخشب الطبيعي يغطى من الجهتين برقائق من" مستويا" مناسبة مكونة سطحا

وطبقـة واحـدة    الغراض هذه المواصفة تسمى االلواح الالتية المكونة من طبقة جوفية واحدة      

خـشب  طبقتين من دقـائق ال     للوجه واخرى للظهر بااللواح الثالثية الطبقات اما في حالة وجود         

   .الطبقات للوجه وطبقتين للظهر فتسمى هذه االلواح بالخماسية

  

  :التصنيف 2-4-2

  صنف ممتاز  - -:يصنف الوجه الواحد النواع الخشب الرقائقي حسب مظهره كما يلي -آ 

  صنف اول  - 

  صنف ثاني - 

  صنف ثالث - 

  صنف رابع - 

   .)6(  حسب الجدول رقم"تصف االلواح الالتية بالنسبة لمظهر وجهي اللوح معا -ب 

  

  :التكوين 2-4-3

العـروق فـي     مـع اتجـاه   "يكون اتجاه العروق الخشبية في رقائق الوجه والظهر متعامدا         -آ 

  الشرائح الخشبية الجوفية اما بالنسبة 

مع اتجاع  " متعامدا لاللواح الخماسية الطبقات فيكون اتجاه العروق الخشبية للرقائق االحتياطية         

   .ية للرقائق السابقةالعروق الخشب

  

والتزيد عن   مم) 2ر7(ال تقل سماكة رقاقة الوجه او الظهر لاللواح الثالثية الطبقات عن             -ب 

   .مم) 3ر6(

  

مم والتزيد  ) 1.5( االلواح الخماسيـة الطبقات ال تقل سماكة الرقائق الخشبية الداخلية عن          جـ 

مم مع مراعـاة    ) 2.5(لهذه لاللواح عن     مم وال تزيد سماكة رقاقة الوجه او الظهر       ) 3ر6(عن  

   .ملمترات) 5(عن  اال يزيد مجموع سماكة اي رقاقتين

  

المـصدر   تكون جميع الرقائق الخشبية المستعملة في صناعة اللوح متشابهة مـن حيـث             -د 

   .والخصائص الفيزيائية

   .من هذا الفصل على هذه االلواح )هـ وو) (2-3-2(تطبق الفقرات  هـ 
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  :الستعماالتا 2-4-4

   . من هذا الفصل4-3-2كما ورد في الفقرة  

  :العيوب 2-4-5

   . من هذا الفصل5-3-2كما ورد في الفقرة  

  :النماذج 2-4-6

   . من هذا الفصل6-3-2كما ورد في الفقرة  

  

   Melamine Panel (MCP):الواح الميالمين 2-5

بحيث ) BS-/3794( سية البريطانية رقم  تكون الواح الميلمين المستعملة مطابقة للمواصفة القيا       

للمواصفات القياسية االمريكيـة     نكون طبقة الميالمين من نوع فورمالديهايد الميالمين المطابق       

)ASTM-D704 (طبقتي الميالمين من الخشب الرقـائقي   وتكون الحشوة الداخلية بين)Play 

wood (او الخشب الحبيبي )Chipboard ( او الالتية)Block Board(.   

  :المقاسات 2-5-1

المطلوب في   او ان يحدد المقاس   ) 9(تكون مقاسات الواح الميالمين كما مبين في الجدول رقم           

   .جدول الكميات او المواصفات الخاصة وحسب موافقة المهندس

  

  ) 9(جدول رقم 

  مقاسات الواح الميالمين 

  التفاوت   سمك اللوح   التفاوت  مقاسات وجه اللوح 

  2ر44×21.2

  2ر44×51.2

  3ر66×51.2

  3ر66×51.2

   صفر– 25+

   صفر– 25+

   صفر– 25+

   صفر – 25+

  9ر5

  12ر7

  15ر9
1.19  

0.4   
0.4   
0.4   
0.4   

  

  :الفحوص 2-5-2

  :تجرى الفحوص االتية 

  :التربيع -آ 

   . متر2.5/  ملمتر 3يجب ان اليزيد الفرق بين قطري اللوح عن  

  

  :مقاومة االهتراء -ب 
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يجب ان  ) BS-/3794( ح المـيالمين حسب المواصفة القياسية البريطانية رقم      عند فحص الوا   

   .دورة )400(التقل مقاومة االهتراء لتلك العينات عن 

  

  :مقاومة الحرارة الجافة جـ 

-BS(البريطانية رقـم     عند اجراء فحص مقاومة الحرارة الجافة حسب المواصـفة القياسـية         

او اي اضطراب على السطح     ) Blistering( ـظهر اي تبثر  على النماذج يجب ان الي    ) 3791/

   .بأستثناء فقد اللمعان

  

  

  :مقاومة الخدش -د 

بحيث يجـب ان     على النماذج ) Gardener(عند فحص مقاومة الخدش حسب طريقة غاردينر       

   . غم600 و400تقع مقاومة الخدش لها بين 

  

  ) Stain Resistanc (:مقاومة التبقع هـ 

-BS(البريطانية رقـم     حص مقاومة التـبقع على النماذج وفق المواصفة القياسية       عند اجراء ف   

   .المواصفة اعاله يجب ان تحقق النماذج المتطلبات الواردة في) 3794/

  :مقاومة الضوء -و 

-BS(البريطانية رقـم     عند اجراء فحص مقاومة الضوء على النماذج وفق المواصفة القياسية          

الصناعي والـضوء الطبيعـي عـن        قياس ثبات اللون تحت الضوء    يجب ان اليقل م   ) 3794/

   .)5(المعيار 

  

  :التغير البعدي -ز 

يجب ان  ) BS-/3794( عند اجراء فحص على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم          

 )اتجاه التصنيع (باالتجاه الطولي   % 0.5عن   )Ghange Dimensional(اليزيد التغير البعدي    

   .المتعامد مع اتجاه اعاله باالتجاه% 0.9وعن 

  

  :استواء السطح -ح 

يجب اال  ) BS-/3794( عند اجراء فحص على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم          

% 0.4عن ) Straight Edge(المستـقيمة  يتجاوز االنحراف االقصى للسطح عن حافة القياس

   .العرض في% 0.5في الطول و

  :لمرونةمعاير ا -ط 
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) ASTM/D1036( عند اجراء فحص على النماذج وفق المواصفة القياسية االمريكيـة رقـم      

   .باالتجاهين 2م/ ميغانـيوتن  420يجـب ان اليـقل معـاير المـرونة عن 

  :المقاومة القصوى للثني -ي 

) ASTM/D1036( عند اجراء فحص على النماذج وفق المواصفة القياسية االمريكيـة رقـم      

   .باالتجاهين الطولي والعرضي 2مم/   نيوتن17ب ان التقل المقاومة القصوى للثني عن يج

  

  :مقاومة الصدم -ك 

يجـب   )BS-/3794( عند اجراء فحص على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم          

   . 2م/ نيوتن 30.5ات التقل مقاومة الصدم عن 

  

  :امتصاص الماء -ل 

يجب ان   )BS-/3794( ى النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية رقم      عند اجراء فحص عل    

على ان اليظهر عليها اي اثـر للتجـزع او           بالوزن% 10اليزيد امتصاص النماذج للماء عن      

   .التبثر او الترقق

  

   Thickness Swell:تضخم السمك -م 

يجب ان  ) BS-/3794( رقمعند اجراء فحص على النماذج وفق المواصفة القياسية البريطانية           

   .%5اليزيد التضخم في السمك عن 

  

  :ثبات البراغي -ن 

) ASTM/D1036( عند اجراء فحص على النماذج وفق المواصفة القياسية االمريكيـة رقـم      

"  كيلونيـوتن عموديـا    31.5عن  ) 4.8mm( يجب ان التقل القوة الالزمة لثبات البراغي مقاس       

   .على السطح

  

  :يقمقاومة الحر -س 

يجب ) ASTM/E84( عند اجراء فحص على النماذج وفق المواصفة القياسية االمريكية رقم          

والدخان التكون عما مبين بالجـدول رقـم         ان تكون معامالت الحريق وانتشار اللهب والوقود      

   .المبطئ للحريق وذلك للنوع العادي والنوع) 10(

  )10(جدول رقم 

  معامالت الحريق اللواح الميالمين

  الدخان المتكون   الوقود المساهم  انتشار اللهب  وع اللوح ن
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  عادي 

  مبطئ للحريق

95-105  

5-10  

59-110  

5-10  

155-180  

5-75   

  

  المسامير والبراغي المستعملة في االعمال النجارية  2-5

  

  :المسامير 2-5-1

النحاس على   اوتكون المسامير المستعملة لالغراض النجارية مصنوعة من الفوالذ او االلمنيوم            

من عيوب الصناعة كالنتؤات     ان تكون هذه المسامير مستقيمة ودائرية المقطع مدببة الرأس خالية         

او مـا يعادلهـا مـن    ) BS- 1210(رقـم   والفجوات ومطابقة للمواصفات القياسية البريطانية

   .المواصفات القياسية العالمية االخرى

  

  :البراغي 2-5-2

النحـاس او    لالغراض النجارية مصنوعة من الفوالذ او االلمنيوم او        تكون البراغي المستعملة   

الفجوات نظيـفة وخاليـة     البرونز لولبية مـستمرة وخالية من عيوب الصناعة كالنـتوءات او        

) BS- 1210(رقم  القياسية البريطانية من اية مواد عالقة بين المـسننات ومطـابقة للمواصفات

   .العالمية االخرى ت القياسيةاو ما يعادلها من المواصفا

  

  :الملحقات المعدنية 2-6

  Hingesالمفاصل  2-6-1

النجاريـة بجميـع     المستعملة في االعمال   )ومنها مفاصل الحركة والغالقات   (تكون المفاصل    -آ 

مع مراعاة ان تكون ثقوب البراغـي        انواعها خالية من عيوب الصناعة كالفجوات والنـتوءات      

رأس البرغي مـع سـطح المفـصل وان تكـون مطابقـة              من تساطح ذات حواف غاطسة تض   

  للمواصفات 

   .القياسية العالمية االخرى او ما يعادلها من المواصـفات) BS- 1277(رقم  القياسية البريطانية 

باالضافة الى   تحدد المواصفات الخاصة او جدول الكميات نوع المفاصل وصنفها ومقاسها          -ب 

الفـوالذ ام الحديـد او النحـاس او          ها هذه المفاصل سواء اكانت مـن      نوع المادة المصنوعة من   

   .االلمنيوم

  

  :االقفال والمزاليق 2-6-2

مـن عيـوب     تكون االقفال والمزاليق المستعملة في االعمال النجارية بجميع انواعها خالية          -آ 

قياسـية  مطـابقة للمواصفات ال   الصناعة من عيوب الصناعة كالفجوات والنـتوءات وان تكون       
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حيـث المقـاس والنـوعية والمواصـفات القـياسية  من )BS- 5872, 4951(البريطانية رقم 

 من حيث مقاومتها للسرقات او ما يعادل هذه المواصفات مـن ) BS- 3624( البريطـانية رقم

   .المواصفات القياسية العالمية المعتمدة

المواصـفات   ي جدول الكميات او في    يتم تحديد نوع االقفال والمزاليق وصنف كل منها ف         -ب 

   .الخاصة

  

  :المواد الواقية للخشب 2-7

  االنواع  2-7-1

 OS)) Organic – Solvent Type المذيبات العضوية - 

  Water Borne Type (WB) االنواع الذائبة في الماء - 

   Tar Oil Type (TO) زيت القطران - 

  

  :االستعمال 2-7-2

نتيجة تعـرض     للخشب لحماية الخشب من التعفن الفطري الذي يحدث        تستعمل المواد الواقية   آ 

الخشب مـن مهاجمـة الحـشرات        او حماية % 20االخشاب للرطوبة المستمرة التي تزيد عن       

   .التهوية الالزمة لالخشاب االمر الذي يحدث نتيجة نقصان، المتلفة

  دة يجب ذكر نوع الما، عند طلب معالجة االخشاب بالمواد الواقية -ب 

للمواصفات القياسية   "المطلوبة وطريقة المعالجة في جدول الكميات والمواصفات الخاصة وطبقا         

  ).-BS 1282(البريطانية رقم 

  

  :تجهيز االخشاب المعالجة 2-7-2

  

   .المعالجة يتم ازالة اي اثار للماء في الخشـب الداخلي والخارجي قبل بدء عملية -آ 

   .المعالجة عند اجراء عملية% 30وبة في االخشاب عن يجب ان التزيد نسبة الرط -ب 

للرطوبـة   يراعى ان تكون سطوح الخشب نظيفة خالية من الغبار واالوسـاخ واي اثـر              جـ 

   .الظاهرة على السطح

اجـراء عمليـة     يجب االنتهاء من عمليات تصنيع االخشاب من قص وجف وتنعـيم قبـل             -د 

اثناء التركيب وبعد المعالجة يجـب       ليات قص او حف   واذا تطلب االمر اجراء اي عم     ،  المعالجة

تعرضت لهذه العمليات بالمواد الواقية واتباع الطريقـة         عندئذ اعادة معالجة اجزاء الخشب التي     

   .المهندس المناسبة وبموافقة
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يجـب تجـريح     ،بالنسبة لالخشاب المقاومة المتصاص المواد الواقية كأخشاب دوجـالس         هـ 

للمواصفات القياسية البريطانية رقـم       امتصاص المواد الواقية وذلك وفق     الخشب لمساعدته على  

)913 BS- (مم75الطريقة لالخشاب التي يقل سمكها عن  ويحضر استعمال هذه .   

  

  

  :طرق معالجة االخشاب 2-7-4

  :المعالجة بالغمر الساخن -آ 

  : الغمر في االحواض الساخنة-1 

يتم تـسخين االحـواض      حواض مليئة بالمادة الواقية حيث    تغمر االخشاب المراد معالجتها في ا      

  وحفظها ساخنة ليضع ساعات ومن ثم تبريدها مع   درجة مئوية90و80لدرجة تتراوح ما بين 

عملية المعالجـة حتـى      في احواض المادة الواقية خالل    " مراعاة بقاء االخشاب المغمورة تماما     

   .انتهاء عملية التبريد

   

  :واض الباردةالغمر في االح -2 

كالمواد الواقية المذابـة فـي       تستعمل هذه الطريقة النواع المواد الواقية التي ال تتحمل التسخين          

يتم تسخين الخشب باستعمال الماء الساخن       .)OS( وبعض انواع المذيبات العضوية   ) WB(الماء  

الواقيـة   لمـادة  درجة مئوية او البخار ومن ثم يدخل الى الحمام من ا           90او   80بدرجة حرارة   

   .الباردة

  

  :المعالجة بالغمر البارد -ب 

مقـاس مقـاطع     يتم غمر الخشب في احواض مملوءة بالمادة الواقية ويترك لفترة تحدد حسب            

لالمتصاص وتعتبر هذه الطريقة اقـل       الخشب ودرجة االمتـصاص المطلوبة وقابلـية الخشب     

   .الساخن كفاءة من طريقة المعالجة بالغمر

  

  :لمعالجة بالتعطيس او الطالء او الرشا جـ 

تقل عـن عـشرة      يتم تغطيس القطع الخشبية في احواض المادة الواقية ويترك لفترة قصيرة ال            

يستعمل الطـالء او الـرش       .الكبيرة ثوان لالجزاء الصغيرة وال تزيد على ثالث دقائق االجزاء        

م استعمال طريقـة الطـالء عنـد        عالية ويراعى عد   لالعمال الصغيرة التي التحتاج الى وقاية     

   .لزوجة عالية استعمال مواد واقية ذات

وقايتها دون تـرك ايـة       يجب مالحظة طالء او رش جميع المناطق او االجزاء الخشبية المراد           

   .فجوات
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  :المعالجة بالحقن -د 

  يتم اال تتم معالجة االخشاب بالحقن اال تحت اشراف هيئات ومصانع  

   

حيـث يـتم حقـن        هذه الطريقة لمعالجة االخشاب من افضل الطرق المتبعة        متخصصة وتعتبر  

   .جميع الفراغات بالمواد الواقية المناسبة وبكفاءة عالية

  

  :المواد الالصقة 2-8

  :تستعمل المواد الالصقة االتية في لصق االعمال النجارية والقطع الخشبية 

  :الغراء الحيواني 2-8-1

االردنية م ق أ     القياسية مستعمل في صناعة الخشب مطابقة للمواصفات     يكون الغراء الحيواني ال    

/239.   

   :الراتنجات الالصقة الصناعية 2-8-2

  :االنواع 

 WAPالنوع المقاوم للعوامل الجوية والغليان  -آ 

 Weather –Proof and Boil-Proof النوع المقاوم للغليان -ب (BR)  
 Boiling Resistance   
  

  MRمقاوم للرطوبة والعوامل الجوية المعتدلة النوع ال جـ 
 Moisture Resistance   
   .النوع المقاوم للماء البارد ويقتصر استعماله على اعمال النجارة الداخلية -د 

  

  :الفحوص 2-8-3

  :مقاومة الماء البارد -آ 

تنجات على جميع الرا   )-1204BS(عند اجراء الفحص وفق للمواصف القياسية البريطانية رقم          

 كيلو نيـوتن    1.8لخمس نماذج فحص عن      الالصقة الصناعية يجب اال يقل متوسط حمل القص       

   .كيلو نيوتن للوصالت المتقاربة 2ر2وعن ، للوصالت المتباعدة

  

  :مقاومة الماء الساخن -ب 

   )BS-104(عند اجراء الفحص للمواصفة القياسية البريطانية رقم  
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القص لخمس نماذج    الصقة الصناعية يجب ان اليقل متوسط حمل      على جميع انواع الراتنجات ال     

   .)11(فحص عما هو مبين في الجدول رقم 

  

  )11(جدول رقم 

  متطلبات اختبار مقاومة المواد الالصقة للماء الساخن

  النوع  ) كيلو نيوتن(متوسط حمل القص 

  وصالت متقاربة   وصالت متباعدة 
1  
2  
3  

  1ر0
  0.9  1ر10

  1ر0

41.5  

  1ر30

   

  :مقاومة العضويات المجهرية جـ 

والعوامـل الجويـة     عند فحص الرانجات الالصقة الصناعية من االنواع المــقاومة للغليـان           

)WBS- (   والمقاومة للغليان)BR ( وعوامل الجو المعتدلة     والمقاومة للرطوبة)MR (  الختبـار

) BS- 1204(بريطانية رقم المجهرية حسب المواصفة القياسية ال مقاومتـها لمواجهة العضويات

للوصالت المتباعدة    كيلونـوتن 1ر3اال تقل متوسط حمل القص لخمس نماذج فحص عن           يجب

   . كيلونيوتن للوصالت المتقاربة1.8وعن 

  

  :شروط خاصة 2-8-4

اي نـوع مـن      يجب التقيد بتعليمات وارشادات الشركة الصانعة بكل دقة ويحضر استعمال          -أ 

   .الصالحية بشكل واضح لصناعية غير مؤشر عليها تاريخ انتاجالراتنجات الالصقة ا

  

حتـى تـاريخ     يجب ان يبقى جميع انواع الراتنجات الالصقة الصناعية صالحة لالستعمال          -ب 

   .امر كلما اقتضى" انتهاء الصالحية مع وجوب اثبات ذلك مختبريا

  

  :التنفيذ -3

  :شروط عامة 3-1

الورش المخصصة   ن قص وتنعيم لالجزاء حسب االصول في      يتم تصنيع االعمال الخشبية م     -آ 

على ان يراعى الحفـاظ علـى       ،  "سابقا لتلك الغاية ومن المواد المطابقة للمواصفات التي وردت       

   . من هذا الفصل6-1-2في الفقرة  محتوى الرطوبة في االخشاب كما ورد
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مراعاة حـرق    رنيش مع يتم طالء االخشاب بطالء اساس كما ورد في فصل الطالء والوا           -ب 

   .جميع العقد الموجودة في الخشب قبل عملية الطالء

  

في االعمال   جـ يمنع استعمال المسامير والبراغي او اية قطع معدنية اخرى لتثبيت الوصالت            

   .تغطية بدون اية" النجارية التي يتطلب فيها بقاء وجه الخشب ظاهرا

  

الخاصة الدخـال    ت البراغي وانما تستخدم المفكات    يمنع استعمال المطرقة في عمليات تثبي      -د 

   .البراغي بطريقة لولبية صحيحة في جسم الخشب

  

بالمواد الواقيـة    تعالج جميع السطوح الخشبية المالصقة للجدران المعرضة للتقلبات الجوية         هـ 

ـ        وكما ورد في فقرة المواد الواقية للخشب في هذا الفصل          ب وذلك قبل عمليـة الـدهان والتركي

   .اليها لحماية هذه االجزاء من انتقال الرطوبة

   

حـرارة ورطوبـة     توضع االعمال النجارية الجاهزة في مستودعات خاصة تحت درجات         -و 

   .يحين موعد تركيبها مماثلة لدرجات الحرارة والرطوبة التشغيلية للمبنى حتى

  

   .التركيب اثناءيجب اعادة معالجة اية اجزاء خشبية تتعرض لعملية قص وتنعيم  -ز 

  :تنفيذ لصق االخشاب 3-2

الواردة في فقـرة     تكون المواد الالصقة المستعملة في االعمال النجارية مطابقة للمواصفات         -آ 

وارشادات الشركة الصانعة مع مراعاة      ويتم تخزينها واستعمالها حسب تعليمات    ،  المواد الالصقة 

وكذلك استعمالها دون تعريضها ألي مصدر      " اماالالصقة تم  نظافة الوعاء الذي توضع فيه المواد     

   .على خصائص هذه المادة الالصقة" البدء بالعمل او اثناءه حفاظا تلوث سواء قبل

  

بـشكل جيـد     توزع المادة الالصقة على جميع اجزاء او سطوح الخشب المطلوب لصقها           -ب 

   ."يضمن التوزيع المتجانس على السطح كامال

  

   .المواد الالصقة طلوب لصقها لضغط تالمسها حتى يتم تماسك وتصلدتعرض االجزاء الم جـ 

  

الخشب الطبيعي او    يجب التأكد من عدم وجود اي تأثير للمادة الالصقة المستعملة على لون            -د 

ديد نوع المادة الالصقة والدهان المطلـوبين        اللون الصناعي المراد استعمالها لدهان الخشب قبل      

   .مهندس فقةعلى ان يكون ذلك بموا
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  الفصل السادس عشر

  االبواب والشبابيك

  

  

  

  

  

 - 351 -



 - 352 -

  

  

  

  

  

  
  الفصل السادس عشر

  االبواب والشبابيك

  :المجال -1

   .قياسها يشمل هذا الفصل مواد وطرق تنفيذ االبواب والشبابيك بأنواعها المختلفة وطرق 

  

  :انواع االبواب -2

  االبواب الخشبية  2-1

الى بعـضها    ب الخشبي من الفردة واالطار والملحقات المتكونة من عدة اجزاء تجمع          يتكون البا  

وتطـابق المـواد الخـشبية       بتعاشيق مختلفة حسب تفاصيل ومقاسات االخشاب المستعملة فيـه        

المواصـفات والخـاص باالعمـال       المتطلبات الفنية الواردة في الفصل الخامس عشر من هذه        

   .النجارية

  

  :بواب الخشبيةتصنيف اال 2-1-1

  :تصنيف االبواب الخشبية نسبة الى نوع التصنيع الى 

  باب تعبأ  -آ 

  باب كبس  -ب 

  باب غير اطارية  جـ 

  

  االطار 2-1-2

بالعتبـة العلويـة     وقطعة علوية تسمى  ) بازيات(يتكون االطار من قطعتين جانبيتين وتسمى        -آ 

اما ،  الخارجية وابواب المرافق والشرفات    ابوقطعة سفلية تسمى بالعتبة السفلى تستعمل في االبو       
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تثبت البازيـات بالجـدار      .العتبة الستمرار تطبيق االرضيات    االبواب الداخلية فتكون بدون هذه    

 تعـشق ،  العتبة الطويلة مع اذانات معدنية من راسطة حديدية او حديـد زاويـة             بواسطة اذانات 

مزدوج او تعشيقة مـشط      ن او تعشيقة لسان   مقاطع االطار في النهايات بواسطة تعشيقة نقر ولسا       

   .حسب ابعاد ومقاسات االطار

  

االنهاء الحد   يكون موقع االطار بالنسبة الى سمك الجدار اما في وسطه او مسح مع طبقة              -ب 

ان (الجدار مع طبقات االنهـاء       الى سمك القاطع او   " الوجهين او ان يكون سمك االطار مساويا      

   .خططاتوكما هو محدد بالم) وجدت

المخططات بحيث   يجري تثبيت االطارات بصورة دقيقة ومضبوطة في اماكنها المعينة في          هـ 

   .تكون اعمدتها شاقولية وعتباتها افقية

 ان تكـون    ويجب يجب اان تكون جميع االطارات مجهزة بفجوة مستطيلة لتثبيت او الثابتة           -ز 

   .مانعة الذباب او مشبكات االمان مجهزة كذلك بالفجوات الالزمة لتثبيت بوابات الظل او

  

موقعـه بوجـود     يثبت االطار في  ،  يثبت االطار في موقعه اثناء البناء او بعد االنتهاء منه          جـ 

موزعة على ارتفاع االطار وبعدد      االذانات وهي بروز العتبة العليا واذانات حديدية بشكل زاوية        

   .اليقل عن ثالث من كل جهة

  

وذلك عندما يكون     بين االطار والجدار   مم لتغطي المفصل  12×60) قبلمة(يتم وضع ترايش     -د 

اكثر من عرض االطار فيثبت االطار فـي         وعندما يكون عرض الجدار   ،  االطار بعرض الجدار  

من الجدار وفي كلتا الحالتين تكمل المـسافة الباقيـة باخـشب             منتصف الجدار او في اية جهة     

 لجـدار وفـي كـل     توضع الترايش على المفصل بين الخشب المكبــوس وا         المكبوس وعندها 

لمـا جـاء    " خالفـا  االحوال يجب ان تكون الترايش وفق ما هو مثبت في المخططات اذا كانت            

   .اعاله

  

  

فـي  ) Spreaders( وفرشة خشـبية) Knee Braces(يجب وضع شـكال زاوية مؤقت  -و 

وذلك في حالة عدم وجود عتبات       .تركيبها اكان االطارات اثناء فترة نقل االبواب والنوافذ ولغاية       

   .حتىموعد التثبيت" اطارات منتظما سفلى لها لالحتـفاظ بشكل

  

  

 - 353 -



 - 354 -

االقسام المعدنية علـى     وينبغي ان تكون الفجوة في االكار الخارجي عند النقاط التي توضع فيها            

الخشب وينبغي عمل ثقوب اخرى الغـراض        ان تكون سطوحها فيما بعد متسـاوية مع سطوح       

   .افة انواع متساويةك

  

  :تصنيع االبواب الخشبية 2-1-2

  ) :االطارية(االبواب التعبأة  -آ 

  

 

  

    مم50-30وتكون بنفس البازيات وبعرض يترواح من  

فة بين النركات كلمـا     المسا  مم وكلما قلت   600-500والمسافة بين واحدة واخرى تتراوح بين        

يعمل ثقـب    .عريض في وسط الباب لوضع القفل فيه       اصبحت نتيجة الكبس افضل يستعمل نرك     

يـساعد   الكفيسج العلوي والسفلي والنركات لغرض التهوية واخراج الهواء كـي          صغير يخترق 

   .على عدم التواء المعاكس عند الكبس

بعضها بعد عمليـة     تعشق مع  )كفسيج(وقطع  ) بازي(تصنع فردة باب التعبأة من قطع عمودية         

الكفسيج السفلي اعرض مـن غيـره مـن     التغرية وتحصر بينها قطع تعبأ واحدة او اكثرويكون     

تعمل قطع التـصاق مـن الـصاج او االخـشاب            .الفردة له اكبر كمية من وزن    الكفاسيج لتحم 

 وتصاميم مختلفة وكذلك يستعمل الزجاج الرقائقي والفورميكا مكبوسـة علـى           الصلـدة بأشكال 

   .المخططات المعاكس او قطع الواح تعشـق مع بعضها وحسبـما هو مـحدد في

  ) :التجليد(االبواب الكبس  -ب 

  .261 الكبس الدليل االسرشادي المرجعي العراقي رقم تطابق االبواب 

  

تصنع فردة باب الكبس من هيكل من الخشب ويكبس عليه مـن             -

  .الوجهين الخشب الرقائقي

تمتاز هذه االبواب بخفة وزنها وعزلها للحرارة والصوت وقلة          -

يصنع الهيكل مـن االخـشاب      ،  تأثرها بالتمدد والتقلص وسهولة تنظيفها    

  .ة من خشب الجامالرخوة وعاد

 "ويتكون من بازيات وكفاسيح تعشق هذه القطع مع بعضها وتغـرى جيـدا             

  -:ويمالء االطار بأحدى المواد االتية

 :المساطر الخشبية او النركات -1
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  :االخشاب المصنعة -2 

امالء الفراغ بمواد مـصنعة       الهيكل باالخشاب المصنعة وكذلك يمكن     يمكن امالء الفراغ داخل    

   .الصلب اخرى مثل الخشب واالسفنج الصناعي

  

النوع باستعمال اطـار     ويمكن تقوية هذا  ،  يستعمل هذا النوع في االبنية المؤقتة او القليلة الكلفة         

   .ومساند مائلة

  :المشبك -3 

بينها فراغات على شكل     يعمل مشبك من الخشب الفايبر بمساطر متعامدة طولية وعرضية تترك          

عـاكس وامكـان اسـتعمال      االمالء بعدم تقوس الم    يمتاز هذا ،  )مم500(مربع ضلعه ال يتجاوز     

   .واال فهناك احتمال كبير بتقوسه" يجب استعمال خشب مجفف جيدا كما" معاكس اقل سمكا

  

  :)السجى(ابواب غير اطارية  -ب 

مـم  ) 120-100( ان ابسـط اشكـال هذا النوع من االبواب يتألـف مـن الـواح خـشبـية          

ةهطول هذا النوع مـن االبـواب       ولمعالج ،مترابطة مع بعضها ومسمرة الى سكك افقية الشكل       

   .وبذلك تكون الباب متينة ومقاومتها للهطول جيدة تكتف االب وتوضع مساند مائلة

  

  :يةانواع الوصالت المستعملة في االبواب الخشب 2-1-3

  :وصلة نقر ولسان 2-1-3-1

  

  :تكون وصلة نقر ولسان باالنواع التالية 

   .وصلة نقر ولسان بسيطة -آ 

   .وصلة نقر ولسان ذو حدبة تساعد على مقاومة االلتواءات -ب 

  وصلة نقر ولسان مخفي الشكل  جـ 

   .وصلة ربط اجزاء االطار الوسطى والسفلى الى القوائم -د 

  

  :سماروصالت الم 2-1-3-1

فـي الـسكك     تعمل الوصلة بعد صنع ثقوب في القوائم السكك تدخل فيها مساميرخشبية نصفها            

السكة العليا بالقائم واليقل عن      يجب ان اليقل عددها عن اثنين لربط       .والنصف االخر في القوائم   

   . مم500بين مسمار واخر عن  ثالثة لربط السكة الوسطى او السفلى والتقل المسافة
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  :االبواب المعدنية 2-2

وتـستعمل   تستعمل انواع عديدة من مقاطع الحديد الصلب المدرفل على الحار في عمل االطار             

لهذه االبواب عن طريق     للحشوات وتأتي المتانة االنشائية   ) او غيره (الصفائح المعدنية والزجاج    

ـ    " مستمرا تجميع االجزاء بأستعمال اللحام الذي يجب ان يكون        مك المقطـع   وبسمك يناسـب س

الحديد الصلب المدرفل على البارد او مقاطع االلمنيـوم          اما االبواب التي تعتمد مقاطع    ،  "ونظيفا

   .والملحقات الفنية االخرى) البراغي(بأستعمال المسامير الملولبة  المتبعة في ربط االجزاء

كذلك طريقـة   و يحدد جدول الكميات والمخططات تفاصيل االبواب المعدنية وتفاصيل اطاراتها         

واحد او كبس وجهـين وايـة        انهاء الوجه بااللواح الزجاجية او المعدنية وهل تكون كبس وجه         

   .تفاصيل اخرى

  

  :ملحقات االبواب -3

  :)النرمادات(المفاصل  3-1

   .تصنع المفاصل وكذلك الدبوس االوسط من الفوالذ او الصفر جـ 

قد تصمم بأشكال اخرى الغراض معينة مثل رفع الباب عند فتحها لالبتعاد عن             -د 

  .5 180مواد االنهاء او لفتح الباب بزاوية 

  تثبت بالمسامير اللولبية على مسافة االطار والباب بعد حفر  -آ 

  

  

   .و البابمواضعها بحيث اليبرز عن سطح حافة االطار ا 

   .يجب ان اليقل عددها عن ثالث لكل فردة بأستثناء االبواب الخفيفة -ب 

  

  :غالقاتال 3-2

فقد تكون مخفية في ارضية الباب او قـد         ،  وتستعمل لغلق االبواب بأنواع مختلفة     

تركب في اعلى الفردة ومنها ما يعمل بسرعة تباطئيـة او بعتلـة هيدرولكيـة او                

   .كهربائية

  :) المزاليق(االقفال والسراكي  3-3

  :االقفال 3-3-1

لباب او في تجاويف معمولـة فـي        تثبت االقفال اما بالمسامير الملولبة في سطح ا        

والية القفل مـصممة    ) ثقوب(جانب الباب وهناك انواع تدخل في تجاويف صغيرة         

   .ضمن المقبض
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  :المزاليق 3-3-2

تستعمل عالوة على االقفال لتوفير امان اضافي للباب ولتثبيت الفـردات التـي ال               

   .تستعمل بشكل دائم في االطار من اعلى ومن اسفل

  

  :تأشير على المخططاتال 3-3-3

من االمور التي يجب االهتمام بها هي توضـيح مكـان النرمـادات والمقـابض                

واالقفال على المخططات حيث ان العديد من االبواب مصممة للعمل اما من اليمين             

   .او من اليسار

  

  :الشبابيك -4

  :انواع الشبابيك حسب المادة المستعملة في تصنيعها 4-1

  شبية الشبابيك الخ -آ 

  الشبابيك الحديدية  -ب 

  شبابيك االلمنيوم  جـ 

  شبابيك البالستك  -د 

  :المكونات 4-2

  :يحتوي الشباك الكامل بعض او جميع االجزاء االتية 

  :االطار -آ 

" عموديا يتكون من البازيات والعتب العلوي السفلي وكذلك مقاطع وسطية افقية او           

   . مع الجداركما يتضمن على اذانات لتثبيت الشباك

  

  :الفردة -ب 

وقـد   تكون من البازيات والكفاسيح العلوية والسفلية وتعمل كاطار لزجاجة الفردة          

   .صغيرة تكون للفردة تقسيمات افقية وعمودية لتكون زجاجة الفردة بمساحات

  

  :الزجاج جـ 

 مطابقـة  )كمـا فـي المخططـات     (تكون زجاجة الفردة بانواع واشكال متعـددة         

باالعمـال   ت الواردة في الفصل الرابع عشر من هذه المواصفة والخاص         للمواصفا

المواصـفة   تثبت في الفردة باستعمال معجون تثبيت الزجـاج حـسب         ،  الزجاجية

خاصة او كالليب    وباستعمال اشرطة خشبية ومعدنية   ) 477(القياسية العراقية رقم    

   .معدنية
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 النحاس وتثبت حول اطـار    اشرطة خاصة من المطاط او البالستك او معدن          -د 

   .الفردة لمنع الغبار والرطوبة والهواء وجعل الفردة محكمة

  

   .)1188(سلك مانع الذباب يطابق المواصفة القياسية العراقية رقم  هـ 

  

   .فردات اضافية تعمل كعاكسات شمس -و 

  حامالت ستائر ، مزحلقات لتثبيت فتحة الفردة، نرمادات، يدات -ز 

  :الخشبيةالشبابيك  4-3

تعمل الشبابيك الخشبية من مقاطع الخشب وتفاصيل المقطع مماثلـة لتلـك التـي               

ومـن االمـور الواجـب       .وردت في فقرة االبواب الخشبية مع اختالف االبعـاد        

مراعاتها هي تأثر الخشب بالحركة الناتجة عن اختالف نسبة الرطوبـة واحتمـال             

   .الدهنية الواقيةلذا فأنه يعالج باالصباغ ، تعفن بعض انواعه

  

  :الشبابيك المعدنية 4-4

  :الشبابيك الحديدية 4-4-1

المدرفل على البارد او الحـار  ) Mild Steel(تصنع من الحديد الصلب الطري  

وقد يستعمل الفوالذ الذي اليصدأ كذلك تجمع المقاطع وتلحم النتاج الشبابيك وقـد             

لشبابيك بأستعمال االطارات الثانوية    وللحد من هذه الحالة تقوى ا      .تتلوى اثناء النقل  

  . من الخشب او الحديد الصلب

او ) <(والزاويـة   ) Z(او)T(تصنع شبابيك الحديد من مقاطع قياسية من االشكال          

الخندق بأبعاد واشكال متعددة كما ويمكن تركيبها مع بعضها لعمل اطـار الـشباك              

   .واطار الفردة

  

  :شبابيك االلمنيوم 4-4-2

مقاطع من معدن االلمنيوم وهي التحتـاج الـى صـبغ ولكـن مـن               تتشكل من    

 .الضروري طالءها بمادة زيتية لوقايتها اثناء التركيب من تأثير البياض والسمنت          

 مم لالبنيـة االعتياديـة      173.5 –مم  51.83ويتراوح سمك الصفيح االلوميني من      

   . مختلفة مم وتكون بأشكال ومقاطع4ر763 –مم 173.5ولالبنية المهمة بسمك 

  

  :انواع الشبابيك حسب حركة فرداتها 4-5
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  .ذات فردات ثابتة التتحرك وتكون محكة وتعزل الغبار والهواء الخارجي -آ 

  

  

  

  

   .فردات معلقة من الجانب وتكون حركتها حول محور عمودي نحو الداخل -ب 

   .فردات معلقة من االسفل او االرض جـ 

   .فردات متحركة حول محور افقي -د 

   .فردات متزحلقة باتجاه عمودي او باتجاه افقي هـ 

   .)Folding(فردات منطبقة  -و 

 ذات فردة متزحلقة تفتح بزاوية لتصبح افقية اما باتجاه نحو الداخل او نحـو              -ز 

   .الخارج

  

  :طرق التثبيت 4-6

او المرابط المعدنيـة او     ) الرواسط(يتم التثبيت بطرق مختلفة باستعمال االشرطة        

يجب تجنب التثبيت مـن منتـصف الـشـباك لمنـع حـدوث              .لمسامير الملولبة ا

ولمنع حدوث التشويهات في شبابيك االلمنيوم يجب ان تكـون نقـاط            ،  التشويهات

   .التثبيت على مسافات اقل من تلك للتي في حالة الحديد الصلب

  

  :) لالبواب والنوافذ الحديدية(شروط عامة  -5

ذية سليمة خالية من العيوب كـالتواء والثنـي والتـشقق           تكون المقاطع الفوال   5-1

   .وضعف سمك المقطع

 مـم للـسمك     0.3 اليزيد التفاوت البعدي في مقاسات الفوالذ المستعمل عن          5-2

   . مم للمقاسات االخرى0.5و

   .تصنع كل من االبواب والنوافذ حسب التفاصيل المبينة في المخططات 5-3

 مم مالم تبين في المخططـات       100اصل بطول   مف3يركب لكل مصراع باب      5-4

   .خالف ذلك

وان تكون السطوح التـي سـتجرى       ،  يقوم بعمليات اللحام فنيون ذوي خبرة      5-5

   .عليها اللحام نظيفة وخالية من التقشر والخبث والصدأ

  اال بعد " يحضر اجراء اية عمليات الحقة لعملية اللحام كالدهان مثال 5-6
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   . بالكشف على مناطق الحام والموافقة عليهاان يقوم المهندس 

تزويد العاملين باللحام باالقنعة والـنظارات والقـفازات الواقـية وما يلـزم           5-7

   .لوقايتهم

يثبت الزجاج الى اطارات االبواب او الشبابيك باستعمال الشرائط المعدنية او            5-8

اردة في الفـصل الرابـع      المطاطية او معجون تثبيت الزجاج مطابقة للمتطلبات الو       

   .عشر من هذه المواصفة

تطلى االبواب والشبابيك بطالءات مقاومة للتأكسد ثم بأصباغ االثاث المعدني           5-9

   .وكما مبين في المخططات

ملم عندما يكون بعد اللوح الزجـاجي االصـغر         6اليقل سمك الزجاج عن      5-10

  . لواجب استعماله مم او اكثر ويحدد جدول الكميات نوعية الزجاج ا500

  

  :الشروط العامة البواب ونوافذ االلمنيوم -6

  

تصنع االلواح والصفائح من سبيكة االلمنيوم المطابقة للمواصـفات القياسـية     6-1

   .)ASTM –B209(العراقية 

يتم طالء سطح مقاطع والواح وصفائح االلمنيوم بطريقة االكسدة الكهربائيـة            6-2

بلون او بدون لون حسب ما      ) BS-1615(ريطانية رقم   حسب المواصفة القياسية الب   

   .يرد في المخططات

تكون لوازم التثبيت من براغي ومسامير ملولبة مصنوعة اما من االلمنيوم او             6-3

   .الفوالذ عديم الصدأ

تكون اشكال وتفاصيل مقاطع االلمنيوم المستعملة بحيـث تـسمح بـأغالق             6-4

   .االبواب والنوافذ بأحكام

 500مم عندما يكون بعد اللوح الزجاجي االصغر        6يقل سمك الزجاج عن     ال 6-5

   .مم او اكثر ويحدد جدول الكميات نوعية الزجاج الواجب استعماله

  

   :الكيل والشمولية -7
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يحدد جدول الكميات واالسعار شمولية ذرعة االبواب والـشبابيك للزجـاج            7-1

ل السعر المواد والعمـل والتركيـب   والصبغ بأنواعها ولكن في جميع االحوال يشم  

لالطار والفردة والملحقات الالزمة من مفاصل ومزالق وموقفات واقفال ونرمادات          

   .وغيرها من الملحقات اضافة الى الصبغ ضد الصدأ للشبابيك المعدنية

  

 )المتـر المربـع   ( )تذرع االبواب والشبابيك على اساس وحـدة المـساحات         7-2

د الباب او الشباك من خارج االطار الى خارج االطار قبل           والناتجة من ذرعة ابعا   

   .التثبيت في الموقع المحدد له

  

يذرع النسيج السلكي على اساس المتر المربع ويشمل االطار والنسيج السلكي            7-3

   .والتثبيت

   

  

  

  

  المــصادر والمراجع 

/  كـودا    –ث البنـاء    مركز بحو / الكود العراقي لمتطلبات الخرسانة المسلحة للمباني        -4

1987.   

 مـدير   - الدكتور روحي الـشريف      -اعداد   /دليل ضبط الجودة في صناعة الخرسانة      -5

  . م1985  الطبعة االولى-مركز بحوث البناء الجمعية العلمية الملكية االردنية 

 قسم – كلية الهندسة –جامعة بغداد  /  ارتين ليفون– زهير ساكو –انشاء المباني  -7

   .1983/الهندسة المدنية الطبعة االولى 

يب والنشر عر هناء عبد يوسف مركز الت– الدكتور مؤيد الخلف –تكنلوجيا الخرسانة  -6

   . بغداد1984 :تكنولوجية الجامعة ال-

 وزارة –االعمال المدنية والمعمارية /  المجلد االول–المواصفات الفنية العامة للمباني  -8

   . الممكلكة االردنية الهاشمية:1985 الطبعة االولى –االشغال العامة 
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المركز القومي /  المجلد االول –المواصفات الفنية لالعمال االنشائية والتكميلية  -9

   .بغداد/ لالستشارات الهندسية 

   .)DIN(المواصفات االلمانية  -13

 / كلية الهندسـة الطبعـة االولـى       – جامعة بغداد    – عاطف السهيري    –انشاء المباني    -10

1991.   

سترشادية المرجعية الـصادرة عـن الجهـاز        المواصفات القياسية العراقية واالدلة اال     -11

   .المركزي للتقييس والسيطرة النوعية

   .)BS-I(المواصفات البريطانية  -12

   .)ASTM(مواصفات الجمعية االمريكية للفحص والمواد  -14
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