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  وتتضمن أعمال المشروع مايلي:

   المدنيةعمال األأوالً: 
 تى لو كانتلية حوآ- يدوية- واستكشافية وضمن الماء خندقية - بيتونية - صخرية - أعمال الحفريات من جميع األنواع (ترابية- ١

يق لبها فرحفر وترحيل أوحفر وإعادة الردم  من نفس تربة الموقع مع التسوية وفي جميع األماكن التي يط )بالنقار
  /٣م:/المراقبة

  /٣م:/ةمراقبلبها فريق التقديم وفرش البحص العدسي وردميات منتقاة وبقايا مقالع مع كل مايلزم وفي جميع األماكن التي يط- ٢
  /٣م:/أعمال تكسير من مختلف األنواع وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة- ٣
   :أعمال تقديم وتنفيذ البيتون من مختلف األنواع-   
  /٣م:/٣كغ/م١٥٠بيتون نظافة عيار - ٤
 يطلبها فريق والدعمات وفي جميع األماكن التيبالقالب لجدران الريكارات مع األرضيات  ٣كغ/م٢٥٠بيتون عادي عيار - ٥

  /٣م:/المراقبة
في جميع القالب مصبوب بالمكان أو مسبق الصنع مع مواد ملدنة ألسقف الريكارات و ٣كغ /م٣٥٠بيتون مسلح عيار - ٦

  /٣م:/األماكن التي يطلبها فريق المراقبة
  /٢م:/ لمراقبةامايلزم وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق طينة داخلية بالقدة على وجوهين لزوم الريكارات مع كل - ٧
بة ريق المراقلبها فتقديم وتركيب األشغال المعدنية من مختلف األنواع لزوم ساللم الريكارات وفي جميع االماكن التي يط- ٨

  /كغ:/مع كل ما يلزم
ط ارصفة واطاريف مع سم بما فية تقديم وتنفيذ بال ٦استعادة السطوح من كافة األنواع مع تقديم المجبول اإلسفلتي بسماكة - ٩

  /٢م:/........الخ)  مع كافة ملحقاتها- تسوية  –بيتون بأنواعه  –الطبقات الالزمة تحتها(حفر 
تكن نوعية  بار مهما١٦مم ضغط  ١٢٥تقديم ونقل وتركيب قساطل بولي اتيلين عالي الكثافة مع القطع الخاصة بقطر - ١٠

  /م.ط :/سسوارات الالزمة مع كل ما يلزم الوصالت وكافة االك
الخطوط  ر جميعإجراء تجربة الضغط على الخطوط المنفذة والقائمة مهما كان نوعها مع مراقبة التسربات على طول مسا- ١١

  /مقطوع:/الجديدة والقديمة مع كل مايلزم
  /مقطوع:/ممايلز المواصفات الفنية مع كلتنفيذ عملية غسيل الخطوط القديمة والجديدة مهما كان نوعها وتعقيمهم حسب - ١٢
قاطع مع ند التتقديم وتركيب األعمال الفوالذية وفلنجات من الفوالذ األسود والقطع الخاصة الالزمة للريكارات وع- ١٣

وفق  وصيالتالعبارات وفي جميع األماكن الذي يطلبها فريق المراقبة مع كل مايلزم لذلك من تجهيزات واكسسوارات وت
  /كغ:/ط التصميمي المرفق ووفق الكمية المبينة بالكشف التقديريالمخط
يم يه تقدتقديم ونقل وتركيب سكورة بأنواعها جارور وعدم رجوع وغسيل ووصالت فك وتركيب بأقطار مختلفة بما ف- ١٤

ات لتجهيزاوتركيب االكسسوارات من الفونت المرن مع الملحقات مع البراغي والعزقات والجوانات وتأمين توصيله مع 
    بار (لخطوط المياه) ١٠/١٦القديمة مع كافة ملحقاته بضغط 

  /عدد:/مم مع كل مايلزم 200بار بقطر ١٠/١٦تقديم وتركيب سكورة جارور  بضغط - ١- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم ١٢٥بار بقطر  ١٠/١٦تقديم وتركيب سكورة جارور  بضغط - ٢- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم ٨٠بار بقطر  ١٠/16تقديم وتركيب سكورة غسيل  بضغط - ٣- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم 200مم او١٢٥بار بقطر ١٠/16تقديم وتركيب سكورة عدم رجوع  بضغط - ٤- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم  200بار بقطر  ١٠/16تقديم وتركيب وصلة فك وتركيب بضغط - ٥- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم  ١٢٥قطر بار ب ١٠/16تقديم وتركيب وصلة فك وتركيب بضغط - ٦- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم ٨٠بار بقطر  ١٠/16وتركيب وصلة فك وتركيب بضغط  تقديم- ٧- ١٤
  /عدد:/مم 200مم او١٢٥بقطرتقديم وتركيب عداد توربيني نوع فولتمان  - ٨- ١٤
على  م ٢ونوعية الوصل بطول إصالح خط مياه وخطوط متعارضة من جميع األنواع مهما يكن قطر ومادة القسطل - ١٥

  /عدد:/األكثر (بما فيها خط البولي اتيلين القائم)
  /عدد:/م على األقل مع كل مايلزم ٢وصل خط قائم وخط جديد مهما يكن قطر ومادة القسطل ونوعية الوصل بطول - ١٦
  /عدد:/اسم مع كافة ملحقاته ٨٠*٨٠تقديم ونقل وتركيب أغطية بالستيكية مقواة بألياف زجاجية - ١٧
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  :المطلوبة ألعمالالمواصفات الفنية ل: أ
وآلية  -  يةيدو – ماءخندقية واستكشافية وضمن ال -  بيتونية – صخرية -  أعمال الحفريات من جميع األنواع (ترابية- ١

ي يطلبها التماكن ميع األوفي ج حفر وترحيل أو حفر وإعادة الردم من نفس تربة الموقع مع التسوية )حتى لو كانت بالنقار
  /٣م/ :فريق المراقبة

 :لمراقبةابها فريق لتي يطلوفي جميع األماكن ا تقديم وفرش البحص العدسي وردميات منتقاة وبقايا مقالع مع كل مايلزم - ٢
  /٣م/
  /٣التي يطلبها فريق المراقبة: /م في جميع االماكنأعمال تكسير من مختلف األنواع  - ٣
  
  .المقدمة:١

د واألعمال يف والتمهيل التنظعلى المتعهد أن يقدم كافة األيدي العاملة والمواد والمعدات والتجهيزات وعليه أن يقوم بتنفيذ كافة أعما- 
ئح وضع الصفاآللي والترابية بما فيها الحفريات والردميات وعمليات قص سطوح الرصف مهما كان نوعها بالمنشار أو المقص ا

  لضخ وإزالة المياه ونزحها وكافة األعمال األخرى الضرورية ال تمام وإنجاز العمل.ا والتدعيم وعمليات

  .تعريفات:٢

شآت وكافة ة والمنتعرف أعمال الحفريات بأنها إزالة كافة المواد الصلبة للسماح بتركيب القساطل والقطع الخاصة ووصالت الخدم
 فريات تتضمنال الحعندما تكون المواد المحفورة غير صالحة للردم فإن أعماألعمال األخرى المطلوبة حسب ما يطلبه فريق المراقبة و

 لرمل الطينيبحص واأيضاً التخلص من المواد المحفورة الفائضة أوغير الصالحة لإلستعمال وتتضمن الحفريات إزالة الطين والرمل وال
ال أجهزة ن استعموالتوضعات والتي اليمكن إزالتها بدووالصخور والحجارة وكافة الجالميد والكتل الصخرية وطبقات بيتون األرصفة 

لة لصخرية وإزاريات احفر آلية أو وسائل أخرى وكافة الكتل الصخرية والطبقات اإلسفلتية واليسمح باستعمال المتفجرات في إزالة الحف
أو  أو الصخرية لعاديةتربة الزراعية أو اكافة المنشآت الحجرية والبيتونية إن وجدت وتشمل أعمال الحفريات من أي نوع كانت إزالة ال

  كتل الصخور وكذلك البيتون والطبقات اإلسفلتية ووفقاً لما يلي:
لمطلوبة ااإلستقامات عمال وعلى المتعهد أن يقوم بتنفيذ كافة أعمال الحفريات وبكافة المواصفات ولكافة أنواع المواد األرضية وباأل آ ـ

 لصالحةاخططات أوحسب توجيهات فريق المراقبة ويجب نقل كافة المواد المحفورة وغير كما هومحدد في دفتر الشروط والم
  لإلستعمال والتخلص منها أو التصرف بها حسب التعليمات والتوجيهات.

ة المختص لسلطاتاعلى المتعهد حين حفر الخنادق في شوارع المدينة والطرقات واألوتوسترادات، التقيد بشروط وتحفظات وأنظمة  ب ـ
كيب صة وتروالتقيد بهذه الشروط وخاصة من حيث تأمين حركة المرور للسيارت والمشاة والدخول إلى األمالك العامة والخا

  الشواخص الخاصة بحركة السير وقص السطوح بواسطة المنشار اآللي.

ة يستخدم كاف لمتعهد أناالمرور فيها على حين حفر الخنادق في الممتلكات العامة أو عبر الممتلكات الخاصة التي تضمن اإلدارة حق ج ـ 
تيش ر التفالوسائل لحماية المرافق واألمالك العامة والخاصة من أي أذى أو ضرر. كافة المنشآت والمصارف واألرصفة وحف

المياه  الكرق ومسوالحواجز واألعمدة واإلشارات واألشجار والمروج واألسيجة الخضراء وصناديق البريد واألبنية والجدران والط
لى إا وإعادتها إصالحهوجميع المعالم األخرى يجب القيام بحمايتها بشكل جيد وإذا تعرض أي منها للتلف فيجب على المتعهد القيام ب

لتعليمات عها واحالتها األصلية حسب تعليمات افريق المراقبة وتقوم المنظمة باالصالحات على نفقته في حال ثبوت اهماله لوض
  نب اتالفها.المعطاة له لتج

ماكن قة أوفي األارع الضييتم إزالة و ترحيل  نواتج الحفر بشكل فوري في المناطق المزدحمة أوفي الطرقات العامة الهامة أوفي الشود ـ 
  األخرى التي يقوم فريق المراقبة بتعيينها وذلك في كافة المناطق.

  السلطات المحلية في محافظة الرقة.يجب على المتعهد تنسيق أعمال الحفريات وفق تعليمات  - ه 

  ـ التنظيف والتمهيد:  ٢/١
لنباتات يها بقايا ابما ف يتضمن العمل تقديم اليد العاملة وجميع المواد والمعدات الالزمة لتنظيف وإزالة المواد التالفة والنفايات

ى المستوى وصول إلالردم لألجزاء المنخفضة للوالجذور ضمن المساحة التي سيتم العمل فيها ويتضمن العمل أيضاً القيام باعمال 
تالفها اوعدم  األصلي لألرض  بالتربة الصالحة للردم ويجب اتخاذ احتياطات مسبقة للمحافظة على األشجار والشجيرات األخرى

د ايات والمواالنفو وإن المواد التالفة تتضمن األلواح أواألشجار والشجيرات المقطوعة وجذوع األشجار والجذور واألعشاب البرية
م من المرج ة أقساالعضوية األخرى التي توجد فوق سطح األرض وغيرها باستثناء المرج أوالتربة العلوية التي يمكن أن تتم إزال

  لمختصة.لطات اوالتربة في حالة ارتباطها مع مواد أخرى. ثم ويتم التخلص منها بطريقة مقبولة لدى فريق المراقبة ولدى الس

  ة وحفظ التربة السطحية: ـ إزال ٢/٢
في المساحات التي يجب زرعها بالعشب والمرج أوتسويتها بعد انهاء األعمال يجب ازالة التربة السطحية وحفظها في مكان مناسب        
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لتنسيق مع لإلستعمال في المستقبل. وإذا كانت غير صالحة لإلستعمال فيجب طرحها في المكبات العامة التي يحددها فريق المراقبة با
  السلطات المحلية.

  .إن عملية تنظيف الشوارع وتأمين معابر المرور واإلشارات الضوئية والحواجز بشكل نظامي محملة على العمل       

  .خنادق الحفريات:٣

  ـ حفريات الخنادق:  ٣/١
سب ت خندقية وحلحفرياالعمل وتكون كافة ا على المتعهد أن يقوم بأعمال الحفر والحماية والردم لكافة الخنادق الضرورية إلتمام     

ه استعمال هذ ب فيهاضرورات العمل أو حسب ما يطلبه فريق المراقبة. ويتم السماح باستعمال آليات الحفر في األماكن التي اليتسب
جسور كبيرة فاق أواآلليات أية أضرار في األشجار أواألبنية أو المنشآت الموجودة فوق أو أسفل األرض ومن المحظور حفر أية ان

كل عائقاً والتش دون األخذ بموافقة فريق المراقبة والسلطات المختصة ويجب تجميع نواتج الحفر بحيث التتخطى األمالك الخاصة
الخنادق  ان حفرفي طريق سير العمل أو الحركة على األرصفة الجانبية والمرور والتتداخل مع مصارف الماء. وبشكل عام باإلمك

ليدوي حسب االحفر بسطة اآلليات أو بواسطة اليد العاملة حسبما يختار المتعهد ويحق لفريق المراقبة الزام المتعهد وردمها بوا
  ضرورات العمل دون أن يطالب بأية تعويضات إضافية في حال القيام بالحفر اليدوي بدالً عن الحفر اآللي.

لجانبية ممرات احجار الرصيف والبالطات واألطاريف وطرق المركبات والـ على المتعهد إزالة كافة األرصفة وسطوح الطرقات وأ ٣/٢
لمشابهة رصفة اوأية مواد أخرى ويجب إزالة البيتون أو األرصفة المشابهة أو االسفلت بواسطة النشر اآللي ويجب إزالة األ

 ة المرصوفةي الطبقفؤمن قطعاً نظيفاً بواسطة القطع بآالت فتح أقنية أوبأدوات يدوية تعمل على ضغط الهواء أو بوسائل أخرى ت
العديمة  لجانبيةوالقاعدة دون حصول أية تفتتات اللزوم لها. ويجب على المتعهد القيام بازالة كافة األطاريف أوالممرات ا

اله كورة أعلمذعمال ااإلستعمال التي تقع ضمن خطوط الحفريات مهما كانت نوعية المواد المشكلة لها وعليه القيام بنقل كافة األ
ن طريق علتكسير اويجب القيام بها على نفقة المتعهد الخاصة حسب قواعد وأنظمة السلطات المختصة. واليسمح باستعمال طريقة 

  اسقاط أثقال إالّ بموافقة خطية من السلطات المختصة.

ي أعمال فتعمالها المزالة لحين ضرورة اسـ على المتعهد تنظيف السطوح فوق خط الحفر ويجب عليه القيام بفصل وتصنيف المواد  ٣/٣
جة عن خرى الناتمواد األالردم أواعادة السطوح أولغايات أخرى وإن مواد السطوح المحفورة والقابلة لإلستعمال مرة ثانية وكافة ال

ا فريق وصي بهيالحفريات يجب القيام بتخزينها في أقسام من الشارع أو الطريق أو في مكان مناسب وبطريقة يوافق عليها أو
تجاً عن يكون ناالمراقبة والمتعهد يعتبر مسؤوالً عن أي فقدان أوأي ضرر يلحق بمواد الرصيف أو تأسيسات الجهات األخرى و

  إهمال من قبل مستخدميه حين إزالة المواد أونتيجة التخزين السيء.

طات وفي ى المخطألعمال الحفر وهو العرض المبين عل ـ على المتعهد أن يزيل الطبقات المرصوفة والمعبدة فقط بالعرض الالزم ٣/٤
بقات ب أي طحال قيام المتعهد بإزالة الطبقات المرصوفة بعرض أكثر من العرض الالزم أوفي حالة قيامه بإزالة أو تخري

عليه اعادة له فحة كهوف داخلية أوفي حال قيامه بحفريات خارج المساحات المسمو مرصوفة للقيام بأعمال تسوية أو انحدارات أو
مبالغ  لى ايةعسطوحها بدون طلب خطي من فريق المراقبة ويحق للمنظمة اذا لم يقم المتعهد بأعمال إعادة السطوح ان تحجز 

  .وفق ما ورد زالتهاامستحقة أو سوف تستحق للمتعهد وضمن التكلفة المطلوبة لإلعادة الدائمة لهذه الطبقات المرصوفة التي تمت 

لمرفقة امخططات تعهد أن يزيل كافة الطبقات الكتلية بالحجوم التي تحددها طبيعة الموقع وفريق المراقبة وحسب الـ على الم ٣/٥
  وباستخدام اآلليات الكبيرة بجميع أنواعها ومهما بلغت نسبة الصخر في هذه الكتل.

  .عرض وعمق الخنادق:٤

  ها كما هو موضح في المخططات.يجب أن تكون حواف الخنادق عمودية قدر اإلمكان وأبعاد -  ٤/١

م  /١٫٢نى و/م كحد أدم/٤٠٠م لألقطار أقل من/ /١يحدد عمق حفرية الخندق بحيث يكون ارتفاع الردم فوق أعلى القسطل / -  ٤/٢
 لمراقبة فيامم فما فوق كحد أدنى أو كما هو وارد بالمخططات الخاصة بالمشروع أو حسب توجيه فريق /٤٠٠لألقطار من /
  عوائق أو اشغاالت تعترض مسار الخط بعد العودة إلى الجهة الدارسة. حال وجود

  سم بكل األحوال./٦٠سم على أال يقل العرض الكلي عن //٥٠ويكون عرض الخندق هو قطر الخط مضافاً له /

ل المنفذ ويجب سطسم في الصخر والبيتون بين قاع الحفرية واسفل الق٢٠سم في التربة الرملية و١٠تترك مسافة ال تقل عن  -  ٤/٣
ى كامل سطل علعدم زيادة الحفر عن هذه القيم ومن ثم تتم عملية التسوية لقاع الخندق بوسادة من بحص عدسي ليرتكز الق

  طوله على هذه الوسادة ويمنع وضع أية حوامل صلبة تحت القساطل وتستخدم مخدات من البحص العدسي فقط.

  كون األبعاد المذكورة لحفرياتها كما ورد في المخططات.إذا تطلب العمل وضع دعمات فيجب أن ت-  ٤/٤

سم بشكل إضافي /٢٠في حال استخدام االنحراف المسموح للقساطل لتنفيذ منحنيات أفقية فيتم زيادة عرض الحفرية بمقدار / -  ٤/٥
 على العرض النظامي في المنحنيات فقط.
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  األبعاد النموذجية لحفريات خطوط شبكات المياه

  
 

 مالحظة:
لنظامية اإمكانية الدوران  سم عند اللجوء إلى تنفيذ المنحنيات األفقية باستخدام٢٠تتم زيادة عرض الحفرية و سطيا بمقدار  - 

 للوصالت المرنة.
طوط ع توضع الخوواق يمكن زيادة أو انقاص عمق الخندق ضمن حدود يقبلها فريق المراقبة وذلك لضرورات عملية التنفيذ  - 

 القائمة.  
 .فريق المراقبةتعليما ت لحالة تنفيذ خط قائم مع خط (جديد أو قائم) فتراجع  - 

  
  .حفريات أسفل األرض:٥

مستوى  جب اعادةالمستوى المطلوب أو كما هومحدد هنا وبدون توجيهات فريق المراقبة فيـ عندما يتم اجراء اية حفريات اسفل  ٥/١
ها فريق بيقبل  االرضية الطبيعية بواسطة الرمل النظيف عند حدوث هذا في أرض ترابية أو بيتونية أو صخرية بالطريقة التي

  المراقبة بدون تحميل اإلدارة أية نفقات اضافية.

و أير مناسبة غبأنها  هد بالحفر الى المستوى المطلوب أو كما هومحدد هنا ووجد فريق المراقبة عند فحصه لألرضيةـ اذا قام المتع ٥/٢
و بالبيتون أالرمل اكتشف وجود تربة رطبة غير مستقرة في الخندق فبإمكانه اعطاء التوجيه باجراء حفريات اضافية أو ردميات ب

  لغاية مستوى األرضيات.

م ت العمل يتة لضروراته باجراء حفريات اضافية أو تنفيذ ردميات (بالبيتون أو الرمل) اضافيتعليماى فريق المراقبة ـ عندما يعط ٥/٣
وصب أالرمل دفع مبالغ للمتعهد عن هذا ضمن اسعار وحدات العقد الخاصة بحفريات الخنادق الترابية أوالصخرية والردم ب

  بالبيتون.

  طول الخندق المحفور: - ٦

ً قبل تركيب القساطل وكذلك فإن له الحق بتحديد طول القسطللفر ٦/١ ل مسبقاً قب المركب يق المراقبة الحق بتحديد طول الخندق مسبقا
  ركيب خط المياه.تم في أي مكان واحد من الخط مسبقاً قبل اتمام  ١٢٠الردم على أال يزيد الطول األعظمي للخندق المحفورعن 

ل ركيب القساطة خط تق الى األعماق المطلوبة ويراعى تحديد مسافة ال تقل عن ستة أمتار من نهايوعلى المتعهد انهاء حفر الخند
ندق المفتوح ألغراض م الى نهاية الخ ١٫٥خالية من العوائق وجاهزة لمتابعة التركيب. ويراعى عند نهاية التمديد تجهيز مسافة 

  م. ٦٠اطل المكشوفة المركبة قبل ردمها عن التجارب الهيدروستاتيكية كما يجب أال يزيد طول خط القس

B  الخندقعرض  

 (m) 
 

H     عمق الخندق (m) 

 مادة القسطل

 (mm)القطر اإلسمي أرضية الخندق ترابية ارضية الخندق صخرية

من دون ٦٣ ٠٫٧ ٠٫٧ ٠٫٦  (PE)بولي ايتيلين 
٨٠ ١٫٢ ١٫٣ ٠٫٦ 

فونت مرن أو فوالذ أو 
بالستيك أو بولي اتيلين 

 عالي الكثافة
 
 

(DIP) 
HDPE 

GS 

١٠٠ ١٫٢٢ ١٫٣٢ ٠٫٦ 
١٥٠ ١٫٢٧ ١٫٣٧ ٠٫٦٥ 
٢٠٠ ١٫٣٢ ١٫٤٢ ٠٫٧ 
٢٥٠ ١٫٣٧ ١٫٤٧ ٠٫٧٥ 
٣٠٠ ١٫٤٣ ١٫٥٣ ٠٫٨ 
٤٠٠ ١٫٧٣ ١٫٨٣ ٠٫٩ 
٥٠٠ ١٫٨٣ ١٫٩٣ ١٫٠ 
٦٠٠ ١٫٩٤ ٢٫٠٤ ١٫١ 
٧٠٠ ٢٫٠٤ ٢٫١٤ ١٫٢ 
٨٠٠ ٢٫١٤ ٢٫٢٤ ١٫٣ 
٩٠٠ ٢٫٢٥ ٢٫٣٥ ١٫٤ 
١٠٠٠ ٢٫٣٥ ٢٫٤٥ ١٫٥ 
١١٠٠ ٢٫٤٥ ٢٫٥٥ ١٫٦ 
١٢٠٠ ٢٫٥٦ ٢٫٦٦ ١٫٧ 



 

8          الصفحة  من   36 
 

دف وط وذلك بهها الخطـ لفريق المراقبة الحق أن يطلب في أي وقت من األوقات القيام بعمليات ردم للخنادق المفتوحة والمركبة في ٦/٢
األعمال  لى هذهعتترتب االختبار أو للتعقيم اذا وجد ان هذا العمل ضروري وعلى المتعهد ان ال يطالب بأية تعويضات اضافية 

  حتى اذا اضطر كي يقوم بها بتوقيف الحفريات أو األعمال األخرى بشكل مؤقت.

قه مفتوحه هد خنادـ اذا توقف العمل في أي خندق وألي سبب من األسباب باستثناء وجود طلب بذلك من فريق المراقبة وترك المتع ٦/٣
ذه ة أن يردم هلمراقب) قبل القيام بالتركيب فعليه حين صدور توجيه من فريق الفترة زمنية غير معقولة (حسب رأي فريق المراقبة

تعد التمام كون مسيالخنادق المفتوحة والمتروكة وعلى نفقته الخاصة ويجب أال يقوم مرة ثانية بفتح هذه الخنادق إال بعد أن 
  تركيب القساطل فيها.

ية نشآت بيتونمب وجود قبة فإن الطول األقصى لخندق مفتوح في أي مكان واحد يتطلـ باستثناء ما يتم السماح به من قبل فريق المرا ٦/٤
  يجب أن يكون بالطول الضروري الذي يسمح بالتقدم المتواصل في العمل.

ترة لف ن العملالتوقف عبن فشل المتعهد في تحقيق ما هو وارد هنا أو ما يتم توجيهه من قبل فريق المراقبة ربما ينتج عنه قرار إـ  ٦/٥
  زمنية غير مبررة حتى يتم توافق عمل المتعهد مع هذه المادة بحيث يسير العمل بشكل منتظم ومرتب.

  .الحفريات االستكشافية:٧

ة ة ضروريخالل عمليات المسح للحصول على معلومات من أجل المخططات التمهيدية على المتعهد أن يقوم بحفريات استكشافي
 قوم المتعهديجب أن ودة ومواقع المرافق واألشياء المعترضة األخرى وقبل القيام بمثل هذه الحفريات يلتحديد الظروف األرضية الموج

 ختصة وسيكونات المبتعليم أماكن الحفريات االستكشافية المقترحة في موقع العمل وعليه أن يحصل على موافقة فريق المراقبة والسلط
للمرافق  لعائدةاوالموجودات الطبيعية أوالمصنوعة من قبل اإلنسان أو التأسيسات  المتعهد مسؤوالً عن حماية الحفريات واألشخاص

ي الخاصة الت متلكاتاألخرى وكما هومذكور في دفتر المواصفات وسيتم القيام بالحفريات االستكشافية في الممتلكات العامة أو في الم
  ألرضية.الظروف الكاملة التي يجدها المتعهد ضرورية لتحديد ا تضمن اإلدارة حرية العمل فيها وسيتضمن العمل القيام بالحفريات

ة علومات مفيدمات أو ويتوجب على المتعهد تقديم مخطط يبين عليه مواقع هذه الحفريات والمقاطع العرضية لها محمالً عليها أية تأسيس
  مع أبعادها وتوضعها بالنسبة لحدود الطريق ومنسوبه.

  ية الحفريات:.المسؤولية تجاه وضعية وحما٨

  ـ سيكون المتعهد مسؤوالً عن حالة وحماية كافة الحفريات التي يقوم بها. ٨/١

ص مل أو البحفي الر ـ حيثما توجد ضرورة لتجنب الكهوف الداخلية واالنحدارات يجب على المتعهد أن يقوم بدعم الحفريات التي تتم٨/٢
ر في كما هومذكو اً لذلكالقيام بأعمال التدعيم في الخنادق يجب زيادة عرض الخندق وفقأو التربة الرملية أو في مواد غير مستقرة. عند 

م أعلى  ٠.٦دفتر الشروط و المواصفات ويجب الحفاظ على الدعمات في مكانها حتى يتم تمديد القسطل ورص التربة حوله لعمق 
ستكشافية ات االية مشمولة في اسعار وحدات العقد للحفريالقسطل أعمال التدعيم لحفريات المنشآت والخنادق والحفريات االستكشاف

  وحفريات الخنادق والمنشآت.

بدون  االنحداراتكهفات وـ يعتبر المتعهد مسؤوالً عن أي ضرر ينجم عن عدم كفاية الدعائم أو سوء تنفيذها بما فيها ازالة كافة الت ٨/٣
يم تخدمة للتدعل المسول األول واألخير عن ضرورة التدعيم أو عدمه والوسائتحميل اإلدارة أية نفقات اضافية ويبقى المتعهد هو المسؤ

طول وفة لفترة أات مكشوان حدوث أي تأخير سواء كان سببه المتعهد أو فريق المراقبة أو مستخدميهم ونتج عن هذا التأخير ابقاء الحفري
التي وي هذاالعقد فمذكورة االنهدامات واالنحدارات أو التزاماته المن الالزم لن يعفى المتعهد من ضرورة تأمين الحماية الكافية لها من 

  تضمن منع أذى األشخاص أو الملكيات وال يحق له المطالبة بأية تعويضات اضافية لقاء هذا.

  حفورة.ساحات الممالى ال ـ على المتعهد ان يقوم بتسوية المنطقة المجاورة للحفريات وإعطاءها ميالً مناسباً لمنع الماء من الدخول ٨/٤

األقنية لسدود وـ على المتعهد ان يقوم بضخ وازالة الماء في حال وجوده في الحفريات وعليه ان يستعمل المصارف السفلية وا ٨/٥
ً من الماء عند وضع وتركيب االساسات والقساطل ويجب حماية األعمال المرك ً من المابة حديالخاصة البقاء الحفريات خالية تماما ء ثا

حفريات بلخاصة ااسطة طرق ووسائل تحوز على موافقة فريق المراقبة وان التكاليف الخاصة بالضخ مشمولة في أسعار وحدات العقد بو
  الخنادق والمنشآت.

 ايةتقديم الحملخاصة باـ في األقنية المكشوفة أوالخنادق أوحين مصادفة قساطل خالل تقدم العمل على المتعهد أن يقوم وعلى نفقته  ٨/٦
  اله.أواستمرارية التدفق التام في مثل هذه األقنية أوالقساطل وعليه أن يقوم بإصالح أي ضرر يلحق بها من جراء أعم

ذه تقام على هالتي س ـ على المتعهد أن يقوم بالحماية التامة لقواعد الحفريات وذلك لضمان وجود قواعد متينة للمنشآت والقساطل ٨/٧
 أية نفقات  سيتحملوسائل اإلنشائية التي ال تسبب أي ضرر للقواعد الطبيعية وسيكون مسؤوالً عن ذلك والقواعد وعليه أن يستخدم ال

  اضافية تنجم عن اتخاذه اجراءات ووسائل انشائية غير كافية وغير سليمة. 

  كامل. يقها بشكلـ ان االنظمة الخاصة باألشخاص وحماية ارواحهم وامالكهم في عمليات التدعيم يجب التقيد بها وتطب ٨/٨
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  .الردميات: ٩

عن  /١٠مهزة رقم /انش والتزيد نسبة المار من ال /٠٫٥يتم الردم بالبحص العدسي (المقاس االعتباري األعظمي للبحص العدسي / -  ٩/١
ألقل ولغاية ارتفاع سم على ا ١٠ويتم استبدال التربة الموجودة من اسفل القسطل بمسافة  ) وذلك أسفل وحول االنبوب مهما كان نوعه%٥

ذلك وحة للردم سم عن ظهر القسطل بالبحص العدسي ويتم إعادة الردم حتى منسوب استعادة السطوح بنواتج الحفر الصال ٢٥اليقل عن 
لبحص اطيب طبقة كور في هذه المواصفات وان تكاليف فرش ودحل وتروسيتم القياس كما هومذالبلدات لتمديد شبكات المياه في شوارع 

فرية فاع الحالعدسي أو الردميات منتقاة (حجر مكسر) ستحسب بالمتر المكعب وحسب اسعار وحدات العقد.ويتم الردم على كامل ارت
لمراقبة وفريق ا كن التي تراها االدارةوفي األما ولمنسوب استعادة السطوح بالبحص العدسي وذلك لتمديد شبكات المياه في الشوارع

  مناسبة.
سم كطبقة أساس تحت  ٢٠- ١٥تردم الحفرية بشكل كامل بالبحص العدسي وطبقة بقايا المقالع أو الحجر المكسر سماكة من : مالحظة

حسب رأي  وذلكيسية رئق الطبقة المجبول االسفلتي في الشوارع وفي التقاطعات مع الشوارع الرئيسية وشوارع المحاور العامة للطر
  .اإلدارة والبلديات وبالرجوع للمخططات

رص و اختبار الردميات:  – ٩/٢  
يجب وضع مواد الردم بشكل طبقات أفقية تعتبر مناسبة للمواد الموضوعة و مناسبة لنموذج المعدات المستخدمة ويجب فرش كل  - 

األخيرة حتى بلوغ الكثافة النسبة المئوية المطلوبة.طبقة بشكل مستوي وترطيبها بالماء ومن ثم ترص و تدحل الطبقة   
 

  ـ التحكم بالنفايات والتنظيف:  ٩/٣
صدرها لتي يكون متربة اآ_ يعتبر المتعهد مسؤوالً عن نظافة الطرقات واألمالك الخاصة أو العامة والمحافظة عليها خالية من النفايات واال

  قيامه بتنفيذ اعماله المحددة في هذا العقد.

لمراقبة مع افريق  تربة الناعمة ويقوم بشطفها بعد كنسها بشكل يوافق عليهعليه ان يحافظ على هذه الساحات خالية من األوساخ واألو
ه تقوم عالألمبينة ازاماته حماالً فوق الحد االعتيادي ولدى عدم قيام المتعهد بالتأن ال يقوم بتحميل الشاحنات أترحيل المواد الفائضة. و

  بتنفيذ هذه االعمال والزامه بدفع النفقات المترتبة. االدارة

ة فريق موافق ب ـ حين ضرورة نقل مواد ناعمة أورطبة في الشوارع يجب على المتعهد تقديم عربات محكمة االغالق ومناسبة وتحوز على
  المراقبة للقيام بهذا العمل.

  .قياس الحفريات والردميات:١٠

  ـ قياس الحفريات: ١٠/١
  _ تعتبر جوانب الحفريات عمودية دوماً وتقاس حجوم الحفريات والردميات بالمتر المكعب.         

  _ يتم حساب الحجوم حسب األبعاد الواردة بالمخططات أو حسب األبعاد الفعلية أيهما أقل.             

ً اليها العمق فوق ا_ يكون عمق الطبقة تحت الوجه السفلي للقسطل حسب الوارد في دفتر الشروط وال الذي ولقسطل مخططات مضافا
  كحد أدنى. مم ٤٠٠م) لألقطار فوق ١٫٢) مم كحد ادنى وحسب ما يطلبه فريق المراقبة وبـ (٤٠٠م) لألقطار دون (١يحدد بـ (

  ك)._ بخصوص الدعمات للقطع الخاصة فيتم حساب حجم حفريتها بعد خصم ما يقابله من حجم حفرية الخندق (الحجم المشتر

المسند) او (سم خارج حدود الدعامة  ٣٠_ بالنسبة لألعمال الصناعية للمنشآت سيتم قياس الجوانب بشكل عمودي من نقطة بعدها 
بقة حجر طلي ألي الركيزة وبالعمق لغاية منسوب تاسيس المنشأة وبالنسبة للبالطات على األرض يتم القياس لغاية المنسوب السف

  أخرى اسفل البالط.أوطبقة رمل أو أي قاعدة 

  ـ قياس الردميات: ١٠/٢
  مراقبة.نخص في حساب كميات الردم فقط التي ستوضع في خنادق القساطل البحص العدسي وأينما وجدت حسب توجيهات فريق ال

  تعامل الردميات بشكل مماثل لكافة أنواع الحفريات (خنادق،استكشافية)

ارات ية عمودية مع حسم كافة حجوم القساطل والقطع الخاصة واإلكسسووفي قياس الردميات يتم افتراض الجوانب في وضع
  والدعمات والمنشآت الموجودة داخل الردمية ووحدة القياس هي المتر المكعب.

دميات عمات ورلن يتم حساب كميات خاصة بالردميات الترابية إن وجدت لحفريات القساطل والقطع الخاصة والتوابع األخرى والد
  تبار أن إعادة الردم الترابي لجميع هذه األعمال هي مشمولة في أسعار أعمال الحفريات.المنشآت باع

  .المحافظة على الشوارع والطرقات العامة:١١

جراء ايات مع ـ على المتعهد ان يتعاون وينسق عمله مع السلطات المختصة لتسهيل حركة المرور أثناء قيامه بأعمال الحفر ١١/١
  في الطرق وعلى نفقته الخاصة وباالتفاق مع هذه السلطات.التحويالت الالزمة 

ـ يجب نصب ممرات عبر الخنادق المفتوحة لمرور المشاة وفي حال الضرورة وحسب رأي فريق المراقبة يتوجب على المتعهد  ١١/٢
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  وعلى نفقته الخاصة تركيب مسالك مؤقتة لمرور العربات.

  ورة الحريق.ـ على المتعهد عدم وضع عوائق أمام سك ١١/٣

  ـ يجب ابقاء الطريق مفتوحاً دائماً من أحد جوانب خط العمل. ١١/٤

  ـ يجب ابقاء ممر سير مستقيم وخالي من العقبات. ١١/٥

اسبة مع كافية والمناجز الـ يقع على عاتق المتعهد تأمين الحماية الالزمة للمارة والعربات واآلليات في أماكن الحفريات بوضع الحو ١١/٦
  نقاط ضوئية ليالً وفق تعليمات فريق المراقبة.وضع 

لممرات اءة واـ سيتحمل المتعهد كافة التكاليف للمحافظة على الطرق والشوارع وكافة معدات االمان والحواجز ونقاط االض ١١/٧
  والمعابر عبر الخنادق.

  /٣/م التي يطلبها فريق المراقبة: في كافة االماكنأعمال تكسير من مختلف األنواع  - ١٢
مهما ن وجدت ا السيراميك ولبالط يتم تنفيذ أعمال التكسير (يدوياً أو آلياً) والترحيل لنواتج التكسير لمختلف الجدران البيتونية والبلوك وا

يقة ردارة وبالطها االبكان نوعها وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة ويجب ترحيل النواتج إلى المكبات العامة التي تسمح 
 مها للمنظمةوتسلي المالئمة التي يحددها فريق المراقبة ويتضمن العمل فك أية تجهيزات أو عناصر موجودة في مكان التكسير وغيرها

ذا العمل هيعتبر ووفق محاضر استالم نظاميه أو إعادة تركيبها إن لزم ويقع على المتعهد اصالح أي ضرر يتسبب به أثناء التكسير 
  ي سعر إضافي لقاء ذلك.أالوحدة ألعمال الحفريات واليحق للمتعهد بالمطالبة ب متضمناً في سعر

سوب ما تحت منأبيعية يقدر أعمال التكسير بالمتر المكعب العمال التكسير من مختلف األنواع الواقعة فوق منسوب األرض الط
  األرض الطبيعية يعتبر مع أعمال الحفر.

  المراقبة بطرق غير تخريبية.يتضمن العمل كل مايطلبه فريق 
ن جميع مفريات حمالحظة: ان اعمال إزالة فرش البحص العدسي من االسطح في حال مصادفته وإعادة فرشه مشتمل ضمن فقرة 

  األنواع مع إعادة الردم من نفس النوع المحفور.
  أسس الدفع: - 

ة ربة الطبيعيالة التوالجور واالستكشافية والدعمات وغيرها وازتتضمن الحفريات من جميع األنواع اعمال الحفريات للخنادق والمنشآت 
واألرصفة  لصخريةن كلفة الحفريات االسفلتية واإوالرمل والبحص والطبقات الطينية الصلبة والرمل اللين وكتل األحجار المفككة و

لمكعب فيها لمتر ااع وتتضمن اعمال تنفيذ اواألطاريف والبيتون وغيرها هي متضمنة في سعر العقد الخاصة بالحفريات من جميع االنو
ر بالمنشا تص الزفوق كافة اجور وتكاليف اليد العاملة واالدوات والمعدات والكنس والتنظيفات وازالة التربة السطحية وطبقات الرصف

كيب كل ما يم وتربات وتقدأي مواد سطحية أخرى ونزح الماء والتجفيف والمحافظة على الطرقات والشوارع وازالة كافة العق اآللي أو
ترابي دة الردم الضا إعايلزم من تجهيزات الخدمة والتدعيم وحواجز الخنادق واالنارة وتتضمن اعمال تنفيذ المتر المكعب من الحفريات أي

و أ لحة للردمفر الصامع اعادة الردم بنواتج الحفوق طبقات الرمل في الخنادق وحول المنشآت والجور االستكشافية والدعمات وغيرها 
ألعمال الكثافة وكافة والتربة السطحية واستعادة المساحات غير المعبدة والرص والترطيب بالماء واختبارات ا جلبها من خارج الموقع

لى المكبات لحفر إاالضرورية األخرى التمام الردم وتتضمن أعمال تنفيذ المتر المكعب من الحفريات ترحيل فائض الحفر وجميع نواتج 
  عامة حسب توجيهات فريق المراقبة.ال

ً الى سعر العقد للحفريات وسيتم قي ب في المتر المكعاسها بـ فيما يخص أعمال الحفريات من جميع األنواع سيتم الدفع لقاء ذلك استنادا
دفع لقاء بعاد وأن الواأل دودمكانه الطبيعي وضمن حدود وأبعاد الخندق أو المنشأة ولن يتم أي دفع مقابل الحفريات التي تتم خارج هذه الح

  الحفريات سيتضمن كافة األعمال المذكورة سابقاً مع إعادة الردم الترابي وكل ما ذكر سابقا".
عمال أتتضمن وـ سيتم الدفع عن مواد الردم لخنادق القساطل والمنشآت األخرى وغيرها من االماكن على اساس سعر المتر المكعب 

وغيرها من  ض الحفرمواد وادوات ويد عاملة وآليات لتنفيذ هذا العمل على الوجه المطلوب مع ترحيل فائالتنفيذ هذه كل ما يلزم من 
  نواتج الحفريات الى المكبات العامة ويجب أن تحوز نوعية الرمل أوالبحص المستعمل على موافقة فريق المراقبة.

ألرض الطبيعية امهما كانت سماكتها واينما وجدت  تحت منسوب  والصخور وأحجار البناء  ـ سيتم الدفع عن تكسير وازالة البيتون 
يلها زالتها وترحاملة العما يلزم من ادوات واليات يد ضمن اعمال الحفريات من جميع االنواع والتي تعيق الحفر أثناء العمل بما فيه كل 
  يعي.حسب اسعار وحدات العقد وسيتم قياس هذه االعمال بالمتر المكعب في مكانها الطب

ادوات  لزم منما يسيتم الدفع عن تكسير من مختلف األنواع مهما كانت سماكتها واينما وجدت  فوق منسوب األرض الطبيعية مع كل 
  واليات يد عاملة الزالتها وترحيلها بالمتر المكعب.

   :البيتون من مختلف األنواعتقديم وتنفيذ أعمال - 
  /٣م/ :٣كغ/م ١٥٠بيتون نظافة عيار  - ٤
ها فريق ماكن التي يطلبمع األرضيات والدعمات وفي جميع األلجدران الريكارات بالقالب  ٣كغ/م٢٥٠عيار  بيتون عادي - ٥

  /٣م/ :المراقبة
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يع وفي جميكارات سقف الرألالقالب مصبوب بالمكان أو مسبق الصنع مع مواد ملدنة  ٣كغ /م٣٥٠بيتون مسلح عيار  - ٦
  /٣م/ :المراقبةاألماكن التي يطلبها فريق 

  
  . مجال العمل:١

عمال االلمنشآت وتنفيذ اخدمات المطلوبة ليتضمن العمل الواجب تنفيذه كالً من اليد العاملة والمواد واألدوات والمعدات والنقل وال
  حسب المطلوب في هذا البند وباقي البنود. والطينة االسمنتية البيتونية المختلفة

  .عموميات:٢
  البيتون في هذا المشروع األعمال التالية: ـ تتضمن أعمال٢/١

  آ ـ  الدعامات البيتونية للقطع الخاصة والقساطل.    
  .وريكارات الكهرباء ـ غرف السكورة بمختلف أنواعهاب     
  منشآت التقاطع مع الشوارع الرئيسية والعبارات واألنهار...الخ. - ج     
  منشأة أخرى يتطلبها المشروع.  - د     

  ان وجدت اعمال التدعيم للمنشات المتضررة –ه 
تعليمات  خططات أولهذه المنشآت والدعامات وتقوم المنظمة بتزويد المتعهد بأية م مخططات نموذجيةـ تتضمن إضبارة المشروع  ٢/٢

  فنية خاصة بالتعديالت على هذه التصاميم النموذجية وفقاً لمتطلبات واقع العمل.

  آت وفق المتطلبات الدنيا التالية:ـ تم تصميم كافة المنش ٢/٣

  سم على األقل مع درجات أو سلم نزول معدني. ٦٠آ ـ  تزويد غرف السكورة بإطار وغطاء بقطر    

  ة للماء.ت مانعب ـ تأمين بالطات علوية  مسبقة الصنع حصراً مع مراعاة الدقة القصوى في استوائها, قابلة للحركة وذات وصال  

  ت الجدارية للقساطل في أماكنها قبل صب البيتون.ـ تركيب الوصال ج   

  د ـ تقديم وتركيب مواد عازلة للماء للجدران المطمورة  واألساسات.   

  ـ تأمين المصارف المناسبة للمياه المتجمعة بالراحة أو بواسطة الضخ. ه   

  :المواصفات الفنية العمال البيتون - ٣

  . أعمال القوالب:

 جيهه بخالفا يتم تومكل البيتون الموضوع في حقل العمل بقالب بما فيه بيتون الدعمات والبنود األخرى باستثناء ـ يجب أن يكون  ٣/١
  ذلك من قبل فريق المراقبة أو ما يتم تحديده هنا الحقاً.

كل لالزمة وبشسرعة ال بالـ على المتعهد أن يقدم ويركب القوالب الكافية والدعامات واألطواق المعدنية بحيث يمكن القيام بالعم ٣/٢
 لب المعدنيةالقوا مستمر وان كافة أعمال القوالب المقدمة يجب ان تدعم بشكل مناسب تحوز على موافقة فريق المراقبة وتستخدم

  مم في تجهيز القطع مسبقة الصنع ويتم دهانها بالزيت الخاص لمنع التصاق الخرسانة بها.٣بسماكة 

  في مختلف أجزاء العمل.وباإلمكان استعمالها الب جيدة ـ يجب أن تكون ألواح القو ٣/٣

  ـ يجب أن تكون القوالب مستقيمة ومستمرة بشكل مستوي وأن تكون سطوح االتصال مستوية. ٣/٤

 نع تسربـ يجب تركيب كافة القوالب بشكل صحيح ومطابق ألبعاد وقياسات البيتون وأن تكون الوصالت محكمة بشكل كاف لم٣/٥
ن ينتج عن ابدون  نتية وأن تكون أجزاء القالب مثبتة بأحكام وكافية لتحمل البيتون المصبوب والحموالت األخرىالروبة االسم

  هذا أية انحرافات.

  ـ يجب تنظيف القوالب تنظيفاً جيداً بعد كل استعمال. ٣/٦

ناسبة ت دخول مللقوالب العميقة فتحاـ يجب تنظيف القوالب من النشارة ومن الحطام الصغير وذلك قبل صب البيتون وأن يكون  ٣/٧
ليح فيها ة للتسلتنظيفها من األسفل في حالة عدم التمكن من تنظيفها من األعلى وأن يكون من السهل عمل التعديالت الالزم

  وفحصها جيداً قبل صب البيتون.

لخشبية لمباعدات اة وال الربطات السلكية الحلقيـ المثبتات المستعملة يجب أن تحوز على موافقة فريق المراقبة ولن يسمح باستعمال ا ٣/٨
  .في القوالب تباعد إال إذا سمح فريق المراقبة بذلك ويجب أن تكون المقامط والبراغي ذات قوة كافية وعدد كاف لتمنع حدوث أي

  ـ يجب تنفيذ الشروط التالية عند وضع القوالب: ٣/٩

تفصيلية طات الاً في موضعه حسب القياسات والفراغات المبينة في المخطآ ـ  يجب وضع حديد التسليح بشكل صحيح وأحكامه جيد
  المصدقة للمتعهد.
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هد تتم على المتع ب ـ ان أعمال البيتون الموجودة خارج الحدود المبينة في المخططات التفصيلية والتي يتم وضعها لتسهيل عمل
  البيتون التابع لتجارب الضغط.حسابه وال يحق له المطالبة بأية تعويضات من جراء ذلك ومنها 

ب يعود إلى أي سب ـ  سيكون المتعهد مسؤوالً عن كافة األضرار التي تطرأ على العمل أوعن التعديالت الموجودة والناتجة عن ج
  وسائل اإلنشاء المستخدمة.

  .الفواصل:

وحسب  تم تنفيذها وفق المخططاتان فواصل اإلنشاء المختلفة سواء كانت فواصل تمدد او هبوط  أو فواصل صب يجب أن ي
ألوساخ شحم واتوجيهات فريق المراقبة ويراعى في فواصل الصب تنظيف السطح الفاصل الموضوع فيه بيتون سابقاً من الزيت وال
لب قبل ة القاثم يرطب هذا السطح ويطلى بالروبة االسمنتية مباشرة مع تقويم حديد التسليح حسب المخططات والتأكد من متان

  باشرة بالصب.الم

  .حديد التسليح:

للقضبان الملساء SNS:1642/P1/1996ـ يستعمل في البيتون المسلح الحديد المبروم المطابق للمواصفات السورية  ١
  للقضبان المحلزنة ويكون من احد النوعين: SNS:1642/P1/1996و

  درجة الفوالذ  اسم النوع
  الحد للمرونة

  ٢(اجهاد الخضوع) كغ/سم

االدنى    حداالنقطاع 
  ٢على الشدكغ/سم

  النسبة المئوية الدنيا

  لالستطالة القصوى

  ٢٠  ٣٧٠٠اليقل عن  ٢٤٠٠  2400PB  أملس طري

  ١٤  ٥٠٠٠اليقل عن   ٤٠٠٠  4000RP  محلزن

   

ا ورد  ٢ ة والمواصفات مع م ه من حيث المقاوم ون المسلح يجب مطابقت ال البيت ليح المستعمل في أعم ود ي فـ ان خواص حديد التس الك
  العربي السوري لتصميم وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة.

هو مبين  يح كماـ يجب أن يكون حديد التسليح حين صب البيتون خالياً من الصدأ أو المواد الغريبة األخرى وبحيث يوضع بشكل صح٣
افظة على يجب المحبواسطة أسالك التربيط وفي المخططات التفصيلية الموافق عليها من قبل فريق المراقبة مع التثبيت بشكل جيد 

  سماكة التغليف البيتوني بحديد التسليح بواسطة كراسي معدنية أو بيتونية.

صورة أنه ب ـ إذا اقتضى األمر عمل وصالت في قضبان الحديد وجب أخذ موافقة فريق المراقبة على ذلك وعلى مواقع الوصل على٤
 على طولوالجهود القصوى كما أنه ال يجوز وصل القضبان المتجاورة في أي مقطع  عامة يجب تحاشي وصل القضبان في مواقع

ً من هذا المقطع ألكثر من  للشد بتراكب  من مجموع القضبان ويكون الوصل في القضبان المعرضة %٣٠مترين على األقل اعتبارا
زوم لعمل مرة قطر القضيب وال ل ٤٠طوله مرة قطر القضيب المحلزن بدون عكفة وللقضبان المعرضة للضغط بتراكب  ٧٠طوله 

الكسر  رية حتىالعكفات ويمكن عمل الوصالت بواسطة اللحام شريطة أن يتم اللحام بصورة فنية على أن تجري تجارب الشد المخب
  لنماذج من القضبان الملحومة ال تقل عن ثالثة وان تعطي هذه التجارب نتائج مقبولة.

ة وإذا ريق المراقبافقة فن بعض قضبان الحديد فال يجوز له استبدالها بما يعادلها من أقطار أخرى إال بموـ إذا تعذر على المتعهد تأمي٥
  أدى هذا التبديل إلى زيادة في وزن الحديد المستعمل فيكون ذلك على عاتق المتعهد.

  .اإلسمنت:

ريق فة لدى الندي) وصنع معامل معروفة ومقبولـ يكون االسمنت المستعمل في أعمال البيتون من نوع االسمنت الصناعي (بورت ١
ي، عربي السورلكود الالمراقبة على أن يفي هذا االسمنت من حيث النوع والمقاومة باالشتراطات والمواصفات القياسية الواردة في ا

سم الصانع ل كيس اعلى كويورد ضمن أكياس متينة مغلقة جيداً وبحالة سليمة وخالي من أية رطوبة أو برغلة ويجب ان يكون مبيناً 
عرض سمنت يونوع االسمنت وتاريخ الصنع. عندما يرى فريق المراقبة وألسباب خاصة اللجوء إلى استعمال أنواع خاصة من اال

  المتعهد النوع والمواصفات ألخذ موافقة فريق المراقبة على ذلك.

خرى األرض بواسطة دفوف خشبية أو أية مادة أ ـ يخزن االسمنت ضمن مستودعات مسقوفة ومحفوظة من الرطوبة وتعزل عن ٢
ل بسب سم ويرفض كل كيس رطب أو طرأ عليه عط١٠عازلة للرطوبة بحيث تكون مرتفعة عن سطح األرض المحيطة بها بمقدار 

  الرطوبة ويعود تقدير ذلك لفريق المراقبة.

  أشهر. /٣ويجب أال يخزن االسمنت لمدة تزيد عن /
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  االوصاف الكيماوية:

أن التزيد و ٠٫٠٢ونسبة السيليس عن ٠٫١١ونسبة االلومين عن ٠٫٠٥ونسبة المغنزيوم عن ٠٫٠٣أن ال تزيد نسبة الكبريت عنيجب 
  .٠٫٠٤مئوية عن  )١١٠٠الخياس على درجة حرارة (

  االوصاف الفيزيائية:

  ة.عن نسبة واحد بالمئ ٢ثقب في السم ٣٢٤يجب أن تكون نعومة االسمنت بحيث ال تزيد بقايا بعد إمراره في منخل ذي 

  غ لكل ليتر١١١٠مم الثقل النوعي ١١مئوية بعد ثالث ساعات عن  )١١٠( يجب أن ال يزيد التمدد بالحرارة

 المقاومة: - ج

  المحضرة طبقا للمواصفات السورية عن الحدود التالية:و ٣:١يجب أن ال تقل نتائج اختبار عينات مونة االسمنت 

  يوم ٢٨بعد   أيام ٧بعد   نوع األجهاد

  ٢كغ/سم٢٥  ٢كغ/سم٢٠  على الشد

  ٢كغ/سم٣١٥  ٢كغ/سم٢٥٠  على الضغط

  كما يجب ان يحقق االسمنت المواصفات القياسية السورية

ن يجب ان يكو سات حيثمثل االسا للتربة فقطفي جميع انواع البيتون العادي والمسلح المجاور  مقاوم للكبريتاتيلزم استعمال اسمنت 
  االسمنت مقاوم للكبريتات.

  .الرمل والبحص:

ن طلوبة لهاتيية المـ تستعمل في البيتون خليطة الرمل والبحص من المواد المتوفرة في المنطقة والتي تتوفر فيها المواصفات الفن ١
  المادتين وفق الكود العربي السوري.

  نظيفاً وخالياً من المواد الغريبة المختلفة كالمواد العضوية والغبار.ويجب أن يكون الرمل والبحص 

سبة ي ـ تحديد نب الحبـ يمكن لفريق المراقبة ان يطلب إرسال عينات من الرمل والبحص إلى المختبر إلجراء التجارب الالزمة (التركي ٢
 ن أجور هذهليها واعواد إال بعد موافقة فريق المراقبة الغبار ـ كشف المواد العضوية...الخ) وال يحق للمتعهد استعمال هذه الم

  التجارب مشمولة في وحدات أسعار مادة البيتون بمختلف أنواعه وال يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض عن ذلك.

  .الماء:

  الخ. …لوياتض والقوالحمويجب ان يكون الماء المستخدم في مزج البيتون نظيفاً وخالياً من المواد الغضارية والمؤذية ومن الزيوت 

  أنواع البيتون: - 
  /٣م/ :٣كغ/م١٥٠بيتون نظافة عيار تقديم وتنفيذ  ـ  آ

ات المسلحة كغ اسمنت لكل متر مكعب من البيتون، ويستعمل هذا النوع كبيتون نظافة تحت األساس /١٥٠وهو بيتون من عيار /
خرى التي ألماكن األإن لزم وفي ااستعادة السطوح لألرصفة ولكن بنفس المواصفات هذه  فقرةعلى  تحملولكن وتحت األرصفة 

ون وع من البيتهذا النلوحسب متطلبات العمل وتوجيهات فريق المراقبة و يجب أال تقل المقاومة االسطوانية يطلبها فريق المراقبة 
  .٢كغ/سم /٩٠يوماً عن / ٢٨على الكسر بعد 

  .زم لتسليمه بالشكل األمثلكل مايليتضمن العمل 

  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد.

 :ق المراقبةلتي يطلبها فريابالقالب لجدران الريكارات مع األرضيات والدعمات وفي جميع األماكن  ٣كغ/م٢٥٠بيتون عادي عيار  ـ ب
  /٣م/

القالب  على أن يكون قطالتي يطلبها فريق المراقبة فكغ اسمنت للمتر المكعب، وينفذ بالقالب في األماكن  /٢٥٠وهو بيتون من عيار /
يات ن وأرضاجديد ويستعمل هذا البيتون كبيتون لدعمات القساطل إن لزم وحسب تعليمات فريق المراقبة والقطع الخاصة وجدر

إن لزم  صفات هذهاستعادة السطوح لألرصفة ولكن بنفس الموا فقرةعلى  تحملوتحت األطاريف ولكن  الريكارات غير المسلحة
بيتون على ع من الحسب المخططات يجب أال تقل المقاومة االسطوانية لهذا النوو فريق المراقبةوتوجيهات  وحسب متطلبات العمل

  ٢كغ/سم /١٤٠يوماً عن / ٢٨الكسر بعد 
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  .كل مايلزم لتسليمه بالشكل األمثليتضمن العمل 

  العمل بالمتر المكعب الواحد.يقدر 

ماكن ات وفي جميع األالقالب مصبوب بالمكان أو مسبق الصنع مع مواد ملدنة ألسقف الريكار ٣كغ /م٣٥٠بيتون مسلح عيار   - ج
  /٣م/ :التي يطلبها فريق المراقبة
  مم.٢٥كغ من االسمنت لكل متر مكعب والحد األعظمي لقياس البحص /٣٥٠بيتون مسلح من عيار /

  .٢كغ/سم٢٠٠يوماً عن  ٢٨يجب أن ال تقل المقاومة األسطوانية لهذا النوع من البيتون على الكسر بعد 

لصنع  في المسبقة ويستعمل هذا البيتون حسب المخططات وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة ويتضمن العمل البالطات ا
السمنت عن لماء الى اانسبة  ناء الجبل ومع الرج بشكل نظامي على أن ال تزيدإضافة المواد الملدنة الالزمة أث ويجبحال وجودها 

  سم.١٥سم وال يزيد عن ١٢ويكون مخروط أبرامز للخلطة اليقل عن  ٠٬٤٨

   494ASTM C 1:1982Part 5075BS  ويجب أن تكون المواد المستخدمة متوافقة مع الكودات العالمية

Type A & G وBS 5075 Part3: 1985 ، وغير سامة وخالية من مركبات الكلور والنترات، وتكون نسبة اإلضافة
  اقبة.فريق المر يحددها المستخدمة وفقاً للنشرات الفنية الخاصة بالمادة والتي تسمح بتحقيق المواصفات المطلوبة من البيتون والتي

  س المراد الصب فيه.ـ ويمكن أن تكون المادة الملدنة مسرعة أو مبطئة للتصلب بما يتناسب مع الطق
ن واحد أو عض في ابفي حال استخدام اكثر من مادة ملدنة في وقت واحد يجب التأكد من الشركة الصانعة من امكانية استخدامهم مع 

  يفضل استخدام مادة ملدنة واحدة تحقق المواصفات مجتمعة .
  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد . - 

  مسرعة أو مبطئة للتصلب بما يتناسب مع الطقس المراد الصب فيه. ـ ويمكن أن تكون المادة الملدنة

ن واحد أو عض في ابفي حال استخدام اكثر من مادة ملدنة في وقت واحد يجب التأكد من الشركة الصانعة من امكانية استخدامهم مع 
  .دنة واحدة تحقق المواصفات مجتمعةيفضل استخدام مادة مل

  .المستخدم نظيف ويجب ترطيب السطح القديم قبل صب القمصان البيتونيةيجب ان يكون الكوفراج  - 

  .يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد

  
  اختبار البيتون:.

  : يحق لفريق المراقبة أن تطلب من المتعهد:ـ التجارب قبل التنفيذ ١
لط رير نسب الخذلك لتقويوافق عليه فريق المراقبة آ ـ إجراء تجارب على البيتون قبل المباشرة بالعمل على نفقته وفي المخبر الذي 

  الالزمة إلعطاء البيتون المقاومة المطلوبة حسب المواصفات المعتمدة.
  .موقع العمل تون فيب ـ ترسل نتائج التجارب إلى فريق المراقبة لتصديقها وذلك قبل مدة ال تزيد عن أسبوعين من البدء بصب البي

  تعديالت على نسب خلط البيتون حين الضرورة.ـ للمهندس الحق بإدخال  ج 
  

  ـ التجارب الحقلية: ٢
تحسب  آ ـ تخصص مجموعة مؤلفة من ست مكعبات لكل صنف من البيتون لتحضير عينات البيتون حسب النظم المتبعة ومن ثم

اومة المكعبية وال تقل المقسم.  )٢٠٢٠٢٠يوماً قياس (  ٢٨ أيام وثالث عينات بعمر ٧ات بعمر على مقاومة الضغط لثالث عين
  .٢كغ/سم ٢٠٠عن  ٣كغ/م ٣٥٠لعينات البيتون عيار 

تعديل نسب ب طالبةلي وعلى نفقة المتعهد المب ـ يحق للمهندس في حال اجراء التجارب لتحقيق متطلبات المواصفات ان يقوم بالتا
  الخلط.

  ظروف العمل. المطالبة بإجراء تجارب إضافية على العينات المتصلة بشكل كامل تحت
  المطالبة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية البيتون أثناء التصلب.

إلدارة ون تحميل اراقبة دـ اذا فشلت هذه االختبارات أيضاً فيتعين على المتعهد استبدال أعمال البيتون هذه حسب توجيهات فريق الم ج
  أية نفقات إضافية.

التي  استثنائية فيجب أخذ مكعب إضافي لكل مجموعة يتم صبها تحت ذات الظروفد ـ في حال صب البيتون في ظروف جوية 
  تتعرض لها المنشأة التي يمثلها هذا المكعب.
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أة ا المنشيحق لإلدارة ان تطلب من المتعهد إجراء تجارب خاصة على البيتون حسب ضرورات العمل والقوى التي تتعرض له  
  وعلى نفقته الخاصة.

  .صنع البيتون:

ة على نفقوـ ال يبدأ بصنع وصب البيتون بدون اذن خطي من فريق المراقبة وللمهندس الحق بكسر وهدم كل قسم صب دون اذنه  ١
  المتعهد.

ق المراقبة قة فريـ يصنع البيتون بالمزج ضمن جباالت ميكانيكية ويمكن السماح بالجبل اليدوي في حالة الجبالت الصغيرة وبمواف ٢
  وعلى نفقة المتعهد. %١٠زيادة عيار االسمنت بنسبة  ويجب في هذه الحالة

  الخلط المركزي:
ل وضمن قع العميفضل خلط البيتون في مصانع مركزية موافق عليها وحسب المواصفات القياسية وبحيث يتم نقل البيتون إلى مو

هما أقل) وفي الجو دورة (أي /٣٠٠ارة /فترة ال تزيد عن ساعة ونصف ابتداء من مزج مركبات البيتون أو قبل ان تتم الحاوية الدو
  الحار يمكن لفريق المراقبة تخفيض هذه الفترة.

  .التحضير للصب:

كما  وية الغريبةد العضـ عند صب البيتون على األرضيات الطبيعية يجب القيام أوالً بتسوية هذه األرضيات وتنظيفها من الحطام والموا١
قبل  ن الكثافة القصوى حسب تجربة بروكتور المعدلة ويجب ترطيب األرضياتم %٩٥يجب رص هذه األرضيات لدرجة كثافة 

  صب البيتون مباشرة.

بل اء الغزير قا بالمـ يجب على المتعهد تنظيف القوالب قبل الصب من قطع الخشب وسائر النفايات واألنقاض التي تكون عليها مع رشه ٢
  الصب.

  .صب البيتون:

  قررة للقوالب وكذلك حديد التسليح قبل إعطاء األمر بالبدء بجبل البيتون.ـ يجب التحقق من األبعاد الم ١

 لبيتون ويتمكبات اـ يجب تنـزيل البيتون من الجبالة إلى مواقع الصب بأقل وقت ممكن مع مراعاة الطرق المالئمة لمنع انفصال مر ٢
 اعى فيب معدني أو رجاجات كهربائية ويرالصب على طبقات أفقية قدر اإلمكان ومن ثم تجري عمليات الرص بواسطة قضي

  األخيرة المراقبة الخبيرة لمنع انفصال مركبات البيتون نتيجة زيادة الرج عن النسب الصحيحة.

ما يوضع ك ٢:١ـ يسمح بإسقاط البيتون ضمن ظروف تمنع حدوث أي انفصال في مركباته وبواسطة مجاري ال يزيد انحدارها عن  ٣
ً وال يسمح بإسقاط البيتون بشكل حر من ارتفاع يزيد عن قمع عند نقطة الصب كي  حال من  م بأي٢٫٥يكون الصب عموديا

  األحوال.

وافق عليها فريق درجات مئوية) إال اذا اتخذت تدابير خاصة ي ٤ـ يمنع صب البيتون في األمطار الغزيرة أو الطقس البارد (دون  ٤
  المراقبة وعلى مسؤولية المتعهد.

جدارية عمات الكافة الثقوب المطلوبة بقالب الجدران واألسقف قبل الصب ويجب تركيب قطع القساطل المطلوبة والدـ يجب تشكيل  ٥
  وتثبيتها جيداً بشكل يمنعها من الحركة أثناء الصب.

  .العناية بالبيتون بعد الصب:

  يجب أن تتم العناية بالبيتون إلكسابه درجة المتانة المطلوبة ضمن الشرط التالي:
غطى السطح يد الصب لمحافظة على البيتون في حالة الرطوبة وذلك برشه بالماء يومياً مرتان وخاصة خالل األيام الخمسة األولى بعا

  سم ترطب بالماء. ٢٫٥بالخيش والحصير أو بطبقة من الرمل بسماكة 
  

  .صقل البيتون:

سطح  حسب ضرورات العمل بحيث يفرش االسمنت على يحق لإلدارة ان تطلب من المتعهد إجراء عمليات صقل البيتون المصبوب
واعه ون بمختلف أنكيلوغرام لكل متر مربع ويصقل جيداً. وتعتبر أعمال صقل البيتون مشمولة ضمن أعمال البيت /١٫٥البيتون بمعدل /

  وال يحق للمتعهد المطالبة بأية نفقة إضافية لقاء عمليات الصقل هذه.

  .أسس الدفع:

 اقبة أو حسبيق المرالبيتون من جميع األنواع بالمتر المكعب للكميات المنفذة بما يتفق مع المصورات أو مع تعليمات فرتقدر كميات 
جمها عن حيزيد  الكميات المنفذة فعالً أيها أقل مع حسم حجوم كافة الثقوب والفجوات وغيرها الموجودة داخل جسم البيتون والتي

  .٣سم١٠٠٠
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مواد  –للتصلب  مواد مسرعة - زيت كوفراج  –يتضمن العمل المواد و اليد العاملة والمعدات واألدوات و المواد المضافة (ملدنات 
واد وكافة الم تدعيم والصقل) والمزج والنقل وتقديم وتركيب القوالب وازالتها والحديد التسليح..... - ان لزم   تشييش للكهرباء  -  الصقة

ل بوبة من اجة المصخرى الالزمة إلتمام العمل على وجهه الكامل والمطلوب حسب المواصفات الفنية وإن الدعمات المؤقتواألعمال األ
وتقع  ،دالبن إن وجد هذا تجربة الضغط غير مشمولة بهذا البند بل تعتبر محملة على سعر تقديم وتركيب القساطل والقطع الخاصة

  اتق المتعهد.تكاليف موادها وصبها وتكسيرها على ع

  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد.

  /٢م/ :مراقبةبها فريق الفي جميع األماكن التي يطلومع كل مايلزم  الريكاراتلزوم  ينوجوه على بالقدةطينة داخلية  - ٧
  
 ٣/م كغ اسمنت /٤٠٠/هما رشة مسمارية بعيار  وجهينوفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة وذلك على  تنفذ الطينة بالقدة - 

ً من اليوم يأيام مع الرش بالماء مرتان ٤ويترك هذا الوجه حتى يتصلب لمدة التقل عن او مايعادلها مواد مانعة للرشح مع رمل  ومياً بدءا
ً (أرم ٣كغ اسمنت/م /٤٠٠التالي للتنفيذ  ثم يتم إجراء الوجه الثاني األخير وهو الضهارة وبعيار / قل من ا مم) تترك حتى ل ناعم جدا

 ا بالصاروخيجب قصه السابق.ال يجوز بأي حال من األحوال وجود بقع مطبلة وعندها هشها كما بالوجراليوم الثاني لتجف ثم يثابرعلى 
ها دها يجب قصبلة وعنوإعادة تنفيذ الطينة لها ويجب أن تكون الزوايا مستقيمة ومتوازية وال يجوز بأي حال من األحوال وجود بقع مط

  يق وجيد.جميع األشغال األخرى بشكل دقوهاءات الطينة بالصاروخ وإعادة تنفيذ الطينة لها,وعلى المتعهد عمل لحامات وان
  ربع.بالمتر الم مع كل مايلزم وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة ينوجوه طينة داخلية بالقدة على - 
  
لمراقبة افريق بها ن التي يطلوفي جميع االماك الريكاراتساللم لزوم تقديم وتركيب األشغال المعدنية من مختلف األنواع  - ٨

  كغ// :مع كل ما يلزم
  حسب توجيهات فريق المراقبة.  الساللمـ يتم تقديم وتصنيع وتركيب األشغال المعدنية من أجل 

لثني بلة لللي وانة وقاـ يجب أن تكون جميع المقاطع الحديدية المستعملة في هذه األشغال من أحسن أنواع الفوالذ المسحوب وجديدة ومر
ضع في يها وتخوالحامي دون تشقق وقابلة للحام بسرعة دون أن يترتب على ذلك ثقبها أو احداث أي التواء أو عيب فعلى البارد 

  مواصفاتها الحدى المواصفات العالمية المشهورة.
ة من أي يمة خالـ يجب أن تكون كافة القطع مقطوعة بشكل صحيح وفقاً لألشكال والقياسات المحددة في المصورات وأن تكون مستقي 

  التواء أو اعوجاج.
ماً بين ترابطاً تا للحاماوأن يؤمن  ويجب ان يكون من اجود األنواع وحائز على موافقة فريق المراقبة ـ يجب أن ينفذ اللحام بعناية ودقة

  القطع المتالحمة بحيث تؤدي وظيفتها وكأنها قطعة واحدة.
  ع كافة النتوءات وتسوى جيداً ببردها وجلخها.كما يجب ازالة الخبث تماماً في المحالت الظاهرة وتقط

نبادج حديدية والسفراشي القبل التركيب بوجهين من السيرقون بعد تنظيفها وحفها بالالغير مالمسة للمياه  ـ تدهن جميع األشغال الحديدية
  ، الزيتي)(المراقبة  ل فريقن المحدد من قبالزالة جميع آثار البرادة واللحام والزيوت وبعد التركيب تدهن بثالثة وجوه دهان زياتي باللو

يتم تحميل أعمال وميكرون  ٣٠٠عن  بسماكة التقلبدهان ايبوكسي باساس ايبوكسي ثم في حال مالمسة االشغال المعدنية للمياه تدهن 
  .واليحق للمتعهد بالمطالبة باي سعر اضافي الدهان على سعرالكغ الواحد

  .المسلح البيتونبالمعدنية وأينما وجدت بدقة تامة وبشكل مقبول وبواسطة اللحام مع حديد التسليح ـ يراعى تثبيت جميع األشغال 
ا فريق ن التي يطلبهجود األنواع وفي جميع االماكأمن  وغيرهاساللم من تقديم وتركيب األشغال المعدنية من مختلف األنواع يقدر  - 

  بالكغ الواحد. المراقبة مع كل ما يلزم
ماكة  - ٩ فلتي بس ول اإلس ديم المجب ع تق واع م ة األن ن كاف طوح م تعادة الس م  ٦اس ا فيس ديم وتنفي هبم فة تق الط ارص ذ ب

اريف ا واط ة تحته ات الالزم ع الطبق ه  –(حفر م ون بأنواع وية  –بيت خ) - تس تعادة سطوح ا........ال ع  لعشبوإس ة م كاف
  /٢:/مملحقاتها

  
  ـ المقدمة: ١

ة والمواد يدي العاملافة األإن الغاية من هذا البند هي تحديد نوعية ونماذج استعادة السطوح التي يجب القيام بها وعلى المتعهد ان يقدم ك
  الفرعية. يسية ووالمعدات الالزمة وغيرها لتنفيذ كافة أعمال استعادة السطوح المختلفة ووفق ما ورد في هذا البند للخطوط الرئ

ة للوضع لمطابقدال كافة األرصفة وسطوح الطرقات والممرات واألطاريف الحجرية بنفس الشكل وبنفس النموذج والنوعية ايجب استب 
لعمل ورات االسابق قبل الحفر ويجب القيام باستعادة السطوح مباشرة بعد عمليات الردم ويمكن استعادتها بشكل موافق حسب ضر

  وتوجيهات فريق المراقبة.

  تعادة السطوح:ـ نماذج اس ٢
  يجب أن تكون نماذج استعادة السطوح كما هي مبينة على المخططات وحسب تعليمات فريق المراقبة وفق مايلي:

  ـ النموذج /آ/ الستعادة السطوح:  ٢/١
سم أو قواعد ردمية مختارة مدكوكة ومرصوصة /١٥وهي عبارة عن مجبول اسفلتي  ينفذ على طبقة أساس  من الحجر المكسر بسماكة /              
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  للدرجة المطلوبة:
ن يكون أيجب ى وـ وتتكون طبقة األساس من أحجار مكسرة ذات منشأ صخري قاس وخالية من الطين واألعشاب وأية مواد عضوية أخر          

  حجم هذه الجزئيات متوافقاً مع التركيب الحبي اآلتي:

 ً   القياس األسمي لفتحة منخل مربعة  النسبة المئوية للمار وزنا
  أنش /٢٬٥مم /٦٣٬٥  ١٠٠

  أنش  /٢مم   /٥٠٬٨  ١٠٠ـ  ٩٠
  أنش/١٬٥مم /٣٨٬١٠  ٧٠ـ  ٣٥
  أنش /١مم    /٢٥٬٤  ١٥ـ  ٠
  أنش /٠٬٥مم /١٢٬٧  ١٥ـ  ٠

  

  استعمال أي تدرج حبي آخر بموجب مواصفات معتمدة ويوافق عليها فريق المراقبة.يمكن  - 

تي ترش بمعدل ال  /M.C.Oـ أما طبقة المجبول األسفلتي فوق األساس للخطوط الرئيسية والفرعية والوصالت فتتضمن طبقة التشرب /
  وتنفذ على طبقة واحدة.  سم ٦بسماكة ثم طبقة  من المجبول األسفلتي الممزوج بالحرارة   ٢كغ/م٢- ١٬٥

  ويجب أن يكون الركام المستعمل للمجبول األسفلتي مؤلفاً من الجص وفق التدرج الحبي التالي:              

 ً   القياس األسمي لفتحة منخل مربعة  النسبة المئوية للمار وزنا
    ركام طبقة المجبول األسفلتي

  انش /١٬٥مم /٣٨٬١  - 
  أنش /١مم    /٢٥٬٤  - 

  أنش /٠٬٥مم /١٢٬٧  ١٠٠
  أنش ٣/٨مم ٩٬٥٢  ١٠٠ -  ٨٠
  أنش ٣/٦مم ٤٬٧٦  ٨٠ -  ٤٥
  أنش ٣/٣٢مم ٢٬٣٨  ٦٠ -  ٣٠
  أنش ٣/٦٤مم ١٬١٩  ٤٥ -  ٢٠
  أنش ٣/١٢٨مم ٠٬٥٩  ٣٥ -  ١٠
  أنش ٣/٢٥٦مم ٠٬٢٩٧  ٢٥ -  ٥
  أنش ٣/٥١٢مم ١٬٤٩  ١٤ -  ٤
  أنش ٣/١٠٢٤مم ٠٬٠٧٤  ١٠ -  ٣

  
  ـ النموذج /بـ/ الستعادة السطوح (األرصفة):  ٢/٢
  

  سم.١٠وسماكة  ٣كغ اسمنت/م/١٥٠آ ـ يجب أن تكون القاعدة البيتونية الستعادة األرصفة من البيتون لألرضيات عيار /

  ب ـ يجب أن يكون الردم المستعمل في القاعدة اسفل بالط االرصفة  مماثالً للردم المستخدم في ردم الحفريات.

نة  كيلوغرام لكل متر مكعب.وتوضع فوق خشا ٣٠٠ـ  تكون المونة المستعملة في رصف بالطات األرصفة محضرة من عيار  ج
  البحص العدسي.

 اللون وتكونلشكل ود ـ يجب أن تكون بالطات األرصفة المستعملة الستعادة سطح الرصيف مماثلة لتلك المستعملة في األصل من ناحية ا
) ٣فلية من عيار () حجم اسمنت وطبقة س٣) حجم رمل الى (١مم على األقل ومن عيار (٦طبقتين طبقة علوية بسماكة البالطة مؤلفة من 

  ) حجم اسمنت.١حجم رمل الى (
 األبيض مع الصباغ ساعة على التركيب يتم ترويب البالط بواسطة روبة االسمنت الصافي /٤٨هـ بعد انتهاء تركيب البالط وقبل مرور /

 أيام /٥ماء لمدة /كغ اسمنت للمتر المكعب الواحد ويثابر على رش البالط بال٣٠٠أو أسود وفقاً لوضع الرصيف األصلي عيار  المناسب
  على األقل من التركيب.

 العرض و ـ في حالة األرصفة يتم ازالة بالطات األرصفة على طول خندق بشكل مضاعف لعرض البالطة على أال يتجاوز زيادة
الطات سم من كل طرف من أطراف الخندق ويبقى المتعهد مسؤوالً عن اصالح الب/١٥طح المزال من الرصيف عن /اإلجمالي للس

  البيتونية المكسورة نتيجة أعماله خارج الحدود المذكورة أعاله وعلى نفقته الخاصة.

بها وفي  ألضرارلبحيث ال يؤدي الحفر  ز ـ يجب أن تبتعد الحفرية قدر اإلمكان عن أطاريف األرصفة الموجودة خارج مجال الحفريات
  حال اإلضرار باألطاريف الموجودة فعلى المتعهد اإلصالح على حسابه وال يدفع كلفة خاصة بذلك.
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يبها أو بتقديم إعادة تركفكها وبأما لحالة األطاريف المعترضة للحفرية أو الموجودة ضمن مجال الحفرية نفسها فيتم الدفع عليها سواء 
من استعادة  ٢م/١عره /م.ط من األطاريف يعادل س/١اريف جديدة في حال قيام المتعهد بكسرها وذلك وفق مبدأ  أن كل/وتركيب أط

  السطوح.

  ـ النموذج (ج) إلستعاده السطوح ـ (العشب): ٢/٣
ماثالً للعشب أو مل سم وبحيث يكون العشب أو الغطاء النباتي المستعم٢٥يتضمن وضع طبقة من التربة الزراعية بسماكة ال تقل عن 

ة تأسيس لالزمة لغاياسقاية الغطاء النباتي األصلي وسيكون المتعهد مسؤوالً عن العناية بهذه الطبقة ووضع البذار و الغرس  و السماد و ال
  هذا الغطاء النباتي.

  ـ مالحظة: ٣
رة يحق لإلدا قبة فإنهووفق توجيهات فريق المرافي حال عدم قيام المتعهد بتنفيذ أعمال استعادة السطوح وفق ما ورد في هذا البند 

  القيام بتنفيذ هذه األعمال على نفقته بعد خمسة أيام من ارسال انذار خطي للمتعهد بذلك.
الستالم ايلزم لميتضمن العمل تقديم وتركيب وتنفيذ بالط ارصفة واطاريف في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة مع كل 

  بالشكل األمثل.
  ـ أسس الدفع: ٤

لطبقات لوحدة اـ سيتم الدفع عن النموذج /آ/ من استعادة السطوح حسب سعر الوحدة في العقد للمتر المربع ويتضمن سعر ا ٤/١
اد وتجارب من مو وكافة أعمال اعداد وصيانة السطح والدحل وكل ما يلزمالالصقة وطبقة المجبول األسفلتي والفرش 

  وآليات لتنفيذ العمل على الوجه المطلوب.مخبرية وأدوات ويد عاملة 
الوحدة  من سعرويتضـ سيتم الدفع عن النموذج /ب/ األرصفة ـ من استعادة السطوح حسب سعر الوحدة في العقد للمتر المربع  ٤/٢

 نتية والرشاألسم في العقد تسوية األرضيات وتقديم وتركيب طبقة المونة وبالطات األرصفة واألطاريف والروبة
م كل مع تقديلي ه األصلماء والتركيب وسائر الموجبات من مواد ويد عاملة وآليات وغيرها إلعادة السطح الى وضعبا

  من استعادة السطوح. ٢م١م.ط من األطاريف معادل لسعر  ١ويعتبر سعر كل الطبقات الالزمة تحتها 
العقد  فيلوحدة ي العقد للمتر المربع ويتضمن سعر اـ سيتم الدفع عن النموذج /ج/ من استعادة السطوح حسب سعر الوحدة ف ٤/٣

  ح صيانة السطعداد ووكافة االعمال الضرورية األخرى ال التربة السطحية والبذار والسماد والسقاية بالماء والغرس
  لغاية تأسيس الغطاء النباتي.

تحت  للطبقات مع كل مايلزمأرصفة أو عشب)ـ سيتم اعتماد سعر واحد لكل أنواع استعادة السطوح مهما كان نوعها (زفت ـ  ٤/٤
 ويقدر بالمتر المربع الواحد. التسوية

  
هما تكن نوعية بار م ١٦ضغط و مم ١٢٥بقطر تقديم ونقل وتركيب قساطل بولي اتيلين عالي الكثافة مع القطع الخاصة  - ١٠

  م.ط// الوصالت وكافة االكسسوارات الالزمة مع كل ما يلزم:
ديدة لخطوط الجاسار جميع مهما كان نوعها مع مراقبة التسربات على طول موالقائمة  المنفذةإجراء تجربة الضغط على الخطوط  - ١١

  مقطوع// مع كل مايلزم: والقديمة
  /مقطوع/ م:ل مايلزكمهما كان نوعها وتعقيمهم حسب المواصفات الفنية مع  تنفيذ عملية غسيل الخطوط الجديدة والقديمة - ١٢

  
  تركيب المـواد الخاصة بشبكات المياه

  المقدمة:  ـ ١
فريق  يجب تركيب كافة المواد مهما كان نوعها أو قياسها أو نوعيتها حسب المواصفات والمخططات وحسب ما يطلبه

  ة.لمراقبالمراقبة وسيكون المتعهد مسؤوالً عن ضمان العمل الصحيح لكل البنود التالية قبل قبولها من قبل فريق ا

  نقل وتحريك المواد ضمن الورشة:  ـ٢
ها أو و اسقاطيجب أن يتم نقل وتحريك القساطل والقطع الخاصة والسكورة بواسطة الرفع مع تحاشي رميها أوشحطها أ ١- ٢

ة وحماية اة خاصدحرجتها بعنف ويجب اخراج كافة المواد الغريبة من داخل القساطل والقطع الخاصة والسكورة وتنظيفها بفرش
نادق ول الخطراف من التلف وابقائها نظيفة لضمان التركيب السريع والمحكم للوصالت، وإذا تم توزيع القساطل على األط

ن ممنعها فيجب وضع القساطل حسب االمكان فوق الطرف المقابل للتراب المحفور وتأمين ثباتها بقطع من الخشب بحيث ت
  التدحرج.

لطالء لبشكل ال يخرب الطالء والروبة فيها واذا تم حصول أي تخريب  يجب أن تتم حركة المواد ضمن الورشة  ٢- ٢
يتم تغريمه حات وسوللروبة فيجب على المتعهد أن يقوم بإصالح هذه األضرار وبدون تحميل المنظمة أية نفقة لقاء هذه االصال

  ب أو االستعمال.بضعف قيمة القسطل أو القطعة أو السكر الذي يتسبب بإتالفه بحيث يصبح غير قابل للتركي

  تركيب القساطل:  ـ ٣
  وضع القساطل والقطع المتممة ضمن الخنادق: ١- ٣

ث ال يحدث بة بحيآ ـ يجب تنزيل كافة المواد الى داخل الخندق قطعة بعد أخرى وبحرص وانتباه وباستعمال أدوات ومعدات مناس
  أي تخريب للمواد وللطالء.
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هد. وعليه ل المتعالتركيب للتأكد من عدم وجود أية تصدعات أوعيوب فيها ناتجة عن أعماب ـ يجب فحص كافة المواد فوراً قبل 
  أن يقوم بإصالح أي عطب ناتج عن أعماله بالشكل الذي يقبله فريق المراقبة.

ل سداً قسطوحة للجـ ـ يجب العمل على تجنب دخول مواد غريبة لداخل القسطل وحين انتهاء كل عمل يومي يتم سد النهاية المفت
ً بسدة تمنع تسرب المياه وذلك لمنع دخول الوحل والماء أوالمواد الغريبة األخرى. ويجب عدم ادخ ضع وال أو محكما

  أوتخزين أية معدات داخل القسطل أوالقطع الخاصة.

ة وإذا مراقبلاد ـ يجب وضع كافة القساطل باالستقامة والميل الصحيحين وسيتم تدقيق ذلك بواسطة أجهزة المساحة من فريق 
وان  صحيحة.تحرك أي جزء من الخط خالل التركيب وألي سبب من األسباب على المتعهد أن يعيد القسطل الى الوضعية ال

لفريق  مم فما فوق ويمكن ٤٠٠م للقطر  ١٬٢٠مم و ٤٠٠) م لألقطار دون ١( السماكة الدنيا للردم فوق القسطل هي
  هذه األعماق بعد العودة إلى الجهة الدارسة.المراقبة.إذا اقتضت ظروف العمل تعديل 

ه على تم وضعهـ ـ يجب وضع وتثبيت القسطل بحيث يكون محوره عند انتهاء التركيب مطابقاً لمحور مسار الخط التصميمي وي
لقطع زمة عند اات الالمالحظة تنفيذ حفر تتناسب مع جنطة القسطل الفونت المرن والدعاموسادة رملية ثابتة ومتجانسة مع 

  يتيلين.لبولي ااوكذلك ألعمال الوصل بواسطة اللحام الخاص بتركيب قساطل ، الخاصة وفي حال التركيب بالفلنجات

ً للمسارات التفصيلية وباإلستعانة بفريق الطبوغرافيا العائد للمتعهد - و  ً وفقا زيل عمل على تنـالذي ي يتم تركيب الخطوط عموما
ها من اعدادا ويتم تثبيت هذه المسارات على المخططات التي تم إشراف فريق المراقبة.مسارات هذه الخطوط على الواقع ب

  قبل المتعهد.

ي سيتم طوح التيجب ازالة النتوءات والطالء الزائد والبارز من نهايات القساطل أوالقطع وقبل وصلها ويجب تنظيف الس - ز 
  و أية مواد غريبة أخرى.وصلها تنظيفاً جيداً الزالة الزيت أو الحبيبات الرملية أ

ة  بالروب يجب أن يتم قص وشنفرة القسطل بمهارة وبأيدي خبيرة وبدون الحاق أي ضرر بالقسطل أو القطع الخاصة أو - ح 
للهب ويتم لقص بااالسمنتية وبحيث ينتج عن القص نهاية ملساء وزوايا قائمة على محور القسطل ولن يتم السماح باستعمال ا

  لخاصة بالقطع المتممة بمادة الشحم لمنع الصدأ.     تغليف البراغي ا
ولي ائق البكافة المقامط المركبة وبراغي الفلنجات تحت األرض عند اإلضطرار لصب الدعمات قربها يجب تغليفها برق - ط   

 الزجاجية. كما ميكرون وتكون الرقائق شفافة مماثلة لما يستعمل في البيوت الزراعية ٢٠٠ايتيلين الشفاف بسماكة حوالي 
تون لحفر والبيواتج ايتوجب على المتعهد تغليف السكورة ومتمماتها بغالف من البولي اتيلين وذلك لحمايتها أثناء العمل من ن

 .وكذلك يتملمتعهداويزال هذا الغالف بعد انجاز االعمال الترابية والبيتونية والطينة. وتكون قيمة هذا الغالف على عاتق 
لمصورات ميكرون وحسب ا ٢٠٠قامط المطمورة وبراغي الفلنجات برقائق البولي إيتلين الشفاف سماكة تغليف كافة الم

 لوسط أكاالً اء كان النموذجية وتعتبر كلفة ذلك مشمولة بأسعار التركيب ويتم إكساء السكورة والمقامط وبراغي الفلنجات سوا
  أم ال. 

سالمة  اكد منيكي بعد تمديد القسطل مباشرة وقبل عملية الردم وذلك للتيجب على المتعهد اجراء تجربة الضغط الهيدرول - ي
  القساطل وبحضور وتوجيه فريق المراقبة.

  ـتقديم ونقل وتركيب أنابيب البولي إيتيلين مع القطع الخاصة بالورشة: ٣/٢
  مقدمة:

ارات وفقاً للمس مابلغت القطع عدداً ونوعية بالغةيتم تركيب هذه األنابيب مع جميع القطع الخاصة المتعلقة بها ومهما كانت هذه  - 
 المحددة على المخططات وحسب رأي  فريق المراقبة وحسب المصورات النموذجية.

 يكون مقطع حفرية هذه األنابيب كما ورد بجدول األبعاد النموذجية لحفريات خطوط شبكات المياه - 

 سم.  ١٠يتم فرش طبقة بحص عدسي تحت األنابيب بسماكة  -

ه دش يزيد عمقثني أوخلتواء أو انكسار نتيجة الاراعي أن يكون التركيب دقيقاً ويتم تمديد األنابيب بشكل اليؤدي إلى حدوث ي  -
 األنابيب. عشر سماكةعن 

  

  مع القطع الخاصة:للخطوط  أنابيب البولي ايتيلينأ ـ 

لتأمين  يت وذلكالعدسي وبدون استعمال دعامات تثبيجب تركيب القسطل بحيث يكون مالمساً تماماً للطبقة المفروشة من البحص 
لوضع صالت ومسند متجانس للطول الكامل للقسطل ويجب ترك فراغ كافي عند نهايات القسطل والقطع الخاصة وذلك لتركيب الو

ا عضهسم عند وصالت القساطل مع ب ١٥سم و ١٠طالء الحماية المناسب وتكون سماكة وسادة البحص العدسي تحت القسطل 
ً أو بر /٢٠والقطع الخاصة والسكورة و/ جاجات سم في حال الترب الصخرية ويتم وضع طبقة البحص العدسي ورصها يدويا

  ميكانيكية وبحيث تحيط بالقساطل والقطع الخاصة لتأمين الحماية الالزمة.
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المواصفات الفنية للقساطل بالبولي ايتلين عالي الكثافة من مختلف األقطار مع القطع الخاصة مع كافة االكسسوارات الالزمة  - "١
  وملحقاتها 

على المتعهد تقديم أنابيب التوزيع من مادة البولي ايتلين عالي الكثافة لزوم تمديدها في المكان الذي يحدده فريق المراقبة وحسب 
ات بالقطر وبالطول المحدد في الكشف التقديري بما فيها االكسسوارات الالزمة والقطع المزودة بفلنجات والتي توافق المخطط

ISO 7005  والقطع  ميكرون لزوم الوصل مع الفونت ٣٠٠بحيث تكون الفلنجة من الفوالذ المزيبق والمدهون باإليبوكسي سماكة
  الخاصة (تيهات ونقاصات وأكواع وكذلك القطع المزودة بفلنجات لزوم الوصل مع الفونت المرن).

  الموصفات الفنية العامة:- اوال" 
ة حسب  الي الكثاف ين ع ولي ايتيل ن الب ب م ون  PrEN 12201:1999أو   ISO 4427أنابي ا ويجب أن تك ا يعادله أو م

  أو ما يعادلها. PrEN 12201-5الوصالت مطابقة للمواصفة 
وع  ن ن ة م الي الكثاف ين ع ولي ايتيل ن الب ب والوصالت المصنعة م ون األنابي اه الشرب  PE 100يجب أن تك مخصصة لمي

م أو  /45/وصالحة صحياً وتفي بمتطلبات المواصفة القياسية السورية لمياه الشرب رقم  ر الطع ون اإذ ال ينبغي أن تغي لرائحة أو الل
  مواد تسبب التسمم أو تؤدي إلى نمو الجراثيم.وأن ال تحوي على 

اوز ث ال تتج ة بحي ات العالي ين واألوليفين تركة لاليتيل رة المش ين أو البلم ولي ايتيل و الب ي ه وليمير األساس بة األول الب ين نس يف
  من الكتلة. %١٠العالي

وى  BS3412أن توافق مضادات األكسدة المستخدمة في صناعة األنابيب حسب المواصفة  ل المحت ا وأن ال يق ا يعادله أو م
 BSعند االختبار حسب المواصفة  %٠٬٠٢الكلي لمضادات األكسدة المتبقية للعينة امأخوذة من المقطع الكامل لجدار األنبوي عن 

  أو ما يعادلها. 2782
  

  ثانياً: الموصفات الفنية الخاصة:
ة  ين عالي الكثاف ولي ايتيل ادة األنابيب من الب أو  ISO 4427:1996     حسب المواصفة PE 100وع من ن HDPEم

PrEN 12201:1999 ما يعادلها. وأ  
Minimum Required Strength of Material: 
MRS at (50 years and 20 C) = 10 Mpa  
Maximum Allowable hydrostatic design stress:  
s= 3Mpa 
Design Coefficient C= 1.25  

 األولية المستخدمة في التصنيع:ثالثا":ـ مواصفات المادة 
وع  اه الشرب وذلك بشهادة رسمية من  Pipe Grade Materialيجب أن تكون المادة األولية المستخدمة من ن ل مي ل قلنق ب

ال يثاً وكون صادرة حدالصانع للمواد األولية تبين بأن المواد الموردة إلى المعمل الصانع لألنابيب والقطع الخاصة من هذه المادة وت
  دة المنشأ).تقبل الشهادات التي ال يذكر فيها الجهة المستوردة وتاريخ االستيراد. (مرفقة بوثيقة شحن المواد األولية وشها

ة للفحص مع ع دم عين رضه يجب أن يحدد المتعهد ضمن عرضه مصدر ونوعية المادة األولية المستخدمة في التصنيع وأن يق
ان المصوإذا تبين لإلدارة قيام المتعهد بعد تقديم المواد بأنه قد خالف منشأ المواد األولية فترفض البضاعة م ،الفني ة هما ك در ونوعي

  المادة األولية.
خاصة (صورة للمعامل المصنعة للمواد األولية لألنابيب والقطع ال 2000لعام  9001يجب على المتعهد أن يقدم شهادة لأليزو 

ق األصل ديم. ويجب أن تتضمطب اريخ تق ة ت واد المخالف ل الم ن تقب واد ول ديم الم د تق ل عن ى األق هر عل دة ش هادة ) صالحة لم ن ش
وا ة شحن الم ة بوثيق اه الشرب (مرفق ة لمي واد األولي ين صالحية الم د تب د ومحاي ة العروض صادرة عن مختبر عالمي معتم د األولي

  .1993لعام  1-1872ة جديدة وغير مدورة حسب إيزو وشهادة المنشأ). يجب أن تكون المواد األولي
  :٣كغ/م compound density(≤930(الكثافة  - ١

  ).٣(عدد عينات األختبار  ٢٣أوما يعادلها في درجة حرارة  PrEN 12201-1أو  ISO 1183تتم التجربة وفق المواصفة 
  :or (Thermal stability) (Oxidation induction time)الثبات الحراري  - ٢

ات االخت ٢٠٠دقيقة عند االختبار في درجة الحرارة  ٢٠≥ يجب أن يكون زمن ذوبان مادة البولي ايتيلين  ار (عدد عين ك ٣ب ) وذل
  أو ما يعادلها. EN 728أو  ISO/TR 10837حسب 

  :MFR (Melt mass-flow rate)درجة الذوبان  - ٣
ة  فة العالمي ق المواص ك وف ة وذل ادة األولي ذوبان للم ة ال د درج انع تحدي ى الص ا يعادل ISO 1133-condition Tعل ا             أو م ه

  ).٣عدد عينات االختبار: - دقائق ١٠الزمن  –درجة مئوية  ١٩٠درجة حرارة التجربة  –كغ  5(الحمولة 
  ويجب أن تحقق ما يلي: 

  .ISO 4427عن القيمة المحددة بمواصفات المادة األولية حسب  %٣٠± يجب أن ال تختلف عن - "١
  .%٢٥الفرق بين القيمة المقاسة لألنبوب والقيمة المقاسة للمادة يجب أن ال يزيد عن  - "٢

  مغ/كغ:٣٥٠: ≤ (volatile content)المواد المتطايرة  - ٤
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  ).١أو ما يعادلها (عدد عينات االختبار   EN 12099تتم التجربة حسب 
  مغ/كغ:٣٠٠≤ (water content)المحتوى المائي  - ٥

  )١أو ما يعادلها (عدد عينات االختبار  EN 12118تتم التجربة حسب 
  (carbon black content )محتوى الكربون االسود  - ٦

ام  ISO 4427% من الكتلة حسب المواصفة (0.25±2.25) ة حسب الواصفة  1996لع تم التجرب ا وت ا يعادله  ISOأو م
  نانومتر. ٢٥إلى  ١٠أبعاد الجزئيات من  6964

  (carbon black dispersion)نسبة توزع الكربون االسود  - ٧
 ≥٣ Grade  تتم التجربة حسب المواصفةISO 11420 .أو ما يعادلها  

  (Pigment dispersion)توزع ذرات الصباغ في البولي ايتيلين  - ٨
 ≥٣ Grade  تتم التجربة حسب المواصفةISO 13949 .أو ما يعادلها  

 Measurement of dimensionرابعا"ـ االبعاد و قياسات األنابيب 
  .٢±٢٣أو ما يعادلها في درجة حرارة  PrEN 496أو  ISO 3126تقاس أبعاد األنابيب حسب 

ق ، PE 100مم مع بقاء النوع ٦٣لألقطار حتى  SDR = 11يتم تحديد سماكة جدار األنبوب وفق  ألقطار   SDR=17ووف
  مم فما فوق. ٧٥

(Stander Dimension) SDR.هي نسبة القطر الخارجي األسمي إلى السماكة األسمية :  
(Pipe series) S سلسلة تصنيف األنابيب :(S)= {(SDR)-1}/2  

e minحة في أية نقطة.و: السماكة الدنيا المسم  
e max :.السماكة العظمى المسموحة في أية نقطة  

PE 100σS 8 Mpa 

DN/OD 
mm 

القطر 
  األسمي

 Nominal Wall Thickness.mm السماكة األسمية
SDR 6 SDR 7.4 SDR 9 SDR 11 SDR 13.6 
S 2.5 S 3.2 S 4 S 5 S 6.3 
PN 32 PN 25 PN 20 PN 16 PN 12.5 

e min e 
max 

e min e 
max 

e min e 
max 

e min e 
max 

e min e 
max 

20 3.4 3.9 3.0 3.4 2.3 2.7 2.3 2.3 - - 
25 4.2 4.8 3.5 4.0 3.0 3.4 2.3 2.7 2.3 2.3 
32 5.4 6.1 4.4 5.0 3.6 4.1 3.0 3.4 2.4 2.8 
40 6.7 7.5 5.5 6.2 4.5 5.1 3.7 4.2 3.0 3.5 
50 8.3 9.3 6.9 7.7 5.6 6.3 4.6 5.2 3.7 4.2 
63 10.5 11.7 8.6 9.6 7.1 8.0 5.8 6.5 4.7 5.3 
75 12.5 13.9 10.3 11.5 8.4 9.4 6.8 7.6 5.6 6.3 
90 15.0 16.7 12.3 13.7 10.1 11.3 8.2 9.2 6.7 7.5 

110 18.3 20.3 15.1 16.8 12.3 13.7 10.0 11.1 8.1 9.1 
125 20.8 23.0 17.1 19.0 14.0 15.6 11.4 12.7 9.2 10.3 
140 23.3 25.8 19.2 21.3 15.7 17.4 12.7 14.1 10.3 11.5 
160 26.6 29.4 21.9 24.2 17.9 19.8 14.6 16.2 11.8 13.1 
180 29.9 33.0 24.6 27.2 20.1 22.3 16.4 18.2 13.3 14.8 
200 33.2 36.7 27.4 30.3 22.4 24.8 18.2 20.2 14.7 16.3 
225 37.4 41.3 30.8 34.0 25.2 27.9 20.5 22.7 16.6 18.4 
250 41.5 45.8 34.2 37.8 27.9 30.8 22.7 25.1 18.4 20.4 
280 46.5 51.3 38.3 42.3 31.3 34.6 25.4 28.1 20.6 22.8 
315 52.3 57.7 43.1 47.6 35.2 38.9 28.6 31.6 23.2 25.7 
355 59.0 65.0 48.5 53.5 39.7 43.8 32.2 35.6 26.1 28.9 
400 - - 54.7 60.3 44.7 49.3 36.3 40.1 29.4 32.5 
450 - - 61.5 67.8 50.3 55.5 40.9 45.1 33.1 36.6 
500 - - - - 55.8 61.5 45.4 50.1 36.8 40.6 
560 - - - - - - 50.8 56.0 41.2 45.5 
630 - - - - - - 57.2 63.1 46.3 51.1 
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PE 100σS 8 Mpa 

DN/OD 
mm 

القطر 
  األسمي

 Nominal Wall Thickness.mm  السماكة األسمية
SDR 17 SDR 17.6 SDR 21 SDR 26 SDR 41 

S 8 S 8.3 S 10 S 12.5 S 20 
PN 10 PN 9 PN 8 PN 6 PN 4 

e min e 
max 

e min e 
max 

e min e 
max 

e min e 
max 

e min e 
max 

20 - - - - - - - - - - 
25 - - - - - - - - - - 
32 2.3 2.3 2.3 2.3 - - - - - - 
40 2.4 2.8 2.3 2.7 2.3 2.3 - - - - 
50 3.0 3.4 2.9 3.3 2.4 2.8 2.0 2.3 - - 
63 3.8 4.3 3.6 4.1 3.0 3.4 2.5 2.9 - - 
75 4.5 5.1 4.3 4.9 3.6 4.1 2.9 3.3 - - 
90 5.4 6.1 5.1 5.8 4.3 4.9 3.5 4.0 - - 

110 6.6 7.4 6.3 7.1 5.3 6.0 4.2 4.8 - - 
125 7.4 8.3 7.1 8.0 6.0 6.7 4.8 5.4 - - 
140 8.3 9.3 8.0 9.0 6.7 7.5 5.4 6.1 - - 
160 9.5 10.6 9.1 10.2 7.7 8.6 6.2 7.0 - - 
180 10.7 11.9 10.2 11.4 8.6 9.6 6.9 7.7 - - 
200 11.9 13.2 11.4 12.7 9.6 10.7 7.7 8.6 - - 
225 13.4 14.9 12.8 14.2 10.8 12.0 8.6 9.6 - - 
250 14.8 16.4 14.2 15.8 11.9 13.2 9.6 10.7 - - 
280 16.6 18.4 15.9 17.6 13.4 14.9 10.7 11.9 - - 
315 18.7 20.7 17.9 19.8 15.0 16.6 12.1 13.5 7.7 8.6 
355 21.1 23.4 20.1 22.3 16.9 18.7 13.6 15.1 8.7 9.7 
400 23.7 26.2 22.7 25.1 19.1 21.2 15.3 17.0 9.8 10.9 
450 26.7 29.5 25.5 28.2 21.5 23.8 17.2 19.1 11.0 12.2 
500 29.7 32.8 28.3 31.3 23.9 26.4 19.1 21.2 12.3 13.7 
560 33.2 36.7 31.7 35.0 26.7 29.5 21.4 23.7 13.7 15.2 
630 37.4 41.3 35.7 39.4 30.0 33.1 24.1 26.7 15.4 17.1 

  
  .ISO 11922التفاوتات في ثخانة الجدار الصغرى حسب 

  :(Out-of-roundness of Ovality)ـ التفلطح 
ة خا ل قطع صة وهو الفرق بين القيمة المقاسة ألكبر قطر خارجي وألصغر قطر خارجي في نفس المقطع العرضي لألنبوب أو ذي

  أو ما يعادلها حسب الجدول التالي: PrEN 12201-2أو   ISO 11922-1يجب أن يوافق المواصفة 
  

  القطر الخارجي الوسطي  القطر الخارجي األسمي  القطر األسمي
  التفلطح األعظمي

  األعظمي (مم)  األصغري (مم)  مم  مم
20 20  20.0 20.3 1.2 
25 25 25.0 25.3 1.2 
32 32 32.0 32.3 1.3 
40 40 40.0 40.4 1.4 
50 50 50.0 50.4 1.4 
63 63 63.0 63.4 1.5 
75 75 75.0 75.5 1.6 
90 90 90.0 90.6 1.8 

110 110 110.0 110.7 2.2 
125 125 125.0 125.8 2.5 
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140 140 140.0 140.9 2.8 
160 160 160.0 161.0 3.2 
180 180 180.0 181.1 3.6 
200 200 200.0 201.2 4.0 
225 225 225.0 226.4 4.5 
250 250 250.0 251.5 5.0 
280 280 280.0 281.7 9.8 
315 315 315.0 316.9 11.1 
355 355 355.0 357.2 12.5 
400 400 400.0 402.4 14.0 
450 450 450.0 452.7 15.8 
500 500 500.0 503.0 17.5 
560 560 560.0 563.4 19.6 
630 630 630.0 633.0 22.1 

  
ة ؤدي اللف الى أي عيوب موضعية أو تشققات أو أي ة بحيث ال ي د قطر اللف تم تحدي ة، يجب أن ي عيوب أخرى  بالنسبة لألنابيب الملفوف

  أو ما يعادلها. ISO 4427حسب  dn 18ويجب أن ال يقل قطر اللفة عن 
  ـ أطوال األنابيب واستقامتها:

د ا بع زام به د االلت العرض الفني وعلى المتعه ل  تحدد ب ا من قب ةقبوله ق المراقب تقيم فري  م ١٢ة بحدود بحيث يكون طول األنابيب المس
  مم ٧٥≤ م بالنسبة لألقطار  ١٠٠مم واليقل طول اللفة عن  ٧٥>وأكثر بالنسبة لألقطار

  ـ المظهر الخارجي لألنابيب:
  يجب أن يكون سطح األنبوب ناعما" خاليا"من أية عيوب أو مسامات أو تشققات.

ات األنابيب لمنيجب أن  ديم سدات لنهاي ى المحور ويجب تق ة وأن يكون القص عمودي عل ات األنابيب ملساء نظيف ع دخول تكون نهاي
ى طول األ ل عل ى األق  نبوب ومن نفسأجسام غريبة أثناء التخزين أو التركيب و أن تكون األنابيب من اللون األسود بخط أزرق واحد عل

ا في المواصفات القياسية امادة األنبوب (ال تقبل الطباعة س .ق.لسورية (م) ويجب أن يكون اللون المستخدم من الملونات المنصوص عنه
   .) والخاصة بالملونات المستخدمة في تصنيع المواد اللدائنية المالمسة لألغذية١٠٨٠

  خامسا"ـ الخصائص الميكانيكية:
  23 ±2ارة ما لم يحدد في شروط التجربة يجب أن توضع العينة في درجة حر

  المتطلبات:
  يجب أن تحقق األنابيب المواصفات الميكانيكية الواردة الحقا" وذلك وفق الشروط الواردة في هذه التجارب.

  Hydrostatic Strengthالقوة الهيدروستاتيكية (الديمومة) 
  

  Circumferential (hoop stress)اجهاد الشد في جدار األنبوب   مادة األنبوب
(100h) of 20C (165h) of 80C  (100h) of 80C  

PN 100  12.4 Mpa 5.5 Mpa 5.0 Mpa 
  

  شروط التجربة: 
1 -water-in –water. 
٢ -End caps.السدات محكمة  
3 -conditioning period≥1h .فترة االختبار  
4 -number of test pieces 3 .عدد عينات قطع االختبار  

أولي  ألنابيب بشكلاالختبار يجب اجراء التجارب كاملة للتأكد من مطابقة المادة للمواصفات ويمكن قبول اوال يسمح بفشل أي عينة أثناء 
  ساعة الواردة أعاله على األقل. 165ساعة و100 بعد تجربتي ال

  
  سادسا"ـ الخصائص الفيزيائية لألنابيب المصنعة: 

  MFR (Melt mass-fiow rat)ـ درجة الذوبان ١
ة ISO 1133على الصانع أن يحدد نسبة الذوبان للمادة األولية وذلك وفق التجربة الواردة  ا (الحمول ا يعادله درجة حرارة  -  كغ  5أو م

  )٣عدد عينات االختبار:  –دقايق   10الزمن  –درجة مئوية   190التجربة
  .%٢٥والقيمة المقاسة للمادة األولية عن يجب أن اليزيد الفرق بين القيمة المقاسة لألنبوب  ويجب أن تحقق ما يلي:

  (Thermal stability): ـ الثبات الحراري  ٢
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ولي oxidation Induction Timeيجب أال يقل الثبات الحراري ( ادة الب ) وهو الزمن الذي تمنع فيه المادة المضادة لألكسدة، أكسدة م
ة عن  ين في حال تسرب األكسجين تحت حرارة عالي ى درجة حرارة  20ايتل ار عل د االختب ة عن  ISO/TRوذلك حسب  200دقيق

  أو ما يعادلها.  EN728أو 10837
  ).3مم (عدد العينات : 0,2تؤخذ العينات لالختبار من السطح الداخلي لألنبوب حتى عمق 

  :%٣٥٠ ≥(Elongationat break)ـ االستطالة  ٣
e≤5mm  شكل العينة من النوعType 2  100وسرعة التجربةmm/min 

5mm<e≤12mm  شكل العينة من النوعType 1  50وسرعة التجربةmm/min  
e>12mm  شكل العينة من النوعType 1  25وسرعة التجربةmm/min  

  ـ عالمات الصنع لألنابيب:
ار ومطبقة الستثماجميع األنابيب يجب أن تحمل وبشكل دائم عالمات صنع والتي يجب أن تبقى خالل التحميل والتنزيل والتركيب خالل 

  بطريقة التوثر على مواصفات األنبوب.

ي وصالت  تخدام جوان ف د اس ة تسريب عن ى حدوث أقني وب أو ال ي سطح األنب ى أي ضرر ف ؤدي ال ات الصنع يجب أن ال ت عالم
  التداخل بالضغط الميكانيكي.

ؤدي وضع عالمات  ى تشقق في األنابيب وأن اليجب أن توسم األنابيب وبشكل مستمر (مرة كل متر) [يجب أن ال ي ؤدي الصنع ال  ي
  التخزين العادي أو التحميل والتركيب واالستخدام الى التأثير على العالمات] كما يلي:

  ـ مواصفة الصنع.
  ـ اسم الصانع/العالمة التجارية.

  ـ األبعاد (القطر الخارجي ـ السماكة).
  .SDRـ 

  .PE 100ـ مادة الصنع 
  (بار). PNـ الضغط األسمي 

  ـ تاريخ الصنع (السنة ـ الشهر) + رقم الدفعة للمادة األولية.
  ـ عبارة األنبوب صالح لمياه الشرب.

  ـ وجود كيلومتراج (متري).
  

  :Jointing methodsطرق الوصل  - سابعا" 
    ـ وصالت بالتداخل بأنواعها التالية: ١
  ـ التداخل اليدوي بالضغط ١/١

(Compression fittings):  
  

  مم):75≤التداخل الميكانيكية (ألقطار ـ  ١/٢
(mechanical filtings) 

ذه  تخدم ه روبيلين) وال تس ولي ب ادة الب ن م نع م ا تص اً م (غالب
  مم.75الوصالت عادة لألقطار أكبر من 

   
  :(Flanged fittings)ـ وصالت بفلنجات  ٢
  
  

داخل  ى الوصل بالت تكون القطع الخاصة مصنعة بحيث تعمل عل
ذه القطع شروطاليدوي أو   الميكانيكي أو اللحام بحيث تتحمل ه

  العمل القصوى المتوقع أن تتعرض لها.
  ـ اللحام: ويتم بإحدى الطريقتين 3

لمدة وقدار محدود ضغط بم: تتم بتسخين النهايتين بدرجة حرارة معينة ثم تجمعان مقابل بعضهما مع الطريقة الوصل نهايتي األنبوبين
قل ات القطر أنابيب ذبالمتانة المطلوبة وذلك بواسطة آلة خاصة، ويجب أن تحقق الضغوط المطلوبة (ال تستخدم لألمعينة ليتم اللحام 

  .مم لتقليل اللحام للقطر الداخلي في منطقة اللحام) ٩٠من 
ها وشيعة بداخل : وهي عبارة عن وصالت وأكواع وتيهات من البولي إيتيلين أو البولي بروبيلين تحويطريقة الوصالت المنصهرة

م يعة حيث يتلى الوشإكهربائية من أجل التسخين. تركب قطعة الوصل عند نهاية األنبوبين المراد وصلهما ثم يوصل التيار الكهربائي 
  .تسخين جسم الوصلة ويتم لحام الوصلة عند نهايتي األنبوبين (ويفضل استخدامها في أعمال الصيانة)

  
  :Pipe fittingsالقطع الخاصة  - ثامنا"

  :Materialـ مواد الصنع للقطع الخاصة 
  :PEآ ـ القطع المصنعة من البولي ايتلين 

ة المحيطة الداخلي ة للظروف البيئي ين مقاوم ولي ايتل ادة الب ةيجب أن تكون األجزاء التي تصنع منها القطع الخاصة من م ا  ة والخارجي كم
ل مساوي لعمر األن ى األق ابيب وذلك هي الحال في جميع األجزاء التي يكون منها نظام األنابيب ويجب أن تكون ذات عمر تصميمي عل

  أو ما يعادلها بالظروف التالية: PrEN12201-2حسب المواصفة 
  ـ أثناء التخزين.

  ـ تأثير السوائل التي تنقلها.
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  ـ الظروف البيئية المحيطة وشروط التشغيل.
  ت.ـ مواد القطع الخاصة المتصلة مع أنابيب البولي ايتلين يجب أن ال تؤثر على أداء األنابيب أو تؤدي الى ظهور تشققا

  ة والقطع المعدلة محلياً.ـ ترفض القطع الملحوم
ة بشكل مجميع األجزاء المعدنية الداخلة في تركيب القطع الخاصة والتي يمكن أن تتآكل يجب أن تكون م األجزاء المعدنية: -  ناسب حمي

  كما هو وارد في الفقرة ب ويسرى عليها نفس االشتراطات الواردة فيها.
  اً.أو ما يعادلها وموافق عليها صحي EN 681لكتامة يجب أن تكون حسب إن مواد الجوانات المصنعة لتأمين ا ـ الجوانات:

أثير تلخاصة أو أي امواد التطرية يجب أن ال توضع في أماكن اللحام وأن ال تؤثر على المدى الطويل على أداء القطع  المواد األخرى: - 
  على نوعية المياه.

  ـ مواصفات مواد قطع الوصل:
ة عيوب  -  اً من التشققات أو المسامات أو أي اً خالي ؤثر علأيجب أن يكون السطح الداخلي والخارجي للقطع الخاصة أملساً ناعم ى خرى ت

  مطابقة القطع الخاصة للمواصفات.
ة المواصفطابـ يجب أن تكون مكونات القطع الخاصة ال تؤثر على نوعية المياه التي تنقلها ويجب أن ترفق القطع الخاصة بشهادة م ات ق

  والصالحية لالستخدام لمشاريع مياه الشرب.
  

  :PPب ـ القطع المصنعة من البولي بروبيلين 
روبيلين  ولي ب داخل وتكون مصنوعة من الب اه الشرب) ومناسبة لالستعمال مع  PPوتستخدم في حال الوصل بالت ل مي (صالحة لنق

ا:  ا يعادله ة أو م ين وفق المواصفات التالي ولي ليتل  ISO 14236 – ISO 3503 – ISO 3501 – ISOاألنابيب المصنعة من الب
3458 – ISO 3459  3184وبما يتوافق مع المواصفة السورية.  

ولي  داخل من الب ات ت يتال يجب أن تكون القطع مزودة بحلق ر  Polyacetal POMأس ة ألكث ر متقطع تدارة مستمرة غي ن مذات اس
  مرة واحدة وذلك لتثبيت األنبوب داخل القطعة.

  تكون الوصالت المسننة وفقاً لما يلي:
  .Screwed Ends Acc.to ISO7/1 or ANSI B1-20-1ـ السن الخارجي:  ١
داخلي:  ٢ ذه القطع مدمجة مع  Female Parallel Threads Acc.to BS 2719-ISO228/1ـ السن ال يمكن أن تكون ه

ل ال ل الشركة المصنعة للقطع الخاصة وال تقب ب (ألغراض الصيانة) ومصنعة من قب الكروم تطل ة ب ة مطلي زاء معدني قطع أج
  .ISO 13460المعدلة وتختبر حسب 

  ج ـ يجب أن تكون القطع الخاصة محققة بما يلي:
  ".٢بار لألقطار ألكبر من ١٠" ضمناً و٢ألقطار حتى بار ١٦ـ الضغط األسمي هو  ١
ا يفضل أن يكون سطحها ال ٢ الكروم كم ة ب ز أو من النحاس) ويفضل أن تكون مطلي ة (من البرون داخلي ـ مدمجة مع أجزاء معدني

  ملبس بالبولي بروبلين.
ا أ ٣ ديل محلي (ـ القطع المدمجة مصنعة من قبل الشركة المصنعة للقطع الخاصة وال تجري عليه ة إضافية أو تع د ي عملي مدمجة ببل

  المنشأ حصراً).
د ا ٤ ة في بل الكروم ومصنعة ومركب ة ب ة مطلي ة معدني ً ـ كافة وصالت الشرار ذات السن الداخلي البالستيكي مقواه بحلق أ حصرا  لمنش

  وغير قابلة لالنفصال عن جسم الوصلة بسهولة.
  " ضمناً.١" حتى ١/٢معدني مطلي بالكروم لألقطار  ـ يجب أن تكون وصلة الشرار الخارجي ذو سن ٥
  " ضمناً.٢" حتى ١ ٤/١ـ يفضل أن تكون وصلة الشرار الخارجي ذو سن معدني مطلي بالكروم لألقطار  ٦

  د ـ المرابط (بريد) ببراغي مقواه بحلقة معدنية:
ة الم الكروم (نيكل) والحلق ة من التسانلس ستيل البراغي يجب أن تكون من الفوالذ المقاوم المطلي ب ا  ASTM 304أو  303عدني فم

  فوق مثبتة بشكل جيد وغير قابلة لالنفصال عن جسم المربط بسهولة وترفض المرابط الملحومة أو المعدلة محلياً.
  هـ ـ القطع المصنعة من المعدن:

ز ـ الفونت أو األلمنيمكن استخدام بعض القطع الخاصة من المعدن حسب حاجة المشروع وطبيعته مثل (النحاس ـ ال ي برون وم المطل ي
  باإليبوكسي... الخ) وال تقبل القطع المعدلة محلياً.

  و ـ في حال وجود وصلة ميكانيكية بفلنجة
  وذلك من حيث التثقيب واألقطار واألبعاد والنوعية. ١٩٩٨لعام  ISO 2531فيجب أن تكون الفلنجة مطابقة لـ 

ز ـ الفونت أو األلمنيمكن استخدام بعض القطع الخاصة من  ي المعدن حسب حاجة المشروع وطبيعته مثل (النحاس ـ البرون وم المطل ي
  باإليبوكسي... الخ) وال تقبل القطع المعدلة محلياً.

  :Measurement of dimensionsاألبعاد والقياسات  - ز
ة وفق  اد العين اس أبع ام  ISO 3126يجب أن يتم قي ا في درجة ( ١٩٧٤لع ا يعادله طع ) وفي حال الخالف توضع الق2±23أو م

  ساعة على األقل قبل إجراء القياسات الالزمة.٢٤) لمدة 2±23الخاصة في درجة حرارة (
  :Mechanical fittingsـ الوصالت الميكانيكية  ١

ة ادة ال الوصالت الميكانيكية المصنعة من غير مادة البولي ايتلين يجب أن تحقق المتطلبات الواردة في المواصفات المتعلق مصنعة بالم
  .٢٠٠٥لعام  ISO 13460أو  ٢٠٠٥لعام  3184منها وبما يوافق المواصفة السورية 
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  ـ الخصائص الميكانيكية لقطع الوصل المصنعة من البولي ايتلين: ٢
  ).2±23ا لم يحدد في شروط التجربة يجب أن توضع العينة في درجة حرارة (م

  يجب أن تحقق القطع الخاصة المواصفات الميكانيكية الواردة الحقاً وذلك وفق الشروط الواردة في هذه التجارب.
  :(Hydrostatic strength)ـ القوة الهيدروستاتيكية ٣

  أو ما يعادلها يجب أن يحقق األنبوب المواصفات التالية: EN 921أو  ISO 1167عند االختبار حسب المواصفة 

  مادة القطعة
  Circumferential (hoop) stressإجهاد االختبار 

(100h) of 20c (165h) of 80c  (1000h) of 80c  
PE 100 12.4 Mpa 5.5 Mpa 5.0 Mpa 

  شروط التجربة: - ٤
  .Water-in-Waterـ  ١
  .End capsـ  ٢
  .Conditioning period≥1hـ  ٣
  لكل تجربة. Number of test pieces = 3ـ  ٤

  وال يسمح بفشل أي عينة أثناء االختبار.
ي ال د تجربت ي بع كل أول ب بش ول األنابي ن قب ادة للمواصفات ويمك ة الم ن مطابق د م ة للتأك ارب كامل راء التج اعة  ١٠٠ ـيجب إج س

  ساعة الواردة أعاله على األقل.١٦٥و
  الخصائص الفيزيائية للقطع الخاصة المصنعة: ـ ٥

  :MFR (Melt mass-flow rate)ـ درجة الذوبان  ١
واردة في المواصفة  ة ال ة وذلك وفق التجرب ادة األولي ذوبان للم ى الصانع أن يحدد نسبة ال ا أ ISO 1133-Condition Tعل و م

  ).٣ دقائق ـ عدد عينات االختبار: ١٠الزمن  درجة مئوية ـ ١٩٠كغ ـ درجة حرارة التجربة  ٥يعادلها (الحمولة 
  ويجب أن تحقق ما يلي:

  .%٢٥يجب أن ال يزيد الفرق بين القيمة المقاسة لألنبوب والقيمة المقاسة للمادة األولية عن 
  :Thermal stabiliktyـ الثبات الحراري  ٢

ادة المضادة لألكسد (Oxidation Induction Time)يجب أن ال يقل زمن الثبات الحراري  ة أكسدة وهو الزمن الذي تمنع فيه الم
ن  ى م رارة أعل ت ح جين تح رب األكس ال تس ي ح ين ف ولي ايتل ادة الب ة  ٢٠م ى درج ار عل د االختب ة عن ب  ٢٠٠٠دقيق ك حس وذل

ISO/TR 10837  أوEN 728  م.م ٠٫٢أو ما يعادلها وتؤخذ العينات لالختبار من السطح الداخلي لألنبوب حتى عمق  
  ).٣(عدد العينات: 

  :≥350%(Elongation at break)ـ االستطالة  ٣
  أو ما يعادلها ويتم تحديد شكل العينة  PrEN 12201-3أو  ISO 13953/2001تتم التجربة حسب المواصفة لعام 

  وسرعة التجربة كما يلي:
e≤5mm شكل العينة من النوع  Type 2 100  وسرعة التجربة mm/min 

5mm≤e≤12mm شكل العينة من النوع  Type 1  50  وسرعة التجربة mm/min 
e≤12mm شكل العينة من النوع  Type 1  25  وسرعة التجربة mm/min 

  السماكة تخضع فقط لتجربة الشد ومراقبة شكل االنهيار. eحيث 
  :Weathering of Non-Bleck fittingsـ تأثير المحيط على القطع الخاصة غير السوداء  ٤

ى القطع يجب أن تعرض القطع حسب المواصفة  أثير الجو المحيط عل د ت ا  EN 1056أو  ISO 4427 Annex Aلتحدي أو م
ل عن  ة شمسية ال تق ى طاق ق القطع ال 2GJ/m 3.2يعادلها ال ى القطع حيث يجب أن تحق ارات عل دها إجراء االختب تم بع شروط وي

  التالية:
  ساعة.١٦٥على األقل لـ  80ـ القوى الهيدروستاتيكية: في درحة 

  .%٣٥٠أو ما يعادلها ال يقل عن  ISO 6259-1 ،ISO 6259-3ـ التطاول عند االنقطاع: حسب المواصفة 
  .200دقيقة في درجة ٢٠ـ تؤخذ العينة من السطح الخارجي لألنبوب ويجب أن ال يقل عن 

  ـ إجهاد الشد:٥
  أو ما يعادلها. ISO 13953/2001حسب المواصفة 

  عالمات الصنع للقطع الخاصة:ـ 
  القطر على األقل. SDRيجب أن توسم القطع الخاصة بعالمة الشركة الصانعة و

  الضغط األسمي ـ مادة الصنع ـ مواصفة التصنيع.
 عموميات: - 
  .٢٠٠٠لعام  ISO 9001ـ يجب أن تكون الشركة الصانعة لألنابيب والقطع الخاصة حاصلة على شهادة  ١
  تقديم نتائج االختبارات التي تجري في المعمل أثناء التصنيع وفق دفتر الشروط الفنية.ـ على المتعهد  ٢
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ة الستخ-  ٣ ادة األولي عة دامها في صناعلى المتعهد تقديم شهادة صحية صادرة عن أحد المختبرات العالمية المعتمدة تبين صالحية الم
  .األنابيب لنقل مياه الشرب مع شهادة اختبار المادة األولية

وم  -  ٤ ةيق ق المراقب ي القطر فري دة ف رات المعتم ي إحدى المختب ا ف ات من األنابيب والقطع الخاصة واختباره ذ عين ل  بأخ ك قب وذل
  استالم المواد وذلك على نفقة المتعهد.

ة ا ٢٠٠٠لعام  ISO 14236تؤخذ العينات لألنابيب بشكل عشوائي وتتم التجارب وفق  -  ٥ د وفي لمتعالخاصة بالتجارب وعلى نفق ه
ة مع الشهاد اذج كامل ارحال فشل هذه التجارب تعتبر المواد غير مقبولة والمواد مرفوضة وعلى المتعهد تقديم النم ات ات واالختب

  التي تثبت صحة مطابقة المواد للمواصفات.
مي  - ٦ اوي الضغط األس غيل) يس تمر (ضغط تش ب ضغط مس ل االنابي دة  ١٫٥× يجب أن تتحم ي  ٣٠لم ة وف ذه دقيق ل ه ال فش ح

  التجارب تعتبر المواد غير مقبولة وترفض.
ي المواصفا - ٧ واردة ف ة ال روط المبني ة بالش ن المواصفات المطلوب ق م ة للتحق ارات المطلوب ة األختب ارب كاف مل التج ة تش ت العالمي

  أعاله.
دوير إذا كانت األن - ٨ ى طلعلى المتعهد تقديم أدوات الوصل والشنفرة والفك ومعدات إعادة الت اء عل ة بن ق المرب ابيب ملفوف ةفري  اقب

  وتحمل قيمتها على أسعار واحدات العقد.
ةيقدم المتعهد سعره متضمناً النقل والتركيب وفقاً لألصول لفنية وكذلك جميع اإلختبارات المطلوبة عند اإلستال - ٩ ى نفق د  م وعل المتعه

  من حيث كلفة التجربة وتعويض المواد التي عليها التجارب.
  من السماكة. ٠٬١ترفض األنابيب والقطع بخدوش يزيد عمقها عن  - ١٠
اً وذ - ١١ اً وخارجي افلون لالجزاء المسننة داخلي ادة الت ائف م ة لكل لك بمعدل لفيقوم المتعهد بتركيب االنابيب و القطع باستخدام لف اف

  ار وحدات العقد.عشر وصالت مسننة خارجياً أو داخلياً وتكون أسعار هذه اللفائف محملة على أسع
  .فريق المراقبة قبل التركيبيتم استالم المواد المطلوبة من قبل  -  ١٢

  
  :تركيب قساطل البولي ايتلين عالي الكثافة- 

  .Welding Buttتركيب القساطل مع بعضها أو مع القطع الخاصة يتم التركيب إما بالطريقة الميكانيكية أو باستخدام لحام الطرف 

ى أو قطع خاصة ذات سماكة جدران متساوية من خالل جهاز صهر األطراف. الذي يشترط وضع القساطل مع بعض يتم لحام أنابيب ها عل
ل انحراف للقسطل بحيث ال يتجاوز  از يقب ذا الجه ة صهر األطراف ووصل األنابيب ه ماكة % من س ١٠نفس السوية ليتمكن من عملي

  مم. ٢القسطل ويجب أن يكون األنحراف أقل من 

  حضير لعملية اللحامالت
  لتنظيف.ايتم تنظيف أطراف األنابيب و(القطع الخاصة) باستعمال مطهرات كاألسيتون ويجب تجنب استعمال البترول أو الكحول في  - 
  يتم تسوية أطراف األنابيب أو القطع الخاصة باستخدام أدوات خاصة وذلك لجعل األطراف مستوية تماماً. - 

  ص.التسخين بحيث تكون خالية من أية جسميات أو بقايا بولي ايتلين ويفضل أن يتم حفظها ضمن صندوق خايتم تنظيف صفيحة  - 

  عملية اللحام
ق  م يطب ا من بعضها ث راد لحامه وبين الم وب ضغط األولالتوضع صفيحة التسخين قيد التشغيل ثم يتم تحريكها ويقرب طرفي األنب ي المطل

اً حسب كلحسب الشركة الصانعة للحهاز على  ا الحق ى الضغوط المشار إليه ة من  قساطل البولي ايتيلن هذا الضغط يضاف دوماً إل مرحل
  مراحل اللحام.

  مراحل اللحام

  التسخين تحت الضغط - ١
  5C--+40C_إن عملية اللحام يجب أن تتم في بيئة جافة محمية من الرطوبة وتيارات الهواء وضمن درجة حرارة 

  21010 C For s>12 mmفيحة التسخين إلى الدرجة يتم رفع درجة حرارة ص

  حيث سماكة جدار األنبوب بالمم.
ا يتم لحامه د يجب أن تكون حرارة الصفيحة متساوية على كامل سطحها وبطريقة تغطي نهايات األنابيب والقطع الخاصة التي س تم التأك  وي

  من ذلك بفحص حرارة الصفيحة ضمن فواصل زمنية ثابتة.
ة صهر 2N/mm0,15يطبق في هذه المرحلة ضغط إضافي للضغط األولي مقداره  تبدأ عملي  ضمن هذه الشروط من الحرارة والضغط س

  المادة وتشكيل تراكب من المادة المنصهرة.

  التسخين بدون ضغط ٢مرحلة  - ٢
ذي وذلك لتجن 2N/mm0,02يتم استمرار تسخين الصفيحة مع تخفيض الضغط في هذه المرحلة حتى  ادة المنصهرة وال يؤثر سب تدفق الم

  دقائق. ٥سلبياً على نوعية اللحام وهذا يحتاج لفترة زمنية مقدارها 

  إزالة صفيحة التسخين ٣مرحلة  - ٣
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ات األنابيب  اد تقريب نهاي م يع رلفي نهاية المرحلة الثانية يتم تحريك نهايات األنابيب لتسهيل ازاحة صفيحة التسخين ث تم وصلها م ة ة ثاني ي
از اللحام وفق قطر األنبوب وذلك لت Sec/8/هذه المرحلة تحتاج لحوالي  ا وفيها سيتم تطبيق قوة للوصل حسب شروط مصنع جه جنب م

  يلي:
  ام.وإفساد اللح إذا تم وصل النهايتين بقوة كبيرة فإن المادة المنصهرة قد تنضغط خارج الوصلة وهذا يؤدي إلى وصل المواد الباردة - آ

  إذا كانت قوة الوصل صغيرة عندئذ سيحصل على لحام جزئي. –ب 

ذي الوج الشركة الصانعة وال ة ووفق كت از اللحام بدق يقدم المتع نالحظ أن هذه المرحلة شديدة األهمية لذلك تطبق شروط التصنيع لجه د س ه
  لة.نسخة عنه لفريق المراقبة وأي خلل يحدث في هذه المرحلة سيتحمل المتعهد أعباء ذلك كام

  اللحام تحت الضغط ٤مرحلة  - ٤

ى ويستغرق ذلك حوالي  ة األول ت ١٠يتم في هذه المرحلة استعادة الضغط إلى نفس مستوى الضغط المطبق في المرحل واني وي اظ ث م االحتف
  دقيقة. ٢٠بهذا الضغط لمدة 

  مرحلة الخامسة التبريد - ٥

د يتم ايقاف الضغط ويفضل االنتظار لفترة زمنية (زمن أمان)  تاقبل تحريك النهايات الموصولة ويمنع اللجوء لطرق التبري ة باس خدام لمفاجئ
  المياه أو ضغط الهواء.

  اشتراطات قبل البدء بعملية تركيب األنابيب.

ة العمل - ١ تمكن من مراقب ة لي ق المراقب ى فري ه ال از لحام الطرف المستخدم من قبل الوج لجه ديم كت د تق ى المتعه وفق شروط  يشترط عل
  شركة الصانعة.ال

ام قطعتي  - ٢ ة تشتمل لح م ١سطل بطول قيتم تجريب عملية اللحام على عينتين من قطع القساطل لألنابيب التي سيتم تركيبها في كل تجرب
ادل  ى ضغط يع دروليكياً عل و١٬٥للقطعة الواحدة تجرب هذه العينات الموصولة بلحام الطرف هي ب وعلى مرة من الضغط األسمي لألنب

  المتعهد تقديم كافة لوازم إتمام عملية التجريب على نفقته.

  بعد نجاح عملية االختبار على العينات الملحومة يتم اعطاء أمر المباشرة بالبدء بتركيب القساطل.

  مالحظة هامة:

  لمذكورة.األخرى للشروط ايتم االلتزام بشروط الشركة الصانعة لجهاز اللحام الكهربائي الخاص بلحام قساطل البولي ايتيلين إضافة 

دا الإ ا ع ى محور القطع الخاصة م د التركيب حت ي لمحور القسطل بع ين سيتضمن الطول الكل ولي اتيل اس طول القسطل الب سكورة ن قي
ود ا هو وارد في الشرح التفصيلي لبن ه حسب م دفع عن از أو سكر او عداد ي ا يركب من جه جدول  والعدادات واألجهزة األخرى وكل م

  الكميات.

  االختبار الحقلي لشبكات وخطوط البولي ايتيلين على الضغط - 
  مقدمة عن اختبارات األنابيب: - ١

ددة قبل القيام بأعمال الردم النهائية لألنابيب الموضوعة  ةقديمة تبقى محديثا"أما القساطل الضمن الخنادق للقساطل المم ,   ردوم
ام الوصالت وعلى شبكة األنابيب عن طريق تجارب الضغط  تم انمن المفضل بشكل دائم تنفيذ االختبارات على درجة أحك جاز ي

د الخط هذه التجارب عادة عن طريق تقسيم  د هذه االطوال بع تم تحدي أطوال مناسبة ويجب ان ي ى جراء الكشف عاإلى أجزاء ب ل
ة الوتحديد اقسام الخط المراد  مسار الخط ديمها لفريق المراقب تم تق ا بجداول ي ه وتنظيمه ةتنفيذ تجربة الضغط علي ا  خذ الموافق عليه
  حيث يمكن أغالق (فصل) هذه األجزاء بأنظمة فصل امنة. ،قبل التنفيذ

اييس الضغط والمضخات  ى مق بة إل لة بوصالت مناس ة مصمتة متص ال فلنج بيل المث ى س ذه عل ة الفصل ه ون أنظم ن أن تك يمك
  ثات الهواء.....الخ.ونفا

ر كل م ار الى نصفين يختب د االختب ه عن راد تاهيل ى حوفي حال الخطوط المطلوب تاهيلها يمكن تقسيم الخط الم ا عل دة و في نهم
ى نصفين و تكرر هذه االجراءات لحين ا ا ال تم تقسيم االقسام التي فشلت تجربته د تلوصول الى حال عدم نجاح التجارب ي حدي

  عادة وصل االجزاء الخط المجربة مع بعضها بشكل فني.إعطال ثم صالح األإو

ايلزم لت ا وكل م ا ووغيره تعادة سطوح بأنواعه افية وردم واس ر استكش ذ حف ةيتضمن بند االختبارات كل مايلزم من تنفي ذ التجرب  نفي
ليم  ع تس ل م كل األمث ةبالش ق المراقب تم فري ام وال ي ى األقس اق عل د االتف ة بع ائج التجرب د اال بع نت ذا البن ليم النتصرف ه ائج د تس

  والموافقة عليها من قبل فريق المراقبة.

ل ماصالح خطوط قديمة في حال طول إفي حال وجود مشاكل بالخط القديم  مهما كان نوعه يتم تصليحها وفق بند   ٢ن لوصلة أق
د متضمن في  ٢م وفي حال أطول من  ائم مع جدي د وصل خط ق ى بن تم إصالحها عل ع أنم ي ديم جمي د تق ذا البن طل واع القساه

  الالزمة واالكسسوارات وغيرها.
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  توزيع المياه في األنابيب:
 ب للضغط ل مناستنفذ اختبارات الضغط عادة على األنابيب الممدودة ضمن الخنادق بما في ذلك القطع الخاصة والسكورة وبطو

 المطلوب.
  حال القساطل منفذة  في متر 500على أطوال ال تزيد عن يفضل أن تنفذ األختبارات الهيدروليكية على أنابيب البولي ايتيلين

ات مة عن متطلبالناج حديثا" اما في حال القساطل القديمة يتم تحديد األطوال بالتنسيق مع فريق المراقبة وذلك لتجنب المشاكل
 ي حال فشل التجربة ومن أجل مراقبة إحكام الوصالت.إعادة إمالء الخطوط بالماء ف

 الشروع بننصح  يجب أن تكون شبكة األنابيب مثبتة بشكل جيد لتجنب حركة األنابيب الناتجة عن ارتفاع الضغط ضمنها. ونحن
جنب ب وتبوبخندق جزئي مطمور مع ترك الوصالت مكشوفة من أجل فحصها فيما بعد وهذا يؤدي إلى تماثل درجة حرارة األن

 لمضافة خالللماء اكما يؤدي هذا اإلجراء إلى دقة أكبر في حساب كمية ا ،خالل تناوب ساعات الليل والنهار حدوث أية تغيرات
 فترة التجربة.

 لية:ت التايتم امالء األنبوب بالماء من أخفض نقطة في الشبكة، وفي هذه النقطة بالذات يجب أن يتم تركيب التجهيزا 
 راسم ضغط بداللة الزمن. - ٢ضغط. مقياس لل  - ١ 
 .يجب ايالء عناية خاصة في اختيار وتركيب نفاث مناسب وذلك للسماح للهواء بالخروج 

  ويتم تحديد ضغط التجربة كمايلي: يتم اجراء االختبار حسب توجيهات فريق المراقبة.

ل من  اء ذو درجة حرارة أق تم إمالء شبكة األنابيب بم ر من  20ي اء أكب ة وبسرعة دخول للم وم  1درجة مئوي ا نق يبم/ث  ستنف
  األنابيب لمنع تواجد الفقاعات الهوائية.

ذه المرح ل تسمى ه ى األق دة ساعة عل ذا الوضع لم ى ه ة بطور ومن ثم يتم إغالق سكر دخول الماء حيث نبقي شبكة األنابيب عل ل
  صول إلى ضغط التجربة المحددة بالعالقة:الثبات أو السكون, ومن ثم يتم ضغط شبكة القساطل للو

 :PT= 1.3 PN  حيثPT  ضغط التجربة وPN الضغط االسمي  
  (PN+3bar) عن القيمة التالية: PTوعلى اية حال يجب اال يزيد ضغط التجربة 

ى / ع٠٬٣يجب قياس الضغط الداخلي كل ساعة حيث يمكن أن يصل انخفاض الضغط إل تم إعادة رف الضغط  بار/ساعة ويجب اال ي
  خالل فترة االختبار مطلقاً.

 حيث: P>1.8 bar∆يعتبر االختبار فاشالً عندما يكون هبوط الضغط 

∆P(خالل ست ساعات) فرق الضغط بين بداية ونهاية االختبار :  

  يتم في النهاية تنظيم التقرير الالزم حول نتائج االختبار ويجب ان يكون موقعاً من قبل المتعهد وفريق المراقبة.

  ــ عملية التعقيم: ٢

  مقدمة: - ٢/١
وعلى  واستثمارها الخدمة قبل وضعها فيلكافة الخطوط الجديدة والقديمة المتفذة سابقا" يجب إجراء عملية التعقيم ومن ثم الغسيل 

 ألخرى وموادامعدات المتعهد أن يقدم ويركب كافة الحواجز اإلنشائية والصهاريج والقساطل والسكورة والحنفيات والسدات وكافة ال
  التعقيم الكيميائية واليد العاملة وإجراء التحاليل المطلوبة لتعقيم وغسيل الخطوط. 

  
  اإلجراءات المطلوب تنفيذها:  - ٢/٢

  على المتعهد استخدام إحدى الطرق واإلجراءات  التالية إلتمام عملية تعقيم الخطوط:
) مع %٨_%٢( وهو ما يعرف باألسواق بماء جافيل الذي يتواجد بتراكيز من (Naocl)استعمال محلول هيبوكلوريد الصوديوم  - أ

  . فريق المراقبةحساب كمية الجرعة المناسبة لتعقيم الخطوط وذلك حسب توجيهات 

و أقراص أ)% ٦٠_٣٠استعمال محلول محضر من مادة (هيبوكلوريد الكالسيوم ) وهي على شكل بودرة يتراوح تركيزها بين (- ب
لخطوط اوذلك للحصول على محلول معقم للخطوط بالتركيز المطلوب لتعقيم  %٩٨مصنعة من نفس تراكيزها تصل إلى حدود 

  و البيروكلوريد. أ  (H.T.T)وهذا المحلول المعقم يعرف باألسواق 

  أماكن وضع مواد التعقيم:  - ٢/٣
  وجدت.  نإيتم حقن إحدى المحلولين السابقين عند بداية الخط المراد تعقيمه أو عند مواقع السكورة أو وصالت الخدمة 

  كمية مواد التعقيم:  - ٢/٤
 لى القساطلإلداخلة يجب إدخال الماء إلى الخطوط الرئيسية ببطء ويجب وضع كمية محلول التعقيم بشكل يتناسب مع كمية الماء ا - أ

  المراد تعقيمه. 

  . جزء في المليون من المادة المعقمة لكمية الماء المراد تعقيمها في القساطل /٥٠يجب تحقيق معيار نسبة / - ب
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م ويجب أخذ العينات ساعات أو أكثر على إضافة محلول التعقي/٣ليل مياه القساطل المراد تعقيمه بعد مرور /يجب أخذ عينات لتح - ج
جزء  /٣٥ن /عمن أطراف الخط لتحقيق شرط نجاح تعقيم الخط بالكشف على وجود شاردة الكلور الحر المتبقي بتركيز ال يقل 

لخط وإعادة التعقيم جزء في المليون فيجب القيام بتجفيف ا /٢٥عن الـ / في المليون وفي حال انخفاض تركيز شاردة الكلور الحر
  مرة ثانية على أن يتم تحليل العينة من مخبر معتمد.

  وتقع مسؤولية التخلص من الماء المستخدم في عمليات التعقيم على عاتق المتعهد حصراً.  - د

  غسل الخطوط:  - ٢/٥
قوم بوصل يثمار أن يجب على المتعهد قبل وضع الخط في االست فريق المراقبةله من قبل بعد إجراء تحليل تعقيم الخط ونجاحه وقبو

ه ى الخط لهذوضوعة علومن ثم تؤخذ عينات من حنفيات م فريق المراقبةالخطوط التي تم تعقيمها سابقاً بالمصدر المائي الذي يحدده 
 صدر المائيفات المالتأكد من مطابقة مواصفات هذه المياه لمواصالغاية وخالية من التلوث الخارجي إلجراء التحاليل المخبرية و

يل قرير غستويستمر ذلك لمدة يومين كاملين على األقل على أن يتم قطف عينة للكشف عن نجاح عملية غسل الخطوط مع إصدار 
صدر المائي على أن تبقى هذه الخطوط مرتبطة بشكل دائم مع الم ppm 5الخط من مخبر معتمد يبين عدم وجود تركيز أكبر من 

  والذي يسمح بترك أية أجزاء من الشبكة دون إجراء الربط.  فريق المراقبةالذي حدده 

  الماء الالزم للتجربة والتعقيم والغسيل:  - ٢/٧
يارات الزمة والسصالت العلى المتعهد تأمين حاجته من الماء الالزم ألعمال التعقيم والتجربة بما في ذلك تأمين كافة األنابيب والو

  أية التزامات بهذا الخصوص للمتعهد. فريق المراقبةوالصهاريج لنقل المياه على نفقته الخاصة وال تقدم 
  

  
وفي  عباراتقاطع مع الند التللريكارات وعتقديم وتركيب األعمال الفوالذية وفلنجات من الفوالذ األسود والقطع الخاصة الالزمة  ـ١٣

مرفق لتصميمي المخطط اجميع األماكن الذي يطلبها فريق المراقبة مع كل مايلزم لذلك من تجهيزات واكسسوارات وتوصيالت وفق ال
 كغ//لكشف التقديري:ووفق الكمية المبينة با

ة  ود والقطع الخاصة الالزم والذ األس ا وفلنجات من الف ة وغيره ة ملحوم اطل فوالذي ديم قس د تق ى المتعه ات –نقاصات عل واع  –تيه أك
ل سماكتها عن / المسحوبة أو مصنعة باللحام لتوصيل  زات وبحيث التق وع المسحو ٨تجهي ى أن تكون ب ،مم / وأن تكون من الن عل

ذه مم فما دون مسحوبة حصراً وبحيث تكون القساطل    و القطع الخاصة بسماكة جد٢٠٠القساطل والقطع الخاصة ذات األقطار  ران له
ل عن  ٨القطع و القساطل ال تقل عن /  ة اليق دات المقدم ا القطع ال ١٠مم/ ، ويجب أن يكون ضغط التشغيل للتمدي ة بار،أم خاصة المقدم

ة يجب ٢٠٠للتوصيل ذات األقطار أكبر من الالزمة  ذه الحال ة وفي ه ن تعطي أمم ويفضل أن تكون مسحوبة وعند الضرورة تقبل ملحوم
تم لحامهاوتصنيعها وفق الستا ى أن ي روط ندر الخاص بشالمواد عند قطعها على البارد مقطعاً متجانساً بدون تمزق المعدن أو انكساره عل

  المرفقة أدناه .  اللحام ووفق النشرات الفنية
اد الفلنجات وال ة بحيث تكون أبع ام  تثقيب حسب نظعلى المتعهد تقديم وتركيب فلنجات عادية أو سدات من الفوالذ األسود وبأقطار مختلف

ISO-7005  ضغطPN16 ة البراغي وا ديم كاف د  تق ى عاتق المتعه ع عل ا يق اً. كم د ومناسب فني لعزق على أن تكون مصنعة بشكل جي
  القابلة للصدأ والجوانات لكافة الفلنجات.غير 

  يجب على المتعهد تقديم وتركيب القطع ( اإلكسسوارات ) الالزمة للتوصيل من (تيهات و أكواع مسحوبة) . 
ى  د التركيب المحافظة  عل ل التركيب ويراعى عن د من صالحيتها قب تم التأك ين الوصالت وي ات ب ذه سيتم مراعاة تركيب الجوان المة ه

  وانات ضد الهرس أو القرص أو القرض من جوانبها ويراعى التأكد من عدم التسريب من نقاط الوصل. الج
ال وبحضوراليتم إجراء تجارب الضغط والتعقيم والغسيل على  ذه األعم ل ه ة فريق المراق تمديدات وفق األصول الفنية المتبعة عادة بمث ب

ة  إذا  اد التجرب د ضوبحيث يؤمن عدم التسرب وتع ى المتعه ع عل د اإلصالح, ويق ل بالتوصيالت أو تسريب بع مان عدم أثبتت وجود خل
دات أث يم التمدي ة لتعق اء التجريب التسرب  وتأمين جودة التشغيل واالستثمار، وكذلك يقع على عاتق المتعهد تقديم المواد الالزم ار ون االختب

  وأخذ عينات من المياه لمخبر معتمد .
اميجب على المتعهد  -  ة ومق ة الالزم ة والمعدني دعمات البيتوني ذ ال ذ العمل وتنفي زم لحسن تنفي ا يل ة ط التثبيت التقديم وتركيب كل م الزم

دات بالشكل المناسب  وحسب توجيهات  ةوفي المواقع المناسبة والتي تقتضيها الضرورة لتثبيت التمدي  يات اإلدارةو توص فريق المراقب
  دة بمـثل هذه األعمال.وحسب األصول الفنية المتبعة عا

  ذا البند.بهالً ويقع على عاتق المتعهد وصل الفلنجات باألنابيب والتوصيالت الالزمة ويعتبر سعر لحام الفلنجات وتركيبها مشمو
كما يقع على عاتق المتعهد التركيب الجيد للقساطل وحسن التوصيل واللحام والمحافظة على سالمة الوصالت أثناء التركيب واللحام  

من الداخل والفلنجات  والمخططات التصميمية المرفقة   وتتم حماية القساطل فريق المراقبة والوصل حسب توصيات اإلدارة وتوجيهات 
سماكة بعد الجفاف ال او مايعادلهما Sikacor 146 DW او   Cielcoate-180بوكسي الصالحة لمياه الشرب والخارج بمادة اإلي

وعلى عدة طبقات وبحيث يراعى أن يتم إنجاز دهان الطبقة األخيرة  ميكرون) ووفقاً للون اإليبوكسي الذي تختاره المنظمة.٣٠٠تقل عن (
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  واللحام.بعد انتهاء المتعهد من أعمال التركيب 
  يقدر العمل بالكغ الواحد.

  
م وتركيب يه تقديفقطار مختلفة بما أوغسيل ووصالت فك وتركيب ب وعدم رجوعتقديم ونقل وتركيب سكورة بأنواعها جارور - ١٤

افة كقديمة مع زات الاالكسسوارات من الفونت المرن مع الملحقات مع البراغي والعزقات والجوانات وتأمين توصيله مع التجهي
  /عدد/ :بار (لخطوط المياه) ١٠/١٦ملحقاته بضغط 

  /عدد :/مم مع كل مايلزم200بار بقطر ١٠/16تقديم وتركيب سكورة جارور  بضغط -١- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم ١٢٥بار بقطر  ١٠/16تقديم وتركيب سكورة جارور  بضغط -٢- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم ٨٠بار بقطر  ١٠/16ديم وتركيب سكورة غسيل  بضغط تق-٣- ١٤
  /عدد:/مع كل مايلزم  مم 200او مم  ١٢٥بار بقطر ١٠/16تقديم وتركيب سكورة عدم رجوع  بضغط -٤- ١٤
  /عدد/مم مع كل مايلزم  200بار بقطر  ١٠/16وتركيب وصلة فك وتركيب بضغط  تقديم- ٥- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم  ١٢٥بار بقطر  ١٠/16تقديم وتركيب وصلة فك وتركيب بضغط -٦- ١٤
  /عدد:/مم مع كل مايلزم  ٨٠بار بقطر  ١٠/16تقديم وتركيب وصلة فك وتركيب بضغط -٧- ١٤
 /عدد:/مم200او مم  ١٢٥بقطر   16PNتقديم وتركيب عداد توربيني نوع فولتمان-٨- ١٤
 

  :والوصالت المرنةبانواعها والعدادات  تركيب السكورةتقديم ونقل و
  
و بالمواد حجارة أـ يجب تركيب كافة السكورة حسب تعليمات المصنع ويجب بذل عناية خاصة لتجنب انسداد السكورة بالرمل أو بال ١/١

ثل هذه صاميم مسكورة ضمن منشآت بيتونية وعلى المتعهد أن يجهز تالاألخرى الموجودة مكان تثبيت السكر ويجب تركيب كافة 
كن فيها ريقة يمتركيب كافة السكورة لتكون مالئمة مع الضغوط التشغيلية التي ستخضع لها وبطالمنشآت ويجب تثبيت ومراعاة 

 ٢٠٠اكة الشفاف سم PEاستبدال السكر بسهولة ودون الحاق الضرر للمنشآت ولشبكة القساطل وتغلف السكورة برقائق الـ 
  ميكرون بعد التركيب والفحص.

م تحت س ٣٠افة نبوب استطالة للتشغيل ممتد بشكل عمودي اعتباراً من تربيعة السكر ولمسأـ يجب أن يكون للسكورة المطمورة  ١/٢
) سم ١٥  ٣٠  ٣٠السطح وتزود هذه السكورة بعلب (طرابيش) توضع بشكل عمودي مباشرة فوقها وتثبت بطبقة بيتونية (

  ر ذلك.وذلك حسب التفاصيل والمخططات ,كما يمكن وضعها ضمن غرف تفتيش اذا تطلب األم

ضوعة فيه زء الموـ يجب أن تتوضع سكورة الغسيل عند نقاط منخفضة معينة من الشبكة وذلك للقيام بأعمال التصريف الدورية للج ١/٣
غسيل ويتضمن تركيب السكر وجود دوالب يدوي وذراع استطالة لمحور السكر حسب ضرورة وجودها ويتم تركيب سكورة ال

ً ودراسة رفي األماكن المحددة في المخططا ع أقرب بطها مت أو حسب توجيهات فريق المراقبة بعد تحديد هذه النقاط مساحيا
  نظام صرف.

ترك التركيب و ذلك بعدـ يجب على المتعهد إكساء سكورة المطمورة بشكل جيد بأغلفة البولي ايتلين بعد التأكد من كتامة وصالتها و ١/٤
  .تقدمة المتعهد أما سعر التغليف يحمل على سعر تركيب السكر هذه األغلفة بشكل دائم وتكون هذه األغلفة من

هذه  ن أنواعمـ ان تكاليف تركيب السكورة بمختلف أنواعها تدفع قيمتها للمتعهد حسب أسعار وحدات العقد الخاصة بكل نوع  ١/٥
  .مم فما فوق ٨٠سب أقطارها من قطر السكورة وح

يها سكورة . بما ف PEتركيبها محملة على سعر تقديم وتركيب القساطل من  مم فما دون فأن أعمال ٧٥بالنسبة لألقطار  - 
  الوصالت المنزلية اذا كانت مشتملة باعمال المشروع.

وسكورة  يبك وتركوصالت فتقدم السكورة وجميع التجهيزات المراد تركيبها في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة من  - 
  وفق مايلي:بأنواعها وغيرها والتي ستركب على خطوط شبكة المياه 

  
لعزقات مع البراغي وا )short  body nonrising stem(سكر الجارور (من النوع القصير) ونقل وتركيب تقديم  - ٢

  عدد// والجوانات الالزمة:

  .المحددة أعالهيجب أن يحقق هذا السكر المواصفات العامة المطلوبة وفق الشروط 
  ويجب أن تكون الكميات والقياسات والضغوط حسب المبينة في الكشف التقديري.

  ـ يجب أن يكون التصميم والمواصفات وفق المواصفة التالية أو مايعادلها
Construction & Design &Specifications (Resilient seated) according to EN 1074 (DIN 3352 - 4A)   

  بأبعاد مترية وفق المواصفة التالية أو ما يعادلها  Short patternـ يجب أن تكون السكورة من النوع القصير 
 (Long) Face to FaceDimension (Length) acc. to (ISO 5752 & EN 558-1 series 14 & DIN 3202 F4) 

  لها وحسب الضغط الوارد في جدول الكمياتـ يجب أن تكون السكورة بفلنجات وفق  المواصفة التالية أو ما يعاد
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Flange ends connection & Flange drilling acc. to DIN EN 1092-2 _ ISO7005-2 
 ويفضل البوابة ذات مجرى االنزالق من البالستيك. ،ـ يجب أن تكون السكورة ذات عزم تدوير أقل ما يمكن
    الداخل، وغالف البوابة، ومحور السكر مغلق بالكامل.  ـ يجب أن تكون السكورة مقاومة لالهتراء والتآكل من

  ـ موانع تسرب محور السكر مقاومة للتآكل وال تحتاج للصيانة ويفضل أن يكون عددها ثالث موانع.
  ـ يفضل أن تكون السكورة مناسبة لوجود تخلخل على خط السحب.

دهان اال  ودة لل الي الج وع ع ن الن كورة م ل للس ة التآك ن ـ حماي ل ع طية التق ماكة وس ي وبس رون داخ ٢٥٠يبوكس ارج ميك ل وخ
  جسم السكر.

  
 Material (at least)  _  مواد الصنع

  جسم السكر والغطاء: فونت مرن 
 وال يقبل الفونت العادي

40) GJS -JS 1030, (GGG-Body & Bonnet : Ductile iron EN
, 7-iron EN GJS 500preferable: Ductile                     15-400  

not acceptable  :      Cast iron GG25 

  ،بة: فونت مرناالبو
 مغلفة بالكامل بالمطاط الصناعي

, 15-40)  GJS 400-JS 1030, (GGG-Wedge : Ductile iron EN  
Fully Vulcanised EPDM  or NBR  

 الستانلس ستيل المحور: خالئط
13 , Din 1.4021 , ASTM AISI Stem : Stainless Steel  X20 Cr 

420 

 Stem nut  & Bush : Brass عزقة المحور والباكات: النحاس

 rings Seal  &  Bonnet gasket  :  NBR, EPDM-O موانع التسرب والجوان: المطاط

 Bonnet bolts: Stainless steel A2 براغي الغطاء

  دوالب السكر من الفوالذ 
 ويفضل الفونت

, wheel ; SteelHand   
40)-JS 1030, (GGG-(preferable) Ductile iron EN  

  ان سكر الغسيل يكون بنفس المواصفات المذكورة أعاله ويجب ان يحوز على موافقة فريق المراقبة.

  
  سكر عدم الرجوع مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمة:/عدد/ ونقل وتركيب تقديم - ٣

  . السكر المواصفات العامة المطلوبة وفق الشروط المحددة أعاله ايجب أن يحقق هذ
  ويجب أن تكون الكميات والقياسات والضغوط حسب المبينة في الكشف التقديري.

 .(Flanged Silent Check Valves)يجب أن يكون التصميم والمواصفات من النوع الصامت بفلنجات وذو إغالق محكم  

  من النوع النابضي ذو قرص متمركز ومجهز بنابض ويفضل أن يكون مجهز بمحور توجيه. ـ 
ان  ـ ة الجري داد موج دمة ارت دوث ص ل ح ريع قب وط س الل ش رص خ الق الق ة ، إغ ة المائي اوم للمطرق اطر  مق ور مخ وظه

  المطرقة المائية.
ان األكب  ـ ل خالل مقطع السكرالجسم والقرص مصممين بنموذج هيدروليكي يسمح بمرور الجري ا،  ر واألمث ة جري د وذو مقاوم ن وفواق

 ويفضل السكر ذو فاقد الضغط األدنى.  ،أقل 



 

33          الصفحة  من   36 
 

  يفضل السكر بأبعاد وفق المواصفة :ـ 
 Face to FaceDimension acc. to (ISO 5752 & EN 558 series 14)  
  يجب أن تكون السكورة بفلنجات وفق المواصفة :ـ 

  Flange ends connection & Flange drilling acc. to DIN EN 1092-2 _ ISO7005-2.  
  الباكات واألجزاء الداخلية للسكر ال تحتاج للصيانة  ـ

 ميكرون٢٥٠حماية التآكل للسكورة من النوع عالي الجودة للدهان األيبوكسي وبسماكة وسطية التقل عن ـ 
  .داخل وخارج جسم السكر 

  
  
  
  

 Material (at least)  مواد الصنع_    

  جسم السكر والغطاء:  فونت مرن 
 وال يقبل الفونت العادي

Body & Bonnet (Up & Downstream) :  
  Ductile iron EN-JS 1030, (GGG-40)  GJS 400-15  

preferable  :      Ductile iron EN GJS 500-7 , 
not acceptable  :      Cast iron GG25 

  القرص (السدادة) : فونت مرن ,
  (مغلف بالكامل بالمطاط الصناعي)
 ويفضل البرونز , أو البوليوريثان

Disc ( Plug )  : Ductile iron EN-JS 1030, (GGG-40)  
GJS 400-15 ,EPDM or NBREncapsulated  

preferable  : Bronze ( zinc-free) , or Polyurethane 

 ستيلالمحور: خالئطالستانلس 
Stem : Stainless Steel  X20 Cr 13 , Din 1.4021 , ASTM 

AISI 420 
 ASTM 304 Spring : Stainless Steel X5 Cr Ni18-10  /1.4301 /304النابض الستانلس ستيل 

:  األجزاء الداخلية ومركز المانعة والباكات
 البرونز ,النحاس

Internal Body & Body Seal & Bush : Bronze ( zinc-free) 
, Brass 

 NBR , EPDM:    ring Seal-O موانع التسرب : المطاط الصناعي

  
  
  /عدد/ :Dismantling Jointتركيب وصلة الفك والتركيب الميكانيكية نقل تقديم و ـ٤

  .المواصفات العامة المطلوبة وفق الشروط المحددة أعاله وصلة الفك والتركيبحقق تيجب أن 
  الكميات والقياسات والضغوط حسب المبينة في الكشف التقديري.ويجب أن تكون 

  
  وأن تكون الوصلة بالمواصفات التالية:

 يجب أن تكون الوصلة مناسبة لفك وتركيب السكورة.ـ 
Dismantling Joints must be suitable for easy installation and dismantling of valves. 
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 مم. ٢٠ ± وبمجال عيار ال يقل عن ،والسهل الفك والتركيب ،والتركيب من النوع المتينيجب أن تكون وصلة الفك ـ 
Dismantling Joints must be Robust design & easy to install and remove & 

The Range of longitudinal adjustability at least  ± ٢٠mm . 
 جات.يجب أن تكون الوصلة من النوع المزود بثالث فلنـ 

Dismantling Joint must be  Equipped with three flanges. 
 وفق  المواصفة التالية أو ما يعادلها وحسب الضغط الوارد في جدول الكميات.يجب أن تكون الفلنجات ـ 

Flange according to DIN EN 1092 , ISO2531. 
  لس ستيل.الستان والبراغي من الفوالذ المغلفن غير قابل للصدأ ويفضل ،مواد الصنع الجسم والفلنجات من الفونت المرنـ 

Materials should be;  Body & Flange : Ductile iron ,  Bolts & Nuts : Steel-
Galvanized , preferable : Stainless steel. 

  
  .لمعرضة إلى قوى دفعفي األجزاء المستقيمة غير ا  PAMمالحظة: يتم تقديم وصالت فك وتركيب من نوع 

  
  :/عدد/مم ١٢٥قطر  مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمة(توربيني) عداد التدفق تقديم ونقل وتركيب  ـ٥

  . المواصفات العامة المطلوبة وفق الشروط المحددة أعاله عداد التدفقحقق ييجب أن 
  التقديري.ويجب أن تكون الكميات والقياسات والضغوط حسب المبينة في الكشف 

 يجب أن يكون عداد الغزارة من نوع والتمان توربيني ذو محور أفقي .  ـ
 -  ً   يجب أن يكون المسجل من النوع الجاف وآلية نقل الحركة مغناطيسيا
ة  -  اخ والرطوب انع لألوس ة م الظروف الخارجي أثر ب الق وال يت م االغ وم ومحك جل مخت ون المس ب أن يك ة   يج ة اوغباش لعدس
جل ، ىوالمس وع المقس ن الن اجي م اء زج ة بغط ة الخارجي ن الجه زول م ر   مع وى غي تيكي  المق اء البالس ل الغط ر قويقب ل للكس اب

 .ك المقوى وأن يؤمن الرؤيا الجيدة بشكل دائم وأن يكون غطاء المسجل والعدسة من النوع المتين نحاسي أو من البالستي
 . IP 68ويفضل المسجل  ذو درجة الحماية   - 
ب  -  ة بحلقيج ة مختوم الك معدني ق أس ن طري رقم ع جل والم ث بالمس ع العب ة تمن يلة حماي ز بوس داد مجه ون الع ة أن يك

  رصاصية تكشف فك براغي الغطاء وحجرة المسجل .
  ب.د عن األنبوبدون فك العدا ،يجب أن تكون آلية القياس واألجزاء الداخلية والمسجل قابلة للفك واالستبدال والمعايرة - 
م ا -  رنجس ت الم ل الفون والذ ويفض ب أو الف د الص ن حدي نوع م ين ومص وع المت ن الن اء م داد والغط ي   لع ا  ومطل دة بم

 االيبوكسي الصالح لمياه الشرب للحماية القصوى من االهتراء والتآكل. 
 يفضل العداد المناسب للتركيب بالوضع األفقي أوالشاقولي. - 
 كمياتالوارد في جدول ال10barلمواصفة التالية أو ما يعادلها وحسب الضغط يجب أن يكون العداد مزود بفلنجات وفق ا - 

Flange ends connection &(PN16bar) Flange drilling acc. to DIN EN 1092-2 _ ISO7005-2. 
 لسهولة القراءة. ٣٦٠ºيفضل المسجل القابل للدوران  - 
  حدوث ضرر بالمقياس.يفضل العداد المناسب لتحمل انعكاس جهة الجريان دون  - 
 .كاكهتراءواالحتاألجزاء الدوارة والمروحة موازنة هيدروديناميكياَ ومزودة بمحامل بالجانبين من البالستيك ومقاومة لال - 
 أن يكون العداد ذو مردود عالي وإمكانية قياس الغزارة المنخفضة وأدنى فاقد للضغط. - 
  . ٣يجب أن تكون وحدة القياس للمسجل م - 
يحي وايفض -  ع توض داد ومقط ل الع دأ عم ين مب ي تب ة الت ة الالزم ات الفني رات والكتالوك رض النش من الع اد ل أن يتض ألبع

  .ومواد الصنع , ومنحني الدقة وفاقد الضغط بالنسبة للغزارة 
 المسجل مزود بمؤشر (نجمة دوارة) لكشف التسرب والجريان المنخفض , حسب النماذج المبينة. - 
ون  -  ب أن يك انيكي يج رقم ميك ديجتال اإلالم رقم ال ل الم ي)(وال يقب ل  لكترون رقم ال تق ات الم دد خان ات  ٦ن عوع  (وأ       خان

 مم,٢٠٠)  ويفضل عدد الخانات األكثر للعدادات ذات القطر أكبر من  m³ 999,999مجال القياس 
   والمسجل الرئيسي بمؤشر سهم دوار لمجال وحدة القياس , ويفضل وجود مسجل بسهم دوار ألجزاء وحدة القياس . 
 EEC/ISO 4064 classBيجب ان تكون مواصفات العداد والدقة والغزارة توافق أو تزيد في الجودة عن المواصفة ـ 

 المسجل.من التدفق  %٢± من التدفق األدنى , و %٥± والدقــة: 
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 م وتركيبقطار مختلفة بما فيه تقديأوغسيل ووصالت فك وتركيب بوعدم رجوع تقديم ونقل وتركيب سكورة بأنواعها جاروريقدر 
 افة ملحقاتهكمة مع االكسسوارات من الفونت المرن مع الملحقات مع البراغي والعزقات والجوانات وتأمين توصيله مع التجهيزات القدي

  .بالعدد بار (لخطوط المياه) ١٠/١٦بضغط 
  
                  م على األكثر ٢إصالح خط مياه وخطوط متعارضة من جميع األنواع مهما يكن قطر ومادة القسطل ونوعية الوصل بطول  - ١٥

  : /عدد/(بما فيها خط البولي اتيلين القائم)
  

واع (فونت مرن ين -  على المتعهد إصالح خط من جميع األن ولي إيتل د  – ب خ) - حدي والذ .. ال ة  ف ع متفرق ل في مواق ين فأو كب ي حال تب
  وجود اضرار او تسربات في منطقة المشروع وذلك بالتنسيق مع فريق المراقبة.

واد الالزم ع الم ديم وتركيب جمي زم وتق ة لإلصالح ويشمل العمل الحفر والكشف على الخط أو الكبل المراد إصالحه وقص القسطل إن ل
ة الخاصة) ومن قساطل و رق وفق األصول الفني ات ال ات وجوان ذلك اكسسوارات (جيبو وكالمات مع جميع المتممات من براغي وعزق ك

ك بع زم وذل نتقديم كل مايلزم لتصليح الكبل ان وجد بأحدث الطرق المتوفرة وكذلك أعمال اللحام للقساطل المضروبة إن ل فرة د إجراء الش
ى  ضغطوإعادة الردم وفق تعليمات فريق المتابعة وبحيث تسلم الوصلة جاهزة للعمل مع التجالالزمة لألطراف المطلوب لحامها   ريب عل

  الشبكة.
  كثر. م على األ ٢مالحظة : يتم اعتماد الوصلة المطلوب إصالحها بطول 

دد م على األ ٢عن هذه الوصلة أو اصالح وصله بطول ويدفع  ر بالع دا كث ة القطع(ماع ديم كاف ذ السكوره الجمتضمنا تق ة لتنفي دة) الالزم دي
  لعقد الواردة في الكشف التقديري.الوصلة بالغة ما بلغت وحسب بنود ا

  عدد// م على األقل: ٢وصل خط قائم وخط جديد مهما يكن قطر ومادة القسطل ونوعية الوصل بطول  - ١٦
  

ا يكن نوع ابقاً. ويتم إجراء عمليات وصل بين خطوط جديدة وخط قائم منفذ سابقاً مهم ذين س ائمين منف ين خطين ق ك يشمل العمل فه، أو ب
ة يكانيكية قابمالوصلة بين الخط القائم والخط القديم المراد إلغاؤه بواسطة قص القسطل القديم وإجراء الشنفرة الالزمة أو فك قطع  ة للحرك ل

ديم وتركيب القساطل  م تق ر، ث زم االم دإن وجدت وتركيب سدة على الخط القديم اذا ل يوالقطع الخاصة واألكسسوارات الجدي واردة ف  ة ال
اء  تح الم ادة ف ة وحتى إع د في كال االمخططات النموذجية أو حسب تعليمات فريق المراقب ين مع حيث تحسب وصل القسطل الجدي لجهت

  القسطليين القديميين مع كل مايلزم بالعدد لكل موقع.
اء الخ فيتم الدفع عنها كما ورد ضمن بنود العقد المتعل …واستعادة السطوحأما بقية األعمال كالحفر والردم وكالدعمات  دفع لق ن ي ا ول قة به

  القطع الخاصة واالكسسوارات المركبة وفقاً لهذه الفقرة إال مرة واحدة ضمن هذه الفقرة دون أية بنود أخرى بالعقد.
ة لتنفويدفع عن هذه الوصلة وصل خط قائم مع جديد بالعدد متضمنا تقديم كا دة) الالزم ذ الوصلة بافة القطع (ماعدا السكوره الجدي ا ي ة م لغ

  بلغت وحسب بنود العقد الواردة في الكشف التقديري.
  سم مع كافة ملحقاتها: /عدد/ ٨٠*٨٠تقديم وتركيب أغطية بالستيكية مقواه بألياف زجاجية  - ١٧

  
  أبعاد األغطية:  - 

  و األبعاد التالية :يتألف الغطاء من قطعتين و يكون باالجزاء 

لقيم األعلى سم ويفضل السماكات با ٧٥) سم أو دائري الشكل بقطر ال يقل عن ٨٠*٨٠إطار خارجي مربع ال تقل أبعاده عن ( - 
  (يجب توحيد الشكل على كامل المشروع) واختيار اللون المناسب حسب نوع الشبكة المنفذة.
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سماكات بالقيم درجة وقفل ضد السرقة ويفضل ال ١٨٠- ٩٠هزة بمفصل للفتح منه سم ومج ٦٠ غطاء داخلي قطر الفتحة ال يقل عن  - 
  األعلى.

 المواصفات الفنية:  - 

 –تيك ال –مير _ إن المواد المركبة أكثر من مادة كيميائية يتم دمجها مع بعضها بنسب معينة وهي أورتوستاليك ستايرن مونو
ن تون بيروكسيكي –ايتيل  –يضاف إليها مادة منشفة وهي كوبالت ومادة مقسة (كتاليست) تتألف من متيل  –بروبولين  غليكول 

 .E-CRستريزين ويفضل أن تكون من نوع مقواة بألياف وجاجية من نوع بولي

  _ يجب أن يتمتع المنتج ببنية مرنة تمنحه مقاومة عالية للصدأ والكسر ومتانة.

 _ تكون مقاومة ألبخرة مياه الصرف الصحي وتمتص الضجيج واالهتزازات.

 _ يفضل أن يكون لون األغطية باللون الذي يقترحه فريق المراقبة.

ون أن د) طن ٤٠- ٣٤هادة من جهة رسمية باختبار األغطية على الضغط ويجب أن يتحمل ضغط بين (_ يجب ان يقدم المتعهد ش
 يظهر عليها أي تشقق أو تخريب في مادة الغطاء.

 _ يجب أن يحمل الغطاء واإلطار البيانات اإليضاحية التالية:

    اسم المنتج أو عالمته التجارية أو كالهما وبلد المنشأ

                                                  

 : فحص مواد الصنع - 

قوص الت –وخ الشر –_ يجب أن تفحص األغطية وإطاراتها بالعين المجردة للتأكد من عدم وجود أية عيوب ظاهرية مثل الكسور  
 الجيوب الهوائية. –النتوءات  –النقر  –

 .ي موضعهفا واستواء سطحيهما وعدم قابلية ارتجاج الغطاء _ يحب أن يركب الغطاء على اإلطار الخاص به ويالحظ إحكامهم

د الموردة ن الموام_ ستقوم المنظمة اذا لزم االمر بإجراء االختبارات الالزمة وأهمها الضغط وقوة التحمل على عينات عشوائية 
 حيث سيتم اختبارها من قبل فريق المراقبة على نفقة المتعهد.

واسطة مسلح بيه فريق المراقبة  ويتم تركيب الغطاء ويثبت ضمن بيتون سقف غرف التفتيش اليقدم المتعهد نموذجا يوافق عل
 البراغي الموجودة على اإلطار الخارجي وبشكل محكم وبحيث اليقبل االرتجاج أو االهتزاز.

فات الفنية لمواصاذة حسب تتم أعمال تقديم ونقل وتركيب أغطية بالستيكية مقواة بألياف زجاجية بالعدد بمختلف األبعاد والمنف - 
  وحسب المخططات والتفصيالت المقدمة في االضبارة.

ن ل ما يلزم مكفال مع ويشمل السعر التقديم والنقل والتركيب مع تقديم االكسسوارات الالزمة للتركيب واالقيقاس العمل بالعدد 
  مواد ويد عاملة.

  
  



 

   

  

  

  

  دفتر المواصفات الفنية
  

  

  
  

  مع كافة ملحقاتها مياه الشميطية مشروع تأهيل محطة ضخ ل
  في الريف الغربي بمحافظة دير الزور

  
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 إدارة المياه وإعادة التأهيل في الهالل األحمر العربي السوري
  

  

  

  

 

 

  

 ٢٠٢٠ أيار
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  فهرس
  

الفنيةدفتر المواصفات   

  مع كافة ملحقاتها مياه الشميطية مشروع تأهيل محطة ضخ ل
  في الريف الغربي بمحافظة دير الزور

  
  
  

  : المواصفات الفنية لألعمال المطلوبة:أ
  

  المدنيةعمال األأوال": 
  

  والميكانيكية: األعمال الكهربائية ثانيا"
 

  الميكانيكيةاألعمال الكهربائية وأعمال الطاقة تجهيز  :"ثالثا
  

  يكية والتجهيزات الميكان أعمال التوريدات ألعمال الطاقة الكهربائية: "رابعا
  

              كافة ملحقاتها مع )طن ٣ طن و ١٫٥( اليدوية بجنزيرعلى عربة بلنك استطاعة اتأعمال الرافع خامسا":
  

 ً                     حسب  كهربائيةاتها الوتجهيزاتها الميكانيكية ولوحالتشغيل التجريبي ألداء المضخات األفقية  :سادسا

   المواصفات الفنية

  

  : جدول الكميات التقديرية:ب
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  مايلي:وتتضمن أعمال المشروع 

   المدنيةعمال األ وال":أ
 يتضمن العملولمخططات اتنظيف الموقع  من كافة االحجار الموجودة و المزروعات اليابسة داخل الموقع العام المحدد بالتصوينة البيتونية حسب  -1

الصافية والمبنى ة وداخل المباني الخاميم مع تنظيف المرقد البيتوني من الداخل وتنظيف  ١٠ايضا" التنظيف حول المدخل من الخارج على بعد 
  مقطوع// :مع الترحيل مع كل مايطلبه فريق المراقبة مع كل ما يلزماالداري 

حفر  ر)كانت بالنقا وآلية حتى لو - يدوية -خندقية واستكشافية وضمن الماء - بيتونية – صخرية - أعمال الحفريات من جميع األنواع (ترابية - 2
  /٣م : /مراقبةفريق ال خطوط وفي جميع األماكن التي يطلبهاالوإعادة الردم  من نفس تربة الموقع مع التسوية لريكارات الكهرباء ووترحيل أوحفر 

) سم لكل ٢٠-١٥اكة (تقديم وفرش البحص العدسي وردميات منتقاة وبقايا مقالع للخطوط متضمن تقديم وفرش البحص العدسي للفالتر الرملية بسم - 3
  /٣م/ :فلتر مع كل مايلزم وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة

موجود ل القديم الالة الرمبمدينة دير الزور الى موقع محطة مياه الشميطية مع إزنقل الرمل السيلسي للفلتر المعدني من مستودعات مؤسسة المياه  - 4
  /٣م /م: يلز سابقا" وفرشه داخل الفالتر الجديدة والقديمة وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة مع كل ما

  /٣م / :قبةريق المرامايلزم وفي جميع األماكن التي يطلبها فبالط....الخ) مع كل - بيتون  - بلوك -أعمال تكسير من مختلف األنواع (سيراميك -5
  :وتنفيذ البيتون من مختلف األنواعأعمال تقديم  -
 /٣م / :٣كغ/م ١٥٠بيتون نظافة عيار  -6
  /٣م : /لمراقبةابالقالب لريكارات الكهرباء واالرضيات عند المرقد في جميع األماكن التي يطلبها فريق  /٣م كغ/ ٢٥٠بيتون عادي عيار  - 7
لتي يطلبها يع األماكن ابالقالب مسلح بشبكة تسليح خفيفة لقواعد الفلتروالخزان المضاف وقواعد المضخات المعدلة في جم ٣كغ/م ٢٥٠عيار  بيتون - 8

  /٣م /: فريق المراقبة
  /٣م / :مع الفايبر مع الصقل لالسقف مع كل مايلزم في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة ٣م/كغ ٣٠٠بيتون ميول عيار  - 9

يم ف الحديد القدحبالقالب مصبوب بالمكان مع مواد ملدنة مخففة لالنكماش الغالق فتحة في سقف الخامية مع  ٣م/كغ ٤٠٠بيتون مسلح عيار  -10
  /٣م / :لتي يطلبهاماكن ابة وفي جميع األوإزالة البيتون المهترء القديم ولحام حديد جديد مع كل مايلزم من مواد خاصة مع كل مايطلبه فريق المراق

د ينما وجد بعالبارز أ التعشيش من الداخل بمواد صالحة لالستخدام مع مياه الشرب ومن الخارج بما فيه اغالق مكان حديد تسليحمعالجة مناطق  - 11
  /٢م / :ثنيها واستخدام مواد غراوت اسمنتي ان لزم االمر مع كل مايطلبه فريق المراقبة

بمواد  جو إمالء حسب عرض الشق ومن الخاراد حقن إيبوكسي غذائي أاصالح شقوق طولية وعرضية في السطوح الداخلية للمرقدات بمو - 12
  /.ط م /: راقبةإيبوكسي عادي أو إمالء حسب عرض الشق وحسب المواصفات الفنية مع كل مايلزم وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق الم.حقن
  /٣م/ :الخامية مع كل مايلزمتقديم وبناء بلوك مفرغ بسماكات مختلفة مع تقديم ستيريوبور في المحطة  - 13
  /٢: / مطينة بالقدة داخلية وخارجية - 14
 لزم وفي جميعع كل مايطينة داخلية بالقدة على ثالثة وجوه مع مواد الصقة وإصالحات طينة داخلية بما فيه حف الطينة القديمة المهترءة م -14/1

  /٢: / ماألماكن التي يطلبها فريق المراقبة
ع كل له وتنظيفه مترءة وغسيوجوه بالقدة مع مادة مانعة للرشح صالحة لمياه الشرب لداخل المراقد بما فيه حف الطينة القديمة المهطينة ثالثة  -14/2

  /٢: / مما يلزم بالطريقة التي يطلبها فريق المراقبة
ع ايلزم في جميمه مع كل لسطح القديم وغسيله وتنظيفطينة خارجية بالقدة على ثالثة وجوه بيضاء مع مواد الصقة لخارج المراقد بما فيه حف ا -14/3

  /٢: / ماألماكن التي يطلبها فريق المراقبة
في جميع ولمهترءة اطينة وجهين بالقدة مع مواد الصقة وطينة لدرجات المراقد بيضاء لوجه الضهارة األخير بما فيه حف الطينة القديمة  -14/4

  /٢: / ماألماكن التي يطلبها فريق المراقبة
  /٢م / :أعمال تجديد أو تقديم وتنفيذ رشة تيرولية - 15
 التي يطلبها األماكن أعمال تقديم وتنفيذ رشة تيرولية على أربعة وجوه مع التسطير والصبغة مع التنظيف والسقائل وكل ما يلزم وفي جميع -15/1

   /٢: / مفريق المراقبة
ءة وكل ما ية المهتروجهين مع التسطير والصبغة مع التنظيف والسقائل مع حف الطبقات الطرأعمال تجديد وتقديم وتنفيذ رشة تيرولية على  -15/2
  /2: / ميلزم
داري مع مبنى اإلأعمال حف الدهان القديم المهترء وتقديم وتنفيذ دهان الطرش البالستيكي على ثالثة وجوه على األقل لمحطات الضخ وال - 16

  /٢: / ماألماكن التي يطلبها فريق المراقبةالمعجونة مع كل مايلزم وفي جميع 
 ات االلمنيومبسولوف محف وتنظيف وعزل للسطوح الداخلية للمراقد بمواد عازلة اسمنتية صالحة لالستخدام مع مياه الشرب مع تنظيفهم وتعقيمه - 17

  /٢: / محسب مايطلبه فريق المراقبة (الشبة)
مم بوليستر مع ترقيع  ٤ق اسفلتية المدعمة بالبوليستر مبحصة بما فيه حول النوازل المطرية سماكة تقديم وتنفيذ طبقة عازلة لألسقف من رقائ -18

ي ل مايلزم وفئق مع كاألجزاء التالفة مع ختم عند اطراف التصوينة وكذلك تطعيج الحديد البارز ان وجد ووضع روب اسمنتية مناسبة ثم وضع الرقا
  /٢م/: اقبةيطلبها فريق المر جميع األماكن التي

التي  األماكن تقديم وتركيب سيراميك مبولد لألرضيات وعادي للجدران وللنعالت في المرحاض والدوش والمطبخ مع كل مايلزم وفي جميع - 19
  /٢/ م :يطلبها فريق المراقبة

  /٢: / متركيب مجلى رخام تركي أوما يعادله وللبراطيش ان لزم مع كل مايلزمتقديم و - 20
   /٢: / موتركيب بالط موزاييك مع االدراج  نخب اول في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة مع كل ما يلزمتقديم  - 21
  /٢: / متنفيذ جلي البالط القديم مع الترويب والتلميع وتقديم كل مايلزم مع كل مايطلبه فريق المراقبة - 22
 درج المراقدوزين ممر ما فيه تقديم وتركيب أبواب وشبابيك مع البللور ان لزم ، ودرابتقديم وتركيب األشغال المعدنية من مختلف األنواع ب - 23

  /: / كغيلزم ع كل ماوساللم مع قواعد معدنية  مع المفصالت والقفل والدهان من اجود األنواع وفي جميع االماكن التي يطلبها فريق المراقبة م
لمركز مع رئيسية ل معدنية حاملة للروافع وقساطل قديمة مضروبة ونوافذ وابواب وبوابة معدنيةاصالح االشغال المعدنيه من ساللم وجوائز  - 24

  /٢م / :قبة وكل ما يلزممم) واالقفال المناسبة وجميع االعمال التي يطلبها فريق المرا ٦الدهان بما فيه تقديم الزجاج (بللور سماكة ال تقل عن 
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  /٢م / :تحت المجلى وفوق المجلى وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة PVCملبس  MDFتقديم وتركيب أبواب - 25
  /٢: / متحت المجلى PVCملبس  MDFتقديم وتركيب أبواب  -25/1
  /٢م / :فوق المجلى PVCملبس  MDFتقديم وتركيب أبواب - 25/2
  /: / عددأجود األنواعتقديم وتنفيذ تشاريك حديد مغموسة براتنج إيبوكسي مع تجهيز السطوح من  - 26
أنواعه ببيتون  - فر قاتها (حاستعادة السطوح من كافة األنواع بما فية تقديم وتنفيذ بالط ارصفة واطاريف مع الطبقات الالزمة تحتها مع كافة ملح - 27

 /٢م /:  تسوية ....الخ ) حسب المخططات وحسب مايطلبه فريق المراقبة -
كل جيد وفي جميع األماكن إنش مع كافة ملحقاتها مع التثبيت بش ٤تقديم وتركيب نوازل مطرية فوالذية مزيبقة من الفوالذ المغلفن سن ناعم  قطر -28

   : / م.ط/التي يطلبها فريق المراقبة
كل جيد والغطاء لكوع وتثبيت المصفاة بشإنش/ مع ا ٤) سم قطر /١٥×١٥تقديم وتركيب بالوعة من الستانلس ستيل من أفضل األنواع قياس ( - 29

  : / عدد /وكل مايلزم
ميع األماكن التي مم مع كافة االكسسوارات واألكواع والقطع وكل مايلزم وفي ج ٣٢الى  ٢٠بقطر  PPRتقديم وتركيب قساطل بالستيكية  من  - 30

  /: / م.ط يطلبها فريق المراقبة
السيفون  خالط كروم وعامود مع حمالة بورسالن صابون جدارية معقياس وسط مع رف ومرايا ونخب أول تقديم وتركيب مغسلة بورسلين  - 31

  /عدد : /اقبةوالخرطوم وكافة مايلزم من مواد للتركيب والتثبيت مع تحشية الفراغ بالسيليكون مع كل ما يلزم مع كل مايطلبه فريق المر
   /دد: / عومكبس وحنفية وخرطوم مع ملحقاته مع كل مايطلبه فريق المراقبةتقديم وتركيب مرحاض عربي بورسلين مع صندوق طرد  - 32
  / : / عددةتقديم وتركيب مجلى ستانلس استيل حوض واحد نوع ممتاز خالط وحنفية كروم وكافة اللوازم مع كل مايطلبه فريق المراقب - 33
ن المعدني ية مع إزالة الخزامع الفواشة والوصل بالمياه الرئيسية والتمديد والسكورة والقاعدة المعدن ٣م /١تقديم وتركيب خزان بالستيكي سعة /  -34

  /: / عددالقديم وكل ما يلزم مع كل مايطلبه فريق المراقبة
   /: / عددقبةق المرالبه فريتقديم وتركيب خالط ودوش تلفون كروهي الماني عادي نوعية جيدة من الكروم مع ملحقاته وكل ما يلزم مع كل مايط - 35
  /: / عددوصل خط قائم وخط جديد مهما يكن قطر ومادة القسطل ونوعية الوصل مع كل مايلزم - 36
ع كافة ملحقاتها مبار  ٦انش من فئة  ٤الى  ٢قطر  upvc صة بتسحيب الكابالت وللصرف الصحيتقديم ونقل وتركيب القساطل البالستيكية الخا -  37

  : / م.ط/الكهربائيه والصحيةلزوم االعمال 
يطلبها  اكن التيتقديم ونقل وتركيب أغطية نموذج خاص للتحكم مسبقة الصنع (بيتون مسلح + صاج) لزوم ريكارات الكهرباء وفي جميع األم - 38

   : / عدد / فريق المراقبة
تي في جميع األماكن الالقطع الخاصة والعزل والتثبيت الفني و" متضمناً  كافة ٣-"١٫٥تقديم ونقل وتركيب القساطل الفوالذية المزيبقة قطر  - 39

  / م.ط/ : لفائض الفلتر وخط ضخ الهواء مع كافة االكسسوارات وسكورة الدحلة الالزمة مع كل مايلزم يطلبها فريق المراقبة بما فيه
يع األماكن التي يطلبها اصة والعزل والتثبيت الفني وفي جممتضمناً  كافة القطع الخ ٣القساطل الفوالذية المزيبقة قطر" تقديم ونقل وتركيب- 39/1

   : / م.ط/ فريق المراقبة
ت وفي الزمة واالكسسوارامتضمناً  كافة القطع الخاصة والعزل والتثبيت الفني مع كافة سكورة الدحلة ال ٢القساطل الفوالذية المزيبقة قطر" -39/2

  م.ط/: / جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة
ت وفي لالزمة واالكسسواراامتضمناً  كافة القطع الخاصة والعزل والتثبيت الفني مع كافة سكورة الدحلة  ١٫٥القساطل الفوالذية المزيبقة قطر" - 39/3

  : / م.ط/ي يطلبها فريق المراقبةجميع األماكن الت
مة واألكواع والسكورة مم مع التمديدات الكهربائية والصحية الالز ٢ ليتر سماكة التقل عن ١٠٠تقديم ونقل وتركيب سخان ماء نوع ممتاز سعة  - 40

  /: / عددوالقاطع الكهربائي والكبل وكل ما يلزم
لتي يطلبها فريق اسم) أو سلمية جدارية أو سقفية مع كافة ملحقاتها وفي جميع األماكن ١٠×٢٥تقديم ونقل وتركيب مجاري مغلفنة ومغلقة ( - 41

  : / م.ط/المراقبة
لسحب والدفع امع كافة ملحقاته وسلم الصعود مع توصيالته بما فيه وصل خطوط  ٣م ٤٠تقديم ونقل وتركيب خزان ماء فوالذ كربوني سعة  - 42

    : / كغ/والغسيل والفائض والكلور الالزم مع الدهان ايبوكسي داخلي ودهان عادي خارجي مع كل مايلزم
صيالته بما فيه حسب المخططات وسلم الصعود وفتحات للقساطل مع كافة ملحقاته وتو ٣م١٢تقريبية تقديم وتركيب فلتر فوالذ كربوني سعة  - 43

  : / كغ/يلزم وصل خطوط السحب والدفع والغسيل والفائض والهواء الالزم مع كل ما
والفائض  ب والدفع والغسيلحسب المخططات بما فيه وصل خطوط السح ٣م١٢فك ونقل وصيانة وتركيب فلتر فوالذ كربوني سعة تقريبية  - 44

  /: /عددالالزم مع كل مايلزم للتوصيل واللحام والدهان مع كافة ملحقاته
ي وعناصر ملرل فلتر كتنفيذ اعمال صيانة الفالتر الرملية المنفذة سابقا" مع دهان ايبوكسي غذائي داخلي وعادي خارجي مع إزالة الرمل من  - 45

ايطلبه ميلزم مع كل ع كل مامل تنظيف الفلترمن كافة الشوائب مع تامين التوصيل الالزم  وفق المواصفات الفنية مويتضمن الع التصفية من داخل الفلتر
  /: /عددفريق المراقبة

  عدد/: /تقديم ونقل وتركيب عناصر التصفية مع كافة ملحقاتها - 46
ع ات الفنية مق المواصفداخلي وعادي خارجي مع تامين التوصيل الالزم وفتنفيذ اعمال صيانة خزانات المياه المعدنية مع دهان ايبوكسي غذائي  - 47

  /: /عددكل مايلزم
  /: /عددتصليح وتاهيل المهدئ مع ترقيع وتنظيف ودهان ايبوكسي غذائي ثم تركيبه داخل المرقد مع تقديم كل مايلزم - 48
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  والميكانيكية: األعمال الكهربائية - ثانيا"
  
  والخدمات: الهاتفلإلنارة والمآخذ واألعمال الكهربائية   - آ

  
) مع كل ٢مم ٦×٤(بمقطع مع كل ما يلزم  )B2.B3B.1( تقديم وتمديد وتوصيل كابالت التغذية الكهربائية للوحات اإلنارة والمآخذ - ١

  /م.ط/ :ما يلزم
  /م. ط/ مع كل ما يلزم: )٢مم ٤×٢لبروجكتورات بليدات بمقطع (تقديم وتمديد وتوصيل كابالت لزوم تغذية أجهزةإنارة ا - ٢
  /م. ط/ ) مع كل ما يلزم:٢مم ٥٫٠×٢×٥(وتوصيل كابالت هاتف بمقطع تقديم وتمديد وتركيب  - ٣
  /عدد/ واط) مع كل ما يلزم:١٠٠صيل بروجكتور ليدات استطاعة (تقديم وتركيب وتو - ٤
  /عدد/ ما يلزم:تقديم وتمديد وتركيب وتوصيل نقطة ضوئية مع كل  - ٥
   :تقديم وتركيب وتوصيل مآخذ كهربائية مؤرضة مع كل ما يلزم وفق المواصفات الفنية - ٦

  /عدد/ :أمبير مع كل ما يلزم ١٦مؤرض عيار  وتوصيل مأخذ كهربائي أحادي عادي تقديم وتركيب - ١- ٦
  /عدد/ :يلزمأمبير مع كل ما  ١٦رض عيار تقديم وتركيب وتوصيل مأخذ كهربائي ثالثي مؤ - ٢- ٦

  /عدد/ تقديم وتركيب وتوصيل مأخذ هاتف مع كل ما يلزم: - ٧
 /عدد/ :مع كل ما يلزم /سم ١٢٠بطول / )واط١٨×٢(ليد نيون استطاعة جهاز إنارة وتوصيل تقديم وتركيب  - ٨ 

  /عدد/ :مع كل ما يلزم تقديم وتركيب وتوصيل مروحة سقفية - ٩
  /عدد/ مع كل ما يلزم: سم ١٥ بقطر (شفاط)تقديم وتركيب وتوصيل اسبراتور  - ١٠
  /عدد/ مع كل ما يلزم: تقديم وتركيب وتوصيل كباسة جرس مع جرس - ١١
  /دعد/ :) واط مع كل ما يلزم٢٦×١تقديم وتركيب وتوصيل جهاز إنارة المدخل الرئيسي للمحطة بلمبة توفير طاقة ( - ١٢
  /ددع/ :مع كل ما يلزم والخدماتلزوم اإلنارة والمآخذ  )B3.B2.B1( كهربائية تقديم وتركيب وتوصيل لوحات تغذية - ١٣

  
   :مع كافة ملحقاتهامحطة المياه  الميكانيكية لزوم تهوية صاالتاألعمال   - ب 

   :حسب المواصفات الفنية طرد هواءتقديم وتركيب مراوح  - ١
  /عدد/ :سا/٣م ٩٠٠ تدفق 1EF محوريةهواء تقديم وتركيب مروحة طرد  - ١-١
  /عدد/ :مم ١٠انخفاض ضغط  – اس/٣م ٥٧٠٠ تدفق 2EF سنترفيوجتقديم وتركيب مروحة طرد  - ١-٢

  :تقديم وتصنيع وتركيب مجاري الصاج وفتحات الهواء من مختلف األنواع حسب المواصفات الفنية - ٢
  /كغ/ :تقديم وتصنيع وتركيب مجاري هواء من الصاج المزيبق حسب المواصفات والمخطط - ١- ٢
  /عدد/ :حسب المواصفات سم ٤٥*٤٥قياس  E1 لمنيوممن األلوفر هواء  ةوتركيب فتحتقديم  - ٢- ٢
 /عدد/ :حسب المواصفات سم  ٢٥*٦٥قياس   E2لمنيومهواء من األ ةتقديم وتركيب فتح - ٣- ٢
 /عدد/ :سم حسب المواصفات الفنية ٢٥*٨٠قياس  E3 لمنيومألا من تقديم وتركيب فتحة - ٤- ٢
 /عدد/ :حسب المواصفاتسم  ٢٥*١٠٠قطر  E4 األلمنيومهواء من  ةتقديم وتركيب فتح - ٥- ٢
 /عدد/ :حسب المواصفاتسم  ٢٥*٥٥قياس  DG1 لحديدمن ابالباب  ةتقديم وتركيب فتح - ٦- ٢
  /عدد/ :اتسم حسب المواصف ٧٠*٨٠قياس  DG2لحديد من ابالباب تقديم وتركيب فتحة  - ٧- ٢
  /عدد/ ات:سم حسب المواصف ٣٠*٧٠قياس  DG3لحديد من ابالباب تقديم وتركيب فتحة  - ٨- ٢

 
  

  :تجهيز أعمال الطاقة الكهربائية واألعمال الميكانيكية ثالثا":
  
    الطاقة الكهربائيةالتغذية بتجهيز أعمال  - آ 
  

ية ت الفنللمواصفا "وفقا األفقيةثانوية بعمل المضخات ل لوحات تغذية كهربائية رئيسية ونقل وتركيب وتوصيل وتشغي - ١
  /عدد/ :والكشف التقديري

 واءنافخ الهة (محركات التجهيزات الكهربائيلزوم عمل جدارية ثانوية  كهربائيةنقل وتركيب وتوصيل وتشغيل لوحات تغذية  - ٢
  /عدد/ :وفقا للمواصفات الفنية) مضختي التعقيم – ي الحقنخالطي الشبه ومحرك –

ل - ٣ ة الرئيسية (شبكة نق ابالت التغذي د وتسحيب وتوصيل ك ة لوح مجموعة) -  وتمدي زوم تغذي ةالت اتل ة الكهربائي ية غذي  الرئيس
  /م.ط/ :بمقاطعها المختلفة وفقا للمواصفات الفنية والثانوية

بمقاطعها  ةاألفقيلزوم المضخات PT100  الـ نقل إشارةنقل وتمديد وتسحيب وتوصيل كابالت التغذية الرئيسية وكابالت  - ٤
  /م.ط/ للمواصفات الفنية: "وفقا ةالمختلف

مقاطعها بصة بها الخا بين التجهيزات الكهربائية واللوحات الثانويةنقل وتمديد وتسحيب وتوصيل كابالت التغذية الرئيسية  - ٥
  /م.ط/ للمواصفات الفنية: "وفقا المختلفة
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 يةاألفقات من لوحات التشغيل للمضخومانع الدوران على الناشف نقل وتمديد وتسحيب وتوصيل كابالت التحكم بالمنسوب  - ٦
  /م.ط/ :للمواصفات الفنية "بمقاطعها المختلفة وفقاإلى موقع الخزان 

الشبة  لمحركي خالطات التشغيل  لوحةمن  )(مانع الدوران على الناشفنقل وتمديد وتسحيب وتوصيل كابالت التحكم  - ٧
  /م.ط/ للمواصفات الفنية: "وفقا بمقاطعها المختلفةإلى خزان الخلط ن الحقومحركي 

اس مرأم وتركيب تأريض كامل لمجموعة التوليد الكهربائية واللوحات الكهربائية مع تقديشبكة نظام وتوصيل تقديم وتنفيذ   - ٨
  مقطوع //: وكابالت وأوتاد مع كل مايلزم التأريض

واصفات فقاً للمومع كل ما يلزم مع تقديم وتركيب أمراس وكابالت وأوتاد  مانعات الصواعقتقديم وتنفيذ وتوصيل نظام شبكة  - ٩
  /مقطوع/ الفنية والمخططات:

  
  :تجهيز األعمال الميكانيكية - ب
 : /مقطوع/لمنظمةلمستودعات اوتسليمها  األنابيب الفوالذية القديمة لخطوط السحب والدفعفك ونقل وتسليم  - ١
 /عدد/ :لمنظمةلمستودعات اوتسليمها  مياهالمحطة  والقطع الخاصة بها فيالقديمة فك ونقل وتسليم المضخات األفقية  - ٢
  :مع محركاتها الكهربائية نقل وتركيب وتجريب مضخات أفقية - ٣

ة أمضخة تركيب  - ٣-١ زارة فقي ع /٣م ٣٢٠غ د رف ا عن ائيمع م  ٢٠س و واط  ٣٠استطاعة  محرك كهرب ايلزمكيل ع كل م ا"  م وفق
 /عدد/ :المياه الخامية)(لمحطة للمواصفات الفنية 

ع /٣م ٢١٠غزارة أفقية  ةمضختركيب  - ٢- ٣ د رف ع جانبيم  ١٢٥سا عن ائي مع محرك ذات دف و واط  ١١٠استطاعة  كهرب ع مكيل
 /عدد/ :(لمحطة المياه الصافية)كل مايلزم وفقا" للمواصفات الفنية 

 نية: /كغ/من الفوالذ األسود وفقاً للمواصفات الف لألنابيبفلنجات و القطع الخاصةمع تقديم وتركيب أعمال فوالذية ملحومة  - ٤
 مع كل ما يلزم وفقاً للمواصفات الفنية: لكل من خطي السحب والدفع الميكانيكية نقل وتركيب وتجريب التجهيزات  - ٥

 بار: /عدد/ 16/١٠مم ضغط  350تركيب سكر جارور قطر  - ١- ٥
 بار: /عدد/ 16/١٠مم ضغط  300تركيب سكر جارور قطر  - 2- ٥
 بار: /عدد/ ٢٥/١٦مم ضغط  ٢٥٠تركيب سكر جارور قطر  - 3- ٥
  بار: /عدد/ ١٦/١٠مم ضغط  ٢٥٠تركيب سكر جارور قطر  - 4- ٥
  بار: /عدد/ ١٦/١٠مم ضغط  ٢٠٠تركيب سكر جارور قطر  - 5- ٥
 بار (لزوم الفالتر الرملية): /عدد/ ١٠/6مم ضغط  ١٥٠تركيب سكر جارور قطر  - 6- ٥
 بار: /عدد/ ١٦/١٠مم ضغط  100سكر جارور قطر تركيب  - 7- ٥
  بار: /عدد/ ٢٥/١٦مم ضغط  ٢٥٠تركيب سكر عدم رجوع (من النوع النابضي الصامت) قطر  - 8- ٥
  بار: /عدد/ ٢٥/١٦مم ضغط  ٢٥٠تركيب وصلة فك وتركيب قطر  - 9- ٥
  بار: /عدد/ ١٦/١٠مم ضغط  ٢٥٠تركيب وصلة فك وتركيب قطر  - 10- ٥

  : /عدد/فنيةمع كل مايلزم وفق المواصفات المم بعد الخزان المعدني للمياه الصافية  ٢٥٠قطر  Yيب مصفاة حرف نقل وتركيب وتجر - ٦
ع ا ٢٥٠وتركيب وتجريب شراق على خط السحب قطر  ونقل تقديم - ٧ ات ودهان وتنظيف موق لعمل مم مع كل ما يلزم من براغي وجوان

 للشراق ضمن النهر: /عدد/
يس وعزلتقديم وتركيب تفريعة  - ٨ ا) إنش ١- ١٫٥( قطر عينات مع ساعة ضغط وحنفية تنفيس وحنفية أخذ عينات وسكر تنف نومتر مع م

  للمواصفات الفنية: /عدد/ (مقياس ضغط) من أجل قطف العينات وكافة اكسسواراتها مع كل مايلزم وفقا"
 : /عدد/ةللمواصفات الفني كل مايلزم وفقا"مع سلبي وكافة األكسسوارات بما فيها سكر قطع  مقياس ضغط وتركيب وتجريب تقديم - ٩
 نقل وتركيب وتجريب التجهيزات الميكانيكية الخاصة: - ١٠

دفق (وبار)  ١(بضغط  )Air Blower(تركيب "نافخ الهواء"  - ١- ٠١ ة) /٣م ٦ت ى شكل حدقيق ديم وتركيب استطالة عل ∩ رف مع تق
  مزيبق وصمام عدم رجوع وكل ما يلزم العمل من أكسسوارات): /عدد/ (مع أنابيب فوالذ

  : /عدد/جهاز خلط الشبه وفق المواصفات الفنية مع كل مايلزم العمل من أكسسواراتتركيب  - ٢- ١٠
  : /عدد/جهاز حقن الكلور ووفق المواصفات الفنية مع كل مايلزم العمل من أكسسوارات تركيب - ٣- ١٠

عباستطاعة مناسبة محرك كهربائي لمضخة الغسيل  تقديم وتركيب - ١١ ار القطع  م ة لوغي سكر وسكر جارور و ةمضخلالصيانة الالزم
 العمل من أكسسوارات: /عدد/ كل مايلزمومم  ١٥٠عدم رجوع بقطر 

  " للمواصفات الفنية:قاميكرون بعد الجفاف مع كل مايلزم وف ٣٠٠و العادي بسماكة أأعمال الدهان باإليبوكسي الغذائي تقديم وتنفيذ  - ١٢
  /٢م/ ميكرون بعد الجفاف: ٣٠٠أعمال الدهان باإليبوكسي الغذائي لألجزاء المالمسة للمياه بسماكة  - ١- ٢١
  /٢م/ د الجفاف:ميكرون بع ٣٠٠أعمال الدهان باإليبوكسي العادي في جميع االماكن التي يطلبها فريق المراقبة بسماكة  - ٢- ٢١

  
 

  :كانيكيةألعمال الطاقة الكهربائية والتجهيزات الميأعمال التوريدات رابعا":
  :توريد أعمال الطاقة الكهربائية - آ
  كهربائية (رئيسية وثانوية) لوحاتتقديم:  

 ١٢٥٠(ر اسمي مع دارة المراقبة والتحكم بعمل قاطع التبديل اآللي بتيا )مجموعة - تقديم لوحة تغذية كهربائية رئيسية (شبكة  - ١
  /عدد/ :وفقاً للمواصفات الفنية الشميطيةمحطة ضخ مياه لزوم موقع  )أمبير ١٢٥٠أمبير/
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                    فقيألتا) توضع د - (ستارإقالع  واحدة مضخة أفقيةتقديم لوحات كهربائية ثانوية كل منها لزوم التشغيل والحماية والتحكم بعمل  - ٢
  /عدد/ :وفقا" للمواصفات الفنية

  :قابلة للتركيب على قاعدة بيتونية لزوم المحطة الصافية - ١- ٢
  /١/عدد كيلواط) ٢٥٠استطاعة (، سا/٣م ٣٤٣غزارة  ،م ١٧١رفع  - ١- ١- ٢
  /٢/ عدد كيلواط) ١١٠استطاعة ( ،سا/٣م ٢١٠غزارة  ،م ١٢٥رفع  - ٢- ١- ٢

  :قابلة للتركيب جدارياً لزوم المحطة الخامية  -٢- ٢
  /٢/ عدد كيلواط) ٣٠استطاعة ( ،سا/٣م ٣٢٠ غزارة  ،م ٢٠رفع         

  ./عدد/ :نيةفات الفوفقا" للمواص التجهيزات الكهربائيةكهربائية ثانوية جدارية لزوم التشغيل والحماية والتحكم بعمل  اتتقديم لوح - ٣
  ./١/ عدددلتا)  - إقالع (ستارلزوم ضاغط هواء  ١- ٣
  ./١/ عدد اشربإقالع م الحقنومحركي لزوم محركي خالطات الشبة  -  ٢- ٣
  ./١عدد / لزوم مضختي تعقيم إقالع مباشر -  ٣- ٣
 التحكمتقديم كابالت التغذية و:  
 ./م.ط/ :شعري وفق المواصفات الفنية NYYثنائيةتقديم كابالت تغذية مبرومة  - ١

 بين مضختي التعقيم والقواطع في اللوحة الثانوية الخاصة بها. )٢مم ١٫٥× ٢بمقطع ( ١-١
ن م  ختي التعقيمللوحة الثانوية الخاصة بمضلزوم تأمين التغذية الكهربائية الرئيسية (شبكة مجموعة)  )٢مم ٢٫٥× ٢بمقطع ( ٢- ١

  .المخرج الخاص بها في اللوحة الرئيسية
 /م.ط / :شعري وفق المواصفات الفنية NYY ثالثيةتقديم كابالت تغذية مبرومة  - ٢
  .خاصة بهاللوحة الثانوية الاو نافخ الهواءلزوم تأمين التغذية الكهربائية بين علبة بواط محرك  )٢مم ٦× ٣بمقطع ( - ١- ٢
 اتامية واللوحالمضخات األفقية في المحطة الخ الكهربائية بين علب بواط محركات لزوم تأمين التغذية )٢مم ١٠× ٣بمقطع ( - ٢- ٢

  بها.الثانوية الخاصة 
ذات  صافيةفي المحطة الاألفقية  اتالمضخ اتبواط محرك لزوم تأمين التغذية الكهربائية بين علبة )٢مم ٧٠× ٣بمقطع ( - ٣- ٢

  .الثانوية الخاصة بها اتواللوحك.و)  ١١٠االستطاعة (
ستطاعة االذات صافية في المحطة الالمضخة األفقية  لبواط لمحرك لزوم تأمين التغذية الكهربائية بين علبةا )٢مم ١٥٠× ٣بمقطع ( - ٤- ٢
  .ك.و) واللوحة الثانوية الخاصة بها ٢٥٠(
 /م.ط/ :وفق المواصفات الفنيةشعري NYY  عيةربا مهمبرو تغذيةكابالت تقديم  - ٣
ي والقواطع فن الحقلزوم تأمين التغذية الكهربائية بين علب البواط لمحركات  خالطات الشبة ومحركات  )٢مم ١٫٥× ٤بمقطع (  ١- ٣

 .الخاصة بهااللوحة الثانوية 
ة ركي خالط الشبمجموعة) للوحة الثانوية الخاصة بمح - لزوم تأمين التغذية الكهربائية الرئيسية (شبكة  )٢مم ٤× ٤بمقطع ( - ٢- ٣

 الحقن.ومحركي 
 .اءالهوك ضاغط  بمحر مجموعة) للوحة الثانوية الخاصة -  لزوم تأمين التغذية الكهربائية الرئيسية (شبكة )٢مم١٦× ٤بمقطع ( - ٣- ٣
قية في المضخات األفبمجموعة) للوحات الثانوية الخاصة  - لزوم تأمين التغذية الكهربائية  الرئيسية (شبكة  )٢مم ٢٥× ٤بمقطع ( -  ٣-٤

 .المحطة الخامية
  /م.ط/ :وفق المواصفات الفنيةشعري  NYY ةحاديأكابالت تغذية مبرومة تقديم  - ٤
  .التغذية (شبكة) إلى اللوحة الرئيسية مصدرلزوم تأمين خط النتر من  )٢مم١٥٠× ١بمقطع ( - ١- ٤
  .التغذية (مجموعة) إلى اللوحة الرئيسيةمصدر لزوم تأمين خط النتر من  )٢مم ٢٤٠× ١بمقطع ( - ٢- ٤
  .التغذية (شبكة) إلى اللوحة الرئيسيةمصدر (الفازات) من من لزوم تأمين التغذية  )٢مم ٣٠٠× ١بمقطع ( - ٣- ٤
  .لزوم تأمين التغذية من (الفازات) من مصدر التغذية (مجموعة) إلى اللوحة الرئيسية )٢مم ٥٠٠× ١بمقطع ( - ٤- ٤
  م.ط// :وفقا" للمواصفات الفنيةمع الحساسات الالزمة شعري   NYYمبرومةتقديم كابالت تحكم  - ٥
 .في المحطتين الصافية والخامية األفقيةالمضخات  لمحركات 100PT الـنقل إشارةلزوم ) ٢مم ٢٫٥× ٢(بمقطع  - ١- ٥
 .الحقنخالطات الشبة ومحركات  لمحركات مانع الدوران على الناشفلزوم حساسات )  ٨مع () ٢مم ٫٥١× ٥بمقطع ( - ٢- ٥
األفقية ات المضخ لمحركات، والتحكم بمنسوب الخزان مانع الدوران على الناشفلزوم ) حساسات ٨مع () ٢مم ٫٥٢× ٥بمقطع ( - ٣- ٥

                    .في المحطة الخامية
األفقية ت المضخالمحركات ، والتحكم بمنسوب الخزانمانع الدوران على الناشف لزوم حساس)  ١٢مع () ٢مم ٫٥٢× ٧بمقطع ( - ٤- ٥

 في المحطة الصافية.                    
  

    توريد التجهيزات الميكانيكية - ب 
 :الكهربائيةمع محركاتها  مضخات أفقيةتقديم  - ١

د /٣م ٣٢٠غزارة مع محركاتها الكهربائية  ةأفقي ةتقديم مضخ - ١-١ ع سا عن ة م  ٢٠رف ا الكهربائي و واط  ٣٠استطاعة مع محركاته كيل
 /عدد/ :(لمحطة المياه الخامية)مع كل مايلزم وفقا" للمواصفات الفنية 

انبيم  ١٢٥سا عند رفع /٣م ٢١٠غزارة أفقية  ةمضخ تقديم - ١-٢ ع ج ة  ذات دف ا الكهربائي و ١١٠استطاعة مع محركاته مع واط  كيل
 /عدد/ :(لمحطة المياه الصافية)كل مايلزم وفقا" للمواصفات الفنية 
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 :مع كل ما يلزم وفقاً للمواصفات الفنية لكل من خطي السحب والدفع الميكانيكيةتقديم التجهيزات  - ٢
 : /عدد/والعزقات والجوانات الالزمةمع البراغي  بار 16/١٠مم ضغط  350تقديم سكر جارور قطر  - ٢-١
 : /عدد/مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمةبار  16/١٠مم ضغط  300تقديم سكر جارور قطر  - ٢-٢
  : /عدد/مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمةبار  ٢٥/١٦مم ضغط  ٢٥٠تقديم سكر جارور قطر  - ٢-٣
  : /عدد/البراغي والعزقات والجوانات الالزمةمع  بار ١٦/١٠مم ضغط  ٢٥٠تقديم سكر جارور قطر  - ٤- ٢
  : /عدد/مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمة بار ١٦/١٠مم ضغط  ٢٠٠تقديم سكر جارور قطر  - ٥- ٢
 : /عدد/ةمع البراغي والعزقات والجوانات الالزم بار (لزوم الفالتر الرملية) ١٠/٦مم ضغط  ١٥٠تقديم سكر جارور قطر - ٦- ٢
  : /عدد/مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمةبار  ١٦/١٠مم ضغط  ١٠٠تقديم سكر جارور قطر  - ٧- ٢
وع النابضي الصامت) قطر  - ٨- ٢ ديم سكر عدم رجوع (من الن م ضغط  ٢٥٠تق ار ٢٥/١٦م ا ب ات والجوان   ت مع البراغي والعزق

 : /عدد/الالزمة
  : /عدد/مع كل مايلزم بار ٢٥/١٦مم ضغط  ٢٥٠تقديم وصلة فك وتركيب قطر  - ٩- ٢
  : /عدد/مع كل مايلزم بار ١٦/١٠مم ضغط  ٢٥٠تقديم وصلة فك وتركيب قطر  - ١٠- ٢

 ./عدد/ :مم على خط السحب لخزان المياه الصافية ٢٥٠قطر  Yتقديم مصفاة حرف - ٣
 التجهيزات الميكانيكية الخاصة: قديمت - ٤

ى شكل حرف دقيقة)/٣م ٦(تدفق وبار)  ١(بضغط  )Air Blower("نافخ الهواء" تقديم  - ٤-١ (مع ∩  مع تقديم وتركيب استطالة عل
 .: /عدد/)أنابيب فوالذ مزيبقة وصمام عدم رجوع وكل مايلزم العمل من أكسسوارات

 .: /عدد/وفق المواصفات الفنية مع كل مايلزم العمل من أكسسواراتتقديم جهاز خلط الشبة  - ٤-٢
 .: /عدد/كل مايلزم العمل من أكسسوارات وفق المواصفات الفنية مع الكلورحقن قديم جهاز ت - ٤-٣

  /عدد/ :اتهامع كافة ملحق )طن ٣&  طن ١٫٥( اليدوية بجنزيرعلى عربة بلنك استطاعة اتأعمال الرافع :خامسا"

سر معدني متحركة على جطن)  ٣&  طن ١٫٥( كل منها بجنزيرعلى عربة بلنك استطاعة تين كل منهايدوي تينتقديم وتركيب رافع - 
  .حسب المواصفات الفنية مع كافة ملحقاتها Iمقطع حرف 

  

 ً   /يوم/  :ل مايلزمكمع  ئيةوتجهيزاتها الميكانيكية ولوحاتها الكهرباالتشغيل التجريبي ألداء المضخات األفقية  :سادسا

  

  

  :األعمال المدنيةأوال": 

تنظيف الموقع من كافة االحجار الموجودة و المزروعات اليابسة داخل الموقع العام المحدد بالتصوينة البيتونية حسب  - ١
م مع تنظيف المرقد البيتوني من الداخل وتنظيف داخل  ١٠التنظيف حول المدخل من الخارج على بعد  وكذلكالمخططات 

  مقطوع// :لترحيل مع كل مايطلبه فريق المراقبة مع كل ما يلزمالمباني الخامية والصافية والمبنى االداري مع ا

لموقع العام اوفي المباني ومحطات الضخ الخاصة بالمشروع الموجودة داخل وخارج االوساخ مهما كان نوعها يشمل العمل جمع  -   
باء ارات الكهرميع ريكجوتنظيف تونية المتهدمة والبلوك المتهشم أينما وجدت يالتربة المفروشة والمزروعات اليابسة والكتل الب وازالة

 افة االعمالكمع الترحيل مع الى خط الصرف الرئيسي  من داخل الخدمات والموقع مهما بلغ قطرهااينما وجدت وتسليكها والصرف 
ل وترحيل ونق جودةبأحدث األدوات والتجهيزات المو مع تقديم كل مايلزم لتسليك الخط فريق المراقبةاألخرى التي يطلبها  المتممة

  الردميات مهما كان نوعها.
عام وضمن المرقدات البيتونية بشكل جيد من الداخل وتنظيف جميع المباني الموجودة بالموقع التنظيف وكذلك يتضمن العمل 

  وفي جميع األماكن.السورالبيتوني وكذلك جميع االعمال األخرى الالزمة التي يطلبها فريق المراقبة 
اس جمع األنقاض -  زم من عدة وأكي اذا تطلب  يتضمن العمل كل مايلزم للقيام بالعمل بشكل فني جيد بدون استخدام آالت تخريبية وبما يل

ا االمر  ا بم ات والتنظيف وغيره دات وآلي ة وأدوات ومع د عامل ايلزم من سقائل وي ع وكل م ه وتعبئتها وتحميلها وترحيلها خارج الموق في
ا  اكن التي يطلبه ع األم ا وفي جمي اني وخارجه ةتسليم الموقع من داخل المب ق المراقب ا وبالشكل  فري ة من أي بقاي هانظيف ذي يقبل فريق  ل

  المراقبة.

 يشمل العمل كل ما ذكر أعاله وكل ما يلزم لتقديم العمل بالشكل األمثل وفق لتوجيهات فريق المراقبة.  - 
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در -  ب يق ة حس وينة البيتوني دد بالتص ام المح ع الع ل الموق ة داخ ات اليابس ودة و المزروع ار الموج ة االحج ن كاف ع م تنظيف الموق
اني  ١٠التنظيف حول المدخل من الخارج على بعد  وكذلكالمخططات  داخل وتنظيف داخل المب وني من ال د البيت م مع تنظيف المرق

  بالمقطوع. لترحيل مع كل مايطلبه فريق المراقبة مع كل ما يلزمالخامية والصافية والمبنى االداري مع ا

  

وآلية  -  يةيدو – ماءخندقية واستكشافية وضمن ال -  بيتونية – صخرية -  أعمال الحفريات من جميع األنواع (ترابية- ٢
خطوط لاكهرباء وال راتلريكا حفر وترحيل أو حفر وإعادة الردم من نفس تربة الموقع مع التسوية )حتى لو كانت بالنقار

  /٣م/ :وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة
فالتر لعدسي للمتضمن تقديم وفرش البحص اللخطوط تقديم وفرش البحص العدسي وردميات منتقاة وبقايا مقالع  - ٣

  /٣م/ :ةاقبوفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المر ) سم لكل فلتر مع كل مايلزم٢٠- ١٥الرملية بسماكة (
طية مع ياه الشميممحطة  نقل الرمل السيلسي للفلتر المعدني من مستودعات مؤسسة المياه بمدينة دير الزور الى موقع - ٤

ريق المراقبة مع يطلبها ف التي إزالة الرمل القديم الموجود سابقا" وفرشه داخل الفالتر الجديدة والقديمة وفي جميع األماكن
  /٣م/ :كل مايلزم

طلبها ياكن التي ميع األمجوفي مع كل مايلزم ....الخ) بالط - بيتون  -  بلوك - أعمال تكسير من مختلف األنواع (سيراميك - ٥
  /٣م/ :فريق المراقبة

  
  . .المقدمة:١ 

د يف والتمهيال التنظعلى المتعهد أن يقدم كافة األيدي العاملة والمواد والمعدات والتجهيزات وعليه أن يقوم بتنفيذ كافة أعم - 
آللي ووضع االمقص الترابية بما فيها الحفريات والردميات وعمليات قص سطوح الرصف مهما كان نوعها بالمنشار أوواألعمال 

  مل.خ وإزالة المياه ونزحها وكافة األعمال األخرى الضرورية ال تمام وإنجاز العالض الصفائح والتدعيم وعمليات

  .تعريفات:٢

شآت وكافة ة والمنتعرف أعمال الحفريات بأنها إزالة كافة المواد الصلبة للسماح بتركيب القساطل والقطع الخاصة ووصالت الخدم
 فريات تتضمنال الحدما تكون المواد المحفورة غير صالحة للردم فإن أعماألعمال األخرى المطلوبة حسب ما يطلبه فريق المراقبة وعن

 لرمل الطينيبحص واأيضاً التخلص من المواد المحفورة الفائضة أوغير الصالحة لإلستعمال وتتضمن الحفريات إزالة الطين والرمل وال
مال أجهزة ن استعلتوضعات والتي اليمكن إزالتها بدووالصخور والحجارة وكافة الجالميد والكتل الصخرية وطبقات بيتون األرصفة وا

ة صخرية وإزاليات الحفرآلية أو وسائل أخرى وكافة الكتل الصخرية والطبقات اإلسفلتية واليسمح باستعمال المتفجرات في إزالة الحفر
أو  أو الصخرية لعاديةة الزراعية أو اكافة المنشآت الحجرية والبيتونية إن وجدت وتشمل أعمال الحفريات من أي نوع كانت إزالة الترب

  .لطبقات اإلسفلتيةكتل الصخور وكذلك البيتون وا
  ـ التنظيف والتمهيد:  ٢/١

لنباتات يها بقايا ابما ف يتضمن العمل تقديم اليد العاملة وجميع المواد والمعدات الالزمة لتنظيف وإزالة المواد التالفة والنفايات
ى المستوى وصول إلسيتم العمل فيها ويتضمن العمل أيضاً القيام باعمال الردم لألجزاء المنخفضة للوالجذور ضمن المساحة التي 

الفها عدم اتواألصلي لألرض بالتربة الصالحة للردم ويجب اتخاذ احتياطات مسبقة للمحافظة على األشجار والشجيرات األخرى 
 يات والموادوالنفا المقطوعة وجذوع األشجار والجذور واألعشاب البريةوإن المواد التالفة تتضمن األلواح أواألشجار والشجيرات 

م من المرج ة أقساالعضوية األخرى التي توجد فوق سطح األرض وغيرها باستثناء المرج أوالتربة العلوية التي يمكن أن تتم إزال
  لمختصة.لطات اى فريق المراقبة ولدى السوالتربة في حالة ارتباطها مع مواد أخرى. ثم ويتم التخلص منها بطريقة مقبولة لد

  ـ إزالة وحفظ التربة السطحية:  ٢/٢
في مكان  ة وحفظهازالة التربة السطحيإفي المساحات التي يجب زرعها بالعشب والمرج أوتسويتها بعد انهاء األعمال يجب        

ريق حددها فطرحها في المكبات العامة التي يمناسب لإلستعمال في المستقبل. وإذا كانت غير صالحة لإلستعمال فيجب 
  المراقبة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

  لى العمل.محملة ع بشكل نظاميإن لزم األمر إن عملية تنظيف الشوارع وتأمين معابر المرور واإلشارات الضوئية والحواجز        

  .خنادق الحفريات:٣

  ـ حفريات الخنادق:  ٣/١
المتعهد أن يقوم بأعمال الحفر والحماية والردم لكافة الخنادق الضرورية إلتمام العمل وتكون كافة الحفريات خندقية على               

وحسب ضرورات العمل أو حسب ما يطلبه فريق المراقبة. ويتم السماح باستعمال آليات الحفر في األماكن التي اليتسبب فيها 
جار أواألبنية أو المنشآت الموجودة فوق أو أسفل األرض ومن المحظور حفر أية استعمال هذه اآلليات أية أضرار في األش
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انفاق أوجسور كبيرة دون األخذ بموافقة فريق المراقبة والسلطات المختصة ويجب تجميع نواتج الحفر بحيث التتخطى األمالك 
المرور والتتداخل مع مصارف الماء. وبشكل الخاصة والتشكل عائقاً في طريق سير العمل أو الحركة على األرصفة الجانبية و

عام باإلمكان حفر الخنادق وردمها بواسطة اآلليات أو بواسطة اليد العاملة حسبما يختار المتعهد ويحق لفريق المراقبة الزام 
دالً عن المتعهد بالحفر اليدوي حسب ضرورات العمل دون أن يطالب بأية تعويضات إضافية في حال القيام بالحفر اليدوي ب

  الحفر اآللي.

لجانبية ممرات اـ على المتعهد إزالة كافة األرصفة وسطوح الطرقات وأحجار الرصيف والبالطات واألطاريف وطرق المركبات وال ٣/٢
المشابهة  ألرصفةوأية مواد أخرى ويجب إزالة البيتون أو األرصفة المشابهة أو االسفلت بواسطة النشر اآللي ويجب إزالة ا

ً  بواسطة ً نظيفا طبقة في ال القطع بآالت فتح أقنية أوبأدوات يدوية تعمل على ضغط الهواء أو بوسائل أخرى تؤمن قطعا
 ات الجانبيةوالممرالمرصوفة والقاعدة دون حصول أية تفتتات اللزوم لها. ويجب على المتعهد القيام بازالة كافة األطاريف أ

األعمال  ل كافةيات مهما كانت نوعية المواد المشكلة لها وعليه القيام بنقالعديمة اإلستعمال التي تقع ضمن خطوط الحفر
مال طريقة باستع المذكورة أعاله ويجب القيام بها على نفقة المتعهد الخاصة حسب قواعد وأنظمة السلطات المختصة. واليسمح

  التكسير عن طريق اسقاط أثقال إالّ بموافقة خطية من السلطات المختصة.

ي أعمال فعمالها ى المتعهد تنظيف السطوح فوق خط الحفر ويجب عليه القيام بفصل وتصنيف المواد المزالة لحين ضرورة استـ عل ٣/٣
جة ألخرى الناتالمواد الردم أواعادة السطوح أولغايات أخرى وإن مواد السطوح المحفورة والقابلة لإلستعمال مرة ثانية وكافة ا

صي بها ا أويوها في أقسام من الشارع أو الطريق أو في مكان مناسب وبطريقة يوافق عليهعن الحفريات يجب القيام بتخزين
يكون خرى وفريق المراقبة والمتعهد يعتبر مسؤوالً عن أي فقدان أوأي ضرر يلحق بمواد الرصيف أو تأسيسات الجهات األ

  ء.ناتجاً عن إهمال من قبل مستخدميه حين إزالة المواد أونتيجة التخزين السي

طات وفي ى المخطـ على المتعهد أن يزيل الطبقات المرصوفة والمعبدة فقط بالعرض الالزم ألعمال الحفر وهو العرض المبين عل ٣/٤
بقات طيب أي حال قيام المتعهد بإزالة الطبقات المرصوفة بعرض أكثر من العرض الالزم أوفي حالة قيامه بإزالة أو تخر

عليه فحة له و انحدارات أوكهوف داخلية أوفي حال قيامه بحفريات خارج المساحات المسمومرصوفة للقيام بأعمال تسوية أ
على اية  ن تحجزاعادة سطوحها بدون طلب خطي من فريق المراقبة ويحق للمنظمة اذا لم يقم المتعهد بأعمال إعادة السطوح ا

ق ازالتها وف تي تمتلدائمة لهذه الطبقات المرصوفة المبالغ مستحقة أو سوف تستحق للمتعهد وضمن التكلفة المطلوبة لإلعادة ا
  ما ورد.

لمرفقة امخططات ـ على المتعهد أن يزيل كافة الطبقات الكتلية بالحجوم التي تحددها طبيعة الموقع وفريق المراقبة وحسب ال ٣/٥
  وباستخدام اآلليات الكبيرة بجميع أنواعها ومهما بلغت نسبة الصخر في هذه الكتل.

  حفريات أسفل األرض: .٤

ستوى مجب اعادة ية حفريات اسفل المستوى المطلوب أو كما هومحدد هنا وبدون توجيهات فريق المراقبة فيأجراء إـ عندما يتم  ٤/١
ها فريق بيقبل  االرضية الطبيعية بواسطة الرمل النظيف عند حدوث هذا في أرض ترابية أو بيتونية أو صخرية بالطريقة التي

  بدون تحميل اإلدارة أية نفقات اضافية. المراقبة

و أير مناسبة غبأنها  ـ اذا قام المتعهد بالحفر الى المستوى المطلوب أو كما هومحدد هنا ووجد فريق المراقبة عند فحصه لألرضية ٤/٢
و بالبيتون ألرمل با اكتشف وجود تربة رطبة غير مستقرة في الخندق فبإمكانه اعطاء التوجيه باجراء حفريات اضافية أو ردميات

  لغاية مستوى األرضيات.

م ت العمل يتة لضروراته باجراء حفريات اضافية أو تنفيذ ردميات (بالبيتون أو الرمل) اضافيتعليماـ عندما يعطى فريق المراقبة  ٤/٣
وصب ألرمل ردم بادفع مبالغ للمتعهد عن هذا ضمن اسعار وحدات العقد الخاصة بحفريات الخنادق الترابية أوالصخرية وال

  بالبيتون.

  .الحفريات االستكشافية:٥

ة ة ضروريخالل عمليات المسح للحصول على معلومات من أجل المخططات التمهيدية على المتعهد أن يقوم بحفريات استكشافي
 قوم المتعهدب أن يالحفريات يجلتحديد الظروف األرضية الموجودة ومواقع المرافق واألشياء المعترضة األخرى وقبل القيام بمثل هذه 

 ختصة وسيكونات المبتعليم أماكن الحفريات االستكشافية المقترحة في موقع العمل وعليه أن يحصل على موافقة فريق المراقبة والسلط
للمرافق  دةلعائاالمتعهد مسؤوالً عن حماية الحفريات واألشخاص والموجودات الطبيعية أوالمصنوعة من قبل اإلنسان أو التأسيسات 

ي الخاصة الت متلكاتاألخرى وكما هومذكور في دفتر المواصفات وسيتم القيام بالحفريات االستكشافية في الممتلكات العامة أو في الم
  ألرضية.الظروف تضمن اإلدارة حرية العمل فيها وسيتضمن العمل القيام بالحفريات الكاملة التي يجدها المتعهد ضرورية لتحديد ا

ة علومات مفيدات أو معلى المتعهد تقديم مخطط يبين عليه مواقع هذه الحفريات والمقاطع العرضية لها محمالً عليها أية تأسيسويتوجب 
  مع أبعادها وتوضعها بالنسبة لحدود الطريق ومنسوبه.
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  .المسؤولية تجاه وضعية وحماية الحفريات:٦

  فريات التي يقوم بها.ـ سيكون المتعهد مسؤوالً عن حالة وحماية كافة الح ٦/١

ص مل أو البحفي الر ـ حيثما توجد ضرورة لتجنب الكهوف الداخلية واالنحدارات يجب على المتعهد أن يقوم بدعم الحفريات التي تتم٦/٢
ور في هومذكك كما اً لذلأو التربة الرملية أو في مواد غير مستقرة. عند القيام بأعمال التدعيم في الخنادق يجب زيادة عرض الخندق وفق

م أعلى  ٠.٦دفتر الشروط و المواصفات ويجب الحفاظ على الدعمات في مكانها حتى يتم تمديد القسطل ورص التربة حوله لعمق 
ستكشافية ات االالقسطل أعمال التدعيم لحفريات المنشآت والخنادق والحفريات االستكشافية مشمولة في اسعار وحدات العقد للحفري

  المنشآت.وحفريات الخنادق و

بدون  االنحداراتكهفات وـ يعتبر المتعهد مسؤوالً عن أي ضرر ينجم عن عدم كفاية الدعائم أو سوء تنفيذها بما فيها ازالة كافة الت ٦/٣
يم تخدمة للتدعل المستحميل اإلدارة أية نفقات اضافية ويبقى المتعهد هو المسؤول األول واألخير عن ضرورة التدعيم أو عدمه والوسائ
طول وفة لفترة أات مكشوان حدوث أي تأخير سواء كان سببه المتعهد أو فريق المراقبة أو مستخدميهم ونتج عن هذا التأخير ابقاء الحفري
د والتي في هذاالعق مذكورةمن الالزم لن يعفى المتعهد من ضرورة تأمين الحماية الكافية لها من االنهدامات واالنحدارات أو التزاماته ال

  نع أذى األشخاص أو الملكيات وال يحق له المطالبة بأية تعويضات اضافية لقاء هذا.تضمن م

  حفورة.مساحات المالى ال ـ على المتعهد ان يقوم بتسوية المنطقة المجاورة للحفريات وإعطاءها ميالً مناسباً لمنع الماء من الدخول ٦/٤

ألقنية لسدود واوجوده في الحفريات وعليه ان يستعمل المصارف السفلية واـ على المتعهد ان يقوم بضخ وازالة الماء في حال  ٦/٥
ً من الماء عند وضع وتركيب االساسات والقساطل ويجب حماية األعمال المرك ً من المابة حديالخاصة البقاء الحفريات خالية تماما ء ثا

حفريات لخاصة بابالضخ مشمولة في أسعار وحدات العقد بواسطة طرق ووسائل تحوز على موافقة فريق المراقبة وان التكاليف الخاصة 
  الخنادق والمنشآت.

اية تقديم الحملخاصة باـ في األقنية المكشوفة أوالخنادق أوحين مصادفة قساطل خالل تقدم العمل على المتعهد أن يقوم وعلى نفقته  ٦/٦
  اله.وم بإصالح أي ضرر يلحق بها من جراء أعمأواستمرارية التدفق التام في مثل هذه األقنية أوالقساطل وعليه أن يق

ذه تقام على هالتي س ـ على المتعهد أن يقوم بالحماية التامة لقواعد الحفريات وذلك لضمان وجود قواعد متينة للمنشآت والقساطل ٦/٧
 أية نفقات  يتحمل عن ذلك وسالقواعد وعليه أن يستخدم الوسائل اإلنشائية التي ال تسبب أي ضرر للقواعد الطبيعية وسيكون مسؤوالً 

  اضافية تنجم عن اتخاذه اجراءات ووسائل انشائية غير كافية وغير سليمة. 

  ل كامل.ـ ان االنظمة الخاصة باألشخاص وحماية ارواحهم وامالكهم في عمليات التدعيم يجب التقيد بها وتطبيقها بشك ٦/٨

  .الردميات: ٧

عن  /١٠/ مهزة رقمانش والتزيد نسبة المار من ال /٠٫٥االعتباري األعظمي للبحص العدسي / يتم الردم بالبحص العدسي (المقاس -  ٧/١
قل ولغاية ارتفاع سم على األ ١٠ويتم استبدال التربة الموجودة من اسفل القسطل بمسافة  ) وذلك أسفل وحول االنبوب مهما كان نوعه%٥

حسب وحة للردم دة الردم حتى منسوب استعادة السطوح بنواتج الحفر الصالسم عن ظهر القسطل بالبحص العدسي ويتم إعا ٢٥ اليقل عن
قة رطيب طبالمخططات وبالتنسيق مع فريق المراقبة ، وسيتم القياس كما هو مذكور في هذه المواصفات وإن تكاليف فرش ودحل وت

  ات العقد.البحص العدسي أو الردميات منتقاة (حجر مكسر) ستحسب بالمتر المكعب وحسب أسعار وحد
  رص و اختبار الردميات:  – ٧/٢
ش كل طبقة يجب فريجب وضع مواد الردم بشكل طبقات أفقية تعتبر مناسبة للمواد الموضوعة ومناسبة لنموذج المعدات المستخدمة و - 

  .بشكل مستوي وترطيبها بالماء ومن ثم ترص وتدحل الطبقة األخيرة حتى بلوغ الكثافة النسبة المئوية المطلوبة 
  ـ التحكم بالنفايات والتنظيف:  ٧/٣

صدرها لتي يكون متربة اآ_ يعتبر المتعهد مسؤوالً عن نظافة الطرقات واألمالك الخاصة أو العامة والمحافظة عليها خالية من النفايات واأل
  قيامه بتنفيذ اعماله المحددة في هذا العقد.

لمراقبة مع فريق ا واالتربة الناعمة ويقوم بشطفها بعد كنسها بشكل يوافق عليهوعليه ان يحافظ على هذه الساحات خالية من األوساخ 
اله تقوم عأالمبينة  زاماتهن ال يقوم بتحميل الشاحنات احماالً فوق الحد االعتيادي ولدى عدم قيام المتعهد بالتأترحيل المواد الفائضة. و

  بة.االدارة بتنفيذ هذه االعمال والزامه بدفع النفقات المترت

ة فريق موافق ب ـ حين ضرورة نقل مواد ناعمة أورطبة في الشوارع يجب على المتعهد تقديم عربات محكمة االغالق ومناسبة وتحوز على
  المراقبة للقيام بهذا العمل.

  .قياس الحفريات والردميات:٨

  ـ قياس الحفريات: ٨/١
  _ تعتبر جوانب الحفريات عمودية دوماً وتقاس حجوم الحفريات والردميات بالمتر المكعب.         

  _ يتم حساب الحجوم حسب األبعاد الواردة بالمخططات أو حسب األبعاد الفعلية أيهما أقل.             
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والذي  ق القسطلوالمخططات مضافاً اليها العمق فو المواصفات_ يكون عمق الطبقة تحت الوجه السفلي للقسطل حسب الوارد في دفتر 
  كحد أدنى. مم ٤٠٠م) لألقطار فوق  ١٫٢مم كحد ادنى وحسب ما يطلبه فريق المراقبة وبـ ( )٤٠٠م) لألقطار دون (١يحدد بـ (

  .المشترك)_ بخصوص الدعمات للقطع الخاصة فيتم حساب حجم حفريتها بعد خصم ما يقابله من حجم حفرية الخندق(الحجم 

خارج حدود  سم ٣٠سيتم قياس الجوانب بشكل عمودي من نقطة بعدها والريكارات بأنواعها _ بالنسبة لألعمال الصناعية للمنشآت 
لسفلي المنسوب ا س لغايةالدعامة (المسند) او الركيزة وبالعمق لغاية منسوب تاسيس المنشأة وبالنسبة للبالطات على األرض يتم القيا

  سفل البالط.أجر أوطبقة رمل أو أي قاعدة أخرى ألي طبقة ح

 لقساطلا_ يتم حساب الحفرية لقساطل األنابيب البالستيكية حسب المخططات وحيب توجيهات فريق المراقبة وتكون بحسب عدد 
  وأقطارها.

  ـ قياس الردميات: ٨/٢
  مراقبة.وأينما وجدت حسب توجيهات فريق النخص في حساب كميات الردم فقط التي ستوضع في خنادق القساطل البحص العدسي 

  استكشافية) تعامل الردميات بشكل مماثل لكافة أنواع الحفريات (خنادق،

ارات وفي قياس الردميات يتم افتراض الجوانب في وضعية عمودية مع حسم كافة حجوم القساطل والقطع الخاصة واإلكسسو
  القياس هي المتر المكعب.والدعمات والمنشآت الموجودة داخل الردمية ووحدة 

دميات عمات ورلن يتم حساب كميات خاصة بالردميات الترابية إن وجدت لحفريات القساطل والقطع الخاصة والتوابع األخرى والد
  المنشآت باعتبار أن إعادة الردم الترابي لجميع هذه األعمال هي مشمولة في أسعار أعمال الحفريات.

  ميات.سم/ لكل فلتر ضمن أعمال الرد ٢٠- ١٥ص العدسي للفالتر الرملية بسماكة /يتم حساب كميات فرش البح    

موقع محطة مياه الشميطية مع إزالة الرمل القديم  لىنقل الرمل السيلس للفتر المعدني من مستودعات المياه بمدينة دير الزور إ – ٩
  الموجود سابقاً وفرشه داخل الفالتر الجديدة والقديمة وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة بالمتر المكعب الواحد.

  

 ماكن التيجميع األفي مع كل مايلزم و ....الخ)بالط - بيتون  -  بلوك – أعمال تكسير من مختلف األنواع (سيراميك - ١٠
  /٣/م :يطلبها فريق المراقبة

هما كان نوعها مالسيراميك ولبالط يتم تنفيذ أعمال التكسير (يدوياً أو آلياً) والترحيل لنواتج التكسير لمختلف الجدران البيتونية والبلوك وا
ئمة التي طريقة المالة وبالمة التي تسمح بها االدارفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة ويجب ترحيل النواتج إلى المكبات العاو

ق محاضر ظمة وفيحددها فريق المراقبة ويتضمن العمل فك أية تجهيزات أو عناصر موجودة في مكان التكسير وغيرها وتسليمها للمن
عر تضمناً في سملعمل ايعتبر هذا استالم نظاميه أو إعادة تركيبها إن لزم ويقع على المتعهد اصالح أي ضرر يتسبب به أثناء التكسير و

  الوحدة ألعمال الحفريات واليحق للمتعهد بالمطالبة باي سعر إضافي لقاء ذلك.
سوب ما تحت منأبيعية يقدر أعمال التكسير بالمتر المكعب العمال التكسير من مختلف األنواع الواقعة فوق منسوب األرض الط

  األرض الطبيعية يعتبر مع أعمال الحفر.
  مر.ن لزم االافي حال وجوده والطبقات الهشة تحته والسيراميك للجدران يتضمن العمل اعمال تكسير البالط والنعالت 

ن جميع مفريات حمالحظة: ان اعمال إزالة فرش البحص العدسي من االسطح في حال مصادفته وإعادة فرشه مشتمل ضمن فقرة 
  .األنواع مع إعادة الردم من نفس النوع المحفور

  أسس الدفع: - 

ة ربة الطبيعيالة التعمال الحفريات للخنادق والمنشآت والجور واالستكشافية والدعمات وغيرها وازأتتضمن الحفريات من جميع األنواع 
واألرصفة  لصخريةوالرمل والبحص والطبقات الطينية الصلبة والرمل اللين وكتل األحجار المفككة وان كلفة الحفريات االسفلتية وا

مكعب فيها لمتر العمال تنفيذ اأاألطاريف والبيتون وغيرها هي متضمنة في سعر العقد الخاصة بالحفريات من جميع االنواع وتتضمن و
ر بالمنشا تص الزفوق كافة اجور وتكاليف اليد العاملة واالدوات والمعدات والكنس والتنظيفات وازالة التربة السطحية وطبقات الرصف

كيب كل ما يم وترطحية أخرى ونزح الماء والتجفيف والمحافظة على الطرقات والشوارع وازالة كافة العقبات وتقداآللي أوأي مواد س
ترابي دة الردم الضا إعايلزم من تجهيزات الخدمة والتدعيم وحواجز الخنادق واالنارة وتتضمن اعمال تنفيذ المتر المكعب من الحفريات أي

و أ حة للردمفر الصالعادة الردم بنواتج الحإمع ل المنشآت والجور االستكشافية والدعمات وغيرها فوق طبقات الرمل في الخنادق وحو
ألعمال الكثافة وكافة والتربة السطحية واستعادة المساحات غير المعبدة والرص والترطيب بالماء واختبارات ا جلبها من خارج الموقع

لى المكبات لحفر إايذ المتر المكعب من الحفريات ترحيل فائض الحفر وجميع نواتج الضرورية األخرى التمام الردم وتتضمن أعمال تنف
  العامة حسب توجيهات فريق المراقبة.

ً الى سعر العقد للحفريات وسيتم قياسها بالمتر المكعب في  ـ فيما يخص أعمال الحفريات من جميع األنواع سيتم الدفع لقاء ذلك استنادا



 

٢٠٢٠          الصفحة  13 من   82 
 

وأبعاد الخندق أو المنشأة ولن يتم أي دفع مقابل الحفريات التي تتم خارج هذه الحدود واألبعاد وأن الدفع لقاء  مكانه الطبيعي وضمن حدود
  الحفريات سيتضمن كافة األعمال المذكورة سابقاً مع إعادة الردم الترابي وكل ما ذكر سابقا".

عمال أتتضمن ومن االماكن على اساس سعر المتر المكعب  ـ سيتم الدفع عن مواد الردم لخنادق القساطل والمنشآت األخرى وغيرها
 ر وغيرها منض الحفالتنفيذ هذه كل ما يلزم من مواد وادوات ويد عاملة وآليات لتنفيذ هذا العمل على الوجه المطلوب مع ترحيل فائ

  ة فريق المراقبة.نواتج الحفريات الى المكبات العامة ويجب أن تحوز نوعية الرمل أوالبحص المستعمل على موافق
ألرض الطبيعية اوالصخور وأحجار البناء  مهما كانت سماكتها واينما وجدت  تحت منسوب  ـ سيتم الدفع عن تكسير وازالة البيتون 

لها يزالتها وترحاملة العما يلزم من ادوات واليات يد نواع والتي تعيق الحفر أثناء العمل بما فيه كل ضمن اعمال الحفريات من جميع األ
  حسب اسعار وحدات العقد وسيتم قياس هذه االعمال بالمتر المكعب في مكانها الطبيعي.

دوات ازم من ما يلسيتم الدفع عن تكسير من مختلف األنواع مهما كانت سماكتها واينما وجدت فوق منسوب األرض الطبيعية مع كل 
  واليات يد عاملة الزالتها وترحيلها بالمتر المكعب.

انت ك وآلية حتى لو -  يدوية – خندقية واستكشافية وضمن الماء -  بيتونية – صخرية -  ل الحفريات من جميع األنواع (ترابيةأعمايقدر - 
كن التي ع األماخطوط وفي جمياللريكارات الكهرباء و حفر وترحيل أو حفر وإعادة الردم من نفس تربة الموقع مع التسوية )بالنقار

  ر المكعب.بالمت يطلبها فريق المراقبة
رملية لفالتر اللمتضمن تقديم وفرش البحص العدسي للخطوط تقديم وفرش البحص العدسي وردميات منتقاة وبقايا مقالع يقدر أعمال  - 

  بالمتر المكعب. وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة ) سم لكل فلتر مع كل مايلزم٢٠- ١٥بسماكة (
زالة الرمل يطية مع إالمعدني من مستودعات مؤسسة المياه بمدينة دير الزور الى مواقع محطة مياه الشمنقل الرمل السيلسي للفلتر   - 

  ر المكعب.بالمت ايلزمع كل مالقديم الموجود سابقا" وفرشه داخل الفالتر الجديدة والقديمة وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة م
بها فريق ن التي يطلوفي جميع األماكمع كل مايلزم ....الخ) بالط - بيتون  -  بلوك - اع (سيراميكأعمال تكسير من مختلف األنو يقدر - 

  بالمتر المكعب. المراقبة
  

   :البيتون من مختلف األنواعتقديم وتنفيذ أعمال - 
  /٣م/ :٣كغ/م١٥٠بيتون نظافة عيار  - ٦
ها فريق ماكن التي يطلبواالرضيات عند المرقد في جميع األلريكارات الكهرباء  بالقالب ٣كغ/م٢٥٠بيتون عادي عيار  - ٧

  /٣م/ :المراقبة
لمعدلة اواعد المضخات لقواعد الفلتر والخزان المضاف وق بالقالب مسلح بشبكة تسليح خفيفة ٣كغ/م ٢٥٠بيتون عيار  - ٨

  /٣م/ :في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة
  /٣م/ :مع الفايبر مع الصقل لالسقف مع كل مايلزم ٣كغ/م ٣٠٠بيتون ميول عيار  - ٩
 فتحة في سقف كماش الغالقبالقالب مصبوب بالمكان مع مواد ملدنة مخففة لالن ٣م/كغ ٤٠٠بيتون مسلح عيار  - ١٠

طلبه ع كل مايمواد خاصة من م مع حف الحديد القديم وإزالة البيتون المهترء القديم ولحام حديد جديد مع كل مايلزم الخامية
  /٣م/ :وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة

  . مجال العمل:١
عمال االلمنشآت وتنفيذ اخدمات المطلوبة ليتضمن العمل الواجب تنفيذه كالً من اليد العاملة والمواد واألدوات والمعدات والنقل وال

  حسب المطلوب في هذا البند وباقي البنود. والطينة االسمنتية البيتونية المختلفة
  .عموميات:٢
  ـ تتضمن أعمال البيتون في هذا المشروع األعمال التالية:٢/١

  آ ـ  الدعامات البيتونية للقطع الخاصة والقساطل.    
  .وريكارات الكهرباء ـ غرف السكورة بمختلف أنواعهاب     
  منشآت التقاطع مع الشوارع الرئيسية والعبارات واألنهار...الخ. - ج     
  منشأة أخرى يتطلبها المشروع.  - د     

  اعمال التدعيم للمنشات المتضررة –ه 
تعليمات  خططات أولهذه المنشآت والدعامات وتقوم المنظمة بتزويد المتعهد بأية م مخططات نموذجيةـ تتضمن إضبارة المشروع  ٢/٢

  فنية خاصة بالتعديالت على هذه التصاميم النموذجية وفقاً لمتطلبات واقع العمل.

  ـ تم تصميم كافة المنشآت وفق المتطلبات الدنيا التالية: ٢/٣

  م على األقل مع درجات أو سلم نزول معدني.س ٦٠آ ـ  تزويد غرف السكورة بإطار وغطاء بقطر    

  ة للماء.ت مانعب ـ تأمين بالطات علوية  مسبقة الصنع حصراً مع مراعاة الدقة القصوى في استوائها, قابلة للحركة وذات وصال  

  ـ تركيب الوصالت الجدارية للقساطل في أماكنها قبل صب البيتون. ج   
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  ماء للجدران المطمورة  واألساسات.د ـ تقديم وتركيب مواد عازلة لل   

  ـ تأمين المصارف المناسبة للمياه المتجمعة بالراحة أو بواسطة الضخ. ه   

  :المواصفات الفنية العمال البيتون - ٣

  . أعمال القوالب:

ف وجيهه بخالتا يتم اء مـ يجب أن يكون كل البيتون الموضوع في حقل العمل بقالب بما فيه بيتون الدعمات والبنود األخرى باستثن ٣/١
  ذلك من قبل فريق المراقبة أو ما يتم تحديده هنا الحقاً.

كل لالزمة وبشلسرعة اـ على المتعهد أن يقدم ويركب القوالب الكافية والدعامات واألطواق المعدنية بحيث يمكن القيام بالعمل با ٣/٢
 لب المعدنيةالقوا سب تحوز على موافقة فريق المراقبة وتستخدممستمر وان كافة أعمال القوالب المقدمة يجب ان تدعم بشكل منا

  مم في تجهيز القطع مسبقة الصنع ويتم دهانها بالزيت الخاص لمنع التصاق الخرسانة بها.٣بسماكة 

  ـ يجب أن تكون ألواح القوالب جيدة وباإلمكان استعمالها في مختلف أجزاء العمل. ٣/٣

  مستقيمة ومستمرة بشكل مستوي وأن تكون سطوح االتصال مستوية.ـ يجب أن تكون القوالب  ٣/٤

 نع تسربـ يجب تركيب كافة القوالب بشكل صحيح ومطابق ألبعاد وقياسات البيتون وأن تكون الوصالت محكمة بشكل كاف لم٣/٥
ن ينتج عن دون ابت األخرى الروبة االسمنتية وأن تكون أجزاء القالب مثبتة بأحكام وكافية لتحمل البيتون المصبوب والحموال

  هذا أية انحرافات.

  ـ يجب تنظيف القوالب تنظيفاً جيداً بعد كل استعمال. ٣/٦

ناسبة مت دخول ـ يجب تنظيف القوالب من النشارة ومن الحطام الصغير وذلك قبل صب البيتون وأن يكون للقوالب العميقة فتحا ٣/٧
يح فيها ة للتسلتنظيفها من األعلى وأن يكون من السهل عمل التعديالت الالزملتنظيفها من األسفل في حالة عدم التمكن من 

  وفحصها جيداً قبل صب البيتون.

لخشبية لمباعدات اة وال اـ المثبتات المستعملة يجب أن تحوز على موافقة فريق المراقبة ولن يسمح باستعمال الربطات السلكية الحلقي ٣/٨
  .في القوالب تباعد ويجب أن تكون المقامط والبراغي ذات قوة كافية وعدد كاف لتمنع حدوث أي إال إذا سمح فريق المراقبة بذلك

  ـ يجب تنفيذ الشروط التالية عند وضع القوالب: ٣/٩

تفصيلية طات الآ ـ  يجب وضع حديد التسليح بشكل صحيح وأحكامه جيداً في موضعه حسب القياسات والفراغات المبينة في المخط
  متعهد.المصدقة لل

هد تتم على المتع ب ـ ان أعمال البيتون الموجودة خارج الحدود المبينة في المخططات التفصيلية والتي يتم وضعها لتسهيل عمل
  حسابه وال يحق له المطالبة بأية تعويضات من جراء ذلك ومنها البيتون التابع لتجارب الضغط.

ب يعود إلى أي سب تطرأ على العمل أوعن التعديالت الموجودة والناتجة عن ـ  سيكون المتعهد مسؤوالً عن كافة األضرار التي ج
  وسائل اإلنشاء المستخدمة.

  .الفواصل:

وحسب  ان فواصل اإلنشاء المختلفة سواء كانت فواصل تمدد او هبوط  أو فواصل صب يجب أن يتم تنفيذها وفق المخططات
ألوساخ شحم واالسطح الفاصل الموضوع فيه بيتون سابقاً من الزيت وال توجيهات فريق المراقبة ويراعى في فواصل الصب تنظيف

لب قبل ة القاثم يرطب هذا السطح ويطلى بالروبة االسمنتية مباشرة مع تقويم حديد التسليح حسب المخططات والتأكد من متان
  المباشرة بالصب.

  .حديد التسليح:

للقضبان الملساء SNS:1642/P1/1996ـ يستعمل في البيتون المسلح الحديد المبروم المطابق للمواصفات السورية  ١
  للقضبان المحلزنة ويكون من احد النوعين: SNS:1642/P1/1996و

  درجة الفوالذ  اسم النوع
  الحد للمرونة

  ٢(اجهاد الخضوع) كغ/سم

حداالنقطاع االدنى    
  ٢على الشدكغ/سم

  النسبة المئوية الدنيا

  لالستطالة القصوى

  ٢٠  ٣٧٠٠اليقل عن  ٢٤٠٠  2400PB  أملس طري

  ١٤  ٥٠٠٠اليقل عن   ٤٠٠٠  4000RP  محلزن
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ا ورد  ٢ ة والمواصفات مع م ه من حيث المقاوم ون المسلح يجب مطابقت ال البيت ليح المستعمل في أعم ود فـ ان خواص حديد التس ي الك
  وتنفيذ المنشآت بالخرسانة المسلحة.العربي السوري لتصميم 

هو مبين  يح كماـ يجب أن يكون حديد التسليح حين صب البيتون خالياً من الصدأ أو المواد الغريبة األخرى وبحيث يوضع بشكل صح٣
حافظة على الميجب في المخططات التفصيلية الموافق عليها من قبل فريق المراقبة مع التثبيت بشكل جيد بواسطة أسالك التربيط و

  سماكة التغليف البيتوني بحديد التسليح بواسطة كراسي معدنية أو بيتونية.

صورة أنه ب ـ إذا اقتضى األمر عمل وصالت في قضبان الحديد وجب أخذ موافقة فريق المراقبة على ذلك وعلى مواقع الوصل على٤
على طول ويجوز وصل القضبان المتجاورة في أي مقطع عامة يجب تحاشي وصل القضبان في مواقع الجهود القصوى كما أنه ال 

ً من هذا المقطع ألكثر من  للشد بتراكب  من مجموع القضبان ويكون الوصل في القضبان المعرضة %٣٠مترين على األقل اعتبارا
وم لعمل لز مرة قطر القضيب وال ٤٠مرة قطر القضيب المحلزن بدون عكفة وللقضبان المعرضة للضغط بتراكب طوله  ٧٠طوله 

الكسر  رية حتىالعكفات ويمكن عمل الوصالت بواسطة اللحام شريطة أن يتم اللحام بصورة فنية على أن تجري تجارب الشد المخب
  لنماذج من القضبان الملحومة ال تقل عن ثالثة وان تعطي هذه التجارب نتائج مقبولة.

ة وإذا ريق المراقبافقة فز له استبدالها بما يعادلها من أقطار أخرى إال بموـ إذا تعذر على المتعهد تأمين بعض قضبان الحديد فال يجو٥
  أدى هذا التبديل إلى زيادة في وزن الحديد المستعمل فيكون ذلك على عاتق المتعهد.

  .اإلسمنت:

ريق فلدى  مقبولةـ يكون االسمنت المستعمل في أعمال البيتون من نوع االسمنت الصناعي (بورتالندي) وصنع معامل معروفة و ١
ي، عربي السورلكود الالمراقبة على أن يفي هذا االسمنت من حيث النوع والمقاومة باالشتراطات والمواصفات القياسية الواردة في ا

سم الصانع ل كيس اكويورد ضمن أكياس متينة مغلقة جيداً وبحالة سليمة وخالي من أية رطوبة أو برغلة ويجب ان يكون مبيناً على 
عرض سمنت ياالسمنت وتاريخ الصنع. عندما يرى فريق المراقبة وألسباب خاصة اللجوء إلى استعمال أنواع خاصة من اال ونوع

  المتعهد النوع والمواصفات ألخذ موافقة فريق المراقبة على ذلك.

خرى و أية مادة أـ يخزن االسمنت ضمن مستودعات مسقوفة ومحفوظة من الرطوبة وتعزل عن األرض بواسطة دفوف خشبية أ ٢
ل بسب سم ويرفض كل كيس رطب أو طرأ عليه عط١٠عازلة للرطوبة بحيث تكون مرتفعة عن سطح األرض المحيطة بها بمقدار 

  الرطوبة ويعود تقدير ذلك لفريق المراقبة.

  أشهر. /٣ويجب أال يخزن االسمنت لمدة تزيد عن /

  االوصاف الكيماوية:

أن التزيد و ٠٫٠٢ونسبة السيليس عن ٠٫١١ونسبة االلومين عن ٠٫٠٥ونسبة المغنزيوم عن ٠٫٠٣يجب أن ال تزيد نسبة الكبريت عن
  .٠٫٠٤مئوية عن  )١١٠٠الخياس على درجة حرارة (

  االوصاف الفيزيائية:

  ة.عن نسبة واحد بالمئ ٢ثقب في السم ٣٢٤يجب أن تكون نعومة االسمنت بحيث ال تزيد بقايا بعد إمراره في منخل ذي 

  غ لكل ليتر١١١٠مم الثقل النوعي ١١مئوية بعد ثالث ساعات عن  )١١٠( ال يزيد التمدد بالحرارة يجب أن

 المقاومة: - ج

  المحضرة طبقا للمواصفات السورية عن الحدود التالية:و ٣:١يجب أن ال تقل نتائج اختبار عينات مونة االسمنت 

  يوم ٢٨بعد   أيام ٧بعد   نوع األجهاد

  ٢كغ/سم٢٥  ٢كغ/سم٢٠  على الشد

  ٢كغ/سم٣١٥  ٢كغ/سم٢٥٠  على الضغط

  كما يجب ان يحقق االسمنت المواصفات القياسية السورية

ن يجب ان يكو سات حيثمثل االسا للتربة فقطفي جميع انواع البيتون العادي والمسلح المجاور  مقاوم للكبريتاتيلزم استعمال اسمنت 
  االسمنت مقاوم للكبريتات.

  .الرمل والبحص:

تستعمل في البيتون خليطة الرمل والبحص من المواد المتوفرة في المنطقة والتي تتوفر فيها المواصفات الفنية المطلوبة لهاتين ـ  ١
  المادتين وفق الكود العربي السوري.
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  ويجب أن يكون الرمل والبحص نظيفاً وخالياً من المواد الغريبة المختلفة كالمواد العضوية والغبار.

بة ـ تحديد نس ب الحبيلفريق المراقبة ان يطلب إرسال عينات من الرمل والبحص إلى المختبر إلجراء التجارب الالزمة (التركيـ يمكن  ٢
 ن أجور هذهليها واعالغبار ـ كشف المواد العضوية...الخ) وال يحق للمتعهد استعمال هذه المواد إال بعد موافقة فريق المراقبة 

  أسعار مادة البيتون بمختلف أنواعه وال يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض عن ذلك.التجارب مشمولة في وحدات 

  .الماء:

  .الخ …قلوياتوض واليجب ان يكون الماء المستخدم في مزج البيتون نظيفاً وخالياً من المواد الغضارية والمؤذية ومن الزيوت والحم

  أنواع البيتون: - 
  /٣م/ :٣كغ/م١٥٠بيتون نظافة عيار تقديم وتنفيذ  ـ  آ

ات المسلحة كغ اسمنت لكل متر مكعب من البيتون، ويستعمل هذا النوع كبيتون نظافة تحت األساس /١٥٠وهو بيتون من عيار /
خرى التي ألماكن األإن لزم وفي ااستعادة السطوح لألرصفة ولكن بنفس المواصفات هذه  فقرةعلى  تحملولكن وتحت األرصفة 

ون وع من البيتهذا النلوحسب متطلبات العمل وتوجيهات فريق المراقبة و يجب أال تقل المقاومة االسطوانية يطلبها فريق المراقبة 
  .كغ/سم /٩٠يوماً عن / ٢٨على الكسر بعد 

  .كل مايلزم لتسليمه بالشكل األمثليتضمن العمل 

  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد.

لتي اقد في جميع األماكن بالقالب لريكارات الكهرباء واالرضيات عند المر ٣كغ/م ٢٥٠عادي عيار  بيتونتقديم وتنفيذ  ـ ب
  /٣م/ :يطلبها فريق المراقبة

ن القالب على أن يكو قطكغ اسمنت للمتر المكعب، وينفذ بالقالب في األماكن التي يطلبها فريق المراقبة ف /٢٥٠وهو بيتون من عيار /
ة والقطع المراقب القساطل إن لزم ولمجاري الكابالت الكهربائيه وحسب تعليمات فريقجديد ويستعمل هذا البيتون كبيتون لدعمات 

ن رصفة ولكاستعادة السطوح لأل فقرةعلى  تحملوتحت األطاريف ولكن  ن وأرضيات الريكارات غير المسلحةالخاصة وجدرا
 المقاومة لمخططات. يجب أال تقلحسب او فريق المراقبةوتوجيهات  إن لزم وحسب متطلبات العملبنفس المواصفات هذه 

  ٢كغ/سم /١٣٠يوماً عن / ٢٨االسطوانية لهذا النوع من البيتون على الكسر بعد 

  .كل مايلزم لتسليمه بالشكل األمثليتضمن العمل 

  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد.

ان المضاف وقواعد الفلتر والخزلقواعد  بالقالب مسلح بشبكة تسليح خفيفة ٣كغ/م٢٥٠بيتون عيار تقديم وتنفيذ   - ج
  /٣م/ :المضخات المعدلة في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة

ي جميع األماكن فللقواعد البيتونية او  ٣كغ /م ٥٠مع شبكة تسليح خفيفة ال تزيد عن  ٣) كغ اسمنت / م٢٥٠( وهو بيتون من عيار
 لبيتون علىاة لهذا ويشترط أن ال تقل المقاومة المميز وحسب المخططات التي يطلبها فريق المراقبة وحسب تعليمات فريق المراقبة

  ) سم.٣٠ا (ه) سم وارتفاع١٥) كغ على السنتيمتر المربع وذلك على عينات اسطوانية قطرها (١٦٠) يوما" عن (٢٨الكسر بعد (

  يتضمن العمل كل مايلزم لتسليمه بالشكل األمثل .

  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد.

ها ميع األماكن التي يطلبجوفي  مع كل مايلزملالسقف مع الفايبر مع الصقل  ٣كغ/م ٣٠٠بيتون ميول عيار تقديم وتنفيذ   -  د
  /٣م/ :فريق المراقبة

افة الفايبر(الياف مع إض ٣كغ اسمنت/م /٣٠٠يتون ميول عيار /ينفذ بتنقير جميع السطوح الهشة والقديمة وتنظيفها ثم يتضمن العمل 
 SIKALATEXمثل  دهان السطح القديم اللتصاق السطح القديم مع بيتون الميول بمادة تزيد االلتصاقو sika fiber البروبيلين) 
  .شةلى الورقبل جلبها إ لنشرات الفنية للمواد الحائزة على موافقة فريق المراقبةوتطبق هذه المواد حسب ااو مايعادلها 

  على هذا البند. وتحمل أسعارها

جراء صب إلجهيزها ويستعمل في تشكيل طبقة الميول في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة وذلك بعد تنظيفها وتخشينها وت
وحة لصقل بالمرايول مع ت تسوية تربط بينها اسياخ بيتونية تحدد الميل المطلوب.ينفذ بيتون مبيتون الميول عليها ,.يتم تنفيذ ودعا

  .٢كغ/م٢والرش باالسمنت بمعدل 
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لمربع وذلك على عينات ) كغ على السنتيمتر ا١٦٠) يوما" عن (٢٨ويشترط أن ال تقل المقاومة المميزة لهذا البيتون على الكسر بعد (
  ) سم.٣٠سم وارتفاعها () ١٥اسطوانية قطرها (

  .كل مايلزم لتسليمه بالشكل األمثليتضمن العمل 

  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد.

تحة في سقف فكماش الغالق بالقالب مصبوب بالمكان مع مواد ملدنة مخففة لالن ٣م/كغ ٤٠٠بيتون مسلح عيار  - ي
ع كل مايطلبه مواد خاصة من م مع حف الحديد القديم وإزالة البيتون المهترء القديم ولحام حديد جديد مع كل مايلزم الخامية

  /٣م/ :وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة

لمياه مع ا مم.مع أقل كمية من ٢٠كغ من االسمنت لكل متر مكعب والحد األعظمي لقياس البحص  /٤٠٠بيتون مسلح من عيار /
ل عالية للتشغي ليةعلى قاب دة المستخدمة وللحصولذو كفاءة عالية بنسبة تحددها النشرة الفنية للما ملدنة مخففة لالنكماشاضافة مواد 

  .نةللخرسا

  .٢كغ/سم ٢٥٠يوماً عن  ٢٨يجب أن ال تقل المقاومة األسطوانية لهذا النوع من البيتون على الكسر بعد 

جود جب عدم ويالخرسانة من أفضل األنواع خالية من المواد الغير نظامية والترابية ومختلف الشوائب يجب اختيار مكونات - 
  ٢كغ/سم ٤٠٠٠الكلوريدات على حديد التسليح المستعمل بحيث تكون مقاومة الشد بحدودعن 

  .لمراقبةايطلبها فريق  ماكن التيمحطة الضخ الخامية وفي جميع األ سقف فيصغيرة الغالق فتحة ويستعمل هذا البيتون  

                        لالنكماش ومانعة للرشح  المخففة super plasticizers إضافة المواد الملدنة ويجب
) 2002Sikament R 430اوConplast Sp سبة الماءمع الرج بشكل نظامي على أن ال تزيد ن) او مايعادلها 

يجب أن تكون و سم.٥١سم وال يزيد عن  ٢١أبرامز للخلطة اليقل عن ويكون هبوط مخروط  ٠٬٤٨الى االسمنت عن 
  المواد المستخدمة متوافقة مع الكودات 

، غير سامة وخالية من  3Part 5075BS :1985و  Type A & G 494ASTM C 1:1982Part 5075BSالعالمية 
ً للنشرات  لمواصفات ابتحقيق  الفنية الخاصة بالمادة والتي تسمحمركبات الكلور والنترات، وتكون نسبة اإلضافة المستخدمة وفقا

  المطلوبة من البيتون والتي يحددها فريق المراقبة.

  ـ ويمكن أن تكون المادة الملدنة مسرعة أو مبطئة للتصلب بما يتناسب مع الطقس المراد الصب فيه.

ن واحد أو عض في ابلصانعة من امكانية استخدامهم مع في حال استخدام اكثر من مادة ملدنة في وقت واحد يجب التأكد من الشركة ا
  .دنة واحدة تحقق المواصفات مجتمعةيفضل استخدام مادة مل

  .يجب ان يكون الكوفراج المستخدم نظيف ويجب ترطيب السطح القديم قبل صب القمصان البيتونية - 
ل  -  من العم ا يتض ش كم رئ واله ون المهت ير البيت دعيمها وتكس راد ت طوح الم ط الس دت كش ى إن وج ول إل ى الوص د ححت دي

األدوات المنا ط ب تم الكش ب أن ي ل ، ويج زازات بالعم دوث اهت ع ح دوياً لمن تم ي ل أن ي ديم ويفض ليح الق بة دون تخالتس ب س ري
ا اإلدارة وتخش ي تراه ة الت واتج بالطريق ل الن ع ترحي ة م طوح المحيط لالس بة مث ة المناس طوح بالطريق ت أ ين الس و التفتي

ار ن الغب ا م غوط  وتنظيفه ل المض ر اعل الرم ة بقط بان القديم ع القض م م ة تلح الت حديدي ذ وص ديم وتنفي ع تق ن م ة م ى درج
  .لبندواليحق له بالمطالبة باي سعر إضافي فهي محملة على هذا اوحسب توجيهات فريق المراقبة  التسليح القديم

  .عمل بالمتر المكعب الواحديقدر ال
  اختبار البيتون:.

  : يحق لفريق المراقبة أن تطلب من المتعهد:ـ التجارب قبل التنفيذ ١
خلط قرير نسب الذلك لتوآ ـ إجراء تجارب على البيتون قبل المباشرة بالعمل على نفقته وفي المخبر الذي يوافق عليه فريق المراقبة 

  المقاومة المطلوبة حسب المواصفات المعتمدة.الالزمة إلعطاء البيتون 
  .موقع العمل تون فيب ـ ترسل نتائج التجارب إلى فريق المراقبة لتصديقها وذلك قبل مدة ال تزيد عن أسبوعين من البدء بصب البي

  ـ للمهندس الحق بإدخال تعديالت على نسب خلط البيتون حين الضرورة. ج 
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  ـ التجارب الحقلية: ٢
تحسب  ص مجموعة مؤلفة من ست مكعبات لكل صنف من البيتون لتحضير عينات البيتون حسب النظم المتبعة ومن ثمآ ـ تخص

قاومة المكعبية سم. وال تقل الم )٢٠٢٠٢٠يوماً قياس (  ٢٨ أيام وثالث عينات بعمر ٧ات بعمر على مقاومة الضغط لثالث عين
  .٢كغ/سم ٢٠٠عن  ٣كغ/م ٣٥٠لعينات البيتون عيار 

تعديل نسب ب طالبةلي وعلى نفقة المتعهد المب ـ يحق للمهندس في حال اجراء التجارب لتحقيق متطلبات المواصفات ان يقوم بالتا
  الخلط.

  المطالبة بإجراء تجارب إضافية على العينات المتصلة بشكل كامل تحت ظروف العمل.
  تصلب.المطالبة باتخاذ اإلجراءات الالزمة لحماية البيتون أثناء ال

إلدارة ون تحميل اراقبة دـ اذا فشلت هذه االختبارات أيضاً فيتعين على المتعهد استبدال أعمال البيتون هذه حسب توجيهات فريق الم ج
  أية نفقات إضافية.

التي  د ـ في حال صب البيتون في ظروف جوية استثنائية فيجب أخذ مكعب إضافي لكل مجموعة يتم صبها تحت ذات الظروف
  تتعرض لها المنشأة التي يمثلها هذا المكعب.

أة ا المنشيحق لإلدارة ان تطلب من المتعهد إجراء تجارب خاصة على البيتون حسب ضرورات العمل والقوى التي تتعرض له  
  وعلى نفقته الخاصة.

  .صنع البيتون:

قة على نفوبكسر وهدم كل قسم صب دون اذنه  ـ ال يبدأ بصنع وصب البيتون بدون اذن خطي من فريق المراقبة وللمهندس الحق ١
  المتعهد.

ق المراقبة قة فريـ يصنع البيتون بالمزج ضمن جباالت ميكانيكية ويمكن السماح بالجبل اليدوي في حالة الجبالت الصغيرة وبمواف ٢
  وعلى نفقة المتعهد. %١٠ويجب في هذه الحالة زيادة عيار االسمنت بنسبة 

  الخلط المركزي:
وضمن  العمل لط البيتون في مصانع مركزية موافق عليها وحسب المواصفات القياسية وبحيث يتم نقل البيتون إلى موقعيفضل خ

هما أقل) وفي الجو دورة (أي /٣٠٠فترة ال تزيد عن ساعة ونصف ابتداء من مزج مركبات البيتون أو قبل ان تتم الحاوية الدوارة /
  ه الفترة.الحار يمكن لفريق المراقبة تخفيض هذ

  .التحضير للصب:

كما  وية الغريبةد العضـ عند صب البيتون على األرضيات الطبيعية يجب القيام أوالً بتسوية هذه األرضيات وتنظيفها من الحطام والموا١
قبل  من الكثافة القصوى حسب تجربة بروكتور المعدلة ويجب ترطيب األرضيات %٩٥يجب رص هذه األرضيات لدرجة كثافة 

  البيتون مباشرة.صب 

بل اء الغزير قا بالمـ يجب على المتعهد تنظيف القوالب قبل الصب من قطع الخشب وسائر النفايات واألنقاض التي تكون عليها مع رشه ٢
  الصب.

  .صب البيتون:

  ـ يجب التحقق من األبعاد المقررة للقوالب وكذلك حديد التسليح قبل إعطاء األمر بالبدء بجبل البيتون. ١

 لبيتون ويتمكبات اـ يجب تنـزيل البيتون من الجبالة إلى مواقع الصب بأقل وقت ممكن مع مراعاة الطرق المالئمة لمنع انفصال مر ٢
 اعى فيالصب على طبقات أفقية قدر اإلمكان ومن ثم تجري عمليات الرص بواسطة قضيب معدني أو رجاجات كهربائية وير

  صال مركبات البيتون نتيجة زيادة الرج عن النسب الصحيحة.األخيرة المراقبة الخبيرة لمنع انف

ما يوضع ك ٢:١ـ يسمح بإسقاط البيتون ضمن ظروف تمنع حدوث أي انفصال في مركباته وبواسطة مجاري ال يزيد انحدارها عن  ٣
ً وال يسمح بإسقاط البيتون بشكل حر من ارتفاع يزيد عن  ال من حم بأي ٢٫٥قمع عند نقطة الصب كي يكون الصب عموديا

  األحوال.

وافق عليها فريق درجات مئوية) إال اذا اتخذت تدابير خاصة ي ٤ـ يمنع صب البيتون في األمطار الغزيرة أو الطقس البارد (دون  ٤
  المراقبة وعلى مسؤولية المتعهد.

لجدارية عمات القساطل المطلوبة والدـ يجب تشكيل كافة الثقوب المطلوبة بقالب الجدران واألسقف قبل الصب ويجب تركيب قطع ا ٥
  وتثبيتها جيداً بشكل يمنعها من الحركة أثناء الصب.

  .العناية بالبيتون بعد الصب:

  يجب أن تتم العناية بالبيتون إلكسابه درجة المتانة المطلوبة ضمن الشرط التالي:
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غطى السطح يد الصب اصة خالل األيام الخمسة األولى بعالمحافظة على البيتون في حالة الرطوبة وذلك برشه بالماء يومياً مرتان وخ
  سم ترطب بالماء. ٢٫٥بالخيش والحصير أو بطبقة من الرمل بسماكة 

  .صقل البيتون:

سطح  يحق لإلدارة ان تطلب من المتعهد إجراء عمليات صقل البيتون المصبوب حسب ضرورات العمل بحيث يفرش االسمنت على
واعه ون بمختلف أنرام لكل متر مربع ويصقل جيداً. وتعتبر أعمال صقل البيتون مشمولة ضمن أعمال البيتكيلوغ /١٫٥البيتون بمعدل /

  وال يحق للمتعهد المطالبة بأية نفقة إضافية لقاء عمليات الصقل هذه.

  .أسس الدفع:

ب راقبة أو حسيق المأو مع تعليمات فر تقدر كميات البيتون من جميع األنواع بالمتر المكعب للكميات المنفذة بما يتفق مع المصورات
جمها عن حيزيد  الكميات المنفذة فعالً أيها أقل مع حسم حجوم كافة الثقوب والفجوات وغيرها الموجودة داخل جسم البيتون والتي

  .٣سم١٠٠٠

مواد  –للتصلب  مواد مسرعة - زيت كوفراج  –يتضمن العمل المواد و اليد العاملة والمعدات واألدوات و المواد المضافة (ملدنات 
لمواد الصقل وكافة ) والمزج والنقل وتقديم وتركيب القوالب وازالتها والتدعيم واحديد التسليح..... -  تشييش للكهرباء  -  الصقة

صبوبة من ة الممؤقتواألعمال األخرى الالزمة إلتمام العمل على وجهه الكامل والمطلوب حسب المواصفات الفنية. وإن الدعمات ال
 وتقع ،لبنداهذا  إن وجد اجل تجربة الضغط غير مشمولة بهذا البند بل تعتبر محملة على سعر تقديم وتركيب القساطل والقطع الخاصة

  تكاليف موادها وصبها وتكسيرها على عاتق المتعهد.

  يقدر العمل بالمتر المكعب الواحد.

  

يد ق مكان حديه اغالفبمواد صالحة لالستخدام مع مياه الشرب ومن الخارج بما معالجة مناطق التعشيش من الداخل  - ١١
  /٢م: /المراقبة فريق تسليح البارز أينما وجد بعد ثنيها واستخدام مواد غراوت اسمنتي ان لزم االمر مع كل مايطلبه

 بل بها فريقلتي يقاد تنظيف السطوح بالطريقة يجب على المتعهد الكشف على المرقد وتحديد أماكن التعشيش قبل المباشرة باإلصالح بع
  المراقبة.

ة  طوح الداخلي ع الس ي جمي يش ف اطق التعش ة من ة كاف د معالج ى المتعه دعل ا  للمرق ي يطلبه اكن الت ع األم ي جمي ق المراقبفوف ة ري
من ص أو اس ة (بح زاء الهش ن األج د م كل جي ة أوالً بش ف المنطق ك بتنظي وت ووذل ن الزي واد ت) وم وية واألالم اخ العض وس

ن  وده م ال وج ي ح اهر ف د  الظ ف الحدي ذلك تنظي ة وك ر المخرب بة غي األدوات المناس عيف ب ون الض دهان والبيت ى اوال دأ ال لص
ر م ه األخي ون الوج ى أن يك غوط) وعل واء مض ع ه اه م غوطة (مي اه المض يض بالمي د األب ول للحدي ة للوص ة عالي ن درج

ل ب غوطة والرم اه المض ف بالمي وده أو االتنظي ال وج ي ح د ف د الزائ ص الحدي ع ق ذلك م ة ل ال الحاج ي ح د ف كل جي دش تبدال حدي  س
دار  ة بمق انة القديم دخل بالخرس ى أن ي د عل د جدي الف بحدي ي  ٢٠الت تخدم االيبوكس دها يس يب وعن ر القض رة قط زرع لم ل

ع  ل م ول  كام رزوبط ن  الغ ل ع يب  ٦٠اليق ل قض اص كام ام ب طة لح يب او بواس ر القض رة قط بام راف القض ع أط د م ن جدي
ون الق ين البيت ربط ب ى ال اعد عل واد تس ه بم طح ودهان ين الس م تخش ة  ث ق المراقب ه فري ا يطلب ل م ع ك ة م ديثالقديم م  ديم والح ث

اش ة لالنكم ر القابل ايبر غي لحة بالف الح المس واد اص ق م ا  )Sikarep-Renderoc:Hsx(ٍ تطب ي تاو مايعادله ق والت حق
  االشتراطات التالية:

  يجب أن تكون مادة االصالح أساسها اسمنتي. -  ١
  .٢كغ/سم 550 يوماً ال تقل عن ٢٨مقاومة الضغط لها بعد  -  ٢
ل  -  ٣ ن قب ا م ة عليه واد للموافق رة الم د نش دم المتعه ب أن يق ةيج ق المراقب تخدامها  فري ل اس ى اقب ا إل ة وجلبه اةلورش  ومراع

رب(ل اه الش الحة لمي اه أو ص ع المي زج م ب الم رارة، ونس ات الح ث درج ن حي ة م ادة وخاص ذه الم ة له روط الفني ة الش داخل حل
د داخل المرق ن ال يش م اطق التعش الح من تم إص م أن ي ع العل دتها م ط وم ة الخل بها ، وكمي دنيا لص ماكة ال زل ق)  الس ل الع ب
  الخارجي قبل تنفيذ عملية الطينة الخارجية..وكذلك يتم تصليح التعشيش للمرقد

ن  - ٤ ر م ماكة أكب يش لس الح التعش تم اص رة١٠ي ة كبي الح ذو مقاوم واد اص ب بم م ص ب ث ب القوال م بتركي                     س
  )sikagrout 295 او) (Conbextra Gp ا ت ال) او مايعادله ال كان ي ح ا ف ادة أم ذه الم ة له روط الفني ب الش ماكةحس  س

ن  ل م ن ١٠أق د ع ماكة ال تزي ات بس دة طبق ى ع الح عل واد اص ع م تم وض م ي د  ٣س تبدال الحدي تم اس ة وي ل طبق م لك ي اس الف ف لت
دار ة بمق لحة القديم انة المس دخل بالخرس ى أن ي د عل د جدي يش بحدي ة التعش ل ٢٠منطق ول كام يب وبط ر القض رة قط يب  م للقض

ع  رزم ن  الغ ل ع دها  ٦٠اليق يب وعن ر القض رة قط ل للقم كل كام ام بش طة اللح زرع أو بواس ي لل تخدم اإليبوكس بيس ان ض
  .الجديدة مع القضبان القديمة

 مور العزل للمرقد.أيجب ان يتم اإلصالح باشراف شركة متخصصة ب
  تقدر األعمال بالمتر المربع.
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رض عء بحسب حقن إيبوكسي غذائي أو إمالبمواد  للمرقداتاصالح شقوق طولية وعرضية في السطوح الداخلية - ١٢
ميع جوفي زم مع كل مايل حقن إيبوكسي عادي أو إمالء حسب عرض الشق وحسب المواصفات الفنيةومن الخارج الشق 

  م.ط// :األماكن التي يطلبها فريق المراقبة
ح بالطريقة السطو شرة باإلصالح بعد تنظيفيجب على المتعهد الكشف على المرقد وتحديد أماكن الشقوق وانواعها واسبابها قبل المبا

  التي يقبل بها فريق المراقبة.
  قبة.ا فريق المراوفي جميع األماكن التي يطلبه المرقديتضمن العمل اصالح الشقوق بكافة أنواعها في جدران وأرضية 

ن  ر م رض أكب قوق بع بة للش ن  ٠٬٥بالنس ل م م وأق وت واأل١س ع الزي دران وجمي ن الج ة م زاء الهش ة األج تم إزال م ي اخ س وس
قوق  ان الش ف مك ف وتنظي تم ح م ي بة ث األدوات المناس عيف ب ون الض دهان والبيت ا وال ع وتهويته م وض زنث ي ري اعم  إيبوكس ن

  للشقوق الصغيرة وتطبق حسب النشرة الفنية للمادة.

ن  ر م ق أكب رض الش ال ع ي ح ا ف كل١أم ق بش تح الش بة ويف ل واألدوات المناس ة باألزمي زاء الهش ة األج تم إزال م ي رف  س م  Vح ث
ى ال اقها عل دى التص ا وم ة تطبيقه واد وطريق ذه الم ة له رة الفني اة النش ع مراع الؤه م ه وإم ه وتهويت تم تنظيف طوح ي وادس  بم

  . سم١ألكبر من إيبوكسي ريزن ناعم مع رمل مازار للشقوق ا
ن   ل م دران األق ي الج عرية ف قوق الش الح الش ي إص ي ف تخدام اإليبوكس تم اس ة الت ٠٬٥ـ ي م  بالطريق زل س ركة الع ا ش ي تراه

ي ا واد االيبوكس واع م تخدام ان ل اس ؤوليتها ويفض ى مس ل وعل كل كام ق بش الق الش من اغ ث تض بة بحي تم حقمناس ي ي ا لت نه
    .بواسطة الخاصة الشعرية

  يقدر العمل بالمتر الطولي ويتضمن جميع ما يلزم لتنفيذه على أحسن وجه وإغالق الشق بشكل كامل.ـ 
  او مايعادلها في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة. Sikadur 31 DW  يتم استخدام اإليبوكسي - 
  قط ففي حال كان السطح المراد اصالحه بااليبوكسي رطب فيجب استخدام االيبوكسي من األنواع الصالحة لالستخدام على السطوح الرطبة -

  من الداخل. للمرقدمالحظة: يتم إصالح الشقوق قبل إجراء أعمال العزل 
ايجب أن تكون المواد المستخدمة جيدة االلتصاق مع السطوح القديمة وعلى مسؤ ا ولية المتعهد وشركة العزل المتخصصة وبم ق عليه  يواف

  من قبل فريق المراقبة .
دعيم وذلك برش الرمل ال-  ون المصبوب للت ه أو البيت رة علي فيتم تخشين طبقة اإليبوكسي لضمان التصاق مادة العزل األخي ازار النظي  م

  على طبقة اإليبوكسي قبل تصلبها النهائي.

ة في الشقوق ـ يتم استخدام مواد مرنة ار الط مقواه ذات التصاق عالي  في حال وجود حرك ع كامل المسؤولية في اختي ة المناسبوتق ة ريق
د اصالح أي تس ى عاتق المتعه ع عل امور العزل ويق رب أورشح والمواد المناسبة على المتعهد وذلك بعد استشارة الشركة المتخصصة ب

  .هحتى بعد استالمالمرقدلوحظ في 

  اإلصالح باشراف شركة متخصصة بأمورالعزل للمرقد.يجب ان يتم 
   يقدر العمل بالمتر الطولي.

  /٣م/ :يلزمتقديم وبناء بلوك مفرغ بسماكات مختلفة مع تقديم ستيريوبور في المحطة الخامية مع كل ما - ١٣
  .وحسب المخططات فريق المراقبةيتم تقديم وبناء البلوك في المواقع التي تحددها 

  فريق المراقبةـ يجب تصنيع البلوك في مكابس خاصة تعطي الضغط والرج الكافي وأن تحوز على موافقة 
  .٢كغ/سم ٥٠وم عن ي ٢٨يوماً على صنعها يجب أن ال تقل مقاومة البلوك المفرغ بعد  ٢٨ـ التستعمل قطع البلوك في البناء قبل مضي 

  لكل متر مكعب من الرمل الناعم.كغ اسمنت /٣٠٠ـ تركب قطع البلوك بمونة من عيار /
مم كما يجب أن يكون ١٥ـ يجب أن يكون بناء البلوك بمداميك أفقية وأن التنقص سماكة المونة في اللصاقات األفقية والشاقولية عن 

  وجها الجدار شاقوليين ومستويين تماماً دون نتوء أو بروز أو فتالن في أحجار البلوك.
  يومياً ضمن مدة التقل عن اسبوع بعد بنائها.ـ ترش الجدران بالماء مرتين 

ال يدفع , وبةفريق المراقـ يقوم المتعهد بعمل جميع الفتحات والثقوب والفراغات الالزمة للمشروع بحسب المصورات وتعليمات 
  للمتعهد أي تعويض عن هذه األعمال باعتبارها داخلة في السعر المحدد ألشغال بناء البلوك.

  ديم الستريوبور في أسفل جدران المحطة الخامية لعزل الرطوبة مع كل ما يلزم.يتضمن العمل تق - 
ز التي تتجاو لفراغاتاتقاس أعمال البلوك بسماكات مختلفة ولنوعية المفرغ العادي بالمتر المكعب لألبعاد المنفذة فعال"بعد حسم جميع  - 

  وكذلك بعد حسم حجم البيتون المسلح لقضبان األبواب والنوافذ والجسور واألعصاب . ٢)م١٠/١مساحتها    (
ل التركيب م ألعمايتم الدفع على أساس سعر المتر المكعب في وحدة العقدألعمال البلوك متضمنا" المونة االسمنتية وكل ما يلز - 

  .نفيذ العملتلحسن  زموكل ما يلوالستريوبوروأجور اليد العاملة والمعدات و السقائل  واألدوات والمواد المضافة والمواد والنقل 
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  :داخلية وخارجيةطينة بالقدة  - ١٤
لقديمة لطينة ااعلى ثالثة وجوه مع مواد الصقة وإصالحات طينة داخلية بما فيه حف  بالقدةطينة داخلية  ١- ١٤

  /٢م/ :في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبةوالمهترءة مع كل مايلزم 
 هترءةلقديمة الماالطينة  قد بما فيه حفالداخل المرطينة ثالثة وجوه بالقدة مع مادة مانعة للرشح صالحة لمياه الشرب  - ٢- ١٤

  /٢م/ :وغسيله وتنظيفه مع كل مايلزم بالطريقة التي يطلبها فريق المراقبة
يله وغسلقديم لسطح ابما فيه حف ا لخارج المراقد طينة خارجية بالقدة على ثالثة وجوه بيضاء مع مواد الصقة ٣- ١٤

  /٢م/ :األماكن التي يطلبها فريق المراقبةوتنظيفه مع كل مايلزم في جميع 
 ة القديمةيه حف الطينفبما بيضاء لوجه الضهارة األخير  لدرجات المراقدمع مواد الصقة وطينة بالقدة وجهين طينة  - ٤- ١٤

  /٢م/ :المهترءة
  
ل تنظيف ن العميتضمويجب على المتعهد حف الطينة القديمة الهشة قبل المباشرة بالطينة الجديدة وتنظيف المنطقة مع كل مايلزم - 

ة باالتفاق رق المناسبح بالطالسطح بما فيه المرقد بالمياه النظيفة او الضرب بالرمل حسب توجيهات فريق المراقبة ثم غسيل السطو
  .مع فريق المراقبة

  الممدد حديثا" لتمديد الكابالت الكهربائية. pvcضمن العمل تغطية أماكن قساطل ال مت
 ٣كغ اسمنت /م /٤٠٠عيار /هما رشة مسمارية ب ثالثة وجوهوفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة وذلك على  تنفذ الطينة بالقدة - 

ع الرش مأيام ٤ويترك هذا الوجه حتى يتصلب لمدة التقل عن ) او مايعادلها Nitobond SBRاو  Sikalatex( مع مواد الصقةرمل 
ً بدءاً من اليوم التالي للتنفيذ  ثم يتم إجراء الوجه الثاني (البطانة)  بعيار/ رمل مع اعطاءه  ٣اسمنت /مكغ//٣٥٠بالماء مرتان يوميا

مم  /٢كبر من/ عرضه أ الجدار التترك فراغاً بينها وبين الجدار االستواء الكافي على القدة  بحيث أن القدة بطول متران موضوعة على
ي تنفيذ لبطانة يجرنتهاء ااويترك هذا الوجه حتى اليوم التالي ليجف ويثابر على رشه بالماء مرتان يومياً لمدة خمسة أيام على األقل من 

شها رجف ثم يثابرعلى من ا مم) تترك حتى اليوم الثاني لترمل ناعم جداً (أقل  ٣كغ اسمنت/م /٤٠٠الوجه األخير وهو الضهارة وبعيار /
ها ويتضمن لطينة لكما بالوجوه السابقة.ال يجوز بأي حال من األحوال وجود بقع مطبلة وعندها يجب قصها بالصاروخ وإعادة تنفيذ ا

 ل وجود بقعن األحواويجب أن تكون الزوايا مستقيمة ومتوازية وال يجوز بأي حال م في المرقدات فقطالعمل إضافة مواد مانعة للرشح 
ألخرى األشغال جميع اومطبلة وعندها يجب قصها بالصاروخ وإعادة تنفيذ الطينة لها,وعلى المتعهد عمل لحامات وانهاءات الطينة 

حال  م الشبك فيويستخد دة الموافق عليها من قبل فريق المراقبةيتم إضافة مواد مانعة للرشح حسب النشرة الفنية للمابشكل دقيق وجيد.
  .له بالمطالبه باي سعر إضافي سم واليحق ٤زادت السماكة عن 

 يما بعدف لية فوقهاشة تيروريتم تنفيذ الطينة بالقدة على وجهين في جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة وفي األماكن المراد تنفيذ 
  شروط المذكورة أعاله ولكن على طبقتين.وتكون بنفس ال

ة  -  ة القديم ف الطين ه ح ا في ة بم ة داخلي الحات طين قة وإص واد الص ع م وه م ة وج ى ثالث دة عل ة بالق ة داخلي ع كاطين رءة م ل لمهت
  بالمتر المربع. مايلزم وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة

لسطوح ءة وغسيل اة المهترشح صالحة لمياه الشرب لداخل المراقد بما فيه حف الطينة القديمطينة ثالثة وجوه بالقدة مع مادة مانعة للر - 
  بالمتر المربع. بالطريقة التي يطلبها فريق المراقبة

م ع كل مايلزتنظيفه موطينة خارجية بالقدة على ثالثة وجوه بيضاء مع مواد الصقة لخارج المراقد بما فيه حف السطح القديم وغسيله  - 
 بالمتر المربع .ي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة ف

 مهترءة وفيقديمة الطينة وجهين بالقدة مع مواد الصقة وطينة لدرجات المراقد بيضاء لوجه الضهارة األخير بما فيه حف الطينة ال - 
  .بالمتر المربعجميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة 

  
  أعمال تجديد أو تقديم وتنفيذ رشة تيرولية: - ١٥
  /٢م/ كل ما يلزم:وأعمال تقديم وتنفيذ رشة تيرولية على أربعة وجوة مع التسطيروالصبغة مع التنظيف والسقائل  - ١ - ١٥
ات بقئل مع حف الطأعمال تجديد وتقديم وتنفيذ رشة تيرولية على وجهين مع التسطير والصبغة مع التنظيف والسقا - ٢ - ١٥

  /٢م/ وكل ما يلزم: الطرية المهترءة
  

بة ريق المراقفوجيهات يجب على المتعهد حف الرشة القديمة الهشة قبل المباشرة بالرشة الجديدة وتنظيف المنطقة مع كل مايلزم حسب ت- 
  وفي المكان التي تحددة.

ذ الرشة تم تنفي ة وي ق المراقب ا فري اكن التي يطلبه ع االم د في جمي ذا البن د تنظيفه يطبق ه ة بع ون الواجه د اإلسمنتية بل سب حا بشكل جي
  توجيهات فريق المراقبة.

  المخططات. كغ مع إضافة األهرة لتلوينها حسب توجيهات فريق المراقبة وحسب ٤٥٠تنفذ الرشة اإلسمنتية باإلسمنت األبيض من عيار 
ة وجوه باتج ى أربع ة الرش الخاصة وتعمل عل ين للميكون تنفيذ الرشة بواسطة مكن ساحات اه واحد  للمساحات المتضررة وعلى وجه

  المطلوب تجديد الرشة التيرولية لها حسب رأي فريق المراقبة,وبحيث يؤمن الشكل الذي تم الموافقة عليه من قبله .
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  نفيذ الرشة.لقة اثناء تالعااخ يثابر على الرش بالماء المدة الكافية لتصلب وتماسك الرشة التيرولية ويتم تنظيف النوافذ واألبواب من األوس
ة ويشمل الع -  د عامل ة وعدة وسقائل وي واد ملون اء نظيف وم ا يتضمن العمل تقديم المواد الالزمة من اسمنت ابيض ورمل وم مل كل م

  .الخاصة ولتعليمات فريق المراقبة يلزم لتسليمه جاهزا" لتقديم العمل بالشكل األمثل وفقا" للشروط الفنية
 المتر المربع.يقاس العمل ب - 

 
ل لم - ١٦ ى األق ة وجوه عل ى ثالث ذ دهان الطرش البالستيكي عل ديم وتنفي المبنى حطات الضخ وأعمال حف الدهان القديم المهترء وتق

  /٢م/ :اإلداري مع المعجونة مع كل مايلزم وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة
توريدها قبل على نوعيتها وألوانها فريق المراقبة خذ موافقة الطرش أل والمعجونة والدهانيجب على المتعهد تقديم نماذج من األساس  - 

 إلى الورشة.
يجب أن تورد المواد إلى الورشة ضمن عبوات مغلقة يحوي غالفها على ماركة الدهان وصالحيته وكامل تعليمات المصنع بشكل - 

.واضح   
 يبيةة الغير تخرمناسببالطرق ال ترء قبل المباشرة بالدهان الجديد وتنظيف المنطقةيجب على المتعهد حف الدهان القديم الهش المه- 

  مع كل مايلزم حسب توجيهات فريق المراقبة وفي المكان التي تحددة.
  لمراقبة. اها فريق في األماكن المبينة على المخططات وفي األماكن التي يحددالدهان بالتنسيق مع فريق المراقبة يتم استعمال 

على  مناسبدهان الالثم تنظيف السطوح وإزالة الغبار عنها ثم إجراء  بطرق مناسبة غير تخريبيةويتم التنفيذ بحف كافة السطوح 
ب ما عجنة حس، ويكون عدد طبقات الم مناسبةثالثة وجوه وحتى تصبح السطوح متجانسة ومشبعة ويتم تنفيذ إصالحات بمعجونة 

حف ساخن بعد الماء المال فرشاة الطرش أو الرولو ويسمح بتنفيذ وجه أساس من الغراء المذاب باليطلبه فريق المراقبة  ويتم استع
  وجد. الدهان أينماوعلى المتعهد تقديم وتركيب كافة السقائل الالزمة وتنظيف كافة آثار ان لزم االمر والتنظيف 

معجنة يف والحف والوالتنظ األدوات والمواد المضافة والنقلوئل يتضمن العمل تقديم المواد الالزمة واليد العاملة والمعدات و السقا- 
ليم العمل يلزم لتسيشمل العمل كل ماووكل ما يلزم لحسن تنفيذ العمل والسيلر ان لزم االمروالدهان على ثالث وجوه على األقل 

  جاهزا" بالشكل األمثل وفقا"لتعليمات فريق المراقبة.  
  من المتر المربع. ١/١٠م جميع الفراغات التي تزيد مساحتها عن العمل بالمتر المربع وتحس دريق

  
ع مياه الشرب بمواد عازلة اسمنتية صالحة لالستخدام مع م للمراقد للسطوح الداخليةحف وتنظيف وعزل  -  ١٧
  /٢م/ حسب مايطلبه فريق المراقبة:و بسولوفات االلمنيوم (الشبه)م وتعقيمه همتنظيف

طوح ستنظيف ويجب على المتعهد حف وتنظيف وعزل السطوح الداخلية القديمة الهشة قبل المباشرة بالطبقات العزل الجديدة - 
  تحددة. مكان التيمع كل مايلزم حسب توجيهات فريق المراقبة وفي البشكل كامل بالطريقة المناسبة البيتونية المرقد الداخلية 

ذات أساس  ركب واحدمن الداخل من مادة م المراقدية المالمسة للمياه بما فيه أرضية وجدران تنفذ طبقة عازلة للسطوح الداخل - 
) BS 6920غير سامة (صالحة لمياه الشرب بشكل خاص ومحققة للمواصفة  %٥اسمنتي اكرليكي ذات مرونة التقل عن 

)Brushbond او مايعادلها من المواد المختبرة وفقا للمواصفة (BS6920  اقبة وخاضعة ن تحوز على موافقة فريق المرويجب أ
بارذات سطح قاسي بشكل كافي لمرور ٣تشكل كتامة تامة تحت ضغط يصل إلى  BS 1881 PARTS-1983لمواصفات   

األرضية ينفذ  اما في مناطق التقاء الجدار مع مم٢األشخاص والمعدات الخفيفة دون أن تتأثر وتنفذ على طبقة بسماكة وسطية 
  بروذلك بالتنسيق مع فريق المراقبة.بسماكة اك

 .حسب مايطلبه فريق المراقبةبسولوفات االلمنيوم (الشبه) ويتضمن العمل تعقيم السطوح 
    العمل بالمتر المربع الواحد.قدر ي

     
مطرية لنوازل الاه حول تقديم وتنفيذ طبقة عازلة لألسقف من رقائق اسفلتية المدعمة بالبوليستر مبحصة بما في - ١٨

 ان وجدرز حديد الباوكذلك تطعيج الالتالفة مع ختم عند اطراف التصوينة  مم بوليسترمع ترقيع األجزاء ٤سماكة 
  /٢م/ :مع كل مايلزم ثم وضع الرقائق ووضع روب اسمنتية مناسبة

ة أو ميول القديميتون التنفيذ فوق طبقة ب ،فريق المراقبةتستخدم هذه المادة فوق سقف المراد صبه وفي جميع األماكن التي يحددها 
  يول القديم متضرر.في فقرة بيتون الميول في حال بيتون الم ٣كغ/م ٣٠٠الجديدة ويدفع عن أعمال طبقة بيتون ميول الجديدة عيار 

مقواة ال SBSن م مم حتما" وكل مايخالف ذلك يرفض وتكون الرقائق /٤/يشترط كون الرقائق مبحصة ذات سماكة فعلية التقل عن - 
ارة ن الرقائق عبوتكوبة إيطالية او اسبانية من اجود األنواع الموجودة والحائزة على موافقة فريق المراقبشبكة من خيوط البوليستر، 

  .م /١م وعرض / /١٠عن رولوهات بطول /
waterproofing membrane reinforced with polyster SBS Polymer bitumen modified  

جاهين الطولي ر أو تتشقق أوتتكسر وذلك باالتأن تتأثدون ˚)١٨٠- ٠كون الرقائق مرنة وقابلة للثني باية زواية كانت (يشترط 
  .٢غ/م/٠٨١والعرضي وتكون كثافة البولستر /

ً  ٥نيوتن/ ٧٥٠وقوة الشد طولياً ˚م/١١٠حتى  ٢٠- والتقل درجة الليونة ضمن /  ٥نيوتن/ ٤٥٠ سم من عرض العينة وقوة الشد عرضيا
  .UNI 8202/11حسب النظام SP4، مقاومة الثقب الساكن DP4يجب أن تكون مقاومة الثقب الديناميكي سم من عرض العينة، 

  يجب أن تتم مراحل التنفيذ كالتالي:
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 إلى زاوية ة قائمةيتم صب (أو تنفيذ طينة) لمناطق التقاء السقف مع األجزاء الشاقولية بحيث يتحول سطح اإللتقاء من زاوي - آ
  .٣كغ اسمنت/م /٣٥٠من مونة أو خرسانة بعيار/ وذلك بتشكيل مثلث /˚٤٥/

يلة في حال التفص ويجب أن يتم ختم نهاية العزل الشاقولي إما بواسطة صفيحة ألمنيوم يتم ختمها بمواد مقاومة ألشعة الشمس حسب
  حديثاً. ال نفذتداخل التصوينة البيتونية العلوية في حالتصوينة العلوية بلوك أو بيتون منفذة سابقاً أو حديثاً أو بالدمج 

ي باإلسفلت لخرسانيتم تنفيذ (دهن أو بخ أو توزيع بواسطة النشافة) طبقة أساس اسفلتي (برايمر) ويجب أن يتم اشباع السطح ا - ب
  يام حتى الجفاف.أرك السطح عدة ) ثم يت٢٠/١جيداً ويسمح بخلط البرايمر بالنفط لتسريع جفافه بنسبة ال تزيد عن  (برايمر/نفط=

  ويجب أن يتم سد البالليع بسدات محكمة لمنع دخول البرايمر إليها.   
أمين لرقائق مع تسفلي لج_ يتم تنفيذ العزل بالرقائق االسفلتية مع استعمال الغاز من أجل صهر طبقة البرايمر الجافة وصهر السطح ال

  و دوار.سم للقطع الطرفية ويتم ضغط الرقائق بواسطة رول /١٥المتجاورة و/ سم كحد أدنى كمسافة تداخل بين القطع /١٠/
يتم قصها فجودها ود_ باليوم التالي النتهاء التنفيذ يتم فحص كامل المساحات المنفذة ويجب أال توجد اية مساحات مطبلة وبحال 

لالزم ن التداخل اع تأميسفلي لها وصهر طبقة البرايمر ومبالمشرط وازالة الرقائق فيها ثم تنفيذ طبقة رقائق جديدة بعد صهر السطح ال
  على المحيط.

كون سم ويجب أن ي /٢٥ه_ يتم تنفيذ ماذكر أعاله على كافة السطوح المراد عزلها ومع تشكيل نعالت من العزل وبارتفاع اليقل عن /
لة لعلوية للنعلنهاية امع تنفيذ أخدود عند ا النعالتالتصاق النعالت على السطوح الشاقولية التصاقا"تاما"لمنع دخول الماء خلف هذه 

  وإدخال نهايتها داخل األخدود.
لرمل الخشن فلت  واو_ بحال وجود شقوق فيتم تنظيف سطوحها وتغسل بالنفط وتدهن بالبرايمر ثم يتم ملىء هذه الشقوق بخليط من االس

ة هذه ة معالجن وذلك كخطوة أولية من خطوات العمل وتكون كلفالقاسي المغسول الجاف وبحيث يكون االسفلت المستعمل على الساخ
  الشقوق محملة على السعر.

  ة لها.ويجب أن يستمر العزل من السقف الى نهاية التصوينة مع الحفة العلوي مالحظة: تنفذ نعالت على كامل المحيط, 
  بالليع المطرية.ويجب االعتناء بتنفيذ الرقائق حول ال D41 ASTMيتم التنفيذ وفقاً للنظام 
  :طريقة القياس والدفع

ة حسابياً رتفاع النعلاال يقل أي تقاس النعالت بالمتر المربع المنفذ فعلياً على أالمربع سواء للسطوح أو للنعالت (يتم القياس بالمتر  - 
  مع كل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا".سم  /٢٥عن /

  وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة.يتضمن العمل أعمال اصالح العزل في األسطح  - 
ليد املة أجور ابحصة شميتم الدفع على أساس سعر المتر المربع في وحدة العقد في الكشف التقديري ألعمال الرقائق االسفلتية سواء  - 

 .عملقل وكل ما يلزم لحسن تنفيذ الالعاملة والمعدات واألدوات والمواد والمواد المضافة والمواد والن
  

ل مايلزم كبخ مع تقديم وتركيب سيراميك مبولد لألرضيات وعادي للجدران وللنعالت في المرحاض والدوش والمط - ١٩
  /٢م/ :وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة

ودة وأ -  ة والج اللون والنوعي ة ك ن النخب األول و المواصفات العام تخدم م يراميك المس ون الس ونيجب ان يك ات ن تك اوية قياس ه متس
تالن ووو تماما ً  ا ًمن الف ه مستويا ًخالي ارق من حجه ون وتساوي قياسات اللصاقات مع الف وة (أيال يحوي أي اختالف في الل  يث الق

  سيراميك من النوع المبولد لألرضيات أي خشن ويمنع االنزالق).
  . ساعة على األقل قبل التركيب ٢٤قبل تركيبه يجب نقعه بالماء لمدة  - 
ة الت -  ايلزم  وبالطريق ل م ع ك يات م يراميك األرض ت س ون تح ي تك ات الت ل الطبق من العم ب أن يتض ي يج

  يطلبها فريق المراقبة.
  .٢مم بحيث يكون الرمل منخول بمنخل ا ٣كغ إسمنت/م ٣٥٠سمنتية عيار يركب سيراميك األرضيات ونعل السيراميك بالمونة اإل

ون  -  ترط أن تك ال يش ول األعم ة لقب ق المراقب ددها فري ي يح ة والت يب المطلوب ق المناس ذت وف د نف ى وق تعط
ي يتوج اكن الت ن األم ا م اه وغيره دورات المي ق ب ا يتعل يما فيم ة والس ب الحاج ة بحس ول الالزم ه المي ب توجي

ن ي أي م اء ف ع الم ول دون تجم ورة تح اه وبص ريف المي ددة لتص ع المح و المواق يراميك نح طح الس ل س  مي
  األرضيات .

  ) أي لصاقات السيراميك شاقولية.يتم تركيب سيراميك الجدران (على الحل   
  يرش السيراميك بالماء جيدا" لمدة ثالثة أيام كل يوم مرتين لتتماسك المونة خلف السيراميك.    

ار   ة آث هايروب السيراميك بعد تركيبه بأكثر من ثالثة أيام لتتشرب المونة الماء خلفه بشكل جيد ويفرك وينظف إلزال ة وعودت ى  لروب إل
  لمعانه و ذلك بعد ان يضاف الى الروبة اللون المناسب للسيراميك قبل عملية الترويب.

بحيث  ى الودعالجدران مع طينة وجهين علويركب سيراميك  ٣نت/مكغ إسم ٣٥٠يركب سيراميك الجدران بالمونة اإلسمنتية عيار 
ً أو على الفرك حسب رأي فريق المراقيحمل سعرها على هذا البند ً أو متشابكا ي يجب أن بة الخط) ويكون التركيب إما متقاطعا

ً وأن تكون اللصاقات منتظمة وعلى نف ً وشاقوليا أن تمأل  ما يجبس التخطيط وكيكون وجه بالط السيراميك بعد التركيب مستويا
  دداً.تركيبه مج وإعادة المونة كامل الفراغ خلف البالط وأن يعطي عند الدق عليه صوتاً رناناً فإذا ظهر أي تطبيل وجب فك البالط

ر الكم -  واع وتحص ع األن ن جمي ة وم ات المطلوب وان وي ب أاألل ة لتجن ل الكمي ة بكام د الورش تم تزوي اي ص أثن ء ي نق
  .خشية عدم توفّره بنفس النوعيّة والمواصفات في حينهاالستعمال 
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ر  -  ي يظه زاء الت اص األج كل خ رفض وبش دمت تواء أو ع ث االس ن حي ب م ا عي اقات  فيه وط اللص ام خط و أانتظ
ل) ة (التطبي ع المون ك م دم التماس وان ،ع انس الل دم تج ة تجم أو، أو ع د التجرب ا عن ر فيه ي تظه اه فالت ي ع المي

ا م ة منه ويةبقع ام الس دم انتظ ى ع دل عل ا ي كل  ،م ددا" بالش ا مج ادة تركيبه ا وإع ذ فكه ى المنف حيح اوعل لص
  بناء"على تعليمات فريق المراقبة.

  .ةكأنها ظاهروإلكساء االبالط أو  فوقوتعتبر األجزاء الواقعة تحت القطع الصحية أو المرايا أو غيرها من األدوات التي تركب عادة" 
خالفة في حال لصق سيراميك قديم فوق جديد يتم فتح الحلول ووضع شبك دجاج ثم مونة الصقة ثم وضع السيراميك بجهة م - 

  للسيراميك القديم.
  .كل مايلزم لتقديم العمل بالشكل األمثل وفقا"لما يطلبه فريق المراقبةيشمل العمل  - 
ع تقدر جميع أشغال  -  د حسم جمي ى حدة بع وع عل ياالتباليط بالمتر المربع الواحد للمساحة الظاهرة بعد التركيب ولكل ن  لمساحات الت

 ) من المتر المربع.١٠/١تزيد مساحتها عن (
 

  /٢م/ مع كل مايلزم:وللبراطيش ان لزم تقديم و تركيب مجلى رخام تركي او مايعادله  - ٢٠
ى  د للمجل وع جي ي ن ام ترك ب رخ ديم وتركي ل تق من العم ماكة يتض ا ٢س ب م ددة حس اكن المح ي االم م ف ه  س يطلب

ة ق المراقب يويج ،فري وع االول (ترك ن الن ام م ون الرخ ر قابب أن يك كل وغي ون والش انس الل ل ) متج
يد  ة واألكاس ع الطري وس والقط ققة والتس روق المتش ن الع الي م اء خ اص الم ونالمتص ة وان يك اً  المعدني مجلي

ديب  دون أي تح ة ب اه قائم ع وزواي ى الواق ددة عل كال المح ات واألش ب القياس اً حس توياً ومقطوع واء اومس و الت
  .وبنفس نسب مونة تركيب السيراميك ٣كغ/م ٣٥٠ويركب الرخام بمونة عيار 

ى  ام ال ن الرخ ات م ديم عين د تق ى المتعه ب عل ةيج ق المراقب ى، فري ول عل ى النو والحص ه عل ي موافقت ة الت عي
  ستستخدم ويعتبر المتعهد مسؤوالً عن سالمة الرخام حتى بعد تركيبه ولحين االستالم المؤقت .

اء العم زم إلنه ا يل ل م ة وك د العامل ب والي ب والتركي ة والتروي واد والمون ديم الم ل تق مل العم كل يش ي ال بالش لفن
  ريق المراقبة.المطلوب ووفقاً للمواصفات الفنية وتوجيهات ف

  .يقدر العمل بالمتر المربع
 
  /٢م/ ا يلزم:مع كل مبة فريق المراقفي جميع األماكن التي يطلبها مع االدراج نخب اول  موزاييكتقديم وتركيب بالط  - ٢١

  .سم وفق النموذج الذي يختاره فريق المراقبة ٣ وسماكةنخب اول سم  ٣٠×٣٠بأبعاد  الموزاييكآـ يكون البالط 
 لسطوح والرشتنظيف اتركيب ودعات أوالً و حسب توجيهات فريق المراقبة من اجود األنواع المتوفرة باألسواق المحليةدـ يركب البالط 

أي شكل من األشكال بيجوزردم األتربة تحت البالط ال  سنتمر، كما أنه )٣- ١بالماء قبل التركيب وسماكة المونة التي تتراوح بين (
  منسوب كبير يسمح بردم الخشانة ناتج الرمل المنخول أوالرمل نفسه فقط.وإذا كان فارق ال

ييك بحصة من أجل المساحات الداخلية وبالط موزا ١سم بحصة تدمرية بيضاء نمرة  ٣سم وسماكة  ٣٠×٣٠آ ـ يكون قياس البالط 
  وطنية باسمنت أسود مع روبة مرنة من أجل األسطح.

لغبرة (رمل ناعم ملم ومصنوعة من اسمنت أبيض مع ا ٨ن الطبقة العلوية من الموزاييك بسماكة ب ـ يتألف بالط الموزاييك من طبقتي
ب سود ورمل صأاسمنت  جداً) وطبقة سفلية  بالسماكة الباقية ويوضع بينهما رشة خفيفة من االسمنت األسود وتصنع الطبقة السفلية من

  بالعيارات النظامية.
  الطبقة العليا:

ى مادة وضة علالمفر للمواصفاتألبيض القاسي الخالي من الغبرة والمواد األخرى ومن االسمنت األبيض المطابق مؤلفة من البحص ا
  .فريق المراقبةحددها يالبيتون على أن يحافظ على النسب والكميات التي  بند مواصفاتاالسمنت في 
  الطبقة السفلى:

ل واالسمنت ) رمل على أن يكون الرم٣) اسمنت الى (١دي بنسبة حجم (ومن االسمنت األسود العا مؤلفة من رمل المكاسر النظيف
  .ه المواصفاتمطابقين للمواصفات المفروضة عليهما في فصل البيتون من هذ

  ضغط المكبس:
  .٢كغ/سم١٠٠يجب أال يقل الضغط عن 

  الجلي والتنعيم:
ب بالط بتركي اجراء عملية جلي البالط بالموقع بعد تركيبه وتصلبه وترويبه وذلك بواسطة جاليات كهربائية نظامية ويسمح يمكن

  محفوف أو بالط غير محفوف على أن يتم الجلي والتلميع الحقاً.
  يجب أن يتم تركيب بالط الموزاييك مجلي في المواقع التي يطلبها فريق المراقبة.

  .٢كغ/م ٤اء للموازاييك يجب أن ال يزيد في طبقة الوجه عن امتصاص الم - 
  % وزناً. ٨ويجب أن ال يزيد االمتصاص الكلي للماء في العينة الواحدة عن 

  .3N/mmأما مقاومة االنعطاف لبالط الموزاييك يجب أن ال تقل عن 
  وكل التجارب يجب أن تتم وفق للمواصفة القياسية السورية.

بعد تنظيف األرضيات ومد فرشة الخشانة بالسماكة الالزمة للحصول على السوية المطلوبة على أن تسوى هذه د ـ تركيب البالط: 
الفنية  المواصفاتكغ اسمنت المطابقة لمواصفات المونة حسب دفتر /٣٠٠يركب البالط على مونة من عيار / الخشانة بشكل مقبول
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ماماً وعلى القدة والزيبق والخيط وأن يكون السطح مستوياً ووفق الميول المطلوبة ويدق البالط جيداً على أن تكون اللصاقات ملتحمة ت
  وعند قص البالط إلتمام الجوانب يجب أن يكون القص مستقيماً وبواسطة الصاروخ.

من  %٥سبة ها بنأو ما يعادل AD Latexـ الترويب: بعد إنهاء التبليط تروب األرضيات بواسطة االسمنت الصافي مع إضافة مادة  ه
ل الناعم رش الرموزن االسمنت وبعد امالء اللصاقات بهذه الروبة يزال ما تبقى من االسمنت على وجه البالط قبل أن يجف وذلك ي

  والتكنيس ويكون اسمنت الروبة من نوع اسمنت وجه البالط.
لى عاتق على الجلي ع وتقع مسوؤلية المحافظة عوجوه ويلمثالثة يجلى بالط األرضيات في الموقع بالجالية الكهربائية وعلى يفضل ان 

 لكذراقبة على ريق المفوفي حال عدم إمكانية الجلي يسمح بجليه في المعمل بعد موافقة  المتعهد حتى انتهاء األعمال وتسليم المشروع
  .، وذلك فقط في األماكن الضيقة والصعب الوصول إليها

 رمل واسمنت لتركيب منلتقديم البالط والمواد االولية الالزمة  العمل يتضمنلمتر المربع أعمال تقديم وتركيب بالط موزاييك با تقدر - 
د انتهاء التنظيف بعوة أيام أبيض وماء وخشانة وكذلك االيدي العاملة الالزمة للنقل والتركيب والترويب والطينة والرش بالماء لمدة ثالث

   .لتنفيذ العمل على أحسن وجهأعمال التركيب وكل مايلزم من أدوات وعدد وسقائل 
  يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل األمثل  وفقا"لتعليمات اإلدارة.  

  بالمتر المربع.مع كل ما يلزم تقدر أعمال تقديم وتركيب بالط موزاييك من أجود األنواع ونخب أول  - 
  

  /٢م/ :راقبةوتقديم كل مايلزم مع كل مايطلبه فريق المتنفيذ جلي البالط القديم مع الترويب والتلميع  - ٢٢
البالط  ة منسجمة معاسمنتي األماكن التي يطلبها فريق المراقبة حيث يتم ترويب البالط بروبة جميعيتم جلي بالط الموزاييك  القديم في    

يث لمناسبة بححجار االقديم بعد حف البالط بفرشاة سلك للتأكد من ازالة كل مايمنع التصاق الروبة ويتم بعد ذلك اجراء الجلي باال
يث لمطلوبة بحمساحة اقطع الفتيل بأحجار خشنة الزالة الفروقات على كامل ال ترتبط درجة خشونتها بعمر وحالة البالط الموجود ويتم

عمال ه بعد اتصبح االرضيات ناعمة ومصقولة مع افضل طريقة لسد الفراغات بين قطع البالط ويجب ترك وجه اخير تلميع لتنفيذ
  الدهان.

  ارة.وحسب توجيهات اإلد يشمل العمل كل مايلزم لتقديم العمل بالشكل األمثل
  .المربع للمساحه الظاهرة للتنفيذ تقدر االعمال بالمتر    

  
، ور ان لزمع البللمأبواب وشبابيك تقديم وتركيب األشغال المعدنية من مختلف األنواع بما فيه تقديم وتركيب  - ٢٣

االماكن  وفي جميع نواعاألودرابزين ممر ودرج المراقد وساللم مع قواعد معدنية  مع المفصالت والقفل والدهان من اجود 
  كغ// :التي يطلبها فريق المراقبة مع كل ما يلزم

حسب  يكزم للشبابور الالبما فيها الشبابيك مع البلل ـ يتم تقديم وتصنيع وتركيب األشغال المعدنية من أجل العناصر والمنجورالمعدني
  توجيهات فريق المراقبة. 

ثني لة لللي والة وقابمستعملة في هذه األشغال من أحسن أنواع الفوالذ المسحوب وجديدة ومرنـ يجب أن تكون جميع المقاطع الحديدية ال
ضع في يها وتخفعلى البارد والحامي دون تشقق وقابلة للحام بسرعة دون أن يترتب على ذلك ثقبها أو احداث أي التواء أو عيب 

  مواصفاتها الحدى المواصفات العالمية المشهورة.
ً لألشكال والقياسات المحددة في المصورات وأن تكون مستقيمـ يجب أن تك  ة من أي ة خاليون كافة القطع مقطوعة بشكل صحيح وفقا

  التواء أو اعوجاج.
  طعة واحدة.قكأنها ـ يجب أن ينفذ اللحام بعناية ودقة وأن يؤمن اللحام ترابطاً تاماً بين القطع المتالحمة بحيث تؤدي وظيفتها و

  الخبث تماماً في المحالت الظاهرة وتقطع كافة النتوءات وتسوى جيداً ببردها وجلخها.كما يجب ازالة 
متينة لة الحركة وية وسهـ يجب أن تكون األعمال الحديدية بعد التركيب متطابقة مع عناصر البناء المجاور لها وصحيحة الشاقولية واألفق

  ال تعطي أي اهتزاز أو ضجة أثناء الحركة.
لحديدية لفراشي ا(نوافذ وأبواب وغيرها) قبل التركيب بوجهين من السيرقون بعد تنظيفها وحفها با األشغال الحديديةـ تدهن جميع 

لمراقبة ان قبل فريق محدد موالسنبادج الزالة جميع آثار البرادة واللحام والزيوت وبعد التركيب تدهن بثالثة وجوه دهان زياتي باللون ال
  ويتم تحميل أعمال الدهان على سعر الكغ الواحد.، ن الغير مالمسة لمياه الشربألماكفي جميع ا(الزيتي) 

  ،مراقبةفريق الـ تركب كافة اللوازم المعدنية من مفصالت وسبنيوالت ودقورة ومسكات من أحسن األنواع التي يوافق عليها 
  ل.ع كل غامالمتعهد تقديم ثالثة  مفاتيح إضافية ـ تركب لألبواب غاالت من نوع (سيزا أو يونيون أو يال) حصراً ويطلب من 

وجد أو  ن المسلح إنالبيتوـ يراعى تثبيت جميع األشغال المعدنية وأينما وجدت بدقة تامة وبشكل مقبول وبواسطة اللحام مع حديد التسليح ب
  .تثبيت خاصة او بواسطة براغيبواسطة شرمات معدنية مشرومة ومثبتة بالبلوك بواسطة مونة ذات عيار عالي 

 . إن وجدتيتضمن العمل أغطية األقنية المعدنية للريكارات - 
 درابزين ممرولزم ،  تقديم وتركيب األشغال المعدنية من مختلف األنواع بما فيه تقديم وتركيب أبواب وشبابيك مع البللور انيقدر  - 

ة مع ريق المراقبفطلبها اجود األنواع وفي جميع االماكن التي ي ودرج المراقد وساللم مع قواعد معدنية مع المفصالت والقفل والدهان من
  بالكغ الواحد. كل ما يلزم

 
اصالح االشغال المعدنيه من ساللم وجوائز معدنية حاملة للروافع وقساطل قديمة مضروبة ونوافذ وابواب وبوابة   - ٢٤

واالقفال المناسبة وجميع االعمال  )مم ٦ال تقل عن   ور سماكةللب(معدنية رئيسية للمركز مع الدهان بما فيه تقديم الزجاج 
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  /٢م/ :التي يطلبها فريق المراقبة وكل ما يلزم
ميع جفي و رة وجميع األعمال المعدنية المتضرإن وجدت يقوم المتعهد اصالح االشغال المعدنيه من ساللم وقساطل قديمة مضروبة 

ح منها وكذلك الصالألضراراألماكن التي يطلبها فريق المراقبة بالطريقة المالئمة التي يحددها فريق المراقبة ويقوم بمعاينتها وتحديد ا
التالف  ها وترحيلوغيرها) وإعادة تركيب ان لزممعجونه حف طالئها وبلور- اكسسوارات–ان لزم غاالت  - قطع معدنيه–لصيانتها و(لحام 

ي حال المعدنية ف الشغالاا الى األماكن التي يطلبها فريق المراقبة ويجب ان تكون االعمال مطابقة للمواصفات في فقرة تقديم وتركيب منه
  .وتاهيلهاإصالحها 

زو د اياع الجياالنو تتم عملية الصيانة من حف وتنظيف من الصدأ و معجنة بحيث يكون قابال للفتح واإلغالق مع تركيب اقفال جديدة من
ص عويض النواقانة مع تواالكسسوارات والتثبيت الجيد بشكل يحقق المتان لزم االمر حسب توجيهات فريق المراقبة او يال او ما يعادلها 

لضرورية لتماسك افرشاة معدنية ليكتسب الخشونة  بحيث يتم حف الحديد بشكل جيد ثم ينظف الحديد من الصدأ و يفرك بورق الزجاج أو
و بمركب يارات أعليه حسب ما يطلبه فريق المراقبة بصورة جيدة ثم يطلى بوجه أول من دهان األساس المستعمل في دهان السالدهان 

رك حتى يجف و يت هلالماكن غير مالمسة للميا السيرقون وبذر الكتان المغلي أو بدهان خاص جاهز هو دهان أوكسيد الحديد على وجهين
جود امن جد ببلوروور ان اهز الخاص بالحديد باللون المطلوب ثم يطلى الوجه األخير بعد تبديل البلورالمكسثم يدهن بالدهان الزياتي الج
م ان لزيت البلورمم وان يحوزعلى موافقة فريق المراقبة من نفس النوع والسماكة الموجود سابقا" وتثب ٦ االنواع سماكة التقل عن

  ثالثة أوجه ويتم استالم كل مرحلة على حدى من قبل فريق المراقبة.بالسيليكون والمعجونة وتصلب المعجونة على 
  .ي الغذائييبوكسباالمالحظة : في حال السطوح المالمسة لمياه الشرب يتم دهانها بااليبوكسي الغذائي ويحمل سعرها على بند الدهان 

 معجنة والحفعاد الالتحضيري ثم المعجنة والحف وت عند حاجة األعمال الحديدية إلى معجنة يتم حف السطوح بعد إنهاء الوجه األول - 
 لساء وناعمةملسطوح احتى تصبح السطوح ملساء ناعمة كما يمكن إعادة عملية المعجنة والحف بعد إنهاء كل الوجوه التالية إذا لم تكن 

  وذلك برأي فريق المراقبة خطياً.
ً كل ما يلزم ميشمل العمل كل ما يلزم لتقديم العمل بالشكل األمثل وحسب وا ملة م اليد العان تقديحدة العقد بالكشف التقديري متضمنا

تلزمات ل المسكوالروافع واآلليات والمعدات والمواد للفك والصيانة والدهان وإعادة تركيبها بعد التصليح والصيانة مع تركيب 
  .المنظمةواإلكسسوارات واألقفال أو نقلها إلى أي مكان تختاره 

  اضافي. اي سعراألعمال المعدنية وتسليمها الى المكان الذي تحدده المنظمة ذلك وبدون ان يحق له بالمطالبة ب يتضمن العمل فك
  .ماكن التي يطلبها فريق المراقبةيتضمن العمل اصالح االشغال المعدنية من مختلف األنواع وفي جميع األ

 لمربع ويشمللمتر ايبها حسب سعر وحدة العقد في الكشف التقديري بايتم الدفع عن أعمال فك واصالح االشغال المعدنية وإعادة ترك - 
الفة ل القطع التاستبداالسعر فك واصالح االشغال المعدنية من ابواب ونوافذ وغيرها واعادة تركيبها مع تقديم وتثبيت القطع الالزمة و

ألنواع  والمعجنة امن أجود  مم/ ٦سماكة ال تقل عن / رولوالقطع المعدنية المضافة والمبسطات المعدنية واالكسسوار واالقفال والبل
  والفتيل والتنظيف باإلضافة الى كلفة النقل أو الترحيل ان كانت تالفة والدهان وكل ما يلزم .

 يحق له دون انبفقرة هذه المالحظة: في حال فك كافة االشغال المعدنية بكافة أنواعها من أبواب ونوافذ وشبك وغيرها فتحمل على 
ية اتجة عن عمللف النوان هذا البند يتضمن اصالح االشغال المعدنية مع كل مايلزم للصيانة مع ترحيل التوا بالمطالبه باي سعر اضافي

  اإلصالح فقط.
ربع لمتر الماب ا يلزمميقدر اصالح االشغال المعدنيه من ساللم وقساطل قديمة مضروبة وجميع االعمال التي يطلبها فريق المراقبة وكل - 

  .للسطح المصلح  الواحد
  .صالح أي أشغال أو أعمال معدنية غير موجودة ضمن بنود المواصفات الفنية هذاإيحمل على هذا البند  مالحظة :

  
  

  :ريق المراقبةفوفي جميع األماكن التي يطلبها  تحت المجلى وفوق المجلىPVCملبس  MDFتقديم وتركيب أبواب - ٢٥
  /٢م/ :تحت المجلى PVCملبس  MDFتقديم وتركيب أبواب - ١- ٢٥
  /٢م/ فوق المجلى: PVCملبس  MDFتقديم وتركيب أبواب - ٢- ٢٥

  
ودة على على الوجهين من نوع جيد باألبعاد الموج PVCملبس ملم  ١٨سماكة الخشب  MDFعلى المتعهد تقديم وتركيب خزن نوع 

  سم. ٢المخططات وتجهز هذه الخزن برفين على األقل أو حسب توجيهات فريق المراقبة وبسماكة ال تقل عن 

وارتفاع  ضيةسم حسب توضع الخزن و ميول تباليط االر ٩٠ - ٨٥سم أما السفلية فتكون بإرتفاع  ٦٠تكون الخزن العلوية بارتفاع 
  .المجلى

  تنفذ االكسسوارات والمسكات من أفضل األنواع وبالنموذج الذي يوافق عليه فريق المراقبة. 

 امآلليات وكل دوات واتقديم المسكات من اجود األنواع وكافة القطع واالكسسوارات مع تركيبها وتقديم اليد العاملة واأل يتضمن العمل
  .يلزم لتنفيذ العمل على أحسن وجه

ع وي المتر المرب ديري ب ف التق ي الكش د ف دة العق ب وح بخ حس بية للمط زن خش ب خ ديم وتركي ال تق ن أعم دفع ع تم ال عر ي مل الس ش
ة  بية الملبس زن الخش ب الخ ديم وتركي ة  pvcتق ق المراقب ة فري ى موافق ائزة عل واد وأدوالح ن م زم  م ا يل ل م د و ك ات وي ات وآلي

  .عاملة وغيرها لتسليم العمل جاهزا
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  ر العمل بالمتر المربع الواحد.يقد
 

  عدد// تقديم وتنفيذ تشاريك حديد مغموسة براتنج إيبوكسي مع تجهيز السطوح من أجود األنواع: - ٢٦
  

بحيث ها او مايعادل ) RE-500 v3()Mopure-pure epoxy(الصافيعلى المتعهد تقديم وتنفيذ تشاريك حديد مغموسة بااليبوكسي 
الفنية  قديم النشرةمتعهد تالسطوح البيتونية القديمة المتشققة وذلك حسب توجيهات فريق المراقبة كما يجب على التكون قابلة للتطبيق على 

ذه هلواردة ضمن اطات االمتعلقة بالمادة المستخدمة ويجب أن تحوز على موافقة االدارة قبل استخدامها كما يجب عليه االلتزام باالشتر
  النشرة.

= 11 N/mm2  قوة التالصق بعد أربعة عشر يوم 

= 2 = 7 days: 82 N/mm2 قوة الضغط 

= 49 N/mm2  قوة الشد 

 التمدد حتى االنكسار 1.1% =

= 0.008 mm/mm عامل االنكماش 

 امتصاص الماء  0.18% =

  وتتم خطوات التنفيذ كما يلي:

  البيتوني القاسي.تنظيف وتنقير المكان وإزالة المواد الهشة  للوصول للسطح  - ١

لقضيب واليزيد مرة قطر ا ١٠مم من قطر القضيب المراد تثبيته وبطول غرز اليقل عن ٥- ٤حفر بفرد وتثقيب رجاج بفتحة أكبر بـ  - ٢
ة القطر) ) مر١٥- ١٠مرة القطر في جميع األحوال وعن[ ( ٥٠مرة قطر القضيب أما طول القضيب كامالً يجب أن اليقل عن  ١٥عن 

  ار) ]فيتم اختيار الطول األكبر بينهما .+(عرض الجد

  تنظيف الحفرة بالهواء المضغوط. - ٣

  تنظيف الحفرة بفرشاة. - ٤

  تنظيف الحفرة بالهواء المضغوط. - ٥

 تسيل اللى أن عحقن (حقن + خلط في آن واحد) ثلثي الحفرة تقريباً بالمادة الرابطة بحيث تضمن عدم وجود فراغات أو فقاعات  - ٦
  خارج الثقب وضمانة ملء كافة السطوح ضمن الثقب.المادة 

حيث تضمن خروج مع برم القضبان أثناء الزرع ب ٢كغ/سم٤٠٠٠زرع الحديد العالي المقاومة بحيث ال تقل المقاومة على الشد عن  - ٧
  جزء من المادة.

  انتظار حتى تمام تصلب المادة حسب النشرة الفنية لها. - ٨

  ني اختصاصي من الجهة الموردة حصراً.ويتوجب أن تنفذ من قبل ف - ٩

  يقاس األعمال بالعدد للقضبان المطلوب تشريكها مهما كان قطرها وبالطول المطلوب حسب المخططات- 

جور اليد أاملة  شويتم الدفع على أساس سعر وحدة العمل لتقديم وتنفيذ تشاريك حديد مغموسة براتنج إيبوكسي في الكشف التقديري - 
  .قل وكل ما يلزم لحسن تنفيذ العملدات واألدوات والمواد المضافة والمواد والنالعاملة والمع

  

الط ارصفة واطاريف - ٢٧ ذ ب ديم وتنفي ة تق ات الال استعادة السطوح من كافة األنواع بما في ة مع  زمة تحتهامع الطبق كاف
  /٢م/ :ةمايطلبه فريق المراقبوحسب ) ........الخ- تسوية  –بيتون بأنواعه  –حفر (حسب المخططات ملحقاتها 

  ـ المقدمة: ١
حسب لسابق للوضع ا أرصفة واألطاريف الحجرية بنفس الشكل وبنفس النموذج والنوعية المطابقةتقديم وتركيب إن الغاية من هذا البند 
  .وحسب المخططات وفي جميع األماكن التي يطلبها توجيهات فريق المراقبة

  ـ استعادة السطوح (األرصفة):  ٢
  

  م.س ١٠وسماكة  ٣كغ اسمنت/م/١٥٠آ ـ يجب أن تكون القاعدة البيتونية الستعادة األرصفة من البيتون لألرضيات عيار /
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  ب ـ يجب أن يكون الردم المستعمل في القاعدة اسفل بالط االرصفة مماثالً للردم المستخدم في ردم الحفريات.

نة  وتوضع فوق خشا كيلوغرام لكل متر مكعب ٣٠٠المستعملة في رصف بالطات األرصفة محضرة من عيار ج ـ  تكون المونة 
  البحص العدسي.

 او أياللون لشكل ود ـ يجب أن تكون بالطات األرصفة المستعملة الستعادة سطح الرصيف مماثلة لتلك المستعملة في األصل من ناحية ا
) حجم ١من عيار (مم على األقل و ٦وتكون البالطة مؤلفة من طبقتين طبقة علوية بسماكة اقبة نوع اخر يحوز على موافقة فريق المر

  ) حجم اسمنت.١) حجم رمل الى (٣) حجم اسمنت وطبقة سفلية من عيار (٣رمل الى (
ألبيض مع الصباغ اصافي ساعة على التركيب يتم ترويب البالط بواسطة روبة االسمنت ال /٤٨هـ بعد انتهاء تركيب البالط وقبل مرور /

أيام  /٥ماء لمدة /رش البالط بال كغ اسمنت للمتر المكعب الواحد ويثابرعلى ٣٠٠المناسب أو أسود وفقاً لوضع الرصيف األصلي عيار 
  على األقل من التركيب.

ة على البالط مضاعف لعرض يتم ازالة بالطات األرصفة على طول خندق بشكلالمراد تنفيذها بمنطقة الحفرية و ـ في حالة األرصفة 
عهد مسؤوالً سم من كل طرف من أطراف الخندق ويبقى المت /١٥أال يتجاوز زيادة العرض اإلجمالي للسطح المزال من الرصيف عن /

  عن اصالح البالطات البيتونية المكسورة نتيجة أعماله خارج الحدود المذكورة أعاله وعلى نفقته الخاصة.

بها وفي  ألضرارلية قدر اإلمكان عن أطاريف األرصفة الموجودة خارج مجال الحفريات بحيث ال يؤدي الحفر ز ـ يجب أن تبتعد الحفر
  حال اإلضرار باألطاريف الموجودة فعلى المتعهد اإلصالح على حسابه وال يدفع كلفة خاصة بذلك.

يبها أو بتقديم إعادة تركفكها وبتم الدفع عليها سواء أما لحالة األطاريف المعترضة للحفرية أو الموجودة ضمن مجال الحفرية نفسها في
من استعادة  ٢م /١ره /م.ط من األطاريف يعادل سع/١وتركيب أطاريف جديدة في حال قيام المتعهد بكسرها وذلك وفق مبدأ أن كل/

  السطوح.

  لمراقبة.ااألماكن التي يطلبها فريق في جميع حسب المخططات و_ يتضمن العمل أعمال تقديم وتنفيذ أطاريف وأرصفة بيتونية 

  ـ أسس الدفع: ٣
ربع لمتر المسب سعر الوحدة في العقد لواالطاريف او تقديم ارصفة واطاريف وتركيبها حاألرصفة  استعادةسيتم الدفع عن  - 

بة والرواريف واألط ويتضمن سعر الوحدة في العقد تسوية األرضيات وتقديم وتركيب طبقة المونة وبالطات األرصفة
 ٣كغ/م١٥٠ار عيتون مع تقديم كل الطبقات الالزمة تحت بالط األرصفة واالطاريف من بي األسمنتية والرش بالماء

كيب وسائر والتروغيره تحت األطاريف مع الحفر الالزم والتسوية  ٣كغ/م٢٥٠تحت األرصفة ومن بيتون عيار 
من استعادة  ٢م ١م.ط من األطاريف معادل لسعر  ١كل ويعتبر سعر الموجبات من مواد ويد عاملة وآليات وغيرها 

  السطوح.
  
فة ملحقاتها مع التثبيت إنش مع كا ٤تقديم وتركيب نوازل مطرية فوالذية مزيبقة من الفوالذ المغلفن سن ناعم قطر  - ٢٨

  م.ط// بشكل جيد:

رية لتصريف لزوم النوازل المط "٤قطر  ٣٩٢/١٩٨٦عم وفق المواصفة سن نا يب قساطل فوالذية ملحومة مزيبقةيتم تقديم وترك
سافين أواسطة بالمياه المطرية من السقف إلى أقرب قسطل ويتم تثبيت هذه القساطل بواسطة مقامط معدنية مثبتة على الجدران 

ص اسي خامعدنية وبراغي صناعية مناسبة ويتم وصل هذه القساطل بواسطة األكر المسننة كذلك يتم تركيب غطاء بالوعة نح
والميدات   األسطحب باألسطح من النوع الثقيل والذي يقبله فريق المراقبة وكذلك يجب استعمال كوانة رصاص ثقيلة لتشكيل بالليع 

ها وتتم حلقمة " يوصل بالنوازل من أسفل٣وذات فوهة مخرج  ١٥×١٥المختلفة في حال وجودها وتكون هذه الكوانة مربعة بأبعاد 
طة سحد بواد متضمن العمل ثقب البالطة أو تصوينة المبنى لتركيب البالليع ووصلها بنازل واهذه الوصلة باالسمنت األسو
  ."٤طر قمطرية لطولي من النوازل الوتحمل كلفة الكوانات وأغطية البالليع على سعر المتر ا اكسسوارات من الفوالذ المزيبق

ت فق توجيهالسطح وحديد مكان النوازل المطرية وفق مخطط ميول ايتم تمطرية سهلة الفك إذا لزم األمر ويجب أن تكون النوازل ال
           .فريق المراقبة

انت كسواء  الليعب –مونة أسمنتية  –حبسات للتثبيت  –يشمل العمل جميع المواد الداخلة في  تنفيذ  القساطل / قساطل         
لما  جاهزا وفقا م العمل..../ باإلضافة ألجور النقل و التركيب و التغليف بشبك معدني مع كل يلزم لتسليموجودة أو بحاجة لتنفيذها 

  فريق المراقبة يطلبه 
  من الفوالذ المزيبق  مع كافة ملحقاتها بالمتر الطولي. نوازل مطرية تقدر أعمال تقديم و تركيب 

  
  
الكوع وتثبيت  إنش/ مع٤) سم قطر /١٥×١٥أفضل األنواع قياس (تقديم وتركيب بالوعة من الستانلس ستيل من  - ٢٩

  عدد// المصفاة بشكل جيد والغطاء وكل مايلزم:
اس ( -  واع قي ل األن ن أفض تيل م تانلس س ن. الس نع م ر /١٥×١٥تص م قط ت ٤) س وع و تثبي ع الك ش/ م إن

  المصفاة بشكل جيد والغطاء وكل مايلزم
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 العالمية من حيث السماكة واألبعاد  .يشترط أن تكون مطابقة للمواصفات  - 
 خالية من التشققات والفجوات والمواد الغريبة وعيوب الصنع. - 
 مزودة بسيفون حسب الموقع. - 
 سم. ٥ال يقل العازل المائي فيه عن   - 

وفرة ك -  ة المت واع االوربي ود االن ن أج قة م واد الالص تخدام الم واري باس ع الب ة م ت البالوع تم تغتثب ا ي يس م م
ة ا الكوان ت الغط تم تثبي ا ي ة كم ا بالمون ع جوانبه ة جمي تم احاط ث ي منتية بحي ة االس من المون منض ت ء باالس

 االبيض ويروب بشكل جيد. 

ا -  ل م ع ك ميك م وع الس ن الن الكروم م ي ب اس المطل ن النح ركين م اء متح فاة وغط ة بمص زود البالوع يلزم ت
 من اجود االنواع. 

     زا" بالشكل األمثل وفقا" لتعليمات فريق المراقبة.يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاه - 
  .تقدر األعمال بالعدد       

  
ن  - ٣٠ تيكية  م اطل بالس ب قس ديم وتركي ر  PPRتق و ٣٢-  ٢٠بقط ة االكسس ع كاف م م ارات م

  م.ط// :واألكواع والقطع وكل مايلزم
ة  -  وة للتغذي اه حل بكة مي ذ ش ديم وتنفي تم تق ري زم األم ب ال إن ل ر  pprمن أنابي م  ٣٢- ٢٠بقط ة م م ع كاف

ايلزم  ل م ع وك واع والقط وارات واألك دوماالكسس روبلين ران ولي ب ب ب ذ أنابي ديم وتنفي ذلك تق  PPR وك
  راقبة.لمياه الباردة و الساخنة وفي جميع االماكن التي يطلبها فريق المفي جميع أنواع تمديدات ا

وع /  -  ن الن ب م ذه االنابي ون ه ب ان تك رب وذات  /PPRTYPE3أوPPR80يج اه الش الح لمي الص
  .مم 40الوزن الجزئي المرتفع والمستقر في درجات الحرارة العالية وحتى االقطار 

ات ونقاص  -  واع وتيه ن اك ا م ة به وارات الملحق ب واالكسس ذه االنابي نعة له ركة المص ى الش ب عل ات يج
تخدام لمي واد لالس الحية الم ين ص ة تب هادة دولي ى ش لة عل خ حاص هادة ..ال ل /ش ن مث رب م اه الش

DVGW در أو ة المص فة HYالماني ة للمواص ون مطابق اني  / وان تك حة االلم د الص دمها معه ا يق  أيض
م  ورية رق ية الس تج ل ٢٠٠٠/ ٢٣١٥- ٢٣١٤و ١٤٥/٧٩القياس ق المن ك بتحقي ى االقل.وذل  ـعل

DIN8077    و DIN 8078 .  

  نمو البكتريا عليها . يجب ان تكون االنابيب تحمل شهادة دولية لعدم ضمان - 
ق /  -  الت وف وارات والوص نع االكسس ب ان تص ية  /DIN16962يج فة القياس ي المواص ا ورد ف كم

ب ال  وارات انابي الت واكسس ات وص ق بثب ورية المتعل ايير  PPRالس توفي المع ي تس غط لك ى الض عل
  الدولية.

روبل -  ولي ب ن الب نوعة م وارات المص ي االكسس ام ف ة اللح ون منطق ب ان تك ي لكيج كل مخروط ي ين ذات ش
رارة ث ان الح غط .بحي اني بالض الحرارة والث ق ب رط األول يتعل ام . الش ة اللح رطي عملي ق ش تم  يتحق ي

 ضمانها بواسطة اكرة اللحام والضغط يتم ضمانه بالشكل المخروطي لالكسسوارات.
سب جدول ويتم الوصل حدرجة مئوية  ٢٦٥صهر درجة حرارته تتم عملية الوصل بين األنابيب واإلكسسوارات بواسطة جهاز 

   .األزمنة الخاص بكل قطر والمقدم من قبل الشركة الصانعة
  شروط اإلستثمار :
  بار لمدة خمسون عاماً متواصلة  ٢٠درجة مئوية يتحمل ضغط  ٢٠عند درجة حرارة 
  بار لمدة خمسون عاماً متواصلة  ١٢٫٩درجة مئوية يتحمل ضغط  ٦٠عند درجة حرارة 
  بار لمدة عشرة أعوام متواصلة  ٥٫٩درجة مئوية يتحمل ضغط  ٩٥عند درجة حرارة 

  .يجب أن تكون القساطل مخفية في جميع األماكن وحسب ما يطلبه فريق المراقبة
ً وأخذ كافة اإلحتياطات على المتعهد التكسير وحفر اماكن تمديد ال كان وتهيئة الم لالزمةاقساطل وترحيل األتربة والبقايا فورا

  وفي اماكن الطينة والدهان إلعادة تركيب البالط الالزم في الجدران واألرضيات 
  بحضور فريق المراقبة. EN 806 2010وعلى المتعهد تجربة الضغط وفقاً للمواصفة . 

 P-R80يع تمديدات المياه الباردة والساخنة المطمورة في الجدران أو تحت البالط  تصنع هذه تستعمل هذه القساطل لتنفيذ جم
القساطل من خامة الصحية تماما" لحمل مياه الشرب ومياه اإلستعماالت الباردة و الساخنة و هي غير قابلة للتآكل أو الصدأ 

و ال تتأثر بالسوائل التي بها نسب عالية من الكلورين أو األمالح و وتتميز بعدم نفوذيتها لألكسجين إلى الماء داخل األنبوب 
عاما" تحت التشغيل  ٥٠بار و يجب أال يقل عمرها اإلفتراضي عن  ١٦ضغوط مرتفعة ال تقل عن تتحمل درجة حرارة عالية و

ا يجب أن تكون مقاومة للمواد تعزل األنابيب الخارجية بعازل من االسفنج /اليوريتان والصق من النوع المناسب كم المستمر 
ويجب أن ال يكون لهذه األنابيب أي تأثير على صحة اإلنسان وال تسبب  تغيير في رائحة أولون  الكيميائية والتآكل أو التكلس

ويجب ان تكون القساطل مرنة ال ينتج عنها أي ضجيج مائي و تتحمل الصدمات و سهلة  الماء وأنها مادة ال تسبب السرطان



 

٢٠٢٠          الصفحة  30 من   82 
 

يب كما أن التوصيل الكهربائي و الحراري فيها منعدم أي أنها عازلة تماما"للكهرباء و الحرارة . يكون للقسطل مقطع الترك
متساوي و متجانس على طوله بالكامل و يكون سطحه الداخلي فائق النعومة بحيث يكون الفاقد في الضغط نتيجة جريان الماء 

خله أي ترسبات أو شوائب تقلل من القطر الداخلي لألنبوب و تكون الشركة المصنعة بداخله معدوم تقريبا"و كذلك ال يتكون بدا
لهذه األنابيب واألكسسوارات الملحقة بها من أكواع و تيهات و نقاصات . . . . الخ حاصلة على شهادة دولية تسمح باستخدامه 

اجود من PPR للمياه الحلوة قساطل من تستعمل  ٢٠٠٠لعام  ٢٣١٥و  ٢٣١٤لمياه الشرب مثل المواصفات السورية رقم 
الماركات العالمية وان يتم لحامها وفق األصول ويستعمل اجود انواع األنابيب والوصالت والخبرات المهنية المناسبة وان 

واإلكسسوارات من النوع الجيد بحيث تحقق المواصفات العالمية من حيث السماكة والوزن تتحمل هذه األنابيب الضغوط 
فريق ط المائي وخالية من جميع عيوب الصنع وتتراوح األقطار حسب المخططات التفصيلية المرفقة وحسب ما يطلبه والضغ
 .المراقبة

 وبطول  ً½مقدار عند اختراق القساطل للجدران واألسقف يجب أن تمر داخل أغماد حديدية من النوع المزيبق أكبر من قطرها ب
السيراميك  سم فوق سطح ٥السيراميك من الجانبين على أن تبرز في السقوف بمقدار يساوي سماكة الجدران مع الطينة أو 

 ) سم. ١للجدران باقل من ( و
كغ  ٨ئي ضغط مايتم إجراء تجارب على القساطل وملحقاتها بملئها بالماء ثم ضغطها تدريجياً بواسطة مضخة يدوية خاصة ب - 
ً للمواصفه  ٢سم/ ألجزاء ادون أن تنزل إبرة المانومتر وإال يجب اصالح  806N E 2010تستمر لمدة نصف ساعة أو وفقا

 الراشحة وإعادة التجربة ويحرر محضر أصولي مبيناً فيه موقع وحالة القساطل المجربة 
ون أن تك تستعمل في وصالت القساطل األكر والتيهات وغيرها من نفس المادة و بنفس المواصفات المحددة للقساطل يجب

ر ألقطااحيث  إضافة إلى ضرورة التحقق من دقة المقاسات من ع الوصل خالية من الثقوب والتشققيمة وقطالقساطل مستق
 .والسماكات واألطوال

ابيب مع ل األنتركب التمديدات الداخلية من القساطل كما هو مبين في المخططات وحسب ما يطلبه فريق المراقبة وبحيث توص
م يلف عليها ثالتي يمكن تنفيذها في الورشة  ISO 228 األسنان الحلزونية وفق المواصفةبعضها ومع األكسسوارات بواسطة 

نبوب قطع األم يشترط أال يؤدي تنفيذ األسنان في رؤوس القساطل إلى تشويه في  ،المشبع بالزيت وذلك لمنع التسربالقنب 
  القطر. ¾ يجب أن تدخل قطع الوصل مسافة ال تقل عن 

 .ل إخفاء أي جزء منهازاء الشبكة قبيجب اختبار كافة أج
  .انسداد القسطل قبل عملية اللحام يراعى تنظيف الخطوط جيداً والتأكد من عدم وجود أية مواد قد تؤدي إلى

  يجب اعتماد موصالت انابيب وقطع اكسسوار من مادة البولي بروبيلين المتعدد العشوائي.   - 
 تكون  قطع التركيب المحلزنة من االكسسوار مهما كان نوع البالستيك من النحاس المطلي بالنيكل.  - 
ن ت نهايتين متات ذاكما يتم تمديد األنابيب وفق توصيات الشركة الصانعة حيث يتم تثبيت األنابيب الظاهرة بواسطة مثب  - 

  سم.١٠٠صناعة الشركة نفسها حيث تكون المسافة بين الوصلة والتي تليها ال يزيد عن
  .يعيجب ان تقدم الشركة كفالة للمواد في حال حدوث اي عطل ناتج عن سوء التصن  - 

  غسيل الخطوط:
يل د بغس وم المتعه غط يق از الض د إنج اه نظي بع روج المي ى خ رب حت دة للش ة مع اه نظيف وط بمي اً الخط ة تمام ف

ق ود فري يل بوج تم الغس تخدامها ي ادة اس مح بإع اه وال يس ذه المي رف ه وائب تص ى ش ة عل ر حاوي  وغي
 المراقبة.

اصات ... نق–ات أكواع تيه–كل قساطل مع  الوصالت و االكسسوارات (شنايشمل العمل جميع المواد الداخلة في تنفيذ وتركيب ال
 وكل مايلزم مخالفةتبديل القطع الأعمال التجريبب من ضغط الشبكة و ) مع أجور النقل و التركيب والحفر والدهان إن لزم والخ

  .  الستالم العمل بالشكل األمثل وفقا" لما يطلبه فريق المراقبة
 . ريق المراقبةمع كل ما يطلبه ف مع كافة ملحقاتها بالمتر الطولي متضمنا ما تم ذكره أعاله PPRتقدر أعمال قساطل البالستيك 

  
اس  -  ٣١ ب أول قي لين نخ لة بورس ب مغس ديم وتركي طتق روم و وس الط ك ا و خ ع رف ومراي امود م ع

ة ع حمال الن م ة بورس ابون جداري ع  ص ة الم وم وكاف يفون والخرط واد للترس ن م ايلزم م ب م كي
 عدد// والتثبيت مع تحشية الفراغ بالسيليكون مع كل ما يلزم:

 
  ا يلي:تشمل مو والحائزة على موافقة فريق المراقبة قبل جلبها إلى الورشة  تكون من أفضل األنواع المتوفرة في السوق المحلية

سم  ٣٥ كغ على أن تبعد عن الجدار١٢ووزنها التقريبي مم  ٤٦وال يقل قطر مخرجها عن وسط مغسلة بورسلين بفائض قياس 
 مم. ٥١٠حاملين براغي تثبيت من النحاس أو الكروم على أن تكوم المسافة بين محاور ال ٦مم مع  ٣٦٥طول  ٢وأقواس حاملة عدد 

الي من التموجات من األنواع الممتازة وذات سطح نظيف خ وسطالمغسلة مصنعة من الفخار المطلي بالبورسالن اللماع قياس 
مانعة لنفوذ الماء منسجم اللون  تؤمن تصريف كامل للمياه وتحقق سهولة التنظيف ويتم  قوالعيوب والكسر والشعر رنانة تحت الطر

سم عن سطح البالط  يوصل مصرف المغسلة بواسطة صباب ٨٠تثبيت المغسلة بشكل جيد في مكانها بواسطة براغي على ارتفاع 
إنش ومن ثم  ٢" كروم (كأس ورأس صباب كامل معدني منكل إيطالي) الى قسطل بالستيكي أو كورديون مرن ١ ٤/١وهارب قطر  



 

٢٠٢٠          الصفحة  31 من   82 
 

الى اقرب مسار تصريف معد لهذه الغاية ويجب أن يكون الحوض مجهزاً بسدة للهارب وتكون هذه السدة من الكاوتشوك ومربوطة 
 بسلسلة من النحاس المطلي بالنيكل أو الكروم.

 .ش  أو ما يعادلها من اإلكسسوارات"إن١ ٤/١لة سيفون من الستانلس قطر  يركب للمغس
لى ارتفاع كغ يثبت في الجدار بواسطة برغيين من النحاس أو الكروم ع٤مم وزنه ٧٥×١٣٥×٦٠٠ويركب رف بورسالن بأبعاد   

جنبي الممتاز سم من الزجاج األ ٥٠*٦٥مم بابعاد٦ومرآة سماكة   ٣٦٦سم عن سطح البالط على أن تكون المسافة بينهما مم١٢٠
 متاز وتركبين المتشطف على محيطها  يشترط الشكل الفني الجميل ومتانة التعليق و يتم تركيب حمالة مناشف جدارية من الميالم

ف التنظيلغسل واأيضاً حمالة صابون جدارية من النوعية التي يكون فيها صحن  قطعة الصابون قابل للسحب من القاعدة لضرورة 
ب وكذلك يج  اآلمن واإلعادة وعند اختيار شكل المغسلة وبسبب وجود أنواع وأشكال كثيرة يتم اختيار النوعية التي تحقق الثبات

يحقق  ع بشكلكون الحوض من النوعية التي تحقق اتساع يضمن عدم حدوث ارتداد لماء الغسل إلى المستخدم ويتم اختيار النو
 .مصلحة اإلدارة دون أية مبالغة

نوعية  لمياه وتكونمية بايتم تقديم وتركيب سكر كروم مع الوصلة المرنة لتغذية خالط المغسلة الكروم  المقدم من أجود األنواع العال
 السكورة والوصلة من أجود األنواع .

 .أومضادة للتآكل وغير قابلة للصد يجب أن تكون المرايا خالية من العيوب الخطية والنقطية ومقاومة للرطوبة
 تثبت المرايا مباشرة على الجدار بشناكل ولحام مطلية بالنيكل والكروم وغير قابلة للصدأ. 

 تمأل الفراغات إن وجدت بين المرآة والجدار بالسيلكون المضاد للبكتريا والرطوبة .
 رصور –خالط  –مرآة  –ن رف من البورسال –يشمل العمل جميع المواد الداخلة في  تنفيذ المغسلة / مغسلة محققة للشروط  -    

ل جاهزا" لتسليم العم النقل والتثبيت التركيب والسيليكون وكل مايلزم ألعمالخرطوم ...الخ/ باإلضافة  –سيفون –عامود  –بالستيك 
ً  لالستخدام  .   لما تطلبه اإلدارة وفقا

  تقدر أعمال تركيب المغسلة مع كافة ملحقاتها بالعدد. 
  

 /عدد/ :ومكبس وحنفية وخرطوم مع ملحقاته بورسلين مع صتدوق طردتقديم وتركيب مرحاض عربي  - ٣٢

ً مواصفات عالية الجودة  تام التبلور  جة عالية على در يجب أن يكون المرحاض العربي بدعسة من البورسالن النوع األول محققا
ومانعة  لمطرقةاللون سليمة من الكسر أو الشعر رنانة تحت ا لماعة خالي من عيوب الصنع كالبقع والحزوز والتموج منسجمة في

كل جهاز  ن يحمللنفوذ الماء كما يجب أن تكون فتحاتها منتظمة الشكل بحيث تنطبق على القطع المعدة للتركيب عليها ويتوجب أ
  . ا إلى الورشةويجب أن تحوز على موافقة فريق المراقبة قبل جلبه صحي عالمة خاصة  توضح اسم الشركة الصانعة

سفل فوهة قطر سم ومن األعلى شفة مستوية وعريضة ومن األ /٣٠يجب أن يكون من الفخار المطلي بالبورسلين بعمق ال يقل عن /
 ماسورة الطرد سم لتدخل في السيفون المعد للتصريف .وللمرحاض فتحة أفقية في الخلف لتركيب ٤ذات رقبة بطول ال يقل عن  ٤ً

كون شكلها سم ويجب أن تكون تامة الطلي ملساء خالية من العيوب والشعر والكسر وأن ي ١٠سم ومخرجه  ٧٠*٦٠ويكون قياسه 
 )مقلوب (سيفون Sمساعداً على تصريف المياه بسرعة وأن تكون قابلة للتنظيف بسهولة ويركب تحت مخرج المرحاض كوع حرف 

في السيفون عن  يجب أن ال يقل العزل المائي "٤ وال يقل قطره عن(كوع مدفع) حسب الحالة   Pمن الفونت العادي أو بشكل حرف 
 القمع إلى ن فتحةسم ويعطى مخرج السيفون ميالً خفيفاً باتجاه الصرف ويتم وصل السيفون بالمرحاض بطريقة التداخل بحيث يكو ٥

 .زاً بفتحة تهويةل من السيفون مجهاألعلى وإذا اقتضى التصميم تهوية سيفون المرحاض فيجب أن يكون الناز
ألخرى اقياسات مع مراعاة دقة المناسيب وال فريق المراقبةويركب المرحاض في موقعه المحدد في المخططات  أو حسب ما يطلبه 

غات تحت يغمس فيها بحيث يمأل البيتون جميع الفرا ٣كغ/م١٥٠وبواسطة ميزان زئبقي على قاعدة من البيتون العادي عيار
بقة من على ط بة المرحاض في فوهة السيفون حتى الخرزة ويحلقم حولها بمونة اإلسمنت األبيض ويتم ذلكوأن تدخل رق المرحاض

حاض د المرالرمل تفرش فوق األرضية البيتونية ويتم وصل المرحاض مع شبكة الصرف الصحي بطريقة يسهل معها الصيانة ويزو
وع الماني نم ويركب للمرحاض سكر دفاش  ٢صلة أطول اليقل عن " ضغط عالي مع و١بكباسة سيفونية من النازل الرئيسي قطره 

 ة الممكنة.الفني من أجود األنواع المتوفرة في السوق المحلية ويتم وصله حسب المواصفات الفنية المتعارف عليها بأحدث الطرق
ستيك الممتاز مغلف المياه من البالمع الخرطوم الخاص بدورة من األنواع الجيدة  ١/٢كروهي قطر ويتم تقديم وتركيب حنفية كروم 

م تامين سم من سطح السيراميك ويجب أن يت ٤٥براصور كروم ومجهز بمكبس و بحبسة وعروة تعليق على الجدار على ارتفاع 
 كافة التوصيالت والتثبيت بشكل متقن.

تقديم إلستعمال ولاهزاً جين الصحية والفنية يشمل العمل تقديم ما يلزم من المواد واألدوات واليد العاملة ليصبح المرحاض من الوجهت
ت التثبيمع كل مايلزم للتركيب و وصندوق طرد ومكبسجميع المواد الداخلة في  تنفيذ المرحاض من قعدة و حنفية و رصور

  والوصل مع تركيب حنفية نوع ممتاز وخرطوم بالستيكي أبيض  باإلضافة ألجور النقل و التركيب.
  يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل األمثل  وفقا" لما تطلبه اإلدارة.     -    

 تقدر األعمال بالعدد. 
  د/عد/ :ازمفة اللواستيل حوض واحد نوع ممتاز مع خالط وحنفية كروم وكاستانلس تقديم وتركيب مجلى  -  ٣٣

  
 مجلىلاويحتوى حوض  ،والحائزة على موافقة فريق المراقبة قبل جلبها إلى الورشة  يكون من أفضل األنواع المتوفرة في السوق المحلية

  على المواد التالية:
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  يات فات وأفقوقا سم يعلق ويثبت بالرخام للمجلى وبالدعم بوقافات رخام تحسب على بند تقديم وتركيب ٤٥×٦٠حوض من اإلستيل
  .تحت المجلى

 ومن أجود األنواع ) وحنفية كروم عنق طويل وكافة اللوازمثقيل كروم عنق طويل (أوروبي نوع خالط كروهي. 
 برغي التثبيت وسيفون وكل ما يلزم.فاة باإلضافة إلى سدادة وسلسلة وطابق صرف بمص 
  وفقا" لما تطلبه اإلدارة.يشمل العمل كل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل األمثل  

  ملحقاتها بالعدد.تقدر أعمال تركيب المجلى مع كافة 
  

 والقاعدة والسكورة دوالتمدي الرئيسية بالمياه والوصل الفواشة مع ٣م /١/  سعة بالستيكي خزان وتركيب تقديم - ٣٤
   /عدد/ :مع كل مايطلبه فريق المراقبةيلزم  ما وكلمع إزالة الخزان المعدني القديم  المعدنية

نوعة من الحديد ملم بطبقات ثالث ويجب أن تكون كافة وصالته مص /٨سماكة / من البولي إيتلينالبالستيكية تصنع هذه الخزنات 
 يق المراقبةفردده المزيبق ويجب أن يكون الخزان محكم االغالق ومقاوم لالجهاد والتشقق والحت يركب الخزان في المكان الذي يح

يا تتناسب وذلك على قاعدة معدنية من زوا سم لغرض التمديدات واإلصالحات ٦٠وحسب توجيهاته ويرتفع عن األرضية بمقدار 
  مقاطعها مع حجم الخزان ويحمل سعر القاعدة المعدنية على هذه الفقرة.

ملم  ٢إنش وسماكة ٢تزود الخزانات بفتحات التغذية والتهوية والغسيل والفواشة وتركب ماسورة التهوية من الصاج المزيبق  قطر 
  .خلا بشكل كوع مقلوب يركب عليه منونهايته

ل يركب على مدخ ) من أجود األنواع العالمية المتوفرة في األسواق مع سكر بقطر خط الملئإنش ٠٬٥يزود الخزان بفواشة قطر (و
 .ر دحلة على خط التغذيةسم كذلك سكر دحلة يركب على مدخل الخزان قبل سكر الفواشة وسك ٢٥الخزان بحيث ينخفض 

 .غالقبغطاء متحرك سهل الفتح واإل يجهز الخزان
ً لالستثمار وومهما كان نوعها اينما وجدت  قساطلاليشمل العمل التقديم والتركيب ووصل  م من كل ما يلزليصبح الخزان جاهزا

زمة ات والوصالت الالوكافة السكورة واالكسسواروالفواشة والغطاء والقاعدة المعدنية  )الواحد خزانلل ٢السكورة (عدد ال يقل عن 
  .  اإلدارة ما تطلبهلاألمثل وفقا"  واليد العاملة وغيرها وكل مايلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل المراقبة فريقوكل ما يطلبه 

 من توصيالت مراقبةيتضمن العمل إزالة الخزان القديم وتركيب الخزان البالستيكي الجديد مع كل مايلزم ومع كل مايطلبه فريق ال
    وسكورة ليصبح جاهزا" لالستثمار.

  تقدر األعمال بالعدد.     
  

 عدد// :مما يلز وكلمع ملحقاته  خالط ودوش تلفون كروهي الماني عادي نوعية جيدة من الكرومتقديم وتركيب  - ٣٥

مصبنة إنش مجهز ب ٢/١عادي نوعية جيدة من الكروم قطر  ودوش تلفون مع سحابة كروهيعلى المتعهد تقديم وتركيب خالط 
  قبل احضاره الى الورشة . فريق المراقبةوحمالة مناشف من الكروم ويجب أن يحوز على موافقة 

ا وغيرهوصيله لزم لتوكل ماييتضمن العمل تقديم وتركيب الدوش مع كافة ملحقاته و كل ما يلزم  من مواد وأدوات وآليات ويد عاملة 
  ا" لما تطلبه اإلدارة. لتسليم العمل جاهزا بالشكل األمثل وفق

  تقاس األعمال بالعدد.
  
  

  عدد// :وصل خط قائم وخط جديد مهما يكن قطر ومادة القسطل ونوعية الوصل مع كل مايلزم - ٣٦
 ً ابقا ذين س ائمين منف ين خطين ق ل . ويشمل العميتم إجراء عمليات وصل بين خطوط جديدة وخط قائم منفذ سابقاً مهما يكن نوعه، أو ب

ة أو ففك  نفرة الالزم ديم وإجراء الش اؤه بواسطة قص القسطل الق راد إلغ ديم الم ة ك قطع ميكانيالوصلة بين الخط القائم والخط الق كي
ديم وتركيب القساطل والقطع الخاصة واأل م تق زم االمر, ث ديم اذا ل ى الخط الق كسسوارات قابلة للحركة إن وجدت وتركيب سدة عل

  .ق المراقبة وحتى إعادة فتح الماءات النموذجية أو حسب تعليمات فريالجديدة الواردة في المخطط
دعمات واستعادة السطوح ردم وكال د الم …أما بقية األعمال كالحفر وال ود العق ا ورد ضمن بن ا كم دفع عنه تم ال خ في ن ال ا ول ة به تعلق

  خرى بالعقد.أيدفع لقاء القطع الخاصة واالكسسوارات المركبة وفقاً لهذه الفقرة إال مرة واحدة ضمن هذه الفقرة دون أية بنود 
ة القطع ديم كاف دد متضمنا تق د بالع ائم مع جدي دا  ويدفع عن هذه الوصلة وصل خط ق دة(ماع ة لتالسكوره الجدي ذ الوصلة ) الالزم نفي

  بالغة ما بلغت وحسب بنود العقد الواردة في الكشف التقديري.
  تقدر االعمال بالعدد.

  
  
  
ى  ٢قطر  upvcتقديم ونقل وتركيب القساطل البالستيكية الخاصة بتسحيب الكابالت وللصرف الصحي   - ٣٧ انش من  ٤ال

  :االعمال الكهربائيه والصحيةبار مع كافة ملحقاتها لزوم  ٦فئة 
  

  :UPVCـ القساطل البالستيكية  ١



 

٢٠٢٠          الصفحة  33 من   82 
 

ي فوالمصنع وفق الشروط العالمية ويكون قطر القساطل حسب ماورد  UPVCتستخدم القساطل البالستيكية من نوع ال
  المخططات ويتم وصل القساطل مع بعضها عن طريق تداخل القسطل داخل األكر وباستعمال مواد الصقة.

ألي قسطل  إلنفالتاعند تنفيذ عمليات مد القساطل مع مراعاة التثبيت الجيد للقساطل والتأكد من عمليات الوصل لمنع كما يجب 
  واستخدام مواد الصقة بين القساطل من النوع الجيد.

األماكن التي في وثم تثبت عليها القساطل في أماكن التقاطع مع الشوارع خاصة /١٥٠سم عيار//٥يتم تنفيذ صبة بيتونية سماكة/
ثناء ت القساطل أع تثبييراها فريق المراقبة مناسبة وإذا لزم األمر ويتم استكمال الصب فوقها بالسماكة المبينة على المخططات م

ب تعليمات ذلك حسوالصب بحيث التتعرض لإلنحناء أثناء ذلك، ويتم تنفيذ ريكارات على تفريعات أو زوايا الخطوط البالستيكية 
  ارات.قبة وحسب مراعاة كون طرف األنابيب البالستيكية ضمن الريكارات على سوية السطح الداخلي للريكفريق المرا

 تر الطوليمل بالموسيتم الدفع عن هذا العكما يجب مراعاة سالمة األنابيب من الكسر أو الهرس أو اإلنحراف أثناء تركيبها 
  ع روبان.وبسعر وحدة العقد لهذا البند متضمناً تركيب أسالك نو

 التداخل بجدار بشأن الدفع سيتضمن الطول الكلي لمحور القسطل بعد التركيب حتى نهاية P.V.C Uـ إن قياس طول القسطل الـ 
  غرفة التفتيش لتسحيب الكابالت.

طل ضمن القسا تلكابالـ يلتزم المتعهد باصالح كافة األعطال التي قد تظهر على القساطل البالستيكية عندما يقوم بتنفيذ تسحيب ا
  وعلى نفقته الخاصة متضمنة تبديل القساطل التي قد تظهر مغلقة واعادة السطوح كما كانت.

  
  :" لزوم االعمال الكهربائية والصرف الصحي٦الى "٢قطر     U. P.V.Cمواصفات القساطل الـ - 

) الجديد و غير المجدد ويمكن استعمال  K-vatu=66(  ) ذو P.V.Cيصنع األنبوب بشكل أساسي من متعدد كلور الفنيل (  - 
  .) % وزنا ً ٥ز ( ) بحيث ال تتجاوكربونات الكالسيوم ....... –قات مزل –مثبتات إضافات أخرى (

م في محتوى شوارد الكالسيوم الكلية محسوبة على أساس كربونات كالسيوحتوى كربونات الكالسيوم الكلية (يفضل أال يزيد م –
  .% وزنا ً)  ٥التركيب على ( 

.) % وزنا ً ٠٫١المغنزيوم على (  يفضل أال تزيد شوارد -   
.) درجة سيلسيوس١١٠٠- ١٠٠٠عند الترميد بالدرجة ( ) % وزنا ً ٥يفضل أال تزيد نسبة الرماد على (  -   

 -  يفضل أن ال يزيد الوزن الحجمي عن ٠٫٤٦ طن/م٣.
  DIN   ٨٠٦٢: وفقاً لنظام بار ٦للضغط القطر الخارجي  - 

 السماكة مم القطر الخارجي مم القطر /انش
٠٫٢±  ٦٣ ٢  ١٫٩ 
٠٫٢±  ٩٠ ٣  ٢٫٧ 
٠٫٢± ١١٠ ٤  ٣٫٢ 
٠٫٢± ١٢٥ ٥  ٣٫٧ 
٠٫٢± ١٦٠ ٦  ٤٫٧ 

أو  يجب أن تكون القساطل مستقيمة ومقطعها مستدير وأن يكون القسطل خالياً من أية بثور -  م.ط ٦: طول القسطل مع الوصلة - 
.فقاعات أو أجزاء غير متجانسة  

يجب أن تكون النهايات نظيفة ناعمة و عمودية على محور األنبوب . -   
ويفضل اللون الرمادي الغامق. أن يكون متجانساً على طول القسطليجب و حسب رغبة الصانع اللون  -   

 -  ضغط التحمل الداخلي للقسطل ال يقل عن ٦كغ/سم٢
الثاني لقسطل آخر  الوصلة ذاتية دون أن تترك نتوءاً داخلياً أي أن أحد طولي كل قسطل متسع بالقدر الذي يسمح بدخول الطرف-   

خالل الوصلة. سم/ ويتم استعمال مادة الصقة لمنع تسرب المياه إلى داخل القسطل من١٢- ١٠بسهولة وإحكام طول الوصلة من /  
لعالمة المميزة للشركة المصنعة.يطبع على كل قسطل بلون واضح ا -   

    وص عليها وحسب   يتم إجراء االختبارات عليها وفقاً للمواصفات الفنية المنص DIN 8061على نفقة الجهة الموردة وفي المخبر 
   .توجيهات فريق المراقبة

.)١٩٩٥/  ١٦٢٢فة القياسية السورية ـ (تم االعداد وفقا ً للمواص  
 
 
  :الكهربائية الريكارات ـ ٢

طات رة في المخطبيتونية وذلك من أجل تسحيب وتفريغ وتغيير اإلتجاه للكابالت وذلك ضمن األبعاد المذكو يجب تنفيذ ريكارات
  وتستخدم أغطية بيتونية مسلحة ضمن مواصفات نظامية للريكارات كما هو موضح في المخططات المرفقة.

  ـ خنادق الكابالت: ٣
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ار الطريق زي لمسفر لخنادق الكابالت وفقاً لمساراتها وأبعادها حسب ماهو وارد  بالمخططات وبشكل موايتم إجراء عمليات الح
  هرباء.وبجانب أنابيب المياه لالستفادة من حفرياتها ويجب ترك مسافة بين منسوب الحفر لقساطل المياه وقساطل الك

الريكارات لقساطل وويحمل سعر الحفر ل،  د المبينة في التفصيلةيكون عرض وأبعاد خندق الكابالت مناسب لعدد القساطل وباألبعا
  . على بند الحفر في هذه المواصفات الفنية

  :طريقة الدفع 
  يتم الدفع عن أعمال تقديم ونقل وتركيب قساطل البالستيكية بالمتر الطولي وحسب أسعار وحدة العقد. 

  

وفي  باءات الكهر) لزوم ريكار(بيتون مسلح + صاج مسبقة الصنعأغطية نموذج خاص للتحكم تركيب نقل و.تقديم و- ٣٨
  /عدد/ :جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة

طبقة التأسيس) وذلك  (تنفيذمم مع الدهان ايبوكسي أو الزياتي مع  ٤يتم تقديم و تركيب أغطية بيتونية معزولة بواسطة الصاج سماكة 
ألماكن التي م وفي ا١٠٠ميكرون وتركب كأغطية لريكارات مرور الكابالت الخاصة بالتحكم ونقل اإلشارة بحدود كل  ٣٠٠ سماكة

ف التفتيش رغلسقف  يحددها فريق المراقبة وعلى المتعهد التصنيع والتركيب مع الجوانات والدهان والتثبيت والتركيب ضمن البيتون
  .بمختلف األبعاد وغيرها

املة مواد ويد ع لزم منالتقديم والنقل والتركيب مع تقديم المواد واالكسسوارات الالزمة للتركيب واالقفال مع كل ما ي عمليتضمن ال
  .وغيرها مع كل ما يطلبه فريق المراقبة لتسليم العمل جاهزاً لالستخدام

جميع  وفي رباء) لزوم ريكارات الكه+ صاج (بيتون مسلح تركيب أغطية نموذج خاص للتحكم مسبقة الصنعنقل وتقديم ويقدر اعمال 
  األماكن التي يطلبها فريق المراقبة بالعدد.

  

ً ٣- "١٫٥ية المزيبقة قطر تقديم ونقل وتركيب القساطل الفوالذ - ٣٩ والعزل والتثبيت الفني  كافة القطع الخاصة " متضمنا
 كسسواراتفة االمع كا خط ضخ الهواءلفائض الفلتر و تي يطلبها فريق المراقبة بما فيهوفي جميع األماكن ال

  وسكورة الدحلة الالزمة مع كل مايلزم

ً  كافة القطع الخاصة والعزل والتثبيت الفن ٣القساطل الفوالذية المزيبقة قطر" - ١- ٣٩ التي  ي وفي جميع األماكنمتضمنا
  /م.ط/ :يطلبها فريق المراقبة

ً  كافة القطع الخاصة والعزل والتثبيت الفن ٢القساطل الفوالذية المزيبقة قطر" - ٢- ٣٩ دحلة ي مع كافة سكورة المتضمنا
  /م.ط / :الالزمة واالكسسوارات وفي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة

لدحلة اني مع كافة سكورة بيت الفمتضمناً  كافة القطع الخاصة والعزل والتث ١٫٥القساطل الفوالذية المزيبقة قطر" - ٣- ٣٩
  /م.ط/ :ماكن التي يطلبها فريق المراقبةالالزمة واالكسسوارات وفي جميع األ

حددها كن التي تبأقطار مختلفة في األما )ديد المزيبق الظاهرة (والمطمورةالح من لفائض الفلتر وخط ضخ الهواء وهوتستعمل  - 
  .في جميع األماكن التي يطلبهاويتم تنفيذه  المخططات وحسب تعليمات فريق المراقبة

ألنابيب وصل ا يجب أن تكون األنابيب المستعملة مصنوعة من الفوالذ المطلي من الداخل والخارج بطبقة من الزنك تستعمل في
ب أن تكون جطل ويوتفريعاتها األكر واألكواع والتيهات والمصالبات والنقاصات من الحديد المزيبق المطروق من نفس نوع القسا

  القساطل وقطع الوصل خالية من التشقق وأن يكون طالء الزنك عليها متماسكاً غير متآكل.
ً للمواصفة  ع الوصل واستعمال األكر وكذلك يجري وصل القساطل مع قط ISO7توصل األنابيب ببعضها بواسطة فتح سن وفقا

 بواسطة آلة منتظم ئم مع االنتباه أن يتم قطع األنابيب بشكلالتي تكون مجهزة برؤوس مسننة خارجية أوداخلية حسب الوضع المال
ب ، يجب تركي العمل القطع الخاصة ثم تبرد أطراف القسطل بالمبرد لتسوية الحروف، مع العناية بعدم االضرار بطالء الزنك أثناء

ب ديل األنابيجة لتبك بسهولة عند الحاالقساطل الظاهرة بواسطة شناكل أو أطواق خاصة على أن تكون الشناكل واألطواق قابلة للف
  تدهن سائر قطع التثبيت بوجهين من السيرقون ثم يلف عليها التيفلون األسود على طبقتين بشكل متعاكس.

  ويتم حماية القساطل عند تركيبها تحت األرض وعزلها بالتغليف برقائق البولي إيتلين على طبقتين.

  .ماكن التي يحددها فريق المراقبةويتم تركيب القساطل في األ يتم فحص القساطل بشكل جيد قبل التركيب - 

القطع الخاصة على سبيل المثال ال الحصر (التيهات، األكواع، النقاصات، األكر، العزقات، الشد  يتضمن العمل تقديم وتركيب - 
ً للمواصفات  ً للمواصفة   ISO49وصل، السدات...الخ)، وتكون هذه القطع مصنعة وفقا  ISOوأ  ISO-7ومسننة وفقا

 وتكون القطع مغلفنة بالزينك بشكل مماثل للقساطل.228
 نك بسماكة الء الزيفي حال ضرورة استخدام الفلنجات في وصل القساطل المزيبقة يجب القيام بدهان السطوح التي يتم لحامها بطال - 

 ميكرون.١٠٠تقل عن 
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         م فتح األسنان مرات القطر الخارجي للقسطل. يت ٨محافظة على منطقة حول دائرة قطرها يسمح بلي القساطل على البارد مع ال  - 
شر القنب مع بعد قطع القسطل بشكل منتظم ويتم برد الحواف بالمبرد وتؤمن الكثافة بقISO 228أو ISO R7وفقاً للمواصفات 

  .التفلون 

  .راقبةفريق المتوجيهات اذا تطلب االمر حسب لمدة ساعتين  ٢كغ/سم١٠ يتم اجراء تجربة الكتامة بضاغط ال يقل عن    - 

     وفق  اد وغيرهاجاهز لالستثمار بما فية االكسسوارات والقطع الالزمة وكل مايلزم من موه يتضمن العمل كل مايلزم لتسليم   - 
  .هذا ووفق توجيهات فريق المراقبة المواصفات الفنية

 .الواحديقدر العمل بالمترالطولي  - 

  

دات  ٢ليتر سماكة التقل عن  ١٠٠تركيب سخان ماء نوع ممتاز سعة نقل وتقديم و - ٤٠ م مع التمدي ة والصحية الكهم ربائي
  عدد// الالزمة واألكواع والسكورة والقاطع الكهربائي والكبل وكل مايلزم:

ار مصنعة حسب احدى المواصفات ال ٦ملم تتحمل ضغط  ٢يجب أن تكون االسطوانة من الصاج المغلفن سماكة ال تقل عن   ة ب عالمي
ماكة  دني س ل مع زل االسطوانة بالصوف الصخري وتوضع ضمن هيك ة وتع ق المراقب ة  فري ى موافق ل عن وان يحوز عل م  ٢التق م

ة كرمبخوخ حرارياً ويركب عليه ساعة قياس ويكون السخان من النوع الجيد والسيخ إيطالي ويركب على السخان  وم إيطالي سكر تغذي
  نوع جيد إسباني مع قطع التثبيت وكل ما يلزم. ٢مع وصلة مرنة عدد  ٢عدد 

  يشمل العمل كل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل األمثل وفقا" لتعليمات اإلدارة.     
افة كمع تقديم  وجيهاتهيتضمن العمل تقديم السخان من أفضل األنواع ونقله وتركيبه في األماكن التي يحددها فريق المراقبة وحسب ت - 

مة عاملة الالزليد الالقطع الالزمة لعمله مثل سكر عدم رجوع وسكورة قطع مع ترموستات وحماالت وكافة المواد واألدوات واآلليات وا
  ايلزم لتسليم العمل جاهزا بالشكل األمثل وفقا" لما تطلبه اإلدارة. لتركيبه وكل م

 يقدر العمل بالعدد.   
  

  م.ط// لحقاتها:أو سلمية جدارية او سقفية مع كافة م سم)١٠×٢٥مجاري مغلفنة ومغلقة ( وتركيبونقل تقديم  - ٤١
  
اً للمواصفة -  لمية وفق ة أو س ة مثقب م ٢ بسماكة IEC23-31  BS EN 61537على المتعهد تقديم وتركيب مجاري مغلقة ومغلفن م

و ن أك ة م وارات الالزم ة واالكسس ق المراقب ا فري ي يطلبه اكن الت ي األم ة ف ع األغطي ة والصدأ م ل الجوي ة للعوام ات  مقاوم اع وتيه
ر ق ا مزود بظف االت ووصالت وغيره ة وحم اد المبين ق وباألبع وع المغل ق الضغط إن كانت من الن ة عن طري ل مع المجراي ى عف ل

ى  ا عل تم تثبته اقاالمخطط كما يجب أن تحوز على موافقة اإلدارة من حيث النوعية ويتم تمديد الكابالت بداخلها كما ي ولية لجدران الش
  واألفقية وتعليقها. 

   .بالمتر الطولي جدارية او سقفية أو سلمية مع كافة ملحقاتها سم)١٠×25( يقدر تقديم وتركيب مجاري مغلفنة ومغلقة- 
  
وصيالته بما فيه وصل مع كافة ملحقاته وسلم الصعود مع ت ٣م ٤٠تقديم ونقل وتركيب خزان ماء فوالذ كربوني سعة  - ٤٢

ل ارجي مع كادي خداخلي ودهان ع غذائي خطوط السحب والدفع والغسيل والفائض والكلور الالزم مع الدهان ايبوكسي
  كغ// :مايلزم
اه االسطوانيـ  ذ خزان المي تم تنفي و ي والذ الكرب ة المصنوعة من الف اندة والملحوم دعائم الس وائي ذو ال ي اله ات األفق ني ذات النهاي

  ).١٥٠الى + ١٠- المحدبة والمخصصة لتخزين السوائل بدرجة حرارة من (
داخلي األعظمي حتى /ـ يجب أن يالئم الخزان ضغط  ة الخ/٤التشغيل ال ار مقاسة في قم راغ األعظمي أمت ي ١٠زان وضغط الف ميل

  ار.ب
  .ISO 630من صفائح فوالذ كربوني وفق المواصفة الدولية  ـ تنفذ الخزان

  ـ يجب تنظيف الجدار والنهايات إلزالة الطبقات غير المرغوب فيها.
 ./٤٤٨المستعملة لفتحات الصيانة مع متطلبات المواصفة القياسية السورية رقم /ـ يجب أن تتوافق المسامير الملولبة 

القديم المعدني طر الخزان قويجب ان تكون بنفس   /١أن تتوافق حجوم الخزان القياسية مع األبعاد الواردة بالجدول رقم / يفضلـ 
  .لقديمالخزان الجديد بنفس القطر اويجب على المتعهد قياس قطر الخزان القديم وتنفيذ المراد وصله معه 

  :/١جدول رقم/

  ٣السعة/م

قطر 
الجدار 
 Dالداخلي 
  مم

الطول 
الجزئي 

A مم  

الطول 
الكلي 

L مم  

عمق 
النهاية 
الخارجة 

H مم  

حجم 
النهايتين 

  ٣م

تسامحات   الثخانة
السعة 
عن 
  األسمية

Tb  صفيحة
 الجدار (دنيا)

صفيحة 
النهاية 

صفيحة 
النهاية 
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  ٢٫٠٥  ٣١٩  ٧٢٣٨  ٦٦٠٠  ٢٧٥٠  ٣م ٤٠
 teالمحدبة te(دنيا)  خزان هوائي

  مم ٣+  ٨ ٨  مم ٨
  

  التالي: /٢وتتوافق النهايات المحدبة وصفاتها مع األبعاد الواردة في الجدول رقم /

قطر الجدار   ٣السعة/م
  مم Dالداخلي 

نصف القطر الكلي 
R مم  

نصف قطر 
  مم rاالنحناء 

العمق الخارجي 
  مم Hللنهاية 

  ٣سعة النهاية م

  1.025  319  ٥٠  3500  2750  ٣م40

تدارة في أي نق %٠٬٢٥±يجب أن ال تتجاوز التسامح في القطر ـ  ه وال يتجاوز التسامح في االس طة من طول من الفتحة المحددة ل
ي األسمي المحدد ب %٠٬٥للخزان عن ) من القطر األسمي ويجب أن ال يختلف الطولي الكلي %١الجدار ( الجدول من الطول الكل

  ./١رقم /
ة الوسطى بنق درزات المحيطي ع ال ة يجب أن تتصل م درزات الطولي إن ال د ف وح واح ر من ل ي حال تطلب طول الجدار أكث اط ـ ف

  متصالبة وينصح أن ال تقع الدرزة الطولية باألسفل أو على الخط المركزي األعلى.
ى مسافة /ـ بالنسبة لفت ايتي الجدار وتستعم /٤٥٠حة الصيانة يجب أن يكون خط مركز فتحة الصيانة عل م من إحدى نه ل فتحة م

داخلي / ا ال داخلي / /٤٦٠قطره ر ال ات ذات القط م للخزان ن / /٢٠٠٠م داخلي ع ا ال د قطره ي يزي ات الت ا الخزان م أم م  /٢٠٠٠م م
  مم. /٦٠٠فيستخدم فتحة قطرها الداخلي /

ذ فتحة للتصريف في أخفض نقطة من الخزاـ تنفذ  ة مع تنفي اندة ووفق المخططات المرفق ع ودعائم س ا للخزان أطراف للرف ن بينم
  تتوضع فتحة التعبئة في أعلى نقطة من الخزان.

اع  ان لخزاـ تنفذ للخزان فتحات مناسبة للسحب حسب أقطار خطوط السحب الموضحة بالمخططات وتنفذ الفتحات بشكل أفقي قرب ق
  باتجاه معاكس لفتحة التصريف.

ى الطوـ يجب تجهيز حواف الصفائح (األلواح) للحام بطرق مختلفة مثل الكشط أو القطع باآلالت أو القطع باللهب ويثنى ال وح عل ل ل
  وصولة.صفائح المال الكامل له ومع التأكد من استمرارية انحناء اللحامات التناكبية الطولية ويجب أن ال تقل ثخانة اللحام عن ثخانة

امي للحام مع  داخل مع الطرف األم ع نـ يجب أن يتم اندماج معدن اللحام مع المعدن األساسي بدون حدوث قطع سفلي أو ت زع جمي
  القشورعن اللحامات وتنظيف السطح.

  ا.عادة لحامهمم من جهة الصب ويتم إ /٢٥ـ يجب ازالة عيوب اللحام التي تظهر عند اختبار الضغط ولمسافة ال تقل عن /
  لغذائي.باإليبوكسي اـ بعد التنظيف يتم طالء الخزان من الخارج بطبقتين من السيراقون وطبقتين من طالء عادي ومن الداخل 

  بار مقيساً من فتحة الخزان. )٠٬٧ينظف الخزان من الداخل ويختبر بضغط ( ـ اختبار الضغط:

رة فحـ يجب اختبار الخزان هيدروليكياً بزيادة الضغط  ار وتثبيت الضغط في فت غ درجة ضغط االختب ص الخزان بالتدريج حتى تبل
ار وإعد للتأكد من عدم وجود تسرب وخالفه ويتم تفريغ الخزان وتجفيفه بعد اختباره تم إعادة االختب منة اد شهادة متضوعند الحاجة ي

  نتائج الضغط بناء على طلب فريق المراقبة.
ز ي بشكل ممي ا يل ة م تم كتاب ار الضغط وتاريخه ـ اسم الصا ـ ي ا (السعة االسمية ـ اختب ى فتحة الصيانة أو رقبته ة نع أو العالمعل

  ).٤١٠/١٩٨٦التجارية ـ منتج حسب المواصفة السورية رقم 
ع دخول ع فتحات الخزان بالشكل المناسب لمن ة جمي ة وتغطي ة والخارجي ة السطوح الداخلي األوساخ  ـ عند نقل الخزانات يجب حماي

ى أحد و وزن الصافي للخزان عل ة ال اء الشحن وكتاب يم المناسب أثن ع أالمواد الغريبة الى داخل الخزان مع إجراء التعل طراف الرف
  بالوحدات الدولية.
تم ت الخزان الداخلية اجزاء يجب أن يتم دهان ى ان ي ثالث وجوه عل دون بدهان األيبوكسي الغذائي الصالح لمياه الشرب ل ا ب ي أغطيته

 ية.شفاف
 لزيريقون.االخزان الخارجية بالدهان الزياتي وذلك بعد دهنه بوجهين من دهان االساس  اجزاء يجب أن يتم دهان

 على سعر الكغ الواحد.الداخلي والخارجي ويتم تحميل أعمال الدهان 
ة المحددة بالمخططات  د عن الكمي دها ورة التي يحدإال في حال الضرـ يتم قياس هذا العمل بالكغ للكمية المركبة فعال" على أال تزي

  فريق المراقبة.
ات للقساطل مع كافة حسب المخططات وسلم الصعود وفتح ٣م١٢وتركيب فلتر فوالذ كربوني سعة تقريبية ونقل تقديم  - ٤٣

  كغ// :ايلزمملحقاته وتوصيالته بما فيه وصل خطوط السحب والدفع والغسيل والفائض والهواء الالزم مع كل م
  سم) سماكة  5بشفة  (مقبقبة) مم ذات أرضية (بونبيه 8يتكون الفلتر المعدني من أسطوانة من الحديد الصاج سماكة

مم تحتوي على  24مم تحتوي على قاعدة العناصر (صينية) بسماكة 10سماكة  سم) 5مم وسقف (بونبيه بشفة  16
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وكذلك  وفق بند اخر في هذه المواصفات التصفيةتركيب عناصر تحمل على فقرة تقديم وصامولة على األقل  310
 .فرش الرمل تحمل على بند آخر في هذه المواصفات

 :تحتوي الفالتر على الفتحات والقساطل التالية 
 .سم 70فتحة دائرية على السقف قطر  - 
 .سم فوق مستوى الصفيحة حاملة عناصر التصفية 60فتحة دائرية جانبية على الجدار قطر  - 
صر سم تحت مستوى الصفيحة حاملة عنا70×50فتحة مستطيلة على الجدار لعمليات التفتيش والغسيل قياس  - 

 التصفية.
 " لدخول الماء من الجانب.6قسطل  - 
 " لخروج الماء من األسفل باألضافة إلى خطوط غسيل الفالتر وغسيل المرقد.6قسطل  - 
 "إلفراغ الماء الموجود بالفلتر من األسفل.2قسطل  - 
 يزات دخول الماء عن طريق دوش بأعلى الفلتر.تجه - 
 .جميع ما هو موجود بموضوع المخطط الخاص بالفلتر - 
 ان تم ده ب أن ي زاء يج ة اج ر الداخلي ثالث الفلت رب ل اه الش الح لمي ذائي الص ي الغ دهان األيبوكس ى  ب وه عل وج

 ان يتم تغطيتها بدون أي شفافية.
 زيريقون.وذلك بعد دهنه بوجهين من دهان االساس ال بالدهان الزياتيالفلتر الخارجية  اجزاء يجب أن يتم دهان 
 ا لفلتر جاهزعتبر ايجب ان يتم أيضا كافة مراحل اللحام والدهان باشراف فريق المراقبة وباحسن الطرق الممكنة وال ي

 .ل الالزمة ليكون جاهزا لالستثماراال بعد تنفيذ جميع االعما
  على سعر الكغ الواحد.الداخلي والخارجي يتم تحميل أعمال الدهان 
 يحددهالتي ضرورة االعمل بالكغ للكمية المركبة فعال" على أال تزيد عن الكمية المحددة بالمخططات إال في حال اليقدرـ 

  فريق المراقبة.

 

خطوط السحب  حسب المخططات  بما فيه وصل ٣م١٢وتركيب فلتر فوالذ كربوني سعة تقريبية وصيانة فك ونقل  - ٤٤
  /دعد/ :مع كافة ملحقاتهواللحام والدهان والدفع والغسيل والفائض الالزم مع كل مايلزم للتوصيل 

ادة تركيب  ل وإع ك ونق ل ف دني يتضمن العم وني الفلترالمع والذي الكرب ون من الف و مك د أسطوانة من الححسب المخططات وه دي
ا  ةلتركيب عناصر التصفي تتحتوي على قاعدة العناصر (صينية) تحتوي على  صاموال (مقبقبة) )(بونبيهالصاج ذات أرضية  عليه

د  ق بن د آوف ق بن فية وف ب عناصر التص ديم وتركي فاتتق ذه المواص ي ه ر ف ذه  خ ي ه ر ف د آخ ى بن ل عل ل تحم رش الرم ذلك ف وك
 .المواصفات

 .الموجودة مهما كان نوعهاوالقساطل لفتحات يتضمن العمل اعمال صيانة ل
ايلزم مع ابما فيه الدهان الداخلي والخارجي مع تقديم ك بما فيه الصفيحة الحاملة لعناصر التصفيهكل ما يلزم يتضمن العمل  للحام ل م

 من اجود األنواع.
ة مراحل الصيانة ب ةيتضمن العمل إعادة تركيب التوصيالت الالزمة للقساطل والسكور تم كاف ق الويجب ان ت ة وال اشراف فري مراقب

 .لالستثمار يعتبر الفلتر جاهزا اال بعد تنفيذ جميع االعمال الالزمة ليكون جاهزاً 
  يقدر العمل بالعدد.

 
عناصر  مع إزالة خارجي تنفيذ اعمال صيانة الفالتر الرملية المنفذة سابقا" مع دهان ايبوكسي غذائي داخلي وعادي - ٤٥

ت الفنية المواصفا وفق زمالشوائب مع تامين التوصيل الالالتصفية من داخل الفلتر ويتضمن العمل تنظيف الفلتر من كافة 
 /عدد/ :مع كل مايلزم مع كل مايطلبه فريق المراقبة

 وذلك في موقع العمل حصرا".بالرمل  من الداخل والخارج  الفالتر المعدنيةيجب أن يتم قذف وتنظيف 
ريجب أن يتم تنظيف جميع  ت االجزاء المعدنية للفلت تم ال خ حتى ي ذفها بالرمل) بواسطة الفراشي والجل تم ق ي ي  خلص من الصدأ(والت
 وجميع الشوائب األخرى.

تم دهان ة اجزاء يجب أن ي ثالث وج الفلترالداخلي اه الشرب ل ذائي الصالح لمي دهان األيبوكسي الغ ة بالرمل ب تالمقذوف ى ان ي م وه عل
 تغطيتها بدون أي شفافية.

 الفلترالخارجية بالدهان الزياتي وذلك بعد دهنه بوجهين من دهان االساس االزيريقون. اجزاء يجب أن يتم دهان
 ة يجب ان يتم تطهير وتعقيم الفالتر قبل االستخدام.بعد االنتهاء من اعمال الصيان

قإزالة عناصر التصفية من داخل الفلتر ويتضمن العمل تنظيف الفلتر من كافة الشوائب مع تامين التوصي يتضمن العمل الزم وف  ل ال
 .المواصفات الفنية مع كل مايلزم مع كل مايطلبه فريق المراقبة

ة مراحل الصي تم أيضا كاف ة وال يجب ان ي ة وباحسن الطرق الممكن دهان باشراف فريق المراقب ام وال ه اللح ا في ر يانة بم ر الفلت عتب
 .ل الالزمة ليكون جاهزا لالستثمارجاهزا اال بعد تنفيذ جميع االعما
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  يقدر العمل بالعدد.
 
  /عدد/ :تركيب عناصر التصفية مع كافة ملحقاتهانقل وتقديم و - ٤٦

 
 التصفية:المواصفات العامة لعناصر  - ١

 يض ن األبيجب ان تكون قطع عناصر التصفية مصنوعة من مادة صالحة الستخدام مياه الشرب من البولي البروبلي
 والمتجانس الكثافة .

  ٣غ/سم 0.95يجب ان تكون كثافة المادة المصنع منها العناصر ال تقل عن. 
  بار 4العناصر مناسبة لغسيل المرشحات بواسطة المياه والهواء بحيث تتحمل ضغط عكسي يصل إلى.  

  :المواصفات الفنية لعنصر التصفية - ٢
  القلنسوة : لها من األعلى صامولة شدSW16mm   . مصنعة من ضمن غطاء القلنسوة 
  50القطر الخارجي للكأسmm . 
  46ارتفاع الكأس الكليmm  . 
  0.5عرض القمة الشاقوليةmm . 
  / ذلك للتصفية وفتحة موزعة على ثالث مراحل بانتظام على المحيط األسطواني  /36عدد الفتحات الشاقولية في الكأس

 وفق النموذج بالرسم :
   :2 المساحة اإلجماليةmm3.24      
 9 طول الشق على مرحلتين كل مرحلة بطولmm. 
 24/ :قطر شرارة القلنسوة mm / 
  32ارتفاع الجزء الملولبmm . 
  200ارتفاع األنبوب الخارجي من الجزء الملولب إلى األسفلmm� 30 � 170    L= 
   16قطر الساق من الداخلmm 
  20قطر الساق من الخارجmm 
  2 سماكة الجدارmm 
  2 عرض الفتحةmm   60وبطولmm 
  

  :االختبارات المطلوبة لعنصر التصفية –٣
 اختبارات الشكل واالبعاد و السماكات والكثافات.  .١
 االختبارات الهيدروستاتيكية ( مباشرة ـ الطوية األمد ). .٢
 تجربة االرجاع الحراري  . .٣
 االختبارات الكيميائية. .٤
  مخبر معتمد  منيجب على المتعهد تقديم شهادة صحية بالمادة األولية بأنها صالحة لالستخدام مياه شرب   .٥
صروعلى ية للعنافي المخابر المعتمدة ويتضمن االختبار كافة المواصفات الفن فريق المراقبةتجري االختبارات تحت اشراف  .٦

 نفقة  المتعهد .
 يقدر العمل بالعدد.     - 

 
الالزم  ن التوصيلع تاميتنفيذ اعمال صيانة خزانات المياه المعدنية مع دهان ايبوكسي غذائي داخلي وعادي خارجي م - ٤٧

  /عدد/ :وفق المواصفات الفنية مع كل مايلزم
 وذلك في موقع العمل حصرا".بالرمل من الداخل والخارج  الخزانات المعدنيةيجب أن يتم قذف وتنظيف  - 
ن الصدأ مالتخلص  (والتي يتم قذفها بالرمل) بواسطة الفراشي والجلخ حتى يتم االجزاء المعدنية للخزانيجب أن يتم تنظيف جميع  - 

 وجميع الشوائب األخرى.
لى ان يتم عث وجوه المقذوفة بالرمل بدهان األيبوكسي الغذائي الصالح لمياه الشرب لثال الخزان الداخلية اجزاء يجب أن يتم دهان - 

 تغطيتها بدون أي شفافية.
 لزيريقون.اوذلك بعد دهنه بوجهين من دهان االساس  الخزان الخارجية بالدهان الزياتي اءأجز يجب أن يتم دهان - 
 بعد االنتهاء من اعمال الصيانة يجب ان يتم تطهير وتعقيم الخزانات قبل االستخدام. - 
طلبه فريق ع كل مايمن كافة الشوائب مع تامين التوصيل الالزم وفق المواصفات الفنية مع كل مايلزم م الخزانيتضمن العمل تنظيف  - 

 .المراقبة
 يتضمن العمل تنفيذ جميع التوصيالت الالزمة بالطريقة التي يقبلها فريق المراقبة. - 
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ر الخزان ال يعتبوقبة وباحسن الطرق الممكنة يجب ان يتم أيضا كافة مراحل الصيانة بما فيه اللحام والدهان باشراف فريق المرا - 
 جاهزا اال بعد تنفيذ جميع االعمال الالزمة ليكون جاهزا لالستثمار .

 يقدر العمل بالعدد.     - 
  
  /ددع/ :ايلزممقديم كل ترقيع وتنظيف ودهان ايبوكسي غذائي ثم تركيبه داخل المرقد مع تمع تصليح وتاهيل المهدئ  - ٤٨
ود استخدام أج لقديم معاالمواد من أجود األنواع بالسماكات المناسبة بنفس سماكات المعدن يجب ان يتم تصليح وتأهيل المهدئ وتقديم   - 

 .   أنواع اللحام
 وذلك في موقع العمل حصرا".بالرمل  من الداخل والخارج  المهدئيجب أن يتم قذف وتنظيف   - 
ن الصدأ التخلص م (والتي يتم قذفها بالرمل) بواسطة الفراشي والجلخ حتى يتم المعدنية للمهدئاالجزاء يجب أن يتم تنظيف جميع  - 

 وجميع الشوائب األخرى.
 ث وجوه علىالشرب لثال المقذوفة بالرمل بدهان األيبوكسي الغذائي الصالح لمياهوالخارجية  المهدئ الداخلية اجزاء يجب أن يتم دهان - 

 افية.ان يتم تغطيتها بدون أي شف
 .المراقبة مع كل مايلزم مع كل مايطلبه فريق تركيبه داخل المرقدمين أمن كافة الشوائب مع ت المهدئالعمل تنظيف يتضمن  - 
 يجب ان يتم أيضا كافة مراحل الصيانة بما فيه اللحام والدهان وتقديم كل مايلزم.  - 
قد لداخلي للمريليكي اوهي محملة على بند العزل االسمنت االكر بعد االنتهاء من اعمال الصيانة يجب ان يتم تطهير وتعقيم المرقدات - 

 وذلك قبل االستخدام.
 مال الالزمةيع االعيجب ان يتم اإلصالح باشراف فريق المراقبة وباحسن الطرق الممكنة وال يعتبر المهدئ جاهزا اال بعد تنفيذ جم - 

 .رليكون جاهزا لالستثما
 يقدر العمل بالعدد.     - 

  
  

 ً   :الكهربائيةالميكانيكية و األعمال - ثانيا

  :والخدماتالهاتف ال الكهربائية لإلنارة والمآخذ واألعم آ.
  شروط عامة 

 جميع تمديدات اإلنارة والمآخذ من النوع المخفي. - 
 أمبير).١٠، هرتز ٥٠، فولت ٢٥٠يجب أن تكون القيم اإلسمية للمفاتيح الكهربائية المقدمة ( - 
 أمبير).١٦، هرتز ٥٠، فولت ٢٥٠للمآخذ الكهربائية المقدمة (يجب أن تكون القيم اإلسمية  - 
 ).٢مم ٥٫١يجب أن تكون مقاطع األسالك لزوم تمديدات النقطة الضوئية (تمديدات اإلنارة ) التقل عن ( - 
 ).٢مم ٥٫٢) التقل عن (طع األسالك لزوم (تمديدات المآخذيجب أن تكون مقا - 
ى  -  ة عل اتيح الكهربائي تم تركيب المف اع (ي د ( ١٢٠إرتف ى بع بالط وعل م) عن سطح ال اب  ٢٠س ي سم) من حاجب الب ة الج ف ه

 توحة منه وفق المخططات التصميمية وحسب توجيهات فريق المراقبة.المف
اع ( -  ى إرتف ة عل ذ الكهربائي ب المآخ تم تركي ق المخططات التصميمية  ٤٠ي بالط وف م) عن سطح ال قس ات فري  وحسب توجيه

 .المراقبة
 شعري)   NYYون كافة الكابالت واألسالك المقدمة بمقاطعها المختلفة من نوع (مبروميجب أن تك - 

  )درجة مئوية ٧٠واط) بألوان مختلفة وأن تتحمل درجة حرارة عمل عظمى ( ٦٠٠/١٠٠٠بتوتر عزل (         
  نخفضذات التوتر المكيلو فولت) وأن يكون قابل لالستخدام في شبكات التوزيع  ٤وأن تكون خاضعة لتوتر إختبار (         
الس          وش ب ناعة ح ن ص ابالت أم ورية للك اأو الس ال و مايعادله ي ح ية ف ايير القياس ار بالمع هادة اختب دم ش ث يق ت  حي                    كان

 .ليست صناعة حوش بالس
 الكهربائية منفصلة عن تمديدات اإلنارة بقساطل وأسالك مستقلة خاصة بكل منها.يجب أن تكون تمديدات المآخذ  - 
 يجب أن تكون تمديدات مآخذ الهاتف منفصلة عن تمديدات اإلنارة والمآخذ بقساطل مستقلة خاصة بها. - 
 .محليةالسوق ال نواع المتوفرة فييجب أن تكون علب التوزيع والتيب من النوع البالستيكي غيرقابل للكسر ومن أجود األ - 
 فواألسقأجدران ضمن الة بالشكل األمثل سواء بالتمديد ـــكامل ةلتنفيذ األعمال الكهربائياطل بالستيكية  ــــيعتبر تمديد قس - 

ةبالمطالد واليحق له ـــل بنود العقـــات  محمل على كامـــوحسب المخططة ــــق المراقبــفريحسب مايطلبه            ي سعر إضافيأب ب
 لقاء ذلك.

 أومايعادلها. VDE أو IECكافة المواد المطلوبة تنطبق عليها نظام    - 
 

  م.ط// :ممع كل ما يلز )B2,B3B,1(لإلنارة والمآخذ اات للوحالكهربائية تغذية التقديم وتمديد وتوصيل كابالت  - ١
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ةتغذية كابالت يتضمن العمل تقديم  ة (مبرو كهربائي م ٦×٤( ي) بمقطعشعر NYYم ا في الش )٢مل ة المشار إليه ةبالمواصفات الفني  روط العام
ة )B3, B2, B1لإلنارة والمآخذ ( الكهربائية  اتلزوم تغذية اللوح ة  )K(التشغيل الرئيسيه  ضمن لوحة من مخارج قواطع الخدم المركب

ع العمل ، وذلك وفق المخططات التصميميةالتشغيل ةفي صالفي المكان المخصص لها  تم نونقلها إلى موق ى حساحيث ي ا عل د قله ب المتعه
ـ بشكل فني, د ضمن قساطل ال ات التسحيب والتمدي ة  تثبت جداريا"بشك PVCويتضمن العمل عملي تيكية أومعدني اري بالس ل فني أومج

ىضمن صالة التشغيل التغذية الكهربائية الرئيسية ةلوحوذلك بمقاطع متناسبة مع مقاطع الكابالت وذلك من موقع توضع  ا حت ن توضع  مك
  .وفق المخططات التصميمية المرفقة وذلك )B3, B2, B1( اإلنارة والمآخذ اتلوح

ات  ام بعملي د القي ى المتعه ر سالكة يترتب عل ديم اويتضمن العمل التأكد من جاهزية  قساطل التمديد وفي حال ظهور قساطل غي ر وتق لحف
ة الع أمين جاهزي ة لت د تظهر مغلق ي،وتركيب قسطل جديد وإعادة تسوية السطوح كما كانت عليه وكل ما يلزم للمسافة التي ق  مل بشكل فن

ة مس ديم كاف ع تق ات م ل وتعليم ع العم ب واق يل حس ت والتوص د والتثبي ةتلزمات التمدي ق المراقب ل  فري ون العم ث يك                    بحي
  .وفق أفضل المواصفات والجودة الفنية

ابالت (حوش بالس إيتم تقديم الكابالت الكهربائية من  ابالتأوحدى الشركات المصنعة للك اأو السورية للك المواصفات  حسب )مايعادله
 .والمعاييرالقياسية المطلوبة في الشروط العامة )VDEأو حسب المواصفة األلمانية ( )IEC( الكهربائية السورية

دايا  يل ب د توص اتق المتعه ى ع ع عل ا يق ةكم ابالت الكهربائي ات الك اهزة ت ونهاي ة ج ة للوح ة الكهربائي ون التغذي ث تك ل بحي                    للعم

  . لتعليمات اإلدارةوفقا"  األمثل بالشكل
  يقدر العمل بالمتر الطولي.

  
  م.ط// لزم:يمع كل ما  )٢ملم ٤×٢إنارة البروجكتورات بليدات بمقطع ( تقديم وتمديد وتوصيل كابالت لزوم تغذية أجهزة - ٢

ة  ابالت التغذي ل ك ديم ونق ةيتضمن العمل تق ورات)  الالزم ة (البروجكت ارة الخارجي زة اإلن ة أجه م ٤×٢( بمقطعلتغذي زوم المنشآت )٢مل  ل
ة  ة الملحق اه بمحط ميطيةمي دة  الش ابالت المم ة الك ع كمي ب م ة تتناس تيكية أو معدني اري بالس اطل أو مج من قس دها ض                    منها ضوتمدي
  .ةالمرفق ةالتصميمي اتموقع البروجكتورحسب مواقعها على المخططحتى  )B3, B2, B1(التغذية الكهربائية ات من لوح

ات وصل أو صولي ويتضمن العمل تقديم وتركيب كل مايلزم من مستلزمات التمديد والتثبيت والتوصيل من قساطل أو مجاري أو حوامل
ب ات  ةمناس ع وتعليم ب الواق ة حس يل كتيم ب توص دة أو عل ة جي ن نوعي ة وم تطاعة الموافق ابالت واالس اطع الك ق المراقلمق ةفري                     ب

  .بحيث يكون العمل وفق أفضل المواصفات والجودة الفنية
مل بشكل رة جاهزة للعغذية الكهربائية ألجهزة اإلناكما يقع على عاتق المتعهد توصيل بدايات ونهايات الكابالت الكهربائية بحيث تكون الت

  .  لتعليمات اإلدارةوفقا"  لتقديم العمل بالشكل األمثل  فني وذلك 
ن  ة م ابالت الكهربائي ديم الك تم تق الس إي وش ب ابالت (ح نعة للك ركات المص دى الش ابالتأح ورية للك اأو و الس                    ) مايعادله

  العامة. والمعاييرالقياسية المطلوبة في الشروط) VDEأو حسب المواصفة األلمانية ( )IEC( المواصفات الكهربائية السوريةحسب 

  يقدر العمل بالمتر الطولي.

  

  م.ط// :يلزم) مع كل ما ٢ملم ٥٫٠×٢×٥توصيل كابالت هاتف بمقطع (تركيب وتقديم وتمديد و - ٣

ابالت هاتف  ديم ك ة بمقطعيتضمن العمل تق ة المآخذ الهاتفي زوم تغذي ة بالمحطة  كل من في) ٢مم ٥٫٠×٢×٥( ل لصافية االغرف الملحق
ى  محطة ضخ مياه الشميطية ة فياريوالمكاتب اإلد د إل ى حساب المتعه ا عل ى المخططات التصميمية ونقله ع العمل مكما هي مبينة عل وق

  بشكل فني محافظاً على سالمتها. 
تيكيةأو خن PVCويتضمن العمل عمليات التمديد والتسحيب ضمن قساطل ال  ة الخا ادق الكابالت أو مجاري بالس اتف أو المعدني صة باله

ة الر ة التغذي دبشكل منعزل عن مسار تمديد الكابالت الكهربائية بحيث يؤمن تغطية نظامية للكابالت حيثما وجدت من علب د م خل ئيسية عن
اء  ة البن ذكورة والثانوي آت الم د المنش تعن تلزمات التثبي ة مس ديم كاف ع تق ة م ذ الهاتفي ان توضع المآخ ى مك ب التغ حت ية وعل ة الرئيس  ذي

  . فريق المراقبةوفق توجيهات والثانوية 
زم من جنكسيونات وصل ا يل ز حيث ويتضمن العمل توصيل كابالت الهاتف ضمن العلب الرئيسية بشكل فني مع تقديم وتركيب كل م م يل

  .   لتعليمات اإلدارةوفقا"  لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل األمثل  وبالمقاطع المناسبة  وكل مايلزم
  يقدر العمل بالمتر الطولي.

  
  عدد// مع كل ما يلزم: /واط ١٠٠تقديم وتركيب وتوصيل بروجكتور ليدات استطاعة / - ٤
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دات  وع لي ورات ن ديم وتركيب وتوصيل بروجكت تطاعة /يتضمن العمل تق ى كبواط/ تر ١٠٠اس ددة عل ا المح ي مواقعه  المخططات ف
ديودات ضو ة مزود ب ل للحرك افئالتصميمية على أن يكون قاب ذي يك ون األبيض وال ال استطاعة / ئية ذو الل ور ميت  واط/ ٢٥٠بروجكت

ة المعروفة في األسومن أجود الماركات  ة وزواق المحلي اء والرطوب ع ضد الم يم ومجهز بموان ور كت ى أن يكون البرجكت ر عل جاجة غي
  .صوالً أ فريق المراقبةقابلة للكسر تحت تأثير العوامل الجوية يقدم منه نموذج قبل التركيب للموافقة عليه من قبل 

ل م يل وحوام ت والتوص وازم التثبي ة ل ديم كاف ل تق من العم ا يتض بكم ة وعل الك عدني ة وأس يل كتيم ل ال توص زم العم ث يل ي  وحي                  فن
  وضرورة العمل. فريق المراقبةحسب توجيهات 

  . شكل األمثل وفق لتوجيهات اإلدارةيشمل العمل كل ما يلزم لتقديم العمل بال
  .تقدر األعمال بالعدد   
  
  عدد// :نقطة ضوئية مع كل ما يلزموتوصيل تقديم وتمديد وتركيب  - ٥

ات  ات التصميمية وتعليم ل حسب المخطط ع العم ي موق ة ف اهرة أو مخفي ة ضوئية ظ ب نقط ديم وتركي ل تق ق المراقيتضمن العم ةفري                ب
زم لت ا يل ع) وكل م ط التوزي اتيح ونق تيكية (للمف ابالت والمجاري والعلب البالس ديم وتركيب وتسحيب األسالك والك ع تق دات النقطم ة مدي

  الضوئية مع مستلزمات تثبيت المجاري.
ارة ( زة اإلن ة ألجه ة تغذي ل نقط ر ك ث تعتب ون +حي د ني ارة لي از إن داري جه قفي أوج وب س ة كل وفير طاق ة ت دار + بلمب خان ج                     يس

  لتجهيزات المشار إليها.االسبراتورات) هي نقطة ضوئية أي عدد النقاط بعدد أجهزة اإلنارة وا + + جهاز إنارة المدخل
ار / اح عي ديم وتركيب مفت د تق ى عاتق المتعه ع عل ى ١٠ويق ة عل ة حيث سعرها محمل ر/ وفق المخططات التصميمية المرفق السعر  أمبي

  اإلجمالي للنقاط الضوئية المقدمة.
  .  لتعليمات اإلدارةوفقا" لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل األمثل  وكل مايلزم

  يقدر العمل بالعدد.
  
  :تقديم وتركيب وتوصيل مآخذ كهربائية مؤرضة مع كل ما يلزم - ٦
  عدد// :أمبير مع كل ما يلزم ١٦ؤرض عيار عادي مأحادي تقديم وتركيب وتوصيل مأخذ كهربائي  ١- ٦

تيكية يتضمن العمل تقديم وتركيب كل ما يلزم لتمديدات المآخذ ع) (المأخذ من أسالك وقساطل وعلب بالس ديم وتركيب  ونقط التوزي مع تق
ائي أحادي وتوصيل مأخذ كه ار  مؤرضعادي رب زوم أمبير ١٦عي ك وفق أفضل المواصفاتل ة و ذلك  الخدمات وذل ة عالي وبجودة فني

ه  فريق المراقبةحسب تعليمات  ة علي تم الموافق ه نموذج ي ل من ووفق المخططات التصميمية حيث يقدم من ةقب ل الت فريق المراقب بقب  ركي
  .   لتعليمات اإلدارةوفقا" لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل األمثل  وكل مايلزم

  يقدر العمل بالعدد.

 
  عدد// :أمبير مع كل ما يلزم ١٦ؤرض عيار مثالثي تقديم وتركيب وتوصيل مأخذ كهربائي  ٢- ٦

 زيع)ذ ونقط التووقساطل وعلب بالستيكية (المأخيتضمن العمل تقديم وتركيب كل ما يلزم لتمديدات المآخذ من أسالك 
ائي  ذ كهرب يل مأخ ب وتوص ديم وتركي ع تق ؤرض م ادي م ي ع ار ثالث فات  ١٦عي ل المواص ق أفض ك وف ر وذل                    أمبي

ة ة عالي ودة فني وذجو وبج ه نم دم من ث يق ميمية حي ات التص ق المخطط ة ووف ق المراقب ات فري ب تعليم ك حس                     ذل
  من قبل فريق المراقبة قبل التركيب. يتم الموافقة عليه

  .   لتعليمات اإلدارةوفقا" لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل األمثل وكل مايلزم
  يقدر العمل بالعدد.

  
  : /عدد/وتوصيل مأخذ هاتف مع كل ما يلزم تقديم وتركيب - ٧

ى يتضمن العمل تقديم وتركيب كل ما يلزم من قساطل أو مجاري ومستلزمات تثبيت المجاري مع تقديم وتركيب وتوصيل مأخذ ه اتف عل
ائي وم ذ الكهرب ن المأخ ز ع اتف ممي ذ اله ون مأخ اتف ويك دات اله ن تمدي تقلة ع ذ مس ارة والمآخ دات اإلن ار تمدي ون مس ن أفضل أن يك

  صميمية.قبل التركيبوذلك وفق المخططات الت فريق المراقبةنه نموذج يتم الموافقة عليه من قبل المواصفات الفنية حيث يقدم م
  .   لتعليمات اإلدارةوفقا" لتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل األمثل  وكل ما يلزم

  يقدر العمل بالعدد.
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  عدد/ / مع كل ما يلزم: سم/ ١٢٠بطول /) واط ١٨× ٢( استطاعة ليد نيونجهاز إنارة وتوصيل تقديم وتركيب  - ٨
ب وتو ديم وتركي ل تق تطاعةيتضمن العم ون اس د ني ارة لي از إن مي واط) ١٨× ٢( صيل جه ات التص ق المخطط نة وف دة س ة لم مية مكفول

   .المرفقة
باح ( ل مص تطاعة ك ر اس ل للتقش ر قاب ت غي يض الثاب اللون األب ة ب دة مطلي ن قاع از م ون الجه ول  ١٨ويتك م) ١٢٠(واط) بط                    س

ة  ات العالمي فات والمارك ود المواص ن أج ار م ة والغب رب الرطوب ع تس وان لمن ز بج يم مجه ون كت ى أن يك ة عل وك عظمي                    وس
  قبل التركيب.  فريق المراقبةحيت يقوم المتعهد بتقديم نموذج للمصادقة عليه من قبل 

  .ذ عاليةوفق أفضل المواصفاتوبجودة تنفيكما يتضمن العمل تقديم كافة مستلزمات التركيب والتثبيت والتوصيل بحيث يكون العمل 
  
  عدد// :مع كل مايلزم تقديم وتركيب وتوصيل مروحة سقفية- ٩

ب ديم وتركي ل تق من العم قفية و يتض ة الس دات المروح ايلزم لتمدي ل م اري ك الك ومج ن أس ا م ابالتمفتاحه تيكية وك ب بالس                   وعل
ة على أن يتقدم نموذج من اح التحكم الخاص بها كما هو موضح في المخطط التصميميمع تقديم وتركيب وتوصيل المروحة ومفت ا للموافق ه

  قبل التركيب. فريق المراقبةعليها من قبل 
  
  : /عدد/كل ما يلزممع  /سم ١٥ /بقطر شفاط)(تور اتقديم وتركيب وتوصيل اسبر - ١٠

اس ( ى الجدا١٥يتضمن العمل تقديم وتثبيت وتوصيل اسبر تور قطره قي ة تثبت عل ى قاعدة معزول ه عل تم تثبيت ى أن ي ور سم) عل ر أو البل
  بعد أن يتم قص البلور بألماسة خاصة لذلك حيث يلزم.

ه للمووأن يكون اإلسبرتور مصنوع من البالستيك القوي ومجهز بغطاء خارجي من أجور  نالماركات العالمية يقدم نموذج من ه م ة علي  افق
  قبل التركيب. فريق المراقبةقبل 

  .   ولتعليمات اإلدارةوفقا" للشروط الفنية الخاصةلتسليم العمل جاهزا" لتقديم العمل بالشكل األمثل  وكل مايلزم
  يقدر العمل بالعدد.

  
  عدد// :ما يلزممع كل  كباسة جرس مع جرستقديم وتركيب وتوصيل  -  ١١

ود ن أج دني م ع جرس مع ة جرس م ة كباس ب وتوصيل نقط ديم وتركي ل تق اب الرئيس يتضمن العم د الب ك عن ة وذل ات العالمي                  يالمارك
ات  ب توجيه ة حس ذ عالي ودة تنفي فات وبج ل المواص ق أفض ةوف ق المراقب ه   فري ة علي ه للموافق وذج من دم نم ث يق                   حي

  قبل التركيب. فريق المراقبة من قبل 
  كما يتضمن العمل تقديم كافة مستلزمات التركيب والتثبيت والتوصيل بحيث يكون جاهزاً للعمل.

  
  عدد// :ا يلزم) واط مع كل م٢٦×١تقديم وتركيب وتوصيل جهاز إنارة المدخل الرئيسي للمحطة بلمبة توفير طاقة (ـ ١٢

ارة  اه الشميطيةللمدخل الرئيسي لمحطة ضخ يتضمن العمل تقديم وتركيب وتوصيل جهاز إن ومأحيث  مي ه مصنوع من األلمني الصب  ن
ودرة  ة ب ي بطريق اس ايبوكس دهون أس الج وم ه مع ع قاعدت وائب م ن الش الي م ةأخ ل الجوي د العوام راري ض تاتيك ح                     لكتروس

اد م  )٦٠×٢٣ (بأبع ارة س أجهزة اإلن ك ب ادة األكرلي ن م وئي م اثر ض زود بن ة م ق المراقب ات فري ب توجيه ون حس ا" والل                    تقريب
  من أجود الماركات المتوفرة في السوق المحلية.) واط ٢٦× ١( مع سوكة بورسالن ومصباح توفير طاقة

  قبل التركيب.  فريق المراقبةن قبل للمصادقة عليه ملجهاز لالمتعهد تقديم نموذج  يقع على عاتق
ً من براغي وأسافين ومجاري حيث يلزم وتسليمه كما يتضمن العمل تقديم كافة مستلزمات التركيب والتثبيت والتوصيل     للعمل.جاهزا

  . شكل األمثل وفق لتوجيهات اإلدارةيشمل العمل كل ما يلزم لتقديم العمل بال
  .بالعددتقدر األعمال 

  
  عدد// :زممع كل ما يل والخدماتلزوم اإلنارة والمآخذ  )B2, B3B ,1( تغذية كهربائية اتوتركيب وتوصيل لوحتقديم  - ١٣

ة لوحاتثالث يتضمن العمل تقديم وتركيب وتوصيل  ة كهربائي ارة والمآخذ  )B3, B2, B1( تغذي زوم اإلن ا هي موالخدمات ل وضحة كم
ى أن تكون  ة عل اب تظهر منعلى المخططات التصميمية المرفق زة بب ة الجودةوتكون اللوحة مجه ة معروف وع مارك ه أذرع اللوحة من ن

  القواطع وباب شفاف يغطي تلك القواطع وتحوي اللوحة بداخلها بار نتر وبار أرضي لتوصيل شبكة التغذية الكهربائية.
  وبة.من النوع الكتيم المانع للرط العازل ويحوي سكة لتركيب القواطع على أن تكون اللوحة P.V.C يكون جسم اللوحة من الـ
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ط ( ي نم راري المغناطيس وع الح ن الن ع م ون القواط ى أن تك راري cعل ل الح حة ) للتحم ي موض ا ه مية كم ارات اس                    بتي
ة  ميمية المرفق ات التص ى المخطط ن /عل ل ع اطع التق ع للق عة القط ونك.أ  /٦وس ة (ايت ن مارك نايدر – م ا يعاد )ABB -  ش ا أو م                    له

  من اللوحات الثالث.لوحة وتكون مزودة كل منها بلمبات إشارة بالعدد المشار إليه في كل 
  قبل التركيب. فريق المراقبة قدم منها نماذج للمصادقة عليها من قبل يجب على المتعهد أن ي

  ية عالية.التثبيت والتوصيل بحيث يتم التركيب وفق أفضل المواصفات وبجودة فنكما يتضمن العمل تقديم كل ما يلزم من مستلزمات 
  .التشغيل ضمن صالةالتغذية الكهربائية الرئيسية  ةالمذكورة من مخارج قواطع الخدمة ضمن لوح اللوحة الكهربائيةحيث يتم تغذية 
  .   لتعليمات اإلدارةوفقا"  هزا" لتقديم العمل بالشكل األمثللتسليم العمل جا وكل ما يلزم

  .يقدر العمل بالعدد
  

  مع كافة ملحقاتها: الميكانيكية لزوم تهوية صاالت محطة المياهاألعمال  .ب
  
  تقديم وتركيب مراوح طرد هواء حسب المواصفات الفنية - ١

  عدد// سا:/٣م ٩٠٠ تدفق  1EF تقديم وتركيب مروحة طرد هواء محورية - ١-١
  عدد// مم: ١٠انخفاض ضغط  - سا /٣م ٥٧٠٠تدفق  2EF تقديم وتركيب مروحة طرد سنترفيوج - ١-٢
  

  تقديم وتصنيع وتركيب مجاري الصاج وفتحات الهواء من مختلف األنواع حسب المواصفات الفنية - ٢
  كغ// تقديم وتصنيع وتركيب مجاري هواء من الصاج المزيبق حسب المواصفات والمخطط: - ١- ٢
  عدد// حسب المواصفات: سم ٤٥*٤٥قياس  1E لمنيومهواء لوفر من األ ةتقديم وتركيب فتح - ٢- ٢
  /عدد/ حسب المواصفات: سم ٢٥*٦٥قياس  2E هواء من األلمنيوم ةتقديم وتركيب فتح - ٣- ٢
  /عدد/ سم حسب المواصفات الفنية: ٢٥*٨٠قياس  3Eلمنيوم  تقديم وتركيب فتحة من األ - ٤- ٢
 /عدد/ حسب المواصفات: سم ٢٥*١٠٠قياس  4E تقديم وتركيب فتحات هواء من األلمنيوم - ٥- ٢
 /عدد/ حسب المواصفات: سم ٢٥*٥٥قياس  1DG بالباب من الحديد ةتقديم وتركيب فتح - ٦- ٢
  /عدد/ حسب المواصفات: سم ٧٠*٨٠قياس  2DG بالباب من الحديد ةتقديم وتركيب فتح - 7- ٢
  /عدد/ المواصفات: حسب سم ٠٣*٠٧قياس  3DG بالباب من الحديد ةتقديم وتركيب فتح - ٨- ٢

  
   الوصف والمعالجة) (مجال العمل

                                   الصافية:  يتضمن العمل معالجة التهوية لكل من الصاالت الفنية لمبنى الخامية ومبنى 
رافعة  ك وات مع ٢*٣٠م مخصصة لتوضع مضخات الضخ باستطاعة  ٣٫٤وارتفاع   ٢م ٢٢ مبنى الخامية : صالة المضخات بمساحة .١    

 .ك وات والتمديدات الرئيسية ١٫٥جسرية باستطاعة 
ذة الوسطى الش /١/سا عدد /٣م ٩٠٠تدفق  1EF تم تركيب مروحة طرد محوريةي ى الناف ة والمخطط) في أعل مالية (حسب الشروط الفني

د توقف الأتركب في  ١سم عدد  ٤٥*٤٥قياس  E1لمنيوم أوفتحة هواء  م تمروحة ويعلى النافذة الشرقية وذلك لطرد الهواء بشكل حر عن
ر أت الة عب ي للص واء النق ول اله دد DG1 مين دخ ة ع واء معدني ة ه اس  ٢فتح ت ف ٢٥*٥٥قي م تثب يس اب  ي درفت ارجي     الب                 الخ

                                            للصالة.                                                                                                    
 مبنى الصافية: يضم عدة صاالت فنية:. ٢

ة  ١١٠*٢+٢٥٠م ومخصصة لتوضع مضخات الضخ باستطاعة  ٤٫٢وارتفاع  ٢م ٧٤صالة الضخ بمساحة  .أ ا رافع ك وات ومركب به
 ك وات. ١٫٥جسريه باستطاعة 

احة  .ب يم بمس الة التعق اع  ٢م ١٨٫٥ص ختين  ٤٫٢وارتف ا مض ب به تطاعة  ١*٢م مرك الط باس ع خ           ك وات.           ١*٢ك وات م
ة بمساحة . ج اع  ١٦٫٨صالة اللوحات الكهربائي ا لوحات كهرب ٤٫٢وارتف ة باستطاعة (م مركب به ك  )١٨٫٥+  ١١٠*٢+  ٢٥٠ائي

  لعمل التجهيزات بشكل فني. لتغذية و وات
دفق ة ت نترفيوج مركزي ة س ة بتركيب مروح ة للصاالت الفني تم معالجة التهوي ا وانخفاض ضغط /٣م ٥٧٠٠ ت ى الج ١٠س ي أعل م ف دار م

اري الصاج المز ن مج ع خط م ة والمخططات) م ق (الشرقي (حسب الشروط الفني واء٢٠٠يب رد اله غ وفتحات لط  )E2-E3-E4( ) ك
  .لتأمين الهواء النقي للصاالت) DG3و DG2 ( مركبة في الصاالت الفنية مع فتحات

  ملحقاتها:المواصفات الفنية ألعمال التهوية مع كافة 
   :تقديم وتركيب مروحة محورية وسنترقيوج حسب المواصفات الفنية - ١
  عدد// سا:/٣م ٩٠٠ تدفق 1EFتقديم وتركيب مروحة طرد محورية  ١- ١

ل، صناعة أحد  ٣٠تكون من النوع الصناعي بقطر ال يقل عن قطر  د العم ول عن ا" وذات ضجيج مقب تاتيكيا" وديناميكي سم متوازنة س
ة يكون  و ما يعادلهاأااليطالية، أو سوديكا االسبانية  و الكوأوربية المختصة مثل نيكوترا المعامل األ ة ومثبت مصنوعة من شفرات متين
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ن  ل ع ردود ال يق ة بم ل المروح بة لعم تطاعة مناس ة باس رك المروح ار  %٦٠مح ى تي ل عل ب ويعم تهالك مناس از أواس ادي الف ح
  فولت. ٥٠/١/٢٢٠

ة الطيثبت جسم المروحة على إط المخطط ويلحق بمروح اكن المحددة ب رد رداد ار معدني متين على شكل مربع سهل التثبيت في األم
ة من الجهة الخارجية للجدار (لمنع دخول الحشرات عند توقف المروحة) ذات شفرا ت من األ وزن ومتين ة ال وم خفيف ى يلمني ركب عل

ا" سم من مخرج المروحة ضمن صندوق للحماية، توصل  ١٠مسافة  ائي باستطاعة مناسبة للإالمروحة كهربائي اطع كهرب ى ق ة ل حماي
  سم من األرضية. ١٦٠والصيانة قرب المروحةعلى ارتفاع 

 . /١/سا عدد /٣م ٩٠٠تدفق  محوريةمروحة  1EFعدد مراوح الطرد المطلوبة: 
ة  -  رداد وصندوق الحماي ديم وتركيب المروحة وال ةيشمل العمل كل ماورد في المواصفة من تق ائي للحماي اطع الكهرب زم كو والق ا يل ل م

  .لتسليم العمل جاهزا" حسب المواصفة الفنية وبالشكل األمثل وفقا" لما تطلبه اإلدارة
 يقدر العمل بالعدد. - 

  
 عدد// مم: ١٠انخفاض ضغط  -  سا/٣م ٥٧٠٠تدفق  2EFتقديم وتركيب مروحة طرد سنترفيوج  - ٢-  ١

واء ة اله ون مروح وع EF2  تك نمن الن ق المغلف ل للصدأ المزيب ر قاب دن غي ادئ مصنوعة من مع نترفيوج ذات األداء اله ومن  الس
اً ( دفق والضغط المحدد  - Nicotra- chaysol (ELCOصناعة إحدى الشركات المتخصصة والمشهورة عالمي بحيث تحقق الت

م يعزل داخلي ١٫٢٥مزيبق سماكة على المخططات عند أفضل نقطة مردود، تركب المروحة ضمن صندوق معدني من الصاج ال ا، مل
ة يركب الصندوق ويثبت مع  زاز مطاطي ع اهت ى موان دون ضجيج، تستند المروحة عل د وب أداء جي ر طاإتعمل المروحة والمحرك ب

دس االشراف المختص) إضا جوان على قاعدة معدنية  ى مناسبة على الجدار الشرقي الداخلي (أو الخارجي حسب توجيهات مهن فة ال
وزن فت ة ال فرات رداد خفيف ة  ش وم أح د  لمني رات عن ع دخول الحش دار (لمن ارجي للج دار الخ ى الج واء عل اس مخرج اله وقف تبقي

  (حسب المخطط). الهواء بواسطة وصلة مرنة متينة منعاً النتقال االهتزاز المروحة)، يتم توصيل المروحة مع مجاري
  .V - 50 Hz 220، ويعمل على تيار %٦٠عن  لال يقود لعمل المروحة بمرد ةمناسب كون استطاعة المحركت

  تعمل المروحة على ثالث سرعات والتدفق المذكور بالكميات عند السرعة الوسطى.
ائي مناسب للصيانة إتوصل المروحة كهربائيا  اطع كهرب اع لى لوحة التشغيل الكهربائية مع ق ى ارتف سم من  ١٦٠قرب المروحة عل

  األرضية.
  ./١مم عدد / ١٠ –سا /٣م ٥٧٠٠مروحة سنترفيوج تدفق  2EFعدد المراوح المطلوبة:  - 
ة -  ائي للحماي اطع الكهرب ة والق رداد وصندوق الحماي ديم وتركيب المروحة وال زم كو يشمل العمل كل ماورد في المواصفة من تق ا يل ل م

  .تطلبه اإلدارةلتسليم العمل جاهزا" حسب المواصفة الفنية وبالشكل األمثل وفقا" لما 
  يقدر العمل بالعدد. - 

  
  

 تقديم وتصنيع وتركيب مجاري الصاج وفتحات الهواء من مختلف األنواع حسب المواصفات الفنية: - ٣
 كغ// تقديم وتصنيع وتركيب مجاري هواء من الصاج المزيبق: - ٣-١

ا)  -  ون مملح ق النظيف (دون ان يك ن المزيب د المغلف ن صفائح الحدي واء م اري اله ماكة تصنع مج م وتوصل ببعضه ٠٫٨س ا م
ة البعض بطريقة الثني والتدكيك باستعمال القشط والسحابات حسب األ د تسرب ضبعاد المطلوبة في المخططات بشرط أن تكون محكم

ر أو تصغير) يجب أ د الزاالهواء مع استعمال معجونة حديد أو سيليكون لمنع تسرب الهواء، عند اختالف أبعاد المقطع (تكبي ة ال تزي وي
 كواع أن يكون المجرى انسيابي.أ. يراعى عند وجود  ١٥ْعن 

ة وحو ق المجاري بالسقف بواسطة أسافين معدني ور. تعل اط العب د نق ةامل وعند اختراق المجاري للجدران يركب مالبن خشبية عن  مغلف
ى حوامل عرضان ومقلوظة زاز ملصقة عل ال االهت ع انتق ى سريده من الكاوتشوك لمن ى بأقطار مناسبة بحيث ترتكز المجاري عل ية عل

  ة كل مترين على األكثر.و زاوية مغلفنة بمسافأ Uشكل 
ديم وتصنيع يتضمن العمل تقديم وتركيب مجاري الهواء بالكغ من الصاج المصنع من صفائح الحديد المزيبق والمركب ويشمل العمل تق

ياخ الق ذكورة مع حوامل التثبيت وأس دة وحسب السماكة الم ى المخططات المعتم ددة عل اطع المح الووظ وتركيب المجاري حسب المق
    .ونة اإلحكام والوصالت القماشيةومعج

  كغ. ٢٠٠الوزن المطلوب من مجاري الصاج المركب 

   .  يشمل العمل كل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل األمثل وفقا" لما تطلبه اإلدارة - 
 يقدر العمل بالكلغ. - 
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 عدد// سم: ٤٥*٤٥قياس  1Eتقديم وتركيب لوفر فتحة هواء  - ٣-٢

ة  المختصةالشركات حدى إسم ومن صناعة  ٤٥*٤٥من األلمنيوم من النوع الجداري الجيد قياس  لوفر الهواء ةتكون فتح -  المحلي
)gamma line – zaim د توقف المروحة )اما يعادلهو أ وذات صف واحد من الشفرات ، وذلك لطرد الهواء بشكل حر عن

ى المخططات ةالثابتة تركب فتح ذة الوسطى الشرقية في أعلى  الهواء في األماكن المحددة عل ع مع سريده من االناف السفنج لمن
داخ ل تسرب الهواء من الحواف وتبخ حراريا في حال طلب فريق المراقبة ذلك وباللون المناسب ويلحق بالفتحة من ال ل شبك قاب

  .للفك والتركيب بسهولة للتنظيف

 سم. ٤٥*٤٥لوفر قياس   E1دةحالعدد المطلوب فتحة وا - 

ه كل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل األمثلمع  بعادوتركيب الفتحة حسب المواصفات واأل تقديم يشمل العمل -  ا تطلب ا" لم  وفق
   .  اإلدارة

  يقدر العمل بالعدد. - 
   

 عدد// سم: ٢٥*٦٥قياس  2E تقديم وتركيب فتحات هواء  - ٣-٣

اس  -  د قي وع الجداري الجي ة المختصة المالشركات حدى إسم ومن صناعة  ٢٥*٦٥تكون فتحات الهواء من األلمنيوم من الن حلي
)gamma line – zaim اكن المحددة )و ما يعادلهاأ واء في األم دة تركب فتحات اله ى  وذات صفين من الشفرات المتعام عل

راف  دس االش ه مهن ب حسب توجي اع مناس ى ارتف واف وعل ن الح واء م رب اله ع تس فنج لمن ن االس ريده م ع س ات م المخطط
  .وتبخ حراريا في حال طلب فريق المراقبة ذلك وباللون المناسب المختص،

 سم. ٢٥*٦٥قياس  E2 من ةفتح ٢العدد المطلوب  - 

ادوتركيب الفتحة حسب المواصفات واأل تقديم يشمل العمل -  ل وف بع ليم العمل جاهزا" بالشكل األمث زم لتس ا يل ه كل م ا تطلب ا" لم ق
   .  اإلدارة

  يقدر العمل بالعدد. -
 

 عدد// سم: ٢٥*80قياس  3E تقديم وتركيب فتحات هواء  - ٤- ٢

 .٣- ٢: نفس مواصفات -

 سم.  ٢٥*٨٠من قياس  3E فتحة  /٢/العدد المطلوب  -

 يقدر العمل بالعدد.   - 
 
  عدد// سم: ٢٥*١٠٠قياس  4E تقديم وتركيب فتحات هواء  - 5- ٢

 .٣- ٢: نفس مواصفات -

 سم.  ٢٥*100من قياس  4Eواحدة  المطلوب فتحةالعدد  -

   .  تطلبه اإلدارةيشمل العمل كل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا" بالشكل األمثل وفقا" لما  - 
 يقدر العمل بالعدد.  - 
  
  عدد// سم مع كافة ملحقاتها: ٢٥*٥٥في الباب قياس  1DGتقديم وتركيب فتحة  - ٦- ٢
ى ةلحوممالو المزيبقمن الصاج مقواة لى الصالة، تصنع من شفرات معدنية إفتحات األبواب: وذلك لتامين الهواء النقي  -  ل عل  بشكل مائ

اط بحيث تكون المسافة بين الشفرات ال يزيد عن ا سم إطار معدني اباللحام مع معالجة نق اللون المناسب للب بخ ب تحة ، يلحق بالف، وت
اب فلتر هواء مركبوشبك حماية  ة للب ة الداخلي اكل تثبت الفتحة في اسفل  للتنظيف والتركيب سهل الفك من الجه ة ب ب وعلى درف

   .سم من األرضية ٢٠ارتفاع 
 باب.على كل درفة فتحة سم  ٢٥*٥٥قياس  DG1 منفتحة  /٢/ لمطلوبالعدد ا - 

ات    د الفتح ذ بن تم تنفي ة ي ال األ المعدني د أعم نفس مواصفات بن د ب ذ (البن واب والنواف ة لألب غال المعدني وا٣١ش ال ردة ضمن األ) ال عم
 المدنية.

" العمل جاهزا لتسليموكل مايلزم  شبك الحماية وفلتر الهواءبعاد مع تفصيل وتركيب الفتحة حسب المواصفات واألو يشمل العمل تقديم - 
 .بالشكل األمثل وفقا" لما تطلبه اإلدارة

  يقدر العمل بالعدد. - 
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  عدد// سم مع كافة ملحقاتها: ٧٠*٨٠ في االباب قياس 2DGتقديم وتركيب فتحة  - ٧- ٢

                                                                                                                                     ٦- ٢مواصفات البند  نفس - 
 .درفة بابكل على فتحة سم  70*80قياس  DG2 منفتحة  /٢/العدد المطلوب  - 
زم وفلتر الهواء حسب المواصفات واألبعاد مع شبك الحماية وتركيب الفتحة وتفصيليشمل العمل تقديم    -  ليم العمل  وكل ما يل لتس

 .جاهزا" بالشكل األمثل وفقا" لما تطلبه اإلدارة
  يقدر العمل بالعدد.    - 

 
  عدد// سم مع كافة ملحقاتها: ٠٣*٠٧ في االباب قياس 3DGتقديم وتركيب فتحة  - ٨- ٢

                                                                                                                                     ٦- ٢مواصفات البند  نفس - 
 .بابالسم على درفة  ٣٠*٧٠ قياس DG3العدد المطلوب فتحة واحدة  - 
زم حسب المواصفات واألبعاد مع شبك الحماية وفلتر الهواء وتركيب الفتحة وتفصيل يشمل العمل تقديم    -  ليم العمل لوكل ما يل تس

 .جاهزا" بالشكل األمثل وفقا" لما تطلبه اإلدارة
  يقدر العمل بالعدد.   

  
ً لثثا   :األعمال الميكانيكيةو أعمال الطاقة الكهربائية تجهيز - ا

تحكم بعمل  ة مضخات خمسيتضمن العمل تنفيذ كافة األعمال الكهربائية والميكانيكية لزوم التشغيل والحماية وال  M3و  M2و M1( أفقي
زات ( )M2′و M1′و ات التجهي واءومحرك افخ اله يم  -  ن ختي التعق بة يوخالط - ومص ي  الش نومحرك ا  )الحق ة ملحقاته ع كاف ي م  ف

  أفضل المواصفات الفنية المدرجة أدناه.وذلك وفق  المشروع المذكور
  عموميات:

  .المضخات األفقيةيقع على عاتق المتعهد ومسؤوليته تسجيل وأخذ األبعاد الدقيقة الالزمة لتركيب تجهيزات رؤوس    -  
ة القواعد البيتونية و تنفيذبموافقة فريق المراقبة قع على عاتق المتعهد ومسؤوليته وي -  لتنسجم مع مخططات   عليهاوضع االضافات الالزم

  المشروع.
  وللتجهيزات. فياً ألي أضرار وحوادث للعاملينيقع على مسؤولية المتعهد تأمين عملية التركيب بكافة متطلبات األمن الصناعي تال -   

  
  أعمال التغذية بالطاقة الكهربائيةتجهيز  - آ

 ./عدد/ :األفقيةثانوية بعمل المضخات ل لوحات تغذية كهربائية رئيسية ونقل وتركيب وتوصيل وتشغي - ١
ة  - ٢ ات تغذي غيل لوح يل وتش ب وتوص ل وتركي ةنق ة  كهربائي ة ثانوي زوم جداري ل ل ات عم زات محرك ة        التجهي            الكهربائي

  ./عدد/ :)الحقنومحركي  الشبة يوخالط - ختي التعقيم ضوم -  نافخ الهواء(
ينقل وتمديد وتسحيب  - ٣ ة الرئيس ابالت التغذي ة لوح مجموعة) -  ة (شبكةوتوصيل ك زوم تغذي ة الرئيات ل ة الكهربائي يةالتغذي ة س  والثانوي

  ./م.ط/ بمقاطعها المختلفة:
ابالت  - ٤ ية وك ة الرئيس ابالت التغذي يل ك حيب وتوص د وتس ل وتمدي ـ نق ارة ال ل إش ة  100PTنق خات األفقي زوم المض                    ل

  ./م.ط/ بمقاطعها المختلفة:
ية  - ٥ ة الرئيس ابالت التغذي يل ك حيب وتوص د وتس ل وتمدي ا    نق ة به ة الخاص ات الثانوي ة واللوح زات الكهربائي ين التجهي                  ب

  ./م.ط/ بمقاطعها المختلفة:
ةاألوكابالت مانع الدوران على الناشف من لوحات التشغيل للمضخات  نقل وتمديد وتسحيب وتوصيل كابالت التحكم بالمنسوب - ٦ ى  فقي إل

  ./م.ط/ :بمقاطعها المختلفةموقع الخزان 
ابالت - ٧ د وتسحيب وتوصيل ك ل وتمدي تحكم ( نق ى الناشفال دوران عل انع ال ة التشغيل لمحركي )م بة ومحرك يخالط من لوح ي الش

  ./م.ط/ بمقاطعها المختلفة:الخلط  إلى خزان  الحقن
ديم وتركيب أمشبكة نظام وتوصيل تقديم وتنفيذ  - ٨ ة مع تق ة واللوحات الكهربائي د الكهربائي أريض كامل لمجموعة التولي أريضت  راس الت

  ./مقطوع/: وكابالت وأوتاد مع كل مايلزم
ام   - ٩ ذ وتوصيل نظ ديم وتنفي ات الصواعقتق اد مانع ابالت وأوت راس وك ب أم ديم وتركي ن تق زم  م ا يل ل م ع ك اً للمواصفم ة وفق ات الفني

  ./مقطوع/ والمخططات:
 ً   .الخاصة بكافة الفقراتمواصفات الفنية الواردة الحقا ولل وذلك وفقا

  
  :عمال الميكانيكيةألاتجهيز  - ب
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  : /مقطوع/للمنظمةوتسليمها  األنابيب الفوالذية القديمة لخطوط السحب والدفعفك ونقل وتسليم  - ١
 /عدد/ :للمنظمةوتسليمها  مياهالمحطة  والقطع الخاصة بها فيالقديمة فك ونقل وتسليم المضخات األفقية  - ٢
  :مع محركاتها الكهربائية نقل وتركيب وتجريب مضخات أفقية - ٣

ائي م  ٢٠سا عند رفع /٣م ٣٢٠مضخة أفقية غزارة  - ١- ٣ و واط  ٣٠استطاعة مع محرك كهرب ا" للمواكيل ايلزم وفق صفات مع كل م
 /عدد/ :(لمحطة المياه الخامية)الفنية 

ائي  مع محركم ذات دفع جانبي  ١٢٥سا عند رفع /٣م ٢١٠غزارة أفقية  ةمضخ - ٢- ٣ و واط  ١١٠استطاعة كهرب ايكيل لزم مع كل م
 /عدد/ :(لمحطة المياه الصافية)وفقا" للمواصفات الفنية 

 نية: /كغ/من الفوالذ األسود وفقاً للمواصفات الف لألنابيبفلنجات و القطع الخاصةمع تقديم وتركيب أعمال فوالذية ملحومة  - ٤
 الميكانيكية لكل من خطي السحب والدفع مع كل ما يلزم وفقاً للمواصفات الفنية: نقل وتركيب وتجريب التجهيزات  - ٥

 بار: /عدد/ 16/١٠مم ضغط  350تركيب سكر جارور قطر  - ١- ٥
 بار: /عدد/ 16/١٠مم ضغط  300تركيب سكر جارور قطر  - 2- ٥
 بار: /عدد/ ٢٥/١٦مم ضغط  ٢٥٠تركيب سكر جارور قطر  - 3- ٥
  بار: /عدد/ ١٦/١٠مم ضغط  ٢٥٠تركيب سكر جارور قطر  - 4- ٥
  بار: /عدد/ ١٦/١٠مم ضغط  ٢٠٠تركيب سكر جارور قطر  - 5- ٥
 بار (لزوم الفالتر الرملية): /عدد/ ١٠/6مم ضغط  ١٥٠تركيب سكر جارور قطر  - 6- ٥
 بار: /عدد/ ١٦/١٠مم ضغط  100تركيب سكر جارور قطر  - 7- ٥
  بار: /عدد/ ٢٥/١٦مم ضغط  ٢٥٠تركيب سكر عدم رجوع (من النوع النابضي الصامت) قطر  - 8- ٥
  ر: /عدد/با ٢٥/١٦مم ضغط  ٢٥٠تركيب وصلة فك وتركيب قطر  - 9- ٥
  بار: /عدد/ ١٦/١٠مم ضغط  ٢٥٠تركيب وصلة فك وتركيب قطر  - 10- ٥

 : /عدد/فنيةمع كل مايلزم وفق المواصفات المم بعد الخزان المعدني للمياه الصافية  ٢٥٠قطر  Yنقل وتركيب وتجريب مصفاة حرف  - ٦
ا  ٢٥٠تقديم ونقل وتركيب وتجريب شراق على خط السحب قطر  - ٧ ع امم مع كل م ات ودهان وتنظيف موق زم من براغي وجوان لعمل يل

 للشراق ضمن النهر: /عدد/

يس وعزل - ٨ ات وسكر تنف ة أخذ عين ان) إنش ١- ١٫٥( قطر تقديم وتركيب تفريعة عينات مع ساعة ضغط وحنفية تنفيس وحنفي ومتر مع م
  للمواصفات الفنية: /عدد/ (مقياس ضغط) من أجل قطف العينات وكافة اكسسواراتها مع كل مايلزم وفقا"

 : /عدد/للمواصفات الفنية مع كل مايلزم وفقا"سلبي وكافة األكسسوارات بما فيها سكر قطع  مقياس ضغط وتركيب وتجريب تقديم - ٩
 نقل وتركيب وتجريب التجهيزات الميكانيكية الخاصة: - ١٠

فــخ اهلــواء" تركيب  - ١- ١٠ ")Air Blower(  بضــغط)ار)  ١ دفق (وب ة) /٣م ٦ت ديم وتركيب استطالدقيق ى شكل مع تق ة عل

  مزيبق وصمام عدم رجوع وكل ما يلزم العمل من أكسسوارات): /عدد/ (مع أنابيب فوالذ∩ حرف 
  : /عدد/جهاز خلط الشبه وفق المواصفات الفنية مع كل مايلزم العمل من أكسسواراتتركيب  - ٢- ١٠
  : /عدد/ل مايلزم العمل من أكسسواراتجهاز حقن الكلور ووفق المواصفات الفنية مع ك تركيب - ٣- ١٠

ار القطع  محرك كهربائي لمضخة الغسيل باستطاعة مناسبة مع تقديم وتركيب - ١١ ة لوغي سكر وسكر جارور و ةمضخلالصيانة الالزم
 العمل من أكسسوارات: /عدد/ كل مايلزممم و ١٥٠عدم رجوع بقطر 

  قا" للمواصفات الفنية:ميكرون بعد الجفاف مع كل مايلزم وف ٣٠٠بسماكة  و العاديأأعمال الدهان باإليبوكسي الغذائي تقديم وتنفيذ  - ١٢
  /٢م/ ميكرون بعد الجفاف: ٣٠٠أعمال الدهان باإليبوكسي الغذائي لألجزاء المالمسة للمياه بسماكة  - ١- ١٢
  /٢م/ الجفاف: كرون بعدمي ٣٠٠أعمال الدهان باإليبوكسي العادي في جميع االماكن التي يطلبها فريق المراقبة بسماكة  - ٢- ١٢

  
  
  
  
  
 

 :المواصفات الفنية 

 :تجهيز أعمال التغذية بالطاقة الكهربائية –آ 

  /عدد/ :األفقيةنقل وتركيب وتوصيل وتشغيل لوحات تغذية كهربائية رئيسية وثانوية بعمل المضخات ـ ١
 ةثانوي ةكهربائي لوحات وخمسواحدة  مجموعة) - (شبكة تغذية كهربائية رئيسية ة لوحاللوحات الكهربائية الجديدة  يتضمن العمل استالم

ة  مضخة أفقية واحدةكل منها  لزوم التشغيل والحماية والتحكم بعمل  واردةبالمواصفات الفني زوم  ال د ل محطتي الضخ في إضبارة التوري
  سالمتها.في مقدمة اإلضبارة الفنية ونقلها إلي مواقع العمل محافظاً على  الصافية والخامية المذكورة
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ا ال ي مواقعه تالمها ف م اس ذي ت ة ال ية والثانوي ة الرئيس ات الكهربائي غيل للوح يل والتش ت والتوص ب والتثبي تم التركي ة وي                    مخصص
                                   :        وذلك بالمواصفات الفنية التاليةوفق المخططات التصميمية  بشكل فني  الخاميةومحطة الضخ  غرفة اللوحات ضمن

  ل.النقل والتنزيأثناء التحميل و في اللوحةيجب أن تكون كافة عمليات النقل بشكل فني يتحمل المتعهد مسؤولية أي عطب أو خلل يحدث  - 
ات ا-  ت اللوح ل تثبي من العم ةيتض د البيتوني ى القواع ة عل ة لكهربائي ة الخاص ات الثانوي ية واللوح ة الرئيس بة للوح خات  بالنس                   بمض

  .اقبةفريق المربشكل فني وفق توجيهات ، وجدارياً بالنسبة للوحات الثانوية الخاصة بمضخات المحطة الخامية المحطة الصافية
عمل حات جاهزة للون اللولتك مليات التجميع الفنية حيث يلزموعيتضمن العمل إجراء كافة التوصيالت والتركيبات الالزمة بين اللوحات  - 

ار النحاسي براغي وعزق ووصالت وبارات نحاسية، مع تقديم كافة لوازم التركيب والتوصيل من بشكل فني المركب  من نفس مقطع الب
  ضمن اللوحة حيث يلزم.

ايلزم للتكمتضمناً تقديم وتركيب لتحكم والتأكد من جاهزيتها للعمل، يتضمن العمل إجراء كافة التوصيالت لكابالت التغذية وا -  وصيل ل م
  مع إجراء كافة اختبارات التشغيل النظامية. بط نظامية للكابالت داخل اللوحاتمن صوليات وصل ومرا

  مرإذا لزم األ دنيةيتضمن العمل تقديم وتركيب كل مايلزم لتمديد وتوصيل الكابالت أو إخفاؤها سواء قساطل أو مجاري مع - 
  .فريق المراقبةوحسب توجيهات  
  

  عدد// :لكهربائيةمحركات التجهيزات اعمل جدارية لزوم ثانوية كهربائية نقل وتركيب وتوصيل وتشغيل لوحات تغذية ـ ٢
تالم  ل اس من العم اتيتض الث لوح ة ث ة كهربائي ة جداري تحكم ثانوي ة وال غيل والحماي زوم التش ا  ل ل منه                     ك

  )الحقنالشبة  ومحركي  يوخالط - ومصختي التعقيم  -  نافخ الهواء( محركات التجهيزات الكهربائيةبعمل 
  متها.بالمواصفات الفنية الواردة في إضبارة التوريد ونقلها إلي مواقع العمل محافظاً على سال والتثبيت والتركيب جداريا"

ة  ات الكهربائي غيل للوح يل والتش ت والتوص ب والتثبي تم التركي تالمهاوي م اس ذي ت ة ال ة  الثانوي ا المخصص ي مواقعه                    ف
  :                                         وذلك بالمواصفات الفنية التالية بشكل فني وفق المخططات التصميمية

  يل.النقل والتنزأثناء التحميل و ية أي عطب أو خلل يحدث في اللوحةكافة عمليات النقل بشكل فني يتحمل المتعهد مسؤوليجب أن تكون  - 
  بشكل فني وفق توجيهات فريق المراقبة. جداريا"يتضمن العمل تثبيت اللوحات الكهربائية  - 
  .ت وعمليات التجميع الفنية حيث يلزميتضمن العمل إجراء كافة التوصيالت والتركيبات الالزمة بين اللوحا - 
يلتك  كل فن ل بش اهزة للعم ات ج ارات نحاسون اللوح زق ووصالت  وب ي وع ن براغ ب والتوصيل م وازم التركي ة ل ديم كاف ع تق                ية، م

  من نفس مقطع البار النحاسي المركب ضمن اللوحة حيث يلزم.
ايلزم للتكمتضمناً تقديم وتركيب  كم والتأكد من جاهزيتها للعمل،التغذية والتحيتضمن العمل إجراء كافة التوصيالت لكابالت  -  وصيل ل م

  مع إجراء كافة اختبارات التشغيل النظامية. بط نظامية للكابالت داخل اللوحاتمن صوليات وصل ومرا
  مرو مجاري معدنيةإذا لزم األيتضمن العمل تقديم وتركيب كل مايلزم لتمديد وتوصيل الكابالت أو إخفاؤها سواء قساطل أ - 
  وحسب توجيهات فريق المراقبة. 
  

هربائية تغذية الكاللوحات ) لزوم تغذية مجموعة –بكة ش( تمديد وتسحيب وتوصيل كابالت التغذية الرئيسيةنقل و - ٣
  /م.ط/ :والثانويةالرئيسية 

بكةتمديد ويتضمن العمل نقل و ة ) مجموعة -  تسحيب كابالت التغذية الرئيسية (ش ة وبالمواصفات الفني ا المختلف واردة بإضبارابمقاطعه ة ل
ابال P.V.C ضمن قساطل بالستيكيةالتوريد والكميات الواردة في الكشف التقديري  ة أوضمن خنادق الكابالت أو ضمن حوامل ك ت معدني

ا وللتمديد بشكل أرضي أو جداري  cable tray مزيبقة ابالت حيثم ل و  جدت بحيث يؤمن تغطية نظامية للك مجموعة من مركز التحوي
ة الرئيسية  ا K(التوليد الكهربائية وحتى مكان توضع لوحة التغذية الكهربائي ة  ) ومن مخارجه ى اللوحات الثانوي  MCو  MHو MA( إل

يوتوصيلها  )M2′و M1′ و كل فن ة بش ت والتوص ،ضمن اللوحات الكهربائي د والتثبي تلزمات التمدي ة مس ب كاف ديم وتركي ع تق يل،من م
  .وبالمقاطع المناسبة  على أن تكون نحاسية من أجود األنواع األوروبيةصوليات الوصل الالزمة 

ب ع الكة يترت ر س اطل غي ور قس ال ظه ي ح د وف اطل التمدي ة قس ن جاهزي د م ل التأك ات اويتضمن العم ام بعملي د القي ى المتعه                    رلحفل
ةوتقديم وتركيب قسطل جديد وإعادة تسوية السطوح كما كانت عليه وكل ماي د تظهر مغلق ي ق أمين جاهز لزم للمسافة الت كلت ة العمل بش ل ي

  فني.
  

  /م.ط/ األفقية:خات لمضل  100PTنقل اإلشارة الـ الرئيسية وكابالت تغذية ت التمديد وتسحيب وتوصيل كابالنقل و - ٤

بمقاطعها المختلفة وبالمواصفات  للمضخات األفقية PT100نقل اإلشارة الـ وتغذيةالتمديد وتسحيب وتوصيل كابالت يتضمن العمل نقل و
   .الفنية الواردة بإضبارة التوريد والكميات الواردة في الكشف التقديري
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امل األماكن المطمورة ضمن األرض أو ضمن حوفي  P.V.C ويتضمن العمل عمليات التمديد والتسحيب ضمن قساطل بالستيكية
  .في األماكن المكشوفة  أو ضمن خنادق خاصة بالكابالت  cable tray  كابالت معدنية مزيبقة

ن على بكراتها بشكل مبمقاطعها المختلفة حسب تعليمات فريق المراقبة وتسحيبها  PT 100نقل اإلشارة الـ يجري مد كابالت التغذية   -
  .وث فتل أو قطع أو وصل للكابالت أثناء السحب والتمديدفني دون حد

مية غطية نظايجب إخفاء كابالت التغذية والتحكم ضمن قساطل أو مجاري حيث يلزم وحسب تعليمات فريق المراقبة بحيث يؤمن ت  -
  .للكابالت حيثما وجدت

  .عمليات الصيانةيجب ترقيم الكابالت ضمن جور التسحيب النظامية حيثما وجدت لسهولة   -

              الحفر اتم بعمليعلى المتعهد التأكد من جاهزية القساطل للتمديد وفي حال ظهور قسطل غير سالك يترتب على المتعهد القيا  -
  .وتقديم وتركيب قسطل جديد وإعادة تسوية السطوح وكل مايلزم لتأمين جاهزية العمل بشكل فني

ابالت   - حيب ك د وتس ري تمدي ةايج تحكم الكهربا لتغذي ابالت ال ة وك ـ ئي ارة ال ل اإلش ابالت نق ة ا )PT 100(ك ن علب واط وم لب
ة ة الثانوي ى اللوح ة إل خة األفقي رك المض ات مح غيلل وحساس ل لتش تحكم بعم ة وال خة  والحماي ة  المض                           األفقي

ر طولي إمع التنويه  ة وكلى أن السعر ألجور التسحيب والتمديد هو لكل مت ل التغذي للكاب اً  ب تحكم مع ل األجور كل ك التحسبال اب
  .على حدة مهما بلغ عدد الكابالت للمضخة

                          ،نيبشكل ف فقيةاأل اتالتحكم لتشغيل المضخة مع لوحات التشغيل الثانوية للمضخويجري توصيل كابالت التغذية   -
  .ألوربيةاألنواع اوبالمقاطع المناسبة على أن تكون نحاسية من أجود  مع تقديم وتركيب كل مايلزم من صوليات الوصل الالزمة

  

  م.ط// :لخاصة بهاانوية اية واللوحات الثبين التجهيزات الكهربائتمديد وتسحيب وتوصيل كابالت التغذية الرئيسية نقل و - ٥

          شبة     محركي خالطي ال – نافخ الهواءللتجهيزات الكهربائية ( تمديد وتسحيب وتوصيل كابالت التغذيةيتضمن العمل نقل و
                   واردة ) بمقاطعها المختلفة وبالمواصفات الفنية الواردة بإضبارة التوريد والكميات المضختي التعقيم –ومحركي الحقن 

   .ف التقديريفي الكش

امل في األماكن المطمورة ضمن األرض أو ضمن حو P.V.C ويتضمن العمل عمليات التمديد والتسحيب ضمن قساطل بالستيكية
  .في األماكن المكشوفة  أو ضمن خنادق خاصة بالكابالت  cable tray  كابالت معدنية مزيبقة

               ث فتل دون حدو يجري مد كابالت التغذية بمقاطعها المختلفة حسب تعليمات فريق المراقبة وتسحيبها من على بكراتها بشكل فني  -
  .أو قطع أو وصل للكابالت أثناء السحب والتمديد

مية غطية نظالمراقبة بحيث يؤمن تيجب إخفاء كابالت التغذية والتحكم ضمن قساطل أو مجاري حيث يلزم وحسب تعليمات فريق ا  -
  .للكابالت حيثما وجدت

  .يجب ترقيم الكابالت ضمن جور التسحيب النظامية حيثما وجدت لسهولة عمليات الصيانة  -

             الحفر  اتم بعمليعلى المتعهد التأكد من جاهزية القساطل للتمديد وفي حال ظهور قسطل غير سالك يترتب على المتعهد القيا  -
  .وتقديم وتركيب قسطل جديد وإعادة تسوية السطوح وكل مايلزم لتأمين جاهزية العمل بشكل فني

ة   - ة الكهربائي بيجري تمديد وتسحيب كابالت التغذي واط من عل ذكورة  ب ة الم زات الميكانيكي ى اللوحة ا التجهي ة إل الخاصة لثانوي
ا  ل منه ه بك ع التنوي حيب إم ور التس عر ألج ى أن الس ولي  دوالتمديل ر ط ل مت و لك ابالته ة  لك ورالتغذي ب األج                           التحس

  .للتجهيزة الميكانيكيةكل كابل على حدة مهما بلغ عدد الكابالت 

                         ني، بشكل فالخاصة بها التشغيل الثانوية ة مع لوحالتجهيزة الميكانيكية يجري توصيل كابالت التغذية لتشغيل   -
  .ألوربيةاألنواع اوبالمقاطع المناسبة على أن تكون نحاسية من أجود  مع تقديم وتركيب كل مايلزم من صوليات الوصل الالزمة
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ي - ٦ حيب وتوص د وتس ل وتمدي وبنق تحكم بالمنس ابالت ال ف  ل ك ى الناش دوران عل انع ال خات وم غيل للمض ات التش ن لوح ةاألم                   فقي
  /م.ط/ ن:لى موقع الخزاإ

                 وب الماءحسب منس األفقية مضخةاللزوم التحكم بعمل  ومانع الدوران على الناشفيتضمن العمل نقل كابالت التحكم بالمنسوب 
  .ف التقديريفي الكش التوريد والكميات الواردةبمقاطعها المختلفة وبالمواصفات الفنية الواردة بإضبارة لى موقع العمل إ في الخزان

ة  ة المركب غيل الثانوي ات التش ن لوح حيب م د والتس ل التمدي من العم ميمية ويتض ات التص ق المخطط ة وف ا المخصص ي مواقعه                    ف
ى  زانإل را الخ ي مي كل فن ات بش ت حساس ،وتوصيلها ضمن اللوح ديم وتوصيل وتثبي ع تق لين لم الي / مضخة ك دد إجم  حساس/ ٢٠بع

  .وتثبيتها ضمن الخزان على مناسيب مختلفة يحددها فريق المراقبة أثناء التنفيذ

وصل مع  علب قعها سواء مجاري أو قساطل أوكما يتضمن العمل تقديم وتركيب كل ما يلزم تمديد الكابالت وترقيمها وتوصيلها حتى موا
  مستلزمات التثبيت وحسب تعليمات فريق المراقبة.

تحكم  - ٧ ابالت ال يل ك حيب وتوص د وتس ل وتمدي فنق ى الناش دوران عل انع ال ن لوح) (م غيل ة م ي خالط التش بة  يلمحرك                  الش
  م.ط// :الخلط إلى خزان الحقنومحركي 

ن لزوم التحكم بعمل  )الناشف مانع الدوران على(يتضمن العمل نقل كابالت التحكم  نسوب محسب محركي خالطي الشبة ومحركي الحق
ع العمل الخلط في خزان  السائل ى موق ات اإل د والكمي واردة بإضبارة التوري ة ال ة وبالمواصفات الفني ا المختلف واردة في الكشبمقاطعه ف ل

  .التقديري

ن لوح حيب م د والتس ل التمدي من العم ة ا ةويتض غيل الثانوي ة التش ميمية     لمركب ات التص ق المخطط ص وف ا المخص ي موقعه                ف
زان  ى خ ط إل ديم وتوصيل وتثبيت  الخل ع تق ي، م ل ين لحساسوتوصيلها ضمن اللوحات بشكل فن الي /ك دد إجم  /حساسات ٨محرك بع

  .على مناسيب مختلفة يحددها فريق المراقبة أثناء التنفيذ الخلط خزان وتثبيتها ضمن 

وصل مع  علب قعها سواء مجاري أو قساطل أوكما يتضمن العمل تقديم وتركيب كل ما يلزم تمديد الكابالت وترقيمها وتوصيلها حتى موا
  مستلزمات التثبيت وحسب تعليمات فريق المراقبة.

أريضشبكة نظام وتوصيل تقديم وتنفيذ  - ٨ ديم وتركيب أمراس الت ة مع تق  تأريض كامل لمجموعة التوليد الكهربائية واللوحات الكهربائي
  مقطوع //: ع كل مايلزموكابالت وأوتاد م

زوم اللوحات أريض ل ة يتم تقديم وتركيب وتوصيل شبكة ت ة في  الكهربائي د الكهربائي ع المشروع ومجموعة التولي ق الشبكة بحيث تحموق ق

اوز  ة ال تتج ة كهربائي دد / أوم /٣/مقاوم ي ع أريض رئيس ر ت ن بئ أريض م بكة الت ون ش دد / /١وتتك اعدة ع أريض مس اد ت                  /٢وأوت

  ويمكن زيادة عدد األوتاد المساعدة   حتى تحقق المقاومة الكهربائية المطلوبة.  م، ٤بمسافة بينها التقل عن 

  صفات الفنية لشبكة التأريض بالحد األدنى كما يلي:وتكون الموا

  قريبة      ورئيس المركز وتفضل المواضع الفريق المراقبة يتم تحديد مواقع بئر التأريض الرئيسية واألوتاد المساعدة بموافقة 

  من قناة ومسارات الكابالت وفي المواقع الترابية.

  سم) وبغطاء بيتوني أو فونت أو معدني مزود بقبضة لرفعه. ٤٠×٤٠×٤٠(جورة تفتيش بيتونية بأبعاد داخلية ال تقل عن  

  م بذيل سفلي مدبب. ٢مم وطول ال يقل عن  ٢٥وتد من النحاس بقطر  

 / مم. /٦كولية الربط بين رأس الوتد وأمراس التأريض ويفضل أن تكون من صفائح النحاس أو القصدير وذات سماكة ال تقل عن  

  ويفضل مع المواد الالزمة لحفرة التأريض وحدود التعبئة لمستوى أدنى من مستوى وصل األمراسالتعبئة بالرمل الناعم.  

 ربط موكذلك مع  لرئيسي ورؤوس األوتاد المساعدةتقديم وتركيب أمراس التوصيل وهي بين رأس الوتد العلوي ببئر التأريض ا 

  .٢مم ٥٠بمقطع مناسب ال يقل عن  النحاس العاري المجدولألمراس من وتكون هذه ا ،التوصيل على بار التأريض باللوحة

 قات (مَرس نحاسي) بالطول المطلوب مع تقديم وتركيب كافة لوازم التمديد والربط والوصل من صوليات وبراغي ورنديالت وعز 
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 طو تعادة الس ادة ردم واس د وإع ر وتمدي ن حف ايلزم م ل م ل ك من العم أريض ويتض رس الت ول م ة ودخ أريضإلح الطبيعي ر الت                  ى بئ

ة ال دة مجموع ى قاع ود عل أريض الموج ان الت ع مك أريض م رس الت ي، ووصل م كل فن ية بش ة الرئيس ات الكهربائي اة اللوح ى قن د وإل تولي

  .   التأريض ضمن اللوحات الكهربائية وبار الكهربائية

 .يتم فحص نظام التأريض وتسليمه بالمقاومة الكهربائية المطلوبة  

  ستالم.عملية اال ساس فيأحيث يقع على عاتق المتعهد إحضار جهاز لفحص مقاومة األرضي وعلى نفقته الخاصة ويعتبر هذا االختبار 

                    عالهأفة البنود ية لكامالحظة هامة: يتم تنفيذ كافة أعمال الحفر والردم واستعاده السطوح واألعمال المدنية واألشغال المعدن
  وصرفها حسب  بنود الكشف التقديري لألعمال المدنية.حسب الشروط الفنية لألعمال المدنية 

  
  واللوحات الكهربائية خطط نظام تأريض كامل لمجموعة التوليد الكهربائيةم

  
  
  

 //مقطوع :كل مايلزممع  دوتركيب أمراس وكابالت وأوتامع تقديم لصواعق ا اتتقديم وتركيب وتوصيل شبكة مانع  - ١٠
  تالية:مانعة صواعق بجودة فنية عالية جاهزة لإلستثمار بالمواصفات الفنية ال العمل تقديم وتنفيذ وتوصيل شبكة يتضمن

   ٢مم )٥٠المرس نحاسي بمقطع (- 
  .المحلية سم من النوع الجيد والمتوافر باألسواق )٥٠اإلبر نحاسية متشعبة بطول (-
  ٢) مم٥٠بمقطع (قابلة للصدأ من النحاس ونية غير : من نواقل معدالنازل -
  .األرض دون انحناءات حادة في مسارهابر ويجب السعي لتمديد النوازل بأقرب طريق شاقولي ممكن بين اإل -
  ) سم٥٠يجب أن ال تقل المسافة بين النوازل وفتحات األبواب عن ( -
  سم )١٠٠عن (يجب أن ال تقل المسافة بين النوازل والتمديدات الكهربا ئية  -
وم هذه حيث تقب متوسطة الحجم ومن النوع المعكوف النوازل على واجهة المبنى بشكل ظاهر بمثبتتات من البيكاليتتثبت المرس و -

الستيكية مناسبة ب) م من سطح األرض بواسطة قساطل ٢المثبتات بابعاد النوازل عن البناء بشكل جيد وتحمى ميكانيكيا حتى ارتفاع (
  .) أنش٢( عال وبقطرذات ضغط 

  .م من سطح األرض )٢من النوع البالستيكي الجيد على ارتفاع ( بعلبة قياس ومراقبةالنازل من اإلبرة يرتبط  -
  .) أوم٣لبئر التأريض عن ( يجب أن ال تزيد المقاومة األرضية -

بيتون المسلح من ال الداخلية والخارجية اتكون حوافهو )٣عددها ( ) سم٤٠×٤٠×٤٠( : جورة التفتيش بأبعادمواصفات بئر التأريض
يتوجب على المتعهد و ) أوم٣قابل للفتح واإلغالق وأن ال تزيد مقاومة التأريض عن (طاء من البيتون من نفس األبعاد وويوضع عليها غ

مقاومة  لىإلوصول مناسبة بغية افريق المراقبة التأريض والعمل على تخفيض مقاومة األرض بالطرق الفنية التي يراها  قياس مقاومة
  ) أوم  المطلوبة.٣( التأريض

تقل  سافة المشبكة تأريض المآخذ وشبكات التأريض األخرى مستقلة عن شبكة األرضي الخاصة بالحماية من الصواعق وتبعد عنها  -
  .) متر١٠عن (

  .الشميطية مياه ضخ ندس المراقبة في محطة: يتم تركيب مانعة الصواعق على سطح الُمرقد في المكان الذي يحدده مهمالحظة
   عمال الميكانيكية:ألاتجهيز  –ب 

 /: /مقطوعللمنظمةلخطوط السحب والدفع وتسليمها أنابيب السحب والدفع الفوالذية القديمة ونقل وتسليم فك  .١
ذي يالمنظمة في اكافة التجهيزات الميكانيكية القديمة والقطع الخاصة وتسليمها لمستودعات ونقل وتسليم ك ف .٢ ان ال از لمك حدده جه

 /بالعدد المراقبة: /
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ة  ة األنابيب الفوالذي ام بفك كاف د القي ى المتعه ة والقطع الخاصة مع كامل الملوعل ة القديم زات الميكانيكي ات التي تسالتجهي تدعي حق
  الضرورة فكها، حيث يقع على عاتق المتعهد فكها ونقلها وتسليمها الى مستودعات المنظمة.

ا والقطع الخا كورة وغيره زات الخاصة من س ك التجهي ة لف ة الالزم ال الميكانيكي ة األعم ام بكاف ل القي ا يشمل العم ة كم صة المركب
 والقائمة حالياً وتسليمها إلى مستودعات المنظمة.

ال ذه األعم ل ه ادةً بمث ة ع ة المتبع ة لح جميع أعمال الفك والنقل والتحميل والتركيب تتم وفق األصول الفني ذ والالزم وفق وسن التنفي
   توصيات وتوجيهات جهاز االمراقبة.

اً و ة حالي ة والقائم ا والقطع الخاصة المركب كورة وغيره زات الخاصة والقساطل والس ام بفك التجهي ل القي ى يتضمن العم ليمها إل تس
دة و ة الجدي ر المواصفات المستودعات المنظمة، وإعادة تركيب التجهيزات الخاصة والقطع الخاصة الالزم ود دفت اه فق بن واردة أدن

 وذلك وفق الترتيب الوارد في المخططات التصميمية المرفقة وحسب توجيهات جهاز المراقبة.
ال والال ذه األعم ل ه ة عادةً بمث ة المتبع ل وفق األصول الفني ل والتنزي ة لحسن اليجب أن تتم جميع أعمال الفك والنقل والتحمي ذ زم تنفي

 وتوجيهات جهاز االمراقبة.ووفق توصيات 
ل بشكل فني و ة ويجب أن تكون كافة عمليات الفك والنق د العامل ليم متضمن العمل الي ات واآلس ى المستودعالي ل ال ا ت التي يحددهالنق

  فريق المراقبة.
  يقدر فك أنابيب السحب والدفع الفوالذية القديمة بالمقطوع.

ذي يحدده ان ال ة في المك ليمها لمستودعات المنظم ة والقطع الخاصة وتس ة القديم از المراق يقدر فك كافة التجهيزات الميكانيكي ة جه ب
 .بالعدد

  

قطع يه تركيب البما فات مع تركيب الملحقات الكهربائية للمضختركيب وتجريب المضخات األفقية مع محركاتها الكهربائية نقل و - ٣
  /عدد/: ممع كل مايلز والوصالت وسكورة عدم الرجوع على خطي السحب والضخوالسكورة 

ق الموا ارب وف ل التج ي حق ار المضخات ف ة واختب د تجرب ى المتعه د يجب عل ي إضبارة التوري ة ف ات فرصفات المبين ق حسب توجيه ي
  .المضخات وتركيبها في موقع العمل المراقبة وذلك قبل نقل

ا  تم تركيبه د وي ى القواع ي مواقعل ه ف ة من قبل ة المقدم ع الالزم تخدام الرواف ة باس دة الالبيتوني ى القاع ةع التركيب عل ك ح بيتوني سب وذل
كيب لمضخات وكتيب التروتوصيات اإلدارة وحسب المخططات التصميمية ووفق توصيات الشركة الصانعة ل فريق المراقبةتوجيهات 
 .واالستثمار

    .هالمجموعة الضخ الموردة من الشركة المجمعة للمضخة والمحرك مع القاعدة المعدنية تثبيت ويقع على عاتق المتعهد  
ة بين مجموعات تماماً مع مجمع خط السحب والدفع مع ترك مسافة مناسبة ومتساوي° ٩٠تثبيت توضع مجموعة الضخ بشكل قائم بزاوية 

 ونيةبيتة الية الملحومة مع تسليح القاعدذالصفائح الفوالالضخ تتناسب مع عرض مجموعة الضخ ويتم تتثبيت مجموعات الضخ على 
لى مجاري الضخ ع تثبيت القاعدة المعدنية لمجموعةوبشكل يضمن ربط القاعدة المعدنية لمجموعة الضخ مع تسليح القاعدة البيتونية 

ع الصفائح موتكون وملحومة من مقطع قاعدة مجموعة الضخ  %١٢٠ال يقل أبعادها عن  Iمعدنية بمقاطع مناسبة أو مقطع شكل حرف 
ً ضمن القاعدة البيتونية ية الملحومة مع تسليح القاعدة المعدنية ومغموسذالفوال ن القاعدة عالضخ  بشكل يضمن فك مجموعاتة جزئيا

  .البيتونية عند اللزوم
  .خلضادة مجموعة قاع بعاديتم تثبيت المجاري الملحومة أسفل قاعدة مجموعة الضخ ضمن القاعدة البيتونية وفقاً أل :هام جداً 

لضخ موعة ابحيث يكون تركيب وتثبيت المجاري بالوضع األفقي على الزيبق وبكافة االتجاهات على المحور الطولي والعرضي لمج
  ية الطول مجموعة مع تركيب مجاري أو أعصاب ربط وتدعيم بشكل عرضي بين المجاريوتكون المجاري بالموقع المطابق لقاعدة ال

  .لبيتونيةالقاعدة اح عند المحرك والمضخة ويتم تركيب وتثبيت ولحام المجاري ضمن القاعدة البيتونية قبل صب سط /٢وبعدد /
  لضخ. اجموعة موتثبت قواعد المضخات مع المجاري الملحومة ببراغي مناسبة لقطر تثقيب قاعدة مجموعة الضخ وفي كافة ثقوب قاعدة 

   يراعى عند تركيب المضخة ومحركها األصول المتبعة في التركيب وعدم تكوين أي إجهادات على مدخل أو مخرج المضخة
  .ويعتبر ذلك مشموالً ضمن أسعار التعهد

ه متبعة عادة لمثل هذالفنية ال ألصولالمقامط الالزمة لحمل األنابيب والدعمات الفوالذية وفق اذ القواعد البيتونية والمعدنية و: تنفهام
ى األصول لدعامات إلماكن اأالفنية الخاصة باألعمال المدنية ويرجع في اختيار  المواصفاتاألعمال ووفق البنود الواردة في دفتر 

  .فريق المراقبةالفنية وتوصيات اإلدارة وتوجيهات 
  سهولة.بكما يقوم المتعهد قبل تركيب المضخة بالتأكد من سالمة المحرك والتوصيالت الكهربائية وإمكانية دوران محور المضخة 

اتق المتع  ى ع ع عل ب.  ويق ع التركي بة لموق ة مناس خات رافع ب المض ة تركي ي عملي تخدم ف ع، ويس ى الموق ا إل ال نقله د أعم                   ه
  لبند.  اويقع على عاتق المتعهد تقديم وتركيب قطع الوصل الخاصة الالزمة لوصل المضخة باألنابيب وتعتبر أسعارها ضمن أسعار 

  بعد تركيبها بالتنسيق مع االدارة وجهاز المراقبة.يقع على عاتق المتعهد تجريب المضخة 
  
لذي يطلبها اع األماكن في جميتقديم وتركيب األعمال الفوالذية وفلنجات من الفوالذ األسود والقطع الخاصة الالزمة لمحطة الضخ و - ٤

ة ية المبينق الكمالمرفق ووفكسسوارات وتوصيالت وفق المخطط التصميمي أفريق المراقبة مع كل مايلزم لذلك من تجهيزات و
 بالكشف التقديري: /كغ/
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ة ة على المتعهد تقديم قساطل فوالذي ة ( ملحوم والذ األسود والقطع الخاصة الالزم مصنعة  )واعأك –تيهات  –قاصات نوفلنجات من الف
زات  ل سماكتها عن / محطة الضخباللحام لتوصيل تجهي وع المسحوب،  ٨وبحيث التق م/ وأن تكون من الن ى أن تم كون القساطل عل

ار  ذه ال ٢٠٠والقطع الخاصة ذات األقط دران له ماكة ج اطل والقطع الخاصة بس ون القس ث تك حوبة حصراً وبحي ا دون مس م فم قطع م
ن / ل ع اطل ال تق دات المقد ٨والقس غيل للتمدي غط التش ون ض ب أن يك م/، ويج ة م راوح م نتت ار )٢٥- ٦( م م مب ب ا ه ا لم ي وفق ين ف

د ال ٢٠٠أما القطع الخاصة المقدمة الالزمة للتوصيل ذات األقطار أكبر من  ،المخططات ل مم ويفضل أن تكون مسحوبة وعن ضرورة تقب
دون تمزق المعدن  تم لحأو انكساره عملحومة وفي هذه الحالة يجب أن تعطي المواد عند قطعها على البارد مقطعاً متجانساً ب ى أن ي ا ل امه

  وتصنيعها وفق الستاندر الخاص بشروط اللحام ووفق النشرات الفنية المرفقة أدناه. 
اد الفلنجات وال ة بحيث تكون أبع ام  تثقيب حسب نظعلى المتعهد تقديم وتركيب فلنجات عادية أو سدات من الفوالذ األسود وبأقطار مختلف

ISO-7005  ا ،وفقا لما هم مبين في المخططات بار )٢٥- ٦( منضغط اً. كم د ومناسب فني ى أن تكون مصنعة بشكل جي ى  عل ع عل يق
  عاتق المتعهد  تقديم كافة البراغي والعزق غير القابلة للصدأ والجوانات لكافة الفلنجات.

  يجب على المتعهد تقديم وتركيب القطع (اإلكسسوارات) الالزمة للتوصيل من (تيهات وأكواع). 
تم ل التر ي د من صالحيتها قب تم التأك ين الوصالت وي ات ب اة تركيب الجوان د التركيب المحافظةمراع ذه على سال كيب ويراعى عن مة ه

  الجوانات ضد الهرس أو القرص أو القرض من جوانبها ويراعى التأكد من عدم التسريب من نقاط الوصل. 
زم لحسن تنفي -  ا يل اميجب على المتعهد تقديم وتركيب كل م ة ومق ة الالزم ة والمعدني دعمات البيتوني ذ ال ة ط التثبيت اذ العمل وتنفي لالزم

دارة وحسب توصيات اإلالمناسب  وحسب توجيهات اإلشراف ووفي المواقع المناسبة والتي تقتضيها الضرورة لتثبيت التمديدات بالشكل 
  األصول الفنية المتبعة عادة بمـثل هذه األعمال.

ركيب عر تقديم وتالً بسعهد وصل الفلنجات باألنابيب والتوصيالت الالزمة ويعتبر سعر لحام الفلنجات وتركيبها مشموويقع على عاتق المت
  الفلنجة، ويجب أن تعطي القساطل عند قطعها على البارد مقطعاً متجانساً بدون تمزق المعدن أو انكساره.

يب واللحام الترك لتوصيل واللحام والمحافظة على سالمة الوصالت أثناءكما يقع على عاتق المتعهد التركيب الجيد للقساطل وحسن ا 
خارج داخل والوتتم حماية القساطل من ال .والمخططات التصميمية المرفقةفريق المراقبة والوصل حسب توصيات اإلدارة وتوجيهات 

  .لبندا ذاعلى ه ولكن سعرها محمل )و العاديأأعمال الدهان باإليبوكسي الغذائي بند  بنفس المواصفات الواردة(بمادة اإليبوكسي 
اد الفلنجات  ة بحيث تكون أبع والذ األسود وبأقطارمختلف ة أو سدات من الف التثقيب حسب وكما يتضمن العمل تقديم وتركيب فلنجات عادي

  على أن تكون مصنعة بشكل جيد ومناسب فنياً.  PN 16ضغط  ISO-7005نظام  
  تقديم كافة البراغي والعزق غير القابلة للصدأ والجوانات لكافة الفلنجات.كما يقع على عاتق المتعهد  

ديم وتويقع على عاتق المتعهد وصل الفلنجات باألنابيب والتوصيالت الالزمة ويعتبر سعر لحام الفلنجات وتركيبها مشموالً ب ركيب سعر تق
  الفلنجة.

  أو مايعادلها وبسماكة بعد الجفاف  Cielcoate-180سي كما يقع على عاتق المتعهد حماية الفلنجات بمادة اإليبوك
  ميكرون) وعلى عدة طبقات ويعتبر ذلك مشموالً بالسعر. ٣٠٠ال تقل عن ( 
  
  الميكانيكية لكل من خطي السحب والدفع مع كل ما يلزم وفقاً للمواصفات الفنيةنقل وتركيب وتجريب التجهيزات  - ٥
  عدد// :مع فلتر اضافي مصفاة مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمة نقل وتركيب وتجريب - ٦

زات  الميكانيكية لكل من خطي السحب والدفعيقع على عاتق المتعهد تركيب التجهيزات  ع التجهي المذكورة في مقدمة اإلضبارة الفنية وجمي
  التي يطلبها فريق المراقبة.كالمصافي وغيرها األخرى 

ل، ويراعى بعلى المتعهد  ع العم ا بموق ا وتخزينه ه نقله ا، وعلي ل تركيبه ل والتحمالتأكد من جودة وصالحية التجهيزات الخاصة قب ل النق ي
ة وفق المخططات التصميمي الضخ ويتم تركيب التجهيزات في غرف والتنـزيل والتخزين المحافظة على سالمة هذه التجهيزات، ة المرفق

  لتجهيزات وتوجيهات فريق المراقبة.ووفق نشرات التركيب والصيانة ل
الي وتعلى أن تكون القطع المقدمة من الكروم ومن أجود الماركات العالمية المتوفرة في األسواق المحلية وتتحمل ضغط التشغ ر يل الع عتب

  هذه المواد مشمولة بأسعار العقد مع كل ما يلزم لذلك من أعمال  تقديم و نقل وتركيب ولحام وغيرها.
  
  
  
 
  وتركيب وتجريب شراق على خط السحب مع كل ما يلزم: /عدد/ تقديم ونقل - ٧

  تركيب الشراقات الجديدة المصنعة محلياً لخط السحب:
 وفق التالي: للمنظمةوتسليمها  ديمةيتضمن العمل فك الشراقات الق

o  للمضخة.فك الشراق بالكامل مع التوصيالت الخاصة به من داخل النهر ومكان االتصال مع خط السحب 
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o .تنظيف موقع تركيب الشراق داخل النهر من األعشاب والترسبات 
o .التوصيل مع خط السحب للمضخة 

حسب المخططات و نموذجالوفق  بار ٦مم ضغط  ٢٥٠شراق مع مصفاة على خط السحب قطر التقديم ونقل وتركيب يتم 
SUCTION STRAINER بحيث يكون معزول بااليبوكسي  ،مع كافة االكسسوارات الالزمة والفلنجات والجوانات والبراغي

  الغذائي من الداخل والخارج: /عدد/

د وع األخادي ل عن   Slottedويجب أن تكون ثقوب المصفاة من ن اد ال تق م  ٦٠×١٠بأبع ة أم ة يمكن وضعها مثقب ة الدائري ا من الجه م
 سم. ١بقطر اليقل عن 

  مم ومصنوعة من الفوالذ غير قابل للصدأ  ٢مم/  ويفضل ١٫٥ماكة المصفاة ال تقل عن /وس
  )   galvanized , stainless steel(الفوالذ المغلفن ويفضل الستانلس ستيل 

  ويتضمن العمل كافة التجهيزات والمعدات الالزمة للتركيب. 
  
  

ة  - ٨ اعة ضغط وحنفي ع س ات م ة عين ب تفريع ديم وتركي يس تق كر تنف ات وس ذ عين ة أخ يس وحنفي تنف
ا" ايلزم وفق ل م ة اكسسواراتها مع ك ات وكاف  وعزل مع مانومتر (مقياس ضغط) من أجل قطف العين

  للمواصفات الفنية: /عدد/
ع  د وجمي ا بع ذكورة فيم ة وم بارة الفني ة اإلض ي مقدم ذكورة ف ة الضخ الم ة بمحط زات الخاص ب التجهي د تركي اتق المتعه ى ع ع عل يق

  التجهيزات األخرى التي يطلبها فريق المراقبة.
  على المتعهد التأكد من جودة وصالحية التجهيزات الخاصة قبل تركيبها، وعليه نقلها وتخزينها بموقع العمل، 

ة الض ي محط زات ف ب التجهي زات،ويتم تركي ذه التجهي المة ه ى س ة عل زين المحافظ ـزيل والتخ ل والتن ل والتحمي ى بالنق قويراع  خ وف
  المخططات التصميمية المرفقة ووفق نشرات التركيب والصيانة للتجهيزات وتوجيهات فريق المراقبة.

  كما يقع على عاتق المتعهد تركيب مقياس ضغط مع تجهيزاته سكر عزل وحنفية تنفيس وحنفية أخذ عينات. 
ى أن تكون القطع) إنش مع سكر العزل الدحلة له مع إكسسوارات١- ١٫٥وتركيب سكر تنفيس هواء قطر ( ا عل ة  ها من أكر وغيره المقدم

وا ذه الم ر ه الي وتعتب عار د مشمولة بأسمن الكروم ومن أجود الماركات العالمية المتوفرة في األسواق المحلية وتتحمل ضغط التشغيل الع
  العقد مع كل ما يلزم لذلك من أعمال  تقديم و نقل وتركيب ولحام وغيرها.

  من النوع الذي يركب على اكرة وسن من النوعيات الجيدة  بار ٢٥ى حتياس مقياس الضغط ذو تدريج ق
  .ذو كتامة عالية ويفضل النوع غير قابل لالرتجاج المزود بالغلسيرين

  
 : /عدد/للمواصفات الفنية مع كل مايلزم وفقا"سلبي وكافة األكسسوارات  مقياس ضغط وتركيب وتجريب تقديم - ٩

د  اتق المتعه ى ع ع عل ل ويق ب نق اس ضغط تركي ب مقي لبي وتجري واراتس ة األكسس ع وكاف كر القط ا س ا فيه اً  بم ايلزم وفق ل م ع ك م
  .للمواصفات الفنية

ل تركيبه المقاييسعلى المتعهد التأكد من جودة وصالحية  ه نقلهاقب ل و اوتخزينه ا، وعلي ل، ويراعى بالنق ع العم ل والتبموق ـزيل التحمي ن
  ته.والتخزين المحافظة على سالم

  مراقبة.ويتم تركيب التجهيزات وفق المخططات التصميمية المرفقة ووفق نشرات التركيب والصيانة للتجهيزات وتوجيهات فريق ال
ى خط السحبو  اس الضغط السلبي بحيث يكون أعل ة ووفق نشرات التركي يراعى بتركيب مقي ب وفق المخططات التصميمية المرفق

  لمراقبة.والصيانة للتجهيزات وتوجيهات فريق ا
د معتبر مشمول بأيأن تكون القطع المقدمة من الكروم ومن أجود الماركات العالمية المتوفرة في األسواق المحلية و يجب ل ع كسعار العق

  نقل وتركيب ولحام وغيرها.ما يلزم لذلك من أعمال تقديم و

من النوعيات أنش،  ½بقطر  كرة وسنأمن النوع الذي يركب على ) بار، ٠حتى  ١- (ذو تدريج قياس السلبي المورد مقياس الضغط 
  . الجيدة ذو كتامة عالية ويفضل النوع غير قابل لالرتجاج المزود بالغلسيرين

  سم. ١٠ذو مربط جانبي، الشاشة بقطر 
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  : وتشغيل التجهيزات الميكانيكية الخاصة وتركيب نقل - ١٠
  ): /عدد/Air Blowerنقل وتركيب وتشغيل نافخ الهواء ( - ١- ٠١
  نقل وتركيب وتشغيل جهاز خلط الشبة: /عدد/ - ٢- ٠١
  نقل وتركيب وتشغيل جهاز حقن الكلور: /عدد/ - ٣- ٠١

ق  أعالهالمذكورة  الميكانيكية الخاصةتركيب التجهيزات نقل وتركيب يقع على عاتق المتعهد  ا فري زات األخرى التي يطلبه ع التجهي وجمي
  المراقبة.

ل، ويراعى بعلى المتعهد  ع العم ا بموق ا وتخزينه ه نقله ا، وعلي ل تركيبه ل والتحمالتأكد من جودة وصالحية التجهيزات الخاصة قب ل النق ي
زات في  والتنـزيل والتخزين المحافظة على سالمة هذه التجهيزات، تم تركيب التجهي اكن المخصصةوي لتصميمية وفق المخططات ا األم

  صيانة للتجهيزات وتوجيهات فريق المراقبة.المرفقة ووفق نشرات التركيب وال
ة وتتحمل ضغط التشغيل الع التجهيزات المقدمةعلى أن تكون  ر هومن أجود الماركات العالمية المتوفرة في األسواق المحلي ذه الي وتعتب

  وغيرها. تشغيلالمواد مشمولة بأسعار العقد مع كل ما يلزم لذلك من أعمال تقديم ونقل وتركيب و
  

 كل مايلزم: و ةمضخلالصيانة الالزمة لو غيارالقطع  معلمضخة الغسيل محرك كهربائي  تقديم وتركيب - ١١

 صيانة مضخة الغسيل:  .أ
 سا)/٣م ١١٣غزارة ، م ٩٫٩(رفع  100NK-250/270طراز  غراندفوسماركة  مضخة الغسيليتضمن العمل فك  

ة رشة الصيانوونقلها إلى  للمياه الصافيةوالموجودة في صالة الضخ غسيل الفالتر الخاصة ب ،)د/د ٩٧٠(بسرعة دوران 
 ة +ط صر مصرباكة صر مصرة + خي(تبديلية لها التزويد بالقطع الوفي السوق المحلية لزوم إجراء الصيانة الالزمة 

 افةكعلى  كشفعلى سبيل الذكر ال الحصر) وإجراء ال ،إن لزم خراطة الموجهات، تبديل الرولمانات، وغطاء صر مصرة
ل مايلزم مع تقديم كمم،  ١٥٠كما يتضمن العمل تقديم وتركيب سكر جارور وسكر عدم رجوع قطر  ،األعطال المحتملة

  .وفق البارامترات االسمية المشار إليها أعالهمن أكسسوارات لتكون جاهزة لالستثمار 
 تقديم وتركيب محرك كهربائي لمضخة الغسيل:  .ب

ديم   ب تق تطاعمحرك يطل ائي باس تطاعة مضخ ةكهرب بة الس يل  ةمناس ةالغس اله المبين ركات العأع ة ، صناعة إحدى الش المي
دم حاصليأو مايعادله) وأن  MEZ ،Grandfosفي هذا المجال مثل (فرانكلين،  المتخصصة ى شها كون المحرك المق دة عل

دة مثل  الجودة ضمان ة معتم ة عالمي دها بمواصفات  BVQIصادرة عن جه ا تثبت تقي ا يعادله ن وأن تكو ISO 9001أو م
  .اإلنكليزية هذه الشهادة سارية الصالحية حتى تاريخ تقديم العرض وأن تقدم صورة عن هذه الشهادة في العرض الفني باللغة

  من النوع األفقي مصنع وفق الستاندرات العالمية وبالمواصفات التالية:ويكون 
 و قفص سنجابي قابل إلعادة اللف.من النوع التحريضي ذ   
 .مبرد بالهواء بمروحة حسب األنظمة العالمية 
 ) ويفضل المجال األكبر.%٥%، + ١٠- ) فولت وتغير التوتر ضمن مجال اليق عن (٤١٥ -  ٣٨٠التوتر ثالثي الطور ( 
   / أقطاب. /٦د/د، عدد األقطاب / ٩٧٠هرتز/ وسرعة الدوران من فئة  ٥٠التردد  
  أعلى مايمكنعامل االستطاعة والمردود عند الحمل الكامل والجزئي.  

  :طريقة اإلقالع
  دلتا  - بنظام االقالع ستاربطريقة االقالع قابل للعمل محرك المضخة 
  درجة العازلية للملفاتF  م.  ١٥٥ومافوق، وتتحمل درجة حرارة 
 ماية ال تقل عندرجة الحIP55  .ويفضل األعلى 
  ن معادلة  %/ وأن تكو ١٠تزيد عن االستطاعة الالزمة للمضخة عند نقطة التشغيل بمعدل ال يقل عن /استطاعة المحرك

وأن  لحالتينا%/ ويفضل األكبر في  ٥لالستطاعة األعظمية الالزمة للمضخة حسب المنحني البياني مع زيادة ال تقل عن /
 .kw ٧٫٥التتجاوز 

  ت.ل الكابالبأعلى المحرك كما يفضل أن تكون قابلة للدوران باتجاه مدخبفضل أن يكون موضع علبة وصل كابالت المحرك 
 .يجب أن يكون المحرك قابال للدوران في كال االتجاهين ووفق دوران المضخة 
 .يجب أن يكون قلب المحرك والمحور موازن ديناميكياً، ويفضل مستوى االهنزاز األقل 
  والشوائب ويفضل الستانلس ستيلغالف المحرك من الحديد الصب الخالي من العيوب . 
 لمحرك تفضل المواصفة األعلى.لت الفنية المذكورة أعاله : في كل المواصفامالحظة  
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 لماركة، اصانعة، يجب أن يتضمن العرض الكتالوجات والنشرات الفنية الكاملة للمحرك باللغة اإلنكليزية موضحة: الشركة ال
 درجة الحماية، مخطط ومصور المحرك واألبعاد ومواد الصنع.الطراز، بلد المنشأ للمحرك، العازلية، 

 البيانات الفنية: 
مل تخفيض هرتز جداول عا ٥٠) فولت وعند ٤١٥- ٣٨٠االستطاعة والتيار وعامل االستطاعة والمردود عند مجال توتر العمل (

والعمر  ت والتشحيميزات أخرى نوع الرولماناوم الوزن، - مستوى الضجيج واالهتزاز  - االستطاعة وفقاً لدرجة الحرارة واالرتفاع 
  الفني، مقاومة التآكل ونوع وسماكة الدهان.

  التجميع:
ى الع د وعل ة بشكل فني جي ى قاعدة معدني ايجب أن يكون تجميع المضخة والمحرك عل ة الوصل بينهم د ذ ارض إيضاح طريق لك وتحدي

زود مجموع اد، وت ة واألبع د بالتفصيل مدعماً بالرسومات والتفاصيل الالزم زم للتثبيت الجي ا يل اة الضخ بم لعرض الفني. ويوضح ذلك ب
ة ؤمن التشغيل األمثل.ويجب أن تحقق الوصلة المرن د وت ة وصل المضخة مع المحرك) بشكل جي نترة (مركزي ين  ويجب أن تكون الس ب

ة والمضخة والمحر ة الوصلة المرن ة ونوعي د مارك ى العارض تحدي ة، وعل ل الحرك أ ك توافق الدوران بينهما بأفضل مردود لنق د المنش بل
ون إمك موحة، وأن تك دود المس ا ضمن الح لة بينهم ل المضخة والمحركوالوص زاز لعم بة الضجيج واالهت ون نس ب أن تك ا، ويج ة له اني

  سهلة وممكنة. استبدال قطع الوصل بين المضخةأو معايرتها
  يجب أن تزود مجموعة الضخ بحماية واقية معدنية للوصلة المرنة بين المضخة والمحرك من الشركة الصانعة أو المجمعة.

  مالحظات
  فولت حصراً. ٣٨٠يجب تقديم كافة الجداول والمنحنيات التي توضح كافة البارمترات الكهربائية للمحرك عند التوتر 
  األعلى لكل ماسبق ذكره للمحرك والمضخة.تفضل المواصفات الفنية  

الخاصة  ة القطعإلى موقع العمل وتركيبها من جديد مع كاف المضخة مجمعة مع المحرك يقع على عاتق المتعهد إعادة نقلكما 
  .تبار جاهزيتها لالستثماربها مع تقديم كافة مستلزمات التركيب والتوصيل حيث يتم تجريبها واخ

ال ألعممة ات واالكسسوارات الالزمايلزم من أجور نقل ويد عاملة وتقديم وتركيب الملحقات والتجهيزويشمل السعر كل 
جاهزة  ئيالغسيل مع محركها الكهربا ةمضخلما ذكر أعاله بحيث تكون إضافة الصيانة والتجميع بين المحرك والمضخة، 

              .وفق المواصفات الفنية المشار إليها أعالهلالستثمار 
  يقدر العمل بالعدد.

  
  /٢/م لتقديري:اميكرون بعد الجفاف وفق الكمية المبينة بالكشف  ٣٠٠و العادي سماكة أأعمال الدهان باإليبوكسي الغذائي  - ٢١

م الطالء  دن ث ة سطوح المع ريق ففق توجيهات ويقع على عاتق المتعهد تقديم مواد الدهان باإليبوكسي الممتاز وكل ما يلزم مع أعمال لتهيئ
ذلك والمراقبة  اكنإذا دعت الضرورة ل زات أو األم ة التوصيالت أو التجهي ة والتي ترى لكاف رد بالشـروط الفني م ت ة اإلدارة ضرور التي ل
ماكةطالئها أ اه الشرب وبس اكن المالمسة لمي ذائي) في األم ة ال  و إعادة طالئها بمادة اإليبوكسي الصالحة لمياه الشرب (الغ ل عنتإجمالي  ق

د من أ ميكرون بعد الجفاف، /٣٠٠/ اء المتعه د انته رة بع ة األخي تم إنجاز دهان الطبق ال التركيب وعلى عدة طبقات وبحيث يراعى أن ي عم
ل. ويجب أنوفق واقو واللحام ى الوجه األمث ام بالعمل عل ة للقي كسي يكون االيبو ع المشروع متضمناً كل مايلزم من مواد وأدوات ويد عامل
  ي جميع األماكن التي يطلبها فريق المراقبة.و مايعادلها فأ(Sikacor 146 DW) غذائي 

ع  ٣٠٠بسماكة  يستعمل الدهان االيبوكسي العادي اكنميكرون بعد الجفاف في جمي ة وذلك ف األم ا فريق المراقب ي يطلبه ر الت اكن غي ي األم
  المالمسة للمياه.

ديم ا ألن سعر التق اء طالئه ا أي أجر لق ن يتقاضى عليه ا ل ديمها وتركيبه د بتق وم المتعه ي يق واد الت ع الم اً أن جمي ب أن والتركيب يج علم
  يتضمن أجور الدهان كما هو وارد في البنود السابقة.

  

  :كهربائية والتجهيزات الميكانيكيةألعمال الطاقة ال أعمال التوريدات :رابعا"

 تتضمن التوريدات األساسية للمشروع ما يلي:
  ثانوية).رئيسية و( تقديم لوحات كهربائية .١
 تحكم). تقديم كابالت كهربائية (تغذية + .٢
 ة.ها الكهربائياتمع محرك ذات دفع جانبي أفقيةات تقديم مضخ .٣
ةل الميكانيكيةالتجهيزات تقديم  .٤ ق المراق لمضخات األفقي ا فري ي يطلبه اكن الت ع األم دم رجوع وسكرع سكرجارور( ةبوفي جمي

 .)ومقياس ضغط ومصفاةوشراق  سكر تنفيس هواء مع سكر العزل الدحلة لهوفك وتركيب وصلة و
 ).الكلورجهاز حقن  – ط الشبةجهاز خل –الهواء  نافخ( ميكانيكية الخاصةال تقديم التجهيزات .٥
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  وذلك وفق المواصفات الفنية المدرجة أدناه 

 :المواد التي يقدمها المتعهد  
  ال ة ألعم ة الالزم واد المقدم ون الم ب أن تك ب ايج دات (تركي ل المارلتوري ن أفض ةم واق المحلي ي األس وفرة ف ات المت                     )ك

ة و ق المراقب ات فري ق توجيه ية وف ة للمواصفات الفرنس ون مطابق ث تك ة  AFNORبحي ة و المواصفات األلمانأ ASTMأو األمريكي ي
DIN   أو األوربيةEN  أو البريطانيةBS  أو اليابانيةJIS  أو العالميةISO  الكوريةأو IEC.  

 الالزمة  الختبارويجب التأكد بعد االنتهاء من تنفيذ كافة األعمال المطلوبة من جودة التنفيذ وعدم التسرب والقيام بعمليات ا                   
  حسب تعليمات فريق المراقبة.

 لمراقبةبها فريق اتي يطللمنفذة والحيث يقع على عاتق المتعهد وعلى نفقته تأمين كل ما يلزم للقيام بكافة اختبارات المواد واألعمال ا   
  بما في ذلك كل لوازم االختبار ونفقاته.

 مة هذه على سال يتم مراعاة تركيب الجوانات بين الوصالت ويتم التأكد من صالحيتها قبل التركيب ويراعى عند التركيب المحافظة
تعهد اتق المم التسريب من نقاط الوصل، ويقع على عالجوانات ضد الهرس أو القرص أو القرض من جوانبها ويراعى التأكد من عد

 عت الضرورةأ إذا دتقديم وتركيب الجوانات من النوع المطاطي الجيد وتقديم وتركيب البراغي والعزق والرنديالت غير القابلة للصد
  لها.

 ة التوقيف بار فترمع اعت ال المتعهدفي حال عدم قيام المتعهد باالختبارات بالشكل الذي يحدده فريق المراقبة فيحق له إيقاف أعم               
  غير مبررة أو القيام باالختبارات من قبله وحسم مثلي كلفتها من استحقاقات المتعهد.

  لداخلي الطالء اومواد صنع كافة أجزاء السكورة ومواد الجوانات المطاطية  أنعلى المتعهد تقديم شهادات أو تصريح كوثائق تثبت
خدام الحة لالستلمياه صزم لحسن الشد والفك للقساطل ومادة تعقيم التمديدات وغيرها من المواد التي على تماس مباشر مع اوالشحم الال

 في مياه الشرب.
 

 آـ توريد أعمال الطاقة الكهربائية:

 :(رئيسية وثانوية) تقديم لوحات كهربائية  
بنود  وهي حسب رلزوم المشروع المذكو )ثانوية (تشغيل وحماية وتحكم رئيسية ولوحات كهربائيةلوحات كهربائية يتضمن العمل تقديم 

  الكشف التقديري باألعداد واالستطاعات التالية: 
                   التحكم لمراقبة وامع دارة  )مجموعة -  شبكة(واحدة للتبديل اآللي لجهة التغذية الكهربائية رئيسية  تقديم لوحة تغذية كهربائية- ١

   مياه الشميطية محطة ضخموقع ب لتغذية اللوحات الثانوية الخاصة )أمبير ١٢٥٠أمبير/ ١٢٥٠(بعمل قاطع التبديل اآللي بتيار اسمي 
  /عدد/ :وفقاً للمواصفات الفنيةقابلة للتركيب على قاعدة بيتونية 

                    قيأفتوضع  دلتا) - إقالع (ستار مضخة أفقيةوم التشغيل والحماية والتحكم بعمل تقديم لوحات كهربائية ثانوية كل منها لز - ٢
  /عدد/ :وفقا" للمواصفات الفنية

  :قابلة للتركيب على قاعدة بيتونية لزوم المحطة الصافية١- ٢
  /١/ عدد كيلواط) ٢٥٠استطاعة (  سا/٣م ٣٤٣م غزارة  ١٧١رفع  - ١- ١- ٢
  /٢/ عدد كيلواط) ١١٠استطاعة (  سا/٣م ٠٢١م غزارة  ١٢٥رفع  - ٢- ١- ٢
  :قابلة للتركيب جدارياً لزوم المحطة الخامية  -٢- ٢

  /٢/ عدد كيلواط) ٣٠استطاعة (  سا/٣م ٣٢٠ م غزارة  ٢٠رفع  - 
ديم لوح- ٣ ل اتتق تحكم بعم ة وال غيل والحماي زوم التش ة ل ة جداري ة ثانوي ات كهربائي ة محرك زات الكهربائي                     التجهي

  /عدد/ :وفقا" للمواصفات الفنية
  ./١/ عدددلتا)  - إقالع (ستارلزوم ضاغط هواء  ١- ٣
  /١/ عدد إقالع مباشر الحقن يلزوم محركي خالطات الشبة ومحرك -  ٢- ٣
    /١/ عدد لزوم مضختي تعقيم إقالع مباشر -  ٣- ٣

 
  :شروط التعهد
ة النشرات باإلضافة إلى دفتر الشروط الفنية الخاصة والشروط الحقوقية والمالية إلى العرض الفني والكتالوكات وكيخضع التعهد  ة ااف لفني

  :ني مع بيان المعلومات وفق ما يليوالوثائق المقدمة مع العرض موضوع التعهد ويتم تقديم العرض الف
ائق واـ  ات والوث ة والكاتلوك رات الفني ديم النش بيجب تق ة  حس ات الفني ة المعلوم كل واضح كاف ا بش اً عليه هادات مبين و وارد لش ا ه               م

ةبدفتر الشروط الفنية  ة الكهربائي ات األساسية للوح ة المكون وار،لكاف ة ال  ضمن العرضة دويجب أن تكون المعلومات والمواصفات الفني
  .رات الفنية األساسية والتفصيليةشالفني للعارض مطابقة للمعلومات والمواصفات الواردة بالن

  .الستثمار عند الترسية أو التوريديتعهد العارض خطياً في عرضه بتقديم نشرات التركيب والصيانة وا ــ
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د لوحات كوقام بتقد قام بأعمال مماثلة ناجحةكما يؤخذ بعين االعتبار حين التقييم الفني سمعة العارض ومشاريعه السابقة وأنه  ة وري هربائي
ع اللوحات الأثبتت جدارتها ووثوقيتها خالل استثمارها  ديم وتجمي ة والورشة المختصة في مجال تق رة الكافي ه الخب ة الرولدي ئيسية كهربائي

   .والثانوية
  .يم خدمة مابعد البيع عند الضرورةالتزام العارض بتقد ــ
ـ داً):  ـ ام ج ة(ه ى والدرج ودة األعل وع ذو الج ن الن ا م ة به زات الملحق ة التجهي ة وكاف ات الكهربائي ون اللوح ب أن تك ً  يج ا ى فني                  األول

  High Durability &high quality specifications and first technical Class والعمر الفني األطول
  بصورة خالية من األعطال. محركات التجهيزات الكهربائيةاألفقية و مضخاتالمن أجل الحفاظ على نظام تشغيل 

  .مع بيان سنة الصنع بشكل واضح ،يجب أن تكون كافة تجهيزات اللوحات الكهربائية  جديدة وغير مجددة ــ
  يفضل أن تكون اللوحات الكهربائية والتجهيزات الكهربائية الرئيسية من نفس الماركة والمنشأ لكافة البنود. ــ

 المواصفات الفنية:  
ى الل ارات في أعل اً عن طريق ب ة للوصل مع ا يخص  وحةعلى العارض تقديم اللوحات الكهربائية الرئيسية والثانوية بحيث تكون قابل بم

افية، ة الص ر  المحط ذلك عب لوك ل للتوصي كب ائي قاب ة لـكهرب ات الثانوي ى اللوح ية إل ة الرئيس ة باللوح ارج الخاص ن المخ ة  م                 الجداري
ارة والمآخذ والخدمات) ة ولوحات (اإلن زات الكهربائي ة ولوحات التجهي ى الع في المحطة الخامي ـوعل ـارض بيــ ةــ د الصنع ان مارك  وبل

ان كا اتـــوالتجميع للوح ة لكل لوحة وبي زات األساسية المكون ة والتجهي ة المواصفاتوكذلك ماركة وبلد المنشأ للقواطع الكهربائي ة  ف  الفني
  للوحة الكهربائية حسب ما يلي:ل
  :ت الكهربائية الرئيسية والثانويةالمواصفات التصميمية العامة واألساسية للوحا"ــ ١

مدعمة ببروفيل مناسب ومم)  ٢تصمم اللوحة وفق المواصفات والنظم العالمية وتصنع اللوحة من صفائح الفوالذ بالسماكة المناسبة (بحدود  
لتي تتغذى اثانوية بما يخص اللوحات الوهي مغلقة من الجوانب والخلف بواسطة أغطية قابلة للفك والتركيب لسهولة الوصول للتجهيزات 

اع ناسب وبإرتفطع الم، وتكون قابلة للتركيب فوق قناة الكابالت ومجهزة بإطار معدني بالمقرات نحاسية في اللوحة الرئيسيةعن طريق با
ام و حلقات إحكأوتكون مفتوحة من األسفل لدخول الكابالت ويفضل أن تكون مغلقة بغطاء سفلي مزود بفتحات مناسبة  سم) ١٠تقريبي (

الدهان  يث يصبححاألجسام الغريبة وتكون اللوحة مدهونة بالدهان اإللكتروستاتيك بطريقة البخ والشوي لدخول الكابالت ومنع دخول 
  .)ويفضل تقديم مخطط بأبعاد وتجهيزات اللوحةضمن العرض الفني( قابل للتقشرمتماسك مع معدن اللوحةوغير 

لى شكل عتهوية  فتحةب أن تجهز من الجوانبوفتح األبواب ب اللوحة بجوانات لمنع دخول الغبار وقبضات معدنية وقفل لاتجهز أبو ــ
نقل ظروف ال ويجب أن تتحمل جميع،كما تجهز بحلقات معدنية بأعلى اللوحة بمقطع مناسب لحمل اللوحة بالرافعة ، شفرات معدنية

  .ن حدوث التواءات أو تشوهات أوصدأوالتحميل والتنزيل والتركيب والتوصيل والتشغيل دو
                   صول الفنية بحيث تظهر من واجهة اللوحة جهة اللوحة وتركب حسب الشروط واألالتجهيزات الظاهرة على واتوزع ـ 

                    تبادليلقاطع الاالمفاتيح وتجهيزات القياس المختلفة) ويكون إرتفاع تركيب  - تجهيزات المراقبة والتحكم للوحة (لمبات االشارة 
                    يوطريقة تركيبه حسب الشروط والمواصفات القياسية بشكل فني، وكذلك تظهر كباسات التشغيل وواجهة القاطع التبادل

  .يلبة أو التشغللمراق اجهة اللوحةمن و ويفضل أن تظهر واجهة القاطع الرئيسي للوحة الثانوية ،من واجهة اللوحة وتكون واضحة للمراقبة والتشغيل
خاصة  قاعدة و بواسطةتوزع التجهيزات الداخلية وتركب داخل اللوحة على هيئة صفوف أو أعمدة متوازية وتثبت على سكك مباشرة أ- 

                 للوحات ن أبعاد اوتكو، يسمح بالصيانة والتوسع المستقبليويتم تركيب التجهيزات داخل اللوحة بتباعد كاف وبشكل مريح ، حسب اللزوم
  وحسب المواصفات القياسية. %٢٠بما يناسب توفر فراغات مناسبة داخل اللوحات التقل عن 

 سم) ٦٠×٢١٠متطابق ( الخاصة بالمضخات األفقية في المحطة الصافية الرئيسية والثانوية اللوحةيجب أن يكون أرتفاع وعرض  - 
                   نوية الجداريةالثا لوحاتالأما أبعاد على قاعدة بيتونية قابلة للتركيب  للثانويةسم/  ٨٠سم/ للرئيسية و/١٠٠والعرض بحدود /

                   مضختي التعقيم)، ي الحقنخالطي الشبة ومحرك الهواء، نافخجهيزات الكهربائية (ومحركات الت لمضخات األفقيةل
ة كهربائية المكونزات ال، وبما يتناسب تركيب التجهيوهي قابلة للتركيب جداريا" )سم/ ٤٠/ العمق سم/٧٠/ العرضسم/ ١٠٠/ الرتفاعا

  .  لكل لوحة
ودة بأغطية مية مزتمدد التوصيالت الداخلية الخاصة بدارة تجهيزات القياس والمراقبة والتحكم للوحة ضمن مجاري بالستيكية نظا ــ

  وتكون األسالك ممدة بشكل متوازي على طول المجرى وخارج المجرى ومحزمة بحزامات بالستيكية بشكل فني.
ة اللوحة م ويجب أن تكون، التغذية والتحكممية من األسفل مناسبة لدخول كابالت بفتحات نظاو الثانوية الرئيسية تجهز اللوحات  ـ ن أغطي

ا وبشكل يضمن  ة له ة المحاذي ارات بوالجانبين قابلة للفك عند وصل بارات مخرج اللوحة التبادلية مع بارات اللوحة الثانوي ين صل الب
  .والسيما بما يخص لوحات المحطة الصافيةشكل فني اللوحة التبادلية واللوحة الثانوية ذات البارات العلوية ب

   .ويجب أن تحقق بارات مخرج اللوحة التبادلية إمكانية وصل اللوحة الثانوية مع اللوحة التبادلية من الجانبين
  .)الثانويةالرئيسية على كامل اللوحات (أي أن مقطع البارات العلوية لمخرج اللوحة تكون مناسبة لكامل استطاعة اللوحة 

   للوحة       يجب أن تكون بارات مخرج اللوحة الرئيسية قابلة للوصل مع بارات الخاليا الثانوية وبإمكانية الوصل من جانبي اـ   
  وبحيث يكون ارتفاع وتمركز مواقع البارات باللوحة يطابق اللوحات الثانوية مع وجود حوامل ومثبتات عازلة للبارات.

  الوصل بين اللوحات الالزمة لوصل اللوحات الثانوية مع بعضها ومع اللوحة الرئيسية (كفوف الوصل).ويجب تقديم بارات 
  ك .ن األسالواستخدام عدة ألوان موحدة م يجب أن تكون كابالت وأسالك التوصيل الداخلي نحاسية معزولة وبمقاطع مناسبة. ـ  
 Cable Terminalوكة) تجهز بجنكسيونات وصل نظاميةكافة أطراف أسالك وكابالت التحكم (بشكل دبوس أوش ـ   

Extensions// ترّمز وترقّم بالتوافق والتطابق مع المخطط التصميمي والتنفيذي لدارة التحكم.للوصل مع كابالت التحكم الخارجية و  
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 وعية النحاسياسية ونللمواصفات الق يجب أن تكون بارات مدخل ومخرج القاطع التبادلي وبارات اللوحات الثانوية نحاسية ومطابقةـ      
                 مقاطع البارات ) مع تحديد أبعاد٢مأمبير/م ١٫٥عن (يكون مقطع البارات يحقق كثافة تيار ال تزيد  أن يجبو ،أوربي إلكتروليتي

ار بصف مقطع نوال يقل عن  وتجهز اللوحة ببار النتر وبار تأريض نحاسي بشكل منفصلوبمقطع مساوي لبار النتر االستطاعات،حسب 
                   لون راري مويتم تعليم البارات بالصق ح ،الفاز ويثبت النتر على عوازل وتجهز كافة البارات بمرابط من أجل التوصيل عليها

  .حسب تسلسل الستاندر العالمي
 لوحة بطريقةاخل الـ تجهز اللوحات بلوحات إسمية للتجهيزات خارج وداخل اللوحة ويلصق المخطط التصميمي والتنفيذي لدارة التحكم د

  .   ويقدم طقم فيوزات احتياط خاصة بكل لوحة رئيسية وثانوية فنية غير قابلة للتلف 
  
 
  مجموعة): (شبكة / الرئيسية ةللوحلتقديم ا المواصفات الفنية "ـ٢

  بتيار إسمي مجموعة) - للتبديل اآللي لجهة التغذية الكهربائية (شبكة  واحدة ةرئيسي ةهربائيك ةلوحعلى العارض تقديم 
)1250A/1250 A( اإلن ومحركات التجهيزات الكهربائية الخاصة بالمضخات األفقية الثانوية لزوم تغذية اللوحات) ارة والمآخذ ولوحات

  بالمواصفات الفنية التالية:والخدمات) 
  
  : واصفات قواطع التبديل وتجهيزاتهام ١- "٢
اطع تبادلي قية على الرئيسية للتبديل اآللي لجهة التغذية بين الشبكة العامة ومجموعة التوليد الكهربائ تحتوي اللوحة الكهربائية 

 .ويعمل بشكل آلي / يدوي Automatic transfer switch /ATS/ (change over breaker)قالب
ائي) وهو من إحدى ة ويتكون من قاطعين (مجهز بقفل ميكانيكي وقفل كهرب ا يعاد ABB,EATON,Shneider( الماركات العالمي اأو م  )له

ديم نسخيفضل و صادرة عن جهة عالمية معتمدة، ISO 9001 المتخصصة بهذا المجال والحاصلة على شهادة ضمان الجودة ذه هة عن تق
ان الما ،الشهادة سارية الصالحية ة وعلى العارض بي زات اللوحة ذات جدارة تشغيل عالي ة وويجب أن تكون القواطع وتجهي أ رك د المنش بل

  وبيان كافة المواصفات الفنية للقواطع وهي: للقاطع التبادلي
  ./أمبير ١٢٥٠/ والتيار اإلسمي للقاطع )األقطابرباعية ثالثية الطور ( القواطعـ 

  ).م ٥٠ْوعند درجة حرارة التقل عن ( فولت ٣٨٠/٤٠٠عند توتر  nIويجب بيان التيار اإلسمي للقاطع 
  ). eUوتوتر العمل للقاطع () iUتوتر العزل للقاطع ( ـ

  ).KA[ 50[( عن التقل أن يفضل )cuBreaking CapacityIأو  Interrupting Rating (شدة القطع، ـ تحمل تيار القصر
  .  =csIcuI % 100ال تقل عن  ) عند الخدمة االستثمارية ويفضل أنcsI(ـ شدة القطع 

)     Ultimate Breaking Capacity( Icu % (Rated service Breaking Capacity) = 100 csI  
  .مع المدة الزمنية Short Time Rating (cwIـ تيار  القصر للقاطع (

  إيقاف وتشغيل بشكل ظاهر وواضح, وكل قاطع مزود بمحرك .ـ يجب أن يكون كل من القاطعين مزود بكباستي 
  يجب أن يكون كل قاطع حراري مغناطيسي مجهز بحماية حرارية مغناطيسية. ـ
  يجب أن تكون ريليه الحماية المزود بها القاطع إلكترونية وعلى العارض بيان طرازها بالكامل. ـ

  n)  I1-0.4= ( rI يفضل ضمن المجال ـ عيار الريليه الحرارية للقاطع
  r) I10-1.5= (sdIيفضل ضمن المجال  ـ عيار الريليه المغناطيسية للقاطع

  .ند درجة الحرارة األعلىوتفضل القواطع ذات المجال األكبر وعC (  +55 5–) ـ درجة حرارة العمل 
  . افيةوأي مواصفات ومزايا إضلقاطع ـ العمر الميكانيكي والكهربائي للقاطع ويفضل العمر الفني األطول وأبعاد ووزن ا

  . IEC 60947-2 بات مواصفات الستاندرات العالميةيفضل أن يكون مطابق لمتطلـ
ركة من نفس الش كانيكيـ يجب أن يزود القاطع التبادلي بقفل ميكانيكي وقفل كهربائي يمنع التعشيق المشترك لكل من القاطعين والقفل المي

  توصيف وبيان مخطط عمل دارة القفل الكهربائي.الصانعة للقاطعين وعلى العارض 
 ة.للوصل مع آلية عمل القفل الكهربائي ولمبات اإلشار /٢/ ـ يجب أن يكون القاطع مزود بتماسات مساعدة قالبة عدد

هما تداخلع توصل عن طريق تماسات عكسية في القاطعين لمن ،شيعتي فصل ووصليفضل أن تكون دارة القفل الكهربائي عن طريق و ـ
  معاً تحت أي ظرف وكذلك عن طريق دارة التحكم بعمل القاطع.

  ، لنقل إشارات الوصل والفصل إلى نظام التحكم اآللي.د كل قاطع بتماسات مساعدة إضافيةـ يجب أن يزو
  . (Draw out)أو  (Fixed)ـ تحديد نوعية القاطع إذا كان من النوع الثابت 

  يقة توصيل القاطع بالبارات النحاسية (ويفضل ذات توصيل رأسي).ـ تحديد طريقة تثبيت القاطع وطر
  .  حيث يفضل ذات التوضع األفقيـ تحديد طريقة توضع القاطعين باللوحة 

  :والتحكم بعمل قاطع التبديل اآلليالمواصفات الفنية لدارة المراقبة  ٢ـ"٢
   مجموعة) –وهي الدارة التي تؤمن في حدها األدنى مراقبة البارامترات األساسية للوحة تبديل جهة التغذية (شبكة 

  :ا يليذه الدارة في حدها األدنى مويجب أن تحتوي ه)Manualيدوي /0فصل/Auto(آلي وتقوم بالتحكم بنظام عمل القواطع
   ولحماية كل من لمبات اإلشارة،لحماية محرك كل من القاطعين , ـ قاطع حماية أو قاطع بفيوز منصهرة بتيار مناسب

  ).القاطع التبادلي (شبكة ـ مجموعة ـ ريليه حماية قطع فاز لكل من قاطعي
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لتحكم بكال ادارة  لحماية عناصر(قاطع ثالثي بفيوزات مع فيوزات إحتياط) بتيار إسمي مناسب وحماية مناسبة, ـ قاطع حماية ثالثي أو
  قواطع.، كما يتم اختبار عمل منظومة اللوحةمن خالل تلك ال(لحماية محلل الشبكة وريليهات قطع الفاز)وضعيتي القواطع 

  :ل من الشبكة والمجموعة وتتكون منأجهزة قياس البارامترات األساسية لكـ 
  485مجهز بمخرج وصل هام جداً يجب أن يكون جهاز القياس محلل الشبكة-RS كافة ملحقاته من  مع للوصل مع منظومة التحكم

عة ويكون ذو نوعية ممتازة الشبكة والمجمووتوتر وتردد محلل/ لكل من تيار  ٢ محوالت الشدة لبيان البارامترات األساسية /عدد
 ومن ماركة عالمية متخصصة بهذا المجال ويظهر بارامترات االستطاعة 

(Power metering: KW, KVA,  KVAr , Power factor, KWhr, KW/h)  
  ،Accuracyدقة القياس  ،Operating Rangeمجال العمل (وعلى العارض بيان مواصفات الجهاز الفنية األساسية    

  )م ْ ٥٥+ -  ٥- درجة حرارة العمل بالحد األدنى (و ،IP، درجة الحماية Measurement Rangesمجال القياس 
  . ل محلل شبكة متطورمن قاطع الشبكة والمجموعة أو بيان ذلك من خال KW/h يبين قيمة االستطاعة الفعلية الساعية المستهلكةجهاز ـ 
  ) Autoآلي  /0/فصل   Manual(يدوي نظام عمل القواطعمبدلة لتحديد  ـ

لوضع وعند ا عكس،مجموعة وبالتعمل القواطع بشكل آلي عند انقطاع تيار الشبكة وعند وصل تيار ال Auto(عند الوضع اآللي 
  ).وي عن طريق كباسات تشغيل القواطعتعمل القواطع بشكل يدManual اليدوي 

  ,يكون كال القاطعين في حالة فصل /0فصل /وعند الوضع 
  واطع.صل للق(بسرعة دون التوقف في حالة الفصل) يتم تجاهل أمر ف من الوضع اآللي لليدوي أو العكس وعند االنتقال

               Indicatorsرات ـ يجب أن تؤمن دارة المراقبة والتحكم في الحد األدنى إظهار اإلشارات التالية على واجهة اللوحة من خالل إشا
  إشارة عادية صناعية بنوعية جيدة،أو لمبات إشارة ليزرية ملونة باللون المناسب أو من خالل لمبات 

  :واإلشارات هي Lamp test pushbuttonوأن تكون اللوحة مجهزة بكباسة اختبار للمبات واإلشارات  
  Mains Powerإشارة تيار الشبكة جاهز (قاطع الشبكة موصول)  .١
  Gen. Powerإشارة تيار المجموعة جاهز (قاطع المجموعة موصول)  .٢

  :ا يليكم إعدادات نظام التشغيل والعمل اآللي للقاطع التبادليوهي بالحد األدنىيجب أن تؤمن دارة المراقبة والتحكم  ـ
  بائية.األفضلية تكون لوصل قاطع الشبكة عند وجود التيار على كل من قاطع الشبكة وقاطع مجموعة التوليد الكهر .١
  ث خلل في تيار الشبكة.فصل قاطع الشبكة عند انقطاع تيار الشبكة أو حدو .٢
  .ل اآلليإمكانية معايرة كافة األزمنة الالزمة لوصل وفصل القواطع عند التبدي .٣
  Programmable Logic Controller (P.L.C)مجهزة بوحدة التحكم المبرمج  المراقبةوالتحكمبعملقاطع التبديالآلليـ دارة 

  . ركاتود المالتأمين عمل القواطع وتكون من جيل حديث ومن أجأو ريليه ذكية قابلة للبرمجة بمداخل ومخارج مناسبة  
  ) لتحكمات لمنظومة نقل االشارالمع تقديم وتركيب الريليهات والتماسات (: االشارات التالية المراقبة والتحكمدارة يجب أن تؤمن ـ 

  .Gen. Runإشارة المجموعة في حالة عمل وإن كان قاطع المجموعة مفصول  .١
  إن كانت لوحة المجموعة مزودة بتلك اإلشارة. Gen. Failureإشارة المجموعة متوقفة في حالة عطل  .٢
  شارة.لوحة المجموعة مزودة بتلك اإل كانت إن Gen. In Autoعلى وضعية اقالع آلي  للعمل إشارة المجموعةجاهزة .٣

  مجهزة بمايلي: PLCأن تكون دارة المراقبة والتحكم بعمل قاطع التبديل ووحدة التحكم المبرمج كما يجب ـ 
  مع توقيت زمني وذلك للداللة والتنبيه على عودة تيار الشبكة. Resetزمور تنبيه مع كبسة فصل له  .١
               ر الشبكةعند عودة تيا المتتابع للمضخاتيحتوي كل مأخذ على أمر فصل مجموعة من المضخات وذلك لإليقاف التدريجي  /٣/ مآخذ عدد .٢

 ).لحملا وعة على(لتجنب فصل قاطع المجم وقبل فصل قاطع مجموعة التوليد عند وضع نظام عمل القاطع التبادلي على الوضع اآللي
  
 
  : بائيةيزات الكهربمحركات التجهالمخارج لزوم تغذية اللوحات الثانوية الجدارية الخاصة المواصفات الفنية لقواطع  - ٣"ـ٢

 MCCBوع من نعيارية قواطع حرارية مغناطيسية بخمسة مخارج عبارة عن مجموعة)  -  تجهز لوحة التبديل اآللي لجهة التغذية (شبكة
وقاإلسمية ال اتتيارلل  ر)  ٥٠( تي تف دة قطع (امبي ياً  36KAبش ه مغناطيس اً وثابت ة حراري ا دون ذلك فتكون عياري وتكون  )25KAبشدة قطع () أم

 الماركات العالمية من إحدىهي ومماثلة للقواطع المركبة  في اللوحات الثانوية  الخاصة بلك منها 
)ABB, EATON, Shneider المخرج المشترك للقاطع التبادلي تتغذى من )أو ما يعادلها.  

ترتيب تركب بجيدة توصل مع مخارج القواطع المذكورة وتكون مناسبة الستطاعة القواطع و ةويفضل تركيب جنكسيونات صناعية نوعي
  .)٢مع تركيب جنكسيونات خاصة بخط النتر عدد ( القواطع مع وضع التسميات عليها، يطابق ترتيب

  
  :عة)ـ مجمو بكةلتغذية (شاآللي لجهة االمواصفات الفنية لقواطع الخدمة المركبة ضمن اللوحة الكهربائية الرئيسية للتبديل  -  ٤ـ"٢

                ABB,EATON,Shneider( الماركات العالمية من إحدىهي وخدمة مجموعة) بقواطع  -  تجّهز لوحة التبديل اآللي لجهة التغذية (شبكة
  :ات التاليةبالعدد والمواصفوتكون وتتغذى من مخرج القاطع  تركب على سكة )Cمن نمط ( ترّكب في أسفل اللوحة )أو ما يعادلها

  .10KAذات سعة قطع التقل عن  أمبير) ٢٥( بتيار إسمي /٣/ عددمغناطيسي ثالثي الطور للخدمة حراري قاطع فرعي ـ 
  .10KAذات سعة قطع التقل عن  مبير)١٦ بتيار إسمي ( /١/ عدد مغناطيسي ثالثي الطور للخدمة حراريـ قاطع فرعي 

  10KA.عن  ذات سعة قطع التقل )أمبير ٢٥و أمبير١٦( بتيار إسمي /٢/ للخدمة حراري مغناطيسي عددأحادي الطور قاطع فرعي ـ 
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تيب ركب بترتركيب جنكوسيونات صناعية نوعية جيدة توصل مع مخارج قواطع الخدمة وتكون مناسبة إلستطاعة القواطع، وت ويفضل
  ./٢/ يونات خاصة بخط النتر عددمع تركيب جنكوس ،القواطع مع وضع التسميات عليها يطابق ترتيب

  
  : للمحطتين الصافية والخامية الثانوية لزوم المضخات األفقية اتللوحلتقديم ا"ـ المواصفات الفنية ٣

تحكم بعمل مضخمنها  كل  كهربائية ثانوية اتلوحخمس على العارض تقديم  ا - ستار ع إقال( ة واحدةأفقي ةلزوم التشغيل والحماية وال ) دلت
ه ضمن اللوحة الرئيسية وثالث ل جداريا"قابلة للتركيب اثنتين منها خاصة بالمحطة الخامية  ةتتغذى من المخارج الخاصة ب  وحات كهربائي

 اسبةستطاعة المنالباثانوية خاصة بالمحطة الصافية قابلة للتركيب على قاعدة بيتونية تتغذى عن طريق بارات نحاسية من اللوحة الرئيسية 
  :  حسب المواصفات الفنية التاليةاألفقية  الستطاعة محرك المضخة

  
  :واحدةأفقية مضخة لتجهيزات التشغيل  - ١ـ "٣
                لعالمية   ا من إحدى الماركات األفقية  قاطع رئيسي للوحة حراري مغناطيسي ثالثي الطور بتيار إسمي مناسب لتيار إقالع محرك المضخةـ 
)ABB, EATON, Schnieder ويجب بيان الماركة وبلد المنشأ للقاطع والمواصفات الفنية وهي: أو ما يعادلها) المتخصصة  

 األقطاب) من األنواع المنتجة بواسطة القالب ثالثي الطور (ثالثي القاطع MCCB. 
    .مرة من التيار اإلسمي لمحرك المضخة المعنية ١٫٢والتيار االسمي للقاطع اليقل عن 

 ) توتر العزل للقاطعUi) وتوتر العمل للقاطع (Ue   .(  
    القطع شدة، تيارالقصر تحملInterrupting Rating)   أو(Breaking CapacityIcu 36 عن التقل أن ويجب [KA].  
 القصر للقاطع ( تيارShort Time Rating(Icw  .مع المدة الزمنية  
  مغناطيسية عيارية. و يجب أن يكون القاطع حراري مغناطيسي مجهز بحماية حرارية  
 ارية للقاطع يفضل ضمن المجالعيار الريليه الحر Ir = (0.4-1)  In  ً   .تقريبا
 يفضل ضمن المجال  عيار الريليه المغناطيسية للقاطع  Isd.m= (1.5-10) Ir ً   .تقريبا
  درجة حرارة العمل (–5  +55 ) C األكبر وعند درجة الحرارة األعلىوتفضل القواطع ذات المجال.  
 ألطول وأي مواصفات ومزايا إضافيةالعمر الميكانيكي والكهربائي للقاطع ويفضل العمر الفني ا .  
  يجب أن يكون مطابق لمتطلبات مواصفات الستاندرات العالميةIEC 60947-2 . 
 - من  ث فازاتمنها متناسب مع التيار اإلسمي للحمولة ومجهزة بمحوالت شدة على ثال ثالث مقاييس أمبيرمن نوع ديجيتال مجال كل

  نوعية عالية الجودة.
 - ) من نوعية عالية الجودة مع مبدلة فولت بسبع وضعيات. فولت) ٥٠٠-٠مقياس فولت من نوع ديجيتال  
 -  لمبات إشارة: عمل ـ عطل ـ إيقاف٣.  
 رة آنفا ويفضل ذلك.* أو محلل شبكة يجمع المقاييس المذكو  
 - .كباستين: تشغيل وإيقاف  
 - .مفتاح وضعية تشغيل: يدوي ـ إيقاف ـ آلي  
 - .عداد ساعات عمل  
 - .كبسة اختبار جاهزية للمبات اإلشارة ودارة التحكم  

 خل القاطع الرئيسي. من مد تغذىوت أمبير) ترّكب على سكة في أسفل اللوحة ٢٥) أحادية بتيار (Cـ تجّهز اللوحة الثانوية بقاطعي خدمة من نمط (
  .مع تركيب جنكوسيونات صناعية نوعية جيدة توصل مع مخارج قواطع الخدمة وتكون مناسبة إلستطاعة القواطع

  واحدة: لمضخة أفقية قالعتجهيزات اإل -  - ٢- "ـ٣
  عالمية) من إحدى الماركات الدلتا - ستار(باستطاعات مناسبة الستطاعة محرك المضخة وفق نظام االقالع : ثالث كونتاكتوراتـ 
 ABB, EATON, Schnieder) (:مع بيان المواصفات الفنية التالية  
  ٥٠يجب أن تكون استطاعة الكونتكتور األول والثاني مطابقة لكامل استطاعة محرك المضخة والكونتكتور الثالث اليقل%  
  فولت ٤١٥ – ٣٨٠م) وعند التوتر ( ٥٥ْ -م  ٤٠ْواستطاعة  العمل عند الدرجة ( اإلسميثالثية االقطاب والتيار( 
 م) ٥٥ْ+  -٥ -( درجة حرارة العمل 
 توتر العمل Ue، وتوتر العزلUi . 
 ) ويفضل تغذية الوشيعة من كونتكتور مساعد وليس من ريليه الحماية. ،فولت) ٢٤٠-٢٠٠توتر عمل الوشيعة 
 للوصل والفتح زمن العمل ،تحمل الدارة القصيرة ،عة الفصلسعة الوصل وس. 
 ٢/ وتماس مفتوح عدد /٢/ مزود بتماس مغلق عدد/   .  
 إقالع /الساعة ١٥(يفضل أن ال يقل عن  العمر الكهربائي، مليون اقالع ) ٥ضل أن ال يقل عن العمر الميكانيكي (يف(. 
  :لمضخة أفقية واحدةتجهيزات الحماية والتحكم  ٣"ـ٣_

  يار االسمي لمحرك الممن الت )١٫١ـ ٠٫٧٥( منضد زيادة الحمل (قابلة للضبط) بتيار عمل  :حماية حراريةريليه ً   ،ضخة تقريبا
شكل مباشر كيبها ببحيث يتم تر ومن طراز مناسب لها هذه القواطع ويفضل أن تكون ريليه الحماية من صناعة نفس الشركة المصنعة للكونتكتورات

  على الكونتكتور بدون أية توصيالت إضافية ووفق المواصفات التالية:
  مصنعة ومختبرة وفق توصيات النورمIEC 60947-4-1  ."ـ  من األنواع اإللكترونية المعوضة حراريا 
 ثالثية الطور لألحمال المتوازنة وغير المتوازنة ـ توتر العمل Ue، وتوتر العزل Ui. 
  زمرة التصنيفClass 10 ألنواع المخصصة لضبط زمن اإلقالعمن ا. 
 . مزودة بغطاء شفاف قابل للختم لبزال الضبط 
 .مزودة بكباسة يدوية لتحرير العطل على الواجهة األمامية ومؤشر للعطل 
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   مزودة بتماسات مساعدةNO/NC  أمبير. ٥بتحمل اليقل عن 
 لجهازلوارتفاع الجهد وحماية للفصل ضد انعكاس تتابع األطوارمع بيان المواصفات الفنية وهبوط ضد قطع الفازحماية  ريليه:  

  مل.  درجة حرارة الع ،العمر الكهربائي ،العمر الميكانيكي ،درجة الحماية ،زمن الفصل ،دقة العيار ،مجال العيار للتوتر وهي    
 م    ١٠٠٠على الناشف لمسافة التقل عن  بإشارة حساس مانع الدورانالتأثر مع وجوب : ريليه حماية مانع الدوران على الناشف  
  متوفرة.من أجود الماركات واألنواع ال مضخة أفقيةمانع الدوران على الناشف الالزمة لكل  ك وجوب تقديم حساسات (الكترودات)وكذل

  ريليه ذكيةSmart Relay  لفصل عمل محرك المضخة عند تجاوز التيار عن الحد المسموح به لمجال تيار عمل المحرك  
  .وذلك لحماية المضخة من العمل على الناشف وعند توقف سحب المياه وضمان عمل المحرك ضمن المجال االسمي للتيار  

تكون ضل أن ورة ويفعند الضر لعيار وقابلة لتجاوز تلك الحمايةواويجب أن تكون الريليه من أجود الماركات ومزودة بتأخير زمني وقابلة للضبط 
  . مجهزة بشاشة وحماية قطع فاز

  ريلية حماية محرك المضخة األفقية ضد ارتفاع درجة حرارة ملفاته نوعPT100 .من الماركات العالمية الجيدة  
   كل ما يلزم من ريليات وتجهيزات وصل مساعدة لتحقيق نظام تشغيل وحماية حسب الوضعية العمل اليدوي أو عن بعد  
 كل ما يلزم من دارات خاصة لتأمين إشارات الحالة واألوامر للمضخات. 

  تكون كافة الحمايات المقدمة من مصدر أوروبي.
  

 ٤"-المواصفات الفنية لتقديم الوحات الكهربائية الثانوية الجدارية لزوم التشغيل والحماية والتحكم بعمل محركات التجهيزات الميكانيكية:
، /١/ د، لزوم محركي خالط الشبة ومحركي الحقن عد/١/ عدد نافخ الهواء(لزوم محرك  /ثالث لوحات/ إن عدد اللوحات الثانوية الجدارية

، وتحوي كل منها تجهيزات التشغيل والحماية الخاصة بها في اللوحة الرئيسيةج حيث تتغذى من المخار )/١لزوم مضختي التعقيم عدد /
التالية: والتحكم بعمل محرك التجهيزات الميكانيكية المذكورة أعاله بما يتناسب مع المواصفات الفنية للمحرك حسب المواصفات الفنية  

  
  :نافخ الهواءلزوم محرك  الجدارية مكونات اللوحة الكهربائية الثانوية -١- "٤

  واحد: ضاغط هواء تجهيزات التشغيل لمحرك -أ
                      ءنافخ الهوابتيار إسمي مناسب لتيار إقالع محرك  MCCBنوع ثالثي الطور من عياري قاطع حراري مغناطيسي ـ 
  نافخ الهواءمرة من التيار اإلسمي لمحرك  ١٫٢التيار االسمي للقاطع بقيمة.  
 25( سعة القطع KA( .ًتقريبا  

 ) فولت). ٦٩٠توتر العزل اليقل عن  

فولت). ٥٠٠( توتر العمل حتى  

) م٢٥- درجة حرارة عمل القاطع) م٥٥) حتى.ًتقريبا (  

  ازاتومجهزة بمحوالت شدة على ثالث ف متناسب مع التيار االسمي للحمولةـ ثالث مقاييس أمبير مجال كل منها 

  من نوع ديجتال ومن نوعية عالية الجودة.   

  فولت) من نوع ديجتال من نوعية عالية الجودة مع مبدلة فولت سبع وضعيات. ٥٠٠- ٠( ـ مقياس فولت

  ابقة.لمقاييس الساالستطاعة) بدال من ا –تردد  –تيار  –ويفضل تقديم محلل شبكة يبين القراءات التالية (توتر 

  ـ عطل ـ ايقاف.ـ ثالث لمبات إشارة: عمل 
  ـ كباستين: تشغيل وإيقاف.

  ـ مفتاح وضعية تشغيل: يدوي ـ إيقاف ـ آلي.
  ـ عداد ساعات عمل.

  ـ كبسة اختبار جاهزية للمبات اإلشارة ودارة التحكم.
  :واحد ضاغط هواء لمحرك قالعتجهيزات اإل -ب

  دلتا). –ـ نظام اإلقالع: (ستار 
        وترتعمل على وفق نظام اإلقالع المذكور أعاله ت نافخ الهواءـ ثالث كونتاكتورات باستطاعات مناسبة الستطاعة محرك 

)380- 440 V(  ً لفنية بحيث تكون لها المواصفات ا ) (ABB,EATON,Schnieder من إحدى الماركات العالمية تقريبا
  التالية:

  لإلقالعات المتكررة الثقيلة.* نوعية واستطاعة قطع مناسب 
  ) تقريباً.م ٥٠* درجة حرارة العمل حتى (+

  فولت). ٦٩٠( * توتر العزل ال يقل عن
  فولت). ٢٤٠÷٢٠٠* توتر عمل الوشيعة (
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  مليون إقالع. ٥* الكونتكورات من شركات عالمية وتتحمل ال يقل عن 
  إقالع في الساعة. ١٥* الكونتكورات تتحمل ال يقل عن 

  
  :واحد ضاغط هواء لمحركتجهيزات الحماية والتحكم  -ج

  تقريباً. لهواءنافخ ا) من التيار االسمي لمحرك ١٫١÷ ٠٫٧٥من (عمل تضمن ريليه حرارية منفصلة بتيار تـ حماية ضد زيادة الحمل 
  ألطوار.اانعكاس تتابع مع حماية للفصل ضد  %١٠أو زيادة الجهد بمقدار %١٠ـ ريليه حماية ضد قطع فاز أو هبوط الجهد عن 

  .توماتيكياعدة لتحقيق نظام عمل عادي أو أوـ كل ما يلزم من ريليات وتجهيزات مس

ت املقدمة من مصدر أورويب   .تكون كافة احلما

  
  :ي خالطي الشبة ومحركي الحقنمحركلزوم  الجدارية مكونات اللوحة الكهربائية الثانوية - ٢-"٤

ئية الثانوية اجلدارية لزوم حمركي خالطي الشبة وحمركي احلقن على قا ئي رئيطع كهتتضمن اللوحة الكهر ي ثالثي سي حراري مغناطيسر
يل ات التشغمع جتهيز  ي احلقنلشبة وحمرك) من التيار االمسي اإلمجايل حملركي خالطي ا١٫٢بتيار امسي ( MCCBالطور من نوع 

  لية:واحلماية والتحكم لعمل كل حمرك من تلك احملركات على حدة وذلك وفق املواصفات الفنية التا
  أً ـ جتهيزات التشغيل حملرك واحد:

  العالمية من إحدى الماركاتالواحد محرك البتيار إسمي مناسب لتيار إقالع  Cـ قاطع حراري مغناطيسي أحادي الطور من نمط 
ABB,EATON,Schnieder)(.                    

  لمحرك المعنيلمرة من التيار اإلسمي  ١٫٢التيار االسمي للقاطع بقيمة.  
 25( سعة القطع KA( .ًتقريبا  
 ) فولت). ٦٩٠توتر العزل اليقل عن  
فولت). ٥٠٠( توتر العمل حتى  
) م٢٥- درجة حرارة عمل القاطع) م ٥٥) حتى ً   .) تقريبا
  ازاتثالث مقاييس أمبير مجال كل منها متناسب مع التيار االسمي للحمولة ومجهزة بمحوالت شدة على ثالث فـ 

  .ع ديجتال ومن نوعية عالية الجودةمن نو   
  .الجودة مع مبدلة فولت سبع وضعياتفولت) من نوع ديجتال من نوعية عالية  ٥٠٠- ٠( ـ مقياس فولت

  ابقة.لمقاييس الساالستطاعة) بدال من ا –تردد  –تيار  –راءات التالية (توتر ويفضل تقديم محلل شبكة يبين الق
  ـ ثالث لمبات إشارة: عمل ـ عطل ـ ايقاف.

  ـ كباستين: تشغيل وإيقاف.
  ـ مفتاح وضعية تشغيل: يدوي ـ إيقاف ـ آلي.

  ـ عداد ساعات عمل.
  ية للمبات اإلشارة ودارة التحكم.ـ كبسة اختبار جاهز

  حملرك واحد: قالعاإل جتهيزات - ب
  ـ نظام اإلقالع: (مباشر).

  ت العالميةماركامن إحدى ال قالع المذكور أعالهـ كونتاكتور واحد باستطاعة مناسبة الستطاعة محرك المضخة وفق نظام اإل
ABB,EATON,Schnieder)( رتعمل على توت )440 -380 V:تقريباً لها المواصفات الفنية التالية (           

  نوعية واستطاعة قطع مناسب لإلقالعات المتكررة الثقيلة.* 
  ) تقريباً.م ٥٠* درجة حرارة العمل حتى (+

  فولت). ٦٩٠( * توتر العزل ال يقل عن
  فولت). ٢٤٠÷٢٠٠* توتر عمل الوشيعة (

  مليون إقالع. ٥ال يقل عن  العمر الميكانيكي يفضل أن* 
  إقالع في الساعة. ١٥عن ال يقل ال يقل  يفضل أن العمر الكهربائي* 

  :واحد حملركوالتحكم ـ جتهيزات احلماية ج 
  قريباً.ت التجهيزةمن التيار االسمي لمحرك  )١٫١÷  ٠٫٧٥من (عمل تضمن ريليه حرارية منفصلة بتيار تـ حماية ضد زيادة الحمل 

  ى الناشفعل مع وجوب التأثر فقط باإلشارة الحقيقية من حساسات مانع الدوران ـ ريليه حماية مانع الدوران على الناشف
  م). ١٠٠( واللوحة والتي التقل عن الخزانحتى الريليه ضمن اللوحة للمسافة بين  خزان الخلطضمن    
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  وار.انعكاس تتابع األطمع حماية للفصل ضد  %١٠ أو زيادة الجهد بمقدار %١٠ـ ريليه حماية ضد قطع فاز أو هبوط الجهد عن 
  .ـ كل ما يلزم من ريليات وتجهيزات مساعدة لتحقيق نظام عمل عادي أو أو توماتيكي

ت املقدمة من مصدر أورويب   .تكون كافة احلما
  محركي مضختي التعقيم:لزوم  الجدارية مكونات اللوحة الكهربائية الثانوية - ٣- "٤

  الواحدة:أً ـ جتهيزات التشغيل حملرك مضخة التعقيم 
دة من إحدى واحمضخة التعقيم البتيار إسمي مناسب لتيار إقالع محرك  Cـ قاطع حراري مغناطيسي أحادي الطور من نمط 

                     )(ABB,EATON,Schnieder الماركات العالمية
  المعنية مضخة التعقيممرة من التيار اإلسمي لمحرك  ١٫٢التيار االسمي للقاطع بقيمة.   
 25( سعة القطع KA( .ًتقريبا  
 ) فولت). ٦٩٠توتر العزل اليقل عن  
فولت). ٥٠٠( تىتوتر العمل ح  
) م ٢٥- درجة حرارة عمل القاطع) م ٥٥) حتى ً   .) تقريبا

  ازاتومجهزة بمحوالت شدة على ثالث ف متناسب مع التيار االسمي للحمولةـ ثالث مقاييس أمبير مجال كل منها 

  .ديجتال ومن نوعية عالية الجودةع من نو   

  .الجودة مع مبدلة فولت سبع وضعياتفولت) من نوع ديجتال من نوعية عالية  ٥٠٠- ٠( ـ مقياس فولت

  ابقة.لمقاييس الساالستطاعة) بدال من ا –تردد  –تيار  –ويفضل تقديم محلل شبكة يبين القراءات التالية (توتر 

  ايقاف.ـ ثالث لمبات إشارة: عمل ـ عطل ـ 
  ـ كباستين: تشغيل وإيقاف.

  ـ مفتاح وضعية تشغيل: يدوي ـ إيقاف ـ آلي.
  ـ عداد ساعات عمل.

  ـ كبسة اختبار جاهزية للمبات اإلشارة ودارة التحكم.

  حملرك مضخة التعقيم الواحدة: قالعجتهيزات اإل - ب
  ـ نظام اإلقالع: (مباشر).

 العالمية  ماركاتمن إحدى ال محرك المضخة وفق نظام اإلقالع المذكور أعالهـ كونتاكتور واحد باستطاعة مناسبة الستطاعة 
ABB,EATON,Schnieder)( رتعمل على توت )440 -380 V:تقريباً لها المواصفات الفنية التالية (           

  * نوعية واستطاعة قطع مناسب لإلقالعات المتكررة الثقيلة.
  تقريباً.) م ٥٠* درجة حرارة العمل حتى (+

  فولت). ٦٩٠( * توتر العزل ال يقل عن
  فولت). ٢٤٠÷٢٠٠* توتر عمل الوشيعة (

  مليون إقالع. ٥ال يقل عن  العمر الميكانيكي يفضل أن* 
  إقالع في الساعة. ١٥ال يقل ال يقل عن  يفضل أن العمر الكهربائي* 
  حملرك مضخة التعقيم الواحدة:والتحكم ـ جتهيزات احلماية ج 

ل  ادة الحم د زي ة ض ار تـ حماي لة بتي ة منفص ه حراري من ريلي ل تض ن (عم مي ١٫١÷ ٠٫٧٥م ار االس ن التي                   ) م
  تقريباً.التعقيم  لمحرك مضخة 

  ر.األطوامع حماية للفصل ضد انعكاس تتابع  %١٠أو زيادة الجهد بمقدار %١٠ـ ريليه حماية ضد قطع فاز أو هبوط الجهد عن 
  ـ كل ما يلزم من ريليات وتجهيزات مساعدة لتحقيق نظام عمل عادي أو أو توماتيكي

ت املقدمة من مصدر أورويب    تكون كافة احلما

 استالم اللوحات :  
  ت وهي:على العارض تقديم االلتزامات التالية في عرضه الفني وااللتزام بها بشكل واضح من أجل استالم اللوحا

جريب ختبار والتيتم االالمتعهد بإجراء كافة االختبارات والتجريب واالستالم عند إجراء عملية اإلستالم في الموقع وـ يلتزم 
  ويقوم باختبار اللوحة وتسليمها جاهزة للعمل.  حسب  األحمال المتوفرة .
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                 ات، ورية للوحة الدـ يلتزم المتعهد بإجراء أعمال تدريب العناصر التي تحددها اإلدارة لتشغيل واستثمار والصيان
يات وضع التسمحات ووعلى المتعهد إعداد لوحة خاصة بتعليمات وخطوات تشغيل ومراقبة وتسجيل القياسات وصيانة اللو

  والتجهيزات الرئيسية. تيح الضروريةالمناسبة والضرورية على المفا
                  ة والتحكملمراقبعلى المتعهد أن يقدم المخططات التصميمية التنفيذية النهائية للوحات الثانوية والرئيسية ولدارة ا ⋆

 اط. وكذلك وضع المخطط التنفيذي لدارة التحكم ضمن اللوحة وطقم فيوزات احتيبعمل قاطع التبديل اليدوي 
دارة المرا ⋆  ية ول ة والرئيس ات الثانوي ة للوح ة النهائي ميمية التنفيذي ات التص دم المخطط د أن يق ى المتعه تحكم عل ة وال                   قب

  . وطقم فيوزات احتياطوكذلك وضع المخطط التنفيذي لدارة التحكم ضمن اللوحة بعمل قاطع التبديل اليدوي 
  
 ) تغذية + تحكم ): تقديم كابالت كهربائية  

 ابالتية للكأو السورمن احدى الشركات المصنعة للكابالت (حوش بالس  /لكابالت الكهربائية /تغذية +تحكمتقديم ا يتضمن العمل
                اسية وحسب المعايير القي) VDEأو حسب المواصفة األلمانية ( )IEC() حسب المواصفات الكهربائية السورية مايعادلهاأو

  وأن يتم توريدها ونقلها إلى المكان التي تطلبه االدارة بشكل فني بالمواصفات الفنية التالية: المدرجة أدناه
  شعري:/م.ط/  NYYمبروم  ثنائيتقديم كبل تغذية  - "١

،كل ناقل منها مجدول من شعيرات على شكل مجموعات عددها ناقلين كهربائية نحاسية مبرومة مؤلفة منتقديم كابالت تغذية   •
 )للنتر أو أبيض أصفر -للفازأحمر أو أزرقأو بألوان مختلفة  (أسود PVC متناسب مع مقطع الكبل المطلوب،والنواقل معزولة بمادة الـ

خارجية مبروم) والبشكل دائري (الناقلين تدعى بالحشوة لجمع  الداخليةومرتبة بجانب بعضها البعض ومعزولة جميعها بطبقتي عزل 
لتوتر ا               وكافة النواقل مصنوعة من النحاس  )،PVCعبارة عن غالف أسود بشكل مبروم مصنوع من مادة البالستيك (

).                      كيلو فولط ٤( وأن تكون خاضعة لتوتر اختبار درجة مئوية)، ٧٠ودرجة حرارة العمل العظمى ( فولط) ٦٠٠/١٠٠٠( االسمي لها

                   ) لهامايعادالسورية للكابالت اوالكابالت الكهربائية من احدى الشركات المصنعة للكابالت (حوش بالس او يتم تقديم
 .)VDE) أو حسب المواصفة األلمانية (IEC( حسب المواصفات الكهربائية السورية

                   وأن يكون هذا النوع من الكابالت قابل لالستخدام في شبكات التوزيع ذات التوتر المنخفض واألماكن الرطبة والجافة   •
             لتعقيمامضخات ت وأن تكون مقاطع الكابالت مناسبة الستطاعة محركاميكانيكية العالية وفي األماكن غير المعرضة لإلجهادات ال

  ، ومقاطع وأطوال الكابالت حسب جدول الكشف التقديري.%٥وبمقطع يضمن هبوط توتر ال يتجاوز 

وع  • ذا الن ن ه ة م ة المطلوب ة المبروم ابالت التغذي اطع ك ون مق ة : وأن تك اطع التالي                     بالمق
م ١٫٥×٢بمقطع ( م ٢٫٥× ٢) وبمقطع (٢م يم          )٢م ة الخاصة بمضختي التعق ة للوحة الثانوي ة الكهربائي أمين التغذي زوم ت ن م            ل

ا            اص به اطع الخ يم والق ختي التعق ن مض ل م ب ك ع تركي ين موق ية وب ة الرئيس ة الكهربائي من اللوح ا ض اص به رج الخ            المخ
  .ضمن اللوحة الثانوية

  م.ط// شعري:  NYYمبروم  ثالثيية تقديم كبل تغذ - "٢

نواقل،كل ناقل منها مجدول من شعيرات على شكل مجموعات  ثالث تقديم كابالت تغذية كهربائية نحاسية مبرومة مؤلفة من  •
) للنتر أبيض صفر أوأ -للفاز  أحمر أو أزرق - (أسود بألوان مختلفة  PVCعددها متناسب مع مقطع الكبل المطلوب،والنواقل معزولة بمادة الـ

بروم) ائري (مبشكل د الثالثةتدعى بالحشوة لجمع النواقل  زولة جميعها بطبقتي عزل الداخليةومرتبة بجانب بعضها البعض ومع
اس التوتر وكافة النواقل مصنوعة من النح )،PVCوالخارجية عبارة عن غالف أسود بشكل مبروم مصنوع من مادة البالستيك (

 لو فولط).يك ٤( وأن تكون خاضعة لتوتر اختبار درجة مئوية)، ٧٠ودرجة حرارة العمل العظمى ( )فولط ٦٠٠/١٠٠٠( االسمي لها
                  )  ادلهامايع وأالسورية للكابالت  وأحدى الشركات المصنعة للكابالت (حوش بالس إيتم تقديم الكابالت الكهربائية من 
 .)VDE) أو حسب المواصفة األلمانية (IEC( حسب المواصفات الكهربائية السورية

                 وأن يكون هذا النوع من الكابالت قابل لالستخدام في شبكات التوزيع ذات التوتر المنخفض واألماكن الرطبة والجافة   •
ت محركان كل موأن تكون مقاطع الكابالت مناسبة الستطاعة ، ة لإلجهادات الميكانيكية العاليةوفي األماكن غير المعرض

ربائي لتغذية الكهعن لوحة التشغيل ومصدراموقع التركيب لكل منها حسب بعد  الميكانيكيةاألفقية ومحركات التجهيزات المضخات 
  ، ومقاطع وأطوال الكابالت حسب جدول الكشف التقديري.%٥وبمقطع يضمن هبوط توتر ال يتجاوز 

وع وأ  • ذا الن ن ه ة م ة المطلوب ة المبروم ابالت التغذي اطع ك ون مق ة: ن تك اطع التالي                     بالمق
ع ( م ٦× ٣بمقط م ١٠×٣، ٢م م٧٠×٣، ٢م م١٥٠×٣، ٢م واط ) ٢م ة الب ن علب ة م ة الكهربائي أمين التغذي زوم ت                    ل
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ة الخاصة لكل  نافخ الهواءومحرك  في المحطة الخامية والصافية محركات المضخات األفقيةلكل من  والقاطع ضمن اللوحة الثانوي
  .منها

  م.ط// :شعري  NYYتقديم كبل تغذية رباعي مبروم  - "٣

على شكل مجموعات تقديم كابالت تغذية كهربائية نحاسية مبرومة مؤلفة من أربع نواقل،كل ناقل منها مجدول من شعيرات   •
 أصفرأوأبيض -  ازللفأحمر – أزرق -  مختلفة (أسودبألوان PVC  الـ والنواقل معزولة بمادة عددها متناسب مع مقطع الكبل المطلوب،

ائري دة بشكل ) ومرتبة بجانب بعضها البعض ومعزولة جميعها بطبقتي عزل الداخلية تدعى بالحشوة لجمع النواقل األربعللنتر
 ة من النحاسوكافة النواقل مصنوع )، PVCوالخارجية عبارة عن غالف أسود بشكل مبروم مصنوع من مادة البالستيك ((مبروم) 

كيلو  ٤( تباروأن تكون خاضعة لتوتر اخ درجة مئوية)، ٧٠( ودرجة حرارة العمل العظمى فولط) ٦٠٠/١٠٠٠( التوتر االسمي لها
حسب  )ومايعادلهاأالسورية للكابالت وأ(حوش بالس حدى الشركات المصنعة للكابالت إتم تقديم الكابالت الكهربائية من ي فولط).

 .)VDEأو حسب المواصفة األلمانية ( )IEC( المواصفات الكهربائية السورية

                   وأن يكون هذا النوع من الكابالت قابل لالستخدام في شبكات التوزيع ذات التوتر المنخفض واألماكن الرطبة والجافة   •
فقية األ مضخاتمحركات الكل من وفي األماكن غير المعرضة لإلجهادات الميكانيكية العالية وأن تكون مقاطع الكابالت مناسبة الستطاعة 

                    عن لوحة التشغيل ومصدرالتغذية الكهربائيموقع التركيب لكل منها حسب بعد  الميكانيكيةومحركات التجهيزات 
  ، ومقاطع وأطوال الكابالت حسب جدول الكشف التقديري.%٥وبمقطع يضمن هبوط توتر ال يتجاوز 

وع  • ذا الن ن ه ة م ة المطلوب ة المبروم ابالت التغذي اطع ك ون مق ة: وأن تك اطع التالي                     بالمق

م ١٫٥×٤( م ٤×٤، ٢م م ١٦× ٤،  ٢م م ٢٥×٤، ٢م ة٢م ة الكهربائي أمين التغذي زوم ت ية  ) ل ة الرئيس ارج اللوح ن مخ                   م
بة الط الش رك خ ن مح ل م ين ك ن وب بة والحق ي الش ات خالط ة ومحرك ة الخامي خات المحط ة بمض ة الخاص ات الثانوي ى اللوح                 إل

  .كل منهابضمن اللوحة الثانوية الخاصة وخالط الحقن إلى القاطع 

  م.ط// :شعري NYY حادي مبرومأتقديم كبل تغذية   - "٤

تقديم كابالت تغذية كهربائية نحاسية مبرومة مؤلفة من ناقل واحد مجدول من شعيرات على شكل مجموعة واحدة عددها   •
العزل الخارجي و(أبيض من الداخل) بشكل دائري (مبروم) بلون  PVC والناقل معزول بمادة الـ متناسب مع مقطع الكبل المطلوب،

 تر االسمي لهاوالناقل مصنوع من النحاس وأن التو )،PVCعبارة عن غالف أسود بشكل مبروم أيضاً مصنوع من مادة البالستيك (
يتم تقديم  ط).كيلو فول ٤( وأن تكون خاضعة لتوتر اختبار درجة مئوية)، ٧٠فولط) وأن درجة حرارة العمل العظمى ( ٦٠٠/١٠٠٠(

لمواصفات حسب ا )مايعادلهاوأالسورية للكابالت وأ(حوش بالس حدى الشركات المصنعة للكابالت إالكابالت الكهربائية من 
 .)VDE) أو حسب المواصفة األلمانية (IEC( الكهربائية السورية.

                   وأن يكون هذا النوع من الكابالت قابل لالستخدام في شبكات التوزيع ذات التوتر المنخفض واألماكن الرطبة والجافة   •
                ، %٥جاوز ترال يتوفي األماكن غير المعرضة لإلجهادات الميكانيكية العالية وأن تكون مقاطع الكابالت المطلوبة تضمن هبوط تو

  ومقاطع وأطوال الكابالت حسب جدول الكشف التقديري.

وع   • ذا الن ن ه ة م ة المطلوب ة المبروم ابالت التغذي اطع ك ون مق ة: وأن تك اطع التالي                     بالمق
ة لزوم تأمين التغذية ) ٢مم ٥٠٠×١، ٢مم ٣٠٠×  ١ ، ٢مم ٢٤٠×١، ٢مم ١٥٠×١( ة الكهربائي ة من مصادر التغذي  - شبكة (الكهربائي

  مجموعة).

 نكم بمنسوب الخزاالتحو(مانع الدوران على الناشف)  شعري لزوم التحكم بعمل المضخة NYYتقديم كبل تحكم مبروم "ـ ٥
 م.ط// :وعمل محركات خالطات الشبة ومحركات الحقن 100PT ونقل إشارة الـ 

ا مجدول  يتضمن العمل تقديم كابالت  • ل منه ين أدناه،كل ناق ا هو مب تحكم كهربائية نحاسية مبرومة مؤلفة من مجموعة نواقل كم
ـ من شعيرات على شكل مجموعات عددها متناسب مع مقطع الكبل المطلوب، ادة ال ة PVC والنواقل معزولة بم ألوان مختلف ة  ب ومرتب

روم) والخارجبجانب بعضها البعض ومعزولة جميعها بطبقتي عزل الداخلية  ل بشكل دائري (مب ارة تدعى بالحشوة لجمع النواق ة عب ي
ل مصنوعة من النحاس )،PVCعن غالف أسود بشكل مبروم مصنوع من مادة البالستيك ( ة النواق ا  وكاف وتر االسمي له ادل يوالت ع

  درجة مئوية).  ٧٠ودرجة حرارة العمل العظمى ( فولط)، ٥٠٠توتر االختبار (

ذا   • ون ه ا وأن يك ز الضخ وغيره ي مراك ارة ف ل االش ي نق د وف تحكم عن بع زة ال ي أجه تخدام ف ل لالس ابالت قاب ن الك وع م                    الن
  الية.يكانيكية العمن األجهزة المماثلة، وأن تكون قابلة لالستخدام في األماكن الرطبة والجافة وفي األماكن غير المعرضة لإلجهادات الم
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ن  ة م ابالت الكهربائي ديم الك تم تق ابالت إي نعة للك ركات المص دى الش الس ح وش ب ابالت أوأ(ح ورية للك اوالس                     )مايعادله
  .)VDEأو حسب المواصفة األلمانية ( )IEC( حسب المواصفات الكهربائية السورية

  :بالمقاطع التاليةن هذا النوع هي وأن تكون مقاطع الكابالت المطلوبة م  •

  من محركات المضخات األفقية إلى الريلية ضمن اللوحات الثانوية الخاصة بها. 100PTنقل إشارة الـ لزوم  )٢مم ٢٫٥×٢(

  .الحقن إلى خزان الخلط (مانع الدوران على الناشف)ومحركي الشبة  يخالط يمحركلزوم التحكم بعمل  )٢مم ٥١٫×٥و(

اشف) ان على الن(مانع الدور المضخات األفقية في المحطة الخامية عند انخفاض منسوب المياه ضمن الخزان بعمللزوم التحكم  )٢مم ٢٫٥×٥(و
  والتحكم بمنسوب الخزان.

ناشف) ان على ال(مانع الدور المضخات األفقية في المحطة الصافية عند انخفاض منسوب المياه ضمن الخزان لزوم التحكم بعمل) ٢مم ٢٫٥×٧(و
  والتحكم بمنسوب الخزان 

  مع الحساسات الالزمة وفق الكشف التقديري.

  ب ـ توريد التجهيزات الميكانيكية:

  مع محركاتها الكهربائية أفقيةمضخات تقديم : 

  مجال العمل - ١

 .المشروع المذكور مع محركاتها الكهربائية لزوم تجهيزأفقية تقديم مضخات 
  عموميات - ٢

 وض مرفقة بالعرهد واليخضع التعهد باإلضافة إلى دفتر المواصفات الفنية إلى كافة النشرات والكتالوجات الفنية الخاصة بالتع
  الفنية التي يجب أن توضح كافة المواصفات الفنية للمضخات والمحركات الكهربائية. 

 رد سب ما هو واحلفنية يجب تقديم النشرات الفنية والكتالوكات والوثائق والشهادات مبيناً عليها بشكل واضح كافة المعلومات ا
 رض الفنيويجب أن تكون المعلومات والمواصفات الفنية الواردة ضمن العللمضخة والمحرك، بدفتر المواصفات الفنية 

  ا.لواردة بالنشرات الفنية األساسية والتفصيلية ومحددة ومكملة لهللعارض مطابقة للمعلومات والمواصفات ا
 .يتعهد العارض خطياً في عرضه بتقديم نشرات التركيب والصيانة عند الترسية  
 لشركات اإحدى  تفضل الشركات الحاصلة على شهادات اختبار دولية تثبت أن منتجاتها خضعت سابقاً الختبارات فنية من قبل

  ة باالختبارات.العالمية المختص

  :لمواصفات الفنية للمضخات األفقية ومحركاتها الكهربائيةـ ا٣

  المضخة األفقية:  .أ

ل ( ذا المجال مث ة المتخصصة به ة صناعة إحدى الشركات العالمي ديم مضخات أفقي         )اأو مايعادله  Ritz - Kubota  -KSB يطلب تق
ق  ودة وف ن الج د م هادة تأك ى ش لة عل ة حاص ون المضخات المقدم دها بمواصفات  BVQIوأن تك ت تقي ا تثب ا يعادله           ISO9001أو م

  .ةة االنكليزيوباللغ العرض وأن تقدم صورة عن هذه الشهادة في العرض الفنيحتى تاريخ تقديم  وأن تكون هذه الشهادة سارية الصالحية
  بالمواصفات والكميات التالية: ضخة األفقية المطلوبةوتكون الم

  

 اسم المحطة ت
 مواصفات المضخة الخامية

 الكمية الوحدة
 مواصفات المضخة الصافية

 غزارة الكمية الوحدة 
 (م٣/سا)

 رفع
 (م)

استطاعة محرك 
(KW) 

 غزارة
 (م٣/سا)

 رفع
 (م)

استطاعة محرك 
(KW) 

 ٢ عدد ١١٠ ١٢٥ ٢١٠ ٢ عدد ٣٠ ٢٠ ٣٢٠ الشميطية ١

 
  جانبييجب أن تكون اتجاه فتحات السحب والدفع بما يتوافق مع المبين بالمخططات (الدفع.( 

 ل عن  يفضل وب ال يق ردود األعظم%٧٠المردود عند الرفع المطل ة ضمن مجال الم ي ، ويجب أن تكون نقطة التشغيل واقع
  للمضخة (قمة منحني المردود). 
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  ١٢٠وال تزيد عن  %٩٥المطلوب ال تقل عن الغزارة عند الرفع%.  
 د السرعة األويفضل  سمية للمضخة بحدود سرعة دوران المحرك االسميةسرعة الدوران األ ات أداء المضخة عن مية س(منحني

  للمحرك).
 دورة/دقيقة. ١٤٥٠سمية للمضخات بحدود سرعة الدوران األ  

  :والشوائب لصب الخالي من العيوبمصنوع من الحديد اجسم المضخة.  
 .محور المضخة: مصنوع من خالئط الستانلس ستيل  
  :ستيل الصب. موازنة ستاتيكياً وديناميكياً ومصنوعة من البرونز أو الستانلس أو الفونت ويفضل خالئط الستانلسالبروانات  
  األعلى.% من رفع نقطة العمل، وبفضل رفع التسكير  ١٢٠رفع التسكير يجب أن يكون بالحد األدنى اليقل عن  
 ) يفضل المضخة التي تحتاج الى أصغر ضاغط سحب مطلوبRNPSH د ) عند منحني مردود المضخة، كي يمكن تشغيلها عن

  ).ANPSHتناقص مستوى  المياه التي تغمرها (تناقص ضاغط السحب المتوفر 
 بلد المنشأ للمضخة). ضخة ومنحنياتها موضحة: (الطراز وويجب أن يتضمن العرض النشرات الفنية الكاملة للم  
   منحني استطاعة المضخة).  –منحني الغزارة مع الرفع اإلجمالي  –عدد البروانات (يفضل عدد البروانات األقل  
  .قياسات البروانة / القطر، وأبعاد المضخة  
   .مواد الصنع لألغلفة والمحاور والباكات ولكافة أجزاء المضخة  
  .الملحقات مع كل من المحرك والمضخة إن وجدت  
  مقطع هندسي واضح...). –نوعية وسماكة الطالء ومالئمته لمياه الشرب إن لم تكن مواد الصنع من الستانلس ستيل 

  :المحرك الكهربائي .ب
ة المتخصص محركاتيطلب تقديم    ة، صناعة إحدى الشركات العالمي ذا  ةكهربائية باستطاعات مناسبة الستطاعة المضخات المبين في ه

رانكلين،  ل (ف ال مث ه KSB ،Ritzالمج ودة         أو مايعادل مان الج هادة ض ى ش لة عل ة حاص ات المقدم ون المحرك            ) وأن تك
الصالحية  وأن تكون هذه الشهادة سارية ISO 9001تثبت تقيدها بمواصفات  أو ما يعادلها BVQIصادرة عن جهة عالمية معتمدة مثل 

  حتى تاريخ تقديم العرض وأن تقدم صورة عن هذه الشهادة في العرض الفني باللغة اإلنكليزية.
  من النوع األفقي مصنع وفق الستاندرات العالمية وبالمواصفات التالية:ويكون 
  .من النوع التحريضي ذو قفص سنجابي قابل إلعادة اللف  
 مبرد بالهواء بمروحة حسب األنظمة العالمية. 
 ) بر.) ويفضل المجال األك%٥%، + ١٠- ) فولت وتغير التوتر ضمن مجال اليق عن (٤١٥-  ٣٨٠التوتر ثالثي الطور 
   / أقطاب. /٤د/د، عدد األقطاب / ١٥٠٠هرتز/ وسرعة الدوران من فئة  ٥٠التردد  
 ويفضل القيم األعلى. ٨٠عن  لعامل االستطاعة والمردود عند الحمل الكامل والجزئي اليق %  

  :طريقة اإلقالع
  دلتا  - بنظام االقالع ستاربطريقة االقالع قابل للعمل محرك المضخة 
  درجة العازلية للملفاتF  م.  ١٥٥ومافوق، وتتحمل درجة حرارة 
 درجة الحماية ال تقل عنIP55  .ويفضل األعلى 
 ) أن يكون المحرك مزود بحساسات حماية من ارتفاع درجة حرارة ملفات المحركPT100.( 
 / ن معادلة  %/ وأن تكو ١٠استطاعة المحرك تزيد عن االستطاعة الالزمة للمضخة عند نقطة التشغيل بمعدل ال يقل عن

 لحالتين.ا%/ ويفضل األكبر في  ٥ادة ال تقل عن /لالستطاعة األعظمية الالزمة للمضخة حسب المنحني البياني مع زي
 الت.ل الكاببفضل أن يكون موضع علبة وصل كابالت المحرك بأعلى المحرك كما يفضل أن تكون قابلة للدوران باتجاه مدخ 
 .يجب أن يكون المحرك قابال للدوران في كال االتجاهين ووفق دوران المضخة 
 زن ديناميكياً، ويفضل مستوى االهنزاز األقل.يجب أن يكون قلب المحرك والمحور موا 
  يوب والشوائبمن الحديد الصب الخالي من العمصنوع غالف المحرك . 
 .مالحظة : في كل المواصفات الفنية المذكورة أعاله للمضخة والمحرك تفضل المواصفة األعلى  
  لماركة، صانعة، ااإلنكليزية موضحة: الشركة اليجب أن يتضمن العرض الكتالوجات والنشرات الفنية الكاملة للمحرك باللغة

 الطراز، بلد المنشأ للمحرك، العازلية، درجة الحماية، مخطط ومصور المحرك واألبعاد ومواد الصنع.
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 البيانات الفنية: 
تخفيض مل هرتز جداول عا ٥٠) فولت وعند ٤١٥- ٣٨٠االستطاعة والتيار وعامل االستطاعة والمردود عند مجال توتر العمل (

والعمر  ت والتشحيموميزات أخرى نوع الرولمانا الوزن، - مستوى الضجيج واالهتزاز  - االستطاعة وفقاً لدرجة الحرارة واالرتفاع 
  الفني، مقاومة التآكل ونوع وسماكة الدهان.

  :التجميع
ى الع د وعل ة بشكل فني جي ى قاعدة معدني اارض إيضاح يجب أن يكون تجميع المضخة والمحرك عل ة الوصل بينهم د ذ طريق لك وتحدي

زود مجموع اد، وت ة واألبع د بالتفصيل مدعماً بالرسومات والتفاصيل الالزم زم للتثبيت الجي ا يل اة الضخ بم لعرض الفني. ويوضح ذلك ب
ل. ؤمن التشغيل األمث د وت ين ويجب أن تحقق الوصلة المرن ويجب أن تكون السنترة (مركزية وصل المضخة مع المحرك) بشكل جي ة ب

ة و ة الوصلة المرن ة ونوعي د مارك ى العارض تحدي ة، وعل ل الحرك أ المضخة والمحرك توافق الدوران بينهما بأفضل مردود لنق د المنش بل
ل المضخة والمحرك زاز لعم بة الضجيج واالهت ون نس ا، ويجب أن تك ون إم له موحة، وأن تك دود المس ا ضمن الح ة والوصلة بينهم كاني

  ين المضخةأو معايرتها سهلة وممكنة.استبدال قطع الوصل ب
  يجب أن تزود مجموعة الضخ بحماية واقية معدنية للوصلة المرنة بين المضخة والمحرك من الشركة الصانعة أو المجمعة.

  مالحظات
  فولت حصراً. ٣٨٠يجب تقديم كافة الجداول والمنحنيات التي توضح كافة البارمترات الكهربائية للمحرك عند التوتر 
 .تفضل المواصفات الفنية األعلى لكل ماسبق ذكره للمحرك والمضخة 

 :   )الفك والتركيبورة جاور وعدم رجوع ووصالت _ المواصفات الفنية لتجهيزات تركيب المضخات (سك
 :د بتجهيزات تركيب المضخة كما يليبنود الكشف التقديري يجب أن تزوحسب _ كل مضخة 

  .سحب المضخة بدرجة ضمن الستاندردسكر على خط السحب بقطر ذو قياس أكبر من فتحة   •
مم. ضغط السكر بحيث يتناسب تثقيب فلنجة السكر مع  ٢٠٠مم فإن قطر السكر هو  ١٥٠: إذا كان قطر فتحة السحب مثال  •

 .بار ١٠عن الضغط تثقيب فلنجة فتحة سحب المضخة واليقل 
وضغط يطابق ضغط المضخة وبضغط  ،فتحة الدفع بدرجة ضمن الستاندردسكر على خط الدفع بقطر ذو قياس أكبر من   •

 .بار ١٦يطابق ضغط المضخة واليقل عن 
 .عدد// بار ١٦بضغط يطابق ضغط المضخة واليقل عن  جارورنوع السكر هو سكر   •
  .عدد//خط الدفع  السكر علىق قطر وضغط سكر عدم رجوع بفلنجات بقطر وضغط يطاب  •
  .عدد// أوروبية المنشأ على خط السحب والدفع للمضخة وتطابق قطر وضغط السكر فك وتركيبوصلة   •

 :جهيزات تركيب المضخات هي كما يلي_وتكون  المواصفات الفنية لت
  الجارور نفس المذكور في بند التوريدات_ المواصفات الفنية لسكورة 

 نفس المذكور في بند التوريدات لسكورة عدم الرجوعواصفات الفنية _ الم
  الفك والتركيب نفس المذكور في بند التوريدات لوصالت _ المواصفات الفنية 

  
  الميكانيكيةالتجهيزات: 

لجوانات مع البراغي والعزقات وا )stem nonrising short  body(تقديم سكر الجارور (من النوع القصير)  - ١
  عدد// الالزمة:

  .السكر المواصفات العامة المطلوبة وفق الشروط المحددة أعاله يجب أن يحقق هذا
  ويجب أن تكون الكميات والقياسات والضغوط حسب المبينة في الكشف التقديري.

  يجب أن يكون التصميم والمواصفات وفق المواصفة التالية أو مايعادلها ـ
Construction & Design &Specifications (Resilient seated) according to EN 1074 (DIN 3352 - 4A)   

  بأبعاد مترية وفق المواصفة التالية أو ما يعادلها  Short patternيجب أن تكون السكورة من النوع القصير  ـ
 (Long) Face to FaceDimension (Length) acc. to (ISO 5752 & EN 558-1 series 14 & DIN 3202 F4) 

  تيجب أن تكون السكورة بفلنجات وفق  المواصفة التالية أو ما يعادلها وحسب الضغط الوارد في جدول الكمياـ 
Flange ends connection & Flange drilling acc. to DIN EN 1092-2 _ ISO7005-2 

 ويفضل البوابة ذات مجرى االنزالق من البالستيك. ،ما يمكن يجب أن تكون السكورة ذات عزم تدوير أقل ـ
    ومحور السكر مغلق بالكامل.  ،وغالف البوابة ،اومة لالهتراء والتآكل من الداخليجب أن تكون السكورة مق ـ
  .ويفضل أن يكون عددها ثالث موانع موانع تسرب محور السكر مقاومة للتآكل وال تحتاج للصيانة ـ
  يفضل أن تكون السكورة مناسبة لوجود تخلخل على خط السحب. ـ
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دهان االـ   ودة لل الي الج وع ع ن الن كورة م ل للس ة التآك ي وحماي ن يبوكس ل ع طية التق ماكة وس رون داخ ٢٥٠بس ارج ميك ل وخ
  السكر.جسم 

  

  
 Material (at least)  _  مواد الصنع

  فونت مرن  جسم السكر والغطاء:
 وال يقبل الفونت العادي

40) GJS -JS 1030, (GGG-Body & Bonnet : Ductile iron EN
, 7-preferable: Ductile iron EN GJS 500                    15-400  

not acceptable  :      Cast iron GG25 

  ،بة: فونت مرناالبو
 مغلفة بالكامل بالمطاط الصناعي

, 15-40)  GJS 400-JS 1030, (GGG-Wedge : Ductile iron EN  
Fully Vulcanised EPDM  or NBR  

 الستانلس ستيل المحور: خالئط
Stem : Stainless Steel  X20 Cr 13 , Din 1.4021 , ASTM AISI 

420 

 Stem nut  & Bush : Brass النحاسعزقة المحور والباكات: 

 rings Seal  &  Bonnet gasket  :  NBR, EPDM-O : المطاطموانع التسرب والجوان

 Bonnet bolts: Stainless steel A2 براغي الغطاء

  دوالب السكر من الفوالذ 
 ويفضل الفونت

, Hand wheel ; Steel  
40)-JS 1030, (GGG-(preferable) Ductile iron EN  

  عدد// العزقات والجوانات الالزمة:تقديم سكر عدم الرجوع مع البراغي و - ٢
  .السكر المواصفات العامة المطلوبة وفق الشروط المحددة أعاله ايجب أن يحقق هذ

  التقديري.ويجب أن تكون الكميات والقياسات والضغوط حسب المبينة في الكشف 
 .(Flanged Silent Check Valves)يجب أن يكون التصميم والمواصفات من النوع الصامت بفلنجات وذو إغالق محكم  

  من النوع النابضي ذو قرص متمركز ومجهز بنابض ويفضل أن يكون مجهز بمحور توجيه. ـ
ة ـ ة المائي اوم للمطرق دمة مق دوث ص ل ح ريع قب وط س الل ش رص خ الق الق اطر ، إغ ور مخ ان وظه ة الجري داد موج ارت

  المطرقة المائية.
ان ،األكبر واألمثل خالل مقطع السكر الجسم والقرص مصممين بنموذج هيدروليكي يسمح بمرور الجريان  ـ ل  وذو مقاومة جري د أق وفواق
 ويفضل السكر ذو فاقد الضغط األدنى.  ،
  :يفضل السكر بأبعاد وفق المواصفةـ 

Face to FaceDimension acc. to (ISO 5752 & EN 558 series 14)  
  :ون السكورة بفلنجات وفق المواصفةيجب أن تكـ 

  Flange ends connection & Flange drilling acc. to DIN EN 1092-2 _ ISO7005-2.  
  الباكات واألجزاء الداخلية للسكر ال تحتاج للصيانة  ـ

الي ـ  وع ع ن الن كورة م ل للس ة التآك ن حماي ل ع طية التق ماكة وس ي وبس دهان األيبوكس ودة لل رون ٢٥٠الج ارج  ميك ل وخ داخ
  .جسم السكر
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 Material (at least)  _  مواد الصنع  

  فونت مرن  جسم السكر والغطاء:
 وال يقبل الفونت العادي

Body & Bonnet (Up & Downstream) :  
  Ductile iron EN-JS 1030, (GGG-40)  GJS 400-15  

preferable  :      Ductile iron EN GJS 500-7 , 
not acceptable  :      Cast iron GG25 

  ،(السدادة): فونت مرنالقرص 
  (مغلف بالكامل بالمطاط الصناعي)

 أو البوليوريثان ،ويفضل البرونز

Disc ( Plug )  : Ductile iron EN-JS 1030, (GGG-40)  
GJS 400-15 ,EPDM or NBREncapsulated  

preferable  : Bronze ( zinc-free) , or Polyurethane 

 الستانلس ستيل المحور: خالئط
Stem : Stainless Steel  X20 Cr 13 , Din 1.4021 , ASTM 

AISI 420 
 ASTM 304 Spring : Stainless Steel X5 Cr Ni18-10  /1.4301 /304النابض الستانلس ستيل 

: الداخلية ومركز المانعة والباكاتاألجزاء 
 النحاس، البرونز

Internal Body & Body Seal & Bush : Bronze ( zinc-free) 
, Brass 

 NBR , EPDM:    ring Seal-O : المطاط الصناعيموانع التسرب

  
 

  /عدد/ :Dismantling Jointالميكانيكية  وصلة الفك والتركيبتقديم وتركيب  ـ٣
  .المواصفات العامة المطلوبة وفق الشروط المحددة أعاله وصلة الفك والتركيبحقق تيجب أن 

  ويجب أن تكون الكميات والقياسات والضغوط حسب المبينة في الكشف التقديري.

  
  وأن تكون الوصلة بالمواصفات التالية:

 .لوصلة مناسبة لفك وتركيب السكورةيجب أن تكون اـ 
Dismantling Joints must be suitable for easy installation and dismantling of valves. 

 مم. ٢٠ ± وبمجال عيار ال يقل عن ،والسهل الفك والتركيب ،الفك والتركيب من النوع المتين يجب أن تكون وصلةـ 
Dismantling Joints must be Robust design & easy to install and remove & 

The Range of longitudinal adjustability at least  ± ٢٠mm . 
 يجب أن تكون الوصلة من النوع المزود بثالث فلنجات.ـ 

Dismantling Joint must be  Equipped with three flanges. 
 الكميات.وفق  المواصفة التالية أو ما يعادلها وحسب الضغط الوارد في جدول يجب أن تكون الفلنجات ـ 

Flange according to DIN EN 1092 , ISO2531. 
  لس ستيل.الستان والبراغي من الفوالذ المغلفن غير قابل للصدأ ويفضل ،لجسم والفلنجات من الفونت المرنمواد الصنع اـ 
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Materials should be;  Body & Flange : Ductile iron ,  Bolts & Nuts : Steel-
Galvanized , preferable : Stainless steel. 

  
  لى قوى دفع.األجزاء المستقيمة غير المعرضة إ في  PAMيتم تقديم وصالت فك وتركيب من نوع  :مالحظة

  

  عدد// :مع فلتر اضافي تقديم مصفاة مع البراغي والعزقات والجوانات الالزمة - ٤
  .المواصفات العامة المطلوبة وفق الشروط المحددة أعاله المصفاةحقق تيجب أن 

  ويجب أن تكون الكميات والقياسات والضغوط حسب المبينة في الكشف التقديري.
 المناسبة للتركيب والعمل في غرفة تجهيزات رأس البئر.  Yيجب أن تكون المصفاة من نوع مصفاة شكل حرف ـ 
  .المواصفة التالية أو ما يعادلها وحسب الضغط الوارد في جدول الكمياتيجب أن تكون المصفاة بفلنجات وفق  ـ  

Flange ends connection &Flange drillingacc. to DIN EN 1092-2 _ ISO7005-2 
 وسدة من األسفل للتصريف.  ،يجب أن تكون المصفاة ذو تصميم متين وسهلة التنظيف مزودة بغطاء من األسفلـ 
 مم. ٣النوع عالي التحمل وأبعاد الثقوب ال تتجاوز شبكة المصفاة من ـ 
 يل.وشبكة المصفاة والبراغي والسدة من الستانلس ست ،مواد الصنع بالحد األدنى: الجسم والغطاء من الفونت المرنـ 
  جسم المصفاة ذو حماية من التآكل من الداخل والخارج بالدهان األيبوكسي المناسب لمياه الشرب.ـ 

               
     

  الخاصة:الميكانيكية التجهيزات  

 :دقيقة)/٣م ٦تدفق (و ر)  ١( بضغط )Air Blower(فخ اهلواء" " قدميت -١
ة /١) عدد /Rotative pumpهواء للفالتر من نوع (نافخ تقديم  ويفضل  في المواقع المحددة بحيث يكون ذات إزاحة موجب

ى ) مزودة Triple bled rotorsأن تكون من نوع ( ة عل ة وتكون مجمع اعدة قبفلتر هواء على المدخل مع السكورة الالزم
  معدنية مناسبة وتحقق البارمترات التالية:

  دقيقة./٣) م٦تدفق ( -
  .) بار١ضاغط ( -
  ء.الهوا نافخاستطاعة المحرك مناسبة ويقع تحديدها على عاتق المتعهد مع تقديم كافة ما يلزم من مواد لتركيب  -
   .بصمام أمان يعمل في حالة ارتفاع ضغط الهواء داخل الخزانيكون مزود  -
في  بمقطع مناسب مغذى عن طريق القاطع المخصص له NYYيتم تغذية الضاغط بالكهرباء عن طريق كبل كهربائي  -

  عمل.اللوحة الخاصة بالضاغط الكهربائي وفي الطرف الثاني بمأخذ ثالثي بجوار الضاغط ليكون الضاغط جاهز لل
 لمزيبقتم تمديد خرطوم ضغط عالي مع اإلكسسوارات للربط بين مخرج الهواء المضغوط من الضاغط إلى القسطل اي -

على شكل  ستطالةمدخل دارة الهواء المضغوط للفالتر وفق القطر الموجود داخل محطة المياه النموذجية مع تركيب أنبوب ا
  لمنع عودة المياه إلى الضاغط. Uحرف 

انش ٢طوم ضغط عالي مع االكسسوارات للربط بين مخرج الهواء المضغوط من الضاغط الى القسطل يجب تمديد خر -
  المزيبق مدخل دارة الهواء المضغوط للفالتر.

لكهربائي لكبل ايتضمن العمل تقديم الضاغط وتوصيله لقساطل الهواء وتوصيله بالكهرباء وفق ماذكر مع تقديم وتمديد ا -
  العمل جاهزا لالستثمار .بشكل نظامي بحيث يكون 

  يترتب على المتعهد تأمين كل مايلزم لتركيب الضواغط ووصلها مع الخطوط وتشغيلها وتجريبها . -
  ط.جزاء الضاغكافة اعلى المتعهد تقديم الكتالوك والنشرات الفنية للضواغط المطلوبة والمقدمة توضح المواصفات الفنية ل -
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ل ال على السعر كل ماتم ذكره اعاله بما فيها التجريب والتشغيل واجور النقيقدر العمل بالعدد للضواغط محم -  كل ول والتحمي
 مايلزم .

ة  ٢نابيب أتحقق رفع خط الهواء عند خرج الضاغط ( Πيتم تقديم وتركيب استطالة شاقولية على شكل حرف  -  انش مزيبق
  .لهواءانافخ مع كافة االكسسوارات) وذلك لمنع ارتداد مياه غسيل الفالتر إلى  –إنش  ٠٫٥صمام عدم رجوع  –
 

 :بةتقديم جهاز خلط الش - ٢

ولي ايتل ة من الب ي تتكون من الخالط والخزان والقساطل الالزم ديم مجموعة ضخ الشبة والت ذا العمل تق ى يتضمن ه ين حت
ين أو  ولي ايتل ةوخط المي P.V.Cالمرقد مع كل ما يلزم من اطواق للتثبيت في المناطق الظاهرة والسكورة من الب ا اه النقي ، كم

د د حدي ب قواع ديم وتركي ل تق من العم دهان وجمي يتض ت وال ع التثبي خات م الط والمض د للخ االت الحدي ات وحم ع للخزان
   .اإلكسسوارات الالزمة ليكون العمل قابال لالستثمار

واع (أيجب أن تكون مضخات الشبة من أفضل وو ة من أن ) FWT – Injecta SRL – Etatronجود الماركات العالمي
ذموضح فيها طراز كل جهازكتالوكات و ما يعادلها  كما يجب تقديم أذات  د (ال ى المتعه ديم يجب عل يتم إرساء ، وعند التق ي س

  ه.لط المطلوبة  يتوافق مع الشروالعقد عليه) تقديم شهادات منشأ مصدقة أصوالً ألجهزة الشبة وال يقبل أياً من األجهزة ال
  مواصفات جهاز حقن الشبة: - ١- ٢

 ليتر/سا. ١٠٠إلى  ٦٠الغزارة من  –م  ٢٥الرفع ال يقل عن  –مكبسية معيارية  - 
 مقاومة للمواد الكيميائية وكافة أجزائها المالمسة مع المحلول ال تتأثر بالمواد الكيميائية. - 
دفق من مجال ( -  ايرة الت زارة حيث يمكن مع ة للغ دفق العظمي بوا%١٠٠وحتى  ٠مجهزة بمعايرة يدوي سطة ) من الت

 معايرة طول الشوط للمكبس.
 P.V.Cوصمام دفع عدم رجوع مصنوعة من  مجهزة بصمام سحب - 
 فاز). ٣هرتز ( ٥٠ –فولت  ٣٨٠التغذية الكهربائية  - 
 على األقل. IP55درجة الحماية  - 
 اعةس ٢٤يجب أن تعمل المضخة بمواصفات عالمية عالية حيث يمكن أن تعمل بالحقن المستمر أو المتقطع لمدة  - 
ة الشبة يجب ان تحتوي كل مضخة على مقياس تدفق بمؤشر عادي  -  ة كمي تم معرف ى خط سحب المضخة لي مركب عل

 المراد إضافتها إلى ماء المرقد.
 P.V.Cيجب ان يكون المكبس مصنوع من  - 

 مواصفات المحرك الكهربائي لخالط الشبة:  - ٢- ٢
واع ( -  ) أو FWT – Seko Tekna – Etatronيجب أن يكون المحرك من أفضل واجود الماركات العالمية من أن

 .ما يعادلها
 يجب ان تكون الخالطات وفق المواصفات التالية: - 
 ) يعمل بمحرك كهربائيCL.F  IP55( 
  هرتز. ٥٠تردد  –فاز)  ٣فولت ( ٣٨٠التوتر  –حصان  ٠٫٥االستطاعة ال تقل عن 
  د/د. ٧٥٠سرعة الدوران ال تزيد عن 
  ابعاد الخزان. سم او ما يناسب ٧٥محور الخالط من الستانلس ستيل أو الكروم حصراً بطول تقريبي 
  ات ددها ( –الخزان ون ع ادة ا٢يك ة لحل م الي الكثاف ين ع ولي ايتل ن الب ة ضخ مصنوعة م ل مجموع دة لك بة ) واح لش

ا  اد بحدود (قطر  ٢٠٠سم سعة الخزان الواحد  ٥*٥ومركبة على قاعدة معدنية مصنوعة من زواي ر بأبع سم  ٦٠ليت
 سم). ٨٠ارتفاع و
 ادة ا روبلين قطر القساطل تكون مصنوعة من م ولي ب ا إل ٠٫٥لب ى المضخات ومنه ات إل ى إنش وتوصل من الخزان

دني وموضوع ضمن قسطل  ٥٠المرقد ودفونة باألرض بعمق  ع المع ى أسفل القم دق خاص وتوصل إل سم ضمن خن
 إنش ومثبت على جسم القمع المعدني إلى أسفل القمع. ١معدني قطر

 روبلين لصا ولي ب اه صافية (ب ة قطر يتم تمديد خط مي ة  ٦إنش ضغط  ٤/٣إنش وسكر  ٤/٣لة النقي ار وحنفي ار  ٦ب ب
 وجميع االكسسوارات الالزمة.

  السكورة تكون مصنوعة من مادة البولي ايتلين أوp.v.c سماح وهي واحدة لكل مجموعة وواحدة تحت كل خزان لل
 .٢المجموع لمجموعة ضخ الشبة هو  –بإفراغه وواحدة على خط البداية وواحدة على المرقد 

 يجب تقديم وتركيب كافة اإلكسسوارات الالزمة إلنجاز هذا العمل. 
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لكلور السائل. -٣  تقدمي جهاز تعقيم 
ضمن كلوريد الصوديوم تركب في الغرفة المخصصة داخل كل محطة ويتوهي مجموعات تعقيم لضخ سائل هيبو - 

د المزيبق من والحدي ،البولي بروبلين أو P.V.Cالعمل مجموعة الكلور وعددها اثنان والقساطل الالزمة من مادة 
د نية للتمديطع معدغرفة الكلور إلى خزان المياه النقية والخزانات المذكورة مع القواعد وكل ما يلزم من أطواق وق

زم في لكل مجموعة مع الرمل الال ٥وعددها  P.V.Cوالسكورة من مادة  .على الخزان وفي المناطق الظاهرة
يع وقواعد مضخات الكلور المعدنية والمثبتة والمدهونة وجم الخنادق والشراقات الالزمة في كل مضخة

  كسسوارات الالزمة ليكون العمل قابل لالستثمار وذلك وفق المواصفات التالية:ألا
أو  .)…-  Seko – Jesco – Etatronيجب أن تكون األجهزة من أفضل واجود الماركات العالمية من أنواع ( - 

  ما يعادلها.
  م. ٢٥فع ال يقل عن مكبسية عيارية الر - 
  ليتر/سا. ١٥- ١٠الغزارة من  - 
  ة.مقاومة للمواد الكيميائية وكافة اجزائها المالمسة مع المحلول وال تتاثر بالمواد الكيميائي - 
مي بواسطة من التدفق األعظ %١٠٠وحتى  ٠مجهزة بمعايرة يدوية للغزارة حيث يمكن معايرة التدفق من مجال  - 

  كبس.معايرة طول الشوط للم
  P.V.Cمجهزة بصمام سحب وأخر دفع وعدم رجوع مصنوعة بمادة  - 
  هرتز. ٥٠توتر  ٢٤٠إلى  ٢٢٠التغذية الكهربائية  - 
   IP55درجة الحماية  - 
  ة.ساع ٢٤ يجب أن تعمل المضخة بمواصفات عالية حيث يمكن أن تعمل بالحقن المستمر أو المتقطع وعلى مدار - 
ادة مياس تدفق بمؤشر عادي مركب على خط سحب المضخة ليتم معرفة كمية يجب أن تحتوي كل مضخة على مق - 

  هيبوكلوريد الصوديوم المراد إضافتها إلى خزان مياه الصافية.
  P.V.Cيجب أن يكون المكبس مصنوع من مادة  - 
كبة على مرافة والخزانات ويكون عددها اثنين واحدة لكل مجموعة وهي مصنوعة من مادة البولي ايتلين عالي الكث - 

  ليتر. ٢٠٠سم وسعة الخزان ال يقل عن  ٥*٥قاعدة معدنية مصنوعة من زوايا 
فق الحاجة وسم ضمن خندق خاص أو معلقة على الجدران  ٤٠القساطل تكون إما مدفونة باألرض بعمق ال يقل عن  - 

   .الفنية
ش من النوع إن ٤/٣طرإلى غرفة الكلور وبقيتم تمديد خط المياه الصافية من قساطل الحديد المزيبق من صالة النقية  - 

  إنش موضوع على قاعدة معدنية مع السكورة الالزمة. ٤/٣بار قطر  ٦الثقيل مع سكر 
 ضرورة تقديم كتالوكات ألجهزة حقن الكلور مع شهادة األيزو. - 

  
  

  :حقاتهامع كافة مل طن) ١٫٥&  طن ٣(الرافعة اليدوية بجنزيرعلى عربة بلنك استطاعة خامسا": المواصفات الفنية 

 معدني سرمتحركة على جطن)  ١٫٥& طن  ٣( بلنك استطاعةعربة  ىبجنزيرعلتقديم وتركيب رافعة يدوية  - ١
 مع كافة ملحقاتها Iمقطع حرف 

Manual Geared Trolley & Manual Chain Hoist Capacity (3 Ton & 1.5 Ton) 

  Iوتركيب رافعة يدوية بجنزير متحركة على جسر مقطع حرف ونقل تقديم تتضمن 

  Y-Y# 500 cm اليقل عن التقريبي للجسر الحامل حركة الجر الطولية على طول مسار_ 
  طن ١٫٥للرافعة استطاعة وحسب الواقع 

وحسب  Y-Y# 1250 cm اليقل عن التقريبي للجسر الحامل حركة الجر الطولية على طول مسار_ 
 الواقع

  طن ٣للرافعة استطاعة 
  رة                                                   _ يجب أن تكون عربة الجر سهلة التركيب والمعاي

 Manual Geared Trolley with Chainبجنزير مكونة من علبة جر يدوية 

 Manual  طن) ١٫٥&  طن ٣(استطاعة كل منهما ال تقل عن  ورافعة بلنك يدوية بجنزير
Chain Hoist    Capacity (3 Ton & 1.5 Ton) 
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 .الجديدةلزوم التركيب على الجسور المعدنية    

 يجب أن تكون الشركة الموردة والمركبة لتجهيزات الروافع من الشركات المختصة في هذا المجال  -

ً عليها  -   ما هو حسبة الفنيت كل واضح كافة المعلومابشيجب تقديم النشرات الفنية والكتالوكات والوثائق والشهادات مبينا
واردة ضمن لفنية الويجب أن تكون المعلومات والمواصفات ا الرافعة،الفنية لكافة مكونات وتجهيزات  المواصفاتوارد بدفتر 

 العرض الفني للعارض مطابقة للمعلومات والمواصفات الواردة بالنشرات الفنية ومحددة لها.

اسبته د من منوالتأكمع تقديم الجسر المعدني المناسب يجب على العارض تقديم تصريح يبين اطالعه على موقع التركيب  - 
 كانت هناك قع وإذاالعارض تدقيق الوا ىالفني، وعللعربة البلنك المعروضة من قبله وعلى مسؤوليته والالزمة لتقديم عرضه 

د تقديم ديه عنت وتفاصيل التعديل المطلوبة وتقديم أي مالحظات أو مقترحات لضرورة لتعديلها يتوجب عليه تقديم مبررا
 العرض الفني وقبل الترسية العتماده وتصديقه أصوالً.

فع مسافات الروت الجر وعرباالمناسبة يقع على عاتق المتعهد التأكد من األبعاد التصميمية لمقاطع الجسور الحاملة للروافع  - 
 ر.يقة للجسعلى عاتق المتعهد ومسؤوليته تسجيل وأخذ األبعاد الدق الجر. ويقعالرافعة وعربة وبما يناسب مواصفات 

ً ألي أضرار وح -  لعاملين لوادث يقع على مسؤولية المتعهد تأمين عملية التركيب بكافة متطلبات األمن الصناعي تالفيا
 وللتجهيزات.

ة التامة ة والمحورياألفقي مال االنشائية للتأكد وعلى مسؤوليته الفنية منالفني عند تنفيذ االع مندوبةالتزام المتعهد بحضور  - 
 .  بيت الجسورة بالشكل الفني السليملمواضع تثبيت الجسورة الحاملة للرافعة ومن تث

 جنزيربمكونة من علبة جر يدوية  Iعلى العارض تقديم وتركيب رافعة يدوية بجنزير متحركة على جسر مقطع حرف  - 
Manual Geared Trolley with Chain ،١.٥& طن  ٣(استطاعة كل منهما ال تقل عن  ورافعة بلنك يدوية بجنزير 

       Capacity (3 Ton & 1.5 Ton) Manual Chain Hoist طن)

 بالشروط التالية: 

ودة من هادة جشيجب أن تكون العربة والرافعة المقدمة صناعة إحدى الشركات العالمية المتخصصة وأن تكون حائزة على  - 
  ويفضل تقديم نسخة عن تلك الشهادة مع العرض. ISO 9001شركة عالمية موثوقة تثبت التقيد بمواصفات الـ 

  والرافعة.المنشأ لكل العربة  يجب بيان وتحديد الشركة الصانعة والماركة والطراز وبلد - 

 الشركة الصانعة.يفضل أن تكون كالً من عربات الجر والبلنكات الروافع من نفس  - 

 الشراف قبلان قبل وتكون العربة والرافعة حسب المواصفات الفنية التالية: (يتم مشاهدتها ومطابقتها للمواصفات الفنية م
 التركيب) 

  طن) ١٫٥&  طن ٣( الرافعة اليدوية بجنزير المواصفات الفنية لتقديم البلنك - ١

 Manual Chain Hoist  Capacity (3 Ton & 1.5 Ton)     

  طن) ١٫٥&  طن ٣(_ الرافعة البلنك الرافعة اليدوية بجنزير ذات حمولة أسمية 

  Manual Chain Hoist Capacity (3 Ton & 1.5 Ton) 

  وحسب الواقع م 450لى األعلى واألسفل مسافة الرفع التقريبية إحركة الهوك الخطاف  -

)Hook travel ) Lifting Hight :  Z-Z # 450 cm 

 .طول الجنزير للحركة اليدوية لخطاف الهوك مناسبة الرتفاع الرافعة وحمل الرفع - 

 . لصدأبااليبوكسي المقاوم لة مطلي وجسم الرافع رافعة من الفوالذ غير قابل للصدأعلبة السرعة ومسننات ال - 

ر رفع جنزي تجنزير رفع الحمل وجنزير حركة الرافعة من الفوالذ غير قابل للصدأ ويفضل الكروم ويجب أن تكون حلقا - 
 .سميمن الحمل األ %٢٠٠على الحمل وذات مقطع يتحمل  وغير قابلة للفكالحمل ملحومة بإحكام 

  ت.نع انفالالفوالذ غير قابل للصدأ ويجب أن يكون كالً منهما مزود بقفل مخطاف تعليق الرافعة وخطاف الحمل من  - 
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  طن) ١٫٥&  طن ٣( المواصفات الفنية لتقديم عربة الجر اليدوية بجنزير - ٢

Manual Geared Trolley with Chain Capacity (3Ton & 1.5 Ton) 

  طن) ١٫٥&  طن ٣(علبة الجر اليدوية بجنزير ذات حمولة أسمية  - 

   Manual Geared Trolley with Chain Capacity (3 Ton &1.5 Ton) 

يق لكل محطة ضخ وحسب توجيهات فرحركة الجر الطولية على طول مسار التقريبي للجسر الحامل حسب الواقع  - 
 المراقبة.

 . ربة الجر سهلة التركيب والمعايرةيجب أن تكون ع -

 .جسم علبة الجر من الفوالذ غير قابل للصدأ ومطلي بااليبوكسي المقاوم للصدأ -  

  .عجالت المسير الدواليب من الفوالذ الكربوني المشكل أو المصبوب -

ة يضمن نعوم وبما ،االبعاد المناسبة الرتفاع الجسركما تجهز بمساند تحميل دحروجية رولمانات مغلقة تشحيم ذاتي وتكون ب 
 بة الجر على سكة المسير للجسر.حركة عر

  .محاور عربة الجر وبراغي التثبيت من الفوالذ غير قابل للصدأ ويفضل الكروم  -  

 لجسر.عرضي لويجب أن يكون كالً من المحاور مزود بباكات وجلب عيار تضمن تركيب العربة وعيارها وفق المقطع ال    

  جنزير حركة عربة الجر من الفوالذ غير قابل للصدأ ويفضل الكروم. -

 :ركيب عربة الجر والرافعة اليدويةالمواصفات الفنية لت - 

  الضخ صالةسقف المتعهد التأكد من األبعاد التصميمية لمقاطع الجسور الحاملة للروافع وعربات الجر بيقع على عاتق  - 
  .ة للجسرعلى عاتق المتعهد ومسؤوليته تسجيل وأخذ األبعاد الدقيق الجر ويقعوبما يناسب مواصفات الرافعة وعربة 

المواصفات ن م ١مادة موقع التركيب وفق الشروط والواجبات العامة المبينة بال يتم تركيب عربة الجر والرافعة اليدوية في -
 ة لها.الصانع يمات التركيب المبينة في كتيبات االستثمار والتركيب للشركةوتعل فريق المراقبةالفنية ووفق توجيهات 

راء لمتعهد بإجان يقوم أ: يراعى في عملية اللحام سر باضافة أعمال فوالذية باللحامفي حال الضرورة لتنفيذ تدعيم تثبيت الج -
ومن  والذ الجسروعية فللحام المستخدمة مناسبة لنأن تكون قضبان اودة التنفيذ باللحام التناكبي، والشنفرة الالزمة لضمان ج
ذلك حسب لحام، واتجاه مناسبين لضمان جودة وحسن تنفيذ الاألسواق وأن يتم اللحام بزاوية وأجود األنواع المتوفرة في 

 .المتبعة عادة في مثل هذه األعمالاألصول الفنية 

 .دنيةالم المواصفاتعمال الفوالذية في دفتر بنود األعلى أن يتم تقدير واحتساب تلك األعمال الفوالذية وفق 

 

  

 :م الرافعة وعربة الجر واختبارهااستال -

.ت الرافعةالمنصوص عليها في نشرا _ يتم اختبار وتجريب الرافعة وعربة الجر واختبارها مع حركتها حسب األحمال والميل  
 البلنك الرافعة اليدوية بجنزيرونقل وتركيب تقديم  يقدر -
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  Manual Chain Hoist Capacity (3 Ton & 1.5 Ton)   
  بالعدد.من ملحقات التثبيت وتركيبها واختبارها الستثمارها بالشكل األمثل مع كل مايلزم 

  :فترة الضمان - 

أو  لتنفيذيتوجب على المتعهد ضمان وصيانة الرافعة الخاصة لهذا المشروع مجانا" ضد أي عطل أو عيب في الصنع وا - 
ت الالزمة األدواوالتوقف عن العمل ألي سبب كان مع كافة ما يلزم لذلك لإلصالح أو إعادة التنفيذ مع أجور اليد العاملة 

  تاريخ االستالم المؤقت للمشروع. وغيرها وذلك لفترة سنة واحدة من
ار وذلك الستثميتضمن العمل تقديم وتركيب الرافعة اليدوية بجنزير على عربة مع كل ما يلزم لتسليم العمل جاهزا" ل - 

  فريق المتابعة.الفنية الخاصة وتوجيهات  المواصفاتحسب 
  

  يوم// مع كافة ملحقاتها: تجهيزات والمضخات األفقيةالالتشغيل التجريبي ألداء  - سادساً 
ذي قتجهيزات العلى المتعهد أن يؤمن من قبله الفريق الالزم لتشغيل  ادره ال ا من ك ة ملحقاته ة مع كاف ذ الموالمضخات األفقي شروع ام بتنفي

  التالية:فيذ المهام وم لتني/ساعة كل  ١٢(أعمال ميكانيك + كهرباء) لمدة / أيام خالل فترة التشغيل التجريبي /٣والقيام بالدوام يومياً ولمدة /
  شرح المخططات التنفيذية للكادر المكلف من قبل فريق المراقبة. ـ ١
ة تجهيزات الـ التدريب على تشغيل كافة  ٢ ايلزموالمضخات األفقي م مع كل م ة وتحك ا من لوحات كهربائي ة ملحقاته ذي إل مع كاف ى الحد ال

  . التشغيل هم فيما يتعلق بالمحاذير الواجب تجنبها أثناءيؤمن نقل المعرفة لعناصر الجهة المستفيدة المكلفين بالتشغيل وتوجيه
  التدريب على اجراء عمليات التنقية والتصفية والغسيل لمنشاة حوض التهدئة والفالتر. -  ٣
اء التشغيل التجريبي  ٤ ل أثن ة في حال حدوث خل زات والصيانة الوقائي ة للتجهي ال الصيانة الخفيف ى أعم دريب عل عكيفيوـ الت  ة التعامل م

ة وتأمين جميع األدوات والعدد والتجهي. األعطال األولية (الكهربائية والميكانيكية) لتجنب األخطاء واألعطال األكبر إلصالح لزات الالزم
  والمعايرة والتجربة والقياس.

زات ة على تجهيالمركبجهزة القياس والمراقبة أداء وضع برنامج الخذ القراءات من ن يشمل التدريب المواكب لتجربة األأيجب  -  ٥
 المحطة والتي تتضمن على سبيل المثال ال الحصر:

 لتشغيل.قراءة التدفق المقاسة على العدادات المركبة مقابل الضاغط المسجل على مقاييس الضغط لكل حالة من حاالت ا -  ٦
 ئية.قراءة باراميترات لوحات التشغيل الكهربائية الخاصة بالمضخات ومجموعة التوليد الكهربا -  ٧
شاحن  داءأمراقبة سرعة دوران محرك الديزل لمجموعة التوليد الكهربائية وكذلك درجة حرارة المحرك وقياس الضجيج و -  ٨

 وسالمة عمل لوحة المراقبة التحكم بالمجموعة. ،البطاريات ودرجة حرارة الماء والزيت
ة صفات الفنية في المواالمنفذة ومطابقتها مع القيمة المطلوبدوات القياس المناسبة الخاصة بالجهة أقياس مقاومة التاريض بواسطة  -  ٩

 للمشروع.
  جراءات السالمة المهنية.إتدريب العاملين المكلفين بتشغيل وصيانة المحطة على تنفيذ  - ١٠
ا  مين كل ما يلزم إلصالحأـ تدارك كافة المالحظات واألعطال التي تنشأ أثناء التشغيل التجريبي وقيام المتعهد بت ١١ ذ اتج عن سوء نم لتنفي

  على حسابه.
  .التصفيةوية التنقية عمل وكذلك نتائج التحاليل الفيزيائية للمياه بعد ـ تنظيم تقرير يومي مبين فيه توترات عمل تشغيل المضخة وتياراتها١٢

  .As built drawingsالتوثيقية تسليم النشرات الفنية الخاصة بتشغيل وصيانة التجهيزات مع المخططات  - ١٣
ع بيان م يها أعالهمشار إلتحقيق المهام الـ تنظيم تقرير نهائي يبين النشاط المبذول من قبل المتعهد واالشخاص  المكلفين من قبله في ١٤

  .داءليها لجهة جودة التنفيذ واألاهم النتائج التي تم التوصل ا

لتنسيق مع الكادر  ر مبثابة يكون هذا التقريتفيدة و ة املساملكلف من قبل اجلهيصادق على التقرير النهائي فريق املراقبة 
  الوثيقة اليت سيتم دفع أجور التشغيل التجرييب مبوجبها.

ئية مع كافة ملحالالتشغيل التجرييب ألداء جور أتقدر  -  اتجهيزات واملضخات األفقية الكهر  ليوم. قا
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كواع والتيهات/لنجات واألحق /اللحام والفمل   
 

 شروط  اللحام 
 

 
The weld 
The pipes are by double submerged-arc-welding process produced (longitudinal seam). Value of seam is 
 v = 0,75 – 1. 
Pipe ends 
Pipe shall be furnished with ends according to standards: 
DIN 2559 – 22 
API 5L 
EN 10 208-1, 2 
ČSN, STN 13 1075 (T < 10 mm without beveling or according agreement) 
Inspection 
Testing is performed in accordance with corresponding standards. Following tests are performed: visual control of weld and surface 
condition, control of dimensions, mechanical testing of steel plate material and weld joint (tension test, Charpy V – notch test, bend 
test), hydrostatic test, nondestructive examination of weld joint, testing of isolation. Other tests by agreement. 
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