
  الخلطة األسفلتية

 .ونقل ناتج الحفر خارج الموقع ٢٠حفر التربة بسمك  .١
  

 .معالجة التربة برش مادة كيماوية لمنع النمو الخضري  .٢
 

سم  فى المتر المسطح  ١:  ٠.٥مع عمل الميل المطلوب للملعب % ٩٥تسوية التربة مع دمك التربة جيداً قبل السفلتة بنسبة  .٣
 .فى االتجاه القصير للملعب 

 

ك بدكاك ــــــــسم على طبقتين مع التسوية بالجريدر لضبط الميول والغمر بالمياه والدم١٥توريد وفرش طبقة دقشوم بسمك  .٤
 .طن  ٨:  ٧من 

  

 )في حالة عدم وجود سور حديد بالسمل ( توريد وتركيب بردوره متوسطه حول الملعب طبقاً للمواصفات الفنية  .٥
  

 . MCO2رش طبقة  .٦
 

سم مع الميول الالزمة بدقة في اتجاه ٢سم بعد الدمك على أن يكون مقاس الركام ٦قة إسفلتية سطحية سمك توريد وفرش طب .٧
 .بعرض الملعب %  ٠.٥ويتم استخدام الخلطة القياسية للمالعب والميول تقريبــــاً ) مجاري الصرف ( ميول الملعب 

  

 % .١٠٠ -% ٨٥سفلت من لإل  Penetrationمن الوزن وتكون نسبة % ٥.٥اإلسفلت السائل  .٨
 

  .مدة معالجة اإلسفلت تكون أسبوع  .٩
  

  

  

  

  

  

  



  )بدل اإلسفلت(المواصفات الفنية لطبقة الخرسانة المسلحة 
  

طيب )١ دة للتش ة المعتم يب التعاقدي ى المناس ة وصوال إل ة الطبيعي طح الترب وية لس ال التس ، أعم

ات من ) سم١٥-(+وذلك بالقطع والردم داخل منطقة العمل في حدود  ل المخلف والبند يشمل نق

ة  ي المقالب العمومي ة الفائضة ال وية ،األترب د التس ة بع د لسطح الترب دمك الجي ر وال ذا الغم ك

  .مع رش التربة بمادة تمنع النمو الخضري%) ٩٥(وصوال إلى نسبة دمك 

ى ) الحجر الجيرى الطرى(توريد وفرد طبقة أساس من الدقشوم  )٢ درج حت وبمقاس اعتباري مت

د يشمل )  سم٦( ره والبن ات الشوكية او غي علي ان تكون نظيفة و خالية من األعشاب و النبات

ات  ي طبق التسوية مع ضبط المنسوب وأى ميول تصميمية مطلوبة مع الغمر والدمك الجيد عل

ارات %) . ٩٥(سم الوصول بنسبة الدمك إلى )٧.٥(سمك كل منھا  والبند يشمل أيضا االختي

ائي )  compaction test(المعملية  الي سمك نھ الموقع بإجم سم  ١٥المحققة لنجاح الدمك ب

 .بعد الدمك

روبلي )٣ ولى ب اف الب انة المسلحة بألي بكية نتوريد وتنفيذ أرضية من الخرس  Multi‐Fiber،الش

mesh   ، سم فيما يلي مواصفاتھا ١٠وبسمك: 

انة   ) أ منتي للخرس وى األس م  ٣٠٠المحت ر،  ٣م/ كج اد الكس م  ٢٥٠وإجھ م/ كج د  ٢س بع

  ).يوم٢٨(

 . ٣م/ جم  ٩٠٠كثافة االلياف بالخرسانة    ) ب

انة )   ج تواء"   fair face" أملس ) التشطيب(سطح الخرس ام االس وخالي من "  Flatness "وت

  .مع التقيد بمناسيب التشطيب التعاقدية المعتمدة،التسوس 

ل )    د ل صب ك ى ال ) ط/م٣(فواص ق قطع اھين والفواصل بعم ي االتج نفل ل ع م٣(يق ي ) س ف

اه  ي االتج ر ف ب و آخ اه عرض الملع ي اتج دد ف ن فاصلي تم ل ع انة وبعرض ال يق الخرس

 .وبكامل سمك االرضية الخرسانية ، الطولي 

  

  

  



  الواصفات الفنية ألعمال الصرف

  

  

ا للرسم ، بالمتر الطولي  توريد وتركيب مجارى صرف مياة الغسيل واألمطار من الفيبر وشكل وطبق

ذلك غرف  ة وك ر وردم وخالف انات وحف ع وسائل التثبيت من خرس ي السعر جمي المرفق ومحمل عل

ى أقرب  P.V.C.التفتيش الالزمة ومواسير الصرف من ال  ا للرسم المرفق مع التوصيل إل ذ طبق تنف

  :م بدون عوائق مع مالحظة التالي١٠ة تفتيش للملعب علي اال تزيد علي مسافة غرف

ي أساس الوضع   - ١ اق عل تم االتف ره ي انة أو بالط أو غي ل خرس ر مث في حالة وجود عائق للحف

 .وتحديد السعر طبقا لألسباب السائدة بالسوق

  

ة  غرفة التفتيش يجب إن تكون في حالة يسمح بالتوصيل إليھا طبقا ألصول - ٢ الصناعة وفي حال

 .عدم إمكانية ذلك يتم تحديد الوضع واالتفاق علي السعر طبقا لألسعار السائدة بالسوق

 

تم  - ٣ ان ي في حالة عدم التوصل إلي حل بالنسبة لغرفة التفتيش أو عدم وجود شبكة صرف بالمك

  االتفاق علي موضوع الصرف طبقا للوضع الحالي وإمكانية االتفاق عليھا طبقا إلمكانيات العميل 

  

 


