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 مقدمة

 

 القطر العربي السوري في عدة محافظات منه إلى سلسلة أعمال تدمير وتخريب من قبلتعرض 

 ادةـــالت البنى التحتية والمعامل واألبنية السكنية ودور العبــالعصابات اإلرهابية المسلحة التي ط

 فيهتم   2014 /9/ 17ونتيجة  لذلك عقد  االجتماع الثاني عشر  للجنة  إعادة اإلعمار  بتاريخ  

 ةـتكليف وزارة األشغال العامة بتشكيل لجنة مهمتها إعداد دفاتر الشروط الفنية والمعايير المحلي

 االستفادة منمن أجل  ادة استخدامهاــوإعر النفايات في األبنيةــتدوي زالة وألعماإلالناظمة

 البناء والتشييد الناتج عن  أنقاض  المباني  الستخدامها  في األعماالإلنشائية  في قطاعالركام 

 وبما  ينسجم مع  معايير العمارة  الخضراء المعتمدة  في  الجمهورية  العربية السورية .

 وتوصلت اللجنة بعد دراسات معمقة إلى وضع صيغة لمعايير محلية عامة لنواتج الركام الناتج

 الة  الركامعن أنقاض المباني بحيث  تشمل األنقاض وأنواعها  والشروط العامة  ألعمال  إز

 والسالمة البيئية .

 مع اإلشارة إلى أن هذا العمل يتطلب االستعانة  بالتكنولوجيا الحديثة  )معدات وآالت ومصانع(

 وإلى خبرات لمؤسسات وشركات محلية أو خارجية متخصصة في هذا النوع من العمل .
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 الشروط والمواصفات الفنية العامة ألعمال إزالة الركام
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 المتعلقة بالموقع: االشتراطات
 
يجب تحديد الموقع الذي ستجرى فيه أعمال الهدم أو اإلزالة تحديداً واضحاً بوساطة مخطط  -1

جهة دارسة تضمن كافة البيانات عن الموقع وماجاوره , ويتم إعداده بمعرفة يتفصيلي و
الجهة وتوضح فيه : ) طريقة العمل , وأماكن الخطورة ( ويعتمد هذا المخطط من قبل معتمدة 

 . اإلدارية المعنية

_ 1,5يجب أن يعمل المقاول على إحاطة المبنى المراد هدمه بسور مرتفع يتراوح ارتفاعه ) -2
م( من الخشب أو الصاج أو شبك الحديد, ويزود بوسائل اإلضاءة الكافية واللوحات 2

ً مع تزويده بالمداخل والمخارج لدخول التحذ يرية واإلرشادية الالزمة بصورة واضحة تماما
 المعدات وكذلك توفير ابواب الطوارئ .

تقوم بعمل رفع المشكلة من قبل اإلدارة بالنسبة لألجزاء اآليلة للسقوط  فإن اللجان المختصة  -3
 اإلدارة .مساحي لها وتعتمده 

ً إذا كان الجزء اآليل للسقوط م -4 آخر سليم , أو إذا كان المطلوب هدم جزء من بجزء  لتصقا
المنشأة فإنه يتم معاينة الجزء السليم ويعمل محضر بذلك , ويتم بعد ذلك وضع خطة هدم 
متكاملة من قبل المقاول بحيث يراعي فصل الجزء السليم عن الجزء المطلوب هدمه بشكل 

مع اتخاذ إجراءات التدعيم المؤقت إن لزم  اآللية الخفيفة األدوات كامل باألدوات اليدوية أو 
, ثم يستمر الهدم حسب الخطة الموضوعة بحيث ال تحصل انهيارات مفاجئة تؤثر على  األمر

الجزء السليم أو على سالمة األرواح أو الممتلكات , وتعتمد خطة الهدم قبل التنفيذ من قبل 
 .  اإلدارة أو من يمثلها

باني اآليلة للسقوط التي تقع في شوارع ضيقة تعوق دخول اآلليات أن تتم يراعى في الم -5
 اإلزالة باأليدي العاملة فقط .

يجب أن تسند أعمال الهدم أو اإلزالة أو الحفر إلى جهة متخصصة ومرخصاً لها بالقيام بهذه  -6
 ويفضل الجهة التي لديها خبرة سابقة في هذا المجال . . االعمال

مركز والمرور لكل اآلليات والسيارات تحت مكان العمل بمنطقة الخطر يجب أن يمنع الت -7
 خالل فترة اإلزالة .

طق تحرك الجرافات امن لكيجب تحديد مناطق مرور اآلليات الخاصة بتنفيذ العملية , وكذ -8
 والرافعات وغيرها .

يتم ذلك يجب عدم تراكم االنقاض على شكل طبقات لتفادي االنهيار غير المرتقب بالموقع , و -9
 عن طريق ترحيل األنقاض والمخلفات أوالً بأول .

يجب حماية سائقي اآلليات ضد تساقط المواد التي تقع على اآلليات وعلى غرفة السائق  -10
 بحمايتها بصفائح حديدية او بشبك معدني .

 .يجب أخذ الحيطة والحذر عند إزالة أنقاض االسبستوس لما لها من مخاطر صحية وبيئية -11

 :تهيئة منطقة العمل 

الجهة المنفذة مراعاة فصل التيار الكهربائي وإغالق مصادر الغاز والمياه والهاتف يجب على  -1
, وإبطال عمل كافة التمديدات االخرى كالتدفئة المركزية والهواء المضغوط , وذلك قبل بدء 

وتوفير احتياطات ومتطلبات , وضع برنامج زمني للتنفيذ واإلدارة المقاول  على ويجب ,العمل
 -المياه ؤسسةم –السالمة , ويتم ذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة ) كشركة الكهرباء 

 البلدية وغيرها ( بموجب محضر يوقع من المختصين .

يجب العملعلى تحديد المناطق الخطرة وعلى االخص المناطق التي تحدث فيها انهيارات  -2
 دم بالدفع أو الجر أو خالل ترحيل األنقاض ( .لمواد ) خالل أو بعد الهل

 حماية مكان العمل :طرق الوقاية والسالمة و 
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يجب تأمين مواقع العمل وتعيين مراقبين لمالحظة الحالة واإلشراف على دخول معدات الهدم  -1
 واستخدامها بمعرفة الفنيين المختصين .

الحماية الالزمة لحماية وسالمة  يجب العمل على إقامة حواجز ووضع إنارة تحذيرية ووسائل -2
 المارة والعاملين خاصةً أثناء الليل .

كما يجب ارتداء وسائل السالمة فردية اتخاذ وسائل حماية بعدإال  الهدميجب اال تتم أعمال  -3
 قبل الدخول لمنطقة العمل والبدء بالعمل وهي كالتالي:

. ارتداء خوذات واقية -  

. لبس قفازات األيدي-  

. أحذية واقية )بساطير(لبس -  

.  ارتداء معاطف-  

. استخدام الكمامات والنظارات الواقية في حال وجود الغبار وشظايا القص والتكسير-  

يجب اتخاذ جانب الحيطة والحذر عند استخدام المعدات وإزالة األنقاض لتفادي ماقد ينجم  -4
 نتيجة لعملية الهدم واإلزالة أو سقوط المعدات .

العمل على مستويات مختلفة في األدوار حيث ال يجوز أن يتم الهدم في الدور  يجب أن يمنع -5
 الثاني والثالث معاً بل يبدأ باألعلى أوالً ثم الذي يليه وهكذا .

 عنه . الجهات المختصةي جسم مشبوه يكون بموقع العمل وإبالغ أعدم العبث ب -6

ميع القطع المعدنية والزجاج التأكد من سالمة المنطقة التي سيتم التحرك بها وإزالة ج -7
 المكسور وإزالة أي جزء غير متماسك يمكن ان يشكل خطورة على العمال .

خزان ماء بسعة       مناسبة  –تأمين معدات واجهزة السالمة والحماية من الحريق ) مطافئ  -8
 ) .... 

 . تأمين معدات االنقاذ واالسعاف االولي واالخالء في حاالت الطوارئ -9

 الكيماوية وتأثيراتها الصحية :المواد 

 المركبات العضوية : -1
ووجود هذه المركبات ,تي تحتوي جزيئاتها على الكربون ال ةيائيميالكهو أي مركب من المركبات 

في األنقاض تعمل على زيادة احتمالية اإلصابة بالسرطان , أمراض القلب , حروق جلدية , 
 التهاب العيون والجيوب األنفية والجلد.

 
 غازات سامة: -2

أكدت األبحاث أن الحرائق التي تحدث ينتج عنها مجموعة من الغازات السامة ومن هذه الغازات 
وكسيدات الكبريت , غاز الديوكسين , غاز األلدهيد, غاز أل) غاز أوكسيدات اآلزوت و غاز ا

القصبات  البنزين ( وجميع هذه الغازات لها تأثير مباشر على أمراض الحمى ,ضيق تنفس , تهيج
 الهوائية , وسرطان الرئة .

 
 مادة االسبستوس: -3

من مناجم خاصة , وهي مواد غير عضوية تحتوي على  ااألسبستوس هو ألياف يتم استخراجه
العديد من المعادن الطبيعية التي يدخل في تركيبها أمالح السيليكات, وكميات متفاوتة من 

 روجين .المغنزيوم والحديد والصوديوم واالكسجين والهد
هي مادة خطيرة تؤثر على العاملين ويجب اتخاذ كافة اإلجراءات الوقائية  وسسبستإن مادة اال

دية ومسبب وهي لها تأثير مباشر على األمراض الجل وسأثناء قيام العمال بجمع مخلفات االسبست
 .في األورام السرطانية 
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 المخاطر الصحية الناتجة عن األنقاض والمكبات
 العوامل المرتبطة بالضرر الصحي :

أساسية  إن الضرر الصحي الناتج عن أعمال إعادة تدوير المواد الناتجة من األنقاض مرتبط بعوامل
 ذات عالقة بالضرر الصحي الناتج عنه ومن هذه العوامل ذات العالقة :

. عوامل ذات عالقة باألنقاض والفضالت-  
. عوامل ذات عالقة بالعامل-  

. عالقة بالبيئةعوامل ذات -  
 العوامل ذات العالقة باألنقاض والفضالت :

طريقة جمع األنقاض والفضالت-  
والقوة نوع األنقاض والفضالت من حيث الحجم والوزن-  
حرائق( -غازات –نواتج الفضالت عند تحللها )روائح كريهة-  

محتويات األنقاض والفضالت-  
ملوثات جرثومية-  

براز آدمي-  
دماء-  
كيميائية خطرة )مادة األسبستوس ,معادن ثقيلة, مواد عضوية ,مبخرة وغازات (مواد -  

( أدوات حادة )زجاج مكسر , بالستيك , قطع خشبية-  
 خطورة هذا العمل :

تكمن التي  اإلصابات واألمراض العديدة التي تصيب العاملين في هذا القطاع تؤكد على مدى الخطورة

باألمراض غيرهم  إزالة المخلفات والنفايات الصلبة يصابون أكثر منبالعمل و أن العاملين في قطاع 

 المدرجة أدناه:
اإلصابة باألمراض المعدية-  
اإلصابة باألورام السرطانية-  
االصابة بأمراض الحساسية-  
التهاب القصبات الهوائية المزمن-  
التهاب الكبد الوبائي-  
االصابة باإلسهال الحاد-  
أمراض القلب-  
الحوادث-  
 أمراض العضالت-
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 الفصل الثاني

 

الشروط والمواصفات الفنية العامة ألعمال تدوير 
 النفايات في األبنية
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 أنواع النفايات في أماكن الدمار:
 

تشوه المظهر العام ألنها بعد الحروب والكوارث الطبيعية مشكلة بيئية  تعتبر النفايات التي تنتج
الدمار ركام المباني ونفايات زراعية وصناعية ونفايات طبية للتجمعات السكانية كما ينتج عن 

التي تؤدي في مجملها إلى تلوث الماء والهواء وتكوين بيئة خصبة لتكاثر  وكذلك بقايا المتفجرات
اإلنشائية المواد  يلي أنواعا ونبين فيم الجراثيم والحشرات والقوارض وانبعاث الروائح الكريهة

 :التي تكون في أماكن الدمار 
 
كتل خرسانية : -  

 
أكثر األنقاض التي تتواجد من أضرار أو هدم المباني هي كتل من الخرسانة التي من الصعب على 
العمال استخدامها أو نقلها . لذا يتم تكسيرهذه الكتل إلى قطع صغيرة بالموقع وفصل حديد التسليح 

 ها في أماكن محددة من أجل أن يتم إعادة استخدامها حسب احتياجاتها.منها , وبعد ذلك يتم حفظ
 

:) البلوك(  أحجار -  
 

م البلوك المستخدم في بناء القواطع الداخلية والخارجية إلى قطع صغيرة تسمى حجارة حيث يتحط
ها يتم فصل هذه األحجار عن الكتل الخرسانية ومن ثم جمعها في أماكن خاصة بها إلعادة استخدام

 حسب احتياجها.
 

: الردميات-  
 

ناتج ما يستخدم في المباني بالردم على قواعد المباني ورقاب االعمدة وأسفل المدة االرضية  هو
الناتج بتسوية األرض بعد إزالة مواد الردم  وكذلك أسفل أعمال بالط األرضيات وعادة يتم تسوية

 األنقاض .
 

 -النفايات الصلبة :

ينتج عن تدمير المنازل والمنشآت الصناعية نفايات معظمها يشكل خطورة على السكان نذكر منها 
والزجاج وأثاث المنازل ومعدات  واأللمنيوم على سبيل المثال: ) األسبستوس , حطام الحديد 

تحت وكذلك ) نفايات المصانع , نفايات طبية ( وتحتاج هذه المواد إلى جمعها  المصانع ..... الخ(
 إشراف مختصين كي يتم التخلص منها بطريقة آمنة ومتعارف عليها .

 
النفايات السائلة :-  

التدمير والكوارث الطبيعية تعمل على تدمير البنية التحتية مما يسبب انتشار لمياه الصرف ومياه 
لتوفير  تختلط بالنفايات الصلبة وتكون سببالشرب واختالطها ببعضها مما ينتج عنه نفايات سائلة 

 بيئة خصبة للجراثيم واألوبئة .
 

متفجرات ومواد سامة :-  
هذه مواد خطيرة للغاية تتواجد عادة في االنقاض الناتجة عن الحروب وعليه يجب أن يتواجد في 

 –معادن ثقيلة  –)مادة االسبستوس  زالة هذه المواد إن وجدتبإمواقع إزالة األنقاض فريق مختص 
 . مبخرة ومواد سامة وغازات (
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 األنقاض : تدويرإعادة 

 

 األنقاض : تدويرخطوات إعادة 

: الجمع-1  
 

يتم جمع الطوب والكتل الخرسانية واالسقف في الموقع او        

 في المصنع الذي يتم فيه اعادة تدوير االنقاض .

 

 

 : فرز المواد-2

و في المصنع باستخدام ادوات خاصة أيتم فرز المواد في الموقع 

 –حديد نحاس  –بلوك  –لفرز الركام الناتج ) كتل خرسانية 

 بالستيك ...(  –المنيوم 

 

 

 :التكسير -3

يتم تكسير الركام المرحل من ماكنة الفرز والذي يزيد قطره 

بواسطة المعدات الخاصة بذلك ثم يتم ترحيل الناتج 50mmعن

 به .الى مواقع التجميع الخاصة 

 

 

 أحواض الغسيل والفصل : -4

بعددد غسددل المددواد فددي أحددواض المسدديل يتمتحميلهددا علددى ماكنددة 

) الفصل مدن أجدل إزالدة المدواد الناعمدة والتدي يقدل قطرهدا عدن

5mm )والمدددواد التدددي يزيدددد قطرهدددا عدددن(5mm) تمدددر خدددالل

 ( 10mm)  .....40mmمناخل المسيل حتى تفصل إلى أحجدام

محطدات لمياه وتمدر مدن خدالل والمواد األقل من ذلك تعود في ا

 )أحواض حجز الرمال( .

 

 

 

 :تصنيف الركام  –أوالا 
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 صنفين :الركام الخشن المعاد تدويره الى يتم تصنيف 

 . (:الركام المستخلص بشكل رئيسي من أنقاض البلوك Type 1) الصنف األول

 . بشكل رئيسي من أنقاض الخرسانة(:الركام المستخلص Type 2) الصنف الثاني

أما الركام المستخلص من عدة نواتج غير محققة لمواصفات الصنفين االول والثاني فيتم معالجته 

 حسب ظروف كل موقع .

ا   : المواصفات الفنية للصنفين االول والثاني–ثانيا

 .حجما  5%ال تزيد عن  المواد المريبة )معادن ,زجاج,بيتومين, مواد ناعمة...(الشوائب: -1

ال تزيد :                                                                            المواد العضوية -2

 . حجما   1%عن  

 0.05%≥محتوى الكلوريد:    المواد الكيميائية:-3

 1% ≥محتوى الكبريتات:    

 حجما 20%دقائق (     ال يزيد عن   10بعد ): متصاص الماءا -4

 :الكثافة الجافة -5

 kg/m32000كثافة الحصويات الجافة ال تقل عن

 (6% - 4%تتراوح ما بين )نسبتها (ميكرون 75بقطر  200المارة من المهزة ):  كمية النواعم-6

( 4mm<):                                                             المحتوى االعظمي للرمل -7

 (5%-8%تتراوح ما بين )نسبته 

ا   :عموميات –ثالثا

يجب ان تتم دراسة األثر البيئي لعملية تدوير نفايات  األبنية و انسجامها مع معايير العمارة  -

والبيئية لمنع انتشار المبار و ذرات االسمنت الخضراء . و أن يتم اتخاذ كافة االحتياطات الصحية 

بهواء الموقع و المناطق المجاورة له, ومنع انتشار المازات الملوثة للهواء و البيئة المحيطة  

 والتلوث بالضوضاء.
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 الفصل الثالث

 

 شروط والمواصفات الفنية العامةال

 المواد الناتجة عن  ستخدامال

 التدوير

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : النفايات ) في االستخراج(لتدوير محلية عامةمعايير 

 :مقدمة  -أوالا 

تهدف هذه المعايير الى وضع مواصفات و ضوابط نواتج الركام الناجم عن انقاض االبنية ووضعها 

 في مجال البناء والتشييد .

ا   :تصنيف الركام –ثانيا

 صنفين :الركام الخشن المعاد تدويره الى يتم تصنيف 

 . (:الركام المستخلص بشكل رئيسي من أنقاض البلوكType 1) ولالصنفاأل

 . (:الركام المستخلص بشكل رئيسي من أنقاض الخرسانةType 2) الصنف الثاني

ما الركام المستخلص من عدة نواتج غير محققة لمواصفات الصنفين االول والثاني فيتم معالجته أ

 حسب ظروف كل موقع .
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ا   للصنفين االول والثانيالمواصفات الفنية –ثالثا

 .حجما  5%ال تزيد عن  المواد المريبة )معادن ,زجاج,بيتومين, مواد ناعمة...(الشوائب: -1

ال تزيد :                                                                            المواد العضوية -2

 حجما   1%عن  

 0.05%≥   محتوى الكلوريد: المواد الكيميائية:-3

 1% ≥محتوى الكبريتات:  

 حجما 20%دقائق (ال يزيد عن   10بعد ): متصاص الماءا -4

 :الكثافة الجافة -5

 kg/m32000كثافة الحصويات الجافة ال تقل عن

 (6% - 4%تتراوح ما بين )نسبتها (ميكرون 75بقطر  200المارة من المهزة ):  كمية النواعم-6

 (5%-8%تتراوح ما بين )( نسبته 4mm<): المحتوى االعظمي للرمل -7

 

 : عموميات–رابعا

جب ان تتم دراسة األثر البيئي لعملية تدوير نفايات  األبنية و انسجامها مع معايير العمارة ي-

الخضراء . و أن يتم اتخاذ كافة االحتياطات الصحية والبيئية لمنع انتشار المبار و ذرات االسمنت 

المحيطة  ة البيئبهواء الموقع و المناطق المجاورة له, ومنع انتشار المازات الملوثة للهواء و 

 والتلوث بالضوضاء.

  :)في االستخدام(معايير محلية لتدوير النفايات

 : مقدمة-والا أ

بنية تهدف هذه المعايير الى وضع مواصفات و ضوابط استخدام الركام الناجم عن تكسير انقاض األ

 ووضعها في مجال البناء والتشييد .

ا   تصنيف الركام  –ثانيا

 ثالث فئات: إلىيتم تصنيف الركام الخشن المعاد تدويره 

، والذي يسمح باستخدام  الركام المستخلص بشكل رئيسي من أنقاض البلوك(:Type1)األولالصنف
 . 10%ركام طبيعي فيه بنسبة حدها األقصى 

، والذي يسمح الركام المستخلص بشكل رئيسي من أنقاض الخرسانة (:Type 2) الصنف الثاني

 . 20%باستخدام ركام طبيعي فيه بنسبة حدها األقصى 

نواتج غير محققة لمواصفات الصنفين االول و الثاني بحيث  خليط من عدة  (:Type 3)الصنف الثالث 

كحد اقصى من الصنف 10%ويمكن اضافة نسبة 80%يحتوي على ركام طبيعي بنسبة حدها االدنى

 كحد اقصى من الصنف الثاني . 20%االول او نسبة 
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ا    : المواصفات الفنية –ثالثا

 : في أعمال الخرسانة-أ

 الشوائب: -1

 المواد المريبة )معادن ,زجاج,بيتومين, مواد ناعمة...(

Type 1 ≤ 5%                                   Type 2& Type 3   ≤ 1%    حجما 

 : المواد العضوية - 2 

Type 1 ≤ 1%                          Type2& Type 3   ≤ 0.5%           حجما 

 

 

 :)لكافة األصناف(المواد الكيميائية:-3
 0.05% ≥محتوى الكلوريد:         

 1% ≥محتوى الكبريتات:        

 دقائق ( 10)بعد : امتصاص الماء-4

 

Type 1 ≤20% 

 

Type 2   ≤ 15% 

 

Type 3   ≤ 10% 

 
 :الكثافة الجافة -5

 kg/m32000كثافة الحصويات الجافة التقلعن

 ميكرون( 75بقطر  200)المارة من المهزة :  كمية النواعم-6
 (6% - 4%تتراوح مابين )نسبتها 

 ( 5%-8%تتراوح مابين )( نسبته 4mm<): المحتوى االعظمي للرمل-7

 في أعمال الطرق -ب  

 :للشوائب النسب المسموحة  - 1

 (وزنا  ) 1%:ساس المحتوى األعظمي للكبريت في  مواد طبقة ماتحت األ

ً )1%ساس :المحتوى األعظمي للمعادن في  مواد طبقة ماتحت األ  (وزنا

 (وزنا  ) 1%المحتوى األعظمي للمواد المريبة )زجاج,مواد ناعمة,....( :

ً )0.5%:ساسالمحتوى األعظمي للمواد العضوية في  مواد طبقة ماتحت األ  (وزنا
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ً ) 1.5%ساس :المحتوى األعظمي للمواد العضوية في  مواد طبقة األ  (وزنا

 االختبارات : -2

المعاد تدويرها يجب أنتختبر واالساسوالقميص الزفتي للحصويات  كل عينة من مواد ماتحت االساس

 :(AASHTOو  ASTM)وفقا  لمعاييرليتم تحديدمايلي 

 التدرج الحبي :   -1

أو العامة وينبمي أن الخاصة التدرج الحبي وفق المجال المطلوب في الشروط الفنيةينبمي أن يكون 

في طبقة ماتحت االساس وعن  65%عن  /200ال تزيد نسبة المواد المارة من المهزة رقم /

 . /40في طبقة االساسمن نسبة المواد المارة من المهزة رقم /%50

 دورة ( : 500الضياع باالهتراء )  -2

وفق تجربة لوس انجلوس في طبقة  (50%ال تزيد نسبة الضياع باالهتراءعن )ينبمي أن 

 في طبقة األساس . (45%ماتحت االساس وعن )
 المواد الناعمة : -3

( خالية من المواد الطينية والعضوية والمواد 10ينبمي أن تكون الذرات المارة في المهزة رقم )

 .المريبة األخرى 

 ( كالتالي :40المارة من المهزة رقم ) أن تكون نتائج اختبار المواد -4

 (6)%و التزيد قرينة اللدونة عن25%ينبمي أن ال يزيد حد السيولة  عن

في طبقة  45%في طبقة ماتحت االساس و  %25( : ال يقل عن .S.Eالمكافئ الرملي ) -5

 .AASHTO T-176االساس

 الكثافة الجافة القصوى. -6
 محتوى الرطوبة القصوى. -7

 .CBRقيمة - -8

 

ا   مجال االستخدام–رابعا

 خرسانةفي أعمال ال -أ

 االول : الصنفالركام من  -1

في تطبيقات الخرسانة المسموحة لصنف درجة جودة تصل كحد اعظمي الى درجة جودة   يستخدم

C12  األطاريف(   - )البلوك. 

 الثاني: الصنفالركام من  -2

في تطبيقات الخرسانة المسموحة لصنف مقاومته  تصل كحد اعظمي الى درجة جودة يستخدم 

C20( استناديهجدران  –مسلحةغيرال رضياتاالوتستخدم في )كتلية . 

 : الركام من الصنف الثالث-3

يستخدم في تطبيقات الخرسانة المسلحة وغير المسلحة لصنف مقاومته تصل لحد اعظمي الىدرجة 

 المائية . مح باستخدامه بالمنشآتيس وال C2Oجودة 
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 في أعمال الطرق  -ب 

 في طبقة القميص االسفلتي: -1
وتكونبقية (  %50 -%45 ) نسبة الحصويات المدورة في الخلطات االسفلتية الساخنة مابين  -

 الحصويات في الخلطة حصويات طبيعية .

 .4نسبة البيتومين المضافة عن % لال تقيجب أن  -

 االساس :في طبقة  - 2

 RCAاستخدامالحصويات المدورة والمستخلصة من الركام الخرساني يمكن

 (.50%-55%) مابيناهاتمدورةنسبتيبنسبحصو
 

 طبقة ماتحت األساس: -3 
حتى وتحويتدويرهاوالمستخلصة من الركام الخرساني تستخدم المواد المعادماتحت االساس  في طبقة

 . 5mm جتازالمنخليمن الرمل الطبيعي الذي  %15

 :توصيات عامة  -خامسا 

يسمحباستخدام  الخرسانة التي تصل فيها نسبة وزن الركام  الخرساني المعاد تدويرهكأعلىحد إلى -

في  %10 حد أو الخرسانة التي تصل فيها نسبة وزن الركام المأخوذ من بقايا البلوك  كأعلى 20%

 .تمير الخواص مهمالأعمال الخرسانة بدون اختبارات  حيث يكون 

في حال تجاوز نسب الركام النسب المذكورة في البند أعاله  يجب اجراء االختباراتالالزمةلتحديد  - 

 الخواص الميكانيكية  والفيزيائية للخرسانة  المنتجة.

من اجل االستخدام المثالي للمواد الخشنة والناعمة معا  كمكونات بديلة في تصنيع البلوكاإلسمنتي  -

ومحتوى %50من وجهة نظر اقتصادية , فان مستويات االستبدال للمواد الطبيعية تحدد عند و

لقواطع البلوكمير  kg/m3100للجدران الحاملة و   kg/m3150أو kg/m3  2000االسمنت عند

 الحاملة .

مثلي أ الخبث( للحصول على أداء-الفحم المتطاير–يسمح باستخدام االضافات)غبار السيليكا  - 

للخلطات البيتونية الحاوية على ركام معاد تدويره مشابه للخلطات البيتونية المصنعة من الركام 

 الطبيعي.

اليسمح باستخدام النفايات الصلبة المعرفة في الفصل الثاني من دفتر الشروط هذا بشكل مباشر في  -

 االعمال االنشائية .

والبيئية ومنع انتشار المبار و ذرات االسمنتبهواء يجب أن يتم اتخاذ كافة االحتياطات الصحية  -

الموقع و المناطق المجاورة له, ومنع انتشار المازات الملوثة للهواء و للبيئة المحيطة والتلوث 

 بالضوضاء.

 دراسة األثر البيئي لعملية تدوير نفايات  األبنية و انسجامها مع معايير العمارة الخضراءضرورة  -
 . 


