طرٌقح انعًم نهثُاء تُظاو انكىَكرٌد
انًعزول
خطوة بخطوة

METHOD STATEMENT OF ICF
BUILDING SYSTEM

ICF

1

شراء انًىاد
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دساب كًٍاخ انًىاد انًطهىتح وذجهٍزها
 .1ودذاخ ال  ICFنهجذراٌ
 .2دذٌذ انرسهٍخ دسة قٍاس انذجى
وانطىل
 .3كًٍح انكىَكرٌد انًطهىته

انعذد انًقرردح
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-1يُشار قطع انخشة يسرذق انراس
-2شرٌظ قٍاس
-3يسطرج انًٍُىو نضًاٌ اسرقايح انقطع
-4قهى انراشٍر (قهى عادي) وقهى ياركر
-5يٍزاٌ (كثاٌ)نضثظ شاقىنٍح انجذراٌ
-6انىاح خشة نضًاٌ االسرقايح تٍٍ االعًذج
-7ياسكاخ (فخاخ ) نرثثٍد انىاح انخشة عهى االعًذج
-8درٌم هًر يع ترٌُح تقٍاس يُاسة نرثٍد انقضثاٌ
داخم االعًذج وانسقىف
-9يطرقح
-10خٍظ تُاء
-11انح قطع دذٌذ انرسهٍخ
-12انح نً انذذٌذ ( ع َىاجح)
-13درٌم شذٍ
-14يساتذ جاَثٍح نهجذراٌ

َقم انًىاد وذخزٌُها فً انًىقع
•
•

ٌجب نقل المواد بطرٌقة تضمن عدم تضررها من المصنع الى موقع العمل
رزم البلوك بطرٌقة ٌمكن نقلة بطرٌقة امنة وعدم تفكك الرزمة اثناء النقل او سقوطها
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ذجهٍز انًىقع
•
•
•
•

•
•
•
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خطوة بخطوة

•

تنظٌف الموقع جٌدا من فضالت البناء وازالة كافة العوائق
تحدٌد مكان الجدران وتثبٌته بشكل واضح لكادر العمل باستعمال الطباشٌر
البدء بعملٌة ثقب االرظٌات واألعمدة وحسب توصٌات المصمم لتثبٌت قضبان الربط(الدوالت)
تقطٌع حدٌد التسلٌح حسب الطول المناسب افقً وعمودي و وضعة بالقرب من موقع تثبٌتة
الختصار الوقت
قٌاس ابعاد الجدران وتفصٌل البلوك وتقطٌعه حسب حاجة كل جدار لتجنب التقطٌع اثناء
التثبٌت اختصارا للوقت
تحدٌد فتحات االبواب والشبابٌك وتثبٌتها على االرضٌة بوضوح
على المقاول الرئٌسً تجهٌز فرٌمات االبواب والشبابٌك وحسب القٌاسات المطلوبة ووضعها
بالقرب من موقع تثبٌتها
تثبٌت مواقع فتحات الخدمات ( الكهرباء ,الماء  ,المجاري  ,الخ) من قبل المهندس المختص
قبل البدء بالعمل لتالفً اي تكسٌر بالجدران مستقبال

ذثثٍد ودذاخ ال ICF
•
•
•
•

تثبٌت قضبان الربط ( الدوالت ) فً مواقعها حسب التصمٌم
المباشرة بتركٌب الصف االول من البلوك وحسب المخطط
استعمال الواح الخشب لضمان استقامة الجدران
استعمال الفخات لتثبٌت االلواح على االعمدة
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ذثثٍد دذٌذ انرسهٍخ
•
•
•

خطوة بخطوة

•

بعد تثبٌت الصف االول من وحدات ICFللجدران نقوم بتثبٌت حدٌد التسلٌح االفقً
وحسب التصمٌم
نقوم بتثبٌت حدٌد التسلٌح العمودي وحسب
التصمٌم
نقوح بربط حدٌد التسلٌح االفقً مع العمودي
بسٌم الربط
نقوم بربط حدٌد التسلٌح االفقً مع الدوالت
ونضمن تداخل الحدٌد ( )Overlab
حسب الكود االنشائً
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ذثثٍد فرًٌاخ انفرذاخ
•
•
•
•

بعد تحدٌد مواقع فتحات االبواب والشبابٌك نقوم بتثبٌت الفرٌمات الخاصة بكل فتحة
نضمن شاقولٌة الفرٌمات باستعمال مساند خشبٌة او معدنٌة
نربط الفرٌم بصورة جٌدة مع الجدار لضمان عدم تسرب الكونكرٌت اثناء الصب
نقوم بتثبٌت حدٌد التسلٌح فوق الفتحات وحسب التصمٌم االنشائً
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صة انخرساَح
•
•
•
•

بعد تركٌب الوحدات البنائٌة الخاصة بالجدران
نقوم بالتدعٌم الجانبً لضمان استقامة الجدران
نقوم بخلط الخرسانة وحسب المواصفات المطلوبة
نقوم بصب الخرسانة داخل الجدار
نستعمل الهزاز السطحً لضمان توزٌع الخرسانة بشكل صحٌح

خطوة بخطوة
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ذثثٍد انخذياخ
•
•
•
•
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•

تحدٌد موقع الخدمات من قبل المهندس المختص
هناك خدمات ٌجب تثبٌتها قبل صب الخرسانة
هناك خدمات تثبت بعد االنتهاء من البناء
نقوم بتحدٌد موقع النقاط وحفر الفلٌن باستعمال منشار الخشب
العادي او السكٌن الحراري
نقوم بتثبٌت انابٌب الخدمات داخل الفلٌن
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