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 الممدمة

 اهتمامااا مااا ة الت ايتلبٌااي بتلااةٌل ايتهنااٌز ايم اااً ة ٌااا ت التبالاا      
بمتلنبات مٌا ٌا ايهمل جاء تخصص ايبااء ةايذي ٌتضما م الات للاءت 
 مخللات ايبااء ةت لٌك أعمال ايمةايب ايال مي يهااصل ايبااء ايمختنفي . 

إضافي ايى تافٌذ أعمال ايتسنٌح يألج اء اإلاشائٌي ةت لٌم ا ةتج ٌ  ايماةا  
 . ايال مي ةإجلاء ايفحةصات ايمختبلٌي ينمةا  اإلاشائٌي

ته  م اي ايبااء ماا ايم اا ااساساٌي ةاي اماي اي بنا  اذ تهتما  عنٌ اا      
 . إاشاء ايمبااً ةايمصااع ةايللق كثٌل ما أعمال

ٌتضما ما اج هذا ايتخصص مهنةمات أساسٌي ايتً ٌتلنب اكتسااب ا      
تا لٌبا أساساٌا ةممالساي عمنٌااي يتحمٌاك ايمساتةي ايااذي ٌمكاا ايلنباي بهاا  

يتحاااق بمٌااا ٌا ايهماال ايمختنفااي ةتنبٌااي متلنبات ااا اة فااتح ايتخاالج مااا اا
 مشالٌع صغٌلت خاصي ب ز .

جاء هذا ايكتاب بما ٌحتةٌا  ماا مهنةماات اةلٌاي ةتفصاٌل يخلاةات      
ايهمل مه  ت بايلسةز ايتةضٌحٌي يمساع ت ايلنبي عنى اكتساب ايم الات 
 حساااااب لااااا لات ز بنشااااالام ايم ا ساااااٌا ةايمااااا لبٌا ذات ااختصااااااص

 ةتةجٌ  ز.

 . ةهللا ما ةلاء ايمص       

 

 

 

 المؤلفون
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 ايكتاب أه ام

 -: أا ٌصبح ايلايب لا لت فً ا اٌي ايملحني عنى ااه ام ايمهلفٌي : -1

يفحةصات ةا أ( تصاٌم أاةاع ايلابةق ما حٌث ايمكةاات ةايشكل ةايخةاص ةلةت ايتحمل 

 .ايمختنفي ةللق استخ ام ا

 . ب( ضبل عااصل ايبااء ما حٌث ااستمامي ةايمااسٌب ةللق ايلبل فً ايبااء

  استخ ام ا . ( ما حٌث ايمكةاات ةأماكا tiles( تصاٌم أاةاع ايكاشً يأللضٌات ) ج

       ت .( ماااا حٌاااث ايخصاااائص ةااساااتخ اما paintsهااالم عناااى أااااةاع ااصاااباغ ) ( ايت 

       . ( تصاااٌم أاااةاع ح ٌاا  ايتساانٌح مااا حٌااث ايمااةت ةحايااي ايساالح ايخااالجً ةااسااتخ ازهاا 

 -ى :أا ٌصبح ايلايب لا لا فً ا اٌي ايملحني عن ااه ام ايم الٌي : -2

 . ا  اإلاشائٌي ةايباائٌي( للاءت اياتائج ايمختبلٌي يفحةصات ايمةأ

 .  ب( تافٌذ أعمال ايمةايب ايال مي يهااصل ايبااء اإلاشائٌي ايمختنفي

 . ( تافٌذ أعمال تسنٌح ايهااصل اإلاشائٌيج

 . (ceiling( ةايسمةم )walls( مهلفي أعمال بٌاض ةيبخ ايج لاا ) 

 .  امٌن ةايلخازع ايمختنفي ما ايسٌل( تبنٌل االضٌات ةايج لاا باستخ از اااةاه 

 . ( لالء سلةح ايج لاا ةايسمةم ةايهااصل اإلاشائٌي بااصباغ ايمختنفية

 -: ااه ام ايةج ااٌي -3

 . تامٌي ايشهةل بؤهمٌي اايت از بايتهنٌمات ةايضةابل حسب ايم ةاات ايفاٌي (أ

 .  ٌا ت ايةعً ةاإل لان بؤهمٌي ايةلت ةتمنٌل اي  ل بكمٌات مةا  ايبااء ب(

 . تامٌي ايشهةل بتم ٌل ايذات ما خالل ممالسي ايهمل حسب أصةي  ايفاٌي (ج

  ٌا ت ااهتماز بمةاكبي أخل ايتلةلات ايتً تللأ باستملال عنى مةا  ايبااء ( 

 . ةايتماٌات ايمستخ مي فً أعمال اإلا اء

 . ( أعمال ايبااء ايمختنفيfinishingأ لان أهمٌي ايااحٌي ايجمايٌي فً إا اء )( ه 
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 الفصل األول

 الطابوق الطٌنً 

 تمهٌد :  1-1

ٌهتباال ايلااابةق مااا ألاا ز ايمااةا  ايباائٌااي ايتااً علف ااا ة اسااتهمن ا اإلاساااا فماا  أسااتهمل فااً 

سااي ق.ز ةذيان  5000ختنفاي مااذ ايهلاق اغلاض ايبااء ة ايةلاٌي ما ايهةامل ايلبٌهٌي ايم

ةاساتهماي  فاً ايباااء حٌاث أساتهمل  يتةفل ايمةا  ااةيٌي ايال مي يصاااعت  ة يسا ةيي صااه 

بشكل لٌا فً ااباٌي ايب ائٌي ثز بشكل لٌا مملةع ةمجفم ثز بشكل لٌا مملةع ، مجفام 

 ةمفخةل )محلةق( . 

 جااااز ايلابةلااااي إيااااى حجم ااااا ااعتٌااااا يتلااااةلت صااااااعي ايلااااابةق إيااااى أا ةصاااال ح

(240x115x80 ) يحامنااي يألثمااال ايااذي اسااتهمن  ايا فااً ااباٌااي ايمختنفااي ينجاا لاا امنااز    

 غٌل ايحامني يألثمال ة ايمةالع .ة

ٌهتباال ايلااابةق ايلٌاااً مااا أكثاال أاااةاع ايلااابةق اسااتهماا فااً ايهاالاق فااً ااباٌااي ايمختنفااي 

 -يألسباب ايتايٌي :

 ةفلت ايمةا  ااةيٌي ايال مي يصااعت  ة س ةيي ايحصةل عنٌ ا .  -أ 

 . تكايٌم مما ٌجهل صااعي ايلابةق التصا ٌيايمةا  ااةيٌي لخٌصي ايثما ةلنٌني اي -ب

 .  ا  ة صةتٌ ا  ما ايمةا  ايها يي ايجٌ ت حلالٌ ايلابةق -ج

 ٌمتا  ايلابةق بتمبن  ايمةا  ايلابلي ايمستهمني فً باائ  كايسمات ة ايجص ةايااةلت حٌاث - 

 لٌتاالابل ةٌنتصااك جٌاا ا مه ااا ةخاصااي ايلااابةق ايمثمااب ةذياان ياا خةل ايمااةا  ايلابلااي  اخاا

 ايثمةب . 

 : أنواع وخواص الطابوق الطٌنً من حٌث اللون 2-1

 هاة ايلاابةق ايمتصانب اياذي ٌكاةا ةاحا  أة أكثال ماا أةج ا  لا  الطاابوق المصاخر: : -أ 

  -ةٌمتا  بايخةاص ايتايٌي :،  ل يملب  ما مص ل ايحلق ) ايفخل(تهلض يالاص ا

 يةا  اخضل فاتح . -أةا
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 ا ٌمتص ايللةبي ةا تة ل اامالح عنى سلح  . لنٌل ايمسامٌي ةي ذا  -ثااٌا

 كثافت  عايٌي مما ٌ ٌ  ما لةت تحمن  يألثمال ايمسنلي عنٌ  .  -ثايثا

 ذة صالبي عايٌي ةمماةز ينمإثلات ايخالجٌي .  -لابها

ينحالالت ة ايصاةت بسابب مساامٌت  ايمنٌناي ةكثافتا    ا  ٌهتبل الل أااةاع ايلاابةق عا -خامسا

 ايهايٌي . 

 شكن  اي ا سً غٌل ماتةز .  - ساسا

 سهله الل ما أسهال بمٌي أاةاع ايلابةق .  -سابها

هة اياةع ايذي حصل عنى حلالت ايحلق ايملنةبي  ةا  ٌا ت كما  الطابوق األصفر : -ب

 -ً حايي ايلابةق ايمصخلج ةٌمتا  بايخةاص ايتايٌي :ف

 يةا  أصفل .  -أةا 

 .  صخلجألل صالبي ما ايلابةق ايم -ثااٌا

 ماتةز ايشكل .  -ثايثا

 تة ل اامالح عنى سلةح  ايخالجٌي به  ايبااء ةعا  تهلض  ينللةبي .  -لابها

 ايمتجااااس ااحتاالاق ةٌمتااا  بااايخةاصغٌل ايلااابةق هااة : الطااابوق األبااٌم المشااوهب -:

  -:ايتايٌي 

 ماتةز ايشكل .  -أةا

 يبخ  ما ايخالج بمةاي ايسمات . لنٌل ايمماةمي ينهةامل ايخالجٌي يذا ٌتز  -ثااٌا

 ٌتحمل ااثمال ة ايمةي ايمسنلي عنٌ  .  -ثايثا

هة أضهم أاةاع ايلابةق ايلٌاً ةذين يتهلض  إياى  لجاات حالالت  الطابوق األحمر : -د

  -: ةالئي ةع ز احتلاق ايما ت ايلٌاٌي بصةلت كامني ةٌمتا  بايخةاص ايتايٌي

 مسامٌت  عايٌي . -أةا

 ثافت  لنٌني . ك -ثااٌا 
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 ع ي  ايحلالي جٌ  . -ثايثا

 ٌت شز بسلعي .  -لابها

 كثٌل اامتصاص ينللةبي .  -خامسا

 استعماالت الطابوق الطٌنً : 3-1

 -: ٌمكا إٌجا  استهماات ايلابةق ايلٌاً فً ااباٌي بما ٌنً 

 الطابوق المصخر: وٌستعمل فً : -أ 

 .  لبمي ايتلبٌع تحت ااسس ةاالضٌات -أةا

ايبااااء تحاات سااام مااااع ايللةبااي يمةتاا  ةلنااي امتصاصاا  ينماااء حٌااث كثافتاا  عايٌااي  -ثااٌااا

 . مسامٌت  لنٌنية

 . عمل ايامةش ة اي خالم ايمختنفي فً ايج لاا -ثايثا

 : الطابوق األصفر -ب

ٌستهمل فً ايةاج ات يجمال ماةله ةااتةاز شكن  ةمماةمتا  ينهةامال ايخالجٌاي حٌاث ٌمكاا 

 . مثل اينبخ ة ايتغنٌم ... ايخ إا اءات  ايمباٌي بايلابةق ب ةا جتلن ااة

ٌستهمل فً بااء ايج لاا ايخالجٌاي ة اي اخنٌاي ايحامناي ة  الطابوق األبٌم المشوهب : -: 

 ايخالجٌي .  جيةااسٌ غٌل ايحامني يألثمال ، ايمةالع

 .  غٌل ايحامني يألثمال ٌستهمل فً بااء ايج لاا ة ايمةالع اي اخنٌي الطابوق األحمر : -د

 أنواع الطابوق الطٌنً من حٌث الكثافة : 4-1

 ، ةٌكةامنز ( 240x115x80)هة ايلابةق ايلٌاً ايها ي بؤبها   الطابوق الصلد : -أ 

 عنى شكل كتني صن ت خايٌي ما ايثمةب ةب ذا ٌكةا أكثل ة اا ما ايلابةق ايمثمب ةأكثل

 ً :( ةٌستهمل ف1-1لةت ما  )احة ايشكل 

 بااء ايج لاا ايخالجٌي ةاي اخنٌي .  -أةا

 بااء سمةم ايهما ت . -ثااٌا
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هااة ايلااابةق ايااذي ٌحتااةي عنااى ثمااةب اافااذت فااً ساالحٌي ايهنااةي  الطااابوق المثمااب : -ب

، ةمااا أهااز  (1-2)احااة ايشااكل منااز ( 240x115x80)ةايساافنً كمااا اااا  ٌاااتج بؤبهااا  

 -: ةاستهماات  ما ٌنً خةاص 

جٌ  ينحلالت يذين ٌستهمل فً باااء ايجا لاا ايخالجٌاي حٌاث ٌماةز بمااع تسالب عا ل  -أةا

 كمٌي كبٌلت ما ايحلالت إيى اي اخل عا  تهلض ا اشهي ايشمس . 

مااا ت جٌاا ت ينهاا ل ايصااةتً ةذياان احتةائاا  عنااى ثمااةب تمااأل باااي ةاء بااٌا ايفضاااءات  -ثااٌااا

 اي اخنٌي ايتً تماع تسلب ايصةت إيى اي اخل . 

  ٌمتا  بمةت  ةتحمن  يألثمال ياذين ٌساتهمل فاً باااء ايجا لاا ايحامناي يألثماال ايخالجٌاي -ثايثا

 اي اخنٌي . ة

                                            و ااالث كااااااا   بنااااااا ا عاااااااحمل ااعحااااااا ال الثابااااااا  اا   ااااااا  ا  اااااااا   اا  بلااااااا  -رابعااااااا 

 (Dead & Live Loads )  ايجص ايمستهمني فً باائ  . إضافي إيى لةت تماسك  مع مةاي 

هااة ايلااابةق ايلٌاااً ايماااتج يتخفٌاام ة ا ةح اتاا  ،  ٌااا ت ع ياا   الطااابوق المجااوؾ : -:

ايصةتً ة ايحلالي ة  ٌا ت تماسك  مع مةاي ايجص ايمستهمني فً باائ  ةذين با خةي ا فاً 

   ةٌاااتج هااذا اياااةع مااا ايلااابةق بثالثااي أاااةاعمنااز ( 240x115x80)ايتجاااةٌم ةأبهااا ه 

   -: (1-3)احة ايشكل 

 ايلابةق ايمجةم ااحا ي . -أةا

 ايلابةق ايمجةم ايثاائً .  -ثااٌا

 ايلابةق ايمجةم ايثالثً . -ثايثا
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 : ايلابةق ايصن   (1-1)شكل 

 

 : ايلابةق ايمثمب  (1-2)شكل 

  

 ايلابةق ايمجةم  : (1-3)شكل 
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 :  التسمٌات الفنٌة ألوضاع الطابوق فً البناء 5-1

 تهاً صفا ةاح ا ما ايلاابةق محصاةلت باٌا مفصانٌا أفمٌاٌا ةٌمثال : Courseالساؾ  -أ

              . ايلابلاي يسام مم ال سمن لابةلي ةاح ت مضافا إيٌ  سمن لبمي ةاح ت ماا ايماا تالتفاع ا

ةضع ايلابةلي فً ايباااء بحٌاث ٌكاةا ةجا  ايلابةلاي  :Strecher طابولة على الطول  -ب

 ايشاكلفاً ايتفصاٌل ) ( ( منز ةااهلا فاً ةجا  ايجا ال كماا فاً  240x80)  بؤبها ايجاابً 

 . مةا ٌا اتجاه سام ايبااء ( منز ٌكةا 240ايبه  ااةل )عنما إا  (4-1)

ضع ايلابةلاي فاً ايباااء بحٌاث ٌكاةا ةجا  ايلابةلاي ة : Headerطابولة على الرأس  -:

   كماا فاً ايتفصاٌل )جا ( فاً ايشاكلةااهلا فاً ةجا  ايجا ال ( مناز 115x80) بؤبهاا ايخنفً 

(4-1. ) 

 ةعي فاً ايباااء بحٌاث ٌكاةا ايمساز ايمهالةضةهً ايلابةلي ايمةض طابولة على الكاز : -د

 .  (1-4))ه ( فً ايشكل كما فً ايتفصٌل ( منز 240x115ينخالج هة ايةج  بؤبها  )

 هاً ايلابةلاي ايمةضاةعي بحٌاث ٌكاةا ايمساز ايمهالض ينخاالج طابولة بوضع سكة : - ـه

 . (1-4)كما فً ايتفصٌل )ة( فً ايشكل ( منز 115x80هة ايةج  بؤبها  )

ثال م ج ء ما لابةلي ةتسمى عا ت باياسبي إيى حجم ا ما ايحجاز ااصانً : Batكفة ش -و

كماا فاً ايتفصاٌل )ح( ، )ل(  ةهً تمثل ما كاا الل ما ايلباع ،اصم ... ايخ  -ثنث  -لبع 

 . (1-4)، )ي( فً ايشكل 

 هااً لابةلااي تةضااع بااافس لةي ااا ةساامك ا ااعتٌااا ي ةيكااا : Queen closerدوالااة  -ز

 .  (1-4)كما فً ايتفصٌل )ن( فً ايشكل لض باصم ايه
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 ايلابةق فً ايبااء  أةضاع (1-4)شكل 
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 الفحوصات المختبرٌة للطابوق : 6-1

 أهز ايفحةصات ايمختبلٌي ينلابةق هً :

 : ٌجاالي هااذا ايفحااص Compressive Strength Test  فحاص مماومااة االنضااؽاط -أ

فااً ايماااء ب لجااي ، ٌااتز غماال ايامااةذج  1988يهاااز  24لٌااي للااز بمةجااب ايمةاصاافات ايهلا

ةٌاتز  ساعي ثز ٌلفع ايامةذج ةٌجفم بملهاي لمااش ةماا  24حلالت ايغلفي يم ت ا تمل عا 

ةٌاتز تثبٌت اا ملك ٌاا باٌا  plywood sheetsةضع ايلابةلي باٌا للهتاً خشاب مساتةٌي 

 ل مااتةز إياى أا ٌ ا حمال بمهاصفٌحتً فةاذ فً ماكاي فحص مماةمي اااضغال ةٌسنل عن

( ٌباٌا مخلال تةضاٌحً يفحاص مماةماي ااضاغال ايلابةلاي . 1-5ايشاكل )ة تفشل ايلابةلاي

 -تحسب مماةمي اااضغال ما ايمااةا ايتايً :

 ايحمل عا  ايفشل )اٌةتا(                                   

 ........... (1)                                              مماةمي اااضغال =                                     

 (2مساحي ايمملع ايهلضً باتجاه تؤثٌل ايحمل )منز                       

 

                                       عا ت  مه ل مماةمي اااضغال يهشلت لابةلات .ةٌحسب 

 

 مماةمي ااضغال ايلابةلي (: مخلل تةضٌحً يفحص1-5شكل )

 : Water absorptionفحص االمتصاص  -ب

إياى  ز(°110)ٌتز إجلاء هذا ايفحص بتجفٌم ايامةذج فً أفلاا ب لجي حلالت تتلاةح باٌا 

ثاز ٌبال  اياماةذج ب لجاي حالالت ايغلفاي ةٌاتز ة اا  بها  ذيان ،  حتى ٌثبت ة اا ( ز° 115)

ي ثز ٌ ال ايماء ماا أةجا  اياماةذج بةاسالي ساع 24ٌغمل افس ايامةذج فً ماء اةٌم يم ت 

 للهي لماش ةٌتز ة ا ايامةذج ثااٌي ةٌحسب امتصاص ايماء ما ايمااةا ايتايً :

 

 طابوقة
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 وزن النموذ: المؽمور فً الماء)ؼم( ــ وزن النموذ: الجاؾ )ؼم(                          

  x %100 ........... (2) ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــامتصاص الماء % = 

 وزن النموذ: الجاؾ )ؼم(

 يهشل عٌاات ةٌحسب مه ل امتصاص ايماء .ايفحص  إجلاءٌتز 

 : Efflorescenceفحص التزهر  -:

( ، ٌجاالي فحااص ايت هاال 1-6ايت هاال هااة ة ااةل اامااالح ايذائبااي عنااى ساالح ايلابةلااي )ايشااكل

حٌث تإخاذ عشال امااذج ةتغمال فاً حاةٌاي فٌ اا  1988يهاز  24بمةجب ايمةاصفي ايهلالٌي للز 

ٌاتز احتسااب اسابي أٌااز ة 3ثز تةضع فً حاةٌي يتجام يما ت أٌاز  7سز يم ت  2.5بهمك ماء مملل 

 -ما ايمها يي ايتٌي :ايت هل 

 ة التزهر مساح                                      

  x %100  ........... (3) ـــــــ ـــــــالنسبة المئوٌة للتزهر = ــــــــــــــــــــــــــــــــ

 مساحة أوجه الطابولة                                   

 :  عنٌ  ٌتز تمسٌز ت هل ايلابةق إيى ما ٌنًة

  . ا ٌةج  ت هل : ا تةج  تلسبات منحٌي ةاهلت -

 % عنى مساحي ايلابةق . 10هل لنٌل : تلسب لنٌل ما اامالح الل ما ت  -

% ما مسااحي ايلاابةق ، ةيكاا ا ٌةجا  تمشال (10-50ت هل متةسل : تلسب كبٌل يألمالح ٌغلً ) -

  . عنى سلح ايلابةق

 % ماا مسااحي ايلاابةق با ةا تمشال يسالح50ت هل عاايً : تلساب كبٌال يألماالح ٌغلاً أكثال ماا  -

   .ايلابةلي 

 . ت هل خلل : تلسب كبٌل يألمالح مع تمشل سلح ايلابةلي -

 

 : ةاهلت ايت هل فً ايلابةق (1-6)شکل
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 خواص الطابوق الجٌد : 7-1

  -ٌكةا ايلابةق جٌ ا عا  تةفل ايشلةل ايتايٌي :

 . ا  ا ٌكةا ايلابةق صنبأ -أ

 ذة حافات حا ت .  -ب

 ما ايمةا  ايغلٌبي .  ا  خايٌ -ج

 ح  مصمةل عنى االل . ذة ةج  ةا - 

 ذة يةا متجااس .  - ه

 . متةا ي ايمستلٌالت ةماتةز -ة

 % . 23ا ٌحتةي عنى مسامٌي ت ٌ  عنى  - 

 ا ٌتفتت عا  ايكسل .  -ح

 .  % ة اا  5ا ت ٌ  اسبي اامالح عا  -ل

باياسابي ينااةع )أ(  2اات / مناز (20)امااذج ( تسااةي  10الل مماةماي ااضاغال ) مها ل  -ي

باياساابي  2منااز( ااات / 1-7يناااةع )ب( ةتتاالاةح بااٌا ) 2منااز( ااات / 11-13تاالاةح بااٌا )ةت

 .  ناةع )ج (ي

 طرق صناعة الطابوق الطٌنً : 8-1

 ٌصاع ايلابةق ب ذه ايللٌمي بامع ايتلبي بايماء يتخمٌلها يما ت ا تمال الطرٌمة البدائٌة : - أ

لض ماا اياماع ة ايهجاا هاة إا ايغا،  ثز تهجاا بها  با ل ايمااء اي ائا  ما اا  سبةعأعا 

جهل ج ٌئاات ايتلباي تاحال ةتصابح ااعماي ةمتجااساي بةاسالي ايمااء ثاز تكابس ايهجٌااي 

 بةاسلي لةايب ما ايخشب ثز ٌجفم ايلٌا ايمكبةس خالجا ةٌجمع ةٌصم بشكل ح ز

 ةٌتز حلل  ) فخله ( فً كةلت . 

 ٌال إل اياي ااماالحٌاماع ايلاٌا ةٌغسال مالالت أثاااء ايتخم الطرٌمة النصاؾ مٌكانٌكٌاة : - ب

ً ايمابني ينذةباا بايماء ةٌاتمل إيى آياي ايهجاا ة ايماص ةهاً عباالت عاا مكابس مٌكاااٌك

 متااةا يمنااز ةٌااا فع ايلااٌا بشااكل  ( 115-240 )ا  ٌاا فع ايلااٌا إيااى فتحااي ذات أبهاا
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 مستمل عنى اسلةااات خشبٌي ةٌمص بايسمن ايملناةب ثاز ٌامال إياى أفالاا مستلٌالت

 .  Hoffmann kilnsةفماا أخلي تسمى أفلاا ه

 هااً ايللٌمااي ايتااً ٌكااةا إاتاااج ايلااابةق فٌ ااا مٌكااٌكٌااا بصااةلت الطرٌمااة المٌكانٌكٌااة : - :

كامني حٌث ٌتز حفل ايتلباي ةتامال ينلحاا ة بها ها إياى مكاائا ايهجاا ةتا فع إياى ج اا  

 ايمص ةٌامل ايلٌا ايللي إيى غلفي ايتجفٌم حٌث ٌجفام بااي ةاء ايحاال ةبها ها ٌامال

 فلا ايحلق . إيى

                إا ايلابةق ايااتج ما هذه ايللٌمي ماتةز ااةج  صنب ذة تحمل عايً ةذة اةعٌي    

 اح ت ما حٌث اينةا إذ ٌمكا إاتاج ايلابةق بسٌللت اةعٌي عايٌي . ة    

 تإخذ ايتلبي ايجافاي ةتلحاا ثاز تا فع إياى لالص  ائالي ٌحتاةي عناى الطرٌمة الجافة : - د

ايلابةلااي ، فٌااا فع ايتاالاب ايااااعز  اخاال كاال مكاابس بمماا ال ٌكفااً يهماال  مكااابس بحجااز

لابةلي ةاح ت ثز ٌتلن ايمكبس ةتخالج اينبااي ايجافاي حٌاث تامال إياى فالا ايحالق ، إا 

 ايلابةق ايااتج ما هذه ايللٌمي ماتةز ااةجا  ، حاا  اي ةاٌاا ، صانب ةذة تحمال عاايً

 لا عنى ايلابةلي ايكامني .  10ٌصل إيى 

هااان ايه ٌا  ماا اإلجالاءات ايتاً ٌمكاا الطرق المتبعة لتحسٌن نوعٌة الطابوق :  9-1

 إتباع ا يتحسٌا اةعٌي ايلابةق ةأهم ا :

 ايااتخنص مااا اامااالح ايمةجااة ت فااً ايمااةا  ااةيٌااي ايمسااتهمني فااً صااااعي ايلااابةق - أ

ساال ايتلبااي باسااتهمال ايمااةا  ايلٌاٌااي ايخايٌااي مااا اامااالح فااً تلكٌب ااا أة ايمٌاااز بهمنٌااي غ

ةيهاا ت ماالات غسااال جٌاا ا أة بنضااافي ايمااةا  ايكٌمٌاةٌااي إيااى ايتلبااي ايمسااتهمني فااً ت ٌئااي 

ايهجٌاي حٌث تإ ي إيى مها يي اامالح ايمةجة ت فٌ ا كاؤمالح ايباالٌةز ماثال إضاافي إياى 

 تهلٌض ةح ات ايلاابةق إياى  لجاات حالالت عايٌاي عاا  ايحالق مماا ٌاإ ي إياى  ٌاا ت

 . اسبي اامالح ايتً تة ل عنى سلح تمنٌل كثافي ايلابةق ة

  . إ ايي جمٌع ايمةا  ايهضةٌي ايمختنفي ةايشةائب كجذةل اياباتات ... ايخ - ب

 ٌجب أا تكاةا اسابي ايماةا  ايلمنٌاي ايمةجاة ت فاً ايماةا  ااةيٌاي ممبةياي بحٌاث ا تاإثل - ج

 عنى لةت تحمل ايلابةق يألحمال ايمسنلي عنٌ  .
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 ةا  ايلٌاٌاي ايمساتهمني فاً صاااعي ايلاابةق فحصاا  لٌماا ةفاًايماايمٌاز بفحاص ايتلباي ة -  

 مختبلات ها سٌي خاصي ينحصةل عناى اةعٌاي جٌا ت ماا ايلاابةق ةذة كفااءت عايٌاي فاً

 . تحمن  يألثمال

       ٌجب كبس ةح ات ايلابةق كبسا جٌ ا فً ايمكابس ايخاصي ب  ينحصةل عنى ةح ات -ه 

 ايلابةق ايمسنلي عنٌ  .    

 تعماالت الطابوق الطٌنً فً عملٌة البناء :اس 10-1

يتحماال ااثمااال  ٌسااتهمل ايلااابةق ايلٌاااً فااً كافااي أعمااال ايبااااء ةحسااب اةعٌتاا  ةلابنٌتاا 

   :  ( ةٌمكا تح ٌ  استهماات  ايشائهي بما ٌن1ً-7ايلبٌهٌي احة ايشكل )ة ةايةلةم ايجةٌي

 ايمكسال يٌكاةا لبماي أة ٌات باستهمال ايلابةق ايمصاخلجاالضة ايتلبٌع تحت ااسس - أ

( مناز ةذيان يخةاصا  ايجٌا ت 75-80عا يي بٌا ايخلسااي ة ايتلبي بسامن ٌتالاةح باٌا )

ايمذكةلت ساابما بحٌاث ٌاتز لش ايتلباي بايمااء ةتساةٌت ا جٌا ا ) ايحا ل ايجٌا ( ثاز ٌةضاع 

لابةق ايتلبٌع ةٌلش فةل  إحا ي ايماةا  ايمبٌا ت ينحشالات مثال ) ايكناةل ٌا ( .... اياخ 

 تز ح ل ايلابةق ةتسةٌت  . ةٌ

 ايتاا لج فااً بااااء لاعاا ت ااسااس ةٌكااةا ببااااء سااام أة سااافٌا مااا ايلااابةق ٌكااةا أكثاال - ب

مناز فااا ايساام  240كاا سمن ايجا ال ماثال  فنذالضا ما علض ايج ال ايذي ٌهنةه ع

مناز ثاز ساافٌا  480أة ايسافٌا اينذٌا ٌتز بااإهما فةق ايصبي ايخلسااٌي ٌكةااا بهالض 

مناز ، ااةال  240منز ةبه ها ٌتز إكمال باااء ايجا ال بهالض  360لابةق بهلض ما اي

 . (1-7إيى ايشكل )

                     إا هذا ايت لج ٌساع  فً تة ٌع ااثمال ايمسنلي عنى ااسس ما بمٌي ااجا اء اإلاشاائٌي     

     تاتماال هااذه ينمباااى ةٌكااةا تة ٌه ااا متساااةٌي عنااى ايمساااحي ايساالحٌي يماعاا ت ااسااس ثااز

 ااثمال ايمسنلي إيى ايتلبي ايتً ٌجب أا تتحمن ا .
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  يألثمالمملع لةيً فً ج ال حامل : ( 1-7)شکل
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 طرق ربط الطابوق فً البناء : 11-1

 الربط االنكلٌزي : -أ 

ٌتز هاذا ايااةع ماا ايالبل بلصام ايلاابةق عناى ايلاةل فاً ايساام ايةاحا  ةٌلصام عناى 

ايااذي ٌنٌاا  عنمااا باااا لصاام ايلااابةق عنااى ايلااةل فااً ايسااام ايةاحاا   اياالأس فااً ايسااام

( مناز أي مسااةٌا 240ٌستةجب ةضع لابةلتٌا متجاةلتٌا يٌكةا سمن ايجا ال مسااةٌا ل )

 . (1-8يسمن ايج ال ) احة ايشكل 

فاااا ةحاا ات ايلااابةق تلصاام  ( منااز أي لابةلااي ةاصاام360أمااا إذا كاااا ساامن ايجاا ال )

ى ايلااةل فااً ايةجاا  ايخااالجً ينجاا ال ثااز تلصاام ايلابةلااي عنااى ضااما ايسااام ايةاحاا  عناا

، أمااا ايسااام ايتااايً فاااا لصاام ةحاا ات ايلااابةق ٌاااهكس كنٌااا  ايخاالاياالأس فااً ايةجاا  

فايةحاا ات ايتااً لصاافت لةيٌااا تلصاام فةل ااا ايةحاا ات علضااٌا ةايةحاا ات ايتااً كاااات لاا  

 . (1-9لصفت علضٌا تلصم ايةح ات فةل ا لةيٌي ةهكذا )احة ايشكل 

 

 

 منز 240(: ايلبل اااكنٌ ي يج ال سمك  1-8شكل )
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 منز 360(: ايلبل اااكنٌ ي يج ال سمك  1-9شكل )

 الربط األلمانً الفردي : -ب

ايةجاا   ىمنااز حٌااث ٌبااا 360ٌسااتهمل هااذا اياااةع مااا اياالبل يجاا لاا ذات ساامن ا ٌماال عااا 

 ايالأسبةضع لابةلي عنى  أيمااًايةج  ايخالجً ينج ال لبل ة لبل ااكنٌ ي اي اخنً ينج ال

 . ( 1-10ة ااخلي عنى ايلةل ) احة ايشكل 

 

 ايفل ي  اايمااً(: ايلبل 1-10شكل )

 الربط األلمانً المزدو: : -:

( منااز حٌااث تلصاام 360أة  240ٌسااتهمل هااذا اياااةع مااا اياالبل فااً ايجاا لاا ايتااً ساامك ا ) 

ل ةهكاذا باياسابي ينجا لاا ايتاً سامك ا ااخالي عناى ايلاةةح ات ايلابةق ةاح ت عناى ايالأس ة

 .  (1-11احة ايشكل ) منز 240

)علضاٌا(  ت ايلابةق فٌا  ايةاحا ت عناى ايالأسمنز فتلصم ةح ا 360أما إذا كاا سمن ايج ال 

ةاياا اخنً ةاتٌجاي يااذين ٌحصاال ايجاا ال ايخاالجً )عنااى ايلاةل( ةيااةج ً ةايتاً تجاةلهااا لةيٌاا 

  . (1-12احة ايشكل ) صم لابةلي فٌ فلاغ فً ةسل ايج ال ةٌمأل بةضع ا
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 الربط على الطول : -د

من ايجاا ال ة ايسااتائل ة ااسااٌجي ايتااً ٌكااةا سااٌسااتهمل هااذا اياالبل فااً ايمةالااع اي اخنٌااي ينبااااء 

في ايحاال بااٌا ايلابةلااي فااً منااز حٌااث تلصاام ةحاا ات ايلااابةق عنااى ايلااةل بحٌااث إا مسااا120

ساةم ن( يايمفاصال ايهمة ٌاي) أي ا تكاةا ايحناةلمناز 115ايتً تنٌ ا فاً ايساام ايخال ة ايسام

  .  (1-13احة ايشكل )مستملت اا ا تضهم ايج ال 

  ط على الرأس :بالر -ـه

، ٌفضل هذا ايااةع ماا ايالبل  ايلأسةم مباٌي بلابةق عنى ايلبل ايذي تكةا فٌ  جمٌع ايسةهة 

 . اساالةةايج لاا حا ت ( 1-14فً بااء لةاع  ااسس كما فً ايشكل )

منااز ةذياان بلصاام  240ٌسااتهمل هااذا اياالبل فااً ايجاا لاا اي اخنٌااي ايغٌاال حامنااي يألثمااال بساامن 

 .بةق عنى ايلأس ح ات ايلاة

 
 منز 240(: ايلبل اايمااً ايم  ةج يج ال سمك  1-11شكل )

 
 منز 360(: ايلبل اايمااً ايم  ةج يج ال سمك  1-12شكل )
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 (: لبل ايلابةق عنى ايلةل1-13شكل )

 
 

 

 
 

 يلابةق عنى ايلأس(: لبل ا1-14شكل )
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 أنواع جدران الطابوق الطٌنً: 12-1

تمسز ايج لاا إيى ج لاا حامني يألثمال كما فً ايبٌةت ايسكاٌي حٌث تتحمل ااحماال ايثابتاي 

Dead Loads ة ااحمااال  ، ايلبالااات ، ايلااابةق ، ... ايااخ،  ايااتجااي مااا ة ا ايساامةم

ةااةع أخال ماا ، خ ة ااثااث .... ايا ااشاخاصايااتجي ماا أة اا  Live Loadsايمتحلكي 

ايج لاا غٌل ايحامني يألثمال ةهً ايج لاا فً ااباٌي ايخلسااٌي ايمسانحي اي ٌكنٌاي ايمتها  ت 

ااى ايجا لاا ايلابةلٌاي ايلةابك ايتً تتؤيم ما سمةم ، لبالات ة أعم ت ... اياخ ، حٌاث تب

كاذين ايمةالاع اي اخنٌي به  إكمال اي ٌكل ايخلسااً ايمسنح ةا تحمل إا ة ا ا ةة ايخالجٌي

 منز . 115فً ايبٌةت ايسكاٌي ايتً ٌكةا سمك ا 

 

 أسئلة الفصل األول

 / اشلح باختصال ايللٌمي ايمٌكااٌكٌي فً صااعي ايلابةق ؟ 1س

 / ما أهز ايفحةصات ايمختبلٌي ينلابةق ايلٌاً ؟2س

 . يلابةق ايمصخلج ة ايلابةق ااحمل/ لالا بٌا ا3س

 منز .  240ٌلات ايلبل اااكنٌ ي يج ال سمك  / ةضح بايلسز مع كافي ايتؤش4س

 منز . 240/ ةضح بايلسز مع كافي ايتؤشٌلات ايلبل اايمااً ايم  ةج يج ال سمك  5س
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 الفصل الثانً

 البناء بالكتل الخرسانٌة ) البلون (

 تمهٌد : 1-2

، ةايمااء  تاتج ايكتل ايخلساااٌي بما ج اساب حجمٌاي محا  ت ماا ايسامات ، ايلمال ، ايحصاى

    :  ) لمااال( 8) سااامات ( :  1) حصاااى ( أة  4) لمااال ( :  2 ) سااامات ( :1ةهاااذه اياساااب 

)حصااى ( ةٌكااةا ايماا ٌج شااب  جااام ةٌكاابس فااً لةايااب ح ٌ ٌااي ثااز تفااتح ايمةايااب بهاا   16

ساعي فً مكاا للب ةتلش بايمااء يما ت  24تماسن ايم ٌج ةتتلن عنى لاع ت ح ٌ ٌي يم ت 

ٌاةز اكتسااب ايخلساااي ايماةت  28كماال عمنٌاي ايتصانب ثاز تتالن يما ت أٌااز إل 3ا تمل عا 

 ايال مي . 

 : مٌزات البناء بالكتل الخرسانٌة 2-2

 ( منااااااز أة200x200x400  ايبااااااااء بساااااابب كباااااال حجااااااز ايكتاااااال )ساااااالعي ااجااااااا - أ

(200x300x400 . منز ) 

 ايمااةا اافمٌااي بساابب كباال حجااز ايكتنااي ةهااذا ٌهاااً تمنٌاال ةتمنٌاال ايمفاصاال ايهمة ٌااي   - ب

 . ايلابلي ) ايمةاي ( ة ٌا ت ايتماسن بٌا ايكتل 

 تمتا  ايكتل بحافات اا ايحاا ت ةأةج  اا ايمساتةٌي مماا ٌهااً تمنٌال ايماةا  ايمساتخ مي فاً  - ج

 مثل اينبخ .  اإلا اءات

 ايمفاصل أة ايحناةل ايهمة ٌاي ة اافمٌاي ينباااء متسااةٌي ةمساتمٌمي اا ايكتال ايخلساااٌي -  

 . مائميتمتا  ب ةاٌاها اي

 مساوئ البناء بالكتل الخرسانٌة :  3-2 

 ا تهتبل ايخلسااي ما ت عا يي ينحلالت ة ايصةت بسبب تماسن مكةاات ا ، لناي ايمساامات - أ

  ة ٌا ت ايكثافي .
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ة اةل  إيا  يمما ٌإ ما مهامل ايتم   يمةا  اإلا اء  اكبل يامل ايتم   ينكتل ايخلسااٌمه - ب

بايكتال  يمه اً فً ايةاج ات ايتً ٌالا  إا اإهاا ةايمباٌايايتشممات ةي ذا ٌستخ ز ايمشبن ا

 .  ااٌيايخلس

 أنواع و استعماالت الكتل الخرسانٌة :  4-2

 تاتج ايكتل ايخلسااٌي باةعٌا : 

تمتااا  بكةا ااا ثمٌنااي ايااة ا . تماسااك ا لنٌاال مااع ايمااةا   الصاالدة ) باادون تجاااوٌؾ ( : :أوال 

 . ةي ذا ف ً لنٌني ااستهمال يلابليا

 تمتا  بؤا ا اخم ة اا ما ايصن ت بسبب ايتجاةٌم مماا ٌجهن اا ذات عا لالمجوفة :  : ثانٌا

حاالالي ةصااةتً أفضاال مااا ايصاان ت باإلضااافي ياللتصااا  بااايمةا  ااةيٌااي ايال مااي إلاتاج ااا 

 ةأكثاال تماسااكا مااع ايمااةا  ايلابلااي ) ايمةاااي ( عنمااا باااا أشااكال ايتجاااةٌم أمااا ملبهااي أة

 أة  ائلٌي ... ايخ .  مستلٌني أة بٌضةٌي

 ةفٌما ٌؤتً أاةاع ةاستهماات ايكتل ايخلسااٌي :

 الكتل الخرسانٌة المستعملة فً األعمدة : -أ

ٌفضل استخ از ايكتل ايخلسااٌي ايمجةفاي فاً باااء ااعما ت حٌاث ٌمالل ح ٌا  ايتسانٌح خاالل 

 . (2-1حة ايشكليتجاةٌم ةتمأل بايخلسااي يتصبح لا لت عنى تحمل ااثمال ايمسنلي ) اا

 
 ( ايكتني ايخلسااٌي ايمستهمني فً ااعم ت1-2شكل )
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 الكتل الخرسانٌة المستعملة فً الجدران : -ب

ةج اٌا ٌفضل استهمال ايكتل ايخلساااٌي ايمجةفاي فاً باااء ايجا لاا ةتكاةا هاذه ايكتال ذات 

ايساام ايةاحا  ضاما  ي ٌا ت ايلبل بٌا ايكتل عا  بااء ايجا ال ةءاتجاابٌٌا ٌحتةٌاا عنى ات

( ةلاا  تحتااةي هااذه ايكتاال عنااى ةجاا  جاااابً ةاحاا  فٌاا  اتااةءات ةااةجاا  2-2)احااة ايشااكل 

( ةا ٌفضل ايباااء 3-2ايبالٌي مستمٌمي ةتستخ ز فً االكاا عا  بااء ايج ال ) احة ايشكل 

 ايكتل ايخلسااٌي ذات ااةج  ايجاابٌي ايمستةٌي اا عمنٌي لبل هذه ايكتل تكةا ضهٌفي .ب

 

 ( ايكتني ايخلسااٌي ايمستهمني فً ايج لاا2-2شكل )

 

 ( ايكتني ايخلسااٌي ايمستهمني فً ألكاا ايج لاا2-3شكل )
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 : الكتل الخرسانٌة المستعملة فً المواطع -:

( منز ةهً أما صن ت أة مجةفي ةتفضال ايكتال ايمجةفاي 100x200x400تكةا أبها  هذه ايكتل )

نٌ اا أثماال ايباااء ة تستهمل فً تمسٌز ايفضاءات اي اخنٌي يألباٌي ةتحمل ة ا اا فمال أي ا تسانل ع

 ( .2-4ااخلي ) احة ايشكل 

 

 ( ايكتني ايخلسااٌي ايمستهمني فً ايمةالع2-4شكل )

 الكتل الخرسانٌة المستعلمة لتبلٌط األرضٌات : -د 

لبهاي م... ايخ ، ةأشكاي ا أما  ااحمل، ااصفل،  تاتج بؤشكال ةأحجاز ةأيةاا مختنفي مثل ايسماتً

 ،منااااااااز  50x500x500))، ( مناااااااز50x400x400( مناااااااز ، )400x400x400بؤبهاااااااا  )

((40x500x500 40)أة مسااااتلٌني بؤبهااااا  ) مناااازx200x400 40)) ، مناااازx200x400 ، 

((50x200x400  ، 50))منااازx250x500  ، 40))منااازx250x500  أة تكاااةا ذات  ،مناااز

  . (2-5احة ايشكل )منز  200شكل س اسً أة مثما لةل ايضنع 

 

  ايكتل ايخلسااٌي ايمستهمني يتبنٌل االضٌات . 2-5شكل 
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 الخرسانٌة المستعملة فً المواطع المزخرفة ؼٌر الصلدة :الكتل  -ـه

تاااتج بؤشااكال ةأيااةاا مختنفااي ةتكااةا مجةفااي ةتسااتخ ز كمةالااع ج ئٌااي أي ا تحجاا  ايفضاااءات 

بصةلت كامني ةم خلفي بؤشكال ةامةش ةتستهمل كذين فً ةاج ات ااباٌي ةخاصي أماز ايشبابٌن 

 . ( 2-6حة ايشكليكسل أشهي ايشمس ةماع  خةي ا إيى ايغلم )ا

 

 

 ايكتل ايخلاسااٌي ايمستهمني فً ايمةالع ايم خلفي غٌل ايصن ت 2-6شكل 

 الكتل الخرسانٌة المستعملة فً السموؾ : -و 

( مناااااااز أة 200x200x600( مناااااااز أة )140x200x600هاااااااً كتااااااال مجةفاااااااي بؤبهاااااااا  )

(200x200x500) ااٌي مسانحي حٌاث ٌاتز تلكٌب اا فاةق أضاالع خلسا منز ، ةتساتهمل ينتسامٌم

يتساةٌي مناز  50  ةبسمن B.R.C)مسبمي ايصب ثز تصب فةل ا خلسااي مسنحي بمشبن ح ٌ ي )

 . سلةح هذه ايكتل ةتغلٌي ايمفاصل ايمتكةاي ما لصم هذه ايكتل
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  أسئلة الفصل الثانً

 

 / أٌ ما تفضل ايبااء بايكتل ايخلسااٌي ايصن ت أة ايمجةفي ، ةيماذا ؟ 1س

 ايكتل ايخلسااٌي ايمجةفي . ق ايلٌاً ايمجةم ةالا بٌا ايلابة/ ل2س

 / اشلح باختصال كٌفٌي استخ از ايكتل ايخلسااٌي فً ااعم ت . 3س

 / عنل ما ٌنً :4س

 ةجة  اياتةءات فً ايكتل ايخلسااٌي ايمستهمني فً بااء ايج لاا .  -أ 

 .  ٌةما   28أٌاز ةتلك ا يم ت  3لش ايكتل ايخلسااٌي ايمصبةبي ح ٌثا بايماء يم ت  -ب

 تمتا  ايكتل ايخلسااٌي به ي ا ايحلالي ةايصةتً ايل يء . -ج
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 الفصل الثالث

 الكتل الخرسانٌة الخفٌفة ) الثرمستون (

 تمهٌد : 1-3

 ايكتاال ايخلسااااٌي ايخفٌفااي ) ايثلمسااتةا ( مااا ت خلسااااٌي تمتااا  بخفااي ة ا ااا ةساا ةيي عمن ااا

ن ااا ايمااساابي ةمماةمت ااا لااةت تحم أهم ااا أخااليممٌاا ات  ىإياا إضااافيةاعتاا ال كنفااي صاااه ا 

ع ز تؤثلها بايهةامل ايلبٌهٌي ايمختنفي ةفً ايهلاق فؤا ايفلق ايكبٌال فاً  لجاات ةينحلائك 

ايحلالت بٌا ايصٌم ةايشتاء ةاختالم  لجات ايحالالت باٌا اينٌال ةايا اال أ ي إياى ااتشاال 

 الت ةلاةت تحمن اا مااسابي يتحال محال ايلاابةقاستهمال هاذه ايماا ت يكةا اا ماا ت عا ياي ينحال

 . ايلٌاً

  : الخواص وطرق الصنع 2-3

 : ٌناً ما أهز خةاص هذه ايما ت ايباائٌاي ماا إا : خواص الخرسانة الخفٌفة ) الثرمستون ( -أ

 : العزل الحراري أوال :

 ي ااا ايكتاال ايخلسااااٌي ايخفٌفااي ي ااا لابنٌااي كبٌاالت ينهاا ل ايحاالالي حٌااث تهااا ل كمٌااي ع إا

 . ( ملات بم ل ايه ل ايحلالي ينلابةق ايلٌا3ً-6ينحلالت )

 : العزل الصوتً:  ثانٌا

لةلات مع ايلابةق ااعتٌاا ي ةاا ايها ل ايصاةتً  ما إذاي ا ايمابنٌي ايهايٌي ينه ل ايصةتً 

 تز يبخ ايج ال ما ايخالج ةايبٌاض ما اي اخل . إذاٌ  ا  

 : المادة الرابطة:  ثالثا

كمٌي ألل ما ايمةا  ايلابلي ةذين يكبل حجم ا  إيىبايكتل ايخلسااٌي ايخفٌفي ٌحتاج  ايبااء اإ

ممالاي مع ايلابةق حٌث ٌحتاج ايمتال ايمكهاب ايةاحا  ماا ايجا ال ايمبااً بايكتال ايخلساااٌي 

متاال مكهااب مااا ايمةاااي بٌامااا ٌحتاااج ايمتاال ايمكهااب مااا ايجاا ال ايمباااً  0.07 ايخفٌفااي إيااى

 متل مكهب ما ايمةاي ايال مي يهمنٌي ايبااء.  0.27بايلابةق إيى
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 :  األسس : رابعا

يمشاٌ ت اايجا لاا  أساسماا  ايج لاا ايتاً تشاٌ  بايكتال ايخلساااٌي ايخفٌفاي تكاةا اصاغل أسس إا

 . لةلات ب ذه ايةح ات ايباائٌي ما إذاةذين يخفي ة ا ا  أخليباستهمال ةح ات باائٌي 

 اإلنهاء :عملٌة  : خامسا

 إلا ااءاا ايمشٌ ت باستهمال ايكتل ايخلسااٌي ايخفٌفي تحتاج إيى فتلت  ماٌي لصاٌلت ايج ل إا

عمنٌااات ايبٌاااض اياا اخنً ةذياان اا مساااحي ةج  ااا مسااتةٌي ةاكباال عمنٌااي ايناابخ ايخااالجً ة

 .  اإلا اءتحمٌل بما ت  إيى جةا تحتامساحي 

 : لها للموى والضؽوط المسلطة علٌهاتحم : سادسا

( 3-4ايضغل ايمسنل عنٌ ا ةايااتجي ماا عمنٌاي ايباااء بالتفااع ٌتالاةح باٌا )تتحمل ايمةي ة

باا ةا اسااتهمال  يألثماااللةابااك باسااتهمال ايكتاال ايخلسااااٌي ايخفٌفااي يبااااء ايجاا لاا ايحامنااي 

               تتحماااال ااضااااغالا ٌتاااالاةح بااااٌا  فنا ااااا ، ايخلسااااااٌي بااااايلغز مااااا خفااااي ة ا ااااا اي ٌاكاااال

 .  2( اٌةتا/منز800-200)

 واألرضٌات :السموؾ  : سابعا

ماااا ايممكاااا اساااتهمال ايخلساااااي ايخفٌفاااي يهمااال ةصاااب ااياااةاح ايمسااابمي ايصااااع ينسااامةم 

حٌث تسمى ااباٌي ايتً تستهمل فٌ ا بااباٌي اصام ايجااه ت ةذيان ينما ج باٌا  ةاالضٌات

 ايخلسااي ايخفٌفي ايمسبمي ايصاع ةايمةا  ايباائٌي ااخلي . 

 ألمالح :انسبة  : ثامنا

أا ايمةا  ايمستهمني فً صااعي ايخلسااي ايخفٌفي تحتةي عنى اسب ممبةيي ماا ااماالح فاً 

 . تلكٌب ا ةذين اعتما  ايفحةص ايمختبلٌي اي لٌمي يجمٌع ايمةا  اي اخني فً صااعت ا

 : تأثرها بالحرارةا : تاسع 

لنااي  إيااىٌااي ةهااذا ٌااإ ي بااايحلالت فااً حايااي التفاااع ةااخفاااض اياا لجات ايحلال ايتااؤثللنٌنااي 

 إذاكاذين تتحمال  لجاات ايحالالت ايهايٌاي  ، تم  ها ةتمنص ا ممالاي بايمةا  ايباائٌاي ااخالي

 .  يذين تكةا ما ايهااصل ايم مي ينسالمي ايم اٌي ما ايحلائك عا  اشةب اي ا تهلضت 
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 : لابلٌتها المتصاص الماء: عاشرا 

متاا  ب اا تتصاص بسبب ايخاصٌي ايشهلٌي ايتً اامايكتل ايخلسااٌي ايخفٌفي تكةا بلٌئي  إا

لةلاات ماع ايلاابةق ااعتٌاا ي حٌاث ٌتالاةح امتصااص ايكتال ايخلساااٌي ينمااء باٌا  ما إذا

سااعي بٌاماا تبناا لابنٌاي ايلاابةق ااعتٌاا ي  72تز تغلٌت اا بايمااء يما ت  إذا( منز 100-50)

 ت خمس ساعات ةاصم.غلست ةح ات  بايماء يم  إذامنز  210يالمتصاص ايماء 

 : االلتصاد فً الكلفة :احدى عشر

اا اسااتهمال ايكتاال ايخلسااااٌي ايخفٌفااي فااً ايهمنٌااات ايباائٌااي ٌااإ ي إيااى تمنٌاال اساابي ايمااةا  

ايمسااتهمني إيااى ايثنااث ةب ااذا تكااةا اكثاال التصااا ٌي مااا غٌلهااا مااا ايمااةا  ايباائٌااي ااخاالي 

اكبال حجماا ماا ايلاابةق كماا أا  اا اا يألباٌايةبايتايً تإ ي إيى االتصا  فً ايكنفاي ايكنٌاي 

ااعماال ايباائٌاي بسابب كبال  إلا ااءاستهماي ا ٌإ ي إيى االتصا  فً ايفتلت اي ماٌي ايال ماي 

حجم اا ةاحتٌاج ااا إيااى اسابي لنٌنااي مااا ايماةا  ايلابلااي حٌااث أا ايمتال ايمكهااب ايةاحاا  مااا 

بٌاماا ٌحتااج ايمتال  إلا ائا سااعات  ألباع يىإايبااء باستهمال ايكتل ايخلسااٌي ايخفٌفي ٌحتاج 

لت  ماٌاي ألاةل تتالاةح باٌا ايمكهب ايةاح  ما ايبااء باساتهمال ايلاابةق ااعتٌاا ي إياى فتا

         ( سااااعات ةهاااذا ٌاااإ ي إياااى تاااةفٌل ااٌااا ي ايهامناااي ةاالتصاااا  فاااً ايكنفاااي ايكنٌاااي9-7)

 . (3-1 احة ايشكل للز)

 

 يايخلاسااٌللٌمي ايبااء بايكتل  (3-1) ايشكل للز
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 : التصنٌعطرٌمة  -ب

ةا  ااساساااٌي ايتاااً تااا خل فاااً صاااااعي ايثلمساااتةا هاااً ايلمااال ةايسااامات ةايااااةلت ايمااا إا

% ٌضاام إياى ايااةلت كاً ٌتفاعال ماع ايااةلت (1-4إيى مسحةق اايماٌةز باسبي ) باإلضافي

عا تكةٌا فجةات فً ايجسز بملل ٌتالاةح باٌا  يتكةا غا  اي ٌ لةجٌا ايذي ٌكةا مسإةا

 ايكااايٌا يكااً تساااع  عنااى باا ء ايتفاعاال بااٌا اياااةلت ماةفااات إضااافيكمااا ةٌااتز ، منااز  (4-1)

  % ةاسابي ايسامات (73-75اسابي ايلمال فاً ايخناٌل تتالاةح باٌا ) إا، ةمسحةق اايماٌةز 

(% ةبها  خنال هاذه ايماةا  ٌاتز تشاكٌل ايخناٌل 15-17اسبي ايااةلت فتكاةا ) أما% (12-8)

ٌتحمال ايتملٌاع ثاز تهالض ( ساعات يٌكتسب ايماةت ايكافٌاي ي4-6فً لةايب حٌث ٌحتاج ما )

       ( ضاااغل جاااةي يفتااالت 10-17ايةحااا ات ايخضااالاء يضاااغل بخاااال عاااايً ٌتااالاةح باااٌا )

 إخالاج(  لجاي مئةٌاي بها ها ٌاتز 190بخالٌاي ب لجاي حالالت ) أفالاا( ساعي  اخل 18-8)

  . (3-2ةٌصبح جاه ا يالستهمال كما فً ايشكل ) اافلااايماتةج ما 

 

 
 ( ايكتل ايخلسااٌي ايخفٌفي3-2ايشكل )
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 : ٌفة ) الثرمستون (الخرسانة الخفت الاستعما3-3 

باياةل يخةاص ا ايفٌ ٌاةٌي ةاالتصاا ٌي ةسا ةيي باائ اا ةخفاي ة ا اا يماا ٌاةفله اساتهماي ا  

لها بكثلت فً ااسةاق ايمحنٌاي مات ايخاصي بايامل ةايتحمٌل ةتةفما التصا  فً ايمةا  ةاياف

 استهماات ا هً : أهزفاا 

    ( مناااز ةسااامن ٌتااالاةح باااٌا 250x500)  بؤبهاااا ةهاااً  : الكتااال الخرساااانٌة الخفٌفاااة -أ

( ٌةضااح ايللٌمااي ايمتبهااي فااً عمنٌااي لباال هااذه ايكتاال 1-3ايشااكل للااز ) ، ( منااز300-75)

باستهمال مةاي ايسمات كما ت لابلي أثااء عمنٌي ايبااء ةتستهمل هذه ايكتل فً باااء ايجا لاا 

( لةاباك 3-4ع ٌتالاةح باٌا )ةاالتفاع بايبااء إيى التفا يألثمالايخالجٌي ةاي اخنٌي ايحامني 

 .  ةا ايحاجي إيى استهمال اي ٌاكل ايخلسااٌي

     منااز ةبساامن بااٌا  600منااز ةبالتفاااع  750ةهااً بلااةل  :وحاادات المواطااع الداخلٌااة  -ب 

  . عمنٌي ايبااء أثااء( منز ةتستهمل مه ا مةاي ايسمات كما ت لابلي  250-50) 

( منااز ةساامن 600x600) بؤبهااا مساانحي  حأيااةاهااً عنااى شااكل  :السااموؾ المائلااة  -: 

 . (3-3( منز كما فً ايشكل للز )75-250بٌا ) ٌتلاةح

 مسانحي باافس أبهاا  ااياةاح ايمساتهمني فاً أياةاحةهاً عناى شاكل  :السموؾ المساتوٌة  -د

  . ايسمةم ايمائني

        ( منااز ةلااةل ٌتاالاةح بااٌا3500ةهااً بالتفاااع ) : لألثمااالالجاادران الحاملااة  ألااواح - ـهاا

( مناز حٌاث ٌاتز لصام هاذه ااياةاح 100-250( منز ةبسامن ٌتالاةح باٌا )1500-600)

  . (3-4ايشكل للز ) احة  يألثماليتكةا ايج ال ايحامل  ااخليايةاح ت بجااب 

 ( مناز6000) مناز ةلاةل( 600)ةهاً بالتفااع  لألثماال :الجدران ؼٌار الحاملاة  ألواح -و

ٌااتز ةضااه ا ايةاحاا ت فااةق ااخاالي ةبشااكل لااةيً ( منااز ة75-250ٌتاالاةح بااٌا ) ةساامن

 . اياةع ما ايج لاا يتكةا هذا

 ( منااز1500)ةالتفاااع  ( منااز6000)ةهااً بلااةل  :الجاادران الكبٌاارة الحجاام  ألااواح -ز 

ةٌاتز تلكٌب اا ةتثبٌت اا ايةاحا ت فاةق ااخالي ةبشاكل ( منز 125-250)ٌتلاةح بٌا  ةبسمن

 . لةيً
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 ايخلسااي ايخفٌفي ينسمةم ايمائني ةايمستةٌي أيةاح( 3-3شكل )

 

 

 لأيةاح ايخلسااي ايخفٌفي ينج لاا ايحامني يألثما (3-4)شكل 
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 الفصل الثالث أسئلة

 

 ايخلسااي ايخفٌفي )ايثلمستةا(؟ هً خةاص ما/ 1س

 ايخلسااي ايخفٌفي ايشائهي ااستهمال فً ايبااء مةضحا ذين بايلسز ؟ أبها هً  ما/ 2س

 هً ايمةا  اي اخني فً صااعي ايثلمستةا ةحسب اياسب ايمئةٌي ؟ ما /3س

 . يكتل ايخلسااٌي بايبااءةضح بايلسز مع كافي ايتؤشٌلات للٌمي لبل ا /4س

 .مباً بايثلمستةاةايخل ً ايمجةم مباً بايلابةق ايلٌا أح اهمالالا بٌا ج الٌا / 5س

   ؟خنلي تصاٌع ايثلمستةا  إيى اايماٌةزمسحةق  إضافيما هة ايغلض ما  /6س
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 الفصل الرابع

 البناء بالحجر 

 الممدمة : 1-4

ايثااال ايباااء ايم ٌماي جا ا ةتشاا   عناى ذيان  أسااايٌبجااالت هاة ماا باايلغز ماا أا ايباااء بايح

يألساباب ايهصل ايحاضل ٌش   ااحسالا فً اساتخ از ايحجاالت كةحا ات باائٌاي  إا إاايبالٌي 

 : ايتايٌي

 ةجة  ايحجالت ايباائٌي ايصاايحي فاً مةالاع محا ة ت ةمهٌااي حساب ايتلكٌاب ايجٌةياةجً - أ

  ينمالمي .

 بكنفي مااسبي .صهةبي ت ٌئي ايحجالت  - ب

 ةأسااالع باااااءا كايلاااابةق ةايكتااال إاتاجااااالتصاااا ا ةأسااا ل  أكثااالةجاااة  بااا ائل مااسااابي  - ج

 ايخلسااٌي ةغٌلها . 

 ع ز مالئمي بهض خةاص ايحجل اي ا سٌي ك ٌا ت ايكثافاي ةةجاةب باااء ايجا لاا بسامن -  

 كاااات إذا إا منااز (160كبٌاال حٌااث ا ٌمكااا بااااء ايجاا لاا ايحامنااي بساامن الاال مااا )

 كنفي عايٌي .  إيىحجالت ماتةمي ايشكل ةايمٌاس ةفً هذه ايحايي تحتاج ت ٌئت ا اي

 يذا تاحصل استخ امات ايحجالت حايٌا فً ايملل اغلاض ايبااء بايحاات ايتٌي :

ةايجا لاا  ايج لاا ايمحمني إاشاءفً  ااخليعةضا عا ايب ائل  أساسٌيكةح ات باائٌي  - أ

يتً تتةفل فٌ ا ايحجالت بكمٌات كبٌلت ةعا ما تكةا كنفاي ايساا ت ةايمةالع فً ايمحالت ا

تساتخ ز فاً ايمااالك ايشامايٌي  التصاا ا ماا ايبا ائل ااخالي حٌاث ةأكثالت ٌئت ا مااسابي 

 ايشللٌي ةبهض ايماالك ايغلبٌي ما لللاا .

 ةٌشامل يأللضاٌاتايا اخل ةكاذين  أةايتغنٌم ةااكساء ينج لاا ما ايخاالج  أعمالفً  - ب

ماتةمااي مثاال ااكساااء بايحجااالت ايكنسااٌي  ةبؤشااكالحجااالت ايمهاا ت بساامن لنٌاال اسااتهمال اي

ايلخاز ةٌهتبل هذا ااستهمال شاائها فاً مختنام  أةايتغنٌم بايململ  أةايمه ت ينةاج ات 

 . يإلا اءايمةا   هايهلاق اسباب مهمالٌي ةيمالئمي هذ أاحاء
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 تلاثٌااي أةاسااباب مهمالٌااي  بايحجااالت أاباٌاا فااً ايحاااات ايتااً ٌسااتةجب فٌ ااا تشااٌٌ   - ج

 أاباٌي ذات ايلابع ايخاص .  أةكبهض ايمتاحم 

 . تكسٌي ضفام ااا ال ةايج اةل يتثبٌت ا ةتمنٌل ايلشح أعمالفً  -  

 : مثل اإلاشائٌيتستهمل فً بهض ايصااعات  -ه 

 )ايفناال( ةاياااةلت ةتسااتهمل ئايماااي أةتسااتهمل ايصااخةل ايكنسااٌي فااً صااااعي ايساامات  -1

  . بؤاةاع بسٌي فً صااعي ايجص ايصخةل ايج

 ايخلسااي .  إاتاجتستهمل کلکاز فً  -2

 تستهمل فً صااعي ايكاشً ايمة ائٌن كلكاز منةا فً لبمي ايةج  . -3

 .  ااساستحت  أة أساستبنٌل ايللق كلبمي  أعمالتستهمل فً  -4

 تستهمل فً تهنٌات ايسكن ايح ٌ ٌي .  -5

  مناطك تواجد الحجارة فً العراق : 2-4

 مالمي كفلي .  –ب                 المي ايسنٌمااٌي . م -أ

 محافةاي إياىفاً محافةاي اااباال غلباا  ااايفلات ااةسل : ةتمت  ماا م ٌااي عمالمي اي -ج 

 ايبصلت جاةبا . 

  المتبعة فً انتماء الحجارة البنائٌة : األسس 3-4

 ي ا فااً بااااء ايجاا لااعااا  اسااتهما ااعتٌا ٌااي ااثماااليحماال  ايكافٌاايتكااةا ي ااا ايمااةه  أا - أ

 ايحامني يالثمال . 

 أا تمااةز ايتغٌاالات ايجةٌاي ةايهةاماال ايلبٌهٌا  ةمااا ٌااتج عا ااا ماا تماا   ةتمناص بساابب  - ب

 . عمنٌي ايبااء ةايتفتت عنى ايم ي ايبهٌ  به  ايتآكلتكةا لنٌني  أاحلالت ايشمس ةٌجب 

 جب أا تكةا ذات مة ل ممبةل حسب ايتصمٌز ايمهمالي .ٌ - ج
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 البنائٌة : ةالحجار نواعأ 4-4

حسااب تلكٌب ااا  أةتصااام ايحجااالت ايباائٌااي إيااى أاااةاع ع ٌاا ت حسااب تكةٌا ااا ايجٌةيااةجً 

 ايكٌمٌاةي ةايفٌ ٌاةي :

 : تكوٌنها الجٌولوجً إلىالحجارة نسبة  أنواع -أ

   ثالثي أصاام هً : إيى ةتصام جٌةيةجٌا   

يحمز ايبلكااٌي ايسائني ايمت فمي ما ةهً ايصخةل ايااتجي عا تصنب ا : ايصخةل اياالٌي -1

 بالا االض . 

ةهااً ايصااخةل ايتااً تكةااات اتٌجااي ايتلساابات ايلٌاٌااي عنااى شااكل  :ايصااخةل ايلسااةبٌي  -2

 ةما ا ايصخةل ايجٌلٌي أة ايكنسٌي ةايصخةل ايلمنٌي . ااخليبمات ايةاح ت فةق ل

أصال ااالي أة لساةبً ةهً ايصخةل ايتً تكةات ما : ايصخةل ايمتحةيي أة ايمتغٌلت  -3

ةما أهز أاةاع ا ايلخااز ايمساتهمل فاً ايباااء ةاياذي ٌكاةا أصان  حجاالت كنساٌي ةاال ةا  

 ايذي ٌكةا أصن  حجل لٌاً . 

 نسبة إلى التركٌب الفٌزٌاوي والكٌمٌاوي : الحجارةأنواع  -ب

 :ٌ ٌاةٌي ةايكٌمٌاةٌي إيى ماٌنً خةاص ا ايف إيىتصام ايصخةل اسبي 

ا ايممنع االي تستخلج م أصلهً صخةلمتبنةله ذات  : يسنٌكةاٌي ايمتبنةلتايصخةل ا -1

ج ا ةتكةا كنفت ا عايٌي يصاهةبي ت ٌئت اا ينهمال ةتساتهمل فاً  يعنى شكل للع ماتةمي صنب

لما ٌاي أة حمالاء أة  ةأيةاا ااايخاصي فمل كمةاعا  ااعما ت ةبهاض ااساس  ااعمالبهض 

 سة اء . 

صخةل لسةبٌي تختنم ما حٌث ايصالبي ف اان حجالت لخاةه ةهً  :ايصخةل ايكنسٌي  -2

ساا ني ايهماال ، ةما ااا مااا هااة صاانب صااهب ايهماال ةتشاامل ايصااخةل ايكنسااٌي عنااى ايحجااالت 

 ايجٌلٌي ةايلخاز ةايململ .

 ةهً صخةل ذات مماةمي كبٌلت ة ما اياةع ايجٌ  .  :ايصخةل ايلمنٌي  -3
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 ٌة :الطرق المتبعة فً تحضٌر الحجارة البنائ 5-4

  ايباائٌي بللٌمتاا هما : يألعمالٌتز تحضٌل ايحجالت 

 :ايٌ ةٌي  ايللٌمي -أ

ةتستهمل فٌ اا بهاض اا ةات ةايمها ات ايبساٌلي ةتحضال فٌ اا ايحجاالت شاب  ايصانبي ايتاً 

 تستهمل فً ااباٌي ايبسٌلي كاي ةل ايسكاٌي . 

 :ايللٌمي ايمٌكااٌكٌي  -ب

بي حٌااث تماال ايحجااالت بااثالث ملاحاال حجااالت ايصاانتسااتهمل هااذه ايللٌمااي يملااع ةتحضااٌل اي

 يتحضٌلها لبل استهماي ا فً عمنٌي ايبااء ةهذه ايملاحل هً : 

 :خلاج ايحجالت است -1

هاذه ايلالق  ةأكثالايللٌمي ايمتبهي استخلاج ايحجالت تختنم بااختالم ايمماايع ةعمم اا  إا

 ةاج ها . استهماا هً استهمال ايمفللهات يت شٌز ايحجالت فً مةالع ت

 : تحضٌل ايحجالت -2

اا ةات ايح ٌ ٌاي ةايمااشاٌل ايمٌكااٌكٌاي  يحجةز مااسبي بةاسل إيىةفٌ ا ٌتز تملٌع ايحجالت 

 يٌس ل امن ا إيى مةالع ايهمل . فً ايممايع أة فً ايمهامل 

 :ايحجالت  إع ا  -3

ةع ةٌمصاا  باا  تحضااٌل ايحجااالت ةلصاا ا ةاحاات ايةجاا  أة صاامن  ةضاابل ايحافااات حسااب ااا

 للٌمتٌا هما : بنتباعايهمل ةٌتز ذين 

 إعا ا هامختنفاي حساب للٌماي  أااةاعةتكاةا عناى  :ايحجاالت باايللق ايٌ ةٌاي  إع ا  : أةا 

 ةاستهماي ا فً ااعمال ايباائٌي ةما هذه ااشكال :

 : ( self faced or quarry facedايمتلةن )  -أ

شاالل أا ٌكااةا مماساا ا مالئمااا مااا  ةا  ةٌمصاا  ب ااا ايحجااالت ايمسااتهمني بحايت ااا ايلبٌهٌااي

 أ . (4-1ته ٌل ةٌكةا ةج  ا خشاا ةشكن ا غٌل ماتةز كما فً ايشكل )
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 :(  Scabbledايمه ل )  -ب

شااب   أبهااا ةٌهاااً لااص اي ةاٌااا ايبااال ت غٌاال ايماتةمااي بايفااؤس ةجهاال للااع ايحجااالت ذات 

 ب .  (4-1)ماتةمي كما فً ايشكل 

 : ( half sawnايماشةل )  -ج

ةٌهاً ته ٌل ايحجالت ثز لص ا بايماشال بحٌث ٌكاةا ةجا  ايحجاالت مساتةي ماع ةجاة  اثال 

 .  ج (4-1)مائني كما فً ايشكل  أةايماشال بشكل خلةل متةا ٌي 

 : (chisel draughted marginايماحةت ايحةاشً )  - 

ةهااة عماال حاشااٌي حااةل ةجاا  ايحجااالت بمسااتةي ةاحاا  ةتتاالن بمٌااي ايمساااحي بشااكل خشااا 

ةٌفٌا  عمال ايحاشاٌي ،    (4-1)( مناز كماا فاً ايشاكل 20-30ٌكةا علض ايحاشٌي باٌا )ة

 ايمستةٌي فً تمنٌل علض ايمفصل فً ايبااء .

 : ( plain workاإلع ا  ايمستةي )  - ه

ةٌااي كايفااؤس أة ةسااائل ةٌهاااً جهاال ايةجاا  مسااتةٌا ب لجااي أة بااؤخلي بةاساالي ةسااائل ٌ 

ةٌفضل اساتهمال ايحجاالت ايمساتةٌي فاً ك لبائٌي  بآاتأة  ثز ٌصمل ايةج  بايٌ ، مٌكااٌكٌي 

  ت ما ا :مته  بؤشكالايبااء ايماتةز ةايصمٌل فً ايةاج ات ةٌكةا 

 : ( combedايممشل )  -1

 اإلا اااءعنااى ايةجاا  ةٌسااتهمل هااذا  أثاالهبمشاال ح ٌاا ي خاااص ٌتاالن   إا ائااهااة ايااذي ٌااتز 

 .ه   (4-1)ينحجالت غٌل ايصن ت كما فً ايشكل 

 : ( tooledايمه  )  -2

 أة أفماً أة لةيًةلت لناٌال ةمتةا ٌاي باتجااه شاابايمامال مع عمل خلاةل محفا اإلا اءةٌكةا 

 ة . (4-1)مائل ةٌستهمل ينحجالت س ني ايتشكٌل كما فً ايشكل 
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 : (  snoth axedايمصمةل بايفؤس )  - 

 ايخاصاي اييٌايساتهمال ايمها ات با أةثاز بايٌا   أةا بايفؤسبصمل ايةج  تماما  اإلا اءةٌكةا 

ايحجالت ايصن ت مثل ايلخاز ةايكلااٌت كماا هً ةايحجالت ايمستهمني فً هذا اياةع  ،ينصمل 

 .   (4-1)فً ايشكل 

 

 

 ايحجالت أشكال( 4-1ايشكل )
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 : إعداد الحجارة بالطرق المٌكانٌكٌة ثانٌا :

 ملاحل هً : بؤلبعايمٌكااٌكٌي  بايللٌميايحجالت  إع ا ٌتز 

  :ايمستلٌلماكاي ايماشال  -1

 كااايململ ةايلخاااز ةتهماال بايلالااي ايصاانبيلاالق ايمتبهااي فااً تملٌااع ايحجااالت ةهااً أحسااا اي

 . ايك لبائٌي

 : ماكاي ايماشال اي ائلي -2

تستهمل يتملٌع ايحجالت عناى شاكل متاةا ي مساتلٌالت يكاً ٌمكاا اساتهماي ا بسا ةي  فاً  

 ايبااء . 

 :ايته ٌل  -3

ماشال ةايتاً تة ال عناى ةجا  ةٌتز ذين بةاسلي ماكاي خاصي ينتخنص ما خلةل ايملع باي

 يحجالت خاصي عا  استهمال ايحجالت فً ايةاج ات ايخالجٌي .ا

 : عمل ايامةشة ايحفل -4

 . ةٌتز بةاسلي شفلات خاصي يهمل ايامةش ةاي خالم ايمهمالٌي عنى سلةح ايحجالت

 

 الجدران الحجرٌة : أنواع 6-4

 :حسب الحجارة المتبعة فً بنائها  -أ

 :(  random rubbleبااء اش )  -1

ةهة بااء ايج لاا بايحجالت عنى شكن ا ايلبٌهاً كماا ٌحصال عنٌ اا ماا ايمماايع ةٌاتز ايباااء 

 فٌ ا بايللق ايتايٌي :

 ( : ٌااتز ايبااااء فٌ ااا باسااتهمال ايحجااالت بشااكن ا uncoursedاش باا ةا سااةم )  : أوال

جاا لاا ايمباٌااي ب ااذه ةٌتاالاةح ساامن اي، أي اةاااز فااً لصااف ا ةباائ ااا  إتباااعايلبٌهااً  ةا 

 . (4-2( منز كما فً ايشكل )400-450ايللٌمي بٌا )
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 ( اش ب ةا سةم4-2ايشكل )

 

 ( : ٌااتز ايبااااء بااافس ااساانةب brought to Coursesاش ماااةز بايسااةم )  : ثانٌااا

 ةٌكاةا التفااع ايساةم فٌ اا غٌال متسااةي ، أفماًع تساةٌي ماساةب ايجا ال بشاكل ايسابك م

 آخال( مناز ثاز ٌنٌا  ساام 200-300ايسام ااةل ما ايحجالت ايكبٌالت بالتفااع ) ىفمثال ٌبا

( مناز ثاز ٌنٌا  ساام ماا 500-800ما ايحجالت ايصغٌلت ايملصةفي فةق بهض ا بالتفاع )

 . (4-3ايحجالت ايكبٌلت ةهكذا كما فً ايشكل )
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  ( اش ماةز بايسةم3-4ايشكل )

( : ةٌااتز ايبااااء باسااتهمال ايحجااالت ذات االتفاااع  coursed)  اش بشااكل سااةم : ثالثااا

 ا أا التفااع كال ساام لا  ٌختناميمتمالب فً ايسام ايةاح  مما ٌهلً بااء بشكل ساةم اا

 . (4-4كما فً ايشكل ) ايخلعا ايسام 

 

 ( ايبااء بايحجالت ايالش بشكل سةم4-4ايشكل )
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ةتستهمل فٌ  حجالت ما ايااةع ايمملاةع  : ( square rubbleبااء اعتٌا ي ماتةز )  - 2

  ذات ااشكال ةايحجةز ايماتةمي ةايحافات ايحا ت ةٌتز ايبااء فٌ ا بثالث للق هً :

 ةا ساةم ماتةماي : ةتساتهمل فٌا  ايحجاالت ذات اي ةاٌااايبااء بايحجالت ايمملةعي ب  : أوال

باا ةا ايمائمااي ةايحافااات ايمسااتمٌمي ةا ٌشااتلل أا ٌكااةا التفاااع ايملااع متساااةٌا ةٌااتز ايبااااء 

 . (4-5سةم ماتةمي كما فً ايشكل )

 
  يايمملةعي ب ةا سةم ماتةم تايحجال( ايبااء ب4-5ايشكل )

 ماتةمااي : تسااتهمل حجااالت ذات يحجااالت ايمملةعااي عنااى شااكل سااةم غٌاالايبااااء با : ثانٌااا

غٌل متساةٌي فاً االتفااع ةيكاا ختنفي ةعنى شكل سةم غٌل ماتةمي ةلتفاعات محجةز ةا

 ( .4-6تكةا ايكتل ايحجلٌي ضما ايسام ايةاح  بالتفاع مةح  كما فً ايشكل )
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 ( ايبااء بايحجالت ايمملةعي عنى شكل سةم غٌل ماتةمي4-6ايشكل )

 

 ايبااااء بايحجااالت ايمملةعااي عنااى شااكل سااةم ماتةمااي : تسااتهمل ايحجااالت ايماتةمااي : ثالثااا

( سز ةذات حافاات حاا ت 15-20ٌث ٌتلاةح التفاع ا بٌا )لتفاع بحايشكل ايمتساةٌي فً اا

ةتكااةا ايسااةم ماتةمااي ايشااكل ةمتساااةٌي ، سااتةٌي يكا ااا تختناام فااً ايحجااةز ةساالةح م

 . (4-7في فً ايحجةز كما فً ايشكل )االتفاع ةمختن
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 لت ايمملةعي عنى شكل سةم ماتةمي ( ايبااء بايحجا4-7ايشكل )

  : الجدران الحجرٌة حسب الطرٌمة المتبعة فً بنائها أنواع -ب

 ايحجااالت أةبااا  بكامن ااا مااا ايحجااالت ايااالش هااً ايجاا لاا ايتااً ت ايجاا لاا ايحجلٌااي : -1

 ايمملةعي ةباستهمال مةاي ايسمات اة مةاي اياةله .

 اااءبةتاتز ب يني فاً باااء جا لاا ااباٌاي ايم ٌماةهاً ايمساتهم:  يايج لاا ايحجلٌي ايسمٌك -2

بٌاالت ثااز ٌمااأل ايفاالاغ ايةساالً بااٌا جاا الٌا متااةا ٌٌا مااا ايج تااٌا باسااتهمال ايحجااالت ايك

جاا لاا  ايجاا الٌا بملااع حجلٌااي صااغٌلت مااع اسااتهمال مةاااي ايساامات اة مةاااي اياااةلت مثاال

 ايمالع ةايحصةا اي فاعٌي ايم ٌمي .

 ةهاً ايجا لاا ايتاً ٌساتهمل فاً باائ اا ايلاابةق ةايحجاالتايج لاا ايحجلٌي ايملكباي :  -3

بةق فااً حافااات اابااةاب ةايشاابابٌن ي ٌااا ت لااةت فمااثال ٌسااتهمل ايلااا ،ضااما ايجاا ال ايةاحاا  

ةكااذين يتحسااٌا مة اال  ياابااةاب ةايشاابابٌن بساا ةي إلااالات ةمتااااي هااذه ايحافااات ةيتثبٌاات

 . (4-8ايج لاا حةل اابةاب ةايشبابٌن كما فً ايشكل )
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 . ي( تفاصٌل استهمال ايلابةق فً ا اٌات ايج لاا ايحجل4ٌ-8ايشكل )

ا ايجا لاا ةيكاا فاً ل باٌي ٌا ت ايلب يايج لاا ايحجلٌ ةألكااةٌستهمل ايلابةق فً  ةاٌا 

ت مااالك ايتمااء ايلاابةق ماع ايحجااليمشابن ايح ٌا ي فاً تغلٌاي اٌجاب اساتهمال  يهذه ايحاي

اخاتالم مهاامالت ايتما    يً ل  تحا ث فاً اينابخ ةايبٌااض اتٌجايماع ايتشممات ةايفلةل ايت

 . (4-9لابةق ةايحجالت كما فً ايشكل )ايحلالي بٌا اي

 ( تفاصٌل استهمال ايلابةق فً االكاا4-9ايشكل )

ايجا لاا ايتاً تشاٌ  بايلاابةق يتحساٌا مة لهاا  ألكاااي فاً ةل  تستهمل ايحجالت ايمملةعا

 . (4-10هذه ايج لاا كما فً ايشكل ) إا اءايخالجً فً حايي ع ز 
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 ( تفصٌل ج ال ملكب ما ايلابةق ةايحجالت4-10ايشكل )

 اي ٌاااي اغاالاضتسااتهمل ايملااع ايحجلٌااي فااً هااذه ايهمنٌااي  تغنٌاام ايجاا لاا بايحجااالت : -4

لٌاي ماا ايااةع ايمملاةع ةتستهمل فً هذه ايهمنٌي للع حج ايخالجٌيايج لاا  إلا اءكما ت ة

ذات ايحافات ايحا ت ةايمستمٌمي ةعنى شكل متاةا ي ايمساتلٌالت حٌاث ٌاتز تثبٌت اا بةاسالي 

بةاسلي ايمشبن ايح ٌ ي مع استهمال مةا  ايسمات كما ت لابلاي كماا فاً  أة يٌب مه اٌكالي

 . (4-11ايشكل )

 
 ( تفاصٌل تغنٌم ايج لاا ايلابةلٌ  بايحجالت ايمملةعي4-11ايشكل )
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 الفصل الرابع أسئلة

 

  فاااً ايباااااء فاااً ايةلااات  ايحجاااالتيتاااً أ ت إياااى ااحساااال اساااتهمال هاااً ااساااباب ا ماااا /1س

 ؟  ايحاضل

 ؟  اإلاشائٌيما هً استهماات ايحجالت فً ايصااعات  /2س

 ايمماةمي فً ااتماء ايحجالت ايباائٌي ؟  أهمٌيكٌم تنخص  /3س

 -: ايتايٌيكٌم تتكةا كل ما ايصخةل  /4س

 .  ايصخةل اياالٌي -ج             .  ايمتحةييايصخةل  -ب           ايصخةل ايلسةبٌي . -أ

 -ٌنً : علم ما /5س

 بااء اش .  -ج                  ايحجل ايممشل . -ب              ايحجل ايمتلةن . -أ

فااً ايمةالااع ايتايٌااي مااا ايجاا لاا ت غاالض مااا اسااتهمال ايلااابةق ةايحجااالمااا هااة اي /6س

 -ايملكبي ةج لاا ايلابةق :

 ايلابةق فً حافات اابةاب ةايشبابٌن فً ايج لاا ايحجلٌي .استهمال  -أ

 ايج لاا ايحجلٌي . ةألكاااستهمال ايلابةق فً  ةاٌا  -ب

 بايلابةق .  ايمشٌ تايج لاا  ألكاافً  ايحجالتاستهمال  -ج

 فً تغنٌم ايج لاا ايمشٌ ت بايلابةق . ايحجالتاستهمال  - 
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 الفصل الخامس 

 المواد الرابطة

  الممدمة : 1-5

استهمنت ل ٌما فً ايبااء كتل باائٌي ضخمي ج ا ما ايصاخةل ايكبٌالت ايماتةماي  ةا ايحاجاي 

 إيى استهمال ايمةا  ايلابلي .

ماا  ةا اساتهمال  ااخاليايكتال  أةيكا فً ايةلات ايحاضال ةجا  أا باااء جا ال بايلاابةق 

هاً عباالت ( ةمةااي)اي  ايلابلاي باغٌل ماتةز ة تسامى ايماا ت نما ةما ت لابلي ٌجهل ايج ال ل

ايحجاالت ماع بهضا ا فاً  أةتستهمل يلبل أج اء ايلاابةق ةعا ما ت يٌا  تتصنب مع ايةلت 

 ايبااء ايةاح  . 

  استعمال المواد الرابطة : وأؼرام وائدف 2-5

 ااكساء .ةح ات ايباائٌي ةةح ات ايتبنٌل ةيلبل ة تثبٌت اي - أ

 عمة ٌا . ة ٌاأفمتاةٌز ايبااء بشكل ها سً جٌ    - ب

 ايمساع ت فً تة ٌع ااحمال بصةلت ماتةمي فً ايج ال .   - ج

 .  ي ايمٌاه ما خالل ايمفاصل ايباائٌمماةمي افاذٌي  -  

 اي اخل . إيىايللةبي ما ةج  ايج ال ايخالجً تهمل كها ل ينحلالت ة ايصةت ة -ه 

 ينج لاا ة ايسمةم .  إا اءتستهمل كما ت  - ة

 :ممٌزات المواد الرابطة  3-5

  : ي  ايلابلي ايجٌ ت بايخةاص ايتايٌٌجب أا تتمٌ  ايمةا

 ايهمل ب ا ةاشلها عنى ايسلةح . يٌا  لابني ينفلش ٌس ل م ج ا ة - أ

 . ي أي ا ٌتسلب ما ا ايماء بس ةي، ح  ما  إيىي ا ايمابنٌي عنى ااحتفاة بماء ايم جي   - ب

 تتصنب بسلعي ممبةيي .  -ج

 ب لجي كافٌي به  ايتصنب .تتماسن مع ايسلةح ايمالصمي ي ا   -  
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ي  اا ممالباا يتحمال ايةحا ات ايباائٌاتكةا ذات تحمل ممبةل به  تصنب ا بحٌث ٌكاةا تحمن - ة

 حتى الل ما  بمنٌل .  أة

ايتبناٌل  غٌلها ما ةحا اتي بصةلت عامي ينةح ات ايباائٌي ةممالبي فً خةاص ا اي ا سٌ -  

 ااكساء . ة

 ٌي ة ذات لةاز جٌ  .ذات مماةمي جٌ ت ينهةامل ايجةٌي ة ايلبٌه - ح

 استعماالتها :المونة الرابطة و أنواع 4-5

 مونة السمنت : -أ

ايماةا  اي اخناي فاً تلكٌب اا ايمةا  ايلابلي استهماا فاً ايهالاق ةذيان يكاةا  أاةاع أكثلهً 

 ما بمٌي اااةاع ااخلي . أكثليمالئمي خةاص ا يالستهمال ةكذين  تمتةفل

 آخالااةع  أي أة يألماالحايبةلتالاا ي ااعتٌاا ي أة ايممااةز ماا ايسامات  يهذه ايمةااتتكةا 

كاةا ايسامات ماع ايمااء ماا ت ٌما ايسمات حساب ايحاجاي ةايمااء ةماا ت مايئاي ةهاً ايلمال ة

     ( حجماااا 4:1) إياااى( 3:1باااٌا ) مةاااايايلمااال ة تكاااةا اسااابي مااا ج هاااذه اي ياااذلاتاصااامي 

بنٌاي تشاغٌل ةيٌةااي مااسابي عاا  لا إلعلااءلمال( ة تضاام كمٌاي كافٌاي ماا ايمااء  -)سمات 

كااذين ٌساااع  عنااى ايتصاااق ايمااا ت ايلابلااي اسااتهمال حٌااث ٌساا ل عمنٌااي ايماا ج ةاياشاال ةا

ايمةت ايال ماي ينماا ت  إعلاءي ا ةكذين ٌكةا ضلةلي يتصنب ايسمات ة ايمالمسيبايسلةح 

 ايلابلي .

  ماا تكساٌل ايحجال  ايصاااعً اياذي ٌااتج أةايلمل ايمستهمل فٌكاةا ماا ايلمال ايلبٌهاً  أما

ي ةا ٌحتاةي بٌجاب أا ٌكاةا ما لج بصاةلت مااساخبث ايفلا ايهاايً ايمبال  ة أةايحصى ة

 عنى خةاص ايما ت ايلابلي . نى كمٌي ما اامالح ايضالت ةايمةا  ايهضةٌي بحٌث تإثلع

ةل تاا  ايمةاصاافات حسااب مااا أ يضااح تاا لج ايلماال ايمسااتهمل فااً ايمةاااةايجاا ةل ايتااايً ٌة

 ( ينت لج ايمااسب ينلكاز )ايلمل فً هذه ايحايي( .ASTM C144-76) ااملٌكٌي
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 ( ٌبٌا ت لج ايلكاز )ايلمل( ايمستهمل فً ايمةاي 5-1ج ةل للز )

 

بااااء ااسااس ةايجاا لاا ايحامنااي  أعمااال( فااً 3:1تسااتهمل مةاااي ايساامات ذات اساابي ماا ج )

فااً  (4:1تسااتهمل مةاااي ايساامات ذات اساابي ماا ج )ةايمهلضااي إيااى عةاماال جةٌااي لاسااٌي ة

غٌاال  ايمهلضااي ينهةاماال ايجةٌااي ةفااً ايمةالااع ةايجاا لاا ايجاا لاا ايمحمنااي اي اخنٌااي غٌاال

ةلاا  تسااتهمل مةاااي باسااب أخاالي حسااب لبٌهااي ايمااةا  ايمسااتهمني ةايتحماال  يألثمااالايحامنااي 

 . ايم ا س ايمشلم إلشا اتايملنةب ةحسب 

ةعا  استهمال مةاي ايسامات فاً ايباااء ٌجاب ، ايج ال  إا اءكذين تستهمل مةاي ايسمات فً 

 عات اامةل ايتايٌي : الحةي ةملام

   عمنٌاي ايباااء باساتهمال مةااي ايسامات كماا ت لابلاي أثاااءا ٌجة  ايساٌل عناى ايجا لاا  -1

 ن عنى سكالت تاصب يغلض ايبااء . ٌتز ذي ةإاما

 .  ما ثالثي سةم متتايٌي فً ةجبي عمل ةاح ت أكثلا ٌجة  عمل  -2

 .  أٌازي ةيم ت ا تمل عا ثالثي بلٌجب لش ايبااء بايماء به  تماسن ايما ت ايلا -3

 أةمااء ايماا ت ايلابلاي ةذيان بتامٌه اا  ٌجب تمنٌل لابنٌي ايةح ات ايباائٌي عناى امتصااص -4

 يماء لبل استهماي ا فً ايبااء . لش ا با

 . ٌكةا سمن ايمةاي عشلت منٌمتلات ايبااء ةغايبا ما أثااءايمحافةي عنى سمن ايمةاي  -5
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 مونة النورة : -ب 

   تحضل ما خنال ايااةلت ماع ايلمال باسابي ،ما ت لابلي ل ٌمي ااستهمال ج ا هً عبالت عا 

کالبةاااات ايكايسااٌةز  ةاياااةلت تحضاال تجالٌااا مااا حاالق، لماال(  -( )اااةلت 1-4( أة )3:1)

( ةباذين  ز 925ايماتشلت فً ايلبٌهاي فاً اسالةااي أة فالا ح ٌا ي  ةال  لجاي حلالتا  ) 

ٌساامى باااياةلت ايحٌااي أة  مااا كااالبةا تالكااا كالبةاااات ايكايسااٌةز أةكسااٌ  ايأةٌتصاااع  ثااااً 

 ايجٌل ايحً .

ايللٌمي ايمستهمني فً ايهلاق عا  عمل مةااي ايااةلت هاً للٌماي ب ائٌاي ةتاتز بالش كتال  إا

      اياااةلت بايماااء فتتحااةل إيااى هٌ لةکسااٌ  مسااحةق ثااز ٌخناال هااذا ايمسااحةق مااع ايلماال باساابي

مل بشكل حةض ٌمأل بايماء فتتشبع اياةلت ةايلمل يم ت ا تمل عاا ( عنى ايغايب ثز ٌه3-1)

 عشلٌا ساعي ثز تستهمل .ة ألبع

( 1-2حا  اسابي ) إياىةيم  ةج  بايتجلبي أا اسبي خنٌل ايمةاي ةايلمل ت ٌ  ما لاةت ايما ٌج 

ةا تساتهمل ع  ٌا ت ايلمال ( ةبه ها تمل لةت ايتماسن ينم ٌج بصةلت لل ٌي ململ -)اةلت 

اياةله ةايلمل فاً ايةلات ايحاضال ةذيان يبلائ تصانب ايما ٌج ةكاذين ضاهم تحمال  مةاي

 ايما ت ايااتجي . 

 مونة السمنت والنورة : -:

ايجا لاا ةخاصاي ايجا لاا ايهاايز باياسابي يباااء  أاحااء أكثالاساتهماا فاً  ااكثالهً ايمةاي 

    ( أة 1-2-9أة )( 6:1:1ةتتكااةا مااا ماا ٌج مااا ايساامات ةاياااةلت ةايلماال باساابي )ايحامنااي 

 ( ) سمات : اةلت : لمل ( حسب ايتلتٌب . 12:3:1)

 ةما أهز ممٌ ات هذه ايمةاي : 

 .  ا ةجة  اياةلت مع ايسمات فً هذا ايم ٌج ٌجهن ا أكثل تشغٌال ةاشلا عاا  ااساتهمالا -1

 .ايتصنب  ايااتجي ما هذا ايم ٌج به  مةاي ٌا ت تحمل اي -2

ايلابةق اي لٌماي .  أج اءبٌا  مةاييس ةيي ت اخل اي مةايايلابةق ةاي ت لةت ايلبل بٌا  ٌا -3

 ايحصااةل عنااى كتنااي مماةمااي ينماااء ةايللةبااي بساابب تاا اخل حبٌبااات ايساامات ةحبٌبااات -4

 اياةلت . 
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مةااي  استهمال ايسمات مع اسبي ماء ةالئي ةع ز احتمال اافصاال مااء ايمةااي كماا فاً إمكااٌي -5

 ايسمات . 

ماا  هذا اياةع ما ايمةااي بكنفاي ألال ماا كنفاي مةااي ايسامات اا ساهل ايااةلت ألال جإاتاٌمكا  -6

 سهل ايسمات .

يهمل أة خنل مةاي ايسامات ةايااةلت ٌاتز خنال ايااةلت ماع ايلمال اياااعز ةهاً جافاي حتاى ٌتجاااس 

ايخنٌل ثز ٌضام ايسمات مع استملال ايخنل ايجام ةبه ها تضام كمٌاي ايمااء ايال ماي بايتا لٌج 

 نحصةل عنى عجٌا ذات لةاز مااسب .ي

( فاً أجا اء ايماشاات ايمهلضاي ينةالةم 6:1:1تستهمل مةاي ايسمات ةاياةلت ذات اسبي خنال )

ة لجااات حاالالت كايجاا لاا ايساااا ت ةايسااتائل ةااسااس ةفااً  ةأمااالحايجةٌااي ايماسااٌي مااا للةبااي 

جماا  . ةتساتهمل مةاااي ايحااات ايخاصاي ايتاً ٌتلناب فٌ اا تماسان ساالٌع كماا فاً حاياي تةلاع ااا

 ااعمااال( عااا  ايبااااء بايلااابةق أة ايكتاال ايباائٌااي فااً 9:2:1ايساامات ةاياااةلت ذات اساابي ماا ج )

 ايةالئي .  ةااحمالااعتٌا ٌي 

 مونة الجص :  -د

هً ما ايمةا  ايلابلي لنٌني ايمماةمي ينماء حٌث تفم  لابنٌت ا عنى ايلبل عا  تهلضا ا ينمااء ياذين 

 ما ت لابلي . أة إا اءماي ا فً ايمحالت ايمهلضي ينللةبي سةاء استهمنت كما ت استه ا ٌجة 

                    ةايجاااااااص ماااااااا ت تصااااااااع ماااااااا حااااااالق كبلٌتاااااااات ايكايساااااااٌةز ايمائٌاااااااي ايمسااااااامات باااااااايجبس 

(CaSO4.2H2O( ب لجي حلالت )لجي مئةٌي ةتحضل مةااي ايجاص 170  )ايجاص  بنضاافي

ت تصانب مةااي ايجاص لصاٌلت ياذا ةجاب تحضاٌله بكمٌاات لنٌناي إيى ايماء تا لٌجٌا ةحٌاث أا ما 

تلناب اامال  إاتضاام مضاافات مبلئاي  أاةللب مةلع ايهمال يتمناٌص ايفتالت ايال ماي ينامال أة 

كماا ٌجاب أا ، ايمااء ي اا بها  حصاةل ايتماسان  إضاافيخنل مةاي ايجص أة  إعا تذين ةا ٌجة  

ا آثاال ايجاص ايمتصانب اا هاذه ايبماٌاا تمنال ماا اشل اةٌفي ةخايٌي م ةآاتتستخ ز أةعٌي خنل 

 .  ما تماسن ايجص ح ٌث ايم ج

ةٌساتهمل ايجاص كماا ت لابلاي ة يكاا بصاةلت لنٌناي ةغٌال مؤيةفاي فاً أكثال ايبنا اا ةيكاا هااياان 

تإ ي إيى استهمال ايجص كما ت لابلي فً بهض ااماكا غٌل ايمهلضي إياى ايللةباي أة  أسباب

ب ايجص ةلخص ثما  ةس ةيي تحضٌله فً ايممنع ةس ةيي استهماي  عا  ايماء ةما ا سلعي تصن

 . اي اخنٌي ينج لاا ) ايبٌاض ( اإلا اء أعمالاشله عنى ايبااء ةكذين تستهمل مةاي ايجص فً 
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 الفصل الخامس أسئلة

   -: علم ما ٌنً /1س

 ( .  مةايايلابلي )اي ايما ت -1

 .  مةاي ايسمات -2

 ايجص . -3

 عمل ايماء ايمستهمل فً عمل مةاي ايسمات ؟ كٌم تنخص  /2س

 ( ةاساااتهماات مةااااي 3:1لااالا باااٌا اساااتهماات مةااااي ايساامات ذات اسااابي مااا ج )  /3س

 ( ؟ 4:1ايسمات ذات اسبي م ج ) 

  اسااتهمال مةاااي ايجااص كمااا ت لابلااي فااً ااماااكا غٌاال ايمهلضااي  أساابابمااا هااً  /4س

 ينللةبي ؟ 

 اياةلت ة ما هً استهماات كل اسبي ؟  ما هً اسب م ج مةاي ايسمات ة /5س

 ما هً اامةل ايةاجب ملاعات ا عا  استهمال مةاي ايسمات كما ت لابلي فً ايبااء ؟ /6س
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 الفصل السادس 

 أنواع وطرق الدرز فً البناء

 تمهٌد : 1-6

به  ااات ااء ايحجل ، ةتتز ء ينمفاصل ايباائٌي فً ايلابةق ةٌهتبل اي ل  إح ي عمنٌات اإلا ا

لا ايحجال ةااهمه ا حٌاث ٌبماى ةجا  ايلاابةق ة اإلا اءاتايج لاا ايتً ا تستخ ز ما بااء 

ة لماال ( ةفائاا ت اياا ل  هاا 3ساامات:  1ايلماال باساابي ) ةتاا ل  ايمفاصاال بمةاااي ايساامات ة

 حماٌي ايمفاصل ايباائٌي ما ايماء ة ايللةبي . تحسٌا ايمة ل ايخالجً ينج ال ة

 : الدرز فً البناء بالطابوقأنواع وطرق  2-6

 الدرز المستوي : -أ

ايمفاصال ايباائٌاي باٌا ةحا ات ايلاابةق عمة ٌاا ةأفمٌاا  ئٌتز عمال هاذا ايااةع ماا ايا ل  بمنا

                     بمةاااااي ايساااامات ثااااز إ ايااااي ايمةاااااي اي ائاااا ت ةمسااااح ةجاااا  ايجاااا ال بملهااااي لماااااش خشاااااي 

 . (6-1) احة ايشكل 

 

 اي ل  ايمستةي ايج ال ايلابةق (6-1)شكل 
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 المائل : الدرز -ب

مل هذا اي ل  بةاسلي ايضغل عناى لاةل ايحافاي ايسافنى ينمفصال بحٌاث تصابح مةااي ٌتز ع

( تملٌباااا ، ةفائ تااا  مااااع تجماااع مٌااااه ااملاااال  اخااال 30-45ايااا ل  ب اةٌاااي تتااالاةح باااٌا )

 . (6-2فاصل ايباائٌي ) احة ايشكل ايم

 

 اي ل  ايمائل يج ال ما ايلابةق (6-2)شكل 

 الدرز الخاسؾ : -:

ث تكاةا ةحا ات ايلاابةق ٌهمل هذا اياةع ما ايا ل  ماع باااء ايجا لاا باايلبل اايماااً حٌا

ذات ةجةه صمٌني ةحافات حا ت ةمستمٌمي ة ةاٌا لائمي يٌ ٌ  هذا اي ل  ماا جماال ايجا لاا 

ةذين بتكةا ايةالل فً ايمفاصل ايباائٌي ايهمة ٌاي ةاافمٌاي عاا  سامةل أشاهي ايشامس عنٌ اا 

بسامن امً ينساام ماا ايخاالج ةةٌتز عمن  بةاسلي ةضع ايمسالل ايخشبٌي عاا  ايمساز ااما

علض ايمفصل ةبهمك ا ٌ ٌ  عاا عالض ايمفصال أثاااء عمنٌاي ايباااء ثاز ٌاتز لفاع  ٌساةي

 . (6-3كل هذه ايمسالل به  ااات اء ما بااء ايسام ) احة ايش
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 اي ل  ايخاسم يج لاا ما ايلابةق( 6-3) شكل

 الدرز الممعر : -د

ات ايلاابةق بةاسالي مةااي ايمفاصال ايباائٌاي باٌا ةحا  نائٌتز عمال هاذا ايااةع ماا ايا ل  بم

تلك ا يفتلت لصٌلت ج ا ٌضغل عنٌ ا بملهي مه اٌي ذات ا اٌاي اصام ايلمل ةبه  ايسمات ة

كلةٌي بحٌث ٌكةا لللها مساةٌا إيى عمك ايمفصل ةبذين ت فع مةاي ايسامات ةايلمال إياى 

لٌاي جماٌال اي اخل يكً تتماسن مع بهض ا ، كما إا هذا اياةع ما اي ل  ٌهلاً ماةالا مهما

 . (6-4ينج لاا ) احة ايشكل 

 

 اي ل  ايممهل ينج ال ما ايلابةق (6-4)شكل 
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 : ( V حرؾشكل لمكوي )ا الدرز -ـه

عناى  ايمفاصل ايباائٌي بمةاي ايسمات ة ايلمل ثاز ٌضاغل ئٌتز عمل هذا اياةع ما اي ل  بمن

اافمٌااي بحٌااث ٌتكااةا فاصاال ايهمة ٌااي ةمااا أعنااى ةأساافل ايم 45حااافتً ايمفصاال ب اةٌااي 

( ةٌستهمل هذا اياةع ما اي ل  فاً ايمااالك ايمملالت ااا  ٌمااع تجماع ااملاال v)ايحلم 

 . (6-5ايمفاصل ايباائٌي ) احة ايشكل  اخل 

 

 مكةي ل   (6-5)كل ش
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 :  أنواع المفاصل المستمٌمة لربط الكتل الحجرٌة فً البناء 3-6

 المفاصل المستوٌة : -أ

هً ايمفاصل ايتً تستهمل يالبل ايكتال ايحجلٌاي ايخالجٌاي بحٌاث تة ال هاذه ايمفاصال بها  

 . (6-7بايحجالت ةكما مبٌا فً ايشكل ) منئ ا بمةاي ايسمات ةايلمل بافس مستةي ايبااء

 

 جليمفصل مستةي فً ج ال ح (6-7)شكل          

 مفصل سالٌة : -ب

مناز حاةل ايحافاات ينكتال ايحجلٌاي بحٌاث تة ال  25منز ةعماك  25ٌتز عمل حفلت بهلض 

بهاا  ايبااااء عنااى شااكل سااالٌي ةهااذا ايمفصاال ٌكااةا ايةااالل عااا  ساامةل أشااهي ايشاامس عنٌاا  

 . (6-8ااتلبي ة ااملال )احة ايشكل  فٌهلً مة لت مهمالٌي جمٌال ةيكا  ٌسمح بتجمع

 

 ي فً ج ال حجلمفصل سالٌ (6-8)شكل                                  
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 مفصل مثلث : -:

( مااا 45-30ٌااتز عماال هااذا ايمفصاال بملااع حافااات ايكتاال ايحجلٌااي ب اةٌااي تتاالاةح بااٌا )

ايخالج حٌث تشكل كل حافتٌا متجاةلتٌا أفمٌاا ةعمة ٌاي عاا  تمابن ماا شاكل مثناث ةٌفضال 

إيااى ي هاذا اياااةع ماا ايمفاصاال اااا  ٌمااع تاالاكز مٌاااه ااملاال ةبايتااايً ماااع تسالب ايللةباا

 . (6-9 اخل ايج لاا ) احة ايشكل 

 

 : مفصل مثنث فً ج ال حجلي(6-9)شكل                              

 

 : مفصل سالٌة ومثلث -د

ٌجمع هذا ايمفصل بٌا مفصنً سالٌي ةمثنث حٌث ٌهلً ماةلت مهمالٌي جمٌال عاا  سامةل 

    أشهي ايشمس عنٌا  ةتكاةٌا ايةاالل ةماا مسااةئ  ااا  ٌسامح بتجماع ااتلباي ةتشاةٌ  ايجا ال 

 ( .6-10) احة ايشكل 

 

 ي: مفصل سالٌي ةمثنث فً ج ال حجل6-10شكل 
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 الفصل السادس  أسئلة

 

عاا   إجابتاان بلسااةز تةضااٌحٌي مااع كافااي ؟ / عاالم  ل  ايجاا لاا ةمااا هااً أاةاعاا  1س

 .  ايتؤشٌلات

 عا   إجابتان بلساةز تةضاٌحٌي ؟/ ما ايممصة  بايمفاصل ايمساتمٌمي ةماا هاً أاةاع اا 2س

 كافي ايتؤشٌلات . عم
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  لفصل السابعا

 خلٌة لألرضٌاتمواد اإلنهاءات الدا

 

 : تمهٌد : 1-7

ةيكااا ألضااٌات  ااخاالياالضااٌات بشااكل عاااز هااً ألضااٌات ايلااابك االضااً ةايلةابااك 

ي ةايتً تكاةا ايلابك االضً تختنم فً خةاص ا ةمتلنبت ا عا ألضٌات ايلةابك ااخل

 بح  ذات ا ايسمةم .

 ي ةأهم ا ما ٌنً :ٌتز إا اء االضٌات ةايسمةم بنضافي لبمي ما مةا  ااكساء ايمختنف

 :إلى خرسانة وتمسم ال -أ 

 . ألضٌات خلسااٌي مصبةبي فً مةلع ايهمل أوال :

 . ألضٌات خلسااٌي مصبةبي خالج مةلع ايهمل ) جاه ت ايصب ( : ثانٌا

 الكاشً بانواعه . -ب

  . يسماتًاايتلبٌك بايكاشً  أوال :

 . ايتلبٌك بايكاشً ايمة ائٌن ا :ثانٌ

 ٌالت معٌنة .الطابوق بتشك -:

 . الحجر -د 

 . المرمروالرخام  -ـه

 

 من حٌث اإلنهاء : أنواع األرضٌات 2-7

 أرضٌة خرسانٌة : -أ

 : ٌمكا تمسٌز هذا اياةع ما االضٌات إيى لسمٌا
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 -: أرضٌة خرسانٌة مصبوبة فً مولع العملأوال : 

مال ب اا مفاصال باا ةتهت ٌا  إبها هاا عاا ايمتال غاي ةتصب بشاكل ملبهاات أة مساتلٌالت ا

منز حٌث تمال بما ت ضهٌفي ةللٌمي عمن ا هً تمسٌز االضاٌي ايمالا  ( 2-10)تتلاةح بٌا 

صب ا بةاسلي تلاٌش خشبٌي ٌكةا سمك ا مساةٌا إيى علض ايمفصال ايملناةب ةالتفاع اا 

تتماساان مااع  بماا ل ساامن ايصاابي ةتكااةا هااذه ايتاالاٌش م هةاااي بمااةا   هاٌااي ةذياان حتااى ا

تمساٌز االضاٌي تبا أ عمنٌاي ايصاب ةذيان بصاب ملباع ةتالن آخال  كماالإ  ةبه ، ايخلسااي

عنى ايتةايً حتى ٌكمل صب االضٌي ب ذا ايشكل ثز تب أ عمنٌي صامل ايملبهاات ايمصابةبي 

ب ثااٌااي فااً عمنٌااي ايصااب ةهااً تكمنااي صااةتتاالن ينتصاانب تمامااا بهاا  ذياان تباا أ ايملحنااي اي

ايمصابةبي ساابما كمحال ااتماال ايهماال فاً  ايملبهات غٌل ايمصبةبي ةٌمكا اعتبال ايصبات

 . عمنٌات ايصب ةايصمل

بٌي ةتةضع به  إا ٌتصنب اياصم ايثااً ما ايملبهات ايمصبةبي تسحب هذه ايتلاٌش ايخش

مةاي ايسمات ةايلمل ةباسبي  أةايمفاصل( ةما هذه ايمةا  أيماستن مةا  ضهٌفي فً محن ا )

 . (7-1ايشكل للز احة ) أٌي ما ه ضهٌفي أخلي أة( 10-1)

 

 ٌات فً ايمساحات ايةاسهي( للٌمي صب االض7-1ايشكل )
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 : أرضٌة خرسانٌة مصبوبة خار: مولع العمل ) جاهزة الصب(:  ثانٌا

  ةهااً عبااالت عااا صاابات خلسااااٌي مصاابةبي خااالج مةلااع ايهماال مم ةجااي باساابي حجمٌااي 

 ٌحاا  ها م ااا س ايهماال بحٌااث تفااً أخاالياساابي  أٌااي( أة 4:2:1))لماال: ساامات : حصااً( 

    ةبساامن حااةايً( سااز (50x50( سااز : 30x30)ةح بااٌا بؤبهااا  تتاالابمتلنبااات ايمماةمااي ة

ايتاالاب ايااااعز ةفااً  أةمسااتلٌني ةتسااتهمل مةاااي ايساامات  أةسااز ةتكااةا بؤشااكال ملبهااي  4

 . ألضٌات ايلةابك ااخلي ٌمكا أا تستهمل مةاي ايجص

ٌختناام ساامن االضااٌات ايخلسااااٌي باااختالم أاةاع ااا ةايغاٌااي ايمهمااةل مااا اجن ااا ةاااةع 

( ساز 15-20)ا سامن االضاٌات ايخلساااٌي باٌا مسانل عنٌ اا ةعناى ايهماةز ٌكاةاإلثمال اي

ةتسنح عاا ت بمشابكات ح ٌا  ... ايخ ،  كؤلضٌات ايكلاجات ةايمهاملحٌث تهمل أما مسنحي 

تهمال ألضاٌات خلساااٌي  أة ، بؤاةاع ح ٌ  ايتسنٌح ااخالي أة(  B.R.Cتسنٌح ما اةع ) 

ةايمماالات ةايمماشااً ةغٌلهااا مااا االضااٌات  غٌاال مساانحي كؤلضااٌات ايغاالم ةايحمامااات

 . (7-2 احة ايشكل للز) عايٌيتسنل عنٌ ا أثمال  ايتً ا

 

 االضٌات( ٌبٌا للٌمي صب  7-2ايشكل )                                             
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 : أرضٌة كاشً الموزائٌن او السادة -ب

ايجاص ةٌمكاا اساتهمال مةااي  أةٌتز تلبٌك ألضاٌي ايكاشاً ةذيان باساتهمال مةااي ايسامات 

ايللةبااي بااؤي شااكل مااا  أةتتهاالض إيااى ماااء ايملاال  ةااماااكا ايتااً ا ايجااص فااً اياا اخل

ا ةٌجاالي ايتلبٌااك فااً حااايتً ااشااكال أمااا مةاااي ايساامات فااٌمكا اسااتهماي ا فااً كاال ااماااك

يتسامح يحلكاي ايكاشاً  مةاايايتالاب تحات اي أةماا ايلمال  لبميايجص ةايسمات به  ةضع 

ةتكااةا ، حاالالت ةخاصااي فااً ايساالةح  لجااات ايايااتجااي مااا ايتماا   ةايااتمنص بساابب تغٌاال 

مةاي ايسمات ايمستهمني لةٌي )ش ( أي أا اسبي ايمااء إياى ايسامات لنٌناي ةذيان يضاماا عا ز 

ٌتماسان  ةذيان اا ايسامات اا بها  ةضاه ا فاً مكاا اا ايا اائً تحلن ايكاشٌي بسابب ة ا ا

بها  عا ت  تصانب  أةبسلعي بٌاماا االي هاذه ايحاياي غٌال مةجاة ت فاً ايجاص اةالا يتماساك  

               ً ايهماااال أساااا ل مااااا ايهماااال بايساااامات  لااااائك مااااا ةضااااهي ةب ااااذا ٌكااااةا ايجااااص فاااا

 . (7-3 احة ايشكل للز)

 

 تسنسل لبمات ألضٌي كاشً ( ٌبٌا 7-3ايشكل )                               
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 طرق استخدام الكاشً الموزائٌن 3-7

حجمٌااي ) ساامات : لماال : حصااً ( عبااالت عااا باللااات خلسااااٌي ذات اساابي خناال ايكاشااً 

ملهماي بملاع ايملمال ايمناةا  أةايهنٌاا ما اا تكاةا منةااي بملاع ايمة ائٌان ايلبمي ( 4:2:1)

 . ةغٌلها

حساااا ةٌساااتهمل فاااً تلبٌاااك  ةإاتاجااا  ائٌااان شاااائع ااساااتهمال فاااً بنااا اا ايكاشاااً ايمة اإ

  االضٌات أما أبها ه ف ً :

(2.5x20x20 سز ) 

(25×3x25 سز ) 

(4x30x30 سز ) 

(5x40x40سز ) 

      باساابي خناال  ت فااً ايمبااااً فااةق لاعاا ت مااا ايخلسااااي ايها ٌاايةٌسااتهمل فااً تبنااٌل االضااٌا

ٌماال  عنااى أا تكااةا هااذه ايماعاا ت بساامن ا( 6:3:1) اة( 4:2:1))ساامات : لماال : حصاا ( 

 (3:1)سز مستةٌي تماما ثز ٌباشل بايتبنٌل بمةاي ايسمات ذات اسبي ) سامات: لمال (  8عا 

ٌ ابل أماا أذا  أةء( حتاى ا ٌا ياك ايكاشاً ما اا حجما تكةا ايمةاي عا ت غٌل يٌاي )لنٌني ايماا

ا ذات اسااتمامي ةاحاا ت لااةا يٌاااي فتسااتهمل ايخٌااةل بغٌااي جهاال ايمفاصاال كن اا مةااايكاااات اي

 . (7-4احة ايشكل للز ) ةعلضا

بمااا أا هااذا اياااةع مااا ايتبنااٌل ٌكااةا  اخاال ايغاالم يااذا فنااٌس هاااان تباااٌا كبٌاال فااً  لجااات 

ة أخالي ماا ج ات اا االباع عالض ايمفصال باٌا کاشاٌي ايحلالت ةياذين ٌفتالض أا ٌكاةا 

ةبها  أا ٌتصانب ايتبناٌل ةٌالش ( 1:1)منز ثز تشالبت بمةااي ايسامات باسابي ( 3-5)بح ة  

جالٌاي( يٌكاةا ايةجا  صامٌال   بةاسالي ماكااي ك لبائٌاي ينصامل )ٌجناى ايةجا أةجٌ ا ٌصمل 

ي تبنااٌل ايغاالم ةايماعااات ةفااً حاياانااى ةج اا  اياتااةءات ةايمااةا  ايهايمااي ع ةإل اياايةااعمااا 

ٌجب عمل مفاصل بسامن ٌتالاةح  غٌلها أةايكبٌلت ج ا كصاات ااا ٌي ةايفاا ق ةايمهامل 

 لةيٌا ةعلضٌا. ز 4يكل سز ( 2-3) ما
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 ايكاشً ةةضع ايمةاي لبٌك( للٌمي ت4-7ايشكل )

 تصنٌع الكاشً  4-7 

ةٌكةا هاذا ايلبماي ايهنٌاا ينكاشاً ايمسامات ايمشالت ثاز ( 1:1) ٌمال ايمايب شلبت كثٌم باسبي

فةق ايشلبت ثز ٌمال ايمايب ( 1:1)  ما خنٌل ايسمات ةايلمل ايجام باسبيمم الا لنٌال ٌاثل

، هاة حصاى اااعز )بحاص( فً ايخلسااي ايحصى ايمستهمل  ا( ، إ4:2:1)بخلسااي باسبي 

تكاابس ايمااةا  ايخلسااااٌي فااً ايمايااب بابهااا  مسااتلٌني حسااب ايلنااب ةبساامن ٌتاالاةح بااٌا    

ٌةز أخال يتبمى ةاء ثز تاتمل إيى حةض ايماء فً اي تبمى ايكاشٌي ٌةما ةاح ا ( سز ، 2.5-5)

ٌةماااا لبااال ااساااتهمال ٌهمااال ايكاشاااً بحجاااز  26ةٌخااا ا بهااا ها فاااً مخااا ا للاااب ةيمااا ت 

(2.5x20x20سااز أ )ة (3x20x20 سااز ) مسااز ايكاشااً إيااى اااةعٌا ٌا، اة أي حجااز أخاال

 :  أساسٌٌا

 . ايكاشً ايسا ت -1

 . ايكاشً ايمة ائٌن -2

 : تستهمل ايمةا  ايتايٌي فً عمل ايكاشً : ً صناعة الكاشًالمواد المستعملة ف

 :   المواد الملونة :أوال 

 إلعلاااءةهااً عبااالت عااا ملكبااات مه اٌااي تخناال عااا ت مااع ااساامات اابااٌض أة ااعتٌااا ي 

اينةا ايملنةب ينكاشً ةفً بهض ااحٌااا تكاةا مخنةلاي مما ما ماع ايسامات بحٌاث ٌكاةا 
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ثباتاا  أكثالمل عا ت ةٌفضل هذا ايااةع باعتباال أا ايناةا ٌكاةا ايسمات منةاا ةٌهمل فً ايمه

 لجااات  إيااىاةاالا ي خةياا  ايفاالا مااع ايمااةا  ااةيٌااي ااخاالي فااً صاااع ايساامات ةتهلضاا  

ةٌكةا مت اخال فً تلكٌاب ايسامات ةياٌس مغلٌاا  ٌتؤثل أاحلالت عايٌي ةخلةج  ما  ب ةا 

 . ي  كما فً اياةع ااةل

 ةإمكااٌيالتصا ٌي  أكثلمع ايسمات بكةا ا ايمةا  ايمنةاي  هة خنل اياةعٌا استهماا أكثل إا

ايمختنفي بمجل  خنل اينةا مع اساب متباٌااي ماا ايسامات  اايةااايحصةل عنى  لجات ما 

 . اابٌض

خنل اااا ماااع ايسااامات  أةأا ايماااةا  ايمنةااااي ٌجاااب أا تكاااةا ممٌااا ت بشااالةل لبااال اساااتهماي ا 

 : ةايشلةل هً

 .  مه اً أصل ٌجب أا تكةا ما -1

 .  ٌجب أا تكةا ما ت كٌماةٌي غٌل لنمي -2

 مكةاااات ايخلسااااي أةٌتفاعاال مااع مكةاااات ايساامات  ٌجااب أا تكااةا مااا اياااةع ايااذي ا -3

 .   ةا ٌإثل عنى تفاعل ايسمات ااخلي

 .  ايشمس أشهي أةاينةا بهامل حلالت ايجة  ٌتؤثلٌجب أا ا  -4

 كافٌي يكل ةجبي ينكاشً ايملا  عمن ا يضاماا ايتجاااس ٌجب أا ٌخنل اينةا مم ما بكمٌي -5

ايتاز فً اينةا عنى أا ٌخ ا فً محل جام ةٌخنل بايماء ت لٌجٌا ةبمما ٌل ٌمكاا أا تات اً 

ينااةا ات ةمااا ايصااهب جاا ا خناال يااةا ملااابك فااً ايةلاات ايمماالل ينتماساان اابتاا ائً ينساام

ةهاة مخناةل ماع  أخاليام ة لجي ايسابك اا يةا ايخنٌل ٌكةا  اكاا ب لجي مهٌاي ةهة ج

 . ايماء

 : حجارة الموزائٌن ثانٌا:

 أعناىةايمةٌاي ماا  ةايمشالت هاً ايلبماي ايمنةااي ةهً ايحجالت ايمستهمني فً خنٌل ايمشالت )

اا حجالت ايمة ائٌان ،  لخامً أصلتكةا ما  ايكاشٌي فً ةج  كاشً ايمة ائٌن ةاغنب ما

 : ٌجب أا تتةفل فٌ ا ايشلةل ايتايٌي
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 أصاالب أا تكااةا مااا اااةع ايحجااالت ذات ايحبٌبااات ايمتبنااةلت ةٌفضاال أا تكااةا مااا ٌجاا -1

 .  ما ٌضاهٌ ا فً ايصال ت أةكنسً 

 اا ايحجالت ايلخةت تتكسل ما ايةج  ةٌبمى ايسمات ةتتكةا حفل فاً ايةجا  ة ايصانبي ما اا

جٌا ايساامات فٌباال  ايحجال عااا ايةجاا  تاا لٌ ٌتآكالمااا ايسامات ةعااا  ااسااتهمال  أكثاالتمااةز 

 .  ةٌصبح ايةج  غٌل صمٌل ةخشا

% ةب ذا ا ٌجة  استهمال حجل  0.05ما أكثلٌجب أا تكةا غٌل لابني ينذةباا بايماء  -2

% كاذين ايحجاالت ايكنساٌي غٌال  2.5ايجبس ايمتبنةل )ايململ( ايذي ٌذةب بايماء باسابي

 .  تذةب فً ماء ايملل ت لٌجٌا اا اايمتبنةلت ايصنبي 

 لت صن ت ب لجي ممبةيي ةممالاي يصال ت ايسمات ةغٌل لابني ينتفتاتٌجب أا تكةا ايحجا -3

 .  ةمكسلت بايحجةز ايمٌاسٌي ايملنةبي

 تخنل بتجااس يكال ةجباي ينكاشاً ايمة ائٌان ايمالا  عمنا  لبال ايمباشالت بايهمال ةتخا ا -4

 ايكمٌااي فااً محاال جااام ةهااً جافااي ثااز تخناال تاا لٌجٌا مااع ايماااء عااا  ااسااتهمال ةبكمٌااي

 .   ةلت تماسن ايسمات ايب ائً تست نن ضما

مهامل ايتما   ينسامات ةايماةا  ايااعماي  إيىٌجب أا ٌكةا مهامل ايتم   ينحجالت ممالب  -5

 . ةايخشاي

يكل اةع بحجز ثابت أا هاذه االلااز  ةتسمٌات تجالٌي أللازي ا  ىحجالت ايمة ائٌن ٌهل إا

 . ( ةهكذا1للز ) أةمثال حجالت للز صفل باهةمات لٌاسٌي  م لجي

   : المواد الخرسانٌة الناعمة : ثالثا

ايااةع ايصاايح يالساتهمال فااً ٌشاتلل فاً ايماةا  ايخلسااااٌي ايااعماي )ايلمال( أا تكاةا مااا 

باياسبي ينمشلت ةما ايااةع ايصاايح يالساتهمال فاً ايخلساااي باياسابي ينة ال ةملابماا  مةاياي

حتةائا  عناى ماةا  جبساٌي ةباذين تإكا  عناى عا ز ا 1980يساي  45ينمةاصفي ايهلالٌي للز 

%( عاا  اساتهمال 3%( عا  استهمال سمات اعتٌاا ي ةباسابي )1خشاي ت ٌ  عا ) أةااعمي 

 .  ةا ٌجة  استهمال ايلمل ايذي ٌحةي عنى اسبي أعنى ما ذين يألمالحسمات مماةز 
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   :المواد الخرسانٌة الخشنة :  رابعا

ايخلسااي ةملابمي ينمةاصفي ايهلالٌاي تكةا ما اياةع ايذي ٌكةا صايحا استهمال  أاٌجب 

 خشااي باسابي أةعنى ع ز احتةائ  عنى مةا  جبسٌي ااعماي  ايتؤكٌ ةٌتز  1980ساي  45للز 

%( باياسبي اساتهمال سامات ممااةز 3%( باياسبي استهمال سمات اعتٌا ي ة )1ت ٌ  عا )

عناى اا ا ٌ ٌا   كما جاء فً ايفمالت ايساابمي ةٌشاتلل أا تكاةا ايماةا  بضاما تا لج لٌاساً

 سز ةٌسمى )ايبحص( . 0.6مماس ايحجالت أة ايحصى عا 

  :اء الم:  خامسا

ٌجب أا ٌكةا ايماء ايمستهمل ملابما يمةاصفات ايماء ايمستهمل فً ايخلسااي ةتكاةا اسابي 

ماء ايسمات يمةا  اية ل ينكاشاً عناى الن اا اةالا يضالةلت عمال خناٌل شاب  جاام يٌسا ل 

ز لفه  به  ايكبس مباشلت عاا ايماياب با ةا اا ٌتااثل بهمنٌاي ايلفاع ضغل  بمكبس ايكاشً ث

 ةيجهن  لابال امتصاص ماء ايمشلت اي ائ  إذ تكةا اسبي ماء ايسمات فً ايمشلت عايٌي اسبٌا 

 ةٌمسز إيى ع ت أاةاع أهم ا : الكاشً الموزائٌن :

ل ملبهااي غايبااا بحجااةز لٌاسااٌي ةأشااكاٌهماال هااذا اياااةع  الكاشااً الموزائٌاان االعتٌااادي : - أ

سز ، أما إذا كاا ايملنةب اكبال  40سز ،  35سز ،  30سز ، 25سز ،  20بلةل ضنع 

ما هذه ايمٌاسات فٌفضل ايصب ايماةلهً ، ٌصااع هاذا ايااةع ماا ايكاشاً باافس للٌماي 

صاع ايكاشً ايسا ت ما ع ا شلبت ايمشلت إذ إا ااخٌل ٌخنل بحجاالت لخامٌاي أة كنساٌي 

للاز ما ايصفل إيى ستي ، تح   هذه ايحجالت بتصمٌز مهٌا ةٌحتااج ٌهبل عا أحجام ا بؤ

ايكاشااً بهاا  صاااه  إيااى ااسااماء بايماااء إذ ٌلاعااى لش ايكاشااً بايماااء ةايمحافةااي عنااى 

 28ساااعي يغاالض إكمااال تفاعال ايساامات ةٌخاا ا يفتاالت  24ايللةباي يفتاالت ا تماال عاا 

يجناً حٌاث ٌا ال ماا ةج ا  % ثز ا90ٌةما فً مخا ا للبي ا تمل اسبي ايللةبي عا 

( منز فٌة ل ايحجل مصمةا بؤيةاا  ةتصامٌم  ايمختنفاي ، ةلا  ٌحتااج ايكاشاً بها  3-2)

 ايصمل إيى أعمال تصنٌح بافس مةاي ايمشلت ةإعا ت ايصمل ينمضاء عنى كافي ايهٌةب . 

عناى للاع لخامٌاي كبٌالت تصام ٌحتةي هذا ايااةع ماا ايكاشاً  كاشً موزائٌن مطعم : - ب

ت ايمايب ثز ٌصب شلبت ايمشلت كما فً للٌمي ايمة ائٌن ايها ي ةٌكةا ايسامن  فً لاع 

 ( سز .5-4)
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 ايمشااجل( ةتكااةاٌساامى بايكاشااً )كاشااً موزائٌاان تتعاادد فٌااه الااوان المشاارة السااطحٌة : 

ذيان تساتهمل حجاالت مكسالت  إياى باإلضاافياايةاا ب ةا تاةٌز ةاسبي تشجٌله ٌشب  ايلخاز 

 . في ي  ةبافس حجز ايكاشً ايمة ائٌن ايها يةحجةز مختن أيةااذات 

 خواص الكاشً الجٌد 5-7

 :ايتٌي ٌمكا  لج ممٌ ات ايكاشً ايجٌ  فً ايامال 

  . يكاشً متجااسا فً ايمشلت ةاية لٌجب أا ٌكةا خنل مكةاات ا - أ

منااز حااةل  0.2 عااا  ٌ ٌاا  ساامك أا ٌكااةا فااً حافااات اية اال ايخالجٌااي ماااخفض ا  - ب

 سز .  1ٌ ٌ  عا  يكاشٌي ةبهلض اما ا ىايجةااب ايسفن

 .  ٌجب أا تكةا ايحافات ايخالجٌي ينةج  حا ت ةمستمٌمي ةغٌل متثنمي - ج

 .  شمةق شهلٌي أةحفل  أةٌة ل فً ةج  ايكاشٌي أٌي فماعات  ٌجب أا ا -  

 ٌجب أا ا تة ال أٌاي أثاال ينخا ةش عناى ةجا  ايكاشاً ايمة ائٌان ةايااتجاي عاا عمنٌاي -ه 

 حفاال متةا ٌااي مااع بهضاا ا بملاال ثاباات بساابب اسااتهمال أةشااكل ألااةاس ايجنااً ايتااً تة اال ب

 .  أا ٌكةا ايةج  ااعما ةايمشلت بسمن ةاح  ،ايلمل ايخشا ينجنً 

اية ل  أةايخشاي ينمشلت  أةعمل خنٌل ايماء مع ايسمات ةايمةا  ايااعمي  تؤخٌلٌجب ع ز  - ة

ايساامات    اساتهمالعاا ايسااعتٌا ةإهماال كاال خناٌل ٌ ٌا  ماا ت خنلا  عاا هاذه ايفتاالت عاا

 . ايها ي

 .  ٌجب استهمال الل ما ٌمكا ما اي ها اياباتً يت ٌٌت ايمايب لبل ايصب -  

  ٌجب أا تكةا حجالت ايمة ائٌن متجااسي عنى ايةج  ايخالجً .  - ح

ايكاشاً ايجٌا  %( به  ساعي ما ايتامٌع بايمااء ة10عا اسبي ) ت ٌ  اسبي اامتصاصا  -ل

 ةحساب ايمةاصافات ايمٌاساٌي ايهلالٌاي للاز %( ماا ة اا 11ا ت ٌ  اسبي امتصاص  عا )

 .  1984( يهاز 1043)

 ةذين  2( اٌةتا/ز2.5) عا تمل أٌي اتٌجي يمماةمي ايكسل ا أاايمماةمي ينكسل ٌجب  -ي

 . 1984( يهاز 1043) حسب ايمةاصفي ايمٌاسٌي ايهلالٌي للز
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 المرمر 6-7

تلسااب تحاات تااؤثٌل ايحاالالت ٌااي ايااتجااي مااا ايتهتباال هااذه ايمااا ت أحاا  أاااةاع ااحجااال ايلبٌه

اخاتالم أيةاا اا ةمااالك تكةٌا اا فاً عا بمٌي أااةاع ايصاخةل بصاالبت ا ة ةايضغل ةتمتا 

ايفاتحااي اينااةا عنااى ايملماال ةهاااان ملماال  أةايهااايز ةعااا ت تة اال بهااض ايهاالةق ايغاممااي 

 . ايهلةق ٌهلم بايململ اابٌض

فاً تجمٌال ااباٌاي ايفخماي ةتلبٌاك ألضاٌات  ياحتاى اهمنت هذه ايماا ت مااذ ايما ز ةةل  است

ايمحالت ايمهلضي يالستهمال ايكثٌل كايماعات ايهامي ةايسٌامات ةايمحلات ايكبٌالت ةكاذين 

 استهمنت هذه ايما ت فً تغنٌم ايج لاا ةٌه  ايململ ما ت ثمٌاي ةتتلنب  لي فً ايهمل .

 : طرق تصنٌع المرمر -أ

االساز ايملا  تلبٌم ا حٌث تإخذ أبها ها مةلهٌا ةبصةله ي خلائل بت ٌئتب أ عمنٌي ايتصاٌع 

ةغايبا ما تهمال الال  سز 100ةغايبا ا ٌ ٌ  ألةل ضنع فٌ ا عا إيى ةح ات ز تمسز  لٌمي ث

 أةما ذين ثز تلسل هذه ايخلائل إيى محل ت ٌئاي ايملمال ةهااان ٌاتز تملٌاع أحجاال ايلخااز 

ثااز ٌااتز تملٌه ااا إيااى أيااةاح ماتةمااي ايساامن بةاساالي  أةاايملماال عنااى شااكل مكهبااات كبٌاالت 

مااشااٌل خاصااي تكااةا عنااى شااكل صاافائح مااا ايصاانب تتحاالن حلكااي  ائلٌااي إيااى ااعنااى 

ةااسفل مع ااسٌاب ايمااء عنٌ اا ثاز ٌصامل سالح ا بمكاائا ةأحجاال خاصاي ينحصاةل عناى 

 سلح صمٌل . 

 : طرق استخدام المرمر -ب

ألضاٌي صانبي ةبةاساالي مةااي ايسامات ةايلمال ةباساابي ايملماال عناى  أةٌاتز تلبٌاك ايلخااز 

ياةا ينحصاةل عناى بمةاي ايسمات ايمنةا  ماإهمل مفاصل بٌا للع ايململ ةتمأل ةت (3:1)

ايصافل  أةهذه ايمفاصل بصفائح ما مه ا اياحاس ى تمأل ةتغل أةمتجااس مع يةا ايململ 

عااا  اسااتهماي  فااً  سااز (2-2.5)ةايااذي ٌكااةا ساامك  غايبااا  ةبمسااتةي االضااٌي ينملماال

 سز عا  استهماي  فً باٌات اي لج . (4-5)االضٌات 

ةايغاٌي ما ا هة ايتخنص ماا ايمٌااه ايتاً تاؤتً إياى ذيان ايسالح بؤلال ما ه ممكااي ماا خاالل 

ساز  10 تسلٌح فاً ايسالةح كبٌال ةا ٌمال عااٌكةا اي،  مجال خاصي أةفتحات ايتصلٌم 
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ففً ايسمةم ة لضٌات فٌكةا تسلٌح ا الل ما ذين باياسبي إيى اا،  بهي أمتال لةايكل أل

 تشاااامل ايحمامااااات ةايملااااابخ ةايملافااااك ةايمماااالات ايخالجٌااااي ةاي اخنٌااااي) االضااااٌات 

ا ٌتجاة  اااح ال ( ،  تكةا ألضٌات ا مصبةبي بايخلسااي ةايلالمات ةبهض ايغلم ايتً

يمةجااة ت فٌ ااا فتحااي ٌكااةا اتجاااه ايتساالٌح  ائمااا إيااى ايج ااي ا ،يكاال متاال ةاحاا   سااز  1عااا 

ي ٌكاةا ايتسالٌح باياسابي إياى االضاٌات اي اخنٌاجً ٌكةا باتجااه ايبااب ايخاال أةايتصلٌم 

 يكةا ااج اء ايخالجٌي مهلضي إيى مٌاه ااملال .الل مما فً االضٌات ايخالجٌي 

ايسامةم ٌهمال خاالل  أةايخالجٌاي أة اي اخنٌاي  يأللضاٌاتايتسلٌح ايملنةب ساةاء كااا  اإ

 . ي ايتلبٌك ةٌؤخذ  ائما اسب االتفاع ) اااح ال( إيى ايلةل ايكنًعمنٌ

  : (Graniteالكرانٌت ) 7-7

ٌمتاا  ايكلااٌات ، ت مهاا ا ، أهم اا مها ا ايكاةالت  ةهة صخل االي جةفً ٌتكاةا ماا عا 

ايضائٌني  ت لةٌال بسابب مساامٌبايصالبي ايهايٌي ةمماةمت  ينهةامل ايجةٌاي ايماساٌي ةبهماله اي

امتصاص  ينماء ةٌتجاةب جٌ ا مع عمنٌات ايصمل ةايجنً ةيذين ٌساتهمل فاً صاااعي ةلني 

اي ٌكةل كما ٌساتهمل  ةأعماليكسةت ايمبااً  ةأحجالايبااٌات ةكذين ٌستهمل كصفائح  أعم ت

 مختنفي . بؤيةااكثٌلا فً ايملابخ 

تتالاةح ماا ايصخةل ش لت ةااتشاالا ةٌتكاةا ماا ايكاةالت  باسابي  أكثلٌهتبل ايكلااٌت ما 

ةٌصااام ايكلااٌات مااا ايصاخةل اياالٌااي ، ايمٌكاا  ةأٌضااا% ةايفنسابال ايبةتاساً (40-20)

 ايحامضٌي ايجةفٌي .

هااً افااس خلااةات  االضااٌات أةتكااةا خلااةات ايهماال ااسااتخ از ايكلااٌاات فااً ايتغنٌاام 

 . اإلا اءايهمل فً ايكاشً ةايلخاز ةايبةلسنٌا ةغٌلها ما مةا  

 المفاصل  8-7 

 : ز ايمفاصل ايتً تتلن فً االضٌات إيى اةعٌا هماٌتمسٌمكا 

ايباللاااات  أةصااال باااٌا كتااال ايكاشاااً اٌساااتهمل هاااذا ايااااةع ماااا ايمف مفصااال اعتٌاااادي : -أ

ايخلسااٌي ةٌهمل فً ااج اء اي اخنٌي ةايتً ا تتهلض يا لجات حالالت عايٌاي بؤلال مساافي 

ةخاصاي منز  (6-10)ايمفاصل بٌا  منز أما فً ااج اء ايخالجٌي فتهمل (2-3)تتلاةح بٌا 
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 ايسلةح ةايمملات ايخالجٌي ةذين يضماا امتالء هاذه ايمفاصال بمةااي ايسامات بها  عمنٌاي

أخالي ةيٌمااع اافصااي ا ء ايتماسن ايجاابً ما باٌا كتناي ةايتلبٌك ةيكةا  ضلةلٌا فً أعلا

يتااً ٌكااةا فااً ااجاا اء اي اخنٌااي ةا، ت ايحاالالت عااا بهضاا ا عااا ما تتهاالض ينتغٌاال باا لجا

 تكاةا ايمفاصال بؤبهاا  عايٌاي ةتماال بمةااي ايسامات ةاياذي  تهلض ا ي لجات ايحلالت الل ا

ٌكةا مهلضا إيى لةي ايتم   ةايتمنص اتٌجي ايتغٌل فاً  لجاات ايحالالت ايتاً لا  تكاةا  ا

 .  خالج ايمباى

عااا  ٌسااتهمل هااذا اياااةع مااا ايمفاصاال بااٌا مساااحي كبٌاالت ةأخاالي فمااثال  : مفصال تماا   -ب

ز ( 2.5-3) تبنااٌل االضااٌات بكاشااً ذات مساااحات كبٌاالت ٌااتز عماال مفاصاال تماا   بااٌا كاال

 ةكااذين تهمال مثال هاذه ايمفاصال باٌا ايصاابات، تملٌباا ساز  3ل ةٌكاةا عالض هاذا ايمفصا

ايخلسااٌي ةذين ينسماح ي ا بايتم   ةايتمنص عا  تغٌل  لجاات ايحالالت ةتماال بماةا  خفٌفاي 

ةأكثال ايماةا  اساتهماا  أيٌاام ايكتااا أةايصةم اي جااجً  أةسفنت لابني يالاضغال مثل اإل

تةضاع  أةيماساتن اياذي ٌساتخ ز بايسالةح ايماساتن ةهاً خاصاي بايكاشاً ةياٌس اهً ما ت 

ةهااان مفاصال ينتما   باٌا ايبااٌاات اثاااء ايتشاٌٌ  كماا ( 1-10)مةاي سمات ضاهٌفي ةباسابي 

 ( .7-5)للز  مةضح فً ايشكل

 

 ( ٌبٌا مةالع مفاصل ايتم  7-5ايشكل للز )                 
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 الفصل السابع ئلةأس

 

 كز لسز تمسز االضٌات فً ايمبااً ؟  إيى /1س

 ؟  بايكاشً االضٌات إا اءهً ايخلةات ايتً تتبع لبل  ما /2س

 ؟ يكاشً ايها ي ةايكاشً ايمة ائٌنمايفلق بٌا ا /3س

 ؟    اخني فً صااعي ايكاشً ايمة ائٌناذكل ايمةا  اي /4س

 اي اخني مع ايكاشً ايمة ائٌن ؟هً شلةل خنل ايمةا  ايمنةاي  ما /5س
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 الفصل الثامن 

 الخارجٌة لألرضٌات اإلنهاءاتمواد 

 

 :  تمهٌد 1-8

أعمال اإلا اء هً أعمال تكمٌنٌي يألباٌي بها  ااات ااء ماا تشاٌٌ  اي ٌاكال اإلاشاائٌي ايلابةلٌاي 

 أة ايخلسااٌي ايمسنحي إلة الها بايمة ل ايمهمالي ايالئك .

 

 الخارجٌة لألرضٌات : اإلنهاءاتأنواع مواد  2-8

 الخرسانة : -أ

منااز أة  1000حي ( منااز ، بمسااا100ٌااتز إا اااء االضااٌات بهماال صاابات خلسااااٌي بساامن )

مناز ةغايباا ماا /اٌاةتا 20ةمي ااضغال ا تمال عاا باسب خنل بحٌث تإما ممامنز ة 1500

أا تكااةا مساانحي بمشاابن  ( ) ساامات : لماال : حصاا ( ةممكااا4:2:1تكااةا اسااب ايخناال )

 ا  أة خشاا مٌال  ٌتز تسةٌي سلح ايخلسااي ةجهن  ص أة غٌل مسنحي عنما بؤا  B.R.Cح ٌ ي 

أمااا منااز ،  10بهاالض  ةمااا ايم ااز عماال مفاصاال ايتماا   ةايااتمنصيضااماا عاا ز ااااا اق 

ايلبمات ايتً تكةا تحت ايصبي ايخلسااٌي فٌاتز أةا تساةٌي االضاٌي ايتلابٌاي ةحمن اا جٌا ا 

( منااز أة 75-80ج بساامن )يضااماا تماسااك ا ةعاا ز هلةي ااا ثااز ايتلبٌااع بايلااابةق ايمصااخل

 . (8-1) احة ايشكل  ة ل ا ينتخنص ما ايفلاغات منز 100استخ از ايحجالت سمن 
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 إا اء االضٌات بايخلسااي( 8-1) شكل

( منااز أة 70x110x230) مااا ايلااابةق ايمصااخلج يمةتاا  بؤبهااا ٌسااتخ ز إ الطااابوق : -ب

( مناز ةللٌماي ايالبل 40x250x250أة ) ( مناز50x300x300ايلابةق ايفلشً بؤبها  )

 كما ٌنً :

  . خلةل مستمٌمي ينمفاصل ايهمة ٌي ةاافمٌي:  أةا

أي كاال ةحاا تاا مااا ايلااابةق تهاكساااا ايتااً تجاةلهمااا ةمااا ايممكااا  : حاال ةشاا :  ثااٌااا

          اساااتخ از ثاااالث ةحااا ات بااا ل ايةحااا تٌا ةفاااً كااال ااحاااةال تتمابااال ايمفاصااال ماااع بهضااا ا 

 ( ، ٌتز تثبٌت ايلابةق بح ل االض جٌ ا بها  تساةٌت ا ثاز ةضاع ايتلبٌاع8-2شكل احة اي)

( منز ة ل  ينتخنص ما ايفلاغات ةةضع لبمي ماا 75-80باستخ از ايلابةق ايكسل سمن )

من ساا ايتلبٌااع ثااز ايتلبٌااك بايلااابةق منااز فاةق 100ايلمال ايااااعز أة اياا مٌج اياةٌاام ساامن 

باستخ از مةاي ايسمات ةايلمل ةذين يماع ايلاابةق ماا منز ةمنئ ايمفاصل  (120أة   80)

 ( .8-3احة ايشكل ) ايحلكي
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 ب ةح ات ما ايلابةق فً االضٌي( تلت8ٌ-2) شكل

 

 

 االضٌات بايلابةق ( إا اء8-3)شکل 

 

 



 - 82 - 

 الفصل الثامن أسئلة

 

 ايخالجٌي يأللضٌات .  اإلا اءاتاشلح باختصال مةا   /1س

 السز مع كافي ايتؤشٌلات إا اء االضٌات ايخالجٌي بايلابةق .  /2س

 بايخلسااي . السز مع كافي ايتؤشٌلات إا اء االضٌات ايخالجٌي /3س
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 الفصل التاسع 

 الخارجٌة للجدران اءاإلنهمواد 

 الممدمة : 1-9

بسابب لناي  أمااايجا لاا عاا ما تكاةا سالةح ا غٌال مالئماي اا تتالن كماا هاً  أةج تا ى 

 اسباب مهمالٌي . أةمماةمت ا ينهةامل ايجةٌي 

ايكنفاي ااةيٌاي ةكنفاي ل لبماا تكاةا عةامال جماال ايمة ال ةةعا  اختٌاال ااةع ااات ااء يجا ا

 . ااختٌال أساس اإلا اء ايصٌااي يذين اياةع ما

اااا  فااً حاااات أخاالي ٌمكااا أا تكااةا عةاماال غٌلهااا ذات اثاال فاعاال فااً اختٌااال اااةع  إا

ضالةلت ايحصاةل عناى  أةخةاص ايه ل ايحالالي  أةمثل خةاص ايه ل ايصةتً  اإلا اء

 ةضع مهٌا ينسلةح . أةشكل 

خاصاٌي مماةماي تاا  بايجا لاا ايخالجٌاي حٌاث تم إا ااءةفً كل ااحةال ٌجب اختٌاال ماةا  

مةااي  أةمماةمي ايللةبي ةتاتز هاذه ايهمنٌاي بنابخ ايجا لاا بمةااي ايسامات ايتؤثٌلات ايجةٌي ة

ما ااا ي بماةا  أخالي كايصاخةل ايباائٌاي ةنام ايجا لاا ايخالجٌاغايسامات ة ايااةلت ةأحٌاااا ت

 بؤاةاع ما ايلابةق . أةايلخاز مثال 

 بخ :لال 2-9

ي للةباي بشاكل  ائماً بلبما إياىلجٌاي أة اي اخنٌاي ايمهلضاي ايخا ااةجا ةهة عمنٌي تغلٌي 

 . ما ما ت لابلي تماةز ايللةباي ةتهلاً ةجا  ايجا ال سالحا صامٌال ةمساتةٌا لاابال ينلاالء

ايماةا  ايمساتهمني فااً ايلاابةق ة ت ٌا  ماا لاةت تماساك  ة كماا تهمال عناى سا  ايمفاصال باٌا

 عمنٌي اينبخ هً : 

ةهااذه  (لماال : ساامات( )4:1) أة( 3:1باساابي ماا ج ) تكااةاة مونااة الساامنت والرماال : -أ

ايمةاااي هااً ايشااائهي ااسااتهمال فااً عمنٌااات ايناابخ فااً ايةلاات ايحاضاال اةاالا يتااةفل ايمااةا  

 ايهمل ب ا .ايمستهمني فٌ ا ةس ةيي تحضٌلها ةااةيٌي 
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تسااتهمل عااا ت فااً ة اااةلت : لماال() (3:1) ةتكااةا باساابي ماا ج مونااة النااورة والرماال : -ب

إيى ةلت لةٌال  تحتاجة ايب اٌيهً ضهٌفي ايتماسن فً ايتً ا ٌتةفل فٌ ا ايسمات ة اكااام

تغٌال اساتمامي ت لال ماع ايةلات ة اا اينتماسن يذا ا ٌمكا ةضه ا بسمن كبٌل عنى ايج ال 

 ايج ال .

ماي ا ماا ت لةٌنااي تااؤخل اسااته إذاهااً ا تتناام اسااتهماي ا بؤلاال كمٌااي ماااء ممكاااي ةكااذين ٌجااب 

ايتاً تتنام عاا  تاؤخل اساتهماي ا ةهاذه  ساعات بهكاس مةااي ايسامات ًثماا أةت سايتتجاة  

 س ني ايهمل . ايمةاي تكةا يٌاي ة

 ( 6:1:1ةتكةا اسبي م ج ا عا  اساتهماي ا فاً اينابخ ) مونة السمنت والنورة والرمل : -:

ماا  عمنٌاات اينابخ ةذيان مةاي تستهمل فاً أفضلهذه ايمةاي  )سمات : اةلت : لمل( ةتهتبل

         فااً مماةمت ااا ينللةبااي  خاصااٌت ا ايكبٌاالتحٌااث ايمااةت ايتااً تهلٌ ااا ةساا ةيي ايهماال ب ااا ة

 . ةتحمن ا ايهايً به  ايتصنب

 ايغاٌي ايتً ما اجن ا تنبخ ااباٌي تتنخص بايامال ايتايٌي : اإ الؽاٌة من اللبخ : 3-9

 ةج  مستةي ة صمٌل ينبااٌي .  إعلاء - أ

 ايتكٌم فً ةضع اايةاا بحٌث تهلً مجاا اة اال ايبااٌاي فاٌاا تنةٌا ايةج  ة إمكااٌي  - ب

 بايشكل ايمالئز . 

ايةجا   خصةصا عاا ما ٌصاباةمي ض  تغنغل ايماء فً ايبااٌي ةٌهلً ايةج  ايمنبةخ مما - ج

 اافلت ينماء .  بؤصباغ

 ايةج  .  تس  ايمفاصل ة ٌه ل ايةج  بحٌث ا ٌسمح يتلاكز ايتلاب عنى  -  

 ايحلالي ة كذين ايه ل ايصةتً ة مماةمي ايتغٌلات ايجةٌي .  ٌمةز بايه ل -ه 

 ايا لٌك اياذي ٌساتن ز ةلتاا باإلا ااءايهمل ايبااائً بسالعي ة عا ز ايتمٌا   إا اءٌساع  عنى  - ة

  لةٌال .

 استهمال مةا  باائٌي ما اةعٌ  لخٌصي ة تغلٌت ا باينبخ  إمكااٌي -  

 .  لةٌي مةايني ايباائٌي فً منئ ايمفاصل بتمةٌي ايكت - ح
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 بطرٌمة اللبخ : اإلنهاءخطوات  4-9

 ٌمكا تنخٌص للٌمي يبخ ايج لاا بما ٌؤتً :

 اال فلشاات ح ٌ ٌاي ة ٌاةام ايجا ال ماتاةٌم ايج لاا ماا ماةا  ايمةااي اي ائا ت باساتهم - أ

 اامالح ايمتبنةلت ايةاهلت ) ايشةله (. 

 لباي ة خصةصااٌاتز غسان  ماا ااتً ٌتشبع ايلابةق ةٌلش ايج ال لشا خفٌفا بايماء يك  - ب

 كاا ايبااء ل ٌما .  إذا

ٌكااةا بشااكل غٌاال ماااتةز ( ة1:1)مااا ايساامات ة ايلماال ايخشااا باساابي  ٌاثاال ) شاالبت ( - ج

ةايغالض ماا هاذه  أٌاازٌتالن يٌتصانب يما ت ثالثاي ٌغلاً ايجا ال بشاكل كامال ة أاعنى 

  : هة يايلبم

 اينبخ .  إيىيس  مسامات ايلابةق ةماع ااتمال اامالح  -1

  لةٌا ينلبمي ايتً تنٌ ا . ساساأتكةا  2-

 ايلبمي ااةيى ةتكةا عنى اةعٌا :تنبخ   -  

 لبخ عادي : -1

ٌجهل سمن ايماا ت ايلابلاي ثابات تملٌباا ةلا  ٌتالن  أيةٌكةا بهمل ةج  مةا  يةج  ايج ال 

( أة ٌصمل مباشلت بايمايج ايخشبً ةٌكاةا ايسامن  اإلا اءايةج  خشاا استالز لبمي ايختز ) 

 اةعٌي .  ةأةلئ ااينبخ كنفي  أاةاعمنز ( ةٌهتبل الل  20حايي حةايً ) فً هذه اي

 لبخ المسطرة : -2

ةهً ايللٌمي ايتً ٌكةا فٌ ا ةجا  اينابخ شاالةيٌا ةمساتةٌا ) عمة ٌاا ةمساتمٌما (  ةا ايتمٌا  

ٌتباع مساتةي ايمساللت ايخشابٌي  ةإاماابسمن اينبخ ةا ٌنتا ز ب اذه ايللٌماي بمساتةي ايجا ال 

ايلبمااي بشااكل  هااذه ىةلاا  تا اا،  ةأفمٌااامي ايتااً تسااتهمل فااً ضاابل ااةجاا  عمة ٌااا ايمسااتمٌ

( لاةا جالالت)ل  ٌمشل ايةج  بمشل ح ٌا ي  أةهتبل اينبخ مختةما ٌمصمةل بمايج خشبً ة

 ما تسمى بايمخمل . أةةعلضا لبل تصنب ايمةاي يٌهلً تماسكا لةٌا مع ايلبمي ااخٌلت 
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 ختز ايسمات( :) اإلا اء - ه

 ايتايٌي :  ااسايٌب بؤح ختز اينبخ بايسمات ٌ

 : الملج المخمر -1

سامات بةلتالاا   أةٌختز ةج  ايج ال فةق ايلبمات ايتحتٌاي بمةااي سامات بةلتالاا  اعتٌاا ي 

( يكاا فاً هاذه 2:1( ةلا  تساتهمل ايااةلت باسابي )3:1منةا مع لمل ااعز باسابي ) أةبٌض أ

ةتااتز هااذه ايحايااي بماا ج ايمةاااي جٌاا ا يفتاالت ، يناابخ يشاامةق ايشااهلٌي فااً ةجاا  اايحايااي تاا  ا  ا

( مناز ةتصامل جٌا ا 2-3فٌي ثاز تةضاع عناى ايجا ال بسامن )مااسبي إلعلاء ايم ٌج يٌةاي كا

% ماا كمٌاي ايسامات تسااع  فاً  ٌاا ت اهةماي ةيٌةااي ايما ٌج 50ايااةلت باسابي  إضافيةاا 

 ةجهل ةج  اينبخ صمٌال . 

 ختم مستوي بالمالج : أو إنهاء -2

تصمل لبمي ايمةااي ايتاً سابك اشالها عناى ايجا ال بها  فتالت  ماٌاي كافٌاي أي بها  أا تكاةا 

 باإلصااباغةلاا  ٌصاابا ةجاا  ايجاا ال باا أت بايتماساان بحٌااث ٌمكااا صاامن ا ايمااا ت ايلابلااي لاا  

 ايختز بايمايج .  أةٌتلن بنةا  ايلبٌهً فً حايي ايمنج ايمخمل  أةايسماتٌي 

 النثر : -3

ةماا ت اياثال تتكاةا ماا ،  باياثل ىاةيى ما اينبخ بشكل صمٌل ثز ٌا بمي اايل ىةهً أا تات 

مناةا ماع غبالت حساب اهةماي  أةسامات اباٌض  أةخنٌل كثٌم ) شلبت ( ما سمات عاا ي 

( حٌث ٌتز خنل مةا  اياثل ةهً جافي بكمٌي تكفاً 2:1اثل ايملنةب ةمم ةج باسبي م ج )اي

 ء ما ا عا  ايحاجاي فمال ةتما ج ةذيان ينمحافةاي ج إيىةٌضام ايماء  بؤكمن ااجا  ايهمل 

 إعلااء إيىتب ل اةعٌات ايمةا  ةكمٌت ا ٌإ ي  إاحٌث  بؤكمن عنى تجااس يةا ايختز ينهمل 

بللٌماي اياثال ايٌا ةي ةذيان  أةباساتهمال ماكااي اياثال  إمااةٌاتز اياثال ، يةا مغاٌل فاً شا ت  

    ياخٌاال حٌااث تغماس فااً ايخنااٌل عثاك ا أةباساتهمال ح مااي مااا اغصااا ايصفصااام ايلفٌهااي 

ا ايغصا ) شلبت ايسمات ( ةتضلب عنى خشبي تةج  للٌبا ما ايج ال فٌتلاٌل ايشلبت م

هة اا  ٌهلً خشةاي منةاي  اإلا اءةما ممٌ ات هذا اياةع ما ، ةٌنتصك عنى ةج  ايج ال 

 يكاا ،ةياى اا ينلبماي اإلا ااءممبةيي إيى ايةج  ةٌغلً عٌةب ايمنج ةٌغلاً عا ز اي لاي فاً 
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ح  كبٌل عنى تلاكز ايمةا  ايتلابٌي بٌا ايحبٌباات  إيىةجة  ايةج  بشكل محبب خشا ٌساع  

فٌغٌل يةا اياثل به  فتلت  ماٌي ةجٌ ت إيى يةا ايتلاب كما أا ايةج  ايخشا ا ٌسااع  عناى 

ا ااةع اياثال هاذ إاكماا ، ال ااسٌاب مٌاه ايملل بس ةيي فٌصبح هاان مجال يتغنغنا  فاً ايجا 

ٌصهب صبغ  ملت ثااٌي اةلا يخشةات  ةشكن  ةمم ال ايتالاب اياذي ٌحتةٌا  ةاياذي ا ٌمكاا 

 . مختنفي ما ا اياثل ايااعز باستهمال لمل ااعز بؤشكالةٌهمل اياثل  إ ايت 

ايحصى ايااعز ةاياثل ايمكبةس بماايج خشابً بها   اثل أةةاياثل ايخشا باستهمال لمل خشا 

ايذي ٌمشل بمشل ح ٌ ي به  اياثال ةلبال ايتصانب  ايممشل ةهة اثلعمنٌي اياثل مباشلت ثز اي

  . مهٌاي فاٌا أشكال إلعلاء

 الختم بالحبٌبات الطبٌعٌة الملونة : -4

( منز مكةااي ماا حبٌباات لبٌهٌاي منةااي مثال حبٌباات 2-3ٌمكا ختز اينبخ بلبمي ذات سمن )

هااذه ايحبٌبااات ذات ةتكااةا ، ايصااخةل ااخاالي ايمااساابي  أاااةاعبهااض  أةايلخاااز  أةايلماال 

لبٌهٌي مصاةعي فً ايمهمال ةمم ةجاي ماع  بؤيةاا  بهمنٌي غلبني ةكذين  مماس مةح  ةمح

 مةا  اصمي خاصي ا تإثل فً اينةا ايملنةب .

تةضع هذه ايلبمي باستهمال ايمايج ايح ٌ ي فةق لبمي ما اينبخ ايذي ٌجب أا ٌكةا متصنبا 

 إا ااءةب اذه ايللٌماي ٌمكاا ايحصاةل عناى ةا خشاا جا ا كمستةٌا بصةلت  لٌمي ةاا ا ٌ أة

متهاا  ت جاا ا ةٌكااةا ايساالح مسااتةٌا إيااى حاا  كبٌاال ةمتجااااس فااً اينااةا مااع ةضااةح  بااؤيةاا

كنفاي ماا بمٌاي أااةاع ايخاتز  أعناى اإلا ااءعا للب ةاا هاذا  إيٌ ايمة ل ايحبٌبً عا  اياةل 

(  marblexا ايمااالبنٌكس ) تجالٌااي متهاا  ت ما اا بؤسااماءايتااً ةل  ذكلهااا ةٌهاالم محنٌااا 

 ( ةغٌلها .Sandtex)ةايساا تٌكس 

 اكساء الجدران :  5-9

 بؤاةاعاا لاا  تا ااى ايجاا لاا ايخالجٌااي باكسااائ ا ) تغنٌف ااا ( بمااةا  مااساابي كايلااابةق ايجٌاا  

 ايحجالت . أةباکسائ ا بايلخاز  أةايمختنفي 
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 : بالطابوق ) الجؾ لٌم (الجدران الطابولٌة المكساة  -أ

 ةجا يألبةق ااعتٌا ي بلاابةق اةٌام خااص فً بهض ااحٌاا تغنم ايج لاا ايمباٌي بايلا

 :  ةفً هذه ايحايي ٌلبل ايتغنٌم فً ايةج  مع ايج ال ايخنفً ) ااصنً ( بللٌمتٌا

ايجاا ال  إيااىبحٌااث تمتاا   اياالأسايلابةلااات عنااى  ىتبااا أيٌاالبل بةاساالي ايلااابةق افساا   -1

ايالبل جٌا ا ةٌهتبال سامن لبماي ايتغنٌام ماا ضاما سامن ايخنفً ةفً هذه ايحايي ٌكاةا 

باااااء ايجااا ال  أثاااااءةٌجاااب أا ٌافاااذ ايتغنٌااام ،  ااحماااالامااال  اغااالاضايجااا ال ايكناااً 

ايباااء  إاتاجٌايفااا  ايباااء ةكاذين أثاااءةٌستةجب ايمحافةي عنى ةج  ايج ال ما ايتناةث 

 تكةا ةالئي اسبٌا أة بلٌئي . 

ايحاياي  يناةع ايمستهمل فاً ايجا لاا ايمجةفاي ةفاً هاذهبةاسلي لبالات مه اٌي مشاب ي  -2

ةٌجااب أا  أفمٌاااسااز ( 60)عمة ٌااا ة  سااز (30عنااى ) ةآخاالا ت ٌاا  ايمسااافي بااٌا لبااال 

فً مفصل ايفلشاي ينجا ال ةايتغنٌام ةباتجااه عماة ي  أفمًتإخذ هذه ايلبالات بمستةي 

هااذه ايحايااي ا ةفااً   ء ايمغناام مااا ايجاا العنااى ةجاا  ايجاا ال كااً ا تساامح بحلكااي ايجاا

تهتبال ماا لالق  ٌاا ت ايها ل  إا اا إاٌمكاا تحمٌنا   إاشاائًتهتبل لبمي ااكسااء كجا ء 

 ةماع ايللةبي ايتً ٌمكا أا تافذ فً ةج  ايج ال .

 األحساء بالرخام او المرمر : -ب

ذات اةعٌاي عايٌاي فمال ٌتلناب  أباٌايبما أا ايلخاز ما ت باائٌاي ثمٌااي ةإذ أصابح ٌساتهمل فاً 

ةٌساتهمل ايملمال فاً ايمحاالت ينمحافةاي عنٌ اا ، ماةمي ايهايٌاي تةفل اةاحً ايجمال ايم فٌ ا

 . يجةٌي ةحسب اياةع ةاينةا ايمح  ما ايهةامل ا

،  اإلا ااااءهٌكاال ايباااااء بشااكل كاماال أي ملحنااي  إتمااازةٌااتز اکساااء ايجاا لاا بايلخااااز بهاا  

ت ها سااٌي ماتةمااي ةةفااك ايلخاااز ايتااً تكااةا صاامٌني تمامااا ةمملهااي بصااةل أيااةاحةتسااتهمل 

مخللااات خاصااي ةبساامن مةحاا  يكافااي اايااةاح ةحسااب لبٌهااي ااسااتهمال ةٌتاالاةح فااً 

( ساز عاا 2-3ايلخااز بمساافي تبها  ) أيةاحكساء بةضع ةٌتز اا منز (20-40ايج لاا بٌا )

( ماً سالٌع ايتصانبجص اً بضع امال بهجٌاي مسحةق بالٌس )ةج  ايج ال ةتثبت ةلتٌا ف

 أيااةاحثااز تثبات ةشاالةيٌا  أفمٌااا  ايلخااز بمسااتةي ةاحا  ةايمفاصاال ماتةماي بحٌاث ٌكاةا ةجاا
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( غٌل لابني ينص أ ةبملال حاةايً فٌما بٌا ا بمفاصل لبل مه اٌي )عصفةلات مه اٌي يلخازا

ايجا ال بكاليٌاب ذات  إياىةبمه ل مفصنٌا فً كل ضنع ما اايةاح ةتثبت ااياةاح  منز (4)

فً حفالت مها ت ةم ٌاؤت فاً ة ال اينةحاي ايلخامٌاي ةااخالي ا اٌتٌا مهمةفتٌا ت خل ااةيى 

ٌماال ايتجةٌام باٌا اينةحاي ةايجا ال بمةااي سامات   ثاز، فً مفصل فلشي فً ايج ال ايخنفً 

ساام ةاحا  ماا ااكسااء ماع  إكماال( ةتةضع هذه ايمةاي عا  3:1) أة( 2:1يٌاي مم ةجي )

ل اسااتمامي ااةجاا  بااايخٌةل ةٌجااب أا تضاابٌااي فااً ايمةاااي مالحةااي عاا ز تاالن فجااةات هةائ

 . ةتضبل االكاا بايشالةل ةتضبل مفاصل ايفلشي باستهمال ايمٌ اا ايكحةيً ) ايمباا (

احاة ااعناى  أفمٌايةٌجب أا ٌب أ ااكساء ما اح  االكاا ايسفنٌي ةٌتج  ايهمل بشكل ساةم 

ااكسااء  تةٌح   ع   ايسةم ايمسمةح ااجا ها ٌةمٌا بما ي تماسان ةتصان  ايمةااي اا ثباا

( مناز 1.5-2ٌكةا لنما لبل تصن  ايمةاي ب لجي كافٌي ةٌجب أا ٌكةا علض ايمفصل باٌا )

يباا  خااص  ايمفاصل ب ل  مسح ثز ٌنمع ةج  ايلخاز ب يك  بماةا  تنمٌاع ماع اساتهمال ىةتا 

 ( ٌةضح للٌمي اكساء ايج لاا بايلخاز .9-1يذين ةايشكل )

 

 ( اكساء ايج ال بايلخاز9-1شكل )

للااع  ااكساااء بايلخاااز ةتسااتهمل فٌاا ةهااة الاال كنفااي مااا  ساااء بالحجااارة البنائٌااة :كاأل -:

 عنى  ةتثبت للع ايحجالتمنز  (150-120) ةبسمن ٌتلاةح بٌا حجالت ذات اع ا  مستةي
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يللٌمي ااكساء بايلخاز مع عمل لاع ت مااسابي ٌلتكا  عنٌ اا ايساام  بللٌمي مشاب   ايج ال

عباالت عاا صابي  مااإااةل ما ااكساء ايذي ٌكةا فً هذه ايحايي ثمٌال ةتكاةا هاذه ايماعا ت 

تهمال تكاةا ايماعا ت باسا أةخلسااٌي كماا فاً حاياي با ء ايتغنٌام ماا مساتةي ماااع ايللةباي 

( ملنٌاي بصابا ماااع ينصا أ كماا فاً حاياي ايتغنٌام فاةق فتحاات ممالع فةاذٌي )ح ٌ   اةٌي

  يفاً ايةاج ا إة االهعا ز ً ةايمملاع ايمها ا إخفااءاابةاب ةايشبابٌن ةفً هذه ايحايي ٌمكا 

هااذه ايحايااي تتمٌاا  مااا ايااحٌااي ايجمايٌااي عنااى ايحايااي ااةيااً ايااذي تسااتخ ز فٌ ااا ايماعاا ت ة

 ايخلسااٌي .

سات اكبال ايكاليٌب ذات مما أة( تكةا مفاصل ايتثبٌت )ايهصفةلات ةعا  ااكساء بايحجالت

ساااء ايلخاااز ةتكااةا ايمفاصاال بااٌا للااع ايحجااالت اكباال ممااا فااً كمااا تناان ايمسااتهمني فااً ا

ةاي ايمساتهمني فاً اكسااء ( منز ةتستهمل افس ايم2-10فتتلاةح بٌا ) أٌضاء بايلخاز ااكسا

 . للٌمي اكساء ايج لاا بايحجالت ( ٌةضح9-2ايلخاز ةايشكل )

 

 اكساء بايحجالت مستا  فةق لاع ت خلسااٌي ةفةاذٌي (9-2)شكل 

ايحجاالت  أاةاعايملل بسبب تةفل  أاحاءاستهمال هذا اياةع ما ااكساء شائها فً  أصبحةل  

ايحجاالت فاً محاالت  ةإع ا   حايٌا مهامل متخصصي فً تملٌع ةتةجمااسبي بكنفي ممبةيي اي

 مته  ت ما ايملل .
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 الفصل التاسع أسئلة

 

 ايمةاي ايمستهمني فً عمنٌي اينبخ ةما هً اسبي م ج كل ما ا ؟  أاةاعهً  ما /1س

 -عنل ما ٌنً : /2س

  ينبخ( عنى ةج  ايج ال لبل ايب ء با1:1ايسمات ةايلمل ايخشا باسبي ) ٌلش شلبت ما - أ

  % ما كمٌي ايسمات عا  ايمنج ايمخمل .50ضام اياةلت باسبي ت  - ب

 .  بؤكمن تم ج مةا  اياثل ةهً جافي بكمٌات تكفً ينهمل  - ج

 -ع   ممٌ ات كل مما ٌؤتً : /3س

 ايختز بايحبٌبات ايلبٌهٌي ايمنةاي .  -ج            اياثل  -ب             ايمنج ايمخمل -أ

 -أجب عما ٌنً : /4س

 عمنٌي اينبخ عنى ايج لاا ؟ إجلاءما ايغاٌي ما  -أ

 ؟  اياثل أاةاعهً  ما -ب

 ايج لاا بايلابةق ؟ ع   للق تغنٌم /5س

 اکساء ايج لاا بايحجالت عا اکسائ ا بايلخاز ةضح ذين ؟ بماذا ٌختنم /6س
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 لفصل العاشر ا

 إنهاء الجدران الداخلٌة

 ممدمة  1-10

بهي فً إا اء ايج لاا اي اخنٌاي ماع ايتلكٌا  عنا  ااساايٌب ايللق ايمتهذا ايمةضةع تااةل ٌ

ةايمةا  ايمتبهي محنٌا بشًء ما ايتفصٌل ةكذين ةصام بهاض لالق اإلا ااء ااخالي ايتاً 

هً الل شٌةعا حٌث أا ايتلةل فً أسايٌب ايبااء ٌحتز أتباع أسايٌب غٌال تمنٌ ٌاي فاً ايتافٌاذ 

 . ثي ةمستن مات ايماشات ةااباٌي ايتً تافذتتماشى مع متلنبات ايصااعي اإلاشائٌي ايح ٌ

عااا  اختٌااال اااةع اإلا اااء ينجاا ال لبمااا تكااةا عةاماال جمااال ايمة اال ةايكنفااي ااةيٌااي ةكنفااي 

ايصٌااي يذين اياةع ما اإلا اء أساس اختٌال اةع اإلا اء إا أا  فً حاات أخالي ٌمكاا أا 

 أةماي ايتكااثم اص ايمتهنماي بمماةتكةا عةامل غٌلها ذات اثل فاعل فً ااختٌال مثال ايخاة

ةضااع مهااٌا مااا  أةضاالةلت ايحصااةل عنااى شااكل  أة ةايصااةتً خااةاص ايهاا ل ايحاالالي

 :  أةج  ايج لاا ما اي اخل بؤتباع أح  ااسايٌب ايتايٌي ىتا ،  ايسلةح

 : البٌام -أ

ةضاع ته   أسايٌب اإلا اء تبها ياةع ايماةا  ايمتاةفلت ةكاذين تها   أااةاع ايسالةح ايتاً ت اإ

فاا استهلاض م از اإلا ااء  عنٌ ا ما ت اإلا اء ٌستةجب أا ٌكةا ااختٌال مااسبا ةعنى هذا

م اااز اإلا اااء ااساسااٌي هااً تهاا ٌل  ا، إي اختٌااال اااةع اإلا اااء ايمااسااب ضاالةل ٌهتباال

متجاااس أمناس صامٌل  (مساتة عناى ااغناباتةماي إلعلااء سالح مااتةز )ايسلةح غٌال ايم

ٌمكاا تجمٌنا   أةصحً ةمماةمت  جٌا ت يةالةم ااساتهمال ةٌهلاً خال ما ايشمةق ةعا ت 

تكٌٌام ةي  ٌا ت ايها ل ايحالالي ةايصاةتً إلعلاء مة لا مهمالٌا جٌ ا ةما ايم از ايثااةٌ

يتهٌٌا أسنةب ةاةع ايبٌاض ٌجاب ، نٌل تؤثٌل ايتكايٌم ااهكاس ايصةت فً اي اخل ةكذين تم

  تح ٌ  :

 .    ايج اللبٌهي ايختز ايا ائً يةجأةا : 

  . ع   لبمات ايبٌاض:  ثااٌا

  . اةع ايمهايجي ااةيٌي يسلح ايج ال:  ثايثا
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 .  ايلابلي ايمستهمني (ايمةا  أةايما ت ):  لابها

مهٌااي ةكاذين ايماا ت  جيذة اسا أة أمنساا أةيٌااا  أةكؤا ٌكةا صان ا  الختم النهائً للبٌام :

يتً ستةضاع فاةق ايبٌااض ةايا ما ايمتاةفل باٌا ا ةغٌله اايةلق ايمنة أةايتجمٌنٌي كايصبا 

 . ةامل تإثل فً ااتخاب اةع ايبٌاضختز ايبٌاض ةةضع لبمي ايتجمٌل كن ا ع كمالإ

ٌكةا ايبٌاض بثالث لبمات ) ةهذا ااا ل فاً ايةلات ايحاضال ( حٌاث  عدد طبمات البٌام :

ةايلبماي  مناز 10 تكةا ايلبمي ايتحتٌي ااةيى لبمي تسةٌي ةج  ايج ال ةتكةا بسامن حاةايً

ايمتجاااس ينلبماي ايتاً  مناز ةتهمال كلبماي اامتصااص 6ايتحتٌي ايثااٌي ةهً بسامن حاةايً 

مناز ٌمكاا تافٌاذ ( 2-3ن )لبماي ايخاتز ايا اائً ةتكاةا بسامفةل ا أي ايلبمي ايثايثي ايتاً هاً 

ايبٌاااض بلبمتااٌا ٌهتباال مااساابا  ا، إ حبٌاااض ذي ثااالث لبمااات فااةق مهةااز أاااةاع ايساالة

كااا امتصااص ايلاابةق غٌال متجاااس  ذاإا إلٌاي ةايجا لاا ايمشاٌ ت بايكتال لاا ايلابةينج 

عا  تافٌذ ايبٌااض بلبمتاٌا تكاةا ايتحتٌاي هاً لبماي تساةٌي ايسالح ةيتجاااس ، ي لجي كبٌلت 

ٌكاةا سامن ايبٌااض ايكناً حاةايً ،  ا هً لبمي ايختز ايا ائً اامتصاص ةايلبمي ايتً فةل

ايخلسااااي ايصاامٌني  أةةح ايماتةمااي مثاال ساالةح أيااةاح ايبٌاااض بهااض ايساال ا، إمنااز  16

 . بلبمي ةاح ت فمل ىاامتصاص ايمتجااس ةٌمكا أا تا ايمستةٌي ةذات 

ٌااتز اختٌااال ايلبمااات ايتحتٌااي بحٌااث تتماشااً ةبمٌااي خةاصاا  أٌضااا فايلبمااات ايتحتٌااي ذات 

حتٌاي م ايلبماات ايتتاتمنص كثٌالا عاا  ايجفاام بخاال ااساس ايجبسً ) ايجص بؤاةاعا  ( ا

عااا ما ٌكااةا ساالح ايجاا ال ذا امتصاااص عااايً جاا ا مثاال ، ايتااً تكااةا ذات أساااس سااماتً 

أاااةاع  أةايكتاال ايخنةٌااي ايتلكٌااب مثاال ايثلمسااتةا  أةايجاا لاا ايمباٌااي بايخلسااااي ايم ااةات 

( ٌمكااا أا ٌمااتص ماااء ايم جااي ينلبمااي ايمفخااةل جٌاا ا أةايلٌاااً )عاا ا ايمصااخلج  ايلااابةق

بسلعي كبٌلت مإ ٌا إيى أضهام ايتالصك بٌا سلح ايج ال ةايماا ت ايلابلاي ةكاذين ايتحتٌي 

إيى تمنٌص ايم ت ايتً ٌمكا خالي ا اشل ايما ت ايلابلي عنى ايسلح ةتساةٌت ا بصاةلت جٌا ت 

يذا ٌفضل فً هذه ايحايي استهمال ايما ت ايلابلي ايتً ي ا لابنٌاي عناى ااحتفااة بمااء ايم جاي 

 . مثال (اةلت –سمات ) م ت ألةل كمةاي
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 المعالجة األولٌة لسطح الجدران : 2-10

 م ٌؤ استمبال لبمات ايبٌاض ةٌستةجب ذين : ٌجب أا ٌكةا سلح ايج ال

 أا ٌةفل ايسلح لبلا كافٌا أة ت اخال جٌ ا بٌا ايما ت ايلابلي ةايسلح بحٌث ٌإما ثباات - أ

  :  ايما ت ايلابلي لبل تصنب ا ةبه ه عنى ايج ال يذا ٌستةجب أا ٌكةا

 ايسلح اةٌفا ةخايٌا ما ااتلبي ةما ايسلةح ايم ججي بفهل ايحلالت .  أوال :

 .   أٌي ما ت غلٌبي ةخشاي أةةايت هل ٌجب أا ٌكةا خايً ما اي ٌةت  : ثانٌا

 يجا لاا ايمباٌاي بةحا ات عا ا ايلاابةقت ٌؤ ايسلةح ايلابةلٌي أة غٌلها ما سلةح ا : ثالثا

 .  ٌي إل ايي ااج اء ايلخةت ما ايبااءذبتاةٌف ا بفلشات فةا

 مناز ةتا ال ما اا ايماا ت ايلابلاي ايمتصانبي 12تحفل ايمفاصال ايباائٌاي يهماك حاةايً  : رابعا

 ةذين يتامٌا ت اخل ايما ت ايلابلي فً تنن ايمفاصل . 

ٌمكا ةكاات ما ت اإلا اء هً ايجص  ذاإفام بصةلت تامي ايج ال ةٌتلن ينجٌغسل  : خامسا

بماةاز شاب  ساائل )شالبت( ( 1:1باسابي ) لمال(: ثال ايسالح بمةااي )ايسامات  ٌا ت ايالبل با

سااع  فاً ذيان للةباي ةٌتلن يٌجم يم ت ٌةز أة أكثل ثز ٌلش بايماء لنٌال يحٌا ايتصانب ةت

( فما ايضلةلي تل ذات ايسلةح ايخشايٌا )ع ا ايكأما أذا كاا ايسلح خلساا،ايج ال افس  

اساتهمال ايمةاياب  اإيفلشات ايفةاذٌي أة تامٌله حٌث أعلاء ايسلح خشةاي كافٌي بمهايجت  با

ايمه اٌي ةكذين لص ايخلسااي ٌهلً سلةحا منسااء ا تاةفل  أةايخشبٌي ايم هةاي بؤاةاع ا 

ايمه اٌااي مااإثلا فااً ساالح  ٌكااةا اسااتهمال ايفلشااي لاا  ا، لااي لبلااا كافٌااا مااع ايمااا ت ايلاب

ايخلسااي اتٌجي يصالبت  فاٌمكا ةايحاياي هاذه إضاافي ماا ت مبلئاي يتصانب ايخلساااي تةضاع 

حٌااث عنااى ايمةايااب ةهااذه تجهاال ايساالح ايمالمااس ينمايااب ضااهٌفا اةعااا مااا بهاا  ااا ع ايمايااب 

اساتهمال  اإ  فاً أعلااء سالح خشااٌي ةٌكاةا تؤثٌلهاا اكبال ذٌس ل استهمال ايفلشات ايفةا

 اإلا اء . ايخلسااٌي فً جمٌع أاةاعمع ايسلةح  لةليايشلبت ايمذكةل سابما ض

ذيان  اإ فذ خالي اا مهةاز تمناص ايجفاام حٌاثٌتلن ايسلح به  ايبااء فتلت كافٌي ٌستا اأ - ب

ايجٌالي  بؤاةاع اا ةفاً ايلاابةق فاً ايماةا  ايخلساااٌي ايتمنص ل  ٌحا ث بصاةلت كبٌالت

 ةااخشاب .
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كاااات مااةا  اإلا اااء جبسااٌي ةللبااي ايساالح لنااٌال عااا   ذاإمامااا جافااا تأا ٌكااةا ايبااااء  - ج

استهمال ايمةا  ايسماتٌي يبٌاض ايج لاا ايتً تكةا للةبت ا عايٌي بسبب باائ اا ايحا ٌث 

ايللةبي ايهايٌي تتبخل ما خالل ايسالح  اإهلض ا يألملال أثااء ايبااء حٌث اتٌجي يت أة

نٌي ايتبخل تسااع  فاً عم اإبا باإلضافي إيى ايص أةبه  ايبٌاض تالكي أثلا عنى ايبٌاض 

لبماي عنى سلح ايج لاا تحت ايبٌاض مما ٌشةه ايبٌاض ةٌسابب تساالل  ح ةث ايت هل

 .  ايبٌاض فً بهض ايحاات

ٌمكا اساتهمال أااةاع ايماةا  ايلابلاي فاً ايبٌااض  : المواد المستعملة فً البٌام 3-10

 :  لةباسب م ج مختنفي ٌشمل ذين عنى سبٌل ايمثا

 :   بٌام بالنورة -أ

 . ال اااكمااش عاا  ايجفاام ةايتصانبٌكةا ضهٌفا س ل ايخ ش بلاًء ايتصانب ةعا أوال :

أصبح هذا اياةع ماا ايبٌااض ااا ل ااساتهمال حٌاث ٌهتبال بٌااض سامات ااةلت لمال  : ثانٌا

 .  اخةاص أفضل

 ايبٌاض باياةلت ٌمتص ايللةبي ايمكثفي بصةلت جٌ ت .  :ثالثا 

 سااعي بشاكل 24تستهمل ايااةلت ايملفاؤت بصاةلت تاماي ةايمغلساي تحات ايمااء يما ت  : رابعا

صاام ( حجمااا مااع حااةايً ا3:2:1مسااحةق ةتماا ج مااع ايلماال ايماا لج اياةٌاام باساابي )

متاال مكهااب مااا ايمااةا  ايمخنةلااي ٌمكااا اسااتهمال ( 0.1)كٌنااةغلاز مااا شااهل ايثٌاالاا يكاال 

ممبةيي  لابنٌي م ج ةاشل إلعلاءايماء صااعٌي خاصي يذين ةتضام كمٌي مااسبي ما  أيٌام

 ةبه  ةضه ا به ت ساعات تحفل بمشل مها اً خااص ااةيىتةضع ايلبمي ايتحتٌي  : خامسا

منااز ةباتجاهااات متمالهااي ةبهاا  تصاانب هااذه ايلبمااي تةضااع ايلبمااي ايتحتٌااي  2بهمااك حااةايً 

 يشاااالةلٌساااتهمل ا ايثااٌاااي ايتاااً ٌجاااب أا تهلاااً ةجااا  ايجااا ال سااالحا مساااتةٌا ةشاااالةيٌا )

 .  ( ةايمسالل ايخشبٌي ةايخٌةل فً ذين

 إاتةضع لبمي ايختز ااخٌل ةتسمى )مخمل( ةتكةا ما مهجاةا ايااةلت ايخايصاي  : سادسا

ٌهلاً ايةجا  مساامٌي تسااع  عناى خالةج ايللةباي ( 2:1)خنل اياةلت مع ايلمل باسابي  أا

عمنٌاي  ا، إتشامك ايةجا  ايااتجاي عاا ايتفاعال ايبلاًء ين ٌ لةكساٌ  ةٌسااع  ذيان فاً تمنٌال 
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اياتمنص ايهاايً ايمصااحب ينتجفٌام ةايتصان   ا، إتصن  ةجفام ايةج  تستغلق ع ت ش ةل 

ٌحاذل ماا ةفةل اا  فتلت كافٌي استافاذ مهةز ايتمنص لبل ةضع ايلبمي ايتاً إعلاءٌستةجب 

تمبل ااصباغ ما ااةع اي سا إا إااي هاٌي لبل جفام ايبٌاض تماما  بااصباغلالء ايج لاا 

 .  بذين كثٌلا تتؤثلا 

ٌمكاا عمال ةٌتمٌ  ايبٌاض بايجص بكةا ايمةااي سا ني ايما ج ةاياشال  : بٌام بالجص -ب

ماسن ٌكةا لنٌال ةايتصنب سالٌها ايبٌاض به   ما ايلبمات ةبسمن الل ةكذين فاا  ما ايت

 تاؤثٌلبصةلت ممتا ت ةما  ةا أا ٌكةا هاايان  ااصباغٌهلً به ها سلحا صمٌال ٌتمبل ، 

تهتم  صال ت ايسلح عنى اةع ايجص ايمستهمل مما ٌجهل هذا ايااةع ،  ااصباغلنةي عنى 

ايجا لاا ايخالجٌاي  إلا ااءمهةاز ايسالةح فاً ايا اخل ةا ٌساتهمل  إلا اءما ايبٌاض مثايٌا 

ايبٌااض باايجص ا ٌاتمنص عاا   إا، ممااةز ينللةباي )عا ا سامات كاٌا(  يكةا ايجص غٌال

 . اإلا اءل ٌتم   لنٌال ةبصةلت ا تإثل فً اةعٌي ايجفام ةايتماسن ب

استهمل ففاً ايلبماي  ةإذاايبٌاض يسلعي تماسك   أعمالا ٌستهمل مسحةق بالٌس عا ت فً 

ااخالي  ايجاص أااةاعاا  ل  ٌستهمل فاً بهاض ايتصانٌحات بٌاماا تساتهمل  إاااخٌلت فمل 

ماا  أكثالباايجص ايالماائً  صال ت سالح ايبٌااض ايمهماةل إا، فً مختنم لبمات ايبٌاض 

كماا ةاا  ،  حاةي عناى اصام ج ٌئاي مااء ايتبناةلصال ت سلح ايبٌاض ايمهمةل بايجص اي

عااايً  أمنسااااسااتهمال ساامات كااٌا فااً ايبٌاااض )ةبخاصااي ينلبمااي ااخٌاالت( ٌهلااً ساالحا 

مماا  ألاةلايتماسن ٌسااع  عناى صامل ايلبماي ااخٌالت يما ت  ؤحٌث أا بل ايصال ت ةايتحمل

ٌمكاا اساتهمال ، ذات يمهااا عاال ةصامٌني  بؤصاباغ ىمثايٌا ينسلةح ايتً تا ا ا اءاإلٌجهل 

ايللةبااي كايملااابخ  إيااىجاا لاا ايملافااك ايتااً تتهاالض  إا اااءهااذا اياااةع مااا ايجااص فااً 

ٌسااتهمل ايجااص ، مااي ينللةبااي مااا بمٌااي أاااةاع ايجااص اکثاال مماة اااا ةايحمامااات ةغٌلهااا 

اً فً جمٌع تٌي ااةيى ةايثااٌي بٌاما ٌستهمل ايجص ايفايمٌكااٌكً فً ايهلاق فً ايلبمي ايتح

 لبمات ايتحتٌي ااةيى ةايثااٌايعا  استهماي  فً اي (1:1)ايلمل باسبي ع ايلبمات ةل  ٌخنل م

أا ايجااص  إاكاااا ايجااص عااايً اياماااةت  إاايجااص مفٌاا  ةالتصااا ي ع خناال ايلماال ماا إا ، 

ا ايشاةائب عاا ت ياذا ا ٌفضال م جا  ماع ايمحنً ايمتاةفل حايٌاا ٌحتاةي عناى اسابي عايٌاي ما

 ايلمل عا  ااستهمال .
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 أةٌمكااا عماال بٌاااض جااص خفٌاام ايااة ا بخناال لكاااز خفٌاام ايااة ا كايبٌلاٌاات ايمافااةخ 

 ايبٌاض ايااتج فضال عا خفي ة ا  ٌكاةا ذة مماةماي إا، ايفٌلمكةاٌت ايمتمشل مع ايجص 

ثٌام اياةلتً عناى ايسالح ايخاالجً ماا مااع جٌا  ينتك، جٌ  ايه ل ينحلالت ، عايٌي ينحلٌك 

حاال ماا ااحاةال ةٌجاب  باؤياا  ا ٌجة  م ج ايسامات ماع ايجاص  إيىايضلةلي ايتابٌ  

   بخصةص ايم ج ةايهمل . يايمالحةات ايسابم إتباع

 طرٌمة عمل بٌام الجدران الداخلٌة : 4-10

 :  تايٌيايللق اي بؤح ايبٌاض فً ايهلاق به  مهايجي ةج  ايج لاا  أعمالتافذ 

 إذاكااا بٌااض جاص ةبلبماي ةاحا ت  إذاةهة ايبٌاض ايذي ٌهمال بلبمتاٌا  : بٌام عادي -أ

عااا ما ٌكااةا ايبٌاااض بلبمتااٌا تكااةا ايلبمااي ااةيااى ، ساامات ةاااةلت  أةبٌاااض ساامات  كاااا

يته ٌل سلح ايج ال ةتكةا ايلبمي ايثااٌاي لبماي ايصامل ةايخاتز ةتكاةا ماا ايااةع ايمخمال . 

ماا جاص ذي اةعٌاي  نك عا ت عنى مةاي ايجص ايتاً تحضالنمي محنٌي تلايمخمل هً ك إا

جٌاا ت ةباماااةت ةاهةمااي عااايٌتٌا ٌخناال مااع ايماااء ةٌتاالن يةلاات كااام يتتماساان بهااض بنةلاتاا  

ايااتجااي عااا اإلماهااي بايماااء ثااز تكساال ايم جااي أي تهجااا بمائ ااا يسااحك تناان ايبنااةلات ةحاال 

مستحنب اااعز  أةذين تتحةل إيى عجٌاي يٌاي بمتبمٌي به  امتصاص ا ايماء ةحبٌبات ايجص اي

عمنٌااي ايتخمٌاال هااذه ةكساال ايم جااي  إا، ةجاا  ايلبمااي ااخٌاالت مااا ايبٌاااض  ٌسااتهمل يصاامل

( مما ٌجهل ايماا ت كثٌالت يمهةز لابنٌت ا عنى ايتحمل )ضهٌف فم اا إيىتإ ي بايما ت ايلابلي 

مناز بٌاماا  (2-3)لبماي حاةايً  ل عاا ما ٌكاةا سامن ايٌة ذين ا اإ إاايتشمك عا  ايجفام 

مااا ذياان كمااا فااً اي ةاٌااا حٌااث ٌة اال شااك  أكثاالٌكااةا ةاضااحا عااا ما ٌكااةا ساامن ايلبمااي 

ٌهمل ايبٌاض ايها ي بجهل ةج  ايبٌااض مةا ٌاا تملٌباا يسالح ،  ه ٌشهلي لةيً ٌمكا تمٌ

بٌا ااا ةتاللااً  ةاٌااا تاللااً ايجاا لاا فٌمااا  أةةجاا  ايجاا ال بغااض اياةاال عااا اسااتةاء ايساالح 

 ً كال مةالها  عناى ايجا ال ةبحا ة ٌكةا سمن ايبٌاض ثابتا تملٌبا ف،  يج لاا مع ايسمةما

نفاي ايهمال الال ماا بمٌاي منز يذا فاا  ٌست نن الل كمٌي ممكاي ما ايما ت ايلابلي ةتكةا ك 20

يح ٌاا ي ا ٌسااتهمل ايمااايجةفااً ايماشااات ذات ايكنفااي ايةالئااي عنٌاا  ف ااة ٌسااتهمل اااااةاع ة

 اعمال ايجص . 
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جاا  ايجاا ال بصااةلت شااالةيٌي هااة اااةع مااا ايبٌاااض ايااذي ٌهماال فٌاا  ة : بٌااام مسااطرة -ب

لاعا ت  إياىٌافذ هذا ايبٌااض بؤخاذ مساالل بصاةلت شاالةيٌي تمتا  ماا حا  ايسامم ،  ةمستةٌي

ايبٌاض ةتكةا ماا خشاب ايصااج عاا ت ةتثبات بايماا ت ايلابلاي فاً ااعناى ةااسافل بحٌاث 

ةتضابل  لي بما ٌساةي الل سمن ملغاةب ينماا ت ايلابلايتبه  عا ةج  ايج ال فً اللب ام

ى لاةل شالةيٌي ةج  ايمسللت بةاسالي ايشاالةل ثاز ٌماال ايفالاغ باٌا ايمساللت ةايجا ال عنا

به  تماسن ايما ت ايلابلي يح  ممباةل تضالب ايمساللت ايخشابٌي ، ايمسللت بايما ت ايلابلي 

لابلااي ايااذي ايخالجٌااي ينمااا ت اي بصااةلت خفٌفااي فتافصاال عااا ايمااا ت ايلابلااي تالكااي ايج ااي

يكافاي  أخاليمساالل  بؤخاذتكلل ايهمنٌي ةيمستةي ةج  ايلبمي ااةيى سٌكةا اي يٌل ايمح   

ساز ةكاذين فاً االكااا  (40-50) ةأخليمساحي ايج ال بحٌث تكةا ايمسافي بٌا مسللت 

ٌماا ( تضابل هاذه ايمساالل ف10-1ةكماا مةضاح فاً ايشاكل للاز ) ةاي ةاٌا ةحاةل ايفتحاات

بها  ، اسالي خاٌل ماةتل عناى ةجا  ايمساالل بٌا ا بحٌث تكةا عنى استمامي ةاحا ت تهاٌا بة

ايمساااحات ايمتبمٌااي بااٌا ايمسااالل بايمااا ت ايلابلااي ةتسااحب مسااللت  ايمسااالل تمااأل إكمااال

اي ائا ت ةتح ٌا   مةااياي إل ايايخشبٌي عنى ةج  ايج ال بٌا مسالل ايما ت ايلابلاي ايمتصانبي 

ٌضابل  أا إياىي ةته ل فً ايةلت ذات  ايمحالت ايةالئي ةتها  عمنٌاي ايساحب استةائٌي ايلبم

 .  منز تملٌبا 2ايسلح بةضع لبمي ما ايمخمل بسمن  ايةج  تماما به  ذين ٌا ى

ذياان  إيااى ةباإلضااافيبٌاااض مسااللت  إيااىاااةع ايبٌاااض ايمشاااب   : بٌااام مسااطرة تكنٌااد -:

ٌي عا ها متهاما ت اما ةتكةا ايسلةح ايمتاللاي ةاٌا ةاالكاا بحٌث تكةا مستمٌمي تم تضبل

 أااةاع أجاة هاذا ايااةع هاة  إا،  تافٌاذ ايمساالل إثاااءتتز عمنٌي ضبل اي ةاٌاا ةب ةاٌا لائمي 

ايبٌاااض حٌااث تكااةا فٌاا  ااةجاا  صاامٌني ةمسااتةٌي ةشااالةيٌي ةكااذين تكااةا خلااةل ايتماااء 

ماا بمٌاي  أعناىذا ايااةع هاً كنفاي تافٌاذ ها إا، فٌما بٌا اا ينسلةح مضبةلي ااةج  متهام ت 

 . اااةاع

  البٌام أعمالمالحظات عامة عن  5-10

 ٌفضل أا تةضع لبمي لةٌي ما ايما ت ايلابلي فةق لبمي الل لةت ما ا .  ا - أ

ذات أسااس تةضع لبمي لبل تصنب ايلبمي ايتً تحت ا ب لجي كافٌي يتصنب ايمةا  ايلابلي  ا  - ب

 ايلش بايماء فً حايي ايجص .  بايماء ةٌماعلش ا  اةلت ما ايضلةلي-سماتسمات أة 
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  . ٌماع م ج ايسمات مع ايجص كما ت لابلي ةاح ت ةذين يتهالض خةاص ا ايكٌمٌاةٌي - ج

 أة تشامم ا إياىايتماسن اا ذين ٌإ ي  أثااءٌجب أا ا ٌسمح يلبمي ايبٌاض بايجفام ايسلٌع   -  

ماا   ةٌي عنى اصم ج ٌئايايجص ايحا أاةاعضهم اايتصاق مع ما تحت ا ةٌستثاى ما ذين 

 .  ماء ايتبنةل

 ٌجب أا ٌتلن سلح ايلبمات ايتحتٌي خشاا بصةلت كافٌي يتامٌا لبل جٌ  مع ايلبمي  -ه 

    ايخشةاي ايكافٌي عا  إلعلاءٌمشل ةج  ايلبمي  أةسةم تةضع فةل ا ٌشخل  ايتً    

 . ايحاجي يذين    

للباا  يمةالاع ماثال أة عاا ما ٌكاةا ايجا الي بهض ايج لاا ائعا  ايلغبي فً  ٌا ت لةت ةجسا - ة

لناٌال ٌمكااا عمال ايلبمااات ايتحتٌاي بمااا ت لابلاي سااماتٌي يالساتفا ت مااا خةاصا ا ةتهماال لبمااي 

 . ما ايجص ايمخمل حٌث تهلً ةج ا ااعما ينج ال ااخٌلتايصمل 

عا   ما ايلبٌهً ح ةث شمةق فً ايبٌاض عا  خل تب ل ما ت ايسلح ايمبٌض كما ٌح ث مثال -  

مالماي  ايتماء ايج لاا بايسمةم ةٌمكا مهايجي هذا ايخنل ما ايااحٌي ايجمايٌي بهمال افلٌا  فاً

 .  للع استملالٌي ايبٌاض بهمل خسفي ذات شكل ممبةل فةق خل ايتاللً أةايتاللً 

 ماا ايا اخل( إيٌا اي ةاٌاا )ٌمصا  باي اةٌاي منتماى مساتةٌٌا عاا ما ٌاةال  ىتا ا أا اافضلما  - ح

اا ذين ٌمنل ماا تالاكز ايتالاب ةٌسا ل  أكثل أةمنز  10اصم للل مم اله بصةلت ممهلت ةب

 إيٌا )ٌمص  بايلكا منتمى مساتةٌٌا عاا ما ٌاةال  االكااكذين ٌجب أا ت ةل ، عمنٌي تاةٌف  

 مناز ةٌهمال ذيان بماايج خااص ٌسامى 10ما ايخالج( بمةس لبع  ائالت باصام للال حاةايً 

لا  ةما ايتكسل جالاء ااساتهمال  االكااٌحافة عنى  ب ذه ايصةلت اإلا اء ، إامايج كةي( )

 .  ةاي ةاٌا ايحا ت اسباب مهمالٌي االكااٌفضل ايبهض 

سابك  إيى مساالل ايماا ت ايلابلاي ايتاً باإلضافيايبٌاض ما اياةعٌي ايممتا ت تستهمل  اعمال - ل

ايبٌااض  تفصٌن ا فً بٌاض مسللت منحمات مه اٌي خاصي )ةخشبٌي فً حاات لنٌني تثبت فاً

 أة( beads) يغاااالض ضاااابل ايةجاااا  ةايساااامن ةايحافااااات ةمحافةت ااااا مااااا ايتااااثنز تساااامى

(grounds )أة (plaster stop beads تاااتج هااذه ايمنحمااات باةعٌااات متهاا  ت حسااب )

 إلاالاتعاا  أة محالت استهماي ا حٌث تستهمل بهض ا فً االكااا ةايابهض ايخال ين ةاٌاا 

 اإلا ااءنفصال باٌا ااةعٌا ماا ي أحٌااااةتستهمل  ىنٌا ةايسفنفً ا اٌات ايبٌاض ايه أةاابةاب 

صافائح  تصااع هاذه ايمنحماات مااةبما تٌا مختنفتٌا كايبٌاض باايجص ةايتغنٌام بايساٌلامٌن 
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،  مااا ااسااالن ايمحاكااي ةايمنحةمااي أةمه اٌااي مسااحةبي ةمكبةسااي ةمثمبااي بايشااكل ايملنااةب 

شافاه مشالحي ماا  أةا ما تكةا ذات أجاحاي عا ما تكةا ايمنحمات ما ايصفائح ايمسحةبي فغايب

ٌنحز ب اا مشابكات سانكٌي  لٌماي ي ٌاا ت لبال تنان ايمنحماات ماع لبماي ايبٌااض  أةذات ايصفٌح 

تكاةا ايمنحماات ،  (10-2حٌث تلمل تنن ااجاحي فً لبماات ايبٌااض كماا فاً ايشاكل للاز )

همال ايمنحماات فاً االكااا اسات إا ، ةايتآكال ايص أملنٌي بصبا مااع  أةمغنةاي  إماايمه اٌي 

هاان أاةاع متها  ت ماا ة  لي ايهمل ايااتج إيى باإلضافيٌساع  فً ايمحافةي عنٌ ا ما ايتكسل 

( ٌمكاا االاالع 10-3ايبٌااض كماا فاً ايشاكل للاز ) أااةاعايتً تساتهمل فاً جمٌاع  اا ةات

 عنٌ ا .

 

 ( ٌبٌا للٌمي تثبٌت ايمسالل عا  ايبٌاض1-10ايشكل )

 

 ايمشبكات ايتً تستخ ز فً اي ةاٌا ةاالكاا عا  ايبٌاض أاةاع( 10-2ايشكل للز )
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 ايتً تستخ ز بايبٌاض اا ةاتما  أشكالبٌا ٌ( 10-3يشكل للز )ا
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 الفصل العاشر أسئلة

 

 ؟  ايسلةح بايبٌاض إلا اءهً ايم از ااساسٌي  ما /1س

 ماذا اهاً بايختز ايا ائً ينبٌاض ؟  /2س

 : ٌؤتً عنل ما /3س

 . ايج لاا إا اءٌمكا خنل ما ت ايسمات مع ايجص فً عمنٌي  ا -1

 . منز 12ايباائٌي بمم ال لبل ايبٌاض تحفل ايمفاصل  -2

 ايح ٌ ٌي بما ت  هاٌي لبل ااستهمال  أةت ها ايمةايب ايخشبٌي  -3

  ؟ مايفلق بٌا ايبٌاض باياةلت ةايبٌاض بايجص  /4س

 . ع   ايللق ايشائهي فً عمنٌي ايبٌاض ينج لاا /5س
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 الفصل الحادي عشر 

 الداخلٌة للسموؾ اإلنهاءاتمواد 

 تمهٌد : 1-11

مال ع ٌا ت مثال ااةع ايسامم كاؤا تا ى ايسمةم اي اخنٌي به ت للق ٌهتم  تح ٌا ها عناى عةا

 . كةا ما ايخلسااي ايمسنحي أة ايهما ت بايلابةق ... ايخٌ

.  ... اياخ. اإلااالتةأحٌااا تبها يمتلنبات ها سٌي كايه ل ايحلالي أة ايصاةتً أة اغالاض 

مي يإلا ااء ، سالعي ةكذين ل  ٌهتم  عنى متلنبات مهمالٌي خاصي كما أا تةفل ايمةا  ايال 

ايهامال االتصااا ي مااا ااماةل ايم مااي ايتااً ي اا تااؤثٌل كبٌاال فاً اختٌااال اااةع ماال ةااجاا  ايه

 اإلا اء .

 :  الداخلٌة للسموؾ اإلنهاءاتطرق  2-11

 ٌسااتخ ز فااً إا اااء ايساامةم ايخلسااااٌي ايمساانحي ةساامةم البٌااام بااالجص و البااورن : -أ

ي إيى ةاياشل باإلضاف ايهما ت بايلابةق حٌث ٌتمٌ  ايبٌاض بايجص بكةا ايمةاي س ني ايم ج

ايتصانب سالٌها ةتحضال مةااي ايجاص بما ج ايجاص ذي إا  ما تماسان ايجاص لصاٌلا ة

اياةعٌي ايجٌ ت ةاياماةت ةاياهةمي ايهايٌتٌا ماع ايمااء ثاز تساتخ ز ايمةااي فاً ايبٌااض ينسامةم 

ثااز  ( منااز20ايااذي ٌكااةا ساامن ايبٌاااض فٌ ااا الاال مااا ساامن ايبٌاااض ينجاا لاا أي بحاا ة  )

( مناز ةٌجاب ملاعاات ايشالةل ايتاً ذكالت فاً 2باةلن ) ايجاص ايفااً ( بسامن )ٌستخ ز اي

 بٌاض ايج لاا .

أما فً حايي ايسامةم ايلابةلٌاي ) ايهماا ت ( فماا اافضال ةضاع لبماي ماا ايمشابن ايح ٌا ي 

( منز عنى لةل امت ا  ح ٌ  ايشاٌنماا ايمساتهمل فاً 200ايااعز غٌل لابل ينص أ ةبهلض )

 يمااع ايتشاممات ايااتجااي عاا اخااتالم مهامال ايتما   يكاال ماةا  اإلا اااء عمنٌاي ايتسامٌم ةذياان

( كماا 11-1احاة ايشاكل)ايلاابةق ايمساتخ ز فاً ايهماا ت )مةاي ايجص ( ، ح ٌ  ايشٌنماا ة

 ا  لبمااي ايبااةلن إلكساااب ايساامةم ماةاال ٌمكااا اسااتخ از ااصااباغ اي هاٌااي أة ايمسااتحنبي بهاا 

 . جمٌال   مهمالي  
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 ايسمةم ايلابةلٌي )ايهما ت( إا اء (11-1) شكل

( فً إا اء ايسمةم اي اخنٌي 3:1)تستخ ز مةاي ايسمات ةايلمل باسبي  : اللبخ و البورن -ب

   ( منااز ةفااً حايااي ايساامةم ايلابةلٌااي ايهمااا ت فٌجااب لش ايساامم بماا ٌج ايساامات 20بساامن )

عز ( ةذين ي ٌا ت ايخشةاي ينسمم كما ٌستخ ز مشبن مه اً ااا1:1:1ايماء باسبي )ايلمل ةة

عنى امت ا  لةل ح ٌ  ايشاٌنماا اياذي ٌثبات بمساامٌل  منز (200غٌل لابل ينص أ ةبهلض )

ذكالت فاً يابخ ايجا لاا ةٌاتز بها   خاصي فً ايسمم ايلابةلً ةٌجب ملاعات ايشلةل ايتاً

( أٌاز إلكمال تفااعالت ايسامات ةإكسااب  ايماةت 3ذين مهايجي اينبخ بلش ايسمم بايماء يم ت )

خ ز ااصاباغ اي هاٌاي ( مناز كماا تسات2ايال مي ثز اإلا اء بايبةلن ) ايجاص ايفااً ( بسامن )

 إلكساب ايسمةم مة لا مهمالٌا جمٌال .)ايبةٌي ( ةايمستحنبي ) ايباتالٌت ( 
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 أسئلة الفصل الحادي عشر

 

 / اشااالح للٌماااي إا ااااء سااامم لاااابةلً ) عماااا ت ( ماااا ايااا اخل مهااا  ا إجابتااان بلساااز1س

 تةضٌحً مع كافي ايتؤشٌلات . 

 للٌمي إا اء ايسمةم اي اخنٌي يمباى سكاً .  / اذكل أهز ايهةامل ايتً تح  2س

 / ي ٌن ملبخ ألٌ  إا اء سمف  اي اخنً ، أٌ ما تفضل اإلا ااء باايجص ةايباةلن أة مةااي3س

 ؟ ايلمل ثز ايبةلن ، ةيماذاات ةايسم
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  عشر الفصل الثانً

 السموؾ الثانوٌة

 تمهٌد :  1-12

( suspended or false ceilingايسامةم ايكاذباي ) تسامى أٌضاا ايسامةم ايمهنماي أة

لٌي شبكات ايخ مات ايمختنفي ، ايك لبائٌاي ، ايصاحٌي ، مماةماي ايحلٌاك ةاي  م ما ا هة تغ

، ايتكٌٌم ةكذين إعلاء ايسمم مة لا مهمالٌا جمٌال ماا  خاالم ةأياةاا ةاماةش ةكاذين 

 . ب ينمساحي ايتً ٌغلٌ ا هذا ايسممايحصةل عنى التفاع ج ٌ  مااس

 أنواع وطرق تثبٌت السموؾ الثانوٌة :  2-12

 جبسٌة :األلواح ال -أ

ٌهتبل أكثل أااةاع ايسامةم ايثااةٌاي شاٌةعا ةٌتكاةا ماا أياةاح تةضاع عناى إلاالات مه اٌاي 

الل هٌكال مها اً ةتمتاا  هاذه ةمهنمي بايسمم ماا خامة عي عنى فضاء ايغلفي بشكل شبكي 

 ةايتاً تكساب ا ايماةت اايةاح بكةا ا مسنحي بؤاةاع مختنفاي ماا اايٌاام كؤيٌاام اي جااج ماثال

إا هذا اياةع ما ايسمةم غايبا ما ٌكةا متكامال بخ مات  حٌاث ٌمكاا اساتب ال أي  ،ةايمتااي 

ياةاح لابنٌاي عناى ي اذه اا اإةايتكٌٌام كماا ياةح ماا هاذه ااياةاح بةحا ات اإلااالت ةايت ةٌاي 

إا للٌمااي تثبٌاات هااذا اياااةع مااا ايساامةم تااتنخص ، ايهاا ل ايحاالالي ةامتصاااص ايصااةت 

لاالات ( ثاز تثبٌات اإل12-1شاكل اةي عنى ج لاا ايغلفاي )اايث بتح ٌ  أعنى التفاع ينسمم

أسااالن  ( ةتهنٌااك هااذه اإللاالات عنااى فضاااء ايغلفااي باسااتخ از12-2شااكل ايمه اٌاي عنٌ ااا )

 ( .12-4)شكل تثبٌت اايةاح ايجبسٌي  أخٌلا( ة12-3شكل مه اٌي خاصي )

 البٌام البؽدادي باستعمال حدٌد الزاوٌة مع المشبن المعدنً : -ب

فات مناز تثبات عناى مساا (6x50x50كةا اي ٌكل ايلئٌسً ما ممالع ح ٌ   اةٌي بؤبها  )ٌت

( بايسامم ايلئٌساً )ايخلساااً ايمسانحتهنك ( منز ة900-1500بٌا ملاك ها تتلاةح بٌا )

اي ٌكال ايثاااةي فٌتكاةا ماا مماالع ح ٌا  اي اةٌاي ، أماا مناز  6بةاسلي لضباا ح ٌ ٌي للال 

 منااز بااٌا 300باات فااةق اي ٌكاال ايلئٌسااً عنااى مسااافات تبنااا منااز تث (6x50x50بؤبهااا  )

ملاك هااا يتااؤتً بهاا ها لبمااي ايمشاابن ايح ٌاا ي ايااااعز ايمماااةز ينصاا أ يتغلااً جمٌااع ايمساااحي 
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، تااؤتً عمنٌااي ايبٌاااض باسااتهمال لبمااي مااا ايجااص ايهااا ي  ايماالا  تساامٌف ا بايساامم ايثااااةي

( مناز 2-3ن ( بسامن ٌتالاةح باٌا )) ايباةل ايفااً منز ثز به ها لبمي ماا ايجاص 20بسمن 

        ااصاااباغ ايمساااتحنبي  بااصاااباغ اي هاٌاااي ) ايبةٌاااي ( أة ةبهااا ها ٌمكاااا لاااالء هاااذه ايسااامةم

 . (12-5احة ايشكل )) ايباتالٌت ( كلبمي ا ائٌي 

 

 تح ٌ  التفاع ايسمم ايثااةي( 12-1)شکل 

 

 تثبٌت اإللالات ايمه اٌي عنى ايج لاا( 12-2)شکل 
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 تهنٌك اإللالات بةاسلي ااسالن ايمه اٌي( 12-3) شکل

 

 تثبٌت اايةاح ايجبسٌي( 12-4) شکل
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  اً ل ح ٌ  اي اةٌي مع ايمشبن ايمهايبٌاض ايبغ ا ي باستهما( 12-5)شکل 

 

 ثانً عشرأسئلة الفصل ال

 م ايثااةٌي .شلح باختصال استخ از اايةاح ايجبسٌي فً ايسمةا/ 1س

/ اشلح ايبٌااض ايبغا ا ي باساتخ از ح ٌا  اي اةٌاي ماع ايمشابن ايمها اً مها  ا إجابتان 2س

 بلسز تةضٌحً مع كافي ايتؤشٌلات .
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 الفصل الثالث عشر

 مواد التسطٌح

 

 تمهٌد  1-13

ه ايسمةم ايخالجٌي ةتسمى بايتسلٌح ، ةتمتاا  هاذ إلا اء اإلاشائٌيتستخ ز ايه ٌ  ما ايمةا  

 ... ايخ . ةااملالايمةا  بمماةمت ا ينةلةم ايبٌئٌي ةتحمن ا ينحلالت 

ايمسانلي عنٌ اا باا ةا  ااثمااالٌجاب أا تكاةا خةاصا ا ايمٌكااٌكٌااي ةايفٌ ٌائٌاي جٌا ت يتتحمال 

 ح ةث فشل فٌ ا ، ةتختنم مةا  ايتسلٌح حسب اةع ايسمةم .

 

 أنواع وخواص مواد التسطٌح : 2-13

ايتسالٌح( )ماا ايخاالج  إا اإهاالٌح ٌهتم  عنى اةع ايسمةم ايتً ٌلا  اختٌال مةا  ايتس اإ

 ةهً : 

 ايسامةم ايلابةلٌاي )ايهماا ت( إلا ااءايماةا  ايمساتهمني  اإ : السموؾ الطابولٌاة )العماادة( -أ

ه ةهااذ تتكااةا مااا لبمااات متهاا  ت ةذياان ينمحافةااي عنٌ ااا مااا ايهةاماال ةايمااإثلات ايخالجٌااي

 ايلبمات : 

 أٌاي : تتكةا ما لبمتٌا متهاكستٌا ما ايمٌل أة ايمٌل ماع اينباا  أة مااع ايللةبيلبمي أةا : 

 اإةٌفالش اينباا  بحٌاث  ما ت أخلي ٌمكاا أا تمااع تغنغال ايللةباي إياى ايسامم ايلاابةلً ،

 ( سز .10-15ا فلشات اينبا  تتلاةح بٌا )ايتلاكب بٌ

 لبمي تلاب ايت ةٌل أة اي مٌج ايا لي اياةٌم ::  ثااٌا

       ةضاااه ا فاااةق لبماااي ماااااع ايللةباااي ة ايتاااً ٌتااالاةح سااامك ا باااٌا ٌاااتز ةهاااً ايلبماااي ايتاااً 

حٌاث  ااملاال( منز ، ةايتً تةضع بصةلت ماح لت باتجاه أاابٌب تصلٌم مٌااه 150-50)

 منز . 150منز ةأعنى املي فٌ ا هً  50ٌكةا ألل سمن ي ا هة 
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 لبماي ماا ةحا ات ايكاشاً ماع اساتهمال مةاايتتكاةا هاذه اي ايخالجٌاي : اإلا ااءلبماي :  ثايثا

ايمفاصال باٌا ةحا ات ايكاشاً بما ٌج  نائايةحا ات ، ثاز م هايجص كماا ت لابلاي يتثبٌات هاذ

ايسمات ةايلمل ايااعز مع ايماء عناى أا ا ٌكاةا ايما ٌج كثٌفاا يٌسا ل تغنغنا  فاً ايمفاصال 

لاةل ةفاً كاال مناز 2000  منز يكال 20 ٌمل عا كما ٌجب عمل مفاصل ينتم   ةبهلض ا

ايةحا ات ماا ايت شااز  هةاسالي ةحا ات ايكاشااً ةذيان يمااع هااذب اإلا اااءااتجااهٌا فاً حاياي 

ايمفاصال بايماساتن ةا  هلت ةتماال هاذاتٌجي يتم  ها ةتمنص ا بسابب اخاتالم  لجاات ايحالا

سامةم ةذيان يثمال ة ا اا ةضاهم  إلا ااءتستهمل ايةح ات ايخلسااٌي ايجااه ت )ايشاتاٌكل( 

 . (13-1 احة ايشكل) ايكبٌلت يألثمالسمةم ايلابةلٌي يلةت تحمل ا

 

 تسلٌح ايسمةم ايلابةلٌي )ايهما ت(( 13-1) شكل
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 :ا السموؾ الخرسانٌة المسلحة المصبوبة مولعٌ -ب

 هً :  ايخلسااٌي ايمسنحي ايمصبةبي مةلهٌايسمةم ا إلا اءايمةا  ايمستهمني 

 .  كما تز تةضٌح  سابما :لبمي مااع ايللةبي :  أةا

 تهتبل ايسمةم ايخلسااٌي ذات ع ل حالالي ايحلالت :لبمي ايمةا  ايها يي ينصةت ة:  ثااٌا

ةصةتً ل يء ي ذا ما اافضل استهمال لبمي ما ايمةا  ايها يي ينحلالت مثل ايستاٌلةبةل 

ةبهاا  لبمااي مااااع  أة ايفنااٌا أة أٌااي مااا ت أخاالي عا يااي ينحاالالت فااةق ايساامةم ايخلسااااٌي ،

 منز .  50ٌمل عا  ايللةبي ةبسمن ا

 .  كما تز تةضٌح  سابما اب ايت ةٌل أة اي مٌج ايا لي اياةٌم :لبمي تل:  ثايثا

 تكةا لبمي ايلمل ما اياةع ايااعز ايخايً ما اامالح ةايشةائب ايتً لبمي ايلمل ::  لابها

 ةتةضع فةق لبمي ايتلاب .  منز 20ا ٌمل سمك ا عا 

 ي جااه ت ساماتٌيةهاً ةحا ات خلساااٌ ايةحا ات ايخلساااٌي ايجااه ت )ايشاتاٌكل( ::  خامسا

فةق لبماي ايلمال  ااخلي( منز ، ٌتز لصف ا ايةاح ت بجااب 40x800x800اينةا بؤبها  )

ةب ةا استهمال أٌي مةاي يتثبٌت ا حٌث أا ة ا ا كام يتثبٌت ا ةماه اا ماا ايحلكاي ، ثاز تماال 

         ايمفاصااال بماااا ت ي اااا لابنٌاااي عناااى ايتمااا   ةاياااتمنص ، ةتبماااى متماساااكي ماااع هاااذه ايةحااا ات 

ايماا ت هاً ايماساتن ،  هاء ةمٌاه ااملال إيى اي اخل ةهاذتافصل عا ا يكً تماع افةذ ايم ةا

 . (13-2احة ايشكل )

 

 

 

 

 

 



 - 003 - 

 

 ( تسلٌح ايسمةم ايخلسااٌي ايمسنحي13-2شكل )

 والمباب :  األلواس -:

 ايهمة  ةايمباب ما ايخالج :  إلا اءتستخ ز ايمةا  ايتايٌي 

بةجةها   ااً اياذي ٌمتاا هة أح  أاةاع ايلابةق ايلٌ ايلابةق ايم جج )ايكاشً ايكلبالئً( :

لباااب  إا اااءايساامةم غٌاال ايمسااتةٌي كايهمااا ت ةايمباااب مثاال  إلا اااءايم ججااي ةايااذي ٌسااتهمل 

ايجةامع ةايمساج  حٌث ٌتز لالء ايةج  ايخالجً ينكاشاً ايكلبالئاً بماةا   جاجٌاي حساب 

جاةز بح إاتاجا ٌاتز  عمنٌي ايحلق )ايفخل(  اخل اافالاا ايخاصاي حٌاث أثااءاينةا ايملنةب 
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ت ايكتابااكماا ٌمكاا عمال اياماةش ، اي خاالم ةةأيةاا مختنفي ةحسب ما ٌتلنب  ايتصامٌز ، 

أماا اساتهماي  ةتثبٌتاا  فاً ايباااء فٌهتما  عناى ااةع ايمااةا  ، ايمختنفاي عناى ةجةها  ايخالجٌاي 

ايمستهمني فً بااء ايهمة  ةايمبااب فماثال ايمبااب ايخلساااٌي ايمسانحي فااا ايللٌماي ايصاحٌحي 

ٌاات ايكاشااً ايكلبالئااً هااة باسااتهمال ايكاليٌااب ايح ٌ ٌااي ايتااً تثباات عنااى ايمساااحي فااً تثب

 عمنٌي ايصب ايخلسااً . أثااءايسلحٌي ينمباب 

 كاات ايمباب مباٌي بايلابةق فتستخ ز مةاي ايجص يلبل ةح ات ايلابةق . إذاأما 

 

 الفصل الثالث عشر : أسئلة

 إا اااءايخلساااً ايمساانح باسااتخ از مااةا   ألٌاا  تساالٌح ساامف از  (5x4/ غلفاي أبها هااا )1س

 ايال مي ي ذا ايغلض ؟ اإلا اءاحسب مةا  ، مااسبي 

 / السز مع كافي ايتؤشٌلات تسلٌح ايسمةم ايلابةلٌي .2س

 ما ايخلسااي ايمسنحي . ةآخلسمم ما ايلابةق  إا اء/ لالا بٌا 3س
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 الفصل الرابع عشر

 األصباغ

 ممدمة  1-14

ثٌام ةايتاً تجام ك أةااصباغ هً ايمةا  ايتً تلنى ب اا ايسالةح عناى شاكل ساائل خفٌام 

غٌاال شاافام متماساان  أةبساالعي ممبةيااي ةتكااةا هااذه ااصااباغ عنااى ايساالةح غشاااء شاافام 

ٌااي ٌحااافة عنااى ايساالح ايمصاابةغ مااا تااؤثٌل ايللةبااي ةايماااء ةايحاالالت ةايهةاماال ايخالج

كذين ٌكسب ايصبا ايسلةح ةج ا صمٌال مالئما يالساتهمال ماا ايااحٌاي ايجمايٌاي ، ااخلي 

 . صاص ةتة ٌع ايضةء بايشكل ايملنةبايتحكز فً امت إمكااٌي ىإي إضافيةايصحٌي 

 : مكونات األصباغ 2-14

ٌتكةا ايصبا ما مةا  ااعمي منةاي عايمي تسمى ايخضاب ةساائل مهناك ةساائل مخفام ةلا  

ايخضاب  إا، فً تجفٌم ايصبا  يإلسلاعبهض ايهةامل ايمساع ت عنى ايجفام  إيٌ ٌضام 

مااي لٌاسااٌي تجهن ااا عايمااي بسااائل ايصاابا ايااذي باا ةله اشاالها هااة مااا ت صاانبي مسااحةلي باهة

هاذا ايمساحةق غايباا ماا ٌهلاً لاةت ةملالٌاي  اإء عنى ايسلح ايملناةب لالئا  كماا بايلال

 . ايلالء إيىةمماةمي ةيةا 

ايح ٌا ٌن ايماائً  أساٌ ل  ٌكةا ايخضاب ايمستهمل لبٌهٌا مثال اكاساٌ  ايح ٌا  ااةكال ةهاة 

 ايبلةسااً ة ةاا لقكٌماةٌااا ماااتج صااااعٌا مثاال ايكلةمااات  أةهااا ايلبٌهااً ةايهاباال ةغٌل

 . ةكسٌ  اي ان ةااثنٌا ةغٌلهاأ

 ةأااةاعايمستهمني ف ً ما اي ٌةت ايمابني ينجفام مثل باذل  ٌات ايكتااا  ااصباغسةائل  أما

ايغشااء ايجاام اياذي ٌتكاةا ةاياااتج  ا، إ ةايسانٌنة  ايةلاٌش ايلاتاج ةبهض مشاتمات ايماال

% ماا حجاز غشااء (50-66)اياذي ٌكاةا ت باذل ايكتااا ٌهالم باينٌاةكساٌا ة ٌ ؤكس تما 

ايسااةائل ايمخففااي هااً ايسااةائل ايتااً تضااام إيااى ايصاابا يتحسااٌا لااةت ااتشاااله  إا، ايصاابا 

تتبخاال  ةهااً ااصااباغةتساا ٌل عمنٌااي ايلااالء ةاا هااذه ايمااةا  ي ااا ي ةجااي الاال مااا سااةائل 

لا  لالئا  ةهاً تسااع  كاذين عناى افاذٌاي ةتغنغال بسلعي به  لالء ايصبا عنى ايسلح ايم

تساتهمل باسابي عايٌاي فاً لبماي ايلاالء ااةياى عناى ايخشاب  فنا ااياذا  ااخشاابايصبا فاً 
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حاةل ااباٌض ةبهااض هاذه ايماةا  هااً ايتلٌاتاساٌا ةٌساتهمل ايك أهاز إا، ةايماةا  ايمساامٌي 

ايسةائل ايصبغٌي يتساع  عناى  ايمةا  ايمجففي هً ايمةا  ايتً تضام إيى اإاي ٌةت ايافلٌي 

ايكةبنات ةايماغاٌا  ةايلصااص  أماالحايمجففاات هاً  أهزةبذين تجم بسلعي ةاا  تؤكس ها

 . حامض استااااٌن أةايحةامض اي هاٌي  إيى إضافي

 : األصباغ أنواع 3-14

 : إيىباياسبي ينسائل ايمهنك ةما ت ايصبا  ااصباغ أاةاعٌمكا تصاٌم 

 : األصباغ المائٌة -أ

غٌال  إا ااءةتشمل مجمةعي مته  ت ما ااصباغ ايتً ٌضام ايٌ ا ايماء فاً ايمةلاع ةتهلاً 

هة مكةا ما  ٌات جفاةم اة ساائل ةالااٌش مساتحنب بايمااء ماع كمٌاي  يماع عا ت ةما ا ما

ماا ،  ايخضااب ايمناةا أااةاعايمثبتات ااخلي ةٌستهمل ايبالاٌت ماع بهاض  أةما ايصما 

 هاذا ايااةع إا إاةياةا  سائل صمغً فمل مع مسحةق ايلباشاٌل ٌتكةا ما هذه ااصباغ ما

لساز ماا  عاا  ايحان بفلشاات لةٌاي  إ ايايما ايصما هة الل ثباتا ما بمٌي اااةاع حٌث ٌمكا 

  بايغسل بايمااء ياذا ٌساتخ ز فاً لاالء ايسامةم اي اخنٌاي فاً ااباٌاي ايمنٌناي ايكنفاي ةايةلتٌاي  أة

 . فمل

اةعاا ماا ةتتلكاب ماا  ٌات باذل  أعناى هااً هاً ذات مماةماي  سبؤسااايمائٌاي  ااصباغ أما

ايكتاا ةخضاب منةا ةما ت باسلي ةتستهمل فً لالء ايج لاا ةايسمةم اي اخنٌاي فمال ةا 

ته  ما ااصباغ ايهايٌي اياةعٌي ةٌمكا غسل هذه ااصباغ ةيكا بهااٌاي يمناي مماةمت اا ينمااء 

 . ستمبل( تهلم هذه ااصباغ محنٌا باسز )

 : األصباغ السمنتٌة -ب

ةايمناةا ةماا ت مااهاي ينللةباي  ااباٌضمائٌاي تحتاةي عناى ايسامات ايبةلتالاا   أصاباغهً 

لبال ةمهجل ينتماسن ةما ت باسلي ) خفٌفاي اين ةجاي ( ٌمكاا أا تما ج هاذه ااصاباغ بايمااء 

ايخلسااااٌي  ايسااماتٌي كايبٌاااض بايساامات ةايناابخ ةايساالةح ايصاابا ةتسااتهمل يلااالء ايساالةح

يجة ت تماسك ا مع تنن ايسلةح ٌجب تللٌب ايسلةح ايمصبةغي بايماء لناٌال بها  ايتماسان 

يتساا ٌل تصاانب ةثبااات ايصاابا عنااى ايساالةح تسااتهمل هااذه ااصااباغ فااً لااالء ايساالةح 
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هااذه ااصااباغ  إا،  تهلااً ساالحا يماعااا ايمائٌااي ا ااصااباغ أاااةاعكبمٌااي  إا ااا إاايخالجٌااي 

بايللةبااي تهاالم هااذه ااصااباغ محنٌااا  تتااؤثل بٌاالت ةيكا ااا ايٌساات مااهااي ينللةبااي ب لجااي ك

 . باسز )ايساةسز(

 : األصباغ الزٌتٌة -:

تسمى محنٌا ااصباغ اي هاٌي ةهً مجمةعي ااصاباغ ايتاً ٌكاةا ايساائل ايمهناك فٌ اا  ٌات 

بذل ايكتاا أة بهض اي ٌةت ااخالي ٌتكاةا ايصابا ايمساتهمل فاً لبماي ااسااس ماا  ٌات 

                 مااااع مااااا ت باساااالي ااحماااالةلنٌاااال مااااا ايلصاااااص  اابااااٌضةايلصاااااص بااااذل ايكتاااااا 

 . ( تضام يماع ايتلسٌب ةكذين يتس ٌل ااتشال ايصباي)خفٌفي اين ةج

استهمال ايما ت ايحاةٌي عنى ايلصاص ٌكةا مفضال فً ااستهماات ايخالجٌاي ةٌفضال  إا

ا ايلصااص ٌحتاةي عناى ماا ت ايصبا ايغٌل حاةي عناى لصااص يالساتهماات اي اخنٌاي ا

ٌتكااةا ايصاابا ايمسااتهمل فااً لبمااات ايلااالء ااةيااى مااا  ٌاات بااذل ايكتاااا ماااع ، لنةٌااي 

)ل  ٌكةا منةا حسب ايحاجي( مع  ٌت جفةم )لابل ينجفام( اة اةعٌاي  اابٌضايلصاص 

 . عايٌي

  مخفام ةلاما ةالاٌش  ٌتً خشاب منةا ةسائل  اإلا اءٌتكةا ايصبا ايمستهمل فً لبمي 

متغٌال  ٌتاً يمااع إياى غٌال يمااع  اإلا ااءخفٌفاي اين ةجاي( ٌكاةا ٌحتةي عنى ما ت باسالي )

 . عنى اةع اي ٌةت ايجفةفي ايمستهمني اإلا اءٌهتم  يمهاا 

اکثال ماا ، ايساائل ايمهناك  تؤكسا اي هاٌي عنى ايسلح ٌكةا بسبب تبخل ة ااصباغآا جفام 

اي هاٌي فً ايمحالت ايتاً  ااصباغتستهمل   اءاإلافً لبمي  ااصباغٌستهمل هذا اياةع ما 

 . تتلنب مماةمي ينللةبي

 : األصباغ االصطناعٌة -د

ةهً ااصاباغ ايتاً ٌكاةا ايساائل فٌ اا ملكباا كٌمٌاةٌاا مثال ايالاتاج ايمناةي ايمها ل باي ٌات 

   ةماا فاً ةأكثالتماساكا  ةأسلعااتشالا  أس ل بؤا ااي هاٌي  ااصباغتتمٌ  هذه ااصباغ ما 

تجام  ايتآكالايحااات ايتاً ٌتةلاع فٌ اا  أة ةايتؤكسا هذه ااصباغ اتٌجي تبخل ايسائل ايمذٌب 

 . تب ات كٌمٌاةٌي بتؤثٌل
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 : األصباغ المستحلبة -ـه

ةهً ااصباغ ايتً ٌكةا فٌ ا ايخضاب ةايسائل ايمهنك بشكل كلات  لٌماي مشاتتي فاً ايمااء 

يسائل يذا فؤا هذه ااصباغ باةعٌات مته  ت هة ا ايمال أةةٌكةا اي ٌت ايلاتاج ااصلااعً 

 ما ا :

 : اايكٌ  ايمستحنبي أصباغ -1

 إا اااءتتكااةا مااا ايخضاااب ايمنااةا ةاي ٌااةت ةلاتاجااات اصاالااعٌي ةتهلااً هااذه ااصااباغ 

 . ملفؤ

 : لٌلٌي مستحنبي أصباغ -2

ستحنبي لنٌني اين ةجي( ةمكبات لٌلٌي تخنل مع ما ت باسلي )تتكةا ما ايخضاب ايمنةا ةمل

ةهاً  acetate Polyvinyl (P.V.Aخاالت متها  ت ايفٌاٌال ايمساتحنب( ) أصباغبايماء )

ةتهلاً  (ااصباغ ايتً ٌكةا فٌ ا ايسائل ما ما ت خاالت متها  ت ايفٌاال )ااةع ماا ايبالساتن

 Eggshell  . (Glossةاينماع مثل لشلت ايبٌض ) ايملفؤٌتلاةح بٌا  إا اء

 : ايستاٌلٌا أصباغ -3

       صاااباغ ايتاااً تحاااةي لاتااااج ايساااتاٌلٌا ااصااالااعً اياااذي ٌكاااةا متهااا   ةتهلاااً ةهاااً اا

 أةايبالساتٌكٌي  ااصاباغايمهلةفاي باساز  ااصاباغ إا ،متةسلي اينمهااا  أصباغاهذه ايمةا  

 أةايباتالٌت )عالمي تجالٌي أصال( هً ما هذه اااةاع ةحاةٌي عناى خاالت متها  ت ايفٌاٌال 

      ايسااالةح اي اخنٌاااي  إلا ااااء،  اساااتهماا ااااااةاع أكثااالةهاااً ماااا  ايلاتاجاااات ااصااالااعٌي

 إمكااٌايم ج اا ماع ايمااء باساب متباٌااي ةكاذين  ةإمكااٌايةس ةيي اشالها  أيةاا ااةلا يته   

غساال ايساالةح ايملنٌااي ب ااا بايماةفااات ةايماااء ةمماةمت ااا ايجٌاا ت ممالاااي مااع بمٌااي اااااةاع 

 . ااخلي
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 : ايخاصي ااصباغ -4

مسحةق اايماٌةز ةهً تساتهمل  أصباغةهً مته  ت ةكثٌلت ةتستهمل اغلاض خاصي مثل 

 . ايصاةبلٌات أاةاعتحت لبمات ايصبا فً ااخشاب ايصغٌلت مثل  أساسا

 : لٌلٌي أصباغ -5

ٌساتخ ز ،  ةغٌلهاا كاااابٌاببهض ايسالةح  تآكلةهً تستخ ز مةااع ينللةبي ةينتمنٌل ما 

ةتكاةا ذات  أٌضااااصاباغ ةلا  تساتخ ز عناى ايسالةح ايخلساااٌي  ي ذه أساسايمٌل كسائل 

 . كنفي لنٌني

 : مماةمي ايحةامض ةايمنةٌات أصباغ -6

فااً  ااصااباغتسااتهمل ، ةهااً ااصااباغ ايتااً تتكااةا مااا ملااال مخنااةل مااع خضاااب منااةا 

كٌماةٌي حامضٌي أة لنةٌي ةٌمكا اساتهماي ا فاً لاالء  ابخلتايمحالت ايهامي ايتً تتهلض 

 . ايسلةح ايباائٌي ةايح ٌ ٌي

 : مماةمي ينفللٌات أصباغ -7

 أةتحتةي عنى مةا  مماةمي ينفللٌات ةتساتهمل فاً ايمااالك ايهايٌاي ايللةباي  أصباغةهً 

 . مصااع ااغذٌي

 : ايسلح باسج  أصباغ -8

تكااةا منساااء ةتتكااةا هااذه  ةهااً ااصااباغ ايتااً تسااتهمل إلعلاااء ايساالةح اسااج  أي أا ا

صااماغ ةتماا ج بمااةاز كثٌاام ةتلنااى ب ااا أا مساااحٌك مهٌاااي مااع خضاااب منااةا ةماا ااصااباغ

متها  ت  أخالي أصاباغاياسجي ايملغةبي ةهاان  إلعلاءخاصي  بؤ ةات أةايسلةح بايفلشات 

ايمماةمااي ينحاالالت ةتسااتهمل فااً لااالء ايساالةح ايتااً تكااةا حلالت ااا عايٌااي  ااصااباغمثاال 

 ااخشاااب ةأصااباغٌااك ةايمضااا ت ينتكثٌاام ايمماةمااي ينحل ةااصااباغكايمشااهات ايحلالٌااي 

 . ةغٌلها
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  : تهٌئة السطوح للطالء 4-14

 إذاساتالز ايصابا  يجٌ  ايماهل فً ايهمل بحٌث تكةا صايحت ٌؤ ايسلةح ما لبل ايصباغ اي

                         عامااااااي ٌمااااااةز ب ااااااا ايصااااااباغ ايجٌاااااا   أساسااااااٌيٌمكااااااا حصاااااال ايتهنٌمااااااات فااااااً امااااااال 

 . (14-1ز احة ايشكل لل) 

ايمسااحٌك ايااتجاي  أةٌجب أا تاةم ايسلةح بصةلت تامي ما ايماةا  ايتلابٌاي ةاي هاٌاي  -1

 .  اإلا اءعا 

 ٌجب أا تكةا تامي ايجفام. -2

 ٌجااب أا تصاانح ايساالةح ايماالا  لالإهااا سااةاء كاااات إذ أمنساااٌجااب أا ٌكااةا ايساالح  -3

 ةتسااتخ ز مهاااجٌا خاصااي ي ااذا تتهلجااا أة كاااا هاااان حفاال إامه اٌااي  أةباائٌااي  أةخشاابٌي 

 .   ايغلض

 .  اياتائج عا ما ٌكةا ايجة جافا ة لجي ايحلالت مهت يي أفضلٌمكا ايحصةل عنى  -4

 اإلا ااءٌتز اختٌال ااةع ايصابا ةللٌماي ايهمال حساب ااةع ايسالح ايمالا  لاالإه ةااةع  -5

 تهنٌمات ماتجً ايصبا ايمستهمل به  ايتؤك  ما ا .  إتباعةٌفضل 

 : بمات الصبػط 5-14

 : اإلا اءتكةا لبمات ايصبا ثالثي أاةاع ةهً لبمي ااساس ةايلبمات ايتحتٌي ةلبمي 

 : األساسطبمة  -أ

اااةع ةكااذين  تةضاع فةلاا  ذيح ايااةهاً لبمااي ايصاابا ااةياى ةٌجااب أا تكااةا مااسابي ينساال

 ي ااصباغ ايتً سةم تةضع فةل ا ) أي ايلبمي ايتحتٌي ( ةٌجب أا تكاةا صاايحي اا تاإ

 : ايتٌيما ااغلاض  أكثل أةةاح ا 

غناااك مساااامات ايسااالح ايمااالا  لاااالإه يتحساااٌا مماةمتااا  كماااا فاااً ايسااالةح ايخشااابٌي  -1

 . ةايخلسااٌي ةايبٌاض ةاينبخ
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 ( للٌمي ت ٌئي ايسلةح ينصبا14-1ايشكل للز )

 

فااً ايساالح عااا لبمااات  بااصااباغعاا ل بهااض ايتفاااعالت ايكٌمٌاةٌااي ايمنةٌااي ايضااالت  -2

 .  ايحاةٌي عنى اةلتايصبا ااخلي كما فً ايسلةح ايسماتٌي ايح ٌثي ة
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 أةكماا فاً ايسالةح ايمه اٌاي ايح ٌ ٌاي أة ايمابناي ينصا أ  ايتآكالةلاٌي ايسلح ماا  أةماع  -3

 .  ايتؤكس 

 .   ٌا ت ايه ل ايحلالي ةغٌلها ما ايخةاص ايثااةٌي ااخلي -4

 : الطبمات التحتٌة -ب

ةكااذين يتااةفٌل  ااخااليةتساا ٌل تلابل ااا مااع لبمااات ايصاابا  ااساااسةتإخااذ يتهمٌااي لبمااي 

 ااصااباغتكااةا  اإلا اااءمااسااب اسااتمبال لبمااي  ةبنا اااءغااالم مااا ايصاابا بساامن ممبااةل 

 ،  ةيكاا ا ٌشاتلل أا ٌكاةا باافس يةا اا تماماا اإلا ااءايمستهمني بناةا ٌتماشاى ةياةا لبماي 

 . اإلا اءتهتم  ع   ايلبمات ايتحتٌي عنى اةع ايصبا ة لجي اي لي ايملنةبي فً 

 هاء :اإلنطبمة  -:

 ا  ا حٌث اينمهاا ةاياساجي كاؤا ٌكاةا يماعاايملنةب م ةاإلا اءهً ايلبمي ايتً تهلً اينةا 

صامٌال أة ذة اساجي اة امشاي مهٌااي كماا ٌلاعاً اساتهمال افاس  أمنسااملفاؤ ةكاذين  أة ا  بلال

 . تحاشٌا يه ز ايتجااس بؤكمن اةعٌي ااصباغ ينهمل 

 : طرٌمة صبػ الجدران والسموؾ 6-14

تكااةا ايجاا لاا ةايساامةم ايماالا  صاابغ ا جافااي تمامااا ةهااذه ايمشااكني تةاجاا  ايبااااء  أاٌجااب 

ةايباااء اياذي  اإلا اءٌستةجب اااتةال يحٌا جفام  إذايمافذ ح ٌثا ةخاصي فً مةسز ايشتاء 

ةجاة   ا، إ  ٌمكاا أا تهجال فاً جفاام ايسالةح ت ةٌي  اخل ايماشؤ ةكذين ت فئت ا، إتحت  

ل شااةلت ةكااذين ايمنةٌااات ايمتفاعنااي ٌمكااا أا تخناام مشاااكل فااً اامااالح عنااى ايساالح بشااك

 اإلا اء ةإعا تة ةلها بمهايجي ايج ال افس   ةإٌمامكافي اامالح  إ اييايصبا يذا ٌستةجب 

ذات ايلبٌهاي ايمنةٌاي يتجام ةكاذين ٌجاب ااتةاال ايسالةح  التضى اامل إافً تنن ايمةالع 

خاةت فاً ايسالح ةكاذين ااتلباي ةايمسااحٌك بحان كافاي ااجا اء ايل إ ايايكما ٌجاب ،  تماما

صي بحٌاث ٌكاةا ايسالح بها ها ايسلح بةلق ايسافلت )كاغ  ساباذج( ثز ايتاةٌم بفلشات خا

 كااا ايصابا مماةماا إذا ينغسال ) أعناىاينمااع ٌهلاً سالةحا ذات لابنٌاي  اإلا ااء إا ،سنٌما 

ٌكااةا اكباال ةكااذين تكااةا يسااالل أا ااهكاااس ايضااةء ا إا أعنااىة ةاز مماةمااي ( ينللةبااي 

سلةحا تمنل ما ااهكااس  ايملفؤ اإلا اءةضةحا بٌاما ٌهلً  أكثلع ز ااتةاز ايسلح  عٌةب
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الاال مماةمااي ينحاان  إا ااا إاايضااةء ايسااالل عنٌ ااا ةتختفااً بهااض عٌااةب ايساالح ايملنااً 

                            امتصاصااااااااا ينللةبااااااااي ايمكثفااااااااي مااااااااا ايخااااااااتز اينماااااااااع  ةأكثاااااااالغسااااااااال  ةأصااااااااهب

 . (14-2احة ايشكل للز )

 : طرٌمة الصبػ فوق البٌام بالجص 7-14

 ايلاالٌمتٌا بنحاا يتصاابا ايساالةح اي اخنٌااي ةايتااً تكااةا مااا بٌاااض ايجااص عنااى ااغنااب 

 .(14-3للز )ةٌمكا مالحةي بهض اا ةات ايتً تستخ ز فً ايهمل كما فً ايشكل  ايتٌتٌا

 : الطرٌمة االعتٌادٌة -أ

لٌماي ااعتٌا ٌاي بها  ت ٌئتا  ةتاةٌفا  بمحناةل كبلٌتاات ايخالصاٌا فاً ٌلنى ايسالح فاً ايل

( ثااز تصاانح ايهٌااةب ايةاااهلت بمهجااةا أحٌاااااايماااء بةاساالي ايفلشااات )ةلاا  ا ٌلنااى ايساالح 

ثااز تلنااى ايلبمااي ثباتاا ( ةٌهااا  ايصاامل ةايتاةٌاام  مااسااب )ا ٌفضاال اسااتهمال ايبااةلق يمنااي

ي فٌ اا حاةٌااي عناى اةكساٌ  ايخالصااٌا ثاز تهاا ل ااةياى ايتاً ٌفضاال أا تكاةا ايلبماي ايمنةااا

ةتصنح به  جفاف ا ثاز تةضاع لبماي تحتٌاي ماا افاس ياةا ايخاتز ةتةضاع بها ها ايلبماي ايتاً 

ايصابا ةللةبتا   أثاااءتحت ا تهتم  سلعي جفام لبمات ايصبا عنى  لجاي حالالت ايمحاٌل 

 ةتةفل ايت ةٌي ايال مي .

 س :وطرٌمة الطل -ب

كنفاي ٌلناى ايسالح ايمالا  صابغ  بلبماي ماا  ةااكثالاعنى اةعٌي فً للٌمي ايلنس ةهً ا

تفلش هذه ايلبمي بايفلشات ثز ٌلناس ،  م ةج مع لنٌل ما ايلصاص اابٌض ٌت ايكتاا ايم

بماايج خااص ثاز  ين ماا عجٌااي اي اان تفالش ةتساةبلبمي ااعمي ةلنٌني ايسم بؤكمن ايسلح 

بهاا  جفافاا  ٌااتز لااالء عاا   مااا ،  اسااسااٌهاا ل ايساالح ةٌصاامل ةتكااةا هااذه بمثابااي لبمااي 

به ها تافاذ ، يهٌةب ايتً ل  تة ل فً كل لبمي ايلبمات ايتحتٌي بنةا مااسب ينختز ةتصنٌح ا

 . (14-4احة ايشكل ) اينةا ةايمة ل ايملنةب إلعلاءلبمي ايختز كلالء ا ائً 

ماتٌي ةاياةالاش ايهامي ايمذكةلت سابما عا ا ااصاباغ ايسا ااصباغ أاةاعٌمكا استهمال كافي 

يمالئمااي  اااااةاع شااٌةعا اةاالا أكثاالةتهاا  ااصااباغ ايمسااتحنبي ةخاصااي اااااةاع ايبالسااتٌكٌي 

  خةاص ا .
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 بٌا ايج لاا ةايسمةم اايةاا( ٌبٌا للٌمي ت اخل 14-2ايشكل )
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 ااصباغ أعمال( بهض اا ةات ايمستخ مي فً 14-3ايشكل للز )
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 ايتً تستخ ز فةق لبمي ايبٌاض ااصباغ أاةاع( ٌبٌا 14-4ايشكل )
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 اإلا ااءاا  ل  ٌكةا  إاايتً فةل   ااصباغاا ايجص ا ٌهلً تفاعال لنةٌا يذين ا ٌإثل فً 

يجاص ةايااةلت ةفاً هاذه ايحاياي ٌساتةجب ايةلاٌاي ماا تفاعال ايااةلت عاا ما ٌالا  ما م ٌج ا

ايا هةا  ةإ ايايلالء بٌاض ل ٌز ٌجب تاةٌف  تماما ةحن ةلفع كافي ااجا اء ايلخاةت  إعا ت

صانح ايهٌاةب ايتاً تة ال باايمهجةا تا ٌا مثال ةٌجفم تماما ثاز بمةا  مذٌبي كايب أةبايغسل 

 ء كما فً ايج لاا ايح ٌثي .ايخاص ةٌستمل به ها ايلال

 : طرٌمة الصبػ فوق السطوح السمنتٌة 8-14

ايسلةح ايسماتٌي كبٌاض ايسمات ةاينبخ بايسمات ةايسلةح ايخلسااٌي هً لبٌهاي لنةٌاي  إا

اي هاٌي يذا ا ٌمكاا اساتهمال تنان ااصاباغ فاةق ايسالةح ماا هاذا ايااةع  ااصباغتإثل فً 

ي ا عاا ما تكاةا جافاي ةعناى أا تلناى ايسالةح بلبماي عا ما تكاةا للباي بال ٌمكاا اساتهما

ةٌمكااا  بلٌتااات ايلصاااص ب ٌاات بااذل ايكتاااالةام ااا مااا ت مضااا ت ينمنةٌااات مثاال ك أساااس

بمنةٌي ايسلةح ايساماتٌي  تتؤثلااصباغ ايسماتٌي ا  ا، إايمستحنبي ايمٌلٌي  ااصباغاستهمال 

ااخاالي  اااااةاعٌااي بٌامااا تسااتهمل ةتكااةا مثايٌااي يالسااتهمال فااةق ايساالةح ايسااماتٌي ايخالج

 . ايمذكةلت فً صبا ايسلةح اي اخنٌي

 :طرٌمة الصبػ فوق بٌام النورة  9-14

ايااااةلت ذات خاصاااٌي لنةٌاااي )كايسااامات( ةايبٌااااض ٌكاااةا بلاااًء ايجفاااام ياااذا ا تصااابا  إا

 ااصاباغماا )ساتمبل  ي سالح ايااةلت ياذا ٌساتهمل فٌ اا ايايسلةح مباشلت ةهً للبي يحماٌ

ٌااي ايتااً ساابك ةصااف ا( ثااز تافااذ بمٌااي ايلبمااات ايتااً تكااةا مااا افااس اةعٌااي ايصاابا مااا ايمائ

ةٌمكا مهايجي ايسلةح ايتاً تكاةا هاً ةايباااء اياذي خنف اا جاافٌا  ايملفؤتااصباغ اي هاٌي 

ةفااً هااذه ايحايااي ٌمكااا ، ةٌااات كمااا فااً ايساالةح ايسااماتٌي کمضااا ت ينمن أساااستمامااا بلبمااي 

 إذاايساماتٌي  بااصاباغيماعا ٌمكا صبا سلةح اياةلت  هاةإعلاإاي هاٌي  ااصباغاستهمال 

 . كاات تنن ايسلةح ا تحتةي عنى ايجص مع اياةلت
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 : طرٌمة الصبػ فوق السطوح الطابولٌة 10-14

مثال  اإلصاباغا ٌفضل صبا ايسلةح ايلابةلٌي عا ت اةلا ينمشاكل ايكبٌلت ايتً تإثل عنى 

.  ايكبلٌتاات ايمةجاة ت فاً ايلاابةق ةتاؤثٌل هال ةايمنةٌاات امتصاص ايللةبي ةايت تؤثٌلات

ايهٌاةب ايباائٌاي فاً  إبالا كما أا مة ل ايج ال ا ٌكةا ممبةا عا ت اا ايصبا ٌسااع  فاً 

يتحسااٌا  أةاااا  لاا  تصاابا ايساالةح ايلابةلٌااي يتحسااٌا مماةمت ااا يافاااذ ايللةبااي  إاايساالح 

ايساماتٌي ةهاً  ااصاباغةٌمكا اساتهمال ٌةضع ايصبا به  جفام ايسلح ، س ايضةء ااهكا

ايمٌلٌاي ةكاذين ااصاباغ ةخاصي فاً ايسالةح ايخالجٌاي ةلا  تساتهمل ايمساتحنبات  اافضل

فً اي اخل ٌمكا لالء ايسلةح ايلابةلٌي بمحنةل ايسنٌكةا عا  ايلغباي فاً  ٌاا ت ، اي هاٌي 

 . ةلاٌت ا ما ايللةبي فمل أي ب ةا صبغ ا

 :منت االسبستً الصبػ فوق سطح الس 11-14

 أةايمساتحنبي  ةااصاباغٌمكا لالء هذه ايسالةح باساتهمال ااصاباغ ايساماتٌي فاً ايخاالج 

ايملال فً اي اخل ةتتباع ايلالق اياةال ت ساابما فاً مهايجاي ايسالةح عنماا بااا تنان  أصباغ

 . هً ذات لبٌهي لنةٌي أٌضا ايسلةح

 : طرٌمة صبػ السطوح الخشبٌة 12-14

يناا هةا بااايكحةل  تااؤثٌلٌاةاام ايساالح ةٌاااهز ةٌاا ال أي  : ايج ٌاا ت ايساالةح ايخشاابٌي -1

 مهايجااي مااا لباال ةتباا أااباٌض ةتغلااى لإةس ايمسااامٌل ثااز ٌاا ال ايتاالاب مااا عنااى ايساالح 

ايخااص  ايصبا ةتشمل ايماالك ايلخةت ةايهم  ةغٌلهاا ثاز ايصابا بها  ذيان بماا ت ايمهجاةا

 يجي .بايخشب ةتكةا ع   ايلبمات حسب حاجي ايسلح ينمها

 لا  ا ٌكاةا مااا ايضالةلي لفااع جمٌاع ايصاابا : صابا ايساالةح ايخشابٌي ايم ٌمااي إعاا ت -2

بةاسالي  أةكاا بحاياي جٌا ت ةثابتاا عناى ايسالح بال ٌكتفاً بغسان  بمحناةل ماةام  إذاايم ٌز 

ثز ٌحن بةلق ايساافلت ايمبنال ةتا ال بماع ايصابا ايتايفاي فمال ثاز تصابا ايسالةح بها   أخلي

  . ايج ٌ ت ابااخشذين كما فً 
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 : صبػ السطوح المعدنٌة 13-14

ةايصا أ ةيتجمٌن اا فماا ايمهالةم عاا ايسالةح  ايتآكلتصبا ايسلةح ايمه اٌي يةلاٌت ا ما 

 اا ئٌاات ا باساتملال ةذيان بلالمما ٌستةجب ص تآكن اايفةااٌي ةايح ٌ ٌي بشكل خاص كثلت 

،  ايشا ٌ  ينتآكالايسلةح مهلضاي  ايمااسبي فً بهض ايحاات ايتً تكةا فٌ ا تنن بااصباغ

ا تصبا ايسلةح ايمغنةااي حا ٌثا بال ٌجاب اااتةاال ، ٌفضل غنةاي تنن ايسلةح ثز صبغ ا 

تهامل ايسلح بمحناةل خااص مثبات ةمهاا ل  أةيحٌا تها ل ايخالصٌا ايمةجة  فً ايغنةاي 

 . ينخالصٌا

ةبماٌااا  ااتلباايمااا  ٌجااب أا ٌكااةا ايساالح ايماالا  لااالإه فااً جمٌااع ايحاااات اةٌفااا ةخايٌااا

ساالي تاا ال ااخٌاالت بةا إذةكااذين مااا اياا هةا  ايصاا أ أةاينحااٌز  آثااالايمشااةل ايمه اٌااي ةمااا 

حٌاث  كاةا ايسالح مساتةي ماع ماا ت ااسااسٌ أاغٌاله عناى ايمذٌبات ايهضةٌي كاايبا ٌا ة

ايساالةح  إعلااءٌالحاة بااا مهةاز ايسالةح ايمه اٌاي غٌال ايح ٌ ٌاي تكاةا منسااء ياذا ٌجاب 

فةسفاتٌي مثبتي ةٌمكا مهايجي سالةح  أةمخلشي  أساسمااسبي ةذين باستهمال مةا  خشةاي 

باستخ از للق ايكلةمات يلنً ايسالةح ايمه اٌاي كماا فاً غٌلهاا بلبماي ااسااس  اايماٌةز

 . اإلا اءثز ع   ما ايلبمات ايتحتٌي ةلبمي 

 

 الفصل الرابع عشر أسئلة

 

  هً ايمكةاات ااساسٌي يألصباغ ؟ / ما1س

 ااصباغ ؟  أاةاع/ ع   2س

 ٌم ٌتز مهايجي ايسلةح ينلالء ؟ / ك3س

 ةايج لاا ؟ ؟ تز اتخاذها فً عمنٌي لالء ايسمةمهً ايشلةل ايتً ٌ / ما4س

  ؟ / كٌم ٌتز صبا ايسلةح ايخشبٌي5س
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 الفصل الخامس عشر

 األخشاب

 ممدمة عامة : 1-15

، اإلاشاائٌي كتصااٌع ااباةاب ، ايشابابٌن تهتبل ما ت ايخشب ما ايمةا  ااساسٌي فً ااعمال 

ماااا ايضااالةلي مهلفاااي ايمةالاااع ةايااا ٌكةلات ، ااثااااث ةااعماااال اياجالٌاااي ااخااالي ، ة

 ايخةاص ايمختنفي ااةاع ايخشب يتح ٌ  مالئمت ا يالستخ امات ايمختنفي .

 طرق تجفٌؾ األخشاب : 2-15

% ماا 40عايٌاي تبناا أحٌاااا  تجفم ااخشاب ايمملةعي ح ٌثا احتةائ ا عناى اسابي للةباي

% . 12ة ا ايخشب عنما بؤا كمٌي ايللةبي ايتاً ٌحتةٌ اا ايخشاب ٌجاب أا ا ت ٌا  عناى 

        ( ٌةمااا فااً ايمٌاااه ايجالٌااي 15-30لباال عمنٌااي ايتجفٌاام تغماال ااخشاااب فااً ايماااء يماا ت )

يتاايً تمنٌال بايمااء محال عصاالت ايخشاب ايباائٌاي ةٌةما فً ايمٌاه ايسااكاي يكاً ٌحال ا 60ة 

 % ، أما أهز أسباب تجفٌم ايخشب ف ً : ( 40-30م ت ايتجفٌم ما )

 تمنٌل ة ا ايخشب ةتحسٌا خةاص  ايمٌكااٌكٌي ةتمنٌل اسبي اااكماش ةاايتةاء فٌ  .  - أ

 إ ايي اامالح ايهضةٌي ة ايصمغٌي ايمتبمٌي فً اايٌام ينحفاة عنى ااخشاب ما ايتنام -ب

أما للق تجفٌم ااخشاب ف ً : ، يً استخ ام ا يفتلت  ماٌي ألةل ةايتسةس ةايتهفا ةبايتا

 ٌماال هااذا اياااةع مااا ايتجفٌاام بماالحنتٌا أةي مااا لص ااخشاااب فااً التجفٌااؾ الطبٌعااً : -أ

باي ثاز خ اا  فاً % ما كمٌاي ايللة75( ز حٌث ٌفم  ايخشب 1-1.5اي ةاء ايلنك بالتفاع )

ةتتالاةح ماا جي حالالت ةللةباي ايجاة تهتم  م ت ايتجفٌم عنى  ل،  مخا ا ذات جة جام

 ايخشب .  ( سز ما سمن1ةتحتسب ساي ةاح ت يتجفٌم )ع ت أش ل إيى ساتٌا 

 ٌكةا أسلع ما ايتجفٌم ايلبٌهً ةٌكةا بنح ي ايللق ايتايٌي : التجفٌؾ الصناعً : -ب

 ٌساانل تٌااال ماااء مغنااً أة بخااال ماااء عنااى ااخشاااب ثااز تاشاال فااً أوال : التجفٌااؾ بالبخااار :

ماا  ( ساز6.5ي ةاء ايلنك ةتخا ا يالساتهمال ةتتالاةح ما ت ايتجفٌام بسااعي ةاحا ت يكال )ا

 سمن ايخشب . 
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ز ةتمتااا  هااذه ايللٌمااي °28ٌساانل هااةاء ساااخا ب لجااي  بااالهواء الحااار : ثانٌااا : التجفٌااؾ

   بساالعي ايتجفٌاام ةيكا ااا تااإثل عنااى يااةا ايخشااب ةتمناال مااا لابنٌتاا  يتحماال ايضااغل ايمساانل

  . عنٌ 

 تسااتخ ز مااةا  كٌمٌاةٌااي ينتجفٌاام ةتهتماا  عنااى اةعٌااي ايخشااب ا : التجفٌااؾ الكٌمٌاااوي :ثالثاا

 ة لجي ايتجفٌم ايملنةبي .

 خواص وعٌوب األخشاب : 3-15

تمتا  ااخشااب حساب ايناةا ، ايكثافاي ، ايالاٌا ، ايلائحاي ةتلكٌاب اااساجي ةبمةجاب هاذه 

 أما أهز عٌةب ايخشب ف ً : ايصفات ٌمكا تم ٌل لٌمي ايخشب ةمجاات استهماات  ، 

 ايهم  .  - أ

 .  ايتً تة ل كثٌلا به  ايتجفٌم اتٌجي امة ايشجلت ايسلٌعايشمةق ايشهاعٌي ة  - ب

 .  ايشمةق اي ائلٌي ايااتجي عا اافصال ايحنمات عا بهض ا - ج

 ز ساق ايشجلت مع أجساز صنبي . ايلضةض ايااتجي عا اصل ا  -  

 .  منص فً ألساز ايمملع ايةاح ايتة اااكماش ةاااحااء بسبب تباٌا ايتم   -ه 

 ايحشالات  اخال ايخشاب ةخاصاي فاً ياب ايخشابايتهفا بسابب اماة بهاض ايفللٌاات ة - ة

 .كٌب هش إسفاجً ةتسةس لاتز اينةا ةتحةي  إيى تل

 أما خواص األخشاب الصالحة الستعمالها فً األعمال التجارٌة فهً : 

 اخاتالم ايناةا  اياي اإٌع ألسام  ، ةمتجااس اينةا فً جم ا  أا ٌكةا مة ل ايخشب اةٌف - أ

 عنى ضهم ايشجلت . 

 ( سز . 1ايهم  ايتً ٌ ٌ  لللها عا )خايٌا ما ايشمةق ، ايهصالات ، ة أا ٌكةا - ب

 أا ٌكةا صةت  لاااا عا  ايللق . - ج

 (% . 8-12أا تتلاةح اسبي ايللةبي فٌ  ) - 

 ٌفضل أا ٌكةا ما خشب اينب .  -ه 
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 منتةٌي . غٌلأا تكةا أيٌاف  ماتةمي ة  - ة

 أنواع الخشب :  4-15

 ٌصام ايخشب إيى اةعٌا : 

 لبٌهي إيى فصٌنتٌا هما : تمسز ااخشاب فً اي الخشب الطبٌعً : 1-4-15

 :  Soft Woodفصٌلة األخشاب الرخوة  1-1-4-15

تكةا أشجالها  ائمي ايخضلت ، خفٌفي اية ا ةتاماة سالٌها إذ ٌكتمال امةهاا فاً ما ت سااتٌا 

عنااى جمٌااع ااخشاااب  ا  ايجاااز( ةهااة اصاالالح ٌلنااك محنٌاا)ةما ااا خشااب  أة ثااالث ساااةات

ايتً ٌاتج بهض ا ما خشب ايصاةبل ةهة خشب لخاة ذة ياةا اباٌض ، أيٌافا  لةٌاي اينٌفٌي ة

 430( ةمها ل ة اا  0.4-0.5)ة ا  ايااةعً ةيكا ا ضهٌفي ايتماسن مع بهض ا ، ٌتلاةح 

ٌث ٌتم   فً فصل ايشتاء ةٌاتمنص فاً فصال ايللةبي كثٌلا حة، ةٌتؤثل بايحلالت  ³ز/ كغز 

ايصااٌم ممااا ٌسااتةجب مهايجتاا  ةتجفٌفاا  لباال ااسااتهمال ةلااالإه بااصااباغ اي هاٌااي ايةالٌااي 

ٌتمٌاا  هااذا اياااةع مااا ااخشاااب بؤااا  لخااٌص ايسااهل ، ساا ل ايتشااغٌل ، ةمتااةفل بمماسااات 

 .  مةألةال مااسبي ، ةٌستهمل فً ااعمال اياجالٌي  اخل اي ةل كؤبةاب ايغل

 :  Hard Woodفصٌلة األخشاب الصلدة  2-1-4-15

تكااةا أشااجالها غٌاال  ائمااي ايخضاالت ةٌكتماال امةهااا بهشاالات ايساااٌا ةٌكااةا خشااب ا ثمٌاال 

 اية ا اسبٌا ةٌستهمل فً أعمال اياجالت  اخل ةخالج اي ةل ةما هذه ااخشاب : 

ةهاة خشاب صان   ٌكةا مص له ما اي ا  أة بةلماا أة غٌلهاا ماا ايا ةل خشب الصا: : -أ

ذة يةا بااً أة احمال.  ³ز/ كغز  650( ةمه ل ة ا  0.6-0.7ةة ا  اياةعً ٌتلاةح بٌا )

     الح ٌمتاا  هااذا ايااةع مااا ااخشاااب بماةت أيٌافاا  ةتماسااك ا ةٌحتاةي عنااى الاال كمٌاي مااا ااماا

ثل ف اة لنٌال ايتاؤ ايهضةٌي فً أيٌافا  ممالااي ماع بمٌاي أااةاع ااخشااب ياذاايمةا  ايصمغٌي ةة

ٌهتباال مااا أغنااى أاااةاع ااخشاااب ةايمفضاال  ائمااا فااً ةبايللةبااي ةايحاالالت ةايحشاالات 

ٌلنااى بهاا   ،ايااخ ( ... تغنٌاام ايجاا لاا ل اياجالٌااي اي ائمااي ) كاااابةاب ةايشاابابٌن ةااعمااا

صمن  باي منةن ايمذاب بايكحةل فتة ال تفاصاٌل أيٌافا  ةٌكتساب يمهاي جذاباي ةٌمكاا لاالإه 

 ب ةا يمهي . بايشمع يتة ل أيٌاف 
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،  ³ز/ كغااز  650، ةمهاا ل ة ااا   مصاا له جاااةت ، سااةمللت ةبةلمااا خشااب الجاااوي : -ب

 لاباال ياليتااةاءباعتباااله كثٌاال ايتااؤثل بايللةبااي ةلنٌاال ااسااتهمال فااً أعمااال اياجااالت اي ائمٌااي 

اا  متبااٌا ماا اصافل ةمهلض ينحشلات ةخصةصا االضي احتةائ  عنى مةا   هاٌي ، ية

ٌصاابا  غااامك ةعااا  اسااتهماي  ٌسااتةجب لااالإه بؤصااباغ  هاٌااي ةالٌااي ةلاا لفاااتح إيااى احم

 ايي استهماي   اخل اي ةل . باي منةن ايمذاب بايكحةل فً ح

:  إا أهز ااخشاب ايمصاهي ايتً تستهمل فً ااعمال ايتجالٌايالخشب المصنع :  2-4-15

 لبمااي ايتااًٌصاااع خشااب ايمهاااكس مااا ايمشاالت ةهااً اي : ply woodالمعاااكس  ألااواح -أ

تنصااك عاا ت لشاالات بهضاا ا مااع اياابهض ايخاال بهاا  يصاام ا تسااتخلج مااا سااٌماا ااشااجال ة

بايغلاء بحٌث تكةا أيٌام ايلبمي ايةاح ت متهام ت ةمتهاكسي مع أيٌاام ايلبماي ايتاً تنٌ اا ثاز 

   تصااع أيااةاح ايمهاااكس مااا لبمااات تتاالاةح بااٌا، مكااابس خاصااي تحاات ضااغل عااال تكابس ب

   ( منااز ةبااؤيةاح ذات أبهااا  لٌاسااٌي مهٌاااي ةٌكااةا احاا  3-25ٌتاالاةح ) لبمااات ةبساامن (9-3)

،  ايصاااج كااال ايااةج ٌا ااعمااا أة مكسااةت بمشاالت مااا خشااب خاااص ذة اةعٌااي جٌاا ت مثاال أة

 بٌاما ايلبمات ايةسلٌي تكةا ما لشلت اعتٌا ٌي . ، ايبنةل .... ايخ 

 ب ايااتجااي مااا مهاماالتصاااع مااا اشااالت ايخشااألااواح النشااارة ) الخشااب المضااؽوط ( :  -ب

ايخشب كااتج ثاااةي ةماا فضاالت ااشاجال حٌاث تهاايج هاذه ايماةا  ةتخنال بماا ت صامغٌي 

      ةمااةا  كٌمٌائٌااي خاصااي يتتحااةل إيااى عجٌاااي لابنااي ينكاابس ةعماال أيااةاح بساامن ٌتاالاةح بااٌا 

 فاًتهمل أيةاح اياشالت بؤبها  لٌاسٌي مهٌاي ةتستهمل ب ا ماا أياةاح ايخشاب ،  ( منز36-6)

 االساز اي اخنٌي ايتً ا تتهلض ينةلةم ايجةٌي بشكل مباشل . 

 ةتحةٌنا  ا  ماا تملٌاع ايخشاب ةمهايجتا  كٌمٌاةٌاتصااع  : ألواح األلٌاؾ ) الماساوناٌت ( -:

ااساي ايتلكٌاب ةبسامن ٌتالاةح باٌا إيى عجٌااي ةضاغل  أفمٌاي يهمال صافائح متماساكي ةمتج

ةهاذه ااياةاح الال  ا  ةايةجا  ايخال ٌنصاك خشاا ساا  أمن  ا  ٌهمل أح  أةج   يماعا، ( منز 9-4)

تحمناا  لنٌنااي حٌااث  يصااااعي اابااةاب ايلخٌصااي ، ةلابنٌااسااهلا مااا ايمهاااكس ةٌسااتخ ز فااً 

 . ايتمنصعا  ايكبس ةيكا  لنٌل اااكماش ةٌتمةس كثٌلا 
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  . شلح باختصال للق تجفٌم ااخشاب/ ا1س

 لٌمي ايخشب ةتح ٌ  استخ امات  . كٌم ٌمكان تم ٌل / 2س

 خشب ايصاج . لالا بٌا ايخشب ايجاز ة/ 3س

 اشلح للٌمي صااعي أيةاح ايمهاكس ./ 4س
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 الفصل السادس عشر 

 للصوتعازلة المواد ال

 

 الممدمة :  1-16

خااالج ااباٌااي يااذين ٌجااب ااهتماااز ايضااجٌج  اخاال ة شاا تٌثااي ا  ٌااا  مااا صاافات ايحٌااات ايح 

 ةاإلاتاجٌايما ايااحٌي ايصحٌي  أفضلبمةضةع  ٌا ت ايه ل ايصةتً يألباٌي يتةفٌل ةلةم 

 . ايماشاتاشغال مختنم 

، أة  ايماشاؤ أجا اءما خالل ايماشؤ افس  عا للٌك ايتالمس ايمباشل بٌا  إماٌاتمل ايصةت 

فنا ذيان ٌهتما   يتؤمٌا ع ل صةتً ممبةلةاء بٌا ملافك ايماشؤ ايمختنفي ةٌاتمل بةاسلي اي 

ماثال ي اا متلنباات تختنام عاا  ةل  ىايمةساٌمفماعاات ، عنى اةع ايماشؤ ةعاللت  بايصةت 

 أشاكالٌاحصل فً ثاالث  ااباٌيا فؤا ايه ل ايصةتً فً ايسكا ةعا لاعات ايملايهي ةهكذ

 هً :

 ايسمةم ما ايخالج . ال ايصةت فً ايمةالع ة ايج لاا ةماع ااتم - أ

 ايمكائا .  أصةاتةماع ااتمال اهت ا    - ب

 أماةاجايصاةت ٌاتمال عناى شاكل  إا ،للق امتصاص ايصةت ةايضةضاء فً ايا اخل  - ج

          أا اياااةع ايااذي ٌساامع مااا هااذه اامااةاج محصااةل بااٌا ة ثااا(  / لاا ز 11200بساالعي )

( ة تتااؤثل Decibelتماااس شاا ت ايصااةت باي ٌساابل )ة ايثااٌاايفااً  ذبذبااي( 20000-20)

 بايهةامل ايتايٌي :

 امتصاص ايصةت  اخل ايمباً ةخالج  . - أ

 باياسابي ينمحاٌل ايصاةتً فاً ذيانايصاةت ة إيٌا ينفضااء ايماتمال ايتغلٌي باياسابي تؤثٌل   - ب

 مااا أاااةاع أي أةمااا ااصااةات ايماتمنااي  أةلااؤ أةاشاا   أصااةاتاا كاااا هاااان ايفضاااء ة

 ااصةات ايمتباٌاي. 

 ايه ل ايصةتً ايتً تهلٌ  ايج لاا . - ج
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ةيكا اا أصاةاتا  بمي تؤثٌل فً ااصةات ايماتمني ةا ب  أا ٌكاةا هااان ينهةامل ايثالثي ايسا إا

(  ٌساابل ةهااً 5-20ا )هااذا اياااةع غايبااا مااا ٌكااةا مماساا  مااغايباا مااا تكااةا غٌاال م عجااي ة

 . يألذاباياسبي  يممبةي

 لجاي أا ٌكاةا غٌال  إياى(  ٌسبل ٌصبح خافتا 35-40ايهايً عا ما ٌخفض إيى ) ايكالز إا

ل تهتباال ذة ةج ااً ايجاا ا إا اااءمااع  أكثاال أةسااز  12م عجااا ةب ااذا اجاا  أا ايجاا لاا بساامن 

 ( .16-1) ايماشات ايسكاٌي كما فً ايشكل أةع ل صةتً مااسب بٌا غلم ايسكا 

تهناز ايمةسااٌمى  ملاكا ك يعايٌا أصااةاتفٌ اا  ايماشاآتفاً  ىايمةالاع ةايجا لاا ايتاً تبااا اإ

 أةةٌمكااا ايحصااةل عنااى ذياان بهماال بٌاااض بغاا ا ي فااً ايساامةم  أعنااىمااثال تتلنااب عاا ا 

ايصااةتً فٌ ااا ٌهتماا  ةٌتااسااب مااع مماا ال ايفاالاغ اي ااةائً بااٌا ايجاا لاا ةاا مماا ال ايهاا ل 

 ا ما ايمحالت فٌفضال فً ايم الس ةايمستشفٌات ةما شاب  أما، بغ ا ي ايج ال ااصنً ةاي

مغنام بماةا  ماصا  ينصاةت ةٌمكاا عمال ذيان ة ااصانًمتصل بايسمم  ذبعمل سمم كا

 . أٌضافً ايج ال 

 

 

 ( ايه ل ايصةتً ينج ال16-1ايشكل )
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 العزل الصوتً للمواد : العوامل األساسٌة التً تؤثر فً خاصٌة  2-16

 كثافي ايمةا  .  - أ

 لبٌهي ايمةا  .   - ب

 للٌمي لبل ا مع بهض ا .  - ج

 اةع ةضه ا فً ايبااء . للٌمي ة -  

 . (ً مةضةعي فً ايبااء )سمن ايج الهسمك ا ة -ه 

 يايجاا لاا ايفالغاا اإعاا ا ينصااةت كمااا  أكثاالكنمااا كاااا  أكثاالي ااذا كنمااا كاااا ساامن ايجاا ال 

اتصاال ٌخفاض  أيا افً ايا اٌات فمال ة إاا تتصل مع بهض ا ايها يي ينصةت ٌفضل أا 

  لجي كبٌلت . إيىايه ل ايصةتً 

 

 للمكائن :  واألصواتعزل االهتزازات  3-16

 ينمكائا ٌشمل حايتٌا : ةااصةاتع ل ااهت ا   إا

 يتمنٌل ااتمال ااهت ا ات إيى ااباٌي ايمجاةلت  ااساس أةفصل ايمكائا عا ايتلبي  - أ

 ايمكائا . أصةاتٌم تخف  - ب

ا عنااى فلشااي مااا مااااع ينحايااي ااةيااى فاااا مهايجااي ااهتاا ا  تكااةا باصااب ايمكااائ يباياسااب

 بااسااسعمال ةساائ  تجناس عنٌ اا ايمكاائا فاً محاالت تثبٌت اا  أةينصةت ثبل ااهت ا  ةم

ي كتل ايفنٌا بكثافات مختنفا أة أيةاحما  أةتصاع هذه ايةسائ  ما ايملال يتمتص ااهت ا  ة

  مااا جاالاء اهتاا ا إيٌاا حسااب مماا ال ايضااغل ايااذي تتهاالض  يعايٌاا أةمتةساالي  أة يةالئاا

 ( .16-2ايمكائا كما فً ايشكل )
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 ينمكائا ااصةاتة( ع ل ااهت ا  16-2شكل )

 المواد المانعة للصوت : 4-16

 تةج  ع ت مةا  ي ا خاصٌي امتصاص ايصةت ةاهز هذه ايمةا  هً :

ما  ت( سز مكةاي ما صب للع صغٌل20x20) أة( سز 30X30أيةاح ملبه  بمساحي ) - أ

 .  ااسبستة سمات ( أيةاحايمها ا مع سمات بةلتالا  )  أيٌام

 مةا  لابلي . مكةاي ما صب مةا  محببي ة يمستلٌن أة يملبه أيةاح  - ب

   فاً ايةجا   أيٌاامماا صاب ماا ت ايجاص ماع  يمساتلٌني مكةاا أةأيةاح بمساحات ملبهي  - ج

 اي اخل ة

 مختنفي .  بؤشكالمثمبي ايةج  أيةاح ما مةا  ةللٌي مكبةسي ة  -  

 محببي ايةج  .  أة يمبثغةت ايبالستن ملأيةاح ما مةا   -ه 

 يبخ ماثةل .  - ة

 اباتٌي مكبةسي بما ت لابلي . أةحجلٌي  أة  اٌيمه أيٌامأيةاح مكةاي ما  -  

ايما  ةج عناى  أةجمٌع للع ااثاث ةةجة  ايستائل ةاستهمال اي جاج ايمافال   أٌضاةتهتبل 

 ةا  ايماص  ينصةت .فً بٌةت ايسكا ما ايم تاياافذ
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 طرق تثبٌت المواد العازلة للصوت :  5-16

 أة إساافنتٌيتنتصااك بمااةا   أا إماااينصااةت هااة  يايمااهاا اايااةاح أةللٌمااي تثبٌاات ايملااع  اإ

هٌكال  ة ٌفضال عمالتثبت بمسامٌل صاغٌلت  أا إماةايسمةم  أةعنى افس ايج لاا  يصمغٌ

ايحائل أة ايسامم عناى اساتمامي ةبمساافات خشبٌي صغٌلت ) تلاٌش ( تثبت مم ما ب أيةاحما 

 . ثز تثبت اايةاح ايها يي عنٌ ا يأليةاحلٌاسٌي باياسبي 

 

 الفصل السادس عشر أسئلة

 

 ايماشؤ ؟ إيىكٌم ٌاتمل ايصةت  /1س

كٌام ٌمكاا ة ؟ ساز عا يا  ينصاةت 24بسامن هتبل ايجا لاا ايمباٌاي بايلاابةق ةهل ت/ 2س

  ٌا ت ع ي ا ايصةتً ؟

 ا تمنٌل ااتمال ااهت ا  ايذي تسبب  ايمكائا إيى ااباٌي ايمجاةلت ؟ٌمك كٌم/ 3س

 ايه ل ايصةتً فً ااباٌي ؟ أشكالما هً / 4س
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 الفصل السابع عشر 

 للحرارة عازلةالمواد ال

 

 الممدمة :  1-17

 ينحلالت فً ااباٌي هة يتحمٌك ااغلاض ايتايٌي : عا يياي  م ما استهمال مةا   اإ

 .   فئت امنٌل تسلب ايحلالت إيى خالج ااباٌي عا  تت - أ

 عا  تبلٌ ها .  ااباٌيتمنٌل تسلب ايحلالت إيى  اخل   - ب

 .  ااباٌيماع تكثٌم ايبخال  اخل  - ج

 تمنٌل تم   ةتمنص ايماشات . -  

،  ا تةجاا  فااً ايلبٌهااي أي مااا ت عا يااي ينحاالالت تمامااا بؤااا ةمااا ايجاا ٌل بايااذكل أا اةضااح 

حا  كبٌال ااتماال ايحالالت ماا ايخاالج  إياىتاإخل  اا احلالت هة ع ل اسبً فه ل ايمةا  ين

ةكذين كنما كاات ايمةا  بكثافي الل ةمساامٌي م ال ٌتااسب مع سمن هذه ايمةا  اي اخل بم إيى

ةتهتبل ايغاٌي ااساسٌي ما ايها ل ايحالالي هاً ايمحافةاي ، ع ا ينحلالت  أكثلكاات  أكثل

 ايملٌح . ا بصةلت ثابتي ةالتصا ٌي تساع  عنى ايسكا ةايهملعنى ايحلالت ايملغةب فٌ 

 للحرارة : عازلةخواص المواد ال 2-17

ينحالالت بابهض ايممٌا ات ايتاً تجهن اا ذات فائا ت كبٌالت عاا   ها يايٌجب أا تمتا  ايمةا  اي

 ااستخ از ةما هذه ايخةاص :

 أا تكةا ل ٌئي ايتةصٌل ينحلالت .  - أ

 ي ةكثافي لنٌني ةخفٌفي اية ا . أا تكةا ذا مسامٌي عايٌ  - ب

 أة تفاعن ا مع مةا  ايبااء ااخلي .  تآكن اأا تمتا  به ز  - ج

  أا تكةا مماةمي يناال .  -  

 أا تكةا مماةمي ينللةبي ةايتهفا .  -ه 
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 أا تكةا مهايجي ض  ايحشلات .  - ة

 أا تكةا س ني ااستهمال . -  

 أا تكةا ذات كنفي مااسبي .  -ح

 ةاز لةٌل .أا تكةا ذات عمل ة  -ل

 

 أنواع ومنتوجات العزل الحراري : 3-17

 ما أاةاع ايمةا  ةايماتةجات ايمستخ مي عنى الاق ةاسع فً ايه ل ايحلالي هً : 

 للع عا يي .  - أ

 أغلٌي عا يي .  - ب

 مةا  ايفل عا يي .  - ج

 مةا  عاكسي .  -  

 كتل عا يي .  -ه 

 عا يي .  إاشائٌي أيةاح - ة

 مةا  مختنفي تلكب ةتصب فً ايمةلع . - ح

 شلحا يكل اةع ما هذه اااةاع :  ااهأ ةساةضح 

 :المطع العازلة  -أ

، ( ساز 5-8لاةح باٌا )ثابتاي ةمختنفاي ذات سامن ٌتا ةأحجاازهً عبالت عا للاع بمسااحات 

 اباتٌاااي ةتكاااةا مماةماااي ينااااال ةايللةباااي ةاياااتهفا أةتصااااع ماااا ماااةا  يٌااااي عا ياااي مه اٌاااي 

ايخشاابٌي ايتااً  أةل ايخلسااااٌي أة ايح ٌ ٌااي ٌمكااا ةضااع هااذه ايملااع بااٌا اي ٌاكاا، ةايحشاالات 

ةتثبات فاً أماكا اا بمساامٌل سز ،  (60)ةبلةل  سز (30ل ما ا ايبااٌي ةتكةا بهلض )تهم

 تنصك بمةا  اسفنتٌي . أة بؤسالنتش   أةخاصي 
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 األؼطٌة العازلة : -ب

ه اٌاي للع تهمل ما مةا  عا ياي م أةهً مةا  يٌاي عا يي ينحلالت تج   عنى شكل لةات 

 أماكا ااعاا ت تثبات هاذه ااغلٌاي فاً ،  ساز ( 5سز يغاٌاي  2.5اباتٌي بسمن ٌتلاةح بٌا ) أة

 عنى ايج لاا ةايسمةم باستهمال ايمسامٌل ة تمسز إيى اةعٌا : 

 اياةع ايذي ٌكةا تماسك  ضهٌم اسبٌا فٌحصل بٌا لبمتٌا ما ايةلق ايمهايج .  -1

 تغلٌي .  أي ةا  اةج ا مباشلكةا تماس  لةٌا فٌهلً اياةع ايذي ٌ -2

 العازلة : لمواد الف -:

 أةمٌكااٌكٌاا ةتةضاع  أةتامال بضاغل اي اةاء  أيٌاام أةهً مةا  ااعماي عناى شاكل مساحةق 

  ل حلالي ةهً عنى ثالثي أاةاع : ع إلعلاءتكبس فً محالت ا 

 : اايٌام -1

االكٌناً  لي ةايكناسةتكةا عنى ااةعٌا مها اً مثال ايصاةم اي جااجً ةايصاةم ايصاخ

 ايخشب اابٌض ةاياخٌل ةما شاكن ا .  أيٌامةاباتً مثل ، ةصةم ايخبث 

 ةتشمل عنى : ايمحببي : ايمةا   -2

 : مةا  مه اٌي كايفٌلمٌكٌةاٌت )للع ايمٌكا ( .  أةا

 ثااٌا : مةا  اباتٌي كملع ايفنٌا . 

 ةتشمل عنى ايتلاب ةايجبس . ايمساحٌك : -3

سااتهماا هااة ايصااةم اي جاااجً اةاالا ياالخص ثمااا  ةيه ياا  ايهااايً هااذه ايمااةا  ا أكثاالةمااا 

( ساز حساب  لجاي ايها ل 5-15ةٌساتهمل عناى شاكل غلااء سامن )، تهفاا   أة كن تآةع ز 

 أكٌاااس أةةٌصاااع مااا ايساانٌكا ةبهااض ايملكبااات ةٌباااع بشااكل فاال ، يملنةبااي ايحاالالي ا

 مٌكااٌكٌا . أةبضغل اي ةاء  أةةٌةضع فً محن  ٌ ةٌا 

ٌلمٌكٌةاٌات ايهاا ل ف اة ماا ت تصااع ماا ساٌنٌكات ايمغاٌساٌةز ةاايماٌاةز ةهاة ماا ت ايف أما

خفٌفي اية ا ا تتفاعال ماع ايماةا  ااخالي تساتهمل كماا ت عا ياي جٌا ت فاً عمال ايخلساااي 

 ايخفٌفي اية ا أة تخنل مع ايجص ايمستهمل فً بٌاض ايج لاا عا ما ٌلا  ع ي ا حلالٌا .
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 مواد عاكسة : -د

ا تماااةز  اا ااا  عا ياي تختنام فاً لبٌهاي ع ي اا عاا بمٌاي ايماةا  ايها ياي ااخالي هاً ماة

ايماةا  ايمساتهمني ة، يى ايخاالج تهكس ا بةج  ا ايهاكس ايذي ٌهلض إ ةإاماااتمال ايحلالت 

 ي ذا ايغلض هً :

 .  اايماٌةز -1

 صفائح ايفةاذ ايمغنةا .  -2

 . اايماٌةزبلا ت  أصباغ -3

 ةج ٌا .  أةيي مغلات بةلق عاكس بةج  مةا  عا  -4

 الكتل العازلة : -ـه

( ساز 5-24مها اً بسامن ٌتالاةح باٌا ) أةهً كتل تصاع ما مةا  محببي ذات أصل ابااتً 

 ة تكةا عنى خمسي أاةاع هً :

 مةا  اصمي .ايخشب ة أيٌام -1

 مةا  اصمي .صةم مه اً ة -2

  كتل ايفنٌا . -3 

 كتل عا يي ينسمةم . -4

 غةت ايبالستن . لي يٌست ما اااةاع ايسابمي ما ا مةا  عا يي مختنف -5

 العازلة : اإلنشائٌةاأللواح  -و

ايخشاب حٌاث ٌهمال  أيٌاامماا  أةايبل ي  أةهً مةا  عا يي ينحلالت مصاةعي ما ايمصب 

يصام ا حساب ايفلاغاات بمةا  لاتني ينحشلات ثاز جمه اا ة ثز مهايجت ا أةا اايٌامعنى فن 

خشاا حساب  أةمٌل ص  بمساحات مالئمي ينهمل بةج أيةاحفجةات ايملنةبي ةعنى شكل ة اي

 تثبت فً ايج لاا أة ايسمةم ة تمنج بمةاي ايسمات ةايجص .، ذين  إيىايحاجي 
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 مواد مختلفة تركب فً المولع منها : -ز

 س اياثاال عنااىشاال بمساا اللااع مااا مااةا  عا يااي مااع مااةا  اصاامي سااائني ت أة أيٌاااماثاال  -1

 ة حسب ايسمن ايملنةب .  ايسلح ايملا  مهايجت

 . ايملنةبي ايمساحي  خلسااٌي خشاي تهمل ما ايسمات ةتصب حسب ايسمن ةمةا -2

 خلساااي ايفجاةات تساتهمل يهمال أةمةا  سماتٌي مهايج  بمةا  كٌمٌاةٌي باعثي ينفلاغاات  -3

 ( سز .5-8لت تصب غايبا عنى ايسمةم بسمن )لغةٌي ذات مسامات كثٌ

ايجااص ة ايتااً تصااب عنااى ايمساااحات  أةمااةا  ايفٌلمٌكٌةاٌاات ايمخنااةل مااع ايساامات  -4

 ( سز .5-8)ايج لاا بسمن  بٌاض أةايملا  ع ي ا فةق ايسمةم 

 طرق استخدام وتثبٌت المواد العازلة للحرارة :  4-17

      ايشاالكات ايماتجااي  ايها يااي تبهااا اخااتالم ايج ااات ةتثبٌاات ايمااةاةتختناام لاالق اسااتخ از 

 ما هذه ايللق ما ٌنً :ةمحالت استخ ام ا ة أشكاي احسب ة

 عزل السطوح : -أ

 تفاالش عنااى ايساالح مباشاالت فنا ااا أيااةاح أةعااا  اسااتهمال مااةا  مصاااةعي بشااكل كتاال  -1

 ةتنصاااك بماااةا  اصااامي اسااافنتٌي تةضاااع تحت اااا ة فةل اااا كماااا فاااً حاياااي ايساااتاٌلةبةل

 ةااسبست .

ايسامم  تةضع فً محالت مها ت ي اا فاًغل فً ايمةلع ةتض أةعا  استهمال للع تصب  -2

ايخلسااي ايخفٌفي اية ا ايتً  أة( ال فً ايخلسااي ايم ةات )ايلغةٌيكما هً ايح ىثز تا 

تلبٌاك ايسالح  لبال أي اإلا ااءتصب مباشلت عنى ايسلح ثز تمنج ةبه  ذين ت فت لبال 

 بايباللات .

 شل حسب ايسمن ايملنةب ثز تا اً بلبماي ماافً حايي استهمال أغلٌي اة ايٌام فاا ا تا -3

 تهنك . أةتثبت بمسامٌل ايسمم ة أسفلتنصك ما  أة اإلسفنتيبا   أةايةلق ايم فت 

 (ماا اي ٌاكال ايح ٌ ٌاي )ايجمنةااات فً حاياي عا ل سامةم ااباٌاي ايصاااعٌي ايمصااةعي -4

 ايح ٌا  أةناةا ايح ٌا  ايمغ أة اايماٌاةزعاكساي ينحالالت ماا صافائح  باؤيةاح تغلى فنا ا
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ماا ايا اخل باساتهمال  ي ٌا ت ايه ل ٌمكا أا ته لة،  اايماٌةزبلا ت  بؤصباغايمصبةغ 

لصاب  أة اساتاٌلةبةل أةمصاةعي ماا ماةا  عا ياي اسبساتٌي  بؤيةاح أةبي ذايسمةم ايكا

 . أهمٌت ةي مضغةل حسب اةع ايهمل ة كنفت  بل  أةمضغةل 

 ازن الباردة :العزل بالنسبة لسموؾ الؽرؾ و المخ -ب 

ايسامم  كتل ايفنٌا فما اافضل أا تصب عناى لاياب خلساااي أةكاا ايه ل بصفائح  إذا -1

ايتسانٌح ة  ثاز ٌفالش ح ٌا  ااعناى إياىماسكات بال ت فاً ايسامم  أةتثبت ب ا كاليٌب ة

ةلفاع ايماياب بها  تصانب ايخلساااي ب  ثز تصب ايخلسااي فاةق ايفناٌا ةتثبت ايماسكات 

 . ااسفلمنتصما بخلسااي ايسمم ما هنما ةٌبمى ايفنٌا م

 خاصاي ٌثبات أساالن أةايسامم  أسافلتةضع به  صب ايسمم كاليٌاب بحٌاث تتا يى ماا  -2

 ايصةم اي جاجً . أغلٌي أةايها يي  اايةاح أةعنٌ ا عا ل ايفنٌا 

   ٌماأل ايفالاغ بٌا اا ة ااصانًماا ايماةا  ايها ياي تهناك بايسامم  ينماشؤبي ذعمل سمةم كا -3

 ي ٌا ت ايه ل ايحلالي . أخليبٌا ايسمم ااصنً بمةا  عا يي ة

 ايللق ايتايٌي : بؤح ته ل ايج لاا  عزل الجدران : -:

 كتاال مااا ايمااةا  ايها يااي حٌااث ٌاالبل أةصاافائح  أة بااؤيةاحايمحافةااي عنٌ ااا مااا اياا اخل  -1

جاا لاا كاليٌااب ساانكٌي م ٌااؤت يااذين ةمااع اي أةايةجاا  اياا اخنً ي ااذه ايصاافائح بمشاابكات 

تكااةا غٌاال صاامٌني ممااا  أة إا اااء إيااىتكااةا مصاامةيي فااال تحتاااج  أا إماااةهااً  ااساساٌي

ةمااا أفضاال ةالخااص ايمااةا  ايمسااتهمني ، منج ااا بااايجص ةبااايللق ااعتٌا ٌااي ٌتلنااب 

 . بل ي ايمضغةل ايمهايج ض  ايحشلاتايمصب ةاي أيةاحي ذه ايللٌمي هً 

 ةاهز، خنل مع مةا  ايبٌاض باسب عايٌي  يي تمحببي عا أةايه ل باستخ از مةا  يٌفٌي  -2

  أكثالايفٌلمٌكٌةاٌات ةٌكاةا ايبٌااض بسامن  أةهذه ايمةا  هاً حبٌباات لغاةت ايبالساتن     

 ما ااعتٌا ي بمم ال ٌتااسب مع ايه ل ايحلالي ايملنةب .
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  عا يااي مااا ايصااةم اي جاااجً ةفااً هااذه ايحايااي ٌجااب عماال هٌكاال مااا أغلٌاايتسااتهمل  -3

ٌثبات  تغنام ماا ايخاالج بمشابن سانكًاي اةٌي تثبت عنٌ  هذه ااغلٌي ةح ٌ   أة ايخشب

 باي ٌكل تثبٌتا محكما ثز تجلي عنٌ  عمنٌي ايبٌاض .

     ايمصاااةعي جاا لاا ا مااا ايح ٌاا  ٌسااتهمل فٌ ااا صااةم  جاااجً بساامن  يألباٌاايباياساابي  -4

ماا ايخاالج ةايا اخل  لغاةت ايبالساتن مثبتاي بايضاغل باٌا صافٌحتٌا ماا ايح ٌا  أة سز( 6)

 ٌااا ت ايهاا ل ايحاالالي ب ٌااا ت ساامن ايلبمااي  ةباإلمكاااامكةاااي ايجاا لاا ايخالجٌااي ايها يااي 

 اايماٌةزبجهل ايصفائح ايخالجٌي ينج لاا ما  أةايها يي بٌا صفائح ايح ٌ  ايمكةاي ينج ال 

ماا  سامٌن ينحالالت أة تغنٌف اا بماةا  عا يا  عناى شاكل لمااش ايهاكسيباستهمال اايةاح  أة

 ايها يي . يايبالستن أة ايمةا  ااسبستٌ

 : األرضٌاتعزل  -د

تختنام عاا ايلالق ةايماةا   ا يأللضاٌاتفاً ايها ل ايحالالي  يايمةا  ةايلالق ايمتبها اإ

 إاةهاً  االضاٌاتعا ل  أثاااءةيكاا ٌجاب ملاعاات املاي هاما  فً عا ل ايسالةح  يايمتبه

عاا ما تكاةا  أة يايللةبا إياىبٌل عا ما تتهلض ح  ك إيىتفم  خةاص ا  يايمةا  ايها ي أكثل

ةمااا  يا حلالٌاا ٌجااب أا تهاا ل ماا ايللةبااعاا  االضاٌاتيااذين لبال أا ٌااتز عاا ل  يللبا

 ةايماء . ايتلبيفً  ايصاع تاامالح 
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 الفصل السابع عشر أسئلة

 

 امال ايفلاغات ايتايٌي :/ 1س

.............   2.............. 1 : ثالثاااااي أااااااةاع هاااااً إياااااىتمساااااز ماااااةا  ايفااااال ايها ياااااي  -أ

3.............. 

 .............. 2   ..............1ما ايمةا  ايهاكسي ينحلالت  -ب

 .............. 3..............    2..............    1 ما ايكتل ايها يي ينحلالت  -ج

 ا ايخالجٌي ما ايح ٌ  ؟ايمصاةعي ج لاا  يألباٌيكٌم ٌمكا  ٌا ت ايه ل ايحلالي  /2س

 عنل ما ٌنً : /1س

ااماالح ايصااع ت  حلالٌاا ٌجاب ع ي اا ماا ايللةباي ةع ا االضٌاتلبل أا ٌتز ع ل  -أ

 ايماء .ً ايتلبي ةف

 ( .فً ااباٌي ايصااعٌي )ايجمنةااتبي ذعمل سمةم كا -ب

 ايمةا  ايها يي ينحلالت استهماا . أكثلٌهتبل ايصةم اي جاجً ما  -ج

 تصاع كال ما ايمةا  ايتايٌي : أٌاما  /4س

 ايملع ايها يي . -أ

 ايفٌلمٌكٌةاٌت .  -ب

 ايكتل ايها يي .  -ج

 ايها يي . اإلاشائٌياايةاح  - 
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 الفصل الثامن عشر

 المواد المانعة للرطوبة

 :تمهٌد  1-18

 يجمايٌااة إاشااائٌي أضاالالتساابب  يلضاا  ينتااؤثل بايللةبااي ةهااذه ايللةبااجمٌاع ايمبااااً مه إا

 يا  مااهااي ينللةبااي تكااةا غٌاال مسااامٌباسااتهمال مااة أاباٌااييااذا ٌجااب حماٌااي هااذه ،  يةصااحٌ

ايتااً تساابب ا  ااضاالال أهاازةمااا ، إيااى ااباٌااي  يصااهة  ايللةباا أة حاام  أةتةلاام تساالب 

 ايللةبي :

 فاً حا ةث ايت هال ةفاً أساساٌاتكاةا عاامال  اا ااايخلسااي ةايماةا  ايساماتٌي  إضهام - أ

 ةخاصي اامالح ايكبلٌتٌي ما ا مع ايملكبات ايسماتٌي .  اامالح تاشٌل تفاعل

 تفتت ذيان ايجا ء اتٌجاي تما   ايمااء إيىٌإ ي  اإلاشائٌي ااعضاءااجما  ايمٌاه  اخل  إا  - ب

 ٌجاةله ما مةا  .  عنى ما يعايٌ إج ا ات اخل ايفجةات ةتسنٌل  

ةعناى هاذا فااا ايللةباي  فاً صا أ ةتؤكال بهاض ايمهاا ا أساساٌاتهتبل ايللةبي عامال   - ج

 ما عمل ة ةاز أي ماشؤ .  تمنل

ي ئٌابايلبماات ايا ا أضالالتشاةه ايمة ال ةتنحاك  اا ااتإثل عنى ايااحٌاي ايجمايٌاي ينماشاؤ  -  

 .  ينماشؤ

 ايسكا ما ايااحٌي ايصحٌي . أة يإلشغالتجهل ايبااٌي غٌل صايحي  -ه 

 

 : األبنٌة إلىمنافذ تسرب الرطوبة  2-18

 ي ايااتجااي عااا اسااتهمال ايماااء مااع ايمااةا  ايلابلااي ينبااااء بايلااابةق ةايكتاالبساابب ايللةباا - أ

ةعااا  جفااام ايماااء ايفااائض لاا  تة اال بمااع ، ااٌي ةااعمااال ايخلسااااي ةغٌلهااا ايخلساا

 اتٌجي يذين .  اامالح

 أةبسابب ايخاصاٌي ايشاهلٌي  االضاٌات أةايجا لاا  إياىاتٌجي ااتمال ايماء ما ايتلباي   - ب

 ي . يسلا ٌب تحت مستةي ايمٌاه ايجةفٌكما فً ا بسبب ضغل ايمٌاه
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 مااا خااالل بااااء أةتساالب ايمٌاااه مااا خااالل ايساامةم بساابب خناال فااً تساالٌح ايساامةم  - ج

 ايستاله .

 ةجاة  أةبسابب اامتصااص  يل ماا خاالل جةاااب ايجا لاا ايخالجٌاتسلب مٌاه ااملا  -  

 ايفتحات . 

...    ايملا ٌاب أةايمااء ةايمجاالي ك ايتاً تامال ايساةائل اااابٌابةجة  خنل فاً تؤساٌس  -ه 

 ايخ .

 ما ايماشؤ . ايبال تاتٌجي يتكثم بخال ايماء ايمةجة  فً اي ةاء عنى ايسلةح  - ة

 

 :  ةالخواص الواجب توفرها فً المواد المانعة للرطوب 3-18

 أا ا تتفاعل مع ايماء ةٌتغٌل تلكٌب ا بحٌث تصبح غٌل مماةمي ينللةبي .  - أ

 . ما ايشمةق يٌختلل ا ايماء ةا تمتص  ةخايٌ امٌي اأا تكةا صماء غٌل مس  - ب

 عمل لةٌل ٌتااسب ةعمل ايماشؤ . تكةا ذات  ةاز ة أا  - ج

 ايتً تتهلض ي ا فً ايماشؤ . يب ايتشمك اتٌجي ايحلكيتجا يكافٌ يتكةا ذات ملةا أا -  

 أا تكةا س ني ااستهمال .  -ه 

 . يتكةا ذات كنفي مااسب أا - ة

 نعة للرطوبة واستخداماتها : المواد الما أنواع 4-18

 :( Fibrous asphalt feltاإلسفلت )لباد  -أ

لماااش خفٌاام  أةلماااش ايجافاااص  أةمااهااي ينللةبااي تاااتج محنٌااا مااا ةلق ساامٌن  تهااة مااا 

ايتايان يمااع ايتصااق ايلبماات عناى  أةةٌلش عنٌ  ايلمل  اإلشباعمغلس بسائل  فتً حتى 

 بهض ا لبل ااستهمال .

( 3-6)  ةبسامن حاةايً ( ز 20ةلاةل )  ( ز1يفات بهالض ) أةلةات  ةٌكةا عنى شكل

 . ع ت لبمات أةحسب ايلنب ةٌتكةا ما لبمي ةاح ت  إاتاج ةٌمكا  منز
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ةايجا لاا حٌاث ٌثبات  ةاالضاٌاتفمال ينسامةم  أفمٌايٌستهمل اينبا  يماع ايللةبي بصةلت 

بااٌا لبمتااٌا مااا ايمٌاال عااا  بااٌا لبمتااٌا مااا ايمااا ت ايلابلااي عااا  اسااتهماي  ينجاا لاا ةٌثباات 

 استهماي  ينسلةح . 

 : (slate) حجر المرمٌد أواألردواز  -ب

ي ايهمة ٌاي فاً ايجا لاا حٌاث هة ما ت صخلٌي صن ت لنٌني ايمسامات تساتهمل يمااع ايللةبا

فً ايج ال بساافٌا متتاايٌٌا ماع ملاعاات ايحال ةايشا  يمااع اختالاق ايللةباي ماا خاالل  ىٌبا

ةٌكةا بهلض مسااةي يهالض ( 3:1)مةاي ما ايسمات ةايلمل باسبي ال ايمفاصل ةباستهم

ةكااذين اةالا يمااا ٌسابب  مااا  إاتاجا ةهاة اااا ل ااساتهمال فااً ايهالاق بساابب اا لت ،  ايجا ال

 أثاااءايتغٌل ايحلالي ايكبٌل ايذي ٌح ث فً ايهلاق فً ايٌاةز ايةاحا   أثااء حم فً ايج ال 

 اينٌل ةايا ال . 

 :( Asphalt)المٌر واالسفلت  -:

 ايمٌل : -1

هة عبالت عا ما ت هٌ لةكالبةاٌي ٌةج  فاً ايلبٌهاي بحاياي عجٌاٌاي ةعناى ش كال بحٌالات 

 ةما أش ل أاةاع  ايمٌل اي ٌتً .

( سااعي تملٌباا ةٌخنال مها  تالاب اااعز 14ٌستخلج ما ايماباع كماا ت خااز ثاز ٌساخا يما ت )

باشالت باساتهماي  ٌجاب تساخٌا  مالت للاع ةعاا  ايم إياىايتسخٌا ثز ٌتلن يٌبل  ةٌكسل  أثااء

 االضااٌات( يٌجهناا  يٌاااا ساا ل ايفاالش عنااى 3:1ةٌماا ج مهاا  ايمٌاال ايسااٌايً باساابي ) أخاالي

 ةايسلةح .

 اي فت : -2

هة ما ت هٌ لةكالبةاٌاي ٌااتج ماا لبال شالكات ة الت اياافل ايمتخصصاي بن ةجاات مختنفاي 

ةعمة ٌاي عنااى  أفمٌايبصاةلت اي فات ايسااائل اياذي ٌساتهمل كماااع للةبااي  أاةاعا  أهازةماا 

ايتلبااي عنااى  أمااالحيماااع تااؤثٌل  ااسااسةٌسااتهمل فااً ، ةايجاا لاا  ةاالضااٌاتايساامةم 

ةا ٌجة  استهماي  بسمن كبٌل بسبب احتمال ساٌالا  عاا  التفااع  لجاات ايحالالت  ااساس

 فةهات ايملا ٌب . إيىةتسلب  
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 اإلساافنتٌيفااً عماال ايخلسااااي  هااة اي فاات اااة ايكثافااي ايهايٌااي ايااذي ٌسااتهمل ايخاالةاياااةع 

ايمستهمني فً ايلبمي ايا ائٌي ما تبنٌل ايللق به  خنل  مع ايلمل ةايحصى ايصغٌل ايحجاز 

ةٌهتبل ايمٌل ةاي فت ما أكثال ايماةا  ايمااهاي ينللةباي اساتهماا بسابب لناي تكايٌفا  ةسا ةيي 

نائ ايشامةق ايشاهلٌي استهماي  عناى ايمسااحات ايةاساهي ةلابنٌتا  عناى م إمكااٌيعمن  ةكذين 

.  ايتم   ةايتمنص بسبب ايتغٌالات ايحلالٌاي فاً ايجاة أثااء ةااباٌيايتً تح ث فً ايسلةح 

 الكاشً السٌرامٌكً المزجج : -د

هة كاشً ٌصاع ما لٌا مفخةل ب لجي حلالت عايٌي ةج   ما جج بماا ت  جاجٌاي ٌساتهمل 

ةايمغاسال ةايملاابخ ةمحاالت يماع ايللةباي ايجاابٌاي عاا ايجا لاا ةخاصاي فاً ايحماماات 

 ايغسٌل .

ةسامك  ٌتالاةح باٌا  ااساةاقمتاةفلت فاً  أخلي أبها بؤي  أة( سز 15x15ةٌصاع بابها  )

( ةتباال  مفاصاان  بمةاااي ايساامات 3:1ايساامات ةايلماال باساابي ) مةااايٌثباات ب، ( منااز 6-4)

 ٌستهمل ايسمات ايمنةا حسب ايحاجي .  أةايها ي 

 صفائح الرصاص : -ـ ه

ائح تصااع ماا ايلصااص ةتساتهمل كماااع ينللةباي ايهمة ٌاي فاً ايجا لاا ةتكاةا هً صاف

( مناز يمااع 100( منز ةٌجب ملاعات ايت اخل فً ايا اٌات عا  تلكٌب اا بمما ال )1.8بسمن )

 أةعاا  تهلضا ا ينااةلت ايللٌاي  ينتآكالةتكاةا لابناي ، ختلاق ايللةبي ما خالل ايمفاصال ا

 أصااباغ أةٌجااب ةلاٌت ااا باسااتهمال لااالء مااا مااا ت لٌلٌااي  يمةاااي ايساامات ايبةلتالااا ي يااذا

 .  ةتتمٌ  بالتفاع كنفت ا ةملةات ا ةت ةز لةٌال، ما ايةج ٌا لبل ااستهمال  إسفنتٌي

 صفائح النحاس : -و

تستهمل كمااع ينللةبي ايهمة ٌي فً ايج لاا كما فً ايصفائح ايلصاصٌي ةتتمٌا  بملةات اا 

 .  ا ات ايهايٌي ةكةا ا ت ةز لةٌالجاا تؤثٌلةع ز ااسحاب ا تحت 

  : اإلسفلتٌةاألصباغ  -ز

ٌسااع  عناى  محنةيي فً سائل خفٌام إسفنتًمستحنبي تصاع ما مةا  ذات أصل  أصباغهً 

 سلٌهي ايجفام حٌث تكةا حاج ا ت اخل ايمةا  ااسفنتٌي فً مسامات ايسلح ايملا  لالإه
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كماااع  تساتهمل،  جفاف  ةمايئاي يمساامات ايسالح به لافضا يالتحا  مع ايماء  أةمافلا ينماء 

يلناً ايتلباي ةكاذين  ةتاؤثٌلاتينللةبي ينسالةح ايخلساااٌي ي ٌاا ت مماةمت اا ضا  ايللةباي 

 ةخ ااات ايمٌاه .  اااابٌب

 ةتكةا عنى اةعٌا : المضافات السمنتٌة المانعة للرطوبة : -ح

 ل مساحةق ذات اهةماي أكثال مااكنسٌي ايتكاةٌا ةتكاةا عناى شاك أة إسماتٌيمةا  صنبي  -1

 اهةمي ايسمات تضام ي ا عا  ايصاع مةا   هاٌي يتجهن ا مااهي ينللةبي .

حساب تهنٌماات تخنل هذه ايمةا  مع ايسمات ةهة جام لبل استهماي  فً ايخنل باسب مهٌاي 

ةعا  استهماي ا فً ايخنٌل ايخلسااً ماع ايسامات ةايلكااز ةايمااء تهمال ، ايج ي ايماتجي ي ا 

 عنى منئ ايفجةات بٌا تنن ايمةا  ةتماع امتصاص ايماء به  ايتصنب .

 شاحمٌي عجٌاٌاي : ةهاً ماةا  ذات أصال  هااً عضاةي ي اا ايمابنٌاي عناى أةمةا  سائني  -2

ا ت ماا إيااىايااذةباا ةاامتاا اج فااً ايماااء ةعااا  جفاف ااا تفماا  لابنٌت ااا ينااذةباا بايماااء ةتتحااةل 

ةمايئي ينفلاغات ايحمٌمٌاي باٌا ذلات ايخنال ايخلساااً . مافل ت ةلافضي ينماء يكةا ا  هاٌي 

تما ج ماع مااء ايخنلاي لبال اساتهماي  فاً ايخنال باسابي مهٌااي  فنا ااعا  استهماي ا فً ايخنل 

ايخناٌل ايخلساااً ايماااع  ةحسب اياشلت ايتهلٌفٌاي ينمااتج ثاز ٌساتهمل هاذا ايما ٌج فاً عمال

 ينللةبي . 

 الناٌلون الخفٌؾ : شةألم أو(  Polythenالبولٌثٌن )  -ط

هااً مااا ت اصاالااعٌي بالسااتٌكٌي غشااائٌي ملاااي تسااتهمل يماااع ايللةبااي تحاات االضااٌات 

، بنٌت ا ايهايٌي فاً مااع ايللةباي ةايتبنٌل ةايسلةح ةتتمٌ  بلخص تكايٌف ا ةت ةز لةٌال ةلا

 ااستخ از .  أثااءةيكا ٌجب ااعتااء ب ا كثٌلا عا  ايفلش ةملاعات ع ز تثمب ا 

 والمٌري : اإلسفلتًالماستن  -ي

مااةا   أةت سبسااي كايملااال ةاائااةماي اااي ٌلٌااي تماا ج مااع مااةا  منل أة إساافنتٌيهااً مااةا  

ماةا  اصامي يابهض  أةتساتهمل كماةا  مااهاي ينللةباي ، بالستٌكٌي ةسةائل جفةفي ةغٌلهاا 

 اصال همل فاً منائ مفةٌسات ايباللاات أااةاعايماتجات ايباائٌي كايكاشاً ايساٌلامٌكً ةبهاض 
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 أةايساالةح ايمائنااي  أةٌسااتهمل فااً ماااع ايللةبااي فااً ايساالةح اافمٌااي ايتماا   بؤاةاع ااا ، 

 ايهمة ٌي .

ايةالئااي أة ايااذي  أةما ااا ايمااسااب يالسااتهمال فااً  لجااات ايحاالالت ايهايٌااي  بااؤاةاعةٌةجاا  

اياذي ٌساتهمل فاً  أةضاغل كماا فاً ايماشاات ايمائٌاي  إيىٌستهمل فً ااماكا ايتً تتهلض 

 ايمحالت ايتً تتهلض إيى ايتؤثٌلات ايكٌمٌاةٌي . بهض

 ةما أهز مةاصفات ايماستن ايجٌ  هً : 

 .  آافاأا ٌكةا مااسبا يةلةم ااستهمال ايمختنفي كما ةل   -1

ع ماا  ةاتاا  ةخةاصا  يفتاالت  ماٌاي لةٌنااي بحٌاث ٌكااةا لابال ينتماا   ةاياتمنصنأا ٌحاتفة ب -2

 ايمفصل تبها يحلكت  .

 لت جٌا ت ماع جا لاا ايمفصال ةا ٌنتصاك ماع ايماةا  ايتاً ٌتهالض ي ااأا ٌنتصك بصاة -3

 ااخلي ايمحتكي بايسلح .  ااحمال أة كاال ازسلح ايمفصل ايخالجً 

 ( :Epoxy resin sandمزجات اٌبوکسً الراتنج مع الرمل ) -ن

   ( تفالش عناى ايسالةح بسامن rigidهً ماةا  مااهاي ينللةباي ماا ايااةع ايصانب ايجاسائ )

( منز ةبصةلت مستملت ةبا ةا فةاصال ةتتمٌا  بمماةمت اا ايجٌا ت ةكنفت اا 6.25ٌمل عا ) ا

 ةت ةز لةٌال . ااحمالايهايٌي ةع ز اا فاع ا خالجا تحت تؤثٌل 
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 الفصل الثامن عشر أسئلة

 

 علم ما ٌنً : /1س

  . ايخلسااي اي فتٌي -أ 

 . اإلسفنتيبا   -ب

 . ايمضافات ايسماتٌي ايصنبي -ج

 .  يايشحمٌ أةافات ايسماتٌي ايسائني ايمض - 

 ايمٌلي ؟ ة اإلسفنتًاستهماات ايماستن ة أاةاعع   / 2س

 ةاستهماات ايكاشً ايسٌلامٌكً ايم جج ؟ اإلسفنتما ايفلق بٌا استهمال يبا  / 3س

 ٌستهمل كل اةع ؟  أٌاةاي فت  أاةاع أهزما هً / 4س

  ما هً ممٌ ات ما ت ايبةيٌثٌا ؟/ 5س

 عنل ما ٌنً :/ 6س

 عا  ايتسخٌا . ( 3:1) ٌم ج ايمٌل ايسٌايً مع ايمٌل ايلبٌهً باسبي -أ

بمماا ال  جةااااب ايصاافائح ايلصاصااٌي عااا  تلكٌب اااٌجااب ملاعااات ايتاا اخل فااً ا اٌااات ة -ب

 منز .  100

 اينج لاا .  ٌهتبل استهمال حجل اال ةا  اا لا فً ايهلاق عا  عمل مااع ايللةبي -ج

 . ايمةا  ايمااهي ينللةبي استهماا أكثلبل ايمٌل ةاي فت ما ٌهت - 
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 الفصل التاسع عشر

 البولٌمرات

 

 تمهٌد :  1-19

ةا  عضاةٌي ، إماا لبٌهٌاي هً مةا  مته  ت ايج ٌئات تتكةا ما ما Polymersايبةيٌملات 

ايحنٌاااب أة ماااةا  صاااااعٌي مثااال اياااااٌنةا ، ايبةيساااتل ، ااٌبةكساااً ، ةتسااامى كاااايبٌض ة

ا  ذلات ايكاالبةا ماع اي ٌا لةجٌا اتحا ايبةيٌملات كذين باي ٌ لةكالبةاات اا ا تتكةا ما

يتكةٌا ج ٌئات تتصل مع بهض ا ايبهض بما ٌشب  ايسنسني ، إا عمنٌي تكةٌا هاذه ايسالسال 

تهلم بهمنٌي ايبنملت ، تستخ ز ايبةيٌملات عنى الاق ةاسع فً ايصاااعي ةكاذين فاً للااع 

ايساةائل ضاي ينمٌااه ةاصاي فاً اامااكا ايمهلاإلاشاءات بما ٌهلم بايخلسااي ايبةيٌملٌي ةخ

 .   هذه ايخلسااي ما مةاصفات عايٌيايمختنفي اةلا يما تتمتع ب

 أنواع وخواص البولٌمرات : 2-19

 ٌةج  اةعاا ما ايبةيٌملات ما حٌث ايتكةٌا :

هااة اااةع مااا ايبااةيٌملات ايتااً تتااؤثل بااايحلالت  : (Thermoplastic)الثرموبالسااتن  -أ

تسااخا ةتصاااع مااا ج ٌاا  مثاال ايبااةيً اثنااٌا ، ايبااةيً  إعااا ت تصاااٌه ا بااؤا تفتاات ثااز ةٌمكااا

 ، ااكلٌنٌن ، ايبةيستل .... ايخ .  ستاٌلٌا

 هااً مااةا  اعماا  مااا ايثلمةبالسااتن ةا ٌمكااا إعااا ت : (Thermosets) الثرموسااات -ب

 تصاٌه ا ةمثال عنى ذين ااٌبةكسً . 

 أما أهز خةاص ايبةيٌملات ف ً :

    فاااً ااٌبةكساااً ايصااانب ²مناااز/  اٌاااةتا( 210)ياااى مماةماااي اااضاااغال عايٌاااي تصااال إ -1

(Rigid Epoxy) . 

          فاااااً ااٌبةكساااااً ايمااااالا ²مناااااز/  اٌاااااةتا( 280)مماةماااااي ايشااااا  عايٌاااااي تصااااال إياااااى  -2

Flexible epoxy). ) 
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 تالصك جٌ  مع ايسلةح ايمختنفي .  -3

  ت ي ةلات اااجما  ةايذةباا . مماةمي جٌ -4

 ايمحايٌل ايمضلت . ٌي ةالئي ينماء ةذافا -5

 ايمةاع  .  ت ينمةا  ايكٌمٌائٌي كايحةامض ةمماةمي جٌ -6

 . ينتآكلمماةمي جٌ ت  -7

 خفٌفي اية ا .  -8

ةما مساةئ ا بؤا ا ل  تكةا سامي ةمضلت يجنا  اإلاسااا ، لابناي يالحتالاق ، تتاؤثل با لجات 

 ٌل إيى ااصفلال لنٌال .لنٌني بااشهي فةق ايبافسجٌي ةمثال عنى ذين ااٌبةكسً ايذي ٌم

 : اإلنشاءاتاستخدام البولٌمرات فً  3-19

تاا خل  ايتشااٌٌ فااً ايصااااعي ، ةفااً للاااع ايبااااء ة تسااتخ ز ايبااةيٌملات عنااى الاااق ةاسااع

ةهة اةع ما ايخلساااي  Polymer Concreteما ٌهلم بايخلسااي ايبةيٌملٌي  باستهمال

ابلاي ةتتاؤيم كاذين ماا ايلكااز اياذي ٌشامل ايتً ٌساتب ل فٌ اا ايسامات باايبةيٌملات كماا ت ل

نما بااا ايلكااز ٌجاب أا ٌكاةا ( ةمةا  ذات اةعٌي عايٌي ايجة ت ع، ايكةالت  )ايلمل ايسنٌكا

ايشةائب ةاا ٌكةا جافا اا ةجة  هذه ااتلبي ةايشةائب ٌإ ي إيى فشال ةما ايتلاب  اخايٌ

 ايلكاز ةتمنٌل ايتلابل بٌا  ةبٌا ايمةا  ايبةيٌملٌي .

ستخ ز ايخلسااي ايبةيٌملٌي فً ايماشآت ايج ٌا ت ةكاذين فاً إصاالح ايماشاآت ايم ٌماي مثال ت

ب أحةاض ايسباحي ، أاابٌب مٌاه ايصلم ، لاةات تصلٌم ايمٌاه ةماشآت مائٌي أخلي بسب

ٌااي لنٌنااي كمااا تسااتخ ز فااً أعمااال تبنااٌل ايلاالق كباا ٌل عااا ذكااةا ايمااةا  ايبةيٌملٌااي ذات افا

( باإلضاافي إياى ي ايةالةم ايبٌئٌاي ةايخ مٌايسابب  ٌمةمتا  ايهايٌاي )مماةماايتبنٌل باإلسفنت ب

 ايمسنلي عنٌ  ( . يألثمالمماةمت  ايهايٌي ) تحمن  
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 الفصل التاسع عشر أسئلة

 

 علم ايبةيٌملات ةما أاةاع ا ؟ / 1س

 ما هً أهز خةاص ايبةيٌملات ؟  /2س

 ا ؟علم ايخلسااي ايبةيٌملٌي ةما أهز استخ امات / 3س
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 الفصل العشرٌن

 اإلسفلتٌةالمواد 

 تمهٌد :  1-20

يٌاا ( )ما ت لابل  سة اء ٌتغٌل لةام  عنى الاق ةاسع بٌا ما ت صن ت ةشب  صن ت  اإلسفنت

بصةلت لئٌسٌي ما ماةا  هٌ لةكالبةاٌاي  اإلسفنتفً  لجات حلالت ايجة ااعتٌا ٌي ٌتكةا 

عناى  تةايتً تز ايسٌلل اإلسفنتتسمى اي فت ةٌاتج ما خالل مصافً افلٌي تسمى مصافً 

 إسافنتٌسمى ةتلابك مجاات استخ از مهٌاي  يإلسفنتينحصةل عنى ممٌ ات مهٌاي  اإاتاج 

ايلكااز  باؤج اءةهاً ماا ت ي لا  ذات ي ةجاي عايٌاي ٌنتصاك ،  اإلسافنتًايتبنٌل عا ت ايسمات 

بسلعي ةهة سمات ممتا  يالبل أجا اء ايلكااز فاً تبناٌل ايخنلاي ايحاالت ةغٌال لابناي ينتاؤثل 

 ت ةاامالح .بمهةز ايحةامض ةايمنةٌا

أا اختٌاال مساالات ايلالق ةحسااب مااساٌب ا ةمساتةٌات ا ةتافٌاذ لبماات  إيى اإلشالتتج ل 

(subgrade ةتحت )ااساس (subbaseبمةجب ايمةاصافات ةكال ماا )  ٌتهناك ب اا ماا

 ءا  كال هاذه ايمساائل تهتبال جا  ةاإل الٌيها سٌي ةتماٌي ةااهتماز باياةاحً االتصا ٌي  أمةل

 ايمبتغات ما ا . ةايفائ تما مجمل عمنٌات بااء ايللق ٌتج أ  ا

 

 اإلسفلتٌة :استخدامات المواد  2-20

ايللق هً ايساةائل اين جاي ايتاً  إاشاءايمستخ مي فً عمنٌات  (ايمٌلٌي) اإلسفنتٌيأا ايمةا  

 إياى( بمنٌال ماا ايمااء thickerعا   لجات ايحلالت ايها ٌي بٌا ما ت أثخاا ) تفاةت لةام اٌ

ةيكااا اصاانب  تتحاات ضاالبي ملللااي عااا ما تكااةا بااال  ( تتكساالbrittleا  صاانبي هشاا  )مااة

( عا  استملال تهلض ا إيى حمال مهاٌا يفتالت  ماٌاي لةٌناي  ةا expand  ) تتم أاةاع ا

أا تتكسال أا هاذه ايصاافي ينماةا  ايلابلااي اي فتٌاي جهناات بهاض ايم ا سااٌا ٌصاافةا ايتبنااٌل 

 متمغال . -ي ج  أة (flexibleاا  ملا ) أساسعنى  اإلسفنتً

( بغاض اياةال aggregateٌابغً أا ٌكةا اي فت فً حايي ساائني عاا  خنلاي ماع ايلكااز )

ائل باسااتهمال  فاات ساا إماااعااا اااةع ايتبنااٌل ايمسااتخ ز ةٌمكااا ايحصااةل عنااى حايااي ايسااٌةيي 
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بمهامنتااا  بماااذٌبات مهٌااااي أة عاااا للٌاااك  أةايصااانب حلالٌاااا  اإلسااافنتٌل ٌتساااب أة أساساااا

 بايماء . ب ااستحال

كااا  فانذاٌهتم  تؤثٌل ايماةا  ايلابلاي عاا  ااات ااء ماا ايهمال فاً ايتبناٌل عناى ايلكااز افسا  

خشا  ماا ايلكااز فااا عناى ايماةا   أج اءما  أي( open typeايتبنٌل ما اياةع ايمفتةح )

 ينةباايمماةماي ايتماساكٌي ايمل إا، يملةلتماةز لةي ايسحب ةايبلي ايااتجي عا ا أاايلابلي 

ااجاا  هااذه ايةةٌفااي ٌمكااا ايحصااةل عنٌ ااا باسااتهمال مااةا  لابلااي ثمٌنااي ةي جااي ةمااا ج ااي 

ااعمي فاا ايتماسن ٌاتج عا ايش  ايسلحً ايحاصل  أج اءكاا ايلكاز حاةٌا عنى  إذا أخلي

ا ٌااتج ايمااء لاةي تماساكٌي فً ايللٌمات اي فتٌي ايخفٌفي ايمحٌلي بتنان ااجا اء ايااعماي مثنما

اساتهمال ايساةائل اي فتٌاي ايخفٌفاي  اإينتلبي ةهاذا ٌاإ ي بااا إياى ايماةل لائك ايااعمي  حةل اي

 . ااعمي ٌكةا ااجحا كما ت لابلي أج اءفً ايخنل ايحاةي عنى 

 

 اإلسفلتٌة :أنواع المواد  3-20

هٌ لةجٌاٌااي ةكالبةاٌااي اي فتٌااي هٌ لةكالبةاٌااي ايتكااةٌا ةهااً ملكبااات  يا ايمااةا  ايلابلااا

ٌاتز اساتهماي ا فاً أعماال ايلالق كاالبةا ةت كامناي فاً محناةل ثاااً كبلٌتٌا  ايةب بصةلذت

عا ت إما بلش ا عنى ااسلح ايملا  تبنٌل ا أة بخنل ا بايلكاز ةايلمل فً خاللاات خاصاي 

 : ثز ٌتز فلش ا عنى شكل لبمات ، ةٌمكا تصاٌم ايمةا  اإلسفنتٌي إيى 

 ( :Asphaltic Cement) اإلسفلتًالسمنت  -1

،   ٌاةت ايتشاحٌز ة ٌات ايةلاة  ماا اياافل إ ايايهة هٌ لةكالبةاات شب  صن ت تبما  بها  ة

 ٌهبالة نٌل ايللق ةايساحات تبنٌلاا جٌا اکمةا  لابلي فً تب اإلسفنتٌستهمل هذا اياةع ما 

لت لٌاساٌي تختالق باايغال  ةهاة ايمساافي ايتاً تمله اا إبمصالنح  اإلسفنتًعا لةاز ايسمات 

 . ( ةاي ما ة لجي ايحلالتLOADHNGةلةم مهٌاي ينتحمٌل ) جا لٌاسٌا ةتحتذامة

 ألاةي ةيكاا (200-300) ايمساتهمني فاً ايتبناٌل هاً ذات غال يٌةااي ة ااصااام أكثل إا

 اإلساافنتًةايغاال  مهٌااال ينصااالبي ةٌمسااز ايساامات  (40-50)ااصاااام تكااةا ذات غاال  

 : ايتايٌي ااصاام إيىاا ي لجي صالبت  ايتً ٌهبل عا ا بمم ال ايغل  كما ذكلباياسبي 
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50-40         

60-50    

70-60    

 100 -85    

 150-120   

 300-200   

 : المؤكسد اإلسفلت -2

سااخا ذي غال   اإلسافنتًهاةاء سااخا  اخال أاابٌاب ماا خاالل ايسامات  بانملال إاتاجا ٌتز 

 ةت  ا  صالبت  . اإلسفنت فٌتؤكس ( 50-40)

 : السائل اإلسفلت -3 

ايا ٌ ل ةماا ثاز تهلٌضا ا  أةتز مهايجي ايمةا  ااسفنتٌي ايصانبي بةاسالي ماذٌبات كاايبا ٌا ٌ

، ةٌاتز تصااٌم أااةاع اإلسافنت ايساائل حساب  º( ز150-200ي لجي حالالت تتالاةح باٌا )

 : لجي حلالت اإلاضاج ةكما ٌنً  

  اإلنضا: : سرٌع  إسفلت - أ

 أةماذٌب مثال ايباا ٌا  بنضاافيةٌاتز ايحصاةل عنٌاي  Rapid Curing (RC)  ٌلما  يا  با

ةتتفاةت  لجي غنٌاا هاذا  º( ز85-100)فً  لجي حلالت  اإلسفنتًايسمات  إيىما ت ايافثا 

مفٌا ت عاا ما تحتااج إياى  ايحاييةهذه ، يذا فاا  ٌتبخل بسلعي  º( ز121-204)بٌا  اإلسفنت

 أعمااالاج فااً ساالٌع اإلاضاا اإلساافنتٌسااتهمل ،  ايصاانبيتغٌال ساالٌع مااا ايحايااي ايسااائني إيااى 

لنٌاي اينصااق  ش ٌ ت اينصاك( عناى ش كال)اكساء ايللق ايم ٌمي كما ٌستهمل كما ت  ةإعا ت

 .  بٌا لبمات ايتبنٌل ينصم ا مع بهض ا
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 : Medium Curing اإلنضا:متوسط  إسفلت -ب

 إياى( kerosene) ااباٌضماذٌب كاايافل  بنضافي( ةٌتز ايحصةل عنٌي MC)  ةٌلم  ي  ب

بٌا  اإلسفنتةتتفاةت  لجي غنٌاا هذا  º( ز120-150)فً  لجي حلالت  فنتًاإلسايسمات 

ٌسااتفا  مااا هااذا ، ساالٌع ايتصاانب  إساافنتيااذا فاااا  ٌتبخاال بمهاا ل أبلااؤ مااا  º( ز279-163)

كما ت اصم  عنى شكل لنٌي أةيٌي تلش فةق سلح لبمي تحت ااساس ما ايحجل  اإلسفنت

فجةات ايلبماي يتاإ ي بايتاايً  أةا ثااٌا ٌغنغل بخنٌل ما ايحصى ةايلمل حٌث تت أةايمكسل 

 .  لابنٌي ايتصهٌ  ايمائً هاةإعلاإ ايلبمي أج اءايتصاق  إيى

 : Slow Curingأسفلت بطًء اإلنضا:  -:

عناى شاكل  ٌاةت تلساٌب   ( ةٌتز ايحصةل عنٌاSC ٌت ايللٌك ةٌلم  ي  ) أحٌاااٌسمى 

 ج بهااض اي ٌااةت ايخفٌفااي مااع اإلساافنت بةاساالي ماا أةايتملٌاال ينااافل ايخاااز  أباالاجفااً لهاال 

 . ايسماتً ايها ي

ي ةجااي مااا  أكثاال  ةيكااا اإلساافنتًاکثاال مٌةعااي مااا ايساامات  اإلاضاااج ًءبلاا اإلساافنت إا

فاً تثبٌات ةتلساٌخ  اإلسافنتٌساتهمل هاذا ايااةع ماا ، ما  ٌةت ايتشحٌز  ايخفٌفيااصاام 

 . ااساستحت  ي ماخنٌل ما مةا  ايحصى ةايلمل غٌل ايجٌ ٌا ةايمفلةش فةق لبم
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 الفصل العشرون أسئلة

 

 ؟  يممصة  بايمةا  اإلسفنتٌيا ما/ 1س

 ؟  اإلسفنتلبل لبمي  ذهً اإلجلاءات ايتً تتخ ما /2س

 ؟  ايمةا  اإلسفنتٌي مع شلح ةح ت ما ا أاةاعهً  ما/ 3س

 ؟ اإلسفنت ايسائل أاةاعهً  ما/ 4س
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  شرٌنالفصل الحادي والع

 دـــدٌـــالح

 تمهٌد 1-21

هة اةع ما أاةاع ايمها ا ةتسامى بايمهاا ا ايح ٌ ٌاي ةهاً تنان ايمهاا ا ايتاً تحتاةي عناى 

ايح ٌ  باي لجي ااةيى ةعنى عاصل تسابكً أة أكثل أهم اا ايكاالبةا ةايساٌنكةا ةايماغاٌا  

 ا ايح ٌ ٌي كاال ماا ةايكلةز ةاياٌكل ع ا ايكبلٌت ةايفسفةل اا ا ما ايشةائب ةتشمل ايمها

ٌا( ةايح ٌاا  ايملاااةع ةايفااةاذ )ايصاانب( هاااا)ةح ٌاا  ايصااب بؤاةاعاا  ح ٌاا  اي هاال ايخاااز 

 . يسبائكًاةايصنب ايكالبةاً ةايصنب 

  التسلٌح :  أنواع وخواص حدٌد 2-21

 تةج  ألبهي أاةاع لئٌسٌي ما ح ٌ  ايتسنٌح فً ايماشات ايخلسااٌي : 

   : (high tensile steelالصلب عالً المماومة ) -أ

عنااى االاال ةٌكااةا إج ااا   ²منااز اٌااةتا / (510)ةهااة ايح ٌاا  ايااذي تكااةا مماةمتاا  ينشاا  

% ةا ت ٌااا  اسااابي 18ةااساااتلايي عاااا  ايكسااال  ²مناااز اٌاااةتا / (350)ايخضاااةع يااا  هاااة 

سااتهمال فااً أعمااال تساانٌح % ةٌهتباال هااذا اياااةع مااا ايح ٌاا  ايشااائع اا3ايكااالبةا فٌاا  عااا 

ٌجب أا تكةا لضباا ايح ٌا  ايمساتخ مي خايٌاي ماا ايهٌاةب ةايتشاممات ةايماةا  ،  ايخلسااي

 . ( مع ايخلسااي bondايهايمي ايتً تماع تماسن ايح ٌ  ) 

   ( :mild steel plain bars)الصلب الطري ) العادي( -ب

ٌمال عاا  عناى االال ةإج اا  ايخضاةع يا  ا ²مناز اٌةتا / (345)ةهة ح ٌ  تكةا مماةمت  

ت ٌا   % ةاسابي ايكاالبةا فٌا  ٌجاب أا ا20ةااساتلايي عاا  ايكسال  ²مناز اٌةتا / (225)

 . ما ايح ٌ  غٌل ماتشل ااستخ از% ةهذا اياةع 2عا 

   : الصلب المعالج على البارد -:

ٌتالن لضااٌب مااا ايصاانب ايكااالبةاً ايلاالي بااؤي مملاع يٌباال  فااً اي ااةاء بهاا   يفاتاا  عنااى 

  ت ٌ  اياسب ا، بنٌ  ةسحب   أةمحةله  يايبال  أما بنةتجلي مهايجت  عنى ايساخا ثز 
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 عنٌ اا يصانب  ايمئةٌي ينكالبةا ةايفسفةل ةايكبلٌات لبال ايمهايجاي عناى ايحا ة  ايماصاةص

 . ايللي ايها ي

  : (prestressing steelحدٌد تسلٌح مسبك االجهاد ) -د

   أسااالن بشااكل حاا ز ،ٌتااةفل ايح ٌاا  مساابك اإلج ااا  بشااكل لضااباا أة حبااال مكةاااي مااا عاا ت 

   ا    ي جا   عايٌا هذا اياةع ما ااسالن ايح ٌ ٌاي ٌكاةا مهايجاا عناى ايباال  عاا ت ةبمماةماي شا

 Mpa (1700-1860 ) مماةمت ا ايهايٌي تجهل ما ا فهايي فً  ٌا ت ايضغل ايمسنل عنى ،

 خلسااي ايسمةم ةايجسةل مسبمي ايش  . 

 :ة وألطار حدٌد تسلٌح الخرسان أشكال 3-21

ٌبٌا ايج ةل ايتايً االلاال ايمت اةياي يح ٌا  ايتسانٌح ةاياة ا يكال للال يلاةل لٌاساً ةاحا  

 . متل يجمٌع االلال

ةايلبالااات  فااً ااعماا ت ةايجسااةل (ااتاااليمنااز فااً أعمااال ) 8منااز ة  6تسااتهمل االلااال 

 ةبااالً منااز فااً ح ٌاا  ايفاالش ةايغلاااء فااً أعمااال ايصااب 12 ة منااز10ةتسااتخ ز االلااال 

   تستخ ز فً أعمال ايفلش ةايغلاء ينمةاع  ةااعم ت ةااسس منز 50 – منز12اللال ما ا

 اية ا )كغز/متل لةل( (²مساحي ايمملع )منز ايملل )منز(   

 منز  6

  منز 8

 منز 10

 منز 12

 منز 16

 منز 20

 منز 25

 منز  32

 منز 40

28.3 

50.3 

78.5 

113.1 

201.1 

314.2 

490.9 

804.2 

1257.0 

o.222 

0.395 

0.616 

0.888 

1.579 

2.466 

3.854 

6.313 

9.864 
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      ايجااا لاا ايخلساااااٌي ايمسااانحي ةحساااب ايتصااامٌز اإلاشاااائً ةايشاااكل للاااز ةايجساااةل ةفاااً 

ٌاا  ح  ( ٌبااٌا ايملااال21-2ةايشااكل ) ٌاا  ايتساانٌحح ( ببااٌا بهااض اااااةاع ايمختنفااي ي1-21)

  . ايتسنٌح

 

 ح ٌ  ايتسنٌح أاةاع( ٌبٌا 21-1ايشكل للز )

 

 

 ح ٌ  ايتسنٌح ةأللال أشكال( بهض 21-2شكل )  



 - 066 - 

 : لٌحالشروط الواجب توفرها فً لضبان التس 4-21

غٌال ذيان ةتشممات ةايهٌةب ايسلحٌي ةايمشاةل تكةا جمٌع ايمضباا سنٌمي ةخايٌي ما اي -1

 . ا ايهٌةب ايضالت فً ااستهمالم

 .ي اتةءات كافٌي يضماا ايتماسن ٌجب أا ٌحتةي ايصنب عايً ايمماةم -2

 ٌجب أا تكةا لضباا ايتسنٌح خايٌي ما أي مةا  عايمي ب  تمنال ماا ايتماسان بٌا اا ةباٌا -3

 كةاات ايخلسااي مثال لشاةل ايصا أ أة ايشاحةز ةاي ٌاةت ةٌجاب تاةٌام ايمضاباا لبالم

 .است عى اامل ذين  إذااستهماي ا مباشلت 

 ٌجااب تشااكٌل ايح ٌاا  بااشااكال ايمبٌاااي بايلسااةمات ايتافٌذٌااي ةثاااً ايمضااباا عنااى  ائاالت -4

 ائالت  عناى ىفاً ايلبالاات فتثاا إا شاٌش ايتسانٌحللال  أمثاالٌمال عاا سابهي  لللها ا

ايمضاباا ةهاً باال ت  ىةٌجاب أا تثاا شاٌش ايتسانٌحللال  أمثالٌمل عا ثالثي  لللها ا

  .اات ايتً ٌسمح فٌ ا بخالم ذين ايح فً إا

 تثبٌت اا ةٌجاب  ايلسةمات ايتافٌذٌيفً  ايمةاضع ايمح  ت ي اتةضع ايمضباا ايح ٌ ٌي فً  -5

ح ٌ ٌاي مها ه  ة باساتخ از للاعايلباال ةاينحااز ايمةضاهً أ أساالنفً أماكا اا باساتهمال 

  . ايكاب(ي ذا ايغلض )

  ا  ايلاةل عاا ةإذاز 12ايملنةباي ةفاً حا ة   بااالةالتستهمل لضباا ح ٌ  ايتسانٌح  -6

( ساز تالبل بشاكل جٌا  50ٌمال عاا ) ت عنى أا تكةا بلاةل اذين فٌسمح بهمل ةصال

اا ايمضااب أة اينحاااز فااً حايااي ايشاا  ةتختناام مسااافي اياالبل حسااب للاال أسااالنبةاساالي 

( hooks) ( ساز فاً حاياي ايضاغل ماع عمال اي اةن30ايمستخ مي ةمكاا ااساتهمال ة)

 .فً ايا اٌتٌا 

ٌمال  ( بملال  اخناً اUعنى شكل حالم ) ايتسنٌح يمضباا( hookٌهمل عمفي لٌاسٌي ) -7

  . ةٌكةا مةا ٌا ينمضٌب افس  شٌش ايتسنٌحللل  أمثال ألبهي عا

 ةهااة ايحاا  ايتااً  لضااباا ايساالح عنااى ايةجاا لاالباٌكااةا ايغلاااء ايخلسااااً  أاٌجااب  -8

( ساز 4)، ايمساتخ ز  شٌش ايتسنٌح سمةم ةحسب للل( سز فً صبات اي4-2):  اا اى

شاٌش ةحسب للال  فً ااساسات ايمالمسي ينتلبي( سز 7.5-4فً ايجسةل ةااعم ت ، )
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اكبال  ٌمل سامن ايغلااء ايخلساااً عاا اا أةفً جمٌع ااحةال ٌجب ايمستخ ز  ايتسنٌح

 للل يمضباا ح ٌ  ايتسنٌح ايمستخ مي 

اكبل  أةمسافي تساةي للل لضٌب  أةسز  2.5 تمل ايمسافي بٌا ايمضباا عا ٌجب أا ا -9

مل ايمسافي باٌا أي لبمتاٌا ت سز كما ٌجب أا ا 0.5 إيٌ ( مضافا ايحصة) ينلكاز ايكبٌل

 ماااي ايهايٌااايذات ايمماة ااساااالنساااز  2.5متتاااايٌتٌا ماااا ايمضاااباا فاااً ايجساااةل عاااا 

 . تخ مي فً ايخلسااي مسبمي ايج  ايمس

  : Reinforcing steelاستخدامات حدٌد التسلٌح  5-21

ٌسااتهمل ح ٌاا  ايتساانٌح فااً مهةااز ااعمااال ايخلسااااٌي يتمةٌااي ايخلسااااي ةيممامااي لااةي ايشاا  

خااةاص ح ٌاا   إا، ةايمااص ةايهاا ةز ايمختنفااي ةتساامى هااذه ايخلسااااي بايخلسااااي ايمساانحي 

ايمه اٌاي ااخالي  اإلاشاائٌيح فً اااضغال ةايش  ةايماص عايٌاي بايممالااي ماع ايماةا  ايتسنٌ

بايممالاااي مااع ايخلسااااي فاااا ح ٌاا  ، عنٌاا  فااً تساانٌح ايخلسااااي كثٌاالا  ممااا ٌجهاال ااعتمااا 

 فاةق( تtension)هاً لاةت ايشا   ت ايمةت فً ح ٌا  ايتسانٌح ايتسنٌح ما ت ذات لةت كبٌلت ةفائ

لااةت تحماال ايخلسااااي باااضااغال فااً ايماشااات  عشاالات ايماالاتينشاا   لااةت تحماال ايح ٌاا 

ةماا ج اي ثااٌاي فااا ح ٌا  ، لاةت تحمال ايخلساااي فاً ايشا  سااٌي ااعتٌا ٌي ةمائي ملت ايخل

لالااها بايخلسااي ةتستهمل ايما تاا مها مكةاي ايخلساااي  ما إذاايتسنٌح ما ت غايٌي ايتكايٌم 

      ايح ٌااا  فٌمااااةز ج ااا  ايشااا   أمااااخلساااااي ج ااا  اااضاااغال ايمسااانحي ةايتاااً تمااااةز فٌ اااا اي

(tensile stress  ةهذا ٌة ل بةضةح فً ايجسةل ايخلسااٌي ايمسنحي ةايلةافا )تماةز  إذ

ايخلسااي بمماةمي لاةي اااضاغال ايااتجاي عاا ايها ةز بٌاماا تةضاع لضاباا ايح ٌا  ايمسانح 

يمماةمااي لااةي ايشاا  ايمتةياا ت مااا   جاا  ايمهلضااي يج ااة  ايشاالةيٌااا ةبصااةلت للٌبااي مااا ااة

بااتجاه ايهلضً ةٌةضع عمة ٌاا عناى ايتسانٌح  إضافًكما ةٌةضع ح ٌ  تسنٌح ، اااحااء 

( هاااذه ايحاياااي ح ٌااا  تسااانٌح )ااتااااليايلاااةيً ةذيااان يمماةماااي ايشااا  ايملااالي ةٌسااامى فاااً 

stirrups ( 21-3احة ايشكل للز) . 
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 ( ٌبا ةضع ااتالي فً ايهتبات21-3شكل )

ةافاا  فااٌمكا أا تساانح ايجسااةل ةايلةافاا  ممااالع ايجسااةل ةايل أبهااا ةعااا  ايلغبااي فااً تمنٌاال 

بح ٌاا  تساانٌح للٌااب مااا ااةجاا  ايمهلضااي يمااةي ااضااغالٌي حٌااث ٌمااةز ايح ٌاا  بمساااع ت 

عااا عاا ةز  ي( ايااتجااcompressive stress) اااضااغال إج ااا ايخلسااااي فااً تحماال 

ةجاة  ةعاا  عا ز ، ايمحةلٌاي  ااثماال أةاااحااء ايمتةي ت ما ااثماال ايتاً تحمن اا ايجساةل 

ايتاً لا  تكاةا  اامااكاما ح ٌا  ايتسانٌح فاً  إضافٌيحاجي ماسي ينتسنٌح فٌجب ةضع كمٌي 

ةحةا ث اااحاااءات ايهلضاٌي ةايتاً مسببات جاابً ةذين يحماٌت ا ما  فع  أةغل تحت ض

عمال  إياىينةصاةل ،  ٌسابب سامةل ااباٌايمماا  أحٌاااااا ٌالهاا  أةتسبب تشمك هذه ااعم ت 

فاً ايخلساااي  مماثال ج اا إخلساااي ماا ايضالةلي جا ا أا ٌحصال نٌح ةايفهال يح ٌ  ايتسا

ٌمكاا حا ةث أي حلكاي  ةايح ٌ  ةاا ٌكةا هاان تماسن ةايتحاز لةي بٌا ايما تٌا بحٌاث ا

( ٌتةياا  bond) هااذا اايتحاااز إا،  ح ٌ ٌااي أة ايخلسااااي ايمحٌلااي ب ااااساابٌي بااٌا ايمضااباا اي

سابٌا باٌا سالحً ح ٌا  ايتسانٌح ةايخلساااي ةبةاسالي بةاسلي اايتصاق ايكٌمٌاةي ايةاسع ا

ايتماالب فاً  إياى باإلضاافيايخشةاي ايلبٌهٌاي يمضاباا ح ٌا  ايتسانٌح ايمصابةبي فاً ايمهمال 

سالح ا بايخلساااي مماا تسااع  فاً عمنٌاي اايتحااز ايتااز باٌا  ةإحالايلضباا ح ٌا  ايتسانٌح 

 ايما تٌا .

 : (symbolsالرموز المستعملة لحدٌد التسلٌح ) 6-21

ةٌمنال ماا فاً لالاءت ايخالائل اي ا ساٌي يح ٌا  ايتسانٌح ٌسااع  استهمال ايلماة  ايمٌاساٌي  اإ

، كما ٌمكا ااستغااء عاا ذكال بهاض تفاصاٌل  ايةلت ايال ز ينلسز ةٌجهل ايخلائل مبسلي
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ايلسةز ةااكتفاء بذكلها ضما مالحةات يةحي ايلسز كما هة ايحال فً اابها  ايمساتخ مي 

 سز ، ز ( ةممٌاس ايلسز .   ) منز ،

 : اإلاشائٌيايلمة  ايمستخ مي فً ايخلائل  أة اإلشالات أكثل أ ااهةا لج 

Ø  للل ح ٌ  ايتسنٌح اي ائلي 

 لةل ضنع مملع ح ٌ  ايتسنٌح ايملبع □

   ةآخلايمسافي بٌا ملك  لضٌب  @

 ةللز ح ٌ  ايتسنٌح  # ٌمثل للل

 ٌحح ة  ايمسافي ايتً ٌغلٌ ا ح ٌ  ايتسن ↔

pL  ٌ ايمملع أمنس ح (Plate) 

Bt )ح ٌ  ماحاً ) شبةا (Bent) 

St لضٌب مستمٌز (Straight) 

Stir ) ايلبالات ايلةلٌي ) ااتالي (Stirrups) 

Sp لبالات حن ةاٌي (Spiral) 

CT  لبال ايهمة (Column Tie) 

IF ًايةج  اي اخن (Inside Face) 

OF ًايةج  ايخالج (Outside Face  ) 

NF ج  ايملٌباية (Near Face) 

FF  ٌايةج  ايبه (Far Face) 

EF  فً كل ةج (Each Face) 

Bot ح ٌ  تسنٌح ايلبمي ايسفنى (Bottom) 

EW ح ٌ  تسنٌح باتجاهٌا (Each Way) 

T ح ٌ  تسنٌح ايلبمي ايهنٌا (Top) 
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 : مولع حدٌد التسلٌح فً المنشات الخرسانٌة 7-21

لاة  ايشا   تاؤثٌللسااٌي ٌمع فً اامااكا ايتاً تكاةا تحات ح ٌ  ايتسنٌح فً ايماشات ايخ اإ 

فاااً ايجساااةل ةايلةافااا   ايمسااانلي عنٌ اااا ةخصةصاااا ااثماااالايااتجاااي عاااا ايهااا ةز اتٌجاااي 

فتةضع لضباا ح ٌ  ايتسنٌح لةيٌا ةللٌبي ما ااةج  ( ، 21-4كما فً ايشكل )ةايحماات 

ٌا  ايتسانٌح ايلاةيً فاً ايلبماي ح  إا، يش  ةتسمى ح ٌ  ايتسنٌح ايلئٌسً ايمهلضي يج ة  ا

ٌلبل عا ت بلبالاات لةلٌاي تسامى بااتاالي تسنٌح ايلةيً فً ايلبمي ايهنٌا ايسفنى ةح ٌ  اي

ةفائ ت ا تحمل لة  ايمص ايااتجي ما ايش  ايمللي ايمتكاةا اتٌجاي عا ةز اااحاااء ايمتةيا ت 

اصام عماك ايجسال  ت ٌا  عاا ا ةآخالةاا ايمسافي بٌا لبال ،  بااثمالما تحمل ايجسةل 

باايملب ايمساافي باٌا ايلبالاات ايلةلٌاي    ٌا  لةت ايمص بايملب ما ايمساا  ٌجب  ٌاا تةا

، حٌث تمثل ايمساا  ايج لاا ةااعم ت عا  ا اٌي ايهتباات  سز 2مم ال  إيىما ا بحٌث تصل 

اسابي ح ٌا  ايتسانٌح باي أماا، ايجسةل ةايسامةم ايخلساااٌي ةايتاً تامال ة ا اا إياى ااساس ، 

ايسامم بحٌاث ٌكاةا مغلاى بايخلساااي ةذيان بمما ال  أسافلينسمةم فبصاةلت عاماي ٌةضاع 

علضٌا حسب فضاءات ايسمةم ةحسب ايتصامٌز ةةٌمت  هذا ايح ٌ  لةيٌا  سز 2اٌمل عا 

 (21-4).كما مبٌا فً ايشكل للز اإلاشائً

 

 ( ٌبٌا تة ٌع ح ٌ  ايتسنٌح ةللٌمي ايلبل21-4ايشكل للز )
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ايمملع حٌث ٌغلً بايخلسااي مةالع ح ٌ  ايتسنٌح فً ااعم ت فٌة ع عنى جمٌع أةج   ةأما

(concrete coverبمم ال ا )  ٌماةز ح ٌا  ايتسانٌح  ،سز عنى ايةج  ايخاالجً  4ٌمل عا

يماةي ايشا  ايتاً ٌحتمال   تحمنا إياى إضاافيفً ااعم ت بتحمل لةي اااضغال ما ايخلسااي 

عما ت ايمسنلي عنى ايبااٌي خصةصا عا  اخاتالم ايمساافات باٌا اا ااثمالأا تحصل اتٌجي 

ةهاذه با ةلها تةيا   ااعما تبحٌث تإ ي إيى اختالم فً لاةل ايجساةل ايملفةعاي ماا لبال 

 . ع ةما تامل مهةم ا إيى ااعم ت مةي ت لة  ش  كبٌلت

ااعماا ت )لةاعاا  ااعماا ت( فٌااة ع بشااكل شاابكي مااا لضااباا  اسااسمةلااع ح ٌاا  ايتساانٌح  أمااا

كما فً ايشاكل للاز سز  7.5ا ٌمل عا  ايتسنٌح بااتجاهٌا عنى أا تغلى بايخلسااي بمم ال

(5-21. ) 

 

 

 ( ٌبا ح ٌ  ايتسنٌح فً لةاع  ااسس21-5شكل )
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 ( ٌبٌا ةضع ايفةاصل بٌا ح ٌ  ايتسنٌح21-6ايشكل للز )

 

 : واستخدامات المماطع الحدٌدٌة )الشٌلمان( أنواع 8-21

سبك أا تز شلح مةضةع ح ٌ  ايتسنٌح ةاستخ امات  فً اإلاشااءات ةاا مةضاةع ايح ٌا  ا 

ةما اا  ماا ايح ٌا  ي اا اساتخ امات ةاساهي أخالي أااةاعٌمتصل عنى ح ٌ  ايتسنٌح بال هااان 

 ةأحجام ااا ةبؤشااكاي امثاال ايشااٌنماا ةح ٌاا  اي اةٌااي  اإلاشااائٌيبشااكل ةاضااح فااً ااعمااال 

سالعي ااتشااال ةاساتهمال ايفاةاذ فااً شاتى ايمجااات ٌتلنااب تلاةٌل ايتماٌااات  ا، إايمختنفاي 

ةايمحاٌل ايخاالجً  ماالااحتحات تاؤثٌل  ات لت عنى تةلع ةمهلفاي سانةن ايماشاايح ٌثي ايما

 أا اإلاساااايفةاذٌاي اساتلاع  اإلاشااءاتةيكاا بفضال  ماالااحاياااتج عاا   اإلج ااةتحنٌل 

 لبالينمباااً ايهايٌاي ةايتاً يمبات باالحاات ايساحاب كاذين اساتلاع  بناشائ ٌختلق ايسحاب 

 ايمه اٌاي ايماشاآتايم ا مع بهض ا ايبهض بفضل ايجسةل ايلةيٌي ةفً ةلتاا هاذا أصابحت 

سااكن ايح ٌاا  ايمبااااً ةااباالاج ، ااافاااق ، ايصاااات     ةاسااهي اااتشااال فااً ايجسااةل ، لاالق 

 ، حةٌلت ايلائلات ، ايمسمفات ايهايٌي ايفضاء ايمته  ت ااغلاض ةغٌلها ما اامثني ايتً 
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تهتمااا  عناااى لبااال اي ٌاكااال ايح ٌ ٌاااي ماااع بهضااا ا ةهااااان مجااااات ااساااتهمال ايفاااةاذ فاااً 

 : ةهً اإلاشاءات

جساةل ايساكن ايح ٌ ٌاي اةالا يسا ةيي  إاشااءنب فً ايصايح ٌ  حٌث ٌستخ ز  الجسور : -1

 . ايمختنفي ما اي ٌاكل ةهً لا لت عنى تحمل ااحمال ايمتغٌلت اااةاع إاشاء

 ايصااعٌي أة ايهايٌاي ةايتاً تصال إياى مائاي أةةتشمل ايمبااً ايسكاٌي  : المبانً الهٌكلٌة -2

 . (21-7ز )ايشكل لل،  ما ح ٌ  ايصنب أعم ت اةايتً تتكةا  أكثل أةلابك 

 ةتساتخ ز فاً أاةاعا بكافي  أج ائ ا إاشاءايتً ٌهمل ايفةاذ فً  : (cranesالرافعات ) -3

 ايشكل للز،  ايمكائا ما مكاا إيى آخل ةأج اءفً ايةلش يامل ايملع ايثمٌني  أةايمةاائ 

. (8-21) 

تاً ٌستهمل صنب ايماشؤ فاً تغلٌاي ايمسااحات ايكبٌالت ةاي : الصاالت )الماعات الكبٌرة( -4

مهٌااااي مثااال ايمساااالح ة ةل ايساااٌاما ةلاعاااات ااجتماعاااات ةمةالااام  اغااالاضتنااا ز 

ةفااءات ايمصااع ةايمهامل ةتكةا عناى شاكل فاااءات هٌكنٌاي سالعي ةسا ةيي  ايحافالت

احاة ايشاكل للاز ، ما  عناى تلكٌاب ااجا اء ماع بهضا ا حٌث تهت اإلاشاءات ايهمل فً

(9-21)  . 

 تامال ايك لبااء ماا أساالنما ايصانب تحمال  أبلاجةهً  : نمل الطالة الكهربائٌة أبرا: -5

 .  تةيٌ ها حٌث ااستهماات أماكا

 ايخ ااااات ايكبٌاالت مثاال خ ااااات ايةلااة  إاشاااءحٌااث ٌسااتهمل ايصاانب فااً  : الخزانااات -6

 . خ ااات ايمٌاه ايهنةٌي إاشاءٌستخ ز فً  ةأحٌاااكايبتلةل ايغا ات 
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 ٌبٌا استخ از ايح ٌ  فً ايمبااً اي ٌكنٌي (21-7)ايشكل للز 

 

 اإلاشائٌي ااعمال( ٌبٌا استخ از ايلافهات فً 21-8ايشكل للز )
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 كبٌلت ما ايح ٌ ايصاات اي أة( بااء مهمل جمنةا 21-9ايشكل للز )

 

 لع ايمٌاسٌي ينفةاذ اإلاشائً بهض ايمما( 21-10ايشكل للز )
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 مماطع مختلفة من الحدٌد

  :  ممٌزات الهٌاكل الحدٌدٌة 9-21

 : تمتا  ايماشآت ذات اي ٌاكل ايح ٌ ٌي بايمةاصفات ايتايٌي

 اإلاشاء. ااشتغال مما ٌةفل تكايٌم أثااءلةايب خشبٌي أة أي مةا  تست نن  إيىتحتاج  ا -1

 س ل اياتحكز فاً خةاصا ا ةفاً تكةٌا اا ايكٌمٌاائً ةهاًح ٌ  ايفةاذ ما ت متجااسي مما ٌ -2

 .  ااخلي اإلاشائٌيمٌ ت ا تتمتع ب ا ايمةا  

  .  ايح ٌ  ايفةاذي ذة ل لت عايٌي يتحمل ااج ا ات ايمتساةٌي فً ايش  ةايضغل -3

 حٌاث ٌاتز تصااٌع ااجا اء فاً اياةلش ةٌاتز تجمٌه اا ةتلكٌب اا فااً اإلاشااءايسالعي فاً  -4

 .  اإلاشاءمةلع 

 .  ايهااصل ايفةااٌي إاتاجلي ايتصاٌع حٌث ٌمكا ايتحكز فً جة ت   -5

 .  آخلتلكٌب  فً مةلع  ةإعا تٌمكا فن ايماشؤ  -6

 بها ه بسا ةيي  ةا اينجاةء أةاإلاشااء  أثاااءتها ٌالت فاً ايماشاآت ايفةااٌاي  إجلاءٌمكا  -7

 .  ايخلسااٌي اإلاشاءاته ز ايمباً كحايي  إيى

 بس ةيي باستخ از أخلي أج اء بنضافييهااصل اإلاشائٌي ةذين ا مكا ايمٌاز بتمةٌي بهضٌ -8

 .  اينحاز

 ايما ت لابني يالستلايي بحٌث ٌمكا مالحةاي ايتشاةه فاً ايماشاات ةبايتاايً ٌمكاا عالج اا -9

  . لبل ح ةث ااا ٌال

 .  يفةاذ لابل ينسحب مما ٌجهل للق امن  بسٌلي ةغٌل مكنفيا -10

  : عٌوب استعماالت الحدٌد فً ما ٌلً

 ةٌنا ز يصاٌاات  ااحمااض أة بااامالحايمشابع  أةلابنٌي ايفةاذ ينص أ فً ايجاة ايللاب  -1

 لالئ ا بما ت غٌال لابناي ينصا أ ماا ةإعا تايكشم عنى ااج اء ايمهلضي ينجة ةتاةف ا 

  .  آخل إيىحٌا 
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 عااا   لجااي مئةٌااي ةٌسااٌل تمامااا 500مماةمااي ايفااةاذ ينحلائااك ضااهٌفي خصةصااا بهاا   -2

لجي مئةٌاي ياذا ٌجاب تغلٌتا  بلبماي عا ياي مماةماي ينحلائاك كايخلساااي   1200 لجي 

 .  لت ايفةاذ عنى مماةمي ايحلائكسز ي ٌا ت ل 3بسمن حةايً 

 

 الفصل الحادي والعشرون  أسئلة

  : ٌؤتً / علم ما1س

   ايتةصٌالت -ه       ايمساا   -        ااتالي -ج      ايغلاء ايخلسااً  -ب     ايح ٌ   -أ

 هً ايشلةل ايةاجب تةفٌلها فً استخ از ح ٌ  ايتسنٌح ؟  / ما2س

 ؟  ايلبالات ايلةلٌي ) ااتالي ( فً أعمال ايتسنٌح استخ ازهً ايفائ ت ما  / ما3س

 / يماذا ٌستخ ز ايح ٌ  فً تسنٌح ايلبالات ايخلسااٌي ؟ 4س

 هً ايللق ايمستخ مي فً تثبٌت ح ٌ  ايتسنٌح فً ايمةايب ؟ / ما5س

 ؟أعمال اإلاشاءات يشٌنماا فً هً استخ امات ح ٌ  ا / ما6س

 

 



 - 078 - 

 لعشرون الفصل الثانً وا

 األلمنٌوم

 تمهٌد : 1-22

اااذ ماتصاام ايماالا ايتاسااع عشاال اةاالا ٌهتباال اايماٌااةز مااا ايمااةا  ايمسااتخ مي فااً ايبااااء م

تغنٌم ايا اخنً ينجا لاا ، ايشبابٌن ، ايمةالع ، اي يخةاص  ايجٌ ت ، ف ة ٌستخ ز فً اابةاب

ي يما ي  ما أهمٌي فً عكس أشهي ايشامس ايسااللي كذين ايتغنٌم ايخالجً يألباٌةايسمةم ة

عنٌ  ةبذين ٌةفل عا ا حلالٌاا جٌا ا ةخاصاي فاً ايبنا اا ذات ايماااخ ايحاال ةما اا ايهالاق 

 ي إيى ايمة ل ايهملااً ايجمٌل .باإلضاف

ةهاة ماا أكثال ايفنا ات ةفالت فاً  13 ه اياذلي  اٌةز هة فن  ذة يةا ابٌض فضً ، عااايم

% ما ة ا ايمشلت االضٌي ايصنبي ، إا ايمصا ل ايلئٌساً 8ث ٌشكل ايمشلت االضٌي حٌ

يأليماٌااةز هااة خاااز ايبةكساااٌت ةهااة عبااالت عااا أحجااال متااةفلت فااً ايصااحلاء ايغلبٌااي مااا 

 ايهلاق كما ٌةج  فً ايهايز بكمٌات كبٌلت فً ايبلا ٌل ، جاماٌكا ، لةسٌا ... ايخ . 

 

  خواص األلمنٌوم : 2-22

 يماٌةز بايامال ايتايٌي :ٌمكا إجمال خةاص اا

 . فن  خفٌم اية ا -1

 اة مة ل ٌتلاةح بٌا ايفضً ةايلما ي اي اكا .  -2

 غٌل ممغال .  -3

 غٌل ذائب فً ايكحةل  -4

 مةصل جٌ  ينحلالت .  -5

   فااً حااٌا إا ساابائن ³اٌااةتا/منز (7-11) ع يأليماٌااةز ايامااً تتاالاةح بااٌامماةمااي ايخضااة -6

  . ³( اٌةتا/منز200-600خضةع تتلاةح بٌا )ذات مماةمي  اايماٌةز

 ايمةيبي . ملٌنً ةس ل ايتشغٌل ة -7
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 ايسحب .لابل ينللق ة -8

 مماةز ينتآكل ةسبب ذين هة ايلبماي ايسالحٌي ايللٌماي ماا اةكساٌ  اايماٌاةز ايتاً تتشاكل  -9

 عا ما ٌتهلض ايفن  ين ةاء مما ٌماع استملال عمنٌي ااكس ت .

 

 لمنٌوم : استخدامات األ 3-22

( باإلضافي إيى استخ ام  عناى الااق 22-1ٌستخ ز اايماٌةز فً ايبااء كما تز تةضٌح  فً )

ةاسع فً حٌاتاا ايٌةمٌي مثل أ ةات ايملبخ ، للائك اايماٌةز فً ايملابخ يتغنٌام االهماي ، 

 ئص .ااثاث ، أج اء ما ايلائلات ، كما ٌمكا إعا ت استخ از اايماٌةز ب ةا أا ٌفم  خصا

 

 

 أسئلة الفصل الثانً والعشرون 

 ؟ / علم اايماٌةز ةبٌا أهز استخ امات  1س

 ؟/ ما هً أهز خةاص اايماٌةز 2س
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