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 المقدمة 

 

األنبياء والمرسلين نبينا محمد  اشرف الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على 

 وعلى اله الطيبين الطاهرين وصحبه أجمعين ... وبعد  صلى هللا عليه واله وسلم()

إلى  واستناداً  وتربوية  علمية  أسس  وفق  المبنية  المناهج  تطوير  عملية  من  انطالقًاً 

المديرية العامة للتعليم المهني لتشكيل لجنة إلعداد هذا  الفلسفة التربوية الحديثة سعت

البناء  مهارات  الطالب  واكتساب  العلمية  بالمعرفة  ملماً  ليصبح  وتطويره  الكتاب 

العمل   الهياكل اإلنشائية . مع إضافة خبرة  الداخلة في عملية  المواد  والتعرف على 

 التطبيقي في هذا المجال. 

مهندسين والمدرسين والفنيين في مدارسنا المهنية مدرسي  وإيمانا منا بقدرة إخواننا ال

التعليم   مسيرة  وأغناء  الطلبة  عقلية  إثراء  في  الجهود  تلك  استثمار  على  المادة  هذه 

بين أيديكم .    ه المهني من خالل التواصل معنا .نضع هذا الكتاب المتواضع في عمل

 والبد من تضافر جهود الجميع لتحقيق الطموح ...

 ي التوفيق  وهللا ول

 المؤلفون                                                  
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 الكتاب أھداف
 

 یصبح الطالب قادراً في نھایة المرحلة على  ان :المعرفیةاالھداف  -1
من حیث المكونات والشكل والخواص وقوة التحمل  اإلنشائیةالمواد  أنواعتصنیف  )أ

 والفحوصات المختلفة وطرق اسخدامھا
 البناء من حیث االستقامة والمناسیب وطرق الربط في البناء ضبط عناصر )ب
 مھا امن حیث المكونات واماكن استخد )tiles( لألرضیاتنواع الكاشي تصنیف ا )ت
 من حیث الخصائص واالستخدامات  الساللم أنواعالتعرف على  )ث
  التسلیح من حیث القوة وحالة السطح الخارجي واالستخدامحدید  أنواعیف نتص )ج

 
 
  ان یصبح الطالب قادرا في نھایة المرحلة على :المھاریةاالھداف  )2 

 والبنائیة  اإلنشائیةالمواد  المخططات ومعرفةقراءة  )أ
 المختلفة  اإلنشائیةالزمة لعناصر البناء لالقوالب ا أعمالتنفیذ  )ب
  تنفیذ اعمال تسلیح العناصر االنشائیة )ت
 )ceilingوالسقوف ( )wallsالجدران ( والصب وبناء األسس أعمالمعرفة  )ث
 تبلیط االرضیات والجدران باستخدام االنواع المختلفة من السیرامیك والرخام )ج
 والعناصر االنشائیة باالصباغ المختلفة طالء سطوح الجدران والسقوف )ح

 
 
 : الوجدانیةاالھداف ) 3 
 

 الفنیة  المواصفاتااللتزام بالتعلیمات والضوابط حسب  بأھمیةتنمیة الشعور  )أ
 الوقت وتقلیل الھدر بكمیات مواد البناء بأھمیةعي واالدراك زیادة الو )ب
 حسب اصولھ الفنیةبتنمیة الشعور بتقدیر الذات من خالل ممارسة العمل  )ت
والتقنیات  باستمرار على مواد البناء تطرأزیادة االھتمام بمواكبة اخر التطورات التي  )ث

 والمعماریة اإلنشائیة األعمالالمستخدمة في 
 اعمال البناء المختلفة  )finishingاھمیة الناحیة الجمالیة في انھاء ( إدراك )ج
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 الفصل األول/ مواد الخرسانة

 تمهید /1-1

السمنت: مادة بنائیة ناعمة تتفاعل �یمیائیا مع الماء لتكون مادة را�طة الصقة قادرة على تحمل 

االثقال تستعمل في بناء وتغطیة الجدران وفي اعمال الخرسانة. و�عتبر السمنت من المواد البنائیة 

وق مع إضافة الماء تعود إلى عصر الرومان قبل مئات السنین واستعمل في البدا�ة الطین المحر 

لیكون مادة را�طة وقد مر �عدد من مراحل التطور خالل العصور نتیجة إلجراء التجارب من قبل 

 Josephتمكن البناء جوز�ف اسبیدن ( 1824العلماء والمختصین في شؤون البناء. وفي عام 

Asp din (  ال تتوفر بورتلندي .و ال �السمنتان �حصل على براءة اختراع لما �عرف أول مرة

معلومات �افیة عن هذا السمنت ولكن �عرف �ان هذا السمنت �ان سمنتًا مائیًا ولونه رمادي 

مشا�ه لحجر الكلس المستخرج من جز�رة بورتالند القر�بة من الساحل الجنو�ي إلنكلترا . ان اول 

میز )من قبل �ار�ر الذي سماه �السمنت الروماني وقد ت1840سمنت بورتلندي أنتج في عام(

) sheppyبلیونة معینة حیث �انت المواد االولیة النتاجه هي  أحجار من أعلى جز�رة شیبي (

الواقعة في مصب نهر التا�مس التي استعملت في إنتاج السمنت البورتلندي �عد حرقها وسحقها 

) و�ان ذلك في انكلترا Natural cement.�عد هذا االكتشاف ظهر ما�سمى �السمنت الطبیعي (

 نسا وروسیا.وفر 

 

 المواد األولیة للسمنت    1-2

تســتخرج المــواد األولیــة الخــام الداخلــة فــي صــناعة الســمنت مثــل الطــین والكلــس مــن المقــالع والتــي 
تتــــوفر �كثــــرة فــــي المنــــاطق الغر�یــــة والشــــمالیة مــــن العــــراق . �كــــون االســــتخراج بواســــطة معــــدات 

صـــخر�ة والجبلیـــة. ثـــم یـــتم نقـــل هـــذه المـــواد میكانیكیـــة ضـــخمة او �طر�قـــة التفجیـــر فـــي المنـــاطق ال
والصخور الى المصانع او المعامل الخاصة  و�وجد في العراق عـدد �بیـر مـن هـذه المعامـل التـي 
تنتج أنواع مختلفة من  السمنت �كمیات �افیة تسد حاجـة البلـد مثـل معمـل �بیسـة والتـأمیم والكوفـة 

 والسلیمانیة وغیرها.
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 هي: للسمنتإن المر�بات األساسیة  

 C3Sسیلیكات ثالثي الكالسیوم         -1

 C2Sسیلكات ثنائي الكالسیوم          -2

 C3Aالومینات ثالثي الكالسیوم         -3

 C4AFحدید والومینات ر�اعي الكالسیوم  -4

ات والنوع للسمنت المنتج ان التطورات وهذه المر�بات تكون بنسب مختلفة �حسب المواصف
السر�عة التي جرت على السمنت في �ثیر من الدول الصناعیة �انت تتم �خلط الماء مع أجزاء 
الكلس إلى جزء واحد من الطین والتي تسحق وتحرق مرة ثانیة فینتج السمنت البورتالندي العادي 

و�الرغم من تطور هذه الصناعة واختالف ولو انه لم �كن بنفس النعومة منذ انتاجه لحد اآلن . 
 أنواع السمنت المنتج فال یزال الخلیط الرئیس لإلنتاج هو الطین والكلس.

 

 طرق صناعة السمنت     1-3

الطر�قة –نصف الرطبة  –هناك عدة طرق مستخدمة في صناعة السمنت  منها( الطر�قة الرطبة 
% 75حجر الكلسي (الجیري) بنسبة الجافة ) �شكل عام تتم صناعة السمنت من خلط ال

من الطین .�ضاف في اغلب األحیان الى المواد الخام أو�سید الحدید ( مواد خام  %25مع
الحدید ) او او�سید السیلكون( الرمل) او أو�سید األلمنیوم (بو�سایت) اذا �ان الطین المستعمل 

السمنت التي سوف نتطرق �حتوي على نسبة ضعیفة من احد المواد . ومن اهم الطرق لصناعة 
لشرحها هي احدث طر�قة وهي الطر�قة الجافة.إذ تطحن المواد على شكل بودرة (مسحوق ناعم ) 

طوابق ثم المكبس ثم الفرن. اذ تحرق ) 6-4(ثم تدفع هذه المواد الى مسخن ذي طوابق عدیدة 
أعلى.  لى درجاتعدرجة مئو�ة ثم تدخل الفرن لتحرق  950المادة لتصل في أسفل الطوابق الى 

 في جمیع طرق التصنیع لتمر المادة بثالث مراحل وهي : م70 طول الفرن الى �صل

 ) CaO)إلى أو�سید الكالسیوم ( CaCO3مرحلة تحول المادة الكلسیة( -1

ذو�ان المواد الرئیسة. اكاسید الكالسیوم والسیلیكون واأللمنیوم والحدید في درجة حرارة تتراوح -2
 انصهارها.بدا�ة  مئو�ة. ثمدرجة  1350-1250من 

 عبارة عن : جدیدة وهيمرحلة االنصهار بین المواد المختلفة والحصول على مواد -3
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 سیلیكات ثالثي الكالسیوم -*

 سیلیكات ثنائي الكالسیوم -*

 الومینات ثالثي الكالسیوم -*

 حدید الومینات ر�اعي الكالسیوم-*

درجة  1480خر مرحلة في الفرن تكون الحرارة حوالي عندما تصل هذه المواد المنصهرة إلى آ

مئو�ة تخرج هذه المواد الجدیدة و�تم تبر�دها �سرعة وذلك �ضخ هواء �ارد لمنع تبلور المادة 

) �خزن الكلنكر في آماكن مغطاة او في الهواء الطلق clinkerكلنكروتسمى هذه المادة الجدیدة (

من الجبس وذلك لتعدیل  %5ة نسبة التز�د على . �طحن الكلنكر في مطاحن �رات مع إضاف

زمن التماسك نتیجة التفاعل الكیمیائي بین السمنت والماء والناتج النهائي هو السمنت . عند 

إضافة الماء إلى السمنت نحصل على عجینه لدنه تتحول نتیجة حدوث عملیة االماهه من 

 نوع السمنت ونعومته . الحالة اللدنة  إلى الحالة الصلبة في خالل ساعات وحسب
 

 مر�بات السمنت  خواص 1-4

 الخواص الكیمیائیةأوال) 

لتأكد من مطا�قة التر�یبة لالتحالیل الكیمیائیة تجري عادة عند �ل مراحل التصنیع وذلك 
�ما إن التحالیل  والسمنت.الكیمیائیة للمواد الخام لمتطلبات اإلنتاج والتر�یبة النهائیة للكلنكر 

 المادة النهائیة وهي السمنت للتأكد من جودة اإلنتاج ومطا�قته للمواصفات .تجري على 

 على:الخواص الفیز�ائیة و / تشمل الخواص الفیز�ائیة  ثانیا)

مدى نعومة السمنت فإذا  وهي خاصیة فیز�ائیة تحدد النوعیة)السطحیة  (المساحة النعومة-*
وان النعومة هي من أهم  أكبركان السمنت مطحونا أكثر �انت المساحة السطحیة النوعیة 

 األخرى.الخواص/الفیز�ائیة المؤثرة على العدید من خواص السمنت 

 :كثافة السمنت-*

وتحدد �استخدام جهاز  2غ/سم 3,2-2,9الوزن النوعي للسمنت البورتالندي تقدر بین 
 3غ/سم1,30-0,90ري(البكنومیتر) اما الكثافة الظاهر�ة للسمنت البورتالندي فتكون بین بلو 
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 سمنت)اللتحدید القوام المثالي لعجینة (للماء النسبة المثالیة  -*

 )  27-%33تحدد نسبة الماء المثالیة لغرض الحصول على القوام القیاسي لعجینة السمنت بین (
 العملي.) و�ما هو في درس التدر�ب vacateفیكات (جهاز  �استخداممن وزن السمنت 

 أنواع السمنت 5 -1

أنواع السمنت المستعملة عدیدة أهمها السمنت البورتالندي وهو أكثر األنواع شیوعا في التصنیع 
 واالستعمال وقد تم تصنیف السمنت �حسب المواصفات القیاسیة العراقیة إلى خمسة أصناف

ي ( و�ستخدم في االستعماالت العاد�ة مثل البناء فوق مانع الرطو�ة السمنت البورتالندي العاد -1
 وصب الر�اطات والسقوف )

السمنت متوسط المقاومة للكبر�تات ( لالستعماالت التي تحتاج الى مقاومة الكبر�تات متوسطة  -2
 التر�یز)

دارج سمنت سر�ع التصلب /�ستعمل في حالة الحاجة إلى مقاومة مبكرة عالیة و�ستخدم  في م -3
 المطارات او األماكن التي تحتاج إلى رفع سر�ع لقوالب الصب .

سمنت منخفض الحرارة / �ستعمل في الكتل الخرسانیة الكبیرة ( لغرض تقلیل حرارة االماهه  -4
 وتجنب خطر التعرض للتشققات )

 سمنت عالي المقاومة للكبر�تات  �ستعمل في أالماكن التي تتعرض فیها الخرسانة الى تراكیز -5
 عالیة من الكبر�تات .

 

 خواص ومواصفات الرمل ( الر�ام الناعم ) 6 -1
  

تعتبر مادة الرمل المادة الثالثة من مكونات الخرسانة �عد السمنت والماء التي تم ذ�رها في مقدمة 
الفصل .�ما ان الخرسانة مادة إنشائیة واسعة االنتشار لمختلف االستعماالت فقد زاد في اآلونة 

تشار استعمال هذه المادة نظرا لخواصها اإلنشائیة المتمیزة الجودة.هذا �اإلضافة الى األخیرة ان
وفرة المواد األولیة التي تدخل في تكو�نها مثل السمنت والر�ام بنوعیه الناعم والخشن یوجد الرمل 

من ( الر�ام الناعم ) في مناطق �ثیرة من العراق. وهو عبارة عن حبیبات صلدة مختلفة اإلحجام 
مادة خاملة �یمیاو�ا تر�ط مع �عضها في �تلة واحدة بواسطة مادة را�طة (السمنت) �عد إضافة 

 الماء لتتكون الخرسانة.
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و�عتبر الرمل المادة الناعمة المستعملة في المونه السمنتیة. و�شترط في الرمل المستعمل في 
ابیة والطینیة والعضو�ة واألمالح وان الخرسانة أن �كون نظیفا خالیا من المواد الغر�بة �المواد التر 

�كون الرمل خشن الملمس محببا ومتدرجا الن تدرج المواد الناعمة له تأثیر �بیر في مقاومة 
الخرسانة وتقلیل نفاذیتها لغرض منع نفوذ الماء ولتقاوم الرطو�ة وان المقاس األقصى لحبیبات 

 ملیة إضافة السمنت إلى الرمل .یبین ع )2).والشكل رقم (1رقم () ملم الشكل 5الرمل( 

 

 

 

 

 

 

 

 )الرمل المستعمل في الخرسان1الشكل رقم (

 

 

 

 

 ) إضافة السمنت إلى الرمل2الشكل (
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 الحصى)(خواص ومواصفات الر�ام الخشن    1-7

وهو الر�ام ذات حبیبات اكبر و�كون عادة من الحصى الطبیعي او من تكسیر الحجر وهو 
). ان المواد الخشنة في gravel�كمیات �بیرة .و�سمى الر�ام الطبیعي (متوفر في العراق 

الخرسانة هي مادة الحصى و�جب ان تكون قو�ة وصلبة ونظیفة خالیة من المواد الغر�بة �ما 
وان  )3الشكل رقم (ذ�ر في مادة الرمل. �ما �جب ان �كون الر�ام الخشن  متدرجًا أ�ضا الحظ 

ملم في الخرسانة المسلحة و�عبارة أخرى أن  )20(ملم وال یز�د على )5(ال�قل مقاس حبیباته عن 
ملم أن المقاس األقصى  5ملم وال �مر جمیع الحصى �منخل 20�مر جمیع الحصى �منخل 

لر�ام الخشن �ختلف �النسبة لنوع الخرسانة المطلو�ة حسب التصمیم ونوع العمل ومكان استخدام 
 یبین مكونات الخرسانة �عد التصلب)  4الحظ الشكل رقم (  الخرسانة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) تدرج حبیبات الحصى 3الشكل رقم ( 

 )  مكونات الخرسانة �عد التصلب  4الشكل رقم ( 

 



13 
 

 الماء المضافة إلى الخرسانة نسبة 1-8

.�عتبر الماء عنصرا مهما في عملیة تحضیر وخلط الخرسانة وتكمن أهمیة الماء �أنه �ساعد في    
الرئیسیة وتكو�ن المر�بات الرا�طة المسؤولة عن لمر�بات االسمنت  اإلماهةحدوث عملیة  -*

 المقاومة النهائیة للخرسانة

�ذلك فان نسبة الماء المثالیة تساعد في الحصول على القوام المناسب وقابلیة التشغیل  -*
 یبین عملیة إضافة الماء إلى الخلیط  )5الحظ الشكل رقم (  الموقعيالمناسبة للعمل 

 

 

 

 

 طافة الماء إلى الخلی) عملیة إض5الشكل (

 مواصفات الماء المستعمل في الخلط 1-9

جب ان �كون الماء المستعمل في الخرسانة نظیفا وخالیا من الز�وت واألحماض والقلو�ات �

واألمالح والمواد العضو�ة وغیرها من المواد التي تؤثر سلباً في مقاومة الخرسانة ومظهرها 

ناسبا في جمیع األحوال لخلط الخرسانة  .في �عض .�عتبر الماء الصالح للشرب صالحا وم

األحیان الیتوفر الماء الصالح للشرب �الكمیات المطلو�ة لخلط الخرسانة ولذلك یتوجه التفكیر 

الى استخدام مصادر أخرى للمیاه مثل میاه األنهار او اآل�ار وغیرها والتي قد تكون قر�بة من 

عینات (نماذج) من هذا الماء في أواني زجاجیة  موقع العمل وفي هذه الحالة �جب ان تؤخذ

 نظیفة وترسل الى المختبر اإلنشائي لتحدید صالحیتها لالستخدام في الخلط .
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 أسئلة الفصل1-10 

 اشرح الطر�قة الحدیثة لصناعة السمنت ./1س

 اذ�ر أنواع السمنت واستخدامات �ل نوع ./2س

 ؟ماهي الخواص الفیز�ائیة للسمنت /3س

 ؟  ي مواصفات الر�ام المستخدم في الخلطة الخرسانیةماه/4س

  ؟ م أهمیة الماء في إنتاج الخرسانة/5س

 مستعمل في انتاج الخلطات الخرسانیة ؟ماهي خواص الماء ال /6س
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 ثانيالفصل ال 
 

 المزج بالطریقة الیدویة 
 

 المزج بالطریقة المیكانیكیة
 

 الحارة األجواءمزج الخرسانة في 
 

 الباردة األجواءمزج الخرسانة في 
 

 الفصل أسئلة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المركزیة المیكانیكیة للخرسانة الخالطة                   
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 الخلط للخرسانةطرق /ثانيالفصل ال
 

 -) مقدمة عامة: 1 - 2( 
ان الغرض األساسي من عملیة الخلط (المزج) ھو تحویل المواد المكونة للخرسانة 
من سمنت ورمل ( ركام ناعم) وحصى (ركام خشن) وماء الى خلیط متجانس الشكل 

 .والقوام في اقل وقت ممكن وبأقل تبذیر في المواد 
بشكل سلبي على خواص الخرسانة ان الخلط الغیر جید لمواد الخرسانة یؤثر 

المتصلبة مثل (المقاومة) بالرغم من استخدام الركام المتدرج واختیار النسبة المثالیة 
للماء ألن ذلك یجعل توزیع الركام وعجینة السمنت غیر متجانس مما یؤدي الى 

 ضعف مقاومة الخرسانة .
ا بطریقھ حجمیھ او بطریقھ بعملیة المزج تقاس المواد الداخلھ في الخلطھ ام البدءقبل 

 . الكبیرة اإلنشائیة األعمالوزنیھ . وتعتبر الطریقھ الوزنیھ اكثر دقھ وتفضل في 
وعند الكیل بطریقة الحجم یفضل استعمال السمنت على اساس الوزن واستعمال كیس 

) كیلو غرام  50السمنت مباشرةً كوحدة قیاس . حیث ان وزن كیس السمنت الواحد ( 
) متر مكعب ویقاس الركام الناعم والخشن بصنادیق حدیدیھ بحجم 0.033 (وحجمھ 

) متر مكعب او نصف كیس وذلك 0.033حجم كیس السمنت اي ( یساوي عادةً 
التي تعتمد على اساس وحدة الحجم من السمنت  المختلفة الخلطاتتنفیذ  إلمكانیة

وناتھا على اساس بنسبة مك االعتیادیة األعمالفي  الخلطاتبسھولھ . ویعبر عن 
خلط ( سمنت : مثل نسبة  الركام الخشنثم  الركام الناعموحدة السمنت ثم تذكر كمیة 

 )  1:  3:  6 (أو )  1: 2:  4 ( رمل : حصى )
 بطریقتین ھما :  لخلطویتم ا

 . الیدویة بالطریقة الخلط –أ 
 . المیكانیكیة بالطریقة الخلط –ب 

 
وتكون  ةوصلبھ وغیر مسامی ةنظیفة أرضیتحضر  -:  الیدویة بالطریقة الخلط –أ 

بالكمیة المحددة في  الركام الخشن یزنفوقھا ثم  الخلطتماما لیتم  التربةعن  ةمعزول
الركام الناعم  یضاف لھثم  ةاألرضیویفرش على مساحھ مناسبة من ھذه  أوال الخلط

( یفضل   ةوبحسب الكمیھ المطلبویوضع فوقھ ویفرغ السمنت من الكیس فوق الركام 
لكیس من السمنت او مضاعفاتھ ) . یخلط المزیج جافا لحین  الخلطةان تكون 

الحظ  یوضع فیھا الماء المطلوب ةالتجانس ثم یعمل بشكل حوض فیھ حفره وسطی
نحو داخل الحوض دون السماح للماء ثم تقلب الحافات الخارجیھ  )1الشكل (

عد ذلك لحین الحصول على مزیج بالتسرب خارج الخلطة وتستمر عملیة المزج ب
 متجانس تماما .

 ولألعمال مناسبةر خالطھ فتو إمكانیةیدویا اال عند عدم  ةوال یفضل خلط الخرسان
 . ةعالی مقاومةذات  خرسانةفقط عندما الیتطلب  طةیالبس
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 ) الخلط الیدوي1الشكل رقم (                               
 

 إعطاءبھدف  میكانیكیة المواد بخالطات  تخلط -: المیكانیكیة بالطریقة الخلط –ب 
متجانس ویجب ان تكون الخالطھ بسعھ مناسبھ للعمل وجمیع الخالطات  خلیط

 لحوضیجب ان یكون فیھا شفره ( راسطھ حدیدیھ ) مثبتھ داخل ا طوانیةساأل
لطھا من النھایھ الى النھایھ اثناء الدوران بطریقھ االسطواني لتضمن تبادل المواد وخ

موازیھ لمحور الدوران وھذا تصحبھ حركة دحرجة ونشر للخلیط على نفسھ عند 
 خلط .ال

یفضل اضافة الركام الخشن اوال ثم السمنت ثم الركام الناعم واخیرا الماء اثناء 
عتھا وبموجب ب سسحبدوران الخالطھ ثم تستمر الخالطھ بالدوران مده كافیھ 

 األوعیةفي  الخلطة. ثم تفرغ واحدةعن دقیقھ  ألمدهتعلیمات المنتج على ان ال تقل 
وال یفضل تفریغ الخرسانھ الممزوجھ على ارضیة او منصھ صلبھ ثم یعاد  الناقلة

الن ذلك یسبب انعزال الخرسانھ او تلوثھا او بقاء قسم من  الناقلة أالوعیھفي  وضعھا
اال انھ عند الضروره یمكن تفریغ الخلطھ على ارضیھ  نقل،لة دون طوی لفترة الخلطة

على ان تتم عملیة  نقلھا الیدویة قبلبالمعدات  الخرسانةصلبھ ومعزولھ ویعاد خلط 
. وفي اي حال من االحوال الیجوز  الخلطقبل مضي حوالي عشر دقائق على  النقل

وال یجوز اعادة  السابقھ. الكمیةتفریغ عبوه اخرى من الخالطھ قبل تحمیل ونقل كافة 
 تحمیل الخالطة بالمواد االولیھ قبل تفریغھا تماما من الخرسانھ التي في داخلھا . 

وتوجد الخالطات بانواع متعدده من حیث السعھ واسلوب التحمیل والتفریغ وسرعة 
وان جمیع الخالطات مصممة بحیث  )2الشكل ( الحظ  الدوران ونوعیة المحرك ،

للمشغل او العامل الماھر بالنظر الى الخلطة لمعرفة قوام الخرسانھ واال فقد تسمح 
 الیالحظ التغیرات التي تطرأ على الرطوبھ في الخلطھ . 
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ان المزج بالطریقھ المیكانیكیھ ھو المفضل نظراً المتزاج مواد الخرسانھ مع بعضھا وتوزیع 
السمنت بشكل منتظم فنحصل على خرسانھ متجانسھ التركیب اضافةً الى الناحیھ االقتصادیھ من 

 . خلطحیث االقتصاد في الوقت وعدم تبذیر المواد اثناء التحضیر وال
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 الخالطات الثابتة والمتحركة  أنواع) 2الشكل رقم (                   

 
  -الحاره : األجواءفي  الخرسانة خلط)  2 – 2( 
الحظ والمتصلبة . الطریة الخرسانةخواص  فيتأثیراً سلبیاً  الحارةتؤثر االجواء  

 )3الشكل ( 
 -: یاتيام الحرارةومن المشاكل المتوقعة التي یسببھا ارتفاع 

 .زیادة كمیة الماء الالزمة للحصول على قابلیة تشغیل معینھ للخلطھ  – 1
 ماء الخلطة . منزیادة سرعة وكمیة التبخر  – 2
 قابلیة التشغیل في الخرسانھ الطریة بصورة سریعة . النقصان من – 3
 الخرسانة . التجمدزیادة سرعة  – 4
 . الطریة ةفي الخرسان ودالمقصصعوبة السیطرة على كمیة الھواء  – 5
 یكون نقل ووضع وانھاء وانضاج الخرسانة اكثر صعوبة من االجواء االعتیادیة  – 6
 زیادة انكماش الخرسانھ اللدنھ عند جفافھا .  – 7
 . الخرسانةالبعدیة عند تبرد  التغیراتزیادة  – 8
 . )4، الحظ الشكل رقم (زیادة احتماالت التشقق – 9

 . انةانخفاض المقاومة النھائیة للخرس – 10
 دیمومة الخرسانة . انخفاض – 11
 زیادة نفاذیة الخرسانة . – 12
 . انخفاض مقاومة التالصق بین الخرسانة وحدید التسلیح  – 13
 التسلیح . حدید زیادة احتمال صدأ وتأكل قضبان – 14
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 ات في الصب) التشقق3الشكل رقم (                         
 

ولتالفي حصول ھذه السلبیات والمشاكل یجب اتخاذ كافة االحتیاطات والتدابیر 
الممكنھ لتنفیذ مراحل انتاج الخرسانھ وانضاجھا في درجات حراره مناسبھ . ومن 

 -ھذه التدابیر التي تقلل التأثیر السلبي لدرجات الحرارة المرتفعة مایلي :
كما ان ألستعمال الثلج بدال الخرسانھ  حرارةدرجھ یستعمل الماء البارد لخفض  – 1

من الماء تأثیر كبیر في خفض درجة الحرارة بسبب االستفادة من الطاقة الحراریھ 
على درجة حرارة  المحافظةیمكن  الكامنة لالنصھار . و یستعمل الثلج المطحون .

غیرھا بصوره جیده الماء قبل االستعمال بعزل الخزانات واالوعیة واالنابیب الناقلھ و
لة غیر معرضة مضل أماكناو بطالئھا باللون االبیض . ویجب ان یكون الخزن في 

 الشمس المباشرة .  ألشعة
ً ولیس السمنت یفضل استعمال السمنت– 2 الساخن حدیث الطحن في  المنتج سابقا

 الخرسانة. إنتاج
ماء والتي تؤدي الى من الممكن استعمال المضافات المبطئھ او المقللة لكمیة ال – 3

كما ان لبعض ھذه المضافات تأثیر في  المزجھ.وتقلیل كمیة ماء  التفاعلعملیة  تأخیر
جفاف  تأخروھذا یساعد على  الخرسانةمن سطح  لخلطةالماء  النضح المباشرزیادة 

الخرسانة وبھذا  مقاومةتعمل على تحسین  وبذلك اھرة التقشیرظالسطح وتحاشي 
 درجات الحرارة المرتفعة .تقلل من تأثیر 

فمن الضروري  الخلطة الخرسانیة بما أن الركام یشكل اكبر نسبھ من المواد في  – 4
أن یكون بأقل درجھ حرارة ممكنھ . ویتم ذلك بحفظ الركام في محالت مضللھ وكذلك 

ً على المقاومة حیث ان یمكن تبرید الركام الخشن  بزیادة الرطوبة للركام یؤثر سلبا
 م الخلطة یعتمد على استخدام الركام المشبع جاف السطح .تصمی
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إثناء الخلط یطلى وعاء ألخالطھ من  احتمال ارتفاع درجة حرارة الخلطة لتقلیل  – 5
 الخارج بلون ابیض ویرش بالماء باستمرار لتبریده .

 
 الباردة . جواءألأفي الخرسانة  خلط)  3 – 2( 

دة یجب اخذ االحتیاطات الالزمة لكي ال تقل الخرسانة في األجواء البار خلطعند 
درجة الحرارة للخرسانة في المراحل األولى من التصلب عن صفر درجة مئویة 
بالرغم من إن عملیة االماھھ ( تفاعل االسمنت مع الماء ) تستمر عند درجة اقل من 

 الصفر المئوي .
ألجواء الباردة ما الخرسانة في ا خلطومن ھذه االحتیاطات الواجب مراعاتھا عند 

 -: یاتي
في االعتبار  األخذالتي تعجل من تفاعل االسمنت مع الماء  المضافاتاستخدم  – 1

 . النسبة المضافة
 استخدام السمنت سریع التصلب . – 2
 زیادة كمیة السمنت في الخلطة مع اقل نسبة للماء . – 3
تسخین ماء الخلط  عند حدوث انخفاض كبیر في درجة حرارة الجو المحیط یتم – 4

 إذا انخفضت درجة الحرارة عن الصفر مئویة . الركام الخشن فقط وربما تسخین 
التأكد من خلو الرمل والحصى المستعمل في الخرسانة من كتل المواد الثلجیة  – 5

 واثر الصقیع .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) معالجة التشققات في الصبة الخرسانیة4رقم (الشكل 
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 أسئلة نھایة الفصل
 

لخلط ھي الطرق المتبعة  الخرسانة وما خلط/ ما ھو الغرض من عملیة  1س
 ؟ الخرسانة

 
 وضح ذلك مع بیان السبب ؟ ؟الخرسانة  خلط/ ما ھي الطریقة المفضلة في  2س

 
الخرسانة في األجواء   خلط/ ما ھي االحتیاطات والتدابیر الواجب مراعاتھا عند  3س

 الباردة ؟
 

ي األجواء ف الخلطعملیة  أثناء/ ما ھو تأثیر وعمل المضافات على الخرسانة  4س
 الباردة ؟
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 الفصل الثالث 

 صب الخرسانة

 نقل الخرسانة

 طرق رص الخرسانة

 مزا�ا الخرسانة

 تسو�ة سطح الخرسانة

 طرق معالجة الخرسانة

 أسئلة الفصل
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 الخرسانة صب /الفصل الثالث

  تمهید: 3-1

 و�عدهاالصب �مر صب الخرسانة بثالث مراحل تبدأ �مرحلة اإلعداد والتحضیر وتسمى مرحلة ماقبل 

نتطرق الى  الصب. وسوفالمرحلة الثانیة مرحلة الصب و�عدها تكون المرحلة الثالثة مرحلة ما�عد 

 خطوات �ل مرحلة من مراحل صب الخرسانة 

 صب الخرسانة  3-2

 

 مرحلة اإلعداد(قبل الصب)       مرحلة الصب                 مرحلة �عد الصب 

 المعالجة-1الخلط                      -1    تسو�ة األرض              -1 

 إزالة القوالب-2النقل                       -2اختیار مكونات الخلط           -2

  الصب-3خزن المواد                    -3 

  رص الخرسانة-4تحضیر القوالب               -4 

  اإلنهاء-5تحضیر الخالطات             -5 

 المرحلة األولى (ما قبل الصب )أوال) 

: �جب تهیئة السطوح من الناحیة الفنیة لتكون صالحة الستقرار الخرسانة فوقها  تسو�ة األرض-1
وتختلف األرضیات المطلوب صبها �حسب نوع العمل ونوع المبنى المطلوب تشییده . وتستخدم 

تحدید المناسیب والمستو�ات األجهزة الحدیثة للتسو�ة من قبل المختصین في هندسة المساحة ل
) وجهاز الثودالیت .�عدها یتم حدل التر�ة بواسطة  Levelالمطلو�ة لألرض مثل جهاز التسو�ة ( 

وتأخذ المناسیب مع �ل مرحلة حدل وتثبت على المخططات ).1رقم (معدات خاصة �ما في الشكل 
الخا�ط (السبیس ) التراب مع للوصول الى المنسوب المطلوب و�كون فرش التر�ة �مواد مثل التراب 

    الحصى الناعم .أو تفرش طبقة التر�یع وتكون من الطابوق المصخرج او من الحصى �بیر الحجم
هناك  الصب.( الجلمود ) .مع رش مادة قاتلة للحشرات . یتم تحدید مستوى األرض أفقیا قبل عملیة 
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او األعمدة و�عض األسس وهذه  �عض مواقع الصب تحتاج الى قالب خشبي او معدني مثل السقوف
 بدورها تحتاج الى معالجة وخطوات عمل سوف نتطرق لها في موضوع أخر .

 

 

 

 

 

 

 ) حادلة لرص التر�ة1الشكل رقم ( 

 اختیار مكونات الخلط -2

نوع  نوع. اختیارتشمل اختیار نوع الر�ام المناسب الخشن والناعم �عد إجراء الفحص ألمختبري لكل 
حصى ) و�میة الماء إلعطاء خرسانة ذات مواصفات  –رمل  –نسب المزج (سمنت  تحدیدالسمنت. 

معینة وتعتمد نسب المزج في الخرسانة على نوعیة العمل ونوعیة الخرسانة المطلو�ة وان نسب المزج 
 الشائعة االستعمال هي .

�میة الرمل والثالث و�مثل الرقم األول في �ل نسبة �میة السمنت  والثاني  1-1.5-3/  1-1-2 -*
كمیة الحصى وتستخدم هذه النسب في األماكن التي تحتاج الى خرسانة قو�ة وتحتوي على حدید 

 تسلیح مثل الجسور والسدود و�عض المباني الجاهزة الصب 

هذه النسبة معتدلة وتناسب أكثر المتطلبات في الصبات الخرسانیة االعتیاد�ة والمسلحة  1-2-4 -*
 واألسس المسلحة والسقوف واألعمدة . األرضیات وتستخدم في صب

وتستعمل هذه النسب لصب األرضیات والمداخل واألسس العاد�ة وهناك نسب أخرى  1-3-6 -*
 تحدد من قبل المهندس ونوع الصب المطلوب .
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 طر�قة حساب نسب المزج (كمیات المواد ) في الصبات الخرسانیة .  

الخرسانیة هي المتر المكعب غالبًا. تحسب �میة المواد الالزمة للمتر إن وحدة البناء في الصبات 
المكعب على أساس نسبة المزج للخرسانة لنأخذ مثاًال على ذلك وتكون نفس الطر�قة لكل النسب 

 األخرى و�قوم المدرس بتطبیق نفس الخطوات أمام الطالب على نسب مختلفة .

 عب الواحد من الخرسانة اذا �انت نسبة المزج �طلب حساب ما �ستوعبه المتر المك مثال /

 )4) �میة الحصى (2) �میة الرمل(1حجم الخلط. هذا �عني ان �میة السمنت ()  4:2:1(

 نفرض ان حجم السمنت = س  :/الحل  

 س2فیكون حجم الرمل  =

 س 4وحجم الحصى  =

 س 7س =  4س +  2مجموع الحجوم = س+ 

% من مجموع حجوم المواد 33عند تصلبها �عد الصب �مقدار مالحظة / ان حجم الخرسانة �قل 
 المكونة لها .

  3م 0,67= 3م% 33_  3م1اذن : 

 3م 1س =  7×  3م 0,67

  3م 1س = 4,69

 حجم السمنت  3م 0,213=  4,69÷ 1اذن س  = 

 حجم الرمل 3م 0,426=  2×  3م 0,213 

 حجم الحصى  3م 0,852=  4×  3م 0,213 

 و�مكن حساب �میة السمنت �الوزن للمتر المكعب الواحد �ما یلي 

 �غم  1400من السمنت یزن  3م�ما ان �ل 

 �غم وزن السمنت للمتر المكعب الواحد في الخرسانة  298,3= 1400× 3م 0,213اذن 

 �غم سمنت  50�غم و�ما ان �ل �یس سمنت �حتوي على  300فیكون �التقر�ب الى 
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  4-2-1�یس سمنت للمتر المكعب الواحد اذا �انت نسبة الخلط  6=  50÷  300اذن 

 تخز�ن المواد-3
 عند تخز�ن السمنت �جب مراعاة ما �أتي

 �خزن السمنت المعبأ �أكیاس في مستودعات معزولة عن الرطو�ة )أ

رفع أكیاس السمنت عن األرض بوضعها على قطع خشبیة او بالستیكیة مرتفعة وتفرش على  )ب
 ).2النایلون السمیك لعزل السمنت عن األرض الحظ الشكل رقم(األرض طبقة من 

 ان تكون األكیاس �عیدة عن مالمسة الجدران )ت

 ال�ستخدم السمنت �عد خزنه لفترة طو�لة أكثر من ثالثة أشهر اال�عد فحصه. )ث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أ) الصور تبین طر�قة خزن المواد �شكل صحیح-2الشكل رقم (

 تهیئة القوالب-4

�جب ان �كون القالب المصنوع من الخشب او المعدن قو�ا ومتینًا  ومثبتًا بدرجة �افیة 
لتحمل القوى واألحمال الواقعة علیها أثناء الصب ورص الخرسانة وتستعمل المساند 
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الخشبیة والحدید وألواح الخشب تحت الخرسانة عند تر�یب القوالب والصب .الحظ 
 ب) ادناه:-2الشكل رقم (

 

 ب) یوضح تر�یب قالب من الخشب-2ل رقم (الشك

 ثانیا)  المرحلة الثانیة (مرحلة الصب)

الن خواص الخرسانة الجافة ومقاومتها تعتمد  العمل.تعد هذه المرحلة من أهم مراحل 
 �شكل �بیر على هذه المرحلة لذا �جب المراقبة والتدقیق على هذه المرحلة ألهمیتها. 

  الخلط )أ
خالطات میكانیكیة وال �سمح الخلط الیدوي  و�استخداماما یدو�ًا  یتم خلط الخرسانة

 ِاالفي الحاالت االستثنائیة نظرًا لعدم تجانس الخرسانة المخلوطة یدو�اً 
 راجع الفصل الثاني عملیة الخلط الیدوي والخلط المیكانیكي لعدم التكرار.

 نقل الخرسانة  )ب
 موقع العمل وهي هناك عدة طرق لنقل الخرسانة من مكان الخلط الى

 )3الشكل رقم ( عر�ات الید ذات العجلة الواحدة-*

 عر�ات ذات عجلتین -*

 السیور الناقلة( قا�ش)-*
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 المجاري الخشبیة او المعدنیة-*

 )4الرافعات ( الونج) الشكل رقم (-*

 )5سیارات النقل من الخالط المر�زي الى الموقع الشكل رقم (-*

 عر�ة نقل الخرسانة) 3الشكل رقم (           

 ) رافعة لنقل الخرسانة4لشكل رقم (ا 
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 ) یبین الخباطة المر�ز�ة5الشكل رقم (

 صب الخرسانة  )ج
و�قصد �ه صب الخرسانة في محالتها المقررة او في القوالب الخشبیة المخصصة لها في موقع  

الیدو�ة او الناقالت العمل فبعد مزج الخرسانة تنقل الى موقع الصب �أواني خاصة او �العر�ات 
المیكانیكیة و�فضل ان �كون موقع المزج قرب موقع الصب حتى الیتسبب نقل الخرسانة في 
تأخیر عملیة الصب وحدوث الفواصل بین اقسام الخرسانة علما ان نقل الخرسانة في العر�ات او 

لخرسانة العجالت ذات االهتزاز �سبب حدوث ترسب المواد الخشنة الى األسفل و�قاء ماء ا
السمنتي الى األعلى وعند سكب المز�ج في القوالب او مواقع الصب یهبط أوال ماء الخرسانة 
السمنتي و�جري في الفجوات والفراغات الخاصة اذا �انت الخرسانة طر�ة وتبقى المواد الخشنة 

صلب والناعمة الى األعلى فیؤدي ذلك الى انفصال مر�بات الخرسانة وهذا یؤثر على عملیة الت
ومقدار تحمل الخرسانه لالثقال المسلطة علیها �ما �جب مالحظة عدم السماح بوقوع الكتل 

 . الطینیة والتراب بین طبقات الخرسانة اثناء عملیة الصب في حالة صب خرسانة األسس
 قبل الصب �جب مراعاة النقاط ما �أتي .

 التأكد من سالمة القوالب قبل إجراء عملیة الصب .-*
 موقع الصب من األتر�ة والمواد الضارة �الخرسانة  تنظیف-*
 رش مكان الصب �الماء-*

 التأكد من توز�ع قضبان حدید التسلیح من حیث الكمیة ووضعه في مكانه. ور�طه-* 
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 .المخططات�حسب  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 ) عملیة صب الخرسانة6الشكل رقم (

 رص الخرسانة:

عملیة الصب . وتجري مباشرة أثناء عملیة  تعد عملیة رص الخرسانة مهمة جدًا في
صب الخرسانة لضمان ترا�ط جید بین الخرسانة وحدید التسلیح و�زالة فقاعات الهواء 
من داخل الخرسانة وهذا بدوره یؤدي الى تحسین خواص الخرسانة الجافة من حیث 

 المقاومة ونفاذ�ة الماء وغیرها

الماء �الخلطة. و�التالي ز�ادة مقاومة  ان استعمال الهزازات تساعد على تخفیض �میة
الخرسانة والبد من رص الخرسانة �شكل جید لضمان الحصول على خرسانة 
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متجانسة من خالل توز�ع منتظم لوسائل الرص على �امل أجزاء الخرسانة دون 
الحاجة الى مالمسة حدید التسلیح أثناء الرص ودون استعمال الهزازات لمدة 

 ؤدي الى حدوث انعزال حبیبي لمكونات الخرسانة .طو�لة.الن ذلك قد ی

 

 

 

 

 

 

 ) یوضح عملیة نقل الخرسانة الى المكان المخصص7الشكل رقم (

 د) طرق رص الخرسانة

     / یتم ذلك من خالل استعمال أدوات یدو�ة �ما في الشكل رقم الرص الیدوي -1
 ) �ما �مكن استخدام قضبان حدید لرص الخرسانة یدو�ا أثناء الصب  6( 

یتم ذلك �استخدام هزازات تعمل اما �البنز�ن او �الكهر�اء تعمل  الرص المیكانیكي-2
على رص الخرسانة و�خراج الهواء منها وتكون على عدة أنواع مثل هزازات ذات 

هذه خل الخرسانة أثناء الصب عمود�ا دااإلبرة وهي متصلة �خرطوم یتم غرزه 
الهزازات تعطي ذبذ�ات داخل الخرسانة وتنقل هذه الذبذ�ات إلى رأس الخرطوم الذي 

  .ینقل من مكان إلى أخر داخل الخرسانة

وهناك هزازات تكون على شكل طاولة تستخدم لصب قطع  ) 9الحظ الشكل رقم (
 الشتا�كر تر�ط على القالب من الخارج .
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 رص الخرسانةهـ)  مزا�ا 

 ز�ادة مقاومة الخرسانة لالنضغاط-*
 ز�ادة �ثافة الخرسانة-*
 ز�ادة مقاومة الخرسانة لنفاذ�ة الماء-*
 ز�ادة مقاومة الخرسانة للعوامل الجو�ة -*
 ز�ادة عمر الخرسانة واستمرار�ة عملها مع الزمن -*
 ز�ادة مقاومة التالصق بین الحدید والخرسانة .و�ین طبقات الصب المتتالیة -*
 الحصول على خرسانة ذات سطح أملس -*
 

�جــب ان تكــون عملیــة رص الخرســانة �شــكل عمــودي لضــمان تقــارب جز�ئیــات الخرســانة 
مع �عضها وطرد الفراغات الهوائیة منها اما اذا �انـت عملیـة الـرص �شـكل مائـل �مـا هـو 

) فهـذا یـؤدي الـى انفصـال مكونـات الخرسـانة عـن �عضـها حیـث 8موضح في شـكل رقـم (
ترتفع المواد الناعمـة الـى األعلـى وتسـتقر المـواد الخشـنة فـي األسـفل ممـا �سـبب فـي تشـوه 

) ان المــدة الالزمــة لالهتــزاز او الــرص تتــراوح 10الخرســانة وضــعف قوتهــا الحــظ الشــكل (
 واحد من الخرسانة المصبو�ة. ) دقیقة لكل متر مر�ع 3-2بین (

 

 

 

 

 

 

 

 
 ) الوضع الصحیح للرص الیدوي 8الشكل (
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 ) ماكنة هزاز لرص الخلط میكانیكا9الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 

 

 الخرسانة الناتجة عن الرص غیر الجید ب) عیو 10الشكل (

 اإلنهاء)و) تسو�ة سطح الخرسانة �عد الصب (

مثل إضافة  الخرسانة.�قصد �عملیة تسو�ة الخرسانة هو تحسین مظهر وتعدیل سطح 
اوعمل أشكال وألوان خاصة للسطح اوطلي ودهان  الخرسانة.مواد خاصة لسطح 
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سطح الخرسانة �مواد خاصة. اوتمشیط سطح الخرسانة �الفرش إلظهار الر�ام �ما 
اواالنهاء �المالج لیكون السطح هو الحال �صب األرصفة والممرات الخارجیة 

) یبین 11الحظ الشكل رقم ( ناعمًاأملس اوخشنًا الملمس و�حسب متطلبات اإلنهاء .
 عملیة اإلنهاء للصب

 

 

 

 

 

 

 

 

 ثالثا) المرحلة الثالثة /طرق معالجة الخرسانة

الخرسانة) وغمرها �الماء �عد الصب  (سقي�قصد �معالجة الخرسانة هو الرش �الماء 
تعد المعالجة ضرور�ة إلتمام عملیات التفاعل بین السمنت والماء .  التصلب.و�دا�ة 

ود�مومة مناسبة للخرسانة وقد بینت التجارب ان عدم  مقاومة،و�التالي إلكساب 
المعالجة تضعف من مقاومة الخرسانة  وتعد المعالجة �األ�ام األولى �عد الصب 

رور�ة جدًا الن عدم المعالجة والرش �الماء یؤدي الى حدوث تشققات �الخرسانة ض
وهذه التشققات تضعف مقاومة الخرسانة وتقلل من ). 12الشكل رقم ( الجافة �ما في 

 ) عملیات إنهاء الصب11الشكل رقم (
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 وغیرها. تعتمدعمر الخرسانة وتسبب مشاكل أضافیة للمنشأ منها صدأ حدید التسلیح 
رجة حرارة الجو ونسبة الرطو�ة و�شكل عام مدة المعالجة على نوع السمنت وعلى د

عن أسبوعین وخاصة  لال تقتنص �عض المواصفات على معالجة الخرسانة لمدة 
 أهم طرق المعالجة هي : ناألولى. وماأل�ام الثالثة 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 التشققات التي تظهر على الخرسانة) 12الشكل رقم (          

                  

http://www.google.com/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_ow0CjTtT4Bc/SSqD6sVhiDI/AAAAAAAAADo/9EcackBiP2g/s320/1.jpg&imgrefurl=http://aburafy-2008.blogspot.com/&usg=__82HG3lIOQkmmrTziPAQ9e3e9Adw=&h=240&w=320&sz=26&hl=ar&start=789&zoom=1&um=1&itbs=1&tbnid=Eo2B1p9vqVWkYM:&tbnh=89&tbnw=118&prev=/images?q=%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9+%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D9%88%D8%A8%D9%87+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D9%86%D9%8A%D9%87&start=777&um=1&hl=ar&newwindow=1&safe=active&sa=N&rlz=1T4GGIE_enIQ387IQ387&ndsp=21&tbs=isch:1
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: من خالل رش الخرسانة مرتین اوثالث مرات یومیا و�حسب طر�قة الرش �الماء-1
 ).13الشكل رقم ( طبیعة الجو الحظ 

: من خالل تغطیة الخرسانة �القماش الخشن الملمس الجلفاص  طر�قة التغطیة-2
والرش �الماء للمحافظة على الرطو�ة أثناءالمعالجة وهذا �كون في الصب العمودي 

 مثل األعمدة والر�اطات .

:وهو الحال لمعالجة الصبات األرضیة والسطوح األفقیة  من  طر�قة الغمر �الماء-3
 الصبة الى مر�عات للمحافظة على توز�ع الماء . خالل عمل أحواض �الرمل وتقطیع

والخرسانة  طر�قة المعالجة �البخار وتستعمل عادة في مصانع الخرسانة الجاهزة-4
 مسبقة الصب .

 

 

 

 

 

 

 

 ) إحدى طرق رش الخرسانة13الشكل رقم (
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 أسئلة الفصل الثالث

 ماهي مراحل صب الخرسانة؟  /1س

 علل ما �أتي: /2س

 التراب الخا�ط ( السبیس) في األرضیات.�ستخدم  -1

 تختلف نسبة الخلط في الخرسانة �حسب نوع االستعمال . -2

 % .33�قل حجم الخرسانة �عد الصب �مقدار  -3

 �ستخدم الطابوق المصخرج للتر�یع في األرضیات. -4

 �خزن السمنت �أكیاس معزوًال من الرطو�ة . -5

 سانة یدو�ًا ؟ماهي النقاط التي �جب مراعاتها عند خلط الخر  /3س

 ماهي أفضل الطرق لنقل الخرسانة من مكان الخلط الى مكان العمل؟ /4س

 ماهي المزا�ا السلبیة عند عدم رص الخرسانة أثناء الصب؟ /5س
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 الفصل الرا�ع                

  الفحوصات المیكانیكیة للخرسانة              

 فحص تحمل الخرسانة �الضغط              

 فحص اجهاد تحمل الشد �االنفالق             

 الفحوصات الفیز�ائیة للخرسانة             

 اسئلة الفصل              
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 الفصل الرا�ع / الفحوصات المیكانیكیة والفیز�ائیة للخرسانة 

 مقدمة 4-1

من الممكن تعر�ف الخرسانة على انها مز�ج من جسیمات حبیبیة صلدة ومختلفة المقاسات 
تشغل نسبة �بیرة من حجم الخرسانة .و�عتبر السمنت المادة  )Aggregates( تعرف �الر�ام 

الالصقة والرا�طة بین مكونات الخرسانة نتیجة تفاعله مع الماء .وتحتوي الخرسانة المتصلدة 
على فجوات هوائیة دقیقة بنسبة قلیله جدا وعلى هذا فمكونات الخلطة الخرسانیة هي السمنت 

حصى ) والماء.وقد تستخدم في الخلط �عض المضافات والر�ام الخشن والناعم ( الرمل وال
 لتحسین وتعدیل خاصیة او اكثر من خواص الخرسانة المنتجة .

 الفحوصات المیكانیكیة للخرسانة     4-2

لمكونات الخرسانة وللخرسانة نفسها ( الخرسانة الطر�ة والمتصلبة ) فحوصات متعددة و�ثیرة 
اصفات حدود الخواص المقبولة للخرسانة ومكوناتها إل�جاد خواصها المختلفة.وتعطي المو 

اعتمادًا على هذه الفحوصات ومن الممكن ان نذ�ر أهم الفحوصات األساسیة والضرور�ة 
)للحصول على  50/70للخرسانة �مكن الرجوع إلى المواصفات القیاسیة العراقیة ( م ق ع 

 . التفاصیل الدقیقة لهذه الفحوصات

 )Resistance to Applied Forcesقوى التحمل ( تحمل القوى المسلطة  -1

ان الوظیفة الرئیسة للخرسانة في �افة المنشآت هي نقل وتحمل األوزان مهما �انت طبیعتهاالى 

التر�ة والتي بدورها تتحمل أثقال المنشأ حسب التصامیم والفحوصات التي تجرى قبل بناء المنشأ 

خرسانة منع تسرب المیاه مثل الخزانات والسدود .الحصول على . والوظائف األخرى لل

 استمرار�ة في المنشأ للغا�ة التي انشأ من اجلها دون الحصول على تشققات.

إن قوى الشد هي من األمور المهمة في الخرسانة على الرغم من ان الخرسانة ضعیفة التحمل 

القوى في �افة أعمال الخرسانة  ة. فمعرفالشدلقوى الشد ولذالك یوضع حدید التسلیح لتحمل قوى 

 الخرسانة.مهمة ومؤشر لمعرفة الخواص المطلو�ة في 
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 فحص مقاومة االنضغاط  4-3

 هناك شكالن من النماذج التي یتم علیها فحص إجهاد تحمل الخرسانة للضغط وهما المكعب
وسیتم  )المواصفات األمر�كیةلمستعملة في ا) واالسطوانة ((المستعمل في المواصفات البر�طانیة

شرح طر�قة واحدة في هذا الفصل وذلك لتشا�ه طر�قة الفحص مع اختالف شكل القالب 
 المستعمل ولعدم التكرار الن الموضوع سوف �كون ضمن مواضیع التدر�ب العملي .

 فحص المكعبات   

تكون سم  15�كون طول المكعب القیاسي ( المستعمل لفحص تحمل الخرسانة للضغط) �طول 
 القوالب المستعملة لصب الخرسانة للنماذج مكعبة الشكل ومصنوعة عادة من حدید الصب.

و�جب إن �كون ر�ط قطع القالب �شكل �منع نضح مونة  السمنت من مفاصل القالب . �ما 
�جب ان �عطي القالب للخرسانة المصبو�ة شكل المكعب بزوا�اه القائمة و�األ�عاد المطلو�ة 

قیقة . �عد تجمیع أجزاء القالب �جب دهان السطوح الداخلیة له بدهان خفیف لمنع �صورة د
 التصاق الخرسانة �القالب .ثم یتم تجمیع القالب وتدقیق أ�عاده وزوا�اه .

�كون ملء القالب على ثالث مراحل �حسب المواصفات البر�طانیة. في �ل مرة یتم صب طبقة 
ورصها بواسطة قضیب فوالذي مر�ع المقطع طول  المكعب)من الخرسانة (حوالي ثلث حجم 

انج وذا نها�ة مر�عة . �عد رص الطبقة الثالثة یتم تسو�ة سطح الخرسانة مع حافة )1ضلعه(
ساعة في مكان ذي درجة حرارة  24القالب العلو�ة ومن ثم خزن القالب المملوء �الخرسانة لمدة 

و�عدها یتم فتح القالب ثم �غمر  %90عن درجة مئو�ة ورطو�ة نسبیة ألتقل  )18-22( 
درجة مئو�ة لحین موعد الفحص ان  21-19 المكعب الخرساني في ماء بدرجة حرارة تتراوح بین

یوم حیث یتم أخراج المكعبات من الماء  28المواصفات البر�طانیة تحدد الفحص للمكعب �عمر 
و�ترك لیجف قلیًال ثم یوضع المكعب الخرساني في جهاز الفحص �حیث اتجاه الفحص عمود�ا 
على اتجاه القالب عند الفحص و�تم تسلیط حمل االنضغاط على النموذج الخرساني �معدل 

جیل اكبر قوة �سلطها / دقیقة  لحین فشل النموذج  .یتم تس 2ملمنیوتن /  15ثابت �مقدار
�كون عدد النماذج  2ملمنیوتن/ 0,5الجهاز �حیث �مكن حساب اإلجهاد إلى اقرب رقم من 

من أجهاد التحمیل  %85للفحص أر�عة مكعبات �جب ان ألتقل نتیجة فحص إي مكعب عن 
 المطلوب للخرسانة . 

 7,5طلوب �مقدار معدل نتائج فحص المكعبات األر�عة �جب ان یز�د عن أجهاد التحمیل الم
  . 2ملمنیوتن/
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و�انت  ²) نیوتن/ملم25مثال توضیحي / أذا �انت مقاومة االنضغاط المطلو�ة للخرسانة هي (
 نتائج فحص المكعبات األر�عة هي .

. فأن إجهاد تحمل الخرسانة �الضغط �كون غیر  ²نیوتن/ملم 32.5،  34،  28.5،  26
 ²نیوتن/ملم 25مطابق إلجهاد التحمل المطلوب �الرغم من ان نتائج �ل المكعبات اكبر من 

والسبب ان المواصفات تنص على ان یز�د المعدل عن التحمیل المطلوب �مقدار ال�قل عن 
 . بینما المعدل الفعلي في المثال هو. ²نیوتن/ملم 7,5

 5,25والذي یز�د �مقدار  ²نیوتن/ملم 30,25=  4) ÷  32,5+  34+  28,5+  26( 
) عن مقدار التحمل المطلوب . أذن إجهاد التحمل �الضغط غیر  7,5( اقل من  ²نیوتن/ملم

 . مستوفي القیمة المطلو�ة

 فحص إجهاد تحمل الشد �االنفالق      4-4

في هذا الفحص یتم تحدید أجهاد تحمل الشد للخرسانة عن طر�ق تولید اجهادات شد �صورة 
وارتفاع   سم 15غیر مباشرة بتسلیط قوة ضغط .�كون النموذج اسطواني الشكل وذا أ�عاد قطر 

یتم وضع النموذج في جهاز الفحص �حیث �كون المحور الطولي لالسطوانة بوضع   سم30
)، ثم �سلط الحمل حتى �حصل الفشل 1�ما في الشكل رقم (الفحص  أفقي بین صفائح جهاز

بواسطة االنفالق على مستوى قطر االسطوانة العمودي و�كون إجهاد الشد الذي حدث عنده 
 الفشل هو إجهاد تحمل الخرسانة �الشد .

 ) یوضح عمل الجهاز وطر�قة الفحص1الشكل رقم (
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 الفحوصات الفیز�ائیة للخرسانة:   4-5

في أي عمل للخرسانة �جب إن یتم مسبقا تحدید نسب المواد الداخلة في الخلطة الخرسانیة 
ونسب الخلط هذه هي التي تحدد نوعیة الخلطة وخواصها وأي تغیر في نسب الخلط هنا معناه 

 تغیر نوع الخرسانة �كل وخواصها الفیز�ائیة والمیكانیكیة .

لصفات الفیز�ائیة للمواد المكونة للخرسانة وعلى تعتمد سهولة عمل المزجة الخرسانیة على ا
 نسب مزج هذه المواد .

فمثًال �لما �بر حجم الحصى والرمل المستعمل زادت سهولة العمل اذا �انت نسب الخلط ثابتة 
.بینما تقل سهولة العمل أذا زادت �میة الحصى والرمل الى �میة السمنت وتعتمد سهولة العمل 

أ�ضا حیث تقل سهولة العمل �لما زادت درجة حرارة الجو المحیط .وهناك على درجة الحرارة 
فحوصات للمواد الداخلة في تكو�ن الخرسانة التي تم ذ�رها في الفصل األول مضافة ألنها 

 ستكون من مواضیع التدر�ب العملي تجنبًا للتكرار.

 فحص السمنت

 فحص تدرج الر�ام (الرمل والحصى)

 فحص ماء المزج 

 الطر�ة.) للخرسانة slump test( فحص الهطول 

وهو فحص موقعي ومختبري واسع االنتشار لقیاس سهولة عمل المزجاة الخرسانیة الطر�ة.�كون 
وقطرالمقطع العلوي(الفتحة  سم 30الفحص في قالب معدني �شكل مخروط ناقص �ارتفاع 

و�كون القالب مجهزًا �ماسكات ( مقا�ض ) .یتم الفحص  سم20وقطر القاعدة  سم10العلو�ة) 
بوضع القالب على سطح صلد مستو .�فضل ترطیب السطوح  الداخلیة للقالب قبل البدء 
�الفحص مباشرة لتقلیل تأثیر االحتكاك بین القالب والخرسانة �مأل القالب �الخرسانة الطر�ة على 

قالب) مع رص �ل طبقة بدقها بواسطة قضیب ثالث طبقات (كل طبقة تشكل حوالي ثلث حجم ال
ضر�ة لكل طبقة.�عدها تتم تسو�ة سطح  25ملم  16فوالذي أملس السطح ومدور النها�ة �قطر 

القاعدة و�دون  الخرسانة مع الحافة العلو�ة للقالب تمامًا. من المهم االنتباه الى ثبات القالب على
في أسفل القالب یتم الضغط علیهما �األرجل أثناء  على مثبتتینحیث تحتوي القوالب  .اي حر�ة

 �عد االنتهاء من ملء القالب مباشرة یتم رفع .والرص لمنع اهتزاز وحر�ة القالب مأل القالب
القالب ببطء و�صورة عمود�ة نحو األعلى وتبدأ �الهطول. �قاس مقدار نزول أعلى نقطة في 
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              �مقدار الهطول) او الهطولمسافة (وتدعى هذه ال السطح العلوي للخرسانة الهاطلة.
 )slump( ) 2الحظ الشكل رقم( 

 جهاز فحص الهطول

 طریقة فحص الھطول

 

 

 

 

 

 أنواع الهطول

 هطول قصي فشل فشل

 ) یوضح جھاز فحص الھطول وطرق قیاس الھطول وانواعھ2الشكل رقم (
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 أسئلة الفصل الرا�ع  

 الرئیسة للخرسانة ؟/ ماهي الوظائف  1س

 ماهي مكونات الخرسانة و�یف یتم التالصق بین مكوناتها ؟ /2س

 علل ما�أتي : /3س

 یتم دهن القالب قبل وضع الخرسانة في داخله. -1

 �كون ملء القالب �الخرسانة للفحص على ثالث مراحل . -2

 �ستخدم حدید التسلیح في أعمال الخرسانة . -3

 .رص الخرسانة عند وضعها في القالب  -4

 أي تغیر في نسب المزج �غیر نوع الخرسانة . -5
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 خامسالفصل ال      
   
 خواص الخرسانة الطریة  

 خواص الخرسانة المتصلبة  

 اسئلة الفصل  
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  خواص الخرسانة الطریة والصلبة/ خامسالفصل ال
 

-) مقدمة عامة :1 - 5(  
 
( الحصى  الخشن والناعم الخرسانة ھي عبارة عن خلیط غیر متجانس من الركام 

بعض المواد  إضافةوالرمل ) واالسمنت والماء مع بعض الفراغات . ویمكن 
 . ةى خواص معینلللحصول ع والتي تسمى بالمضافاتاألخرى 

حسب نوع العمل المطلوب بویتم اختیار نسب ھذه المواد في الخلطة الخرسانیة 
 ةا یتم الحصول على الخرسانوالمواد المتوفرة . ومن خلط ھذه المواد مع بعضھ

التي تبدأ بالتصلب التدریجي حتى تصبح صلبھ وقویة وتتفاوت قوتھا حسب  ةالطری
الصب وعلى نوعیة  أثناءحسب طریقھ الرص وب األساسیةنوع ونسب المكونات 

 المعالجة .
  -) خواص الخرسانة الطریھ :2 – 5(
 

تي لم تتماسك وتدخل مرحلة الخرسانة الطریة ھي الخرسانھ المخلوطة حدیثا وال
  من الضروري ان تكون خواص ونسب المكونات االساسیة للخرسانھ بعد.التصلب 

  -: اآلتیة( سمنت , رمل , حصى وماء ) محققة وملبیھ للمتطلبات 
ان تكون ذات قوام مناسب ( قابلة للتشغیل ) بحیث یمكن خلطھا ونقلھا وصبھا  –أ 

وھذا یعتمد على مقدار الماء في ،في مكوناتھا  الاالنعزورصھا بسھولة دون حصول 
وتدرج الركام وشكل في وحدة الحجم  الركام الخشن والناعمالخلطة وعلى كمیة 

على الخلطات  المتوسط او اللدنكافة االعمال تفضل الخلطات ذات القوام  حبیباتھ .
 مكونات الخرسانة . انعزال التي تسبب وذات القوام الرخوالجافة 

 . المقاومة والدیمومة المطلوبةك الخرسانة لان تمت –ب 

التي بدورھا ترتبط بنسبة الماء  ةالخرسانة المتصلبة على كثافة الخلط مقاومةوتعتمد 
وعلى نسب مكونات الخلطة وكذلك تعتمد على طریقة الرص  الخلطة المضافة الى 

 اثناء الصب وعلى نوعیة المعالجھ بعد الصب .

الحصول على على شرط  اإلمكانقلیلھ قدر  الخرسانة المنتجة  ان تكون كلفة -جـ 
 المتطلبات المھمة والمحدودة لھا .

العمل  موقعوھذا یعتمد على تكالیف المواد المستعملة ومدى توفرھا وقربھا من 
من مكان الخلط الى موقع الصب وعلى طرق  ةوعلى عملیات وطرق نقل الخرسان

 المزج والرص .
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  -خواص الخرسانة المتصلبة :)  3 – 5(  

تتأثر خواص الخرسانة بعد تصلبھا بتصمیم الخلطة ونسب مكوناتھا وطرق رصھا 
  -:  یأتيبما  األساسیةومعالجتھا . ویمكن حصر خواص الخرسانة 

  (strength )   المختلفةمقاومة االجھادات  –أ 
  (Dimensional and volumetric changes) ةوالحجمی ةألبعدی التغیرات –ب 
  ( Durability) الدیمومة -جـ 
  ( Fire Resistance)مقاومة الحریق  –د 

  ( Permeability)ة نفاذیال -ھـ 
  ( Thermal Insulation)العزل الحراري   –و 
 ( Wear Resistance )مقاومة تأثیر االحتكاك  –ز 
  ( Resistance to Chemical Attack )مقاومة تأثیر المواد الكیمیاویھ  –ح 

 
تبعا لنوع االجھادات  الخرسانة مقاومةیمكن تقسیم  -: جھادات المختلفةمقاومة األ –أ 

  -الموثره الى :
الخرسانة  لحیث یعتبر تحم الخرسانة: ھو من اھم خواص  مقاومة االنضغاط – 1

 . ةمقیاسا غیر مباشر لبقیة خواص الخرسان لالنضغاط 
بشكل عام  األخرىتحملھا للضغط وتحسنت خواصھا  دزا أجود الخرسانةفكلما كانت 

 .  ھناك العدید من العوامل تؤثر على مقاومة الخرسانة لالنضغاط منھا 
حیث  الخلطةالرص الجید والتخلص من الفجوات الھوائیھ وكذلك نسبة الماء في 

نسبة الماء وكذلك لنوعیة الركام  تنخفض مقاومة الخرسانة لالنضغاط بزیادة 
لذا یجب ان یكون قویا وبشكل  ةعمل تأثیر غیر مباشر على تحمل الخرسانالمست

كمیة الماء  یؤدي الى تقلیلالذي األمر جیدة  وتدرج مناسبین كي یعطي قابلیة تشغیل 
 المستعملة وزیادة تحمل الضغط .

 كما ان االنضاج المناسب یزید من تحمل الضغط وكذلك نوعیة السمنت المستعمل .
بشكل عام تكون مقاومة الخرسانة للشد ضعیفة ولھذا السبب  -: الشد مقاومة – 2

.  یستعمل حدید التسلیح لغرض تحمل اجھادات الشد التي تتعرض لھا الخرسانة 
الشقوق التي یسببھا الشد والتي بدورھا تؤثر في  مؤشراً لتحدیدالشد  مقاومةعتبر تو

دوام حدید التسلیح ومقاومتھ  يفبشكل عام وتؤثر  ةمقاومة الخرسانة للعوامل الجوی
 للصدا والتأكل بشكل خاص .

  قد تتعرض الخرسانة الى عزوم انحناء :  االنثناء ( االنحناء ) مقاومة – 3
 (Bending moments )   تؤدي الى تكوین اجھادات انضغاط وشد ویحدث الفشل

ة غیر للخرسانة في المناطق المعرضة الى اجھادات شد عالیة . تعتبر الخرسان
 أشكالھاالبالطات الخرسانیة بمختلف  وإنتاجالتبلیط  أعمالالمسلحة المستخدمة في 

  للحاالت التي تتعرض فیھا الخرسانة لعزوم انحناء . 
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بل تكون  فقط الى قوى قص  المنشآتفي ة : ال تتعرض الخرسان القص مقاومة – 4
عن  ةالناتجة زوم الجانبیعن الحمل او العة الناتج االنضغاطالى قوى الشد و ةمصاحب
 الحمل .

بین الخرسانة  الترابطان زیادة مقاومة :  بط مع قضبان التسلیحارتال مقاومة – 5
 وقضبان التسلیح یساعد في جعل الخرسانة وحدید التسلیح یعمالن كوحدة واحدة

 . ویساھم في نقل االجھادات من الخرسانة الى حدید التسلیح
 علىالتي توجد الحلزونیة قوة الربط وجود النتوءات  التي تؤثر في األشیاءومن 

وموقع قضبان  الخرسانة ،ونوعیة ، وقطر قضبان التسلیح  التسلیح ، حدیدقضبان 
 . الخرسانةداخل التسلیح 

 -: ویمكن تقسیمھا الى : ةوالحجمی ھألبعدی التغیرات –ب 
 : یھ )( اآلن اللحظیة المیكانیكیةبعدیھ تسبب االجھادات  تغیرات – 1

المسلحة حیث یعتبر مقیاسا  الخرسانةفي تصمیم  خاصة أھمیھ المرونة لمعاملان 
وفوالذ التسلیح . وتؤثر  ةلمقاومھ المادة للتشوه وكذلك في توزیع القوى بین الخرسان

 في ذلك عوامل كثیره منھا .
 ، خواص الركام . اإلنضاج، ظروف  ة، عمر الخرسان ةنسبھ الماء في الخلط

. تحدث عند بقاء  بمرور الزمن ةتسببھا االجھادات المیكانیكی ةبعدی غیراتت – 2
الحمل ساكنا ومؤثرا على الخرسانة لفترة زمنیة طویلة انفعاالت اضافیھ غیر مرنھ 

  -: اآلتیةوتتأثر انفعاالت الزحف بالعوامل   ( creep )تسمى الزحف 
انة، حیث یزداد الزحف بازدیاد مقدار اجھادات التحمیل بالنسبة لتحمل الخرس -اوال 

 اجھاد التحمیل . 
 . ةرطوبة المحیط ، حیث یتناقص الزحف بازدیاد الرطوب -ثانیا 
 عند التحمیل، حیث یتناقص الزحف كلما ازداد العمر. ةعمر الخرسان -ثالثا 

 نسبة السمنت في الخرسانة، حیث یزداد الزحف بزیادتھا. -رابعا 
 لسمنت في الخلطھ، حیث یزداد الزحف بزیادتھا نسبھ الماء الى ا -خامسا 
خواص الركام حیث یتأثر مقدار الزحف تبعا لبعض خواص الركام كمعیار  –سادسا 
 مثال. ةالمرون
 الزمن، حیث یزداد الزحف بمرور الزمن. –سابعا 
 ، حیث یقل الزحف بزیادتھا.الخرسانة كثافة –ثامنا 

  
تصلبھا ویتأثر ھذا االنكماش  أثناء ةن: تنكمش الخرساةألحجمی التغیرات – 3

  -: اآلتیةبالعوامل 
 نوع السمنت ، حیث تختلف انواع السمنت في مقدار انكماشھا . –اوال 
 نسبھ الماء الى السمنت ، حیث یزداد االنكماش بزیادتھا . –ثانیا 
 رطوبھ الجو المحیط ، حیث یقل االنكماش بزیادتھا . -ثالثا  
 ام ، حیث ان بعض انواع الركام اكثر انكماشا من غیرھا . خواص الرك –رابعا 

 الزمن ، حیث یزداد االنكماش مع مرور الزمن . –خامسا 
 سمك العضو الخرساني ، حیث یزداد االنكماش مع قلة السمك . –سادسا 
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بصوره عامھ تعتبر  الخرسانة  -:) للعوامل الجویة والمقاومةالدوام الدیمومة (  -جـ 
 أضعافھادي الى ؤعتمد على عدد من العوامل التي تت دیمومتھاذات عمر طویل اال ان 

  -وتلفھا احیانا ومن ھذه العوامل :
ھو  ةالتي تؤثر تأثیرا كبیرا على الخرسان ة: من العوامل الجوی الجویةالعوامل  – 1

یصاحبھ زیادة في لفجوات ا داخلان تجمد الماء  اذالى االنجماد ة تعرض الخرسان
 أعلى تولید اجھادات شد داخلیة وعندما تكون ھذه االجھادات ؤدي الىحجم الماء ت

وتكرار تلك الظاھره  الخرسانةتشقق  مقاومة الشد للخرسانة فان ذلك یؤدي الى  من
  -:  مایأتي بأتباعیعجل في تلف الخرسانھ ویمكن تقلیل تأثیر االنجماد 

 .المقصود  افات الھواءمضاستعمال  – أوال
 وتقلیل الفجوات . ةزیادة كثافة الخرسان -ثانیا 
 تقلیل نسبة الماءالى السمنت في الخلطھ . –ثالثا 

 استعمال ركام صلد ومقاوم وقلیل االمتصاص .  -رابعا 
الخرسانة او استخدام سطح صقل تقلیل امتصاص الماء من خالل  محاولة  –خامسا 

 .مواد لطلي السطح
الركام مع  أنواع) :تتفاعل بعض Reactive Aggregate(  الفعالالركام   - 2

تسبب تشقق  ةالمركبات القلویھ في السمنت بصوره بطیئھ تؤدي الى تمددات حجمی
واجراء الفحوص الخاصة على  ة. لذلك یجب استعمال سمنت واطئ القلوی ةالخرسان

قلیل  الفعالمنھ . علما بأن الركام وعدم استعمال النوع المتفاعل  استعمالھالركام قبل 
 الوجود في العراق .

لتأثیر  ةمقاوم ةبصوره عام ةتعتبر الخرسان -: ةالمیاه التي تتعرض لھا الخرسان – 3
لذلك یمكن استخدامھا  ةاعتیادی ةالماء بعد تصلبھا فھي ال تتأكل وال تصدأ بصور

 ة  ولكن ھناك عوامل قد تؤدي الى ضعف الخرسان تحت الماء .
من تفاعل السمنت  المتولدة ةللماء یؤدي الى ارتشاح النور الخرسانةامتصاص  مثل

في تحریك تفاعل االمالح  أیضاویؤثر الماء  ة .مما یؤدي الى تأكل الخرسان
 زیادةالى  أیضایؤدي فیحدث تخلخل داخل الخرسانة قد  الخرسانةداخل  الموجودة

الكبریتیة في الماء  األمالح ةوخاص حاألمالتأثیر االنجماد . وكذلك وجود بعض 
. ولتقلیل تأثیر ةیسبب تفاعل ھذه االمالح مع السمنت وقد یؤدي الى تلف الخرسان

وزیادة  ةللرطوب ةومضافات مانع لألمالحیستعمل سمنت مقاوم  ةالمیاه على الخرسان
 صاص .واستعمال ركام صلد قلیل االمت ةالخرسانة وتقلیل نسبة الماء في الخلط ةكثاف

للحریق  ةالجیدة المقاوم ةتعتبر الخرسانة من المواد البنائی -: مقاومة الحریق –د 
 . ةوالناتج النھائي الذي تتكون منھ الخرسان األولیةبسبب طبیعة المواد 

درجة یرعى الغایة من استعمال المنشأ والمختلفة  ةالخرسانی المنشآتعند تصمیم و
تعلیمات الدفاع  وإتباعالصب سمك مراعاة یتطلب للحریق وھذا  المطلوبةالمقاومة 

 .المدني
 
 



50 
 

للماء بشكل مطلق  ةماده صماء غیر نفاذ ةالخرسان رال تعتب -: النفاذیھ للماء -ھـ 
 لالسباب التالیة : 

مأل كافة الفراغات التي یتركھا تان  بالسمنت عند التصل لعجینةال یمكن  – 1
 السمنت والماء عند تفاعلھما . 

عملیھ التفاعل بین السمنت  إلتمام الالزمة ةمن الكمی أكثرتكون كمیة ماء الخلط  – 2
 .ةمحل ةوالماء وعند تبخر ھذا الماء الزائد فأنھ یترك فجوات ھوائی

 تماما . ةبحیث تكون الفجوات فیھا معدوم ةال یمكن عملیا رص الخرسان – 3
  -یجب : لنفاذیة الماء ةعالی ةذات مقاوم ةوللحصول على خرسان 

التي  لتشوھاتوا العیوبخالیة من  متجانسةالخرسانیة  ةان تكون الصب –اوال 
 في الحجوم . ةتحصل بسبب انعزال مواد الركام المتباین

 وبأقل ما یمكن من الفجوات . ةبأعلى كثافة ممكنة ان تكون الخرسان –ثانیا 
 مكن .اقل ما یة ان تكون نسبة الماء الى السمنت المستعمل –ثالثا 

شقوق في الجسم الخرساني كاالنكماش او  أحداث شأنھتجنب كل ما من  –رابعا 
التي تتعرض لھا  ةعن االجھادات المیكانیكی ةاو االنفعاالت الناتج ةالتبدالت الحراری

 . ةالحقة في المنشأ او بنتیجة تفاعالت سلبی ةالخرسان
 .ةوغیر مسامی ةصقیل ةبصور ةللخرسان ةالسطوح الخارجی إنھاء –خامسا 

 
العزل لذا  ةجید ةاالعتیادی ةذات الكثافة التعتبر الخرسان -: العزل الحراري –و 

الوزن التي تكون اكثر عزال بسبب قلة كثافتھا الناتجة عن  خفیفة الخرسانة تستخدم
 .فیھا ةالعالی ةنوعیة الركام المستعمل ونسبھ الفجوات الھوائی

في  ةالمستعمل ةمھمة لسطوح الخرسان ةالخاصی ھذه -: مقاومة تأثر االحتكاك –ز 
علیھا  ةالمتحرك لبأال حمالتأثیر االحتكاك  ةالمعرض واألرضیاتالتبلیط  أعمالكافھ 

مثل السدود  ةالمائی كالمنشآتوكذلك في السطوح المعرضھ لالحتكاك بالمیاه الجاریة 
بالعوامل  ةللخرسان والنواظم واالنابیب الناقلة للسوائل . وتتأثر مقاومة االحتكاك

 : اآلتیة
 .االنضغاط بزیادة تحمل  المقاومةحیث تزداد  ، الخرسانة مقاومة – 1
، حیث تزداد المقاومة كلما قلت نسبھ الماء  ةنسبھ الماء الى السمنت المستعمل – 2

 الى السمنت .
م المستعمل ، حیث یجب ان یكون الركام متدرجا بصوره جیده انوعیة الرك – 3

الركام الناعم الى اقل حد ممكن من دون  ةم لالحتكاك ویفضل تقلیل كمیومقاو
 االضرار بقابلیة التشغیل .

ممكنھ ویكون ذلك برص السطوح  كثافةعلى أوب ةجید ةالسطوح بصور إنھاء – 4
 جیدة بالمالج او ایة واسطة اخرى قبل تصلب الخرسانھ مباشرة . ةبصور

 المناطقالن وجود  الخرسانةجانس تجانس الخرسانھ ، من الضروري ت – 5
 .  ةتأكل السطوح الخرسانی منیعجل  الضعیفة

ً الجید ضروری اإلنضاجاالنضاج ، یعتبر  – 6  للحصول على سطح مقاوم للتأكل . ا
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ببعض المواد  ة: تتأثر السطوح الخرسانی مقاومة تأثیر المواد الكیمیاویة –ح 
 واألمالح ةوالدھون والمحالیل السكری مثل الحوامض والزیوت النباتیة ةالكیمیاوی
ومیاه البحر . وھذه  ةفي المیاه الجوفی ةالكبریتات والكلوریدات الموجود ةوخاص

 .المواد تسبب تلف السطوح المالمسھ لھا وتؤدي الى اضعاف المنشأ الخرساني 
في بعض المصانع والمشاریع  ةخاص ةبصور ةالخرسانی األرضیاتوقد تتعرض 

تؤدي الى تأكل سطوحھا كما في معامل االعالف  ةأثیرات كیمیاویالزراعیة لت
وعجینة الخشب والخزانات ر كسٌ لومحالت تربیة الحیوانات ومعامل ا ةالحیوانی

 . للخرسانة الضارةالمواد  أنواعلخزن بعض  ةالخرسانیة المستعمل
ا واستعمال بزیادة كثافتھا وتحملھ ةالخرسان فيویمكن تقلیل تأثیر المواد الكیمیاویة 

ركام صلد غیر مسامي وغیر متفاعل وتقلیل نسبة الماء ومعالجة السطوح بطریقة 
 (سمنتتقلل االمتصاص واستعمال انواع من السمنت المقاوم للتأثیرات الكیمیاویة 

 ةمقاوم لالمالح الكبریتیة مثال ) . وزیادة سمك الغطاء الخرساني في الخرسان
تأكل بسبب المواد الكیمیاویة بحیث یتراوح سمك الغطاء المسلحة لوقایة الحدید من ال

 الحاجة.حسب ب أكثرملم او  )75 - 40(بین 
 
 

  الفصل نھایة أسئلة
 

ماھي المتطلبات الضروریھ الواجب تحقیقھا عند اختیار خواص و نسب  / 1س
 مكونات الخرسانة الطریة ؟

 
 خرسانة المتصلبھ ؟ماھي العوامل التي تؤثر في انفعاالت الزحف لل / 2س
 

 الخرسانة فيتأثیر االنجماد  وخاصة/ كیف یمكن تقلیل تأثیر العوامل الجویھ  3س
 ؟ المتصلبة

 
 ؟ للخرسانةمقاومة االحتكاك  فيماھي العوامل التي تؤثر  / 4س
 

 ومقاومتھا للعوامل الجویة ؟ الخرسانة دیمومة فيوضح كیفیة تأثیر المیاه  / 5س
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 مضافات الخرسانة   /سادسالفصل ال
 : مقدمة عامة 6-1

 عضو�ة أو غیر عضو�ة سائلة أو صلبة جات �یمیائیةمنت �انها مضافات الخرسانة تعرف    
 مافیتعلیمات الشر�ة المنتجة  حسبتضاف إلى الخلطة الخرسانیة أثناء عملیة الخلط بنسبة 

منها المضافات  �كسابها مواصفات جدیدةو  وذلك لتحسین خواص الخرسانة �خص نسب اإلضافة
للرطو�ة والمعجالت والمبطئات والمضافات ذات المقللة للماء والملدنات المتفوقة والمواد المانعة 

 .االستخدامات الخاصة

 المضافات المقللة للماء: 6-2
  

  اذ ) %10 – 5(تعمل هذه المضافات على تقلیل محتوى الماء في الخلطة بنسبة تتراوح بین   
یل تشغتحسین قابلیة ال أوالسمنت مع المحافظة على قابلیة تشغیل الخرسانة  \تقل نسبة الماء 

  .السمنت ثابتة  \مع المحافظة على نسبة الماء 
وفي  غیر متدرجة القیاسات.تستخدم هذه المضافات في حالة استخدام ر�ام ( رمل وحصى )    

الخلطة  تمكونا الخلطات الجافة فتمنح الخرسانة انسیابیة جیدة و تمنع ظاهرة االنعزال ( فصل
 عند استخدام المضخات في صب الخرسانة  كالحصى مثال عن �اقي المكونات ) و�ذلك

 الملدنات المتفوقة :  3 -6
 

قابلیــة  فــيوممیــزة فــي تأثیرهــا اال�جــابي  هــي مر�بــات هیدرو�ار�ونیــة عضــو�ة ذائبــة فــي المــاء     
السـمنت أفضـل مـن المضـافات المقللـة للمـاء ولهـذا سـمیت  \تشغیل الخرسـانة و تقلیـل نسـبة المـاء 

 )3-1(تضاف بنسب محددة من قبل الشر�ة المنتجة و غالبا مـا تتـراوح بـین  .�الملدنات المتفوقة 
متر مكعب من الخرسانة و وظیفتها تحسـین قابلیـة تشـغیل الخرسـانة و فـي حالـة اسـتخدامها  \لتر 

   ، تكــون حســب تعلیمــات الشــر�ة المنتجــة للمــادة اإلضــافةالســمنت فــان نســبة  \لتقلیــل نســبة المــاء 
إلیه أن حجم الملـدن المتفـوق السـائل یؤخـذ بنظـر االعتبـار عنـد حسـاب نسـبة ة اإلشار  تجدرو مما 
  . ) 1 شكل،(الحظ السمنت  \الماء 
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 ): الملدن المتفوق السائل1شكل(

 المواد المانعة للرطو�ة : 6-4

 غلـق المسـامات الشـعر�ة انهـا تعمـل علـى حیـثهي مواد مضـافة مانعـة لنفـاذ المـاء إلـى الخرسـانة 
و تنــــتج هــــذه المــــواد مــــن �عــــض بتفاعلهــــا مــــع مر�ــــب هیدرو�ســــید الكالســــیوم فــــي الخرســــانة  إمــــا

تعمـــل قاعد�ـــة  اذمـــع  الخرســـانة  اأو مـــن خـــالل التحامهـــالحـــوامض والـــدهون الحیوانیـــة و النباتیـــة 
و االلتحام معهـا ومنـع نفـاذ المـاء السمنت على تفتیت هذه المواد المنتجة من دقائق شمعیة ناعمة 

منتجــة مــن مــواد راتنجیــة هیدرو�ار�ونیــة  ( �ــاودر ) مضــافات علــى شــكل دقــائق ناعمــة جــدا وهنــاك
تستخدم في األجـزاء اإلنشـائیة المعرضـة للرطو�ـة  .ى غلق المسامات السطحیة للخرسانة تعمل عل

    .الخ ...و الماء �األسس و الخزانات 
 المعجالت : 6-5

فـــي درجـــات الحـــرارة  الخرســـانة التجمـــدتعمـــل علـــى تعجیـــل زمـــن  هـــي مضـــافات للخرســـانة      
أو عند إصالح �عض األجزاء اإلنشـائیة المتضـررة �صـورة سـر�عة وعاجلـة  م) ° 4-2(المنخفضة 

و�ذلك في إنتاج الخرسانة المسـبقة الصـب والتـي تحتـاج إلـى رفـع القالـب بوقـت قصـیر السـتخدامه 
  تاج.اإلنمرة أخرى في 

و �عمــل علــى تعجیــل  النــوع مــن المضــافات �ســتخدم مر�ــب �لور�ــد الكالســیوم فــي إنتــاج هــذا     
الخرســـانة القـــوة الالزمـــة فـــي وقـــت  و�كســـاب الســـمنت)مر�بـــات  (احـــدىســـلیكات الكالســـیوم تفاعـــل 

الســلبي فــي  تأثیرهــاه علــى الكلور�ــدات و ؤ قصــیر ولكــن مــن مســاوئ مر�ــب �لور�ــد الكالســیوم احتــوا
  .حدید التسلیح  صدا
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 المبطئات : 6-6    

ث �مدة تتراوح بین ساعة إلى ثال لخرسانةل زمن التجمد تأخیرهي مضافات للخرسانة تعمل على 
أي في عند صب الخرسانة في درجات الحرارة المرتفعة  الساعة وتستخدمساعات ونصف 

 واألجواء الحارة  وما تسببه من تبخر ماء الخرسانة حیث الحاجة إلى فترة زمنیة لنقل وصب 
تستخدم العدید من المر�بات في إنتاج أنواع مختلفة من هذه  .رص الخرسانة قبل تماسكها 

   .المضافات مثل أمالح الزنك الذائبة و�عض المشتقات الكار�وهیدراتیة 
  

 ذات االستخدامات الخاصة :المضافات  6-7 

 توجد العدید من المضافات ذات االستخدامات الخاصة ومنها      
المضــافات المقللــة لتفــاعالت الر�ــام ( الرمــل و الحصــى ) القلو�ــة التمدد�ــة فــي الخرســانة  6-7-1

  .ومنها أمالح اللیثیوم ونترات البار�وم وأ�خرة السلیكا  و غیرها 
یتعـــرض ســـطح  ، )2الشـــكلالحــظ ( الخرســـانة الجــاف فـــي النكمـــاشل المضــافات المقللـــة 6-7-2

 الخرســـانة للظـــروف الجو�ـــة المتمثلـــة بـــدرجات الحـــرارة العالیـــة و الر�ـــاح القو�ـــة وانخفـــاض الرطو�ـــة
مــن تبخــره فـــي  اكثــر �ســرعةتبخــر المــاء مــن ســطح الخرســانة  إلــىالنســبیة فــي الجــو ممــا یــؤدي 

 األجــــزاءمــــع  المســــلطة علــــى الخرســــانة نتیجــــة ارتباطهــــاقــــوى التغیــــر العمیقــــة للخرســــانة  األجــــزاء
لغـــرض تقلیـــل حـــدوث هـــذه تنـــتج تشـــققات علـــى ســـطح الخرســـانة و  األخـــرى الخرســـانیة  اإلنشـــائیة
هیـدرو�ار�وني ) قاعـدي ومـواد ذات أسـاس بولیمري( مضافاتة تضاف للخلطة الخرسانی التشققات

 .أخرى للسیطرة على هذه التشققات 
یــد التســلیح وتســتخدم مــع الخلطــة الخرســانیة المصــبو�ة فــي حد لتأكــلانعــة المضــافات الم 6-7-3

تأكــل حدیــد التســلیح �ســبب  والجســور لمنــعاألجــواء البــاردة المثلجــة مثــل األرضــیات فــي الشــوارع 
مــن وضــع أمــالح علــى  الخرســانة والناتجــةالذائبــة فــي المــاء مــن خــالل شــقوق  وصــول الكلور�ــدات

  والصودیوم.المواد نترات الكالسیوم  هذهومن األرضیات إلذا�ة الثلوج 
تمتــاز هــذه التقنیــة  اذ)  shotcrete(  �ر�ــت –شــوت مضــافات صــب الخرســانة بتقنیــة  6-7-4
المكونـات الخرسـانیة مـع �عضـها ومـع  تالصـقهولة صب الخرسانة �استخدام مضخات الـرش و �س

عمـال مهـرة للسـیطرة علـى عملیـة  إلـىاأللیاف المضافة للخرسانة لتقو�تها ولكن هذه التقنیة تحتـاج 
ســائل مثــل الومینــات  أوتضــاف �عــض المــواد للخلطــة الخرســانیة �شــكل مســحوق .صــب الخرســانة 

    الصـــودیوم و هیدرو�ســـید الصـــودیوم و البوتاســـیوم و غیرهـــا مـــن المـــواد التـــي تعمـــل علـــى تعجیـــل
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 ) 3-12(   نیـة قصـیرة �فتـرة زمتطور مقاومة الخرسانة وز�ـادة التالصـق بـین المكونـات المختلفـة 
   .االبتدائي و النهائي على التوالي  للتجمددقیقة 

و�لفـة ة ضافات المانعة النجراف الخرسانة في المنشات المائیة �السـدود حیـث صـعو�الم 6-7-5
إصالح هذه المنشات فتعمل المضافات على ز�ادة تالصق مكونات الخرسانة التي یراد صبها في 

اه دون تعرضــــها للتفتــــت و االنفصــــال �ســــبب تــــأثیر المیــــاه و منهــــا مــــواد األمــــاكن المعرضــــة للمیــــ
ثیلـین بولیمر�ة ( هیدرو�ار�ونیة ) ذائبة في الماء طبیعیة مثل النشا وصناعیة مثل اكاسـید البـولي ا
 أ�خـــرةو �ـــذلك مســـتحلبات لمـــواد عضـــو�ة مثـــل مســـتحلبات االكر�لیـــك و مـــواد غیـــر عضـــو�ة مثـــل 

   .البنتونایت  أطیانالسلیكا المكثفة و 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ): تشققات االنكماش الجاف للخرسانة2( شكل
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 : سادسأسئلة الفصل ال 6-8
 

 :  �أتي عرف ما  1س

الجاف  شاالنكما – shotcrete )تقنیة(  –الملدنات المتفوقة  –المضافات المقللة للماء 

   ، المضافات المانعة للرطو�ة .للخرسانة 

 . لغرض التجمد للخرسانةبین المعجالت و المبطئات قارن  2س 

 .اشرح �اختصار المضافات الخرسانیة ذات االستخدامات الخاصة .3س 
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 السا�ع لفصل ا
 وخواص األلیاف أنواع  

 األلیاف الصناعیة  

 استخدامات الخرسانة المسلحة �األلیاف  

 أسئلة الفصل  

  
 
 
 
 

 الزجاجیة األلیافصورة        
 

 البولي برو�لین ألیاف      
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 الخرسانة المسلحة �األلیاف /الفصل السا�ع
 مقدمة عامة : 1- 7

مكونة من السمنت و الرمل و  مسلحة �كونها مادة مر�بةالتمتاز الخرسانة غیر             
�اإلضافة  و مقاومتها للظروف الخارجیةذات خواص جیدة مثل مقاومة االنضغاط  الحصى

صیفة قها فهي مادة ؤ الطر�ة ، أما مساو والقولبة في الحالة لرخص ثمنها �ما أنها سهلة التشكیل 
 .دات الشد و الصدمات فهي غیر مقاومة الجها

دید على تحسین الع ( المونة ) المالطتعمل األلیاف المضافة إلى الخرسانة المسلحة أو       
ومقاومة الصدمة  المیكانیكیة دمات،  مقاومة الص  االنثناءمن الخواص الهندسیة �مقاومة 

سانة و إكسابها الحرار�ة أي تتم االستفادة من خواص األلیاف الجیدة في تحسین خواص الخر 
كون �ان الخرسانة المعززة �األلیاف والمقبولة في حالة تصلبها تحتاج أن .میزات جیدة وجدیدة 

كور إلى تفر�ق األلیاف لمنع ظاهرة الت ةاللیف موزعا �انتظام وان تكون مرصوصة جیدا �اإلضاف
 لى طبیعة و�میةقبل إضافتها للخلطة �ما أن سهولة رص الخرسانة المعززة �األلیاف تعتمد ع

 .اللیف المستعمل 
�إضافة األلیاف االسبستیة للسمنت   1899استخدمت الخرسانة المعززة �األلیاف منذ      

یف و�نتاج السمنت االسبستي والذي استخدم �شكل واسع في ثالثینات القرن الماضي �مادة للتسق
 . والتصفیح �شكل صفائح مستو�ة أو متموجة

ة عن ات من القرن الماضي استخدام البولیمرات المعززة �األلیاف وهي عبار بدأت في الثمانین   
و أمواد مر�بة تتكون من ألیاف مثل الكار�ون أو الزجاج  والمادة البولیمر�ة هي االیبو�سي 

ستخدمت وتمتاز �كونها مادة مر�بة قو�ة جدا ا،  ( بدون خرسانة ) الخ ...النایلون أو البولستر 
لمنشأ اتأهیل الجسور الخرسانیة المسلحة واألبنیة والمنشات المتضررة �سبب تعرض لتقو�ة و�عادة 

نشأ إلى أحمال تفوق األحمال التصمیمیة له أو تدهور المواد اإلنشائیة مع الزمن أو تعرض الم
 .الخ...للزالزل 
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 أنواع وخواص األلیاف : 7-2
 ن : تقسم األلیاف المضافة إلى الخرسانة إلى قسمی

 الطبیعیة  األلیاف – أوال
 األلیاف الصناعیة – ثانیا

  
 الطبیعیة :  األلیاف – أوال

 أللیافاتعزز الخرسانة المسلحة و غیر المسلحة �األلیاف الطبیعیة المتوفرة في العالم وهذه     
في  �صورة عشوائیة موزعة مستمرة و صغیرة و قصیرة وغیر مترا�طة و غیر �أقطارتكون 
ا علیه انة وذلك لز�ادة مقاومة الصدمات و األحمال الفجائیة و مقاومة التشققات و السیطرةالخرس

  . للخرسانة �اإلضافة إلى تحسین خواص العزل الصوتي و الحراري 
 إن المتطلبات األساسیة لأللیاف الطبیعیة هي مقاومة الشد و معامل المرونة العالیین    

ف نة ، ثبات الشكل و مقاومة المر�بات الكیمیائیة و الظرو �اإلضافة إلى الترا�ط مع الخرسا
 ابرز أنواع األلیاف الطبیعیة و خواصها هي:.الخارجیة 

یـاف : تنقع في الماء أوال إلذا�ـة الحـوامض و المـواد األخـرى وعـزل األل ألیاف ثمرة جوز الهند –أ 
   .الهند جوز لیافألیبین أهم خواص  )1- 7(الجدول ، �طرق میكانیكیة معینة 

 ) : الخواص النموذجیة أللیاف جوز الهند 1 – 7جدول ( 
 النتائج الخواص ت
 280 - 145 ) 3م  \الكثافة (  �غم  1
 200 - 120 )2ملم\ یوتنمقاومة الشد القصوى ( ن 2
 25 – 10 االستطالة عند الكسر % 3
 180 - 130 امتصاص الماء % 4
   

القشر�ة لنباتات الجوت  األلیافالجوت من  ألیافتستخلص :  الجوت ( الجنفاص )ألیاف  –ب 
صل لف أسابیع أر�عةتغمر النباتات في الماء لمدة  اذ .الخ  ...التي تنمو في الهند و الصین 

یبین أهم خواص  )2- 7(الجدول ، ثم تغزل و تجفف في الشمس و تغزل األلیاف القشرة عن 
    .الجوت  ألیاف
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 ) : الخواص النموذجیة أللیاف الجوت ( الجنفاص ) 2 – 7جدول (          
 النتائج الخواص ت
 32000 - 26000 )2ملم\ یوتن( ن معامل المرونة 1
 300 - 250 )2ملم\ یوتنمقاومة الشد القصوى ( ن 2
 9,1 –5,1 االستطالة عند الكسر % 3

 
مرونة واطئ و قابلیة  في الشد و معاملالقو�ة  األلیاف: تعتبر من  الخیزران ألیاف –ج 

   .الخیزران  یبین أهم خواص ألیاف )3- 7(الجدول  ، امتصاص عالیة للماء
 

 ) : الخواص النموذجیة أللیاف الخیزران 3 – 7جدول (  
 النتائج الخواص ت
 40000 - 33000 )2ملم\ نیوتنمعامل المرونة ( 1
 500 - 350 )2ملم\ نیوتنمقاومة الشد القصوى ( 2
 45 - 40 اص الماء %امتص 3

 
القو�ــة ولهــا د�مومــة أي مقاومــة الظــروف الخارجیــة جیــدة  األلیــاف: تعتبــر مــن  ألیــاف الكتــان –د 

 الكتان یبین أهم خواص ألیاف )4- 7(الجدول 
 ) : الخواص النموذجیة أللیاف الكتان 4 – 7جدول ( 

 النتائج الخواص ت
 100000 )2ملم\ نیوتنمعامل المرونة ( 1
 1000 )2ملم\ نیوتناومة الشد القصوى (مق 2
 2,2 –8,1 االستطالة عند الكسر % 3

 
تمثل هذه األلیاف المتبقي من إنتاج السكر من قصب  : ألیاف مخلفات قصب السكر – ـه

ة �اإلضافة إلى رطو� %55السكر �عد عصره و تتوفر في المناطق الرطبة وتمثل األلیاف حوالي 
 یبین أهم خواص ألیاف )5- 7(الجدول  ،مواد مذا�ة أخرى  و الباقي لب و %20 حوالي

 .مخلفات قصب السكر 
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 : الخواص النموذجیة أللیاف مخلفات قصب السكر   )5 – 7(جدول 
 النتائج الخواص ت
 19000 - 15000 )2ملم\ نیوتنمعامل المرونة ( 1
 290 - 170 )2ملم\ نیوتنمقاومة الشد القصوى ( 2
 75 - 70 اء %امتصاص الم 3

 
 األلیاف الصناعیة : –ثانیا  

 : �اتيإن أكثر أنواع األلیاف شیوعا في تطبیقات الهندسة المدنیة �مكن إدراجها �ما 
م تت: تتكون ألیاف الكار�ون �صورة أساسیة من ذرات الكار�ون والتي  ألیاف الكار�ون  –أ 

 )PAN) ومختصرها ( نترایت و�لالبولي اكر  صناعتها بتعر�ض أنواع من البولیمرات تسمى (
% إلى درجات حرارة عالیة دون حرقها مما یؤدي إلى  10% و الرایون بنسبة  90بنسبة 

التي تتنوع فصل الذرات غیر الكار�ونیة و�طرق صناعیة معینة یتم إنتاج هذه األلیاف و 
خواص  یبین أهم )6- 7) ، الجدول (1( الشكلالحظ أو رقائق ،  أشكالها فهي إما طبقات

    .ألیاف الكار�ون 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 ) : رقائق ألیاف الكار�ون 1( الشكل                                  
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 ) : خواص ألیاف الكار�ون 6-7جدول (
 

 النتائج الخواص ت
 9-3 قطر اللیف(ما�كرو متر) 1
 1900 )3م\الكثافة (كغم  2
 )380000-002300(  )  2معامل المرونة ( نیوتن/ملم 3

 2600-1800 )  2مقاومة الشد ( نیوتن/ملم 4
 0.75 االستطالة عند الكسر(%) 5

 
 تصنع تنتج األلیاف الحدید�ة �أشكال مختلفة منها األلیاف المدورة التي ألیاف الحدید : -ب

ف ملم  واأللیا ) 0،75- 0،25(�قطع األسالك المدورة إلى أطوال قصیرة وتتراوح أقطارها 
ملم ولز�ادة  0,25د�ة ذات المقاطع المستطیلة والتي تنتج من تقطیع ألواح �سمك الحدی

فة ت األلیاف المسننة أو المجعدة أو ذات النها�ات المعقو جتالصق األلیاف �الخرسانة انت
الجدول ، )  3و  2 االشكالالحظ  (. 250-30وتراوحت نسبة الطول:القطر لأللیاف بین 

   . الحدیدیاف ) یبین أهم خواص أل7- 7(
        

 
 
 

  
 
  
 
 
 
 
 

 ) : ألیاف الحدید المسننة2( الشكل                          
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 ) : ألیاف الحدید ذات النها�ات المعقوفة3( شكل
 ) : خواص ألیاف الحدید7-7جدول (

 النتائج الخواص ت
 500-5 قطر اللیف(ما�كرو متر) 1
 7800 )3م\الكثافة (كغم  2
 200000 )  2معامل المرونة ( نیوتن/ملم 3

 3000-1000 )  2مقاومة الشد ( نیوتن/ملم 4
     4 - 3   االستطالة عند الكسر(%) 5

 
 

) مــا�كرون ثــم تجمــع 20-10(: تنــتج ألیــاف الزجــاج علــى شــكل خیــوط �قطــر  ألیــاف الزجــاج -ج
ولة  التي تلف على أنابیب �ارتونیة م �استخدام مادة غرو�ة وتسمى األسالك المجداعلى شكل حز 

) وأهـم خـواص هـذه األلیـاف أدرجـت  4الحـظ الشـكل ومن الممكن تشكیلها على هیئة طبقـات ، ( 
 ) 8 – 7 (في الجدول رقم 
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 ) : ألیاف الزجاج على شكل شعیرات ، طبقات و أسالك مجدولة4( لشك
 
 

 ) : خواص ألیاف الحدید7-8جدول (
 النتائج الخواص ت
 15-9 قطر اللیف(ما�كرو متر) 1
 2600 )3م\الكثافة (كغم  2
 80000 )  2معامل المرونة ( نیوتن/ملم 3

 4000-2000 )  2مقاومة الشد ( نیوتن/ملم 4
 5,3-2 االستطالة عند الكسر(%) 5

 
 
مـا أت وتتـوفر : تعتبر ألیاف البولي برو�لین مـن ارخـص أنـواع البـولیمرا ألیاف البولي برو�لین – د

) ملــم  50 - 25 علـى شــكل شــعیرات أو علــى شــكل رقــائق مسـطحة أو مــدورة ثــم تقطــع �ــأطوال (
أو تفــتح إلنتــاج شــبكات مســتمرة و مــن الممكــن أن تحــاك الرقــائق اللیفیــة إلنتــاج مشــبكات مســطحة 

ت فـي وأهم خواص هذه األلیاف أدرج )5الحظ الشكل (،  ةاألسمنتیوالتي تستعمل لتسلیح األلواح 
 . ) 9 – 7رقم ( الجدول 
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 ) : ألیاف البولي برو�لین5( شكل
 

 ) : خواص ألیاف البولي برو�لین7-9جدول (
 النتائج الخواص ت
 200-20 قطر اللیف(ما�كرو متر) 1
 900 )3م\الكثافة (كغم  2
 5000 )  2معامل المرونة ( نیوتن/ملم 3

 500 )  2نیوتن/ملممقاومة الشد (  4
 20 االستطالة عند الكسر(%) 5

 

 األلیاف :� استخدامات الخرسانة المسلحة 7-3
جسور تحتاج العدید من المنشات الخرسانیة المسلحة إلى  إصالحها و�عادة تأهیلها وخاصة ال    

 القد�مة �سبب تعرضها إلى أحمال تفوق األحمال التصمیمیة للجسر واستخدمت في السنوات
ي فقها یتم لص.المعززة �األلیاف ومنها ألیاف الكار�ون  ( الهیدرو�ار�ونات ) األخیرة البولیمرات

لشد تصل مقاومة ا اذاألجزاء المعرضة إلى اجهادات االنحناء وذلك لكون ألیاف الكار�ون قو�ة 
  .وهي تفوق مقاومة الشد القصوى للحدید �عشرة مرات 2نیوتن /ملم 3000القصوى إلى 

هادات تستخدم البولیمرات المعززة �ألیاف الكار�ون في إصالح األعمدة لز�ادة مقاومتها الج    
 تلف حول العمود عند تعرضها للزالزل ومنعها من االنهیار وتعتبر هذه الطر�قة في اذالقص 

إن األعمدة المعرضة إلى أحمال محور�ة تفوق  .التأهیل أكثر اقتصاد�ة من الطرق األخرى 
 .لتصمیمیة یتم استخدام هذه التقنیة لز�ادة مقاومة االنضغاط للخرسانة سعتها ا
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ى ها إلتتوفر أنواع خاصة من البولیمرات المعززة �ألیاف الكار�ون والتي �صل معامل الشد  ل    
 وتستخدم لتقو�ة المقاطع الفوالذ�ة بر�طها مع الفلنجة المعرضة إلى 2نیوتن /متر 109×420

ومتها من المیزات األخرى أللیاف الكار�ون هو خفة وزنها ومقا .دة مقاومتها اجهادات الشد لز�ا
  )7،  6االشكال (الحظ.للصدأ وعلیه �مكن أن �كون تطبیقها في المنشات البحر�ة 

لعراق ازالت محدودة في �عض البلدان ومنها مامن المهم اإلشارة إلى أن تطبیقات هذه التقنیة    
ن واد ممعرفة الكاملة بین المصممین والمهندسین �طبیعة وسلو�یة هذه الموهذا �عود إلى فقدان ال

حیث أدائها على المدى البعید و�ذلك اختالف الخواص المیكانیكیة لها عن خواص المواد 
 .األفضل لها   مالتقلید�ة ولعدم وجود مواصفات صناعیة حول االستخدا

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 یاف الكاربون على شكل طبقات لمعالجة الجدران) : استخدام أل6(شكل
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 ) : استخدام ألیاف الكار�ون على شكل طبقات إلعادة تأهیل الجسور7( شكل 
 

ت تستخدم الخرسانة المعززة �ألیاف الزجاج على نطاق واسع في المنشات المعرضة للقلو�ا    
عتبر ألیاف الزجاج من أفضل األلیاف لمقاومة كاألرضیات وخزانات المیاه الصناعیة حیث ت

بقات القلو�ات �اإلضافة إلى ألیاف الكار�ون والبولي برو�لین ،كما �مكن استخدامها على شكل ط
 .مع البولیمرات المعززة �األلیاف إلصالح و�عادة تأهیل المنشات الخرسانیة البحر�ة 

بیقـــات واســـعة فـــي إصـــالح الجســـور وتبطـــین إن الخرســـانة المعـــززة �األلیـــاف الحدید�ـــة لهـــا تط    
القنــوات ومــدارج المطــارات وغیرهــا مــن المنشــات لمــا لهــا مــن خــواص هندســیة متمیــزة ولكــن مــن 

% من هذه األلیاف �ضاعف سعر الخرسانة وعلیـه أصـبح اسـتخدامها 1الجدیر �الذ�ر أن إضافة 
 .محددا في منشات مهمة 
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 أسئلة الفصل السا�ع : 
 

 ؟همیة إضافة األلیاف إلى الخرسانة ما أ  1س

 ؟عرف األلیاف الطبیعیة مبینا أنواعها وخواصها  2س

 ؟اشرح �اختصار صناعة ألیاف الكار�ون واذ�ر أهم خصائصها   3س

   ؟ةمدنیلاما هي البولیمرات و البولیمرات المعززة �األلیاف و ما تطبیقاتها في مجال الهندسة  4س

 ؟لزجاج و البولي برو�لین قارن بین خواص ألیاف ا 5س
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 ثامنالفصل ال   
 تصمیم الخرسانة �الطر�قة البر�طانیة    

 تصمیم الخرسانة �الطر�قة األمر�كیة   

 أمثلة توضیحیة   

 أسئلة الفصل   

 
 
 
 
 
 
 
 
 طر�قة خزن محتو�ات الخلطة الخرسانیة 
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 طرق تصمیم الخرسانة/ ثامنلفصل الا
 مقدمة عامة : 1- 8

هو الحصول علـى خرسـانة �مواصـفات  الخلطات الخرسانیةمیم ن الهدف األساسي من تصإ     
ومقاومــــة الظــــروف الخارجیــــة (الد�مومــــة)  عالیــــة مــــن حیــــث مقاومــــة االنضــــغاط وقابلیــــة التشــــغیل

 مـاء : سـمنت  و �ـذلك نسـبة  جید للر�ام النـاعم والخشـنتدرج  و اقل �میة من السمنت�استخدام 
أن تكـــون  لتـــي تصـــب �اســـتخدام المضـــخات �جـــبفالخرســـانة ا�مـــا یالئـــم طبیعـــة صـــب الخرســـانة 

تصـمم الخلطـات الخرسـانیة  �عـدة طـرق منهـا 0الخرسانة �انسیابیة عالیة لمنع تكتلها في المضخة 
  .االمیر�كیة و البر�طانیة 

          
  ة بواسطة الطر�قة البر�طانیة :یالخرسانالخلطة تصمیم  2- 8

 :في التصمیم  اآلتیةتتبع الخطوات         
أو  اً سـقف مثـلتحدد مقاومة االنضغاط المطلو�ة فعند التصـمیم اإلنشـائي ألي جـزء مـن المبنـى  –أ 

محــددة مــن  وحســب النــوع یومــا 28تعتمــد مقاومــة االنضــغاط للخرســانة �عمــر   اأو أساســ اً عمــود
(�ســتخدم فــي أعمــال  الكبر�تیــة لألمــالحســمنت مقــاوم  أو ســمنت بورتالنــدي اعتیــادي مثــلالســمنت 

حیــث تعتمــد جــداول و و نــوع الر�ــام )  ســس أو فــي صــب األجــزاء الخرســانیة المالمســة للتر�ــةاأل
  . ) 1-5( الحظ جدول   ،االنضغاط المطلو�ة  مقاومةعلى  للحصولمخططات خاصة 

 
 للخرسانة : تحدید مقاومة االنضغاط 1-8جدول 

 
مقـاس الر�ـام وفحـص الهطـول للخرسـانة علـى  دللخلطـة �االعتمـا  تحدید �میة الماء الالزمـة – ب

  . ) 2-8،( الحظ جدول 
 
 

 لماء : السمنتا )2ملم \یوما (نیوتن  28مقاومة االنضغاط  نوع الر�ام نوع السمنت
بورتالندي 
 اعتیادي

 غیر مكسر
 مكسر

42 
49 
 

5,0 
5,0 

 
مقاوم 

لألمالح 
 الكبر�تیة

 غیر مكسر
 مكسر

48 
55 

5,0 
5,0 
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 (الحصى) للخلطة اعتمادا على مقاس الر�ام ) 3م  \ة ( �غم �میة الماء الالزم:  2-8جدول  
 الر�ام  ) 3م  \كمیة الماء الالزمة ( �غم 

 اكبر مقاس (ملم ) النوع فحص هطول الخرسانة (ملم)
0 -10 10 – 30 30 - 60 60 -180                

150 
 

180 

180 
 

205 

205 
 

230 

225 
 

250 

 غیر مكسر
 مكسر

 
10 
 

135 
 

170 

160 
 

190 

180 
 

210 

195 
 

225 

 غیر مكسر
 مكسر

 
20 

115 
 

155 

140 
 

175 

160 
 

190 

175 
 

205 

 غیر مكسر
 مكسر

 
30 

من الماء في الخلطة و ذلك  أكثرالر�ام المكسر �حتاج إلى �میة  �ان و مما تجدر اإلشارة إلیه 
احة السطحیة اقل و المس أن�سبب ز�ادة المساحة السطحیة له �ما أن ز�ادة مقاس الر�ام تعني 

   .�التالي اقل �میة من الماء تكون مطلو�ة 
الالزمـــة  �میـــة االســـمنت إ�جـــادیـــتم إ�جـــاد �میـــة الســـمنت المطلو�ـــة �عـــد تحدیـــد نســـبة المـــاء:  – ج

فــي  �میــة المــاء المحســو�ة فــي الفقــرة ( ب) علــى نســبة المــاء / الســمنت المحــددة  للخلطــة �قســمة
 .الفقرة ( أ )

(قبـل التصـلب  الر�ام ( الرمل و الحصى ) الالزمة للخلطة �إ�جـاد الكثافـة الرطبـة إ�جاد �میة – د
 ) 2460 – 2340�االعتمـاد علـى مخطـط خـاص و تتـراوح بـین ( للخلطـة الخرسـانیة  للخرسانة )

للر�ـام المكسـر  3م  \�غـم  )  2490 – 2350تتـراوح بـین (  بینمـاللر�ام غیـر المكسـر  3 م \كغم 
 .�میة الماء في الخلطة تعني أن الكثافة الرطبة اقل علما �ان ز�ادة 

 �میة السمنت –�میة الماء  –كمیة الر�ام الكلیة = الكثافة الرطبة للخرسانة 
بنظر  تأخذالر�ام الكلي �االعتماد على مجموعة من المخططات  /نسبة الر�ام الناعم  إ�جاد – ـه

 .الخ  ... فحص هطول الخرسانة نتائج وسمنت مقاس األكبر للر�ام و نسبة الماء: الاالعتبار ال
  .) 4,0 -3,0للتبسیط نفرضها تتراوح بین (و 
 .إ�جاد �میة الر�ام الناعم من الخطوتین السا�قتین  – و
 : االتیةإ�جاد �میة الر�ام الخشن بتطبیق المعادلة  - ز

 الر�ام الناعم �میة  - الر�ام الكلي= �میة  الخشنكمیة الر�ام 
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  ة بواسطة الطر�قة االمیر�كیة :یالخرسان الخلطة میمتص 3- 8
الخرسـانة فمـثال  صـیغة االسـتخداماختیار مقدار فحص الهطول للخرسانة �الملم وهـذا �عتمـد علـى  – أ

فــان الضــخمة صــب الخرســانة بواســطة المضــخة �حتــاج إلــى هطــول عــال وفــي حالــة الكتــل الخرســانیة 
ع الهــزاز لطــرد فقاعــات الهــواء والحصــول علــى خرســانة مقــدار الهطــول قلیــل ألنــه �ســتخدم الــرص مــ

  .متجانسة وهكذا 
  .دة من الر�ام المتوفر محلیا في تصمیم الخلطة للر�ام و االستفا األقصى مقاسالاختیار  – ب
 األقصـىالمقـاس �االعتمـاد علـى  و الهـواء فـي الخرسـانة استخدام الجداول في تحدید �میة المـاء – ج

 . ) 3-8( الحظ جدول للر�ام ومقدار هطول الخرسانة ، 
 للخلطة  ) 3م  \�میة الماء الالزمة ( �غم :  3-8جدول             

 الهطول/ ملم ) اعتمادا على المقاس األقصى للر�ام3م \للخرسانة ( �غم  ةكمیة الماء الالزم
50 25 19 5,12 

 
5,9 

 
154 179 190 199 207 25-50 
169 193 205 216 228 75-100 
178 202 216 228 243 150-175 

 الهواء(%) میة 3 5,2 2 5,1 5,0
تحدید نسبة الماء: السمنت  و�ما یؤمن مقاومة االنضغاط المطلو�ة في التصمیم اإلنشائي  – د

 45,0ومقاومة الظروف الخارجیة ( الد�مومة ) و للتبسیط في حل المسائل نفرضها 
  .من قسمة �میة الماء على نسبة الماء / االسمنتفي الخلطة  ةالسمنت الالزم تحدید �میة – ـه
  . ) 4-8( الحظ جدول حساب �میة الر�ام الخشن في الخلطة ،  –و 

 للخلطةحجم الر�ام الخشن (كغم) :  4-8جدول 

 .حساب �میة الر�ام الناعم ( الرمل ) في الخلطة  -ز
 
 
 
 

 المقاس األقصى للر�ام (ملم) حجم الر�ام الخشن لوحدة حجم الخرسانة
48,0 5,9 
57,0 5,12 
64,0 19 
69,0 25 
76,0 50 
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 أمثلة توضیحیة : 4- 8
 

 ):1مثال (
 �الطر�قــة البر�طانیــة صــمم خلطــة خرســانیة لصــب أســاس حصــیري لبنا�ــة تجار�ــة متعــددة الطوابــق 

 :  اآلتیةوفق المعطیات 
تسـتخدم نمـاذج مكعبـة لفحـص مقاومـة [ 2ملـم  \نیوتن  48یوما ) =  28مقاومة االنضغاط (  –أ 

 ]االنضغاط 
 الحصى المستخدم غیر مكسر –ب 
 ملم  50مقدار هطول الخرسانة  –ج 
 ملم  20األقصى للحصى المستخدم في الخلطة =  )المقاس(  –د 

 الحل :
  .استخدام السمنت المقاوم لألمالح الكبر�تیة في صب األسس  –أ 

 )1-8( جدول  0.5 السمنت =  \ء نسبة الما –ب 
 ) 2 – 8( جدول  180) =  3م  \�میة الماء (كغم  –ج 
 0.5 \ 180) =  3م \سمنت ( �غم ل�میة ا –د 

 3م \�غم  360=                                 
 3م \�غم  2400الرطبة للخرسانة =  الكثافة– ـه
 3م \�غم  1860=  180 – 360 – 2400�میة الر�ام الكلیة ( رمل + حصى ) =  –و 
 3م \�غم  651=  1860 × 35.0�میة الر�ام الناعم = -ز 

 3م \�غم  1209=  651 -1860ح = �میة الر�ام الخشن = 
ــال ( وفــق المعطیــات  �الطر�قــة االمیر�كیــة دار ســكنیة قفصــمم خلطــة خرســانیة لصــب ســ ):2مث
 :  اآلتیة

تســـتخدم نمـــاذج اســـطوانیة لفحـــص [ 2ملـــم  \تن نیـــو  35یومـــا ) =  28مقاومـــة االنضـــغاط (  –أ 
 ]مقاومة االنضغاط 

 ملم  19المقاس األقصى للحصى المستخدم في الخلطة =  –ب 
 ملم 50مقدار هطول الخرسانة  –ج 
 3م  \�غم  1600الكثافة الكلیة للحصى =  –د 
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 الحل :
 .استخدام السمنت البورتالندي االعتیادي في صب السقف –أ 

  ) 3 – 8( جدول  190) =  3م  \�غم  الماء ( �میة –ب 
 0.45السمنت =   \نسبة الماء –ج 

 0.45 \ 190) =  3م \�میة السمنت ( �غم  –د 
 3م \�غم  422=                     

 ) 4 – 8( جدول 3م \�غم  1024= 1600 × 64.0= (حصى )  الخشن�میة الر�ام  – ه
  . )3م \�غم  �میة الر�ام الناعم ( – و

 حجم الماء + حجم الهواء+ حجم السمنت +حجم الحصى)(  – 1�حسب حجم الر�ام الناعم = 
 3م 0.19=  1000  \ 190�ثافة الماء =  \حجم الماء = �تلة الماء 

 0.02حجم الهواء = 

 �ثافة الماء  \الوزن النوعي للسمنت = �ثافة السمنت 
 1000 \= �ثافة السمنت  3.15

 3م \�غم  5031كثافة السمنت = 
 0.13=  3150 \ 422حجم السمنت = 

  �ثافة الماء \للحصى = �ثافة الحصى  الوزن النوعي
 3م \�غم  2600= 1000 × 2.6�ثافة الحصى =  

 0.39=  2600 \ 1024حجم الحصى = 

 0.27= ) 0.39 + 0.13 + 0.02+  0.19(  – 1حجم الر�ام الناعم (الرمل) = 

 �ثافة الماء  \ة الرمل الوزن النوعي للرمل = �ثاف
 3م \�غم  2580=  1000 × 2.58كثافة الرمل = 

 3م \�غم  696.6=  0.27 × 2580كمیة الر�ام الناعم = 
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 : ثامنأسئلة الفصل ال 8-5
 :  االتیةصمم خلطة خرسانیة لصب سقف دار سكنیة �الطر�قة البر�طانیة وفق المعطیات :1س

 2ملم  \نیوتن  42وما ) = ی 28مقاومة االنضغاط (  –أ 

 الحصى المستخدم غیر مكسر –ب 

 ملم  40مقدار هطول الخرسانة  –ج 

 ملم  10األقصى للحصى المستخدم في الخلطة =  )المقاس( –د 

  اآلتیةصمم خلطة خرسانیة لصب سقف دار سكنیة �الطر�قة االمیر�كیة وفق المعطیات  :2س

  2ملم  \نیوتن  35یوما ) =  28مقاومة االنضغاط (  –أ 

 ملم  25األقصى للحصى المستخدم في الخلطة =  )المقاس( –ب 

 ملم 40مقدار هطول الخرسانة  –ج 

 3م  \�غم  1600الكثافة الكلیة للحصى =  –د 
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 تاسعال الفصل 
 

 القوالب الخشبیة
 القوالب الحدیدیة

 الشروط الواجب توفرھا في القوالب 
 اسناد القوالب

 تھیئة القوالب للصب
 قوالب االعمدة
 اسئلة الفصل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 الصورة توضح نوع من اعمدة اسناد القوالب
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 " بـوالـقـال"  /تاسعـل الـصـالف
 
 -: المقدمة) 9-1(

عبارة عن مجموعة من االلواح والقطع الخشبیة او الحدیدیة المترابط�ة م�ع القالب ھو 
ألش��كال وابع��اد الخرس��انة الم��راد  بعض��ھا بأش��كال ھندس��یة وابع��اد قیاس��یة معین��ة طبق��ا

 . صبھا فیھا
حیث دعت  ةاإلنشائی اإلعمالفي  الخرسانةمع بدایة استعمال  استعملت القوالبوقد 

م مع تطور استعماالت ءلتتال عدیدةاسة القوالب وتطویرھا من نواحي الى در الحاجة
القوالب في موقع  وإنشاءان لتصمیم  معینھ.ھندسیھ  وأبعاد بأشكالوصبھا  الخرسانة

ة على حجوم ظوذلك بالمحاف واالقتصادیة الفنیة الناحیةكبیره من  أھمیةالعمل 
صبھا وفكھا بعد انتھاء زمن وقیمتھا وتجنب تلفھا وتشققھا من جراء ن األخشاب

في البدایة ثم استحدثت بعدھا قوالب من مواد  الخشبیةاستعملت القوالب  الصب.
لعمل  وإضافاتتحسینات  أدخلتكما  والبالستیكیة، المعدنیةالقوالب  أھمھا أخرى

قوالب قیاسیة بطریقة تسھل تركیب القوالب وفكھا وتساعد في تحقیق الجانب 
 .   متكررةاستعمال القالب الواحد مرات  أمكانیةیعتمد على االقتصادي الذي 

  -) القوالب الخشبیة :9-2(
حسب التصمیم والقیاسات المطلوبة ، وتستعمل عندما بالقوالب من الخشب  تصنع

وتفاصیل ھندسیھ یصعب او یتعذر الحصول علیھا  بأشكال الخرسانةیتطلب صب 
 .  أخرىباستعمال قوالب من مواد 

ً القالب الخشبي اقتصادیویكون  وبنس�ب  متع�ددةلالس�تعمال م�رات  عن�دما یك�ون ق�ابالً  ا
والمفض�ل  األخش�ابم�ن  عدی�دةوالتلف وتعم�ل القوال�ب م�ن نوعی�ات تشقق قلیلھ من ال

) وھ��و رخ��یص الس��عر ویفض��ل  األب��یضخش��ب المنھ��ا ھ��و خش��ب الج��ام ویس��مى ( 
 الرطوب��ةري یتحم��ل اس��تعمال الط��ري من��ھ عل��ى الن��وع الج��اف وذل��ك الن الن��وع الط��

كثی��را وال ینحن��ي وھ��و س��ھل  بالرطوب��ةال قل��یال وال یت��أثر اوالم��اء وال یم��تص من��ھ 
 بس�رعةالتركیب مع بعضھ عند عمل القوال�ب ، وس�ھل الط�رق بالمس�امیر ف�ال یتش�قق 

س�طحِھ ، ت�أثیر عل�ى  أيوسھل الفك عند رفع القالب وقلع المس�امیر م�ن الخش�ب دون 
ض�ھ لح�رارة الش�مس او الھ�واء یكن تجفیفھ بسھولِة بع�د تعریم للرطوبةوعند تعرضھُ 

لنحص�ل عل�ى س�طح خرس�اني ش�بھ ص�قیل وف�ي  الداخلی�ة أوجھھالحار.ویمكن تنظیف 
عن��د عم��ل القال��ب نحص��ل عل��ى  األل��واحبالمك��ائن النجاری��ة وس��د فواص��ل  ص��قلھحال��ة 

 م��ن الف��ایبر او ب��ألواحس��طح خرس��اني ص��قیل ویمك��ن ان یغل��ف القال��ب م��ن ال��داخل 
للحص��ول عل��ى س��طح خرس��اني ص��قیل ج��دا الخش��ب المع��اكس المع��الج ب��دھان خ��اص 

 -: أھمھا عدیدةفوائد  األلواح، والستعمال ھذه الیحتاج الى انھاء
الخرس��انة ومائھ��ا ال��ى  مون��ھتقلی��ل المفاص��ل للمس��احات الكبی��رة ومن��ع تس��رب  – 1

 الخارج .
 معینھ.بموجب مواصفات عمل ھندسیھ  صقیلة أوجھالحصول على  - 2
 .  الخرسانةوماء  الرطوبةزیادة مقاومة القالب لتأثیر  – 3
 .  عدیدةاستعمال القالب الواحد لمرات  إمكانیة – 4
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 ألتفق�دحت�ى  األل�واحوعند عمل القوالب یجب االھتمام بضبط الشقوق والمفاص�ل ب�ین 
ي ھا او بعض موادھا الناعم�ة . وان دھ�ن القوال�ب الخش�بیة ض�روري ف�ءما الخرسانة

 ألحامضياغلب الحاالت والدھان المستعمل ھو الدھان المعدني الخفیف والزیت غیر 
لتقلی�ل  مناسبة بفترةالخاص . ومن الضروري تنظیف القوالب ورشھا قبل بدء الصب 

 تأثر القوالب برطوبة الخرسانة  . 
  -:  الحدیدیةالقوالب ) 9-3(

او  واأللمنی�وملف�والذ ( الحدی�د ) ا أھمھ�اتعمل ھذه القوال�ب م�ن مع�ادن وس�بائك عدی�دة 
قابل��ة لالس��تعمال م��رات  ألنھ��ابتركی��ب االثن��ین مع��ا وھ��ي تمت��از بمتانتھ��ا واقتص��ادیتھا 

حس�ب التص�میم والقیاس�ات وتت�وفر القوال�ب بكثیرة . وتصنع ھذه القوال�ب م�ن الحدی�د 
یف�ة الخف للمنش�آتوقیاسات عدیدة منھا الخ�اص لالس�تعمال االعتی�ادي  بأنواع الحدیدیة
الخاص�ة . ویت�ألف القال�ب م�ن مق�اطع  للمنش�آتخاص لالستعمال الثقیل  األخروالنوع 
للس��طوح  أل��واحاو مربع��ة والن��وع الش��ائع ھ��و الن��وع ال��دائري وم��ن  دائری��ةحدیدی��ة 
اطع�ات وك�ذلك مكملة تس�تخدم م�ع القوال�ب ف�ي الزوای�ا والتق أجزاء. وھنالك  المستویة

م�ع بعض�ھا بص�ورة محكم�ة . وان ھ�ذه  ج�زاءاألتوجد وح�دات لحص�ر القال�ب ورب�ط 
ل�ذلك یج�ب توزی�ع قط�ع  إنھ�اءالقوالب تعطینا س�طوحا خرس�انیة ص�قیلة التحت�اج ال�ى 

توزیع�ا منتظم�ا  إنھ�اءالخرسانیة الت�ي تبق�ى مكش�وفة وب�دون  لألوجھالقوالب الحدیدیة 
.  ومتن�اظرةلتظھر المفاصل بین قطع القوالب بعد رفعھا بخطوط واتجاھات مس�تقیمة 

ال�ى الص�یانة  ةا بحاج�ھ�یت�أثر داخل�ھ بالص�دأ ل�ذاك فان الحدیدی�ةوعند استعمال القوال�ب 
حیث یجب ان ینظف القالب جیدا قبل الصب وی�دھن ب�دھان م�انع اللتص�اق الخرس�انة 
ب�ھ لیس�ھل عملی�ة فكھ�ا . وبع��د ف�ك القال�ب ورفع�ھ یج��ب تنظیف�ھ وخزن�ھ بترتی�ب مع��ین 

 ك��ألواحفھ��ي تس��تعمل  األلمنی��وم. ام��ا قوال��ب  أخ��رىلالس��تعمال م��رة  اً لیك��ون ج��اھز
والس���قوف وھ���ي مفض���لة لخف���ة وزنھ���ا  األرض���یاتخلوی���ة لص���ب  أل���واحمض���لعة او 

او الس�قف وبھ�ذا  لألرض�یةكج�زء مكم�ل  األل�واحوسھولة العمل بھا وعادة تترك ھذه 
 .  اإلنھاءتكون ظاھرة بدون حاجھ الى 

  -:  ھاحنجالشروط الواجب توفرھا في القالب لضمان  –أ 
وق��وة  المس��تویةوتش��مل دق��ة القیاس��ات واالس��تقامة وال��وزن والوج��وه  -النوعی��ة :  – 1

المسلطة علیھ وللمحافظة على الشكل المطلوب وعلى  األحمالالقالب ومتانتھ لمقاومة 
 مواد الخرسانة . 

 ھیج��ب ان یك��ون القال��ب مص��مما بحی��ث یك��ون ق��ادرا عل��ى حم��ل نفس�� -:  األم��ان – 2
 أض�رار أیةعلیة لضمان سالمة العمال وعدم حصول  ةالحیة والمیتة المسلط واألثقال

 .  الخرسانةصب  أثناءعمل القوالب وفكھا وضمان عدم انھیار القالب  أثناء
المقص��ود باالقتص��اد الكلف��ة القلیل��ة والوق��ت القص��یر ف��ي التنفی��ذ .  - االقتص��اد : – 3

الخرس��انة ویمك��ن خف��ض س��عرھا س��عر  اتم��ن فق��ر أساس��یةرة فق��وتعتب��ر كلف��ة القال��ب 
ن�وع الم�ادة المس�تعملة متعددة واختیار  تاستعمال القالب مرا أمكانیةبنسبھ كبیره عند 

اس���تعمال القیاس���ات والم���واد التص���امیم االقتص���ادیة الت���ي تراع���ى ف���ي القال���ب ون���وع 
 المتوفرة .
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  -القوالب :  إسناد –ب 
 من القطع الخشبة او الحدیدیة وھي :  واعأن ةالقوالب تتم باستعمال ثالث إسنادان طریقة 

              القال����ب وعل����ى مس����افات ب����ین  أس����فلتوض����ع ف����ي  أل����واحوھ����ي  -الحم����االت :  – 1
) س��م وھ��ي تس��اعد ف��ي حم��ل قال��ب الس��طح  15 × 5) س��م ومقطعھ��ا (  )50 – 30( 

 تمتاز بسرعة التركیب واالقتص�اد ألنھا. وتفضل الحماالت المعدنیة  موزونةبصورة 
 .  أنواعھات لبعض ءارونة في تغیر الفضاموال
   وھ�ي قوال�ب خش�بیة تحم�ل الحم�االت وتوض�ع بمس�افات تختل�ف ب�ین  -:  الروافد – 2
 . ) سم  15× 8) سم ومقطعھا یساوي (  200 – 150( 
الس�اندة الت�ي  ةاألعم�د( القوائم ) وھي عبارة عن ال�دعامات الش�اقولیة او  المساند – 3

 لألحم�الوالقوال�ب وت�وزع بمس�افات متس�اویة تعتم�د عل�ى تحم�ل الق�ائم تحمل الروافد 
) مكت�ف لحم�ل القال�ب بثب�ات .   Tعلیھ . یعمل طرفھ�ا العل�وي بمقط�ع ت�ي (  المسلطة
طرف��ھ الس��فلي عل��ى ارض او قاع��دة ص��لبة وقوی��ة غی��ر قابل��ة للن��زول وعل��ى  ویوض��ع

       ویك��ون مقط��ع المس��ند  وآخ��ر) س��م ب��ین مس��ند  150 – 100مس��افات تختل��ف ب��ین ( 
 ) سم . 12× 8( 
 القوالب بالحماالت والروافد والمساند .  إسناد) یوضح طریقة  1والشكل ( 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  -تھیئة القوالب للصب :  –ج 
بعد ان یربط القالب في موقعھ بصورة جیدة وتربط الحماالت وتحتھا الروافد التي 

الخشب  ألواحجب مالحظھ الفتحات والفجوات بین ی ةباألعمدتحملھا وتسند جیدا 
ودفع الخرسانة  األثقالوالحدید وغلقھا جیدا مع مالحظة مقدار تحمل القالب لكافة 

ة الصناعیة للبناء والعاملین وتھیئة القوالب بالشكل والتصمیم المطلوب موالسال
رسانة الدھون المانعة اللتصاق الخ بأحد، فتدھن  )2رقم (الحظ الشكل للصب 

  . الخرسانةماء  األخشاببالقالب ویرش القالب بالماء قبل الصب حتى التمتص 
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 ) یبین كیفیة نصب القوالب الخشبیة2الشكل رقم (
 

  -ما یأتي :  وأھمھاحسب نوع العمل الخرساني المطلوب بوتختلف تھیئة القوالب 
القالب بصورة محكمة  ألواحھذه القوالب بعد ربط  أتھی  -:  ةاألعمدقوالب  – 1

ارتفاع العمود ویستحسن ان تكون في  ةویدھن القالب ویرش بالماء . ویجب مالحظ
وعلى ارتفاع معین لتسھیل عملیة صب العمود بمراحل  ةمعین ةاحد جوانبھ فتح

ى ان یكتمل وعلى شكل طبقات ال الخرسانةوتغلق ھذه الفتحة كلما ارتفعنا بصب 
كان القالب  إذا. اما  )3الحظ الشكل ( تماما أغلقتقد  الفتحةصب العمود فتكون 

 العلیا ومن دون وجود فتحة جانبیة فیكون الصب من الفتحة كاملةمركبا بصوره 
العمود قد  أسفلارتفاع كبیر ، لكن سقوطھا الى  من الخرسانةللعمود ، وبھذا تصب 

ویستقر السمنت  األسفلیث ان المواد الخشنة تسقط الى ح أجزائھا انعزالیؤدي الى 
الخرسانیة غیر متجانسة التركیب وضعیفة  الصبةتكون  الحالةوبھذه  األعلىفي 

یوضح نموذج لقالب عمود خرساني  ) 4( والشكل .  وتنخفض مقاومتھاالتماسك 
 مسلح . 
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 في قالب العمود فتحة التي یمكن رفعھاال ) 3الشكل رقم ( 
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 األعمدة) كیفیة تركیب قالب 4الشكل رقم (                         
 
ف��ي ص��ب الرواف��د والجس��ور تس��تعمل ھ��ذه القوال��ب  -:  والرواف��د الجس��ورقوال��ب  – 2

     یج�ب ان تص�مم بحی�ث  الجس�وروال�ب ق الجدران وما شابھ ذلك وان جمی�ع وأربطة
بص�وره كامل�ة ویج�ب ان تك�ون ھ�ذه  الخرس�انةیكون فكھا ورفعھ�ا س�ھال بع�د تص�لب 

والعم���ال  والخرس���انةلتحم���ل ثقلھ���ا وثق���ل حدی���د التس���لیح  القوال���ب ذات تحم���ل ع���الٍ 
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العم�ل وص�ب الخرس�انة ویج�ب ان ت�ربط  أثن�اء األخ�رى ةع�قالمتو واألثق�الوالعربات 
 أثن�اء الخرس�انةجوانب القالب بقوة لتجنب الضغط الجانبي الحاصل م�ن ض�غط ودف�ع 

لمن�ع  باألعم�دة  األس�فلالقالب من  إسناد، كذلك یجب التأكد من  الخرسانةالعمل وھز 
عم�ل والص�ب والحرك�ة ال أثن�اء األس�فلاو انحن�اء القال�ب ونزول�ھ نح�و  عم�وديالالدفع 
 یوضح قالب رافده .  ) 5والشكل ( تصلب الخرسانة ورفع القالب .  إكماللغایة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الخرسانیة  ) قالب  الروافد  والسقوف5الشكل رقم (                          
 
ف��ة وكا بأنواعھ��اتس��تعمل ھ��ذه القوال��ب للس��قوف والس��طوح  - قوال��ب الس��قوف : – 3

والش��بابیك والنواف��ذ  األب��وابف��وق  الجوی��ةالب��روزات والس��قوف المانع��ة للع��وارض 
الخش�بیة او الحدیدی�ة مثبت�ة عل�ى حم�االت قائم�ة عل�ى  األل�واحوتعمل ھذه القوالب من 

بالحم�االت والرواف�د وم�ن  األعل�ىمثبت�ة م�ن  أعم�دةرافده ومسنودة بمساند على شكل 
دة قوی�ة وال تس�مح ب�النزول او الحرك�ة ویج�ب مثبتة على ارض ص�لبة او قاع� األسفل

الى الخارج   الخرسانةوالفجوات لمنع انسیاب ماء  األلواحمالحظة غلق الفواصل بین 
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 أثن��اءوض��غطھا  الج��انبي الخرس��انة. ویج��ب ض��بط جوان��ب القال��ب لك��ي تتحم��ل دف��ع 
 یوضح قالب لسقف خرساني مسلح .  ) 6والشكل ( الصب والعمل . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) قالب خشب لسقف خرساني6الشكل رقم (                         
 
 المھم�ة ةتستعمل ھذه القوالب لصب الجدران الخرس�انی -:  تھیئة قوالب الجدران – 4

القال��ب  أل��واحاو الخش��بیة . ویج��ب تثبی��ت  المعدنی��ة األل��واحوتعم��ل ھ��ذه القوال��ب م��ن 
ده اذا كان��ت الج��دران واطئ��ھ ام��ا الج��دران واح��ه م��ر الخرس��انةوتص��ب  ةقوی��بص��ورة 

المرتفعة فیفضل صبھا بمراحل . لذلك تثبت جھة واحدة من القالب بصورة كامل�ة ام�ا 
ث�م  الخرس�انةم�ن  األول�ىال�ى ارتف�اع مع�ین لص�ب الطبق�ة  األلواحالجھة الثانیة فتثبت 

ي عل�ى بش�كل مرحل�ي وت�دریج األخرىلصب المرحلة الثانیة والمرحلة  األلواحتثبت 
یوض��ح قال��ب خش��بي لص��ب ج��دار  ) 7والش��كل ( ان یك��ون الص��ب مس��تمر العم��ل . 

 خرساني مسلح . 
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 ) قالب خشبي لصب جدار مسلح 7الشكل رقم(                           
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  -لرفع القوالب :  الزمنیة الالزمة ةالفتر –د 
  -:  أھمھافي القالب یتوقف على عدة عوامل  الخرسانة إلبقاءان الوقت الالزم 

 درجة الحرارة والرطوبة النسبیة في الجو .  – 1
 التي یتعرض لھا العضو البنائي .  دطبیعة الجھ – 2
 وقت التماسك والتصلب السمنت المستعمل .  – 3
 .  لألخرسبة الواحد منھا الحیة والمیتة ون األثقال – 4
 .  هاستنادالقسم المصبوب وعدم  إسناد – 5
 
 

م ف�ي باب�ھ  1977المس�لحة لس�نة  ةالخرس�انی المنش�آتان الكود العربي لتصمیم وتنفیذ 
  أعالهالثالث عشر حدد المدة الالزمة لفك القوالب اخذ بنظر االعتبار العوامل المبینة 

زم لكل عضو بن�ائي حت�ى یرف�ع القال�ب عن�ھ وم�ن یبین الوقت الال ) 8رقم (  والجدول
 من ذلك .  أكثر) درجة مئویة او  16جزء منھ وفي درجة حرارة (  أخر إنھاءوقت 

 
 باألیامالوقت الالزم  العضو البنائي

    3 – 2  األعمدة
  4 – 3 جوانب والروافد والجسور والحماالت 

  7 – 5 متر  2,00قوالب السقوف بمسافة فضاء 
الجس���ور والرواف���د والحم���االت  وأس���فلقوال���ب الس���قوف 

 متر  4,00لمسافة 
14 – 18  

مت�ر وفض�اءات  2,00البروزات في السقوف ألكث�ر م�ن 
 متر  4,00من  أكثر

18 – 21 

 
 ) الوقت الالزم  لرفع القالب بعد الصب الخرساني  8الجدول رقم (                
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 نھایة الفصل أسئلة
 

  -:  یاتي/ عرف ما 1س

 

 الروافد .  -جـ  المساند ( القوائم ) .             –ب                    القالب .           –أ 

 

الخش��ب المع��اكس المع��الج ف��ي عم��ل القوال��ب  أل��واح/ م��ا الفائ��دة م��ن اس��تعمال  2س

 الخشبیة  ؟ 

 

 ؟  الخرسانةالقالب عن  ل التي یتوقف علیھا الوقت الالزم لرفعم/ ماھي العوا 3س

 

بسبب صبھا من ارتفاع كبیر في قوال�ب  الخرسانةالتي تصیب  األضرار/ ماھي  4س

 ؟  األضرارالخرسانیة المسلحة ؟ وكیف یمكن تجنب حصول ھذه  األعمدة
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ل ححدید  / العاشر الف ل   ال

ح ل ار وأوزان حدید ال   أق

ة ائ ات اإلن   قراءة ال

ح ل ي ورط حدید ال اصة ب اصفات ال   ال

رساني اء ال   الغ

ح ل ات حدید ال ا   ح

ل   أسئلة الف
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ح  ل ل العاشر    /   حدید ال   الف

قدمة : 10-1    ال

ة وذات   ائ اني االن ع ال د ج ل في ت ع ة ت ة مه ائ ة ب ائ ح ه مادة ان ل حدید ال
ر  ة وال دید دة ال اء االع ل في ب ع ة و ل ة اله ة واالب عددة واالبراج العال اب ال ال

دی اع ال ائي م اح أن دید االن ر ال ع رسانة و ح مع ال ل نات وال ل اال وفي ال ع د اس
ق الى ق  ة جدا و د والقص عال غط وال ة م مقاومة لل ان اصه ال اء الن خ في ال
ئآت وحدید  لف ال ة وم ل في األب ع اوع والذ  ائي ال الذ االن ا حدید الف أساس ه

دسة خاصة . ل في حاالت ه ع د العالي  ائي ذو ال الذ االن   الف

ة مع ال ائ ضع داخل األجزاء ال اوع ت دید ال عة م ال ة م ان حدید ق عان  اني ت
ح)  ل ان بـ (حدید ت ل هذه االجهادات تدعى هذه الق ها اجهادات شد لل ي ف ة ال رسان ال

ل رق ( ا في ش ح)  ل ش ال ى بـ (ش   ).1وت

  

  

  

  

  

  

  

ل رق (  ع 1ال رقة الق ح و ل دو ) حدید ال قص ال  ال
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ار، 10-2 ة  أق اس ح الق ل ال حدید ال   أوزان وأ

ن  لة جدًا و د قل ها لق ال غط في ح إن مقاوم ة لق ال رسانة ذات مقاومة عال ان ال
دود  د  لها الجهادات ال ب ت 10ت غط لهذا ال لها الجهادات ال % فقط م ت
ة  ائ رسانة في األجزاء اإلن ل اجهادات ال ح ل ل دید ال عان  غط فقط و ل ق ال ل

ح أملس( ح اما ذو س ل ن حدید ال د.و ال plain barsال إش ءات  ح ب ) او ذا س
لفة( ( ) deformed barsم ل رق الص  )1الحظ ال ة ال ؤات على زادة ق ل هذه ال وتع

اس هذه  ام ق ان ن ة وقد  اس ار ق أق ح  ل فر حدید ال رسانة . ی ح و ال ل ب حدید ال
قا ب  ار سا ب رق  1/8األق ره  3األنج ، لق اه ان ق ع  3/8مع اس ال ام الق انج . اما ن

ر حدید ال ن ق رات.ا  ل ال ا فه  ح حال ب  12مل ،  10ل ل ق ن  ذا.و مل وه
ل  ة  ل ق ال فر في ال ح ال ل اء 12حدید ال ة أث ل اسات ال عه الى الق م و تق

ل.ادناه جدول رق (  دول رق ( 2الع ة وال ان ر حدات ال ال ائعة  3)  رة ال حدات ال ) ال
ًا . ال حال ع   االس

  

  

  

  

  

    

  

  
 

ل رق (                 ارها2ال ح وأق ل اع حدید ال   ) أن
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ح# ل ان حدید ال ة لق ان ر اسات ال   الق
ح ل دید ال ب ل اس الق ب  ق ر الق   ق

  انج
ب انج ع الق احة مق اوند/ قدم  2م زن  ال

  ل
  # 3انج           3/8
  # 4انج           1/2
  # 5انج           5/8
  # 6انج           3/4
  # 7انج           7/8
  # 8انج              1

    9 #  
1 ،1/4           10#  

                   11#  
                   14  #  

18#    

0.375  
0.500  
0.625  
0.750  
0.875  
1.000  
1.128  
1.270  
1.410  
1.613  
2.257  

0.11  
0.20  
0.31  
0.44  
0.60  
0.79  
1.00  
1.27  
1.56  
2.25  
4.00  

0.376  
0.668  
1.043  
1.502  
2.044  
2.670  
3.400  
4.303  
5.313  
7.650  
13.600  

دول ( ح 2ال ل ان حدید ال ة لق ان ر اسات ال   ) ی الق

ح                  ل ان حدید ال ة لق ر اسات ال   الق
( ر (مل ع (مل  الق ق احة ال ل  ) 2م ر  /م غ زن    ال

  مل 6
  مل8
  مل10
  مل 12
  مل 16
  مل 20
  مل 25
  مل 32
  مل 40

28.3  
50.3  
78.5  
113.1  
201.1  
314.2  
490.9  
804.2  
1257.0  

0.222  
0.395  
0.616  
0.888  
1.579  
2.466  
3.854  
6.313  
9.864  

دول رق ( ح3ال ل ان حدید ال ة لق رة العال اسات ال   ) ی الق
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ة  ة ال ر ب ال رة  غ ح م ل اسات حدید ال ة: إن ق ل مالح الحظ ال
)   )3رق

  
ل رق ( ان3ال ار الق ب اق ح وح ل ة رط حدید ال ل ضح ع   ) ی

  
ل رق ( ف4ال ق ح على ال ل رقة فرش حدید ال ضح    ) ی

  



94 
 

ة10-3 ائ ات اإلن   : قراءة ال

ات ن م ال ى وت ل جزء م أجزاء ال ة ل ض ل ت مات وتفاص ارة ع رس :هي ع
اصة  ل ال فاص اسات وال ع الق ع ت على ج ى ومقا ة وواجهات لل ة وراس اقط أفق م
ل .  الع اصة  رائط ال ل على ال فاص افة ال ر  ائي بذ دس اإلن ه م ال ق ى و اء ال إن

قع ي في م ن هذه  ل الف ال .ت ط الى واقع ال ذ ال ف ال في ت ل شرحها الى الع الع
اع  ل على عدة أن فاص   - :ال

اسات  -1 افة الق ر  ط األسس مع ذ ى م ط خاص  ن في م ل األسس ت تفاص
ل فاص   وال

ة  -2 ة والعرض ل ع ال قا دة مع ال اعد األع ل ق  تفاص

ح -3 ل زع حدید ال رقة ت ح و ل ال    تفاص
ل  اشرة او ع ط م رات على ال أش ن ال ة وإما ان ت ن واض ل ت فاص ع هذه ال ان ج
ط  ضع العالمات واإلشارات على ال ط . وت ن األرقام على ال ل وت فاص جدول ی  ال
س  الع انب وأرقام في األعلى او  ل حروف في احد ال ن على ش انب واألعلى وت م ال

ضح ف ا م ل رق ( ي و   )  5ال

  

ل رق ( ات5ال رق على ال ة وضع ال ف  (  
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ح10-4 ل ي ورط حدید ال اصة ب اصفات ال   :ال

رق  ح  ل ان حدید ال ى ق   ت

ة  -1 دو رقة ال  ال

افات  دد هذه ال ل وت قع الع دة في م ة على م اسات مع ت ق رقة ب ن هذه ال وت
ت  ر ب ر داخلي اك ق اسب و ل م ب ذ  دام أن دة وم ث اس ر على ال ام م

افة  ب ل دید في هذا األن ب ال ث یدخل الق ح  ل ب حدید ال ر ق ل م ق قل
رقة  ل وهذه ال اس ال ل والق ال ب  ى الق د و ال ب  دار األن ب و ل ي ال ال

اق دام في م ح.شائعة االس ل ار حدید ال رة م أق غ اسات ال ل وللق   ع الع

ة -2 ان رقة ال   ال
ر  دام في أك ائعة االس رقة ال قدمة ول ال ة ال ان رقة ال ت هي ال رقة ل هذه ال
ل بها  ة ت لة ثاب قه ع ل ف دة الع ق م ض خاص ف ت قا ارة ع ت رة وهي ع اقع ال ال
د  ارزا وع ه  ب ث ل قى الق ال ض و ب داخل القا ضع الق ر ث ی ة لل ة حدید ق
ب  ب و ل اس ال ل والق ال ب  ى الق ة ی ة معاك لة ن زاو ق الع ة ف ر الق ت

ا في  ل رق ( ال  ائ  ).6ال اضر م قت ال فر في ال ا اذ ت ج ل ر ال مع ت
ل. ان في الع قلل م جهد اإلن ة وهذا  هرائ اقة ال ال ل  ح وهي تع ل ي حدید ال   خاصة ل

رة على اما ال رة حادة ولل ى  ب ان ت ح ف ل ان حدید ال ي ق اصة ب اصفات ال
اء (  ر االن د أدنى لق اصفات ل رBentذل وضعت م ار ال تر او م ر ال        ) او لق

 )pin  ب ر ق اعفات ق او عادة م ر  ار ال ر م ده .ان ق اء ع ) الذ ی االن
ًال ان دید ف ن)( ال ًا ( ش ل ى م ي ت ة وال ان ال ي الق ب ان trussed – barث  (

ة  ال ح وذل  ل ر حدید ال قل ست مرات ع ق ر ال ي لها ق ر ال ر ال ام ل م ل ح تع
رة م  غ ار ال ح ذا األق ل دید ال ة 20 –مل  6ل ق ات ال ات الرا ة ل ال مل اما 

قل (  ر ال ر ذات ق ر ال ام ل م ها ح ب ان ی ث دة ف ات األع ب × 2ورا ر) ق ق
ات . ب ال ائي و قدمه اإلن د على ال الذ  ع ح.وهذا  ل ل حدید ال الحظ ال

  )7(  رق
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(ال                    ح 6ل رق ل ي حدید ال رقة ث  (  
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ل رق (                       ي حدید االتار 7ال رقة ث  (  

ح10-5 ل   : رط حدید ال

ب  ب و ل قع ال ح في ال ل زع حدید ال رقة ت ها  ة وم ائ ات اإلن عد قراءة ال
زع حدید  دس ی ت ه ددها ال ي  ل ال فاص ت ال ب ان ی رسانة  ل صب ال ح وق ل ال

راسي ( اند و د على م دة و رة ج ح  ل راسي اما sup patsحدید ال ن هذه ال ) وت
عاد  أ اشي  رسانة او ال ع م ال ة او ق اء  5×5معدن ق الغ ث  ب  ل ال ال س و

رساني الالزم   ال

ة  ة حر ع ا ة  رة م عة  ة رف ة اسالك معدن اس ع ب قا قا ال ح ب ل رط حدید ال و
ل عالمة (  ا  ل ن الرط م ت و له ال ان الى ) ×او إزاحة م م ة الق ع حر ل

ل  انب م جراء الع ل رق (ال ام ( ).8الحظ ال ة الل ل دام ع ز اس ) في weldingوال
ر نقا ال ها تأث رتب على ذل وم ي ت اذیر ال ب ال ائي  دس اإلن ه افقة ال عد م ع األ قا

دم رط حدید  ام و الل لدة  رارة ال ة ال اص ن ح وفقدان ال ل ل حدید ال ة ت ق
ة ( االتار )  ق ات ال دة والرا ف واألسس واألع ق ح في ال ل ل. وفيال   ل مراحل الع
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ل رق (  ان8ال ع الق ح والرط في نقا تقا ل رس حدید ال   ) ی 

رساني10-6 اء ال عاد الغ أ اصة  اصفات ال   : ال

هات  افة ال رسانة م  ح ال ح وس ل افة ب حدید ال رساني ه ال اء ال الغ د  ق
ة حدید  ط  ي ت ا ال فلى والعل ة ال ة واألفق ان اء ال افات الغ لف م ح وت ل ال

ح  ل ي حدید ال غ ب ان  ائي و ة الع اإلن ع ب ن ح  ل دید ال رساني ل ال
دول رق ( دأ . ال آكل وال ه م ال افظ عل ث  اسب  قدار م رسانة  د 1ال ضح ال ) ی

ة لل ائ ل جزء م األجزاء ال ب ل ل رساني ال اء ال قدار الغ ة .األدنى ل ل   رسانة ال
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ة  ت ائ رات  األجزاء ال ل ال رساني  اء ال   الغ
دران  1 ة ال دة وأر ر واألع ات ال رساني ل اء ال   مل 50- 37  الغ
رة  2 الصقة لل انب ال ة م ال ل ات ال ات األسس واألرض   مل 75- 50  ص
ف والروافد  3 ق   مل 31- 16  ال
ة   4 ق ات ال ا )الر   مل 9  (االتار
ة  5 ر ف الق ق   مل 10- 9  ال
ب  6 قة ال رسانة م   مل 37- 20  ال

دول رق (                رساني 1ال اء ال   ) ی الغ

ر حدید  ذل على ق انب و رة وال ة لل الم ع ال د على ن ع رساني  اء ال ة: الغ مالح
رساني اء ال ر زاد الغ ا زاد الق ل ح اذ  ل   . ال

اً 10-7 قع ة م دید راسي ال رساني وال اء ال ئة الغ   : ته

ر  ف او ال ق ات ال ة في ص دید ة او ال الب ال ح في الق ل ات حدید ال ضع ش ت
د  ات . ع قع وقراءة ال ب ال اشرة و دران او األسس او على األرض م ة ال اوأر
رها  ه ع  اجة الى رفع م األسفل ل ح  ل ات حدید ال ات واألسس فان م صب األرض

ل  ارج ولع ائي الى ال زء ال ح في ال ل قع حدید ال اسات وم ب الق رساني لها و اء ال الغ
ان  ع م نفس ق ة اوق ة او معدن ات خرسان ع عة م م راسي م ل  ل لهذا الع ع .ت

ا مرة في  ح  ل ل رق (حدید ال ح  )8ال ل ة حدید ال راسي ب القالب وش ضع هذه ال ت
ال ة لرفعها إلى األعلى  راسي مع ش ل وترط ال رساني لذل الع اء ال ب للغ ل اس ال ق

ب ال . ب  قدار ال ال ح م األسفل  ل   ال

ح 10-8 ل ة حدید ال اب  رة عامة ع ح   : ف

او  احد  ال وان ال ال ة  ل اق ال اع في األس ح ی ل وان عدد  كغ1000ان حدید ال
ل ان حدید ال لف ق زن  ح الن ال ل ان ال ر ق ب ق لف  احد ت ح في ال ال

ر  ب ق ًال ق ر ف احد  مل 10ب الق ان لل ال ب حدید  130ن عدد الق ق
ر م12ل  ذل ق اس  92ن العدد  مل12و ب وق ن  16ق ذا  52مل  ب وه ق

اسات . اقي الق ن   ت
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ة حدید  اب  د ح ةع قا اآلت ار ال ر االع ح تأخذ ب ل   :ال

ل -1 قل والع ر ال دید أج اف الى أسعار ال  ت

اء  -2 دید أث ع ال ة ق ل ن ي ت ات) ال لف ائر ( ال ة ال دید ن اف ألسعار ال ت
اجة . ب ال ة  ل اسات ال ح الى الق ل  ال

ص -3 دید وال ال ال ي أل دید ألغراض ال ة م ال اف ن دید ت اب ال الت ب أق
قل ع  ان ال ن تداخل ب الق ث  د الرط ح ر في  30ع س ب الق او أك

دة مع األسس.   حالة رط األع
ة  ح .مع مالح ل اب حدید ال رة ع ح ي ف ف نع ال اآلتي س ل رق وم خالل ال ال

لي والعرضي. )9( دید ال زع ال رقة ت ل    ح

ال)  له سقف م لح  ر وعرضه  5.5خرساني م ة  4م ر وس ب أعداد  15م س . اح
ة  ل ان  ق ن  ح  ل ت ان ال قف اذا عل ح ال ل ب ل ل ح ال ل ال وأوزان حدید ال وأ

ة  ل ان ال ر الق ة وان ق لي  16وعرض ر ال ة م  1.578مل ووزن ال غ وهي م
قدار  رف  عة  30ال ض ر  13افة س وم ق ة  ان العرض مل ووزن 12س وان الق

او  لي  ر ال قدار  0.888ال رف  ة م ال   س . 20غ وهي م

ل) ال

  
  

ر  لع الق ازاة ال ضع  ي ی دید الرئ ة : ال   مالح
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ي دید الرئ ش   16 وزن ال ل ال احد  ×العدد   ×مل =  لي ال ر ال وزن ال

  
ي =  ح الرئ ل ش ال ي  400ل ال احة ال رساني  –س + م اء ال   الغ

                           =400   ) +15  +15 (-  )2.5 ×2  (  

  م  4.25س و =   425=                           

قف ل ال ش واخر = /العدد =  افة ب ال   13 /550ال

افة +  43       = ش  44=  1م   ش

ي   دید الرئ غ 293.59 =  1.57× 44 × 4.25مل = Ø  16وزن ال

  
ش    )  2× 2.5(  –)  10+  10+ ( 550مل =  Ø 12ل ش

  م 5.65س و =  565=                       
ا =    33.3=  12/  400العدد =  افة +  34تقر ش 35=  1م   ش

ان  دید ال      174.04=  0.88× 35× 5.65مل =  Ø 12وزن ال
ا في  زع و ة القراءة وال ل هل ع ال وعدد وأوزان ل ار وأ و ت جدول ی أق

دول أدناه .   ال
ر مل  ت ل م  العدد  الق لي   ال ل ال ال

  م
زن  ال

غ لي    ال
لي زن ال   ال

  كغ
1  16  44 4.25  178 1.57  293.59  
2  12  35  5.65  197.75  0.88  174.02  

ات . دة والرا ح في األسس واألع ل ات حدید ال ا لفة ع ح لة م اء أم إع درس  م ال   ق
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ل رق ( لي والعرضي9ال دید ال زع ال رقة ت  ( 

 

  

ل رق (                  زع 10ال رقة ال ح و ل ي حدید ال   ) ث
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  أسئلة الفصل العاشر

   ؟التسليح في األعمال الخرسانيةلماذا يستخدم حديد  /1س

  ؟ات في أعمال الخرسانة وءقارن بين حديد التسليح األملس وحديد التسليح ذا النت/2س

  اآلتية :أكمل العبارات  /3س

غط  -1 لها اجهادات ال دود ............ م ت د  رسانة لل ن مقاومة ال  ت

ل  -2 ة  ل ق ال ح في ال ل فر حدید ال ری  .......... م

ى -3 ل جزء م ال ة ل ض ارة ع ..........و.........ت ات هي ع  ال

ط م ........و......... -4 ضع العالمات واإلشارات على ال  ت

ل . -5 دة الع ق م ت ........ ف ارة ع ت ح هي ع ل ي حدید ال ة ل ان رقة ال  ال

   ؟م في أعمال حديد التسليحماهي مساوئ عملية استخدام اللحا /4س

   ؟ديد التسليح في القوالب قبل الصبحكيف يتم رفع وتثبيت  /5س
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 عشر حاديالفصل ال 
 تخطیط وحفر األسس

 تاثیر المیاه الجوفیة على االسس
 أنواع األسس

 قابلیة تحمل التر�ة
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 األسس /عشرحادي الفصل ال
 مقدمة : 1- 11

الطبیعیــة وعلــى عمــق  األرضتحــت مســتوى  المشــید لمنشــأالبنــائي لجــزء العلــى انــه  األســاس�عــرف       
إلـى طبقـات التر�ـة الصـالحة لتحمـل تلـك وجمیع االثقال المسلطة علیـه نقل ثقل المنشأ واسطة لوهو ال معین

  .مختلفة منها الخرسانة المسلحة و غیر المسلحة و الطابوق و الحجر من مواد األسس لتبنىو  .األثقال 

 تخطیط وحفر األسس : 2- 11
ء �عض الفحوصات للتر�ة و التي تنجز مـن قبل البدء بتخطیط و حفر األساس ألي منشأ �جب إجرا      

الــخ والتــي ...قبــل مكاتــب استشــار�ة مختصــة ومنهــا نوعیــة التر�ــة وقابلیــة تحملهــا و منســوب المیــاه الجوفیــة 
   .تدرج ضمن تقر�ر فحص التر�ة 

 األقــل إلزالــة التر�ــة الرخــوة و علــىســم  25یــتم قشــط التر�ــة قبــل البــدء بتنفیــذ حفــر األســاس �مقــدار       
 ) (graderالحاو�ة على النفا�ات و أوراق وجذور النباتات ثم تسو�ة األرض �استخدام آلة التسو�ة 

اإلنشــائیة حیــث یــتم تحدیــد خطــوط علــى  خارطــة األســاس�خطــط األســاس ألي منشــأ اعتمــادا علــى        
علــى  األرض بواســطة ( البــورك ) التــي تمثــل منتصــف األســاس ثــم �حفــر عــرض األســاس وعمقــه اعتمــادا

  .األ�عاد و المناسیب المحددة في الخارطة 
و الطینیـة و الرملیـة  ة)  للتر�ـالكـركیدو�ا �استخدام معدات �سیطة مثل المجرفة (  إما األساس�حفر       

، و�تبـــع أســـلوب الحفـــر الیـــدوي فـــي األعمـــال الطینیـــة المرصوصـــة  ةللتر�ـــ ثـــم المجرفـــة أوالتســـتخدم القزمـــة 
 ةجدار�ــة ( أســس الــدور الســكنیة ) ، علمــا �ــان الحفــر الیــدوي ال �ســتخدم فــي التر�ــالصــغیرة مثــل األســس ال

 .الصخر�ة مثال 
تكــون حافــات الحفــر شــاقولیة و ترمــى التر�ــة الناتجــة عــن الحفــر �عیــدا عنهــا �مســافة تصــل إلــى المتــر      

 األســسحفــر  مــن الممكــن تنفیــذ .لمنــع تســاقطها داخــل الحفــر و مــا تســببه مــن أضــرار عنــد صــب األســاس 
، أمـا إذا �انـت التر�ـة غیـر األسـس  في صـباستعمال القوالب  إلىنحتاج  و لهذا ال األساسبنفس عرض 

متماسكة ومـن الممكـن انهیارهـا داخـل الحفـر �التر�ـة الرملیـة فیجـب اسـتخدام المسـاند الوقتیـة مـن األخشـاب 
    .أو الصفائح الحدید�ة  و غیرها 

 ) (الحفــارة اآللیـةانیكیـة فـي الحفر�ـات الكبیــرة و تسـتخدم لهـذا الغـرض المجرفـة تسـتعمل المعـدات المیك      
   .)  Tractor Shovelناقالت قال�ة بواسطة المجرفة الجرار( إلى األتر�ةومن ثم یتم نقل 

ســم مــن المنســوب  25�حــوالي  أعلــىمنســوب  إلــى�جــب التوقــف عــن الحفــر �المعــدات المیكانیكیــة        
وتغییــر  لآللیــةالعاملــة وذلــك لتالفــي تشــو�ه التر�ــة المالمســة  �األیــديالحفــر وتكملــة الحفــر المطلــوب لقعــر 

 .خواصها الهندسیة 
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 تأثیر المیاه الجوفیة على األسس و�یفیة التخلص منها : 11-3
 األسس و التر�ة المحیطة بها وذلك الحتوائها على أمالح الكلور�دات  فيالمیاه الجوفیة سلبا تؤثر       

و الكبر�تات و ما تسببه من تفاعالت مع مر�بات الخرسانة وتكو�ن مر�بات تمدد�ة تؤدي إلى تشقق 
وتفتت الخرسانة و�ذلك ما تسببه الكلور�دات من صدأ حدید التسلیح في حالة وصولها إلیه عن طر�ق 

       .تشققات الخرسانة 
           حسب نوعیتها فعلى سبیل المثال �عض � یتمثل التأثیر السلبي للمیاه الجوفیة على التر�ة       

وعند وصول الماء إلیها  تتكون تكهفات أسفل األساس  متحتوي على مر�ب �ار�ونات الكالسیو  ةأنواع التر�
مما یؤدي إلى هطوله ولهذا تتم المعالجة إما بتبدیل التر�ة أو وضع قنوات لتصر�ف المیاه ومنع وصولها 

و االنكماش عند  لها القابلیة على االنتفاخ عند امتصاص الماء �عض الترب إن �ما ،إلى تر�ة األساس 
 . ولهذا �جب منع الماء من الوصول إلیها فقدان الماء مما یؤدي إلى هطول األسس

 :  االتیةیتم تصر�ف المیاه عند حفر األسس �إحدى الطرق  
 .األساس منحدرة عند أسفل حفر  یتم حفر سواقٍ التصر�ف المباشر :  –أ 
منحـدرة عنـد أسـفل حفـر األسـاس وتلتقـي السـواقي فـي حفـرة واحـدة  التصر�ف �الضخ : یتم حفر سـواقٍ  -ب

  .أو أكثر یتم ضخها خارجا 

      : األسسأنواع  11-4
 قبل التطرق إلى أنواع األسس ،�جب معرفة أنواع الترب وهي : 

 .حفر طینیة ضعیفة أو غر�نیة : تحتاج إلى إسناد عند ال –أ 
 .م  5,4ال تحتاج إلى إسناد لغا�ة حفر �عمق طینیة متماسكة و قو�ة :  –ب 
  .حصو�ة هشة أو رملیة : تحتاج إلى إسناد عند الحفر  –ج 
     .تحتاج إلى إسناد عند الحفر  حصو�ة أو رملیة تحت مستوى المیاه الجوفیة : -د

 .م  5,4مق صخر�ة متشققة : ال تحتاج إلى إسناد لغا�ة حفر �ع –ه 
  .صخر�ة سلیمة : ال تحتاج إلى إسناد  –و 

 تصنف األسس إلى :
 أوال : األسس الضحلة ( غیر العمیقة ) 

  ثانیا : األسس العمیقة
 وتشمل :  أوال : األسس الضحلة ( غیر العمیقة )

و  ة لخارجیـفي البیوت السكنیة حیث تحمل الجدران ا األسس: �ستخدم هذا النوع من  جدار�ةال األسس –أ 
و  األشـخاصالمـواد اإلنشـائیة ) و األحمـال المتحر�ـة ( وزن الثابتـة ( وزن  األحمـالالداخلیة للدار السكنیة 

وتقــوم بنقلهــا لألســاس الجــداري الــذي ینشــا مــن الخرســانة المســلحة وغیــر المســلحة علمــا  األثــاث و غیرهــا )
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وفــي حالــة  )1(الحظ شــكل رقــم إنشــاء األســس�أنــه �جــب اســتعمال الســمنت المقــاوم لألمــالح الكبر�تیــة فــي 
وجود ملكیة مجاورة �أن تكون دار سكنیة مبنیة سا�قا و عدم إمكانیة امتداد األساس �اتجاهین فانه یـتم مـد 
األساس �اتجاه واحد ولمنع انقالب الجدار واألساس نتیجـة عـدم تمر�ـز األحمـال فـي وسـط األسـاس و تولـد 

 عمق حفر األساس والدفن  عزم انقالب یثبت األساس بز�ادة
   .�التراب وز�ادة سمك األرضیات و غیرها 

 
          

 1/100مقیاس رسم  ): مقطع طولي ألساس جداري 1شكل (                       
 
 

: �ستخدم هذا النوع من األسس في األبنیة الهیكلیة المتعددة الطوابق  أو المنفردة األسس المنفصلة –ب 
ال البنا�ة إلى األعمدة الخرسانیة المسلحة ومنها إلى األسس المنفصلة و�حمل �ل أساس حیث تنقل أحم
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منفصل األحمال المسلطة من عمود واحد فقط و�كون األساس إما مر�عا أو مستطیال ومسلحا �طبقة 
    .)  3و2رقم  شكلطبقتین علو�ة و سفلیة من حدید التسلیح ، (الحظ  أوواحدة سفلیة 

 

 
 

 
 

 ): تسلیح عمود واساس منفصل 2شكل(
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 ): عمود واساس متصل من الخرسانة المسلحة 3شكل (
: �ســتخدم هــذا النــوع مــن األســس فــي األبنیــة الهیكلیــة المتعــددة الطوابــق حیــث یــر�ط  األســس المتحــدة –ج 

مســـلحا  ون عمـــودین و�نتقـــل إلیـــه ثقـــال هـــذین العمـــودین و�كـــون شـــكله مســـتطیال ولـــه ســـمك معـــی� األســـاس
المسـلطة علـى  األحمـالالمتحدة عنـدما تكـون  األسستستخدم  .فلیة من حدید التسلیح �طبقتین علو�ة و س

 .والمسافة بینهما قصیرة  العمودین �بیرة
: �ســتخدم هــذا النــوع مــن األســس فــي األبنیــة الهیكلیــة المتعــددة الطوابــق حیــث یــر�ط  األســس المســتمرة –د 

و�كــون شــكله مســتطیال ولــه ســمك معــین و  إثقــال هــذه األعمــدةو�نتقــل إلیــه  أكثــر بثالثــة أعمــدة أواألســاس 
ـــة و ســـ ـــین علو� ـــد التســـلیح مســـلحا �طبقت ـــدما تكـــون األحمـــال  .فلیة مـــن حدی تســـتخدم األســـس المتحـــدة عن

 .والمسافة بینها قصیرة  �بیرة األعمدةالمسلطة على 
 :  ثانیا : األسس العمیقة وتشمل

و�ختلف سـمك عبارة عن صبة من الخرسانة المسلحة تحت جمیع مساحة المنشأ  : الحصیري  ساألسا –أ 
عنــدما تكــون ســم و�ســتخدم  50األســاس الحصــیري �ــاختالف األحمــال و العــزوم المســلطة وســمكه �حــدود 

األحمـــال المســـلطة علـــى األعمـــدة �بیـــرة و قابلیـــة تحمـــل التر�ـــة ضـــعیفة و�نفـــذ هـــذا النـــوع مـــن األســـس فـــي 
الهیكلیة لوضع المكائن و المعدات وفي قواعد الخزانات الخرسانیة المسلحة لمیـاه الشـرب و سرادیب األبنیة 

 . ) 5و 4رقم  شكلالمیاه الصناعیة في المعامل ومیاه الصرف الصحي ، ( الحظ 
 

 ) : أساس حصیري من الخرسانة المسلحة5) : حدید التسلیح ألساس حصیري شكل (4شكل (
 
 



110 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حصیري  ألساسحدید التسلیح )4رقم ( شكل                        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  حصیري من الخرسانة المسلحة أساس)5رقم (  شكل    
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 �أشـكال�الجسور مثال وتكـون  في المنشات المائیة األسس: �ستخدم هذا النوع من  أسس الدعامات –ب  
لیجـري المـاء �صـورة انسـیابیة عنـد مختلفة �المر�عة و البیضو�ة و الدائر�ة و المسـتطیلة وتفضـل البیضـو�ة 

 تصمم هذه الدعامات لنقـل الثقـل �صـورة مباشـرة الـى طبقـات التر�ـة القو�ـة الدعامة و�تطلب جلوس الدعامة
  ) 7و  6 شكلینالالحظ (  ز.وتستخدم في حالة تعذر استخدام األسس الحصیر�ة أو الر�ائ

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ) : أسس الدعامات من الخرسانة المسلحة لجسر غیر منجز6( شكل            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) : أسس الدعامات من الخرسانة المسلحة لجسر منجز7( شكل
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هــي نــوع مــن األســس تمتــاز �ــان مســاحة المقطــع العرضــي لهــا صــغیرة جــدا مقارنــة  : أســس الر�ــائز –ج 
لر�یـــزة وتســـتخدم عنـــدما تكـــون طبقـــات التر�ـــة القو�ـــة القـــادرة علـــى تحمـــل ثقـــل المنشـــأ عمیقـــة وفـــي �طـــول ا

المنشات الثقیلة التي ال �مكـن اسـتخدام األنـواع األخـرى مـن األسـس وفـي المنشـات المرتفعـة �ـاألبراج حیـث 
وصـــعو�ة حفـــر وفـــي حالـــة ارتفـــاع منســـوب المیـــاه الجوفیـــة  انقـــالب �فعـــل الر�ـــاحیتعـــرض المنشـــأ إلـــى قـــوى 

( ر�ـائز مسـبقة الصـب وتـدق  تنفـذ أسـس الر�ـائز إمـا �طر�قـة الـدق    .وصب األنواع األخرى من األسـس 
(�حفــر مكــان الر�یــزة �ــالقطر و العمــق المطلــوب وتســلح ثــم تصــب أو الحفــر  فــي مكانهــا فــي موقــع العمــل )

 .)   10و  9و  8 ( األشكالالحظ �الخرسانة المسلحة ، 
 

 
 

 حفر الر�یزة و�نزال االسطوانة الفوالذ�ة لمنع انهیار تر�ة الحفر) : 8( شكل
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 حدید تسلیح الر�یزة  إنزال) : 9( شكل

 
 

 ) : صب خرسانة الر�یزة10(شكل
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هي قابلیة التر�ة تحت األساس لتحمل األحمال المسلطة علیها و  قابلیة تحمل التر�ة : 5 – 11 
�الخرسانة المسلحة و الطابوق ومواد البیاض �الجص والبورك  الشاملة لوزن المواد اإلنشائیة للمنشأ

والتغلیف للواجهات الخارجیة �الحجر و المونة وغیرها و األحمال المتحر�ة المتمثلة بوزن االشخاص و 
ها لكل وحدة مساحة األثاث و�ذلك القوى الناتجة عن الر�اح و الزالزل و غیرها دون حصول هطول فی

 .لألساس
إن تحر�ــات التر�ــة ومــا تتوصــل إلیــه مــن نتــائج یــتم إدراجهــا فــي تقر�ــر فحــص التر�ــة حیــث تحــدد          

) والـرقم المعطــى هــو اقـل مــن تحمــل  2متــر  \وحــدات ( الطـن یتبــع بقابلیـة تحمــل التر�ـة والتــي تعطــى بـرقم 
لي فــان عــرض ) و �التــا 2 – 1, 5یتــراوح بــین ( األمــان�مثــل عامــل  التر�ــة الفعلیــة ألنــه مقســوم علــى رقــم

هو اكبـر مـن العـرض المطلـوب و  اآلتیتیناألساس في حالة تثبیت طوله  و المحسوب �موجب المعادلتین 
الز�ــادة المتوقعــة لعــدد االشــخاص أو البنــاء الغــرض مــن هــذه الز�ــادة فــي األ�عــاد هــو األخــذ بنظــر االعتبــار 

 �الخزن و غیرها :أو استخدام المنشأ ألغراض أخرى غیر محسو�ة  اإلضافي في المنشأ 
 مساحة األساس \قابلیة تحمل التر�ة =  األحمال المسلطة على التر�ة         
 عرض األساس ×مساحة األساس    =  طول األساس         

 مساحة األساس \الضغط المسلط من المنشأ على التر�ة = األحمال المسلطة على التر�ة        

 قابلیة تحمل التر�ة <لى التر�ة الضغط المسلط من المنشأ ع       
وممـا  حسـب نوعیتهـا ومسـتوى المیـاه الجوفیـة و�مـا تـم توضـیحه سـا�قا�تختلف قابلیة تحمل التر�ـة         

 تـتم ز�ـادةو إال  یتجـاوز قابلیـة تحمـل التر�ـة ال أنالضـغط المسـلط علـى التر�ـة �جـب  أن إلیه�جب االنتباه 
  .مساحة األساس 

  : ول في األسسأنواع الهط 6 – 11
التــرب ومهــم جــدا فــي ســالمة المنشــأ ،  أنــواعنــزول األســس هــو حقیقــة هندســیة لمعظــم  أوهطــول  إن      

 :  أنواعو�كون الهطول على 
) ســم و�كــون تــأثیره  10 – 5الهطــول المنــتظم : نــزول المنشــأ �لــه �مقــدار متســاوي یتــراوح بــین (  -1

 . قلیالً 
 .و�كون خطرا   األخرى  األجزاءمن  أكثرالمنشأ  الهطول غیر المنتظم : نزول جزء من -2
الهطول اآلني : وهو نزول فجـائي للتر�ـة الرملیـة عنـد تنفیـذ المنشـأ وقـد �كـون هـذا الهطـول منـتظم  -3

  . اً أو غیر منتظم
  .الهطول الكلي لألمد البعید : و �مثل مجموع النزول الكلي خالل عمر المنشأ  -4
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قـوة معینـة و جعلهـا  إكسـابهالهـدف مـن حـدل أو رص التر�ـة هـو ا إن حدل و تر�یـع التر�ـة : 7 –11
% مــن الكثافــة  90لمقاومــة األحمــال المســلطة علیهــا و�ســتوجب أن تكــون التر�ــة مرصوصــة �مقــدار  قابلــة

 الواســعة �الســاحات و المطــارات و لألعمــالیــتم حــدل التر�ــة بواســطة الحــادالت الكبیــرة  .العظمــى الجافــة 
    . ) 11 شكل( الحظ  الطرق 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 : مدقة یدو�ة آلیة 12 شكل                     : حادلة ذات عجلة فوالذ�ة مستو�ة11 شكل
 

یــتم حــدل أي رص التر�ــة فــي أســس األبنیــة الضــیقة �اســتخدام مــدقات یدو�ــة وهــي عبــارة عــن أثقــال حدید�ــة  
 12 شـكلالحظ (ةمسـببة رص التر�ـوتكون قاعدتها مسـتو�ة تتحـرك علـى شـكل ضـر�ات  اآللیة�المدقات  أو
 25ة المرصوصـة یتجـاوز سـمك الطبقـ ال أن�التر�ة و حدلها �جـب  األرضیات أو األسسفي حالة دفن و  )

ــة �الطــابوق المصــخرج أو الطــابوق الكســر أو  ــتم عملیــة التر�یــع وهــي فــرش المســاحة المحدول ســم ، �عــده ت
نت : رمــل :حصــى )تســمى �الخرســانة (ســم 8:4:1ســم بنســبة خلــط 10صــب طبقــة مــن الخرســانة �ســمك 

الضــعیفة أو اســتخدام قطــع الحصــى الكبیــرة فــي التر�یــع المســماة الجلمــود و �جــب رص التر�یــع �الطــابوق و 
 لألســاسفائــدة التر�یــع هــو جعــل طبقــة عازلــة  إنعلمــا  األســاس إلســنادالجلمــود للحصــول علــى طبقــة قو�ــة 

الكبر�تـات ومنــع  أمـالحلخرســانة و�التـالي تلفهـا مثــل ل�ـة الموجــودة فـي التر  األمـالحعـن التر�ـة لمنــع وصـول 
مثــل الكلور�ــدین فــوق  لألرضــةو�جــب رش مبیــد  تآكلــهحدیــد التســلیح مســببة  إلــىالكلور�ــدات  أمــالحوصــول 

 . ع �الطابوق مثالالتر�ی
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 حول حساب �میات األعمال الترابیة و اإلنشائیة  : أمثلة 8 –11
) متـر اذا علمـت 10التر�یع وصب الخرسانة الساس جـدار غرفـة طولـه (�میات الحفر و احسب :  1مثال  

 متر )0.4) متر وسمك صبة األساس (0.9( متر وعرض األساس )1ان عمق الحفر لالساس هو (
 

 
 ) الساس جدار13شكل (

 الحل : 
 عمق الحفر ×عرضه  ×) = طول األساس ³كمیة الحفر(م

                 =1×0.9×10  
 ³م 9=                 

 عرضه  ×كمیة التر�یع     = طول أالساس 
                  =0.9×10 
 ³م  9=                 

 سمك صبة األساس  ×عرضة  ×) = طول األساس ³كمیة الصب للخرسانة (م
                            =0.4×0.9×10 
 ³م 3.6=                            
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 األسـاسمیات الحفر و التر�یـع والخرسـانة المسـلحة لألسـاس الجـداري علمـا �ـان عـرض : احسب � 2مثال 
 ) 3 – 12مستعینا �الشكل (  م1وعمق الحفر  م4,0ك صبة االساس   م وسم 8,0
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جداري لدار سكنیةس ا): أس 14شكل ( 

 
 الحل :

 4]   ×) 0.8 -8.25([+ ])0.8 -400+( 2×) 0.8+  11.25([طول األساس الكلي = 
  م  57.1=                     

 عمق الحفر × األساسعرض  × األساس) = طول  3الحفر ( م حجم 
     3م 45.68=    1 ×  0.8  × 57.1=                    

 عرض األساس  ×= طول األساس )  2( م مساحة التر�یع 
           2م  45.68=    0.8  ×  57.1=                        

 
 األساس                                                                                      صبة سمك  ×عرض األساس  ×) = طول األساس  3( م  لألسسحجم الخرسانة المسلحة 

 3م 18.27=    0.4 ×   0.8  ×  57.1=                                         
 
 
 



118 
 

 عشر : حاديأسئلة الفصل ال 11-9
 

م  وعمــق   4,0األســاس صــبة م وســمك 9,0أعــد حــل المثــال الثــاني أعــاله معتبــرا عــرض األســاس   1س

         .م 25,1الحفر  

 .ألساس جداري مع �افة التأشیرات  اً طولی اً ارسم مقطع  2س

ام ومحاطــة مــن جهاتهــا لمــاذا �فضــل األســاس الحصــیري إلنشــاء بنا�ــة تجار�ــة مطلــة علــى شــارع عــ 3س

 ؟ وشارع عام الثالث األخرى �أبنیة قد�مة

 .اشرح طر�قة تنفیذ أسس الر�ائز  4س

 .ما فائدة حدل و تر�یع األسس  5س
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 الفصل الثاني عشر 

 أنواع األرضیات

 األرضیات الداخلیة

 تهیئة األرضیات للتبلیط

 أرضیات الطابق األرضي

 محددات المیل وسمك األرضیات

 أسئلة الفصل
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 األرضیات  /الفصل الثاني عشر 

 مقدمة 12-1

�ختلف أسلوب تنفیذ اعمال االرضیات تبعا لنوع األرضیة واماكنها حیث �كون أسلوب التنفیذ 
والمعالجات الرضیة الطابق األرضي للبنا�ة �ختلف عن الطوابق األخرى لنفس البنا�ة و�ختلف 

أ�ضا عن أسلوب التنفیذ الرضیة السطوح والحمامات و�ذلك االرضیات الخارجیة المعرضة 
 و�ة تختلف عن االرضیات الداخلیة من حیث طر�قة العمل ونوع المواد المستخدمة. للعوامل الج

 أنواع األرضیات12-2

 �مكن ان تقسم األرضیات �حسب نوع االستخدام وموقعها في المبنى وهي :

أرضیات خارجیة في المناطق الخارجیة من المبنى مثل األرصفة والكراجات   12-2-1
 المادة المستعملة في العمل  �ما �اتي.  والممرات الخارجیة وتكون 

 اوال)أرضیات مصبو�ة �الخرسانة �ما مر شرحه في المرحلة األولى

ثانیا)أرضیات تبلط �الشتا�كر الخاص �محالت الكراجات واألرصفة ولها مواصفات في العمل 
 )  1في الشكل رقم (  وقیاسات مختلفة وألوان مختلفة ولها قابلیة تحمل األثقال المسلطة .كما

 ثالثا)أرضیات �الكاشي الخاص �المناطق المكشوفة والخارجیة

سم او  4×25×25را�عا)أرضیات �الطابوق الفرشي وتكون أ�عاد هذا النوع من الطابوق 
 سم وتستخدم في الطارمات والممرات الخارجیة وفي السطوح  6×30×30

صف وتبلیط األرضیات محدد جدا خامسا)أرضیات �الحجر ان استعمال الحجر لغرض ر 
وذلك لعدم انتظامه والكلفة العالیة و�كون استخدامه في المناطق العامة والحدائق والمتنزهات 

 إلغراض الجمالیة.
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 ) یبین مراحل عمل األرضیات في األرصفة والكراجات الخارجیة 1الشكل (  
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 األرضیات الداخلیة 12-2-2

كما ذ�ر في األرضیات الخارجیة تكون هذه األرض مستخدمة في داخل األبنیة وهناك أنواع 

مشتر�ة تستخدم في الداخل والخارج وان طر�قة العمل مشتر�ة تقر�با ماعدا �عض المعالجات 

�حسب طبیعة المادة ونوع األرضیة ومن األنواع الشائعة في األرضیات الداخلیة هي . الحظ 

 یبین �عض أنواع األرضیات . )2رقم ( الشكل 

 الكاشي العادي والموزائیك-أوال)

 المرمر والكرانیت-ثانیا)

 البور سلین �أنواعه-ثالثا)

 األرضیات الخشبیة-را�عا)

 أرضیات صب خرسانیة مع الطالء �مادة االیو�كسي-خامسا)

 أرضیات صب خرسانة مع الفرش �المواد البالستیكیة-سادسا)

 

 

 

 

 

 

 

 ) یبین أنواع األرضیات الداخلیة والخارجیة2الشكل (             
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 تهیئة األرضیات للتبلیط 12-3

األرضیات �الكاشي او ا�ة مادة إنهاء من التي سبق ذ�ره فوق  �مكن أن ینفذ العمل الكساء
أرضیة من الخرسانة المسلحة وغیر المسلحة . �حسب طبیعة المكان و�مكن تنفیذ العمل في 
الطوابق المتكررة او فوق أرضیة الطابق األرضي و�نفذ أ�ضا على األسطح المائلة التي 

 �یفیة تهیئة األرضیة للعمل . تتطلب وجود میل تحت الكاشي وسوف نتطرق الى

 أرضیة الطوابق المتكررة-*

(راسیًا) وذلك بتحدید منسوب ثابت نبدأ �مسح �افة غرف وأجزاء المسكن او أ�ة بنا�ة شاقولیاً 
على جدرانها عند بدا�ة العمل في أكساء البنا�ة. و�حدد هذا المنسوب �استخدام أجهزة 
المساحة المتوفرة او الطر�قة المستخدمة في العمل �استخدام الخرطوم البالستیكي  الشفاف ( 

متر واحدا  اعتبارًا من الصوندة) وتسمى صوندة الوزن وتثبت نقطة على ارتفاع معین ولیكن 
سطح األرضیة المسلحة .و�ثبت على الجدار �عالمات ثابتة الیؤثر فیها تنفیذ �اقي العمل 

 و�ستفاد من المنسوب في األعمال اآلتیة :  أ و ب ) 3رقم (الحظ الشكل 

 تحدید منسوب عتبات وفتحات األبواب والشبابیك  )أ

 اإلنهاءتحدید منسوب السطح النهائي لطبقة الكاشي او  )ب

 تحدید ارتفاع ومناسیب التجهیزات الصحیة المختلفة من منسوب السطح  )ت

تحدید ارتفاع المفاتیح الكهر�ائیة اعتبار من منسوب السطح المفترض اإلنهاء �عد تحدید  )ث
 المنسوب المطلوب  مع ذ�ر الفائدة منة سوف نتطرق الى خطوات العمل األخرى الحقًا 
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 ألرضيأرضیات الطابق ا 12-4

تختلف بدا�ة العمل في الطابق األرضي عن الطوابق المتكررة والتي تكون األرضیة فیها 

جاهزة للعمل �عد صب الطوابق �الخرسانة . اما في الطابق األرضي فیجب ان ترص 

األرضیات الترابیة �الدق الیدوي او بواسطة  استخدام حادالت خاصة  �حسب مساحة العمل 

)..في �عض األحیان یلجأ الى تغیر التر�ة وذلك �إضافة  4رقم  (  ونوعه  �ما في الشكل

طبقات من التراب الخا�ط (السبیس) فیكون العمل على شكل طبقات تفرش على األرضیة 

مع استخدام الماء للرش أثناء  سم 25-20وتحدل �الحادلة وتكون سمك الطبقة الواحدة من 

�منع  هبوط التر�ة مستقبال. ثم ترش الطبقة الحدل حتى نصل الى المستوى المطلوب  الذي 

األخیرة �كمیة من النفط األسود لقتل الحشرات التي قد تكون في التراب ثم تفرش طبقة من 

مادة الجلمود ( الحصى الكبیر) او �سر الطابوق المصخرج وتكون على شكل قطع ترصف 

. ثم تدق �المدقات هذه القطع مع �عضها فوق األرضیة الترابیة وعلى �امل المساحة 

الحدید�ة وترش �الماء وفي �عض األحیان تمأل  الفراغات الموجودة بین األرضیة �مادة ( 

 البحص ) الحصى الناعم من �قا�ا الرمل و�فضل دق هذه الطبقة .

وفي �ل األحوال �جب ان �كون منسوب السطح النهائي لهذه الطبقة اقل من المنسوب 

ر سمك طبقة الصب والمونة وطبقة اإلنهاء وهذه الخطوات المطلوب لصب األرضیة �مقدا

 تحدد مسبقًا من قبل المهندس المختص �العمل.

 ثم نبدأ بتنفیذ خطوات العمل لتحدید المنسوب �ما ذ�ر في أرضیات الطوابق المتكررة.

 

 

 

 

 أ) �یفیة تحدید المناسیب على الجدران-3الشكل ( 

 



125 
 

 

 

 

 

 

 

 ب) تحدید االستقامة على األرض-3الشكل (           

 

 

 

 

 

  

                 

                

 ) طر�قة الحدل المیكانیكیة4الشكل (                   
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 محددات المیالن وسمك األرضیات  5 -12

مزج تنفذ طبقة صب األرضیات في الطابق األرضي �مونة الخرسانة و�حسب النسب التي تحدد ل
الخرسانة و�حدد سمك األرضیة �حسب األحمال المتوقعة إن تسلط . و�ختلف أسلوب التنفیذ 
�حسب نوع األرضیة ونوع المعالجة �ما مر شرحه سا�قا .كذلك �جب تحدید المیل وتوجیه 
األرضیة �انحدار معین وان ال�كون المیل محسوسًا في الشكل العام لألرضیة  والغا�ة من المیل 

لص من الماء عند التنظیف �أقل مدة زمنیة من خالل فتحات التصر�ف لتقلیل من هو للتخ
الرطو�ة التي قد تحدث نتیجة وجود الماء فوق سطح طبقة اإلنهاء .ان المیل المطلوب سواء �ان 
لألرضیات الخارجیة او الداخلیة او السقوف یتم تنفیذه خالل عملیة التبلیط وتحدد دائما نسبة 

نحدار الى الطول الكلي ) حیث یتم اختیار بدا�ة واتجاه سیر خطوط التبلیط �حیث االرتفاع (اال
تتحقق لدینا في نها�ة اإلنهاء صفوف مستقیمة من التبلیط ومتواز�ة مع الجدران وقبل المباشرة في 

 التبلیط �جب مالحظة ما �أتي:

التأكد من أ�عاد الغرفة وحساب عدد الصفوف للكاشي . وهل �ستدعي العمل تنفیذ صفوف -*
من الكاشي او أي طبقة إنهاء �أ�عاد اصغر من األ�عاد المستعملة. وخاصة في المناطق 
المجاورة للجدران حیث �فضل في حالة وجودها ان تنفذ في المناطق المخفیة واألقل مالحظة أي 

 )5الحظ الشكل رقم ( ى �المفروشات اوخلف األبواب وهكذا.الجانب الذي �غط

في حالة الشك ان الجدران غیر متعامدة بزاو�ة قائمة مع �عضها البعض فان طبقة اإلنهاء -*
�الكاشي والفواصل بین القطع  لن تكون في جمیع األحیان متواز�ة  مع الجدران وفي هذه الحالة 

 المناطق المخفیة .�فضل ان �كون مكان ظهور الفرق في 

 

 

 

 

 )   طر�قة تحدید صفوف الكاشي لألرضیات  5الشكل (             
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 خطوات تنفیذ رصف األرضیات

من شرح حول أنواع األرضیات والتهیئة ومحددات المیل ومعرفة المناسیب  إضافة إلى �ل ماتقدم

 �جب أتباع الخطوات اآلتیة وتكون شاملة تقر�با لكل أنواع األرضیات :

ترش األرضیة �الماء �غزارة للتنظیف .وتنقل المواد إلى موقع العمل و�رش الكاشي �الماء  -1

 أ�ضا

وعلى مسافة منه تتناسب مع ترك مسافة  ینفذ الصف األول من الكاشي �جوار الجدار -2

) سم تثبت الكاشیة األولى على طبقة من المونة وتكون متناسبة مع 3-1لالزارة من (

المنسوب المطلوب للسطح النهائي و�حسب العالمات التي تم تثبیتها سا�قا توضع 

ح الكاشیة فوق الخلیط وتدق �مطارق خاصة خشبیة او بالستیكیة  ثم �أخذ وزن السط

بواسطة المیزان المائي ( ألقبان) .�جب التأكد من المنسوب مع العالمات المثبتة �عد �ل 

خطوة عمل و�عدها یتم تثبیت �اشیة أخرى في نها�ة الصف و�نفس الطر�قة .اما المسافة 

بین الكاشیتین فیجب ان تكون مساو�ة لعدد صحیح من الكاشي مع مالحظة وجود 

) للتعرف على خطوات 6) ملم.انظر الشكل رقم ( 3-1فواصل بین الكاشي �حدود (

 العمل . 

یثبت خیط مابین الكاشیتین مالصقا لها وعلى استقامة من الجانب العلوي وذلك  -3

 للحصول على سطح أفقي بین الطرفین . 

تمأل المسافة الفاصلة بین الكاشي �المونة و�كون الكاشي على استقامة الخیط وحافة  -4

 ط العلیا مع حافة الخی

�عد اإلنهاء من �افة الصفوف ذات القطع الكاملة یبقى الصف األخیر الذي غالبا  -5

ما�كون �عرض اقل من عرض الكاشي .لذا تقطع الكاشیة �القیاس المطلوب وتثبت 

 بنفس الطر�قة .

�عد اإلنهاء من تنفیذ العمل لألرضیة �أ�ة مادة إنهاء و�عد جفاف المونة تتم عملیة ملء  -6

نة الخفیفة من السمنت والماء بواسطة الماسحات الیدو�ة تسمى عملیة المفاصل �المو 

رقم (التشر�ت).ثم ینظف الموقع بواسطة قطع من القماش الخشن الملمس �ما في الشكل 

)7.( 
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 ) مجموعة من الصور التي تبین خطوات العمل ( لالطالع فقط)6الشكل رقم (

 

 

 

 

 

 األولى أ عملیة وضع الكاشیة                 

 

 

 

 

 

 ب عملیة أكساء الساف األول
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 عملیة االستمرار في أكساء األرضیة -ج                   

 

 

 

 

 

 

 عملیة إنهاء الحافات المجاورة إلى الجدار -د                  
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 ) عملیة إجراء الشر�ته للكاشي7الشكل رقم (             

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 الصور تبین طر�قة تثبیت االزارة على الجدران ) 8الشكل رقم (               
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 یوضح انتهاء العمل لألرضیة )9(الشكل                         

بنفس الطر�قة والخطوات المتبعة إلنهاء األرضیات �الكاشي یتم إنهاء األرضیات  

 �البورسلین والمرمر و�ما هو موضح في الصورة أدناه .

 

 

 

 

 

 

 ) طر�قة وضع الخیط10الشكل رقم(
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 عملیة التبلیط �البورسلین

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) یوضح خطوات عمل البورسلین11الشكل رقم (
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 عملیة إجراء التنظیف �عد إنهاء التبلیط وعملیة التشر�ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) خطوات عملیة التنظیف12الشكل رقم (
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 عملیة تثبیت االزارة من السیرامیك او البورسلین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 الصور تبین مراحل العمل لتثبیت االزارة )13الشكل رقم (                  
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 أسئلة الفصل الثاني عشر

ضع �لمة ( صح) أمام العبارات الصحیحة و�لمة ( خطأ ) أمام العبارات  /1س

 الخاطئة وصحح الخطأ إن وجد .

 أن تنفیذ أعمال األرضیات موحد لكل أنواع األرضیات-1

 �مكن استخدام نوع واحد من الكاشي في األرضیات الداخلیة والخارجیة . -2

 منسوب لتحدید عتبات األبواب والشبابیك�ستفاد من اخذ ال -3

 التوجد عالقة بین اخذ المنسوب وتحدید األعمال الكهر�ائیة . -4

 تفرش طبقة مادة الجلمود او �سر الطابوق قبل عملیة الصب -5

 �یف یتم تحدید میالن وسمك األرضیات /2س

 علل ما�أتي /3س

 على مسافة معینة عند التبلیط �الكاشي  یثبت خیط بین �اشیتین -1

 تمأل المفاصل بین الكاشي �المونة الخفیفة �عد إنهاء التبلیط  -2

تختلف عملیة معالجة األرضیات بین الطابق األرضي والطوابق  -3

 األخرى 

 تأخذ مساحة الغرفة قبل البدء �عملیة تبلیط األرضیات -4

 یرش الكاشي او�وضع في الماء قبل االستخدام-5
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 الفصل الثالث عشر    

 الساللم     
 انواع الساللم     
 محددات الساللم     
  الطرق المتبعة في تنفیذ الساللم     
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 الساللم /عشر ثالثالفصل ال
 مقدمة : 1- 31
ى سطح قال الالسلم : هو عبارة عن مجموعة من الدرجات المتتالیة �قیاسات ثابتة تستخدم �وسیلة لالنت  

 . دالمبنى او االنتقال من طابق الى طابق اخر وتشمل الساللم المتحر�ة والمعابر المنحدرة والمصاع

 : تصنف الساللم �ما �أتي : أنواع الساللم 2- 13
 : الها الهندسیةشكامن حیث   –أوال   
 و  درجة  16 علىجات على أن ال تز�د عدد الدر هو سلم �اتجاه واحد بدون صحن السلم المستقیم: –أ 

  .) 1شكل( الحظ ، سم  260ارتفاع البناء 
 
 
 
 
 
 
 

 ) : مسقط أفقي وجانبي و رسم ثالثي األ�عاد لسلم مستقیم1( شكل
 .) 2 شكل، ( الحظ  سلم مستقیم نصفي �صحن مستطیل أو نصف دائري  –ب 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 م نصفي) : مسقط أفقي وجانبي و رسم ثالثي األ�عاد لسلم مستقی2( شكل
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 .) 3 شكلالحظ ، (  سلم مستقیم زاو�ة –ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ) : مسقط أفقي وجانبي و رسم ثالثي األ�عاد لسلم مستقیم زاو�ة3( شكل

 
 .) 4 شكل( الحظ ،  سلم مستقیم ثالثي –د 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ثالثي) : مسقط أفقي وجانبي و رسم ثالثي األ�عاد لسلم مستقیم 4(شكل
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 .) 5 شكل( الحظ ،  سلم دائري  – ـه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) : سلم دائري 5( شكل
 

 .) 6 شكل( الحظ ،  سلم حلزوني –و 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) : مسقط أفقي وجانبي و رسم ثالثي األ�عاد لسلم حلزوني6( شكل
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 : طر�قة بنائها والمواد المصنعة منها من حیث   –ثانیا   
 
 .) 7 شكل( الحظ ،  لساللم الحجر�ةا –أ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) : الساللم الحجر�ة7( شكل
 

 .) 8 شكل( الحظ ،  الساللم الطابوقیة –ب 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) : الساللم الطابوقیة8( شكل
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 .) 9 شكل( الحظ ،  الساللم الخشبیة –ج 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) : سلم دائري خشبي9( شكل
 .) 10 شكل( الحظ ،  لساللم الزجاجیةا –د  
 

 ) : سلم حلزوني زجاجي10( شكل
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 .) 11 شكل( الحظ ،  الساللم الخرسانیة – ـه
 

 
 

 ) : سلم مستقیم نصفي خرساني11( شكل
 .) 12 شكل( الحظ ،   الساللم الفوالذ�ة –و
 

 
 

 ) : سلم فوالذي12( شكل             
 



143 
 

 أجزاء السلم : 3- 31 
 

 .االتیةیتكون أي سلم من األجزاء           
 المحجل  -4ة  القلب -3الصحن   -2الدرجة   -1

 الدرجة : ھي وحدة الصعود والنزول وتشمل :
الدوس��ة : ھ��ي الج��زء االفق��ي م��ن الدرج��ة او المح��ل ال��ذي توض��ع علی��ھ الق��دم وتك��ون بع��رض  -أ

 ) سم .30قیاسي مساویا الى (
ت�راوح یالحاف�ة االمامی�ة للدوس�ة ویك�ون بارتف�اع  الرافع: ھو الجزء العمودي من الدرجة یس�ند -ب

 ) سم20-15بین (
 

 ) سم في الدور السكنیة100-80طول الدرجة هو نفسه عرض السلم یتراوح بین (
�ــذلك واســطة لتغییــر اتجــاه الســلم فــي الصــحن : هــو عبــارة عــن محــل اســتراحة فــي وســط الســلم و  -2

 الصعود والنزول 

التي تلي الصحن تعمل عندما �كون السلم طو�ال او عنـد عـدم القلبة : هي مجموعة درجات السلم  -3
 توفر المساحة الكافیة لمسافة السلم .

المحجل : هو عبـارة عـن مسـند یوضـع علـى جهـة او جهتـي السـلم و�صـنع مـن الحدیـد او الخشـب  -4
 واحیانا یبنى �الطابوق �ستخدم لالستناد علیه اثناء الصعود والنزول. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ) : أجزاء السلم 1-11شكل (  
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 الطرق المتبعة في تنفیذ الساللم : 4- 13
 

 خطوات تثبیت ساللم الوحدات الخرسانیة الجاهزة : –أوال
ملـــم أمـــا ســـمكها  300ملـــم وعـــرض الدرجـــة  ) 1100 – 750تصـــنع هـــذه الوحـــدات �طـــول یتـــراوح بـــین ( 

       یــــــك مــــــع المــــــالط       ئموزا ملــــــم خرســــــانة مســــــلحة وطبقــــــة 70) ملــــــم  وتشــــــمل  85 – 80فیتــــــراوح بــــــین ( 
 ( أحجار مع مونة السمنت الرا�طة )

 اذملــم ( طابوقــة ونصــف )  360�جــب أن �كــون الجــدار الســاند للوحــدات الخرســانیة الجــاهزة �ســمك  –أ 
 .ملم 200تثبت في الجدار �مسافة 

ر�ط الجـزء اآلخـر ملـم لـ 40�ستخدم المحجر وهو عبارة عن أجزاء حدید�ة �مقطع مر�ـع طـول ضـلعه  –ب 
 .من الدرجة بواسطة البراغي و الصاموالت 

عنــد تثبیــت طــرف الدرجــة فــي الجــدار �جــب إســناد الطــرف اآلخــر الســائب مــن الدرجــة إســنادا وقتیــا  –ج 
 . بواسطة میزان مائيأي بدون میالن  أفقیابواسطة الطابوق مع مالحظة استواء الدرجة 

 
 : یةساللم الخرسانال تنفیذخطوات  –ثانیا

  .الخ  ...وعددها ومیالن السلم  ةالدرج أ�عادوتحدد  أوالیتم تصمیم السلم  –أ 
حســب زاو�ــة المــیالن المحــددة �التصــمیم �یــتم اختیــار القالــب الخشــبي الــذي یثبــت �صــورة مائلــة و  –ب 

 . ) 13 شكل( الحظ ، من األسفل  و�سند جیدا
 

"
"

 ) : تثبیت القالب الخشبي للسلم13( شكل
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 . ) 14 شكل( الحظ  ، �سند القالب الخشبي من جانبیه –ج 
 

 
 

 لب الخشبي) : إسناد جانبي للقا14(شكل
(بدون الدرجات) مع الصحن أوال  �سلح السلم وفق مخطط التصمیم اإلنشائي و�صب الجزء المنحدر –د 

ثم تثبت ألواح من الخشب على اإلسناد الجانبي للقالب و�حدد سمك الرافع وعرض الدرجة وتصب 
   .15 الشكل�الخرسانة و�ما مبینة في 

 
 ) : صب درجات السلم �الخرسانة15( شكل
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 عشر : ثالثأسئلة الفصل ال 13-5
  .تك برسوم توضیحیة وضح أنواع الساللم من حیث الشكل معززا إجاب 1س

 ؟ما هي أجزاء الدرجة ومحددات السلم ، عزز إجابتك برسم توضیحي مع �افة التأشیرات  2س

 ؟ما هي أنواع الساللم من حیث المواد المصنعة منها   3س

  .اشرح خطوات تنفیذ سلم الوحدات الخرسانیة الجاهزة  4س

 ؟�یف �مكنك تنفیذ سلم خرساني مسلح لدار سكنیة  5س
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 الفصل الرابع عشر 
 مقدمة عامة

 أنواع واستخدامات المفاصل اإلنشائیة

 المواد المستخدمة في تنفیذ المفاصل

 أسئلة الفصل
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 ) ointsJ onstructionC المفاصل االنشائیة  ( /الفصل الرابع عشر
 

  -) مقدمة :  1 – 14( 
والس��قوف  األرض��یاتیتطل��ب عملھ��ا ف��ي فاص��ل الت��ي مالمفاص��ل االنش��ائیھ ھ��ي ال  

 اإلنشائیةحسب المراحل بالبنائیة المختلفة و األجزاءبین  ومناطق االتصال  واألعتاب
لتنفیذ العمل . فمثال اذا تطلبت ظروف العم�ل ص�ب ارض�یھ خرس�انیة بم�رحلتین ب�دال 

بین الم�رحلتین . من صبھا بمرحلة واحدة مع عمل مفصل انشائي في موقعھ الصحیح 
وعند عم�ل المفاص�ل یج�ب ان یُراع�ى موقعھ�ا بحی�ث توض�ع ف�ي المواق�ع الت�ي تك�ون 
فیھا قوى الق�ص قلیل�ة . فموق�ع المفص�ل االنش�ائي یك�ون ف�ي وس�ط فض�اء االرض�یات 

 واالعتاب والعوارض التي تستند علیھا العتب . 
التي تستند علیھ�ا العت�ب یك�ون موق�ع مفص�لھا االنش�ائي عل�ى بع�د یس�اوي  ةوالعارض 

. وق�د  ) 1 – 14( كما مبین ف�ي الش�كل  ةضعف عرض ھذا العتب من وسط العارض
الب�اب الثال�ث عش�ر م�ن الك�ود العرب�ي لتص�میم وتنفی�ذ  ) 7 – 5 – 13( حددت الفقرة 

مواقع مفاصل الصب لحاالت اخرى یمكن الرجوع الیھا ة بالخرسانة المسلح المنشآت
  . الضرورةعند 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) العوارض والعتبات14-1م (الشكل رق
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 :تقسم المفاصل التي تعمل في االرضیات الى نوعین 
ذا النوع من المفاصل بین بالط�ات الكاش�ي المفاصل االعتیادیة : یستعمل ھ -أوال:

) مل���م ف���ي 3 -2الع���ادي او الكاش���ي الموزائی���ك او المرم���ر ویعم���ل لمس���افة ب���ین (
 رارة عالیة .األماكن الداخلیة التي ال تتعرض الى درجات ح

أما األماكن الخارجیة مثل السطوح والمم�رات الخارجی�ة فیعم�ل المفص�ل بع�رض 
)مل��م وذل��ك لض��مان ام��تالء ھ��ذه المفاص��ل بمون��ة ش��ربت الس��منت والت��ي 6-10(

على زیادة التماس�ك الج�انبي ب�ین كاش�یة وأخ�رى مج�اورة ولمن�ع انفص�الھا تساعد 
لتغیر درجات الحرارة اكثر من  عن بعضھا بسبب تعرضھا للتمدد والتقلص نتیجة

 .األماكن الداخلیة 
مفصل تمدد: یستعمل ھذا الن�وع م�ن المفاص�ل ب�ین مس�احة كبی�رة وأخ�رى  -ثانیا:

فمثال عند التبلیط بالكاشي او االشتایكر في المناطق الخارجیة تعمل مفاص�ل تم�دد 
اح ) س�م تقریب�ا وذل�ك للس�م3 -2) م ویكون عرض المفصل من (2,5 -2بین كل (

لھذه البالطات بالتمدد والتقلص عند تغییر درج�ات الح�رارة وتمل�ئ ھ�ذه المفاص�ل 
 1) أي (1:1بم��واد اس��فلتیة او الماس��تك او توض��ع مون��ة س��منت ض��عیفة بنس��بة (

 رمل). 1سمنت:
 علل:

ت��زداد مس��افة المفص��ل االعتی��ادي ب��ین بالط��ات الكاش��ي ف��ي الس��طوح والمم��رات 
 الخارجیة.

 الجانبي بین بالطات الكاشي . لزیادة التماسك -1 ج:
لتجن��ب انفص��ال البالط��ات ع��ن بعض��ھا عن��د ح��دوث التم��دد وال��تقلص ف��ي  -2

  درجات الحرارة المتغیرة
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  -) انواع واستخدامات المفاصل االنشائیة :  2 – 14( 
تعمل المفاصل االنشائیة باشكال وتفاصیل معینة وتكون ام�ا م�ن الن�وع ال�ذي یفص�ل   

 . اجزاء الوحدة البنائیة فصال كامال او فصال جزئیا  بین
  -ومن اھم المفاصل االنشائیة واكثرھا استعماال مایاتي : 

ل ف��راغ بمقط��ع مس��تطی ا یك��ون ذ:  مفص��ل انش��ائي ف��ي االرض��یات والس��قوف – 1
و    قابل��ة لالنض��غاط أخ��رىاو ای��ة م��ادة مس��تمر ف��ي قس��مھ العل��وي یم��أل بم��ادة قی��ره 

 أ ) .  – 2 – 14( لقائي . كما في شكل االنفتاح الت
وفي ھذه الحالة یستمر تسلیح االرضیات ان وجد في موق�ع المفص�ل ویعتب�ر المفص�ل 

  ب ) . – 2 – 14( الفصل الجزئي كما في شكل  يمن النوع ذ الحالةفي ھذه 
 
: ف�ي ھ�ذا الن�وع تض�اف بع�ض  مفصل انشائي في االرضیات ذو الفصل الجزئي – 2

التسلیح في موقع المفصل لتقویة االرضیات وزیادة مقاومتھ�ا للن�زول الجزئ�ي وك�ذلك 
قیریة في اعل�ى المفص�ل ویض�اف ف�ي اس�فلھ ش�ریط خش�بي بمقط�ع  ةتضاف مادة مالئ

  .)  ـج – 2 – 14( . كما في الشكل  مثلث
ط بتس��لیح عرض���ي ویج��ب ان یوض��ع التس���لیح المض��اف بمس���افات متس��اویة وی���رب  

 . ویجلس في موقعھ على ارجل ( كراسي ) مصنوعھ من امتداد التسلیح المضاف 
 
: یوض�ع  سداد مطاطي او معدني مقاوم للصدأ كالنح�اس بإضافة إنشائي لمفص – 3

او الم�اء  ةالسداد في وسط المفصل لالرضیات والمنشات المائیة لمنع تس�رب الرطوب�
 .)  ـھ 2 – 14( وشكل  د ) 2 – 14( من خالل المفصل كما في شكل 

 
 مفصل انشائي باضافة امالء قیري من االعلى وسداد مطاطي مع ش�ریط مثلث�ي – 4

  و ) . – 2 – 14( من المطاط او الخشب من االسفل كما في شكل 
 
: یعمل ھذا )  key joint مفصل انشائي بمقطع غیر مستقیم ( مفصل مفتاحي  – 5

اج��زاء الوح��دة البنائی��ة ف��ي موق��ع المفص��ل وك��ذلك لزی��ادة  المفص��ل لتقوی��ة ال��ربط ب��ین
، وف�ي بع�ض االحی�ان مسافة مسار الماء وعرقلتھ في حالة تسربھ من خالل المفص�ل 

یضاف سداد مطاط او معدني او قیري ایضا ف�ي موض�عھ المناس�ب م�ن المفص�ل كم�ا 
 ویس��تعمل قال��ب خ��اص لعم��ل ھ��ذا المفص��ل ز ، ح��ـ ، ط ) – 2 – 14( ف��ي الش��كل 

ع��دم اس��تمراریة التس��لیح ف��ي موق��ع المفص��ل لك��ي ال یتع��ارض م��ع وض��عیة ویتطل��ب 
 القالب . 

 
 مفصل انشائي ذو ل�ب خش�بي او ام�الء قی�ري م�ع س�داد مع�دني او مط�اطي ف�ي – 6

في عمل ھذا المفصل یستعمل الورق السمیك او غی�رة كقال�ب لض�بط :  وسط المفصل
 ) . ك  -2 – 14 والشكل ( ي ) -2 – 14استقامة وجھ المفصل كما في الشكل ( 
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  ) المواد المستخدمھ في تنفیذ المفاصل : 3 – 14( 
  -رئیسین ھما  :  فسمیینتقسم المواد المستعملھ في المفاصل الى   
 ةالج�والمع ةالنباتی�ة المكبوس� كاأللیافلالنضغاط واالنفتاح التلقائي  ةمواد لینھ قابل -*

 خاصة . ة او صوف زجاجي او مواد مطاطی اإلسفلتفي 
 ةال�ى م�اء او رطوب� ةالخارجی�ة والمعرض� لألقسامغالبا  ةمواد معدنیة وھي مفضل -*

م�ن  ةحیث تعمل بشكل مفصل مائي معدني ویستعمل لذلك اما صفائح من الحدید سائب
 ةقاطع متكسرة قابلبالعضو البنائي من الجھة االخرى او تعمل بم ةجھة واحدة ومتصل

للحركة بمنحنیات خاصة ومثبتھ من الجھت�ین عن�دما ی�راد من�ع الم�اء م�ن ال�دخول ال�ى 
ویفضل غالبا استعمال المفصل وعزل الخارج عن الداخل وتكون على اشكال مختلفة 

كصفائح الحدی�د المغل�ون او ال�واح االلمنی�وم او ص�فائح ة ومرن ةصفائح من معادن لین
ع�دم تأثرھ�ا والنحاس وھي اكثر الم�واد اس�تعماال بس�بب لیونتھ�ا الرصاص او صفائح 

یوض���ح بع���ض الم���واد المس���تخدمھ ف���ي  ) 3 – 14( والش���كل  األم���الحاو  ةبالرطوب���
 المفاصل . 
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 عملیة معالجة المفاصل اإلنشائیة بین قطع الكونكریت )14-4الشكل رقم (             
 

 
 

 أسئلة نھایة الفصل 
  

 / ما المقصود بالمفاصل االنشائیة وما ھي مواقعھا ؟  1س
 

  -/ علل مایاتي :  2س
 یتطلب عدم استمراریة حدید التسلیح في موقع المفصل المفتاحي .  –أ  
 

 تكون صفائح النحاس من المواد االكثر استعماال في تنفیذ المفاصل .  –ب 
 

معدني مقاوم للصدأ كالنحاس في وسط المفصل یوضع سداد مطاطي او  -جـ 
 لالرضیات والمنشأت المائیة . 
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 عشر الفصل الخامس 
 مقدمة عامة

 أنواع الزجاج

 كیفیة تثبیت الزجاج

 أسئلة الفصل
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  الزجاج /الفصل الخامس عشر
 

  -) مقدمة :  1 – 15( 
ومبردة بالتدریج الى الحالة  منصھرة غیر عضویة  أولیةیتكون الزجاج من مواد    

الصودا , السلیكون ، الكالسیوم ، اوكسید  ةاألولیاد دون تبلور . ومن ھذه المو ةالصلب
الصودا والمغنیسیوم ، حیث توزن ھذه المواد جیدا ثم تخلط وتوضع في فرن درجة 

ثم یتدفق الزجاج المذاب من المصھر الى حوض من  ةسیلیزی ) 1500( حرارتھ  
ومادة  حسب السمك والحجم المطلوب والعجیب ھنا ھو ان الزجاجبالقصدیر المذاب 

القصدیر ال یختلطان ویصبح الجزء المالمس لمادة القصدیر من الزجاج مستقیما 
تماما وعندما یخرج الزجاج من الحوض بعد ان یبرد قلیال یوضع في مبرده حتى 

تكوین  أجزاءمھم من  اً جزءالزجاج  ویعتبر  یبرد ویصبح بنفس برودة الجو  . 
عزل الصوت والحرارة وفوائد جمالیة وفوائد الشباك ولھ فوائد كثیرة منھا االضاءة و

 اخرى خاصة  . 
   
  -)  انواع الزجاج :  2 – 15( 
وھو النوع االكثر استعماال من االنواع االخرى :  الزجاج االعتیادي الشفاف – 1

) ملم  وبصورة  6،  4،  3) م  وبسمك (  2٫5 × 2وینتج محلیا في االنبار بأبعاد ( 
ملم للمساحات التي تكون اقل من نصف متر مربع  ،  3سمك عامة یمكن استعمال 

ملم للمساحات  6متر مربع وسمك  1٫5ملم للمساحات التي تكون بحدود  4وسمك 
ً ذلك .   ویجب ان یكون الزجاج الجید خالی علىالتي تزید  من التموجات ولھ سمك  ا

ما یجعلھ متعبا ثابت ولون متجانس كي ال تظھر االشكال من خاللھ مشوھة االبعاد م
 للنظر وغیر مرغوب فیھ . 

 
( الزجاج المرشوش بالرمل  ) : ھذا النوع من الزجاج   الزجاج نصف الشفاف – 2

من الرمل بسرعة عالیة على سطح الزجاج اثناء عملیة  نوع یصنع بواسطة رش
 تقلل من شفافیة الزجاج واثناء ھذه العملیة یجب ان تتم تغطیة ةصنعھ . وھذه العملی

االجزاء التي یتطلب ان تبقى شفافة ویتم رش الرمل على االجزاء االخرى . ان تأثیر 
  ھذه العملیة على شفافیة الزجاج یعتمد على قوة الرش ونوعیة الرمل المستعمل .

ة والتجاریة وبعض المرافق یالمنزل لإلغراضیستعمل ھذا النوع من الزجاج 
جزئیا عنھا مثل بعض االبواب وابواب التي یراد حجب النظر واالضاءه  والمحال

 . الحمام واالثاث والفواصل والزجاج الداخلي 
: ھو عبارة عن زجاج مسطح شفاف  زجاج شفاف ملون ( الزجاج المظلل ) – 3
دخل في مكوناتھ اصباغ من اجل اكسابھ خواص التظلیل وامتصاص اشعة الشمس. ت

س لزجاج المباني وھو جزء مھم ھذا النوع من الزجاج یقلل من اختراق اشعة الشم
في التصمیم المعماري والمظھر الخارجي للمباني وكذلك یتم استخدامھ في الدیكور 

 الداخلي مثل االبواب واطراف الساللم والمرایا .
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: ھو زجاج عادي مغطى بطبقة رقیقة من المعادن لتقلیل اثر  الزجاج العاكس – 4
الزجاج خاصیة عدم الشفافیة من جھة الطبقة الشمس حیث ان استخدام المعادن یعطي 

 ألشعة كمرآة عاكسةالمعدنیة فال یمكن للشخص ان یرى من خالل الزجاج .  ویعمل 
الشمس او ماصھ لھا ویستفاد منھ في واجھات االبنیة التي یعتمد فیھا تكیف الھواء 

 على الطاقة الشمسیة . 
 
نوعیات كثیرة وبالوان عدیدة وھو ): یوجد ب الزجاج المشجر ( الزجاج المعشق – 5

تماما لوجود بعض  مستويغیر  بأنھبدیل للزجاج نصف الشفاف ویتمیز ھذا النوع 
 اتالرسومات على سطحھ وكذلك توجد نوعیات منھ محززة طولیا ونوعیات ذ

مربعات وان حجم وعمق وشكل ھذه التشكیالت یعتمد على انعكاسات ھذه التشكیالت 
رور الضوء بحجم اقل من الزجاج الشفاف العادي ویستعمل في وھذا النوع یسمح بم
 الدیكور الداخلي  . 

 
) : ھو عبارة عن نوع من الزجاج المقوى  الزجاج المقوى ( الزجاج ضد الكسر – 6

بالحرارةحیث یصنع بعملیة التسخین والتبرید الفجائي مما یزید من مقاومة الزجاج 
لزجاج یكون مغطى بالكامل او جزئیا بواسطة للكسر وان احد اوجھ ھذا النوع من ا

احدى انواع المعادن ، وباالضافة الى الدور الجمالي الذي یلعبھ ھذا النوع من 
الزجاج فأنھ یتحكم بدخول اشعة الشمس ویستخدم في العزل الحراري وتغطیة 

 والفردات الكبیرة في واجھات المخازن .  األبوابوفي عمل  األسقف
 
: ھو عبارة عن زجاج عادي مقوس بطریقة خاصة . یمكن  الزجاج المقوس – 7

ویستخدم على نطاق  المحالالخارجیة مثل الشرفات وواجھات  األماكنفي  ھاستعمال
 واسع في ابواب الحمامات والثالجات والخزائن . 

 
: ویستعمل في االبنیة التجاریة والمخازن والمعامل لمقاومة  الزجاج المسلح – 8

حوادث الكسر المتوقعة . وھنالك نوعیات منھ خاصة لمقاومة العیارات الناریة حیث 
ان الزجاج یتھشم عند تعرضھ للعیارات الناریة ولكنھ یبقى متماسك االجزاء بفضل 

 .  تركیبتھااللیاف البالستیكیة الموجودة في 
 
مھا في حیاتنا : یستخدم ھذا النوع في صناعة المرایا التي نستخد زجاج المرایا – 9

 الیومیة . 
: یستخدم ھذا النوع من الزجاج في عملیة تصنیع الواح  الزجاج الشمسي – 10

 الطاقة الشمسیة التي تمتص الحرارة وتحولھا الى طاقة كھربائیة . 
 

: ھذا النوع من الزجاج یمنع عبور االشعة الفوق  زجاج یمتص الحراره – 11
بمرور اكبر كمیة من االشعة الفوق البنفسجیة  البنفسجیة . وھنالك نوع اخر یسمح

 ویستعمل لغرض معالجة حاالت مرضیة معینة . 
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: وھذا النوع یمنع رؤیة ما في الداخل من  زجاج ذو وجھ مرأة من الخارج 12

الخارج ولكن الیمنع رؤیة مافي الخارج من الداخل ویستعمل في االبنیة التي یتطلب 
 ناحیة االمنیة . فیھا وجود غرفة سیطرة من ال

 
طبقتین  ) : ھو زجاج عازل یصنع من الزجاج ذو الطبقتین ( الزجاج المزدوج – 13

من الزجاج العازل بینھما منطقة فارغة مغلقة باحكام . ومن اھم فؤائد ھذا النوع من 
الستھالك ل الزجاج توفیر الشفافیة التامة وتقلیل فقدان الحرارة الذي یؤدي الى تقلی

 .  الكھرباء
 

 :  ) كیفیة تثبیت زجاج االبواب والشبابیك 3 – 15( 
یتم اختیار النموذج من الزجاج الذي یحقق المواصفات الفنیة المطلوبة ثم یتم القص    

والتركیب من قبل مختصین في تركیب الزجاج وبأشراف مھندس االدارة لالبنیة 
 الكبیرة او المھمة .

  
     األمورھذه  أھموتركیب الزجاج ومن  ویجب ان تراعى بعض االمور عند قص

  -:  یأتي ما
 یجب ان یكون المكان المخصص لتركیب الزجاج على مستوى واحد .  – 1 
 تقطع الواح الزجاج بواسطة قاطع االلماس الخاص .  – 2 
تنعم حافات الزجاج بحیث تكون غیر جارحة الن وجود حافات حادة قد یسبب  – 3 

 جاج بعد التركیب ومن ثم تمتد تدریجیا . شعریة في الز اً فطور
 یجب ان یبقى الزجاج بعد التركیب مستقال عن العناصر االخرى المحیطة بھ .  – 4 
 الفنيیجب تركیب الزجاج على االطار المعدني وااللمنیوم من قبل   -5 

حسب المخططات التفصیلیة المقدمة بل عن تركیب االطار وواالختصاصي المسؤ
 ھا من قبل ادارة المشروع .یھد الزجاج والموافق علمن قبل متع

تثبت االلواح الزجاجیة في اطارات االلمنیوم بواسطة جوینات مطاطیة خاصة  – 6 
على كامل محیط االلواح وذات قابلیة كبیرة لالنضغاط بحیث یكون اللوح الزجاجي 

بب عدم حرا في التمدد وبشكل ثابت ومتین حتى الیتعرض الزجاج الي اجھاد بس
االستواء او حدوث اي حركة او التواء . ویجب ان تكون ھذه الجوینات قطعة 

 واحدة تحیط بالزجاج . 
یتم تثبیت الواح الزجاج على االطارات المعدنیة بأستعمال معجون خاص  – 7

 لتثبیت الزجاج ثم یتم تعدیل وجھ المعجون باستعمال شفرات خاصة . 
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 زجاج عادي ) تركیب 1-15شكل رقم (

 

 
 

 الزجاج المشجر )3-15شكل رقم (  ) تركیب زجاج مزدوج 2-15شكل رقم (
 
 

 
 نھایة الفصل  أسئلة

 
 

 ؟  ھوفائدت أھمیة/  كیف یتكون الزجاج وما ھي  1س
 

 / كیف یصنع الزجاج النصف شفاف وما ھي استعماالتھ ؟  2س
 

 ج ؟ / ما ھي االمور الواجب مراعاتھا عند قص وتركیب الزجا 3س
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 الفصل السادس عشر 

 أنواع الخشب

 أجزاء األبواب الخشبیة

 أنواع األبواب الخشبیة

 تثبیت األبواب 

 النوافذ الحدید�ة

 أنواع األبواب الحدید�ة

 مكونات األبواب الحدید�ة

 أسئلة الفصل
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 األبواب والنوافذ  /السادس عشرالفصل  

 مقدمة : 16-1

تختلف طرق صناعة وتجمیع األبواب  الخشبیة والحدید�ة تبعا للغرض المستعملة من اجله، 

و�ذلك أهمیة المكان الذي سوف تر�ب فیه. سوف یتناول هذا الفصل دراسة التفاصیل ألنواع 

األبواب والنوافذ المصنعة من األلمنیوم. األبواب المصنعة من الخشب او الحدید والنوافذ و�ذالك 

 و�مكن ان تقسم األبواب �حسب مادة الصنع إلى :

 األبواب الخشبیة -1

 األبواب الحدید�ة -2

 األبواب من مادة األلمنیوم -3

 أنواع الخشب16-2

ومن الضروري معرفة الجوانب  األبواب.تعتبر مادة الخشب من المواد األساسیة في تصنیع 

و�ذلك �حث األعمال النجار�ة �صورة عامة لعالقتها �أعمال الشبابیك  المهمة لهذه المادة

 واألبواب .

فالنجارة : عبارة عن فن تر�یب الخشب في األعمال إلنشائیة وهناك أنواع عدیدة من الخشب 

 تستخدم في صناعة األبواب هي :

خرج من وهو أكثر أنواع األخشاب استعماال في األعمال اإلنشائیة و�ست :خشب الجام-*

أشجار الصنو�ر ذي لون ابیض �میل الى الحمرة في �عض األحیان . وتكون الیافه قو�ة 

ولكنها ضعیفة التماسك مع �عضها ، �ثیرة االمتصاص للرطو�ة من الجو ومن خواص جمیع 

أنواع الخشب �صورة عامة انه یتمدد في فصل الشتاء عند تعرضه للرطو�ة وتتقلص في فصل 

 الرطو�ة .�كثر هذا النوع من الخشب في رومانیا و�لغار�ا .الصیف لجفافه من 

:�عتبر من أحسن أنواع الخشب وأثمنها و�عتبر من أكثر األنواع استخدما في  خشب الصاج-*

صناعة األبواب الخشبیة.وذلك لصال�ة وقوة ألیافه و�حتوي على اقل �میة من المواد الصمغیة 
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اع الخشب لذا فانه قلیل التأثر �الرطو�ة والحرارة . �مكن والعضو�ة في ألیافه �النسبة لبقیة أنو 

صقله �صورة ناعمة و�طلى في الغالب �الدملوك المذاب �الكحول         ( السبیرتو) فیكسبه 

هذا الطالء لمعة زجاجیة و�صبغ �الدهان االعتیادي أ�ضا . �كثر هذا النوع من الخشب في 

 روسیا . –السو�د  -شمال أور�ا

و�شبه هذا النوع من الخشب في اللون خشب الصاج ، و�عتبر هذا النوع  :الجاوي خشب  -*

من الخشب معرضًا للحشرات أكثر من غیره الحتوائه على مواد دهنیة وخصوصًا حشرة 

األرضة . وتكون ألیافه قو�ة وصلبة ومتماسكة له قابلیة على امتصاص الرطو�ة من الجو 

علیه وذلك �طالئها �إصباغ دهنیة  وقد �صقل و�طلى  وهو قابل لاللتواء و�مكن المحافظة

�الدملوك المذاب �الكحول  وهناك أنواع أخرى من الخشب لم �كن استعمالها شائعًا في العراق 

 والقرو وغیرها.–مثل الماهوجیني

 أجزاءاألبواب الخشبیة 16-3

الداخلیة للغرف أن أكثر استعماالت األبواب الخشبیة في الوقت الحاضر هو لعمل األبواب 

و�عض األبواب الخارجیة وخاصة الرئیسة منها وتتر�ب هذه األبواب من قطع خشبیة متعددة 

) والتي تعمل door wayومر�بة مع �عضها. و�ستعمل الباب لسد فتحة تسمى �مدخل الباب (

 في الجدار او القاطع لمرور األشخاص و�تكون الباب من األجزاء اآلتیة:

 إطار الباب أوال)

 فردة الباب ثانیا)

 القبلمة ثالثا)

 األخرى  ترا�عا) الملحقا
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 اطار الباب 16-4

هو اإلطار الذي یثبت في جدران الفتحة المعمار�ة. بهدف تعلیق فردة الباب علیها و�تكون من 

ثالث قطع خشبیة ( اثنین عمود�ة وواحدة أفقیة ) و�تم تجمیع هذه األجزاء بتعشیقها مع �عضها 

افة �حفر جزء من الزوا�ا وتر�یب الجزء األخر علیها واللصق �مادة الغراء والمسامیر. هذا �اإلض

إلى وجود تفر�زه ( حفرة) على �امل محیط اإلطار �عمق واحد سم و�عرض یز�د قلیًال عن عرض 

ملم ( مكان تثبیت الفردة) و�كون اإلطار �عرض �حدد �حسب الحاجة  3-2فردة الباب �حوالي 

وأحیانا �كون �عرض �ساوي سمك الجدار + سمك طبقة البیاض من الجانبین و�ثبت في الجدار 

 )  1الشكل رقم ( قطع حدید�ة تسمى( األذانات) �ما في  بواسطة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ) إطار من الخشب و�یفیة تر�یب األجزاء1الشكل (           

 



163 
 

 فردة الباب 16-5

تمثل الجزء المتحرك من الباب و�ختلف عرضها وشكلها �حسب طبیعة واستخدام الفراغات 

م و�مكن ز�ادته بز�ادة 2.20المعمار�ة المختلفة. إن االرتفاع المناسب لفتحة الباب العاد�ة هو 

عرض فتحات  )1(ارتفاع الباب نفسه او �عمل جزء علوي تسمى ( هوائیة). و�وضح الجدول 

 تخدامات المعمار�ة المختلفة. األبواب لالس

 ) یبین قیاسات فتحات األبواب1الجدول (

األ�عاد القیاسیة لألبواب مع  نوع الباب
 اإلطار

 أ�عاد مقطع اإلطار
 (  سم)

 سمك الفردة ( سم)

 العرض (م) االرتفاع ( م)

 �اب رئیس
�اب غرفة 

 داخلیة
 �اب مرافق

2.10-2.40 
2.10-2.20 

 
2.10-2.20 

1.20-3 
1-1.20 
 

0.80-1 

10×10-12×5 
5×15-7×10 
 
5×15-7×7 

5-7 
4-5 
 
4-5 

 

 القبلمة 16-6 

سم لتغطیة الفاصل بین  8-3سم ) وعرض من 1,5وهي عبارة عن تر�شة من الخشب �سمك (  

إطار الباب و�یاض الجدار وتنتهي عند ازارة الجدار من األسفل وتكون حول محیط اإلطار 

 . )  3الشكل رقم ( الحظ 

 

 

 

 

 

 ) إطار القبلمة حول الباب 3الشكل رقم (                      
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 الملحقات 16-7 

وتشمل األجزاء المكملة لألبواب والتي تصنع من الحدید المغلون او النحاس او البرونز اوالمعادن 

 المطلیة �النیكل والكروم ومنها.

القوائم الراسیة لإلطار وتوجد المفصالت(الرزات) وتستخدم في تعلیق فردات األبواب على -*

 ) 4في الشكل ( منها عدة أنواع �ما 

المقا�ض ( الكیلونات) وتستخدم في غلق فردات األبواب وتثبیتها مع القوائم الرئیسة لإلطار  -* 

 ) 5في الشكل (  بواسطة لسان یتم التحكم في تحر�كه بواسطة مفتاح ومقبض �ما 

 

 

 

 

 )5الشكل (     ) 4الشكل (      

 أنواع األبواب الخشبیة 16-8

تكون األبواب الخشبیة ذات قیاسات �بیرة نسبة الى قیاسات األخشاب المتوفرة في السوق المحلیة 
وعلیه عند عمل األبواب الخشبیة تر�ب من عدة قطع خشبیة تترا�ط مع �عضها للحصول على 

 ها وهي :الباب المطلوب وتصنف األبواب نسبة الى طر�قة تر�یب

 األبواب الخشبیة المر�بة -*

و�تر�ب هذا النوع من األبواب من ألواح خشبیة طو�لة حیث �كون طولها بنفس طول الباب 
سم وتر�ط هذه األلواح الطولیة مع �عضها بواسطة  3-2سم و�سمك من  15-10وعرضها من 

سم و�كون الترا�ط  5-4سم و�سمك  15-10ألواح أخرى عرضیة طولها �قدر عرض الباب 
تداخال بواسطة الحفر واللسان وتكون نها�ات األلواح الطولیة لأللواح الطولیة مع �عضها م
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سم تعمل ر�اطات خشبیة  90-75والعرضیة سائبة وفي حالة األبواب التي یتفاوت عرضها بین 
سم  120-90سم اما اذا  زاد عرض الباب عن ذلك اي بین  5-4سم و�سمك  15مائلة �عرض 

 ى نها�ات األلواح الخشبیة الطولیة واألفقیة سائبة .فیصنع هیكل خشبي �حجم الباب تمامًا وال تبق

 األبواب الخشبیة التعبات-*

وهو عمل فردة الباب من �تل خشب بدون فراغات وهي غالبا ماتعمل من أجزاء رئیسة أفقیة 
تسمى الكفاسیج وأخرى عمود�ة وتسمى البار�ات وتتخللها مسافات متساو�ة أفقیة تقسم �قطع 

(جمع نر�ة) �عد ذلك �مال الفراغ المتكون من ر�ط هذه األجزاء �ألواح  خشبیة تسمى النر�ات
خشبیة مستو�ة او مزخرفة في الوجه  او �استعمال خشب المعاكس �ما هو الحال في األبواب 
التي تكون مساحات المستطیالت او المر�عات �بیرة و�ذلك �مكن استعمال ترا�ش خشبیة �سمك 

 ء الفراغات .سم لمل 12-10ملم و�عرض  7-15

 : األبواب الخشبیة الكبس -*

سم (نرك) عر�ض في الوسط  8×3وتتكون من هیكل خشبي من ( �از�ات ) و( �فاسج) �مقطع 
سم لغرض تثبیت القفل اما �اقي الفراغ فتوضع فیه قطع ( ترا�ش)من الخشب  10×3�مقطع 

ن الواحدة واألخرى سم تقر�با من مر�ز ألخر بی 8سم و�أ�عاد  5×3وتوضع عرضیا و�مقطع 
ثم تكبس ألواح المعاكس او الماسونیات من  ).6الحظ الشكل (وعلى طول هیكل الباب الخشبي 

كال الوجهین وذلك �استعمال مادة الصقة �عد ذلك تغلف حافات الباب الخارجیة بتر�شة خشبیة 
تر�شة سم وتكون هذه التر�شة من خشب الصاج اوالجام. وسبب وضع ال 5-1.5خفیفة �مقطع 

هو لتقو�ة حافة الباب من انفصال الكبس عن الهیكل اوتأثیر صفائح المادة المكبوسة ( 
المعاكس) او الفایبر �األرضیة او اإلطار عند الفتح والغلق .تكون هذه األبواب مستو�ة تماما 
لیمكن صبغها او تنظیفها �سهولة �ما ان مقدار تمدده وتقلصه قلیل جدا وذلك �سبب طبیعة 

یبته و�فضل ان یثقب من األعلى الى األسفل بثقبین وذلك لكي یترك مجاال للهواء الداخلي تر�
في الباب بتبدیل درجة الحرارة حتى ال یتضلع الباب . ومن الممكن وضع  نقوش او زخارف 
على وجه الباب واستعمال المعاكس الغالي الثمن معاكس الصاج او البلوط وخاصة في األبواب 

 ستعملة في المنازل .الرئیسة الم
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األشكال أدناه تبین األجزاء التي تر�ب منها األبواب و�یفیة قیاس الوزن األفقي 

 )7الشكل رقم (والعمودي لأللواح 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ) التر�یب الداخلي للباب6الشكل (                         

 

 

 

 

 

 

    

 والعمودي للباب) الوزن األفقي 7الشكل (                         



167 
 

 تثبیت األبواب الخشبیة  16-9

یثبت اإلطار في موقعه أثناء البناء او�عد االنتهاء منه ، یثبت في موقعه بوجود االذانات وهي  
) ملم من 100-50ألجزء البارز من العتبة العلیا من الجزء األفقي من اإلطار والبارز �مسافة( 

�ة یثبت ضلعها الصغیر مع القطع الخشبیة الراسیة       الطرفین و�ذلك اذانات حدید�ة �شكل زاو 
ملم هذا العمل  600( العمود�ة) و�ثبت الضلع الطو�ل في البناء والمسافة بین االذانات �معدل 

) .اما في حالة تثبیت  8�كون عندما یتم تثبیت اإلطارات أثناء بناء الجدران الحظ الشكل رقم ( 
ء یتطلب ترك فتحة في البناء اكبر من مقاس اإلطار و�ذلك ترك اإلطار عند االنتهاء من البنا

فتحات في الجدار لالذانات من الجانبین �فضل تثبیت اإلطار في موقعه �عد االنتهاء من البناء 
للمحافظة علیه من التلف �ما تضبط الشاقولیة والتبنید الجید و�ذلك طالء الجهة الخارجیة 

للمحافظة على الخشب من الحشرات  والرطو�ة. و�ذلك یتطلب  المالصقة للجدار �مانع الرطو�ة
واإلطارات الجانبیة وذلك في  العتبة العلو�ةالزوا�ا القائمة بین  القناصات لضبطاألمر استعمال 

�ما توجد في أسفل إلطار قطعة حدید�ة تسمى (   الصحیح.فترة تر�یب الفردة في موقعها 
الراسطة) تكون �عرض فتحة اإلطار لضبط استقامة أطار الباب وتكون تحت التبلیط  �مادة 
اإلنهاء . اما األبواب الرئیسة والخارجیة تكون هناك قطعة سفلیة من الخشب �ما هو الحال في 

 األبواب الخارجیة والمرافق الصحیة والشرفات .القطعة العلو�ة تسمى �العتبة السفلیة تستعمل في 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 ) طر�قة تثبیت األبواب8الشكل (                       
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 األبواب الحدید�ة 16-10

تستخدم األبواب المعدنیة �كثرة في مباني المدارس والمستشفیات والمباني السكنیة. حیث أنها 

اكبر قدر ممكن من اإلضاءة الطبیعیة نظرا الن القطاعات المكونة منها الفتحات والفردات توفر 

التشغل مساحة �بیرة مثل األعمال الخشبیة و�مكن تر�یب القطع الزجاجیة فیها. و�ذلك نستعمل 

ع األبواب الحدید�ة عادة لألبواب الخارجیة لقابلیتها على مقاومة التغیرات الجو�ة وتعمل من مقاط

 وصفائح قیاسیة تر�ط مع �عضها  �الطرق اآلتیة :

 اللحام الكهر�ائي وهي طر�قة شائعة االستعمال في العراق -1

الر�ط الكهر�ائي �طر�قة االنصهار �استعمال تیار �هر�ائي ضغط عالي وتمتاز هذه  -2

 الطر�قة �مواصفات عالیة وهي محدودة االستعمال في العراق

 الصفائح الحدید�ة على مقاطع هیكل البابالنقطة الكهر�ائیة لتثبیت  -3

 تثبیت الصفائح أ�ضا بواسطة �اللیب خاصة  -4

 

 أنواع األبواب الحدید�ة -16-11 

 ) ومقاطع زاو�ة للتقو�ة. zكبس وجه واحد او وجهین على هیكل الباب �مقطع ( -1

كبس إطار �صفائح وجهین و�مالئه �صفائح حدید�ة مع مقاطع حدید�ة للتقو�ة . �كون إطار -2 
الباب الحدیدي اما من مقطع قیاسي او من مقطع ذي أ�عاد معینة �صنع من صفیح �سمك 

) ملم و�عرض یز�د على سمك الجدار الكلي وطبقات إنهائه و�تطلب تثبیت 4-1.5یتراوح بین (
)   9استعمال اذانات. من حدید الراسطة على طرفي اإلطار �ما في الشكل( اإلطار مع الجدار 

و�مكن أ�ضا استعمال الصاموالت الطو�لة لنفس الغرض. و�ذلك تثبیت االذانات مع اإلطار 
�البراغي. من الضروري طالء األبواب �مادة ضد التأكسد مثل األصباغ قبل تر�یبها في الموقع 

 ان أمكن �مونة السمنت لغرض المتانة. و�مالء اإلطارات المجوفة 
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 ) تثبیت األبواب الحدید9الشكل رقم (                          

 مكونات األبواب الحدید�ة16-12

 رأوال) اإلطا

 الفردات ثانیا)

 و�جب إن التكون اقل من ثالث لكل فردة �استثناء األبواب الخفیفة لثالثا) المفاص

غلق األبواب .وهناك نوعیات عدیدة منها تثبت في أسفل الباب وتكون مخفیة في  ةرا�عا) عتل
أرضیة الباب ومنها تر�ب في أعلى الفردة. والنوعیات الجیدة تعمل �سرعة تباطئیة أثناء غلق 

 الفردة ومنها تعمل �عتلة هیدرولیكیة او �هر�ائیة وتستعمل للفردات الكبیرة للمداخل.

والسراكي: وهي بنوعیات عدیدة جدا .�النسبة الى األبنیة الخاصة تستعمل  لخامسا) األقفا
نوعیة ذات مفتاح رئیس، �حیث �مكن فتح وقفل �افة األبواب في البنا�ة الواحدة بهذا المفتاح 

 ). aster Key  Mالرئیس (
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 أنواع األبواب الحدید�ة من حیث أسلوب وطر�قة الفتح 16-13
: وتتكون من اإلطار الرئیسي وفرده او أكثر تتحرك حول محور راسي  األبواب المفصلیة-اوال)

عند التقاء الفردة �اإلطار وتصنع هذه األبواب من مجموعة من القواطع الحدید�ة المجمعة �ما 

 )10الشكل (في 

): تصنع من ألواح معدنیة. مثبتة حول أطار الفردة بواسطة Slidاألبواب المنزلقة ( -ثانیا)

ذه النوعیة من األبواب اما ان تكون ذات اتجاه واحد فردة واحدة . او ذات اتجاهین البرشام وه

 )11(فدرتین وحسب القیاسات الحظ الشكل 

: تستخدم تلك النوعیة من األبواب في تامین الفتحات واألبواب الزجاجیة  األبواب المقص-ثالثا)

�تیبة سالید ) وتتكون من فردة وخاصة في المحالت واألبواب ذات الفتحات الكبیرة وتسمى ( 

الباب والساقیة العلو�ة والساقیة السفلیة والتي تكون على شكل مجرى (سكة) تكون فیها عجالت 

 ) 12الشكل ( صغیرة تحمل الباب لسهولة الحر�ة الحظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 )  أنواع األبواب الحدید حسب طر�قة الفتح10الشكل ( 
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 )األبواب المنزلقة2-10الشكل(     ) �اب مفصلي1-10الشكل( 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 ) نوع من �اب المقص11الشكل رقم (
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 النوافذ 16-14

هي الفتحات التي في المنشأ تستخدم لغرض الحصول على تهو�ة و�نارة �افیة تصل الى اكبر 
للمنشَات الكبیرة او الصغیرة الى مساحة ممكنة داخل المنشأ . فیلزم االنتباه عند وضع التصامیم 

كیفیة توز�ع النوافذ واألبواب في األماكن الصحیحة من المنشأ وذلك لكي تعطي الغرض 
المطلوب الذي وضعت من اجله النواحي المعمار�ة والفنیة واالقتصاد�ة .وان تدرج هذه الفتحات 

توز�ع مع وجود تصمیم لكل على شكل جداول في المخططات تبین األ�عاد واالرتفاعات وأماكن ال
جزء ومقطع یوضح التر�یب في المنشأ.ان ذلك �سهل عملیة قراءة المخططات من قبل المنفذ 

 للعمل والمشرف في الموقع .من أهم أنواع النوافذ من حیث المادة المصنوعة منها هي :

 النوافذ الخشبیة :-أوال)

�سبب عدم مقاومتها وسرعة تلفها اذا ماقورنت لقد قل استعمال النوافذ الخشبیة في المباني وذلك 
مع النوافذ الحدید�ة التي شاع استعمالها في الوقت الحاضر حیث ان النوافذ الخشبیة تحتاج الى 
صیانة مستمرة و�األخص النوافذ المعرضة الى العوامل الجو�ة في الخارج        ( �الرطو�ة 

ولیة المستعملة في صناعتها ذات �لفة عالیة , والغبار ..الخ ) إضافة الى عملها والمواد األ
 والنوافذ الخشبیة تقسم الى ثالث أقسام :

 النوافذ الخشبیة االعتیاد�ة . -1

 النوافذ الخشبیة المنزلقة . -2

 نوافذ الظل الخشبیة المسرحة او ماتسمى ( البنجورات ) -3

 النوافذ الخشبیة االعتیاد�ة :

) سم  2× 8یتكون هذا النوع من النوافذ من اطار خشبي متكون  من جانبین وعتبة علیا �أ�عاد ( 
سم وسبب هذه الز�ادة في العرض �االتجاه  15تقر�بًا وعتبة سفلى تكون اعرض من العلیا �حوالي 

كل الخارجي للنافذة مع وجود انحدار قلیل في وجهها الى الخارج وتعمل في أسفلها حفرة على ش
ساقیة لكي تساعد على انسیاب ماء المطر الى الخارج اما فردات النوافذ فیكون عرضها الیز�د 

) سم و�مكن تقسیم الفردة  8 – 6سم وتتكون �ل فردة من اطار خشبي �عرض من (  50عن 
الى مر�عات اومستطیل حسب التصمیم وتعمل حاشیة مناسبة ( خندق ) في اإلطار الخارجي 

تثبیت الزجاج .اما طر�قة تثبیت النوافذ في الجدران �ما هو في التدر�ب العملي للفردة وذلك ل
 ) 13للصف األول الفصل الرا�ع عشر و�ما في الشكل ( 
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 النوافذ الخشبیة المنزلقة :

تتكون النوافذ المنزلقة  من فردتین منفصلتین تتحر�ان حسب التصمیم الى الجوانب او الى 
جة وتكون هاتان الفردتان متشابهتان من حیث التصمیم وتر�یب األعلى واألسفل وحسب الحا

الهیكل موضوعین  في أطار خشبي على شكل صندوق و�تحر�ان فیهمن خالل سواقي لكل فردة 
ساقیة وذلك لضبط النافذة وجعلها تسیر �خط واحد وتعمل هذه السواقي بواسطة ترا�ش خشبیة 

 سم . 4-2ذات مقاطع 

 البنجور ) نوافذ الضلل الخشبیة (

هي النوافذ التي استعملت في األبنیة القد�مة وخاصة التي تطل نوافذها على الشارع مباشرة ( 
نوافذ الشناشیل ) وذلك إلعطاء الظل الالزم والسماح لمرور الهواء إضافة لذلك فهي تمنع الرؤ�ة 

نافذة   ( البنجور من الشارع الى الداخل . تتكون هذه النوافذ من اطار خشبي خارجي ثم فردة ال
سم  توضع في  8×4)  والتي تفتح الى الخارج . ان هذه الفردة تتكون من إطار خشبي �مقطع 

) درجة الى الخارج �حیث تمنع دخول  70 -60داخله شرائح خشبیة ( ترا�ش ) مائلة بزاو�ة ( 
و�كون مقطع هذه  میاه األمطار الى الداخل ألنها منحدرة الى الخارج وتمنع الرؤ�ا الى الداخل ,

 ) سم .4×1الشرائح (

 النوافذ الحدید�ة-ثانیا)

) سم وحسب  3-2تتكون النوافذ الحدید�ة من مقاطع مختلفة األشكال وذات أ�عاد التتجاوز ( 
االستعمال والتصمیم . یتم تقطیع حدید النوافذ حسب األحجام واألطوال المطلو�ة ثم تر�ط بواسطة 

ن اللحام لجمیع المقاطع غیر ظاهر و�عد ذلك ینظف او یزال الظاهر اللحام الكهر�ائي �حیث �كو 
من اللحام بواسطة برده اواستخدام األجهزة الكهر�ائیة ( الكوسرة ) �حیث تكون األوجه ملساء 

 ومستو�ة، تعمل للنوافذ في �عض األحیان قضبان حدید�ة ( الكتائب ) .

 نوافذ األلمنیوم-ثالثا)
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 ونوافذ األلمنیوماألبواب  16-15

ان مقاطع األلمنیوم التحتاج الى صبغ ولكن من الضروري طالؤها �مادة ز�تیة لوقایتها أثناء 
التر�یب في موقع العمل من تأثیر مواد البیاض واألسمنت وغیرها من المواد. یتراوح سمك 

المباني التجار�ة  ) ملم اما في3-1.5الصفیح من األلمنیوم المستخدم في المباني االعتیاد�ة بین (
 ) ملم4.7-1.5�كون السمك من (

 مكونات الباب والشباك األلمنیوم  16-16

:و�تكون من المقاطع الجانبیة العمود�ة وتسمى (الباز�ات) والعتب العلو�ة والعتب اإلطار-أوال)
السفلیة و�ذلك مقاطع وسطیة أفقیا او عمود�ا و�حتوي على اذانات لتثبیت في الجدار .وفي 
�عض األحیان التعمل االذانات و�كون التثبیت بواسطة البراغي بین اإلطار والجدار .وعادة یتم 

 تر�یب أعمال األلمنیوم �عد انتهاء األعمال اإلنشائیة .

) وتعمل �إطار لزجاجة  rails: وتتكون من اإلطار العمودي (الباز�ات) والكفاسیج (الفردة-ثانیا)
 الفردة وقد تكون للفردة تقسیمات أفقیة اوعمود�ة و�حسب التصمیم

: وتكون زجاجة الفردة �أنواع و�شكال مختلفة تثبت في الفردة �استعمال معجون الزجاج-ثالثا)
 خاص او أشرطة خاصة مع استعمال مادة السیلكون .

األبواب والشبابیك ولكن في الغالب في األعمال  : �ستخدم في �افة أنواعسلك مانع الذ�اب-را�عا)
التي �ستخدم فیها األلمنیوم . وهو لمنع دخول الحشرات و�كون التثبیت �إطار خاص من المعدن 

) والسلك اما معدني عادة یتأثر و�تأكسد عند تعرضه للظروف الجو�ة او z�مقطع زاو�ة (
 استخدام سلك البالستك او معدني الیتاكسد سر�عا .

: لتثبیت فتحة الفردة ومرداة الماء في أسفل الفردة للتصر�ف  یدات، نرمادات ، مزحلقات-خامسا)
 ماء المطر .

) �النظر ان مقاطع األلمنیوم سهلة الكسر وأكثر المقاطع في مشبكات الحما�ة ( �تائب-سادسا)
و�إشكال  مساحتها �كون من الزجاج ولغرض توفیر الحما�ة الكافیة تعمل �تائب من المعدن

هندسیة تنسجم مع أ�عاد الشباك او الباب وموقعة . وتكون هذه في األماكن الخارجیة من المنشأ 
 یبین أنواع مختلفة من الشبابیك األلمنیوم وطرق فتحها  )12رقم (.الشكل 
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 ) یبین أنواع شبابیك األلمنیوم12الشكل رقم (  
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 ) طر�قة تثبیت الشبابیك في الجدران 13الشكل (                    
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 أسئلة الفصل السادس عشر ( األبواب )

 أنواع الخشب مع شرح واحدة منها  د) عد1س

 ) علل ما �أتي:2س

 خشب ألجام یتمدد في الشتاء و�تقلص في الصیف  -1

 خشب الصاج �عتبر من أجود أنواع الخشب  -2

 الجاوي من أكثر أنواع الخشب معرض للحشرات�عتبر الخشب  -3
 ) �یف یتم تر�یب أبواب الخشب في فتحات األبواب3س

 بین أبواب التعبئة وأبواب الخشب الكبس  ق ما الفر  )4س

 ) �یف یتم تصنیع األبواب الحدید�ة 5س
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 


