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أسئلة عامة

 لماذا يتم وضع طبقة من الحجر المكلس ( الحصمى ) أسفل صبة األساس
أو تحت البالط وقبل وضع المونة اإلسمنتية ؟
 تقوم بتوزيع األحمال بالتساوي على التربة. تعمل كطبقة عازلة تمنع امتصاص ماء الصبة من قبل التربة. -تحافظ على مستوى الهبوط.

مثال توضيحي

بالط
مونة إسمنتية
حجر مكلس (حصمى)

مالحظة :البالط يبدأ من منتصف الغرفة بعد تحديد منسوب البالط ومن ثم يتم تربيع
الغرفة ومن ثم تحديد أماكن الغاليق.
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 ما هي الهوكات وفي ماذا تستخدم ؟
 يتم استخدام الهوكات لربط الحوائط الخرسانية. ربط الرقة الداخلية (فرش وغطاء) مع الرقة الخارجية (فرش وغطاء). -ويجب وضع كل هوكة عكس الثانية.
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 ما هي اعمال المباني وكيف يتم استالمها ؟
 اعمال المباني تأتي بعد االنتهاء من مرحلة العظم للمبنى. طريقة االستالم: التأكد من عمل المدماك األول بكامل الدور أو الوحدة مع :
أ -إسترباع الغرف.
ب -تحديد أماكن الفتحات.
 التأكد وضع قوالب الطوب (أول مدماك) على فرشة كاملة من المونة.
 التأكد من مأل العراميس الطولية والعرضية من كلتا الجهتين (الوجه والظهر)
 التأكد من استخدام ميزان خيط لمراجعة رأسية الحوائط كل ثالثة مداميك.
 مـراجعة استواء السطـح في جميع االتجاهات.
 التأكد من سمك اللحامات الرأسية واألفقية ال يزيد عن  2سم.
 التأكد من تشحيط المباني أسفل الكمرات واألسقف.
 يتم التأكد من تقسيط ارتفاع المبانى بحيث اليكون هناك فاصل يزيد عن  1سم
بين آخر مدماك مباني وبطنيات الكمرات أو بالطات األسقف.
 معالجة المباني أوالا بأول بالرش بالمياه بعد  24ساعة من مباني الجدار لمدة 3
أيام صباحا ا ومساءاا .
 عمل شرب بالمبنى (الدور) لضبط مناسيب الجلسات للشبابيك واألعشاب
لألبواب والشبابيك.
 مراعاة عمل المدماك األخير أسفل كوبستات البلكونات والسطح طوب مصمت
لضمان تثبيت جيد له .
 ضرورة تسليم الدور نظيف من مخلفات المباني .
 ال يتم بناء الجدار على مرة واحدة في يوم ( 7مداميك في اليوم).
 بعد االنتهاء من األعمال يتم مراجعة رأسية لجميع الجدران بميزان الخيط ـ
مقاسات الفتحات .
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 ماذا يأتي بعد عملية الحفر والردم وبعد اعمال الحديد والنجارة وبعد اعمال
العظم (الخرسانة) وبعد اعمال المباني ( وضع اول مدماك من الطوب) ؟
 وبعد ذلك تأتي مرحلة التشطيبات الداخلية. والتشطيبات الداخلية هي:أ -اعمال الكهرباء.
ب -اعمال السباكة.
ت -اعمال اللياسة.
ث -اعمال الجبس.
ج -اعمال تركيب حلوق االبواب والشبابيك( .اما اذا كان من حديد يتم التركيب بعد
اعمال السباكة).
ح -اعمال السيراميك.
خ -اعمال تمديدات الكهرباء.
د -اعمال تركيب االبواب الشبابيك.
ذ -اعمال الدهانات.
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 ماهي خطوات اعمال اللياسة (المحارة ,القصارة) ؟
أ -تفقد المبنى وازالة الشوائب على الجدران.
ب -تسكير فتحات المواسير والكهرباء وغيرها من الفتحات بواسطة المونة اإلسمنتية.
ت -تخشين األسطح الخرسانية الناعمة التي كانت مشيدة بواسطة خشب البليوت.
ث -وضع شبك اللياسة على االماكن المغلقة من قبل المونة االسمنتية ,وأيضا ا بين
العمود والطوبان ان كان مستوي بشكل افقي أو على شكل زاوية.
ج -رش البلوك بالماء استعداداا لعملية الطرطشة وذلك لكي اليمتص الطوب المياه
الموجودة بالطرطشة.
ح -تبدأ عملية الطرطشة ويجب ان تكون مدببة.
خ -مرحلة البؤج واألوتار ( وضع البؤج على الجدران في األسفل وفي المنتصف وفي
األعلى ومن ثم وضع الكدة على البؤج والتأكد منها بواسطة الميزان والزاوية).
د -تركيب معدن شبكي على كل زاوية أعمدة واضحة ,وذلك لحمايته من التكسير.
ذ -تبدأ اعمال اللياسة.
ر -اعمال استالم اللياسة بواسطة الكدة والميزان أو القياس من الزاوية للزاوية على
شكل حرف  Xبواسطة المتر.
مالحظة :وظيفو الشبك اللياسي (تغطية اماكن الفتحات المغطاة من قبل المونة
األسمنتية ,وضعها عند الزوايا ,وضعها عند التقاء جدار من طوب وعمود خرساني).
مالحظة :يجب تخشين اللياسة اذا كان سوف يضع عليها بالط.
مالحظة :تتم معالجة اللياسة مرتين يوميا ا صباحا ا ومسا اء ولمدة  3ايام.
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 ماذا نفعل ان كان يوجد بالسقف شقوق والحديد بارز (شروخ الحديد) ؟
أ -يتم تكسير الكفر القديم وذلك للوصول إلى الحديد والنظر ان كان به عيوب أو صدأ
بيتم معالجته ومن ثم عزله بماد عازلة مثل األيبوكسي ومن ثم اضافة المونة
اإلسمنتية عن طريق الشوت كريت.
ب -وأن كان الحديد يوجد به نسبة صدأ عالية واليصلح لألستخدام يتم وضع حديد
اضافي (شبكة) ومن ثم عزله بمادة األيبوكسي ومن ثم اضافة المونة اإلسمنتية عن
طريق الشوت كريت.

_____________________________________________________

 كيف يتم معالجة التعشيش ؟
أ -تكسير منطقة التعشيش بشكل خفيف بحيث تسقط لخرسانة الضعيفة وتبقى
الخرسانة القوية.
ب -ينظف المكان بالغسل بالماء.
ت -تعبئة الفراغ بمواد خاصة بمعالجة التعشيش.
ث -اضافة المونة اإلسمنتية ومن ثم طالء الدهان.
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 مالفرق بين كل من الميدات والشدات والسمالت ؟
 الميدات:أ -يكون منسوب بطنها مع منسوب بطن القاعدة (نفس ارتفاع القاعدة).
ب -تربط القواعد.
 الشدات:أ -مشابهه بالميدة لكن جزء منها متصل باألعمدة وإحدى القاعتين تكون قاعدة
جار.
ب -تربط القواعد وجزء من األعمدة.
ت -عرض الشدات بعرض األعمدة واذا كان هنالك عمودين مختلفين يتم أخذ
عرض العمود األصغر.
 السمالت:أ -تكون في مستوى اعلى من مستوى القاعدة.
ب -تربط األعمدة.
ت -يحمل فوقه الطوب.

سمل

ميدة

شدات
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 بماذا يتم عزل القواعد ورقاب األعمدة المدفونة أسفل البنية التحتية ؟
 ويتم عزلهم بمادة البيتومين أو كما يسمى بالعامية ( القار) وهو المادة السوداءالتي تدهن بها أساسات البناء وهو احد مشتقات البترول ,و بالتالي هى مادة طبيعية
وليست كميائية مصنعة ,غير منفذ للماء وال تتأكل بمرور الزمن وسد المسامات
ومنع نفاذ الرطوبة لحديد التسليح.
 انواع البيتومين:أ -بيتومين بارد.
ب -بيتومين ساخن
البيتومين الساخن افضل بكثير من ناحية النفاذية.
البيتومين الساخن له قدرة عاليه على االلتصاق فى حالة الدفان التربة على
العكس البيتومين البارد.
 الطريقة الصحيحة لدهن القواعد بالبيتومين:أ -يجب تنظيف القواعد جيدا من اي اتربة او اوساخ او مياه.
ب -يجب ان يكون سطح القاعدة مستوي واملس وليس به تشققات او كسور.
ت -يجب أن يتم دهن البيتومين على شكل  3طبقات (كل طبقة تحتاج الى يوم
كامل لتجف و تتماسك) ( .عادة ما يتم دهن طبقة واحدة من البيتومين على
القواعد وهو غير كافي كعازل للمياه والرطوبة اال انه لتقليل تكاليف البناء
يكتفى بواحدة).
ث -يجب ان ال يتعرض البيتومين المدهون فوق القواعد للشمس ألكثر من  14يوم
واال فسيبدأ في التلف بسبب جفافه و تشققه فيجب اعادة الدهن مرة اخرى بعد
تنظيف القواعد.
ج -ال يجب الردم بعد دهن القواعد مباشرة ,بل يجب ان يترك ليجف ألكثر من
 24ساعة حسب درجة حرارة الجو والرطوبة.
ح -ال يجب اضافة الماء للبيتومين قبل الدهن ,فهذا يقلل من لزوجته و كثافته
ويفقده خاصية العزل.
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 ما هو الفرق بين كال من  footing & foundation؟
 اوال :footing :هى األساسات الضحلة وتشمل القواعد المنفصلة والقواعد المشتركة وقواعد الجار
واألساسات الشريطية والحصيرة وأساسات الحوائط.

 ثانيا :foundation :هى االساسات العميقه وتشمل القيسونات والخوازيق والدعائم.
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 مالفرق بين البالطة المصمتة الكابولية والكمرة الطايرة ؟
 كالهما يتم عملهما للبلكونة ولكن التنفيذ اإلنشائي هو الذي يختلف. فيتم التنفيذ تحت مسمى البالطة المصمتة الكابولية:اذا كانت مسافة البلكونة ≥  2متر

 ويتم التنفيذ تحت مسمى الكمرة الطايرة ):(Cantilever beamاذا كانت مسافة البلكونة <  2متر

مالحظة:
أ -اذا كانت مسافة البلكونة  1متر يجب ان يمتد التسليح الى الداخل مرة ونصف
ليصبح  2.5متر.
ب -واذا كانت المسافة كبيرة يجب رفع الشدة الخشبية الى االعلى  3سم ,بسبب
حدوث ترخيم وتريح بعد األنتهاء وفك الشدة الخشبية.
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 ماهو ارتفاع الكرسي المستخدم في اللبشة المسلحة وفي بالطة الفالت
سالب وماهو قطره وماهي المسافة بين كل كرسي وكرسي ؟
 ارتفاع الكراسي = ارتفاع العنصر الخرساني (بالطة او لبشة)  -الغطاء الخرسانيالسفلي  -قطر فرش الرقة السفلى  -قطر غطاء الرقة السفلى  -قطر سيخ الوتر -
قطر فرش الرقة العليا  -قطر غطاء الرقة العليا – الغطاء الخرساني العلوي.
 قطر الكراسي ال يقل عن  10مم او  12مم ,وغالبا ا يكون نفس قطر الحديدالمستخدم.
 -المسافة بين الكراسي  1متر ,وفي االتجاه العرضي  50سم ,وطول رجله  30سم.
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 ما معنى انواع االسمنت التالية  OPCو  SRC؟
 اسمنت ):(OPC Ordinary Portland Cementاسمنت بورتالندي عادي.
 اسمنت ):)SRC Sulphate Resising Cementاسمنت مقاوم للكبريتات.
 ويأتي على شكارة اإلسمنت نوع رتبة األسمنت: <--32.5اسمنت للتشطيبات.
 <-- 42.5اسمنت للخرسانة العادية والمسلحة (للمنشآت العادية).
 <-- 52.5اسمنت للخرسانة العادية والمسلحة (للمنشآت الخاصة).
 ويرافق األرقام رمزين: )R) rapidسريع التصلد  (N) normal /عادي

 وانواع االسمنت بشكل عام:ت -االسمنت البورتلندى العادى
ث -االسمنت البورتلندى االبيض
ج -االسمنت البورتلندى المقاوم للكبريتات
ح -االسمنت البورتلندى المنخفض درجة الحرارة
خ -االسمنت البورتلندى سريع التصلد
د -االسمنت البورتلندى الحديدى
ذ -االسمنت عالى الخبث
ر -االسمنت البوزالنى
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 كيفية التغلب على تقعر الجسور الذي تزيد عن  5أمتار ؟
 ذلك عن طريق قياس المسافة بين العمودين وتقسيمها على .3 مثالا :اذا كانت المسافة بين العمودين  10أمتار ()10 / 3 = 3.3اذن نرفع الجسر الذي بين العمودين بمقدار  3امتار و  3سم من المنتصف فقط.
 -تسمى هذه العملية بــ  Camberوالتي هي عكس الـ .Bending

_____________________________________________________

 ما هى اقصى مدة لتخزين االسمنت بالمستودعات ؟
اقصى مدة لتخزين االسمنت هى  3اشهر من تاريخ االنتاج حتى ولو كان التخزين
بطريقه سليمه و يتم أعادة اختباره للتحقق من عدم تغيير خواصه طبقا للمواصفات
القياسيه  .كما يكون مكتوب على الشيكارة تاريخ الصالحيه بلون اسود منقط.
_____________________________________________________

 كم يجب ان يكون عمق الحفر ؟
 للتربة الصخرية  <--اليقل عن  60سم. للتربة الرملية  <--اليقل عن  120سم. للتربة الطينية  <--اليقل عن  150سم.مالحظة :يمكن حفركل قاعدة على حدى مع توسعة الحفر وصندقة جميع القواعد ومن
ثم عزلها بمادة البيتومين.
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 ماهو ارتفاع الشبابيك من األسفل ؟
 عاد اة مايكون األرتفاع من األسفل الى الشباك مسافة مقدار  1متر._____________________________________________________

 كم ارتفاع األبواب في المنزل ؟
 ارتفاع الباب  2.20متر. عرض الباب  1-1.20متر (باب الشقة). 0.90متر (باب الغرف).
 0.70متر (باب الحمامات).
_____________________________________________________
 ماهي أنواع العزوم واإلجهادات وبأي عنصر انشائي تحدث ؟
 انحناء ( :(Bendingتحدث لكل من األسقف والكمرات. التواء ( :)Bucklingتحدث لألعمدة. قص ( :)Shearتحدث لألعمدة والكمرات. تمدد ( :)Stretchingتحدث للحديد تحت اجهاد الشد. تقلص ( :(Deducingتحدث للحديد تحت اجهاد الضغط. تمدد ( :)Bulkingتحدث للخشب تحت اجهاد الشد. -تمدد ( :)Shrinkingتحدث للخشب تحت اجهاد الضغط.
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 ما فائدة استخدام المروحة (الهيلوكبتر) فى االسطح الخرسانية ؟
 تنعيم االسطح الخرسانية وسد المسام الخرسانية ويتم استخدامها بعد مرور( )1-4ساعات زمن الشك االبتدائى من الصب للخرسانة
وفى حالة استخدام المروحة الرضيات المستودعات والمصانع والورش يتم
استخدام مواد مقسية ( )HARDNERحيث يتم رشها على السطح.

_____________________________________________________

 متى يتم عمل اختبار  core testعلى الخرسانة ؟
 يتم عمل اختبار  core testفى حالة فشل االختبار التكسير " مقاومة الضغط اقلعن  90%من المقاومة الضغط المطلوبة بعد تكسير مكعبات االختبار  28يوم.
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 مالمقصود باإلحالل وماهي انواعه وماهي دواعي اسﺘﺨﺪامه ؟
 اإلحالل :استبدال التربه الموجوده بتربه اخرى لها مواصفات خاصه وتتم عمليهاالستبدال بطريقه هندسيه للوصول الي تربه صالحه للتاسيس حسب التصميم .
 أنواع تربة اإلحالل:أ -اإلحالل بالرمل:
يﺴﺘﺨﺪم الﺮمﻞ لﺮفع الﻤﻨﺴﻮب أو تﺨفﯿﺾ االجهادات على الﺘﺮبة األصلﯿة و
يﺴﺘﺨﺪم الﺮمﻞ الﺨﺸﻦ كﻄﺒقة احالل فى حالة الﺘﺮبة القابلة لالنﺘفاخ حﯿﺚ يعﻤﻞ
كﻄﺒقة مﺮنة المﺘﺼاص االنﺘفاخ الﻨاتﺞ عﻦ الﺘﺮبة األصلﯿة.
ويتم الدمك كل  25سم.
ب -االحالل بالتربة الزلطية:
و تﺴﺘعﻤﻞ كﻤﺮشح أو نﻈام تﺼﺮيﻒ للﻤﯿاه الﺠﻮفﯿة بعﯿﺪا عﻦ خﺮسانة
األساسات.
ت -االحالل بالﺮمﻞ و الﺰلﻂ:
و تﺴﺘﺨﺪم لﺮفع مﻨﺴﻮب الﺘأسﯿﺲ أو زيادة قﺪرة تﺤﻤﻞ الﺘﺮبة عﻨﺪ مﻨﺴﻮب
التأسيس بخليط من الرمل و الزلط بنسبه  1:2أو 1:1
 دواعى اسﺘﺨﺪام ﻃﺒقات األحالل :أ -رفع مﻨﺴﻮب الﺘأسﯿﺲ .
ب -زيادة قﺪرة تﺤﻤﻞ الﺘﺮبة .
ت -الﺒعﺪ عﻦ مﻨﻄقة تأثﯿﺮ الﻤﯿاه الﺠﻮفﯿة أو حﻤاية األساسات مﻦ تأثﯿﺮها و عادة ما
تﻨفﺬ ﻃﺒقات األحالل بﺘﺮبة أقﻮى مﻦ الﺘﺮبة األصلﯿة أو على األقﻞ مﺴاوية لها و
يﺘﻢ تﻨفﯿﺬها على ﻃﺒقات ال يﺘعﺪى سﻤﻚ الﻄﺒقة  30سم .
ث -عﻨدﻤا تكون التربة االصلية غﯿر صالحة لتأسيس المنشأ الﻤراد اقامته علﯿها.
ج -ان تكون التربة عالﯿة االنتفاش اي تزداد تغيراتها الﺤﺠﻤﯿة بمجرد وصول الﻤﯿاه
الﯿها و تقل في حالة الﺠفاف مما يؤدى الي تأثيرات خطيرة علي الﻤﻨﺸأ.
ح -ان تكون الﺘربة األصلية عﻨد منسوب التأسيس ال تستطيع تحمل االحمال القادمة
من الﻤﻨﺸأ.
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 متى يتم استخدام ) )water stopوما هى فائدتها ؟
-

-

هو عبارة عن رول بالستيك عرضه  20-30سم وبطول  30م,ويوجد به نتوءات
وتعرجات لمنع تسرب المياه سواء من الداخل او من الخارج.
تستخدم لمنع تسريب المياه فى المناطق الوصل فى الخرسانة " الخزانات –
حمامات السباحة "
اماكن استخدامها:
أ -بين كال من قاعدة الخزان والجدار.
ب -فواصل التمدد.
ت -بين كال من الجدار والسقف.
ث -فى حالة الصب على مراحل.
يتم وضعها بحيث يتم صب نصفها وترك النصف االخر يتم صبها مع نقطة
االتصال.
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 ماهو  PHوماعالقته في عملية البناء ؟
-

 : PHهو األس الهيدروجيني للماء.
وهو رقم يتراوح من ) (0-14ويعبر عن الحامضية والقلوية.
 <-- 0-7يعبر عن الحامضية (حامضي).
 <-- 7-14يعبر عن القلوية (قاعدي).
ورقم الماء المسموح به للشرب من 6-8
وماء الخرسانة يجب ان تكون صالحة للشرب.
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أسئلة عن
الخرسانة

 ما هى انواع الفواصل الخرسانيه وما هى فائدتها ؟
 فاصل الصب :Construction Jointهو الفاصل الناتﺞ عن عمل صبتين متجاورتين للخرسانة  ,و يتوجب عمله بسبب
عدم الصب بعملية مستمرة ويجب عمل فاصل الصب للخرسانة في أماكن القص
األقل  Minimum Shearسواء كان ذلك للبالطات أو الكمرات أو األرضيات.
 فواصل التمدد :Expansion Jointالغرض من عمل فواصل التمدد في المباني هو خفض عوامل التمدد واإلنكماش في
الخرسانة نتيجة العوامل الطبيعية كالحرارة والرطوبة .
تستخدم فواصل التمدد لالعمال الخرسانية التى يزيد طولها االفقي عن  40متر
( 25متر في الكود األمريكي) ويعود ذلك حسب اختالف العوامل الجوية.
عرض فاصل التمدد  2-2.5سم ,ويجب ان يكون فاصل التمدد بمواد مطاطية
ويمنع استخدام خلطة خرسانية ,ويتم استخدام بدل عن ذلك مادة مرنة.
تبدأ الفواصل من اعلى األساسات (اعلى القواعد) مروراا ألعلى دور في المبنى.
 فواصل الهبوط :Settlement Jointالغرض من هذا النوع من الفواصل هو حماية المباني من هبوط للتربة والتي تسبب
إزاحة راسية  Vertical Displacementوتكون في األماكن أو أجزاء المبني
الغير متكافئة بالوزن أو أماكن حدوث الهبوط ويجب أن تعمل بفاصل قاطعا طول
المبني بأكمله وسمكه في حدود  2سم و يبدأ الفصل من األساسات وينتهي في اعلى
سقف مرورا بجميع األدوار ويجب اخذ االحتياطات عند التصميم لعوامل الرطوبة
التي قد يتكون داخل هذه الفواصل .
بحيث ان المبنى الواحد يبقى عبارة عن مبنيين متالصيقين من الناحية اإلنشائة فقط,
انما معماريا ا هو مبنى واحد.
 فواصل العزل :Isolation Jointsتسمح بالتمدد األفقي البسيط الناتﺞ عن انكماش البالطات أو األساسات أو الحوائط ,
كما أنها تسمح بالتمدد الراسي عند حدوث هبوط بالتربة ومن المهم أن ال تحوي أي
نوع من أنواع التسليح .
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 فواصل التحكم :Control Jointالغرض منها السماح للخرسانة باالنضغاط ومنع حدوث شروخ ناتجة عن انكماش
الخرسانة بسبب التغير الحراري و يتم عملها لبالطات األرضية لتسمح بتمدد
البالطة األفقي فقط وال تسمح بالهبوط.

 فواصل تخفيف الضغط :Pressure Reliving Jointخاصة بالتمدد األفقي في المنشآت اإلطارية التي تعمل فيها تكسيه للحوائط أو
الحوائط الستائرية .
وتهدف إلي تخفيف الضغط علي الكسوة  ,وتظهر واضحة في تكسيات الحوائط مثل
الرخام
 فاصل زلزالى :seismic jointيتم عمل فاصل الزلزالى فى حالة وجود مناطق معرضة للزالزل وقد يصل الفاصل
الى سماكة  5سم.
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 ما الغرض من عملية الدمك أو هز الخرسانة ؟
 الغرض من عملية الدمك أو الهز:أ -الحصول على خرسانة جيدة.
ب -عدم ظهور عيوب مثل التعشيش ( تقليل الفراغات والفجوات داخل الخرسانة )
وانكشاف حديد التسليح مما يؤثر على سالمة المبنى اإلنشائي.
 نصائح هامة عند استخدام الهزاز أثناء العمليات الخرسانية:أ -تدك الخرسانة جيداا بالرجاج الميكانيكي بحيث تضمن عدم تواجد أي فراغات
في الخرسانة.
ب -يغرز رأس الهزاز في الخرسانة الطرية بشكل عمودي وعلى مسافات منتظمة
( حوالي نصف متر ) لمدة  10إلى  30ثانية لكل غرزة  ,مع مراعاة أن تتم
عملية الغرز إلى قاع الطبقة المصبوبة بسرعة والسحب ببطء.
ت -يجب أيضا بان نتأكد عند استخدام الهزاز بأن ال يلمس الحديد نهائيا حتى ال
يسبب حدوث أي أضرار أو مشاكل فيما بعد.
ث -ال بد ايضا من أن يكون طول الخرطوم الخاص بالهزاز طويل وذلك حتى
يسهل العمل به.
ج -إذا كان صب الخرسانة يتم على طبقات فيجب غرز رأس الهزاز إلى قاع
الطبقة المصبوبة حديثا ا واختراق الطبقة التي تحتها بمسافة ال تقل عن  15سم ,
بشرط أن ال يكون قد مر على صب الطبقة السفلى أكثر من  30دقيقة.
إن زيادة الدك عن المطلوب تؤدي إلى نتائﺞ عكسية وإلى انفصال حبيبي لذلك
يجب إيقاف الدك عندما يظهر أن الخرسانة قد دكت تماما ا.
ح -يجب التأكد من وجود أكثر من هزاز قبل البدأ بعملية الصب.
خ -يجب ان يكون هزازين لكل مضخة وهزاز احتياط ,ولكل هزاز عاملين.

civil engineering | Khaled Chikha

25

 كيف يتم حساب كميات الحديد واإلسمنت والرمل والحصمى في العناصر
الخرسانية ؟
 يجب التنويه بأن هذه الطريقة طريقة تقريبية وسريعة للحساب ,والبد من الرجوعإلى المخططات اإلنشائية والتأكد منها ,فالمخططات اإلنشائية ادق وضمن االلتزام.
 متوسط عدد األعمدة في المبنى = مساحة المبنى 12 /ويمكن ان تكون اقصى مسافة بين األعمدة  12مترفال توجد أي مشكلة .
 القواعد:أ -كمية الحديد (طن) = المساحة 120 /
كمية الحديد (طن) = المتر المكعب * 35
ب -كمية اإلسمنت (طن) = المساحة 13 /
ت -كمية الرمل = المساحة 10 /
ث -كمية الحصمى = المساحة 5 /
 األعمدة:أ -كمية الحديد (طن) = المساحة 240 /
كمية الحديد (طن) = المترالمكعب * 100
ب -كمية اإلسمنت (طن) = المساحة 60 /
ت -كمية الرمل = المساحة 50 /
ث -كمية الحصمى = المساحة 25 /
 البالطة المصمتة  /الكمرية:أ -كمية الحديد (كجم) = المساحة * 13
ثلث الحديد كمر ,الكانات ثلث حديد الكمر ,الثلثين حديد البالطة.
ب -كمية اإلسمنت (طن) = المساحة * 0.35 * 1.30 * 0.15
ت -كمية الرمل = المساحة * 0.40 * 1.30 * 0.15
ث -كمية الحصمى = المساحة * 0.80 * 1.30 * 0.15
 البالطة الالكمرية:أ -كمية الحديد (طن) = المساحة 60 /
ب -كمية اإلسمنت (طن) = المساحة * 0.35 * 0.10 * 0.2
ت -كمية الرمل = المساحة * 0.40 * 0.10 * 0.2
ث -كمية الحصمى = المساحة * 0.80 * 0.10 * 0.2
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 ماذا يجب ان نفعل قبل البدء في عملية الصب ؟
-

يتم التأكد من استالم الحدادة حسب المخططات اإلنشائية.
مراجعة درجة الحرارة.
التأكد من نسب الخلط.
دراسة فاصل الصب.
األطالع على ارتفاع الصب.
اجراء اختبارات (اختبار الهبوط قبل عملية الصب ,اختبار مكعبات الخرسانة بعد
عملية الصب).
تجهيز الهزاز.

_____________________________________________________

 كيف يتم معالجة الخرسانة بعد عملية الصب ؟
بعد مرور  24ساعة من الصب يتم رشها بالماء مرتين في اليوم صباحا ا ومسا اء
وذلك لترطيبها ولمدة أسبوع.
 والهدف من الرش توفير البيئة المناسبة للخرسانة المصبوبة الستكمال عملياتالتفاعل الداخلي بين مكونات الصبة لتعطي في النهاية كتلة خرسانية متصلدة
وبشكل متجانس.
 ومن طرق معالجة الخرسانة بعد الصب ؟أ -الغمر بالماء.
ب -التغطيه بالخيش او البالستيك.
ت -الرش صباحا ومساء.
ث -المعالجة بالبخار.
ج -المعالجة بالمواد الكيمائيه.
ح -الرمل ونشارة الخشب.
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 متى يتم فك الشداد الخشبية على العناصر الخرسانية ؟
 لألعمدة يتم فك الشداد الخشبية:بعد يومين في الجو المعتدل وبعد  3أيام في الجو البارد.

 لألسقف يتم فك الشداد الخشبية:بعد  21يوم في الجو المعتدل وبعد  24يوم في الجو البارد.

_____________________________________________________

 ما هي أقل وأعلى درجة حرارة مسموح بها لصب الخرسانة ؟
 أقل درجة ال تقل عن ℃.5 أعلى درجة ال تزيد عن ℃.37 وإذا زادت الحرارة عن ℃ 37يجب:أ -استخدام ماء مثلﺞ بالخلطة.
ب -اضافات معينة تضاف للخلطة.
ت -معالجة الخرسانة فور انتهاء صبها.
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 ماهو اقصى ارتفاع لصب الخرسانة ؟
 اقصى ارتفاع صب الخرسانة يجب ان اليزيد عن متر. اقصى ارتفاع لصب األعمدة  2.5م ,واال لزم عمل باب في منتصف االرتفاعوالصب على مرحلتين.
_____________________________________________________

 كم يبلغ عمر الخرسانة ؟
 الخرسانة في الظروف المخبرية عمرها اكثر من  90سنة. الخرسانة المصبوبة في الموقع تقريبا ا ما بين  60-40سنة. لكن في الواقع وفي مكان العمل عمر الخرسانة تختلف من مكان ألخر وذلك حسبجودة الخلط والصب وطريقة العناية بعد الصب وحسب العوامل الخارجية التي
تتعرض لها الخرسانة من اختالف في درجات الحرارة وفي الرطوبة.
_____________________________________________________

 من ماذا يتكون المتر المكعب من الخرسانة المسلحة ؟
-

اسمنت  7( 350 Kg <--شكاير).
رمل 0.4 m2 <--
حصمى 0.8 m2 <--
ماء  50%( 175 lit <--من وزن اإلسمنت).

_____________________________________________________

 هل يجوز صب اول نصف متر مكعب من الخرسانة ؟
 يمنع صب أول نصف متر مكعب من البامب (المضخة) ويتم ضخها خارج الموقعوذلك ألحتوائها على كمية مياه كبيرة ويكون الغرض من ذلك المياه تسهيل دفع
المضخة.
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 ما هى انواع الخرسانات ؟
 خرسانة عادية :إذا خلت من حديد التسليح. خرسانة مسلحة :إذا زودت بأسياخ حديد التسليح. خرسانة بيضاء :إذا حل فيها كسر الحجر أو الدقشوم محل الزلط. خرسانة فينو :إذا استخدم فيها الزلط الصغير. خرسانة حمراء :إذا استخدمت فيها الحمرة بدالا من األسمنت. خرسانة دكات :تحت بالط الدور األرضي. خرسانة ميول :إذا عملت للحمامات أو السطح. خرسانة ضعيفة :إذا استعمل فيها ركام خفيف. خرسانة خاصة :إذا توافرت فيها صفات خاصة.____________________________________________________

 كيف يتم اختيار نوع األساس ؟
-

-

-

-

يتم اختيار نوع األساس إما أساس قواعد منفصلة وإما حصيرة مسلحة )(Raft
بنا اء على نوع البناء الذي سوف يتم بناءهُ وعدد األدوار الذي فيه وهل يحتوي على
سرداب (قبو) يجعله مهدد بتسرب المياه ,ونوع التربة التي سوف يبنى عليها
والتقرير الخاص بها.
فمثالا ان كان لدينا تربة طينية فسوف يتم األستغناء عن األساسات المنفصلة لعدم
حدوث هبوط وتصدعات في المبنى ,وسوف يتم أستخدام أساسات الحصيرة
المسحلة كونها أقوى وتحتوي على شبكتين من الحديد ,وان كان هنالك قبو يجعله
مهدد بتسرب المياه يتم اللجوء الى اللبشة (الحصيرة) ,وان كان عد األدوار في
المبنى كبير يتم استخدام اللبشة المسلحة أيضا ا.
وهنالك أيضا ا قواعد مشتركة وقواعد شريطية والخوازيق (.)Pile foundation
وأكثر األساسات تحمالا الخوازيق ومن ثم اللبشة ومن ثم القواعد المشتركة ومن ثم
القواعد المنفصلة ,ولكن لكل نوع يستخدم حسب نوع التربة والتقريرالتابع لها كما
ذكرنا سابقا ا ونوع البناء وعدد الطوابق الذي يحتويه وهل يحتوي على قبويجعله
مهدد بتسرب المياه.
وهنالك أيضا ا أساسات القواعد الشريطية وهي القواعد التي يكون المبنى عبارة عن
حوائط حاملة.
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 ماهي طرق صب الخرسانة تحت الماء ؟
 عند صب الخرسانة تحت الماء يعمل الماء على إجتراف األسمنت من الخرسانةوينتﺞ عن ذلك نقص في مقاومتها و تعكر في المياه المحيطة بها .ولهذا السبب
يستخدم نوع من اإلضافات تسمى ) )Antiwashout Admixtureوالتي تعتبر
من أحدث أنواع اإلضافات الموجودة فى األسواق حاليا ا.
حيث تعمل هذه اإلضافات على تكوين جل فى الماء المحيط بحبيبات األسمنت
فتحميه من اإلجتراف بفعل الماء كما تعمل على زيادة اللزوجة و التماسك بين
جزئيات الخرسانة و تحسن من مقاومتها لإلنفصال.
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 اما طرق صب الخرسانة تحت الماء فهناك طرق عديدة منها: (1طريقه القادوس (التريميو) :Tremie
و فيها ُتصب الخرسانة من خالل قادوس أو قمع متصل بماسورة قطرها من 10
إلى  15سم تصل إلى القاع المطلوب صب الخرسانة عليه بحيث يراعى أن حافة
الماسورة السفلية تكون غاطسة فى الخلطة الخرسانية على أن ُترفع الماسورة أثناء
الصب بمعدل اليسمح بخروج الخلطه من الماسوره حتى ال تتسرب المياه بداخلها.
 (2طريقه ضخ الخرسانة :Concrete Pumping
وهى تطوير لطريقة القادوس حيث تصب الخرسانة بالضخ عن طريق مواسير
ممدودة إلى قاع مكان الصب.
 (3طريقه الدلو :Bucket
وهو عبارة عن وعاء على شكل متوازي مستطيالت أو إسطوانة مفتوحة من أعلى
ومجهزة من أسفل ببوابة قابلة للفتح والغلق .يملء الدلو بالخرسانة ويغطى سطحه
بطبقة من القماش المشمع ثم ينزل برفق فى الماء حتى مكان الصب ويفرغ ثم
يرفع.
 (4طريقه الركام المحقون :Grouted Aggregates
تعبأ الشدات بالركام ثم يحقن باألسمنت اللباني بواسطة أنابيب تمتد إلى قاع الفرم
حيث يدفع األسمنت الماء خارج الفرم ويحل محله مالئا ا الفراغات بين حبيبات
الركام.
 (5طريقه اكياس الخرسانه :Sacked Concrete
وفيها يتم وضع خرسانة ذات قوام جاف (مفلفلة) فى أكياس (أجولة) من الجوت
سعة كل منها واحد متر مكعب تقريبا وتربط األكياس جيداا ثم ترص في مكان
الصب في صفوف مترابطة كما فى حالة بناء الحوائط بحيث تكون األكياس في
النهاية كتلة واحدة متماسكة ومتداخلة.
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أسئلة عن حديد
التسليح

 هل يسمح بتلحيم أقضاب الحديد أثناء عملية التسليح ؟
 يمنع استخدام الحرارة للحديد ألن ذلك يقلل من خواصه. والبديل عن ذلك يتم استخدام ما يسمى بــ (كابلر) لعملية توصيل أسياخ الحديد معبعضها ,ويتم استخدامها عاد اة لألقطار التي تزيد عن ).)25mm

_____________________________________________________

 كيفية استالم الحدادة للعناصر الخرسانية حسب المخططات اإلنشائية ؟
-

مراجعة األقطار.
مراجعة عدد األسياخ في المتر ,والتأكد من نظافتها وعم تصدئها.
مراجعة الكانات والمسافة بينهما واماكن التكثيف في األعمدة والكمرات والتأكد من
اماكن القفل.
مراجعد الغطاء الخرساني والتأكد من السمك (للعناصر الخرسانية التي تأتي اعلى
البنية التحتية ) 2.5-5سم) ,والعناصر الخرسانية اسفل البنية التحتية ) 5-7سم).
مراجعة اماكن الوصل.
مراجعة طول اشاير العمود.
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 ماذا نفعل ان كان هناك نقص في كمية الحديد ونريد ان نعوض بقطر حديد
أخر ؟
 أحيانا ا في الموقع يحدث أن يكون هناك نقص في كمية الحديد المتاحة من قطر معينو زيادة في الكمية المتاحة من قطر آخر فيلجأ مهندس الموقع باالتفاق مع
االستشاري لعمل ما يسمى (استعواض حديد التسليح) و هو أن يتم استبدال القطر
الموجود في اللوحات بقطر آخر أكبر أو أقل منه.
و يجب مراعاة اآلتي أثناء استبدال حديد التسليح:
أ -يتم االستبدال أو االستعواض من خالل تطبيق المعادلة اآلتية:
(عدد األسياخ االصلي * مربع قطر االسياخ االصلي= عد االسياخ المطلوب *
مربع قطر االسياخ الجديدة).
ب -يتم االستبدال إلى القطر األكبر مباشرة أو األصغر مباشرة حيث ال يمكن
استبدال حديد 16مم بحديد 10مم أو 22مم و إنما يمكن استبداله بحديد 14مم أو
18مم.
ت -يجب أال يقل عدد األسياخ في كل متر عن  5أسياخ و إن نتﺞ عن االستبدال
عدد أسياخ أقل من 5في المتر فيتم وضع  5أسياخ لكل متر كحد أدنى.
أ -طول السيخ الواحد  12متراا.
 مثال توضيحي :----------------إذا كان لدينا عنصر خرساني مذكور في اللوحات أن تسليحه  6∅16لكل متر و ال
يوجد حديد قطر  16مم متاح بالموقع فكيف يمكن إستبداله بقطر آخر؟
يمكن استبداله بحديد قطر :14
وذلك بما ان القطر قل فبالتالي عدد االسياخ سوف يزداد.
وبتطبيقنا للمعادلة نعرف عدد االسياخ المستبدلة للقطر الجديد.
( = 162 * 6؟ *  = 1536( <-- )142؟ * ( <-- (196؟ = (7.83
إذن ).(8∅14
ويمكن استبداله بحديد قطر :18
وذلك بما ان القطرزاد قبالتالي عدد االسياخ سوف يقل.
وبتطبيقنا للمعادلة نعرف عدد األسياخ المستتبدلة للقطر الجديد.
( = 162 * 6؟ *  = 1536( <-- )182؟ * ( <-- (324؟ = )4.74
إذن (.)5∅18
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أسئلة عن العمود
اإلنشائي

 كيفية استالم رأسية العمود والكشف ان كان هناك ميول ؟
 يتم الكشف مرتين :مرة عندما يكون العمود في وضع التخشيب ,ومرة عندما يكونالعمود مصبوب وجاهز.
 الطريقة األولى :يتم مقارنة العمود المراد استالمه بعمود مقابله أو الذي خلفهوالتأكد من أنهم متطابقين مع بعضهم ,ويتم المقارنة بينهم أما بالمتر وإما بوضع
خشبة طويلة تربط العمودين ببعضهما.
 الطريقة الثانية (األدق) :عن طريق الشاقول (البُلبل).الشاقول :يستخدم الشاقول بشكل عام لتحديد وحفاظ رأسية النقاط.
عناصر الشاقول :يتكون الشاقول من بلبل أعلى الخيط ,والخيط نفسه ,وأي كتلة
أسفل الخيط.
طريقة العمل :نضع البلبل أعلى العمود وننزله إلى األسفل بواسطة الخيط وفي
أسفل الخيط تتواجد الكتلة ويجب أن يكون كل من البلبل والكتلة متطابقان وملتصقان
على العمود ,ومن ثم ننظر ان كان هناك ميول عن طريق القياس بالمتر من اسفل
العمود ومن اعلى العمود ومن ثم طرحهم والنظر إلى فارق الميول ,ومن ثم يتم
التك من الجهة الخلفية لنفس العمود ,وإذا كان هنالك ميول أكثر من المسموح به يتم
التكسير.
 الميل المسموح به:(لكل متر  ,)3mmواألجمال لكافة ارتفاع المبنى ال يزيد عن ).(25mm
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 ماالمقصود بالقميص الخرساني لألعمدة ومافائدته ؟
 -القميص هو جسم خرساني يلتف حول الخرسانه القديمه لتقوية العامود.

 الفائدة من عمل القميص الخرساني لألعمدة:أ -تقوية االعمده:
يتم تقوية األعمده الحد االسباب التاليه:
زيادة حمل العامود و ذلك لسببين :زيادة عدد األدوار ,الخطأ في التصميم.
مقاومة االنضغاط لخرسانة العامود لوجود احمال زائده.
حديد تسليح العامود اقل من المنصوص عليه سواء بالمواصفات او الرسومات
الهندسيه لخطأ في التنفيذ.
وجود ميل باالعمده اكثر من المسموح به في المواصفات الفنيه.
هبوط االساسات.
تأكل حديد التسليح بنسب عاليه.
ب -ترميم االعمده:
نلجأ لترميم االعمده في االحوال التاليه:
وجود شروخ مؤثره في العامود.
وجود صدأ في حديد التسليح وتطبيل في الغطاء الخرساني.
انفصال الغطاء الخرساني.
وجود تعشيش (مؤثر او غير مؤثر) في خرسانة العامود بعد فك الشده.
والتقويه تتطلب منا عمل قميص خرساني او حديدي.
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 ماهي شروط تمرير مواسير داخل األعمدة الخرسانية ؟
 الكود يسمح بتمرير  4%من مساحة المواسير الكلية م مساحة العمود. مثال توضيحي :----------------اذا كان لدينا  5مواسير قطرالماسورة الواحدة  4 cmنريد تمريرها داخل العمود
مقطعه العرضي الطويل  ,100 cmومقطعه العرضي الصغير  35 cmوارتفاعه
ثالثة أمتار.
نحسب مساحة الماسورة:
= 12.56 cm2

3.14∗16
4

=

𝟐𝐝 𝛑
𝟒

=A

نحسب مساحة جميع المواسير:
12.56 * 5 = 62.8 cm2
نحسب مساحة العمود:
A = bh = 35 *100 = 3500 cm2
نقسم مساحة جميع المواسير على مساحة العمود:
62.8 / 3500 =0.0 179 * 100 = 1.79%
اذن  1.79%ضمن الحدود المسموح به ولم يتخطى 4%
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 كم يحمل العمود الواحد من الطن ؟
 نقيس ارتفاع العمود فمثالا اذا كان ارتفاعه متر ( فكل  1سم يحمل  15طن ).100 * 15 = 1500 Ton
_____________________________________________________

 ماهو اضعف عنصر انشائي في المبنى ؟
 العمود هو اضعف عنصر انشائي ولكن أيضا ا هو أهم عنصر انشائي في المبنى فهويقوم بحمل كل شيء يعلوه.
_____________________________________________________

 كيف نقوم بتصغير (تخسيس ,تخصير ,تكريب) العمود في الطابق األعلى
عن الذي تحته ؟
-

يتم تصغير العمود من الطابق األعلى عن الذي اسفل وذلك لزيادة مساحة الغرف.
وذلك كل دور او دورين او ثالثة حسب مايحدده المصمم يتم تصغيره قليالا.
يتم التصغير بميل  1سم افقي لكل  6سم رأسي.
والتصغير يتم من جهة واحدة فقط او من جهتان حسب المصمم اإلنشائي وحسب
المتطلبات المعمارية.
وعملية التصغير تتم داخل السقف أي قبل صبة السقف.
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 كيفية ربط األشاير القديمة مع األشاير الجديدة لألعمدة عند توصيلها ؟
 عندما يتم وضع األشاير الجديدة يتم وضعها خلف األشاير القديمة ومن ثم تكريبهالألمام بحيث تصبح بنفس مستوى األشاير القديمة ,والغرض من ذلك ان اذا تم
وضع األشاير في جنب األشاير القديمة سوف تصبح السافة بين األسياخ قليلة
والتسمح بمرور الخرسانة بينها وبالتالي سوف يحدث تعشيش.
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 كيف نتأكد من أن ارتفاع أشاير العمود صحيحة قبل البدء بعملية الصب ؟
-

-

يجب ان يكون ارتفاع األشاير  60ضعف القطر.
مثالا :اذا كان قطر السيخ  20 mmفيجب ان ترتفع اشاير العمود .1200mm
واذا كان قطر السيخ  14 mmفيجب ان ترتفع اشاير العمود .840 mm
وهكذا..........
وان كان طول األشاير تحتوي على نقص يجب تزويدها حسب المطلوب.
واذا تم زيادة طول ألشاير اكثر من المطلوب ليس هناك مشكلة.
ويجب ان تحسب األشاير من فوق الصبة (فوق السقف الجديد).
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أسئلة عن الكانات

 لماذا يتم وضع الكانات ,وماهي أنواعها ؟
 يتم وضع الكانات في االعمدة والكمرات وذلك لمقاومة اجهادات القص الزائدةوالتي ال تتحملها الخرسانة بمفردها ولمقاومة قوى الزالزل والرياح نتيجة

ضعف مناطق االتصال بين االعمدة والبالطات ويفضل ان تستمر
الكانات بداخل الكمرات و البالطات والقواعد.
 أنواع الكانات:أ -كانة صندوق :تستخدم في الكمرات واألعمدة المربعة أو المستطيلة بحسب
قطاع العمود أو الكمرة.

ب -كانة بعيون :تستخدم العيون لربط األسياخ في أماكنها حتى ال تهرب.

ت -كانة نجمة أو حجاب :تستخدم في األعمدة ذات الثماني أسياخ.

ث -كانة بجناح :تستخدم في الكمرة المقلوبة على شكل حرف "  " Lعندما تكون في
الطرف.
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ج -كانة بجناحين :تستخدم في الكمرة المقلوبة في الوسط على شكل حرف " " T
مقلـوب.

ح -كانة أوتوماتيك (الفروع) :تستخدم في قطاعات األعمدة ذات الثماني أسياخ.

خ -كانة حباية :تستخدم لمسك سيخسن فقط.

د -كانة شنش :تستخدم في أعمال التشكيالت المعمارية وحفظ المسافات بين الحديد
ثابتة وتستخدم أيضا ا في الكمرات والسمالت.

ذ -كانة دائرية :تستخدم في األعمدة الدائرية.

ر -كانة مثلثة :تستخدم في درجات السلم  .مجموع اطوال اضالع الكانة.
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 أين يتم تكثيف الكانات في العمود ؟
 تكثيف الكانات على متر اسفل العمود واعاله او ⅓ العمود باألعلى واالسفلجميعها خطأ مبالغ فيه آلنها زيادة تكلفة على المالك وزيادة في الوقت وإرهاق على
الحداد.
 والصحيح هو :لتركيب الكانات حسب كود البناء السعودي يؤخذ بأكبر قراءة من ⅙ ارتفاع العمود
أو العرض األكبر للعمود أو االبتعاد  50سم من أسفل العمود ثم تكثيف الكانات
على اكبر قراءة .
 مثال :ان كان هناك عمود طوله  4متر ومقطعه العرضي الكبير  65سم ومقطعهالعرض الصغير  30سم ,اين يتم تكثيف الكانات ؟
4

سدس ارتفاع العمود = =  66سم.
6

مقطعه العرضي الكبير  65سم ومع  5سم غطاء خرساني يصبح لدينا  70سم.
واالبتعاد من اسفل العمود  50سم
اذن يتم التكثيف اعلى واسفل العمود بنا اء على اكبر قراءة وهي  70سم.
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 اين يتم تكسيح الجسور المستمرة والمنتهية ؟
 في الجسور المستمرة :يتم تكسيح خمس المسافة للبحر وربع المسافة للبحر األخر. -في الجسور المنتهية :يتم تكسيح سبع المسافة للبحر.

مثال توضيحي:
جسر منتهي

جسر مستمر

3m

سبع

ربع

جسر منتهي

4m

خمس

سبع

3/7=0.42 cm

3/4=0.75 cm

4/5=0.80 cm

4/7=0.57 cm

يستمر التكسيح 0.57
cm

يستمر التكسيح 1 m

يستمر التكسيح 0.80 cm

يستمر التكسيح 0.57
cm
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 كم يجب ان تكون المسافة بين الكانات وماهو قطر الحديد المستخدم ؟
 يجب ان ال تزيد المسافة بين الكانات عن ) ,)18 cmوعند التكثيف المسافة تكون 10سم ,ويتم وضع اول كانة على بعد  5سم.
 -يستخدم الحديد الذي قطره ) 8مم و 10مم) في عمل الكانات.

_____________________________________________________

 كيف يتم وضع قفل الكانات ؟
 يتم وضع قفل الكانات تبادلياا ,وذلك ألن عند وضع قفل الكانة في اتجاه واحد فعندحدوث انهيار تنهار جميع اقفال الكانات ,لذلك توضع قفل الكانة تبادلياا.
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 ما هي الكانة الطائرة ,وما هي أهميتها ؟
 الكانة الطائرة يتم وضعها في رأسية العمود. وتعود أهميتها في ربط وتماسك أشاير العمود مع بعضها وعدم تحركها اثناء حركةالعمال أو اثناء الصب.

_____________________________________________________

 ماهو سبب استمرار كانات العمود في القواعد ؟
 من المعروف ان يتم وضع الكانات في العمود والتكثيف في األعلى وفي األسفلوذلك لمقاومة حركة الزالزل.
 ويتم استمرارها في القواعد:أ -لتثبيت األسياخ مع بعضها.
ب -وعدم األنفراج والثني.
ت -وتحمل األوزان أثناء الزالزل.
ث -وزيادة تثبيت العمود مع القاعدة.
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أسئلة عن الساللم

 من ماذا يتكون السلم ؟

 -أوال....

يتكون السلم من القائمة او المراية ( )Riseوارتفاعها  ,15 cmومن النايمة او المبسطة
( (Goingوعرضها .30 cm

 ثانيا....اكبر عدد مسموح فيه
في قلبة السلم ال يزيد
عن 14

اذا زاد السلم عن  25درجة في
شاحط القلبة الواحدة يتم عمل
عمود ()4𝜽14( )20,40

قلبة السلم
البسطة
الصدفة
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 -ثالثا....

يجب ان يكون السلم من الشمال
الى اليمين (عكس عقارب الساعة)

 -رابعا....

سلمة كذابة

عدد القائمة اكثر من عدد النايمة بواحد.
لكن في الحقيقة هنالك سلمة تسمى سلمة كذابة وهي تابعة للسلم لكن يفكروها جزء من البسطة
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 -خامسا....

شكل السلم في المخطط
(معماري)

شكل السلم في المخطط
(مدني)

المعماري ينظر من
األعلى لألسفل
المدني ينظر من
األسفل لألعلى

اتجاه الصعود نحو
الخط المتقطع

اتجاه الصعود نحن
نرسم خط الصعود
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 سادسا....مخطط معماري
مالحظة :يشير الخط األزرق إلى وجود دور ثاني

مخطط مدني
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أسئلة عن
التسليح

 كيفية تسليح السلم ؟
-

وضع البسكوت.
وضع الرقة السفلى (الفرش في االتجاه الطويل والغطاء في االتجاه القصير).
وضع الكراسي في االتجاه القصير.
وضع الرقة العليا (الفرش في االتجاه القصيروالغطاء في االتجاه الطويل).
عندما نصل إلى اعلى الدور تصبح الرقة السفلى باألعلى ,والرقة العليا باألسفل
مايسمى بمقص الدرج ,الفائدة من مقص الدرج مقاومة اجهاد القص.
تخشيب الدرجات (القايمة).
وضع كوستلة حديد تسليح دوسات الدرج (النايمة مع القايمة).
وضع البسكوت بين حديد تسليح دوسات الدرج وبين خشب التشييد.

حديد تسليح
دوسات الدرج

خشب التشييد القايمة

مقص الدرج

تسليح الدرج

تسليح دوسات الدرج
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 كيفية تسليح البالطة الكمرية أو المصمتة ( )Solid Slabوماهو
ارتفاعها ؟
 يكون ارتفاعها بين  16-8سم ,واذا زادت عن  16سم يتم عمل شبكة علوية الهدفمنها مقاومة االنكماش  ,واذا زادت مسافة البعد األصغر بين األعمدة عن  4متر
يفضل استخدام نوع أخر من البالطات لتجنب حدوث ترخيم للسقف.
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 طريقة التسليح للبالطة ذات االتجاه الواحد والتي يسير فيها الحمل باتجاه واحدفقط وهو األصغر.
ونستخدمها إذا كان كالتالي:
األتجاه الطويل
األتجاه القصير

<2

أ -تسليح الكمرات.
ب -وضع البكسوت.
ت -وضع الفرش في األتجاه القصير 6) ,او  7فاي  10فى المتر).
ث -وضع الغطاء في االتجاه الطويل 6) ,او  7فاي  10فى المتر).
ج -وضع البسكوت.
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 طريقة التسليح للبالطة ذات االتجاهين والتي يسير فيها الحمل باتجاهين.ونستخدمها إذا كان كالتالي:
األتجاه الطويل
األتجاه القصير

>2

أ -تسليح الكمرات.
ب -وضع الكمرات الساقطة أو المدفونة
ت -وضع البكسوت.
ث -وضع الفرش في األتجاه القصير 6) ,او  7فاي  10فى المتر).
ج -وضع الغطاء في االتجاه الطويل 6) ,او  7فاي  10فى المتر).
ح -وضع البسكوت.
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 كيفية تسليح البالطة الالكمرية )  )Flat Slapوماهو ارتفاعها ؟
 يكون ارتفاعها اليقل عن  18سم. طريقة التسليح:أ -وضع البسكوت.
ب -وضع الرقة السفلى (الفرش في االتجاه الطويل والتدعيم في المنتصف والغطاء
في االتجاه القصير والتدعيم في المنتصف).
ت -وضع الكراسي في االتجاه الطويل.
ث -وضع سيخ الوتر اعلى الكراسي باألتجاه الطويل.
ج -وضع الرقة العليا (الفرش في االتجاه القصير والتدعيمم عند األعمدة والغطاء
في االتجاه الطويل والتدعيم عند االعمدة).
ح -وضع البسكوت.
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 كيفية تسليح بالطة الهودي أو المعصبة ( )Hollow Block Slapوماهو
ارتفاعها ؟
 يكون ارتفاعها حوالي  27-40سم. طريقة التسليح اذا كانت بالطة في اتجاه واحد:أ -نضع الطوب في األتجاه القصير.
ب -تسليح الكمرات إما ساقطة أو مدفونة.
ت -تسليح األعصاب مابين الطوب في األتجاه الموازي للطوب وهو القصير.
ث -وضع الفرش باألتجاه القصير (ويجب ان يكون الفرش مار من اسفل
االعصاب).
ج -وضع الغطاء باالتجاه الطويل (ويجب ان يكن الغطاء مار من اسفل
االعصاب).
ح -وضع البسكوت.
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 طريقة التسليح اذا كانت بالطة في اتجاهين (أكبر من  7م).أ -نضع الطوب لكن متعاكسبن مع بعضهم.
ب -تسليح الكمرات إما ساقطة او مدفونة.
ت -تسليح األعصاب مابين الطوب مرتان.
ث -وضع الفرش (ويجب ان يكون الفرش مار من اسفل االعصاب).
ج -وضع الغطاء (ويجب ان يكن الغطاء مار من اسفل االعصاب).
ح -وضع البسكوت.

مالحظة :الننسى وضع البسكوت بين حديد الفرش والطوب.
مالحظة :لكي نعرف كم طوبة نحتاج للسقف نضرب مساحة السقف في 5
مثال :اذا كان مساحة السقف  600 m2اذن نحتاج  3000بلوكة.
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 كيفية تسليح الحصيرة المسلجة أو اللبشة ( )Raft Foundationوما هو
ارتفاعها ؟
 يكون ارتفاعها حوالي  60-100سم ,لكل دور  10سم. طريقة التنفيذ:أ -ضع طبقة نظافة.
ب -وضع البسكوت.
ت -اوتار باالتجاه القصير.
ث -وضع الرقة السفلى (الفرش باالتجاه الطويل والتدعيم عند االعمدة والغطاء
باالتجاه القصير والتدعيم عند األعمدة).
ج -وضع الكراسي باالتجاه الطويل.
ح -وضع االوتار اعلى الكراسي باالتجاه الطويل.
خ -وضع الرقة العليا (الفرش في االتجاه القصير والتدعيم في المنتصف والغطاء
في االتجاه الطويل والتدعيم في المنتصف).
د -وضع البسكوت.
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المصادر والمراجع

 تكنولوجيا الخرسانة للدكتور محمود االمام.
 محاضرات للمهندس عبد الغني الجند.
 انواع البالطات الخرسانية من كتاب مدخل الى الهندسة المدنية.
 المواقع البحثية (األنترنت).
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