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 االسبوع تفاصيل المفردات النظرية

 

 مقدمة عن طرق تنفيذ المشاريع األنشائية واالطراف ذات العالقة 

 
 االول 

 الثاني تنظيم وتخطيط موقع العمل والعوامل التي تؤثر في ذلك

 
 الحفريات الترابية طرق اسناد جوانب الحفر,حفر السراديب

 

 
 الثالث 

 الرابع المستعملة في سحب المياه الجوفية اثناء االنشاءالتقنيات 

 
 االمالئيات الترابية والطرق الصحيحة لعملها طبقات الطرق وطرق تنفيذها

 

 
 الخامس

 
 طبقات مانع الرطوبة لكل من السراديب والجدران, التسطيح

 
  السادس 

 السابع بناء الجدران بالطابوق,الحجر, الكتل االنشائية

 
 تقنيات انهاء الجدران من الخارج

 
 الثامن 

 التاسع تقنيات انهاء الجدران من الداخل

 
 طرق انهاء االرضيات للطابق االرضي والطوابق االخرى والسقوف

 
 العاشر

 
 تقنيات العزل الحراري

 

 
 الحادي عشر

 
القوالب القوالب الخرسانية, رفع القوالب, االسباب التي تؤدي الى انهيار القوالب, 

 المنزلقة, الصقاالت

 
و الثالث  الثاني عشر

 عشر والرابع عشر 

 
  والخامس عشر السقوف الثانوية 

والسادس عشر والسابع  االبواب والنوافذ
 عشر

الثامن عشرو التاسع  المفاصل في االبنية
 عشر

 العشرون  االنواع المختلفة لالصباغ
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المصنع وخصائص كل نوع,مكونات  البناء المصنع, االصناف المختلفة للبناء
 المصنع وطريقة الصنع

الحادي العشرون  
والثاني والعشرون 
 والثالث والعشرون

تفاصيل االعضاء االنشائية في البناء المصنع وطرق تركيبها, المفاصل في البناء 
 المصنع

 الرابع والعشرون 
الخامس والعشرون 
 والسادس والعشرون

 السابع والعشرون االبنية,الساللمطرق االنتقال في 

و  الثامن والعشرون المصاعد
 التاسع والعشرون

 الثالثون مقاومة االبنية للحريق
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 االولى والثانية:المحاضرة 

مقدمة عن طرق تنفيذ المشاريع األنشائية واالطراف ذات العالقة , تنظيم وتخطيط موقع العمل والعوامل 

 في ذلكالتي تؤثر 

 :الفئة المستهدفة 

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o طرق تنفيذ المشاريع 

o تخطيط موقع العمل 

 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o  على طرق انشاء المشاريعيتعرف 

o  تخطيط الموقعيتعرف على اساليب 
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 الثالثة:المحاضرة 

 حفر السراديب,جوانب احلفر إسنادطرق  ,لرتابيةااحلفريات 

 :الفئة المستهدفة 

  

  للمحاضرة:المبادئ العامة 
o االعمال الترابية 

o االساليب المستخدمة في الحفريات 

o في اسناد مختلف انواع الحفريات االساليب المستخدمة 

 

 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o يتعرف على االعمال الترابية 

o يتعرف على اساليب الحفريات 

o  لكل نوع من انواع الحفريات طريقة االسناد المالئمةيحدد 

 

 

 األعمال الترابية

 

تعتبر اإلعمال الترابية من اإلعمال التي توجد في جميع مشاريع أنشاء األبنية تقسم تلك األعمال إلى 

 -نوعين هما :

 (.excavationsالحفريات الترابية ) -1

 (.earth fillingاالمالئيات الترابية وتسمى احيانآ الدفن ) -2



 المباني والبناء المصنع   

الهدف من االمالئيات الترابية هو لغرض جعل التربة بالمنسوب المبين في المخططات ذلك المنسوب أن 

الذي يعتبر الزما لتنفيذ أعمال أخرى كما في حالة األسس, األرضيات والمجاري وغيرها أو لغرض 

 غيرها .إعطاء شكل هندسي معين إلغراض تصميمية كاإلعمال الترابية لما بين األبنية أو للسداد و

 الحفريات الترابية:

القنوات تشمل إعمال حفريات األسس بأنواعها بصورة رئيسية بما فيها السراديب وكذلك حفريات 

ومجاري الخدمات المختلفة وإعمال الحفريات الالزمة لمواقع العمل بين األبنية والطرق والساحات ... 

 الخ .

بواسطة المعدات الميكانيكية أو بكليهما . إن العوامل تنجز أعمال الحفريات أما بالحفر اليدوي آو 

المحددة ألسلوب الحفر الواجب إتباعه هي طبيعة التربة وشكل المقطع المطلوب ووجود المياه الجوفية 

 والزمن الالزم النجاز العمل وكذلك كلفة العمل لكل أسلوب ممكن إتباعه.

(. يتبع أسلوب الحفر اليدوي 1معدات بسيطة شكل )الحفر اليدوي باستعمال يكون  -الحفر اليدوي : -أ

األعمدة المنفردة ,قنوات المجاري التي تكون أسس في اإلعمال الصغيرة مثل أسس الجدران المستمرة, 

أطوالها قليلة واألسس المزدوجة التي تتميز بضحالتها وكذلك إكمال أسفل الحفريات التي تنفذ بواسطة 

 نسوب المطلوب .المعدات الميكانيكية إلى الم

أن الحفر اليدوي ال يستعمل في التربة ذات الصالدة العالية مثل التربة الصخرية. تعمل حافات الحفر 

شاقولية عادة وترمى األتربة الناتجة عن الحفر إلى جانب الحفر وتكوم بصورة  موازية إلى الحفر مع 

لمواد األخرى الالزمة لتنفيذ األسس أو ترك مسافة عن حافة الحفر كافية لسير وسائط نقل الخرسانة وا

سم عادة ويستوجب ترك أكثر من ذلك إذا كانت المواد تنقل  177-07المجاري وتكون هذه المسافة 

 ( .dumperبواسطة القالبة اآللية )
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 (1شكل )

أن تساقط األتربة داخل حفر األسس يلحق إضرار بالخرسانة وبإعمال بناء األسس عند تنفيذها . من  

الممكن احيانآ تنفيذ الحفر بنفس عرض األساس وفي هذه الحالة ال حاجة إلى استعمال القوالب في إعمال 

خرسانة األسس . يعاد إمالء التربة الصالحة إلعمال الدفن بعد إكمال إعمال األسس. ترفع األتربة 

لك عادة العربات الزائدة عن الحاجة أو غير الصالحة إلعمال الدفن خارج ساحة العمل وتستعمل لذ

اليدوية أو القالبات اإللية وإذا كانت كميات األتربة كبيرة ومسافة النقل بعيدة فإنها تنقل بواسطة 

السيارات القالبة المحملة بواسطة المجرفة اإللية . تكون أرضيات الحفر مستوية عادة ومنهاة لحد 
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فر المناسيب في المخططات فال يجوز المناسيب واإلشكال المبينة في المخططات وفي حالة تجاوز الح

حصى ( وذلك لكون  –رمل  –( )سمنت 1:4:1إعادة الدفن بالتراب بل تمال بالخرسانة الضعيفة )

التربة المعاد دفنها ذات خصائص هندسية مغايرة للتربة األصلية وهي على العموم اضعف مما يؤدي 

 المحالت.إلى مشاكل إنشائية في أجزاء األبنية المشيدة فوق تلك 

. يعتمد أن سالمة جوانب الحفر من االنهدام مهمة لحماية العاملين داخل الحفر ولسالمة اإلعمال المنفذة 

 -ثبات جوانب الحفر على :

 طبيعة التربة وخواصها الهندسية . -1

 محتوى الرطوبة وحركة المياه الجوفية . -2

 عمق الحفر . -3    

 األحمال الجانبية المجاورة وطبيعتها )ساكنة , متحركة او اهتزازية ( . -4    

تستعمل المساند الوقتية لتأمين جوانب الحفريات المعرضة لالنهيار وتكون هذه المساند أما من األخشاب     

اند الوقتية ويبين ( تبين كيفية استعمال المس4,3,2 -2أو الصفائح الحديدية أو الركائز الصفيحية. اإلشكال )

( الحاجة إلى استعمال المساند مع نوعياتها)في كتاب إنشاء المباني( . إن أعمال الحفريات 1-2الجدول رقم )

العميقة جدا تستوجب تصميم المساند بصورة أكثر دقة ووفق متطلبات العمل الفعلية ويحتاج المصمم إلى 

 خبرة في موضوعي مكانيك التربة واإلنشاءات.

  101xالقنوات الضحلة احيانآ إلى إسناد فيمكن استعمال أزواج متقابلة من األلواح الخشبية بمقطع  تحتاج

ملم وتكون المسافة بين  x  177 177ملم بصورة عمودية وتسند بمسند عرضي من الخشب بمقطع  31

فائح الفوالذية متر )إذا كانت التربة متماسكة ( . يمكن استعمال الص 1,17مجموعة إسناد وأخرى حوالي 

المضلعة الخاصة والمساند العرضية الفوالذية ذات المقطع الدائري وبطول يمكن تنظيمه وفي حالة تساوي 

 الكلفة فإنها تعتبر أفضل من المساند الخشبية لسرعة التركيب والرفع وقلة التلف الحاصل .

ح الصنوبر األصفر أو األحمر يستعمل الخشب الرخو بأنواعه في عمل المساند وأجزاؤها فتستعمل ألوا

(yellow or red deal . ) 

 -تشمل أنظمة اإلسناد الخشبية األجزاء التالية :
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متر تبعا لعمق الحفر وبمقطع يتراوح  1,1 - 1وتكون بطول (:poling boardsألواح أعمدة ) -1

ملم . توضع هذه األلواح عموديا وتتاخم التربة في جانبي  x  17 221ملم و   x 31 101بين 

 الحفر .

وهي أجزاء تمتد طوليا )افقيآ( باتجاه الحفر وتقوم بإسناد وربط  (:walingsاإلضالع الرابطة ) -2

 ملم على األغلب. x 01 211ملم و  x  17 101ألواح األعمدة . يتراوح مقطعها بين 

ملم x 117 117ملم أو  x177  177من الخشب عادة وبمقطع  وهي (:strutsالمساند العرضية ) -3

د اإلضالع الرابطة بين جهتي الحفر. تكون المسافة بين المساند العرضية بحدود اسنوتستخدم إل

 متر كي توفر مجال عمل داخل الحفر. 1,17

تشكل : تتكون عادة من ألواح أفقية متاخمة الواحدة مع األخرى بحيث (sheetingألواح السند ) -4

حاجزا مستمرا  يسند التربة وذلك في حالة كون التربة رخوة وعلى هذا فان اإلسناد بهذه الطريقة 

ملم  x17   101يكون بإبعاد وشكل الحفر نفسه. من المقاطع المألوفة االستعمال هي الخشب بمقطع 

. 

متصلة  صف بصورةرتكون من نوع ألواح أعمدة إال أنها ت ( :runnersالمساند المغروسة ) -1

( لتسهيل غرسها . قد تكسى هذه النهاية taperedوتغرس في التربة وتكون ذات نهايات مستدقة )

ملم . تستعمل هذه  x 17 221بصفيح معدني لزيادة مقاومتها . من الممكن عمل هذه المساند بإبعاد 

ير ثابتة بدون سند المساند في سند التربة الرخوة عند تواجد المياه بكميات كبيرة إن التربة تكون غ

  جيد.

 

 

 في حالة التربة الرخوة يكون اإلسناد بإتباع إحدى طريقتين:

باستعمال ألواح أفقية مستمرة باتجاه الحفر وتسند بواسطة أزواج متقابلة من ألواح أعمدة وهذه تكون  األولى 

 1,17مثبتة بواسطة مساند عرضية وتكون المسافة بين مجموعة وأخرى من أزواج ألواح األعمدة حوالي 

 متر.

ند هذه بواسطة إضالع رابطة باستعمال ألواح أعمدة أو مساند مغروسة بارتفاع الحفر نفسه وتس الثانية

متر فيفضل إن يكون السند على مرحلتين أو أكثر  1,17ومساند عرضية وفي حالة زيادة عمق الحفر عن 
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سم  11بحيث تكون مجموعة سند المرحلة أسفلى متراكبة داخل مجموعة المرحلة العليا ولمسافة ال تقل عن 

ض الحفر في األسفل . يمكن استعمال قطع عمودية وهذا يعني إن عرض الحفر في األعلى هو اكبر من عر

صغيرة بين اإلضالع الرابطة فوق ألواح األعمدة أو المساند المغروسة للتقوية . يجوز استعمال أنظمة 

أخرى من السند طالما أنها تؤمن ثبات جوانب الحفر وتمكن من انجاز اإلعمال المطلوبة داخل الحفر وكذلك 

تفاع الحاجة إليها بسهولة . إن عامل االقتصاد في الكلفة والزمن الالزم إلقامة يمكن رفع المساند بعد ان

 المساند ورفعها من العوامل التي تؤخذ بنظر االعتبار .

إن ارتفاع كلفة الخشب في العراق وكثرة تلفه وصعوبة صيانته تجعل من الصفائح الفوالذية المضلعة 

دة في الفصل الرابع ( مادة مفضلة احيانآ وذلك الستعمالها بدل الخاصة )هذه ليست الركائز الصفيحية الوار

 ألواح األعمدة أو المساند المغروسة.

ينفذ السند بالطرق الواردة سابقا في الحفريات والقنوات الضيقة وال تستعمل في سند الحفريات الواسعة 

 openلوب الحفر المفتوح ))العريضة( لكونها غير اقتصادية وغير عملية بل يستعمل في هذه الحالة أس

cut إي بعمل الحافات مائلة بزاوية تعتمد على طبيعة التربة وعمق الحفر وهذا النوع يحتاج إلى مساحة )

كبيرة ويشمل حفر وإعادة دفن كميات أكثر من الحفر الشاقولي الجوانب أو باستعمال السند بواسطة الركائز 

وع من النوعين يعتمد على إمكانية تنفيذهما وعلى كلفة كل الصفيحية )الفصل الرابع( . إن اختيار إي ن

 منهما .

تستعمل المعدات الميكانيكية في الحفريات الكبيرة والواسعة  -الحفر بواسطة المعدات الميكانيكية : –ب 

وكذلك الحفريات التي تنقل تربتها إلى الخارج أو الحفريات التي يستوجب انجازها بسرعة حيث إن المعدات 

ميكانيكية تتميز بإنتاجية عالية وخاصة في اإلعمال الكبيرة وبإمكانية تلك المعدات حفر ورفع األتربة ال

خارج الحفرة وحتى تحميلها على الناقالت مباشرة لبعض أنواعها أو أنها نفسها تقوم بعملية النقل في البعض 

 اآلخر . 

يات ولها خصائص معينة في القيام باإلعمال الترابية إن المعدات الميكانيكية المتوفرة متعددة اإلشكال والتسم

وهنالك أنواع يمكن تحويرها للقيام بأكثر من عمل واحد . من األنواع الشائعة االستعمال على سبيل المثال 

:- 
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وهي من أنواع المعدات ذات األبراج وتستعمل لحفر وتحميل  (:power shovelالمجرفة اآللية ) -1

التربة بكميات كبيرة وعندما يكون عمق الحفر كبيرا نسبيا أو عندما تكون التربة حصوية ومتصلدة 

(cemented gravel أو طينية مرصوصة ال يمكن حفرها بسهولة بأنواع أخرى من المعدات )

نبها سليمة بدون انهيار . أن سرعة تحميل األتربة بواسطة وكذلك في حاالت التربة التي تبقى جوا

الماكنة أعلى من بقية المعدات ويمكن التحكم فيها بدقة اكبر ال تستعمل هذه الماكنة في حفر وتحميل 

( والتي ليس بإمكان جوانب حفرياتها الثبات بدون انهيار non-cohesiveالتربة غير المتماسكة )

 لى اعلي الحفريات ويجب إن تكون التربة ثابتة إمام دلو اآللة .ألنها تحفر من األسفل إ

وهي آلة تشبه المجرفة اآللية إال إن اتجاه الدلو فيها يكون عكسيا  :(back hoeالمجرفة الخلفية ) -2

(. أكثر ما pull shovel( أو مجرفة سحب )hoeوتطلق عليها تسميات أخرى احيانآ مثل المجرفة )

لضيقة مثل األسس الجدارية المستمرة طويال وحفريات القنوات عمودية تستعمل في الحفريات ا

الجوانب والمجاري بصورة خاصة . لهذه الماكنة بعض الخصائص المشتركة بين الحفارة 

( والمجرفة اآللية فهي تشبه الحفارة من حيث أنها تعمل بالحفر في مستويات draglineاالعتيادية )

رفة اآللية حيث أنها ترغم التربة المحفورة على االنحباس داخل أوطأ من مستوى تحركها وكالمج

دلوها . وتتميز عن الحفارة بإمكانية التحكم الجيد في توجيه الدلو إلى محل الحفر وفي تحديد شكل 

مقطع الحفر . إن هذه اآللية ال تستطيع تحميل الناقالت باألتربة بالسهولة التي تقوم بها المجرفة 

 اآللية .  

وهي من المعدات ذات األبراج أيضا وتستعمل في حفر وتحميل التربة  (:draglineفارة )الح -3

الرخوة أو المغمورة بالمياه الجوفية . تعتمد هذه الماكنة في الحفر والتحميل على إسقاط الدلو فوق 

ذي المنطقة المراد حفرها فينغرس إلى مسافة معينة تحت تأثير ثقله ثم يسحب بواسطة السلك الفوال

(steel cable باتجاه الماكنة حيث يجرف كمية من التربة يتم تكديسها إلى جانب الحفر أو )كبل( )

تحميلها على الناقلة مباشرة وال عالقة لقوة المحرك بعملية الحفر . إن قابلية هذه اآللة لتحميل 

جال واسع وخاصة الناقالت جيدة ولكنها اقل كفاءة من المجرفة . تحتاج الحفارة في عملها إلى م

عند الدوران وكذلك ال يمكن استعمالها في المحالت الضيقة داخل المدن. إن أكثر ما تستعمل هذه 

الماكنة في العراق إلغراض حفر المبازل وكري األنهر والمبازل وتطهيرها وكذلك عمل السداد 

وغيرها من الحفريات  الجانبية لها . قد تستعمل في حفر السراديب لألبنية ذات المساحات الواسعة

المفتوحة في المنشآت كما في محطات الضخ وغيرها إذا كانت طبيعة التربة مناسبة وهنالك مجال 
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لحركة اآللة. ال تستعمل هذه اآللة في الحفريات التي تخترقها مسارات الخدمات العامة كمجاري 

تستعمل الحفارة  لى إتالفها.المياه ومغذيات الكهرباء والهاتف وغيرها بصورة كثيفة ألنها تؤدي إ

عندما يكون منسوب الحفر أوطأ من مستوى سير اآللة. ال يفضل استعمال هذه اآللة لحفر القنوات 

 . .الضيقة أو أسس الجدران
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 الرابعة:المحاضرة 

 اإلنشاء إثناءالتقنيات املستعملة يف سحب املياه اجلوفية 

 :الفئة المستهدفة 

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o سحب المياه الجوفية اثناء االنشاء 

o اهم اساليب تصريف المياه الجوفية 

 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o  الجوفيةعلى اهم اساليب تصريف المياه يتعرف 

 

 مقدمة

أعمال الحفر واألسس يجب تصريف المياه الجوفية ان وجدت من داخل الحفر ومن الطرق المتبعة لتنفيذ 

 -هي :

 التصريف المباشر. -أ

 التصريف بالضخ. -ب

 (.WellPoint systemالتصريف باستعمال نظام نقاط البئر ) -ج

 طرق أخرى. -د
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 التصريف املباشر : -أ

وهي من ارخص الطرق وتعتمد على حفر سواقي في أسفل الحفر ومن الجوانب يتم تصريف المياه  

المجتمعة بواسطة انحدارات السواقي خارج منطقة الحفر . أن هذا النوع من التصريف يكون ممكنا 

 في أحوال قليلة جدا حيث أن قعر الحفر غالبا ما يكون أوطأ من بقية الموقع حيث ال يمكن تصريف

 المياه انسيابيا .  

  التصريف بالضخ : -ب

إال أن السواقي نفسها تتجمع في نقطة واحدة أو أكثر في أوطأ منسوب  )أ( وهو مشابه إلى النوع

وتعمل حفرة بإبعاد مناسبة يضخ منها الماء إلى الخارج . يحذر من ضخ المواد الناعمة من التربة 

تحميلها ولهذا تمأل السواقي بمرشح من الحصى المدرج ألنها تسبب زيادة في انكباس التربة عند 

لمنع ضخ المواد الناعمة . قد تكون مساحة الحفر واسعة بحيث إن السواقي الجانبية ال تكفي 

لتصريف المياه فيمكن عمل سواقي وسطية عرضية تتصل بالسواقي الجانبية وتصب مياهها فيها 

المرصوص ويغطى سطحها في مستوى أرضية  وفي هذه الحالة تمأل السواقي بالحصى المدرج

الحفر ببالطات خرسانية وتبقى هذه السواقي تحت األسس . تتبع هذه الطريقة يصوره خاصة تحت 

أرضيات سراديب األبنية عندما يكون ضغط المياه الجوفية وكمية المياه المتجمعة معتدلين حيث إن 

سعا بل تكون فعالة في سحب المياه السطحية هذه الطريقة ال تضمن جفاف أرضية الحفر إذا كان وا

 فقط .

  التصريف باستعمال نظام نقاط البئر : -ج

ملم تقريبا  47( يتكون نظام التصريف من مجموعة أنابيب معدنية حول ساحة العمل بقطر 14 -2)شكل 

مدببة ذات متر تقريبا مثبت في نهايتها السفلى جزء ملحق مخرم من الجوانب ومزود بنهاية  4,1وبطول 

صمام خاص في نهايته لغرض توجيه المياه ويكون الجزء المخرم محاط بمشبك ناعم وغالف معدني لمنع 

سحب المواد الناعمة من التربة ولمنع غلق ثقوب المص في األنبوب . تغرز هذه األنابيب بصورة عمودية 

إلى داخل التربة خالل األنبوب  في التربة إلى العمق المطلوب ويكون ذلك بطريقة نفث الماء من الخارج

حيث يؤدي إلى دفع الماء خارج جدران األنبوب مما يسبب دفع التربة المجاورة إلى الجوانب واألعلى 
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مسهال اختراق األنبوب . تربط األنابيب بعد غرزها بمجمع أفقي )أنبوب معدني( وهذا يربط بدوره بمضخة 

 يتم تصريفها إلى خارج ساحة العمل . ماصة تعمل على سحب المياه داخل المنظومة ثم

 -يتميز هذا النظام ب :

إمكانية استخدام أكثر من حلقة واحدة من أنابيب السحب حول موقع الحفر للسيطرة على كمية المياه  -أ

 المسحوبة وتكون كل حلقة بمنسوب يختلف عن األخرى عادة .

 غرز تبعا لكمية المياه المطلوب ضخها .إمكانية تحديد المسافة بين أنبوب وأخر وتحديد عمق ال -ب

إمكانية خفض مستوى المياه الجوفية إلى ما تحت مستوى أرضية الحفر في ساحة العمل في الحفريات  -ج

 الواسعة .

كون كلفة النظام بصورة عامة مرتفعة وتشمل كلفة تحريات التربة الضرورية لتصميم النظام قبل بدء  -د

 العمل .

والفرق بين مستوى المياه الجوفية وأسفل الحفر عامل مهم في تحديد كمية التصريف إن نفاذية التربة 

( بينما boulderالممكنة . ال يفضل استعمال هذا النظام في األراضي الصخرية أو إذا كانت من الجلمود )

 تعتبر التربة الرملية مثالية له . 

 

 

 طرق أخرى: -د

 هنالك عدد من الطرق األخرى التي يمكن إتباعها إال أنها على العموم أكثر كلفة  مثالية له . 

اقل استعمال ومنها إتباع نظام المبازل االعتيادية حول ساحة العمل أو طريقة التناضح الكهربي حيث يتم 

قطاب سالبة وأنابيب أتعمل ك استخالص المياه من التربة ذات النفاذية القليلة عن طريق غرز أنابيب فوالذية

فولت فان المياه الجوفية  117-47كأقطاب موجبة وعند توجيه فرق جهد مقداره  لاصغر منها قطرا تعم
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. من الطرق األخرى المحدودة االستعمال هي تجميد التربة. تسري باتجاه القطب السالب حيث يتم سحبها

 ة.استعمال الهواء المضغوط ,تثبيت التربة وحقن الترب
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 :لخامسةاالمحاضرة 

 االمالئيات الترابية والطرق الصحيحة لعملها طبقات الطرق وطرق تنفيذها

 :الفئة المستهدفة 

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o  االمالئيات الترابية ورص التربة 

o أنواع الحادالت 

o ذات التبليط المرن طبقات الطرق 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o يعرف عملية رص التربة 

o يعدد انواع الحادالت 

o يميز بين طبقات الطرق ذات التبليط المرن 

 

 

  

 مقدمة

 

تنفيذها او أعادة ردم تحتاج جميع أالبنيه إلى أعمال امالئيات ترابية وذلك إلعادة ردم جوانب األسس بعد 

جوانب قنوات المجاري والخدمات أو في أعمال األرضيات لغرض رفع منسوب األرضية إلى مستوى 

سم( أوال إلزالة اثأر النباتات  11( بسمك )Top Soilمعين وفي هذه الحالة يستوجب قشط التربة السطحية )

حيث أن التربة العلوية تكون مشوهة عادة والمواد العضوية وللوصول إلى طبقة من التربة ذات تحمل جيد 

(disturbed تكون التربة المستعملة في أعمال االمالئيات الترابية خالية من المواد العضوية تقريبا .)

وجذور النباتات واألنقاض وذات خواص هندسية مناسبة وتعتبر التربة الطينية الممزوجة مع نسبة قليلة من 

صى الطبيعي من التربة الصالحة لهذا الغرض. أن ارخص تربة يمكن الرمل وكذلك مزيج الرمل والح
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استخدامها هي التربة الناتجة  من حفريات نفس الموقع أذا كانت صالحة لالستعمال ولهذا يفضل أن تقشط 

سم( عند حفر األسس وغيرها وترمي األتربة الناتجة خارج ساحة العمل ثم تحفر 11التربة بسمك حوالي )

 تربتها إلعادة استعمالها من دون تتلوث بتربة غير صالحة. األسس وتكدس

( هو إلكسابها قوة معينة وجعلها قابلة لمقاومة األحمال المسلطة compactionأن الهدف من رص التربة )

عليها بمقدار مقبول من االنكباس وذلك يستوجب أن تكون التربة صالحة وبرطوبة معينة تقارب ما يسمى 

( ومرصوصة لحد الوصول إلى الكثافة المطلوبة optimum moisture content) بالرطوبة المثلى

 .dry density)والتي تقاس بالكثافة الجافة )

سم( بعد  21تتم عملية الردم عادة بفرش طبقات من التربة ذات محتوى الرطوبة المحدد بسمك اليتجاوز )

إثقال حديدية ذات قاعدة مسطحة متصلة بيد الرص وترص التربة أما بواسطة مدقات يدوية وهي عبارة عن 

طويلة قد تكون خشبية او معدنية او بواسطة معدات إلية صغيرة وتسمى المدقات اإللية )وهي أجهزة ذات 

محرك خاص او تعمل بالهواء المضغوط المجهز ذاتيا او من آلة أخرى وتكون ذات قاعدة منبسطة وعند 

ات متتابعة بحيث تسلط تلك الضربات على شكل أحمال ديناميكية تشغيل اآللة تتولد فيها حركة ذات ضرب

 )حركية( على التربة مسببة رصها(.

 

 -أنواع الحادالت:

 (.steel wheel rollerالحادلة ذات العجالت الفوالذية المستوية ) -أ

 (.sheeps foot rollersحادالت اضالف الغنم ) -ب

 (.rubber tired rollersالحادلة ذات اإلطارات المطاطية ) -ت

 

 

 

 

 

  -طبقات الطرق ذات التبليط المرن:
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 (.sub-grade courseطبقة التدرج ) -1

فيها عن  يألموقع حدلوهي الطبقة األخيرة من طبقات التعلية الترابية للطريق وترص بحث ألتقل نسبة ال

من الكثافة العظمى ولصعوبة الحصول عليها بالمستوي المطلوب يفرش التراب إلى مستوى أكثر  (81%)

سم ثم تحدل جيدا لكي يتم الوصول إلى المستوى المطلوب. أن نوعية المادة المستعملة هي إحدى 17-1من 

 العوامل التي تحدد مجموع وسمك طبقات التبليط فوقها.

 (.sub-base courseتحت األساس ) طبقة ما -2

تكون هذه الطبقة )والتي تأتي مباشرة فوق الطبقة الترابية األخيرة( في أكثر األحيان من الحصى والرمل 

المخلوطين وتدرج معين كما يمكن أن تكون من الحصى المكسر أو الحجر المكسر ومع نسبة معينة من 

سم( وتحدل إلى الدرجة  1ة عن ) الرمل وتفرش بشكل طبقة او طبقتين على أن ألتزيد سمك الطبقة الواحد

 (% من الكثافة العظمى.81-81المطلوبة وهي )

( سم فما دون  5,1ومن المواصفات المهمة التي يجب مطابقتها هي التدرج فيمكن إن تبدأ اكبر الحجوم من )

( 47( للمواد العابرة من منخل رقم )%5( ومعامل اللدونة عن )%21يتجاوز الحد المائي عن )الويجب أن 

( 1777-077( وتكون هذه من )plate bearingكما يمكن إجراء فحص قوة التحمل بواسطة أجهزة )

( للمواد .C.B.Rتحت االساس تحدد بواسطة فحص التحمل الكاليوفورني ) إن سمك طبقة ما 2كغم/سم

 المكونة لها.

 (.Base courseطبقة االساس ) -3

تتكون هذه الطبقة التي تأتي فوق طبقة ما تحت األساس مباشرة من الحجر المكسر او الحصى المكسر مع 

سم فما دون . وتفرش على شكل طبقة او طبقتين بحيث ال يزيد سمك  5,1الرمل ونسبة تدرج تبدأ من 

الكثافة العظمى ( من  %177 -81سم تحدل لحين الحصول على الدرجة المطلوبة ) 27الطبقة الواحدة عن 

 المختبرية. 

ان سمك طبقة االساس تحدد بنفس الطريقة السابقة لطبقة ما تحت االساس ويجب ان ال يتجاوز الحد المائي 

ويمكن ان يكون االساس من الحصى  47للمواد العابرة من منخل رقم  %5ومعمل اللدونة  %21عن 

سم وان التدرج للمواد المستعملة  11 – 0,1من سمك يتراوح بالمكسر او غير المكسر المثبت باالسفلت و

 كغم . 317سم فما دون وتكون قوة التحمل  4يبدأ من 
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فضل في اكثر االحيان حيث يمكن االستغناء عن الطبقة  ان استعمال الحصى والرمل المثبت باإلسفلتي

لك حيث يؤدي إلى كسب االخيرة من الخرسانة االسفلتية عندما تسمح نوعية العجالت واالشغال وإعدادها لذ

وتقليل الكلفة وحتى في حاالت عدم تأجيل الخرسانة االسفلتية فان الحصى المثبت باالسفلت يعمل كطبقة 

االساس وبشكل مادة ناجحة في اغلب االحيان كما يمكن ان تكون طبقة االساس من طبقتين االولى من 

لت ويمكن إنشاء طبقة االساس من الحجر الحجر او الحصى المكسر والثانية من الحصى المثبت باالسف

المكسر المضغوط باالهتزاز وهذه تتكون من مواد خشنة وناعمة ويمكن ان تفرش في هذه الحالة بطبقة 

 سم. 21واحدة بسمك 

 (.surface courseالطبقة السطحية ) -4

 -ن :( سم وتتألف م13-4ان طبقة الخرسانة االسفلتية تتكون على شكل طبقة او طبقتين بسمك )

 ( الطبقة الرابطةbinder course.) 

( سم وتتكون من الحصى او الحجر المكسر حسب التدرج المعين في المواصفات 1-4يتراوح سمكها )

( وكذلك الرمل بنسبة معينة fillerوبموجب معادلة الخلط المختبري وتشمل المكونات الباقية المادة مالئة )

  عن االسفلت بدرجة نفاذية معينةفضال

 ا( لطبقة السطحيةwearing course.) 

 surface( سم وتسمى في بعض االحيان )1-3تعمل هذه الطبقة في الخرسانة االسفلتية ويتراوح سمكها )

course( ان تدرج الركام فيها يكون من )سم فما دون وان نسبة االسفلت تكون اكثر مما هي عليه في 2)

الثبات المطلوبة في بعض المواصفات تكون اكثر ما هو  (% كما ان قوة1-7.1الطبقة الرابطة بمقدار )

 عليها في الطبقة الرابطة.

 

 

 

 : طبقات االلصاق وتشمل -1

 ( الطالء األوليprime coat.) 
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( عندما تكون base( وطبقة االساس)sub-baseوهي الطبقة التي تفصل ما بين طبقات ما تحت االساس )

طبقة االساس والطبقة الرابطة عندما تكون طبقة االساس من  االخيرة من الحصى المثبت باالسفلت او بين

 غير الحصى المثبت باالسفلت.

وان هذه الطبقة ألتشكل سمكا معينا او طبقة كبقية الطبقات وتساعد على الحصول على سطح نظيف وعدم 

ي الطبقة الجديدة تفكك المواد وتساعد الطبقتان العليا والسفلى على تماسك وذلك بواسطة الحرارة الموجودة ف

 والضغط المتولد. 

 ( طالء االلصاقtack coat.) 

تكون مابين طبقتين من الخرسانة االسفلتية او بين االساس اإلسفلتي والطبقة التي فوقها. وتتألف من مزج 

 حجم واحد من البنزين او النفط مع االسفلت بنسبة حجمين.
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 السادسة:المحاضرة 

  التسطيح ,اجلدران و الرطوبة لكل من السراديبطبقات مانع 

 :الفئة المستهدفة 

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o إضرار الرطوبة  

o منافذ تسرب الرطوبة إلى األبنية  

o المواد المانعة للرطوبة  

o األساليب المتبعة في قطع الرطوبة 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o يحدد اضرار الرطوبة 

o يتعرف على منافذ تسرب الرطوبة الى االبنية 

o يحدد اهم المواد المانعة الرطوبة 

o يحدد اهم االساليب المتبعة في قطع الرطوبة 

 

 

 

 -إضرار الرطوبة: .1

وجمالية  إنشائية أضرارمن الضروري محافظة أي بناء من الرطوبة بحيث يبقى جافا لما للرطوبة من 

الخرسانة(  أنواعتكون المواد المسامية )كالطابوق والمواد الرابطة ومعظم  اإلنشائيةوصحية. فمن الناحية 

في حدوث التزهر وفي تنشيط  أساسيااقل تحمال عندما تكون رطبة وكذلك فان المواد الرابطة تكون عامال 

الخرسانة  إضعافوخاصة الكبريتية منها مع المركبات السمنتية ذلك التفاعل الذي يسبب  األمالحتفاعل 

 إلىقد يودي  اإلنشائية األعضاءتبعا لشدة التفاعل. كما وان انجماد المياه داخل  األخرىوالمواد السمنتية 
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 إذامن مواد  يجاوره الفجوات وتسليطه اجهادات عالية على ماتفتت ذلك الجزء نتيجة لتمدد الماء داخل 

بعض المعادن وعلى هذا فان الرطوبة تقلل من  وتأكلفي صدا  أساسيالرطوبة عامل  أنكان تمدده مقيدا. 

حيث البقع الرطبة تكون بلون مختلف عن المحالت الجافة مما  الناحية الجمالية إلى باإلضافة منشأدوام أي 

 بالختم والطبقات التجميلية للسطوح البنائية. أضرار ويلحقهر يشوه المظ

 

 -منافذ تسرب الرطوبة إلى األبنية: .2

  عند البناء حيث يعتبر الماء مادة  اإلنشائيةبسبب الرطوبة الناتجة من استعمال الماء مع المواد

الخرسانية والمواد الرابطة وغيرها ويستهلك بكميات  واإلعمالللبناء بالطابوق والكتل  أساسية

نتيجة لذلك. في جميع الحاالت يستوجب عدم  األمالحكبيرة. عند جفاف الماء الفائض قد تظهر بقع 

بعد أن يجف البناء بصورة جيدة. تعتمد سرعة الجفاف على درجة  أالوالختم  باإلنهاءالمباشرة 

 التهوية الجيدة. الحرارة والرطوبة الجوية وكذلك على

  بسبب الخاصية الشعرية وصعودها فوق  األرضيات أونتيجة االنتقال من التربة إلى الجدران

 بسبب ضغط المياه كما في السراديب تحت مستوى المياه الجوفية. أومستوى المياه الجوفية 

  من خالل بناء الستائر. أونتيجة الختراق الماء للسقف بسبب خلل في تسطيح السقوف 

  الفتحات.أو  الجدران الخارجية من الجانب بسبب االمتصاص اإلمطارنتيجة الختراق مياه 

  نتيجة لخلل في مجاري الخدمات الناقلة للسوائل كنضوح أنابيب المجاري أو المياه أو

 رازيب....الخ.مال

 .نتيجة لتكثف بخار الماء الموجود في الهواء على السطوح الباردة من المنشأ 

 -المانعة للرطوبة:المواد  .3

 أن مقاومة أية مادة إنشائية للرطوبة تعتمد على مجموعة من الخواص:

  أن تكون صماء أي ال يخترقها الماء أو ال تمتصه ويعتمد ذلك على وجود المسامات المتصلة

قد تحدث  التيتساعد على االمتصاص وعلى اختراق الماء وكذلك على الشقوق  التيوالمستمرة 

 تتعرض لها المادة أو المنشأ بحيث تصبح المادة منفذا للماء. التينتيجة لالنفعاالت 

 .أن التتفاعل المادة مع الماء ويتغير تركيب بحيث تصبح غير مقاومة للرطوبة 

  المنشأأن تكون المادة ذات دوام طويل يتناسب مع عمر. 

 أن تكون :يجب واد التي تستعمل كمانع رطوبة باإلضافة إلى الخواص الوارد ذكرها أعاله فان الم
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 .ذات مرونة 

 .سهلة االستعمال 

 .ذات تحمل عالي 

 .ذات كلفة مناسبة 

 

 -األساليب المتبعة في قطع الرطوبة: .4

 السقوف: -1

رازيب بالسطح هي نقاط مالتسطيح أو محالت اتصال ال ةفي السقوف المستوية يكون بناء الستائر أو رداء

الرطوبة عادة. تكون الستائر إما خرسانية مسلحة تسليحا خفيفا أو مبنية بالطابوق ضعف تتسرب منها 

واألسمنت. أن الستائر الخرسانية اقل امتصاصا للماء من بناء الطابوق واألسمنت. أن بناء الستائر 

ه بالطابوق يستوجب انتقاء نوعيات جيدة من الطابوق. قد تتسرب الرطوبة عن طريق تسرب المياه من وج

الستارة الداخلي إلى السقف وهذا يستوجب أن توخذ طبقات مانع الرطوبة من السقف وتستمر عموديا على 

( سم ثم تتداخل في الستارة أفقيا كما مبين في 02-51وجه الستارة الداخلي من األسفل لمسافة ألتقل عن )

ع رطوبة للسطوح أال أن (. تستعمل طبقات القير أو اإلسفلت )طبقتين على األقل( كمان5-6الشكل )

التسطيح الجيد يكون باستعمال طبقات من القير أو اإلسفلت بينهما أطوال من اللباد اإلسفلتي بحيث تكون 

( ملم وتكون 522الطبقة األولى قيرية ثم يوخذ اللباد بطبقة أخرى وتتراكب قطع اللباد لمسافة ألتقل عن )

الماء لمنع اختراق الماء من خالل المفصل وتلصق مسافة القطعة المتراكبة العليا باتجاه أعلى مسار 

ى من رقطع اللباد فيما بينها مباشرة ثم توخذ بعد ذلك طبقة أخ سالتراكب بمادة قيرية الصقة أي ال تتالم

المادة القيرية وأخرى من اللباد وهكذا بحيث يكون عدد طبقات القير أكثر من اللباد طبقة واحدة وتكون أول 

لمادة القيرية. أن عدد الطبقات يعتمد على درجة المحافظة المطلوبة. يوضع مانع الرطوبة طبقة من ا

ستعملة هشة مالقيري مع اللباد فوق السطح العلوي للسقف الخرساني مباشرة عندما تكون المادة العازلة ال

مادة ذات تحمل  كالتهوير بالتراب بينما توضع طبقات مانع الرطوبة فوق طبقة العازل الحراري أذا كان

زيب المتصلة بالسطح ذات امعتدل. يجب محافظة محل اتصال المرازيب بالسطح وذلك بجعل نهاية المر

( وتغطى هذه الشفة بطبقات مانع الطوبة ثم تعمل فوقها صبة خرسانية مسرحة نحو فوهة flangeشفة )

خاص  المرازيب بمشبك معدنيزيب وتختم حافات هذه الصبة بماستك مانع الرطوبة. تغطى فوهات ارمال

لمنع دخول األجسام الكبيرة. قد يحافظ محل اتصال التسطيح بالستارة باستعمال مظلة من صفيح النحاس أو 

الرصاص أو الحديد المغلون تثبت نهايتها في الستارة في موقع اعلي بقليل من محل اتصال التسطيح 
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تدفع الماء إلى خارج محل االتصال. أن هذه المعالجة  بالستارة وتترك النهاية الثانية منحدرة وطليقة كي

( وتكون ضرورية أيضا في حالة وجود فتحات في السقوف حيث 0-6( شكل )metal flashingتعرف )

يكون احتمال تسرب الرطوبة من خالل حافات الفتحة بالرغم من وجود ستارة محيطة بالفتحة كبيرا كما 

 ن في السقوف المستوية أو المائلة.في حالة فتحات المبردات او المداخ

 

 

 

( تفصيل نموذجي لتسطيح سقف مستو1-5شكل )  
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 معالجة الجدران وأرضية الطابق األرضي: -2

تتعرض الجدران للرطوبة بفعل مياه اإلمطار التي تالمس وجه الجدار الخارجي وفي هذه الحالة فان مقدار 

 الجدار من بالرطوبة. تأثرامتصاص الطابوق للماء وسمك الجدار هما العامالن اللذان يحددان مدى 

لخارجية من االسفل أن عمل السقوف بارزه عن وجه الجدار الخارجي مع تنفيذ مفصل مائي في الحافة ا

يساعد كثيرا في وقاية الجدران من تاثير اإلمطار. تتاثر الجدران بصعود الرطوبة من االسفل إلى االعلى 

بفعل قابلية االمتصاص وبالخاصية الشعرية. وفي بعض الحاالت تكون ظاهرة التكثيف أو طبيعة 

 االستعمال سبب رطوبة الجدران من الداخل.

لعمودي في الجدران وذلك بعمل ساف على طول الجدار من مانع الرطوبة شكل يمنع صعود الرطوبة ا

 طوبة في االرضية.ر( ويعمل هذا الساف بحيث يكون مستمرا مع مانع ال6-3)

أن عدم استمرارية مانع الرطوبة في الجدار مع االرضية تعني امكانية صعود الرطوبة بالخاصية الشعرية 

وتسربها إلى طبقات انهاء وجه الجدار.  أحيانامع الجدار  األرضية من خالل من منطقة تالمس طبقات

( تفصيل نموذجي لتسطيح سقف مستو مع استعمال الصفيح2-5شكل )  
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( سم فوق منسوب المماشي الخارجية أو التربة المالصقة للجدران 51-52يعمل ساف مانع الرطوبة من )

الخارجية لمنع عبور الرطوبة من االتربة التي تتراكم عند اسفل الجدار من الخارج إلى ما فوق طبقة مانع 

الرطوبة. يفضل انهاء اللبخ الخارجي للجدار بمستوى اعلى مانع الرطوبة وعدم مالمسته للماشي الخارجية 

وذلك لتحاشي امتصاص طبقة االبخ للماء الذي يكثر على المماشي نتيجة لالمطار والغسل وغيرها وثم 

 تسربها إلى وجه الجدار خارج طبقة مانع الرطوبة .

رطوبة التي تتسرب اليها من التربه التي تالمسها وفي هذه الحالة فان استعمال يجب وقاية األرضيات من ال

( . من الشائع عدم استعمال طبقة مانع 3-6طبقة من مانع الرطوبه قيري يكون مناسبآ كما مبين في الشكل )

الرطوبة في األرضيات التي تستعمل فيها طبقة خرسانية ضمن طبقات االرضية أال انه من المحتمل 

صعود الرطوبة من خالل مفاصل التمدد التي تترك في الصبة الخرسانية أو خالل الشقوق الشعريه التي 

تحدث في الخرسانة مما يسبب ظهور بقع الرطوبة في وجه االرضية بصورة خاصة في االماكن التي 

و نتيجة تكون التربة تحت األرضيات مشبعة بالرطوبة بسبب قربها من مصادر سقي الحدائق بالماء أ

الرتفاع مناسيب المياه الجوفية ويمكن معالجة هذه الحالة باستعمال طبقة من البوليثين تحت صبة االرضية 

( . أن هذه المعاجة اقتصادية وتساعد في منع صعود األمالح إلى الصبة 3-6كما مبين في الشكل )

 الخرسانية مما يزيد في وقايتها . 
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 السراديب : -3

تتعرض أقسام األبنية تحت مستوى األرض إلى تأثير الرطوبة بدرجة اكبر من بقية اقسام المنشأ . أن 

  -مصادر الرطوبة هي :

  . رطوبة التربة المالمسة وتشكل مصدرا دائما 

  المياه الجوفية ويكون مستواها متذبذبا عادة وتكون مصدرا مهما لرطوبة التربة باالضافة إلى

انها في بعض الحاالت تكون اعلى من مستوى اسفل ارضية البناء حيث تسلط ضغوطآ على 

اقسام المنشأ المالمسة لها مولدة فيها اجهادات وانفعاالت يتوجب على المنشأ مقاومتها بدون 

يكون حصينآ ضد نفاذية الماء اضافة إلى أن امتصاص الماء يكون اكبر عندما تشقق كي 

 يكون الماء تحت ضغط . 

 -كيفية تنفيذ مانع الرطوبة في السراديب :

 . يحفر السرداب بموجب االبعاد والمناسيب المطلوبة وتضخ المياه الجوفية باستمرار 

 ( أو بمحتوى سم1:2:4توضع طبقة من الخرسانة بنسبة )( 57نت اقل احيانا بسمك حوالي  )ملم

 كطبقة تسوية بحيث يصبح السطح صالحا الستالم طبقات مانع الرطوبة .

ر وأرضية( مانع رطوبة في جدا3-5شكل )  
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 . تنفذ طبقات مانع الرطوبة لالرضية وتكون عادة من المواد القيرية وبينهما طبقات اللباد 

 ( أو من مونة السمنت والرمل  57( بسمك حوالي )1:2:4توضع طبقة من الخرسانة )بسمك ملم

ملم( لتعمل كطبقة وقاية لمانع الرطوبة من تأثير فوالذ التسليح أو احذية العمال اثناء صب  47حوال )

 االرضية .

  تنفذ صبة الخرسانة المسلحة جميعها دفعة واحدة أو بوضع قاطع ماء مناسب في الحافات التي يتوقف

 عندها الصب .

 م ربط وجهي القالب باسالك أو قضبان معدنية تنفذ الجدران من الخرسانة المسلحة مع مالحظة عد

 تخترق صبة الجدار .
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 السابعة:المحاضرة 

  اإلنشائيةبناء اجلدران بالطابوق ,احلجر , الكتل 

 :الفئة المستهدفة 

 ة 

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o  البناء بالطابوق 

o اصطالحيات بنائية  

o  أنواع الربط 

o  البناء بالكتل 

o البناء بالحجارة 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o يتعرف على بعض االصطالحات البنائية 

o يحدد انواع الربط 

o يتعرف على البناء بالكتل 

o يتعرف على البناء بالحجارة 
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 :البناء بالطابوق 

هو الفن في وضع بالطابوق في قيمة )المونة( لعمل كتل متجانسة تربط الطابوق مع بعضه بحيث يتوزع أي 

حمل مرفوع بالجدار بصورة مستوية ومنتظمة فيه بدون حدوث خلل وكذلك أعطاء البناء مظهرا جماليا 

 محددا.

 -اصطالحيات بنائية:

 ( الطمغةfrog:)  وهي فجوة ضحلة تعمل في الطابوق المصمت وتكون ذات مقطع مستطيل او

( ملم. 111*247مثلث او شبه منحرف وتعمل في وجه واحد او وجهين من الطابوقة ذات األبعاد )

ال يمكن عمل الطمغة في بالطابوق المقطع بسلك )إي في طريقة البثق بل تعمل في بالطابوق 

الطمغة تزيد في ربط البناء بين السوف حيث توفر تداخال أوثق من  المكبوس في القوالب فقط(. أن

المادة الرابطة ولهذا يجب استعمال بالطابوق ذي الطمغة في أعمال البناء الذي يكون فيه سمك 

مفصل الفرشة قليال. عند البناء بالطابوق ذو الطمغة الواحدة يجب ان تكون الطمغة إلى األعلى 

 .لضمان امتالئها بالقيمة

 ( الوجه االسفلbed:) ( ملم.111*247وهو الوجه االفقي ذو االبعاد ) 

 ( على الراسheader:) ( 17*111وضع الطابوقة في البناء حيث وجه الطابوقة السفلي بابعاد )

 ملم يكون ظاهرا في وجه الجدار.

 ( على الطولstretcher:)  وضع الطابوقة في البناء حيث وجه الطابوقة الجانبي بابعاد

 ( ملم يكون ظاهرا في وجه الجدار.17*247)

 ( الوجهface:) ( وهو احد سطوح بالطابوق الظاهرة ويسمى وجه طولstretcher face )

( ملم وهكذا تطلق هذه التسمية بالنسبة header face( )111*17( ملم, وجه الراس )17*247)

 ح الظاهر في وجه الجدار حسب وضع الطابوقة في البناء.للسط

 ( على الكازbull stretcher:) ( ملم يكون 111*247وضع الطابوقة بالبناء حيث الوجه بابعاد )

 ظاهرا في وجه الجدار.

 ( سكةbull header:) ( ملم ظاهرا في وجه 111*17وضع الطابوقة عندما يكون الوجه بابعاد )

 الجدار. 
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 مفصل فرش( ةbed joint:)  .هو مفصل المادة الرابطة الموازي لوجه الطابوقة االسفلBed  اي

 ملم.17( ملم. ان السمك المالوف والشائع هو 12-3انه المفصل االفقي ويكون بسمك )

 ( مفصل بندةperpend joint:)  هو مفصل المادة الرابطة العمودي في وجه الجدار. في الربط

 لسوف المتناوبة واقعة على خطوط شاقولية موحدة.الجيد تكون البندات في ا

 ( )شكفة( شظيةbat:)  هي جزء من الطابوقة يكون القطع فيها خالل عرض الطابوقة وتسمى

 بالنسبة الى حجمها مقارنة بالطابوقة الكاملة فيقال نصف, ثالثة ارباع.

 ( مسافة الحلlap:) ن متتاليين ويجب ان تكون وهي المسافة االفقية بين بندتين متجاورتين في سافي

مساوية الى نصف عرض الطابوقة ناقصا نصف عرض بندة في مختلف انواع الربط عدا في البناء 

الذي فيه الربط على الطول حيث تكون مسافة الحل مساوية نصف طول الطابوقة ناقصا نصف 

 عرض مفصل بندة.

بحيث تكون الوحدات البنائية متماسكة بدرجة يقصد بالربط تشكيلية أوضاع الطابوق في البناء :أنواع الربط

تومن تحمال جيدا للبناء. ويكون الربط على أنواع أشهرها الربط على الرأس والربط على الطول والربط 

األلماني والربط االنكليزي. يسمى الربط تبعا لمظهر بالطابوق في وجه الجدار بالرغم من أن ظهر الجدار 

آخر وذلك في بعض أنواع الجدران التي يكون سمكها طابوقة ونصف فما قد يكون بطابوق مصفوف بشكل 

 فوق.

وهو الربط الذي تكون فيه جميع السوف مبنية بطابوق  (:heading bondالربط على الراس ) 

( والجدران الحادة االقواس حيث اليمكن footingsعلى الراس. يفضل هذا النوع في بناء القواعد )

 ل النه يعطي حافات مضلعة في البناء يفترضان يكون مقوسا.وضع بالطابوق على الطو

هو الربط الذي تكون فيه جميع السوفمبنية بطابوق على  (:stretching bondالربط على الطول ) 

( في بداية كل ساف اخر )اي توخذ في بداية ساف والتوضع half batالطول وتوخذ شكفة نصف )

وذلك لمنع تداخل المفاصل في السوف المتعاقبة مع اعطاء  في الذي يليه وتوخذ في الثالث وهكذا(

مسافة حل تساوي نصف طابوقة تقريبا. في الجدران المتعامدة تكون الطابوقة على الراس في 

الركن بدال من الشكفة يستعمل هذا الربط في الجدران بسمك نصف طابوقة في القواطع غير 

 المحملة وفي بعض الجدران المجوفة.
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وهو الربط الذي يكون وضع الطابوق في وجه الجدار على  (:englis bondنكليزي )الربط اال 

الطول في ساف بأكمله وعلى الراس في الساف الذي يليه وهكذا أي ان البناء يكون بنوعين من 

 السوف كل نوع فوق ساف من النوع االخر.

 -يالحظ في هذا النوع من الربط:

 جاورة للطابوقة على الراس والتي في الركن.في كل ساف على الراس توضع دوالة م 

  تكون كل طابوقة مغايرة )التي بعد التالية( على الراس في ساف معين في منطقة مركزية

تحت الطابوقة على الطول في الساف الذي فوق او تحت ذلك الساف مباشرة وتعطي مسافة 

 ملم. 12.1حل مقدارها 

 اليين عدا جزء في قرب الجدار عند الدوالة ولهذا التوجد مفاصل بندة مستمرة بين سافين متت

 يكون الربط قويا.

  تكون المفاصل العرضية في الجدار مستمرة على عرض الجدار بين مفصل واخر على

 االقل ان لم تكون جميعها مستمرة.

  في الجدران ذات سمك طابوقة واحدة او مضاعفاتها يكون الجدار بنفس المظهر لوجهي

ساف على الطول في الواجهة االمامية يظهر على الطول في الواجهة الخلفية الجدار اي ان 

 وهكذا.

 ( يظهر  2/1,  2/3,  2/1في الجدران ذات مضاعفات فردية لنصف طابوقة اي )طابوقة ,

 كل ساف مبني على الطول في واجهة وعلى الراس في الواجهة االخرى.

 الراس دائما. يفضل هذا النوع من الربط  يكون قلب الجدار في الجدران السميكة مبنيا على

في بناء احواض التفتيش والجدران الساندة ويتمييز بالحاجة الى استعمال طابوق جيد اكثر 

 من الربط االلماني.

 

هو الربط الذي يكون فيه بجوار كل طابوقة على  (:Flemish bondالربط االلماني ) 

 -الراس طابوقة على الطول وهكذا بالتناوب في جميع الجدار ويكون على نوعين:

 ( ربط الماني زوجيdouble Flemish bond:) 
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ويكون مظهر الجدار من االمام والخلف من نوع ربط الماني وتكون كل طابوقة على الراس 

على الطول التى تحتها )عدا االركان(. ال يكون هذا الربط بقوة موضوعة في وسط الطابوقة 

الربط االنكليزي لوجود عدد من المفاصل العمودية القصيرة مستمرة في السوف المتجاورة. 

اال انه يعتبر اكثر جماال واقتصادا من الربط االنكليزي لضرورة استعمال الشكف. يالحظ في 

قة على الراس في الركن او في بداية الجدار اي كما في هذا الربط وضع دوالة مجاور الطابو

 الربط االنكليزي لضمان مسافة الحل المطلوبة.

 (:single Flemish bondربط الماني فردي ) 

ويكون فيه الربط المانيا في لواجهة االمامية للجدار وانكليزيا في الواجهة الخلفية في جميع 

ربط االلماني في الواجهة.  يتبع هذا االسلوب في السوف. يكون الجدار حائزا على جمال ال

البناء عند الرغبة في االقتصاد في استعمال بالطابوق النظيف وذلك للواجهة فقط. ان اقل سمك 

طابوقة. ان هذا الربط ضعيف نسبيا وذلك لوجود  1.1ممكن للجدران في هذه الحالة هو 

 الشكف بكثرة.مفاصل عمودية مستمرة في السوف المتجاورة وتستعمل 

 

 البناء بالكتل :

 يبنى الجدار بالسمك المناسب الذي يكون مساويا لعرض كتلة واحدة اال اذا  سمك الجدران :

كان اكبر من عرض اي منتوج قياسي للكتل. في الجدران المحملة يحدد سمك الجدار حسب 

المتطلبات االنشائية. يحدد السمك االدنى للقواطع الداخلية غير المحملة بحيث يكون سمك 

النشائية وال يتاثر هو او مادة االنهاء باالهتزازات الناتجة عن القاطع مستقرا من الناحية ا

حركة االبواب والشبابيك المثبتة فية او بالصدمات المسببة عن االثاث. تلك التاثيرات التى 

 قد تودي الى تصدع القاطع او االنهاء او حتى انقالب القاطع ذاته.

 ة الحل مساوية الى نصف الطول : تبنى الجدران بالربط على الطول وتكون مساف الربط

االسمي للكتلة ناقصا سمك المفصل لذا توخذ كتلة بنصف الطول االسمي لكتل الجدار في 

 بدائية كل ساف اخر وذلك في الحافة الطليقة من الجدار.

 

 البناء بالحجارة 
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 -(:random rubbleبناء الش ) .1

i. ن المقالع مباشرة بدون اعداد يبنى الجدار بالحجارة كما يحصل عليها م -: الش بدون سوف

 حيث يتم البناء عشوائيا.

ii.  يتميز هذا البناء باستعمال الحجارة ذات االرتفاع المتقارب في الساف  -:الش بشكل سوف

 الواحد مما يعطى بناء بشكل سوف  اال ان ارتفاع كل ساف يختلف عن الثاني.

iii. ب بناء الجدار بشكل افقي بفترات يبنى بنفس النوع االول مع تسوية منسو -: الش منظم بالسوف

 سم شاقوليا تبعا لمقاسات الحجارة المستعملة.87سم الى 57تترواح من 

 الثامنة:المحاضرة 

 بأنواعهااجلدران من اخلارج  إنهاءتقنيات 

 :الفئة المستهدفة 

  

  للمحاضرة:المبادئ العامة 
o  اللبخ بمونة السمنت  

o ختم اللبخ بمونة السمنت 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o يتعرف على اهم الطرق الستخدمة في لبخ الجدران بمونة السمنت 

 

 مقدمة
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هي أما لقلة مقاومتها تنهي أوجه الجدران من الخارج عندما تكون سطوحها غير مالئمة الن تترك كما 

الرمل وأحيانا -للعوامل الجوية او ألسباب معمارية أن أكثر أنواع اإلنهاء شيوعا هو اللبخ بمونة السمنت

نورة. ال يستعمل البياض بالجص مطلقا إلنهاء أوجه الجدران من الخارج لعدم مقاومته الرطوبة. -رمل-سمنت

 ة ومنها الرخام.قد تغلف الجدران بمواد أخرى كالصخور البنائي

o :اللبخ باألسمنت 

ملم في الجدران ويمكن أن يكون اقل من ذلك في 51يكون بطبقة واحدة او طبقتين األولى سمكها اليقل عن 

 ملم.4السقوف وطبقة الختم ويكون سمكها حوالي 

ويكون بعمل السطح النهائي مواز لوجه الجدار أي يجعل سمك المادة الرابطة ثابت تقريبا وقد  لبخ عادي: .5

يترك الوجه خشنا الستالم طبقة الختم او يصقل مباشرة بالمالج الخشبي ويكون السمك في هذه الحالة حوالي 

 ملم ويعتبر اقل أنواع اللبخ كلفة وواطئها نوعية. 02

بخ شاقوليا ومستويا دون التقيد بسمك اللبخ واذا زاد سمك اللبخ في بعض الحاالت يكون وجه الل لبخ مسطرة: .0

ملم فيوخذ بطبقتين. توخذ الطبقة الثانية بعد تصلب 01) نتيجة لعدم انتظام بناء الجدار او السقف (فية عن 

يترك خشنا ) ممشطا الطبقة االولى. قد يصقل اللبخ في هذه المرحلة بالمالج الخشبي ويعتبر اللبخ مختوما او 

 مثال ( لالستالم طبقة الختم اللبخ. 

 -ختم اللبخ: يختم اللبخ بالسمنت بأحد األساليب التالية:

o :يختم وجه الجدار فوق الطبقات التحتية بمونة سمنت بورتالند اعتيادي او سمنت بورتالند  الملج المخمر

وفي هذه الحالة تزداد الشقوق  1:2بنسبة مزج وقد تستعمل النورة  1:3ابيض او ملون مع رمل ناعم بنسبة 

الشعرية فى وجه اللبخ. تمزج المونة جيدا لفترة مناسبة العطاء المزيج ليونة كافية ثم توضع على الجدار 

من كمية السمنت تساعد في زيادة نعومة  %17ملم وتصقل جيدا. ان اضافة النورة بنسبة 3-2بسمك 

 وليونة المزيج وجعل اللبخ صقيال.

يتميز اإلنهاء بالملج المخمر يكون الوجه صقيال ومستويا اكثر من بقية االنواع واقل امتصاصا للماء الن 

المياه تتصرف بسرعة من على سطحه واليتراكم الغبار عليه بسهولة اال ان التشققات الشبكية الدقيقة 

 تكون اكثر انتشارا من بقية االنواع.



 المباني والبناء المصنع   

o :مونة التى سبق نشرها على الجدار بعد فترة زمنية كافية بحيث تصقل طبقة ال ختم مستوي بالمالج

تكون المادة الرابطة قد بدات بالتماسك بحيث يمكن صقلها. قد يصبغ وجه الجدار باالصباغ السمنتية او 

 يترك احياتا بلونة الطبيعي في حالة الملج المخمر او الختم بالمالج.

o :تى تتكون عادة من شربت )مونة ذات قوام شبه سائل( ينثر فوق الطبقة االولى بالمونة ال النثر

. قد يستعمل سمنت بورتالند اعتيادي العطاء انهاء بلون رمادي فاتح او سمنت 2:1رمل -سمنت

بورتالند مقاوم لالمالح العطاء انهاء بلون رمادي غامق  او سمنت بوريالند ابيض او ملون 

لمدرج حسب نعومة النثر المطلوبة فقد يكون ناعما العطاء انهاء باللون المطلوب. يستعمل الرمل ا

او معتدال او خشنا. تخلط كمية من المواد وتمزج وذلك للمحافظة على تجانس لون الختم للعمل 

باكملة حيث ان تبدل نوعيات المواد وكمياتها يودي الى اعطاء لون مغاير في شدته. تنشر المونة 

 -ة كافية باحدى الطرق التالية:على الطبقة االولى التي تكون خشنة بدرج

تستعمل الماكنة وهي جهاز يدوي بسيط تكون قاعدته خزانا لمونة النثر التى ترمى  -النثر بالماكنة: (1

على الجدار بواسطة النهايات المدببة السالك او انصال ما يشبه الفرشة المعدنية محمولة على 

ربت ثم تقذف ما يتعلق بها اثناء الدوران محور افقي وتدار باليد تنغمس نهايات االنصال في الش

نتيجة الرتطام االسالك بحاجز معدني. يتميز النثر بالماكنة بكونة متجانسا واكثر ما يستعمل في 

 النثر الناعم.

ينثر الشربت بواسطة حزمة من اغصان الصفصاف الرفيعة او عتق النخيل تغمس  -النثر اليدوي: (2

ريبا من الجدار حيث يتطاير الشربت من الغصن ليستقر في الشربت وتضرب على خشبة توضع ق

 على وجه الجدار.

يستعمل النثر احيانا بالجمجة في النثر الخشن جدا المعروف باسم نثر  -النثر بواسطة الجمجة: (3

(ملم. ان احتمال تساقط 17-5بجص حيث يستعمل بدل الرمل الخشن حصى ناعم بمقاس )

 النوع من النثر.الحصى بعد مدة يكون كبرا في هذا 

وهو احد انواع النثر السابقة اال انه قد يكبس بمالج خشبي بعد عملية النثر مباشرة   -النثر المعالج: (4

ويسمى نثر مكبوس او يمشط بمشط حديدي بعد عملية النثر وقبل التصلب العطاء مظهرا 

 معماريا معينا.

وت مظهرها في مناطق االنهاء تتميز انواع الختم الصقلية باحتمال تجزع سطحها وكذلك تفا

المختلفة ويزداد احتمال التجزع في المزجات الغنية بالسمنت او التي يستعمل فيها الرمل الناعم او 

عند الصقل بمالج حديدي. في الختم ذو النسجة الخشنة ال تظهر عيوب الطبقة التى تحته كما في 
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كم الغبار مما يودي الى تبدل لون الختم الصقيل ولكن طبقة السطح الحبيبية تساعد على ترا

السطح بمرور الزمن كما ان الوجه الخشن اليساعد على انسياب ماء المطر بسهولة مما يعطي 

 تصاص الماء.مالجدار فرصة اكبر ال

ء الخشن تنفذ باللوان المطلوب ويصعب صبغها مستقبال نظرا لطبيعة السطح اان انواع االنه

في نسجة الوجه لذا ينبه الى ضرورة استعمال االلوان الثابتة في  وصعوبة ازالة الغبار المتداخل

 تلوين النثر.

 

o : (ملم مكونة من حبيبات 3-2يتم ختم اللبخ بطبقة ذات سمك ) -الختم بحبيبات الطبعية الملونة

طبيعية ملونة كحبيبات الرمل او الرخام او بعض انواع الصخور االخرى المناسبة وتكون هذه 

مقاس موحد ومحدد بعملية غربلة وكذلك بالوان المطلوب. توضع هذه الطبقة  الحبيبلت ذات

باستعمال المالج الحديدي فوق طبقة تحتها من اللبخ الذي يجب ان يكون متصلبا ومستويا 

 بصورة دقيقة وان ال يكون خشنا.

 التاسعة:المحاضرة 

 بأنواعها داخلاجلدران من ال إنهاءتقنيات 

 :الفئة المستهدفة 

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o االنهاء بالبياض 

o االنهاء بصفائح البالستك 

o االنهاء  باستخدام بالسيراميك المزجج 

o االنهاء باستخدام الخشب 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o يحدد االساليب المناسبة لالنهاء بأستخدام البياض 

o يحدد االساليب المناسبة لالنهاء بأستخدام صفائح البالستك 

o يحدد االساليب المناسبة لالنهاء بأستخدام السيراميك المزجج 
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o يحدد االساليب المناسبة لالنهاء بأستخدام الخشب 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :البياض  .1

المواد المتوفرة وكذلك تعدد أنواع السطوح التي توضع عليها مادة  أن تعدد أساليب اإلنهاء تبعا لنوع

اإلنهاء يستوجب إن يكون االختيار مناسبا وعلى هذا فان استعراض مهام اإلنهاء يعتبر ضروري 

الختيار نوع اإلنهاء المناسب. إن مهام اإلنهاء الرئيسية هي: تعديل السطوح غير المنتظمة إلعطاء 

أملس صقيل عادة خال من الشقوق, صحي, مقاومته جيدة لظروف االستعمال  سطح منتظم, متجانس,

ويعطي أو يمكن تجميله إلعطاء مظهرا معماريا جيدا ومن المهام الثانوية زيادة العزل الحراري 

 والصوتي, تقليل تأثير التكاثف.

 

 -لتعيين أسلوب ونوع البياض يجب تحديد:

 .طبيعة الختم النهائي لوجه الجدار 

 طبقات البياض. عدد 

 .نوع المعالجة األولية لسطح الجدار 

 .المادة الرابطة 
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 :الختم النهائي للبياض- 

 كان يكون أملس أو ذو نسجه معينة وكذلك المادة التجميلية كالصبغ الورق الملون وغيره.

 :عدد طبقات البياض- 

تسوية وجه الجدار ( طبقة render coatيكون البياض بثالث طبقات حيث تكون الطبقة التحتية )

ملم وتعمل كطبقة االمتصاص المتجانس للطبقة التي 5ملم والطبقة التحتية الثانية بسمك 17وتكون بسمك 

 ملم يمكن تنفيذ طبقات البياض بثالث طبقات فوق معظم انواع السطوح .3-2فوقها بسمك 

بالكتل اال اذا كان امتصاص ان البياض بطبقتين يعتبر مناسبآ للجدران الطابوقية والجدران المشيدة 

الجدار غير متجانسآ لدرجة كبيرة عند تنفيذ البياض بطبقتين تكون التحتية هي طبقة تسوية السطح 

 ولتجانس االمتصاص والطبقة التي فوقها طبقة الختم النهائي .

 

 : المعالجة األولية لسطح الجدار- 

 ويستوجب ذلك :يجب أن يكون سطح الجدار مهيئا الستقبال طبقات البياض 

أن يوفر السطح ربطا كافيا أو تداخال جيدا بين المادة الرابطة والسطح بحيث يؤمن ثبات المادة  اوآل :

الرابطة قبل تصلبها وبعدها على الجدار لذا يستوجب أن يكون السطح نظيفا وخاليا من األتربة 

أو غيرها من سطوح الجدران والسطوح المزججة بفعل الحرارة, الزيوت . تهيأ السطوح الطابوقية 

المبنية بوحدات عدا الطابوق بتنظيفها بفرشاة فوالذية إلزالة األجزاء الرخوة من البناء . يغسل الجدار 

ويترك للجفاف بصورة تامة أذا كانت مادة اإلنهاء هي الجص يمكن زيادة الربط بنثر السطح بمونة 

 .بقوام شبه سائل )شربت( 1:1السمنت إلى رمل بنسبة 

 

ان يترك السطح بعد البناء فترة كافية يستنفذ فيها معظم تقلص الجفاف ان هذا التقلص يحدث  ثانيآ :

 بصورة كبيرة في المواد الخرسانية بانواعها وفي الطابوق الجيري واالخشاب . 

اد ان يكون البناء جافآ تمامآ اذا كانت مواد االنهاء جبسية ورطب قليآل عند استعمال المو ثالثآ :

االسمنتية . ال تبيض الجدران التي تكون رطوبتها عالية بسبب بنائها الحديث او نتيجة لتعرضها 

 لالمطار اثناء البناء .  

 : المواد المستعملة في البياض- 
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بياض بالنورة يكون ضعيفآ , سهل التخدش , بطئ التصلب وعالي االنكماش عند الجفاف  اوآل:

من البياض نادر االستعمال . تستعمل النورة المطفاة بصورة تامة  والتصلب ولهذا اصبح هذا النوع

 ساعة بشكل مسحوق وتمزج مع الرمل المدرج النظيف.  24والمغطسة تحت الماء لمدة 

بياض بالجص يتميز البياض بالجص بكون المونة سهلة المزج والنشر وزمن التماسك يكون قليآل  ثانيآ:

صقيل يتقبل االصباغ بصورة ممتازة ومن دون ان تكون هنالك والتصلب سريعآ ويعطي بعدها سطح 

تأثير قلوي على األصباغ. تعتمد صالدة السطح على نوع الجص المستعمل مما يجعل هذا النوع من 

البياض مثاليآ ألنهاء معظم السطوح في الداخل وال يستعمل ألنهاء الجدران الخارجية لكون الجزء غير 

 )كين( .مقاوم للرطوبة عدا سمنت 

نورة : يكون بياض السمنت قويآ جدآ ويستعمل عندما ينهى  –بياض السمنت و بياض السنمت  ثالثآ:

الجدار باصباغ ذات طبيعة مسامية فقط اذا وضعت تلك االصباغ قبل الجفاف الكلي للبياض وبخالف 

ذلك قد تتأثر بعض االصباغ بالتأثير القلوي لمادة السمنت .يكون سطح االنهاء خشنا عادة تبعا لكمية 

تعملة في المزجة. يتقلص هذا البياض عند الجفاف والتصلب ويودي ذلك الى وتدرج حبيبات الرمل المس

حدوث شقوق شعرية غير منتظمة في السطح تزداد عند زيادة ملج وصقل الطبقات اثناء تنفيذها. 

 يستعمل هذا البياض في المحالت التي تتميز برطوبتها .

 

 -اإلنهاء باستعمال صفائح بوجه بالستك: .2

إنهاء جذابا للجدران وجيدا من حيث المقاومة لالحتكاك والدوام وتكون كلفة توفر هذه المواد 

الصيانة واطئة. تعتبر صفائح التجميل من نوع الميالمين الصفائحي المصلد بالحرارة المعروفة 

مشبعة -كالورق-( تتكون هذه الصفائح من طبقات من مواد ليفيهdecorative laminatesباسم )

اعية مصلدة بالحرارة ويلصق فوقها مايعرف بورقة الطبع وهي طبقة من ورق بمواد راتنجية اصطن

 السيليلوز الملون .

ملم عادة تباع جاهزة للصقها او تكون ملصوقة الى صفائح  3 – 1.1تكون هذه الصفائح بسمك 

اخرى جاسئة كالواح االسبستية, الواح الخشب المعاكس........الخ. ان لهذه الصفائح مقاومة 

مئوية لفترات قصيرة دون تلف ظاهر على السطح. تستعمل في  oم117ات الحرارة لحد لدرج

 المطابخ, الحمامات, القاعات, المرافق الصحية و صاالت العمليات الجراحية.

 االنهاء باستعمال السيراميك المزجج ) الكاشي الفرفوري(. .3
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االغذية حيث يكون الوجه الخارجي يفضل هذا االنهاء لختم جدران المطابخ والحمامات ومعامل 

صقيال, اليمتص الماء والرطوبة, قابل للغسل وذا دوام عالي هنالك نوعين التزجبج الفخاري 

(earthenware( و الميناء الملون )coloured enamls يكون االول ابيض اللون او عاجي .)

قشة ويكون سطحها براقآ ( بينما النوع الثاني بالوان مختلفة سادة او مرcreamفاتح اللون )

(glossy( او بدون بريق )mat ان االبعاد المفضلة هي )ملم  5او  1×112×112

ملم للكاشي بدون  17×112×112للكاشي ذو النتوءات في الحافات و 5او  4×171×171و

نتوءات في الحافات . يستفاد من النتوءات على حافة الكاشي لضبط مسافة المفصل بين كاشية 

ملم وكذلك لتعمل كوسادة تنسحق حين حدوث قوة ضغط على حافة الكاشية .  3دود واخرى بح

 وبهذا تؤمن سالمة الكاشي نفسه بعد التطبيق نتيجة لالجهادات التي تسببها حركة المواد او الجدار .

يستعمل كاشي ذو مسامية واطئة وتزجيج سميك في حاالت التعرض لرطوبة عالية جدآ او مواد 

مونة السمنت والرمل . لتثبيت  رضة يثبت الكاشي السيراميكي على الجدران باستعمالكيمياوية قا

الكاشي بهذه الطريقة ينقع بالماء اوال ثم ينثر معجون السمنت الصافي على ظهر الكاشي بقوة تجعله 

 يتماسك مع الظهر ثم يترك ليتصلب اليام قليلة يرش خاللها بالماء .

 

 -االكساء بالخشب : .4

الجدران بالخشب السباب معمارية على االغلب . يمكن تنفيذ االكساء بعدة طرق تعتمد على تكسى 

اال ان الطريقة الشائعة في اكساء الجدران المشيدة بالطابوق او الكتل  انوع الجدار المراد اكساءه

 -الخرسانية او ما يشابهها هي كاالتي:

تحتية من مونة الجص بطريقة بياض مسطرة يهيأ وجه الجدار كما في اعمال البياض وتؤخذ طبقة 

ملم وبعد تصلبها يثبت فوقها ترايش من الخشب الرخو )الجام( ذات مقطع  11يكون سمكها بحدود 

ملم سمكآ حسب الطول المطلوب تثبت على طبقة الجص بمسامير معدنية  12ملم عرضآ و 47

فقيآ او عموديآ . تثبت على هذه ملم ا 477مقاومة للصدأ والتآكل . تكون المسافة بين الترايش 

الترايش وبصورة عمودية عليها طبقة االكساء الخشبية التي قد تكون من االلواح او ترايش الخشب 

ملم وحافاتها مصنعة حسب التصميم المعماري المطلوب او  12الصلب وتكون بسمك ال يقل عن 

ة من طبقة خشب رخو معاكس تكون طبقة االنهاء من الواح الخشب المعاكس المكبوس وهي مؤلف

ملم .  1ملم مكبوس فوقها طبقة اخرى من خشب صلب معاكس ال يقل عن  5بسمك ال يقل عن 
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تكبس طبقتي الخشب فوق بعضها بالغراء الخاص مع الضغط . يثبت الخشب المعاكس الى الترايش 

 تظهر من بواسطة الغراء الالصق وكذلك باستعمال مسامير دقيقة ذات رؤوس مقطوعة بحيث ال

 وجه الخشب . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ة:عاشرالالمحاضرة 

 والسقوف األرضيات إهناءطرق 

 :الفئة المستهدفة 

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o اهم المواد المستخدمة في االكساء 

o انسب االساليب المستخدمة لالكساء 

o الخصائص التي يجب ان توفرها المواد المستخدمة 

o  

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:
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o نهاء االرضيات والسقوفيحدد المواد التي يمكن استخدامها في ا 

o نهاءيتعرف على اساليب اال 

o ميز الخصائص التي يجب ان توفرها هذه الموادي 

 

 مقدمة

 

 املواد واالساليب املستخدمة يف اكساء االرضيات والسقوف ومن اهم هذه املواد:ختتلف 

  قطع ذات تشكيالت معينة. أو كألواح إماالخشب 

 .الطابوق بتشكيالت معينة 

 .الخرسانة 

  المتعددة. بأنواعهالكاشي 

 .المرمر والحجر 

 .السيراميك 

 .اللينوليوم 

 .بالطات من المعاجين اللدنة 

 . الفلين 

 .ماكنيسايت 

 .المطاط 

 .اإلسفلت واالبوكسي 

 

وذلك لتثبيت  األرضيةفوق  إضافيةوجود طبقات  األحيانفي معظم  األرضيات أكساءيتطلب 

اختيار طبقة  أنوطبقة االكساء كوحدة متماسكة واحدة. األرضيةعليها وجعل  الكساءطبقة 

 . األرضية واستخدام المنشأاالكساء تعتمد على الخواص المطلوبة كل حسب نوعية 

 -واهم هذه الخواص ما يلي:
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( ومدى التوافق مع textureوهذا يعتمد على اللون والتكوين العام )(: appearanceالمظهر ) 

 .األخرىالبنائية  األجزاء

 والتفتيت التآكلمقاومة مادة االكساء لعوامل  بأنة: ويعرف (durabilityالدوام والمتانة ) 

 وتغيرات درجات الحرارة والرطوبة وغيرها.

ويقصد بها مدى قابلية مادة االكساء على امتصاص صدمات واطئة القدم  (:comfortالراحة ) 

 اثناء الحركة ومطاطيتها.

يكون اكساوها  إنتستوجب  األرضياتحيث هنالك نوع من  (:noiselessnessكتم الضجيج ) 

 بمواد عازلة للصوت .

 أكساءيكون  أنمن غيرها  أكثر األبنيةيتطلب لبعض  (:fire resistance)مقاومة الحريق  

 ذا قابلية لمقاومة الحريق. أرضياتها

بسهولة عند تلوثها  األرضيةتنظيف  إمكانيةويقصد بها مدى  (:sanitationالناحية الصحية ) 

 الملوثات. أوواتساخها من الغبار 

الورش وبعض  ألرضياتوذلك  (: resistanceacid, alkaliمقاومة الحوامض والقواعد ) 

 .اإلنتاجيةالمصانع واالبنة 

هناك بعض مواد االكساء  (:grease and soil resistanceمقاومة تاثير الشحوم والدهون ) 

 البقع منها بسهولة. وإزالةتمتص الدهان والزيوت ويصعب تنظيفها 

ضروري  وتأثيراتهااء للرطوبة مقاومة مادة االكس إن (:damp proofingمقاومة الرطوبة ) 

 ومهم جدا.

لحركة  تعرضهاالكساء عند  تأكلالمرور وعدم  مقاومة حركة (:truckingالحك ) تأثيرمقاومة  

 .األرضياتمرور مستمرة لبعض 

 اقتصادية. واألعمدة واألرضيات األسسيفضل االكساء بمواد خفيفة لتكون  (:weightن )الوز 

 األوليةوالكلفة وتوفر المواد  اإلدامةسهولة  إن (:maintenance and costوالكلفة ) ةاإلدام 

 الى ما جاء اعالة. إضافة األساسيةلعمل طبقات االكساء تعتبر من العوامل 
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تثبت القطع على  وعوارض أعتابخشبية تستند على  ألواحمن  إما األرضياتتعمل  الخشب: -1

درجة في المفاصل لغرض عدم  17الى  41بمواد الصقة و بمسامير تدق بميل من  إما األرضية

 في الوجه الخارجي يمتاز االكساء الخشبي بالمظهر والراحة والعزل الصوتي. إظهارها

يفضل استعمال الطابوق للطوابق السفلية والسراديب وبتشكيالت مختلفة. ويتطلب  الطابوق: -2

بقات التثبيت  ) خرسانة او كسر طابوق وطبقة تثبيت(. وكما وجود تحت اكساء الطابوق بعض ط

بستوجب ترك مفاصل تمددومفاصل انشاء لمساحات االكساء لمعالجة التمدد والتقلص الحراري. 

يمتاز االكساء بالطابوق بالمظهر والمتانة والعزل الحراري والمقاومة للحريق وتوفر المواد 

 االولية واعتدال كلفته.

الكساء الخرساني يكون اما صبة غطاء موقعية فوق االرضية او يكون بالطات ا الخرسانة: -3

مربعة او مستطيلة . يتطلب ترك مفاصل تمدد ومفاصل انشاء لمساحات االكساء لمعالجة التمدد 

 floorوالتقلص الحراري. تضاف الى الطبقة العليا من الخرسانة مواد خاصة لزيادة صالدتها )

hardenerى االرضيات التى فيها حركة مرور كثيرة وكذلك تضاف اصباغ ( بالنسبة ال

(mineral colouring في بعض الحاالت العطائها لونا مميزا. يمتاز االكساء الخرساني )

 بالمظهر والمتانة ومقاومة الرطوبة والتاكل بحركة المرور .

 يكون اكساء االرضيات بالكاشي على نوعين هما:  الكاشي: -4

وهذا يكون بمربعات او مستطيالت كبيرة ال يزيد ضلعها على المتر لموقعي: االكساء بالصب ا -أ

( سم وثم تختم بترايش معدنية كالنحاس مثال. يتم سقى 2-1وتترك مفاصل تمدد بعرض )

 ومعالجة وجلي الكاشي موقعيا.

-27وذلك بكبس مواد خرسانية في قوالب حديدية بابعاد مربعة ) االكساء بالكاشي مسبق الصب: -ب

 (سم حسب ابعاد الكاشي.1-2.1( سم او بابعاد مستطيلة حسب الطلب وبسمك يتراوح )37-47

مفاصل تمدد لمساحات  تكون طبقات تثبيت الكاشي  على االرضيات بمونة السمنت والرمل. يتطلب ترك

م وباالتجاهين ومن ثم ختم الكاشي في جميع االحوال 3الكاشي في السطوح والطارمات الخارجية لكل 

بالشربته بمزيج السمنت االبيض والغبرة الناعمة المالء المفاصل بين الكاشي. يفحص المفصل مختبريا 

لمعرفة تحمل الكسر واالمتصاص ومقاومة االحتكاك ونسبة االمالح ومزج الخرسانة باالضافة الى فحصه 

ظهر والمتانة ومقاومة خارجيا لمعرفة استوائية ودقة ابعاده وسمكة حسب المواصفات. يمتاز الكاشي بالم

 الحريق والتاكل بحركة المرور وسهولة التنظيف من الدهون والملوثات.
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ل وابعاد حجارة جيرية قابلة للصقل يستعمل في اكساء االرضيات بشكل قطع ذات اشكا الرخام: -1

تعمل حسب الحاجة. يفضل ان يكون الرخام بصالدة جيدة ليكون ذا دوام عال. يتوفر الرخام 

بالوان متعددة ويحتوي على عروق وتركيب معين. تتم عملية تقطيع وصقل الرخام خارج الموقع 

ثبيت ويتم التلميع بعد التركيب. يثبت الرخام فوق ارضية صلبة وتستعمل مونة السمنت والرمل للت

يمتاز الكاشي بالمظهر والمتانة ومقاومة الحريق والتاكل بحركة المرور وسهولة كمادة رابطة. 

التنظيف من الدهون والملوثات. ان كلفة االكساء بالرخام عالية لذا يقتصر استعمالها في المداخل 

الموجودة الرئيسية والقاعات الكبيرة. يتطلب فحص الصالدة واالمتصاص والمسامية والمركبات 

 في تكوينها ومعامل االنكسار. باالضافة الى نقاوة اللون والتجانس في المظهر .

: الموزائيك المزججله تركيب زجاجي ويكون باشكال مربعة او السيراميك والموزائيك المزجج -5

مضلعة صغيرة الحجم وبالوان مختلفة. يجهز المزائيك المزجج بطبقات من الورق السميك مثبت 

 قة الواحدة قطع الموزائيك المزجج بمفاصل منتظمة.على الطب

يثبت الموزائيك المزجج على االرضية بمونة السمنت والرمل حيث تفرش الطبقات فوق المونة 

وتكبس بمهارة وبضغط متساوي لدفع المونة بين مفاصل المزائيك المزجج وترفع ورقة الطبقة 

المفاصل فى الوجه بسائل ثخين من االسمنت ليظهر الموزائيك المزجج مثبتا على االرض. تمال 

 االبيض او االسمنت االعتيادي.

يتطلب ترك مفاصل تمدد للمساحات الكبيرة وبطول ثالثة امتار باالتجاهين وتستعمل ترايش 

معدنية نحاسية  العطاء المفصل واالكساء المظهر الجيد. يمتاز االكساء بالمزائيك المزجج 

 ة العالية للحريق والتاكل بالحوامض واالمالح.بالمظهر الممتاز والمقاوم

اما السيراميك فله التركيب طيني فخاري ويكون باشكال مربعة او مستطيلة او مظلعة صغيرة او 

كبيرة وبمظهر السادة والمنقوش. اما الكاشي الفرفوري فلة التركيب فخاري مطلي بمادة زجاجية 

. 

باتي وخشب مطحون ويكون باطوال او قطع مربعة. : يتركب من دهن الكتان وصبغ ناللينوليوم   -0

هنلك الوان عديدة منه ويثبت بمواد الصقة ويستعمل الكساء االرضيات التي تكون بعيدة عن 

ب التجعدات الرطوبة ويتطلب اكساء االرضيات بالللينوليوم قاعدة مستوية ومهارة بالعمل لتجن

 .والحصول على فرش بمفاصل متالصقة ووجه مستوي واحد
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 الحادية عشر:المحاضرة 

 تقنيات العزل احلراري

 

ة:

 الفئة المستهدف

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o العزل الحراري 

o المواد المستخدمة في العزل الحراري 

o التوصيل الحراري 

 :اهداف المحاضرة 
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 بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان: سيكون الطالب

o يعرف الغرض من العزل الحراري 

o  يحدد المواد المستخدمة في العزل الحراري 

o يميز الخصائص التي يجب ان توفرها هذه المواد 

 

 مقدمة

 المنشآت غير مقدار التحمل ومنها : فيا ههنالك متطلبات غير إنشائية يجب اإللمام ب 

 اوآل : العزل الحراري. 

 ثانيا : العزل الصوتي.

 

 -أن الغاية األساسية من العزل الحراري في األبنية يمكن تحديدها بما يلي :

 تقليل تسرب الحرارة إلى الخارج من األبنية عند تدفئتها . (5

 تقليل تسرب الحرارة إلى داخل األبنية عند تبريدها . (0

 تقليل تقلص وتمدد المنشآت . (3

 فرص التكثيف للرطوبة .تقليل  (4

 

التوصيل الحراري والمقاومة ضرورية لكل مادة تستعمل مادة عازلة لذلك تفحص المواد المستعملة قبل 

 -االستعمال بحيث تكون مطابقة لهاتين الخاصيتين وتصنف مواد العزل الحراري إلى :

 : أنواعوهي على ما تكون بشكل مسحوق ابيض  غالباوهي مواد ناعمة مواد الفصل العازلة :  -5

 : األلياف وتكون على نوعين 

 المتكونة من الصوف الصخري والكلس وصوف الخبث , يحضر الصوف  األليافمعدنية هي  ألياف

 الصخور القشرية المعالجة . أوالصخري من الصخور الكلسية 

 أماويستعمل  بأكياسالصوف الزجاجي فيصنع من السليكا وبعض المركبات ويباع بشكل فل  ألياف 

سم  51 – 1وضعه في محله ويوضع على شكل غطاء بسمك يتراوح من  أوبضغط الهواء  أوباليد 
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العزل ويستعمل الصوف الزجاجي بكثرة لرخص ثمنه ولعزله العالي ومقامته  إلىحسب الحاجة 

 والتعفن . للتآكلالعالية 

 : المواد المحببة : وتشمل 

  مواد معدنية فهي مادة ال تتفاعل وخفيفة الوزن محببة وعازلة للحرارة تحضر من مواد معدنية

 بأفرانمادة المايكا ترش بالماء وتسخن  أصنافوهي احد  األلمنيوممكونة من سليكات المغنيسيوم 

دة خاصة اذ يتبخر الماء بسرعة فتتباعد الطبقات وتكون ما يسمى بالفيرميكيواليت وتستعمل كما

 مخلوط مع السمنت . أوعازلة جيدة في عمل الخرسانة الخفيفة ويستعمل بشكل فل 

  اإلنهاءتستعمل مواد نباتية )الفلين( بكثرة في المخازن المبردة كما وان التراب المستعمل في عملية 

الخالي من  األحمريكون من الطين  أنللسطوح يعطي عزل حراري ويكون رخيص الثمن ويفضل 

 لعضوية والرمل .المواد ا

المراد  واألجزاءبمسامير على الجدران والسقوف  غالباوالقطع العازلة : وهي مواد تثبت  األغطية -0

نباتية وتوضع بالسمك  آووتعمل من مواد معدنية  إسفلتيةتشيد باسال كاو تلصق بمواد  آوعزلها 

 أماف ثانوية للسقوف بسقو آوالسقوف وتنهى عادة بالبياض للجدران  أوالمطلوب على الجدران 

 الزفت ثم ينهى السطح . أوبالنسبة للسطوح فتنتهي عادة بطبقة من اللباد 

        

 -العزل للسطوح :         

 يكون عزل السطوح للمنشآت :        

  الصقة ثم تغطى بمواد  إسفلتيةعازلة على السطح حيث توضع على مواد  ألواح أوبوضع كتل

  .إسفلتية

  ثم  أسالك أوتثبيتها بمسامير  أوللسقف وذلك بلصقها بالسقف  األسفلتستعمل قطع عازلة توضع من

 تنهى بسقف ثانوي.

  عزل كبير وذلك بصف هذه الصفائح على قالب الصب  إلعطاءتعزل السقوف بصفائح من الفلين

ثم يوضع التسليح وتصب الخرسانة فوق الفلين وبعد انتهاء  األعلى إلىللخرسانة ويبرز منها كالليب 

 فترة التصلب للخرسانة يرفع القالب فتبقى الصفائح معلقة بالسقف حيث تنهى.

  أسالكيمكن عزل السقوف بعد االنتهاء من عملية صب الخرسانة للسقف حيث تثبت كالليب او 

 تتدلى من السقف تشكل بها للمادة المراد استخدامها في العزل ثم ينهى السقف.
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 -السقوف المحشاة:   

      األمدمشكلة قديمة  األعمدة أومشكلة الحصول على سقوف واسعة وكبيرة خالية من الجسور الظاهرة  إن    

ية او غيرها من الحلول المكلفة والصعبة الخرسان األلواحواليمكن التغلب عليها اال باستعمال الجملونات او 

التنفيذ واستمرت هذه المشكلة تواجه المهندس وهو االن يميل الى استعمال السقوف ذات الجسور المقتربة 

للحصول على فضاءات واسعة وكبيرة, ولكن تنفيذ مثل هذه السقوف مكلفا وذلك لصعوبة عمل القالب اضافة 

 اء الضائع الذي تشغله الجسور المتقاربة لمثل هذه االنواع من السقوف.الى طول مدة االنجاز ووجود الفض

( وهي عبارة عن سقوف sandwich slabومن هنا انطلقت الفكرة في استعمال نوع جديد )السقوف المحشاة 

فيها تجاويف تحشى بمواد خفيفة الوزن عازلة للرطوبة والحرارة معا وبذلك يكون السقف متكون من 

لجسور المخفية التى تتخللها التجاويف انفة الذكر وتربط فيما بينها بسمك بسيط من الخرسانة مجموعة من ا

المسلحة وبذلك ستتحمل الجسور المخفية اثقال السقف اما المسافات التى بين الجسور فتصمم بحيث تستطيع 

 ان تنتقل اثقالها الجسور التى تليها.

 -خواص السقوف المحساة :  

الحراري الجيد نتيجة للفراغات الموجودة في السقوف التى تحشى بمادة الستايربور تحقق العزل  (5

 الخفيف والجيد العزل.

تتعرض سقوف الخرسانية االعتيادية احيانا الى تسرب الماء خاللها نتيجة لنفاذية الخرسانة )التي  (0

ستكون لها القابلية  تعتمد على نوعية الخرسانة نفسها ( ولكن السقوف التي تحتوي على الستايربور

 على تسرب الماء نتيجة لخواص هذه المادة.

 سهولة في التنفيذ. (3

كلفة هذا النوع من السقوف اقل من كلفة السقوف االعتيادية نيجة لقلة كمية حديد المستعمل وتقليل  (4

 مدة العمل.

 امكانية الحصول على فضاءات واسعة وكبيرة خالية من الجسور الظاهرة. (1

قق لنا عزل صوتي اكثر من سقوف الخرسانية االعتادية نيجة احتواء هذه السقوف هذه السقوف تح (6

 على التجاويف المحشاة.

 يمكن استعمال الفراغات التي في السقوف كمجاري هوائية للتبريد. (7

 يمكن عمل مفاصل انشائية بسهولة في الفراغ الذي بين الطبقات . (8
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لنظر عن تطابق جدران الطابق االول على يمكن بناء طابق اول فوق الطابق االرضي وبغض ا (9

 جدران الطابق االرضي.

 تقليل كمية االحمال الميتة في المنشا مقارنة بالسقوف االعتيادية. (52

    

 عزل الجدران:

 -تعزل الجدران بإحدى الطرق التالية:

بالجدار تربط المواد العازلة )الواح, كتل عازلة( بالجدران عن طريق مشبكات او كالليب مثبتة  (5

 االساسي وتكون هذه المواد العازلة مصقولة الوجه.

تخلط المواد العازلة )حبيبات رغوة البالستك( مع مواد البياض بنسبة عالية ويكون سمك البياض  (0

 في هذه الحالة اكثر من السمك االعتيادي.

والذي اغطية عازلة من الصوف الزجاجي على مشبك سلكي مثبت بهيكل من الخشب او الحديد  (3

 يكون مثبتا بالجدار وتجرى عملية البياض على المشبك.

 يستعمل اسلوب بناء الجدران المجوفة. (4

 

 

 عزل االرضيات.         

طريقة العزل وكذلك مواد العزل  إنعزلها حراريا.  باإلمكانوكذلك  واألمالحمن الرطوبة  األرضياتتعزل 

 .حد كبير طريقة العزل للسطوح إلىتشابه  اتيلألرض

( ويرمز له Thermal transmittance coefficientيقاس العزل الحراري بمقياس يسمى النقل الحراري )

 السقف لتسريب الحرارة بين داخل وخارج المبنى. أو( وهو مقياس قابلية الجدار Uبالحرف )

𝑈 =
𝑔

(𝐴 (𝑇2−𝑇1))
  

) 2g= thermal units (w/m 

)2A= area (m 

T2= thermal degree for external face. 



 المباني والبناء المصنع   

T1= thermal degree for internal face. 

 (:Kمعامل التوصيل ) أوويقاس العزل الحراري 

 

𝐾 =
𝑔𝐿

( (𝑇2 − 𝑇1))
 

 

L= Thickness. 

 بمحتوى الرطوبة والمسامية والكثافة ودرجة حرارة تلك المادة. تتأثرمادة  ألي Kقيمة  إن

 

 

 

 

 

 :عشر الرابعة-الثانية عشرالمحاضرة 

والتقنيات اخلاصة  ةالقوالب املنزلق ,االسباب اليت تؤدي اىل اهنيار القوالب ,رفع القوالب ,القوالب اخلرسانية

 الصقاالت ,هبا

 :الفئة المستهدفة 

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o  القوالباهم المواد المستخدمة في صناعة 
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o متطلبات تصميم القوالب 

o فك القوالب 

o فشل القوالب 

o انواع خاصة من القوالب 

o  الصقاالت والحامالت 

 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o يحدد اهم المواد المستخدمة في صناعة القوالب 

o يعرف اهم اساليب فك القوالب 

o  القوالبيحدد اهم اسباب فشل 

o يتعرف على االنواع الخاصة من القوالب 

 

 

 مقدمة

 

خالل القرن العشرين حيث ان استعمال الخرسانة في االعمال االنشائية  تطورالقوالب مع  تطوراستعمال

دراسة القوالب وتطويرها من نواحي ازدياد استعمال الخرسانة كمادة رئيسية في البناء ادى الى ضرورة 

استعملت القوالب الخشبية , تطور استعماالت الخرسانة وصبها باشكال وابعاد هندسية معينةعديدة لتتالئم مع 

  .ة في البداية وثم استحدثت بعدها قوالب اهمها القوالب المعدنية والبالستيكي

 

 

 

 اهم االمور التي تخص دراسة القوالب:
 

  .تصميم القوالب وفق اسس وعوامل هندسية معينة .5

  . وتهيئتها لالستعمال بناء القوالب.0

  .استعمال القوالب وتركيبها موقعيا ثم رفعها عند انتفاء الحاجة اليها.3

 

  :اهم المتطلبات  في تصميم القوالب 

  

لمقاومة االحمال المسلطة عليه وحفاظه على الشكل المطلوب وعلى ته النوعية وتشمل قوة القالب ومتان. 5

 بداخله. الخرسانية موادال

   

 . الخرساني اثناء عمل القوالب وفكها او صب خرسانتها أاالمان بالنسبة الى سالمة العمال والمنش.0
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االقتصاد باعتبار ان كلفة القالب فقرة اساسية من فقرات سعر الخرسانة ويمكن خفض سعرها بنسبة كبيرة .3

تعمل القوالب اما , المعدنية مثالعند جواز استعمال القالب مرات متعددة كما هو الحال بالنسبة الى القوالب 

  .  او تكون جاهزة بنمطية معينةل او في موقع العم خارج الموقع

 

نظريا تعتبر القوالب الخرسانية من المنشأت المؤقتة حيث يتم ازالتها بوقت قصير نسبيا, اما من حيث الواقع  

ه من الضروري استعمال مواد ذات فان القوالب سوف يتم استعمالها مرات عديدة خالل عمرها, ولذلك فان

ديمومة عالية وسهولة في الصيانة ,تصميم القوالب يجب ان يكون بشكل يضمن سهولة تنصيبها وازالتها 

ان ازالة القوالب مبكرا يزيد من عدد مرات استخدامها  ولكن يجب مالحظة ان رفع  لمضاعفة االنتاجية.

الترابط بين الخلطة الكونكريتية والقالب ,صالبة وانكماش القوالب من الموقع يعتمد على مجموعة عوامل ك

الخلطة الكونكريتية وان القوالب يجب ان تترك حتى يتم تصلب الخلطة الخرسانية بحيث يمكنها حمل وزنها 

 واي وزن اخر يسلط عليها  ويكون سطحها صلب كفاية بحيث يصعب احداث خدوش وعالمات فيه.

 

 

  صناعة القوالب:اهم المواد المستخدمة في 

 الخشب.  

 الفوالذ. 

 الوزن كااللمنيوم ةمعادن خفيف.  

 البالستك او البالستك المسلح بالياف الزجاج 

 

 انواع القوالب حسب موادها:

 
 :  القوالب الخشبية

 

صب الخرسانة باشكال وتفاصيل هندسية يصعب او يتعذر الحصول  تستعمل القوالب الخشبية عندما يتطلب

من المواد االخرى ويكون القالب الخشبي اقتصادي عندما يجوز استعماله مرات متعددة وبنسب  عليها بقوالب

  .قليلة من الضياع والتلف

 

تعمل القوالب الخشبية من نوعيات عديدة من االخشاب منها الخشب الرخو مثل خشب الجام وهو ارخص 

وبة الخرسانة ومحافظته على الشكل انواع الخشب ويفضل الطري منه على المجفف وذلك لقلة تاثره برط

 .  بدون التواء او انحناء

 

 تها الى مجموعتين همااستعماال ىتصنف القوالب الخشبية بالنسبة ال: 

 

  .قوالب لمنشات خفيفة وهي التي تصمم لغرض االستعمال الواحد او لمرات محدودة. 5

  .متكررة كثيرةقوالب لمنشات ثقيلة وهي التي تصمم لغرض االستعمال مرات . 0

 

 5.2عن ويجب ان تصمم القوالب بعامل امان ال يقل  
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 ابعاد القوالب بحيث تنتج الخرسانة بابعادها ومستوياتها المصممة وكما انم ضبطها من  يتطلب ضبط

ناحية الشقوق والمفاصل بين االلواح ضروري حتى ال تفقد الخرسانة ماءها او بعض موادها 

 الناعمة. 

  8-5الشكل(قد تستعمل في الواح الردم في القوالب الخشبية كما مبين في من المفاصلهنالك نوعين ( 

 وهما:

 مفصل قفل وهو محكم جدا. .1

 مفصل تشكيل وهو ارخص من ناحية العمل وغير محكم بدرجة مفصل القفل. .5
 

 ان اختيار نوعية المفصل يعتمد على نوعية الخشب ومستوى العمل والجودة المطلوبة .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ان دهن القوالب الخشبية ضروري في اغلب االحيان والدهان المستعمل هو من نوع الدهان المعدني

 الخفيف او الزيت غير الحمضي الخاص.

 

  من المهم تنظيف القوالب بالهواء المضغوط مثال ورشها قبل بدء الصب بفترة مناسبة لقليل تاثر

 القوالب برطوبة الخرسانة.

 

  ملم او الخشب  50-8اوجه القوالب من الداخل الواح من االلياف) الفايبر( بسمك من قد تكبس على

ملم  , تغلف القوالب من الداخل بهذه  50-52المعاكس المعالج بدهان خاص وبسمك يتراوح بين 

 االلواح لفوائد عديدة اهمها:

 

ئها الى ة على تسرب مونة الخرسانة  ومارتقليل المفاصل للمساحات الكبيرة والسيط .5

 الخارج.

 الحصول على اوجه صقيلة وبموجب مواصفات عمل هندسية معينة. .0

 زيادة مقاومة القالب لتاثير الرطوبة وماء الخرسانة. .3

 امكانية استعمال القالب الواحد مرات عديدة. .4

 

 فر الواح خشب المعاكس العمال القوالب بنوعين :تتو   



 المباني والبناء المصنع   

المستعمل بين طبقاته من النواع  نوع خاص لالستعماالت الداخلية ويكون الغراء .5

 المقاوم للرطوبة

نوع خاص لالستعماالت الخارجية يكون الغراء المستعمل بين طبقاته من نوع عالي  .0

 المقاومة للطوبة ولتأثير الماء عليه بصورة مباشرة.

 

 :انواع القوالب الخشبية حسب استخدامها 

 

 .)83-و  0 8-الشكل (قالب ارضية خرسانية كما موضح في .5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

قالب  .0

عمود خرساني : يمكن 

عملها باستعمال الواح 

الخشب كما مبين في 
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( وفي كلتا 8-1( او باستعمال الواح المعاكس مع مساند خشبية كما مبين في) الشكل 8-4)الشكل 

 01الحالتين يتطلب حصر القالب بكالليب خشبية او معدنية خاصة على مسافات تتراوح بين 

( وذلك لمنع تفلطح القالب  8-6سم حسب موقع الكالب من ارتفاع العمود كما في) الشكل  12الى

 من تاثير الدفع الجانبي للخرسانة الطرية اثناء صبها وتصلدها.
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نوعية خاصة من القوالب الخشبية من المعاكس السميك او الواح الخشب ذات االطار المعدني كما  .3

سم  522,022,322(. تصنع هذه القوالب بابعاد قياسية منها بطول 88-و87-موضح في) الشكل 

سم لجميع المقاسات وبضمنه سمك  6سم لكل طول وبعمق  42الى 52وبعرض يتغاير من 

مل هذه القوالب العمال الخرسانة المختلفة كاالعتاب والجدران واالعمدة سم. تستع 5الخشب 

 52الى  4وغيرها ويفضل استعمالها لخفة وزنها حيث يتراوح وزن اصغر قطعة الى اكبرها من 

كغم وتمتاز كذلك بسهولة تركيبها وفك اجزائها واقتصاديتها النها يمكن ان تستعمل مرات كثيرة 

 .  وباقل نسبة من الضياع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 : القوالب المعدنية

 

تعمل القوالب المعدنية من معادن وسبائك عديدة اهمها الفوالذ وااللمنيوم او بتركيب االثنين معا وهي تمتاز 

بمتانتها واقتصاديتها النها قابلة لالستعمال مرات كثيرة . تصنع القوالب المعدنية بابعاد قياسية ونمطية تتالئم 

 . أابعاد التصاميم االنشائية للوحدات الخرسانية للهيكل وارضيات المنشمع 

 

  تدهن القوالب المعدنية لتسهيل فكها ويتطلب تنظيفها بعد الفك وخزنها بترتيب معين لتكون جاهزة

 الستعمال اخر . 

 

 دني تستعمل مكائن تولد اهتزازا بتردد معين الزالة بقايا الخرسانة الالصقة على القالب المع

 .والتنظيف بهذه المكائن سريع واقتصادي مقارنة مع الطرق اليدوية

  

  تستخدم القوالب االلمنيومية كالواح مضلعة او الواح خلوية لصب االرضيات والسقوف وهي

 مفضلة لخفة وزنها وسهولة العمل بها وعادة تترك هذه االلواح كجزء مكمل لالرضية.
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  ومقاسات عديدة منها :تتوفر القوالب العدنية بانواع 

 

الى  4شات الخفيفة حيث يتراوح وزن اصغر قطعة الى اكبرها من نوع خاص لالستعمال االعتيادي للمن .1

 كغم. 42

 36الى  1نوع اخر لالستعمال الثقيل للمنشات الخاصة حيث يتراوح وزن اصغر قطعة الى اكبرها من  .5

 كغم.

في الزوايا والتقاطعات وكذلك توجد وحدات  وهنالك اجزاء مكملة للنوعين تستخدم مع القوالب

 (.8-9لحصرالقالب وربط االجزاء مع بعضها بصورة محكمة كما موضح في )الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  : القوالب البالستيكية
  

اصبحت مادة البالستك تستعمل بنطاق واسع الكساء القوالب الخشبية وكذلك لصنع قوالب باشكال خاصة منها 

 السقوف المضلعة او الظهار االوجه الخرسانية بعد الصب بطابع معماري معين او نقوش خاصة . 

 

 تنظيفها واقتصاديتها ة وزنها وسهولة فتمتاز القوالب البالستيكية بامكانية استعمالها مرات كثيرة وبخ

  .مقارنة مع القوالب من المواد االخرى
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 احمال وقوى تصميم القوالب:

تصمم القوالب لمقاومة احمال شاقولية وقوى دفع جانبية للفترة التي تضمن بقاؤها ثابتة تماما طوال فترة صب 

 الخرسانة وتصلدها.

 

 اهم االحمال التي تؤثر على القوالب:

 

 الشاقولية:أ.االحمال 

 وزن التسليح .5

 كغم للمتر المكعب الواحد 0122وزن الخرسانة الطرية قبل التصلد ويقدر بمعدل  .0

 كغم للمتر المربع الواحد 62-02وزن القالب يقدر من  .3

 كغم للمتر المربع الواحد. 371-012االحمال الحية وتتراوح بين  .4

وضع الخرسانة ورصها وحركة معدات احمال مضافة اثناء التنفيذ تعتمد في مقدارها على طريقة  .1

 نقل الخرسانة واجهزة الصب واالهتزازات الناجمة منها.

 احمال تكديس الخرسانة الطرية في بعض المواقع لالرضيات ذات اكثر من فضاء. .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :ب. الدفع الجانبي

ينجم الدفع الجانبي على القوالب من دفع الخرسانة الطرية وهذا يتناسب طرديا مع سرعة امالء القوالب 

 كغم( 0122ويساوي ما معدله) بالخرسانة وعكسيا مع درجة حرارة الخرسانة وسرعة تماسكها 

همها تأثير للمتر المربع الواحد لكل متر ارتفاع من القالب( هذا باالضافة الى وجود عوامل اخرى ا 

 كغم لكل متر مربع واحد لكل ارتفاع متر من صب الخرسانة. 4122االهتزازات ويقدر ب 

 

 

 مواصفات وتعليمات بخصوص القوالب:

يتطلب تهيئة مواصفات وتعليمات واضحة بخصوص القوالب بحيث يمكن اتباعها عند التصميم واهمها ما 

 يلي:

 عمارية الخاصة ان وجدت كالنقوش والحفر والخطوط.مظهر االوجه الخرسانية وبيان التفاصيل الم .5

 شاقولية القوالب مع التكتيف واالسناد الجيد وضبط ابعاد القوالب . .0

 مواقع الفتحات وعمل قوالب خاصة لذلك. .3



 المباني والبناء المصنع   

تحديد مواقع المفاصل االنشائية والمفاصل التمددية بصورة واضحة لتكون هذه المواقع متناسقة مع  .4

 صب الخرسانة.

 القالب او طرفه الناتئ تحسبا لالنحناء والتحدب.رفع وسط  .1

 تهيئة ممرات ومعابر ارضية خاصة للعدد االنشائية ووسائط نقل الخرسانة وصبها. .6

 

 فشل اعمال القوالب:

 االنهيار السباب تصميمية او تنفيذية.او تباين االبعادتحدث حاالت فشل في اعمال القوالب ويقصد بالفشل 

 واهم  هذه االسباب :

 وجود نقص او ضعف في تركيب القالب. .5

 عدم وجود التكتيف المالئم للسقاالت والقوائم والحامالت. .0

حدوث قوى دفع جانبية اكبر من ان يتحملها هيكل القالب منها بسبب تكديس الخرسانة الطرية في  .3

 بقعة معينة مما يسبب انحناء بعض القوائم وسحب بعض القوائم االخرى.

قوائم على قواعد ثابتة تتناسب مع الحمل الواقع عليها لذا يتطلب توفير عدم اسناد نهايات ال .4

 المساحة الكافية لتوزيع احمال القوائم حسب حسب تحمل التربة التي تستند عليها القوائم 

 

 

 فك القوالب:

 

 العوامل المؤثرة على تحديد المدة بين صب الخرسانة وفك قوالبها:

 مئوية. 52النسبية حيث يتاخر تصلد الخرسانة تحت درجة حرارة الجو والرطوبة  .1

 مسافة الفضاء واالحمال الحية والميتة. .5

نوع االسمنت ونسبته في مزج الخرسانة )كلما كانت نسبة االسمنت عالية كلما ازدادت سرعة  .3

 التصلب(.

لجو طبيعة االجهادات التي يتعرض لها العضو البنائي)بالنسبة للمنشات الخاصة والخرسانة في ا .4

البارد يجب التاكد من ان مقاومة الخرسانة عند فك القوالب قد وصلت الى ضعف االجهادات التي 

 ستتعرض لها المنشات بدون قوالب(

 

  عند استعمال السمنت سريع التصلب تكون المدة حسب خصائص االسمنت المستخدم على ان التقل

 في جميع االحوال عن نصف المدة في حالة السمنت العادي.

  يتطلب اطالة المدة للقوالب التي تتحمل احماال اضافية من طوابق اخرى ومن الضروري في هذه

 يوم . 08الحالة بقاء كافة القوائم والمساند والتكتيف لمدىة 

 . يراعى عند فك القوالب عدم احداث اهتزازات شدية او توجيه صدمات حادة 

 كان ذلك ال يؤثر على نوعية الخرسانة وتحملها. من الممكن فك القوالب لفترات اقل من المذكورة اذا 

 

 انواع خاصة من القوالب:

هنالك انواع خاصة من القوالب  التي يمكن استعمالها لصب منشات خرسانية ذات طابع معين, وقد 

 ازداد استخدام هذه القوالب لغرض:

  السرعة في التنفيذ 

 االقتصاد في العمل 
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 توفير االيدي العاملة 

 ضبط الجودة 

 ومن اهم انواع هذه القوالب:

 (slip formالقالب المنزلق:) .1

بالسرعة التي يكفي وقتها ( 8-52( كما موضح بالشكل )jackهو القالب الذي ينزلق بواسطة رافعة )

 لتصلد الخرسانة من تحت القالب اثناء انزالقه وتحملها القوى االفقية والعمودية عليها.

 

  استعملت الرافعات اليدوية في بداية استعمال القوالب المنزلقة, ولكن سرعان ما حلت محلها

الرافعة الهايدروليكية التي تمتاز بالسرعة والدقة , تعمل بالطاقة الكهربائية او طاقة الديزل 

سم في الساعة  3771-01تتراوح بين يمكنها رفع القالب بسرعة او الهواء المضغوط. 

على : درجات الحرارة , سرعة تصلد الخرسانة,بالضافة الى امور اخرى منها اعتمادا 

كفائة مكائن تجهيز الخرسانة وصبها , تهيئة الرافعات والتفاصيل االنشائية للتسليح والفتحات 

 وغيرها.

  تستعمل القوالب المنزلقة في انشاء السايلوات والمداخن وابراج التلفون والخزانات التي يزيد

 ها عن ثمانية امتار والمجاري الكبيرة واالنفاق.ارتفاع

 :من اهم خصائص القوالب المنزلقة 

 حذف المفاصل االنشائية وهذا مهم جدا بالنسبة الى المنشات االلمائية والصوامع. .5

 اكثر اقتصادية لقلة اعتمادها على الكوادر البشرية. .0

 زلقة ويستمر الصب ليال ونهارا.السرعة في التنفيذ حيث يبرمج العمل الستخدام القوالب المن .3

 

  يعبتر فصل الربيع من اكثر الفصول المالئمة الستخدام القالب المنزلق وذلك لمالئمة الجو

وامكانية العمل ليال ونهارا بدون اي حاجة لحماية الخرسانة من الحرارة والبرودة او استعمال اي 

 استعمال القالب المنزلق غير اقتصادي.اضافات للخرسانة الن اي اضافات للخرسانة قد تجعل 

 

 

 مكونات القالب المنزلق:

 اجهزة السيطرة المركزية والرافعات الهايدروليكية لظبط سرعة الرفع وشاقوليته. .1

 

( واعمدة الرفع Wales( ومساندها الجانبية )sheathingالقالب الذي يتكون من اخشاب الردم ) .5

(yokes يربطها من االعلى عتب تجلس ) عليه الرافعة الهيدروليكية , عنالك امتداد للقالب من

 الداخل يعتبر جزء اساسي من القالب المنزلق ويستعمل كارضية عمل اثناء الصب.

 

  يتطلب ان يكون خشب الردم من النوع الذي له مقاومة عالية للرطوبة ويقاوم االلتواء واالنحناء

فضل ان يكون لها مفاصل قفل او مفاصل تشكيل ويحافظ على الوجه الصقيل بعد عدة استعماالت وي

لمنع تسرب مونة الخرسانة او مائها اثناء الصب وفي حالة حذف مفاصل الردم يجب وضع االخشاب 

مع بعضها بمسافات تسمح بتوسع خشب الردم بالرطوبة وسد الفراغات بينها دون دفع بعضها 

الفايبر او المعاكس او صفائح معدنية مغلونة البعض االخر. يبطن خشب الردم للقالب المنزلق بالواح 

 او الواح بالستيكية للحصول على اوجه خرسانية ملساء وبجودة عالية.
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ملم عادة تتسلق عليها  01( وهي قضبان فوالذية بقطر jack rodsقضبان الرافعة الهيدروليكية) .3

 الرافعة وتسحب حملها من القالب المنزلق الى االعلى . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (:travelling formالقالب المتحرك) .5

هو القالب المبني على هيكل ذو قوائم وعجالت تسير مع استمرارية الصب على سكة خاصة او ان القالب 

(, يحرك القالب بعجالت قوائمه على 8-55يمكن عزله من المنشا بعد انتفاء الحاجة اليه كما مبين بالشكل)

 بت القوائم ثانية على قواعد خاصة جاهزة الستعمال اخروهكذا.سكة ويحول الى الموقع الجديد وتث

تستعمل القوالب المتحركة لتبطين القنوات الواسعة وصب السقوف المضلعة والمقوسة واالرضيات واالعتاب 

والعوارض ذات الفضائات الواسعة. تمتاز هذه القوالب بسرعة التنفيذ واالقتصاد المكانية استعمال القالب 

 دة.مرات عدي
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 القوائم والسقاالت والحامالت
 

 

تحتاج القوالب لحملها واسنادها الى قوائم وسقاالت وحامالت وتعمل من مقاطع الخشب او االنابيب الفوالذية 

 او االلمنيومية ذات االطوال واالقطار القياسية.

 

:عبارة عن الدعامات الشاقولية التي تحمل القوالب وتوزع بمسافات متساوية تعتمد على تحمل القوائم .5

 القائم لالحمال المسلطة عليه . 

 ( يعمل الطرف العلوي للقائم بمقطعT( مكتف لحمل القالب عليه بثبات كما مبين في الشكل )50-8 )أ

تكفي لتوزيع حمل القائم على التربة ويجلس طرفه السفلي على قاعدة من الواح الخشب بمساحة 

 بحدود تحملها.

 .اذا كان جلوس القائم على طبقة صلدة  كارضية خرسانية  فال حاجة الى القاعدة الخشبية 

 ( اما بالنسبة 3-8يحصر طرف القائم الخشبي  على القاعدة بقطع اسفينية من الخشب راجع الشكل )

القطع االسفينية لحصره ان كان القائممن النوع الذي يحتوي الى القائم المعدني فال حاجة الى مثل هذه 

 على وسيلة حصر خاصة به كالتراكيب المسننة مثال.

  4-0تتحمل القوائم المعدنية احماال قياسية وبعامل امان يتراوح من  

 ( وهي اكثر استقرارا من القوائم  50-8تستعمل احيانا زوج من القوائم المكتفة كما في الشكل  )ب

فردية لالحمال التي تسبب الزحف واالنقالب ويفضل استعمالها ايضا لحاالت التحميل الثقيل او ال

 لغرض توسيع المسافات بين القوائم
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 : السقاالت .2

استعملت السقاالت في البداية لعمل هيكل لحمل ارضية مؤقتة يستعملها العمال اثناء االنشاء ثم 

تطورت السقالة من حيث موادها وتفاصيلها واصبحت تستعمل ايضا لحمل القوالب واسنادها كبديل 

 مفضل على القوائم االعتيادية. 

 سهولة تركيب اجزائخا بوصالت وتراكيب يفضل استعمال  السقاالت المعدنية القتصاديتها وامانها و

 خاصة بها.

  تربط انبيب السقالة مع بعضها افقيا وعموديا او بصورة مائلة وتعمل منها التشكيالت المختلفة من

 الهيكل حسب حاجة حمل القالب ودعمها.

 ي تستعمل السقالة ايضا عند معالجة الجدران والواجها الخارجية لالبنية وكذلك توفير المماشي ف

 المستويات المختلفة واالستفادة منها كارضية عمل النهاء واجهات الجدران بالتفاصيل المطلوبة.

 تتوفر ثالثة انواع رئيسية من انابيب السقاالت بالنسبة الى االطوال واالحمال 

 النوع االعتيادي القياسي .1

 النواع ذو التحمل العالي .2
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 النوع ذو التحمل الفائق .3

 

 الحامالت:.3

اعتاب وقتية تستعمل السناد القوالب باالتجاه االفقي والعمودي للفضائات المختلفة . تفضل وهي 

الحامالت المعدنية النها تمتاز بسرعة التركيب واالقتصاد والمرونة في تغيير الفضائات لبعض 

 انواعها.

 نها تتوفر الحامالت المعدنية بنوعيات منها اعتاب بمقاطع صندوقية او بمقاطع مدلفنة وم

 بمقاطع شبكية او بمقاطع مركبة من هذه االنواع. 

  يمكن توسيع فضاء هذه الحامالت لتجلس نهايتها على مساند الفضاء وبهذا ال تحتاج الحاملة

 الى القوائم الوسطية. يوجد نوعان اساسيان من هذه الحامالت القابلة للتمديد:
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قابل لمد لتغطية فضاءات النوع التلسكوبي: يصنع من مقطع مشبك او مقطع صندوقي  .1

 واسعة. ان عملية المد اما تكون باتجاه واحد او باتجاهين .

 النوع الذي يكون بمقطع متين قادر على تحمل اثقال كبيرة .2

 

 

 

 

 التكتيف 

 يتطلب تكتيف السقاالت والقوائم والحامالت وذلك

 لتثبيت القوالب  .1

 تؤدي الى حركتها وزحفها جانبيا . تحديد طولها المؤثر ومقاومتها الى كافة القوى التي .2

 

( حسب ارتفاع  مساحة القوالب محسوبا بموجب 15-1يكون التكتيف كما في الشكل )

االحمال الحية والميتة و المضافة. اما قوالب الجدران واالعمدة فيتطلب اسنادها جانبيا 

 ذا الغرض.لمقاومةتاثير الرياح وتستعمل المساند الخشبية او المعدنية او الكيبل له
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 عشر: الخامسةالمحاضرة 

 السقوف الثانوية

 :الفئة المستهدفة 

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o انواع االبواب حسب موادها 

o انواع االبواب حسب حركتها 

o مكونات اطار الباب 

o حسب موادها انواع الشبابيك 

o انواع الشبابيك حسب حركتها 

o الزجاج 

  

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o يحدد اهم المواد المستخدمة في  صناعة االبواب 

o يحدد اهم المواد المستخدمة في صناعة الشبابيك 

o يتعرف على اهم مكونات االطار للباب والشباك 

o اع الزجاج المستخدم دكجفي الشبابيكيحدد اهم انو 
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السقف المعلق هو السقف الذي يعلق على بعد من السقف األساسي دون أن يحمل على الجدران. يستعمل هذا 

السقف لتحسين خصائص الفراغ المعماري ولتوزيع وإخفاء أجهزة الصوت واإلنارة والتدفئة وموانع 

 .ولمنع انتشار بخار الماء والمساهمة في إنارة الفراغالحريق ولتأمين عزل حراري وصوتي 

إن الفراغ بين السقف المعلق والسقف األساسي هو فراغ تخديمي, يحوي أنابيب التدفئة والتبريد والمجاري 

 .واألسالك والكابالت

 .يجب أن يكون وزن السقف المعلق خفيفا ألنه محمل على السقف األساسي

الوصالت والمكونة من ألواح الطينة, أو من الطينة المنفذة على الشبك المعدني تعد األسقف الخالية من 

 2كغ /م 17-27الممدد من أفضل أنواع األسقف المعلقة إذ يتراوح وزنها بين 

 11-1أما األسقف المعلقة األخرى مثل الشبكة المغطاة بألواح أو شرائح خفيفة الوزن فيتراوح وزنها بين 

  .2كغ /م 1-2علقة ذات النظام الشبكي المفتوح بين واألسقف الم 2كغ /م

 

 المواد المستخدمة في السقوف الثانوية:

 

تصنع معظم بالطات وألواح األسقف المعلقة وكذلك أنظمة التعليق شركات متخصصة وحسب مواصفات 

 .تعطي معلومات عن األنظمة والمواد

 .أشكالها وطرق إنتاجهاأما بعض المنتجات مثل الخشب وألواح الطينة فقد تتعدد 

 .أما بالنسبة الختيار المواد لألسقف المعلقة فيعتمد على وظيفة هذه المواد

فقد تكون الغاية من السقف المعلق تأمين العزل الحراري أو العزل الصوتي أو الحماية من حدوث أو انتشار 

الفراغ المعماري ويضمن ذلك  الحريق أو منع تسرب بخار الماء أو تكون الغاية جمالية لتحسين مواصفات

 . تحسين شروط اإلنارة الداخلية

بشكل عام يمكن أن تكون مواد اإلنشاء في السقف المعلق ألواحا أو بالطات أو شرائح منتظمة أو ملساء أو 

 .مثقبة

 

 

 

 :األسقف الخاصة بأنظمة الخاصة بالتهوية أو اإلنارة

 

  :األسقف الخاصة بالتهوية- 

األسقف بتوجيه الهواء والتحكم بسرعته . يمكن تنظيف هذه األسقف والتحكم في درجة يستفاد من هذه 

 .حرارتها أو رطوبتها

 .وتحل المكيفات التي تدخل الهواء إلى فراغ السقف محل مجاري الهواء التقليدية
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ال وفي حالة وضع مجاري الهواء الراجع في الحيز فوق االسقف المعلقة فإن ذلك يجب أن يتم بصورة 

 .يكون فيها تعارض مع حركة هواء التكييف داخل حيز السقف

  .وتكون هذه المجاري محكمة ومعزولة لكي ال تسبب تباينا في درجات حرارة الهواء

 .وبشكل عام يجب أن يكون الحيز فوق هذه االسقف محكما ومجهزا بعزل حراري مناسب

 

 :االسقف الخاصة باالضاءة- 

كونة من ألواح أو بالطات على شكل شبكة تساعد في نشر الضوء الصناعي أو تكون هذه االسقف شفافة وم

 .الطبيعي. ويراعى في تنفيذها دقة الفصل بين الشرائح المضاءة وغير المضاءة

 

 :يمكن تقسيم هذا النوع من االسقف إلى نموذجين

  : األول

  من الزجاج أو البالستيكمغلق ويعمل على تشتيت الضوء وتكون العناصر المشتتة أو الناثرة إما 

 :الثاني

شبكي ويكون من رقائق أو شرائح تستر مصابيح اإلنارة أعلى السقف, وتعكس بسطوحها المتعددة والكثيرة 

 .اتجاهات الضوء وتوزعه على مختلف األماكن

 

 

  : نوعية األسقف المستعارة بحسب المكان المستخدم فيه

 

 .خشبية وتنفذ بتفاصيل خاصة حسب المخططات المعمارية األسقف المستعارة والجدران في المدرجات

يجب أن يكون السقف المعلق متناسقا ونظيفا ومستويا لذا ال بد أوال من لحظ الخدمات كافة , مثل مخارج 

الهواء ووحدات اإلنارة والتركيبات الكهربائية , وإجراء عملية تنسيق يتم على أساسها تحديد منسوب السقف 

   يتعارض مع االرتفاعات الحيوية المقبولة ومع ارتفاع النوافذ واألبوابالمعلق بحيث ال

 

  :ملحقات األسقف المستعارة

 

تحتاج االسقف المعلقة بعض الملحقات التي تكمل السقف مثل الشرائح المحيطية واأللواح الموصلة ووحدات 

 .اإلنارة وموزعات الهواء ومانعات الحريق

ح المحيطية مأخوذا من الشركة الصانعة للبالط والنظام الشبكي لضمان التالؤم يراعى أن يكون نظام الشرائ

 . بين المكونات

كما يجب أن تكون األلواح الموصلة مالئمة لنظام التسقيف المستخدم.وتكون وحدات اإلنارة من المعدن أو 

 .البالستيك المقاوم للحرارة

 .بالستيكية ليفية أما موزعات الهواء فتكون من األلمنيوم أو من مواد
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يراعى ضرورة تزويد مجاري هواء التكييف وما شابهها في األماكن التي تمر منها عبر األلواح والحواجز 

المانعة للحريق, بخادمات حريق, وتكون من منتجات ذات أسماء تجارية من النوع الموصل بمصهر أو من 

حالة حدوث حريق. تعمل خامدات الحريق على النوع المكون من بنية نخروبية مصنوعة من مادة تنتفخ في 

 .منع مرور الدخان والغازات الساخنة من حاجز الحريق
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 السابعة عشر:-السادسة عشرالمحاضرة 

 االبواب والشبابيك



 الفئة المستهدفة: 

  



 

للمحاضرة:المبادئ العامة 

 

o

 

انواع االبواب حسب موادها

 

o

 

انواع االبواب حسب حركتها

 

o

 

مكونات اطار الباب

 

o

 

انواع الشبابيك حسب موادها

 

o

 

انواع الشبابيك حسب حركتها

 

o

 

الزجاج

 

  



 

اهداف المحاضرة:

 

سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

 

o

 

يحدد اهم المواد المستخدمة في 

 

صناعة االبواب

 

o

 

اهم المواد المستخدمة في صناعة الشبابيكيحدد 

 

o

 

تعرف على اهم مكونات االطار للباب والشباكي

 

o

 

يحدد اهم انواع الزجاج المستخدم في الشبابيك

 

 

 

 البوابا 

الباب هو ما يستعمل لسد فتحة في جدار او قاطع والتي تعمل لمرور االشخاص او المركبات. ويتكون الباب 

 .والملحقات وتثبت الفردة باالطار  واالطار مع الجدار او القاطعمن فردة الباب واالطار 

 :تقسم االبواب حسب مواقعها الى نوعين 

 : تستعمل في المداخل الرئيسية للبناية ابواب خارجية
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 : تستعمل بين الغرف في داخل البنايةابواب داخلية

 :تقسم االبواب حسب حركة فرداتها الى االنواع التالية 

( L.H( او يسرى)R.Hوتكون حركة الفردة نحو الداخل او الخارج وتسمى يمنى )من الجانب:  . باب معلق1

 (2-14( كما مبين في الشكل)Swing doorحسب اتجاه حركة الفردة او متارجحة )

 

وتكون حركة الفردة في هذه الحالة صعبة وتحتاج مجاال كبيرا لذا يتطلب  باب معلق من االعلى: .2

 (3-14ك وعجالت مساعدة كما في الشكل )االستعانة بمحر

 

( التي تستعمل في المداخل 4-14شكل ) باب مرتكز من االعلى واالسفل ومنها االبواب الدائرية :. 3

 لمرور اكبر عدد من االشخاص في اقل وقت ممكن وكما انها تفيد للمحافظة على التهوية اثناء حركة الفردة.

 

 (  وتطوى الباب كفردة واحدة للفتحات الصغيرة وكفتحتين للفتحات الكبيرة.1-14شكل )  باب منطبقة:. 4
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( وبالنسبة الى الفردات 5-14وذلك اما باتجاه افقي  او اتجاه عمودي كما مبين في الشكل ) باب متزحلق:. 1

دقيقة الواحدة مترا في ال 17الى  11الكبيرة يستعمل محرك يعمل على حركة الباب بسرعة تتراوح بين 

وتكون لالبواب المتزحلقة افقيا اما فردة واحدة او فردتين للفردات الكبيرة. توجد ابواب اخرى منها اللولبية 

التي تستعملفي الحوانيت ومنها المفصلية التي تتحرك الفردة حول مفاصل تعمل على تغيير اتجاه الفردة 

 (0-14ل )الشغال حيز قليل من المسافة االفقية كما في الشك

 

 

 توجد كذلك ابواب ثانوية تعمل مع االبواب اعاله ولها فائدة معينة منها:

 . االبواب الخاصة لسلك مانع الذباب حيث يمكن رفعها وتركيبها حسب الحاجة.1

. ابواب صغيرة تثبت مع الفردات الكبيرة للباب تساعد على حركة شخص واحد وتغني عن فتح الفردة 2

 الكبيرة.

 

  تصنف االبواب حسب مواد عملها الى ما يلي: االبواب حسب مواد عملها:تقسم 

: يتكون الباب الخشبي من الفردة واالطار والملحقات وكل منها تتكون من عدة اجزاء االبواب الخشبية. 1

 تجمع الى بعضها بتعاشيق مختلفة حسب تفاصيل ومقاسات االخشاب المستعملة فيها, 
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 النسبة للتصنيع الى نوعين هما ب وتصنف االبواب الخشبية

  باب تعباه: تصنع فردة باب التعباه من قطع عمودية وقطع افقية تعشق مع بعضها بعد عملية التغرية

وتحصر بينها قطع تعباه واحدة او اكثر. استعمال هذا النوع اصبح قليال في االونة االخيرة بسبب 

 صل الموجودة فيها وصعوبة تنظيفها.ثقلها وسعرها المرتفع نسبيا اضافة الى كثرة المفا

 
  باب كبس:تصنع فردة الباب الكبس من هيكل من الخشب ويكبس عليه من الوجهين خشب المعاكس

,تمتاز هذه االبواب بخفة وزنها وعزلها للحرارة والصوت وقلة تأثرها بالتمدد والتقلص وسهولة 

 تنظيفها.

 

 مكونات اطار الباب الخشبي:

 وتسمى )بازيات( جانبيتينقطعتين  أ.

 تسمى بالعتبة السفلية واخرى سفليةتسمى بالعتبة العلوية  قطعة علوية. ب
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  في النهايات بواسطة : تعشق مقاطع االطار 

 تعشيقة نقر ولسان 

 

 

 

 

 تعشيقة لسان مزدوج 
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   تعشيقة مشط 

 

 

حيث تربط البازيات مع الجدار وتكون اما خشبية او معدنية من راسطة حديدية مقطعها  اذانات ج.

ملم( , وتستخدم لتثبيت االطار في موقعه اثناء البناء وتكون عادة  2* 727ملم( او حديد زاوية  24ملم*5)

ن االذانات. ملم مسافة عمودية بي 577ملم( ويثبت الضلع الطويل بمعدل  177-17بمسافة افقية تقدر ب )

 يتطلب ترك فتحة في البناء اكبر من مقاس االطار وكذلك ترك فتحات في الجدار لالذانات من الجانبين.

 

 ( او مسح مع  4-18ان موقع االطار بالنسبة الى سمك الجدار يكون اما في وسطه كما في الشكل )أ

االطار مساويا الى سمك ب( او يكون سمك  8-14طبقة االنهاء الحد الوجهين كما في الشكل )

 .القاطع او الجدار مع طبقات االنهاء

 

 :. االبواب المعدنية2

 تشمل االبواب المعدنية على انواع عديدة منها اهمها:
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 االبواب الحديدية:أ. 

تستعمل االبواب الحديدية عادة لالبواب الخارجية لقابليتها على مقاومة التغيرات الجوية وتعمل من مقاطع 

 قياسية تربط مع بعضها بالطرق التالية:وصفائح 

 اللحام الكهربائي وهي الطريقة الشائعة في العراق 

  الربط الكهربائي بطريقة االنصهار باستعمال تيار كهربائي ضغط عالي وهي محدودة االستعمال في

 العراق.

 انواع االبواب الحديدية:

 على هيكل الباب بمقطع  كبس وجه واحد او وجهينz( 14ومقاطع زاوية للتقوية كما في الشكل-

12 ) 

 (14كبس اطار بصفائح وجهين وامالئه بصفائح حديدية وع مقاطع حديدية للتقوية كما في الشكل-

13) 
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يتكون اطار الباب الحديدي اما من مقطع قياسي او من مقطع ذو  مكونات اطار الباب الحديدي:

ملم( وبعرض يزيد على سمك الجدار  4-1.1وح من )ابعاد معينة يصنع من صفيح بسمك يترا

 (.14-14الكلي وطبقات انهائه كما في الشكل) 

 

 
 

  من الراسطة على طرفي االطار ويمكن يتطلب تثبيت االطار مع الجدار استعمال اذينات

 ايضا استعمال الصاموالت الطويلة لنفس الغرض .

  أ( 4-14الشكل)تثبت االذينات مع االطار بالبراغي كما في 

 من الضروري طالء االبواب بمادة ضد التاكسد قبل تركيبها في الموقع لحمايتها من الصدأ 
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  امالء االطارات المكوفة ان امكن بمونة االسمنت لغرض التقوية كما موضح في الشكل

 ب(. 14-14)

مك ومقطع قياسي يتناسب تصنع االبواب االلمنيومية بنوعين التعباه والكبس وبس: ب. االبواب االلمنيومية

مع ابعاد الباب وموقعه من االستعمال. تمتاز االبواب االلمنيومية بخفة وزنها ومقاومتها للصدأ والمظهر 

 الجيد وامكانية تركيبها بسهولة مع مواد اخرى لعمل ابواب ذات مواصفات معمارية متميزة.

 

 واهمها ما ياتي: االبواب التي تصنع من مادتين او اكثر:ج. االبواب المركبة

 ابواب باطار معدني من الحديد او االلمنيوم والفردة من خشب 

  ابواب باطار معدني من االلمنيوم مثال مع فردة زجاجية متارجحة وباتجاه واحد او اتجاهين والفردة

الزجاجية تصنع بابعاد ثابتة اليمكن تغييرها وتحصر بمقاطع معدنية من االركان مع قطعة معدنية 

 (11-14موقع المفتاح كما مبين في الشكل )في 

 

 :د. انواع خاصة من االبواب

 :ملم وتستعمل في الغرف التي  1وتحتوي على طبقة رصاص بسمك ال يزيد عن ابواب محصنة

تحتوي على مصادر اشعاعية كاالشعة السينية وغيرها.وتكون اكثر سمكا ووزنا من االبواب 

 االعتيادية.

  : ي مشبك او حشو خلوي من الورق السميك او االسبست وغيرها من حشو خشبابواب بحشو

(. تكون هذه االبواب متينة 15-14طبقات كبس المعاكس واالكساء المعدني كما مبين في الشكل)

( ويثبت الصنف A,B,C,D,Eوذات مقاومةعالية للعزل الحراري والحريق حيث تصنف بنوعيات)
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 3ساعة الى ¾ تقاوم الباب فيها الحريق والتي تتراوح بين على الباب لمعرفة الفترة الزمنية التي 

 ساعات.

 

 

ملحقات معدنية وغيرها تضاف الى االبواب باعتبارها حاجات اساسية لعمل  متطلبات خاصة لالبواب:

 االبواب وتشغيلها واهمها:

 ويجب ان ال تكون اقل من ثالثة لكل فردة باستثناء االبواب الخفيفة وغير االعتيادية المفاصل:. 1

-14وهنالك نوعيات عديدة منها تثبت في اسفل الباب وتكون مخفية في ارضية الباب )عتلة غلق الباب:. 2

عمل للفردات ب( ومنها تعمل بعتلة هايدروليكية كهربائبة وتست 10-14أ( ومنها تركب في اعلى الفردة )10

 الكبيرة للمداخل.

: وهي بنوعيات عديدة جدا وبالنسبة الى االبنية الخاصة تستعمل نوعية ذات مفتاح االقفال والسراكي. 3

 رئيسي بحيث يمكن فتح او قفل كافة االبواب في البناية الواحدة بهذا المفتاح الرئيسي.

 ولوحة دفع الباب او يدات خاصة لنفس الغرض.او فورميكا في اسفل فردة الباب الخشبي  لوحة معدنية. 4

 



 المباني والبناء المصنع   

 

 

 

 شبابيكال 

النوافذ او الشبابيك هي عبارة عن فتحة في جدار البناء يستعمل لبعض او  الغراض االضاءة والتهوية 

 وصد االتربة ومنعها من الدخول الى داخل االبنية.

 مكونات الشباك:

 : ويتكون من:. االطار1

 البازيات 

 العتب العلوي 

 العتب السفلي 

 مقاطع وسطية افقية وعمودية 

 اذانات اتثبيت الشباك مع الجدار 

 وتتكون من: . الفردة:2

 البازيات 

 الكفاسيج العلوية والسفلية وتعمل كاطار لزجاجة الفردة 

 تقسيمات افقية وعمودية تقسم الفردة لتكون زجاجة الفردة بمساحات صغيرة 

متعددة , تثبت الفردة بمعجون خاص او اطارات بالستيكية او  : وتكون زجاجة بانواع واشكال. الزجاج3

 معدنية. او كالليب معدنية خاصة.
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تثبت حول اطار الفردة لمنع دخول الغبار . اشرطة خاصة من المطاط او البالستك او المعدن من النحاس: 4

 والرطوبة والهواء وجعل الفردة محكمة.

الحشرات , يثبت باطار معدني خاص ويكون السلك اما معدني : لمنع دخول الذباب و. سلك مانع للذباب1

 عادة يتأثر ويتأكسد عند تعرضه للطروف الجوية او سلك من البالستك كي ال يتأكسد.

 باشكال هندسية واحجام تتالئم مع شكل الشباك وقد تكون مثبتة باطار خاص..الكتائب)مشبكات الحماية(: 5

 .يدات , نرمادات, مزحلقات0

 ات اضافية تعمل كعاكسات للشمس. فرد1
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 تصنف الشبابيك حسب حركة فرداتها الى النوعيات االساسية التالية:: انواع الشبابيك حسب حركة فرداتها

. ذات فردات ثابتة ال تتحرك وفي مثل هذه الحالة  يمكن االستغناء عن الفردة او استعمال اطار الشباك 1

كونها محكمة وتعزل الغبار والهواء ية الفردات الثابتة مفيدة من ناحنفسه لتثبيت الزجاجة عليه. ان 

 الخارجي.

 . ذات فردات معلقة من الجانب وتكون حركتها حول محور عمودي نحو الداخل او نحو الخارج.2

 . ذات فردات معلقة من االسفل او معلقة من االعلى.3

 . ذات فردات متحركة حول محور افقي او محور عمودي.4
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 فردات متزحلقة بأتجاه عمودي او بأتجاه افقي. .1

 . فردات منطبقة.5

 . ذات فردة متزحلقة تنفتح بزاوية لتصبح افقية وبأتجاه نحو الداخل او بأتجاه نحو الخارج.0

 

 

 

 

 

 انواع الشبابيك حسب استعماالتها:

 .النوع البسيط : لالحجام واالعمال الصغيرة كالدور مثال.1
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 المتوسط: لالحجام واالعمال المتوسطة للدوائر وللعمارات العامة. النوع 2

 . النوع الثقيل: لالستعمال الثقيل كما في المخازن3

 . النوع الخاص4

 حسب موادها: الشبابيكانواع 

 تصنف الشبابيك حب موادها الى:

ذو المقاومة العالية . الشبابيك الخشبية:تعمل من اخشاب الصاج زالجام وغيرها  ويتطلب اختيار الخشب 1

 للظروف الجوية. بالنسبة للشبابيك الخارجية من الضروري طالؤها ومعالجتها باالصباغ الواقية.

. الشبابيك المعدنية من االلمنيوم  والحديد: ان المقاطع االلمنيومية ال تحتاج الى الصبغ ولكن من 2

 صبغ والبياض وغيرها من المواد.الضروري طالءها بمادة زيتية لوقايتها اثناء التركيب من ال

( مما يمكن تركيبها مع البعض لعمل اطار الفردة T,Z,Lاما الشبابيك الحديدية فانها تصنع من مقاطع قياسية )

 والشباك .

  يوجد حديثا نوع من الشبابيك الفوالذية المغطاة باغطية بالستيكية لكن ال يزال هذا النوع غير

  مستخدم في القطر.
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ابيك المركبة: اما الشبابيك المركبة فانها تشمل الشبابيك التي يكون اطارها من الخشب وفرداتها مع . الشب3

االطار الخاص بها من المعدنولكن قل استعمال هذا النوع من الشباك رغم انه يمتاز بسهولة تثبيت سلك مانع 

 الذباب على االطار الخشبي الذي يكون بمقاطع كبيرة مقارنة بالمعدني.

 ابعاد الشبابيك:

  تحدد ابعاد الشبابيك حسب نوعيتها تبعا للمتطلبات الوظيفية وحسب النوعية المطلوبة من حيث

 االستعمال والكلفة مع اخذ سهولة التنظيف والظروف المناخية السائدة بنظر االعتبار.

  االضاءة على  من مساحة المنشأ تبعا لنوعية %27-17يتراوح الحد االدنى لمساحة الشبابيك ما بين

متر مربع للمرافق الصحية وان تكون  7.3ان ال تقل عن متر مربع واحد للغرف االعتيادية و 

 من هذه المساحة قابلة للتحريك لتعمل كفتحة تهوية  17%

  .هذه القاعدة تستثنى هذه القاعدة عندما تتوفر وسائل التهوية واالنارة االصطناعية 
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يعتبر الزجاج جزء مهم من اجزاء تكوين الشباك وله فوائد منها االضاءة وعزل الصوت والحرارة  الزجاج:

 وجوانب اخرى خاصة يمكن تأمين الحصول عليها بأختيار نوعية الزجاج المناسب.

 اهم انواع الزجاج:

عاد غير كبيرة :وهو اكثر االنواع استخداما وينتج محليا في الرمادي وبأبالزجاج االعتيادي الشفاف. 1

ملم حسب البعاد الزجاج فكلما  12-2ملم , ويمكن الصناعة بسمك يتراوح بين  3,4,5م وسمك  2.1*2

 ازدادت ابعاده كلما كبر سمكه.

  ملم للمساحة  4ملم للمساحة التي اقل من نصف متر مربع و 3بصورة عامة يمكن استعمال سمك

 ذلك.ملم للمساحة التي تزيد عن  5متر مربع و  1.1

  يجب ان يكون الزجاج الجيد خالي من التموجات وله سمك ثابت ولون خياله متجانس واال ظهرت

 االشكال من خالله مشوهة وهذا متعب للنظر وغير مرغوب.

: هذا النوع يستعمل في المرافق والمحالت التي يراد حجب النظر واالضاءة الزجاج نصف الشفاف. 2

 ج.جزئيا حسب درجة الشفافية الزجا

:يوجد بنوعيات كثيرة وبالوان عديدة وهو بديل للزجاج نصف الشفاف وكذلك توجد الزجاج المشجر. 3

 نوعيات من الزجاج المحزز طوليا والزجاج ذو المربعات ويستعمل كبديل للزجاج المشجر.

متوقعة في :  ويستعمل في االبنية التجارية والمخازن والمعامل لتقاوم حوادث الكسر الالزجاج المسلح. 4

ملم حيث  17الى  12هذه االبنية . وهنالك نوعيات خاصة لها مقاومة الطلقات النارية يتراوح سمكها من 

 يتهشم بتأثير الطلقة ولكن يبقى متماسك االجزاء بفضل االلياف البالستيكية الموجودة في تركيب الزجاج.

 

دات الكبيرة في واجهات المخازن ويصنع :وهذا النوع يستعمل في عمل االبواب والفرزجاج ضد الكسر. 1

ملم  32ملم الى  12بعملية التسخين والتبريد الفجائي مما يزيد من مقاومة الزجاج للكسر ويتراوح سمكه من 

وتصنع الفردات بأبعاد ثابتة ال يمكن تغييرها ان دعت الحاجة الى ذلك مما يتطلب مالحظة هذا اخذا  بنظر 

 م الهندسي وتحديد االبعاد.االعتبار عند مرحلة التثمي

: ويمنع عبور االشعة فوق البنفسجية بينما هنالك نوع اخر من الزجاج يسمى زجاج يمتص الحرارة. 5

زجاج الكوارتز يسمح بعبور كمية اكبر من االشعة فوق البنفسجية ويستعمل عندما يراد هذا لغرض معالجة 

 حاالت مرضية معينة.

شرائح يعمل كمرأة عاكسة الشعة الشمس او ماصة لها ويستفاد منه في : ويتكون من عدة زجاج عاكس. 0

 واجهات االبنية التي يعتمد فيها تكييف الهواء على الطاقة الشمسية.

: بالوان عدة تعمل على امتصاص االضاءة لغرض السيطرة على تكييف الهواء زجاج شفاف ملون. 1

 س المباشرة.والمحافظة على بعض االثاث التي تتأثر بأشعة الشم
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: يمنع رؤية ما في الداخل من الخارج ولكن ال يمنع رؤية ما في  زجاج ذو وجه مراة من الخارج. 8

 الخارج من الداخل .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 التاسعة عشر:-الثامنة عشرالمحاضرة 
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 املفاصل االنشائية والتمددية



 الفئة المستهدفة: 

  



 

المبادئ العامة للمحاضرة:

 

o

 

المفاص االنشائية

 

o

 

المفاصل التمددية

 

 



 

اهداف المحاضرة:

 

سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

 

o

 

يحدد اهم اساليب تنفيذ المفاصل االنشائية

 

o

 

يحدد اهم اساليب تنفيذ المفاصل التمددية

 

 

 االبنيةالمفاصل في 

توضع المفاصل في االبنية للفصل بين الوحدات البنائية جزئيا أو كليا بواسطة عمل مفاصل بموجب تفاصيل 

 تقسم المفاصل بانواعها المختلفة حسب الغرض المستعملة من اجله. خاصة.

 انواع المفاصل:

 المفاصل االنشائية .1

 المفاصل التمددية .2

 

وتشمل جميع المفاصل التي يتطلب عملها في االرضيات  والسقوف  المفاصل االنشائية .1

واالعتاب واالتصاالت بين االجزاء البنائية المختلفة وحسب المراحل االنشائية لتنفيذ العمل. 

فمثال يجوز صب ارضية خرسانية مسلحة بمرحلتين ان دعت ظروف العمل الى ذلك بدال من 

نشائي في موقعه الصحيح. ويكون المفصل االنشائي صبها بمرحلة واحدة وذلك بعمل مفصل ا

 اما من النوع الذي يفصل بين اجزاء الوحدة البنائية فصال كامال او فصال جزئيا.

 

 :المواقع التي تكون فيها قوى  تعمل المفاصل االنشائية في مواقع عمل المفاصل االنشائية

في وسط فضاء االرضيات  شائيالقص قليلة وقد حددت المدونة الهندسية موقع المفصل االن
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والعارضة التي يستند عليها عتب يكون موقع  واالعتاب والعوارض التي يستند عليها عتبا.

 مفصلها االنشائي على بعد يساوي ضعف عرض هذا العتب من وسط العارضة.

 

 

 

 

  :من اهم انواع المفاصل االنشائية واكثرها استعماال:اهم انواع المفاصل االنشائية 

 

 

مفصل انشائي في االرضيات والسقوف ذو فراغ بمقطع مستطيل مستمر في قسمه  .1

العلوي يمال بمادة قيرية او اي مادة اخرى قابلة لالنظغاط.) الشكل أ( .يستمر تسليح 

االرضية ان وجد في موقع المفصل ويعتبر المفصل في هذه الحالة  من النوع ذي 

 الفصل الجزئي) الشكل ب(.

االرضيات ذو الفصل الجزئي. حيث يضاف بعض التسليح في موقع مفصل انشائي في  .2

الفصل لتقوية االرضية وزيادة مقاومتها للنزول الجزئي وكما يضاف االمالء القيري 

في اعلى المفصل وشريط خشبي بمقطع مثلث في اسفله) الشكل ج( والتسليح المضاف 

من المفصل على يكون بمسافات متساوية يربطه تسليح عرضي ويجلس في موقعه 

 ارجل من امتداد التسليح المضاف.

مفصل انشائي باضافة سداد مطاطي او معدني مقاوم للصدا كالنحاس في وسط المفصل  .3

لالرضيات والمنشئات المائية لمنع تسرب الرطوبة او الماء من خالل المفصل) الشكل 

 د,ه(
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مع شريط مثلثي مفصل انشائي باضافة مقطع امالء قيري من االعلى وسداد مطاطي  .4

 من المطاط او الخشب من االسفل) الشكل و(

مفصل مفتاحي وهو الذي يعمل بمقطع غير مستقيم وذلك لتقوية الربط بين اجزاء  .5

الوحدة البنائية في موقع المفصل وكذلك لزيادة مسار الماء وعرقلته في حالة تسرب 

قيري ايضا في  الماء من خالل المفصل. يضاف احيانا سداد مطاطي او معدني او

موقعه المناسب من المفصل كما في االشكال )ز,ح,ط(. يستعمل قالب خاص لعمل هذا 

المفصل ويتطلب عدم استمرارية التسليح في موقع المفصل لكي ال يتعارض هذا مع 

 وضعية القالب.

مفصل انشائي ذو لب خشبي او امالء قيري مع سداد معدني او مطاطي في وسط  .6

الورق السميك او غيره كقالب لضبط استقامة وجه المفصل كما في المفصل . يستعمل 

 الشكلين)ي,ك(
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 المباني والبناء المصنع   

 

  

 

 دديةــــــــــــــاصل التمــــــــــــالمف

ان جميع المنشات معرضة الى تاثيرات تغير درجة الحرارة اليومية او الموسمية وتظهر نتائجها على 

 اهمها ما يلي:المنشات واجزائها بظواهر مختلفة 

عندما يتعرض احد اوجهها الى الحرارة اكثر من الوجه االخر تحدث  بالنسبة الى المادة الواحدة .1

 الحركة النسبية بين طبقات المادة وتتولد منها القوى التي تؤثر عليها وتشققها. 
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طبقات اكساء من يمكن معالجة هذه الحالة للواجهات ذات المواد التي تتأثر بالحرارة كثيرا بأستعمال 

 المواد العازلة او المواد البنائية قليلة التأثر بالحرارة كالطابوق مثال.

 

والحركة النسبية الناتجة من تباين معامل تمدد موادها. تنظبق هذه الحالة  بالنسبة الى المواد المركبة .2

 على معظم اعمال ختم الواجهات واالرضيات. 

 

مواد مضافة تزيد من تماسك اجزاء المادة المركبة ومقاومتها يمكن معالجة هذه الحالة باستعمال 

للحركة النسبية اضافة الى ضرورة  تقسيم المساحات الكبيرة الى وحدات باشكال هندسية منسقة 

وباستعمال الفواصل المعدنية من الفوالذ او االلمنيوم او البرونز او الخشب او البالستك لتحديد 

 مساحة هذه الوحدات.

 في المنشأت واالتصاالت بين وحداتها المختلفة. لتمدد والتقلصحركة ا .3

   ويمكن معالجتها  بأضافة مفاصل تمددية يوفر مجال الحركة الحرة بأتجاه معين وحسب موقع  

 المفصل. 

  

 استعماالت المفاصل التمددية:

ذات الكتل واالبعاد المتباينة تستعمل المفاصل التمددية في المواقع التي تحدث الحركة النسبية بين المنشأت 

 كما موضح ادناه:

عمل مفصل تمددي بين بناء منخفض طويل وبناء عالي ذو كتلة كبيرة تمنع حركة التمدد الحراري  .1

أ( أو عندما يكون البناء المنخفض بين كتلتين كبيرتين كما في الشكل  3-10بينهما كما في الشكل )

 ب(. 10-3)
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 دT,U,L(10-3 )التي تتكون من اقسام متعامدة وتكون باشكال منها ال  في االبنية عمل مفصل تمدد .2

 

مترا كما في  41الى  37عمل مفصل تمدد في البناء الذي يزيد طوله عن مسافة معينة تقدر من  .3

 ه( 3-10الشكل )

 
  من الباب الثالث عشر من الكود العربي لتصميم وتنفيذ المنشات  8-1-13وقد حددت الفقرة

ة المسلحة المسافة القصوى بين فواصل التمدد حسب المناطق. تعمل المفاصل بالخرسان

التمددية بصورة مستمرة افقيا او عموديا لفصل الكتل والوحدات البنائية فصال كامال. وقد 

تتوقف المفاصل التمددية في بعض الحاالت عند مستوى االسس عندما تكون على عمق ال 

ئذ يكتفي بعمل مفصل انشائي بدال من مفصل تمدد ان تتأثر بتغير درجة الحرارة وعند

 اقتضى االمر ذلك.

  سم بالنسبة الى االعمال البنائية بالكتل او بالخرسانة  4-1يتراوح عرض مفصل التمدد من

سم بالنسبة الى االعمال المدنية , يحدد عرض مفصل التمدد بموجب المعادلة  1-2وبين 

 التالية:

 *معدل تغير درجة الحرارة* معامل التمدد الحراري للمادة البنائيةعرض مفصل التمدد= الفضاء

 والجدول ادناه يوضح قيم معامل التمدد الهم المواد التي تستعمل في االعمال البنائية لهذا الغرض:
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 ومتطلبات المفاصل التمددية: مستلزماتاهم  

 مستلزمات حرية الحركة جميع اجزاء المفصل:  .1

الوسادة المطاطية ذات الضغط العالي او االلواح المعدنية ذات مقاومة عالية للصدأ ومنها الفوالذ تستعمل 

المغلون او اية مادة اخرى تسمح بحركة اجزاء االمفصل عليها بسهولة دون احداث اية مقاومة احتكاكية كما 

لوسادة في مفصل التمدد كما ب( , ان اهم الحاالت التي تستوجب استعمال ا 4-10أ( او ) 4-10في الشكل )

 (1-10في الشكل )
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. امالء مفصل 2

التمدد عند 

قابل  الضروة بحشو 

لالنضغاط واالنفتاح التلقائي كالمواد القيرية الخاصة        ) الماستك( او الياف نباتية مضغوطة باالسفلت 

ء مفصل التمدد في االرضيات والسقوف الخاص لهذا الغرض او مواد مطاطية وغيرها. يستعمل امال
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GF (.0-10( والشكل)5-10واالعتاب واالعمدة وللحاالت المبينة في الشكل )

 

 

. استعمال مواد معدنية من صفائح الحديد المغلون )الجينكو( او النحاس او سداد مطاطي خاص لعمل 3

وتكون القطعة المعدنية عادة زاوية او مفصل تمدد مغلق يمنع تسرب الماء او الرطوبة الخارجية من خالله. 

( 1-10زاويتين مع اطراف تثبيت في البناء تسمح بحركة المفصل في التمدد والتقلص كما مبين في الشكل)
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وتستعمل لنفس الغرض اعاله صفائح معدنية مثبتة من جهة وسائبة من الجهة االخرى تسمح هي االخرى 

( يمأل المفصل بالحشو او يترك فراغ حسب متطلبات 8-10ل )للحركة في موقع مفصل التمدد كما في الشك

 الظروف األنشائية. 
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. اضافة تفاصيل خاصة الخفاء مفصل التمدد من جهة واحدة او جهتين حسب موقع المفصل في الجدران 4

الخشبية او او االرضيات او االعتاب او االتصاالت بين هذه الوحدات . تستعمل المقاطع المعدنية او 

المطاطية الخاصة او البالستيكية لهذا الغرض اضافة الى فائدة اسنادها لحافات البياض او ملج السمنت او 

الخواتم االخرى التي تنتهي مع موقع المفصل.يتطلب مراعاة توفير الحركة لالضافات في موقع المفصل 

انية. ومن اهم هذه الحاالت وتفاصيلها كما ويحتاج ذلك تثبيت االشرطة من جهة وتركها سائبة من الجهة الث

 (17-10مبين في الشكل )
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. استعمال قضبان تسليح باطوال ومسافات معينة في مفاصل تمدد الصبات الخرسانية للطرق. تثبت 1

قضبان التسليح في الصبة من جهة ويعطى لها مجال الحركة من الجهة الثانية في داخل اسطوانة توجد في 

مادة قابلة لالنضغاط اذ تدهن قضبان التسليح في هذه الصبة حتى ال تلتصق بها الخرسانة وبالتالي  نهايتها

 (.11-10تعيق حركتها اثناء التمدد أو التقلص شكل)
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 العشرون:المحاضرة 

 انواع االصباغ وطرق استخدامها

 :الفئة المستهدفة 

  

 :المبادئ العامة للمحاضرة 
o انواع االصباغ حسب موادها 

o طبقات الصبغ 

o طريقة الصبغ حسب نوع السطح المصبوغ 

 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o يحدد اهم انواع االصباغ حسب موادها 

o  المستخدمة للصبغيحدد اهم الطبقات 

o يميز بين طرق الصبغ حسب نوع السطح المصبوغ 

 

 انواع االصباغ

 

 تقسم االصباغ الى سبعة مجموعات بالنسبة الى تركيبها او استعمالها وهي:

وهي ما تسمى محليا بالصباغ الدهنية وهي مجموعة من االصباغ التي يكون السائل  االصباغ الزيتية:. 1

 المعلق فيها زيت بذرة الكتان او بعض الزيوت االخرى. 

 يتكون الصبغ المستعمل في طبقة االساس من :

 زيت بذر الكتان 

 الرصاص االبيض وقليل من الرصاص االحمر 

  الصبغمادة باسطة لمنع الترسيب ولتسهيل انتشار 
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  يكون استخدام المادة الحاوية على الرصاص مفضال في االستعماالت الخارجية ويفضل

 الصبغ بدون رصاص لالستعماالت الداخلية.

 

 من : الطبقات التحتيةيتكون الصبغ المستعمل في 

 زيت بذرة الكتان 

 )الرصاص االبيض)قد يكون ملونا حسب الحاجة 

 )زيت جفوف )قابل للجفاف 

 من : طبقة االنهاءيتكون الصبغ المستعمل في 

 وارنيش زيتي 

 خضاب ملون 

 سائل مخفف 

 مادة باسطة 

  )يكون االنهاء متغيرا بين زيتي لماع الى غير لماع )مطفأ 

 تجف هذه االصباغ نتيجة لتبخر السائل المعلق والتاكسد 

 صباغ المستعملة في ان اكثر االصباغ الزيتية التي تباع في االسواق المحلية هي من نوع اال

 طبقة االنهاء.

  تستعمل االصباغ الدهنية في االماكن التي تتطلب مقاومة للرطوبة او العتبارات صحية

 كجدران المستشفيات وذلك لسهولة غسلها

 

وهي االصباغ التي يكون السائل فيها مركبا كيمياويا مثل الراتنج القلوي المعدل  . االصباغ االصطناعية:2

 بالزيت .

 تميز هذه االصباغ عن االصباغ الدهنية بانها اسهل انتشارا واسرع تماسكا واكثر دواما في ت

 الحاالت التي يتوقع فيها التاكل.

 تجف هذه االصباغ نتيجة تبخر السائل المذيب, التاكسد او بتأثير تبدالت كيميائية 

 

الماء في الموقع وتعطي  وتشمل مجموعة متعددة من االصباغ التي يضاف لها . االصباغ المائية:3

انهاءا مطفاء )غير لماع( عادة ومنها ما هو مكون من زيت جفوف او سائل وارنيش مستحلب بالماء مع 

 كمية من الصمغ او المثبتات االخرى .

 .يستعمل البارايت مع بعض انواع الخضاب الملون 
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  الطباشير ولون ان ارخص انواع االصباغ المائية يتكون من سائل صمغي فقط مع مسحوق

اال انها اقل االنواع ثباتا حيث يمكن ازالته بالغسل او الحك لذلك يستخدم في الطالء السقوف 

 في االبنية واطئة الكلفة او لالستعماالت الوقتية.

  ان االصباغ المائية باساس دهني هي ذات مقاومة اعلى نوعا وتستعمل في طالء الجدران

 من االصباغ العالية النوعية. والسقوف الداخلية فقط والتعتبر

 تعرف محليا باسم دستمبر او سلوريا 

 من اهم انواع االصباغ المائية:

 اصباغ مائية تحتوي على: االصباغ السمنتية: 

 سمنت بورتالند ابيض او ملون 

 مادة مانعة للرطوبة 

 معجل للتماسك 

 مادة باسطة 

 

 والسطوح الخرسانية لجودة  تستعمل لطالء السطوح السمنتية كالبياض بالسمنت واللبخ

 تماسكها مع تلك السطوح.

 تستعمل في طالء السطوح الخارجية لكنها ال تعطي لمعانا سطحيا 

 تعرف محليا باسم سنوسم 

 

هي االصباغ التي يكون فيها الخضاب والسائل المعلق بشكل كرات دقيقة  و  : . االصباغ المستحلبة4

 مشتتة في الماء.

 منها يات متعددةتوجد هذه االصباغ بنوع: 

 

وتتكون من الخضاب الملون, الزيوت وراتنجات اصطناعية وتعطي : اصباغ مستحلبة 

 انهاءا مطفأ.

وتتكون من الخضاب الملون, مركبات قيرية, مادة باسطة اصباغ قيرية مستحلبة:  

 ومستحلبة بالماء.

متعددة وهي التي يكون فيها السائل من مادة خالت اصباغ خالت متعددة الفينيل:  

 الفينيل )نوع من البالستك( وتعطي انهاء يتراوح بين اللماع والمطفأ

وهي االصباغ التي تحوي على راتنج الستايرين اصباغ الستايرين المستحلبة:  

 االصطناعي وتعطي انهاء متوسط اللمعان.
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  ان االصباغ المعروفة االصباغ البالستيكية او البنتاليت هي من هذه االنواع

اكثر االنواع استعماال النهاء السطوح الداخلية لتعدد الوانها وسهولة وتعتبر 

 نشرها وامكانية غسل السطوح المطلية بها .

وهي االصباغ المنتجة اصطناعيا من مركبات سليلوزية وتكون سريعة الجفاف :االصباغ السيليلوزية. 5

 ا تستعمل في طالء االثاث والسيارات.وتستعمل بطريقة الرذ وال تستعمل في طالء السطوح البنائية ولكنه

 وهي االصباغ التي تتميز بشفافيتها وتعطي غشاءا رقيقيا واقيا للسطح المطلي. اصباغ الوارنيش:. 5

 

 طريقة الصبغ

 

يجب ان يهيأ السطح بحيث يكون صالح الستالم طبقات الصبغ حيث يكون املس ولكن ليس بدرجة عالية 

 والدهنية وكذلك ثابت وخامل كيمياويا. تكون طبقات الصبغ ثالثة انواع وهي:ونظيفا من المواد الترابية 

وهي طبقة الصبغ االولى ويجب ان تكون مناسبة للسطح الذي توضع فوقه وكذلك  طبقة االساس:. 1

 لنوعية االصباغ التي توضع فوقها وكذلك صالحة الن تؤدي االدوار االتية:

 سين مقاومته كما في السطوح الخشبية والخرسانية.غلق مسامات السطح المراد طالؤه لتح 
  عزل بعض التفاعالت الكيميائية القلوية الضارة باالصباغ في السطح عن طبقات الصبغ

 االخرى كما في السطوح االسمنتية الحديثة.
 منع او وقاية السطح من التاكل كما في السطوح المعدنية الحديدية او القابلة للصدأ 
 راري.زيادة العزل الح 

وتؤخذ لتعمية طبقة االساس وتسهيل ترابطها مع طبقات الصبغ االخرى  . الطبقات التحتية:2

وكذلك لتوفير غالف من الصبغ بسمك مقبول وبانهاء مناسب الستقبال طبقة الختم. يعتمد عدد 

 الطبقات على نوع الصبغ ودرجة الدقة المطلوبة.

واالنهاء المطلوب من حيث اللمعان والنسجة كأن وهي الطبقة التي تعطي اللون : .طبقة الختم3

 يكون لماعا براقا او مطفأ وكذلك املسا صقيال او ذو نسجة او نقشة معينة .

 

 :صبغ الجدران والسقوف 
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  يجب ان تكون الجدران والسقوف المراد صبغها جافة تماما حيث تعتبر هذه مشكلة في البناء

 يمكن ان تعجل في عملية جفاف السطوح. المنفذ حديثا , ان تهوية البناء وتدفئته

  يجب ازالة  كافة االمالح والقلويات المتفاعلة على السطح وايقاف ظهورها وذلك بمعالجة

 الجدار نفسه واعادة االنهاء في تلك المواقع ان اقتضى االمر.

 ف يجب ازالة كافة االجزاء الرخوة واالتربة والمساحيق بحك السطح بورق السنفرة ثم التنظي

 بفرشاة خاصة بحيث يكون السطح بعدها سليما.

  الختم اللماع يعطي سطوحا ذات قابلية اعلى للغسل اال ان انعكاس الضوء الساقط يكون اكبر

 مما يؤدي الى وذوح عيوب عدم االنتظام.

  الختم المطفأ يعطي سطوحا تقلل من انعكاس الضوء وتخفي بعض العيوب اال انها تكون اقل

 ة.مقاومة للرطوب

 :الصبغ فوق البياض بالجص 

 

 :تصبغ السطوح  الداخلية المكونة من بياض الجص باحدى الطريقتين 

حيث يطلى السطح بعد تهيئته وتنظيفه بمحلول كبريتات الخارصين  الطريقة االعتيادية: 

في الماء ثم تصلح العيوب الظاهرة بمعجون مناسب ) ال يفضل استخدام البورق( ويعاد 

ف. ثم تطلى الطبقة االولى ثم تعدل وتصلح بعد جفافها ثم توضع طبقة الصقل والتنظي

 تحتية من نفس لون الختم  وتوضع بعدها طبقة الختم.

 ال توضع الطبقة اال بعد جفاف الطبقة التي تحتها 

  تعتمد سرعة جفاف الطبقات على درجة الحرارة ونسبة الرطوبة والتهوية

 المالئمة.

نوعية واالكثر كلفة حيث يطلى الوجه بطبقة من زيت وهي االعلى  طريقة الطلس: 

الكتان الممزوج مع قليل من الرصاص االبيض تفرش هذه الطبقة بالفرشاة ثم يطلس 

السطح بأكمله بطبقة ناعمة وقليلة السمك من عجينة الزنك وتفرش وتسوى بمالج خاص 

تؤخذ عدد من ثم يعدل السطح ويصقل وتكون هذه بمثابة طبقة االساس. بعد جفافها 

الطبقات التحتية بلون يناسب الختم وتصلح العيوب التي قد تظهر في كل طبقة ثم تؤخذ 

 طبقة الختم العطاء اللون النهائي المرغوب.

 

  يمكن استخدام كافة انواع االصباغ العامة عند صبغ سطح مبيض بالجص عدا االصباغ السمنتية

 والوارنيش.

  تنظيفه تماما وحك ورفع كافة االجزاء الرخوة وازالة الدهون عندما يراد طالء بياض قديم يجي

بالغسل او بمواد مذيبة كالبنزين مثال ويجفف تماما ثم تصلح العيوب التي تظهر بالمعجون الخاص 

 ويستمر بعدها الطالء كما في الجدران الحديثة.
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 بالسمنت والسطوح ان السطوح السمنتية كبياض السمنت واللبخ  : الصبغ فوق السطوح السمنتية

الخرسانية هي ذات طبيعة قلوية تؤثر في االصباغ الدهنية لذا ال يمكن استعمال هذه االصباغ فوق هذه 

السطوح عندما تكون رطبة بل يمكن استخدامها عندما تكون جافة على ان تطلى السطوح بطبقة اساس 

 بذرة الكتان.قوامها مادة مضادة للقلويات مثل كبريتات الرصاص الممزوجة بزيت 

 .يكون استعمال االصباغ المستحلبة القيرية واالصباغ السمنتية مثاليا مع السطوح السمنتية 

 

 :تعتبر النورة ذات خواص قلوية كما في السطوح السمنتية, والبياض بالنورة  الصبغ فوق بياض النورة

 يكون بطئ الجفاف لذا ال تصبغ تلك السطوح حتى تجف تماما.

  واقية لالصباغ الدهنية لحمايتها من سطح النورة  يستعمل فيها الدستمبر ) نوع من تؤخذ طبقة

 االصباغ المائية( ثم تؤخذ بقية الطبقات التي تكون من االصباغ الدهنية .

 .يمكن صبغ هذه السطوح باالصباغ السمنتية اذا كانت ال تحتوي على الجص مع النورة 

 

  :الصبغ فوق السطوح الطابوقية 

  يفضل صبغ الجدران االطابوقية نظرا للمشاكل الكثيرة التي تؤثر على االصباغ )مثل تأثيرات ال

امتصاص الرطوبة , القلويات, التزهر , الكبريتات وغيرها من المشاكل ( اضافة الى ان شكل 

 الجدار ال يكون مقبوال . اال انه قد تصبغ السطوح الطابوقية لتحسين مقاومتها لنفاذ الرطوبة لو

 لتحسين انعكاس الضوء.

  يوضع الصبغ بعد جفاف السطح ويمكن استعمال االصباغ االسمنتية في السطوح الخارجية

 والمستحلبات القيرية واالصباغ الدهنية في السطوح الداخلية.

 

  :قد يستعمل ورق الجدران في ختم السقوف والجدران كبديل عن الصبغ او الصبغ والبياض ورق الجدران

 حاالت حيث يعطي مظهرا جميال ويمكن ختم الجدران بالوان متعددة ونقشات مختلفة . في بعض ال

 

 فوق طبقات اخرى من الورق اذا كان الورق من النوع الثقيل او المطبوع  يلصق الورق الملون

 يدويا.

  تستعمل معاجين الصقة خاصة لتثبيت الورق تعتمد النشأ اساسا او معاجين سليلوزية الصقة قابلة

 ذوبان في الماء.لل
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 والعشرون: لثالثةا-الحادية والعشرونالمحاضرة 

 مكونات املصنع وطريقة الصنع ,االصناف املختلفة للبناء املصنع وخصائص كل نوع ,البناء املصنع

 :الفئة المستهدفة 

  

  للمحاضرة:المبادئ العامة 
o اهم مميزات البناء المصنع 

o اساليب البناء المصنع 

o انواع البناء المصنع 

o طريقة صنع االبنية المصنعة 

 

 :اهداف المحاضرة 
 سيكون الطالب بعد انتهاء هذه المحاضرة قادرا على ان:

o  مميزات البناء المصنعيحدد اهم 

o يتعرف على اساليب تنفيذ البناء المصنع 

o البناء المصنعاهم انواع يميز بين 

o يحدد طرق صنع االبنية المصنعة 

 

 )الجاهز( البناء المصنع

ادى ارتفاع معدالت النمو السكاني في البلدان النامية الى وكذلك التطور العمراني واالقتصادي الذي بدأت 

من  تشهده هذه البلدان حدوث عجز في الوحدات السكنية والخدمية لسنوات عديدة.واصبح انشاء اعداد هائلة

االبنية بطرق البناء التقليدية يحتاج الى وقت اطول, ايادي عاملة اكثر اضافة الى الكلفة العالية مما دفع هذه 

البلدان الى للتوجه نحو تصنيع البناء الجاهز ألعتبتره افضل وسيلة تسهم بحل هذه االزمات بشكل سريع 

 واقتصادي.

 

هي االبنية التي يتم صنع اجزائها الرئيسية )الجدران, السقوف, االعمدة,  االبنية الجاهزة او المصنعة:

الجسور, االسس وغيرها( في ورش ومعامل متخصصة, و من ثم نقل هذه االجزاء الى موقع التشييد ليتم 
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تركيبها وربطها مع بعضها البعض االخر لتشكيل البناء المطلوب والذي تجري عليه فيما بعد بعض االعمال 

 كميلية والختامية ليكون بشكله المتكامل الجاهز لالستعمال.الت

 

 

 

 

 تمتاز اساليب البناء الجاهز عن البناء التقليدي بما يلي: مميزات البناء الجاهز:

ان تصنيع اجزاء البناء بقياسات ثابتة ومحددة يجعل من عملية التكرار والتركيب  توفير الوقت: .1

ير . فعلى سبيل المثال مشروع ينتج ويركب اربعة وحدات سكنية عملية سهلة ال تحتاج الى وقت كب
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باليوم فانه يمكن تصور حجم العمل  المنجز في ثالثة شهور مثال , حيث يمكن انجاز حي سكني 

 كامل في هذه الفترة وهذا االمر يستحيل تحقيقه بأساليب البناء االعتيادية.

ت البناء الجاهز تستدعي بعض المهارات الخاصة على الرغم من ان عمليا توفير في اليد العاملة: .2

العالية كما هو الحال مع مركبي اجزاء البناء وسواق الرافعات والشاحنات باالضافة الى العمال 

المهرة الدامة وصيانة المكائن والمعدات المختلفة, فان اساليب البناء الجاهز تركز على استخدام 

يدي العاملة بشكل كبير. كما ان تكرار العمليات االنتاجية المكائن اكثر مما يقلل من استخدام اال

وتبسيطها يسمح باستخدام عمالة غير ماهرة او متوسطة المهارة ال يتوجب تدريبها لفترات طويلة 

 لتتمكن من اداء عملها بالشكل المطلوب.

جعله مشابه ان تصنيع اجزاء البناء في ورش ومعامل بشكل نمطي يؤدي الى الحد من كلفة البناء:  .3

الي من الصناعات االخرى مما يقلل الكلفة مقارنة بالبناء التقليدي.  وكذلك فأنها تقلل من الهدر 

 الحاصل في االبنية التقليدية.

ان استخدام الطرق االلية في االنتاج والتشييد بدال من الطرق الحد من تلف المواد االنشائية:  .4

يات المواد الداخلة في االنتاج وبالتالي الحد من نسب تلف اليدوية يساعد كثيرا في السيطرة على كم

هذه المواد. كما ان تصنيع اجزاء البناء  هذه بأبعاد ثابتة يتيح طلب المواد بالقياسات المحددة مما ال 

يدع معه مجاال للتلف. بالضافة الى ذلك فـأن خزن المواد االنشائية بالطرق الصحيحة في المعامل 

روف الجووالمناخ اكثر مما توفره عملية الخزن في الموقع سيؤدي الى تقليل وتجنب تعرضها لظ

 تعرضها للتلف.

من خالل انتاج االجزاء الرئيسية لالبنية الجاهزة في معامل وورش  توفير ظروف عمل افضل: .5

مسقفة فأن اساليب البناء الجاهز قد تجاوزت بذلك الكثير من الظروف الصعبة والقاسية التي 

ها المنفذون العمال البناء بالطرق التقليدية من شدة الحرارة في الصيف الى التعرض يتعرض ل

 للبرودة في الشتاء .

من اجل ضمان سالمة المنشات ومتانة اجزائها المختلفة فأن اجرائات  سيطرة نوعية بشكل افضل: .6

السيطرة على نوعية المواد المستعملة للتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية وكذلك نوعية التنفيذ 

للتأكد من مطابقته للتصاميم االنشائية والمعامارية تعتبر امرا بالغ االهمية في عمليات التشييد بشكل 

سواء في البناء الجاهز او البناء التقليدي(وحيث ان عمليات انتاج االجزاء الرئيسية بأسلوب عام ) 

اللبناء الجاهز تتم في المعامل وفقا لتصاميم وخرائط تفصيلية ودقيقة فان اجرائات السيطرة النوعية 

 ستتم بشكل ايسر وادق مما هي عليه في مواقع التنفيذ بالطرق التقليدية.

 :ناء الجاهزاساليب الب

 تصنف اساليب البناء الجاهز بشكل عام الى اسلوبين رئيسيين هما:

ويقصد به ان المصنع ينتج االجزاء الكاملة لمنشأ او منشأت محددة ) كالجدران  االسلوب المغلق:  .1

والسقوف والقواطع والساللم والشرفات .......الخ( طبقا لتصاميم موضوعة مسبقا لهذا المنشأ ويتم 

 ها مع بعضها لتركيب المنشأ المتكامل المقصود. تجميع
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 ثقل منتجاته وبالتالي صعوبة في التصنيع والنقل والتركيب. يتميز هذا االسلوب بشكل عام ب

 .كما انه يستدعي وجود شبكة من الطرق الجيدة التي تسمح للشاحنات الثقيلة بالمرور عليها

 

بأنتاج اجزاء انشائية معينة كالجسور واالعمدة ويقصد به ان يقوم المصنع االسلوب المفتوح:  .2

والجدران والسقوف وغيرها بأبعاد قياسية وليست طبقا لتصميم او تصاميم محددة سابقا ويختار  

المصمم ما يحتاجه من هذه االجزاء ليتم تجميعها لتعطي الشكل المطلوب. اي ان هذا االسلوب ال 

غلق انما ينتج اجزاءا قد تناسب اي بناء بأي شكل يعتمد على تصميم مسبق كما في االسلوب الم

 كان.

 

 

 انواع االبنية الجاهزة

 

جرت العادة على تقسيم االبنية الجاهزة تبعا لنوعية وطبيعة المواد المستخدمة في صنع االجزاء 

 الرئيسية لها الى ثالثة انواع:

 

 . االبنية الجاهزة الخفيفة:1

اجزائها الرئيسة من مواد انشائية خفيفة نسبيا كمقاطع الحديد وااللمنيوم وهي االبنية التي يتم تصنيع 

 والخشب الخفيفة والواح الخشب الطبيعي والصناعي او رقائق االلمنيوم والبالستك وما شابه.

ومن الممكن ان تتم عملية تصنيع االجزاء وتجميعها وتركيبها مباشرة في المعمل لتنتقل الى مواقع 

 , او ان يتم تجهيزها مفككة فيتم تركيبها في الموقع.التشييد جاهزة

 

 :محاسن او مميزات االبنية الجاهزة الخفيفة 

 .خفة وزنها حيث ال تحتاج الى معدات ثقيلة للنقل والتركيب 

 .سرعة تركيبها وتجهيزها لالستخدام نظرا النجاز اكثر االعمال النهائية لها في المعمل 

 .عدم احتياجها السس معقدة 

 رونة والسهولة في اجراء التحويرات والتوسيعات عليها.الم 

 .امكانية تفكيكها ونقلها من مكان الخر 

 . انخفاض كلفتها مقارنة بالبنية الجاهزة الثقيلة او االبنية التقليدية 

 

 :مساوئ االبنية الجاهزة 

  العمال صيانة اقل متانة وبالتالي اقل عمرا من االبنية الجاهزة الثقيلة لذا فأنها تحتاج

 مستمرة
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 .اقل عزال حراريا وصوتيا من االبنية الجاهزة الثقيلة 

 .اقل مقاومة للحرائق او الظروف المناخية الصعبة 

 

 اين تستعمل االبنية الجاهزة الخفيفة؟ 

ومما تبين اعاله   فان االبنية الجاهزة تصلح لتلبية الحاجات المؤقتة كالمساكن والدوائر والمخازن   

ع في مواقع االعمال والمشاريع وكذلك لتلبية الحاجات المستعجلة للمباني ذات الطابق الواحد والمطاب

او الطابقين.ونظرا لزيادة الطلب على مثل هذه االبنية في السنوات االخيرة فقد تطورت اساليب 

العزل الحراري فيها وكذلك اساليب صبغ السطوح الخارجية كصبغها ببعض المواد االسمنتية 

حسين مقاومتها للحرائق والظروف المناخية المختلفة.ويمكن ان تنتج هذه االبنية وفقا لالسلوب لت

 او المفتوح. المغلق

 

 . االبنية الجاهزة الثقيلة:2

وهي االبنية التي يتم تصنيع اجزائها الرئيسية )اعمدة, جسور, جدران...........( من الكونكريت المسلح 

هذه االجزاء بشاحنات خاصة الى موقع التشييد حيث يتم تركيبها مع بعضها وفي معامل متخصصة ثم تنقل 

 البعض بأستخدام الرافعات االلية.

 مميزات االبنية الجاهزة الثقيلة:

  متانتها جيدة وعمرها طويل اذا ما قورنت بالمباني الجاهزة الخفيفة.لذا فهي مالئمة لالبنية الثابتة

 والمتعددة الطوابق.

  للعزل الحراري والصوتي افضل.قابليتها 

 .مقاومتها الجيدة للحرائق والظروف المناخية الصعبة 

 وكما الحال في االبنية الجاهزة الخفيفة يمكن تنفيذها باالسلوب المفتوح او المغلق.

 المختلطة: الجاهزة . االبنية3

المعماري الخارجي لالبنية بهدف تأمين عامل السرعة الى جانب عامل تقليل الكلفة وتحسين وتنويع المظهر 

تم التوجه نحو استخدام المواد االنشائية الخفيفة )كمقاطع والواح الحديد والخشب وااللمنيوم والبالستك 

وغيرها ( الى جانب المواد االنشائية الثقيلة كالكونكريت ومقاطع الحديد الثقيلة في بعض اساليب البناء 

 الجاهز.

ير الحاملة لالثقال في بعض االبنية الثقيلة من مواد خفيفة بهدف تحسين كمثال على ذلك تصنع الواجهات غ

 المظهر الخارجي.
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 االساليب الفرعية للبناء الجاهز:

 يتفرع كل االسلوبين المذكورين سابقا )االسلوب المفتوح واالسلوب المغلق( الى اساليب ثانوية عديدة  منها:

ء الرئيسية للمنشأ على شكل اعمدة وجسور وهياكل قد تكون من :يعتمد على انتاج االجزااالسلوب الهيكلي.1

 الخرسانة او الفوالذ او غيرها.

 يمتاز هذا االسلوب:

 . بصغر حجم ووزن االجزاء البنائية وسهولة تركيبها 

 ال يحتاج الى مصانع كبيرة ومعدات ثقيلة  وكلفة عالية 

 مكانية الحصول على مساحات واسعة حرية الحركة في التصميم المعماري للمساحات الداخلية وا

 بدون جدران.

 .امكانية تغيير المساحات عن طريق تحريك بعض القواطع الداخلية 

 اهم عيوب هذا االسلوب كثرة المفاصل التي تحتاج الى جهد وعناية بالغتين.

شقة :يعتمد على تصنيع وحدات صندوقية )جدران وسقوف تشكل غرفة او جزء من االسلوب الصندوقي. 2

 واحيانا شقة كاملة(.وهذه الوحدات يمكن انتاجها لتكون وحدات حاملة لالثقال لو لتحمل نفسها فقط

 يتكون المنشأ من قطعة صندوقية واحدة او اكثر يتم تجميعها في موقع العمل 

  يمكن االستفادة من هذا االسلوب في االبنية متعددة الطوابق عن طريق اقامة هيكل المبنى من اعمدة

وجسور من الخرسانة او الفوالذ ثم يؤتى بهذه الوحدة لتركب في الفراغات بين االعمدة مرتكزة 

 على الجسور

 اكثر المناطق استخداما لهذا االسلوب هي شمال امريكا.على معدات ثقيلة للنقل والتركيب 

  

 ران تركب هذه الوحدات اما ان يكون عن طريق رصها فوق بعض وفي هذه الحالة نحصل على جد

وسقوف مزدوجة مما يضاعف كمية الخرسانة ولكن يضمن التصنيع في المصنع او يكون على 

شكل رقعة شطرنج والفراغ المتبقي يتم استغالله اما اماكل للعب االطفال و التهوية او يتم تغليفها 

 باالساليب التقليدية الستغالله كوحدة سكنية.

 

 من مميزات هذا االسلوب

 الموقع الى ادنى حد خفض نسبة العمل في 

 مقاومة الحريق والعزل الحراري والصوتي الجيدين 

 .التقليل من عدد القطع المركبة وبالتالي التقليل من عدد المفاصل 
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 من اهم عيوبه: 

 اعتماده على معدات ثقيلة للنقل والتركيب 

  كبر حجم ووزن القطع مما يحد من امكانية النقل لمسافات طويلة 

 صميمالحد من حرية الت 

 

: يعتبر هذا االسلوب اكثر اساليب البناء الجاهز انتشارا في العالم حيث يعتمد على انتاج االسلوب اللوحي. 3

الواح صغيرة وكبيرة الحجم تستخدم كسقوف وجدران حاملة وغير حاملة لالثقال يتم نقلها تركيبها في مواقع 

واح خفيفة نسبيا مصنوعة من مقاطع حديدية او التشييد لتشكيل وحدات متكاملة. ويمكن ان تكون هذه االل

خشبية خفيفة يغلف سطحها بالواح رقيقة من االخشاب الطبيعية والصناعية والبالستك او رقائق االلمنيوم. 

وغالبا ما يمأل الفراغ السطحي بين هذه االلواح بمادة عازلة . او يمكن ان تكون االلواح المنتجة من 

 كثر شيوعا او الخرسانة سابقة االجهاد.الخرسانة المسلحة وهي اال
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