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الخطوط العامة

المسلحةوالخرسانةالعاديةالخرسانةمكونات•

للخرسانةالميكانيكيةالخواص•

المنشآتفياالحمال•

االبنيةفياالحمالانتقال•

المنشأاعضاءفياالجهادات•

الفوالذيوالحديدالخرسانةمنلكلالمقاومةانواع•



مكونات الخرسانة العادية والمسلحة



Mechanical Properties of concrete الميكانيكية خواصال
لخرسانةل

                Compressive Strengthمقاومة الضغط•

 Tensile Strengthالشدمقاومة •

Bendingمقاومة االنحناء• strength

Shearمقاومة القص• strength

Expansion and Contractionوالتقلص     التمدد •

Fire resistanceالحريق                       مقاومة •

Weathering Qualitiesالجوية     مقاومة العوامل •



Mechanical Properties of concrete الميكانيكية خواصال
لخرسانةل

Compressive)طاضغناالمقاومة•
Strength)

تموي.وصالحيتهاجودتهادرجةعنتعبروالخرسانةخواصأهممنتعد•

فاتمواصوفقعلىوتفحصوتعالجتعدنماذجبواسطةعليهاالحصول

.خاصة

الخواصمعظمأنحيثللخرسانةاألمالمقاومةهيالضغطومقاومة•

حديدمعوالتماسكوالقصواالنحناءالشدمثلاألخرىوالمقاومات

صحيحوالعكسالضغطمقاومةبزيادةوتزيدتتحسنالتسليح

بينراوحتتالتقليديةالمنشآتلخرسانةالضغطمقاومةأنحاليا  والواقع•

²سم/مغك250-350

Pushing or Squeezing



اربتقاذقليلةلكونهاللخرسانةثانويةصفةالشدمقاومةتعد•

الخرسانةلنفساالنضغاطمقاومةقيمةمن10%

يةاالنشائالتصاميمكافةفيللشدالخرسانةمقاومةاهماليتم•

للصفرمساويةوتعتبر

Tensile strength  مقاومة الشد

Mechanical Properties of concrete الميكانيكية خواصال
لخرسانةل

Pulling or Stretching



تقدر,جدامهمةلقصللخرسانةامقاومة•

لنفسالضغطمقاومةمن%60بحدود

.الخرسانة

االعضاءانهيارعنهاينجمانيحتمل•

قوىالىالمعرضةالقصيرةالخرسانية

قطريبمستويااللنهيارويكونالضغط

Shear strengthمقاومة القص

Mechanical Properties of concrete الميكانيكية خواصال
لخرسانةل



Mechanical Properties of concrete الميكانيكية خواصال
لخرسانةل

مقاومةبقورنتمااذاالخرسانةفيايضاقليلةاالنحناءمقاومةتعتبر•
الشدمقاومةمناكثرولكنهااالنضغاط

لنفسالضغطمقاومةمن%20النحناءلالخرسانةمقاومةتقدرو•
.الخرسانة

كنلالمنشآتتصاميمفيتستخدماللالنحناءالخرسانةمقاومةان•
يتعرضالذيالمنشأعضوفياالمانمعاملزيادةالىيؤديوجودها

االجهاداتلهذه

Bending النحناءا



Mechanical Properties of concrete الميكانيكية خواصال
لخرسانةل

Expansionوالتقلصالتمدد and Contraction

ةالحراردرجةارتفاععندالخرسانةتتمدد•

.انخفاضهاعندوتتقلص

اذاوتتقلصبالماءغمرتاذاالخرسانةتتمدد•

.للهواءبتعرضهاجفت

ملاذاجداسيئةوالتقلصالتمددنتائجان•

الىتؤديالنهاالتصميمعندحسابهايحسب

.انيالخرسالمنشاعضوانهياروربماتشقق



Mechanical Properties of concrete الميكانيكية خواصال
لخرسانةل



L O A D S



L O A D S



Main load types

1. Dead Loads      الثابتةالميتة او االحمال

2. Live Loads المتحركة      االحمال الحية او 

3. Snow Loads الثلج    حمل 

4. Wind Loads الريح    حمل 

5. Impact and vibration loads حمللللل الصللللدم
واالهتزاز 

6. Earthquake Loads االرضية حمل الهزات 

L o a d S on Structures



L o a d S on Structures

1 – Dead Loads “D.L”: Constant magnitude mostly remain 
in one position Frames, walls, beams, ceiling, stairways etc

2 – Live Loads “L.L”: Loads changing magnitude and 
positions Traffic loads for bridges ,impact loads due to 
vibration, people loads etc.



3 – Wind Loads :
حسلط الريح حمال جانبيا على االبنية يعتمد على ارتفاع البناية وعلى سرعة الريت

L o a d S on Structures



4 – Snow Loads: 

سقوطيهافيكثرالتيالمناطقفيالمائلةالسقوفاستخداميتم

فقيةاالالسقوفحالةفيالثلجتراكممنللتخلصالثلج

L o a d S on Structures



L o a d S on Structures

5. Impact and vibration loads حمل الصدم واالهتزاز

غيل المستخدمة ألغراض المعامل اللى االهتلزاز والصلدم نتيجلة تشلالمنشاتتتعرض 

.المكائن والمعدات

6 – Earthquake Load
ض االرضية في المناطق التي تتعريجب ان يؤخذ الحمل الناتج عن الهزات 

للهزات االرضية 



oسقفعلىحمليسلطعندما

اهذفانبنايةفيأرضيةاو

الىالوصوليحاولالحمل

اواالرضيةتلكمساند

.الطرقبأقصرالسقف

انتقال االحمال في االبنية



oعلىالسقفاحمالجميعتتوزع

(beams)المساند

oالميتةاالحمالالروافدتنقل+

السقوفمنالمسلطةالحية

ةللرافدالميتالحمللهاويضاف

االعمدةعلىكقوةوتسلطها

يالتاالحمالبجمعاالعمدةفتقوم

حملالىاضافةالروافدتسلطها

التياالسسالىوتنقلهاالعمود

التربةالىتوزيعهاتتولى

انتقال االحمال في االبنية



Stresses in structural members)
االجهادات في اعضاء المنشأ

oالىيؤديذلكفانلألحمالالمنشأفيعضويتعرضعندما

قداروموابعادهالعضوطبيعةحسبيتغيرالعضوذلكفياجهاد

المسلطالحمل

oعلىزيدتالمقاومتهكانتطالماالطبيعيةحالتهفيالعضويبقى

عليهالمسلطاالجهاد

oيفتغيراتتحصلالعضومقاومةمناكبراالجهاداصبحمتى

ينهاروقدواالبعادالمظهر



oالضغطاجهاد(Compressive Stress)

oضغطالقوىالىاالنشائيالعضويتعرضعندمايحصل

االعمدةفييحصلكما

oتحصلالعضومقاومةمناكبراالجهاداصبحمتى

ينهاروقدواالبعادالمظهرفيتغيرات

الحمال من الطوابق العلياا

رد فعل الطوابق السفلى

وزن العمود

Stresses in structural members)
االجهادات في اعضاء المنشأ



oالشداجهاد(Tensile Stress)

oاالعضاءمثلالشدقوىالىالمعرضةالمنشآتفييحصل

كرباطتعملعندمااالنشائية

oاالنحناءاجهادBending Stress

oالمنشأعضويتعرصعندمايحصل

oانحنائهالىتؤديجانبيةقوةالى

oاالخرالوجهفيوتقعرالجانبيناحدفيتحدبحصولاي

Stresses in structural members  في االجهادات
اعضاء المنشأ



Forces

When something pushes down on the beam, the 
beam bends. Its top edge is pushed together, and its 
bottom edge is pulled apart.



Concrete is poor in tensile strength.

Concreteالخرسانة

oالمنشافيالعضوموقعحسبمتباينةاجهاداتالىالمنشافياالعضاءتتعرض

الخواصوبمعرفةقصاوضغطاوشداجهاداتتكونقدعليه,المسلطةواالحمال

والقصشدالفيضعيفةتكونبينماجيدةللضغطمقامتهااننجدللخرسانةالميكانيكية

الشدفيضعفهاعلىللتغلبالخرسانةمعاخرىمادةاستخداميرادولهذا



Reinforced concrete
الخرسانة المسلحة

oفيالخرسانةضعفعنللتعويضالموادافضل

.للشدعاليةمقاومةذوالنهالفوالذهوالشدمقاومة

ومةلمقامجتمعينوالخرسانةالفوالذيستعملولهذا

جديدةمادةويكونانالمنشاتعلىالمسلطةاالحمال

المسلحةالخرسانةتسمى



Reinforced concrete
الخرسانة المسلحة

•RC “Reinforced concrete” is a combination of concrete and
steel wherein the steel reinforcement provides the tensile

strength lacking in the concrete.



فوالذ التسليحالشدلمقاومة اجهاد 
البعيد عن الحمل المسلط على بالطة خرسانية يؤدي الى تقوسها بحيث يحصل تحدب في الوجه•

الحمل وتقعر في الوجه القريب الى الحمل

لغرض تمكين البالطة من مقاومة الحمل المسلط البد من وضع فوالذ 
الشد وتستمر الجهة العليا الجهادالتسليح في الجهة السفلى المعرضة 

لمقاومة الضغط



فوالذ التسليح لمقاومة اجهاد القص 
استعمال فوالذ التسليح اليستدعيان اجهاد القص في السقوف •

هاد القص في الروافد فان اجهاد القص يؤثر في نفس الوقت مع اجهاد االنحناء فتكون قيمة اج•
ومة اجهاد محددة لمقاباشكالالخرسانة لمقاومته ولهذا يستخدم فوالذ التسليح التكفيعالية 
:القص 

:يةالطرق التالباحدىيستخدم فوالذ التسليح •

ى الوجه بواسطة ثني القضبان المستخدمة لمقاومة اجهاد الشد في الوجه السفلي من الرافدة ال•
ما حيث تتولى هذه القضبان مقاومة القص في الجزء المائل ك45االعلى ويكون الثني بزاوية 

في الشكل التالي



واسطتها بواسطة قضبان تهيا بشكل اطواق تحيط بالقضبان الطولية في الرافدة وتثبت ب•

القضبان الطولية وظيفتها تثبيت االطواق وليس لهما دور في مقاومة الشد•

تتم مقاومة القص بواسطة الجزء العمودي من الطوق فقط•

ين مقاومتها باي الطريقتين يتم الجمع باليمكنعندما تكون اجهادات القص عالي بحيث •
لمقاومة هذه االجهادات الطريقيتن



رتفعة يالحظ في وضع االطواق ان تكون متقاربة قرب المساند الن اجهادات القص تكون م•

يزداد تباعد االطواق عند منتصف فسحة الرافدة حيث يقل مقدار اجهاد القص•





فوالذ التسليح لمقاومة اجهاد الضغط

.العمودحالةفيالضغطلمقاومةالتسليحفوالذيستعمل•

ودالعممقطعاناالللضغطالعاليةالخرسانةمقاومةمنالرغمعلى•
هذاولجداكبيراسيكونالمسلطةاالحماللمقاومةالالزمالخرساني
الحملمنجزءلتحملالحديديستخدم

الخرسانةمنالعمودمقطعفيبعيدحدالىالتحكميمكنوهكذا•
التسليحقضبانكميةبتغييرالمسلحة

لحملا

انبعاج العضو المعرض الى 

اجهاد الضغط



Constitutive relationship of stress and strain 
for reinforcing bars
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انواع فوالذ التسليح

plain)الملساءالقضبان• bars):الذيالترابطلكونالعقفةتستعمل

ريةالدائاالعمدةفيالحلزونيةوالرباطاتالطوقيةالرباطاتفييستخدم:قليلتوفره

deformed)المحززةالقضبان• bar):باشكالاخاديدسطحهاعلى

والخرسانةالتسليحفوالذبينالترابطلزيادةمتباينة

حيثاتواالرضيالسقوفوبالطاتوالجدرانالطرقلتسليحتستخدم:الفوالذيةالمشبكات•

كهربائياحمالالقضبانتلحم.التسليحقضبانلربطوالجهدالوقتفيكبيرااقتصاداتوفر

المتعامدةاالسالكمنشبكةلتكونباتجاهين





الغطاء الخرساني 

ويقومسانةالخرلتحتلهاالداخليالقالبووجهالتسليححديدشبكةبينالمسافةهو•

والحريقوالرطوبةالخارجيالجومنالتسليحقضبانعلىبالمحافطة

اكثرايهماالقضيبقطراوسم2.5عنالخرسانيالغطاءمقداراليقل•

اكثرايهماقطراوسم4عنالعمودفيالخرسانيالغطاءمقداراليقل•

اكثرايهماالقضيبقطراوسم4عنالروافدفيالخرسانيالغطاءمقداراليقل•

القضيبقطراوسم2عنالخرسانيالغطاءمقداراليقلواالرضياتالسقوففي•

اكثرايهما

سم8عناليقلاالرضسطحمستويتحتخرسانيمنشاواياالسسفي•



Slabs( السقوف)البالطات الخرسانية 

أوالسقوفلتكويناألبنيةفيالمسلحةالخرسانيةالبالطاتتستخدم
بالطاتالهذهوتستخدمالبنايةفيالمختلفةللطوابقاالرضيات

االحمالو المنشأاستخداملطبيعةتبعامتباينةوتفاصيلبأشكال
نوعاراختييعتمدوكذلكالمساندوتباعدومواضععليهالمتوقعة

.وخبرتهالمصممتفضيلعلىوشكلهاالبالطات



Types of Slabsأنواع البالطات 

1- البالطات أحادية االتجاهone way slabs



2- االتجاه ثنائية البالطاتtwo way slabs



3- البالطات الصندوقية أحادية االتجاهone way ribbed slabs



4- الصندوقية ثنائية االتجاه البالطاتtwo way ribbed 
slabs



5- البالطات المسطحةFlat slabs



المنهبطةالبالطات المسطحة 
flat slabs with drop panels



البالطات المسطحة المنهبطة مع تيجان االعمدة
flat slabs with drop and column capitals 



one way slabsالبالطات الخرسانية باتجاه واحد 
بدورهاالتيدالمسانالىانتقالهامنوالبدأوالالسقوفعلىاألبنيةفياالحمالتسلط

المساندتكون انيمكن.كامالالبنايةثقلتتحملالتيالتربةالىباخراوبشكلتنقلها
روافدالمساندتكون انيمكنكما،الحجارةاوالبلوكاوالطابوق منجدرانا

(Beams)
جانبيعلىمتوازيينمسندينعلىتستندخرسانيةبالطةنالحظالتاليالشكل

لمسندينااحدالىينتقلانلهالبدالبالطةعلىيسلطحملأيلهذافقطالبالطة
نتقلتاالحمالفانلذاأخرى مساندوجودلعدماخراتجاهأيالىلالنتقالوالمجال
تتقوسوفسفانهاالبالطةعلىاالحماللتسليطونتيجة(يسار-يمين)واحدباتجاه
وجهالانأي،الشكلفيوكمامحدبااألسفلوالوجهمقعرااألعلىالوجهويكون 
البدليهوعشداجهادالىيتعرضاألسفلوالوجهضغطاجهادالىيتعرضاألعلى
الشكليفكماالشدلمقاومةالبالطةمناألسفلالوجهقربالتسليحقضبانوضع





ااذاالتجاهأحاديةبالطةأنهاالبالطةتصنف
اناثنمناكبرالعرضالىالطولنسبةكانت

L/B>2ن فتكو اقلاواثنانالنسبةكانتواذا
.االتجاهثنائيةبالطة

المسافة(d)قطرمركزمنالفعالالعمقهي
البالطةوجهالىالتسليححديد



منولدةالمتالشداجهاداتالىباإلضافةالبالطةتتعرض
فيأخرى اجهاداتالىالعمودياالتجاهفياالحمال

ارتفاعةنتيجوالتقلصالتمددعنتنتجاالتجاهاتجميع
صليحالذياالنكماشوكذلكوانخفاضهاالحرارةدرجات

حيث،الصبمرحلةخالل(shrinkage)الخرسانةفي
فقطاحدو اتجاهفيموضوعالرئيسيالتسليحفوالذان

اهاالتجفياالجهاداتهذهبمقاومةيقومسوففانه
عناتجالنالشدالجهادمقاومتهعنفضالفيهالموضوع

.االحمالتسليط
والذفمنمعينةكميةإضافةالضروري مناصبحولهذا

لتسليحافوالذاتجاهعلىالعمودياالتجاهفيالتسليح
االنكماشو الحرارةتسليحتسمىالقضبانوهذهالرئيسي

(Temperature Reinforcement)الثانوي أو



 حسب 2014تحدد كمية الفوالذ لمقاومة الحرارة بموجب الكود األمريكي لسنة
المعادلة التالية

Asmin=0.002*Ag for fy < 420 MPa
Ag=B*H
Spacing shall not exceed the lesser of 5*H and 450 mm



طريقة توزيعهمثال كيفية احتساب كمية حديد التسليح الثانوي و 
L= 6 m 
B= 2m 
H= 15cm 
As= 0.002 Ag

Ag=B*H
= 2000*150=300000 mm2

As=0.002*300000 = 600 mm2

Use bar of 12mm diameter 
Area of bar = π/4 d2

= π/4* 122 = 113 mm2

Number of bar = total area / area of bar
= 600/113 = 5.3 take 6 bar 

Spacing = length / number of bars = 2000/ 6= 333mm take 300 mm
Spacing = 5*H or 450 mm less take it 

= 5*150= 750 mm 
Take 300 mm 



افد البالطات الخرسانية احادية االتجاه المستندة على رو 
one way slabs supported on beams

تصبوالتيالجانبينعندخرسانيةروافدعلىالبالطةاسنادعند
دتينالرافهاتينفانمنهاجزءاوتكون البالطةمعالوقتبنفس

ماحدالىالتقوسمنوتمنعانهاالبالطةنهايتيتثبيتعلىتعمالن
ضحمو كماالبالطةتقوسيكون ولهذالألحمالالبالطةتعرضعن
ناهداالشكلفي



حدباميكون حينفيالوسطفيمقعرمنهالعلوي الوجهانأي
الشدداجهاالىتتعرضالتيالمناطقانيعنيوهذاالمساندعند

قربلىاألعالوجهوفيالسقفوسطفياألسفلالوجهفيتكون 
اعالهالشكلفيمؤشروكماالمساند



التسليحفوالذتوفيريلزمالشكلبهذاالشداجهادمناطقوجودان
وفيرتطرق احدىان،الشدالىتتعرضالتيالمناطقكافةفي

ستفاديحيثاناهالشكلفيموضحةالشدلمقاومةالتسليححديد
منبنااقتر كلمايقلاألسفلالوجهفيالشداجهادمقداركون من

فلاألسالوجهفيضغطالىاالجهادالىيتحولحيثالمساند
الوسطفيتكانالتيالتسليحفوالذكميةالىالحاجةتنتفيوبذلك

العلوي الوجهالىلترتقع45بزاويةالقضبانثنييمكنولهذا،
كلشويكون المساندفوق هناكالموجودالشداجهادتقاومحيث

.ادناهالشكلفيمبينهوكماالقضبان



احدبقر األعلىالىاحدهماينحنيحيثبالتناوبالقضبانثنيويتم
وهكذاألسفلاالوجهقربمستقيمايليهالذيالقضيبيستمربينماالمساند



استعمالبالقضبانثنيعناالستعاضةيمكناألحيانبعضفي
كمااندالمسقربالعلوي الوجهفيالشدتتحملإضافيةقضبان
البداألعلىالوجهقربالموجودةالقضبانانالشكل،فيموضح

لخرسانةاصبعمليةخاللالوضعهذافيتبقىبحيثتستمران
القضبانلتثبيتالكراسيوتستعملورصها





المساندربقللسقفاألعلىالوجهفيالتسليحفوالذتوفيريمكن
هذهعليجوالذيادناهالشكلفيكماالرافدةفياطواقباستخدام
نوعفضالالسقفبالطةفيإضافيةبوظيفهتقوماالطواق
القضباناداسنعلىتعملانهاكما،الرافدةفياالساسيةوضيفتها

لرافدةامنالقريبةالمناطقفينزولهاوتمنعالعلوي الوجهفي



Continuous Slabsالبالطات المستمرة 

تستمرالتيالسقوفبالطاتبانهاالمستمرةالخرسانيةالبالطاتتعرف
ذكرناكماو التسليححديدتوزيعيكون لذلكمسندينمناكثرعلىمستندة
،المساندربقالعلوي الوجهوفيالبالطةوسطفيالسفليالوجهفيسابقا

وطرق (Bent)الثنيومناطقالتسليححديدتوزيعيوضحادناهالشكل
التيتوالمسافاالمجاورةالبالطةالىالتسليححديدامتدادمسافاتحساب

45بزاويةالقضبانبثنينبدأمنها





Main reinforcement 

16@30 cm c/c 1 BT, 1 ST

Secondary reinforcement 

12@30 cm c/c 1 BT, 1 ST



TWO WAY SLABS
البالطات ثنائية االتجاه

تاكانسواءاألربعالجهاتمنمساندللبالطةيكون عندما
فانهالعرضمقارباالبالطةطوليكون وعندماروافدامجدرانا

فياندالمسنحوتنتقلانالبدالبالطةعلىالمسلطةاالحمال
وكمايضاأباالتجاهينتتقوسالبالطةوانمتعامديناتجاهين
:الشكلفيموضح



البدبالتاليو أيضاباالتجاهينالشداجهادوجوديعنياالتجاهينفيالتقوسحصولان
.المذكورالشداجهادلمقاومةاالتجاهينبهذينتسليححديدتوفيرمن



الذينحناءلالمشابهاكونهيالحظاالتجاهينمنأيفييحصلالذياالنحناءفيالتدقيقعند
سبقوالتياالتجاهأحاديةالخرسانيةالبالطاتحالةفيالمسندينعلىالعموداالتجاهفييحصل
.تفصيلها

لتحديدبالنسبةبقتطالتيوثنيهاالقضبانوضعبكيفيةالمتعلقةالتفاصيلكافةانيعنيذلكان
االتجاهينلكالو االتجاهثنائيةالبالطةفيتطبقاالتجاهأحاديةالبالطاتفيالرئيسالتسليح

.المتعامدين
يوضعفوالذهناكوليساالتجاهينكالفيرئيستسليحهواالتجاهثنائيةالبالطتسليحانحيث

كميةناالىاالنتباهيجبفقطاالنكماشاوالحرارةدرجاتاختالفعنالناتجاالجهادلمقاومة
لمقاومةاتالمواصففيالمحددةالكميةعنتقلالاالتجاهينكالفيالمستخدمالتسليحفوالذ

.الخرسانةمقطعمن%2والبالغهالحرارة
ومن،طرق الباقصرالمسندالىالوصوليحاولالبالطةعلىالمسلطالحملانسابقاوضحناكم

فييفوق لحملامنجزءاالقصيراالتجاهفيستتحملالخرسانيةالبالطةباناالستنتاجيمكنهذا
فيالشدداجهابانالقوليمكنأخرى وبعبارة.الطويلاالتجاهفيتتحملهالذيالجزءمقداره
القضبانعوضيجبالسببولهذااألطولاالتجاهفيالشداجهادمناكبريكون األقصراالتجاه

عليهاوتربطسانةالخر وجهالىيمكنمااقرباألقصرباالتجاهالخرسانيةالبالطةلتسليحالفوالذية
.ةالخرسانلوجهبالنسبةالداخلنحوتكون التيالطويلباالتجاهالتسليحقضبان



ىعلالمسندةالخرسانيةالبالطةفييحصلالذياالنحناءمالحظةعند
منتصففييحدثاالنحناءمنمقداراقصىاننجداألربعالجهات
تجاهيناالكالفيالمسندنحواقربالمقطعاخذنااخذناكلماويقلالفضاء
فييحدثالذياالنحناءومقداريتناسبالشداجهادمقدارانوحيث

تبعاتغيرتانيمكنأيضاالتسليحفوالذكميةفانلذا،الخرسانيةالبالطة
الذيتسليحالفوالذكميةفيتوفيرالىسيؤديوهذااالنحناءمقدارلتغيير

المنطقةيفالفوالذكميةنفسالستخدامالداعيحيثالمساندقربيستخدم
فيةالوسطيالمنطقةفياستخدامهايجبالتيكتلكللمساندالمجاورة
الىجاهيناالتكالفيالبالطةمساحةتقسمالغرضولهذاالخرسانيةالبالطة

موضحوكمايأتيكماشرائحثالث



L/4 L/2 L/4

L



شريحة) Middleوسطية1 Strip نبيالفسحةلنصفمساوياعرضهايكون
المسندين

شريحتان) Columnمسنديتان2 stripلكوعرضللمسندينمجاورتينتكونان
المسندينبينالفسحةربعيساوي منهما

فوالذكميةلثيثتعادلالمسنديةالشرائحفيالمستخدمالتسليحفوالذكميةان
فيكبيررتوفيالىيؤديوهذا.الوسطيةالشرائحفيالمستخدمةالتسليح

.الخرسانيةالبالطةفيالمستعملةالفوالذكمية



8

Short direction

Middle strip Column strip

16@30 cm c/c 1BT,1ST 16@35cm c/c1BT,1St

Long direction

Middle strip Column strip 

12@30 cm c/c 1BT,1ST 12@35cm c/c1BT,1St



Beams  الروافد

الىلسقوفلالخرسانيةالبالطاتعلىالمسلطةاالحمالبنقلعامةبصورةالروافدتقوم
يسيةرئروافدالمساندهذهتكون وقدأعمدةاالغلبعلىتكون التيالروافدمساند

girdersالشكلفيموضحكماالحجارةاوالطابوق منبنائيةجدرانااو.



انهايتيها،نمنكلفيمسندعلىوترتكزالرافدةعلىالسقفبالطةمنالمسلطةاالحمالتتوزع
التيالطريقةبنفساالجهادالىتتعرضيجعلهاوتحميلهاارتكازهاوطريقةللرافدةالوضعهذا

تحتتنحنيهاانأيوتفصيلهاذكرهاسبقوالتياالتجاهأحاديةالخرسانيةالبالطةلهاتعرضت
.الشكلفيموضحكمااالحمالتأثير

قربعداغطالضاجهادالىاألعلىالوجهيتعرضحينفيالشداجهادالىاألسفلالوجهيتعرضوبذلك
قربالتسليحفوالذعيوضولهذا،المسنديوفرهالذيالتثبيتبسببالشداجهادالىيتحولحيثالنهايتين

األعلىالوجهقربالتسليحفوالذيوضعبينماالشداجهادلمقاومةالرافدةفسحةمنتصففياألسفلالوجه
.األعلىالوجهفيالشداجهاديكون حيثالمسندينعند



المسندينينبالفسحةوسطفيتقعرايكون االنحناءفانمساندعدةعلىالمستمرةالروافدفياما
الوجهفيو الفسحةمنتصففياألسفلالوجهفييكون الشداجهادانأيالمساندفوق وتحدبا
.الشكلفيكماالمساندفوق األعلى

هناككون يبلفقطوالضغطالشداجهادالىالتتعرضفانهاالرافدةعلىاالحمالتسلطعندما
حيثلسقوفافيكماالالرافدةتصميمعنداالعتباربنظراخذهيجبالقصالجهادواضحتأثير
معالجةايهواليستدعيالحاالتمعظمفيقليالالخرسانيةالبالطاتعلىالقصاجهاديكون 

الشكلفيكماخاصة



باتجاهتسليحالفوالذتوفيرمنالبدمنفردةالخرسانةمقاومةالروافدفييتجاوزالذيالقصاجهادلمقاومة
التسليحفوالذتوفيرويكون القصاجهادتأثيرتحتالمحتملاالنهيارمستوى يقطعبحيثبحيثمعين

:التاليةاالشكالبأحدالقصاجهادلمقاومة
Stirrupsاالطواق1.
المسنديندعناألعلىالوجهالىالرافدةمنتصففياألسفلالوجهمنالطوليةالتسليحقضبانثني2.
واحدانفياالنفتينالطريقتينجمع3.







الغطاء الخرساني 
4عنيقلالبماالرافدةفيتوفرهيجبالذيالخرسانيالغطاءمقدارالمواصفاتتحدد

تماسلىعتكون اناوالخارجيالجوالىالروافدفيهاتتعرضالالتياألجزاءفيسم
الخرسانيالغطاءفانالخارجيالجوالىاوالتربةالىالرافدةتعرضتاذااماالتربةمع

لمدةللحريقمقاومةيؤمنالخرسانيالعطاءمنالمقدارهذاان.سم5الىيزداد
مقدارةزيادمنفالبدأطوللفترةللحريقمقاومةتتطلبالحاجةكانتفاذاساعتين
.الخرسانيالغطاء



تباعد القضبان افقيا 
لضمانوذلكدالرواففيالطوليةالقضبانبيناالفقيللتباعدادنىحدالمواصفاتتحدد

:يليوكماجيدبشكلرصهاوإمكانيةالخرسانةتغلغل
متساويةالقضباناقطاركانتاذاالقضيبقطر1.
مختلفةالقضباناقطاركانتاذااألكبرالقضيبقطر2.
الخرسانةفيالمستعملالخشنللركاماألقصىالمقاس34/3.
ملليمتر425.

الخرسانةصبعمليةيسهلذلكحيثممكنتباعداكبريستخدم



تباعد القضبان عموديا 

فوق العلياالطبقةفيالقضبانتكون انيجباكثراوبطبقتينالطوليالتسليحفوالذيستخدمعندما
التسليحفوالذقاتطببينالعموديالتباعداليقلانويجبمباشرةالسفلىالطبقةفيالواقعةالقضبان

:التاليةالقيممنأيعن
ملليمتر125.
الخرسانةخلطةفيالمستعملالخشنللركاماألكبرالمقاس2.
المجموعةفيشيشاكبرقطر3.

التسليحفوالذقاتطببينتوضعقصيرةفوالذيةقضبانباستعمالالعموديالتباعدعلىالحصولويمكن
spacerالتباعدقضبانتسمى،اتجاههماعلىوعمودياالطولي barsواحدكلالقضبانهذهوتوضع

تقريبامتر





Types Of Beamsأنواع الجسور الخرسانية 
: وتكون حسب موقعها وكما يلي 

drop beamsجسور نازلة .1
inverted beamsجسور مقلوبة .2
 hidden beamsجسور مخفية .3



inverted beamsالروافد المقلوبة 
روافد هي روافد تكون البالطة متصلة معها من االسفل على العكس من ال

هي تعمل و . العادية والتي تكون فيها البالطة متصلة مع الرافدة من االعلى 
.  ولكنها مقلوبهاالعتيادية عمل الروافد 

لوبة  الرافدة العادية        الرافدة المق





بةرافدة مقلو ة رافدة عادي



الغرض من استخدام الروافد المقلوبة

ستعملتحيثلذلكالمعماري المهندسطلبحالةفيالمقلوبةالروافدالستخدامنلجأ
.معينهارتفاعاتتحقيقوفيالمعماريةللنواحي

الواجهاتىعلالمطرمياةسقوطلمنعاالخيرةاالدوارفيتستخدم

مياهللجيداعازلألنهاايضاالمفتوحةالداخليةوالصاالتالداخليةالفتحاتفي.

لفينمختسقفيناومختلفينمنسوبينبينلربطوذلكمقلوبةعتبةعمليتم



االختالف بين الروافد العادية والمقلوبة

مقلوبةالرافدةتكون عندماالتسليححديدقلبيتمالinverted beamالرئيسيفالحديد
يفيكون الوسطفيالرئيسيالحديدانايالساقطةللرافدةبالنسبةهوكماالمقلوبةللرافدة

دلحديبالنسبةخاصةمتطلباتهناكولكن.االعلىفييكون المساندوعنداالسفل
shearالقص reinforcementبةالمقلو الرافدةخرسانةبينالجيدالتماسكلتامين

والسقف









hidden beamsالروافد المخفية 
100-سم 90سم 80تعامل معاملة الرافدة العادية تماما في كل شيء مع مراعاة ان عرضها يكون عريض 

سم فوق البالطة لتساعد في زيادة 5سم وعمقها هو نفس عمق البالطة وقد تحتاج الي قلب 120سم او 
العمق التصميمي 

....(  سم 20سم عمق الرافدة يكون 15فاذا كانت البالطة ) 

رافدة صغيرة جدا تعمل في الحاالت التي يكون فيها الحمل المسلط على الرافدة قليال نسبيا او تكون فسحة ال
بحيث يمكن االستغناء عن وترة الرافدة كليا وتوزع القضبان الطولية ضمن بالطة السقف

القضبان الطولية ال تثنى بسبب قلة عمق الرافدة



المميزات

المعماري المحافظة على الشكل -1
توفير شكل جمالي بعدم وجود روافد ساقطه-2

العيوب

%400كثافة نسبة الحديد التي تصل الى -1
زيادة عرض الرافدة-2
الرافدة المخفيةزيادة التكلفة لزيادة نسبة حديد التسليح-3







Cantilever beams
العتبات الناتئة او الحيدة

هي الرافدة التي يكون احد مساندها مقيدا واالخر: الرافدة الحيدة
حرا حيث تتعرض الى عزم انثناء سالب على امتدادها بدون اي

.عزم انثناء موجب 







يجب وضع قضبان التسليح قرب الوجه االعلى لمقاومة اجهاد
الشد الناتج من العزم السالب اما قضبان التسليح قرب الوجه

االسفل في حالة وضعها فتكون لمقاومة اجهاد الضغط ولتثبيت
.االطواق











 Columnsاالعمدة 



الروافدلثقبنقلتقومالتياالنشائيةاألعضاءهياألعمدة
عضاءاألمنالعمودويعتبراألسسإلىوالسقوفواألعتاب

حدوثيعنيفشلهإنحيثالهيكليةالمنشآتفيالمهمة
.منهجزءأوالمنشأسقوطإلىتؤديقدوإضرارمخاطر

سبةنتكون انشائيعضوبانهالعمودتعريفيمكنأو
راكثأوثالثهمقطعهفيبعداصغرالىفيهالطول

.وريةالمحاالنضغاطقوى لتحملأساسيبشكلويستعمل



أنواع االعمدة الخرسانية المسلحة 
سانيةالخر االعمدةمناالتيةاألنواعتمييزيمكن

مزايااألنواعهذهمننوعولكلالمسلحة
ألكثراالنوعضوئهافييتحددالتيوخصائص

العمودمنللغرضمةئمال



 افقية رباطاتأعمدة مسلحة بفوالذ تسليح طولي مع استخدام



 ونيأعمدة مسلحة بفوالذ تسليح طولي مع استخدام رباط حلز



 أعمدة من مقاطع الفوالذ االنشائي والخرسانة



انة أعمدة من أنابيب الفوالذ االنشائي تمأل بالخرس



سلوك االعمدة تحت تأثير االحمال 
ذههمنجزءافاناالحمالالىالمسلحةالخرسانيةاالعمدةتتعرضعندما

سليحالتقضبانبواسطةاالخروالجزءالخرسانيةبواسطةينتقلاالحمال
محاولتهاالىيؤديالضغطقوى الىالطوليهالقضبانتعرضان،العمودية
طولنسبةلكون .ادناهالشكلفيموضحكما(Buckling)االنبعاج
نحناءاالهذاحدوثانوبديهيكبيرةالعرضيمقطعهابعادالىالقضيب
منتصفهنمالقضيبثبتنالو.االحمالنقلفيالقضبانفشلالىسيؤدي

قدارمفانالتثبيتنقاطزدناولواالنبعاجمقدارانقاصمنالستطعنا
وضعناااذكاملبشكلمنهالتخلصويمكنالتناقصفييستمراالنبعاج

.كافيبمقدارمتقاربهالتثبيتنقاط





أشكال االعمدة
دتحديحسبشكلأيللعمودالعرضيالمقطعيتخذانيمكن

مليةعولتسهيلاقتصاديتصميمأكثرعلىوللحصولالمصمم
المتناظرةالبسيطةاالشكالتستخدملهاالقوالبوصنعاالعمدةانشاء
المقطعذاتاالعمدةنماذجفيهتوضححيثادناهالشكلفيالمبينة
تكون يالتلالعمدةالخاصةالتفاصيلبعضمعوالمستطيلالمربع

الىؤديتجانبيةقوى الىتتعرضالتيواالعمدةاألبنيةاركانفي
عموداللهيتعرضالذيالضغطاجهادعنفضالانحناءعزمتولد

اعتياديبشكل



Longitudinal barsقضبان التسليح الطولية 
كاناذازواياهاوالعمودمقطعاركانفيالصغيرةاالعمدةفيالطوليةالقضبانتوضع
القضباندلعداألدنىالحديصبحوبهذا.الفوالذعلىالمسلطةالقوةلتحملكافياعددها
ذيمودالعفياما.قضبانأربعةالمستطيلاوالمربعالمقطعذيالعمودفيالطولية
صورةبتوزعستةعنالقضبانعدديقلالانتوجبالمواصفاتفانالدائري المقطع
انيجبالمثمنةاوالمسدسةالمقاطعذاتاالعمدةوفي.الدائرةمحيطعلىمنتظمة
منمكنمعدداقليكون وبذلكالمقطعزوايامنزاويةكلعندواحدطوليقضيبيوضع

.ادناهالشكلفيكماالتواليعلىوثمانيةستةهوالطوليةالقضبان



منءالجز اوالعمودعلىالمسلطالحملمقدارعلىاعتماداالكليالقضبانعدديحدد
يتجاوزالانيجبوالذيالطوليةالقضبانعلىتحميلهالمصمميقررالذيالحملهذا

مجموعمن(%8)أساسهعلىالمحسوبةالطوليةالقضبانمقاطعمساحةمجموع
ةمساحمجموعاليقلانالمواصفاتتوجبكما.العمودلمقطعاالجماليةالمساحة
.العمودلمقطعاالجماليةالمساحةمجموعمن(%1)عنالمستخدمةالقضبانمقاطع



50)عنالطوليالقضيبقطريتجاوزالانيجب mm)12)عنواليقل mm)
16)عنالطوليالقضيبقطراليقلانالعمليةلألغراضويفضل mm).

العمودالبقفيبالنزولالصبعمليةخاللالطريةللخرسانةالمجالفسحلغرض
بينافيةالصالمسافةالتقلانالمواصفاتتحددالعموديةالقضبانجميعواحاطة

:االتيةالقيممنأيعنالطوليةالقضبان
رسانيةالخالخلطةفيالمستخدمالخشنللركاماألكبرالمقاسبقدرونصفمرة.1
منفةمختلاقطاراستخدامحالةوفي،الطوليالقضيبقطربقدرونصفمرة.2

الغرضلهذامنهااألكبرالقطريستخدمالعمودنفسفيالقضبان
سنتيمترات3.4



انبي قضبان التسليح الج
تحتاالنبعاجنمالطوليةالتسليحقضبانلمنعالجانبيالتسليحقضبانتستخدم

فيالطوليةبانالقضتثبيتفيتفيدكماالقضبانهذهعلىالمسلطالحملتأثير
اومةمقفيفائدتهاعنفضالورصهاالخرسانةصبعملياتخاللموضعها

.الحرارةدرجاتفياالختالفعنالناتجةاالجهادات
 رباطاتبشكلالجانبيالتسليحقضبانتكونtiesولىوتتالطوليةبالقضبانتحيط

الطوليةبانالقضعدداليزيدانالمواصفاتتحددولهذااألربعةزواياهافيربطها
اكثرالطوليةالقضبانعدديكون عندماولهذا،أربعةتثبيتهاالرباطيتولىالتي
مستوياتفياوالمستوى نفسفيواحدرباطمناكثراستعمالمنالبدأربعةمن

.الطوليةللقضبانالكاملالربطلضمانمتفاوتة



6)عنالرباطاتلتكوينالمستخدمالقضيبقطراليقلانالمواصفاتتحدد
mm)20)الطوليةالقضبانقطراليتجاوزعندما mm) القضبانقطرويكون

8)للرباطالمستخدمة mm)يتجاوزقطرذاتالطوليةالقضبانتكون عندما
(20 mm)10)المستخدمةالقضبانقطرويكون (28)ولحد mm)عندما

28)بينيتراوحقطرذاتالطوليةالقضبانتكون  mm)42)و mm) ويكون
12)للرباطاتالمستخدمةالقضبانقطر mm)القضبانقطريتجاوزعندما

42)الطولية mm).
منأياتجاوزيالبانالمواصفاتحسبالطوقيةللرباطاتالشاقوليالتباعديحدد

:التاليةالقيم
الطوليةالقضبانقطربقدرمرة1.16
الرباطاتقضيبقطربقدرمرة2.48
العمودمقطعفياألصغرالبعد.3



Concrete Coverالغطاء الخرساني 

لتسليحالفوالذالخرسانيالغطاءسمكاليقلانالمواصفاتتحدد
5)عناالعمدةفي cm)للجومعرضةاالعمدةتكون عندما

تكون عندمااما،التربةمعمباشراتصالعلىاوالخارجي
سانيالخر الغطاءسمكفيكون الخارجيللجومعرضةغيراالعمدة

(4 cm)رةمعنالخرسانيالغطاءاليقلانيجباألحوالوجميع
هذاان.المستخدمالخشنللركاماألقصىالمقاسبقدرونصف
،ارجيالخالجوتأثيرمنللقضبانالالزمةالحمايةيوفرالغطاء

الحريقمقاومةبمتطلباتيفيانهكما



Splicesوصالت التراكب 
 ليح الطولية من طابق واحد في المبنى يتم عادة ربط قضبان التسالكثرعندما يستمر العمود

أي طابق ةالعمدفي أعمدة الطوابق المتتالية بواسطة توصيالت خاصة فالقضبان الطولية 
ث تكون تبدأ عند منسوب أرضية ذلك الطابق وتستمر الى الطابق األعلى الذي يليه حي

. وصلة التراكب مع القضبان الطولية في أعمدة الطابق األعلى 
ميم المنشأ يجب ان يكون طول مسافة التراكب محسوبا بموجب المواصفات المتبعة في تص

لعمود ان حيث يختلف طول مسافة التراكب اعتمادا على نوع االجهادات التي يتعرض لها ا
انبية كانت اجهادات ضغط فقط ام ان هناك احتمال لوجود اجهاد شد نتيجة تسليط قوى ج

.على العمود 
 مرة بقدر قطر القضيب 30بصورة عامة وحسب المواصفات تكون مسافة التراكب هي

(30d  )



عمودالىدخولهعنداألسفلالطابققضيبمنالمائلالجزءانحدارنالحظأعالهالشكلفي
الطريقةهذهان1:6عنيزيدالانيجباألعلىالطابققضبانمعلتراكباألعلىالطابق
75)علىالمتتالينالطابقينفيالعمودينوجهيبينالمسافةالتزيدعندماتستخدم mm)
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لىاألعالطابقفيالعمودابعادكون نتيجةالمقدارهذاعنالمسافةزادتاذااما
يزدادوفسالقضبانانحدارفاناألسفلالطابقفيالعمودابعادمنمكثيرااصغر

فيتثبتdowelsاوتادبشكلفوالذيةقضبانيستخدملذابهالمسموح1:6عن
معهاتراكبلتتستخدمحيثاألعلىالطابقالىوتبرزاألسفلللطابقالعموداعلى

.ادناهالشكلفيكمااألعلىالطابققضبان
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 Foundationsاألسس 



مقدمة 
يجبلذاربةالتالىالمنشأاحمالجميعتنقلالتيالمنشأأجزاءبانهااالساساتتعرف

بعدسابهاحيمكنوهذهالمنشأيسلطهاالتياالحمالعنالكاملةالمعلوماتتتوفران
خرى األاالحمالعنفضالاحمالمنماتسلطهومعرفةاألخرى المنشأأجزاءتصميم

.وغيرهاوالرياحالثلوجوحملالحيالحملمثلالمنشأعلىالمتوقعه
الذيالموقعفيتجريبيةحفرباجراءعليهاالحصولفيمكنالتربةعنالمعلوماتاما

مناذجنموتؤخذعديدةعواملعلىواعماقهاومواقعهاعددهايعتمدالمنشأفييشيد
الىللتوصلةومختبريحقليهفحوصاتعليهاوتجرى .متباينةأعماقعلىالحفرهذه

.األساستصميمالجراءالتربةعنالكافيةالمعلوماتمعرفة
هيالتربةعناالنشائيالمصمماليهايحتاجالتيالمعلوماتاهمان:
وتسمىالتربةتحملقابليةمقدارbearing capacityمنالمقدارهذومايوافق

هذانوعوكذلكsettlementطبقاتهافيهبوطمنالتربةتبديهاالتيالمقاومة
differentialمتباينااوuniformمنتظماكانسواءاالهبوط settlement



التيساألسامساحةإيجادعلىتعتمدوشكلهاألساسنوعلتحديدالخطواتأولىان
معاملفهاضابعدالمنشأيسلطهالذيالحملبقسمةايجادهاجدامبسطبشكليمكن

قدارميتعادلانتفرضالتوازن شروطان.التربةتحملمقدارعلىاليهاألمان
رديصبحاولهذ.التربةتحملمقداراليتجاوزانيجبالذيالتربةفعلردمعالحمل

الذيلالحمعملةوتعاكساألساسعلىتؤثراألعلىنحومسلطةكقوةالتربةفعل
.ادناهالشكلفيكمااألساسعلىالمنشأيسلطه

احدوفي(تحدب)تقوساحداثالىيؤدياألساسعلىللقوةالمتعاكسالتسليطوهذا
األجزاءعضبفيللشداجهاداتالتقوسهذاعنينتجاالخرالوجهفيوتقعراألوجه

ضالفوالضغطالشدالجهاداتالتوزيعهذاان.أخرى أجزاءفيللضغطواجهادات
األساسيفالتسليحفوالذوضعطريقهيحددالذيهوالمتوقعهالقصاجهاداتعن

ساساألعمقامااالساساتأنواعمننوعلكلذكرهاسيردالتيالتفاصيلوحسب
فاصيلتعنفضالمختلفةأعماقعلىتحملهامقدارمعالتربةنوععلىفيعتمد
عدملضمان(سم90)العمقعناليقلانيجباألحوالجميعوفي.نفسهالمنشأ
.الجويةبالظروفاألساستأثر





الغطاء الخرساني 
منذلكتبعومايالمباشربالشكلالتربةالىمعرضةاألساسفيالخرسانةلكون نظرا

انفلذلكالتسليحفوالذالىامالحمنتحتويهوماقدالرطوبةوصولاحتمال
(ملم75)عناليقلبماالخرسانيالغطاءاخذتحتمالمواصفات



Isolated footingاالساسات المنفردة 

 تناظرمبشكلاألساسوسطفيالعمودويكون الشكلمربعةعادةاالساساتتكون
اويةعالمقاومةذاتالتربةتكون وعندما.االتجاهينكالفيالمركزي الخطحول

غيرةصتكون األساسمساحةاننجدنسبياقليلةالعموديسلطهاالتياالحمالان
فياساألسسمكيكون وعادةاالعتياديةالخرسانةمناألساساستخداميمكنبحيث

(سم70عناليقل)المسلحةاألسسحالةفيالمستخدمالسمكمناكبرالحالةهذه
.
البسيطالمستطيالتمتوازي بشكلاألساسيكون قدpedestalاألساسيكون كما

األساسسمكلزيادةكلهوهذامنحدرشكلعلىاوsteppedدرجشكلعلى
القصقوى لتحمل



reinforced concrete footingاساسات الخرسانة المسلحة 

األساسلفشاحتماالتانيالحظالمنفردةاالساساتفيالتسليححديددراسةلغرض
punchingالثاقبالقصبسبباماتكون  shearعزممنالناتجالشدبسبباو

bendingاالنحناء moment.
بشكلليحالتسفوالذباستخدامأعالهالمذكورينالفشلاحتماليمنكلمقاومةويمكن

بانالقضتكون المستطيلةاألسسفي،األساسمناألسفلالوجهقربشبكة
تكون التيالقضباناسفلالتسليحفوالذشبكةمنالقصيراالتجاهفيالموضوعة
.الفعالالعمقلزيادةوذلكالشبكةمنالطويلاالتجاهفيموضوعه

مودالعتسليحبدايةقضباناألساسيضمالتسليحفوالذشبكةعنفضالcolumn
starter barsاوتاداتكون انعادةيفضلالتيdowelsالسفلىنهايتهاتحنى

.األساسفيالتسليحفوالذيةشبكةعلىلتربطقائمةزاويةبشكل







combined footingاالساسات المشتركة 
يدتشالتياألرضقطعهلحدودمالصقااالعمدةاحديكون عندما
االلتزامرورةلضللعمودالمنفرداألساساستخداماليمكنالبنايةعليها
أساسربطهذهوالحالةفيجب،للبنايةالقطعهحدودتجاوزبعدم

يسمىواحدباساسالداخليالعمودأساسمعالخارجيالعمود
combined)المشتركاألساس footing).الىالحاجةنفسوتظهر

جاورينمتعمودينأيبينالمسافةتكون عندمااالعمدةاساساتربط
فيقاسابذكرالذياألسلوبنفساستخدمنالوبحيثجداقليلة

تالصبحمنفردبشكلالعمودينمنلكلاألساسمساحةحساب
جعليبشكلمتقاربةاومتداخلةالعمودينمنلكلاألساسمساحة

احدو اساسفيالعمودينأساسربطالنواحيجميعمناألفضلمن
.المشتركاألساسهومشترك





وزيعلتمتاحاوالمجالمتساويةالعمودينعلىالمسلطةاالحمالتكون عندما
مستطيالاألساسشكليكون متناظربشكلالمشتركاألساسمساحة

علفكرداألساسعلىالتربةضغطيكون وبذلكالعمودينحوومتناظرا
ااذامااألساسمساحةجميععلىمنتظمةبصورةموزعاالمسلطةلالحمال

دالعمو يسلطهالذيالحملمناكبرالعموديناحدمنالمسلطالحملكان
ن يكو اناليمكناألرضقطعهلحدودمالصقالخارجيالعموداناواالخر

اعدتهقمنحرفشبهاالفقيالمخططفيشكلهيكون لذامتناظرااألساس
ارجيالخالعمودتحتاواعلىحملالىيتعرضالذيالعمودتحتالكبيرة

التيحمالاالثقلمركزيتطابقبحيثالمنحرفشبهاألساسابعادوتحسب
لفعرديكون انتضمنوبذلكاألساسمساحةمركزمعاالعمدةتسلطها
.األساسمساحةجميععلىبانتظامموزعاالتربة





بةللتر ضغطمنعليهاومايترتباالعمدةالحمالاألساستعرضان
اساألسفيتقوسحدوثالىيؤديالمسلطةلالحمالفعلكرداألساس

لعمودينابينالوسطيةالمنطقةفياألعلىنحوتحدبهناكيكون حيث
يستدعياوهذالعمودينتحتالمنطقتينفياألسفلنحوالتحدبويكون 
(1)الشكلفيالمبينةالمناطقفيالرئيسيةالطوليةالققضبانتوزيع

بشكلبانالقضفتوزعالعرضياالتجاهفياماالمتوقعالشداجهادلمقاومة
األساسمساحةكافةالىاالحمالتوزيعلضماناالعمدةتحتمركز
(2)الشكلفيوكما





cantilever footing strap footing( الكابولي)األساس الحيد 

المفردةألسساربطيتمحيثالمشتركلالساستحويرااألساسهذهيعتبر
النوعهذافي،مناسبةابعادذاترافدةبواسطةالمتجاورينالعمودينلكل
عليهيستندالذياألساسمركزفيالخارجيالعموداليكون األساسمن

فينتقلحدهو الخارجياألساسفيموازنتهاليمكنعزميتولدلذلكونتيجة
ساسأالىالمتجاورينالعمودينأساسيتربطالتيالرافدةطريقعن

ساألسعنالعمودينمنكلأساستسليحاليختلفـالداخليالعمود
معالعتياديةاالروافدالرافدةتسليحيشابهكماذكرهاسبقالتيالمنفردة
الخارجيالعمودقربالرافدةفيالقصاجهادمقدارارتفاعمالحظة

كلالشفيكمااألحياناغلبفيمزدوجةرباطاتاستخداميتمبحيث
ادناه







Wall footingاألساس الجداري 
رسانة العادية تعمل أسس الجدران من الخ.هو األساس الذي تستند عليه الجدران وتستمر على امتداد الجدار الذي يحمله 

او الخرسانة المسلحة وحسب االحمال وطبيعة التربة 





Continuous Footingاألسس المستمرة 
امةاستقعلىتقعاالعمدةمنمجموعهالسناداألساسمنالنوعهذايستخدم
معبعضهاربطتبرربحيثنسبياقليلةالمحورخطباتجاهبينهاوالمسافةواحدة
سبقلماامشابهاألساسمنالنوعهذاتسليحويكون مستمرواحدباساسبعض
ادناهكلالشفيكماعمودينمنالكثريستمرحيثالمشتركةاألسسفيذكره





C.L

11-25mm 11-25mm8-16mm@20cm 8-16mm@20cm8-16mm@20cm

3@30 5@15 5@15 5@152@30 5@15 5@153@30 5@15 6-22mm

8-25mm10mm@30cm
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 raft foundationالحصيري األساس 

صبةنمالوحدةهذهتتكون حيثواحدةانشائيةكوحدةاألساسهذهيعمل
صولحعدملضمانعليهاالمنشأالمبنىأعمدةتستندمسلحةخرسانية

االثقالون تكعندمااألساسهذاويستعملالمبنىأجزاءبينمتباينهبوط
تحتاجاألسسيجعلمماضعيفاالتربةوتحملكبيرةالمنشأاعمدةعلى
عدةباألساسهذهويعملالمنشأمساحةنصفعلىتزيدمسافاتالى

التحميلمنلحاالتالمختلفةالتصاميمحسباشكال



( 1 )  Without BEAMs



( 2 ) With INVERTED  BEAMs







الحصيري خطوات رسم األساس 



.  وتحديد األعمدة حسب األبعاد المطلوبة ( المحاور)رسم الخطوط المركزية -:الخطوة األولى
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القصير األتجاهملم أما 150ملم كل 20الطويل قضبان قطرباألتجاهتثبيت شبكة التسليح السفلي -:الخطوة الثانية
(.ملم75)من كل الجهات الخرسانيملم مع ترك مسافة الغطاء 150ملم كل 18يتم التسليح بقضبان قطر 
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ستفل  أاألضتافيليتتم تثبيتت الحديتد األتجاهينمن طول المحور بين العمودين ومن ( 1/4L)تحديد مسافة -:الخطوة الثالثة
(.1/3L)منطقة العمود في حالتي أول وأخير صبة أساس أما في المناطق الوسطية تؤخذ مسافة 
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ى ملم باالتجاه الطويل وحديد التسليح اإلضافي للطبقة السفل150ملم كل 22للطبقة السفلى قطر األضافيحديد التسليح 
(.ملم70)القصير مع ترك مسافة الغطاء الخرساني باألتجاهملم 150ملم كل 20قطر 
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.المخطط األفقي التالي يوضح شبكة التسليح السفلي فقط
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من طول المحور بين كل عمودين ألول و أخير صبة أساس ومسافة (  (0.875Lتحديد مسافة -:الخطوة الرابعة
(0.75L )من طول كل صبة وسطية بين األعمدة لوضع قضبان التسليح المقطوعة في صبة األساس.
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.ملم وباالتجاهين150ملم كل 18مخطط أفقي يوضح تسليح الطبقة العليا لألساس بقضبان مستمرة  قطر 



األعمدة بقضبانمابينالشكل التالي يوضح التسليح اإلضافي للطبقة العليا من األساس والذي يقع 
.ملم و باالتجاهين150ملم كل 20قطر



.المخطط التالي يوضح تسليح الطبقة العليا بنوعيه



.الحصيري الشكل التالي يوضح مقطع عرضي في األساس 

    20@150      18@150   Add.  22@150   Add.    20@150

   18@150            20@150         Add.    20@150   Add.     22@150

Cross Section



pilesالركائز 
التربةفيتغرساالعمدةتشبهطوليةانشائيةأعضاءبانهاالركائزتعرف

:االتيةالطرق مناكثراوبواحدةوتستخدم
endاستنادكركيزة• bearing pileبنقلالعمودعملالركيزةتعملحيث

هذهقاومةمعلىقابليةلهاالتربةطبقاتمندنياطبقةالىالمنشأمناالحمال
هذهمةمقاو علىقابليةلهاالتربةطبقاتفيهاتكون التيوذلكاالحمال
تخترقهايالتالعلياالتربةطبقاتفيهاتكون التيالموقعفيوذلكاالحمال
جداضعيفةالركيزة

frictionاحتكاككركيزة• pileىعلللحمالمقاومتهافيالركيزةتعتمدحيث
ميعجفيذلككانسواءالمجاورةوالتربةالخارجيجدارهابيناالحتكاك
الركيزةمقدارويتغير.فقطالطبقاتهذهبعضفياوتخترقهاالتيالطبقات
التيبةالتر طبقاتمنطبقهكلتوفرهالذياالحتكاكمقدارحسبلالحمال
.الركيزةتخترقها



التيلتربةاطبقاتكلفياحتكاكوركيزةنهايتهافياستنادكركيزة•
combinedالجامعةالركيزةالحالةهذهفيوتسمىبعضهااوتخترقها

pile
soilالتربةلرصكواسطة• compactorغيرالتربةفيتدقعندما

لألحمالمقاومتهاوبالتاليكثافتهالزيادةالمرصوصة
batterمائلكمسند• pileلمنشأاعلىتسلطالتيالجانبيةالقوى لمقاومة

لتياالموانئارصفةهيالمائلةالمساندهذهاستخدامامناطقواكثر
بهاالسفنارتطامعندالجانبيةالقوى الىتتعرض

sheetصفيحيهكركائز• pileبةالتر السناداوالجانبيالضغطلمقاومة
العميقةالحفرياتحالةفي









أنواع الركائز 
انشائهاأسلوبحسبالركائزمننوعينتعرفانالممكنمن
االزاحةركائزdisplacement pilesالتربةيفوتدقالنهائيموقعهاخارجتهيأالتيالركائزوهي

الىلتربةاإزاحةتتضمنالموقعفيالركيزةوضعلغرضالدقعمليةان،الجوانبالىلتزيحها
:االتيةالركائزتمييزيمكنالنوعهذاومناالزاحةبركائزسميتولهذاالجوانب

timberالخشبيةالركائز.1 piles
precastالجهدمسبقةالخرسانيةالركائز.2 concrete piles
segmentalالخرسانيةالمصنعةالركائز.3 preformed piles
steelالفوالذيةالركائز.4 piles
compositeالمركبةالركائز.5 piles
casedاالغلفةذاتالركائز.6 piles
drivenموقعياالمصبوبةالركائز.7 – in – site piles







piles capsقبعات الركائز 
ركائزالالىالمنشأمناالحمالنقلهوالركائزلقبعاتاألساسالعمل

،عموداليسلطهالذيالحمللمقاومةركيزةمناكثرعادةتجتمعحيث
يطتسلنقطةبينادناهالشكلفيكمادرجة45بزاويةالقوى انتقالان

cutللركيزةالمقطوعةالنهايةونقاطالمنشأمنالقوى  of pointsيمكن
ركيزةالنهايةقطعنقاطان،الركيزةلقبعةالمطلوبالعمقيحددان

اعلىمنزيبر الذيالتسليحفوالذوليسفقطالركيزةخرسانةتخص
عنالركائزقبعاتسمكاليقلوعادةقبعتهاداخلويوزعالركيزة

(ملم700)



ساسأعلىيحسبالذيبالسمكقبعةاستخدامباننظرياالقوليمكن
يحالتسلفوالذاستخدامعنغنىفييجعلهادرجة45بزاويةالقوى انتقال

فوق ذيةالفوالالقضبانمنشبكةاستخدامتفرضالعمليةالنواحياناال
عزموللحصاحتمالأيعنتنتجالتياالجهاداتلمقاومةالركائزنهايات
،سالمعاكالركائزفعلوردالمسلطةاالحمالنتيجةالقبعةفيانحناء
بدايةضبانقالركائزتضمانفاالمذكورةالتسليحقضبانشبكةعنفضال
column)العمودتسليح starter bars)بعدلىالسفنهايتهافيتربطالتي
منطقةفياالعلينهايتهاوتدخلالتسليحشبكةعلىقائمةبزاويةثنيها

بعةقصببعدالطوليةالتسليحقضبانلتربطdowelsكاوتادالعمود
توازي مبشكلالركيزةقبعةمقطعيكون انيمكن،وتصلبهاالركيزة

معخرسانةالوزن لتقليلوذلكمتدرجايكون انيمكنكماالبسيطاالضالع
45اويةالز ذيالخطبنفسالركائزالىالعمودمناالحمالانتقالاستمرار

درجة















Structural Steel
الفوالذ االنشائي

Structural 

Drawing 

Lecture 1



Structural Steelالفوالذ االنشائي 

ويستخدم.صناعياالمتقدمةالدولفيكبيرامجاالالفوالذصناعةتحتل
صفائحكلبشيستخدمحيثواالثاثوالسياراتالمكائنانتاجفيالفوالذ
.اخرى واشكال

ائياالنشالفوالذالستخدامجداواسعامجاالاالنشائيةاالعمالتمثل
ثقيلةفوالذيةمقاطعبشكلفيهايستخدمحيث



شائيبعض المباني التي استخدمت الحديد كنظام ان









مميزات الفوالذ االنشائي
الشديفتقريباومتساويةعاليةاجهاداتيتحمل:العاليةالحديدمقاومة

لتربةاعلىالمسلطةاالحمالمنويخففالمنشآتاوزانفييوفرمماوالضغط،
المنشأكلفةويقلل

التحكمكنويمالعاليةلكثافتهللماءنفاذةوغيرمتجانسةمادةالفوالذ
النشاءاموادبهاتتمتعالميزةوهياالنشاءاثناءالمقطعخصائصفي

االخرى 

قبلللمنشآتالتشوهمالحظةويمكناالستطالةاوللسحبقابلالفوالذ
التصميماخطاءمعالجةيمكنوبالتاليانهيارها



لاالستعمابعداوالتركيباثناءللمنشأتقويةعمليمكن

االنشاءفيالسرعة

دجدياخرموقعفيتركيبهواعادةونقلهالمنشأفكيمكن

الكلفةقلليممااالنشاءاثناءقوالبالىتحتاجالالفوالذيةالمنشآت



عيوب الفوالذ

واالحماضباألمالحالمشبعاوالرطبالجوفيللصدأقابليته

ألخرىفترةمنللصدأقابلةغيربمادةطالئهذلكويستلزم

حرارةدرجةعنديلينانهحيثالحرائقمقاومةعلىقدرتهعدم

خرسانةالمثلللحرائقمقاومةعازلةبطبقةتغطيتهويستلزم500

سم3وبسمك



يهاالمنشآت التي يفضل استخدام الحديد ف

 المصانع(Factors)
المباني العالية
الجسور
االنفاق
ابراج نقل القدرة
 المنشآت ذات الفضاءات الواسعة
 (اقبةابراج المر -ابراج نقل الكهرباء-ابراج اإلذاعة)البرامج الخدمية
لوحات االعالنات



الفوالذ االنشائي
االنتاجمصانعفيقياسيةبأطوالاالنشائيالفوالذمقاطعتنتج

اصةخورشفيوتهيئتهاوتثقيبهاالمناسبالطولالىتقطيعهاويتم

فيالنهائيموقعهافيتركيبهايتمثمالتجميععملياتبعضعليهاتجري وقد
المنشأ

وضعيفالفائقةالعنايةيوجبوالتركيبالتصنيععملياتبينالتداخلهذا
سلسشكلبالموقعفيالتركيبيتملكيالتصنيععملياتوتنفيذالتفاصيل

هعنينتجمماالتركيبعملياتفيمشاكلايةالىالدقةعدميؤدياندون 
.اضافيةوكلفتأخير



مقاطع الفوالذ االنشائي



اميم اية العوامل التي ينبغي اخذها بنظر االعتبار في اعداد تص
بناية

ان تؤدي البناية الغرض الذي انشأت من اجله.1

كلفة المشروع الكلية.2

كلفة الموقع.3

كلفة االنشاء.4

كلفة الصيانة.5



:علىالحصوليحاولالتجاريةالبنايةمالك

oلألشغالالقابلالمسقفالفضاءمنممكنةمساحةاكبر
(Useable Space)

oاالنشاءفترةقصرالىباإلضافة

يوفرثحياالنشائيالفوالذباستخدامالهدفينهذينتحقيقيمكن
كون يالوقتنفسوفيورشفياالجزاءتصنيعامكانيةاستخدامه

ليةعمتصبحذلكوبعداالسستهيئةفييجري الموقعفيالعمل
ومبرمجةسريعةالتركيب



يةاالبنمعمقارنةاالسسنفسعلىاخرى طوابقاضافةامكانيةيوفروبذلك
الخرسانية

oة مساحة مقطع االعمدة  الفوالذية يكون اقل من مثيالتها في حالة الخرسان
وبذلك تزداد المساحة القابلة لإلشغال في كل طابق

oة يمكن اعتبار كلفة االرضيات واالنهاء متساوية بين المنشآت الفوالذي
والخرسانية

oا في اما االسس فهي اقل كلفة في الفوالذ لكون الحمل المسلط عليها اقل مم
حالة الخرسانة لنفس ارتفاع البناية وعدد الطوابق

o (المقاطع ) اما كلفة الهيكل الفوالذي فإنها تتضمن قيمة المواد الخام



Properties of Structural Steel
خواص الفوالذ االنشائي

مقاومة الشدTensile Strength                  

 المرونةElasticity                                            

مقاومة الضغطCompressive Strength                

مقاومة القصShear Strength

 ( المطيلية)قابلية السحبDuctility                         



االنشائيالفوالذمنقطعةبتعريضتفحص:الشدمقاومة

علىمعينةمسافةتؤشر،شدقوةالىقياسيةوابعادشكلذات

االجهادبينثابتةالعالقةتبقىحيث،الحمليزدادوثمالقطعةهذه

فيهاستمريمرحلةالىالفوالذيصلالمرونةحدتجاوزوبعدالناتجواالنفعالالمسلط
ضوعالخبنقطةوتسمىالمسلطاالجهادفيزيادةدون واضحبشكلباالستطالة

(yield point)



المرحلةهذهوفي(plastic)لدنبشكللالقطعةتتصرفالنقطةهذهبعد
ذلكبعدالحملزيادةوعند(Ductility)الفوالذفيالمطيليةخاصيةتظهر
قصىا،المرونةمرحلةفيكانعماتختلفبنسبةانهاالاالنفعاليزداد
للنموذجالشدمقاومةيعتبرالقطعةتتحملهمقدار

نتجينالممنالفوالذكمياتشراءعندالفحوصنتائجعلىالحصوليمكن

الفوالذواعانلمعظميتشابهمبيناالنفعال/االجهاد)لمنحنيالعامالشكلان
طولو اللدنةنقطةومقدارالخضوعمنطقةطولفيبسيطاختالفوجودمع

المرونةمنطقة



االنفعال للحديد-منحني االجهاد
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خواص الفوالذ االنشائي

المرونة
ناسب مع عندما تتعرض المواد تامة المرونة الى اي حمل فإنها تستطيل بمقدار يت

ذلك الحمل وعند رفع الحمل يعود الجسم الى طوله االصلي
 عال االنف–هذا يصح لحد معين هو حد المرونة كما موضح على منحني االجهاد
 210-200معامل المرونة  للحديد ثابت يتراوح من N/mm2



خواص الفوالذ االنشائي
 مقاومة الضغط

خاصية يتساوى مقدار مقاومة الضغط في الفوالذ ومقدار مقاومته للشد وهذه ال
.ةتسهل تصميم المنشآت الفوالذية كثيرا وتسمح بجعل المقاطع متناظر 

مقاومة القص•

لىعتؤثرمتعاكسةقوى وجودعندللقصالفوالذمقاومةالىالحاجةتظهر
تمسيةالقيااالنشائيةالمقاطعمعظم...قطعهتحاولبحيثاالنشائيالعضو
يةاالىالحاجةدون المتوقعةالقصمقاومةمنتمكنهابحيثابعادهاتحديد
تقوية

الربطوصالتتصميمعندواضحبشكلالقصتدقيقالىالحاجةتظهر
(connections)



خواص الفوالذ االنشائي
  (المطيلية)قابلية السحب
الصبحديدان(Cast- Iron) للسحبقابلغيريكون(brittle)

حدزيتجاو بمقدارعليهالمسلطةاالحمالزيادةفعنداالنشائيالفوالذاما
ينكسرانقبليخضعفانهالمرونة

زيادةالةحفيتؤديانهاحيثاالنشائيالفوالذفيجدامهمةالخاصيةهذه
خضوعهالىمتوقعةغيراحمالنتيجةانشائيعضوايعلىاالجهاد
كلياالمنشأينهاراندون موقعيا



مواصفات الفوالذ
Specification of Structural Steel

التيوصاتوالفحمكوناتهتعينمحددةمواصفاتوفقاالنشائيالفوالذينتج
.االخرى وصفاتهخواصهوكافةعليهتجرى 

بهالتزميالتيالمواصفاتهذهمثلتوجدالفوالذبإنتاجيقومبلدكلفي
كفوءشكلبلوظيفتهالفوالذيالمنشأاداءلضمانبهاوالمصنعون المنتجون 
..ومتكامل



مواصفات الفوالذ
Specification of Structural Steel

من امثلة هذه المواصفات:
Weldableالمواصفة البريطانية✓ Structural Steel “BS4360”

حسبغراصفرعيةمجموعاتمنهاكلفيمجموعاتاربعالىاالنشائيالفوالذتقسمالتي
وفقشاالمنفييستخدمهالذيالفوالذنوعيحددانللمصممويمكن.للفوالذالشدمقدار

المنشأعلىتسليطهايتوقعالتياالحمال
ث يالئم فينتج الفوالذ االنشائي بموجب عدد من المواصفات بحيالمواصفات االمريكية ✓

:االستعمال المقصود مثل
oASTM-A-36”Structural Steel”
oASTM A 440 “High Strength Structural steel



مقاطع الفوالذ االنشائي

منطلبهانيمكوالتياالنشائيةلألعمالالخامالمواداالنشائيالفوالذمقاطعتعتبر
عنفضالالمجهزينمخازن مناومباشرةالمنتجين

اللحاموموادالبرشامومساميروالصاموالتالبراغي

كمابعةالمتالمواصفاتحسبالمقاطعرموزاستخداموطريقةالتسمياتوتختلف
.المستخدمةالقياسوحداتوتختلف

المواصفةجببمو وتسمياتهاالقياسيةاالنشائيالفوالذمقاطعالتاليالشكليوضح
(in)باالنجاتالوحدات...االمريكية

(ft/Ib)قدم/بالباون واالوزان





مقاطع الفوالذ االنشائي 

(Standard and rolled Section)المقاطع االساسية : اوال
اصفات هي المقاطع المصنعة وفق قياسات وابعاد قياسية  واشكال موحدة بموجب المو 

(DIN)المعتمدة مثل المواصفات البريطانية والمواصفة االمريكية وااللمانية

المقاطع المركبة: ثانيا
(Compound and Built – up Section:)



مقاطع الفوالذ االنشائي 



مقاطع الفوالذ القياسية



المقاطع القياسية 
Standard and rolled Section



مقاطع الفوالذ االنشائي







Built-up Sections



المقاطع المركبة
Built-up Sections



 المقاطعH or I beam حسبBS 
 قطع وسماكة المابعادةمن الجداول تعطي وزن المتر الطولي لكل مقطع من خالل

.

D*B*t=254*102*2828.3يكون الوزن المقابل لهذا المقطع kg/m .











الهيكليةالتفاصيل االنشائية لمنشآت الفوالذ
 الروافديهفتؤشرافقيمخططمنالفوالذلمنشآتاالنشائيةالتفاصيلتتكون

لألعمدةموزر الىاضافةالروافدمراكزتمثلخطوطشكلعلىوالثانويةالرئيسية
:الشكلفيكماوترقممحاورهاواتجاهشكلهاتمثل

A B C D



الهيكليةالتفاصيل االنشائية لمنشآت الفوالذ
المنشأفيعموديقطعيمثلمخططاالفقيبالمخططتلحق(Sectional

elevation)للمنشأالطبقاتمستوياتيبين
تفصيليتمالمخططاتتلكجانبالى

الفوالذترابطانواعتبينالتيالربطنقاط
االنشائي

(Structural steel connections)



انواع ترابط الفوالذ االنشائي
Structural steel connections

 يمكن تقسيم ترابط الفوالذ االنشائي الى:
base connectionترابط االسس .1
column splicesتوصيالت االعمدة .2
beam to column connectionترابط الروافد باألعمدة .3
beam to beam connectionترابط الروافد فيما بينها .4











مدةتفاصيل وصالت ربط قواعد االع

االعمدةقواعدColumn Bases
:الصغيرالعموديسلطهاالتيالمحوريةاالحماللنقلبسيطةقواعد-1

baseفوالذيةصفيحةمنتتكون  plateالعمودقاعدةمعتلحممناسببسمك
العمودجانبيمنكلعلىLالزاويةحديدبواسطةمعهتربطاو

Anchorالتثبيتبراغيبواسطةالخرسانيباالساسالقاعدةتثبت bolts
االعلىالىالرفعلقوةاالعمدةمقاومةفيتساعد4او2عددهايكون والتي

upliftاالنقالباوoverturn





تفاصيل وصالت ربط قواعد االعمدة

االعمدةقواعدColumn Bases

:االنحناءعزممنعاليمقدارتنقلالبسيطةالقواعدمنتعقيدااكثرقواعد-1

oفوالذيةالصفيحةسمكزيادةيالحظالقواعدهذهفيbase plateزواياوضعمع
.لقاعدةاعلىالعموداسنادمنطقةتوسيعيتمبحيثشاقوليةوصفائححديدية

oالزاويةحديدمعالعمودمقطعلربطالمستخدمةالبرشاممساميرعددزيادة
الشاقوليةوالصفائح

oالىمودالعمنخاللهااالحمالانتقالنتيجةعاليةقصقوى المساميرهذهتتحمل
القاعدةصفيحة



Class work

رسم نموذج لقاعدة عمود بسيطة مع المساقط
رسم نموذج لقاعدة عمود معقدة مع المساقط







او المسنمات الجامالونات
trusses 

وكذلكيرةالكبالفسحاتذاتالمبانيسقوفالسنادالجمالوناتتستخدم
الكبيرةحاتالفسذاتاألبنيةففي.الكبيرةوالقطاراتالسياراتجسور

ةرافدعلىاوالخرسانيالجدارعلىالجمالوناتمنعدداسناديتم
ناتالجمالو وتربطفوالذيةأعمدةاوخرسانيةأعمدةعلىاوخرسانية
(طراحيات)محلياتتسمى(purlins)المدداتمنبمجموعةالمتجاورة

المغلون فوالذالمناماتكون والتيللسقفالمضلعةالصفائحتثبتحيث
.السمنتياالسبستاوااللمنيوممناوالمصبوغاو





Types of trussesالجمالوناتأنواع 





بعضهااتصالهاعندتشكلنسبياصغيرةاضالعمنالجمالون يتألف
اسطةبو التشكيلهذاان.مختلفةوابعاداشكالذاتمثلثاتببعض

.فقطمحوريةقوى الىتتعرضاالضالعجميعبجعليسمحالمثلثات
ترضيفالجمالوناتمعظمتحليلاجراءوعند(الضغطوقوى الشدقوى )

المفاصلأثيرتفيدرسجداالكبيرةالجمالوناتفياالالفرضيةهذهتحقق
بعضتكون يحتملحيث(ببعضبعضهااالضالعاتصالنقاط)

نقاطتجعلالفرضيةهذهان.(وانحناءقصاجهاد)الثانويةاالجهادات
يتملكيطفقالمفاصلنقاطفيمحصورةالجمالوناتعلىاالحمالتسليط
تلتقيانيجبولهذا.االضالعمراكزفيتمرمحوريةقوى الىتحليلها

يفالمجتمعهالجمالوناتأعضاءلجميعامتدادهااوالمركزيةالخطوط
ادناهالشكلفيموضحكما.واحدةنقطةفيالفصل





عموقتحديدالىيؤديالمفاصلنقاطفيالجمالوناتعلىاالحمالتسليطان
فيالسقفصفائحاسنادتتولىوالتيالجمالوناتسقفعلى(purlins)المدادات

فقطالمفاصلنقاطفيمحصورةويجعلها،األبنية
االضالعىعلمفصلنقطتيبينالواقعةالمسافةفيالمدداتمنأيوضعيفضلال

قوى الىاالضالعهذهتعرضالىسيؤديذلكاناذ(rafters)للجمالون العلوية
مقاومةنمتتمكنلكياالضالعهذهمقطعفيكبيرةزيادةالىتؤديالتياالنحناء

االنحناءعزم
الزاويةحديدمقاطعمنللسقوفالجمالون ينشأ(L)بشكلتكون والتياالغلبعلى

gusset)الوصلصفيحةعلىالوصلنقاطفيتربطازواج plate)تلتقيبحيث
تستعملفالمفاصلبينالمسافةفياما،واحدةنقطةفيالمركزيةالخطوطامتدادات
الشكلفيكماالزاويةحديدقطعتيمنكلاستقامةلضمانمساعدات

الجمالوناتمنوالسفليةالعلويةاالضالعفيالزاويةحديدزوجعناالستعاضةيمكن
وترعلىمباشرةالوسطيةاالضالعربطيمكنالحالةهذهوفي(T)مقطعباستخدام

الشكلفيكماالوصلصفيحةالىالحاجةدون (T)المقطع








