
   العمود الخرسانى نجارةالعمود او توقیع العمود او شدةحطة 
  

  مسمیات واحدةوكلھا 
  تعنى تحدید مكان العمود لعمل النجارة الخاصة بھ تمھیدا لصبھوھى 

  
على سطح خرسانى مثل القواعد المسلحة الموجود أوھذه الطریقة تستخدم لتحدید مكان العمود 

  بعد صبھا او االسقف الخرسانیة بعد صبھا او اللبشة بعد صبھا ایضا
  

واللبشة قبل  اعلى حدید القاعدة الخرسانیة قبل صبھا  ــالنھ ھناك توقیع العمود او تحدید مكانھ
  صبھا
  نتحدث عنھ الحقا بإذن اهللابیستخدم كانھ حدید وھذا موضوع اخر سوفیھا 

  
  البدایة

كما ھو واضح بالصورة توجد اشایر العمود ولكنھا قد تكون تحركت من مكانھا اثناء الصب 
لتحدید مكان العمود مباشرة بأن نحیط العمود بخشب النجارة مع ترك الكفر  علیھاولذلك الیعتمد 

  coverالخرسانى 
  كما ذكرت قد تكون تحركت من مكانھا اثنا الصبالنھ 

  

  
  

  اذن یتم ذلك بالخطوات االتیة
  

یتم عمل شدة عروق خاصة لالعمدة وفیھا یتم وضع اربع عروق تحیط بكل عمود على بعد 
  مناسب من االشایر 

  
  ویتم وضع العروق بحیث تكون على خط واحد مستقیم مع عروق االعمدة االخرى 
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  نتعامل مع عمود واحد للشرح علیھللتوضیح 
ح شدة العروق للعمود وھى عبارة عن اربع عروق مثبتة معا بألواح لتزانة من توضوالصورة 

 متر لسھولة الحركة اسفلھا دون االصطدام بھا ٢اسفل وكذلك من اعلى على ارتفاع حوالى 
  تسمى برندات

  

  
  
  

  بعد ذلك وبناءا على لوحة اكسات االعمدة 
  

  یتم شد اكسات العمود الذى نتعامل معھ
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  ومن اللوحة نحدد مكان االكسات بالنسبة بالنسبة للعمود
  ھو واضح من الصورة ھناك اكس یمر بمنتصف العمودوكما 

   سم من حرف او جانب العمود١٠االخر یمر على بعد واالكس 
  

  علما بإن وضعیة االكسات قد تختلف من رسم آلخر او من لوحة آلخرى 
نجد االكس مثال مماس لحرف او جانب العمود  وفى بعض االحیان قد یبعد عن العمود فقد 

  بمسافة معلومة
  
  

   العمودنشد اكساتفنبدأ 
  
  
  

وھى كما بالصورة اربع قطع خشب لتزانة یتم الحطة السفلى للعمود  تثبیت على ذلك یتم وبناءا 
تحدید مكان كل قطعة بحیث تبعد عن كل اكس بالمسافة الموجودة باللوحة مضافا لھا سمك خشب 

   سم ٢٫٥التجلید وھو 
  

   سم ١٠بمعنى لو كان االكس یبعد عن طرف العمود 
   سم  وھكذا١٠ سم  ولیس ١٢٫٥تثبیت قطعة خشب الحطة المجاورة لھ على بعد یتم 
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  االنتھاء من تثبیت الحطة السفلى للعمود طبقا للوحة االكساتوبعد 
  

  بعمل حطة علویة مطابقة للحطة السفلیة من حیث المقاسات والوزنة الرأسیةنبدأ 
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  ویستعمل فیھا میزان الخیط لضبط رأسیة الحطة العلویة مع الحطة السفلیة
  
  

  
  

  
  
  

بانھ قد نستعمل حطة ثالثة اعلى الحطة العلویة اذا كان العمود مرتفع كأعمدة الدور االرضى علما 
  والتى قد تصل الربعة امتار

  
  ثم تأتى بعد ذلك مرحلة تجلید العمود

  رأسیا ویثبت بالحطة السفلیة والعلویة  یتم وضع الخشب اللتزانةوفیھا 
  

 العمود وترك جانب بدون تجلید المكان  من جوانب ثالثةمع مالحظة انھ یتم تجلید ثالثة اوجھ او
  وضع حدید تسلیح العمود

  ترك الجانب االكبر ولیس الجانب الصغیرویالحظ 
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  وبعد وضع حدید تسلیح العمود  وھو موضوع اخر منفصل عما نتحدث عنھ االن
  

  یتم غلق باب العمود وھو الجانب الرابع 
  

  لیأتى مرحلة تقویة نجارة االعمدة وھو موضوع ایضا أخر سنتحدث عنھ الحقا بإذن اهللا
  
  

   المعمارییندورات تدریبیة للمھندسین المدنى والمعمارى والمشرفینتقام حالیا 
 طبقا للمواصفات الھندسیة والكود  واالشراف الھندسى على مشاریع البناء بالموقععلى التنفیذ

  المصرى
   محاضرة١٥ ساعة على ٤٥الدورة مدة 
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  باستخدام افالم الفیدیو المصورة من مواقع التنفیذ ولقطات الثرى دى ماكس 
  

  الدورة لستة افراد فقط المكان المناقشات لكل بند وكل موضوعوتقام 
   ستوات خبرة فى التنفیذ١٠لك الدورة خبرة التقل عن وتضیف 

  
  حسن قندیل/ مھندس استشارى

  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
  com.gmail@1410architecture/ ایمیل 

         com.hotmail@4101rchitectureA  
 

   وھى جزء بسیط جدا من الدورة الخاصة بالتنفیذ  كل الموضوعات االطالع على شرحویمكن 
  موقع البناءعلى 
com.benaa-el.www  

  
  او على موقع كتب

 
info.kutub.www 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 الكمرات الخرسانیة فى
ھناك كمرات رئیسیة وكمرات ثانویة ویجب التأكد من ان 

الكمرات الثانویة یكون اعلى حدید الكمرة الرئیسیة  حدید
  والحدید السفلى وینطبق ھذا على الحدید العلوى

 انظر الصورة

 یتبع
  ةالصور المرفق

   
 
  
  

بادىء الكمرة یجب ان تنزل برجل داخل العمود وطول 
  الرجل یساوى عمق الكمرة

  المفروض ان ینطبق ھذا على الحدید العلوى والسفلى
تنفیذ الرجل بھذا الطول فیمكن  ولكن الحدید السفلى یصعب

  سم١٠االكتفاء بطول 
 الصورة انظر
 یتبع

  ةالصور المرفق
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 اذا زاد عدد اسیاح الحدید السفلى بحیث الیسمح بمرور الركام
 

الكمرة السفلى على صفین باستخدام تخانھ  یتم رص حدید
  عبارة عن قطعة سیخ حدید

 بسكوتة للحفاظ على وجود غطاء خرسانى ویالحظ وضع
اسفل السیخ الن  ویالحظ ان تكون البسكوتة اسفل الكانة ولیس

 الكانة بترفع كل االسیاخ
 الصورة انظر
 یتبع

  ةالصور المرفق
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   سم٧٠اذا زاد عمق الكمرة عن 
البراندات الیزید  یتم اضافة براندات بحیث ان المسافة بین

  سم٣٥عن 
 للكمرة من الحدید السفلى % ٨وحدید البراندات بیكون 

 انظر الصورة
 یتبع

  ةالصور المرفق
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 یجب ان یكون قفل الكانة تبادلى ولیس على جانب واحد
بالكانة بسلك الرباط واال یقل سلك  ویجب ربط كل االسیاخ
  الرباط عن طرفین سلك
القصافة لربط سلك الرباط ومھم جدا  وان تستخدم الكالبة او

 قص طرف سلك الرباط الزیادة
 لصدأ الحدید حتى الیكون سبب

 انظر الصورة
 یتبع

  ةالصور المرفق
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الكمرات المستمرة یتم تكسیح حدید الكمرة عند الخمس  فى
المجاور وقد یطلب المصمم  ویمتد بعد الركیزة الى ربع البحر

 امتداده الى ثلث البحر المجاور لذلك یجب قراءة المالحظات
  جیدا

 فى الكمرات البسیطة التى تنتھى عند العمود او الركیزة
عند سبع البحر ویدخل برجل داخل العمود  یتم تكسیح الحدید
 كما ذكرنا سابقا

 الصورة انظر
 یتبع

  ةالصور المرفق
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بعض الكمرات المعرضة لشیر اوقص كبیر یطلب  فى
منظرین لمقاومة ھذا  المصمم االنشائى ان یتم التكسیح على

 القص
 وھذا نادرا مایحدث ولكن یجب ان نعرف ذلك

واضح بالصورة تم تكسیح سیخین على مسافة  وكما ھو
الثالث او بقیة  نصف العمق من الركیزة ثم یتم تكسیح السیخ

االسیاخ على بعد مساوى لنصف عمق الكمرة یقاس من 
 االخیر التكسیح

 انظر الصورة
 
 

  ةالصور المرفق
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  حالیا دورات تدریبیة فى التنفیذ واالشراف الھندسىتقام 
  مشاریع البناءعلى 

  افالم الفیدیو المصورة من مواقع التنفیذباستخدام 
  حسن قندیلمھندس 
   من داخل مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
  مصر – اسكندریة

 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  ماھو الشیرب ؟

  
  الشیرب ھو عالمةعلى شكل مثلث مقلوب قاعدتھ العلى

الحوائط او االعمدة او اى سطح او جسم واقف  یتم تحدیدھا على
 راسیا

 منسوب خرسانة االرضیة و ھو منسوب معین یتم تنسیبھ من
من  - ایا كان - ویتم تعلیم او تحدید الشیرب باخذ مقاس معین

  یةمنسوب االرضیة الخرسان
  سم من االرضیة الخرسانیة١١٠ھذا المقاس  وقد اعتاد ان یكون

 البالط او السیرامیك  من تشطیب االرضیة اى من وش١٠٠او 
 كما بالصورة

  الصور المرفقة
!
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 وظیفة الشیرب
 او لماذا نستخدمھ

 مستویة ولتوضیح ذلك نفترض اننا على ارض غیر
 كما بالصورة واردنا تحدید منسوب معین یرتفع او یبعد عن المكان

 بالشریط ١٫٠٠متر فى ھذه الحالة سیتم قیاس  1.00 االول
 العادى

 المنسوب فى المكان الثانى كما بالصورة فاذا اردنا تحدید نفس
 كالمرة االولى ى ھذه الحالة لن نستطیع استعمال الشریطف

 الن المكان التانى كما بالصورة مرتفع ومنسوبھ مختلف عن المكان
 االول

 اذن فكیف سیتم تحدید نفس المنسوب
 الخرطوم ھنا وظیفة الشیرب ومیزان

  الصور المرفقة
Error!
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اذن عرفنا ان الشیرب ماھو اال عالمة او عدة عالمات على منسوب 
 واحد افقى

 اما میزان الخرطوم
فى رى  فھو عبارة عن خرطوم مثل الموجود فى بیوتنا ونستخدمھ

 الحدائق
  متر٢٠ -  ١٥مملوء بالمیاة وطولھ فى حدود 

 ١المیاه الموجوده بداخلھ وقطره فى حدود  نھ شفاف حتى نرىولك
 بالصورة كما سم
 
 
 
 
 

 فكرة او نظریة میزان الخرطوم وتعتمد
 قبل على نظریة االوانى المستطرقة التى درسناھا من

 وھى انھ اذا كان ھناك عدة اوانى مختلفة فى منسوب القاع
 ؤھا واحدفان منسوب سطح المیاة عند مل ومتصلھ فیما بینھا

 كما بالصورة
  المرفقة الصور

 
 

----------------------------------------------------------------------------
---- 

  الصور المرفقة
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 اذن ادا تم ملو الخرطوم بالماء ورفعنا طرفیھ فان الماء سیكون على
 منسوب

 واحد فى طرفیة وھذه المیزة او ھذه النظریة جعلتنا نستخدم خرطوم
 المیاه

  فى ضبط افقیة عدة نقاط
نقطة بشریط القیاس  ویتم ذلك بان نحدد او نعلم بالقلم منسوب اول

 العادى على ارتفاع
المسلحة لالرضیة  سم من وش الخرسانھ ١١٠اتفق ان یكون 

 ویسمى ھذا العالم شیرب
فممكن یكون اى مقاس   سم١١٠وقد یختلف ھذا المقاس عن الــ 

 اخر
 المھم ان یكون معروف ھذا المقاس

 لمكان اخر یستخدم الخرطوم المملوء بالماء ولنقل ھذا الشیرب
تكون االولى ونعمل ان  بان نقف باحد طرفى الخرطوم على النقطة

 منسوب المیاة بھ
 مع العالم تماما

االخر والذى ذھبنا بھ لمنطقة اخرى ونعلم  ونذھب لطرف الخرطوم
  بالقلم على منسوب

الطرف قیكون ھذا العالم افقى تماما مع النقطة  المیاه الموجوده بھذا
 االولى

  الصور المرفقة
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 اذن كیف نستخدم الشیرب فى تحدید مثال
 االرضیات منسوب سیرامیك او بالط

  ذلك نحدد اول عالم للشیربیتم 
 المسلحة لالرضیة  سم من وش الخرسانة١١٠بان نأخذ مقاس 

 بالشریط العادى ونعلم عالمة على الحائط وھذه العالمة ھى الشیرب
 

 وشكلھا مثلث مقلوب كما ذكرت سابقا
 لجمیع الغرف وعن طریق میزان الخرطوم ننقل ھذا الشیرب

 
 

  یة لكل غرفةوعند تحدید منسوب سیرامیك االرض
من الشیرب السفل فى  سم 100 بالشریط العادى مسافة نرجع نقیس

 اتجاه االرضیة
  تشطیب االرضیة فیكون ھو منسوب تركیب سیرامیك االرضیة او

 
 ملحوظة مھمة

او مكان  یجب تحدید اول عالم للشیرب عند السلم الرئیسى
  االسانسیرات للدور

 لشقةونقل ھذا العالم او الشیرب لداخل ا
 كان ھناك عدة شقق فى الدور یكون لھم شیرب واحد حتى اذا

 
  الصور المر
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 فى التنفیذ واالشراف الھندسى على  تدریبیةتقام حالیا دورات
  عالمشاری

  مھندس حسن قندیل
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  ارفق بعض الصور یوضح المقص فى تسلیح السلم
  الموجود بالقلبة یصبح غطاء بالصدفة بأرتفاع یحدده سمك خرسانة الصدفة حیث ان سیخ الحدید الفرش

یحدده سمك  العكس حیث ان سیخ الحدید الفرش الموجود بالصدفة یصبح غطاء بالقلبة ایضا بارتفاع ویحدث
 الخرسانة للقلبة

 ارجو متابعة ذلك بالصور
  اعتقد ان بھا خطأ فى رسم الحدید بمنطقة المقص من یعرف الصح یرد واخیرا مرفق صورة اتوكاد

  ةالصور المرفق
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  ةالصور المرفق
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 ماھو الخطأ فى الرسم السابق
 

    بالتالىالحل 
  
  
  

  ھذا ھو المفروض ان یكون علیھ السیخ
المفروض عملھ فى  تتبع االسھم على السیخ لیتضح المقص

   ھذه المنطقة
  

  ةالصور المرفق

   
 

 
  الى االسھم لتحدید المقص المفروض ان یكونانظر 
  كما كان بالصورة السابقةولیس 
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  كقطعة واحدةوعلى فكرة یمكن عمل السیخ 

  
  كالصورة التالیة

 

  
  
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتعلیم التنفیذ واالشراف بالمواقع 
  االنشائیة

  طریق الفیدیو المصور من مواقع التنفیذعن 
  حسن قندیلمھندس 
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 

    مصر- االسكندریة 
 architecture1410@gmail.com/ موبایل 
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  معاینة الموقع

  
من الخطوات الھامة جدا عند البدأ فى دراسة انشاء مبنى 

 الموقع ھى معاینة
واول من یجب علیة القیام بذلك ھو المھندس المعمارى 

 المصمم للمشروع
 المھندس االستشارى للتربة واالساسات ثم

 البنود ثم مقاول التنفیذ لتحدید اسعار
 النقاط الھامة وساتحدث عن كل طرف على حدا لتحدید

 معاینتھ للموقع التى یجب دراستھا عند
وذلك النھا تختلف عند كل طرف من االطراف الثالثة 

 طرف لھ منظور او بمعنى اخر كل
معین عند معاینتھ للموقع ولالسف قد یغفل المھندس او 

  معاینة الموقع معتمدا عما لدیھ المقاول عن
 ترتب علیھمن معلومات او بیانات وھذا خطأ كبیر سی
 خسارة اكبر اما للمقاول المنفذ او للمالك

 
 المعمارى وسأیدء بالمھندس

 
  وسأعطى مثال بسیط لتوضیح المقصود

باالسكندریة لبناء  احد االشخاص اشترى قطعة ارض
 عمارة سكنیة وكما بكروكى الموقع المرفق

 ٢٠قبلیة على شارع بعرض  قطعة االرض لھا واجھة
 ورنیشمتر موازى لطریق الك
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بتصمیم المبنى دون  وقام احد المھندسین المعماریین
معاینة الموقع معتمدا على ابعاد االرض وكروكى 

 الموقع
 ارسلھ لھ المالك الذى

  الصور المرفقة

   
 
  
  

فجاءت فكرة تصمیم الموقع ممتازة بناء على مالدیھ من 
  معلومات او بیانات

والن قطعة االرض كبیرة نوعا جعل كل الوحدات 
 السكنیة تطل على الشارع

فراغ او باثیو یطل على الشارع الوحید  حیث عمل
 المتصل بموقع االرض

 المرفق كما بالكروكى
  الصور المرفقة
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 لكن لالسف نتیجة عدم معاینة المھندس المعمارى للموقع
  دون االلتفات لنقطة مھمة او معاینتھ للموقع

 ووھى ان الجار البحرى لھ عبارة عن مدرسة او مسجد ا
 كنیسة

 وكان یمكنھ استغالل ھذه المیزة فى تصمیم المبنى
علیھا من خالل الفراغ او  بان یجعل الوحدات تطل

 الباثیو ومن ثم طریق الكورنیش
وبالتالى سیرتفع ثمن الوحدة اربع  اى على البحر مباشرة

 اضعاف عما لو كانت ستطل
 القبلى على الشارع

 
  وقیس على ذلك

 مكن استغاللھا او میزات اخرىوجود مناور للجیران ی
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  یمكن اكتشافھا بمعاینة الموقع
 المصمم ھذا بالنسبة للمھندس المعمارى

  الصور المرفقة

   
 

 بة واالساساتاما مھندس استشارى التر
لالسف بعض  معاینتھ للموقع مھمة جدا خاصة وانھ

 المكاتب الھندسیة
 تعتمد على االرشیف لدیھا الصدار تقریر التربة دون

 معاینة الموقع
 والیك ھذا المثال البسیط

سكنیة اسفلھا  امامى ارض شرع فى بناءھا لتكون عمارة
 بدروم

واثناء الحفر للبدروم بجوار فیال قائمة مجاورة حدث 
 لمبنى الفیال ھبوط

نتج عنھ شرخ واضح فى جدار الفیال خاصة وھى 
  حوائط حاملة مما ادى

الى رفع قضیة من اصحاب الفیال على مالك العمارة 
 المزمع انشاؤھا
الذى قام بدوره بازالة االساسات النھا  وابالغ الحى

 ص المبانىكانت مخالفة لترخی
للمسائلھ القانونیة وربما للسجن اضافة  وتعرض المالك
 لتعویض السكان

 خوازیق سانده للجار وتم البدأ من جدید فى عمل
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 كل ذلك الن استشارى التربة اغفل عملیة سند الجار
النھ لم یعاین الموقع وینتبھ للفیال المجاورة او انھ  اما

 الفاصل اعتمد فقط على الممر
  الفیال والعقار المزمع انشاؤهبین مبنى

 
 

  الصور المرفقة

   
 

 
اما معاینة الموقع بالنسبة لمقاول التنفیذ او مھندس مقاول 

 التنفیذ
د الخاصة باالعمال فھى مھمة جدا اسعار البنو لتحدید
 ایضا

 منھا ویتم مراعاة عدة نقاط
 

العمالة المستخدمة وبعدھم عن الموقع وھل سیتم 
 خاصة احضارھم بسیارات
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او بوسائل المواصالت العامة ام سیتم عمل ترتیبات 
 بالموقع اقامتھم

 
اذا كانت الخرسانة سیتم خلطھا بالموقع ولیست خرسانة 

 جاھزة
تمام بالمیاه التى ستستخدم فى خلط الخرسانة االھ یجب

 وھل ھى متوفرة ام ال
غیر متوفرة ھل سیتم شراءھا عن طریق  وان كانت

 سیارات تانكات المیاه
ارتوازى الستخراج المیاه وتحلیل  ام سیتم حفر بئر

 علیھا المیاه واخذ موافقة االستشارى
  الصور المرفقة

   
 

قرب او بعد مواد التوریدات من سن ورمل واسمنت 
 نظرا لبعد اماكن توریدھم وخالفة وتأثر تكلفة توریدھم

 
  اما ان كان سیستخدم الخرسانة الجاھزة

  د خرسانة جاھزةدراسة مسافة اقرب محطة توری فیتم
الخرسانة بالكیلو متر  الن االن یتم حساب تكلفة نقل
 وتضاف على سعر الخرسانة

 
ومدى امكانیة السماح  دراسة الشوارع المحیطة بالموقع

 بوقوف السیارات للتشوین
الرئیسیة غیر  النھ ھناك بعض الشوارع فى المدن
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  مسموح بمرور سیارات النقل
المرور  تحددھا ادارةاو مسموح فى اوقات محددة 
  وغالبا ما تكون اوقات متأخرة

   وحتى الفجر
  
  

  بالتنفیذللمھتمین 
  االن اقامة دورات تدریبیة على التنفیذیجرى 

  افالم الفیدیو المصورة من مواقع التنفیذباستخدام 
  حسن قندیلمھندس 
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠ /موبایل
/ایمیل

architecture1410@gmail.com 
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  اوال عمود الجار
  

 الجار  ھو العمود المالصق لجدار مبنى
  عند تأكیس عمود الجار اى عند تحدید مكانة بأستخدام االكسات

اوال من حالة جدار الجار ان كان مائال من عدمة فاذا كان  یجب التأكد
الجارى العمل بھ وتم توقیع عمود الجار  الجدار مائال لداخل الموقع

فنیا الن ھذا العمود ممكن  مالصقا للجدار سیكون قد تم ارتكاب خطأ كبیر
ان كان عرض  ان یتالشى كلما ارتفع المبنى الجدید المزمع انشاؤه خاصة

  سم١٠ سم ومیل جدار الجار اكتر من ٢٠العمود 
سافة میلة لداخل الموقع وزن جدار الجار ومعرفة م ولتالفى ذلك یجب اوال

الجار وھى اعلى دروة السطح  ویتم ذلك بالوصول العلى نقطة لجدار
الثقل الى  وانزال شاغول خیط بثقل حتى ارض الموقع وقیاس المسافة من

 جدار الجار
الیتم توقیع عمود   سم مثال فى ھذه الحالة١٥فاذا افترضنا ان ھذه المسافھ 

یعاكس   سم المیل حتى ال١٥د بھ مسافة ال الجار مالصقا للجدار ولكن نبع
  ھالجدار رأسیة العمود عند االتفاع ب

  
  
  
  

  تقام حالیا دورات تدریبیة فى التنفیذ
  الھندسى على المشاریعواالشراف 

  افالم الفیدیو المصورةباستخدام 
  مواقع التنفیذمن 

  
  حسن قندیل/ مھندس 
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 

   مصر–اسكندریة 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  طريقة تحديد منسوب تركیب سیرامیك االرضیة
 

اذا كان المھندس لم يقم بتأسیس االعمال من 
 الموقع البداية وكان جديد على

 
يجب علیه اوال تحديد منسوب جلسة حلق 

وجدت باستخدام میزان  البلكونات المثبت بالحائط ان
 الخرطوم

 
 سیفون ارضیة] ظھر أو شفة[وكذلك تحديد منسوب 

 الحمام
 

حلق البلكونة مكون من اربع اضالع من [ملحوظة 
 [ االقرب الى االرض الخشب والجلسة ھى الضلع

 
ويتم عمل مقارنة بین منسوب جلسة البلكونات 

سیفون االرضیة والمفروض ان يكون  واعلى منسوب
منسوب جلسة البلكونات اعلى من منسوب 

النه سیتم حساب [  سم ٥بحوالى  سیفون االرضیة
سمك مونة اللصق التى + ة السیرامیكسمك بالط

 سم ٢تركیبھا اعلى السیفون فى حدود  سیتم
  [  سم لمیول ارضیة الحمام٣وسیتبقى 

 
ھذه الحالة يتم تركیب سیرامیك االرضیة  وفى

 محترما منسوب جلسة البلكونات
 

التركیب افقیا تماما حتى عتبة باب الحمام  ويكون
لكل   سم١د وداخل الحمام يتم عمل میول فى حدو
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 متر طولى فى اتجاة سیفون االرضیة
 

من  اما اذا كان منسوب سیفون االرضیة اعلى
  منسوب جلسة البلكونات أو فى مستواھا

 
بسیفون ارضیة  فیجب فى ھذه الحالة اما السقوط

الحمام لیكون منسوبه اقل من منسوب جلسة 
ھناك مجال لذلك لوجود   سم اذا كان٥البلكونات بــ 

 ى ارضیة الحمامسقوط ف
 

سم ٥البلكونات فى حدود  او االرتفاع بجلسة وحلق
 سم ٥لتكون اعلى من منسوب سیفون االرضیة بــ 

 لعمل میول بأرضیة الحمام ويكون ھناك مجال
 

 وفى حالة عدم وجود بلكونات فیتم مقارنة كعب او
مع منسوب ] ولیس حلق الباب [ نھاية ضلفة الباب 

يكون منسوب  الحمام ويجب ايضا انسیفون ارضیة 
نھاية ضلفة الباب اعلى من منسوب سیفون 

جلسة   سم كما سبق ذكره مع٥االرضیة بــ 
 البلكونات

 
ويتم تحديد منسوب تركیب سیرامیك االرضیة 

 ضلفة الباب محترما منسوب نھاية
 

 سم عبارة عن ا سم سمك ٥الــ  [ -١ملحوظة 
 ٣+ نة اللصق سمك مو ا سم+ بالطة السیرامیك 

 [ سم میول ارضیة الحمام
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السیرامیك  يفضل ان يكون منسوب [ -٢ملحوظة 
 سم حتى التحتك ٢أوطى من نھاية ضلفة الباب بــ 

بفرش االرضیة من سجاد  ضلفة الباب عند تحريكھا
 [ او موكیت

 
  االعمال اما اذا كان المھندس كان متواجد فى بداية

 
 بتوكانت االعمال طبقا لشیرب ثا

 
 على ھذا الشیرب يتم تركیب السیرامیك بناءا

 
وھو كما معروف ان تشطیب االرضیة او منسوب 

 االرضیة سیرامیك
 

 على مسافة متر من الشیرب
 

افقى تماما  علما بان منسوب االرضیة داخل الشقق
 بدون اى میول

 
ويتم عمل میول فى ارضیة الحمام فقط بنسبة ا 

 متر طولى سم لكل
 

 یفون االرضیةفى اتجاة س
 

اتجاة  وكذلك فى البلكونات يتم عمل میول فى
  میزراب الصرف
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 ورات تدریبیة لتدریب المھندسین على التنفیذاالن د جارى
  واالشراف الھندسى على مشاریع البناء

  یاستخدام افالم الفیدیو المصور من مواقع التنفیذ
  مھندس حسن قندیل

  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
   مصر–اسكندریة 

 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  تحویل العمود الدائرى لمستطیلطریقة 

- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - -- - - --  
  بالدور االرضى  سم موجود بالفعل٨٠ھناك عمود دائرى قطره 

وعند بناء الدور االول علوى اصبح ھذا العمود غیر مرغوب فیھ 
  اصبح داخل حائط النھ

 فكیف یتم تحویل العمود الدائرى الموجود باالرضى لعمود مستطیل
  راالشای وكیف یتم التعامل مع باالول العلوى

  
 والحل فى ھذه الحالة

 
بناءا علیھ  یتم اوال وھذا مھم تصمیم مقطع العمود المستطیل لیتم

 االرضى تحدید قطر العمود الدائرى الذى سیتم صبھ اوال فى الدور
  ةالصور المرفق

   
 

یتم استخدام بعض اشایر العمود الدائرى لتكون ھى نفسھا اشایر 
ویكون ذلك دائما فى عرض العمود المستطیل اى  العمود المستطیل

سیكون االقرب الشایر  فى ضلع العمود المستطیل االصغر النھ
 العمود الدائرى
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  ةالصور المرفق

    
 

اما اشایر العمود الدائرى الغیر مستخدمة النھا تكون بعیده عن 
المستطیل وال یفضل تكریبھا یتم تكسیحھا او ثنیھا لداخل  العمود

  العمود وفى نفس منسوب السقف
وفى ھذه الحالة یجب وضع اشایر جدیدة للعمود المستطیل وھى 

 ٣الطویل وھذه االشایر تكونا سیاخ بطول  ستكون فى جانب العمود
االخر ستكون  متر یدخل نصفھا داخل العمود الدائرى ونصفھا
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  اشایر العمود المستطیل
 انظر الصورة
  ةالصور المرفق

   
 

وھذه بعض الصور من الموقع على الطبیعة ارجو ان توضح 
 اكثر الموضوع

 اولھا تبین شكل اشایر العمود المستطیل بداخل الدائرى
  ةالصور المرفق
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 تكسیحھا وھذه ھى اشایر العمود الدائرى التى تم
 
 

 یتبع
  ةالصور المرفق
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 منظر اخر لتكسیح االشایر
  ةالصور المرفق

   
 

 المستطیل العمود] حطة [ شكل شدة العمود الدائرى واعالھا 
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  ةالصور المرفق

   
 

 منظر اخر لحطة العمود المستطیل اعلى شدة العمود الدائرى
  ةالصور المرفق

   
  تقام حالیا دورات تدریبیة فى التنفیذ
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  واالشراف الھندسى على المشاریع
  باستخدام افالم الفیدیو المصورة

  من مواقع التنفیذ
  

  حسن قندیل/ مھندس 
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 

   مصر–اسكندریة 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 

 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

mailto:architecture1410@gmail.com
http://www.pdffactory.com


  تنفیذ اعمال السباكةالمكان  سم ١٠یعلم ان بالطة الحمام بتسقط كلنا 
   سم ١٠ھو ھل نسقط بنجارة السقف والسؤال 

   سم من بقیة السقف١٠تكون بالطة الحمام منسوبھا اقل حتى 
 ال واالجابة 

 سم یبقى نسقط ١٠معنى ذلك انھ لیس كى نسقط بخرسانة سقف الحمام 
ولكن ھذا یتوقف على سمك بالطة سقف الحمام   سم١٠بنجارة السقف 

منسوب نجارة سقف الحمام  وسمك بالطة السقف المجاور للحمام ویكون
 بالنسبة للسقف الجاور

 
سمك السقف  - < سمك سقف الحمام + مقاس سقوط سقف الحمام>

 منسوب نجارة سقف الحمام= المجاور 
 سم ٤= سم  18 - <  سم١٢+ سم  10 >

 
  ةالصور المرفق

   

     

  االنشائیة بالطة الحمام من اللوحةیتم معرفة وكیف 
  االجابة على ذلك ان بالطة الحمام بتكون مھشرة على اللوحة

احب االشارة على االنتباه التام لبعض االخطاء التى قد تكون باللوحات 
  االنشائیة
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فیجب ان یكون المھندس المنفذ ذو حس عالى ویراجع اللوحات االنشائیة 
المعمارى ومطابقة االنشائى والمعمارى مع الواجھات او  ومطابقتھا مع

الى خطأ قد یقع فیھ المھندس المصمم او  المنظور اذا كان موجود للوصول
  حتى الرسام المعمارى

بمراجعة االنشائى مع المعمارى ستعرف مكان وجود الحمام فاذا تم القیام 
االشارة ایضا انھ  واحبام عن تھشیره وان سھى المھندس او الرس حتى

 لیس من العیب ابدا رجوع المھندس المنفذ للمكتب االستشارى المصمم
للسؤال او االستفسار عن اى شىء مبھم باللوحات النھ ھناك مبدأ مھم أسأل 

ر فك النجارة واعمال الحدادة الصالح خطأ او تكسی كتیر افضل من
   االخرسانة بعد صبھ

  
   تدریبیةدوراتحالیا تقام 

  فى التنفیذ واالشراف الھندسى على
  البناء باستخدام افالم الفیدیومشاریع 

  من مواقع التنفیذالمصورة 
  

  حسن قندیل/ مھندس 
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 

   مصر–اسكندریة 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  الجسات ـــ اختبارات التربة
  

استكشافھ بأعماق مختلفة یمكن من  الجسات عبارة عن حفر أرضیة في الموقع المراد
وترتیب الطبقات التحتیة ،  خاللھا الحصول على عینات التربة للتعرف على نوعیة

  ویمكن تنفیذ الحفر إما یدویًا أو بواسطة معدات آلیة أخرى
  

 ھندس المنفذوتعتبر الجسات ھى دلیل الم
 

  الن ھى التى تحدد
 

 االساسات نوع
 

 منسوب التاسیس
 

  تاثیرھا على مبانى الجار طریقة نزح المیاه الجوفیة ان وجدت ومدى
 

خوازیق ساندة او ستائر حمایة  طریقة سند جوانب الحفر اذا احتاج االمر فقد نحتاج
 واشیاء اخرى

 
 ھو ما یبحث عنھ مھندس التنفیذبتقریر التربة  وبالتالى فالتوصیات الموجوده

 
  خاصة بالمھندس سید استعین بھا لشرح الموضوع وھىوھذه صور من النت

 جازاه اهللا كل خیر سلیمان
   الصور المرفقة
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 ویجب على المھندس مطابقة طبقات التربة عند الحفر مع تقریر الجسة ومعرفة مدى
 تماثلھا مع ما جاء بالتقریر وفى حالة االختالف یجب الرجوع لالستشارى

 
 النھائى الحالة یتم عمل جسة اخرى فى مكان اخر للوصول للراى وفى ھذه

 
 
 

 وھذه صور اخرى
  الصور المرفقة
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واخیرا  ویمكن المقاول عمل جسات تأكیدیة للتاكد مما جاء بتقریر التربة النھ اوال
 ذلك المسؤل عن االعمال وھناك دائما بند فى عقد المقاولة بیشیر الى

 
اخذھا   التربھ یحدد اماكن الجسات التى تملذلك مھم جدا وجود كروكى مع تقریر

 االولى وذلك حتى اذا تم عمل جسات تأكیدیة یتم عملھا فى اماكن اخرى غیر
 
 

 اخرى وھذه صور
  الصور المرفقة
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 وحسب الكود المصرى لألساسات
 

  جستین فى طرفى القطر اقل عدد یمكن عملھ بالموقع ال یقل عن
 

 ٥٠من جمیع األتجاھات  وفى المشاریع الكبیره یكون المسافھ بین الجسھ واألخرى
سان استیفانو او   متر طبقا الھمیة المشروع مثل مشروع٢٠أو ١٠متر قد تصل الى 
 مكتبة االسكندریة

 
 نفاجأ بما ال یحمد عقباه معرفة كل تفاصیل باطن االرض حتى الوذلك ل

 
 
 

 وھذه صور اخرى
  الصور المرفقة
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   الجساتویتم زیادة عدد الجسات فى حالة عدم تماثل ناتج الحفر فى
 

 النتائج بمعنى لو تم عمل جستین وكانا مختلفین النتائج یلزم اخذ جسة اخرى لتاكید
 
 

  الصور المرفقة
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 سكیب الجسة المفروض تكون اسفل المبنى ولیس فى االماكن الخالیة او فى الالند
 

  متر مثال ومطلوب عمل فیال بمسطح٢٠٠٠بمعنى لو كان ھناك ارض مساحتھا 
 متر مثال 300

 االرض یتم عمل الجسات فى المكان المخصص لبناء الفیال ولیس فى كامل
 ان المبنى المزمع انشاؤهوبالتالى ستكون الجسات دقیقة النھا فى مك

 سنوفر فى النفقات النھ فى ھذه الحالة سیتم عمل عدد جسات اقل ثانیا
 المعمارى وكروكى موقع المبنى داخل االرض لذلك مھم وجود

 
من  یفضل اإللمام بتاریخ الموقع واستعماالتھ السابقة والتغیرات التي طرأت علیھ

 التنفیذ  لما لذلك من تأثیر على عملیةمبانى أزیلت أو مجاري مائیة ردمت وبالعكس
 

 فقد یكون ھناك بیارة صرف تم ردمھا بطریق غیر ھندسیة
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مكان ھذه البیارة قاعدة مسلحة ففى ھذه الحالة المبنى فى خطر االنھیار او  وقد یكون
 الجدیدة طبعا ھذا فى المناطق القدیمة ولیس فى المناطق او المدن الھبوط

 یتوقف عمق الجسات
 
وحجمھا وارتفاعھا ، وفي الحاالت االعتیادیة ال یقل عمق الجسة  ى نوع المنشآتعل

ثالثة أضعاف عرض أكبر قاعدة أیھما أكبر كما جاء بالكود  عن عشرة أمتار أو
 متر من بدایة ظھور ١٠الجسات النزول لمنسوب  المصرى ومن المعتاد عند اخذ

طبقة التاسیس كافیة فقد تصل ان عمق  منسوب تربة التاسیس الصالحة للتاكد من
   متر٤٠الجسة لـ 

 
مرات قطر ٥الخوازیق یتم اختراق تربة التاسیس بـمسافة تساوى  وفى حالة استخدام

   مرات قطر الخازوق١٠تربة التاسیس التقل عن  الخازوق وان تكون سمك
 

  التربة او طبقا لما یراه استشارى
  

 المناسبة كالردمیات وطبقات التربةال بد أن تخترق الجسات جمیع الطبقات غیر 
الضعیفة والعضویة إلى الطبقات المتحجرة والسمیكة ، وعند وجود طبقة صلبة أو 

سطحیة فإنھ یلزم امتداد الجسة إلى عمق أكبر للتأكد من عدم وجود طبقات  كثیفة
باالجھادات ، وعند الوصول إلى الطبقات الصخریة فإنھ یجب اختراقھا  تحتیة تتأثر

م أو سمك طبقة الصخر أیھما أكبر في حالة الصخر  (3) إلى) ١٫٥(افة بمس
 الصخر أیھما أكبر في حالة الصخر اللین م أو سمك طبقة)٦(المتماسك و

الحفر  عند استخراج عینات التربة على شكل أكوام في أماكن التخزین أو حول أماكن
طریقـة وضعھا على یجب تحري الدقة والحذر في أن تكون العینات ممثلة حیث إن 

أكوام یساعد على تفرقة حبیبات التربة وتدحرج المواد الخشنة إلى أسفل الكوم  شكل
البد من أخذ العینات من عدة أماكن متفرقة في الكوم مع ضرورة إزالة الطبقة  ، لذلك
 الجزیئات من الكوم والتي تعرضت للعوامل الجویة وتفرقة في العلویة

البالستیكیة  الحصول علیھا بأوعیة یحكم إغالقھا مثل األوعیةیتم تعبئة العینات فور 
الحیطة  أو في أكیاس من البالستیك ، ومن ثم توضع داخل أكیاس من النسیج مع أخذ

  والحذر بعدم دكھا عند إدخالھا بالكیس
 عینات اسطوانیة إلجراء تجارب الضغط علیھا وفي الصخور المتماسكة یتم أخذ

 
  : ت التالیة عند أخذ العیناتویتم تسجیل البیانا

 
  . الموقع العام مع إیضاحھ على رسم كروكي –
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  . المشروع المعلومات العامة عن –
 

  . رقم الحفرة وأبعادھا –
 

  . عدد العینات وأماكن استخراجھا –
 

  . تاریخ أخذ العینة وحالة الطقس –
 

  . طریقة أخذ العینات –
 

  . المساحة أو الكمیة التقریبیة –
 

  . اكتشافھ منسوب المیاه الجوفیة في حالة –
 

 مرة اخرى
 

مواقع المبانى المراد  فى المواقع الكبیرة یتم تحدید اماكن الجسات بحیث تكون فى
  تنفیذھا ولیس الحدائق والمناطق الخالیة من المبانى

 یجب عمل الرسومات المعماریة اوال لذلك

  ویتضمن تقریر التربھ
 
 

  رض الموقع واألراضى المجاورهأل وصف عام *
  كروكى الموقع العام والمبانى المجاوره *
  عدد الجسات وأماكنھا ومنسوب عمقھا *
  وصف عام لطبقات التربھ بالترتیب *
  كامل للجسات المأخوذه قطاع *
  نتائج التوصیف المبدئى *
  والمعملیھ نتائج اإلختبارت الحقلیھ *
  المسموح بھتحدید جھد التربھ اآلمن و *
  الجوفیھ تحدید منسوب المیاه *
  منسوب عمق التأسیس اآلمن *
  طریقة الحفر المناسبھ *
  الجوانب المناسبھ طریقة سند *
  طریقة نزح المیاه المناسبھ *
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  بھ نوع األساس اآلمن الموصى *
 نوع األسمنت المناسب *

  
 اذن تقریر التربة

  االنشائى ین بھ المصممھو الذى یحدد جھد التربة والذى یستع
 لتصمیم االساسات من قواعد وخالفھ

 
  

 نموذج لتقریر تربة
 

 ٦رقم  وما یھمنا منھ ھو التوصیات والمقترحات الموجودة بالبند
 وفیھ تم التوصیة فیة باحالل للتربة

 الیكم التقریر
 

 المقدمــــــــــــــــــــــة :أوًال
 
 
 

  الغرض من ھذا التقریــــــر
 
 & Physical) رض نتائج أبحاث التربھ الطبیعیة والمیكانیكیــةع -

Mechanical Properties ) في موقع المشروع، القتراح: 
 

 – لبشة –قواعد منفصلة  ) (Type of Foundation) نوع األساس -1
 .(الخ٠٠٠خوازیق 

 
 (Depth of Foundation)التأسیس منسوب -2

 
 أســـیسللت جھد التربــة المسمــوح بھ -3

 
( at Foundation Level Allowable Bearing Capacity)0 

 
یشتمل التقریر على بیانات أعمال االستكشاف في الموقع ونتیجة الفحص  -

 ٠المعملي لعینات التربھ واالختبار
 
 .األرض تحدید منسوب المیاه االرضیة من سطح -
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للتربة فى الموقع و  ابع الطبقىدراسة لطبیعة التربھ السائدة في الموقع وتحدید التت -

 ,سمك وعمق كل طبقة
 
التأسیس وجھد التربة الذى تتالئم مع طبیعة  دراسة انسب انواع االساسات وعمق -

  التربة
 

 تنفیذه و نوع المنشأ المراد
 
  .التوصیات و االحطیاطات الخاصة بالتنفیذ -
 

 المشـــــــــــــــــــروع بیـــــــانات
 
 
 

  الك ـ اسم الم
 

 – الموقـــع المنطقة الصناعیة الثانیة
 

   االسكندریة–مدینة برج العرب الجدیدة 
 
  عنبر معدنى: المـشروع  ـ

 
  مربع تقریبا  متر١٠٨٫٠٠× ٦٫٨٠: یشغل المشروع مسطحا اجمالیا قدرة 

 
 
 

فى موقع  ( 1) تم اعتبارسطح االرض عند موضع الجسة رقم: منسوب الصفر
 ٠سوب الصفر في ھذا التقریر المشروع بأنھ من

 
الجسات بأعمال استكشاف الموقع حیث تم تورید العینات المستخرجة  قام مقاول **

 ٠بصریا و معملیا  من الجسات وتم فحصھا
 

------------------------- / اعد ھذا التقریر بناء على طلب السید ***
-- 
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 ــــــــــــــــــــعاستكشاف الموقـــــــ أعمال: ثانیا
 
 
 

 . كروكي الموقع العام و أماكن الجسات ( ١( ـ یوضح الرسم رقم 
 

 .من المنسوب المذكور سابقا  متر١٥٫٠٠جسھ بعمق ) ٢(ـ تم تنفیذ عدد
 

 ٠في تنفیذ الجسات) المیكانیكى  جھاز الجس( ـ استخدمت الوسائل المیكانیكیة 
 
 ( undisturbed samples ) للتربةتم استخراج العینات الغیر مقلقلة  -

الطبیعیة كل واحد  بحالتھا ( disturbed samples )والعینات المقلقلـــــــــة
  ٠متر أو كل حدوث تغیر في طبیعة التربة

 
للتربة الغیر متماسكة  (.S.P.T )االختراق الدینامیكى القیاسى ـ تم إجراء اختبار

الزمة الختراق الملعقة ال (N)عدد الدقات على أعماق مختلفة وھو
 0 فى موقع االختبار (Standard Spoon)قیاسیة

 
تنفیذ  تم قیاس عمق میاه الرشح في الجسھ عند بدء ظھور المیاه وعند االنتھاء من -

 ٠الجسھ
 

تسجیلھا وتغلیفھا  ـ العینات المستخرجة التي تم الحصول علیھا في الموقع جرى
 صة إلجراء التجارب والفحوصاتحسب نوع كل عینھ ووضعھا في أكیاس خا

 . والدراسات المعملیھ علیھا
 
 
 

*** 
 المعملیـــــــــــــــــة التجــارب: ثالثًا 

ظاھریًا ومعملیــــُا وبذلك  ـ تم فحص وتصنیف عینات التربة الموردة من الجسات
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) ٢( المــوقـع والرسـومات رقم أمكن رسم القطاعات الطولیة لتتابع طبقات التربھ في
 توضح قطــاع التربھ مكان كل جسھ ) ٣(الى
 

 -:تم تنفیذ التجــارب المعملیـــة اآلتیـــة وقد
 
على عینیات التربة  (Sieve Analysis )الحبیبي ـ تم إجراء اختبار التدرج1

و التجفیف ثم النخل ) نسبة الطمى و الطین لتحدید( غیر المتماسكة بطرقة الغسیل
توضح منحنیات  ) ٥( إلى  ( 4 ) اسیة والرسومات رقمالجاف على المناخل القی
 . التدرج الحبیبي للتربة

 
 ( Direct Shear Box Test)صندوق القص المباشر ـ تم إجراء اختبار 2

الحتمال وصول المیاه ( فىحالة معجنة  -على عینات التربھ المستخرجھ من الجسھ
 (  الخ٠٠٠المطار میاه ا الى التربة اسفل االساسات من ماسورة صرف او

 
 :و منھا تم تحدید

 
 (C ) قوة التماسك --1

 
 (Φ ) ـ وزاویــة االحتكـــــــــــاك الداخلي 2
 

  ( Density- α ) (أو وزن وحدة الحجوم )كثافة التربة -3
 

  . ((w/c(نسبة الرطوبة(المحتوى المائى  –4
 

  توضح نتائج ھذه التجربة ) ٧الى ٦(الرسم رقم 
 
 
 

***** 
 

 والتحلیل الكیمیائى لعینة من التربــــــــــــة المیــاه األرضیــــــة: رابعًا
 

 0 فى الجسات أثناء تنفیذھا) المیاه الجوفیة  )لم تظھر میاه الرشح -1
 
 

***** 
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 بالموقــــــــع طبیعـــــة التربــــة: خامسًا
 
 

التعرف علیھا من خالل  تي تموفیما یلى وصف لطبقات التربة فى مواقع الجسات وال
المعملیـــــــــــــــة  وأكدتھا التجــــــارب، تصنیف العینات المستخرجة من الجسات 

٠ 
 
 
 

 : تتكون عموما من أى أن طبیعة التربة السائدة فى الموقع
 
 
 

  :١جسة رقم
 
A متر٨٫٠٠ -وحتى منسوب) الصفر  منسوب( ـ من منسوب سطح األرض  :  
 

 الحصویات) آثار من( رملى مع  طمى طینى:  اصفر داكن عبارة عن طبقة لونھا
 
B( نھایة الجسة ) متر١٥٫٠٠–متر وحتى منسوب ٨٫٠٠- ـ من منسوب : 
 

رملى مع بعض  اصفر تتكون من طین طمیى/ تمتد طبقات متعاقبة لونھا بنى 
 الحصویات

 
 دلولمیت وقطع متماسكة من الطمى وحصویات

 
 
 

 :٢جسة رقم 
 
Aمتر٦٫٠٠ -وحتى منسوب ( منسوب الصفر( نسوب سطح األرض ـ من م  :  
 

 الحصویات)آثار من  ) طمى طینى مع: طبقة لونھا اصفر داكن عبارة عن 
 
Bمتر١٤٫٠٠–متر وحتى منسوب ٦٫٠٠- ـ من منسوب : 
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 تتكون من طین طمیى رملى مع بعض الحصویات) غامق( لونھا بنى داكن طبقة
 
Cنھایة الجسة(  متر ١٥٫٠٠–ى منسوب متر وحت١٤٫٠٠-منسوب ـ من ) : 
 

 قطع من الرمال/ الحصویات) و( رمل طمیى مع : تتكون من  – طبقة لونھا بنى
 المتماسكة

 
***** 

 
 والتوصیات الخاصة باألساسات االقتراحات: سادسًا

 
 

 عن طبیعة التربة في الموقـــع والمنشأ المزمــع إقــامتھ بناء على ما تقدم من بیانات
: 
 

 : نوصى بما یلي
 

 :كما یلى ( Shallow Foundations) یتم التأسیس على أساسات سطحیة
 

 ٢٤ متر ثم یتم غمر قاع الحفر بالماء لمدة ٢٫٥٠یتم الحفر لألساسات بعمق  -1
  ساعة

 
السن  من الرمال النظیفة الخشنة أو من) أساس مساعد ( ثم یتم تنفیذ تربة إحالل

 ٢٥ متر ، والتى یتم دمكھا على طبقات ال تزید عن ١٫٠٠المتدرج بسمك الیقل عن 
،مع الرش بالمیاه حتى تصل إلى الكثافة الجافة القصوى ، حسب المواصفات  سم

 ٠واختبار بروكتــــــــــور الفنیة
 

  یتم صب الخرسانة العادیة للقواعد -2
 

 تربطھا من الخرسانة المسلحة . R. C. : I. F ) ) یتم تنفیذ قواعد منفصلة -3
  ٠من الخرسانة المسلحة و التي ترتكز بدورھا على الخرسانة العادیة  میدات جسیئة

 
 : التأسیس منسوب -3

 
 (فى بند أوال)  متر من المنســـــــوب السابق ذكره٢٫٥٠ -: یتم التأسیس عند عمق
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  .٢سم / كجم١٫٠٠: إجھاد التأسیس الصافي المأمون أعلى طبقة اإلحالل  -4
 

 : األســــــــــــــــــــــــــوار : ثانیا
 

 متر ثم یتم غمر قاع الحفر حتى تتسرب المیاه ١٫٥٠لألساسات بعمق  یتم الحفر -1
 متر من الرمال الخشنة كما سبق ١٫٠٠إحالل بسمك ال یقل عن  ثم یتم تنفیذ تربة

 ٠) مخلفات المحاجر ( المدكوكـــــــــــة   أو من كسر الحجارة٠٠٠
 

 ٠تركز على خرسانة عادیة  ( (T sectionم تنفیذ قواعد شریطیةیت -2
 

 : منسوب التأسیس -2
 

 (فى بند أوال( متر من المنســـــــوب السابق ذكره ١٫٥٠ - : عند عمق یتم التأسیس
 

 ٠)ایھما اقل (منسوب االرض الطبیعیة بامتداد السور  او حسب
 

 .٢سم / كجم٠٫٨٥: حالل المأمون اعلى تربة اال إجھاد التأسیس الصافي -3
 
 

**** 
 :و احتیاطات ھامة عمومیات: ثالثا
 
 
 

 )التربة القابلة لالنھیار حیث أن التربة السائدة فى المشروع من نوع -1
collapsing soil)  لمیكانیكا التربة  حسب الكود المصرى: (ومن خصائصھا
  واألساسات الجزء الخامس

 
الكلى وتصل إلى اقل إجھاد ممكن عند وصول   حجمھاأن ینقص) ١-٣-٥/ فقرة 

 ٠الماء إلیھا 
 

  :بما یلى لـــــــــــذلك نوصى
 
الصناعى  میاه الصرف/ میاه الصرف الصحى / میاه الرى (  یحظر صرف المیاه - أ

 ٠داخل التربة بجوار األساسات)  الخ ٠٠٠
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 ٠ متر ٣٫٠٠ ال تقل عن بعیدا عن األساسات بمسافة  أن تبعد زراعة أي نباتات- ب
 

 اإلمدادات بالمیاه و الصرف داخل مجارى مكشوفة من  یوضع خطوط شبكات-جـ 
 

 ٠و سھولة اإلصالح، بجرلیات لسرعة اكتشاف العیوب الخرسانة المسلحة مغطاة
 
 
 

 بعد ٢سم/ كجم ٢٥٠إجھاد الكسر لمكعبات الخرسانة المسلحة عن  یجب إال یقل -2
 ٠ یوم ٢٨
 

 مل فواصل ھبوط فى اساســــــــــــــاتیراعى ع -3
  األســــــــــــــــــــــــــــــــــــــواركل مسافة

 
 ٠متر ٢٠٫٠٠ال تزید عن 

 
كجم  ٣٠٠یستخدم في الخلطھ الخرسانیة األسمنت البروتالندى العادى بنسبھ  -4

 . رمل٣ م٠٫٤٠+  زلط ٣ م٠٫٨٠لكل ) للمسلحة (كجم ٤٠٠و ) للعادیھ (
 

 اعى تكثیف الخرسانة المسلحة لألساسات ألقصى درجھ مع استخدام الھزازیر -5
 اآللي

 
 . وعزل األسطح الخارجیة لھا بمواد عزل مناسبة

 
المتطلبات الواردة بالكود المصري لتصمیم وتنفیذ المنشآت الخرسانیة  تعتبر -6
 لسنة الكود المصري لمیكانیكا التربة وتصمیم وتنفیذ األساسات و. م٢٠٠١لسنة 

وان یتم التنفیذ تحت إشراف . توصیات ھذا التقریر جزء ال یتجزأ من. م٢٠٠١
 ٠٠ھندسي متخصص

 
وجود ما یخالف ما جاء فى ھذا التقریر على الطبیعة یجب على المالك  فى حالة -7

 ٠لتقریر ما نراه مناسبا  إخطارنا فورا
 

***********  
  

 وھذا تقریر اخر اوصى بسواند للجار
 تقریرالیكم ال
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 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة :أوال
 
 
 
 : التقریــــــر الغرض من ھذا ·
 
 & Physical) عرض نتائج أبحاث التربھ الطبیعیة والمیكانیكیــة -

Mechanical Properties ) في موقع المشروع، القتراح: 
 

 –لبشة  –قواعد منفصلة  ) (Type of Foundation) األساس نوع -1
 .(الخ٠٠٠خوازیق 

 
 (Depth of Foundation)منسوب التأسیس -2

 
 للتأســـیس جھد التربــة المسمــوح بھ -3

 
( at Foundation Level Allowable Bearing Capacity)0 

 
یشتمل التقریر على بیانات أعمال االستكشاف في الموقع ونتیجة الفحص  -

 ٠المعملي لعینات التربھ واالختبار
 
 .األرض تحدید منسوب المیاه االرضیة من سطح -
 
للتربة فى الموقع و  دراسة لطبیعة التربھ السائدة في الموقع وتحدید التتابع الطبقى -

 ,سمك وعمق كل طبقة
 
التأسیس وجھد التربة الذى تتالئم مع طبیعة  دراسة انسب انواع االساسات وعمق -

  التربة
 

 تنفیذه و نوع المنشأ المراد
 
  .التوصیات و االحطیاطات الخاصة بالتنفیذ -
 

 المشـــــــــــــــــــروع بیـــــــانات
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 ------------------------------: المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالك *
 
 
 

 : الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع
 
 
 

  سكندریة اإل– العجمى - تقسیم ویبكو -البطاش شرق 
 
 
 

  : المـشـــــــــــروع عبـارة عـن *
 

 اربعة ادوار علویة + دورارضي+ بدروم
 

 تقریبا  متر مربع١٥٫٠٠× ٢٦٫٠٠:یشغل المشروع مسطحا اجمالیا قدرة
 

تجارب االختراق   نتائج–استخراج العینات ( قام بأعمال استكشاف الموقـــــــــــــع 
: االستشارى ت ، تحت إشراف مكتب المھندسمقاول الجسا ( .S. P. Tالقیاسى

 حیث تم فحص، نبیھ قریطم ، وتم تورید العینات المستخرجة من الجسات إلینا 
 ٠وتصنیف واختبار العینات بصریا و معملیـــــــــــا 

 
اعتبار متوسط منسوب سطح األرض الطبیعیة فى موقع  تم: منسوب الصفر 

  ٠لتقریر ا المشروع بأنھ منسوب الصفر فى ھذا
 
 
 

***** 
 
 
 

 الموقع أعمال استكشاف: ثانیا
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العـــــــــــــــــــام و أماكــن  كروكي الموقــــع ) ١( ـ یوضــــح الرســــم رقم 
 .( SITE PLAN & LOCATON OF BORINGS) الجســات

 
  متر من١٥٫٠٠/ ١٤٫٠٠جسھ بالموقع بعمق یتراوح بین ) ٢(ـ تم تنفیذ عدد

 .( منسوب الصفر( المذكور سابقـــاالمنسوب
 
و  Disturbed Samples (متماسكة غیر(تم استخراج عینات مقلقلة -

 ٠متر طولى  كل Undisturbed Samples(متماسكة(عینات غیر مقلقلة 
 

 ٠ـ ولقد استخدمت الوسائل الیدویة في تنفیذ الجسات
 

للتربة الغیر  (.S.P.T )سىتم دراسة نتائج اختبار االختراق الدینامیكى القیا ـ وقد
 الالزمة الختراق الملعقـــة (N) وھو عدد الدقــات-على أعماق مختلفة متماسكة
فى موقع االختبار وتم رصد ھذه النتائج فى  (Standard Spoon)قیاسیـــة

 . المرفق بھذا التقریر ٣ -  ٢شكل رقم 
 
عند االنتھاء من تنفیذ المیاه و تم قیاس عمق میاه الرشح في الجسھ عند بدء ظھور -

 ٠الجسھ
 

علیھا في الموقع جرى تسجیلھا وتغلیفھا  ـ العینات المستخرجة التي تم الحصول
التجارب والفحوصات  حسب نوع كل عینھ ووضعھا في أكیاس خاصة إلجراء

 . والدراسات المعملیة علیھا
 

******* 
 
 

 المعملیــة التجــارب: ثالثًا 
 
 

ومعملیــــُا وبذلك  نات التربة الموردة من الجسات ظاھریًاـ تم فحص وتصنیف عی
 & (٢( والرسم رقم أمكن رسم القطاعات الطولیة لتتابع طبقات التربھ في المــوقـع

 (BORING LOG ٠(توضح قطــاع التربھ مكان كل جسھ (3)
 
 
 

 -: وقد تم تنفیــذ التجــارب المعملیـــة اآلتیـــة
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على عینیات التربة  (Sieve Analysis )تدرج الحبیبيتم إجراء اختبار ال ـ1

 توضح منحنیات التدرج الحبیبي للتربة (5) &( ٤( والرسم رقم  غیر المتماسكة
. 
 

 ( Direct Shear Box Test)إجراء اختبار صندوق القص المباشر ـ تم 2
 : المستخرجھ من الجسھ لتحدید على عینات التربھ

 
  (C ) قوة التماسك -1

 
 (Φ ) االحتكـــــــــــاك الداخلي وزاویــةـ 2
 

  ( -Density ) (أو وزن وحدة الحجوم( كثافة التربة - 3
 

 . ((w/c(نسبة الرطوبة(المحتوى المائى  –4
 

  توضح نتائج ھذه التجربة 7 & ٦رسم رقم 
 
 
 

******* 
 
 
 

 المیــاه األرضیــة :رابعًا
 
 
 

أثناء تنفیذھا عند عمق متوسط   الجساتفى) المیاه الجوفیة ( الرشح  ظھرت میاه
  متر٢٫٥٠

 
******* 

 
 طبیعـــــة التربــــة بالموقــــــــع :خامسًا
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موقع المشروع والتي تم التعرف علیھا من  وفیما یلى وصف لطبقات التربھ فى

 ٠وأكدتھا التجارب المعملیة  خالل تصنیف العینات المستخرجة من الجسات
 
 
 

 : الموقع تتكون عموما من أى أن طبیعة التربة السائدة فى ***
 
 
 

 ١جسة رقم 
 

  :  متر٢٫٠٠ -وحتى منسوب) منسوب الصفر  ) أ ـ من منسوب سطح األرض
 

/ خشنة وكسر أحجـــــــــار / ناعمــــــة  رمــــال: طبقة من الردم عبارة عن
 .جذور نباتات/ حصویات

 
تمتد طبقات متعاقبة لونھا :  متر١٥٫٠٠–تى منسوب متر وح٢٫٠٠-منسوب ب ـ من

(  رمل خشن -متوسط الخشونة / رمل ناعم :  تتكون من –فاتح  بنى/اصفر داكن 
 ٠حصویات / الرمال المتماسة  قطع من)  قلیل –آثار من 

 
 
 

 ٢جسة رقم 
 

  :  متر٢٫٠٠ -وحتى منسوب) منسوب الصفر ( األرض  أ ـ من منسوب سطح
 

خشنة وكسر / رمــــال ناعمــــــة : الردم عبارة عن رمادى فاتح منطبقة لونھا 
  قطع من الرمال المتماسكة./ نباتات جذور/ حصویات/ أحجـــــــــار 

 
تمتد طبقات متعاقبة لونھا : متر ١٣٫٠٠–متر وحتى منسوب ٢٫٠٠-ب ـ من منسوب

(  رمل خشن - متوسط الخشونة / رمل ناعم:  تتكون من –بنى فاتح / رمادى فاتح 
  حصویات/ قطع من الرمال المتماسكة )  قلیل –آثار من 

 
 :  متر١٥٫٠٠ – متر وحتى منسوب ١٤٫٠٠ – من منسوب -ج
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  ( مائل الى البیاض( المتماسكة المتكلسة لونھا بنى بلون فاتح  طبقة من الرمال
 
 
 
 
 
 
 

***** 
 
 
 

 :باألساسات االقتراحات والتوصیات الخاصة: سادسًا
 
 
 

 :االساسات :اوال
 
 
 
 
 

للتكلفة االقتصادیة و امكانیات التنفیذ  یتم تأسیس المبنى بأحد الحلول اآلتیة وفقا
 :المتاحة لكل بدیل

 
 :االولى الطریقة

 
 من الخرسانة .R. C.: I. F -or- C. F ) ) قواعد منفصلة أو متصلة

المسلحة وفى المسلحة تربطھا میدات جسیئة في اتجاھین متعامدین من الخرسانة 
  ٠ و التي ترتكز بدورھا على فرشة من الخرسانة العادیة ٠القواعـــــد نفس منسوب

 
 : الثانیة الطریقة

 
 ترتكز على (Reinforced Concrete Raft) لبشة من الخرسانة المسلحة
  مع ضرورة مراعاة مركزیة تحمیل اللبشة عند التصمیم-فرشة من الخرسانة العادیة

 ٠ع االجھادات على التربةالنتظام توزی
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 :منسوب التأسیس -
 

  سم٣٠ اى اقل من منسوب المیاه الجوفیة بـ - متر ٢٫٨٠عند عمق  یتم التأسیس
 

  .٢سم/  كجم ٢٫٠٠: التأسیس الصافي المأمون على التربة الطبیعیة إجھاد -3
 
 
 

 المجاورة النظام المقترح لسند جوانب الحفر و المنشآت: ثانیا 
 
 
 

البدروم لھذة العمارة و الذى  ذا البند بتحدید كیفیة سند التربة لزوم تنفیذیختص ھ
حسب الرسومات  ینخفض منسوب ارضیة البدروم عن منسوب سطح االرض وذلك

 :الھندسیة التى تم االطالع علیھا
 

بكامل محیط المبنى لسند جوانب ) ستراوس  ) یقترح عمل خوازیق بالتفریغ -1
  الحفر

 
تتحمل ) سم ٦٠او المسافة بین مركزى الخازوق  )  خوازیق متالصقةوذلك بتنفیذ

 مما یلزم عمل -المكافئ للمبانى المجاورة الحمل+ العزم الناتج عن ضغط التربة 
  خوازیق

 
متر من منسوب سطح االرض المالصق  12.00  وبطول الیقل عن- سم ٥٠قطر 

 ٠للمبنى المجاور المطلوب سنده 
 

 اسیاخ ٨بعدد  steel 52))  طول الخازوق بحدید تسلیحتسلیحھا بكامل ویتم
   سم٢٠/  مم ٨حلزونیة بقطر  وكانات+  مم ١٨قطر 

 
اعلى الخوازیق لربط جمیع  تنفذ كمرة جسیئة رابطة من الخرسانة المسلحة -2

سم و یتم  80 قطر الخازوق و بارتفاع= الخوازیق فى طرفھا العلوى عرضھا 
 ادخال اشایر الخازوق فیھا

 
 0 و تصمم طبقا للتصمیم االنشائى
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االساسات  یتم تفریغ اماكن االعمدة الخارجیة داخل خوازیق السند مع استمرار -3
 0 اسفل االعمدة و یجب مراعاة التصمیم االنشائى لالساسات اسفل ھذه االعمدة

 
  ٠خازوق  یوم على تنفیذ صب آخر٢٨الیتم بدا الحفر فى الموقع اال بعد مرور  -4

 
 
 
 
 

 اشتراطات عامة: ثالثا 
 
 
 

  بعد٢سم/ كجم ٣٠٠یقل إجھاد الكسرلمكعبات الخرسـانة المسلحـة عن  یجب إال -1
 

 ٠یوم 28
 

المسلحة  یستخدم في الخلطھ الخرسانیة األسمنت البورتالندى العادى للخرسانة -2
 . رمل٣م٠٫٤٠+  زلط ٣ م٠٫٨٠لكل ) للمسلحة ( كجم ٤٠٠:بنسبة 

 
 ٠سطح الخارجیة للخرسانة المسلحة في األساساتعزل األ یراعى-3
بالكود المصري لتصمیم وتنفیذ المنشآت الخرسانیة  تعتبر المتطلبات الواردة -4
التربة وتصمیم وتنفیذ األساسات لسنة   والكود المصري لمیكانیكا٢٠٠٢لسنة

 -التقریر م جزء ال یتجزأ من توصیات ھذا٢٠٠٤
 .حت اشراف ھندسى متخصصو ان یتم تنفیذ جمیع االعمال ت

وجود ما یخالف ما جاء بالتقریر على الطبیعة یجب الرجوع إلینا فورًا  فى حالة -5
  ٠مناسبُا لتقریر ما نراه

  
  
  

 خوازیق وھذ تقریر اخر اوصى فیھ االستشارى بعمل
 الیكم التقریر

 
 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــة :أوال
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 : ـــــرالتقریـ الغرض من ھذا ·
 
 
 

الطبیعیـــــــــة  عرض نتائــج أبحــــاث التربــــــــة
 Physical & Mechanical) والمیكــانیكیــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــة

Properties ) في موقـــع المشروع اآلتي بیانھ بعد 
 

  :القــــتراح و ذلك
 

 Type) األســـــــــــــــــــــــاس ــــــــوع ونـــــــ–منســـوب التـــــأســــــــــــیس 
& Depth of Foundation Level) –  

 
 at ) للتأسیـــــــس وجھــــــــــــد التربـــــــة الـمسمـــــــوح بـــــــــــــھ

Foundation Level Allowable Bearing Capacity)0  
 

 :بیانات المشروع **
 

 --------------------- : ـــــــــــــــــالكالمــــــــــــــــــــ *
 : الموقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع *
 
الحضرة  -شارع عمر بن ابى ربیعة حالیا) ترام النزھھ سابقا(شارع االمیر حسین -
   اإلسكندریة–
 

  : المـشـــــــــــروع عبـارة عـن *
 

 سكنیة عمارة
 

 --------------- / لى طلب المھندسأعد ھذا التقریر بناء ع
 

 ٠ھیكلى من الخرسانة المسلحة : النظام اإلنشائي للمبنى  *
 

 –استخراج العینات ( بأعمال استكشاف الموقـــــــــــــع  قام مقاول الجسات **
، وقام بتورید العینات  (S. P. T. 0000االختراق القیاسى نتــــــائج تجارب
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حیث تم فحص وتصنیف واختبار العینات بصریا و  , لیناالمستخرجة من الجسة إ
 ٠معملیـــــــــــا 

 
تم اعتبار سطح األرض عند موضع الجسة بأنھ منســــــــــوب  : منسوب الصفر

 الصفر
 

  ٠التقریر  فى ھذا
 
 
 

***** 
 

 استكشاف الموقع أعمال: ثانیا
 
 
 

الموقــــع العـــــــــــــــــــام و أماكــن  يكروكـــــــــ ) ١( ـ یوضــــح الرســــم رقم 
 .( SITE PLAN & LOCATON OF BORINGS) الجســات

 
المذكور   متر من المنسوب١٧٫٠٠جسھ بالموقع بعمق ) ١(ـ تم تنفیذ عدد

  .( منسوب الصفر(سابقـــــا
 
و  Disturbed Samples (غیر متماسكة(تم استخراج عینات مقلقلة -

 كل متر طولى أو Undisturbed Samples(متماسكة(لقلة عینات غیر مق
  عند حدوث تغییر فى طبیعة التربة

 
 ٠في تنفیذ الجسة) المواسیر  إنزال( ـ ولقد استخدمت الماكینة الیدویة 

 
على أعماق  (.S.P.T )الدینامیكى القیاسى ـ وقد تم دراسة نتائج اختبار االختراق

 Standard)الختراق الملعقـــة قیاسیـــة زمةالال (N) وھو عدد الدقــات-مختلفة
Spoon) فى قطاع ٢: النتائج فى شكل رقم فى موقع االختبار وتم رصد ھذه 

 .  المرفق بھذا التقریر-الجسة 
 
 
 
 قیاس عمق میاه الرشح في الجسھ عند بدء ظھور المیاه وعند االنتھاء من تنفیذ تم -

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 ٠الجسھ
 
 
 

تسجیلھا وتغلیفھا   الحصول علیھا في الموقع جرىـ العینات المستخرجة التي تم
 حسب نوع كل عینھ ووضعھا في أكیاس خاصة إلجراء التجارب والفحوصات

 . والدراسات المعملیة علیھا
 
 
 

******* 
 
 
 

 التجـــــــــارب المعملیـــــــــــــــــة : ثالثًا
 
 

جسة ظاھریًا ومعملیــــُا وبذلك التربة الموردة من ال ـ تم فحص وتصنیف عینات
 ٠لتتابع طبقات التربھ في المــوقـع  أمكن رسم القطاعات الطولیة

 
 
 

  (BORING LOG ٠(التربھ مكان الجسھ توضح قطــاع) ٢( والرسم رقم
 
 
 

 -: المعملیـــة اآلتیـــة وقد تم تنفیــذ التجــارب
 
 
 
على عینیات التربة  (Sieve Analysis )ـ تم إجراء اختبار التدرج الحبیبي1

 التدرج الحبیبي للتربة توضح منحنیات (6) &( ٥( غیر المتماسكة والرسم رقم 
. 
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 ( Direct Shear Box Test)المباشر ـ تم إجراء اختبار صندوق القص 2
 :یوضح على عینات التربھ المستخرجة من الجسھ والذي

 
 . (C ) تحدید قوة التماسك -
 

 . (Φ ) الداخلي ـــــــــــاكـ زاویــة االحتك
 

  ( -Density ) (أو وزن وحدة الحجوم( كثافة التربة –
 

توضح نتائج  ) ٧(و الرسم رقم  --. ((w/c(نسبة الرطوبة(المحتوى المائى  –
  ھذه التجربة

 
 

****** 
 
 
 

 األرضیــة المیــاه: رابعًا
 

–أثناء تنفیذھا عند عمق متوسط  ةفى الجس) المیاه الجوفیة ( ظھرت میاه الرشح 
  ( من المنسوب المذكور(تر تحت سطح األرض الحالى ٣٫٠٠

 
 
 
 
 

******* 
 
 
 
 
 

 التربــــة بالموقــــــــع طبیعـــــة: خامسًا
 
 

التعرف علیھا من خالل تصنیف  وفیما یلى وصف لطبقات التربة فى والتي تم
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 ٠المعملیـــــــــــــــة  ــــــاربوأكدتھا التج، العینات المستخرجة من الجسة 
 
 
 

 : الجسة تتكون عموما من أى أن طبیعة التربة السائدة فى موقع ***
 
 
 
A متر٨٫٠٠ - منسوب وحتى) منسوب الصفر ( ـ من منسوب سطح األرض  :  
 

  :تمتد طبقات متعاقبة من الردم تتكون من
 

   فخركسر/حصویات /  مترعبارة عن طین طمى ٢٫٠٠سمكھا  طبقة
 

/ احجار / كسر فخر / عبارة عن طین طمى شدید اللیونة  ثم تبدأ طبقة بلون اسود
 . كسر اصداف حتى نھایة الطبقة

 
 
 

B متر١٤٫٠٠–متر وحتى منسوب ٨٫٠٠-ـ من منسوب :  
 

 :لونھا رمادى فاتح تتكون من تمتد طبقات
 

 الرمال المتماسكة طین طمى رملى مع اثار من الحصویات و قطع من
 

C  متر١٧٫٠٠–منسوب  متر وحتى١٤٫٠٠- ـ من منسوب :  
 

 :طبقة لونھا رمادى فاتح تتكون من
 

بعض من الطین الطمى مع اثار من الحصویات و / متوسط الخشونة / رمل ناعم
  قطع من الرمال المتماسكة

 
 
 

****** 
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 ساساتباأل االقتراحات والتوصیات الخاصة: سادسًا

 الموقـــع والمنشأ المزمــع إقــامتھ بناء على ما تقدم من بیانات عن طبیعة التربة في
: 
 

 : نوصى بالتأسیس كما یلى
 

 من DEEP FOUNDATIONS یتم تأسیس المبنى على أساسات عمیقة -1
: 
 

 ٠٠الحفر البریمي المستمر(التفریغ أثناء الصب  خوازیق بالحفر و
 

(Continuous Flight Auger C.F.A) 0 
 

ظھرت فى مواقع  تنتھي الخوازیق عند نھایة طبقات الطین وبدایة طبقة الرمال التى
التنفیذ فى   ویجب التأكد من ذلك أثناء- متر٢٫٥٠الجسات بعمق ارتكاز ال یقل عن 

الرمال تحت كعب  كامـــــــــل الموقـــــــــــــــع كما یجب التأكد من استمرار طبقة
 : كما یلى– متر ٥٫٠٠بمسافة ال تقل عن الخازوق 

 
 . طن٤٠:  سم ب ـ حمل الخازوق التشغیلي ٥٠: الخازوق أ ـ قطر

 
   طن٦٠/  ج ـ حمل التجربــة-متر من منسوب الصفر  ١٧٫٠٠: .د ـ طول الخازوق

 
طبقًا للتصمیم اإلنشائي على أال یقل نسبة حـدید التسلیـح  ـ یتم تسلـیح الخوازیـق 2
وعلى أن یمتد التسلیح الرأسي حتى عمق ال ، الخازوق  مساحة مقطعمن% ١عـن

 سم ملحومة ١٥ مم بخطوة ٨حلزونیة بقطر   متر ، ویزود بكانات٩٫٠٠یقل عن
 . نقاط تقابلھا مع األسیاخ الرئیسیة بنطة لحام عند جمیع٢باألسیاخ الرئیسیة بعدد 

 
 طبقًا لبنود الكود خوازیق مفردة ـ یجب ضرورة إجراء تجارب التحمیل على 3

م وذلك قبل تنفیذ الھامات  2002 المصري لمیكانیكا التربھ و تنفیذ األساسات لسنة
 ٠)القواعد أعلى الخوازیق ( 
 

 . P. I. )اختبارات تكامل الخوازیق باستخدام الموجات الصوتیة ـ یتم إجراء 4
T ) Piles Integrating Tests من الخوازیق المنفذة على  % ٢٥على

 ٠ألقلا
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  :عمومیات واحتیاطیات -5
 

 ٠یجب المحافظة على المبانى المجاورة  -1
 

 بعد ٢سم/ كجم٢٨٠لمكعبات الخرسانة المسلحة عن  یجب إال یقل إجھاد الكسر -2
 ٠ یوم٢٨
 

الخرسانیة األسمنت البورتالندى المقاوم للكبریتات للخرسانة  یستخدم في الخلطھ -3
في ٠٫٤٠ رمل ٣م+  زلط ٣ م٠٫٨٠كل ل ( للمسلحة( كجم ٤٠٠:بنسبة 

للخرسانة المسلحة ، بمواد العزل  كما یراعى عزل األسطح الخارجیة٠األساسات
  ٠المناسبة

 
بالكود المصري لتصمیم وتنفیذ المنشآت الخرسانیة  تعتبر المتطلبات الواردة -4

زء ال م ج٢٠٠١وتصمیم وتنفیذ األساسات لسنة  لسنة الكود المصري لمیكانیكا التربة
 .یتجزأ من توصیات ھذا التقریر

تنفیذ األساسات تحت إشراف ھندسى متخصص و في حالة وجود ما  یجب -5
  ٠الطبیعة یجب الرجوع إلینا فورًا لتقریر ما نراه مناسبُا یخالف ما جاء بالتقریر على

  
  
 

مرجعة ھذه  بدلو كانت االرض في المدن الجدیده یكتب مع الرخصھ الجسات ھل ال
 الجسات ام یكفي ما عملوه وبعض الناس بیقولوا ان الجسات معمولھ علي عموم

  االراضي ولیست ارضك اللي ھتبني علیھا ھل ھذا صحیح 
  

  االجابة
  

 ارى انھ المانع من ذلك بشرط مھم وھو مقارنة ناتج حفر الموقع
  الجسة المرفق بمعنى ان ترتیب طبقات التربة ونوعھا مع تقریر

 بالجسة وال یوجد اختالف فى ھذه الحالة بالموقع ھى نفسھا ماجاء
 المبانى یتم االخذ بتقریر الجسة المرفق مع رخصة

 المرفق اما اذا تالحظ اختالف فى التربة الناتجة من الحفر مع تقریر الجسة
  یتم عمل جسات تأكیدیة

 
تستخدم الجسات القدیمة التى تم عملھا فى  ولالسف ھناك مكاتب معنیة بعمل الجسات

  السابق
المنطقة وھذا اكید خطأ الن الموقع الجدید قد یكون  لعمل تقریر جدید طالما فى نفس

 لفمخت
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 وذلك الختالف خطوط الكنتور لالرض عن الموقع المجاور لھ
  ةومقارنة ناتج الحفر مع تقریر الجس لذلك مھم جدا على مھندس التنفیذ متابعة الحفر

  
  
 

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  المسلحة او اللبشة قبل حفر الخازوق بیتم حفر الموقع بالكامل لمنسوب یتحدد من منسوب القواعد
متر من منسوب الحفر للقواعد   سم الى٨٠ویكون منسوب حفر الموقع بالكامل اعلى بحوالى من 

 والسبب فى ذلك
استكمال الحفر حول الخوازیق المصبوبة لیظھر جزء من  انھ بعد االنتھاء من صب الخوازیق یتم

یتم تكسیر ھذا الجزء لنستخدم حدید الخازوق كأشایر ربط  سم الى متر٨٠الخازوق بارتفاع من 
  اللبشة تدخل بالقاعدة المسلحة او

  ةالصور المرفق

   
بدایة حفر الخازوق  سنتكلم بشرح مفصل لتحدید منسوب المرحلة االولى للحفر وھى التى سیتم علیھا

لمنسوب اسفل القواعد او اللبشة  وكذلك المرحلة الثانیة للحفر وھى تتم بعد صب الخوازیق للوصول
 وللتوضیح اكتر سنشرح مثال عملى باالرقام

 
  نفترض ان منسوب ارض المشروع بعد التسویھ صفر -1
  سم٥٠ -منسوب سطح اللبشة او القواعد المسلحة  من الرسومات االنشائیة موجود ان -2
   سم١٠٠سمك اللبشة او القاعدة  -3
  سم٨٠ مم اى طول أشایر الخازوق ١٦الحدید المستعمل للخازوق  -4
  سم١٠یجب دخول الخازوق باللبشة او القاعدة  طبقا للكود -5
   سم١٠طبقة النظافة  -6

  المعلومات من ھذه
  ٦٠ - سم عمق من ارض المشروع أى  60 نجد ان منسوب المرحلة االولى للحفر ھو
 ١٦٠ -من ارض المشروع أى  سم عمق ١٦٠الخوازیق  ومنسوب المرحلة الثانیة للحفر بعد صب

  سم
   سم١٤٠ -  سم جزء الخازوق للتراكب ٨٠الخازوق بعد تكسیر  ومنسوب وش

  المرفق كما ھو موضح بالرسم
 

  وھو انھ ھناك طول فعال للخازوق وھو الذى تم تصمیمھ ملحوظة مھمة جدا جدا
 سم ٨٠شایر وھى ال الطول الفعال مضاف الیة طول التراكب او اال وطول كلى للخازوق عبارة عن
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 ھذا فى مثالنا
 

 شرح مواضیع اخرى

  ةالصور المرفق

   
 

كما بالصورة  ھذا ھو شكل الموقع تم حفره بالكامل بمنسوب اعلى من منسوب القواعد بحوالى متر
 االولى

 الثانیة ویالحظ عمل منزل او رامب لنزول المعدات كما بالصورة

  الموقع رخوة او روبة اى ضعیفة عند ھذا المنسوب واذا كانت ارضیة
من الدقشوم االبیض لتثبیت التربة وتمكین المعدات من العمل   سم٢٠یتم فرش طبقة احالل بسمك 

  بالموقع دون ان تغرز
  
  
  
  
  
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 

  
  

 تابع الموضوع باالسفل
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طریق جھاز  قبل مرحلة حفر الخازوق تسبقة مرحلة توقیع وتحدید اماكن الخوازیق بالموقع عن
  التوتال استیشن

total station  
 سم وتغطیتھ بمونة االسمنت لحمایتھ ٣٠حدید بطول حوالى  ویتم تحدید مكان كل خازوق بدق سیخ

 سم لحمایتة ٢٠یكون ھذا السیخ اسفل ارض الموقع بمسافة التقل عن  وسھولة االرشاد عنھ على ان
بالموقع ویدفن مع كل سیخ ورقة بھا بیانات الخازوق من ابعاد وتسلیح تحفظ  من حركة المعدات

  بالستیك داخل كیس
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بعدھا یبدأ حفر  . ویبدأ الحفر بعمل تسامت سن بریمة الحفر مع السیخ المحدد لمكان الخازوق
االستشارى وذلك طبقا   حتى تصل البریمة لمنسوب الحفر الذى حدده مصمم المشروع اوالخازوق

 متر وقد ٢٥متر الى  8 للجسة التى تحدد المنسوب الصالح للتأسیس ویتراوح عمق الحفر من
 یتجاوز ذلك

أى . تصب بریمة الحفر الخرسانة وھى صاعدة  ویتم صب الخازوق بمجرد االنتھاء من الحفر حیث
خروج البریمة لسطح االرض وتأخد ھذة العملیة حوالى  لحفر ثم الصب یتم فى مرحلة واحدة قبلان ا
 [ حفر وصب[  دقیقة فقط ٢٠
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 :اثناء حفر الخازوق یجب مراعاة االتى
واذا حدث والحظت بالنظر میل . النھا قد تمیل اثناء العمل  یجب التأكد من رأسیة بریمة الحفر *

مرة أخرى ویحدث ذلك عن طریق میزان مثبت داخل كابینة ماكینة  البریمة یجب ضبط رأسیتھا
بالتدیولیت وفى ھذه الحالھ یجب استعمال التدیولیت فى نقطتین مختلفتین  الحفر أو باالستعانة

 بالصورة متعامدتین كما
 
 أقل من مكعب الخازوق یجب تقدیر كمیة تكعیب الخرسانة المصبوبة للخازوق وھل ھى أزید ام *

الخرسانة عن طریق خرطوم واصل من  ویتم ذلك بمعرفة مكعب الضخة الواحدة حیث انھ یتم ضخ
الضخة الواحدة بأن نأتى بمعیار معروف  اكینة ضخ الخرسانة الى البریمة ویتم حساب مكعبم

تملء ھذه الصفیحة وبقسمة مكعب الصفیحة على  حجمھ كصفیحة میاه مثال ونعد عدد الضخات التى
ذلك نستطیع بمعرفة عدد الضخات او الدفعات  عدد الضخات نحسب مكعب الضخة الواحدة ومن

وضخة الخرسانة لھا صوت مسموع او بوضع القدم على  . ة التى استھلكھا الخازوقكمیة الخرسان
  خرطوم الخرسانة

انھ لم یحدث اختناق للخاذوق اثناء صبھ وبالتالى حدث فصل فى خرسانة الخازوق  ھذا حتى نتأكد
 بینھا الطمى وھذا شىء خطیر ودخل

ویف بالتربة وھذا ال یعتبر خطر ولكن تجا او ان الخازوق أستھلك خرسانة زیادة لوجود عیون او
 یجب معرفتھ

 
ونعرف ذلك بمعرفة طول البریمة ومعروف . وصلت للمنسوب المطلوب  یجب التأكد ان البریمة *

عدد من المواسیر یتم ربطھم معا كل ماسورة او وصلة لھا طول معین فى  ان البریمة عبارة عن
   متر٦حدود 

 البریمة  ھذه الوصالت یمكن معرفة العمق التى وصلت الیھوبمعرفة طول البریمة المكونھ من
 متر ١٨ متر اى ٦ وصالت فى ٣ متر وطول البریمة ١٥فمثال لو كان طول الخازوق 

البریمة   متر فیكون عمق٣اذن یجب ان تنزل البریمة باالرض ویظھر منھا اعلى سطح االرض 
  متر١٥ = ٣ -  ١٨
 
للعمق المطلوب عبارة عن رمل ابیض  لخارج عند الوصولیجب التأكد ان ناتج حفر البریمة ا*

 حرش ولیس طمى
لتربة التأسیس المطلوبة واال یتم ابالغ االستشارى وكتابة رقم  وذلك للتأكد ان البریمة وصلت فعال

 المالحظات الخازوق فى
دون ان االنتباه لذلك و النھ قد تختلف خطوط كونتور التربة من مكان الخر داخل موقع العمل دون

 تظھره الجسة
 
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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 العمل وقتھا ؟ و سؤالي ھنا عند حساب التكعیب الخاص بالخرسانھ و اكتشفنا حدوث ھذه المشكلھ فما
 ھل یتم سحب الخرسانھ مرة اخري و اعادة الصب؟

 الخرسانھ و جفافھا تماما و اكتشفنا ھذا بعد الصب ھل نقوم بحقن الخازوق مثال ؟ و ھل لو تم شك
  ؟ماذا نفعل ام
  
 

 اوال بنعرف ان الخازوق حصل لھ اختناق او ان الطمى دخلت وسط الخرسانھ عن طریق مالحظة
بالتفصیل مع  كمیة الخرسانة المستھلكة للخازوق ثم من تجربة االلترا سونیك والتى سیأتى شرحھا

 شرح الخوازیق الجارى شرحھا االن باذن اهللا تعالى
  وتم اكتشافھ اما اذا حدث ذلك

طریة لم  اال اذا كان الخازوق فى مرحلة الصب والخرسانة النستطیع سحب الخرسانة مرة اخرى
   تشك بعد

للخازوق المعیب وقد یعتبره المصمم انھ خازوق احتكاك   یتم حفر خازوق اخر مجاوروغیر ذلك
 ت مصممة لھیتحمل جزء من االحمال التى كان ولیس ارتكاز وبالتالى یمكن ان

بسموحة باالسكندریة وھو ان بعض الخوازیق لم  وھذ الموضوع حدث فعال فى احدى العمارات
الصالحة للتأسیس حیث افادت الجسة ان ھذا المنسوب  تصل للمنسوب المطلوب وھو منسوب االض

 متر لم تتوصل الیھ ١٩كان ھذا المنسوب على بعد  وفى جزء صغیر من االرض.  متر ١٧ھو 
 ھ وھو امر نادر الحدوثالجس
 لو راجعت المالحظات التى كتبتھا فى شرح الخوازیق الجزء الرابع ستجد حضرتك تنبیھ لذلك

وانھ  لمھندس الموقع ضرورة مراجعة شكل تربة خارج الحفر عند اخر منسوب وصلت لھ البریمة
 المطلوب یجب ان یكون رمل حرش ولیس طمى للتأكد ان البریمة قد وصلت لمنسوب التأسیس
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  نتابع مراحل حفر الخازوق
للتأكد من الوصول  مرفق صورة توضح ناتج الحفر وھو الرمل الحرش

 للمنسوب المطلوب
القفص یدویا عن  صورة اخرى لتنزیل القفص الحدید حیث یتم تنزیل

 طریق العمال وتقریبا بینزل نصفھ فقط نظرا لكثافة الخرسانة ومقاومتھا
 الختراق القفص

وتركیبھ  ثم یستكمل تنزیل بقیة القفص عن طریق ھزاز كھربائى یتم رفعھ
اعلى القفص وعن طریق االھتزاز وثقل الھزار ینزل القفص حتى منسوب 

 االرض سطح
  وكده نكون انھینا مرحلة الحفر والصب وتنزیل القفص

 الكثیر ومازال باقى
 
  
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 

  
  
  

 تابع الصور باالسفل
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  مھم  سؤال
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  متر مثال١٥لو أن طول الخازوق 
على أجزاء   متر بعضھ وال بیكون١٥ھل قفص الحدید بیكون طولھ 

   ؟ءوبینزل كل جزء وراه جز
  
  

واجابة السؤال ان قفص الحدید لیس لھ عالقة بطول الخازوق بمعنى 
 متر فقط ١٠ متر وقفص الحدید ١٨الخازوق  انھ قد یكون طول

  القفص ودائما ھناك فارق بین طول الخازوق وطول
ویتم وضع قفص الحدید فى الجزء العلوى من الخازوق على ان 

  الخازوق السفلى كخرسانة عادیة یعتبر بقیة
 او قللخازو وطول القفص الحدید یعتمد على التصمیم االنشائى

  بمعنى اصح مرتبط بنوع التربة حول الخازوق
  انھ یوضع الحدید فى منطقة التربة الضعیفة فقطبمعنى 

  
صحة تنفیذھا وھذة  بعد االنتھاء من حفر الخوازیق نأتى لمرحلة اجراء التجارب علیھا للتأكد من

 : التجارب نوعان
  من عدد الخوازیق بالموقع % ٢٥وتتم على  تجربة االلترا سونیك

 خازوق یتم ٥٠٠ خازوق اى لو كان بالموقع ١٠٠لكل  تجربة التحمیل وتتم بمعدل تجربة واحدة
  تجارب تحمیل٥اجراء 

 
 تجربة االلترا سونیك
الخرسانة بالخازوق المصبوب وطول الخازوق ومدى وجود اختناق او انفصال  وھى للتأكد من شكل

 الخازوق نتیجة دخول الطمى او التربة اثناء صبھ وبتتم على الخوازیق المشكوك فیھا لخرسانة
المستھلكة للخازوق  لوجود مشاكل اثناء التنفیذ مثل میل الخازوق اثناء صبھ او ان كمیة الخرسانھ

  سیارة الخرسانة وھكذا اكبر او اقل من المفروض او تم صب الخازوق على مرحلتین نتیجة تأخر
مجس باالضافة لوجود مطرقة  والجھاز المستخدم عبارة عن جھاز كمبیوتر البتوب متصل بھ

فعن طریق الطرق على قمة  . فصلة تستعمل للطرق على اعلى الخازوق كما بالصور المرفقةمن
موجة االلترا سونیك خلى  الخازوق بالمطرقة ووجود المجس مالصق خرسانة الخازوق تسرى

وعن طرق ھذة التجرب یتم . خازوق  الخازوق لیتم رسم منحنى رسم بیانى یتم ترجمتھ لبیانات لكل
 علیھا یق المشكوك فیھا لعمل تجارب التحمیلتحدید الخواز

 
 تجربة التحمیل

 للتحمیل تجربة تحتاج معدات وكمرات حدید وعدادات وشكایر رمل او مكعبات خرسانة وھى
عند االنتھاء من بناء  وفكرة تجربة التحمیل ھو تحمیل الخازوق بالحمل المفترض انھ سیقوم بحملھ

 المبنى او المنشأ
 
  
  

 تابع الصور باالسفل
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 تجربة التحمیل بالتفصیل
 

 طن یتم ١٠٠اى اذا كان الخازوق مصمم لحمل . التشغیل  یتم فیھا اختبار الخازوق بحمل مرة ونصف حمل
 وھكذا  طن١٥٠اختبار الخازوق بتحمیلھ 

 تحضیر التجربة
 كاب خرسانى اعلى الخازوق عمل
 الخازوق نبدأ بحفر حفرة حول الخازوق ونكشف جزء من حدید -1
 االشایر نرش ارضیة الحفرة بالرمل وننزل حدید القاعدة او الكاب لیرتكز على -2
 نعمل شدة خشبیة للقاعدة وننزلھالیكون الكاب جاھز للصب -3
 

  شبیھ برافعة السیارة اعلى الكاب وفى منتصفھ وضع جاك
ك لتحدید الحمل الواصل للتحكم فى الحمل الواصل للجا bump ھذا الجاك متصل بمضخة زیت او كھرباء

 للخازوق
 

 اعلى الجاك وعلیھا یتم رص كمرات حدیدیة متعامدة لعمل منصة یمكن H beam كمرة حدید یتم وضع
للحمایة من  وضع الحمل علیھا وھو اما شكایر رمل او مكعبات خرسانیھ كالتى نراھا على شواطىء البحر
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 االمواج
 

لقراءة الھبوط الحادث فى الخاوزوق نتیجة   فى االربع اركانیتم وضع اربع عدادت اعلى الكاب الخرسانى
 تحمیلھ

 
 - BUMP المضخة او ال -لكل االجھزة المستخدمة وھى الجاك او الرافعة  یتم مراجعة شھادة المعایرة

جھاز  للتأكد من صالحیتھم وذلك قبل العمل بالتجربة وكذلك مطابقة و مراجعة كود ورقم كل عدادات الھبوط
 كد من انھ ھو الموجود بشھادة المعایرةوالتأ
 

  بذلك تكون التجربة جاھزة
  من الحمل وھو حمل التجربة % ٢٥كل مرحلة . ویتم تحمیل الخازوق على مراحل 

التحمیل مقدارھا مرة  تجربة[  طن ٨٠ طن الن حمل التشغیل ١٢٠بمعنى لوكان المطلوب تحمیل الخازوق 
 [  ایضا حمل التشغیل للخازوقونصف الحمل التصمیمى للخازوق وھو

  BUMP ویتم التحكم فى الحمل الواصل للخازوق عن طریق المضخة او ال
اعلى الكاب  من االحمال یتم أخذ قراءة لعدادات الھبوط االربعة الموجودة % ٢٥مرحلة حمل اى كل  وفى كل

  على فترات زمنیة محددة طبقا للكود
ك لیتم بعد ذلك حساب متوسط الھبوط لكل مرحلة بأخذ متوسط قراءات لذل وتسجیل ھذة القراءات فى جدول معد

 عدادات االربع
 

میزان القامة حتى الیتواجد المھندس  یجب اخذ القراءات لعدادات الھبوط عن طریق منظار جھاز التدیولیت او
 التجربة القدر اهللا اسفل التجربة للحفاظ على حیاتھ فى حالة انھیار

  العدادات بعیدا عن التجربة تقوم بعمل دائرة تلیفزیونیة لقراءةوھناك بعض الشركات 
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 سم٥العمال االساسات cover من المعروف ان الغطاء الخرسانى
 الخرسانى لرقبة العمود المدفونة مع االساسات فكم یكون الغطاء

 الموجودة برقبة ھذا العمود وبالتالى ھل ستختلف مقاس الكانة
اعلى االساسات على اعتبار ان مقاس  عن مقاس الكانة الموجودة ببقیة العمود بالدور االرضى

  ةالكان  سم فكم تكون مقاس٧٠ فى ٢٠العمود بالدور الالضى 
  

 سم لرقبة العمود المدفونة٥كیفیة تحقیق سمك غطاء خرسانى قیمتھ 
  سم٥االساسات وینص الكود بأال یقل الغطاء الخرسانى عن  النھا تعتبر من

  سم فسیلجأ البعض الى االتى وھو خطأ٧٠سم فى  ٢٠فاذا كان مقاس العمود 
 سم ٦٠ سم فى ١٠ان یكون مقاس الكانة 

 كما فى الصورة
  سم٢٠اللون االخضر یحدد مقاس عرض العمود 

  سم١٠یحدد مقاس عرض الكانة  اللون االحمر
  ةالصور المرفق

   
 

 
 ولكن سنجد ان بقیة العمود بالدور االرضى

  سم 2.5 والتى فیھا سمك الغطاء الخرسانى
   سم٦٥ سم فى ١٥سیكون مقاس الكانة 

 اشایر العمود لیحقق ذلك وبالتالى سنجد انھ یجب تكریب
  وھذا التكریب مرفوض

 كما بالصورة
   ةالصور المرفق

  
تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
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 اذن ما الحل
 بالدور االرضى الحل ھو تثبیت مقاس الكانة فى رقبة العمود وبقیة العمود

 حتى ال یتم تكریب اشایر العمود المرفوضة
 رقبة العمود ویتم ذلك بزیادة مقاس

 الخرسانى  سم لتحقیق سمك الغطاء٧٥ سم فى ٢٥بمعنى ان یكون مقاس رقبة العمود 
  سم٥المطلوب وھو 

 الرجوع للمكتب االستشارى او المصمم فاذا كانت الرسومات الھندسیة التوضح ذلك یجب
 كالصورة وبالتالى سیكون التنفیذ

  ةالصور المرفق
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 ...اسفل شكلھا و اخدة شكل العیون من: الكانة الشدش 
 

 الكمرات و السمالت و الشدات: مكان االستخدام 
 

 توزیع االسیاخ بانتظام وعدم تجمع االسیاخ لضمان: الوظیفة
 

 :لى اضافة بسیطة
 

 االسیاخ فى الرصة من القانون التالى یحسب عدد
 
 

n=b-2.5/d+2.5 
 
 

n:االسیاخ فى الرصة عدد 
 

b: عرض الكمرة ب السم 
 

d: بالسم القطر المستخدم 
 
 

  تتخانا و اذا زاد الرقم عن الوارد فى القانون یوضع االسیاخ على
 

  اضافھ بسیطة وھى االیقل عددھا عن كانتین فى الكمرة
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
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  تابع الصور باالسفل
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  سم بھ ثقوب بطرفھ العلوى٣٠مم وعرضھ فى حدود ٥شریط من مادة بالستیكیة سمكھ الیتعدى  ھو
 < طبقا لنوع الشركة المصنعھ لھ > للتثبیت

ونستعملھ فى الحوائط الخرسانیة التى تصب على . المیاه  ومن اسمھ نعرف انھ یعمل على توقف
فیوضع بحیت . الخرسانى الناشىء من توقف الصب تسرب المیاه منھ  مرحلتین ویخشى من الفاصل

السفلى فى الجزء االول من الحائط ویترك نصفھ العلوى بدون صب لیتم  یتم الصب على نصفھ
الحائط الخرسانى مثال حمامات السباحة وخزانات المیاة وحوائط البدرومات وقد  صبھ مع استكمال

 انیة التى قد یتم صبھا على مرحلتین مثل اللبشة الخرسانیةكذلك فى االرضیات الخرس یستخدم
 < التى یفضل صبھا مرحلة واحة بدون توقف > المسلحة

 سیخ حدید علوى عن طریق الثقوب الموجودة بالشریط بربطھ بسلك الرباط ویتم تثبیتھ متدلى من
 
 قندیل حسن/م
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یتم تنفیذ ذلك اوال بان نأتى لكل ركن من اركان الغرفة ونبیض بالمونھ 
سم فى كل من اعلى الحائط ٢٠× سم ٢٠مساحتھ عن  جزء الیتعدى

مالصقة للجزء السابق عملھ  مالصقا للسقف وكذلك نفس المساحة بالسقف
بالبروه خط افقى  بالجدار تكرر ھذه العملیة فى االربع اركان الغرفھ ثم نعلم

ولیكن  < اى ركن> على جزء البیاض الموجود بالحائط بأحد االركان
سم سقوطا من السقف ثم نعمل الخط بالبروه مرة اخرى ١٥على مسافة 

الخرطوم لجمیع االركان لیكون منسوب الخطوط االربع  بأستعمال میزان
الركان ثم نعمل اول بؤجھ بأحد ا . بكل االركان على منسوب افقى واحد

المسافھ من  سم الموجود بالسقف ونقیس٢٠× سم٢٠على جزء البیاض 
  سم١٣بطنیة البؤجھ حتى الخط اسفلھا ولیكن اى مقاس مثال 

بؤجة یتم عملھا بأحد اركان السقف االخرى یجب ان تكون  اذایجب كل
سم تماما ١٣الموجود اسفلھا بالحائط وھو  على نفس المقاس من الخط

یتم عمل بینھم اوتار عن  د تم عمل اربع بؤج بالسقفوبالتالى یكون ق
  طریق االده

طریق شد خیط بین بؤجتین  ویمكن زیادة البؤج كلما اتسع السقف اما عن
 الحائط وعمل بؤجة بینھم او تكرار ماتم عملھ باالركان بمنتصف
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یتم تنفیذ ذلك اوال بان نأتى لكل ركن من اركان الغرفة ونبیض بالمونھ 
سم فى كل من اعلى الحائط ٢٠× سم ٢٠مساحتھ عن  جزء الیتعدى

مالصقة للجزء السابق عملھ  مالصقا للسقف وكذلك نفس المساحة بالسقف
بالبروه خط افقى  بالجدار تكرر ھذه العملیة فى االربع اركان الغرفھ ثم نعلم

ولیكن  < اى ركن> على جزء البیاض الموجود بالحائط بأحد االركان
سم سقوطا من السقف ثم نعمل الخط بالبروه مرة اخرى ١٥على مسافة 

الخرطوم لجمیع االركان لیكون منسوب الخطوط االربع  بأستعمال میزان
الركان ثم نعمل اول بؤجھ بأحد ا . بكل االركان على منسوب افقى واحد

المسافھ من  سم الموجود بالسقف ونقیس٢٠× سم٢٠على جزء البیاض 
  سم١٣بطنیة البؤجھ حتى الخط اسفلھا ولیكن اى مقاس مثال 

بؤجة یتم عملھا بأحد اركان السقف االخرى یجب ان تكون  اذایجب كل
سم تماما ١٣الموجود اسفلھا بالحائط وھو  على نفس المقاس من الخط

یتم عمل بینھم اوتار عن  د تم عمل اربع بؤج بالسقفوبالتالى یكون ق
  طریق االده

طریق شد خیط بین بؤجتین  ویمكن زیادة البؤج كلما اتسع السقف اما عن
 الحائط وعمل بؤجة بینھم او تكرار ماتم عملھ باالركان بمنتصف
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  دعانى احد االصدقاء
  

  الستالم حدید سقف المبنى الخاص بھ
 وكان السقف عادى وفعال مررت على الموقع

 وكان الحداد كان قد انھى رصsold slab اى
 لم یكرب حدید السقف كالمعھود الحدید والحظت انھ

 ذلك وبعد نقاش معھ كان حجتھ ان احد لم یطلب منھ
 ولكى یھرب من الموضوع وعدنى ان یقوم بتكریب حدید السقف

 والسؤال ھو اثناء صب الخرسانة
  كھل فعال یستطیع ذل
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  االجابة
  

 ان الحداد الیستطیع فعال تكریب الحدید
 تفضل واشار بعض الزمالء كما قال اال بعد فك اجزاء من الحدید كما

 
 الحدید بطریقة معینھ  النھ یجب رصوالیكم طریقة رص الحدید لتسمح بتكریبھ

 
 

 اوال یجب ان نعرف ان حدید السقف عبارة عن فرش وغطاء
 

 واصل بین الكمرتین فى البحر القصیر حدید الفرش بیكون
 

 وواصل بین الكمرتین فى البحر الطویل اما حدید الغطاء فیكون اعلى حدید الفرش
 

حدید الغطاء والصورة لسقف بسیط الیوجد باكیات  اى ان طول سیخ حدید الفرش اقصر من سیخ
 مجاورة لھ

 
 واالزرق غطاء السیخ االحمر فرش

  ةالصور المرفق

   
 

  
 

الغطاء لربع البحر  اما ھذا السقف فلھ باكیة مجاورة وفى ھذه الحالة یلزم مد نصف عدداسیاخ حدید
تكریبھ اذن لن یعوقھ شىءالنھ  المجاور وبما ان الغطاء ھو الذى سیمتد بعد تكسیحھ او بمعنى اصح

  الیوجد حدید اعاله لیعوق تكریبھ
  ةالصور المرفق
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البحر المجاور وعند  اما اذا كان االمتداد من ھذا االتجاه فیلزم مد نصف عدداسیاخ الفرش لربع

 تكریب اسیاخ الفرش
 

 یعلوھا سیعوقھا حدید الغطاء الذى
  ةالصور المرفق

   
 

ھذه الحالھ  الصورة توضح سیح حدید الفرش باللون االحمر یعلوه مباشرة اسیاخ الغطاء وفى
 اعاله النستطیع تكریب حدید الفرش لوجود حدید الغطاء

 
 یتبع

  ةالصور المرفق
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 تكریب م بدون/ ٧ سم لوكان حدید السقف ١٥ھذه طریقة رص حدید الفرش على اساس سیخ كل 
 

 لكننا سنقوم برص حدید الفرش للسقف بطریقة
 

 الفرش ومده للبحر المجاور دون ان یعیقھ حدید الغطاء تمكننا من تكریب حدید
  ةالصور المرفق

   
 

 
 ھذه الطریقة ھى
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وترك مكان سیخ الفرش المجاور خالى  یتم رص نصف عدد حدید الفرش بمعنى وضع سیخ فرش

 بدون وضعھ كالصورة
  ةالصور المرفق

   
 

 خمس البحر ثم نضع حدید الغطاء فى المنطقة التى سیتم فیھا بدایة تكریب حدید الفرش وھى
 كالصورة

  ةالصور المرفق

   
 

 
 بعدھا یتم وضع بقیة حدید الفرش بوضع سیخ بین كل سیخین موجودین

 اللون االخضر وھو ذو
ومده لربع البحر المجاور على  وھذا السیخ اصبح حر الحركة النھ الیعلوه حدید غطاء فیمكن تكریبھ
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 حدید الفرش اساس انھ یتم مد وتكریب نصف حدید الفرش فقط ولیس كل
 بعد ذلك یتم استكمال حدید الغطاء لبقیة السقف

  ةالصور المرفق

   
 

 مع مالحظة انھ فى الباكیات الغیر مستمرة
 ولیس ربع البحر مع مالحظة ان یتم تثبیت االسیاخ المكربة یتم تكریب الحدید عند سبع البحر

  تسمى وتر للمحافظة على رأسیتھا  سیخ علوى٢معا بعدد 
 كما بالصورة المرفقھ

 

  لشرح موضوعات اخرى
 اضغط

  ةالصور المرفق
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  مھمةمالحظة 
  

 سم واكثر حتى یمكن ١٤ال یصلح اال فى الباكیات التى سمكھا التكریب 
   عمل تكریب

  اما الباكیات التى سمكھا اقل من ذلك فلن یستطیع الحداد عمل تكریب للحدید
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
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 stairs   السلم
 

  من العناصر االنشائیة صعبة التنفیذ والفھم
 الشرح من البدایة خطوة خطوة لذلك سأحاول

 
 اول ھذه الخطوات

 تنفیذ االساسات یجب عمل حساب السلم عند
  بمعنى وضع اشایر لبادئ السلم بالسمل

 ھو اول درجة بالسلم والمعروف ان بادئ السلم
 كما بالصورة
  ةالصور المرفق

   
 

 
 وفى بعض االحیان

 بتكون الیوجد سمل بالرسومات اسفل بادئ السلم الن اعمدة السلم
 بعیدة عن البادئ وفى نھایة الصدفة او البسطة

 بالصورة كما
   ةالصور المرفق

  
  
  

 تابع الصور باالسفل
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 فى ھذه الحالة یجب عمل سمل اسفل البادئ لوضع االشایر بھ

 اعمدة السلم بجوار البادئ كما بالصورة اما اذا كانت
  ةالصور المرفق

   
 

 
  لبادئ السلم فسیكون ھناك سمل بین عمودین السلم نضع بھ اشایر الحائط الخرسانى الواصل

 وھذا رسم اخرلسلم العمود بجوار البادئ
  ةالصور المرفق
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 االرضى وارتفاع الحائط الخرسانى لبادى السلم یتم حسابھ بمعرفة منسوب ارضیة الدور

   متر مثال١٫٠٠+فاذا كان منسوب تشطیب الدور االرضى 
 سم ٣٠مع االحتفاظ باستمرار اشایر الحدید الخارجة منھ بارتفاع حوالى  0.90 + فیكون منسوبھ

 لحدید اول درجة من السلم لتصل
 

  من البدروم ح تسلیح الحائط الخرسانى لسلم بدایتھوھذا رسم یوض
 الحظ المناسیب

  ةالصور المرفق

   
 

 
  بعد ذلك نضع نجارة تطبیق قلبة السلم االولى

  فاذا كان السلم قلبتین
  متر مثال١٫٥٠+ وكان منسوب بسطة او صدفة نص الدور 

 ١٫٣٥+منسوب نجارة او تطبیق الصدفة   فیكون٠٫١٥وسمك الخرسانة 
 یتم تحقیق االتى ویكون نجارة تطبیق القلبة كما بالرسم بحیث
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  سم١٥سمك خرسانة القلبة ولیكن 
  سم١٥ سم ولیس ٢٠بادئ السلم  ارتفاع اول درجة فى السلم وھو

 كما بالرسم
  ةالصور المرفق

   
 

 وھناك مالحظة مھمة جدا فى نجارة صدفة السلم
 فان عرض نجارة الصدفة 1.20 فاذا كان عرض خرسانة الصدفة

   متر٠٫٧١كما بالرسم 
 
 

  ةالصور المرفق

   
 

 
 ویختلف عرض نجارة الصدفة طبقا لعرض الصدفة الخرسانة

 الھندسیة الموجودة باللوحة
 الحقیقیة ویمكن تحدید ھذا المقاس باالتوكاد وذلك برسم السلم بمقاساتھ

 كما بالصورة
 

  ةالصور المرفق
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  ارتفاع اول درجة وھى بادئ السلم مختلف عن باقى الدرجات
  سم١٠سم ھذا قبل التشطیب الن تشطیب االرضیة اسفلھ سیكون  20 وارتفاعھ بیكون

  سم١٥ سم فیصبح ارتفاع اول درجة او البادي بعد التشطیب ٥رخام  لكن تشطیب الدرجة
  كما بالرسم المرفق

  ةالصور المرفق

   
 

 
 بخصوص السلم الحلزونى

 للحیز او المساحة المتاحة بیتم تصمیمھ معماریا جزء من دائرة او قوس طبقا
 لتقسیط الدرجات وبیتم تحدید مزكز الدائرة لتحدید جوانب السلم وكذلك

 كالرسم المرفق
  ةالصور المرفق
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 وفى النھایة بیكون السلم الحلزونى كالصورة المرفقة
 

  ةالصور المرفق

    
 
 

 تحدثت عنھ سابقا ویتم ارتكاز السلم الحلزونى عند طرفیھ السفلى والعلوى اى على البادئ الذى
 وكذلك على كمرة او بالطة السقف العلوى

  الرئیسى مستمر مع القلبة كالرسم المرفق وبیكون عبارة عن رقتین حدید تسلیح السلم الحلزونى
  سفلیة وشبكة حدید علویة كالفالت سالب اى شبكة

یتم تسلیحھم وتكون بالطة السلم او قلبة السلم مرتكزة  او عمل فخدتین او كمرتین على جانبى السلم
  flat slab على الكمرتین

  ةالصور المرفق
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 اما السلم الدائرى

 المرفق یعتمد تصمیمھ على عمود دائرى فى مركز السلم كالرسم
  ةالصور المرفق

   
 

 بمركزة وتسلیح السلم الدائرى بیعتمد على العمود الخرسانى الموجود
 والتسلیح الرئیسى عبارة عن شوك حدید كحدید الكابولى

 على العمود وتنتھى برجل داخل العمود الخرسانى وھذه الشوكة ترتكز
 كالرسم المرفق

  ةالصور المرفق
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 الخرسانى وفى السلم الدائرى یمكن عمل الدرجات منفصلة ككوابیل خارجة من العمود
وفى ھذه الحالة ستعتمد  او یكون عبارة عن قلبة مستمرة تحیط بالعمود وتتشكل علیھا درجات السلم

   مالحدید الرئیسى للسل قلبة السلم على شوك الحدید الخارجة من العمود وسیكون ھو
  
  
  
 

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  خطأ شائع یقع بھ بعض المھندسین عند عمل
 المسلحة المنفصلة والتى تتصل بھا السمالت فى نفس المنسوب القواعد العادیة اسفل القواعد

 منسوب القواعد ولیس اعلى القواعد اى ان السمالت فى نفس
   سم عن القاعدة المسلحة٢٠ابعادھا  فمن المعروف ان القواعد العادیة تزید فى

  تسمى رفرفة
  عادیة اسفل السمالت ایضا والخطأ ھو عدم صب خرسانة

 كما بالصورة

   ةالصور المرفق
 

 فى ھذه الحالة نجد صعوبة فى عمل نجارة قاع السمل وتقویتھ
  قاع السمل بالطوب او ردمھ بتربة الموقع ویلجأ البعض بسد

  حتى تصل لالرض ویلجأ البعض االخر بزیادة جوانب السمل
 لصب الفرق بالخرسانة عند صب السمل

 عزل اسفل السمل وھذا خطأ وفى ھذه الحالة لن نستطیع
  فى التنفیذ

 اما لتالفى ذلك
 اسفل السمل عند صب الخرسانة العادیة یتم صب خرسانة عادیة

 اسفل القواعد المسلحة كما بالصورة
 اوقات كثیرة یفضل صب الخرسانة العادیة بكامل الموقع وفى

 الجزاءالتى بھا القواعد والسمالت وترك بعض ا او اضعف االیمان صب االجزاء
 الباكیات الموجودة فى منتصف

  ةالصور المرفق
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 وھذه الصورة توضح السمل وقد تم سد قاعھ بالطوب
 عادیة اسفلھ النھ لم یتم صب خرسانة

 وھو ما اتحدث عنھ
  ةالصور المرفق

    
 
 

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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 حلوق النجارة ثالث انواع
 بلكونات حلوق -حلوق شبابیك  -حلوق ابواب 

 سم للغرف٩٠ -سم للحمامات والمطابخ ٨٠حلوق االبواب تختلف مقاساتھا 
 سم لمدخل الشقة100 -

 
ومطابقة ذلك مع  ویتم استالم ھذه الحلوق اوال من حیث مقاساتھا وعددھا

 جدول الفتحات والشبابیك باللوحة المعماریة
تخانات الخشب فالمتعارف علیھ ان یكون سمك  استالم الحلق من حیث

بعد المسح وتنظیف   مم٤٥سم ممكن یصل الى ٥ بوصھ اى ٢الحلق 
 الخشب بالورشھ اثناء تصنیعھ والمقصود ھنا سمك كل ضلع من اضالع

ثالثة عبارة عن قائمین ورأس واضالع حلق اضالع حلق الباب  > الحلق
اما عرض < البلكونة اربعة عبارة عن قائمین ورأس وجلسة الشباك او

   بوصھ للبلكونات٨ _ ٦سم لالبواب او  ١٥ بوصھ اى ٦ضلع الحلق اما 
 

سم یصل بعد المسح  15 × ٥ بوصھ اى ضلع الحلق ٦× ٢ویقال حلق 
   سم١٤٫٥×٤٫٥والتصنیع بالورشھ الى 

سم یقاس من نھایة الرأس ٢٣٠والبلكونات فھو  ا طول الحلق لالبوابام
 ١٠سم اما ال٢٢٠الظاھر ھو  حتى اخر القایم والمعروف ان طول الحلق
 الحلق سم الباقیة تدخل اسفل بالط االرضیة لتثبیت

 
 اما طول الضلفة یتم مراجعة مقاس طولھا وھى داخل الحلق بحیث یكون

  سم٢٢٠ كعب الضلفھ المقاس من رأس الحلق حتى
اال تحتك بفرش سجادة او   سم العطاء فرصة٢١٨ویفضل ان تكون 
 موكیت باالرضیة

معالجة ذلك بعمل اضافھ لھا من  واال یتم استالمھا اقصر من ذلك واال سیتم
 فنیا وھو غیر مطلوب < رغلھ > اسفل یسمى

 
 

 وقلیلویالحظ ان یكون ضلع الحلق مستقیم غیر ملتوى عند اى جزء منھ 
البزوز خاصة الخبیثة وھى المتحركة والتى عرضھ للسقوط والوقوع من 

  الحلق
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 مالحظة مھمھ جدا وھى عند عمل البؤج واالوتار للحوائط بنعمل حسابنا ان
 سم اى عند عمل البؤج ان ١٤٫٥سمك الحائط الذى بھ حلق باب ان یكون 

 سم ١٤٫٥ذى بھ باب البؤجتین المحددین لسمك الحائط ال تكون المسافھ بین
سم وذلك حتى یتساوى سمك الحائط  11 ھذا فى حالة المبانى نصف طوبة

بجوار الحلق فنستطیع ان  مع سمك الحلق وبالتالى الیتواجد راجع او زاویھ
البلكونات  نركب البر او العصابة او البرواز الخشبى حول الحلق ام حلق

 لى الواجھاتفال نتقید بذلك الننا ال نركب بر او عصابة ع
 
 
 دھان جوانب الحلق المالصقھ للحائط بالبیتومین لحمایتھ من الرطوبھ یتم
 

الحلق اال بعد مرحلة البؤج واالوتار حتى یتم ضبطھ مع منسوب  وال یركب
 الحائط افقیا

الحلق رأسیا باستخدام الشیرب حیث یتم عمل مقاس من رأس  ویضبط
نب قائم الحلق ویتم تالقى او بالقلم على جا  سم ویعلم١٢٠الحلق بطول 

 الشیرب تطابق ھذه العالمة مع خط عالم
 
 

 رد 1 + صد 2 >  كانات٣ویتم تثبیت الحلق بالحائط بالكانات لكل قائم 
 كانة بالقائم من جھة الغرفة من الداخل وكانھ من جھة الحلق ٢بمعنى  <
 على ان الخارج على اعتبار ان الباب یفتح لداخل الغرفة وھو المعتاد من

مثبتھ بجانب الحلق المدھون بالبیتومین وال یظھر جزء منھا  تكون الكانة
  ممكن یركبھا لطش بالحلق الن بعض النجارین

 ویتم التحبیش علیھا بالمونھ لتثبیتھا بالحائط
 
 

 استالم الحلق افقیا مع اوتار البیاض ورأسیا مع الشیرب ویتم
  بمیزان الخیط مراجعة رأسیة كل قائم

الزاویھ قائمة  اجعة افقیة الرأس بمیزان المیاه او بأستعمال الزاویھ لتكونمر
 بین الرأس وضلع القائم

من اعلى ان یكون نفس  مراجعة التعریض اى مراجعة مقاس عرض الحلق
 المقاس من اسفل

تفتح للداخل ام تم عكسھا  مراجعة مكان وجود الضلفة بالحلق وھل ھى فعال
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 للخارج وھذا خطأ طبعاوبالتالى الباب سیفتح 
وجود بابین متجاورین یتم مراجعة افقیة الخط الواصل بین رأسین  فى حالة
  الحلقین

 
 

 ملحوظة مھمة
الشقة وھو  بالنسبة لحلق باب الشقة قد نضطر لتركیب حلق زفر لباب

عبارة عن حلق بدون فصم للضلفة یتم تركیبھ كما سبق ذكره وبنفس 
حلق الباب االصلى ھذا فى حالة ان الباب من ویأتى بعده تركیب  الخطوات
وفى ھذه الحالھ یتم تركیب الحلق  < ماھوجنى _ ارو > خشب قیم

مسامیر القالووظ او الفیشر ونلجأ  االصلى على الحلق الزفر عن طریق
لطرطشة البیاض او  لذلك حتى نحافظ على الحلق االصلى دون ان یتعرض

  دھانات الحوائط
 
 
 

  وھو وجود جلسھ للحلق نھ بھ اختالف وحیداما حلق البلكو
 یتعداھا یجب ان یكون منسوب البالط واصل لمنتصف سمك الجلسھ وال

یجب حشو اسفل الجلسھ بالطوب والنعتمد على الرمل فقط وذلك حتى ال 
 < تلب > الجلسھ السفل عند الدوس علیھا تتحرك

 
 

منسوب تشطیب متر من ١الحلق تكون مرتفعة  اما حلوق الشبابیك فجلسة
 سم ١٢٠لى اساس ان ارتفاع الشبك االرضیة ع

مالم یكن ھناك مواصفات اخرى فمثال حلق شباك الحمام او المطبخ جلستھ 
 طبقا لمقاس الشباك تختلف

 
 

الخرسانھ بطول  للمعلومات الشیرب مقاس افتراضى یتم اخذه من االرضیة
  متر١ضیة  سم على ان یكون مقاس الشیرب من اعلى تشطیب االر١١٠
الشیرب عباره عن عالمھ یتم نقلھا بمیزان الخرطوم لجمیع انحاء  وھذا

مناسیب االعمال من اعتاب لالبواب وحلوق النجارة او  موقع العمل لضبط
االرضیات او مخارج السباكھ فى الحمامات  بواطات الكھرباء او منسوب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


دأ أخذ معین ودائما بنب والمطابخ وكل عنصر فى العمل یتطلب منسوب
  سم من االرضیة الخرسانة من صدفة السلم١١٠مقاس الشیرب وھو 

الخارجیة بجوار السلم او االسانسیر ونعلمھ على الحائط او على جانب 
یكون ھذا العالم ھو الشیرب الرئیسى او المأخذ  عمود على اساس ان

من الشقق او الوحدات كل وحدة  الرئیسى للشیرب حتى اذا كان ھناك عدد
منسوب  قة تستعمل نفس منسوب الشیرب الرئیسى حتى الیختلفاوش

شیرب عن اخر داخل كل شقة الن منسوب االرضیة الخرسانیة التى یؤخذ 
  قد تختلف من مكان الخر منھا الشیرب

 
 

  ١الصورة رقم 
 توضح قطاع فى الحلق

 2 صورة رقم
 سم یقاس من اعلى ٢١٨توضح الفرق فى طول الضلفة المفروض طولھا 

 بداخلھ الحلق والضلفھ

 ٣الصورة رقم 
 لة الضلفة من اسفل وھو من العیوب فى التنفیذالرغلة او تكم توضح

 وعالقة الجلسة ومنسوب البالط  للبلكونة٤الصورة رقم 

 اسفلھا  توضح جلسة البلكونة التى المفروض حشو الطوب٥الصورة رقم 
 
 
 
 

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
  mco.gmail@1410architecture/ ایمیل 

  
  

  باالسفلتابع الصور
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  عند عمل الجرفیاتو یتم خربشة البیاض ام یكون البیاض ناعماھل 
  على ذلك الیكمللرد 

  بعض الصور
 توضح مراحل عمل الجرافیاتو على الواجھات اصدرتھا الشركة المنتجة

 لھا
 والمراحل ھى

 الدھانات دھان البطانة الخاصة بالجرافیاتو بالرولة او فرشة
 فرد مادة الجرافیاتو على الحائط بالبروة او سكینة المعجون وتسویتھا دون

 ترك حرامیة
 او مساحات بدون تغطیتھا بالمادة
 الة مثل البروة لكن مثبت خربشة الجرافیاتو بالمنجفرة وھى

مونةالبیاض او  بھا صفوف من اسنان الحدید كالتى تستعمل فى ازالة
 اللیاسة الزائدة

  بشكلھا النھائى مس الجرفیاتو بالبروة لتنعیم سطحھا نسبیا لتظھر
  والیكم الصور بالترتیب

  
  
  
  
  
  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 

  
  
 

  كما جاء بكتالوج الشركةباالسفل ةرفقالصور الم
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 الجیبسون بورد
 

 ملیمتر ١٣ متر بسمك شائع ٣سم فى ١٢٠الواح جبسیة بمقاس  عبارة عن
الوجھین ورق رقیق بألوان اما ابیض او اخضر  وھى مغلفة وملتصق بھا من

 فاتح او احمر
 
 

 اللون االبیض ھى جیبسون بورد عادى فااللواح ذات
 

 للرطوبة وذات اللون االخضر الفاتح مقاومة
 

 ملیمتر ١٧وذات اللون االحمر مقاومة للحريق وسمكھا 

  ةالصور المرفق

   
 

 
على الشبك  والواح الجیبسون بورد تستعمل فى االسقف بديال عن البیاض

 الممدد
 

 المتعددة وخاصة فى ديكورات السقف ذات المناسیب
 

 ويمكن تثبیت الواح الجیبسون بورد على السقف الخرسانى مباشرة عن
 طريق قطاع صاج يسمى اومیجا كما بالصورة
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 سم ٦٠الصاج المسمى اومیجا على مسافات  حیث يتم تثبیت اعواد قطاعات
 الفیشر متجاورة على السقف الخرسانى بمسمار

 
 ثم يثبت بیھا الواح الجیبسون بمسمار قالووظ اليصدأ

 
 المسمار داخل اللوح ويمعجن حتى اليظھر ويخوش

 
بورد كالبیاض العادى بدون ديكورات او  عتبر الواح الجیبسونوفى ھذه الحالة ي
  مناسیب بالسقف

 
 

الطريقة فى ظروف خاصة وقلیلة حیث ان البیاض العادى  وتستخدم ھذه
 وارخص افضل

  ةالصور المرفق
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الجیبسون بورد  اما فى حالة عمل ديكورات ومناسیب مختلفة بالسقف يفضل
 النه ارخص واسرع من البیاض على الشبك الممدد

 
يتم النزول بأعواد االومیجا للمنسوب المطلوب وتثبت  وفى ھذه الحالة

بواسطة قطاع اخر يسمى سى النه على  بالسقف عن طريق اذرع الومنیوم
 c شكل حرف الـــ

 
 بالصورة كما

 
 

بھا قطاع  اى انه يتم تثبیت االذرع الومنیوم بالسقف بمسمار الفیشر ويثبت
 ١٢٠ -١٠٠ مسافات بمسمار سن صاج وعلى المنسوب المطلوب وعلىc الــ

  سم
 
 

 بسن صاج ايضا c ثم يثبت قطاع االومیجا بقطاع الــ
 

  لوح الجیبسون بقطاع االومیجا بمسمار قالووظ واخیرا يثبت
 
 
 
 
 

  ةالصور المرفق
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 بالسقف] تیش ]المسمار االول يمین فیشر لتثبیت االذرع االلومنیوم وتسمى

 
 معا المسمار االوسط سن صاج لتثبیت القطاعات الصاج

 
 االومیجا المسمار االخیر على الشمال لتثبیت لوح الجیبسون بورد فى قطاع

 
 
 

 ٧٠ -٥٠حدود  وتكلفة المتر المسطح من الجیبسون بورد االت ومصنعیة فى
 عمله جنیه مصرى تبعا لصعوبة تصمیم السقف المراد

  ةالصور المرفق
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 المصیص وبیتم استعمال معجون مخصوص للجیبسون بورد اساسه

 
   لسد اللحامات والفجوات

  

تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
  mco.gmail@1410architecture/ ایمیل 

  
  

  تابع الصور باالسفل
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تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 
   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة

  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  رغبت فى حفر بئر میاة
  

بموقع فى الساحل الشمالى لتقلیل   یستخدم لرى النجیلة والمزروعات
بالمنطقة ان عرق  فاتورة استھالك میاه الشرب وعلمت بالتقصى والسؤال

 المیاة موجود على عمق فى حدود الثالثین مترا رغم انى حفرت بئرا
مماثال فى منطقة ابو تالت شارع االھرام وكانت المیاة على عمق ثمانیة 

ویرجع ھذا طبعا الختالف منسوب المیاة الجوفیة من منطقة الى  امتار فقط
احد مقاولى حفر ابار المیاة وبدأ العمل بالفعل  اخرى المھم انى اتفقت مع

م فوجئت العمل بھمة ونشاط ث واشترطت علیة انھاء العمل سریعا وبدأ
كالمعتاد فى تصرفات  بتوقفھ عن العمل بعد عدة ایام الرتباطھ بعمل اخر

ووعدتھ  الصنایعیة وصغار المقاولین فتحدثت الیھ ورجوتھ انھاء العمل
وفعال بدأ العمل مرة . بمكافأة وبكامل حسابھ بمجرد وصولھ لعرق المیاة 

ن طریق قطعة مرأه وبعد ثالثة ایام انھى العمل وفعال رأیت المیاة ع اخرى
فى تنزیل المواسیر البالستیك داخل البئر بعد ربطھم معا  یحملھا معھ وبدأ

طول المواسیر تأكدت من العمق لحساب  الواحدة تلو االخرى وبحساب
الرؤیة شبھ منعدمة  تكالیف الحفر وكان الظالم بدا فى الشیوع واصبحت
یتم   عن موتور رفعفأعتذر عن تكملة انزال الطلمبة الماصة وھو عبارة

 انزالة فى اخر البئر لیساعد فى رفع المیاة نظرا للعمق الكبیر نسبیا وھو
الثالثون مترا وكانت ھذة المرحلة سھلة یستطیع ان یقوم بھا اى شخص 

بیتم انزال ھذا الموتور او الطلمبة عن طریق حبل  غیر متخصص النھ
لظالم الذى ساد الموقع المرحلة وبسبب ا ونظرا لسھولة ھذة] سلبة[قوى او

المقاول كامل حسابھ  عزمت ان اقوم انا بھذة المھمة وفعال اعطیت
االخر بدأ  باالضافة للمكافأة كما وعدتھ ومشینا كل فى طریقة فالجوع ھو

 وفى السادسة من صباح الیوم التالى فوجئت. فى الشیوع و اصبح لھ صوت
ارة وبعض العمال لنقل بالغفیر یحدثنى بالموبایل ان المقاول ارسل سی

 للغفیر بذلك ولیس فى تفكیرى اى سوء نیة من جھة المقاول معداتھ فأذنت
  0000000000 وكانت المشكلة الكبرى

 
  نستكمل الموضوع

 
بوعدى للمقاول واعطیتھ كامل حسابھ باالضافة  المشكلة الكبرى انى وفیت

صح انعدام الحفر او باال دون اى حساب اخر لضمیر مقاول. للمكافأة 
 ضمیره
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الماصة فوجئت باستحالة  فعندما ذھبت تانى یوم النزال الموتور او الطلمبة
العمق وھو   متر دون استكمال النزول الخر١٢نزولھا وانھا تقف على بعد 

 الثالثون متر وبعد عدة محاوالت وباالستعانة بعامل صیانة باحدى القرى
البالستیك عن بعضھا وادى ھذا السیاحیة المجاورة تبین انفصال المواسیر 

ان المواسیر اصبحت على غیر استقامة واحدة بحیث انھ  االنفصال على
الطلمبة وتتعرقل دون النزول اصبح دیل  عند المنسوب التى تقف عندة

اسفلھا وحدث ترحیل  الماسورة لیس مطابق او متسامت مع راس الماسورة
وكان  . ما حاولنا نزولھابسیط ادى الى اصطدام الطلمبة بھذة الرأس كل

الحل الوحید ھو اخراج المواسیر مرة اخرى وطبعا رفض المقاول العودة 
والنھ كان یعلم بھذة . الخطأ النھ لالسف استلم كامل حسابة  لتصلیح ھذا

من الموقع معتمدا على شھامتى او مبادرتى  المشكلة سارع بنقل معداتة
الموضوع بسیط وعدم  نبالموافقة علىاستكمال العمل على اساس ا

  معرفتى بھذة المشكلة
عندما رفعنا المواسیر تبقى جزء من  المشكلة لیس فى ھذا كلھ المشكلة انھ

المحاوالت من  المواسیر وھى الجزء السفلى ولم نستطع رفعھ رغم كل
انزال جنش بسن مدبب لییعمل كالسنارة قد یخترق الطرف العلوى 

بھ قطعة سیخ قد ینزل الخر الموسیر ومن انزال حبل مربوط  للمواسیر
  ویرفعھا من اسفل

كل ھذة المحاوالت باءت بالفشل واضطریت لالستعانة بمقاول حفر  وطبعا
كثیرین منھم وبعد اشتراطھ مبلغ كبیر یعادل  اخر بعد عدة محایالت مع

المشكلة والتى تغلبنا علیھا  نصف ما استلمھ المقاول السابق لحل ھذة
 . طول عناءوالحمدهللا بعد 

 
 

الموقف بعبره تجعلنا ال نأمن لصنایعى او مقاول  وطبعا نخرج من ھذا
طبیعى النھ من طبیعة عمل المھندس  فاالستالم ثم االستالم وھذا شىء

مشكلة الیعلمھا اال ھو  ولكن االھم التعتقد ان المتبقى سھل قد یكون ھناك
السباكة او  مواسیروھذا ینطبق على معظم البنود خاصة الغیر ظاھرة مثل 

مواسیر الكھرباء فال یمشى الصنایعى او المقاول من الموقع دون تكملة 
اال ویتم مراجعة اعمالھ المكلف بھا وخاصة المخفیة منھا وال تعطیة  عملة

االعمال التى انھاھا اال بعد استكمال االعمال من بعده  كامل حسابھ على
مواقع الكبیرة ھناك استالم نھائى النھ فى ال الصغیرة ھذا بالنسبھ لالعمال

طبعا ال . المروءة او الشھامھ  فالضمیر اصبح منعدم وال تصلح معھم
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مقاول الحفر یعلم  ینطبق ھذا على معظمھم بل قلة منھم النھ لالسف كان
 المشكلة وطبعا المھندس لن یعلم مایدور بھذا العمق وكان سھل على

یة عمالة زائدة رغم انى كنت كریما المقاول حلھا ولكن كان سیكلفھ ھذا یوم
 البدایة من حیث السعر او المكافأة معھ من

 

مابیرجعش عشان  فأحذر قبل ما تدفع وتتحسر الن المقاول اللى بیروح
  ھیصلح خطأه طالما استلم كامل حساب

  
  

المشكلة الكبرى انى وفیت بوعدى للمقاول واعطیتھ كامل حسابھ باالضافة 
اى حساب اخر لضمیر مقاول الحفر او باالصح انعدام  دون. للمكافأة 
 ضمیره

النزال الموتور او الطلمبة الماصة فوجئت باستحالة  فعندما ذھبت تانى یوم
دون استكمال النزول الخر العمق وھو   متر١٢نزولھا وانھا تقف على بعد 

بعامل صیانة باحدى القرى  الثالثون متر وبعد عدة محاوالت وباالستعانة
بعضھا وادى ھذا  السیاحیة المجاورة تبین انفصال المواسیر البالستیك عن

على ان المواسیر اصبحت على غیر استقامة واحدة بحیث انھ االنفصال 
المنسوب التى تقف عندة الطلمبة وتتعرقل دون النزول اصبح دیل  عند

متسامت مع راس الماسورة اسفلھا وحدث ترحیل  الماسورة لیس مطابق او
وكان . كلما حاولنا نزولھا  بسیط ادى الى اصطدام الطلمبة بھذة الرأس

المقاول العودة  و اخراج المواسیر مرة اخرى وطبعا رفضالحل الوحید ھ
بھذة  والنھ كان یعلم. لتصلیح ھذا الخطأ النھ لالسف استلم كامل حسابة 

المشكلة سارع بنقل معداتة من الموقع معتمدا على شھامتى او مبادرتى 
علىاستكمال العمل على اساس ان الموضوع بسیط وعدم  بالموافقة

  لةمعرفتى بھذة المشك
لیس فى ھذا كلھ المشكلة انھ عندما رفعنا المواسیر تبقى جزء من  المشكلة

السفلى ولم نستطع رفعھ رغم كل المحاوالت من  المواسیر وھى الجزء
یخترق الطرف العلوى  انزال جنش بسن مدبب لییعمل كالسنارة قد

 للمواسیر ومن انزال حبل مربوط بھ قطعة سیخ قد ینزل الخر الموسیر
  عھا من اسفلویرف

حفر  وطبعا كل ھذة المحاوالت باءت بالفشل واضطریت لالستعانة بمقاول
اخر بعد عدة محایالت مع كثیرین منھم وبعد اشتراطھ مبلغ كبیر یعادل 

استلمھ المقاول السابق لحل ھذة المشكلة والتى تغلبنا علیھا  نصف ما
 . والحمدهللا بعد طول عناء
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 بعبره تجعلنا ال نأمن لصنایعى او مقاولوطبعا نخرج من ھذا الموقف 

فاالستالم ثم االستالم وھذا شىء طبیعى النھ من طبیعة عمل المھندس 
التعتقد ان المتبقى سھل قد یكون ھناك مشكلة الیعلمھا اال ھو  ولكن االھم

البنود خاصة الغیر ظاھرة مثل مواسیر السباكة او  وھذا ینطبق على معظم
او المقاول من الموقع دون تكملة  یمشى الصنایعىمواسیر الكھرباء فال 

المخفیة منھا وال تعطیة  عملة اال ویتم مراجعة اعمالھ المكلف بھا وخاصة
االعمال من بعده  كامل حسابھ على االعمال التى انھاھا اال بعد استكمال

نھائى  ھذا بالنسبھ لالعمال الصغیرة النھ فى المواقع الكبیرة ھناك استالم
طبعا ال ینطبق . ر اصبح منعدم وال تصلح معھم المروءة او الشھامھ فالضمی

على معظمھم بل قلة منھم النھ لالسف كان مقاول الحفر یعلم المشكلة  ھذا
یعلم مایدور بھذا العمق وكان سھل على المقاول حلھا  وطبعا المھندس لن

ن زائدة رغم انى كنت كریما معھ م ولكن كان سیكلفھ ھذا یومیة عمالة
 البدایة من حیث السعر او المكافأة

استلم بئر المیاه اال  وھو ماجعلنى اھتم بذلك فى المرات الالحقة فكنت ال
لضمان   ساعة لضمان استمرار تدفق المیاة وبالتالى٢٤بعد تشغیلھ ب 

  نجاح البئر
ضعیف  النھ قد یكون العمق الذى وصل الیھ مقاول الحفر بھ عرق میاه

 تدفق المیاة منھالیتحمل استمرار 
 
 

وتتحسر الن المقاول اللى بیروح مابیرجعش عشان  فأحذر قبل ما تدفع
  ھحساب یصلح خطأه طالما استلم كامل

  
تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 

   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة
  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 

 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  خطوات عمل
  

    ــ اللیاسة ــ البالستر ــ القصارة ــ المساح ــ بیاض التخشین البیاض
  وھى كلھا مسمیات واحدة

  
  للمھندس حسن قندیل

  
  
  

   او المساحتعریف  عملیة البیاض او اللیاسة: اوال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ولة الحصول على سطح مستوى واملس عن طریق تغطیة اسطح ھو محا

  ثم الرابون الخشبىالمبانى والخرسانات بمونة اسمنتیة وتسویتھا بالقدة 
  

  :وتتم ھذه الخطوات كالتالى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
تنظیف االسقف من قطع االخشاب الصغیرة التى قد تكون متواجدة بعد * 

  شدة الخشبیة لالسقففك ال
  

تكسیر البروزات او النتوءات الخرسانیة والتى قد تتواجد نتیجة صب * 
   ــخرسانة االسقف والكمرات واالعمدة

  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

 وذلك لضمان عدم اللجوء للتكسیر اثناء عملیة البیاض الن عملیة التكسیر 
  تؤثر على تماسك البیاض  باالسطح
كسیر اى بروزات اثناء عملیة البیاض وھذه مالحظة مھمة النھ یمنع بتاتا ت

  وخاصة باالسقف النھ من اسباب تطبیل بیاض االسقف 
  
تنقیرــ تخشین ــ  اجزاء اسطح الخرسانة الملساء نتیجة استخدام فورمات  *

  حدید او خشب البلیود المستخدم فى البالد العربیة 
  

  
  
 فورمات ازالة اى زیوت او شحومات قد تكون موجودة نتیجة استعمال*

  قوالب الخرسانة
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التأكد من تسلیك مواسیر الكھرباء اى التأكد من انھا غیر مسدودة وھى *
  خطوة مھمة من الخطوات التى تسبق عملیة البیاض

  
 بالخراسانات بشریط شبك ممدد من السلك الحوائطتغطیة اماكن اتصال  *

یط شبك علما بانھ ھناك شر سم ٢٠ بعرض  pvc او من الــ   ــ المجلفن
ممدد على شكل زاویة یستخدم فى اماكن اتصال الكمرات بالحوائط فى حالة 

  بروز الكمرات عن الحوائط
  

  
  
  وكذلك تغطیة اماكن تجمع مواسیر الكھرباء بالحوائط بالشبك الممدد *
  

  
  
  رش جمیع الحوائط بالماء رشا غزیرا *
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لوب بیاضھ او على كامل المسطح المط عمل طرطشة اسمنتیة  مسماریة *

 وھذه  رمل٣م/  كجم اسمنت ٤٥٠لیاستھ بمونة من االسمنت والرمل بنسبة 
   اسمنت ورمل١: ١ او بنسبة  متر مسطح٢٠٠الكمیة تفرد حوالى 

على  وحادة الملمس  ان تكون الطرطشة سمیكة ذات نتوءات مع مالحظة
ات الحوائط ولیست مجرد تلوین الحوائط باالسمنت دون وجود ھذه النتوء

  مم٥وتتم بالقاء المونة قذفا على االسطح وبسماكة التقل عن 
  

  
  

 او باستخدام ــ اناء ــ او بالبلدى ــ كوزلذلك یمنع بتاتا طرطشة الحوائط 
  ــصفیحة صغیرة

ولكن یستخدم المسطرین على ان تكون مونة الطرطشة  موضوعةعلى لوح 
  بیاضالطالوش وھو اللوح الخشبى الذى یوضع علیة مونة ال
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 وذلك لضمان سماكة قوام مونة الطرطشة وحتى التكون مجرد لبانى 
  اسمنت خفیف القوام

  وھناك مایفضل استخدام ماكینة طرطشة الواجھات فى تنفیذ ھذه العملیة 
  

  
  

لضمان ماسبق التأكید علیھ من كون وجوب ان تكون الطرطشة ذات 
  نتوءات لزیادة تماسك البیاض بالحوائط واالسقف

  مالحظة مھمة جداو
وھى یجب ترك الطرطشة وقت كافى لتجف الیقل عن ثالثة ایام مع رش 

  الطرطشة بالمیاة فى ھذه الفترة
  

  
  

   وھى بدأ عملیة البیاض ثانى یوم الطرطشة مباشرةخطأ شائعحیث ھناك 
النھا لم تجف بعد وھو خطأ كبیر النھ فى ھذه الحالة تعتبر مونة الطرطشة 

  لى فصل مونة البیاض عن الحائط او السقفكالدقیق فتعمل ع
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  عملیة البؤج واالوتاریبدأ بعد ذلك البدأ فى  *
  وھى خطوة مھمة جدا لضمان استواء سطح البیاض

وضمان رأسیتھ وكذلك لضمان تزویة جوانب التقاء الحوائط معا ــ اى ان 
حتى التكون ھناك سمكة عند تركیب تكون زاویة التقاء الحوائط قائمة 

رامیك االرضیات ــ والسمكة ھى ان یكون مقاس  شریط البالط سی
المالصق للحائط غیر متساوى العرض بمعنى ان یبدأ بمقاس وینتھى 

  بمقاس اخر وھو مظھر سيء فى حالة التشطیب الفاخر
  

  
  

   والبؤجة عبارة* 
   سم ٥ ×سم ٥عن جزء مستوى من البیاض بمسطح حوالى 
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ج اثنین باسفل الحائط تبعد عن االرضیة یوضع على كل حائط اربع بؤ
 سم اى نصف متر واثنین بأعلى الحائط تبعد عن السقف ٥٠بمسافة حوالى 

   سم  كالرسم المرفق٥٠بمسافة 
  

  
  
  

ویتم التأكد تماما من رأسیة البؤجة الموجودة بأعلى الحائط  مع مثیلتھا 
  الموجودة بأسفل الحائط بأستعمال میزان الخیط

  
  بعد ذلك تأتى مرحلة االوتار* 

البؤجتین سم لیصل بین ٥وھى عمل شریط من المونة عرضھ الیتعدى الــ 
  بأعلى الحائط  وھو الوتر العلوى

وكذلك عمل شریط او وتر أخر یصل بین البؤجتین الموجودین بأسفل 
  الحائط 
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و  ان یتم عمل الوتر بعد جفاف البؤجة تماما النھ سیتم  ــ درع اویالحظ

ضبط سطح الوتر مع سطح البؤجتین بأستخدام  ــ القدة ــ والقدة عبارة عن 
   متر٢٫٥ سم وطولھ حوالى ١٠لوح من االلومنیوم  عرضھ حواى 

  

  
  

ــ قد تتأثر عند عملیة الدرع  وبالتالى لوكانت البؤجة طریة ــ اى لم تجف 
  بالقدة 

  
انھا ستكون دلیل لوضع ووظیفة الوترین  ــ  الوتر العلوى والوتر السفلى  

  القدة  علیھم  الزالة المونة الزائدة عن المسطح الواصل بین الوترین
  ملحوظة مھمة جدا

  یتم تركیب حلوق النجارةوتثبیت بواطات الكھرباء بعد مرحلة االوتار
  وقبل مرحلة البیاض

  
   وتركیب الحلوق والبواطاتبعد عمل االوتار *

 وتكون المون من ح او الحائط  بالمونةتأتى مرحلة الملو وھى ملو المسط
  االسمنت والجیر والرمل بنسب

 رمل او كما بالمواصفات المطلوبة ٣م/  كجم اسمنت ٣٠٠   او٦:٢:١
ازالة الزائد عن طریق القدة وذلك بأن نحرك و سم ٢ ــ  ١٫٥وبسمك من 

  القدة مالصقھ للوترین العلوى والسفلى 
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  ویجب مالحظة
لمونة اى المونة الساقطة على االرض نتیجة استخدام عدم استخدام ساقط ا

  القدة لتسویة البیاض وازالة الزائد منھ
  
بالرابون الخشبى ــ وھو عبارة عن ثم تأتى مرحلة تسویة سطح المونة  *

عدم استخدام االداة المسماه الفرطاسھ بدل من  ویالحظقطعة خشب لھا ید ــ 
ة اسفنج كالذى یستخدم فى الرابون ــ  والفرطاسة  عبارة عن قطع

االستحمام  او قطعة من االسفنج المضغوط او اللدائن التى یصنع منھا 
  شباشب الحمام  ــ مالحظین كلھ حمام 

  وذلك النھا تحدث تموج فى البیاض او اللیاسة على عكس الرابون الخشبى
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الخشبى تنتھى وبعد االنتھاء من درع البیاض او اللیاسة وتسویتھا بالرابون 
 اى تمشیطھ او  ان الننسى ان یتم خربشة  البیاضویالحظمرحلة البیاض 

   ــ اى عمل فجوات فى حالة ماكان ھناك طبقھ اخرى من البیاض منجلتھ
  

  
  

كالدھارة مثال او الحجر الصناعى او الموزایكو اواذا  كان ھناك طبقة ثانیة 
نة النھ ھناك بیاض او لیاسة من الیباض على اعتبار ان الطبقة االولى بطا

  مكون من طبقتین رغم انھ بیاض داخلى ــ وھذا طبقا للتعاقد 
  

 او اما اذا كان البیاض داخلى وسیأتى بعده دھانات فنتركھ ناعم دون خربشة
  تمشیط 
البیاض الخارجى یترك ناعما اذا كان سیأتى بعده جرفیاتو او وكذلك 

  دھانات الواجھات الخارجى
  
  
  

  م البیاضاستال* 
  

یتم استالم البیاض مرحلیا عند االنتھاء من االوتار حیت یتم استالم رأسیتھا 
یفضل عملھا من الخشب بمقاس بمیزان الخیط واستالم الزوایا بزاویة كبیرة 

   متر١٫٥الیقل عن 
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  وتأتى المرحلة االخیرة الستالم البیاض بعد االنتھاء منھ عن طریق القدة  *

  
  

لحائط افقیا ورأسیا ومائلة والتأكد من استواء البیاض مع بوضعھا على ا
  القدة دون وجود تنویر ــ اى وجود مناطق غیر مالصقة للقدة

  
  ویتم قیاس البیاض كالتالى* 
  

  البیاض الداخلى یقاس ھندسیا مع خصم الفتحات 
البیاض الخارجى یقاس ھندسیا مع عدم خصم الفتحات التى مسطحھا اقل 

  ٢ م٤من 
  ٢ م٤اضافة نصف مساحة الفتحات التى یزید مسطحھا عن ویتم 
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تقام حالیا باالسكندریة دورات تدریبیة للمھندسین المدنى والمعمارى على 
  التنفیذ

  باستخدام الفیدیو المصورمن مواقع التنفیذ وطبقا للكود المصرى
  والدورة شاملة من اول الحفر والخوازیق حتى التشطیب

   ساعة ٣٦مدة الدورة  
   ساعات٣ محاضرة كل محاضرة ١٢

  ویمكن اقامة الدورة فى اى مكان بمصر او بالدول العربیة
   متدرب٢٠على اال یقل عدد المتدربین عن 

  
  مھندس حسن قندیل

  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  خطوات عمل
  

    ــ اللیاسة ــ البالستر ــ القصارة ــ المساح ــ بیاض التخشین البیاض
  وھى كلھا مسمیات واحدة

  
  للمھندس حسن قندیل

  
  
  

   او المساحتعریف  عملیة البیاض او اللیاسة: اوال 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ولة الحصول على سطح مستوى واملس عن طریق تغطیة اسطح ھو محا

  ثم الرابون الخشبىالمبانى والخرسانات بمونة اسمنتیة وتسویتھا بالقدة 
  

  :وتتم ھذه الخطوات كالتالى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
تنظیف االسقف من قطع االخشاب الصغیرة التى قد تكون متواجدة بعد * 

  شدة الخشبیة لالسقففك ال
  

تكسیر البروزات او النتوءات الخرسانیة والتى قد تتواجد نتیجة صب * 
   ــخرسانة االسقف والكمرات واالعمدة
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 وذلك لضمان عدم اللجوء للتكسیر اثناء عملیة البیاض الن عملیة التكسیر 
  تؤثر على تماسك البیاض  باالسطح
كسیر اى بروزات اثناء عملیة البیاض وھذه مالحظة مھمة النھ یمنع بتاتا ت

  وخاصة باالسقف النھ من اسباب تطبیل بیاض االسقف 
  
تنقیرــ تخشین ــ  اجزاء اسطح الخرسانة الملساء نتیجة استخدام فورمات  *

  حدید او خشب البلیود المستخدم فى البالد العربیة 
  

  
  
 فورمات ازالة اى زیوت او شحومات قد تكون موجودة نتیجة استعمال*

  قوالب الخرسانة
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التأكد من تسلیك مواسیر الكھرباء اى التأكد من انھا غیر مسدودة وھى *
  خطوة مھمة من الخطوات التى تسبق عملیة البیاض

  
 بالخراسانات بشریط شبك ممدد من السلك الحوائطتغطیة اماكن اتصال  *

یط شبك علما بانھ ھناك شر سم ٢٠ بعرض  pvc او من الــ   ــ المجلفن
ممدد على شكل زاویة یستخدم فى اماكن اتصال الكمرات بالحوائط فى حالة 

  بروز الكمرات عن الحوائط
  

  
  
  وكذلك تغطیة اماكن تجمع مواسیر الكھرباء بالحوائط بالشبك الممدد *
  

  
  
  رش جمیع الحوائط بالماء رشا غزیرا *
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لوب بیاضھ او على كامل المسطح المط عمل طرطشة اسمنتیة  مسماریة *

 وھذه  رمل٣م/  كجم اسمنت ٤٥٠لیاستھ بمونة من االسمنت والرمل بنسبة 
   اسمنت ورمل١: ١ او بنسبة  متر مسطح٢٠٠الكمیة تفرد حوالى 

على  وحادة الملمس  ان تكون الطرطشة سمیكة ذات نتوءات مع مالحظة
ات الحوائط ولیست مجرد تلوین الحوائط باالسمنت دون وجود ھذه النتوء

  مم٥وتتم بالقاء المونة قذفا على االسطح وبسماكة التقل عن 
  

  
  

 او باستخدام ــ اناء ــ او بالبلدى ــ كوزلذلك یمنع بتاتا طرطشة الحوائط 
  ــصفیحة صغیرة

ولكن یستخدم المسطرین على ان تكون مونة الطرطشة  موضوعةعلى لوح 
  بیاضالطالوش وھو اللوح الخشبى الذى یوضع علیة مونة ال
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 وذلك لضمان سماكة قوام مونة الطرطشة وحتى التكون مجرد لبانى 
  اسمنت خفیف القوام

  وھناك مایفضل استخدام ماكینة طرطشة الواجھات فى تنفیذ ھذه العملیة 
  

  
  

لضمان ماسبق التأكید علیھ من كون وجوب ان تكون الطرطشة ذات 
  نتوءات لزیادة تماسك البیاض بالحوائط واالسقف

  مالحظة مھمة جداو
وھى یجب ترك الطرطشة وقت كافى لتجف الیقل عن ثالثة ایام مع رش 

  الطرطشة بالمیاة فى ھذه الفترة
  

  
  

   وھى بدأ عملیة البیاض ثانى یوم الطرطشة مباشرةخطأ شائعحیث ھناك 
النھا لم تجف بعد وھو خطأ كبیر النھ فى ھذه الحالة تعتبر مونة الطرطشة 

  لى فصل مونة البیاض عن الحائط او السقفكالدقیق فتعمل ع
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  عملیة البؤج واالوتاریبدأ بعد ذلك البدأ فى  *
  وھى خطوة مھمة جدا لضمان استواء سطح البیاض

وضمان رأسیتھ وكذلك لضمان تزویة جوانب التقاء الحوائط معا ــ اى ان 
حتى التكون ھناك سمكة عند تركیب تكون زاویة التقاء الحوائط قائمة 

رامیك االرضیات ــ والسمكة ھى ان یكون مقاس  شریط البالط سی
المالصق للحائط غیر متساوى العرض بمعنى ان یبدأ بمقاس وینتھى 

  بمقاس اخر وھو مظھر سيء فى حالة التشطیب الفاخر
  

  
  

   والبؤجة عبارة* 
   سم ٥ ×سم ٥عن جزء مستوى من البیاض بمسطح حوالى 
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ج اثنین باسفل الحائط تبعد عن االرضیة یوضع على كل حائط اربع بؤ
 سم اى نصف متر واثنین بأعلى الحائط تبعد عن السقف ٥٠بمسافة حوالى 

   سم  كالرسم المرفق٥٠بمسافة 
  

  
  
  

ویتم التأكد تماما من رأسیة البؤجة الموجودة بأعلى الحائط  مع مثیلتھا 
  الموجودة بأسفل الحائط بأستعمال میزان الخیط

  
  بعد ذلك تأتى مرحلة االوتار* 

البؤجتین سم لیصل بین ٥وھى عمل شریط من المونة عرضھ الیتعدى الــ 
  بأعلى الحائط  وھو الوتر العلوى

وكذلك عمل شریط او وتر أخر یصل بین البؤجتین الموجودین بأسفل 
  الحائط 
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و  ان یتم عمل الوتر بعد جفاف البؤجة تماما النھ سیتم  ــ درع اویالحظ

ضبط سطح الوتر مع سطح البؤجتین بأستخدام  ــ القدة ــ والقدة عبارة عن 
   متر٢٫٥ سم وطولھ حوالى ١٠لوح من االلومنیوم  عرضھ حواى 

  

  
  

ــ قد تتأثر عند عملیة الدرع  وبالتالى لوكانت البؤجة طریة ــ اى لم تجف 
  بالقدة 

  
انھا ستكون دلیل لوضع ووظیفة الوترین  ــ  الوتر العلوى والوتر السفلى  

  القدة  علیھم  الزالة المونة الزائدة عن المسطح الواصل بین الوترین
  ملحوظة مھمة جدا

  یتم تركیب حلوق النجارةوتثبیت بواطات الكھرباء بعد مرحلة االوتار
  وقبل مرحلة البیاض

  
   وتركیب الحلوق والبواطاتبعد عمل االوتار *

 وتكون المون من ح او الحائط  بالمونةتأتى مرحلة الملو وھى ملو المسط
  االسمنت والجیر والرمل بنسب

 رمل او كما بالمواصفات المطلوبة ٣م/  كجم اسمنت ٣٠٠   او٦:٢:١
ازالة الزائد عن طریق القدة وذلك بأن نحرك و سم ٢ ــ  ١٫٥وبسمك من 

  القدة مالصقھ للوترین العلوى والسفلى 
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  ویجب مالحظة
لمونة اى المونة الساقطة على االرض نتیجة استخدام عدم استخدام ساقط ا

  القدة لتسویة البیاض وازالة الزائد منھ
  
بالرابون الخشبى ــ وھو عبارة عن ثم تأتى مرحلة تسویة سطح المونة  *

عدم استخدام االداة المسماه الفرطاسھ بدل من  ویالحظقطعة خشب لھا ید ــ 
ة اسفنج كالذى یستخدم فى الرابون ــ  والفرطاسة  عبارة عن قطع

االستحمام  او قطعة من االسفنج المضغوط او اللدائن التى یصنع منھا 
  شباشب الحمام  ــ مالحظین كلھ حمام 

  وذلك النھا تحدث تموج فى البیاض او اللیاسة على عكس الرابون الخشبى
  
  
  

  
  

  
  

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


  
  

الخشبى تنتھى وبعد االنتھاء من درع البیاض او اللیاسة وتسویتھا بالرابون 
 اى تمشیطھ او  ان الننسى ان یتم خربشة  البیاضویالحظمرحلة البیاض 

   ــ اى عمل فجوات فى حالة ماكان ھناك طبقھ اخرى من البیاض منجلتھ
  

  
  

كالدھارة مثال او الحجر الصناعى او الموزایكو اواذا  كان ھناك طبقة ثانیة 
نة النھ ھناك بیاض او لیاسة من الیباض على اعتبار ان الطبقة االولى بطا

  مكون من طبقتین رغم انھ بیاض داخلى ــ وھذا طبقا للتعاقد 
  

 او اما اذا كان البیاض داخلى وسیأتى بعده دھانات فنتركھ ناعم دون خربشة
  تمشیط 
البیاض الخارجى یترك ناعما اذا كان سیأتى بعده جرفیاتو او وكذلك 

  دھانات الواجھات الخارجى
  
  
  

  م البیاضاستال* 
  

یتم استالم البیاض مرحلیا عند االنتھاء من االوتار حیت یتم استالم رأسیتھا 
یفضل عملھا من الخشب بمقاس بمیزان الخیط واستالم الزوایا بزاویة كبیرة 

   متر١٫٥الیقل عن 
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  وتأتى المرحلة االخیرة الستالم البیاض بعد االنتھاء منھ عن طریق القدة  *

  
  

لحائط افقیا ورأسیا ومائلة والتأكد من استواء البیاض مع بوضعھا على ا
  القدة دون وجود تنویر ــ اى وجود مناطق غیر مالصقة للقدة

  
  ویتم قیاس البیاض كالتالى* 
  

  البیاض الداخلى یقاس ھندسیا مع خصم الفتحات 
البیاض الخارجى یقاس ھندسیا مع عدم خصم الفتحات التى مسطحھا اقل 

  ٢ م٤من 
  ٢ م٤اضافة نصف مساحة الفتحات التى یزید مسطحھا عن ویتم 
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تقام حالیا باالسكندریة دورات تدریبیة للمھندسین المدنى والمعمارى على 
  التنفیذ

  باستخدام الفیدیو المصورمن مواقع التنفیذ وطبقا للكود المصرى
  والدورة شاملة من اول الحفر والخوازیق حتى التشطیب

   ساعة ٣٦مدة الدورة  
   ساعات٣ محاضرة كل محاضرة ١٢

  ویمكن اقامة الدورة فى اى مكان بمصر او بالدول العربیة
   متدرب٢٠على اال یقل عدد المتدربین عن 

  
  مھندس حسن قندیل

  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  السباكة الداخلیة او االعمال الصحیة الداخلیة او التمدیدات الصحیة الداخلیة
 

 مسمیات لموضوع واحد كلھا
 -المھمة  واھم مافیھا مناسیب تركیب االجھزة وبعض المالحظات االخرى

 ونبدأ
 

 حوض المطبخ
   سم من التشطیب٩٠ارتفاع حافة الحلة اوالحوض 

  سم٢٠-١٧سقوط الحلة من 
سم من 50 سم اى١٠سم اذن مخرج الصرف اقل ١٧سقوط كوع الصرف 

االرض ویفضعمل جراب بحائط المنور ویحبش علیھ لیمر منھ مداد صرف 
  بالمنسوب المطلوب الحوض

 
سم اذا  ٢٥-٢٠ارتفاع الخالط او الصنبور او الحنفیة عن حوض المطبخ 

 كان سیركب بالحائط
مباشرة اى یخرج  ھ اعلى الحوضالنھ ھناك خالط یسمى شجرة یتم تركیب

 من جسم الحوض
 ١٦ویفضل  سم١٧- ١٥المسافة بین مخرجى الخالط السخن والبارد 

 الستعمال الرجالش
السیرامیك  یالحظ ان یكون منسوب مخرج الخالط عند منسوب سطح

النھا وسیلة لتسریب المیاة ) عقل( لضمان عدم استخدام وصالت اضافیة
  بالحائط

 
 

 حوض الحمام
  سم عن التشطیب٨٠ارتفاعة 

  سم٦٥التسلیك عن االرض  ارتفاع الصفایة او كوع
من   سم٦٠ من االرض وكذلك مخرج السخن والبارد٥٠مخرج الصرف 

االرض وذلك الن خالط جاكوب او الھاند میكسر یجى معاه وصالت 
ونضطر توصیلھا بوصالت اخرى والمسافة بین  وحتى التكون قصیرة

 بعمود یداروا وراه م وذلك اذا كان حوض الحمام س١٢-١٠المخرجین 
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 السخان
  

 االرض  عن٢٠٠_ ١٨٠ارتفاع باطنیة السخان المفروض 
  سم٦٠ارتفاع خزان السخان نفسھ 

  سم٥٠-٤٠السخان  مخارج السخن والبارد یقل عن باطنیة
  سم اما اذا كان السخان یعمل١٤٠-١٣٠اى ارتفاع المخارج عن االرض 

 وذلك الن السخان الغاز ١١٠ن یكون منسوب المخرخ عند بالغاز فیفضل ا
  سم اعلى السخان٤٥للنھویھ ارتفاعھا حوالى  بیكون لھ مدخنھ

 
 ــ المرحاض قاعدة الحمام
 سم من اسفل ماسورة الصرف الى منسوب االرضیھ7 - ٥الصرف من 

 االرض  سم عن٥٠-٤٠المحابس االول للشطاف 
حظ ان یبعد الخط الراسى  سم عن االرض ویال٢٥الثانى اسفلة للسیفون 

-٣٠بین المحبسین عن منتصف صرف القاعدة بمسافة التقل عن  الواصل
 خلف القاعدة  سم حتى الیدارى المحابس٣٥

ویفضل اتصال المانیجھ بعمود العمل عن طریق كوع لھ باب كشف 
  ولیس مباشرا للصیانة

 ھویراعى عمل جراب بالحائط یمر منة ماسورة االتصال بین المانیج
 وعمود العمل

وقاعدة الحمام نوعین من حیث الصرف نوع یتم صرفة مباشرة على 
ونوع اخر بیكون بعید عن حائط  p وتسمى قاعدة مرحاض حرف المنور

بوصھ باالرضیة حتى یصل لعمود العمل  ٤المنور ویتم صرفة على مداد 
رة وعند استعمالھ للضرو وال یفضل استعمال ھذا النوع فى االدوار العلیا

الن   سم١٠ سم ولیس ٢٠ الى ١٥یجب ان یكون سقوط بالطة الحمام من 
  سم لكل متر٢میل المداد فى ھذه الحالھ یجب ان یكون 

الحمام بالبیتومین والخیش المقطرن قبل وضع  وطبعا یجب عزل ارضیة
 االرضیة مدادات الصرف على

 
 

   خالط حوض القدم
  سم عن االرض٩٠

 البانیو حافة سم عن ٢٥-٢٠خالط البانیو
 سم وذلك بسقوط جسم البانیو الذى ٤٠-٣٥ارتفاع البانیو عن االرض
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سم داخل سقوط الحمام ویراعى ان یكون البلف للصرف 40 ارتفاعة
اصالحھ فیما بعد مواسیر صرف  للخارج ولیس بجوار الحائط المكان

قائمة اوحادة   بوصھ ویالحظ دائما اال یكون الصرفبة زاویة١٫٥البانیو 
 منفرجة ویفضل استخدام البلف نحاس ولیس بالستیك ١٣٥لكن بزاویة و

 البانیو لصرف
ونوصلھ بالصرف عن طریق كوع بالستیك لھ طرف بسن لربط البلف 

 بوصھ ١٫٥بدون سن لكبسھ بالكلة مع ماسورة الصرف ال  والطرف االخر
  البانیو ویراعى المیل فى ماسورة صرف

مصبوبھ  على میزان الن ارضیة البانیو نفسھااما جسم البانیو حافتھ العلیا 
 او مصنوعة بمیل

یومین لتالفى   مونھ سائلة على مرتین علىحولھوجسم البانیو بیتم صب 
نقص حجم المونھ لتبخر المیاه من الخلطھ وھناك طریقة اخرى وھى كبس 

ناعم نظیف بدل المونھ اوال الرمل بعد كبسھ جیدا لن ینقص حجمھ  رمل
بتمتص حرارة المیاة الموجودة بالبانیو والتسبب  رمل فیما بعدثانیا ال

البانیو ثالثا یمكن بسھولة تغییر البانیوعند  تشققات على المدى البعید لجسم
تركیب جسم البانیو بجوار  الحاجة دون تكسیر المونھ من حولة وعند

كبیره  الحائط یراعى بعده عن الحائط حتى الیركبھ السیرامیك بمسافھ
دفن احد حروفھ داخل الحائط او یكون بعید عن الحائط بمسافھ نضطر وی

بین البانیو والحائط ویفضل ان یركب السیرامیك على حافة  لعمل غالقة
لمنع تسرب المیاه على الحائط بالزاویھ بین   سم وذلك٢-١البانیو بمسافة 

كشف على البانیو بالماء وتركة لل البانیو والحائط ویفضل بعد االنتھاء مالء
علیھ من الكسر واذا كان  اكد یتم مالء البانیو بالرمل للحفاظالبلف وبعد الت

ھناك طرف  البانیو جاكوزى اى یعمل بضخ المیاه بالكھرباء فیجب ان یكن
 ارث للكھرباء لتسریب الكھرباء فى حالة اى عطل للموتیر او نالمس

 كھربائى
 
 
 
 
 
 

ونوع لونھ  pvc صاصى اسمھ نوعین نوع لونھ روالمواسیر البالستیك
 upvc ابیض اسمھ
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 رصاصى pvc ابیض و pvc ولكن االسم الدارج ھو
والكلة المستخدمة نوع امریكى ونوع المانى ویفضل االمریكى وھو نوعین 

 وطریقة عمل الكلھ ٩١٧ و٧١٧ وكلھ بارد ٩١٤ و ٧١٤حاره ارقام  كلھ
ھا بدرجة تعمل بتعمل على تسخین المواسیر وتسیح لیس اللصق فقط ولكن

بروبلین ویفضل استعمال ھذه المواسیر  على تمام االلتصاق ومواسیر بولى
  تتاثر بالشمس وتتشقق بالداخل والتعرضھا للشمس بالمناور مثال النھا

 
عمق الراس  یتم ادخال الذیل بكامل pvc ویالحظ عند تركیب مواسیر ال

سم العطاء مجال  ١ثم عمل عالمة على الماسورة واعادة سحبھا حوالى 
واالنكماش وال یتم تشكیل الوصالت باللھب ولكن باستخدام حمام  للتمدد
 الزیت
   لسھولة استخدامھامواسیر البروبلینانتشر واالن 
 یتم لحامھا بالتسخین وھى 

 
 المقطرن الحدید لتغذیة المیاة بالحوائط یلزم عزلھابالخیش المواسیر

 
 
 
 
 
 

 المباول
 سم ١٢٥-١٢٠وتغذیة المیاه   سم من االرض٥٥منسوب مخرج المباول 

 من االرض
او التغذیة افقى اى  ى الواصل بین المخارجویجب ان یكون الخط االفق

الواحدة  میزان وكذلك الخط الراسى الواصل بین مخرج وتغذیة المبولة
 راسى

 وتصرف المباول على عمود العمل
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  مالحظة مھمة

  
مدادات صرف او تغذیة بحائط خرسانة او عمود یتم تاذا كان فیھ اعمال 

 مود للتكسیر فیھا بدل التكسیر سم مالصقة للع٦طوبة سكینة سمك  بناء
 بالخرسانة

 
 
 
 

  صرف االرضیة
 

وان یكون دائما بزاویة  یكون بزاویة حادة او متعامدة االیراعى 
 لسھولة الصرف١٣٥

 
 
 
 

  بالحوائط اختبار المواسیر
 

 یراعى اجراء اختبار الضغوط على ثالث مراحل وذلك كما یلى
ختبار بدءا باوطى نقطة وھى بملئ مواسیر المیاة عن طریق ماكینة اال اوال

الطرد اى نصل ماكینة االختبار بمخرج سیفون الطرد  مخرج میاة سیفون
الواحد تلو االخر بعد خروج المیاه  وبع سریان المیاة یتم اغالق المخرج

المستخدم  منھ بطبة مناسبة حتى نصل الخر مخرج وھو اعلى مخرج
 سم ویتم اغالقة ھو ١٤٠لتغذیة السخان والموجود على منسوب حوالى 

  مناسبھ االخر بطبھ
 
 

  جوى ومراجعة جمیع الوصالت٩یتم رفع الضغط الى 
 ١٥ جوى لمدة ٩یتم تسریب الضغط واعادتھ مرة اخرى الى   دقیقھ١٥بعد 

 الصفر مرة اخرى دقیقة اخرى ثم تسریبة الى
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  جوى لمدة خمس دقائق٩للمرة الثالثة یتم رفع الضغط مرة اخرى الى 
 الى ینتھى االختبار ویتم عالج اى عیب یتم اكتشافةوبالت

 
  ملحوظة مھمة

 الیتم ازالة الطبات وتترك لحین االنتھاء من اعمال التشطیب
 االجھزة بعد التشطیب یتم مراجعة اى تسریب یظھر وعالجھ وعند تركیب

 
مدادات صرف االرضیة بوضع سدادات من القماش او  كذلك یجب سد كافة

خشب مناسبة بعد اختبارھا وذلك  د سیفون االرضیة بقطعةالخیش وكذلك س
یتم تغطیتھ المواسیر  ھا بالمیاه لمدة ساعة ومراجعة الوصالت بعد ذلكآلبم

محارة السقف  بالمونة ویفضل االنتھاء اوال من كافة االعمال االعتیادیة من
 ودھانھ وذلك حتى الیتم تكسیر المواسیر باالرضیة

 
ط المجاور للمنور ویحبش علیة لكل من سیفون بالحائ یتم عمل جراب

كل بمنسوبھ لیمر منھ مداد  االرضیة ووصلة المرحاض وحوض المطبخ
لیكون  سیفون االرضیة وصوال لعمود الصرف وكذلك المرحاض وذلك

حر الحركة یمكن تغییره بسھولھ عند الصیانھ والجراب یكون اوسع من 
حبیش بین الجراب ومداد بنصف بوصة او بوصھ ویتم الت مداد الصرف

 االلومیتال مع استخدام السلیكون الصرف بقطع كاوتش المستخدم فى
خیط راسى لكافة االدوار  ویجب االھتمام جدا بان تكون ھذه الجرابات على

ان  حتى یكون عمود العمل وكذلك الصرف راسیان تماما ویالحظ كذلك
 سم ومن الداخل ٢تكون ھذه الجرابات بارزه عن سطح تشطیب المنور ب 

سم للمانیجة اما جراب سیفون االرضیةالموجود  2\1 بعد السیرامیك ب
  ھالعزل علی  سم عن المبانى ویتم٢اسفل البالط 

  
تقام حالیا دورات تدریبیة لتدریب المھندسین المدنى والمعمارى على اصول التنفیذ 

   ـــ فیدیوطبقا للكود المصرى بالموقع واالشراف الھندسى على المشاریع االنشائیة
  ـــ االسكندریةـــ مصر٠١٨٩٠٥٧١٣٠حسن قندیل ـــ / مھندس 

 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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  الباب فى الحائط عند تركیب او تثبیت حلق نجارة
  ان ھذه المرحلة بتأتى بعد مرحلة عمل البؤج واوتار البیاض یجب مالحظة

 الحائط وقبل بیاض او محارة او لیاسة
 

 راقى وحتى یكون التشطیب
مساوى لسمك الحائط بعد بیاضھ او لیاستھ ھذا فى حالة ان كان  یجب ان یكون عرض الحلق

  سم 10 لحائط نصف طوبة اىسمك ا
 

 سم او بالضبط ١٥ بوصة اى ٦معرفة عرض حلق الباب وھو غالبا مایكون بسمك  وبالتالى یجب
 الخسب فى ورشة النجارة بالفارة او الرابون  بعد مسح١٤٫٥

 
 سم ١٤٫٥لذا یتم االخذ فى االعتبار ان یكون سمك الحائط بعد البیاض 

 
 االتیة ارجو متابعة المراحل

  
  

 باب وشباك ھذا مسقط افقى بسیط لغرفة بھا
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 فتحة الباب لمعرفة التفاصیل سنقوم بتكبیر

  
  

 الباب یتم عمل البؤج بأحد جوانب حائط

  

 االخر للحائط وعند عمل البؤج على الجانب
  سم١٤٫٥یكون المقاس بین البؤجتین  یجب مراعاة ان
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 لق مع البؤج وسیكون عرض الحلق مساوى للمسافة بینالح وعند تركیب الحلق یتم تخدیم
 البؤجتین

  
  
  
  
  
  
  

 لضبط الحلق مع مستوى البؤجتین ویتم استخدام القدة االلمنیوم
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 اللیاسة وبعد عمل المحارة او البیاض او
  عرض الحلق النجارة سیكون عرض الحائط ھو
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 الحلقللمحارة عن  وبالتالى لن نجد ركبھ او بروز
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  او العصایب لتفخیم الحلق وسیمكننا من تركیب البر للحلق
  نلجأ لموضوع تركیب ربع عمود ولن

  
  
  

 او بلكونة عند تركیب الحلق على حائط الواجھة اذا كان شباكاما 
 سم ١٤٫٥ سم یكون الحلق بنفس العرض السابق وھو ٢٠طوبة كاملة اى  وكان سمك الحائط

 
  تخدیم الحلق من الداخل فقط وفى ھذه الحالة یتم

على الواجھة ــ اى عمل  اى یكون الحلق مع مستوى الحائط الداخلى حتى یمكن تأمیم فتحةالشباك
  سوكة لجوانب فتحة الشباك من البیاض

 
  الحائط سیظھر سمك الحلق فى الواجھة الن الحلق لو كان بعرض
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  الواجھة ئطھذا ھو شكل الحلق على حا

  

  

 بعرض الحائط والیكون ھكذا بمعنى عمل الحلق

 

 
  
  
  

  الحلق فى الواجھة النھ فى ھذه الحالة سیظھر سمك
 لبیاض حائط الواجھة مالصق
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 النستعمل البر أو العصایب حول شبابیك الواجھات من الخارج والنھ
  كالصورة فسیكون شكل الشباك من الخارج غیر مستحب

 

  ات لتدریب المھندسین المدنى والمعمارىتقام حالیا دور
  

  واالشراف الھندسى على مشاریع البناءالتنفیذ على 
  باستخدام افالم الفیدیو المصورة من مواقع التنفیذ المختلفة

  
   سنوات خبرة١٠مما یضیف لك خبرة عملیة تزید عن 

  
  المحاضرة االولى مجانا للتأكد من اھمیة الدورة

  
  ندیلحسن ق/ مھندس استشارى 

  جمھوریة مصر العربیة ـ االسكندریة
  

٠١٨٩٠٥٧١٣٠  
Architecture1410@gmail.com 
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  ــ شرح للمھندس حسن قندیل خزان التحلیل
  

یستخدم خزان التحلیل فى المناطق السكنیة الغیر موجود یھا شبكة مجارى عمومیة والتى 
  وكذلك یستخدم فى المناطق الصناعیة لصرف المصانع حتى  فى تستخدم بیارات الصرف
  وجود مجارى عمومیة 

  ش الصرف ویتم الصرف الصحى على خزان التحلیل اوالقبل صرفھ الى بیارة الصرف او ترن
وفائدة خزان التحلیل ھو تحلیل او تفتیت مواد الصرف الصحى الصلبة وتحویلھا الى سائل 

  یسھل صرفھ
  

وخزان التحلیل بناء مستطیل الشكل  مكون من ارضیة واربع جوانب وسقف من الخرسانة 
  المسلحة

نى او یمكن  كما بالرسم بجدران من المبا او اكثر ویقسم من الداخل الى ثالث غرف متساویة
   متر١٫٥ متر وارتفاع  حوالى ٣× متر ٢ وقد یكون مقاساتھ صبھم خرسانة مع الخزان

  

  
  

 النھ الیغلق عرض الخزان تماما كما بالرسم  فاصل الغرف الداخلیةمع مالحظة طول الجدار
  ولكن  یترك  جزء لتمر منھ میاه الصرف

  وان یكون ھذا الجزء تبادلى الطالة خط سریان المیاة 
  

ویتم وصل الخزان بماسورة لدخول الصرف  بحیث تكون فى نفس المكان كما بالرسم  بجوار 
  طرف الجدار الداخلى المتصل بجسم الخزان ولیس بجوار الفتحة لمرور المیاة
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  وكذلك ماسورة لخروج الصرف  
  

  مع مالحظة ان یكون منسوب ماسورة المخرج اقل من منسوب ماسورة المدخل 
  الى شبكة مواسیر الصرف الداخلیةحتى الترد او ترجع المیاة مرة اخرى من الخزان وذلك 

  
  ویتم عمل میول بأرضیة الخزان او بمعنى ادق بأرضیة كل غرفة من غرف الخزان على حدى

  بحیث یكون میول االرضیة  متجھ نحو مكان ماسورة المدخل 
ذلك لمحاولة ترقید الصرف التقیل اى یكون منسوب االرضیة اسفل ماسورة المدخل  اوطى  و

  او الصلب  المكان تحللھ او تخمیره
  

 سم  للمساعدة فى ١٠لذلك یتم فرش ارضیة الخزان بالملح الجرش او الخشن بسمك حوالى 
  تحلل المواد الصلبة 

  ومنع الرائحة
  

اعلى كل من ماسورة الصرف   بغطاء كغرفة التفتیش ویتم عمل فتحتین بسقف الخزان
  ة المخرج  لسھولة التسلیك والتنظیف عند الحاجة وماسور
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  مالحظ مھمة
 یجب حساب میول ماسورة الصرف الداخلة لخزان التحلیل من بدایتھا وحتى وصولھا للخزان

  وبالتالى تحدید منسوب ارضیة الخزان 
  

   سم لكل متر ١داخل فناء المبنى او المصنع  ولھا میول   الصرف طویلمواسیر لو كانتالنھ 
  فقد تصل عند الخزان عند منسوب ارضیتھ ولیس فى اعاله

ر الصرف عند التقاءھا بالخزان والتحكم فى مواسی نھایة یجب حساب منسوب وبالتالى 
واال لن   تترسب بھ میاه الصرف منسوب ارضیة الخزان ھبوطا حتى یكون ھناك عمق للخزان

  یكون لھ اى فائدة
  
  

  تقام حالیا دورات تدریبیة للمھندسین المدنى والمعمارى
  التنفیذ واالشراف الھندسى على المشاریع البنائیةعلى 

  
   محاضرة١٥ ساعة مقسمة على ٤٥

  باستخدام افالم الفیدیو المصورة من مواقع التنفیذ المختلفة
   سنوات ١٠على خبرة التقل عن للحصول 

  
  االولى مجانا للتأكد من اھمیة الدورةالمحاضرة 

  
  حسن قندیل/ مھندس استشارى 

   عام فى تنفیذ المنشأت٢٠خبرة 
  مصر ــ  االسكندریة
٠١٨٩٠٥٧١٣٠  

Architecture1410@gmail.com 
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  تمدیدات مواسیر الكھرباء على شدة نجارة السقف
  

یجب اوال معرفة مراحل توصیل الكھرباء للشقق او الوحدات السكنیة  بدأ من الكابل 
الرئیسى الخاص بشركة الكھرباء وحتى وصولھ منفردا لكل شقة او وحدة سكنیة 

  على حدى
  

ور االرضى  او المكان فكابل الكھرباء الرئیسى یدخل المبنى الى غرفة العدادات بالد
  المخصص للعدادات وممكن یكون اسفل قلبة السلم لو كان عدد العدادات قلیل 

  
  للمبنى و فى غرفة العدادات یتم توصیل كابل الكھرباء الى لوحة التوزیع الرئیسیة

    الخاصة  بالشققومنھ الى العدادات
  ومن العدادات یتم مد الكابالت مرة اخرى حتى دكت الصاعد

بالدور والمرتبطة  سحب عدد الكابالت الخاصة میت وبكل دور من دكت الصاعد و
  بعدد الشقق

  ویتم توصیلھا  الى لوحة التوزیع الرئیسیة لكل دور
  ومنھا الى لوحة التوزیع الفرعیة لكل شقة

  
  ھذا بالمختصر المفید 

  ارجو متابعة الصور لمعرفة الخطوات بالتفصیل
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  الى دكت الصاعد من كل عداد كابل ثم یتم مد 
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 اسفل االرضیة  لمدھا لمكان bvcالصورة توضح الكابالت تم تجمیعھا فى مواسیر 
  الصاعد

  

  
  

  تم تجمیع الكابالت الواصلة من العدادات لمكان الصاعد
  

  
  

  والصورة توضح ترتیب مواسیر الكھرباء التى بھا الكابالت وتجمیعا بالصاعد 
  
  
ت الصاعد عبارة فراغ مفتوح رأسیا لیمر منھ الكابالت لكل دور ومقاس الدكت ودك

 متر ١٫٥مرتبط بعدد الكابالت الصاعدة فیھ وفى العمارات الكبیرة الیقل مقاسھ عن 
   متر٠٫٥فى 
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  منظر رأسى للصاعد
  

  
  
  

فى اما اذا كان المبنى عبارة عن مبنى دورین مثال فال نحتاج لدكت الصاعد ولكن یك
  مد كابل الكھرباء الرئیسى

لیصل للدور العلوى اما بوضعھ داخل ماسورة بالمنور او حتى بمبانى الجدار 
  كالصورة
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وفى كل دور یتم سحب الكابالت الخاصة بالدور   والمرتبطة بعدد الشقق الموجودة 
  بھذا الدور 

  كابالت من الصاعدمن الصاعد  فإذا كان الدور بھ اربع شقق  یتم سحب اربع 
 كل كابل خاص بشقة  وتوصیلھا بلوحة التوزیع الرئیسیة للدور والموجودة بجوار 

  السلم
  

  ومنھا الى لوحة التوزیع الفرعیة الموجودة بكل شقة  كالصورة
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   كالتالى فھىاما بخصوص تمدیدات مواسیر الكھرباء على نجارة  السقف قبل الصب
  

والصورة توضح نجارة شدة السقف  المقسم الى اربع باكیات فقط تفصل بینھم 
  الكمرات
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 لتحدید منتصفھا او مركزھا لوضع علب  عن طریق شد خیط یتم تأكیس كل باكیة

  الكھرباء
  

  
  

  وبالتالى نحصل على اماكن علب الكھرباء على السقف
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   الخرسانھ بھا وسدھاویتم تثبیت العلب جیدا بالمسامیر لمنع دخول
  

  
  

  ثم یتم تحدید عدد القواطع للشقة 
بمعنى تقسیم الشقة الجزاء كل جزء من الشقة بقاطع مستقل بمعنى مثال تحدید غرف 

  النوم على قاطع 
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  والریسبشن على قاطع اخر والمطبح والحمام على قاطع
قل وكذلك  وبرایز الكھرباء یتم تقسیمھا على عدة قواطع والسخان لھ قاطع مست

   او طبقا للرسومات الخاصة بالكھرباء التكییف  وھكذا
  وفائدة القاطع ھو فصل الكھرباء عند حدوث اى خلل بالدائرة الكھربائیة

وبالتالى الیتم فصل الكھرباء عن كامل الشقة ولكن عن جزء فقط والذى حدث بھ 
  العطل او الخلل

  

  
  
  

 تحدید مكان لوحة التوزیع الخاصة ضا ایوقبل مد مواسیر الكھرباء على السقف یجب
بمكان غیر ظاھر او فى طرقة بكل شقة  ویفضل ان تكون موجودة اما بمدخل الشقة 

  المطبخ او طبقا للرسومات الخاصة بالكھرباء
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   لیكون لھم قاطع مستقل ٢ ورقم ١  رقم ار باكیتانیالصورة توضح اخت
ثم وصلھم بماسورة الى مكان وجود تم وصل علبتین الكھرباء للباكیتین معا لذلك 

  لوحة توزیع كھرباء الشقة 
  
  
  

 منفردة الى لوحة التوزیع  معنى ذلك انھ ٣رقم وفى الصورة تم ایصال الباكیة 
 بماسورة كھرباء اخرى حتى تم ایصالھا ٤سیكون لھا قاطع منفرد وكذلك الباكیة رقم 

   لیكون لھا قاطع منفردمكان وجود لوحة توزیع الشقة
  

  اذن اى جزء بالشقة مطلوب لھ قاطع خاص 
یتم توصیل علب الكھرباء لھذا الجزء معا ثم توصیلھم بماسورة حتى تصل للوحة 

   وھكذا توزیع الشقة
  
  
  
  

  ویتم كذلك تحدید مكان مفتاح تشغیل اضاءة كل باكیة 
فنصل علبة الكھرباء الموجودة على السقف بماسورة كھرباء حتى مكان وجود 

 على الحائط وتم ٣لخاص بھا فمثال تم تحدید مكان مفتاح تشغیل الباكیة رقم المفتاح ا
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توصیل ماسورة فى اتجاة مكان المفتاح لتنزل الماسورة مخترقة كمرة السقف حتى 
  مكان المفتاح 
  كما بالصورة

  
  

واخیرا یجب توصیل لوحة توزیع الشقة بماسورة تمشى على السقف  حتى مكان 
  سیة والموجودة بكل دور بجوار السلم لوحة التوزیع الرئی
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  ونستعرض االن اجزاء من الرسومات الخاصة بللوحة الكھرباء للشرح علیھا 
  

  
  

واضح بالصورة السلم وبجواره على الیمین المنور وبھ الدكت وكذلك لوحة توزیع 
  كھرباء الدور

   سیتم تكبیر الجزء الموجود علیھ الدائرة
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  كبیرھا وجود الدكت وكذلك لوحة توزیع كھرباء الدورواضح بالصورة بعد ت
  

 سم وھو غیر مناسب ٢٥سم فى ٨٠ویالحظ ان مقاس الدكت على الرسم حوالى 
 ٥٠ سم فى ١٥٠ شقة فتم تعدیل مقاسھ عند التنفیذ الى ٦٠لیسع الكابالت لعدد عملیا 

  سم 
  

 الرئیسیة وواضح من الرسم وجود اتصال بین الدكت ولوحة توزیع كھرباء الدور
  بماسورة تسمح بمرور عدد الكابالت الخاصة بالدور والمرتبطة بعدد الشقق

  

  
  

  وھذه الصورة واضح بھا مدخل شقتین مشار الیھم بالسھم 
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ایضا لوحة التوزیع الفرعیة لكل شقة والتى یرمز لھا بالمستطیل االصفر  ویظھر 
  سیتم تكبیره لالیضاح

  

  
  

  
  

والدورة والطرقة بینھم وقد تم ایصال علب كھرباء والصورة السابقة توضح المطبح 
  السقف بخط أبیض 

  انھم دائرة واحدة ولھم قاطع واحد معناه 
  معناه ان ھذه الدائرة ستذھب للوحة توزیع الشقة الفرعیة ٣الذى یشیر لرقم والسھم 

   حیث انھ یتم ترقیم القواطع الموجودة بلوحة توزیع الشقة٣للقاطع رقم 
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  والصورة السابقة توضح حجرة نوم
  ع الواصل من وحدة اضاءة غرفة النوم حتى الحائط طاالحمر المتقوالخط 
  الى مكان مفتاح االنارة الخاص بغرفة النوم یشیر 

  
  
  
  
  

  وھكذا 
  

بعض مفاھیم التمدیدات الكھربائیة للوحدات  ارجو ان اكون اوضحت بعض الشيء 
  السكنیة

  
  

یقام حالیا دورات تدریبیة على التنفیذ بالموقع واالشراف الھندسى 
  بناءعلى مشاریع ال

  وتشمل الدورة كافة االعمال من الحفر حتى تشطیب المبنى
   سنوات ١٠على خبرة عملیة التقل عن  للحصول

 ٣ محاضرة كل محاضرة ١٥ ساعة مقسمة على ٤٥الدورة مدة 
  ساعات

  االولى مجانا للتأكد من اھمیة الدورة المحاضرة 
 مھندسین فقط لالفادة وسھولة الفھم ٦المتدربین بكل دورة عدد 

  وامكان المناقشات
  مكان الدورة باالسكندریة ــ جمھوریة مصر العربیة
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  یمكن اقامة الدورة فى اى مكان بمصر او الدول العربیةو
  
  

  حسن قندیل/ مھندس استشارى 
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ
 الشدة الخشبیة موضوع مھم جدا خاص بتقویة

  والسبب فى تناولى ھذا الموضوع االن
  سقف ما اثناء صبھ القدر اهللا ھو مانسمع عنھ من انھیار

  وقد حدث ذلك منذ اشھر بالسعودیة
 لمبنى خاص لصدیق لى منذ ایام وكاد یحدث

 
 الخشبیة لذلك سنتحدث اوال عن مكونات الشدة

  وھى كما موجود بالصورة المرفقة
  العروق١رقم 

 
 البراندات ٢رقم 

 
  التطبیق٣رقم 

 
  العرقات٤رقم 

 
 الحمال ٥رقم 

 
  وسنتناول كل جزء على حدا باذن اهللا

 

 یتبع
  ةالصور المرفق
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 اوال العروق
 

   بالصورة١وھى رقم 
 

  بوصھ٤*  بوصھ ٤وبسمك  وھى باطوال مختلفة
  سم١٠* سم ١٠اى 

 
   سم٨٠عن  ویجب اال تزید المسافة بین العروق

 
 ھذا فى المبانى السكنیة او االداریة

 كالكبارى وما شابھ فقد تقل ھذه المسافة اما المنشات الثقیلة
  تصمیمھا طبقا لتصمیم الشدة الن الشدة ایضا یتم

 
  ومھم جدا ان تكون ھذه العروق واقفة على ارض صلبة

  الخرسانة العادیة الرضیة الدور االرضى لذلك یفضل صب
 االرضى قبل الشروع فى رص عروق شدة سقف الدور

وضع فروشات من الواح البونتى اسفل العروق لمنع ھبوطھا عند واال یجب 
 السقف صب
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وفى االسقف العالیة یتم وصل ھذه العروق للوصول لالرتفاع المطلوب 
 یراعى لذلك

  قمطة على االقل٢تثبیت ھذه الوصلة جیدا باستخدام 
وضع قطعة خشب لتزانة اسفل الوصلة حتى  وضفدعة العرق بمعنى

 حمل السقفالتنزلق نتیجة 
 ةالصورة المرفق وھذا واضح من

 ثانیا البراندات
 

  بالصورة٢رقم 
 

  لتزانة وظیفتھا ربط العروق فى االتجاھین وھى عبارة عن الواح
 
 حتى التعیق الحركة متر٢ومنسوبھا بیكون على ارتفاع 
 
   متر یتم عمل٥ او ٤وفى حالة ارتفاع السقف 
 

 ثانى من البراندات اعلى البراندات الرئیسیة صف
 

  لزیادة ربط العروق مع بعضھا
 

 یتبع
  ةالصور المرفق
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 ثالثا العرقات
 

  بالصورة٤رقم 
 

  لتزانھ توضع على سیفھا وھى عبارة عن الواح
 

 علیھ ومكانھا اسفل خشب التطبیق مباشرة ومتعامدة
 

 وتكون لوحین لتزانة ملتصقین كما فى الصورة
 
  سم١٥اكبر من  اذا كان سمك السقف
 

 ویمكن االستعا ضة عن لوحین اللتزانة بخشب الموسكى
 

  سم٥سمكھ  الذى
 

  وتوضع العرقات بمنسوب محدد طبقا الرتفاع السقف
 

اعلى العرقات ھو منسوب بطنیة خرسانة السقف مخصوم منھ  فمنسوب

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 سم ٢٫٥سمك خشب التطبیق وھو 
 

فاذا كان منسوب بطنیة خرسانة السقف اى منسوب اسفل خرسانة السقف 
 سم ٢٩٠
 

 ھو سمك خسب التطبیق  سم والفرق٢٨٧٫٥فیكون منسوب العرقات ھو 
 سم ٢٫٥

 

 یتبع
  ةالصور المرفق

   
 

 رابعا الحمال
 

  بالصورة٥رقم 
 

 توضع على سیفھا اسفل العرقات مباشرة وھى الواح لتزانة
 

  ومتعامدة علیھا
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  سم١٥لوحین ملتصقین فى حالة سمك السقف اكبر من  وھى ایضا تكون
 

  سم٥اللوحین بخشب الموسكى الذى سمكھ  وكذلك یمكن االستعاضة عن
 

 عیتب
 

 خامسا طریقة استالم منسوب شدة السقف
 
 مرحلتین یتم ذلك على
 

  المرحلة االولى
 

الشیرب الموجود على  وھى استالم المنسوب من اسفل الشدة عن طریق
 العروق
 

منسوب عرقات  وعن طریقھ یتم استالم منسوب العرقات للسقف وكذلك
 الكمرات

 
  سم ٤٥٠فاذا فرضنا ان ارتفاع بطنیة السقف عن تشطیب االرضیة 

 
  سم من تشطیب١٠٠والشیرب موجود على اى منسوب نحدده ولیكن 

 االرضیة
 

  سم مقاسا من٣٤٧٫٥ = ٢٫٥ - ١٠٠ - ٤٥٠اذن فمنسوب العرقات ھو 
 الشیرب

 
  سم ھى سمك خشب الواح التطبیق اللتزانة٢٫٥ملحوظة الــ 

 
اننا نفتح شریط المقاس ونعلق طرفھ اعلى العرقات وننزل بھ حتى  اى

 الشیرب عالمة
 

   سم٣٤٧٫٥فیجب ان یكون المقاس 
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 بطنیة السقف وبكدة نكون استلمنا منسوب

 
  ملحوظة بطنیة السقف ھو اسفل خرسانة السقف مباشرة

 
 تاستالم منسوب بطنیة الكمرا ویتبقى

 استالم منسوب الكمرات
 

  سم١٥وسمك بالطة السقف   سم مثال٦٠اذا كان ارتفاع الكمرة 
 

   سم٤٥فیكون سقوط الكمرة ھو 
 

 الكمرة یقاس حتى اعلى منسوب بالطة السقف ملحوظة ارتفاع
 
 مخصوم منھ سمك بالطة السقف اما سقوط الكمرة فھو ارتفاع الكمرة
 

 السقف كما سبق والستالم منسوب الكمرات على افتراض ان ارتفاع
 

 االرضیة  من تشطیب٤٤٧٫٥سم وكان منسوب عرقات السقف٤٥٠كان 
 

  من الشیرب٣٤٧٫٥او 
 

عرقات السقف مخصوم  فیكون منسوب عرقات الكمرات یساوى منسوب
  سقوط الكمرةمنھ 

 
  302.5 = ٤٥ - ٣٤٧٫٥= منسوب عرقات الكمرات 

 
 بمقاسا من الشیر

 المرحلة الثانیة
 

  استالم منسوب شدة السقف من اعلى الشدة
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 باستخدام میزان القامة یتم ذلك
 

 السقف وفى ھذه المرحلة یتم الوقوف بالمیزان فى وسط
 

  ویتم استالم االاركان االربع لكل بالطة للتاكد من افقیة البالطة تماما
 

  واذا كان ھناك بالطة سقف مختلفة السمك
 

  سم 15 بمعنى ان سمك بالطات السقف
 

   سم وبالتالى سیكون نجارة ھذه البالطة١٨وكانت ھناك بالطة سمكھا 
 

   سم عن منسوب نجارة بقیة السقف٣منسوبھ اقل بــــ 
 

  سم١٥بالمیزان على نجارة السقف الذى سمكھ  فیتم الوقوف
 

 سم 120 واخذ قراءة المیزان علیھ ولیكن
 

   سم١٨ قراءة المیزان لنجارة البالطة التى سمكھا فالمفروض ان تكون
 

  ١٢٣ = ٣ + ١٢٠ھو 
 

  وھكذا لوكان ھناك عدة بالطات مختلفة السمك
 

 وبالمرة یتم استالم سقوط نجارة بالطة الحمام كما سبق من قبل
 
  الیكون ھناك سقوط لنجارة بالطة الحمام رغم انھ سیكون ھناك فقد
 

  ھبالخرسان  سم١٠سقوط 
  
  

 السقف اخیرا استالم تقویة نجارة شدة
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 : ویتم تقویة الشدة لنتاكد من انھا ستتحمل
 
  الخرسانة المصبوبة وزن*
 
 حركة العمالة علیھا اثناء الصب*
 
  المستعمل للدمك والھزاز*
 

  البرویطة المستخدمة فى نقل الخرسانة على السقف *
 

 ضغط الخرسانة القوى فى حالة الخرسانة الجاھزة *
 

  ویتم استالم التقویة كالتالى
 

مراجعة المسافات بین العروق وھى كما ذكرت سابقا باال تزید عن  - 1
 سم ٨٠
 

  وذلك فى حالة شدات المبانى السكنیة واالداریة
 

 على ارض صلبة او وجود الواح البونتى اسفلھا ان یكون العروق - 2
 
 على ارض ترابیة  یسمح بغیر ذلك كوضع العروقوال
 

 او وضع قوالب الطوب اسفل العروق لرفع منسوبھا
 

 العروق على رمل تصادف وجوده فى االدوار المتكررة او وضع
 

 فى حالة وصلھا معا فى االسقف العالیة التاكد من ضفدعة العروق - 3
 

 معا  قمطة لربط العرقین٢وكذلك وجود 
 

   وجود نھایز مائلة لعدم تحرك الشدة افقیاالتاكد من - 4
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 مراجعة تقویة الكمرات - 5

 
شحطھا بین قاع  ففى حالة الكمرات الكبیرة یتم وضع دعامات راسیة یتم

 الكمرة واالرضیة
 

الخرسانة الكبیر ھذا  للمساعدة فى عدم ترخیم الكمرة نتیجة وزن
 باالضافة لوجود العرقات

 
  سم ٨٠ـ الموجودة على مسافات الــ

 
  اما جوانب الكمرات فیتم وضع عوارض راسیة بارتفاع جانب الكمرة

 
 ویتم ربط كل عارضتین متقابلتین بقمطة حدید من اسفل قاع الكمرة

 
الطرف االخر للعارضة فیتم حبسھا بقطعة خشب صغیرة تثبت فى  اما

 فالسق بیقخشب تط
  
  

االن اقامة دورات تدریبیة للمھندسین المدنى والمعمارى یتم 
  على التنفیذ
  الھندسى على المشاریع االنشائیةواالشراف 

  
  حسن قندیلمھندس 
  ٠١٨٩٠٥٧١٣٠/ موبایل 

   مصر-اسكندریة 
 architecture1410@gmail.com/ ایمیل 
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 الفــــــــــــــــــــــــهرس

رقم 
 الصفحة

 الموضوع

 تسلسل خطوات تنفيذ المباني  1

المرحلة  2
 ........................................................................التحضيرية

المرحلة  5
 .........................................................................اإلنشائية

بدء العمل  5
 .............................................................................واألد

أعمال  8
 .................................................................................الحفر

11 
أعمال 

 ..........................................................................األساسات

15 
أعمال 

 .................................................................................الردم

16 
أعمال الخرسانة 

 ..................................................................العادية

18 
أعمال الخرسانة 

 ..............................................................المسلحة
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21 
أعمال الشدات 

 ................................................................الخشبية

31 
أعمال 

 .............................................................................التسليح

33 
أعمال الحدادة 

 ................................................................المسلحة

40 
أعمال صب الخرسانات العادية 

 ..........................................والمسلحة

45 
أعمال 

 .................................................................................البناء

51 
أعمال الطبقات 

 ....................................................................العازلة

59 
مرحلة 

 ...........................................................................الترآيبات

59 
األعمال 

 .........................................................................الكهربائية

64 
أعمال 

 ...............................................................................البياض

76 
األعمال 

 ............................................................................الصحية

82 
أعمال التبليطات 

 ...............................................................لألرضيات

91 
مرحلة 

 .........................................................................التشطيبات

91 
أعمال 

 ............................................................................الدهانات

97 
أعمال 

 ...........................................................................التكسيات
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 تسلسل خطوات تنفيذ المباني

  
ة ى مهم ذي يتول اول ال د المق ر عق ع وتحري د توقي نى بع ذ المب ة تنفي دأ عملي تب
دس د تحت إشراف مهن ذا العق ر شروط ه م تحري اإلنشاء وتنفيذ بنود األعمال، ويت

 .نقابي متفرغ
 :وتم تقسيم مراحل التنفيذ إلى خمس مراحل أساسية مختلفة يمكن تحديدها آالتالي

  
 :المرحلة التحضيرية -1

وين ان والتش ير المك ة وتطه اول واستكشاف الترب ع للمق ليم الموق وتشمل تس
د ع وتحدي ة الشبكية للموق ام والتفصيلي وعمل الميزاني ني الع ووضع الجدول الزم
ع يز الموق ال وتجه اآن المهندسين والعم المداخل والمخارج ومواضع التشوين وأم
الزم بكافة التوصيالت الفنية الالزمة من إمداد المياه والكهرباء والصرف الصحي ال

 .وخالفه
  

 :المرحلة اإلنشائية -2
ر و        ع واألد والحف ط الموق ال تخطي مل أعم ةوتش ل األترب الل ونق ردم واإلح ال

ة تحت ات العازل اء الحوائط ووضع الطبق وصب الخرسانات العادية والمسلحة وبن
 .األرض

  
 :مرحلة الترآيبات -3

ي اض الخارج داخلي والبي اض ال ة بالبي طيبات الخاص ال التش مل أعم وتش
اه ة بالمي اري والتغذي اء والمج وم والكهرب ال واأللومني ارة والكريت ات النج وترآيب
ال يز إن وجدت وإنجاز أعم والتبليطات والتكسيات وترآيب الوحدات سابقة التجه

 .الرصف والطبقات العازلة لرطوبة والحرارة حتى األسطح العلوية المطلوبة
  

 :مرحلة التشطيبات والتسليم -4
ا ال التشطيب وتضم آشط األرضيات الخشبية ودهانه وتشمل مرحلة نهو أعم
ارة ات الحوائط وترآيب خردوات النج ام ودهان أو جلي األرضيات الموزايكو والرخ
يني زة الص اء واألجه وازم الكهرب ع ل ديكورات وجمي ة وال ال الدقيق اذج الكريت ونم
للحمامات والكروم وخالفه وآسوة الواجهات والحوائط الداخلية من ورق الحائط أو
زة ب أجه ة وترآي ال الزخرف اء أعم اج وإنه ادن أو الزج اب أو المع د باألخش التجلي
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ة إن ة والخارجي تكييف الهواء والتسخين والمصاعد وتنسيق الحدائق الداخلي
 .وجدت

  
 :مرحلة الصيانة والترميمات -5

ى ة المبن ع والتنظيف وحماي ب التلمي تي تتطل ال ال ع األعم وتشمل صيانة جمي
ة ي أحسن حال ه ف نى إلبقائ ق المب ى سالمة ورون ة عل ًا والمحافظ ائيًا ومعماري إنش

 .ألطول مدة
  

  
 المرحلة التحضيرية -1

  
 :وتبدأ هذه المرحلة مع بدء العملية وتكون خطواتها آالتالي

  
 :تسليم الموقع للمقاول -1

يجري تسليم موقع األرض للمقاول بمقتضى محضر تسليم من ثالث صور مع
ع األرض ر موق ي المحض ذآر ف اول ، وي ك والمق دس والمال ن المهن ل م ود آ وج
يزة ارات أو عالمات مم والت أو عق ا من منق ما به ا و ومميزاتها وحدودها وأبعاده
ي ة من مبان ة العملي تهم العمل وآذلك آل ما يجب المحافظة عليه وتسليمه في نهاي
دة ع الحتساب م اريخ تسليم الموق وتشوينات وآالت ومرافق وخالفه آما يذآر فيه ت

 .العملية
ويسلم المهندس للمقاول ثالث نسخ من جميع الرسومات المعمارية واإلنشائية
ة دا النسخة المرفق والتفصيلية الخاصة بالعملية ونسخة إضافية من المواصفات ع

 .بالعقد للعمل بها
ي ى البان ة للمحافظة عل ويراعى أن يذآر في محضر التسليم االحتياطات الالزم

 .المجاورة وصلب الموقع المجاور إذا لزم األمر
  

 :الجدول الزمني العام والتفصيلي -2
ام    *  ني الع دول الزم ل :الج د مراح ن تحدي ة ليمك ذ العملي امج تنفي يوضح برن

دة د المدى األقصى لم ل وليمكن تحدي التنفيذ بصفة عامة وبنظرة شاملة للعملية آك
ات دايات ونهاي ه بب م في ة ويهت ة للخطوات التنفيذي ات العام ن التوقع التنفيذ وهو يبي
ذي دائي وال األعمال المختلفة وتداخلها معًا بشكل إجمالي وآذلك موعد التسليم االبت
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د الجدول الزمني تبدأ منه فترة التسليم النهائي ، ومن الجدول العام يمكن تحدي
 .التفصيلي لبرنامج تنفيذ المشروعات

ني التفصيلي   *  ع :الجدول الزم ني التفصيلي بدراسة جمي يوضع الجدول الزم
 :دقائق التنفيذ ويتكون من ثالثة صفوف أفقية لتوضيح سير آل نوع من األعمال

ذ             :الصف األول                دء التنفي ل ب م إعداده قب ذي ويت لتخطيط المسار التنفي
ويحسب نظريًا على أنه الخطة التي ستتبع بفرض أن العمالة واألدوات          
ول               ي الحص ات ف ف ودون أزم ل دون توق زة للعم ا مجه واد آله والم

 .عليها ويمأل عادة باللون األخضر
اني                  ذ                 :الصف الث ي لمراحل التنفي ع حسب السير الفعل يمأل في الموق

راف                ك بإش الي وذل اللون البرتق ادة ب أل ع ه ويم ل وخطوات دم العم وتق
اء أو                 واد البن أخر م ة وت ف الفعلي ام التوق ذلك أي ذ وآ دس المنف المهن

 .التوريدات أو األيام الممطرة والظروف الطارئة والعطالت
ث                 ف الثال دء            :الص د ب ي مواعي ديم ف أخير أو التق روق الت ع ف لتوقي

د           روق المواعي ي ف ة لتالف راءات الالزم داد اإلج ة وإع ال المختلف األعم
راف         ن األط ا بي اق عليه ير االتف تي يص ديالت ال ا التع ن عليه ا تبي آم
ومات أو          ديل الرس ن تع ة ع ة الناتج ترحيالت الزمني ذلك ال ذلك آ وآ

 .المواصفات ويمأل عادة باللون األحمر 
  

 :استكشاف الموقع وعمل الميزانية الشبكية -3
ار ع لضمان سالمة المنشآت ولحساب واختي يجري استكشاف وفحص الموق

 :أنواع األساسات حسب الخطوات التالية
ر                     د تتأث تي ق ة ال ات الترب ة طبق ًا ودراس ة جيولوجي ص الترب  فح

ات        ل دراس ع عم ه م القرب من الموقع أو ب واء ب اء س ات البن  بعملي
 .جيولوجية دقيقة للمنطقة في حالة المنشآت الهامة

الموقع وانتشارها                  ة ب ة المختلف ات الترب د سمك ومناسيب طبق  تحدي
 .أفقيًا وتموجات مناسيبها أو انتظامها رأسيًا

ة                          ها الطبيعي دير خواص ة وتق ات الترب ات لطبق ى عين ول عل  الحص
 .والميكانيكية بالنظر والخبرة وآذلك بالتحليل المعملي المعتمد

ة                  اه الجوفي ة المي ة ونوعي ة للترب ة وتحليلي ة آيميائي ل دراس  عم
 .ومناسيبها وتحرآاتها الموسمية في معامل معتمدة

ة                    ة تنفيذي ع ودراس بكية للموق ة ش ح وميزاني ة ومس ل دراس  عم
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 .ألضالع الموقع ومداخله والطرق المؤدية إليه
آت ارب المنش ة وتج ة بدراس ادات الخاص ن اإلسترش تفادة م ن االس ذا ويمك ه
المجاورة مع اإللمام بتاريخ الموقع ذاته واستعماالته السابقة والتغيرات التي طرأت
ى أثير عل ذلك من ت ا ل العكس لم ة ردمت وب اري مائي ت أو مج ان أزيل ه من مب علي

 .عملية التنفيذ
  

 :الكشف عن التربة -4
ة التأسيس ار ترب ورًا في اختب دأ العمل ف اء يب ع واإلعداد للبن بعد استالم الموق
ن وب معي د منس غط عن ة للض طح الترب ل س ة تحم و درج ة وه د الترب ة جه لمعرف

دات         در بالوح ا وتق ة عليه ال الواقع رام    " لألحم و ج م/  آيل ن 2س ن " 2م/أو ط وم
ع التجارب الكثيرة ثبت أن قوة تحمل تربة التأسيس يجوز أن تختلف في نفس الموق
ذلك يجب عمل جسات حد ول من مكان ألخر آما أنها ال تكون على منسوب عمق وا

 .اختبار التربة في أآثر من مكان في الموقع لضمان صحة تمثيل االختبار للواقع
  

 :تحديد المداخل والمخارج ومواقع التشوين واإلقامة -5
ر ت للخف وين والمبي اآن التش د أم دس وتحدي ك المهن ل آش اول بعم دأ المق يب
منت ط وأس ل وزل ن رم ل م ن العم بة م ة مناس ه لمرحل ا يحتاج اول م ون المق ويش
وحديد وطوب ويترك مكانًا آافيًا لمرور السيارات والعربات التي ستورد هذه المون
ن ر المستقبلية وأماآ اطق الحف ادى التشوين من اآن التشوين ويجب أن يتف حتى أم
ا رخصة وضع األتربة ولكن يمكن التشوين في حدود المساحات التي استخرج عنه
ن ي األماآ ق أو ف غاالت الطري ي رخص إش و موضح ف ا ه ق حسب م غال طري إش
ل ه من البل تاًء حمايت د تشوين األسمنت ش ه ، ويجب عن ع وحول ة في الموق الخالي
ن يرة م ة آب ه بقطع م تغطيت ان مغطى ، ويت حتى ال يشك ويتطلب ذلك وضعه في مك
ا يمكن رص د ، آم ة في تشوين الحدي ذه الطريق اع ه القماش الخيام ويستحسن اتب
ة ى هيئ رص عل ون ال ة ويك تي أو اللتزان ب البون ن الخش ة م ى طبلي منت عل األس

اع    ات بارتف حبه             10رص ه وس ة رص هل للعمال تى يس كاير ح د. ش ى عن ا يراع آم
ادي ير ولتف كان التخم د م ا لتوحي تشوين الرمل والزلط اتباع التشوين المرآزي لهم
ب ه بجان وب أي رص دادي للط ريطي أو االمت وين الش اع التش ه واتب ثرة آميات بع

ا سمك      ل منهم ى صفين آ رص عل ون ال ا يك ا آم وب إنجازه ال المطل م50األعم س
د عن                        1وبينهما   اع ال يزي ون بارتف تر لتسهيل مرور المالحظ لالستالم ويك ر2م مت

 .ليسهل المناولة والتعتيق
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 :عمل التوصيالت الفنية الالزمة للعمل بالموقع -6

ع وتحتسب ى الموق اه إل ة لتوصيل المي راءات الالزم اذ اإلج ك باتخ وم المال يق
اء أو د مصدر الم ع بع ما يق ل  ما آ ع أ ك حتى حدود الموق التوصيلة على نفقة المال
ة ى نفق ون عل ابس فيك يالت أو مح راطيم أو توص ير أو خ ن مواس اه م داد المي ع

 .المقاول
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 المرحلة اإلنشائية -2
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 بدء العمل واألد) 1(

  
 :وهو عملية توقيع الرسومات على الطبيعة ويتم األد على الخطوات التالية

 .تراجع جميع الرسومات التنفيذية والمعمارية واإلنشائية                                      
ه                                                                دس أو مندوب ود المهن ع بوج ة الموق اول بمعاين وم المق  يق
 .والمالك

 .تعمل ميزانية شبكية للموقع لتحديد جميع المناسيب                                      
 .يقوم المقاول بشد خنزيرة خشبية حول موقع البناء                                      

ذه                            مى ه رة وتس ى الخنزي وائط عل دة والح اور األعم ع مح دأ توقي  يب
 .العملية أد المبنى

  
 :طريقة عمل الخنزيرة

تكون التحليقة أفقية تمامًا من أعلى نقطة في الموقع آله وتكون من عروق -1
يري        ن خشب فلل ون م اه وتك يزان المي اس بم تقيمة وتق 6×6أو  5×5أو  4×4مس

 .بوصة
ل          -2 الف آ ف خ ير خل رة بخواب دآم الخنزي ة1ت ع الزرجن ي األرض م تر ف م

 .باألسالك واألوتاد
يجب أن تكون الخنزيرة قائمة الزوايا في األرآان األربعة أو مطابقة للرسم  -3

 .بالضبط إال إذا آان المطلوب خالف ذلك
ب  -4 ل جان ن آ اني م دود المب ن ح ول م رة أط وال الخنزي ون أط ب أن تك يج

 .متر لتفادي وجود أعمال حفر تحت الخنزيرة3بحوالي 
م  -5 ى قوائ واء عل ي اله رة ف ع الخنزي ة ترف يب مختلف ود مناس ة وج ي حال ف

 .خشبية وتثبت جيدًا حتى ال تتحرك وذلك بحيث تكون أفقية تمامًا
ان  -6 د الخيط اور وش هيل دق المح رة لتس ول الخنزي رور ح رق الم د ط تمه

 .المحددة للمحاور
تى ال  -7 ق ح زال العوائ الخنزيرة وت ة ب احة المحاط داخل المس د األرض ب تمه

 .تعترض الخيطان أثناء شد المحاور
  

 :أدوات األد
ان ) 1( ائي    –خيط يزان م ط   –م يزان خي وم    –م يزان خرط ة –م يزان قام م

 .مسطرين –أجنة  –تلسكوبي وقامات وشواخص 
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                     .سم6سم ، 10مسامير ) 2(

 .أقالم آوبيا لكتابة أرقام األعمدة) 3(
                .زجاجة ماء إلظهار الكوبيا) 4(

 .زاوية خشب طويلة) 5(
 .سم25زاوية حديد طول ) 6(
 .قادوم وآماشة وشاآوش ومنشار) 7(
 .جير لتوقيع أضالع األبيار على األرض السوداء أو رمل لألرض البيضاء) 8(
 .غلقان لنقل الجير والرمل) 9(
 .أزمة وفأس ومرزبة وزمبة وآوريك) 10(
 .أسالك لشد المسامير) 11(
 .تيودوليت) 12(

  
 :طريقة األد

ن -1 أخوذة ع ومات والم ودة بالرس اد الموج ى األبع اد األرض عل ع أبع تراج
 .طريق عقد الملكية

ع -2 ن جمي دود األرض م نى وح دود المب ن ح ودة بي افات الموج اس المس تق
جهاته وتوقع على الخنزيرة وتراجع على الطبيعة ويراجع مجموع المسافات الباقية

 .على مجموع أبعاد المحاور بالرسم
الي و -3 اس المتت ا بالقي دق مسامير في أماآنه ا ب يبدأ توقيع المحاور بأرقامه

ر ه األحم اء ليظهر ويثبت أوًال بالالآي آتابة آل رقم بالكوبيا بخط آبير مع رشه بالم
لع ة لض ة الخارجي ن الجه ًا م دس واقف ون المهن ث يك ل بحي ب العم ون ترتي ويك
ون الشريط ع أي يك ة الجم اد متتالي ي األبع رة وليس من داخل األرض ويمل الخنزي

 .مفرودًا حتى آخره فتؤخذ عليه قراءات متتالية أي بجمع القراءات بالتوالي
ًا -4 ًا تمام ا يكون موازي ادة م ينتقل األد للجانب المقابل للجانب الذي تم اده وع

 .له وفي هذه الحالة تؤخذ عليه نفس القراءات بنفس الطريقة
ى -5 وديين عل وازيين لبعضهما والعم بعد ذلك ينتقل األد للضلعين األخرين الم

 .الضلعين السابقين أو إلى األضلع األخرى إذا آان التصميم ذو شكل خاص
ز -6 د مرآ د تحدي الخيط بع ار ب في حالة وجود جزء دائري بالمبنى فيعمل له بك

ان المنحنى           دوران صغيرًا وإذا آ ان ال ري ذو  الدوران إذا آ آان دائ ري أو  غير دائ
 .مرآز بعيد فإننا نلجأ إلى طريقة اإلحداثيات وخطوط التحشية

رة في منسوب -7 ا فتعمل الخنزي إذا آان باألرض منخفضات آثيرة في ضلع م
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.بوصة وتدآم جيدًا 3×3باقي األضالع معلقة في الهواء على قوائم من عروق 
ي -8 ان ف د الخيط اميرها تش رة ودق مس ى الخنزي اور عل د المح د تحدي بع

تر حتى ال3خيطان بطول حوالي      4االتجاهات المتعامدة ويستحسن وجود أآثر من            م
ود ور العم مارين لمح ع مس امير بواق ون دق المس ى أن يك ا عل ا وربطه دد فكه يتع

 .ومسمار واحد لمحور الميدة
ي -9 ط ف ار الخي ن ويس ن يمي لب ع ترين ص ريط م دة بش اد القاع ذ أبع تؤخ

ر ز القاعدة وترسم حدود القاعدة برش الجي د مرآ ل وبع ن قب االتجاهين في نقطتي
ي ة إذا آانت األرض ف عليها في األراضي الطوبية أو الرملية وبرش الرمل في حال
دود ان ح ي أرآ ير ف ع دق الخواب ض م ا ردش أبي ه أو به م هدم د ت نزل ق ع م موق

 .القواعد لتثبيت حدودها إذا ما أطارها الهواء
دس -10 وم المهن د يق ع القواع د مواق اء من تحدي د االنته اور فبع استالم المح

ادى حتى يتف النظر المجرد  بمراجعتها ومطابقتها على الرسومات بالنسبة لبعضها ب
 .أد قاعدة على محور غير محورها وهذه المراجعة ذات فائدة بالغة

د صحة -11 ة وتأآي مراجعة استرباع الصليبة أو الزاوية حيث أنه يجب مراجع
د ة أو ش بية أو الحديدي ة الخش ا بالزاوي ك إم م ذل ن األضالع ويت ة بي ة القائم الزاوي

 .خيطين على المحاور ثم مراجعة الزاوية بطريقة فيثاغورث
  

 :ملحوظة
 .يراعى عدم فك الخنزيرة إال بعد االنتهاء من صب خرسانات األعمدة

  
 :طريقة استالم الخنزيرة

 .التأآد من استقامة الخنزيرة                   
 .التأآد من أبعاد الخنزيرة                   
 .التأآد من أفقيتها بميزان المياه                   
 .التأآد من زواياها                   
 .التأآد من تقويتها بالخوابير والمشترآات والقباقيب                   

  
  

 أعمال الحفر) 2(

  
 :تجري أعمال الحفر بالموقع ألحد األغراض اآلتية
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 .الحفر للتطهير واإلزالة                               
 .الحفر لقواعد األساسات بأنواعها                               
 .الحفر لتخليق مناسيب أو ميول أو تسوية                               

باحة أو ألي                  ام س دروم أو حم ع لب ن الموق زء م غ ج ر لتفري  الحف
 .غرض تصميمي

ة وع الترب ى ن ر لألساسات عل وفي حالة الحفر لألساسات تتوقف مساحة الحف
ة ة األرض الرملي ي حال ي ف داخلي وه اك ال ة االحتك ا وزاوي ة له ول المأمون والمي

ة60والطينية تكون على زاوية مقدارها     اه جوفي ٪ من زاوية االحتكاك إذا وجدت مي
 .وآذلك تتوقف على العمق المطلوب ونوع األساس المستخدم وطريقة تنفيذه

  
 :أدوات الحفر

 .القفة –الجاروف  –آوريك الغز  –الكوريك  –الفأس ) 1(
 .الشوآة –األزمة  –الزمبيل  –الغلق ) 2(
 .خوابير المناسيب –األوتاد ) 3(
 .الجرار –البولدوزر ) 4(
 .خرطوم المياه –الجردل ) 5(
 .الموازين الهندسية –ميزان المياه  –ميزان الخيط ) 6(

  
 :االحتياطات الالزمة ألعمال الحفر

يتها ة برأس ل محتفظ ب أن تظ ن للجوان كة أمك ي أرض متماس ر ف ان الحف إذا آ
ب إن جوان إذا زاد العمق ف ة ف وشكلها حسب الرسم ألعماق تختلف حسب نوع الترب
ة ل بحيث تعمل مع المستوى األفقي زاوي الحفر تبدأ في التفكك واالنهيار حتى تمي

 .ميل معينة تسمر زاوية الشو وهي تختلف من تربة ألخرى
ذه ي ه ار وف ك يعرضها لألخط إن ذل ام ف ق الع اورة للطري رة مج ت الحف إذا آان
ق ة وعم وع الترب بية تختلف حسب ن ر بشدات خش ب الحف ند جوان ة يجب س الحال

 :الحفر
  
 :سند جوانب الحفر في أرض صلبة متجانسة) أ(

ذه األرض مع معامل أمن          ر في ه ر 1.5يمكن حساب ميل الحف د عمل حف وعن
حًا رأسية من خشب الموسكي بعرض                    ى   20عميق فإننا نضع ألوا 8سم أي    25إل

ى مسافات         5بوصة، أي   2بوصة وسمك   10إلى   ر2سم وبأطوال حسب الطلب عل مت
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ة ابلين بواسطة عوارض أفقي وحين متق ل ل تند آ ر ويس ب الحف مالصقة لجوان
يري     روق فلل ن ع ق م ات زن مى آباس واح 4×4تس طة األل غط بواس ة لتض بوص

م1.20الرأسية على جوانب الحفر وتمنعه من االنهيار وتكون على مسافات رأسية                    
اس واحد1.5وال تزيد عن      تر واحد فيكتفى بكب م وفي حاالت الحفر لعمق أقل من م

ه ليس في منتصف اللوح الرأسي وفي األعماق الكبيرة في التربة المتماسكة نجد أن
ر من الضروري عمل شدة متصلة بكامل ارتفاع الحفر ولكننا نصمم شدة بارتفاع مت
ر حسب ول الحف واحد مثًال ثم نترك مترًا بدون شدة ثم نكرر ذلك ويمكن حساب المي

 .الجدول الخاص بذلك
  
 :صلب جوانب الحفر في أرض متوسطة الصالبة) ب(

ر بمسافات                     سم من50نقوم بعمل شدة من ألواح رأسية مالصقة لجوانب الحف
ا ي أماآنه ة ف ة ومزنوق ة مدآم واح أفقي ن أل دادات م ند بم ور وتس ور للمح المح

 .آباسات لكل مدادين متقابلين 3بواسطة آباسات بواقع 
  
 :صلب جوانب الحفر في أرض سهلة االنهيار) ج(

دادات ا بم ر وتثبيته انبي الحف ى ج ًا عل واح رأسية متالصقة مع وم بوضع أل نق
تر وعرضه    5:4أفقية من خشب موسكي طول             ى8:5سم وسمك     30:20م سم عل

يري              80مسافات حوالي     ى مسافات10×10سم ومزنوقة بدآم من عروق فلل سم عل
ير الخشبية وتعمل الربطة بطول1.20حوالي  الزنق أو الخواب دآم ب م وتثبت هذه ال

ًا مع5سم وبسمك    15:10سم وبعرض    50 دآم طردي دادات وال سم ويتناسب عدد الم
 .عمق الحفر

  
  
 :صلب جوانب الحفر في تربة رخوة ومفككة ألعماق آبيرة) د(

ون ة أن تك ن للترب تي يمك ق ال توى العم تى مس دة ح ال ش ر ب ل الحف وم بعم نق
ة دادات األفقي واح الم متماسكة عنده بال انهيار وبدون ضرر وبعد ذلك نبدأ بوضع أل

داد خلف  3أوًال في اتجاه طول الحفر وفي جوانبه ثم تدق             واح رأسية وراء آل م أل
ق ًا وتزن ه مضفرًا وقوي ون تثبيت ه ليك ن خلف وح م ه ول ن أمام وحين م خالف أي ل
ن ا م ا خلفه ة تضغط م ون الكباسات طويل ق وتك م زن ة دآ ة بثالث دادات المتقابل الم
ى ة عل ة الصلب بالضغط العكسي من الترب ألواح جانبي الحفر وترتفع آفاءة ومتان

 .الصلبة ألن المدادات سوف يستحيل عليها الزحزحة والحرآة
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 :استالم أعمال الحفر

 تراجع مقاسات الحفر من أسفل الحفر وأعاله وبالنسبة للعمق يقاس                             
اع وأخرى                     د الق ر بوضع ذراع أو أدة رأسية عن  من منتصف قاع الحف
ق          راءة العم ذ ق ر وأخ انبي الحف ى ج يب عل ير المناس ى خواب ة عل  أفقي

 .عليها بعد ضبط األفقية بميزان مياه
ة للرسومات                                يراعى أن تكون خطوط جوانب الحفر مستقيمة أو مماثل

د                   وتراجع بشد خيطان عليها أو شد خيطان محاور القواعد وقياس بع
 .جوانب الحفر عن المحاور من آل جانب في االتجاهين

ًا أو                          ة تمام ه أفقي ًا وقيعان ية تمام ر رأس ب الحف ون جوان ب أن تك  يج
 .حسب الرسومات وزواياه قائمة ويكون خاليًا من الشوائب

  
 :حساب عرض الحفر عند سطح األرض

ار أن ي االعتب دخل ف ب أن ن ى يج ن أعل ر م ة الحف د فوه رض عن دير الع لتق
ي انون التال ا من الشدة ويستخدم الق ا ارتفعن االتساع يزيد بمقدار سمك مدادين آلم

 :للحساب
 متر  0.05× ن 2+ ب = عرض الحفر عند سطح األرض 

 :حيث
 عرض قاع الحفر حسب الطلب = ب 

 ارتفاع الحفر = ع

 طول األلواح الرأسية = ل

 عدد أدوار الشدة = ن

 سمك المدادات المستعملة= سم 5

 :حيث
 0.3 –ل / ع = ن  

  
  
  
  

 أعمال األساسات) 3(
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ن نى م ي المب ائي ف زء إنش ل أي ج تي تحم ة ال دة أو الفرش و القاع األساس ه
برة ى خ تخدم عل اس المس وع األس د ن ف تحدي ا ويتوق ائط أو آالهم امود أو ح ع
واع األساسات ة وأن ة المختلف واع الترب ا أن المهندس في تقدير الجهود التي تتحمله

 :المستعملة في المباني والمنشآت هي
  
 :أساس عادي) أ(

ا من د يكون معظمه قاعدة من الخرسانة العادية على جزء واحد أو جزئين وق
 .الخرسانة العادية وعليها آمرة أو ميدة مسلحة أو قاعدة صغيرة مسلحة

  
 :أساس مسلح) ب(

ة انة عادي ن خرس ة م ا دآ ون تحته د يك ليح وق ى التس ًا عل د أساس دة تعتم قاع
 .لتسهيل توزيع الجهود على فرشة أآبر على التربة وآذلك لعزل الحديد عن األرض

  
 :أساس دبش –أساس طوب ) ج(

ى ود إل ال والجه ل األحم ي نق دبش ف تخدام الطوب أو ال ى اس د عل أساس يعتم
 للقاعدة الخرسانية وإن آان يكفي60ْ للقصص المباني و      45ْالتربة على ميول غالبًا       

45. 
  
 :أساس صلب) د(

ى ا إل ال ونقله ود واألحم ع الجه ن الصلب لتوزي رات م ى آم د عل أساس يعتم
ن ا م و وحمايته ة والج ن الرطوب ا ع ة لعزله انة العادي ف بالخرس د تغل األرض وق

 .الصدأ والتفكك
  
 :أساس خشب) هـ(

اة عزل الخشب أساس آالسابق ويعتمد على الخشب بدًال من الصلب مع مراع
 .تمامًا ضد الرطوبة واستخدام خرسانة عادية لتغليفه

  
 :أساسات مستمرة) و(

 .أساسات حوائط مستمرة بدون فاصل بينها آقواعد األعمدة
  
 :القواعد المنفصلة –أساسات منفصلة ) ز(
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د ود مسلح وق ا مستقلة تحت عم أساس مكون من عدة قواعد منفصلة آل منه
 .تربط معًا بميد أو آمرات مسلحة لحمايتها من الهبوط الجزئي أو االنفرادي

  
 :قواعد مشترآة –قواعد متصلة  –أساسات متصلة ) ح(

ة ذه الحال زوم في ه يرات الع ثر وتراعى تغ ودين أو أآ أساس مشترك تحت عم
 .من موجب إلى سالب وبالعكس

  
  
  
 :خوازيق ميكانيكية –أساسات ميكانيكية ) ط(

 .خوازيق تدق باآلالت للوصول إلى التربة السليمة الصالحة للتأسيس
  
 :خوازيق يدوية –أساسات يدوية ) ى(

 .خوازيق تدق بالبريمة أو باليد للوصول إلى التربة السليمة الصالحة للتأسيس
  
 :أساس فرشة –أساسات لبشة ) ك(

أساس مكون من قاعدة واحدة مستمرة تحت المبنى آله وتكون من جزء واحد
 .عادي أو جزء واحد مسلح أو آليهما معًا

  
 :أساسات ماآينات) ل(

ل خرسانية ون من آت تزاز وتك ة االه أساسات تحت اآلالت ويراعى فيها مقاوم
 .على األرض مباشرًة أو على خوازيق ميكانيكية

  
 :الشروط الواجب مراعاتها عند تصميم وتنفيذ األساسات

ا :أوًال مك م وب والس يرة المنس ير متغ ة وغ ة التأسيس متجانس ون ترب أن تك
 .أمكن مع دراسة التحرآات المحتملة للتربة بعد التأسيس

ان: ثانيًا سالمة بيانات تحمل التربة بعد التأآد من نوعها مع مراعاة معامل األم
ة ومواجهة ى الترب الالزم للتصميم لتكون مساحة األساس آافية لتوزيع األحمال عل
رة ير القوى المؤث مال تغ جميع االحتماالت مع مراعاة عمق وأبعاد األساس مع احت

 .على األساس
ًا ان: ثالث ا آ واء مهم ى األساس س ام عل نى بانتظ ال المب ع ضغوط وأحم توزي
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اة ذي يسبب الشروخ والصدع مع مراع م ال ير منتظ وط الغ ادي الهب نوعه لتف
 .احتمال نقص قدرة تحمل التربة

اة: رابعًا ذلك مراع ال وآ مراعاة تعامد سطح فرشة األساس مع محصلة األحم
انطباق محصلة الضغوط مع محور األساس ما أمكن إال في حالة الحوائط المالصقة
ب ل آع لحة وعم دادات مس ا بش ا وربطه ك بتقويته ن ذل تعاض ع يران فيس للج

 .لألساس
ًا رة: خامس وى المؤث بة للق واد مناس ن م اس م ات األس ميم خلط اة تص مراع

 .ولظروف الموقع من حرآة ورطوبة وغيرها
ع: سادسًا عمل احتياطات العزل الالزمة ضد الرطوبة والذبذبات وظروف الموق

ة ات قديم ود أساس ات أو وج الل األساس ق خ رور توصيالت أو مراف االت م واحتم
 .بالموقع

ط: سابعًا دة أو الحوائ ام ووضع األعم ه بانتظ ى أعمدت نى عل ال المب توزيع أحم
 .وبالتالي أساساتها على مسافات متناسبة لتكون األحمال التي عليها متجانسة

 :يراعى اآلتي: ثامنًا
 .حساب األحمال الدائمة وحدها وهي تسمى أحمال ميتة            
 .حساب األحمال الحية وحدها وهي معروفة بالحمل اإلضافي            
 .حساب األحمال المتحرآة وحدها وهي آالسيارات واألوناش            

ي من                        10:5حساب األحمال الذاتية لألعمدة نفسها واألساس وتقدر بحوال
 .من األحمال الواقعة عليها% 

ي            ة وهي حوال اني المرتفع ة المب ي حال اح ف در ضغوط الري  ) -أو ( + تق
 .في مصر 2م/ آجم  100

 تقدر ضغوط المياه واألتربة للحوائط الساندة ويراعى في ذلك آثافة التربة                         
 .وارتفاعها وزاوية الشو

 .تقدر قوى االحتكاك بين األتربة وأجسام الحوائط            
ا في حساب الضغط من                         دام األساسات وآعبه وق أق ة ف  تقدر أوزان األترب

 .أعلى إلى أسفل وقد تهمل في ذلك أمانًا للحساب
  

 :يجب على المهندس المصمم أو المنفذ مراعاة ما يلي
د -1 ال يجب أن تزي ا من منسوب األساس ف د م ى بع ة عل ة لين إذا وجدت طبق

 .الضغوط اإلضافية التي تتعرض لها هذه الطبقة عن قدرتها المأمونة للتحميل
ة من -2 ة الترب ل طبيعي في األرض فيجب حماي إذا آان األساس قريبًا من مي
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فقد قدرتها على مقاومة القص وذلك بعمل حوائط ساندة أو عمل األساس بعمق
 .أآبر من سطح االنزالق

ة ألن -3 ة اللين ة لألراضي الطيني يزداد معامل األمان في تقدير الجهود المأمون
 .حمل األساس الرأسي يسبب تحرآات جانبية لينة بطيئة مع هبوط في المبنى

نى أو -4 ت المب ا تح داخل حبيباته ة لت ة أو الطفلي ة الطيني اغطت الترب إذا تض
ك ك بدم الج ذل وط األساس ويع ل ويسبب هب ة يق إن حجم الترب تزازات ف بسبب االه
اء ة بالم ر الترب ا أو بغم ة حوله التربة بالهراسات الهزازة أو بدق الخوازيق اللوحي

 .في حالة الجفاف
جزءًا -5 ة  د الترب ا يفق تتحرك المياه باألدوار األرضية نحو مصادر الحرارة مم

 .آبيرًا من مائها فتتصلب وتزيد في الجفاف حتى تنكمش وتهبط
ع تصلب -6 ه م ن حول ة م اه الجوفي نى إذا سحبت أو انخفضت المي ط المب يهب

التربة ويزيد الهبوط آلما آان السحب سريعًا ولذلك يجب تنظيم سحب المياه بطريقة
 .وبمعدل بطيء

دة المجاورة بسبب -7 الحفر المستجد القريب من المبنى وإنشاء المباني الجدي
 .خفض لقدرة تحمل التربة ولذلك يجب تزويد الدعامات الكافية

ار -8 البخر الناشئ حول األساس وتحته وخاصة في التربة الرملية يسبب انهي
 .األساس وخاصة إذا آانت حرآة المياه سريعة

ًا -9 د يسبب هبوط ة ق ة الجاف فة أو الطفلي تسرب المياه إلى التربة الطينية الجا
 .أو تمددًا للتربة مع فشل في مقاومة جهد القص

ة -10 دة طويل ة مكشوفًا لم ة أو الطفلي ة الطيني ال يترك حفر األساس في الترب
 .حتى ال تتغير الخواص الطبيعية للتربة

دي إذا -11 ن البورتالن دًال م ني ب منت األلومي تخدام األس ات باس ل األساس تعم
 .احتوت التربة على مواد آيماوية ضارة أو متحللة

يراعى أن تكون مناسيب مواسير المياه الرئيسية المارة بالموقع أعلى من -12
ة ى تخلخل الترب ال انفجار أي ماسورة إل ى احتم منسوب التأسيس حتى ال يؤدي إل

 .بقوة تدفق المياه
ة -13 ي إذا آانت محوري ا يل القوة الرأسية الواقعة على األساسات تحتسب آم
 :الحمل

 وزن التربة المزاح  –  الوزن الذاتي لألساس+ الحمل الحي +الحمل الميت 

ة -14 د المختلف ت القواع ة تح ود الترب ي جه ات ف دث تفاوت ب أن ال تح يج
 .من أقصى جهد مسموح به% 25لألساس بأآثر من 
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ة وجود -15 ى الحوائط الساندة أو في حال اء عل ة أو الم في حالة ضغط الترب
ن ئ ع د ناش ى جه دى أقص وز أن يتع اورة ال يج آت المج ن المنش ة م وى أفقي ق
المحصلة الرأسية للقوى المؤثرة على األساس قيمة جهد التحميل المسموح به عن
اس فل األس ن أس اك بي وة االحتك ة عن ق د المحصلة األفقي ا يجب أال تزي ة آم الترب

 .والتربة المالمسة له مضافًا إليه جزء من الضغط السلبي للتراب فوق األساسات
نى الواحد فتفصل -16 ير في الضغوط تحت أجزاء المب اوت الكب في حالة التف

زاء المعرضة ذلك الج نى وآ اقي المب ن ب يرة م ال الكب زاء ذات األحم ات األج أساس
 .لالهتزازات

ام -17 تراض انتظ في حالة استخدام أساسات الفرشات الكاملة أي اللبشات واف
ادة ة لم ود مخفض تخدام جه ب اس ة فيج ت اللبش ة تح غوط الترب ود ض ع جه توزي

 :األساس ويتوقف الجهد األقصى لتحميل التربة الغير متماسكة على
 .عمق مستوى التأسيس                                      
 .عرض األساس                                      
 .آثافة التربة                                      
 .قيمة زاوية االحتكاك الداخلي للتربة                                      
 .قوة التماسك                                      

  
  

 أعمال الردم) 4(

  
 تردم مواقع البناء في منخفضاتها المطلوب ردمها وآذلك حول األساسات                          

 .وداخل الغرف حتى منسوب حطة الردم
ى                           اني حت ا حول األساسات وداخل المب اد ردمه ة المع  يجب أن تدمك الترب

ات بسمك                      ى طبق  تصل إلى درجة عالية من الكثافة ويلزم أن يكون الردم عل
 .سم مع الدمك الجيد40:25من

د                                     ع بع ة في الموق  يجب أن يتم الردم بالرمال في أماآن األساسات القديم
 .إزالتها

ة                     ال معين ن أعم ئة ع ة الناش ة الطبيعي غوط الجانبي ن الض د م ب التأآ  يج
 .بجوار الردم

أثيره              ى من منسوب األرض الطبيعي يراعى ت ردم أعل ان منسوب ال  إذا آ
 .على ما حوله
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 :أنواع الردم
 :تشمل أعمال الردم األنواع المختلفة اآلتية

 .ردم بداخل المبنى                               
 .ردم حول المبنى                               
ق                                                  عة ولتخلي احات الواس واش والمس دائق واألح  ردم الح
 .المناسيب

  
 :طرق الردم

 .ردم من ناتج الحفر وتنقل باقي األتربة إلى خارج الموقع                               
 .ردم بأتربة من الخارج ويراعى احتساب تكاليفه                               

  
  

 أعمال الخرسانة العادية لألساسات) 5(

  
قة ادة الص غير وم ام الص ير والرآ ام الكب ن الرآ زيج م ًا م انة عموم الخرس

 :وتسمى
 .إذا خلت من حديد التسليح :خرسانة عادية                               
انة بيضاء                                            ر أو الدقشوم محل         :خرس ا آسر الحج إذا حل فيه
 .الزلط

 .إذا استخدم فيها الزلط الصغير :خرسانة فينو                               
 .إذا زودت بأسياخ حديد التسليح :خرسانة مسلحة                               
 .إذا استخدمت فيها الحمرة بدًال من األسمنت :خرسانة حمراء                               
 .تحت بالط الدور األرضي :خرسانة دآات                               
 .إذا عملت للحمامات أو السطح :خرسانة ميول                               
 .إذا استعمل فيها رآام خفيف :خرسانة ضعيفة                               
 .إذا توافرت فيها صفات خاصة :خرسانة خاصة                               

  
 :تنفيذ الخرسانات العادية لألساسات والدآات وخرسانات الميول

ط -1 تبدأ طبلية الرمي عملها بعد أن يكون أنفار الناشف المكلفين بتشوين الزل
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ط تر مكعب للزل ال بالصندوق النصف م اورة تك وام متج ة أآ ى هيئ ل عل والرم
ي ما ف ة أ ال الخرسانة العادي في أعم ك  تر مكعب للرمل وذل والكيل بصندوق ربع م
ب ب النس ات حس اقي المكون ل وب وم والرم ال الدقش اء فيك انة البيض ة الخرس حال

 .المطلوبة
ن -2 رض م ى الغ ا عل د اختياره د ويعتم فات العق ب مواص ب حس ون النس تك

 .استعمالها وعلى السعر وعلى المواد الموجودة
انة -3 ه الخرس وب وج ى منس دة عل ب القاع ع جوان ي جمي ير ف دق خواب ت

م يحدد شرب دة ث المطلوبة وآذلك تعمل لقطة خشب من منسوب ثابت خارج القع
 .الرمي مع مراعاة أي اختالف مطلوب في بعض القواعد بالزيادة أو بالنقص

ى الناشف -4 ة عل تخلط نسب الرآام الكبير والناعم المكون للخرسانة المطلوب
حسب المواصفات ثم تضاف نسبة األسمنت المتفق عليها ويضاف الماء بقدر بسيط
ى اج وترم ن الص الي م ى طب انة عل ذه الخرس ل ه دس وتحم دير المهن ب تق حس
بالقروانة ويراعى أن تكون أيدي األنفار قريبة ما أمكن من البير عند الرمي حتى ال
ى ة عل ات أو ثالث ى أرع قلب ير الخرسانة عل تنفصل المون عن بعضها ويجب تخم
ل زلط والرم دماج ال ى الناشف لضمان ان ن عل األقل على أن تكون أول قلبة أو قلبتي

 .واألسمنت معًا
ز -5 ل ليرتك ى األق انبين عل ئر من ج ى أحرف الب تي عل واح بون يجب وضع أل

 .عليه القروان أثناء الرمي فال يهيل األتربة بداخل الحفر على الخرسانة
دما تصل الخرسانة -6 ة وعن ينزل الفورمجي إلى البئر ليدك الخرسانة بالمندال

ة إلى المنسوب المطلوب ويخدم الوجه بالمسطرين ليكون مستويًا تمامًا وقابًال لعملي
 .فرش حديد القواعد المسلحة عليه

 :االستالم -7
 .يجب أن تكون مطابقة في تكوينها لنسب المواصفات                                      
 .يجب أن تكون طريقة تخميرها تامة وسليمة                                      
 .يجب أن يكون رميها سليمًا                                      

دة                        ر لم اء الغزي ها بالم ب رش رور    3يج د م ام بع ى  24أي اعة عل  س
 .الصب

ا -8 مكها أي ارتفاعه ون س ات أن يك ة لألساس انة العادي ي الخرس ى ف تراع
ا از القاعدة المسلحة عليه مساويًا على األقل لبروز جوانبها عن نقطة جوانب ارتك

ة                         اك زاوي  محصورة45ْوبروزها عن الميدة أو الحائط الذي يعلوها وبذلك تكون هن
لحة انة المس از الخرس ة ارتك ن نقط اع وبي د الق ة عن انة العادي رف الخرس ن ح بي
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ة في ذه الزاوي ة السمك ، وتعمل ه لضمان عدم حدوث شروخ ضغط بسبب قل
 .حاالت تشغيل أعمال من الدرجة األولى

  
  

 أعمال الخرسانة المسلحة) 6(

  
 :تتكون الخرسانة المسلحة عمومًا من

 الحديد+ الماء + األسمنت + الزلط + الرمل 

 .باإلضافة إلى بعض اإلضافات في بعض الحاالت الخاصة
  

 :أعمال القواعد والميد والحوائط المسلحة
ة -1 ا النظيف يجري أد الميد المسلحة على األرض بالجير أو الرمل بأخذ أبعاده

ي                    دة بحوال بر من المي سم من15من الميد الخارجية وعمل عرض الحفر بسمك أآ
 .آل جانب لتسهيل أعمال الشد

اتها -2 ة بمقاس ن اللتزان بية م األلواح الخش د ب لحة والمي د المس د القواع تش
اع ثمن ا ارتف ة أخرى مرجعه اك طريق المختلفة مع تدآيمها جيدًا من الجوانب وهن

 .الخشب تتلخص في بناء جوانب القواعد والميد المسلحة بالطوب
د والقواعد بشمك               -3 د بعض12تكون هذه المباني حول جوانب المي سم ويعم

ا بسمك     ى بنائه ة أشد من السابقة6المقاولون إل ى سيفها وبمون ة عل سم أي طوب
ى أن يبقى الطوب وال اني عل ويردم حول القواعد والميد من خارجها من خلف المب

 .يرفع
 .يجهز الحديد حيث يثنى ويكرب ويجنش -4
يرص حديد التسليح حسب الرسومات اإلنشائية الخاصة بالقواعد المسلحة -5

 .والميد المسلحة
ان أو الشكاير -6 دد الغلق صندوق أو بع ا بال تجهز صناديق تخمير الخرسانة إم

 .أو بعبوات الخلط الميكانيكي
أن -7 ك ب د وذل أن يضبط تقسيط الحدي في قواعد األساسات المنفصلة يوصى ب

ه د القاعدة آل ه حدي تربط ب الي ل يوضع سيخ حول داير جوانب القاعدة وذلك في الع
ي دة ف ليح األعم م يوضع تس ه ، ث ن مكان رك م تى ال يتح ارجي ح ا الخ ن محيطه م
ه لتصبح أشاير اع جزء من ل آلخر ارتفاعه أو بارتف ود بالكام اع العم ا بارتف مكانه

 .لتتصل بحديد تسليح العمود عند رصه بعد صب القاعدة
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تحت التسليح السفلي للقواعد Ø  6،7توضع قطع صغيرة من فضل الحديد           -8
ا والميد لرفعها قليًال عن سطح الخرسانة العادية فيسهل بذلك نزول الخرسانة تحته
ل الخرسانة وحولها آما يجب التنبيه على الفورمجي بتنطيق الحديد إلى أعلى لتتخل

 .شبكة التسليح وتغلف أسطح األسياخ باألسمنت
د -9 دة المي رف ش وق ح وي وف ليح العل د التس ت حدي ة تح ع مماثل توضع قط

ي رخيم ف ك عدم حدوث ت تزال والغرض من ذل اء الرمي ف لتعليق الحديد حتى انته
 .الحديد إذا ما ظل مدة آبيرة قبل الرمي فال تغلفه الخرسانة من تحته

 .تخمر الخرسانة بالنسب المطلوبة بالمواصفات -10
يجري صب القواعد المسلحة والميد حسب ما تقدم ذآره في صب القواعد -11

مع الغزغزة والدمك جيدًا ثم تسوية السطح بالمسطرين حتى يغطى سطح الخرسانة
د ى السطح ، وتفك الجوانب بع ًا عل د إطالق بزبد األسمنت وبحيث ال يظهر أي حدي

دة      72:24 اء لم رًا بالم ًا غزي د    3ساعة وترش رش ام بع ساعة من الصب ، 24أي
ى الناشف ريبها عل د تض لحة بع د المس د والقواع لحة للمي انة المس ى الخرس وترم
بة ل نس ع تقلي اء م رش بالم ع ال ن م ى الناشف وقلبتي ة عل ن أو ثالث ا قلبتي وتقليبه

 .المياه ما أمكن وذلك ألن هناك نسبة من الماء يضيفها الفورمجي أثناء الرمي
دفع الفورمجي الخرسانة -12 دًا وي اع منخفض ج يجب رمي القروان من ارتف

ون ادة تك ة وع بين حديد الميد والقواعد بمسطرين في يده ويغزغز الخرسانة بالعتل
د               دة     Ø 6إما قطعة مسلوبة من الخشب أو سيخ حدي الء المي د امت توضع اإلدة  وبع

ى طرين ويراع ه بالمس دم الوج اه ويخ يزان المي ع بم انة وتراج طح الخرس ى س عل
ط ضبط المناسيب وعدم وجود أي تعشيش في الخرسانة ويراعى عدم ظهور أي زل
اير ير األش ًا غ د إطالق ور أي حدي دم ظه ذلك ع منت وآ ل واألس ف بالرم ير مغل غ

 .المطلوبة
د        -13 د بع صبها مع 48:24تفك جوانب شدة القواعد والمي ام  ساعة من إتم

ك ة الف اء عملي ام مع المحافظة الشديدة أثن ة أي دة ثالث اه لم رًا بالمي رشها رشًا غزي
 .حتى ال تكسر السوك وأحرف القواعد والميد فينكشف الحديد

ة األرض ضعيفًا -14 ال ترب ا احتم تي يكون فيه اللبشة المسلحة في الحاالت ال
 .جدًا

  
 :طريقة عمل اللبشة المسلحة

 :وتتم حسب الخطوات التالية
 تنتهي أعمال الحفر بالمناسيب المطلوبة وباتساع اللبشة العادية مع                           )1
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 .ضمان الوصول إلى منسوب التربة المطلوبة للتأسيس 
مك                    )2 ى بالس ة األول ة أو اللبش ة للفرش انة العادي ب الخرس  تص

د عن                 ات ال تزي ى طبق ك عل واردة وذل دك        20والمواصفات ال مع ال  سم 
 .ساعة من الصب 24أيام بعد  3جيدًا والرش الغزير بالماء لمدة 

ًا من                                 )3  تسلح اللبشة المسلحة حسب الرسومات ويكون تسليحها غالب
وي         طحيها العل ي س د ف د الش ة جه فلية لمقاوم ة وس بكتين علوي  ش

ار          ة بأقط ي حديدي ل آراس ع عم فلي م 4والس Ø     ا بكة العلي ل الش لعم
 .وتثبيتها على االرتفاع المطلوب 

ل القواعد                  )4 دد جوانب اللبشة المسلحة بجوانب شدات خشبية مث  تح
 .المسلحة المنفصلة

 تصب الفرشة المسلحة بالنسب والمناسيب واألسماك حسب الطلب                            )5
 سم مع مراعاة تغطية جميع حديد التسليح         20وذلك على طبقات بسمك       

 .بالخرسانة
ة                            )6 د مطلوب وي مقاسات أي قواعد أو مي  تحدد على سطح اللبشة العل

 .أعالها مع عمل تسليحها مع اللبشة مدفونًا أو ظاهرًا حسب التصميم
اء                                              )7 رًا بالم ًا غزي ة رش رش اللبش د    3ت ام بع ن   24أي اعة م  س

 .صبها
 يراعى عمل أي شنايش مطلوبة في اللبشة لمرور أي توصيالت أو                           )8

رك أي        ى ت ذلك يراع اء، وآ اري أو الصحي أو الكهرب ات آالمج  ترآيب
 .طرف رباط المتداد أو لوصل جزء أخر من المنشأ أو الستكمال الرمي

وبذلك يكون قد تم االنتهاء من صب الخرسانات للقواعد سواء آانت خرسانة
 .عادية أو مسلحة وبجميع أنواع األساسات

  
  
  
  
  
  
  
  

 أعمال الشدات الخشبية) 7(
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 :أنواع الخشب المستخدم في الشدات الخشبية
 .بوصة) 9×2 –8×2( مقاسات  :بونتي* 
 .بوصة   )6×6 – 5×5 – 4×4( مقاسات  :فلليري* 
 .بوصة ) 8×1 – 6×1– 5×1 – 4×1( مقاسات  :لتزانة* 
 .بوصة ) 5×2 – 4×2( مقاسات  :موسكي* 
 .بوصة 2×1مقاسات  :خشب بغدادلي* 

ك راد ولذل ا بالشكل الم والشدات الخشبية عبارة عن فرم لصب الخرسانات فيه
ا يجب أن تكون بمثابة عبوات الغرض منها صب أعمال الخرسانات المسلحة داخله
ال في تثبيت أحد أعضائها ل إهم ة ألن أق در من المتان بر ق ويجب أن تكون على أآ
د صبها أو ى تكسير في الخرسانات المسلحة بع ًا إل ة وأحيان تؤدي إلى أضرار بالغ

      .أثناء الصب وإعادة عملها بعد إصالح العيوب 

  
 :المصطلحات الفنية المستخدمة في أعمال الشدات الخشبية

توضع تحت القوائم لكي ال تفسد التربة وتكون من الخشب البونتي :الفرشات -
ة )  8×2أو  ½ 9×2(  ال الرأسية الواقع ع األحم بوصة وتوضع هذه الفرشات لتوزي

 .من القوائم على سطح أآبر من قطاع القوائم الرأسية
يري         :القوائم الرأسية    - وبطول  بوصة 6×6أو   5×5أو   4×4هي عروق فلل

100:80متر تعلو الفرشات البونتي وتوضع على مسافات محورية من                 6:4حوالي  
ادة من ات وتثبت ع ا حمل العرق سم وفي صفوف متوازية ومتناظرة والغرض منه

ن             ا ع د ارتفاعه ا يزي ة م ي حال ط ف ن الوس مار وم ات بالمس ع الفرش فل م م2أس
ل عن            دة عن األرض ال يق اع البرن دات وارتف م وتكون من عروق1,8بواسطة برن

ي القوائم نفسها في اتجاهين متعامدين مثبتة مع القوائم بواسطة القمط الحديدية وف
ن                   لة ع ل الوص ب أن ال تق أخر يج ي ب ائم رأس يل ق ة توص ط1حال ربط بالقم م وت

 .والضفادع الخشبية وتسمى القوائم والبرندات بالتقفيصة
 .45ْأو الشيكاالت وهي العروق المائلة على  :النهايز -
دات  - اع :البرن ث القط ن حي ية م وائم الرأس ة للق يري مطابق روق فلل ي ع ه

ا رض منه ية والغ وائم الرأس ي الق ها ف ع بعض دة م ًا متعام ت أفقي ول وتثب والط
ا ى أن وجوده ا عالوة عل ة في موقعه المحافظة على أن تكون القوائم الرأسية ثابت

 .يكسب العروق الرأسية متانة بالنسبة الرتفاعها
ات  - كي       :العرق ب الموس ن الخش دادات م ي م أطوال  5×2أو  4×2ه ة ب بوص
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ع وب وتوض وب المطل د المنس يفها عن ى س ع عل ى توض ع عل ة توض مختلف
ا حمل التطاريح ويالحظ العرقات في صفوف متوازية في اتجاه واحد والغرض منه

ة1أال تقل وصلة العرق في حالة توصيله مع غيره عن                    القمط الحديدي م مع ربطه ب
 .ويراعى عند تثبيتها أن تكون في مستوى أفقي تمامًا بالقدة والميزان

اريح  - ى :التط ة توضع عل أطوال مختلف كي ب ن الخشب الموس دادات م ي م ه
ل             ة آ افات محوري ى مس ات عل ى العرق ا أعل مار. ,5بطنه ات بالمس ت بالعرق م وتثب

والغرض منها تثبيت ألواح التطبيق أعالها بحيث ال تتأثر بأي انحناء نتيجة للجهود
 .الواقعة عليها

ى4هي ألواح لتزانة بطول    :ألواح التطبيق   - م وتقطع حسب الطلب وتثبت أعل
التطاريح بواسطة المسمار بحيث تكون جميع األلواح متالحمة تمامًا حتى ال يتسرب
ط ًا لطول التطبيق ويحي واح موازي اه األل زبد المونة من بينها ويالحظ أن يكون اتج
بألواح التطبيق لوح لتزانة يسمى لوح المرى وخاصة من جهة قورة ألواح التطبيق
ًا ويجب أن تكون ألواح التطبيق أفقية تمامًا على القدة والميزان إذا آان السطح أفقي

 .تمامًا وعلى القدة فقط إذا آان السطح مائل
هي ألواح من خشب لتزانة تثبت أعلى التطاريح وتكون بعرض :قاع الكمرات    -

 .الكمرة وطولها
ب  - الي الجوان ها :طب ع بعض ع م ة تجم واح لتزان ن أل ة م ن مجموع ارة ع عب

ل ة أال تكون آ د وصل أضالع الطبلي وتثبت بواسطة عوارض خشبية ويراعى عن
ل يجب أن تأخذ شكل شطرنجي مع مالحظة أن يكون طول وصلتين متجاورتين ب

 .الطبالي وعرضها باألبعاد المطلوبة دون زيادة أو نقص
يزان :شيكال - ى م ه تثبيت الجوانب عل هو فضلة من خشب لتزانة الغرض من

ن ر م ا األخ ت طرفه ب ويثب وارض الجوان ى بع ن أعل ا م د أطرافه ت أح ط ويثب الخي
 .أسفل البرندات أو التطاريح والمدادات

دادات أو :الدآمة - الي الجنب بالم هي فضلة من اللتزانة الغرض منها زنق طب
 .القوائم وما شابه ذلك

ابور - دات :الخ ت الش ا تثبي رض منه ا والغ د طرفيه لوب أح ة مس لة لتزان فض
ل لوب داخ ا المس دق طرفه ات وي ة األساس طح فرش ى س ا عل ي أماآنه بية ف الخش

 .جوانب الحفر
ة - ط الحديدي ن :القم ا جاآوشان م ل منه ة لك وهي خوصات أو خوص حديدي

الحديد مفلطحة من الجانبين لعدم إمكان خروج الجاآوش من جفن القمطة والغرض
 .منها تثبيت أعضاء الشدات الخشبية ببعضها البعض
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فدعة  - فل :الض ية أس القوائم الرأس ت ب بية تثب لة خش ة أو فض ة حديدي قمط
 .العرقات أو البرندات أو الوصالت الرئيسية أو بجوار الحطات الموسكي

ة من                   :الحطات الموسكية  - الحطط الموسكية وهي مجموعة مكون 4وتعرف ب
د مع األخرين في 4×2قطع من الخشب الموسكي          ن بالتعام ل اثنتي بوصة توضع آ

ل5األعمدة الخرسانية مضاف إليها       منسوب واحد وتحصر بينها فراغ قطاع         سم لك
 .من الطول والعرض قدر سمك التجليد وتثبت بالبرندات بواسطة القمط والضفادع

 .هي مربعات من الطوب مفتوحة في الحائط توضع آمكان للعروق :الشنايش -
دادين في بعضهما :المشترك - ع الم ة تستخدم في تجمي فضلة من خشب لتزان

 .قورة في قورة
 .فضلة لتزانة وتستخدم في ربط الزوايا وعدم فتحها بعد ضبطها :القباقيب -
اء :اللقطة - رة ثابت أثن دة أو الكم ل عرض المي ا جع فضلة لتزانة الغرض منه
 .الصب
رة  :اللقوة - اع الكم واح التطبيق وق فضلة لتزانة توضع أسفل التوصيل في أل

 .في حالة الوصل
د   - واح التجلي ا :أل ود والغرض منه ه حطات العم ة وتسمر في من خشب لتزان

 .صب الخرسانة لفورمة العمود بداخلها
رى  - وح الم اد :ل د أبع ه تحدي داخلي وفائدت ر ال ب الكم ي جن مر ف ة ويس لتزان
 .الباآية
لتزانة ويسمر في جنب النهايات الخارجية للباآيات والغرض منه :لوح الداير  -

 .تحديد سمك خرسانة السقف
ي :األحزمة - دة الت ة األعم من خشب موسكي على سيفه ويربط بالقمط في حال

 .سم وذلك لعدم تكريش العمود أثناء الصب 40×40يزيد قطاعها عن 
ربط مع :الحمال - ات وي ى سيفه أسفل العرق من الخشب الموسكي ويوضع عل

ن              ر ع قوط الكم مك س ة إذا زاد س ي حال القمط ف وائم ب مك 60الق م أو إذا زاد س س
اء 15بالطة السقف عن   رات أثن رييح البالطات أو الكم دم ت ا ع سم والغرض منه

 .الصب
الي الجنب :لوح الزنق  - طاريح خلف طب ى الت موسكي ويوضع على سيفه أعل

 .للكمرة ويربط بالقمط من أسفل قاع الكمرة
 .من خشب البونتي والغرض منها صعود وحرآة العمال عليها :السقايل -
م :القائم االسكندراني    - ًا لنفس مواصفات القائ يري مطابق تمام من عروق فلل

دات ربط مع البرن يرة ي الرأسي ويوضع بالشحط من أسفل البالطات أو الكمرات الكب
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وبها ن منس رات ع ات أو الكم رخيم البالط رييح أو ت دم ت ه ع القمط وفائدت ب
 .األصلي

  
من ة  ال المسلحة المختلف وفيما يلي عرض لكيفية عمل الشدات الخشبية لألعم

 .قواعد وأعمدة وأسقف وغيرها
  
 :الشدات الخشبية للقواعد المسلحة) أ(

ة واإلنشائية إلتمام عمل القواعد المسلحة يجب االستعانة بالرسومات التنفيذي
ودة د الموج اد القواع د أبع ن تحدي داول يمك ق الج ن طري مالت وع د والس للقواع
ي كل الطبال م تش دة ، ث ى القاع ة للحصول عل ة الالزم ل الفورم ك لعم ة وذل باللوح

 .وتجمع معًا للحصول على الشكل النهائي للقاعدة المسلحة
  

 :طريقة عمل طبلية الجنب
ًا باالرتفاعات ة للقاعدة وتجمع مع تقطع ألواح اللتزانة حسب األطوال المطلوب
ي المطلوبة وذلك عن طريق تخديم قور األلواح في جهة منها وتربط ألواح بقمطة ف

 .البداية والنهاية حتى ال يحدث تنوير في طبلية جنب القاعدة
ة -1 من خشب اللتزان تجمع األلواح وتثبت وذلك بواسطة عوارض وهي فضل 

ي             ن العارضة واألخرى حوال واح50وتكون المسافة بي ور األل ن ق سم والمسافة بي
 .سم15وأول عارضة حوالي 

 .بعد ذلك تثبت ألواح الزنق لوح زنق علوي وآخر سفلي -2
الت -3 ذه الوص ون ه ب أن تك ة يج ألواح الطبلي الت ب ود وص ة وج ي حال ف

 .شطرنجية الترآيب متباعدة عن بعضها
اد القاعدة طول                        -4 ×تجمع الطبالي وتسمر مع بعضها بحيث يكون صافي أبع

 .عرض هي أبعاد الطبالي من الداخل إلى الداخل بعد التجميع
 .تضبط زوايا القاعدة وتثبت بقباقيب لعدم فتحها أثناء الصب -5
يزان -6 يًا بم تقوى الطبالي بالمدادات والدآم والشيكاالت مع وزن الطبالي رأس

 .الخيط أو ميزان المياه
  

 :طريقة استالم شدة القواعد إذا آانت موحدة
ات           ترة أقصاها أسبوع لضمان ثب اد الصب بف ل ميع  يجب استالم الشدة قب

 .أبعادها عند الصب
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 .يجب التأآد من مطابقتها للمحاور على الرسومات اإلنشائية              
 .يجب التأآد من مطابقة أبعادها ومطابقة زواياها للرسومات              
 .يجب التأآد من عدم وجود فراغات بين ألواح طبالي الجنب              
 .يجب التأآد من رأسية الجوانب              

يكاالت             م وش وارض دآ ود ع ك بوج ا وذل ة تقويته ن متان د م ب التأآ  يج
 .وخوابير ومدادات

  
 :شدة األعمدة الخرسانية) ب(

نظرًا ألن األعمدة تكون على حاالت متعددة من حيث القطاع فإن أعمال الشدات
واع ثر أن ود وأآ د تشكيل قطاع العم الخشبية لها ال تختلف من حيث الترآيب إال عن

 :األعمدة استعماًال هي
 .أعمدة مربعة أو مستطيلة القطاع                                      
 .أعمدة على شكل زاوية                                      
 ".مثمن  –مسدس  –مخمس " أعمدة دائرية أو هندسية                                       

 ".عمود شمعة "أعمدة مّطلة على الطريق العام                                       

ي شرح ا يل ويستحسن أن تشد عدة أعمدة معًا حتى تسند الشدات بعضها وفيم
 :لطريقة شد األعمدة الخرسانية

  
 :شدة األعمدة الخرسانية المربعة أو المستطيلة

 .م1توضع فرشة بونتي بحيث تبعد عن محور العمود مسافة  -1
 .توضع أربعة قوالب طوب على الفرشات أو فضل خشب بقطاعات آبيرة -2
ب -3 ى قوال ية عل ة وعرض يري طولي روق فلل ن ع فلى م دات س ع برن توض

 ".قمط غرز" الطوب وتمسك مع بعضها بواسطة قمط حديدية 

في البرندات وذلك بواسطة" عروق فلليري  "بعد ذلك تثبت القوائم الرأسية          -4
 .قمط مع مراعاة أن تكون هذه القوائم رأسية تمامًا ومتناظرة

ى مسافة من -5 ون عل ًا وتك بعد ذلك تعمل برندات وسطى وهي آالسفلى تمام
 .سم من البرندات السفلى180:160

ة بحيث تثبت في -6 يري توضع مائل بعد ذلك تنهز الشدة بواسطة عروق فلل
 .قائمين
ا -7 ة له بعد ذلك تكمل البرندات بحيث تكون المسافة بين البرندة الثانية والتالي

 .م1.5حوالي 
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 .بعد ذلك يشد الخيط البناوي على المحاور لتحديد قطاع العمود في الشدة -8
ك عن طريق عمل -9 ه وذل دات السفلى وجب رفع إذا تعارض الخيط مع البرن

 .عروسة على الخنزيرة لرفع المحاور على المستوى المطلوب
م من الجوانب2,5ُيحدد قطاع العمود عن طريق المحاور مع ترك مسافة                 -10

اب بواسطة من االتجاهين وذلك سمك خشب اللتزانة ثم نبدأ في تثبيت حطتي األجن
د اب حتى تجلي ترك حطة الب قمط غرز على البرندة السفلى ثم تثبت حطة الظهر وت

 .العمود
ى -11 ة عل ر حط ل آخ ك بعم ودة وذل دات المج ى البرن ات عل اقي الحط ل ب نكم

ن ى الحطتي اوي عل ط بن د خي ى وش ة األول ع الحط ط م يزان الخي ا بم ود ووزنه العم
 .األولى واألخيرة ثم تثبت باقي الحطات على الخيط

نبدأ في تجليد العمود بادئين بالظهر ثم األجناب ثم يفصل البابا ويسقط من -12
 .أعلى بعد رص الحديد ثم نثبت حطة الباب

ذا يكون -13 زراجين وبه ة وال نبدأ في عمل التقوية للعمود عن طريق األحزم
 .العمود جاهز للصب

  
  

 :داخل المبنى" L"شدات األعمدة المسلحة على شكل زاوية
ط تخدام الحوائ د اس ة عن يرة وخاص االت آث ي ح ين ف ض المهندس ل بع يفض
ك لضمان ط وذل انبين فق ن ج ده م ع تجلي اني م ن المب ود بي ميكة أن يصب العم الس
ط دة والحوائ ن األعم الت بي دوث أي تنمي دم ح اني وع ع المب انة م يق الخرس تعش

 .بسبب الهبوط أو االستخدام
  

 :شدات خشبية لألعمدة الدائرية
 :وتعمل شدتها من نوعين

دادلي في تشكيل :شدة بغدادلي    -1 وفي هذا النوع تستعمل سدايب الخشب البغ
ذه الشدة وضبط قطاع العمود الدائري أقرب ما يكون إلى الدائرة السليمة مع ربط ه
ن تضما من قطعتي ا  ل منه تماسكها بقطعتين أو أآثر من الخشب الموسكي تترآب آ
ود لتسهيل ي نصفي شدة العم م تفصالن إل إلى بعضهما ثم توضع السدايب فيهما ث

 .عملية الشد والفك
ات :شدة المثمن أو شدة البكار المضلع            -2 ل في النفق تعمل هذه الشدة وهي أق

ود ل حسب العم ثر أو أق ة أو سبعة أو ستة أضالع أو أآ من ثماني ا تكون  حيث أنه
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دوران بط ال ان ض ا آ ل آلم اع أق ول قط واح بط تعملت أل ا اس وب وآلم المطل
 .المطلوب أقرب إلى الدقة وأقل مشقة في البياض

ثر من10× بوصة  1سم أو   8× بوصة  1وعادة تستعمل ألواح قطاع        ا أآ سم أم
 .ذلك فيكون الشكل الدائري بعيدًا عن الدقة المطلوبة

  
 :خطوات استالم أعمدة من الخرسانة المسلحة

 .مطابقة األبعاد ألبعاد القطاع في الرسومات التنفيذية                                      
 .االرتفاع المطلوب ومراعاة سقوط الكمرات                                      
 .التأآد من أقطار وعدد وأوضاع األسياخ حسب الرسومات                                      
ار حسب                                                           دد واألقط كل والع ث الش ن حي ات م ن الكان د م  التأآ
 .الرسومات

 .التأآد من رأسية العمود تمامًا واستالمه بميزان الخيط                                      
 .التأآد من نعومة ملمس أسطح الخرسانة                                      

اء                           ا أو الغط ور بالزواي ة أو آس قوق جانبي ود تعشيش أو ش دم وج  ع
 .الخرساني

 .تجانس الصب ولون الخرسانة                                      
 .استالم األرآان بالزاوية الحديد                                      
 .قوة التدآيم والتربيط والدعم                                      
 .لمح خط األعمدة معًا                                      

ادة أو                                  ان ووجود غطاء آاف دون زي د في األرآ ع الحدي  انتظام توزي
 .نقص

ة من خشب الشدة أو طوب                                                            خلو العمود من أي أجسام غريب
 .وخالفه

 .عدم تسرب الخرسانة من الشدة أثناء الصب                                      
دور                                                                   ترك أعال العمود خشنًا دون تسوية لزيادة ارتباطه مع ال

 .أعاله
 .سم مع الدمك والغزغزة50الصب على دفعات آل                                       
 .الفك بحرص لعدم آسر السوك                                      
 .استخدام وحدات بالستيك للمحافظة على بعد الحديد                                      
 .عدم شك األسمنت                                      
برد الشديد لحفظ الخرسانة                                                                    ل في الحر أو ال  وضع خيش مبل
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 .مرطبة
  
 :الشدات الخشبية لألسقف والكمرات) ج(

ن يتم عمل هذه الفورمات بعد صب األعمدة الخرسانية للمبنى ويبدأ العمل بتعيي
ه وب الوج بر منس ذي يعت لح وال قف المس انة الس فلي لخرس طح الس وب الس منس

على األعمدة الخرسانية وتكون عادة" ِشرب" العلوي للشدة ويتم عمل ذلك بعمل          
على ارتفاع متر واحد من منسوب رصيف المبنى ثم تؤخذ لقطة ثابتة تمثل المسافة
بين الشرب الموضوع على األعمدة ومنسوب قاع الشدة الخشبية للسقف آذلك نأخذ
رات بية للكم دة الخش رم الش اع ف وب ق ذآور ومنس رب الم ن الش رى بي ات أخ لقط
قف رم األس ة ف بط أفقي ائي لض احي أو الم يزان المس تعمل الم د يس ة وق المختلف

 .وآمراته
  

 :شدة سقف لدور أرضي
ة -1 رات وبالط وائم للكم ع الق يري بحسب توزي روق فلل ن ع ة م توضع دمس

 .السقف حسب سقوط الكمر وسمك السقف
 .توضع أعلى الدمسات فرشات من ألواح البونتي بحسب توزيع القوائم -2
ر -3 ى الفرشات وتقسط حسب سقوط الكم توضع القوائم الرأسية مباشرة عل

 .وبالطة السقف
سم15سم وبالطة السقف أقل من       60في حالة إذا آان سقوط الكمر أقل من              -4

م وفي حالة إذا آان سقوط الكمر أآثر من1فتوزع القوائم على مسافات ال تزيد عن         
سم فتكون المسافة بين القوائم ال تزيد عن15سم وسمك بالطة السقف أآثر من            50
 .سم60

وائم حتى المنسوب -5 اع عالي يجب أن توصل الق في حالة شد السقف الرتف
 .م مع تربيطها جيدًا بالقمط والضفادع1المطلوب بحيث ال تقل الوصلة عن 

ع -6 ي جمي القمط ف ت ب تي تثب دات ال طة البرن ها بواس ع بعض وائم م ربط الق ت
اع     ى ارتف ون عل ة2.20:1.80االتجاهات وتك وائم وفي حال اج الق دم انبع ك لع م وذل

دار دات السفلية بمق و البرن دات أخرى تعل شدة السقف الرتفاع عالي يجب عمل برن
 .م1.5

ل الشدة أو -7 دم مي ك لع ًا وعرضيًا وذل ع االتجاهات طولي تنهز الشدة في جمي
 .اهتزازها

يالحظ ارتفاع المنسوب وتؤخذ لقطة من الشرب إلى االرتفاع المطلوب حتى -8
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ر ه سقوط الكم ود الخرساني وُيخصم من ى العم ك عل ة السقف وذل أسفل بطني
 .حسب الرسومات

 .يكون وضع العرقات في اتجاه البحر القصير وذلك منعًا للترييح أو الترخيم -9
يوضع العرق على سيفه عند المنسوب المطلوب ويربط في القوائم بالقمط -10

ات ناقصة                ور العرق اة أن تكون ق ك5والضفادع مع مراع سم عن قطاع الكمر وذل
 .العرض+ سمك طبلية الجنب 

يزان -11 دة وم ا بواسطة الق ك بوزنه ًا وذل ة تمام ات أفقي يجب أن تكون العرق
 .المياه

ًا لنفس المواصفات -12 ون مطابق ة ويك ة الباآي ي نهاي ير ف رق األخ ذ الع يؤخ
 .للعرق األول تمامًا

ط -13 ورة العرق األول واألخير من الطرفين ويشد خي ًا في ق يشد خيط طولي
ذا ى نفس ه ة عل ات المتبقي ن وضع العرق ات حتى يمك ى العرق ًا من أعل آخر طولي

 .المنسوب مع تربيطها جيدًا بالقوائم بالقمط والضفادع
ة مع وجوب نقصها                    -14 ة الباآي ة ونهاي سم5تؤخذ التطريحة األولى في بداي

 .سم2.5سم والعرض 2.5من آل جهة قيمة سمك طبلية الجنب 
م -15 ة ث ة الباآي ة ونهاي ى في بداي ورة التطريحة األول ًا من ق ط طولي ُيشد خي

 .توضع بقية التطاريح على نفس محاذاة هذا الخيط المشدود
سم قيمة نقص طول العارضة عن2,5يرآب لوح المرى مع مراعاة نقصه     -16

رة42,5سم تعمل الطبلية بعرض         40الجنب فمثًال آمرة سقوطها        سم عن سقوط الكم
ألن هذه الزيادة سوف تؤخذ من أسفل من قاع الكمرة وأيضًا ألن لوح المرى ُيرآب

 .من أعلى هذه العارضة مع زنقه بطبلية الجنب مع مراعاة رأسية طبلية الجنب
ة من بعضها -17 ترآب ألواح التطبيق مع مراعاة عدم وجود وصالت متقارب

 .وعدم وجود تنوير بألواح التطبيق لضمان عدم تسرب مونة الخرسانة منها
م -18 زم شد صف قوائ ه يل ل فإن ارف أو آوابي رانيش أو رف ة وجود آ في حال

 .وتعرق وتطرح حسب الرسومات" اسكندراني"
رة -19 ًال آم ا سمك بالطة السقف فمث ا فيه ترآب أخيرًا الجوانب الخارجية بم

ه42,5سم يعمل الجنب الداخلي      40خارجية سقوطها    سم أما الخارجي فإنه يزيد علي
 .سمك بالطة السقف

  
 :شدة السقف المائلة

ن في ُتجرى بنفس نظام الشدات العادية مع ضبط منسوب أعلى نقطة وأوطى نقطتي

Page 33 of 120Default Normal Template

6/4/2010mhtml:file://C:\Documents and Settings\ToDay\My Documents\Downloads\Documents\للياء ...



درج الجانبين أو في الجانب الواحد حسب الحالة ثم يبدأ التعريق والتخشيب بحيث يت
 .ارتفاع القوائم المستعملة حسب ميل السقف إلعطاء الميل المطلوب

ه تحشية ط وتؤخذ ل داثيات في عدة نق ًا فيجب أخذ إح ان السقف منحني وإذا آ
رارتفاعات من منسوب ثابت مع ضب         ا منسوب وتظه ل نقطة فيه د آ اع عن ط االرتف

ا األسقف المدرجة فتشد آاألسقف درجات والمسارح أم ة في أسقف الم هذه الحال
 .العادية تمامًا

  
 :شدات العقود المسلحة) د(

ا قص عرضية وترآيبه واح  م رص أل ُتشد العقود بضبط بكار الدوران بالخيط ث
دبب أو ان دوران أو م واء آ د س ب العق ومات حس ب الرس ك حس ا وذل وتقويته

 .بيضاوي وبسمك حسب الرسومات الهندسية
  
 :شدات البلكونات المصممة آابولي) هـ(

بوصة أسفل القوائم وتوضع بطول البلكون 2×9فرشتين من خشب بونتي     -1
 .م1والبعد بينهما 

 .4×4قوائم توضع فوق الفرشات على شكل صفين طوليين والقطاع  -2
 .4×4برندات وجسور  -3
ات     -4 وائم عرق و الق ن 2×5يعل ل م وبها أق ون ومنس ن البلك ول م ون أط تك

 .سم7,5منسوب بطنية البلكون بمقدار 
 .سم50آل  2×5تطاريح من خشب موسكي  -5
 .1ألواح تطبيق سمك  -6
 .1اللتزانة سمك   تجهيز طبالي الجنب من -7
 .بطول الجنب 1×4لتزانة   تزنق الجوانب بواسطة مدادات -8
 .سم50على مسافة آل  1تثبت الجوانب بشيكاالت سمك  -9

 .يكون الضبط على خيط الشاغول والخيط المداد في آل الحاالت -10
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 :الشدات الخشبية للساللم) و(

وات ب الخط لحة حس انية المس اللم الخرس دات الس ل ش ى تعم ة األول الطريق
 :اآلتية

  
 :شدة الحصيرة

ُتعمل شدة البسطات أو الصدفات وتكون في مستوى أفقي وحسب منسوبها -1
ون ذات ادة تك ا الصدفات فع رات أم دون آم االت ب م الح ي معظ طات ف ون البس وتك
ا سبق شرحه في شدات آمرات وآوابيل وعلى ذلك يجري عمل الشدة الخشبية آم

 .األسقف والكمرات
ن -2 تي تصل بي ة ال ة للقلب درج آبالطة مائل ة لل ُتعمل شدة بالطة السلم الحامل

وب ن منس وبها ع ل منس ة ويق ول البالط ائلتين بط تين م ت عارض تويين بتثبي مس
دار    ا بمق ق     ( سم 7,5بطنيته واح التطبي اريح وأل در سمك التط ح) ق ت التطاري وتثب

ل      ة آ افات محوري ى مس رقتين عل ى الع واح50عل ا أل ت عليه م تثب مار ث م بالمس س
اع الي للجوانب وق ا الطب ن المستويين أم التطبيق بعرض القلبة وبطول محصور بي
ة ون عرض طبلي ظ أن تك ا وُيالح دادها وترآيبه م إع تة فيت ذلك الكوبس اذ وآ األفخ
دار سمك البالطة وأن الجنب الداخلي للدروة أقل من ارتفاع الدروة من الخارج بمق
ة ى هيئ يكون مجموع عدد العوارض أطول من هذا الجنب بمقدار سمك البالطة وعل
ا إذا زاد ى الجوانب أم ة أعل وارض األفقي ضوافر تثبت بألواح التطبيق آما تثبت الع

ل           40ارتفاع الجوانب عن      داخل وتثبت من50سم فيجب عمل شيكاالت آ سم من ال
دروة د رمي خرسانة ال ك بع ألواح التطبيق وُتف أعلى بعوارض الجنب ومن أسفل ب

 .بمدة ال تقل عن ساعتين وُتمأل الفراغات بمونة خلطة الخرسانة
  

 :شدة الحصيرة والدرج
نقوم بشد بالطة حصيرة ثم نقوم بتخليق مكان الدرج بطبالي الجوانب الخشبية
وُيرآب لكل درجة لوح لتزانة بالطول الموجود بين طبالي الجوانب وبارتفاع القائمة
واح ع أل ويثبت طرفاه بالتسمير بعوارض رأسية تثبت بطبالي الجوانب وُتشكل جمي

 .القلبة من الوسط بواسطة لوح لتزانة بطول القلبة وُيثبت مع األلواح بالمسامير 
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 أعمال التسليح) 8(

  
 :تنقسم عملية التسليح إلى المراحل اآلتية

  
 :المرحلة األولى التقديرية) 1(

ي داد ف ذ األسطى الح م يأخ دة ث ى الرسومات المعتم ع مسطح السقف عل ُيراَج
ر(حساب أطوال الحديد الالزمة حتى اليطب منها عادم              ا آمرات غي أي ال يتبقى منه

ة   اره التكسيح) الزم دخل في اعتب ة لالستعمال بحيث ي إذا آانت األطوال غير قابل
ة الزم فتقصر عن تغطي ل من ال د أق أتي أطوال الحدي والتكريب والتجنيش حتى ال ت

 .األبعاد المطلوبة
  
  
 :المرحلة الثانية التوريد) 2(

ى ل طول عل د لك ل قطر من الحدي الزم لك دد ال ُيعمل بعد ذلك جدول ويرصد الع
ن بضعفه ان االستعاضة عن طول معي ان في اإلمك حده وُيذآر في المالحظات إذا آ
ات وآذلك يجب بيان إذا آان في اإلمكان االستعاضة عن أسياخ مستخدمة للكانات لف

 .بدًال من األسياخ في حالة غيابها
  
 :المرحلة الثالثة التوضيب) 3(

كان ُيشترط                          م تشوينه في م ر العمل حيث يت ى مق د إل ه أن  يتم ترحيل الحدي في
ة وعن دًا عن الرطوب ة وبعي يكون بعيدًا عن متناول السرقة وخاصة السرقات الليلي
ون ه بالكانفاس حتى ال يصدأ ويجب أن يك أماآن سقوط األمطار وإال وجبت تغطيت

ل المون           ال أو نق ة العم اآن العمل وبحيث ال يعوق حرآ ى أم ا أمكن إل ًا م م. قريب ث
د المقطع حسب الطلب ويصير بع أول وتقطع ب ة أوًال ب د الالزم ُتسحب آميات الحدي
ارد وتوضع ى الب ى األرض عل ذلك تجنيشها وتكسيحها على القاعدة أو البنك أو عل
ى حده وُيسحب ل مقاس وشكل من األسياخ عل ا آ عة وإم ا مجم أسياخ التسليح إم
على بعضه وَحمل الحديد يكون على الكتف في وضع أفقي أو يدلى حبل دوبالق من

 .األدوار العليا وُيربط الحديد من الجنش وُيسحب
  
 :المرحلة الرابعة الرص والتسليح) 4(

دد ومات بالع اء حسب الرس رش والغط ياخ الف ع أس قف بوض ليح الس دأ تس يب
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م في وي ث ق أو التسليح العل دأ في وضع أسياخ المعل واألقطار المطلوبة ثم ُيب
ليح اقط أو التس ليح الس د التس ي وضع حدي ك ف د ذل ات وبع قيط الكان ب أو تس ترآي
د ما حدي اط أ ة بسلك الرب السفلي وُيربط الحديد الخاص بالكمرات في األسياخ المعلق

ة  الفرش والغطاء فيربط في آل تقاطعين مرة واحدة           د لف والربط يتم بطريقة لف الي
 .حلزونية ويستخدم سلك ثقيل أو خفيف حسب التسليح وأهمية العمل

اعد ة ومس رات الهام د الكم ب حدي ل وترآي داد بعم طي الح وم األوس ادة يق وع
 .الحداد يرص الفرش والغطاء وصبي الحداد يربط سلك الرباط ومناولة الحداد
اة        ع مراع ل م ات والكوابي ليح الشوك والبلكون د تس يرًا حدي حسن   ويوضع أخ

ي د ف ال الش ن مج دًال م غط ب ال الض ى مج ا إل ل تأثيره ام فينتق تى التن ا ح تكريبه
ظ الخرسانة مما ينتج عنه تأثيرات خطيرة ولضمان عدم نوم الشوك توضع قطع حف

ى شكل                      ا أرجل " S" األبعاد أو الرآبات أو الرآازات من الحديد وهي قطع عل وله
داد جنش م يضع الح الي ث د في الع ا لتضمن استمرار وجود الحدي أيضًا في نهايته
بك ال الش ة ألعم اير الالزم داد األش ع الح ذلك يض ائي وآ ة الكهرب ف بمعرف النج

 .المعدني الممدد أو اإلضاءات المختلفة
  

 :سلك الرباط
 لربط أسياخ التسليح  :سلك مخمد            

 ط.م200= آجم 1                    لحديد الكمرات الثقيلة :20نمرة             
 ط.م270= آجم 1        لحديد الكمرات والبالطات الثقيلة :21نمرة             
 ط.م330= آجم 1         لحديد البالطات واألسقف العادية :22نمرة             

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Page 37 of 120Default Normal Template

6/4/2010mhtml:file://C:\Documents and Settings\ToDay\My Documents\Downloads\Documents\للياء ...



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 أعمال الحدادة المسلحة) 9(

  
داد بإعداد وم الح ع ويق ال األساسية في الموق ُتعد أعمال الحدادة من أهم األعم
ائية انية اإلنش ل الخرس وين الهياآ ة لتك اره المختلف ليح بأقط د التس يب حدي وتوض

 .بجميع أنواعها 
  

 :أنواع حديد التسليح
د   :حديد مبروم عادي                  وة                37حدي ة ق ويستخدم في اإلنشاءات العادي

 .سم من قطاع السيخ/آجم37الشد األقصى 
وءات              د ذو نت د  :حدي يرة ويستخدم في       52حدي اره آب وة الشد أقط ق

 .المنشآت الكبيرة
 .يستخدم في المنشآت الكبيرة 52حديد  :حديد تورستيل                               

  
 ملم بوصة لنية وزن المتر الطولي

222,. 2 1\4 6 
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 :العدد المستخدمة في أعمال الحدادة المسلحة
 .تستعمل في استعدال وتوضيب وتجنيش الحديد :ملوينة -
 .تستعمل في عمل الكانات :ماآينة آانات -
 .تستعمل في استعدال وتوضيب وتجنيش الحديد :قاعدة تجنيش -
 .يستعمل في استعدال الحديد وفي األقطار الصغيرة :مفتاح استعدال -

 :المصطلحات المستخدمة في الحدادة المسلحة
ه Ø 10له أشكال متعددة حسب التصميم ويكون طوله             :الجنش - السيخ وفائدت

 .زيادة تماسك الحديد بالخرسانة
وي للخرسانة :الخلوص - د والسطح السفلي والعل ن الحدي راغ بي رك ف وهو ت

ي                 در بحوال ى   2,5لعمل الغطاء ولحماية الحديد من الصدأ ويق سم1.5سم ويصل إل
 .في األسقف

ق مسافة الغطاء :البسكويت  - دتها غل ل وفائ وهي تصنع من األسمنت والرم
 .ويمكن صنعها من البالستيك

اج :طرف الرباط   - اآن الضغط تحت أن أم ًا ب ع علم ادة في الطول للرف وهو الزي
آما يجب وضعها 40Øوأماآن الشد تحتاج إلى زيادة قدرها           25Øإلى زيادة قدرها      
 .بطريقة شطرنجية

395,. 2,5 5\16 8 
617,. 3 3\8 10 

4.,1 4 1\2 13 

1,58 5 5\8 16 

2,23 6 3\4 19 

2,98 7 7\8 22 

3,85 8 1 25 

4,83 9 1\8 1 28 

6,31 10 1\4 1 32 
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 .وهو توزيع المسافات بين الحديد وبعضه :التقسيط -
 .نقطة التقاء الجناح بالجريدة أو الجريدة ببحر الدوران :األليزون -
دوران     - اح ال ي :جن دة ف ع الجري ي م ح ويلتق يخ المكس زاء الس د أج و أح ه

 .األليزون
 .هي الجزء المائل من السيخ المكسح :الكوستلة -
ب - و  :التكري يخ وه ي الس يح ف ى التكس درة عل دم الق قف لع ي الس تعمل ف ُيس

ات ي بالط رفين ف ى الط ر عل د خمس البح وي عن رش العل دع نصف الف ة خ عملي
 .السقف وذلك قبل الصب مباشرة أو أثناء هذه العملية باستخدام المالوينة

 .يوضع عادة في بالطات األسقف إن وجدت رقتين لحديد السقف :الكرسي -
دات - ع :البرن ربط م ير وت ق الكب رات ذات العم ي الكم ع ف ياخ توض ي أس ه
 .الكانات
.هي عملية ربط وإحكام الحديد أو الخشب لضمان ثباته في موضعه :الزرجنة -
 .وضع عالمة بالطباشير حول قطر السيخ لسهولة توضيبه :توشيح العالمة -
 .يتم عملها بالطباشير لتعليم مكان الحديد حتى يتم التقسيط بسهولة :التجنيط -
وهي سيخ يشكل ويستخدم في الكابولي وحمامات السباحة وخزانات :الكرفتة -
 .المياه
وهو السيخ الذي ُيرص في أول الباآية أو الكانة التي توضع في أول :البادي -

 .العمود أو الكمرة
تي توضع في آخر :الناهي - هو السيخ الذي يرص في آخر الباآية أو الكانة ال

 .العمود أو الكمرة
 .هو الحديد السفلي الذي يوضع في أسفل الكمرات والسمالت :الساقط -
 .هو الحديد العدل العلوي الذي تعلق عليه الكانات :المعلق -
 .هو السيخ المكسح وهو حديد رئيسي في الكمرات والسمالت :الدوران -
رش - ات :الف ي البالط يق ف ر الض ي البح ع ف ذي يوض فلي ال د الس و الحدي ه

 .الخرسانية والقواعد
ير في البالطات :الغطاء - هو الحديد الذي يعلو الفرش ويوضع في البحر الكب

 .الخرسانية والقواعد
سم20تستخدم في تسليح بالطات البلكونات وجناحها السفلي يرآب                   :السوآة -

 .للبحر المجاور والجناح العلوي يرآب مرة ونصف من الرفرفة للبحر المجاور
ير - ي :الفوات ات السقف ف ي بالط ياخ توضع ف ة أس ة أو أربع ارة عن ثالث عب

ر ة أو في العرض وتسمى فواتي الوسط وتوضع إما في الطول وتسمى فواتير طولي
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ا ة تكون أقطاره ير عام ة والفوات ير جانبي ا وتسمى فوات عرضية أو في الزواي
 .أآبر من أقطار الحديد المستعمل في تسليح البالطة

ارة عن سيخان مكسحان أحدهما سابق واألخر الحق :السابق والالحق     - عب
ير فيوضع رة آب دما يكون بحر الكم ة عن ذه الطريق وهي أسياخ الدوران وترآب به
النصف سابق واألخر الحق أو حسب اللوحات اإلنشائية ويكسح السابق في الخمس

 .أو السبع حسب نوع الكمرة
  

 :أنواع الكانات
ة أو المستطيلة بحسب :آانة صندوق  - دة المربع رات واألعم تستخدم في الكم

 ).السيخ 20Øسم أو 15+ ص 2+ س 2= طولها (قطاع العمود أو الكمرة 

ة الخشبية وهو1,5وُيالحظ ترك مسافة مقدارها       سم من آل جهة داخل الفورم
 .الغطاء الخرساني  عبارة عن

ون - ا حتى ال تهرب :آانة بعي ربط األسياخ في أماآنه ون ل حيث تستخدم العي
 ).سم نØ + 10 20+ ص 2+ س 2= طولها (

 .عدد العيون=حيث ن 
س2= الطول (تستخدم في األعمدة ذات الثماني أسياخ          :آانة نجمة أو حجاب    -

 ).Ø 20 × 1,4× ) العرض + الطول + (ص 2+ 

اح  - ة بجن كل حرف        :آان ى ش ة عل رة المقلوب ي الكم تخدم ف ا "  L"  تس عندم
 .تكون في الطرف

T" تستخدم في الكمرة المقلوبة في الوسط على شكل حرف              :آانة بجناحين  -
 .مقلـوب" 

اني أسياخ                 :آانة أوتوماتيك  - =الطول    (تستخدم في قطاعات األعمدة ذات الثم
 ).Ø 20+ الطول  3\2 + 4×العرض  + 2×الطول 

 ).Ø 20 + 4×العرض  + 2×الطول = الطول  (:آانة حباية -

نش   ة ش ن  :آان افات بي ظ المس ة وحف كيالت المعماري ال التش ي أعم تخدم ف تس
رات والسمالت             5×7+ ص  + س  2= الطول   (الحديد ثابتة وتستخدم أيضًا في الكم

 +6×10 + 20 Ø.( 

 ).Ø 20+ ط نق  2= الطول (تستخدم في األعمدة الدائرية  :آانة دائرية -

 ).سم نØ +10 20+ ط نق  2= الطول  (:آانة دائرية بعيون -

  " .L"  : آانة على شكل حرف -

  " .T"  : آانة على شكل حرف -
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 :مالحظات على تسليح الكمرات والسمالت

 .البحر 7\1الكمرات والسمالت البسيطة ُتكسح فيها األسياخ في  -1
البحر من 5\1الكمرات والسمالت المستمرة تكسح فيها أسياخ الدوران في                 -2
ه وب          وج ا رآ ون له اة أن يك ع مراع دة م ى منتصف الجري ود إل ر 4\1العم البح

 .المجاور وان تكون األسياخ العلوية والسفلية راآبتان على األقل للعمود
ى60 إذا آان السقوط أقل من    45ُْتكسح أسياخ الدوران على زاوية        -3 سم وعل
 .سم60 إذا آان السقوط أآبر من 60ْزاوية 

  
 :مالحظات على تسليح األسقف

 :هناك طريقتان لرص حديد التسليح في بالطات األسقف
دي  ة البل ب :الطريق م التكري كوتة ث اظ بالبس ع االحتف رش م م رص الف ا يت وفيه

 .بالملوينة على حسب سمك البالطة ثم يرص الغطاء
 :يتم رص نصف الفرش أوًال بحيث يتم ما يلي :الطريقة اإلفرنجي

ل                -1 ة بالكام ي الباآي اور ف يخ المج ان الس ترك مك يخ وي ع س ي" وض فاض
 ".ومليان

 .من آل جانب 5\1من الغطاء في البحر الكبير و  5\2يتم رص  -2
 .الفرش الباقي والذي سيكون قبل الصب مباشرة 2\1يتم رص  -3
 .من الغطاء المتبقي 5\3يتم رص  -4
 .تربط جميع التقاطعات الناتجة عن الرص بسلك رباط -5
 .يراعى عمل التكريب الالزم في البالطة -6
 .يمكن عمل تقويات في البالطات ذات البحر الكبير وهي الفواتير -7

  
 :ملخص خطوات رص أسياخ التسليح بالسقف

  
 :سقف ذو اتجاه واحد

وتكون أبعاد هذا السقف بحيث يكون الطول يساوي أو أآبر من ضعف العرض
 :ولرص األسياخ نتبع الخطوات اآلتية

ة        -1 ول البالط ك بضرب ط رش وذل ياخ للف دد األس ياخ× ُتحسب ع دد األس ع
 .للمتر الطولي مع احتساب طول األسياخ

الط                 -2 عدد األسياخ× تحسب عدد أسياخ الغطاء وذلك بضرب عرض عدد الب
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ي في الغطاء عن                      تر الطول د للم 20للمتر الطولي ويالحظ أال تقل مساحة الحدي
Ø من مساحة الحديد للمتر الطولي في الفرش. 

تجنيش جميع األسياخ الالزمة للفرش والغطاء ثم ترص أسياخ الفرش في -3
ى مسافات متساوية مع مالحظة أن يكون وضع اتجاه موازي لعرض البالطة وعل

 .أول سيخ بعد نصف مسافة من جهة الحائط
 .لرص أسياخ الغطاء نتبع الخطوات التي ُاتبعت في رص أسياخ الفرش -4
ن      -5 ل ع افة ال تق ود مس اة وج ب مراع يخ2يج ش الس ي جن ن طرف م بي س

والجوانب الخشبية آما يجب أال تقل المساحة بين وجه سيخ الفرش وبين وجه لوح
 .سم1التطبيق عن 

لجعل أسياخ التسليح على هيئة شبكة متماسكة تربط تقابل األسياخ ببعضها -6
 ).أسياخ الفرش مع أسياخ الغطاء بالسلك الرفيع ( 

  
 :سقف ذو اتجاهين

ل من ضعفها وتكون أبعاد هذا السقف بحيث يكون الطول مساويًا لعرض أو أق
 :ولرص أسياخ التسليح نتبع الخطوات اآلتية

ا أو -1 ش أطرافه ده وُتجن ى ح ل عل اء آ رش أو الغط ياخ الف دد أس ب ع ُيحس
 .ُيكسح العدد الالزم تكسيحه لمقاومة جهد القص

 .ُترص أسياخ الفرش وذلك برص السيخ العدل وترك مكان للسيخ المكسح -2
ُترص أسياخ الغطاء في اتجاه عمودي على أسياخ الفرش لمسافة البعد بين -3

 .الجانبين
ا باقي -4 ُترص باقي أسياخ الفرش في أماآنها المتروآة خالية ثم ُترص فوقه

 .أسياخ الغطاء
لك -5 ا بالس ربط تقابالته كة ت بكة متماس ة ش ى هيئ ا عل ياخ جميعه ل األس لجع

 .الرفيع وُيراعى نفس الشروط السابقة
ن -6 الونش م ا ب اهزة يصير رفعه ليح ج د تس بكات حدي تخدام ش ة اس ي حال ف

 .موقع التشوين ثم ترص على األسمنت في المواضع المحددة لها وتربط وتلحم
د -7 ض حدي ليح ينخف ت التس دد تح دني المم بك المع تخدام الش ة اس ي حال ف

ن    تراوح م بة ت ليح بنس انة 40:15التس ائية وسمك الخرس ابات اإلنش ًا للحس ٪ تبع
 .واألحمال والخبرة التنفيذية

 :وسوف يتم توضيح أعمال التسليح المختلفة للكمرات واألعمدة وخالفه
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 :تسليح الكمرات) أ(
 :عندما يراد تسليح الكمرات يجب اتباع الخطوات اآلتية

راد تكسيحها مع -1 ا األسياخ الم ا وتكسح منه تجنش أطراف األسياخ جميعه
 .عمل حساب المسافات الالزمة لكسوة الجنش بغطاء خرساني

وب -2 ب المطل ا حس ري تجهيزه ة يج ات الالزم دد الكان وع وع دير ن د تق بع
 .ملم عادة6لنية أو  2قطرها 
ع -3 طة رواف ق بواس ات وتعل ل الكان ة داخ تقيمة المعلق ياخ المس رر األس تم

 .وتحدد األوضاع الالزمة للكانات ثم تربط مع األسياخ المعلقة بواسطة سلك مخمد
تمرر أسياخ التسليح المستقيمة داخل الكانات وتربط مع الكانات من أسفلها -4
 .بالسلك
 .تمرر األسياخ المكسحة داخل الكانات وتثبت معها بواسطة السلك -5
ان -6 ي المك ة ف ياخ المعلق ة واألس ع التقفيص ن وض تى يمك ع ح زال الرواف ت
 .المحدد
ب -7 ح حس اقط والمكس ق والس د المعل اع الحدي دس أوض ي المهن ُيراع

 .الرسومات الهندسية والخبرة العملية لشكل عزوم القوى في بداية ونهاية السيخ
ن -8 ذلك الرآوب بي تراعى الوصالت حسب المواصفات القياسية المصرية وآ
 .األسياخ
ليح -9 وائط والتس قف والح ن األس ا بي ان م ا واألرآ ليح الزواي ي تس ى ف تراع

 .العلوي والمسح للكوابيل من بلكونات وأبراج
  

 :ملحوظة
الكمرة المتصلة بالسقف   أي " L" أو   " T" عندما يراد تسليح آمرة حرف       

م نتبع الخطوات السابقة وال ُتزال الروافع إال بعد تمرير أسياخ الفرش المستقيمة ث
ا في مواضعها بواسطة سلك ات وتثبيته أسياخ الغطاء المستقيمة أيضًا داخل الكان

د  ًا 22مخم ا أيض ري ربطه ات ويج وق الكان ن ف حة م ياخ المكس رر األس وأن تح
 .بالسلك

  
 :تسليح القواعد المسلحة) ب(

د سفلية ترص في البحر الصغير وتسمى يكون تسليحها عادة من أسياخ حدي
 .الفرش وأسياخ حديد أعلى الفرش تسمى الغطاء في البحر الطويل
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 :تسليح األعمدة) ج(
 .ُتجهز أسياخ الحديد بالعدد واألقطار حسب الرسومات -1
ات -2 دًا بالكان ربط جي كله وُي ب ش ياخه وحس دد أس ب ع ود حس رص العم ي

دور رك أشاير من لل ا يراعى ت ن آم تربيط متي وُيراعى أن يكون التقسيط سليم وال
 .للسيخ في حالة األدوار المتكررة Ø 40التالي مقدارها 

دة -3 ل الش ن عم اء م د االنته دة بع ليح األعم د تس ع حدي داد بوض وم الح يق
ات الخشبية بحيث يصل إلى القاعدة ويرتكز عليها برجل زاوية أسفله ثم ترآب الكان

 .لكل متر Ø 6 5بها بالعدد والتقسيط المطلوب بالرسومات وإال عملت 
م -4 ه ث ات ب ط الكان د خارج الشدة ورب يتم تقفيص العمود وذلك بتشكيل الحدي

ة أن ع مالحظ ود م ل العم ي داخ ى ف ن أعل دة م ة واح قاطه دفع ليح بإس ال التس إدخ
ات تنقص    وال الكان ود5أط اع العم اد قط ول والعرض عن أبع ن الط ل م ي آ م ف س

د بالخرسانة مع الحذر أن2.5ليكون هناك خلوص     ل جانب لتغليف الحدي سم من آ
 .يكون بعيد إلى الداخل حتى ال يتسبب ذلك في شرخ العمود تحت تأثير الضغط

قف -5 ن الس اعدة م اير الص ع األش ل دور م د لك ليح الجدي ياخ التس ربط أس ُت
 .السفلي أو من القاعدة وبطول حسب المواصفات
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 أعمال صب الخرسانات العادية والمسلحة) 10(

  
دأ دس ويب ى المهن ليح إل بية والتس دة الخش ليم الش د تس ة الصب بع دأ عملي تب
الصب بتشوين جميع آميات الرمل والزلط واألسمنت الالزمة للعملية وضمان المياه
ات اس مكعب ع قي ة من واق ات المون الالزم در آمي الالزمة لذلك ، ويستحسن أن تق
دى ون حسب اح ات تك دير الكمي ة تق ائي وطريق دم التوقف الفج السقف لضمان ع

 :المعادالت اآلتية
قف                                          ب الس قف    = مكع طح الس قف  × مس مك الس ب + س  مكع
 السواقط

اق الكمرات     + سمكه  × مسطح السقف    = مكعب السقف                متوسط أعم
 .مجموع أطوالها بطول وعرض السقف× متوسط عرضها × 
ل سواقط          15× مسطح السقف   = مكعب السقف                 سم سمكه في مقاب

 الكمرات 
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ذآورة في المقايسة              = مكعب السقف               رات الم  +مكعب السقف والكم
 .منه على األقل لالحتياط 5%

ل/3م0.14= يمكن احتساب مكعب البالطات والكمرات                نى لك ي من المب م طول
 .دور 

 .فراغ من المبنى  3م/3م0.1= مكعب األساسات والبالطات والكمرات 
 % 31=مكعب األعمدة لمجموع خرسانة الهيكل 

دم ه ضمان ع بي وسريع والغرض من ة تقري ذه الطريق دير به وواضح أن التق
توقف العمل وال يضير زيادة الكمية المشونة قليًال عن المطلوب وهذا بال شك وضع

 .أفضل من نقص في المون غير مضمون تدارآه في حينه خالل العمل 
  

 :اختيار موقع طبلية التخمير
ر*  اآن غي ير في أم ة للتخم ة الخرسانية الالزم ان الطبلي تعمل في بعض األحي

ك ردش ويجب لذل ل الفضالت وال ا مصاريف إضافية في تكسير ونق مناسبة فتكلفن
راد ذلك يستحسن استنتاج عدد أف ى الرسم وآ اختيار مكان وضعها ببراعة من عل

ار أن           دد يكون باعتب ة واحتساب الع ّراك و  : الطبلية الالزمة للعملي 3الفورمجي والك
انة من    ة من الخرس دد ثابت لكمي ة ع ى 3م6حبال ع   3م30إل دون  6م روان يزي 1ق

 .قروان عن آل دور فوق األرض 1في الدور األرضي ويزيدون  3م3قروان لكل 
ن*  ى يومي تي ال يمكن ألسباب خاصة صبها عل وفي بعض األسقف الكبيرة ال

ى ن متضادتين حت يعمد المقاول الستحضار طبليتين مستقلتين ويبدأ العمل من جهتي
 .يتقابال وتعمل لذلك سقالتين للطلوع وتكونا منفصلتين عن بعضهما

  
 :وتنقسم عملية صب السقف إلى المراحل اآلتية

  
 :التوريد) أوًال(

ا وص عليه ائص المنص ات والخص ناف والمقاس ات واألص ون بالكمي ويك
اء منت أو الم ل أو األس زلط أو الرم د أو ال ان للحدي واء آ ة س فات العملي بمواص

 .وحسب العينة وباعتماد المهندس لها
  
 :التعبئة) ثانيًا(

آل نصف زلط  وات متجاورة من ال عد التشوين بعمل عب ة ب وتبدأ عملية التعبئ
اده                        ×1متر مكعب من الزلط على حده ، ويكون القياس بواسطة صندوق خشبي أبع
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وم0.5×1 م يسوى سطح آ ه ث رًا فوق اء غزي ك برش الم د ذل زلط بع ويغسل ال
ع م    ه رب زلط ويوضع علي اده      3ال ل بواسطة صندوق أبع م ويسوى0.25×1×1رم

وم ، وإذا ى آل آ ة عل سطحه بعد امتالؤه وتوضع بعد ذلك ثالثة شكاير أسمنت مقفل
ومين وإذا آانت         3آانت النسبة   ل آ ن آ ع 4فتوضع شكارة إضافية بي فتوضع أرب

أة ، شكاير للكوم الواحد ضمانًا لكفاية عدد شكاير األسمنت بالنسبة للصناديق المعب
ا ل إم ادة النق ات وإع ول العرب د ودخ هل التوري ث تس وين بحي ة التش م عملي وتنظ

 .بواسطة العمال أو بالسيور المتحرآة أو باألوناش
  
 :التخمير) ثالثًا(

أن يلبس ا ب ال رمي الخرسانة المسلحة عمله ة وهي مجموعة عم تبدأ الطبلي
راك دأ الك ة ، ويب ة العالي اط ذات الرقب ذيتهم المط ة أح ة والكراآ الفورمجي والحرات

ل 4أو   3العمل بأن يمسك الكوريك ويساعده          حراتة في مواجهته حيث يشدون الحب
ط وم الزل ك في آ رز الكوري دأ بغ ه ويب اه حرآت ك في اتج ة الكوري وط في نهاي المرب
كاير ح ش روان بفت ار الق د أنف وم أح ا يق ى بينم ى أعل فل إل ن أس ه م ل ويحرآ والرم
األسمنت لنثره على الكوم وتسمى عملية الخلط بهذا الوضع وبدون ماء تخمير على
ع األسمنت اء التقليب لمن اء أثن الناشف ثم يتم تنسيم الخلطة برشاش خفيف من الم
ك ي ذل م يل وب الهواء ، ث اء من جهة هب ذي يرش الم اير ويقف العامل ال من التط
خلطة ثالثة ورابعة مع إعطاء آمية الماء الالزمة أثناء التخمير والتقليب واستعمال

 .البستلة أفضل آثيرًا من استعمال الخرطوم
  
 :الرمي) رابعًا(

تبدأ عملية الرمي بملء آراء المناولة للقروانات بالخرسانة بأن يمر عليه أنفار
ه ويتوجه ى آتف ا عل القروان ويخفض آل منهم قروانته بيده ويدفعها بعد تعبئتها إم
ى روان إل ذي يوجه الق ان صب الخرسانة حيث يقف الفورمجي ال ى مك بعد ذلك إل
ر تى ال تتناث ي ح اء الرم ده أثن ض ي ي خف ه ف دد علي بط ويش ي بالض ان الرم مك
ات ويجب وضع ذه الكمي ل ه الخرسانة بعيدًا وحتى ال تهتز الشدة الخشبية تحت ثق
انة ي الخرس ان رم تى مك روان ح عود الق ان ص ن مك قف م ى الس تي عل واح بون أل
م لتغطية الحديد وحمايته من الحرآة تحت عنف جري أنفار القروان ولحماية أرجله
ان ير مك ان آلخر حسب تغ تي من مك واح البون ير وضع أل د ويتغ من جنشات الحدي

 .الرمي
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 :الفرش والتشكيل) خامسًا(
تبدأ عملية الفرش والتشكيل بمجرد وصول الخرسانة إلى وجه الشدة الخشبية
فيتلقاها الفورمجي بالذراع الخشبي أو بالقدة ويبدأ في توزيعها على مسطح السقف
ر د الكم ة ويهز حدي ل غرف دائر آ وتقضي أصول العمل بملء سواقط الكمرات أوًال ب
جيدًا بجذبه وتحريكه من الحديد المشعلق أو من األسياخ حماالت الكانات ثم غزغزة
ف ة لتفويت الخرسانة من تحت ومن خالل التسليح ليغل الخرسانة بالعتلة الحديدي
ة أو ضخمة ويخشى تعشيش رات عميق ت الكم ات وإذا آان ع الجه ن جمي د م الحدي
د صب الخرسانة اه واحد وبع الخرسانة فتصب فيها حتى نصف العمق فقط في اتج
د فل ق ون النصف األس ث يك اقي حي فها الب لء نص اد م ة يع رات الغرف اقي آم ي ب ف
ك من ا في ذل ح وم تماسك نوعًا ولتالفي احتمال أن تضرب الكمرة بجوانبها أو تنفت
ى الجوانب ، خطورة عدم التمكن من تدارك الفتح في حينه لقوة ضغط الخرسانة عل
ي اط ف وفي حالة الحاجة لتوقف العمل قبل إتمام صب إحدى الكمرات يعمل طرف رب

 .خمس بحر الكمرة
  

 :رمي خرسانة الكمرات واألسقف
ط ة وأن يكون الزل يشترط في الخرسانة التي تصب في الكمرات أن تكون طري
ي ظ حتى يمكن تالفي التعشيش وخصوصًا ف درج وغير غلي الداخل في تكوينها مت
ي ا ، ولتالف ل المسافة بينه منطقة التكسيح عند االرتكاز حيث يزيد عدد الكانات وتق
ن ات وحتى يمك ى دفع انة عل ون رمي الخرس حدوث أي ضرب بالشدة يجب أن يك
رة غزغزة الخرسانة مع فك الجوانب بعد يومين من صب الخرسانة ويترك قاع الكم

 .يومًا في األعمال العادية15وباقي الشدة لمدة 
ى ة حت مك البالط قف أو س ة الس رش رق دأ ف رات يب واقط الكم لء س د م وبع
ة ل غرف ه لك الميزانية المطلوبة وذلك على رقتين أو ثالثة حتى يتجانس السقف آل
ي ة ليمأل الفورمجي سواقطها ويفرشها ف ام التماسك والمساحة المعقول ويصبح ت

ا أي         30وقت واحد مع خدمتها جيدًا هي         ة حوله سم40متر مسطح مع سواقط عادي
وذلك مع دآه باستمرار بالمندالة الخشبية ويتحكم الفورمجي في ضبط سمك السقف

 .بوصة 4\3بواسطة سيخ من حديد التسليح سمك 
  

 :صب األعمدة المسلحة
ق ى عم ى أدن انة إل روان أو الخرس إدالء الق لح ب ود المس انة العم تصب خرس

ه الخرسانة25ممكن مع الغزغزة المستمرة آل         سم ارتفاع وهز حديد التسليح لتغلف
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ك ود وذل والدق على شدة العمود من الخارج ليلف األسمنت حول آل جسم العم
دم اة ع ه مراع ي يجب في دق أو الرم أن ال ًا ب دة علم ك الش د ف ي التعشيش بع لتالف
د ه مشاآل انفصاله عن السقف أو خروج زب ج من ود وينت العنف حتى ال يهتز العم
ن األسمنت في أسفل واح أو حدوث انفصال بي ن األل األسمنت من أسفله أو من بي
د ع حدي ي تجمي ليح ويجب تالف د التس ياخ حدي ن أس ي الشك وبي دأ ف ذي ب ود ال العم
الي ويحدث ه مع السقف الت ده عن صب باقي د جه التسليح أعال العمود حتى ال يفق
ن األسياخ فيسهل ة أو القصعة بي داع القروان ع الفورمجي ليسهل لنفسه إي ك م ذل

 .صب الخرسانة بين الحديد في جوف العمود
  

 :فك الشدات
  

 :تنظيم عملية الفك
د ة في المواعي تزام بالدق يعتبر فك الشدة المسلحة من األعمال الواجب فيها االل

 .والحذر في طريقة الفك وتنظيمه
ة*  ب الخارجي ك الجوان رات بف لحة والكم قف المس دات الس ي ش ك ف دأ الف يب

د                ك بع الي وذل -24لكمرات الواجهة الستعمال أخشابها في شدات األعمدة بالدور الت
 .ساعة من نهاية الرمي72

دات*  عند انتهاء المدة المحددة لشدة السقف آله يبدأ الفك بحل العرقات والبرن
م رات ث د والكم أي العروق األفقية ثم حل الطفشات واألخشاب التي تدآم جوانب المي
حل جوانب الكمرات ثم نزع القوائم الرأسية وفك الشدة ما عدا قائم أمن أو اثنين في
وسط الغرفة لعمل ساند تحت السقف ألطول مدة ممكنة وخاصة إذا آان هناك تخمير

 .خرسانة أو تشوينات خارجية فوق السقف ألعمال جديدة
ات*  ات الصغيرة أي في الطرق ك شدات األسقف في الباآي ة ف عادة تبدأ عملي

 .والحمامات والمطابخ ويتدرج إلى الباآيات الكبيرة إلعطائها مدة شد أطول
أهم تنظيم في عملية الفك ينحصر في توزيع األخشاب بعد فكها أوًال بأول إلى* 

أآوام آل قطعة سواء لوح أو عرق أو طفشة حسب طولها بحيث يمكن السحب منها
ع ذا م ه ه القص من ا ب ل منه الف الطوي ب دون إت دة حسب الطل ال الجدي ي األعم ف
التشديد بالحذر في فك الخشب حتى ال يطب منه هالك آثير من جراء نزعه بقوة من
وم صبي الخشاب ذلك يق اليف ، وآ ك في التك د الهال ادة بن ا يسبب زي الخرسانة مم
رش ه ل ى ان بنزع المسامير من الشدات بعد فكها إلعادة استعمالها بعد استعدالها عل
ة بالصفيحة رات القريب اب والكم الخرسانة بالماء أهمية قصوى للغاية وترش األعت
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 .أو بالكوز أما الكمرات العالية واألسقف واألعمدة فبالخراطيم
ى أعال*  اء الخرطوم إل ه م ن رشها بتوجي ة فيمك دة قائم ت شدة األعم إذا آان

ن ر عالي م ا في رش السقف فيعمل دائ بحيث يسقط رأسيًا فوق العمود المسلح أم
ى السقف فال يتساقط10الرمل حوالي      سم حول محيط السقف ثم يفتح الخرطوم عل

 .الماء على الواجهة
ابع الصريح*  ة ذات الط ال المعماري الخرسانات الظاهرة تطلب عادة في األعم

 .الذي يعمد فيه المعماري إلى إظهار مواد اإلنشاء على طبيعتها
  

 :ضرب أو فتح جوانب الكمرات بسبب ضعف تدآيمها
يحدث في بعض الشدات اإلفرنجي التي تشد آمراتها بقيعان خشبية وفي معظم
ى الخارج بسبب ا إل ل جوانبه الشدات البلدي التي تشد آمراتها فوق المباني أن تمي

ل                         ة أو طفشة آ سم50ضعف تدآيمها وعالجها زيادة التدآيم بحيث يكون هناك دآم
ي رة وف ادة أو النقص حسب عمق الكم د بالزي ذا البع على األقل مع التصرف في ه
اء اء الرمي فيجب إعط ا أثن رة أو فتحه ب الكم ب أي ضرب جوان ل الجوان ة مي حال
ع ى وضعه الرأسي ويمن ب إل د الجان لبه ويعي ه يص دق علي رق دوار وال ب ع الجان

 .استمرار تحرآه
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 أعمال البناء) 11(

  
 :العدة المستخدمة في المباني

راميس      –القدة الخشبية      –المسطرين   –القصعة   –القروان   يزان  –مكواة الع م
 .زاوية قائمة من الخشب –الشريط  –الخيط  –ميزان المياه  –الخيط 
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 :المصطلحات الفنية في مهنة المباني
 .وهي الطوبة التي تظهر بعرضها في وجه الحائط :األدية -
 .هي الطوبة التي تظهر بطولها في وجه الحائط :الشناوي -
 .صف أفقي من الطوب :المدماك -
 .هو ربع طوبة لقطع الحل :الكنيزر -
 .هي المونة بين الطوب :اللحامات -
 .هو اللحام األفقي :المرقد -
 .هو اللحام الرأسي :العرموس -
 .أول وآخر طوبة في المدماك :الترويسة -
ة  - افة الطي ي :مس يين ف ين رأس ن عرموس ورة بي ة المحص افة األفقي المس

 .مدماآين متتالين
 .هو أول مدماك يبنى :مدماك األد -
 .هو وصول المباني إلى الكمرة أو السقف :تشحيط الحائط -
 .جميع العدة المستخدمة في البناء :البناوي -
 .هو ظهور أمالح على الحائط بسبب عدم الرش بالماء :التزهير -
 .عندما يكون الخيط المشدود مالمس لطوبة :الخيط طاعن -

ى اء إل تبدأ عملية البناء بعد انتهاء فك شدة السقف المسلح وتنقسم مراحل البن
 :المراحل اآلتية

  
 :األد) أوًال(

اس السقف*  ة مق ة بمراجع ى الطبيع ع الرسومات عل ة األد أو توقي دأ عملي تب
الكلي على الطبيعة في جميع االتجاهات ثم بناء مدماك واحد في آامل مسطح المبنى
ا ن أرآانه ة م ل غرف دد أضالع آ أن تح ك ب واب وذل وائط واألب ع الح ه جمي ًا ب مبين
دًا لضبط ًا أو عق ت باب ل فتحة سواء أآان انبي آ د ج ة ناشفة عن اء طوب ويضع البن
ا ان الغرف آله انبي الفتحة في أرآ ل من ج ى آ ة عل ة بالمون م يضع طوب ا ث مكانه
م اه ث ل اتج ويراجع استرباع الغرفة بأخذ مقاس الطول في أول الغرفة وآخرها في آ
ى اويهما حت ة لوجوب تس ذ لقطة لمحوري الغرف ى االسترباع بأخ ل ششني عل عم
ان ن أرآ مدماك الواحد بي ذا ال اقي ه اء ب ك تغليق أو بن ي ذل ة ويل تكون الزوايا قائم
ا الغرفة وبين أآتاف فتحاتها فتظهر لنا جميع الغرف والملحقات بالتفاصيل وبأبعاده

 .موقعة على السقف
دة*  ه األعم بة ألوج وائط بالنس ع أد الح ل أن يراج بط العم ن ض د م ا يزي ومم
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رات بة للكم دي وبالنس دات البل ي الش ارج ف ن الخ داخل أو م ن ال لحة م المس
ط ل للحائ اك أي ترحي الساقطة من السقف في حالة الشدة اإلفرنجي حتى ال يكون هن

 .عن العمود أو الكمرة أعاله
ى سطح الخرسانة لتنظيف*  يراعى في أد هذا المدماك األول أن يرش ماء عل

ة عن زل المون وجهها قبل وضع المونة تحت الطوب لضمان عدم وجود شوائب تع
ة فتجف ، اء المون ى امتصاص الطوب لم ؤدي إل تى ال ي ل الطوب ح ع ب الطوب م

اني   ب رش المب ي3ويج دء ف ل الب وب قب ر الط ب غم اء ويج رًا بالم ًا غزي ام رش أي
 .استعماله بيوم مع تكليف معلم البناء بلبس قفاز من الكاوتشوك أو النيلون السميك

ك تسهيًال*  ا وذل تي سيصير أده يجب أن يشون الطوب على جانبي الحوائط ال
ا ة وخلطه ة بحسن تضريب المون ا يجب العناي للمعلم البناء واقتصادًا في الوقت آم

 .وتقليبها وعدم تخمير آمية أآثر من الالزم
ل3 –سم   2يجب أن تراعى في عملية األد ترك خلوص بإضافة            *  ى األق سم عل

ك اني وآذل ي المب ال ف ال الكريت ارة أو أعم وق النج ب حل ة لتسهيل ترآي د الفتح لبع
ترك ك ب ود المستديرة وذل عمل حساب سمك البياض حسب نوعه في فتحات العق

 .سم ألعمال البطانات وغيرها2حوالي 
  
 :المباني لمنسوب الجلسات) ثانيًا(

وب بابيك ومنس ات الش وب جلس تى منس اني ح اع بالمب ة األد االرتف ي عملي يل
 :آوبستات البلكونات ويلزم مراعاة ما يلي

ع -1 ون جمي تى تك ذة ح ة المنف ع مسطح العملي ي جمي ًا ف داميك تمام ة الم أفقي
 .الجلسات في مستوى أفقي واحد

 .تساوي جميع العراميس واللحامات -2
ة من -3 ا بقطع م آحله ة ث تملية الفراغات واللحامات بين الطوب بساقط المون

 .الخشب أو فضلة سيخ قصيرة ثم المرور على وجه الحائط بقطعة من الخيش
 .مراعاة رأسية أدمغة أآتاف ومحكيات األبواب -4
توى -5 د مس ه عن كنية وخالف داميك س ن م اني م روزات المب ل ب اة عم مراع

ى سيفها الجلسات حتى ال نعود لفك بعض المباني وإعادة عملها بمداميك سكنية عل
 .أو مداميك على بطنها أو بارزة لتخليق طبانات

يتها -6 ة رأس توائها ومراجع تقامتها واس مان اس اني لض ى المب ط عل د خي ش
ا بابيك جميعه ات الش أد فتح وم ب وب نق ذا المنس ول له د الوص ط وعن يزان الخي بم
ى آخر بلصق طوبة بالمونة على جانبي فتحة الشباك بعد وضع عالمات الفتحة عل
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 .المدماك
دره مساو -7 اء بمنسوب ينخفض عن منسوب الجلسة بخلوص ق ون البن يك

لسمك أي إضافة ترآب على جلسة الشباك أو الكوبستة للبلكونة أو السلم مثل ألواح
ق أو أي ة اللص مك مون ا س اف إليه و مض ب أو الموزايك د الخش ام أو تجلي الرخ

 .خلوص مطلوب
  

 :مالحظات
يجب أخذ الشرب أو منسوب أفقي ثابت بميزان المياه أو ميزان الخرطوم في* 

ذا ه للجلسات وه آامل العمارة برسمه على جوانب األعمدة المسلحة وأخذ لقطة من
اع           ى ارتف ادة عل ون ع رب يك ات1الش د التبليط ة بع انة إذ أن الجلس ن الخرس م م

مك انة بس وق الخرس بية ف ا    10واألرضيات الخش يكون ارتفاعه م س م عن90س س
 .مستوى األرضية وهو االرتفاع المعتاد

ابخ أو*  بابيك المط ات ش ل جلس ة مث رى المطلوب يب األخ ى أد المناس يراع
ي10دورات المياه مع إضافة سم إليها إذا ذآرت في الرسم اعتبارًا من الوجه النهائ

ة أو رف المعيش ات غ ة آجلس ات الخاص ات ذات االرتفاع ذلك الجلس الط وآ للب
 .االستوديوهات وغيرها

في حالة الحمامات والمرافق التي ستكسى حوائطها بالقيشاني أو السيراميك* 
ه سمك الرضية أن يراعى أن تكون جلسة الشباك على منسوب يصلح إذا حذف من
د اع أح ون االرتف يره وأن يك اني أو غ ن قيش ة م اع البالط ى ارتف مة عل ل القس يقب
ك ألفضلية لصق عدد ام وذل ة اللح ا سمك مون مضاعفات طول البالطة مضاف إليه
ع احتساب سمك ال الشكل واالقتصاد م ث جم يره من حي ليم من القيشاني أو غ س

 .المونة
  
 :المباني لمنسوب األعتاب) ثالثًا(

ا لمنسوب اء في جوانبه يلي أد فتحات الشبابيك في منسوب جلساتها إتمام البن
 .أعتابها

در يستلزم وجود ى ق اني إل ة المب ع وتعلي ة تنحصر في رف وأهمية هذه المرحل
ن الي ليتمك معلم البناء في منسوب عال وهنا يجب عمل سقالة لوقوف البناء في الع

 :والسقالة في هذه الحالة تكون أنواعها آالتالي.من البناء بدقة 
ط -1 ة للحائ ون موازي دين وتك رميلين متباع ى ب تي توضع عل واح من البون أل

 .المراد بناؤه
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ي -2 ا ف دين عليه ن متعام ى عرقين أفقيي تي عل واح بون عروق متراصة أو أل
ح نايش تفت الل ش ن خ اورة م وائط المج اني الح ى مب زين عل ا ومرتك ا وآخره أوله

 .خصيصًا لذلك
 .ألواح بونتي على حمارين خشبيين أو عروق اسكندراني مائلة -3

ان*  ان آلخر وبإمك وتمتاز الطريقة األولى بسهولة تحريك هذه السقالة من مك
 .عملها حتى في حالة عدم وجود مباني مجاورة

ا حسب الطلب*  وتمتاز الطريقة الثانية بسهولة تغيير منسوب السقالة ورفعه
 .بدق شنايش أخرى في أي منسوب

ة*  ة زاوي ل ومرون هولة النق ة وس رعة الحرآ ة بس ة الثالث از الطريق وتمت
 .وضعها

اب ، ويجب ى منسوب األعت ويستمر البناء في بناء مداميك أفقية حتى يصل إل
ًا نى حتى ال نجد أعتاب أن يكون هذا المنسوب مأخوذ عن لقطة واحدة في جميع المب
ع داد والمبيض م جار والح عالية وأخرى منخفضة مما يسبب اضطرابًا في عمل الن

 .سم لتسهيل ترآيب خلوص النجارة2:1عمل خلوص في االرتفاع حوالي 
  
 :التخديم) رابعًا(

ا ي مكانه ها ف اب نفس دأ بوضع األعت ديم وتب ة التخ ب مرحل ة التعتي ي مرحل يل
واح دة أل ن ع ادة م ة ع دة مكون ى األرض بش وع يصب عل ى ن اب إل م األعت وتنقس
ى أجزاء خشب متراصة إلى جوار بعضها ومقسمة في طولها بقوالب من الطوب إل
ة ك في حال وع آخر يصب في مواضعها وذل ددها ، ون بأطوال األعتاب الالزمة وبع

 .األعتاب الكبيرة
و             ة ول ل محاآي ين أن ُيعم م  12ويفضل بعض المهندس ة (س ى) نصف طوب عل

 .األقل بجوار أي عمود مسلح إذا جاوره باب مباشرة لتفادي الدق والنقر
وبعض المهندسين يفضلون عمل الفتحات مالصقة لألعمدة المسلحة ويفضلون

 .أن يكون العمود المسلح أحد آتفي الفتحة
  
 :التشحيط) خامسًا(

ك الشدة الخشبية للسقف يتخلف جزء من أعمال المباني عن التشطيب لحين ف
المسلح ولذا فإن جميع هذه الحاالت تستدعي قيام البناء بالمرور عليها دفعة واحدة
بعرق لتشحيط الحوائط الناقصة جميعها إلى السقف مع عمل االحتياطات التي ذآرت

 .في تخديم المباني
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 :الشنايش

ة ال الالحق ة لألعم يراعى في أعمال البناء بصفة مستمرة ترك الشنايش الالزم
 .أو لعمل السقاالت أو الشنايش الالزمة ألعمال الترآيبات والتشطيبات

  
 :شنايش السقاالت) أ(

ي -1 اء ف ال البن يطة ألعم قاالت بس ب س اني لترآي ي المب ل ف نايش تعم ش
 .المناسيب العالية

ط -2 الي الحوائ قف وأع داخلي لألس اض ال قاالت البي ب س نايش لترآي ش
 .والكرانيش وأعمال الشبك الممدد

ط -3 ذه الشنايش في الحوائ شنايش لترآيب سقاالت بياض الواجهة وتعمل ه
 .الخارجية وآوبستات البلكونات والدراوي أو آوبستة السطح

 .شنايش لترآيب سقاالت حماية المارة وتعمل على الواجهة أو في المناور -4
ات أو آوبستات -5 شنايش لتمرير القمط لتدآيم شدات مسلحة لكمرات أو طبان
 .مسلحة

  
 :شنايش الترآيبات والتشطيبات) ب(

ر -1 دادات الزه اري والم رف المج ض لص وب منخف ي منس نايش ف ش
 .والرصاص 

دران -2 ي ج ل ف داخنها وتعم از وم خانات البوتاج ات س ة لهواي نايش عالي ش
        .الحمامـات أو المطابخ 

شنايش لمراوح هوائية أو أجهزة تكييف هواء وتعمل في مواضع الترآيب -3
 .حسب مقاسات األجهزة وإطاراتها 

 .شنايش لمصادر اإلضاءة المختفية في داخل الحائط  -4
 .شنايش مواسير ودفايات  -5
شنايش في آل مكان يتطلب فيه التصميم المعماري للعملية وجود فتحة في -6

 .الحائط وذلك بدًال من تكسير الفتحة بعد إتمام البناء 
روف -7 اء لظ ت البن ا وق نى ترآيبه م يتس ات ل اب فتح ب أعت نايش لترآي ش
 .معينة 
ي -8 ة ف ات عميق ل باآي ل عم ة مث داخلي للعملي ميم ال ا التص نايش يتطلبه ش

ون مشترك ام أو تليف الحوائط أو خانات أو أرفف داخل الحائط أو فتحات مصعد طع
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 .بين غرفتين أو فتحة مراقبة أو استعالمات 
ا في تي تعلوه ه في الشنايش أال تكون قوالب الطوب ال وأهم ما يجب مراعات
ي ل ف ع ح ل قط ب أن يعم ل يج فل ب ى أس نزلق إل ب أو ت ا تط عيف يجعله ع ض وض

 . اللحامات 

ن    نايش ع ة الش ن20إذا زادت فتح بر م ا أآ ا ألنه ب له ل عت م فينصح بعم س
ب طوب     ا بقال الزم لتعتيبه اء أول+ الطوب ال ا يجب بن احيتين ، آم ن الن ه م رآوب

ن ني مدماآي ذلك أن نب داميك من الطوب المصمت ويستحسن آ مدماآين أو ثالثة م
 .مصمتين مرة أخرى في منسوب األعتاب آحزام رابط للمباني 

  
 :النواحي الفنية للبناء بالطوب

ى ؤدي إل ات ي تمرار اللحام ى بعضها واس ب عل وب القوال ام رآ و نظ اط ه الرب
 .ضعف ترآيب الحائط 

 .رباط بلدي أو شرقي أو إنجليزي  -1
 .رباط فلمنكي مزدوج  -2
 .رباط فلمنكي مفرد  -3
 .رباط شناويات في الحوائط المنحنية وآذلك القواعد  -4
 .رباط آديات في حوائط نصف طوبة  -5
 .رباط حدائق  -6
 .طوب ظاهر أو طوب آسوة  -7
 .رباط معشق في الحوائط السميكة لزيادة قوتها الطولية لمنع التفكك  -8
 .مباني مفرغة لعزل الصوت والذبذبة واالهتزاز وللحماية من المطار  -9

 .مباني مسلحة  -10
  

 :حماية المباني أثناء العمل
ار فيوصى ول األمط ع هط ن يتوق ًال أو حي ة لي ة العالي اآن ذات الرطوب ي األم ف
بتغطية المباني التي لم تكمل في نفس اليوم بالخيش أو بشكاير األسمنت أو المشمع

 .أو ما شابه وذلك أثناء الليل
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 أعمال الطبقات العازلة) 12(

  
ر ى العناص تعمالها عل ف اس ددة ويتوق واع متع ة أن ة للرطوب ات العازل للطبق
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 :اآلتية
  

 :الغرض من العزل في المنشآت
 .عزل الرطوبة األرضية -1
.عزل الرطوبة ألعمال البدرومات التي تنشأ على أعماق آبيرة تحت األرض -2
 .عزل الرطوبة بالحمامات وما في حكمها -3
 .عزل الرطوبة عن األسقف واألسطح العلوية -4

 :طبيعة األرض التي تقام عليها المنشآت
 .أرض رملية جافة أو صخرية جافة -1
 .أرض طينية جافة -2
 .أرض طينية مشبعة بالماء -3
اه -4 ادر المي ن مص ا م اه إليه رب المي ة لتس ة معرض ة أو رملي أرض طيني

 .المحيطة بها
ا رق تكوينه ة وط ة للرطوب ات العازل ة للطبق واع المختلف ي األن ا يل وفيم

 :واألغراض التي تستعمل فيها
 .مواد عازلة مرنة                               
 .مواد عازلة نصف مرنة                               
 .مواد عازلة صلبة                               

  
 :المواد العازلة المرنة) أوًال(

ى درتها عل رًا لق ى الحوائط نظ ة تتناسب ووضعها عل واد عزل للرطوب وهي م
تحمل ما يحدث من هبوط المباني الطفيف دون أن تتهشم مادة العزل بحيث يمكن أن
ى يمها إل ن تقس نى، ويمك وائط المب ير يحدث لح ا أي تغي واد بمرونته ك الم م تل تالئ

 :أربعة مواد رئيسية هي آالتالي
  
 :األلواح المعدنية) 1(

ط طح والحوائ ي األس اه ف ة والمي ا للرطوب دة عزله تعمل لش واح تس ي أل وه
ا و وله واد نه ة وم واد عازل تخدم آم ن أن تس ور ويمك واألرضيات وأحواض الزه
تانلس واح اإلس اس وأل واح النح واح الرصاص وأل ا أل ددة منه يرة ومتع كال آث اش

 .ستيل
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 :البيتومين) 2(
ن الصالبة ه بي تراوح قوام ويصنع مما تبقى من تقطير زيوت البترول الخام وي

 :ونصف الصالبة ولونه أسود يميل إلى البني ومنه األنواع التالية
لد   ) أ( ومين المتص رد :البيت غ لط ت ضغط تفري ومين تح ير البيت ن قط ج م وينت

د ة عن ادة عازل ة الصالبة ويستخدم آم ى حال الزيوت الثقيلة المختلطة به ليتحول إل
ي تخدامه ف تبعد اس ة ويس رارة منخفض ات ح ة ودرج ة عالي ال ميكانيكي ود أحم وج

 .المنشآت العادية
ى :البيتومين المنفوخ أو المؤآسد    ) ب( دروجين إل وينتج من خفض نسبة الهي

الكربون في البيتومين المصهور من انقلص آمية الزيوت السائلة التي يحتويها عن
الي سهولة ني وبالت ه للشد والث ه وقابليت د من ليونت ا يزي طريق نفخ الهواء فيه مم

 .التشغيل
ة ) ج( ات بيتوميني ود :معلق ي وج اء وف ي الم ومين ف ت البيت ن تفتي ج م وتنت

ي ارد في عزل المبان ى الب ات سائلة تستخدم عل ى معلق عوامل مسـاعدة فتتحول إل
 .مثل البيتومين السائل والسيروبالست والسيروتكت

رارة ويورد البيتومين في براميل حيث يتطلب تشغيله ان يتم تسخينه بدرجة حـ
ه 80:60من   دهن ب ان ت ادة ده د صهره آم د يستخدم بع ة لينصهر وق درجة مئوي

حوائط األساسات المالمسة للتربة ثالثة أوجه متعامدة فوق بعضها ويدهن بالفرشة
د من2.5وهو ساخن حتى يصل سمكه إلى           د التأآ ل وجه إال بع مم وال يجب دهان آ

فلت ديل لألس تخدم آب ل ويس به بالرم د ص ط بع د يخل ه أو ق ابق ل ه الس اف الوج جف
 .الطبيعي

  
 :السوائل العازلة للمياه) 3(

ائل دهن الس ار وي ت الطي ى الزي برافين إل ادة ال ط م ن خل وائل م نع الس وتص
اه ذة للمي اني المنف اطق المب ى من ة الخاصة عل وب بالفرشة أو يرش بالماآين المطل

ن            دة م ة لم ذه الرطوب ى ه اد عل ن االعتم طح األرض ويمك وب س ى منس 5:3أعل
ة بر ذات إمكاني واد تعت ذه الم ة وه سنوات حسب نوع المادة وآمية التعرض للرطوب

 .عزل فقط
 :مشمع البولي إيثيلين) 4(

ل عن            م0.5وهو مشمع أسود اللون يستخدم آمادة عازلة للمباني سمكه ال يق م
و  ه نح م0.5ووزن اتج عن  2م/آج اج الن اوم اإلنبع تي تق ة ال واد المرن ن الم و م وه

ومين يفضل استخدامه ادة البيت ذا المشمع من م هبوط المباني ونظرًا لرقة سمك ه
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ة ة النفاذي واع شفافة قليل ه ان ا يوجد من فقط في عزل الحمامات واألدشاش آم
 .للمياه تسمى بحواجز النجاد

  
 :المواد العازلة نصف الصلبة) ثانيًا(

ا رًا لسهولة تجهيزه اني نظ ًا في المب ة تستعمل دائم ة للرطوب واد عازل وهي م
ط أو ة عزل فق واد ذات إمكاني ى م ه وهي تنقسم إل وتشكيلها في المكان المراد عزل
ة ة للرطوب ائف المانع فلت واللف ا األس ن أنواعه و وم زل ونه ة ع واد ذات إمكاني م

 .واللفائف األسفلتية ذات طبق المعدن وقطع الرقائق األسفلتية الصغيرة
  
  
 :األسفلت) 1(

اج الي واإلنبع ه للشد الع وة تحمل ه عدم ق ة ومن عيوب د للرطوب وهو عازل جي
ة ألن ون عرض ف ويك رخ ويتل ا ينش ريعًا م ه س اني فإن وط المب د هب ًا عن خصوص
واع تتخلله المياه لذلك يجب عدم استخدامه إال بعد دراسة خاصة ولألسفلت ثالث أن

 :رئيسية هي
 "أسفلت طبيعي وأسفلت صناعي وأسفلت الماستيكة " 

البيتومين ويوضع                    األسفلت الطبيعي وهو ناتج األحجار الجيرية المشبعة ب
 .سم على األماآن المراد عزلها عن الرطوبة2:1.5في طبقات سمكها 

ره                    ن تطوي د أمك ترول وق ا الب ات بقاي ن مكون و م ناعي فه فلت الص  األس
 .صناعيًا واستخدامه في رصف الشوارع وعزل المياه

ادة                   ن م ط م ن خلي ون م و يتك واع وه ى األن ة أغل تيكة فه فلت الماس  األس
رد بسمك     اءة عزل   1.5األسفلت والمطاط ويف ة واحدة ويعطي آف  سم طبق

 .جيدة
  
 :اللفائف المانعة للرطوبة) 2(

واع استعماًال في عزل ثر األن بر أآ وهي مواد ذات إمكانية عزل ونهو معًا وتعت
اد 3:2الرطوبة والطبقة العازلة لألسطح منها تعمل بوضع من              ائف اللب طبقة من لف

ات دد طبق د ع م تحدي ومين الساخن ويت دهان البيت وق بعضها وتلصق ب المسفلت ف
ي ى المبان اذ إل ه من النف راد منع اء الم اللباد حسب قوة الضغط الهيدروستاتيكي للم
ة ة العازل راد وضع الطبق تي ي يز أوجه األرضيات أو الحوائط ال م تجه ويجب أن يت
واع عليها لتكون ناعمة وجافة وخالية من أي مواد غريبة تمنع اإللتصاق ومن األن
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ى ره إل م تطوي ذي ت شائعة االستخدام في مصر هي لفائف الخيش المقطرن وال
ا وجه د دهانه ا بع خام األنسومات بأنواعه حيث يتم فرده على األسطح المراد عزله

ع               ومين المؤآسد الساخن بواق من األرضية ويعمل  2م/آجم1.5واحد بمحلول البيت
ل عن            ى بعضه البعض بعرض اليق وب للخيش عل دًا10رآ ام جي سم ويلصق اللح

ي ة ف ل طبق ات الخيش عكس بعضها خلف خالف آ بالبيتومين الساخن وتفرد طبق
د ل وبع ومين مؤآسد ساخن قب ة بيت مع مالحظة دهان طبق ا  اتجاه عكس التالية له

ة.فرش آل منها       وهناك لفائف خاصة بعزل الرطوبة تتكون من لفائف أسمنتية مغلف
از بشريط بالستيك الصق من مادة البولي اثيلين حيث تحرق تلك المادة بواسطة جه
طح ى الس ها عل وق بعض ائف ف ة لصق اللف هل عملي ائف وتس رد اللف ل ف اص قب خ

 .المطلوب عزله
  
 :المواد العازلة الصلبة) ثالثًا(

ا رًا لسهولة تجهيزه اني نظ ًا في المب ة تستعمل دائم ة للرطوب واد عازل وهي م
زل ة الع ه إمكاني بجانب أن بعضها من مواد لها إمكانية العزل فقط والبعض اآلخر ل

 :والنهو معًا ، ويمكن حصرها فيما يأتي
  
 :البياض األسمنتي) 1(

ه زل فإن ادة ع تخدم آم ي يس ه لك ًا إال أن و مع ادة عزل ونه ل آم ن أن يعم ويمك
اض ة البي ة مون ه في حال ا هي علي ة األسمنت عن م ينص على ضرورة زيادة آمي

 .العادي إال أنه من عيوب هذه المادة أنها تحتاج إلى إصالح وصيانة وترميم
  
 :اإلضافات العازلة للماء) 2(

اه ة المي ى وقف نفاذي وهي مواد سائلة تخلط آمواد إضافية للمونة وتساعد عل
ى إسراع ة باإلضافة إل ات الخرسانة أو المون ن حبيب لء الفراغات بي ق م عن طري

 .العملية الكيميائية الخاصة بنشاط شك األسمنت
 :ومن هذه المواد

الجير المائي والدهن الحامضي وبودرة الحديد والمواد السيكة أو غيرها من" 
 " .المواد الكيميائية الحديثة آاألديكريت وخالفه 

ادة إذا آانت الم ة سائلة ف ة مسحوق أو عجين ى هيئ ا عل وتصنع هذه المواد إم
ادة سائلة. ماء  :  مادة   10:1مسحوق فتضاف إلى األسمنت بنسبة         أما إذا آانت الم

ادة     5:1فتضاف إلى المياه المستخدمة في خلط المونة أو الخرسانة بنسبة                اء: م م
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واد أو بحسب النسب الموضحة بالمواصفات الخاصة بالتصنيع والتشغيل للم
 .المختلفة آل حسب نوعه 

  
 :ألواح اإلردواز) 3(

ومين واألسفلت وتوضع ادة البيت وهي تستخدم من قديم الزمان قبل إآتشاف م
اني وهي هذه األلواح في مدماآين متتاليين داخل عراميس المونة المتقابلة في المب
ا وهي ا وسوء مظهره غير شائعة االستخدام في الوقت الحالي نظرًا لزيادة تكاليفه
ل ى تخل ا يساعد عل ك لشدة صالبتها مم اني وذل ط المب دما تهب ا تنكسر عن ًا م غالب

 .الرطوبة والمياه خالل هذه الشقوق إلى المباني
  
 :طبقة البالستيك) 4(

واد ات مصنعة تستخدم آم ًا وهي طبق و مع ة عزل ونه واد ذات إمكاني وهي م
ة والحرارة ويفضل ة للرطوب ا عازل ا أنه د معالجته يز بع عزل أو ألواح ديكور وتتم

 .آثير من الناس استعمال هذه المادة في تكسيات الحوائط واألساس
  
 :القراميد الفخار ) 5(

دة وتستخدم ة جي ادة فخاري وهي مواد ذات إمكانية عزل ونهو معًا تصنع من م
واد ن الم بر م اه وتعت ة والمي زل للرطوب دة الع ي جي ة وه طح المائل ية األس لتكس
ة المعمرة حيث تحمي األسقف لفترات طويلة من مياه األمطار وتعطي أشكال جمالي
متنوعة بألوان جذابة ويمكن إعادة طالؤها بمادة اإليناميل باأللوان المطلوبة ويجب

 :أن تتوافر الشروط التالية في القراميد المستخدمة
 .تامة الحرق                               
 .خالية من الثقوب أو التشقق                               
 .أملس السطح                               

مع التثبيت بالمسامير في ة  ى األسطح المائل ويمكن ترآيبه بطريقة الرص عل
 .األرضية 

  
 :وفيما يلي عرض ألغراض عمل الطبقات العازلة

  
 :طبقات عازلة للرطوبة في الحوائط) 1(

ى منسوب      2.5:1.5عمل طبقة من مخلوط األسفلت والرمل بسمك             15+سم عل
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اني فوق ام المب ة هي أن تق ذه الطبق ة عمل ه سم فوق منسوب الصفر وطريق
اع        اني األفقي15األساس الخرساني بارتف م يبيض سطح المب سم فوق األرضية ث
لتسوية السطح مع آسر السوك وملء 3م/آجم300بمونة األسمنت والرمل بنسبة

ن ة م ذه طبق اض ه ة البي وق طبق رش ف م يف ة ث ول الالزم ق المي ات وتخلي الفراغ
ا2.5:1.5مخلوط األسفلت والرمل وهي ساخنة بسمك يتراوح بين                  سم يفرش فوقه

 .سم تكمل فوقها مباني الحوائط1طبقة من مونة األسمنت والرمل بسمك 
  
 :طبقات عازلة لرطوبة األرضيات) 2(

اه25تردم األرضية ردم جيد على طبقات سمك آل منها                  -1 سم مع الرش بالمي
ة من األسمنت والرمل ه طبق والدك بالمندالة ثم يسوى السطح العلوي وتفرش فوق

 .سم3:2بسمك من
دل                      -2 ومين بمع ول البيت ارد بمحل ى الب 400تدهن األرضية بوجه تحضيري عل
 .2م/جم

 .2م/آجم1.5يدهن وجه بيتومين مؤآسد على الساخن بمعدل  -3
ة -4 ي حال البيتومين المؤآسد وف ة من النسيج الزجاجي المكسي ب ل طبق تعم

ل األنسوجوت البيتومين المؤآسد مث عدم وجوده يستعمل الخيش المشبع المكسي ب
 .3خ

 .دهان وجه ثاني من البيتومين المؤآسد -5
 .تعمل طبقة ثانية من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد -7
 .دهان وجه ثالث من البيتومين المؤآسد -8

  
 :طبقات عازلة للبدروم) 3(
  

 :طبقات عازلة أفقية -1
ة األسمنت والرمل بنسبة                         مع لف  3م/آجم300عمل بياض تخشين بمون

 .سم فوق طبقة الخرسانة8جميع األرآان والزوايا باألزازة قطر 
دل                                       ومين بمع ول البيت 400تدهن الرض وجه تحضيري على البارد بمحل
 .3م/جم

 .2م/آجم1,5يدهن وجه بيتومين مؤآسد على الساخن بمعدل             

ي             اجي مكس وف زج ن ص ون م وجالس وتتك ن األنس ة م ل طبق  تعم
 .بالبيتومين المـؤآسد
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 .دهان وجه ثاني من البيتومين المؤآسد مثل السابق            
 .تعمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد            
 .دهان وجه ثالث من البيتومين المؤآسد            
 .تعمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد            
 .دهان وجه رابع من البيتومين            

ة مباشرة            5تصب طبقة من الخرسانة الفينو سمك                 ة العازل  سم فوق الطبق
 بعد تهويتها 

  
 :طبقات عازلة رأسية -2

 :ويتم عملها آالتالي
بة               ل بنس منت والرم ة األس ين بمون اض تخش ل بي م300عم ك  3م/آج  وذل

 .لتسوية السطح بدون بروزات أو تجويف مع لف جميع األرآان باألزازة
ومين بنسبة                       من البيت ارد  ى  2م/آجم 400دهان وجه تحضيري على الب  عل

 .البياض الجاف
 .2م/آجم2دهان وجه بيتومين مؤآسد على الساخن بمعدل             
 .عمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد            
 .دهان وجه بيتومين ثاني على الساخن            
 .عمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد            
 .دهان وجه بيتومين مؤآسد ثالث على الساخن            

د             ى أن ُيمأل            4بناء حائط واقي نصف طوبة يبع ة عل ة العازل  سم عن الطبق
ة      ب مون س نس أول وبنف ة أوًال ب ل الطري منت والرم ة األس راغ بمون  الف

 .األسمنت السابقة
ة            ات العازل الت الطبق ة وص اني لحماي فل المب انية بأس ة خرس ل دآ  تعم

 .الرأسية واألفقية
  
 :طبقات عازلة للحمامات ودورات المياه) 4(

 :ويتم عملها آالتالي
ة األسمنت والرمل بنسبة                  رمل 3م/آجم أسمنت   300عمل بياض تخشين بمون

 .لتسـوية السطح وملء الزوايا وتخليق الميول الالزمة
دل                     ومين مؤآسد بمع ول بيت ارد بمحل ى الب  2م/جم400دهان وجه تحضيري عل

 .على بياض التخشين بعد جفافه جيدًا
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 .عمل طبقة من الصوف الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد      
 .دهان وجه ثاني من البيتومين المؤآسد الساخن      
 .عمل طبقة ثانية من الصوف الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد      
 .دهان وجه ثالث من البيتومين المؤآسد الساخن      
 .سم تحت البالط5فرش طبقة من الرمل المهزوز بسمك       

  
 :طبقة عازلة للحوائط) 5(

 :وتعمل آالتالي 
بة           ل بنس ونة األسمنت والرم اض تخشين بمـ ل بي م300عم ك 3م/آج  وذل

 .السطح بدون بروزات
ومين بنسبة                ارد من البيت ى الب ى  2م/جم400دهان وجه تحضيري عل  عل

 .البياض الجاف
 .2م/آجم2بمعدل دهان وجه بيتومين مؤآسد على الساخن             
 .عمل طبقة من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد            
 .دهان وجه بيتومين ثاني على الساخن            
 .عمل طبقة ثانية من النسيج الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد            
 .دهان وجه بيتومين مؤآسد ثالث على الساخن            

ة        3بناء حائط واقي نصف طوبة مع ترك فراغ قدره                       سم بينهما وبين الطبق
ات بنفس       ى طبق ة عل ل الطري ة األسمنت والرم راغ بمون ة ويمأل الف  العازل

 .نسب مونة األسمنت
ة               ات العازل ات الطبق ت نهاي انة لتثبي ن الخرس اني م فل المب ة أس ل دآ  تعم

 .األفقية والرأسية
بة                            ل بنس منت والرم ة األس ك بمون د ذل وائط بع م 400تبيض الح  3م/آج
 .رمل

اع                        وائط بارتف ى الجزء السفلي من الح الط القيشاني عل 1.5يلصق الب
 .متر

  
 :طبقات عازلة لرطوبة األسطح) 5(

 :وتعمل آالتالي
ة األسمنت والرمل بنسبة                  رمل 3م/آجم أسمنت   300عمل بياض تخشين بمون

 .وذلك لتسوية السطح وملء الزوايا وتخليق الميول الالزمة للمطر
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 .2م/جم400دهان وجه تحضيري على البارد بمعدل       

البيتومين المؤآسد ووجه                       عمل طبقة من الصوف الزجاجي مخروم ومكسي ب
 .منه عليه حصوة لتتسرب األبخرة المحبوسة

 .2م/آجم1.5دهان وجه بيتومين مؤآسد على الساخن بمعدل       

 .تعمل طبقة من الصوف الزجاجي المكسي بالبيتومين المؤآسد      
 .دهان وجه ثاني من البيتومين المؤآسد على الساخن      
 .فرش طبقة من الرمل المهزوز بحيث يصير تخليق ميول المطر      
 .ترآيب بالط السطح فوق طبقة من الرمل      

  
  
  
  
  

 :المواصفات العامة واألسس التطبيقية للصق الطبقات العازلة
تي سيتم اآن ال اختالف األم ة ب واد العازل ة من الم تختلف المواصفات المطلوب
ا وتتلخص ة عليه عزلها وذلك باختالف ضغط المياه وطبيعة التربة والمباني المقام

 :فيما يلي
 يجب ان ترآب الطبقات العازلة البيتومينية على بياض تخشين مكون من                       

 .مونة أسمنتية ورمل مع آسر السوك وملء الزوايا ولف األرآان
ام                      د المس يري لس دهان تحض ذآورة ب اض الم ة البي دهن طبق ب أن ت  يج

ة والخرسانة وضمان سالمة                      ة العازل ن الطبق  والمساعدة على التماسك بي
 .عملية اللصق باستخدام البيتومين المؤآسد

 يتم لصق الطبقات العازلة البيتومينية بحيث يكون هناك مسافة رآوب عند                         
 .سم15سم ومسافة رآوب عند النهايات التقل عن 10الجوانب التقل عن 

د               ه عن ون حرارت ب أن تك ق يج ي اللص تخدم ف د المس ومين المؤآس  البيت
 .درجة مئوية 160:140االستخدام من 

اً          ًا تمام ًا وجاف  يجب أن يكون السطح الذي تلصق فيه الطبقات العازلة نظيف
 .وأي مياه رشح يتم سحبها والتأآد من تمام جفاف السطح

 .جميع الألعمال يتم تنفيذها فوق الطبقات العازلة           
ن                     اع م تمرة بارتف ة مس الحوائط بطبق ة ب واد العازل ى أن تلصق الم  يراع

 .سم تغطى بالبياض30:25
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ابقة بحيث تغطي لحامات                    ات السـ ة الطبق  ترآب الطبقات التالية في موازن
 .الطبقات السفلية وال يجوز ترآيب الطبقات المتعاقبة في إتجاهات متقاطعة

ا             د ترآيبه رة بع ية مباش ة أو الرأس ة األفقي ات العازل ة الطبق ب وقاي  يج
 .بالطرق التي سبق ذآرها

 :قياس أعمال العزل
ى حسب ل عل المتر المسطح آ يًا ب ة هندس ات العازل ال الطبق ع أعم اس جمي تق
ى ائف عل نوعه وفي حالة استعمال الطبقات العازلة في اللفائف اليحسب رآوب اللف
راد بعضها آما أنها في حالة استعمال طبقات عازلة من األلواح المعدنية اليحسب إف
م تي يت ذلك التحتسب األجزاء ال ى بعضها آ واح عل ات أو رآوب األل الُدسر أو الطي

15إدخالها داخل الحائط آما اليتم إضافة مسافة العزل المرفوعة رأسيًا حتى ارتفاع                    
ل ة ب ة عزل األسطح العلوي سم على الحوائط إلى مسطح العزل األفقي وذلك في حال

 .يكتفى بحساب مسطح العزل األفقي فقط
  
  
  
  
  
  

 مرحلة الترآيبات -3

  
  

 األعمال الكهربائية) 1(

  
ة ال الكهربائي روط األعم ة وش فات الفني ًا بالمواص زء بيان ذا الج مل ه يش
والمطلوب تنفيذها حسب ما هو مبين بالمواصفات الفنية والرسومات التنفيذية ويتم
د م تحدي ا يت ذ وفيه ذها بلوحات التنفي وب تنفي اء المطل ال الكهرب ع أعم توضيح جمي
ع اول أن يتب ى المق ات وعل ع البيان م وجمي ة بالرس زة المبين اآن األدوات واألجه أم
زة جميع التعليمات المدونة بالرسومات وأن يقوم بتوريد آميات من األدوات واألجه
ة حتى يمكن فحصها صفاتها الفني ن مصادرها وموا الالزمة لتنفيذ األعمال وأن يبي

 .واختبارها واعتمادها من المهندس المشرف
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 :المواصفات العامة ألعمال الترآيبات الكهربية
  
 :المواسير البالستيك) أوًال(

ورد بأقطار وتستخدم ألعمال التوصيالت الكهربائية المدفونة داخل الحوائط وت
ا ر فيه واع الموجودة في السوق بحيث يتواف مختلفة ويجب أن تكون من أجود األن
دون أن حرارة ب ل غير هشة تتحمل درجات ال الصالبة وتصنع من البالستيك الثقي
ب يظهر عليها أثر واضح في خصائصها وغير قابلة لإلحتراق ويجب أن يكون ترآي
ا ا وجوانبه ا وطرطشة قاعه ة له اري الالزم ح المج د فت ائط بع المواسير داخل الح

بة       ل بنس منت والرم ة األس ات أو أي 3:1بمون ذه التقطيب ل ه ًا عم وز مطلق واليج
ة ي حال ا ف ة الجبس أم ة بمون ير المدفون وال المواس ل أط ى آام ات أخرى عل رباط
ة واع مرن د أن زم توري ه يل مرور المواسير البالستيك داخل الخرسانات المسلحة فإن
ية ارات الرأس ن المس ول م ا لتتح ا وثنيه ن ترآيبه ْي يمك راطيم أو َل مى خ ا تس منه
ليح د التس ارج حدي لحة خ انة المس ل صب الخرس ددة قب ا المح ي أماآنه وتوضع ف
ل ة داخ اء المدفون ير الكهرب ل مواس د عم ى عن اط ويراع لك الرب ه بس ربط في وت
ك ربتين وذل دة عن آ الحوائط أن التزيد عدد مرات تكريب المواسير في زوايا متعام
ي االت االضطرارية الت ي الح ير وف ل المواس لتسهيل توصيل وسحب األسالك داخ
ن بر م زم أن يكون قطر الماسورة أآ ه يل ك فإن ادة عدد الكرب عن ذل ا زي يلزم فيه
ي اك سهولة ف افي حتى تكون هن در الك مجموع عدد األسالك المارة في داخلها بالق

 .سحب األسالك داخلها دون إعاقة عند تلك اإلنحناءات
  
 ):البوتات(علب اإلتصاالت ) ثانيًا(

ا وع غالف المواسير المشار إليه ة من نفس ن ب اإلتصاالت الالزم تصنع عل
ذي تطيل ال ع أو المس وع المرب ن الن ا م ون جميعه وي وتك تيك الق ن البالس ابقًا م س
يربط غطاؤه مسمار نحاس مقلوظ آما يجب أن تكون مقاساتها مناسبة لعدد وأقطار
تي ستعمل من األسالك المواسير التي ستوصل إليها وعدد اإلتصاالت واللحامات ال

ا عن                  ل مقاس أي ضلع فيه افي من6داخلها على أال يق دد الك سم ويجب وضع الع
ل الك داخ حب األس ة س هيل عملي بة لتس افات المناس ى المس االت عل ب اإلتص عل
ال تي إتص ن أي علب ير بي ي المواس اءات ف دد اإلنحن د ع ى أال يزي ير عل المواس

 .فقط2متتاليتين عن 
  
 :األسالك والموصالت المعزولة) ثالثًا(
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ة                          ي العملي تعمل ف تي ستس ة ال الت المعزول الك والموص ع األس ورد جمي  ت
ات من فصيلة         ى 250التنفيذية فيما عدا األسالك لألجراس والتليفون  فولت عل

ن        غط م يالت ذات الض ي التوص ل ف يلة    220:110األقـ ن فص ت وم  750فول
 .فولت 380فولت للتوصيـالت ذات الضغط 

 تصنع السالك والموصالت من النحاس المخمر والمطلي بالقصدير ومعزولة                         
ون الموصالت من سلك واحد مستطيل المقطع أو من            بالمطاط المكبرت وتك
ة                          موصل مجدول من عدد من األسالك المستديرة المتساوية القطر المجدول

 .معًا
اء من ترآيب المواسير               د االنته  يجب أال يتم البدء في ترآيب األسالك إال بع

ف أو          تى ال تتل اء ح ل اعتن م سحب األسالك بك ا ويت ات عليه اف التقطيب  وجف
ة داخل علب اإلتصاالت      اة أن تعمل اللحامات الالزم ا مع مراع  يخدش عزله
 .بلف أطراف األسالك مع بعضها ثم عزلها لعد طبقات من شريط اللحام العازل

اعها عن                        ل قطـ ز يق ارة أو البراي ا 1اليسمح باستعمال موصالت لإلن م بينم  م
ل 0.4مم وللتليفونات أسالك قطاع        0.3يستعمل لألجراس أسالك قطاعها       م آ  م

 منها معزول بالبالستيك ويوضع آل منها داخل مواسير بالستيك ويستعمل في            
ة موصالت من أسالك نحاس                   توزيع خطوط التيار الكهربائي للدوائر العمومي

م أو  6مم ويجوز استعمال موصالت من أسالك األلومنيوم مقطعها              4مقطعها    م
 .أآثر

ة أو                         دوائر الفرعي  يراعى توحيد لون المادة العازلة لألسالك لكل موصالت ال
ل خط                    رة أو آ ل دائ  الرئيسية بكامل المبنى حتى يسهل تمييز آل منها فتكون آ

 .بلون مختلف عن اآلخر
د عدد األسالك الموجودة داخل المواسير البالستيك                         أال يزي اول ب  يلتزم المق

 .عما هو محدد بالجداول المرفقة بالرسومات التنفيذية
  
 :األدوات) رابعًا(

 :يجب أن تورد من أجود األنواع الموجودة في السوق مع مراعاة اآلتي
 تكون من النوع ذي الغطاء والقاعدة ذات الفواصل              ) الرزازات(وردات األسقف     

 .العازلة وتورد من الخشب أو من البالستيك أو من الصيني
 ماسكات المصابيح أو الدوي ومنها المعلق أو الثابت أو الباآاتوني و تكون من                       

 النوع الثقيل ذات يايات من الصلب وغالف من النحاس أو البالستيك السميك              
 .مم0.5سمك 

Page 71 of 120Default Normal Template

6/4/2010mhtml:file://C:\Documents and Settings\ToDay\My Documents\Downloads\Documents\للياء ...



  
 :المفاتيح الكهربائية) خامسًا(

ل ائط للفص ارج الح ل أو خ اتيح داخ ارة بمف ة لإلن دوائر الكهربائي ل ال تعم
والتوصيل السريغ للتيار وتوصل بقطب واحد من الدوائر الكهربائية ويكون المفتاح

ى             ى           15أو10صالح لتيار آهربائي شدته تصل إل ده يصل إل ير وجه فولت 250أمب
ة ة الداخلي ع األجزاء المعدني ويطابق المواصفات القياسية المصرية وأن تكون جمي
ال اح اإلتص ون مفت اس ويتك ن النح نوعة م ت مص ال والتثبي ير اإلتص ومواس
ون يني األبيض وتك ي بالص ار المطل تيك أو الفخ ن البالس دة م ن قاع ائي م الكهرب
ب اع يسمح بترآي زي الفسفوري بقط ات اإلتصال من النحاس األصفر البرون نهاي

مم ويزود المفتاح بغطاء يكفل وقاية آل اجزاؤه ويكون1.5سلكسن مقطع آل منهما
ب اتيح داخل عل من البالستيك المضغوط من النوع بطيئ االشتعال ويتم ترآيب المف

 .البالسـتيك أو خشب توضع داخل تجويف الحائط
  
 :المآخذ الكهربائية) سادسًا(

ذ ي مآخ ة وه دوائر الكهربائي ذ ال ي تنفي تعمل ف لك وتس دة توصيل الس ي وح ه
ة وتكون المآخذ صالحة دائرة الكهربي ن في ال آهربائية تسمى بريزة لتوصيل قطبي

ى       150لتيار آهربائي شدته       وة      250أمبير وجهده يصل إل ر 10أو   6فولت وق أمبي
 .أو أآثر

  
 :األجراس الكهربية) سابعًا(

ع ط القط لب ونق ن الص ا م ة وياياته ات المعزول وع ذو الملف ن الن ون م تتك
واإلتصال من البالتين لمنع تآآلها من الشرر وتكون القاعدة والغطاء من البالستيك
ل ي بالنيك المضغوط بطيئ االشتعال ويمكن أن يكون ذو نقوش من النحاس المطل

 .والمرآب على طاسة مستديرة
  
 ":التابلوه"المصهرات والمفاتيح ) ثامنًا(

ة أو من اإلردواز الطبيعي روق المعدني وتعمل من الرخام النقي الخالي من الع
دوالب ذو جوانب2سمك   ة مسامير وتغطى اللوحة ب سم وترآب على الحائط بأربع

هرات ع المص ي جمي ية تغط الت نحاس اجي ذات مفص ه زج لي بوج اء مفص وغط
ة اد وأشكال مختلف ة بأبع ا وتصنيعها من علب صاج مطلي م تطويره الداخلية وقد ت
ة ب مجموع م ترآي ائط ويت ل الح ا داخ ن ترآيبه ة ويمك دوائر الكهربي دد ال حسب ع
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ا                    كل منه ة ل أو 10المصهرات األتوماتيكية داخل اللوحات حسب القوى المطلوب
ارة 32أو  16 ر اإلن دد دوائ ب بع ار وترآي ع التي هولة توصيل وقط ر س ير وتوف أمب

د وصل أو ا عن م فيه دخل الرئيسي لسهولة التحك نى بجوار الم العمومية داخل المب
 .قطع التيار

  
  
  
 :الدوائر الفرعية) تاسعًا(

ن ة م ارة عن مجموع ي عب ة وه دائرة فرعي زة ب ة أو البري رة اللمب تسمى دائ
كلها ا او ش ان حجمه ا آ االت مهم ب اإلتص ير وعل الت والمواس الك والموص األس
ة لمجموعة محدودة من رة فرعي لتغذية لمبة أو بريزة واحدة ويمكن أن تكون دائ

 .اللمبات وهي النجفة حيث تضاء بمفتاح واحد
  
 :الدوائر العمومية) عاشرًا(

ل ي موصالت داخ ا ف م تجميعه ة يت دوائر الفرعي ن ال ة م ن مجموع ون م وتتك
يم م تقس ث يت ية بحي ع الرئيس ة التوزي ى لوح رة إل ه مباش تيك تتج ير البالس مواس
ى ة فيمكن أن تكون عل دوائر العمومي ة من ال لوحات التوزيع إلى مجموعة متوازن
ل ال آ وة احتم ل حسب ق ثر أو أق ة خطوط أو خمسة خطوط أو أآ سبيل المثال أربع

 .منها
  
 :دوائر القوى) حادي عشر(

ي ة ذات الحمل العال زة الكهبائي وهي دوائر خاصة لبرايز القوى أو مآخذ األجه
ى حدة داخل رة عل ل دائ ه وتعمل آ منها مثًال أجهزة التكييف أو السخانات أو خالف
ارة ر إن ماسورة واحدة وتتصل بلوحة التوزيع مباشرة دون أن تشترك مع أي دوائ

 .أخرى
  

 :مراحل تنفيذ أعمال التوصيالت الكهربائية
ة -1 ة من أقطار مناسبة في مسارات أفقي يتم رمي المواسير البالستيك المرن

ع ورأسية بالبالطات المسلحة والكمرات واألعمدة في مسارات تبدأ من لوحة التوزي
ية دوائر الرئيس ارات ال ذ مس اءة وتتخ ارج اإلض ان مخ ي بمك ية وتنته الرئيس

 .والفرعية وتربط أسفل أسياخ التسليح قبل صب الخرسانة
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ب أو -2 دة الخش اه والق يزان المي وم أو م يزان الخرط ى م رب عل ل ش يعم
ة ارة المدفون ات وعلب اإلن د مستوى علب اإلتصاالت وهي البوت وم لتحدي األلومني
اء د االنته ك بع داخل الحائط وأماآن علب التغذية طبقًا لما هو محدد بالرسومات وذل

 .من أعمال المباني
اع أو -3 وائط باإلتس ل الح تيك داخ ير البالس ب المواس اآن ترآي ح أم م فت يت

ح ن علب المفاتي اتيح وبي اآن المف ى أم ات أل اآن البوت دأ من أم العرض المناسب تب
ب م ترآي ه ويت ز وخالف الحوائط والبراي اءة ب دات اإلض ارج وح تى مخ ها وح وبعض
ة ب آمي ومات حس ل الرس ددة داخ ار المح دد واألقط وائط بالع ل الح ير داخ المواس

 .األسالك المرة فيها
ب -4 ال عل ع أعم ب جمي ل ترآي ؤج قب ل الب وائط وعم ع الح ة جمي م طرطش يت

ه اإلتصاالت والبوتات وعلب المفاتيح والمخارج والمواسير ولوحات التوزيع وخالف
ا الخارجي ائط ويضبط وجهه ة داخل الح ات المدفون حتى تكون جميع العلب والبوت
روز ذلك يراعى عدم ب ارزة أو غاطسة آ الط وتكون غير ب على مستوى سطح الب

 .مواسير الكهرباء عن مستوى البياض النهائي
ى -5 ا حسب الشرب السابق عل ي أماآنه ات ف ع العلب والبوت م ترآيب جمي يت

ن ل لحي منت والرم ة األس ة بمون ه اربط ل ل ومات وتعم ددة بالرس ات المح االرتفاع
 .استكمال أعمال البياض عليها

ة -6 رور السوستة المستخدمة في سحب األسالك الكهربائي يجب التأآد من م
ام مراحل ل اتم حوائط قب خل الخرسانة وال ة دا ي المدفون داخل جميع المواسير والل
اء رمي الخرسانة أو ألي أسباب أخرى البياض وذلك للتأآد من عدم انسدادها أثن

 .وحتى ال يستلزم األمر أن يعاد التكسير بعد البياض
ائي بسحب -7 وم الكهرب وائط واألسقف يق ع الح اض جمي ن بي اء م د النته عن

و وارد ا ه ب م ة حس ارة والتغذي وط اإلن ع خط ير لجمي ل المواس الك داخ األس
ة حسب ات العلوي ع لحامات األسالك داخل البوت بالرسومات والمواصفات مع تجمي

 .ما هو سابق ذآره
ح -8 يهات والمفاتي ارة والشاس ارج اإلن ن مخ ردوات م ع الخ ب جمي م ترآي يت

ردوات ك الخ ون تل تى التك دهانات ح ل ال ن مراح اء م د االنته ه بع ز وخالف والبراي
ن وجهين النهائي ل دهان ال ات قب عرضة للتلف مع مراعاة أن يتم تغطية جميع البوت

 .من الحوائط وأن تكون سهلة الفك والترآيب
ن -9 تقلة ع ير مس ل مواس ون داخ ال التليفزي ات واري وط التليفون ل خط تعم

التوصيالت الكهربية حتى التحدث ترددات متداخلة معًا فتعمل على تشويش األجهزة
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 .المستخدمة
ورة -10 ل ماس دة داخ ة واح رة فرعي ل دائ الت آ الك أو موص ع أس م وض يت

ع ة التوزي ل بلوح دة تتص ة واح رة عمومي ل دائ ع موصالت آ ذلك توض تقلة آ مس
ر القوى الخاصة داخل ما توضع دوائ مباشرة داخل ماسورة واحدة بقطر مناسب آ

 .ماسورة واحدة وتتجه مباشرة للوحات التوزيع
  

 :شروط اإلضاءة الجيدة
 .الحصول على شدة إضاءة آافية تسمح بالرؤية بوضوح وبدون تعب      
 .تجنب الظالل الشديدة الناتجة عن منابع الضوء المرآزة األشعة      
 .التوزيع العادل للضوء في جميع أجزاء الغرفة      
 .إمكان الوصول إلى أجهزة اإلضاءة بسهولة لصيانتها      
 .تجنب اإلنعكاسات الشديدة للضوء من خالل األسطح العاآسة      
طح               اءة أو بالس در اإلض بب مص ك بس ان ذل واء آ ن س ار العي ب انبه  تجن

 .المضاء
  

 :العوامل التي تحدد عدد الوحدات الكهربية أو شدة اإلضاءة
 .أبعاد المكان             
 .لون الحوائط واألسطح العاآسة وتوزيع األثاث             

   

  
 أعمال البياض) 2(

  
 :تعريف مهنة البياض

ا ان تغطي األسطح تي يمكنه ة ال ة من المون ة الالزم يمكن تعريفها بأنها الطبق
سواء آانت خرسانة أو مباني باختالف أنواعها بغرض الوصول إلى أسطح مستوية
ب كيلها حس ن تش ا ويمك ة به ة المحيط أثيرات الجوي ل الت ة تتحم لبة ونظيف ص
ة للتشطيب أو ا ، ويمكن أن تكون نهائي األغراض المخصصة لها والمصممة عليه
ة ة مون تخدمت آطبق ا اس ا وإذا م ق عليه ب أو تلص رى ترآ واد أخ يرية لم تحض
ة ة داخلي ة مون خارجية على أسطح مائلة فإنها تسمى لياسة أما إذا استخدمت آطبق
ادة ا تسمى بالبياض وع آمادة نهو أسفل األسطح األفقية أو المائلة أو الرأسية فإنه

ن           ا بي ة من البياض م ك الطبق سم ولكن في حاالت خاصة2-1.5ما يكون سمك تل
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 .يستلزم األمر زيادة سمك البياض أآثر من ذلك
  

 :األدوات المستخدمة في أعمال البياض
اض وأداة :المسطرين  - ة تحت البي ة اإلبتدائي ل الطرطش ي عم أداة المبيض ف

 .البناء في البناء وأداة المبلط في لصق البالط
 .وهي قطعة خشب مربعة الشكل تستخدم في التخشين :المحارة -
اه  - يزان المي ا أو  :م تطيالت أعاله وازي مس كل مت ى ش ب عل ن الخش أداة م

ًا جانبها مدرج وبها فقاعة هوائية تضمن معرفة أفقية الجسم المراد وزنه أفقيًا تمام
 .وذلك عند وقوع الفقاعة الهوائية في منتصف تدريج أنبوبة الماء

ل ":الزمبة"ميزان الخيط    - ه ثق ط ب ال يتكون من خي أداة لضبط رأسية األعم
 .معدني مخروطي لضمان رأسية الخيط عند وزن األعمال

 .أداة تمشيط بياض الواجهات :المنجفرة -
 .للمسلح ونجارة الباب والشباك :قادوم تكسير -
ه مقبض40×30أداة خشبية عبارة عن لوح مقاسه حوالي        :الطالوش - سم ول

اول ده اليسرى ليتمكن من الطرطشة أو تن ه المبيض بي خشبي لعمل المونة ويرفع
 .المونة للبياض بيده اليمنى

 .سالح تمشيط بياض الحجر الصناعي :الشاحوطة -
ة - ة :التكن ريب مون وب لتض اقص مقل رم ن كل ه بي بش اء خش ندوق أو إن ص

 .البياض فيه
ردة    - ردة    –البش اع :البج ة القط رأس مربع خم ب مار الض ة آالمس أداة حديدي

ناعي ر الص اض الحج ال البي دق أعم غيرة ل امير ص ر بمس ه اآلخ ن الوج ننة م مس
ه ون بتوجي ردة يك تعمال البش اض واس ه البي ة لوج رة الخارجي ة القش لكشف وإزال

 .أسنانها إلى السطح والدق على رأسها
 .أداة لبياض الحوائط واألسقف :البروة -
ي                  :القصعة - ا حوال رة قطره ة من آ ى شكل قطع سم من50وعاء مستدير عل

 .الصاج الصلب وتستخدم في مناولة ونقل الخرسانات والمونة
ة - ن     :األجن ير بطول م ه30:25مسمار آب سم من الصلب سداسي المقطع ل

ح اني وفت ر الخرسانات والمب اد ويستخدم لنق طرف مبطط برأس مستوي وطرف ح
 .الشنايش

ن :األدة - ول م ة بط ن الخشب الموسكي أو اللتزان وح م و ل اض وه ذراع للبي
 .متر لمراجعة استواء أسطح البياض3:2
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ف :األزازة - ي ل تعمل ف ا مقبض خشبي وتس بية نصف اسطوانية له أداة خش
ا ا بالسقف ويختلف نصف قطره ًا أو تقابله الزوايا واألرآان عند تقابل الحوائط مع
اء أي ة في إخف ة الملفوف يزة عمل الزاوي وب وتظهر م حسب اتساع الدوران المطل
من أن يغطيها بر  اني أآ وب المب عيوب رأسية وأفقية األرآان وخاصة إذا آانت عي
ون قف بل ان الس عوبة ده ي ص ب األزازة ف ر عي اض ، ويظه ن البي ير م مك آب س

 .مختلف عن الحوائط او دهان حائطين متعامدين بلونين مختلفين
طمبة - و :االس س أو الموزايك ال الجب ن أعم زاء م وذج لصب أج ب أو نم قال

 .أوالخرسانة وقد تكون االسطمبة ألعمال حديدية أو معدنية أو نجارة او غيرها
  

 :مواصفات بعض المواد المستخدمة في أعمال البياض
اء - ون :الم ا والم انات بأنواعه وين الخرس ي تك ام ف ر ه دخل آعنص و ي وه

ة واد الجيري خالي من األمالح والشوائب والم المختلفة ، ويشترط أن يكون عذب 
ى ا عل ة لمكوناته ون المخلوط ى الم اء إل اف الم رب ويض لح للش وية ويص والعض

25من آمية األسمنت وأحيانًا يضاف بنسبة        % 80:35الناشف بنسب تتراوح بين         
 .شيكارة أسمنت مضافة للخلطة/لتر

ل - ه الخشن :الرم اعم ومن ه الن ات من ام الصغير مختلف الحبيب ويسمى بالرآ
ون ن الصحراء ويجب أن يك ليكا ويستخرج م ز أو الس ات الكوارت ن حبيب ون م يتك
ل ون الرم ب أن يك رى ويج ة أخ ادة غريب ات أو أي م ة والطفيلي ن األترب الي م خ

ى                    وي عل ان يحت ل% 1.5المستخدم حرش ويعتبر نظيف صالح لالستخدام إذا آ طف
.ويمكن اختباره في الموقع من خالل وضعه في الماء وتذوقه وتحديد نسب مكوناته

ير - ي :الج ى أآسيد الكالسيوم ف ه إل م تحويل يري ت ج من الحجر الج و منت وه
اء 900:100درجة حرارة من        ى أيدروآسيد باإلطف ه إل ة ويمكن تحويل درجة مئوي

اني جير ، ى لب م إل ة ث ة لين ى عجين الحاد بالماء وبزيادة إضافة الماء إليه يتحول إل
ر اء الجي لطاني م ير الس ي والج ير الح ا الج دة منه واع عدي ى أن ير إل م الج وينقس

 .والجير المطفي
ادي          ي الع ير المطف رق         : الج ديث الح ي ح ير الح ن الج اتج م و ن وه

مك       رده بس د ف اء بع ي بالم رور   40المطف ل م تعمل قب م وأال يس س
 .أسبوع من طفيه

ج              :الجير المطفي المستخدم في البياض                ًا من نات يجب أن يكون نظيف
 .مم3حرق أحجار صلبة ويمر من مهزة سعة عيونها 

لطاني       ير الس اض       :  الج اهق البي ض الش نف األبي ن الص ون م ويك
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 .المحروق بنار هادئة
ع درجة :الجبس - اء حيث ترتف ا الم هو المادة سريعة الشك إذا ما أضيف إليه

ه حرارتها بسرعة ويتماسك في فترة وجيزة وهو ناتج حرق األحجار الجبسية ولون
ابيض مائل للرمادي أو الوردي ويتطلب خلط آميات قليلة منه بالماء لضمان سرعة
ال ل تصلبه ، ويستخدم في البياض وأعم ة قب استخدام الجبس في األعمال المطلوب

 .الفرم والزخارف والكرانيش والكوابيل واألعمدة
عبارة عن نوع من أنواع الجبس األآثر نعومة لونه أبيض شاهق :المصيص -

وة10يتصلب بعد نخو       دقائق فور إضافة الماء إليه تبطئ من الشك وتضعف من ق
ادة تحمله بعد التصلب فإذا ما أضيف إليه آمية آبيرة من الماء مع تكرار التصلب ع

 .ما ينتج عجينة ضعيفة تسمى جبس مقتول
وهو منتج من ناتج حرق المواد الجيرية والطينية المحتوية :األسمنت العادي    -

على سليكا أو ألومينا وأآسيد الحديد لدرجة حرارة عالية ولونه رمادي وزمن شكه
ه          ائي    45اإلبتدائي بعد إضافة الماء إلي ة والنه اء10دقيق ادة إضافة الم ساعات وزي

أ في شكاير وزن الشيكارة                  ل شيكارة50إليه تبطئ الشك ، وهو يعب آجم وحجم آ
 .3م0.3

ة الخصائص لألسمنت :األسمنت األبيض   - ه آاف وهو أحدث أنواع األسمنت ول
ن وه م ات خاصة وخل ى خام اده عل ه البيض الناصع العتم يزه بلون ع تم ادي م الع
ه سريع ادي لألسمنت ومن مواصفاته أن ون الرم ذي يضيف الل د وال أآاسيد الحدي
ال ادي ويستخدم في اعم ورن باألسمنت الع ا ق ماء إذا م ه ال الشك إذا ما أضيف إلي

 .البياض ويضاف إلى مونة الجبس في أعمال الكرانيش لتقويتها
ة :بودرة الحجر   - ه درجات متفاوت وهي ناتج طحن الحجر الجيري الطبيعي وب

ى درجة خشونة من النعومة يضاف بدرجة نعومته لمونة البياض حسب الحاجة إل
 .أو نعومة سطح البياض

ام     - ر أو الرخ ر الحج ام :آس ل رخ ة مث ار طبيعي ر أحج ن آس ورات م ي بلل وه
اض ة البي ى مون ا ، وتضاف إل ى أحجار حسب أحجامه الزعفراني ويتم تصنيفها إل

 .للحصول على أسطح موزايكو وأشكال جمالية في األرضيات
وان  - يد األل ة أو :أآاس ار الطبيعي احيق األحج ن مس ة م ات آيميائي ي مرآب وه

 .المصنوعة ، وهي تضاف لمونة البياض للوصول إلى اللون المناسب المطلوب
  

 :بعض المسميات في توصيف البياض
وهو بياض روجع سطحه النهائي بالبروة لسد المسام ومأل  :بياض ممسوس  -
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 .الفراغات وضبط استوائه
وهو بياض ناعم جدًا ومستوفي شروط المونة الالزمة وجودة :بياض مخدوم   -

 .الصنعة المطلوبة
ير في مجموعه أو في بعض أجزاء :بياض متربي   - وهو بياض ذو سمك آب

وب بياضها فيضطر المبيض  منه ويحدث ذلك عند وجود تعرج           في األسطح المطل
 .لزيادة سمك البياض في بعض األجزاء لضبط استقامته واستوائه

ا :بياض مفوش  - م يستكمل إطفاؤه وهو بياض يحتوي على نسبة من الجير ل
 .فيحدث أن تنفجر بعض حبيباتها بمجرد تعرضها لرطوبة أو إذا مسها الماء

ل   - اض مطب ع  :بي ك م ة التماس ير قوي عيفة أو غ ة ض ى بطان اض عل و بي وه
ل م عم ا ت دث إذا م ا تح يرًا م اهرة آث ي ظ انة للسقف وه ائط أو الخرس وب للح الط

 .البياض بدون طرطشة ابتدائية وهو معرض للسقوط
ة المستخدمة في تحضيره :بياض مقتول - وهو بياض تم عمله بعد شك المون

ترك بسبب م ت ة ث يرة من المون ة آب ير آمي د تخم ك الظاهرة عن ا تحدث تل ادة م وع
ا وتدخل غذاء العامل ويعاد استعمالها مرة أخرى بعد إضافة الماء غليها فتفقد قوته

 .في زمن شكها االبتدائي قبل االستخدام
ة :بياض منمل أو مشعر  - ًا في منطق وهو بياض ذو شروخ شعرية يحدث دائم

اني وفي المسطحات دة والمب ن األعم التقاء الخرسانات بالمباني أسفل الكمرات وبي
 .الكبيرة وعند مواسير الكهرباء المدفونة في األسقف

دم تماسكها مع :بياض مطقطق  - ة الضهارة لع ه طبق وهو بياض تنفصل عن
ن ة فاصلة بي دة طويل ا أو لمرور م ة بسبب نعومته ا أو مع البطان الطبقة التالية له

 .مرحلة تنفيذ آل منهما
و أو :بياض مقشر - ل الموزايك ة مث ه القشرة الخارجي وهو بياض إنفصلت عن

الحجر الصناعي إذا ما آانت البطانة ضعيفة أو غير متماسكة مع الضهارة أو بسبب
 .نعومتها

اء :بياض مملح  - دًا بالم م تغسل جي ويحدث في البياض الذي يتم على حوائط ل
ا ك إذا م ا يحدث ذل ى البياض آم فتمتص المباني الماء من البياض وتنطر الملح عل

 .استخدم األسمنت العادي بنسبة أعلى من النسب المقررة
  

 :تسلسل مراحل أعمال البياض
غ -1 ن         تفري ل ع ق ال يق اني بعم ات المب ع لحام م1جمي د ت ن ق م يك ا ل م م س

 .تفريغها أثناء البناء
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زم -2 لك إذا ل ة الس ا بالفرش ع حكه اء م رًا بالم ًا غزي وائط رش ع الح رش جمي
 .األمر 
ة -3 داخل والخارج واألسقف بمون عمل طرطشة عمومية على الحوائط من ال

رمل وذلك عن طريق إلقاء المونة اللباني قذفًا 3م1آجم أسمنت لكل     450مكونة من   
ى                   ى الحائط إل ائط حتى يصل سمكها عل ادة0.5بالمسطرين على الح ون ح سم وتك

 .الملمس تغطي جميع مسطحات الحائط بالكامل
 :ومعدالت مونة الطرطشة هي

0.5متر مسطح من الحوائط بسمك 200تفرد (آجم أسمنت 450+ رمل  3م1
 )سم

رد -4 تى تشك بسرعة ويف اء ح ون بالم ة الجبس المعج ن مون ؤج م ل الب عم
اده          اعي مستطيل أبع ى شكل منشور رب ون عل البروة وتك ة10×3ب سم بسمك طبق

د سمك البياض بحسب البطانة والغرض منها ضمان استواء سطح البياض وتحدي
يًا2:1.5سم أفقيًا ومن   75:50استواء سطح المباني وتعمل على أبعاد من         تر رأس م

ويضبط عليها جميع حلوق النجارة وبوتات الكهرباء وعلب الكهرباء لتكون جميعها
 .في مستوى البياض النهائي ويجب تكسيرها بعد إتمام عملية البياض

ة -5 مرحلة عمل الوتار وهي تمثل عملية ملء بين البؤج في االتجاهات الطولي
بة ل بنس ير ورم منت وج ن أس ة م ة المكون ة البطان طرين بمون ية بالمس والعرض

بة    6:2:1 ة 9:3:1أو بنس ي مون منت ف ادة األس فات ويفضل زي أو حسب المواص
ة ة البطان ا تسهيل عملي ا والغرض منه األوتار حتى تتحمل درع القدة الخشب عليه
ة الوتر إلزال درع ب ا وي ا بينه للحصول على أسطح منتظمة ومستوية حيث ُيمأل فيم

 .الزيادة في سمك البياض
ط -6 ة نواصي الحوائ ة بياض لكاف ل عملي اف وهي تمث أميم النواصي واألآت ت

ل ة السمنت والجير والرم وهي الزوايا الخارجية آما لو آانت أوتار وتعمل من مون
ذراع 8:3:1بنسبة مع إضافة تشعيرة جبس حتى تجف وتتصلب سريعًا وتضبط بال

 .وتوزن بميزان الخيط وتزوى بالزاوية
م الملء -7 اء ويت عمل طبقة البطانة حيث ترش قبلها الحوائط رشًا غزيرًا بالم

ة بسمك متوسط            ر1.5بين األوتار بمونة البطان ة من أسمنت وجي ة مكون سم بمون
ارة 9:3:1أو  6:2:1ورمل بنسبة    ة بواسطة المح رد المون حسب المواصفات وتف

ثم تدرع جيدًا باستخدام الذراع لضبط وجه البطانة مع وجه األوتار ثم تمس بمحارة
بعد تهويتها مدة نصف ساعة ويتم نهو السطح الخارجي للبطانة حسب المواصفات

 :المحددة لها آاآلتي
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دهانات              :أوًال   دة لل وائط مع ت الح ا آان ين إذا م ارجي بالتخش طح الخ يمس الس
دهانات               ك ال من تماس ن يض س خش طح أمل ي س ث تغط راء حي الجير أو الغ ب

 .عليه 
ط                     :ثانيًا   ا آانت الحوائ يمس السطح الداخلي بالتخشين ثم بالمحارة للتنعيم إذا م

ة         ادة آيميائي رد أي م ائط أو ف تيك أو ورق الح ت أو البالس دهانات الزي دة ل مع
 .حديثة بالرولة أو بالفرشة

ك إذا                         :ثالثًا   ال تخشن وال تمس بالمحارة وإنما تمشط بالمشط أو تمنجل أو تزمل
واع سيلي                          وع من األن ما آانت الحوائط معدة الستقبال طبقة ضهارة من أي ن

 .ذآرها فيما بعد
ًا -8 ون غالب ائي للبياض ويك ارة عن الوجه النه ة ضهارة وهي عب ل طبق عم
 :سم منها أنواع عديدة يصعب حصرها ونذآر منها0.5بسمك 

 ".داخلية لغير المناطق الساحلية " ضهارة مصيص        

 ".داخلية وخارجية لغير المناطق الساحلية " ضهارة فطيسة جبسية        

 ".داخلية وخارجية " ضهارة فطيسة اسمنتية        

 ".خارجية " ضهارة طرطشة بالماآينة ممسوسة و غير ممسوسة        

 ".داخلية لألسفال والوزرات وخارجية " ضهارة موزايكو        

 ".خارجية " ضهارة بالحجر الصناعى        

 ".خارجية " ضهارة تراتزو        

  
 :الشروط الالزمة والعامة للبياض

وابير -1 عراميس ودق الخـ غ ال رش جميع الحوائط رشًا غزيرًا بالماء مع تفري
 .ومواسير الكهرباء

ًا -2 رتين يومي اء م عمل طرطشة عمومية على الحوائط واألسقف ورشها بالم
 .أيام 3صباحًا ومساءًا لمدة 

ا لضمان -3 ل منهم ًا للمواصفات الخاصة بتشغيل آ ار طبق ؤج واألوت عمل الب
 .استواء سطح البياض

ة -4 ود بمون ابر الفتحات والجلسات والعق اف ومع عمل إميات النواصي واألآت
 .مطابقة للمواصفات الخاصة بتشغيلها

ا -5 عمل طبقتي البطانة والضهارة على مرحلتين طبقًا للمواصفات الخاصة به
 .سم2بسمك متوسط 

داخلي ببياض -6 يراعى في المناطق الساحلية أن يستبدل بياض المصيص ال
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 .تخشين وبياض الواجهات بالفطيسة األسمنتية
د -7 زم تحدي قف يل وائط واألس ل الح ن تقاب ة م ة الناتج ا الداخلي ع الزواي جمي

 .مواصفاتها من حيث استدارتها أو استرباعها
د حديث الحرق -8 وع الجي د وأن يكون من الن الجير المستعمل في البياض الب

ن ام م بعة أي د س تخدم إال بع ة وال يس ة عجين ى أي تعمل عل ي الحوض ويس ي ف مطف
 .طفيه

يجب التأآد من استواء أوجه المباني وضبط البياض بالقدة والذراع وميزان -9
 .المياه ونحت األجزاء البارزة منه للحصول على أسطح مستوية تمامًا

تكسير جميع البؤج الجبسية بعد إتمام مراحل البطانة وإعادة ملؤها بنفس -10
 .المون المستخدمة في البطانة

فات -11 ًا للمواص توائها طبق ام اس د تم ة بع ى البطان هارة عل ة ض ل طبق تعم
 .الخاصة بها واألسماء المذآورة لها حسب نوعها

 :بعض أنواع الضهارة الداخلية والخارجية
  
 :مصيص الحوائط واألسقف) 1(

ة الجبس المعجون0.5ويعمل على الحوائط الداخلية واألسقف بسمك        سم بمون
بماء الجير السلطاني ويفضل له استخدام جبس من نوع جيد يسمى مصيص وال يتم
ة ى طبق ل عل ى األق ام عل ة أي رور ثالث د م ة الضهارة إال بع ل طبق ي عم روع ف الش
ارة أو ة الضهارة بمح رد طبق ًا وتف البطانة والتي تكون قد ُرشت بالماء مرتين يومي
ى البروة حتى تصل إل ارة أو ب المس بالمح دًا ب دة وتخدم جي بالتخشين وتسوى بالق
األزازة ا ب درجة النعومة واللمعية المطلوبة ويمكن استرباع الزوايا واألرآان أو لفه

 :حسب الطلب ومكونات مونة ضهارة المصيص عبارة عن
رد نحو ( آجم جير سلطاني  5:4من  + شيكارة مصيص  تر مسطح من 15تف م

 ).سم على الحوائط واألسقف 0.5الضهارة سمك 

 .يمكن إضافة نسب بسيطة من األسمنت األبيض إلى المونة لتقويتها 
  
 :الفطيسة الجبسية) 2(

ر ة المصيص واألسمنت األبيض والجي ة من مون ى الحوائط الخارجي تعمل عل
البروة ويمكن أن0.5بسمك دًا ب ة وتخدم جي وين المطلوب سم مع إضافة أآاسيد التل

ى ى عراميس عل تمشط بالمنجفرة على شكل خطوط طولية وعرضية أو تقسيمها إل
يب ي مناس العراميس ف يًا ب ًا وعرض ة طولي يم الواجه اري أو تقس ع حج كل ترابي ش
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ة ترك سادة ممسوسة حسب المواصفات المطلوب أعتاب وجلس الشبابيك أو ت
 :بالرسومات ومكوناتها آالتالي

يص   يكارة مص لطاني    5+ ش ير س م ج ض    5+  آج منت أبي م أس يد+آج أآاس
 ).سم 0.5متر مسطح ضهارة بسمك  15تفرد نحو ( التلوين باللون المطلوب 

  
 :الفطيسة األسمنتية) 3(

نعة إال أن ث أصول الص ن حي ابق م د الس ة آالبن وائط الخارجي ى الح ل عل تعم
 :مكوناتها من المون تتكون من

ودرة حجر         أآاسيد+ آجم جير مطفي       5+ آجم أسمنت أبيض        10+ شيكارة ب
 ) .سم 0.5متر مسطح ضهارة بسمك  15تفرد نحو ( التلوين المطلوبة 

  
  
  
 :الطرطشة بالماآينة العادية والممسوسة) 4(

ارة ة بمح ادة أو ممسوس ة س ا طرطش ة منه ات الخارجي ى الواجه ل عل وتعم
ل ويمكن أن تعمل من شرائح أفقية أو رأسية شريحة ممسوسة وشريحة سادة وتعم

 :من خلطة تتكون من
ر      ودرة حج يكارة ب ض       0.25+  ش منت أبي يكارة أس ر 0,25+ ش يكارة جي ش

 مطفي 

 ) .متر مسطح ضهارة من الطرطشة  20:15تفرد نحو ( 

ة أو ة العادي مى الطرطش رش تس د ال كلها بع ة بش ت الطرطش ا ترآ وإذا م
ن ا يمك مع الضرب فإنن مسمسمة أما إذا ما تم مسها بالمحارة أو البروة مع الضغط 

 .أن نحصل على أسطح مطرطشة ممسوسة
  
 :ضهارة من بياض تخشين طبقة واحدة أو طبقتين) 5(

حل البياض ة السمنت والجير والرمل لمرا ة بمون وتعمل على الحوائط الداخلي
ط ى الحائ ة عل رد ودرع المون د ف ه بع ة السابقة إال أن ة البطان ة الخاصة بمون العادي
ة ة دائري ك في حرآ ا وذل اء عليه وتهويتها يتم مس الحائط بالتخشين مع رش الم
م ات الرمل ببعضها ويت ع حبيب دمج جمي منتظمة على جميع أسطح البياض حتى تن
ة فات المطلوب ب المواص ًا حس طح ناعم ل الس ارة لجع المس بالمح ل ب اء العم إنه

 :وتتكون المونة من
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رد من    ( آجم أسمنت     150+ جير   3م0.5+ رمل   3م1 تر مسطح 50:40تف م
 ).سم 2:1.5على الحوائط بسمك من 

  
 :ضهارة بياض الموزايكو) 6(

ي فال و تستخدم ف وزرات واألس ة وال ة والخارجي وائط الداخلي ى الح ل عل وتعم
األماآن المعرضة لالستعمال والحرآة واالحتكاك والرطوبة والمياه وهو بياض قوي
ي مساحات ه ف ه ال يفضل عمل ة إال أن ة جمالي اعم الملمس شديد الصالبة ذو قيم ن
ًا م تقسيمه طولي ذلك يت ه ل ان تعرضه للتشقق وحدوث تنميالت في رًا إلمك آبيرة نظ

ر1باستخدام خوص من النحاس أو شرائح من الزجاج على مسافات ال تزيد عن                        مت
اض ل مراحل البي م عم ات ويت ذه التشققات في وسط التربيع ل ه ادي حدوث مث لتف

 :الموزايكو على الترتيب التالي
ؤج) أ( ة وب ع مراحل البياض من غسيل للحوائط وطرطشة عمومي عمل جمي

ة ة البطان وأوتار وبطانة طبقًا لما سبق إال أنه يوصى بزيادة نسبة األسمنت في مون
ة 3م/آجم 350إلى  رمل وتخشن البطانة جيدًا دون مس وتمشط بعمل تموجات أفقي

 .سم لضمان تماسك طبقة الضهارة معها5سم على مسافات أفقية 1أو تمنجل بعمق 
ة) ب( افات أفقي ى مس اج عل ن الزج رائح م اس أو ش ن النح ب خوص م ترآي

يًا1التزيد عن    وزن رأس وب وت اع البياض المطل ة بكامل ارتف متر على مونة البطان
ار وتستعمل الخوص النحاسية وتضبط أفقيًا على الميزان والذراع آما لو آانت أوت

 .مم 1.5×4من أبعاد 
ًا) ج( ة طبق وب والحصوة الالزم اللون المطل و ب ة ضهارة الموزايك ل مون عم

 :للمواصفات وذلك بمونة مكونة من
بة           ام بنس وة رخ ر وحص ودرة حج منت أبيض وب رد (  3:1:1أو  3:2:1أس تف

 ).سم 2متر مسطح بسمك 5سم أو 1متر مسطح بسمك 10نحو

وص أو توى الخ ى مس درع عل دًا وت غط جي ائط وتض ى الح ة عل رد المون تف
 .الشرائح 

ك) د( قل وذل ي والص ة الجل ل مرحل م عم هارة يت ة الض اف مون ام جف د إتم بع
رش ار الخشنة مع ال درج من األحج ة تت ة أو ميكانيكي ار جالء يدوي باستخدام أحج
ى ل خشونة حت بالماء حتى يتم آشف الحصوة ثم تكرر هذه العملية في األحجار األق

 .الوصول إلى األحجار الناعمة وعندها نحصل على أوجه ملساء ناعمة 
ة) هـ( ي طبق اتج ف ويس الن وب أو التس د الثق ة لس توآة الالزم ل االس م عم يت

الضهارة نتيجة عملية الجلي وذلك بمونة مطابقة للمستخدمة في الضهارة أو بكمية
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ا يجب أن تخدامها إال أنه اد اس ى الناشف يع ة الضهارة عل ن مون وزة م محج
 .تكون خالية من مجروش الحصوة

ل من الشمع)  و( ان سطح الضهارة بقلي ك عن طريق ده ع بالشمع وذل التلمي
ى الساخن إلضافة مزيد من النعومة ثم يتم حكه ومسحه جيدًا بقطعة من الصوف حت

 .الوصول إلى مستوى التشطيب المطلوب
  
 :ضهارة بمونة الحجر الصناعي) 7(

ه و إال أن هو بياض خارجي للحوائط والوزرات يعمل بخطوات مشابهة للموزايك
ذا يتطلب استخدام خشن الملمس نظرًا لدق الوجه األخير منه ونحته بالبوشردة وه
ا إلعطاء أسطح خشنة ا ونحته ة يمكن دقه ى خلطة المون حصوة ضعيفة تضاف إل
ة في المنشآت محببة وهذا النوع يتصف بأنه بيـاض صلب قوي للواجهات الخارجي
ة ورأسية لتجنب حدوث ى عراميس أفقي ًا وعرضيًا إل الهامة ويمكن تقسيمه طولي
تنميالت في المسطحات الكبيرة خاصة وهو ال يستخدم في خوص أو شرائح زجاج
 :آالموزايكو ، ويتم عمل مراحل البياض بمونة الحجر الصناعي على النحو التالي

ا هي) أ( ة آم ة البطان وغ طبق عمل نفس المراحل السابقة من البياض حتى بل
 .واردة في بياض الموزايكو مع التخشين والتمشيط والمنجلة لطبقة البطانة

 :عمل طبقة الضهارة مكونة من) ب(
رد(جزء أسمنت أبيض      + أجزاء بودرة حجر    3+  أجزاء حصوة آسر حجر      4 تف
 ).م مسطح 10نحو

ة ى درج ل إل تى تص ف ح ى الناش ب عل وب وتقل ون المطل ا الل اف إليه ويض
مك و الس ن وه مك معي ائط بس ى الح رد عل اء وتف ا الم اف إليه م يض انس ث التج

 .المطلوب وتضغط وتدرع جيدًا
ي المساحات) ج( ة ورأسية خاصة ف راميس أفقي ى ع ة الضهارة إل تقسم طبق

ن أن ة ويمك اش المون ة إلنكم اض نتيج عير البي ل أو تش دم تنمي مان ع يرة لض الكب
تكون العراميس األفقية مع مناسيب جلسات األعتاب والشبابيك والرأسية مع حدود

 .الفتحات الرأسية وهي في النهاية تطابق الرسومات والمواصفات المطلوبة
يتم دق طبقة الضهارة بعد تمام جفافها ونحتها باستعمال البوشردة لكشف) د(

ظم ويحذر ائي خشن ومحبب ذو تجانس شكلي منت آسر الحجر وجعل السطح النه
ارزة لألسلحة من استخدام الدق في األآتاف والزوايا والنواصي خاصة النواصي الب

درها                    ترك مسافة ق سم من أطراف2األفقية والرأسية خوفًا من تكسيرها ويكتفى ب
ا" مية  " النواصي تترك بدون دق وتسمى         من نفس المونة بحيث يتم دق ونحت م

Page 85 of 120Default Normal Template

6/4/2010mhtml:file://C:\Documents and Settings\ToDay\My Documents\Downloads\Documents\للياء ...



اورة زاء المج ت األج د نح ل عن ي التعام ع ف و متب ا ه س م و نف دها ، وه بع
 .لعراميس بياض الحجر الصناعي

  
 :البياض على الشبك المعدني الممدد) 8(

رات الساقطة أسفل اء الكم وهو نوع من أنواع ديكورات األسقف يستخدم إلخف
ث السقف المسلح أو لعمل رسومات وديكورات وآرانيش إضاءة أسفل السقف بحي
اض ال سلك الشبك والبي ة في أعم يكون مستويًا أو غير مستويًا والمراحل المتبع

 :عليه آالتالي
اد من          60تدلى أسياخ حديد شياالت من السقف بقطر           ) أ( ى أبع م عل 60:50م

اق         ل صب الخرسانة المسلحة أو ترآب بشنيور دق "سم في االتجاهين توضع قب
م" هيلتي   ديكورات مستجدة ث ال ال ا آانت أعم ك إذا م بطريقة الثقب من أسفل وذل

 .تؤخذ في االعتبار أثناء صب الخرسانة
تجنش األسياخ الشيالة المتدلية من السقف عند االرتفاع المحدد لمنسوب) ب(

طر                             بروم بق د الم م8السقف الساقط وتفرد شبكة أفقية من فرش وغطاء من الحدي م
سم تربط في الشياالت وفي50×50سم أو 40×40لعمل عيون مربعة على مسافات    
وتضبط تسويتها تمامًا بواسطة خرطوم الشرب 22بعضها بسلك رباط مخمر نمرة      

ي در الكاف وميزان المياه وتدخل أطراف الشبكة األفقية داخل الحوائط المجاورة بالق
 .لتثبيتها

دد            ) ج( ال  " ترآب طبقة من السلك الشبك البقالوة المم أو" حبيش   –  ميناميت
د ياخ الحدي ي أس ربط ف فات وي ه المواص ذي تنص علي وب ال الوزن المطل ه ب خالف

وذلك على مسافات متقاربة ويعمل رآوب 22األفقية بنفس سلك الرباط المخمر رقم     
م إدخال أطراف5ألطراف السلك الشبكي على بعضها بسمك ال يقل عن             ا يت سم بينم

 .سم2السلك الشبك داخل الحوائط المجاورة بعد فتح مجرى عرضه 
يتم عمل تسليخ من المونة على طبقتين آطبقة تحضيرية أولى من البياض) د(

م مسحها بكاوتش 2:1بمونة األسمنت والرمل بنسبة          ة يت ة من المون وهي عجين
ع أسياخ ى جمي ة في الوجه األول عل على السلك الشبك بحيث يراعى رآوب المون
من التسليخ أي ة  ة الثاني ا تغطى الطبق الوة بينم ى السلك البق الحديد الموجودة أعل

 .مساحات خالية ترآت في التسليخ األول أو تساقطت مونتها
رمل وغالبًا 3م/آجم أسمنت   450عمل طرطشة عمومية بمونة مكونة من       ) هـ(

 .ما تعمل على طبقتين
ى األسقف)  و( ًا لنفس مواصفات أعمال البياض عل ار طبق ؤج واألوت عمل الب
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دم رى لضمان ع ة وأخ ل مرحل ن آ ترييح بي رك السقف لل ى ت ويجب أن يراع
 .حدوث تشققات بعد إتمام جميع مراحل البياض

بة         )  ز( ل بنس منت والرم ن األس ة م ة مكون ة بمون ة البطان ل طبق م350تعم آج
منت  مك           3م/أس رد بس ير وتف اء الج ن بم ل وتعج اض2رم اء البي ن إنه م ويمك س

 .بخدمتها دون عمل ضهارة أو يتم تخشينها الستقبال طبقة الضهارة التالية
مًا وراحة السقف وتكون من) ح( ة تما اف البطان د جف تعمل طبقة الضهارة بع

 .سم ويخدم جيدًا بالبروة0.5المصيص المعجون بماء الجير السلطاني بسمك 
  

 :استالم أعمال البياض بمراحله المختلفة
 .غسيل المباني بالماء      
 .عمل البؤج واألوتار      
 .عمل طرطشة عمومية غزيرة      
 .عمل البطانة حسب المواصفات      
 .عمل الضهارة حسب المواصفات      
 .استقامة ورأسية الزوايا واألرآان للحوائط      
 .أفقية واستقامة زوايا وأرآان السقف      
 :سمك البياض      

 .سم للبياض الداخلي2:1.5من        
 .سم للبياض الخارجي للواجهات4:2من        
موزايكو " سم للبياض الممتاز 5 -ج         ".حجر صناعي  –تراتزو  –

 .استواء جميع أسطح البياض      
  

 :قياس أعمال البياض
  

 :البياض الداخلي: أوًال
ط تقاس جميع أعمال البياض الداخلي هندسيًا بالمتر المسطح لألسقف والحوائ

 .والكمرات وتخصم منه الفتحات واألجزاء الغير مبيضة آل حسب نوعه
ي وإذا20تقاس جميع أعمال الوزرات إذا ما قلت عن            المتر الطول ًا ب سم ارتفاع

 .سم فتقاس بالمتر المسطح20ما زادت عن 
ا رم فتقاس جميعه ات والزخارف الجبسية والف الكرانيش والحليات والخيرازان

 .بالمتر الطولي
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 :البياض الخارجي: ثانيًا

ل حسب نوعه مع مالحظة ال البياض الخارجي للواجهات آ تقاس جميع أعم
 :اآلتي
 .2م4عدم خصم الفتحات التي يبلغ مسطحها أقل من       

 .فأآثر 2م4خصم نصف مسطح الفتحات التي تبلغ مساحتها       

 .عدم إضافة إنفراد الكرانيش والجلسات وجوانب أعتاب الفتحات      
ل               تي يق بروزات ال طح ال ات وأس روزات وبطني ب وب افة جوان دم إض  ع

 .متر1بروزها عن 
بروزات           ة لل ات والسطح العلوي ب والبطني  إضافة نصف مسطح الجوان

د عرضها عن     تي يزي رفات    1ال رانيش والش ة والك تر وتشمل األحزم  م
 .الخارجية
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 األعمال الصحية) 3(

  
 :مواصفات األعمال الصحية

اه ة وصرف للمي تشمل األعمال الصحية جميع األعمال الالزمة للمبنى من تغذي
ال رى والعم ات اخ ن ملحق ه م ا يلزم ع م زة الصحية وجمي دوات والجه ب لل وترآي
ة ا يضمن سالمة الترآيب وحسن الترتيب ومطابق ة بم الصحية تتطلب مهارة عالي
ا ألن ة له ة الالزم ال المشروطة والمواصفات الفني زة والعم ع األدوات واألجه جمي
ى اإلهمال فيها قد يؤدي إلى أسوأ النتائج للصحة العامة لشاغلي المبنى باإلضافة إل
ال ذ األعم ة تنفي نى ودق ر المب ل من عم ذ يقل اإلساءة إلى المبنى نفسه فسوء التنفي
ه وتحدد الصحية تتطلب دراسة المشروع المعماري دراسة دقيقة واإللمام بالكامل ب
ال الصحية بشكل ن تقسيم األعم المبنى ويمك الموقع وب ع المناسيب الخاصة ب جمي

 :عام إلى النقاط التالية
 .أنواع األجهزة الصحية ومشتمالتها     
 .أعمال التغذية بالمياه والصهاريج العلوية     
 .أعمال الصرف الصحي     

  
 :أنواع األجهزة الصحية ومشتمالتها: أوًال 

من الزهر النقي يجب أن تكون جميع األجهزة الصحية المستخدمة مصنوعة 
ا بالسمك ل منه الخالي من المواد الغريبة أو من الفخار المصنع من الطين الناري آ
ون م الل الء منتظ ون الط ة بالصيني وأن يك التين مطلي ي الح ون ف المناسب وأن تك
خالي من البقع والقشور منتظم السطح خالي من التموجات والتنميالت الشعرية وال

 .مم ويقاس السمك بالجهاز المغناطيسي الخاص بذلك 1يقل سمك الطالء عن 
  

 :ويمكن تقسيم األجهزة الصحية إلى المجموعة التالية
 .أحواض غسيل األيدي                               

ي             يل األوان واض غس تانلس أو          :أح ار أو االس ر أو الفخ ن الزه م
 .الفيبر أو الرخام 

دم                    حوض ق ي               :حوض دش أو  بر المطل من الزهر أو الصاج أو الفي
 .بالصيني 
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ري أو مستطيل من الزهر أو الصاج                    :حمام بانيو               دائري أو ربع دائ
 أو الفيبر أو األآليرك 

 .شرقي :مرحاض بلدي                               
ويتكون من صندوق طرد عالي أو صندوق طرد           :مرحاض أفرنجي             

 .سفلي
 .بيديه                               
 .فردية أو مشترآة: مباول                               
 .للمستشفيات والحضانات :أحواض غسيل قصاري                               

زة ب األجه د وترآي ى توري حية عل يزات الص ال التجه ود أعم تمل بن ذا وتش ه
ا ات الخاصة به ل المشتمالت والمتعلق د وتوصيف آ الصحية آل على حده مع تحدي
ي وعلى سبيل المثال يمكن تحديد ما تنص عليه مقاولة ترآيب حوض غسيل أيدي ف

 :دورات مياه عمومية أو في حمام على النحو التالي
  

 :مراحل ترآيب حوض غسيل أيدي
يتم توريد وترآيب حوض غسـيل أيدي من الخزف المطلي بالصيني األبيض أو
وازم ع الل د جمي يف وتحدي م توص دائري ويت تطيل أو ال كل المس ون ذو الش المل

 :والمشتمالت والمتعلقات الالزمة للترآيب والتي تشمل النقاط التالية
 توصيف سلطانية الحوض وتحديد نوعها ولونها وشكلها وأبعادها ومارآاتها              

 .وفرزها
 .توصيف طابق الصرف بطبة أو بسلسلة أو بالبيد            

ى شكل حرف           (توصيف سيفون صرف الحوض عل  S  (    ل أو ة أونيك أو آباي
 .خالفه

 .توصيف خالط التغذية لفمالو أو شجرة أو حائطي            
وض                        فل الح ب أس تي ترآ اخن ال ارد أو الس اه الب ابس المي يف مح  توص

 .للصيانة
ابولي من              ائط بالمسامير الفيش أو بك ب الحوض بالح ة ترآي  توصيف طريق

 .الماسورة الحديد
ة                   ة للتغذي ال الحديدي اس والنب ير النح ل واللواآ ي النيك وازم الل يف ل  توص

 .والرصاص للصرف
  

 :أعمال التغذية بالمياه: ثانيًا
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 :ويمكن تقسيمها إلى قسمين أساسيين
وتبدأ من المآخذ العمومية وهي تختص بأعمال المحليات :التغذية الخارجية    -1

ن اه م لة المي ل وص ى عم ي تتول ية وه اه الرئيس بكات المي ماة بش ديات المس والبل
المآخذ العمومية وترآيب العدادات وبطارية التوزيع ومحبس الضمان لكل منها دون
داد ك بترآيب الع دم من المال ب المق تثناء الطل ك باس اول أو المال دخل من المق أي ت

 .وعمل المآخذ الرئيسية من األسبستوس ومآخذ المياه من الرصاص 
وتبدأ من بطاريات المياه العمومية التي ترآبها البلديات أو :التغذية الداخلية   -2

ة ات التغذي ب بطاري اآن ترآي ة أم ات التنفيذي دد اللوح ية وتح اه الرئيس بكات المي ش
 .الرئيسية والتفرعات الصاعدة لكل دور أو لكل شقة أو لكل قسم من أقسام المبنى 

اه وب للمي غط المطل ب الض روع بحس ذه الف ار ه يف أقط د وتوص م تحدي ويت
ن وم م ذه الحج درج ه نى وتت اع المب ى 2:1وارتف ية إل ة الرئيس ة للتغذي بوص

د 0.75:0.5 بوصة للتفرعات الداخلية وتعمل جميع أنواع مواسير التغذية من الحدي
ب ا وهي الجل ع ملحقاته داخل ويجب أن تكون جمي ا من ال المجلفن وتقاس أقطاره
ود ن أج ن م د المجلف ن الحدي ات م ات والطب ان والتيه لوبة والكيع ة والمس العادي

 .األنواع
  

 :مراحل ترآيب المواسير المختلفة
  
 :مواسير التغذية الصاعدة على الحوائط) أ(

ترك ا وي اور باألقطار المنصوص عليه ة في المن وترآب خارج الحوائط للتغذي
زة3سم بينها وبين الحوائط ينتهي إلى         5خلوص  سم بعد البياض وتثبت بواسطة أقف

يًا وترآب في بعضها وآانات داخل الحائط على مسافات آافية وذلك بعد وزنها رأس
ة في بعضها عن طريق                       "عن طريق قلوظة األطراف ويتم وصل المواسير الطولي

داخل بواسطة حرف                      " نبل (بينما تتصل في الزوايا بواسطة الكوع وتتفرع في الم
T (                ا ع أقطاره ى6وعادة ما تكون أطوال مواسير الحديد بجمي ا إل م تقطيعه تر ويت م

ن ار وجهي د الترآيب واالختب األطوال المطلوبة بواسطة المنشار الحدادي وتدهن بع
أي بالسالقون أو البرايمر لجميع وصالتها الظاهرة خارج الحائط ويمكن تشطيبها ب

 .بويات زيتية أخرى وبأي لون
  
 :مواسير التغذية المدفونة داخل الحائط) ب(

ة داخل الحوائط في ى دفن مواسير التغذي ة عل عادة ما تنص اللوحات التنفيذي
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زل ب والع ي الترآي ة ف اءة عالي ب آف يراميك وتتطل وائط بالس ية الح ة تكس حال
 :واالختبار قبل تغطيتها بالسيراميك ويتم ترآيبها تبعًا للمراحل اآلتية

 .فتح مجاري المواسير الساخنة والباردة بالعمق المناسب       
ان وتيهات              وازم من آيع ع الل  عمل المواسير بالمقاسات المطلوبة وترآيب جمي

ددة            بة والمح ار المناس ير باألقط ارات المواس ات ومس ب اتجاه ال حس  ونب
 .بالرسومات

د                          ام للتأآ  ترآيب طبب على جميع المخارج وآبس المياه لمدة ال تقل عن ثالثة أي
ل      ة داخ ير المدفون ع المواس ان جمي ا وده ريب فيه ود أي تس دم وج ن ع  م
دهان المواسير        ر مع التوصية ب ن سالقون أو برايم ا وجهي  الحوائط بلوازمه
رن         ش المقط ن الخي وجهين م ا ب ب ولفه ل الترآي ومين قب ه بيت اردة وج  الب
اه الساخنة                     ة المي ع مواسير تغذي م دهان جمي ا يت د الترآيب بينم  المتالصق بع
م لف              ا داخل الحوائط ويت  بالصوف الزجاجي العازل للحرارة وذلك قبل ترآيبه
ع         يكارتون أو توض ل الش اجي مث ى الصوف الزج قة عل ادة الص ن م ة م  طبق

 .الماسورة بعد عزلها داخل مواسير بالستيك بقطر مناسب
ع إضافة أو              ة ويمن  يتم عمل أربطة من األسمنت والرمل على المواسير المدفون

 .عمل أي أربطة من الجبس حتى ال تساعد على تآآل المواسير
  
 :مواسير التغذية المدفونة تحت األرض) ج(

ا تي تحدده اآن ال ى األم ت األرض ف ة تح ة المدفون ير التغذي ل مواس م عم يت
اللوحات التنفيذية وتعمل من الصلب المجلفن باألقطار المناسبة وتنص المواصفات
ورات على ضرورة توريد المواسير والكيعان والمشترآات والجلب والتيهات والراآ
ن ا وجهي ا ودهانه ير وقلوظته ع المواس م تقطي واع وأن يت ود األن ن أج ة م المدفون
ش ن الخي ن م ن رقتي قة م ات متالص ا بلف م تغطيته ب وأن يت ل الترآي ومين قب بيت
ة المشبع بمحلول البيتومين الحار وذلك بعد ترآيبها وتجربتها وتشمل ، وتشمل الفي
ة ات الترب ة من طبق وب في أي طبق ر للعمق المطل المحددة من المقاول أعمال الحف
ة ذلك تشمل الفي اه إن وجدت ، آ سواء آانت رملية أو طينية أو خالفه مع نزح المي

 .أعمال الفية ونقل المخلفات ونهو األعمال على الوجه األآمل
  

 :أعمال الصرف الصحي: ثالثًا
من ة  ويقصد بها عمل جميع توصيالت المجاري الخاصة بالصرف الصحي بداي
مخارج الصرف لألجهزة الصحية أو مخارج صرف الحمامات والمطابخ ومساراتها
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 .أفقيًا ورأسيًا مكشوفة ومدفونة حتى الوصول إلى المجاري العمومية
  

 :وتقسم أعمال الصرف الصحي إلى النقاط التالية
ن -1 ابخ م اه والمط فل أرضيات دورات المي ة أس ير صرف مدفون ل مواس عم

 .الرصاص أو من الزهر أو من البالستيك
اه -2 مات ودورات المي عمل مواسير صرف مكشوفة ترآب خارج حوائط الحما

مة اني العا ا تكون في المب ادة م والمطابخ من الرصاص أو الزهر أو البالستيك وع
 .لسهولة الصيانة

ة -3 ى الواجهات الخارجي عمل مواسير صرف رأسية خارج الحوائط ترآب عل
ى شبكة ابخ إل اه والحمامات والمط ن مخارج دورات المي أو داخل المناور لتصل بي
دة عمل للمراحيض ا أعم المجاري األرضية بالدور األرضي وتعمل من الزهر ومنه
ا ديهات والمطابخ ومنه والمباول ومنها اعمدة صرف لألحواض والبانيوهات والبي
ة ات التنفيذي دد باللوح ب المح القطر المناس ا ب ل منه راحيض آ ة للم دة تهوي أعم

 .والمواصفات الفنية
د منسوب -4 ا عن م ترآيبه عمل الجالترابات أسفل أعمدة الصرف الرأسية ويت

ى اه الرأسي إل دة الصرف من اإلتج ل أعم ة تحوي د نقط دور األرضي عن أرضية ال
 .اإلتجاه الفقي وتعمل من الزهر أو من الفخار

ي -5 ر المطل ن الزه ب م ات أو البي مى البالع ية وتس يفونات األرض ل الس عم
اه الموجودة فوق األرضية ع المي بالصيني أو من النحاس أو من البالستيك لتجمي

 .وتجميع صرف األحواض والبانيوهات وتوصيلها إلى ماسورة الصرف الرأسية
ب              -6 ة أو ترآي طح العلوي ار باألس رف األمط ب ص ل مزاري وري  ( عم )جرج

ة أو ى المجاري العمومي ا إل صرف من الزهر يتصل بأعمدة الصرف الرأسية ومنه
 .إلى األرصفة الموجودة خارج المبنى

ة -7 دور األرضي أو معلق عمل مواسير صرف أفقية مدفونة داخل األرضية بال
أسفل أسقف األدوار األرضية أو البدروم حتى المجاري العمومية وتعمل من الزهر

 .باألقطار المناسبة المحددة باللوحات التنفيذية
ا هو -8 ا حسب م ا وعمقه ا وأبعاده د مواقعه م تحدي ل غرف التفتيش ويت عم

ير مسارات المواسير األرضية د نقطة تغي ة وتوضع عن محدد بالرسومات التنفيذي
د نى وبع فل المب ط أس ول الخ ل دخ ها وقب وط الصرف ببعض اء خط ط التق د نق وعن

دفون عن                    تر ، وتعمل20خروج الخط من أسفل المبنى وعند زيادة طول الخط الم م
ا نزول شخص داخله ة ل ة آافي ا فتحة علوي طوب وله اني ال من الخرسانة أو من مب
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سم يلزم عمل120سم وإذا زاد عمقها عن         60×60وأبعادها الداخلية التقل عن        
 .ساللم داخلية في أحد الجوانب المجاورة لفتحة النزول

  
 :المواصفات العامة ألعمال الصرف الصحي

ن                   بيكة م ا بس ق لحامه ن طري ها ع اص ببعض ير الرص ل مواس م وص  يت
بة     ول     1:2الرصاص والقصدير بنس ل ط ة واليق ة اإلنجليزي ك بالطريق  وذل

 .مرة من قطر الماسورة الداخلي1.5اللحام عن 
د عن طريق استخدام                         يتم وصل ماسورة رصاص مع أخرى زهر أو حدي

 جلبة من النحاس ترآب براآور مقلوظ مع الحديد بينما تلحم مع الرصاص                   
 .بنفس الطريقة اإلنجليزية السابق إتباعها في وصل المواسير الرصاص

ذيل وأن            ي ال رأس ف ق ال ع بعضها عن طري ر م ير الزه م وصل المواس  يت
ان                    ل آت اه الصرف وتلحم بواسطة وضع حب  يكون إتجاه الرأس عكس إتج
راغ                          د عن ثلث الف ا اليزي ا بم د ترآيبه راغ رأس الماسورة بع  مقطرن في ف
داً                    ه جي راغ المتبقي مع القلفطة علي ثي الف  بينما يتم صب الرصاص في ثل
اك تسريب                          ان هن ا آ ة القلفطة إذا م اد عملي ار وتع ام مع االختب  إلحكام اللح
م                       ى الناي  مياه ويفضل عمل جميع اللحامات على الواقف وجعل اللحامات عل

 .أقل ما يمكن ومراعاة الدقة فيها
ة تحت األرض ببعضها بواسطة ترآيب                        يتم وصل مواسير الفخار المدفون

ة      ا بمون ل عليه رن والتقفي ان المقط ل الكت ع حب ذيل ووض ي ال رأس ف  ال
 .1:1األسمنت والرمل بنسبة 

ة                   يتم تجميع مواسير الصرف الرأسية من الزهر في بعضها بنفس الطريق
ات          ) ج(السابق شرحها في النقطة         م استخدام مجموعة من ملحق ا يت  بينم

ة                     اب آشف حسب طريق ادة أو بب  الزهر آالكيعان والمشترآات والتيهات الع
م                 ير المسارات ويت  تجميع المواسير األفقية والرأسية وعمل التفرعات وتغي

م مساحتها    6توريد وردة من الكاوتشوك سمك            واب الكشف     = م  مساحة أب
اب الكشف        ا ب ربط فوقه فله وي ب أس ر ترآ ات الزه ى ملحق ودة عل  الموج

 .بمسامير بصامولة لتسهيل عملية الفك عند عمل الصيانة
ى الحوائط تثبت في الحوائط بواسطة                        المواسير الزهر المرآبة ظاهرة عل

ن             ل ع وص ال يق ا خل ترك له مار وي ة ومس يز ذا آان ن   5أف ا وبي م بينه  س
 .الحوائط قبل البياض ويتم دهانها من الداخل ببيتومين

ا تغمر                      ة خصيصًا له ادق رأسية معمول ة داخل خن  المواسير الزهر المرآب
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 من الداخل والخارج في محلول البيتومين ويمكن دهانها بوجهين ببوية الزيت     
 .باللون المطلوب بعد ذلك

ى              ة تحت األرض عل ادق أفقي ي خن ة ف ر المدفون ير الزه ب مواس م ترآي  يت
ال        20فرشة من الخرسانة العادية بسمك           ل عن ثالث أمث  سم وبعرض اليق

انة         ة الخرس ا بنفس مون د تجربته ة الماسورة بع ع تغطي ر الماسورة م  قط
 .سم فوق أعلى نقطة منها5وتعلوها الخرسانة بسمك اليقل عن 

ة رأسية من الزهر بسمك                     ى    2يتم ترآيب مواسير تهوي  بوصة ظاهرة عل
ير              س مواس ب عك دي ترآ ي والبل راحيض اإلفرنج ة الم وائط لتهوي  الح

 ).الرأس ألسفل والذيل ألعلى (الصرف والعمل 
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 أعمال التبليطات لألرضيات) 4(

  
 :تنقسم أنواع األرضيات إلى ما يأتي

 .أرضيات يتم صنعها قطعة واحدة      
 .أرضيات يتم صنعها من تجميع أجزاء صغيرة من البالط      
 .أرضيات خشبية      

  
 :األرضيات التي يتم صنعها من قطعة واحدة) أوًال(

دون وهي تتكون من أرضيات يتم عملها أو ترآيبها أو صبها من قطعة واحدة ب
تخدم ددة وتس ومات متع وان ورس كال وأل ل بأش ن أن تعم ات ويمك فواصل أو لحام
يرة آمواد حديثة إال أنها يعاب عليها أنها عرضة للتشقق خاصة في المسطحات الكب

 :ألنها معرضة لعوامل تمدد وانكماش مستمرة ومنها األنواع الشائعة التالية
  
 :لياسة أسمنتية بمونة األسمنت والرمل) 1(

من الخرسانة المسلحة 3:1وتعمل من األسمنت والرمل بنسبة              ى أرضية  عل
لح ي تص ية وه ي األدوار األرض ة ف انة العادي ن الخرس ية م ى أرض رة أو عل مباش
ار لألرضيات قليلة األهمية وتعمل آالبياض حيث تفرد المونة وتدرع على بؤج وأوت

 .ثم تمس بنفي مواصفات أعمال البياض
  
 :أرضيات الموزايكو أو التراتزو) 2(

ة ة بطان ى الخرسانة المسلحة مباشرة وتتكون من طبق ن عل وتعمل من طبقتي
م: أسمنت     3:1سابقة بنسبة   بمونة األسمنت والرمل آاللياسة األسمنتية ال            رمل ، ث

و أو ن الموزايك هارة م مى ض ة وتس ة التالي ا الطبق ل فوقه ل وتعم ن أو تمنج تخش
اج ات منفصلة بخوص من النحاس أو شرائح من الزج ى شكل تربيع زو عل الترات

 :وتتكون موةن الضهارة من
 جزء بودرة حجر2+ أجزاء أسمنت ابيض 3+ أجزاء مجروش الرخام 5

ع ي وتلمي لء ودرع وجل ن م و م اض الموزايك فات بي س مواص ؤدى بنف وت
 .وتشميع

  
 :أرضيات الكاوتشوك) 3(

واد ة وم ة وملون واد مالئ ه م ي مضافًا إلي ة الكاوتشوك الطبيع ل من خام وتعم
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ة من الكاوتشوك ن حيث تلصق مباشرة فوق بطان آبريتية ، وتعمل من طبقتي
وي   ورد 6:2بسمك من    " اإلسفنجي   " الخل يرة هي الكاوتشوك ت ة الخ م والطبق م

ن       ها م ائف عرض كل لف ى ش ة تمتص180:90عل ة ومريح يات لين ي أرض م وه س
ا اختلطت بالشحوم ة لإلستخدام إذا م ا غير مالئم زل الصوت إال أنه الصدمات وتع
ن ة م ى لياسة أو دآ والزيوت ، ويتم ترآيب طبقات الكاوتشوك السابق شرحها عل

ة من           4الخرسانة العادية بسمك       رمل 3م/آجم أسمنت    300سم أو أآثر بمونة مكون
 .ويمكن إضافة الرآام الصغير

  
 :األرضيات المصنوعة من اللينوليم أو الِفل المضغوط) 4(

ات           ن أو ثالث طبق ى طبقتي ة ووجه اخير             ( وتعمل عل ة ثاني ى وطبق ة أول )طبق
 :حيث تتكون البطانة من مونة الخرسانة العادية وتعمل من

 آجم أسمنت 350+ رمل  3م0.4+ زلط  3م0.8

2ثم تعمل طبقة من رقة علوية بمونة األسمنت والرمل على هيئة لياسة بسمك                        
رخ من سم توضع بعد تمشيط وجفاف الطبقة األولى ، اما الوجه الخير فيعمل من أف
ورد ي ت ة وه ة ومطلوب ات معين ماك ومقاس كال وأس ألون وأش غوط ب ل المض الِف

ن ل ع طحات التق ن   2م2بمس د ع ازل 2م16والتزي منت الع واح باألس وتلصق األل
ة ق استخدام هراسات ثقيل رخ باألرضية عن طري ت األف اء وتثب أثر بالم ذي ال يت ال
م وضع خوص ا ، ويت تتحرك على آامل مسطح األرضية حتى التترك فراغات تحته
ي اهز وه مع الج ية بالش ع الرض م تلم يات ث ام الرض د فواصل لح اس عن ن النح م
وت دة للص ة جي ي عازل يرة وه ة آب ى درج حوم إل وت والش اوم الزي يات تق أرض

 .والصدمات
  
 :أرضيات الفينيل) 5(

ة تصنع من يرة وعروض مختلف أطوال آب وهي عبارة عن لفات من المشمع ب
ن          ة3:1.6مواد بترولية معالجة آيميائيًا سمكها يتراوح بي م وتعطي أشكال مختلف م

الط أو مرسوم ومتنوعة ذات ألوان وزخارف جذابة ومنها على شكل البارآيه أو الب
ة وتلصق ى حسب مقاسات الغرف ة تقطع عل ة مختلف برسومات هندسية أو زخرفي
على بالط أسمنتي أو لياسة أسمنتية وتستخدم مادة الغراء العادية أو المستوردة في
ا بمشط خاص بكامل مساحة ل منه رد آ ة حيث تف ادة الكل لصقه ويمكن استخدام م
ع الرسومات ة تجمي اة دق الغرفة على البارد بعدها يتم لصق لفائف الفينيل مع مراع

 .عند اماآن اللحامات حتى تعطي الشكل الجمالي المطلوب
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 :أرضيات الموآيت) 6(

ن     أطوال م ائف ب ن لف ارة ع ي عب ن 30:25وه ها م ن4:2م وعرض ل م م تعم
ات وان وخام واع وأل كال وأن ك بأش واف أو األآريلي ن األص نعة م وط مص خي

 :ورسومات متعددة والموآيت يمكن تقسيمه إلى أربعة أنواع رئيسية هي آالتالي
 موآيت ملصوق على طبقة من الكاوتشوك ذو وبرة مفتوحة ويسمى                           

 .سوبر موآيت
 موآيت ملصوق على طبقة من الخيش ومنه ذو وبرة مفتوحة أو ذو                          

 .وبرة مقفلة
 .موآيت منسوج من الظهر                               

مى                 غوطة يس ًا ومض ة آيميائي ناعية معالج اف ص ن ألي ت م  موآي
 .االسمالون

ادي أو السنجابي أو لياسة الط الع ى أرضيات من الب ويتم ترآيب الموآيت عل
ارد ى الب راء عل أسمنتية مخدومة، ويتم تفصيله طبقًا ألبعاد الغرفة ولصقه بمادة الغ

 .ويمكن لصق األطراف فقط أو لصق آامل مسطح الموآيت
  
 :األرضيات التي يتم تصنيعها من تجميع أجزاء صغيرة من البالط) ثانيًا(

ام واع وأحج كال وأن ة ذات أش تخدامات المختلف نعة لإلس ات مص ي بالط وه
واع البالطات مختلفة تصنع يدويًا أو نصف آليًا أو آليًا آليًا ، ويمكن تصنيع بعض أن
في الموقع نفسه أو أن يتم استيراده من أحد الورش المعروفة ويمكن تحديد األنواع

 :الشائعة من هذه األرضيات على النحو التالي
  
 ):السنجابي(البالط األسمنتي العادي ) 1(

ل أو وق أو الفيني ه الملص فل البارآي رف أس ة أو للغ طح العلوي ل لألس ويعم
ة 1:1الموآيت أو خالفه ويتكون من مونة األسمنت والرمل بنسبة                 ويعمل من طبق

اد ورد بأبع ة وي واد الملون ة الوجه بعض الم ًا يضاف لطبق واحدة أو طبقتين وأحيان
 .سم2:1.5سم وسمك من 20×20

  
 ):الموليه(البالط األسمنتي األبيض ) 2(

ي ة والت ير الهام ة غ ات الداخلي ة أو بعض التبليط ى األسطح العلوي ل عل ويعم
ل ة وضهارة ، وتعم ن بطان ات أخرى ويعمل من طبقتي يمكن تغطيتها بمواد أو طبق
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طبقة الضهارة من األسمنت األبيض والرمل ومسحوق الرخام وغالبًا ما تضاف
ه2×20×20إليه ألوان فاتحة ويورد بأبعاد     الط نصف مولي سم، ويمكن أن يسمى ب

 .إذا استخدم السمنت العادي مع األسمنت األبيض مناصفة
  
 :البالط االستيل آريت) 3(

اك وهو بالط يعمل لتبليط األرصفة والمالعب وممرات المشاة المعرضة لالحتك
اك ا الشديدة لإلحتك رًا لمقاومته المباشر آما أنها آثيرًا ما تستخدم في الجراجات نظ
ادة والبري والرطوبة ، وتعمل من طبقتين بطانة وضهارة تضاف لطبقة الضهارة م
ي دروليكي عال برادة الحديد آما تضاف للخلطة اللوان مميزة وتضع تحت ضغط هي

ة أو سادة بمقاسات         2×15×15سم أو   2×20×20وتورد بأشكال مضلعة أو محبب
 .سم

  
 ":عادة ـ لوآس"البالط الموزايكو آسر الرخام ) 4(

ام من ويعمل من طبقتين بطانة وضهارة تحتوي طبقة الضهرة علي آسر الرخ
ون ا الل ام يضاف إليه ودرة رخ ادة وأبيض وب منت ع ة وأس ة متنوع ار ملون أحج
ة المصنعة تحت ضغط واع األلي ة وأفضلها األن المطلوب وتخلط بنسب قياسية ثابت
ة هيدروليكي عالي ، وهي تصنع ثم تترك لتجف ثم تجلى جيدٌا علي جاليات ميكانيكي
متدرجة من الخشن إلى الناعم حتى تصل إلى الشكل الجمالي المطلوب ويورد البالط

 .سم4×40×40سم أو 3×30×30سم أو 2×20×20الموزايكو بمقاسات مختلفة 
  
 :األرضيات الموزايكو شطف الرخام) 5(

ة كو آسر الرخام حيث يوضع في مون وهي نوع متميز من األرضيات الموزاي
ن من الرخام وع معي الخلطة المستخدمة شطف الرخام بكامل مسطح البالطة من ن
دة ة حيث يوضع في البالطة الواح يرة بأشكال جمالي ًا بالبالطات الكب وزع أحيان وي
ي ام ف قطعة واحدة أو قطعتين أو أآثر وعادة ما توضع قطعة واحدة من شطف الرخ
ام وآسر ودرة الرخ ة األسمنت األبيض وب ا مون م يصب عليه وسط قالب البالطة ث
ام ، طف الرخ وع ش س ن ن نف ون م ل أن يك تي يفض غيرة ال ام الص ام باألحج الرخ
دها تكبس وتضغط ة بع ة البطان م تصب طبق وب ث ون المطل ويضاف إلى الخلطة الل
الط البالطة ميكانيكيًا أو هيدروليكيًا ثم تترك لتجف ثم تجلى ويورد هذا النوع من الب

 .سم5×50×50أو  4×40×40سم أو 3×30×30: بمقاسات آبيرة 
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 :أرضيات السيراميك) 6(
ددة واع متع ًا في مصانع السيراميك بأشكال وأن واع المصنعة آلي وهي من األن
ومنها المحلي والمستورد، ويتم تصنيعه من الطينة النظيفة التي يضاف إليها بعض

ى درجات حرارة من                    درجة1500:1200اإلضافات الكيماوية واأللوان ثم تحرق إل
ًا ة طبق وان والزخارف المطلوب وتطلى بمادة الصيني وتعالج بالكمبيوتر إلعطاء األل
ل لألذواق المتاحة محليًا وعالميًا ، وتعتبر من أجود أنواع األرضيات من حيث تحم
ة وتستعمل أرضيات اد مختلف ورد بأبع الرطوبة والشحوم والدهون واألحماض ، وت
وان السيراميك للمطابخ والحمامات وصاالت المعيشة والغرف والمكاتب بأشكال وأل

 .جذابة ومنها تقليد الرخام وتقليد البارآيه وخالفه
  
 :األرضيات القنالتكس) 7(

اد                        ة بأبع ع ملون مل من ترابي ة تع أو 30×30أو   20×20وهي أرضيات مطاطي
م لصقها3أو   2أو   1.6سم بسمك   40×40 وان وزخارف متنوعة يت مم بأشكال وأل

2×20×20بمادة الُكلة أو بعض المواد العازلة للرطوبة على بالط أسمنتي سنجابي                  
سم أو على لياسة أسمنتية مخدومة على أن يتم نظافة وتسوية السطح المعد للصق
تواء ة واس ن نظاف د م ك للتأآ خ وذل ور جل تخدام موت ن اس ه ويمك التكس علي القن
ى ادة اللصق إل حرارة م ع درجة  م رف ارد يت األرضية وبعد لصق القنالتكس على الب

ى 50:40 غط عل م يض واة ث ام أو مك ور لح تخدام واب ق اس ن طري ة ع ة مئوي درج
 .األرضيات جيدًا بعجلة يدوية حتى تثبت جميع أطرافه 

  
  
  
  

 :المواصفات الالزمة لترآيب جميع أنواع التبليطات
يتم آنس ونظافة أرضية المكان الذي سيجري تبليطه تمامًا ثم ردمه بالرمل -1

ن مك م رش بس اقط وتف ير الس ل والج رفان والرم ن الص الي م ف الخ اعم النظي الن
 .سم10:7
يتم تحديد منسوب األرضيات عن طريق ضبط ميزانية األرضية بأخذ شرب -2

ة ًال عن ميزاني المنسوب بميزان الخرطوم أو باستعمال القدة وميزان المياه وذلك نق
ى ي عل ط أفق ل خ ن عم ت ويمك وب ثاب رب منس ى أق ب إل لم أو أن ينس دفة الس ص

دار                        ى1الحوائط لتحديد أفقية شرب المقاس الذي تنخفض عنه األرضية بمق تر عل م
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 .سبيل المثال من جميع االتجاهات
ه -3 ذي سيجرى في ان ال ة أو المك م ضبط استرباع الغرف الط يت قبل ترآيب الب

ع التبليط وتحديد أبعاد بدايات ونهايات البالط خاصة من الجوانب للتنسيق في توزي
ة اد متقارب وائط ذات أبع اورة للح ات المج ون البالط ث تك ة بحي ل الغرف الط داخ الب
الط راميس الب وائط وع ن الح ب حدوث شطريات بي ع تجن الغاليق م تي تسمى ب وال
ط ه أو ألغلب الحوائ ة للحوائط الرأسية في ة موازي فيفضل أن تكون عراميس الغرف
ة ة وعرضية في الغرف وط طولي ك من خالل شد خي د ذل فيها ما أمكن ويمكن تحدي

 .لضبط اتجاه العراميس للبالط بحيث تكون موازية للحوائط الرئيسية فيها
الط -4 اء ويلصق الب يتم لصق البالط على األرضيات بعد دك الرمل ورشه بالم

على شكل أوتار طولية في اتجاه الخيوط المشدودة وتبدأ من منتصف الغرفة وتزداد
آجم300:250حتى أطرافها ويرآب البالط على مونة من األسمنت والرمل بنسبة                

در2رمل بحيث اليقل سمك مونة اللصق عن               3م/أسمنت ى ق ة عل سم وتفرش المون
ى دق حتى تصل إل ا وت مسطح البالطة وتسوى بالمسطرين وتوضع البالطة عليه

 .مسـتوى الخيط المشدود بطول الوتر
د -5 ة بع راف الغرف ي أط ودة ف ات الموج ب الغلق ط بترآي ة التبلي ي عملي تنته

ا زم له الط غير آامل حيث يل ا تكون من ب ًا م الط وهي غالب جفاف مونة لصق الب
انيكي أو دوي أو ميك تقطيع البالط بالمقاسات المطلوبة عن طريق استخدام مقص ي
ى اسطوانة قطعية ترآب على موتور آهربائي حتى تكون عملية القطع والتغليق عل

 .أآمل وجه
د24يترك البالط حتى يجف مدة التقل عن             -6 ه بع ساعة ويحذر من المشي علي

زاء وق األج ة ف ات المقلوب ن البالط ة م ع مجموع ب أن توض رة ويج ه مباش ترآيب
ة ك المون دة ش ل م تى تكتم ا ح رور عليه ن الم ال م ذير العم ط لتح ة التبلي حديث

 .المستخدمة في لصق البالط
يتم سقي البالط بمونة األسمنت األبيض عن طريق عمل لباني من األسمنت -7

ع العراميس األبيض والماء وإضافة اللون المطلوب إذا لزم المر حتى يتم ملء جمي
 .والفواصل الموجودة بين البالطات تمامًا

ا -8 يتم فرش طبقة من بودرة الحجر الخشن فوق مونة سقي البالط قبل جفافه
ن راميس م وتمسح األرضية بفوطة ناشفة لتنظيفها مع مالحظة ضرورة تنظيف الع

 .مونة السقية بحيث تكون جميعها في منسوب واحد
م ُينص -9 ا ل ول م دون مي واع األرضيات بمنسوب ثابت ب ع أن يتم ترآيب جمي

ل ث يعم اه حي ط األسطح ودورات المي ة تبلي ي حال ال ف ك ويختلف الح ير ذل ى غ عل
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ل عن                   ي1ميول في أرضيات األسطح نحو المزاريب اليق متر الطول سم في ال
اه ى األسطح أو مي ار عل اه األمط ع مي دم تجمي اه لضمان ع ي دورات المي ه ف ومثل

 .الصرف داخل دورات المياه
ما -10 وع أ يمكن عمل وزرة من البالط المستخدم في األرضيات من نفس الن

ع في حالة تبليط األسطح فيتم عمل وزرة من نفس نوع البالط ترآب مائلة على جمي
ن الحوائط واألرضيات اء بي الدراوي بارتفاع بالطة واحدة لضمان عدم دخول الم

 .ويتم ترآيبها بعد االنتهاء من تبليط األرضية
  
 :األرضيات الخشبية) ثالثًا(

ة الملمس ترآب األرضيات الخشبية للغرف للحصول على أسطح مستوية ناعم
ن ث يتفن ر حي نة المظه اء حس رارة والكهرب ة والح ة للرطوب ر عازل ة العم طويل
ار ا وإظه ا وآشطها ودهانه ة به ذه األرضيات والعناي أخصائيين المهنة في عمل ه
ى بية إل ال األرضيات الخش م أعم ع بعضها ، وتنقس ا م ابها وتوليفه ات أخش تجزيع

 :ثالثة أنواع رئيسية
 .أرضيات خشبية من ألواح موسكي مفرزة تسمى باألرضيات السويد      
 .أرضيات خشبية من بارآيه مسمار      
 .أرضيات خشبية من بارآيه لصق      

رورة ن ض ه ع زم التنوي ة يل يات الثالث ن األرض واع ا م ك األن د تل ل تحدي وقب
ل ي عم روع ف ل الش دت قب هارة إن وج اض والض ة البي ال بطان ن أعم اء م االنته
ر ى األخشاب يؤث األرضيات الخشبية بكافة أنواعها ألن سقوط األسمنت والجير عل
ع ا فتحدث بق ة أنواعه ه بكاف ى األرضيات البارآي ا وخاصة عل ا ونظافته ى لونه عل

 .غامقة اللون اليمكن إزالتها
  
 ):السويد(مراحل ترآيب األرضيات الخشبية من ألواح الموسكي ) 1(

 :وهي تشمل مراحل تنفيذية متتابعة يمكن اختصارها فيما يلي
ات) أ( ع مخلف ة جمي لحة وإزال انة المس توى الخرس تى مس ية ح ة األرض نظاف

واد ع الم ة جمي ام بإزال ا واالهتم دء فيه ل الب ة قب طح الغرف ن س ردش م ون وال الم
 .العضوية التي يمكن أن تتسبب في تآآل الخشب وتعفنه

ات قطاع                     ) ب( أو 2×2تجهيز مراين خشبية من الخشب الموسكي تسمى علف
ر 2.5×2.5 تقيمة غي ا مس ون أطواله ة وتك ع طول الغرف أطوال تتناسب م بوصة ب

البيتومين السائل المخفف أو ة آ ادة عازل ن بم ا وجهي م دهانه ة يت معوجة أو منحني
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ة ة آامل ا أو األربع ه منه ة أوج ان ثالث ن ده ارد ويمك ى الب ت عل السيروبالس
دون دهان وهو المالصق وي ب رك السطح العل ى ت ويمكن أن تنص المواصفات عل

 .أللواح تجليد األرضية
راين تثبت) ج( طاع الم يتم عمل تحليقة خشبية أو خنزيرة بدائر الحوائط من ق

د1بخوابير خشبية أو بكانات حديدية داخل الحوائط ويحبش عليها آل                 ك بع تر وذل م
الط األرضيات أو من مستوى أخذ شرب يحدد منسوب األرضية النهائي من وجه ب
ة الخشبية د منسوب ضهر التحليق ل عن دور نفسه بحيث يق آخر درجة في سلم ال

 .سم2.5والمراين أو العلفات بمقدار سمك خشب تجليد األرضية وهو 
ة الخشبية ويكون) د( تبدأ عملية ترآيب وتفصيل العلفات على منسوب التحليق

ة واح الخشبية العلوي د األل اه تجالي ة عكس اتج رصها في خطوط مستقيمة متوازي
اد60:40على أن تكون المسافة بين محور المرينة عن األخرى من                 سم حسب أبع

ن تخدام بي ي االس ائع ف د الش ة األرض والبع راين وطبيع مك الم ب س ة وحس الغرف
رة الخشبية45محاور المراين هو     ة أو الخنزي راين في التحليق م تثبيت الم سم ويت

 .السابق عملها
يتم عمل دآم خشبية من نفس قطاع المراين تربط المراين العرضية بشكل) هـ(

ا ل منه غير متصل بحيث تعمل دآمة آل امتر مخلوفة بين آل صف وآخر توضع آ
 .في مكانها ثم تسمر بدق مسمار في جانب المرينتين المتقابلتين من الجنب

يزان)  و( وم وبم دة الخشب أو األلومني ات بالق ة منسوب وجه العلف م مراجع يت
ط ن الخي د بي المياه أو عن طريق شد خيط على شربين متقابلين بالغرفة وقياس البع
م ى أن يت والعلفات ويجب التأآد من تحميل جميع المراين على الخرسانة مباشرة عل

 .ملء أي فراغ بين المراين والخرسانة بخوابير خشبية ترتكز المراين عليها
د ضبط مناسيبها واستوائها مع بعضها من)  ز( ات بع يمكن تقوية جميع العلف

خالل فرد مجموعة من الشنابر الصاج عليها بحيث تغطي سطح العلفات وتنزل على
ؤج م تصب ب جوانبها حتى مستوى خرسانة األرضية وتسمر في الوجه والجوانب ث

 .صغيرة من الخرسانة العادية عليها لتثبيتها عن أي حرآة رأسية
ف) ح( ل النظي دآم بالرم ات وال ن العلف ودة بي ات الموج ع الفراغ م ردم جمي يت

ون الجير أو الم ة آ واد غريب ود أي م ن وج ذر م او الح ع مراع اف م اعم الج الن
ن وي للمراي ردم عن الوجه العل ردش ويجب أن ينخفض مستوى ال رة أو ال المخم

دار   ادة1بمق ن م ودرة م ن رش ب فلها ويمك ن أس ة الرضية م ن تهوي تى يمك م ح س
 .مضادة للحشرات الزاحفة فوق طبقة الرمل لمنع وصول الحشرات إليها

دأ) ط( ة بحيث تب يتم ترآيب ألواح تجليد الموسكي المفرز في اتجاه طول الغرف
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وح ت أول ل راين ويثب اه الم ون عكس اتج ا وتك تى نهايته ة ح دخل الغرف من م
ا ائط بينم اه الح ز في اتج روز اإلفري ه بحيث يكون ب مجاور للحائط وموازيًا تمامًا ل

ل يسمى                وح) أراشللي  (فراغ اإلفريز نحو الغرفة ثم يدق مسمار مائ ز الل داخل إفري
ديد م تس تى يت ه ح دق علي ل األول وي ز داح ب اإلفري اني لترآي وح الث م يوضع الل ث
واح ات أل ون مقاس ا تك ًا م ل وغالب ة بالكام ي الغرف تى تنته ا ح ا بينه افة فيم المس

د الموسكي ذات قطاع   ب  5×1أو  4×1التجلي ا تختلف حسب الطلـ بوصة وأطواله
 .وتحسب بالقدم

نفرة) ي( ن الص ة م ة بداي طة الكهربائي بية بالمكش ية الخش ط األرض م آش يت
واح ع أل اوى جمي تى تتس يًا ح ًا وعرض دريجي طولي كل ت ة بش ى الناعم نة إل الخش

 .الموسكي وتكون ناعمة الملمس
زان أو)  ك( يتم ترآيب جميع الوزرات على الحوائط من الخشب الموسكي أو ال

1أو  5×1أو  4×1األرو حسب الرسومات وحسب نوع االرضية المستخدمة قطاع         
ر 6× ائط بالخوابي ا بالح م تثبيته د ويت ب واح ن جان ة م ون ذات حلي ة وتك بوص

 .الخشبية والمسامير المخبأة
 :مرحلة الدهان وتتم مراحله على التتابع التالي) ل(

 .فهي تبدأ بمادة الهاربريت أو ماء األآسجين لتفتيح المسام                                      
 .ثم دهان الفلوت الشفاف من أجود النواع وجهين على األقل                                      

ة                                   ا يمكن تشطيب األرضيات بالجملك وب آم  يمكن إضافة اللون المطل
 .حسب المواصفات والرسومات

  
 ):أرو أو زان(مراحل ترآيب األرضيات الخشبية من البارآيه المسمار ) 2(

دأ من                ه تب ا من أصابع بارآي سم أو2×5×50سم حتى     2×3×25ويتم ترآيبه
ة            2×7×50 ى زاوي ب عل ات ترآ ع الجه ن جمي رزة م ي مف م وه ي45س ة ف درج

ه ر تنص علي كل هندسي آخ أي ش ات أو ب بعات وثماني مى س صفوف متراصة تس
ن والنصف اآلخر رزة يمي ة مف الرسومات ويؤخذ في االعتبار أن تكون نصف الكمي
ى ه المسمار عل م ترآيب البارآي زان ، ويت ا األرو وال من الكمية مفرزة شمال ومنه
واح ي أرضيات أل ابق شرحها ف ة الس ن الخشب الموسكي بنفس الطريق ات م علف
اه ة عكس اتج واح طولي الموسكي إال أن االختالف الوحيد عنها يتمثل في ترآيب أل
ارة رزة والفلصات عب د الموسكي المف واح التجلي دًال من أل العلفات تسمى فلصات ب

ا                       رزة قطاعه وجهين غير مف 4×1عن ألواح من الخشب الموسكي ممسوحة من ال
وح واآلخر مسافة ن الل ترك بي ا وي ات بمسمار عمودي عليه بوصة يثبت في العلف
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سم لتهوية األرضية ثم يتم ترآيب األرضيات2:1قدرها سمك اللوح تتراوح من    
ب دأ ترآي ومات ويب ة بالرس كال المطلوب مار باألش ا بالمس ه عليه بية البارآي الخش
ه صفوف متراصة من أصابع البارآي ة  ى هيئ البارآيه بعمل آنار مجاور للحائط عل

دأ 45توضع عمودية على اتجاه الحائط وتتقابل في األرآان على زاوية                   م يب درجة ث
وب ويسمي كل المطل ة حسب الش ن منتصف أرضية الغرف الي م ه الت رص البارآي
ار السابق ع الكن ل م ب حتي يتقاب ي الجوان ه إل د البارآي ة ويمت ة بصرة الغرف البداي
ة من أى ه الغرف ار وبارآي ن الكن ع أو عريض بي تر رفي عمله ، وأحيانٌا يتم وضع فل

وع من األخشاب الصلبة أو من نفس ن خشب   ن وع األرضية المستخدمة أو م ن
هذا ويتم عمل جميع المراحل التالية لترآيب البارآيه من آشط ودهان.  الماهوجني  

دها وتوصيفها في األرضيات الخشبية من ود السابق تحدي ًا للبن وترآيب وزر طبق
 .األلواح الموسكي المفرزة

  
 ):الدوآيش(مراحل ترآيب األرضيات الخشبية من البارآيه اللصق ) 3(

الط ى ب قه عل مح بلص فات تس زان بمواص ه األرو أو ال د البارآي ن توري يمك
سنجابي أو على دآة من الخراسانة العادية المستوية وتورد آميات البارآيه اللصق

سم3:2سم وعرضها من   25سم وال تزيد عن     20بمقاسات صغيرة أطوالها في حدود      
ى      8وسمكها من    م ال ًا1.5م رزة ممسوحة من وجه واحد وأحيان سم وهى غير مف

ى ورق برسومات يورد البارآيه اللصق على شكل مجموعات متراصة ملصوقة عل
ه، وبشكل اف البارآي د جف ه بع م ازالت م يت ى ث معينة يتم لصق البارآيه والورق ألعل

 :عام يتم ترآيب األرضيات البارآيه اللصق على المراحل األتية
نجابي                  منتى أو الس الط األس ن الب ية م ب أرض بط   20×20ترآي م يض  س

 منسوبها بحيث تقل عن شرب األرضية األخير بمقدار سمك البارآيه وهو                   
ى منسوب أرضية                1حوالي    سم وينسب هذا الشرب إلى درجة السلم أو إل

 .الشقة وتضبط مناسيب البالط بدقة ويتم سقي لحاماتها وخدمتها
ه                 تورد المخصص للصق البارآي راء المس ن الغ ادة اللصق م رش م  تف

ه حسب                   واح البارآي  األبيض أو الشفاف على األرضية البالط ويتم رص أل
ى             ة حت ف الغرف ن منتص ة م ون البداي ى أن تك ة عل ومات المطلوب  الرس
ع في             ا هو متب ل م ة مث داير الغرف ار ب ة ويمكن عمل آن ا الخارجي  أطرافه

 .البارآيه المسمار السابق شرحه أو اتباع أي شكل جمالي آخر
ًا للمراحل السابق توضيحها                         ا طبق  يتم آشط ودهان األرضية بعد جفافه

 .في آل من األرضيات ألواح الموسكي أو البارآيه المسمار
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وع               ب ن زان حس ب األرو أو ال ن الخش بية م ب وزرات خش م ترآي  يت
 .البارآيه المستخدم

ابق                    فات الس س المواص وزرات بنف يات وال ان األرض طيب وده م تش  يت
 .شرحها في أرضيات الخشب الموسكي والبارآيه

  
  
  
  
  
  
  

 مرحلة التشطيبات -4

  
 أعمال الدهانات) 1(

  

  
ى تشطيبها د بياضها بالمحارة ال تحتاج الحوائط الداخلية للمبانى واالسمنت بع
ادة أخرى تستعمل أى م راء أوب الجير أوالغ ان ب بانواع مختلفة من دهانات سواء اآ
ة رات الطبيعي ه من المؤث هذه االنواع المختلفة من الدهانات لحماية البياض ووقايت
واع ى االن ول عل ديكور والحص ة وال يق والزخرف واع التنس ن ان د م افة مزي واض
ن ة العي ة لراح ن والمالئم ة العي ية لراح س والمكس ى النف ة ال ة المحبب المطلوب

 .والمالئمة لألذواق الشخصية
  

 :والدهانات بصفة عامة يتكون من العناصر الخمسة االتية
 .يتكون الجير والذنك االبيض واالزبيداج :االساس                               
 .وهوالسائل الذى يذوب فى االساس  :العنصر الحامل                               
ذيب                                        ى        : الم اعد عل ى تس ر لك افة للعنص ادة المض ى الم وه
 .الذوبان

ى                   : المجفف                                       ادة المضافة للعنصر الحامل لتساعد عل وهى الم
 .جفافه

ة من             : االلوان             ة خالي وهى تتكون من مواد معدنية أونباتية أوحيواني
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وب                   ون المطل ى الل دهان للحصول عل ادة ال ى م المواد العضوية تضاف ال
وب         ان المطل ا آ ب اذا م دهانات حس ال ال فات أعم ف مواص وتختل
قف              ى االس يص عل وائط أومص ى الح ين عل الط تخش ان الب هوده
م تحضيرها                        ذلك جاهزة أويت ة آ د أومبلي ديم أوحدي د ق أواخشاب أوحدي

 .فى مكان العمل آال حسب نوعه
  

 :أنواع البويات
يمكن بشكل عام تقسيم انواع البويات الى ثالث انواع رئيسية طبقا للمواصفات
 :القياسية الخاصة بمعهد ابحاث البناء ووزارة االسكان والمرافق على النحوالتالى

 .البويات المائية                                      
 .البويات الزيتية والالآيهات                                      

  
 :البويات المائية: أوال

ا فى م انواعه اء ويمكن حصر اه تى اساسها الم وهى تشمل جميع الدهانات ال
 :النقاط التالية

 .دهانات بيويية الجير المائية                               
 .دهانات بيويية الجير المضاف اليه الشحوم                               
 .دهانات بيويية الغراء الغير قابل للغسيل                               
 .دهانات بيويية البالستك المائية                               

 :اعمال الدهانات بيويية الجير المائية: أوال
وب ى الط دوم وعل ير مخ منتى غ اض اس ين أوبي اض تخس ى بي تعمل عل وتس
ى الظاهر الخرسانة وال يجوز استعماله على بياض المصيص أوعلى االخشاب أوعل

 .الحديد
ة ويتم تحضير آمية مناسبة من الجير السلطانى ناتج من حرق الجيرى بطريق

دة        1: جزء ماء     1جيدة ثم يطفى فى الماء بنسبة          م  14جزء جير ويترك لم ساعة ث
ذاب فى آجم شبة                2+ يأخذ الجزء العلوى من الجير المطفى ويضاف الى محلول م

ى. لتر من الماء المرشح         100/ آجم ملح    دريج مع التقليب حت ويضاف الجير بالت
م تضيف وب ث ون المطل ة مناسب ويمكن اضافة الل يمكن الحصول على خليط قوام

 .2مم1المستحلب من خالل مصفاة من السلك سعة عيونها 
 :طريقة الدهان

ه               )1 ل وج ق عم ن طري ل ع ن قب ا م بق دهانه م يس تى ل وائط ال ان الح م ده  يت
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 .باستعمال الفرشاة  تحضيرى بالمستحلب االبيض الى تم تحضيره بدون لون
ر             )2 تحلب الجي ون بمس يص المعج ادة المص قف بم وائط واالس ة الح م معجن  يت

 .المجهز سابقا
د                     )3 جيرى بع  دهان الوجه االول يسمى بطانة بواسطة الفرشاة من المستحلب ال

 .اضافة اللون المطلوب
ى                 )4 ة المستخدمة ويسمى ف ائى ويسمى الضهارة بنفس البوي  دهان الوجه النه

ه طح                  الوج ل الس ة لجع رش باآملين تعمال ال ع اس وب م اللون المطل  االول ب
 .النهائى متجانس خاليا من اثار الفرشاة المستخدمة فى االوجه السابقة

  
 :الدهان ببوية الجير المخلوط بالشحومات: ثانيا

دهان ائى لل طح النه ة الس ى حال ه ف ابقة اال ان راض الس س االغ تعمل لنف ويس
 .املس ومانع المتصاص الماء فأنه يوحى باستخدامه

 :طريقة التحضير
آجم من الزيت النباتى1يتم تحضير محلول الجير المخلوط بالشحومات باضافة                 

ى             ى الشحم الحيوان دهن    ( مثل زيت بذرة القطن ال ر200( /ال ول الجي آجم من محل
المعد للدهان بنفس الطريقة الموضحة بالبند السابق مع التقليب بسرعة حتى يندمج

 .الشحم مع المستحلب الجيرى تماما
 :طريقة الدهان

دهن السابقة ل بنفس مراحل ال ا من قب يتم دهان الحوائط التى لم يسبق دهانه
ة ه التحضيرى والمعجون والبطان ة من الوج ة بداي ير المليئ ه الج ى لون ة ف المتتبع
دا ا ع المعجون م وط ب ير المخل ة الج انى ببوي ه الث هارة بالوج ه االول والض بالوج

 .الوجه االخير بدون اضافة شحم
  

 :الدهان ببوية الغراء غير القابل للغسيل:ثالثا
ا                      راء أوالنش تستعمل. وهى ببوية مائية خالية من الزيت المادة الرابطة فيها الغ

ادة المصيص ع م ان م ن ده ه يمك ة اال ان ير المائي ادة الج ان م راض ده بنفس أغ
 .أوالجبس

 :طريقة التحضير
م ون ث ير الل م تحض ا ث ول النش ير محل م تحض راء ث ول الغ ير محل مل تغ وتش

 .تحضير ببوية الغراء
:تحضير المحلول: أوال* 
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دة اء لم ا بالم اء وتخمر تمام راء فى الم من الغ عن طريق وضع آمية مناسبة 
اء 24 ام الم وع فى حم ساعة ويسكب الماء الزائد عم طريق امتصاص الغراء المتن

 .الساخن حتى تصل على محلول غراء مرآز
 :تحضير محلول النشا: ثانيا* 

دا1وذلك عن طريق خلط        ارد ويقلب جي اء الب تر واحد من الم آجم من النشا بل
لتر من الماء 4حتى يصبح مزيج متجانس ناعم ويتم اضافة هذا المحلول ببطئ الى                  

ار   ى الن ول  الموضوع عل تى اضافة محل ة بسرعة ح م تقليب ان ويت ة الغلي ى درج ف
م را الن توائ يرة للتقليب نظ ة آب وة ميكانيكي ى ق اج ال ط يحت ذا الخلي امال وه ا آ النش

بة            ول بنس ة الفيتي اف الي م يض تمرار ث ة باس زداد غلظ ط ي ن% 1الخلي ع تعط لمن
 .المحلول النشا

 :تحضير اللون: ثالثا* 
رة        ى صورة 1وذلك عن طريق خلط االسبداج البلدى نم اء حتى يصبح عل بالم

مة ات الالز ه الكمي معجون طرى ثم ياف الية اللون المطلوب مع التقلييب وتؤخذ من
 .لتضاف لبوية الغراء

 :تحضير مونة الغراء: رابعا* 
عة       ئ صفيحة س ق مل م عن طري ن المعجون المعجون المحضر 15ويت تر م ل

ى راء والنشا السابق تحضيره ف ول الغ بالبند الثالث ويضاف الية لتر واحد من محل
دهان اوال وثانيا ثم يجفف الخليط بالماء مع التقليب حتى يصبح صالحا لالستعمال لل

 .بالفرشاة ببوية الغراء بالفرشاة أوبالماآينة
 :طريقة الدهان

 .يتم دهان المراد الول مرة بالمستحلب جيرى يحضر بالطريقة المذآورة )1
ترك                )2 راء وي ة الغ اف الي يص المض ون المص تعمال معج طح باس ن الس  يمعج

دة    ل                          24السطح لم مة مث م بتقي م يت ى الحائط ث  ساعة حتى يشك المعجون عل
 .1دهان الوجه 

 .البطانة تتكون من دهان وجه الغراء )3
 .الضهارة وتعمل دهان بمحلول بوية الغراء المحضر مع الرش بالماآينة )4
  

 :دهان ببوية البالستك: رابعا
ة ة بنسب معين واد ملون وط بم ائى المخل زيج من مستحلب البالستك الم وهوم
ط م تصنيعه لطالء مسطحات الحوائ د ت ه وق تعطى طبقة جميلة من الطالء غير البع
طح ى االس ه عل ا يوصى بادائ يرا م ه آث ن ان رغم م ى ال ة وعل ة والداخلي الخارجي
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ى االسطح الخشبية                      .المعدنية اال انه مانع للصدأ اال انه ال يصلح لالستعمال عل
 :ومن مميزات هذا النوع من الطالء ما ياتى

 .ثابت ضد االمالح            
 .ايام 7يمكن به دهان الحوائط حديثة البياض بعد             

ط                  ة للحوائ دث رطوب وال يح ذلك فه وائط ل مح بتنفس الح امى يس الء مس  الط
 .تحت الطالء فتمنع التصاقه

 .يعطى طبقة ناعمة غير المعة الظاللها            
 .يعطى طبقة رفة ثابتة ال تتطاير زراتها باالحتكاك مثل غيرها            

م                             ى طالء الزيت القدي ديم وعل  يمكن طالءه على بياض االسمنت الحديث والق
 .على الحوائط الداخلية

ة تشطيب                          ذا يسمح بامكاني  يجب الطالء فى مدة ال تزيد عن نصف ساعة وه
 .غرفة فى يوم واحد

 .عديم الرائحة وال يتطلب تهوية المكان المراد دهانه            
 .يمكن اداءه بالدهان أوبالرش بالماآينة            
 .سهولة غسيل االدوات ويمكن تحقيقه بالماء            

 :طريقة الدهان على حوائط لم يسبق دهانها من قبل
 .يتم صنفرة السطح المراد دهانه وينعم جيد            

ادة البالستك الجاهز بنسبة                               اف م د جف   %20يدهن وجه واحد تحضيرى بع
 بعد وزنة باضافة معدنى لزيادة قوة نفاذة مادة الطالء داخل البياض وسهولة               

 .االمتصاص
 يتمك معجنة السطح بمعجون ناعم عن طريق خلط زيت بذرة الكتان مع آمية                            

رة       دى نم بداج البل ن االس ه م دة      1قياس ائط م ى الح ون عل ترك المعج  24وي
 .ساعة ليجف ثم يصنفر

ا بنسبة                  عد تجفيفه ة البالستك ب  دهان الوجه االول وهوالبطانة بالفرشاة ببوي
 .من وزنها بالماء % 25
 .دهان وجه ثانى بالفرشاة من مادة البالستك ويمكن تجفيفها بالماء            

وام                     دهان وجة نهائى يسمى بالضهارة بالفرشاة من العلبة ويمكن تجفيف الق
 .اذا لزم االمر بالماء مع المس بالروالة اوالدق بالفرشاة الخاصة بذلك

  
  

 :البويات الزيتية واالآتيمات: ثانيا
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وائط واالسقف ارة والح ال التج لح العم ا يص اء واقي ون غش ات تك ى دهان وه
ى ة إل ات الزيتي والحدايد المدهونة أوالتى لم يسبق دهانها ويمكن تقسيم انواع البوي

 :ثالثة انواع رئيسية على النحوالتالى
 .البوية الزيتية الدائرة                                      
 .الجاهزة المعلبة من شرآات آيماوية                                      
 .بويات الالآهيات                                      

ة واع الثالث وبشكل عام فانة ال ي وجد اختالف فى خطوات العمل بالنسبة لالن
ودة ى ج ل ف ها يتمث واع وبعض ذه االن ن ه ط بي الف فق ا االخت ابقا وانم ذآورة س الم
ا وع االول فيه ودة هوالن ا ج دهان فاقله د ال ة بع وة تحمل ائى وق ر السطح النه مظه
ب ة الترآي ا ثابت ات الجاهزة نظرا النه ا فى الجودة البوي دائرة ويليه ة ال وهى البوي

ويجب مالحظة ان تكون. وذات جودة عالية فى التصنيع وافضلها بويات الالآيهات           
وت واع الزي ع ان وى جمي جميع البويات موردة داخل عليها االصلية المبرشمة وتحت
ا من ان وغيره ذرة الكت ى ززيت ب ا عل وت فى جفافه ذه الزي واع ه وتعتمد جميع ان
ة ى االسطح نتيج ة الصقة عل ون طبق تى تك ة ال ة والحيواني وت االخرى النباتي الزي
ر د تأثي طح ض ن أس ا م ا تحته ى م وى فتحم واء الج ن اله جين م امتصاص االآس

ى دهان. العوامل الجوية وضد التآآل والصدأ        واع السابقة تنقسم ال ك االن ه تل اال ان
 .تستخدم آال منها حسب الديكور المطلوب) وظيفة ( المعة ودهانات قط 

  
 :طريقة الدهان على حوائط لم يسبق دهانها من قبل

وتتم من بطانة وثالث اوجه اوبطانة واربع اوجه طبقا للمواصفات الموضوعة
 .آما يجب تحديد ما اذا آانت الوجه االخير المع اومط. والمحددة 

 :ويمكن تحديد المراحل آما يلى
واد صلبة                   )1 ة وصنفرة اى م ة عالق  ملتصقة   نظافة جميع الحوائط من اى اترب

 .بها
ل من اآسيد                       )2 ة قلي ى المضاف الي  دهان وجه تحضيرى بزيت بذرة الكتان المغل

 .الزنك لتشريب الحوائط وتسقى المسام ويترك الدهان حتى يجف
م                )3 ترك ليجف ث حد من اسبداج وزيت وي  يتم سحب سكينة معجون فى اتجاه وا

 .يصنفر
ط          )4 ى آامل الحوائ  يمكن سحب سكينة معجون اخرى فى اتجاه معاآس لالول عل

ترك ليجف                       لزيادة وخدمة وتعميم سطح الحائط من نفس المكونات االساسية ي
 .ثم يصنفر
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ة                    )5 ة المعجون ويكون لون  يتم دهان الوجه االول من الزيت المخفق فوق طبق
اه                      وب ويعمل من السيوبات الجاهزة المعط  1،60(افتح قليال من اللون المطل

يدزنك  %  ى    %20+اآس ان مغل ت آت ة   %5+زي يد قلوي ت%4+اآاس  زي
ناعية       ا اوص ا نباتي ه   %1+ تراتبيتي ادة مجفف ن    ) م م يده دا ث ة جي م خلط  يت

 .بالفرشة ويترك ليجف ثم يصنفر
ة               )6 س المون ه االول بنف وق الوج ل ف ت الثقي ن الزي انى م ه الث ان الوج م ده  يت

 .السابقة اما جاهزة أودايرة حسب المواصفات المطلوبة
ة الحاجة                        )7 ات فى حال  يتم دهانات المط ويمكن عمل وجه رابع من نفس المكون

 .الى اضافة مواد تجفيف وتلميع وورنيش حسب ما تقص علية المواصفات
ام  كل ع ى:وبش ا ف تى يجب مراعاته ة ال فات العام د بعض المواص ن تحدي يمك

 :جميع اعمال الدهانات آما يلى
وب                      ة المطل ارة الداخلي غوالت النج ع مش يرى لجمي ه تحض ان وج  ده

ز                     التون الجاه ادة الس ن م ت م ة اوالزي ة الالآي ا بوي طيبها ودهانه  تش
دائر ة        . أوال ل الجوي رض للعوام ن التع ة م اب الطري ظ االخش ك لحف  وذل
 .والرطوبة

وب تشطيبها                       ة المطل ع المشغوالت الحديدي ه تحضيرى لجمي ان وج  ده
صدأ                     ة لل ادة مانع ة أوالزيت بوجه تحضيرى من م  ودهانها ببوية الالآي

 .مثل السالقون المرآز أوالبرايمر الجاهز أوالداير
القون                     ادة الس افة م ن اض ة يمك اطق الرطوب ى المن يد الرصاص   ف  اآس

دهان            ة الوجه التحضيرى ل ى بدي ك المستعمل ف يد الزن ى اآس ر ال  االحم
 .الحوائط حتى ال نتأثر بالرطوبة

 يتم صبغ جميع العقد الخشبية الحية الموجودة بنماذج النجارة من حلق                            
ا عن طريق                ان ووزراشد غيره  وابواب وشبابيك وتكسيات وبروزوباآت

 . اضافة الجمالآة المذابة فى الكحول

ادة  :وتسمى عملية آى العقد  وذلك حتى تعقد العقد حبوبتها وتتوقف عملية افراز الم
ة التحضيرى  التى تتسبب     الران لدهان على االخشاب وذلك قبل دهان وجه البطان

 .بالسالقون
ن أوجه ا بي دهان وم يجب ان يتم تنعيم أوجه النجارة والحوائط والمعادن قبل ال
درة أوبمعجون دبير بالب اء أوبالتب الدهان وذلك باستخدام الصنفرة على الناشف بالم
ن اى حال من االطوال دهان اى وجه م اليوليش ذات النمرة المناسبة وال يسمع ب

 .البويات قبل جفاف الوجه السابق له تماما
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 أعمال التكسيات) 2(

  
ة من الحوائط واألسقف آثيرا ما يتطلب التصميم المعماري ترك مساحات معين
واد خاصة واألرضيات سواء آانت في مباني عامة أوخاصة على أن يتم آسوتها بم

 .بالتكسية وذلك إما لهدف زخرفي أولغرض معماري أوإنشائي أوفني
وع من الطبيعي أن تختلف مواد الكسوة التي تستعمل في الحوائط من حيث الن
ي واد الت ي الم ال ف ذلك الح يات وآ قف واألرض ي األس تخدم ف تي تس واد ال ي الم ف
تعمل تي تس واد ال ن الم ف ع ا تختل ة فإنه ة وجمالي راض زخرفي تعمل ألغ تس
ة رارة أوالرطوب ن الح وائط م ة الح وة لوقاي واد آس اك م ة فهن رورات الفني للض
أوالمتصاص الصوت أوانعكاس الضوء إلى غير ذلك من المواد المصنعة حديثا بناء
ة أومصنعة ذات واد طبيعي ا استخدام م ة التكسيات تعرف بأنه إن عملي ك ف ى ذل عل
واد بسيطة تساعد أسماك بسيطة بأشكال جذابة تعطي شكال جماليا ويستخدم فيها م
ي تخدمة ف واد المس ح بعض الم ا أن نوض ت ويمكنن ب والتثبي ي اللصق والترآي ف

 :أعمال التكسيات المختلفة آاآلتي
  
 :التكسيات ببالطات السيراميك أوالقيشانى) 1(

ذلك مقاساته  ي أومستورد آ ان محل يحدد البند نوع السيراميك المستخدم إن آ
اع المراحل وألوانه ومواصفات ترآيبه ويتم ترآيب السيراميك على الحوائط بعد إتب

 :اآلتية
 /آجم أسمنت     450طرطشة الحوائط بمونة األسمنت والرمل بنسبة                    

 .متر مكعب رمل

Page 113 of 120Default Normal Template

6/4/2010mhtml:file://C:\Documents and Settings\ToDay\My Documents\Downloads\Documents\للياء ...



ي                      ط رأس ب خي ائط لترآي راف الح د أط لب عن ن الص امير م  دق مس
ن            ل ع ة واليق يراميك والمون ب الس مح بترآي مك يس وزن بس م 3ي  س

 ويوضع آل خيط عند طرف من أطراف الحائط ثم نشد فيما بينهما خيط           
ى              ا عل وزن أفقي فل وي ه ألس ى وخفض ه ألعل ن رفع رك يمك ي متح  أفق

 .مستوى المدماك لضبط استواء العراميس األفقية
ى أن                              ى عل  يبدأ المبلط في آسوة بالطات السيراميك من أسفل ألعل

 ينتهي من فرد أول سطر أوالمدماك أفقي بكامل عرض الحائط ثم يتبعه                    
ن         ة م تخدم مون ائط ويس تى يعلوالح ر ح دماك آخ يا بم م 300رأس  آج

 توضع المونة في المسطرين    7 :  1متر مكعب رمل أوبنسبة        / أسمنت  
دق في                  ا وت ى الحائط في مكانه  على ظهر البالطة السابقة ثم ترآب عل
راف            زاء وأط ع أج ة جمي أل المون تى تم طرين ح رف المس ا بط  مكانه
 البالط وتصل إلى مستوى الخيط المطلوب وتسمى عملية آبس البالطة                
ة           راف البالط ي أط ع ف تيك توض ليبة بالس ا ص ط أحيان تخدم المبل  ويس
اف        د جف ا بع م إزالته ى أن يت ية عل ة والرأس راميس األفقي بط الع  لض
ة      ه العملي ب خبرت راميس حس بط الع ط بض وم المبل يراميك أويق  الس
س          ك العرامي غ تل م تفري م بت فات ث ا للمواص وب طبق مك المطل  بالس

 .بالفرشاة السلك قبل جفاف المونة
ة                            راميس األفقي ع الع ئ جمي منت أبيض لمل اني أس الط بلب قي الب  س

ة     تخدام فوط ك باس راميس وذل ع الع وى جمي م تك ا ث ية تمام  والرأس
ات         قي الخام م س ب أال يت ة ويج ل أن تجف المون بع قب رف اإلص  أوبط

د          24السيراميك إال بعد مرور      حوائط للتأآ  ساعة على األقل من تبليط ال
ة من خالل العراميس                     من جفاف مونة اللصق وأنها نضجت مع المون
ض           منت األبي ن األس يراميك م قي الس ة س ل مون م عم ن أن يت  ويمك

 مع إضافة أآاسيد التلوين المطلوبة      1 : 1وبودرة الحجر الناعم بنسبة       
ك بنسبة     ط األسمنت األبيض والزن ر أوخل زم األم اء 1 : 1إذا ل  وإعط

 .اللون المطلوب
  
 :التكسيات بطوب الوجهات) 2(

ة راض الزخرفي ي األغ ا ف ة أحيان ة والداخلي وائط الخارجي ه الح ى ب وتكس
ه                 ×23مقاس    )  قطع السلك    ( ويستخدم لها طوب يسمى طوب صرناجة أوما يماثل

حل 4 × 4 ×  11أو 4  × 4 ويحدد مواصفات الترآيب عن آان وضع الطوب قاطع ال
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ة ن الطرطش ة م ل طبق د عم ائط بع ى الح ب عل تمر ويرآ راميس مس أوذوع
ط/ آجم أسمنت    45العمومية بمونة    ى الحائ طوب عل ك يرص ال د ذل تر مكعب بع م

ى سيخ 3 : 2بالشكل المطلوب ويترك مسافة من دماك عل سم بين رمل ويبنى آل م
اء د االنته زال السيخ بع م ي من الحديد أوخوص مبططة لضبط استقامة العرموس ث
اء ى البن اني عل د المب من رص المدماك بالمونة ثم تكمل العراميس وأحيانا ينص بن
بطوب رملي ظاهر قطع السلك على السيخ ليعطى في النهاية مظهر جمال آبديل عن
ة ة العادي داخل بالطريق ن ال اض م ث بي ة حي ور خاص وب الص ات لط وة الوجه آس

 .ويتحرك من على الخارج مظهره بعد تكحيل العراميس
  
 :التكسيات بالحجر الفرعوني) 3(

ة ى هيئ ه عل م تقطيع خامة طبيعية مستخرجة من الجبل له مواصفات معينة ويت
ة    ط) دبش   ( أشكال مسطحة غير منتظم ويستخدم الحجر الفرعوني لكسوة الحوائ

ي ي أوالثمان اعي أوالسداس كل الرب ل الش ام مث كل ع الحجر بش ددة ف كال متع بأش
ات من     ه بتخان ه وتهذيب م تقطيع ي ويت ة 6 – 3أوالفرعون سم ويعطى أشكال حرفي

ل ل مراح ر مث وة الحج ل آس ة ومراح وائط الداخلي ة أولبعض الح وائط الخارجي للح
ة وع الحجر بحسب مواصفاته المطلوب ار ن م اختي طوب الوجهات السابقة حيث يت
ة بنفس ى طرطشة عمومي م آسوة الحجر عل بألوانه وأنواعه وأبعاده وأشكاله ويت

ل    منت والرم ن األس ابقة م ب الس منت    450النس م أس رد/ آج ل تف ب رم تر مكع م
وب/سم وع المحدد والشكل المطل ا للن م ترآيب الحجر للكسوة طبق م يت ع ث متر مرب

ى ة الرص من أسفل إل ة مستمرة أوغير مستمرة بطريق ى عراميس أفقي مقسم إل
ة وهى نفس مواصفات 4 – 3أعلى ويترك بينه وبين الحائط سعة           سم تمأل بالمون

وب       يراميك المطل ي الس تخدمة ف ة المس ات المون م  400أو 350أو 250ومكون /آج
 .متر مكعب

ة   ا زادت النعوم امي   ( آلم ير مس ة) أملس غ ة األسمنت للمون ا زادت آمي آلم
ة اللصق من          . وآلما آان خشنا ومسامي آلما قل األسمنت             ة 5 – 3سمك مون تخان

م االستعانة ا يت زق وأحيان ادة الل الكسوة تحدد طبقا لشكل الحائط ، نوع الكسوة ، م
م راميس ث ل الع م تكحي ة يت اف المون د جف اني وبع بكانات حديدية لربط الكسوة بالمب
ه ة من الطراف الخارجي م ب ر يت وب ودق الحج كل المطل ر بالش ت ودق الحج نح
أوللمسطح الداخلي للحجر طبقا للرسومات حتى يعطى قيم جمالية وزخرفية تتناسب
ة ية للمون ة تكس راميس تكلف ل الع د أن تجف وتكحي ك بع وب وذل ره المطل ع مظه م

 .40 – 30الحجر من 
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 :التكسيات بالترابيع والبالطات والطبيعية والمصنعة) 4(

ر ات الراآودي ت أوبالط ألواح الماربري وائط ب يات للح ال التكس مل أعم وتش
ه         ر الصناعي أوخالف ن الحج ترابيع مصبوبة م ع.  أوب واح أوالترابي د األل م توري يت

ال التكسيات  المطلوبة دأ أعم طبقا للواصفات باللون المناسب والسمك المحدد وتب
تر مكعب/ آجم أسمنت    300بطرطشة للحوائط ثم لصق األلواح أوالترابيع بمونة             م

تواء بط اس ية لض ل التكس ل قب منت والرم ن األس ة م ة بطان ل مون م عم ا يت وأحيان
الحوائط ثم تمشط جيدا أوتمنجل ويتم ترآيب ولصق بعض األلواح عليها بعد جفافها
ناعي ر الص ترابيع الحج يات ل د التكس ادة ينص بن ون وع منت المل قى باألس م تس ث
ب ل القوال انوة داخ ة لصب الب ب المخصوص يز القوال م تجه ى أن يت بوبة عل المص
ى أن المخصصة والسابق ذآرها في بنود ضهارتها للحجر الصناعي في البياض عل
ع م الترآيب م ة ث تتم عمليات الصب داخل القوالب حسب األشكال الزخرفية المطلوب

 .إنهاء الوجه األخير مع الدق بالبشردة أوالشاحوطة
  
 :التكسيات بالرخام)5(

ي ال البياض الداخل اء من أعم تبدأ أعمال التكسيات بالرخام للحوائط بعد االنته
ات دد عين ارجي وتع داخلي والخ اض ال يب البي ى مناس بط عل م الض ارجي ويت والخ
ا من ة والمحددة ويكون خالي ا للمواصفات المطلوب وآميات الرخام إلي الموقع طبق

 .العيوب والشروخ بقدر اإلمكان
  

 :استالم ترابيع الرخام
 متجانس اللون والشكل أملس آامل الحبيبات والتبلور متجانس اللون                           

ه            ا ب  والشكل ال يوجد به عرق معدني أوشروخ يتم آسر جزء لمعرفة م
 .يتبع المواصفات السابقة 1آما يجب أن نمرة ) سوس ( فراغات 

 يورد الخام للموقع تام القطع مطابقا لألبعاد بالرسومات التفصيلية فال                          
رورات        ي الض ل إال ف ع العم ي موق ام ف يب الرخ ع أوتوض مح بقط  يس
ا      ة مشرومة أي طرفه ون القطعي  الملحة بحيث مواصفات القطع ال تك

 .مشطوف
بوطة                      ه مض ا   ( ترابيع بط الزواي ن     ) ض اس م رض بالقي ول والع  الط

ي ال                   ع واالسترباع والجل ة في التقطي ة العالي  االتجاهين حيث أن التقني
 .يمكن الحصول عليها إال في الورش المتخصصة

Page 116 of 120Default Normal Template

6/4/2010mhtml:file://C:\Documents and Settings\ToDay\My Documents\Downloads\Documents\للياء ...



  
 :وهناك عدة طرق فنية لترآيب وآسوة الرخام على الحائط وهي آالتالي

 .الترآيب بالمونة والسقية                                      
 .الترآيب بالكانات النحاس اواأللومنيوم                                      

ل                            ة مع عنصر إضافي مث  الترآيب بكانات من الحديد المجافن والمون
 .الجير

مار                     ل مس اء بك تعمال غط ع اس ير م امير ذات الخواب ب بالمس  الترآي
ة                    ذه الطريق ة وه  يسمى آاسة وتعرف هذه الطريقة بالطريقة الميكانيكي
ة والسقية مع الترآيب                      ة الترآيب بالمون  شائعة االستخدام وهي طريق
يرة أوتكسيات       ترابيع الكب وم خاصة في ال ات النحاس أواأللومني  بالكان

 :على األسقف ويمكن تحديد مراحل الترآيب على النحوالتالي
ائط           – 1 ة الح من نظاف د  الجبس أوالجير أوأي  يتم التاآ ة آ واد غريب من أي م

ا بالفرشاة اء وحكه لها بالم ك بغس ا وذل ام عليه ة الرخ شوائب تضعف تماسك مون
ط ع الحوائ م طرطشة جمي م يت ادة الجبس ث ى م وي عل السلك وتكسير أي مونة تحت

 .متر مكعب رمل/ آجم أسمنت  450بمونة األسمنت والرمل بنسبة 
تواء – 2 ن اس د م ومات والتأآ حة بالرس اد الموض ام باألبع تالم الرخ م اس يت

ورد ون م ة أن يك ى الزواي ة عل ة القطعي ترباع ونظاف بط اس ا وض رف والزواي األح
ون سمك        ا تك ادة م ا وهي ع ة المنصوص عليه ع التكسيات  2بالتخان ي جمي سم ف

 .للحوائط ألي نوع من أنواع الرخام
ب   – 3 ي الخدش 4تثق م السلك ف وش وتنعي ن ال ر وتخدش م ن الظه وب م ثق

 .بالكولة ومونة بودرة الحجر وتقفل الخدش  وتعمل عجينة
يخدش أجزاء من ظهر تربيعات الرخام عند الوسط أواألطراف بأسطوانة قطع
ات النحاس أوسلك من م الكان ان لتنعي در تخليق مك ائي ق ترآب على صاروخ آهرب

خارج بطول من                            ترك أطراف السلك المجلفن حرة لل سم 10 :  5الحديد مجلفن وت
ى ويثبت السلك أوالكانة في المنيم بواسطة آولة رخام وأحيانًا تنص المواصفات عل
لك ة أوالس ى الكان م عل ام تلح ن الرخ لوب م ابور مس ة أوط لة أوطفش ع فض وض

 .المجلفن بكولة رخام
ى) العامل  ( يقوم المرخماتي      – 4 ى أعل بلصق الرخام على الحائط من أسفل إل

د ترآيب وضبط اني إال بع على هيئة صفوف أفقية متتابعة واليتم ترآيب الصف الث
ن ا وبي رك خنوص بينه د ت يا بع ا ورأس ًا أفقي ا تمام م وزنه وسقي الصف األول فيت
د س عن ن الجب ة م رات مؤقت ؤج م ا بب م تثبيته توآة ويت قية اس ي س ا ف ائط آم الح
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قي قية ونس اء الس ا أثن دم حرآته كها وع مان تماس ة لض ا الخارجي أطرافه
اني                   تر مكعب رمل/  آجم   350البالطات من أعلى بعد رص الرخام المكونة من لب م

د اني بع دماك الث ه الم م سقيه يلي حتى تمأل جميع الفراغات الموجودة خلف الرخام ث
ؤج للسطح ير الب تمام جفاف المدماك األول وبعد شك مونة اللصق مباشرة ويتم تكب

 .الخارجي
ل الشك حتى ال تضرب :بعد السقي  ك قب ام وضبطها وذل تراجع مناسيب الرخ

 .للرخام السفلي نتيجة ثقل الوزن عليها بعد السقي للعلوي
حوق – 5 ه مس اف علي منت األبيض المض اني األس ات بلب ع الحمام أل جمي تم

ام حوق الرخ ات بمس قى الحمام ا تس ب وأحيان ون المناس افة الل ع إض ام م الرخ
كين ات بس ع الفراغ أل جمي وب وتم اللون المطل ام ب ة لصق الرخ ه آل اف إلي المض

 .للمعجون فيزال ما يزيد عنها وتسمى هذه العملية الزملكة
ي – 6 ى الشكل الجمال إتمام مراحل الجلي والتلميع والتشميع حتى الوصول إل

في المصنع أما التلميع فيتم عن  المطلوب حسب مما تقتضيه أصول الصنعة التلميع        
م. تطويق وذلك للعراميس وذلك بصقلها وتلميعها             وبعدها يتم إزالة الزائد بالسقية ث

 .يمسح بالصوف فتزداد لمعته
  
 :تكسية األسطح العلوية بالقراميد الفخارية) 6(

ن وب بإحدى الطريقتي اللون المطل ة ب ة المائل ة األفقي يتم تكسية األسطح العلوي
 :التاليتين

اع                       بية قط وارض خش ى ع د عل ت القرامي ت     1*50تثبي م وتثب  م
ت          ي التثبي تخدم ف ر ويس اس أحم لك نح ن بس د مجلف امير حدي  بمس

 .مسامير الحديد المجلفن ذات الرؤوس الكبيرة
ام صغير      3تثبت القراميد بمونة مكونة من جزئين جير و                          أجزاء رآ

افة    ع إض منت   150م م أس ابقة     /آج ة الس ن الخلط ل م ب رم تر مكع  م
 .وتكمل اللحامات بنفس مونة اللصق

  
 :تكسية الحوائط بالموزاييك الزجاجي) 7(

ة رول ى هيئ ورد عل ذلك ي ك ل ر موزاي ات أوآس ة مصنعة تربيع ك خام الموزاي
م 2*2لتجميع التربيعات على مسافات ثابتة ويورد على مقاسات              ع م سم بسمك رب

ة ى الحوائط بمون م لصقه عل ورق للوجه الخارجي يت من ال وهويلصق على ألواح 
ام صغير رمل مع سقيه+جزء جير سلطاني     +مكونة من جزء أسمنت      أجزاء رآ
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اني أسمنت    ون –أبيض  (بلب ى)مل ه عل م ترآيب ه ويت ن علي ورق م ة ال د إزال بع
ة/آجم أسمنت    30بطانة من مونة مكونة من    د طرطشة عمومي تر مكعب رمل بع م

 .متر مكعب رمل/ آجم أسمنت  400بمقدار 
  
 ):اآستوب(تكسية الحوائط بترابيع ماصة للصوت ) 8(

ات         اف بمقاس رم الج ن الجبس المخ ي تصنع م م وسمك   61*61وه م 3س س
م) أرم سترونج  (ترآب مادة على األسقف المعلقة وتسمى ا الحوائط ويت أوتكسى به

ة ة أفقي ت آمرامي اع تثبي كي قط ض أوالموس ب األبي وائط للخش ى الح ا عل ترآيبه
سم وترآب البالطات بالمسمار 25ورأسية ترآب على خوابير خشب على مسافات            

 .المخبأ وتشطب باللون المطلوب وتدهن بالزيت أوالغراء طبقا للمواصفات الفنية
  
 :تجليد الحوائط بالواح األبلكاج أوالكونتر) 9(

ذات القشرة األروأوالزان أويتم عمل تكسيات للحوائط من تجليد األبلكاج بقشرة
ى الحوائط عمل8مم أومن الكونتر سمك   4من الخشب بسمك   د عل مم ويشمل التجلي

ى) قوائم(مراين   ة عل وارض األفقي ة من الع وائم الرأسية ومجموعة مخلوف من الق
ير خشب 50مسافات   ى خواب ة غاطسة عل ى الحوائط بمسامير بورم سم تثبت عل

اع      ة القط ة ملتوي م أو 4*4مدقوق ق    6*6س م بعم افات   7-6س ى مس م 50عل س
ى تر عل واح لألروأوالكون د األل م تجلي م يت ة األسمنت والجبس ث ا مون وتوضع عليه

 .العوارض بالمسمار المخبأ مع التلميع طبقا ألصول الصنعة
  
 :تجليد الحوائط بألواح خشب موسكي أوالزان أواألرو) 10(

زان سمك                            من الخشب الموسكي أوال واح  د باستخدام أل بوصة3/4ويتم التجلي
واح في اتجاهات 9-4أويوضع بعروض حسب الرسومات من           بوصة وتكسى األل

ت ة تثب ديكورات الداخلي ة الخاصة بال ة حسب الرسومات الداخلي ة مائل ة لدرج أفقي
ير خشبية مسلوبة 2*1أو 2*2مراين من الخشب الموسكي         ى خواب ة عل سم مثبت

م تشريب الخشب القطاع داخل الحائط فيكون اتجاه المراين عكس اتجاه التجليد ويت
الت        ا أوف وب جمالك اللون المطل ه ب نفرته ودهان ب وس د الترآي فاف(بع ت ش )زي

 .أوخالفه طبقا للمواصفات
  
 :تجليد الحوائط بألواح األلومنيوم أوالستنلستيل) 11(

ا ص عليه تي تن نعة وال ة المص واح المعدني ن األل ة م ب مجموع م ترآي يت
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ومات(المواصفات  ن) الرس ات ومراي ى عالق ب عل ع وترآ ا للموق م توزيعه بك
ب م ترآي خشبية تثبت على الحوائط عن طريق خوابير خشبية متساوية القطاع ويت
األلواح المعدنية عن طريق مسامير بورمة تعطي سهولة الفك والترآيب أوبالبرشام
ول ددها أص تي تح ة ال ب الطريق ام بحس ة أوباللح ات المعدني ق القطاع ن طري أوع

 . القطاع الفنية

  
  
 :آسوة الحوائط بالوزرات الخشبية) 12(

اع ل بارتف ا تعم ب إال أنه األلواح الخش وائط ب وة الح رة آس س فك تعمل بنف تس
وع اث وشكل ون الوزرات أواألسفال فيجب أن يتمشي نوع الوزرة الخشبية مع األث
بية ير خش ميرها بخواب ق تس ن طري بية ع وزرات الخش ب ال م ترآي ية ،ويت األرض
مسلوبة القطاع مثبتة داخل الحائط من قبل في أماآن محددة تحت الكسوة آل مسافة

ة            50 م عمل آاويل ا يت ون مسقط غي(سم وأحيان ابور خشب مستدير القطاع مل خ
ون         ابور المل ن الخشب والخ ي الخرم بي راء ويثبت ف ابور) الغ وزرة بالخ لتثبيت ال

ع المطلوب تثبيته، خابور الخشب دائري القطاع مدهون بالغراء ثم يقطع ويصنفر م
 .تشطيب الوزرة
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