
curriculum 

 

 

            

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 الجامعــة التكنولوجيــة

 ـة العمـارةقسـم هندس

Second class 

building_constru

ction   

Ministry of Higher Education& 

scientific Research 

University of technology  

Department of Architecture  

 
 

 الجامعة التكنولوجية 

 قسم الهندسة المعمارية
 المرحلة الثانية
 تركيب المباني
 الفصل األول 

 Gridsالشبكات : المحاضرة األولى 
 

 
 :تقسم الشبكات إلى ثالث أنواع حسب طبيعتها 

1. structural grids  : ويقصد بها التالي: 
 . في تقاطعات الخطوط األفقية والعمودية يوجد عمود ولهذا العمود تسمية 

 . C1: يسمى العمود بأخذ الحرف أوال ثم الرقم مثال
 . يحدد شكل العمود بواسطة حسابات انشائية واضافة لها ابعاد الفضاءات

 
 

2. Architectural Grid : بالشكل الشبكة المعمارية هي التي تختص
المعماري ، ويعني الشكل الهندسي الخارجي للمبنى ، أو المالمح الخارجية 

 .للشكل 
 

 
تستخدم في تصريف المياه وفي الشبكات الخدمية  : الشبكات الخدمية .3

 .الكهربائية وشبكة الماء الحار والبارد
 

 وسنركز هنا على الشبكات اإلنشائية 

 
 : الشبكات االنشائية

 
 

ان الشبكة االنشائية التي تتكون منها االبنية الهيكلية سواء كانت هذه االبنية من     
طابق واحد اوعدة طوابق يتم توزيع اعمدتها على اسس خاصة تختلف عن البناء 
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وتويع الجدران الحاملة لالثقال حيث يتم توزيعها بدون استعمال نظام معين وذلك 
م توزيع االعمدة الخرسانيةفي الشبكة االنشائية الختالف حجوم الفضاءات في حين يت

على عدة انواع تكون فيها محاور االعمدة ثابتة وفي كال التجاهين لكي تجلس عليها 
 .الروافد الرابطة لها لتصبح الشبكة االنشائية قطعة واحدة متماسكة

 
 

 : انواع الشبكات االنشائية
 

 :هناك انواع مختلفة من الشبكات هي
 .االنشائية ذات المسافات المتساوية في االتجاهينالشبكة -1
 .الشبكة االنشائية المختلفة المسافات بين مراكز االعمدة في االتجاهين-2
 .الشبكة االنشائية المختلفة المسافات بين مراكز االعمدة ضمن االتجاه الواحد-3
 
 

 :الشبكة االنشائية ذات المسافات المتساوية في االتجاهين -1
 

وهي الشبكة التي يتم توزيع االعمدة فيها على مسافات متساوية بين مراكزها      
وفي كال االتجاهين الطولي والعرضي وهذه ابسط انواع الشبكات االنشائية وذلك 

لسهولة تصميمها انشائيا نتيجة للتشابه بين الفضاءات التي تتكون منها هذه الشبكة 
طبيقه على بقية الفضاءات االخرى اضافة وعليه يتم تصميم فضاء واحد منها ليتم ت

 . الى سهولة تنفيذها عند تثبيت مراكز اعمدتها في موقع العمل
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 :الشبكة االنشائية المختلفة المسافات بين مراكز االعمدة في االتجاهين -2
 

ان توزيع االعمدة عند اتباع هذا النوع من الشبكات االنشائية تكون على مسافات      
تختلف فيها مسافات الفضاءات في االتجاه العرضي بين مراكز االعمدة التي تتكون 

منها الشبكة االنشائية وهذا يعني الحصول على فضاءات متساوية من حيث المساحة 
 . لهذا التكرار يسهل من عملية تصميها انشائياومختلفة في الطول والعرض نتيجة 
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الشبكة االنشائية المختلفة المسافات بين مراكز االعمدة ضمن االتجاه -3
 :الواحد 

 

هي الشبكة التي يتم فيها توزيع االعمدة على مسافات مختلفة بين مراكزها في      
االتجاه الواحد او في االتجاهين وهذا النوع من الشبكات اكثر تعقيدا في التنفيذ من 

االسلوبين االولين وذلك الختالف المسافات بين االعمدة وهذا يعني ان تصميم الفضاء 
اوره من الناحية االنشائية وذلك نتيجة الختالف مسافة الواحد يختلف عن الذي يج

الفضاء بين مراكز االعمدة والذي ينتج عنه زيادة في عمق الروافد وكمية الحديد 
المستعمل في تسليح السقوف والروافد واالعمدة اضافة الى صعوبة تثبت مراكزها 

 . عند تنفيذ مثل هذه المشاريع
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تطبيق عملي على الشبكات اإلنشائية للمخططات : ثانية المحاضرة ال
 Organic Planالمعمارية العضوية 
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 الجامعة التكنولوجية

 قسم الهندسة المعمارية
 المرحلة الثانية
 تركيب المباني
 الفصل األول 

 Skeleton system األبنية الهيكلية الخرسانية: الثالثة المحاضرة

  

 الهيكلي مكونات البناء  
 

 :العناصر اإلنشائية -أ  
 

 :  األسس -1 

  أساس خرسانة عادي يرتكز على طبقات التربة . أ 

  ةأساس خرسانة عادي أساس خرسانة مسلح يرتكز على. ب

  توصيالت خرسانة مسلحة ترتبط مع قواعد الخرسانة المسلحة . ج

 
مسلحة مصنوعة من خرسانة مسلحة وترتكز على قاعدة خرسانة :  األعمدة -2

  .إلى مستوى سقف الطابق األرضي وتمتد عموديا  

 

األعمدة في كل مستوى  وهي مصنوعة من خرسانة مسلحة وترتكز على: الجسور -3
  .طابق

  .جسور في كل طابق وهي مصنوعة من خرسانة مسلحة وترتكز على:  األرضية-4
  .معا   وهي مصنوعة من خرسانة مسلحة وتربط كل مستوى طابقين:  السالل-5

 
                                 العناصر غير اإلنشائية –ب 

 
  .وتستخدم لملء الفتحات بين األعمدة وهي مصنوعة من حجر أو طوب:  الجدران -1
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مختلفة مثل الخشب والفوالذ والزجاج  وهي مصنوعة من مواد: األبواب والنوافذ -2
 .وغير ذلك

 
  .السيراميك أو غطاء خشب مثل وهي البالطات:  إكساء األرضية -3

 
  .الدهان، والجص وورق الجدران وغير ذلك:  إكساء الجدران -4
 
 

 :الفوائد
 

كن عمل الفتحات يم.ةيمكن بنائها بأي عدد من الطوابق حسب قدرة تحمل الترب    
الجدران بين األعمدة لتصميم  يمكن إزالة .مثل النوافذ واألبواب بأي عرض وارتفاع

  .الديكور

 

  :األضرار
 

درجة الحرارة وتأثير الرطوبة بسبب السماكة القليلة  ال يستطيع البناء مقاومة    
 .أكثر من غيرها بحمل الهزات األرضية تتأثر هذه األبنية .للجدران

 

 :الجدران الداعمة

في هذا النوع من األبنية فإن الحموالت المتحركة والثابتة يكون من السقف       
الجدران ثم تصل إلى القاعدة المستمرة السفلية الذي يوزع الوزن  والجسور إلى
متوفرة من التربة من ناحية أخرى يمكننا أن نستنتج أن سماكة  األعلى لطبقة

  .اقتربنا من القاعدة الجدران تزداد كلما

 :مكونات البناء

  :عناصر إنشائية –أ 

 .والجسور، وجدران الطوب، واألدراج واألسس األرضية،

 

  :عناصر غير تركيبية -ب
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  .األبواب، والنوافذ، ومواد اإلكساء

 

 :الفوائد

  .ودرجة الحرارة بسبب سماكتها عازل جيد للصوت -

  .الهيكلية قليلة التكلفة مقارنة مع أبنية الخرسانة المسلحة -

  .يعمل البناء كوحدة واحدة لذا فهو يقلل تأثير الهزات األرضية -

  .يمكن أن يعطي مساحة مفتوحة كبيرة بسبب عدم وجود أعمدة تعيق األثاث -

 

 :األضرار

  .ال يمكنك عمل أي تغيرات في البناء مثل إزالة أي جدار -

  .يمكنك بناء أكثر من خمسة أو ستة طوابق فقط ال -

  .تقلل المساحة الداخلية في الغرف سماكة الجدران كثيرة جدا  لذا فهي -

  الفتحات العريضة قد تضعف البناء -

 

  :يمكن تلخيص أنواع الحموالت التي تأثر على األبنية كما يلي  : الحموالت أنواع

 وزن العناصر التركيبية وغير التركيبية، ووزن التشطيبات، وأية:  حموالت ثابتة -

  .عناصر ثابتة

  .وزن األشخاص المقيمين واألثاث وأي حمل متحرك: حموالت متحركة -

 

  .تأثير ضغط الريح على كافة البناء خاصة في منطقة تمألها الرياح:  حموالت الريح -

 

تأثير القوى العمودية واألفقية الناجمة عن حركات :  حموالت الهزات األرضية -
 .األرضية الهزة
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 األبنية الهيكلية الخرسانيةتطبيق عملي على : ة الرابعة المحاضر 

Skeleton system 

 

 الجامعة التكنولوجية

 قسم الهندسة المعمارية
 المرحلة الثانية
 تركيب المباني
 الفصل األول 

 Foundationsاألسس : الخامسة  المحاضرة

 

 مقدمة
 مستوى تحت هاـــــموقع يكون التي البناية من األجزاء تلك إنها على األسس تعرف

 و األعمدة و الجسور و الســــقوف من عليها المسلطة اإلثقال بنقل تقوم حيث األرض

  األسفل إلى أنواعها اختالف على األرضيات و الجدران

 اإلنشائي الهيــكل كأثقال ثابتة تسمى ميتة:   حية و ميتة أثقال إلى تقسم اإلثقال هذه
 من الثابت الجزء وأثقال الثانوية السقوف وأثقال اإلنهاء ومواد والقواطع والجدران

 غير واألثاث اصـــاألشخ حركة من الناتجة قالـــــــكاألث المتحركة واألثقال األثاث

 الخــارج من عليها المؤثرة للقوى مقاومة تكون أن يجب كما التحــــرك أي الثابــت
 ةــاألبني على تؤثر التي ةــــالخارجي قوىــال من غيرها الرياح من الناتجــة كالقوى

 المشيدة ســــــاألس نوع منها متعددة عوامل على يتوقـف فانه األسس هذه عمق أما

 األسس تلك تحملها التي األثقال ونوع حديثا المشيـــدة لألبنية المجاورة األبنية عليها
 والقوى األثقال كمية إلى إضافة تنفيذها في المستعملة اإلنشائية المواد طبيعة وكذلك
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 قوة مع مباشرة ةــعالق له أسس قـــــعم إن كما العليا الطوابق من عليها المسلطــة

 بعد إال العوامــــل هذه معرفة يمكــن ال حيث لها المكونة الطبقات ونوعية التربة تحمل
 علية البناء المراد الموقع مساحة على يارهاــاخت يتم مختلفة لنقاط مختبريه فحوصات

 موقع في المشيدة األسس من تختلف رخوة ةـــترب ذو موقع في المشيدة األبنية فأسس

 األسس تسليح في المستعمل التسليــــح وحديد والنوع العمق حيث من صلبة تربة ذات
  

 

  الهيكلية بنيةاأل في األسس أنواع
 

 تعين يتم حيث عليها الهيكلية البنية تشيد في المستعملة األسس من مختلفة أنواع هنالك إن

 األثقال وكمية األبنية منها تتكون التي الطوابــق عدد على دمــــــالمستخ اسـاألس نوع

 المخصص الموقع منها كونــيت التي التربة نوعية إلى ةــــــــإضاف عليها النازلة والقوى
 . أنواعها أهم ومن إلنشائها

 

 
 

 ((pad or slap foundations المنفصلة األسس .1
 

 وجودها يتوقف حيث كلي الــــانفص البعض بعضها عن منفصلة األسس هذه تكون

 من إنشائها يتم كما فقط اإلنشائية للشبكة المكونة األعمدة مواقع تحت إنشائها وعملية
 احةـــــــــــمس عددها يتوقف والتي الحديديــــة بانـالقض بواسطة المسلحة الخرسانة

 والتي تعلوها التي الطوابق عدد من الناتجة عليها النازلة األثقال كمية على مقاطعها
 شكل وعلى االتجاهين كال في يحــــــالتسل حديد يكون أن يجب كما تتحملها أن يجب

 . حصيرة

 
 الخرسانية الروافد بواسطة ربطها يتم لذلك المنفصل النوع من األسس هذه إن وبما

 التي الجدران كأسس استعمالها إلى إضافة بعضها مع سساأل وتماسك الرابطة سلحةمال

 . لها المعدة التصاميم وحسب الداخلية الفضاءات تقسيــم في تستعمـــــــل
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 ومساحة عددها أما االتجاهين كال في حصيرة الشكل على فيها التسليح حديد يوضع

  تتحملها والتي عليها المسلطــــــة األثقال كمية على تتوقف فإنها مقاطعها

 

 
 مع بالعمود الخاص حــالتسلي دــحدي ربط ةـــــوكيفي والقاعدة العمود بين العالقة أما

 من ضلعها طول يقل ال  u حرف لشك على حديديــــــة قضبـــان باستعمال عدةالقا

 عن يقل ال بااالسس الخاصة دةــالقاع يعلو الذي ضلعه وطول ملم 033 عن األسفل
  ملم 033

 

 
 

 

 في موقعها يكون فقد لها اإلنشائية التصاميم على موقعها يعتمد التي الرابطة الروافد أما
 مستوى إلي المستوي ســنف في موقعها يكون وقد األسس علية يكون الذي المستوى نفس
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 من التخلص يمكننا وبهذا فوقها الرطوبة بمانع الخاص ألساف صب بعد األرضيات اءهإن

 إلى يودي وهذا األسس علية تكون الذي وىـــــالمست نفس وفي التربة داخل البناء
  الداخلية الجدران لبناء المستعملة البنائية مواد في االقتصاد

 
 

 الثقل وعلى األعمدة بين لــــالفاص الفضاء مسافة على يعتمد الروافد هذه ارتفاع إن

 الذي فوقه المشيد دارـــــالج سمك على سمكة يتوقف حين في يتحمله أي علية يجب الذي

 من النوع لهذا الخرساني المزيج نسبة إن ملم( 003) أو ملم(  243) بسمك يكون
 يكون حيث اءـــالم مع( رمل 4و رمل 2و سمنت 1) أي( 1:2:4) دــــــــالرواف

 على لألمالح المقاوم النوع من الروافد هذه في الهــــــــاستعم يجب الذي تـــاالسمن

 لها فائدة ال وتجعلها وتفتتها قوتها على فتوثر  الخرسانة
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 تصميمها وطريقة والعرضي الطولي المقطعين كال في الحديدية القضبان توزيع إن

 الوسط في الشد وىــــــوق الجوانب في االنكسار للقوة تحملها حسب تكون اإلنشائي

 عمل إلى مشابها عملها يكون حيث الجــــــدران في عليها ةــــالمسلط األثقال لتحمل
 . لألثقال الحاملة للجدران المستمرة األسس

 

 نفس في موقعها ونــــــيك فقد لألسس العام اإلنشائي التصميم علة فيعتمد موقعها أما
 مباشرة الرطوبة مانع ساف تحت موقعها يكون وقد لألعمدة العامة لألسس المستوى

 اإلنشائية المواد كمية في اقتصاديا الرابطة دـــللراف الموقع هذا استعمال يكون عندها

 . البناء في المستعملة المونة كمية أو المختلفة البنائية  الوحدات من سواء
 

 الخرسانية الصبة بمستوى يكون الذي  الرطوبة مانع ساف تحت الجدران بناء لعدم

 . اإلنهاء ومواد لألرضيات
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 كمية على تعتمد ولكنها ةـــــــمتساوي تكون أن بالضرورة ليس األسس هذه أبعاد إن

 عن أسسها ادـــــأبع في تختلف ةـــالخارجي فاألعمدة هاــتتحمل  أن يجب التي األثقال

 لألبنية يكون األسس من النوع هذا استعمال إلى إضافة البناية لنفس الداخلية األعمدة
 التي الصلب النوع من التربة تكون وعندما ينـــالطابق أو الواحد الطابق ذات الخفيفة

 الرخوة وغير عليها المسلطة األثقال  تتحمل

 
 

 (strip foundations) المتصلة األسس .2
 
 في عنها تختلف إنها إال المنفصلة ســاألس هــيشب ســــاألس من وعــالن هذا إن  

 مع المتقاربة األعمدة تكون اــــعندم وذلك واحد أساس فوق معا عمودين اجتماع

 األثقال تكون حين في والعرض السمك في متساوية تكون األسس وقاعدة بعضها
 أثقال لنقلها المنفصلة األسس اـــتتحمله التي اإلثقال من أكثر األسس هذه تتحملها التي

 لألسس السطحية المساحة في ةـــالحاصل ادةـالزي إلى إضافة واحد عمود من أكثر

 في الحاصلة الهبوط ليةــــعم اءــــأثن مقاومتها من دــيزي مما التربة فوق تجلس التي
 كميات تتحمل ال التي الرخوة التربة نوع من التربة ونــتك عندما وخاصة األبنية
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 ال التي أبنية تحت يكون األسس هذه استعمال فان لذلك عليها النازلة الثقال من كبيرة

 . الكبيرة لألثقال التربة قوة لضعف طوابق ثالثة عن طوابقها عدد يزيد
 

 
 

 تحمل قوة وعلى العليا الطوابق من عليها النازلة األثقال كمية مع مرتبطة مقطعها إن

 من النوع هذا فيها  المستعملة ةــــاألبني هذه اــعليه المشيدة بالموقع الخاصة التربة

 من تتكون الداخلية اءاتــــالفض لتقسيم المستعملة الجدران أسس إن كما األسس
  األعمدة بين الرابطة الخرسانية الروافد

 

 

 (continuous foundations) المستمرة األسس .3
 

 أن على بعضها مع األعمدة من كامل خط ربط يراد عندما األسس هذه تستعمل

 تكون تحتها اســاألس القاعدة وان واحدة استقامة على األعمدة هذه تكون
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 المسلحة الخرسانة إنشائها في لـتستعم حيث السمك نفس ولها واحد بعرض

 الحاوي الموقع في ونــــيك األسس هذه استعمال إن كما ينـاالتجاه كال وفي

 للبناية المختلفة األجزاء وطـهب فيها تباين والتي صلبة غير رخوة تربة على

 . التربة تجانس الختالف وذلك الواحدة

 
 

 هذه ولمقاومة الموقع تربة داخل متحركة الجوفية المياه تكون عندما تستعمل وقد

 لزيادة األسس من النوع هذا لـــــيستعم ةـجوفي ومياه رخوة التربة في العوامل

 مع متماسكة األسس ونــولك للتربة ةــالمالصق لألسس السطحية المساحة

 . األجزاء لكل متجانسة وقوعه حالة في الهبوط عملية تكون بعضها
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 العرض نفس ولها السمك في ةــمتساوي ونــتك أن يجب الخرسانية الصبة إن

 الضعف نقاط ولتحاشي اإلنشائية الناحية من وتصميمها تنفيذها لسهولة وذلك

 في واالنكسار تصدع لها يحدث قد السمك في واالختالف تباين خالة في فيها

 لهذه المستعملة لألبنية الهبوط ةــــعملي حدوث أثناء فيها ةــالضعيف المناطق

 . األسس

 
 

 (balanced foundations) المتوازنة األسس .4
 

 

 الهاــاستعم إن كما ةـــالمتصل ســـاألس يشبه  الذي النوع من األسس هذه إن

 حفر ويتم ستنشاء الذي الموقع وارــبج مشيدة أبنية هنالك تكون عندما يقتصر

 وهيكل أسس على لحفر ال ةــــــعملي توثر ال بحيث الموقع داخل األسس هذه

 ربط يتم لذلك المشيدة ســـاألس بموازاة الحفر عملية وتكون المجاورة األبنية
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 داخل لها المقابلة مدةـاألع أسس مع المجاورة لألبنية المالصقة األعمدة أسس

 تقوم لكي الرابطة الروافد هذه تقوم لكي الرابطة الروافد بواسطة العمل موقع

 لعدم وذلك دةــالمشي ةــللبناي اورةــالمج دةــــاألعم موازنة بعملية الروافد هذه

 أسس في الحال هو كما لألسس  الخرسانية الصبة مراكز في األعمدة تمركز

 . الموقع داخل المتواجدة األعمدة

 

 
 

 لألبنية القديمة  ســـاألس مع ةــمتوازي تكون االنتشاء ةــالحديث األسس إن

 إلى إضافة بعضهما عن النفصالهما األخر على احدهما يؤثر ال لكي المجاورة

 العمود اســأس مع المالصقة ةــللبناي المجاور العمود اسـأس ربط طريقة بيان

 لموازنته الرابطة المسلحة الخرسانية دــرواف بواسطة لـــــالعم موقع الداخل

 . المجاورة البناية باتجاه وحركته وصنعة
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                             السائبة أو المعلقة األسس .5

(foundations cantilever   ) 
 

 إلى هــلكون ذكرها تم يـــوالت األخرى سـاألس أنواع عن تختلف األسس هذه إن
 هذا استعمال يمكننا إذ األرض على تستند وال بالبناية المحيط للجدار بالنسبة الخارج

 تشيدها المراد لألبنية دةــــومشي اورةــمج أبنية هنالك تكون عندما األسس من النوع

 القديمة لألبنية ةــمالمس الخرسانية الروافد ووضع الحديثة األسس حفر يتم حيث
 بواسطة السائبة الروافد هذه ربط يتم لم الجديدة ةـــألبني العام الهيكل مع ومرتبطة

 جدار ببناء يقوم لكي المجاورة القديمة ةـاألبني الجدران إلى ةـموازي خرسانية روافد

 لها الرابطة والروافد السائبة ةــــــالخرساني الروافد فان وعلية فوقه الجديدة البناية
 من عليها النازلة والقوى األثقال بنقل تقوم حيث  األسس يودية الذي العمل بنفس تقوم

 توزيعها يتم حيث األسس إلى ومنها بها المتصلة األعمدة إلى العليا الطوابق

 . التربة على بالتساوي
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 بالنسبة دةـواألعم ســـاألس هذه بناء ةــعملي في اعتمادها يجب التي الطريقة إن

 دــتمت التي ةـــالمساف عن تقل ال بمسافة حدودها عن تبتعد حيث المجاورة لألبنية
 القيام عملية أثناء اــأسسه على  وثرــت أال يثــبح اورةــالمج لألبنية األسس إليها

 . الجديدة األسس بحفر
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 األبنية اهــوباتج دةــاألعم من ةــالخرساني الروافد امتداد وبـأسل بيان إلى إضافة

 ملم 22 عن تقل ال بمسافة وتبعد لها مالمسة لتكون عليها تستند ال بحيث المجاورة
 وموازيا مالمسا ديدةــالج ايةــالبن جدار اءــبن يتم ثــحي القديمة األبنية الجدران عن

  السائبة الروافد بين تربط التي الرافدة فوقها جالسا القديمة الجدران إلى

 

 ( stepped foundations) المدرجة األسس  .6
 

 األبنية لتشيد المخصص عــالموق ونــيك عندما األسس من النوع هذا يستعمل

 الحال هو كما درجــومت درــمنح بشكل بل مستويا ليس علية المقترح وبناءها

 وغيرها والتالل ابــالهض ومناطق الجبلية المناطق في المقترحة المواقع في

 أسس عمل بــــيتطل عــالموق من وعــالن هذا إن  ةــالمستوي غير المواقع من

 . سابقا ذكرت التي األسس عن تختلف بها خاصة

    
 

 في األسس بحفر عنده يتم منها األول  نوعين إلى يقسم األسس من النوع هذا إن

 النازلة اإلثقال لــــتتحم التي القوية الطبقة ذات التربة إلى الوصول لحين الموقع

 ربط يتم ذلك وبعد واحد وىـــــمست على سـاألس وعمل صب يتم عندما عليها

 وعلى لها الرابطة الخرسانية دــالرواف بواسطة للبناية المكونة اإلنشائية الشبكة

 المنحدر الشكل تتخذ والتي األرضيات اءــإلنه لــالمستعم المستوى ســــنف

 الساللم بواسطة بينها االنتقال يتم ةــــــمختلف مستويات على ونـــلتك للموقع

 .  الثانوية
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 ذات المنحدرة المواقع في عملها يتم والتي المتدرجة األسس من الثاني النوع أما

 ذات المنحدرة عــالمواق في عملة يتم الذي األول النوع بخالف القوية التربة

 نفس إلى مساويا حدرــمن بشكل األسس هذه حفر يجب وعلية الرخوة التربة

 في الحال هو كما واحد مستوى على وليست متدرجة تكون لذلك عــالموق انحدار

 أو األرضيات وىــــــمست عــموق إلى اــمساوي موقعها ونـــيك حيث األول النوع

 اءاتــــــالفض تقسيم في المستعملة للجدران أسسا لتكون منها أوطأ يكون قد

 المختلفة المستويات بين السائبة الجدران لعمل مشابها عملها ونـــوليك ةـــالداخلي

 .  الثانوية الساللم بواسطة إليها لــتنتق والتي لألرضيات

 

 (raft foundation) العائمة األسس .7

 
 مساحة مساحتها في تساوي كبيرة خرسانية صبة من تتكون التي األسس هي و

 المسلحة الخرسانة من اــسمكه يقل ال و هـــعلي ةــالبناي إلنشاء ترحــالمق الموقع
 قبل من المعدة اإلنشائية مـــالتصامي حسب و االتجاهين كال في و الحديدية بالقضبان

 متعددة ابـــــأسب اكــهن إن و اإلنشائية التصاميم أعمال في اختصاصيين أشخاص

- : منها األسس هذه مثل الستعمال

 عليه البناية اءـــإلنش ترحــالمق بالموقع الخاصة التربة تحمل تكون عندما -1

  ضعيفة

 في دقها و الركائز ســأس استعمال يتعذر عندما ةــالعائم سـاألس تستعمل -2

  العمل موقع
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 بعضها مع متقاربة اإلنشائية الشبكة منها تتكون التي األعمدة تكون عندما -3

 يتم ذاك عند بعضها مع ةــمتصل األعمدة لهذه حفر ةــعملي ونــــتك بحيث

 الموقع مساحة لــكام على و واحدة خرسانية صبة شكل على صبها

 على عليها النازلة الــاألثق توزيع و لــبنق تقوم ســاألس من النوع هذا إن -4

 التربة نوع من الموقع منها يتكون التي التربة حالة في ممكنة مساحة اكبر

 القوية غير الرخوة

 فان ملم(   4544) عن يزيد ال التربة من الرخوة ةــــالطبق عمق يكون عندما -5

  فوقها العائمة األسس بصب القيام ثم من و الدعائم استعمال يفضل ذلك عند

      ملم( 4544)  عن يزيد ال ةــالترب من الرخوة ةـــالطبق قــــــعم كان إذا  -6

 األسس استعمال من بدال الركائز ســـأس استعمال إنشائيا األفضل من فان

 اقتصادي غير استعمالها يصبح حيث العائمة

 التي و األرض تحت سراديب هناك ونــتك عندما العائمة األسس تستعمل  -7

 هذه تسمى عندها.  فوقها المشيدة ةـــلألبني العائمة ســــاألس بكاملها تشكل

  المجوفة العائمة األسس

 

  العائمة األسس أنواع

  الصلدة العائمة األسس - أ

 الخرسانية الروافد ذات العائمة األسس - ب

 المجوفة العائمة األسس -ج

 

 

 الصلدة العائمة األسس -أ 
 

 طبقة من و نـــاالتجاهي كال في مسلحة خرسانية صبة عن عبارة هي و

 ملم( 033) عن اـــسمكه يزيد ال و الصبة أسفل في التسليح حديد من واحدة
 الطوابق متعددة رـــالغي األبنية أي اــعليه دــتشي التي الخفيفة األبنية حالة في

  الحاملة الجدران باستعمال المشيدة األبنية و الهيكلية األبنية من
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 هذه في المستعمل التسليح حديد فان رةــكبي عليها النازلة اإلثقال كانت إذا أما

 في و األعلى في األخرى و األسفل في اــأحداهم طبقتين من يتكون الحالة
 التسليح في المستعملة دــالحدي انــقضب ونـــــتك حيث أيضا االتجاهين كال

 إلى مشابها عملها يكون لكي األعمدة بين تربط التي األجزاء في تقاربا أكثر

 سمك إلى مساويا سمكها إن علما  األعمدة بين ةــــالرابط الروافد عمل
 . لألسس الخرسانية الصبة

    
 

 

 الخرسانية الروافد ذات العائمة األسس -ب
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 الطوابق من اـــــعليه النازلة األثقال تكون عندما األسس هذه تستعمل

 لذلك الصلدة العائمة سـلألس الخرسانية الصبة تتحملها ال للبناية العليا
 هذه كمية على اعتمادا نــــاتجاهي أو واحد باتجاه خرسانية روافد تستعمل

 الخرسانية الصبة إلى إضافة اـــرخاوته و التربة تحمل قوة على و األثقال

 . تعلوها التي
 

    
 عندما األولى ينــــــبطريقت استعمالها و تصميمها يتم الروافد هذه إن

 يعتمد حيث األسفل إلى الروافد و األعلى إلى الخرسانية الصبة تكون
   األسس إلى النازلة األثقال كمية على تسليحها حديد و عمقها و سمكها

 عمل يكون حيث االقتصادية الناحية من عملية أكثر الطريقة هذه إن

 التي الترابية الساقية تكون و األرضية عمل إلى مساويا الخرسانية الصبة
  األعلى في ةـــــمستعمل التي ةـــمشابه الروافد لصب عملها يتم

 هذه لعمل ةـــــالثاني للطريقة بالنسبة أما األولى ةــللطريق بالنسبة هذه

 و األسفل في عملها يتم التي ةــــــالخرساني الصبة من فتكون األسس
 التي لألسس السطحية المساحة تكون بهذا و األعلى في الخرسانية الروافد

 لإلثقال الــــــــتحم و متانة و قوة أكثر يجعلها مما كبيرة التربة تالمس

 من للبناية الحاصل الجلوس احتمال عنها ينتج حيث األولى الطريقة من
 التي المواقع في الطريقة هذه تستخدم لهذا و دةــــواح مرة التربة هبوط

 لألسس السطحية المساحة من تزيد لذلك التحمل قليلة رخوة تربتها تكون

 فوق تجلس أخرى خرسانية صبة تكون األسس ذهـه في األرضية إن
 . مجوفة األسس تصبح بهذا و الروافد
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 المجوفة العائمة األسس - ج

 و عليها المسلط طــالضغ قوة ونــــتك عندما لــتستعم األسس هذه إن

 لألبنية العليا قـــــــالطواب من اـــعليه النازلة األثقال حجم من الناتجة
 هذه الضغط قوى لتقابل مقاومة و ثبات قوة يتطلب حيث الطوابق المتعددة

 تزيد حيث عمقا رــأكث تكون ســـــساأل لهذه الخرسانية الروافد فان لذا
 الصبة ونــتك و نــاالتجاهي كال في و ملم (033) اعـــارتف عن

 إلى لألرضية ةـــالخرساني الصبة و لـــاألسف إلى ســلألس الخرسانية

 بهذا و األعمدة بين طـترب التي الخرسانية الروافد فوق لتجلس األعلى
 الخرسانية بالجدران اتــمكعب لــــــشك على و ةــمجوف األسس تكون

 إلى ؤديـت هذه و السقوف و اتـــاألرضي مع الروافد تمثلها التي المسلحة
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 يزيد مما المستغلة غير المجوفة الفضاءات حجوم في الكبيرة الخسارة

 روافدها إن إال السابقة األسس تشبه األسس هذه إن  ةــلألبني الكلية الكلفة
 في التبذير يكون بهذا و ةـــالترب نوع و الــاألثق الفــالخت اــعمق أكثر

 الصبة سمك و الروافد عمق زاد إذا أما سابقاتها من أكثر اإلنشائية المواد

 قوى لمقاومة الالزمة القوة على ولـــــالحص بغية السفلى الخرسانية
 من النوع هذا استعمال يصبح عندها األعلى من عليها النازلة غطـالض

 بالتالي و لألبنية الكلية الكلفة من تزيد ةــــاقتصادي غير ةـــعملي سـاألس

 الفراغ هذا استعمال يفضل لذلك البنائية و اإلنشائية المواد في هدرا يكون
 يشمل الذي سرداب شكل ىـــــعل األرض تحت قــكطاب هــاستغالل و

 األغراض لمختلف منه االستفادة و األبنية تــتح تقع التي المساحة كامل

 يجب حيث الطوابق متعددة الطوابق تكون دماــــعن الطريقة هذه تفضل و
 من الحماية أسلوب أن الداخل إلى الرطوبة و المياه تغلغل من اـــحمايته

 الطابوق من جدار ببناء ذلك و الداخل إلى الرطوبة و للماء ربـالتس

 عن يقل ال بسمك الحجارة من أو ملم( 243-123) بين يتراوح بسمك
 ذلك دــبع و لها ةـــرابط كمادة االسمنت مونة استعمال مع ملم(233)

 ةــالمانع المواد إحدى بواسطة بالسرداب يطــيح الذي الجدار ىــيطل

 و ملم( 23) كــــبسم و متعاكستين بطبقتين و مثال يرــــــــكالق ةــللرطوب
 الجدار لبخ فيفضل سهولة األكثر األخرى المواد استعمال حالة في

 و المسلحة الخرسانة من جدار صب يتم العملية هذه دـــــبع و باالسمنت

 ثم باالسمنت الداخل من لبخه يتم ملم( 033-223) بين يتراوح بسمك
 تتكون السراديب حماية إن  الذهنية اغــــاألصب احد بواسطة صبغه

 األعلى إلى األسفل من -: يلي كما هي و مختلفة طبقات

 من طبقة أو ملم( 75) كــــــــــبسم االعتيادية الخرسانة من طبقة -1

 لتسويتها دقها و التربة فوق عــــللتربي ملم( 144) بسمك الحجارة

 مسلحة تكون قد و ملم( 14) بسمك االعتيادية الخرسانة من طبقة -2

  الحديدية بالقضبان خفيفا تسليحا

 عن يقل ال بسمك للرطوبة المانعة المواد إحدى من متعاكسة طبقات -3

  ملم( 34)

 التلف من الرطوبة مانع طبقات لحماية االعتيادية الخرسانة من طبقة -4

  ملم( 54) بسمك لألرضيات التسليح حديد بواسطة
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 القضبان بواسطة اتـلألرضي المسلحة الخرسانية الصبة طبقة -5

 التصميم على اــمقاطعه مساحة و عددها يتوقف التي الحديدية

   ملم( 544-344) بين تتراوح و اإلنشائي
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 الجامعة التكنولوجية

 قسم الهندسة المعمارية
 المرحلة الثانية
 تركيب المباني
 الفصل األول 

 Foundations - 2األسس : السادسة  المحاضرة

 

 الركائز أسس -8
 

 سبق التي لألنواع كبديل األسس في المسلحة الخرسانية الركائز تستعمل

  منها كثيرة ألسباب ذكرها

 ضمن تحملها قوة في تختلف بحيث متجانسة غير التربة تكون عندما -1

 الواحد الموقع

 بحيث عمق على عليها األبنية إلنشاء الصالحة التربة تحمل قوة كانت إذا -2

 أي اقتصادية غير عملية األسس من األخرى األنواع استعمال يجعل

 األسس استعمال يكون ذاك عند ملم(4544 -3444) بين يتراوح بعمق

 . اقتصادية عملية الركائز النوع من

 غير عليها األبنية إنشاء المراد التربة تكون عندما الركائز أسس تستعمل -3

 إلى اندثارها يؤدي التي و المندثرة األشجار كوجود الطبقات متجانسة

 استعمال بعد إال عليها المسلطة األثقال تحمل على التربة قدرة عدم

  لها كأساس الركائز

 عليها ستنشأ التي األرض داخل الجوفية للمياه العام المستوى كان إذا -4

 بحيث األسس من األخرى األنواع باستعمال يسمح ال ارتفاع على األبنية
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 أسس تستعمل لذلك الموقع في األسس حفر و صب لعملية عائقا تكون

 الركائز

 من عالية نسبة على حاوية التربة تكون عندما األسس هذه تستعمل -5

 لصب المستعملة الخرسانة في الكبيرة األضرار تسبب التي األمالح

  تفتتها و إضعافها إلى تؤدي التي و األسس

 عملية تؤدي بحيث إنشائها المقترح للبناية مالصقة أبنية هناك تكون عندما -6

 عملية تكون عليه و المجاورة األبنية انهيار أو تصدع إلى األسس الحفر

 المجاورة األبنية غلى للحفاظ اقتصادية أكثر عملية الركائز أسس استعمال

 و أرضية هزات إلى معرضة التربة تكون عندما الركائز أسس تستعمل -7

 للهزات األخرى األنواع من مقاومة أكثر األسس هذه تكون حيث زلزالية

 الزالزل و

 
 الركائز عمل طريقة

 
 ثم ومن بها وتصطد الركيزة فوق  الوزن ثقيلة حديدية مطارق بواسطة الركائز دق يتم

 وعدد المطرقة لنـــــــــــزول مساوية تكون حيث التربة داخل األسفل إلى تدفعها

 ركائز لضمان الواحد الموقع ضمن الركاـــــــئز لجميع الواحدة البقعة في الضربات
 المطارق من مختلفـــــــة أنواع هنالك إن عليها المسلطة لألثقال تحملها في متجانسة

 منها المستعملة

 

 الساقطة المطرقة .1

  استعملت التي الركائز دق عملية في تستعمل التي المطارق أنواع ابسط وهي

 المطرقة من تكون حيث األسس في الركائز استعمال المهم األولى الفقرة في

 االرتفاع ومن األعلى من لتهبط تترك ثم حديدي حبل بواسطة سحبها يتم حديدية

 تدريجيا الركيزة دفع إلى االصطدام قوة تؤدي وبذلك بالركيزة لتصطدم ثابت

 ال الطريقة هذه إن إال اجله من صممت الذي العمق إلى تصل حتى األسفل إلى

 فيها المستعمل والجهد الوقت عملية إلى إضافة بدائية طريقة ألنها حاليا تستعمل
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  الفردية البخارية المطرقة .2

 قوة بواسطة أو البخارية القوة بواسطة رفعها يتم حديدية مطرقة عن عبارة وهي

 على لتسقط المطرقة هذه تترك ثم سابقا يحدد ثابت ارتفاع إلى المضغوط الهواء

 والمتجانسة المتتالية الضربات لهذه ونتيجة رفعتها التي القوة زوال بعد الركيزة

 لها المخصص العمق الى وصولها حتى التربة داخل األسفل إلى الركيزة تدفع

 العمق لهذه إنشائيا صممت والتي

 

 

 المزدوجة البخارية المطرقة .3

 أو البخارية القوة بواسطة األعلى إلى رفعها يتم حديدية مطرقة عن عبارة وهي

 مضاعفة إلى يودي مما سقوطها القوة إلى أخرى قوة تضاف وبهذا الهواء قوة

 وحسب خاصة مفاتيح بواسطة  تنضيمها يتم حيث الركائز على المسلطة القوى

 لها اإلنشائية التصاميم أعداد عند تثبيتها يتم والتي المطلوبين والسرعة الحاجة

 

 الديزل مطرقة .4

 مع ومكبس اسطوانة من يتكون محرك على تحتوي متكاملة وحدة عن عبارة وهي

 باستعمال الركيزة موقع فوق المطرقة هذه وضع يتم وعلية بها ملحق للوقود المخزن

 األعلى إلى االسطوانة رفع بعلمية يقوم الذي المحرك تشغيل يتم ثم حديدي الهيكل
 الزمنية والفترة السرعة ثابتة متتالية ضربات شكل وعلى الركيزة فوق لتسقط ودفعها

 تبدأ الضربات لهذه ونتيجة الزمنية والفترة السرعة ثابتة متتالية الضربات لهذه ونتيجة

 اجله من صممت الذي العمق إلى تصل حتى التربة داخل األسفل إلى باالندفاع الركيزة
  لها اإلنشائية التصاميم أعدادب القيام عند اإلنشائية المخططات في تثبيت يتم والذي

 

  النفطي المحرك ذات المطرقة .5

 شرحها سبق التي الديزل مطرقة إلى وتكوينها عملها في المشابهة المطرقة وهي

 خواصها ومن البنزين أو األبيض النفط هو عملها في المستعمل الوقود إن إال

 دق بعملية الخاصة المطارق أنواع جميع من سرعة أكثر و وزنا اخف تكون

  الركائز
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  الركائز أنواع

 أنواع على منها نوع كل استعمال تعتمد التي الركائز من مختلفة أنواع توجد

  يلي ما األنواع هذه ومن لها كأسس تستعمل التي المختلفة والمنشات األبنية

 التحمل ركائز .1

 تشمل والتي العليا الطوابق من عليها النازلة األثقال بنقل تقوم لكي تصميمها يتم 

  كعامل السفلية التربة طبقات إلى والمتحركة الثابتة األثقال جميع

 كعامل لها  والمالصقة مجاورة تربة إلى اإلثقال ونقل تصميمها عن أساسي

  العمل موقع في الركائز مواقع يعين حيت التصميم عملية في ثانوي

 ال التي الرخوة األرض طبقات مخترقا عليها المسلطة اإلثقال تتحمل التي الطبقة

 كأسس تستعمل الركائز وهذه المتانة وقلة لضغطها عليها المسلطة الثقال تتحمل

 إن يجب التي األثقال كمية على عددها يتوقف والتي الطوابق المتعددة األبنية

 تتحملها

 والمعدات اآلالت بواسطة الركيزة قص وبمقدار التربة إلى الركائز تفريغ ليتم

 ذلك وبعد الركيزة موقع في تدق حديدية اسطوانة إنزال عملية بعد خاصة

 وهي الخرسانة واسطة تملى ثم الفراغ داخل بها الخاص التسليح حديد يوضح

  الشكل يوضحها الركائز أنواع ابسط

 

 االحتكاك ركائز .2

 التربة إلى عليها المسلطة األثقال بنقل لتقوم تصميمها يتم التي الركائز وهي

 الطبقات األثقال نقل تكون بينما  تصميمها عند أساسي كعامل لها المالصقة

 إلى معاكسا يكون عملها إن أي التصميم عملية في ثانوي عامل السفلية التربة

 لدقها الحديدية مطارق بواسطة فتكون إنشائها طريقة أما التحمل الركائز عمل

 صبها يتم وقد الركيزة مع واحتكاكها تماسكها من ليزيد وذلك التربة داخل

 الركيزة لعم المقرر الحد والى التربة في حديدية اسطوانة إنزال بواسطة

 بعد الركيزة موقع من التراب إخراج ليتم لها اإلنشائية التصاميم في والمثبت

 فوقها لتصب بها الخاصة التسليح حديدية شبكة توضع ثم بالماء وخلطة تخلخله

 االسطوانة بسحب القيام من الحديدية المطرقة بواسطة ودقها تدريجيا الخرسانة

  الركيزة صب عملية من االنتهاء تم إن إلى تدريجيا
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 والثاني العمل موقع في وصبة عملة يتم األول نوعين على تكون الركائز هذه إن

 تبدأ الدق عملية إكمال وبعد الحاالت جميع في  الصنع المسبق النوع من يكون

 األثقال كمية على يعتمد وبسمك الخرسانة من بالركائز الخاصة األغطية  عملية

 إلى أدت كثيرة أسباب هنالك فان وعلية تحملها الركائز على  إن يجب التي

 : منها االحتكاك ركائز استعمال

  العائمة ألسس كبديل تستعمل .1

  عميقة غير األسس تكون عندما العائمة األسس مع تستعمل .2

 المتعددة الهيكلية األبنية على وتأثيرها الرياح من الناتجة القوى لمنع تستعمل .3

 في األبنية ثبات بزيادة تقوم كما األسفل إلى القوى هذه تقوم حيث الطوابق

 األخرى األسس أنواع من غيرها من أكثر التربة

 

  المحافظة الركائز . 3  

 : هما نوعين إلى الركائز هذه تقسيم الممكن من

 تقوية ركائز  

-2444) بين طولها يتراوح التي النصوص النوع من تتكون التي الركائز وهي

 لتحمل صالحة وجعلها لتقويتها الرخوة المناطق في تثبيتها يتم ملم( 3444

 يكون والتي لبناء المصممة التربة في عملها يتم كما عليها المسلطة األثقال

 عند وخاصة حفرها إمكانية صعوبة في يتسبب مما عاليا الجوفية المياه مستوى

 تكون الركائز هذه إن تشيده المراد للموقع بالنسبة وعموديا مجاورة أبنية وجود

-244) بين يتراوح وبعمق المسلحة الخرسانة من لتصنع الصنع مسبقة إما

 ثم الحديدية االسطوانات باستعمال العمل موقع في صبها يتم أو ملم( 544

 االسطوانة لتصب منها التراب تفريغ عملية بعد داخلها التسليح حديدي توضع

  الجسور نهايات في تستعمل الركائز هذه إن كما أيضا تدريجية بصورة الحديدية

 

 السدود ركائز 
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 بعضها مع تكون بعضها مع متراصة وضعها بعد حديدية ألواح عن عبارة وهي

 صناعتها يتم الجانبي الضغط لقوى ومقاومتها قوتها ولزيادة واحد حديدي لوح

 المسلطة مقاومتها في وللزيادة  واحدة استقامة على وليست متعرجة بصورة

 حديدي مقاطع أو الشيلمان حديد كمقاطع حديدية مقاطع تستعمل جانبيا عليها

 بينها المتكون الفراغ يمل ثم متعاكستين طبقتين من أحيانا عملها يتم وقد الساقية

 والمياه األعمدة كعمل الخرسانة هذه تعمل حيث االعتيادية الخرسانة بواسطة

 المقرر الحد عن زاد إذا تتحملها إن وحدها الحديدية أللواح يمكن ال والتي

  األلواح هذه لتحمل

 : هي الركائز هذه استعماالت أهم أما

 العميقة الحفر عمليات من الحاصلة االنهيارات لمنع الرخوة األرض في تستعمل  

 المال مجرى الى ضفافها من األطيان نزول لمنع القنوات األنهار ضفاف انهاء 

 والقنوات انهار

 المياه تسرب لمنع الفيضانات اثناء األنهار في المياه منافذ وغلق السدود تقوية  

 مستوية الغير والمواقع الجبلية المواقع في الصخور تدهور منع  

 الجبلية والطرق المنحدرات نحو الزحف من المتساقطة الثلوج منع  

 والبحيرات االهوار مياه لحصر تستعمل 

 الترابية السدود ضد المائية التيارات مقاومة  

 

  ألموقعي الصب ركائز.4

  هي أنواع ثالثة على وتكون العمل موقع في عملها يتم التي ركائزال

 االحتكاك ركائز  

 عمدةاأل ركائز 

 بعد بتخلخلها التربة رفع عملية بعد صبها يتم التي الركائز وهي 

 بعد تصب وثم الركيزة قطرة يساوي مما حفرها او الماء مع خلطها
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 شبكة بوضع وذلك المسلحة الخرسانة من تتكون التي الركائز ذلك

 وبعدها لها المخصصة الحفرة في بالركيزة الخاصة التسليح حديدية
 الماء الوصول من الحفرة على المحافظة يجب لذلك الخرسانة تصب

 الجانبي الضغط القوة من عليها المحافظة وكذلك التراب او إليها

 الخرسانة تصل حتى وبهدها الصب عملية اثناء بها يحيط الذي للتراب
  ومتانتها قوتها على تحافظ لكي النهائي تصلبها الى

 

 باستعمال العمل موقع في تصب التي الركائز من أخرى أنواع هنالك ان 

 البسيط النوع من الركائز وهذه الركيزة مع تترك التي الحديدية االسطوانات

 صقيل يكون قد االسطوانة ووجه بسيطا تسليحها يكون حيث التحمل القليل

 أما لألثقال التحمل القليلة البسيطة للركائز بالنسبة هذا لولبيا او مضلعا او

 حتى أكثر عمقها تكون والتي الكبيرة األثقال تتحمل التي للركائز بالنسبة

 الحديدية االسطوانات فيها تستعمل حيث التربة من الصلبة الطبقة الى تصل

 داخلها الخرسانة من معينة كمية دق مع تدريجيا التربة داخل دقها يتم التي

 والى االسفل الى التربة تدفع لكي الركائز بدق الخاصة المطرقة بواسطة

 الى الركيزة اسطوانة او الركيزة تصل ان الى الدق عملية وتستمر الجوانب

 الخاصة التسليح شبكة االسطوانة داخل توضع لك عند لها المطلوب العمق

 ويتم مطرق بواسطة دقها يتم حيث تدريجيا الخرسانة تصب بعدها بالركيزة

 تصل وحتى تدريجيا الخرسانة دق عملية اثناء الحديدية االسطوانة سحب

 الخاص التسليح الحديد وضع عملية وبعد الركيزة غطاء مستوى الى

 عندها للغطاء الخرسانة صب يتم به الخاصة المواصفات وحسب بالركيزة

 غطائها فوق األعمدة صب لعملية جاهزة الركيزة تصبح

         

  الجاهزة الصنع المسبقة الركائز.5

 وورش معامل في العمل موقع خارج تصب التي الركائز وهي

 الى وصولها حتى بالماء ورشها خزنها يتم حيث بها خاصة

 التربة ان حيث االحتكاك ركائز نوع من وهي النهائي تصلبها

 الى دفعها بعملية تقوم الركائز ان با موقعها من الترفع تحتها التي

 الخاصة المهدات بواسطة معدات بواسطة دقها عملية بعد االسفل
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 تجري الركائز هذة ان لها المحدد العمق الى تصل ان الى بذلك

 ان كما تحملها وقوة سالمتها من للتاكد مختبرية فحوص عليها

 الركيزة طول زاد اذا اقتصادي غير يصبح الركائز من النوع هذا

 التي والمعدات االجهزة كلفة في لزيادة نظرا ململ 34444 عن

 دقها عملة من الناتجة االضافية كلفة وكذلك الطول هذا يتطلبها

 منها متباينة تكون فانها مقاطعها الى بالنسبة اما موقعها في

 اخرى اشكال على تكون او والمثمن والمسدس المخمس المربع

 لزيادة وذلك محيطها زاد كلما تفضل الركائز هذة ان كما  مختلفة

 المحيطة التربة يالمس الذي الخارجي للوجة السطحية المساحة

  تحملها قوة من يزدي مما معها احتكاكها من تزيد والتي بها

 ان كما ملم( 754-254) بين تتراوح الركائز هذة مقاطع ابعاد ان

 تخترق لكي وحادة مدببة تكون التربة داخل تدفع التي نهايتها

 اثناء الركيزة لها تتعرض قد التي االضرار والبعاد بسهولة التربة

 خاصة حديدية قوالب في الركائز هذة تصب الرتبة في دقها عملية

 وخزنها بالماءربرشها تعالج التي الخرسانة من افقي وضع وفي

 االزمة المدة او يوما ثالثون عن التقل لمدة رطبة المخازن في

  العمل موقع في نقلها قبل النهائي تصلبة الى االسمنت لصول

 في يقاوم لكي النهايتين في كمية اكثر يكون التسليح حديد ان

 اما لها المعاكسة التربة قوة ومقاومة غرز عملية االولى النهاية

 يجب ككما بها المطرقة اصطدام لقوة مقاومة فهي الثانية النهاية

 بصورة الركيزة فوق المطرقة وسقوط الدق عملية تكون ان

 التهشم من الركيزة على حفاظا ثابتة زمنية وبفترات عمودية

 : الصنع المسبقة الخرسانة مزايا

 خاصة بتقنية المعامل في تصنع الصنع المسبقة الخرسانية الركائز ان 

 معين وبمستوى متجانسا االنتاج فيخرج مستمرة سيطرة وتحت وعالية

 المرات مئات تتتحمل فال الموقع في غرزها اليمكن لذلك وخالف اليتغير

  اطنان 5 الى 3 زنتها التي الحديدية بالمطرقة الطرق من
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 فيها تغرز التي الكبيرة بالسرعة االولى بدرجة تمتاز الغرز عملية ان 

  غرز يتطلب االعتيادية االحوال ففي للتحمل جاهزة وتكون الركائز

 الركائز غرز ماكنة ان دقيقة ثالثين الى عشرين اليتجاوز وقتا الركيزة

  عاليا انتاجها فيكون فقط الركائز بغرز تنشغل

 الغرز ثم الموقع الى والنقل والمعمل صنعها يتطلب الركائز بهذة العمل ان 

 اي النجاز وقصير محدد زمني لبرنامج ببسهولة يخضع ذلك كل الموقع في

 واقتصادي دقيق بشكل التنفيذ عملية تخطيطي يمكن لذا مشروع

 الى فقط الركائز غرز ماكنة هي الموقع في الركائز غرز يتطلب الذي ان 

 جدا قليل عدد الى تحتاج بل لها التابعة االخرى والمعدات مركزية خباطة

 الغرز ماكنة سائق مع اثنين اليتجاوز لعمال من

 غرزها ويمكن بها المناورة يسهل نسبيا خفيفة عادة تكون الركائز هذة ان 

  مبنية لهياكل ومجاورة حيز ادنى في

 االسس التصميم تجعل الحمولة والعالية والخفيفة الصنع المسبقة الركائز ان 

 اثناء شغاال واقل الغرز اثناء اهتزازا اقل تكون الخفيفة والركائز اقتصاديا

 بمسافات ركائز لغرز يسمح ما وهذا التربة حجم في ااشغاال واقل االغرز

  اضرار وباقل قائمة ابنية قرب قليلة

 تصب التي الركائز في منها اكثر المصنعة للركائز القصوى حمولة تكون 

 ا الرملية التربة في التربة انضغاط بسسب الموقع افي

 وجود عند االحيان معظم في التتهشم المصنعة الخرسانية الركائز ان 

 والتكون مائلة صخرية سطوح الى غرزها عند او صخرية كتل او صخور

 االنحناء في القصوى الحمولة ويتكون الشد المسبقة الركائز في الحالة هذة

 المتانة بزيادة العموم على تقل الشد المسبقة الركائز من

 الركيزة من مستوي اي في الصنع سبقة الركائز من الركيزة قطع يمكن 

 الشد مسبقة الركائز كذلك الحال في وليش لها ضرر اي ينتج ان  بدون
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 الركيزة تكسر حيث فائق وباعتناء منها العلوي القسم في قطعها يمكن والتي

 الحديدية االسالك او الحبال تنقطع عندما فجاة

 الركائز من االحيان بعض في يحصل كما كما التخصر مشكلة هنالك ليس 

 الطينية والترب والغرينية الهشة الطينية الترب من الموقع في تصب التي

 االنبوب سحب عند االراضي الماء مستوى تحت التي الرملية والترب

 الخارجي

 والتي قبلها غرزت التي ركائز على بغرزها التوثر الصنع المسبقة الركائز 

 التي بالركائز تضر ان يمكن الموقع في تصب التي الركائز بينما بجانبها

 فيها الخرسانة تصلب وقبل وبجانبها قبلها صبت

 مستوى على تحوي التي التراب في تغرز ان يمكن الصنع المسبقة الركائز 

 التي الكما الجاري بالماء المغطاة موقع في او جاري او عال ارضي ماء

 االحيان معظم في الخرسانة تتضرر حيث الموقع في تصب

  المشـــكلة على التغلب يمكن الصنع مسبقة الخراسانية الركائز استعمال عند 

 على فتعتمد مختلفة أطواال يتطلب مما التربة طبقات في تحصل التي التقلبات

 أن حيث متينة المفاصــل ذات المعمل أو الموقع في مختلفة أطوال من خزين

 يمكن القطع هذه وتوصيل للركائــز متر 13 يقـــــارب للقطعة طــول أقصى

 التي الحديدية المفاصل عمل فيفضل متر 144 يقارب عمق الى الوصـــــول

 أطوال صنع وباإلمكان األسواق في حالــــيا أنــواع ثالث على وهي ابتكرت

 بها الموقع تجهيـــز ثم ومن وخــزنها المعامل في الركائز من مختلفة قياسية

 ركائز وأعمـــاق سماكة في تغيــرات حصول عند تأخير وبدون سريع بشكل

 ويالصقها السفلية من أنثى حديدي مفصل على تحتوي منها واحدة كل عليا

  حديدي األعلى الركيزة من مباشرة

 وفي الغرز وسهلة مائلة كركائـــــز استعمالها يمكن الصنع المسبقة الركائز 

 من أكثر تحتاج وال الشاقوليــة الركائز سهولة بنفس غرزها يكون األحيان معظم

  الشاقولية الركائز غرز تحتاجها التي الحيز
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 الماكنةاو عن بعيدا يميل( 3-1) عن اليزيد بميل المائلة الركائز غرز يمكن 

  الغرز ماكنة نحو بميل يميل

 عمق الي تحملهـــــا يفحص ان يمكن الصنــع المسبقة الخرسانية الركائز ان 

 عملية اثناء التضاغطية الموجة طول القياس من السرعة غاية وفي فيه تفرز

 الركيزة غرز

 للفحص الالزم بالوقــــــت الديناميكي للفحص الالزم الوقت مقارنة يمكن وال 

 األولى للطريقة الفائقة للسرعة للركائز التقليدي الستاتيكي

 المعامل انشاء في وعامود كركيزة مزدوج بعمل الركيزة تستعمل ان يمكن 

 واالرصفة والمخازن

 . الصنع مسبقة الخرسانية الركائز وئمسا

 اثناء او قبل عرضيـــــة او طولية شقوق فيها تحدث هذه الركائز ان 

 حمولتها فتقــــل غرزها اثناء او صحيحة غير بصورة معها التعامل

 حجم يزيد ان ويمكن بدلها اثنين او واحدة وغرز تركها ويتطلب القصوى

  . الركائز أغطية

 الركائز من أثقل تكــون الصنــع المسبقــة الخرسانيـــة الركائـــز ان 

 بها والمناورة معها التعامل في سهلة ألتكون لذا الشد المسبقة الخرسانية

  الكبيرة المقاطع في

 اقل هي الصنع المسبقة خرسانة للركائز واإلنحاء والضغط الشد متانة ان 

 تنعكس والحالة المقطع في لها والمساوية الشد قةبالمس الركائز في منها

 االنهيار من المقاربة عند اعتياديا

 تحت اعتياديا الشقوق من خالية تكون ان الشد المسبقة الركائز مميزات من ان

 بها المسموح الحمولة
 

 الخرسانية زـــــالركائ استعمال يمكن ال ةــالترب في صلدة ورـصخ وجود عند 

 يسبب او الشاقولي الخط عن الركيزة انحراف يسبب ذلك الن الصنع المسبقة
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 في بالصخور الخاصة الحديدية قدمةمال استعمال عند وحتى وانهيارهـا كسرها

 الركيزة اسفل

 هو تحمل ان يمكــن حد واقصى كبيــــرة أثقال تحمل ان يمكن ال الركائز هذه 

 اعتيادي كحمل طن 124

 العلوي سطحها مناسيب تضبط ان يمكن موقعهـــا في تصب التي الركائز ان 

 بينما توصيــــالت اي وضع وال الركائــز قطع بدون مطلوب مستوي اي الى

 بل تماما المطلـــوب بالطــول دائمـــا غرزها اليمكن الصنـــع المسبقة الحالة

  كتلتها يزيد وهذا ارؤوسه قطع الى فتحتاج المطلوب بالطول

 صعبا يكون الصلبة التربة في الصنـــع المسبقة الخرسانيــة الركائز غرز ان 

  الرخوة الترب في تستعمل فهي لذا مستحيال األحيان بعض وفي جدا

 ضربات 14 خالل للتربــة الركيـــزة اختراق المقدار من تحتسب الحمولة ان 

 وجود ان م 154 بمقدار حر بسقــوط طن 5 او طن 4 او طن 3 المطرقة من

 المطلوب االقصـى التحمـــــــل مقدار وان االختراق مقدار من يقلل المفاصل

 عاليا تقديره

 الشد قوة يعطيها موقعها في تصب التي الركيزة قدم في يحصل الذي االنتفاخ ان 

 القاعدة مساحة على الحمولة ويوزعهــا شد كركيزة استعمالها يسهل مما عالية

 اقل فيها الهبوط يكون األحيان معظم وفي اوسع

 صب قبل الحفر قعر يفحص ان يمكن موقعهــــا في تصب التي الركائز في 

 نوع من للتأكد الصنــــــع المسبقة الركائز في ذلك عمل واليمكن الخرسانة

  وخصائصها التربة

 الخرسانيـــة الركائز غرز عملية في عالي والصوت االهتزاز مستوى ان 

 وقف الخشبية الوسادة تبدأ عندما خاصة( 54) عن يزيد غالبا و  الصنع المسبقة

 ضمن بذلك حــــيسم وال البيئة ملوثات من وتــالص وهذا باالستهالك الركيزة

 واستعمال الموقع في بـــتص ركائز استعمال انــــوباإلمك األوربية المدن حدود

 الخارجي الحديدي األنبوب إلنزال داخلية مطارق
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 عند ضغط ذات خرسانة لصنــع تحتاج الصنع المسبقة الخرسانية الركائز ان 

 ضغط ذات خرسانية وهذه دـــالواح المليمتر على نيوتن 55ل مساوي الكسر

  الخرسانة بتكنولوجيا والخبرة المعرفة بعد إال عليها الحصول واليمكن  عالي

 التربة تفاصيل بنظريات جيـــدة معرفة الى تحتاج المصنعة الركائز غرز ان 

 في يتطلبه ما تفوق الركائـز غرز عملية في طولية ومواكبة وخبرة والركيزة

 كلفة الى مباشرة غير بطريقــة تضيف وهذه موقعها في الركائز صب عملية

 الخرسانة تكنولوجيا من والخبرة معرفة الى باإلضافة المصنعة الركائز

  الركائز عدد

 عليها النازلة لألثقال التربـة تحمل قوة على دفنها تم التي الركائز عدد يتوقف

 هي الواحدة المجموعـــة في الركائــز من عـــدد اقل وان العليا  الطوابق من

 والحافة الركــــيزة مركـــز بين المسافة ان المسافة تكــون ان على ركيزتين

  ملم 454 عن التقل للغطاء الخارجية

  الركائز صب في المستعملة الخرسانة

 بالقضبان مسلحة تكون الركــــائز صـــب عملية في المستعملة الخرسانة ان

 عليها النازلة اإلثقال باختالف مقاطعها ومساحـة عددها يختلف التي الحديدية

 منة يتكــون الذي المزيج نسب في عاليــة تكون االسمنت نسبة ان الى إضافة

 من يكون ان يجب مزيـــج عملية في المستعمــل االسمنــت ان كما الخرسانة

 تحيط التي التربـــة في وجـــدت ان بها يتأثــر ال الذي ألمـالح المقاوم النوع

 من أحيانا تخلــط وقد وتفتتها تاكلــها الي يودي مباشــرة تكون حيث بالركائز

 من والرطوبة المياه امتصـاص من الركائز لمنع للرطوبة مانعة مواد المزيج

 بها المحيطة التربة

 

  الدعائم أسس -9

 فيها الحفريات عمل يصعب التي المواقـــع في األسس من النوع هذا يستعمل

 القيام فيها يتوجب خاصة ألسباب ذكرها سبق التي األسس من نوع أي لعمل

 واألرض والمياه المستنقعــات كوجــود لألســـس الحفريات من يمكن ما بأقل

 اكبر لتحمـــل ترتفــع دعائم شكـــل على األسس عمل يتم حيث مستوية الغير
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 الروافد مع لها  المعـــدة اإلنشائية التصاميم وحســب تتحملة نا يمكنها ضاءف

 حيث والمعابر الجســور انشاء في الحـــال هو كما الدعائــم هذه بين الرابطة

 التجـــاه المعاكــس االتجــاه في يوضع دائري او بيضوي شكال الدعائم تتخذ

 او فارغا داخلها يكون وقد أخرى أبنية في مستطيال قوة من للتقليل المائي يارالت

 والرمل الحصى بواسطة ملؤها يتم

 رفعها يتم حيــث الريفية السكنية كالدور الخفيفة األبنية في بكثرة تستعمل األسس هذه ان
 الوصول من واألرضة الحشرات لمنع األرض سطح مستوى من اعلي دعامات على

  إنشائها في المستعمل الخشب الى
 

 من تكون حيث عميقة غير وبسيطة خفيفة وهي عليها تستند أسس الدعائم لهذه ان كما

 والخرسانة الطابوق فهي الدعائم إلنشاء المستعملة المواد إما الحديد او الخرسانة الطابق
  الخفيفة الريفية البيوت في المستعمل الخشب الى ضافةالافب والحديد
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