
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 الثاني 

السقوف الثانوية: رة السابعة المحاض  

تستعمل السقوف الثانوية تحت السقوف الرئيسية في األبنية 
الوظائف والفعاليات وذلك الختالف المواد المستعملة في المختلفة 

:إنتاجها ومن هذه األسباب  
العزل الحراري والصوتي وخاصة الفضاءات المستعملة  -1

 .للمحاضرات وقاعات السينما والمسارح

تغطية األعمال الخدمية لألبنية التي يتم إمرارها تحت  -2

 السقوف 

  .التحكم في أعمال اإلنارة الداخلية -3

تستعمل كمادة إلنهاء السقوف الرئيسية والتي يمكن اعتبارها  -4

 .جزء من التصميم الداخلي
 

الثانوية السقوف في المستعملة المواد  
 إلىويستعمل في الفضاءات التي تحتاج  :الوحدات العازلة للصوت -1

عزل حراري وصوتي كالمسارح والقاعات المخصصة للمحاضرات 

مختلفة  أشكالواالجتماعات وتتكون من مقاطع حديدية ذات 

وتثبت  6×60×05 – 6×  05×05 بأبعادالمقاطع من حديد الزاوية 

تحت السقف الرئيسي وتكون المسافة حسب التصميم ويمثل 

من مقاطع  الهيكل الثانوي فيتكون أماهذا الهيكل الرئيسي 

الوحدات العازلة  أما.. 45×35 – 35×35معدنية خفيفة الوزن 

 – 25×205×205 – 25×255×255 بأبعادمربعة  أماللصوت فتكون 
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 – 25×105×355مستطيلة  أو 25×455×455 – 25×355×355

تركب  35× 305× 055 – 35×355×655 – 20×255×455

ل الشقوق الوحدات فوق مقاطع الهيكل الثانوي بواسطة تداخ

 صناعته أثناءالتي يتم عملها في جوانب الوحدات 
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 :وحدات الحديد المغلون -2

تكون الوحدات مربعة وسطوحها الخارجية مكسوة بطبقة من الحديد  

المغلون الغير قابل للصدأ ثم تكبس فوق طبقة من مواد عازلة 

.مختلفة وأشكالمختلفة  بألوانللحرارة والصوت وتكون   
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وسمكها  25×62×620 أبعادهاوحدات ذات سطوح مستوية  - أ

  45-25يتراوح بين 

ذات  أماوتكون  620×620 بأبعادوحدات هرمية الشكل وتكون  - ب

الخارج  إلىذات سطوح هرمية  أوالداخل  إلىسطوح هرمية 
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والمسافة البارزة من الهرم سواء الى الداخل او الى الخارج 

 ملم 30  نقطة في الشكل الهرمي تبلغ أعلىومن 
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  :األلمنيوم ألواح -3

مختلفة وعلى  بألوانالمقاوم للتآكل ويكون  األلمنيوميستعمل النوع 
 05ملم وتختلف من حيث السمك  6555بطول قياسي ألواحشكل 

 أو 5.0 وبسمك 655×10×105 أوملم 5.0 وبسمك 655×10× 
تحت السقف  األلواح هذهملم وتوضع 5.6 وبسمك 655×10×105

وتكون .الرئيسي بحيث يمكن رؤية السقف الرئيس من خالياها 
في تركيبها وعملها لذلك  وأدواتمقاطع  إلىتحتاج  خفيفة الوزن ال

بسهولة فتكون على شكل ساقية تحوي  أجزائهاممكن رفع وتركيب 
.األسفلبروزات ونتوءات من   



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  

 
 

اسطة اليد ويثبت الهيكل على مسافات بو األلواحوتضغط بداخلها 
ملم بواسطة قضبان حديدية متدلية من 1055-1255تتراوح بين 

التي تضغط فوقها وهي بطول قياسي  األلواح تأتيالسقف وفوقها 
.ملم 6555  
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  : األلمنيومشرائح  -4
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مختلفة وتكون  بألوانوهي  األلمنيوموهي شرائح طولية تصنع من 

ملم 255 واآلخرملم  151على نوعين مختلفين في االرتفاع احدهما 

ملم توضع بصورة متوازية وعمودية على 6555وبطول قياسي 

يقل عن  السقف الرئيسي ومتدلية بواسطة قضبان حديدية بقطر ال

-1055ملم باالتجاه المحاذي للشرائح و 2155ملم وبمسافات 3

.األوللالتجاه  باالتجاه المعاكس 2305  
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 :  األلواح المعدنية للسقوف الثانوية -0

 األلواحيمكن عمل التصاميم المعمارية للسقوف الثانوية باستعمال 

مختلفة فمنها المربع والمستطيل وقد  وبأشكالالمعدنية الخفيفة 

تدمج مع بعضها العطاء تشكيالت جديدة وكذلك السداسية 

والخماسية الشكل ويمكن ترتيبها بطرق متعددة للحصول على 

. مختلفة  أشكال  
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 : االلواح الحديدية للسقوف الثانوية -6

مختلفة وتصمم حسب  بألوانيتم تصنيعها  أنواع بأربعوتكون 

:التصميم الداخلي المطلوب وهي  

برجس الحديدية المغلونة  ألواحان :حديدية الشكل ألواح - أ

 5.4والتي يتم صناعتها من مادة الزنك المطلية بسمك 

 بألوانملم وتصنع  6555ملم وبطول قياسي 40ملم وبعرض 

مختلفة حسب التصميم الداخلي وتثبت تحت السقف 

افة التي تمر من خاللها الخدمات لمساالرئيسي حسب 

الخاصة بالبناية وباستعمال هيكل حديدي خفيف على 

ملم وتحتوي على كالليب من 20شكل ساقية وبعمق 

المعدنية وذلك بالضغط عليها  األلواحلتثبيت وربط  األسفل
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 األخرىالواحدة بجانب  األلواححتى تستقر وتثبت هذه 

ملم ويمكن غلق هذه المفاصل  10وتفصل بينها مسافات 

ملم 12.0ملم وعمق 10بواسطة مقاطع معدنية بعرض 

 .ملم4555وبطول 

 

تستعمل بشكل طولي وتكون :حديدية على شكل ساقية  ألواح -ب
التصاميم الداخلية  بإعدادمغلقة المفاصل عند القيام  أومفتوحة 

ملم 5.4وبسمك  6555×0..1×00 بأبعادللفضاءات المختلفة وتكون 
وبسمك  6555×0..1×115او  5.4وبسمك  6555×0..1×155او 
وتكون المسافة للمفاصل بين  األخرىملم وتوضع الواحدة بجانب 5.4

ملم في حالة عدم غلق المفاصل 0..1ملم وبعمق  10الوحدات 
في حالة  أما.الغير مباشرة  اإلضاءةبحيث يمكن الحصول على 
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لغلق هذه المفاصل فان عمق المفصل  األخرىطع استعمال المقا
ملم10ملم وبعرض 0يصبح   

مع السقف بواسطة هيكل حديدي خفيف على  األلواحوتربط هذه 

.ملم20شكل ساقية بعمق  

وتكون :حديدية على شكل ساقية بمفاصل مغلقة ألواح -ت

مختلفة وعلى شكل ساقية بعرض  بألوانكسابقتها تصنع 

ملم من مادة 6555ملم وبطول قياسي 0..1ملم وعمق 00

قابلة للصدأ تركب في السقف  بمادة غير الزنك المطلية

مفاصل  بينهاوبشكل طولي تفصل  األخرىالواحدة بجانب 

ملم مغلق بمقاطع حديدية خفيفة 0..1وعمق  ملم 10بعرض 

.على شكل ساقية  

من الزنك  أيضاوتصنع : شكل شرائح متدليةحديدية ب ألواح -ث

 تالءممختلفة  بألوانالمطلي بمادة غير قابلة للصدأ وتصنع 

ملم 155متطلبات التصميم الداخلي للفضاءات وهي بعمق 

بكالليب تعمل في  األعلىملم تربط من 6555وطول قياسي 

الهيكل العام وتدخل هذه الكالليب بواسطة اليد وبشكل 

.ملم155 واألخرىسافة بين الواحدة طولي وتكون الم  
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  :الخشب  ألواح -0

  آخرنوع  أيمن خشب البلوط او الصاج او  ألواحويستعمل فيها 

على شكل طبقات من الخشب المكبوس  األلواحوتكون هذه 

وذلك بوضع هيكل خشبي يثبت فوق الهيكل الحديدي ويعلق مع 

 األلواحالسقف الرئيسي ويثبت فوق الهيكل الخشبي طبقات من 

لتثبت بعد  اإلنارة أماكنعلى  اإلبقاءالمكبوسة الخشبية مع 

 12-20السقف ويكون السمك للسقف الثانوي  أعمالاالنتهاء من 

ملم وعمقه يعتمد على التفاصيل المثبتة بالمخططات وما يتطلبه 

المربعة  األشكالالتصميم الداخلي وتكون بشكل مجموعة من 

 باإلضاءةمال هذه المربعات للتحكم استع إمكانيةالمتجاورة مع 

ملم معتمدة على السقف 455-205هذه المربعات بين  وأبعاد

الثانوي وتثبت بواسطة قضبان معدنية تتدلى من السقف 
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الرئيسي ليعلق فيها السقف الثانوي والتي تكون على مسافة 

.ملم بين مراكزها وفي كال االتجاهين1255-005تتراوح بين   
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تطبيق عملي على السقوف الثانوية: المحاضرة الثامنة   

 


