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 قسم الهندسة المعمارية
 المرحلة الثانية
 تركيب المباني
 الفصل الثاني 

المفاصل في: المحاضرة الثالثة عشر   Jointsاالبنية  

 
 

معينة الفصل بين الوحدات البنائية جزئيا اوكليا بواسطة عمل والسباب وفوائد  يتطلب
.بموجب تفاصيل خاصة مفاصل   

 

 : المفاصل الى مجموعتين رئيستين هما تقسم
1.   االنشائية المفاصل 
2 .   المفاصل التمددية 

 

تعمل في االرضيات والسقوف واالعناب وحسب المراحل االنشائية  : المفاصل االنشائية
العمل وتعمللتنفيذ   . المفاصل االنشائية في المواقع التي تكون فيها قوى القص قليلة 

 

جميع المنشأت معرضة الى تأثيرات تغير درجة الحرارة اليومية او  : المفاصل التمددية
مما يتطلب دراسة مفاصل التمدد والتفلص بشكل جيد تالفيًا لحصول  ةالموسمي

.التصدعات في المبنى   
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 الجامعة التكنولوجية
 قسم الهندسة المعمارية

 المرحلة الثانية
 تركيب المباني
 الفصل الثاني 

المواد االنشائية والمواصفات      :عشر الرابعة المحاضرة   Building 

materials and specifications 
 

السمنت .1  cement  

تتبع كلمة سمنت كلمة بورتالندي وأصل في البناء وغالبًا ما  وهو من أشهر المواد األنشائية وأهمها
التي تم صنع السمنت ألول مرة منها في القرن التاسع عشر تقع في مكان  هذه التسمية من الصخور

 . (Portland) يدعى

األمريكية للفحوصات  ينتج السمنت بانواع مختلفة ألستخدامات مختلفة فأنواع السمنت حسب المدونة
  : األنشائية تصنف كالتالي

السمنت البورتالندي األعتيادي.  أ  (Ordinary portland cement) ويستعمل لألعمال األعتيادية 

. 

السمنت سريع التصلب. ب   (Rapid hardening portland cement)  يتميز بسرعة تصلبه
 .  يتطلب فيها رفع القوالب بسرعة مثل أعمال االرصفة والطرق حيث يستعمل في األعمال التي

ت واطيءالسمن. ج  ويستعمل في أعمال الخرسانة  (Low heat portland cement) الحرارة 
كالسدود ودعامات الجسور حيث تتولد فيها بعد الصب حرارة   (mass works) الكتلية الضخمة

.  (cracks) حصول التشققات عالية تؤدي الى  
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السمنت المقاوم لألمالح. د   (Sulphate resisting portland cement)  ويستعمل في األعمال
 .  المالمسة للتربة والمعرضة الى تأثير األمالح

السمنت األبيض. هـ   (White portland cement) . 

. و   . (coloured cement) السمنت الملون 

النورة)من المكونات االساسية للسمنت اوكسيد الكالسيوم  ) (cao) (% 06-06)تمثل نسبة  والتي
وكل مادة من هذه المواد(% 8-3)وااللومينا (% 52-76)والسيليكا  مسؤولة عن صفة من صفات  

 . السمنت كسرعة التصلب ومقاومة االمالح وغيرها
المستعملة من السمنت في انشاء الدور السكنية في العراق هي السمنت العادي لصب  ان االنواع

لسمنت المقاوم المستعملوا (D.P.C) والرّباطات ومونة البناء فوق طبقة مانع الرطوبة السقوف في  
في  وتشميع االساس وكذلك السمنت االبيض المستعمل (D.P.C) صب االسس وبناء تحت البادلو

 .  االنهاءات

االنشائية مثل النعومة ودرجة  اّن للسمنت خواص فيزيائية مهمة يتم التعرف عليها في المختبرات
دومقاومة االنضغاط والش  (hydration) حرارة االماهة من المهم . والقص لمكعبات نماذج السمنت  

من النوع المكيس وغير المخزون لفترات طويلة  جدًا ان يكون السمنت المستعمل في موقع العمل
( غير متحجر)  . 

 

الطابوق  . 2  Bricks 

 .  وهي مادة انشائية تصنع من الطين المفخور في االفران

اصناف وهي العراق يمكن تصنيفه الى ثالثة ان الطابوق في  :  

. أ  المعرضة الحمال كبيرة كالجدران الحاملة للسقوف  ويستخدم في اجزاء الدار /A الصنف 
 .  الشديدة مثل الرطوبة والجدران المعرضة لضروف التعرض

. ب  والمحمية في نفس الوقت من  ويستخدم في اجزاء الدار المعرضة لالحمال / B الصنف 
الجدران الداخلية والخارجيةالتأثيرات الخارجية كما في   .  المحمية 

الصنف. ج   C / كما في القواطع  ويستعمل لالجزاء الغير معرضة لالحمال والضروف الخارجية
 .  الداخلية

ذو حافات مستقيمة غير مثلومة والزوايا  يكون المظهر الخارجي للطابوقة بشكل متوازي مستطيالت
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ال)ت قائمة والوجه نضيف غير حاوي على الثلما وخالي من ( من حجم الطابوقة% 76تزيد عن  
 .  العقد الجيرية ومتجانس جيد الحرق

  : تصنيف الطابوق حسب الشكل واالبعاد كاآلتي ويمكن
الطابوق المصمت. 7  (Solid bricks) /  ويكون خالي من الثقوب بشكل مصمت بابعاد

ملم( 62×772×546)  . 

الطابوق المثقب او.  5 من %( 52)وفيها يزيد حجم الثقوب عن  / (Hollow bricks) المجوف 
  . الحجم الكلي للطابوقة

المونة في هذه  يمتاز الطابوق المثقب في البناء بانه يجعل الجدران ذات ترابط فعال بسبب تغلغل
اال أنَّ الطابوق المصمت يمتاز بقوة تحمل عالية. الثقوب   . 

ملم وان ال( 62×772×546)كون مضبوط االبعاد المتطلبات الهامة في الطابوق الجيد ان ي من  

وكذلك ان ال يتجاوز االختالف في استوائية االسطح عن%( 4)تتجاوز نسبة االختالف عن   ملم 5 
. 

16) يجب ان ال يقل معدل تحمله عن A اما من ناحية التحمل فان الصنف والصنف( 5ملم\نت  B 

والصنف( 5ملم\نت77)عن   C  5 ملم\نت6عن  . 

لاما معد وزنًا للصنف%( 55)االمتصاص للماء فال يزيد عن   A وزنًا للصنف%( 50)و  B 

للصنف%( 58)و  C . 

 

( البلوك)الكتل الخرسانية . 3  concrete blocks 

مصنوعة من السمنت والماء والركام ( متوازي مستطيالت)الوجوه  وهي وحدات بنائية مستطيلة
الخفيف( الحصى+الرمل) ( ملم76)كليهما شرط ان ال يزيد حجم الركام عن الوزن او العادي او  

 . المصمت والمجوف : وينتج بشكلين
  : ان اهم المتطلبات الواجب توفرها في البلوك هي

.أ  يكون المظهر الخارجي سليمًا وخاليًا من الشقوق او أي عيوب اخرى تؤثر في استعماله  يجب ان 
 . (Durability) قوة تحمله او دوام المنشأ او

. ب المحلي للبلوك يكون بقياسات مختلفة فمنها  ان تكون االبعاد مضبوطة ، واالنتاج 
سم وغيرها( 76×56×46)سم أو ( 56×56×46) والتفاوت المسموح به للطول والعرض بحدود  
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( ملم5)والسمك ( ملم3)  . 

.ج  وزناً %( 8)االمتصاص للماء عن  ال يزيد معدل   . 

.د  5ملم\نت78ن قوة تحمل االنضغاط ال تقل ع   . 

حديد التسليح.  4  (reinforcement)  

تنتج بأطوال قياسية واقطار  (circular bars) يكون حديد التسليح بشكل قضبان دائرية المقطع
ان الطول القياسي لقضيب. مختلفة  اما االقطار او القياسات ( . م75)التسليح يكون عادة بحدود  

رغم ان ( ملم24)والمسمى بثالثة اثمان االنج ولحد ( ملم76)فتتراوح من  المشهورة لحديد التسليح
او ثالثة ارباع ( ملم70)او نصف انج و ( ملم75)االستعمال في دور السكن ذو قياس  الحديد الشائع

 . االنج
ذو نتوءات)او مشوة  (plain bars) ان قضبان التسليح تنتج عادة بشكل املس ) (Deformed) . 

ال يستعمل حاليًا في تسليح الخرسانة وذلك ان التسليح االملس يكاد لوجود مميزات للتسليح المشوة  
في الوقت الحاضر منها انه يوفر ترابطاً ( المحزز) مع الخرسانة بعد التصلب  (bond stress) كبيراً  

ان هذه الميزة في السابق يتم الحصول.  في نهايات القضبان الملساء  (hooks) عليها بعمل عقفات 
تمثل عامل كلفة اقتصاديةوالتي   . اضافي 

  -:قبل استعمال حديد التسليح يجب التأكد من وجود المتطلبات التالية
.أ   . الزيوت او (corrosion) ان يكون نضيفًا وخاليًا من االتربة او االصباغ او الصدأ 

ان تكون القضبان مستقيمة وغير مستعملة سابقاً . ب   . 

 

الشيلمان.  5  (I-sections)  

. ايضًا ( العقادة)وللتسقيف  ، وتستعمل كجسور ورباطات ( I ) وهي مقاطع حديد ذات شكل حرف
انج واوزانها ( 4×8)انج الى ( 5×3)تتراوح بيَن  ان القياسات المتوفرة عادًة في االسواق من الشيلمان

كغم لكل متر طول الى( 0606)من   . كغم لكل متر طول (157.49) 

ن يجب مراعاة بعض االمور ، منهاعند استعمال الشيلما  :  

.أ   . ان يكون نضيفًا خالي من الصدأ 
.ب   . واالوجه وال يحوي على عيوب الشكل غير متضرر ومستقيم الحافات 

حديد الزاوية والساقية حيث تتراوح قياسات  هناك مقاطع واشكال حديد بنائية غير الشيلمان مثل
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انج( 8/7×5/7×5/7)مقاطع حديد الزاوية من  كغم الى ( 660)انج وباوزان من ( 7×8×8)الى  
كغم لكل متر طول( 62682)  . 

االبواب  النوع من المقاطع الحديدية تستعمل عادة في بناء الدور السكنية كجسور فوق فتحات ان هذا
االنواع من الحديد  ويجب مراعاة االمور السابقة الستعمال الشيلمان مع هذه (lintels) والشبابيك

  . ايضاً 
الركام.  6  Aggregates  

والركام ( الرمل)ركام ناعم : ويكون بنوعين  Concrete Mix الخرسانة ويستعمل في اعمال صنع
الحصى)الخشن  ان (. مزيج الرمل والحصى)وقد يكون بشكل آخر وهو ما يسمى بالركام الخابط  . (

يتم الحصول على الركام منالركام بكل انواعه مختلفة وهي على الغالب طبيعية حيث  مصادر  

  . الصخور الطبيعية المتعرضة لعوامل التعرية او من ترسبات اعالي االنهار
وما زاد عن ذلك يسمى( ملم4)تمييز الرمل عن الحصى بان االول ال يزيد مقاسه عن  يمكن  

د في االقتصا بالحصى يمثل الركام بنوعيه نسبة حجم كبيرة في الخلطة الخرسانية مما يؤدي الى
ويتحمل الركام في الخرسانة نسبة. كميات السمنت العالية الثمن عادًة    . كبيرة من قوة التحمل 

  : هناك مجموعة نقاط يجب مراعاتها عند استعمال الركام وهي

.أ  وقطع الخشب او  ان يكون الركام المستعمل نضيف وخالي من االتربة واالطيان والمواد العضوية 
  عروق االشجار

.ب    . فيه ضرورة ان يكون الركام مغسول لتقليل نسبة االمالح 
.ج  ، فعند استعمال( خاصة الحصى)مالحظة المقاس االقصى للركام المستعمل   الركام في صناعة  

مثالً ( ملم 56)خرسانة السقوف يجب ان ال يزيد مقاس الحصى عن  وهناك قاعدة اساسية في  . 
لخرسانة وهي ان ال يتجاوزتحديد حجم او مقاس الحصى في خلطات ا ( 2/7)هذا المقاس خمس  

سمك ( 3/7)التسليح في الشبكة او ثلث  المسافة بين حافتي القالب للجسور او المسافة بين قضبان
  . الصب للسقوف

والفحم والمايكا والجسيمات الناعمة جدًا او ( بيريت الحديد)المواد الضارة  عادة ما تحدد نسبة ونوعية
وية واالمالح القابلة للذوبان مثل الكلوريدات وكبريتات الكالسيوم والمغنسيومالعض المواد واالمالح  

ومن المواد الضارة. االخرى التي تؤثر في متانة الخرسانة وحديد التسليح  االخرى المواد ذات القابلية  
  . على التفاعل مع القلويات الموجودة في السمنت



curriculum 

 

 

            

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 التكنولوجيــةالجامعــة 

 ـة العمـارةقسـم هندس

Second class 

building_constru

ction   

Ministry of Higher Education& 

scientific Research 

University of technology  

Department of Architecture  

 
 

المواد في الركام يلي النسب المسموح بها لبعض فيما  :  

ويجب ان: المواد العضوية .  7 تكون نسبتها التزيد عن الحد الذي يقلل تحمل انضغاط الخرسانة  
52)عن(ايام6)بعمر  %) . 

5 . وتكون بشكل ثالث اوكسي الكبريت: االمالح الكبريتية    (So3) . يكون غير  في الحصى قد
يفًا وغير حاوي على ترسباتضروري فحص نسبة هذه االمالح اذا كان الحصى نض ملحية وبشكل  

اما في الركام الناعم. وزنًا %( 667)عام يجب ان ال تزيد النسبة عن   ( فيجب ان ال تزيد عن ( الرمل
لكافة%( 6662)العمال خرسانة االسس المسلحة و %( 662) انواع الخرسانة االخرى مثل الشتايكر  

للكتل%( 7)والكاشي وكذلك مونة السمنت و  ( البلوك)لخرسانية ا  . 

 

الشتايكر والبالطات الخرسانية .  7  Roofing Tiles 

الخارجية  ذات ابعاد مختلفة ، النوع السائد والمستعمل في اعمال التسطيح وتبليط الممرات وتكون
سم ويكون مقدار التفاوت في االبعاد المسموح( 4×86×86)يكون عادًة ذي ابعاد  3  به   .  ملم

كر والبالطات في المختبر ، يجب ان ال تقل قيمةعند فحص الشتاي ( نت 5.4)قوة الكسر عن  
وزناً في%( 4)وال تتجاوز نسبة االمتصاص للماء عن . تقريباً  حالة غمر النموذج في الماء لمدة  

ساعة  24في حالة الغمر %( 11)نصف ساعة و   . 

 

( الماستك)المعجون القيري .  8  Mastic 

المفاصل واحكامهايستعمل العمال مليء  وهناك صنفان منُه يختلفان في متطلبات السيولة  . 
  : وهما واالرتباط ويتطابقان في بقية الصفات

.أ   . يستعمل في احكام المفاصل الخرسانية للطرق والجسور / A الصنف 
.ب   .  يستعمل في احكام المفاصل بين قطع الشتايكر في تسطيح الدور / B الصنف 

بشكل عام من مادة مرنة لها قابلية ألتصاق جيدة تعمل على احكام المفاصل الماستك يتكون  

كما ويجب ان تكون. وتحميها من تغلغل الرطوبة والمواد الغريبة  (joints) الخرسانية مادة الماستك  
ويجب ان. ال تسيل او تلتصق باالجسام المالمسة لها في المواسم الحارة  تمتاز بقابليتها على  

لى قوام سائل عند تسخينها لتكون قادرة على مليءالتحول ا  .  المفاصل بكفاءة 

 

الكاشي الموزائيك . 9  Tiles 
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هيدروليكيًا ويتكون اساسًا من السمنت والركام ويصنع بطبقتين مختلفتين ،  وهو كاشي سمنتي مكبوس
والسمنت االبيض( رخام او بازلت او كرافيت)طبقة الوجه والتي تتكون من الحجر المكسر  اوالهما  

 .  العادي والثانية طبقة الظهر وتتكون من السمنت العادي والرمل والحصى

ملم ،37ملم ، 4)الرخامي المستعمل في طبقة الوجه يعبر عنُه بمقاسات مختلفة مثل  ان الركام  

25  .  ويؤخذ في نظر االعتبار سمك الكاشي الكلي عند اختيار مقاس حجر الوجه( ملم ، عشوائي

انًا يستعمل الخضاب الملون في طبقة الوجه الضافة لون ما ويجب ان يسحق معاحي السمنت خالل  
اشعة الشمس وان ال يحوي  عملية صنع الكاشي وان يكون من النوع الذي ال يتأثر بعوامل الجو مثل

ان الخضاب الملون يتكون من تراكيب. على مواد ضارة للخرسانة  مختلفة منها اوكسيد الحديد  
حمراال  (Fe2O3) او أوكسيد التيتانيوم االبيض  (Tio2) او  ا فثالو سيانين اخضر وغيره   . 

وبشكل عام ال يقل سمك هذه الطبقة  يجب ان ال يقل سمك طبقة الوجه عن مقاس الحجر الرخامي
ويجب ان ال تقل الفترة بين. بعد الجلي ( ملم 8)عن  للحصول ( أيام4)صنع الكاشي والجلي عن  

بات االداءعلى متطل  . 

 

  Bitumen  القير.  11
( االختراق)والنفاذية  من فحوصات الصالحية لمادة القير فحص نقطة الليونة ونقطة الوميض

 .  والذوبان في ثالث كلوريد االثيلين

 -: التسطيح باربعة انواع اعتمادًا على ميالن السقف عن االفقي وهيَ  يستعمل القير في
.أ  4ويستعمل للسطوح ذات الميالن الذي ال يزيد عن / االول  النوع  % . 

.ب  8-%4)ويتأثر بدرجة حرارة السطح ويستعمل للسطوح ذات الميل  / النوع الثاني  %) . 

.ج  52-%8)ال يتأثر بدرجة الحرارة ويستعمل للميالن  / النوع الثالث  %) . 

ويستعمل/ النوع الرابع . د  الية على مدار السنة وذات ميل للمناطق المعرضة الى درجات حرارة ع 
. 26%-70%للسطوح   

 

الجص .  11  gypsum 

ويصنع  (caso4.1/2H2o) جزيئة ماء وهو عبارة عن مادة كبريتات الكالسيوم الحاوية على نصف
واذا وصلت ( ◦م766)تحرق االخيرة بحرارة  حيث (caso4.2H2o) من كبريتات الكالسيوم المائية
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فان الكبريتات( ◦م562)درجة حرارة الحرق الى   تفقد الماء لتتحول الى ما يسمى بالجص الالمائي 
(caso4) . الالمائي او الحاوي على نصف جزيئة ماء سيتفاعل ويتحول  عند خلط الماء مع الجص

 . المائية وهي مادة قوية عند تصلبها الى كبريتات الكالسيوم
لطبيعة بشكل ترسبات وتراكيب جبسية متوفرة في ا ان المادة االولية لصناعة الجص في العراق

 . منتشرة في الطبيعة

 -: المختبرات االنشائية تصنف الجص لالصناف التالية بشكل عام فان
الصنف. أ   A / كالسيوم نصف مائية ذات نقاوة عالية ويدعى بمسحوق باريس وهو كبريتات (paris 

plaster) ويستعمل في اعمال االنهاء اال ان بتماسكه عند الخلط مع الماء خالل دقائق  ويمتاز
وتكاد تنحصر استعماالته في صناعة االصباغ. تماسكه تجعله غير محبذ في االستعمال  سرعة  

 . الغير دهنية وصناعة التماثيل واعمال تجبير الكسور
الصنف. ب   B / للصنف وهو مشابه A  اال ان سرعة تماسكه اقل بسبب اضافة مؤخرات تماسك له

االنهاءات ويستعمل في  . 

.ج  بالليونة  ويسمى بسمنت كين وهو جص ال مائي له طريقة تحضير خاصة ويتميز / C الصنف 
فهو يستعمل في طبقات  وسهولة النشر وبأنه اكثرة قوة من بقية االنواع واكثر مقاومة للرطوبة لذلك

 . االنهاء االخيرة والزوايا واالركان التي عادة ما تتعرض للثلم
كل عام ال يستعمل كمادة بناء للجدران وينحصر استعماله في عملياتان الجص بش االنهاء رغم  

 . استعماله احيانًا كمونة بناء
اوردت االنواع التالية للمنتجات الجبسية وهيَ ( 7505)لسنة  48 ان المواصفات القياسية العراقية رقم  

:- 

7 . لطينية والرملية والكلسية حيث تؤثرويحوي على نسبة عالية من الشوائب ا/ الميكانيكي  الجص   

يمكن استعمال هذا النوع من الجص كمادة لبناء. االخيرة على زمن التماسك وتؤخره  الجدران  
 . وكطبقة بياض اساسية وال يجوز استعماله كطبقة نهائية

5 . يحضر من نفس خامات الجص الميكانيكي مع االهتمام بطرق التحضير والحرق  / الجص الفني 
نعومة حيثوال يمتاز بأنه انعم من الجص الميكانيكي وذو تحمل عالي وزمن تماسك اقل ويمكن  

 . كقيمة بناء وانهاء ابتدائي ونهائي استعماله

3 . وهو اقرب ما يكون من مسحوق/  كالبور    . باريس وله نفس االستعماالت الهندسية 
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 الجامعة التكنولوجية
المعماريةقسم الهندسة   

 المرحلة الثانية
 تركيب المباني
 الفصل الثاني 

رسومات تنفيذية: والسادسة عشر خامسة عشر الالمحاضرة   
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وتتضمن تحويل الرسومات المعمارية ألحد المشاريع المقررة ضمن مادة التصميم المعماري للمرحلة 

يمكن لمهندس الموقع أن يقرأها ويطبقها ) الثانية إلى رسومات تنفيذية   - بسهولة ويسر في الموقع 
ت والتفاصيل على أن تشتمل على القياسات والتأشيرا( دون الرجوع بإستمرار إلى المهندس المعماري 

:تتضمن المتطلبات التالية   portfolioالكاملة ، وعلى شكل روزمة معلوماتية   
    26/  7  أو  766/ 7 : مقياس الرسم                                   .مخطط األسس .  7

               
.مخطط الطابق األرضي .  5  
.مخطط الطابق األول .  3  
.مخطط السطح .  4  
.مقطعين يمر أحدهما بالسلم .  2  
.واجهتين في حالة المبنى يقع على شارعين .  0  
  52/  7  أو   56/ 7 : مقياس الرسم     .تفاصيل لكل الفقرات الواردة في المنهج أعاله .  6
 
 

              
 

  إضافًة إلى الواجبات البيتية ( واجبات صفية)تطبيق عملي مكثف في المراسم ،. 

 

إنتهى بعونه                                                                                    

 تعالى

د علي محسن جعفر الخفاجي.م: أستاذ المادة                                                     

 


