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  Truss الجملون : المحاضرة األولى

   Truss الجملون
 تستعمل التي اإلنشائية نظمةاأل أنواع احد هو
 اإلنسان هاعرف والتي الفضاءات تسقيف في

 يتميز مختلفة مجاالت في الستخداماتها وطورها
 اغلب في هيستعمل هيكلي نظام بكونه النظام هذا
 المتنوعة االستخدامات ذات المختلفة تآالمش

 أنظمة من النوع هذا استعمال سبب ويرجع
 استخدام الى اضافة وصيانة تركيبه سهولة، لألوزان التحمل قابليته إلى الهيكل
 التي المهمة االمور ومن تركيبه في الداخلة المواد استخدام في التنوع اماكنية
 بحور ذات فضاءات توفير الى الحاجة هو النوع هذا استعمال الى ادت

  م ١٢٠-٧٠ مابين بحور ذات فضاءات تسقيف يستطيع حيث كبيرةونظيفة
اضافة الى امكانية الصعود الى اكثرمن 

ي طابق  ومن الجوانب التي ساهمت ف
رواج هذا النوع من االنظمة الهيكلية هي 
امتيازه بالقوة والمتانة ومقاومته العالية 

  للقوى المسلطة عليه

  

  



  مالحظة  

 عندما يتم تركيب السقف المعدني بالشكل الصحيح، فإن الفترة الزمنية***
التي يتوقع فيها أن يحافظ هذا النوع من السقوف على صالحيته تستمر إلـى  

عن  قد وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن عملية عزل السقف المعدني ةفترة طويل
الماء بشكٍل كامل من شأنها منح هذا النوع من السقوف القدرة على مواجهة 

 .عاليـة المسـتوى، إضـافةً إلـى إزالـة الثلـوج عنـه بسـهولة         الرياح
تتميز بقدرتها على مقاومة النيران وحاالت  ومن المعروف أن المعادن ****

على مقاومة الحشرات والـتعفن،   لعفن الفطري، إضافةً إلى قدرتها الممتازةا
وبشكٍل خاص السقوف  األمر الذي قد تعاني منه األنواع األخرى من السقوف،

 .الخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــبية
لهـذا النـوع مـن     وعلى الرغم من تفاوت الضمانات التي تقدمها الشركات

كفالـة   منتجاتها بفتراتالسقوف بشكٍل كبير، إال أن هذه الشركات تقوم بدعم 
 . عام ٥٠و ٢٠تتراوح بين 

ــزات ــدني   الممي ــون المع ــقيف الجمل   تس
 الــــــــــــــــــــــــــــوزن -١

، الذي يصـل  "البالطة"المعدني مع سقف  إذا ما أردنا مقارنةً السقف        

، أو "قدم مربـع  100 وهي مساحة تساوي"باوند لكل مربع  ٧٥٠وزنه إلى 
فإننا سنجد  باوند لكل مربع، ٩٠٠إلى مع البالطة البيتونية التي يصل وزنها 

ــف    ــه الخفيـ ــز بوزنـ ــقوف يتميـ ــن السـ ــوع مـ ــذا النـ  .هـ
باونـد فـي    ١٥٠إلـى   ٥٠السقف المعدني بين  ويتراوح وزن معظم أنواع

المعدنية يمكن تطبيقه على سقف  كما أن بعض أنواع أنظمة األلواح. المربع
الة أو إضافة أية إز أو سقفين قائمين على المنزل وذلك من دون الحاجة إلى

 .دعــــــــــــــــــم هيكلــــــــــــــــــي
المنـازل أو إضـافة تطبيقـات     وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن عمليات إنشاء

هذه العمليات علـى   جديدة إلى هذا اإلنشاء، فمن الممكن أن يعمل القائم على
 تصغير حجم مكونات دعم السقف أو تقليل عددها من خالل االعتمـاد علـى  

 .السقف المعدني

 

 :كيـــــــب وســـــــهولتهســـــــرعة التر -٢



المعدني تأتي على شـكل شـرائح    من المعروف أن معظم مواد السقف        
اإلنشاء القـدرة علـى    وألواح متعددة، األمر الذي من شأنه منح القائمين على
تركيب هـذه المكونـات    التعامل مع هذه األلواح بسهولة ، بالطريقة التي تضمن

 .بســــــــــــــــــرعة وبســــــــــــــــــير
السقف خبر اقتراب هبوب عاصفة  دفت عملية تركيبوعلى سبيل المثال، فإذا صا

المعدني سيكون األكثـر   في يومين، فإنه سيكون من الواضح أن تركيب السقف
السـقف ميـزة    نجاحا بين كافة أنواع السقوف األخرى، األمر الذي يمنح هـذا 

ــرى   ــقوف األخـ ــن السـ ــه مـ ــا أقرانـ ــع بهـ ــافية ال تتمتـ  .إضـ
ى عملية تركيب السـقف المعـدني بإمكانـه    أن القائم عل وهنا ال بد من مالحظة

المعدنية المفردة في هذه الحالة، خاصةً وأن تركيب  االعتماد على شراء األلواح

ــهولة    ــم بسـ ــواح يتسـ ــن األلـ ــوع مـ ــذا النـ ــه هـ  .تركيبـ
 وبعكس األلواح ذات التسطيح التعديل الثالثي المساعد، فإن كل قطعة يتوجـب 

ـ       .ٌل علــى حــدة العمــل علــى وضــعها وتثبيتهــا بالمســامير كـ
  

 :مقاومـــــــــــة الحريـــــــــــق-٣
السقوف المعدنية غير قابلة لالشتعال فإنها تعطى أعلى الدرجات فـي   ألن       

ــةالحريق  .مقاومـــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويعتمد قسٌم من تصنيف السـقف  

الموجـودة تحـت   على المـواد  
تشـعل   السطح التـي يمكـن أن  

لذا، فإن بعـض  . الحرارة الحادة
السقوف المعدنية المطبقة علـى  

مثـل   -لالشتعال  ديم قابلسقف ق
ممكــن أن  -األلــواح الخشــبية

ــل  ــة أق ــى درج ــنف عل  .تص
  

 

ــرارة توصــيل -٤  :الح
 .الظهيـرة  المعدن يعكس حرارة إشعاعية من الشمس، مقلالً كسب حرارة      



 وعلى الرغم من أن المادة نفسها منخفضة في قيمة العزل، إال أن العديـد مـن  
 ن الهواء بين المعدن وسطح السقف لزيادة كفاءةاألنظمة تستعمل فراغاً خالياً م

ــة  .الطاقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

 :درجــــــــة الســــــــقف األقــــــــل -٥
السقوف المائلة بلطف من  إن معظم مواد السقف المعدني يمكن تركيبها على     

ــريب  ــاطر التســـــــ ــرض لمخـــــــ  .دون التعـــــــ
السقف يرتفع ثالث بوصـات لكـل قـدم     ١٢*٣في  وتتمثل درجة السقف الدنيا

ــي  ."أفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

 :ية للسقف المعدنيجوانب السلب

هذا  على الرغم من أن السقف المعدني له العديد من اإليجابيات، إال أن      
النوع من السقوف يعاني من القليل من العوائق أو المخاوف التي ال بد من 

 .بعين االعتبار قبل أن يتم العمل على تركيبه أخذها
لجوانب السلبية استطاع األكبر من هذه ا وهنا البد من اإلشارة إلى أن الجزء

على تطوير منتجاتهم لمخاطبة  مصنعي السقوف مواجهتها، بالطريقة التي عملت
 .هذه المشكالت أو حل معظمها

 

 :التكلفة -ا
شك أن التكلفة األولية تعد العائق األكبر أمام عمليات تركيب السقف  ال        

  .المعدني
 السقف المعدني مرتفعة، حيث يتراوحوهنا ال بد من اإلشارة إلى أن تكلفة مواد 

قدم مربع، األمر الذي يعود  ١٠٠دوالر أميركي لكل  ٦٠٠ -١٥٠ثمنها ما بين 

 .إلى الجودة العالية التي تتمتع بها هذه المواد السبب فيه
يتمتع بقيمة مضافة تسمح بر د القيمة للذين  يضاف إلى ذلك أن السقف المعدني

ويلةط يقيمون في المنازل لفترات. 
لالنتقال  وبالتأكيد، إذا ما كان الشخص الراغب في تركيب السقف المعدني يخطط

 في سنتين من منزله، فمن الواضح أنه لن يكون في مقدوره استعادة قيمة ما



إال أنه ال بد من مالحظة أن هذا الشخص يستطيع ادخار العمليات . دفعه

 .لإلنشاء الداعم والصيانة الهندسية
 

 :اإلزعاج-ب
على السقف يعد رومانسياً ويصبغ  بالنسبة للبعض، فإن صوت نقر المطر      

 .المنزل بروح العائلة
صدور مثل هذه األصوات يجعله يشعر وكأنه يعيش  إال أن البعض اآلخر يعتبر

 .داخل طبل
فيها العواصف المطرية والثلجية، فإن المعيشة تحت  وفي الفترات التي تمر

بشكٍل أكبر باإلزعاج على ما عليه الحال مع  المعدن ترتبطاأللواح الرقيقة من 

 .السقوف القرميدية أو الحجرية
ال بد من اإلشارة إلى أن الضجة يمكن السيطرة عليها، وذلك من خالل  وهنا،

استخدام مواد تحتوي على موانع هيكلية تعمل على تقليل أثر  االعتماد على
اد على تطبيق هذه المواد فوق مواد الصوت باالعتم النقر، كما يمكن تخفيض

 .الصلب المعاكس عازلة ومنها على سبيل المثال الخشب
 

 :االنبعاج - ج
لحاالت االنبعاج كما يحدث إذا  من المعروف أن السقوف المعدنية قد تتعرض     

 .المثال تعرضت السيارة لضربة قوية من كرة على سبيل
المشكالت في حال سقوط حبات  وقد يتعرض السقف المعدني لهذا النوع من

 .عليه البرد
الفوالذ،  وهنا ال بد من اإلشارة إلى أن األلمنيوم والنحاس يعدان أكثر نعومة من

هذا  األمر الذي يجعل السقوف المكونة منهما أكثر عرضةً لحاالت االنبعاج، إال أن
االنبعاج األمر ال يمنع وجود بعض أنواع السقوف القادرة على التعامل مع حاالت 

 .هذين المعدنين من
السقف  وعلى الرغم من أنه ال يتوجب على صاحب المنزل، الذي تم تركيب

المعدني فوقه، المشي على السقف بسبب الخوف من ظهور بعض حاالت 
أنه ال بد من األخذ بعين االعتبار ضرورة المشي على السقف في  التسريب، إال

 .بعض الحاالت
يحتاج السباك إلى الصعود إلى أعلى السقف لمعالجة سبيل المثال، فقد  وعلى



تتعرض لها األنابيب الهوائية، كما قد يكون من الضروري  المشكالت التي
عمليات تفتيش المداخن، وبشكٍل خاص في الحاالت  الصعود إلى السقف إلجراء

 .المدخنة التي تحتاج للنفاذ إلى قناة
 المعدنية، لكن ليس جميعها، بإمكان صاحب المنزل المشي على بعض السقوف

 .األمر الذي يعتمد على كيفية صنع المنتج المحدد ونمط اإلنشاء الداعم له
 بد من األخذ بعين االعتبار أن المعدن يتصف بكونه زلق عندما تسقط عليه كما ال
 .األمطار

 

 :تلف التشطيبات المدهونة - د
لتقشر أو رقيقة أو باهتة قابلة ل تتصف بعض التشطيبات المدهونة بكونها       

الرغم من أن جميع هذه  أو أنها كثيرة التعرض لحاالت الخدش أو التحوير، على

 .التشطيبات مضمون لعدة سنوات
قد  -وبشكٍل خاص األسطح المحببة بالحجارة - إن المشي على بعض النماذج

 .يؤدي إلى تعرضها للتلف
لية تركيب السقف المعدني اإلشارة إلى أن القائمين على عم وهنا ال بد من

خدش أو طعج السقف خالل عملية التركيب، خاصةً  يتوجب عليم الحذر من عدم

 .وبطريقة حذرة وأن األلواح يتوجب التعامل معها بعناية
يتم تركيبها من  وبشكٍل مغاير للسقف التقليدي، فإن بعض أنظمة األلواح المعدنية

 .عليها إزالة الحاجة إلى المشي األعلى إلى األسفل، األمر الذي من شأنه
وعندما يتم تركيب السقف المعدني، فإنه قد يكون من الضروري سقاية السقف 

 .حينٍ إلى آخر وذلك من أجل الحفاظ على مظهر السقف الجيد من
 

 :واالنكماش التوسع-هـ 
معظم  ألن المعادن تتمدد وتتقلص عندما تتعامل مع الحرارة والبرودة، فإن     
 تجات الجديدة تمتلك أنظمة ربط  قادرة على التعامل مع هاتين الحركتين، وإالالمن

  .عملها فإن المواد المثبتة التي تعمل على تأمين السقف قد تميل نحو التخلي عن

 

 :عمليات التعديل -و
بكونها أكثر صعوبة في  تتسم مواد السقف المركبة على ألواحٍ ضخمة      



 .الفردية عرضت لألذى، بما ال يقارن مع األلواحعمليات التبديل في حال ت
اإلضافة  أيضاً، إذا ما أراد صاحب المنشأ إعادة تشكيل السقف أو إجراء عمليات

إلى المنشأ من عشر أو عشرين سنة من اآلن، فإنه من الصعب تشكيل التناغم 
   المادة هذه مع

 .-: وسلبيات الجملون بشكل عام ايجـــــــابيات

   االيجابيات

  - :التهوية -١

امكانية االستفادة من السقوف المنحدرة باالضافة الجدران الجانبية لعمل فتحات 
اذن من الممكن عمل فتحات ، هذا النظام هو هيكلي  أنوبما ) شبابيك(للتهوية 

  . باي ابعاد ولكن تتناسب وتتناغم مع عناصر الهيكل االنشائي

  -:االنارة -٢

عناصر الجملون الرئيسة كااللواح او الجدران من الممكن االستفادة من   
رة الطبيعة للمنشأ واضفاء الناحية الجمالية له والتوفير االجانبية في توفير االن

 .في الطاقة 
 
  

  

 التسقيف -٣

  

متعدد (يستخدم في تسقيف فضاءات ذات طابق واحد او اكثر من طابق
يساعد  هاويعتمد هذا على شروط ومواصفات لقوى التحمل وغير) الطوابق

م ويستخدم في تسقيف لمساحات  ١٠في تسقيف فضاءات بعرض اكثر من 
  ١٢٠- ٧٠ما بين 

  



سهولة تصميمه اضافة الى سهولة التركيب والصيانة وامكانية نقله من  - ٤
مكان الى اخر اضافة الى عدم تحديده بالجمالة والجانب واالقتصادية عند 

  التصميم

ة من السقوف امكانية توفير اشكال مختلف - ٥
منها المستوية يتميزهذا النظام يخف الوزن 

واهميته بتقليل الوزن الميت اضافة الى سرعة 
نظمة االنشائية االخرى االنجاز بالمقارنة مع األ

  )النظام الجاسئ(ومنها 

 

  مالحظة

قوة تحمل التربة يلعب دور مهم في عمل هذا النظام حيث يكون معدل البعد  -١
وكلما قلت المسافة بين المساند او االعمدة )م ٨-٤(نبية ما بين المساند الجا

  قل استخدام الفوالذ بالتسقيف 

ديمومة هذا النوع من السقوف لمقاومته للظروف المختلفة بالمقارنة مع  -٢
 نشائية للتسقيف مع الصيانة الدورية   انواع اخرى من النظم اإل

    لبياتـــــالس

 توفير شروط  ومميزات خاصة يمكن استغالل سطحه العلوي  اال ب ال -١

 

م روافد كبيرة الحجم وهذا اعند استخدامه للمساحات الكبيرة يتم استخد  -٢
   أيؤدي الى تكلفة عالية مما ينتج حمل ميت للمنش



ال يمكن استغالل لتكوين عدد من الطوابق الى حسب شروط ومميزات   -٣

 بدل عنه frame  إلىخاصة ولهذا يلجا 

نظيف  رلون المنحدر فانه سوف يعطي فضاء غيفي حالة استخدام الجم  -٤
لذلك يلجا الى استخدام السقوف الثانوية  العمودية من ناحية االبعاد

 لجات االخرى لتخطي هذي المشكلةاوالمع

نوعية المادة المستخدمة في تركيب الجملون لها دور فعال ومهم في   -٥
 طريقة عمل الجملون حيث اقوى انواع الجملون هو المكنون من

 الخرسانة وبعدها المواد االخرى

 يحتاج الى صيانة متكرر ودورية  -٦

 

  األجزاء الرئيسة للجملون

يعتبر الجزء الرئيسي والمهم حيث يعمل القائم عمل المسند الذي  -:القائم  -١

يحمل الجملون اضافة الى نقل االثقال واالوزان عن طريقه وتوزيعها الى 

 االرض 

من الجملون حيث تعمل على و المستوي وهي الجزء المنحدر ا -:الرافد -٢

 زاء العلوية للجملون وتثبيتة ونقل االثقال واالوزان الى القائمجحمل اال

وهي االلواح المستوية التي تعمل على تغطية الفضاء ويقل   -:االستريحة -٣

  مات الجانبيةاعددها كلما زاد عدد الدع



مابين مسند واالخر  وهي المساند الجانبية التي يكون البعد  -:الدعامات -٤

 متر)٨- ٤(

وهي من االجزاء المهمة جدا حيث تعمل على  -:الوصالت المرنة -٥

 الربط مابين اجزاء الجملون المختلفة

هي االجزاء المحورية المائلة التي تساهم في تكوين الشبكة -:الدعامات  -٦

 المثلثية ولها القبلية على تحمل قوة العزم



ة المحورية التي تدخل في تكوين وهي االجزاء االفقي - :الشداد-٧

القابيلة على  الشبكة المثلثية ولها

   اخذ قوة الشد

طريقة عمل ونقل االثقال 

  للجملون

الجملون يتكون من مجموعة من الروابط والدعامات التي صممت بانها تكون 

عبارة عن تركيب شعاعي كبير 

موعة ويتكون هذا التركيب من مج

 هابعضمن المثلثات مترابطة مع 

على مستوى ثنائي  تركيبهويكون 

البعد بحيث يتم عملية نقل القوة 

والثقل الساقط عليها بصورة محورية 

اي كل جزء من الجملون تسقط عليه قوة واحد فقط وان نقاط الربط مابين .

االجزاء تلعب دور مهم وفعال في عمل الجملون ويتم الربط والتثبيت مابين 

  تتحمل قوة االنضغاط االضالع العمودية للشبكة وان.االجزاء عن طريقيها 

Comp rationاما االضالع االفقية . وتكون اسمك واكبر من باقي االضالع

ما االضالع المائلة فانها تتحمل ا.  Tensionللشبكة فانها تتحمل قوة الشد 



اما . العزم والتي تعمل على عدم االعوجاج الناتج من القوة المسلطة على المنشأ

  ضالع الرابطة الدوافع والروابط فانها تتحمل االنضغاطاال

  ):الجملون(الجزء الحامل 

  يستحسن عدم العمل به في المناطق الصناعية و أين تكون األحماض كثيرة

وهو الجزء السفلي للسقف المائل ويكون في العديد من األشكال و المواد 

وهي التي  Poteau كالمعدني و الخشبي و هو عادة يتكون من أعمدة رئيسية

تحمل الجملون كله و تكون في الزوايا القائمة األربعة للسقف و يتكون من 

و هو الذي يحدد شدة ميالن السقف و شبكة من   poinçonاألعمدة الثانوية  

  lattisو أخرى افقية chevron األعمدة و هي مكونة من أعمدة شاقولية 

  ي انشائهانواع الجملونات من حيث المواد الداخلة ف

الى  ٩٠اليتجاوز استخدامه الى المساحة الفضاء من  الحديدية -١
 م ٦٠

الخراسانية  تتستخدم للتحميل العالي اي القوى المسلطة عليه  -٢
 ولالرتفاعات العالية 

يتعامل بالحرارة لو  االلمنيوم  تستخدم في المنشات الذي ال -٣
بالحرارة  م يتاثريوالمنشاات السهلة التصميم والبسيطة الن االلمن

عوجاج الناتج من تسلط القوى ي الى اإلؤدي النه يتمدد مما
اما )  ٣٠-١٨(المؤثرة عليه اما الفضاء حيث تكون مساحته بين 

 تكاليف انشاءه عالية 



 الخشب -٤

 الحجر  -٥

  

  :التغطية باأللواح الحجرية

  

  

  

  

  : األلواح الحجريةمفهوم  

 األلواح الحجرية هي طبقات رفيعة نحصل عليها

من جذع الشيست اآلردوازي وهو حجر رسوبي 

من أصل طيني توضع في أعماق البحر مكونة 

  طبقات متوازية

  :نوعية األلواح الحجرية الجيدة

األلواح الحجرية الجيدة تحتفظ بلونها األصلي لمدة طويلة و هي األلواح 

  الكالسيوم كربوناتالحجرية الخالية من 



  :القرميد المطهيبالتغطية 

القرميد المطهي و األلواح الحجرية من أبرز العناصر المستعملة في  إن    

التغطية ألنها مقاومة لعوامل التعرية و لقدرة دوامها و لهذا يستعمل في 

المباني البارزة التي تعطيها مقاومة ميكانيكية و تسمح بإقامة الترميمات في 

ة مستقرة و تمنح مقاوم) ²م/كلغ ٩٠إلى  ٤٠(نظرا لوزنها  حالة التشوه

بعد طهيها تعاني  ة و اإلنارة و الربط مع المبردات أو المكيفاتيتسهل التهو

الثلوج فنزح هذا ر و اتغطية القرميد تشوهات خفيفة تقلل من مقاومتها للغب

  المشكل بوضع أوراق عازلة للعوامل الشتوية

  :أصل وضع القرميد المطهي 

أن الكثير من الكتاب  ان إالخ إستعمال القرميد إلى عهد الرومييرجع تار

إن القرميد يصنع في مصانع طاهية .  ينسبون هذا اإلستعمال إلى الصينيين

حيث يتم طهي الطين و البالستيك بعد معالجتهم في درجة حرارة تتراوح بين 

  م فيصبح قابل ألخذ أشكال مختلفة °١٢٠٠م و °١٠٠٠

  :نوعية القرميد المطهي الجيدة

يد و يصدر صوت واضح يدل عاى الطهي الج الجيد ميدعند الصدمات القر

و التماسك بين العناصر هي  الوضع الجيد للقرميد، مقاومة العوامل الطبيعية 

و يجب أن  المقاومة الميكانيكي، ثم  المانع من تسرب األمطار و الثلوج

دون تكسرات و تشوهات على  االرتكازكلغ بين نقاط  ١٠٠ تسمح بثقل 



 - جليد(مرة حالة  ٢٥ـ ظهر عليه أي تكسرات بعد تعرضه لالقرميد أن ال ت

  )ذوبانه

  :مدى دوام القرميد

إن لم يتعرض إلى صدمات عنيفة فالقرميد يدوم لعدة قرون إن أستعمل طبقا 

ضوعة ولكي يتحقق ذلك بصورة جيدة نراعي صالحية عناصر وللقوانين الم

  الربط

يجب وضعه على حطب مقاوم 

من  قاعدةعلى  للصدمات ترتكز

  اإلسمنت الجيد 

  

  

  



  

  

  

  

ــلح   ــر المســ ــمنت غيــ ــة باإلســ   :التغطيــ

م وضـعت فـي إنجلتـرا العنصـر     ١٩٨٢أول تغطية من إسمنت تعود إلى      

  األساســـي فيهـــا هـــو اإلســـمنت البورتالنـــدي المصـــنع     

تخليط و تحريك اإلسمنت و الرمل نظيـف   حسب المراحل التالية: طريقة صنعه

علـى  (الوضع فـي القوالـب أول معالجـة رطبـة     %)١٠أكسيد الحديد (ملون 

الوضع في أدراج التغطية أنزع القوالب معالجة ثانية جافة للسطح مراقبة )السطح

  المنتوج طريقة الصنع هذه تسمح بتـوفير و إقتصـاد فـي المـواد الطاقويـة     

رياح الصنع يتم بطريقة اإلهتزازت بإسـمنت مركـز ب   التغطية اإلسمنتية ضد ال

ــغ ٨٠٠   كـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٩:كغ عدد الوحدات في المتر الربع الواحد٣٧-٣٧الوزن النوعي يتراوح بين 

ــدة   وحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قدرة هذا النوع على مقاومة الرياح مذهلة ° ٢١:زاوية اإلنحدار الصغرى تقدر ب



  )form trapézoidale(و ذالــك راجــع للشــكل الترابيزويــدي    

  

  غطية من الزنكالت

 للنحاس و الحديد الرطبين لكي يكون مادة جد مقاومةالرطب  الهواء مالمسة

يتشكل للزنك طبقة من الكربون البازلكي تحميه من كل العوامل الخارجية إال 

األحماض و يستحسن تجنب إستعماله في 

  المصانع و التجمعات السكنية و

  :مزاياه

 الزنك يستعمل في زوايا تتراوح بين

يسمح أيضا بتقليص حجم ° ٩٠و°٣٠

المرتكزات ويفر الحجم 

  الباقي للداخل 

مادة بناء جد خفيغة 

   ²م/كغ٥.٧

عند إختالط الزنك مع 

النحاس و التيتان يعطي 

  :عيوبه  مظهرا جماليا ال يستهان به



في المناطق المعرضة لرياح القوية قادرة على نزع الزنك وتشويهه و خاصة إذا 

  قه عانت من عوامل الطبيعية كانت عناصر تلصي

  

  

   

  



  التغطية من النحاس 

النحاس مادة حمراء مشعة وهي سهلة المعالجة و مقاومة كبيرة       

لألحماض و المناخ يكتسب طبقة سلفاتية بازيكية تعطيه لونه المميز و مقاومة 

  داخلية

ومته مقاالنحاس يعطي تغطية جد خفيفة  مقاومة لألحماض جد مذهلة  :مزاياه

الميكانيكية الكبيرة تسمح بإستعمال أورق رفيعة أن تسمح بإقتصاد في المادة و 

  المكان

  إلتواءه السهل يسمح بأخذ عدة أشكال

عند مالمسته للماء للنحاس تجعل منه مادة يتهرب منها الثمن الباهض :عيوبه

  يصبح غير صالح و قد يتسبب في مشاكل على اإلنسان و النباتات

  :اإلحتياطات

ر سلبا على بعضها البعض يجب أن تكون أن تكون المواد المستعملة ال تأث يجب

ي تتجنب الثقل على خفة التغطية الت مراعاةللتغطية مقاومة كبيرة للصدمات 

المسافة تتراوح بين األبنية ضد الحريق يجب مراعاة تبخر األحماض الجملون 

   م  يجب تجنب المواد السهلة اإلحتراق١٥-٤المجاورة 

  ساعة ٢والمحيطة بها أسقف مقاومة للحرائق لمدة  ةالكبيرأن تكون في البنايات 

  م٨قية أكبر من فان تكون للبناء مسافة أ



  :األسقف المستعارة 

قد نعتبرها عنصر جمالي للمبنى و نجدها عادة في غرف النوم أو صاالت 

ارة فمنها األستقبال أو ممرات المبنى ويوجد العديد من أواع األسقف المستع

  .ة العادية و الجداريات و اللوحات الفنية يالجبس

  

  :مميزاتها

باألضافة للمظهر الجمالي  إخفاء العيوب تغطية الجسور و البروزات  األستغناء 

  عن الدهن الدوري 

حل مشاكل ومنها   عةمثالية لألماكن الرطبة و ذلك لخصائص المادة المصنو

  التشققات

  يستعمل لتنضيفه إال الماء ال إذ ، يف ظسهولة النتووت عازل جيد للحرارة و الص

  :قابلة لألشتعال طريقة تركيبها  عدم ناقليتها للكهرباء و غيرمع 

يمكن تركيبها كأسقف معلقة محمولة بأسالك أو يمكن تثبيتها مباشرة بالمسامير 

بالنسبة للخشبية و المعدنية منها  ألواح الحجرية قديمة اإلستخدام و سهلة 

   الحفر و النقش و تصلح لتغطية اإلنحناء

  

  



استخدام نظام الهيكل الجملوني خارج نطاق التسقف **

ويقصد بها نتيجة الى تطور التكنولجيا  -: والوظيفة الرئيسة

والتقنية العلمية وتوفير بدائل واسعة النظمة التسقيف ساهم ذلك 

االنشائي له  مساهمة فعالة في استخدام نظام التراس وطرية التركيب

  في استخدامات خدمية او بصورة فنية  أماخارج نطاق حقل العمارة 

  

  استخدامه كنظام انشاي للجسور

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  اشكال  المقاطع االنشائية للجملون

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اشكال النظم االنشائية للجملون

  

  



  

  االشكال المستوية

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  



  

  خشب - لجملون االشائي الهيكل  تركيب يقةطر

  

 بعد الهيكلة فريق يبدأ
 بالبدء األرضية من االنتهاء
 جمعها يتم التي بالجدران

  .أوالً األرض على

  
  
  
  

 ويظهر مكانها إلى ذلك بعد وترفع
  :انتهائه بعد جدار أول شكل هنا
  
  

  
  

  
 ٤×٢ يبلغ خشب من الجدار هذا بني

  .للجدار صالبة تعطي شبيةخ بألواح الخارج من وغطي
  
  
  
 ١٦ بـ الثاني اللوح مركز عن لوح كل ويبتعد ٤×٢ يبلغ لوح كل مركز إن

  :وهما االمتداد هذا يقطعان شيئين هناك الجدار وفي بوصة
  .النوافذ ـ
  .تبنى عندما الداخلية الجدران يسكن خاص تركيب ـ
  



 تبلغ طوبة النوافذ فوق وهناك النوافذ فتحات الجدار في الخشب امتداد سيقطع
 ١\٢ سمكها يبلغ خشب قطعة بينهما وضع ١٠×٢ من اثنتان وهي ١٠×٢

  .القاعدة طول على ٢×٤و بوصة

  
  
  
  

 في خسب طبقة وجود سبب وإن للطوبة عرضي مقطع الصورة هذه في يظهر
  .الحائط كعرض الطوبة عرض لجعل هو وسطها

 \١ـ١ هي ١٠×٢ والـ بوصة ٢ \١ـ٣ في بوصة ٢ \١ـ١ هي ٤×٢ الـ إن
 فسيشكلون سوياً ١٠×٢ من اثنان تدمج وعندما بوصة ٢ \١ـ٩ في بوصة ٢
 ٢ \١ـ٣ العرض سيصبح بينهما الخشب قطعة ومع العرض في بوصات ٣

 النوافذ فوق تراها أن يمكن عارضة عي ١٠×٢ تبلغ التي الطوبة إن بوصة
 السقف لدعم ألبوابوا النوافذ فوق الكافية بالقوة الجدار بتزويد تقوم واألبواب،
 وطويلة مضاعفة كبيرة مسامير سترى أقدام ٥ من أكثر الطوبة تمتد وعندما
  .األصغر الطوبة في توضع التي المفردة المسامير من بدالً الطوبة جانبي على

  
  



  

  
  

  .بالمنزل المرآب بوصل يقوم خارجي وطريق مرآب على المنزل هذا يحتوي
  

  
  
  

 من أرضية ذو سيكون المرآب ألن تماماً مختلفة ةبطريق مبنية المرآب جدران
 القرميدية األساسات على مباشر بشكل موضوعة والجدران إسمنتي لوح

  .للجدران
  



  
  

  
  :السقف تشكيل بعملية البدء قبل البيت شكل الصورة هذه في يظهر

  

  
  
  
  

  
  .زهري بغالف المنزل خارج بتغليف العمل فريق قام
  

   السقف
 الجملونات هذه وإن السقف تشكيل أجل من السقف لدعم جملونات استخدمت
 هذه في جداً شائع الجملونات استخدام وإن مثلثي خشبي شكل ذات الصنع مسبقة
  :البنّائين نظر وجهة من فوائد خمسة لديها ألن األيام
  .جداً قوية الجملونات ـ ١



  .لها بديل أي من كلفة أقل وهي بدقة تبنى ـ ٢
 جميلة بميزات أشكال بناء لك يتيح وهذا الجملونات من كلش أي أخذ يمكنك ـ ٣
  .قليل وبسعر مثالً درائيةتالك سقف شكل مثل
 الجدران إلى أحماله كل يرسل والجملون بالجملون، كبيرة مسافة مد يمكنك ـ ٤

 تكون السبب ولهذا حمل ألي معرضة غير الداخلية الجدران تكون لذلك الخارجية
  .بعد فيما سهل إزالتها

  .بسرعة الجملون وتركيب رفع تستطيع ـ ٥
 ألي مساحة أي توجد ال أنه هو المالك نظر وجهة من للجملون الوحيد الضرر إن

  .علوية غرفة
  :متعددة قياسية بترتيبات الجملونات تأتي

  

  



  
  
  
  
 األجزاء وإن السقف نهايات على تستخدم المسنم السطح ذات الجملونات إن

  .المركز فوق بوصة ١٦ تبلغ العمودية
  :الشكل هذا على جملون فيه استخدم بعرضه نقوم الذي والمنزل

  

  
  
  

 سقف لتشكيل جملونات الجلوس غرفة فوق للبيت اليسرى الجهة في تستخدم
 شكل على جملونات فتستخدم األمامية الغرفة في أما درائيةالكات سقف يشبه
 مسنم سطح ذات جملونات وتستخدم M شكل على جملونات المرآب وفوق مقص
 الجدار قمة فوق الجملونات تجميع تم وقد الثالثة األسقف خطوط نهايات على

  .باليد أو بالرافعة



  
 مراكز على وتقع فقط ساعات أربعة قدرها زمنية مدة خالل الجملونات رفعت
  .بوصة ٢٤ تبلغ

  

  
  

  :صغيرة معدنية صفائح بواسطة الجدار على الجملونات ربطت
  



  
  

 السقف أعطى مما الجملونات رفعت أن بعد خشبية بطبقات لسقفا تغطية تمت
  :كبيرة صالبة

  

   Trussاإلنشائي لنظامتطبيق عملي ل: المحاضرة الثانية 

  

  

  

  

  

  

  



  الجامعة التكنولوجية

  قسم الهندسة المعمارية

  المرحلة الثالثة

  المباني تركيب

  ر الطويلةالنظم اإلنشائية لتسقيف الفضاءات ذات البحو: الفصل األول 

     Space frameاإلنشائي النظام: المحاضرة الثالثة 

ّزاتِ  أساسِ  هو  الشكل             ةِ  المي نْ  ينشئ  هو  المعماري لْ  ِم   structureالــ  ِقَب
 وُيحّددوَن َيكتشفوَن تصميِم امحترفو فأآثر أآثر اآلن.  للبنايِة الخارجي الشكل ويحدد
 space frame الـ  هو  النظام  هذا.  للبناياِت مثيرَة اَلأشك ُيزّوُد الذي الهيكلي النظام
  . المعمارِي للتعبيِر حقيقي جديد وسط عن عبارة هو

ـ             ي  space frameالـــ ارة ه ن عب ل ع قف هياآ ة وأس بكية معدني  ش
  . فوالذية وعزق وبراغي وعقد أنابيب من لفةؤم وفراغية

                                          

  
 إضافة  truss الـ نظام يشبه هو  space frameالــ نظام أن إلى إضافة
 في متشابكة دعامات من يتكون الوزن خفيف  ترآيب عن عبارة انه إلى

 المتصلة الصالبة من النظام هذا وةق تنشأ.  المستوي في وهندسي الشكل
 ضغط آأحمال تنقل) االنحناء عزم( اللي أحمال أن حيث المثلث الهيكل من



 التي الشكل رباعية القاعدة كون إلى إضافة دعامة كل طول على وشد

     الـ لتوزيع مشابه توزيعه.  عليها المسلطة األحمال تحمل في تساعد

truss  مضلع أو هرمي أشكاله أن إلى إضافة  .

  : طبقتين من اإلنشائي النظام هذا يتكون

   بالشبكية تسمى مزدوجة طبقة:  َأوالًََ

   : أنواعها

  مثلثات .١

 مستطيالت متوازي .٢

 شباكية .٣

 االتجاهات ثالثية .٤

 االتجاهات ثنائية .٥

  :نوعين على المنفردة الطبقة: ثانياً

  القبة .١

 التقوس مفردة .٢

 طـابق  مـن  أكثر يكون انه إلى اإلنشائي النظام هذا مميزات احد إن

 يكـون  الـذي  والخشـب  الخرسـانة  من مكونة مواده أن إلى إضافة

 الـذي  صـغير  جزء من يتكون انه فضالً عن . فقط جمالي استعماله



 أخـرى  أمـاكن  في إعادة بناؤهو تفكيكه إمكانية.  الكبير الجزء يكون

 األخرى باألنواعِ مقارنة خفيف وزن ذو كونه ، أخرى بأبعاد وتكوينه

نالتراكيبِ م .  

 free الواسعة المسافاِت َأو  big spansالكبيرِة القناطِر إمكانية* 
distances أعمدِة بدون .  

أنابيب (كونه نظام جمالي بسبب العناصرِ التي تَشترك في تكوينه  *

ي ـالهندسية التي تدخل ف األشكالوبسبب ، ) إسطوانية وعقَد كروية

  .تكوينة

هل*     دًا س ل ج بب لَنْق ّل أّن بس ي العناصر ُآ ه الت ُن تكون كل َأْن ُيْمِك     تش
            .بسهولة 

  : اإلنشائي النظام هذا ربط طرق

 weld لحام .١

 طريـق  عـن  النوع هذا في المفصل و الدعامات تربط:  مسامير .٢

 . المختلفة األجزاء مسامير

 خرسانية روابط .٣

 األنبوبيـة  الـربط  طريقة .٤

 فـي  تسـاعد  التي مهمة

 . الخدمة إمرار عملية



 . )غياالبر( لباباللو الربط .٥

 لولبي شكل على الدعامات تكون حيث

 بهـا  تتصل التي المفاصل تكون بينما

 . اللولب لهذا قفل شكل على الدعامات

الـ تركيبspace frame   بـبعض  منـتج 

النـوعِ  عن ومختلفة واضح بشكل النوعيات 

  : للتراكيبِ اآلخر

  
  

  

 hyperstaticity ـــلل عالية درجة *

 اجهةمو في جيد سلوكه المساندة، النقاط لعرض الوسيلةَ يتضمن الذي

  . والزالزِل النيرانِ



 الثالثي الجملون على مستند األبعاد صالبة المثلث 

 َأو الضغط إلى إضافة الخطية العناصرِ من ومتكون

 رباعي. تركيبا األسهل المكانية وحدته.  التوترِ

. أعضاء وستّة مفاصِل أربعة عنده سيكون السطوح

 كليهي نسيج يشكُّل space frameالــــ أي

 َأو أفقياً يستَعمَل َأن يمكن الذي جداً قوي سميك مرن

 جماَل إن.  األشكاِل من شكل أي إلى ينحني

lattice work ِالوزن ألقطار فقط يفوق الخفيف 

 من للبعض التقنية هذه استعمل )فولر بوكمنيستر.  آر(.  الهيكلية بنقاوته

         . للدبابات مخزنِ في،   Dymaxionفيوخاصة  مشاريعه

  . البناية متطلبات يلبي أن يجب space frame الــــ أن إلى إضافة

  . المواد كُّل أحماِل لمقَاومة سيصممspace frame  الــ

  :النظام  استعماالت أهم

 دون أكثـر  أو متـر  ٦٠ حتى الفضاءات لمد فيه نحتاج مكان أي في ‐

  . وسطية أعمدة إلى الحاجة

 السـينما  ودور والمسـارح  والمعارض واألسواق الصاالت سقفأفي  ‐

   .المغلقة والمسابح والمالعب

  



  

  
 السـيارات  ومواقف الوقود محطات و الرياضية المدرجات مظالتفي  ‐

  . والحدائق والفيالت األبنية ومداخل

   
اء - اطر بن ور القن ة والجس افة الطويل اند بعض بإض ــل المس ــر مث  جس

  .غدادفي ب الصرافية



  

  

 مثل األبراج بناء ‐

   .إيفل  برج

  

  . والمصانع والمطارات الطائرات أماكن بناء ‐

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     Space frameاالنشائي لنظامتطبيق عملي ل: ة رابعالمحاضرة ال

  



  الجامعة التكنولوجية

  قسم الهندسة المعمارية

  المرحلة الثالثة

  المباني تركيب

  ية لتسقيف الفضاءات ذات البحور الطويلةالنظم اإلنشائ: الفصل األول 

   Shell Structureاإلنشائي النظام: ة خامسالمحاضرة ال

هي عبارة عن منشآت قشرية خفيفة أو منشآت مكونة من وحدات صلبة قصـيرة  
و . و تصميم هذا النوع من المنشآت يحتاج إلى طرق حسابية و تفصيلية دقيقة . 

  . ت أنواع عديدة نعرض فيما يلـي ألشـهرها  يندرج تحت هذا المسمى من المنشآ
  

 : عن وهو عبارة

تكوينات فراغية يحدد سطحها الخارجي هندسـيا وتسـتطيع أن تتحمـل    

القوى المؤثرة عليها وتحللها إلى قوى مماسية في اتجاه الدوران واالتجاه 

 .العمودي عليها للتحكم فيها بسهولة 

ة  آت الفراغي  : Space Construction المنش
راغ أي    ي هذا النوع من المنشآت يتمف توزيع األحمال واإلجهادات في الف

د      توى واح ي مس يس ف ة، ول ات الثالث ي االتجاه ل    ف بق، وتعم ا س آم
ذه      رف ه أ، وتع از للمنش اط االرتك ت نق ة تح ذا الحال ي ه ات ف  األساس

ا    Shell Structure المنشآت بالمنشآت القشرية    ، وتتحول فيه
ا أن    هادات في اتجاه السطح نفسه إج معظم اإلجهادات إلى ، ويشترط فيه

  .بالنسبة ألبعاد السطح األخرى يكون سمك السطح أو القشرة صغير جدًا
وي       ذه المنشآت ال يستعمل السطح العل ل ه ة      وفي مث للمنشأ في حمل أي

ة     ة خفيف ال حي اح وأحم للصيانة   أحمال خالف وزنه الذاتي مع أحمال الري



و     رق تك ة ط د دراس ط، وعن ون     فق وف تك يًا فس طوح هندس ذه الس ين ه
ة،   المفاضلة بينها على أساس الناحية الجمالية والنواحي النفسية من جه

   .الناحية اإلنشائية من جهة أخرى والنواحي االقتصادية من

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  انواعــــــــــــــــــــــــــه

   القبه القشريه1‐ 

حور الواسـعة دون الحاجـة لوجـود    تستخدم القبة القشرية لتغطية الب

  . )الـخ ... مثـل المسـاجد و صـاالت المعـارض     ( أعمدة داخلهـا  



  .القبة يمكـن أن تكـون مـن الخرسـانة أو المعـدن أو الخشـب       • 

  . سـم  ٦.٥القبة الخرسانة يجب أن ال يقل سمك القشرة بهـا عـن   • 

كسـطح غشـائي     Dome Surfaceيمكن دراسة سـطح القبـة   • 

Membrane من نصف قطره بمعنى % ٢ا ال يزيد سمكه عن عندم

و قوى الضغط   Tensionأن القوى المؤثرة عليه ستكون قوى الشد 

Compression  و علـى ذلـك ال   . الموحد خالل سمك سطح القبة

أما في حالة دعم هذه القبة غير المستمر على . يوجد قوى للعزوم فيها

، هـذا المنـاطق   في  Bendingحوافها فإنه قد يحدث بعض العزوم 

  . ) ٢-٣( شـــــــــــــــــــــــــــــكل 

قوى الرياح التي تتعرض لها القبة الخرسانية ال تمثل خطورة لهـا و  • 

لكن قد يظهر تأثيرها عند تعرض القبـة ذات اإلطـارات المعدنيـة أو    

ذلك بسبب وجود فرق بين السـلوك اإلنشـائي للمـواد    ، الخشبية لها 

  . ) ٢-٣( شـــكل  ، المشـــيدة منهـــا هـــذه القبـــاب   

تقع عند حافة القبة و تقوم بمهمـة   Ring Beamمرة الدائرية الك• 

مقاومة قوى الرفس األفقية حيث أن أكبر قوى شد تقع دائما عند حافة 

لذا البد من أن يكون سمك الكمرة الدائرية مناسباً لمقاومة هـذه  ، القبة 

ــوى ــكل ، القـــــــــــ   ). ٢-٣( شـــــــــــ

  ). ٣-٣ (و من أهم دعائم القبة القشرية ما هـو موضـح بالشـكل    • 

ــة  ــة الفراغيـ ــبكات اإلطاريـ   Space Frame Gridالشـ

  .يستعمل هذا النظام لتغطية أسقف الفراغات ذات البحـور الواسـعة   • 



هي الوحـدة النموذجيـة    Pyramid Framesاإلطارات الهرمية • 

  . المكونة لهـذا النظـام حيـث أنهـا ذات قطاعـات جديـدة خفيفـة       

  

  



  

ــري  2-  ــو القشــــــــــ   Vault Shellالقبــــــــــ
  

ــري   و ــو القشـ ــدعيم القبـ ــبلتـ ــالي   يجـ ــل التـ   :عمـ

أن تنتهي كال حافتي القبو بكمرتين لتقاوم قـوى الـرفس الناتجـة     -١

   باإلضافة إلى عمل سمك مناسب لألعمدة الخارجية لمقاومة نفس القوى



في حالة تشييد القبو من الخرسانة المسلحة فإنه يلـزم أن ال تقـل    -٢

  م مع زيادة سماكتها عند الحواف س ٦.٥قشرية الخرسانة المسلحة عن 

تؤثر تأثيراً كبيراً في  Bendingو االنحناء  Shearقوى القص  -٣

مثل هذا النوع من القشريات و لذلك فإنه يلزم أن سمك قشـريها إلـى   

  . بحرها كبيراً

  

  اشكال هذا النظامبعض 

  Space Trussesجملونات فراغية • 

  Lattice Structureمنشآت الالتس • 

 Three Dimensionalلجملونات ذات األبعاد الثالثة ا• 

Trusses  كل عضو في الوحدة المكونة لإلطار الفراغي تؤثر عليه

و ذلك  Compressionأو بالضغط  Tensionقوتان إما بالشد 

المؤثرة على سطح الجمالون  Stressesعند وجود قوى اإلجهادات 

)  ٥-٣( لشكل وا.  Jointsإلى وصالته  Plane Trussالمستوي 

  .يبين أشكال هذه الوصالت

تشيد هذه اإلطارات الفراغية من الخرسانة المسلحة أو الحديد أو • 

و األعضاء الموجودة بكل وحدة يتم تحديد قطرها الخارجي و . األلمنيوم

  .سمك جدارها باالعتماد على معرفة القوى المؤثرة عليها

هذه اإلطارات الفراغية  يتم تحديد و حساب القوى المؤثرة على مثل• 

بطريقة ماكسويل ( بطرقة التحليل اإلستاتيكي أو بطريقة الرسم البياني 



  . )كريمونا 

ومن أنواع اإلطارات الفراغية إطارات األبراج الفراغية أو الجملونات • 

وإطارات األبراج الفراغية يمكن تكوينها من وحدة المثلث أو . المعزولة

  . المربع أو السداسي

  

  قشرياتماذج ألستخدام الن
 

 

  

  
 

 

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
   Shell structureاإلنشائي لنظامتطبيق عملي ل: ة سادسالمحاضرة ال


