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 األسقف
 

یمكن القول أن أول سقف حقیقي سكن تحتھ اإلنسان تكون من جذوع األشجار كجسور رئیسیة، تمتد 

 :فوقھا أغطیة تشكل السقف، أما عن األسقف الخرسانیة فیمكن قول اآلتي

 :ألعمدةتنقسم األسقف الخرسانیة إلى ثالثة أنواع حسب المسافة بین ا

وتعتبر المسافات بین األعمدة قصیرة إذا كانت أقل من أو : أسقف ذات مسافات قصیرة بین األعمدة .1

 :م تقریبًا، ویمكن الحدیث ھنا عن نوعین من البالطات9تساوي 

 ):Solid Slab(ً البالطات المصمتة : أوال-

ون مرتبطة بأحزمة ساقطة والبالطة المصمتة ھي بالطة بسمك ثابت على امتدادھا، وغالبًا ما تك

)Drop beam( وتسلح بحدید علوي وسفلي حسب اتجاه العزم، ویمكن القول أن حدید البالطات ،

 .المصمتة یكون دائمًا في االتجاھین

 :آلیة عمل البالطة المصمتة

تعتمد ھذه اآللیة على نسبة الطول إلى العرض، حیث تتصرف البالطة كبالطة في اتجاه واحد في 

، وتتصرف كبالطة في اتجاھین في حالة 2ون نسبة الطول إلى العرض أكبر من أو تساوي حالة ك

 .2كون النسبة المذكورة أصغر من 

في الحالة األولى تنتقل األحمال في االتجاه القصیر دائمًا، وبالتالي تكون األحزمة الرئیسیة الحاملة 

 .د في االتجاه الطویلھي المتعامدة على االتجاه القصیر، أي األحزمة التي تمت

بینما في الحالة الثانیة تعتمد نسبة انتقال األحمال بین االتجاھین على نسبة الطول إلى العرض، فكلما 

 .زادت نسبة الطول إلى العرض ازداد فرق انتقال الحمل بین االتجاھین

 .  حزامات4یمكن تعریف البالطة على أنھا كل سقف محصور بین ): 1(مالحظة

 أي تكون 1في حالة التحمیل في اتجاھین تكون أقل قیمة لنسبة الطول إلى العرض ھي ): 2(مالحظة

البالطة مربعة، وتنتقل األحمال بالتساوي في االتجاھین، وتكون أكبر قیمة لھذه النسبة ھي القیمة 

 .2األكثر تقاربًا ل 

ن حیث كونھ باتجاه في حالة البالطات المصمتة ال یمكن التحكم في تصرف السقف م): 3(مالحظة

 .واحد أو باتجاھین

 ACI(یتعین سمك السقف اعتمادًا على حسابات التشوه بشكل أساسي، وبحسب ): 4(مالحظة

Code 9.5.2.1 (فإن السمك األدنى للسقف المصمت یكون كاآلتي: 

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

http://www.pdffactory.com


L = Span length measured center to center.  

لحساب سمك السقف، یتم حساب سمك كل بالطة، وتؤخذ القیمة القصوى كسمك للسقف ككل في 

حالة تقارب القیم، أما في حالة وجود تشتت كبیر في القیم الناتجة، فمن غیر المجدي أن تؤخذ القیمة 

مكن السماح بتفاوت السماكات فیھ، ویساعد في ذلك وجود القصوى كسمك كلي للسقف، وبالتالي ی

نظام األحزمة الساقطة في األسقف المصمتة بكثرة، مما یجعل من تفاوت السماكات على جانبي 

 .الحزام أمرًا غیر مرئي تقریبًا، ویكون األمر أفضل في حالة وجود جدار تحت الحزام الساقط

 . سم20سم، ویحبذ أال یزید السمك عن  8أقل سمك للسقف المصمت ھو ): 4(مالحظة

 

 :Ribbed Slabً البالطة المفرغة : ثانیا-

تقوم فكرة ھذا النظام على محاولة تخفیف أوزان السقف مع االحتفاظ بقیمة عالیة لعزم القصور 

، وذلك عند الحاجة إلى تكبیر السقف، ویتم ذلك بتفریغ منطقة السقف المعرضة للشد، أو  )I( الذاتي 

وھنا یجب االنتباه إلى . ھا بأحجار خفیفة یتم صفھا على مسافات محسوبة على جوانب األعصابملئ

أن وظیفة ھذه األحجار ھي تعبئة الفراغ لیس إال، وبالتالي یمكن إزالتھا واستبدالھا بأي مادة أخرى 

 .تضمن منع وصول الخرسانة للمنطقة المقرر تفریغھا

 :آلیة عمل البالطة المفرغة

 .البالطة المفرغة كبالطة اتجاه واحد أو اتجاھینتتصرف 

مصفوفة إلى جانب بعضھا، ) األعصاب(البالطة ذات االتجاه الواحد ھي عبارة عن مجموعة أحزمة 

، وتشكل ھذه األعصاب بالطة كاملة عند Tتشكل بالطة، بمعنى أنھ یمكن اعتبار كل عصب حزام 

 .لكل عصب) Flange(اتصالھا في منطقة ال 

 .طة ذات االتجاھین یتم صف األعصاب فیھا في كال االتجاھینالبال

والجدیر ذكره ھنا أن تحدید كون البالطة ذات اتجاه واحد أو اتجاھین یتم حسب اتجاه العصب، األمر 

الذي یجعل من المھندس قادرًا على التحكم في نوع البالطة من حیث كونھا ذات اتجاه واحد أو 

 .د اتجاه األعصاباتجاھین ألنھ ھو الذي یحد

، وبالتالي )القصیر أو الطویل حسب قناعة المصمم(وبالتالي، یمكن جعل األعصاب في اتجاه واحد 

 .جعل البالطة ذات اتجاه واحد، أو توزیع األعصاب على االتجاھین، وجعل البالطة ذات اتجاھین

 :ھو) ACI Code 9.5.2.1(السمك األدنى للسقف المصمت بحسب ): 1(مالحظة 

Cantilever  Both ends 

cont.  

One end 

continuous  

Simply 

supported  

Element  

L/10  L/28  L/24  L/20  t  
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Cantilever  Both 

ends 

cont.  

One end 

continuous  

Simply 

supported  

Element  

L/8  L/21  L/18.5  L/16  t  

  

 سم، یفضل جعل البالطة 30إذا زاد سمك البالطة المحسوب من الجدول السابق عن ): 2(مالحظة 

ت بین األعمدة ذات اتجاھین، ألن ذلك یؤدي إلى تقلیل السمك، ویالحظ ذلك في حالة زیادة المسافا

 .م6عن 

 سم خرسانة 6 سم حجر، و14 سم، وتمثل 20أقل سمك للبالطة المفرغة ھو ): 2(مالحظة 

)Topping Slab.( 

 

 .م12 – 9أي تنحصر المسافة بین : أسقف ذات مسافات متوسطة بین األعمدة .2

نظمة ذات االتجاھین في ھذا النظام یتم إنشاء األسقف بحیث یتم تحمیلھا في اتجاھین دائمًا، وأشھر األ

التي تصمم كاألسقف المفرغة ذات االتجاھین، إال أن ) Waffle Slab(في ھذا المضمار نظام 

 .األحجار تستبدل بما یعرف بالصنادیق

 

م، وقد تصل في بعض األحیان 12 المسافة فیھا أكبر من :أسقف ذات مسافات طویلة بین األعمدة .3

 .م30 أو 24إلى 

تزداد التكلفة الالزمة لإلنشاء مما یستدعي : في حالة األسقف ذات المسافات الطویلة بین األعمدة

 :إیجاد حلول أقل تكلفة، ومن ھذه الحلول

 

وذلك بجعل العالقة بین العامود والجسر عالقة ارتكاز وتماسك، بحیث ): Frames(اإلطارات  .1

 .ًا بین العامود والجسریحدث تأثیر متبادل بینھما، مما یجعل العزم موزع

 :من خصائص اإلطارات

 .یمكن استخدامھا في طوابق متكررة .أ 

 ).العمالة(اقتصادیة التكلفة من حیث التصمیم والتنفیذ  .ب 

 .مكلفة من ناحیة المواد .ج 

 .الناحیة الجمالیة في اإلطارات ضعیفة .د 

 .سھولة التنفیذ والتحلیل نسبیًا .ه 
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رة الصفائح المقواة على حقیقة التناسب العكسي تقوم فك): Folded plates(الصفائح المقواة  .2

، وقیمة الضغط الناتج عن العزم، والمطبق على المقطع، وذلك من )I(بین عزم القصور الذاتي 

 ).Q = P/A +/- Mc/I(العالقة المعروفة 

تقلیل قیمة الضغط الواقع على المقطع وبالتالي تقلیل ) I(وبالتالي یمكن من خالل تكبیر قیمة 

 . الحدید الالزمة للتسلیحكمیة

یمكن عمل انحناءات في السقف تزید من مقاومتھ للعزوم، وھذا ما یتم تطبیقھ ) I(ولتكبیر قیمة 

 . في فكرة الصفائح المقواة، وبأشكال مختلفة

 :من خصائص الصفائح المقواة

ال یمكن استخدامھا في طوابق متكررة، حیث یجب أن یكون السقف ذو الصفائح المقواة  .أ 

 .سقفًا نھائیًا

 .ارتفاع تكلفة التصمیم والتنفیذ .ب 

 .سم12-10اقتصادیة من ناحیة المواد، حیث ال یزید سمك السقف فیھا عن  .ج 

 .تعطي منظرًا جمالیًا أفضل .د 

 

 .حیث یكون السقف ذا میل في اتجاه واحد، أو اثنین، أو ثالثة كما في قباب المساجد: القشریات .3

 :من خصائص القشریات

على اإلطالق تكلفًة من ناحیة المواد، حیث تتحول العزوم المؤثرة على القشریة أقل األنواع  .أ 

 .إلى ضغوط تتحملھا الخرسانة وحدھا دون الحاجة إلى حدید إال لمقاومة االنكماش

 .تعطي منظرًا جمالیًا متمیزًا .ب 

 .معقدة في التصمیم والتنفیذ .ج 

 :أمور یجب مراعاتھا قبل صب السقف

 أمور یجب التحقق منھا قبل بدایة الصب، وذلك لضمان أكبر قدر من األمان عند استالم السقف ھناك

 :لألیدي العاملة وتجنبًا للخسارة االقتصادیة، ومن ھذه األمور ما یلي

 

 :وفیھ یجب التأكد من األمور اآلتیة: أوًال الطوبار

 یجب أن یتأكد لكي یضمن المھندس المشرف تصرفًا سلیمًا للطوبار تحت تأثیر األحمال: التدعیم )1

 :بنفسھ من األمور اآلتیة قدر اإلمكان

 .أن یكون السقف كامًال مدعم -

 .أن تكون المسافات بین أعمدة الدعم متناسبة مع األحمال بحیث تستطیع تحملھا -
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 .أال توجد فراغات في الدعم -

 .إذا كان الدعم على طبقتین، یجب أن تكون الدعامات فوق بعضھا تمامًا -

الخشب، األحجار، الحدید، الباطون، التأثیر : الواقعة على الدعم ھياألحمال : مالحظة

 .الدینامیكي أثناء عملیة الصب والناتج عن اآلالت المستخدمة في الصب

 :وتكمن أھمیتھ في أنھ یعطي مؤشرَا على شكل المبنى، ویجب أن یحقق الشروط اآلتیة: المحیط )2

 .أن یكون بأبعاد صحیحة -

 .أن یطابق المخططات -

 .یكون بزوایا صحیحةأن  -

كما یجب أن یكون الدعم الجانبي للمحیط كافیًا بحیث یستطیع تحمل األحمال الواقعة  -

 .علیھ

 .یجب التأكد من كون السقف بمستو واحد: میزانیة السقف )3

یجب دھن خشب الطوبار بالزیت قبل الصب لمنع التصاق الخرسانة بھ، ومنع تشرب الخشب : مالحظة

 .زال طبقة الزیت المتكونة على الخرسانة نتیجة ھذه العملیة بسھولة بعد فك الطوباروت. لمیاه الخرسانة

 

 :حیث یجب التأكد من مطابقة الحدید المستخدم للتصمیم المقرر، وذلك كاآلتي: ثانیًا الحدید

 .عدد قضبان الحدید المستخدمة یجب أن یطابق العدد الموجود في المخططات -

 . التصمیمأقطار الحدید یجب أن تطابق -

 .مساحة الحدید المستخدم ككل یجب أن تطابق المساحة المقررة في التصمیم -

 .أطوال قضبان الحدید كذلك یجب التأكد من مطابقتھا للتصمیم -

 .المسافات بین قضبان الحدید یجب أن تكون صحیحة ومطابقة للكود -

 .صمیمأماكن وضع الحدید یجب أن تكون صحیحة وفي مناطق الشد المقررة في الت -

أماكن القطع في الحدید یجب أن تكون بعیدة عن المناطق الممنوع فیھا القطع مثل  -

 .مناطق العزم األقصى

 .مناطق التشریك یجب التأكد منھا ومن طریقة تنفیذھا -

 .التأكد من خلو الحدید من األوساخ مثل الصدأ -

. خرسانة بھیجب تنظیف الحدید من زیت خشب الطوبار، ألنھ یؤدي إلى منع التصاق ال -

 .ویتم تنظیفھ إما بإحدى مشتقات البترول كالكاز أو بالرمل
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 :حیث یجب التأكد من اآلتي: ثالثًا األعمال الصحیة

 .أن تكون التمدیدات الصحیة في مواقعھا قبل الصب -

 .التمدیدات الصحیة یجب أن تكون مثبتة جیدًا -

م التأكد من ذلك عن القطع الصحیة یجب أن تكون صالحة وغیر مسربة للماء، ویت -

 .طریق إضافة كمیة من المیاه للقطعة ومراقبة ثبات أو اختالف منسوبھا

 

وھي من اختصاص المھندس الكھربائي تحت إشراف ومسئولیة المھندس المدني : رابعًا أعمال الكھرباء

قبل البدء المشرف على المشروع، وفیھا یتم التأكد من صحة التمدیدات الكھربیة ومطابقتھا للمخططات 

 .بعملیة صب السقف

 

 :مثل: خامسًا أعمال عامة

 .التأكد من نظافة السقف وخلوه من األتربة والنفایات -

 .التأكد من خلو السقف من المواد الضارة بالخرسانة مثل المواد السكریة -

 .التحقق من وجود عدد كاٍف من مكعبات الفحص قبل الصب -

 .دد كافالتأكد من وجود رجاجات ومضخات باطون بع -

 .كما یجب التأكد من وجود عدد كاف من العمال في الموقع قبل الصب -
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