
 تصميم إنشائي
, هً خلٌط من االسمنت والمٌاه والركام الناعم والركام الخشن: الخرسانة المسلحة  

.باالضافة الستخدام تسلٌح حدٌدي  

 

 لماذا ٌتم استخدام حدٌد تسلٌح للخرسانة؟
أما الحدٌد , وضعٌفة فً مقاومة قوى الشد, تعتبر الخرسانة مقاومة للضغط بقوة عالٌة نسبٌا

فٌتم وضع حدٌدالتسلٌح فً مناطق الشد لتحسٌن أداء الخرسانة فً , ٌقاوم كال من الضغط والشد
 .مقاومة األحمال

 

  0.000010للخرسانة من )معامل التمدد الحراري للحدٌد والخرسانة متقارب-
لكل درجة مئوٌة وهذا ٌمنع ( 0.000012 )لكل درجة مئوٌة أما الحدٌد ( 0.000013

 .ٌمنع حدوث إجهادات داخلٌة والذي ٌحسن أداء الترابط بٌن المادتٌن

 

 فشل الحدٌد فشل مرنductile    بعكس فشل الخرسانة فٌكون هشbrittle , لذلك
 (Ductile Failure)وجود حدٌد التسلٌح فً الخرسانة ٌزٌد من مرونة فشل المنشؤ 

 
منخفض التكلفة نسبٌا 

 

 



 :مكونات الخرسانة المسلحة•
  االسمنتCement :وٌستخدم غالبا االسمنت البوتالندي العادي 

 

  الركامAggregate :  مم 5وٌنقسم والى خشن وناعم والفرق بٌنهم منخل
 من حجم الخرسانة% 75وتشكل ما نسبته 

 

  الماءWater :كلما زادت نسبة الماء زادت التشغٌلٌة وقلت قوة الخرسانة  ,
لذلك ٌجب الوصول الى النسبة المثلى والتى من خاللها نحصل على القوة 

 جٌدة لعملٌة الصب  workabilityالمثلى وكذلك تشغٌلٌة 

 

 

  اإلضافاتAdmixtures  :او , وتستخدم لتسرٌع أو تقلٌل سرعة التفاعل
 أو زٌادة قوة تحمل الخرسانة, تحسٌن التشغٌلٌة

 

 حدٌد التسلٌحSteel Reinforcement 
 



:ممٌزات استخدام الخرسانة فً التشٌٌد   

تعتبر الخرسانة من أهم مواد البناء حٌث تستخدم فً إنشاء المبانً والجسور 

وذلك ٌرجع لممٌزات الخرسانة , والمنشآت البحرٌة والمنشآت تحت األرض

 :التالٌة

 الدٌمومةDurability ضد الحرائق والعوامل البٌئٌة المختلفة 

سهولة التشكٌل باستخدام االطارات والقوالب 

 الصالدةRigidity :وهذا , أي عدم وجود اهتزازت واضحة أثناء االستخدام

 .ٌوفر راحة للمستخدمٌن

 تكالٌف االنشاء منخفضة 

المواد الخام متوفرة وغالبا تكون محلٌة 

تكالٌف الصٌانة منخفضة ومتباعدة 

 

 



:عٌوب استخدام الخرسانة    

 ضعف مقاومة الخرسانة لقوى الشد مما ٌزٌد من االعتماد على حدٌد

 فً جانب الشد( مكلف نسبٌا)التسلٌح 

ضعف قوة الخرسانة لوحدة الوزن إذا ما قورنت بمواد أخرى 

قوة الخرسانة تختلف حسب عوامل الصب والخلط 

تحتاج الى مراقبة الجودة بدرجة عالٌة 

مما قد ٌإدي لحدوث تشققات أو تشوهات فً , ٌتغٌر حجمها مع الزمن

 المبنى

 تحتاج الى وضع إطارات قبل الصب لتحمل االحمال لحٌن تحقٌق

 وهذا ٌتطلب وقت وجهد وعمال وتكالٌف, قوتها

 



 :أهم فحوصات الخرسانة•

وٌعتبر مقٌاسا   Slump testللخرسانة الطازجة نستخدم فحص الهطول •

 التشغٌلٌةللزوجة المادة وٌعطً انطباعا عن 

مقٌاس لسهولة عملٌة صب الخرسانة  وافراغها من : workabilityالتشغٌلٌة •

 الفتحات الهوائٌة

 

 

 



 خطوات فحص الهطول





 أنواع هطول الخرسانة



 Harden concreteفحوصات الخرسانة الصلدة •

حٌث ٌتم ضغط  Compression Testفحص الضغط  -1
 (اسطوانة, مكعب)وكسرعٌنة الخرسانة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إعداد مكعبات الخرسانة الطازجة



 فحص الضغط لمكعب الخرسانة



 أهمية استمرار معالجة الخرسانة بالماء



 Tension Testفحص قوة الشد للخرسانة  -2•

ولكنها مهمة % 15-8وهً صغٌرة نسبٌا تمثل ما ٌقارب •

عند تصمٌم الخرسانة التً ال ٌسمح بوجود تشققات فٌها مثل 

 وٌتم ذلك إما . الخزانات المائٌة

 direct tension testالشد المباشر بفحص •

 Split Cylinder testأو بفحص قسم االسطوانة •

 Flexural testأو بفحص •



  direct tension testاختبار الشد للخرسانة  



قسم االسطوانة فحص   Split Cylinder test 
 



Flexural test of concrete فحص االنحناء 



 :أهم فحوصات الحدٌد•

من أهم نتائجه إٌجاد نقطة   Tension Testاختبار الشد •

 المرونةالخضوع وكذلك معامل 

 



 العناصر اإلنشائٌة للمبانً•

  السقفSlab  (  سمكها)عمقها , عنصر أفقً ٌستخدم غالبا بمقاومة القوى الرأسٌة

 القصتصمم غالبا لقوى العزوم و قوى , صغٌر جدا بالنسبة لطولها وعرضها

 العصبRib   ٌٌقوم , ٌكون محدد العمق والعرض  بٌنما ٌكون البحر طوٌل نسبٌا

 تصمم لمقاومة العزوم وقوى القص , بنقل الحمل لألسقف
 

  الحزامBeams :ٌقوم , ٌكون محدد العمق والعرض بٌنما ٌكون البحر طوٌل نسبٌا

 تصمم لمقاومة العزوم وقوى القص وقوى اللً إن وجدت, بعملٌة اسناد لألسقف
 

 األعمدةColumns :وتصمم لتحمل , هً عناصر تقوم بحمل األسقف واألحزمة

 قوى رأسٌة وعزوم
 

 الدرجStairs   :ٌتحمل قوى القص ,جسم إنشائً ٌستخدم لالنتقال من طابق آلخر

 والعزوم واللً أحٌانا
 

 القواعدFootings :عناصر تقوم بتحمل األعمدة ودعمها مع نقل األحمال للتربة ,

 . تصمم لتحمل كل من قوى القص والعزوم







 :التصمٌم االنشائً للمبنى•

بداٌة ٌقوم المهندس المعماري بوضع تصور عام للمبنى من خالل ارشادات •

وبعد , المالك وٌصمم المبنى من الناحٌة المعمارٌة وٌتم تحدٌد عد الطوابق

 :ذلك ٌتم تصمٌم المبنى إنشائٌا وتتلخص خطوات التصمٌم فً النقاط التالٌة

 النظام اإلنشائً للمبنىتحدٌد -

 توقٌع األعمدة-

 حساب سمك السقف-

 (وغٌرها من األحمال, مٌتة,حٌة)األحمال التى ٌتعرض لها المبنى تحدٌد -

تحلٌل المنشؤ إنشائٌا بحساب األحمال والقوى والعزوم واإلجهادات على كل -

 عنصر

 تصمٌم مقاطع الخرسانة بحساب أبعادها وتسلٌحها-

 إعداد الرسومات اإلنشائٌة لجمٌع العناصر-



 أنظمة اإلنشاء الخرسانً•

 Plain Concreteالتصمٌم باستخدام الخرسانة العادٌة  -1

 تستخدم عادة فً العناصر الغٌر إنشائٌا-

 محدودة االستخدام جدا لعدم تحملها إلجهادات الشد-

 Reinforcedالتصمٌم باستخدام الخرسانة المسلحة  -2
Concrete 

حٌث ٌوضع القضبان الحدٌدٌة فً مناطق الشد لتغطٌة -

مما ٌزٌد من قابلٌتها , وتوضع قبل عملٌة الصب,العزوم

 .لتحمل قوى الشد بعد تصلب الخرسانة

 هذا النظام هو الذي ستم اعتماده خالل هذا المساق -



Pre-stressed 3-    التصمٌم باستخدام الخرسانة مسبقة االجهاد   
Concrete 

- ٌتم تولٌد قوى ضغط على الخرسانة من خالل شد قضبان الحدٌد عالٌة االجهاد 
:ومنها نوعان  

الخرسانة ٌتم تحرٌر تصلب ٌتم شد الحدٌد قبل الصب ثم بعد  -1    

 Pre-tension الحدٌد لٌولد قوى ضغط وتسمى مسبقة الشد   

صب الخرسانة وعمل قنوات فٌها بعد تصلد الخرسانة ٌتم شد الحدٌد ٌتم   -2  
 Post-tensionالشد على الخرسانة وتسمى متؤخرة لتولٌد الضغط 

اٌجاد اجهادات ضغط على الخرسانة تعمل على تقلٌل إجهادات الشد فً -
 .العنصر وتزٌد قدرة العنصر على تحمل األحمال

 بالخرسانة المسلحة العادٌة فهذه الطرٌقة تعطً مسافات أوسع بالمقارنة -

-  مقاطع أصغر وأخف  

 Precast Concreteالتصمٌم باستخدام الخرسانة مسبقة الصب  -4

وكذلك تكون , حتى تكون اقتصادٌة, وهً عادة ما تكون لمنشآت تتكرر كثٌرا -
 .وتتمٌز بسرعة التنفٌذ وضمان جودة العناصر, المسافات صغٌرة نسبٌا

 



Pre-tension 



Post-tension 
 



Precast Concrete 
 



 اهم العٌوب التً تظهر فً المنشآت الخرسانٌة•

 جدا الهامه االمور من الخرسانٌه المنشات فً العٌوب•
 عند تالفٌها ٌجب والتً االنشائٌه الهندسه مجال فً

 المنشات وتقوٌة صٌانة تكلفة ان حٌث والتنفٌذ التصمٌم
 من بعض ٌلً ما وفً للغاٌه مرتفعه تعتبر الخرسانٌه

 ترمٌم الى نضطر ال حتى تالفٌها ٌجب التً العٌوب

 :المنشؤ وصٌانة



 :اسباب حدوث العٌوب فً المنشآت الخرسانٌة -أوال 

 قصور التصمٌم اإلنشائى وإهمال التفاصٌل اإلنشائٌة 1

ٌعتبر القصور فى التصمٌم اإلنشائى وأعمال التفاصٌل اإلنشائٌة من أهم 
وتختلف درجة الخرسانٌة العٌوب بالعناصر اإلنشائٌة للمنشآت أسباب حدوث 

الشروح المتوسطة الى ( الدقٌقة)انتشار الشروخ الشعرٌة ابتداء من التؤثٌر 
 .باالنهٌار الكاملوالكبٌرة ونهاٌة 

 :وٌرجع القصور فى التصمٌم إلى أحد السباب التالٌة

 عدم إتباع اشتراطات المواصفات القٌاسٌة والقواعد التطبٌقٌة لتصمٌم
المسلحة الخاصة فى حساب األحمال المعرض لها المبنى الخرسانة وتنفٌذ 

عن هذه األحمال واالجهادات المفروض أن تتحملها الناتجة  واالجهادات
 .كافبؤمان  الخرسانٌةالقطاعات 

الخطؤ فى الحسابات اإلنشائٌة .· 

 إهمال عمل جسات بعدد كافى لتحدٌد خواص التربة ونوعٌة األساسات
 .نظام األساسات المقترحاختٌار البدء فى قبل ,لها المناسبة 



 قوٌة رابطة لألساسات وخاصة المٌدات ( أحزمة)مٌدات عدم االهتمام بتصمٌم

 .الجارلقواعد الرابطة 

 استعمال نسب منخفضة فى حدٌد التسلٌح تإدى إلى ضعف اجهادات

صعوبة صب تإدي إلى أو استعمال نسب عالٌة الخرسانٌة القطاعات 
 (.ظاهرة التعشٌش)داخلها  فراغاتالخرسانة ووجود 

 إهمال بعض األحمال التى قد ٌتعرض لها المبنى مثل تؤثٌر الرٌاح والزالزل· 

 .وغٌرها من العوامل الطبٌعٌة

اإلهمال فى تصمٌم فواصل التمدد واالنكماش والهبوط والفواصل اإلنشائٌة .· 

 إهمال الظروف المحٌطة بالموقع والتى قد تإثر على التصمٌم مثل منسوب

 .أساسات المبانى المجاورة والتغٌر المنتظر فى منسوب المٌاه الجوفٌةونوعٌة 

إهمال عمل لوحات كافٌة للتفاصٌل اإلنشائٌة وجداول لتفرٌغ حدٌد التسلٌح. 



 القصور فى طرٌقة التنفٌذ 2
 المستعملة باستعمال نفس المواد الخرسانٌة عدم االهتمام بعمل تصمٌم معملى للخلطات

 .فى الموقع

 مقاومة إهمال اختبارات الجودة للخرسانة مثل تحدٌد درجة سٌولة الخرسانة وتحدٌد
 .االنضغاط لمكعبات القٌاسٌة

 المستعملة فى الخرسانة مثلللمواد عدم االهتمام باختبارات  : 

 .التحلٌل الكٌمٌائى لمٌاه الخلط. •

 األسمنتاختبار صالحٌة . •
 .اختبار التدرج الحبٌبى ومحتوى المواد الناعمة للركام. •

 .اختبار محتوى األمالح ومقاومة االنضغاط للركام. •

 .اختبار الشد والمرونة لحدٌد التسلٌح. •

عدم استعمال المعدات الحدٌثة فى خلط وصب ودمك الخرسانة .· 
 عملٌة أثناء قلة كفاءة الشدات الخشبٌة للخرسانة مما ٌسبب عدم تحملها ألحمال الخرسانة

 .الصب مما ٌضعف مقاومة الخرسانة

 الصب غٌر مناسبة لفواصل الصب وعدم االهتمام بمعالجة فواصل اماكن اختبار
 .الصحٌحةبالطرٌق 

تنفٌذ الغطاء الخرسانى بسمك أقل أو أكثر من الالزم. 
 



 مكونات الخرسانةعٌوب 3

 استعمال ركام ٌحتوى على مواد لها قابلٌة التفاعل مع األسمنت
 .الكبرٌتاتالذى ٌحتوى على مواد الركام مثل استعمال 

 استعمال ركام غٌر مدرج أو ٌحتوى على مواد ناعمة أكثر من
 .مما ٌسبب فى ضعف مقاومة الخرسانةبها النسبة المسموح 

 للتخلص من األمالح التى تإثر على سالمة الركام إهمال غسٌل
والتخلص من المواد الناعمة التى تإثر على مقاومة التسلٌح حدٌد 

 .الخرسانة

 استعمال أسمنت غٌر مطابق للمواصفات مثل أنواع األسمنت
أعلى من المسموح بها من الجٌر الحى أو نسب التى تحتوى على 

عن ما جاء فى مقاومة االنضغاط اختالف زمن الشك أو 
 .المواصفات القٌاسٌة



 غٌر معلوم المصدر أو تارٌخ اإلنتاج أو اسمنت استعمال
إلى ضعف مقاومة الخرسانة نتٌجة ٌإدى طرٌقة التخزٌن مما 

 .لسوء التخزٌن أو انتهاء مدة الصالحٌة

 األسمنت كاستعمال استعمال أنواع غٌر مناسبة من األسمنت
 .سرٌع الشك فى األجواء الحارة

 استعمال مٌاه غٌر مناسبة لخلط الخرسانة مثل المٌاه الراكدة
تحتوى على مواد كٌمٌائٌة مثل التى ومٌاه البحر والمٌاه 

 .الكبرٌتات

 استعمال نوعٌات من حدٌد التسلٌح الغٌر مطابق للمواصفات
حدٌد التسلٌح من بواقى من النوعٌات هذه وعادة ٌنتج مثل 

 .غٌر معتمدةمصانع  فىالحدٌد الخردة 



إهمال العزل المائى والحرارى 

 ٌإدى إهمال العزل المائى لألسطح النهائٌة ودورات المٌاه األساسٌة
ارتفاع منسوب المٌاه الجوفٌة واحتوائها على نسب عالٌة حالة خاصة فى 

تسرب المٌاه داخل الخرسانة ووصولها إلى  الضارة تإديمن األمالح 
وتآكله بالكامل وسقوط الغطاء الحدٌد  صدأإلى حدٌد التسلٌح مما ٌسبب 

الخرسانى بالكامل العنصر  انهٌارالخرسانى وفى النهاٌة قد ٌإدى إلى 
العٌوب التى لمعظم  الرئٌسٌةلذلك ٌجب االهتمام بالعزل كؤحد المسببات 

 .تحدث فى المنشآت الخراسانٌة

 

 ٌإدى عدم وجود عزل حرارى مناسب لألسطح النهائٌة إلى زٌادة كذلك
العناصر الخراسانٌة لألسقف مما ٌسبب حدوث اجهادات وانكماش تمدد 
تإدى فى النهاٌة إلى حدوث الشرخ واالنفصال بٌن العناصر  لهذهزائدة 

 .الخرسانى والهٌكلالحوائط 








