
   :الكود تعريف

 قبل من تعد التى والمتطلبات والمواصفات المقاٌٌس من مجموعة الكود
     واقتصادي آمن بشكل المنشآت وتنفٌذ لتصمٌم الخبراء من مجموعة

 النظرٌة األبحاث على الكود وضع وٌعتمد .المحلٌة لبٌئةل ومالئم

 .السابقة والخبرات العملٌة والتجارب

 

 Shrinkage لالنكماش تتعرض متجانسة غٌر مادة الخرسانة تعتبر-
 اإلجهادات بسلوك التنبإ نستطٌع ال لذا ذلك وغٌر  Cracks والتشققات

 مٌكانٌكا من اشتقاقها تم التً الرٌاضٌة المعادالت باستخدام دقٌق بشكل

 الخرسانٌة المقاطع تصمٌم ٌتم لذلك .المرنة المتجانسة للمواد المواد

 .العملٌة التجارب نتائج على اعتمادا

 

 

 



 Structural codesأنظمة التصميم اإلنشائي •

 :Structure Codesالمنشآت ( كودات)أنظمة  -1

كالمبانً الخرسانٌة أو المبانً , وهو الذي ٌتضمن تصمٌم نوع معٌن من المنشآت•

حٌث سنتعامل , وهو النظام الذي سنستخدمه فً التصمٌم خالل هذا المساق, المعدنٌة

 معهد الخرسانة االمرٌكًمع كود 

 ACI (American Concrete Institute)    08-318إلٌه بكود ٌشار 

318 = Reinforced Concrete Design                                 08=2008 

 :Building Codesالمباني ( كودات)أنظمة  -2

كالزالزل والرٌاح واألعاصٌر , هً أنظمة تتعامل مع الحاالت المحلٌة لكل منطقة  

 فهً تصف الظروف السائدة فً, والثلوج

 ومن أمثلة هذه الكودات, المنطقة التصمٌمة •

•Uniform Building Code UBC 

•Standard Building Code SBC 

•Basic Building Code BBC 

•International Building Code IBC  وهو ٌجمع كافة األنظمة السابقة 

 

 

 



  طرق التصميم اإلنشائي
 

 Working Stress Methodطريقة االجهاد التشغيلي  -1•
حٌث ٌتم    (Theory of Elasticity)تعتمد هذه الطرٌقة على نظرٌة المرونة •

 (  بدون معامل أمان)استخدام األحمال الواقعة على المنشؤ 

 تفترض عالقة خطٌة بٌن االجهاد واالنفعال فً كل من الخرسانة وحدٌد التسلٌح•

 التصمٌم بهذه الطرٌقة ٌكون اكثر امنا من طرٌقة االجهاد االقصى•

ٌتم تصمٌم خزنات المٌاه والمنشآت التى تستخدم لنفس الغرض بهذه الطرٌقة كً •
 ٌتم التحكم بالتشققات فً الخرسانة

 عيوب الطريقة

وهذا غٌر منطقى الحتمال زٌادة األحمال , كما هً تعامل األحمال المتوقعة  -1•
 الحٌة بشكل كبٌر

التجارب المخبرٌة أوضحت أن التصمٌم بهذه الطرٌقة ال ٌصف التصرف  -2•
 الحقٌقً للمواد وخاصة عندما تكون االجهادات عالٌة

 نظرٌة المرونة ال تسمح بتوقع مرونة المنشؤ -3•

واالختالفات التً طرأت , ال تؤخذ بعٌن االعتبار التحكم فً مستوٌات الجودة -4•
 على المنشؤ نتٌجة فشل عنصر جزئً من النظام

دعمت نتائج الفحوصات المخبرٌة أن معامل االمان الحقٌقً ٌختلف اختالفا  -5•
 كبٌرا عن معامل االمان المفروض فً طرٌقة االجهاد التشغٌلً

 

 



 Ultimate Stress Methodطريقة االجهاد األقصى  -2•
 Strength Designوتسمى فً أنظمة التصمٌم بطرٌقة قوة التصمٌم •

Method 
 هً الطرٌقة المستخدمة حالٌا فً انظمة التصمٌم الحدٌثة•

والناتجة من األحمال المكبرة )تعتمد على أن القوى الداخلٌة فً المنشؤ •
 ال تتجاوز سعة تحمل العنصر مع وجود معامل تخفٌض( بمعامل أمان

تحاول الطرٌقة ان تتحكم فً نوع الفشل المحلً فً العنصر بحٌث تجعل •
 .نوع الفشل مرن

 عيوب هذه الطريقة

مع ان العنصر فً لحظة الفشل ٌكون , تحلٌل المنشؤ تحلٌل استاتٌكً -1•
 تصرفه تصرف بالستٌكً

المتوقع فً المنشؤ تحت الظروف األحمال الواقعة علٌه أن ٌتصرف  -2•
لذلك ٌجب الرجوع لطرٌقة االجهاد , تصرف مرن أو ٌكون أقرب للمرن

 .التشغٌلً لحساب كل من الترخٌم وحجم التشققات

 



 :األحمال على المنشآت•
 ٌجب تصمٌم المنشآت بحٌث تتحمل جمٌع األحمال المتوقعة خالل فترة حٌاتها•

ال ٌجب أن تتسبب األحمال بإنهٌار العناصر االنشائٌة أو هبوطها تحت •
 الظروف التشغٌلٌة

ٌجب توقع األحمال الواقعة على المبنى  من خالل مراجع أنظمة معٌنة أو من •
 خالل توقع المصمم

 :ٌمكن تلخٌص أهم أنواع األحمال فٌما ٌلً•

 

 Dead loadاألحمال الميتة  -1

ووزن الحوائط الداخلٌة , كالوزن الذاتً للمنشا, هً عادة أحمال دائمة•
 والخارجٌة ووزن  تغطٌات األرضٌات واألسقف



  Live load األحمال الحية -2•

األحمال التً ٌتغٌر مكانها من وقت )هً األحمال الغٌر ثابتة •
كاألثاث واألجهزة والمواد المخزونة ووزن األشخاص ( آلخر

 .مستخدمً المنشؤ

 

ٌتم تحدٌد قٌمة األحمال الحٌة عادة حسب وظٌفة استخدام المبنى •
 وبالرجوع لكودات األبنٌة ......( مسجد , تجاري, سكنً) 

 

على المهندس المصمم مراعاة اختٌار قٌمة الحمل الحً فً حالة •
لم ترد فً كودات التصمٌم أو فً حالة توقعه رقم أكبر من الرقم 

 .المقترح فٌها



(ASCE 7-05) قيم مقترحت لألحمال الحيت 
الوزن 

 (2م/كجم)

الوزن  نوع المنشؤ

 (2م/كجم)

 نوع المنشؤ

  

195 

480 

385 

 مدارس

 القاعات-

 الممرات للطابق االرضً-

 الممرات لغٌر الطابق االرضً-

  

200 

480 

 مبانً شقق

 مناطق سكنٌة-

 غرف عامة وممرات-

  

480 

360 

  

600 

  

 محالت البٌع بالتجزئة

 الطابق االرضً-

 باقً الطوابق-

  

 محالت البٌع بالجملة

  

480 

240 

380 

  

480 

 مبانً مكاتب

 ممرات الطابق األرضً-

 مكاتب-

 ممرات لغٌر الدور االرضً-

 غرف كمبٌوتر وارشٌف-

200 

480 

  

 (للسٌارات فقط)مواقف السٌارات 

 األدراج والمخارج

  

600 

1200 

 المستودعات والمخازن

 خفٌفة-

 ثقٌلة-



  Wind Load أحمال الرياح -3•

 هً أحمال أفقٌة تتولد من ضغط الرٌاح على واجهات المبانً•

لكن ٌتم التعامل معها كؤحمال استاتٌكٌة , هً أحمال دٌنامٌكٌة•

 .للتسهٌل

تعتمد على شكل وارتفاع المبنى وكذلك على سرعة الرٌاح •

 فً تلك المنطقة والتضارٌس المحٌطة بالمبنى



 Earthquake Loadأحمال الزالزل  -4•

 قوى أفقٌة تنتج من الزالزل •

 تعتمد على كتلة المبنى وتسارع الزلزال•

ٌزود المبنى بقوة تحمل للزالزل فً   ACIكود االنشاء •

أما اذا كان خطر الزلزال متوسط , المناطق الضعٌفة زلزالٌا
 .أو عالً فٌجب تصمٌم المبنى لكً ٌتحمل قوة الزلزال



 توقيع األعمدة للمبنى 
 -:مراعاة ما ٌلًاألعمدة على المساقط المعمارٌة ٌجب لتوقٌع    

االعتبارات المعمارية -1    

االرتدادات للدور األرضً -  

المعمارٌةفً المساقط التغٌر     -  

 .....  , بروز االعمدة داخل الغرف والممراتعدم -  

والشبابٌك مراعاة فتحات األبواب  -  

 

 االعتبارات االنشائية -2

 المسافات بٌن األعمدة-

 النظام اإلنشائً لألسقف-

 اتجاهات االعمدة بالنسبة ألبعاد المبنى-

 



 سقف مصمت
Solid slab 

 سقف مفرغ
Ribbed Slab 

One-way slab Two way slab 

One-way slab 

Two way slab 
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 أنواع األسقف



 Ribbed slabحساب سماكت السقف المفرغ 
معادالت ٌجب إتباعها المفرغ هناك لحساب سماكة السقف •

 :  توضح بالجدول التالً

 

 

(BEAM) سمكأقل  نوع الكمره 

Minimum 

Thickness 

 L/16 (SIMPLY SUPPORTED)كمره بسيطة االستناد

 L/18.5  (ONE END CONTINUOUS)كمره مستمرة من جهة واحده

 L/21 (BOTH END CONTINUOUS)كمره مستمرة من جهتين 

 L/8  (CANTILEVER )كمره حره

مالحظة : سماكة السقف المختارة ممنوع أن تقل عن أكبر سمك من 

 األرقام السابقة



 Solid Slabالمصمت   حساب سماكت السقف
هناك معادالت ٌجب إتباعها السقف المصمت لحساب سماكة •

 :  توضح بالجدول التالً

 

 

(BEAM) أقل سمك نوع الكمره 

 L/20 (SIMPLY SUPPORTED)كمره بسيطة االستناد

 L/24  (ONE END CONTINUOUS)كمره مستمرة من جهة واحده

 L/28 (BOTH END CONTINUOUS)كمره مستمرة من جهتين 

 L/10  (CANTILEVER )كمره حره

مالحظة : سماكة السقف المختارة ممنوع أن تقل عن أكبر سمك من 

 األرقام السابقة



 :  على المتر المربع الواحد( D.L)حساب الحمل الميت•

 

 :   يتكون من( D.L/m2)الحمل الميت •

 .  وزن مواد التشطٌب -1

 .  الوزن الذاتً للسقف -2

 (.  الداخلٌة) وزن الحوائط  -3

 





 : الوزن الذاتي للسقف في المتر المربع الواحد -2
 

بلوكات ولكن  8=عدد البلوك للسقف فً المتر المربع الواحد / مالحظة

وذلك بلوكات  5سوف نستخدم عدد البلوك للسقف فً المتر المربع الواحد 

بسبب أن هناك مناطق فً السقف ٌوجد بها أحزمة رئٌسٌة وثانوٌة فتكون 
 .بلوكات  8بها نسبة خرسانة كبٌرة فال تحتاج إلى 

    

 .   cm 17×25×40كجم ومقاسها  17=وزن كل بلوكة 

 kg / m3 2500= كثافة الخرسانة المسلحة 

  

 عدد البلوكات فً المتر المربع الواحد × وزنها = وزن البلوك 

      =  17    ×5       =85 kg /m2  

 



 المتر المربع الواحدفً حجم الخرسانة × كثافة الخرسانة = وزن الخرسانة 
 

 حجم البلوك  –الحجم الكلً فً المتر المربع الواحد = حجم الخرسانة 

  =1×1×0.25   _5×0.40 ×0.25×0.17     =0.165m3 

  

 kg/m2 412.5=   0.165×2500= وزن الخرسانة 

  

 وزن البلوك+ وزن الخرسانة = الوزن الذاتي للسقف 

 =412.5         +85      =497.5kg/m2 

 



  D.L/m  2الميتالحمل 

    

وزن + الوزن الذاتي للسقف + وزن مواد التشطيب = 

 الحوائط الداخلية

 

 2kg/m947  =200  +497.5  +250  = 

 
2ton/m0.950 =  2Use D.L/m 

  

 




