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الثالثاجلزء 
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؟) المفرغ / المصمت ( على الكمرات بالنسبة للطوب االحمر   ( weight of walls ) كیفیة حساب وزن الحائط١٠٠١س 

)سم ١٢( سماكة الجدار : اوال 

كثافة الطوب × ارتفاع الحائط × عرض الحائط × طول الحائط= وزن الحائط 
متر مكعب / كجم ١٨٠٠= المصمت ) االحمر ( كثافة الطوب 
متر مكعب / كجم ١٤٠٠= المفرغ ) االحمر ( كثافة الطوب 
متر مكعب / كجم ٢١٠٠= االتجاھین ) االسمنتى ( كثافة المحارة 
متر١= طول الحائط 

متر ١= ارتفاع الحائط 
سم ٢= اكة المحارة سم

كجم ٢١٦= ١٨٠٠× ١× ٠.١٢× ١) = طوب مصمت ( وزن الحائط 
متر مربع / طن ٠.٢١٦) = طوب مصمت ( وزن الحائط 
كجم ١٦٨= ١٤٠٠× ١× ٠.١٢× ١) = طوب مفرغ ( وزن الحائط 
متر مربع/ طن ٠.١٦٨) = طوب مفرغ ( وزن الحائط 

كجم ٨٤= ٢١٠٠× ١× ٠.٠٤× ١) = كال االتجاھین ( وزن المحارة 
متر مربع / طن ٠.٠٨٤) = كال االتجاھین ( وزن المحارة 

) كال االتجاھین ( وزن المحارة + )طوب مصمت ( وزن الحائط ) = طوب مصمت ( وزن الحائط كامال 
متر مربع / طن ٠.٣٠= ٠.٠٨٤+٠.٢١٦) =طوب مصمت ( وزن الحائط كامال 

) كال االتجاھین ( وزن المحارة + )طوب مفرغ ( وزن الحائط ) = طوب مفرغ ( كامال وزن الحائط 
متر مربع / طن ٠.٢٥٢= ٠.٠٨٤+٠.١٦٨) =طوب مفرغ ( وزن الحائط كامال 

)سم ٢٥( سماكة الجدار : اوال 

كثافة الطوب × ارتفاع الحائط × عرض الحائط × طول الحائط = وزن الحائط 
متر مكعب / كجم ١٨٠٠= المصمت ) االحمر ( الطوب كثافة 

متر مكعب / كجم ١٤٠٠= المفرغ ) االحمر ( كثافة الطوب 
متر مكعب / كجم ٢١٠٠= االتجاھین ) االسمنتى ( كثافة المحارة 
متر١= متر ارتفاع الحائط ١= طول الحائط 

سم ٢= سماكة المحارة 
كجم ٤٥٠= ١٨٠٠× ١× ٠.٢٥× ١) = طوب مصمت ( وزن الحائط 
متر مربع/ طن ٠.٤٥) = طوب مصمت ( وزن الحائط 
كجم٣٥٠= ١٤٠٠× ١× ٠.٢٥× ١) = طوب مفرغ ( وزن الحائط 
متر مربع/ طن ٠.٣٥) = طوب مفرغ ( وزن الحائط 

كجم٨٤= ٢١٠٠× ١× ٠.٠٤× ١) = كال االتجاھین ( وزن المحارة 
متر مربع / طن ٠.٠٨٤) = تجاھین كال اال( وزن المحارة 

) كال االتجاھین ( وزن المحارة + )طوب مصمت ( وزن الحائط ) = طوب مصمت ( وزن الحائط كامال 
متر مربع / طن ٠.٥٣٤= ٠.٠٨٤+٠.٤٥) =طوب مصمت ( وزن الحائط كامال 
) كال االتجاھین ( حارة وزن الم+ )طوب مفرغ ( وزن الحائط ) = طوب مفرغ ( وزن الحائط كامال 
متر مربع / طن ٠.٤٣٤= ٠.٠٨٤+٠.٣٥) =طوب مفرغ ( وزن الحائط كامال 

مالحظة 

طبقا للقوانین السابقة یتم حساب وزن الحائط كامال بالضرب فى ارتفاع الحائط وطول الحائط
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وما ھى االسباب التى تودى الى ذلك ؟ ، فى اعمال االساسات  ( ground beam ) ھل یمكن فصل المید١٠٠٢س 

نعم یمكن ذلك وخصوصا فى االسوار الشبك ( كما فى الصورة ) حیث یتم صب القاعدة لحالھا ومن ثما صب المیدة لحالھا وذلك تجنبا فى 
حالة حدوث فیضانات او اخطار االنھیارات یودى الى تلف جزء بسیط من السور ولیس تلف كامل السور وایا یمكن فصل المیدة ایا فى حالة 

وجود تربة انتفاشیة اسفل المیدة
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؟) سم فقط ١٠( ماذا تفعل اذا حدث خطاء فى توقیع العمود مما اثر على تراكب المیدة اعلى العمود ١٠٠٣س 

الحل االول

)كما فى الصورة( ٢یتم تكسیر المیدة -١
ازالة رقبة العمود و القاعدة-٢
انشاء قاعدة بعد ظبط االكسات-٣
انشاء رقبة العمود فى المكان الصحیح-٤
انشاء المیدة فى المكان المظبوط -٥

الحل الثانى

الحفر بجوار رقبة العمود للوصول للقاعدة-١
زرع اشایر حدید بجوار رقبة العمود فى الطرق الناقص-٢
د رقبة العمودتكسیر الكفر ولحام الحدید الجدید مع حدی-٣
عمل الفورمة الخشبیة لالشایر الجدیدة وصبة الخرسانة-٤
استعدال االشایر اعلى المیدة وضبط اشایر العمود لالدوار العلیا-٥
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وما ھو رایك العلمى ؟، وكیف یمكن عالجھا ، ما ھى االخطاء الموجودة فى الصورة ١٠٠٤س 

االخطاء: اوال 

ء واضحة كما فى الصورة حیث الجدار بارز عن المیدةاالخطا-١

ثانیا المعالجة

ال توجد معالجة حالیا ولكن البد من ظبط المیدة اثناء الصب-١
یتم معالجة البروز اثناء اللیاسة بوضع شبك وعمل اللیاسة اعاله-٢
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بین كال من المھندس المالك ومساعدیة والمھندس المقاول او المقاول نفسة ؟ )االسبوعیة ( ما ھى فائدة االجتماعات الدوریة ١٠٠٥س 

تساھم االجتماعات الدوریة فى البحث ومناقشة ما قد یكون ھناك من مشاكل في التنفیذ أو معوقات تعرقل سیر العمل كذلك یمكن أن تخفف أو 
تلغي المكاتبات والمراسالت التي قد تؤدي في بعض الحاالت إلى سوء الفھم بین األطراف المختلفة ، كما أنھا عامل مساعد على شرح 
وجھات النظر وحل المشكالت ودیاً وسریعاً ، یفضل أن تكون ھذه االجتماعات أسبوعیاً ، ویتم إعداد محاضر موثقة وموقعة من جمیع 

الحاضرین ، وتحفظ في ملف خاص لسھولة الرجوع إلیھا عند الحاجة
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وما ھو رایك الشخصى ؟ ، ل من ناحیة التنفیذ فى كال من الشكلین السابقین ولماذا ضا افایھم١٠٠٦س 

الوضع الصحیح ھو كما فى الصورة الصحیحة حیث البد من وجود الخصوصیة ( المغاسل ) عند دخول الحمام على العكس الموجود فى 
الصورة الثانیھ
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وفیما یستخدم ؟، ى فائدتھ ما ھو سیخ الوتر وما ھ١٠٠٧س 

ھو سیخ یوضع اسفل الشبكة العلویة وذلك لتقلیل ترخیم حدید الشبكة العلویة و یوضع في نفس اتجاه حدید الغطاء وال یتم حسابھا من عدد 
اسیاخ التسلیح
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مصرى ؟ما ھى اقصى نسبة حدید التسلیح الطولى فى االعمدة الخرسانیة طبقا للكود ال١٠٠٨س 

وسطیااالعمدة: اوال

مساحة القطاع الخرسانى% ٤

االعمدة طرفیا: ثانیا 

مساحة القطاع الخرسانى% ٥

االعمدة ركنیا: ثالثا 

مساحة القطاع الخرسانى% ٦
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بالنسبة فى السعودیة ؟) المصنوعیة + المواد ( ما ھو سعر الخرسانة الرغوبة ١٠٠٩س 

متر مربع مالحظة الكھرباء على المالك/ لایر ١٠: ٨ر السع
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مع الشرح بالصور اذا امكن ؟، وخواصة بواسطة لون االسمنت تكیف یمكن التمییز بین مقاومة االسمن١٠١٠س 

كما فى الصورة



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

وما ھى ممیزاتھ ؟، وفیما یستخدم   ( Galvanised Rib Lath ) ما ھو الشیت االمعدني المجلفن١٠١١س 

التعریف: اوال 

ویستخدم كفاصل للصب فى اللبشة والقواعد ، مم ٠.٤٥× مم ٢٩٠٠× مم ٦٠٠ھى عبارة عن الواح من الصلب المجلفن المقاوم للصداء مقاسات 
الخ.............واالعمدة والبالطات 

الفوائد: ثانیا 

ربط الخرسانة القدیمة مع الخرسانة الجدیدة-  1
منع تسریب المیاه بعد الصب-  2

تخشین سطح الخرسانة -3
تقلیل الشروخ والتصدعات المستقبلیة الحادثھ -4

الممیزات: ثالثا 

مقاومة العوامل الجویة والصداء -1
التركیبتوفیر الوقت والجھد والعمالة فى  -2

سھولة القطع والوصل للحصول على الشكل المطلوب -3
تمتاز بالقوة والمتانة -4

عدم انزالقة من الخرسانة بسبب قوة التصاقھ -5
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وكیف یتم تنفیذ ذلك ؟ ، وما ھى فائدتھا ، ما ھو المقصود زنبرة الخرسانة ١٠١٢س 

ھو تخشین سطح الخرسانة القدیمة باستخدام االجنة و الشاكوش وذلك لذیادة قوة تماسك الخرسانة القدیمة والجدیدة
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؟) المفرغ / المصمت ( على الكمرات بالنسبة للطوب االسمنتى   ( weight of walls ) كیفیة حساب وزن الحائط١٠١٣س 

)سم١٥( سماكة الجدار : اوال 

كثافة الطوب× ع الحائط ارتفا× عرض الحائط × طول الحائط = وزن الحائط 
متر مكعب/ كجم ٢٠٠٠= كثافة الطوب االسمنتى المصمت 

متر مكعب/ كجم ١٨٠٠/ ١٤٠٠= كثافة الطوب االسمنتى المفرغ 
متر مكعب/ كجم ٢١٠٠= االتجاھین ) االسمنتى ( كثافة المحارة 
متر١= طول الحائط 

متر١= ارتفاع الحائط 
سم٢= سماكة المحارة 

كجم٣٠٠= ٢٠٠٠× ١× ٠.١٥× ١) = طوب مصمت ( الحائط وزن 
طن / متر مربع وزن الحائط ( طوب مصمت ) = ٠.٣٠

كجم٢١٠= ١٤٠٠× ١× ٠.١٥× ١) = طوب مفرغ ( وزن الحائط 
مربع طن / متر وزن الحائط ( طوب مفرغ ) = ٠.٢١

كجم٨٤= ٢١٠٠× ١× ٠.٠٤× ١) = كال االتجاھین ( وزن المحارة 
طن / متر مربع وزن المحارة ( كال االتجاھین ) = ٠.٠٨٤

)كال االتجاھین( وزن المحارة + )طوب مصمت ( وزن الحائط ) = طوب مصمت ( وزن الحائط كامال 
طن / مترمربع  ٠.٣٨٤ = ٠.٨٤ + ٠.٣ وزن الحائط كامال ( طوب مصمت ) =

)كال االتجاھین( وزن المحارة + )طوب مفرغ ( وزن الحائط ) = طوب مفرغ ( وزن الحائط كامال 
طن / مترمربع ٠.٢٩٤ = ٠.٨٤ + ٠.٢١ = ( وزن الحائط كامال ( طوب مفرغ

)سم٢٠( سماكة الجدار : ثانیا 

كثافة الطوب× ارتفاع الحائط × عرض الحائط × طول الحائط = وزن الحائط 
كعبمتر م/ كجم ٢٠٠٠= كثافة الطوب االسمنتى المصمت 

متر مكعب/ كجم ١٨٠٠/ ١٤٠٠= كثافة الطوب االسمنتى المفرغ 
متر١= طول الحائط 

متر١= ارتفاع الحائط 
سم٢= سماكة المحارة 

كجم٤٠٠= ٢٠٠٠× ١× ٠.٢٠× ١) = طوب مصمت ( وزن الحائط 
مربع طن / متر وزن الحائط ( طوب مصمت ) = ٠.٤٠

كجم٢٨٠= ١٤٠٠× ١× ٠.٢٠× ١) = طوب مفرغ ( وزن الحائط 
مربع طن / متر وزن الحائط ( طوب مفرغ ) = ٠.٢٨

كجم٨٤= ٢١٠٠× ١× ٠.٠٤× ١) = كال االتجاھین ( وزن المحارة 
طن / متر مربع وزن المحارة ( كال االتجاھین ) = ٠.٠٨٤

)كال االتجاھین( وزن المحارة + )طوب مصمت ( وزن الحائط ) = طوب مصمت ( وزن الحائط كامال 
طن / مترمربع  ٠.٤٨٤ = ٠.٨٤ + ٠.٤ وزن الحائط كامال ( طوب مصمت ) =

)كال االتجاھین( وزن المحارة + )طوب مفرغ ( وزن الحائط ) = طوب مفرغ ( وزن الحائط كامال 
طن / مترمربع ٠.٣٦٤ = ٠.٨٤ + ٠.٢٨ = ( وزن الحائط كامال ( طوب مفرغ
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)سم٢٥( دار سماكة الج: ثالثا 

كثافة الطوب× ارتفاع الحائط × عرض الحائط × طول الحائط = وزن الحائط 
متر مكعب/ كجم ٢٠٠٠= كثافة الطوب االسمنتى المصمت 

متر مكعب/ كجم ١٨٠٠/ ١٤٠٠= كثافة الطوب االسمنتى المفرغ 
متر١= طول الحائط 

متر١= ارتفاع الحائط 
سم٢= سماكة المحارة 

كجم٥٠٠= ٢٠٠٠× ١× ٠.٢٥× ١) = طوب مصمت ( الحائط وزن
مربع طن / متر وزن الحائط ( طوب مصمت ) = ٠.٥٠

كجم٣٥٠= ١٤٠٠× ١× ٠.٢٥× ١) = طوب مفرغ ( وزن الحائط 
مربع طن / متر وزن الحائط ( طوب مفرغ ) = ٠.٣٥

كجم٨٤= ٢١٠٠× ١× ٠.٠٤× ١) = كال االتجاھین ( وزن المحارة 
طن / متر مربع وزن المحارة ( كال االتجاھین ) = ٠.٠٨٤

)كال االتجاھین( وزن المحارة + )طوب مصمت ( وزن الحائط ) = طوب مصمت ( وزن الحائط كامال 
طن / مترمربع  ٠.٥٨٤ = ٠.٨٤ + ٠.٥ وزن الحائط كامال ( طوب مصمت ) =

)كال االتجاھین( وزن المحارة + )طوب مفرغ ( وزن الحائط ) = طوب مفرغ ( وزن الحائط كامال 
طن / مترمربع ٠.٤٣٤ = ٠.٨٤ + ٠.٣٥ = ( وزن الحائط كامال ( طوب مفرغ

مالحظة

طبقا للقوانین السابقة یتم حساب وزن الحائط كامال بالضرب فى ارتفاع الحائط وطول الحائط
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وما ھى فائدتھا وما ھى طریقة االستخدام ؟، وما ھى انواعھا ، وفیما تستخدم   ( grout ) ما ھى مادة الجروت١٠١٤س 

التعریف : اوال 

ویتكون الخلیط من أسمنت معالج مع الكوارتز ھو منتج خلیط أسمنتي األساس یحتاج لخلطھ بالماء النتاج مونة عالیة القوة غیر قابلة لالنكماش
المدرج بمواصفات محددة وإضافات كیمیائیة

الطریقة: ثانیا 

توضع الكمیة المحددة من الماء الى اناء الخلط-١
.تصب الكمیة المحددة من الجروت ببطء مع الخلط المستمر -٢
إضافة الكمیة بالكامل الى اناء الخلط و الماء-٣
.لوصول إلى قوام ناعم متجانسیستمر الخلط لمدة التقل عن دقیقتین وحتى ا-٤
تكسیر وازالة اى عیوب او اجزاء ضعیفة على سطح الخرسانة للوصول الى االجزاء السلیمة-٥
تنظیف الفتحات والثقوب بالھواء المضغوط جیدا-٨
أن یكون السطح األساسي خالیا من الزیوت والشحوم والشوائب األخرىتعالج األجزاء بالماء ویجب-٦
ضافة مادة الجروت على حسب الغرض واالستخداما-٧

االستخدام:ثالثا 

ركائز الكبارى-١
ركائز قضبان االوناش-٢
اعمال الحقن للتربینات والمولدات-٣
السكك الحدیدیة-٤
اعمال الترمیم-٥
معالجة العناصر سابقة االجھاد -٦

الممیزات: رابعا 

یمنع االنكماش والتمدد-١
لھ خاصیة السیولة واالنسیابیھ-٢
مقاومة عالیة للضغط المیكانیكى-٣
اجھادات مبكرة ونھائیة وعالیة-٤
مقاوم لنفاذیة المیاه والزیوت-٥
یستعمل بالضخ او بالحقن-٦
یتحمل درجات الحرارة العالیة-٧
قوة التصاق عالیة-٨
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؟) سم ١٠( ماذا تفعل اذا حدث تداخل بین القواعد المسلحة كما فى الصورة بقیمة ١٠١٥س 

( strap footing ) ( cover ) وال تحتاج الى تنفیذ قاعة مشتركة التوجد مشكلة طالما انھ الیوجد تداخل فى الحدید حیث ھنا التداخل حدث 
فى الغطاء الخرسانى فقط
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وما رایك الشخصى ؟، وكیف یمكن معالجتھا ، وما ھى اسبابھا ، ما ھى المشكلة الموجودة فى الصورة ١٠١٦س 

المشكلة : اوال 

كما فى الصورة 

االسباب: ثانیا 

ضعف الشدة الخشبیة للسقف-١
كبر سماكة السقف-٢
ذیادة البحر -٣

المعالجة: ثالثا 

اوالایقاف العمل تماما -١
الشدة باستخدام الماء والتكسیرىازلة الخرسانة اعل-٢
)الجزء المتعرض لالنھیار ( فك حدید التسلیح للسقف -٣
اعادة الشدة الخشبیة للجزء المتعرض لالنھیار-٤
ضبط افقیة السقف تماما واعادة الصب-٥
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وما ھى ممیزاتھا ؟، وما ھى فوائدھا ، ما ھى استخدامھا   ( telescopic beam ) ما ھى الكمرة التلسكوبیة١٠١٧س 

التعریف: اوال 

طن تستخدم فى جمیع االسطح الخرسانیة٥ھى عبارة عن شرائح انزالقیة من الصلب الزنك تصل حمولتا الى 

الممیزات: ثانیا 

تحتاج الى عمالھ ماھرةسھلة االستخدام ال-١
غیر مكلفھ-٢
متنوعة العرض حسب البالطة-٣
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؟) كما فى الصورة ( وما اسباب حدوث ذلك ، ما ھو السیخ الالحق و السابق فى الكمرات العمیقة ١٠١٨س 

یستخدم فى حالة الكمرة العمیقة وحتى ال یحدث تعشیش بسب ذیادة عدد االسیاخ وصعر  ھما سیخان مكسحان احداھما سابق واالخر الحق 
وتاخیر االخر ( السیخ الالحق ) فیوضع نصف الحدید المكسح سابق و النصف االخر  عرض الكمرة فیتم تقدیم احداھما ( السیخ السابق )

الحق
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؟) كما فى الصورة ( كیفیة رص الحدید فى حالة السقف المثلث ١٠١٩س 

كما فى الصور

ة



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

 ( Request ) ماذا تفعل اذا رفض االستشارى استالم جزء من االعمال مع العلم تم تقدیم طلب استالم اعمال١٠٢٠س 
اكثر من مرة وتم رفضھ من قبل االستشارى ؟

...........!!!متروك للنقاش
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وما ھى فائدتھا ؟، وفیما تستخدم   ( mono floor MCC ) ماذا تعرف عن مادة مونو فلور١٠٢١س 

ھى مواد كیمیائیھ یتم اضافاتھا الى سطح الخرسانة عند استخدام المروحة الھیلوكبتر لذیادة مقاومة سطح الخرسانة وسد المسام اعلى السطح 
وذیادة مقاومة االحتكاك وتساعد على ذیادة تنعیم سطح الخرسانة
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متر مربع ؟٥٠٠مساحتھا   ( raft foundation ) كیفیة حساب عدد الكراسى المستخدمة فى لبشة مسلحة١٠٢٢س 

متر مربع٥٠٠= مساحة المبنى -١
متر طولى٩٠= محیط المبنى -٢
سم١٠٠-٨٠المسافة بین الكراسى -٣
متر مربع١= المساحة التى یغطیھا الكرسى -٤
)المسافة بین الكراسى + المحیط+ ( )المساحة التى یغطیھا الكرسى / المساحة = ( عدد الكراسى-٥
كرسى٥٩٠= عدد الكراسى - ٧) ١/ ٩٠+ ( )١/ ٥٠٠= ( عدد الكراسى -٦
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؟ ( soild slabs ) ر واكبر سمك للبالطات المصمتھغما ھو اص١٠٢٣س 

)٥٠/ طول البحر = ( اصغر سمك 
)٣٠/ طول البحر = ( اكبر سمك 
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ولماذا ؟، الى خارج تسلیح الكمرات المسلحة العلوى / ھل یسمح بخروج اسیاخ حدید التسلیح السفلى ١٠٢٤س 

حدید التسلیح للكمره أذا ذاد عدد صفوف رص الحدید عن المسموح بھ یسمح بخروج ١/٣
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؟) یح بالصور ان امكن ضمع التو( ما ھى طریقة الشدة المنزلقة ١٠٢٥س 

كما فى الصورة
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فى حالة السلم الدائرى بجوار الحوائط ؟) سامبوكسة ( كیف یمكن معالجة االجزاء الذائد ١٠٢٦س 

والبعض یتم تركھا فراغ وزراعتھا نباتات متسلقھ یتم صبھا مع السلم الدائرى كجزء دیكور یمكن استخدامھ
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وما ھى اسبابھا ؟، وكیف یمكن معالجتھا ، ما ھى المشكلة الموجودة فى الصورة ١٠٢٧س 

المشكلھ: اوال 

كما فى الصورة 

االسباب: ثانیا 

ناء الصبسوء تنفیذ اث-١
ذیادة حدید التسلیح العلوى-٢
عدم استخدام الھزاز-٣
صعف الخلطة الخرسانیة-٤

المعالجة : ثالثا 

صلب الكمرة بواسطة الدعامات والعروق-١
ازالة االجزاء الخرسانیھ وتنظیف حدید التسلیح-٢
دھان حدید التسلیح باالیبوكسى لمنع الصداء-٣
یة لربط الخرسانة القدیمة مع الجدیدةدھان مواد ایبوكس-٤
عمل الشدة الخشبیھ للكمرة-٥
صب الفراغ بواسطة الجروت-٦
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وایھما افضل من ناحیة التنفیذ ؟، ما الفرق بین كال من الشدة المصریة والشدة السوریة ١٠٢٨س 

الشدة المصریة: اوال 

التعریف# 

)عكس الشدة السوریة ( ھى صب االعمدة او السقف او الكمرات عن طریق عمل فورم خشبیة لصب االعمدة ومنھا لصب السقف والكمرات 

الممیزات# 

ادق من ناحیة التنفیذ -1

العیوب# 

مكلفة من ناحیة االنشاء-١
استھالك كمیة اكبر من الخشب-٢
استھالك وقت اطول فى التنفیذ-٣

الشدة السوریة: ثانیا 

التعریف# 

ة ثما صب السقف والكمرات ھى صب االعمدة او السقف او الكمرات عن طریق عمل مبانى اوال وترك فراغ لالعمدة ومن ثما صب االعمد
)البیع ( ودائما ما تستخدم فى الشغل التجارى 

الممیزات# 

اقل تكلفة من ناحیة االنشاء-١
استھالك كمیة اقل من الخشب-٢
استھالك وقت اقل فى التنفیذ-٣

العیوب# 

اقل دقة فى التنفیذ-١
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؟) كما فى الصورة ( ؤج الجبسھ فى حالة وجود شروخ ما فائدة استخدام الب١٠٢٩س 

للتاكد من استمرار الشروخ او توقفھا حتى تتم المعالجة الصحیحة للشروخ
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مع توضیح مزایا وعیوب العمل لیال ؟، ھل تفضل العمل لیال اثناء التنفیذ او صب الخرسانة ١٠٤١س 

متروك للنقاش  ...........!!
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وما ھى طریقتھا ؟، وما ھو الھدف من التجربة  ( Penetration Of Asphalt ) ماذا تعرف عن تجربة الغرز لالسفلت١٠٤٢س 

التعریف: اوال

وتقاس درجة الغرز باستخدام جھاز ، ھو اسلوب تعیین مقدار الغرز للمواد االسفلتیة شبھ الصلبھ وتجرى ھذه الطریقھ تحت ظروف محكمة 
حت مخترقة بشكل عمودى فى مادة البیتومین ت) مم ١( غرز بھ ابرة قیاسیھ ویعرف مقدار الغرز على انھ المسافة التى تتحركھا ابرة قطرھا 

) درجة مئویھ ٢٥( لمدة خمس ثوانى عند درجة حرارة ) مللى جرام ١٠٠( مقداره تاثیر ثقل 

الفوائد: ثانیا 

تحدیٌد القوام أو درجة الصالبة لإلسفلت المستخدم فى الخلطات اإلسفلت

االدوات: ثالثا 

جھاز الغرز-١
االبره-٢
وعاء-٣
حمام مائى-٤
مقیاس درجة الحرارة-٥

الطریقة: رابعا 

تسخین العینة مع الحرص على عدم تعرضھا لتسخین موضعي عالي حتى تصبح سائلة مع الخلط المستمر بحیث ال تتجاوز درجة الحرارة -١
م100ْ

الختراق مم على األقل عن العمق المتوقع١٠صب العینة في الوعاء بحیث یكون عمقھا بعد تبریدھا إلى درجة حرارة االختبار یزید بـ -٢
اإلبرة

ساعة و ال تزید عن ١.٥ولمدة ال تقل عن ، م21ْم و ال تقل عن ٢٩.٥ْیترك الوعاء لیبرد في الھواء عند درجة حـرارة ال تزیـد عـن -٣
ساعتین

تزید عن سـاعتینساعة و ال١.٥وضع العینة في الحمام المائي الذي یكون في درجة الحرارة المعینة لالختبار وتترك لمدة ال تقل عن -٤
توضع العینة في طبق مملوء بالماء من الحمام إلى عمق یسمح بتغطیة تامة لوعاء العینة ،-٥
ملم ، وال یقل البعـد بینھا ١٠تسجیل ما ال یقل عن ثالث قیم غرز عند نقاط على سطح العینة بحیث ال یقل بعدھا عن جدار الوعـاء عن -٦

ملم،١٠عن 
ل المحتوي على العینة على قائم جھاز الغرز ویتم عمل االختبار في الحالیوضع طبق النق-٧
تضبط اإلبرة المحملة بالثقل المعین لیتم تالمسھا مع سطح العینة-٨
تؤخذ قراءة المؤشر أو یضبط المؤشر على الصفر-٩

تطلق اإلبرة بسرعة لمدة الزمن المحدد-١٠
ویجب أن یكون وعاء العینة ثابتا أثناء إجراء االختباریضبط الجھاز لقیاس المسافة المخترقة-١١

مالحظة

إذا تم استخدام طبق النقل یعاد الطبق والعینة للحمام المائي بعد كل غرز ، وقبل كل اختبار یتم تنظیف اإلبرة بقطعة قماش نظیفة مبللة بمذیب 
، مع تركھا في العینة حتى إتمام ٢٠٠قل لقیم الغرز التي تزید عن مناسب ثم تجفف بقطعة قماش جافة نظیفة ، وتستخدم ثالث إبر على األ

الغرز
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ولماذا ؟، ) ٢( و الشكل رقم ) ١( ایھما افضل فى التسلیح كال من الشكل رقم ١٠٤٣س 

ھو االفضل فى التسلیح الن المنطقة الموضحة معرضة لشد ففى حالة عدم تطبیق الحالة االولى ینتج عنھا شروخ فى تلك  الشكل رقم ١
المنطقة وتكسیر للغطاء الخرسانى
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ولماذا ؟، الشدة الخشبیة السوریة / ایھما افضل فى التنفیذ كال من الشدة الخشبیة المصریة ١٠٤٤س 

الشدة المصري: اوال 

لعمود الواحد ونحطط العمود من فوق ونربط القوائم مع بعضھا من النص ھي نحطط االعمده من تحت ونعمل أربع قوائم من العروق ل
وشیك علي الحطة اللي فوق راسیة علي الحطة اللي تحت بمیزان ) برندات علي المائل مع التدقیر في االرض (ببرندات او نعمل لھا شكاالت 

الباب )(نركب الضلع الرابع ( ل الحداده وبعد كده نقفل العمود حتي االنتھاء من أعما) تركب ثالث طبالي الجوانب ( الزمبھ ونجلد العمود 
ونقوي العمود ونعمل لھ حبسات علي األربع قوایم) األخیر 

الشدة السوریھ: ثانیا 

ونحطط العمود علي األرض ونقوم ثالث جوانب ونسیب األخیر مفتوح ونسمرھم مع بعض ) طبالي (ھى عمل أربع جوانب علي األرض 
عرق خشب )(قرط خشب ( ن یمسكم نفسھم ومیقعوش وبعد ما نخلص الحداده نقفل الباب األخیر ونقوي األعمده بمرابیع خشب طبعا عشا

ونربطھم مع بعض بقمط حدید أما بالنسبھ لرأسیة العمود فبنعمل شكالین في اتجاه) باطوال متر او متر ونصف   x واحد علي یمن العمود 
تجاهوالتاني علي یسار العمود في ا  x y وكمان شكالین في اتجاه واحد علي یمن العمود والتاني علي یسار العمود في اتجاه ویفضل في ثالث 

)شرق وغرب وشمال وجنوب(او االربع اتجاھات ) شرق وغرب وشمال(اتجھات مثال 
x ھتعمل شكاالت في اتجاھین فقط ھیكون واحد في اتجاه y والتاني في اتجاه
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وما ھى قیمة المبلغ ؟، ھل یحق للمقاول دفع تكالیف اتعاب االشراف الخاصة بمكتب االستشارى فى حالة تاخیر المشروع ١٠٤٥س 

یلزم المقاول بتحمل أتعاب المشرف على تنفیذ المشروع خالل فترة خضوع المقاول للغرامة ، وتحسب ھذه األتعاب على أساس ما یقضى بھ 
عقد المشرف إن كان بمبلغ دوري أو نسبة مئویة من قیمة عقد المقاولة
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خالل الیوم ؟الطفلیة / الرملیة / الطینیة فى التربة )عامل عادى ١+ عمال ٢( ما ھى انتاجیة عامل الحفر الیدوى ١٠٤٦س 

التربة الرملیة: اوال 

یوم/ متر مكعب ٧: ٥االنتاجیة 

ة الطینیةالترب: ثانیا 

یوم/ متر مكعب ٥: ٣االنتاجیة 

التربة الطفلیة: ثالثا 

یوم/ متر مكعب ٦: ٤االنتاجیة 
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للشكل الموجود فى الصورة ولماذا ؟) correct momet(ما ھو العزم الصحیح١٠٤٧س 

) hinge support(وبالتالى العزم عن الركیزة الھینج)roller support(الن العزم عند الركیزة الرولر) F(الحل الصحیح ھو الشكل
ایا یساوى صفر نتیجة عكس العزم
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وكیف یتم تصمیمھا ؟، وما ھى فائدتھا ، مجارى السیول / ماذا تعرف عن مخرات ١٠٤٨س 

المطار والسیول وتعتبر من اھم الطرق التى یجب اخذھا فى االعتبار عند التخطیط العمرانى ھى مجارى یتم تصمیمھا للتخلص من فائض ا
ویجب صیانة مجراھا وتقویة جوانب المسارات، ویجب حمایتھ حرمھا من التعدیالت او المبانى 
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اتھا و عیوبھا ؟ وما ھى ممیز، ) على االرض مباشرا ( ھل یمكن انشاء الحوائط بدون سمل او میدة ١٠٤٩س 

الیفضل انشاء الحوائط بدون میدة او سمل بسبب احتمال حدوث ھبوط فى التربة مما یودى الى حدوث شروخ وبالتالى حدوث انھیار كامل 
)كما فى الصورة( للجدار 
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؟) قبل ارسال العینات الى المعمل ( ل الجسات فى الموقع تشمیع عینات الطین اثناء عم/ لماذا یتم تغلیف ١٠٥٠س 

و علي محتویات التربھوكذلك الحفاظ علي قوامھاحتى ال یحدث لھا تشكل و تحافظ على محتوى الماء
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بشة العادیة ؟كیفیة تنفیذ اوتار اللبشة المسلحة اثناء رص الحدید اعلى الل١٠٥١س 

)سم ٥( سم وبسمك اللوح الخشبى ١٠انشاء الفورم الخشبیة بعرض -١
صب الخرسانة العادیة داخل الفورم الخشبیھ-٢
فك الفورم الخشبیھ ورش الخرسانة-٣
البدء فى رص حدید اللبشة المسلحھ-٤
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؟ ) f crackstype o(انواع الشروخ١٠٥٢س 

كما فى الصورة
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؟) بسبب وجود بروز فى االساسات ویمنع تكسیرھا ( ماذا تفعل اذا كان یوجد عائق یمنع من انشاء اعمدة بجوار الجار ١٠٥٣س 

لتالفى العیوب السابقة) كما فى الصورة ( كابولى یمتد للجار افضل الحلول ھو انشاء
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وما ھى اسبابھا ؟، وكیف یمكن عالجھا ، ما ھى المشكلة الموجودة فى الصورة ١٠٥٤س 

المشكلھ: اوال 

شروخ راسى فى جدار البلكونة 

االسباب: ثانیا 

)طوبة خارجة / طوبة داخلة ( عدم ربط الجدران اثناء المبانى - ١
انى المجاور لحائط البلكونةعدم تزریع اسیاخ فى العمود الخرس- ٢
عدم كفایة حدید التسلیح العلوي- ٣
. عدم كفایة سمك البالطة الخرسانیة - ٤

المعالجة: ثالثا 

الحل االول# 

التاكد من استمرار او توقف الشروخ الخرسانیة- ١
فى حالة استمرار الشروخ االفضل ازالة الحائط كامال - ٢
للبالطة وكشف الحدیدتكسیر الجزء العلوى- ٣
تكثیف الحدید فى طبقة الحدید للكابولى- ٤
صب البالطة الخرسانیة للبالطة الكابولى- ٥
بناء حائط البلكونة مرة اخرى- ٦

الحل الثانى# 

مللى لربط الحائط مع العمود٨عمل كانات -١
تركیب دعامة من اسفل الكابولى على شكل مثلث -٢
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ولماذا ؟، ھل یمكن استخدام البلوك المستخدم فى المبانى بدال من البلوك المستخدم فى السقف الھوردى ١٠٥٥س 

نعم یمكن ذلك الن البلوك الیشیل احمال ولكن لسد الفراغ فقط بین االعصاب ولیس لھ وظیفھ انشائیھ ولكن یعیبھ التالى

اثقل فى الوزن -١
سھولة انفصالھ من الخرسانة-٢
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خالل وصول سیارة الخرسانة الى الموقع ؟ ) مكعبات ٦(متى یتم اخذ عینة الخرسانة الخاصة باختبار التكسیر ١٠٥٦س 

اء اعلى ال یفضل اخذ العینة مباشرا من سیارة الخرسانة اثناء وصولھا الى الموقع وذلك الن سیارة الخرسانة احتمال احتواءھا على م
الخرسانة كما ان الطبقة االولى من الخرسانة قد تحتوى على نسبة ماء ذیادة وبالتالى عند الصب واخذ العینة مباشرا قد تفشل لذلك ینصح باخذ 

)الذى تم ذكره( العینة بعد الجزء السابق 
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ولماذا ؟، افضل الطرق بالنسبھ لك فى الموقع ما ھى طرق معالجة الخرسانة بعد الصب و ما ھى١٠٥٧س 

الغمر بالماء -١
التغطیھ بالخیش او البالستیك -٢
الرش الدائم-٣
المعالجة بالبخار -٤
المعالجة بالمواد الكیمائیھ -٥
الرمل ونشارة الخشب-٦
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الممیزات و العیوب ؟ وماھى ) trusses(ما ھى الجمالونات١٠٥٨س 

التعریف : اوال 

حیث قلت القطاعات االنشائیة ) الخرسانة المسلحھ ( ھو ھیكل فراغي شیدت لتحقیق بحور واسعة ال یمكن تحقیقھا بواسطة القدرات االنشائیة 
نیع الھیاكلالمستخدمة وتنوعت االشكال والوصالت المشكلة للھیاكل الفراغیة بل وتنوعت المواد المستخدمة في تص

االستخدامات: ثانیا 

المطارات -١
المستشفیات-٢
ناطحات السحاب-٣
قاعات المؤتمرات-٤
المالعب الریاضیھ-٥
المتاحف-٦

الممیزات : ثالثا 

یتیح ھذا النظام امكانیة تغطیة مساحات كبیرة دون الحاجة الستخدام ایة اعمدة داخلیة-١
) .المھرمات -القباب–المائلة –الدائریة ( امكانیة عالیة لعمل جمیع اشكال االسقفیتیح ھذا النظام-٢
.یتیح ھذا النظام استخدام جمیع انواع التغطیات لالسقف -٣
.یتمیز ھذا النظام بتحملة الفائق الختالف درجات الحرارة -٤
. كثرمترا او ا١٥یتیح ھذا النظام امكانیة عمل الكابولى لحدود -٥
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ولماذا ؟ ، وما ھو رایك ، ) كما فى الصورة ( ھل یصلح تنفیذ الكانات الشكل الثانى ١٠٥٩س 

ال یصلح تنفیذ الكانة بھذه الطریقة بسب ضعق قوة التماسك حیث الوظیفة االساسیة للكانات ھى قوة ربط االسیاخ الطولیة ومنع تفككھا اثناء 
الخ ولكن ھذه الطریقة منافیة لوظیفة الكانات. .......الصب وتقلیل االنبعاج 
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سم مما یعیق الدور االعلى ٦٠یبعد حوالى " لیس فى مكانھ الصحیح " صب اللبشھ واالعمده الحظ وجود عمود ماذا تفعل بعد ١٠٧٠س 
فى التصمیم المعمارى ؟

نھ الیضر بوجوده داخل حائط مثال أما اذا أثر على الرسم المعمارى بأن االول یتم مراجعة مكان العمود الخطأ مع الرسم المعمارى ممكن مكا
یكون فى نصف الغرفة مثال اى خارج الحائط یلغى العمود الخطأ ویزرع اشاریر لعمود جدید فى مكانھ الصح



محمد فراج عباس/ معمارى .مcom.blogspot.civilq://httpاشرف فراج عباس                       / مدنى . م

لمقاول المنفذ ؟ ما ھى الوثائق التى یجب ان تكون مع المقاول فى حالة ترسیة العطاء على ا١٠٦١س 

. وثیقة العقد األساسیة -١
) . إن وجدت ( الشروط الخاصة -٢
. الشروط العامة -٣
) . إن وجدت ( المواصفات الخاصة -٤
. المخططات والرسومات -٥
. المواصفات العامة -٦
. جداول الكمیات وفئات األسعار -٧
. تقاریر التربة -٨
.یة أو قبول العرض خطاب الترس-٩
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لماذا یتم فى دول الخلیج وضع مواسیر السباكة والصرف الصحى داخل الجدران واالسقف على العكس فى مصر  یتم عمل ١٠٦٢س 
منور لنزول مواسیر الصرف والتغذیھ ؟ 

یر للصرف الصحي على الجدران الخارجیھ للمبنى اھتمام دول الخلیج كثیرا بالمظھر بالتالي یرفضون رفضا قاطعا وجود مواس-١
كثرة الحمامات المغاسل الموزعھ على الشقة كلھا وبالتالى تحتاج الى  كثرة المناور وبالتالى تحتاج الى مساحات كبیرة -٢
ان البناء یشترط ارتددات من جمیع الجھات فى دول الخلیج ودى بیجعل اللجوء للمناور نادر جدا -٣
سم٢٠سم على عكس دول الخلیج ١٢ة وضع الماوسیر فى الجدران فى مصر بسبب صغر عرض الجدار وھو غالبا یكون صعوب-٤
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مع ذكر الممیزات والعیوب ؟، افضل الطرق بالنسبة فى التنفیذ واما ھو، ما ھى انواع طرق الخلط المركزى ١٠٦٣س 

الذى ولكن كونتینر المیاه" اقتصادیا " ضافات تقلل زمن الشك اما الطریقة الثانیة فھى االفضل االغلبیة شغال بالطریقھ االولى ویتم وضع ا
وان عملیة اضافھ المیاه قبل الوصول الى لموقع ال تتم بالدقة الالزمة وبالتالى ... تحویة الخالطھ الیتسع لكمیة المیاه المطلوبة لعملیة الخلط 

ھ الخلطیكون االفضل اضافھ المیاه فى محط

یتم الخلط فى الخالطة المركزیة مع اضافة الماء الیھا ونقلھا بسیارة الخرسانة الى الموقع-١
یتم الخلط على الناشف للمكونات ووضعھا فى سیارة الخرسانة وعند اقترابة من موقع الصب تقوم باضافة الماء الى الخلیط-٢
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؟" اجبارى " صب فى المناطق الحارة ما العمل فى حالة ال١٠٦٤س 

تبدا معالجھ الخرسانة بمجرد الوصول الى یراعى فى الصب فى المناطق الحاره استخدام میاه مبرده او استخدام ثلج فى میاه الخلط حیث 
لصب لیال حیث درجة وعلى حسب نوعیھ واھمیھ المنشا المنفذ یتم اختیار توقیت الصب ویفضل ا" دقیقة ٤٥"زمن الشك االبتدائى 

منخفضةالحراة
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ولماذا ؟، الھندسى القائم على تصمیم المشروع ان یقوم ایضا بالتنفیذ واالشراف على المشروع تفضل ان یقوم المكتبھل١٠٦٥س 

یفضل ان یقوم بكال من ید لدى المالك ولكنیفضل ان یقوم المكتب الھندسى بالتصمیم والتنفیذ الن فى ھذه الحالة ال یعتبر طرف محاال
التصمیم واالشراف او التصمیم فقط او االشراف فقط او التنفیذ فقط
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مع التوضیح بالرسم بواسطة كروكى اذا امكن ؟ ، اذكر بعض من صور اخطاء التسلیح فى الموقع ١٠٦٧س 

كما فى الصورة
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؟وكیفیة تنفیذھا ، فى حالة وجود عمارة طولیھ بھا مناور )كما فى الصورة ( ما ھى فائدة وجود كمرة الربط١٠٦٨س 

ترك دور وعمل ( على مسافات ) hinged(الن العمود بیتحمل بقوى جانبیة نتیجة احمال الریاح والزالزل فھو بیحاول یقوى الوصلة
بربط العمود فى االتجاھینوذلك ) fixed(بحیث تصبح) ى دور وصلھ ف
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مع الشرح بالصور ؟ ، كیف یتم ترمیم الغطاء الخرسانى فى االعمدة فى حالة صداء الحدید ١٠٦٩س 

كما فى الصورة
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یستخدم ؟وفیما، وما ھى فائدتھ ، ) جاك ھامر ( ماذا تعرف عن دقاق ١٠٧٠س 

ویمتاز بانھ یمكن ان یشتغل البوكلین حفار او دقاق وذلك بتغییر ھو احد انواع المعدات المستخدمة فى الحفر فى الصخور اوالتربة القویة
)كما فى الصورة( البكت اوالدقاق 
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؟) ستشارى ا/ مھندس / عامل / فنى ( ما ھى انواع الخوذ المستخدمة فى الموقع ١٠٧١س 

كما فى الصورة
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؟ ) hollow block slabs(كیف یتم تصمیم قطاع بالطة الحمام فى حالة وجود السقف الھوردى١٠٧٢س 

سم عن سطح السقف مع عمل كمرات مدفونة محیطة حول الحمام١٥-١٠فى حالة وجود حمام یتم سقوط 
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؟) pressure of water(على الجدرانكیفیة حساب ضغط الماء ١٠٧٣س 

الخزان مغلق: اوال 

العمق× العجلة × كثافة الماء = ضغط الماء -١
متر مكعب/ كجم ١٠٠٠= كثافة الماء -٢
متر١٠= ارتفاع الماء -٣
ثانیة مربع/ متر ٩.٨١= عجلة الجاذبیھ -٤
٩.٨١× ١٠× ١٠٠٠= ضغط الماء -٥
باسكال٩٨١٠٠=ضغط الماء -٦
كیلو باسكال ٩٨.١٠٠= ضغط الماء -٧

الخزان مفتوح: ثانیا 

الضط الجوى+ )العمق × العجلة × كثافة الماء = ( ضغط الماء -١
متر مكعب/ كجم ١٠٠٠= كثافة الماء -٢
متر١٠= ارتفاع الماء -٣
ثانیة مربع/ متر ٩.٨١= عجلة الجاذبیھ -٤
باسكال١٠٠٠٠٠=الغط الجوى -٥
١٠٠٠٠٠+ )٩.٨١× ١٠× ١٠٠٠= ( ضغط الماء -٦
باسكال ١٩٨١٠٠= ضغط الماء -٧
كیلو باسكال١٩٨.١٠٠= ضغط الماء -٨
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ماذا یفعل المالك في حالة عدم حضور المقاول أو مندوبھ في الیوم المحدد الستالم الموقع ؟ ١٠٧٤س 

ا العادیة ، ویتم تحریر محضر تسلیم الموقع كالمعتاد ، ویتم إخطار المقاول بموجب خطاب رسمي بما تم مع تقوم اللجنة بعمل إجراءاتھ
. تزویده بصورة من المحضر ، ویعتبر تاریخ وقوف اللجنة على الطبیعة ھو تاریخ تسلیم الموقع للمقاول وبدایة مدة العقد
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مع ذكر اسباب استخدام كل نوع ؟، انواع تربة االحالل فى الموقع بعد الحفر ما ھى ١٠٧٥س 

) الرمل ( طبقة االحالل : اوال 

اذا كانت المنطقة ال تحتوى على میاه ارضیة وعدم ظھر الماء فى موقع الحفر او التربة التى الرمل المدموكیتم عمل طبقة من االحالل من
یحدث بھا انتفاخ 

)الزلط ( طبقة االحالل :ثانیا 

اذا كانت التربة تحتوى على میاه اثناء الحفر وذلك لتصریف المیاه الجوفیھ من خاللھا حتى یتم سحبھا یتم عمل طبقة من االحالل من الزلط
الى خارج الموقع

) الزلط+ الرمل ( طبقة االحالل : ثالثا 

٢: ١او ١: ١ة تحمل التربة وتكون نسبة الخلیط تستخدم فى حالة رفع منسوب التاسیس او ذیادة قدر

)خرسانة مفلفلھ ( طبقة االحالل : رابعا 

) مفلفلة (تستخدم فى حالة صعوبة التخلص من كل المیاه الجوفیھ عند منسوب التأسیس یتم تنفذ طبقة أحالل من الخرسانة الضعیفة قلیلة المیاه 
.الخرسانة الضعیفة حیث تدخل المیاه الجوفیة فى خلطة ھذه 

)خرسانة عادیھ ( طبقة االحالل : خامسا 

سم من ٢٠- ١٥تستخدم عند حدوث ترویب للتربة الناعمة أو فوران للتربة الرملیة و ذلك فى وجود المیاه الجوفیة و تستخدم طبقة بسمك 
الرمل أو الزلط و الرمل لتنفیذ األساسات فوقھا
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كال من المقاول الرئیسى و المقاول من الباطن فى المشروعات الھندسیة ؟ما ھو الفرق بین١٠٧٦س 

المقاول الرئیسى: اوال 

ھو المقاول الذى یتعاقد مع المالك اومن ینوب عنھ 

المقاول من الباطن : ثانیا 

ھو المقاول الذى یتعاقد مع المقاول الرئیسى وتحت مسؤلیتھ
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وما ھى فائدتھ ؟، ما ھو المقصود بتشحیط الحائط ١٠٧٧س 

التعریف : اوال 

)خابور ( و الكمرة بواسطة قطعة او فضالت من الخشب ) المدماك االخیر ( ھو تشحیط اعل الحائط 

االستخدام : ثانیا 

تقلیل امكانیة حدوث الشروخ بین كال من اسفل الكمرة والحائط-١
ومنع حدوث خلخلةذیادة تثبیت الحائط-٢
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؟ ) soild slabs( ما فائدة وجود الحدید الثانوى فى البالطات الكمریة ١٠٧٨س 

مقاومة االحمال فى االتجاه الطویل-١
توزیع االحمال-٢
deflicationتقلیل الـــ -٣
shrinkageتقلیل الـــ -٤
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وكیف یمكن معالجتھا وتفادى حدوثھا ؟، ما ھى المشكلة الموجودة فى الصورة ١٠٧٩س 

المشكلة: اوال 

عند فتحة الباب٤٥شرخ مائل بزاویة 

االسباب: ثانیا 

لطوب ان یتحمل اجھادات ضغطالنھ طبیعة اوالشبابیكاالبوابتركیز اجھادات الشد عند الفتحات ودي بتكون بصروه اساسیھ عند فتحات 
فقط

المعالجة: ثالثا 

اثناء ) بقالوة ( عند وجود فتحات ابواب او شبابیك اثناء المبانى ان یتم صب خرسانة كاملھ على محیط الفتحات او استخدام سلك شبك زاویة 
المحارة او اللیاسھ
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؟ ) FLAT SLABS( حالة وجود جزء ساقط فى بالطة ال كمریة ایھما افضل فى التسلیح بالنسبة فى١٠٨٠س 

B( االجابة كال من  , C(
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كما فى الصورة ؟) االحمر ( بین مبانى الطوب الطفلى ) االبیض( ما ھى فائدة وجود صفوف الطوب الخرسانى ١٠٨١س 

) مدامیك ٣( الطوب السفلى : اوال 

المحارة ومنع صعودھا العلى فى كامل الحائط كما ذیادة قدرة تحملھ / وخصوصا بعد اللیاسة لتالفى خطورة الرطوبة

)مدماك ١( الطوب الوسط : ثانیا 

ذیادة قوة تماسك الحائط وخصوصا فى حالة بناء الحائط مرة واحدة او ذیادة ارتفاع الحائط وھو ما یسمى تطعیم
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؟ ) كما فى الصورة ( فى حالة تكسیح الحدید عند تقلیل قطاع العمود فى االدوار العلیا ایھما افضل ١٠٨٢س 

كما فى الصورة
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متر فى عمارة سكنیة ؟ ٣ما ھى افضل الحلول فى حالة وجود كابولى بطول ١٠٨٤س 

كما فى الصورة
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؟) كیلو ١( متر ١٠٠٠المواد استخدامھا فى الردم بانسبة فى مشروعات الصرف الصحى لكل كیفیة حصر اجمالى١٠٨٦س 

متر١= عرض الحفر -١
متر١.٦٥= عمق الحفر -٢
االرتفاع× العرض × الطول ) = الطبقة االولى ( حجم الزلط -٣
٠.١٥× ١× ١٠٠٠) = الطبقة االولى ( حجم الزلط -٤
متر مكعب١٥٠) = االولى الطبقة ( حجم الزلط -٥
مساحة الماسورة× الطول ) = الطبقة الثانیة ( حجم المواسیر -٦
٠.١× ٠.١× ٣.١٤× ١٠٠٠) = الطبقة الثانیة ( حجم المواسیر -٧
متر مكعب ٣١.٤٠) = الطبقة الثانیة ( حجم المواسیر -٨
متر ٣= طول الماسورة -٩

٣/ ١٠٠٠= عدد المواسیر -١٠
ماسورة ٣٣٣= عدد المواسیر -١١
)حجم المواسیر ( -) االرتفاع × العرض × الطول ) = ( الطبقة الثانیة ( حجم الزلط -١٢
)٣١.٤٠( - ) ٠.٢× ١× ١٠٠٠) = ( الطبقة الثانیة ( حجم الزلط -١٣
متر مكعب١٦٨.٦٠) = الطبقة الثانیة ( حجم الزلط -١٤
االرتفاع× العرض × الطول ) = ثھ الطبقة الثال( حجم الزلط -١٥
٠.٢× ١× ١٠٠٠) = الطبقة الثالثھ ( حجم الزلط -١٦
متر مكعب٢٠٠) = الطبقة الثالثھ ( حجم الزلط -١٧
االرتفاع× العرض × الطول ) = الطبقة الرابعھ ( حجم الرمل -١٥
٠.٥× ١× ١٠٠٠) = الطبقة الرابعھ ( حجم الرمل -١٦
متر مكعب٥٠٠) = الطبقة الرابعھ  ( حجم الرمل -١٧
االرتفاع× العرض × الطول ) = الطبقة الخامسھ ( حجم الصبیز -١٨
٠.٥× ١× ١٠٠٠) = الطبقة الخامسھ ( حجم الصبیز -١٩
متر مكعب٥٠٠) = الطبقة الخامسھ ( حجم الصبیز -٢٠
االرتفاع× العرض × الطول ) = الطبقة السادسھ ( حجم االسفلت -٢١
٠.١× ١× ١٠٠٠) = الطبقة السادسھ ( حجم االسفلت -٢٢
متر مكعب١٠٠) = الطبقة السادسھ ( حجم االسفلت -٢٣
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وما ھى طرق عالجھا ؟ ، وما ھى اسبابھا ، ما ھى المشكلھ الموجودة فى الصورة ١٠٨٦س 

المشكلھ : اوال 

شروخ اسفل الكمرة وبطول الكمرة 

باب االس: ثانیا 

) نقص سماكة الغطاء الخرسانى-١ cover )
قرب حدید التسلیح من سطح الخرسانة 2-
نقص حدید التسلیح السفلى-٣
صداء حدید التسلیح السفلى-٤

المعالجة: ثالثا 

صلب الكمرة بواسطة الدعامات والعروق-١
ازالة الغطاء الخرسانى وتنظیف حدید التسلیح-٢
التسلیح باالیبوكسى لمنع الصداءدھان حدید-٣
تركیب كانات جدیدة فى السقف-٤
تركیب اشایر الحدید الرئیسى فى االعمدة الحاملة للكمرة-٥
تركیب حدید التسلیح الجدید -٦
دھان االیبوكسى لربط الخرسانة القدیمة بواسطة الجدیدة-٧
اعادة الغطاء الخرسانى الجدید-٨
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بالنسبة فى مصر ؟ ) المستخدم فى المبانى ( ما ھو سعر البلوك االبیض ١٠٨٧س 

بلوكھ١٠٠٠/ جنیھ ٧٠٠: ٦٠٠السعر 
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؟ ) Loads of vechicles(كیفیة حساب احمال المركبات على الكبارى اثناء التصمیم١٠٨٨س 

كما فى الصورة
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ھى مكونات الطریق التصمیمیة الصحیحة عند االنشاء ؟ ما١٠٨٩س 

كما فى الصورة
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؟) الصیف ( ما ھى االحتیاطات و الشروط التى یجب اتخاذھا عند صب الخرسانة خالل ١٠٩٠س 

عصرا عندما تبدا الحرارة باالنخفاض حیث ان الساعات الثماني األولى ھي من االفضل اجراء الصب في وقت المساء أي بعد الخامسة -١
المھمة في التصلب األبتدائي للخرسانة

وذلك عن طریق الرش بالماء البارد بشكل مستمر اثناء الصب) الحصى والرمل(تبرید مكونات الخرسانة -٢
ا ألشعة الشمس المباشرةمن المفضل وضع المواد داخل سقائف أي في الظل وعدم تعریضھ-٣
أستعمال الماء المبرد بالثلج في الخلطة مع مراعاة عدم وضع الثلج في الخلطة مباشرة-٤
أستعمال اسمنت بنعومة قلیلة لتقلیل الحرارة الناتجة من التفاعالت-٥
سھاأستخدام خالطات وناقالت الخرسانة مصبوغة باللون األبیض الذي الیمتص الحرارة بل یعك-٦
داخلي وخارجي یفصل بینھما حاجز ھوائي لتقلیل أثر الحرارة على ) غالفین من الحدید(یفضل أن یكون تنك الخالطات مزدوجة -٧

الخرسانة
محاولة تقلیل سرعة دوران قدور الخالطات الخرسانیة أثناء عملیة نقل الخرسانة لتقلیل األحتكاك وبالتالي تقلیل الحرارة-٨
مواد مضافة مقللة للماءأستعمال -٩

رش وتبرید القوالب والشدات وخصوصاً الحدیدیة بالماء أثناء الصب-١٠
أو ماشابھ ذلك وعدم تعریضھا للتجفیف والترطیب ) الخیش(تغطیة الخرسانة المصبوبة في الیوم التالي بواسطة أقمشة مبللة بالماء أو-١١

المتعاقب وعدم تغطیتھا بالتراب أو الرمل
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كیفیة معالجة الكمرات التى یحدث بھا شروخ بسبب صداء الحدید ؟١٠٩١س 

كما فى الصورة
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وما ھى ممیزاتھا ؟، وفیما تستخدم وما ھى فائدتھا ) stud rails(,ماذا تعرف عن مسامیر القص١٠٩٢س 

التعریف: اوال 

) حول رووس االعمدة فى االسقف الالكمریھھى مسامیر توع  flat slabs ) حیث تشتغل مع البالطة ككتلھ واحدة وذلك لمقاومة االختراق(
punching shear )

الممیزات: ثانیا 

اقل فى التكلفھ -١
توفیر االیدى العاملھ-٢
Drop) توقیر تكالیف عمل-٣ , column head )

االستخدام: ثالثا 

) تستخدم فى االسقف-١ flat slabs بجوار االعمدة(
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ولماذا ؟ ، ایھما افضل ان یتم تنفیذ رجل رقبة العمود داخل القاعدة للداخل او الخارج ١٠٩٣س 

ع وضضع كوابیل لذیادة التماسك ایضا ومنع ال یفرق االتجاه سواء للداخل او الخارج ولكن اغلب المقاولین یتم تنفیذھا للخارج لذیادة التثبیت م
تحركھا اثناء الصب
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ھل یحق لالستشارى ان یطلب باستبدال فرد من افراد الطاقم الفنى للمقاول اذا كان غیر مناسب او غیر موھل للعمل فى ١٠٩٤س 
المشروع ؟

مناسب للعمل بشخص آخر ذي مؤھالت وخبرات تتناسب مع طبیعة العمل بالمشروع حتى لو یحق لالستشارى طلب استبدال من یراه غیر 
كان ذلك الشخص مھندس الموقع التابع للمقاول ، وال یحق للمقاول تغییر أي عضو فني من جھازه المخصص لتنفیذ المشروع إال بعد موافقة 

المھندس على ذلك
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وما ھو رایك الشخصى ؟، ایھما افضل من ناحیة ترتیب االجھزة الصحیة داخل الحمام ٥١٠٩س 

كما فى الصورة
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كیف یتم مراجعھ المخططات المعماریة للمبانى السكنیة والتجاریة للحصول على التراخیص الالزمة للبناء ؟١٠٩٦س 

).مواقف السیارات المطلوبة - نسبة البناء -االرتدادات -االستخدام–االرتفاعات ( للمعاییر الخاصة بأنظمة البناء مطابقة التصمیم-١
.مالئمة المداخل والمخارج للمبنى مع حركة السیر في الشوارع المحیطة -٢
واألبواب والنوافذ وغیرھا وإبداء المالحظات علیھا تدقیق شامل لمساحات وعروض كل من الفراغات الداخلیة والممرات والساللم -٣
.توفیر اإلضاءة الطبیعیة والصناعیة وكذلك التھویة لكافة الفراغات -٤
مراجعة الواجھات من حیث الشكل الجمالي لھا والمواد المستخدمة واأللوان بما یتالءم مع الطابع المعماري للمنطقة أو المدینة التي تقع -٥
بھا 

) .الخ .. إطفاء الحریق ـ اإلنذار بالحریق( مراعاة اشتراطات السالمة -٦
) .الخ … المحاور واألبعاد ـ مواقع األعمدة ( التأكد من مطابقة المعماري مع اإلنشائي -٧
) .المعوقین ( مراعاة المتطلبات الخاصة بذوي االحتیاجات الخاصة -٨
. ریة حسب التعلیمات المنظمة لذلك مراعاة استخدام العوازل الحرا-٩

. توفیر الخصوصیة للمجاورین-١٠
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المستخدمة فى االعمال االنشائیة ؟) الناھى / البادى ( ما ھو الفرق بین كال من المصطلحات االتیھ ١٠٩٧س 

البادى: اوال 

ح او السیخ او الدرجة االولى فى السلم ھو مصطلح یطلق على الكانة االولى المستخدمة فى التسلی

الناھى: ثانیا

ھو مصطلح یطلق على الكانة االخیرة المستخدمة فى التسلیح او السیخ او الدرجة االخیرة فى السلم
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؟خصیصا فى تشحیط اعلى الحائط اثناء المبانى ) الخابور ( لماذا یفضل استخدام فضالت الخشب ١٠٩٨س 

ویحدث ضغط اكبر في الفراغ بین الحائط و الكمرة مما یعمل وبالتالى یحدث لھ انتفاخ ) رش الحائط ( الن حمجھ بیزید عند تعرضھ للمیاه 
عل یتثبیتھا اكثر ولكن حالیا یفضل حالیا استخدام الشبك اثناء اللیاسة تفادیا لحدوث شروخ مستقبال
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وما ھى عیوبھا ؟ ، وما ھى ممیزاتھا ، وفیما تستخدم ) tunnel formwork(,اذا تعرف عن الشدة النفقیھم١٠٩٩س 

التعریف : اوال 

وتستخدم الشدات النفقیھ فى صب ) كمرات(وتتحرك الشدة على عجالت تتحرك على دلیل . ھو عبارة عن نفق كامل أو شدة نصف نفقیة
ةالحوائط واالسقف كقطعھ واحد

االستخدامات : ثانیا 

صب الحوائط -١
صب االسقف -٢

الممیزات : ثالثا 

سرعة التنفیذ-١
سھولة التنفیذ -٢
توفیر االیدى العاملھ-٣
صب االجزاء الخرسانیھ مرة واحدة-٤

العیوب: رابعا 

الیوفر مرونة فى التصمیم-١
یحتاج الى دقة عالیھ-٢
لة مدربھ على كفاءة عالیھیحتاج الى عما-٣
ینتج عنھا شروخ-٤
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لمقاومة قوى القص المائلھ ؟) كما فى الصورة ( لماذا ال یفضل حالیا تنفیذ الكانات المائلھ بجوار االعمدة فى الكمرات ١١٠٠س 

من وش العمود لتالفى قوى القص ) D/2( انات على بعدحالیا تنفیذ الكانات المائلھ بسبب صعوبة التنفیذ وانما االكتفاء بتكثیف الكال یتم 
المائلھ فى ھذه المنطقة وتالفى حدوث الشروخ
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الرابعتابعنا فى الجزء 

)الموسوعة الشاملھ ( للمذید من االسئلھ تابعنا على الموقع 

http://civilq.blogspot.com


