
               جمهورية مصر العربية 
  وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

            مركز بحوث اإلسكان والبناء
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملحق الثانى
  دليل التفاصيل اإلنشائية

  
  
  
  
  
  

  اللجنة الدائمة للكود المصرى
  لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية

  ٢٠٣كود رقم 
   
  
  

  ٢٠٠٣إصدار 
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  الكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانة
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  تقديم
 بالتحديث الثانى للكـود المـصرى لتـصميم         ٢٠٠١ لسنة   ٩٨صدر القرار الوزارى رقم      -

وتنفيذ المنشآت الخرسانية وتم اإلشارة فيه إلى مجموعة مالحق منفصلة منها هذا الملحـق     
  ٠بإعداد الرسومات والتفاصيل اإلنشائية الخاص 

ويحتوى الدليل على نماذج استرشادية للتفاصيل اإلنشائية للمنـشآت الخرسـانية وكـذلك              -
 ٠بعض الطرق النموذجية لتوضيح أبعاد العناصر وصلب التسليح بطريقة سهلة القراءة 

  : جزءا بيانها ١٨ويشتمل الدليل على 
  ٠ المقدمة – ١
  ٠ الرسومات – ٢
  ٠ صلب التسليح – ٣
  ٠ نماذج التفاصيل اإلنشائية – ٤
  ٠ البالطات المصمته – ٥
  ٠ البالطات ذات القوالب المفرغة – ٦
  ٠ البالطات المسطحة ذات األعصاب – ٧
  ٠ البالطات المسحة الالكمرية – ٨
  ٠ الكمرات – ٩

  ٠ الكمرات المتقاطعة -١٠
  ٠ الكوابيل القصيرة -١١
  ٠ الكمرات العميقة -١٢
  ٠ األعمدة -١٣
  ٠ الحوائط الخرسانية المسلحة -١٤
  ٠ الساللم الخرسانية -١٥
  ٠ األساسات -١٦
  ٠ الخرسانة سابقة الصنع -١٧
  ٠ الخرسانة سابقة اإلجهاد -١٨
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 ٢٠٠١اللجنة الدائمة للكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية 

  األعضاء
  )رئيساً ( ن محمد حسين حسنى    حس٠د٠أ
  )نائب الرئيس (    إبراهيم محفوظ            ٠د٠أ
  )مقررا (    منير محمد كمال           ٠د٠أ
     إبراهيم قريش ٠د٠أ
       إبراهيم محلب ٠م
     أحمد كمال عبد الخالق٠د٠أ
     أشرف حسن الزناتى٠د٠أ
     أميمة أحمد صالح الدين ٠د٠أ
     حمدى حامد شاهين ٠د٠أ
  مجاهد    عبد الرحمن ٠د٠أ
     عبد اهللا عبد المطلب أبو زيد٠د٠أ
     عبد الوهاب أبو العينين٠د٠أ
     على عبد الرحمن يوسف ٠د٠أ
      فاطمة الزهراء الرفاعى ٠د٠أ
      محمد إبراهيم سليمان٠د٠أ
      محمد السعيد عيسى٠د٠أ

   محمد نبيل حلمى ٠لواء م
     هانى محمد الهاشمى ٠د٠أ

 

  المستشارون
  يم جعفر إبراه٠د٠أ
   أحمد على العريان٠د٠أ
     حسن محمد ناصف٠م
     حلمى الشرقاوى٠م
   شاكر أحمد البحيرى٠د٠أ
     صالح الدين محمد حسن   ٠م
     عبد الرحمن الكاشف٠م
   عبد الكريم عطا٠د٠أ
   عبد الهادى حسين حسنى ٠د٠أ
   عزت هاشم مرسى٠د٠أ
   كمال نصيف غالى ٠د٠أ
  وى ناصف  محمد العد٠د٠أ
   محمد محمد الهاشمى٠د٠أ
   محمود السيد نصر      ٠د٠أ
  محمود عبد الحميد حلمى٠د٠أ

 األمانة الفنية
 )أمانة فنية (    محمد أحمد خفاجة     ٠م)  أمانة فنية (     إيهاب فؤاد إبراهيم    ٠د
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  لجنة إعداد التفاصيل اإلنشائيةضاءعأ

  شدى محلب  إبراهيم ر٠م 
   أحمد ناجى صدقى ٠د٠أ
  )مقرراً (  حمدى حامد شاهين     ٠د٠أ
   شاكر أحمد البحيرى٠د٠أ
  )رحمة اهللا ) ( رئيساً (  صالح الدين حسن     ٠د٠أ
   عبد اهللا أبو زيد٠د٠أ
   مجدى رزق عبده ٠د٠أ
   مصطفى الكفراوى٠د٠أ
   مجدى قاسم٠د٠أ
   محى الدين صالح الدين شكرى٠د٠أ
  صطفى حاتم م٠د
 

 األمانة الفنية
 )أمانة فنية (  سيد حسين سيد        ٠     م)  أمانة فنية ( اكر البحيرى    حاتم ش٠م
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  أ -  

  فهرس دليل التفاصيل اإلنشائية ألعمال الخرسانة المسلحة
  الصفحة  المحتويــــات  مسلسل
  ١  .………………………………………………………………………………المقدمة  -١
   ……………………………………………………………………………الرسومات  -٢

   …………………………………………………………… مالحظات عامة- ١ – ٢
  ………………………………………………………… أنواع الرسومات - ٢ – ٢

   ………………………………… رسومات األبعاد الخرسانية- ١ – ٢ – ٢      
   …………………………………………… رسومات التسليح- ٢ – ٢ – ٢      
  ………………………………… رسومات النماذج المتكررة- ٣ – ٢ – ٢      

   …………………………………………………… الرموز والمصطلحات- ٣ – ٢
   ………………………………………… المقاسات النموذجية للرسومات- ٤ – ٢
   ………………………… عنوان الرسم وجدول التعديالت والمالحظات- ٥ – ٢
  ……………………………………………………………… مقياس الرسم- ٦ – ٢
   ……………………………………………………… سمك خطوط الرسم- ٧ – ٢
  ………………………………………..…………………………… األبعاد - ٨ – ٢
  …………………..……………………………………..………… المناسيب– ٩ – ٢
   …………………………….………… طرق رسم المساقط والقطاعات- ١٠ – ٢

   …………………………………...………… المساقط األفقية- ١ – ١٠ – ٢      
   …………………………………………………… القطاعات- ٢ – ١٠ – ٢      

  ………………………………………………………………… المحاور-  ١١ – ٢
  ………………………..…………………………… مراجعة الرسومات- ١٢ – ٢

  ……………………………………………………كل العام للوحةالش) ١-٢(شكل 
  …………………………توضيح المناسيب علي القطاعات الرأسية) ٢-٢(شكل 
  ……………………………………طرق رسم المساقط والقطاعات) ٣-٢(شكل 
  …………………………………………………………ترقيم المحاور) ٤-٢(شكل 

   

١  
١  
٢  
٢  
٢  
٣  
٣  
٤  
٤  
٥  
٥  
٥  
٥  
٥  
٥  
٥  
٦  
٦  
٩  
٩  
١٠  
١٠  
  

  صلب التسليح   -٣
   ……………………………………………………… أنواع صلب التسليح- ١ – ٣
    …...……………………………………………………… أقطار األسياخ- ٢ – ٣

١١  
١١  
١١  
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  ب -  

  ………………………………… االنحناءات والجنشات لصلب التسليح - ٣ – ٣
   ………األبعاد القياسية ألقطار االنحناءات للجنشات والدورانات) ١ – ٣(شكل 

   ……………………………………………………………… شبك التسليح - ٤ – ٣
  …………………………………………… االستخدام والمزايا– ١ – ٤ – ٣     
  …………………………………………… األنواع المستخدمة – ٢ – ٤ – ٣     
  ……………………………………األنواع المختلفة لشبك التسليح ) ٢ – ٣(شكل 
    …………………………………… أقطار األسياخ المستخدمة– ٣ – ٤ – ٣     

١٢  
١٢  
١٣  
١٣  
١٣  
١٣  
١٣  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٤-  
  
  
  
  
  
  
  
  
٥-  
  
  

    
  ………………………………………………… طول الركوب – ٤ – ٤ – ٣   

  …………………………طول الركوب وأقل مسافة بين األسياخ ) ٣ – ٣(شكل 
  ………………………………………………………… اللحام – ٥ – ٤ – ٣     

  ……………………………………… الوصالت باللحام لصلب التسليح – ٥ – ٣
  …………………………………تفاصيل وصالت اللحام بالتراكب) ٤ – ٣(شكل 
  ………………للحام باستخدام أسياخ إضافيةتفاصيل وصالت ا) ٥ – ٣(شكل 

   ……………………………………… الغطاء الخرساني لصلب التسليح- ٦ – ٣
  ………………………… أقطار ومحيط ومساحة أسياخ صلب التسليح– ٧ – ٣
  

  نماذج التفاصيل اإلنشائية 
  …………………………………………… التفاصيل باستعمال الجداول- ١ – ٤
   ………………………………………لي التفاصيل باستخدام الحاسب اآل- ٢ – ٤
  ………………………… Bending List قوائم تفريد صلب التسليح   – ٣ – ٤
  ……………………………………نماذج و أشكال أسياخ صلب التسليح-١-٣-٤
  ………………………………………نماذج لقوائم تفريد صلب التسليح-٢-٣-٤

  ………………………نموذج تسليح كمرة بسيطة وكمرة مستمرة) ١ – ٤(شكل 
  ……………………………………تسليح بالطة مصمتةنموذج ) ٢ – ٤(شكل 

  
  Solid Slabsالبالطات المصمتة 

   عام– ١ – ٥
   السمك األدنى- ٢ – ٥

  
١٤  
١٤  
١٤  
١٤  
١٥  
١٥  
١٥  
١٦  
  
  
١٧  
١٧  
١٧  
١٧  
١٧  
٢١  
٢2  

  
  
٢٥  
٢٥  
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  ت -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٦-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٧-  
  

  ……………………………………………… الحد األدنى لنسبة التسليح- ٣ – ٥
  ……………………………………………… تسليح البالطات المصمتة- ٤ – ٥
   ……………………… سمك الغطاء الخرساني في البالطات المصمتة- ٥ – ٥
  ……………………………………………… مقاومة الخرسانة للحريق - ٦ – ٥
  …………………………… تفاصيل حديد التسليح بالرسومات التنفيذية- ٧ – ٥

   …………تفاصيل تسليح البالطات المصمتة ذات االتجاه الواحد) ١ – ٥(شكل 
  مرادف تفاصيل تسليح البالطات المصمتة )  ٢ – ٥(شكل 

   ………………………………………………حد                 ذات االتجاه الوا
  ………………تفاصيل تسليح البالطات المصمتة ذات االتجاهين) ٣ – ٥(شكل 
  مرادف تفاصيل تسليح البالطات المصمتة) ٤ – ٥(شكل 

  ……………………………………………………                ذات االتجاهين
  ………………………تفاصيل تسليح أركان البالطات المصمتة) ٥ – ٥(شكل 

  
   Hollow Block Slabs) الهوردى ( والب المفرغة البالطات ذات الق

  ……………………………………………………………………… عام – ١ – ٦
  ……………………………………………… الحد األدنى لنسبة التسليح – ٢ – ٦

  ……………… البالطات ذات األعصاب في االتجاه الواحد – ١ – ٢ – ٦     
  …………………… البالطات ذات األعصاب في االتجاهين– ٢ – ٢ – ٦     
تفاصيل تسليــح البالطات ذات القوالب المفرغة التي ترتكز        ) ١ – ٦(شكل  

  …………………على كمرات ساقطة باستخدام أسياخ مستقيمة
تفاصيل تسليح البالطات ذات القوالب المفرغة التي ترتكز على         ) ٢ – ٦(شكل  

  …………………………كمرات ساقطة باستخدام أسياخ مكسحة
البالطات ذات القوالب المفرغة التي ترتكز      تفاصيل تسليــح   ) ٣ – ٦(شكل  

  …………………على كمرات مدفونة باستخدام أسياخ مستقيمة
تفاصيل تسليح البالطـات ذات األعـصاب فـي االتجـاهين           ) ٤ – ٦(شكل  

  ………… )بالطات مسطحة ( المرتكزة على كمرات مدفونة 
  

  Waffle Slabs البالطات المسطحة ذات األعصاب
  ……………………………………………………………………… عام – ١ – ٧

٢٦  
٢٦  
٢٧  
٢٨  
٢٨  
٢٩  
  
٣٠  
٣١  
  
٣٢  
٣٢  
  
  
٣٤  
٣٤  
٣٤  
٣٤  
  
٣٥  
  
٣٦  
  
٣٧  
  
٣٨  
  
  
٣٩  
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  ث -  

  
  
  
  
٨-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
٩-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   …………تفاصيل تسليح البالطات المسطحة ذات األعصاب) ١ – ٧( شكل 
تفاصيل تسليح البالطات المسطحة ذات األعصاب المرتكـزة           ) ٢ – ٧( شكل  

  ………………………………………………………على كمرات مدفونة 
  

  Flat Slabsالبالطات المسطحة الالكمرية 
  ……………………………………………………………………… عام – ١ – ٨
  ……………………………………………………………… األبعاد الدنيا- ٢ – ٨

  ………………………………………… أدنى أبعاد للبالطات-١ – ٢ – ٨     
  …………………………………………… أدنى أبعاد لألعمدة-٢ – ٢ – ٨     
  …………………………………… أدنى أبعاد لتيجان األعمدة-٣ – ٢ – ٨     
  ……………………………………ط  أدني أبعاد لباكية السقو-٤ – ٢ – ٨     
  ……………………األبعاد الدنيا بالبالطات المسطحة الالكمرية) ١ – ٨(شكل 
  ……………………تفاصيل تسليح البالطات المسطحة الالكمرية) ٢ – ٨(شكل 
  …………تفاصيل تسليح مرادف للبالطات المسطحة الالكمرية) ٣ – ٨(شكل 
  ……الالكمريةتفاصيل تسليح تيجان أعمدة البالطات المسطحة ) ٤ – ٨(شكل 
  ………أماكن وأبعاد الفتحات المسموحة في البالطات المسطحة) ٥ – ٨(شكل 
ترتيب التسليح في البالطـات الالكمريـة المقاومـة ألحمـال           ) ٦ – ٨(شكل  

  ………………………………………………………………الزالزل
  Beamsالكمرات 

   ………………………………………………………………………… عام– ١ – ٩
  ………………………………………………… اشتراطات حدود العمق – ٢ – ٩
  ……  )L(أو  ) T( العرض الفعال لشفة القطاعات على شكل حرف – ٣ – ٩
  …………………………………………… اشتراطات أدنى نسبة تسليح– ٤ – ٩

  تفاصيل تسليح الكمرات البسيطة المقاومة ألحمال) ١ – ٩(شكل 
   …………………………………………………………               رأسية فقط

   تسليح الكمرات البسيطة المقاومةتفاصيل) ٢ – ٩(شكل 
  …………………………………………                ألحمال رأسية وجانبية

  تفاصيل تسليح الكمرات البسيطة ذات الكوابيل) ٣ – ٩(شكل 
  …………………………………………               المقاومة ألحمال رأسية

٤٠  
  
٤١  
  
  
٤٢  
٤٢  
٤٢  
٤٢  
٤٢  
٤٣  
٤٣  
٤٤  
٤٥  
٤٦  
٤٧  
  
٤٨  
  
٤٩  
٤٩  
٤٩  
٥٠  
  
٥١  
  
٥٢  
  
٥٣  
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  ج -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٠-  
  
  
  
  
  
  
  

١١-  
  
  
  
  
  
  
  

١٢-  
  
  
  

حمال تفاصيل تسليح الكمرات البسيطة ذات الكوابيل المقاومة أل       ) ٤ – ٩(شكل  
   ………………………………………………………رأسية وجانبية 

تفاصيل تسليح الكمرات المستمرة ذات البحور واألحمال التـي         ) ٥ – ٩(شكل  
   %٢٠ال يزيد الفرق بينها عن 

  …………………………………… )المقاومة ألحمال رأسية فقط               (
ل التـي   تفاصيل تسليح الكمرات المستمرة ذات البحور واألحما      ) ٦ – ٩(شكل  

   % ٢٠ال يزيد الفرق بينها عن 
  …………………………… )المقاومة ألحمال رأسية وجانبية               ( 

  
  Panelled Beamsالكمرات المتقاطعة 

  ……………………………………………………………………… عام – ١ – ١٠
   ………………………مسقط أفقي للكمرات المتقاطعة البسيطة) ١ – ١٠(شكل 
  ……مرات المتقاطعة المستمرة من جهة واحدةمسقط أفقي للك) ٢ – ١٠(شكل 
  …………مسقط أفقي للكمرات المتقاطعة المستمرة من جهتين) ٣ – ١٠(شكل 
  …………تفاصيل تسليح الكمرات المتقاطعة بسيطة االرتكاز ) ٤ – ١٠(شكل 
   …………………تفاصيل تسليح الكمرات المتقاطعة المستمرة ) ٥ – ١٠(شكل 

  
  Short Cantileversالكوابيل القصيرة 

   ……………………………………………………………………… عام- ١ – ١١
  …………………………………………………الكوابيل القصيرة ) ١ – ١١(شكل 
   ……………………………… التسليح الرئيسي في الكوابيل القصيرة - ٢ – ١١
  ……………………والموازى للتسليح الرئيسي) Ah( التسليح األفقي - ٣ – ١١
  …………مودي على التسليح الرئيسيوالع) Ast(التسليح الرأسي  - ٤ – ١١

  ……………………مرادف تفاصيل تسليح الكوابيل القصيرة) ٢ - ١١(شكل 
  

  Deep Beamsالكمرات العميقة 
  ……………………………………………………………………… عام-١-١٢
  ……………………………………………… Lever arm ذراع العزم -٢-١٢
  ………………………………………… النسبة الدنيا للتسليح الرئيسي -٣-١٢

  
٥٤  
  
  
٥٥  
  
  
٥٦  
  
  
٥٧  
٥٨  
٥٩  
٦٠  
٦١  
٦٢  
  
  
٦٣  
٦٣  
٦٣  
٦٤  
٦٤  
٦٥  
  
  
٦٦  
٦٦  
٦٦  
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  ح -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٣-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٤-  
  

تفاصيل تسليح كمرات عميقة بسيطة االرتكاز تحـت تـأثير     ) ١ – ١٢( كل  شكل  ش  
  ……………………………………………حمل منتظم من أعال

تفاصيل تسليح كمرات عميقة بسيطة االرتكاز تحـت تـأثير        ) ٢ – ١٢( شكل  
  ………………………………………حمل منتظم معلق من أسفل

ـ      ) ٣ – ١٢( شكل   ت تـأثير  تفاصيل تسليح كمرات عميقة بسيطة االرتكاز تح
  …………………………………حمل مركز في منتصف البحر

تفاصيل تسليح كمرات عميقة بكابولي تحـت تـأثير حمـل           ) ٤ – ١٢( شكل  
  ………………………………………مركز عند نهاية الكابولي

  تفاصيل تسليح كمرات عميقة مستمرة تحت تأثير) ٥ – ١٢(شكل 
  …………………………………………                 حمل منتظم  من أعال 

تفاصيل تسليح كمرات عميقة مستمرة تحت تأثير حمل منتظم         ) ٦ – ١٢ (شكل
  ……………………………………………………معلق من أسفل 

  
  Columnsاألعمدة 

  ………………………………………………………………………… عام-١-١٣
  ……………………………………………… اشتراطات تسليح األعمدة -٢-١٣

   ……………………………………… التسليح الطولي باألعمدة-١-٢-١٣     
  ………………………………………………… كانات األعمدة -٢-٢-١٣     
  …………………………………… سمك الغطاء الخرساني في األعمدة –٣-١٣
   ……………………أعمدة إطارات الخرسانة المسلحة المقاومة للزالزل-٤-١٣

  …تفاصيل وصالت حديد التسليح باألعمدة المقاومة للزالزل) ١ – ١٣(شكل 
  …………………عند تغير القطاع تفاصيل وصالت األعمدة ) ٢ – ١٣(شكل 
  ………………تفاصيل تسليح القطاعات النموذجية لألعمدة ) ٣ – ١٣(شكل 
  ……تفاصيل تسليح وصلة عمود وكمرة إطار بزاوية منفرجة) ٤ – ١٣(شكل 
  ………تفاصيل تسليح وصلة عمود وكمرة إطار بزاوية قائمة) ٥ – ١٣(شكل 
  …إطار بزاوية منفرجةتفاصيل وصلة التسليح السفلي لكمرة ) ٦ – ١٣(شكل 

  
  Reinforced Concrete Wallsالحوائط الخرسانية المسلحة 

   ……………………………………………………………………… عام– ١ – ١٤

  
٦٧  
  
٦٨  
  
٦٩  
  
٧٠  
  
٧١  
  
٧٢  
  
  
٧٣  
٧٣  
٧٣  
٧٤  
٧٤  
٧٥  
٧٦  
٧٧  
٧٨  
٧٩  
٨٠  
٨١  
  
  
٨٢  
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  خ -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٥-  
  
  
  
  

١٦-  
  
  
  
  
  

  …………………… النسب الدنيا للتسليح الرأسي للحوائط المسلحة– ٢ – ١٤
   ……………………… النسب الدنيا للتسليح األفقي للحوائط المسلحة– ٣ – ١٤
   …………………………لخرسانية في حكم غير المسلحة الحوائط ا– ٤ – ١٤

  ………………………توزيع التسليح األفقي والرأسي بالحائط) ١ – ١٤(شكل 
  ……………بين أدوار المبنىنموذج تفاصيل التسليح الرأسي ) ٢ – ١٤(شكل 
  ………نموذج تفاصيل اتصال الحوائط بسقف األدوار العلوية) ٣ – ١٤(شكل 
  يل التسليح فى الحوائط عند وجود تغيرنموذج تفاص) ٤ – ١٤(شكل 

  ………………………………………………                 في سمك الحائط 
  ………نموذج تفاصيل االتصال بين الحوائط وبالطة السقف) ٥ – ١٤(شكل 
  ………………………نماذج تفاصيل اتصال حائطين متعامدين) ٦ – ١٤(شكل 
  ال  تفاصيل التسليح اإلضافي عند أماكن األحم) ٧ – ١٤(شكل 

  ……………………………………………                 المركزة في الحوائط 
  …………………………تفاصيل تسليح الحوائط ذات الدعامات) ٨ – ١٤(شكل 
  تفاصيل التسليح اإلضافي عند أطراف الحوائط) ٩ – ١٤(شكل 

  ……………………………………………                 وحول فتحة مستطيلة
  في عند أطراف الحوائطتفاصيل التسليح اإلضا) ١٠ – ١٤(شكل 

  ……………………………………………                   وحول فتحة دائرية
  

  R.C. Stairsالساللم الخرسانية 
  ……………………………………………………………………… عام– ١ – ١٥

  ………………  )Slab Type( تفاصيل تسليح السلم من نوع ) ١ – ١٥(شكل 
  ………  )Cantilever Type( تفاصيل تسليح السلم من نوع ) ٢ – ١٥(شكل 

  
  Foundationsاألساسات 

   ……………………………………………………………………… عام – ١ – ١٦
  …………………………………………………… األساسات المنفصلة – ٢ – ١٦

  …………………………………………… الطريقة التقليدية – ١ – ٢ – ١٦      
  ……………………………………………… طريقة الجداول– ٢ – ٢ – ١٦      

  ………………………… في القواعد المستطيلة توزيع صلب التسليح– ٣ – ١٦

٨٢  
٨٢  
٨٣  
٨٤  
٨٤  
٨٥  
  
٨٥  
٨٦  
٨٦  
  
٨٧  
٨٨  
  
٨٩  
  
٩٠  
  
  
٩١  
٩٢  
٩٣  
  
  
٩٤  
٩٤  
٩٤  
٩٤  
٩٥  
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  د -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٧-  
  
  
  

  …………………………………………………… األساسات الخازوقية– ٤ – ١٦
  ……………………توزيع صلب التسليح في القواعد المستطيلة) ١ – ١٦(شكل 
  ……………………………………تفاصيل تسليح قاعدة منفصلة) ٢ – ١٦(شكل 
  …………………………………تفاصيل تسليح قاعدة مشتركة) ٣ – ١٦(شكل 
  ………………… )عمود جار ( تفاصيل تسليح قاعدة مشتركة ) ٤ – ١٦(شكل 
  تفاصيل تسليح قاعدة جار باستخدام كمره) ٥ – ١٦(شكل 

  ………………………………… strap beam) ١(                 رابــطة 
  تفاصيل تسليح قاعدة جار باستخدام كمره رابـــطة) ٦ – ١٦(شكل 

)                 ٢ (strap beam ………………………………………………  
  ……مسقط أفقي لتوزيــع الخوازيق باألساسات الخازوقية) ٧ – ١٦(شكل 
  ……………………تفاصيل تسليح قاعدة فوق خازوق واحد ) ٨ – ١٦(شكل 
  …………………………تفاصيل تسليح قاعدة فوق خازوقين) ٩ – ١٦(شكل 
  ……………………… خوازيق٣تفاصيل تسليح قاعدة فوق ) ١٠ – ١٦(شكل 
  ……………………… خوازيق٤تسليح قاعدة فوق تفاصيل ) ١١ – ١٦(شكل 

  
   Precast Concreteالخرسانة سابقة الصنع 

  ……………………………………………………………………… عام - ١ – ١٧
  …………………… اشتراطات خاصة بتسليح العناصر سابقة الصنع- ٢ – ١٧

  …………………تفاصيل اتصال حائط داخلي مع بالطة سقف ) ١-١٧( شكل 
  ………………حائط خارجي مع بالطة سقف تفاصيل اتصال  ) ٢-١٧( شكل 
  …………………………تفصيله نموذجية لوصله بين حائطين ) ٣-١٧( شكل 
  ……………تفصيله نموذجية التصال كمره مع عمود مستمر ) ٤-١٧( شكل 
  …………………………طول االرتكاز لعنصر سابق الصنع  ) ٥-١٧( شكل 

٩٥  
٩٥  
٩٧  
٩٨  
٩٩  
  
١٠٠  
  
١٠١  
١٠٢  
١٠٣  
١٠٤  
١٠٥  
١٠٦  
  
  
١٠٧  
١٠٨  
١٠٩  
١١٠  
١١١  
١١٢  
١١٣  
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  ذ -  

١٨-  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   Prestressed Concreteالخرسانة سابقة اإلجهاد 
  ……………………………………………………………………… عام– ١ – ١٨

   …………………………… أنظمة سبق اإلجهاد للخرسانة– ١ – ١ – ١٨      
  ………………………………………… مواد الخرسانة سابقة اإلجهاد– ٢ – ١٨

  ………………………………………………… الخرسانة – ١ – ٢ – ١٨      
  ……………………………………………… صلب التسليح– ٢ – ٢ – ١٨      
  …………………………… Tendons أنواع الكابالت    – ٣ – ٢ – ١٨      
  ……………  Accessories المكمالت واإلكسسوارات  – ٤ – ٢ – ١٨      
  )نهاية حية (  الطرف الحي – ١ – ٤ – ٢ – ١٨      

          (Live) Stressing Anchor                        ………………………  
  ………………       Dead Anchor  الطرف الميت- ٢ – ٤ – ٢ – ١٨      
  …………………        Sheathing Ducts األجربة – ٣ – ٤ – ٢ – ١٨      
  ………………………الحقن) مكمالت( إكسسوارات – ٤ – ٤ – ٢ – ١٨      
 ……………     Tendon Splices وصالت الجدائل – ٥ – ٤ – ٢ – ١٨      

  …………  Tendon Coupler ازدواجية الجدائل  – ٦ – ٤ – ٢ – ١٨      
   ……………………………………………    Drawings الرسومات  – ٣ – ١٨
  …………………………………………………………………… التنفيذ – ٤ – ١٨

  ………………………………………… قراءة الرسومات – ١ – ٤ – ١٨      
  ………………………………………… الرص والتركيب – ٢ – ٤ – ١٨      
  ………………………………………أنواع األسالك والجدائل ) ١-١٨( شكل 
  …………………………………………………قضبان الكابالت ) ٢-١٨( شكل 
  ……………………تفصيلة نموذجية النكر متعدد المستويات  ) ٣-١٨( شكل 
  )غير مرتبط بالخرسانة ( تفصيلة ألنكر جهة الشد  ) ٤-١٨( شكل 

  ………………………………………… كابل أحادى الجديلة–                 
   ……………… )ال يتم الشد منها ( تفصيلة أنكر لجهة ميتة  ) ٥-١٨( شكل 
   ……………………  ) M( توصيل كابل أحادى الجديلة    ) ٦-١٨( شكل 
  تفصيلة توصيل كابل متعدد الجدائل  ) ٧-١٨( شكل 

  …………………………………………                    عند فاصل إنشائي
  ……………………كر توصيل متعدد المستوياتتفصيلة ألن ) ٨-١٨( شكل 

  
١١٤  
١١٤  
١١٤  
١١٤  
١١٥  
١١٥  
١١٥  
  
١١٥  
١١٥  
١١٦  
١١٦  
١١٦  
١١٦  
١١٦  
١١٧  
١١٧  
١١٧  
١١٨  
١١٨  
١١٩  
  
١٢٠  
١٢١  
١٢٢  

  
١٢٣  
١٢٤  
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دليل التفــاصيل اإلنشــائية        ٢٠٠١الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرسانية 
            

-  ر -  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  تفصيلة ترتيب دخول الكابالت عند منطقة ) ٩-١٨( شكل 
   …………………………… )التسليح(                    الشد أو المنطقة الميتة 

  تفصيلة ترتيب دخول الكابالت عند منطقة ) ١٠-١٨( شكل 
   ………………………………………                    الشد أو المنطقة الميتة

  ………………تفصيلة نموذجية لنهايات الكابالت بالكمرات ) ١١-١٨( شكل 
   ………………… )الطرفي ( تفصيلة لتسليح البلوك النهائي  ) ١٢-١٨( شكل 
  …………نموذج كمره بسيطة سابقة الصب سابقة اإلجهاد ) ١٣-١٨( شكل 
  نموذج لكابالت كمره مستمرة سابقة اإلجهاد ) ١٤-١٨( شكل 

  ……………………………………………     بقطاع صندوقي                
  أماكن الكابالت المختلفة بكمره مستمرة ) ١٥-١٨( شكل 

   ……………………………                    سابقة اإلجهاد بقطاع صندوقي
  نموذج التسليح الطولي لكمره مستمرة سابقة ) ١٦-١٨( شكل 

   ……………………………………                    اإلجهاد بقطاع صندوقي
  ……………تفصيلة نموذجية لكانات حفظ أماكن الكابالت ) ١٧-١٨( شكل 
  تفصيلة نموذجية لتوزيع الكابالت داخل ) ١٨-١٨( شكل 

  …………………………………………                    القطاعات المختلفة
  …………………………………قطاعات نموذجية للكمره  ) ١٩-١٨( شكل 
  ابقة اإلجهادقطاعات نموذجية لتسليح كمره س ) ٢٠-١٨( شكل 

  ……………………………………………                    بقطاع صندوقي 
  تفصيلة نموذجية للديافرام الطرفي لكمره ) ٢١-١٨( شكل 

  ………………………………………………                    سابقة اإلجهاد 
  مسقط أفقي للتسليح العلوي الثانوي للبالطة ) ٢٢-١٨( شكل 

  ……………………………………ع صندوقي                     العلوية بقطا
  ………………تفصيلة نموذجية لكابل سابق اإلجهاد ببالطة ) ٢٣-١٨( شكل 
  نموذج توزيع الكابالت(مسقط أفقي للتسليح  ) ٢٤-١٨( شكل 

  ……………………………………… )                    ببالطة سابقة اإلجهاد
  ……………نموذج التسليح الرئيسي لبالطة سابقة اإلجهاد ) ٢٥-١٨( شكل 
  ……………نموذج التسليح الثانوي لبالطة سابقة اإلجهاد ) ٢٦-١٨( شكل 

  
١٢٥  

  
١٢٥  
١٢٦  
١٢٦  
١٢٧  
  
١٢٨  
  
١٢٩  
  
١٣٠  
١٣١  
  
١٣١  
١٣٢  
  
١٣٣  
  
١٣٤  

  
١٣٥  
١٣٦  
  
١٣٧  
١٣٨  
١٣٩  
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- 1  -  

          دليل التفــاصيل اإلنشــائية         ٢٠٠١ة الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرساني
            

  : المقدمة – ١
الغرض من هذا الدليل هو إعطاء نماذج لالسترشاد بها للقائمين علـى عمـل التفاصـيل                  

وكذلك بعض الطرق النموذجية لتوضيح أبعاد العناصر وصلب التسليح         اإلنشائية ألعمال الخرسانة    
ت وقـوع أخطـاء     بطريقة سهلة القراءة بغرض االطمئنان إلى أن أعمال التنفيذ تتم بدون احتماال           

 والمهنـدس   ٠بسبب نقص أو عدم كفاية البيانات والتفاصيل الموجـودة بالرسـومات التنفيذيـة              
اإلنشائي المصمم للمشروع مسئول عن إعطاء البيانات الكافية للقائمين على إعداد هذه الرسومات             

ـ   –بطريقة واضحة ومتكاملة   ل  كما يلزم مشاركة مهندسين في بعض التخصـصات األخـرى  مث
 الخ  في حالة المشروعات التي يوجد بها معدات أو أجهـزة      ٠٠٠٠الميكانيكا والكهرباء والصحي    

تحتاج إلى قواعد أو جوايط أو فتحات في األسقف والحوائط أو أجزاء مدفونة فى الخرسانة ممـا                 
يستلزم إضافة تفاصيل لها على رسومات األبعاد الخرسانية وأخذها فـى االعتبـار عنـد عمـل                 

  ٠يل صلب التسليح تفاص
هذا وقد تم إعداد هذا الدليل بمراعاة األسس والشروط الواردة في الكود المصري لتصميم                

   .٢٠٠٠ لسنة ٩٨وتنفيذ المنشات الخرسانية الصادر بقرار وزارى رقم 
  
  : الرسومات – ٢
  :مالحظات عامة  – ١ – ٢

  :يل يلزم مراعاة الشروط العامة المبينة أدناه عند عمل التفاص  
 يكون مقاس اللوحات أقل ما يمكن بحيث يسهل على القائمين بالتنفيذ في المواقع فردها وتطبيقها                -

 ويفضل أن يكون مقاس اللوحات في حدود المقـاس  ٠بسهولة بدون إتالفها من كثرة االستعمال     
اصة التي ال    فيما عدا الحاالت الخ    –من هذا الدليل    ) ٤ – ٢(والمبين في البند رقم      ) A0( الكبير  

 كما يفضل أيضا أن تكـون مقاسـات لوحـات         –يمكن معها تفادى عمل لوحات بمقاسات أكبر        
  ٠المشروع واحدة 

 تكون الخطوط والكتابة واضحة وهو ما يـستلزم ضـرورة إخـراج الرسومـــات علـى                  -
  ٠لتكون الصور المستخرجة منها واضحة ) كلك ( شفافــات  

التنفيذ بـإجراء أي تعـديالت أو إضـافات علـى نـسخ             عدم السماح لجهاز اإلشراف على       -
الرسومات إال بعد العرض واالعتماد من المهندس المصمم والذي يقوم بمعرفته بتعديل أصول             

بأول مع كتابة بيان مختصر عن التعديل الذي تم وتاريخ التعديل في المكـان              " الرسومات أوال 
ابة رقم للتعديــالت ويكتـب رقـم         ويفضل كت  ٠المخصص لذلك بجدول التعديالت باللوحة      
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التعديل  داخل مثلث عند األماكن التي تم تعديلها على المساقط والقطاعـات بالرسـم لتنبيـه                 
  ٠ ) Clouds( بإحاطتها بدوائر على شكل سحابات " القائمين على التنفيذ إليها مع تمييزها أيضا

  ٠ جميع لوحات المشروع طبقا لنوعيتها ترقيم -
  ٠  واالنكماش وفواصل الصب بيان فواصل التمدد-
حظات على الرسومات بالمكان المخصص لها فوق عنوان اللوحة مع مراعـاة             يتم كتابة المال   -

  ٠أن تكون التعليمات الواردة في هذه المالحظات مكتوبة بصيغة اإللزام بتنفيذها 
 بالنسبة للمشروعات الكبيرة والتي يوجد بها وحدات كثيرة يتم رسم مسقط أفقـي استرشـادي                -

لمخصص للمالحظات فوق عنوان اللوحة موضـح       بمقياس رسم صغير في جزء من المكان ا       
عليه اتجاه الشمال الجغرافي ويظلل أو يهشر عليه  الجزء من المشروع المبين تفاصيله علـى       

  ٠هذا الرسم 
  
   أنواع الرسومات                  – ٢ – ٢
    DrawingssConcrete Dimension   رسومات األبعاد الخرسانية   –١ – ٢ – ٢

لرسومات على جميع البيانات المطلوبة لتحديد أبعـاد العناصـر اإلنـشائية            تحتوى هذه ا    
وتشمل المساقط والقطاعات األفقية والرأسية الكافية لبيان مقاسات ومناسيب الخرسانات وأمـاكن             
ومقاسات الفتحات والقطع المدفونة وطرق تثبيتها في أماكنها ونوعية األسطح لبعض العناصر بما             

  ٠ت المعمارية والميكانيكية والكهربائية يتفق مع المتطلبا
كما تحتوى أيضا هذه الرسومات على رتب الخرسـانة المطلوبـة لعناصـر المـشروع                 

 وتمثل هذه الرتب مقاومة الضغط المميـزة        –المختلفة وطبقا للقيم التي يحددها المهندس اإلنشائي        
 ) ٢-٣-٢(  في البنـد رقـم       للخرسانة والتي يجب أن تكون مطابقة للتوصيف والجداول الواردة        

 وفى بعض الحاالت الخاصة توضـيح مقـدار         بالكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية     
  ٠ من الكود) ٧-١-٤-٩(التحديب فى فورم بطنيات الكمرات والبالطات طبقا للبند 

  
       Reinforcement Drawings  رسومات التسليح – ٢ – ٢ – ٢

تحتوى هذه الرسومات على توصيف كامل ألماكن وأقطار ورتب وكميات صلب التـسليح        
من أن التفاصيل الواردة بالرسومات     فى جميع العناصر الخرسانية لوحدات المشروع ويلزم التأكد         

كافية لتشكيل التسليح وتركيبه في هذه العناصر دون أيـة صعوبـات بسبب عـدم كفايـة هـذه                 
  ٠التفاصيل 
ويفضل دائما فصل رسومات التسليح عن رسومات األبعاد الخرسـانية بغـرض تـسهيل           

سيطة عمـل رسـومات    ولكن يسمح في بعض األعمال الب      –أعمال تجهيز وتركيب صلب التسليح      
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 ويعطى هذا الدليل في أبوابه التالية نمـاذج لطـرق           ٠مشتركة لألبعاد الخرسانية وصلب التسليح      
  ٠عمل هذه التفاصيل على رسومات التسليح 

  
   رسومات النماذج المتكررة – ٣ – ٢ – ٢

ـ                ددة مـن   وهى رسومات توضح تفاصيل لبعض العناصر التي تتكرر فـي أمـاكن متع
المشروع والتي يمكن توضيحها على رسم واحد أو أكثر من رسم لتفادى تكرار رسمها على عدد                

 ويراعى أن تكون هذه النماذج كاملة التفاصيل وبمقيـاس رسـم مناسـب              ٠كبير من الرسومات    
   ٠وتصلح للتنفيذ بمقتضاها بدون إدخال أية تعديالت أو إضافات عليها 

  
   Abbreviations  حاتالرموز والمصطل – ٣ – ٢

تستعمل الرموز والمصطلحات في رسـومات األبعـاد الخرسـانية والتـسليح بغـرض                
 ويراعى في حالة اسـتعمال  –االختصار في كتابة بيانات متكررة على المساقط األفقية والقطاعات      

فـي  " رموز ومصطلحات غير شائعة االستعمال تفسيرها مع المالحظات بالرسومات وخـصوصا          
 ومن األمثلة لهذه الرمـوز الـشائعة     –ت التي يحتمل معها التضارب في تفسير هذه الرموز          الحاال

  :االستعمال ما يأتى 
  ق
  ع
  ك
  م
  كا
  ب
  ح
  ع٠خ
  م٠خ

 
 

 
 
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
 

Φ  
#  
  @ كل أو

=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  
=  

  قاعدة مسلحة أو عادية 
  عمود 
  كمرة 
  ميدة

  كابولى
  بالطة

  )أو مباني ( حائط خرساني 
  خرسانة عادية 

  خرسانة مسلحة 
  ٢٤٠/٣٥٠ رتبة –قطر أو عالمة ألسياخ الصلب الطري العادي 

  ٣٦٠/٥٢٠ رتبة –صلب تسليح عالي المقاومة 
  ٤٠٠/٦٠٠ رتبة –صلب تسليح عالي المقاومة 

  ٤٥٠/٥٢٠ رتبه –شبك تسليح ملحوم 
  المسافة بين محاور األسياخ
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   Drawing Standards ات  المقاسات النموذجية للرسوم – ٤ – ٢

يراعى أن تكون المقاسات الخارجية لحدود اللوحات هي المقاسات المتعارف عليها دوليـا              
 ٢٩٧ × ٢١٠أي   ) A4( وبحيث تكون النسخ المستخرجة من اللوحات بعـد تطبيقهـا بمقـاس             

  :والمقاسات الدولية المذكورة عالية كما يلي ٠ملليمتر 
A0 = مم١١٨٩ × ٨٤١  

A1 = مم٨٤١ × ٥٩٤  

A2= مم٥٩٤ ×٤٢٠  

A3 = مم٤٢٠ ×٢٩٧ 

A4 = مم٢٩٧ × ٢١٠  
كما يراعى عمل برواز خارجي للرسومات بسمك ال يقل عن نصف ملليمتـر ومرسـوم                 

 مم من الطـرفين  ١٠ مم من الطرفين األيمن واأليسر للوحة وال يقل عن ٢٠على بعد ال يقل عن    
أمـا  ) ١-٢( وكما هو بالشكل رقـم  A0، A1، A2 العلوي والسفلي وذلك بالنسبة للوحات مقاس 

  ٠ مم من األطراف األربعة ١٠فيكون هذا العرض A3 ،  A4بالنسبة للوحات مقاس 
  
   Information Panels&itleTDrawing عنوان الرسم وجدول التعديالت والمالحظات–٥ – ٢

احة المبينـة   المكان المخصص لعنوان الرسم هو الطرف األيمن السفلي وفى حدود المـس             
بحيث يظهر العنوان كامال بعد تطبيق نسخ الرسم ويحتوى علـى البيانـات              ) ١-٢(بالشكل رقم   

  :التالية 

  ٠اسم المشروع واسم المالك  -
  ٠اسم المكتب االستشاري المصمم للمشروع وعنوانه  -
  ٠بيان بمحتويات الرسم  -
بيـر أو تـصغير   وفى بعض الحاالت يرسم مقياس وخصوصا في حالة تك( مقياس الرسم    -

  ٠) اللوحة عند عمل نسخ منها 
  ٠رقم المشروع بمكتب المصمم  -
رقم اللوحة مع ترك مكان أمام هذا الرقم يذكر به أرقام التعديالت التي سيتم إدخالها على                 -

  ٠) إن وجدت ( الرسم 
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اسم الرسام والمهندس المصمم والمراجع والمهندس المسئول عن اعتماد الرسم وأمـاكن             -
  ٠اسم يخصص لتوقيعاتهم أمام كل 

جدول أعال العنوان لبيان التعديالت التي سيتم إدخالها على الرسم ويحتـوى علـى رقـم              -
  ٠التعديل وتاريخه وبيان مختصر عن التعديل واسم المسئول عن عمل التعديل وتوقيعه 

ـ              - اد بالنسبة لرسومات التسليح يذكر أرقام اللوحات المناظرة التي يرجع إليها لتحديـد األبع
 كما يذكر أرقام قوائم تقطيع أسياخ التسليح الموجودة على الرسم وذلـك       –الخرسانية منها   

  ٠ وتوضع هذه البيانات فوق جدول التعديالت مباشرة ٠في حالة عمل هذه القوائم 
  
   Scale  مقياس الرسم – ٦ – ٢

  :يجب اختيار مقياس رسم مناسب وعلى سبيل المثال يكون كاآلتي  
  ٠ ٥٠ : ١ ، ١٠٠ : ١ت العامة لألبعاد الخرسانية     الرسوما-  
  ٠ ٥٠ : ١الرسومات التنفيذية لألبعاد الخرسانية   -
  ٠ ٢٥ : ١ ، ٥٠ : ١المساقط األفقية للبالطات واألرضيات   -
  ٠ ٢٠ : ١ أو ٢٥ : ١ أو ٥٠ : ١المساقط الرأسية للكمرات المبين عليها صلب التسليح  -
الخرسانيـــــــة   والبــالطات والحوائـط  قطاعــات األعمــدة والكمـرات   -

  ٠ ١٠ : ١ أو ٢٠ : ١ أو ٢٥ : ١المبين عليها صلب التسليح  
ويمكن استعمال مقاييس رسم أكبر من المذكورة عاليه في حالة وجـود تفاصـيل دقيقـة                  

 وإذا  – وتكتب المقاسات المستخدمة في المكان المخصص لذلك في عنوان اللوحـة             –تستلزم ذلك   
 مقياس يتم كتابة هذه المقاييس عند كل قطـاع أو مـسقط مرسـوم          ٢ عدد المقاييس عن عدد      زاد

  ٠باللوحة 
  
   Thickness of Lines   سمك خطوط الرسم- ٧ - ٢
الغرض من استعمال سمك مختلف للخطوط هو توضيح العناصر اإلنشائية وصـلب التـسليح           -

  -:انة األسماك المقترحة أدناه ألعمال الخرسيمكن استخدام بقدر اإلمكان و
  ٠ لخطوط كل من المحاور والمقاسات - ملليمتر ٠ر٢٠ أو ٠ر١٥     
  ٠ للحدود الخارجية لرسومات األبعاد الخرسانية - ملليمتر ٠ر٣٥ أو ٠ر٣٠    

  ٠     وكذلك القطاعات التي سيتم رسم صلب التسليح بها 
  ٠ لصلب تسليح الكانات في الكمرات واألعمدة - ملليمتر ٠ر٣٥ أو ٠ر٣٠    

  ٠  لصلب التسليح الرئيسي في جميع العناصر اإلنشائية- ملليمتر ٠ر٦٠ إلى ٠ر٣٥    من 
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قطاعات بنفس مقياس رسم هـذه القطاعـات بقـدر          الويتم رسم صلب التسليح المبين في         

  ٠اإلمكان وذلك بغرض إعطاء صورة واضحة لمقدار تكدس صلب التسليح بهذه القطاعات 
  
   Dimensions   األبعاد- ٨ - ٢

يتم كتابة األبعاد والبيانات على األشكال الموجودة باللوحة بوضوح كاف بحيث تكون نسخ               
الرسومات سهلة القراءة للقائمين بالتنفيذ في الموقع وفى حالة وجود كتابة رأسية أو مائلة يراعـى               

بة األبعاد   كما يراعى أيضا أن تكون كتا      ٠أن تكون قراءتها بالنظر إليها من الناحية اليمنى للوحة          
فوق خطوط المقاسات مباشرة وليس على الخطوط نفسها مع عدم تداخل الكتابـة مـع خطـوط                  

   ٠الرسومات نفسها بقدر اإلمكان 
  
   Levels المناسيب  - ٩ - ٢

يتم تحديد منسوب الصفر لكل وحدة بالمشروع على رسومات األبعاد الخرسانية بما يتفـق         
وحـدة والرفـع المـساحي وكـذلك الرسومـــات          مع مناسيب الـشوارع المحيــــطة بال      

 وتحدد المناسيب بالقطاعات الرأسـية أو الواجهـات         -) إن وجدت   ( المعماريــة والميكانيكية   
  ٠ ) ٢-٢( بواسطة مثلثات على خطوط أفقية وداخل قوسين كما هو مبين بالشكل رقم 

 أمـاكن مناسـبة علـى    ويتم تحديد المناسيب على المساقط األفقية داخل مستطيالت فـي           
   ويفضل تأكيد هذه المناسيب علـى قطاعـات رأسـية    ٤ر٢٠٠+ البالطات واألرضيات مثل      

ويراعى أن تكون هذه المناسيب لسطح الخرسانة وليس للمنسوب النهائي لسطح األرضـيات فـي         
  ٠ ويفضل أن تكون وحدات المناسيب بالمتر ٠حالة وجود مثل هذه األرضيات بالمشروع 

  
    Sections& Presentation of Plans والقطاعات   األفقية طرق رسم المساقط- ١٠ - ٢
   المساقط األفقية - ١ - ١٠ - ٢

ترسم المساقط بحيث تظهر الركائز أو األعمدة والكمرات والحوائط الحاملة بخطوط كاملة              
  ٠ أي بالنظر من أسفل البالطة إلى أعلى مع توضيح فواصل التمدد واالنكماش إن وجدت -
  
   القطاعات - ٢ - ١٠ - ٢

 ترسم القطاعات بحيث يكون مكان القطاع على وجه العناصر المـراد رسـم تفاصـيلها     -       
   ٠مباشرة مع   رسم أية عناصر أخرى متصلة بها من الخلف بخطوط متقطعة 
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ليمـين   ترسم القطاعات الخاصة بالكمرات والبالطات بالمساقط األفقية بالنظر إلى اتجاه ا           -       

أو اليسار وبالنسبة لألعمدة بالنظر إلى أسفل وترسم القطاعات خالل المـساقط الرأسـية          
مع مراعاة أن تكون القطاعـات   ) ٣-٢( بالنظر إلى اليمين كما هو موضح بالشكل رقم       
  ٠أقرب ما يمكن لألماكن التي أخذ فيها القطاع 

  
   Axis(   Grid Lines (       المحاور– ١١ - ٢

 تحديد أماكن األعمدة والحوائط والكمرات على المسقط األفقـي          الغرض من المحاور هو     
ويراعى أن تكون هذه المحاور عند تقاطعات األعمدة وتتفق مع المحاور الواردة في الرسـومات               

 وتكتب أرقام المحاور داخل دوائر خارج حدود المساقط األفقية وفى العادة            -المعمارية للمشروع   
باألرقام العددية ومرتبة من أعلى إلى أسفل وتكون المحاور الرأسـية           تكون أرقام المحاور األفقية     

بالحروف الهجائية ومرتبة من اليمين إلى اليسار كما هـو مبـين علـى النمـوذج فـي الـشكل                         
  ٠ ) ٤-٢( رقم 

  
   Checking of Drawings مراجعة الرسومات  - ١٢ - ٢

قع النوتـة الحـسابية للتـصميم وإرشـادات         بعد إعداد الرسم بواسطة الرسام المتخصص من وا         
  : تتم أعمال المراجعة على الرسم حسب المراحل اآلتية -المهندس اإلنشائي المصمم للمشروع 

   مراجعة المصمم اإلنشائي -أ 
ويتأكد فيها المصمم اإلنشائي من أن التفاصيل واألبعاد الخرسانية أو كميـات صـلب التـسليح                   

  ٠ الحسابية ويقوم بالتوقيع على الرسم بما يفيد إتمام المراجعة مطابقة لما ورد فى النوتة
   مراجعة المهندس المراجع -ب 

وتتم هذه المراجعة بواسطة أحد المهندسين المشرفين في المكتب اإلنشائي للتأكد من أن البيانـات                 
منـشآت الخرسـانية    الواردة بالرسم مطابقة للمواصفات الفنية للمشروع والكود المصري لتصميم وتنفيذ ال          
   ٠ويتأكد أيضا من أن البيانات والتفاصيل تغطى جميع المتطلبات الواردة في هذا الدليل 

   المراجعة النهائية –جـ 
 والمبين فيمـا يلـي      -ويقوم بها مهندس إنشائي من ذوى الخبرة الخاصة فى نوعية كل مشروع               

  :النقاط الهامة المطلوب مراجعتها في هذه المرحلة 
  ٠التأكد من صحة البيانات الواردة في عنوان اللوحة  - ١
   ٠ التأكد من كفاية المساقط والقطاعات لتوضيح كافة متطلبات التنفيذ - ٢
 وفى حالة وجود أى شك فـى سـالمة أحـد هـذه             - مراجعة تصميم العناصر األساسية بالمشروع       - ٣

  ٠أكد من سالمة التصميم العناصر فإن عليه الرجوع إلى المهندس المصمم ومناقشته والت
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 مراجعة أماكن وصالت أسياخ التسليح وأطوال التماسك لهذه األسـياخ وقيمـة الغطـاء الخرسـاني         - ٤
  ٠) إن وجدت ( وأماكن فواصل الصب أو التمدد أو االنكماش 

 مراجعة أماكن تكدس صلب التسليح في بعض العناصر والتأكد من عمل التفاصيل الكافية فـى هـذه        - ٥
   ٠اكن والتي تسمح بصب ودمك الخرسانة بسهولة األم

  ٠ مراجعة المالحظات والتأكد من وضوحها وأنها مكتوبة بصيغة اإللزام فى تنفيذها - ٦
ـ       - ٧  بالمراجعـة  ا التأكد من قيام كل من المهندس المصمم والمراجع بالتوقيع على اللوحة بما يفيد قيامهم

  ٠المطلوبة منهم 
لمذكورة عالية على نسخ مـن الرسـومات يـدون عليهـا التعديــالت              وتتم أعمال المراجعة ا      

 وال يـسمح    –) الكلك  ( واإلضافات بلون واضح للتأكد من إضافتها بعد ذلك بواسطة الرسام على الشفاف             
  ٠ من المراجع النهائي ابإرسال الرسومات إلى الموقع للتنفيذ بمقتضاه إال بعد اعتماده
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   صلب التسليح- ٣
  أنواع صلب التسليح  -  ١ - ٣
  ٠(     ) ويرمز له بالرمز ٢٤٠/٣٥٠ رتبه - صلب التسليح الطري العادي األملس السطح -أ 

   صلب التسليـح عالي المقاومة ومزود سطحه بنتوءات كما هو مبين في الشكل -ب 
  :   ويتم تصنيفه من رتبتين 

   ٠(     ) ويرمز له بالرمز ٣٦٠/٥٢٠ رتبه -
  ٠  )f( ويرمز له بالرمز ٤٠٠/٦٠٠ رتبة -

 أو ٢٤٠/٣٥٠شبك من أسياخ الصلب الملحومة الملساء أو ذات النتؤات وهو صلب طـرى رتبـة   – جـ 
 وبأقطار تتراوح بـين     # ويرمز له بالرمز     ٤٥٠/٥٢٠ وصار سحبه على البارد ليصبح برتبة        ٢٨٠/٤٥٠

  ٠مم ٤٠٠ مم و ١٠٠ مم والمسافات بين األسياخ بين ١٢ مم ، ٤
  
   أقطار األسياخ - ٢ - ٣
-٢٨-٢٥-٢٢-٢٠-١٩-١٨-١٦-١٤-١٣-١٢-١٠-٨-٦: األقطار السائد اسـتعمالها هـي          

   ٠ ملليمتر ٤٠ -٣٨-٣٢
 أمـا   - مم أحيانا على هيئـة لفـات         ١٠ويتم توريد األسياخ ذات األقطار الصغيرة وحتى قطر            

 كما يمكـن    - متر   ١٢ر٠٠تر إلى    م ٦ر٠٠األسياخ ذات األقطار األكبر فيتم توريدها بأطوال تتراوح بين          
  ٠ مترا لألسياخ ذات األقطار الكبيرة ١٢ر٠٠فى حاالت خاصة طلب توريد أطوال تزيد عن 

ويراعى بالنسبة لألسياخ ذات النتوءات أن تكون أقطارها المبينـة بالرسـومات هـي األقطـار                   
 يراعى أن تكون المـسافة بـين    وعند عمل التفاصيل  ٠المكافئة لقطاعات األسياخ المستديرة بدون نتوءات       

  :أكبر من القطر المكافئ كما هو مبين فى الجدول التالي ) أ ( الحدود الخارجية للنتوءات 
  

  المسافة بين الحدود الخارجية لألسياخ ذات النتوءات بالملليمتر ) : ١- ٣( جدول رقم 
القطــــر 

  المكافئ

  

٦  
  

٨  
  

١٠  
  

١٢  
  

١٣  
  

١٤  
  

١٦  
  

١٨  
  

١٩  
  

٢٠  
  

٢٢  
  

٢٥  
  

٢٨  
  

٣٢  
  

٤٠  

  ٤٦  ٣٧  ٣٢  ٢٩  ٢٥  ٢٣  ٢٢  ٢١  ١٩  ١٧  ١٥  ١٤  ١٣  ١١  ٨  )أ(المسافة 
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   التسليح  صلب  االنحناءات والجنشات ألسياخ- ٣ – ٣
األبعاد القياسية ألقطار االنحناءات  للجنشات والدورانات وأطوال التماسك للجنشات عند أطراف               

فى الكود المـصرى لتـصميم   ) ١-٥-٢-٤(م بالبند رق ) ٧-٤( األسياخ تكون طبقا لما جاء بالجدول رقم    
  )١-٣(وتنفيذ المنشآت الخرسانية وكما هو مبين فى شكل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  األبعاد القياسية ألقطار االنحناءات للجنشات والدورانات) ١-٣(شكل 
  

  ٠) في حالة الصلب الطري العادي  ( φ ٤ = Dالبعد 
  ٠)  مم فأقل ٢٥ر في حالة الصلب عالي المقاومة ذو قط ( φ ٦ = D البعد 
  ٠)  مم ٢٥في حالة الصلب عالي المقاومة ذو قطر أكبر من  ( φ ٨ = D البعد 

 ويمكـن   -من واقع التفاصيل اإلنشائية وحسب مقدار غطاء الخرسانة ألسياخ التـسليح             Aالمسافة  تحدد  و
ديـد األمـاكن      ألسباب تتعلق بالتصميم وعلى المصمم في هـذه الحالـة تح            Dزيادة قيمة قطر االنحناء     

المطلوب فيها هذه الزيادة وقيمتها للقائميـــن بعمل التفاصيل اإلنشائية لبيانها على الرسم وفـى قـوائم                
    A على المسافة  S والجدول التالي يبين الحد األدنى للطول المضاف٠)إن وجدت ( تفريد صلب التسليح 

  

  لليمتر   بالمSالحد األدنى للطول المضاف   ) : ٢- ٣( جدول رقم 
  الشكل  القطر

  رتبة الصلب
٤٠  ٣٢  ٢٨  ٢٥  ٢٢  ٢٠  ١٩  ١٨  ١٦  ١٤  ١٣  ١٢  ١٠  ٨  ٦  

  ٣٦٠  ٢٩٠  ٢٦٠  ٢٣٠  ٢٠٠  ١٨٠  ١٨٠  ١٧٠  ١٥٠  ١٣٠  ١٢٠  ١١٠  ١٠٠  ٨٠  ٦٠    

  ٦٨٠  ٥٥٠  ٤٨٠  ٣٣٠  ٢٩٠  ٢٦٠  ٢٥٠  ٢٤٠  ٢١٠  ١٩٠  ١٧٠  ١٦٠  ١٣٠  ١١٠  ٨٠  

  ٤٥٠  ٣٦٠  ٣١٠  ٢٨٠  ٢٥٠  ٢٢٠  ٢١٠  ٢٠٠  ١٨٠  ١٦٠  ١٥٠  ١٤٠  ١٢٠  ٩٠  ٧٠    

  ٥٠٠  ٤٠٠  ٣٥٠  ٣٠٠  ٢٧٠  ٢٤٠  ٢٣٠  ٢٢٠  ٢٠٠  ١٧٠  ١٦٠  ١٥٠  ١٢٠  ١٠٠  ٨٠  

  ٥٤٠  ٤٢٠  ٣٧٠  ٣٣٠  ٢٩٠  ٢٦٠  ٢٥٠  ٢٤٠  ٢١٠  ١٨٠  ١٧٠  ١٦٠  ١٣٠  ١١٠  ٨٠    

  ٥٧٠  ٤٦٠  ٣٩٠  ٣٤٠  ٣٠٠  ٢٧٠  ٢٦٠  ٢٥٠  ٢٢٠  ١٩٠  ١٨٠  ١٧٠  ١٤٠  ١١٠  ٩٠  
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a
a

b
L

a

ab

  

   )bricFae ir WdedelW(   شبك التسليح- ٤ - ٣
  دام والمزايا االستخ- ١ – ٤ – ٣ 

  : يستخدم الشبك  لتسليح البالطات والحوائط الساندة وتتركز مميزات الشبك في 
   سهولة التنفيذ حيث يتم توريد الشبك من المصنع ويتم توفير الوقت الالزم لتقطيع األسياخ وتقسيطها – ١
كذلك المـسافات البينيـة    جودة التنفيذ حيث يلتزم المصنع بتوحيد نوعيه وأقطار األسياخ المستخدمة و          – ٢

   ٠بين األسياخ 
 التوفير فى الصلب المستخدم حيث أن إجهاد التشغيل العالي للصلب المستخدم يـسمح بتقليـل كميـة             – ٣

  ٠الصلب المطلوب في التصميم وبالتالي يكون التوفير فى التكلفة 
  ٠ يمكن تشكيل وتقطيع الشبك للحصول على األسطح المطلوبة – ٤
  
  األنواع المستخدمة بعض  – ٢ – ٤ - ٣
  )أ ٢-٣(  شكل ٠لالستخدام فى البالطات ) مربع العين (  مربع األضالع – ١
  )ب ٢-٣(  شكل ٠لالستخدام فى البالطات ) مستطيل العين (  مستطيل األضالع – ٢
 النوع الحائطي المستخدم فى الحوائط سواء مربع العين أو مستطيل العين ويتميـز النـوع الحـائطي      – ٣

  )جـ ٢-٣(  شكل ٠جود أشاير في النهاية بو
  
  
  
  
  
  
  

  )جـ٢-٣( شكل     ) ب٢- ٣(    شكل    )أ٢- ٣(    شكل 
  L وطول اشارة axbمقاس العين      axbمقاس العين           axa   مقاس العين 

  
  األنواع المختلفة لشبك التسليح بعض ) ٢-٣(شكل 

  
   أقطار األسياخ المستخدمة - ٣ – ٤ – ٣

مم وال تستخدم األقطار األعلى من ذلك إال نـادراً نظـرا الن             ١٢ مم إلى    ٤طار بين   تتراوح األق     
  ٠الشبك يصبح ثقيل الوزن 
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  Overlap Length   طول الركوب- ٤ – ٤ – ٣
  ال يقل طول الركوب عن   

1.70 Ld مم أيهما أكبر لألسياخ ذات النتوءات٢٠٠  أو   
1.50 Ld ء مم أيهما أكبر لألسياخ الملسا١٥٠ أو  

  )١-٥-٢-٤(  رقم بندطبقا للهو طول التماسك المحدد بالكود المصري  Ldحيث 
  يوضح طول الركوب واقل مسافة بين األسياخ ) ٣-٣( الشكل رقم 

  
  
  
  
  

  طول الركوب وأقل مسافة بين األسياخ) ٣-٣(شكل 
  Welding   اللحام- ٥ – ٤ – ٣

ا بحيث ال يحدث أي فقد في قيمة        في حالة استخدام اللحام يجب أن يكون اللحام لشبك التسليح جيد          
 ٠اإلجهاد أو القطر المستخدم لألسياخ 

  

    الوصالت باللحام لصلب التسليح- ٥ - ٣
 مم ولنوعية الصلب القابـل للحـام         ١٦تستعمل وصالت اللحام لألسياخ التي ال يقل قطرها عن            

ـ      ) ٣-٤-٥-٢-٤(طبقا لما ورد بالبند      ) ٥-٣(و  ) ٤-٣(كال أرقـام    بالكود وطبقا للتفاصيل المبينـة باألش
  :ويراعى أن تتم أعمال اللحام طبقا للشروط التالية 

  يستخدم اللحام بالكهرباء  - ١
عند نقط تقابل السيخين مـع مراعـاة أن يظـل محـور             ) اللحام(يسمح بوصل األسياخ     - ٢

  ٠السيخين الملحومين على استقامة واحدة 
من عدد األسياخ فـى      % ٢٥ثر من   البد أن تكون وصالت اللحام تبادلية على أال يلحم أك          - ٣

  ٠ مرة قطر السيخ ٢٠القطاع الواحد وباقي األسياخ على مسافات ال تقل كل منها عن 
  ٠يحدد طول اللحام وسمكه طبقا ألقصى قوة شد تتحملها األسياخ الملحومة  - ٤
  ٠يفضل تجنب عمل وصالت اللحام في منطقة أقصى عزم انحناء  - ٥
من إجهاد خضوع   % ١٢٥هاد شد أو ضغط ال يقل عن        يجب أن يقاوم المقطع الملحوم إج      - ٦

  .األسياخ الملحومة
مم من نقطة بداية دوران أي سيخ وبـشرط  ١٠٠ال يسمح باللحام فى حدود مسافة أقل من        - ٧

  . مرة قطر السيخ١٢أال يقل القطر الداخلي عن 
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L
L/2 L/2

ـ             - ٨ ن قـدرتها   يلزم عند استعمال الوصالت باللحام عمل االختبارات الكافية على عينات للتأكد م
  ٠على مقاومة إجهادات التشغيل واستيفاء الشروط المذكورة عاليه 

  
  
  
  
  
  

  
  
  

  تفاصيل وصالت اللحام بالتراكب ) ٤-٣(شكل 
  
  
  
  
  
  
  
  

  تفاصيل وصالت اللحام باستخدام أسياخ إضافية) ٥-٣(شكل 
    الغطاء الخرساني لصلب التسليح- ٦ - ٣

 التسليح على رسـومات التـسليح لجميـع العناصـر           يلزم تحديد قيمة الغطاء الخرساني ألسياخ       
اإلنشائية الموجودة على كل لوحة ، ويتم قياس قيمة الغطاء من سطح الخرسانة وحتى الوجـه الخـارجي                  
لألسياخ ويختلف قيمة الغطاء حسب مقدار تعرض سطح الخرسانة للعوامل الجوية أو المواد الضارة التـي        

 ويرجـع  ٠قاومة المطلوبة ضد الحريق فى بعض المنشآت الخاصـة   قد تهاجم سطح الخرسانة أو مدى الم      
إلى الكود المصري لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية لتحديد قيمة الحد األدنى للغطاء للحاالت المـذكورة               

  ٠) ٣-٧-٩(في هذا البند وكذلك إلى البند رقم  ) ١٣ - ٤( والجدول رقم ) ب– ٣-٢-٣-٤(بالبند رقم 
ة على قيمة الغطاء أثناء صب الخرسانة باستعمال بلوكات أسمنتية أو كراسي مـن              ويتم المحافظ    

 متـر فـي     ٢ر٠٠ إلـى    ١ر٠٠الصلب أو البالستيك والتي يتم وضعها على مسافات مناسبة تتراوح بين            
 ويترك للمقاول تحديد نوعية الكراسي بشرط أن تكون من مواد ال تقل مقاومتها عن المقاومـة      -االتجاهين  

يزة للخرسانة بكل عنصر وال يوجد بها مواد ضارة بالخرسـانة وعلـى أن تعتمـد مـن استـشاري                    المم
   ٠المشروع أو مهندس الموقع 
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          دليل التفــاصيل اإلنشــائية         ٢٠٠١ة الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرساني
            

ويراعى فى حالة الكمرات التي يوجد بها تسليح رئيسي ألكثر من طبقة واحدة أن يتم المحافظـة                    
 مم أو قطر أكبر سيخ مـستخدم  ٢٥على المسافات بين هذه الطبقات باستعمال قطع من أسياخ الصلب قطر    

  ٠ متر٢- ١أيهما أكبر ويتم وضعها على مسافات حوالي 
  

   أقطار ومحيط ومساحة أسياخ صلب التسليح- ٧ – ٣
  يبين مساحة ومحيط األقطار المختلفة من أسياخ صلب التسليح  ) ٤-٣( جدول رقم 

  
  مختلفة ألسياخ صلب التسليح مساحة ومحيط األعداد المتكررة من األقطار ال ) ٤- ٣( جدول رقم 

   )٢مم( مساحة األسيــــــــــــــــــاخ 

طر
الق

  )مم(
عدد

ال
  

١٠  ٩  ٨  ٧  ٦  ٥  ٤  ٣  ٢  ١  
المحيط 

  سيخ / 
  مم

٦  
٨  
١٠  
١٢  
١٣  
١٤  
١٦  
١٨  
١٩  
٢٠  
٢٢  
٢٥  
٢٨  
٣٢  
٤٠  

٢٨  
٥٠  
٧٨  
١١٣  
١٣٣  
١٥٤  
٢٠١  
٢٥٥  
٢٨٤  
٣١٤  
٣٨٠  
٤٩١  
٦١٦  
٨٠٤  
١٢٥٧  

٥٦  
١٠٠  
١٥٧  
٢٢٦  
٢٦٦  
٣٠٨  
٤٠٢  
٥٠٩  
٥٦٧  
٦٢٨  
٧٦١  
٩٨٢  
١٢٣٢  
١٦٠٨  
٢٥١٣  

٨٥  
١٥١  
٢٢٦  
٣٣٩  
٣٩٨  
٤٦٢  
٦٠٣  
٧٦٤  
٨٥١  
٩٤٢  
١١٤١  
١٤٧٣  
١٨٤٨  
٢٤١٣  
٣٧٧٠  

١١٣  
٢٠١  
٣١٤  
٤٥٢  
٥٣١  
٦١٦  
٨٠٤  
١٠١٨  
١١٣٥  
١٢٥٧  
١٥٢١  
١٩٦٣  
٢٤٦٤  
٣٢١٧  
٥٠٢٦  

١٤١  
٢٥١  
٣٩٣  
٥٦٦  
٦٦٤  
٧٧٠  
١٠٠٥  
١٢٧٣  
١٤١٨  
١٥٧١  
١٩٠١  
٢٤٥٤  
٣٠٨٠  
٤٠٢١  
٦٢٨٣  

١٧٠  
٣٠٢  
٤٧١  
٦٧٩  
٧٩٦  
٩٢٤  
١٢٠٦  
١٥٢٧  
١٧٠٢  
١٨٨٥  
٢٢٨٢  
٢٩٤٥  
٣٦٩٦  
٤٨٢٥  
٧٥٤٠  

١٩٨  
٣٥٢  
٥٥٠  
٧٩٢  
٩٢٩  
١٠٧٨  
١٤٠٧  
١٧٨٢  
١٩٨٦  
٢١٩٩  
٢٦٦٢  
٣٤٣٦  
٤٣١٢  
٥٦٣٠  
٨٧٩٠  

٢٢٦  
٤٠٢  
٦٢٨  
٩٠٥  
١٠٦٢  
١٢٣٢  
١٦٠٨  
٢٠٣٧  
٢٢٦٩  
٢٥١٣  
٣٠٤٢  
٣٩٢٧  
٤٩٢٨  
٦٤٣٤  
١٠٠٥٣  

٢٥٥  
٤٥٢  
٧٠٧  
١٠١٨  
١١٩٥  
١٣٨٦  
١٨١٠  
٢٢٩١  
٢٥٥٣  
٢٨٢٧  
٣٤٢٣  
٤٤١٨  
٥٥٤٤  
٧٢٣٨  
١١٣١٠  

٢٨٣  
٥٠٣  
٧٨٥  
١١٣١  
١٣٢٨  
١٥٤٠  
٢٠١١  
٢٥٤٦  
٢٨٣٦  
٣١٤٢  
٣٨٠٣  
٤٩٠٩  
٦١٦٠  
٨٠٤٢  
١٢٥٦٦  

١٨,٨  
٢٥,١  
٣١,٤  
٣٧,٧  
٤٠,٩  
٤٤,٠  
٥٠,٣  
٥٦,٦  
٥٩,٧  
٦٢,٨  
٦٩,١  
٧٨,٥  
٨٨,٠  
١٠٠,٥  
١٢٥,٧  
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          دليل التفــاصيل اإلنشــائية         ٢٠٠١ة الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرساني
            

   نماذج التفاصيل اإلنشائية-٤
  
    التفاصيل باستعمال الجداول-١-٤ 
هة في المشروع مع اختالف األبعاد وأقطار صلب  التسليح          في حالة وجود عناصر إنشائية متشاب        

بهذه العناصر يمكن االكتفاء برسم نموذج واحد لهذه العناصر يبين عليه أرقام كوديـة لألبعـاد وألقطـار             
صلب التسليح مع عمل جداول يوضح فيها األبعاد وأقطار التسليح فى كل عنـصر المقابلـة لكـل رقـم                    

  ٠كودي
الطريقة بعدم تكرار رسـم تفاصـيل متـشابهة ممـا يـوفر فـي عـدد الرسـومات                                وتمتاز هذه   

وكذلك الوقت المطلوب لعمل كل التفاصيل ، ومن عيوبها عدم رسم العناصر بمقياس رسم  محدد مما قـد           
يتسبب في وجود أخطاء في ترتيب التسليح وخصوصا فـي حالـة إجـراء أي تعـديالت أو إضـافات                    

   ٠ قد تستلزم بعض التغيير في التفاصيل بالرسومات
  
    التفاصيل باستخدام الحاسب اآللي-٢-٤ 

  يوجد حاليا بعض البرامج الخاصة على الحاسب اآللي الستخراج وجدولة البيانات والتفاصـيل             
لبعض العناصر اإلنشائية والتي يتم عرضها على شاشة الحاسب اآللي أو طبعها على نـسخ فـي حالـة                   

  ٠ات ملحقة بأجهزة الحاسب اآللي وجود طابع
وال ينصح باستخدام هذه البرامج إال في حالة وجود المتخصص في استعمالها وصـاحب خبـرة                    

  ٠كافية ويمكنه تقدير مدى سالمة النتائج التي يتم الحصول عليها من هذه البرامج 
  
  Bending List Bar   قوائم تفريد صلب التسليح      -٣-٤
  ال أسياخ صلب التسليحنماذج و أشك-١-٣-٤

يبين نماذج و أشكال أسياخ صلب التسليح حيث تم تحديد رقم كودي لكل شـكل                ) ١-٤( جدول  
  .من أشكال األسياخ و توضيح طريقة القياس و حساب األطوال له

   
   نماذج لقوائم تفريد صلب التسليح-٢-٣-٤

التسليح لكمـرة بـسيطة و   توضح نماذج تفريد صلب  ) ٣-٤( و  ) ٢-٤( و   ) ١-٤( األشكال    
قـوائم  )  ٣-٤(و ) ٢-٤( في حين توضح جـداول أرقـم   ، كمرة مستمرة و بالطة مصمتة على الترتيب 

  .تفريد صلب التسليح لهذه العناصر
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          دليل التفــاصيل اإلنشــائية         ٢٠٠١ة الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرساني
            

  Solid Slabsالبالطات المصمتة   -٥
   عام- ١ – ٥

  :تنقسم البالطات المصمتة إلى األنواع اآلتية   
   way Solid Slabs-One ذات االتجاه الواحد  البالطات المصمتة–أ 

   :تعرف كما يلي 
 في اتجاه واحد على ركيزتين على طول الطرفين المتقابلين المصمته المرتكزة البالطات – ١-أ

   ٠الركائز إما حوائط أو كمرات وتكون 
  يساوى أو      البالطات المصمتة المستطيلة المرتكزة على حوافها األربعة وطولها الفعال – ٢-أ

  ٠        يزيد على ضعف عرضها الفعال 
  Solid Slabs way - Two البالطات المصمتة ذات االتجاهين –ب 

تعتبر البالطات المستطيلة المرتكزة على أطرافها األربعة ذات اتجاهين إذا كانت نسبة 
   ٠) ٢(الطول الفعال إلي العرض الفعال تقل عن 

  
   السمك األدنى -٢ – ٥
لالشتراطات الـواردة فـي     " د السمك األدنى للبالطات بحيث ال يتجاوز حد الترخيم طبقا         يحد -

 كما يجوز االستغناء عـن حـساب التـرخيم للبالطـات            ٠بالكود المصري    ) ٣-٤( البند  
المصمتة إذا كان سمك البالطة في المباني العادية ال يقل عن القيم المعطاه  فـي  الجـدول                   

  .بالكود المصري) ١٠-٤(
كمـا   ) ٣-٢-٢-٦( ،  ) ٢-١-٢-٦( علي أال يقل سمك البالطات عن القيم الواردة في بنـود   

  ) :١-٥(يلي بجدول 
  

  السمك األدنى للبالطات المصمتة ) ١- ٥( جدول رقم 

  مستمرة من ناحية  حرة االرتكاز  نوع البالطات
  واحدة

  مستمرة من ناحيتين

  L/30  L/35  L/40  بالطات مصمتة ذات اتجاه واحد
  a/35  a/40  a/45  بالطات مصمتة ذات اتجاهين

   :حيث
L = البحر الفعال للبالطة ذات االتجاه الواحد.  
a = أقصر بحر فعال للبالطة ذات االتجاهين.  
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          دليل التفــاصيل اإلنشــائية         ٢٠٠١ة الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرساني
            

>As/3 As

b

ts

L1 As

200mm
>0.25As

<Spacing

L2    L1

   الحد األدنى لنسبة التسليح – ٣ – ٥
يجب أال تقل نسبة التسليح في االتجاه الرئيسي للبالطة ذات االتجاه الواحد والتسليح فى   

تجاهين للبالطة ذات االتجاهين من مساحة المقطع الخرساني المطلوب عن القيم المبينة بجدول اال
)٢-٥:(  

  نسب التسليح الدنيا للبالطة المصمتة) ٢-٥(جدول 

  ٤٠٠/٦٠٠  ٣٦٠/٥٢٠  ٢٤٠/٣٥٠  رتبة الصلب
   %٠,١٥   %٠،١٦٧   %٠,٢٥  نسبة التسليح الدنيا

  
  : تسليح البالطات المصمتة - ٤ – ٥
جب أال تقل مساحة مقطع أسياخ التوزيع العمودية على التسليح الرئيسي في البالطات المـصمتة ذات           ي–أ  

مساحة مقطع التسليح الرئيسي وأقل أسياخ توزيع يمكن اسـتعمالها هـي            % ٢٠االتجاه الواحد عن    
  ٠أربعة أسياخ في المتر 

د عن ضعف سمك البالطة وال تتعدى        المسافة بين أسياخ التسليح الرئيسي في منتصف البحر ال تزي          –ب  
  ٠ مم ٢٠٠

   يجب أال تقل مساحة مقطع أسياخ التسليح –جـ 
  السفلية والممتدة الى الركائز عن ثلث مساحة

  ٠ مقطع التسليح الموجبة المستعمل في منتصف البحر
   مم ٦ أصغر قطر لألسياخ الرئيسية هو -د 

ن استخدام أسياخ ذات قطـر أصـغر فـي حالـة        مم لألسياخ المكسحة ويمك    ٨لألسياخ المستقيمة و    
  استخدام الشبك أو في الوحدات سابقة الصب

   % ٢٠ في البالطات المستمرة التي تتساوى أو  تتقارب فيها أطوال البحور بفارق ال يزيد عن –هـ 
وتحت ظروف التحميل العادية ، يمكن أن يكسح نصف الحديد الرئيسي عند خمس البحر الخـالص            

لركائز التي تستمر فوقها البالطة ويمتد في البحر المجاور إلى مسافة تساوى ربع أكبـر               من وجه ا  
  ٠البحرين 

   يجب أال تقل مساحة مقطع التسليح في االتجاه الثانوي في–و  
  % ) ٢٥(  البالطات المصمتة ذات االتجاهين  عن ربع 

  مساحة مقطع التسليح الرئيسي وأال يقل العدد عن خمسة 
  ٠ المترأسياخ في
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          دليل التفــاصيل اإلنشــائية         ٢٠٠١ة الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرساني
            

>1
60

8@200Mesh  
6@200Mesh  

0.
75

As

0.
75

As

0.
75

As

0.
75

As

aa1 a2
0.25a1 0.25a 0.25a 0.25a20.75a1 0.5a 0.75a2

AsAs As

b

ts

L - SEC.T - SEC.

b

As(min)=0.30% 100*ts
As(min)=0.30% 100*ts

B= 6ts+bB=16ts + b

 يجب وضع شبكة علوية في البالطات ذات سمك أكبـر           –ز  
  من 

من التسليح الرئيـسي فـي       % ٢٠ مم ال تقل عن      ١٦٠
  م للصلب الطري و / مم٨  ٥كل اتـجاه وبحد أدنى 

  .م للصلب عالى المقاومة/ مم٦  ∅ ٥
   يجاور األحرف يمكن تخفيض التسليح الموجب الذي:  في البالطات المصمتة ذات االتجاهين –ح 

  المستمرة للبالطة ويوازيها عندما تكون
   البالطة مستمرة في اتجاه عمودي على
   هذه األحرف ويمكن التخفيض بمقدار
   الربع وفى عرض من البالطة ال يزيد
   عن ربع أقصر بحر في الباكية كما 

    ٠بالشكل
  

  
  في ) الشفة ( ح العلوي في البالطة يجب أال يقل التسلي):  L(أو ) T(  في الكمرات على شكل –ط  

االتجاه العمودي على اتجاه الجـذع       
من مساحة مقطع البالطة    .% ،٣عن  

وذلك لضمان الفعل المليثى بين الشفة      
والجذع، كما يجب أن يستمر التسليح      
بالعرض الفعال للشفة ويجب أال تزيد      
المسافة بين أسياخ هذا التسليح عـن       

  . مم٢٠٠
  
  
  الغطاء الخرسانى في البالطات المصمتة  سمك - ٥ – ٥  
 يجب أال يقل سمك الغطاء الخرساني لتسليح الشد في القطاع في جميع الحـاالت عـن الحـد األدنـى                 -أ

بالكود المصري وبحيث ال يقل عن قطر أكبر سـيخ           ) ١٣-٤( الستيفاء التشرخ والمبين في الجدول      
  ٠تسليح 

ني للتسليح في حالة الخرسانة المعرضة للميـاه الجوفيـة أو            يجب مراعاة زيادة سمك الغطاء الخرسا      -ب
  ٠ مم ٧٠إلى ) األساسات ( التربة 
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          دليل التفــاصيل اإلنشــائية         ٢٠٠١ة الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرساني
            

  ٢٠٠١بالكود المصري )  ١٣ – ٤(جدول 
  الحد األدنى لسمك الغطاء الخرساني للبالطات الستيفاء حالة التشرخ

  قسم تعرض سطح الشد سمك الغطاء الخرساني مم

fcu ≤ 25 N/mm2 fcu >25 N/mm2 
  ١٥  ٢٠  األول
  ٢٠  ٢٥  الثاني
  ٢٥  ٣٠  الثالث
  ٣٥  ٤٠  الرابع

   مقاومة الخرسانة للحريق - ٦ – ٥
مقاومة الخرسانة للحريق هي الفترة الزمنية التي يقاوم فيها العنصر اإلنشائي الحريق قبل حدوث                 

  ٠التفكك أو االنهيار 
بالكود المصري لتحقيـق     ) ١٣-٢(ل  ويمكن االسترشاد في هذا الشأن بالبيانات الواردة فى جدو           

مقاومة الخرسانة للحريق لفترة تتراوح بين نصف ساعة وأربع ساعات كما يجب أن يراعى عدم اسـتخدام   
صلب تسليح تتأثر خواصه بحرارة الحريق كالصلب المعالج على البارد عند زيادة احتمال تعرض جـزء                

  ٠من المنشأ للحريق 
  ٢٠٠١ي بالكود المصر ) ١٣ – ٢( جدول 

   القيم الدنيا لألبعاد لمقاومة الخرسانة للحريق
  ٤ر٠  ٣ر٠  ٢ر٠  ١ر٥  ١ر٠  ٠ر٥  )ساعة ( مدة الحريق 

  ١٧٠  ١٥٠  ١٣٠  ١١٠  ١٠٠  ٨٠  )مم(–سمك البالطة 
  ٥٥  ٤٥  ٣٥  ٢٥  ٢٠  ١٥  )مم (–غطاء تسليح البالطة البسيطة 

  ٤٥  ٣٥  ٢٥  ٢٠  ٢٠  ١٥  )مم (–غطاء تسليح البالطة المستمرة 
  فاصيل صلب التسليح بالرسومات التنفيذية  ت– ٧ – ٥

ويتم  ) ٥٠ : ١مقياس رسم   ( يتم توضيح صلب التسليح بالبالطات المصمتة على المسقط األفقي            
  :تمييز األسياخ كترتيب وضع طبقات التسليح بالبالطة بداية من أسفل إلى أعلى كما يلي 

    B2= ى االتجاه العمودي الطبقة السفلية ف -     B1= الطبقة السفلية الخارجية  -
    T2=  الطبقة العلوية فى االتجاه العمودي -   T1= الطبقة العلوية الخارجية  -

 Typical barيتم رسم سيخ نمـوذجي  ) في القطر والطول ( ولكل مجموعة متماثلة من األسياخ 
  ٠باستخدام خط سميك مع تحديد المناطق التي توضع بها هذه األسياخ 

  :سياخ على النحو التالي ويتم تمييز األ
  " مكان السيخ بالبالطة – التقسيط بالمم – رقم السيخ – قطر السيخ –نوع الحديد المستخدم " 

    Φ 12 – ⊇ – 300 – B1 ) :يقرأ من اليسار إلى اليمين( مثال 
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  Hollow Block Slabs البالطات ذات القوالب المفرغة – ٦
  
   عام - ١ – ٦

  :شتراطات التالية الخاصة باألبعاد يجب استيفاء اال -
  ٠ مم ٧٠٠ ال تزيد المسافة الخالصة بين األعصاب عن – ١
  ٠ مم أو ثلث العمق أيهما أكبر ١٠٠ ال يقل عرض األعصاب عن – ٢
  ٠ مم أو عشر المسافة الخالصة بين األعصاب أيهما أكبر ٥٠ ال يقل سمك بالطة الضغط عن – ٣
  
  لتسليح  الحد األدنى لنسب ا- ٢ – ٦
  One Way Hollow Block Slabs   البالطات ذات األعصاب في االتجاه الواحد- ١ – ٢ – ٦

مـن مـساحة    % ٠,٣ال تقل مساحة مقطع أسياخ التوزيع العمودية على األعصاب في المتر عن              -
م / مـم  ٦ Φ ٣هـي   ) موازيا لألعصاب (مقطع البالطة وتكون أقل كمية ألسياخ التوزيع في البالطة          

  ٠ مم بين كل عصبين وسيخ عند كل عصب ٦ن يوضع سيخ قطر على أ
 م يجـب أن تـزود       ٥,٠٠ ، البحور تزيـد عـن      ٢م/ كن ٣إذا كان الحمل الحي أقل من أو يساوى        -

البالطة بعصب عرضي واحد على األقل عند منتصف البحر بحيث ال يقل عرضـه عـن عـرض                  
لسفلي في األعصاب الرئيسية في حين ال       األعصاب الرئيسية وال يقل التسليح السفلي له عن التسليح ا         

  .يقل التسليح العلوي له عن نصف تسليحه السفلي
 م تـزود البالطـة      ٧,٠٠ ،   ٤,٠٠ وكانت البحور تتراوح بـين       ٢م/كن٣إذا زاد الحمل الحي عن       -

  ٠" بعصب عرضي واحد و يكون بنفس األبعاد والتسليح المذكورة سابقا
 م تزود البالطة بثالثة أعـصاب       ٧,٠٠ البحور تزيد عن      وكانت ٢م/كن٣إذا زاد الحمل الحي عن       -

  "عرضية وتكون هذه األعصاب بنفس األبعاد والتسليح المذكورة سابقا
   
  Two way Hollow Block Slabs  البالطات ذات األعصاب في االتجاهين- ٢ – ٢ – ٦

  :هناك حالتان
  ٠يقة تصميم البالطات الالكمريةوتصمم بنفس طر) كمرات مدفونة (  كمرات بنفس سمك البالطة –أ 
  ٠ كمرات جاسئة بسمك أكبر من سمك البالطة -ب
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  Wafle Slabs البالطات المسطحة ذات األعصاب – ٧
   عام– ١ – ٧

  :تنقسم البالطات المسطحة ذات األعصاب إلى نوعين 
  : عمدة  بالطات مسطحة ذات أعصاب بكامل المسطح مع تنفيذ أجزاء مصمتة أعال أماكن األ–أ 

ويتم تصميمها في هذه الحالة مثل البالطات المسطحة الالكمرية مع أخذ فرق الجـساءة بـين             
    ٠األجزاء المصمتة واألجزاء المفرغة عند التصميم 

  : بالطات مسطحة ذات أعصاب محملة على كمرات مدفونة بنفس السمك –ب 
  فرغة أو مثل البالطاتويتم تصميمها في هذا الحالة مثل البالطات ذات القوالب الم

  ٠المسطحة الالكمرية 
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  Flat Slabs) البالطات الالكمرية( البالطات المسطحة – ٨
  
   عام - ١ – ٨

بالبالطات المسطحة البالطات الالكمرية المصمتة من الخرسـانة المـسلحة إمـا            " يقصد عموما   
  ٠بسقوط أو بدونه والتي ترتكز على أعمدة إما بتيجان أو بدونها 

  
   األبعاد الدنيا - ٢ – ٨
    أدنى أبعاد للبالطات- ١ – ٢ – ٨

  :للبالطة عن أكبر القيم التالية  ) ts( يجب أال يقل السمك الكلى   
  ٠ مم ١٥٠ – ١
  ٠      للبواكي الطرفية التي بدون سقوط - ٢

  ٠وط       للبواكي الداخلية المستمرة بدون سقوط أو البواكي الطرفية التي لها سق- ٣

   ٠      للبواكي الداخلية المستمرة بالكامل والتي لها سقوط - ٤

    متوسط أطوال بحري الباكية L       حيث  
  
   أدنى سمك لألعمدة - ٢ – ٢ – ٨

يجب أال يقل قطر العمود المستدير أو طول كل من ضلعي مقطع العمود المستطيل عـن أكبـر                    
  :القيم التالية 
  ٠ة في االتجاه تحت االعتبار  من طول الباكي١/٢٠ – ١
  ٠ من ارتفاع الدور ١/١٥ – ٢
  ٠ مم ٣٠٠ – ٣

  

   Column Heads  أدنى أبعاد لتيجان األعمدة- ٣ – ٢ – ٨
  :في الحاالت التي تزود فيها األعمدة  بتيجان يجب أن تتحقق المتطلبات التالية   

  ٠أسي  درجة مع االتجاه الر٤٥ أال تزيد زاوية أقصى ميل للتاج عن – ١
 الذي يعتبر في التصميم عن ربع البحر األصغر للبالطات المتجـاورة وإذا             D أال يزيد القطر الفعال      – ٢

قطر أكبر دائـرة يمكـن رسـمها        ) القطر الفعال    ( Dكان مقطع العمود مستطيل أو مربع فيقصد بكلمة           
  ٠) أو تاجه إن وجد ( داخل مقطع العمود 

  

32
L

36
L

40
L
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  Drop Panels ة السقوط أدنى أبعاد لباكي- ٤ – ٢ – ٨
فى الحاالت التي يتطلب فيها زيادة سمك البالطة فوق األعمدة أو تيجانها بغرض مقاومة العـزوم     

  :السالبة وتقليل صلب التسليح يجب أن تحقق أبعاد السقوط القيم التالية 
  ٠ يجب أال يقل سمك السقوط أسفل البالطة عن ربع سمك البالطة – ١
مـن محـاور    " سقوط بمسافة سدس طول الباكية على األقل في نفس االتجاه مقاسـا            يجب أن يمتد ال    – ٢

  ٠األعمدة بحيث ال يتعدى ربع الباكية ذات البحر األصغر 

  

  
  األبعاد الدنيا بالبالطات المسطحة) ١-٨(شكل 

  

L/36L/32

L/36 L/40

D > 0.25Lmint s

x
L /6 < x < L    /41 min

smin t /4

ts
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       Beams الكمرات – ٩
    عام - ١ – ٩

  :ة والتي يمكن تعريفها كاألتي تسرى بنود هذا الفصل على الكمرات غير العميق  

                                   < 0.8 
L
dللكمرات بسيطة االرتكاز    

                                   < 0.4 
L
d للكمرات المستمرة   

  عمق الكمرة   = dحيث 
  البحر الفعال = Lحيث 

  
  :راطات حدود العمق اشت- ٢ – ٩

) سهم االنحنـاء    ( ما تكون نسب قيم الترخيم      " م غالبا ١٠في حالة الكمرات ذات البحور أقل من          
 القـيم الـواردة بجـدول    L/tبالنسبة للبحور مقبولة في القطاعات المعرضة لعزوم انحناء إذا لم تتعد نسبة   

  العمق الكلي للكمرة =   tالبحر الفعال للكمرة و   = Lبالكود المصري حيث ) ١٠-٤(
م ما لم يتم ١٠للعناصر ذات بحور أقل من  ) L/t( نسبة البحر الفعال إلي العمق الكلي ) ١٠-٤(جدول 

  حساب الترخيم
  كابولى  مستمرة من ناحيتين  مستمرة من ناحية واحدة  بسيطة االرتكاز  حالة العنصر

L/t  ٨  ٢١  ١٨  ١٦  
 عالي المقاومة ، أما في حالة استخدام صلب طـرى فيـتم          تسرى القيم السابقة في حالة استخدام صلب       -

  ٠% ٢٥زيادة هذه القيم بمقدار 
   )L( أو  ) T(  العرض الفعال لشفة القطاعات على شكل حرف - ٣ – ٩
من البالطــة بأصغر    )  B( يقدر العرض الفعال     ) L( أو   ) T( للكمرات على شكل حرف        

  :قيمة مما يلى 

- = B 16ts + bأو 
5

2L للكمرات على شكل حرف     )T(   

- = B 6ts + b أو  
10

2L للكمرات على شكل حرف    )L(   

  على أال تزيد عن المسافة بين محاور منتصف البالطات المجاورة للكمرات
  -:تساوى  L2حيث 
   (L2 =0.70 L)٠ من البحر الفعال في الكمرات المستمرة من الطرفين ٠,٧٠
   (L2 = 0.80 L).  من البحر الفعال في الكمرات المستمرة من طرف واحد٠,٨٠
  (L2 = L) . من البحر الفعال في الكمرات البسيطة١,٠٠
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   اشتراطات أدنى نسبة تسليح - ٤ – ٩
مـن   % ٠ر٣  يجب أال يقل التسليح العلوي في الشفة في االتجاه العمودي على اتجاه الجـذع عـن  – ١

ع البالطة كما يجب أن يستمر التسليح بالعرض الكامل للشفة المذكورة بالبند الـسابق وأال           مساحة مقط 
  ٠ مم٢٠٠تزيد المسافة بين أسياخ هذا التسليح عن 

والتـي   ) µ  min(عن أدنى نسبة تـسليح   ) As/b.d µ =(  يجب أال تقل نسبة التسليح في القطاع  – ٢
  :تساوي القيمة األصغر مما يلى 

  
m min =  The least of: 1.1/fy or 1.3 As required/(b.d) 
   

 :كما يلي) ١-٩(ويجب أال تقل عن القيم المذكورة بجدول   

  نسب الحديد الدنيا للكمرات) ١-٩(جدول 

  ٤٠٠/٦٠٠  ٣٦٠/٥٢٠  ٢٤٠/٣٥٠  رتبة الصلب
  %٠,١٥  %٠,١٦٧  %٠,٢٥  نسبة التسليح الدنيا

 
ناحية الشد توزيع جزء من أسياخ التسليح        ) T(  شكل حرف     يجوز فى حالة وقوع شفة القطاع على       – ٣

بما ال يتجاوز ثلث مساحة التسليح الرئيسي فى العرض الفعال للشفة أو عرض يساوى عشر البحـر                 
  ٠الخالص للكمرة أيهما أقل 

 % ٨ مم بأسياخ انكماش جانبية وتكون بنسبة ال تقل عن           ٧٠٠ تزود الكمرات التي يزيد عمقها على        – ٤
  ٠ مم ٣٠٠ن مساحة صلب الشد على أال تزيد المسافة بينهم عن م

من صلب الشـد الرئيسي حيث أنه يساعد علي الحد         % ١٠ يجب أال يقل الصلب ناحية الضغط عن         – ٥
  ٠من تزايد الترخيم علي المدى الطويل

  

(B-b)/2<L/10 (B-b)/2<L/10
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  ed BeamslPanel الكمرات المتقاطعة  – 
  

   عام - ١ – ١٠
بعاد الكلية للبالطة ذات االتجاهين كبيرة نسبيا بحيث يصعب عمليا تصميمها كبالطة             عندما تصبح األ   – ١

مصمتة أو بالطة ذات أعصاب أو ذات قوالب مفرغة فإنه يمكن استخدام نظام إنشائي من الكمـرات                 
  :المتقاطعة للوصول إلى حل اقتصادي وفى هذا الحل تتكون البالطة من 

  ترتكز   " صغيرة األبعاد نسبيا) أو ذات القوالب المفرغة ( متة  مجموعة من البالطات المص–أ     
  ٠             على الكمرات المتقاطعة 

 مجموعــة مــن الكمــرات المتقاطعــة علــى شــكل شــبكة ترتكــز عليهــا البالطــات             -ب
        وهذه الكمرات ترتكز بدورها على الكمرات الحرفية للبالطة األصلية أو األعمدة٠الصغيرة
  ٠             الخارجية 

  : يمكن استخدام البالطات ذات الكمرات المتقاطعة في حالة توافر الشروط األتية– ٢
  ٠ ١,٥٠ إلى ١,٠٠ نسب الطول إلى العرض للبالطة من –أ     

   ٠ تساوى عزوم القصور الذاتي للكمرات المتقاطعة في االتجاهين -ب      
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 antileversChort SCorbels and , Brackets    الكوابيل القصيرة– ١١

  
  عام-١-١١

الكوابيل القصيرة هي التي ال يزيد طول بروزها من وجه الركيزة على العمق الفعـال للكـابولى         
 ويسرى ما يرد في هذا البند على الكوابيل القصيرة التي ال يقل االرتفاع الكلى عنـد                 ٠عند وجه الركيزة    

  ٠ ) ١-١١(ند وجه الركيزة شكل نهايتها عن نصف نظيره ع

  
  الكوابيل القصيرة ) ١-١١( شكل 

  
   )As(  التسليح الرئيسي في الكوابيل القصيرة – ٢-١١

   :للكوابيل القيمة األكبر من  Asيؤخذ صلب التسليح الرئيسي 

  

Af  + An = As  
Asf ) 2/3 + ( An = As  

  
  fcu/fy 0.03عن  )As/b.d = m( على أال تقل نسبة التسليح الرئيسي     

   :حيث
         Af =  مساحة صلب التسليح األساسي لمقطع الكابولي عند وجه الركيزة والمقاوم لعزم يساوى  

  
    Mu=Qu . a + Nu . (t + D –d) 

> 
d/

2

2/3
 d 

   

td
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)/()/( sf
Nu

f
QuA

ysy
sf

γγµ
+=

)/(
).(35.0

syst
st

f
bSA

γ
≥

  
      An  = مساحة صلب التسليح المطلوب لمقاومة قوى الشد )Nu (  وتحسب من العالقة:  

An= Nu/(fy/γs) 
   Qu 0.20س حمل حي ال يقل عن  على أساNuعلى أن تعامل 

  
 Asf =           مساحة صلب التسليح لمقاومة قوي القـصQu     عـن طريـق 

  االحتكاك
  ) جـ-٤-٢-٢-٤(  ھو معامل االحتكاك طبقا للبند mحيث 

  
  : والموازى للتسليح الرئيسي )   hA(  التسليح األفقي - ٣ – ١١

 في ثلثي القطاع العلوي المعرض للـشد    "منتظما" يجب وضع كانات أفقية مقفولة وموزعة توزيعا      
  بحيث تكون مساحتها 

  0.5 ( As – An ) =Ah  
  : والعمودي علي التسليح الرئيسى )   stA(  التسليح الرأسي - ٤ – ١١

بكانات رأسية تفي باشتراطات مقاومة القطاع للقص أو عزوم اللـي           يتم تزويد الكوابيل القصيرة     
ا إذا كانت تلك الكوابيل ستتعرض لعزوم ناشئة عن المحورية التحميـل أو  وذلك في حالة م   " أو كالهما معا  

  :أحمال أفقية وفي كل األحوال ال يقل التسليح الجذعي عن 
  
  
  

  :حيث
Ast   = ٠" مساحة الكانات الرأسية لمقاومة القص أو اللي أو كالهما معا  

S   =   المسافات بين الكانات الرأسية  
b   =   عرض القطاع  

fyst   = إجهاد الخضوع للحديد المستخدم في الكانات  
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  Deep Beams الكمرات العميقة   – ١٢
  

   عام – ١ – ١٢
  :  كالتاليd /Lتعتبر الكمرة عميقة وتسرى عليها االشتراطات الخاصة بذلك إذا كانت نسبة   

   d/L                                              0.8 ≤الكمرات بسيطة االرتكاز  •
  d/L                                                0.4 ≤للكمرات المستمرة       •

  العمق الفعال للكمرة  = dالبحر الفعال للكمرة و   = Lحيث 
  

  Lever Arm  ذراع العزم– ٢ – ١٢
  :فى الكمرات العميقة طبقا لما يلي ) yct( يقدر ذراع العزم   
  yct = 0.86L ≤ 0.87d        الكمرات بسيطة االرتكاز -
  الكمرات المستمرة  -

   yct = 0.43L ≤ 0.87d        عند منتصف البحر-أ -
   yct = 0.37L ≤ 0.87d       عند االرتكاز الداخلي-ب -

  
   النسبة الدنيا للتسليح الرئيسي – ٣ – ١٢

  ٠بالكود المصري ) ز-٢-١-٢-٤(عما ورد بالبند  ) µ( ال تقل نسبة التسليح   
  :حيث  

        µ   = (As/b.d)  &  
 m min  =  The least of:  1.1/fy or 1.3 As required/(b.d) 
   

  )١-١٢(بحيث ال تقل عن القيمة المذكورة في جدول   
  

نسب التسليح الدنيا للكمرات ) ١- ١٢( جدول   
 

  ٤٠٠/٦٠٠  ٣٦٠/٥٢٠  ٢٤٠/٣٥٠  رتبة الحديد
  %٠,١٥  %٠,١٦٧  %٠,٢٥  نسبة التسليح الدنيا

  

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

http://www.pdffactory.com


E:\flash\fLA
SH

3-9\EC
 D

ETA
IL\structural detail\structural detail\8.12.2003\FIG

U
RE~

1.dw
g, 23/01/2007 03:05:37 م

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

http://www.pdffactory.com


E:\flash\fLA
SH

3-9\EC
 D

ETA
IL\structural detail\structural detail\8.12.2003\FIG

U
RE~

1.dw
g, 23/01/2007 03:05:51 م

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

http://www.pdffactory.com


E:\flash\fLA
SH

3-9\EC
 D

ETA
IL\structural detail\structural detail\8.12.2003\FIG

U
RE~

1.dw
g, 23/01/2007 03:06:02 م

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

http://www.pdffactory.com


E:\flash\fLA
SH

3-9\EC
 D

ETA
IL\structural detail\structural detail\8.12.2003\FIG

U
RE~

1.dw
g, 23/01/2007 03:06:15 م

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

http://www.pdffactory.com


E:\flash\fLA
SH

3-9\EC
 D

ETA
IL\structural detail\structural detail\8.12.2003\FIG

U
RE~

1.dw
g, 23/01/2007 03:06:25 م

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

http://www.pdffactory.com


E:\flash\fLA
SH

3-9\EC
 D

ETA
IL\structural detail\structural detail\8.12.2003\FIG

U
RE~

1.dw
g, 23/01/2007 03:06:38 م

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

http://www.pdffactory.com


  

  

- 73  -  

          دليل التفــاصيل اإلنشــائية         ٢٠٠١ة الكود املصري لتصميم وتنفيذ املنشآت اخلرساني
            

5
D
Hor     5

b
Hor           5

b
a

≥≥≤

b

a

          Columns األعمدة – ١٣
   عام - ١ – ١٣

  األعمدة هي أعضاء الضغط التي بها                            
  
  

  ارتفاع العمود في اتجاه قوى الضغط  = Hحيث 
a = طول قطاع العمود  
b = عرض قطاع العمود  
D =  قطر العمود الدائري  

   اشتراطات تسليح األعمدة- ٢ – ١٣
   التسليح الطولي باألعمدة -١-٢ – ١٣
  : في األعمدة ذات الكانات العادية–أ 

 علـى أال يقـل      –من مساحة المقطع المطلوب للخرسانة      % ٠ر٨      يكون الحد األدنى للتسليح الطولي    
  .من مساحة المقطع الفعلي% ٠ر٦عن 

)  أ  -٤-٤-٦(  بنـد     )٧ – ٦( على القيمة الواردة بالجـدول رقـم         ) li(     وإذا زاد معامل النحافة     
بالكود المصري يكون الحد األدنى لنسبة التسليح الطولي منسوبة للمساحة المطلوبـة للقطـاع الخرسـاني                

  mmin = 0.25 + 0.015 li:                                     كاآلتي
   كنسبة مئوية من القطاعmminبالكود المصري  يوضح قيم ) ٧-٦(جدول 

معامل النحافة 
li 

١٠٠  ٩٠  ٨٠  ٧٠  ٦٠  ٥٠  ٤٠  ٣٥  

  ١,٧٥  ١,٦٠  ١,٤٥  ١,٣٠  ١,١٥  ١,٠٠  -  -  عمود مقيد
  -  -  -  ١,٣٠  ١,١٥  ١,٠٠  ٠,٨٥  ٠,٧٧٥  عمود غير مقيد

  : في األعمدة ذات الكانات الحلزونية–ب 
مـن   % ١ر٢من مساحة القطاع الكلى وال تقل عن      % ١ يكون الحد األدنى لنسبة التسليح الطولي       

  ٠بالكود المصري ) ٧-٦(حدد بالكانات الحلزونية مع مراعاة ما جاء بالجدول مساحة القلب الم
مـن مـساحة قطـاع    ) ١-١٣( نسبة التسليح الطولي القصوى ال تتجاوز القيم الموضحة بجـدول           – جـ

  . العمود
  نسبة التسليح الطولي القصوى باألعمدة ) ١-١٣( جدول رقم 

  عمود ركن  عمود طرفي  عمود وسط
٦   %٥  %٤%   

  ٠ يجب أن يحتوى العمود على سيخ طولي في كل ركن من أركانه – د 

D
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  .مم١٢ أدني قطر لألسياخ الطولية هو -هـ
 مـم وإال يجـب وضـع        ٣٠٠ أكبر مقاس لضلع العمود الذي يوضع به أسياخ في األركان فقط هو              -و  

فة بـين    مم ويجب ربط األسياخ بكانات خاصة إذا زادت المـسا          ٢٥٠أسياخ على مسافات أقصاها     
  ٠ مم ١٥٠األسياخ المتوسطة واألسياخ المربوطة عن 

  ٠ يجب أال يقل عدد األسياخ الطولية في القطاع الدائري عن ستة أسياخ –ز 
 يجب أن تمتد أسياخ صلب التسليح الطولي داخل القواعد أو األساسات أو هامات الخوازيق لمـسافة                 -ح  

 اتصال األعمدة باألساسات ويجب أن تمتد أسياخ        ال تقل عن طول التماسك لألسياخ مقاسا من سطح        
  90ْ٠التسليح الطولي إلى صلب التسليح السفلي للقواعد مع عمل رجل بزاوية 

   كانات األعمدة - ٢ – ٢ – ١٣
  : يجب أال تزيد المسافة بين الكانات في االتجاه الطولي للعمود عن كل من القيم التالية –أ 

  ٠طولي  مرة قطر أصغر سيخ ١٥ – ١    
  ٠ طول الضلع األصغر من مقطع العمود – ٢    
  ٠ مم ٢٠٠ – ٣    
 مم وأقل حجم للكانات هـو       ٨ أدنى قطر للكانـات هو ربع قطر أكبر سيخ طولي على أال يقل عن               –ب  

  ٠من حجم الخرسانة . % ،٢٥
  ٠ات  يجب أن تستمر الكانات العادية أو الحلزونية داخل مناطق التقاء األعمدة بالكمر-جـ
بالخطوة    ويفضل االحتفاظ – مم ٣٠ مم وأصغر خطوة هي ٨٠ أقصى خطوة للكانات الحلزونية هي –د 

ثابتة مع عمل ثالث دورات عند كل طرف بخطوة تساوى نصف الخطوة العادية مـع ثنـى طـرف       
  ر مم أو عشرة مرات قطر الكانة الحلزونية أيهما أكب١٠٠السيخ الى داخل القطاع بطول ال يقل عن 

  ٠ مم ٨ أصغر مقطع للكانة الحلزونية ال يقل عن -هـ
   سمك الغطاء الخرساني في األعمدة – ٣ – ١٣

  .٢٠٠٠الكود المصري ) ١٣-٤( الحد األدنى للغطاء الستيفاء حالة التشرخ موضح في الجدول رقم –أ 
ي الحريق معطاة فـي      القيم الدنيا للبعد األصغر للعمود وسمك الغطاء الخرساني لمقاومة الخرسانة ف           –ب  

  .٢٠٠٠الكود المصري ) ١٣-٢(الجدول رقم 
   الحد األدنى لسمك الغطاء الخرساني - ٢٠٠١الكود المصري ) ١٣-٤( جدول 

  قسم تعرض سمك الغطاء الخرساني مم
  سطح الشد

fcu ≤ 25 N/mm2 fcu >25 N/mm2 
  ٢٠  ٢٥  األول
  ٢٥  ٣٠  الثانى
  ٣٠  ٣٥  الثالث
  ٤٠  ٤٥  الرابع
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  ال يقل سمك الغطاء الخرساني بأي حال عن قطر أكبر سيخ مستعمل في التسليحويجب أ

  
  ٢٠٠١الكود المصري ) ١٣ – ٢(جدول 

  القيم الدنيا لألبعاد لمقاومة الخرسانة للحريق
  ٤ر٠  ٣ر٠  ٢ر٠  ١ر٥  ١ر٠  ٠ر٥  )ساعة ( مدة الحريق 

  ٤٥٠  ٤٠٠  ٣٠٠  ٢٥٠  ٢٠٠  ٢٠٠   مم-البعد األصغر للعمود 
  ٢٥  ٢٥  ٢٥  ٢٠  ٢٠  ٢٠*   مم-مود غطاء تسليح الع

 مم إذا كان المقاس االعتبـاري األكبـر للركـام الكبيـر             ١٥يمكن تقليل سمك الغطاء الخرساني إلى       *  
  ٠ مم ١٥المستخدم ال يتجاوز 

  
   أعمدة إطارات الخرسانة المسلحة المقاومة للزالزل- ٤ – ١٣

 من وجه اتصال العمود مع الكمرة عنـد         Loة   وذلك لمساف  So يجب أال تزيد المسافة بين الكانات عن         –أ  
  : حيث –كل من طرفي العمود 

Soتساوى القيمة األصغر من :  
  ٠ مرات قطر أصغر سيخ تسليح بالعمود ٨ – ١    
  ٠ مره قطر كانة العمود ٢٤ – ٢    
  ٠ نصف أصغر بعد للعمود – ٣    
  ٠ مم ١٥٠ – ٤    
L0تساوى القيمة األكبر من :  
  ٠رتفاع الخالص للعمود  اال١/٦ – ١   
  ٠ البعد األكبر لقطاع العمود – ٢   
  ٠ مم ٥٠٠ – ٣   

 من وجه اتصال العمود مـع الكمـرة وال          Soكما يجب وضع أول كانة على مسافة ال تزيد عن             
 وتستمر هذه الكانـات داخـل الكمـرة        Soتزيد المسافة بين أي كانتين على باقي طول العمود عن ضعف            

   ٠ Soبنفس مسافة 
   ٠ يسمح بعمل وصالت التراكب عند منتصف ارتفاع العمود –ب 
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   Reinforced Concrete Walls   الحوائط الخرسانية المسلحة– ١٤
  

   عام- ١ – ١٤
    L>5t تعرف الحوائط على أنها أعضاء لوحية عادة رأسية بحيث تكون  – ١
   مم ١٢٠قل السمك عن سمك الحائط وال ي ) t (  طول الحائط و  ) L( حيث    
  : تقسم الحوائط المسلحة إلى – ٢
  ٠معرضة إلى قوى ضغط مصحوبة أو غير مصحوبة بقوى أفقية :  حوائط حاملة –أ 
  ٠تقوم بتدعيم الحوائط الحاملة ضد االنبعاج ويمكن أن تعمل كحوائط حاملة :  حوائط تدعيم -ب
  ٠أفقية معرضة لوزنها باإلضافة لقوى :  حوائط غير حاملة –ج 
  النسب الدنيا للتسليح الرأسي للحوائط المسلحة – ٢ – ١٤

      .As  ≥ 0.50 % Ac  req-ويوضع علي جانبي الحائط                                    

          ≤ 4.00 % Ac  chosen . 

 

        -   φ       ≥ 8 mm        (  أسياخ صلب  )  
            ≥ 5 mm        (  شبك التسليح  ) 
         
     -µmin.    ≥ 0.80 %    (   ٢٤٠/٣٦٠للحوائط المعرضة إلجهادات شد ومسلحة بصلب طري ) 
                ≥ 0.45 %(  ( ٤٠٠/٦٠٠للحوائط المعرضة إلجهادات شد ومسلحة بصلب عالي المقاومة  
 ( للحوائط المعرضة إلجهادات ضغط )                                          % 0.40 ≤      

   هي نسبة التسليح الدنيا من مساحة المقطع الخرساني الفعلي للحائطµminحيث 
  

  النسب الدنيا للتسليح األفقي للحوائط المسلحة – ٣ – ١٤
    . As  ≥ 0.30 % Ac chosen-        )صلب أملس (ويوضع علي جانبي الحائط         

            ≥ 0.25  % Ac  chosen .            ) صلب عالي المقاومة (   
 

                      -  φh   ≥ φv / 4   
         ≥ 8 mm        (  أسياخ صلب  )  

            ≥ 5 mm        (  شبك التسليح  ) 
 - If Asv > 1.00 % use                 with  φh   ≥ 6 mm or  φv / 4  with  a 

minimum of 4 per square meter. 
 
 - If Asv < 1.00 % use         with  φh   ≥ 6 mm or  φv / 4  with  a 

minimum of 4 per square meter. 
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   الحوائط الخرسانية في حكم غير المسلحة– ٤ – ١٤
  

  يجب األخذ في االعتبار ما يلي
 

- Width  ≥ 120 mm  
- He / t   ≤ 30  
- Minimum eccentricity 0.05t or 20 mm (  أيهما أقل )   
- µ min. ( Vl. & Hl. )     ≥ 0.30 %   Ac                (صلب أملس ) 

                                   ≥ 0.20 %   Ac      ( صلب عالي المقاومة) 
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  Stairs. C.R الساللم الخرسانية   – ١٥
  

   عام- ١ – ١٥
  
  :صميم بالطات الساللم طبقا للنظم اآلتية يمكن ت   
   )Slab Type(  باستخدام كمرات جانبيه على أطراف البالطة – ١
   ) Cantilever Type(  باستخدام كمرات جانبيه على أطراف البالطة األربعة – ٢
  )  Slab & Beam Type(  باستخدام كمرات داخليه تقسم بالطة السلم إلى مجموعة من البالطات – ٣
   ) Free Standing(  على أساس بالطة طائره بين األدوار – ٤
  (Spiral) سلم حلزونى – ٥
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  Foundations  األساسات-١٦
  : عــام -١-١٦

 بعد إعداد التصميم طبقا الشتراطات الكودات المصرية لألساسات والخرسانة  المـسلحة يقـوم              
  :زمة لعمل التفاصيل والتي يراعى فيها أن تشتمل على ما يلى المهندس المصمم بتجهيز البيانات الال

 منسوب التأسيس والجهد التصميمي على التربة وأي اشتراطات أخرى يلزم ذكرها على الرسـومات       -   
  إلخ ٠٠٠مثل طرق معالجة التربة قبل صب الخرسانة العادية عليها أو نوع الردم حول القواعد 

يتم تحديد نوع الخازوق وقطره وعمق التأسـيس ومقـدار حمولـة        في حالة استعمال الخوازيق      -
  ٠التشغيل المسموح بها على كل خازوق 

 رتبة الخرسانة العادية والمسلحة وخرسانة الخوازيق مع بيان نوع األسمنت المـستعمل  فـى                -
  ٠الخلطات الخرسانية 

عض النوعيـات المختلفـة     وفيما يلى نماذج للرسومات والبيانات المطلوبة على هذه الرسومات لب            
  :من األساسات 

   
   Spread Footings األساسات المنفصلة   -٢-١٦

 ويحدد مكان كل قاعـدة      ٥٠:١او  ١٠٠:١       يتم رسم مسقط أفقي لجميع القواعد بالمبنى بمقياس رسم        
لمتماثلة بـرقم   بالنسبة للمحاور الرئيسية للمبنى ومحاور األعمدة أو الحوائط المسلحة ويتم ترقيم القواعد ا            

 ويرجع إلي هذه األرقام أو النماذج عند عمل جـدول           ٠الخ  ٠٠٠٠ ٣ ، ق  ٢ ، ق  ١أو نموذج واحد مثل ق    
  ٠للقواعد أو عند رسم تفاصيل كل قاعدة 

  : ويتم بيان تفاصيل هذه القواعد بأحد الطرق االتية    
  
  Traditional Method الطريقة التقليدية  -١-٢-١٦

  ٠ الخ ٠٠٠٠٠ ٢، ق١لة يتم رسم مسقط أفقي وقطاع رأسي لكل القواعد المتماثلة ق       وفى هذه الحا
وبالنسبة للنتوءات البارزة فوق القاعدة     ٠ ) ٦-١٦( إلى   ) ٢-١٦( وحسب النموذج المبين باألشكال أرقام      

 يراعى فـى   مم التي يتم أحيانا تنفيذها بغرض تحديد قطاعات األعمدة أو الحوائط المسلحة فإنه٨٠بارتفاع  
  ٠هذه الحالة أن تكون أطوال ربط األشاير مقاسة من أسطح هذه النتوءات 

  Tabular Method  طريقة الجداول -٢-٢-١٦
    وتستعمل هذه الطريقة فى حالة وجود قواعد متكررة فى المشروع ومتماثلة فـى الـشكل والتـسليح                 

الة رسم نموذج واحد للقواعد مثـل المبـين          ويتم فى هذه الح    ٠وتختلف فى أبعادها وكميات التسليح بها       
  )١-١٦(ثم يتم توضيح االختالف فى األبعاد والتسليح كما هو موضح بالجدول  )  ٢-١٦( بالشكل رقم 
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1
b
a

2
A
A

s

sm

+
=

  نموذج جدول تسليح القواعد الخرسانية ) ١-١٦( جدول رقم 
  األبعاد بالمتر

   م٠خ    ع٠خ 

  

  رقم  التسليح السفلي
  القاعدة

  ارتفاع  عرض  طول  ارتفاع  عرض  طول

  المنسوب 
  العلوي
  عرضي  طولي  للقواعد

  
  
  

  حظاتمال

  ١ق
  ٢ق
  ٣ق

  ٣ر٠٠
  ٣ر٢٠
  ٢ر٤٠

  ٢ر٤٠
  ٢ر٦٠
  ٢ر٨٠

  ٠ر٤٠
  ٠ر٤٠
  ٠ر٤٠

  ٢ر٤٠
  ٢ر٦٠
  ٢ر٨٠

  ١ر٨٠
  ٢ر٠٠
  ٢ر٢٠

  ٠ر٥٠
  ٠ر٦٠
  ٠ر٧٠

  )٢ر١٠-(
  )٢ر٠٠-(
  )١ر٩٠-(

١٨ Φ١٦  
٢٠ Φ١٦  
١٥ Φ١٦  

١٢ Φ١٦  
١٢ Φ١٦  
١٤ Φ١٦  

  

  مالحظات 
  ٠المحاور وأطراف القواعد تحدد حسب موقع العمود على القاعدة المسافات بين  -
في حالة طلب المهندس المصمم تركيز جزء من تسليح القواعد تحت األعمدة يوضح ذلك علـى           -

  ٠المسقط األفقي للنموذج 
   توزيع صلب التسليح في القواعد المستطيلة-٣-١٦

إلى إجمالي التسليح في االتجـاه القـصير         ) Asm(  يتم تحديد نسبة التسليح في منطقة التمركز        
)As (بالمعادلة التالية:  

  

  هو البعد الطويل للقاعدة  = a  : حيث 
  b =  هو البعد القصير للقاعدة أو طول مقطع العمود مضافا إليه سمك القاعدة أيهما أكبر.  

  توزيع صلب التسليح في القواعد المستطيلة) ١-١٦(شكل 
    Pile Foundations       خازوقيةال  األساسات - ٤-١٦

فى حالة استعمال الخوازيق بالمشروع يتم عمل رسم منفصل يبين توزيع هذه الخوازيق وتحـدد               
المسافات بين محاور الخوازيق حسب نوع وقطر كل خازوق وطبقا لما جاء بالكود المصري لميكانيكـا                

 أن يتم ربـط أمـاكن الخوازيـق بالمحـاور        ويراعى) الجزء الرابع   ( التربة وتصميم وتنفيذ األساسات     

a

b<
a

b/2b/2

  يوزع الحديد بانتظام في هذا االتجاه

  يوزع فيها باقي األسياخ
  منطقة يتم فيها تركيز التسليح

  البعد األكبر للقاعدة
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كما يفضل ترقيم الخوازيق علـى الرسـم ليـسهل          ) ٧-١٦( الرئيسية للمبنى كما هو مبين بالشكل رقم        
  ٠ كما يراعى ذكر البيانات التالية على هذا الرسم ٠متابعة تنفيذها فى الموقع 

  ٠ نوع الخازوق وقطره وطوله- ١
  ٠ على كل خازوق مقدار حمولة التشغيل اآلمن– ٢
  ٠ قطاع فى الخازوق يبين به حديد التسليح الرأسى والكانات – ٣
  ٠ مقدار الغطاء الخرساني ورتبة صلب التسليح – ٤
  ٠ المقاومة المميزة للخرسانة - ٥
  ٠  نوع وكمية األسمنت المستعمل فى الخلطة - ٦
  ٠ بيانات أخرى يرى المهندس الصمم إضافتها - ٧

مل رسم آخر يبين المسقط األفقي لجميع الهامات فوق الخوازيق وترقم هـذه الهامـات                     هذا ويتم ع  
وترسم تفاصيل هذه الهامـات سـواء بالطريقـة      ) بدون خوازيق (مثل الطريقة المبينة باألساسات العادية      

الية علـى   التقليدية أو باستعمال الجداول كما هو مذكور في البند السابق مع إضافة البيانات والتفاصيل الت              
  :الرسم 

المنسوب العلوي النهائي للخوازيق والذي يكون فى العادة أعلى من المنسوب السفلي للهامات بمقدار               -
 مع التنبيه على أن يتم تكسير رؤوس الخوازيق يدويا وعدم استعمال شـواكيش              ٠ سم على األقل     ٧

   ٠س الخوازيق التكسيـر التي تعمل بالهواء المضغوط منعا إلتالف الخرسانة عند رؤو
بيان الحد األدنى ألطوال ربط صلب تسليح الخوازيق داخل الهامات مقاسا من المنسوب العلوي               -

للخازوق بعد التكسير وخصوصا في الحاالت التي تتعرض فيها الهامات لعزوم أو قوى أفقيـة                
  ٠من األعمدة والحوائط المسلحة المحملة على هذه الهامات

ة على خازوق واحد بميدات رابطة في اتجـاهين متعامـدين علـى       يراعى ربط الهامات المحمل    -
األقل  وكذلك الهامات المحملة على خازوقين بميدات رابطة في االتجاه العمودي على االتجـاه               

 ٠الطويل للقاعدة وعلى أن يستمر تسليح هذه الميدات داخل القواعد وحتى الطرف اآلخر منهـا           
توضح نماذج لتفاصـيل   ) ١١-١٦( ،   ) ١٠-١٦( ،  )  ٩-١٦( ،   ) ٨-١٦( واألشكال أرقام   
  ٠المحملة على خوازيق ) الهامات ( بعض القواعد 

  :ملحوظة 
األبعاد والتسليح المبين بهذه النماذج تقديرية ويرجع للمهندس المصمم لتحديد األبعـاد والتـسليح                

 علـى ضـرورة إخطـار        كما يراعى التنبيـه    ٠وباقي البيانات طبقا للتصميمات الخاصة بكل مشروع        
المهندس المصمم بأي ترحيالت في أماكن الخوازيق بعد الكشف عليهـا التخـاذ االحتياطـات الالزمـة      
لمعالجة أثر هذه الترحيالت وما قد يستلزم ذلك من تعديالت فى مقاسات وتـسليح القواعـد والميـدات                  

  ٠الرابطة 
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  teCast Concre-Pre الخرسانة سابقة الصنع – ١٧
  

   عام - ١ – ١٧
 يتم تصميم العناصر سابقة الصنع والوصالت والفواصل لمقاومة كافة األحمـال الخارجيـة المـؤثرة     – ١

على العنصر في مراحل التصنيع والتخزين والنقل والتركيب والتنفيذ واالستعمال باإلضافة لمقاومـة             
  ٠اإلجهادات الناتجة عن التقيد الطرفي 

 بالـسلوك    سابقة الصنع يجب مراعاة أن تكون افتراضـات التحليـل الخاصـة             عند تحليل المنشآت   – ٢
  ٠ لسلوكها الفعلي ةاإلنشائي للوصالت مطابق

 يجب أن يراعى في التصميم والتفاصيل المتطلبات الخاصة للتركيب وذلك مـع مراعـاة التفاوتـات                 – ٣
ك اإلجهـادات الناتجـة عـن     بالكود وكـذل  ) ٣-٨-٩(الشتراطات بند   " المسموح بها في األبعاد طبقا    

  ٠التركيب 
بعـد األخـذ فـي االعتبـار     ( يجب التأكد من أن األبعاد التصميمية لكل عنصر وعناصر ارتكازه    –أ  -٣

تستوفى شرط أن المسافة بين حافة الركيزة ونهاية العنصر سابق الصنع المرتكز            ) التفاوتات المسموح بها  
  :      ي للعنصر على أال تقل عن من البحر الصاف ) ١٨٠/١( عليها ال تقل عن 

  ٠ مم للبالطات ٥٠ -
  ٠ مم للكمرات ٧٥ -
 مـم مـن   ١٥ يتم وضع وسادات االرتكاز لألطراف غير المقواه ، وذلك على مسافة ال تقل عـن          -ب-٣

  ٠وجه الركيزة أو على األقل عرض الشطف المائل وذلك في األطراف المشطوفة على المائل
بالكود يجب إضافة ما يلى سـواء  ) ٢-٧(تفاصيل المنصوص عليها في البند  باإلضافة إلي متطلبات ال    – ٤

  -:في رسومات العطاء أو الرسومات التنفيذية 
 تفاصيل التسليح والوصالت وعناصر االرتكاز وسمك الغطاء الخرساني ووسائل رفـع وتركيـب              –أ  -٤

  ٠تلك العناصر لمقاومة األحمال المؤقتة خالل مراحل التنفيذ 
  ٠قاومة المميزة للخرسانة المستخدمة خالل مراحل التنفيذ المختلفة  الم-ب-٤
  ٠ حالة تشطيب أسطح العناصر -جـ-٤
  ٠مطلوبة للعنصر أو المنشأ ) غير قياسية (  أي تفاوتات خاصة –د -٤
  ٠ أماكن األربطة والوصالت بين العناصر والقوى المؤثرة عليها -هـ-٤
  ٠ للتركيب والتشييد  االحتياطات والتوصيات الالزمة–و -٤
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  اشتراطات خاصة بتسليح العناصر سابقة الصنع - ٢ – ١٧
  ٠من مساحة المقطع الكلى % ر٢٥ يجب أال يقل التسليح األفقي أو الرأسي في الحوائط عن –أ 
  ٠من مساحة المقطع % ر١٥ يجب أال يقل التسليح في أي اتجاه من بالطات األسقف عن -ب
بالكود ال تنطبق على التسليح المقاوم للعـزوم الموجبـة فـي            ) جـ  -٣-٥-٢-٤ ( اشتراطات البند    –ج  

العناصر سابقة الصنع المحددة استاتيكياً حيث يجب أن يمتد ثلث هذا التسليح على األقل الى منتصف                
  ٠طول االرتكاز 
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      Pre-Stressed Concrete الخرسانة سابقة اإلجهاد– ١٨
  

   عام- ١ – ١٨
  : أنظمة سبق اإلجهاد للخرسانة ١ – ١ – ١٨

  Tensioned–  Pre  شد مسبق للخرسانة –أ 
     Tensioned –Post شد الحق للخرسانة -ب

  :وتنقسم كابالت الشد الالحق للخرسانة إلى 
  Bonded Prestressing Tendons شد الحق ذو كابالت متماسكة -
   Unbonded Prestressing Tendons شد الحق ذو كابالت غير متماسكة -

  :وتنقسم الكابالت غير المتماسكة لآلتي 
   Internal Tendons كابالت داخلية    -
   External Tendons كابالت خارجية -

 للعناصر المستديرة أو األسطوانية وفـي  Circular Prestressingيستخدم سبق اإلجهاد الدائري  -
 Partial"  أو جزئياFull Prestressing" جميع الحاالت السابقة إما أن يكون سبق اإلجهاد كامال

Prestressing ٠  
لمتطلبـات  "  تصمم العناصر سابقة اإلجهاد لكي تقاوم األحمال واألفعال الواقعة عليها وطبقا            - ٢-١-١٨

  ٠حالة حد المقاومة القصوى ومتطلبات حاالت حدود التشغيل في جميع مراحل التحميل 
د مع األخذ في االعتبار تأثير المنشآت المالصقة لها وما تحدثه            تصمم العناصر سابقة اإلجها    - ٣-١-١٨

من تشوهات مرنة أو غير مرنة وكذلك أى ترخيم أو تغيير في الطول أو األحمال الناتجة عن                 
  ٠سبق اإلجهاد وكذلك تأثير كل من التغير في درجات الحرارة واالنكماش 

 العناصر سابقة اإلجهاد أو في أجزاء منها مثل          يراعى في التصميم إمكانية حدوث انبعاج في       - ٤-١-١٨
  ٠الشفة والجذع 

 تحسب خواص القطاع الخرساني مع األخذ في االعتبار الفقد في مـساحة القطـاع نتيجـة                 - ٥-١-١٨
  ٠وجود األجربة الخاصة بصلب التسليح المستخدم في سبق اإلجهاد 

  
   مواد الخرسانة سابقة اإلجهاد- ٢ – ١٨
  رسانة  الخ- ١ – ٢ – ١٨

تتميز خرسانة المنشآت سابقة اإلجهاد بمقاومة ضغط عالية حيث تجعل القطاع الخرسـاني أقـل                -
عرضة لحدوث تغيرات حجميه وبالتالي تقل فواقد اإلجهاد في الصلب المجهـد ويتـراوح رتبـة             

  ٠ ٢مم/ ن٦٠ الى ٣٠الخرسانة سابقة اإلجهاد بين 
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ياسي عند عمر نقل قوى سـبق اإلجهـاد عـن           يجب أال تقل مقاومة ضغط المكعب الخرساني الق        -
  ٠ للخرسانة الحقه الشد ٢مم/ن٢٢ للخرسانة سابقة الشد و ٢مم/ن٢٥
   صلب التسليح- ٢ – ٢ – ١٨

يوجد منه عدة أنواع بأشكال مختلفة ويجب أن يحقق جميع اشتراطات المواصفات التي يـصنف                   
لمطلوبــــــة فـي معمـل معتمـد     على أساسها ويتم الحكم عليه من خالل إجراء االختبارات ا    

  بالكود المصري ) ٢-٢-١٠( انظر بند ٠
  Tendons أنواع الكابالت- ٣ – ٢ – ١٨

  )١-١٨(            شكل Wiresأسالك            

   )٢-١٨(             شكل  Barsأسياخ            
  )١-١٨(  شكل Mono strand  أحادي الجديلة    
  )١-١٨(   شكل Multi strandsمتعدد الجدائل    

   Accessories  المكمالت و اإلكسسوارات  – ٤ – ٢ – ١٨
   )Wires Strand   7 أسالك ٧جميع ما نتطرق إليه في البنود التالية هو لجديلة (   

  
  )  Live (Stressing Anchor  )نهاية حية (  طرف حي - ١-٤ – ٢ – ١٨

 إلتمام االسـتطالة ومنهـا تنتقـل     (Tendon)كابل ال) (stressوهى المنطقة التي عندها يتم شد    
   :الى أجزاء هامة ٣القوة للخرسانة ويتكون هذا الطرف من 

كالمطلوب  Strands   بها عدد من الفتحات المخروطية والتي تمر منها الـ Wedge Plate بلته شد – ١
 أو غير مـصحوبة  Multiple فتسمى حينئذ  Anchor Castingبالرسومات وهى إما مصحوبة بـ 

  ٠)  ٤-١٨( ل شك Plate Anchorفتسمى 
 ليساهم في نقل القـوة   Multiple Plane وهو متعدد المستويات Anchor Casting مخروط زهر – ٢

  ٠ ) ٣-١٨( بسهولة إلى الخرسانة شكل 
 فـص  ٢ فصوص أو ٣ وهو يدخل في الفتحات المخروطية ببلته الشد ويتكون من  Wedge الخابور – ٣

        .لة منه   الجدي(Slippage)حسب النظام المستخدم ومسننة لتساهم في السيطرة على عدم انفالت 
  

  Dead Anchor  الطرف الميت- ٢ – ٤ – ٢ – ١٨
وهو الطرف الثاني للكابل والذي ال يتم الشد منه وهو إما ظـاهرا أو مـدفونا بالخرسانــــة                        

ومكوناته مثل الطرف الحي ويزاد عليه بلته توضع خلف الخوابير لعـدم تحركهـا              )  الرسومات   حسب( 
Wedge Keeper    وهو حسب النظام الذي يتم اعتماده للتنفيذ حيث يوجد أنظمة متعـددة وعلـى سـبيل 
  الساند  تعصر مع الجديلة ليصبحا وحدة واحدة ويكون جدار البلته الميتة هو Fittingالمثال توضع خوابير 
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 وفيـه تتحـول   Bonded Head ويسمى –ثم تصب الخرسانة على الطرف الميت " داقر  " Fittingللـ 
 ويترك طول معين من الجديلة حتى بداية الماسورة ويصب علـى            Basketكل جديلة إلي شكل صندوقي      

         شـكل  الـشد    ليرتبط بالخرسانة مكونا النهاية التـي تقـاوم قـوة         ) خالي من مواسير    ( هذا الطرف الحر    
 )٠)  ٥-١٨  
  

   Sheathing Ducts   األجربة - ٣ – ٤ – ٢ – ١٨
ويـتم تـصنيعه بواسـطة ماكينـة خاصـة          )  مـم    ٠ر٣٥ – ٠ر٢٥( من معدن مجلفن بسمك        

Sheathing Machine وتنتج معرجة Corrugated ٠  
  

      – خراطيم حقن – جوانات –ت حقن وصال:  إكسسوارات مكمالت حقن - ٤- ٤ – ٢– ١٨
   سدادة –محبس                        

  
 Tendon Splice : وصالت الجدائل - ٥- ٤ – ٢– ١٨

 ) Mono Strand(  نفسها سواء أحاديـة  Strandsأحيانا يستدعى األمر عمل وصالت فى الـ 
ام الوصلة أشكال ـــة من خلف وأمبحيث عند إتمام الشد تستطيل الجديل ) Multi Strand( أو متعددة 

) ٠) ٧-١٨  ،  ٦-١٨  
  

  Tendon Coupler  ازدواجية الجدائل- ٦ – ٤ – ٢ – ١٨
سواء أحاديـة أو   ) Anchorage Coupler( أحيانا يستدعى األمر عمل وصلة في األنكر نفسه    

وتقف الجديلة عند مرحلة معينة ويتم شدها واستطالتها        متعددة وهنا ال يتم وصل الجديلة نفسها وإنما تنتهي          
  ٠)٨-١٨( لمرحلة جديدة  شكل Couplingوقطعها ثم يجرى التوصيل 

  
   Drawings  الرسومات– ٣ – ١٨
 وعددها وجـدول إحـداثيات   Tendon Profile يجب احتواء الرسومات على الشكل العام للكابالت – ١

  ٠ Profileتشكيل هذا الـ 
وقـوة الـشد المطلوبـة      )   الرتبـة    –القطـر   ( احتواء الرسومات على نوع الحديد المطلوب        يجب   – ٢

  ٠واالستطالة شاملة الفواقد 
 يجب احتواء الرسومات على قطاعات متعددة تحدد مسارات وشكل الكابالت والمسافات بين محـاور               – ٣

           Edge and center distances  المواسير وكذلك المسافة البينية للكابالت والطرفية عند نهايتهـا  
  ٠)  ١٥-١٨  ، ١٤-١٨  ، ١٣-١٨( أشكال 
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 يجب احتواء الرسومات على تفاصيل التـسليح حـول النهايـات وذلـك طبقـا للنظـام المـستعمل             – ٤
Reinforcing of Anchorage Zone ٠ ) ١٢-١٨ ، ١١-١٨ ، ١٠-١٨  ، ٩-١٨(  أشكال  

  
  تنفيذ  ال- ٤ – ١٨
   قراءة الرسومات- ١ – ٤ – ١٨

 وبالتـالي تحديـد   Statical System  يتم مراجعة الرسومات التنفيذية لمعرفة النظام اإلنشائي    
 والجـزء  Live Anchor واإلكسسوارات المكملة مثل الجـزء الحـي   Prestressing Steelنوع الحديد 

 إلـخ وكـذلك   ٠٠٠٠٠٠٠ أم ال Coupling وهل هو ظاهر أم مدفون وهل يوجد Dead Anchorالميت 
  ٠ المطلوب لتجهيزها Sheathing Ductsأقطار المواسير 

  
   الرص والتركيب - ٢ – ٤ – ١٨
  ٠  Profile حتى يتحدد شكل المنحنى Tendon Supports تخطيط أماكن كراسي الكابالت – ١
قا للمسافات البينية بين المواسير      لحام الكراسي الحديدية ثم رص المواسير فوقها من أسفل ألعلى وطب           – ٢

  ٠ )Edge, Center Distances( على طول القطاعات الخرسانية وعند نهايات الكمرة أو خالفة 
ثـم   Losses  وليس به كسرات حتى تقل الفواقد Smooth لكي يكون Profile يراجع شكل المنحنى – ٣

  ،       ١٤-١٨  ،    ١٣-١٨(  أشـكال    تثبت المواسير جيدا في كراسيها حتى ال تتحرك أثنـاء الـصب           
١٥-١٨  .(  

  
 وكـذلك تفاصـيل     اإلجهـاد توضح قطاعات وتسليح كمرة سابقة      ) ٢٦-١٨(إلى  ) ١٦-١٨(واألشكال من   

 .  اإلجهادتسليح بالطة سابقة 
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